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دعا اىل االتفاق على قانون انتخابات غري مفصل على قياس احد

القوات النظامية
«حتتَك» بفصائل
تدعمها تركيا قرب
الباب

عون :سنستخدم صالحياتنا الدستورية لئال ينتهك الدستور
اجلمهورية
رئيس
دعا
عون
ميشال
العماد
املعنيني مباشرة بإقرار
قانون جديد لالنتخابات
النيابية إىل «االتفاق على
قانون ال يكون مفصال
على قياس أحد بل يضمن
املساواة واحرتام صوت
الناخب وروح العدالة عرب
اعطاء اصحاب احلق حقهم
حبيث ال يسرق أحد متثيل
طائفته ومتثيل غريه».
واضاف« :إذا مل يقتنع
هؤالء بالوصول إىل حل
قريب فلدينا صالحياتنا
الدستورية وسنستخدمها
كي ال ينتهك الدستور».
وقال الرئيس عون ،خالل

الرئيس العماد ميشال عون خالل استقباله الوفد
استقباله وفد
لبنان»
سفراء

«منتدى
برئاسة

السفري خليل مكاوي ،أنه
«ال ميكنه أن يرى اخلطأ يف

«احلشد الشعيب» يعلن عزل املوصل عن احلدود السورية

رجحت قيادة التحالف
الدولي أن تواجه القوات
العراقية مقاومة عنيفة
خالل محلتها الستعادة
اجلانب الغربي للموصل،
رغم اخلسائر اليت حلقت

بـ «داعش» الذي يعاني
نقصًا يف عدد مسلحيه،
ما يضطره إىل استخدام
الطائرات املسرية بكثافة.
وأعلنت قوات «احلشد
أحكمت
أنها
الشعيب»

الطوق حول املدينة وعزلتها
«متامًا» عن أي منفذ يف
اجتاه احلدود السورية.
باسم
الناطق
وقال
التحالف الدولي العقيد
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بإدارة :آدي سركيس

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

عدالة التمثيل ويبقى صامتا
جتاهه» ،متسائال« :كيف
ميكننا حتقيق االستقرار يف
الوطن والثقة بالدولة إذا

تقدمت القوات النظامية
السورية مشال شرقي
حلب باجتاه مدينة الباب
عليها
يسيطر
اليت
«داعش» أمس االول،
و«احتكت» مع فصائل
«درع الفرات» اليت
يدعمها اجليش الرتكي،
يف وقت فتح «اجليش
السوري احلر» معركة
ضد تنظيم تابع لـ
«داعش» قرب األردن.
ويف الوقت ذاته ،شن
الطريان السوري غارات
على حي القابون يف
دمشق للمرة األوىل منذ
حواىل ثالث سنوات.
للقوات
بيان
وذكر

التتمة صفحة 31
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واشنطن تتوعد طهران برد على
«زعزعة االستقرار»

ترامب يناقش مع قادة الكونغرس مستقبل اتفاقات التجارة( .رويرتز)

فتح الرئيس األمريكي
دونالد ترامب الباب على

أمس

مصراعيه

االول،
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 Granny Flatلالجيار

لالجيار  Granny Flatيف غيلدفورد حبالة
ممتازة تتألف من غرفة نوم واسعة مع خزانة
باحلائط وصالون مع غرفة سفرة وغريهما
لالتصال0413222622 :

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات

Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

منقوشة ع الصاج

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة اللحوم
يف نيو ساوث ويلز HCCP

لصاحبها طوني فرنسيس

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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اعــالنات

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164
Services we provide include:
• Residential and
Commercial Design & Build  مجيع اخلرائط والتصاميم• Urban Planning
،املعمارية واالنشائية
• Hydraulic design and flood
، خرائط احلديد والباطونstudies
• Mechanical & HVAC
. خرائط لكل ما يتعلق باملياهdesign
• On-site sewage treatment
نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات
systems
واملراجع املختصة
• Water supply, storage and
distribution
دقة يف العمل صدق يف املعاملة
• Geotechnical site
assessment
Celebrating
• General Contracting
25 Years
• Construction Management
Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من

:خدماتنا تشمل

 سنة نضعها يف خدمتكم25 خربة

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

9721 1611
) األبنية السكنية والتجاريةStrata( لصيانة وادارة
:اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم
0418 845 865 -- 02 9721 1511
 عاماً نضعها يف خدمة اجلالية30 خربة التقل عن
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

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

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Apco
20 L لالستعمال
$110 الداخلي واخلارجي
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
Apco 20 L  للسقف$85
P: 9832 0000 (APCO)
اسـتقامة
يف الـعمل

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

صـدق يف
الـمعاملة

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Pool Paint
$160
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لبنانيات

الوفاء للمقاومة :النسبية الكاملة مع
الدائرة الواحدة صيغة متالئمة مع
الدستور وخالية من االستنساب
اعقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها يف
حارة حريك ،برئاسة النائب حممد
رعد ،وأصدرت البيان اآلتي:
«مع إطاللة شهر شباط من كل
عام ،تبدأ ذكرى االيام العشرة
االوىل اليت سبقت فجر انتصار
الثورة اإلسالمية املباركة وقيام
اجلمهورية االسالمية االيرانية
اليت قدمت منوذجا سياسيا
وحضاريا جديدا ،وشكلت سندا
قويا للمستضعفني وحلركات
التحرر يف العامل ،ونصريا
داعما لقضايا العرب واملسلمني
ويف مقدمها قضية فلسطني،
وجنحت بعد صمود وكفاح
فريدين يف أن تصبح قوة
اقليمية عظمى ودولة نووية
متتلك مقومات االكتفاء الذاتي
يف أكثر اجملاالت ،كما متتلك
قدرة املنافسة يف كثري من
منتجاتها.
إن كتلة الوفاء للمقاومة ،إذ
تبارك للشعب االيراني العزيز
بثورته الرائدة وانتصاراته
املتواصلة ،تتقدم من مساحة
االمام القائد السيد على
خامنئي ومن كل املسؤولني يف
اجلمهورية االسالمية االيرانية
بأمسى آيات التربيك واالعتزاز
مع الدعاء هلم بدوام العز
والتوفيق والتقدم».
بعد ذلك عرضت الكتلة لعدد
من املستجدات وركزت على
موضوع قانون االنتخاب اجلديد
وخلصت اىل ما يلي:
« -ان التوافق على اقرتاح
قانون جديد لالنتخاب ينبغي أن
يستجيب حملددات وثيقة الوفاق
الوطين والدستور ،سواء جلهة
املناصفة والشراكة وتعزيز
العيش املشرتك ،أو جلهة
تأمني صحة التمثيل ومشوليته
وفاعليته.
وبعد اطالع الكتلة على مداوالت
املتحاورين حول هذا املوضوع،
وعلى نقاط االلتقاء والتباين
يف ما بينهم ،أكدت حرصها
عى أهمية مواصلة التداول،
وسجلت امكان التوصل اىل
وشددت
اجيابي،
تفاهم
على ضرورة استناد النقاش

دائما اىل مرجعية الدستور
ووثيقة الوفاق الوطين وجتنب
االستنسابية.
وإذ جتدد الكتلة رفضها
للتمديد ،وتأكيدها إجناز قانون
انتخاب جديد ،تشدد على وجوب
إجراء االنتخابات يف موعدها
املقرر ،وتكرر موقفها الثابت
أن النسبية الكاملة مع الدائرة
الواحدة أو الدوائر املوسعة هي
الصيغة املتالئمة مع الدستور
واخلالية من االستنساب.
 تشارك الكتلة أبناء الطائفةاالسالمية العلوية يف لبنان
حزنهم لوفاة رئيس اجمللس
االسالمي العلوي فضيلة الشيخ
اسد العاصي .وتتقدم منهم
كافة ومن أسرة الفقيد الراحل
بأحر التعازي واملواساة.
 توقفت الكتلة عند االستياءالعام حيال بعض الربامج
التلفزيونية املسيئة لألخالق
واآلداب العامة واخلارجة عن
االجراء،
املرعية
القوانني
وإذ تدعو الكتلة املؤسسات
التلفزيونية اىل احرتام القانون
الذي بقدر محايته للحريات
العامة حيرص على محاية اآلداب
العامة ،فإنها تؤكد ضرورة
قيام اجلهات الرمسية املسؤولة
بواجباتها حيال هذا االمر.
 تأمل الكتلة يف اجللسةالنيابية املقرر انعقادها يف
 7شباط اجلاري ،أن جتيب
احلكومة عن االسئلة اليت طرحها
النواب عرب أوراقهم الواردة يف
اجللسة التشريعية االخرية ويف
جلسة مناقشة البيان الوزاري،
وتناولت موضوعات متنوعة تهم
املواطنني.
 تعترب الكتلة أن النتائج اليتانتهت اليها االجتماعات يف
أستانا بني ممثلي احلكومة
السورية واملعارضة ،تستدعي
التسوية
مسار
مواصلة
السياسية املطلوبة إلنهاء احلرب
يف سوريا وتثبيت االستقرار
فيها،
والسياسي
االمين
خصوصا بعد حترير حلب وفشل
املشروع العدواني االرهابي
يف حتقيق أهدافه السياسية
واالسرتاتيجية».

عون دعا اىل االتفاق على قانون انتخابات غري مفصل على قياس احد ولدينا
صالحياتنا الدستورية وسنستخدمها لئال ينتهك الدستور

دعا رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون املعنيني مباشرة
بإقرار قانون جديد لالنتخابات
النيابية إىل «االتفاق على
قانون ال يكون مفصال على
قياس أحد بل يضمن املساواة
واحرتام صوت الناخب وروح
العدالة عرب اعطاء اصحاب احلق
حقهم حبيث ال يسرق أحد متثيل
طائفته ومتثيل غريه» .واضاف:
«إذا مل يقتنع هؤالء بالوصول
إىل حل قريب فلدينا صالحياتنا
الدستورية وسنستخدمها كي ال
ينتهك الدستور».
وقال الرئيس عون ،خالل
استقباله وفد «منتدى سفراء
لبنان» برئاسة السفري خليل
مكاوي ،أنه «ال ميكنه أن يرى
اخلطأ يف عدالة التمثيل ويبقى
صامتا جتاهه» ،متسائال« :كيف
ميكننا حتقيق االستقرار يف
الوطن والثقة بالدولة إذا أنشأنا
عقودا ال حيرتمها من يقوم بها،
وكيف ميكننا أن نصل إىل دولة
املواطنة إذا مل حنرر االنسان من
أمور عدة كي ينتمي إىل وطنه ال
إىل جزئيات على حساب االنتماء
إىل الوطن؟».
واكد أن «الزيارات اليت قام
بها للسعودية وقطر وتلك اليت
سيقوم بها هدفها إعادة وصل
لبنان بكل الدول العربية وال
سيما أننا نتشارك معها يف همني
أساسيني هما :حماربة اإلرهاب
واملوقف جتاه العدو االسرائيلي
الذي يستهدف بالعمق ال إلغاء
االرض الفلسطينية فحسب
بل اهلوية الفلسطينية ايضا،
حقوقنا
مناصرة
واملطلوب
املشروعة على الدوام واحلق لن
خيذلنا».
وكان السفري مكاوي متنى
للرئيس عون التوفيق والنجاح
يف مهماته ،عارضا لنشأة
«املنتدى» منذ قرابة  17عاما
واملهمات اليت يعنى بها وال
سيما جلهة املساهمة يف تدريب
الديبلوماسيني اجلدد ليكونوا
«خري رسل للبنان ومتثيله يف
اخلارج» ،واضعا «خربات املنتدى
واعضائه يف تصرف رئيس
اجلمهورية».
وقدم السفري مكاوي اىل
الرئيس عون العدد االخري
من «النشرة الديبلوماسية»

املشنوق استقبل درويش ووفدين من قضاة احملاكم الشرعية اإلسالمية واحتاد بلديات صيدا والزهراني
استقبل وزير الداخلية البلديات
نهاد املشنوق راعي أبرشية زحلة
والبقاع لطائفة الروم الكاثوليك
املطران عصام درويش ،وجرى
عرض االوضاع يف زحلة والبقاع
والبحث يف شؤون امنائية تهم
املنطقة.
ثم التقى وفدا من احتاد بلديات
صيدا والزهراني برئاسة رئيس
جملس بلدية صيدا حممد
السعودي ،ومت البحث يف
شؤون امنائية وادارية تتعلق
مبنطقة صيدا والزهراني.
وكان املشنوق اجتمع مع وفد
من قضاة احملاكم الشرعية
االسالمية ،ضم :قاضي بريوت
الشرعي الشيخ حسن احلاج
شحادة ،قاضي صور الشرعي

مفيت حاصبيا الشيخ حسن
دلي ،وقاضي البقاع الشرعي
الشيخ عبد الرمحن شرقية،
وعن احملاكم الشرعية اجلعفرية
القاضيان السيد بشري مرتضى

والشيخ حسن مرمر ،وعن احملاكم
الدرزية املستشار فؤاد محدان
والقاضي نزيه ابو ابراهيم،
ومت التداول بأمور ادارية تتعلق
باحملاكم الشرعية.

جريصاتي راسل وزير العدل السوري لتسليم املتهم
بقتل جميد اهلاشم

اتصل وزير العدل سليم
جريصاتي أمس االول بنظريه
السوري جنم أمحد ،السرتداد
املواطن السوري خالد رضوان
سليم ،املتهم جبرائم خطف
وسلب وقتل املواطن اللبناني
جميد جرجس راجي املعروف
مبجيد اهلاشم ،متمنيا ان يصار
اىل تسليمه بالطرق اإلدارية،

مع العلم ان ملفا باسرتداده قد
تقدمت به السلطات اللبنانية
املختصة ،وفقا لإلتفاق املوقع
بني لبنان وسوريا.
جريصاتي
الوزير
وراسل
امس االول نظريه السوري
يف موضوع التسليم االداري،
توثيقا للمكاملة ،نزوال عند رغبة
وزير العدل السوري.

الرئيس عون خالل استقباله الوفد
اليت يصدرها املنتدى مرة كل
شهرين ،وتشرتك يف كتابتها
جمموعة من السفراء والباحثني
واملفكرين .ورد الرئيس عون
بكلمة اثنى فيها على «دور
املنتدى خصوصا يف املساهمة
يف تدريب النشء اجلديد من
الديبلوماسيني اللبنانيني ليكونوا
على قدر تطلعات لبنان اليهم».

«التجمع العربي االسالمي لدعم
خيار املقاومة»

واألوضاع العامة يف لبنان
واملنطقة كانت حمور حبث بني
الرئيس عون ووفد «التجمع
العربي االسالمي لدعم خيار
املقاومة» الذي حتدث بامسه
أمينه العام الدكتور حييى غدار
فأشار إىل أن «قيادة هذا
التجمع الذي يضم  37فرعا على
مستوى الوطن العربي والعامل،
هي يف القصر اجلمهوري اليوم
لتهنئة الرئيس واالمة «بوجودكم
يف سدة احلكم الذي انتظرناه
طويال».
وأكد «دعم التجمع لرئيس
اجلمهورية واضعا نفسه وجهوده
يف خدمة االهداف اليت ذكرها
يف خطاب القسم ،الذي جنل
وحنرتم جدا وخصوصا جلهة
التزامكم الدستور وخيار حترير
االراضي واملقاومة والثالثية
واجليش
الشعب
الذهبية:
واملقاومة .وهذا ليس غريبا
عن رئيس اجلمهورية ،ألن
نضال وجهاد عشرات السنوات
وإرادة وتصميم وتضحيات
كبرية ،أوصلت اىل لبنان أهم
رمز وشخص يستطيع أن يكون
على مستوى التحديات الكربى
سواء يف لبنان او على مستوى
االمة ،وال سيما يف مواجهتكم
بكل وضوح للمشروع الصهيوني
التكفريي الذي نعتربه مشروعا
واحدا ،وإميانكم املطلق بتحرير
االرض».
واضاف« :حنن نقدم دعمنا
االصالحية
للحركة
املطلق
والتغيريية اليت تستطيعون
عرب همتكم الكبرية وإرادتكم
وتصميمكم حتقيقها ،وال سيما
عرب قانون االنتخابات على اساس
النسبية لننطلق اىل دولة عادلة
وقوية يف لبنان».

رد الرئيس عون

ثم حتدث الرئيس عون مشريا
اىل «أن اهلم االساسي واالول
اليوم هو وضع قانون انتخاب»،
الفتا اىل أن «الصعوبات اليت
تواجهنا تكمن يف عدم وجود
فعل إرادة حاسم كي يتمكن كل
إنسان من أن يأخذ حقه وحتقيق
صحة التمثيل .فكل طرف يريد
أن يسحق االقلية يف طائفته

وميد يده اىل الطائفة االخرى كي
حيصل على املزيد من املقاعد».
واشار رئيس اجلمهورية اىل
أنه «ال جيوز البقاء على النظام
االكثري ألنه يفتقد العدالة،
سواء يف نظام التصويت او يف
العددية .وحنن ال نريد وجود
اقلية يف طائفتنا وأن نزيد
من حجمنا على حساب اآلخرين.
وهناك من يريد أن يأخذ االمور
حنو املواجهة ،لكننا لن منكنهم
من ذلك ،وسنقوم مبا نعتربه من
واجبنا ومن صالحياتنا وليس
ختطيا للصالحيات».
وحتدث رئيس اجلمهورية عن
القضية الفلسطينية ،معتربا أنه
«يوجد على حدود لبنان عدو جيب
فهم سياسته يف العمق كي ال
نقع يف اخلطأ .فهو يريد أخذ
االرض وإلغاء اهلوية الفلسطينية
وحموها من التاريخ ،ألنه يعترب
نفسه صاحب االرض».
وتطرق اىل قضية االرهاب
«الذي جاء بتفسري منحرف عن
االسالم» ،داعيا اىل «التضامن
للقضاء عليه ومواجهة اسرائيل».
وقال »:مقاومتنا حق ،وحنن ندافع
عن حق مقدس ،حق االنسان يف
هويته وأرضه ،والتاريخ سيحكم
علينا إذا ختلينا عن هذا املبدأ.
ويف حال غلبنا ،نكون على االقل
قمنا بواجبنا» ،الفتا اىل أننا «ال
ميكن أن ننسحب اذا كنا منلك
إمكانات النجاح وهي موجودة يف
حال إحتادنا وتعاطينا مع بعضنا
بصراحة وشفافية».
وقال »:يعلم اجلميع اخلطاب
الذي قدمناه عن القضية
الفلسطينية وما قلنا عن االمم
املتحدة حبيث حتدثنا وفقا
لضمرينا ألننا ال نستطيع جتاهل
ما حصل .وهناك قول لألمام
علي يف هذا السياق« :احملايد
مل ينصر الباطل ولكنه خذل
احلق» ،فالصامت اليوم خيذل
احلق ،وال نستطيع إلتزام احلياد
يف قضية نعيش حنن نتائجها،
إضافة اىل أن الفلسطينيني يف
لبنان يعيشون اىل اليوم مأساة
تهجريهم».

سلهب

واستقبل الرئيس عون النائب
سليم سلهب وعرض معه
األوضاع العامة يف البالد
وحاجات منطقة املنت.

أبي نصر

كذلك استقبل النائب نعمة اهلل
ابي نصر وأجرى معه جولة أفق
يف الشؤون احمللية وحاجات
منطقة كسروان.

ابو زيد

واستقبل الرئيس عون النائب
امل ابو زيد الذي اطلعه على

نتائج زيارته ملوسكو واللقاءات
اليت عقدها مع املسؤولني
الروس ومن بينهم نائب وزير
اخلارجية ميخائيل بوغدانوف.
مجعية مستوردي السيارات
ويف بعبدا أيضا وفد من
مجعية مستوردي السيارات يف
لبنان برئاسة أنطوان أبو خاطر
الذي نقل تهاني العاملني يف
القطاع إىل الرئيس عون ،فيما
عرض املستشار يف اجلمعية
سليم سعد أوضاع مستوردي
السيارات ومطالبهم ،الفتا إىل
«وجود مليون و 560ألف سيارة
مسجلة يف لبنان بينها  670ألف
سيارة يتجاوز تاريخ صناعتها 20
عاما و 560ألف سيارة ال يدفع
أصحابها رسوم امليكانيك اليت
تبلغ قيمتها  55مليون دوالر».
واشار سعد إىل «تراجع
حركة بيع السيارات خالل
العام  .»2015وخلص اىل
املطالبة ب»تنظيم النقل العام
ليتخلص املواطن من سيارته
القدمية ،من جهة ،ولزيادة
االنتاج والتخفيف من التلوث
واالزدحام ،من جهة أخرى،
واستبدال السيارات القدمية
غري النظامية بسيارات جديدة
مثل ما هو مطروح يف مشروع
الـ  NAMA'Sالذي تدرسه وزارتا
البيئة واملال وخفيض الرسوم
على السيارات اجلديدة وباالخص
رسوم التسجيل لتشجيع عملية
االستبدال املذكورة والتخلص من
السيارات غري النظامية».
ورد الرئيس عون مؤكدا أن
«مطالب اجلمعية ستكون موضع
درس» ،الفتا اىل «وجود خلل
يف النظام الضرائيب يف لبنان»،
مركزا على «أهمية اعتماد خطة
للنقل املشرتك ختفف من
أزمة السري املرتبطة ايضا
بضرورة حتديث شبكات الطرق
واالوتوسرتادات والتزام تطبيق
قانون السري».
وأشار الرئيس عون اىل
أن «الرتاجع يف السوق له
اسباب عدة من بينها الركود
االقتصادي.

وفد نقابة الجامعة االمريكية

واستقبل الرئيس عون جملس
نقابة عمال اجلامعة األمريكية
يف بريوت ومستخدميها برئاسة
جورج اجلردي الذي قال« :إن
الرئيس عون حيمل هموم
الشعب والنقابات كلها وال
سيما أن «رئيس اجلمهورية ولد
من رحم هذا الشعب ومعاناته»،
مشددا على أن «خطاب القسم
هو مبثابة دستور وورقة عمل
ستعتمدها النقابة خالل عملها
ومفاوضاتها».

رد الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
مشريا اىل «ان مبادئ خطاب
القسم اليت سنعمل على اساسها
من شأنها أن تشمل خمتلف أجزاء
اجملتمع بكل قطاعاته ووظائفه،
بهدف تطوير فكرة الدولة».
وأكد ،من جهة ثانية« ،ضرورة
إعادة النظر يف األنظمة املعتمدة
حاليا يف كل إدارات الدولة
ومؤسساتها والتزام القوانني
وتطبيق مبدأ الكفاية بدل الوالء
السياسي».
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لبنانيات

فرجنيه استقبل وفد التقدمي:

مـع قانـون انتـخاب عادل ومنـصف للجميع

استقبل رئيس «تيار املردة»
النائب سليمان فرجنيه يف
دارته يف بنشعي ،وفد احلزب
التقدمي االشرتاكي الذي ضم
النواب وائل ابو فاعور ،هنري
حلو ،أكرم شهيب وعالء الدين
ترو ،وتيمور جنبالط ،ونائب
رئيس احلزب كمال معوض
وأمني السر ظافر ناصر ،وعقد
اجتماع يف حضور الوزير السابق
يوسف سعادة وجنل فرجنيه
السيد طوني فرجنيه ،ختلله حبث
يف جممل التطورات والسيما
قانون االنتخاب.

شهيب

إثر االجتماع قال شهيب« :نقلنا
التحيات وكل االحرتام من وليد
بك جنبالط اىل النائب فرجنيه
وأهل هذا البيت الكريم .حني
تدخل هذه الدار تشعر دائما
بالدفء السياسي حرصا على
الوطن وعلى املصلحة العامة.
إن التشاور قائم دائما ،وأكدنا
اهمية اتفاق الطائف واالنطالقة
الوطنية وقانون وطين جيمع
ويوحد وال يفرق وال يستثين او
يلغي اي فريق  ،امنا بالعكس
يكون فيه توازن كامل على كل
املستويات.
وتابع :الذي مسعناه وقرأناه
يف املرحلة االخرية فيه نوع
من التعالي من جهة وفيه
نظرة الغائية لفريق واسع من
اللبنانيني .نعود اىل الكتاب
والكتاب هو الطائف وبالتالي
اذا اردنا حال وطنيا فالطائف
حدد مثل هذه الشروط هلذا
احلل واذا كنا نريد حال مناطقيا
وقبليا حنن لسنا بهذا الوارد
حنن نسعى اىل حل وطين يرضي
اجلميع ال يستغين عن فريق
سياسي وال يظلم اي فريق
سياسي .هذا الوطن عاش عرب
مراحله التارخيية على التوافق
والتسويات السياسية ،وعندما
كان سليمان بك فرجنيه وزيرا
للداخلية كان قانون الستني
يرضي ويعطي احلقوق ،واليوم
هناك فريق وصل اىل موقع
رئاسة اجلمهورية من خالل هذا
القانون .اليوم نذهب اىل قانون
النسبية او اىل القانون املختلط
الذي هو بالنسبة لنا مفصل على
قياس فريق ،واملقص موجود،
اما قانون النسبية فيحتاج اىل
شروط ومستلزمات ،وعلينا ان
نقرأ يف كتاب الطائف ،ونستمر
يف هذا الكتاب حتى الساعة،
وحنن منفتحون على كل
الطروحات خارج نطاق التسويات
اليت توصل فريقا وتلغي فريقا
آخر».
أضاف« :ما رأيناه يف املرحلة
االخرية خطري ،إذ جرى اعتماد
النسيب يف منطقة معينة
حيث الضعف وعدم التوازن،
واالكثري يف مناطق من أجل
كتلة نيابية هلا تأثريات يف
املستقبل .ال أحد يرضى بإلغاء
نفسه يف هذا البلد ،وحنن
نسعى بكل الوسائل وحاولنا
خالل السنوات الثالث ان نصل
اىل قانون يرضي اجلميع ويكون
متوازنا ،لكن لالسف كان هناك
معاكسة،
وشروط
شروط
واليوم وصلنا اىل ما وصلنا

دعوة ملؤمتر صحايف
يتشرف رئيس واعضاء الرابطة املارونية يف اسرتاليا
بدعوتكم اىل حضور مؤتمر صحايف يعقده رئيس الرابطة املارونية يف لبنان
النقيب السابق للمحامني

فرنجيه مستقبال الوفد

اليه والدستور موجود واجمللس
سيد نفسه».

فرنجية

من جهته قال فرجنيه« :هناك
تنسيق دائم مع احلزب التقدمي
هناك
ودائما
االشرتاكي
لقاءات ،واليوم هناك فريق
سياسي وصل إىل السلطة كنا
نتمنى ان يعمل على استيعاب
اجلميع ،لكن برز شعار تقوية
نفسه على حساب اآلخرين.
حنن ال ميكننا ان نقول اننا
ضد قانون الستني ،وانا كنت
طرحته بناء على طلب البطريرك
املاروني نصراهلل صفري ،وحنن
مع اي قانون عادل يضمن حقوق
اجلميع ،ولكن ليس مع قانون
معقد مثل الذي مت تقدميه لكي
يفصل على قياس أشخاص.
هذا قانون ال املواطن سيفهمه
وال السياسيون وال أحد سوى
املعقدين الذين وضعوه».
وأضاف« :حنن مع أي قانون
عادل منصف للجميع ،وال ميكن
ألي قانون منطقي ان يلغينا.
وحنن مع احلزب التقدمي
االشرتاكي النهم يتعرضون
ملعركة إلغاء حتت شعار اعادة
وحقوق
املسيحيني،
حقوق
عندما
ستصان
املسيحيني
يكونون آمنني يف اجلبل ويف
ديارهم ومرتاحني أينما وجدوا،
وليس عندما يكونون يف موضع
االخرى،
للطوائف
استفزاز
خصوصا يف املناطق حيث هم
أقلية .هناك مسيحيون يف
كل لبنان يف عكار يف اجلنوب
والبقاع ،هذا حال املسيحيني
وليس حال كل الطوائف يف
لبنان ،وهذا الفريق حياول خلق
حالة شاذة يف املناطق املوجود

فيها مسيحيون ،من منطلق
التحريض الطائفي والتخويف،
يضعون
انهم
يعين
مما
املسيحيني يف منطقة يصبحون
حالة شاذة فيها النهم يريدون
ان جيعلوا انفسهم اقوياء .جيب
ان نسري باالمور كما حصل يف
رئاسة اجلمهورية حيث متكنا
من زرع شريكنا يف البلد .اننا
نريد هذه النوعية يف الرئاسة،
ووصلنا اليها ،وميكننا ان نصل
اىل هذا االمر كما حصل يف
رئاسة اجلمهورية ،حيث نقول
هذه هي نوعية النواب اليت جيب
التصويت هلا».
وذكر بأن «قانون الستني
وضع يف عهد الرئيس شهاب،
وكان املسيحيون موجودين
يف كل املناطق اللبنانية،
وكانوا ينتخبون من املسلمني
وينجحون ،وكانوا من نوعية
معينة .حنن ضد أن تفرض
اي طائفة على املسيحيني
نوابهم ،ولكن إذا وجد يف هذه
املناطق اشخاص ميثلون فعال
هؤالء املسيحيني ولديهم الفكر
السياسي الذي ال يتناسب مع
املسيحيني االلغائيني املوجودين
اليوم ،فهل يكونون ال ميثلون
املسيحيني؟ وهذا معناه إما أن
تكون قواتيا وإما عونيا ،وإال فال
متثل املسيحيني».
وعن إمكان وجود قانون جديد
قال فرجنيه« :ان كان لدينا
ارادة وطنية ميكن أن نقدم
قانونا عادال ،وال احد يكون
ضده ،ولكن عند الذهاب اىل
اللجنة أو درس قانون بفكر
وخلفية ان كل نائب لديه
نتيجة ،فمن املؤكد اننا لن نتفق
على قانون».

نديم اجلميل :الدائرة الفردية تتيح تسهيل حماسبة
املواطنني للنائب وتؤمن التمثيل الطائفي الصحيح
أكد عضو كتلة نواب الكتائب
أن
اجلميل
نديم
النائب
«الدائرة الفردية يف قانون
االنتخابات النيابية اليت يقرتحها
احلزب تتيح تسهيل حماسبة
وتقرب
للنائب
املواطنني
العالقة بينهما ،كما انها تؤمن
التمثيل الطائفي الصحيح»،
الفتا اىل ان «التشريع ال يتأثر
يف حال محل هموم املناطق إىل
اجمللس النيابي دون أن يلغي
ذلك تشريعات من نوع وطين
اسرتاتيجي تعين البلد ككل»،
معتربا أن هذا «األمر موجود
أيضا يف اجمللس احلالي».
ولفت إىل أن «انتقاد البعض
احتمال
بسبب
العتمادها
تسهيل استخدام الرشاوى
يف االنتخابات بسبب تضييق

الدائرة االنتخابية يف غري حمله،
نظرا اىل ان املرشحني حاليا
بعضهم يدفع ماليني الدوالرات
ليوضع على اسم الئحة انتخابية
ما».
النائب اجلميل الذي حتدث
لربنامج «لشو القانون» عرب
شاشة تلفزيون لبنان فند كيفية
تقسيم الدوائر إىل  112دائرة
انتخابية ،معتربا أنه «القانون
األمثل يف بلد تعددي كلبنان.
وردا على سؤال مل ينف انه يف
حال تطبيق الالمركزية اإلدارية
وإنشاء جملس للشيوخ تنتفي
احلاجة العتماد الدائرة الفردية
يف االنتخاب ،الفتا اىل «ان
القانون يعتمد التأهيل على
دورتني مما يوجب االبتعاد عن
خطاب تعصيب او انعزالي».

انطوان قليموس
وذلك يوم الثالثاء يف  ٧شباط الجاري الساعة الخامسة بعد الظهر يف قاعة
كنيسة سيدة لبنان .
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تيار املستقبل :سنكون على اهبة املشاركة يف االنتخابات
النيابية يف اي مواعيد حتددها احلكومة

عقد املكتب السياسي لـ»تيار
املستقبل» ،اجتماعه الدوري،
يف «بيت الوسط» ،مساء امس
االول اخلميس ،برئاسة نائب
الرئيس باسم السبع ،خصصه
للبحث يف التطورات السياسية
املتصلة بقانون االنتخاب ،ويف
تقييم إجناز االنتخابات الداخلية
اليت تلت املؤمتر العام الثاني،
ومواكبة االستعدادات إلحياء
الذكرى ال  12الستشهاد
الرئيس رفيق احلريري.
وصدر على اثر االجتماع بيان
اشاد فيه املكتب السياسي
بـ «املسار الدميوقراطي لتيار
املستقبل واجناز االنتخابات
املنسقيات
يف
الداخلية
والقطاعات واملصاحل ،وتوجه
بالتهنئة من الرفاق والرفيقات
الفائزين والفائزات ،وبالتحية
لكل من شارك يف بلوغ
العملية الدميوقراطية أهدافها
املتوخاة ،وخصوصا املرشحني
واملرشحات الذين مل حيالفهم
احلظ وكانوا قدوة يف التزام
موجبات املصلحة التنظيمية
واحلزبية».
وتوقف املكتب السياسي «عند
االستعدادات اجلارية لالحتفال
الرئيس
استشهاد
بذكرى
الشهيد رفيق احلريري ورفاقه،
واملقرر يف الرابع عشر من
الشهر احلالي يف جممع البيال.
واطلع على الربنامج االحتفالي
الذي اعدته اللجنة املكلفة يف
هذا الشأن».
على
املناسبة
يف
واكد
«احملازبني واالصدقاء ،أهمية
املشاركة يف االحتفال املركزي
ويف الفعاليات املقررة يف
املناطق ،باعتبارها أحد أركان
االلتزام بقضية الرئيس الشهيد
رفيق احلريري وشهداء انتفاضة
االستقالل ،الذين وهبوا حياتهم
فداء للبنان وحريته وقراره
الوطين املستقل».
اضاف البيان« :إننا اذ نتابع
أعمال احملكمة الدولية اخلاصة
الشهود
وإفادات
بلبنان،
واملطالعات واألدلة ولوائح
االتهام اليت توصلت اليها
حتى االن ،نرتقب يف الذكرى
الثانية عشرة للجرمية اإلرهابية
اليت استهدفت الرئيس رفيق
احلريري ورفاقه ،بلوغ احملكمة
الغايات اليت أنشئت من أجلها،
وصوال اىل حتديد اجلناة وصدور
اجملرمني
مبعاقبة
األحكام
واملخططني واحملرضني ،الن
العدالة وحدها هي الكفيلة
بطي هذه الصفحة املؤملة من
حياة لبنان ،والرد على عاصفة
االغتيال واالجرام اليت هبت على
وطننا ،لتستهدف خنبة من خرية
قياداتنا الفكرية والسياسية
واالمنية».
وأشار املكتب السياسي اىل
ان «حلول الذكرى هلذا العام،
مع ما نشهده من متغريات
واقليمية
حملية
وتطورات
مواكبة
يستوجب
ودولية،
لألحداث،
ومسؤولة
واعية
تستحضر نهج الرئيس الشهيد
يف مواجهة التحديات والتصدي
امللفات
ومقاربة
للمخاطر
السياسية الطارئة ،مبا حيمي

تيار املستقبل خالل اجتماعه

وجينب
الوطين
االستقرار
البالد أفخاخ الفنت واحلرائق
احمليطة».
وأكد أن «هذا النهج لن
يكون حمل مزايدة أو ابتزاز
من أحد ،السيما من اجلهات
اليت تريد أن تتخذ من ذكرى
استشهاد الرئيس احلريري،
حصان طروادة لركوب موجات
التحريض ،وسلب الشعارات
واملواقف اليت هي يف صميم
املبادىء اليت يقوم عليها تيار
املستقبل ،بدءا من خط االلتزام
حبصرية السالح يف يد الدولة
ورفض سياسات االستقواء
الطائفي واملذهيب ،وصوال
اىل صدارة املواجهة السياسية
مع مشاريع االخرتاق اإليراني
للمجتمعات العربية».
وشدد على ان «ذكرى الرابع
عشر من شباط ،ذكرى وطنية
لبنانية بامتياز ،يقيم خارجها
الذين شاركوا يف جرمية االغتيال
وكل اجلهات املتسرتة على
اجملرمني واهلاربني من العدالة،
ولن تتواجد يف مدارها أي جهة
تستمرىء سياسات الطعن
بتيار املستقبل ،والتطاول
على االدارة احلكيمة للرئيس
سعد احلريري والتضحيات اليت

يقدمها يف سبيل لبنان ومحاية
العيش املشرتك بني ابنائه».
واطلع املكتب السياسي على
«املستجدات املتعلقة بإعداد
قانون جديد لالنتخابات ،وعلى
النتائج اليت بلغتها املشاورات
بني خمتلف القوى السياسية يف
هذا الشأن .ان تيار املستقبل
سيكون على اهبة املشاركة
يف االنتخابات النيابية ،يف
أية مواعيد حتددها احلكومة
اللبنانية ،ووفقا ألي قانون
جيري التوافق عليه ويتم إقراره
يف اجمللس النيابي».
وعرب عن «ثقته بالدور الذي
يضطلع به الفريق السياسي
والتقين املكلف من قيادة
التيار والرئيس سعد احلريري،
للتفاوض خبصوص التوصل
اىل قانون جديد» ،مشددا على
«وجوب االبتعاد عن االستنسابية
يف طرح املعايري ،واعتماد آليات
انتخابية وتقسيمات ادارية
تلتزم قواعد العيش املشرتك
بني اللبنانيني ،وتوفر شروط
التوافق على قانون ،ال حيجب
املنافسة يف مناطق معينة
ليحصرها يف مناطق اخرى ،وال
يكون عرضة للطعن بعد دورة
انتخابية واحدة».

احلريري استقبل نقابة املهن البصرية وترأس اجتماعا
ملشروع مكننة وزارة العدل وجملس القضاء األعلى
استقبل رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ،مساء امس
االول ،يف السراي احلكومي،
وفد نقابة املهن البصرية
برئاسة النقيب أمحد شري الذي
قال على األثر« :زرنا الرئيس
احلريري اليوم لكي نشكره على
القانون الذي صدر يف جملس
النواب ،والذي ننتظره منذ أكثر
من عشرين سنة .وقد أحيل إىل
جملس النواب منذ العام ،2003
وقد أقره اآلن جملس النواب،
وهو يقسم املهنة إىل قسمني،
اجملازون يف قياس النظر وفنيو
تصنيع النظارات».
الرئيس
«شكرنا
أضاف:
احلريري على هذا اإلجناز ورفعنا
له مطالبنا أبرزها أن تتحول
نقابتنا إىل نقابة آمرة ،لكي
نساعد كافة الوزارات ،وال
سيما وزارتي الرتبية والصحة
على تطبيق القانون بأسرع
وقت ممكن ،ألن هناك الكثري

من املخالفات وحنن حناول أن
نضبط القوانني ،وقد وعدنا
دولته وعدا تاما بأن تتحول
نقابتنا إىل نقابة آمرة لنتمكن
من تطبيق القانون .وقد قدمنا
له درعا تذكارية عربون حمبة
وتقدير».
ثم ترأس احلريري اجتماعا حضره
وزير العدل سليم جريصاتي
ووزيرة الدولة لشؤون التنمية
اإلدارية الدكتورة عناية عز
الدين ورئيس جملس القضاء
األعلى القاضي جان فهد.
وأوضحت عزالدين أن «وزارة
التنمية ،وبتمويل من االحتاد
األوروبي ،أعدت مشروع مكننة
لوزارة العدل وجملس القضاء
األعلى ،وقد مر هذا املشروع
بعدة مراحل وبات اآلن يف
نهايته ،وتركز البحث خالل
االجتماع حول سبل التعاون
واحلوكمة هلذا املشروع عندما
يصبح قيد التنفيذ».

وزير التخطيط املصري وصل اىل بريوت

وصل مساء امس االول إىل «مطار رفيق احلريري الدولي» وزير
التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري املصري أشرف العربي،
حلضور اجتماع اجلمعية العربية العمومية االقتصادية اليت تعقد
يف لبنان .وكان يف استقباله السفري املصري يف لبنان نزيه
النجاري.

الرياشي استقبل وفدا من
مؤسسة اديان

استقبل وزير االعالم ملحم
الرياشي ،بعد ظهر امس االول
اخلميس ،يف مكتبه يف الوزارة،
وفدا من مصلحة املعلمني يف
«القوات اللبنانية» برئاسة
رمزي بطيش ،وعرض معه
مقررات املؤمتر الرتبوي الذي
عقد يف مركز االمانة العامة
للمدارس الكاثوليكية برعاية
البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي،
وقدم الوفد الكتيب الذي اعدته
املصلحة ونسقه امني االعالم
انطوان العامرية.
واثنى الرياشي على العمل
الذي قامت به املصلحة واعدا
«مبتابعة املقررات مع وزير
الرتبية والوزارات املعنية».

وفد «مؤسسة اديان»

كما استقبل الرياشي وفدا
من مؤسسة «أديان» برئاسة
االب فادي ضو ،الذي قال بعد
اللقاء« :ان هدف الزيارة جاء
يف اطار التهنئة بتحويل الوزارة
اىل وزارة احلوار والتواصل وحنن
نقف اىل جانبه يف هذا التغيري.
اما اهلدف الثاني فهو دعوته
للمشاركة والقاء كلمة بافتتاح
موقع «تعددية» الثلثاء املقبل،
الذي ستطلقه املؤسسة للعامل
العربي من اجل الرتكيز على
فكرة احرتام االختالف والتنوع
واحلريات كاملة ،اما اهلدف
الثالث فهو للحوار معه ملدونة
«سلوك» اليت انتجتها جمموعة
االردنيني
الصحافيني
من
والعراقيني من اجل احرتام
التنوع واحلريات الدينية ،وابدى
معاليه اهتمامه بها وأكد احلفاظ
على احلريات والتآلف».

