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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

رئيس  كالم  ارسى 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
جملس  جلسة  يف  عون 
االول  امس  الوزراء 
املعادلة االتية: اما قانون 
الفراغ  او  لالنتخاب  جديد 
اليت  املعادلة  مواجهة  يف 
اما  البعض:  هلا  يسوق 
الستني او التمديد. عندما 
هذا  عون  الرئيس  يعلن 
ان  يعين  فهذا  املوقف 
ليس  وانه  عنه  عودة  ال 
الستدراج  او  للمناورة 
لالستعراض.  او  العروض 
اجلديد  العهد  مكان يف  ال 
وال  الستني  لقانون  ال 
يف  مشكلة  وال  للتمديد 
الذي  الفراغ  مع  التعامل 

جملس  من  افضل  يبقى 
نيابي ممدد له وأقل وطأة 

على  منتخب  جملس  من 
اساس الستني يعيد انتاج 

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع 

لحوم الغنم والبقر 
الطازجة يوميا

مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

توقع مواجهة وشيكة بني »أحرار الشام« و »النصرة«

املفيت دريان: مع قانون انتخاب جديد ونأمل أن تتم االنتخابات مبوعدها 
عـون يلـّوح: امـا قانـون جـديد لالنتـخاب او الـفراغ!

التتمة صفحة 31

املكسيكي  الرئيس  ألغى 
إنريكه بينيا نييتو، زيارته 
بعدما  املتحدة،  الواليات 
األمريكي  نظريه  دعاه 
إلغاء  إىل  ترامب  دونالد 
يف  بينهما  مقّرر  لقاء 
الثالثاء  األبيض  البيت 
دفع  رفض  »إذا  املقبل 
بني  جدار  تشييد  تكلفة 

البلدين«.
مع  التوتر  تأجيج 
يهّدد  والذي  املكسيك، 
بشرخ يف العالقات، أتى 
تأكيد  على  ساعات  بعد 
بالده  أن  نييتو  بينيا 
جدار«،  ألي  تدفع  »لن 
وإدانته  »أسفه  مبديًا 
املتحدة  الواليات  قرار 
اجلدار  تشييد  مواصلة 
منذ  بيننا  يفّرق  الذي 

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

ترجيح نزوح ربع مليون عراقي 
من غرب املوصل

يف  مواجهة  اندالع  اقرتب 
بني  وإدلب،  حلب  ريفي 
)النصرة  الشام«  »فتح 
أحرار  »حركة  و  سابقًا( 
اليت  اإلسالمية«  الشام 
االول  أمس  إليها  انضمت 

ستة فصائل إسالمية كربى 
حتسبًا، بالتزامن مع تأكيد 
الشام«  »فتح  أن  أنقرة 
يف  إرهابي،  تنظيم  هي 
عن  موسكو  حتفظت  وقت 
املتحدة  الواليات  خطط 

يف  آمنة«  »مناطق  إقامة 
الكرملني  وحذر  سورية، 
احملتملة«  »العواقب  من 
إعالن  مقابل  يف  للخطوة، 
عن  ستدرس  أنها  أنقرة 

رئيس املكسيك يلغي 
زيارته أمريكا بعدما 

»استفّزه« ترامب
احلكومة  توقعت  فيما 
من  أكثر  نزوح  العراقية 
من  شخص  مليون  ربع 
للموصل،  األمين  اجلانب 
عملية حتريره،  إطالق  بعد 
عن  املتحدة  األمم  أعربت 
اختاذ  يتم  أن  يف  أملها 
مئات  حلماية  إجراءات 
اآلالف من السكان، مثلما 
اجلانب  حترير  خالل  جرى 
األيسر. وفتحت املدارس 

أبوابها يف املناطق احملررة 
ليستأنف  »داعش«  من 
بعدما  دراستهم  التالميذ 
منذ  معظمهم  قاطعها 
على  »داعش«  سيطر 

املدينة.
اهلجرة  وزير  وأعلن 
حممد  جاسم  واملهجرين 
مؤمتر  خالل  اجلاف، 
»عدد  أن  صحايف، 

التتمة صفحة 31

الغنب  امد  االجحاف ويطيل 
 . االحباط  عمر  يف  وميدد 
انتخاب  قانون  املطلوب 
املظلومية  صفحة  يطوي 

Granny Flat لالجيار
لالجيار Granny Flat يف غيلدفورد حبالة 
ممتازة تتألف من غرفة نوم واسعة مع خزانة 

باحلائط وصالون مع غرفة سفرة وغريهما 
لالتصال: 0413222622
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اعــالنات

Saturday 28 January 2017

Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774  

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 
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Under the Patronage of
His Excellency Bishop Antoine-Charbel Tarabay

Maronite Bishop of Australia 
The President and Members 

Of the Maronite Catholic Society Inc.
Warmly invite you 

To
The Annual Dinner 

Celebrating the Feast Day of St Maroun 
&

The 30 Year Jubilee of the Maronite Catholic Society
In Dedication to the Service of the Church and Community 

Of the Maronite Eparchy of Australia.
With Special Guest 
Mr Antoine Klimos

President of the Maronite League of Lebanon
On 

Thursday 9th February 2017
8.00 pm

At
Dalton House Darling Island Wharf

Darling Island Wharf - 48 Pirrama Rd, Pyrmont Point NSW 2009
Tickets are $150 per person ($1500 for a table of 10)

Includes: Mezza and Dinner, Beverages & Entertainment.
We look forward to your presence with us.

For booking please call: 
Anthony:  0412 334 443
Laudy:   0411 330 204
Rabah:   0404 243 650
Anne:   0407 783 088
Bakhos                  0413 115 510
Mail:   P.O. Box: 687, Strathfield NSW 2135
Email:                     mcsaustralia@hotmail.com

العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد   
ميشال عون أن »لبنان بدأ عملية 
القطاعات  خمتلف  يف  نهوض 
الذي  االمين  االستقرار  تواكب 
عمل  انتظام  منذ  به  ينعم 
وأبلغ  الدستورية«.  املؤسسات 
االوروبي  لالحتاد  العليا  املمثلة 
والسياسة  اخلارجية  للشؤون 
االمنية ونائبة رئيس املفوضية 
فيديريكا  السيدة  االوروبية 
هلا  استقباله  خالل  موغريين، 
اخلميس  االول  امس  ظهر  قبل 
لبنان  »إمتنان  بعبدا،  يف قصر 
االحتاد  يقدمه  الذي  للدعم 
»استمرار  آمال  االوروبي«، 
االمنائية  للمشاريع  الدعم  هذا 
أن  اىل  الفتا  واالقتصادية«، 
النهوض تشمل قطاعات  »خطة 
والسدود  واملاء  الكهرباء 
االلكرتونية  واحلكومة  والطرق 

والنفايات وغريها«.
ان  ملوغرييين  عون  وأكد 
ستجرى  النيابية  »االنتخابات 
يف موعدها وفق قانون يتجاوب 
متثيل  يف  اللبنانيني  وتطلعات 
خمتلف  بني  التوازن  حيقق 
وال  اللبناني  اجملتمع  مكونات 
أنه  اىل  الفتا  أحدا«،  يقصي 
»سيكون امينا ووفيا ملا إلتزم 
امام  القسم  خطاب  يف  به 

اللبنانيني والعامل«.
وشدد على أن »لبنان يرى ان 
احلل السياسي والسلمي لألزمة 
يف سوريا، هو املدخل الصحيح 
ألي تسوية تنهي احلرب، وتضع 
حدا ملعاناة النازحني السوريني 
سلبية  تداعيات  تركت  اليت 

كثرية على لبنان«.
عن  أعربت  موغريين  وكانت 
املؤسسات  لعودة  سعادتها 
الدستورية اىل العمل مع انتخاب 
للجمهورية،  رئيسا  عون  العماد 
ترك  االنتخاب  »هذا  ان  معتربة 
االعضاء  الدول  لدى  ارتياحا 
يف االحتاد االوروبي اليت أبدت 
يف  لالستمرار  ثابتا  استعدادا 
اليت  اجملاالت  يف  لبنان  دعم 
اىل  وأشارت  ضرورية.  يراها 
يقدر  االوروبي  »االحتاد  أن 
لبنان  قدمها  اليت  التضحيات 
النازحني  مساعدة  اجل  من 
السوريني، وسيعمل على توفري 
للمؤسسات  املناسب  الدعم 
ترعى  اليت  اللبنانية  الرمسية 
واجملتمعات  النازحني  شؤون 

اللبنانية املضيفة«.
االوروبية  املسؤولة  ووجهت 
اجلمهورية  رئيس  اىل  دعوة 
لزيارة مقر االحتاد االوروبي يف 
بروكسل ولقاء كبار املسؤولني 

فيه.
االحتاد  سفرية  اللقاء  وحضر 
كريستينا  لبنان  يف  االوروبي 
معاوني  من  وعدد  السن 

موغرييين.
قبل  شهد  بعبدا  قصر  وكان 
اخلميس  االول  امس  ظهر 
سلسلة لقاءات تناولت مواضيع 

سياسية واقتصادية وإمنائية.
الرئيس اليمني السابق

ويف هذا االطار، استقبل عون 
يف حضور وزير الدولة لشؤون 
بيار  الدكتور  اجلمهورية  رئاسة 
السابق  اليمين  الرئيس  رفول، 
معه  وأجرى  حممد  ناصر  علي 
االوضاع  تناولت  افق  جولة 
والتطورات  املنطقة  يف  العامة 
من  وعدد  اليمن  يشهدها  اليت 

الدول العربية.

عون ملوغريين: نأمل استمرار الدعم االوروبي خلطة النهوض واالنتخابات النيابية يف موعدها بقانون ال يقصي أحدا
اللقاء فقال:  بعد  وحتدث حممد 
اليوم بلقاء  »سررنا صباح هذا 
عون  ميشال  الرئيس  فخامة 
انتصارا  انتخابه  نعترب  الذي 
وللدميوقراطية  اللبناني  للشعب 
واملقاومة  الشعب  وإلرادة 

اللبنانية«.
وأشار اىل »ان الشعب اللبناني 
يف  إنتصارات  أحرز  العظيم 
االحتالل  قوات  ضد  املاضي 
حترير  واستطاع  االسرائيلي 
انتصر  كما  اللبنانية،  االراضي 
بعد احلروب االهلية اليت شغلت 
لبنان ملدة 15 عاما عرب االحتكام 
لغة  من  بدال  احلوار  لغة  اىل 
السالح، اليت عانينا منها مجيعا 
او  اليمن  او  لبنان  يف  سواء 
املناطق  من  والعديد  السودان 

العربية ودول العامل«.
الشعب  نقدر  »حنن  وتابع: 
من  فهو  وحنرتمه،  اللبناني 
ضحت  اليت  العربية  الشعوب 
العربية  االمة  أجل  من  كثريا 
وموقعه،  لبنان  مواقف  بسبب 
كما  الثمن  هذا  دفع  وهو 
بسبب  اليمن  يف  حنن  ندفعه 
فاليمن،  واملوقف.  املوقع 
واليمن  الدميوقراطية،  الدولة 
باملوقع  يتمتع  الوحدة،  بعد 
املندب  باب  يف  االسرتاتيجي 
االفريقي  والقرن  االمحر  والبحر 
حبر  ويف  اهلندي  واحمليط 
لذلك  العربية،  واجلزيرة  العرب 
واحلروب  الصراعات  من  عانى 
على مدى اكثر من ستني عاما 
وحنن ندفع مثن ذلك اىل اليوم. 
وكما احتكم اللبنانيون اىل قبة 
الربملان النتخاب الرئيس، نأمل 
احلوار  اىل  اليمنيون  حيتكم  أن 
يف  واحلروب  الصراعات  حلل 

بلدهم«.
وجدد تأكيده أنه مع احلوار حلل 
املشاكل، آمال من »االشقاء يف 
سلمية  تسوية  إجياد  املنطقة 
االستقرار  ألن  اليمن،  ملشكلة 
للمنطقة  استقرار  هو  فيه 
استقرار  ان  كما  بكاملها، 
للمنطقة  استقرار  هو  لبنان 
من  الثمن  دفع  فلبنان  كلها، 
والقضية  العربية  القضايا  اجل 
للرئيس  ومتنى  الفلسطينية«. 
احلريري  الرئيس  عون وحلكومة 
مهامهما،  يف  والنجاح  التوفيق 
هو  لبنان  استقرار  أن  معتربا 
استقرار لليمن وللمنطقة كلها.

وفد املنتدى االيراني-العربي
كما التقى عون وفدا من املنتدى 
االيراني-العربي برئاسة الدكتور 

حممد صادق احلسيين.
طابوريان

السابق  الوزير  عون  واستقبل 
معه  وعرض  طابوريان  آالن 

االوضاع العامة.
رئيسة الكتلة الشعبية

»الكتلة  رئيسة  أيضا  والتقى 
الشعبية« مريام سكاف وتداول 
املواضيع  من  عددا  معها 
سيما  وال  الراهنة،  السياسية 
منها االتصاالت اجلارية لالتفاق 
لالنتخابات  جديد  قانون  على 
من  عدد  اىل  إضافة  النيابية، 
والبقاع.  زحلة  منطقة  مطالب 
إن  اللقاء  بعد  سكاف  وقالت 
والوزير  النائب  الراحل  زوجها 
»كان  سكاف  الياس  السابق 
حاضرا يف اللقاء ألنه كان سريى 
االصالحية  تطلعاته  من  الكثري 

تتحقق يف هذا العهد«.
اهتمامه  على  عون  وشكرت 

الرئيس عون مستقبال موغريني

تقديرها  مؤكدة  والبقاع  بزحلة 
»بقدرته  وثقتها  للعهد  الكبري 
والتغيري  االصالح  حتقيق  على 
مجيع  مع  بالتعاون  املنشودين 

القيادات اللبنانية«.
عون  الرئيس  »إن  وقالت: 
حكم عادل وأب ناصح وحكيم، 
كل  والبقاعيني  زحلة  ويولي 

حمبة وعناية«.
نقابة أطباء الشمال

من  وفدا  أيضا  عون  واستقبل 
برئاسة  الشمال،  اطباء  نقابة 
عياش  عمر  الدكتور  النقيب 
رئيسا  بانتخابه  هنأه  الذي 
يف  دعمه  متمنيا  للجمهورية، 
واحلفاظ  تطوير سياسة صحية، 
على كرامة الطبيب يف عالقاته 
مع اجلهات القضائية، خصوصا 
عن  النامجة  املشاكل  جلهة 
التوقيف االحتياطي الذي يطاول 
اخذ  ووجوب  االطباء،  من  عددا 
رأي نقيب االطباء قبل ان يصل 
يتم  او  املخفر  اىل  الطبيب 
توقيفه احتياطيا ووضع ضوابط 
والعمل  احلاالت،  هذه  ملثل 
قانون  إقرار  يف  اإلسراع  على 
اآلداب االعالمية، وفصل أتعاب 
يقبض  لكي  والسعي  األطباء 
ومرتتباتهم  مستحقاتهم  األطباء 
اإلدارات  من  األجل  القدمية 
عياش  النقيب  وأعرب  العامة. 
يف  للنقابة  الكبري  »االمل  عن 
الوزارات  مع  التعاون  خص  ما 
يف  املساهمة  جلهة  املستحدثة 

مكافحة الفساد«.
ورد عون بكلمة اشار فيها اىل 
»التزامه مواجهة اي صعوبة يف 
كل  يف  االداء  حتسني  سبيل 
وخصوصا  احلياتية،  القطاعات 
الصحية  باالمور  يتعلق  ما  يف 
»علينا  وقال:  والطبية«، 
من  اإلدارة  حتديث  على  العمل 
الصحية،  املصاريف  أجل ضبط 
وتأمني العناية الصحية للجميع، 
واالنكباب على إجياد احلل الالزم 
جململ املسألة الصحية، على أن 

يكون هذا احلل تدرجييا«.
لبنان  »مستقبل  أن  وأكد 
من  الرغم  على  جيدا  سيكون 
من  مرحلة  اآلن  جيتاز  كونه 
على  االقتصادية  الصعوبة 
املطالب  لكون  اخلصوص،  وجه 
قليلة،  املوارد  فيما  كثرية 

وهناك تراكم للدين العام«.
ولفت اىل أن »التأليل األداري 
ويضبط  الشفافية  يضاعف 
 .»%90 حنو  اىل  احلسابات 
تأكيد  الواجب  »من  أنه  ورأى 
حصانة الطبيب يف نص رمسي، 
من دون ان يعيق ذلك التحقيق 
بواقعية بأي مشكلة قد تواجهه 

نتيجة ممارسته ملهنته«.
وفد قطاع النبيذ اللبناني

واستقبل عون وفد قطاع النبيذ 

املدير  ضم  الذي  لبنان،  يف 
لويس  الزراعة  لوزارة  العام 
اليت  حلود مع أصحاب املصانع 
وجملس  لبنان  يف  النبيذ  تنتج 
للكرمة  الوطين  املعهد  إدارة 
الزراعة  كليات  وعمداء  والنبيذ 

يف اجلامعات اللبنانية.
وحتدث حلود باسم الوفد عارضا 
لبنان،  يف  النبيذ  قطاع  تطور 
الدائم  »االحتضان  اىل  ومشريا 
هلذا  وحمبته  اجلمهورية  لرئيس 
القطاع منذ ترؤسه تكتل التغيري 
واالصالح«، والفتا اىل أن »دعم 
هذا القطاع ابتدأ من التكتل منذ 
باسيل  جربان  الوزير  كان  ان 
عام  بالوكالة  للزراعة  وزيرا 
توجيهاتكم  كانت  حيث   ،2012
أسواق  وتأمني  لدعمه  واضحة 

حملية وخارجية إلنتاجه«.
تنظيم  »مت  أنه  حلود  وأوضح 
يوم للنبيذ اللبناني يف باريس 
برلني  يف  ثم   ،2013 أيار  يف 
نيويورك  ويف   2014 أيار  يف 
الثاني  تشرين  يف  وواشنطن 
التحضري  عن  معلنا   ،»2016

للنبيذ  الرابع  اليوم  لتنظيم 
عون  الرئيس  برعاية  اللبناني 
يف كل من لوس اجنلس وسان 
فرانسيسكو وزوريخ عام 2017، 
التعاون  استكمال  اىل  إضافة 
العاملية  املنظمة  مع  والتنسيق 

للكرمة والنبيذ.
دخول  هو  »اهلدف  أن  وأكد 
واالمريكية  االوروبية  االسواق 
احرتم  لبناني  منتج  خالل  من 
واستطاع  والنوعية  املواصفات 
مصنعي  جبهود  نفسه  فرض 

النبيذ اللبنانيني«.
النبيذ  معهد  عن  حلود  وحتدث 
الزراعة  وزير  اطلقه  الذي 
بالوكالة عام 2013، شاكرا عون 
على تفويض جملس الوزراء له، 
الزراعة،  بناء على اقرتاح وزير 
القطاع  بهذا  العناية  بصالحيات 
 4 يف  عقدت  اليت  اجللسة  يف 
مشريا   ،2017 الثاني  كانون 
ستعرض  عمل  خطة  وضع  اىل 
تتضمن  الوزراء  جملس  على 
مشروعا لتطوير املعهد، إضافة 
قرارات  العمل على إصدار  اىل 
اللبناني  النبيذ  انتاج  حلماية 
رفع  عرب  االجنبية  املنافسة  من 
الرسم اجلمركي على االسترياد 
إلجازة  االجنيب  النبيذ  وإخضاع 
مجيع  اىل  والطلب  االسترياد، 
لبنان  يف  والفنادق  املطاعم 
اللبناني،  للنبيذ  االولوية  إعطاء 
غرف  عرب  توجيهات  وإصدار 
النبيذ  بتوزيع  لالهتمام  التجارة 
مت  أنه  اىل  ولفت  وتروجيه، 
اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون 
متتاليتني  سنتني  مدى  وعلى 
بالد  يف  اللبناني  النبيذ  توزيع 
عيد  ذكرى  ملناسبة  االغرتاب 

االستقالل.

النبيذ  قطاع  اعطاء  حلود  وأمل 
لكي  اجلمهورية  رئيس  رعاية 
سفريا  اللبناني  النبيذ  يصبح 
للبنان يف كل احملافل الدولية.

عون
هذا  أهمية  مؤكدا  عون  رد  ثم 
القطاع يف لبنان وجودته وتأثري 
ومشسه  لبنان  أرض  طبيعة 
الغين،  انتاجه  على  اجيابا 
خبرباء  االستعانة  اىل  إضافة 
النبيذ  بانتاج  املتخصصني  من 
اىل  الفتا  صناعته،  لتحسني 
على  اللبناني  النبيذ  تفضيله 
غريه معتربا أنه يضاهي اي نبيذ 

عاملي آخر.
وقال: »أنا أحب النبيذ اللبناني 
أن  أحد  يعتقدن  فال  وأشربه، 
تلقائيا  هو  االغلى سعرا  النبيذ 

االكثر جودة واالطيب طعما«.
واشار رئيس اجلمهورية اىل ان 
»االسواق العاملية مفتوحة أمام 
أنه  اىل  اللبناني«، الفتا  النبيذ 
»يف مجيع اللقاءات اليت جيريها 
وزير اخلارجية يتم طرح موضوع 
فتح االسواق امام هذا املنتج«، 
للسفراء  توجيهاته  اعطى  وقد 
اىل  باالضافة  االجتاه،  هذا  يف 
توجيهات وزراء الزراعة إلعطائه 
جانب  اىل  الالزم،  االهتمام 

زراعة التفاح والزيتون.
أن  اىل  »أطمئنكم  وقال: 
جيدا  زراعتكم سيكون  مستقبل 
وسنلجأ  االسواق  هلا  وستؤمن 
اىل خمتلف الوسائل اليت منلكها 

للرتويج للنبيذ اللبناني«.
ويف نهاية اللقاء قدم الوفد اىل 
رئيس اجلمهورية هدية تذكارية 
هي أقدم زجاجة نبيذ من إنتاج 
عام  اىل  تارخيها  يعود  لبناني 

.1935
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القوات  حزب  رئيس  استقبل   
اللبنانية مسري جعجع يف معراب 
الدميقراطي«  »اللقاء  من  وفدا 
مروان  الرتبية  وزير  ضم: 
شهيب،  أكرم  النواب:  محاده، 
فاعور،  أبو  وائل  حلو،  هنري 
وعالء الدين ترو، وتيمور وليد 
النائبني  حضور  يف  جنبالط، 
زهرا  وأنطوان  عدوان  جورج 
شانتال  للحزب  العامة  واألمينة 

سركيس.
جعجع:  قال  اللقاء،  عقب 
»تشرفنا بلقاء وفد من »اللقاء 
الدميقراطي« حبيث تباحثنا معهم 
يف األوضاع العامة وباألخص يف 
قبل  ولكن  االنتخابات،  قانون 
التطرق اىل قانون االنتخاب أود 
أن أؤكد ان الوضع يف اجلبل هو 
اساس الوضع يف لبنان، فسواء 
أو  االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
بذلنا  اللبنانية،  القوات  حنن 
السنوات  طيلة  كثرية  جهودا 
العشرين املاضية وحتى اليوم، 
لعودة اجلبل ناصعا أكثر من ذي 
قبل بعد فرتة احلرب املشؤومة، 
وانطالقا من هنا حنن ضنينون 
على بقاء اجلبل كما هو عليه بعد 
املصاحلة التارخيية اليت قام بها 
بطرس  نصراهلل  مار  البطريرك 
صفري، واليت سنستمر باحلفاظ 

عليها اىل أبد اآلبدين«.
أضاف: »أما بالنسبة اىل قانون 
االنتخاب، حنن واحلزب التقدمي 
النية  كل  لدينا  االشرتاكي 
انتخابي  قانون  اىل  بالتوصل 
عينه  الوقت  يف  ولكن  جديد، 
واحتياجاتنا  متطلباتنا  يراعي 
يكون  أن  ميكن  ال  اذ  مجيعا، 
فريق مرتاحا يف البلد اذا مل يكن 

الفرقاء اآلخرون مرتاحني«.
أن  »يهمنا  أنه  على  شدد  واذ 
يكون احلزب التقدمي االشرتاكي 

 جعجع استقبل وفد اللقاء الدميوقراطي: ال ميكن 
االستمرار بالـ 60 وال بإقرار قانون مبعزل عن أحد

 محاده: وجدنا منطقا متجاوبا يتجاوز التهميش

مرتاحا ألي قانون انتخابي جديد 
يطرح  ما  ظل  يف  فيه،  يبحث 
كشف  انتخابية«،  قوانني  من 
املقبلني  اليومني  »خالل  أنه 
لكل  النهائية  النتائج  ستظهر 
وسوف  احلاصلة،  املباحثات 
االشرتاكي  واحلزب  حنن  ننكب 
االقرتاحات  كل  دراسة  على 
املطروحة للتفاهم على القانون 
الفرقاء  مع  بينها  األفضل 
وقت  أقرب  يف  لنتجه  اآلخرين 
ممكن اىل قانون انتخابي جديد 
انه ال  مقتنع  اجلميع  أن  باعتبار 
ميكن االستمرار بقانون الستني 
ال  أنه  أيضا  مقتنعون  اننا  كما 
االنتخابات  قانون  إقرار  ميكننا 

مبعزل عن أحد«.
حماده

بدوره، أكد محاده »ان احلرص 
الذي أعرب عنه رئيس القوات 
هو نفسه الذي محلناه من النائب 
وليد جنبالط اىل معراب، فنحن 
نأتي اىل »بيتنا« هنا بعد رفقة 
وأسس  عميقة  ومصاحلة  طويلة 
معا  وضعناها  اجلديد  للبنان 
غري  ويف  اجلبل  يف  وسنستمر 
الوطين يف  الصعيد  على  اجلبل 

السري ضمن مسرية واحدة«.
وأشار محادة اىل »اننا عائدون 
متكامل  مبنطق  بيك  وليد  اىل 
»احلكيم«  مع  استعرضناه 
ال  أنه  خالله  من  تأكدنا  والذي 
التمثيل  مطالب  إغفال  جيوز 
الصحيح وال إلغاء أي فريق آخر، 
وهذا هو منطق واحد، فنحن كنا 
نشكو، وجئنا لنشكو حيث جيب 
أن نشكو، من نوع من التهميش 
وقد  واملضمون  الشكل  يف 
وجدنا منطقا متجاوبا يتجاوز هذا 
صياغة  اىل  ويعود  التهميش 
نظرة موحدة حتتاج اىل قرارات 
سياسية من الفرقاء أمجعني«. 

جعجع مستقبال وفد اللقاء الديمقراطي
النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري بعد ظهر امس االول 
العليا  املفوضة  اخلميس، 
واألمنية  اخلارجية  للسياسة 
فيديريكا  االوروبي  لالحتاد 
االحتاد  وسفرية  موغريين 
كريستينا  لبنان  يف  االوروبي 
السن، وتناول معهما التطورات 
وتطرق  واملنطقة،  لبنان  يف 
اىل دور جملس النواب وقانون 

االنتخاب.
وقالت موغريين بعد اللقاء الذي 
اختتمت  »لقد  ساعة:  استغرق 
مثمر  بلقاء  للبنان  زيارتي 
للغاية مع الرئيس بري، وحبثنا 
عودة  يف  اخلصوص  وجه  على 
اللبناني  النواب  جملس  عمل 

موغريين زارت بري: واثقون من قيادته 
اجمللس لالتفاق على قانون االنتخاب

ومناقشة  الكامل  بنشاطه 
املهمة  املشاريع  من  العديد 
ولنا  أيضا  وللمنطقة  للبنانيني 
حبثنا  كذلك  االوروبيني.  حنن 
اجلاري  العمل  خاص يف  بشكل 
إلجناز قانون لالنتخابات النيابية 
وإن  االنتخابات،  هذه  وإجراء 
الدعم  يقدم  االوروبي  االحتاد 
املؤسسات  عمل  لعودة  الكامل 
الدستورية اللبنانية بعد انتخاب 
وتشكيل  اجلمهورية  رئيس 
احلكومة ونيلها الثقة، ولنا ملء 
الثقة بأنه بقيادة الرئيس بري 
الطريقة  النواب  جملس  سيجد 
االنتخاب  قانون  على  لالتفاق 
النيابية،  االنتخابات  واجراء 

وانين ساعود قريبا«.

بري مستقبال موغريني

التغيري  تكتل  سر  امني  اكد   
ابراهيم  النائب  واالصالح 
كنعان ان ال تناقض بعد امس 
مقاربة  يف  اخلميس  االول 
املستوى  على  االنتخاب  قانون 
تقارب  هناك  بل   ، املسيحي 
مشرتك  بشيء  اخلروج  وميكن 
والتشاور  املقبلة،  االيام  يف 
الكتل  خمتلف  مع  مفتوح 
يكون  لن  واالنتظار  والقوى، 
طويال لالتفاق بني كل االفرقاء 
واال سيكون  جديد  قانون  على 

كنعان : هناك تقارب مسيحي يف مقاربة قانون 
االنتخاب والتشاور مفتوح مع اجلميع لصيغة موحدة

لنا موقف حاسم.
واعترب كنعان ان هناك اكثر من 
صيغة تبحث، من بينها املختلط 
املوحد،  املعيار  وفق  املعدل 
واذ  مرحلتني،  على  والتأهيل 
تلفزيونية  احاديث  يف  جدد 
رفض قانون الستني معدال،اكد 
وليد  النائب  مع  احلوار  اهمية 
االنتخاب،  قانون  حول  جنبالط 
على  مشددا  االخرى،  والكتل 
ان ال ميكن الي كتلة ان توقف 
مسار قانون االنتخاب اجلديد. 

بري مستقبال موغريني

يف  أسود،  زياد  النائب  أكد 
أونالين«  »حوار  لربنامج  حديث 
عرب »صوت لبنان«، أن »الرئيس 
عن  يرتاجع  لن  عون  ميشال 
لالنتخابات،  جديد  قانون  إقرار 
بعبدا  قصر  إىل  يصل  مل  فهو 
على  ليعمل  بل  فقط،  ليتفرج 
الذين  املسيحيني  حقوق  اعادة 
حاالت  طويلة  لسنوات  عاشوا 
من الغنب السياسي، كما أنه ال 

نية لديه بإقصاء أحد«.
التيار  »حتالفات  بأن  وذكر 
السياسية  األطراف  مجيع  مع 
بالفساد  شارك  من  وحتديدا 
يف املاضي يضعه أمام حتديات 

 أسود: رئيس اجلمهورية لن يرتاجع عن 
إقرار قانون جديد لالنتخابات

التيار  لكن  كثرية  وإتهامات 
ملكافحة  احلربة  رأس  سيبقى 
أنه  أسود  وأوضح  الفساد«. 
»غري راض عن تفاصيل قانون 
عدم  وأكد  اجلديد«،  االجيارات 
الرئيس  كان  إذا  ما  »معرفته 
عون سيوقع عليه أم ال«، واعدا 
الرأي العام ب«عدم ختلي التيار 
العوني عن نهج اإلصالح الذي 
»املواطنني  وطالب  به«،  وعد 
الكايف  الوقت  بإعطائهم 
للتمكن من حماسبة كل املخلني 
امللفات  شتى  ويف  بالقانون 
واإلنرتنت غري  اإلتصاالت  منها 

الشرعي وغريها الكثري«.

النائب أسود

وزير املالية اعطى االذن مبالحقة احدى 
أمينات السجل العقاري يف جبل لبنان

أعطى وزير املالية علي حسن خليل االذن للنيابة العامة االستئنافية 
يف جبل لبنان ملالحقة احدى أمينات السجل العقاري يف جبل لبنان، 

وذلك استنادا ألحكام املادة 3/61 يف نظام املوظفني.

فيصل  السابق  الوزير  قال 
امس  مساء  كرامي يف تصريح 
بأمل  »نتطلع  اخلميس:  االول 
الصلبة  املواقف  اىل  وثقة 
ميشال  الرئيس  يعلنها  اليت 
اجراء  على  اصراره  يف  عون 
األنتخابات النيابية يف موعدها، 

وفق قانون عادل غري اقصائي 
يليب رغبة معظم شرائح الشعب 

اللبناني«.
القوى  جتاوب  »نأمل  اضاف: 
السياسية مع هذا املوقف وأن 
ال يبتكروا لنا قانونا يكون ابن 

عم قانون الستني«!.

فيصل كرامي: نتطلع بامل الصرار رئيس اجلمهورية على 
اجراء األنتخابات النيابية يف موعدها وفق قانون عادل

يف  الفرنسية  السفارة  وزعت 
»جال  اآلتي:  البيان  لبنان 
لبنان  يف  الفرنسي  السفري 
مراكز  على  بون،  اميانويل 
عرسال  يف  املنتشرة  اجليش 
اللبنانية- احلدود  على  واللبوة 

السورية.
الفرنسي  السفري  زار  وقد 
برفقة قائد اللواء التاسع العميد 
جوزيف عون وعدد من الضباط، 
محيد  وادي  يف  اجليش  مركز 
البعيد مئات االمتار عن احلدود، 
كذلك مركزا للمراقبة يقع على 
التلة املواجهة لعرسال واجلبال 

احمليطة بهذه املنطقة.
قد  الفرنسي  السفري  وكان 
اللواء  قيادة  مركز  صباحا  زار 
واستمع  اللبوة  يف  التاسع 
األمين  الوضع  عن  شرح  اىل 
احمللي والعمليات اليت ينفذها 

اجليش.
وقد توجه بون اىل العسكريني 
»وقوف  فيها  هلم  أكد  بكلمة 
الدولة الفرنسية اىل جانبهم«. 
املهمة  صعوبة  »نعرف  وقال: 
والتزامكم  بها  تقومون  اليت 
اللبناني  اجليش  املهام.  بهذه 

يستحق منا كل الدعم«.

السفري الفرنسي جال على مراكز اجليش يف عرسال واللبوة:

اجليش اللبناني يستحق منا كل 
الدعم ونعرف صعوبة مهمته

جنبالط استقبل اجلميل وعرض معه التطورات
استقبل رئيس اللقاء الدميقراطي النائب وليد جنبالط مساء اخلميس 
يف دارته يف كليمنصو رئيس حزب الكتائب النائب سامي اجلميل 

وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.

 وزير الثقافة عرض األوضاع مع السفري اهلولندي
 استقبل وزير الثقافة الدكتور غطاس اخلوري يف مكتبه يف الوزارة 
سخابفلد،  موريتس  هان  اهلولندي  السفري  اخلميس  االول  امس 
وحبثا يف االوضاع والتطورات، اضافة اىل العالقات الثنائية بني 
لبنان وهولندا على خمتلف الصعد، وال سيما منها الثقافية، وسبل 

تطوير التعاون الثقايف بني شعيب البلدين.
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نظم حزب الكتائب مساء امس 
مقره  يف  استقبال  حفل  االول 
يف ساحة ساسني ملناسبة تسلم 
اللجنة التنفيذية اجلديدة ملنطقة 
االشرفية مهامها برئاسة ميشال 
النائب  حبضور  وذلك  رجي، 
السيدة  ووالدته  اجلميل  نديم 
صوالنج اجلميل والوزير السابق 
كريم بقرادوني ومؤيدي احلزب 
والرفاق القدامى للشهيد بشري 
منطقة  من  وفعاليات  اجلميل 

االشرفية وبريوت.
من  التنفيذية  اللجنة  وتتألف 
نائب الرئيس وسام روكز ومن 
ومن  قبوات  إدغار  السر  امني 
طراد  الياس  الصندوق  أمني 
ورئيس مكتب الشؤون العمالية 
مكتب  ورئيس  عنرب  ميشال 
ورئيسة  نهرا  الياس  االنضباط 
غرايس  املعلمني  مكتب شؤون 
عكاري ورئيسة مكتب الشؤون 
النسائية وفاء خري اهلل ورئيس 
البايع  بيار  االعالم  مكتب 
ورئيس مكتب العالقات العامة 
مكتب  ورئيس  تغريين  بشري 
ورئيس  عساف  جورج  الطالب 
طحطح  هادي  احلشد  مكتب 
ورئيس مكتب الشؤون الصحية 
شؤون  ومستشار  الياس  مازن 
املنطقة ماهر يعقوب ومستشار 
ضاهر  نزيه  االدارية  الشؤون 
االجتماعية  الشؤون  ومستشار 
روني نعمة ومستشارة الشؤون 
القانونية مرينا مجيل ومستشار 
ألكسندر  االنتخابية  الشؤون 
الشهداء  مكتب  ورئيس  بريدي 

إيلي جنار.
رجي

البايع  من  ترحيب  كلمة  بعد 
والكتائيب،  الوطين  والنشيدين 
فيها  رحب  كلمة  رجي  ألقى 
بيت  أن  إىل  ، مشريا  باحلضور 
الكتائب يف قلوب اجلميع وان 
انطلقت من االشرفية،  القضية 
األشرفية  تبقى  بأن  متعهد 
اجلديدة  واطاللتها  قضيتنا 
جهوده  سيوظف  وبإنه  مميزة، 
لتقديم  اللجنة  اعضاء  وجهود 

األشرفية بامجل صورة.
اجلميل  النائب  رجي  وشكر 
لثقته وإميانه بهذا الفريق، آمال 
األفضل  حتقيق  يستطيع  أن 

للمنطقة.
نديم الجميل

اجلميل  النائب  حتدث   ، بدوره 
وقال:«ان شعار اللجنة »حتضل 
على  يدل  قضيتنا«  االشرفية 
االشرفية  منطقة  طاملا  ان 
والقضية  خبري  فلبنان  خبري 
وإىل  رجي  إىل  متوجها  خبري، 
أعضاء اللجنة مؤكدا بأن عليهم 
مسؤولية كبرية إلعادة إحياء و 

تنشيط املنطقة.
وأشار إىل انه »من هذا البيت 
االشرفية،  يف  الكتائب  بيت 
فيه  وعاش  تربى  الذي  البيت 
اجلميل  بشري  فيه  واستشهد 
جديدة«،  حياة  اليوم  نطلق 
هذا  رمزية  »ان  على  مشددا 
إرث  هي  وقضيته  املكان 
ومسؤولية  حنملها  وأمانة  كبري 
كبرية تقع على عاتقنا من اجل 
قضية  القضية،  على  احملافظة 
االنسان وحريته، قضية سيادة 
شعب  اجل  من  الوطن  هذا 
 10452 مساحة  على  يعيش 

مربع مقدس، مساحة قيم  كلم 
واخالق وحرية.

االشرفية  ملنطقة  »ان  واضاف 
انطلق  فمنها  سامية،  معاني 
الشهيد بشري اجلميل ومن هذا 
البيت حتديدا ليبين وطنا يشبه 
قضية الكتائب وقضية االنسان 

اليت محلها بشري«.
واردف »قضيتنا ليست قضية 
العكس  على  بل  الواحد  احلزب 
هناك  ليصبح  قاوم  بشري 
وشهداء  وقام  أحزاب  تعددية 
على  احلفاظ  اجل  من  الكتائب 
التنوع والتعددية الذي مييز هذا 
الوطن، الفتا اىل »ان هذه هي 
احلزب  يسعى  اليت  الديناميكية 

من اجلها«.
إجراء  إىل  اجلميل  ودعا 
»االنتخابات النيابية يف موعدها 
من  معلنا  االمر«،  كلف  مهما 
سيخوض  انه  املنرب  هذا  على 
االنتخابات يف االشرفية ويتابع 
املسرية وسيسعى إىل ان يكون 
واهمية  احلمل  مستوى  على 

املسؤولية اليت حيملها.
من  حيذر  من  »هناك  ان  واكد 
الذهاب إىل الفراغ املؤسساتي 
جيب منع ذلك واجراء االنتخابات 
قانون  على  التوافق  يتم  لو مل 
واحلفاظ  التحدي  خلوض  جديد 
الن  السلطة،  تداول  على 
سنتني  خالل  الرئاسي  الفراغ 
امام خيار وحيد وأجربنا  وضعنا 
لذلك  به،  قدما  املضي  على 
باجراء  والتمسك  االختيار  جيب 

االنتخابات يف موعدها.
رسالة  اجلميل  وجه  واخريا 

 نديم اجلميل خالل حفل استقبال حلزب الكتائب يف االشرفية:

 الجراء االنتخابات النيابية يف موعدها مهما كلف االمر

وللجنة  الكتائبيني  للرفاق 
الدائم  دعمهم  طالبا  التنفيذية 
جانبهم  إىل  بالوقوف  وواعدا 
وثقته  »امله  ان  اىل  مشريا   ،
بهم كبرية وبأن التحديات اليت 

سيواجهونها مجة«.
 ، وروكز  رجي  اجلميل  وهنأ 
تأدية  يف  ينجحا  ان  متمنيا 
»ان  اىل  مشريا  مهامهما، 
ثالثة  سيخوضون  الكتائبيني 
خوض  من  بدءا  مهمة،  حتديات 
وصوال  االنتخابية،  املعركة 
بني  اجلسور  وصل  ضرور  اىل 
االحزاب كافة، وخصوصا حزب 
تنوعاته  بكل  واجملتمع  الكتائب 
جمتمع  خلق  اجل  من  واطيافه، 
يف  وخصوصا  ومرتابط  قوي 

االشرفية«.
وتوجه اىل الكتائبيني بالقول:« 
الثقة  إعادة  عاتق  عليكم  يقع 
احلياة  احلزبي مبعنى  العمل  إىل 
الفعلي  والتواصل  احلقيقية 
واإلميان  الفعلية  والدميقراطية 
بأن القرار يصدر من االسفل اىل 
االعلى وليس العكس، لنحافظ 
على حزب النضال وحزب احلرية 
وعلى حزب قادر على استقطاب 
السياسة  مبمارسة  حيلم  شباب 

يف نظام مماثل«.
وأخريا، لفت النائب اجلميل اىل 
انه سيسعى مبساعدة الكتائبيني 
القلعة  االشرفية،  على  للحفاظ 
اليت حلم بها بشري وارتكز عليها 
جمددا  عليها  سريتكز  واليت 
وعده الذي كان قد قطعه منذ 
ثابتون   « قائال:  سنوات  تسع 

اليوم وغدا وبعد غد«.

النائب نديم الجميل

احلريري  بهية  النائبة  التقت   
منصور  اجلنوب  حمافظ  اليوم، 
ضو يف مكتبه يف سراي صيدا 
منطقة  قائد  حبضور  احلكومي 
اجلنوب االقليمية يف قوى األمن 
شحادة  مسري  العميد  الداخلي 
يف  املدني  التنظيم  ورئيسة 
صيدا املهندسة آية الزين وأمني 
السجل العقاري يف صيدا باسم 
متابعتها مللف  اطار  حسن، يف 
اصدار سندات التمليك العائدة 
لبيوت منطقة تعمري عني احللوة 
جملس  اقرار  بعد  صيدا  يف 
التشريعية  جلسته  يف  النواب 
الذي  القانون  إلقرتاح  األخرية 

تقدمت به بهذا اخلصوص.
يف  البحث  اللقاء  خالل  وجرى 
املعامالت  إلجناز  الالزمة  اآللية 
بإستصدار  اخلاصة  الرمسية 
االدارية  واخلطوات  السندات 
قبل  من  بها  القيام  الواجب 

العقارات  وقاطين  اصحاب 
ان  بعد  القانون  بهذا  املشمولة 
صدوره  بعد  اي  نافذا  يصبح 
وذلك  الرمسية،  اجلريدة  يف 
متهيدا إلطالع األهالي على هذه 

اخلطوات.
يف  اقر  النواب  جملس  وكان 
األسبوع  التشريعية  جلسته 
املاضي اقرتاح القانون املعجل 
بهية  النائبة  من  املقدم  املكرر 
اضافة  اىل  والرامي  احلريري 
فقرة اىل املادة 61 من القانون 
اىل  الرامي   2004  /583 رقم 
انشئت  عقارات  افراز  امكانية 
يتيح  ما  خمالفة،  ابنية  عليها 
شيدتها  اليت  العقارات  متليك 
اثر زلزال العام 1956 املصلحة 
 ( آنذاك  للتعمري  الوطنية 
صيدا  ملهجري  الحقا(  وامللغاة 
القدمية واملناطق املتضررة من 

الزلزال«.

النائبة الحريري مجتمعة مع محافظ الجنوب بحضور العميد شحادة

طالل  املهجرين  وزير  التقى 
أرسالن، يف مكتبه يف الوزارة، 
وفودا رمسية وبلدية حبث معها 
للقرى  وخدماتية  إمنائية  شؤونا 
ملف  إىل  باإلضافة  والبلدات 
املصاحلة والعودة. وأبرز الوفود 
البلدي  اجمللس  زارته:  اليت 
قنيا  عني  لبلدة  واإلختياري 
الشيخ  البلدية  رئيس  برئاسة 
سامر هالل حديفة، جملس بلدية 
البلدية  رئيس  برئاسة  عبيه 
بلدة  من  وفد  محزة،  غسان 
البلدية  رئيس  يتقدمه  القلعة 
رويسة  بلدة  احلسن،  أبو  رائد 
البلدية  رئيس  برئاسة  البلوط 
بلدة  من  وفد  زيدان،  فضل 
البلدية  رئيس  يتقدمه  اخلريبة 
إىل  باإلضافة  القاقون،  سامر 
رئيس  برئاسة  اهلاللية  بلدة 

الدين،  زين  أبو  حكمت  البلدية 
وفد بلدة كفرحيم يتقدمه رئيس 
ضرغم،  أبو  نسيب  البلدية 
رئيس بلدية بشامون حامت عيد، 
حبضور قائد الشرطة القضائية 
السابق العميد صالح عيد، وفد 
رئيس  يتقدمه  عيناب  بلدة  من 
وفد  الشعار،  غازي  البلدية 
حسن  أبو  الشيخ  ممثال  مشايخ 
عادل منر، ومجعية تراث حاصبيا 
جنوى  اجلمعية  رئيسة  برئاسة 

قيس.
أرسالن  أجرى  ثانية،  جهة  من 
بالبطريرك  هاتفيا  اتصاال 
بطرس  بشارة  مار  املاروني 
القوات  حزب  وبرئيس  الراعي، 
اللبنانية مسري جعجع، حيث حبث 
معهما ملف املصاحلة والعودة يف 

بلدة كفرسلوان وجوار احلوز.

ارسالن حبث هاتفيا مع الراعي وجعجع ملف املصاحلات

احلريري حبثت مع حمافظ اجلنوب 
ملف سندات منطقة التعمري

الفرنسي  الوزراء  رئيس  هنأ   
برنار كازنوف اليوم وزير الداخلية 
على  املشنوق  نهاد  والبلديات 
احلكومة  يف  وزيرا  تعيينه  إعادة 
يف  »جناحه  على  مثنيا  اجلديدة، 
أمنية صعبة«،  مهامه يف ظروف 
وجاء ذلك ردا على التهنئة اليت 
كازنوف  اىل  املشنوق  وجهها 
للحكومة  رئيسا  تعيينه  مبناسبة 
اىل  كازنوف  دعا  و  الفرنسية. 
»إجراء إنتخابات نيابية يف لبنان 
يسمح  بشكل  وقت،  أسرع  يف 
النواب مع حتقيق  بتجديد جملس 
ان  واكد  للجميع«،  عادل  متثيل 
مع  الوثيقة  العالقات  »تدعيم 
املتعدد  التعاون  وتعميق  لبنان 
بالنسبة  أولوية  يبقيان  معه، 

للحكومة الفرنسية«.
»أتقدم  الرسالة:  نص  وجاء يف 
منكم معالي الوزير جبزيل الشكر 
وجهتموها  اليت  التهنئة  لرسالة 
رئيسا  تعييين  مبناسبة  الي 
أعرب  بدوري  الفرنسية.  للحكومة 
لتشكيل  فرنسا  إرتياح  عن  لكم 
السيد  برئاسة  اللبنانية  احلكومة 
سعد احلريري واليت جتسد الوحدة 
الوطنية، كما يسرني ان أعرب لكم 
عن تهاني احلارة العادة تعيينكم 
وزيرا للداخلية، هذه املهام اليت 
عرفتم االطالع بها بكل جناح منذ 
أمين  ظرف  يف  سنتني  من  أكثر 
حيث  بلدكم  يف  للغاية  صعب 
بتعاون  معا  القيام  من  متكنا 
االرهاب  حماربة  إطار  يف  فعال 

االسالمي.
عون  ميشال  العماد  إنتخاب  منذ 
لبنان  إجتاز  للجمهورية  رئيسا 

على  أساسية  كانت  مراحل  عدة 
وإعادة  مؤسساته  حتريك  صعيد 
ليس  تلبية  على  قدرته  تكوين 
فقط حاجات الشعب اللبناني بل 
االمنية  التحديات  مواجهة  أيضا 
وإننا  واالنسانية،  واالقتصادية 
يستمر  أن  يف  االمل  عن  نعرب 
إجراء  وليجعل ممكنا  املسار  هذا 
وقت  أسرع  يف  نيابية  إنتخابات 
مما قد يسمح بتجديد الربملان مع 

حتقيق متثيل عادل للجميع.
فرنسا  فإن  االطار،  هذا  ويف 
لبنان ووحدته  املتمسكة بسيادة 
ستستمر  أراضيه،  وسالمة 
بلدكم  جانب  اىل  بالوقوف 
 2017 اجلديدة  السنة  هذه  خالل 
مواجهة  يف  ملساعدته  وخصوصا 

كازنوف يف رسالة للمشنوق: إلجراء إنتخابات سريعة حتقق متثيال 
عادال وتعميق التعاون أولوية بالنسبة للحكومة الفرنسية

»املستقبل«  كتلة  عضو  أكد 
لدى  حبيب،  خضر  النائب 
األوسرتالي  السفري  استقباله 
الدعم  »ضرورة  مايلز،  غلني 
الدولي للبنان يف هذه املرحلة 
اليت حياول فيها النهوض جمددا 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب  بعد 
ميشال عون مببادرة من رئيس 

احلكومة سعد احلريري«.
اللقاء  خالل  حبيب،  ولفت 
إىل  ساعتني،  استغرق  الذي 
الرئيسني  مبساعي  »لبنان  أن 
عون واحلريري قادر على حتقيق 
واجتماعيا  اقتصاديا  الكثري 
والبنى  اإلمناء  صعيد  وعلى 

التحتية«.
أوضاع  إىل  تطرق  اللقاء  وكان 
بعد  طرابلس، وخصوصا  مدينة 
منذ  تشهدها  اليت  اهلدوء  فرتة 
اضافة  األمنية،  اخلطة  تطبيق 
والوضع  الالجئني  ملف  اىل 

اإلقليمي.

حبيب التقى سفري 
اوسرتاليا: لبنان 

حيتاج اىل دعم دولي

تداعيات االزمة السورية واالرهاب 
االسالمي.

كونوا على ثقة بأن تدعيم روابط 
الصداقة بني بلدينا، حيث متكن 
لي من إدراك أهمية هذه العالقات 
الوثيقة خالل زيارتي للبنان سنة 
بالنسبة  أولوية  ستستمر   ،2015
اىل  إضافة  الفرنسية  للحكومة 
بني  املتعدد  التعاون  تعميق 
بلدينا، وباالخص أني أحتفظ يف 
تعاوننا يف اجملال  ذاكرتي مدى 
تفعيلها  من  متكنا  واليت  االمين 
بلدينا واليت سنعمل  يف مصلحة 

على تدعيمها يف املستقبل.
لكم،  احلارة  تهانيي  جتديد  مع 
الوزير بأعلى  أتقدم منكم معالي 

مشاعر التقدير«.

 استقبل األمني العام »للتنظيم 
الدكتور  الناصري«  الشعيب 
يف  مكتبه  يف  سعد  أسامة 
الدفاع  جلنة  من  وفدا  صيدا، 
برئاسة  املستأجرين  حقوق  عن 
وحبضور  زخور،  أديب  احملامي 
عضو األمانة العامة يف التنظيم 

جهاد ضاني.
بأجواء  اللقاء لوضع سعد  وجاء 
التحركات اليت تقوم بها اللجنة 
الذي  االجيارات  لقانون  رفضا 
تعتربه »قانونا تهجرييا ويشرد 
وأكد  فقرية«.  لبنانية  عائالت 
الدولة  جتد  أن  »ضرورة  الوفد 

اللبنانية واجمللس النيابي حلوال 
واملالك«،  املستأجر  ترضي 
القانون  هذا  ب-«إلغاء  مطالبا 

التعسفي حبق املستأجر«.
»هذا  أن  سعد  اعترب  بدوره، 
لكبار  خدمة  يقدم  القانون 
العقارية  والشركات  املالكني 
القانون  هذا  من  والضحية 
املستأجرون  هم  التعسفي 
أيضا  مطالبا  القدامى«، 
»اجمللس النيابي بالغاء القانون 
الطرفني  يرضي  حل  واجياد 
حبق  جمحفا  احلل  يكون  وأال 

املستأجرين«.

سعد استقبل وفدا من جلنة الدفاع عن املستأجرين:

اليـجاد حـل يـرضي الطــرفني
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لبنانيات

اخلارجية  وزير  استقبل   
باسيل  جربان  واملغرتبني 
للسياسة  العليا  املفوضة 
لالحتاد  واألمنية  اخلارجية 
موغريين  فيديريكا  االوروبي 

والوفد املرافق.
بعد جلسة حمادثات عقد اجلانبان 
باسيل  استهله  صحافيا  مؤمترا 
دواعي  ملن  »انه  بالقول: 
سروري دائما ان التقيك ليس 
العليا  املمثلة  بصفتك  فقط 
ألكرب شريك للبنان، لكن ايضا 
لقب  عليك  نطلق  ان  ميكننا 
على  ترددا  االكثر  الضيف 
شاهد  هو  اللقب  وهذا  لبنان، 
لبنان  اليت جتمع  العالقات  على 

واالحتاد االوروبي«.
حتمل  الزيارة  »هذه  أضاف: 
للتهنئة  اوال  مزدوجة:  رسالة 
عون  ميشال  الرئيس  بانتخاب 
ورسالة  اجلمهورية،  رأس  على 
دعم للشراكة اليت تربطنا واليت 
الثاني  تشرين  يف  جددناها 
مؤسساتنا  عودة  ان  املاضي. 
شأنها  من  دستوريتها،  اىل 

تسريع تنفيذ هذه الشراكة«.
ارادتنا  جيسد  »ما  وتابع: 
قدما  باملضي  املشرتكة 
وسريعا يف تنفيذ املشاريع هو 
استضافتنا خالل الشهر املقبل 
االرهاب  مواجهة  حول  ندوة 
اسرتاتيجية  صياغة  بهدف 
وطنية لبنانية يف هذا الصدد، 
كذلك اطالق فريق عمل مشرتك 
بني لبنان واالحتاد االوروبي يف 
االيام  يف  االقتصادي  اجملال 
املقبلة، لالستجابة اىل تطلعات 
والصناعيني  اخلدمات  منتجي 
اىل  يسعون  والذين  اللبنانيني 
جتاوز العقبات اليت حتول دون 
االحتاد  دول  اىل  التصدير 

االوروبي«.
احلدثان  »هذان  وأردف: 
رئيسية،  اولوية  يشكالن 
لبنان  على  بالفائدة  ويعودان 
حد  على  االوروبي  واالحتاد 
سواء. مبوازاة ذلك، فإن لبنان 
الرشيد  احلكم  مبسار  التزم 
على  واملثال  احلقوق.  واحرتام 
املختلفة  الوزارت  وضع  ذلك، 
املبادىء  الرساء  عمل  اوراق 
املساواة  عليها  تقوم  اليت 
ومكافحة  واملرأة،  الرجل  بني 
القضاء،  واستقاللية  الفساد، 
باالضافة  هذا  والشفافية. 
اللبناني  الربملان  اقرار  اىل 
اىل  الوصول  حق  قانون  مؤخرا 
حجر  يشكل  والذي  املعلومات، 
الشاملة  ورشتنا  يف  اساس 
الدميوقراطية.  املبادىء  لنشر 
ان  ميكن  ال  الورشة  هذه  ان 
تكتمل اال بإجراء انتخابات نيابية 
التمثيل  يعكس  لقانون  وفقا 
الصحيح جلميع الفئات، ويكون 
يتساوى  نواب  جمللس  اساسا 

فيه املسيحيون واملسلمون«.
وقال باسيل: »لقد ناقشنا خالل 
االجتماع الصراعات يف املنطقة 
الشرق  استقرار  تزعزع  اليت 
االوسط، واليت تشكل تداعياتها 
على لبنان تهديدا لتوازن بلدنا 
اهلش. ومن هذا املنطلق، فإن 
لبنان اعتمد سياسة تبقيه بعيدا 

دون  االقليمية،  التوترات  عن 
لبنان،  على  تداعياتها  اغفال 
العسكرية  املستويات  على 
والسياسية  واالقتصادية 
هذا  من  وانطالقا  واالجتماعية. 
سياسي  حل  اىل  ندعو  الواقع، 
سريع لكل النزاعات والصراعات، 
النزاع يف سوريا.  مبا يف ذلك 
ضمن هذا االطار نود ان نعلن 
اطلقتموها  اليت  للمبادرة  دعمنا 
الدول  باستشارة  يتعلق  ما  يف 

املتصلة باالزمة السورية«.
أضاف: »حنن نطالب بدمج كامل 
موحدة  مقاربة  يف  للمبادرات 
االطراف  مجع  هدفها  ومتطابقة 
واملشاركة  امللتزمة  السورية 
اىل  للوصول  االزمة،  هذه  يف 
احلل  هذا  يكون  واال  هلا  حل 
عنصر  هناك  اخلارج.  من  منزال 
السالم  لضمان  ضروري  آخر 
النازحني  يف سوريا، هو عودة 
اىل بالدهم ويف الواقع هذا ما 
اتفقنا عليه خالل شراكتنا معكم، 
مما يسمح بإعادة الثقة تدرجييا 
من جهة، ومن جهة اخرى يكون 
عنصرا يضمن استمرارية عملية 

السالم«.
االزمات  كل  »رغم  وتابع: 
من  املنطقة،  يف  املتكررة 
االزمة  أيضا  ننسى  اال  املهم 
االسرائيلية   - الفلسطينية 
أن  جيب  واليت  ووقعها، 
عودة  ضمان  حل  اي  يكفل 
بالدهم.  اىل  الفلسطينيني 
وان خطة الطريق للحل العادل 
جيب  التوترات  لكل  والشامل 
ان يعتمد على املبادرة العربية 
بريوت  يف  وأعلنت  أكدت  كما 
يف العام 2002. وهذه املبادرة 
رؤية  وال  انطالق  نقطة  ليست 
لكل  متنح  شاملة  خطة  انها 
على  وحتافظ  حقوقه  فريق 
مصلحة لبنان الذي يهمه ايضا 
الفلسطينيني  النازحني  عودة 
املبدأ  هذا  وهو  ديارهم،  اىل 
وحيول  مينع  الذي  الدستوري 
على  واملوافقة  ادخال  دون 
مليون  ونصف  مليون  ادخال 

نازح سوري اىل ارضنا«.
بإعداد  ملتزمون  »حنن  وختم: 
لدعم  لندن  متابعة  اجتماع 
والذي  والدول اجملاورة  سوريا 
سينعقد يف شهر نيسان املقبل 
ونعتمد   ،2017 بروكسل  يف 
لضمان  دعمكم  على  بالتأكيد 

جناحه«.
موغرييني

موغرييين:  قالت  بدورها، 
زيارتي  انها  العزيز،  »صديقي 
االخرية  السنوات  يف  الرابعة 
انظر  ال  ألنين  وذلك  لبنان  اىل 
فقط اىل الصداقة بني الشعبني 
ولكن  واللبناني،  االوروبي 
واملصلحة  األهمية  اىل  أيضا 
لدى  املوجودة  االسرتاتيجية 
ومؤسساته  لبنان  لدعم  أوروبا 
وكل شعبه. وانه التزام ألوروبا 
اكثر  حتى  تأكيده  اليوم  تعيد 
من قبل، ألنه خالل كل زياراتي 
االسئلة  احدى  اذكر  السابقة 
تطرح  كانت  اليت  االساسية 
رئيس  بانتخاب  وتتعلق  علي 

للجمهورية اللبنانية«.

 باسيل استقبل مفوضة اخلارجية يف االحتاد االوروبي: 
حل االزمة السورية بدمج كل املبادرات.. موغريين: القرار للشعب السوري ومن ضمنه النازحون

أضاف: »اليوم، نعم حنن نرحب 
الرئيس  بانتخاب  إجيابية  بكل 
احلكومة  تشكيل  وايضا  عون 
السيد  رئيسها  مع  اجلديدة 
العمل،  بدأت  وقد  احلريري، 
الذي  النواب  جملس  وأيضا 
مكثفة  بوترية  يعمل  انه  اعرف 
جدا. كل هذا مهم جدا للغاية، 
اللبناني  الشعب  كل  ليتمكن 
املؤسسات  من  االستفادة  من 
جيد  بشكل  تعمل  كي  الرمسية 
ملصلحة البالد وشعبها. هذه هي 
أمحلها  اليت  االساسية  الرسالة 
ان  أريدها  وكنت  اليوم،  معي 
انتخاب  بعد  مبكرة  زيارة  تكون 
الرئيس عون وتشكيل احلكومة 
اجلديدة. هي رسالة دعم االحتاد 
موجودا  كان  الذي  االوروبي 
اكثر  كانت  حلظات  يف  دائما 
كانت  حلظات  ويف  صعوبة، 
خمتلفة  الدستورية  املسائل 
االوروبي  الدعم  هذا  ايضا. 
سياسي  دعم  انه  سيستمر، 
للمؤسسات العاملة اليت تضمن 
الصامد  الدقيق  التوزان  هذا 

هلذا البلد اجلميل«.
ملرافقة  نتطلع  »حنن  وتابعت: 
النيابية  االنتخابات  ومتابعة 
السلطات  وبالتأكيد  املقبلة، 
بقوة  وسننظر  بها،  ستقوم 
اىل ما يتعلق بالنقاش والبحث 
اإلصالحات  شأن  يف  القائم 
وعمل املؤسسات والربملان من 
اكثر،  فعال  بشكل  العمل  اجل 
مؤسساته  للبنان  ايضا  ودعمنا 
بالتحدي  يتعلق  ما  يف  وشعبه 
العدد  هذا  باستضافة  الصعب 
الكبري من النازحني السوريني، 
امنا  السوريني  فقط  وليس 
ويف  ايضا.  الفلسطينيني 
للنازحني  بالدعم  يتعلق  ما 
االحتاد  قدم  لقد  السوريني، 
يف  احلرب  بدء  منذ  االوروبي 
ومئة  مليار  من  اكثر  سوريا 
مليون يورو، 800 مليون يورو 
النازحني  لدعم  مكرس  منها 
ألننا  املضيفة،  واجملتمعات 
استضافة  ان  شخصيا  نعرف 
هذا العدد الكبري من االشخاص 
لضمان  مرافقة  تدابري  يستلزم 
اللبناني  الشعب  يستطيع  ان 
الوصول اىل الوظائف واملدارس 
واخلدمات، وأن يتمكن النازحون 
بطريقة  العيش  من  السوريون 

الئقة«.
دعمنا  »ان  موغرييين:  وقالت 
رئيسة  مبجاالت  يتعلق  للبنان 
هناك  ذكرت  وكما  وعالقاتنا، 
هما  رئيسيان  مشروعان 
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مكافحة  موضوع  يف  التعاون 
على  والعمل  واالمن،  االرهاب 
استطيع  التجارية.  االتفاقيات 
ولكن  اخرى  جماالت  اذكر  ان 
هناك عالقة وشراكة بيننا قوية 
ان  اىل  ورمز  متثل  وهي  جدا 
يف  االوىل  الدولة  كان  لبنان 
اتفاق مع االحتاد  املنطقة لعقد 
االوروبي حول اولويات الشراكة 
خالل زيارتكم اىل بروكسل منذ 

بضعة اشهر«.
العمل  يف  »سنستمر  أضافت: 
الديناميكية  ذلك  يف  مبا  سويا 
حتيط  اليت  واالزمات  االقليمية 
نفعل  كما  نتباحث  وحنن  بنا، 
زياراتي  خالل  من  دائما، 
إطار  يف  ونلتقي  لبنان،  اىل 
مناسبات إقليمية ودولية، وهذا 
سنتابع  حنن  لي،  سرور  مدعاة 
إجياد  حملاولة  سويا  العمل 
يف  لالزمة  اوال  سياسية  حلول 
بأن  ثقة  على  انا  حيث  سوريا 
احلل السياسي مبشاركة السلطة 
الوصول  اجلميع وميكن  ويشمل 
الطريق  يفتح  ان  وميكن  اليه، 
لسوريا  فقط  ليس  جديد  لعهد 
وامنا  والنازحني،  والسوريني 
للدول احمليطة واجملاورة  ايضا 
يكون  ان  وآمل  املنطقة.  يف 
نيسان  يف  بروكسل  مؤمتر 
املقبل اللحظة املناسبة للمضي 
قدما والتطلع اىل االمام ولرؤية 
مرحلة  أساس  على  رمبا  انه 
انتقالية سياسية ميكن أن يبدأ 
إلعادة  العمل  الدولي  اجملتمع 
البناء. حنن حباجة اىل الشروط 
ولكنين  املناسبة  السياسية 
آمل ان يشاركنا مجيع الالعبني 
الدولي  واجملتمع  املنطقة  يف 
اىل  احلاجة  رؤية  الرؤية،  هذه 
سياسي  حل  اىل  الوصول 
والقناعة بوجوب ان يكون هناك 
الزمة  حل  اىل  للوصول  اولوية 

الشرق االوسط«.
اننا  »تعلمون  وختمت: 
االزمة  دائما  نضع  كأوروبيني 
وانه  أولوياتنا  يف  الفلسطينية 
جيب الوصول اىل طريقة إلعادة 
والوصول  املفاوضات  اطالق 
مبدأ  حول  مستدام  حل  اىل 
الدولتني، وحنن نعمل على ذلك 
بالدور  هنا  وأقر  دائم.  بشكل 
تلعبه  ان  تستطيع  الذي  املهم 
حل  اي  يف  العربية  املبادرة 
مستقبلي، وإنين أشري دائما اىل 
أساسي  كعنصر  املبادرة  هذه 
نقوم  الذي  العمل  جانب  اىل 
وأقول  الرباعية.  اللجنة  مع  به 
نفسه،  الطريق  على  دائما  إننا 

اذا حنن نتطلع اىل متابعة هذه 
القويني،  والتعاون  الشراكة 
واىل االستمرار يف العمل معك 
بأكملها  اجلديدة  احلكومة  ومع 
النواب  وجملس  الرئيس  ومع 
هو  ما  اىل  الوصول  اجل  من 
افضل للمنطقة ولشعب لبنان. 
وحنن  نفسها  املنطقة  يف  حنن 
جريان ونتشارك احمليط والبحر 
الثقافة  كبري  وبشكل  ذاته، 
ذاتها، لذلك من املهم جدا ان 
شراكة  فقط  ليس  بيننا  نبين 
وامنا صداقة، وحنن نعمل على 

هذا االساس«.
االسئلة واالجوبة

موقف  عن  سؤال  على  وردا 
الجئني  من  االوروربي  االحتاد 
ضد  جرائم  يرتكبون  سوريني 
ارهابيني  ووجود  اللبنانيني 
يف عدادهم تعتقلهم السلطات 
املختصة، قالت موغرييين: »من 
املستحسن عدم التعليق على ما 
يف  الصديقة  احلكومة  به  تقوم 
موضوع امنها الداخلي، لكن ما 
الذي  العمل  ان  قوله  استطيع 
يصب  وتعزيزه  بتطويره  نقوم 
يف جمال مكافحة االرهاب. حنن 
الثنائي  التعاون  اننا عرب  ندرك 
والدولي نستطيع معاجلة مكافحة 
االرهاب وهذا حتد بالنسبة الينا، 
املعلومات  مشاركة  مسألة  كما 
وبناء اسرتاتيجية جديدة وادارة 
النازحني.  ودمج  ادخال  عملية 
االوروبيني  عن  احتدث  وهنا 
بأن يتمكن الشبان بشكل خاص 
اجملتمع.  يف  مكانهم  إجياد  من 
من  جمموعة  اليوم  التقيت  لقد 
املوجودين  السوريني  االطفال 
الفرصة  وأنتهز  املدارس،  يف 
على  اللبنانية  احلكومة  الشكر 
لضمان  به  تقوم  الذي  الدور 
الكبري  العدد  هذا  ودمج  دخول 
يف  السوريني  االوالد  من 

املدارس«.
ورأت ان »الطريقة االفضل ملنع 
االوالد من ارتكاب اي نوع من 
اجلرائم هو االستثمار يف نوعية 
وتربيتهم،  وثقافتهم  حياتهم 
وإعطائهم فرصة امكان العودة 

اىل سوريا يف وقت قريب«.
»لقد  سؤال:  على  ردا  وقالت 
اعالمية  تقارير  االن  حتى  رأيت 
االدارة  استعداد  عن  وصحافية 
االمريكية للبدء بالنظر يف خطط 
على  اعلق  ان  اريد  ال  حمددة. 
عندما  اال  واقاويل  تعليقات 
تصلنا رمسيا، وما يهمنا تقديم 
السوريني  للنازحني  الدعم 
ان  هلم.  املضيفة  وللدول 
االحتاد  به  يقوم  ان  حياول  ما 
املنح  يكون  ان  هو  االوروبي 
االول للنازحني السوريني داخل 
اجملاورة  للدول  وايضا  سوريا 
وتركيا.  واالردن  لبنان  مثل 
سيستمر  االوروبي  االحتاد  ان 
يف تقديم الدعم ولكن اود ان 
اشدد على ان العمل االساسي 
والرئيسي لنا هو ضمان الوصول 
املرحلة  عرب  سياسي  حل  اىل 
وانطالقها  السياسية  االنتقالية 
عندها  جديدة.  حكومة  وتشكيل 
يتمكن كل سوري خارج سوريا 
من العودة اىل بالده ويشعر انه 

بلده ومكانه«.
تقديم  واجباتنا  »من  أضافت: 
وخارج  داخل  للنازحني  الدعم 
سوريا والبحث عن حل سياسي 
يضمن احلق لكل سوري بأن جيد 
مكانه يف بلده. وكما قال الوزير 
ان  اىل  احلاجة  فكرة  نتشارك 
احلل جيب ان يكون حال سوريا 
معطيات  اي  على  يستند  وال 
ولكن  اخلارج،  من  فرضها  يتم 
ومن  السوري  للشعب  القرار 
فدورنا  النازحني،  كل  ضمنه 
هو دور املسهل وتأمني الدعم 
الطريقة  اجياد  السوريني  وعلى 
بلدهم  يف  والعيش  للمشاركة 

بطريقة تناسب اجلميع«.
املستوطنات،  موضوع  وعن 
نعترب  »حنن  موغريين:  قالت 
شرعية  غري  املستوطنات  ان 
قلت  كما  عليها.  نوافق  وال 
اجملتمع الدولي موحد حول هذا 
من  عدد  اىل  استنادا  املوضوع 
جملس  عن  الصادرة  القرارات 
االمن. بالنسبة الينا االمجاع هو 
ضمن قرارات جملس االمن وهو 
اساس موقفنا، وهدفنا حماولة 
تسهيل ودعم ومرافقة االفرقاء 
والتفاوض  البحث  العادة 
املباشر عرب وضع اطر وخطوات 

على االرض«.
أضافت: »جيري االحتاد االوروبي 
مع  ودائمة  مباشرة  اتصاالت 
واالسرائيليني  الفلسطينيني 
ووزراء  مسؤولني  ويلتقي 
املهم  ومن  اجلهتني،  كال  من 
واالمم  وروسيا  امريكا  مع  جدا 
املتحدة، وحنن كإحتاد اوروبي، 
علينا القيام مبحاولة توسيع هذا 
مقتنعون  الننا  الدولي  االمجاع 
املنطقة  االمين يف  الوضع  بأن 
يف  الفلسطينية  املسألة  يضع 
اسفل االولويات، لكن جيب ان 
الننا جيب  االولويات  من  تكون 
يف  خطرا  االمر  يصبح  عندما 
املنطقة ان جند حال هلذه االزمة 
االطول زمنيا يف املنطقة واليت 

نعرف مجيعا معايريها«.
آحادي  حل  أي  »ان  وتابعت: 
املختلف،  االجتاه  يف  يذهب 
ويعارض  يناقض  انه  اعتقد 
ليس فقط مصلحة الفلسطينيني 

بل ايضا اسرائيل«.
باسيل

من جهته، قال باسيل ردا على 
احلكومة  سياسة  »ان  سؤال: 
هي سياسة سيادية لكل دولة، 
للشعوب  يكون  ان  يهمنا  وما 
ارضها،  يف  البقاء  مقومات 
حياتها  يف  التدخل  يتم  واال 
ارضها،  مغادرة  على  إلجبارها 
والحقا منعها من العيش بسالم 
احلل  لذلك  اخرى.  أماكن  يف 
لبنان  الذي يتحدث عنه  الوحيد 
للسوريني  االمنة  العودة  هو 
نطالب  ما  وهذا  بلدهم،  اىل 
االمر  هذا  ان  نعتقد  وحنن  به، 
متوفر داخل سوريا مبا يرتضيه 
السوريون وما يؤمن هلم العودة 
االمنة. فنحن مل نؤمن وال ملرة 
واحدة بإعادة التوطني واعتربناه 
البعض  نظر  رمبا  لسوريا،  حال 
اىل هذا املوضوع لتخفيف جزئي 

لالعباء«.

الوزير باسيل مستقبال موغريني
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مهري  جناة  األعمال  سيدة  تزور 
اجلياللي  اجلزائري  الثري  ابنة 
حمليًا  قدم  كرة  نادي  مهري، 
اجلزائر  جنوب  سوف  وادي  يف 
بصورة دورية بعد شرائها أسهمه 

وحتوهلا رئيسة شرفية له.
االهتمام بنوادي كرة القدم ليس 
بل صار  حكرًا على جناة مهري، 
ظاهرة ترتافق مع طموح أصحابها 
االنتخابات  على  التنافس  يف 
اكتساب  يقتضي  ما  الربملانية، 
يف  خصوصًا  وحضور،  شعبية 

أوساط الشباب.
ومع بدء العد التنازلي لالنتخابات 
املقبل،  الربيع  يف  االشرتاعية 
حتولت جناة مهري )ابنة املستثمر 
الفندقي(  القطاع  يف  البارز 
يف  الناشطات  أبرز  من  واحدة 
جنوب  كلم   500( سوف  وادي 
رعايتها  منذ  العاصمة(  شرقي 
يف  السويف«  التضامن  »نادي 
النتخابات  ترشحها  تسبق  خطوة 
الربملان على رأس الئحة انتخابية 
مستقلة، كما تفيد معلومات لدى 

احملافظة.
األعمال  رجال  اهتمام  وازداد 
السنوات  يف  الربملان  مبقاعد 
ظهور  شكل  بعدما  األخرية، 
عشرات منهم يف انتخابات 2012 
ظاهرة كسرت حاجزًا تقليديًا يف 

البالد بني املال والسياسة.
 650( عنابة  حمافظة  ويف 
أيقن  العاصمة(  شرق  كيلومرتًا 
طليبة،  الدين  بهاء  الربملاني 
وحتول  الرياضية  النوادي  أهمية 
عنابة  »احتاد  لـ  شرفيًا  رئيسًا 
أكرب  أحد  وطليبة  القدم«.  لكرة 

رجال األعمال يف احملافظة، وهو 
النتخابات  للرتشح جمددًا  يستعد 

الربملان.
مرشحني  الظاهرة  تلك  ودفعت 
الربملان،  النتخابات  ثراء  أقل 
»رجال  نزعة  من  الشكوى  إىل 
سباق  دخول  إىل  األعمال« 
مطلع  يف  االشرتاعية  االنتخابات 

أيار )مايو( املقبل.
وهو  عصماني،  األمني  وقال 
التأسيس،  قيد  حلزب  رئيس 
كيفية  تصور  يستطيع  »ال  إنه 
األعمال  رجال  كبار  مع  التنافس 

يف دائرته االنتخابية«.
احلملة  يف  عصماني  وينافس 
 50( البليدة  حمافظة  يف  املقبلة 
رجل  العاصمة(،  جنوب  كيلومرتًا 
زغيمي،  القادر  عبد  األعمال 
صاحب أكرب استثمارات يف جمال 
الصناعات الغذائية. والالفت أن 
»التجمع  زغيمي قد يرأس الئحة 
الوطين الدميوقراطي«، ثاني أكرب 
أحزاب املواالة الذي يتزعمه مدير 
أمحد  اجلزائرية  الرئاسة  ديوان 

أوحييى.
اجلزائري  الدستور  ومينح 
السلطة  ألعضاء  برملانية  حصانة 
-وفق  ر  يفسِّ ما  االشرتاعية، 
األعمال  رجال  تهافَت  مشككني- 
لوالية  النيابية  املقاعد  على 
سنوات،  مخس  مدتها  جديدة 

قابلة للتجديد.
عباس  ولد  وتوعد كل من مجال 
األمني العام حلزب »جبهة التحرير 
الوطين« )احلاكم(، وأمحد أوحييى 
الوطين  »التجمع  لـ  العام  األمني 
املال  »أصحاَب  الدميوقراطي«، 

إقبال متزايد لرجال أعمال على عضوية الربملان اجلزائري
الرتشح،  من  مبنعهم  القذر« 
لكنهما حياوالن »استدراج« رجال 
ضمن  للرتشح  معروفني  أعمال 

لوائحهم احلزبية.
ورأى جودي جلول، القيادي البارز 
)اليساري(،  العمال«  »حزب  يف 
أن ظاهرة إقبال رجال املال على 
الرقابة  »غياب  سببها  الربملان، 
على  املرشحني«،  على  املسبقة 
هذا  يف  قدمت  مطالب  رغم 

الشأن.
األعمال  رجال  كبار  وتشجع 
ملمارسة السياسة بسبب انسحاب 
»النخب« من العمل احلزبي، وهي 
ظاهرة جمتمعية وسياسية تكرست 
األخرية.  العشر  السنوات  يف 
ناصر  االجتماعي  احمللل  ويعتقد 
العمل  »هزالة  سببها  أن  جابي، 
يف  »أفسحت  اليت  السياسي« 
للتواجد  عدة  فئات  أمام  اجملال 
يف الربملان من دون وجه حق«. 
األعمال  رجال  دور  وتصاعد 
بشكل  السياسية  احلياة  يف 
منتدى  داخل  خصوصًا  الفت، 
علي  يقوده  الذي  األعمال  رجال 
الشخصيات  أبرز  إحدى  حداد، 
الرئاسية.  الدائرة  من  املقربة 
رجال  من  عشرات  ويستعد 
املنتدى،  يف  املنضوين  األعمال 
للمنافسة على خوض غمار العمل 
رجال  دور  يكن  ومل  الربملاني. 
املال والعمال الفتًا إىل حد كبري 
عبد  للرئيس  احلالية  الوالية  يف 
العزيز بوتفليقة )2012 إىل 2017 
(، إال أن بصمتهم ظهرت بشكل 
قوانني  إعداد  عملية  يف  جلي 

املالية اليت تنظم االستثمار.
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شكلت عودة زعيم »حزب األمة« 
السوداني الصادق املهدي إىل 
االختياري  منفاه  من  اخلرطوم 
بعد  االول،  أمس  القاهرة  يف 
حدثًا  شهرًا،   30 استمر  غياب 
برتحيب  قوبل  مهمًا،  وتطورًا 
املعارضة  وقوى  احلكومة  من 
كما  والعسكرية،  املدنية 
مدى  حول  تساؤالت  طرحت 
قدرة السودانيني على حتقيق 
شعاره  ترفع  الذي  »الوفاق« 
املعارضة  يف  وقوى  احلكومة 
»السالم  إىل  تدعو  لكنها 
الدميوقراطي  والتحول  الشامل 

الكامل«.
أنصاره  خماطبا  املهدي  وقال 
اليقاف  »جئت  ومستقبليه 
السالم وحتقيق  واقامة  احلرب 
يف  الدميوقراطي«  التحول 
»ساعمل  واضاف  السودان. 
مع مجيع االطراف لالتفاق على 
وقف االعمل العدائية، ووصول 
احملتاجني  مجيع  اىل  االغاثة 
باسرع فرصة«. وتعهد بالعمل 
االسالمية  اجلماعات  لـ«حماربة 
»االسالم  واحياء  املتطرفة« 

املعتدل«.
وكان عشرات اآلالف استقبلوا 
وشق  عودته،  لدى  املهدي 
مدينة  عرب  اخلرطوم  موكبه 
وصل  حتى  حبري«  »اخلرطوم 
أم درمان )إحدى مدن العاصمة 
املثلثة ومعقل أنصار املهدي(، 
يف  مؤيدوه  استقبله  حيث 
»ساحة اهلجرة« اليت خصصها 

من  مجاهريي  حلشد  حزبه 
بعضهم  وفد  الذين  أنصاره، 
من الواليات، وكانت غالبيتهم 
وتهتف  موحدًا  زيًا  ترتدي 
»ال  و  األمة«،  أمل  »الصادق 

نصادق غري الصادق«.
رحب  الفتة،  خطوة  ويف 
السوداني  الوزراء  جملس 
كان  الذي  املهدي،  بعودة 
فرنسا  إىل  السودان  غادر 
بعد  العام  عامني ونصف  قبل 
بسبب  شهرًا،  دام  اعتقال 
»قوات  إىل  وجهها  انتقادات 
قاتلت  اليت  السريع«  الدعم 
يف دارفور ومواقع أخرى، قبل 
أن يعود ويستقر يف القاهرة 
باريس«  »إعالن  توقيع  بعد 
آب  يف  املسلحة  احلركات  مع 
وأسس   ،2014 )أغسطس( 
»قوى  حتالف  املتمردين  مع 
يضم  الذي  السودان«  نداء 
السياسي  بشقيها  املعارضة 

واملسلح.
الطائرة  يف  املهدي  ورافق 
إىل  القاهرة  من  أقلته  اليت 
اخلرطوم 7 من كبار مساعديه 
السلطات  وفرضت  وأسرته، 
إجراءات أمنية مشددة، وحّدت 
مطار  يف  مستقبليه  عدد 
ممثلي  جانب  إىل  اخلرطوم 
قوى سياسية خمتلفة، أبرزهم 
اإلصالح  »حركة  حزب  رئيس 
الدين،  صالح  غازي  اآلن« 
دخول  من  الصحافيون  وُمنع 

ساحة املطار.

املهدي يتعهد حماربة »اجلماعات املتطرفة«
وقال جملس الوزراء يف جلسته 
نائب  برئاسة  أمس  الدورية 
الرئيس بكري حسن صاحل يف 
ترحيبه بالعودة، إن »ذلك يأتي 
عقب طاولة احلوار الوطين اليت 
السودان ومل  أهل  مشلت كل 

تستثن أحدًا«. 
ودعا »اجلميع إىل اللحاق بركب 
وكان  اإلعمار«،  وإعادة  البناء 
الرئيس عمر البشري رهن أكثر 
بأن  املهدي  عودة  مرة  من 
»يتربأ« من حتالفه مع احلركات 
ذلك  عقب  دعاه  ثم  املسلحة، 

إىل العودة.
وقال رئيس اجلبهة الثورية و 
الشمال«  الشعبية–  »احلركة 
املهدى  عودة  إن  عقار،  مالك 
أحد«،  من  منحة  وليست  »حق 
وستساهم يف العمل املشرتك 
كافة،  املعارضة  قوى  بني 
كما اعترب رئيس »حركة حترير 
مناوي،  أركو  مين  السودان« 
األمر »تطورًا طبيعيًا يف حتمل 
شعبنا  بقيادة  الوطنية  أعبائه 
نضال  من  املرحلة  هذه  يف 
لتحقيق  الدؤوب  الشعب 
وإحداث  احلرب  ووقف  السالم 

التغيري الدميوقراطي«.
الشعيب  املؤمتر  حزب  وأعلن   
ترحيبه بعودة املهدي، واعتربها 
»إضافة حقيقية يف ظل املناخ 
الوطن  »أن  و  اآلن«  السائد 
يتعافى  حتى  للتضامن  حيتاج 
املرارات  اجلميع  ويتجاوز 

واجلروح«.
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األمن  وزارة  أعدته  تقرير  حذر 
وقوع  من  األمريكية  الداخلي 
أسرتاليا يف املركز الثالث بني 
األقطار الغربية اليت تستهدفها 

هجمات ترتبط بتنظيم داعش.
بند  حتت  أسرتاليا  تصنيف  مت 
»حمتمل« يف  إمكانية معاناتها 

من هجمات إرهابية.
الوطين  األمن  جهاز  وقال 
معلومات  »خلصت  االسرتالي: 
وخضعت  بها،  يعتد  استخبارية 
لتقييم مؤسساتنا األمنية عملية 
تقييم إىل زيادة نوايا وإمكانيات 
أشخاص ومجاعات لتنفيذ هجمة 

إرهابية يف أسرتاليا«.
مقال  يف  بالني  ميجان  وقالت 
شعب  »ميتلك  نيوز:  بشبكة 
أسرتاليا احلق يف مهامجة موقف 
الوزراء مالكومل ترينبول  رئيس 
من اإلسالم ال سيما يف ظل تنامي 
اليت متس  اإلرهابية  التهديدات 

احلياة اليومية لألسرتاليني«.
وأدين 23 مسلما بتهم إرهابية 
السنوات  خالل  اسرتاليا  يف 
جهاز  حبسب  املاضية  األربع 
األمن الوطين األسرتالي مع عدم 
احتساب حادث الدهس املتعمد 
يف ملبورن وأسفر عن مقتل 5 
تقارير  ذكرت  الذي  أشخاص، 

أنه ال يرتبط جبماعات إرهابية.
ويف وقت سابق ألقت الشرطة 
 7 على  القبض  األسرتالية 
حتقيقات  من  كجزء  أشخاص 
التخطيط هلجوم يستهدف  حول 

قلب ملبورن.
اإلرهابيني  أن  مالكومل  وذكر 
عبوات  تفجري  يعتزمون  كانوا 
والية  عاصمة  قلب  يف  نافسة 

فيكتوريا.
احلكومة  رئيس  وأردف 
أحبطت  أسرتاليا  أن  الفيدرالي 
اإلرهابية  املخططات  أكرب  أحد 

خالل السنوات األخرية.
وجود  األمنية  السلطات  ونفت 
ملبورن  جمزرة  بني  عالقة  أي 
واملخطط  املاضي،  األسبوع 

املذكور.
ومن أبرز اهلجمات اإلرهابية اليت 
حادث  األسرتاليون  يتذكرها 
لرهائن  مؤنس  هارون  احتجاز 
يف مقهى ليندت بسيدني والذي 
أسفر يف النهاية عن مقتل مدير 
املقهى توري جونسون واحملامية 
إىل  باإلضافة  داوسون  كاترينا 

منفذ العملية.
كما يتذكر اجلميع مقتل حماسب 
على  تشينج  كورتيس  الشرطة 
يف  جابر  حممد  خليل  فرهد  يد 
واين  طعن  وكذلك  باراماتا، 

غرينهالغ يف مينتو.
 ،2014 عام  فيكتوريا،  ويف 
حيدر  نعمان  املراهق  هاجم 
شرطيني  سكينا   مستخدما 
شرطة  قسم  أمام  أسرتاليني 
قبل   EndEavour Hills
إطالق الرصاص عليه وسقوطه 

قتيال.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تقرير أمريكي: أسرتاليا اهلدف رقم 3 لداعش

 2017 الثانـي  كانـون   28 Saturday 28 January 2017السبت 

برجيكليان  غالديس  تواجه 
نيو  حلكومة  اجلديدة  الرئيسة 
مطالبات  جمموعة  ويلز  ساوث 
قطاع  لتحسني  إصالحات  بإجراء 
عدد  وزيادة  بالوالية  اإلسكان 
السكنية ذات األسعار  الوحدات 

املعقولة.
جمموعة  عرب  ذلك  حتقيق  وميكن 
من اإلجراءات تتضمن ختفيضات 
ودعم  اإلسكان،  رسوم  يف 
املسكن  شراء  يف  الراغبني 
األول بعد إعالنها أن األمر ميثل 
االستقالة  بعد  حلكومتها  أولوية 

املفاجئة ملايك بريد.
اختيار  من  قصري  وقت  وبعد 
بريد  ملايك  خلفا  برجيكليان 
قائدة للحزب الليربالي بوالية نيو 
ساوث ويلز ورئيسة للحكومة إثر 
اإلثنني،  احلزبية  الغرفة  اجتماع 
توفري  أن  برجيكليان  أعلنت 
مساكن بأسعار معقولة بني أهم 
ثالث أولويات بالنسبة هلا، واليت 
االقتصاد  تقوية  أيضا  تتضمن 

وتعزيز البنية التحتية.
وقالت برجيكليان: »إنها القضية 
الرئيسة اليت ناقشها املواطنون 

معي يف سيدني،  وأكثر األمور 
اليت تثري قلق سكان الوالية«.

يذكر أن برجيكليان وقتما كانت 
تتقلد حقيبة وزيرة اخلزانة بالوالية 
الداعية  رفضت كافة املطالبات 

إىل إلغاء رسوم اإلسكان.
وأشارت رئيسة احلكومة إىل أن 
زيادة إمدادات املساكن اجلديدة 
هي أفضل السبل لعالج املشكلة 
لكنها اعرتفت بضروة بذل املزيد 

من اجلهود.
ومضت تقول: »سأكون منفتحة 
من  اقرتاح  أي  لتلقي  العقل 
املواطنني خارج احلكومة وبعيدا 

عن البريوقراطية«.
يف  برجيكليان  تعليقات  وتأتي 
إحصائيات  فيه  كشفت  وقت 
أسعار  متوسط  صعود  جديدة 
بنهاية  سيدني  يف  املساكن 
 %  10 يتجاوز  حنو  على   2016
ليحقق ارتفاعا قياسيا حيث بلغ 
السعر حوالي 1.23 مليون دوالر 
»دومني  جمموعة  تقرير  حبسب 
لفريفاكس  التابعة  جروب« 

ميديا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أولويات رئيسة والية نيوساوث ويلز اجلديدة

غالديس بريجيكليان

التوأمتان  تتسبب  ما  دائما 
آنا  الشهريتان  األسرتاليتان 
إثارة  يف  ديسنيك  ولوسي 
دهشة العامل بشكلهما املتماثل 

ومنط حياتهما.
الشهري  الثنائي  مفاجأت  أحدث 
رغبة  يف  تتمثل  ملتابعيهما 
تعيشان  اللتني  الشقيقتني 
كل دقيقة من حياتهما معا يف 
املشرتك  صديقهما  من  الزواج 

بن.
وقالت التوأمتان: »حنن معه منذ 
5 سنوات نريد ان نتزوج بن«.

وتابعتا: »واآلن نفكر يف كيفية 
من  العديد  مثة  ذلك.  حدوث 
النقاشات حول األمر، هل ميكن 

أن تنجح الفكرة؟«
مدينة  إىل  نوهتا  ولوسي  آن 
مبثل  تسمح  األمريكية  توسون 

هذا الزواج.
عن  للجمهور  الثنائي  وحتدث 

الزفاف  فستاني  حول  أفكارهما 
اللذين سيكونان متماثلني أيضا

كما عرضت الشقيقتان للجمهور 
جمموعة من جموهراتهما. ولفتتا 
ما يقدم هلما  دائما  بن  أن  إىل 

مثل هذه اهلدايا الثمينة.
فذكرت  الزفاف،  حفل  عن  أما 
إنهما  املتماثلتان  الشقيقتان 
نطاق  يف  يكون  أن  حتبذان 

ضيق، وال ترغبان يف التوسع.
كما طلب الثنائي من الكارهني 
بالتعليقات  االحتفاظ  هلما 
اإلجنازات  وعددتا  ألنفسهم، 
خالل  هلما  بالنسبة  اليت حتققت 
للظهور  دعوتهما  بعد   2016
األمريكي  الواقع  برنامج  يف 
»بوتشيد« حيث تواىل ظهورهما  
مثل  شهرية  جمالت  أغلفة  على 
على  عالوة  و«كلوزر«  »بيال« 
العديد من فيديوهات يوتيوب.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

التوأمتان آنا ولوسي: قررنا الزواج من رجل واحد

  Q sociEty منظمة  خرجت 
من  لإلسالم  املعادية  السرية 
أن  وادعت  العلن.  إىل  الظل 
حتظى  للجدل  املثرية  أفكارها 

بتأييد واسع النطاق.
عشاء  حلفالت  املنظمة  وتروج 
الشهر  وملبورن  سيدني  يف 
كل  فيها  يدفع  للتربع  املقبل 

مدعو 150 دوالرا.
ستشهد  املذكورة  احلفالت 
مشهورة  شخصيات  مشاركة 
وكوري  كريستنسن  جورج  مثل 

برناردي وأجنري أندرسون.
وقال قيادات املنظمة املتطرفة 
حيظون  إنهم  لإلسالم  الناقدة 
حاليا بالدعم األكرب على اإلطالق 

يف أسرتاليا والعامل.
املال  سوساييت«  »كيو  وجتمع 
قضائية  معركة  خوض  أجل  من 
الرئيس  املويلحي  حممد  ضد 
الذي  »حالل«  هليئة  التنفيذي 
باملنظمة  أعضاء  ثالثة  يتهم 
من  اثنني  يف  به  بالتشهري 

مقاطع الفيديو.
إليها  تنظر  املذكورة  القضية 
احملكمة العليا بنيو ساوث ويلز 

منذ 12 شهر.

وذكرت املنظمة أنه مبجرد انتهاء 
اهتمامها  بؤرة  سرتكز  القضية 
ضد  باحلرب  وصفته  ما  على 

»أسلمة أسرتاليا«
عام  السكاني  للتعداد  ووفقا 
املسلمني  عدد  فإن   ،2011
من   %  2.2 ميثل  أسرتاليا  يف 
إمجالي السكان، أو حوالي 476 

ألف نسمة.
رئيس  نائب  سكومان  رالف 
الناس  »معظم   : قال  املنظمة 
حيث  ألفكارنا.  مدركني  باتوا 
يشاهدون املشكلة يف كل مكان 
التفجري  حوادث  عرب  باجملتمع 
والطعن والزواج باإلكراه وزواج 

القصر حتت السن القانونية«.
 10 رجعنا  »إذا  واستطرد: 
لتقرأ  تكن  مل  للوراء،  سنوات 
شيء  كل  احلوادث،  هذه  مثل 
اختلف  األمر  رائعا،لكن  كان 
نرغب  الذي  اإلسالم  بانتشار 
وعدم  أتباعه  عدد  تقليص  يف 

السماح بتزايدهم«.
يذكر ان املنظمة املكورة لديها 
ذراع سياسية حتت مسمى حتالف 

احلرية األسرتالي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 :Q society  بعد خروجها من الظل.. منظمة
سـنحارب اإلسـالم يف أسـرتاليا

األسعار  أن  احلكومة  تظن 
أسرتاليا  للعقارات يف  اجملنونة 
شيئا  تفعل  ومل  لطيف  شيء 
مساكن  توفري  بشأن  ملموسا 
أسعار  أن  حتى  الثمن  معقولة 
الشقق احملرتقة بسيدني المست 

مستوى 1.4 مليون دوالر
فشل احلكومة الذريع يف تقديم 
ولو حل واحد للمشكلة بعد 20 
شهرا يف جتميع تقرير عنها ميثل 

عدم إحساس تام باملسؤولية.
الرأي  قادة  من  الكثري 
احلكومة  يرون  واالقتصاديون 
مالكومل  بقيادة  األسرتالية 
هذا  يف  متاما  مقصرة  ترينبول 
الشأن ال سيما بعد أن خال التقرير 
االقتصاد  جلنة  أصدرته  الذي 
من  الفيدرالي  النواب  مبجلس 
أسعار  لتخفيض  واحدة  توصية 
بشكل  متاحة  وجعلها  العقارات 

أكرب.
التقرير  أن  رغم  ذلك  يأتي 

يتألف من 45 صفحة،  املذكور 
اإلسكان  سوق  ميتدح  أنه  بل 
بأسرتاليا واصفا إياه باللطيف.

ويف ذات األثناء، بلغت أسعار 
يف  احملرتقة  السكنية  الوحدات 
سيدني أكثر من مليون دوالر.

 1.4 »مطلوب  إعالن:  وقال 
سكنية  وحدة  دوالر يف  مليون 
يوم،  غرفيت  من  تتألف  حمرتقة 
من  دقائق   10 مسافة  وتبتعد 
منطقة األعمال املركزية بسيدني 

»سي بي دي« إنها فرصة«.
لكن النائب األسرتالي آدم باندت 
من حزب اخلضر كان جريئا يف 
عرض املشكلة حيث قال: »يف 
تسعينيات القرن املنصرم كان 
 6 مياثل  العقارات  مثن  متوسط 
أضعاف دخل الفرد، لكنه حبلول 
أضعاف   12 إىل  ارتفع   2013

الدخل السنوي«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف سيدني.. شقة حمرتقة بـ 1.4 مليون دوالر

 رئيسة املنظمة دبي روبنسون ومقدمة الربنامج كريالي سميث

يف الغرب الداخلي لسيدني بيع »شاد« بـ 1.69 مليزن دوالر

دهس  الذي  السيارة  سائق 
عمدا املشاة يف منطقة األعمال 
املركزية مبلبورن تبني أنه شاب 
يف السادس والعشرين من عمره 
الشرطة،  أجهزة  لدى  معروف 

وكان مفرجا عنه بكفالة.
دميرتيوس  يدعى  الشاب 
»جيمي« جارجاسوالس، وأصيب 
يف ذراعه برصاص الشرطة بعد 
ويعاجل  املدى  طويلة  مطاردة 

حاليا يف املستشفى.
إليه  توجه  أن  املقرر  ومن 
القتل  أبرزها  عديدة  اتهامات 
العمد، بعد أن تسبب يف مقتل 
العديد منهم يف  4 وإصابة 15 

حالة حرجة.
رجال  املتوفني  قائمة  وتتضمن 
من  الثالثينيات  يف  وامرأة 

عمرهما، وطفال يف العاشرة.
شرطة  مفوض  آشتون  غراهام 
ال  احلادث  إن  قال  فيكتوريا 
يرتبط  لكنه  باإلرهاب،  يتعلق 
»ويندسور«  يف  طعن  حبادث 
أشخاصا  مشل  اجلمعة   صباح 

يعرفون بعضهم البعض.
بطعن  غارغاسوالس  واتهم 
شقيقه أجنيلو أمام شقة إسكان 
عام تابعة لوالدتهما يف ويدنسور 
أن  قبل  اجلمعة،  صباح  الثانية 
بسيارة  عشوائية  رحلة  يقطع 

مسروقة عرب املدينة.
امرأة  أخذ  أنه  تقارير  وذكرت 
كرهينة  له،  بالنسبة  معروفة 
عند  اهلرب  من  متكنت  لكنها 

كوبري بولت.
على  يرقد  به  املشتبه  السائق 
رصاصة يف  تلقيه  بعد  األرض 

ذراعه
وبعد ذلك شوهدت السيارة يف 
»فليندرز«،  حمطة  من  بالقرب 
مركز  إىل  يسارا  تتجه  أن  قبل 

»بورك«  شارع  يف  املشاة 
وتدهس املارة.

مفوضة  نيكسون،  كريستني 
الشرطة السابقة كانت يف مشهد 

احلادث بعد الواقعة مباشرة.
ظلت  أم  عن  نيكسون  وحتدثت 
رضيعي«،  »أين  تسأهلا: 

فأجابتها: »ال أعرف«.
تسيري  يف  نيكسون  وساعدت 

حالة املرور عقب احلادث.
جارجاسوالس  بأن  أفاد  آشتون 
لديه تاريخ من العنف العائلي، 
املخدرات،  يتعاطى  أنه  كما 

ويعاني من مشاكل نفسية.
األسبوع املاضي قبل احلادث مت 
جلارجاسوالس  اتهامات  توجيه 
خرج  لكنه  عنف  ممارسات  يف 

بكفالة.
ومن املقرر أن حتقق وحدة جرائم 
وتستجوب  احلادث  يف  القتل 

الرجل بعد شفائه من إصابته.
حتت  السائق  إن  قال  آشتون 
مستشفى  يف  الشرطة  حراسة 

»إس تي فنسنت«.
حادث  قتلى  قائمة  بني  طفل 
مؤكدة  تقارير غري  مع  الدهس، 

عن حالة وفاة رابعة
املتهم  إن  عيان  شهود  وقال 
القيادة:  أثناء  يصرخ  كان 
»أرماجيدون قادم، نهاية العامل 
ستحدث اليوم، شاهد األخبار«.