بري عرض مع شربل والفرزلي قانون
االنتخاب ومع الشوابكة الرتتيبات
الجتماعات االحتاد الربملاني العربي
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،امس االول يف عني
التينة ،نائب رئيس جملس
النواب السابق ايلي الفرزلي،
الذي قال« :تشرفت بزيارة
دولة الرئيس الذي اكد دائما
مضمون ما أطل به يف خطابه
يف جلسة انتخاب فخامة رئيس
البالد عن ضرورة انتاج قانون
انتخاب نيابي جديد .وانسجاما
ونزوال عند رغبة فخامة الرئيس
يف خطاب القسم الدستوري
بضرورة انتاج قانون انتخاب
جديد كتوطئة الجراء االنتخابات
النيابية يف موعدها ،يستطرد
دولة الرئيس بري ليؤكد انه
يف ضوء هذه الرغبة وهذه
االرادة الدستورية اخلالصة،
يعتقد ويأمل بأن هناك
اجيابيات ستظهر يف وقت
ليس ببعيد يتعلق بانتاج قانون
انتخاب جديد يلحظ ذهاب
قانون الستني وادخال النسبية
كثقافة على حياتنا العامة».
اضاف« :رغم تأكيدي الدائم
واملستمر ان االقرتاح الذي
سبق وتقدمنا به ،وخصصت
له جلسة يف اللجان املشرتكة
والذي مسي باقرتاح القانون
يشكل
الذي
االرثوذكسي
تعبريا صادقا ودقيقا لواقع
البلد يف مرحلته االنتقالية ما
قبل تطبيق املادة  ،95ورغم
تأكيدنا هذه احلقيقة ،فان
دولة الرئيس كرئيس للمجلس
النيابي يرى ان توافق القوى
السياسية يف اجمللس هو

الذي يؤمن االكثرية املطلوبة
النتاج القانون االنتخابي الذي،
استنادا اليه ،ستجري االنتخاب
النيابية .هذه هي املسألة
املركزية ،باعتبار ان رئيس
البالد اكد مبا ال يرقى اليه
شك ،وعندما نركز على دولة
فخامته ،النه هو الذي اقسم
اليمني الدستوري للحفاظ على
مضمون الدستور ونصوصه
اليت تقول بشكل واضح انه
ال بد من قانون انتخاب نيابي
جديد ،الن ما مسي الطائف،
الذي اصبح دستور هذه االمة،
قام على انقاض قانون الستني
فكيف ميكن اجلمع بني الطائف
والستني؟».
وختم الفرزلي« :طبعا دولة
الرئيس بري يرى ويؤمن ويتأمل
بأن قانون االنتخاب سيصدر
بتوافق القوى السياسية».

الشوابكة

ثم استقبل الرئيس بري االمني
العام لالحتاد الربملاني العربي
فايز الشوابكة ،وعرض معه
الرتتيبات اجلارية الجتماع اللجنة
واللجان
لالحتاد
التنفيذية
املنبثقة عنها الذي سيعقد
برعاية الرئيس بري بصفته
رئيسا لالحتاد يف مبنى جملس
النواب يف ساحة النجمة يومي
 10و 11شباط اجلاري حبضور
ممثلي اجملالس العربية.

شربل

كما استقبل وزير الداخلية
السابق مروان شربل وعرض
معه لقانون االنتخاب.

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
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احلريري رعى اطالق مشروع التعداد العام للسكان الفلسطينيني:
الراعي التقى وفدا من مالكي االبنية املؤجرة خليل
مؤمتر الطاقة االغرتابية تابع جلساته يف
جوهانسبورغ وباسيل التقى وفودا من اجلالية يف افريقيا ال للتفريط حبق العودة وسنرى باألرقام حجم ما سببته إسرائيل من مشاكل اهلراوي :العتماد النظام النسيب على قاعدة ال  15دائرة
أطلقت جلنة احلوار اللبناني -
الفلسطيين اليوم من السراي
احلكومي يف بريوت مشروع
للسكان
العام
«التعداد
املخيمات
يف
واملساكن
والتجمعات الفلسطينية يف
لبنان» برعاية رئيس احلكومة
وبالشراكة
احلريري
سعد
مع ادارة االحصاء املركزي
املركزي
واجلهاز
اللبناني
لالحصاء الفلسطيين ،حضره
اىل احلريري وعدد من الوزراء
والشخصيات.

منيمنة

تابع مؤمتر الطاقة االغرتابية
أعماله يف جوهانسربغ ،حيث
عقدت اجللسة االوىل اليت
أدارها املستشار السابق لرئيس
الوزراء الدكتور شادي كرم،
حول «الرؤية يف االستثمارات
اللبنانية يف افريقيا» يف
قطاعات االتصاالت واخلدمات
والتجارة.
وحتدث يف اجللسة كل من،
نيكوال هندي ،ادهم اخلليل
من ساحل العاج ،صبحي عقاد
من غانا ،بيار أده من نيجرييا،
طوني شاغوري من سرياليون
وشربل حبيب من نيجريا،
حيث ركزت املداخالت على
«مناخ االستثمار والقوانني
اليت حتمي االستثمارات يف
القطاعات اليت ينشط فيها
اللبنانيون والتحديات اليت
تواجههم ،إضافة اىل الفرص
واآلفاق املستقبلية يف جمال
التجارة االلكرتونية والطاقة
املتجددة».
كما حتدث الدكتور عازار
ميني من جنوب افريقيا ،عن
يف
االقتصادي
«املشهد
األكثر
والقطاعات
افريقيا
ديناميكية وجذبا للمستثمرين
وتأثري أسعار النفط والسلع
االخرى على القارة».

الجلسة الثانية

وعقدت اجللسة الثانية بعنوان:
«تبادل اخلربات لكبار املديرين
التنفيذيني الشباب» ،أدارها
شارل باسيل من جنوب

افريقيا ،وحتدث فيها كل من،
رئيس احتاد غرف التجارة يف
لبنان حممد شقري ،وسام نصر
من أنغوال ،الدكتور امحد احلاج
من مجهورية الكونغو ،حسني
صفي الدين من زامبيا ،علي
حجيج من لبنان وبرانت شاهيم
من جنوب افريقيا.
الذين
املشاركون
وحتدث
ميثلون خمتلف القطاعات ،من
«التجارة اىل الصناعة والطب
عن
والتعدين
والتسويق
خرباتهم وإمكانية االستثمار
يف الدول اليت يقيمون
فيها ،اضافة اىل التقدميات
والتسهيالت اليت ميكن ان
تقدم اىل املستثمرين» .وجرى
التطرق اىل «القطاعات اليت
تسجل منوا على الرغم من تراجع
أسعار السلع االساسية وعدم
االستقرار يف بعض الدول
االفريقية».
كما تناول املشاركون «إمكانية
ان تكون دولة جنوب افريقيا
بوابة لالستثمار يف افريقيا
وتأثري اخنفاض سعر عملتها
على االستثمارات األجنبية».

لقاءات

والتقى وزير اخلارجية جربان
اللبنانية
الوفود
باسيل
االغرتابية اليت أتت من الكوت
ديفوار ،سرياليون ،نيجرييا
وغينيا للمشاركة يف اعمال
املؤمتر ،وعرض معهم اوضاع
اجلاليات اللبنانية يف تلك
الدول.

بدأ احلفل بالنشيدين اللبناني
والفلسطيين وبكلمة تقديم
القى بعدها ،رئيس جلنة احلوار
اللبناني  -الفلسطيين الدكتور
حسن منيمنة.

االحصاء اللبناني

بدورها اوضحت املديرة العامة
املركزي
االحصاء
الدارة
اللبناني مرال توتليان ان
«ادارة االحصاء املركزي «تقوم
بتنفيذ مشروع التعداد العام
للسكان واملساكن يف املخيمات
والتجمعات الفلسطينية يف لبنان
استنادا اىل قرار جملس الوزراء
رقم  1تاريخ .2016/8/25
واكدت ان هلذا التعداد أهمية
كربى إذ أنه:
 يشكل قاعدة بيانات جلميعاملباني والوحدات السكنية
وغري السكنية العائدة للمخيمات
والتجمعات الفلسطينية املوجودة
على االراضي اللبنانية كافة.
 يشكل اإلطار اإلحصائي لسحبعينات الدراسات االقتصادية
واإلجتماعية للمخيمات والتجمعات
الفلسطينية.
 يتيح بناء نظام معلوماتجغرايف جلميع املباني للمخيمات
والتجمعات الفلسطينية.
 يؤمن ملتخذي القرار املعلوماتاليت تساعد على رسم املخططات
والربامج الالزمة يف ضوء
دراسة الوضع الراهن لالجئني
الفلسطينيني يف لبنان».
وعددت توتليان «املراحل اليت
مير بها التعداد وهي :حتضري
االستمارة ،حتضري اخلرائط،
واالعمال
امليدانية
االعمال
املكتبية .وشرحت تفاصيل
كل مرحلة .وقالت انه «من
املقرر أن تتم املباشرة بتعداد

املساكن يف  27شباط 2017
لغاية  27ايار  .2017على أن
يبدأ بعد ذلك تعداد السكان
حيث سيتم استخدام األجهزة
الكفية ( )tabletsعوضا
الورقية.
االستمارات
عن
ومن املتوقع ان يتم نشر
نتائج الدراسة قبل نهاية سنة
.»2017

الحريري

وألقى الرئيس احلريري كلمة
قال فيها« :هذا اإلجناز الذي
حصل اليوم كبري جدا ،وقد بدأ
به دولة الرئيس متام سالم
ونشهد اليوم نتائجه ومن املهم
أن خيدم هذا العمل الفلسطينيني
والقضية الفلسطينية وأن يرى
العامل بأمجعه حجم املعاناة اليت
يعيشها الفلسطينيون يف لبنان
ومعاناة اللبنانيني ايضا».
اضاف« :ان وجود الفلسطينيني
يف لبنان مرحب به ،ولكن هذا
العمل يؤكد على حق العودة
إىل بالدهم .هناك مغتصب
الفلسطينية،
األراضي
يف
وهو إسرائيل ،ونرى نتيجة
أعماله اليوم ،وإن شاء اهلل
حني ينتهي هذا التقرير،
سنرى النتائج باألرقام مبا يؤكد
للمجتمع الدولي والعامل حجم
املشاكل اليت تسببها إسرائيل
يف فلسطني ولبنان أيضا».
وتابع« :أوجه حتية خاصة
اىل معالي الوزيرة عال عوض
رئيسة اجلهاز املركزي لالحصاء
الفلسطيين جمليئها اىل لبنان
ومشاركتها يف هذا املؤمتر.
واحيي ايضا الوزير السابق حسن
منيمنة ومجيع العاملني يف جهاز
االحصاء الذين يقومون بعمل
كبري إلظهار الواقع باألرقام
للعامل امجع».
وختم« :من هنا أركز على أن
اللبنانيني يؤكدون على أن حق
العودة هو حق ال ميكن التفريط
به ،وجيب أن يتحقق ،ألن لبنان
ال يتحمل هذا الكم من الالجئني
الفلسطينيني الذين حيق هلم أن
يعودوا ،الن املعاناة تزداد يف
ظل وجود مليون ونصف مليون
الجئ سوري .من هنا حنن
حريصون على إجناز هذا العمل،
وأشكر كل السفراء واألمنيني
وكل من أتى للمشاركة يف هذا
احلدث».

الراعي مع الوفد

استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،قبل ظهر امس االول،
يف الصرح البطريركي يف
بكركي ،وفدا من نقابة مالكي
العقارات واألبنية املؤجرة يف
لبنان ،يف زيارة عرب يف خالهلا
اعضاء الوفد عن موقفهم من
قانون اإلجيارات النافذ منذ
العام  ،2014وضرورة تطبيقه.
والقى منري محزة كلمة باسم
الوفد قال فيها« :نأتي إليكم
اليوم يا صاحب الغبطة باسم
نقابة مالكي العقارات واألبنية
املؤجرة للتعبري عن موقفنا
من القانون اجلديد لالجيارات
النافذ منذ  .2014/12/28إن
هذا القانون قد أشبع درسا
يف جلنة اإلدارة والعدل،
ومبشاركة اختصاصيني يف
القانون واالقتصاد والسكن،
ومت إقراره يف جلسة تشريعية
باإلمجاع ،وقد أعطانا األمل
باستعادة التوازن يف العالقة
بني املالكني واملستأجرين،
بعد أربعني سنة من الظلم
واإلجحاف يف حقنا ،حنن
املالكني القدامى».
وأضاف« :بعدما دفع قسم
كبري منا ،رغما عنه ،إىل
بيع املباني يف أحياء كثرية
من بريوت إىل مستثمرين
عرب وأجانب بدافع احلاجة
إىل املال ،وبعدما كنا فقدنا
باسرتجاع حقوقنا ،يأتي
األمل
ِ
القانون اجلديد اليوم ليوقف
نزيف بيع املباني ،ويعطي احلق
إىل أصحابه ،من دون املس
باحلق يف السكن الذي جيب
أن تتحمل مسؤوليته الدولة،
ال فئة من املواطنني .فالقانون
اجلديد ،ميدد إقامة املستأجرين
القدامى اثنيت عشرة سنة يف
املأجور ،ويقر هلم التعويضات
يف حاليت اهلدم والضرورة
العائلية ،وحيمي ذوي الدخل
احملدود منهم عرب حساب يف
وزارة املال لدفع الفارق يف
الزيادة على البدالت .وإن
املالكني القدامى يتحملون
وحدهم مبوجب القانون عبء
التأخري يف تأمني االعتمادات
املالية للحساب فيما لو حصل
هذا التأخري».
وتابع« :من هنا ننفي أمامكم
غبطة البطريرك إمكانية حصول
أي تهجري أو تشريد مبوجب بنود
القانون اجلديد ،وخباصة أن
اجمللس النيابي الكريم قد أقر
يف جلسته التشريعية األخرية
وباإلمجاع تعديالت على القانون،
وقد أتت هذه التعديالت
ملصلحة املستأجرين بالكامل،
وخصوصا لناحية توسيع مروحة
املستفيدين من حساب الدعم

إىل حدود مخسة أضعاف احلد
األدنى لألجور ،أي ثالثة ماليني
وثالمثئة ومخسة وسبعني ألف
لرية لبنانية والتمديد هلم كما
ذكرنا لفرتة اثنيت عشرة سنة
من تاريخ العام  ،2015وحنن
من جهتنا قد وافقنا عليها لكي
نكون جزءا من احلل يف هذه
القضية».
وختم محزة« »:نضع أمامكم
هذه احلقائق عن القانون
وخباصة
لالجيارات
اجلديد
أن تارخيكم الروحي والوطين
يشهد لكم شخصيا مبساعدة
املظلومني ومساندتهم والتعبري
عن معاناتهم ،وحنن منهم،
وقد آن األوان إلنصافنا يف
كنف الدستور وحتت جمهر احلق
والعدالة والتوازن يف العالقة
مع املستأجرين».

خليل الهراوي

بعدها ،التقى الراعي الوزير
السابق خليل اهلراوي الذي قال
بعد اللقاء« :ألن تاريخ بكركي
يؤكد على مسؤوليتها الوطنية
يف هذا البلد املتنوع ،وانطالقا
من مسؤوليتها املسيحية جتاه
العديد من املوضوعات فان
واجب زيارتها امر ضروري
للتحدث اىل صاحب الغبطة
البطريرك الراعي واإلستماع
اىل توجيهاته وآرائه يف عدد
من املسائل الوطنية واملسيحية
يف آن معا».
اضاف« :لقد كان عرض
االنتخاب
قانون
ملوضوع
حياله.
املقرتحة
واألفكار
وركزت بدوري على أهمية
اعتماد النظام النسيب الكامل
على قاعدة  15دائرة انتخابية،
ومفاعيل هذا النظام على احلالة
السياسية والوطنية ،وإجيابية
امكان متثيل كافة القوى
السياسية وحتديدا كافة القوى
املسيحية خارج الثنائية القائمة،
ألنه ال استمرارية للبنان
بتقسيمه مذهبيا او بتقسيمه
اىل ثنائيات او احاديات .لبنان
حباجة اىل تالقي مجيع مكوناته
يف اطار جتمعات سياسية او
أحزاب وطنية».
وختم اهلراوي« :ان دور
بكركي واملسيحيني كبري جدا
يف هذا اإلطار ،فهما ميثالن
رافعة للبنان املنفتح واملتقدم
خارج املذهبية ،وخارج التمثيل
املذهيب .وحنن نثمن ما طرحه
فخامة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون يف هذا الشأن
حيث ابدى رغبته يف تأييد
القانون النسيب الكامل على
قاعدة ال.»15
ومن زوار الصرح القائم بأعمال
السفارة اللبنانية يف الكرسي
الرسولي البري مساحة.
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عرب وعالم

من التهديد إىل إنهاء املكاملة

تطهري «وزارات القوة» يطيح  16جنراالً روسياً

ترامب حاد يف اتصاالته مع
زعماء العامل

صحيفة واشنطن بوست تتطرق
إىل املكاملة العاصفة بني
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
األسرتالي
الوزراء
ورئيس
مالكوم ترنبول وقالت «قد تكون
املكاملة اهلاتفية اليت أجراها
ترامب مع ترنبول نهاية األسبوع
املاضي واحدة من املكاملات
األكثر جتانسًا مع شخصية
القائد اجلديد ألمريكا».
ترامب حاد يف مكاملاته اهلاتفية
مع رؤساء العامل
ترامب حاد يف مكاملاته اهلاتفية
مع رؤساء العامل
تطرقت صحيفة واشنطن بوست
إىل املكاملة العاصفة بني
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
األسرتالي
الوزراء
ورئيس
مالكوم ترنبول وقالت «قد تكون
املكاملة اهلاتفية اليت أجراها
ترامب مع ترنبول نهاية األسبوع
املاضي واحدة من املكاملات
األكثر جتانسًا مع شخصية
القائد اجلديد ألمريكا».
ترامب أنهى املكاملة اهلاتفية
عندما أزعجه طلب ترنبول
وقبلها بيوم َ
هاتف ترامب نظريه
املكسيكي وهدده بإرسال قوات
أمريكية إىل بالده يف ما يبدو
أن الرئيس األمريكي يستخدم
يف حمادثاته اهلاتفية مع رؤساء
العامل نفس أسلوبه احلاد الذي
اعتمده حلشد اجلماهري طوال
محلته االنتخابية.
يقول تقرير لصحيفة واشنطن
بوست األمريكية نقال عن
مسؤولني أمريكيني كبار اطلعوا
على فحوى املكاملة اهلاتفية
اليت جرت يوم السبت املاضي،
إن ترامب انتقد رئيس الوزراء
األسرتالي الستقبال أسرتاليا
الالجئني القادمني من منطقة
الشرق األوسط وتباهى بفوزه
االنتخابي الكبري.
املكاملة اليت كان من املفرتض
أن تستمر لساعة أنهاها ترامب
بشكل مفاجئ بعد  25دقيقة.
خالل احملادثة أبلغ ترامب
ترنبول ،رئيس وزراء دولة
تعترب واحدة من أقوى حلفاء
أمريكا ،أنه تباحث هاتفيا يف
وقت سابق من اليوم نفسه مع
رؤساء أربع دول بينهم الرئيس
الروسي فالدميري بوتني لكن
مكاملته هذه هي األسوأ على
اإلطالق.
تظهر تصرفات ترامب أنه يريد
أن يظهر أنه قادر على إخضاع
قادة العامل حتى رؤساء الدول
احلليفة لبالده .وهو ال يتورع
عن توجيه النقد الالذع خلصومه
السياسيني ووسائل اإلعالم
يف تغريداته على تويرت ،وفق
الصحيفة.
وتنقل واشنطن بوست عن
مسؤولني أمريكيني تأكيدهم أن
ترامب تصرف بشكل مماثل يف
حمادثات مع رؤساء دول أخرى
لكن تصرفه مع ترنبول كان
وأن أمريكا
مفاجئًا بشكل خاصة ّ
وأسرتاليا جتمعهما عالقات
قوية .إذ جيمع البلدين تنسيق
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وثيق على مستوى االستخبارات
كما يدعمان بعضهما ديبلوماسيا
وقد خاضا حروبا معا كما حصل
يف العراق وأفغانستان.
أن تصرفات
الصحيفة أكدت ّ
ترامب تشري أيضًا إىل الكثري
واملقاربة
شخصيته
حول
الديبلوماسية اليت يقدمها مقارنة
مع ما يتطلبه مركزه كرئيس
تنفيذي للواليات املتحدة .لكن
ترامب ميارس دوره انطالقًا من
تكتيكات التفاوض اليت اعتادها
خالل عمله يف جمال العقارات
الذي
املنمق
واالستعراض
ّ
اكتسبه كشخصية يف تلفزيون
الواقع.
املتحدث باسم البيت األبيض
رفض التعليق على ما حصلت
عليه واشنطن بوست من
معلومات مناقضة ملا أصدرته
كل من أمريكا وأسرتاليا عن
فحوى املكاملة اهلاتفية بني
ترامب وترينيول .إال أن مسؤوال
كبريا يف اإلدارة األمريكية
اعرتف أن احملادثة اليت جرت
مع رئيس الوزراء األسرتالي
كانت معادية واتهامية من
جهة ترامب ،مؤكدًا أن معظم
اتصاالت ترامب مع الزعماء
األجانب كانت إجيابية منها
اتصاالته مع رؤساء اليابان،
أملانيا ،فرنسا وروسيا.
وهدد ترامب نظريه املكسيكي
بإرسال قوات أمريكية إىل
بالده
وكالة أسوشييتد برس أفادت
يف تقرير هلا أن الرئيس
األمريكي هدد خالل مكاملة
هاتفية أجراها صباح اجلمعة
املاضي مع نظريه املكسيكي
أنه يفكر بإرسال قوات أمريكية
للقضاء على الرجال األشرار
هناك ،إال إذا توىل اجليش
املكسيكي هذه املهمة بنفسه
وفقا ملتطفات من نص احملادثة
حصلت عليها الوكالة من دون
أن يوضح ترامب إن كان يقصد
جتار املخدرات أو املهاجرين
بالرجال األشرار أو كالهما.
وكانت الصحافية املكسيكية
دوليا استيفيز أوردت نقال
عن مصادر «سرية» أمريكية
لوح بهذا
ومكسيكية أن ترامب ّ
التهديد خالل اتصال هاتفي
ملدة ساعة أجراه اجلمعة مع
نظريه املكسيكي انريكي بينيا
نييتو.
ونفت واشنطن ومكسيكو بشدة
أن يكون الرئيس األمريكي
لوح بإرسال
دونالد ترامب قد ّ
قوات أمريكية إىل املكسيك
ملكافحة عصابات املخدرات.
وقال املتحدث باسم رئاسة
املكسيك إدواردو سانشيز
لوكالة فرانس برس إن املعلومة
«كذبة مغرضة».
وكانت احلكومتان قد أشارتا يف
بيانني رمسيني اجلمعة املاضي
إىل أن االتصال بينهما كان
«بن ًاء ومثمرًا» ،كما قال ترامب
ّ
يف مؤمتر صحايف أن احملادثة
كانت «ودية جدًا جدًا».

أطاح مرسوم وقعه أمس االول
الرئيس فالدميري بوتني 16
جنرا ً
ال يف وزارتي الداخلية
والطوارئ ،يف حلقة ثالثة من
«جمزرة اجلنراالت» اليت بدأت
يف آب (أغسطس) املاضي،
وهدفت وفق مقربني من
الكرملني إىل «تطهري وزارات
القوة من رموز الفساد ،وتعزيز
سيطرتها يف األقاليم».
وكانت جمموعة اإلقاالت األوىل
مشلت  8جنراالت من كبار
املسؤولني يف وزارتي الدفاع
والطوارئ وجلنة التحقيقات
املركزية ،والثانية بعد شهرين
 10جنراالت يف وزارتي الطوارئ
والداخلية.
ونشر موقع الوثائق الرمسية
التابع للكرملني نص املرسوم
من دون إشارة إىل أسباب
اإلقاالت اجلماعية للجنراالت،
يتولون
مسؤولون
وبينهم
مناصب حساسة يف األقاليم،
علمًا أن اثنني منهما طردا
نهائيًا من السلك العسكري.
وعني الرئيس يف املرسوم
جديدين لوزير
ذاته نائبينْ
ْ
املدعني
الطوارئ ،وعددًا من
ّ
العامني يف األقاليم.
على صعيد آخر ،اتسعت
دائرة التحقيقات يف فضيحة
«جتسس» مسؤولني يف هيئة
(وزارة) األمن الفيديرالي،
اجلهاز األمين األضخم يف
الواليات
ملصلحة
روسيا،
املتحدة ،بتوقيف مشبوه ثالث
بعد أيام على اعتقال مدير قسم
أمن املعلومات التابع للهيئة
سريغي ميخائيلوف واملسؤول
دمييرتي دوكوتشايف ،إضافة
إىل رسالن ستويانوف نائب
رئيس مؤسسة «كاسبريسكي»
العمالقة لألمن املعلوماتي،
بعد توافر أدلة على تسريبهم
معلومات سرية إىل أجهزة
أمريكية.
وعلى رغم أن أوساطًا إعالمية
روسية ربطت القضية باتهام
واشنطن ملوسكو بالتدخل يف
سري احلمالت االنتخابية ضد
املرشحة هيالري كلينتون،
مشرية إىل أن مسؤولني
أمنيني روسًا سربوا لألمريكيني
تفاصيل عن النشاط الروسي
يف هذا الشأن ،نفى الناطق
الروسية
الرئاسة
باسم
دمييرتي بيسكوف صحة عالقة
قضية اخليانة العظمى املذكورة
إىل
املوجهة
واالتهامات
روسيا يف شأن شن هجمات
إلكرتونية.
نبه األمني العام
سراييفو،
يف
ّ
للحلف األطلسي (ناتو) ينس
ستولتنربغ إىل أن احللف «يرصد
عن كثب تنامي نفوذ روسيا
يف منطقة غرب البلقان ،علمًا

أنه أشار سابقًا إىل معلومات
عن «تنامي تأثري روسيا
وحضورها يف غرب البلقان،
وتدخلها يف العملية السياسية
يف مونتينيغرو عشية تنظيمها
انتخابات اشرتاعية يف تشرين
األول (أكتوبر) املاضي ،حني
أكدت السلطات أنها أحبطت
انقالبًا كان سينفذه صربيون
يعارضون انضمام البالد إىل
احللف األطلسي .واتهم القضاء
«قوميني روسًا» من دون أن
يسمي موسكو.
وأوضح ستولتنربغ أن احللف
يعمل مع شركائه بهدف
«حتسني أجهزة استخباراتهم
وتعزيزها ،علمًا أن احللف حاضر
بقوة يف البلقان ،إذ أن كرواتيا
ورومانيا وبلغاريا واليونان
وألبانيا أعضاء فيه ،أما
مونتينيغرو ومقدونيا فتوشكان
على االنضمام ،كما أن احللف
حاضر عسكريًا يف كوسوفو
حيث يضمن السالم.
لكن شعبية احللف يف صربيا
يف حدها األدنى منذ القصف
الذي شنه عام  1999إلنهاء
حرب كوسوفو بني االنفصاليني
األلبان وقوات بلغراد.

حتذير دولي من «انتعاش القاعدة» يف اليمن

أكد الرئيس اليمين عبد ربه
منصور هادي خالل استقباله
أمس سفري السعودية لدى
بالده حممد بن سعيد آل جابر،
ّ
تدخل إيران يف اليمن
أن
ودعمها االنقالبيني يزعزع أمن
املنطقة واستقرارها .وتطرق
اجلانبان خالل اللقاء إىل االبتزاز
الذي تقوم به امليليشيات
ومتاجرتها بقوت الشعب اليمين
عرب ميناء احلديدة ،من خالل
املساومات وتأخري إفراغ السفن
وإيهام اليمنيني بأن قوات
التحالف واحلكومة الشرعية هي
اليت تسعى إىل ذلك.
فيما حذر تقرير صادر عن
«جمموعة األزمات الدولية» من
«ازدهار» تنظيم «القاعدة»
يف اليمن ،وسط بيئة انهيار
متنامية،
وطائفية
الدولة،
وتغيري التحالفات ،والفراغات
األمنية واحلرب االقتصادية
املتفاقمة.
طالب
متصل،
شأن
يف
الرئيس اليمين خالل لقائه
سفري أمريكا لدى اليمن ماثيو
تولر أمس ،السلطات األمريكية
برفع حظر سفر اليمنيني ممن
حيملون اجلنسية األمريكية ومن
تربطهم مصاحل جتارية وعالقات
اجتماعية والطالب يف الواليات
املتحدة  .وقال أن اليمن يعاني
من اإلرهاب مثل بقية الدول،
ويبذل قصارى جهده ملواجهة
التطرف حتى القضاء عليه.
اخلارجية
وزارة
واستدعت
اإلماراتية أمس القائم بأعمال
السفارة اإليرانية يف أبو ظيب،
وسلمته مذكرة احتجاج حول
تزويد إيران ،بطريقة غري
مشروعة ،أسلحة مليليشيات
االنقالب على الشرعية يف
اليمن ،يف انتهاك لقرارات

جملس األمن.
ويف السعودية ،أعلنت وزارة
استشهاد
أمس،
الداخلية
العريف يف حرس احلدود حممد
موسى حمرزي ،إثر تعرض إحدى
النقاط احلدودية املتقدمة يف
لالستهداف
جازان،
منطقة
بإطالق نار كثيف وعشوائي عرب
احلدود من عناصر حوثية ،ما
اقتضى الرد على مصادر إطالق
النار باملثل والسيطرة على
املوقف مبساندة القوات الربية.
من جهة أخرى حذرت «جمموعة
األزمات الدولية» يف تقرير
أصدرته أمس ،من أن الفرع
اليمين لتنظيم «القاعدة» «أقوى
من أي وقت مضى» ،وقالت
أن هذا التنظيم قد يستفيد من
عمليات عسكرية شبيهة بالعملية
اليت نفذتها قوات أمريكية خاصة
األسبوع املاضي ،وأسفرت عن
مقتل مدنيني ،إضافة إىل قادة
بارزين يف «القاعدة».
وجاء يف التقرير أن تنظيم
«القاعدة» يف اليمن «يزدهر
وسط بيئة انهيار الدولة،
وتغيري
متنامية،
وطائفية
التحالفات ،والفراغات األمنية
واحلرب االقتصادية املتفاقمة».
وأشار إىل أن جهود مواجهة
التنظيم ودعم احلكومة املركزية
لن تنجح إذا أقدمت بلدان
كالواليات املتحدة على اختاذ
تتجاهل
عسكرية
إجراءات
السياق احمللي ،وتتسبب يف
خسائر كبرية بني املدنيني.
ولفت يف هذا اجملال إىل أن
العملية األمريكية األخرية يف
حمافظة البيضاء «أسفرت عن
مقتل العديد من املدنيني،
بينهم على األقل عشر نساء
وأطفال» ،إضافة إىل رجال
قبائل حمليني.

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:
0412 334 443
0411 330 204
0404 243 650
0407 783 088
0413 115 510
P.O. Box: 687, Strathfield NSW 2135
mcsaustralia@hotmail.com

Anthony:
		 Laudy:
		 Rabah:
		 Anne:
Bakhos
		 Mail:
Email:
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اسرتاليا يف أسبوع

خطط لقتل مجاعي بأسرتاليا ..تفاصيل مثرية
يف قضية العنصري األبيض مايكل جيمس هول

فصل شرطي حترش جنسيا
بزميالته يف العمل

مراهق يطعن  3أشخاص يف مدرسة ثانوية

الشرطة أثناء سيطرتها على املراهق
مايكل جيمس هولت

سالح محلي الصنع عثرت عليه الشرطة بحوزة املتهم

كشف املتطرف العنصري مايكل
جيمس هولت املناصر لتفوق
اجلنس األبيض ،والذي كان
خيزن العديد من األسلحة حملية
الصنع ،إنه كان يعتزم ارتكاب
عملية إطالق نار مجاعي داخل
مركز تسوق يف ويستفيلد.
صحيفة الصن هريالد كشفت
النقاب عن القضية اليت توضح
مدى التهديد والعنف املقرتن
بصعود اليمني املتطرف يف
أسرتاليا ،وسط حتذيرات اخلرباء
من حالة الالمباالة العامة جتاه
الظاهرة.
واقر مايكل جيمس هولت26 ،
عاما ،بالذنب مؤخرا يف جرائم
تتعلق بصناعة وحيازة أسلحة بعد
أن وجدت الشرطة عام 2015
خمزونا كبريا منها يف  3عقارات
يرتدد عليها املتهم.
هولت ،العاطل ،تبنى أيديولوجية
النازيني اجلدد ،وأخرب ذات يوم
أحد أصدقاء الدراسة إنه حيلم
بالسري داخل أرجاء املدرسة
وإطالق الرصاص على كل من
يقابله من طالب ومدرسني،
حبسب معلومات اطلعت عليها
حمكمة بنريث.
وأخرب املتهم املستشار النفسي
يف مدرسته ذات يوم أن الزعيم
النازي أدولف هتلر هو الشخص
األعظم يف تاريخ البشرية.
التواصل
صفحات
وعلى
االجتماعي اخلاصة مبايكل جيمس،
تظهر صور مسدسات وعنف،
للحكومة،
مناهضة
وكلمات
حملية
ألسلحة
وفيديوهات
الصنع ،وتدوينات مزعجة بشأن
رغبته يف قتل اآلخرين واالنتحار
يف أعقاب عالقة فاشلة.

وقال بيان حقائق مت تسليمه
للمحكمة« :املتهم ليس منفصال
عن آرائه ،وميتلك ميول بالغة
التطرف ،جتلت يف آرائه حول
جرائم السالح وقوانني حيازة
أسلحة ،والعنف».
وعرب هولت عن رغبته يف
تنفيذ عملية إطالق نار مجاعي
عشوائي بدون متييز ،وفكر يف
تنفيذه أمام مركز Tuggerah
Westfield
سنرتال
يف
كوست.
ويف مفاجأة أخرى ،ترتافع عن
املتهم يف القضية احملامية
ليديا شيلي اليت متثل اجملتمع
رفضت
واليت
اإلسالمي،
التعليق.
وحتى وقت إلقاء القبض عليه
يف سبتمرب  ،2015كان هولت
يقضي وقته بني منزل والدته
يف ويندسور ،ومنزل جده
بالقرب من هوبارتفيل ،وغرفة
يف أحد فنادق «أورميبا».
ويف يوليو  ،2015تلقت وحدة
جرائم االسلحة معلومات أن
املتهم يصنع أسلحية حملية
الصنع يف جراج منزل جده.
وبعدها بشهر ،اتهمت شرطة
كوينزالند املتهم حبيازة أسلحة
بشكل غري مشروع بعد حضوره
معرضا لألسلحة يف توومبا.
التواصل
صفحات
وعلى
االجتماعي ،وصف هولت نفسه
بأنه مناهض للنظام ،ومناهض
للدين ،ومناهض للسياسة،
وحمب لألسلحة.
أحد أصدقائه وصفه بالرجل
شديد الغضب الذي ال ميتلك ذرة
تسامح جتاه االضطهاد احلكومي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تعرض شرطي للفصل من عمله
بعد أن حترش بزميلته جنسيا
بينما كانت تتحدث هاتفيا،
وتباهى بقدراته و «فتوحاته»
اجلنسية.
ودأب الرجل خالل عمله حارس
أمن بربملان نيو ساوث ويلز
على رؤية النساء عرب كامريات
املراقبة واإلدالء بتعليقات مثل
«لقد ضاجعت فالنة» أو «لقد
عاشرت صديقتها جنسيا».
جون موريف مفوض عالقات
العمل يف نيو ساوث ويلز
رفض قبول تظلم الشرطي
اخلاص الذي ادعى أنه مت فصله
تعسفيا.
موريف تبني له أن الشرطي
ارتكب سلوكيات خطرية ال ميكن
التسامح معها.
ومل يشفع التاريخ الطويل
واملميز للشرطي املفصول
وتصرفه الشجاع عندما متكن من
نزع سالح رجل خمتل عقليا يف
مركز شرطة سيدني ،وقدرته
قبل سنوات على إيقاف متهم
خطري يف شارع ماكواري.
بيد أن نكاته اجلنسية حول
ممارسته اجلنس مع الدجاج

اجلنسية
بفحولته
وتباهيه
وتفوهه بعبارات فجة لزميالته
تسببت يف فصله.
وأدلت شرطية زميلة له
بشهادتها قائلة إنه حترش
بها جنسيا باستخدام لسانه
بينما كانت تتحدث يف اهلاتف
أثناء العمل ،لكنه نفى صحة
االدعاءات.
ودأب الرجل على مشاهدة قناة
«إس بي إس» أثناء وردية العمل
الليلة ألنها تساعده على تعلم
اإلجنليزية الصحيحة،ولعرضها
مواد إباحية.
وعلم املفوض أن الشرطي
اخلاص طلب من زميالته يف
العمل ممارسة اجلنس الشفوي
معه ،وسأهلم عن مدى اهتمامهم
بأوضاع جنسية شاذة.
ورغم إنكار الشرطي اخلاص
ملعظم االدعاءات ،لكنه اعرتف
بتفوهه بنكات جنسية يف مكان
العمل.
حماوالت الرجل إثناء تقديم
زميالته شكاوى ضد حترشه
اجلنسي وصفت بأنها نوع من
أنواع البلطجة غري املقبولة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كارثة تنتظر مرضى
أسرتاليا
مل مير على تولي وزير الصحة
األسرتالي اجلديد غريغ هانت
إال أسبوعني ليجد نفسه يف
ضغوط من املؤسسات الطبية
إللغاء التجميد املثري للجدل
خلصومات امليديكري.
ويبدو أن السياسات املشؤومة
لزيارات
املشرتك
بالدفع
األطباء بني املريض واملديكري
تطل برأسها من جديد ولكن
بصورة خمتلفة.
وكان رئيس وزراء أسرتاليا
السابق توني أبوت قد أعلن
وفاة االقرتاح يف مواجهة
االنتقادات العامة.
املشكلة احلالية تتمثل يف
أن جتميد خصومات امليديكري
الذي بدأ عام  2014وينتهي
يف  2020يعين أن تتم حماسبة
األطباء عام  2020على نفس
قيمة  2014بالرغم من تنامي
تكلفة تقديم اخلدمات الطبية
عاما بعد عام ،وهو ما قد
لتعويض
قريبا
يضطرهم
الفارق من جيوب املرضى.
مثة فجوة واسعة بني ما يتحصل
مقابل
عليه الطبيب حاليا

االستشارة الطبية الواحدة
والذي ال يتجاوز  37.05دوالر
أسرتالي وبني ارتفاع تكلفة
اخلدمات الطبية.
أكثر املضارين احملتملني من
حتمل املرضى الفارق هم الفئة
األكثر فقرا ،وأصحاب احلاجة
امللحة للرعاية الصحية الدائمة
حيث لن يستطيعوا تكبد
مصروفات الدفع املشرتك.
املؤمل أن يضطر أصحاب
الدخول احملدودة إىل ختفيض
عالجهم الطيب بسبب نقص
القدرة املالية ،لكن ذلك لن
حيل املشكلة إذ أن تدهور
األوضاع الصحية هلم قد
جيعلهم مضطرين للذهاب إىل
املستشفيات وتلقي عالجا أكثر
تكلفة.
وفيما يلي رسم بياني يوضح
العالقة الطردية بني الفقر
واألمراض املزمنة ،فكلما قل
دخل الفرد كلما تنامت احتمال
إصابته بأمراض مزمنة بغض
النظر عن احلقبة العمرية.
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ساطور ضمن املضبوطات التي وجدت يف حقبة املراهق

اصيب طالب مدرسة بونرييغ
الثانوية األسرتالية بالذهول
عندما تسلل مراهق داخل
الفصل الدراسي وطعن معلمة
وطالبني أثناء النداء الصباحي
لكشف احلضور ،ثم خرج دون
التفوه بكلمة واحدة حبسب
شاهد عيان.
ومتكنت السلطات األسرتالية
من إلقاء القبض على املراهق
داخل موقف انتظار سيارات
بالقرب من سوبر ماركت جماور
بعد ارتكابه عمليات الطعن يف
صباح امس االول اخلميس.
وضبطت الشرطة مع املتهم
عديدة
وسكاكني
ساطورا
ومقصا ومفكني داخل حقيبته
األديداس السوداء.
وقال املراهق الذي مت وضع
األصفاد يف يده وبدا مرتديا زيا
مدرسيا« :مل أقتل أحدا ،ينبغي
أن ختربوا أخي».
بالشرطة
االتصال
ومت
واملسعفني حوالي الساعة 8.45
صباحا.
وقال شاهد عيان إن مسطرة

معدنية مت استخدامها لتنفيذ
عملية الطعن ،لكن الشرطة الحقا
ذكرت أنها ضبطت  3سكاكني
يف مشهد احلادث.
قائمة الذين تعرضوا للطعن
تشمل مدرسة علوم حيث تلقت
طعنة أعلى ظهرها ،وطالب يف
السادسة عشرة وطالبة يف
اخلامسة عشر تلقيا طعنتني يف
الكتف.
وذكرت الشرطة أن الطالب
والطالبة يف السنة الدراسة
احلادية عشرة.
وقالت شاهدة عيان« :لقد دخل
الطالب وطعن األشخاص الثالثة
ثم خرج».
وأردف طالب آخر« :ال تستحق
معلمتنا أن يتم طعنها».
املدرسة اليت حتمل لقب «مس
كوكس» تتمتع بشعبية وحب
بني صفوف الطالب.
وذكرت الشرطة أن الثالثي
املطعون يف حالة مستقرة وال
توجد إصابات تهدد حياتهم.
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دخلت «قائمة املراقبة» عام  ..2017الفساد ينهش أسرتاليا
مت وضع أسرتاليا يف «قائمة
املراقبة» عام  2017جراء احلجم
املتزايد من عمليات االحتيال
والفساد ،حبسب تقرير دولي
حديث.
ووضع مؤشر مدركات الفساد
أسرتاليا يف املركز الثالث عشر
عامليا يف قائمة الدول األقل
فسادا ،بينما تبوأت الدمنارك
الصدارة ثم جاءت نيوزيلندا يف
املركز الثاني.
ومينح املؤشر درجات من  0إىل
 ،100حيث تعين الدرجة  0أن
الدولة مكتظة متاما بالفساد،
بينما تعين الدرجة  100خلوها
منه.
يف مؤشر  ،2016حصلت
أسرتاليا على  79نقطة ،مبا يعين
تدنيا عن مؤشر  2012حينما
حصدت  85نقطة.
«قائمة
أسرتاليا
ودخلت
املراقبة» يف  2017حيث حذر
التقرير من أن أداء تلك الدولة
يشوبه فضائح رشوة ،وتهديدات
تتعرض هلا املؤسسات الرقابية

املستقلة.
ولفت إىل تعرض جلنة حقوق
اإلنسان األسرتالية حلملة شرسة
من السلطات بعد كشفها عن
وجود انتهاكات جنسية وبدنية
داخل معسكرات احتجاز الالجئني
األسرتالية.
والتخويف
الرتويع
محالت
تقوض استقاللية املؤسسات
اليت تعد من ضروريات ترسيخ
الدميقراطية.
وبلغ املتوسط العاملي ملؤشر
مدركات الفساد  ، 43مبا يشري
إىل استشرائه يف القطاع العام
بدول العامل.
خبري بي بي إس بيرت موريس
قال إن التلكؤ يف قضايا الفساد
بأسرتاليا هوى برتتيبها.
وأشار إىل أن وجود شركات
التسريبات
ضمن
أسرتالية
املعروفة باسم «وثائق بنما»
وضلوع أسرتاليا يف فضيحة
الفيفا اخلاصة بكأس العامل
أحدث أثرا سلبيا.
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اسرتاليا يف اسبوع

يوم أسرتاليا الوطين ..احتفال باالستعمار بعد حظر دخول مواطين  7دول ..مسلمو علماء أسرتاليون حيققون خرقا يف سرطان الرئة
الربيطاني
أسرتاليا ينتفضون ضد ترامب

يف  26كانون الثاني من كل عام
حتتفل أسرتاليا بذكرى وصول
أول أسطول حبري بريطاني،
اىل شواطئها واملكون من 11
باخرة ،عام  ،1788فيما يعرف
باسم «يوم أسرتاليا الوطين».
وكما ترون ،فإن هذه الذكرى
ال تؤبن مثال للتخلص من
االضطهاد الديين كما يف منوذج
الواليات املتحدة ،أو تأسيس
نظام سياسي جديد ،مثلما حدث
يف فرنسا.
أسرتاليا الربيطانية كانت مبثابة
خلق لقرار استعماري ،واستمرار
الروابط بامللكية الربيطانية رغم
ظهور سياسيني مجهوريني على
فرتات متباعدة روجوا الستقالل
اسرتاليا عن التاج الربيطاني ال
سيما يف القرن التاسع عشر.
لكن رغم ذلك ،تزايد احلماس
للبقاء يف بوتقة اإلمرباطورية
الربيطانية يف النصف األول من
القرن العشرين.
كان األسرتاليون أسرتاليني
وبريطانيني يف نفس الوقت،
وحدث نوع من التباهي بأن
األسرتاليني أكثر بريطانية من
سكان لندن أنفسهم.
احلقيقة أن لندن كانت عامال
للجذب داخل اململكة الربيطانية
باعتبارها مدينة عاملية على حنو
مل تكن تعهده أسرتاليا.
وتنامى اإلحساس بأن بريطانيا
جزء ال يتجزأ من أسرتاليا ،ومت
تكريس االحتفال باليوم الوطين
باعتباره إشارة على عدم
الرغبة يف التخلص من التاج

الربيطاني.
وقال السياسي بن شيفلي عام
« :1948األسرتاليون يعرفون
أن مستقبلنا يرتبط بربيطانيا،
ليس فقط عرب العرق والنسب
ولكن ألسباب عملية وصلدة».
ويف عام  ،1950كانت بريطانيا
ما زالت تستحوذ على 38.7
 %من صادرات األسرتاليني،
واخنفضت النسبة إىل % 26
عام .1960
االمرباطورية
احندار
صدمة
الربيطانية بعد احلرب العاملية
الثانية كانت شديدة التأثري
على أسرتاليا ،وأثرت سلبا على
العالقات بينهما.
املوروثات
استمرار
ورغم
االجتماعية والثقافية والسياسية
املشتقة من بريطانيا ،لكن
أسرتاليا مضت قدما يف تشكيل
هويتها املنفصلة.
بيد أن العالقات القدمية بني
تغريت
وبريطانيا
أسرتاليا
واجتهت بوصلة حتالفات أسرتاليا
إىل الواليات املتحدة وآسيا أكثر
من اململكة املتحدة.
الروابط التجارية بني الدولتني
تضاءلت ،لكن يوم أسرتاليا
مستمر يف االحتفاء بأصل
يف
الربيطانية،
أسرتاليا
إحساس ميكن أن يرتبط مبفاهيم
استعمارية.
مل يعد هناك حاجة ملثل
هذا االحتفال ال سيما وأن
أسرتاليا بالفعل مل تعد مرتبطة
بربيطانيا.
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«ريكليم اسرتاليا» تفشل يف
حشد متظاهرين ضد اإلسالم

مسرية يمينية متطرفة ضد االسالم لم تجتذب اكثر من  50شخصا
العنصرية
املنظمة
فشلت
املناهضة لإلسالم «Reclaim
 ( »A u s t r a l i aا ستعيد و ا
أسرتاليا) يف حشد متظاهرين،
حيث جتاوز عدد رجال الشرطة
واإلعالميني إمجالي احملتجني.
وكانت املنظمة قد دعت
الحتجاج مناهض لإلسالم يف
مارتن باليس بسيدني بعد ظهر
السبت ،وحصلت على ترخيص
مبشاركة  400شخص ،لكن مل
حيضر إال العشرات فحسب.
التواجد املكثف للشرطة استهدف
منع أي مناوشات عنيفة حمتملة،
لكن االعداد مل تتجاوز العشرات
الذين محلوا األعالم األسرتالية
والفتات تقول« :الجئو داعش
ليسوا موضع ترحيب هنا» و
«أوقفوا هذا الغزو».
وعلى تويرت ،انتشرت التعليقات

الساخرة من نسبة املشاركة
اهلزيلة يف االحتجاج ،ونشر
البعض صورا ألطفال وآخرين
حيتجون ضد املنظمة املتعصبة،
وضد انتهاك حقوق املسلمني.
ونشر رجل صورة مع الفتة
يسب فيها املنظمة كتب
فيهاF*** Reclaim « :
.»Australia
وقال الناشط االجتماعي سركان
أوزتورك إن عدد املشاركني يف
مظاهرة «ريكليم أسرتاليا» بلغ
 50حمتجا فحسب ،بينما جتاوزت
أعداد الشرطة ورجال اإلعالم
 100شخص.
وكانت الشرطة قد وجهت
حتذيرات قبل االحتجاج من
أي حماولة لتعطيل املرور أو
ممارسات شغب.
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هنا عصافريي

شنت هنا عصافريي صاحبة
مطاعم بارزة يف ملبورن هجوما
عنيفا على الرئيس األمريكي
دونالد ترامب واصفة قرار حظر
منح أي تأشريات ملدة  90يوم
ملواطين  7دول من األغلبية
املسلمة بأنه يتسم بالتعصب
والطغيان.
وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا حبظر
دخول مواطين سوريا والعراق
وليبيا والسودان والصومال
واليمن وإيران إىل الواليات
املتحدة.
عصافريي كانت تعتزم السفر
إىل نيويورك يف مارس املقبل
للمشاركة يف مؤمتر دولي حول
أوضاع املرأة.
لكنها قررت عدم الذهاب
وتابعت« :قرار احلظر منحين
شعور بعدم االرتياح من الكيفية
اليت ستتعامل بها السلطات
األمريكية معي».
«يستطيعون
واستطردت:
أن يأخذوك على حني غرة،
ويلفقون لك أي شيء ،يف
غياب حقوق اإلنسان ،إنه أمر
يثري الفزع».
األسرتالية
كانتاس
شركة
للطريان قالت إنه املسافرين
املتضررين من القرار األمريكي
حيق هلم استعادة مثن التذكرة
أو تبديلها إىل أي جهة أخرى.
وأضافت يف بيان هلا« :الركاب
الذين حجزوا على كانتاس
للسفر إىل الواليات املتحدة،
ولديهم جوازات سفر إيرانية أو
عراقية أو سودانية أو صومالية
أو سورية أو مينية أو ليبية حيق
هلم تغيري مقاصدهم إىل أماكن
أخرى أو استعادة نقودهم».
وقال متحدث باسم شركة «جيت
ستار» اليت تطري إىل هونولولو
إن الشركة تدرس كيفية
التعامل مع القرار األمريكي،
مؤكدا أنه ال يوجد يف الوقت
احلالي أي ركاب من اجلنسيات
اليت مشلها حظر ترامب.
من جهته ،ذكر متحدث باسم
«فريجن أسرتاليا» أن شركة
الطريان سوف تعرض على
الركاب املضارين استعادة
قيمة التذاكر.
عصفوري هي صاحبة مطعم
حساء مغربي يف فيتزروي»،
ومالكة مقهى «ديلي» يف
«برانزويك».
وتهتم عصافريي دائما بقضايا
واملسلمني،
املرأة
حقوق
وأضافت« :مثة خوف من
حيتجزوني
قد
اجملهول،
جراء الشبهات يف نشاطي
السياسي».
الكاتبة املسلمة يامسني عبد
اجمليد قالت لصحيفة اإليج إن

احلظر سوف مينعها من الذهاب
إىل الواليات املتحدة حلضور
مؤمتر عن التعددية الثقافية يف
آذار املقبل.
عبد اجمليد ،من أصل سوداني،
وتقيم يف بريث ،كتبت عرب
فيسبوك« :يبدو أنين ممنوعة
من احلصول على تأشرية إىل
الواليات املتحدة خالل الشهور
أقل
القليلة املقبلة على
تقدير».
الالجئ العراقي وليد اخلزرجي
قال إنه لن يكون قادرا على
حضور جنازة عمه الذي مات يف
بنسلفينيا عن عمر يناهز 85
عاما.
اخلزرجي ،طبيب التخدير الذي
يعيش يف أدياليد ،هرب إىل
أسرتاليا عرب قارب جلوء عام
 ،1996وأصبح مواطنا أسرتاليا
لكنه مل يكن قادرا على التخلي
عن اجلنسية العراقية.
ولدى اخلزرجي عم آخر يعيش
يف أتالنتا ،جبورجيا ،وخيشى
أال يراه جمددا بسبب قرار
احلظر.
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الباحثة األسرتالية كلري ويدن

قال علماء أسرتاليون إنهم
توصلوا إىل «اخللية األصلية»
اليت ينبع منها النوع الشائع
من سرطان الرئة ،ذلك املرض
الفتاك الذي يقتل سنويا آالف
املدخنني.
التطور اجلديد قد يؤدي يوما
ما إىل االكتشاف املبكر للخلية
احلرشفية اليت يعزي إليها حنو
 % 30من سرطانات الرئة،
وبالتالي يتم إنقاذ حياة
املريض مبكرا.
بيد أن االكتشاف ما زال حباجة
إىل سنوات من العمل قبل
إمكانية استخدامه يف مساعدة
املرضى ،ال سيما املدخنني
السابقني أكثر املستفيدين
احملتملني.
االنفراجة العلمية اكتشفها
باحثون مبعهد «والرت وإليزا
هول» يف ملبورن ،بقيادة
طالبة الدكتوراة كلري ويدن،
والدكتورة ماري ليس أسيلني-
البات.
وباستخدام أنسجة بشرية مت
التربع بها ،دقق الباحثون يف
خاليا مبجرى اهلواء بالرئة اليت

تسمى اخلاليا اجلذعية القاعدية،
والحظوا أنه عند التعرض إىل
كيماويات ضارة مثل تدخني
السجائر ،تنمو تلك اخلاليا
بسرعة بغية إصالح الضرر.
مشكلة يف
لكنهم وجدوا
كيفية فعل ذلك ،حيث أن
خاليا اإلصالح السريع تتسبب
يف حدوث أخطاء ،ال سيما وأن
تلك اخلاليا اجلذعية القاعدية
املسؤولة عن اإلصالح السريع
أكثر نشاطا بشدة يف رئات
املدخنني واملدخنني السابقني.
وذكرت ويدن« :األمر يبدو كما
لو كان مصباحا انطفأ نوره».
وأردفت« :يف نهاية املطاف
توصلت إىل النتيجة املدهشة
وهو أن كونك مدخنا شرها
جيعلك تنشط اخلاليا اجلذعية
القاعدية ،بينما ال تنمو تلك
اخلاليا إال بالكاد إذا مل تدخن
على اإلطالق».
الربوفيسورة سانتشيا أراندا
رأت أن النتائج متنح أمال ملرضى
سرطان الرئة يف االكتشاف
املبكر للداء.
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بيرت داتون يؤيد حظر ترامب للمسلمني..
وتورنبول :القرار لن يؤثر على األسرتاليني
أعلن وزير اهلجرة األسرتالي بيرت
داتون تأييده لقرار الرئيس
األمريكي دونالد ترامب املثري
للجدل بفرض حظر دخول مؤقت
للواليات املتحدة على مواطين
 7دول إسالمية هي السودان
والصومال واليمن وسوريا
والعراق وليبيا وإيران ،فيما
قال رئيس الوزراء إن القرار
األمريكي لن يؤثر على حاملي
جواز السفر األسرتالي بغض
النظر عن جنسياتهم األصلية.
وقال دوتون يف تصرحيات
لشبكة «سيفن» األسرتالية
صباح الثالثاء إن الواليات
املتحدة شأنها شأن أسرتاليا
لتحديد
لديها حق سيادي
هوية من يدخل بلدها ،معتربا
أن ترامب ميتلك تفويضا من
السياسات
لتنفيذ
الشعب
األصلح لبالده.
واستطرد« :لدينا احلق السيادي
يف حتديد من يدخل حدودنا».
ووصف دوتون قرار احلظر الذي
ميتد ملدة  90يوما بالسياسة
املؤقتة.
وأردف« :أعتقد أنه من املهم
ألسرتاليا دعم الواليات املتحدة،

الوزبر داتون
صديقتنا وحليفتنا».
وجاءت تصرحيات دوتون قبل
أن يعلن رئيس وزراء أسرتاليا
مالكومل ترينبول أن املواطنني
األسرتاليني مزدوجي اجلنسية
لن يتأثروا بالقرار األمريكي.
وقال ترينبول يف تصرحيات
لشبكة سكاي نيوز« :سفرينا
يف الواليات املتحدة حتدث لي
للتو وذكر أنه تلقى تأكيدات
من البيت األبيض بأن حاملي
جواز السفر األسرتالي بغض

النظر عن مكان مولدهم أو
جنسياتهم املزدوجة سيكونون
موضع ترحيب داخل الواليات
املتحدة».
ووواصل قائال« :هذا يعين أن
حاملي جواز السفر األسرتالي
إىل
السفر
سيستطيعون
الواليات املتحدة دون أي تأثري
للقرار التنفيذي الذي اختذه
ترامب يف  27يناير».
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اسرتاليات

تعرف على ترتيب أسرتاليا يف
مؤشر مدارك الفساد 2016

ترزح احلكومة األسرتالية حتت
ضغوط جمددة لدعم إنشاء
وكالة مستقلة للتحقيق يف
فساد السياسيني واملسؤولني
الفيدراليني.
يأتي ذلك يف أعقاب تقرير جديد
كشف أن أسرتاليا مل حتقق أي
تقدم العام املاضي يف مكافحة
فساد القطاع احلكومي.
الشفافية
منظمة
ونشرت
الدولية نسختها السنوية من
مؤشر مدارك الفساد ،حيث
ظلت درجات أسرتاليا كما كانت
عليه يف مؤشر  2015بعد 3
سنوات متتالية من االحندار.
ففي عام  ،2012سجلت أسرتاليا
 85نقطة وحل يف املركز الثامن،
بينما سجلت عام  79 2016نقطة
وجاءت يف املركز .13
وباملقابل ،قفزت فنزويال إىل
املركز الثاني يف مؤشر 2016
خلف الدمنارك ،بـ  90نقطة لكل
منهما.
الدرجة القصوى يف املؤشر
املذكور  100نقطة والي تعين
أن الدولة نظيفة متاما من
الفساد ،بينما تعين الدرجة

صفر أنها فاسدة بشكل كلي.
أنتوني ويلي رئيس فرع منظمة
الشفافية الدولية يف أسرتاليا
قال إن عدم حتسن وضع
الفساد يعزي إىل ال مباالة
احلكومة.
التحسن األكرب يف مؤشر 2016
مشل كال من ميامنار واألرجنتني
وكوريا الشمالية وأفغانستان.
أما اهلبوط األكرب فكان من
نصيب قطر والكويت والبحرين
والسعودية واملكسيك واإلمارات
وهولندا.
وكانت الوثائق املسربة املعروفة
العام
باسم «أوراق بنما»
املاضي قد ذكرت بعضا من
الشركات األسرتالية املعروفة
اليت يتم استخدامها كمالذات
خارجية للتهرب الضرييب وغريها
من األمور املشبوهة.
واستطرد ويلي« :األمر يتعلق
بقوانينا وهيئات تنفيذ القانون،
هل نبذل جهودا كافية؟ أين
النيابة؟ من ذهب إىل السجون؟
حنن خاملون بشدة يف ذلك».
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مراكز احتجاز الشباب يف فيكتوريا «قنبلة موقوتة»

ختاطر والية فيكتوريا خبلق نظام
قضائي مفرط يف العقوبات جتاه
املراهقني والشباب ،وهو ما
جيعل الظروف مهيأة خللق أزمة
«دون دايل» جديدة ،حبسب
حتذيرات خرباء يف القانون
اجلنائي.
اجلمعة ،اختذت جيين ميكاكوس
والعائالت
األطفال
وزير
بوالية فيكتوريا املوقف األكثر
تشددا حتى اآلن يف أعقاب
استمرار شغب احملتجزين يف
«ماملسبريي»
مركزي احتجاز
و»باركفيل» املخصصني ملعاقبة
الشباب.
وأعلنت ميكاكوس منح القائمني
على حراسة املرفقني سلطات
استخدام أسلحة إضافية خبالف
اهلراوات ورذاذ الفلفل احلار
للسيطرة على النظام العام.
وأعقب ذلك تعديالت أخرى مت
تقدميها خالل الشهرين املاضيني
بهدف تشديد اإلجراءات على
جرائم الشباب ،وتتضمن فرتات
احتجاز أطول ،وبرامج حتفيز على
السيطرة ،وإضافة اتهامات
أخرى تستهدف البالغني الذين
يستغلون األطفال يف ارتكاب
جرائم.
وكانت انتهاكات تتعلق مبعاملة
احملتجزين من املراهقني يف مركز
دون دايل بداروين قد دفعت
رئيس الوزراء مالكومل ترينبول

إىل إصدار أوامر بتشكيل جلنة
حتقيق ملكية العام املاضي.
وشهدت مراكز احتجاز الشباب
يف فيكتوريا اضطرابات يف
التطورات
لكن
املاضي،
اجلديدة باتت مصدر قلق واضح
مليكاكوس ورئيس حكومة الوالية
دانيال أندروز.
ويف نوفمرب املاضي ،تسببت
أعمال شغب يف إحلاق أضرار
واسعة مبركز احتجاز باركفيل
على مدى أكثر من  24ساعةـ حتى
أنه بعد مرور أكثر من شهرين ما
زالت عمليات إصالح التلفيات
جترى على قدم وساق.
وبلغت اخلسائر  2مليون دوالر،
حيث خرب السجناء اجلدران
وأحلقوا
األمنية
والكامريات
تلفيات يف األسقف ،ومل يتم
السيطرة على الشغب إال بعد
جلب قوات مكافحة الشغب
واالستعانة بالكالب البوليسية.
وبالرغم من اعرتاض حماميي
حقوق اإلنسان ،لكن ميكاكوس
قررت نقل بعض املتهمني إىل
سجن باروون للكبار مشدد
احلراسة األمنية.
وعالوة على ذلك ،أمرت مبراجعة
شاملة بالنظام القضائي املتعلق
بالشباب،وغريها من اإلجراءات
اليت خيشى اخلرباء أن تتسبب
يف تفجري الوضع أكثر.

ترامب يقتل االتفاق مع
أسرتاليا حول الالجئني
على ما يبدو ،سيتسبب األمر
التنفيذي الذي أصدره الرئيس
ترامب
دونالد
األمريكي
بتخفيض عدد الالجئني الذين
تستوعبهم الواليات املتحدة
يف قتل اتفاق أبرمته إدارة
أوباما مع احلكومة األسرتالية
بشأن طاليب اللجوء يف مركزي
احتجاز ناورو ومانوس.
ووقع ترامب صباح السبت
قرارا تنفيذيا بتقليل جذري
للمهاجرين القادمني من دول
ذات أغلبية إسالمية مع حظر
منح تأشريات للقادمني من
العراق وسوريا أو أي دولة
أخرى مثرية للقلق ملدة 90
يوم.
ويتوقع أن تضم القائمة
أقطارا أخرى مثل إيران وليبيا
والصومال والسودان واليمن.
ومت منع السوريني من دخول
الواليات املتحدة كالجئني
ألجل غري مسمى ،عالوة على
تعليق استقبال أمريكا ألي
الجئني جدد ملدة  120يوما.
القرار كذلك خيفض عدد
الالجئني الذين ستستقبلهم
الواليات املتحدة عام 2017
إىل  ،50000بينما كان العدد
 117ألف الجئ عام .2016

ومن املتوقع أن يرتبط القرار
بعواقب يف شتى أرجاء العامل،
ال سيما وأن الواليات املتحدة
على مدى عقود كانت إحدى أكرب
الدول امتصاصا لالجئني.
قرارات ترامب تؤثر سلبا على
االتفاق الذي وقعه مالكومل
ترينبول وأوباما يف نوفمرب
املاضي والذي وافقت الواليات
املتحدة مبوجبه على استقبال
بعض طاليب اللجوء مبركزي
احتجاز تابعني ألسرتاليا يف
مانوس ببابوا غينيا اجلديدة
وناورو.
حنو  20ألف من طاليب اللجوء
املركزين
يف
حمتجزون
املذكورين ،بينهم من يتواجد
منذ اكثر من  3سنوات.
وشهد املركزان حوادث قتل
جنسية
وانتهاكات
وعنف
وسوء معاملة ورعاية صحية
فقرية وحماوالت انتحار.
اإليرانيون
اللجوء
طالبو
ميثلون اجملموعة األكرب يف
مانوس وناورو ،كما أن هناك
عددا ملحوظا من اإليرانيني
والسودانيني والصوماليني،
ترتبط
جنسيات
وهي
بالتشديدات األمريكية اجلديدة.
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باألمساء 4 ..مدن أسرتالية يف
قائمة األكثر غالء عقاريا
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باألرقام ..املساواة يف أسرتاليا جمرد «وهم»
السياسيون
يتشدق
طاملا
واملعلقون
االسرتاليون
االجتماعيون مبصطلح «الفرص
العادلة» ،واملساواة اليت تعين
منح فرصة معقولة للجميع دون
متييز ،لكن احلقيقة واألرقام
تشري إىل أن ذلك جمرد نظريات
ال عالقة بها بأرض الواقع.
وبرغم االختالفات األيديولوجية،
لكن آخر  4رؤساء حلكومة أسرتاليا
استخدموا املصطلح املذكور.
كيفن رود ،وقتما كان زعيما
للمعارضة العمالية ،استخدم
املفهوم أثناء انتقاده إلصالحات
حكومة هوارد تتعلق بالعالقات
العمالية.
ويف ديسمرب  ،2011قالت رئيسة
الوزراء آنذاك جوليا جيالرد« :حنن
شعب نقدر الشراكة والفرص
املتساوية» ،يف سياق دفاعها
عن خطة التأمني ضد العجز.
فكرة الفرص العادلة ليست
مقتصرة على حزب العمال ،فقد
سبق لروبرت مينزيس ومالكومل
فريزر استخدام املصطلح يف
خطابات انتخابية.
رئيس الوزراء مالكومل ترينبول
قال عندما كان يناقش إصالحات
ضريبية عام « :2015لدينا ثقافة
فريدة جدا يف أسرتاليا ،ومزيج

من الرأمسالية والسوق احلرة،
جنبا إىل جنب مع ثقافة الفرص
املتساوية واعتناء كل منا
باآلخر».
املرتبطة
املناقشات
ويف
باملوازنة الفيدرالية عام ،2014
أثري املصطلح بدعوى أن املوازنة
تضع أعباء على العائالت حمدودة
الدخل.
يعين أن كافة
املصطلح
املواطنني لديهم نفس الفرصة
على تطوير قدراتهم الطبيعية
بغض النظر عن خلفياتهم.
وعلى سبيل املثال ،من اخلطأ

أن يتم التمييز بني طفل من
الطبقة الكادحة وآخر ينتمي
للطبقة املوسرة بسبب اختالف
نوعية املدارس اليت يلتحق بها
كل منهما.
القضاء على الفقر أحد اجلهود
املفرتض ارتباطها مبصطلح
الفرص املتساوية.
لكن الوضع خيتلف على أرض
الواقع ،فقد كان «معامل جيين»
للدخل املتاح للعائلة االسرتالية
 0.2عام  ،1980ثم  0.309عام
 1995ثم أصبح  0.334عام
 2010وهو ما يعين زيادة مطردة

يف الالمساواة.
ويف  ،2011كشفت منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية
استنادا على إحصائيات مت
حسابها عام  2008أن متوسط
الدخول السنوية ألغنى % 10
من األسرتاليني يزيد  10أضعاف
عن أفقر .% 10
ورغم أن أسرتاليا أكثر مساواة
من الواليات املتحدة ،لكن معدل
املساواة لديها أقل من متوسط
االقتصادي
التعاون
منظمة
والتنمية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كشف التقرير الدميوغرايف لعام
بشأن مدى معقولية
2016
أسعار الوحدات السكنية ،أن
القطاع العقاري يف أسرتاليا
بني األسواق األكثر غالء يف
العامل.
وجاءت مدينة سيدني عاصمة
نيو ساوث ويلز كثاني أكثر
أسواق القطاع العقاري غالء يف
العامل بعد هونج كونج ،حبسب
مؤسسة «دميوغرافيا» صاحبة
االستطالع.
وجاء التقرير بعد يوم من
إعالن غالديز برجيكليان رئيس
حكومة نيو ساوث ويلز اجلديدة
أن إتاحة املزيد من الوحدات
السكنية بأسعار معقولة بني
أبرز أولوياتها.
ومت اختيار برجييكليان وزير
اخلزانة لتخلف مايك بريد الذي
استقال فجأة من منصبه كرئيس
حكومة نيو ساوث ويلز.
األكثر دهشة يف التقرير أن
أسرتاليا امتلكت  4مراكز بني
أكثر  10مدن العامل غالء عقاريا،

حيث مشلت سيدني و»تويد
هيدز» و وWingecarribee
وملبورن» يف املراكز  ،2و،7
و ،8و 10على التوالي.
يذكر أن كال من «تويد هيدز»
من
وWingecarribee
املناطق اإلقليمية بأسرتاليا اليت
يفرتض أن تكون أقل غالء يف
القطاع العقاري.
ومتثل تلك النتائج مفاجاة كبرية
قياسا الن االستطالع مشل
منافسة بني أكرب مدن العامل
الرئيسية مثل لندن ونيويورك،
ولذلك فإن احتواء القائمة على
مدن إقليمية اسرتالية يفرتض
أنها أقل ديكناميكية أدهش
الكثري من املراقبني.
بيد أن استطالع  2012ملؤسسة
دميوغرافيا مشل مفاجأة مماثلة
حينما تضمنت قائمة أكثر 5
مدن غالء يف أسعار القطاع
العقاري مدينة بورت ماكواري
اإلقليمية األسرتالية اليت تقع
يف نيو ساوث ويلز.
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اسرتاليا يف اسبوع

نقابة السكة احلديد تطالب بإنهاء خضر صاحل  :مستمرون يف احلملة الشعبية
اللغاء دمج بلدييت كانرتبري وبانكستاون

خصخصة قطارات فيكتوريا

Muslims Australia AFIC

لوبا غريغوروفيتش سكرترية نقابة عمال السكة الحديد والرتام والحافالت
بملبورن
نائب رئيس بلدية كانرتبري سابقا السيد خضر صالح

طالبت نقابة عاملي السكة
واحلافالت
والرتام
احلديد
مبلبورن رئيس وزراء فيكتوريا
دانيال أندروز بضرورة عودة
شبكة السكة احلديدية إىل
قبضة احلكومة ،وعدم جتديد
عقود خصخصتها.
وقادت النقابة دعوات العاملني
ووزيرة
العمالية
للحكومة
املواصالت العامة جاكينتا أالن
والربملان لدعم فكرة عودة
والرتام
القطارات
تشغيل
لتصبح يف يد احلكومة.
النقابة طالبت باستغالل انتهاء
عقود تشغيل تتعلق بشبكة
القطارات والرتامات العام
اجلاري  2017إلعادتها جمددا
إىل احلضن احلكومي.
العقود املذكورة تتعلق بشركيت
«مرتو ترينز» ويارا ترامز»
اللتني قدمتا مناقصة لتمديدها
لكن احلكومة مل تبت بعد يف
مصري تلك الطلبات.
لوبا
قالت
جانبها،
من
سكرترية
جرجيوروفيتش
نقابة عمال السكة احلديد
والرتام واحلافالت يف مقال
بصحيفة اإليج األسرتالية إن
األرباح يتم إهدارها يف دعم
الشركات األجنبية بينما من
األفضل توجيه األموال للبنية
التحتية للمواصالت بالوالية
األسرتالية.
ألقت
مقاهلا،
ويف
جرجيوروفيتش الضوء على
كيفية امتالك حكومة هونج
كونج جلزء من شركة «مرتو
ترينز» ،كما تستأثر احلكومة
الفرنسية حبصة يف شركة
«يارا ترامز».
ومضت تقول« :الشركتان
إيرادات
على
استحوذتا
الدوالرت
مليارات
تناهز

ومل يستفد منها نظام النقل
العام بفيكتوريا ملدة جتاوزت
السنوات السبع».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اكد نائب رئيس بلدية كانرتبري
السابق خضر صاحل االستمرار
يف احلملة الشعبية اللغاء قرار
رئيس حكومة الوالية السابق
مايك بريد بالدمج القسري
لبلدييت كانرتبري وبانكستاون.
ورحب صاحل يف حديث لراديو
اس بي اس احلكومي باعالن
الرئيسة اجلديدة حلكومة الوالية
غالديس بريجييكليان باعادة
النظر بالسياسة التعسفية
اجلائرة لرئيس احلكومة السابق
بالدمج القسري
مايك بريد
للبلديات واقالة اعضاء جمالس
البلديات املنتخبني ووضعها
يف يد موظفني تابعني له،
االمر الذي خلق فوضى عارمة
واجملتمعات
البلديات
يف

احمللية واساء ليس فقط حلقوق
املواطنيني باختيار ممثليهم يف
اجملالس احمللية بل اساء ايضا
للقيم الدميقراطية للمجتمع
االسرتالي.
ودعا صاحل يف رسالة وجهها
لرئيسة حكومة الوالية اجلديدة
اجلديدة
البلديات
ووزيرة
غابريال اوبتون االيعاز باختاذ
اجراءات فورية اللغاء قرارات
كانرتبري
لبلدييت
الدمج
متهيدا الجراء
وبانكستاون
االنتخابات يف سبتمر 2017
القادم على اساس النظام
السابق واحلدود والتقسيمات
اجلغرافية اليت كان معمول بها
لبلدييت كاتربري وباكستاون
سابقا.

مؤسس منظمة «مترد املستوطنني األسرتاليني» :نرغب حبظر املسلمني
قال نيل إريسكون مؤسس
Australian Settlers
(مترد
Rebellion
األسرتاليني)
املستوطنني
إن املنظمة ترغب يف تفعيل
حظر كامل هلجرة املسلمني إىل
أسرتاليا ،وإجراء حتقيق حول
اإلسالم ،ومعرفة إذا ما كان
دينا أم أيديولوجية ،مشريا
إىل تأييده الكامل للسياسية
بولني هانسون.
وتابع أن اهلدف من تأسيس
املنظمة يتمثل يف دحض
مصطلح «حنن مجيعا مهاجرون»
وتعليم شباب أسرتاليا إن
هنالك فارقا كبريا بني كونك
مهاجرا ومستوطنا.
وفسر ذلك قائال« :املهاجر
قد حيمل معه طموحات شريرة
لتدمري هذا الوطن ،لكن
املستوطن يريد بناء أسرتاليا
واتباع تقاليده».
ونفى إريكسون أن يكون
اهلدف من إنشاء املنظمة
عنصريا وتابع « :لدينا العديد
من األعضاء ليسوا من ذوي
البشرة البيضاء ،ومن اليهود
واألسيويني واألبورجينز وال
توجد لدينا مشكلة مع أي
شخص حيب هذا البلد ،وحيرتم
تارخينا وتقاليدينا ،لكننا ال
خناف أن نسمي املشكالت
مبسمياتها فنقول مثال «
اجلرائم اإلفريقية» أو «اجلرمية

اإلسالمية».
وحول التحالفات السياسية
يف اسرتاليا ،قال إريكسون
إن املنظمة اختارت تأييد
السيناتورة بولني هانسون
زعيمة حزب «أمة واحدة»
واصفا إياها بأنها «ترامب
أسرتاليا».
احلزب
إريكسون
وانتقد
السماح
بسبب
الليربالي
باستقبال املزيد من املهاجرين
املسلمني يف البالد ،معتربا أن

ذلك ميثل خطرا على أسرتاليا
ضاربا املثل مبا حدث يف
حصار مقهى ليندت بسيدني
على أيدي املهاجر اإليراني
هارون مؤنس.
ورأى إريكسون أن اجملال
السياسي بات مفتوحا حلزب
حمافظ حقيقي مثل «أمة
واحدة» النتزاع بعض السلطة
الرئيسيني
احلزبني
من
الليربالي والعمالي.

املصدر :اعنكبوت االلكرتوني

Australian Muslims grieve with the families of
the slain at the Quebec Mosque and call for
justice.
«Today, we received devastating news of
worshipers within the sanctity of an Islamic
place of worship being shot and killed in an
apparent hate crime in Quebec, Canada, we
pray for the victims, we offer our condolences,
love and support to their families, we call on the
Canadian authorities to do what is necessary to
quickly identify the perpetrators and prosecute
them to the full extent of the law.»Said Mr.
Keysar Trad, president of Muslims Australia,
the Australian Federation of Islamic Councils.
«I thank Prime Minister Trudeau for immediately
supporting victims and families who were
senselessly, brutally and indiscriminately
targeted by these terrorists.» Said Mr. Trad.
«This crime came in very close proximity to US
president Trump>s attack on Muslims, there is
no doubt that Trump>s extremist appeal had
influenced the perpetrators of this act of terror.
I appeal to all world leaders to be responsible
in their actions and comments and make sure
that their words work to create unity, peace,
harmony and mutual respect instead of division,
hatred and intolerance.» Said Mr. Trad
Authorised by: Keysar Trad
President – Muslims Australia AFIC.

اعالنكم يف اهلريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403482345
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
96324818

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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\U
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H
Z
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:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
وأجمل
القصـّات
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

حرائق إسرائيل  ..2017نريان داخل البيت
النار املشتعلة حول إسرائيل وال سيما يف سوريا ستبقى مصدر قلق
هلا .ال ترى تل أبيب بوادر تسوية يف سوريا هذا العام ،إال أنها
ختشى من سيناريوهات حمتملة يف املستقبل .قلقها ينسحب على
ويتحول إىل خشية من انهيار السلطة ،لكن أمام
الداخل الفلسطيين
ّ
كل التهديدات والتحديات احملتملة فإن اخلطر األول يبقى حزب اهلل.
أبرز التحديات اليت تواجه إسرائيل هذا العام يف هذا املقال املستند
إىل آراء اخلبري يف الشؤون اإلسرائيلية حلمي موسى.
طوى العام  2016صفحته على حرائق أهلبت مساحات واسعة
يف فلسطني احملتلة .أخطر ما فيها ما أثارته من خماوف لدى
اإلسرائيليني من أن حتصل يف ظل حرب حمتملة مع حزب اهلل .حرب
تبدو مستبعدة هذا العام وفق التقدير االسرتاتيجي السنوي الذي
أصدره معهد أحباث األمن القومي يف تل أبيب .املعهد وضع حزب
اهلل على رأس سلم التهديدات ربطًا بقدراته العسكرية املتعاظمة.
بصعوبة ،سيطرت إسرائيل على احلرائق أواخر شهر تشرين الثاني
نوفمرب من العام املنصرم ،إال أنها ستبقى مشغولة حبرائق املنطقة
عام  ،2017ويف مقدمها احلريق السوري.
تنظر تل أبيب بعدم ارتياح إىل حالة الفوضى يف سوريا .تراها
تنطوي على خماطر كبرية وتهدد استقرارها على املدى البعيد.
تتوزع خماوفها بني احتماالت عدة ،أبرزها جناح دمشق أو ً
ال يف
استعادة وحدتها يف ظل حلفها مع إيران وحزب اهلل ،وتفتتها ثانيًا
يف ظل نشوء منظومة خمتلفة من األعداء بالنسبة هلا.

تعتمد تل أبيب يف حال التسوية على دور أمريكي فاعل يضمن لها
مصالحها (أ ف ب).

مخاوف تل أبيب يف سوريا

متيل إسرائيل إىل االعتقاد أن سوريا غري مقبلة على تسوية ال يف
العام  2017وال يف املستقبل القريب .لكن إذا حدثت هذه التسوية
فإن تل أبيب حتاول أن ترتب نفسها مع جهتني أساسيتني هما
روسيا والواليات املتحدة .األوىل حبكم طابع عالقتها مع إسرائيل
وإيران على حد سواء ،والثانية ربطًا باآلمال اليت تعلقها على
إدارتها اجلديدة.
تعتمد تل أبيب يف حال التسوية على دور أمريكي فاعل يضمن
هلا مصاحلها .على رأس هذه املصاحل احلصول على موافقة مسبقة
من األمريكيني على ضم اجلوالن وعدم توفر أي قوة سورية تطالب
بها .واملسألة الثانية أن تتوفر ضمانات أو قدرات أو منطقة منزوعة
السالح يف اجلانب السوري تضمن أمنها.
تفضل إسرائيل استمرار القتال يف سوريا على وجود تسوية.
ختشى من حل أساسه جناح إيران وحزب اهلل يف بلورة مواقف ترسخ
هذا احللف الذي اعتادت على اعتباره خطرًا مركزيًا عليها.
تعترب أن إدارة أوباما كانت إىل حد معادية هلا .ترى أنها مل تسايرها
جتاه سوريا وال جتاه الفلسطينيني .اليوم ُينظر إىل إدارة ترامب
بشكل خمتلف .تأمل تل أبيب أن تليب اإلدارة اجلديدة مصاحلها.

أواخر العام املاضي حذر رئيس جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيل
من أن عام  2017سيشهد موجة تصعيد جديدة (أ ف ب).

االنفجار من الداخل

أواخر العام املاضي حذر رئيس جهاز االستخبارات العسكرية
اإلسرائيل هرتسي هليفي من أن عام  2017سيشهد موجة تصعيد
جديدة .قال إنه لن يكون عام استقرار ال لدى دولته وال يف
األراضي الفلسطينية.
املخاوف اإلسرائيلية من تفاقم الوضع الفلسطيين ينبع من كونه
خطرًا داخليًا بنظر تل أبيب .صحيح أن هناك أمناطًا خمتلفة يف
الضفة وغزة وأراضي  ،48إال أنها تؤدي الغاية نفسها.
غزة يف اآلونة األخرية وضعت إسرائيل أمام خيارين .إما العودة
الحتالهلا ودفع مثن باهظ هلذه اخلطوة قبل العودة إىل النقطة
حتمل العبئ اإلنساني
اليت اضطرتها سابقًا لالنسحاب منها ،أو
ّ
واالقتصادي والسياسي الدولي ملليوني نسمة يعيشون يف حالة
يرثى هلا.
يف الضفة الغربية هناك حنو  3ماليني فلسطيين يعيشون حتت
ّ
مقنع .إذا سقطت السلطة الفلسطينية عادت األمور إىل
احتالل
نقطة البداية .تصبح إسرائيل دولة احتالل .هذه كلها عناصر قلق
جدية عند «العقالء» يف إسرائيل .لكن هناك مدرسة يف الكيان
تنادي بتحصينه داخل اجلدار العازل .أنصارها ليست لديهم مشكلة
حتى لو قاد األمر إىل عدم استقرار يف األردن مث ًال .على عكسهم
يعترب بعض الرؤيويني أن من مصلحة إسرائيل االسرتاتيجية وجود
استقرار يف األردن ومصر والدول اليت أقامت سالمًا معها.
من املؤكد أن إسرائيل ختشى عودة العمليات الفدائية الفردية واليت
مساها البعض «انتفاضة السكاكني» .لكن أكثر ما ختشاه هو انفجار
عام للوضع .إذا انهارت السلطة الفلسطينية ومؤسساتها هناك
عشرات ألوف املوظفني سيصبحون عاجزين عن تلقي مرتباتهم،
وبالتالي جائعني .هذا كله سيحمل عبئًا يؤدي إىل االنفجار يف وجه
إسرائيل.
السلطة الفلسطينية لن تبقى إذا واصلت إسرائيل حماصرتها .هي
يف األصل حالة انتقالية حنو الدولة .إذا مل تولد الدولة الفلسطينية
فال معنى لسلطة أبدية يف ظل اقرتاح حل الدولتني .هناك خماطر
جدية بالنسبة إلسرائيل يف هذا املوضوع.

املقاطعة والشرعية الدولية

يعتربون يف إسرائيل اليوم أن الفلسطينيني دخلوا مرحلة اإلرهاب
السياسي والقضائي .أحد أعراضه قرار جملس األمن األخري 2334
الذي كرر مطالبته هلا بوقف االستيطان .هناك تلويح فلسطيين
يربز بني الفينة واألخرى مبالحقتها على اجلرائم يف احملكمة اجلنائية
الدولية.

يعتربون يف إسرائيل اليوم أن الفلسطينيني دخلوا مرحلة اإلرهاب
السياسي والقضائي (أ ف ب).
يف إسرائيل مدرستان .األوىل تعتقد بأن مكانة إسرائيل الدولية
عنصر هام من عناصر قوتها ويعزز شرعيتها .املدرسة الثانية ترى
أن شرعية إسرائيل مستمدة من القوة مبختلف أنواعها العسكرية
والسياسية ومن خالل جملس األمن.
اليوم اليمني اإلسرائيلي ميتلك زمام احلكم وهو من أنصار املدرسة
الثانية .يعتقد أن لديه حليفًا ميكن الركون إليه يف ترسيخ السياسة
اإلسرائيلية يف املنطقة .هناك بالتالي عملية اندفاع حنو حتدي
العامل على أمل أن جيعل ذلك احلليف األمريكي يتخذ سريعًا مواقف
لصاحل إسرائيل.
لكن يف داخل إسرائيل جهات ترى أن هذا ليس موقفًا حكيمًا.
هي تنظر خبطورة بالغة الحتمال تعرضها لعقوبات دولية قانونية أو
اقتصادية ،سواء من دول العامل عمومًا أو من االحتاد األوروبي.

مصالحة مع تركيا وعالقات مع الخليج

املصاحلة بني إسرائيل وتركيا هي مصلحة مشرتكة بني الطرفني.
لكن يف هذه املصاحلة اليت أجنرت العام املاضي ميكن القول
إنه للمرة األوىل جيري إىل حد ما عملية تركيع جزئي للمواقف
اإلسرائيلية .إسرائيل هي اليت قبلت باالشرتاطات الرتكية.
ما حدث أن املصاحلة ّ
قلصت حجم العداء الرتكي إلسرائيل ،وحتديدًا
على صعيد احملافل األوروبية .مل تعد أنقرة تتصدر العداء إلسرائيل
يف احملافل الدولية .هذه النقطة املركزية إلسرائيل أكثر من أي
شيء آخر .لكن ال يعتقد أن العالقة الرتكية اإلسرائيلية سوف تعود
إىل ما كانت عليه .تركيا كانت الدولة الثانية يف أهميتها جلهة
العالقة اخلارجية االسرائيلية بعد الواليات املتحدة .هذا لن يعود.
أما العالقات مع دول اخلليج العربي فإن بنيامني نتنياهو حتديدًا
كان من الذين راهنوا عليها .اعترب أن العالقة مع هذه الدول من
شأنها الفصل بني القضية الفلسطينية والعرب .حصانه الرابح
كان العداء اخلليجي إليران والذي شكل أرضية جدية للتحالف بني
إسرائيل وبني هذه الدول.
هذه املراهنة جزئيًا ناجحة يف كل ما يتعلق بالعداء إليران ،لكنها
فاشلة يف كل ما يتعلق بالفصل بني العرب والقضية الفلسطينية.
كريي نفسه حتدث عن هذا األمر.