وقالت شرطة فيكتوريا إن قائمة 
املصابني تتضمن 4 أطفال، بعد 
أن تعمد الرجل دهس املارة يف 
مبنطقة  الرئيسية  الشوارع  أحد 

األعمال املركزية بسيدني.
أحد األطفال أصيب إصابة بالغة، 
ونقل  إىل املستشفى يف سيارة 
الشرطة، إذ مل تكن حالته حتتمل 

انتظار سيارة اإلسعاف
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ليس حادثا إرهابيا.. تفاصيل مثرية عن جمزرة ملبورن

التوأمان آنا ولوسي
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باري  اضطر  عندما   2013 يف 
من  االستقالة  إىل  أوفاريل 
نيو  حكومة  كرئيس  منصبه 
بريد  مايك  وتقلد  ويلز  ساوث 
سيدني  مدينة   كانت  السلطة 
يف ذلك الوقت مزدهرة، وتتسم 
بأنها  الثقايف، وتوصف  بالثراء 

مدينة عاملية حبق.
والرتفيه  الضيافة  مشهد  كان 
يف سيدني المعا بشدة، وكان 
املوسيقيني  أعمال  جدول 
مزدمحا اسبوعيا، وتعمقت مسعة 
سيدني باعتبارها مسرحا الزدهار 

املوسيقى يف العام.
والبارات  الليلية  املالهي  كانت 
من  بروادها  مكتظة  واملطاعم 

السكان احملليني والسياح.
مايك  أعلن  عندما  وباملقابل، 
مؤخرا،  املفاجئة  استقالته  بريد 
وضع خمتلف  املدينة يف  تاركا 
متاما، حيث بات القطاع الثقايف 
يعاني  بسيدني  والرتفيهي 
من  الكثري  وأغلقت  األمرين، 
ملهى  وبات  أبوابها،  األماكن 
بيت  وكأنه  كروس  كينغ 

أشباح.
بريد  مايك  منتقدي  أحد  وقال 
إن حكومة هذا الرجل تسببت يف 

إحلاق الدمار حبياة املواطنني.
نفسه  على  يطلق  بريد  مايك 
البنية   وزراء  »ريس  وصف 
سيدني  ترك  فقد  التحتية« 
الطرق اهلامة  ببعض مشروعات 
نظام  إلجناز  سبيله  يف  وكان 

مرتو جديد.
وخليفته  خزانته  لوزيرة  ووفقا 
برجيكليان،  غالديز  احملتملة 
فقد ترك بريد الوالية يف وضع 

عليه  كانت  مما  كثريا  أفضل 
وقت استالمها.

الذين  للكثريين  بالنسبة  لكن 
املفاجئ ملايك  بالتنحي  احتفلوا 
ميكن  ال  الرجل  هذا  فإن  بريد، 
عن  املسؤول  بكونه  إال  تذكره 

تدمري املدينة.
لقد كان تقديم حكومته لضوابط  
زمنية صارمة خاصة بالكحوليات  
أجربت احلانات على غلق أبوابها 
هبوط  رئيسيا يف  سببا  مبكرا، 

شعبيته.
تنفيذ  من  قليلة  شهور  وبعد 
التغيريات يف فرباير 2014، بدأ 
التأثري السليب للقرار، واغلقت 
أبوابها  البيع  أماكن  من  الكثري 
الزبائن  هجرت  أن  بعد  لألبد، 

املنطقة.
تردي  التقديرات  وكشفت 
سيدني  يف  الكحول  صناعة 

احتجاجات منددة بمايك بريد

سيدني  تفقد  رمبا  قريبا، 
نيو  والية  عاصمة  األسرتالية 
ساوث ويلز لقب املدينة األكثر 

غالء يف أسرتاليا.
عاصمة  ملبورن  مدينة  واقرتبت 
انتزاع  من  فيكتوريا  والية 
اللقب، جراء ذلك الصعود الكبري 

يف أسعار القطاع العقاري.
للعام  ملبورن  أن حصدت  وبعد 
على  التوالي  على  السادس 
مدن  أكثر  يف  األول  املركز 
العامل قابلية للمعيشة، جتاوزت 
عاصمة  يف  العقارات  أسعار 
يف  مثيالتها  فيكتوريا  والية 

سيدني.
وزادت أسعار الوحدات السكنية 
 6.9 تناهز  بنسبة  ملبورن  يف 
% خالل عام ينتهي يف سبتمرب 
زيادة   % 3.2 مقابل  املاضي، 
الفرتة  ذات  يف  سيدني  يف 

أرقام  ألحدث  وفقا  املذكورة، 
مكتب اإلحصاء األسرتالي.

ملعيار  يرجع  ذلك  يف  السبب 
والقدرة  والطلب،  العرض 
حتمل  على  ملبورن  النسبية يف 
على  عالوة  املساكن،  أسعار 
ثقايف  كمركز  املدينة  شهرة 
جذب  على  وقدرتها  ورياضي، 
أسرتاليا  خارج  من  األشخاص 

والواليات األخرى.
لويس كريستوفر مؤسس »إس 
كيو إم« لألحباث قال: »احلقيقة 
حبوالي  تتمدد  اآلن  ملبورن  أن 

100 ألف شخص سنويا«.
هذا  استمر  »إذا  واستطرد: 
معقول  الال  قد يضحى  االجتاه، 
حقيقة، وتتمكن ملبورن من نزع 
اللقب من سيدني كأغلى مدينة 

أسرتالية«.
يف  املساكن  أسعار  متوسط  

حيث  هائلة  قفزة  حقق  ملبورن 
ألف   700 مستوى  يتجاوز  بات 
دوالر، مقابل مليون دوالر يف 

سيدني.
أن  يتوقع  ذلك،  على  وعالوة 
تضحى ملبورن أكرب مدن أسرتاليا 
حبلول عام 2015، يف حتول يتنبأ 
فيه خرباء الدميوغرافية على مدى 

العامني املاضييني.
مارك  االجتماعي  الباحث 
معدل  إن جتاوز  قال  ماكريندل 
منو التعداد السكاني يف ملبورن 
مدى  على  سيدني  يف  نظريه 
تشعر  جيعلك  ال  عديدة  سنوات 
بالدهشة من انعكاس ذلك على 

أسعار العقارات.
وفسر ذلك قائال: »كلما تسارع 
مستوى النمو الدميوغرايف، كلما 

تصاعدت األسعار«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ملبورن تقرتب من إزاحة سيدني كأغلى مدن أسرتاليا
Global Marble Australia

اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 
 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

 اسعار العقارات يف ملبورن ترتفع بوترية اكرب منها يف سيدني

 80-15 بني  ترتاوح  مبعدالت 
.%

مايك  شعبية  على  القرار  وأثر 
بشدة،  تهاوت  الذي  بريد 
من  العديد  ضده  وخرجت 

االحتجاجات.
كانت  ما  إذا  سؤال  على  وردا 

سياسات  بعض  إلغاء  تعتمد 
لن  إنها  برجيكليان  قالت  بريد 
تتفوه بتوقعات بشأن سياساتها 
قبل اجتماع احلزب اإلثنني الذي 

سيحدد القائد اجلديد.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مايك بريد

بولني  السياسية   تساءلت 
هانسون عن أسباب عدم خروج 
مسريات  يف  أسرتاليا  نساء 
النساء  معاناة  على  احتجاجا 
حكم  حتت  القابعة  البالد  يف 

املتطرفني اإلسالميني.
نساء  على  تعليقا  ذلك  جاء 
يف  خرجن  الالتي  أسرتاليا 
للرئيس  مناهضة  مسريات 
األمريكي دونالد ترامب السبت 

املاضي.
وكتبت هانسون: »أود أن أطرح 
مسريات  أين  سؤاال،  عليكن 
املرأة  ملعاناة  املناهضة  النساء 
يف البلدان القابعة حتت سيادة 

املتطرفني اإلسالميني؟«
»أمة  حزب  مؤسسة   وانتقدت 
الالتي  أسرتاليا  نساء  واحدة« 
العاملية  املسريات  تظاهرن يف 
ضد تنصيب ترامب، ووصفتهن 

باملهرجات البدينات.
وشنت السياسية املثرية للجدل 
على  صفحتها  عرب  هجومها 
العديد  خرجت  أن  بعد  فيسبوك 
من املتظاهرات إىل الشوارع يف 

عدة مدن أسرتالية.
وبلغ تعداد مسرية سيدني  من 
باليس  مارتن  إىل  بارك  هايد 

حنو 10 آالف السبت املاضي.
»من  قائلة:  هانسون  وتهكمت 
من  النسوة  هؤالء  نزول  اجليد 
من  القليل  وممارسة  بيوتهن، 
أن  يبدو  ما  على  ألنه  املشي 
بعضهن يف حاجة إىل قليل من 
الشمس وممارسة التدريبات«.

تدوينتها  هانسون  ونشرت 
ملتظاهرات يف  بفيديو  مرفقة  

بريزبن.
نساء  من   400 من  أكثر  وجتمع 

حرارة  درجة  يف  كوينزالند 
جورج  كينج  مبيدان  مرتفعة 
انضماما  السبت  بريزبن  مبدينة 
للمسريات العاملية اليت تناهض 
تنصيب ترامب رئيسا للواليات 

املتحدة.
هانسون:  السيناتورة  وكتبت 
املهرجات  هؤالء  جتد  »أمل 
أوقاتهن  لتمضية  أفضل  شيئا 
تلك  يف  اخلروج  من  أحسن 
املناهضة  املؤسفة  االحتجاجات 

للدميقراطية؟«
أي  خيرج  »ملاذا  وأردفت: 
شخص يف تلك احلرارة لرتديد 
واحدة  أمة  حزب  ضد  شعارات 
اجلديد  األمريكي  والرئيس 

للواليات املتحدة؟«.
جراء  هانسون  غضبت  ورمبا 
من  صدرت  مناهضة  هتافات 
حيث  بريزبن  متظاهرات  بعض 
صرخن قائالت: »دونالد ترامب 
معك  وخذ  اجلحيم،  إىل  اذهب 

حزب »أمة واحدة«.
يف  للمرأة  مسريات  واقيمت 
وبريزبن  وملبورن  سيدني 
وبريث وأدياليد وكانبريا كجزء 
نسائية  احتجاجات  سلسلة  من 
ترامب،   تنصيب  بعد  عاملية 
مليون  من  أكثر  فيها  شارك 
املتحدة  الواليات  داخل  شخص 

فحسب.
سلوكيات  هانسون  وانتقدت 
األمريكيني  املتظاهرين  بعض 
قيامهم  بدعوى  واشنطن،  يف 

بأعمال ختريبية واعتداءات.
أشد  من  هانسون  أن  املعروف 

مؤيدات ترامب.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بعد مظاهرات ضد ترامب يف مدن أسرتاليا.. 
هانسون تفتح النار
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كشفت تقارير أن رئيس حكومة 
املستقيل  ويلز  ساوث  نيو 
إجناز  بسرعة  أمر  بريد  مايك 
منتزهات  منطقة  إنشاء  خمطط 
يف  كوف«  »كوكس  يف  عام 
أعقاب تلقيه خطابا من املذيع 
فيه  حذره  جونز  آالن  الشهري 
من حماولة من املطور العقاري 
البارز جون بويد لالستثمار يف 

املنطقة.
أن  ميديا  فريفاكس  وكشفت 
بريد  إىل  برسالة  بعث  جونز 
يف 9 سبتمرب 2014 بعد شهور 
من تولي األخري رئاسة حكومة 
فيها  أخربه  ويلز  ساوث  نيو 
باالقرتاح غري املرغوب فيه من 
بويد، الذي كانت شقته البالغ 
يف  دوالر  مليون   60 مثنها 
سيدني مسرحا إلعادة التقارب 
األسرتالي  الوزراء  رئيس  مع 

مالكومل تورنبول.
االقرتاح غري املرغوب فيه الذي 
تقدم به بويد صديق املرحوم 
يف  يتمثل  كان  باكر  كريي 
استغالل 80 هكتار من منطقة 
كوكس كوف للقيام بالبناء يف 

ملعب غولف كوغرا.

على  رد  بريد  أن   ورغم 
سبتمرب   22 يف  برسالة  جونز 
ال  بويد  اقرتاح  أن  فيها  ذكر 
تصنفه  اليت  باملعايري  يتصف 
فيه،  املرغوب  غري  بند  حتت 
أو  توجيهات  أي  يتضمن  وال 
العقاري  باملطور  خاص  قرار 
لكن رئيس احلكومة آنذاك أخرب 
كتب  أنه  األسرتالي   املذيع 
إىل شركة املقاوالت احلكومية 
ديفيلومبنت«  جروث  »إربان 
بشأن اإلسراع من تنفيذ خمطط 

منطقة املنتزهات باملنطقة.
وأردف بريد خالل اخلطاب أنه 
العمل  وترية  تسريع  طلب  
للغولف  كوغرا  نادي  مع 
 WestConnex Delivery وهيئة 
بلدية«روكدايل«  وجملس  

إلجناز املخطط.
مؤخرا  بريد  مايك  واستقال 
وزيرة  اختيار  ومت  منصبه  من 
برجيكليان  غالديس  اخلزانة 
نيو  لوالية  رئيسة  لتضحى 
ساوث ويلز بعد اجتماع الغرفة 

احلزبية اإلثنني املاضي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل رسالة آالن 
جونز إىل مايك بريد
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اليت  املفاجئة  االستقالة  متثل 
نيو  حكومة  رئيس  بها  تقدم 
أنباء  بريد  مايك  ويلز  ساوث 
أسرتاليا  وزراء  لرئيس  سيئة 

مالكومل تورنبول.
حليفا  بذلك  تورنبول  وفقد 
السياسية  الساحة  على  مهما 

األسرتالية.
الفيدرالي خسر  رئيس احلكومة 
صاحب  شعبيا  معتدال  قائدا 
رأسه، مما  مسقط  كاريزما يف 
جيعل والية نيو ساوث ويلز متر 

حبالة من عدم التيقن.
انضم  فقد  ذلك،  من  وبالرغم 
إىل  املفاجئة  باستقالته  بريد 
القادة األسرتاليني  جمموعة من 
قبل  املركب  من  قفزوا  الذين 
يف  الناخبون  يلفظهم  أن 
جنمه  انطفأ  حيث  االنتخابات، 

خالل العام األخري.
بريد  استقالة  أن  املؤكد  لكن 
أسرتاليا  يف  تأثريها  سترتك 
ككل، ال سيما وأنه كان متحدثا 
وصاحب  وشجاعا،  صرحيا، 
لديه  مقنعا  وإصالحيا  مبادئ، 
إىل  اآلخرين  جذب  على  القدرة 

عامل السياسة.
وعرب غاي ويثرييل رئيس وزراء 
جنوب أسرتاليا يف تغريدة له عن 
أسفه الستقالة بريد، مؤكدا أنه 
كان يلعب دورا بارزا يف جملس 
واصفا  األسرتالية،  احلكومات 

غيابه باخلسارة الضخمة.
مالكومل  استقالة  بني  التشابه 
وزراء  رئيس  وتنحي  تورنبول 
فيكتوريا السابق ستيف براكس 
عام 2007 الفت للنظر، فكالهما 
االنتماءات  تتجاوز  جاذبية  لديه 
يقدرها  ولباقة  احلزبية، 

املنافسون.
فقد  الرجلني،  لكال  وبالنسبة 
دورا  العائلية  الظروف  لعبت 

هاما يف قرار االستقالة.
أعمار  يف  غادرا  وبراكس  بريد 
ذكرا  كما  و52،   48 متقاربة، 
أنهما ال يستطيعان تقديم أكثر 

مما قدماه.
وقال براكس عند استقالته يف  
والية  منح  أستطع  »ال   :2007
أكثر مما قدمته خالل  فيكتوريا 

السنوات الثمانية املاضية«.
مشواره  عن  حتدث  كذلك  بريد 
يف 6 سنوات، بينها 3 سنوات 
سنوات  و3  للخزانة،  وزيرا 

رئيسا للحكومة.
مغادرة  أن  هو  بينهما  الفارق 
كان  وقت  يف  حدثت  براكس 
رغم  صعود،  مبرحلة  مير  حزبه 
يف  حكومته  ينقذ  مل  ذلك  أن 

االنتخابات الالحقة.
انطفأ يف عدد  بريق بريد  لكن 
من اجلبهات خالل العام األخري.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استقالة مايك بريد تزعج رئيس 
الوزراء مالكومل تورنبول

مايك بريد

األسرتاليون  يوصف  ما  غالبا 
بأنهم مسافرون محاسيون, لكن 
بعضهم ميتلك أغراضا شريرة من 
ممارسة  مثل  أسرتاليا  مغادرة 
اجلنس مع فتيات صغريات حتت 

السن يف دول العامل الثالث.
كيتينغ  بول  رئاسة  فرتة  ويف 
للحكومة الفيدرالية، تزايد عدد 
األسرتاليني الذين يرتكبون هذا 
بند  حتت  يندرج  الذي  اجلرم 
لصغريات  الغربي  االستغالل 
اليت  والدول  الثالث  العامل 

تتسم بالفقر.
حكومية  إحصائيات  وكشفت 
 ،1993  -1992 عام  إىل  تعود 
ونشرتها هيئة األرشيف الوطين 
العمالية  أسرتاليا  حكومة  اختاذ 
حامسة  قرارات  كيتينغ  بقيادة 

يف هذا األمر.
على  مقتصرا  اجلرم  يكن  ومل 
بل  األسرتاليني،  السائحني 
الوضع  ذلك  من  استفادت 
جمموعات منظمة تستهدف حتقيق 

الربح من هؤالء الشهوانيني.
وقال وزير العدل آنذاك دونكان 
جمللس  قدمه  طلب  يف  كري 
الوزراء عام 1993: »إذا مل يتم 
اكتشاف األسرتاليني الضالعني 
غري  السلوكيات  هذه  مثل  يف 

هكذا حارب كيتينغ مضاجعة الصغريات 
خارج أسرتاليا

دميرتيوس  حساب  يكشف 
منفذ  جارجاسوالس  »جيمي« 
عملية الدهس يف ملبورن، الذي 
قتل أربعة وأصاب 20 على االقل 

عن شخصية مضطربة بال شك.
بسيارته  دهس  الذي  املتهم    
اجلميع يف منطقة جتارية مزدمحة 
إله  أنه  يدعي  اجلمعة،  مبلبورن  
عرب  بشري،  جسد  صورة  يف 
املختلة  التدوينات  من  سلسلة 

قبل اهلجوم.
الذي  عاما،   26 جارجاسوالس، 
»كوبر  ملنطقة  أساسا  ينتمي 
كتب  أسرتاليا،  جبنوب  بيدي« 
األول  تدوينة على فيسبوك يف 
أن  »أعلن  فيها  قال  يناير  من 
املتنورين هم جمموعة من الكالب، 

لقد اكتشفت تلك احلقيقة«.
وقتل الرجل أربعة أشخاص، بينهم 
رجل وامرأة يف العقد الثالث من 
العمر، وطفل يف العاشرة، قبل 
إثر  عليه  القبض  إلقاء  يتم  أن 

إصابته برصاصة يف ذراعه.
ويف الساعات السابقة للحادث، 
ذكرت تقارير أنه طعن شقيقه يف 

ويندسور، وأخذ امرأة رهينة.
عن  تتكشف  التفاصيل  وبدأت 
حياة املتهم، ال سيما اضطراباته 
الواضحة على اإلنرتنت اليت سبب 

قلقا ألقرب أصدقائه.
كتب  يناير،  من  التاسع  ويف 
منفصل  حساب  عرب  املتهم 
كبرية  حبروف  فيسبووك  على 
»كابيتال«: »اليوم منحتين اآلهلة 

احلكمة واملعرفة،وأيقظوني«.
سوف  دائما  »اخلري  واستطرد: 
ما  وهو  الشر،  على  يسود 
سرتونه جليا يف األيام واألسابيع 

املقبلة«.
منكم  »سأنتقم  كذلك:  وكتب 
مجيعا، وستحتاجون جليش للنيل 

مين«.
وكتب يف تدوينة أخرى يوم 16 

املقبولة ومقاضاتهم يف الدول فيسبوك يكشف اضطراب منفذ جمزرة ملبورن
احلكومة  على  ينبغي  األجنبية، 
التشريع  اختاذ  الفيدرالية 
اشرتاكهم   لتجريم  الضروري 
اليت  اجلنسية  السياحة  تلك  يف 
يقع ضحيتها األطفال, مع جتريم 

الرتبح منها«.
ولفت الوزير إىل أن املسؤولية 
األسرتاليني  ملقاضاة  األولية 
تقع  اجلرم  هذا  يف  الضالعني 
على عاتق الدولة املضيفة هلم.

بعض  يف  أنه  املشكلة  لكن  
اجلنس  ممارسة  فإن  الدول، 
عشرة  الثانية  يف  فتيات  مع 
قانوني,  أمر  عشرة  الثالثة  أو 
األسرتالية  الواليات  أن  بل 
حتديد  يف  بينها  فيما  تتباين 
يف  تالمس  لكنها  األدنى  احلد 

معظمها مستوى 16 عاما.
من  فئتني  كريي  ووضع 
يقل  عندما  أوالهما  االتهامات 
عاما   16 عن  الضحية   عمر 
عن  عمرها  يقل  عندما  والثانية 
العقوبة  تشديد  مع  عاما،   12

جملرمي الفئة الثانية.
العامة  النيابات  مدير  ووافق 
تفعيل  على  آنذاك  بالكومنولث 

التشريعات املقرتحة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الطغاة  »أعلن حربا على  يناير:  
خيار  أمامكم  يكون  ولن  اليوم، 

أيها الكالب إال اإلميان بي«.
شرطة  مفوض  آشتون  غراهام 
جراجاسوالس  إن  قال  فيكتوريا 
العائلي  العنف  من  تاريخ  لديه 
تتعلق  ومشاكل  واملخدرات 
بكفالة  وخرج  العقلية،  بالصحة 
رفيق  على  االعتداء  بتهمة 

والدته.
أخرى:  تدوينة  يف  واستطرد 
بعض  يستخدمه  الذي  »العلم 
للتدخل  الوسائل  بكافة  الكالب 
إمنا هو  اإلله  الدين وحماربة  يف 

من عمل الشيطان«.
كتب  ديسمرب،   30 ويف 
دميرتيوس جارجاسوالس تدوينة 
اليت  القادمة  »املرة  فيها:  قال 
تقرأ فيها عن مقتل شرطي أثناء 
تدرك  أن  ينبغي  اخلدمة،  تأديته 
القاتل  أن  حيث  جيدا  احلقائق 
واملقتول  الطيب،  الشخص  هو 
بصورة  وأرفقها  الشرير«،  هو 

ألسلحة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

غارغاسوالس قبل لحظات من هجوم شارع بورك بملبورن.

املذيع آالن جونز

األسرتالية  السلطات  وضعت 
األشخاص  أمام  جديدة  حوافز 
الذين أنهوا دراستهم الثانوية  
حرف  تعلم  يف  والراغبني 
مهنية جديدة بدال من االلتحاق 

باجلامعة.
كانت  اليت  األساسية  العقبة 
تعرقل طموح هؤالء تتمثل يف 
حتيز اجملتمع لصاحل الشهادات 

اجلامعية.
التوظيف  فرص  مبقارنة  لكن 
الربح،  وإمكانيات  والتكلفة 
ما  مهنة  احرتاف  خيار  يبدو 
الشهادات  من  استقرارا  أكثر 

اجلامعية.
من جانبه، قال توم إميلوس، 
التدريب  ملركز  العام  املدير 
إليكرتيكال«  »نيكا  الكهربائي 
ينهون  الذين  من  العديد  إن 
يذهبون  املدرسية  دراساتهم 
إىل  استنادا  اجلامعات  إىل 
على  قدرتهم  مفادها  خرافة 
لكن  قوي،  مستقبل  تأمني 
وظيفية  فرصا  أن  الواقع 
قليلة ميكن أن حتتاج إىل درجة 
جامعية بعكس ما يعتقد العديد 

من األشخاص«.
»حنن نؤسس جيال  واستطرد: 
من الشباب لديه آمال وظيفية 

غري واقعية، وديون كبرية«.
ساوث  نيو  »يف  وأردف: 
ويلز، مثة 10 مدرسني مؤهلني 
وظيفة  لكل  عمل  عن  يبحثون 
من  مثال  جمرد  إنه  متاحة، 

مناذج عديدة«.
واستدرك: »أما أصحاب املهن 
فلديهم فرص وظيفية أفضل، 
لكن خرجيي املدارس ال تصل 
بالشكل  الرسالة  تلك  إليهم 

الكايف«.
املركز  أجراه  حبث  وكشف 
أن  املهين  للتعليم  القومي 
برامج  خرجيي  من   %  84,1
املهن والتدريب العام املاضي 

وجدوا وظائف.
اجلامعات،  بالنسبة خلرجيي  أما 
إال  كامل  بدوام  يتوظف  فلم 
إحصائيات  حبسب   %68,8
 Graduate Careers مؤسسة 

.Australia
مهنة  أن  إىل  إمييلوس  ولفت 
الكهرباء صاحبة  أعلى معدالت 

التوظيف بنسبة 99 %.
قال  بروادفوت  بن  الكهربائي 
إنه ال يندم على تفضيله مهنة 

الكهرباء على اجلامعة«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

خدعوك فقالوا.. الشهادة اجلامعية أفضل من املهنة

بن بروادفوت



Page 11صفحة 11     

Australian Newsاسرتاليات

األسرتالية  السياسية  أعلنت 
هانسون  بولني  للجدل  املثرية 
»أمة   حزبها  مرشحي  قائمة 
والية  انتخابات  يف  واحدة« 
أسرتاليا الغربية املزمع إجراؤها 

يف اذار املقبل.
حزبها  إن  هانسون  وقالت 
على  حقيقيا  تهديدا  سيشكل 
انتخابات  يف  الكربى  األحزاب 

اذار.
على  للمنافسة  احلزب  وخيطط 
45 من إمجالي 59 مقعدا مبجلس 
الغربية،  بأسرتاليا  النواب 
والدفع مبرشح يف كافة مقاعد 

جملس الشيوخ.
متكنت  أنها  هانسون  وأردفت 
حتت  من  جمددا  القيام  من 
الرماد، وأصبحت قوة سياسية 

مرة أخرى.
قائلة:  املرشحني  وخاطبت 
بشكل  تعملوا  أن  »أتوقع 
وأن  الشعب،  أجل  من  جاد 
بالشرف  سلوكياتكم  تتسم 

والنزاهة«.
شيئا  رأيتم  »لو  وتابعت: 
خاطئا من فضلكم حتدثوا عنه، 

يصمت  الذي  احلزب  لسنا 
بسبب عوامل سياسية حتد من 

أدائه«.
طريقها  هانسون  وتذكرت 
»أمة  حزب  النطالق  الطويل 
الغربية  أسرتاليا  يف  واحدة« 
وحتدثت عن فرتة وجودها يف 
السجن ومحلت األحزاب الكبرية 

املسؤولية.
آنذاك  »كنت  واستطردت: 
تهديدا  أمثل  زلت  وما 
واألكاذيب  والفساد  للسلطة 
مثل  الشعب  معاملة  وأرفض 

املشروم«.
حزبها  مناهضة  إىل  ولفتت 
واعتزامه  التعدين،  لضريبة 
بعض  لتقليص  خطط  وضع 

الضرائب.
نشرته  رأي  استطالع  وكشف 
صحيفة »ذا ويست أسرتاليان« 
أن  املاضي  األسبوع  نهاية  يف 
يستطيع  هانسون  بولني  حزب 
جمموع  من   %  11 بـ  الفوز 

املقاعد يف انتخابات 11 اذار.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بولني هانسون تعلن مرشحيها 
النتخابات أسرتاليا الغربية 

وتؤكد: ُبعثُت من الرماد
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صاحبا  واملرأة  الرجل  أفلت 
صوراه  الذي  اجلنسي  الفيلم 
داخل حمطة قطار باسرتاليا من 

أي عقوبات جنائية.
الثنائي  يظهر  املشبوه  الفيديو 
ليال يف  أفعاال جنسية  ميارسان 
حمطة قطار نورث شور يف والية 

فيكتوريا.
ورغم ان الشرطة عرفت ماهية 
توجه  لن  لكنهما  الشخصني 

إليهما أي اتهامات جنائية.
وانتشر الفيلم يف كانون االول 
منذ  تصويره  مت  لكن  املاضي 

أكثر من عام.
وتبلغ مدة الفيلم 8 دقائق ويبدأ 
ليال  احملطة  يف  متشي  بامرأة 
مرتدية سرواال مكشوفا وقميصا 

فوقيا، وعلى وجهها قناع خيفي 
مالحمها قبل أن متارس اجلنس 
ويغطي  احملطة  داخل  رجل  مع 

وجهه أيضا.
ومت نشر الفيديو يف البداية على 
أحد املواقع اإلباحية هذا العام، 

وجذب آالف املشاهدات.
بشرطة  اإلعالم  وحدة  وقالت 
فيكتوريا إن التحقيق يف الفيلم 
بسبب  إغالقه،  مت  املذكور 
على  شهرا   12 من  أكثر  مرور 
تصويره، وبالتالي انقضاء املدة 

الالزمة للعقوبة.
وكانت عقوبة الغرامة على األقل 
الثنائي  تنتظر  دوالرا    1555
القانونية  املدة  انقضاء  لوال 

للتقاضي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هلذه األسباب.. صاحبا فيلم حمطة القطار 
اجلنسي يف أسرتاليا يفلتان من العقاب

سيتم  وكيف  أين  تعرف  هل 
دفنك بعد املوت؟

على  حجرية  مقربة  تفضل  هل 
أنك  أم  الفيكتوري؟  الطراز 
اخلضراء«  »املدافن  تفضل 
خباصية »جي بي إس« لتحديد 
موقعك؟ أم تدفن يف أسطوانة 
تغرس حتت األرض، مع وضع 
حمل  يف  شجرة  لتنمو  بذور 

دفنك؟
قضايا األموات وتوفري مساحات 
ضمن  ليست  للمدافن  جديدة 
احلكومية  األجندة  أولويات 
أهم  من  أنها  رغم  األسرتالية 

التحديات املستقبلية.
الكربى  التغيريات  أحدث 
باملدن  املدافن  طبيعة  يف 
القرن  أواخر  األسرتالية حدثت 
ازدمحت  حيث  عشر  الثامن 
بأماكن  آنذاك  الكنائس  أفنية 
تطلب  مبا  صحية,  غري  دفن 
من  كبرية  مساحات  ختصيص 

األراضي لبناء مدافن جديدة.
العديد من تلك املدافن ما زالت 
االحتياجات  وتليب  اخلدمة  يف 
ذرعا  ضاقت  لكنها  اجملتمعية 
نظرا للتزايد املطرد يف أعداد 

املوتى.

شهد عام 2016 رقما قياسيا يف 
عدد املساكن اليت مت بناؤها يف 
سيدني لكن عاصمة نيو ساوث 
صعوبة  تواجه  زالت  ما  ويلز 
بأسعار  سكن  توفري  يف  بالغة 

معقولة.
بني  قائمة  زالت  ما  االختالفات 
ونيو  الفيدرالية  احلكومتني،  
السياسة  بشأن  ويلز،   ساوث 

األفضل جملابهة املشكلة.
اليت  لإلحصائيات  ووفقا 
أصدرتها وزارة التخطيط بوالية 
بناء  مت  فقد  ويلز  ساوث  نيو 
خالل  مسكن  ألف   31 من  أكثر 
االول  تشرين  يف  ينتهي  عام 
املاضي وهو رقم قياسي على 

مدى يتجاوز 4 عقود.
الطفرة  تلك  من  وبالرغم 
متوسط  زال  ما  العقارية، 
سيدني  يف  املنازل  أسعار 
دوالر  مليون  مستوى  يالمس 
وهو ما يستدعي تدخل احلكومة 
الفيدرالية لوضع خطة إصالحات 

ضريبية ملعاجلة األزمة.
روب ستوكس  قال  جانبه,  من 
ساوث  نيو  يف  التخطيط  وزير 
الدعم  تكشف  األرقام  إن  ويلز 
الوالية  حكومة  تقدمه  الذي 
عدد  يف  قياسي  رقم  لتحقيق 
أرجاء  يف  جديدة  مساكن  بناء 
لتقليص  حماولة  يف  سيدني 

عجز مقداره 100 ألف منزل يف 
الوالية لتلبية النقص.

وأردف: »من خالل نظام ختطيط 
أكثر بساطة وأعلى كفاءة، نعمل 
اإلمدادات  معدل  حتسني  على 
من  املزيد  ملساعدة  العقارية 
سوق  دخول  على  األشخاص 

العقارات«.
بيل راندولف مدير مركز »سييت 
إن  قال  للبحوث  فيوتشرز« 
إمدادات سكنية جزء من  توفري 
املشكلة لكنه مل حيل بعد أزمة 
عدم القدرة على توفري عقارات 

بأسعار معقولة.
»األسلوب  يقول:  ومضى 
يرتبط  األزمة  حلل  املناسب 

بنظام الضرائب والدعم«.
أستاذ  فيبز,  بيرت  الربوفيسور 
والتخطيط  احلضرية  اجملتمعات 
اإلقليمي جبامعة سيدني رأى أن 
عبء  ألقت  الفيدرالية  احلكومة 
الواليات,  أكتاف  على  األزمة 
إصالحات  إحداث  تتجاهل  كما 

ضريبية.
اكثر  أن  اإلحصائيات  وتكشف 
من 9200 مسكن جديد مت بناؤها 
يف باراماتا وبالكتاون، و6753 
منزل يف غرب وجنوب سيدني 

ومنطقة بينريث.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف سيدني.. رقم قياسي يف 
عدد املنازل اجلديدة ولكن!

قال كولن بارنيت رئيس حكومة 
املسلمات  إن  الغربية  أسرتاليا 
ال ينبغي أن يرتدين الربقع يف 
جزءا  ليس  ألنه  العامة  األماكن 

من الثقافة األسرتالية.
هذا  من  سابق  وقت  ويف 
األسبوع، جذبت بولني هانسون 
واحدة«  »أمة  حزب  مؤسسة 
قالت  حني  الرئيسية  العناوين 
إنها سوف حتظر الربقع يف كافة 
إذا فاز حزبها  املباني احلكومية 

بانتخابات كوينزالند.
استعداد  مع  ذلك  ويتزامن 
مرشحي  عن  لإلعالن  هانسون 
أسرتاليا  انتخابات  يف  حزبها 
الغربية املزمع إجراؤها يف اذار 

املقبل.
الوالية  رئيس  إجابة  وجاءت 
حول  سؤال  على  ردا  الصادمة 
تصرحيات  يف  نظره  وجهة  
هانسون املتعلقة حبظر الربقع.

وميثل ذلك إشارة إىل أن احلزب 
حزب  إىل  يتودد  قد  الليربالي 
»أمة واحدة« للفوز بوالية ثالثة 

يف أسرتاليا الغربية.
نقدم  »لن  بارنيت:  واستدرك 
قوانني يف الوالية حلظر الربقع، 
عدم  على  الناس  أشجع  لكين 

ارتدائه يف أسرتاليا«.
من  جزءا  ليس  »إنه  وأردف:   

ثقافتنا.
العمالية  خبرية مكافحة اإلرهاب 
يتم  مسلمة  أول  علي  آن 
الفيدرالي  الربملان  انتخابها يف 
وصفت تصرحيات بارنيت بأنها 
إىل  ولفتت  للسخرية«،  »مثرية 
أن حتديد املالبس اليت يرتديها 
بل  الناس  يهم  ال  األسرتاليون 
جديدة  وظائف  توفري  يعنيهم 
املصلحة  يف  تصب  وقرارات 

العامة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيس والية أسرتاليا الغربية 
للمسلمات: ال ترتدين الربقع

كولن بارنيت

هانسون مع مرشحي حزبها امام برملان والية غرب اسرتاليا

هل ميكن اجلزم بأن  أسرتاليا متر 
حبالة من الفقاعة العقارية اليت 
يف  املضاربات  فيها  تتسبب 
املساكن  ألسعار  جنوني  تزايد 
قبل حدوث انفجار لتلك الفقاعة 

الزائفة وتبدأ مرحلة اهلبوط؟
بعض  يف  املساكن  أسعار 
العواصم األسرتالية خارج نطاق 
األسبوع  هذا  وشهد  السيطرة، 
اقرتاحات بوقف ختفيضات سعر 
تفشل  لن  خطوة  يف  الفائدة 
لكنها  املشكلة  حل  فحسب يف 
اليت  املدن  على  تأثريا  سترتك 
ارتفاع رهيب يف  ال تعاني من 

أسعار العقارات.
أسعار  ارتفعت   2016 ويف 
يف   %  16 بنسبة  العقارات 
ملبورن،  يف   % و14  سيدني 
يف  الزيادة  متوسط  وبلغت 
واألقاليم  الواليات  عواصم 

األسرتالية 11 %.
يف  العقارات  أسعار  أن  بيد 
 4 بنسبة  هبوطا  شهدت  بريث 

% خالل العام املنصرم.
اإلحصائيات  مكتب  وكشف 

العقارات  أسعار  أن  األسرتالي 
تقريبا  الضعف  إىل  صعدت 
منذ عام 2003 بل أنها تزايدت 
منذ   %  50 بنسبة  سيدني  يف 

.2013
العقارات يف  أسعار  أن  املؤكد 
حنو  على  تنمو  املذكورة  املدن 
مبا  املواطنني،  دخول  يتجاوز 
اخنفاض  او  انهيار  إىل  يشري 
متوقع يف األسعار لكن ذلك لن 

حيدث على املدى القريب.
يف  نعيش  هل  السؤال  لكن 

فقاعة عقارية اآلن؟
الفقاعات  حتدد  اليت  الظروف 
املعامل  ليست واضحة  العقارية 
أحدا يصور  اآلن لذلك ال جتعل 

لك األمر وكأنه حقيقة مؤكدة.
من  احلاالت،  مجيع  يف  لكن 
االقتصاد  يصاب   أن  املؤكد 
إذا  كبرية  بضربة  األسرتالي 
عن  فجأة  األسعار  توقفت 
التأثري  يضحى  وقد  الزيادة،  
إذا اختذت األسعار  أكثر قسوة 

منحنى االنهيار.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هل تعيش أسرتاليا مرحلة فقاعة 
عقارية؟ 

ال مـكان للـموتى
جيد  مل  املاضي  القرن  وخالل 
حاجة  هناك  أن  املسؤولون 
ملحة إلعادة ختطيط املدن من 

أجل األموات.
أسرتاليا  بلغت  حاليا  ولكن 
فيها  تتغري  أن  ينبغي  مرحلة 
تلك النظرة حيث باتت املدافن 
الرئيسية  املدن  يف   احلالية 

الكربى شديدة احملدودية.
ويتوقع تضاعف أعداد الوفيات 
الفرتة بني  يف أسرتاليا خالل 

.2051-2011
والثقافية  الدينية  االختالفات 
احلاجة  تزيد  أسرتاليا  داخل 
املدافن  من  املزيد  لتشييد 

نظرا الختالف طقوس الدفن.
سيدني«  تنمية  »خطة  أن  بيد 
عام 2014 اعرتفت باحلاجة إىل 
احلاجة  حول  دراسات  إجراء 
مدى  ملعرفة  جديدة  ملدافن 

املتطلبات املستقبلية.
املرجح أن مثل هذه الدراسات 
الشاسع يف  التباين  ستكشف 
املدافن داخل املدن األسرتالية 
لالختالفات  وفقا  الكربى، 
والدين  بالعمر  املتعلقة 

واجملتمعات الثقافية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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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:
96324818

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

الدليل التجاري
 2017 الثانـي  كانـون   28 Saturday 28 January 2017السبت 
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مقاالت وتحقيقات

 2017 الثانـي  كانـون   28 Saturday 28 January 2017السبت 

خفت احلديث عن محاية نهر الليطاني، على الرغم من أن »الفورة« 
السابقة أجنبت بدل احلملة محلتني: واحدة شعبية، وأخرى رمسية. 
املتابعون يبدون خماوف جّدية من أن استهالك االعتمادات املالية 
املرصودة للحّد من التلّوث يف مزاريب اهلدر والفساد، وال سيما 
أن النائب علي فياض يتحّدث عن إنفاق حنو 150 مليار لرية على 

الدراسات من أصل 1100 مليار لرية مرصودة ملعاجلة املشكلة.
نديم  القاضي  النبطية،  حمافظة  يف  البيئي  العام  املدعي  تسّلم 
البيئي  اخلبري  من  إعدادها  طلب  قد  كان  اليت  الدراسة  الناشف، 
ناجي قديح، حول خطة معاجلة تلوث الليطاني واسرتاتيجية احللول. 
التعديات واملخالفات  لتعقب  ما ورد فيها  الناشف إىل  سيستند 
التعديات  تتواصل  ذلك،  بانتظار  النهر.  ضفاف  على  املرتكبة 
)قضاء  العيشية  يف  حلد  جسر  قرب  ُسجل  آخرها  واملخالفات. 
جزين(. مصادر بلدية أكدت أن مرملة جديدة ُأقيمت قبل أقل من 
شهر »ال تبعد أكثر من 300 مرت عن جمرى النهر، وميلكها رئيس 
املرملة  هذه  أخرى«.  مرملة  وصاحب  مرجعيون  منطقة  يف  بلدية 
نالت ترخيصًا من وزير البيئة السابق، حممد املشنوق، ومدت شبكة 
أنابيب لتصريف مياهها حنو النهر. املعروف أن املرامل هي مصدر 
رئيسي لتلويث نهر الليطاني، وهي تعمل عرب تراخيص »استصالح 

أراٍض«، مبا يناقض املخطط التوجيهي للمنطقة.
تعيد املرملة اجلديدة إىل األذهان قّصة مرملة أخرى جماورة. كان 
املدعي العام البيئي يف اجلنوب القاضي رهيف رمضان، قد قرر 
إىل  أّدت  بعدما  الفائت،  نيسان  األمحر يف شهر  بالشمع  إقفاهلا 
حتويل النهر اجملاور إىل مستنقع من الرمول والوحول، لكنه عاد 

وقرر إزالة الشمع األمحر بعد أشهر قليلة.
ضفاف  على  املرامل  إقفال  قرارات  عن  الرتاجع  حيصل  ما  غالبًا 
التحايل  أو عرب  أحيانًا جيري ذلك بواسطة نفوذ أصحابها،  النهر. 
النبطية، استحصل صاحب مغسل رمل  على األنظمة. ففي نطاق 
على ترخيص إلعادة فتحه بعد إقفاله بالشمع، استنادًا إىل تقرير 
اخلبري البيئي. حّجة إعادة فتح املغسل أن صاحبه استحدث ثالث 
برك لتصفية الرمل! يبدو أن القّيمني على تطبيق القانون يتبعون 
اجتهاداتهم أو مصاحلهم اخلاصة، أو يصطدمون بنفوذ املخالفني، 

وهو ما حيّول اخلطة الوطنية إىل حمكمة انتقائية.
املتنزهات الصغرية الحلقة األضعف

الئحة املخالفني طويلة، مل يضبط منهم حتى اآلن سوى أصحاب 
املتنزهات الصغرية من اخلردلي إىل القامسية.

الوطنية  اللجنة  إليه  دعت  الذي  األخري،  التشاوري  اللقاء  يف 
وأصحاب  جنوبية  بلديات  رؤساء  مع  الليطاني  نهر  حوض  حلماية 
متنزهات تقع على صفافه، تبلغ أصحاب املتنزهات أنهم مهددون 
باملالحقة القضائية إن مل يقفلوا أنابيب الصرف الصحي املوجهة 
من متنزهاتهم إىل النهر. يقول عضو احلملة النائب علي فياض، 
القرار صارم بإقفال مصادر  النهر.  »162 جمرورًا موجهًا إىل  إن 
التلويث )...( أوهلا جمارير املصانع والدباغات واملساخل يف البقاع، 

وآخرها جمارير املتنزهات واملؤسسات السياحية يف اجلنوب«.
يرى أصحاب املتنزهات أنهم احللقة األضعف. ُعرضت عليهم حلول 
عملها  فرتة  خالل  منها يف  الناتج  الصحي  الصرف  ملعاجلة  بديلة 
صحية  حفر  يف  اآلسنة  املياه  بتجميع  حّل  منها  الصيف.  مبوسم 
تشفط كل حني، وتفرغ يف حمطات التكرير. وبرز حل بشراء حمطة 
يتذمر أصحاب  آالف دوالر.   10 تزيد كلفتها على  تكرير صغرية 
أن  إىل  فياض  يشري  شرائها.  على  قدرتهم  عدم  من  املتنزهات 
قروض  على ختصيص  وافق  رياض سالمة،  لبنان  مصرف  حاكم 
ملشروع  »قرض  مسمى  حتت  »كفاالت«  طريق  من  لشرائها  هلم 

بيئي«.
ميزات حمطات التكرير اليت عرضها ممثل جملس اإلمناء واإلعمار، 
دحضها اخلبري البيئي يوسف كرم، الذي لفت إىل التقنية والصيانة 
حال  يف  وتوقفها  احملطات  تلك  تشغيل  يستلزمها  اليت  املعقدة 
القصب اجملربة يف  ف ضّخ اجملارير فيها، مقرتحًا حل حقول  توقُّ
بشري وصور. لكن أصحاب املتنزهات لفتوا إىل عدم توافر مساحة 
يف متنزهاتهم الصغرية لزراعة حقول القصب، فضاًل عن كلفتها، 
وإن كانت تقّل عن تكلفة حمطة التكرير. وجد أصحاب املتنزهات 
صعوبة يف تطبيق احللول املقرتحة، بسبب تقنيتها أو كلفتها من 
ذلك  أو  الشركة  هلذه  وصفقات  تنفيعات  رائحة  واشتموا  جهة، 
إن  بانتظارهم  والغرامات  احملاضر  لكن  أخرى.  جهة  من  املصرف 
ستّدعي  البيئية  العامة  النيابة  فياض.  يؤكد  حسبما  يلتزموا،  مل 
قيمة  تفوق  قد  غرامات  سيحرر حبقهم  والقضاء  املخالفني،  على 

متنزهاتهم.
مسؤولية املصانع والدباغات

بلدية  رئيس  الليطاني،  إلنقاذ  الشعبية  احلملة  رئيس  يتهم 
على  باالستقواء  الوطنية  احلملة  الدين،  عز  حسن  الغربية  زوطر 
يتساءل  احلقيقيني.  امللوثني  على  والتغطية  املتنزهات  أصحاب 
مستعرضًا  البقاع،  والدباغات يف  املصانع  أصحاب  مسؤولية  عن 
البلديات اليت توجه مياهها املبتذلة مباشرة حنو اجملرى واليت تقدم 
بإخبار ضدها: سحمر وحيمر ومشغرة يف البقاع الغربي، والقليعة 
ودبني يف مرجعيون. يلفت عز الدين إىل أن شبكة الصرف الصحي 

ومياه األمطار يف دبني واحدة.

خـطة إنـقاذ نـهر اللـيطاني: مـكانك راوح
تكرير  أن حمطة  نكد، إىل  بلدية دير ميماس جورج  يلفت رئيس 
َلت وُأعيد تشغيلها أخريًا، ما رفع البلدة من قائمة  املياه املبتذلة ُأهِّ

املخالفني.
يرى عز الدين أن جملس اإلمناء واإلعمار، الذي يشارك يف اخلطة 
الصرف  شبكات  إن  إذ  األول،  امللوث  هو  احللول،  أطراف  كأحد 
زوطر  يف  األوروبي  االحتاد  من  بتمويل  نفذها  اليت  الصحي، 
الشرقية وحيمر الشقيف وكفر صري، ربطت بربك تصريف بعيدة 
عشرات األمتار عن جمرى النهر. املشروع ذاته ُعرض على زوطر 
الغربية، إال أن عز الدين رفضه. يقول إن »الربك ستفيض حنو 

النهر وتتسرب إىل املياه اجلوفية«.

بدل الحملة حملتان
ال  محلتني،  احلملة  أصبحت  اخلطة،  إطالق  على  أشهر  ثالثة  بعد 
هي  النهر  إنقاذ  »محلة  أن  الدين  عز  يرى  ببعضهما.  تعرتفان 
األساس اليت حتلق حوهلا الناشطون واجلمعيات منذ أقل من عام، 
قبل أن تأتي محلة السلطة وتستأثر بها، وال سيما بعد إقرار األلف 

ومئة مليار لرية اليت تغري باهلدر والصفقات«.
يرى النائب فياض أن احلملة الوطنية هي احلملة الشرعية، داعيًا 
اجلميع إىل االنضواء يف كنفها. لعضو كتلة الوفاء للمقاومة رؤية 
هو  واألهلي  الرمسي  التعاون  إطار  أن  النهر. جيد  إلنقاذ  خمتلفة 
األفضل: »إذا حدا بدو حيل األزمة مبعزل عن السلطة، فهو خمطئ«. 
لكن سيطرة السلطة على خطة املعاجلة بعد أن أسهمت باألزمة يدفع 

إىل التشكيك.
أقّر جملس النواب اعتمادات بقيمة 1100 مليار لرية )حنو 733 مليون 
املصب،  حتى  املنبع  من  التلوث  معاجلة  مشاريع  لتنفيذ  دوالر( 
 55 بقيمة  الدولي  البنك  من  قرض  اتفاقية  على  اجمللس  ووافق 

ذ على سبع سنوات. مليون دوالر ضمن خطة ُتنفَّ
خطة الحملة الوطنية

آمال خليل

يوضح  الوطنية؟  احلملة  خطة  هي  ما 
حددت  اليت  السبع  السنوات  أن  فياض 
أليست  مخس.  إىل  ستتقلص  لتنفيذها 
تعكس  ال  طويلة  مدة  اخلمس  السنوات 
أن  يشرح  املطلوبتني؟  والفعالية  اجلدية 
ن من قروض  االعتمادات اليت أقرت ستؤمَّ

املرامل هي 
مصدر رئيسي 
لتلويث نهر 

الليطاني
العامة، تصرف على إنشاء حمطات تكرير من  ومنح ومن املوازنة 
نبع العليق حتى القامسية، فيما قرض البنك الدولي )55 مليون 
دوالر( خمصص لتشغيل حمطة زحلة املنجزة منذ عامني. إن تشغيل 
هذه احملطة حيل 25 يف املئة من نسبة التلوث، وقد باشر جملس 
اإلمناء واإلعمار بدراسة إنشاء حمطة زاليا ملعاجلة الصرف الصحي 
لسحمر وحيمر وعني التينة، والحقًا حمطة القرعون. يقول فياض إنه 
ُصرف مبلغ 150 مليون دوالر من أصل اعتمادات الـ 1100 مليار 

لرية على الدراسات.
أن جمموع  تقرير سابق  أعلن يف  قد  واإلعمار  اإلمناء  كان جملس 
قيمة العقود منذ عام 1٩٩2 حتى 201٤ بلغت ٨37 مليون دوالر 
على  خارجي،  بتمويل  أمريكي  دوالر  مليون   ٤6٩ بينها  أمريكي، 
مشاريع الصرف الصحي اليت تبني أن معظمها ناقصة: إما شبكات 

بال حمطات، أو حمطات غري مشغلة.
ماذا عن املرامل اليت ال تزال تعمل؟ يقول فياض إن »املرامل اليت 

سّببت تلويث النهر، أقفلت«.
له؟ جييب  املسّببة  املصانع واملؤسسات  وماذا عن دور أصحاب 
فياض بأن »الدولة أعطتهم مهلة إلقفال مصادر التلويث وإنشاء 
أن  قبل  اجلنوب،  يف  املتنزهات  بأصحاب  أسوة  تكرير  حمطات 
وزارات  متارس  فهل  يلتزموا،  مل  إن  العامة«.  بالشبكات  تربط 
الصناعة والبيئة والزراعة دورها مبعاقبة املصانع املخالفة؟ جييب: 

»سنعاجلها بالرتوي واحلسنى. إقفال مصنع مسؤولية كبرية«.
خيتم فياض: »لو كان هناك دولة، ملا وصلنا إىل هنا«.