حكومة انتخابات ال تناقش قانون االنتخاب!
هيام القصيفي

رغم أن احلكومة هي حكومة انتخابات ،إال أنها حاليًا ال تناقش كحكومة
جامعة قانون االنتخاب .فالبحث يدور بني أربع أو مخس قيادات تقرر
فعليًا ما هو النظام االنتخابي األصلح للسنوات الطويلة اآلتية.
تصر القوات اللبنانية على تأكيد أهمية التوصل اىل قانون انتخاب
انطالقًا من التصور الذي وضعته مع تيار املستقبل واحلزب التقدمي
االشرتاكي .وهي ،وفق ذلك ،تبدو مرتاحة اىل أن االجتاه النهائي
لقانون االنتخاب سيكون خمتلطًا ،برؤية تزاوج بني مشروعها ومشروع
الرئيس نبيه بري.
لكن مقاربة القوات لقانون االنتخاب تتعدى املفعول التقين للقانون
وتركيبته اليت تالقي حاليًا اعرتاضات ،يف انتظار إزالة العوائق
أمامها .فمن يتعامل من سياسيني مع القوات ،يشري اىل أن مثة
رغبة وراء تبيان هذا اجلانب ،بإضفاء شرعية «شريك النصف» على
القوات يف اختيار القانون العتيد ،متامًا كما حصل مع انتخاب رئيس
أم الصيب
اجلمهورية العماد ميشال عون .تريد القوات أن تقول إنها ّ
أيضًا يف اختيار «القانون الذي يرضي املسيحيني» ،كما يسعى
التيار اىل ترداد ذلك يوميًا ،حماو ً
ال قطف مثار هذا االستحقاق قبل
حصوله ،ألن كليهما يريدان تثبيت أحقيتهما يف «إعادة االعتبار
حلقوق املسيحيني» .بصرف النظر عما إذا كان املشروع اهلجني
املقرتح حيقق فعليًا مطالب القوى املسيحية ويرد االعتبار ملقاعدها،
بعيدًا عن الشعارات املرفوعة منذ عام  1990حتى اليوم.
لكن أبعد من إصرار التيار الوطين والقوات على تأكيد التنسيق
بينهما يف كل شاردة وواردة حول القانون ،رغم أن القوات غابت
عن اللقاء الرباعي يف بعبدا ولقاء وزارة املال األخري ،مثة حلقة
مفقودة على صعيد املشاورات اجلارية .فبحسب الدستور ،جيب
على احلكومة أن ترسل مشروع قانون االنتخاب ملناقشته اىل اجمللس
النيابي ،كما فعلت حكومة الرئيس جنيب ميقاتي عام  2012عندما
أقرت املشروع القائم على النسبية يف  13دائرة انتخابية .حتى إن
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أنشأت عام « 2005اهليئة الوطنية
اخلاصة بقانون االنتخاب» برئاسة الوزير فؤاد بطرس ،وضمت
وأعدت مشروع قانون قائمًا على
جمموعة كبرية من االختصاصيني،
ّ
املختلط بني األكثري والنسيب.
إال أن حكومة الرئيس سعد احلريري احلالية مل جتد نفسها معنية
مبناقشة قانون االنتخاب كحكومة جامعة ،وليس كأطراف سياسيني
خيتزلونها .فرئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة شددا على أن احلكومة
هي حكومة انتخابات ،لكنها مل تعمد بعد اىل االقرتاب من هذا امللف،
تعد مشروعًا لالنتخابات ألن البحث
باملعنى الفعلي والعملي ،ومل
ّ
الفعلي السياسي يدور يف مكان آخر.
كذلك ظهر أن اللجان النيابية اليت يوجد أمامها فائض من مشاريع
القوانني املطروحة للنقاش أيضًا ،وتلك املختصة اليت عملت منذ
ببت قانون
سنوات يف اجتماعات ماراتونية ،ليست املكلفة حقًا
ّ
االنتخاب .ألن اجلميع بات أمام حقيقة واقعية هي أن هذا القرار
ليس يف يد احلكومة أو اجمللس إال للمصادقة عليه .فإذا كانت
مسة حكومة العهد األوىل أنها سياسية تتمثل فيها مجيع القوى،
ما عدا حزب الكتائب ،إال أن القرار يتخذ عمليًا خارجها ،كما حصل
يف ملف النفط وسيحصل يف ملف التعيينات وقانون االنتخاب.
فلقاء بعبدا وبعده لقاء وزارة املال أو بيت الوسط ،أبعد من حتالف
رباعي باملعنى السياسي الذي كان معروفًا عام  .2005ألن هذه
اللقاءات تشبه ما تفعله عادة «خلية األزمة» عند احلاالت املستعصية
والضرورية اليت تلتقي وتقرر وتنفذ ،ما عدا أن عمل هذه اخللية
بات روتينيًا ألنها تضع كل القضايا املطروحة للنقاش أمامها على
الطاولة من دون األخذ يف احلسبان القوى السياسية األخرى ،وال
حتى األشكال الدستورية والقانونية .فحتى النقاش التقين يف
موضوع قانون االنتخاب بات حمصورًا خبرباء االنتخاب التابعني
لـ»جملس الشيوخ» املكلف حاليًا إدارة احلكم ،يعملون بعيدًا عن
آليات احلكومة وموجباتها.
منذ لقاءات الرئيس سعد احلريري والتيار الوطين احلر واطالع حزب
اهلل عليها ومن ثم القوات اللبنانية ،بدأت ترتسم معامل احلكم يف
تركيبته اجلديدة .وبعد انضمام الرئيس نبيه بري اكتمل املشهد ،رغم
أن التيار ال يزال يتحدث عن تقاطع وتفاهم سياسي مع املستقبل
والقوات واحلزب فقط .اآلن ما حيصل يف قانون االنتخاب يبني أن
النقاش حول استحقاق من شأنه أن يعيد رسم صورة النظام اللبناني
يف وقت تشتعل فيه املنطقة بألف حريق وحريق ،ليس مفتوحًا
للعامة .ألن مثة امتعاضًا ملحوظًا ورفضًا لكل من يناقش قانون
االنتخاب الذي يعمل عليه حاليًا ،وال سيما مسيحيًا ،واحتماالت الربح
واخلسارة املسيحية فيه ،وضرورة التسليم مسبقًا بنتائجه اإلجيابية،
ال ألربع سنوات مقبلة فحسب ،بل للسنوات الطويلة اآلتية.
وإذا كان التعامل مع استحقاق مهم ومنتظر منذ عام  2008يتم وفق
هذا الشكل ،فهذا يعين أن دفة احلكم باتت كلها يف يد طرف واحد أو
جمموعة واحدة .وهذا من شأنه أن يطرح سؤا ً
ال عن املشهد السياسي
الذي ينعدم فيه وجود املعارضة واملواالة والنقاش الفعلي يف كل
امللفات .فحتى يف زمن الوجود السوري وأحادية حكم الرئيس رفيق
عهدي الرئيسني الياس اهلراوي وإميل حلود ،ظلت
احلريري يف
َ
أصوات املعارضني ،نوابًا وشخصيات سياسية ،تعلو يف اجمللس
النيابي ويف اإلعالم وكل الدوائر السياسية ،وتناقش كل امللفات
السياسية وال سيما قانون االنتخاب .فهل يبدو السؤال عبثيًا :ملاذا
ال نسمع اليوم إال نغمة املواالة فحسب؟
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مقاالت وتحقيقات

مشروع حمطّات الدرّاجات يف بريوت :حفلة االحتكار املُنظّمة
فيفيان عقيقي
جرى ،يف وسط بريوت ،تدشني احملطة األوىل
العامة.
الدراجات
التجريبية من مشروع شبكة
ّ
ّ
التفاصيل املتصلة بهذا املشروع تبينّ أنه
يأتي استكما ً
امل ّ
ال حلفلة االحتكار ُ
نظمة ،اليت
باتت تشمل كل أمر يطالب به الناس.
يف الثامن عشر من الشهر اجلاري ،افتتحت
شركة ،Bike For Allأمام بلدية بريوت ،أوىل
ّ
حمطات مشروعها اجلديد القاضي بإدخال نظام
اهلوائية إىل لبنان ،والذي
الدراجات
تشارك
ّ
ّ
ّ
ومؤسسة
ستنفذه حتت إشراف بلدية بريوت
ّ
ً
 ،Beirut By Bikeعلما بأن التخطيط له بدأ منذ
حنو سنتني مع حمافظ املدينة القاضي زياد
شبيب.
ّ
ّ
تغطي مداخل
حمطة
يقضي املشروع بإنشاء 25
كلية ُمنتشرة يف بريوت واملناطق املزدمحة
ّ 23
ّ
ّ
حمطة
لكل
هوائية
دراجة
ّ
فيها ،بسعة ّ 12-10
دراجة) ،بكلفة تصل إىل  400ألف
(ّ 300-250
ّ
املنفذة مقابل
تتحملها الشركة
دوالر أمريكي
ّ
إعطائها ّ
العامة جمانًا ،على
حق إشغال األمالك
ّ
للدارجات
خاصة
ممرات
البلدية
أن تستحدث
ّ
ّ
ّ
ّ
بعرض  80سنتيمرتًا على أربعة مسارات ،هي:
املر -3 .عني
 -1بلس -2 .احلمرا مرورًا بربج
ّ
املريسة واملنارة ،ومسار رابع تلتقي فيه
املسارات الثالثة األوىل يف احلمرا ،وصو ً
ال
إىل الصنائع ومرورًا بقريطم ،على أن ال
ّ
حمطة وأخرى ربع ساعة.
تتجاوز املسافة بني
خاص لتحديد
ويرتافق ذلك مع حتميل تطبيق
ّ
الدراجات حلجزها ،موصول بنظام
مواقع توافر
ّ
الـ  GPSلتحديد املواقع ،وتطبيق Next Bike
الدراجات .من ُ
املفرتض إطالق
العاملي حلجز
ّ
املشروع الذي يقوم وفق نظام الـ PPP
واخلاص) يف أيار
العام
(شراكة بني القطاعني
ّ
ّ
فمحددة بقيمة  5آالف لرية
أما األسعار
ّ
املقبلّ ،
للساعة الواحدة و 25ألف لرية ليوم كامل ،كما
ّ
التجريبية ،على أن يكون
احملطة
مدون على
هو ّ
ّ
الدفع عرب بطاقات االئتمان أو االشرتاكات
والسنوية.
الشهرية
ّ
ّ

حلقة احتكار ّ
منظمة

مطورة
يكاد يكون املشروع احلالي نسخة غري
ّ
ّ
خمطط قديم عملت عليه بلدية بريوت
عن
مع جملس  ile de franceخالل التسعينيات،
يف عهد رئيس البلدية السابق ،عبد املنعم
العريس ،بهدف تطوير سياسة النقل احلضري
الصديق للبيئة .قضت الدراسات يومها بإنشاء
ّ
ميتد من قصر الصنوبر إىل الواجهة
خط جترييب
ّ
اهلوائية
للدراجات
يتضمن مسارات
البحرية
ّ
ّ
ّ
ّ
األولوية
السيارات وإعطاء
بهدف ختفيف زمحة
ّ
ّ
ّ
وضب ووضع يف
للمشاة ،إلاّ أن املشروع
املؤسسات
حبجة وجود إشكاليات مع
«اجلوارير» ّ
ّ
املرتامية على أطراف الشارع ُ
ّ
ليحل
املفرتض،
ّ
الدراجات ،وذلك حتى
حمطات
مكانه مشروع
ّ
قبل التفكري بتطوير الطرقات وثقافة النقل
احلضري.
حبسب السجل التجاري ،إن شركة Bike For All
مجعية
مملوكة من جواد سبييت وهو نفسه رئيس
ّ
اهلوائية
الدراجات
تؤجر
 Beirut By Bikeاليت
ّ
ّ
ّ
ّ
الدراجات
وتغطي معظم نشاطات
يف بريوت
ّ
ومؤسسة «تامر
يف لبنان منذ عام ،1997
ّ
عد أحد
هولدينغ» لصاحبها غابي تامر الذي ُي ّ
ومورد
اهلوائية يف لبنان،
الدراجات
أكرب وكالء
ّ
ّ
ّ
أما املشروع اجلديد
 Beirut By Bikeاألساسيّ .
ّ
منظمة من االحتكارات
فهو استكمال ملسرية
تقودها «سوليدير» منذ أكثر من عقدين من
عد سبييت ،احملسوب على
الزمن .إذ لطاملا َّ
تيار املستقبل ،الواجهة لسوليدير يف مشروع
اهلوائية يف بريوت ،بعدما
الدراجات
تأجري
ّ
ّ
ومنعت
استحصل على أرض على مدخل الـ ُ Biel
دراجات من الدخول إىل
ّ
عدة
مجعيات ّ
ّ
وجتار ّ
بريوت ،ملصلحة سبييت وتامر ،نظرًا إىل غياب
الشفافية يف عقد االتفاق.
ّ

سبيتي واملحافظة :املشروع إلنا أل مش إلنا!

ينحصر دور بلدية بريوت مبراقبة تنفيذ املشروع
الدراجات ،كون صيغة االتفاق
وإعداد مسارات
ّ
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العام .ومن أهدافها
اخلاص بشراكة مع القطاع
ّ
ّ
الرئيسية تأمني وسائل نقل صديقة للبيئة
ّ
التقليدية ،ذات تكلفة
بديلة من وسائل النقل
ّ
ّ
والصحية
البيئية
توفر يف الفواتري
منخفضة،
ّ
ّ
ّ
االجتماعية،
واالقتصادية ،ومتاحة لكل الطبقات
ّ
ّ
على أن تساهم يف حل أزمات املرور واالزدحام
يف املدن.

ين ذهبت أموال مشايخ دار
الفتوى؟
محمد خالد ملص

كلفة املشروع  400ألف دوالر أمريكي تتحمّلها الشركة مقابل إشغال األمالك العامّة مجاناً (مروان طحطح)
سبق أن ّ
خطت بني سبييت وحمافظ بريوت،
ومن املفرتض إنهاؤه خالل أشهر .يقول عصام
ّ
«احملطة
قصقص ،مستشار حمافظ املدينة ،إن
جتريبية ومل ُت ّ
شغل
اليت أنشئت قرب البلدية
ّ
يتم االتفاق عليها،
بعد ،كون هناك تفاصيل مل ّ
ومن ضمنها حتديد األسعار وشروط االستثمار
اخلاص ،على أن
وفق نظام الشراكة مع القطاع
ّ
تكون ساعة اإلجيار األوىل يف السنة األوىل
العامة
جمانية ،وكذلك كلفة إشغال األمالك
ّ
ّ
كي ال تزيد تكلفة تشغيل املشروع الذي نريد
له النجاح».
املشروع مل خيضع ألي مناقصة أو استدراج
عروض ،لكن بالنسبة إىل قصقص« :رسا
اخليار على ،Bike for Allوهي أخذت وعدًا
منا لتنفيذ املشروع دون غريها ،كونها
قدمت عرضًا متكام ًال ومل تشرتط إغالق بعض
ّ
الطرقات واملسارات ،وألن كلفة التنفيذ تقع
على عاتقها كاملة ،فنحن نسعى إلقامة مشروع
جمرد نشاط ترفيهي».
حضري يف املدينة ال ّ
أما جواد سبييت فينفي ،يف املقابل ،إجناز أي
ّ
ّ
«ركبنا
اتفاق يسمح له بتنفيذ املشروع ،ويقول
ّ
ممولني للمشروع،
احملطة
التجريبية الستقطاب ّ
ّ
وخصوصًا أن شركتنا صغرية وال قدرة لنا على
حتمل تكاليف تصل إىل  400ألف دوالر».
ّ

مشروع تجاري أم نقل حضري؟

ّ
اهلوائية
الدراجات
حمطات
حتوم حول مشروع
ّ
ّ
ّ
التحفظات باعتباره سياحيًا أكثر منه
جمموعة من
تثقيفيًا ومتهيديًا لتطوير منط احلياة املدينية
والصحية
البيئية
وختفيف تكاليف الفواتري
ّ
ّ
الشفافية حول
واملالية ،وذلك -1 :لغياب
ّ
ّ
كيفية تلزيم املشروع -2 .غالء األسعار يف
ّ
مقارنة مع التعرفة املعمول فيها يف الدول
ّ
الدراجات
التنقل عرب
األوروبية -3 .غياب ثقافة
ّ
ّ
اهلوائية واحرتام سائقها على الطرقات-4 .
ّ
اجملهزة الستقبال مشروع
التحتية
غياب البنى
ّ
ّ
مماثل -5 .هدر األموال على دراسات مشروع
 ile de franceوالتغافل عن تنفيذه .خيتصر
منسق مجعية بلدتي شاكر نون املشروع بكونه
ّ
ّ
العامة يف
منظمة للمساحات
«عملية احتالل
ّ
ّ
خاصة حتت عنوان
جتارية
بريوت تقودها شركة
ّ
ّ
حصرية تأجري
الدراجة ،بدأت مبنحها
نشر ثقافة
ّ
ّ
الدراجات وصو ً
ّ
احملطات
ال إىل تنفيذ مشروع
ّ
حصريًا معها مبا مينع املنافسة ،وذلك بغطاء
التنفيذية اليت
احمللية والسلطة
من السلطة
ّ
ّ
تغافلت ألكثر من عشر سنوات عن مطالب
والدراجات يف
ممرات للمشاة
ومشاريع إنشاء
ّ
ّ
بريوت» .إىل ذلك ،يستبعد نون أن يكون
خمصصًا لذوي الدخل احملدود أو
املشروع
ّ
لتشجيع النقل الصديق للبيئة ،مبا ينقل بريوت
إىل مصاف املدن اخلضراء ،وذلك نظرًا إىل
املعرف عنها ( 25ألف لرية
التعرفة املرتفعة
ّ
لليوم الواحد ،و 5آالف للساعة) مقارنة مع تلك
أوروبية أخرى ،إذ تبلغ
املعمول بها يف دول
ّ

يف إسبانيا  50يورو سنويًا ،ويف ستوكهومل
 $47شهريًا ،و $90يف تورونتو سنويًا ،مشريًا
للدراجات
إىل أن البداية تكون بإنشاء خطوط
ّ
وحتديد املسارات على األرصفة والطرقات،
ّ
وضخ هذه الثقافة وتوعية الناس متهيدًا
لتنفيذ مشروع مماثل ،على أن يكون شبه
جماني ليستقطب الناس.

املشروع نفسه يف جبيل

أطلقت شركة  Bike for Allاملشروع نفسه يف
ّ
حمطات لتغطية
مدينة جبيل ،حيث نصبت ست
احليوية يف املدينة بتمويل من
الطرقات
ّ
مصرف  ،IBLوذلك وفق منظومة كاملة تسمح
الدراجة جمانًا خالل الساعة األوىل
باستئجار
ّ
وذلك خالل السنة األوىل من بدء تشغيل
ّ
يتم التواصل مع بلديات أخرى
احملطات .فيما ّ
مثل البرتون وصيدا وصور وطرابلس لتطبيق
النظام فيها.

أنظمة تشارك الدرّاجات

ينتشر نظام تقاسم
الدراجات ،راهنًا ،يف
ّ
أكثر من ألف مدينة
حول العامل ،حبسب
Earth Policy
معهد
 ،Institueعلمًا بأنه
نظام معمول به منذ

يقضي املشروع
بإنشاء 25
ّ
محطة بسعة
 12-10درّاجة
هوائيّة ّ
لكل
منها

منتصف ستينيات القرن املاضي (،)1965
للدراجات
ويقوم على إتاحة االستخدام املشرتك
ّ
لألفراد ألجل قصري ،حبيث يعمد الفرد اىل
ّ
حمطة «أ» وإعادتها يف
الدراجة من
اقرتاض
ّ
ّ
حمطة «ب» ،ومعظم النظم املستخدمة تسمح
الدراجة جمانًا ألول  45-30دقيقة،
باستخدام
ّ
بهدف تشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وهي تستعني بتطبيقات بإمكان الفرد حتميلها
ّ
احملطات القريبة
على هاتفه لتحديد مواقع
الدراجات املتاحة
من مكان وجوده ،وعدد
ّ
لالستخدام فيها.
ينمو هذا القطاع يف شكل كبري منذ بداية عام
 ،2000وتتقاسم حصص أعماله الربامج اليت
ّ
(يشغل  90ألف
يعد برناجما وهان
تديره،
ُّ
دراجة) الصينيان
ألف
(60
وهانغتشو
اجة)
در
ّ
ّ
األكرب يف العامل ،وبرنامج فيليب الفرنسي
دراجة) األكرب خارج الصني.
( 18ألف ّ
الدراجات
تشارك
أنظمة
كانت
،2014
يف عام
ّ
متاحة يف  50دولة يف مخس قارات ،مبا يف
ذلك  712مدينة ،تعمل فيها أكثر  800ألف
ّ
حمطة .ينقسم هذا
دراجة يف أكثر من  37ألف
ّ
النظام الذي يدخل يف خانة النقل املشرتك
إىل فئتني -1 :برامج ّ
األهلية
اجلمعيات
تنظمها
ّ
ّ
اليت ال تبغي الربح واجملتمع املدني -2 .برامج
ّ
احلكومية ،أو القطاع
تنفذها اجلهات
ذكية
ّ
ّ

ظن بعض مشايخ دار الفتوى أن حوافزهم
ّ
كف يد الرئيس فؤاد السنيورة
حتررت بعد
الذي كان يتحكم يف توزيع احلوافز املستمدة
من املنح الشهرية اليت ختصصها دولة
االمارات للدار .أواخر تشرين االول الفائت،
مت توقيع اتفاقية تعاون بني الدار ،ممثلة
مبفيت اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان،
ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال
االنسانية ،ممثلة بالسفري اإلماراتي محد سعيد
الشامسي.
االتفاقية قضت «بتقديم مؤسسة خليفة الدعم
املالي والتأمني الصحي اىل العاملني يف
اجلهازين االداري والديين ومعلمات الدين يف
املدارس الرمسية لدى املديرية العامة لألوقاف
االسالمية وسائر الدوائر الوقفية ودار الفتوى
واملؤسسات التابعة هلا» .املنحة اإلماراتية
كانت خترج منذ  ٢٠١٢من أبو ظيبُ ،
لتدفع
و»مدرسي
إىل املشايخ واملوظفني اإلداريني
ّ
الدين».
لكنها مل تكن تصل اىل عائشة بكار ،بل اىل
مكتب السنيورة الذي كان يتوىل توزيعها
مبوجب «املونة» املزمنة بينه وبني اإلمارات.
وبعد عودة الرئيس سعد احلريري اىل لبنان
ّ
وتسلمه جمددًا مقاليد امللفات اليت يرعاها
طبق كل من االمارات ودريان
تيار املستقبلّ ،
على السنيورة معادلة «إذا حضر األصيل بطل
الوكيل» .استدارا عن عراب عائشة بكار وسحبا
العباءة عن كتفيه.
هذا يف الشكل .لكن ما الذي حصل فعليًا؟
حبسب مصادر مواكبة ،مل تدخل االتفاقية
حتول االرصدة
حيز التنفيذ .منذ توقيعها ،مل ّ
ّ
اىل البطاقات البنكية اخلاصة باملستفيدين
من املنح املالية .قبل أشهر من ذلك ،كانت
األموال معلقة أيضًا .أما بطاقات التأمني
الصحية ،فلفتت املصادر اىل أن أصحابها
تبلغوا باستمرار فعاليتها حتى أواخر شباط
املقبل ،مع التذكري بأن بعض املشايخ يتهمون
السنيورة بأنه يعرف أين ذهبت األموال اليت
ضاعت يف طريقها من االمارات اىل عائشة
بكار.
وحبسب املعلومات املتداولة يف أوساط بعض
املشايخ ،فإنه كان من املفرتض أن «حتول
األموال دفعة واحدة اىل املستفيدين .إال أن
الدار والسنيورة قررا جتزئة املبلغ اىل  4دفعات
كل ثالثة أشهر ،فيما يتم حتويل باقي األموال
اىل التأمني الصحي العائد للمستفيدين،
لتناهز املبالغ املدفوعة  10ماليني دوالر سنويًا
يستفيد منها أكثر من  7000شخص ،علمًا بأن
الشيخ الذي يكون إماما وخطيب مسجد حيصل
على  ٩٠٠دوالر ،فيما حيصل املوظف اإلداري
للمدرس  300دوالر.
على  700دوالر ،ليبقى
ّ
مقربة من دار الفتوى
وتوضح مصادر
ّ
لـ»األخبار» أن «حتويالت عام  2016مل تصل
يتجرأ أحد
بعد اىل صندوق دار الفتوى ،ومل
ّ
على السؤال عن مصريها».
وجرت حماولة للتواصل مع مسؤولني يف دار
الفتوى ،إال أن التهرب من اإلجابة كان سيد
املوقف .املسؤول عن ملف اهلبة اإلماراتية،
الشيخ أمحد احلالق ،أجاب بغضب« :ال ميكنين
أن أعطيكم أي معلومة عن املوضوع» ،قبل أن
يقطع االتصال .أحد مسؤولي دار الفتوى أكد
ست َ
أن األموال ُ
دفع يف غضون أسبوعني ،طالبًا
عدم نشر أي شيء عن اهلبة اإلماراتية يف
وسائل اإلعالم.
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كـتابات

أسرار الوجود ..هل جهنم موجودة وماذا حيصل بعد املوت؟
هل تريدون شهادة حية حلقيقة جهنم؟
برمحة اهلية يكشف يسوع املسيح أسرارا للرائية د .غلوريا بولو اليت تشاهدونها
على شاشات التلفزة ...أين ومتى وكيف؟؟؟
وتصرفاتي.

من اعداد د.ترييزا حرب

املقدمة
السيدة غلوريا هي طبيبة اسنان من بوغوتا_كولومبيا .برحمة الهية ظهر يسوع املسيح وكشف لها عن مرحلة
ما بعد املوت بعد أن ضربتها الصاعقة الكهربائية فعادت اىل الحياة بأعجوبة.
يف عام  2..7والول مرة سمعت مقتطفات من شهادة حياة غلوريا على راديو ماريا يف كولومبيا تتحدث فيها
غلوريا عن السر الذي المست به جهنم وماذا يحصل للروح بعد املوت.
ذلك الحديث كان باذن من االب دانيال غانيون املسؤول عن عقيدة االيمان يف الرئاسة االسقفية يف مكسيكو
الذي اوصى باالستماع اىل شهادتها الحية نظرا ملا تتضمنه من وحي ال يخالف تعاليم الكنيسة املقدسة.
نهار االثنني يف  20شباط ستزور غلوريا رعية مار رومانوس يف كنيسة مار يوسف العامل لالدالء بشهادتها
الحية وجها لوجه عن نعمة لحظات الرؤيا الفائقة الوصف التي منحها اياها يسوع املسيح ,من الساعة - 7،30
 9.30مساء على العنوان التالي:
39 -41 Wellington Rd, Auburn
ترقبوا الحدث! انها فرصة العمر للشهادة بانفسكم مع أهال وسهال بالجميع.
بداية القصة مع التيار الكهربائي
للصاعقة:
تقول غلوريا ,كانت البداية يف
أيار عام  1995وكنت يف جامعة
كولومبيا الوطنية يف بوغوتا أعد
شهارة الدراسة العليا مع ابن
اخيت الذي كان طبيب أسنان
مثلي .بعد ظهر نهار اجلمعة
ذاك كان زوجي يرافقنا اذ كان
علينا ان نأخذ كتبا من كلية
الطب .كانت الدنيا متطر بغزارة
وكنا ابن اخيت وأنا حنتمي حتت
مظلة صغرية .كان زوجي
يقرتب من مكتبة احلرم اجلامعي
مرتديا معطفا واقيا من املطر
وقد توجهنا ابن اخيت وانا حنو
أشجار على جانب املمر لتحاشي
برك املاء الصغرية.
يف تلك الربهة ضربتنا الصاعقة,
فمات ابن اخيت على الفور .كان
فتيا وعلى رغم صغر سنه ,كان
قد كرس نفسه لربنا ,وكان
تعبده كبريا للطفل يسوع ,وكان
حيمل دوما صورته املقدسة
املوضوعة يف بلور صخري
فوق صدره .ووفقا لتشريح
املستشفى دخلت الصاعقة عرب
صورة الطفل يسوع فحمت قلبه
وخرجت ,فلم يلمح خارجيا اي
اثر للحريق.
من جهيت انا احرتق جسدي يف
شكل فظيع من الداخل كما من
فحمتين ومل
اخلارج .فالصاعقة ّ
أعد املك صدرا واختفى حلمي
مع قسم من اضلعي عمليا.
وخرجت الصاعقة بعدما أحرقت
معدتي وكبدي وكلييت ورئيت.
كنت استعمل حاجبا من حناس
يف الرحم منعا للحمل .وملا كان
النحاس موصال ممتازا للكهرباء
فحم مبيضي .وجدت نفسي
يف حال سكتة قلبية من دون
حياة وجبسدي انتفاضات بسبب
الكهرباء اليت كان ال يزال
حيملها .امنا كل ذلك مل يكن
يتعلق اال بالقسم املادي من
ذاتي .ففيما كان حلمي حمرتقا
وجدت نفسي يف تلك اللحظة
يف نفق مجيل جدا من نور
أبيض ميألني فرحا وسالما .ما
من كلمة ميكنها أن تصف عظمة
حلظة السعادة تلك .وكانت
ذروة اللحظة هائلة جدا.
كنت اشعر بنفسي سعيدة
ومملؤة فرحا ال يوصف ألنين ما

عدت خاضعة لقانون اجلاذبية.
رأيت يف آخر النفق مثل مشس
منرية ينبعث منه نور خارق اقول
أبيض ألعطيكم شبها بذلك
النور .امنا يف الواقع ما من
لون على األرض شبيه بسطوع
ذاك النور .كنت ادرك أن النور
كان نبع كل احلب والسرور
والسالم.
وابتدأت ارتفع عن االرض وفيما
كنت ارتفع حتققت أن جسدي
قد مات .ويف تلك اللحظة
فكرت بابنائي وقلت لنفسي آه
يا اهلي ماذا سيفكر ابنائي بي؟
االم النشيطة جدا اليت مل متلك
وقتا تكرسه هلم؟ كان ممكنا
أن ارى حياتي كما كانت حقا.
وذلك أحزنين اذ كنت أغادر
املنزل كل يوم وما كنت قادرة
على االهتمام بابنائي!
يف حلظة الفراغ هذه اليت كنت
أشعر بها بسبب أبنائي ,رأيت
امرا باهرا :ما عاد جسدي ينتمي
اىل املكان والزمان .كان ممكنا
أن أحتضن بالنظر الناس كلهم
االحياء كما االموات .استطعت
أن أضم أجدادي ووالدي
املتوفني .استطعت أن أعانق
الناس كلهم .فعال كانت حلظة
مجيلة جدا!.
خالل تلك اآلونة خارج جسدي
فقدت مفهوم الوقت وتبدل
نظري .على االرض كنت أفرق
بني من كان بدينا أو من كان
ملونا او غري مجيل ألنين كنت
املك دوما احكاما مسبقة.
خارج جسدي ,كنت اتأمل
الكائنات من الداخل! كنت
افكارها
معرفة
استطيع
ومشاعرها .كنت احتضنها كلها
يف حلظة ,وانا اتابع ارتفاعي
اىل أعلى وملئي الفرح .إذ ذاك
أدركت أنين سوف استفيد من
رؤية رائعة من حبرية مجاهلا
اخلارق .لكنين مسعت يف تلك
الربهة صوت زوجي الذي كان
يبكي ويناديين منتحبا ,غلوريا
أرجوك عودي ال ترحلي! غلوريا
ال ترحلي وتتخلي عن األوالد
يا غلوريا .نظرت اليه فلم اره
وفقط احسست حبزنه العميق.
مسح لي الرب بالعودة ,بالرغم
من أن هذه مل تكن امنييت.
كنت اشعر بفرح ال يوصف
بكثري من السالم ,واذ بي أحندر

على مهل حنو جسدي الذي كان
يرقد من دون حياة يف املركز
الطيب للحرم اجلامعي.
قبل ان تعود روحي اىل جسدي
كنت استطيع رؤية األطباء
الذين كانوا خيضعونين لصدمات
كهربائية حماولني انعاشي
على أثر السكتة القلبية اليت
عانيتها.
لبثنا هناك ساعتني ونصف
الساعة .مل يكن االطباء
يستطيعون يف البدء معاجلتنا
باليد ,ألن جسدينا ابن اخيت
وانا كانا ال يزاالن موصلني
جدا للتيار الكهربائي .وبعدها
استطاعوا إحياء جسدي فقط
بعد جهد طويل بينما كان قد
مات ابن اخيت.
عادت روحي اىل قرب رأسي
وشعرت بصدمة جذبتين بعنف
اىل داخل جسدي .كان األمر
مؤملا جدا ألن ذلك كان يبعث
شرارات من كل األحناء .فرأيت
نفسي اندمج بشيء ما ضيق
للغاية .كان حلمي املرضوض
واحملروق يؤملين كثريا .كان
يصعد منه دخان وخبار ,لكن
اجلرح األفظع كان يصدر من
غروري واجلمال واملوضة.
اآلن ما عدت املك سوى ثقوب
فظيعة وجروح فاغرة من دون
حلم اذ انه حمروق ومكلس
كليا.
من هناك نقلوني اىل املستشفى
حيث قادوني سريعا اىل قسم
اجلراحة وبدأوا تنظيف اجلراح
وسلخ اجللد عن اللحم.
وفيما كنت حتت تأثري املخدر,
اذ بروحي خترج جمددا من
جسدي فأرى ما كان يفعله
بي اجلراحون .كنت قلقة على
ساقي .وهنا اجتزت وقتا
رهيبا فكل حياتي مل تكن سوى
كاثوليكية مبقدار مثقال أصغر
من حبة اخلردل.
مل تكن عالقيت بالرب تتوقف
إال على إفخارستيا نهار األحد
ليس أكثر من مخس وعشرين
دقيقة حيث موعظة الكاهن
كانت االشد وخزا ,ألنين مل أكن
استطيع ان احتمل أكثر من ذاك
الوقت.
تلك كانت عالقيت بالرب سطحية
ألن كل التيارات الفكرية
واالجتماعية اثرت يف مفاهيمي

كنت مذعورة حقا يف قاعة
العمليات النين كنت عندما
اخرج مع رفاقي يف اجلامعة,
كنت اقول هلم مرارا وتكرارا أن
اهلل مل يكن موجودا وما الناس
سوى نتيجة التطور .كما رأيت
ايضا اناسا كثريين يظهرون
طبيعيني للوهلة االوىل امنا
كانت هلم وجوه حاقدة وبشعة.
فشعرت بأنين ملك كل واحد
منهم.
ادركت آنذاك ان اخلطيئة مل
تكن جمانية ,وأن الكذب األكثر
سفالة للشيطان ,كان االيهام
بأنه مل يكن موجودا .تصوروا
خويف عندما رأيت كل تلك
االرواح النجسة آتية يف طليب!
ارادت روحي العودة اىل داخل
جسدي لكن اجلسد مل يكن
يدعين أدخل .اذ ذاك حاولت
اهلرب اىل خارج تلك احلجرة
آملة باالختباء يف مكان ما يف
املستشفى لكين انتهيت اىل
الفراغ فوقعت يف نفق منجذبة
حنو االسفل.
يف البدء كان مثة نور خافتا جدا.
لكنين بدأت اهلبوط عرب انفاق
كانت معتمة كليا .وكانت تلك
العتمة تسبب لي العذاب واهلول
والرعب .اردت الصعود اىل
فوق لكنه خاب ظين وارادتي مل
تنفعين بشيء .يف نقطة معينة
رأيت هوة هائلة تنفتح ورأيت
ثقبا وفراغا شاسعا وهاوية ال
قعر هلا .كنت أشعر بالغياب
املطلق حلب اهلل وبدون ادنى
امل من االقرتاب من رمحته
االهلية.
جذبين الثقب بعنف حماوال
امتصاصي فكنت مذعورة جدا
وكنت مدركة اذا مضيت اىل
داخله فسوف متوت نفسي
كما جسدي امليت فكانت حلظة
امل ورعب رهيب .وهنا ختليت
عن االحلاد وبدأت اصرخ حنو
االنفس املطهرية طالبة الغوث
واملساعدة .هنا شعرت بأمل أشد
اذ اعطي لي ان افهم ان اعدادا
عد هلا من البشر كانت هناك
ال ّ
وخصوصا الشباب .كنت امسع
صرير االسنان ,صيحات مرعبة
وانات زعزعت اعماق كياني.
والعذاب االرهب كان غياب
اهلل .مل نكن نستطيع االحساس
بالرمحة االهلية.
واآلن وانا على قيد قيد احلياة
ابكي عندما اتذكر عذاب تلك
الفائق
املطهرية
االنفس
الوصف ولزمتين اعوام واعوام
بعد شفائي كي اكف عن البكاء
عندما اتذكر عذاباتها.
ومع تلك العذابات اخذت اصرخ
من أتى بي اىل هنا؟ انا مل
أسرق ابدا مل أقتل ,تصدقت
على الفقراء ,أجريت عمليات
جمانية ملعوزين ,كنت اذهب
اىل القداس كل يوم أحد .مل
اختلف عن قداس االحد أكثر من

مخس مرات يف حياتي فلماذا
انا هنا؟ انين كاثوليكة أرجوكم
وانا احب اهلل .اخرجوني من هذا
الثقب! فلمحت فجأة وميض
نور ضعيف واؤكد ان أدنى
وميض يف ذلك املوضع هو
أمجل اهلدايا.
تعرفت اىل ابي املتويف قبل
مخسة أعوام ,وبعد اربع درجات
من ذاك املوضع واىل االعلى
كانت تقف امي مصلية مغمورة
بنور اسطع بعض الشيء.
فصرخت أبي امي ارجوكم
اخرجاني من هنا! اتوسل
اليكما...
يف ذاك املكان ميكن ادراك
مشاعر اآلخرين واالحساس
باملهم .اخذ ابي يبكي ممسكا
رأسه بني يديه مررا :يا ابنيت يا
ابنيت ...وامي كانت تصلي مع
ازدياد أملي بأملها عندما كنت
أصرخ انا كاثوليكية مؤمنة
ارجوكم اخرجاني من هنا...
وفجأة مُسع صوت عذب طيب
نفسي .كل شيء يف مكاني
ذاك غمر حبب وسالم وكل
املخلوقات القامتة اليت كانت
حتيط بي هربت النها مل تكن
تستطيع مواجهة احلب.
قال لي ذاك الصوت احلنون
عدي
حسنا جدا مبا انك كاثوليكة ّ
وصايا اهلل! وكنت اعلم جيدا
ان مثة عشر وصايا حفظتها
غيبا منذ الصغر .فابتدأت اعد
كل وصية على حدة وكنت ابرر
نفسي بالدفاع عن نفسي الخفاء
جهلي ومحاقيت ...ويف كل مرة
كنت اذكر وصية واعطي مثال
على تطبيقي تلك الوصية كنت
اقع يف ورطة الن اجوبيت كانت
تثبت بانين كنت ابتكر لنفسي
اهلا مالئما وفق حاجات حياتي
استعمله فقط يف حال حاجيت
امليؤوس منها.

وعندما وصلت اىل احبب الرب
اهلك قبل كل شيء وقريبك
كنفسك ...مسعت :حسنا جدا
فهل احببتهما؟ أجبت :نعم
أحببتهما ,أحببتهما ثم أحببتهما!
فأجاب الصوت ال مل حتيب الرب
اهلك فوق كل شيء ,واقل بعد
قريبك كنفسك .لقد ابتكرت
لك اهلا كنت تالئمينه وفق
حياتك وكنت تستخدمينه فقط
يف حال احلاجة امليؤوس منها.
كنت تسجدين امامه عندما كنت
فقرية حني كانت عائلتك متضعة
وعندما كنت تريدين الذهاب
اىل اجلامعة .يف تلك االوقات,
غالبا ما كنت تصلني وتركعني
خالل ساعات طويلة لتتوسلي
اىل اهلل بان خيرجك من البؤس
ليمنحك نيل الشهادة اليت
تسمح لك بان تصريي شخصية
مهمة .كل مرة كنت حتتاجني
اىل مال كنت تتلني املسبحة.
هكذا كانت عالقتك بالرب.
نعم جيب ان اعرتف بانين كنت
امسك باملسبحة وانتظر ماال يف
املقابل تلك كانت عالقيت بالرب
واعطيت ان ارى انين حاملا نلت
الشهادة والشهرة مل املك
ادنى شعور حب حنو الرب أن
اكون عارفا باجلميل! ال ابدا!
عندما كنت افتح عيين صباحا
مل اكن امحل هلل شكرا على
اليوم اجلديد الذي كان الرب
ينمنحين اياه ألعيشه ،مل اكن
اشكره ابدا على صحيت وعلى
حياة أبنائي .كان ذلك نكران
اجلميل االمشل.

يتبع يف العدد القادم...
لالستماع اىل املزيد من
الرؤيا وجها لوجه يف 20
شباط.

»The Testimony of «Gloria Polo
Join us at Saint Raymnond’s Maronite Parish
Using St Joseph the Worker Church
Day & Time: Monday 20 February 2017
7.30 - 9.30PM
Address: 39-41 Wellington Rd, Auburn NSW
On May 5, 1995, Gloria Polo was struck by lightning and suffered tremendous physical damage
both inside and outside her body. She was left
uncoscious for days. During this time, Our Lord
granted her the great grace of seeing her state of
soul in the book of life and how her life up until
that moment had been squandered living in mortal
sin. Through the abundant mercy of God. Gloria
miraculously recovered from her horrible injuries.
God gave her a second chance and now she travels the world sharing her testimony and encouraging everyone she meets to convert and save their
soul while they still have the time to do so.
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بادرو احلجة يعود اىل اوسرتاليا مع عائلته بعد جولة فنية
واعالمية ناجحة يف ربوع الوطن

عاد مؤخرا اىل سدني الزميل بادرو احلجة وعائلته بعد ان امضوا
فرتة األعياد اجمليدة يف الربوع اللبنانية بني األهل واالصدقاء.
عاد الزميل بادرو اىل بلده الثاني اوسرتاليا بعد حصاد إعالمي
كبري ومميز أجراه يف لبنان مع وجوه دينية وسياسية وفنية ابرزها
لقاء إذاعي حصري اجراه مع غبطة البطريرك املاروني مار بشارة
بطرس الراعي واألب فادي تابت وابطال عمله املسرحي اجلديد
واملوسيقار الكبري الياس الرحباني وجورج وديع الصايف وصالح
تيزاني ابو سليم وفرقته وشكري شكراهلل والنجم العربي وليد
توفيق ومايك فغالي والوزير نقوال صحناوي والعميد املغوار شامل
روكز والنحات نايف علوان واسعد رشدان وبول سليمان ووجيه

صقر وانطوانيت عقيقي وجربان كالب وتوفيق تنوري وباسل عيد
وشوقي ديب ورضا ...وحلقة روحية من عنايا مع االب لويس مطر
ونهاد الشامي ومقابالت مع عائلة واصدقاء املوسيقار الراحل ملحم
بركات  ،نزار فرنسيس وإيلي أيوب وربورتاج من داخل متحف
يوسف بك كرم-زغرتا.
وكانت له عدة مقابالت اذاعية وتلفزيونية اجرتها معه الوسائل
االعالمية اللبنانية ابرزها  Otv , MTV , Orbit ..حتدث خالهلا
عن مسريته االعالمية واإلعالنية املثمرة يف اجلالية وعن نيله لقب
سفري السالم العاملي من قبل االمم املتحدة الذي أهداه اىل وطنه
اجلريح لبنان.