خطة عشوائية وانتقائية
أنه كان من  البيئي ناجي قديح، إىل  يف دراسته، توصل اخلبري 
األفضل حتديد تفصيلي للمشاريع املنوّي تنفيذها ملعاجلة الصرف 
الصحي وإدارة النفايات الصلبة املنزلية وإزالة املكبات العشوائية 
يف حوض النهر، قبل أن توضع املوازنة. وتساءل عن عدم مشولية 
على مدى  الليطاني  ومدن حوض  وبلدات  املعاجلة كل قرى  خطة 
170 كلم ملسار النهر من دون استثناء، أي قرية مثل كفر صري 
وزوطر الشرقية وحيمر الشقيف. وتوقف عند نقل املياه املبتذلة 
يف كل مرة ُيفتح جدار سّد القرعون إىل اجملرى اجلنوبي من سحمر 

حتى املصب.
تقويم  ضوء  يف  مورفولوجيًا  تشّوهًا  سّببت  فقد  املرامل،  أما 
الرتسبات الطينية والرملية املرتاكمة يف قعر النهر الداكن، واليت 

تغطيها الطحالب.
يف  املائية  للثروة  اهلدر  وقف  هو  اخلطة  تلحظه  مل  الذي  األهم 
ر كمية مياهه من منبعه وروافده  الليطاني وحبرية القرعون، إذ تقدَّ

بنحو 750 مليون مرت مكعب سنويًا.

انعقد مؤمتر أستانة، فعليًا، مبعنى النظر يف حل )أو مسار حل( األزمة 
السورية، يف اليوم األول لإلعالن عنه بني منظميه ورعاته، بعد انكسار 
املسلحني يف شرق حلب. االتصاالت بني املكونات الثالثة وما وراءهما، 
روسيا وتركيا وإيران، وأيضًا الدولة السورية، تواصلت من حينه مع 
اختالف وتباين رؤى، حول كيفية ومدى ووجهة و«فرملة« تثمري االنتصار 
العسكري احملقق، كإجنازات سياسية، وهو تباين مل جير اخرتاقه فعليًا، 

حتى اليوم األول النعقاد املؤمتر.
اإلرادة  أّن  حلب،  يف  املسلحني  هزمية  بعد  حينه،  من  واضحًا  كان 
املسلحني،  بانكسار  انكسارها  من  تركيا  إنقاذ  حنو  توجهت  الروسية 
من  روسيا  ناحية  من  أوسع  بدائرة  أيضًا  ترتبط  ومنطلقات  وألسباب 
التوجه  لتلقف  الرتكية  اإلرادة  اجتهت  فيما  نفسها،  السورية  الساحة 
الروسي، كمنطلق شبه وحيد وعملي، للحّد من اخلسائر وحماولة فرملتها، 
مع التطلع لتحقيق ما ميكن من مصاحل، من دون دفع أمثان سياسية 

وخسارة أوراق ميدانية إضافية، يف مرحلة ما بعد استعادة حلب.
توجهاتها  من  ستغري  تركيا  فال  متعذرًا.  املطلبني  كال  يكون  قد  لكن 
وموقفها الفعلي، وال الروسي بقادر على جذب الرتكي إليه، كما يتعذر 
على الدولة السورية استئناف الفعل امليداني من دون الغطاء الروسي. 
يف الوقت نفسه، يتعذر على روسيا فرض األجندة السياسية من دون 
موافقة الدولة السورية وحلفائها األكثر التصاقًا بها. نعم بإمكان موسكو 
فرض مسار ما ومباشرته، لكن حللفائها حق النقض الذي من شأنه أن 

يفشل هذا املسار، والعكس صحيح.
املوقف األمريكي، أو العامل األمريكي، هو مغّيب وحاضر يف أستانة. 
وهو تغييب يعّد شكاًل ومضمونًا تظهري تراجع وفشل خيارات واشنطن 
خيارات  غياب  دون  من  لكن  اإلقليم،  باجتاه  عربها  ورمبا  سوريا،  يف 
»الدول  على  جدًا،  واضح  بشكل  ينسحب  نفسه  األمر  نظريًا.  بديلة، 
العربية املعتدلة«، مع تغييب بطعم اهلزمية والنبذ، بال تطلع من أعداء 

هذه الدول وخصومها وأيضًا حلفائها، ملا حيفظ هلا حتى ماء الوجه.
بها، كان واضحًا  التصاقًا  األكثر  السورية وحلفائها  الدولة  ناحية  من 
منذ البداية أن اإلرادة اجتهت، على خالف املوقف الروسي، حنو ترمجة 
االنتصار العسكري سياسيًا، بشكل كامل أو ما يقرب منه. وإال، فمزيد 
الطرف  على  أكثر  الضغط  شأنها  من  اليت  امليدانية،  االنتصارات  من 

الثاني، حتديدًا الرتكي، لتحقيق اإلجناز السياسي الكامل.
من هنا، وضمن هذه احملددات، بات يفهم، أكثر، موقف الرئيس بشار 
األسد، يف مقابلة قبل أيام مع قناة يابانية، أّنه »حتى اآلن، نعتقد أن 
املؤمتر سيكون على شكل حمادثات بني احلكومة واجملموعات اإلرهابية 
اجملموعات  لتلك  والسماح  النار،  إلطالق  وقف  إىل  التوصل  أجل  من 
أسلحتها  عن  ختليها  يعين  ما  سوريا،  يف  املصاحلات  إىل  باالنضمام 

واحلصول على عفو من احلكومة«.
يف سياقه، يأتي موقف طهران، اليت عربت عن »تقديرها« عرب وزير 
لقاء  توقعات  جتاه  »التواضع  بضرورة  ظريف،  جواد  حممد  خارجيتها، 
تسهم  بأن  ثقته  عن  أيضًا  عرب  األسد،  موقف  مع  متاٍه  أستانة«، ويف 

نتائج حمادثات أستانة يف »توسيع عملية املصاحلة« يف سوريا.
يف موازاة املوقفني املتطابقني، اإليراني والسوري، برز موقف روسيا 
اليت حاولت إشراك األمريكي يف املؤمتر، بناء على منطلقات وأسباب 
تتجاوز الساحة السورية، ويف تطلع إىل العالقة بينها واإلدارة األمريكية 
اجلديدة. ُصّدت هذه احملاولة مبوقف إيراني حاسم رافض هلذه املشاركة، 
كراع من رعاة املؤمتر، فاقتصرت على املشاركة الشكلية عرب السفري 
نتيجة  حدد مبوجبه  روسي الفت،  موقف  مع  كازخستان.  األمريكي يف 
مؤمتر أستانة قبل انعقاده، للناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف، 
بأنه »من غري املرجح الوصول إىل أي اتفاق بشأن سوريا، يف حمادثات 

أستانة«.
ميزان  لتغيري  نتيجة  اختالفها، فطرأ  اجلماعات املسلحة، على  أما جلهة 
القوى واالنكسار امليداني يف حلب، تغرّي مل يكتمل بالكامل بعد، يف 
توصيفها من أداة عسكرية للتغيري يف سوريا، مبا حيقق مصاحل الرعاة 
سوق  يف  سلعة  إىل  تركيا،  مقدمتهم  ويف  والدوليني،  اإلقليميني 
املزايدة على أمثانها، وحتديدًا على طاولة املفاوضات البينية لألطراف 
املؤثرة فعليًا يف الساحة السورية، يف هذه املرحلة. نعم تأمل أنقرة 
أن تبقي على هذه اجلماعات أطول فرتة ممكنة، وتؤّمن هلا مستلزمات 
موازاة  يف  عنها،  للتخلي  فيها  تضطر  اليت  اللحظة  حتى  لكن  البقاء، 
استدراج عروض ألمثان من الطرف اآلخر. الظرف وميزان القوى والتباين 
يف موقف حلفاء سوريا، قد تسمح ألنقرة املراهنة على ذلك، وتتيح هلا 
األمل بأمثان جتبيها لتحقيق جزء من مصاحلها يف سوريا. لكن من جهة 

هذه اجلماعات، وصلت بالفعل إىل حائط مسدود.
سواء كانت هذه اجلماعات منقادة بالكامل إىل اإلرادة الرتكية، أو كانت 
جزءًا من سياسة التخادم املتبادل بينها وبني أنقرة، فهي وصلت إىل 
مع  وجودها  على  لإلبقاء  مقلصة،  آمال  مع  فيها،  تسعى  اليت  املرحلة 
تراجع آماهلا السابقة اليت وسعت دائرتها إىل حد كبري جدًا. »القاعدة« 
ومثيالته، ومبسمياته املختلفة، فقد دوره ووظيفته كأداة للتغيري يف 
سوريا، إال مبا يتعلق بضرورة بقائه الستبيان رعاته كيفية ومدى الثمن 
الذي ميكن سحبه من خصومهم وأعدائهم، كي تسمح أو حتى تساعد، 

يف اجتثاثه.
من هنا يتضح، أن اليوم الذي يلي »األستانة« هو نفسه اليوم الذي 
سبق. حنن اآلن يف مرحلة التجاذب بني مصاحل املكونات املؤثرة، مع 
تداخل فيما بني األطراف، حتى تلك املتحالفة، مبا يتجاوز الساحة السورية 
نفسها. مع ذلك أيضًا، هو ميزان منقوص، مبعنى أّن األمريكي يغيب 
و/ أو يغّيب عنه، علمًا أن الصورة النهائية للمعادالت ال تتضح إال مع 
استبيان موقف اإلدارة األمريكية اجلديدة، إن كانت ستستأنف مقاربة 
اإلدارة السابقة، باملماحكة وإطالة عمر األزمة السورية يف ظل الفشل، 

أو تعتمد مقاربة جديدة، ضمن خيارات مل تتضح معاملها حتى اآلن.
من هنا، جيب التطلع إىل اليوم الذي يلي املؤمتر، ال إىل املؤمتر نفسه، 
الذي أعلن منظموه، فشله مسبقًا. ما يستتبع احلديث عما وراء الرفض 
ال  كداللة  األستانة؟  مؤمتر  يف  لواشنطن  الرعائية  للمشاركة  اإليراني 
األمريكية  واخليارات  تليه،  اليت  باملرحلة  بل  نفسه،  باملؤمتر  ترتبط 

املقدرة هلا.

مؤمتر أستانة: ما بعده... متاماً كما قبله
يحيى دبوق
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مقاالت وتحقيقات

تعطيل صفقة متلك »كورال أويل«: القضاء ساحة صراع على احلصص النفطية

تعطيل  من  اينرجي«  بي  »بي  شركة  متّكنت 
إىل شركة  أويل«  »كورال  بيع شركة  صفقة 
دوالر.  ماليني   105 بقيمة  غروب«  »ليكوي 
القرار القضائي الذي أّدى إىل هذه النتيجة، 
انطوى على تناقضات مثرية، وأفضى إىل احلجز 
لديون  كضمانة  أويل«  »كورال  عقارات  على 

مستحقة على مالكي كورال يف املغرب.
مل يكد جيّف حرب اتفاقية بيع شركة »فورتشونا« 
من حممد حسني العامودي إىل شركة »ليكوي 
على  إينرجي«  بي  »بي  اّدعت  حتى  غروب«، 
العامودي أمام القضاء، مطالبة باعتبار الصفقة 
والذي  برج محود  ـــ   23 العقار  لتهريب  قناة 
ميّثل ضمانة الستيفاء دين قيمته 125 مليون 
دوالر مستحق لشركة »بي بي اينرجي« بّذمة 
شركة »سامري« يف املغرب، واليت ميلك فيها 
اجلولة   .%67.27 نسبتها  حصة  العامودي 
احلجز  تثبيت  اىل  أفضت  القضاء  أمام  األوىل 
القضية  العقار املذكور وال يتوقع حسٌم  على 
قريبًا يف جولة االستئناف اليت انطلقت أخريًا.

ملكيات العامودي للبيع

عندما  مضت،  أشهر  إىل  القّصة  هذه  تعود 
حسني  حممد  السعودي  األعمال  رجل  عرض 
هولدنغ«  »فورتشونا  شركة  العامودي 
و«فورتشونا«  للبيع.  هلا  التابعة  والشركات 
يف  مسّجلة  »مورونشا«،  شركة  من  اململوكة 
»كورال  أسهم  من   %100 ومتلك  مان  جزيرة 
و%100  بريطانيا  يف  املسّجلة  ليمتد«  أويل 
كومباني«،  و«سبيد  »سبيد«  شركيت  من 
و100% من أسهم »ذي كورال أويل كومباني 
األم،  الشركة  أما  لبنان.  ليمتد« املسّجلة يف 
 %100 العامودي  فيحمل  »مورونشا«،  أي 
أسهمها، وهي متلك عرب سلسلة شركات  من 
أخرى، ما نسبته 67.27% من الشركة املغربية 

لصناعة التكرير »سامري« يف املغرب.
»فورتشونا«  لشراء  تقّدمت  اليت  العروض 
إىل  يعود  األول  جديان.  عرضان  بينها  كان 
يف  املسّجلة  انك«  انفستمنت  »ريغاتا  شركة 
بنما، واليت يعّد بهاء وأديب البساتنة من أبرز 
شركة  إىل  يعود  الثاني  العرض  مساهميها. 
باسم  لبنان  يف  املسّجلة  غروب«  »ليكوي 
العائلتان  مّيني.  وانطونيو  وادكار  أوسكار 
فالبساتنة  النفط.  جتارة  جمال  يف  تعمالن 
الفيول  بواخر  كل  ينقلون  بأنهم  يشتهرون 
أويل واملازوت املوّرد ملؤسسة كهرباء لبنان، 
من  عددًا  متلك  اليت  »هيبكو«  شركة  ولديهم 
السنوات  يف  واشرتوا  احملروقات،  حمطات 
األخرية حّصة وازنة من شركة »كوجيكو«. أما 
األشقاء الثالثة من عائلة مّيني فهم يعملون يف 
لبيعه يف  األخضر  واملازوت  البنزين  استرياد 

السوق احمللية.

»Due Diligence« الفوز بال

إذًا، التنافس كان قائمًا للفوز بهذه الصفقة. 
وحبسب مستندات حصلت عليها »األخبار« فإن 

العرضني كانا على الشكل اآلتي:
شركة  خالل  من  بعرضهم  البساتنة  تقّدم  ـــ 
وكل  »فورتشونا«  شراء  وطرحوا  »ريغاتا«، 
ملكياتها، وال سيما 79889 مرتًا مربعًا من العقار 
لندن  أويل يف  برج محود، وشركة سبيد   23
أويل  لبنان، وكورال  أويل يف  وشركة سبيد 
يف لندن وكورال أويل يف لبنان، وكل أصول 
والرخص  ومطلوباتها،  وأعماهلا  الشركة  هذه 
اليت حتملها وغريها، مقابل مبلغ 110.5 مليون 
دوالر يدفع منه مقّدمًا 10 ماليني دوالر خاضعة 
واملطلوبات  املوجودات  يف  تدقيق  لعملية 
وتوضع   )Due Diligence( البائع  من  املقّدمة 
يدفع  أن  على  العامودي،  حممد  حساب  يف 
املبلغ الباقي وقيمتة 100.5 مليون دوالر عند 
على  البساتنة  ويشرتط  النهائي.  البيع  إجناز 
العامودي أن يفتح هلم حسابات الشركة بكل 
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ما فيها لالطالع لفرتة ستة أسابيع بعدها يتم 
البحرية  وأصوهلا  وعقاراتها  الشركة  تسليم 

وغريها.
»فورتشونا«  شراء  على  ينص  مّيني  عرض  ـــ 
مقابل 105 ماليني دوالر ال خيضع أي منها ألي 
دوالر  ماليني   10 منها  ويكون  تدقيق  عملية 
دفعة مقّدمة غري قابلة لالسرتجاع، ودفعة ثانية 
بقيمة 91 مليون دوالر يوم إجناز عملية البيع، 

و4 ماليني دوالر تدفع بعد 18 شهرًا. 
لشركة  يسّلم  أن  البائع  على  املقابل،  ويف 
»فورتوشنا«  ملكيات  كل  غروب«  »ليكوي 
من  خال  محود،  برج  يف   23 العقار  فيها  مبا 
أي رهن أو إشارة أو حجز، وتسليمها معامل 
الزيوت وحصصها من بيع كاز الطريان، وأن 
تقوم الشركة بإنهاء عقد املدير العام وحتّمل 
متعلقة  أي شروط  من دون  وذلك  كلفته... 

بالتدقيق باملوجودات واملطلوبات.
مع  متوافق  مّيني  عرض  أن  رأى  العامودي 
مصاحله أكثر من عرض البساتنة، الذي يفرض 
عليه اخلضوع لعملية تدقيق ستظهر الكثري من 
»وحول« الشركة وديونها، وبالتالي سيطالب 
البساتنة حبسمها من قيمة الصفقة النهائية، 
الثمن  لقبض  مناسبًا  مّيني  عرض  يأتي  فيما 
كاماًل من دون أي تدقيق. يف حسابات مّيني 
 18 تبلغ  السوق  يف  كورال  ديون  أن  يعلم 
مليون دوالر، وأن مشاكلها اإلدارية واسعة، 
لكن لديها نقاط قّوة حيتاج إليها من أجل بنية 

الشركة اليت يريد توسيعها.

ورقة البساتنة

فوز مّيني بالصفقة أشعل الصراع مع البساتنة. 
حصلت  اليت  والتدخالت  الوساطات  كل 
رجال  بعض  ومن  نفط،  جتار  »زمالء«  من 
على  أصّروا  البساتنة  بالفشل.  باءت  أعمال، 
واحدة،  ورقة  لديهم  كانت  الصفقة.  تعطيل 
»بي  شركة  مبلكيتهم  البساتنة،  فاستعملوها. 
بي اينرجي«، ادعوا أمام القضاء اللبناني بأن 
شركة »سامري« املغربية مدينة هلم مببلغ 125 
قضائي  بقرار  مثبت  أمر  وهو  دوالر  مليون 
صادر عن حمكمة بريطانية، وأن هذه الشركة 
ميلكها العامودي الذي قام بتهريب العقار 23 
برج محود، واتهموا العامودي بأنه يقوم بعملية 
احتيال وتهريب أموال، وطلبوا إلقاء احلجز على 

هذا العقار لضمانة حقوقهم.
طغى القرار القضائي على كل ما عداه. فالعقار 
النابض«  »القلب  مبثابة  هو  محود  برج   23
أي  إمتام  ميكن  وال  أويل«،  »كورال  لشركة 
صفقة بدونه، فهو ليس ذا قيمة عقارية كبرية 
فحسب، بل هو ذو قيمة اسرتاتيجية يف جمال 
على  للنفط  خزانات  حيوي  ألنه  النفط  جتارة 
مساحة تبلغ 79889 مرتًا مربعًا وتتسع لنحو 60 

ألف طن حمروقات.

ضغوط وتناقضات

املشكلة أن القرار القضائي الصادر عن رئيس 
دائرة التنفيذ يف بريوت، القاضية غادة عفيف 
مشس الدين، مل يكن متينًا، بل تضّمن الكثري 
رجال  من  عددًا  دفعت  اليت  التناقضات،  من 
األعمال للشك بوجود دوافع جتارية ــــ سياسية 
وليد  النائب  مع  البساتنة  بشراكة  ترتبط  له، 
أقّرت  جنبالط يف شركة كوجيكو. فمن جهة، 
مشس الدين أن ملكية العامودي يف املغرب 
إىل  مشرية  األخرى،  ملكياته  عن  منفصلة 
اليت  األساسية  القانونية  للمبادئ  »تبعًا  أن 
املعنويني،  األشخاص  أو  الشركات  ترعى 
فإن الشركة )كورال أويل( تتمتع بذمة مالية 
لشركة  املالية  الذمة  فإن  وبذلك  مستقلة، 

الشركة  أن  يدرك  أن  به  يفرتض  قضائي 
املغربية هي شركة مساهمة وليست مؤسسة 

جتارية فردية«.

الكلمة لالستئناف

القضائية  اجلولة  بهذه  فازوا  الذين  البساتنة 
أن  األعمال،  رجال  من  زمالئهم  أمام  قالوا 
على  حقوقهم  ضمان  هو  العملية  من  اهلدف 

العامودي حصرًا.
النفط  جتار  بني  املتداولة  املعطيات  أن  إال   
تشري إىل أن تعطيل الصفقة هو اهلدف، ألنها 
احمللية  النفطية  السوق  على  بالصراع  تتصل 
وهي ستمنح الفائز حّصة سوقية وازنة فيها 

أرباح طائلة.
أويل«  »كورال  استأنفت شركة  املقابل،  يف 
املعركة القانونية أمام قاضي حمكمة االستئناف 
يف بريوت، القاضي سهيل عّبود. قّدمت مطالعة 
قاسية أشارت فيها إىل أن »املرجع االبتدائي 
تعاطى خبفة وسطحية وتسّرع مع امللف سواء 
البّت باالعرتاض«.  أو  إلقاء احلجز  يف مرحليت 
كذلك، تبنّي أن شركة سامري املغربية مفلسة 
بقرار قضائي صادر يف عام 2015، وأن حقوق 
دائنيها مثبتة بقرار من حمكمة بريطانية ملئات 
الدائنني، وأن هناك حارسًا قضائيًا على هذه 
الشركة وهي موضوعة قيد التصفية. احلارس 
القضائي أعلن يف 27 كانون األول أنه تلقى 
جمموعة  من  دوالر  مليارات   3 بقيمة  عرضًا 
أجنبية، أي ما يفوق جمموع قيمة ديون سامري 
ديون  البساتنة.  وبينهم  الدائنني  لعشرات 

سامري تقّدر بنحو 2.2 مليار دوالر.
وفيما الحت بوادر انتهاء أزمة شركة »سامري« 
لبنان. هي ليست معركة  املعركة يف  تستمر 
صلب  يف  تصب  هي  بل  عادية،  قضائية 
جتارة  يف  السوقية  احلصص  على  الصراع 
النفط، وتدخل فيها السياسة من بابها الواسع، 

وخيضع القضاء فيها لضغوط كبرية.

البساتنة: حقنا الطبيعي املطالبة بديوننا

تقديم  إن  »االخبار«  لـ  البساتنة  وليد  يقول 
هدفه  كان  »فورتوشنا«  شركة  لشراء  عرض 
حيتال  الذي  العامودي  من  حقوقنا  »حتصيل 

على اجلميع ويتهرب منا منذ أشهر«.
 ويشري إىل أنه لو فاز بالصفقة لكان استعاد 
عندها  العامودي  كان  »إذ  الديون،  من  جزءًا 
جمبور على التفاوض معي. املشكلة ليست مع 
الطبيعي  العامودي، وحقنا  عائلة ميني بل مع 

أن نطالب بديوننا«. 
على  وقع  هناك ضررًا  أن  البساتنة  ينكر  وال 
ميني »لكننا عرضنا عليهم االتفاق ومل نتفق«. 
عالقة  »لدينا  كورال  شركة  إىل  بالنسبة  أما 

معها ألننا نورد هلا املنتجات النفطية«.

ال سرية مصرفية

اينرجي«  بي  »بي  شركة  ادعاء  يف  لفت 
االحتيال  جرم  بارتكاب  العامودي  حممد  على 
»العامودي  أن  عن  ورد  ما  األموال  وتهريب 
دوالر،  ماليني   10 البالغ  العقار  مثن  قبض 
بامسه الشخصي وأودعه يف حسابه املصريف 
مصرف  عن  شيك  التالي:  التفصيل  وفق 
الرقم 21338،  الفرنسي حيمل  اللبناني  البنك 
بإيداع  العامودي  وقد قام املدعى عليه حممد 
بتاريخ  الشخصي  حسابه  يف  الشيك  هذا 
2016/10/8 لدى بنك عوده، فرع باب ادريس 
وليس   /67243046200200404/ الرقم  حتت 
يف حساب الشركة املعرتضة«. القصة هنا ال 
تتعلق بأصل املوضوع يف الشكوى، بل بقدرة 
املّدعي على الوصول إىل احلسابات املصرفية 
واليت  املصرفية،  السرية  لقانون  اخلاضعة 
علمت  فكيف  قضائيًا.  قرارًا  كشفها  يتطلب 

»بي بي اينرجي« بهذه التفاصيل؟

فوز يمـّني بالصفقة أشعل الصراع مع البساتنة )هيثم املوسوي(

املدينة  املغربية  سامري 
الصادر  احلكم  مبوجب 
هي  بريطانيا  يف 
عن  مستقلة  بالتأكيد 
لكورال  املالية  الذمة 
أويل، وتبعًا لذلك فإن 
ُتسأل  ال  كورال  شركة 
احملكوم  الدين  عن 
حماكم  قبل  من  به 
شركة  على  بريطانيا 

سامري املغربية بذاته كونها غري مدينة به«، إال 
أنها جتاهلت اتفاقية البيع اليت تنّص على أن 
شركة  أسهم  تشرتي  غروب«  »ليكوي  شركة 
ما  عالقة  هناك  بأن  وأوحت  »فورتشونا«، 
بني الدفعة األوىل املقدمة من ليكوي غروب 
للعامودي، وتهريب العقار 23 برج محود الذي 
لتحصيل  ضمانة  عليه  احلجز  البساتنة  يريد 
ولذلك  سامري.  يف  العامودي  على  دينهم 
خلصت بأن »العامودي بداًل من تسديد الدين 
املرتتب على شركته يقوم ببيع العنصر األهم 

يف الذّمة املالية إلحدى شركاته األخرى«.
يعترب بعض املتابعني أن وجود ذمم منفصلة 
وخصوصًا  القضية،  هذه  يف  حبث  كل  يلغي 
أن العرضني املقّدمني من البساتنة ومن ميني 

حمصوران بشراء أسهم شركة فورتشونا.
»ذّمة  وموجودات  أصول  بيع  فإن  وبالتالي   
يوحي  ال  أمر  عقارات،  من  متلكه  مبا  مالية«، 
أن  إال  عقارات،  أو  أموال  تهريب  بعملية 
القاضية اعتربت أن العامودي يتصّرف مبا له 
حق التصّرف به إمنا دون تسديد ديون شركته، 
مما قد يوصف بإفقار الذمة املالية أو تهريب 

األموال بقصد عدم إيفاء الدين. 
»من  فإنه  كورال،  شركة  استئناف  وحبسب 
مرجع  عن  كهذا  قول  يصدر  أن  املستغرب 

استأنفت 
شركة »كورال 
أويل« املعركة 
القانونية أمام 
قاضي محكمة 
االستئناف يف 

بريوت
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مقاالت وتحقيقات

بلدية بريوت تقضم »احلرج«: التعديات ُمستمرة
هديل فرفور

بريوت  ملدينة  البلدي  اجمللس  استكمال  سياق 
أن  ذلك  احلرج.  على  التعدي  لـ«نهج«  احلالي 
مشروع نقل امللعب البلدي اىل احلرج ُأعيد إحياؤه 
إثر  »خفت« احلديث عنه منذ حنو عامني،  بعدما 
الرفض الذي أبداه ناشطون ومهندسون معماريون 
رأوا يف مشروع زرع امللعب يف املساحة اخلضراء 
الوحيدة يف املدينة إجراًء »إمسنتيًا« يقضي على 
روح احلرج وخاصيته، خصوصًا أن اخلطة ترافقها 
البلدية هلذا  رؤية  »استثمارية« تعكس  إجراءات 
امللك العام. هذه الرؤية القائمة على اعتبار احلرج 
ملكًا خاصًا لبلدية بريوت، واألخرية متلك احلق يف 
»هندسة« استثماراته )راجع حتقيق بلدية بريوت: 

الباطون ينهي آخر املساحات اخلضراء(.
مراسالت  ُتثبته  االمسنيت  للنهج  »اإلحياء«  هذا 
باملوضوع  املتعّلقة  واإلعمار،  اإلمناء  جملس 
باملذكور مع وزارة البيئة اليت رّدت عليها، أواخر 
شهر تشرين األول املاضي، ورأت أن املشروع 
ليس حباجة اىل دراسة تقييم أثر بيئي »شرط 
التعّهد املرفق«. وحبسب ما صّرح وزير  توقيع 
البيئة السابق حممد املشنوق لـ«األخبار«، حينها، 
فإّن هذه الشروط تتعّلق فقط بتأثريات الصرف 
أّما  وغريها،  إنشاؤه  امُلزمع  للمشروع  الصحي 
تأثري املباني اإلنشائية على خاصية احلرج »فال 

عالقة للوزارة بها«.
هكذا يبدو املشهد احلالي إذًا: االستعداد لتنفيذ 
البلدي اىل احلرج، واستكمال  خطة نقل امللعب 

مشروع بناء ُمستشفى ميداني على أطرافه!
طالبت  هذا،  احلرج  على  التعدي  مشهد  وأمام 
اجلمعة  يوم  الناس«،  لكل  بريوت  »حرش  محلة 
اإلنشاءات  وإزالة  فورًا،  البناء  بوقف  املاضي، 
املستحدثة، ُمعلنة استعدادها للتصّدي للمجلس 
البلدي احلالي وللسلطات املعنية و«الوقوف بوجه 
أي تعّد يطال احلق العام«. كذلك طالبت احلملة 
وزير البيئة احلالي طارق اخلطيب بالتحّرك فورًا، 
وممارسة صالحياته وواجباته، لوقف التعدي على 

احلرج »من أجل بريوت والبيئة والناس«.
عماد  احلالي  البلدي  اجمللس  عضو  أن  امُلفارقة 
بيضون قال خالل املؤمتر الذي عقدته احلملة إن 
»اجمللس البلدي مل يّطلع على أي قرار خبصوص 
إعادة أعمال البناء املتعّلقة باملستشفى. وأضاف 
حميط  سّكان  كاّفة  ومع  بلدّية،  كعضو  أنه، 
أو  قصقص  أو  بدارو  جهة  من  سواء  احلرج، 
الشياح يرفضون أّي تعدٍّ على احلرج الوحيد يف 

بريوت«.
ُمصّنف  احلرج  أن  اىل  أيوب  لفت  جهته،  من 
وبالتالي  القانون،  حبكم  حممّي  طبيعي  »كمنظر 
ُينع البناء عليه أو التصّرف بأّي أجزائه، ولذلك 
فإن املشاريع الثالثة اليت حياول اجمللس البلدي 
ونقل  امليداني  املستشفى  إقامة  أي  متريرها، 
امللعب البلدي وتعديل التصنيف العقاري إلتاحة 
البناء على احلرج، هي مشاريع خمالفة للقانون«.
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مراسالت مجلس اإلنماء واإلعمار تُثبت إعادة إحياء مشروع نقل امللعب البلدي اىل الحرج )مروان طحطح(

نفسه  البلدي  اجمللس 
)حيمل   2015/5/5 يف 
قضى   )327 الرقم 
جزء  تصنيف  بتغيري 
من  بريوت  حرج  من 
اليت  التاسعة  املنطقة 
اىل  عليها  البناء  ُينع 

عليها مبعّدل  بالبناء  ُيسمح  اليت  الرابعة  املنطقة 
استثمار سطحي %50.

يف كانون االول املاضي، أثارت مجعية »حنن« 
مسألة التعديات »امُلقوننة« هذه، وأشارت اىل 
هو  التصنيف  تعديل  قرار  من  البلدية  أن هدف 
مبان  من  احلرج  حول  القائمة  التعديات  »محاية 
هذه  إزالة  عن  وعوضًا  مرخصة«،  وغري  متعدية 
احلرج  مساحات  اسرتداد  بهدف  التعديات 
سلبها.  مسألة  ُيشّرع  القرار  هو  ها  املسلوبة، 
بناء  إمكانية  يف  تكمن  التصنيف  تغيري  خماطر 
»ناطحات سحاب« يف هذه املنطقة املمنوع البناء 

عليها أصالًَ، وفق ما يقول أيوب.
القرار  بعد  يأتيان  القرارين  هذين  أن  الالفت 
أواخر عام 2014،  البلدية  الذي اختذته  »األبرز« 
امُلتعّلق باخلطة اليت تقضي بنقل امللعب البلدي 
القائم حاليًا يف منطقة طريق اجلديدة و«زرعه« 
يف بعض األقسام التابعة للحرج، على أن يتمتع 
امللعب اجلديد بـ«مواصفات دولية« جلهة إنشاء 
أندية  وإقامة  للسيارات  ومواقف  ضخم  استاد 
على  وافق  قد  الوزراء  جملس  وكان  وغريها. 
تاريخ   62 رقم  قراره  يف  وأقّرها  اخلطة  هذه 

.2014/12/18
االنطالق من »سرد« هذه القرارات يأتي ضمن 

بيضون: املجلس 
البلدي لم يّطلع 
على قرار إعادة 

أعمال البناء امُلتعّلقة 
بامُلستشفى

تغيري  بريوت:  حرج  يشهدها  »باجلملة«  تعديات 
تصنيف أجزاء منه اىل مساحة ُيسمح بالبناء عليها. 
بناء ُمستشفى ميداني على أطرافه. وأخريًا إحياء 
مشروع نقل امللعب البلدي اليه. هذه التعديات 
مساحته  وتقليص  احلرج  قضم  مسار  تستكمل 
ألف مرت مربع، بعدما  اليت ال تتجاوز حاليًا 300 

كانت تبلغ يف السابق حنو مليون مرت مربع
على  امليداني  امُلستشفى  بناء  أعمال  تزال  .ال 
بريوت  حلرج  التابع  اخللفي  السيارات  موقف 
حزيران  يف  بها  بوشر  األعمال  هذه  ُمستمرة. 
امُلتّخذ   170 رقم  للقرار  تطبيقًا  وذلك  املاضي، 
 23 بريوت يف  ملدينة  البلدي  اجمللس  قبل  من 
جلمعية  التنفيذي  املدير  وحبسب  املاضي.  آذار 
»حنن«، حممد أيوب، فإن وزارَتي البيئة والصحة 
مل ترّخصا هلذا املستشفى و«ال توجد هيئة إدارية 
املقاولني  أحد  فـ«إن  كذلك  إلدارته.  صحية« 
ألف  و200  مليون  حنو  البلدية  من  قبض  الكبار 

دوالر للمباشرة بأعمال البناء«.
اختذه  آخر  قرار  بعد  جاء  بالبناء  الرتخيص  قرار 

»انتحارّي الكوستا« للمحّققني: لست نادماً وسُأكّررها
رضوان مرتضى

املركزي  رومية  سجن  يف  سنتني  قضى  الذي 
يف  لـ«النصرة«  العسكري«  بـ«األمري  الرتباطه 
بايع  أّنه  أبلغ احملققني  أسامة منصور،  الشمال 
الرقة،  يف  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  الحقًا 
بنيته  يبلغه  الرقة  قيادي يف  مع  تواصل  وأّنه 
تنفيذ عملية انتحارية يف سوريا، غري أّن األخري 
يف  وحتديدًا  لبنان،  يف  بتنفيذها  عليه  أشار 
لتحديد  االنتظار  إليه  وطلب  بريوت.  العاصمة 
اهلدف وتسليمه حزامًا ناسفًا. وهكذا كان، غري 
قبل  توقيفه  من  متكنت  اجليش  استخبارات  أّن 
لديه. توقيف  العملية وضبطت متفجرات  تنفيذ 
بالل ش. مل يرفع اخلطر. كان التهديد ال يزال 

قائمًا.
تتابعه  كانت  خيط«  »رأس  مع  ذلك  ترافق 

خطأ سيؤدي إىل وقوع 
كانت  هل  مذحبة؟ 
تعرف  األمنية  األجهزة 
هل  احلقيقية؟  هويته 
أم  انتظاره،  كانوا يف 
يالحقونه؟  كانوا  أنهم 
وملاذا  رصدوه،  كيف 

مل ُيفّجر نفسه قبل توقيفه؟ ملاذا خرج االنتحاري 
كان  هل  الدخول؟  ليحاول  عاد  ثم  املقهى  من 
مقهى الكوستا هدفًا لالنتحاري أم حمطة النتقاله 

إىل نقطة أخرى؟
غياب اإلجابات عن هذه األسئلة فتح الباب أمام 
التكّهنات، ما مسح بتأليف سيناريوات ال متت إىل 
البعض  اعتبار  ِبّلة  الطني  وزاد  بصلة.  احلقيقة 
الشهود  إفادات  مع  »متناقضًا«  اجليش  بيان 
العيان، وال سيما إشارة البيان اىل أّن عناصر 
االستخبارات منعوا االنتحاري من دخول املقهى، 
فيما قال الشهود إّنه كان داخل املقهى وخرج. 
االنتحاري  محل  سبب  عن  تساؤل  إليها  ُأضيف 
بطاقة هويته معه؟ علمًا بأّنها ليست املرة األوىل 
انتحاري،  مع  هوية  بطاقة  فيها  ُتضبط  اليت 
إال  أحيانًا،  مزّورًا  يكون  قد  بعضها  أّن  صحيح 
أّن بعضهم ُعثر على بطاقة هويته احلقيقية يف 
إليه،  انتقلوا  مكان  آخر  يف  أو  التفجري  موضع 
ومنهم انتحاريا السفارة اإليرانية معني أبو ظهر 
أمحد  الشيخ  مجاعة  من  وهما  احملمد،  وعدنان 
األسري أيضًا، وكانت يف حوزتهما بطاقتا هوية. 
والسبب بسيط، إذ إّن املشتبه فيه حيتاج اىل 
اهلوية للتنّقل للحؤول دون توقيفه على احلواجز 

األمنية قبل أن يصل إىل هدفه.
جهد  يضيع  كاد  تقّدم،  ما  كل  أمام 
»االستشهاديني« الذين محلوا دمهم على أكّفهم 
وأوقفوا انتحاريًا حيمل حزامًا ناسفًا كان يكن أن 
يّزقهم إىل أشالء يف أي حلظة. هل سأل أحٌد 
من  االقرتاب  على  جيرؤ  عمن  نفسه  هؤالء  من 
حلقة  لسحب  ومستعد  ناسفًا  حزامًا  حيمل  رجٍل 
هل  باخلطر؟  فيها  يشعر  حلظة  أي  يف  التفجري 
كان ُيفرتض أن تقع الواقعة أو يسقط عناصر 
حتى  شهداء  املقهى  ورّواد  اجليش  استخبارات 

تؤدى التحّية هلم؟
ماذا حصل ليلة السبت فعاًل؟ ما قّصة االتصال 
الذي أوقع باالنتحاري؟ وكيف نّسقت استخبارات 

اجليش مع فرع املعلومات؟
مل يكن السبت يومًا عاديًا. كانت األجهزة األمنية 
ترتّقب عماًل انتحاريًا، بعد انذاٍر تلقته ُيفيد عن 
بتنظيم  مرتبطة  متشددة  خاليا  تنفيذ  احتمال 
»داعش« تفجريات ضد أهداف مدنية. مل يكن 

اهلدف حمّددًا أو واضحًا. 
اخلشية كانت عامة، إال أن »بيكار« االستهداف 
اجلميزة  املدينة،  وسط  مناطق:  بثالث  ُحِصر 
واحلمرا، وال سيما أّن استخبارات اجليش كانت 
يف  بالل ش.  الشاب  اجلمعة  نهار  أوقفت  قد 
وادي خالد، الذي اعرتف بأّنه كان ينوي تنفيذ 
عملية انتحارية ضد أهداف يف لبنان. املوقوف 

أراد االنتحاري 
انتظار

اكتظاظ املقهى 
قبل تفجري حزامه 

الناسف

ني اثنني خالل  أوقفت استخبارات اجليش انتحاريَّ
24 ساعة. كالهما اعرتف بطبيعة املهمة املوكلة 
أكثر شهرة  كان  العاصي  عمر  االنتحاري  إليه. 
شوارع  أشهر  أحد  يف  أوِقف  كونه  زميله،  من 
توقيفه  وكان  ناسف،  حبزام  مزّنرًا  العاصمة، 
علنيًا. ورغم أن التشكيك طاول العملية، إال أن 
»األخبار« جتيب عن  اليت حصلت عليها  الرواية 
جزء كبري من األسئلة اليت ُطِرحت حول ما جرى 

ليل السبت يف شارع احلمرا.
يف  املعلومات  وفرع  اجليش  استخبارات  جّنبت 
أطبق  قة.  لبنان جمزرًة حمقَّ الداخلي  األمن  قوى 
عناصر قّوة خاصة يف فوج املكافحة يف اجليش 
بلحظات. غري  االنتحاري قبل تفجري نفسه  على 
مقهى  يف  العملية  إحباط  عن  ُأعلن  إن  ما  أّنه 
الكوستا يف احلمرا، حتى انطلقت محالت للتشكيك 
و«التبخيس« بالعملية النوعية. عّززت ذلك مجلة 

تساؤالت بقيت من دون أجوبة.
إذا كانت األجهزة األمنية تعرف االنتحاري، فلماذا 
مل توقفه قبل دخول املقهى أصاًل؟ أمل يكن أي 

اجليش  استخبارات 
حمتمل  بانتحاري  يتعّلق 
لتنفيذ  يتحّرك  قد 
عمليته يف بريوت. أصل 
عليه  حصلت  املعلومة 
من  اجليش  استخبارات 
جرت  املعلومات.  فرع 
املعلومات  »مقاطعة« 

التقين  الرصد  اخلصوص.  هذا  يف  والتنسيق 
االستخبارات  كان ضباط  دليل احملققني.  كان 
قد حصلوا على رقم هاتف االنتحاري املفرتض، 
لكّن هويته كانت ال تزال جمهولة. جرى تعّقبه 
هناك  يكن  مل  لكن  النهار،  بداية  منذ  تقنيًا 
كان  فقد  األوىل.  املرحلة  لتوقيفه يف  إمكانية 
املشتبه فيه »خيتفي« بإطفاء هاتفه من حني إىل 
ع أثره. لكن عناصر جمموعة القوة  آخر، ما ُيضيِّ
اخلاصة يف فوج املكافحة يف مديرية استخبارات 
اجليش قرروا نصب أكثر من كمني، أحدها كان 
يف منطقة الكوال، فيما اآلخر يف مقهى الكوستا 

يف احلمرا.
 انتظره عناصر القّوة اخلاصة يف املقهى، علمًا 
بأّن هذه اجملموعات تلقت تدريبات على توقيف 
االنتحاريني. ولدى دخول االنتحاري إىل املقهى، 
لدقائق،  مكث  اجملموعة.  أفراد  إليه  يتعّرف  مل 
اتصااًل.  ليجري  أن خيرج  قبل  مربكًا  فيها  كان 
إذ  بكشفه.  كفياًل  ذلك  فكان  اتصالني،  أجرى 
متكن فريق الرصد التقين من حتديد اهلدف فور 
يف  الكامنة  اجملموعة  ُأبلغت  هاتفه.  استعماله 
وبعدما  فارقة«.  بـ«عالمة  اهلدف  لُيحّدد  الداخل 

حاول الدخول جمددًا، مت اإلطباق عليه.
اجملموعة  أفراد  قبل  من  مباغتة  بطريقة  أوقف   
الذين حرصوا على تثبيت يديه ملنعه من تفجري 
نفسه، فيما توىّل اثنان منهم ضربه على رأسه 
نفسه  االنتحاري  ُيفّجر  مل  ملاذا  وعيه.  إلفقاده 
بأّنه  األمنية  املصادر  ترّد  املقهى؟  دخول  فور 
قلياًل.  كان  الذي  املقهى  زبائن  بعدد  فوجئ 
ينتظر  العاصي  عمر  كان  املصادر،  وحبسب 
عدد ممكن  أكرب  إليقاع  برواده  املقهى  اكتظاظ 
من الضحايا. وأفاد أحد العاملني يف الـ«كوستا« 
بأن العاصي دردش معه عن العمل، وسأله عن 

»ساعة العجقة«.
برج  خميم  يف  ليلة  مكث  العاصي  أن  تردد 
ذلك،  نفت  األمنية  املصادر  لكّن  الرباجنة، 
لبريوت  اجلنوبية  الضاحية  يدخل  مل  أّنه  مؤكدة 
أصاًل، إمنا انطلق من صيدا متوّجهًا إىل بريوت. 
وبعد توقيفه، جرى دهم منزله يف شرحبيل يف 
صيدا. فأوقف شقيقاه وشخصان كانا عندهما 
معه.  تورطهم  احتمال  يف  للتحقيق  املنزل  يف 
كما صودر جهاز كمبيوتر من منزله. وقد تبنّي 
أّن العاصي من مجاعة األسري، علمًا بأّنه سبق أن 
أصيب يف اشتباكات وقعت يف عام 2013 يف 
صيدا. وقد ظهر يف مقطع فيديو تزوره النائبة 

بهية احلريري لالطمئنان إىل صحته.
املعلومات  بعد.  العاصي  مع  التحقيق  ينتِه  مل 
األولية ُتفيد بأّن املوقوف عرب عن عدم ندمه على 
انتحارية،  بعملية  املدنيني  الستهداف  ختطيطه 
أّنه على استعداد إلعادة الكّرة  وأبلغ احملققني 
ر له ذلك، قائاًل هلم: »لست نادمًا. بعملها  إّن ُقدِّ

مرة تانية«.

االتصال الذي 
أجراه االنتحاري 

أمام املقهى 
فضح هويته 

وأدى إىل توقيفه
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امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
زوجات  عرسال  اىل  اجلرود  من  ينقل  موقوف   

اإلرهابيني احلوامل »فقط«
فقط النساء، من زوجات االرهابيني »احلوامل«، كان املوقوف علي 
من  عرسال  الرمحة« يف  »مستشفى  اىل  بنقلهن  يقوم  الدين  عز 
اجلرود، على اعتبار انه سائق اجرة، زاعما ان هذا االمر قد مت حتت 
أعني عناصر حاجز اجليش يف وادي محيد الذي كان يشرتط عليه 

اخراجهن من البلدة قبل الساعة الرابعة من بعد الظهر.
هذا يف افادة املتهم امام احملكمة العسكرية اليت استجوبته امس 
برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل، الذي نفى تواصله مع قياديني 
يف تنظيم داعش االرهابي وهو ما اثبتته حركة اتصاالته اهلاتفية، 
انين كنت صديقا مع شخص يف فليطا  بهم سوى«  وما عالقته 
الذي طلب مين ان انقل زوجاتهم«، مضيفا »فقط النساء وليس 
الرجال«، يف حني ان املتهم ذكر يف التحقيقات االولية معه واليت 
عاد وكررها امام قاضي التحقيق، ان تواصله مع االرهابيني كان 

بهدف شراء وبيع االسلحة والذخائر لصاحلهم.
مل يقتصر دور املتهم يف »نقل زوجات االرهابيني« فحسب امنا 
مت  اشخاص  واهالي  االرهابيني  بني  »وسيطا«  يكون  ان  حاول 
اوليا ان  خطفهم على يد داعش. ويقول املتهم يف هذا اجملال 
قياديي  احد  وهو  بـ«سيفو«  امللقب  الدين  سيف  حممد  السوري 
داعش، اعلمه بوجود ثالث جثث للبنانيني مت خطفهم وقتلهم على 
اجلثث  الستعادة  اهاليهم  مع  التفاوض  منه  وطلب  داعش،  يد 
فيقول  احملكمة  امام  روايته  يف  اما  مالية.  مبالغ  مقابل  الثالثة 
به  اتصل  الذي  هو  الليطاني  مبحمد  املعروف  الفليطي  حممد  ان 
اىل  اجلثث  تعود  الذين  السوريني  اهالي  يعرف  انه  اساس  على 
ابنائهم على اساس ان اجلثث الثالثة تعود لسوريني، فلجأ حينها 
املتهم اىل أحد »اعيان« عرسال الذي طلب منه احلصول على امساء 
االشخاص الذين تعود اليهم اجلثث، ثم ما لبث ان ابلغ بانه«مشي 

احلال«.
وما اقّر به املتهم امام احملكمة، بان »سيفو« عرض عليه شراء 
جتارة  يف  له  عالقة  اي  وانكر  منه  يشرت  مل  لكنه  هاون  قذائف 
االسلحة لصاحل االرهابيني، على الرغم من انه باع البراهيم عزالدين 
املالحق غيابيا بتجارة االسلحة بندقية استحصل عليها نتيجة دين 
له بذمة »اللليطاني« الذي اشرتى منه سيارته ومل يسدد له كامل 

مثنها.
كـ«أمانة«  وذخائر  اسلحة  لديه  وضع  الربيدي  امحد  ان  واوضح 
كونه«يثق بي«، وان حممد احلجريي حضر واخذ«االمانة« من عنده 

وهذا ال يعين بانه يتاجر بالسالح.
واعترب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي يف مرافعته ان 
نقل املتهم لزوجات االرهابيني وافراد عائالتهم يثبت تواصله مع 
االرهابيني الذي اعتدوا على اجليش والقوى االمنية. ورأى ان هذا 
االمر يشكل وجها من اوجه التدخل يف تسهيل اعمال االرهابيني 

يف اجلرود فضال عن جتارته يف االسلحة.
مل  موكلها  بان  فاكدت  شلحة  عليا  احملامية  املتهم  وكيلة  اما 
شراء  من  عليه  عرض  وما  االرهابيني  لصاحل  السالح  يف  يتاجر 
قذائف هاون يندرج يف جرم حماولة الشراء الذي ال يعاقب عليه 
القانون. وقاطعها ممثل النيابة العامة ان جرم حماولة الشراء يتعلق 

باالرهابيني وبالتالي يعترب تدخال يف االعمال االرهابية.
إحالة متهمني باإلرهاب امام »العسكرية«

اتهم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، يف قرارات اتهامية 
داعش  تنظيم  اىل  اإلنتماء  جبرم  سوريني  اربعة  امس  اصدرها 
اللبناني  اجليش  عرسال« ضد  »احداث  واملشاركة يف  االرهابي، 

وما نتج عنها من استشهاد عسكريني وخطف آخرين.
كما اتهم اربعة فلسطينيني من جمموعة املطلوب بالل بدر باالشرتاك 
وأحال  احللوة.  عني  خميم  فتح« يف  »منظمة  مع  اإلشتباكات  يف 
صوان املتهمني أمام احملكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة سندًا اىل 

مواد تصل عقوبتها القصوى اىل االعدام.