وأهدى الزميل بادرو مجيع ضيوفه جمموعة صوتية من املقابالت
الذي اجراها برفقة االعالمية اهلام حافظ عرب راديو تو ام اي
اوسرتاليا.
وقبل عودته بساعات مت تكرميه من قبل نادي الشرق حلوار
احلضارات مبيدالية تقديرا لدوره االعالمي يف وصل لبنان املقيم
بلبنان االنتشار قدمها له رئيس النادي الزميل ايلي السرغاني.
بادرو احلجة عاد ملزاولة عمله يف جمال التصاميم والطباعة واكمال
رسالته االعالمية واالجتماعية يف هذه اجلالية.
ميكنكم متابعته على صفحته الرمسية على الفيسبوك ( االعالمي
بادرو احلجة ) او االتصال به0411897000 :
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حفل توقيع ناجح للدكتور الزائر من لبنان عبد اجمليد وهيب لروايته ُ
«رحلة العمر»

ّ
ملف التعيينات األمنية:

«تصريف األعمال» يُربك اجليش!
فراس الشويف

د عبد املجيد وهبي

د مصطفى علم الدين

االعالمي عباس مراد

د .مصطفى علم الدين يسلم شهادة تقدير للدكتور عبد املجيد وهبي

الشاعر بدوي الحاج

الزميل انطوان القزي

السينانور شوكت مسلماني يسلم الدرع للدكتور عبد املجيد وهبي

حــضور

كتب :عباس علي مراد

حبضور حشد من فاعليات أبناء اجلالية اللبنانية والعربية
السياسية ،الدينية ،اإلعالمية والثقافية ّ
وقع الدكتور الزائر
ُ
«رحلة العمر» الصادرة
من لبنان عبد اجمليد وهيب روايته
حديثًا يف بريوت وذلك يوم األحد الواقع يف  2017/01/29يف
صالة  School of Artsيف بيكسلي.
قدم املناسبة الشاعر بدوي احلاج وألقى الدكتور مصطفى
ّ
علم الدين كلمة أصدقاء الدكتور عبد اجمليد وهيب مشيداً
مبناقبية الدكتور املهنية وأثنى على إجنازه هذا العمل األدبي
املهم.
وعرض الزميل أنطوان القزي للرواية من عدة جوانب متوقفًا
عند حمطات سياسية ،إجتماعية ،إنسانية ،منوهًا بالعمل األدبي
الذي كتبه الدكتور وهيب مقتفيًا طريق أعالم يف الطب سبقوه
وكتبوا االدب وعلى املستوى العاملي ،العربي واللبناني.
بدوره تناول اإلعالمي عباس مراد يف عرضه للرواية اسلوب

الكاتب التشويقي جلذب القارئ كأنه يريده أن يصبح شريكًا
يف النص ،مقدرًا للكاتب وعيه مما يعانيه وطنه وتصديه
لتلك املعاناة بالكتابة معتربًا انه استعاض بالقلم عن مبضع
اجلراح.
والقى صاحب املناسبة الدكتور عبد اجمليد وهيب كلمة
مقتضبة عرض فيها لبعض جوانب الرواية اليت اعتربها قصة
كل واحد منا ،وشكر احلضور واللجنة اليت ساعدت يف اجناح
هذه املناسبة.
ً
ّ
ويف اخلتام تسلم الدكتور عبد اجمليد وهيب درعا من عضو
اجمللس التشريعي يف برملان نيو ساوث ويلز شوكت
مسلماني تقديرًا جلهوده يف معاجلة أمراض السرطان.
وقدم الدكتور مصطفى علم الدين ،بإسم أصدقاء الدكتور
ّ
عبد اجمليد وهيب ،شهادة تقدير للدكتور عبد اجمليد وهيب
تقديرًا لنشاطاته الطبية واإلنسانية واألدبية.

تصوير مصطفى حجازي

يثري االنتظار واملراوحة داخل اجليش ،حول مصري القيادة غري احملسوم
حتى اآلن ،مفاعيل سلبية على املؤسسىة العسكرية ،اليت ال حتتمل
ّ
استمرار «تصريف األعمال» .كذلك ،يرتبط اسم أي
مرشح حمتمل
للقيادة بالتمهيد ملعركة رئاسة اجلمهورية ما بعد الرئيس ميشال
عون ...منذ اآلن.
يسرق السجال حول قانون االنتخاب الوهج من ّ
ملف التعيينات األمنية
ُ
«املضطرب» منذ سنوات ،بسبب حالة االنقسام السياسي يف مرحلة
حدة االنقسام ،ووجود وزير
ما قبل انتخاب الرئيس ميشال عون .ومع ّ
الدفاع السابق مسري مقبل ورئيس اجلمهورية السابق ميشال سليمان
يف خلفية املؤسسة العسكرية ،ورفض التيار الوطين
احلر التمديد
ّ
للعماد جان قهوجي ،جنحت القوى السياسية يف االتفاق على صيانة
اجليش ومحايته برعاية دولية وإقليمية ،ملواجهة موجة اإلرهاب اليت
معي من االستقرار األمين الداخلي.
تعصف باملنطقة ،وحفظ مستوى نّ
ومع أن قهوجي طرح استقالته أمام عون بعد انتخابه بوقت قصري،
ٍ
قائد
وشيوع احلديث عن قرار يف القصر اجلمهوري يقضي بـ»تعيني
جديد للجيش يف أقرب وقت» ،إلاّ أن امللف ال يزال ّ
معلقًا ،ويغيب بند
التعيينات األمنية عن جلسات احلكومة ،فيما تستمر جوجلة األمساء يف
الكواليس ،من دون حسم .حتى إن قائد اجليش نفسه «ال ّ
معلق وال
ّ
بديل منه جديًا ،أو أن التعيني
مطلق» ،ال يعرف إن كان قرار تعيني
ٍ
سيرُ َّحل إىل ما بعد حسم استحقاق االنتخابات النيابية ،حتى انتهاء والية
املمددة يف أيلول املقبل.
قهوجي
ّ
عال يف اجليش .فحالة «شبه تصريف األعمال» اليت عاشها
الصوت ٍ
أيام مقبل وسليمان،
واملستمرة يف املؤسسة العسكرية منذ سنوات
ّ
(على الرغم من حتقيق املؤسسة إجنازات أمنية غاية يف األهمية يف
ٌ
احلد الذي يصفه
ضباط ومعنيون بـ»غري
املرحلة املاضية) ،وصلت إىل ّ
الصحي إطالقًا ،وجيب العمل سريعًا للخروج منه».
ويزيد حالة البلبلة وغياب الوضوح ملسار القيادة وانعكاسها على كبار
الضباط وقادة األلوية واألفواج ،جتميد وزير الدفاع اجلديد يعقوب
الصراف جمموعة من
مهمات الضباط التدريبية أو التمثيلية ،وضياع
ّ
ّ
ملحة يف  ،2016واليت ال
بعض األموال املرصودة لنفقات عسكرية ّ
خبلفية انتظار تعيني
ميكن تدويرها يف  ،2017لعدم توقيعه عليها،
ّ
يردد
قائد جديد للجيش ،وإصراره على «رفع مستوى الشفافية» كما ّ
بنية حسنة ،يساهم يف استمرار
توجه
يف جمالسه .إلاّ أن ّ
الصراف ،ولو ّ
ّ
وميدد حالة «تصريف األعمال» يف مؤسسة حتتاج إىل صيانة
األزمة،
ّ
عاجلة ،تواكب معها إجنازاتها األمنية يف حفظ األمن اللبناني( .حاولت
«األخبار» التواصل مع وزير الدفاع ،لكن ّ
تعذر ذلك ألنه مل يجُ ب على
هاتفه).
وفيما يقول مصدر وزاري معين إن «مسألة التعيينات األمنية ُ
ستحسم
ّ
ّ
قبل نهاية شباط احلالي»ّ ،
«ملف قيادة اجليش مرتبط
مؤكدًا أن
مبلف
املدير العام لقوى األمن الداخلي الذي مل تحُ سم األمساء فيه أيضًا»،
ّ
ملف التعيينات
تقول مصادر أخرى إن «رئيس اجلمهورية لن حيسم
املقررة يف شباط إىل مصر».
األمنية قبل عودته من رحلته
ّ
ِّ
وتسلم القوى السياسية بـ»حصة األسد» للرئيس عون يف اختيار قائد
اجليش اجلديد ،حيث للرئيس القرار الفصل ،بينما يقتصر دور القوى
ّ
سيما الواليات
املؤثرة ّ
إما على وضع «فيتوات» وإما على «التزكية» ،ال ّ
ّ
املتحدة ،وحزب اهلل الذي أبلغ من يعنيهم األمر أنه ال يضع «فيتو» على
ً
هذه
روسيا
إصرار
ا
خافي
وليس
املتداولة.
األمساء
من
ضابط
أي
املرة
ّ
ّ
على إبداء الرأي يف أي
مرشح لقيادة اجليش ،مبا يضمن عدم عداء
القائد اجلديد لروسيا ،واستعداده للتعاون العسكري والتسليحي مع
اجليش الروسي ،خصوصًا مع
توسع دور األخري يف املنطقة ،وتوسيع
ّ
نطاق انتشاره وإقامة قواعد دائمة له يف شرق املتوسط .وليس واضحًا
احلر وحزب القوات اللبنانية على
مدى تأثري االتفاق بني التيار الوطين ّ
ٍ
قائد للجيش ،بعد أن جرى التفاهم على اختيار ضابط ال ُيقلق
اختيار
ّ
املرشحني سيؤخذ يف االعتبار،
القوات من
القوات ،وما إذا كان موقف
ّ
ّ
مرشح ،كانوا على صدام مع القوات يف
خصوصًا أن هناك أكثر من
مرحلة الصراع مع اجليش يف احلرب األهلية.
وال تزال بورصة األمساء تدور يف خانة العمداء من دورة  ،1985ومن
أبرزهم مدير املخابرات العميد كميل ضاهر ،ومدير التدريب والعمليات
يف املدرسة احلربية العميد الياس ساسني ،وقائد قطاع جنوب الليطاني
اجلميل ،وقائد اللواء السادس العميد فادي داوود ،وقائد
العميد خليل
ّ
ٍ
اللواء التاسع العميد جوزف عون .ويشغل اختيار
عميد من دورة 1985
بال العمداء الذين دخلوا اجليش يف الدورات السابقة ،الذين ــ يف
حال ّ
تولي أحد ضّباط دورة  1985مسؤولية القيادة ــ سيضطرون إىل
التحية العسكرية لضابط لديه سنني خدمة أقل منهم ،يف حني
أداء
ّ
يقضي العرف العسكري جلوء الضباط الكبار إىل التقاعد ،يف حال تولىّ
قيادتهم ضابط لديه سنني خدمة ّ
ٍ
بعدد من الضباط
أقل منهم ،ما يدفع
ّ
إىل متنيّ
تولي نائب رئيس أركان اجليش للتخطيط العميد كلود حايك
قيادة اجليش ،وهو من دورة .1982
ّ
وال يفعل ُعمر
خترج منها فعلهما داخل
املرشح وتاريخ الدورة اليت ّ
أن
وزير،
من
أكثر
لسان
على
دد
يرت
املدة املتبقية
اجليش فحسب ،فما ّ
ّ
ّ
السن القانونية ،اليت تمُ ّدد يف حال
للمرشحني يف اخلدمة قبل بلوغهم
ّ
توليهم قيادة اجليش من  58عامًا إىل  60عامًاّ ،
ّ
ّ
املرشح
تؤثر يف اختيار
ّ
بالنسبة إىل عون ،إذ جيري احلديث عن أن البحث
لتولي قيادة اجليش
ّ
يرتكز على الضباط الذين حيالون إىل التقاعد قبل اكتمال والية رئيس
املدة
يتم تعيني قائد جديد إلكمال ّ
ثم ّ
اجلمهورية بعامني أو ثالثة ،ومن ّ
مرشح حمتمل
املتبقية من العهد ،حتى ال
يتحول ّ
ّ
ّ
أي قائد للجيش إىل ّ
لرئاسة اجلمهورية.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
بينهم عنصر التحق باجليش قبل حنو عام

جمموعة «احلراك املدني» أمام «العسكرية»
«كل االدعاءات باطلة» ،هكذا ّ
علق احد احملامني من الذين يدافعون
عن «جمموعات احلراك املدني» اثناء مثول املدعى عليهم امس امام
احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل حملاكتهم
يف ادعاء النيابة العامة العسكرية على  14منهم بتهمة اقدامهم يف
الثامن من تشرين االول العام  2015يف ساحة رياض الصلح على
تشكيل جمموعات شغب ضمن احلراك املدني وعدم التفرق اال بعد
استعمال القوة واقدام مخسة منهم على معاملة القوى االمنية بالعنف
والشدة ورشقهم باحلجارة وختريب ممتلكات الغري.
وما كاد احملامي واصف احلركة ينهي كالمه حتى واجهه رئيس احملكمة
بصور ملونة يف امللف تظهر االعتداءات اليت تعرض هلا عناصر القوى
االمنية ،ليؤكد من بعده ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي
نبتل على احد امنا مثة صور واشرطة مصورة تظهر
احلجار «اننا مل
ِ
االعتداء على القوى االمنية اثناء مكافحتها العمال الشغب» طالبا
عرضها على شاشة كبرية يف قاعة احملكمة الظهار حقيقة االمر الذي
جرى على اساسه مالحقة املدعى عليهم .وقال احلجار« :كان يفرتض
التعبري عن مطالب احلراك املدني بشكل حضاري ،وحينها لكنا وقفنا
اىل جانبكم وقدمنا التهنئة لكم امنا هناك صور واشرطة فيديو تظهر
ذلك االعتداء» ،مكررا مطلبه بعرض االشرطة والصور على اجلميع.
وكانت احملكمة قد عقدت جلسة تابعها ممثلون عن منظمة «هيومن
رايتس ووتش» ،ومثل خالهلا املدعى عليهم وبينهم القاصران رامي
حمفوظ وعالء فقيه اللذان حضرت معهما مندوبة االحداث نسرين
فرحات ،وكل من فايز ياسني وحسني ابراهيم ووارف سليمان
وحسني ناصر الدين وحسام حنولي وحممود موسى وخضر ابو محدة
وسينتيا سليمان وليال السبالني وضياء هوشر ،ومل ميثل املدعى
عليهما بيار احلشاش وحممد الرتك فتقرر حماكمتهما غيابيا .كما تبني
ان يوسف جرادي قد تويف فتم اسقاط الدعوى العامة عنه.
وحضر عن املدعى عليهم احملامون واصف احلركة ورامي عليق وفاروق
املغربي وغيدا فرجنية الذين تقدموا مبذكرة دفوع شكلية خلصت اىل
طلب اعالن عدم اختصاص احملكمة العسكرية يف حماكمة موكليهم.
وصرح احلركة ان مثة ادعاء تقدم به املدعيان علي اجلراح وعبداهلل
ايوب من املتظاهرين الذين تعرضوا العتداء وسأل عن مصري هذا
االدعاء طالبا ضمه اىل الدعوى احلاضرة .ثم طلب عليق البت بالقضية
بالسرعة القصوى»الن هذا املشهد ،مشهد احملاكمة ،ال يليق باحلراك
املدني» .وكان رد من رئيس»العسكرية» الذي اوضح له ان احملكمة
كانت بصدد استجواب املدعى عليهم اال ان ما تقدم به احملامون من
دفوع شكلية قد اعاق السري باجللسة.
ومبثول املدعى عليهم توجه رئيس احملكمة اىل املدعى عليه ياسني
الذي كان يرتدي بزة عسكرية مستوضحا اياه ،فابلغه انه التحق
باجليش اللبناني قبل حنو عام ،واردف رئيس احملكمة ممازحا« :كان
يفرتض ان تكون يف اجلهة املقابلة حيث يتم رشقك باحلجارة» ،وكان
رد من العسكري« :املهم ان اكون يف املكان الصحيح».
وقبل ان يرجئ رئيس احملكمة اجللسة اىل العشرين من اذار املقبل
للبت مبذكرة الدفوع الشكلية ،طلب وكالء الدفاع االطالع على الصور
واالشرطة املوجودة يف امللف واليت ضمنها قاضي التحقيق العسكري
االول رياض ابو غيدا يف قراره الذي احيل مبوجبه املدعى عليهم امام
احملكمة للمحاكمة مبواد ترتاوح عقوبتها بني السجن من شهرين حتى
ثالث سنوات كحد اقصى.

جملس القضاء االعلى يوضح قضية اخالء سبيل ابو محزة

اصدر املكتب االعالمي جمللس القضاء االعلى بيانًا اوضح فيه ما مت
تداوله مؤخرا من»مغالطات» حول قضية اخالء سبيل بهيج ابو محزة.
واشار البيان اىل ان بعض وسائل االعالم تناقلت تصرحيات حول
ّ
مشككة بقانونية انتداب
قرار إخالء سبيل املوقوف بهيج أبو محزة
الغرفة العاشرة وحياد الرئيس األول حملكمة استئناف بريوت.
ونقل البيان توضيحات الرئيس األول حملكمة استئناف بريوت
التالية:
املدعى عليه
بتاريخ  2016/5/10أصدر قاضي التحقيق قرارًا بتوقيف ّبهيج أبو محزة وجاهيًا.
ُ
املدعى عليه القرار ،وكّلفت الغرفة الثامنة النظر باالستئناف
استأنف ّتنحت يف حينه عن النظر يف امللف.
ألن اهليئة االتهامية ّ
بتاريخ  2017/1/19قدم املوقوف طلب إخالء سبيلُ ،فأبلغت اجلهة
ّ
املدعية اصو ً
ال ،وعارضت ،وصدر القرار بإخالء السبيل ،واستأنفته
ّ
النيابة العامة املالية يف .2017/1/26
ّ
لتنحي اهليئة االتهامية عن النظر يف امللف ،جرى إعداد
أنه نظرًاّ
مشروع لتكليف الغرفة الثامنة النظر يف االستئناف ،وقبل توقيعه
أن االستئناف يتناول قرارًا قضى بإخالء السبيل
جرى التنّبه اىل ّ
وإلاّ يطلق سراح املوقوف ُحكمًا ،وكما
وجيب فصله خالل  24ساعة
ُ
جرى التنّبه اىل أن الغرفة الثامنة لن حتضر اىل مكتبها قبل تاريخ
 ،2017/1/30فجرى استبداهلا بالغرفة العاشرة ،وجرى تصحيح رقم
الغرفة على حمضر احملاكمة ،وصدر قرار على سجل االنتدابات للغرفة
العاشرة.

املدعية مل مُ َ
ان حقوق اجلهةوقدمت استئنافًا بعد
س ،وقد عادت
ّ
ّ
تّ
ذلك طعنًا بقرار قاضي التحقيق.

سوري يتواصل مع جمموعات مسلحة

القت دورية من معلومات االمن العام القبض على السوري ش.أ.يف
خراج بلدة عيدمون  -عكار ،لالشتباه بتواصله مع جمموعات مسلحة.
واملوقوف كان يعمل يف احد افران املنطقة.

موقوفو األمن العام

قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل الفرتة
املمتدة خالل اسبوع بتوقيف شخص جبرم استعمال مسة تركية مزورة،
وآخر جبرم تسهيل الدعارة.
كما اوقفت شخصان جبرم دخول البالد بصورة غري شرعية واستعمال
بطاقة دخول وإقامة مزورتني وآخر جبرم تهريب أشخاص عرب احلدود
وأربعة أشخاص جبرم استعمال جوازات سفر أجنبية مزورة.
واوقفت ثالثة اشخاص جبرم تزوير مستندات وجتارة املخدرات
وخمالفة نظام العمل.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعا اىل القضاء
املختص.

توقيف  45مطلوباً

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  45مطلوبًا
جبرائم خمدرات وسرقة وسلب واحتيال واطالق نار ودخول البالد
خلسة.

قتيل صدماً يف نهر املوت

افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة تصادم بني
سيارة ودراجة هوائية على اوتوسرتاد نهر املوت باجتاه الدورة .كما
افادت عن سقوط جريح نتيجة تصادم بني فان ودراجة نارية على
بولفار سن الفيل تقاطع االحتاد ،وجريح
حبادث صدم على طريق عام صور -صيدا مفرق شربحيا نقل اىل
مستشفى جبل عامل ،وثالثة جرحى بانزالق دراجتني ناريتني اول نفق
املطار باجتاه بريوت.

 1024خمالفة سرعة

أفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط  1024خمالفة
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

بعد استئنافه قرار تسرحيه وجتريده من رتبته

الضابط تومية «يستعيد عقله» أمام
احملكمة العسكرية
مل يكن دخول الضابط شهيد تومية املقدم الركن يف اجليش هذه
املرة اىل قاعة احملكمة ،هو نفسه قبل عام ونصف حني كان يتم
احضاره من املستشفى العسكري على كرسي مدولب بثياب املرض
وقدمني حافيتني  ،وشعر «منكوش» وضمادة ال تفارق عينه اليمنى.
كان حينها امام احملكمة العسكرية الدائمة يتصرف كمريض عقلي
ويدافع عن نفسه اثناء حماكمته بتهمة التعامل مع العدو االسرائيلي
من منطلق انه «جمنون» ترتاءى له الشياطني اليت اوصلته اىل ما
وصل اليه.
حكمت احملكمة حينها على تومية بالسجن مثاني سنوات اشغاال شاقة،
فجرد من رتبه العسكرية كعقوبة مسلكية بعد تسرحيه من السلك
ّ
العسكري بناء على قرار اجمللس التأدييب .انهى تومية مدة حمكوميته
بعد احتساب السنة السجنية تسعة اشهر وبعد احتساب مدة توقيفه
االحتياطي منذ العام  .2009وما ان خرج من السجن حتى استأنف قرار
اجمللس التأدييب الصادر حبقه امام حمكمة التمييز العسكرية الناظرة
باجلرائم اجلنحية برئاسة القاضي مسري عقيقي.
تلقائيا ،حضر تومية االربعاء امام احملكمة بعد ان «استعاد عقله»،
وعافيته ،وبدا كأي شخص عادي فغابت «حركاته» اليت كان يقوم
مسرحا شعره،بدا تومية وبثياب مدنية بعد ان
بها كمريض عقليّ ،
«يتزين» ببزته العسكرية
السابقة
حماكمته
كان يف اوىل جلسات
ّ
قبل «مرضه».
يعيش تومية حاليا مع احد ابنائه االربعة بعد ان انفصل عن زوجته
اليت قال عنها وعن والدتها(محاته) انهما من جمموعة شيطانية تريد
املدبر هلذه اجملموعة هي محاته.
ان تلحق االذى به وان الرأس
ّ
هكذا نقل عن تومية الطبيب النفسي مسري اجلاموس الذي عاينه يف
املستشفى العسكري بعد توقيفه.
يف شهادة اجلاموس امام حمكمة التمييز العسكرية االربعاء  ،ان تومية

كان يعاني من مرض نفسي مزمن من عشرات السنني يدعى»الفصام
الزوراني» ،وكان يصاب بهلوسات وافكار غري واقعية .ويضيف
الشاهد ان املستأنف كان يركز على املوضوع الروحاني ،وقال :
«ان تومية كان يتخايل بان شياطني سيؤذونه وان العروس(زوجته)
هي من ضمن جمموعة شيطانية تالحقه ،والرأس املدبر هلذه اجملموعة
هي محاته».
وكيف اقدم على الزواج سأل رئيس احملكمة الشاهد الذي اوضح
بانه يف يوم عرسه،كان تومية مريضا وان الشاهد التقى زوجته اليت
ذكرت له هذا الكالم.
استغرب رئيس احملكمة هذا االمر ليعود ويسأل الشاهد كيف لشخص
مريض حبالة تومية ان يتزوج وينجب اوالدا  ،فأكد الشاهد بان تومية
كان خيضع للعالج يف املستشفى على يد احد االطباء النفسيني
موضحا بان االدوية اليت ُوصفت له قادرة على ان تعيد اليه تفكريه
الصحيح وممارسة حياته بشكل طبيعي ،امنا تومية مل يكن يواظب على
تناول تلك االدوية ما يؤثر على حالته النفسية.
وماذا عن عالقته وتواصله مع العدو االسرائيلي باالستناد اىل
التحقيقات وهل يكون حبالة اضطراب او استقرار اذا توصل اىل
التعامل وحيازته اجهزة متطورة والسفر اىل باريس وتل ابيب ،سئل
الشاهد فاجاب بان الشخص املريض يكون حبالة استقرار حينها واذا
كان يعاني من انتكاسة يبقى لدى املريض جزء سليم من عقله .
واكد الشاهد على انه يف حال كان وضع املريض مستقرا واقدم على
اي تصرف فهو ُيعترب مسؤوال عن تصرفاته.
وبسؤاله قال الشاهد ان مرض تومية مزمن وال ميكن الشفاء منه
امنا يكون وضعه مستقرا طاملا هو حتت العالج.واضاف الشاهد بان
املريض يعترب مسؤوال عن تصرفاته اذا كان يتناول ادويته باالستمرار
واال فان تصرفاته حتصل خارج ارادته يف حال مل يثابر على تناول
االدوية .واضاف بان مرض الفصام يظهر على االنسان يف عمر
املراهقة ،ويف حاالت نادرة يظهر بعد عمر الـ 35عاما.
وبعد ان استمهل وكيال الدفاع عن تومية احملاميان شفيق خضرا وإدي
رزق ارجئت اجللسة اىل الثالث من شهر ايار املقبل.

قوى األمن حتقّق خبطف سوري لقاصر يف
عمشيت

بعد ان تداولت بعض وسائل االعالم واملواقع االلكرتونية خرب خطف
سوري لقاصر يف عمشيت ،اوضحت املديرية العامة لقوى االمن
الداخلي يف بيان هلا االربعاء ،ان والدة القاصر ع .ل 15(.عاما)
تقدمت عند الساعة الثامنة من مساء االثنني يف  30كانون الثاني
املاضي بشكوى حول فقدان ابنتها بعد توجهها اىل ثانوية عمشيت
الرمسية.
وخالل التحقيقات تبني ان الفقدان هو نتيجة عملية خطف بقصد
الزواج ،من قبل السوري م.ح 27( .عاما) ،ومت تعميم بالغ حبث
وحتر حبق اخلاطف بناء الشارة القضاء املختص والتحقيقات ما زالت
جارية.

مه ّرب أسلحة اىل اإلرهابيني

أوقفت املديرية العامة لألمن العام ع.د .النتمائه اىل تنظيم داعش
اإلرهابي.
وبالتحقيق معه ،إعرتف املوقوف بانتمائه اىل تنظيم إرهابي ،وإنه
ناشط مع آخرين يف جمال جتارة االسلحة ونقلها اىل اجملموعات
االرهابية عرب طرق التهريب ،باالضافة اىل حماولته املغادرة خلسة
اىل سوريا بهدف اإللتحاق بالتنظيم والقتال بصفوفه.
وبعد انتهاء التحقيق معه ،أحيل اىل القضاء املختص ،والعمل جار
لتوقيف باقي االشخاص املتورطني.

سوري يقتل زوجته يف عرسال

نقلت السورية مالك.س ( 17عاما) اىل مستشفى الرمحة امليداني يف
عرسال مصابة بطلق ناري يف الرأس ثم ما لبثت ان فارقت احلياة.
وحتدثت املعلومات االولية ان زوج مالك وهو سوري اقدم على اطالق
النار على رأسها.

يستأجر السيارات ويبيعها بأوراق مزورة

متكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يف وحدة
الشرطة القضائية من توقيف ز .أ .يف حملة حارة حريك،إلقدامه
بتواريخ خمتلفة على إرتكاب العديد من عمليات التزوير ألوراق سيارات
كان قد استأجرها بغية بيعها مستخدما امسا مستعارا ألحد املواطنني
خالل عملياته ،كما ضبطت سيارتني مستأجرتني نوع «نيسان».
وتبني ان املوقوف مطلوب للقضاء مبوجب  15مذكرة عدلية جبرائم
سرقة ،احتيال وشيك دون رصيد.
من جهة اخرى ،أفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف
 95مطلوبا جبرائم خمدرات ،سرقة ،سلب واطالق نار.
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مقاالت وتحقيقات

انـقالب داخـل القـطار ..أردوغـان يعـ ّدل الوجـهة
علي فواز

هل بإمكان تركيا تخطي الضغوط الغربية واالنتقال بسهولة إىل الضفة األخرى؟
أي مفاجآت قد نشهدها عام  2017يف سياسة
تركيا اخلارجية؟ حتالفات بديلة؟ مزيد من التباعد
مع واشنطن والناتو؟ االنعطافة الرتكية بدأت منذ
حلظة االنقالب الفاشل يف متوز يوليو املاضي.
يف امللف السوري لن خترج تركيا خاسرة بعدما
اختارت االصطفاف إىل جانب املنتصرين.
يف الداخل مزيد من االستقطاب والتصادم
اجملتمعي.
استحقاقان هامان سيرتتب عليهما مفاعيل،
تعديل الدستور والشأن األمين امللتهب على
ضوء تصاعد العمليات داخل البالد ،واهتزاز
االستقرار .قراءة تسنتد إىل مقابلة مع اخلبري يف
الشؤون الرتكية الدكتور دانيال عبدالفتاح ضمن
يتحول».
ملف « ..2017عامل
ّ
سيكون العنوان األبرز هذا العام يف تركيا إجراء
التعديالت الدستورية اليت تعزز الصالحيات
التنفيذية لرئيس اجلمهورية .يف التحالفات
الداخلية سيتعزز التنسيق والتحالف بني حزب
العدالة والتنمية احلاكم وبني حزب احلركة القومية.
حيتاج األول إىل الثاني يف نيل األصوات الالزمة
داخل الربملان إلمتام التعديل الدستوري .هذه
احلاجة سيستغلها القوميون للسري بتوجهاتهم
حنو التطرف اليميين .سينعكس هذا األمر بشكل
خاص على األكراد والعلويني واألرمن.
من املتوقع أن يؤدي هذا املسار وما يرافقه
من إجراءات إىل تأجيج ردة الفعل من قبل حزب
الشعب اجلمهوري وحزب الشعوب الدميقراطي،
األمر الذي سيؤدي إىل مزيد من الضغوط على
هذين احلزبني وعلى شرائح اجملتمع العلمانية
واليسارية.
تركيا متجهة إىل مزيد من االستقطاب والتصادم
اجملتمعي الذي بدأ أساسًا عام  .2016هذه
العملية ستفضي إىل مزيد من القمع على ما يراه
املعارضون .لكنها باملقابل ستعزز احلس القومي
والتأييد لسياسة رجب طيب أردوغان من قبل
شرحية وازنة يف اجملتمع ال تقل عن  %65من
الرأي العام الرتكي.
يف حال فشلت احلكومة وحليفها القومي يف مترير
التعديالت الدستورية داخل الربملان ،سينتقالن
إىل طرحها أمام استفتاء شعيب .سيذهب أردوغان
إىل االستفتاء حيث من املتوقع أن ينجح من خالل
شارع مستقطب ومعبأ لدعم سياسته.
حيتاج جناح التعديل الدستوري داخل الربملان إىل
ثلثي أصوات النواب ،أي  367نائبًا .هذا العدد
متوفر يف ظل حتالف العدالة والتنمية واحلركة
القومية ،لكن املفاجآت واردة.
يف امللف الكردي الداخلي ال يبدو أن هناك
توجهًا للحل .رمبا تشهد هذه القضية مزيدًا من
التشدد يف هذا امللف هو
التصعيد عام .2017
ّ
الذي يضمن والء حزب احلركة القومية ألردوغان،

من الواضح أن هناك انعطافة بدأت على صعيد السياسة الخارجية ستستكمل عام ( 2017أ ف ب)

واالستمرار يف جماراته بسياساته الداخلية.

القبض على السلطة

لن تقود عملية التعديل الدستوري إىل االستقرار
السياسي .سيمر التعديل ولكن على مضض .إال
أنه يف اجملال التنفيذي وإدارة دفة الدولة ستشهد
تركيا نقلة نوعية .االنتقال إىل النظام الرئاسي
يتيح هلا التخلص من سلبيات البريوقراطية.
يف الواقع هذا النظام يناسب تركيا من الناحية
النظرية .نظامها احلالي ينوء يف ظل بريوقراطية
مملة .آلية اختاذ القرار عملية صعبة .إصدار أي
قانون عادي يتطلب الكثري من األخذ والرد وهو
مرتبط بآليات معقدة وبطئية.
هذا أحد أسباب دعم شرحية واسعة من الشارع
الرتكي عملية التحول إىل النظام الرئاسي.
املدافعون عن املوضوع يرون أن حصر السلطات
يف يد رئيس اجلمهورية يؤدي إىل سرعة اختاذ
القرار وإىل استقرار سياسي.
املشكلة لدى املعرتضني تكمن يف مكان آخر.
يسلمون جد ً
ال أن أردوغان قد يكون دميقراطيًا وال
حيلم بالسلطنة ،ولكن من يضمن هلم أن الرئيس
الذي سيخلفه لن يكون ديكتاتوريًا؟
اعرتاضهم ليس على التخلص من البريوقراطية،
بل على حصر السلطات بيد رجل واحد.

مفاجآت مرتقبة

من الواضح أن هناك انعطافة بدأت على صعيد
السياسة اخلارجية ستستكمل عام  .2017من
مؤشراتها ختلي أنقرة عن شروط مشاركتها بتحرير
املوصل ،وتراجع حدة إصرارها على إسقاط النظام
السوري مبعزل عن اإلعالم ،وإعادة عالقتها مع
إسرائيل ،وتعزيز عالقاتها اجليدة أص ًال مع إيران،
وحلفها اجلديد مع موسكو.
بدا أن تركيا تتوجه حنو حتالفات جديدة وبديلة
ورمبا نشهد مفاجآت عام  .2017لننتظر املناورات
العسكرية اليت ستجريها بعد شهور .هل ستكون
روسيا وإيران من املشاركني األساسيني هذه
املرة؟ هل ستكون مصر من بني الدول املراقبة؟
هذا األمر ليس مستبعدًا .اهلدف سيكون الضغط
على األوروبيني واألمريكيني وتهديدهم بأن
تركيا متوجهة لتغيري حتالفاتها من الناتو إىل
شنغهاي.
هل بإمكان تركيا ختطي الضغوط الغربية واالنتقال
بسهولة إىل الضفة األخرى؟ تقنيًا األمر صعب
ولكن بعقلية أردوغان ال صعوبة أبدًا يف هذا
املوضوع .لنعد إىل األساس .تركيا ُأدخلت إىل
الناتو بطلب منه ال بطلب منها .احلاجة األساسية
هي حاجة الناتو إىل تركيا وليس العكس .ينظر
حلف األطلسي إىل تركيا على أنها حارسه من
اجلهتني اجلنوبية والشرقية مقابل املد الشرقي،
والروسي حتديدًا.
تركيا موجودة يف الناتو لكي تكون سدًا منيعًا يف

وجه روسيا وإيران والصني .إذا حتولت
إىل حليف هلذه الدول على املستويني
االقتصادي والسياسي ،فإنها ستلغي
املخاطر اليت كانت تساق هلا من الناتو.
عندها هل ستكون تركيا حباجة إىل
الناتو حلماية نفسها؟ بل ستكون حتولت
إىل دولة قوية ،ومل تعد حباجة إليه ،بل
على العكس.

االنقالب على االنقالبيني

سيطرت حماولة االنقالب الفاشلة على
سياسة تركيا منذ متوز يوليو املاضي،
وملا تزل .هذه احملاولة مثلت حمطة
مفصلية ،ومفاعيلها ستطبع العام
.2017
من جيادل بأن تركيا غري قادرة على
جتاوز املظلة األمريكية واخلروج من
جلباب الناتو عليه االلتفات إىل ناحية
هامة .لنالحظ مجلة من املواقف الدالة.
مدبرًا .أنقرة
االنقالب بنظر تركيا كان
ّ
اعتربت أنه جاء ملعاقبة أردوغان بسبب
توجهه اجلديد .املتهمون صراحة وعلنًا
هم أمريكا والغرب .أردوغان حتدث
شخصيًا عن أن االنقالبات العسكرية
األربعة اليت وقعت منذ عام  1960وحتى
اآلن كانت تدار من قبل الناتو .اتهام
الناتو وأمريكا بالوقوف وراء االنقالب
ورد أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من
مسؤول .عندما تتهم السلطات الرتكية

لن تقود عملية التعديل الدستوري إىل االستقرار السياسي.

أنقرة قالت إن اغتيال السفري الروسي يف أنقرة كان مدبراً من
قبل أطراف غري مرتاحة للتقارب الروسي -الرتكي.

فتح اهلل غولن مرارًا وتكرارًا هذا يعين أنها تتهم
واشنطن .أردوغان ال يسميه فتح اهلل غولن.
دائما يقول «هذا اإلرهابي املقيم يف بنسلفانيا».
قال أيضًا إنه ال يصدق وال يثق بأن املخابرات
األمريكية ليست على علم بنشاطات غولن.
أنقرة قالت إن اغتيال السفري الروسي يف أنقرة
كان مدبرًا من قبل أطراف غري مرتاحة للتقارب
الروسي -الرتكي .أن يكون هناك نوايا وتوجهات
تستدعي أن يتعرض أردوغان لعقوبات كبرية،
هذا واقع تقر به تركيا ويقر به أردوغان .إذًا
ماذا بقي أمام تركيا من خيار آخر سوى االنعطاف
يف حتالفاتها؟ .لقد وقع الطالق .من الطبيعي أن
يبتعد أردوغان عمن حاولوا االنقالب عليه.
إذا استمرت تركيا يف حلفها مع الناتو لن تكسب.
ولكن توجهها اجلديد حنو منظمة شنغهاي وروسيا
الصني وإيران يعطيها دورًا وستصبح من الدول
القيادية يف هذا التوجه.
لوح بشكل واضح بنيته االنضمام إىل
أردوغان ّ
منظمة شنغهاي .األخرية وجهت للمرة األوىل
دعوة إىل أنقرة حلضور مؤمترها .ال ننسى أن
شنغهاي ليست منظمة اقتصادية فحسب .هي

أيضًا منظمة عسكرية ومناسبة لتكون بدي ًال حللف
الناتو .مصر والخليج
خارجيًا ومبوازاة التقارب املرتقب مع مصر
رمبا نشهد تباعدًا بالسياسات مع دول اخلليج.
هناك معلومات تشري إىل أن السلطات الرتكية
طلبت بشكل غري رمسي عرب وسطاء من اإلخوان
املسلمني املصريني الالجئني عندها أن يبحثوا
عن مالذات هلم خارج تركيا .مل تطلب األمر نفسه
من اإلخوان الليبيني والتونسيني والسوريني.
هذا يعطي مؤشرًا على نوايا تركيا حنو الذهاب
إىل استمالة القاهرة.
طبيعة امللفات وانعكاساتها تفرضان تباعدًا مع
السعودية ودول اخلليج .عندما فرط عقد حلب مل
يعد هناك ميدانيًا ما يربط بني أنقرة والرياض.
عندما فرط عقد ريف دمشق كان هذا األمر سببًا
لفتور العالقة بني تركيا وقطر .ال يعين ذلك
أن تركيا تتخلى عنهم ،ولكن التطورات امليدانية
وقوانني العالقات بني الدول ستؤدي يف نهاية
املطاف إىل فتور مع السعودية .هذا الفتور
معروف أص ًال .تركيا رفضت االخنراط سابقًا يف
احلرب على اليمن.
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مــناسبات

عرس روحي مزودج يف عائلة الصديق ريتشارد وريتا طنوس

يوسف طنوس يتناول القربانة االوىل

االب بيار اخلوري ميسح رأس وجبني الطفلة املالك سيدني ريتا طنوس باملريون املقدس

االب بيار اخلوري مع يوسف وسيدني ريتا طنوس

العائلة مع اجلدة مريم طنوس والعرابني جان كلود الراسي وماري روز نوفل

العائلة مع االب اخلوري واجلدة مريم وعم الطفلني جان طنوس وخالتهما ماري روز

العائلة مع ماري روز نوفل وخطيبها رومان

العائلة مع اجلدة مريم طنوس واألب بيار اخلوري

الطفالن مع العراب جان كلود الراسي وعقيلته رميا واالوالد

الطفل يوسف مع عمه جورج طنوس والعائلة

الطفالن مع عمهما لبيب طنوس والعائلة

الطفالن مع عمهما جان طنوس والعائلة

الطفالن مع عمهما رميون طنوس والعائلة

االحد املاضي شهدت عائلة الصديق ريتشارد طنوس
والسيدة ريتا عقيلته عرسا روحيا مزدوجا تمثل يف
تقبل الطفلة املالك سيدني ريتا سر العماد املقدس

وتناول املالك يوسف سر القربانة األوىل.
ففي كنيسة مار يوسف العامل (رعية مار رومانوس) تقبل املالك يوسف القربانة االوىل
على يد االب بيار الخوري وكاهن الرعية االب سام وهبه بتناول جسد ودم السيد املسيح

املقدسني الطاهرين اللذين يعطيا الحياة االبدية والراحة الروحية ملن
يتناولهما.
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مـناسبات

الطفالن مع عمتهما مرينا البطي وعائلتها

الطفالن مع ابنة عمتهما تانيا وزوجها دومينيك البطي

الطفل يوسف مع املصور ميشال شباط والعائلة

الدبكة

يوسف حمموال على االكتاف

الطفالن مع ابنة عمهما ماري نعمه والعائلة

ريتشارد وريتا طنوس مع الصديقني خالد غبار ومعدى مغامس وعقيلتيهما

العائلة والعرابان يشربون خنب املناسبة

الطفالن مع عائلة الياس بولس

ريتشارد وريتا طنوس مع الصديقني بادرو احلجة وخنلة كوسا

الفنان جان خليل،انطوان باريش ومارون طراد واحلجة واليان بولس وطنوس
بعد ذلك تقبلت الطفلة املالك سيدني ريتا سر العماد على يد االب بيار
الخوري بمسح املريون املقدس لتدخل بذلك بيعة املسيح الرب وتصبح
من خرافه ..وكان العراب جان كلود الراسي والعرابة خالة الطفلة القادمة
خصيصا من فرنسا للمشاركة يف هذه املناسبة اآلنسة ماري روز نوفل.
بعد اتمام املراسم الروحية توجه الجميع اىل صالة ايمريالد يف مرييالندز
حيث كان بانتظارهم جو رائع من الفرح والطرب والسعادة.
عرف الحفل االعالمي بادرو الحجة والقى قصيدة باملناسبة الشاعر
الصديق مارون طراد واحيا الحفل الفني الفنان جان خليل والسيدة ليلى
شباط عقيلته مصور الفيديو يف الحفل الصديق ميشال شباط.
وقد قطع الطفالن قالبي الحلوى وسط الهتاف والتصفيق والتمنيات بحياة
مسيحية سعيدة .وكانت ادارة الصالة يف منتهى الذوق والرتتيب.

الطفالن مع الصديق آدي مارون وهيلني شديد

ريتشارد وريتا طنوس مع تامر تامر والعائلة

الطفالن مع الصديق نضال لطفي والعائلة
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الناشط

لقب خامس لفيديرير يف أسرتاليا
والـ 18يف «الغران شيليم»

رفع السويسري روجيه فيديرير االحد املاضي رقمه القياسي يف
عدد ألقاب البطوالت الكربى اىل  ،18بفوزه يف نهائي بطولة
اسرتاليا املفتوحة للتنس على االسباني رافايل نادال ،حمرزا لقبه
الكبري االول منذ عام .2012
وقدم السويسري ( 35عاما) املصنف  17عامليا ،ومنافسه االسباني
( 30عاما) املصنف تاسعا ،نهائيا ماراتونيا من مخس جمموعات،
حسمه االول  4-6و 6-3و 1-6و 6-3و .3-6واعاد الالعبان يف
النهائي الذي امتد ثالث ساعات و 38دقيقة ،اىل االذهان
مبارياتهما احلماسية السابقة ،وال سيما يف اسرتاليا حيث التقيا
عام  2009للمرة االخرية يف النهائي ،وفاز نادال يف حينه.
وبات فيديرير مع لقبه االسرتالي اخلامس ،اول العب حيرز مخسة
القاب على االقل يف ثالث بطوالت كربى ،اذ بات يف رصيده
مخسة القاب يف كل من اسرتاليا والواليات املتحدة ،وسبعة يف
وميبلدون.
وقال فيديرير الذي بدا التأثر واضحا عليه بعد فوزه باجملموعة
اخلامسة احلامسة« :التنس رياضة قاسية ،ال تعادالت فيها .لكن
يف حال كان مثة وجود لذلك ،لكنت سعيدا جدا بقبول تعادل الليلة
ومشاركته مع +رافا( +يف اشارة اىل نادال) ،فعال» .اضاف:
«واصل اللعب رافا .التنس حباجة اليك» .ويعود اللقب االخري
االخري لفيديرير يف البطوالت الكربى اىل وميبلدون  ،2012حينما
فاز يف النهائي على املصنف اوال حاليا الربيطاني اندي موراي،
علما ان االخري اقصي من الدور مثن النهائي هلذه البطولة ،خبسارته
امام االملاني ميشا زفرييف.
وانسى فيديرير ونادال املشجعني الذين مألوا ملعب رود اليفر،
معاناتهما مع االصابة لفرتات طويلة املوسم املاضي .وبات فيديرير
اكرب العب سنا حيرز لقب بطولة كربى «غران شيليم» بعد تطبيق
نظام االحرتاف عام  ،1968منذ فوز كني روزوال يف اسرتاليا
عام  .1972وخاض فيديرير ست مباريات نهائية يف ملبورن فاز
يف مخس منها ،علما ان اللقب الوحيد الذي افلت منه كان عام
 2009امام نادال .كما ان االسباني اقصى غرميه من نصف نهائي
اسرتاليا  ،2014ويتفوق عليه يف اللقاءات املباشرة ( 23لنادال
مقابل  12لفيديرير ).
ومل يفوت نادال الفرصة لالشادة باملستوى الذي قدمه فيديرير.
وقال« :الطريقة اليت يلعب فيها بعد غيابه فرتة طويلة هي أمر
رائع» ،متوجها اىل فيديرير بالقول «بالتأكيد بذلت جهدا كبريا
لتحقيق ذلك ،وانا سعيد من أجلك» .اضاف« :كان هذا الشهر
جيدا بالنسبة لي ،رائعا بالفعل ،واستمتعت به .بذلت جهدا كبريا
ألكون حيث انا اليوم .رمبا روجيه يستحق الفوز اكثر مين بقليل
( )..سأواصل احملاولة .اشعر بأنين عدت اىل مستوى مرتفع جدا.
سأواصل القتال هذا املوسم».
وشهدت املباراة محاسة الفتة على ارض امللعب وبني املشجعني،
وال سيما ان الالعبني تبادال السيطرة يف مراحل خمتلفة ،وكان
ميكن الي منهما ان حيسم اجملموعة الفاصلة ملصلحته.
وقال السويسري« :اليوم (أمس) ،دفعت نفسي قدما ،قلت «آمن
بها (امكانية الفوز) ،اركض حنو الكرة .ارسل واركض ،ارسل
واركض .قاتل لرت ما اذا كان سيحالفك احلظ» ،مضيفا «كنت
(ا ف ب)
حمظوظا فعال الليلة».
 89لقبًا
بدأ السويسري روجيه فيديرير البالغ من العمر  35عاما (ولد يف
االول من آب  ،)1981مسريته االحرتافية عام  ،1998واحرز خالهلا
 89لقبا ،منها  18يف البطوالت الكربى.
] بطولة اسرتاليا املفتوحة يف ملبورن (العدد  2004 :)5و2006
و 2007و 2010و.2017
] بطولة فرنسا املفتوحة على مالعب روالن غاروس.2009 :
] بطولة بريطانيا املفتوحة (وميبلدون  7 -ألقاب) 2003 :و2004
و 2005و 2006و 2007و 2009و.2012
] بطولة الواليات املتحدة املفتوحة على مالعب فالشينغ ميدوز (:)5
 2004و 2005و 2006و 2007و.2008
] بطوالت املاسرتز ( 2003 :)6و 2004و 2006و 2007و2010
و.2011
] االلعاب االوملبية الصيفية يف بكني  :2008ذهبية زوجي الرجال
مع مواطنه ستانيسالس فافرينكا.
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ريــأضة

العهد يبتعد يف الصدارة ..والصفاء وصيفاً ..واألنصار رابعاً
صعد الصفاء ،حامل لقب املوسم املاضي ،اىل مركز الوصافة يف
الدوري العام اللبناني الـ 56لكرة القدم للموسم اجلاري ،بعدما عاد
من صور بتعادل عادل مع مضيفه التضامن ( 2 - 2الشوط االول
 ،)2 - 2االحد املاضي ،رافعا عدد نقاطه اىل  25بفارق نقطة واحدة
عن الثالث السالم والرابع االنصار ولكل منهما  24نقطة ،ومتخلفا
بفارق 5ن قاط عن العهد املتصد بـ 30نقطة ،فيما اكرم السالم
الزغرتاوي وفادة ضيفه الراسينغ القادم من بريوت (اجلميزة)
جممع زغرتا
بفوزه عليه ( 0 - 4الشوط األول  ،) 0 - 2على ملعب ّ
يف املرداشية.
وكانت املرحلة الـ 14افتتحت اجلمعة املاضي ،مبباراتني ،ففاز العهد
على ضيفه شباب الساحل  1 - 2على ملعبه ،بينما سقط األنصار
امام طرابلس  ،1 - 0على ملعب رشيد كرامي البلدي .وتوبعت
املرحلة ،اول من امس السبت ،مبباراتني ايضا ،ففاز النجمة على
ضيفه اجلبلي اإلخاء األهلي عاليه  0 - 1على ملعب مدينة الرئيس
الشهيد رفيق احلريري الرياضية يف صيدا ،وتعادل النيب شيت مع
ضيفه االجتماعي  ،1 - 1على ملعب نادي العهد  -طريق املطار.
ويف ضوء النتائج املسجلة بعد انتهاء املرحلة الـ ،14ارتفع عدد
االهداف املسجلة منذ بدء املسابقة قبل  142يوما ،اىل  332هدفا
يف  84مباراة ،بعدما سجلت ايام اجلمعة والسبت واالحد  15هدفا
يف ست مباريات ،وصار معدل التسجيل يف املباراة الواحدة
 2,80هدفني يف املباراة الواحدة .وابتعد نادي العهد يف صدارة
الرتتيب بفارق مخس نقاط ،بعدما حقق فوزه التاسع وهو اكثر
االندية فوزا رافعا رصيده اىل  30نقطة ،وصار الصفاء وصيفا
والسالم وصيفا ثانيا وهبط االنصار اىل املركز الرابع ،وصعد
النجمة للمركز للخامس.
وال يزال االنصار الفريق االكثر تسجيال بـ 28هدفا ،يليه العهد
بـ ،26بينما االجتماعي األسوأ دفاعا اذ اهتزت شباكه  35مرة تاله
فريقا االنصار واإلخاء األهلي ويف شباك كل منهما  26هدفا.
وانتهت  65مباراة بفوز فريق على اآلخر ،بينما انتهت  19مباراة
بالتعادل بينها  3من النوع السليب .وكانت اكثر املباريات تسجيال
تلك اليت فاز فيها السالم على االنصار  2 - 5واالنصار على
الصفاء  3 - 4والنجمة على االخاء  ،1 - 6بينما كان اكرب فوز
للصفاء على السالم  .0 - 6وكانت املرحلة االوىل هي االكثر
تسجيال بـ 23هدفا ،ثم املرحلة اخلامسة بـ ،21بينما كانت املرحلة
العاشرة األقل تسجيال بـ 10أهداف ،تلتها املرحلة الثالثة بـ11
هدفا .وحقق االجتماعي صاحب القاع بـ 7نقاط اول تعادل له هذا
املوسم امام مضيفه النيب شيت  ،1 - 1علما ان االجتماعي تعرض
للخسارة  11مرة مقابل فوزين اثنني.
اهلدافون
]  8أهداف :اكرم املغربي (النجمة) وابو بكر املل (طرابلس).
]  6أهداف :دومينيك ميندي (الصفاء) وآمادو نياس (السالم)
وايليو مارتينس (اإلخاء) وحممد جعفر (الراسينغ) وربيع عطايا
(االنصار).
]  5أهداف :علي السعدي (الصفاء) والمني فان (التضامن) وحممد
قدوح (العهد) ومايكل هيليغيب (السالم).
] 4أهداف :عبد الفتاح عاشور وحسني العوطة (النيب شيت) وغازي
احلسني وحسن احملمد (النجمة) ودايفيد اوبوكو (طرابلس) وكويف
بواكيه (االجتماعي) وامحد حجازي (اإلخاء) وكايرو دي اندراده
(الراسينغ).

الدرجة الثانية

أرجئت مباراة ناصر بر الياس والشباب الغازية واليت كانت مقررة
امس ،على ملعب مجال عبد الناصر يف بلدة اخليارة البقاعية بسبب
سوء ارضية امللعب اىل االربعاء املقبل على امللعب ويف التوقيت
عينهما ،ضمن املرحلة الـ 15من بطولة الدرجة الثانية .وعلى ملعب
الصفاء يف وطى املصيطبة ،فاز الشباب العربي على اهلومنتمن
1 - 2؛ وسجل للفائز خضر كريم ( )66وجوزيل دا ليما ()86
وللهومنتمن جان بول كوجنيان ( .)89قاد املباراة احلكم امحد دمج
وعاونه وليد دمج وامحد احلسيين وامحد العوضي رابعا.
التضامن  2ـــــ الصفاء 2
] التاريخ :االحد .2017/01/29
] املرحلة :الـ 14من الدوري الـ 56لكرة القدم.
] الشوط األول.2 – 2 :
] امللعب :البص البلدي يف صور.
] اجلمهور 1200 :مشاهد.
] األهداف :افتتح كابنت التضامن رضا عنرت ( )5برأسه هدف التقدم
لفريقه  0 - 1بكرة وصلته عرضية من حسن املالح وهو على باب
الصندوق فارسلها اىل قلب املرمى .وادرك كابنت الصفاء علي
السعدي ( )39برأسه التعادل لفريقه  .1 - 1واعاد العب التضامن
طارق العلي ( )42تقدم فريقه من جديد  ،1 - 2منفردا بعد ضربة
حرة ارسلها رضا عنرت امامية .وللمرة الثانية خالل ست دقائق
ادرك السعدي ( )45التعادل لفريقه  ،2 - 2برأسه بعد كره مرتدة
من احلارس من ضربة جزاء سددها السعدي نفسه.
] مثل التضامن صور :احلارس هادي خليل والالعبون يوسف عنرب
وحسن بيطار وزادي سريج ديدييه ورضا عنرت (حممد الفاعور )72
وحسن مالح وبالل حاجو وحسني بيطار (ايليو  )58ووسيم عبد
اهلادي (نصرات اجلمل  )82والمني فان وطارق العلي.

] مثل الصفاء :احلارس مهدي خليل والالعبون خالد ابريق وحممد
علي طحان وعلي السعدي وستاندلي ايشاب وقاسم ليال وحممد
قصاص (عمر الكردي  )70وامحد جلول ودومينيك ميندي وتاال
ندياي وحسني عواضة.
] احلكام :هادي سالمة وسليم سراج وعلي املقداد وامحد سعيفان
رابعًا.
] اإلنذارات :قاسم ليال ( )40وامحد جلول (.)42
] املراقب :حسن هاشم.
السالم  - 4الراسينغ 0
] التاريخ :االحد .2017/01/29
] املرحلة :الـ 14من الدوري الـ 56لكرة القدم.
] الشوط األول.0 – 2 :
] امللعب :رشيد كرامي البلدي يف طرابلس.
] اجلمهور 600 :مشاهد.
] األهداف :افتتح العب السالم ليوناردو دي اوليفريا ( )5التسجيل
لفريقه  0 - 1بكرة إىل املقص األيسر من ضربة جزاء «بناليت»
تسبب بها حسني سيد باعاقته ادمون شحادة .وعزز األخري ()23
تقدم السالم  0 - 2برأسه أرضية من حتت احلارس من داخل
الصندوق الصغري إثر متريرة من نياس امادو .وسجل األخري ()90
هدف السالم الثالث بكرة ارضية اىل يسار احلارس بعد متريرة من
حسن القاضي داخل املنطقة .واختتم جان جاك ميني ( )92مهرجان
االهداف  0 - 4بكرة إىل قلب املرمى إثر متريرة راسية من أمحد
املصري بعد ركنية من عمر زين الدين .وكان العب الراسينغ
عدنان ملحم ( )85أهدر ضربة جزاء إذ اتاح للحارس السالمي
مصطفى مطر صدها لرتتد إىل ملحم الذي أطاحها فوق العارضة.
] مثل السالم زغرتا :احلارس مصطفى مطر والالعبون جان جاك
ميني وادمون شحادة واليكس بطرس (حسن القاضي  )62وشادي
سكاف ومحزة اخلري وعمر زين الدين وامحد املصري وامادو نياس
(رامي فقيه  )91ومايكل هيليغيب (امني دحدح  )76وليوناردو دي
اوليفريا.
] مثل الراسينغ :احلارس حممد سنتينا والالعبون حسني سيد واندري
فيتيالرو وحممد صادق (مصطفى حسن  )68وغازي حنينة وعلي
محية (كايرو دي اندراده  )46وديوغو دي اندراده وعدنان ملحم
وحممد جعفر وحممود كجك وسريج سعيد (علي العثمان .)83
] احلكام :علي سلوم وربيع عمريات وهشام قانصو ومصطفى
سعيفان رابعا.
] اإلنذارات :ادمون شحادة ( )30وشادي سكاف (.)58
] الطرد :حممد جعفر ( )58لضربه العب السالم امحد املصري
بكوعه.

السعودية :اهلالل حيكم قبضته على الصدارة
أحكم اهلالل قبضته على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم
عقب فوزه على مضيفه االتفاق  ،0 - 1يف لقاء مجاهريي على
استاد األمري حممد بن فهد بالدمام ،يف ختام املرحلة السادسة
عشرة؛ سجله األوروغواياني نيكوالس ميليسي (.)32
وبهذه النتيجة رفع اهلالل رصيده إىل  40نقطة وبقي يف القمة
بفارق ثالث نقاط عن االهلي أقرب منافسيه ،يف حني بقي االتفاق
سادسا بـ  21نقطة.
وقفز االحتاد اىل املركز الثالث إثر فوزه على ضيفه الوحدة 0 - 1
على استاد مدينة امللك عبداهلل الرياضية جبدة .وسجل لالحتاد ربيع
سفياني ( )43لريفع رصيده إىل  35نقطة متقدما على النصر الذي
خسر أمام القادسية ،بينما تراجع الوحدة اىل املركز ما قبل األخري
(ا ف ب)
وبقي على رصيده السابق ( 13نقطة).

اإلمارات :اجلزيرة يعزز صدارته
عزز اجلزيرة صدارته بفوزه الثمني والصعب على مضيفه الشارقة
 0 - 1يف ختام املرحلة السادسة عشرة من الدوري االماراتي لكرة
القدم.
واستغل اجلزيرة خسارة االهلي امام العني  2 - 1ليبتعد بفارق 7
نقاط أمام اقرب مطارديه بعدما رفع رصيده اىل  41نقطة ،وبقي
الشارقة يف املركز احلادي عشر بـ  16نقطة.
يف املباراة االوىل ،عانى اجلزيرة كثريا قبل ختطي عقبة الشارقة
الذي كان الطرف االفضل واهدر العبوه فرصا من النوع النادر.
وافتتح اجلزيرة التسجيل بعد عرضية من الربازيلي ليوناردو
رودريغيز ،اخطأ العب الشارقة يوسف سعيد يف ابعادها لتسكن
شباك فريقه (.)23
ويف املباراة الثانية ،قاد الربازيلي كايو فرنانديز فريقه العني
اىل حسم قمة املرحلة على حساب مضيفه االهلي  .1 - 2وافتتح
عمر عبد الرمحن التسجيل للعني ( )51وادرك البديل سعيد جاسم
التعادل لالهلي ( .)87وسجل كايو هدف الفوز للعني (.)90
وابقى العني على آماله باملنافسة على اللقب بعدما تقدم اىل
املركز الثاني بـ 34نقطة ،يف حني تراجع االهلي اىل املركز الرابع
(ا ف ب)
بـ 32نقطة.
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كتابات

إليكم أهم األحداث الثقافية اليت حصلت قبل قرن
حسونة املصباحي  -ايالف
وحتديدا يف العام  1917أحداث ثقافية شتى حصلت
منذ قرن
ً
ً
ومدنا ...هذا ما يرصده
ما هي ومن هم أبطاهلا شخصيات
تقرير لألسبوعية الفرنسية «لوبس» الذي يعود بنا  100سنة
إىل الوراء للغاية.
سالما
أندريه جيد ينعى كلبه توبي ،وأناتول فرانس يرفض
ً
من دون انتصار ،وبروست يسخر من أندريه جيد ،وفرويد ال
حيصل على جائزة نوبل لآلداب ،وغوركي ينتقد البالشفة....
يف عددها الصادر يف األسبوع األول من شهر يناير من هذا
العام ،رصدت األسبوعية الفرنسية« :لوبس» أهم األحداث
الثقافية اليت عرفها العامل عام  .1917وهي على النحو اآلتي:
*يف  18يناير من العام املذكور ،تويف»توبي» كلب أندريه
جيد ،فكتب يف يومياته يقول« :توبي تويف مساء أمس .قبل
بيطريا منذ بداية
قليل كتبت إىل بائع حلم اخلنازير الذي أصبح
ًّ
احلرب ،لكي يأتي ،ومعه األدوات الصاحلة لفتحه» .أضاف جيد
ً
عصبيا كما ال ميكن
إنهاكا
قائلاً « :كان  -أي الكلب  -األكثر
ً
أن يتصور».
سالم كاذب
*يف الشهر األول نفسه من العام املذكور ،كانت القوى
العظمى قد رفضت دعوة الرئيس األمريكي ويلسون ،اليت
ً
معلقا
جاء فيها بأن السالم ميكن حتقيقه من دون إنتصار.
متحمسا
على ذلك ،كتب أناتول فرانس إىل صديق له ،كان
ً
سالما من دون
«أرفض بشدة
ملواصلة احلرب ،يقول:
ً
دين؟ ،سالم
سداد
هو
هل
إنتصار،
دون
إنتصار .سالم من
ْ
من دون إنتصار ،كمثل َج ْف َنة أرنب أو طري من دون نبيذ ،خبز
الكب ،كمأة من دون ثوم،
من دون مخرية ،حانة من دون زهرة
رّ
جل من دون َح ْد َبة ،ليل من دون قمر،
حب من دون خصومات ،مَ َ
ّ
ّ
حمل للبغاء ،خنزير من
سقف من دون دخان ،مدينة من دون
دون ملح ،جوهرة من دون ثقب ،زهرة من دون عطر ،مجهورية
من دون تبذيرّ ،
سالما أعرج،
قط من دون وبر .وهو ليس فقط
ً
ظالعا ،يستند إىل عكاز ،بل سالم ُم ْق َعد ،يضع مؤخرته على كل
ً
بواسريي ،ولكي
أجوف،
فاحش،
عفن،
ننت،
ز،
مقز
سالم
جزء،
ّ
ّ
نلخص كل شيء ،هو سالم من دون إنتصار.
وهذا السالم بإمكانه أن ينتظر .فنحن لسنا على عجلة من أمرنا.
ً
شيئا آخر ،غري أن تفقد فرنسا عشرة آالف رجل
واحلرب ال تفعل
يف كل يوم».
*يف شهر فرباير من العام املذكور ،عينّ الفيلسوف هنري
برغسون ،الذي كان آنذاك يف السابعة واخلمسني من عمره
ديبلوماسيا يف السفارة الفرنسية يف واشنطن .يعود ذلك إىل
ً
إتقانه للغة شكسبري .وكانت املهمة اليت كلف بها هي إقناع
الرئيس األمريكي ويلسون بضرورة حتالف الواليات املتحدة
األمريكية مع فرنسا يف حربها ضد أملانيا.
والدة شاعر
*يف شهر مارس من العام املذكور ،كتب غيوم أبولينري ،الذي
كان قد أصيب جبرح يف الرأس يف جبهة القتال عام ،1916
إىل صديقه الكاتب البلجيكي بول ديرميه ،يقول« :السوريالية
ال توجد حتى اآلن ّ
إال يف القواميس ،ويكون من املستحسن
أن نستعمل كلمة «ما فوق طبيعية» اليت استعملت من قبل
الفالسفة».
*يف اخلامس والعشرين من شهر أبريل-نيسان من العام
عب سيغموند فرويد عن خيبته بسبب عدم منحه جائزة
املذكور ،رّ
نوبل لآلداب ،اليت كان قد ُر ّ
شح هلا مرتني .ويف أواخر الشهر
نفسه ،صدرت يف باريس جمموعة بول فالريي الشعريةLa« :
 »jeune Parqueاملهداة إىل أندريه جيد .بفضلها أصبح هو
الذي كان يعترب نفسه خليفة لكل من راسني وماالرميه الشاعر
األكثر شهرة يف فرنسا.
ويف دفاتره سيكتب« :فجأة أستعيد ذكرى عندما كنت يف
شاعرا
مثل هذه الساعة منشغلاً بـ»،»Ma jeune Parque
ً
جدا ،يف حني كان الناس يقتلون على جبهات
بأنين وحيد ً
القتال بطواعية منهم ،أو حتت ضغط اخلوف ،خاضعني إىل
مزيف ،ويف رأسي املنشغل بأشياء الشاعر يسهر القلق
قدر
ّ
الغامض لتبيان الصباح».
حتية لروسيا
*يف أول مايو من العام نفسه ،نشر الفرنسي رومان روالن
يف جملة «غدا» الداعية إىل السالم ،مقالاً بعنوان« :إىل روسيا
حُ َ
واملّررة» ،وفيه كتب يقول« :أخوتي الروس ،ليس
احلرة
ألنفسكم فقط ناضلتم من أجل كسب حريتكم ،وإمنا من أجلنا
مجيعا ،حنن إخوتكم يف الغرب .وقد مضى وقت طويل على
ً

ما قطفناه من مثار الثورة الفرنسية! ،وها قد جاءت فرتة مل
تعد فيها القوى اليت كانت جديدة سوى أصنام من املاضي،
وعراقيل تعوق التقدم .وقد رأينا يف احلرب الكربى كيف أن
يعاقبة ( )Jacobinsالغرب أظهروا أنهم أشد أعداء احلرية».
*يف أول مايو من العام  ،1917عاد لوي فارديناند سيلني من
الكامريون يف باخرة بريطانية رست يف ميناء ليفربول .ويف
ما بعد سيستعيد ذكريات رحلته األفريقية يف رائعته« :سفرة
يف آخر الليل».
*يف السادس والعشرين من شهر يونيو من العام املذكور ،قام
مارسيل بروست بيب أسهمه ،وكتب إىل ابن عمه باملصاهرة
ليونيل هاوزر الذي كان يشرف يف باريس على فرع بنك
جدا على الفكرة
«فاربورغ» يف هامبورغ يقول« :أنا موافق ً
علي ،والقاضية بضرورة التخلي عن «دوبويايا»،
اليت اقرتحتها ّ
و»بيانكو ريو دو البالتا» ،و»مكسيكو».
*يف شهر يوليو من العام املذكور ،كان الشاعر الفرنسي بول
مفو ً
ضا من قبل احلكومة
وزيرا
كلوديل يف ريو دو جانريو،
ّ
ً
الفرنسية .يف دفاتره كتب يقول« :إيزابيل رامبو(شقيقة أرتور
موصى عليها على
رامبو) اليت توفيت يوم  20يونيو جعلتين
ّ
املستوى الكوني» .لكنه لن يلبث أن يرتاجع عن ذلك ،ويسلم
كل شيء إىل زوج الراحلة النحات والرسام والشاعر باترن
باريشون.
مؤسسة التهريج
*يف التاسع والعشرين من شهر يوليو من العام املذكور ،كتب
املهرج« :الزمن الكبري
فرانز كافكا يف يومياته دراسة عن
ّ
أبداّ .
كل شيء يشري
للمهرج انقضى من دون شك ،ولن يعود ً
مهما
إىل أهداف أخرى ،وليس من املفيد نكران ذلك .وليس
ً
أن تنتهي مؤسسة التهريج ،وتنتفي أهميتها ،فقد متتعت بها
حد اإلنتشاء».
*يف شهر سبتمرب من العام املذكور ،أرسل لوي اراغون بعدما
تلقى تدريًبا كممرض عسكري ،إىل مستشفى «فال دو غراس»
مساعدا .وهناك التقى بأندريه بروتون.
يف باريس ليصبح طبيًبا
ً
معا قرآ يف حراسة الليل« :أغاني مالدورور» للوترايامون.
ً
وستلعب تلك اجملموعة ،اليت كانت ال تزال جمهولة يف ذلك
أساسيا يف حتديد مسريتهما األدبية والشعرية.
دورا
الوقت،
ًّ
ً
أغذية موجعة
*يف التاسع عشر من شهر سبتمرب من العام املذكور ،كتب
فرانز كافكا يف يومياته يقول« :يف السالم ،أنت ال تتقدم .يف
احلرب ،أنت تفقد حتى القطرة األخرية من دمك».
*يف شهر أكتوبر من العام املذكور ،كتب مارسيل بروست
رسالة يسخر فيها من أندريه جيد ،الذي كان قد رفض عام
 1912إصدار اجمللد األول من «البحث عن الزمن املفقود»
عن دار»غاليمار» .ويف رسالته ،أشار بروست إىل أن خادمته
البسيطة مل جتد يف كتاب جيد« :األغذية األرضية» أغذية
أرضية ،بل كالم موجع للرأس والبطن!.
ً
أيضا ،تويف أرثر كونان
*يف شهر أكتوبر من العام نفسه
دويل مبتكر شخصية شارلوك هوملز.
*يف السابع من شهر ديسمرب من العام املذكور ،إنتقد ماكسيم
غوركي احلزب البلشفي بقيادة لينني ،ونشر يف اجلريدة
اليومية للحزب املذكور« :احلياة اجلديدة» مقالاً جاء فيه ما
يلي« :البالشفة وضعوا الكونغرس أمام األمر الذي يقضي
بأن يتسلموا هم السلطة ،وليس السوفيات .وحنن اآلن إزاء
مجهورية أوليغارشية مكونة من بعض نواب الشعب».
الصحايف همنغواي
*يف شهر ديسمرب كذلك من العام املذكور ،أصبح إرنست
صحافيا
همنغواي العائد للتو من جبهات القتال يف إيطاليا،
ً
متجولاً يف «كانساس سييت ستار» .ويف أول حتقيق له ،نشر
معلومات تتعلق بفساد مالي يف مستشفى مدينة كانساس.
*يف الرابع والعشرين من شهر ديسمرب من العام املذكور،
يف «أدالسبارغ» يف النمسا ،انشغل روبرت موزيل صاحب
مسرحية محلت عنوان:
رائعة« :رجل بال مواصفات» بكتابة
ّ
ّ
«املعظمون» .ويف مذكراته أشار إىل أن شخصيات بلزاك ال
ألن بالزاك يؤمن مبعنى احمليط الذي فيه
تكتسب معنى إال ّ
ميت
يعيشون ويتحركون .كما كتب عن جنارين ينقلون تابوت ّ
على زالقة صغرية تتزحلق على طرقات يكسوها الثلج.
*يف نهاية شهر ديسمرب من العام املذكور ،كتب بول كلوديل،
الذي كان آنذاك يف ريو دو جانريو ،يف يومياته يقول:
«سأذهب إىل «كوبامابانا» ،ويف حميط حبري شفاف وعذب،
سأشاهد آخر غروب مشس يف هذا العام».

ال تستحي
من الشعر املحكي

إذا إلتقت عينك بعيين بالغلط ..
ال تستحي أنا ما حبب املستحى..
ّ
ضلي إغلطي وال تصححي..
وكل ما حملتك حّ
ملي ..
بالصح ما رح نلتقي ..
بالصح ما لك مصلحة ..
وال تستحي أنا ما حبب املستحى..
إنيت إلي قونة وندر ..
من إيد سيدنا املسيح ..
ركعة صال ..بليلة قدر ..
سجدة شكر ..برتاويح ..
عيونك ورد قرآن وامسك مسبحة
..
ال تستحي أنا ما حبب املستحى ..
وجهك إلي ّ
طلة فرح ..
فنجان يسكر من قدح ..
قليب احلبك واجنرح ..
صاير متل بيدر قمح ..
عشقان حجرات الرحا ..
ال تستحي أنا ما حبب املستحى..
ال تهربي من البال إنيت مقدسة ..
ّ
ختلي الغفا سهران وإنيت تنعسي

..
قدرك أنا مكتوب ع جبني الوقت..
وع جبني الوقت يلي انكتب ما
بينمحى..
خلق اخلجل كلو إلك واملستحى ..
معليش هأل تستحي ..
ماحبب غري املستحى..
أنور شعيب
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ملبورن

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
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استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
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

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

Page
Page 24
22

٢٠١١
٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٠١٢
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻛﺎﻧﻮﻥ٢١

Saturday
4 June
2011 2012
Saturday
21 January

Melbourne
Melbourne



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

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Hatem

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
٢٤ ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢
السادسة إىل الثامنة مساء
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
*Permanent Visas
*Temporary Visas
@Âﬂ@·ÿmbuby
*Citizenship
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
*Visa Cancellation
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
*Deportation
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ
<‹ñi<Ìäâˆπ]
Call
us today to find out what
we can do for you.
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
Úèœb‰ﬂ
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
FFF

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ

Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages *Commitments *Funerals
Tel/Fax: 03 9391 0686

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
Mb: 04
احلليب1794
السيدة ديانا9650
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مـلبورن

مرضى داء الصرع يعانون عزلة إجتماعية :فئة «منبوذة» من شركات التأمني والوزارة!
روزيت فاضل
سجلت دراسة حبثية عن «تشخيص داء الصرع
يف لبنان» وجود حوالي  55ألف حالة الصرع،
مبعدل  2500حالة جديدة سنويًا ،ثلثهم من الفئة
العمرية بني  6أشهر إىل  18عامًا ،أي  1622ولدًا
مقابل  840راشدًا.
هذه الدراسة ،اليت إنطلقت يف العام ،2009
تتابع من فريق طيب حاالت الصرع يف احملافظات
اللبنانية كلها ،من خالل فريق حبثي من مستشفى
اجلامعة األمريكية يف بريوت برئاسة الربوفسور
يف طب الدماغ واألعصاب ومدير الربنامج الشامل
للصرع يف املركز الطيب للجامعة الدكتور أمحد
بيضون ومشاركة كل من إختصاصي يف األمراض
العصبية وامراض الصرع الدكتور وسيم نصر
الدين وطبيبة أطفال متخصصة يف داء الصرع
الدكتورة مايا ديراني ومجع من أطباء متخصصني
يف هذا اجملال يف املناطق كلها.
بداية ،يرفض بيضون يف حديثه لـ»النهار» العزلة
اإلجتماعية واألحكام املسبقة «اليت تطلقها البيئة
احلاضنة حلاالت داء الصرع» .أكد أنه «على»أن
هذا املرض ال خيتلف عن سائر األمراض املزمنة
كالسكري مث ًال» ،وقال »:ال جيب أن يعيش هؤالء
املرضى يف خوف دائم من من إكتشاف مرضهم
والذي يعرضهم احيانًا إىل خسارة وظيفتهم
أوحتى طردهم من حميطهم التعليمي يف املدرسة
أو اجلامعة أو نبذهم من بيئتهم احلاضنة».
وأعطى تعريفًا لداء الصرع بأنه «حالة من
النوبات املتكررة جراء إختالل كهرباء الدماغ».
ردًا على سؤال عن الفئات العمرية املعرضة
لالصابة بالصرع قال »:بينت املعطيات الطبية
إمكانية ظهور الداء أو ً
ال عند بعض الرضع عند
بلوغه عامه األول بسبب نقص األوكسجني
عند الوالدة ،ثانيًا لدى بعض األوالد ،من عمر
الـ 5إىل  15عامًا  ،الذين يتعرضون إىل أزمات

الصرع واليت ختتفي دون خضوعهم لعالج أو من
خالله عند جتاوزهم فرتة البلوغ ،ثالثًا ،إصابة
املريض بأزمة أو أكثر جراء عدم تكوين صحيح ِلــ
قشرة الدماغ» ومنها «املادة الرمادية» ،اليت
تشغل قسمًا كبريًا من اجلهاز العصيب املركزي،
حيث تتموضع فيها خاليا الدماغ العصبية اليت
مل تتكون بعضها بطريقة سليمة» .وشرح عن
تعرض الراشدين لداء الصرع بعد إصابتهم حباالت
مرضية حادة منها نزيف يف الرأس ،أوحدوت
إلتهابات دماغية أوظهور إلتهاب السحايا» .رجح
أن يصاب «العجزة يف بعض احلاالت بداء الصرع
بعد إصابتهم جللطة دماغية أوجراء سرطان يف
الدماغ».

مرض الفقراء يف لبنان

وأكد بيضون أن « مرضى داء الصرع ميكن عند
متابعة عالجهم وإلتزامهم بتناول األدوية أن
يبنوا مستقب ًال أسوة بأي مريض» .وشدد «أنهم
أشخاص عاديون ،مبدعون ،ومنهم من كانوا عظماء
وكان هلم التأثري األكرب يف التاريخ البشري يف
جماالت عدة ،منهم اإلمرباطور نابوليون بونابرت،
الفنان العاملي فان غوغ ،و تشارلز ديكينز أحد
أكثر األدباء اإلنكليز تأثريًا وسواهم».
يف العودة إىل الدراسة ،فقد شرح انها إعتمدت
منذ إنطالقتها إىل اليوم على التواصل مع جمموعة
من أطباء دماغ مشهود هلم بكفاياتهم يف املناطق
إلكتشاف مرضى الصرع « .ولفت إىل أنهم
كانوا يرسلونهذه احلاالت إىل املركز الطيب يف
مستشفى اجلامعة األمريكية للكشف عليها وإجراء
الفحوصات السريرية واملخربية الالزمة لتحديد
املرض والتأكد من إصابته بداء الصرع» ،قال»:
يدفع املرضى تكاليف زهيدة لعالجهم  .يتابعون
عالجهم مع الطبيب املتخصص عند تشخيصنا
ملرضهم «.

وتوقف عند تفاصيل نتائج الدراسة اليت
رصدت « وجود  55ألف حالة داء صرع سنويًا
يف لبنان» ،مشريًا إىل أن ما يرتاوح بني 60
و 65يف املئة منهم يتابعون مرض الصرع من
خالل تناوهلم األدوية 35 ،يف املئة يعانون من
نوبات مستعصية تتطلب عملية جراحية إلستئصال
البؤرة املسببة للنوبات» .وقال »:تعاني 17000
ألف حالة من اصل العدد اإلمجالي من نوبات
كلية بينما ثلث العدد اإلمجالي هم عرضة لنوبات
جزئية أي ما يعادل  36ألف مصابًا منهم  24ألف
حالة تعتمد على األدوية للعالج والعدد الباقي
منهم أي الـ 2000حالة تشكو من وضع مستعصي
للمرض وهي يف حاجة ماسة إلجراء عملية جراحلية
إلستئصال البؤرة املسببة هلذه النوبات».

وعب عن أسفه الشديد لعجز هذه حاالت من توفري
رّ
تكاليف العملية اجلراحية ،اليت تضمن شفاء املرض
يف نسبة مرتفعة تصل غالبًا إىل  80يف املئة».
وأشار اىل «عدم توفري شركات التأمني اخلاصة
التغطية اإلستشفائية ملرض داء الصرع» ،كما
أن «وزارة الصحة العامة ال ترصد أي مساعدة
مالية لتغطية نفقات العملية اجلراحية اليت قد
تغي مصري حياة ولد مصاب من نوبات كلية متنعه
رّ
من متابعة دراسته» .وحتدث عن «عجز بعض
األهل من تغطية تكاليف العملية اجلراحية إلبنهم
املصاب بالصرع  ،ما يشكل عائقًا كبريًا لتغيري
مسار حياته اليت يتفاقم فيها املرض ويرجح
تعرضه مع الوقت لإلكتئاب والعزلة والتمايز
السليب من حميطه ..

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

سكاي نيوز :سوري يبتكر تطبيقا
يعمل من دون إنرتنت

ً
جديدا
وتطبيقا
ابتكر الشاب السوري عبد الرمحن األشرف ،تقنية
ً
يسمح ملستخدمي اإلنرتنت بالتواصل عرب هواتفهم الذكية ،يف حال
غياب خدمات اإلنرتنت ،لذا مت تكرميه يف إحدى فعاليات ابتكارات
الشباب يف أملانيا ،على هذا االبتكار.
قال «عبد الرمحن» خالل حواره مع اإلعالمية جيسي املر ،بقناة
طورها بشكل شخصي ،عبارة
«سكاي نيوز عربية» ،إن التقنية اليت ّ
عن بث للمعلومات ،ميكن إرسال الرسائل من خالهلا ،إذا كان هناك
أي معلومة عاجلة أو أي تنبيه ،يريد املستخدم لألشخاص املوجودين
بنفس املنطقة أو املكان املوجود فيه أن يتنبهوا له.
أوضح أن هذه الطريقة تعتمد بشكل أساسي على إرسال املعلومات
ً
الفتا إىل أنه يريد أن تكون هذه
بواسطة املوجات فوق الصوتية،
اخلاصية مدرجة بأنظمة التشغيل ،حبيث ال يكون املستخدم حباجة
لتنزيل التطبيق أو تنزيل أي ميزة إضافية للجهاز ،فقط يكفيه
أن يفتح إعدادات اجلهاز مثلما يفتح خاصية «البلوتوث» أو غريه،
وبهذه الطريقة ميكن أن يشغل وضع امسه مثال «حالة الطوارئ»،
فيتصل بكافة األجهزة احمليطة به.
يف نفس السياقّ ،
أكد أن هذا االبتكار حيتاج إىل دعم من
الشركات املنتجة للهواتف النقالة ،أو الشركات املربجمة ألنظمة
مشريا إىل أن املشروع حباجة إىل دعم أكرب ،لذلك
التشغيل،
ً
املرحلة القادمة ستكون عبارة عن تواصل مع الشركات املوجودة،
حتى ميكن الوصول خلطوة فعلية لتطوير هذه التقنية يف أنظمة
تشغيل اهلواتف.

مواقع إباحية تستغل «ثغرة يف
يوتيوب» لبث أفالم جنسية
تستغل مواقع إباحية على ما يبدو ثغرة يف موقع «يوتيوب»
لتخزين مواد فاضحة على منصته .واكتشف موقع «تورينت فريك»
محلت مقاطع فيديو مل تظهر على موقع
اإلخباري أن بعض املواقع ّ
يوتيوب،
لكن ميكن مشاهدتها على مواقع طرف ثالث .وتسمح هذه
الثغرة ألحد املواقع باستضافة مكتبة من الفيديوهات جمانا من
خالل استخدام املساحة اخلاصة خبادم شركة غوغل وعرض نطاقها
الرتددي .وقال مسؤولو يوتيوب لـ» ،»BBCإن سياسات املوقع
«حتظر أي حمتوى فاضح جنسيا مثل املواد اإلباحية» .وميكن حتميل
الفيديوهات على يوتيوب وفقا إلعدادات «خاصة» متنعها من الظهور
بشكل علين على املوقع أو يف نتائج البحث ،وهذه اإلعدادات تعمل
أيضا على تعطيل وظيفة حمددة تسمح عادة ببث فيديوهات على
مواقع إلكرتونية أخرى .لكن موقع «تورينت فريك» ذكر أن بعض
املواقع اكتشفت وسيلة لتشغيل فيديوهات جرى حتميلها سرا على
منصاتها اخلارجية ،وذلك من خالل تشغيل البيانات األولية من موقع
«غوغل فيديو دوت كوم» ،وهو النطاق الذي تديره غوغل .وأوضح
املوقع اإلخباري أنه مل يتضح جليا كيف متكنت املواقع من حتقيق
ذلك .ومن شأن استضافة فيديوهات على موقع يوتيوب سرا أن
يسمح ملواقع األفالم اإلباحية بتخفيض تكاليفها ويف الوقت نفسه
حتقيق مكاسب من خالل بيع خدمات الدخول إىل أفالمها .واعتربت
شركة «دريم روم بروداكشنز» املتخصصة يف إنتاج أفالم اإلباحية
ومقرها كاليفورنيا إن هذه الثغرة ُتستخدم أيضا يف استضافة
حمتويات جنسية ُمقرصنة .وقالت الشركة ملوقع «تورينت فريك»
إن «منتهكي حقوق امللكية الفكرية يستغلون إعدادات خاصة
«حيملون
لتبادل ملفات الفيديو» على االنرتنت .وأضافت بأنهم
ّ
وخيزنون فيديوهات ،ويستخدمونها حبرية على مواقع طرف ثالث
لتحقيق مكاسب» .وكشفت الشركة بأن غوغل مل ُتزل النسخ
املخالفة اليت حمُ ّ لت على منصتها حينما أبلغت (بذلك االخرتاق)،
لكنها أوضحت أن هذه العملية تستغرق أحيانا فرتة تصل إىل ثالثة
أسابيع .وأكدت الشركة أنه «جيب على يوتيوب أن يدرك ذلك،
وأنه يسمح باستمرار هذا املوقف من خالل عجزه عن سد هذه
الثغرة» .وقال متحدث باسم يوتيوب« :لدينا فرق يف مجيع أحناء
العامل تراجع احملتوى الذي جيري اإلبالغ عنه سواء أكان ذلك خاصا
أم عاما أم غري مسجل ،وجيري سريعا إزالة احملتوى الذي ينتهك
سياساتنا».