مقّنع يسلب احملال يف جل الديب بقوة السالح 
وعصابة »تصّرف« الدراجات املسروقة بقاعاً 

تداولت مواقع التواصل االجتماعي خربًا حول قيام احد االشخاص 
بسرقة دراجات آلية من حمافظيت بريوت وجبل لبنان ونقلها بواسطة 

»فان« لون ابيض اىل منطقة البقاع بغية بيعها.
ونتيجًة لإلستقصاءات والتحريات املكّثفة، متكنت قوة من مفرزة 
الدرك اإلقليمي يف حملة سبنيه- استقصاء جبل لبنان يف وحدة 
املذكور،  الفان  منت   على  ز.ح.  به  املشتبه  توقيف  من  بعبدا 
وضبطت بداخله دراجة آلية نوع »هوجا« دون لوحات خمبأة بطريقة 
حمرتفة حتت الواح خشبية، كما عثر حبوزته على مبلغ وقدره 400 

دوالر امريكي و250 الف لرية لبنانية وهاتف خلوي.
اليه وانه يقوم بشراء املسروق  وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب 

من شخص آخر.

 كما متكنت املفرزة يف حملة الشويفات، ونتيجة للمتابعة احلثيثة 
آلية  دراجة  منت  على  أ.  ح.  توقيف  من  امنية  عملية  خالل  ومن 
دون لوحات، وضبط بداخلها ادوات تستخدم يف سرقة الدراجات، 

سكني )6 طقات( وهاتف خلوي.
اآللية  الدراجات  سرقة  على  بإقدامه  اعرتف  معه  وبالتحقيق   
باالشرتاك مع آخرين )العمل جار لتوقيفهم(، كما تبني انه مطلوب 
للقضاء مبوجب 10 مذكرات عدلية وبالغ حبث وحتر جبرم: سرقة، 

طعن بسكني، نشل وشيك دون رصيد.
 وعلى اثر وقوع عدة عمليات سلب بقوة السالح يف مناطق خمتلفة 
من حمافظة جبل لبنان من قبل شخص جمهول اهلوية يضع قناعًا 
على وجهه، على منت جيب نوع »ب ام X5« لون اسود جمهز بزجاج 
حاجب للرؤية، حيث أقدم يف 14 ايلول املاضي على سلب مبلغ 
مليون لرية لبنانية من حمل لبيع االجهزة اخللوية يف حملة الزلقا، 
واعتمد االسلوب ذاته بتاريخ 8 تشرين االول املاضي وسلب مبلغ 

600 دوالر امريكي من احد احملال التجارية يف حملة جل الديب.
وقام يف 21 اجلاري بسلب مبلغ 4 ماليني و500 الف لرية لبنانية 

بقوة السالح من احدى الصيدليات يف حملة جل الديب.
»شعبة  متكنت  واالستعالم،  الرصد  وعمليات  املتابعة  وبنتيجة 
املعلومات« من حتديد هوية الفاعل، وتوقيفه يف حملة انطلياس 

بتاريخ 2017/1/22 على منت اآللية املذكورة، ويدعى ج.أ. 
طلقة   150 حوالي  مع  اكشن  بومب  نوع  بندقية  حبوزته  وضبطت 
عائدة هلا داخل »جعبة«، مسدس حربي مع ممشط بداخله 6 طلقات 
مادة  بداخله  خلويني، كيس  هاتفني  لالستعمال، سكني،  صاحلة 

السيلفيا وورق لف إضافة اىل سرتة عسكرية ومبلغ من املال.
وبالتحقيق معه اعرتف بقيامه بعمليات السلب املذكورة وبتعاطيه 

املخدرات.
اجلديدة  مفرزة  اىل  والسيارة  املضبوطات  مع  املوقوف  وسّلم 
القضاء  الشارة  بناء   ، القضائية  الشرطة  وحدة  يف  القضائية 

املختص.

غرامة  دفع  »ام.تي.يف«  الـ  يلزم  القضاء 
إكراهية حلرب

أصدرت قاضية األمور املستعجلة يف بريوت زلفا احلسن، قرارا 
الزمت فيه شركة«مر تلفزيون ش.م.ل. يف الدعوى املقدمة من 
مليون  مثانون  مببلغ  إكراهية  غرامة  تسديد  حرب،  بطرس  النائب 
لرية لبنانية ملخالفتها قرار احملكمة الصادر بتاريخ 5 - 10- 2016 
والقاضي مبنع الشركة املدعى عليها من اإلساءة والتعرض للمدعي 

النائب حرب بأي شكل من األشكال.
»األخبار والتقارير اليت تعرض  القرار يف حيثياته اىل ان  واشار 
على شاشة مر تلفزيون ش. م. ل. مل تقتصر على إيراد وعرض 
اخلرب بتجرد وموضوعية إمنا تضمنت يف العديد منها تسليط الضوء 
على ارتباط املدعي كوزير لالتصاالت )سابقا( بالفساد كما عرضت 
صورا ساخرة مركبة تطاله، وبالتالي ثبتت اإلساءة إىل املدعي يف 

هذه التقارير«.
واعترب القرار »إن ملف األنرتنت غري الشرعي واألشخاص املرتبطني 
به هو ملف معروض على القضاء، وبالتالي ال يعود لوسائل اإلعالم 
وشن  املذكورين  األشخاص  حماكمة  عليها  املدعى  ضمنها  ومن 

احلمالت املسيئة هلم«.

سبعون عملية احتيال طالت سائقي األجرة

بعد  ن.و.  بها  قام  اليت  االحتيال  عمليات  حصيلة  هي  سبعون، 
انتحاله صفة امنية واليت طالت يف معظمها سائقي االجرة الذين 
كان يوهمهم بان لديه سيارة حمجوزة وحيتاج اىل مبلغ مالي لفك 

حجزها وبأنه سوف يسلمها هلم.
وحدة  يف  القضائية  بريوت  مفرزة  أجرته  الذي  التحقيق  وخالل 
الشرطة القضائية مع املشتبه به ن.و. اعرتف بقيامه حبواىل 70 
عملية احتيال وسرقة احتيالية. وقد طالت هذه العمليات العديد 
مبوجبها  منهم  استحصل  االجرة،  سائقي  والسيما  املواطنني  من 
على مبالغ مالية وهواتف خلوية وبعض املصاغ، وذلك يف مناطق 
بريوت، جونية، كسروان، البرتون، زغرتا، صيدا، صور، اجلديدة، 
عاليه، بعقلني، بعبدات، غزير، برج محود وغريها، كما تبني انه من 

اصحاب السوابق.
الشمسي  الرسم  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  وعممت 

للموقوف بناء إلشارة القضاء املختص.

توقيف 20 مطلوبًا
أوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت 20 شخصا بينهم ثالثة 

سوريني من املطلوبني واملخالفني جبرائم نشل وشيك دون رصيد 
وتعاطي خمدرات ومقاومة امنيني.

كما ضبطت دورياتها مثاني عشرة دراجة نارية وثالث عشرة سيارة 
خمالفة.

موقوفو األمن العام

قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع 
عمليات  لتسهيل  سفر  مستندات  تزوير  جبرم  شخصني  بتوقيف 

انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
عائد حلامله  جواز سفر غري  استعمال  اوقفت شخصني جبرم  كما 
واملشاركة يف  املسلحة  احدى اجملموعات  اىل  االنتماء  وآخر جبرم 
»احداث طرابلس« وشخص جبرم حيازة املخدرات وشخصني جبرم 

تهديد عسكري اثناء تأديته خلدمته.
القضاء  اىل  مجيعًا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

928 خمالفة سرعة

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط 928 خمالفة 
سرعة زائدة االثنني عن طريق الرادار.

ثالثة قتلى حبادثي سري يف صور وجب جنني
القامسية مشال  منطقة  مروع يف  سري  حادث  االثنني  عصر  وقع 
صور بني دراجة نارية على متنها نازحان سوريان وسيارة مدنية 
من نوع رانج روفر ما ادى اىل مصرع السوريني على الفور وجرح 

سورينيَّ آخرين.
اللبناني اليت عملت  وهرعت اىل املكان فرق من الصليب االمحر 
كما  منطقة صور  مستشفيات  اىل  واجلرحيني  القتيلني  نقل  على 

حضرت القوى االمنية وفتحت حتقيقا يف احلادث.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل اثر حادث سري وقع 

بني شاحنة وسيارة على طريق عام جب جنني باجتاه كفريا.
كما سجلت حوادث سري اخرى نتج عنها سقوط جريح على اوتوسرتاد 
االوزاعي باجتاه بريوت و5 جرحى نتيجة تصادم بني »فان« لنقل 
وجريح  الغربي  املسلك   - اوتوسرتاد شكا  على  وسيارة،  الطالب 
املسلك  البرتون  اوتوسرتاد  على  سيارات   3 بني  تصادم  نتيجة 

الغربي يف حملة املدفون.

تربئة القذايف من جرم حتقري القضاء ..وعائلة 
الصدر تصف احلكم بـ »األبرت«

ما خلص اليه حكم احلاكم املنفرد اجلزائي يف بريوت القاضي غسان 
اخلوري الثالثاء، بابطال التعقبات عن هنيبعل القذايف وتربئته من 
جرمية  العدلي يف  احملقق  والذم حبق  والقدح  القضاء  جرم حتقري 
اخفاء االمام موسى الصدر ورفيقيه، أثار ردود فعل رافضة ملا آل 
اليه«احلكم االبرت« حبسب وصف وكيل عائلة االمام موسى الصدر 
احملامي شادي حسني، الذي اعترب يف بيان له ان«جملس القضاء 
االعلى والتفتيش القضائي مطالبان مبساءلة القاضي اخلوري عن 
سبب اصداره هذا احلكم«، مستغربا »اال يقوم القاضي بواجبه يف 

ادانة فعل حتقري وتهديد زمالئه«.
اخلوري  القاضي  رأى  »جريء«،  بانه  احلكم  البعض  وفيما وصف 
يف حيثياته ان املادة 186 اصول حماكمات جزائية، واليت تعطي 
القاضي املنفرد، سلطة النظر بالظروف والوقائع اليت الزمت اجلرمية 
التقيد  تؤثر يف وصفها دون  ان  واليت من شأنها  بها،  املدعى 
امام  نكون  وبالتالي  آخر،  مرجع  اي  من  للفعل  املعطى  بالوصف 
وقائع حمددة يف حمضر احملقق العدلي يقتضي اعطاؤها الوصف 
القانوني الصحيح، على ضوء التحقيقات اجلارية امام احملكمة يف 
جلسة علنية، دون التقيد بالوصف املعطى من قبل احملقق العدلي 

والنيابة العامة.
طلب  العدلي،  احملقق  امام  التحقيق  جلسة  اثناء  انه  اىل  واشار 
املدعى عليه هنيبعل القذايف اخالء سبيله، وقد ذكر بأنه »خمطوف« 
وذلك حبضور وكيل النائب السابق حسن يعقوب املالحق قضائيًا 
باجلواب  قام  محادة  القاضي  العدلي  احملقق  وان  خطفه،  بقضية 
على ذلك وفقًا ملا اورده املدعى عليه والشاهد املالزم اول جان 
وهبة يف باب الوقائع. وان املدعى عليه حينها رفع اصبعه متوجهًا 

للقاضي بأنه يعرف الطريقة اليت خيلى سبيله فيها.



Page 17صفحة 17     

قــضاء وقــدر

 2017 الثانـي  كانـون   28 Saturday 28 January 2017السبت 

السنوي  اجتماعها  اخلريية  الضنية  أبناء  مجعية  عقدت 
العام بتاريخ ١٨//١٢// ٢٠١٦ يف مركزها يف فيالوود 
ونتج عن ذلك االجتماع انتخاب مثانية أعضاء إداريني 
جدد وذلك حسب النظام الداخلي للجمعية، وقد تاله  

اجتماع االدارة يوم األربعاء الواقع يف ١١//١//٢٠١٧ 

مجعية أبناء الضنية اخلريية 
تنتخب مثانية أعضاء اداريني جددا 

وقد خصص االجتماع االداري النتخاب املناصب اإلدارية وتسمية اللجان وتأليفها. 
وقد متخض هذا االجتماع عن املناصب واملسؤليات اإلدارية التالية :

 عمر ياسني رئيساًً 
وجيه دياب هوشر نائباًً للرئيس

حممد صايف اميناًً للصندوق 
حممود يوسف اميناًً  للسر

 امحد عبد احلميد شوك نائب أمني الصندوق 
عبد الرزاق الشامي نائب أمني السر 

 وجاءت اللجان والعاملون عليها  على النحو التالي:
اللجنة االجتماعية: نصر جيدة وحممود عبيد

اللجنة التعليمية والرياضية: حممد حممود درباس
اللجنة الدينية: حممد صايف

جلنة التجهيزات: عمر محيدة ويونس املغشوش
اللجنة اإلعالمية: حممود يوسف وحممود الكرمة

جلنة البناء واألمالك: زكريا محدان  وحممود عبيد 
اللجنة الفلكلورية والفنية: حممد حممود درباس وحممود يوسف
جلنة العالقات العامة: عمر ياسني ، وجيه دياب وحممود الكرمة

جلنة إصالح ذات البني: حممد صايف ، مصطفى جنم وحممود الكرمة 
اننا يف اهليئة  اإلدارية جلمعية الضنية  نهيب جبميع  عائالت وأفراد اجلالية الضناوية يف سدني ان 
يلتفوا حول مجعيتهم، ألن يد اهلل مع اجلماعة ، وعندنا مكان لكل إنسان، واننا نفتخر ونعتز جباليتنا   
بعائالتها بأفرادها، انها جالية عزيزة كرمية عاملة خملصة لبلدها االم لبنان وهلذه الديار األسرتالية 
االبية اليت تفدى بكل غاٍل ورخيص، وهذا ليس بالكثري على هذه البالد اليت كانت وما زالت كاألم 

احلنون العطوف على اطفاهلا.
اننا نضع كل إمكانيات وتسهيالت  اجلمعية يف خدمة اجلالية وخصوصًا  قاعتها  اليت هي جاهزة جلميع 

املناسبات االجتماعية  وقادرة على استيعاب حوالي أربعمئة شخص وبشبه جماني. 
نتمنى للجميع كل اخلري والتقدم والنجاح.. حفظكم اهلل من كل مكروه ، والسالم . 

صادر عن أمانة السر
محمود يوسف 

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع

واعترب اخلوري ان لكل فريق يف التحقيق وسائل ميكن ممارستها، 
املستجوب  بوجه  مشروعة  اثارة  وسائل  يستعمل  ان  فللمحقق 
للوصول اىل غاية مشروعة، ال سيما على ضوء مالحقة املدعى عليه 
جبرم كتم معلومات، اال ان ذلك خيلق يف املقابل حقوقًا للمدعى 

عليه قائمة على حقه املشروع يف الدفاع امام القضاء.
ولفت اىل ان قانون العقوبات اللبناني يف املادة 4١٧ منه، اعطى 
أو قدح  ذم  ال يرتتب دعوى  القضاء، حبيث  امام  للمالحق  محاية 
على اخلطب اليت تلفظ عن نية حسنة، ويف حدود احلق املشروع 
ذلك  فان خالف  وبالتالي  القضاء،  امام  الدفاع  عليه يف  للمدعى 
يكون بتوافر النية التامة يف تهديد القاضي وحتقريه وليس النية 

املفرتضة يف الدفاع.
واكثر من ذلك، فان ما ذكره املدعى عليه من انه »خمطوف« ال 
ميكن فصله عن املالحقة القائمة أمام القضاء جبرم خطفه من قبل 
فريق من االدعاء، وبالتالي ان النية احلسنة مقّدرة هنا، فضاًل عن 
احملضر  املربزة يف  بإفادته  اشار  وهيب  أول  املالزم  الشاهد  ان 
احملال الينا من النيابة العامة التميزية، اىل ان املدعى عليه ذكر 
بأنه »خمطوف« بعد ان »علم« بوجود وكيل النائب السابق حسن 
يعقوب املالحق جبرم خطفه، وانه يقتضي ان يكون هو املدعي يف 

تلك الدعوى.
اما جلهة رفع اصبعه وقوله مبعرفة الطريقة اليت خيلى سبيله بها، 
فال ميكن األخذ بها كعبارة تهديد لقاض يتوىل مهمة حتقيق عدلي، 
ذلك،  يعزز  وما  اوجه،  بعدة  التفسري  امكانية  ان حتمل  ميكن  اذ 
املراجعة  يف  ووكيله  عليه  املدعى  سلكها  اليت  القانونية  الطرق 
امام حمكمة التمييز وفقًا ملا ورد يف اقوال اجلهة املدعى عليها. 
باإلضافة اىل ما ذكره الشاهد املالزم اول وهبه بأنه ال يعتقد ان 
كالم املدعى عليه امام احملقق العدلي كان تهديدًا فضاًل عن قول 
املدعى عليه بأنه مل يقصد من ذلك التهديد واالهانة وحيث نكون 
بالتالي أمام كالم صادر عن املدعى عليه يف معرض ممارسة حقه 
املشروع يف الدفاع وان النية احلسنة مقّدر وجودها، مما حيول دون 

قيام دعوى الذم والقدح حبسب املادة 4١٧ عقوبات.
ويف ما خّص ادعاء النيابة العامة االستئنافية، الذي تناول ايضا 
اجلرم املنصوص عنه يف املادة 3٨٦ عقوبات والذي يفرض اقدام 
املدعى عليه على الذم باحملاكم بإحدى وسائل النشر احملددة يف 
املادة ٢٠9 عقوبات وقد استندت النيابة العامة اىل اما اعتربه احملقق 
العدلي، يف اقوال املدعى عليه استهزاًء بالقضاء، اعترب القاضي 
اخلوري ان هذا اجلرم يفرض توافر ادلة كافية على ارتكابه، وال 
يصح القول به قياسًا او تسلساًل مبجرد االدعاء بذم احد القضاة. 
كما مل يثبت لنا بأدلة كافية، انه مت التطرق يف الكالم احلاصل 
يف جلسة التحقيق، اىل احملاكم أو القضاء اللبناني بشكل عام، 
من املدعى عليه، بعد التوقيف مبضمون الوقائع املادية احملددة 
اجلهة  وكالء  من  احملامني  الشهود  وبأقوال  العدلي،  احملقق  من 
املدعية يف قضية الصدر شادي حسني وطارق احلجار واديب بويز، 
املرفقة  افادته  يف  ورد  وما  اول  املالزم  الشاهد  اىل  باإلضافة 
رئيس  من  واملنظم  التميزي،  العام  النائب  من  املرسل  باحملضر 

شعبة املعلومات يف مديرية قوى األمن الداخلي.

عصابة سرقة األديرة يف قبضة القوى األمنية
االديرة  عملياتها  استهدفت  سرقة  عصابة  وفتاة  شابان  شّكل 
كان صاحبها حياول  تنقالتهم  والكنائس، مستخدمني سيارة يف 

تفكيكها قبل القاء القبض عليه واآلخَرين.
األخرية عّدة سرقات من داخل كنائس  اآلونة  وكانت وقعت يف 
وأديرة يف مناطق خمتلفة من حمافظة الشمال، كان آخرها حماولة 

سرقة دير مار شربل.
ونتيجة التحقيق الذي قامت به مفرزة طرابلس القضائية يف وحدة 
وط.ص.  ر.ج.  فيهم  املشتبه  من  عدٍد  مع  القضائية،  الشرطة 
ور.ي.اعرتفوا بقيامهم بعّدة سرقات، منها سرقة دير مار شربل 
بقاعكفرا، دير كفيفان، دير نعمة اهلل احلرديين، ودير مار نهرا،   –

وذلك باإلشرتاك مع آخرين، العمل مستمر لتوقيفهم.
كما ُضبطت السّيارة اليت كانوا يستخدمونها أثناء سرقاتهم، وهي 
نوع ب. أم. طراز /3٢٠/ لون أسود، عائدة للموقوف الثاني، الذي 

كان حياول تفكيكها إلبعاد الشبهات. 
وطلبت  صورهم،  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  وعممت 
ممن وقع ضحية أعماهلم وتعرف إليهم، احلضور اىل مركز املفرزة 
املذكورة الكائن يف سراي طرابلس، أو االتصال على أحد األرقام 
٠٦/4٢3٠39 ، متهيدًا الختاذ   _ ٠٦/443٨٨9 التالية: 44١5٢٧/٠٦ _ 

اإلجراءات القانونية الالزمة.

جميد اهلاشم جّثة مدفونة بالرمول يف العاقورة 
.. واملشتبه بقتله فّر اىل سوريا

املاضي  االحد  فجر  عاما(  باهلاشم)٦١  املعروف  راجي  جميد  ُفقد 

بعدما ترك منزله يف العاقورة للعمل كسائق اجرة، لتصاب االثالثاء 
العائلة بفاجعة مقتله بعد العثور على جثته وهي مدفونة يف الرمول 

داخل معمل ميلكه احد ابناء البلدة يف العاقورة.
وكشفت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان انه نتيجة 
بارتكابه  املشتبه  أن  تبني  الشهود،  إفادات  واستماع  للتحقيقات 
غادر  وقد  اجلنسية(  سوري   ،١9٨5 )مواليد  خ.س.  هو:  اجلرمية 
ارتكاب  ليل   ،٢٠١٧/١/٢٢ مساء  سورية  اىل  اللبنانية  األراضي 

اجلرمية.
لقوى  العامة  املديرية  ُتعّمم  املختص،  القضاء  إشارة  على  وبناء 
األمن الداخلي، صورة املشتبه فيه، وتطلب ممن لديه أي معلومة 
املديرية  يف  املقّسم  رقم  على  املعلومات  بشعبة  االتصال  عنه، 
متهيدًا   ،٠١/4٢5٢5٠ أو   ٠١/٦59٠٠٠ الداخلي  األمن  لقوى  العامة 

الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
من  عددا  اوقفت  االمنية  القوى  فان  االولية  املعلومات  وحبسب 
السوريني على ذمة التحقيق يشتبه بارتكابهم جرمية القتل بهدف 
وحتدثت  سوريا.  اىل  فّر  قد  الرئيس  به  املشتبه  وان  السرقة، 
املعلومات عن انه مت استدراج املغدور فجر االحد حيث ترك منزله 

قرابة اخلامسة والنصف.
وأوضحت املديرية يف بيان سابق انه نتيجة ادعاء احد ابناء القتيل 
عن فقدان والده، ُعثر يف اليوم نفسه من االدعاء، على سيارته 
وهي نوع هيونداي لون زييت، مركونة إىل جانب الطريق يف منطقة 

فرتي قضاء جبيل.
ومن خالل متابعة حركة االتصاالت والكامريات املنتشرة، تبنّي انه 

اختفى يف جرد جبيل.
شعبة  من  مشرتكة  قوة  بها  قامت  اليت  البحث  لعمليات  ونتيجًة 
املعلومات ووحدة القوى السّيارة وفصيليت جبيل وقرطبا يف وحدة 
الدرك اإلقليمي، متكنت إحدى الدوريات امس، من العثور على جثة 
املغدور، يف حملة العاقورة مدفونة داخل »ستوك للرمول« عائد 

ألحد أبناء البلدة.
ف الطبيب الشرعي بالكشف على اجلثة، والتحقيق جاٍر بإشراف  وُكلِّ

القضاء املختص.

هواتف »مربدة« اىل »رومية«
 

الثالثاء حماولة تهريب 9 هواتف خلوية مع  احبطت القوى األمنية 
مستلزماتها داخل براد اىل سجن رومية.

وأصدرت بيانًا أشارت فيه اىل أنه أحضر ألثالثاء املدعوان: أ.أ. 
)مواليد عام ١993، لبناني( و-ح.ش. )مواليد عام ١9٨٨، لبناني(، 
لبناني(   ،١99٦ عام  )مواليد  السجني: ن.ل.  اىل  لتسليمه  برادًا 

العس من بلدة الكوخيات وسيارة من نوع مرسيدس اىل سقوط 
مثانية جرحى اصابة احدهم حرجة.

وافاد الدفاع املدني يف عكار بان عناصره عملت على سحب جرحيني 
اهليدروليكية  االنقاذ  مبعدات  مستعينا  الفان  سيارة  داخل  من 
اخرى نقل ستة  ونقلهما اىل مستشفى رحال. فيما تولت جهات 

جرحى آخرين اىل مستشفيات املنطقة.
امرأتان حامالن وسائق باص يف حادث سري وقع بني  واصيبت 

سيارتني وباص يف منطقة الضم والفرز يف طرابلس.
وعملت فرق الصليب االمحر وجهاز الطوارئ واالغاثة يف اجلمعية 
الطبية االسالمية على إسعافهم ونقلهم اىل مستشفيات املنطقة.

»جيول« على السيارات ويسرق حمتوياتها
بعد تعّرض عدد من السيارات، يف مناطق عّدة من بريوت لعمليات 
سرقة حمتوياتها، بواسطة كسر زجاجها من ِقبل جمهولني، ونتيجًة 
لإلستقصاءات والتحريات املكّثفة، متكنت مفرزة استقصاء بريوت 
يف وحدة شرطة بريوت، من توقيف أحد املشتبه فيهم ع.م. يف 
شارع مار مرت، أثناء انتقاله على منت سيارة نوع  حملة االشرفية_ 

»نيسان ساني« لون ذهيب.
قطع  سرقة  عمليات  من  بالعديد  بقيامه  اعرتف  معه  وبالتحقيق 
مع  باالشرتاك  الزجاج،  كسر  بواسطة  حمتوياتها  أو  السيارات، 

شخصني آخرين، العمل جاٍر لتوقيفهما.
وُضبط حبوزته كمية من املسروقات، وهي عبارة عن مرآة سيارة 
عدد /٦/، وعّدة ُتستخدم يف عمليات السرقة )مفك براغي وكماشة، 
ومشعة اشتعال( وحقيبة جلدية يوجد بداخلها بطاقات عمل خمتلفة 

غري عائدة له.
عن  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  افادت  اخرى،  جهة  من 
توقيف 93 مطلوبا جبرائم خمدرات وسرقة وفرض خوة واطالق نار 

وتزوير.

مزيد من املوقوفني بإطالق نار
أوقفت قوى اجليش يف منطقيت اهلرمل وصور حسني أمحد ناصر 
مجعة،  حسن  وعلي  اخلطيب  توفيق  علي  والفلسطينيني  الدين، 

إلقدامهم على إطالق النار من أسلحة حربية يف أوقات سابقة.
كما أوقفت يف حملة إجر احلرف - بعلبك يوسف حممد شقري املطلوب 
جبرم إطالق النار باجتاه عنصر من قوى األمن الداخلي خالل العام 

.٢٠١5
ومت تسليم املوقوفني إىل املرجع املختص إلجراء الالزم.

يف  املوقوفني  سجن  داخل 
املبنى »ب«.

الدقيق  التفتيش  خالل  من 
ِقَبل عناصر سرية  للرباد من 
السجون يف رومية، ُعثر، على 
داخله  يف  خمّبأة  مضبوطات 
بطريقة ال تثري الشبهة، وهي 

التالية:
خلوية،  هواتف  تسعة   -
واقي  مخسة،  عدد  غالفات 
منظف   ،/٢٠/ عدد  الشاشة 
شاحن   ،/3٨/ عدد  للشاشة 
وصلة   ،/١4/ عدد  كهربائي 
مساعات   ،/١٦/ عدد  شاحن 
 »USB« وصلة   ،/١١/ عدد 
 ،/٦/ عدد  خطوط   ،/٨/ عدد 
MEMORY-« ذاكرة  حافظ 
شرحية   /9/ عدد   »CARD
حلفظ املعلومات »USB« عدد 

/١4/، مقص.
التحقيق جاٍر بإشراف القضاء 

املختص.

على  صدماً  قتيل 
أوتوسرتاد شكا

قضى السوري حسام العلي، 
على  شاحنة  صدمته  بعدما 
الوتوسرتاد  الغربي  املسلك 

شكا.
سري  حادث  عكارادى  ويف 
وقع على طريق عام التليل-
القبيات بني سيارة فان لنقل 
الركاب يقوده شخص من آل 
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أمـن الشخـصيات فـوق كـل اعـتبار
عندما ُقِتل الشرطي حممد العرب، قبل حنو شهرين، عند حاجز يف 
منطقة الشويفات حيث كان خيدم، سارعت قوى األمن الداخلي 
إىل مللمة »الفضيحة« بتعزيز عديد حواجزها الثابتة. صدر تعميم 
مبنع إيكال مهمة احلاجز إىل عنصر واحد. مل جتد املؤسسة األمنّية 

»عذرًا« يومها إال معزوفة »نقص العديد«. 
العناصر  مئات  »ملف«  أمام  تسقط  الدائمة،  احلّجة،  هذه  لكن 
القانون،  اليت، حبسب  وحتديدًا  الشخصّيات،  حلماية  املفروزين 
ال تستحق ذلك. ويف وثيقة حصلت عليها »األخبار«، يتبّي أن 
متفرغون  آلية   ٨٠ مع  األمن  من قوى  و١٥ ضابطًا  ١٠2٠عنصرًا 
ملرافقة ٧٤ شخصية فقط، فيما فصائل قوى األمن يف بعض 
املناطق ال تضم أكثر من عشرة عناصر حلماية عشرات اآلالف من 

السكان.
٧٤ شخصية فقط تستأثر بأكثر من ألف عنصر وضابط من عديد 
قوى األمن الداخلي فقط، حبسب ما يشري جدول حصلت عليه 
»األخبار« لتوّزع عناصر وضباط قوى األمن الداخلي املوضوعي 
يف تصّرف شخصيات سياسية ودينية وقضائية ومديرين عامي 
اآلخرين  العناصر  مئات  عن  فضاًل  متقاعدين،  وضباط  سابقي 
املفروزين اىل جهاز أمن الدولة حلماية بعض هذه الشخصيات 

أيضًا.
هذا العدد يكفي لتشغيل ١٠٠ خمفر أو عشرين فصيلة أمنية على 
الـ٧٤ تستأثر  أّن ١٤ شخصية فقط من أصل  األقل. واألدهى 
وهي  األمنية«.  »الضرورات  مرّبر  حتت  وضابطًا  عنصرًا  بـ6١٥ 
»ضرورات« ال معيار واضحًا هلا، بل تتحّكم يف حتديدها العالقات 
الشخصية. وتتكلف الدولة أكثر من ٤٠ مليون دوالر سنويًا على 
لدى  خصوصيي  سائقي  اىل  يتحّولون  الذين  العناصر  هؤالء 

»أرباب عملهم« اجلدد وزوجاتهم وأوالدهم.
قبل أسابيع، أثار وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي خفض 
عدد مرافقيه من 6٩ عسكريًا اىل 2٠، من دون أن يرف جفن 
املدير العام السابق لقوى األمن اىل احتمال أن يسأل أحد بأي 
حق ميكن ريفي أن حيتفظ بهذا »اجليش« من املرافقي، فيما 
أي عنصر  مثاًل،  السابق بشارة مرهج،  الداخلية  ال حيرس وزير 

أمين!
لتعزيز  األمنية«  »الضرورات  املركزي  األمن  جملس  يقّرر  كيف 
اإلجراءات األمنية حول هذه الشخصية أو تلك؟ وما هي املعايري 
أم  املعلومات  لفرع  تقرير  اىل  يستند  وهل  يعتمدها؟  اليت 

استخبارات اجليش أم األمن العام، أم األجهزة الثالثة جمتمعة؟
من  كثري  يشوبها  وجدت،  إن  املعايري،  هذه  ان  الواقع  يف 
لفرز  يعتمد  معيار  فأي  واحملسوبيات.  والوساطات  الغموض 
و١6  اجلمّيل،  أمي  األسبق  الرئيس  حلماية  عنصرًا  و٤3  ضابط 
عنصرًا خلدمة الرئيس السابق ميشال سليمان الذي منحه القانون 
األسبق  الرئيس  حلماية  مثلها  خُيصص  ال  فيما  عناصر،  عشرة 

إميل حّلود؟
يف  احلق  سابق  حكومة  رئيس  أي  يعطي  القانون  كان  وإذا   
ُيفّسر فرز 62 عنصرًا  احلصول على مثانية عناصر محاية، كيف 
وأربع آليات لرئيس احلكومة السابق فؤاد السنيورة، وهو يفوق 
تضّم  فيما  اجلنوبية،  بريوت  ضاحية  ملخافر  املفصول  العديد 
فصيلة برج الرباجنة، مثاًل، تسعة عناصر مسؤولي عن أكثر من 

مئة ألف نسمة؟ 
وملاذا حيتاج رئيس احلكومة األسبق جنيب ميقاتي إىل 62 عنصرًا 
أيضًا، فيما يكتفي نظريه السابق متام سالم بالعدد احملدد قانونًا 

بـ٨؟ 
ومن يقرر أّن النائب بطرس حرب يف دائرة االستهداف أكثر، 

مثاًل، من أي من نواب حزب اهلل حتى ُيفَرز له ١٩ عنصرًا؟ 
وملاذا ُيفرز 3 ضباط و١٥ عنصرًا لوزير الداخلية السابق مروان 
العتماده  عداوات  أي  منصبه  تركه  بعد  خيلف  مل  الذي  شربل 
السياسة الناعمة واألمن بالرتاضي ومفاوضة أمحد األسري حتى 

انقطاع النفس؟ 
وهل حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أو النائب العام التمييزي 
السابق سعيد مريزا اللذان ُخّصص كّل منهما بعنصري محاية أقل 

تعّرضًا للخطر من النائب أمحد فتفت الذي حيرسه ٩ عناصر؟ 
معراب  اخلاصة يف  األمنية  اجملموعة  عديد  يبلغ  أن  ُيعقل  وهل 
ثالثة ضباط و٩٧ عنصرًا ُيكّبدون خزينة الدولة أكثر من مليون 
دوالر سنويًا بدل رواتب كرمى لعيون »احلكيم«، ُتدَفع من جيب 
املواطني لُتوّفر عن جيب مسري جعجع تكاليف احلراسة والكناسة 

والوجاهة؟ 
على  بالسهر  املكّلفي  الـ١3  العناصر  احتساب  دون  من  هذا 
محاية منزلي النائبي سرتيدا جعجع وأنطوان زهرا، فيما ال يغلب 
»معراب« إال »بيت الوسط« الذي ُفصل حلماية سّيده ١2٠ عنصرًا 

من قوى األمن وحدها قبل اختياره رئيسًا حلكومة لبنان.
العسكريي.  املرافقي  »أبهة«  من  أيضًا  حصتهم  وللقضاة 
بأربعة  إذ ُخّصص هؤالء  أخرى،  الدولية حكاية  ولقضاة احملكمة 

ضباط و١3٩ عنصرًا و2١ آلية للسهر على أمنهم.
السفارات«،  أمن  »جهاز  امسه  كاماًل  جهازًا  هناك  أّن  ورغم   

رضوان مرتضى

امسه،  يشري  كما  مهمته، 
أّن  إال  السفارات،  محاية 
اللبنانية  الضيافة  »كرم« 
العامة  املديرية  دفع 
الداخلي  األمن  لقوى 
سفريي  ختصيص  اىل 
بـ١3  ومصر  السعودية 

عنصرًا إضافيًا وآليتي.
واىل هؤالء الـ١٠3٥ ضابطًا 
األمن،  قوى  من  وعنصرًا 
هناك أيضًا حنو ألف عنصر 
هذه  خلدمة  مفصولي 
أمن  الشخصيات من جهاز 
الدولة الذي تدخل مرافقة 
يف  ومحايتها  الشخصيات 
ُصلب مهماته، إضافة اىل 
اجلهاز  من  عنصرًا   ١32٠
بتصرف  موضوعي  نفسه 
شخصيات خمتلفة، ليتجاوز 
املرافقي  جيش  عديد 
ممن  عسكري،   33٠٠ الـ 
الطبخ  فنون  يتقنون  باتوا 
اىل  األطفال  واصطحاب 
اىل  والزوجات  املدارس 

حمال »الكوافري«!

فصائل ومخافر فارغة

لقوى  عدة  فصائل  هناك 
يتجاوز  ال  الداخلي  األمن 
العشرة،  عناصرها  عديد 
فيما يتجاوز عدد القاطني 
اجلغرايف  نطاقها  يف 

عشرات اآلالف. 
الرباجنة،  برج  فصيلة 
عناصر  تسعة  تضم  مثاًل، 
مسؤولي عن أكثر من مئة 

ألف نسمة. 
على  ينطبق  نفسه  واألمر 
الشويفات اليت ال  فصيلة 
العشرين  عديدها  يتجاوز 
نطاقًا  وتغطي  عنصرًا 
مساحة  يتجاوز  جغرافيًا 
 6٠٠ حنو  ويقطنه  بريوت، 

ألف نسمة.
 أما فصائل امليناء والتل 
وأبي  والسويقة  والقبة 
مسراء يف الشمال جمتمعة، 
الـ6٠  عديدها  يتخطى  فال 
مسؤولة  وهي  عسكريًا، 
عن حنو نصف مليون نسمة 

يقطنون فيها. 
يتجاوز  ال  خمافر  وهناك 
الستة،  عناصرها  عديد 
نطاقها  يشمل  فيما 
مخس  أو  أربع  اجلغرايف 
بلدات يتجاوز عدد قاطنيها 

اآلالف. 
يتجاوز  ال  بعلبك،  خمفر 
يف  الـ2٠  عناصره  عدد 
ويفرتض  األحوال،  أحسن 
أنه يوفر األمن لـ١2٠ ألف 

نسمة. 
وخمفر اهلرمل يضم سبعة 
عن  مسؤولي  عناصر 
نسمة.  ألف   ٥٠ من  أكثر 
يف  احلراس  عدد  فيما 
سجن رومية املركزي يبلغ 
بهم  تناط  عسكري   ٤٠٠
سجي،   ٤٠٠٠ مسؤولية 
ينص  القانون  أن  علمًا 
كل  مقابل  يكون  أن  على 

سجي عسكريان اثنان.

مروان طحطح
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»يوم  جوائز  توزيع  حفل   »UALM  « أسرتاليا  يف  الحر  الوطني  التيار  أقام 
إسم  رفعوا  الذين  لالسرتاليني  تعطى  التي   -  )Australia Day(»أسرتاليا

لبنان عاليًا يف املهجر .
حضر الحفل:

- النائبة جولي اوينز ممثلة زعيم املعارضة الفيدرالية النائب بيل شورتن.
كالديس  ويلز  ساوث  نيو  والية  رئيسة  ممثاًل  لي  جيف  الدكتور  النائب   -

برييجيكليان. 
- النائبة جوليا فني ممثلة زعيم املعارضة يف والية نيو ساوث ويلز السيد لوك 

فولي.  
شوكت  السناتور  ويلز  ساوث  نيو  والية  يف  التشريعي  املجلس  عضو   -

مسلماني. 
- وزير الرتبية يف حكومة الظل النائب جهاد ديب. 

- قنصل لبنان العام جورج البيطار غانم وعقيلته الدكتورة بهية ابو حمد غانم.
- النائب األسقفي العام املونسنيور مارسيلينو يوسف ممثاًل صاحب السيادة 

املطران أنطوان شربل طربيه راعي أبرشية اسرتاليا املارونية
- مدير إدارة مجلس بلدية كامربالند السيد فيف ماي.  

- نائب رئيس بلدية ليفربول السيد علي كرنيب.  
- سفري »Australia Day » جون ستانلي .

- املديرة اإلقليمية للصليب األحمر األسرتالي اآلنسة كاثرين جونسون.
- الرئيس الفدرالي يف التيار )UALM( روبرت بخعازي - اللواء سمري الحاج 
- رئيس املجلس املاروني السيد  طوني خطار رئيس املجلس املاروني - دار 
الفتوى - رئيسة راهبات العائلة املقدسة املارونيات األخت أيرين بو غصن  - 
رئيسة دار الرعاية للمسنني لراهبات العائلة املقدسة املارونيات األخت إلهام 
اللبنانية  الكتائب   - أمل  - حركة  - حركة االستقالل  اللبنانية  القوات   - جعجع 
- حزب الوطنيني األحرار - تيار املردة - الحزب التقدمي االشرتاكي - رابطة 
احياء الرتاث العربي األسرتالي - املجلس الوطني اللبناني األسرتالي - مجلس 
الجالية اللبنانية - جمعية املشاريع الخريية اإلسالمية - جمعية املنيه الخريية 
- جمعية العرقوب الخريية - جمعيـّة كفرصارون - ممثلون عن وسائل اإلعالم 
العربي  وحشد من كوادر ومحبي UALM )التيار الوطني الحر يف أسرتاليا (. 

وقد قدمت الحفل امينة السر الفدرالية  السيدة كلودين منصور جرمانوس.
- بعد الكلمات ، سلم أمني سر  التيار الوطني الحر يف هيئة سدني ميشال 
ستانلي،  جون  أسرتاليا«   »يوم  لسفري   »Australia Day Pin« الـ  نخول  

الحكومة  رؤساء  ممثلو  الجوائز  لتسليم  املسرح  على  السفري  إىل  وإنضم 
األسرتالية واملعارضة ومنسق التيار الوطني الحر يف  سدني طوني طوق.

  :Australia Day Awards جوائز يوم أسرتاليا
عن فئة األكاديمية: األخت الدكتورة مارغريت غصن. 

عن فئة  الخدمة االجتماعية: الدكتور عماد برّو. 
عن فئة األدب: الشاعر فؤاد نعمان الخوري. 

ويف نهاية اإلحتفال قدم منسق التيار الوطني الحر  )UALM( سدني طوني 
طوق  شيكًا بإسم الـ UALM  إىل ممثلة الصليب األحمر األسرتالي اآلنسة 

كاثرين جونسون.
يتقدم التيار الوطني الحر بأحر التهاني من اسرتاليا حكومة وشعبا بمناسبة 

»يوم أسرتاليا«، أعاده اهلل على هذه البالد الحبيبة باألمن واالزدهار والرخاء. 
 Happy Australia Day

 UALM)United Australian Lebanese( - التيار الوطني الحر
Movement

مسؤول اإلعالم - جوني مرعب 
ualm.media@gmail.com 

التيار يف سدني أسرتاليا - UALM - يكرم األخت الدكتورة مارغريت غصن والدكتور عماد بّرو والشاعر فؤاد نعمان اخلوري مبناسبة يوم أسرتاليا

جون ستانليفيف مايروبري بخعازيجوليا فنيجيف ليجولي اوينز

الشاعر فؤاد نعمان الخوريد عماد برواالخت د مرغريت غصنماغي نخولكلودين منصور جرمانوسطوني رزق

طوني طوق يسلم الشيك ملمثلة الصليب االحمر كاثرين جونسون
الفائزون بالجوائز مع طوق والقنصل والقوات واالحرار  ومسلماني 

مسلماني، ديب، كرنيب، ماي، فني، اوينز، لي، غانم، خطار وحضوروستانلي وفني واوينز ولي وديب وماي وحضور

النواب ديب وفني واوينز ولي مع كلودين جرمانوس، فادي ملو، الرا 
سليمان، جوني مرعب، د برو، ماغي وميشال نخول وطوني رزق الفائزون بالجوائز مع د مصطفى علم الدين والرا طوق سليمان طوق مع النواب والفائزين والبطي وكرنيب ومسلماني والعشي وحضور

ناصيف، مصطفى، ديب وحضور روبري بخعازي، طوني طوق،  الحسن، د. علم الدين وحضورد. عماد برو يتوسط ايلي ناصيف ومارون صالحجوني مرعب، الزميل انطونيوس بو رزق وحضور
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شدد األب د. ميالد عبود يف كالمه على ضرورة 
األنساني  التقارب  تحقيق  اجل  من  السعي 
والتعايش من خالل قبول اآلخر مثلما هي الحال 
مع النموذج اللبناني بالرغم من بعض الشوائب 

التي يعاني منها. 
شربل  انطوان  املطران  سيادة  وحضور  برعاية 
لألبحاث  املاروني  املركز  من  وبدعوة  طربيه، 
والدراسات وجمعية بطل لبنان يوسف بك كرم 
الزغرتاوية، حاضر األب الدكتور ميالد عبود يف 
بارك  هاريس  يف  لبنان  سيدة  كاتدرائية  قاعة 
للشرق  نموذج  التعددي  »لبنان  عن  سيدني 
يتقدمهم  الجالية  ابناء  من  حشد  امام  والغرب« 
عدد من األباء األجالء وممثلون عن  تيار املستقبل 
والقوات اللبنانية وحركة األستقالل وتيار املردة 
حرب  انور  النهار  تحرير  ورؤساء  والجمعيات 
واملستقبل جوزيف خوري والهريالد انطونيوس 

بو رزق وفريق تلفزيون تيلي لوميار. 
ثم  ومن  بصالة  طربيه  املطران  املحاضرة  افتتح 
املاروني  املركز  لرئيس  بليغة  تمهيدية  كلمة 
ومن  طربيه  جان  الدكتور  والدراسات  لألبحاث 
بعده قدم سركيس كرم لألب عبود وكانت كلمة 
شكر القاها رئيس جمعية بطل لبنان الزغرتاوية 
جوزيف املكاري ومن بعدها أدار بيرت خوري فرتة 

طرح األسئلة من قبل الحضور على املحاضر. 
استعرض األب عبود هوية لبنان ودوره وميزته 
العيش  مستويات  شارحًا  الفريدة  وصيغته 
العلمنة  بني  الكبري  والفرق  املختلفة  املشرتك 
االيجابية املتبعة يف لبنان والتي ال تلغي املمارسة 
الدينية وبني العلمنة السلبية التي تلغي املمارسة 
الدينية وتعمل على تغييب الدين كليا وتميل نحو 
يف  الدين  بدور  اطالًقا  تعرتف  ال  كونها  األلحاد 

األب الدكتور ميالد عبود حياضر يف سيدني عن »لبنان التعددي منوذج للشرق والغرب«

املجتمع. 
 وقال ان »العيش املشرتك يف النظرة املسيحية 
ال يكون فقط مع املسلمني وانما مع كل البشرية، 
تحمل  والكنيسة  أوجاعنا،  حمل  يسوع  ألن 

وتساعد املتألم واملوجوع. 
القاتلة  الهوية  بني  الفرق  عبود  األب  وشرح 
والهوية  لألنفتاح  واملعطلة  للغري  الرافضة 
لبنان  عروبة  اىل  املستندة  املنفتحة  اللبنانية 
الحاضنة واملنفتحة على الثقافات األخرى. »وعزز 
تمثل  فيه  طائفة  كل  ان  لبنان  يف  األنفتاح  هذا 
الوصل مع  قيمة مضافة. فالسنة يشكلون صلة 

الخليج العربي، والشيعة مع ايران، واملسيحيون 
الجميع  أوصلت  الصيغة  ان  عن  عدا  الغرب.  مع 
اآلخر.  الغاء  أحد  بوسع  ليس  انه  قناعة  اىل 
دينية  دولة غري  اللبنانية هي  الدولة  ان  واألكيد 
أي انها تحرتم كافة األديان لكنها ال تتبنى أي دين 

معني«. 
وحّذر من مغبة أفراغ الشرق من املسيحيني وما 
يشكله ذلك من خطر على التواصل بني االسالم 
وخاصة  الروحية  الصالة  ان  مذكرا  والغرب، 
الصالة املشرتكة يف بعض املناسبات تساهم يف 

الغاء الفكر التكفريي الرافض لآلخر. 

وشدد األب عبود على أهمية ان يقوم املسلمون 
واملسيحيون بممارسة التعايش يف الغرب مثلما 
الغرب  يف  املسلمني  ودعا  لبنان.  يف  يفعلون 
هويتهم  فقدان  من  خوف  دون  من  األنفتاح  اىل 
كل  بني  املتبادل  األحرتام  على  وبناء  الدينية، 

الطوائف وشرائح املجتمع. 
الكنائس  بدعوة  محاضرته  عبود  األب  وانهى 
قبول  على  املرتكز  الخطاب  تبني  اىل  والجوامع 
املسيحي يف  ان حضورنا   « على  اآلخر، مشددًا 
الشرق هو مسؤولية االسالم كما ان الدفاع عن 

االسالم هو مسؤولية املسيحيني يف الغرب«.