شركة روسية جُتمد أدمغة البشر مايكروسوفت :براءة اخرتاع قد حتدث
ثورة يف عامل األجهزة احملمولة
إلعادتهم إىل احلياة بعد املوت!

تتسارع وترية التطور العلمي يف العامل وخاصة يف جمالي الطب
والتكنولوجيا إال أن العلم ال يزال عاجزًا أمام املوت وال ميكنه أن
يفعل شيئًا لشخص فارق احلياة،
فيما تتسابق شركات وعلماء من أجل طرح صرعات يف هذا اجملال
ُتعطي األمل للبشر الراغبني باحلياة يف أن يتمكنوا من البقاء يف
هذا العامل مدة أطول.
أما أحدث صرعات «إحياء املوتى» فجاءت من شركة روسية تزعم
أنها قد تتمكن يومًا ما من إعادة األموات إىل احلياة ،ولذلك فانها
تقوم باحلفاظ على أدمغتهم عرب جتميدها إلعادتهم إىل احلياة الدنيا
بعد املوت ،ولو بعد حني ،حسب ما أوردت جريدة «دايلي ميل»
الربيطانية يف تقرير هلا.
وقالت الصحيفة إن الكثري من الربيطانيني دفعوا آالف الدوالرات
هلذه الشركة الروسية أم ًال يف تأمني عودتهم إىل احلياة بعد املوت،
فيما تشري الصحيفة إىل أن تكلفة جتميد الدماغ واحلفاظ عليه ال
تتعدى الـ 10آالف جنيه اسرتليين ( 13ألف دوالر أمريكي) فقط.
وحسب التقرير الصحايف الربيطاني فان شركة «كرييو رس»
الروسية تزعم أنها تقدم صفقة جيدة مقارنة باألسعار اليت تعرضها
املختربات األمريكية اليت جتمد الدماغ البشري ،إذ سيتم جتميد املخ
لوضعه يف جسم إنسان جديد عندما تسمح التكنولوجيا بذلك يف
املستقبل ،وذلك مقابل  10آالف جنيه اسرتليين فقط.
وعندما ميوت الناس ستكون رفاتهم اجملمدة يف الثلج اجلاف معبأة،
وستنقل جوا أو سيتم نقلها برًا إىل روسيا ،ليتم ختزينها لعشرات
السنني أو القرون أو حتى لفرتة أطول يف ثالجات ضخمة داخل
مستودع قارس الربودة داخل قرية حتيط بها املنازل اخلاصة حنو
 47ميال بالشمال الشرقي من الكرملني.

ٍ
هاتف
سجلت شركة مايكروسوفت براءة اخرتاع جديدة تشري إىل
للطي من املنتصف ،وقابل لالستعمال بأكثر من وضعية
ذكي قابل
ّ
خمتلفة.
هذا وقد كشفت املصادر عن أن براءة اخرتاع شركة مايكروسوفت،
يعود تارخيها إىل  14أكتوبر/تشرين الثاني  ،2014ويظهر فيها
اجلهاز مع وجود ِمفصل من الوسط يسمح بطيه كالكتاب.
وتشري الوثائق اخلاصة برباءة االخرتاع إىل إمكانية احتواء اجلهاز
على شاشيت عرض أو ثالث شاشات لزيادة املساحة املطلوبة،
مما قد جيعل هذا اهلاتف احملمول قابال لالستخدام كحاسوب لوحي
أيضا.
كما صرح املدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديال خالل
مقابلة أجريت معه مؤخرا« :سيستمر وجودنا يف سوق األجهزة
احملمولة» ،مما يعين أن مايكروسوفت حتضر ملستخدميها بعض
املفاجآت هذا العام.
يذكر أن شركة مايكروسوفت متلك العديد من براءات االخرتاع اليت
مل تتحول إىل منتجات نهائية ،وتشري الوثيقة إىل أن املخرتع هو
كبري صديقي ،الذي يرتبط امسه برباءات اخرتاع أخرى خاصة بشركة
مايكروسوفت مثل مسند جهاز احلاسب اللوحي سورفيس.

حتذير من تطبيق “واتس آب
الذهيب” ..احذفوه فوراً!

وحسب «دايلي ميل» فانه يف املستقبل ،عندما تسمح النانو
تكنولوجي ،تأمل الشركة أن يتم إجراء حماولة إلعادة العقول
اجملمدة إىل احلياة.
وبالنسبة للبعض ُيعد هذا األمر كابوسا أو خياال علميا إال أن البعض
اآلخر يعتربه احتماال واقعيا وخطوة حمرية حنو احلياة األبدية.
وتقول الصحيفة إن اإلجراء املتبع من قبل الشركة الروسية استخدم
سابقًا للحفاظ على ما تبقى من طفلة بريطانية ضحية للسرطان تبلغ
من العمر  14عاما وتعرف فقط باسم ( )JSواليت ذهبت إىل احملكمة
العام املاضي يف أيامها األخرية للسماح بتجميد جسدها يف منشأة
يف الواليات املتحدة ،على أمل أن تتمكن من استئناف حياتها يف
املستقبل بعد أن يتقدم الطب ويقفز الفهم الطيب إىل األمام ،على
حد تعبري الصحيفة.
وتسعى هذه الشركة الروسية اليت لديها اآلن  52جثة أو عق ًال
خمزنًا يف قوارير ختزين مليئة بالرفات البشري ،بنشاط إلقناع
املزيد من العمالء ،وتزعم تقديم خدمة أكثر فعالية من حيث التكلفة
للمرضى.
وميتلئ املستودع بعدد من األعالم التابعة لعمالء الشركة ،فقوانني
اخلصوصية متنع الشركة الروسية من تسمية عمالئها دون موافقتهم
املسبقة.
لكن املدير العام فالرييا أودالوفا قال إن اثنني من العمالء
الربيطانيني الرجال الذين تصل أعمارهم اآلن إىل الستني وقعا
على األوراق الالزمة ،حبيث سيتم تنفيذ تعليماتهم لتربيد أدمغتهم
بعد وفاتهم ،واحد منهما أستاذ بارز يف الطب والذي اختار جتميد
جسمه كامال يف املستقبل ،بينما الشخص اآلخر عامل واختار فقط
جتميد دماغه.

نشر موقع صحيفة «االندبندنت» الربيطانية تقريرا يفيد بأنه يتم
خداع مستخدمي تطبيق املراسالت «واتس آب» ،عن طريق رسائل
حتثهم على حتميل برنامج «واتس آب الذهيب».
عرض اهلواتف
وأكد التقرير أن هذا التطبيق هو نسخة حصرية ُت ّ
احملمولة خلطر التهكري وحتميل برجميات خبيثة ،مشريا إىل تلقي
عدد من مستخدمي «واتس آب» رسائل حتثهم على االشرتاك يف
خدمة حتميل التطبيق اجلديد ،عن طريق موقع «واتس آب الذهيب»
املوجود ضمن الرسائل.
يتميز التطبيق الذهيب مبيزات إضافية تغري املستخدمني ،منها
القدرة على إرسال مئات الصور يف آن واحد ،مع إضافة رموز
تعبريية جديدة واالتصال عن طريق  ،Video Callواملزيد من
اخليارات املتعلقة باألمان.
وأكد التقرير أن حتميل الربنامج اجلديد من املوقع سوف يعرض
هاتفك الذكي للربجميات اخلبيثة ولالخرتاق من قبل قراصنة
اإلنرتنت ،وسرقة البيانات اخلاصة بك أو تتبع حتركاتك.
ومن جانبهم وجه القائمون على «واتس آب» حتذيرًا للمستخدمني
من حتميل هذا الربنامج غري املصرح به على هواتفهم احملمولة،
بقوهلم «إن تطبيق واتس آب الذهيب ،مل يتم تطويره من قبل
واتس آب ،وإن مطوريه احلقيقني ليس هلم عالقة بـ»واتس آب»،
وتنصح الشركة املستخدمني بإلغاء التطبيق اجلديد غري املصرح به
على الفور ،واالنتظار مدة  24ساعة قبل استخدام تطبيق واتس
أب من جديد».
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أســرة ومجتمع

مصري يقاضي شركة منعته من النوم
بشكل طبيعي منذ  10سنوات

خادمة تعتدي على عائلة بسبب «وحي» ال أستطيع أن أميز احلب احلقيقي

أنا فتاة تبلغ من العمر  21سنة مازلت أدرس باجلامعة ،عندي
مشكلة أنين ال أستطيع أن أميز احلب احلقيقي لشخص ما ،وال
أعرف هل أحبه أم ال ،كما يعجبين الكثري من زمالئي ،وأحيانًا أفكر
بكذا شخص ويالزمين شعور أنين إذا ارتبطت بهذا الشخص فيجوز
أن أجد غريه أفضل منه ،كيف أميز احلب احلقيقي جتاه أي شخص؟
كما أنين ال أعرف كيف أحب وأبادل شعور احلب جتاه من حيبين،
أشعر أنين أصد من حياول التقرب مين من غري قصد ،وأشعر أنه
رغم امتالكي مقومات كثرية يتمناها أي شخص إال أنه ال يتقرب
مين أشخاص كثريون .أرجو أن تساعدينين ألنين حتطمت ً
حقا.

يعاني مواطن مصري يف األربعينيات من عمره من مشكلة صحية
معقدة ،منعته من النوم بشكل طبيعي على ظهره منذ  10سنوات،
ّ
وذلك بسبب إصابته بكسر يف النخاع الشوكي للظهر إثر إصابته
حبادث.
راضي عبد احلميد يوسف حممد ،الذي يقيم قرية األمشونني مركز
ملوي يف حمافظة املنيا ،كان يعمل يف إحدى شركات إعالنات
الطرق بأجر يومي دون تأمني صحي أو غريه ،وخالل عودته من
عمله قبل  10سنوات على طريق مرسى مطروح الصحراوي تعرض
مع زمالئه حلادث سري أسفر عن إصابته بقطع يف احلبل الشوكي
وكسر يف الفقرة اخلامسة والثانية عشرة تسببت يف شلل نصفي
كامل له.
هذه اإلصابات جعلته ال يستطيع النوم مستلقيا على ظهره بشكل
طبيعي لشدة اإلصابات ،ونتيجة لنومه على البطن بصفة دائمة
أصيب بقرح فيها ،ويتم تطهريها يوميا مبطهرات طبية ،وهو ما
يزيد من معاناته.
ويقول راضي إن اإلصابة جعلته يعتمد يف قضاء احتياجاته اليومية
على ابنته اليت تقوم بإدخاله دورة املياه وتنظيف جسده وتطهريه
من القروح ،مشريًا إىل أنه قام برفع دعوى قضائية على الشركة
لتعويضه عن تلك احلالة اليت وصل إليها وستالزمه طوال عمره.

يف أبوظيب :حمكمة أحوال شخصية
وتركات لغري املسلمني

اصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس جملس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء يف أبوظيب،
قرارًا بإنشاء حمكمة لألحوال الشخصية والرتكات لغري املسلمني،
وذلك بضمان الوصول الشامل للخدمات إىل مجيع الفئات ،مبا
حيقق العدالة الناجزة ،ويرسخ ثقافة التسامح وقبول اآلخر.
يشار إىل أن احملكمة املستحدثة ختتص بنظر قضايا غري املسلمني،
املتعلقة باألحوال الشخصية ،مثل الطالق وإثبات الزواج وإثبات
النسب واحلضانة والنفقة وغريها ،إضافة إىل قضايا املواريث
متس اجلوانب األساسية يف حياة األفراد
والرتكات ،وهي قضايا
ّ
وقيمهم االجتماعية.

النصائح واحللول من خالة حنان:
 1بصراحة ..أنت منشغلة بنفسك يا فكيهة بشكل ال يطاق. 2ما كل هذه اللخبطة العاطفية يا بنيت ،أخشى أن تصبحي ًحقا فتاة
أنانية نرجسية ال يهمها إال مشاعرها ،ومن يعجبها أو ال يعجبها ،وحتول
كل من حوهلا إىل مشروع خيصها دون أن تتنبه؛ لتتعرف على
شخصيته وأخالقه وسلوكه ،وتتفاهم معه كإنسان قبل أن يكون
مشروع عريس.
 3نصيحيت يا ابنيت أال تفكري باحلب ،بل باحملبة ،تذكري أنك إنسانةمن حولك من شباب
قبل أن تكوني أنثى ،وأن بإمكانك أن تتعاملي مع ْ
وبنات بهذه النظرة اإلنسانية ،وبعد ذلك تأتي املشاعر اخلاصة اليت
ميكن أن تقربك من شكل معني.
 4استبدلي اإلعجاب باملودة ،وشجعي نفسك لالخنراط يف نشاطاتطالبية تعلمك معنى العطاء والزمالة والود اللطيف ،الذي جيعل جمموعة
من األصدقاء والصديقات يصبحون كعائلة صغرية مجيلة.
 5حني تعتمدين هذا األسلوب يف حياتك ستجدين الكثريين يتقربونمنك ،واألهم ستجدين أنك التقيت بشخصيتك احلقيقية كإنسانة طيبة
ً
أيضا.
وصادقة وناجحة
شهدت حمافظة جازان حادثة مأساوية ،تعرضت هلا طفلتان
ووالدتهما ،حيث اعتدت عليهن خادمة إثيوبية بوحشية!
ويف التفاصيل ،قامت خادمة إثيوبية باالعتداء ضربًا يف قرية
صنبة جبازان على طفلتني وأمهما بطريقة وحشية ،وكادت أن
تقتلهن مجيعًا ،حيث هجمت بالضرب الطفلتني ( 6و 9سنوات)
وتسببت هلما بإصابات خطرية ،وحينما أرادت األم إنقاذهما بعد
مساع صراخهما ،قامت اخلادمة بالتهجم عليها وضربها بقوة ،ثم
اهلرب إال أن السلطات األمنية متكنت من القبض عليها.
وقال حممد سعيد ،زوج املواطنة“ :إن العاملة تعمل لديهم منذ 4
سنوات ،واستقدمها بعد احلصول على تأشرية من التأهيل الشامل،
لكون إحدى بناته الثالث من ذوي االحتياجات اخلاصة” .وأضاف
تغي
أنه مل يلحظ على العاملة خالل فرتة إقامتها يف منزله أي
رُّ
حتى مطلع األسبوع املاضي ،مؤكدًا أنه قام فورًا حينها حبجز تذكرة
لتسافر إىل أسرتها ،مشريًا إىل قيامها بتصرفات غريبة منذ األحد
املاضي ،مثل الصراخ ،وتغري لون العينني والوجه.
وتابع“ :يف أحد األيام صرخت العاملة صرخات متعالية مع القيام
بتصرفات غريبة ،وعندما سألتها عن األمر قالت :إن الوحي نزل
عليها من السماء ،وأبلغها بوفاة أمها يف البالد ،فأجرينا اتصاالت
بشقيقها وزوجها وتبني عدم وفاتها ،ما جعلها تهدأ قلي ًال .وفقًا
لـ “الوكاالت”.
يَ
طفلت يف
وقال الوالد :يف ليلة احلادثة ،كانت العاملة تالعب
املنزل وحتضنهما ،وطلبت منهما النوم معها يف غرفتها ،ولكنهما
رفضتا ذلك ،ويف يوم اجلمعة حينما كانت زوجيت يف دورة املياه
مع ابنيت الثالثة “املعاقة”،
يَ
طفلت بها يف
قامت اخلادمة جبلب حطب من فناء املنزل ،وضرب
خمتلف أحناء جسدهما ،ثم قامت بتغطيتهما بالبطانية ،واالختفاء بعد
أن خرجت زوجيت على وقع صرخاتهما لتباغتها من اخللف بضربها
أيضًا ،فسقطت زوجيت على األرض ،والذت اخلادمة بالفرار ،لكن
الشرطة استطاعت إلقاء القبض عليها يف أحد األحياء ،ومت إيداعها
قسم التوقيف الستكمال اإلجراءات النظامية يف حقها.

يقاضي زوجته إلجنابها طفال قبيحا!

رفع رجل صيين يدعى جاين فينغ دعوى على زوجته لكونها قبيحة،
وقد تبدو أنها دعوى قضائية تافهة .لكن القاضي اتفق مع الزوج
يف هذه احلالة ،وقضى بأن تدفع الزوجة تعويضات له مبا يعادل
 120،000دوالر!
شعر جاين فينغ بالشك حني أجنبت زوجته طفلتهما األوىل ،حيث
الحظ أنها التشبه أي منهما ،فاتهم زوجته باخليانة لكنها أصرت
على نفي ذلك ،حتى اعرتفت أخريًا أنها قامت بعمليات جتميلية
مكثفة بقيمة  100،000دوالر قبل أن يلتقيا ،وهذا هو السبب يف
شكل الطفلة غري املتوقع.
بعد أن علم الزوج أن زوجته ليست ذات مجال طبيعي أقدم على
الطالق وقاضاها بتهمة االحتيال .حيث ادعى أنها أقنعته بالزواج
منه حتت تصوره اخلاطئ ،وعدم تصرحيها له بأن مظهرها ما هو إال
نتيجة عمليات جتميلية.
هل تتفقني مع القاضي؟ أم ترين أن الزوج ظلم زوجته بهذا
القرار؟
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صــحة وغــذاء

العلماء حيددون األغذية
املفضل تناوهلا يوميا

أطعمة تصبح سامة ومسرطنة يف تناول أدوية خفض الكوليسرتول
حال تسخينها باملايكروويف
ولو كنت من األصحاء

يقوم مخ اإلنسان حبل مسائل اختيار املواد الغذائية املطلوب
تناوهلا مرات عديدة طيلة كل يوم.

مييل غالبية البشر إىل استعمال جهاز املايكروويف لسهولة استخدامه
من أجل اإلسراع إىل العمل أو كسل إشعال الفرن مرة أخرى،
إال أن ما جيهله الكثريون أن تسخني بعض األطعمة باستخدام
املايكروويف ميكن أن يصبح خطريًا على الصحة.
ونشر موقع «هافينغتون بوست» مخسة أنواع من األطعمة اليت
أمراض يف
يؤدي تسخينها إىل إصابة الشخص بتسمم غذائي أو
ٍ
القلب ،ورمبا تصل إىل اإلصابة بالسرطان.

فيسعى اجلميع عادة أن يكون طعامهم متنوعا .وقد أظهرت دراسة
أجراها باحثون من جامعة كورنيل األمريكية أن اإلنسان يتخذ
القرارات املتعلقة مبا سيأكله وسيشربه وأين سيشرتيه وبأي كمية
أكثر من  200مرة يوميا يف املتوسط.

 األرز:ُيفضل تسخني الرز على الطريقة التقليدية ،ألنه حيتوي على
البكترييا العصوية الشمعية ،اليت ُتنتج جراثيم قادرة على مقاومة
احلرارة ،ما جيعلها تتكاثر بشكل كبري بعد إنتهاء تسخني الرز.
كما حتتوي البكترييا على نسبة عالية من السموم ،ورمبا تتسبب
باإلسهال والغثيان والقيء.

ولكن يعتقد العلماء أن من الضروري أن تبقى بعض هذه املواد
الغذائية بني وجبات اإلنسان اليومية على الرغم من تنوع الوجبات
واملقبالت اليت ميكن أن حيضرها ويشرتيها املستهلك العادي اليوم
من األسواق واحملالت التجارية.

وصرح العلماء األمريكيون بأن بعض األغذية ،على الرغم من نصح
املختصني يف احلمية بتناول أطعمة متنوعة ،جيب أن تدخل ضمن
وجبات اإلنسان اليومية حتى ولو بدا ذلك شيئا ممال.
فأشاروا إىل أن عصيدة من حبوب الشوفان وليس من رقائقه
تعترب من أنسب أنواع الطعام عند الفطور ،وهي كذلك حتى للطعام
ظهرا أو مساء.
فليس من قبيل املبالغة تقدير الفائدة من حبوب الشوفان خري
تقدير ألنها حتتوي على معادن صغرية مفيدة جدا لصحة اإلنسان،
منها مثال املغنيزيوم والفسفور الكلسيوم والزنك والسلينيوم
والفيتامينات من فئة  Bوغريها.
وال تعترب هذه العصيدة مثابة طعام يناسب من يتمتع بصحة جيدة
وحسب ،بل هي تصلح أيضا ملن يعاني من فقر الدم والوزن
الزائد ومشكالت يف مسالك املعدة واألمعاء ومن ضعف يف نشاط
القلب.
ويعتقد الباحثون أن البيض طعام آخر يصلح للتناول اليومي ألن
الدراسات األخرية نفت االعتبارات السابقة حول احتوائه للكولسرتول
بكميات زائدة.
ويؤكد العلماء أن تناول البيض بشكل منتظم يؤمن االحتفاظ
باللياقة البدنية وتقوية الصحة والذاكرة والقدرات العقلية.
كما استنتج العلماء األمريكيون أن من الضروري إدخال مشتقات
احلليب احلامضة يف وجبات اإلنسان اليومية ألنها حتتوي على
الكلسيوم والشوائب البيولوجية النشيطة وتتضمن مستنبتات
جمهرية حية.
وهلذا من األفضل تناول مشتقات اللنب مثل الزبادي طيلة اليوم
ألنها تؤثر إجيابيا على عمليات اهلضم وتقوي املناعة.

 اللحوم ُامل ّ
صنعة:
أشارت إحدى الدراسات إىل أن تسخني اللحوم يؤدي إىل إنتاج
الكوليسرتول املؤكسد الذي يضر بالشرايني ،ما يزيد من احتمالية
اإلصابة بأمراض األوعية الدموية والقلب.
وحتتوي اللحوم ُ
امل ّ
صنعة من مثل النقانق وحلم اهلامربغر وغريه
على مواد حافظة وكيميائية من أجل احملافظة على صالحيتها
لفرتة أطول ما جيعلها تتحول إىل مواد سامة عند تسخينها يف
املايكروويف بسبب احلرارة.
 الدجاج واللحوم النيئة:كشفت دراسة ُأجريت على  30شخصًا من أجل تأكيد خطر طهي
اللحوم النيئة يف امليكروويف ،أن  10من الذين تناولوا حلومًا مطهوة
يتعرض باقي
بتسمم غذائي ،يف حني مل
يف امليكروويف أصيبوا
ٍ
ّ
األشخاص ،الذين تناولوا حلومًا مطهوة على النار ،بأي مضاعفات،
ما يؤكد أن البكترييا املوجودة على الدجاج واللحم الينء تبقى حية
حتى بعد طهيها يف املايكروويف.
 اخلضراوات:يحُ ّذر من تسخني اخلضروات الطازجة واملطبوخة يف امليكروويف،
الحتوائها على النرتات اليت تتحول إىل النيرتوزامني ،والذي ُيعد
سببًا للسرطان.
 حليب األطفال:ختتلف تسخني احلليب بني الفرن العادي واملايكروويف ،إذ ميكن
لألخري أن جيعل احلليب أكثر سخونة من الفرن يف املدة الزمنية
نفسها ،ما قد يتسبب يف إصابة لطفل أو الرضيع حبروق خطرية.

زجاجة ماء النرجيلة تنقل تأثريات جرثومية معقدة العالج
اظهرت دراسة حديثة أجريت على جمموعة من مدخين النرجيلة يف
املقاهي العربية ،وجود تأثريات جرثومية خطرية على الصحة تضاف
إىل قائمة أخطارها بل ورمبا تتصدرها واملسبب هو أنبوب النرجيلة
وزجاجة املاء اخلاصة بها.
ولفت أحد الدكاترة املختصني يف أمراض الصدر والنوم باملراكز
الطبية الدولية ،اىل إن «نتائج العينات ملوضوع الدراسة أظهرت
احتواء أنبوب الشيشة وحواف البلورة الزجاجية اليت حتوي ماء
الشيشة على تركيزات عالية من اجلراثيم اخلطرية ،كما وجد أن
وضع أنبوب دقيق جديد يف فوهة أنبوب الشيشة وتغيري ماء
الشيشة ال مينعان اجلراثيم املتعايشة على حواف أنبوب الشيشة

والبلورة الزجاجية ملاء الشيشة».
وأوضح أن «من أهم ما مت التوصل إليه هو تلك األنواع من اجلراثيم
اليت تسبب العدوى اجلرثومية املعقدة العالج من محات راشحة على
رأسها مرض الدرن وهو من أخطر األمراض الصدرية» ،مؤكدًا
أيضا أن «معدل اخلطورة لدى مدخين الشيشة يفوق مبراحل معدل
اخلطورة لدى مدخين السجائر ،فهناك أكثر من  4000مادة سامة
يف الشيشة بل ويزيد من خطورة الشيشة أنها تؤدي إىل اإلدمان
وهو مرض العصر.
وبعكس ما هو مطبوع يف أذهان الناس بأن تدخني السجائر
فقط هو ما يؤدي إىل اإلدمان ،فإن مدخن الشيشة يظهر عوارض
اإلدمان فهو ال يستطيع العيش بدونها».

أكد عدد من اخلرباء األمريكيني أنه جيب تناول أدوية خفض
الكوليسرتول بغض النظر عن مدى صحة األشخاص أو األنشطة
اليت يقومون بها.
ويقول الباحثون إن تناول الدواء بشكل يومي حيمي من السكتة
الدماغية والنوبات القلبية أيا كانت مستويات الكوليسرتول يف
الدم.
وكان اخلرباء قد عربوا عن «قلقهم العميق» حيال «العديد من
الوفيات املبكرة اليت ال سبب هلا» من خالل مقال نشر يف جملة
طبية أمريكية.
وأشاروا إىل أن تلك الوفيات نامجة عن عدم تناول العقاقري خمافة
أن تسبب اإلصابة ببعض األمراض مثل مرض السكري.
وتوصي املنظمة العاملية للصحة األطباء أن يصفوا دواء خفض
الكوليسرتول للمرضى الذين يكون لديهم احتماالت اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية بنسبة  %20أو أكثر يف غضون
عشر سنوات.
إال أن اخلرباء األمريكيني اآلن يطالبون بوصف هذه األدوية حتى
للمرضى الذين تنخفض لديهم احتماالت اإلصابة بأمراض القلب
والشرايني.
وقال جوزيف ألربت ،أستاذ الطب يف جامعة أريزونا إن األدوية
املخفضة للكوليسرتول تتضمن فوائد صحية إما يف العالج أو يف
الوقاية األولية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وتشري التقارير إىل أن ما يقارب  6ماليني شخص يف اململكة
املتحدة يتناولون العقاقري املخفضة للكوليسرتول فيما تؤكد دراسة
صدرت يف سبتمرب املاضي أنه بينما يتضاعف عدد األشخاص الذين
يتناولون هذه العقاقري ،مت تسجيل اخنفاض لآلثار اجلانبية اليت قد
تسببها عقاقري خفض الكوليسرتول.
وأشار البحث اجلديد إىل أن تناول املرضى الذين يعانون من
أمراض القلب جرعة مضاعفة من العقاقري املخفضة للكوليسرتول
ميكن أن يقلل مناحتمال املوت لديهم بنسبة .%20
كما شدد اخلرباء على ضرورة وصف محية البحر األبيض املتوسط
الغنية بالفواكه واخلضروات واألمساك واملكسرات واحلبوب الكاملة
وزيت الزيتون ،قبل وصف أدوية خفض الكولسرتول مما حيقق
أسلوب حياة أكثر صحية.
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صــحة وغــذاء

طريقة التنفس الصحيحة مفتاح
صحة اإلنسان وقوة الشخصية

هل النظافة حتمي من الفريوس؟ وفاة رائد جراحة القلب املفتوح يف
لقاح اإلنفلونزا مفيد أو ضار؟ سوريا ومؤسس أول مركز جلراحة القلب
حقائق هامة عن هذا الفريوس
قالت مراكز الواليات املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية منها إن
حاالت اإلنفلونزا آخذة يف االرتفاع ،وسط حتذير من اخلرباء من
أن موسم املرض هذا العام سيكون أسوأ من العام الفائت.
وتكثر التكهنات حول حقيقة هذا الفريوس املسبب للمرض
والسبل املتبعة للحد من خطر اإلصابة به أو العالج منه بأسرع
وقت ممكن.

نغزات يف جانب البطن أثناء املشي والتكلم بصورة ناعمة أثناء
تقديم حماضرة ما ومشاكل يف التنفس قد يكون سببها هو طريقة
التنفس غري الصحيحة .بعض النصائح للتغلب على مشاكل
التنفس.
التنفس يزود أعضاء اجلسم بالطاقة الالزمة للقيام باألعمال
احليوية .ويضخ التنفس حنو  500لرت من األوكسجني إىل الدم،
نقال عن موقع «غيزوندهايت» األملاني املختص يف تقديم النصائح
الطبية .فيما مينع التنفس اهلادئ مشاكل التنفس اليت حتدث أثناء
التأثر العاطفي أو القلق ،وخاصة أن التنفس يضخ حنو  7إىل 10
لرتات من اهلواء إىل أعضاء اجلسم يف حاالت القلق ،بينما يضخ يف
حاالت التنفس الصحيحة حنو  75لرتا من األوكسجني.
القلق ورهاب املسرح قد جتعل الشخص املتحدث خائفا وال ميكنه
التكلم وجتعل صوته مضغوطا وقلقا ،وذلك بسبب أن الشخص
املتحدث يبدأ بالتنفس السريع وغري العميق وال يقوم بعملية الزفري
بصورة صحيحة.
ونقل موقع «فوكوس» األملاني بعض النصائح للتنفس الصحيح
عن خبرية التنفس األملانية نيكوال تيغيلر .ونصحت اخلبرية بـ»ترك
الفم مفتوحا قليال عند التحدث أمام الناس أو اجلمهور ،حتى يدخل
بعض اهلواء إىل الرئتني .باإلضافة إىل التنفس العميق».
وقدمت اخلبرية األملانية بعض النصائح للتدريب على التنفس
الصحيح ،منها:
· الوقوف بصورة مستقيمة ومن ثم التنفس بصورة عميقة عرب األنف
فقط.
· ومن ثم حبس اهلواء للحظات قصرية.
· وإجراء عملية الزفري بصورة بطيئة عرب الفم.
· وميكن وضع يد على البطن ملعرفة فيما إذا كانت البطن قد امتألت
أثناء الشهيق وفرغت أثناء الزفري.
· وبعد التدريب على التنفس الصحيح ميكن إجراء اختبار للتحدث أمام
املرآة ملعرفة كيفية التكلم مع التنفس بصورة صحيحة.
أما يف حالة التنفس خالل املشي ،وخاصة ملن يعاني من نغزات
يف جانب البطن أو عدم القدرة على التنفس بعد مسافة طويلة،
فنصحت اخلبرية األملانية بالتنفس البطيء واهلادئ واملتوازن.
وخاصة أن التنفس العميق يساعد على تقوية الدورة الدموية
وتزويد القلب والعضالت باألوكسجني.
أما يف حاالت القلق ،فقدمت اخلبرية نيكوال ملوقع «فوكوس»
النصائح التالية:
· الرتكيز على التنفس يف البطن
· الرتكيز على مسارات اهلواء

وهنا بعض احلقائق للتعرف أكثر على الفريوس ،حسب موقع
:health.com
اللقاح ضد اإلنفلونزا
يتساءل كثريون عما إذا كان اللقاح ضد اإلنفلونزا حبد ذاته
يؤدي إىل انتقال الفريوس إىل الشخص الذي يتلقى احلقنة،
وبالتالي التسبب مبرضه.
توضح الطبيبة هولي فيليبس يف هذا الشأن أن لقاح االنفلونزا
يتكون من جسيمات فريوسية ميتة ،وبالتالي ال ميكن أن يصاب
اإلنسان مبا أن الفريوس ليس حيا.
هل احلماية مضمونة؟
يعد لقاح اإلنفلونزا كسائر اللقاحات األخرى ،فعلى سبيل
ال
ّ
املثال هو ليس كاللقاحات الفعالة ضد احلصبة أو شلل
األطفال ،واليت عادة ما توفر محاية بنسبة  100باملئة.
والنتيجة الفعالة للقاح اإلنفلونزا ليست سوى  60إىل 90
باملئة ،ذلك ألن سالالت متعددة من الفريوس تنتشر يف كل
عام ،ويصعب على العلماء توقع بشكل تام ما هي السالالت
اليت ستكون مهيمنة.
لقاح اإلنفلونزا واحلوامل
تقول فيليبس إن على مجيع النساء احلوامل أخذ لقاح ضد
اإلنفلونزا يف أقرب وقت ممكن خالل فرتة احلمل.
وتضيف أن اللقاح آمن جدا للنساء احلوامل ،مشرية إىل إمكانية
تأمينه محاية للطفل يف األشهر القليلة األوىل من والدته عندما
ال يستطيع هذا الطفل احلصول على اللقاح نظرا لصغر سنه،
وبالوقت نفسه يكون عرضة للمرض.

يعد صغار السن والكبار من الفئات العمرية األكثر تهديدا
ّ
باإلنفلونزا ،باإلضافة إىل األشخاص الذين يشكون من
أمراض.
لكن ذلك ال يعين أن األشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة
لن يصابوا باإلنفلونزا أو لن تظهر عليهم أعراضا حادة هلذا
الفريوس ،حسب الطبيبة فيليبس.
اإلنفلونزا ومشاكل اهلضم
تتنوع أعراض اإلنفلونزا ،لكن عسر اهلضم يعد عارضا نادرا
هلذا املرض.
وتقول الطبيبة إن ما يطلق عليه تسمية «إنفلونزا املعدة»
هو مصطلح عامي يشري إىل جمموعة من الفريوسات اليت
تسبب القيء واإلسهال ،مضيفة أن هذه الفريوسات ليست
إنفلونزا.

· إمتام عملية الزفري على دفعتني مع كل عملية شهيق.
ولالسرتخاء قدمت التمارين التالية:

يعد غسل اليدين باملاء والصابون من األمور البديهية املتعلقة
ّ
بالنظافة الفردية ،لكنها ليست كافية لوقف انتشار اإلنفلونزا
أو اللتقاطها.

· حبس اهلواء قليال

تنتشر اإلنفلونزا عن طريق اهلواء عرب قطرات اللعاب من شخص
معد ،وإمكانية العدوى تبدأ قبل يوم واحد من ظهور األعراض
وتستمر لغاية سبعة أيام.

· ومن ثم إرخاء العضالت مع الزفري.

علماء :حتميص اخلبز والبطاطس
قد يتسبب بالسرطان!

من األكثر عرضة لإلصابة؟

هل النظافة حتمي من الفريوس؟

· تقليص العضالت مع الشهيق

تويف الدكتور سامي قباني مؤسس أول مركز جلراحة القلب يف
اجلمهورية العربية السورية واألستاذ يف يف جامعة دمشق كلية
الطب بتخصص جراحة القلب والصدر.
وأعلن عن وفاة الدكتور قباني يف دمشق مساء األحد  22كانون
الثاني ،وذلك بعد أن تداولت مصادر إعالمية خرب مت تكرميه األسبوع
املاضي يف مستشفى جراحة القلب يف دمشق.
وكان الدكتور قباني أسس أول مركز جلراحة القلب يف سوريا عام
عام  1970بعد عودته من الواليات املتحدة ،واستغرق التحضري
والتأسيس للمركز حوالي اخلمس سنوات.
وقام الراحل قباني بأول عملية قلب مفتوح يف تاريخ سوريا
عام  ،1971ومتت املباشرة رمسيا بعمل املركز عام  ،1976وتسلم
الراحل قباني إدارة املركز وتركه عام  ،2004بعد أن وصل عدد
العمليات اليت جيريها املركز إىل حوالي  1600عملية سنويا.
يذكر أن الدكتور سامي قباني هو أخصائي يف جراحة القلب
واجلراحة العامة وجراحة الصدر ،وعضو اهليئة التدريسية يف كلية
الطب يف جامعة دمشق ،وعضو كلية اجلراحني االمريكيني ،وعضو
كلية أخصائيي القلب األمريكيني ،إىل جانب أنه الرئيس الفخري
للرابطة السورية ألمراض وجراحة القلب.

ينصح علماء التغذية بطهو اخلبز وشرائح البطاطس حتى تكتسب
اللون الذهيب األصفر ،ال اللون البين ،لتقليص ما يدخل أجسامنا
من الكيماويات املسببة للسرطان.
فاألطعمة النشوية تفرز مادة األكريالميد عند تعرضها لدرجات
حرارة مرتفعة ،كمثل قليها أو شيها لفرتة طويلة.
هذا وأوصت وكالة معايري الغذاء ( )FSAباتباع تعليمات الطهو
بعناية وجتنب حتول األغذية للون البين ،على الرغم من أن هيئة
حبوث السرطان يف بريطانيا قالت إنه مل يتم إثبات مثل هذه
العالقة لدى البشر.
وتنصح وكالة معايري الغذاء بعدم االحتفاظ بالبطاطس واجلزر
األبيض يف الثالجة ،حيث أن معدالت السكر يف البطاطس ترتفع
يف درجات احلرارة املنخفضة ،مما قد يزيد من كمية األكريالميد
اليت ُ
ستفرز أثناء الطهو.
ويفرز
يذكر أن األكريالميد يتواجد يف العديد من أنواع الغذاءُ ،
بشكل طبيعي خالل عملية الطهو .وتوجد هذه املادة مبعدالت عالية
يف األغذية النشوية اليت يتم طهوها يف درجات حرارة تزيد على
 120درجة مئوية ،مثل شرائح البطاطس ،واخلبز ،وحبوب اإلفطار،
والبسكويت ،واملقرمشات ،والكعك ،والقهوة.
كما ُتفرز هذه املادة أثناء الطهو املنزلي ،عندما يتم خبز أو قلي أو
شي أغذية نشوية مثل البطاطس وشرائح البطاطس واخلبز واجلزر
ّ
األبيض.

صفحة 31

Saturday 4 February 2017

السبت  4شــباط 2017
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واشنطن تتوعد طهران...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
ملرحلة تصعيد ضد إيران ،مع توقعات يف واشنطن بفرض عقوبات
جديدة عليها وإصدار قرارات تنفيذية ضدها ،بعد بيان للبيت
األبيض تضمن حتذيرًا رمسيًا من جتاربها الصاورخية الباليستية
وتغريدات لرتامب اعترب فيها أن على طهران أن «تكون ممتنة»
لالتفاق النووي الذي أنقذها من «االنهيار» .وردت طهران
بقسوة على لسان علي أكرب والييت مستشار مرشد «اجلمهورية
اإلسالمية» ،مشرية إىل أن على ترامب أن يتعلم دروس أسالفه
الذين «مرغت أنوفهم» بالرتاب يف العراق .واعترب والييت يف
املقابل ،أن األمريكيني «مدينون إليران يف االتفاق النووي
وعليهم دفع مثن تهديداتهم».
وقال الناطق باسم البيت األبيض أمس االول «أن اختبار إيران
لصاروخ باليسيت وتصرفاتها ضد سفن البحرية األمريكية
وحماوالت زعزعة االستقرار لن متضي من دون رد».
وذكر مستشار األمن القومي األمريكي مايكل فلني أن إيران
«انتهكت القرار ( 2231حول االتفاق النووي) وحنن حنذرها
رمسيًا» .وأشار إىل «ممارسات إليران أخريًا مثل جتربة الصواريخ
واهلجوم ضد سفينة حبرية سعودية من جانب احلوثيني ،ما يؤكد
ما كان جيب أن يكون واضحًا لدى اجملتمع الدولي حول تصرفها
املزعزع استقرار املنطقة».
وقال ترامب يف تغريدته على «تويرت»« :على إيران أن تكون
ممتنة للصفقة الفظيعة اليت أبرمتها الواليات املتحدة معها».
وأضاف أن «إيران كانت على وشك االنهيار حتى أعطتها الواليات
املتحدة فرصة للحياة بصفقة (قيمتها)  150بليون دوالر» ،يف
إشارة إىل رفع التجميد عن أرصدة إيرانية يف أمريكا ،علمًا أن مثة
تقديرات متفاوتة حلجمها.
وقال اخلبري يف معهد «مؤسسة الدفاع عن الدميوقراطية» جوناثان
شانزير أن هلجة اإلدارة اجلديدة» تعكس حتو ً
ال بنسبة  180درجة
عن إدارة باراك أوباما» .واعترب أن تضمني اعتداءات احلوثيني
ضد السعودية واإلمارات يف بيان التحذير ،يعكس «تركيز اإلدارة
على تصرفات إيران ونشاطاتها املزعزعة االستقرار اإلقليمي وهو
ما جتاهله أوباما» .وتوقع شانزير قرارات تنفيذية من ترامب
تعاقب إيران على انتهاكاتها ،يف حني قدمت جمموعة نواب
يف الكونغرس أمس ،مشروع قرار يفرض عقوبات على برنامج
الصواريخ الباليستية واجلهات املشرفة عليه .وتبنى مشروع
القرار السيناتور اجلمهوري دين هالري ،وأرفق مبسودات أخرى يف
جملس النواب تدعو إىل فرض عقوبات على شركات طريان إيرانية
«تنقل أسلحة إىل العراق وسورية».
وقال اخلبري يف «مركز أمريكا التقدمي» بريان كاتوليس لـ
«احلياة» أن «ال اسرتاتيجية واضحة بعد ملا قد يفعله ترامب مع
إيران» ،وأن «اخلطاب املتشدد غري كاف وقد يعرض شركاءنا
اإلقليميني وأمن املنطقة للخطر يف حال مل تكن هناك خطة واضحة
وعملية» .واعترب كاتوليس أن بيانات اإلدارة ستساعد املتشددين
يف إيران ،وأبدى ختوفه من انعكاسات ذلك على الوجود األمريكي
العسكري يف العراق.
وصعدت إيران من هلجتها أمام االتهامات األمريكية ،إذ أكد وزير
ّ
الدفاع اإليراني حسني دهقان جناح جتربة األحد املاضي لصاروخ،
من دون أن يذكر امسه أو مداه ،لكنه قال أن التجارب الصاروخيه
ال تتعارض مع االتفاق  2231الصادر من جملس األمن ،والذي
أقر االتفاق النووي ،يف حني نقلت تقارير غربية عن مصادر
استخباراتية أن التجربة كانت لصاروخ «كروز» يسمى «سومار»
قادرًا على محل أسلحة نووية ،إضافة إىل جتربة إطالق صاروخ
باليسيت متوسط املدى يوم األحد املاضي.
وختلت طهران عن حتفظ نسيب طبع ردودها على تصعيد إدارة
ترامب ،وقررت مواجهته بقسوة ،لئال يذهب بعيدًا يف الضغط
يف قضية الصورايخ باعتبارها قضية «غري خاضعة للمساومة».
وقال نائب القائد العام للحرس الثوري حسني سالمي أن عدد
الصواريخ والبوارج احلربية ومنصات إطالق الصواريخ الدفاعية
اإليرانية ،يزداد يومًا بعد يوم ،و «لو مل تكن القدرة الصاروخية
اإليرانية تسببت جديًا يف بث الرعب يف قلب أمريكا ،ملا كان
هناك سبب هلذه الضجة».
وأكد والييت ،أن إيران «ال تستأذن أي بلد للدفاع عن نفسها
وستستمر يف نشاطاتها الصاروخية املخصصة ألغراض
دفاعية».
ويف إشارة إىل ترامب ،قال والييت أن «األشخاص الذين بدأوا
جتربة القيادة حديثًا ،عليهم أن يتعلموا من أسالفهم» ،ناصحًا
الرئيس األمريكي بـ «أال جيعل نفسه ألعوبة ويسأل اإلدارات
األمريكية السابقة كيف ُهزمت يف أفغانستان وكيف ُمّرغت
أنوفها بالرتاب يف العراق» .وأتت اإلشارة إىل العراق ردًا على
تغريدة سابقة لرتامب عن «تزايد نفوذ إيران يف العراق» ،مشريًا
إىل «إهدار» اإلدارات األمريكية السابقة «ثالثة باليني دوالر
هناك».
واعترب والييت أن االختبار الصاروخي األخري «يصب يف إطار القدرة
ومحل
الدفاعية ،وستستمر إيران بقوة يف نشاطاتها الصاروخية».
ّ
اإلدارة األمريكية مسؤولية التنصل من التزاماتها حيال االتفاق
النووي ،معتربًا أن األمريكيني «مدينون إليران يف االتفاق

النووي ،وعليهم دفع مثن تهديداتهم».