سركيس كرمجان طربيهاحملاضر األب د ميالد  عبوداملطران أنطوان شربل طربيه

املطران انطوان شربل طربيه، الزميل أنور حرب، ليشع شدياق، أسعد بركات وحضور ابراهيم اخلوري، خليل طرطق، طوني سليمان، عبد اهلل املري وحضور

جانب من احلضور
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تقدم لزبائنها الكرام افخر 
منتوجات الشرق االوسط 

معمل حملي لتحميص مجيع 
أنواع البزورات يوميًا

نفتح 7 أيام يف االسبوع

Tel: (03)  94646375  - 344 Station St – Lalor – Vic 3075 

Mama Alice Holding P/L
حمالت ابو هيال 
للتموين العائلي 

الـسيد أيـلي ابـو هـيال

مـعلبات مــتعددة

مكسرات طازجة على أنواعهاألـبان وأجـبان، زيـتون وزيـوت
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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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كتابات

خطاب الروح يف أدبيات 
الشاعرة سعاد حممد 
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بعد امتالكها ألدوات قصيدة النثر اليت أشارت إليها 
سوزان برنار يف كتابها قصيدة النثر من بودلري حتى 
يومنا هذا وهي الوحدة العضوية والتكثيف رغم طول 
حبداثة  حممد  سعاد  تكتف  مل   ، واجملانية  القصيدة 
األدبي  فرنسية مستوردة ال بل أضافت من خمزونها 
الرتاثي مالمح مدروسة وواعية من لغة رشيقة ومفردات 
متماسكة، تبين عالقات خمتلفة ومعنى دقيق الخيلو من 
قوامها  اليت  مألوفة  الغري  والصور  املبتكرة  اإلحياءات 
األنبل لألم والرتاب والبحر واحللم و إخل من  اإلنتماء 
مفردات حتيليها إىل رموز غريبة تتجلى يف وجد حيمل 
أنثى خضراء نسغها الشوق  داللة باذخة ويكشف عن 

واحلنني وعطرها الروح
ولننظر هنا إىل هذه الّتجليات 

/ وينبت وجهك يف تراب قليب ...كامل النور يأخذني 
كنا  العطر  يشرق  ...حيث  الفرح  منابع  إىل  يدي  من 
الزرقة  سرير  ينام يف  حبر  شاطئ  على  رمبا  معا.... 
ثغر  على  قبلة  آثار  يرتك  شقي  ونورس  املوج  قرير 

املاء / 
اللفظ  انزياح  يف  حساسة  متجانسة  إشراقات  لنجد 
وحيوية يف التقاط الصور بأدق التفاصيل املموسقة 

بعالقات الرتابط بني احلالة والزمان واملكان
فاملتلقي لنتاجها األدبي جيد نفسه يف دوحة احلواس 
الرهيفة ومهرجان الصور الغري مسقوفة والال متناهية 

تقول سعاد خممد :
حتبل  ال  فكيف   .. مضطجعة  بيضاء  أنثى  /الورقة 

القصيدة باليامسني/
هذا اليامسني الذي اعتاد خماض الكلمة وفاض جبمالية 
هذه  املثال  سبيل  وعلى  اجلمال  جل  خيخُ وسحر  نادرة 

الومضة 
أفّتق   .. بوابة املطر  أترّصد  الشوق  أزيز  وأنا حتت   /

ذاكرة احللم وأرجتل غابة اشتهاء أسيج بها غرييب / 
 .. مباشرة  غري  بإشارات  حممد  سعاد  تتفرد  وهكذا 
غامضة أحيانا لكّنه الغموض العذب املريح الذي يصل 
األدباء  أغلب  غموض  عن  خمتلفًا  رقراقًا  املتلقي  إىل 

الذي اليصل إال للّسراب
وهنا حيضر هذا األلق عندما قالت :

/أجتّرعك على مهل فيلتهب التوق ومواضيع ذات صلة 
!/ /احلّرة ال تستدرج إىل احلب بل يؤتى بها على هودج 

الّصالة/  
عوامل رؤيوية قائمة على تكنيك الكلمة وحضور الفكرة 
احنياز  أو  توتر  دون  الّرفض  على  القائمة  احلّسية 
الّنص  جيعل  ما  وهذا  أبواقها  يف  ينفخ  إليديولوجية 

صادقا والرؤية أمشل فالشعر للشعر 
 .. كلمة  كّل  فم  يف  املزروع  احلماسة  لغم  /يباغتك 
فيتقّدم ظّلك وتنتسب حلزب الّشمس املوالي للعصافري 

والّرغيف/ 
وميتد هذا االختالف يف احلوار مع الّشريك ..

/تعال أرك أحالمي املكّدسة حتت السرير لتأخذ قسطا 
من احلب / /أشرب مالحمك حّتى جيّف حلق الّروح/

مجل عفوية وجدانية من الّسهل املمتنع .. تتماهى مع 
الّشعر يف  بروق  وتستحضر  واملاضي  احلاضر  ذاكرة 

أبهى بياض على صفات الوجد 
الليل  كرامات  تتعتق  حيث   .. الّسماء  أقبية  /ويف 
تدفن الورقة يف املطر ترمتي بنورها على أديم الغيم 

وتستسلم للغرق... /
صورة حسية مدهشة تقف خلفها فكرة حاضرة فالشاعرة 
هنا ال تتعبنا بأدوات الربط من واوات وفاءات ألنها 
ناضجة الفكرة مسبقا بإحساس حيّرض الورد على النمو 
قبل أوانه ولغة تعانق العصافري .. أليست هي القائلة: 

/للعصافري وحدها حق األجنحة/ 
ختاما نقول : لسعاد حممد حق التغريد يف مساء القصيدة 

وللمتلقي حق االنبهار.

محمد عامر األحمد

رحلة قصرية شّكلت حافًزا لتحول عميق

اللحظة اليت غرّيت بيكاسو
 ،1906 يونيو  أيام  من  يوم  بريوت: يف  من  احلليب  إبتسام 
القدمية،  الكتالونية  غوسول  قرية  إىل  بيكاسو  بابلو  وصل 
اليت تقع يف مرتفعات جبال بريينيه. بعد أن نصحه صديق 
له بزيارة هذا امللجأ اجلبلي »الرائع«، املعروف مبهرّبيه غري 
القانونيني. مفتون مبا مسعه، أقنع بيكاسو عشيقته، فرناند 
اوليفييه األنيقة، بالذهاب معه يف رحلة شاقة وخطرية إىل 
األول  الطابق  غرفة يف  نزال يف  وصوهلما،  ولدى  غوسول. 
من الفندق الوحيد يف القرية، هوستل كال تامبانادا. وكانت 
واالستمتاع  اللوحات  رسم  بكامله يف  الصيف  متضية  اخلطة 

مبلّذات احلياة البسيطة. 
ينسب مؤرخو الفن أهمية خاصة للوقت الذي أمضاه بيكاسو 
الذي  االختياري  املنفى  ذاك  يف  هناك،  ألّنه  غوسول،  يف 
أبعده عن عامل الفن الباريسي املليء بالنميمة، غرّي فنه بشكل 
كبري وعميق. وحبلول العام 1906، كان بيكاسو قد بدأ يشعر 
بطعم النجاح يف باريس، بؤرة الطليعية يف ذاك الوقت. نال 
معرضه األول يف باريس يف غالرييا للتاجر أمربواز  فوالرد 
الكئيبة  لوحاته   أن  إال  إجيابية.  تعليقات   1901 العام  يف 
والعاطفية يف الفرتة الزرقاء والوردية، مهما بلغت روعتها، 
فقد بقيت مرتبطة حبركات الفن يف القرن التاسع عشر مثل 

الرمزية. 
وعندما وصل إىل غوسول، حتّرك فن بيكاسو يف اجتاه جديد 
مذهل وأكثر أصالة. بدت أعماله أكثر صرامة وبساطة وغرابة، 
ويف الوقت نفسه أكثر سرمدية. ملس بيكاسو هذا التغيري، 
وأظهره يف نشوة من اإلهلام. وخالل فرتة إقامته يف غوسول، 
اليت استمرت حواىل 10 أسابيع، ازداد إنتاجه بشكل ملحوظ: 
ووفقا لكاتب سريته، جون ريتشاردسون، أنتج سبع لوحات 
كبرية، وعشرات من اللوحات املتوسطة احلجم، وعددًا ال حيصى 

من الرسومات واللوحات املائية، وغواش، واملنحوتات.

جماجم ومهربون
احتماالت.  عدة  واإلثارة؟ هناك  التحول  ما كان احملفز هلذا 
أوليفييه  فيه  تظهر  غوسول  بيكاسو يف  أعمال  من  فالكثري 
على سبيل املثال، ما يشري إىل أن مشاعر الفنان البالغ من 

العمر 24 عاما حلبيبته كانت قوية جدًا آنذاك.
غوسول  فندق  صاحب  مع  اجلديدة  صداقته  أيضا  وهناك 
املراوغ، جوسيب فونديفيال، وهو مهرب سابق حليق الرأس 
يف العقد التاسع من العمر وأسنانه بيضاء المعة، أثار إعجاب 
والزاهد  القاسي  فونديفيال  مظهر  بدأ  بالتأكيد،  بيكاسو. 
يتسلل إىل فن بيكاسو، وبقي مبثابة بيضة القبان حتى وفاته 

)آخر رسم ذاتي له يف العام 1972 يشبه اجلمجمة(.

آخر أيضا يف غوسول غرّي نهجه  ولكن، واجه بيكاسو شيئًا 
يف الرسم: يف كنيسة القرية، رأى متثااًل خشبيًا ملونًا ملريم 
العذراء )مادونا( يعود للقرن الثاني عشر، وجهه أبيض معرب 

مست فيه عينان كبريتان.   جدًا رخُ

واليوم، هذا التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 77 سنتم والذي يعترب 
مثاال رائعا للفن الكتالوني الرومانسكي، هو جزء من جمموعة 
معروضة يف املتحف الوطين للفنون يف كتالونيا يف برشلونة 
»بيكاسو  البطولة يف معرض  حاليًا دور  )MNAC(، ويؤدي 
من  فنيا  عماًل   40 حواىل  يربز  هناك،  الرومانسكي«  والفن 
احلداثة اإلسبانية. يسّلط هذا املعرض الضوء على«املصاهرة« 
القرون  يف  الرومانسكي  الفن  وحيازات  بيكاسو  عمل  بني 
الوسطى، ومعظمها من الكنائس يف جبال البريينيه اليت بنيت 
بني القرنني احلادي عشر والثالث عشر. نظرة واحدة إىل متثال 
)مريم العذراء( مادونا يف غوسول على سبيل املثال، تكشف 
أنه كان مصدر وحي لبيكاسو حني رسم لوحة املرأة اليت حتمل 

.)WoMAN With LoAves1906( أرغفة خبز على رأسها
  

بالفن  يهتّم  كان  بيكاسو  أن  الفن  مؤرخو  يدرك  وبينما 
الرومانسكي يف السنوات اليت سبقت اخرتاعه لـ »التكعيبية«، 
فهم مييلون إىل إغفال تأثريها على تطوره، وبداًل من ذلك 
يفّضلون الرتكيز على التأثريات املعروفة بشكل أفضل مثل 

فن القبائل األفريقية والنحت االيبريي القديم وسيزان. 

ويقول مدير MNAC بييب سريا إّنه على الرغم من البدائية 
املعروفة يف أعمال بيكاسو، فهذا املعرض يبنّي بوضوح أن 
الفن الرومانسكي كان أيضا من أهم املصادر بالنسبة إليه، 

وأّن  عالقة قوية جدا تربط بيكاسو بالفن الرومانسكي. 
 

شريان حياة اإلبداع

إعداد: ابتسام الحلبي - ايالف
ومن املرجح أن بيكاسو بدأ يتعّمق يف الفن الرومانسكي قبل 
أربع سنوات من رحلته إىل غوسول، عندما فتح معرض كبري 
للفن الرومانسكي والقوطي يف برشلونة، بالتزامن مع جتّدد 
القومية الكتالونية. وبعد ما يزيد قليال عن ثالثة عقود، يف 
العام 1934، حني أصبح بيكاسو من املشاهري الدوليني الذين 
برشلونة  إىل  الفنان  عاد  فرنسا،  دائم يف  بشكل  يعيشون 
متحف  باسم  آنذاك  )املعروف  اجلديد  الوطين  املتحف  لزيارة 

الفن يف كتالونيا(، قبل وقت قصري من افتتاحه الرمسي .

وقامت إحدى الصحف بتغطية هذا احلدث الذي تبنّي أّنه آخر 
زيارة قام بها بيكاسو إىل وطنه - وبعد بروز فرانكو، مل يعد 
جمددًا إىل إسبانيا. وكتب املراسل: »باالنتقال من غرفة إىل 
أخرى، أمام تلك األجزاء اليت ال تضاهى من أوائل فرتة الفن 
الكتالوني، أظهر بيكاسو إعجابه بالقوة واحلّدة واملهارة اليت 
الرومانسكي سيكون  متحفنا  أّن  تردد  بدون  وقال  فيها... 
مكانًا فريدا من نوعه يف العامل، وموردًا ال غنى عنه ملن يرغب 

يف معرفة أصول الفن الغربي، ودرسًا قّيما للعصريني ».

وكما يكشف معرض MNAC، فبيكاسو مجع طوال حياته كتبًا 
وبطاقات بريدية وصورًا فوتوغرافية، توّثق الفن الرومانسكي، 
ما يدل على اهتمامه الدائم يف هذا املوضوع. ومل يكن هو 
الوحيد، فـ«خوان مريو« مثاًل، وهو فنان عظيم آخر إسباني من 
املدرسة احلديثة، اجنذب أيضًا إىل الفن الرومانسكي، فدرسه 
يف صباه خالل نشأته يف برشلونة. وعندما سئل كم يعين له 
هذا الفن، رّبت مريو فوق أوردة ذراعه، مشريًا إىل أّنه جيري 

يف شريان حياة إبداعه. 

ولعه بالبدائية يرّبر انجذابه للرومانسكية

الفن  الذي عّلمه  الذي ال يقدر بثمن«  »الدرس  إذًا، ما هو 
 ،MNAC بيكاسو ومريو؟ وفقا ملدير  لكل من  الرومانسكي 
الكتالوني:  الرومانسي  الفن  »بساطة«  إىل  بيكاسو  اجنذب 
»إنه فن ساذج وبدائي جدا. فهو مثاًل ال يستخدم املنظور، 
كما أّنه ختطيطي للغاية يف تكوين الوجوه، وهذا أمر استقطب 
انتباه بيكاسو. وهو أيضا غين بالرموز - عيون وحرائق وأمساك 

- اليت متثل أشياء أخرى«.

وهناك رابط كبري آخر مع بيكاسو من حيث املواضيع: العنف، 
هناك  إذًا،  واملوت.  والصلب،  واجلماجم،  األجسام،  وأشالء 

روابط موضوعية وأسلوبية«. 

الفن  تاريخ  يف  فخرية  األستاذة  كولينغ،  اليزابيث  أما 
غالرييا  يف  مستمر  معرض  على  والقّيمة  أدنربه  جامعة  يف 
بيكاسو  بورتريهات  امسه  لندن  يف  بورتريت  ناشيونال 
أكثر جوانب  أّن  PiCAsso PortrAits، فهي توافق على 
جذبت بيكاسو يف الفن الرومانسكي، كانت »التبسيط واحلدة 
والنشاط، وحقيقة أّنه مل يكن يعتمد على اجلمالية الطبيعة«. 

ومتامًا مثل سريا، هي تعتقد ان مكوث بيكاسو يف غوسول 
يف العام 1906 كان »مهمًا جدا«، ألنه كان »فرتة االسرتاحة 
اليت منحته فرصة الستيعاب مصادر اكتشفها حديثًا بشكل 
التنافسية  البيئة  خارج  أفكار ومواضيع  أكثر كمااًل، وتطوير 
غري متطورة –  ملدينة كربى. ومبا أّن غوسول كانت منعزلة – 

فال بّد من أّنها عززت ولعه الراسخ بالبدائية«.

بالفعل، إّن اهتمام بيكاسو األوسع يف البدائية يساعد على 
تفسري افتتانه بالفن الرومانسكي. وتقول كولينغ: »البدائية 
موضوع ضخم«. ولكن، على نطاق واسع جدا، كان الفنانون 
البدائيون يشعرون بأن »البدائية« كانت أكثر صدقًا ونقاء 
بعد  وما  النهضة  عصر  فرتة  يف  املتطور  الغربي  الفن  من 
عصر النهضة. وهي تتضّمن يف جوهره عنصرًا قويًا معاديًا 
يعترب  كان  ما  كل  لذلك  واألكادميي-  الطبيعي  للمذهبني 
»معياريًا« يف ذاك الوقت كان عرضة للرفض من قبل فناني 

املدرسة البدائية.
وحي  أمنوذج  لبيكاسو  الرومانسكي  الفن  قّدم  آخر،  وبتعبري 
بينما كان يكافح لتفكيك وإعادة مجع التقليد العظيم للفن 
الغربي. وحبسب كولينغ، »مل يكن بيكاسو سلبيًا مطلقًا يف 
ما يتعّلق مبصادر اإلهلام - كانت االكتشافات اجلديدة تثري 
أّنه كان ينجذب إىل مصدر جديد ألنه  أعتقد  محاسه، ولكن 
لعمله  أصاًل، وهذا يعين شيئا  يهّمه  مع شيء  يتوافق  كان 

اجلاري.« 
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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

 2017 الثانـي  كانـون   28 Saturday 28 January 2017السبت 
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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

 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

 2017 الثانـي  كانـون   28 Saturday 28 January 2017السبت 
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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

غالًبا ما حيدث سوء الفهم يف حميط العمل بني 
ة، ما يؤثر  ة أو مهنيَّ الزمالء، إما ألسباب شخصيَّ
ة، ويزداد األمر  تأثرًيا سلبًيا يف التحفيز واإلنتاجيَّ
بعض  مع  واحد  عمل  مكان  جيمعِك  حني  تعقيًدا 
ذوي  من  أفراد  أو  الطباع،  حادة  الشخصيات 
ة الصعبة، وهنا حيتاج منِك األمر  السمات الشخصيَّ
إىل التحلي ببعض املهارات، وأال تتأثري ببعض 

ة الصادرة عنهم. املمارسات السلبيَّ
األعمال،  تطوير  ومستشار  التنفيذي،  الرئيس 
احلرب  ب  جتنُّ ة  كيفيَّ على  يطلعنا  املنهيب،  أمحد 
الباردة بني زمالء العمل، وإجياد جوٍّ من التعاون 

ة بينهم. واحملبَّ
ن  حنسِّ حتى  ه  أنَّ املنهيب  املستشار  أوضح  بداية 
العمل،  زمالء  مع  وتعاملنا  بعالقاتنا  ونرتقي 

كيف تتجنبني احلرب الباردة بني زمالء العمل؟

 2017 الثانـي  كانـون   28 Saturday 28 January 2017السبت 

إنتاًجا وتفاهًما وتعاوًنا  العمل أكثر  وتصبح بيئة 
والوظيفي، جيب  النفسي  االستقرار  إىل  ونصل 

أن نركز على حماور عديدة:

• قيم املنظمة:
ة اليت تضعها  ة أو املعنويَّ وأقصد بها القيم املاديَّ
يساهم  الذي  األمر  العمل،  بيئة  ضمن  الشركة 
بشكل كبري جًدا على تقليل احلرب بني الزمالء، 

ة. ة والتعاون واملصداقيَّ مثل الشفافيَّ

• الرئيس املباشر:
يد إدارة اخلالفات بني املوظفني؛  الذي جيب أن جيجُ
حتى ال تقع احلرب الباردة بينهم، وبالتالي يقع 
اخلالف واالنشقاق، فهذا يبحث عن الزالت وذاك 

يكيد لآلخر وهكذا.

• فريق العمل:
يكون  أن  على  العمل(  )فريق  ؤسس  يجُ أن  جيب 
حنول  بأن  وذلك  لفريق،  أعضاء  وليس  فريًقا 
األقسام إىل فرق عمل تعمل بشكل مجاعي وليس 
بشكل فردي، بينهم انسجام وتعاون يف تغطية 

العمل.
• املوظف:

وتقريب  حوله،  األطراف  كسب  حماولة  عليه 
واملساعدة،  بالتعاون  يبادر  وأن  النظر،  وجهات 
وأن يبتعد عن متصيدي العثرات، وال يدخل معهم 
يف نقاش وسجال؛ حتى ال يكون فريسة هلم يف 

دائرة اخلالفات.

ة: نصائح ذهبيَّ
ـ اجلانب االجتماعي بني فريق العمل، وذلك بأن 
أو  أسبوعي  اجتماعي بشكل  لديهم نشاط  يكون 
وجبة  يف  كاخلروج  العمل،  نطاق  خارج  شهري 
الذي  األمر  الرياضي،  للنادي  الذهاب  أو  غداء، 
من شأنه أن يقلل من اخلالفات بني أفراد الفريق 

الواحد ويقرب وجهات النظر.
والتفاني  املبادرة  زرع  املدراء على  أن حيرص  ـ 
يف حبِّ العمل يف نفوس موظفيهم ما يساعد على 

رفع اإلنتاجية.
أهداف  الشركة  أو  املنظمة  لدى  يكون  أن  ـ 
يهتم  العمل  فريق  جتعل  وإسرتاتيجية  ة  تشغيليَّ

وينشغل بتحقيق األهداف وال يهتم باخلالفات.
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تأثرت الدراما العربية هذا العام بوجود منافس من العيار الثقيل 
زاحم  حيث  رمضان،  يف  عربيًا  واألشهر  األهم  الدرامي  للموسم 
كأس أوروبا وبطولة كوبا أمريكا مسلسالت رمضان، وأخذا جزءًا من 
كعكة املشاهدة اجلماهريية لدراما الشهر الفضيل، ورغم األزمات 
الصانعة  العربية  الدول  أغلب  تعيشها  اليت  واملالية  السياسية 
للدراما، إال أن عام 2016 شهد عرض الكثري من األعمال الدرامية 
االعتماد  مع  والسياسي،  واالجتماعي  الكوميدي  بني  تنوعت  اليت 
واليت قدمت  السينما  وأيضًا يف  الدراما،  الكبار يف  النجوم  على 
عددًا قلياًل من األفالم هذا العام، حقق أغلبها جناحًا مجاهرييًا ونقديًا 

كبريًا وأرقامًا قياسية وتارخيية على شباك التذاكر.
يف  الثقيل  العيار  من  فنية  مواجهة  شهدت  السعودية  فالدراما 
النجاح  مواصلة  القصيب  ناصر  الفنان  استطاع  حيث  رمضان، 
بينما قدم   ،mbc »سيلفي« على  الثاني من  املوسم  والتألق يف 
الفنان عبداهلل السدحان »مسرت كاش« على التلفزيون السعودي 
دون جديد يذكر، وسط عدة ظواهر أهمها التأخر الشديد يف بدء 
تصوير األعمال الرمضانية بسبب تأخر حصول املنتجني على التعميد 
من القنوات، واستمرار االعتماد على الكوميديا يف أغلب األعمال، 
والتنافس بني عبداهلل السدحان وناصر القصيب للعام الثاني على 
التوالي مبشاركة أهم جنوم اململكة يف مسلسليهما، وغياب عدد 
املالكي  فايز  الفنانون  ومنهم  السعودية  الدراما  جنوم  من  كبري 
مسلسالت  عدة  تصوير  وأيضًا  الشمراني،  وراشد  احليان  وفهد 

حملية يف اإلمارات.
وقدمت الدراما السعودية عددًا قلياًل من األعمال ومنها مسلسل 
»حارة الشيخ« الذي خصصت له mbc ميزانية ضخمة وأثار الكثري 
من اجلدل حول طبيعة اجملتمع احلجازي القديم، واملسلسل البدوي 
الفتًا،  جناحًا  وحقق  النمر  عبداحملسن  للفنان  احلمراء«  »الدمعة 
ومسلسل »42 يوم« للفنان مشعل املطريي وعرض على »روتانا 
أسعد  للفنان  بلد«  »شد  مسلسل  أيضًا  عرضت  اليت  خليجية« 
للفنان حسن عسريي  الكبري«  »البيت  الزهراني، جبانب مسلسل 

الذي عرض يف بعض القنوات الرتكية والعربية.
أما الدراما اخلليجية فتعرضت هلجوم وانتقادات شديدة هذا العام، 
و مل يقتصر األمر على الكتاب الصحفيني والنقاد الفنيني، بل امتد 
اهلجوم ليشمل أعدادًا كبرية من رواد مواقع التواصل االجتماعي 
سواء عرب احلسابات الرمسية لبعض القنوات الفضائية والفنانني 
والصحف واجملالت واملواقع الفنية، وتضمنت االنتقادات االتهامات 
املعتادة واملكررة كل عام للدراما اخلليجية كانت حاضرة هذا املوسم 
وبامتياز، وأهمها ضعف النصوص وعدم التجديد والتكرار والظهور 
يف عدة أعمال دون االهتمام باجلودة والرتكيز على البكائيات يف 

مقابل الكوميديا السطحية، بل وزاد عليها كثرة سرقة األفكار.
أنظار  لفت  استطاعت  ناجحة  درامية  جتارب  هناك  ذلك،  ورغم 
الدراما اخلليجية عددًا من األعمال  إليها، حيث قدمت  املشاهدين 
الفرج  مثل سعد  الكبار  بالنجوم  واستعانت  املميز  املستوى  ذات 
وحياة الفهد وسعاد عبداهلل، ومن هذه األعمال املسلسل اإلماراتي 
خليجية،  فنية  خبلطة  وطنية  قضية  تناول  الذي  وطن«  »خيانة 
واملسلسل الكوييت »باب الريح« للفنان سعد الفرج، وحياة الفهد 
الذي  عبداهلل  للفنانة سعاد  البامبو«  النخي«، و«ساق  »بياعة  يف 
طرح عددًا من القضايا اهلامة، كما متكن مسلسل »جود« للفنانة 
هدى حسني من لفت األنظار بشدة وكذلك مسلسل »بني قلبني« 

اجلريء على مستوى الطرح.
وكالعادة، سيطرت الدراما املصرية على زعامة األعمال العربية، إذ 
تعيش فرتة توهج خالل السنوات األخرية، ومتكنت من أن تتفوق 
على نفسها يف عام 2016، مستعينة بباقة من أشهر جنومها يف 
السينما والدراما، حيث حافظ الزعيم عادل إمام على سلسلة جناحاته 
املتوالية يف الدراما من خالل مسلسل »مأمون وشركاه« للكاتب 
عبد  للكاتب  »ونوس«  الفخراني يف  وأبدع حييى  يوسف معاطي، 
الرحيم كمال، وتألق الساحر الراحل حممود عبد العزيز يف مسلسل 
»راس الغول«، والفنانة يسرا عادت للعب مع الكبار يف »فوق 
مستوى الشبهات« بشخصية شريرة مل تقدمها منذ سنوات، وبعمل 
مأخوذ عن قصة لنجيب حمفوظ ببطولة مجاعية لباقة من الفنانني 
جنح املخرج حممد ياسني يف تقديم مسلسل راق بعنوان »أفراح 
القبة«، ونافس النجوم الشباب بقوة يف الدراما من خالل مسلسل 

»جراند أوتيل« و«القيصر« و«7 أرواح« و«شهادة ميالد«.
فيما مل يستطع اجلزء اجلديد من مسلسل »ليالي احللمية« مقاربة 
جناح األجزاء السابقة ولو من بعيد، وأيضًا »الكيف« املأخوذ عن 
قصة فيلم »الكيف«، ونيللي كريم مل تتمكن من مواصلة مسريتها 
الدرامية الناجحة منذ سنوات يف مسلسل »سقوط حر«، ومسلسل 
»املغين« للكينج حممد منري، و«كلمة سر« للفنانة لطيفة، وشباب 
مسرح مصر يف مسلسل »صد رّد« أيضًا مل يشعر بهم أحد، وحممد 
أو  فنيًا  ينجح  مل  ولكنه  مجاهرييًا  جنح  »األسطورة«  يف  رمضان 
نقديًا فيما تردد التنافس حول األعلى أجرًا يف الدراما بينه وبني 
»اخلروج«  مسلسل  سار  الدرب  ذات  وعلى  إمام،  عادل  الزعيم 
لظافر العابدين ومسلسل »الطبال« ألمري كرارة الذي مل يقدم أي 

جديد.
ورغم األزمة السياسية الطاحنة إال أن الدراما السورية استطاعت 

هذه أهم األحداث اليت شهدتها الساحة الفنية يف العام 2016
ايالف - وليد عنرت

عددًا كبريًا  أن حتافظ على حضورها يف رمضان 2016، وقدمت 
من األعمال هذا العام، واليت تنوعت ما بني االجتماعية والسياسية 
والكوميدية والشامية، مع مشاركة عدد من النجوم السوريني يف 
أعمال مصرية وعربية. حيث استمر تقديم مسلسالت األجزاء، ومنها 
اجلزء الثامن من »باب احلارة« الذي مل يستطع أن حيقق النتائج 
الذي مل يقدم أي جديد، فيما قدم  املرجوة منه، و«بقعة ضوء« 

اجلزء الثالث من مسلسل »طوق البنات 3« مستوى جيدًا.
»الندم«  مسلسل  مثل  هامة  أعمااًل  السورية  الدراما  قدمت  كما 
للمخرج الليث حجو ومن بطولة سلوم حداد وباسم ياخور، و«خاتون« 
ومسلسل  بشار،  وكاريس  معمار  حداد وسالفة  بطولة سلوم  من 
معمار،  وسالفة  مسعود  غسان  للفنانني  احلكاية«  منني  »نبتدي 
حتت  ـ  و«العراب  الشام«  و«عطر  »الطواريد«  أعمال  إىل  إضافة 
احلزام« و«أمحر« و«مذنبون وأبرياء«، ومسلسل »بانتظار اليامسني« 

لسالف فواخرجي وصباح اجلزائري وأمين رضا.
حالة  استمرار  املصرية  السينما  شهدت  السينما  مستوى  وعلى 
االنتعاشة الكبرية اليت تعيشها خالل العامني األخريين على املستوى 
الفين من ناحية الكم والكيف، حيث قدمت هذا العام عددًا كبريًا 
اثنان  استطاع  واليت  املرتفع،  الفين  املستوى  ذات  األفالم  من 
منها حتقيق إيرادات قياسية على شباك التذاكر ليدخال ضمن أعلى 
عن  بعيدًا  املصرية،  السينما  تاريخ  لإليرادات يف  األفالم حتقيقًا 
الغرق يف تفاصيل األرقام، والفيلمان هما »لف ودوران« للفنان 
أمحد حلمي ودنيا مسري غامن، وفيلم »جحيم فى اهلند« للفنان حممد 

عادل إمام ويامسني صربي.
نالت إشادة نقدية ومجاهريية،  اليت  األفالم  إضافة إىل عدد من 
ومنها »من 30 سنة« من بطولة أمحد السقا ومنى زكي وشريف 
ضهر  و«من  يوسف،  وعمرو  كريم  لنيللي  »هيبتا«  وفيلم  منري، 
راجل« آلسر ياسني وحممود محيدة ويامسني رئيس، وفيلم »كدبة 
بطولة  الشربيين، و«نوارة«  لعمرو يوسف ودرة ودينا  كل يوم« 
منة شليب، وفيلم »أبو شنب« للفنانة يامسني عبد العزيز وظافر 
غامن،  مسري  وإميي  الرداد  حلسن  خارجني«  و«عشان  العابدين، 
لعمر  السباعي، و«أوشن 14«  ناهد  بطولة  »حرام اجلسد«  وفيلم 
مصطفى متولي وشباب مسرح مصر، وفيلم »اهلرم الرابع« ألمحد 

حامت و«كلب بلدي« ألمحد فهمي وأكرم حسين.
فيما فشل عدد آخر من األفالم ومنها »حتت الرتابيزة« للفنان حممد 
سعد والذي مت رفعه من دور العرض لعدم حتقيق إيرادات تذكر 
اختشوا  »اللي  وفيلم  حارتي«،  »بارتي يف  فيلم  مع  حدث  مثلما 
ماتوا« للفنانة غادة عبد الرازق، و«فص ملح وداخ« بطولة الفنان 
عمرو عبد اجلليل، وفيلم »محلة فريزر« هلشام ماجد وشيكو، و«كنغر 
حبنا« للفنان رامز جالل، وفيلم »صابر جوجل« للفنان حممد رجب، 
و«30 يوم يف العز«، وفيلم »عسل أبيض« بطولة سامح حسني، 
و«املشخصاتي2« لتامر عبد املنعم، وفيلم »حسن وبقلظ« لعلي 
ربيع وكريم فهمي، و«سطو مثلث« للفنان أمحد السعدني، وفيلم 
لعال  مبارك، و«عمود فقري«  بطولة عمرو يوسف وصبا  »الثمن« 

غامن.
أما بالنسبة لعامل الطرب، فقد اخنفض كثريًا اإلنتاج الفين لأللبومات 
الغنائية يف 2016؛ نتيجة الظروف اليت تعيشها العديد من الدول 
العربية، واحنسار مبيعات سوق الكاسيت بسبب تسريب األلبومات 

وحتميلها عرب اإلنرتنت.
العام،  هذا  جديدة  ألبومات  العربي  الغناء  جنوم  من  عدد  وقدم 
من  احلّب«  »كتاب  بألبوم  الساهر  كاظم  العراقي  الفنان  ومنهم 
عبده  السعودي حممد  والفنان  ريكوردز«،  »بالتينوم  إنتاج شركة 
هاني  املصري  والفنان  »روتانا«،  شركة  مع  راحلة«  »يا  بألبومه 
كوالييت،  هاي  إنتاج شركة  من  ورق«  على  »اسم  بألبومه  شاكر 
واملطربة السورية أصالة بألبومها اخلليجي »أعلق الدنيا«، وألبوم 
الفنانة اللبنانية إليسا »سهرنا يا ليل« من خالل شركة »روتانا«، 

وألبوم الفنانة اللبنانية كارول مساحة »ذكرياتي«.

كما طرح اهلضبة الفنان املصري عمرو دياب ألبومه »أحلى وأحلى« 
ملكيتها  تعود  اليت  ميديا«  فور  »ناي  شركة  مع  له  األول  وهو 
»عمري  اجلديد  ألبومه  تامر حسين  املصري  املطرب  وأصدر  إليه، 
ابتدى« مع شركة »روتانا«، جبانب ألبوم الفنان السعودي جواد 
العلي اجلديد »متى تشتاق؟ »، وألبوم املطرب املصري خالد سليم 

بعنوان »أستاذ اهلوى« من إنتاج شركة »مزيكا«.
وفيما يتعلق بالربامج التلفزيونية، فإنها مل تستطع جذب األنظار 
إليها بصورة كبرية هذا العام مثلما كان احلال يف األعوام القليلة 
الدراما على نسب  املاضية خاصة يف موسم رمضان، وسيطرت 
املشاهدة واملتابعة اجلماهريية على الشاشات واليوتيوب. وشهدت 
الفضائيات تنافسًا شديدًا على مستوى الربامج املقدمة خالل عام 
2016،  ورغم تنوع هذه الربامج، إال أنها اعتمدت على جنوم التقديم 
التلفزيوني مثل طوني خليفة وعمرو أديب وعلي العلياني وبعض 
الفنانني مثل مايا دياب وفايز املالكي وخالد سليم، جبانب الرتكيز 
على »التوك شو« والربامج املثرية، وبرامج اكتشاف املواهب اليت 
كيدز«،  فويس  و«ذا  فويس«  »ذا  وأهمها:  الفتًا،  جناحًا  حققت 
جبانب برامج املقالب واليت قدمها الفنانون رامز جالل وهاني رمزي 

وحممد الصرييف وإدوارد.

لطيفة

سالفة معمار

نيللي كريم
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صــحة ومجتمع

بالنسبة  جدا  خطري  الفطور  وجبة  تناول  أن  بريطاني  باحث  كشف 
دراسة  التدخني، حبسب  عن  خطورة  يقل  وال  الناس،  من  لكثري 

حديثة مت إجراؤها.
فمن املتعارف عليه أن فطور الصباح ذو أهمية بالغة يف احلفاظ 
على صحة االنسان حيث يعد الوجبة األهم خالل اليوم ملا يوفره من 

طاقة وفقا خلرباء التغذية والعلماء.

عرب  القاعدة  هذه  ليكسر  كيلي  تريينس  الربيطاني  الباحث  وجاء 
نشره كتابا بعنوان “ الفطور الصباحي أخطر وجبة خالل اليوم” قائال 
“آمل أن يفهم كثريون خالل عشرة أعوام أن الفطور خطري جدًا مثل 

التدخني”.

إذ اكتشف الباحث قبل 8 سنوات إصابته مبرض السكري من الدرجة 
يوميا،  بنفسه  دمه  السكر يف  نسبة  مبراقبة  بدأ  وحينها  الثانية، 
بعد  صباحا  خطري  بشكل  دائما  ترتفع  السكر  نسبة  أن  فاكتشف 
نسبة  أن  الحظ  متاما  اإلفطار  تناول  عن  توقف  وعندما  اإلفطار، 

الكلوكوز يف الدم تبقى مستقرة طيلة اليوم.

وينصح كيلي بعدم تناول اإلفطار حتى بالنسبة للذين ال يعانون 
من مرض السكري، معلال ذلك بأن الفطور “حيرك متالزمة التمثيل 
أمراض  تسبب  اليت  األنسولني  مقاومة  من  نوع  وهي  الغذائي، 

انسداد الشرايني، ارتفاع ضغط الدم، والسكر”.

غالبية  إن  األملاني   ”24 “فيلت  موقع  مع  لقاء  يف  كيلي  وقال 
الرشاقة  من  عالية  بنسبة  يتمتعون  من  أن  تؤكد  اليت  الدراسات 
هم من يتناولون وجبة الفطور الصباحي، هي دراسات مدعومة من 

شركات صناعات األغذية.

توصلت  السكري  ملرض  األمريكية  اجلمعية  أن  إىل  كيلي  وأشار 
إىل النتائج ذاتها تقريبا من خالل أحباث قدمها باحثون أمريكيون 
تقول إن “هناك عالقة قوية بني انسداد الشرايني وتناول وجبة 

اإلفطار”.

وتقول النتائج اجلديدة اليت توصل إليها كيلي إن االستغناء عن 
تناول الطعام لفرتات طويلة خالل اليوم ولعدة أيام متتالية ميكن 
أن يقلل كثريا من نسبة السكر يف الدم، كما يؤدي إىل تقليل 

نسبة الكولسرتول أيضا.

األهم يف  الوجبة  اإلفطار  وجبة  تعد  مل  النتائج  هذه  إىل  استنادا 
اليوم كما كان سائدا ولذلك ينصح اخلرباء برتك وجبة فطور الصباح 
إذا مل تكن مهمة بالنسبة للمرء. فمن ال يشعر باجلوع وميكنه بدء 
يومه من دون إفطار عليه اإلقالع عن تناول الوجبة الصباحية، إال 
أن اخلرباء ال ينصحون بتطبيق هذه النصيحة على اجلميع وخاصة 

األطفال.
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كشفت دراسة أولية حديثة عن طريقة غري متوقعة تساعد مرضى 
قيد  على  بقائهم  فرص  وتزيد  املرض  مقاومة  يف  السرطان 

احلياة.

وحبسب الدراسة اليت أجريت على حوالي 60 ألف شخص مصابني 
بسرطان الدم، فإن فرص األشخاص املتزوجني يف البقاء على قيد 

احلياة هي أكثر بنسبة 20 باملئة من األشخاص غري املرتبطني.

وقال Matthew Wieduwilt، مؤلف الدراسة وبروفيسور مساعد يف 
برنامج زراعة خناع الدم يف الواليات املتحدة إن اكتشاف املرض 
لدى األشخاص غري املرتبطني يكون عادة يف مراحل متقدمة. الفتًا 
اىل أن الرجال غري املرتبطني هم أكثر عرضة من النساء اللواتي 

تسعني باستمرار اىل االهتمام بأنفسهن حتى ولو كن عازبات.
يلتزمون  بعائلتهم  واحملاوطني  املتزوجني  األشخاص  أن  ويذكر 
يقوم  من  وهناك  حوهلم،  الدعم  وجود  بسبب  أكثر  بالعالج  عادة 
هدفًا  ميلكون  أنهم  اىل  إضافة  أدويتهم  تناول  مبوعد  بتذكريهم 

يعيشون ألجله.
 

وتشري النتائج اىل أن األشخاص غري املرتبطني هم حباجة اىل مزيد 
من الرعاية الصحية لتكون بدياًل عن الشريك الذي يدعم ويساعد 

يف ختطي احملن.

طريقة غري متوقعة تساعد يف حماربة السرطان!

رجح جراح القلب األملاني أكسل هافرييش أال تكون الدهون يف 
اخلارجية  اجلدران  تزويد  عدم  عن  النامجة  االضطرابات  بل  الدم، 
للشرايني حباجتها من الغذاء، هي السبب وراء تصلب الشرايني.

نظريته  على صحة  أدلة  سنوات  عدة  مدى  على  هافرييش  ومجع 
هافرييش،  ونشر  الشرايني.  لتصلب  جديدًا  تفسريًا  تقدم  اليت 
األستاذ يف كلية طب هانوفر، نتائج أحباثه أمس الثالثاء يف جملة 

“سريكيوليشن” املعنية بأحباث الدورة الدموية.

الشرايني  أن  اآلن  حتى  األطباء  بني  السائد  االعتقاد  وكان 
“تتصلب” بسبب تراكم دهون الدم على اجلدار الداخلي لألوعية 
الكوليسرتول  هذا  بأن  قناعته  هافرييش  أكد  حني  الدموية، يف 
ليس مصدره الدم، بل خاليا ميتة على اجلدار اخلارجي للشرايني 
وقال: “يدل على ذلك ما الحظه جراحون وأظهرته بيانات إكلينيكية 

و دراسات سابقة”.

من  تكون  قد  أنها  رجحوا  جديدة  عوامل  أخريًا  باحثون  واكتشف 
النظرية  يف  هافرييش  شكوك  تعزز  الشرايني،  تصلب  أسباب 
السائدة يف مدارس الطب حتى اآلن، حيث وجد بعض الباحثني 
معدالت  تزايد  بني  واضحة  عالقة  هناك  أن  املثال،  سبيل  على 
اإلصابة باألزمات القلبية واإلصابة مبوجات باإلنفلونزا ذات الصلة 
بالتهابات الرئة. وينطبق الشيء نفسه على الغبار الذي يؤدي اىل 

التهابات رئوية.

ونصح جراح القلب األملاني هافرييش بالرتكيز أكثر على التغذية 
الصحية والنوم واحلركة بصورة كافية ومعاجلة االلتهابات كُسبل 

وقاية طبيعية من تصلب الشرايني.

وحسب النظرية اجلديدة للجراح األملاني فإن أوعية دموية دقيقة 
األوعية  عليها  يطلق  ما  للشرايني،  اخلارجي  اجلدار  على  موجودة 
املغذية )األوعية الوعائية أو أوعية األوعية( تلعب دورًا حامسًا يف 
اإلصابة بتصلب الشرايني، حيث تضيق هذه األوعية الدقيقة جراء 
إصابتها بالتهابات ناجتة عن فريوسات و بكترييا وغبار مما يؤدي 

ملوت خاليا.

كما أن الربوفيسور األملاني يرى أن جسيمات دهنية ضارة تسمى 
بكوليسرتول LDL الضار املؤكَسد سبب آخر يف هذا التصلب وأن 
هذه االضطرابات يف اجلدار اخلارجي للشرايني حتفز النظام املناعي 
للجسم على القيام بعمليات إصالح للشرايني ينتج عنها ما يعرف 
هذه  لضيق  يؤدي  مما  للشرايني  اخلارجي  اجلدار  يف  بالصفائح 

الشرايني من اخلارج.

 30 بالفعل على  ُعثر يف هذه الصفائح  إنه  وقال اجلراح األملاني 
نوعًا خمتلفًا من اجلراثيم وإن ذلك ال ميكن تفسريه فقط باستخدام 
النظرية السائدة حاليًا واليت ترجع تصلب الشرايني الرتفاع نسبة 

الدهون يف الدم.

يلعب  للشرايني  اخلارجي  اجلدار  أن  فكرة  أن  هافرييش  وأوضح 
دورًا حامسًا يف اإلصابة بالتصلب ليست جديدة وقال إن هناك 
أحباثًا علمية أجريت بالفعل بهذا الشأن يف القرن التاسع عشر وبعد 
احلرب العاملية الثانية ولكنها مل حتظ أبدًا باالتفاق عليها من قبل 

أصحاب املدارس الطبية.

جراح قلب أملاني: دهون الدم بريئة من 
تصلب الشرايني

الباكر،  الفوائد الصحية يف الصباح  العديد من  الليمون مع املاء 
وسنتعرف على أهم هذه الفوائد من خالل النقاط التالية: ترطيب 
اجلسم والوقاية من اجلفاف: املاء من أهم العناصر اليت حيتاجها 

اجلسم ليقوم بوظائفه احليوية بصورة طبيعية.
 وكثري من األشخاص ال تستطيع تناول كمية كافية من املاء على 

مدار اليوم لعدم استساغة املاء.
 وُينصح بإضافة ملعقة كبرية من عصري الليمون أو شرائح الليمون 
الطازج واليت تضفي على املاء طعمًا مميزًا ميكن معه تناول كميات 
من  العديد  استخدام  عن  عوضًا  البشرة:  صفاء  املاء.  من  أكرب 
إليه  املضاف  املاء  من  تناول كوب  فإن  اليومية  العناية  منتجات 
التجاعيد  ظهور  من  بشرة صافية، وحيميِك  مينحِك  الليمون  عصري 
األكسدة  مضادات  من  مرتفعة  نسبة  على  الحتوائه  نظرًا  املبكرة 
وأهمها فيتامني C. حتسني املناعة: تعمل األطعمة اليت حتتوي على 
فيتامني C وأهمها الليمون على حتسني قدرة اجلهاز املناعي على 
مقاومة األمراض وخاصًة نزالت الربد واألنفلونزا، وميكن استخدام 
الغرغرة  يف  العسل  من  وقليل  بالليمون  الدافئ  املاء  من  كوب 

للتخلص من التهاب احللق.
من  تعانني  كنِت  إذا  املفاصل:  والتهاب  النقرس  من  الوقاية 
تناول  على  داومي  املفاصل،  التهاب  أو  احلادة  النقرس  نوبات 

ما هي الفوائد اليت يقدمها املاء مع الليمون يف الصباح؟

ما نأكله ال يؤثر على شخصيتنا ولياقتنا فحسب؛ بل ميكن لألطعمة 
أن تغري رائحة أجسامنا أيضًا. ومن ثم، يصاحبه تأثري على اجلنس 

اآلخر.

يف دراسة أجرتها جامعة كارلوفا برباغ، أن الرجال بإمكانهم زيادة 
جاذبيتهم، إذا ما تناولوا طعامًا حمددًا: وهو الثوم، حبسب موقع 

Freundin األملاني.

ووفقًا للدراسة اليت ُنشرت يف جملة Appetite، أجرت جامعة كارلوفا 
جتربة على 42 رجاًل ُأعطوا إّما مثار الثوم النيئة ليأكلوها، وإما ُأعُطوا 

الثوم يف شكل كبسوالت للبلع.

هؤالء  وضع  الثوم،  لتناول  التالية  عشرة  االثنيَت  الساعات  ويف 
 . الرجاُل أقمشًة قطنيًة حتت اإلبطنينْ

وخَضع هؤالء الرجاُل أنفُسهم الختبار القماش القطين ذاك يف يوٍم 
مل يكونوا تناولوا فيه ثومًا. ثم ُعرَضت تلك األقمشة على 14 امرأة 

لتقييمها وإبداء رأيهّن فيها.

اليت  األقمشة  نتيجة  أن  على  مجيُعهّن  النساُء  أمجعتنْ  والنتيجة: 
وصّنفت  األخرى،  من  إجيابيًة  أكثُر  الثوم  تناول  يوم  يف  كانت 
النساُء الرجاَل الذين تنتمي إليهم أقمشُة الثوم بأنهم أكثُر جاذبيًة 

ورجولًة.

أما تعليل الباحثني فكان كالتالي: يزيد الثوُم عدد املواد املضادة 
رائحة  الثوُم  يغري  البكترييا.  على  ويقضي  اجلسم  يف  لألكسدة 
العَرق، ويبعث على الصحة، كما أنه -حسب ختمني الباحثني- يدلُّ 

اجلنَس اآلخر على أّن هذا صيٌد رائع!

 4 يتناول  أن  إّما  للرجل  ينبغي  الثوم  تأثرُي  العيوب: لكي يتحقق 
فصوٍص من الثوم على األقل، أو أن يتعاَطى كبسولة حتتوي على 

1000 مللغرام من ُمصاص الثوم. 

. فكما  لكّن ذلك قد يعود بنتائج عكسية لو كان يف موعٍد غراميٍّ
نعلم مجيعًا، فإن فرط تناول ُمصاص الثوم كثريًا ما يصاحبه روائح 
موعدنا  على  إجيابي  تأثري  لذلك  كان  إذا  أما  أيامًا.  تدوم  كريهة 

الغرامي، فلننتظر ونرى.

مل يفّسر لنا الباحثون يف دراستهم هذه متى ينبغي لك أن تتناول 
الثوم قبل موعدك الغرامي، وال فّسروا موقف النساء من اجلاذبية 

اليت يسببها مذاق ُمصاص الثوم.

ومع ذلك، فإن الثوم ليس الطعام الوحيد الذي يهدف إىل زيادة 
ها جامعة ماكواري  اجلاذبية اجلنسية لدى الرجال؛ ففي دراسة نشرتنْ
 Evolution and البشري  والسلوك  يف سدني يف جملة »التطور 
الكاروتينات  أن  2016م، ميكنك مطالعة  Human Behavior« عام 

)كاجلزر، والطماطم، وغريها الكثري( تعمل عمل الثوم.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن األصباغ الطبيعية تؤثر يف لون البشرة 
وتعمل عملها يف جاذبية الرجال أيضًا.

انَس رائحته الكريهة.. الثوم 
جيعلك أكثر رجولة وجاذبية للنساء

 Uric املاء بالليمون كل صباح والذي مينع ترسيب محض اليوريك
acid على املفاصل. حتسني عملية اهلضم: ختلصي من اإلمساك، 
احلموضة، االنتفاخ، عسر اهلضم، ومشكالت اهلضم بكوب من املاء 
بالليمون يف الصباح. وتساعد هذه الطريقة أيضًا على تنقية اجلهاز 
اهلضمي من السموم وحتسني عملية اهلضم. الوقاية من التهاب 
جمرى البول: يعمل الليمون على إدرار البول، ويساعد على تنقية 

جمرى البول من السموم، وحيمي من العدوى البكتريية.



Page 29صفحة 29     

فــن

عندما قالت النجمة شرييهان يف احتفالية 
عودتها لألضواء بعد غياب 14 عامًا، بأن 
تيأس  كادت  حلمًا  كانت  للفن  عودتها 
من حتقيقه، مل تكن بعيدة عن احلقيقة، 
ولكن الواقع يؤكد أن شرييهان احرتفت 
العودة »لعامل الشهرة« خبطوات مدروسة 
وإطالالت حمسوبة، حافظت على صورتها 
الضياع  من  عشاقها  خبيال  األسطورية 
حتت وطأة النسيان. وترصد »سيدتي« 
يف التقرير التالي 10 حمطات لشرييهان 
أطلت فيها يف مناسبات عدة قبل عودتها 

رمسيًا مؤخرًا للفن:

الوسط  من  اختفت  شرييهان  النجمة   1
»شائعات«  حملها  لتحل  فجأة  الفين 
من  معاناتها  عن  حقيقة  إىل  حتولت 
أحد  يعد  الذي  اللعابية  الغدد  سرطان 
وعادت  اخلبيثة،  األمراض  وأندر  أشرس 
كما اختفت »فجأة« بداية من العام 2008 
عندما قدمت أول مداخلة »بالصوت فقط« 
حلول  مبناسبة  اليوم«  »القاهرة  لربنامج 
شهر رمضان، وحتدثت للمرة األوىل عن 
الفنانة  بضرتها  وعالقتها  عالجها  رحلة 
يونس، ومت عرض صور هلا يف  إسعاد 
اجلراحية،  العملية  إجرائها  بعد  الربنامج 
كان  إذ  وجهها  على  العملية  أثر  وظهر 
أحد جانيب وجهها غائرًا نتيجة استئصال 
العضلة املسؤولة عن حركة الفك، وعندما 
سأهلا اإلعالمي عمرو أديب هل يضايقك 
عرض تلك الصورة أجابت بالنفي، وأنها 

تتعايش مع مرضها بشكل طبيعي.

2 »مجعة الغضب« الشهرية بتاريخ الثورة 
املصرية اليت وافقت يوم 28 يناير 2011، 
كانت ثورة حبياة شرييهان شخصيًا، فهي 
مل تظهر جلمهورها فحسب، بل شاركت 
التحرير،  مبيدان  احملتشدين  مع  بنفسها 
وروي عنها وقتها أنها نزلت لتأخذ بثأرها 
تنتقم من  أنها  الشخصي، وفهم وقتها 
ألسرة  املنسوبة  جسدها  تشويه  حماولة 

الرئيس السابق مبارك.

 2011 نفسه  العام  من  مارس  يف   3
قررت شرييهان إزالة احلواجز بينها وبني 
ال  الذي  الشباب  جيل  مجهورها وخباصة 
يعرفها جيدًا، فأسست أول حساب هلا على 
»تويرت« حتول بعدها بأيام إلحدى منصات 
الثورة املصرية، ثم امتد نشاطها ملوقعي 
»الفيس بوك« و«إنستغرام«، وعرب هذه 
احلسابات فقط كانت شرييهان تقدم ظاًل 
ونورًا  الذكريات،  املاضي الستعادة  من 
مبهرة  تصوير  جبلسات  املستقبل  من 
أكدت عربها أنها ال زالت بكامل سحرها 

وشبابها.

4 عام 2012 كان من املفرتض أن حيتفل 
زكي  منى  والنجمة  حلمي  أمحد  الثنائي 
األنظار  ولكن  العاشر،  زواجهما  بعيد 
مت  بعدما  شرييهان،  للنجمة  توجهت 
الزفاف  كواليس  من  صور  عن  الكشف 
للمرة األوىل تظهر النجمة بكامل أناقتها 
ارتداء  على  منى  العروس  تساعد  وهي 
طرحة الزفاف، ويقال إن هذا هو الظهور 
جراحة  بعد  عام  حبفل  لشرييهان  األول 
جتميل ناجحة على يد الطبيب نادر صعب، 
تداول  الوحيد حينها عدم  وكان شرطها 

صورها.

10 إطالالت لشرييهان جنمة غالف »سيدتي« قبل العودة لعامل الفن
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5 يف العام 2013، كانت شرييهان على 
موعد مع أول ظهور مصور بالفيديو، منذ 
أزمتها الصحية، واملناسبة مل تكن فنية 
انضمت  عندما  ثورية،  بل  اجتماعية  وال 
للجماهري احملتشدة مبحيط ميدان التحرير 
الدستوري  اإلعالن  بإلغاء  للمطالبة 
للرئيس األسبق مرسي، واملفاجأة أنها 
طلبت التصوير من الظهر مع إبداء جانب 
من اخلد األمين، واختارت قناة »العربية« 
وحققت  »الثورية«  رسالتها  لتوجيه 

مداخلتها أكثر من 2 مليون مشاهدة.

6 بعد جناح شرييهان بأول اختبار كامريا 
بعد رحلة العالج، وتهافت اجلمهور على 
»العربية«،  قناة  مع  مداخلتها  مشاهدة 
عامل  إىل  لعودتها  األول  العرض  جاء 
الفن من شركة »كينج توت« وبوساطة 
وأعلن  يونس،  إسعاد  ضرتها  من 
املنتج عصام شعبان توقيع عقد بطولة 
مسلسل مع شرييهان عن أحداث ثورة 
يناير بعنوان »دموع السندريال«. ولكن 
األخرية  باللحظات  تراجعت  شرييهان 
ومزقت العقد حبجة أن النصوص املقدمة 

إليها ضعيفة وال تناسب طموحها.

7 عام 2014 كان عام الصدمة جلمهور 
شرييهان، فبعدما خضعت لثالث جلسات 
كريم  املصور  مبعرفة  ساحرة  تصوير 
نور، اختفت فجأة من القاهرة، وظهرت 
لتنطلق  باريس،  الفرنسية  بالعاصمة 
اللعني  املرض  عودة  تؤكد  شائعات 
وتوالت  باملخ،  املرة  وهذه  ليطاردها 
عن  لتكشف  باريس  شوارع  من  الصور 
احلقيقة  ولكن  ومرهق،  متعب  وجه 
عودتها  بعد  بنفسها  شرييهان  أعلنتها 
بتأكيدها أنها تزور طبيبها اخلاص إلجراء 
فحوصات دورية وهو إجراء متبع مع أي 

مريض يتعافى من األورام اخلبيثة.

 ،2015 العام  يونيو  من  الثالث  يف   8
املزيد  كسر  شرييهان  النجمة  واصلت 
مجهورها،  وبني  بينها  احلواجز  من 
مع  صورها  عن  األوىل  للمرة  فكشفت 
ابنتها من داخل حفل خترج ابنتها لولوة 
من اجلامعة ووافقت وقتها على التقاط 
ومع  معها  التذكارية  الصور  بعض 

زمالئها يف اجلامعة.

كانت  لشرييهان  األوىل  الرقصة   9
العام  يف  دياب  عمرو  »اهلضبة«  مع 
من  عمدًا  تسريبه  مت  فيديو  يف   2016
إحدى قاعات الزفاف الفاخرة بالعاصمة 
شاركت  عندما  لندن،  الربيطانية 
إسعاد  ضرتها  ابن  عمر،  زفاف  حبفل 
–وقتها-  أداء شرييهان  وكان  يونس، 
االستعراضي والغنائي دلياًل على قرب 
عودتها لعامل الفن خاصة أنها مل تتوقف 

عن الرقص.

10 اخلطوة األخرية قبل العودة إىل عامل 
الفن بدأت بصورة من أحد شوارع حي 
املهندسني يف العام 2016، كشفت عن 
زيارة شرييهان ملكتب »العدل جروب«، 
وسافرت بعدها مباشرة لبريوت بطائرة 
كاملني  بيومني  الضجة  وبعد  خاصة، 
خرج الدكتور مجال العدل ليعلن رمسيًا 
إىل  العودة  على  مع شرييهان  االتفاق 

الساحة الفنية دون تفاصيل.
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احلفاظ  يف  كبريآ  دورآ  الغذائية  واملكمالت  الفيتامينات  تلعب 
على صحة اإلنسان، حيث حيتاج اجلسم إىل توازن الفيتامينات 
واملعادن والعناصر الغذائية الضرورية حتى يكون جسمآ صحيحآ، 
الفيتامينات  نقص  يؤدي  حيث  األمراض،  من  وخاليا  وسليمآ، 
واملواد اهلامة يف اجلسم إىل ظهور العديد من األمراض اخلطرية 
يعرفه  وما ال  وتؤثر على صحته وحياته،  الشخص،  تهدد  اليت 
حتدث  اخلطرية  األمراض  من  كبريآ  عددآ  هناك  أن  الكثريين 
باألساس نتيجة نقص كبري يف الفيتامينات والعناصر الغذائية 
اليت حيتاجها اجلسم، وقد تتحسن حالة املريض إن حصل اجلسم 
على ما يكفيه من هذه املواد اهلامة، واملفيدة، ومن ابرز العناصر 

الغذائية الضرورية للجسم هي السيلينيوم، واألوميجا 3 .

السيلينيوم :

اجلسم،  حيتاجها  اليت  املهمة  العناصر  أحد  هو  السيلينيوم  يعد 
والسلينيوم من العناصر اهلامة اليت تنتمي لفئة األمالح املعدنية، 
واملتواجدة يف املواد الطبيعية كالغذاء، وحتى يف األرض، ويعترب 
السيلينيوم من مضادات األكسدة القوية، اليت تساعد على إمتام 
ترافق  إن  خصوصًا   ، اجلسم  يف  احليوية  العمليات  من  الكثري 
السيلينيوم مع فيتامني هـ، وللسيلينيوم فوائد متعددة وكثرية 
للجسم، وعلى الرغم من أن اجلسم ال حيتاج السيلينيوم بنسبة 
كبري مثل باقي األمالح املعدنية، إال أن نقصه يسبب العديد من 

األمراض واملشكالت الصحية اخلطرية .

األوميغا 3 :

إن األوميغا 3 هو أحد األمحاض الدهنية غري املشبعة اليت حيتاجها 
اجلسم، وعلى مدى فرتة طويلة، ومن خالل العديد من الدراسات 
األمراض،  من  العديد  مقاومة  يف  فعاليته   3 األوميجا  أثبت 
من   3 األوميغا  إعتبار  ميكن  وال  عالجها،  يف  أيضآ  واملساعدة 
فالدهون  اجلسم،  صحة  على  خطرآ  تشكل  اليت  الدهنية  املواد 
ُتسّبب ارتفاع الكولسرتول، وغريها من األضرار الصحية اخلطرية، 
إال أّن أوميغا 3 خيتلف عنها، فهو محض دهين غري مشبع، يعاجل 
املشكالت اليت تسببها الدهون املشبعة، ويقي اجلسم من العديد 
من األمراض، وال ينتج اجلسم األوميغا 3 على الرغم من إحتياجه 
له، ويعتمد اجلسم يف احلصول عليه على األطعمة واملواد الغذائية 
املفيدة اليت حتتوي على األوميغا 3، حتى حيصل اجلسم على ما 

حيتاجه من هذا احلمض اهلام .

فوائد االوميغا 3

تتناوله  عندما  وذلك  العقلية،  الرضيع  الطفل  قدرات  يقوي 
اليت  اآلالم  عالج  يف  كبرية  أهمية  له  احلمل.  فرتة  يف  املرأة 
تصيب املفاصل والعمل على تقويتها. يعمل على تقوية وتطوير 
عندما  الرضع، وذلك  األطفال  عند  والبصرية  السمعية  القدرات 

تتناوله املرأة احلامل يف فرتة محلها.
 حيافظ على صحة وسالمة الرئة، ومحايتها من التعرض للكثري 
اإلصابة  من  اإلنسان  محاية  على  عالية  قدرة  له  األمراض.  من 
مبرض الزهامير، باإلضافة إىل قدرته على صبغ الشبكية. يقي 
اإلنسان وحيميه من التعرض لبعض األمراض النفسية كالكآبة. 

يساعد الطفل على زيادة تركيزه وقدراته الذهنية. 
حيمي القلب وجينبه خطر اإلصابة بالكثري من األمراض املتعلقة 
به. له دور كبري يف تنظيم ضربات القلب، واليت هلا تأثري خطري 
على فقدان اإلنسان حلياته، نتيجة حلدوث توقف مفاجئ للقلب.

 حيمي اإلنسان من التعرض حلدوث جتلط يف الدم، والذي ينتج 
عنه اإلصابة باألزمات القلبية والتجلطات. 

جينب اإلنسان من التعرض الرتفاع يف معدالت ثالثي اجللسرين. 
مينع الكولسرتول والدهون من أن ترتسب على جدار الشرايني، 

واليت تعمل على تعرضها للتصلب. 
جيعل الشرايني بأفضل حال، وذلك من خالل محايتها من أي خطر 
قد تتعرض له. يساعد اإلنسان على ختفيض ضغط دمه بنسب 
قليلة. له دور كبري يف إنقاص الوزن لألشخاص الني يعانون 

من السمنة. 
له أهمية كبرية بالنسبة لألشخاص املدخنني، وتكمن أهميته يف 
اإلصابة  من  العني  حيمي  والشرايني.  والقلب  الرئتني  تقوية 

باجلفاف، وحيد من األعراض املرافقة له. 
يعمل على احلد من اإلصابة بااللتهاب اجلفون، وذلك من خالل 
الدمعية.  الغدد  الذي حتتويه  واملاء  الزيت،  إفراز  عمل  حتسني 
يساعد اجلسم على رفع نسبة الكولسرتول املفيد له. يتميز بأنه 
حيتوي على نسب معينة من األمالح اليت حيتاج هلا جسم اإلنسان، 
ومن أهمها اليود الذي له أهمية كبرية يف عملية النمو والبناء 

الالزمة للخاليا. 
العصيب  كاجلهاز  اجلسم؛  أجهزة  تنشيط  على  عالية  قدرة  له 

تعرف على اهم فوائد االوميغا 3 والسيلينيوم لعالج مرض السرطان

مبرض  اإلصابة  خطر  من  اإلنسان  يقي  والتناسلي.  والعضلي 
الربوستاتا. له دور كبري يف منح البشرة الرتطيب الالزم هلا.

فوائد السيلينيوم

يعدُّ السيلينيوم من مضادات األكسدة اليت تزيل اجلذور احلرة، 
وتقّلل تواجدها من خالل تقليل أكسدة الدهون، كما أّنه يصلح 
اخلاليا املتضّررة، وقد أظهرت العديد من الدراسات أّنه حيمي من 
جمموعة من أمراض السرطان وخاّصة سرطان اجللد، والربوستاتا، 
والقولون واملستقيم، وسرطان الرئة. باإلضافة إىل تقليل عالمات 

الشيخوخة املبكرة، مثل: التجاعيد والبقع اجللدية، والرتهل.

الكوليسرتول  مستوى  وارتفاع  القلب،  بأمراض  نقصه  يرتبط 
يف الدم، والسكتات الدماغّية، والعقم، وتدهور صّحة كّل من: 

م الربوستاتا. الكبد، والبنكرياس، وتضخُّ

قشرة  ظهور  ومنع  تساقطه،  من  والتقليل  الشعر،  صحة  يعّزز 
الرأس.

يقّوي جهاز املناعة، فهو يعّزز قوة األجسام املضادة التابعة جلهاز 
والبكتريية،  الفريوسية،  الغريبة  األجسام  تدمر  واليت  املناعة، 

والفطرية، اليت تتسّبب يف العديد من األمراض.

حيمي من اإلصابة بالتهابات املفاصل، والعظام.

كمّية  ينظم  اجلسم، فهو  الكلّي يف  األيض  معدل  على  يسيطر 
هرمون الغدة الدرقّية.

حيمي من اإلصابة مبرض »كاشني بيك« الذي يسبب التأخر 
يف النمو.

اهمية السيلينيوم واألوميغا 3 يف عالج مرض السرطان :

أجريت العديد من الدراسات لبحث فوائد السيلينيوم واألوميجا 
3، وقد توصلت أكثر من دراسة إىل أهمية هذين العنصرين يف 
عالج مرض السرطان، واليت قد تقضي عليه متامآ، خاصة إن كان 

املرض يف بدايته، ومل يتطور بشكل كبري .

الباحثون  أكد  وقد  إيطاليا،  يف  األوىل  الدراسة  أجريت  وقد 
الغنية  األطعمة  على  احلصول  أن  الدراسة  هذه  اإليطاليون يف 
اخلاصة  الغذائية  املكمالت  تناول  حتى  أو  بالسيلينيوم، 
بالسيلينيوم، يساعد يف خفض إحتمال اإلصابة مبرض السرطان، 
وخاصة سرطان األمعاء الغليظة، بنسبة تصل إىل 40 %، كما 
أنه ميكن للسيلينيوم أن يعاجل مرض السرطان يف مراحل ظهوره 

املبكرة .

وقد أكدت على صحة الدراسة اإليطالية دراسة أخرى، فقد توصل 
املتحدة  الواليات  يف  الصحية  العلوم  احباث  مركز  من  باحثون 
االمريكية، ان اتباع نظام غذائي غين بامحاض اوميجا 3، يقلل 
من خطر االصابة بسرطان االمعاء الغليظة وبنسبة 40% تقريبا 
أيضآ، حيث أوضح الباحثون أن االوميجا 3 به نسبة من مضادات 
االكسدة، وإحتياج اجلسم له يسبب العديد من املخاطر، كزيادة 

إحتمال اإلصابة باألورام اخلبيثة .

بأهمية  الباحثون  نصح  وقد   :  3 واألوميغا  للسيلينيوم  مصادر 
احلصول على السيلينيوم واألوميغا 3 من خالل مصادر طبيعية، 
دون اللجوء للمكمالت الغذائية إال باستشارة الطبيب، ومن أهم 
املصادر الطبيعية اليت جيب اإلهتمام بها هي حلم الدجاج واألبقار، 
باإلضافة إىل املكسرات، واألمساك اليت تعد أهم مصادر األوميغا 

3، مثل املاكريل، والتونة، والسردين، والسبانخ، وبذور الكتان، 
املفيدة  الغذائية  املواد  الصويا، وغريها من  والكيوي، وحبوب 

واهلامة .

طرق الوقاية من السرطان

الطبيعّية،  املواد  على  يرتكز  صحّي،  غذائي  بربنامج  االلتزام   –
احلافظة،  املواد  والفواكه، واألمساك، وبعيدًا عن  كاخلضراوات 
واملقالي،  احلمراء،  واللحوم  املشبعة،  والدهون  واملعّلبات، 
وصبغات  املهدرجة،  والزيوت  الفحم،  على  املشوّية  واللحوم 

الطعام الصناعّية.

– االبتعاد عن مجيع أشكال التبغ، وجتّنب شرب األرجيلة، االبتعاد 
عن التدخني السليّب، بعدم مرافقة األشخاص املدّخنني. ممارسة 
والرشاقة،  البدنية  اللياقة  على  واحلفاظ  الرياضّية،  التمارين 
وجتّنب الوقوع يف فخ السمنة وتراكم الدهون، وعدم اإلفراط يف 
تناول املواد اليت حتتوي على سعرات حرارية عالية، اليت تسبب 

أنواعًا عديدة من الّسرطانات.

– عدم تناول الكحول أبدًا، فباإلضافة إىل أن تناوهلا حرام، فهي تعترب 
سببًا رئيسّيًا لإلصابة بالّسرطان، خصوصًا سرطان الكبد، وسرطان 

الثدي، وسرطان القولون.

– عدم التعّرض لإلشعاعات قدر اإلمكان، مثل: أشعة إكس، وإشعاع 
الشمس  واقي  واستخدام  البنفسجية،  فوق  واألشعة  الرادون، 

بشكٍل دائم.

– االبتعاد عن مجيع أنواع الّسموم، اليت تنتجها املصانع، وحمطات 
والبنزين،  العطرية،  األمينات  والبيئة من حولنا، مثل:  التنقية، 

والعديد من املركبات الكيميائّية اخلطرة، والكلور.

خصوصًا  للسرطان،  املسّببة  بالفريوسات  العدوى  -جتّنب 
اليت  والفريوسات  بااللتهاب،  الكبد  تصيب  اليت  الفريوسات 

تنتقل عن طريق االتصال اجلنسّي، وأخذ احلقن اإلبرّية

– تناول جرعة خمّففة من اإلسربين، إذ ُيعترب األسربين من األدوية 
اليت متنع اإلصابة بسرطان القولون، وسرطان غدة الربوستات

أواني  أو  أو بالستيكية،  آنية معدنّية،  الطعام يف  عدم حفظ   –
خمدوشة، واحلرص على استخدام آنية طبخ ال تلصق، وخالية من أي 
خدوش. االلتزام بالنظافة الشخصّية، واستخدام املاء والصابون 
الزيتون،  زيت  وصابون  الغار،  صابون  مثل:  فقط،  الطبيعي 
وجتّنب الصوابني املصّنعة قدر اإلمكان، الحتوائها على مرّكبات 

الرتيلوسان، اليت تهّيج اخلاليا الّسرطانية.

– إجراء الفحص الدوري للّسرطان، مرة كل ستة أشهر، للكشف عن 
خلو اجلسم من أية أورام حمتمل أن تتحّول إىل سرطان، البدء بالعالج 
األشخاص  قبل  من  خصوصًا  املرض،  يتفاقم  أن  قبل  املبّكر، 
وأكثر  بالّسرطان،  لإلصابة  وراثي  عائلّي  تاريخ  لديهم  الذين 
وسرطان  الثدي،  سرطان  بالوراثة،  عالقة  هلا  اليت  الّسرطانات 

غدة الربوستات.

– عدم إنهاك اجلسم باألعمال اليومّية، والبعد قدر اإلمكان عن التوتر 
والقلق، الذي يضعف مناعة اجلسم، واخللود للراحة قدر املستطاع.

تسّبب  اليت  التكنولوجيا  وسائل  استخدام  يف  اإلفراط  عدم   –
والكومبيوترات،  النقالة،  اهلواتف  مثل:  الّسرطان،  إشعاعاتها 
واستخدام مساعات األذن إلجراء املكاملات، بداًل من وضع اهلاتف 

على األذن مباشرًة.
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توقع مواجهة وشيكة...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

إلنشاء  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أثاره  مشروعًا  كثب 
»مناطق« تؤوي السوريني اهلاربني من املعارك. 

وأعلنت »حركة أحرار الشام«، اليت تعد أبرز الفصائل املعارضة يف 
سورية، يف بيان اخلميس: »شهدت ثورتنا املباركة خالل الساعات 
إىل  بالثورة  تنزلق  كادت  اليت  االعتداءات  من  سلسلة  املاضية 
هاوية االحرتاب الشامل«. ومن هذا املنطلق، أضافت احلركة، أنها 
»تقبل انضمام إخوانها يف ألوية صقور الشام، وجيش اإلسالم- 
الشامية- قطاع حلب  الشام، واجلبهة  ثوار  إدلب، وكتائب  قطاع 
الغربي، وجيش اجملاهدين، وجتمع »فاستقم كما أمرت« وغريهم 
اعتداء  »أي  أن  الشام«  »أحرار  وأكدت  والسرايا«.  الكتائب  من 
على أحد أبناء احلركة املنضمني إليها أو مقراتها هو مبثابة إعالن 
قتال لن تتوانى حركة أحرار الشام يف التصدي له وإيقافه مهما 

تطلب من قوة«.
الشام« ضد  فتح  »جبهة  لـ  بهجوم  الثالثاء  االشتباكات  واندلعت 
معسكر لفصيل »جيش اجملاهدين«، ما أدى إىل معارك توسعت 
الحقًا لتشمل فصائل إسالمية معارضة أخرى، بينها »حركة أحرار 
»املرصد  وأفاد  الشام«.  و»صقور  الشامية«  و»اجلبهة  الشام« 
السوري حلقوق اإلنسان« بـ »معلومات لدى جبهة فتح الشام عن 
أن هناك فصائل على األرض تبّلغ التحالف الدولي بقيادة واشنطن 
بتحركات مقاتليها وقيادييها على األرض«. وقال مصدر يف وزارة 
اخلارجية الرتكية اخلميس، إن تركيا تعترب كاًل من »داعش« و»جبهة 
مجاعتني  الشام«،  فتح  »جبهة  باسم  اآلن  ُتعرف  اليت  النصرة« 

إرهابيتني وتتصرف وفقًا لذلك.
وبدا أن الكرملني فوجئ بإعالن الرئيس ترامب أنه وّجه أوامر اىل 
وزارتي اخلارجية والدفاع لدراسة إقامة »مناطق آمنة« يف سورية، 
وقال الناطق بامسه دميرتي بيسكوف إن واشنطن مل تبلغ الروس 
خبططها و»مل تتشاور معنا يف هذا املوضوع. هذا قرار سيادي«، 
احملتملة  العواقب  »دراسة  إىل  ترامب  الرئيس  إدارة  دعا  لكنه 
خلطوة من هذا النوع«، معتربًا أن تأثرياتها قد تكون سلبية جدًا، 
وتسفر عن تعميق أزمة الالجئني كما قد تؤدي اىل عواقب أخرى.

خالل  أوغلو  مفيت  حسني  الرتكية  اخلارجية  باسم  الناطق  وقال 
الدراسة  تلك  نتيجة  ما سيكون  »املهم  أنقرة:  مؤمتر صحايف يف 
آمنة(  مناطق  )إنشاء  اقرتحنا  بها...  ستخرج  اليت  التوصية  ونوع 
سورية  بني  احلدود  على  جرابلس«  األفضل  املثال  البداية.  منذ 
وتركيا، مشريًا إىل أن آالف السوريني يعودون إىل هذه املدينة 
اليت استعادها عناصر املعارضة السورية يف آب )أغسطس( بدعم 

من اجليش الرتكي من أيدي تنظيم »داعش«.
وأعلنت موسكو أمس االول، أن طائرات روسية وتركية شنت غارات 
»داعش«،  ضد  قتاهلا  يف  حلب  مشال  السورية  للمعارضة  دعمًا 
نتيجة اتفاق عسكري بني الطرفني ُوقع بداية العام. وقال أمحد 
بن سعيد الرميحي مدير املكتب اإلعالمي يف وزارة اخلارجية لوكالة 
األنباء القطرية، إن الدوحة ترحب بتصرحيات ترامب، وأكد »ضرورة 
توفري مالذات آمنة يف سورية وفرض مناطق حظر جوي )وهو ما( 

يضمن سالمة املدنيني«.
يف نيويورك، قوبل اقرتاح ترامب بدعم أولي من بريطانيا وفرنسا، 
على رغم تأكيد فرنسا »ضرورة البحث يف التحديات اليت ترافق 
هذه الفكرة«. وقال السفري الفرنسي يف األمم املتحدة فرنسوا 
ديالتر قبل جلسة جمللس األمن حول الوضع اإلنساني يف سورية، 
األمريكية  اإلدارة  مع  عالية  بإجيابية  للعمل  »مستعدة  فرنسا  إن 
والشركاء اآلخرين على تطبيق هذه الفكرة، اليت لطاملا أيدناها منذ 
سنوات« مشريًا يف الوقت ذاته إىل أنها »فكرة ال تزال طازجة« 

من جانب واشنطن.
سنوات  منذ  الفكرة  هذه  على  منفتحني  كنا  »لطاملا  وأضاف:   
وأشهر، وندرك التحديات اليت تأتي مع هذه الفكرة، لكننا جاهزون 
دور  أن  ديالتر  وأكد  األمريكية«.  اإلدارة  مع  جدًا  بإجيابية  للعمل 
األمم املتحدة »جيب أن يبقى مركزيًا يف العملية السياسية« يف 
سورية، وقال إن املوقف الفرنسي حاليًا متمسك بـ »احلذر الكبري« 
يف  املركزي  املتحدة  األمم  دور  وتأكيد  املقبلة،  املرحلة  حيال 

العملية السياسية.
يف  املفاوضات  حنو  إجيابية  خطوة  كانت  »آستانة  أن  وأضاف   
دي  ستيفان  سورية  إىل  اخلاص  املبعوث  نشجع  وهلذا  جنيف، 
املقبل«.  الشهر  جنيف  ملفاوضات  اإلعداد  حنو  ليتقدم  ميستورا 
وأوضح أنه »جيب االستمرار يف احلذر الكبري بالنسبة إىل احرتام 
وقف النار ووصول املساعدات اإلنسانية، حبيث تكون هذه األمور 
حمرتمة بالكامل«، وشدد على أن »دور األمم املتحدة جيب أن يبقى 
للتوصل إىل تسوية  السياسية،  العملية  يف املقدمة واملركز يف 

فعلية مبنية على وقف النار وانتقال سياسي« يف سورية.
بريطانيا  إن  نيويورك،  يف  الربيطانية  البعثة  باسم  ناطق  وقال 
»ستدعم أي جهد ينهي العنف وينقذ أرواح السوريني، ونتطلع قدمًا 
إىل العمل من قرب مع اإلدارة األمريكية يف شأن سورية والكثري 

من التحديات الدولية األخرى اليت تواجه األسرة الدولية«.
وأفاد ديبلوماسيون بأن تطبيق فكرة املناطق اآلمنة »إما أن يتم 
عرب غطاء دولي يؤمنه جملس األمن، وهذا مستبعد بسبب الرفض 
الروسي، أو أن يتم بشكل أحادي من طريق التحالف الذي تقوده 

الواليات املتحدة، وهذا سيحتم التنسيق مع روسيا ميدانيًا«.
لـدستور  الروسية  املسّودة  نسخة  على  احلصول  مت  ذلك،  إىل 
»اجلمهورية السورية« ويقع يف 85 مادة و24 صفحة وعلى تعديالت 

مع  وطهران  موسكو  إىل  وُأرسلت  دمشق  مسؤولون يف  وضعها 
دراسة قانونية تضمنت الكثري من التعديالت، بينها إلغاء »مجعية 
املناطق« ومناطق »احلكم الذاتي الكردي« والسماح بانتخاب رئيس 
أن يرتشح  التوالي« ما يعين  »واليتني على  لـ  اجلمهورية احلالي 

الرئيس بشار األسد لدى انتهاء واليته يف 2021.

 رئيس املكسيك يلغي...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

جيمعنا«، ومتعهدًا الدفاع عن »حقوق املهاجرين املكسيكيني« على 
التجاري  »العجز  »تويرت«:  موقع  على  ترامب  وكتب  أراضيها.  
األمريكي مع املكسيك يبلغ 60 بليون دوالر«. واعترب أن »اتفاق 
الواليات  يضّم  الذي  )نافتا(،  الشمالية«  ألمريكا  احلرة  التجارة 
إعادة  إىل  األمريكي  الرئيس  ويسعى  وكندا  واملكسيك  املتحدة 
البالد خسائر  ويكّبد  واحد  اجتاه  »يعمل يف  التفاوض يف شأنه، 
هائلة على مستوى الوظائف والشركات«. وأضاف: »إذا مل ترغب 
املكسيك يف دفع مثن تشييد اجلدار، الضروري جدًا، سيكون من 

األفضل إلغاء اللقاء« مع بينيا نييتو.
أبلغ  أنه  معلنًا  ترامب،  لدعوة  املكسيكي  الرئيس  »استجاب«  و 
البيت األبيض أنه لن يزور الواليات املتحدة للقائه. واستدرك أنه 

يرغب يف العمل مع واشنطن إلبرام صفقات مفيدة للجانبني.
اليسارية  أوبرادور، زعيم املعارضة  لوبيز  مانويل  أندريس  وكان 
يف املكسيك واملرشح النتخابات الرئاسة، اقرتح »رفع دعوى أمام 
اإلنسان  حقوق  النتهاكها  األمريكية،  اإلدارة  ضد  املتحدة  األمم 

و)ممارستها( متييزًا عرقيًا«.
وتزامن توقيع ترامب األربعاء مرسومًا يأمر بتشييد اجلدار على حدود 
املكسيك، مع وصول وفد مكسيكي يقوده وزير اخلارجية لويس 
فيديغاراي، إىل البيت األبيض إلجراء حمادثات مع مسؤولني يف 
اإلدارة اجلديدة. وأثار توقيت توقيع املرسوم غضبًا يف املكسيك، 
إذ رأى فيه ساسة بارزون ازدراًء متعمدًا جلهود احلكومة لالخنراط 

مع ترامب.
الغالبية  وزعيم  راين  بول  األمريكي  النواب  رئيس جملس  وأعلن 
يف جملس الشيوخ ميتش ماكونيل، أنهما خيططان لتمرير قانون 

خيّصص 15 بليون دوالر لتشييد اجلدار.
الواليات  يف  صاخب  سجال  مع  املكسيك  مع  التوتر  وتزامن 
املتحدة، إذ يعتزم ترامب جتميد برنامج الستقبال الجئني، ووقف 
منح تأشريات دخول لرعايا سبع دول شرق أوسطية ترى اإلدارة 
األمريكية أنها قد تشّكل تهديدًا إرهابيًا، هي العراق وسورية وإيران 
والسودان وليبيا والصومال واليمن. وتعهدت مدن أمريكية تشّكل 
الرئيس اجلمهوري، متجاهلة  تدابري  »مالذات« ملهاجرين، مواجهة 
تهديده حبرمانها من باليني الدوالرات من األموال الفيديرالية. لكن 
ترامب رفض احلديث عن فرضه »حظرًا على جميء املسلمني« إىل 
الواليات املتحدة، الفتًا إىل أن قراره يطاول »دواًل تشهد أعمااًل 

إرهابية على نطاق واسع«.
مادلني  السابقة  األمريكية  اخلارجية  وزيرة  أعلنت  املقابل،  يف 
أولربايت، أنها مستعدة لتسجيل نفسها بوصفها مسلمة، تضامنًا 
مع املسلمني. وكتبت على »تويرت«: »ترّبيت بوصفي كاثوليكية، 
وأصبحت )تابعة للكنيسة( األسقفية، واكتشفت الحقًا ان عائليت 
أنا مستعدة ألن أسّجل نفسي مسلمة، تضامنًا«.  كانت يهودية. 
األفراد من كل  أمام  أن تبقى مفتوحة  »أمريكا  أن على  واعتربت 

األديان واخللفيات«.
إىل ذلك، وّقع ترامب أمس االول، مرسومًا بفتح حتقيق يف شأن 
تشرين   8 يف  ُنظمت  اليت  الرئاسة  انتخابات  »تزوير«  بـ  مزاعم 
الثاني )نوفمرب( املاضي. وأعلن البيت األبيض أن الرئيس سيزور 
مقّر وزارة الدفاع اليوم، حيث سيّطلع على تقويم شامل ملسائل 

األمن القومي.
وأوردت صحيفة »نيويورك تاميز« أن إدارة ترامب ُتعد مرسومني 
ينّصان على تقليص أو إلغاء املساهمة املالية للواليات املتحدة يف 

وكاالت تابعة لألمم املتحدة ومنظمات دولية، ومراجعة معاهدات.
بينها  أمريكية،  حكومية  وكالة   12 من  أكثر  يف  عاملون  وأّسس 
»وكالة الطريان والفضاء األمريكية« )ناسا(، شبكة حسابات غري 
حماوالت  يعتربونه  ما  تتحدى  »تويرت«،  على  ملؤسساتهم  رمسية 
جيريها ترامب لوقف البحوث الفيديرالية حول االحتباس احلراري، 

وحبوث علمية أخرى.
يف غضون ذلك، أفادت وكالة »رويرتز« بأن ثالثة ديبلوماسيني 
مساعد  ستار  غريغوري  هم  مناصبهم،  تركوا  بارزين  أمريكيني 
وزير اخلارجية لشؤون األمن الديبلوماسي، وميشيل بوند مساعدة 
وزيرة اخلارجية للشؤون القنصلية، وتوم كاونرتميان وكيل الوزارة 

لشؤون احلّد من التسلح واألمن الدولي.
ومل يتضح هل أن رحيلهم جزء من العملية االنتقالية العادية يف 
الوزارة بعد تسّلم اإلدارة اجلديدة مهماتها، أم أنه انسحاب منّسق 
لديبلوماسيني خدموا يف إدارة الرئيس الدميوقراطي باراك أوباما؟

ترجيح نزوح ربع ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

النازحني من نينوى واحلوجية، بعد استكمال حترير اجلانب األيسر 
للموصل بلغ 191 ألفًا، عاد منهم 37 ألفًا«، وأن »الوزارة اختذت 
املوصل  أحياء  إىل  نينوى  شرق  من  العودة  لتسهيل  إجراءات 
احملررة«، وأكد أن »خطة العودة تشمل 90 ألف نازح خالل شهر، 

البالد أكثر من مليون و600 ألف،  العائدين يف كل  وبلغ عدد 
وأطراف  ودياىل  واألنبار  الدين  صالح  حمافظات  يف  خصوصًا 

بغداد«.
وتوقع »نزوح أكثر من 250 ألفًا من سكان اجلانب األمين خالل 
عمليات التحرير الوشيكة«، وزاد أن »احلكومة مستعدة الستقبال 
هذه األعداد فضاًل عن تأمني احلاجات الضرورية«، وأكد »مصادقة 
اللجنة العليا للنازحني على قرار يقضي بصرف 500 ألف دينار 

)400 دوالر( لكل عائلة تعود إىل منطقتها احملررة«.
وأفادت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق )يونامي( يف بيان، 
العميق  قلقهم  عن  يعربون  اإلنساني  اجملال  »الشركاء يف  بأن 
إزاَء حمنة ما ُيقدر بـ750 ألف مدني يعيشون حاليًا يف املناطق 
الغربية من املوصل، بعد مئة يوٍم من بدء العمليات العسكرية 
املعركة  تبدأ  »أن  وتوقعت  املدينة«،  على  السيطرة  الستعادة 

خالل أسابيع«.
ونقل البيان عن منّسقة الشؤون اإلنسانية يف العراق ليز غراندي، 
قوهلا إن »اجلهات الدولية تشعر باالرتياح ألن الكثري من سكان 
شرق املوصل متكنوا من البقاء يف منازهلم«، وأعربت عن أملها 
يف أن »يتم تأمني كل شيء حلماية مئات اآلالف من املقيمني 
يف اجلانب الغربي، فهم معّرضون للخطر الشديد وخنشى على 
حياتهم«. وأضافت أن »التقارير الواردة من داخل هذا اجلانب 
حُمِزنة والشركاء يف اجملال اإلنساني غري قادرين على الوصول 
الوضع بشكل  الدالئل ُتشري إىل تدهور  أنَّ كل  إال  إىل هناك، 
الغذائية األساسية مرتفعة للغاية، واملياه  حاد، وأسعار املواد 
والكهرباء متوافرتان بشكٍل متقّطع، وأسر كثرية تأكل مرة واحدة 

يف اليوم، كما اضطر بعضها إىل حرق األثاث للتدفئة«.
وتابعت أن »اجلهات الدولية ال تعرف ما الذي سيحدث يف غرب 
املوصل، لكنها ال تستبعد حدوث ما يشبه احلصار، أو موجة نزوح 
تقريبًا،  مدنيون  املوصل  ضحايا  »نصف  أن  موضحة  مجاعي«، 
ونعرف أّن ذلك يعود إىل استهداف املدنيني بشكٍل مباشر«. ومل 
ختف قلقها من »الوضع اإلنساني السيئ يف املناطق اخلاضعة 
لسيطرة داعش«، مضيفة أن »من امُلرعب التفكري يف األخطار 
اليت يواجهها سكان هذه املناطق، إذ ميكن أْن ُيقتلوا بالعبوات 
الناسفة، أو أثناء تبادل إطالق النار، أو يتم استخدامهم دروعًا 

بشرية«.
إنسانيًا خالل  تبّنت مفهومًا  العراقية  األمنية  »القوات  أن  ورأت 
خطتها«،  أساس  يف  املدنيني  محاية  وضعت  حني  عملياتها، 
وتابعت أن »الشركاء يف اجملال اإلنساني يرحبون بهذا النهج، 
وجيددون دعوتهم كل أطراف الصراع إىل التزام القانون الدولي 

اإلنساني حلماية املدنيني، وضمان حصوهلم على املساعدات«.

عون يلّوح: اما ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

حرية  على  والوالية  الوصاية  زمن  وينهي  االنتقائية  غيوم  ويبدد 
واالنتخابات  شكلت  واحلكومة  ملئت  الرئاسة   . واالختيار  القرار 
النيابية تنتظر القانون وال انتخابات من دون قانون وللرئاسة كل 
الصالحيات الدستورية لرتمجة وجتسيد هذا املوقف وفاء بالقسم 
وضنا بالعهد والتزاما بالوعد  الذي قطعه الرئيس امام اهلل ولبنان 
واللبنانيني . هذا الوعد الذي يرتمجه العهد تباعا بسيادة الدولة 
والقانون .  جرمية قتل جميد اهلاشم لن متر دون عقاب والقاتل 
لن يفلت من القصاص . الدولة اللبنانية طلبت والدولة السورية 
جتاوبت واجملرم قريبا سيسلم اىل لبنان وجتري عليه احكام العدالة 

اللبنانية.

املفتي دريان
االول  امس  مساء  احلريري،  الوزراء سعد  رئيس جملس  استقبل 
األعلى  اإلسالمي  الشرعي  اجمللس  الوسط«،  »بيت  يف  اخلميس 
خالل  وجرى  دريان،  اللطيف  عبد  الشيخ  اجلمهورية  مفيت  برئاسة 

اللقاء عرض جململ التطورات يف لبنان.
وقال دريان بعد اللقاء: »لقد كان من الطبيعي اليوم أن ألتقي 
مع أخواني أعضاء اجمللس اإلسالمي الشرعي األعلى بدولة رئيس 
احلكومة سعد احلريري، الذي هو عضو طبيعي يف اجمللس. وقدمنا 
أخرجت  اليت  اإلنقاذية  مبادرته  على  القلبية، وشكرناه  تهانينا  له 
لبنان مما كان فيه من أزمات كثرية ووضعت األمور يف نصابها، 
وأصبح لدينا رئيس للجمهورية العماد ميشال عون، وأصبح لدينا 
واجمللس  احلريري،  الرئيس  برئاسة  اهلل  شاء  إن  فاعلة  حكومة 

النيابي يعمل إلجناز الكثري من األمور املطلوبة«.
الشرعي  اجمللس  يف  به  نقوم  ما  أجواء  يف  »وضعناه  أضاف: 
اإلسالمي األعلى من نهوض وعمل على حتصني املؤسسات الوقفية 
التابعة للمجلس، واستمعنا إىل توجيهاته. كما أطلعنا بدوره على 
سري العمل احلكومي، وحنن نتطلع باستبشار هذه احلكومة ونأمل أن 
تعمل كفريق متكامل وتغلب مصلحة املواطنني والوطن يف دراسة 

كل امللفات اليت توضع على طاولة البحث«.
انتخابي  قانون  ينتظرون صدور  اللبنانيون  »بالطبع  قائال:  وختم 
قانون  على  السياسية  القوى  توافق  مع  أننا  نقول  وحنن  جديد، 
جديد، ونأمل أن تتم االنتخابات النيابية يف موعدها احملدد وضمن 
املهل القانونية، وأملنا بأن يكون لدينا إن شاء اهلل جملس نيابي 
برئاسة  احلكومة  من  نأمل  كما  ليمثلهم،  اللبنانيون  خيتاره  جديد 
الرئيس احلريري ومن فخامة رئيس اجلمهورية الكثري من اإلجنازات 
اليت حتسن أوضاع معيشة اللبنانيني لكي يشعروا أنهم يف وطن 

آمن بالفعل ومستقر ومزدهر«.

تتـمات

 2017 الثانـي  كانـون   28 Saturday 28 January 2017السبت 
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متفرقات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

عرض موقع نيوز. كوم األسرتالي قائمة مكونة من 20 من األغذية 
ال تكسب اجلسد سعرات حرارية زائدة.

العام  الذين يبدأون نظاما غذائيا للتخسيس يف  وبالنسبة هلؤالء 
اجلديد، فإن قائمة هذه األطعمة صفرية السعرات احلرارية تفيدهم 
اجلسد  إكساب  دون  منها  كميات  تناول  يستطيعون  إذ  بشدة 
املزيد من السعرات، مما يؤدي إىل خسارة كيلوجرامات من الوزن 

الزائد.

الكرفس مثال يعد مثاال منوذجيا إذ انه ال حيتوي إال على ماء وألياف 
والبصل  واملشمش  والتفاح  الفراولة  القائمة  تشمل  كما  نبايتة، 

والبطيخ وغريها.

ورغم ذلك،  مثة خرباء تغذية ال يتفقون مع فكرة سلبية السعرات 
احلرارية.

األطعمة  حول  »الشائعات  قالت:  الطعام  خبرية  موسكفيتيز  ليزا 
لسعرات  اجلسد  حرق  فكرة  على  تعتمد  احلرارية  السعرات  سلبية 

حرارية أكرب هلضم الطعام أكثر مما حيتويه الطعام«.

جيعل  حراريا  سعرا   20 بقمية  خضروات  تناول  فإن  مثال،  ولذلك 
اجلسد يستخدم 30 سعرا حراريا هلضمه، فهل يعين ذلك وجود عجز 

10 سعرات؟ وأجابت اخلبرية: »ال بالطبع«.

اليوم سيجعلك  الكرفس مثال طول  »تناول  وفسرت ذلك قائلة: 
راغبا أكثر يف افرتاس أطعمة مليئة بالسعرات احلرارية لتعويض 

النقص، كاآليس كريم«.

السعراات  طريقة  جبدوى  يؤمن  هينسورد  دونالد  الدكتور  لكن 
على  اليت حتتوي  »األطعمة  وأضاف:  الوزن،  إنقاص  السلبية يف 
النشوية  غري  اخلضروات  من  وغريه  الكرفس  مثل  قليلة  سعرات 

تقدم سعرات قليلة جدا وتتطلب طاقة أكرب هلضمها«.

أي سعرات  اجلسد  تكسب  ال  أنها  نظريا  ذلك  »يعين  واستطرد: 
حبساب الطاقة املستهلكة يف هضمها لكن ال توجد دراسة علمية 

مؤكدة تثبت هذا التأثري«.

حرارية  سعرات  اجلسد  يكسب  ال  غذاء   20 بـ  قائمة  يلي  وفيما 
زائدة:

1- التفاح
2-الربقوق

3. الشمندر

موقع أسرتالي: 20 غذاء 0 سعرات 
حرارية
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4. الربوكلي
5. القرنبيط
6. الكرفس
7. اجلرجري
8. اخليار
9. الثوم

10. جريب فروت
11. الفاصوليا اخلضراء

12. كالي
13. الكرات
14. الليمون
15. اخلس
16. البصل

17. توت العليق
18. الفراولة

19. السويدي
20. البطيخ

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ذكر احتاد أطباء اجللدية يف أملانيا أنه ال توجد خماوف من ظهور 
الدهون على الشعر يف حالة غسله بصورة مستمرة. لكن األطباء 
بينوا أن اإلكثار من غسل الشعر يسبب مشاكل أخرى للشعر وقدموا 

بعض النصائح.

الشعر  غسل  ملساحيق  املصنعة  الشركات  من  الكثري  تكتب 
والشامبو عبارة »املنتج يصلح للغسل اليومي للشعر«. فيما ُينصح 
الذين يعانون من الشعر الدهين بعدم غسل الشعر باستمرار. لكن 

النصائح هذه ال عالقة هلا باحلقائق العلمية.

ونقل موقع »هايل براكسيز« األملاني عن طبيب اجللدية األملاني 
كريستوف ايبيش من مدينة ميونيخ قوله: »ميكن للمرء غسل الشعر 
باستمرار وكلما يريد. وال يؤثر ذلك على ظهور الدهن يف الشعر 
من عدمه«. ونوه الطبيب األملاني أنه جيب فقط استخدام شامبو 

معتدل لوقف تأثري الشامبو على ظهور الدهن يف الشعر.

لكنه من حياول اإلكثار جدا يف غسل الشعر قد يعاني من أعراض 
طبيب  ونصح  الشعر.  وجفاف  الرأس  قشرة  جفاف  منها  أخرى، 
الرأس  املنزلية لعالج جفاف  الوصفات  باستخدام  ليبيش  اجللدية 
مثل استخدام دهن الزيتون مع صفار البيض ومن ثم وضعه على 

قشرة الرأس ولرتكه لفرتة لكي يؤدي مفعوله.

فيما نصح موقع »أغسبورغر ألغيماينه« األملاني بعدم غسل الشعر 
اجللدية  طبيب  عن  املوقع  ونقل  االستحمام«.  »جل  باستخدام 
فولفغانغ كلي من احتاد أطباء اجللدية يف أملانيا قوله: »أن شامبو 
حيتويان على مواد خمتلفة عن بعضهما«.  الشعر و‘‘جل االستحمام‘‘ 
ويعمل »جل االستحمام« على جتفيف الشعر. ونصح الطبيب أيضا 
يسبب  ألنه  الشعر  غسل  يف  االستحمام«  »دهن  استخدام  بعدم 

ظهور شعر دهين.

غسل الشعر باستمرار ليس له 
عالقة بظهور الشعر الدهين

على الرغم من الرائحة الكريهة اليت يصدرها، يعترب الثوم الدواء 
األمثل عند اإلصابة بالرشح والزكام، حبسب نتائج دراسة نشرت 
موقع  باحثو  وتناوهلا   )Journal of Nutrition( العلمية  اجمللة  يف 

.)prevention(

الينء  الثوم  من  جرامات   5 تناول  املشرتكني  من  الباحثون  طلب 
قبل أن يفحص الباحثون دمهم. وقد تبني بعد مرور ثالث ساعات 
أّن الذين تناولوا الثوم ارتفعت لديهم مستويات نشاط اجلينات 
املسئولة عن إنتاج خاليا الدم البيضاء لتعزيز جهاز املناعة، وكذلك 

اجلينات املسؤولة عن مكافحة السرطان.

مل يتمكن الباحثون من اكتشاف السبب أو اآللية اليت جتعل الثوم 
الثوم مواد غذائية  أنهم يعتقدون أن يف  الفريوس، غري  يكافح 
منها الفيتامني »س« واملعادن كالسيلينيوم، وبعض األنزميات 

واملركبات احملتوية على الكربيت وهي مسئولة عن ذلك.

لتجربة مفعول الثوم العالجي على نفسك، ينصح الباحثون بتقطيع 
الثوم وهرسه لتناوله أو استخدامه نيئًا يف السلطة، فتناوله نيئًا 
يفرز أنزميًا يدعى alliinase الذي يفرز األسيلني املتمّيز خبصائص 

مضادة للجراثيم.

 4 أطعمة جتميدها أفضل من 
تناوهلا طازجة

الثوم ملكافحة الرشح يف ثالث 
ساعات فقط

تتفضل الكثري من األمهات وربات املنازل شراء األطعمة اجملمدة 
ألنها تكون مقطعة ويتم غسلها وتنظيفها مسبًقا وجاهزة للتحضري 
يف أي وقت. مما يغنيهن عن القيام بكثري من املراحل وخباصة 

لدى تواجد األطفال يف املنزل، 

لكن البعض اآلخر من النساء يتفادى شراء األطعمة اجملمدة وخباصة 
الفواكه واخلضروات ألنها تفقد غذاءها بشكل كامل لدى جتميدها 

على األقل حبسب إعتقادهن.

سنفاجئك ببعض األطعمة اليت يفضل شراؤها جممدة:

اجلزر: اجلزر من أكثر األطعمة املغذية واملفيدة ألطفالك ألنه حيتوي 
على عدد كبري من مضادات األكسدة و«البيتا كاروتني« واليت 
التضرر  من  البشرة  ومحاية  النظر،  حتسني  على  بقدرتها  تعرف 
والشوائب، فضال عن الوقاية من أمراض عدة. تناول اجلزر طازجا 
مفيد جًدا لكن لدى جتميده حيتفظ بكل هذه الفوائد وال خيسرها 

مع الوقت.

غنية  ألنها  األخرى  والربوتينات  للحوم  نباتي  بديل  هي  البازالء: 
بالربوتني واأللياف واملغذيات الدقيقة، اال أن جتميدها يساهم يف 

اإلحتفاظ بكل هذه املنافع.

السبانخ: تناول السبانخ طازجة خيار ممتاز اذا قررت تناوهلا من 
املغذيات  من  جزًءا  ختسر  العملية  هذه  أثناء  أنها  اال  طهو  دون 
املتواجدة فيها. أما يف حال جتميدها فهي لن ختسر من مغذياتها 

أثناء الطهو امنا املاء فقط.

بغري  تكون  عندما  لكن  طازجة،  تناوهلا  لدى  أكثر  مغذية  الذرة: 
مومسها فأنت أمام خيارين، تناوهلا إما معلبة أما جممدة، لذا فعوضا 
يكون  حافظة ومضرة،  مواد  على  معلبة حبيث حتتوي  تناوهلا  عن 

تناوهلا جممدة اخليار األنسب لك.

اخلرب  هذا  إليك  الزائد،  وزنك  لتخسر  قاسية  تتبع محية  إذا كنت 
السار. يكفي أن تشاهد أفالم الرعب لكي حترق عددًا ال بأس به 

من السعرات احلرارية.

 فقد توصلت دراسة أجريت يف جامعة ويستمينسرت يف بريطانيا 
إىل أن مشاهدة هذه األفالم تساعد على حرق عدد من السعرات 
أو  اهلوائية  الدراجة  الذي ميكن خسارته عند ركوب  يساوي ذلك 

القيام باألعمال املنزلية. 

والحظ الباحثون أن عدد السعرات اليت خسرها أشخاص شاركوا يف 
الدراسة تراوحت بني 158 و184، تبعًا لشّدة اخلوف الذي شعروا به 
عند مشاهدتهم أفالم رعب. وأظهرت النتائج أن تلك األفالم تسبب 
الدم  وتدفق  القلب  عدد ضربات  وزيادة  النبض  مستوى  ارتفاع 
إليه، وبالتالي زيادة نسبة األدرينالني، ما يسمح حبرق السعرات 

احلرارية وخسارة الوزن. 

اجلسوا أمام شاشة التلفاز خلسارة 
الوزن يف أقل من ساعتني
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تتعجل األم جلوس مولودها منفردًا ألن ذلك يرحيها عند إطعامه 
وخيفف عليها عبء محله على ذراعيها طيلة الوقت، ولذلك تروج 
اجلدات بعض املعتقدات وتقول األمثال حول السن، الذي جيلس 

فيه املولود وحده حيث يعتقدن:
• عندما يبلغ املولود أربعة أشهر جيب أن جيلس وحده ودون مساعدة 

فيقلن: »ابن األربعة ربعوه وإن ما قعد بالكف اضربوه«.
• عندما تبلغ البنت سن ستة أشهر، يفرتض أن جتلس وحدها فتقول 

اجلدات: »بنت الستة ستتوها وإذا ما قعدت ال تغصبوها«.
• تعتقد األمهات أن جلوس املولود مبكرًا يعترب داللة على منو عظامه 

بشكل سليم وال يعرفن أن هناك تطورًا يف مراحل منو الطفل .

الدكتور حممد أبو داوود أخصائي طب األطفال يرى أن اخلطورة يف 
تأخر جلوس الطفل تكمن يف:

• عندما يصبح عمر الطفل ستة أشهر وال يستطيع اجللوس منفردًا سواء 
كان ولد أو بنت.

عند وضع املولود على سطح صلب مثل الطاولة ال يدفع األرض   •
بقدميه وهذه حركة هامة.

• هذه املؤشرات تشري إىل أن هناك خلال ً يف منو مخ الطفل وجيب أن 
تسارع األم إىل الطبيب وال تتأخر ألن األم هي الوحيدة القادرة على 

اكتشاف تطور منو الطفل.
• هذه األعراض مع أعراض أخرى تشري إىل أن هناك تأخرًا حركيًا أو 
عقليًا لدى املولود وكلما مت اكتشافه مبكرًا يكون العالج أفضل .

• 99% من القدرات العقلية واحلركية يكتسبها الطفل خالل السنتني 
األوىل من عمره وخالل هذه الفرتة يستجيب للعالج أسرع وأفضل.
• جيب أن تالحظ األم أن جلوس مولودها يكون صحيحًا مبعنى أن رأسه 
ال يقع على صدره حني حتاول إجالسه أو أن هناك » تطويح« أي حركة 
ينمو  أنه  تتأكد  وبالتالي  الطفل  جلوس  أثناء  للرأس  متزنة  غري 

بطريقة سليمة.
• قرب طريقة جلوس الطفل والسن اليت جيلس بها أحد املؤشرات على 

سالمته وسالمة خمه فال تستهيين بها.

معتقدات خاطئة عن جلوس 
املولود

القيام بعدة خطوات حنو  والدتك ملولودك اجلديد يعين أن عليك 
طفلك احلالي الذي يكرب املولود بعدة أعوام، ولذلك جيب أن تكوني 
الستقبال  احلالي  طفلك  استعداد  إمتام  على  احلرص  كل  حريصة 
املنافس اجلديد، نعم هو املنافس على حبك وحنانك وعنايتك رغم 
كل حرصك على العدل وعدم التفرقة إال أن هذا اإلحساس سوف 

يراود الطفل األول أو باقي األطفال حنو املولود اجلديد.

منافسه  الستقبال  طفلك  تهيئ  اليت  النصائح  بعض  يلي  وفيما 
القادم:

عليك إخباره أن لديه شقيقًا أو شقيقة يف الطريق، ألن هذا األمر   •
سيطلق خياله الصغري لتخيل السعادة اليت سوف حيصل عليها حني 
يلهو ويلعب معه ويشاركه كل شي، ال ختفي بطنك وال تتعمدي 

اعتبار أمر محلك اجلديد أحد األسرار اليت جيب أن ختفيها.
• جيب أن ختربي طفلك الصغري أن املولود القادم سوف يسبب بعض 
اإلرباك والضجيج يف البيت، فهو سيبكي يف الليل والنهار ويزعج 
اآلخرين، وعلى طفلك الصغري أن يتحمل األمر معك ومع والده وبذلك 

يتولد لديه الشعور باملسؤولية.
• عندما تبدأين يف التحضري لغرفة وأدوات املولود اجلديد يفضل أن 
تشركي الطفل األكرب يف ذلك فسوف يتعلم حتمل املسئولية، وسوف 

يشعر أن له أهمية لديك.
• عندما تضعني مولودك اجلديد يف املستشفى من اخلطأ أن متنعيه من 
زيارتك، أو أن حترميه من رؤية املولود، بل اطليب من األب أو اجلدة 
أن حيضروه وقدمي له لعبة أو هدية ولكن إياك أن ختربيه أنها من 
املولود فهو يرى بعينيه أنه ال حول له وال قوة، ولكن أخربيه أنها 

هدية امتنان على شعوره حنوك.
• جيب أن ختربيه قبل أن تذهيب للمشفى بالشخص الذي سيبقى معه 
يف فرتة غيابك، وخرييه بني اجلدة أو األب أو العمة أو اخلالة مثاًل ، ال 
تفاجئيه وال تصدميه بأن ترتكيه مع شخص ال يرتاح معه بدعوى أنه 
صغري فسوف يرتك ذلك خربة غري طيبة لديه وحنو املولود اجلديد 

بالتحديد.

كيف يستقبل طفلك منافسه 
القادم؟

تعتقد األمهات املرضعات أن رابطة غريبة تربط بينها وبني مولودها، 
وأن أي سلوك تقوم به قد يرتك أثره على املولود، وقد قامت 
الزميلة »سيدتي نت« جبمع بعض املعتقدات اليت ال زالت حمظورة 
حتى وقتنا احلالي رغم أن العلم احلديث قد قال كلمته خبصوصها 

ومن هذه املعتقدات ما يلي:
• على األم املرضع عدم استخدام معجون الليمون والسكر إلزالة الشعر 
الزائد عن جسمها طيلة فرتة الرضاعة ألنهم يعتقدون أن هذه الطريقة 

هي السبب يف ظهور الطفح اجللدي لدى الرضيع.
• يرون أن األم جيب أال تأكل لدرجة الشبع حتى ال يعاني الرضيع من 

الرتجيع »الكشط« أي القيء بعد الرضاعة.
• يرون أن األم جيب أال تستخدم الشبة ملنع رائحة العرق حتت إبطيها 
ألن ذلك يؤذي الرضيع وهذا املعتقد على درجة عالية من الصحة، وقد 
»صيدلة  الدكتورة شيماء محودة  أثبته الطب احلديث حيث أكدت 
اجللد وقد يتسرب جزء منها إىل غدد  الشبة ميتصها  أن  األزهر« 

احلليب عند الرضاعة مما يؤدي إىل تسمم الطفل.
• يرون أن بكاء األم املرضعة وحزنها يؤثر على الرضيع وكمية احلليب 
من حيث أن البكاء واحلزن يؤدي إىل هزال الوليد ومرضه، كما أنه جيب 
عليها أال ترضع طفلها إال بعد عصر الثدي خارج فم الطفل قلياًل ثم 
معاودة رضاعة الطفل، وهذا ما نفاه الطب احلديث، وأثبت الطب 

احلديث أن كمية احلليب ال تتأثر ببكاء األم حسبما يعتقد العامة.
• يرون أن شرب املاء بكثرة أثناء الرضاعة يؤدي إىل أن يكون حليب 
األم خفيفًا أو خمففًا وال ينتفع به الطفل ومينعون املاء عن األم املرضعة 
وحليب  األوىل  بالدرجة  األم  صحة  على  يؤثر  اخلطأ  هذا  ولكن   ،
لدسامته  درجات  هناك  وليس  التكوين  نفس  حيمل  املرضعات 

حسبما يعتقد.

معتقدات خاطئة عن العالقة بني األم ورضيعها

ابن األربعة ربعوه وإن ما قعد بالكف اضربوه

يرون أن األم يجب أال تأكل لدرجة الشبع

من األمور املزعجة اليت تصيب احلامل أثناء احلمل هي حدوث احلكة 
اجللدية يف البطن أو اليدين والقدمني وقد راجت بعض املعتقدات 

خبصوصها ومنها:
• حتدث احلكة عند احلمل مبولود ذكر.
• احلكة من عالمات كرب حجم اجلنني.
• احلكة ترتك أثرًا مزعجًا على البطن.

• احلكة سببها جوع احلامل وحاجة اجلنني للغذاء.
هذا وقد سألت “سيدتي نت” الدكتور عدلي احلاج استشاري أمراض 

النساء والوالدة حيث أشار إىل املالحظات التالية خبصوصها:
• حتدث احلكة يف الثلث األخري من احلمل.

• ال حتدث احلكة إال يف نسبة قليلة جدًا من احلوامل.
• تشتد أعراضها مع ساعات الليل.
• ال يوجد أسباب طبية حمددة هلا.

• ال ترتك أي أثر على البشرة ولكنها مزعجة لدرجة كبرية.
• ختتفي احلكة مبجرد الوالدة.

ليس هلا أي أضرار على الطفل سواء كان يف بطن أمه أو بعد   •
الوالدة.

• هلا جذور وراثية يف بعض العائالت.
• من أضرارها فقط أن بعض النساء يلدن والدة مبكرة بسببها.

معتقدات خاطئة عن احلكة أثناء احلمل

ال يوجد أسباب طبية محددة للحكة

يرتبط اجلماع باحلمل عند البعض من األزواج والزوجات، وال يرتبط 
باملتعة والبحث عن اإلشباع الروحي والتعبري عن املشاعر، ولذلك 
فإن اخلرافات واملعتقدات قد كثرت حول ختري وقت اجلماع، وحتكمه 

بنوع اجلنني يف حال حدوث احلمل.
وفيما يلي بعض هذه اخلرافات، اليت الزالت منتشرة رغم أن العلم 

احلديث قد أثبت بطالنها.
• تعتقد بعض اخلرافات أن اجلماع يف النهار يأتي مبولودة أنثى مجيلة 

وبيضاء وصبوحة الوجه.
• يفضل البعض اجلماع يف الليل؛ للحصول على مولود ذكر.

• يعتقد البعض أن اجلماع بعد االستيقاظ من النوم أي يف الفجر يعين 
إجناب مولود ذكر قوي و«زملة من يومه«؛ ألن الزوج يكون بكامل 

عافيته.
• يعتقد البعض على العكس أن اجلماع قبل النوم يؤدي إلجناب أنثى؛ 

ألن الزوجني يكونان منهكني من العمل طول النهار.
• ارتبط عند القدماء اجلماع مع انطالق أذان الفجر والتكبري؛ للحصول 

على مولود ذكر.
بالنسبة لشهور السنة اعتقد البعض أن هناك شهورًا تنجب فيها 
احلمل  أشهر  كاآلتي:  البنات  فيها  تنجب  الذكور، وشهورًا  املرأة 
كانون  األول،  تشرين   ، آب  حزيران،  نيسان،  شباط،  بأنثى: 

األول.

أما أشهر احلمل بذكر فهي: آذار، أيار، متوز، أيلول، تشرين الثاني، 
كانون الثاني.

• بالنسبة لأليام فاملعتقد أن ليلة اخلميس واالثنني هي ليالي إجناب 

البنات إذا حدث فيها اجلماع.
يؤكد البعض أن السنة املفردة هي إلجناب البنات، أما السنة   •
الزوجية مثل »2106« فإذا حدث احلمل خالهلا فهي إلجناب الذكور، 
مع  يأتي  فدائمًا  األنثى،  حظ  له ضعف  الذكر  بأن  منهم  اعتقادًا 

األعداد املزدوجة.
• يعتقد البعض أن اجلماع مرة واحدة يف الليلة الواحدة يأتي بأنثى، 

وأن اجلماع مرتني يأتي مبولود ذكر.
• يعتقد البعض أن اجلماع قبل موعد الدورة الشهرية بيوم يأتي مبولود 
ذكر حسبما ذهب كثريون للتفكري بأن الفرصة الزالت ساحنة حلدوث 

احلمل، وهذا ما نفاه العلم احلديث.

خرافات عن وقت اجلماع ونوع اجلنني
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Japan has swiftly re-
jected a push by Prime 
Minister Malcolm Turn-
bull to press on with the 
doomed Trans-Pacific 
Partnership, reiterating 
its view that the deal is 
“meaningless” without 
the US.
President Donald 
Trump’s decision to 
withdraw the world’s 
largest economy from 
the agreement prompted 
Mr Turnbull to suggest 
China could be brought 
in as a replacement to 
save the deal.
Trade Minister Steve Cio-
bo isn’t giving up on the 
trans pacific partnership 
despite US President 
Donald Trump planning 
to withdraw from the 
global trade deal. 
Mr Turnbull on Tuesday 
said he had spoken with 
the leaders of Japan, 
New Zealand and Sin-
gapore about how their 
nations could “maintain 
this momentum towards 
open markets and free 
trade”.
But in a swift rebuff, Ja-
pan indicated it is not 
considering any further 
action on the TPP, re-
peating Prime Minister 
Shinzo Abe’s declaration 
that the deal was “mean-
ingless” without Wash-
ington.
“Without the US, the TPP 
pact is meaningless, as 
Prime Minister Shinzo 
Abe has clearly said,” 
said deputy cabinet sec-

Japan rejects Malcolm Turnbull’s push to 
salvage Trans-Pacific Partnership: report 

retary Koichi Hagiuda, 
according to the English-
language Japan Times.
Japan was “not thinking 
about an action with 11 
countries” at the present 
time, Mr Hagiuda report-
edly said at a press con-
ference.
However, Singapore held 
out an olive branch, with 
its trade ministry tell-
ing The Straits Times it 
wanted to “discuss the 
way forward” with the 
TPP nations, and explore 
other free trade initia-
tives.
Japan, the second-larg-
est economy among the 
12 TPP members, was 
the only country to have 
ratified the agreement. 
But it cannot take ef-
fect without the US and 
would have to be rene-
gotiated.
Prime Minister Abe’s ap-
parent unwillingness to 
do so will be a blow to Mr 
Turnbull, who hosted the 
Japanese leader in Aus-
tralia earlier this month 
and stressed the impor-
tance of trade for local 
industry.
  “Trade is critical to 
us,” he said. “Losing the 
United States from the 
TPP is a big loss, there is 
no question about that. 
But we are not about to 
walk away from our com-
mitment to Australian 
jobs.”
It came as Treasurer 
Scott Morrison borrowed 
a phrase from the Trump 
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playbook and declar
“Australia’s a trading 
nation, an Australia 
First policy does em-
brace trade and foreign 
investment and all of 
these things,” he told 
Bloomberg News. “Our 
economic interests are 
very much aligned with 
that approach.”
There was still “a lot to 
be gained” from the TPP 
and “we intend to pursue 
that”, Mr Morrison said. 
Trade Minister Steve Cio-
bo has also suggested a 
possible “12 minus one” 
arrangement without the 
US.
By contrast, the Labor 
opposition declared the 
deal “dead”, and argued 
any attempt to ratify the 
agreement in the Austra-
lian Parliament - flagged 
earlier by Mr Turnbull 
-  would be a pointless 
waste of time.
“The rest of the world 
and everyone in Aus-
tralia knows it’s over,” 
Opposition Leader Bill 
Shorten said, while add-
ing: “Of course we need 
to salvage our trade 
agreements, and I do 
think it is important to 
pursue trade arrange-
ments with nations.”
But he pointed out Aus-
tralia had already nego-
tiated trade deals with 
several neighbouring 
countries - including one 
with Japan, concluded 
under the former Abbott 
government.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe with Prime Minister Malcom Turnbull earlier in January. Photo: Getty Images

Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce has a so-
lution for Sydneysiders 
who can’t afford to buy a 
home: get out of Sydney.
Declaring himself fed up 
with the focus on Syd-
ney and Melbourne in the 
housing affordability de-
bate, Mr Joyce suggested 
homebuyers give up on 
water views and relocate 
to the regions, where 
property is cheaper.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian rejects Deputy 
Prime Minister Barnaby 
Joyce’s suggestion that 
Sydney homebuyers 
must look outside the 
city where property is 
cheaper.
“I get annoyed when 
people talk about that the 
only house that you can 
buy apparently is in Syd-
ney and it’s too dear,” he 
told ABC Radio National. 
“There are other parts of 
Australia. I live in one, it’s 
called Tamworth.”
Mr Joyce was respond-
ing to yet another report 
showing homes in Aus-
tralia’s two biggest cities 
are among the world’s 
least affordable. The De-
mographia survey re-
leased on Tuesday found 
Sydney was the second 
most expensive city in 
the world for housing, 
behind only Hong Kong, 
while Melbourne ranked 
fifth - more expensive 
than London and San 
Francisco.
“Houses will always be 
incredibly expensive if 
you can see the Opera 

Can’t afford to buy a home? Get out of Syd-
ney and Melbourne, says Barnaby Joyce 

House and the Sydney 
Harbour Bridge. Just ac-
cept that,” Mr Joyce said. 
“Houses are much cheap-
er in Tamworth, houses 
are much cheaper in Ar-
midale, houses are much 
cheaper in Toowoomba.
“Sydney’s wonderful 
and so is Melbourne. The 
trouble is so many peo-
ple think it’s wonderful 
that the price of houses 
is incredibly expensive. 
But there are other parts 
of Australia.
“I did move out west so 
I can say this - if you’ve 
decided you’ve got the 
gumption in you and 
you want to move [west], 
you’re going to have a 
very affordable house. If 
you say ‘I want a really 
affordable house in Mos-
man,’ well, don’t we all.”
Prime Minister Malcolm 
Turnbull wants to pri-
oritise housing afford-
ability in 2017 and has 
handed responsibility of 
the issue to young front-
bench newcomer Michael 
Sukkar, who is from Mel-
bourne.
And Treasurer Scott Mor-
rison has flown to Lon-
don to learn more about 
how the British govern-
ment has responded to 
the housing affordability 
crisis in that country.
Asked whether the Turn-
bull government needed 
to do more on housing 
affordability, or perhaps 
reconsider tax incen-
tives such as negative 
gearing, Mr Joyce said 
the government was do-

ing “other things” such 
as promoting agriculture 
and decentralising the 
public service to regional 
areas such as Armidale.
“We do other things and 
when we suggest them, 
people mainly in the La-
bor Party, fight tooth and 
claw to try and stop us,” 
he told ABC radio.
NSW Premier Gladys 
Berejiklian, sworn in to 
the job on Monday, has 
also named housing af-
fordability as a top pri-
ority. Speaking to Radio 
National on Wednesday, 
she said the situation 
was not as simple as Mr 
Joyce made it appear.
“A good society gives 
people choices,” she 
said, arguing that if 
someone worked in Syd-
ney, they should be able 
to buy a house there.
But Ms Berejiklian said 
she did not believe the 
situation was yet a “cri-
sis”, and also rejected 
tinkering with negative 
gearing, saying: “I don’t 
feel at this stage that that 
is something I would nec-
essarily touch.”
Shadow treasurer Chris 
Bowen said Mr Joyce’s 
comments showed how 
out of touch the Turnbull 
government is with Aus-
tralians.
“Country life is a good 
life. It suits many people... 
It is not an option for ev-
eryone. It shouldn’t be 
this government’s only 
answer when it comes to 
housing affordability,” he 
said.

Deputy Prime Minister Barnaby Joyce said there were plenty of affordable homes in his home town of Tamworth. 
Photo: Alex Ellinghausen 
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Prime Minister Malcolm 
Turnbull’s vaunted US ‘so-
lution’ to resettle hundreds 
of refugees from Manus 
Island and Nauru faces col-
lapse as the freshly minted 
US President Donald Trump 
eyes new bans on immigra-
tion.
The deal was nutted out in 
secret in the dying months 
of the Obama administra-
tion.
‘Fallen well short’ of stan-
dards: An audit into Nauru 
and Manus Island contracts 
has slammed the Immigra-
tion Department. Vision 
courtesy ABC.
But now, just a day after 
scotching the contentious 
12-nation Trans-Pacific 
Partnership free trade pact, 
Mr Trump is believed to be 
on the cusp of delivering 
on another of his pre-elec-
tion commitments - a prom-
ise to slap a blanket ban 
on migration from a raft of 
countries associated with 
Islamic fundamentalism.
Also being contemplated 
is a temporary ban on all 
refugees entering the US 
regardless of origin.
According to sources, Mr 
Trump will, within the next 
24 hours, sign an execu-
tive order banning US entry 
to any refugees from Syria 
as well as those from Iran, 
Iraq, Somalis, Libya, Yemen 
and Sudan.
Other countries could yet 
be added to that list.
That could effectively end 
the US/Australia resettle-
ment deal or limit it to 
a much smaller number 
meaning that most refugees 
held in the two centres of 
Manus Island in Papua New 
Guinea and Nauru, would 

continue to languish indefi-
nitely.
Iran makes up the bulk of 
the refugee population held 
in the two detention facili-
ties on Australia’s behalf, 
with significant represen-
tation from other Islamic 
countries also, including 
Pakistan, Iraq, and Afghani-
stan.
 On Nauru, there are also 
many refugees from Sri 
Lanka, Bangladesh, and 
Pakistan. 
There has been little move-
ment in the populations 
of refugees at the two 
centres since 2014 when 
the Department of Border 
Protection advised Parlia-
ment that there were more 
than 500 Iranian asylum 
seekers or refugees con-
tained at the Manus Island 
centre, and more than 120 
from Afghanistan. There is 
also more than 100 men in 
Manus Island originating 
from Iraq, and over 150 Ira-
nians on Nauru. 
US immigration officials 
were present at Manus Is-
land last week and spoke 
to hopeful refugees, indi-
cating that the process of 
evaluation for suitability 
remained on track.
Notices posted at the cen-
tres have advised detain-
ees that the formal assess-
ments by US immigration 
officials were to commence 
in February but could take 
between 6 to 12 months to 
complete.
Mr Turnbull and his Immi-
gration Minister Peter Dut-
ton announced a special 
one-off resettlement deal 
with the US in mid-Novem-
ber last year, but both were 
deliberately vague about 

Donald Trump poised to scuttle Malcolm 
Turnbull’s US refugee deal 

the final numbers to even-
tually be granted resettle-
ment by America.
However doubts about the 
robustness of that agree-
ment quickly emerged, 
given the ongoing US 
presidential election, and 
the specific comments 
made by Mr Trump on the 
campaign hustings regard-
ing the perceived security 
threat posed for America 
posed by nationals from 
certain countries.
Mr Trump is expected to 
sign the executive order 
banning immigration on 
a country-by-country ba-
sis at the Department of 
Homeland Security after he 
swears in his new Secre-
tary for Homeland Security, 
Marine General John Kelly.
Fairfax Media has contact-
ed Mr Dutton for comment.
An effective repudiation of 
the refugee resettlement 
deal by the Trump-led White 
House would be the second 
blow to the Turnbull gov-
ernment in as many days 
after Mr Trump scuttled the 
TPP by withdrawing the US 
from its purview.
The Australian government 
was left scrambling to keep 
its politically crucial trade 
liberalisation ambitions 
alive leading to a shrill ex-
change between Mr Turn-
bull and opposition leader 
Bill Shorten over who was 
at fault.
In a tit-for-tat brawl, Mr 
Turnbull called Mr Shorten 
a weakling on trade while 
Mr Shorten branded the 
Prime Minister delusional 
and accused him of lacking 
the courage to blame the 
new US president for a re-
turn to protectionism.

Malcolm Turnbull and his Immigration Minister Peter Dutton announced a special one-off resettlement deal 
with the US in mid-November last year. Photo: Andrew Meares
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Premier Gladys Berejiklian 
is being called on to con-
sider giving strata residents 
and owners corporations the 
power to ban short-term let-
ting of apartments through 
sites like Airbnb, arguing the 
practice is driving up rents.
A day after Ms Berejiklian 
declared that she would pri-
oritise the issue of housing 
affordability, the Owners 
Corporation Network (OCN) 
said a crackdown on short-
term letting was “the first, 
easiest and cheapest step” 
she could take.
Gladys Berejiklian has made 
clear her plans as NSW’s 
45th Premier –- but can she 
pull them off?
The OCN says the number 
of rental properties being 
made permanently available 
for short-term letting is driv-
ing up rents.
The claim is backed up by 
recently published research 
by the University of Syd-
ney’s Urban Housing Lab 
that showed the number of 
Airbnb rentals had doubled 
year on year since 2011 to 
reach about 15,648 in Janu-
ary 2016.
The article by professors Ni-
cole Gurran and Peter Phibbs 
shows a third of Airbnb list-
ings in greater Sydney “are 
held by owners of multiple 
properties”.
“Frequently listed Airbnb 
rentals provide lucrative in-
come exceeding permanent 
rental income for Greater 
Sydney by more than $600 
per month,” it says.
Professor Gurran told Fair-
fax Media: “In popular tour-
ist areas it’s clear that the 
number of listings regarded 
as permanently available 
is squeezing rental supply, 
which would have an impact 
on rents.”
The research followed the 
launch of a NSW parliamen-
tary inquiry into the adequa-
cy of the regulation of short-
term holiday letting.
Its report said prohibition “is 
a last resort” but that “incre-
mental steps should be tak-
en to increase the powers of 
strata residents and owners 
corporations to influence the 
use within their buildings”.
The government is due to re-
spond by April.
The OCN’s Stephen Goddard 

acknowledged that allow-
ing owners corporations to 
ban short-term letting would 
result in fewer apartments 
for rent via Airbnb but said 
“that’s not necessarily a bad 
thing”.
“Some strata communities 
will want short-term letting 
allowed, and others will 
not – and what we want is a 
choice and a say in the deci-
sion,” Mr Goddard said.

Housing affordability: Gladys Berejiklian urged 
to allow apartments to ban Airbnb rentals 

An Airbnb spokesman said 
its listings make up less 
than 1 per cent of Sydney 
housing.
He said the “overwhelm-
ing majority” of hosts list 
the home in which they live 
for an average of 23 nights 
per year “while they’re out 
of town” to earn “a modest 
$3300”.
“We look forward to work-
ing with Premier Berejiklian 
and her government to en-
sure NSW achieves fair and 
progressive home-sharing 
rules,” he said.
Ms Berejiklian said: “As I 
said yesterday, housing af-
fordability will be a key issue 
for this government under 
my leadership.
“We are considering our op-
tions to make a difference 
but I won’t be ruling any-
thing in or out at this stage.”

Gladys Berejiklian is being asked to 
give owners the power to ban short-
term letting. Photo: Wolter Peeters

The Andrews Labor Govern-
ment has announced that it 
will establish a Night Court 
for magistrates to hear bail 
requests over weekends and 
after hours as part of a ma-
jor shake up of Victoria’s bail 
system, following the Bourke 
Street tragedy on Friday.
Under the changes, the Gov-
ernment will ensure magis-
trates are available after hours 
to consider bail applications 
for people charged with violent 
offences where police oppose 
bail.  This will mean more mat-
ters are heard by magistrates, 
rather than bail justices.
The Government has already 
begun working with the Mag-
istrates’ Court to implement 
a model for an after hours’ 
bail and remand court. The 
Government has also asked 
former Supreme Court Judge 
and Director of Public Pros-
ecutions, Justice the Honour-
able Paul Coghlan, to provide 
urgent advice to the Govern-
ment about additional chang-
es to Victoria’s bail system 
that will best manage risk and 
maximise community safety.
In providing this advice, Jus-
tice Coghlan will consider a 
range of matters, including:
• How the necessary balance 
between protection of the 
community and the presump-
tion of innocence should be 
best reflected in the Bail Act 

1977
• The appropriateness of the 
current tests of exceptional 
circumstances, show cause 
and unacceptable risk
• Whether additional offences 
should be added to show 
cause or exceptional circum-
stances categories
• The way in which other rele-
vant circumstances (for exam-
ple, a history of prior offend-
ing or offences committed 
while on bail), are considered
• The conduct of bail applica-
tions out of hours, including 
the role of bail justices
The Labor Government has al-
ready taken steps to toughen 
bail laws, with amendments 
to the Bail Act 1977 revers-
ing the presumption of bail 
for people who have been 
charged with serious offences 
and have convictions for fail-
ing to appear on bail in the 
past five years.
The changes also doubled the 
sentence for people who fail 
to appear on bail and there is 
now a presumption against 
bail if the accused is charged 
with aggravated carjacking, 
home invasion or aggravated 
home invasion.
Justice Coghlan will provide 
his advice on practical leg-
islative reform by Monday, 3 
April 2017, and on any other 
relevant matters by Monday, 1 
May 2017.

Major Shake Up Of Victoria’s Bail System
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Australia’s peak body for 
architects has backed 
down on its opposition to 
a security fence around 
Parliament House, just 
weeks after its own pe-
tition against the con-
troversial plan attracted 
nearly 4000 signatures. 
In December, the Aus-
tralian Institute of Archi-
tects said it was “deeply 
concerned” by a decision 
to build a fence along the 
building’s sloping lawns, 
warning it would destroy 
the character, heritage 
and symbolism of the na-
tional Parliament.
Even though few MPs rel-
ish restricting public ac-
cess to parliament, the 
debate raged on in the 
Senate chamber.
But the group has backed 
down after its president, 
Ken Maher, and other rep-
resentatives were invited 
to a confidential briefing 
with Department of Par-
liamentary Services sec-
retary Robert Stefanic. 
Speaker Tony Smith and 
Senate President Ste-
phen Parry have refused 
to release information 
about the 2.6 metre steel 
fence, citing security 
concerns. Plans for the 
fences across the slop-
ing lawns at the front of 
the building were rushed 
through Parliament as 
politicians prepared to 
leave Canberra for the 
Christmas break. The ex-
act location, design and 
cost are yet to be made 
public.
In a statement to institute 
members on Tuesday, 
Mr Maher said the brief-
ing had clarified the new 

fence and other upgrades 
had been designed by 
architects Guida Mose-
ley Brown, in consulta-
tion with architects who 
worked alongside the 
building’s late creator, 
Romaldo Giurgola. 
“While it is unfortu-
nate that in these times 
of heightened security 
threats additional secu-
rity measures are neces-
sary, we are satisfied the 
work will be undertaken 
in a well-considered man-
ner, and with minimal vi-
sual impact,” he said.  
“Importantly the propos-
als retain public access 
to the grassed ramps and 
internally to the base of 
the flag masts. We have 
offered some minor com-
ments that could further 
reduce the visual im-
pact.”
The comments are a sig-
nificant reversal from his 
previous statement, say-
ing the plan “failed to de-
liver” critical security for 
the building and access 
for the public. The insti-
tute had also described 
the rushed planning and 
lack of adequate consul-
tation as “unacceptable 
and a slippery slope”.
The institute’s online 
petition was closed as 
a result of the briefing, 
despite having attracted 
3700 signatures.
The Speaker’s office and 
Guida Moseley Brown 
referred questions about 
the fence to the Depart-
ment of Parliamentary 
Services this week.
A spokeswoman for the 
department, which runs 

Architects backflip on opposition to Parliament House fence after 
secret briefing 

 2017 الثانـي  كانـون   28 Saturday 28 January 2017السبت 

A new fence will cut across the lawns at the front of Parliament 
House. Photo: Andrew Meares 

Labor has slammed US 
President Donald Trump’s 
decision to reinstate the 
anti-abortion global gag 
rule, calling on the Turn-
bull government to lobby 
the new administration to 
ditch the “dangerous and 
damaging” policy.
In one of his first of-
ficial acts as president 
Mr Trump – surrounded 
by eight male staffers – 
signed an executive or-
der to reinstate the policy 
that blocks US funding to 
foreign organisations that 
perform or give advice on 
abortions.
Donald Trump has with-
drawn the US from the 
Trans Pacific Partnership 
but Trade minister Steve 
Ciobo says other coun-
tries will still try make it 
work. Courtesy ABC.
The decision has been 
widely condemned by 
women’s groups and 
NGOs – and now the fed-
eral opposition has joined 
them.
In a rare intervention into 
US policy from a senior 
Australian politician, dep-
uty Labor leader Tanya 
Plibersek said her party is 
“deeply concerned” about 
the move “that could cost 

the lives of women in de-
veloping countries”. 
Labor repealed similar 
Howard government re-
strictions after it won 
government in 2007.
A spokeswoman for For-
eign Minister Julie Bishop 
said the government “re-
mains committed to the 
protection and promotion 
of sexual and reproduc-
tive health rights on our 
foreign policy and aid 
program”.
“The Foreign Minister has 
elevated the issue of gen-
der equality in our foreign 
policy and aid program,” 
she said.
“Access to sexual and re-
productive health, partic-
ularly family planning, re-
mains critical to women’s 
empowerment, improving 
gender equality and re-
ducing maternal and child 
mortality.”
Since its inception, the 
global gag order has been 
repealed and reinstated 
with each change of pow-
er in the White House.
Estimates suggest US 
funding currently helps 
up to 27 million women 
worldwide access con-
traception and advice on 
reproductive health.

Donald Trump abortion decision 
slammed by Labor as ‘dangerous 
and damaging’ 

Federal Labor deputy leader Tanya Plibersek. Photo: Wayne Taylor

Parliament House, said 
the timeline for construc-
tion had not been fina-
lised.
On Tuesday, plans for 
a new 3.5 metre fence 
outside the White House 

were approved. The 
Washington DC fence will 
be 1.4 metres taller than 
its predecessor and will 
including stronger metal 
pickets and anti-climbing 
features.

The Queensland govern-
ment has released Austra-
lia’s first clinical guidelines 
for the use of medicinal 
cannabis.
Health Minister Cameron 
Dick said on Thursday the 
guidelines would advise 
doctors on the safe use of 
medicinal cannabis prod-
ucts.
Mr Dick said they includ-
ed details about where to 
source medicinal canna-
bis, dosages and different 
treatment regimes.
“Medical practitioners 
have not had information 
in a domestic setting to al-
low them to use or under-
stand the use of medicinal 
cannabis,” he said.
“That’s historically be-
cause the use of medici-
nal cannabis products in 
Queensland has been il-
legal.
“Medical practitioners to 
this point have had to rely 
on a range of medical lit-
erature sources including 
information from literature 
sources internationally.”
The Queensland govern-
ment’s Medicinal Cannabis 
Bill will come into effect 

from March 1, which will 
enable doctors to pre-
scribe and dispense prod-
ucts to sick patients.
Mr Dick said medicinal 
cannabis products would 
have to be sourced inter-
nationally but he was con-
fident Australia would one 
day produce its own.
All products requested 
from overseas require the 
approval of the Therapeu-
tic Good Administration.
Mr Dick said although there 
was “no question” the use 
of medicinal cannabis was 
new in Australia, he was 
confident Queenslanders 
supported the move to leg-
islate it.
“I think Queenslanders see 
the need for the use of me-
dicinal cannabis,” he said.
Mr Dick said it was clear 
some doctors did not sup-
port its use but for those 
that did it would only be 
considered as a last re-
sort.
The Health Minister said he 
was yet to decide if report-
ing requirements for doc-
tors and the results of me-
dicinal cannabis use would 
be publicly available.

Qld gets medicinal cannabis guidelines

Australia Day has sparked 
renewed debate over trad-
ing laws in South Australia 
with the opposition calling 
the current arrangements 
farcical but the govern-
ment defending them as 
vital for small retailers.
Under the restrictions, 
most suburban shops are 
closed on public holidays 
but some can open de-
pending on the goods they 
sell.
Stores under a certain size 
are allowed to trade and all 
stores in the Adelaide CBD 
can open.
Opposition Treasury 
spokesman Rob Lucas 
says this has led some 
traders to install roller 
doors inside their stores 
to block access to items 
they’re not allowed to sell 
on Sundays.
“These laws are outra-
geously unfair to many 
businesses and prevents 
them potentially creating 
more jobs at a time when 

many people are desperate 
for work,” Mr Lucas said.
But Premier Jay Weatherill 
said Australia Day was one 
of the biggest days of the 
year for many small trad-
ers.
“When you run out of sau-
sages or forget the sauce, 
it will be your small local 
grocer’s door that will be 
open,” he said.
“Today is another reason 
why I believe we have 
the right balance when 
it comes to shop trading 
hours.”
Roger Drake, the owner 
of Drake’s Supermarkets, 
said the current laws al-
lowed small retailers to 
survive.
He said further deregula-
tion would be the end of 
the small fruit shop and 
the independent grocers.
“They’ll disappear because 
the only time they’ve got a 
chance to at least do some-
thing is when the big guys 
aren’t open,” he said.

Libs take a swipe at SA 
trading laws
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Biomedical scientist Alan 
Mackay-Sim, whose re-
search helped achieve a 
feat described as “more 
impressive than man 
walking on the moon”, 
has been named the 2017 
Australian of the Year for 
his pioneering stem cell 
research. 
Professor Mackay-Sim’s 
work was central to the 
2014 surgery that allowed 
Darek Fidyka, a Polish 
firefighter, to walk again 
and even ride a custom-
built bicycle. This made 
him the first paraplegic in 
the world to recover mo-
bility after the complete 
severing of the spinal 
nerves. The success was 
hailed by fellow research-
er Geoff Raisman as more 
impressive than the moon 
landing. 
Biomedical scientist 
Emeritus Professor Alan 
Mackay-Sim has been 
named 2017 Australian 
of the Year for his pio-
neering work in repairing 
damaged spinal cords. Vi-
sion courtesy ABC TV and 

Griffith University.
Mr Fidyka, who had been 
stabbed 18 times in the 
back by his partner’s for-
mer husband four years 
earlier, described the feel-
ing of recovering move-
ment in his legs as akin to 
being “born again”. 
Professor Mackay-Sim is 
a leading global author-
ity on the human sense of 
smell and the biology of 
nasal cells. The success-
ful surgery that allowed 
Mr Fidyka to walk again 
involved taking cells from 
his nose, growing them in 
a lab and injecting them 
into his spinal cord.
Professor Mackay-Sim, 
65, himself relied on a 
stem cell transplant two 
years ago when he was di-
agnosed with Myeloma, a 
rare form of blood cancer 
that develops in the bone 
marrow. 
He was presented with 
his Australian of the Year 
award by Prime Minis-
ter Malcolm Turnbull on 
Wednesday night. 
When he was recognised 

Alan Mackay-Sim, the scientist whose miracle made a 
paraplegic walk again, named Australian of the Year 
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as Queensland’s Aus-
tralian of the Year, he 
expressed “shock and 
horror” that he had been 
singled out for recogni-
tion given his research 
involved work by many 
fellow scientists.
Sister Anne Gardiner, 
an 85-year old Catholic 
nun, was named Senior 
Australian of the Year for 
her work promoting Tiwi 
culture and supporting 
the local community on 
Bathurst Island, where 
she moved when she was 
22.
Twenty-six year old fash-
ion designer Paul Vasileff, 
whose creations have 
been worn on the Oscars 
red carpet, was named 
Young Australian of the 
Year.
Professor Mackay-Sims 
said he hoped to use the 
award to raise awareness 
of spinal cord injuries and 
research into rare brain 
diseases.
He said Australia should 
prioritise research and 
health spending not only 
to care for the disabled 
and diseased in the com-
munity but for radical 
treatments to reduce 
health costs, including the 
seven clinical trials under 
way in Australia testing 
new treatments for spinal 
cord injury.
“Researchers need a long 
view, much longer than 
the political horizon,” he 
said.
“More than 10,000 people 
in Australia have a spinal 
injury and we add to that 
tally by a person every 
day and the cost to Aus-
tralia is about $2 billion 
annually.
“Now 60 years ago, Aus-

tralia was one of the first 
countries to move away 
from the idea that spinal 
cord injuries could not 
be treated and intense re-
search in the last 20 years 
gives hope that future spi-
nal cord injuries will be 
treated early and the ef-
fects minimised.”
His appointment follows 
former army chief David 
Morrison, who was rec-
ognised last year for his 
work promoting gender 
equality and diversity.
Professor Mackay-Sim 
was recognised above 
other state finalists in-
cluding mining magnate 
Andrew “Twiggy” Forrest, 
refugee advocate Paris 
Aristotle and child soldier-
turned lawyer Deng Adut.
The biomedical scientist 
grew up in Roseville on 
Sydney’s North Shore and 
served for a decade as the 
director of the National 
Centre for Adult Stem Cell 
Research at Griffith Uni-
versity.
His work there pioneered 
the use of stem cells to 
understand the biological 
basis for conditions such 
as Parkinson’s disease, 
schizophrenia and Hered-
itary Spastic Paraplegia.
He received his PhD from 
Macquarie University be-
fore studying at the Uni-
versity of Penn-sylvania 
in Philadelphia and the 
University of Wyoming, 
Laramie. 
His appointment follows 
previous Australians of 
the Year with scientific 
backgrounds including 
climate change activist 
Tim Flannery, immunolo-
gist Ian Frazer, biologist 
Gustav Nossal and epide-
miologist Fiona Stanley. 

“More impressive than man walking on the moon”: Alan Mackay-Sim. 
Photo: Elesa Kurtz

Professor Alan Mackay-Sim has been named the 2017 Australian of the 
Year. Photo: Rohan Thomson

Darek Fidyka walks with the assistance of parallel bars and leg braces. 
Photo: BBC

Several fiery outbursts 
have marred an otherwise 
peaceful Australia Day, 
with an Australian flag set 
on fire in Sydney and Mel-
bourne protesters likening 
the holiday to celebrating 
the bombing of Hiroshi-
ma.
Thousands of indigenous 
Australians and their sup-
porters marched in major 
cities across the coun-
try arguing January 26 
shouldn't be celebrated 
because it's actually «In-
vasion Day» for many.
Melbourne protester Mi-
chael Polanske says it's 
a day of mourning for Ab-
original people.
«We don't celebrate Sep-
tember 11, we don't cel-
ebrate Hiroshima - it's 
pretty stupid to celebrate 
today,» he told AAP at the 
rally attended by about 
3000 people.
«I'd just like it moved (to a 
different date).»
In Sydney a heated scuffle 
erupted between police 
and several protesters at 
an «Invasion Day» march 
after an Australian flag 
was allegedly set alight.
Footage on social media 
shows police officers and 
protesters shoving each 
other with some falling to 
the ground.
A 20-year-old man was 
arrested and taken to 
Redfern police station for 
questioning.
One officer was injured 
and taken to hospital, 
while a woman suffered 
minor injuries and was 
hospitalised as a precau-
tion, a police spokeswom-
an told AAP.
The scuffle was an «iso-

lated incident in an other-
wise peaceful demonstra-
tion», she said.
Police estimate thousands 
attended the Sydney 
event.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian was quick to con-
demn the unrest.
«I'm so disappointed 
people couldn't express 
themselves in a more ap-
propriate way on such an 
important day,» she told 
reporters.
Brisbane's annual protest 
was conducted peacefully 
with about 1000 people 
marching.
Members of the local Ab-
original community voiced 
grievances about the Brit-
ish «invasion» in 1788, 
deaths in custody and 
poor education.
«We need to get our own 
land back, where we came 
from,» Brisbane man 
Charles Hegarty said.
Hundreds in Canberra 
marched to Parliament 
House chanting «Always 
was, always will be, Ab-
original land».
The Canberra protest sent 
a message that many in-
digenous people rejected 
a proposal for constitu-
tional recognition in fa-
vour of a treaty.
The Referendum Council 
appointed by Prime Minis-
ter Malcolm Turnbull and 
Opposition Leader Bill 
Shorten in 2015 has be-
gun community consulta-
tion on constitutional rec-
ognition with a final report 
due later this year.
«What do we want? Trea-
ty. What have we got? F*** 
all,» was one provocative 
chant yelled by the crowd.

Violence mars Australia Day protests

North Korea has enough 
nuclear material to make 
bombs, and the issue 
should be one of the most 
concerning for the world in 
2017, former prime minis-
ter Kevin Rudd says.
Mr Rudd told an Asia So-
ciety forum in New York 
on Wednesday night (NYC 
time) the Iranian nuclear 
program was “just a baby” 
compared with that of 
North Korea.
He said North Korea’s pro-
gram was moving at such 

a pace “it is crossing one 
technical threshold after 
another, now constitut-
ing real threats in terms of 
its immediate neighbours 
and prospectively having 
a larger and wider radius 
from Pyongyang”.
Mr Rudd, who is now presi-
dent of the Asia Society, 
said North Korea had “mas-
tered” short and medium 
range rockets and it was 
now a question of whether 
it can develop interconti-
nental ballistic missiles.

N Korea is top issue for 2017: Rudd
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مــؤسـسة املــكاري لـدوالـيب الـسيارات

السيد أحمد املكاري صاحب مؤسسة املكاري 
لدواليب السيارات يف ملبورن اتكل على اهلل 
ورضى الوالدين وسار يف الطريق املستقيم 

والصدق يف التعامل مع الزبائن فأصبح يقفز من 
نجاح اىل نجاح أكرب..

مؤسسة املكاري مجهزة بأحدث املعدات واملاكينات 
الالزمة ومجهزة أيضا بجميع أنواع الدواليب 
العاملية واملحلية العالية الجودة والنوعية من 
مختلف القياسات وبأحدث االجنطة الرائعة 

واملتنوعة التي ال يتآكلها الصدأ على مرّ السنني 
اىل ميزان أوتوماتيكي حديث يعطيك سيارة آمنة 
على الطريق.. وداخل املؤسسة طاقم متخصص 

بكافة األعمال امليكانيكية..

اسعارنا األفضل يف فيكتوريا.. الصدق يف التعامل سر نجاحنا.
1257 Sydney Rd, Fawkner VIC    Tel: 03 9359 5556
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االتصال على:
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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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Unlimited Plan XL

( )

49.90$

*139*549#

28

You must have a minimum account balance of $49.90 to activate the UNLIMITED Plan XL. The plan enables you to make unlimited standard national calls to Australian mobile and landline numbers and send unlimited standard SMS to Australian mobile numbers, 
unlimited minutes to 40 countries: Argentina, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Czech republic, Denmark, France, Finland, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, Ireland, India, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mexico, 
Netherland, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Thailand, UK, USA and either 300 minutes to Group A countries or 100 minutes to Group B countries.  (countries listed below) and access 
up to 10GB plus 2 GB Bonus data (Bonus Data will be expired on 30 November 2016) for 28 days, all while in Australia. When you activate the UNLIMITED Plan XL, you cannot use any other Pay As You Go tariff or Saver tariff. Other services such as roaming, data 
usage exceeding bundle data allowance, or premium service numbers (e.g. 1900 numbers) will be charged at our standard rates (data is charged at $0.07/MB – see: lycamobile.com.au for our current rates). You can have only ONE plan per mobile number at any 
one time. If there is enough credit in your Lycamobile account, your plan will automatically renew at the end of the 28 days period. If you do not want your plan to renew, dial *190# and follow the instructions to cancel the plans auto renewal. The Lycamobile service is 
only for personal use. If you use the service unreasonably (e.g. fraudulently or for business purposes), we may suspend or cancel your service. These rates and inclusions are current as of 06/10/2016. We may remove this plan by giving 7 days’ notice on our website 
at lycamobile.com.au. Any plans already activated at time of withdrawal will continue until expiry of 28 days from activation. Group A countries : Bangladesh, Cambodia, Croatia, Indonesia, Japan, Pakistan, Philippines, Taiwan, Turkey, Vietnam, Group B countries :  
Afghanistan Lebanon, Egypt, Iran, Iraq, Morocco landline, Syria Saudi Arabia, Kuwait, Russia, United Arab Emirates , Dominican Republic

lycamobile.com.au 

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

®

1300 854 607
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