ورد الناطق باسم اخلارجية اإليرانية بهرام قامسي على مستشار
األمن القومي األمريكي ،واعترب أن تصرحيات األخري عن نشاطات
إليران «مزعزعة االستقرار» ،ال أساس هلا من الصحة و «ممجوجة
وحتريضية» ،مبديًا أسفه لـ «تكرار الواليات املتحدة مثل هذه
االدعاءات بد ً
ال من اإلشادة بالدور الذي تقوم به إيران يف حماربة
اإلرهاب».

«احلشد الشعيب» يعلن...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
جون دوريان ،خالل مؤمتر صحايف ،عرب دائرة مغلقة ،أن «القوات
العراقية باتت تسيطر على  60يف املئة من املوصل ،لكن
توقعاتنا تشري إىل أنها ستواجه معارك ضارية يف األيام املقبلة،
رغم أن قادة التنظيم يف الساحل األمين أقل خربة وفاعلية من
القادة الذين قتلوا خالل احلملة العسكرية» على شرق املدينة،
وأكد «قتل  15قائدًا يف غارات شنتها طائرات التحالف ،يف
األيام األوىل للمعركة ،بينهم أبو عباس أحد أهم قادة داعش يف
املدينة ،وأبو طه املسؤول عن السجون وتنفيذ عمليات اعتقال
املدنيني».
وتابع أن «العدو ،يف مسعى منه للرد على خسائره األخرية أطلق
محلة واسعة يف معقله يف اجلانب الغربي للموصل ،واعتقل
العشرات بتهم التجسس ملصلحة القوات العراقية ،بينهم
املواطنون الذين يرفضون التعاون معه ،فض ًال عن بعض عناصره
بتهمة اخليانة».
واختذ «داعش» إجراءات مشددة يف اجلانب األمين ،ونشر وحدات
من القناصة فوق أسطح األبنية واملواقع املطلة على الضفة
الغربية لنهر دجلة ،وعزز حتصيناته الدفاعية بالكتل اإلمسنتية يف
املواقع احلساسة ،ووضع نقاط تفتيش ومفارز لرصد التحركات
املشبوهة.
ونقلت وسائل إعالم حملية عن مصادر مطلعة قوهلا أن «قادة
داعش أصدروا أوامر بإرغام األطفال على التدريب على القتال،
وقطع عناصره أيدي طفلني ال يتجاوز عمر الواحد منهما  12سنة
لرفضهما االنصياع ألوامر إعدام متهمني باخليانة» .وأشارت إىل
أن «التنظيم أجلى أكثر من  200عائلة من عشرية البو صاحل من
مركز ناحية احمللبية ،بني تلعفر واملوصل».
ويتبادل اجليش عمليات القصف مع «داعش» عرب ضفيت النهر،
خصوصًا يف أحياء الرشيدية والعربي ،يف أقصى مشال اجلانب
األيسر ،فيما تكثف طائرات التحالف غاراتها على مواقع التنظيم
داخل اجلانب األمين ،يف موازاة محلة تفتيش أطلقتها قوات األمن
يف بعض األحياء الشرقية حبثًا عن املشتبه بهم وعناصر التنظيم
ّ
املتخفني بهويات مدنية ،ويؤكد قادة اجليش أن االستعدادات
اكتملت إلطالق اهلجوم األخري لطرد التنظيم ،وهم يف انتظار
األوامر اليت كانت حمور حمادثات هاتفية بني وزير الدفاع اجلديد
عرفان احليالي وقائد املنطقة الوسطى اجلنرال جوزيف فوتيل.
يف احملور الغربي ،أعلن قائد عمليات «احلشد الشعيب» أبو منتظر
احلسيين أمس االول أن «قوات احلشد متكنت من حماصرة العدو،
بدءًا من نهر دجلة إىل تالل سينو ،مشال غربي قضاء تلعفر بطوق
 360درجة ،بعد أن جنحت يف السيطرة على الطريق الرابط بني
قضائي سنجار وتلعفر من حموري اجلنوب والغرب» .وقال القائد
يف «احلشد» اللواء علي احلمداني أن «قواتنا قطعت آخر منفذ
للعدو ،من وإىل تلعفر واملوصل ،ما يعين قطع آخر خط إمداد يف
اجتاه سورية».
وأوضح زعيم منظمة «بدر» ،مساعد رئيس «هيئة احلشد الشعيب»
هادي العامري ،أن «بناء ساتر عند نقطة التماس بني قواتنا
والبيشمركة ،يعين قطع الطريق أمام تسلل داعش من املوصل
إىل تلعفر ،بالتالي قطع خط إمداده من سورية وإليها».

القوات النظامية «حتتك»...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

احلكومية نقلته وكالة األنباء السورية الرمسية (سانا) ،أن «وحدات
من اجليش والقوات املسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة واحللفاء
متكنت خالل العملية العسكرية الواسعة اليت بدأتها منذ عشرين
يومًا ضد تنظيم داعش من حترير أكثر من  32بلدة ومزرعة».
وتبلغ مساحة هذه البلدات حنو  250كيلومرتًا مربعًا ،وفق البيان.
ولفت إىل «أن هذا اإلجناز يوسع دائرة األمان حول مدينة حلب
ويشكل منطلقًا لتطوير العمليات العسكرية يف مواجهة تنظيم
داعش» .ويؤدي هذا التقدم كذلك ،وفق البيان «إىل توسيع
مناطق سيطرة اجليش السوري يف ريف حلب والتحكم بطرق
املواصالت اليت تربط املنطقة الشمالية باملنطقة الشرقية».
واستعادت القوات النظامية جزءًا من الطريق السريع بني حلب
والباب اليت تعد آخر معاقل تنظيم «داعش» يف حمافظة حلب.
وتزامن ذلك مع تعرض الباب منذ  10كانون األول (ديسمرب)
هلجوم كثيف تشنه الفصائل املعارضة املدعومة من تركيا ،ما
جيعل الطرفني حيتكان ضمن سباق على الباب.
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وحتدث «املرصد» أن «االشتباكات جتددت بني القوات الرتكية
وقوات «درع الفرات» من جهة ،وتنظيم «داعش» من جهة أخرى
مشال شرقي الباب ،وتركزت يف حميط منطقة تل املقري ،حيث
ال تزال الفصائل حتاول حتقيق تقدم حنو الباب إلطباق احلصار
عليها وإجبار التنظيم على االنسحاب من املدينة ،مستغلة تقدم
قوات النظام مدعمة باملسلحني املوالني حنو املدينة من احملورين
اجلنوبي واجلنوبي الغربي للمدينة».
يف الوسط ،قال «املرصد» إن «االشتباكات العنيفة استمرت
بني القوات النظامية واملسلحني املوالني من جهة ،وتنظيم
«داعش» من جهة أخرى يف حميط قصر احلري الغربي وحميط
احملطة الرابعة وقرب الكتيبة املهجورة ،ترافق مع قصف متبادل
بني الطرفني يف حماولة من قوات النظام للسيطرة على نقاط
جديدة كان التنظيم تقدم فيها» ،الفتًا إىل معارك «بني القوات
النظامية وداعش يف أطراف القلمون الشرقي» ،وذلك بعدما حقق
«داعش» تقدمًا يف األيام األخرية خالل معارك أسفرت عن مقتل
 25بينهم  4ضباط من القوات النظامية.
يف الشرق ،سلك السوريون اهلاربون من تنظيم «داعش» يف
مدينة دير الزور طرق تهريب خطرة عرب حقول مزروعة باأللغام
قبل أن يصلوا إىل بر األمان يف احلسكة اخلاضعة لسيطرة األكراد،
وذلك هربًا من املعارك األخرية بني قوات النظام و «داعش» يف
دير الزور اليت تعرضت لغارات من قاذفات روسية حلقت فوق
إيران والعراق.
بني دمشق واألردن ،أفاد موقع «كلنا شركاء» بأن فصائل
«اجليش احلر» شنت هجومًا واسعًا على مواقع «جيش خالد بن
الوليد» التابع لـ «داعش» يف منطقة حوض الريموك يف ريف
درعا الغربي ،وذلك ردًا على هجمات مباغتة من «جيش خالد»
على مواقع املعارضة.
على صعيد آخر ،قال «املرصد» إن «شخصني قتال وأصيب أكثر
من  12آخرين جبروح جراء تنفيذ الطائرات احلربية  3غارات على
األقل على مناطق يف حي القابون الذي يعد من املناطق اليت
جرت فيها «مصاحلة» بني السلطات والقائمني على احلي يف
وقت سابق ،كما تعرض احلي يف شكل متكرر لالستهداف من
القوات النظامية واملسلحني املوالني هلا يف األسابيع واألشهر
املاضية» .وقال نشطاء معارضون إنها الغارات األوىل منذ حنو
ثالث سنوات.

عون :سنستخدم صالحياتنا..
تتمة املنشور على الصفحة األوىل
أنشأنا عقودا ال حيرتمها من يقوم بها ،وكيف ميكننا أن نصل إىل
دولة املواطنة إذا مل حنرر االنسان من أمور عدة كي ينتمي إىل
وطنه ال إىل جزئيات على حساب االنتماء إىل الوطن؟».
واكد أن «الزيارات اليت قام بها للسعودية وقطر وتلك اليت
سيقوم بها هدفها إعادة وصل لبنان بكل الدول العربية وال
سيما أننا نتشارك معها يف همني أساسيني هما :حماربة اإلرهاب
واملوقف جتاه العدو االسرائيلي الذي يستهدف بالعمق ال إلغاء
االرض الفلسطينية فحسب بل اهلوية الفلسطينية ايضا ،واملطلوب
مناصرة حقوقنا املشروعة على الدوام واحلق لن خيذلنا».
واكد الرئيس عون وفد «التجمع العربي االسالمي لدعم خيار
املقاومة» ان «اهلم االساسي واالول اليوم هو وضع قانون
انتخاب» ،الفتا اىل أن «الصعوبات اليت تواجهنا تكمن يف عدم
وجود فعل إرادة حاسم كي يتمكن كل إنسان من أن يأخذ حقه
وحتقيق صحة التمثيل .فكل طرف يريد أن يسحق االقلية يف
طائفته وميد يده اىل الطائفة االخرى كي حيصل على املزيد من
املقاعد».
واشار رئيس اجلمهورية اىل أنه «ال جيوز البقاء على النظام
االكثري ألنه يفتقد العدالة ،سواء يف نظام التصويت او يف
العددية .وحنن ال نريد وجود اقلية يف طائفتنا وأن نزيد من
حجمنا على حساب اآلخرين .وهناك من يريد أن يأخذ االمور حنو
املواجهة ،لكننا لن منكنهم من ذلك ،وسنقوم مبا نعتربه من واجبنا
ومن صالحياتنا وليس ختطيا للصالحيات».
وحتدث رئيس اجلمهورية عن القضية الفلسطينية ،معتربا أنه
«يوجد على حدود لبنان عدو جيب فهم سياسته يف العمق كي
ال نقع يف اخلطأ .فهو يريد أخذ االرض وإلغاء اهلوية الفلسطينية
وحموها من التاريخ ،ألنه يعترب نفسه صاحب االرض».
وتطرق اىل قضية االرهاب «الذي جاء بتفسري منحرف عن
االسالم» ،داعيا اىل «التضامن للقضاء عليه ومواجهة اسرائيل».
وقال »:مقاومتنا حق ،وحنن ندافع عن حق مقدس ،حق االنسان
يف هويته وأرضه ،والتاريخ سيحكم علينا إذا ختلينا عن هذا
املبدأ .ويف حال غلبنا ،نكون على االقل قمنا بواجبنا» ،الفتا
اىل أننا «ال ميكن أن ننسحب اذا كنا منلك إمكانات النجاح وهي
موجودة يف حال إحتادنا وتعاطينا مع بعضنا بصراحة وشفافية».
وقال »:يعلم اجلميع اخلطاب الذي قدمناه عن القضية الفلسطينية
وما قلنا عن االمم املتحدة حبيث حتدثنا وفقا لضمرينا ألننا
ال نستطيع جتاهل ما حصل .وهناك قول لألمام علي يف هذا
السياق« :احملايد مل ينصر الباطل ولكنه خذل احلق» ،فالصامت
اليوم خيذل احلق ،وال نستطيع إلتزام احلياد يف قضية نعيش
حنن نتائجها ،إضافة اىل أن الفلسطينيني يف لبنان يعيشون اىل
اليوم مأساة تهجريهم».
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متفرقات

«الكبري عمر» أحد مدبّري عملية بعد النداء اإلهدنيٌ ..
صوت بشراو ّي ُمدوٍّ يطلق النفري دفاعاً عن
السطو على كيم ...مباذا اعرتف؟
القرنة السوداء

مدبري حادثة السطو اليت تعرضت هلا جنمة تلفزيون
اعرتف أحد
ّ
أن خامت خطوبتها الذي
الواقع كيم كارداشيان يف غرفتها يف باريس ّ
تقدر قيمته بنحو  3.5مليون أورو ال يزال سليمًا ،ومل يتم صهره
ّ
وتقدر قيمتها بنحو  8.7ماليني
كباقي اجملوهرات اليت متت سرقتها
ّ
يقدر وزنها بـ  800غرام ،ومت بيعها يف
أورو مت حتويلها إىل سبائك ّ
مركز لبيع األملاس يف بلجيكا ،وفق تسريبات حصلت عليها صحيفة
«املوند» الفرنسية ونقلتها «الديلي ميل» الربيطانية.
وكشف املتهم  Aomar Ait Khedacheالبالغ من العمر  60عامًا،
ّ
أن
امللقب بـ»الكبري عمر» خالل التحقيق معه من الشرطة الفرنسيةّ ،
أحد املشاركني يف عملية السرقة ال يزال حيتفظ باخلامت األملاسي
املتورطني.
ومل يبعه ألنه حيوي أحجارًا نادرة من شأنها فضح
ّ
هل ذهبت جموهرات كيم كارداشيان يف اجتاه متويل اجلماعات
اإلرهابية؟ وعثر على «الكبري عمر» بعد إجراء حتاليل احلمض النووي
على آثار من داخل الغرفة اليت كانت فيها كارداشيان ،وهو أفصح
انه عاملها بكثري من االحرتام خالل العملية.

حذروا هذه احلركة خالل التقاطكم الصور!

ّ
نتحفظ عن نشر معلومات شخصية يف حساباتنا مبواقع
كثريًا ما
التواصل االجتماعي ،وذلك بسبب العواقب املرتتبة عنها كالسرقة
واالنتهاكات للحياة اخلاصة والسقوط ضحية لعمليات احتيال.
التطور التكنولوجي الذي جيتاح العامل مل تعد
ولكن اليوم ،ومع
ّ
للخصوصية حرمة .فقد ّ
حذر باحثون يابانيون بعد دراسة أجروها من
القيام بإشارات باليد خصوصًا باألصابع كإشارة رفع اإلبهام للداللة
على النجاح أو اإلعجاب أو إشارة النصر أثناء إلتقاط الصور .اذ
ّ
أن بإمكان الكامريات العالية الوضوح إظهار بصمات
أكد الباحثون ّ
األصابع وبدقة حتى ولو عن بعد  3أمتار .بالتالي ،يستطيع
اللصوص سرقة بصمات اليد والقيام بعمليات احتيال ،وفق ما
ذكر موقع «  .»Discovery Newsلذا احذروا هذه اإلشارات!

بعد النداء اإلهدني
الذي وجهه املفكر
الدويهي
أنطوان
يف «نهار» األربعاء
الفائت إلنقاذ القرنة
هو
ها
السوداء،
رئيس بلدية بشري
السابق ،ورئيس جلنة
جربان الوطنية سابقًا،
الالعنفي،
والناشط
الثقايف،
البيئي،
واجملتمعي ،األستاذ
أنطوان اخلوري طوق،
يرسل إىل «النهار»
مدو ً
ً
ية
صرخة بيئية
ّ
تندد باملخطط املشبوه
ّ
يف القرنة السوداء.
تأتي هذه الصرخة
ً
تتمة ملا كان ُنشر
ً
سابقا يف «النهار»
( 24و 25كانون الثاني
 )2017عن املشروع

أنطوان الخوري طوق

جبل املكمل ووادي قاديشا ،لوحة لبولس خوّام

اخلطري القاضي باستباحة حرمة القرنة السوداء يف جبل املكمل،
وحتويلها منتجعات سياحية لصاحل شركات خاصة.
«زرعنا تاللك يا بالدي زرعناها قلوب ...ومشاريع مشبوهة»
(باإلذن من وديع الصايف) .مل يسبق للبنان ان شهد يف تارخيه
مثل هذا الشبق وهذا اجلوع العتيق إىل املال والسلطة.
يتم يف وضح النهار ومن دون أي خفر أو حياء،
فباسم املال ّ
الطبيعية على سطح
وثروته
لبنان
خلريات
املنظم
هذا النهب
ّ
األرض ويف باطنها ،كما يتم هذا التدمري املنهجي جلماالته
ومواقعه الطبيعية ،من املقالع والكسارات واملرامل ومعامل
االمسنت اىل املشاحر وحرائق الغابات املفتعلة ،اىل النفايات
العشوائية ،فإىل ردم البحر ،واىل كل ما
واملكبات واملطامر
ّ
تصل إليه االيدي من تلزميات ومناقصات وصفقات .ومل يسبق
للبنان ان شهد مثل هذه االستباحة حلق اللبنانيني يف احلياة
والصحة وحلقهم يف بيئة سليمة ومتوازنة وهواء نظيف ومياه
نظيفة ورغيف نظيف.
حنن الذين عشنا زمن لبنان اجلميل« ،لبنان األخضر احللو» ،حنن
الذين نتمسك بذاكرتنا اللبنانية اجلامعة والعابرة لكل اجملتمعات
واالنقسامات ،مل يسبق لنا ان شهدنا مثل هذه الوقاحة يف
استباحة الشواطئ واالنهار واالودية واجلبال والقمم من دون
أي اعتبار ألعراف أو أنظمة أو قوانني.
حنن نعرتف للبناني الفرد (ال املواطن) بالكفاءة والذكاء
والشطارة يف التفلت من األنظمة والقوانني ،لكننا يف الوقت
الطبيعية هي ملك مجيع
نفسه نعترب ان الثروات واملواقع
ّ
املواطنني اللبنانيني ،بصرف النظر عن طوائفهم ومذاهبهم
وأحزابهم ومناطقهم .تاليًا ،هي غري خاضعة لالقتسام
ّ
وغض النظر عن
واحملاصصة او التواطؤ عرب الصمت املريب
الرفاهية والعيش
اليومية حلقوق اللبنانيني يف
االنتهاكات
ّ
ّ
بأمان.
املقدمات هو ما أعلنته شركة Realis
هذه
اىل
دفعنا
ما
ّ
 Developmentالعقارية عرب مديرها التنفيذي السيد باتريك

غامن عن مشروع سكين سياحي أطلق عليه اسم «القمة» على
سفوح القرنة السوداء -جبل املكمل على ارتفاع  2400مرت
وعلى مساحة  450ألف مرت لبناء شاليهات ( )650وفيالت ()70
وفنادق ومطاعم ومقاه ومدارج ومصاعد بكلفة  500مليون
دوالر ،على ان يتم االعالن عن املرحلة األوىل صيف 2017
وبكلفة مئة مليون دوالر امريكي.
بيئية،
كارثة
أمام
فسنكون
النور
اذا ُق ّدر هلذا املشروع أن يبصر
ّ
تلوث ملصادر الينابيع واألنهر والربك ،ومن قضاء على
من ّ
الطبيعية.
للمناظر
تشويه
ومن
الريفي،
والنسيج
الربية
احلياة
ّ
قمة يف غرب آسيا واملشرق (3093
أعلى
السوداء
القرنة
تعترب
ّ
وبلديات
ي
بشر
أقضية
بني
مشرتكة
مشاعات
وهي
)،
مرتًا
ّ
ّ
اخلزانات
الضنية وإهدن واهلرمل .كما تعترب القرنة من بني أهم
ّ
ّ
تغطيها الثلوج طوال
املائية يف لبنان والشرق األوسط ،إذ
ّ
أشهر السنة.
ويف ّ
املناخية تبقى أهم مصدر للينابيع واألنهر
ظل التغيرّ ات
ّ
(العاصي ،عيون أرغش ،قاديشا ،رشعني ،مار مسعان ،نبع
السكر وغريها).
املختصة من رفع الصوت وايضاح ما
هنا نسأل أين الوزارات
ّ
جيري ووضع قراراتها موضع التنفيذ وال سيما أن وزارة البيئة
كانت أصدرت قرارًا يف العام  1998اعتربت فيه جبل املكمل-
القرنة السوداء موقعًا طبيعيًا حتت محاية وزارة البيئة متنع فيه
حيدد حرم هذه
أي أعمال على سطح األرض ويف باطنها ،كما ّ
ّ
علو  2400مرت نزو ً
ال.
املنطقة من رأس اجلبل ّ
كما أن وزارة املوارد املائية كانت أوفدت خرباء جيولوجيني
اىل القرنة حبيث وضعوا دراسات وتقارير أوصوا فيها مبنع أي
حفريات أو العبث بهذا اخلزان املائي.
فأين وزارات األشغال العامة والزراعة والداخلية والبلديات من
اإلسراع يف الطلب من جملس الوزراء إعداد خمطط توجيهي
ومناقشته حلماية قمم اجلبال والشواطئ ،علمًا أن هناك مشروع

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

قانون مطروحًا منذ العام  2008حلماية قمم
اجلبال.
ومبا أن اجلمعيات البيئية والناشطني يف
اجملتمع املدني هم الذين بادروا إىل محاية
املواقع الطبيعية يف لبنان ،وهم الذين
قاموا بالتحريج ومحاية الغابات وال سيما
خالل احلروب اللبنانية ،ويف ظل غياب أي
محاية رمسية ،فإنه يقع على عاتقهم اليوم
الوقوف يف وجه هذه املشاريع املشبوهة
وهذا التدمري لثروات لبنان الطبيعية وفضح
أي تواطؤ بني أهل السياسة وحيتان
ّ
املال.
كما أن اجلمعيات البيئية يف بشري وإهدن
املعنية
والضنية واهلرمل واجملالس البلدية
ّ
مدعوة للتحرك معًا لوقف هذه املذحبة البيئية
ّ
والعمل مع الوزارات املختصة إلعالن القرنة
طبيعية.
حمميات
السوداء وقمم لبنان
ّ
ّ
الشهية املفتوحة
هذه
لسد
لقد حان الوقت
ّ
ّ
وعام يف لبنان.
مجيل
هو
البتالع كل ما
ّ
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نــجمات

جنمات اعرتفن خبيانة أزواجهن هلن من شريين عبد الوهاب إىل مسية األلفي
عمرو رضا  -مجلة سيدتي
متر احلياة الزوجية بالكثري من احملطات الصعبة ،وأقساها اخليانة،
ّ
تشكل «مفرتق طرق» للمرأة ،فإما أن تسامح لتستمر احلياة،
اليت
أو أن تطلب الطالق وتبدأ مسرية االنتقام .ومن بني النجمات
تعرضن للخيانة ،فكان بعضهن
العربيات العشرات من اللواتي
ّ
ّ
وقلة قليلة اعرتفت باخليانة الزوجية،
يتجرع املرارة بصمت،
ّ
وأعلنت تساحمها ،فيما األغلبية منهن انتقمن على اهلواء مباشرة
بردهن القاسي.
بفضح الزوج اخلائن والتباهي
ّ

سمية األلفي تسامح حتى النهاية

الفنانة مسية األلفي غابت  12عامًا عن الظهور أمام مجهورها ،لتعود
املتكررة
بتفاصيل قاسية جدًا عن خيانة زوجها فاروق الفيشاوي
ّ
هلا ،وكيف صربت عليه  16عامًا كاملة من أجل احلفاظ على بيتها
وأوالدها .واملثري أنها أعلنت ندمها على طلب الطالقّ ،
وأكدت أن
حبها األول والوحيد ،بل سعت إىل تربير خيانته بأنه
فاروق ال يزال ّ
«ضعيف أمام النساء» ،وطلبت من املشاهدات «التجاوز» عن خيانة
أزواجهن طاملا أنهن يف النهاية يعود الرجال إىل منازهلن.

املطربة بوسي ..االنتقام بالضرب

املطربة الشعبية بوسي أخدت «حقها بذراعها» ،وكالت لزوجها
اللكمات والصفعات ثم قامت بتسليمه للسلطات فور اكتشافها
مقربة منها ،والثانية مع
خيانته هلا مرتني؛ واحدة مع صديقة
ّ
سيدة ال تعرفها .وأكدت خالل استضافتها يف برنامج «احلريم
أن اخليانة األوىل كانت
أسرار» ،الذي ُي ّ
قدمه الفنان أمري كرارةّ ،
مع زميلة هلا يف العمل ،وقد انتقمت منها ضربًا حني اكتشفت أنها
ورقية يف جيب
«ضرتها» ،والثانية كانت راقصة تركت قصاصة
ّ
ّ
زوجها تكشف خيانته هلا.

عال غانم تردّ على الخيانة بالطالق

النجمة عال غامن ال متلك قدرة الفنانة مسية األلفي على التسامح،
وال رغبة املطربة الشعبية بوسي يف االنتقام ،واعرتفت سابقًا
بأنها شاهدت بعينها زوجها خيونها على فراش الزوجية ،فانصرفت
وأصرت على طلب الطالق،
أي مشاكل،
بهدوء من دون إثارة ّ
ّ
مؤكدة أنه من الصعب جدًا أن تعيش املرأة يف بيت واحد مع رجل
أما الرجال فال توجد لديهم مشكلة.
وختونهّ ،
ّ
احلل األمثل
مصورة أن الطالق السريع كان
وأكدت يف تصرحيات
ّ
الذي حيفظ هلا كرامتها يف مواجهة خيانة زوجها الثاني هلا،
خصوصًا أنها ضبطته خيونها مع امرأة ال تعرفها يف غرفة النوم
وشقة الزوجية.

سماح أنور تحرتم خائنها

النجمة مساح أنور ليست اجتماعية ،وحتيط حياتها اخلاصة بأسوار
عالية جدًا ،لدرجة أنها مل تكشف عن حقيقة ابنها إال بعد سنوات
ّ
يّ
بالتبن ،ولكنها انهارت أمام «اخليانة»،
وظلت تؤكد أنه ابن
طويلة،
وكشفت للمرة األوىل يف برنامج «فحص شامل» أنها تعرضت
للخيانة أكثر من مرة ،برغم قرارها باعتزال الفن واألضواء من أجل
حياتها العائلية.
واعرتفت مساح بأنها تعرضت للخيانة الزوجية ،قائلة« :أنا اختنت
كتري وكنت بشوف اخليانة بعيين ،وأعمل نفسي جمتش ،ولكن
عند حلظة املواجهة متسكت بعدم إكمال العالقة من أجل أن يستمر
االحرتام».

غادة عبد الرازق االنتقام الهادئ

النجمة غادة عبد الرازق متلك ثبات انفعالي حتسد عليه ،فقد انتقمت
من زوجها حممد فودة على مراحل متتالية ،وحصلت يف النهاية على
ردت
الطالق .بدأت املرحلة األوىل حتت شعار «الفضيحة» ،عندما ّ
على سؤال اإلعالمي اللبناني نيشان يف برناجمه «أنا والعسل» يف
فقرة «رجال يف حياتي» حول عدد مرات خيانة زوجها هلا بتأكيد
أنه خانها بالفعل مرة واحدة ،وأضافت« :قفشته وهو بيخوني..
وبعد ما واجهته اعرتف لي فساحمته».
مساح غادة عبد الرازق كان مؤقتًا ،فبعدها بفرتة قليلة ّ
مت الطالق،
وخرجت بتصرحيات نارية قالت فيها« :اخليانة طفاسة وقلة أدب
من الرجال ،وهذا طبع يف الرجال بصفة عامة ،سواء كانت زوجاتهم
غادة عبدالرازق أو جينيفر لوبيز».

أكرب غلطة لرانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف مل تندم يف حياتها أكثر من ندمها على ردة
شهرت
فعلها انتقامًا من زوجها ووالد أطفاهلا حممد خمتار .فبعدما ّ
به ،ونسبت إليها تصرحيات ّ
بأنه خانها مع اخلادمة ،وطلبت الطالق،
تعهدت الحقًا بعدم احلديث
اكتشفت كم أخطأت حبق أسرتها؛ وهلذا ّ
عن والد أطفاهلا بسوء ،خاصة أنه الوحيد الذي ساندها عندما
ّ
ّ
وظل إىل جوارها حتى أثبتت
مت توريطها بقضية حيازة خمدرات،

براءتها وحصلت على الطالق من زوجها الثاني.

شريين عبد الوهاب وسقطة العمر

الرد على جرمية جبرمية أفدح منها؟ هذا ما اعرتفت به
هل ميكن
ّ
النجمة شريين عبد الوهاب عندما حتدثت عن إجهاض جنينها ردًا
على خيانة زوجها هلا ،وقالت« :أكثر ما أصابين باملرارة هي اخليانة
اليت تعرضت هلا من قبل زوجي األول وتضحييت باجلنني ما اعتربه
سقطة أدعو اهلل أن يغفرها لي».

رجاء حسني ..

 51سنة خيانة

ملكة الصرب على اخليانة الزوجية هي النجمة القديرة رجاء حسني اليت
أعلنت سابقًا أنها حتملت خيانة زوجها املمثل سيف عبد الرمحن 51
ً
شرية إىل أنها كانت تعرف خيانته
عامًا كاملة ،هي عمر زواجهماُ ،م
هلا ،ولكنها يف الوقت نفسه ال تتحدث معه عن هذا األمر ،خاصة
أن املرأة تعرف تصرفات زوجها من نظرة عينيه وتصرفاته.

نيللي كريم نكد وخيانة

كربياء النجمة نيللي كريم منعها من االعرتاف صراحة بأن طالقها
األخري كان بسبب اخليانة ،ولكن غضبها الواضح منعها أيضًا من
إنكار السبب ،فقالت بوضوح« :كل الستات بتتخان عادي يعين

وأنا منهم» .ولكنها عادت الحقًا لتؤكد أن السبب األساسي للطالق
كان «النكد» الذي عاشته مع زوجها طوال  11عامًا.

إلهام شاهني تبعد عن الفضائح

زجيات النجمة إهلام شاهني كانت يف أغلبها سرية جدًا ،وهلا
اعرتاف واحد بالتعرض للخيانة ،لكنها مل تفصح أبدًا عن هوية
اخلائن ،واكتفت سابقًا بالقول إنها تلقت حمادثة هاتفية من
صديقة شاهدت زوجها مع إحدى الفتيات .وبالفعل ،وصلت إىل
املكان ووجدته مع هذه الفتاة يف وضع خيانة ،فما كان من زوجها
حينها إال أن طلب ّ
فتم الطالق،
حل األمر بهدوء بعيدًا من الفضائح ّ
واعرتفت إهلام بأن األمر مؤمل ،ولكنها يف النهاية محدت اهلل على
يتحول إىل فضيحة.
أن األمر مل
ّ

رقم قياسي لسمراء النيل مديحة يسري

من املمكن أن تتعرض فنانة للخيانة من زوج «عينه زايغة» ،ولكن
مسراء النيل مدحية يسرى حتمل رقمًا قياسيًا ،إذ تعرضت للخيانة
من «أزواجها اخلمسة» ،وهو ما جعلها تنفصل عنهم مجيعًا .وقد
اعرتفت سابقًا بالقول« :ال أحب الرجال الذين تزوجتهم ،ألنهم
خانوني ،ومل أفكر فيهم أبدًا بعد االنفصال ،خاصة بعدما اكتشفت
حقيقتهم وضبطتهم متلبسني باخليانة ..أزواجي طلبوا مين االنفصال
يف هدوء؛ ألنهم فشلوا يف مواجهيت».
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Donald Trump tells Malcolm Turnbull he will honour New Tech Contract Saves
Victorian Taxpayers
deal to resettle refugees from Nauru and Manus

US President Donald Trump speaks on the phone with Malcolm Turnbull on Sunday morning. Photo:
Bloomberg

No easy answer: Prime Minister Malcolm Turnbull must handle his relationship with Donald Trump delicately. Photo: Rohan Thomson

Prime Minister Malcolm
Turnbull has received
Donald Trump’s personal
assurance that a deal for
the US to resettle refugees
from Nauru and Manus
Island will go ahead, despite the US President’s
harsh immigration policies sending shockwaves
around the world.
Fears the deal, struck last
year with Barack Obama,
might be torpedoed by Mr
Trump were allayed during a phone call between
the Australian and US
leaders on Sunday, Fairfax Media understands.
The assurance came as an
executive order signed by
Mr Trump clamping down
on refugees and broader
immigration from some
Muslim-majority nations
caused large protests in
the US. It also prompted
concern from Australian
MPs from both sides,
especially over how the
order might affect Australian dual nationals.
Mr Turnbull’s office declined to comment on the
25-minute phone call with

Mr Trump. Fairfax Media
has been told the President confirmed his administration would honour last year’s agreement,
though it remains unclear
how many of the roughly
2000
asylum-seekers
held on Nauru and Manus
Island will be resettled in
the US.
Under the Obama deal, final details, including the
number to be resettled,
were not expected to be
nailed down until the second half of this year, after
US officials scrutinised
applications and carried
out security checks.
But news that Mr Trump
won’t overturn his predecessor’s arrangement
with Australia means the
plight of many refugees
who have languished on
the Pacific islands for
years may finally end.
Advertisement
Opposition Leader Bill
Shorten
welcomed
the news, saying: “I’m
pleased if the Americans
honour their side of the

bargain.”
Mr Trump’s executive order includes a four-month
pause on all refugee arrivals, a three-month ban
on entry by citizens from
seven countries of terrorism concern – Iran, Iraq,
Syria, Yemen, Libya, Sudan and Somalia – and an
indefinite halt on all refugees from Syria.
It also prioritises refugees
who are fleeing persecution as members of religious minorities in their
home countries, most
obviously Christians and
other non-Muslims in the
Middle East and South
Asia.
Travellers with US visas and even residency
permits were reportedly
detained at American
airports or prevented
from boarding US-bound
planes, but Foreign Minister Julie Bishop said her
department had received
no requests for help from
“Australians unable to
board transport to the
United States”.
“The Australian embassy
in Washington is engaging with US officials on
the potential implications
of the suspension for
Australian travellers, including dual nationals,”
she said.
When asked about US
legal residents who were
visiting Australia and
might have difficulty returning, a spokeswoman
for Immigration Minister

Peter Dutton said: “Anyone who is concerned
their visa may expire before their return to the US
should make contact with
the department. The department will assess any
applications for further
stay based on the merits
of the case and in line
with the relevant visa criteria.”
Neither Ms Bishop nor Mr
Turnbull echoed the views
of British Prime Minister
Theresa May, who said
through her spokesman
that “we do not agree
with” the approach taken
by Mr Trump on immigration.
But Australian MPs expressed concern, including Trade Minister Steven Ciobo, who told Sky
News: “That’s not the position that I support … it’s
not a position that most
Australians would support.”
Labor MP Anne Aly, the
first Muslim woman in
the Australian Parliament
and a counter-terrorism
expert, said the countries
targeted by Mr Trump
were not the major exporters of foreign fighters and therefore it made
little sense as a security
measure.
She said it wasn’t a Muslim ban because it would
affect many minorities
from those countries.
Rather it was a “bullshit,
conman, snake oil salesman way of trying to make
good on his promise of
banning Muslims”.
Liberal MP and former human rights commissioner
Tim Wilson said that “so
long as people pass security, health and identity assessments, people
should be accepted based
on the legitimacy of their
claim to be a refugee”.
Liberal MPs Jason Falinski and Trent Zimmerman
said Mr Trump’s approach
was not one that Australia
should follow.

in a move that will save the
Victorian taxpayers $129
million, the Andrews Labor
Government has refreshed
its contracts with telecommunications providers.
The contracts combine the
expertise of the big players in Telstra and Optus
with the more agile and
competitive niche services
offered by NEC, Vocus,
MyNetFone, Mitel, and RGroup.
The new Telecommunications Purchasing and Management Strategy, known
as TPAMS2025, introduces
market contestability and
will provide a boost to Victoria’s growing telecommunications industries.
In addition to the new contracts for voice, data, mobile and internet services,
the government is moving towards a new unified
communications approach
for a range of services.
These include audio, web
and video conferencing to
make it cheaper and easier
for public servants working in regional and rural
Victoria stay connected.
The five new TPAMS2025
State Purchase Contracts
range in duration from
three to four years and replace the three Telecommunications Carriage Services contracts established
in 2004. The existing contracts cost $160 million per
year, with cost of the new
contracts dropping to $126
million per year.
The new agreements cover
services like fixed landlines, internet connection,
mobile voice and data
services, and videoconferencing for all Victorian
Government departments
and agencies, with a focus
on enhancing coverage
across regional and rural
Victoria.
The new contracts come
in to effect on 1 February
2017.
Quotes attributable to Special Minister of State Gavin
Jennings
“The Victorian Government is one of the largest
users of telecommunica-

tions services in Victoria
and like any other consumer we know it’s smart
to shop around to get the
best value for money.”
“The market for mobile
services, data and internet
services is dynamic and
competitive, and we’re
proud to have been able
to take advantage of that
competition to save Victorians $34 million per
year.”
“Today’s announcement
is great news for Victorian taxpayers and great
newsps for the newer,
smaller players in the market who can now grow
their businesses and create new jobs.”
On the other hand Farmers
in Gippsland have thrown
their support behind the
Andrews Labor Government’s move to permanently ban hydraulic fracking and extraction of coal
seam gas.
Minister for Resources
Wade Noonan today visited local farms in Lindenow and Longford – an
area of Gippsland worldrenowned for its dairy and
fresh produce.
Victoria’s
agricultural
sector exports about $12
billion in food and fibre
products each year and
employs about 190,000
people.
Community members have
made it clear that they want
to protect the industry and
their land from the impacts
of fracking and coal seam
gas operations.
During a similar tour last
week, farmers on the Surf
Coast in south-west Victoria described the importance of the ban to maintain land to grow clean
and safe food, and support
sustainable agriculture.
The Labor Government’s
decision to ban fracking –
a gas extraction technique
which involves the hydraulic fracturing of rock and
coal seams – was made in
response to the 2015 Parliamentary Inquiry into Onshore Unconventional Gas
in Victoria.
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One Nation claims switch by ex-Labor MP
The major party defections
to One Nation continue
with a former Queensland
Labor MP the latest believed to be working for
Pauline Hanson’s party
ahead of the upcoming
state election.
During a media conference
on Tuesday, One Nation
Senator Malcolm Roberts
claimed a “significant person” in the Labor party was
now writing policy for One
Nation behind the scenes.
“Because his Labor party
has left him, he’s been
abandoned. And he’s come
to us because he sees us
as someone that listens to
the people,” Senator Roberts told reporters in Brisbane
That was confirmed by
Pauline Hanson’s chief advisor, James Ashby, who
told AAP the person was
an ex-MP who did not want
to be identified publicly to
avoid negative backlash
from Labor.
The defection would be a
first for the Labor party,
but it is all-too-familiar for
the Liberal National Party,
which has had four recent
defections to One Nation.
Former Logan MP Michael
Pucci quit the LNP via
email on Sunday to serve
as the director of One Nation’s Queensland election
campaign.
He follows sitting MP Steve
Dickson and former MPs
Sam Cox and Neil Symes
who have abandoned the
LNP to work or run for One
Nation ahead of the next
state poll, due by early
next year but expected to
be called some time this
year.
LNP president Gary Spence
said members who joined
One Nation have acted out
of self-interest, and denied their defections were
a reflection on leader Tim
Nicholls
Mr Spence said Mr Pucci
and Mr Symes eyed off
safer seats than running
for their old seats of Logan
and Lytton respectively.
“Obviously those two fellows saw those seats as

being very, very difficult
and sought to extend their
career elsewhere. Those
opportunities just weren’t
there for them in the LNP,”
he said.
Meanwhile, independent
MP Billy Gordon is considering a possible preference deal with One Nation,
despite Senator Hanson’s
history of criticising Aboriginal welfare dependency.
Mr Gordon - forced out of
the Labor party a month
after being elected in early
2015 - wants to talk to Mr
Dickson about a possible
deal to help him retain his
Cape York-based electorate of Cook.

He told The Australian it
was “a hard decision for
me to talk to One Nation”
due to Senator Hanson’s
views about indigenous
people when she first entered parliament.
“But lately, she has also
struck a chord with some
indigenous people who
feel let down by the major
parties,” Mr Gordon said
However, Senator Hanson
shot down any suggestion
of working with him.
“I’ve gotten rid of candidates out of this party for
less than Billy Gordon’s
done,” she said.
“Let’s see how his seat
goes but it’s not looking
favourable at this stage.”

Defence land grab may be illegal: Hanson

One Nation Senator Pauline Hanson

One Nation Senator Pauline Hanson says a Turnbull government plan to
forcibly acquire farm land
in Queensland so Singaporean troops can use it
for defence training may
be unconstitutional.
Senator Hanson believes
the plan fails the public
interest test, and claims
it may breach the constitution and the Commonwealth Land Acquisition
Act.
The One Nation leader has
encouraged farmers to
take their fight to the High
Court, saying they were
not properly consulted and
the plan will destroy prime
agricultural land held by
farming families for generations.
“Where exactly is the ‘public purpose’ as required by
the legislation?” she asked
in a statement on Tuesday.
The Turnbull government
has agreed to let up to

14,000 Singaporean soldiers train each year at the
Townsville Field Training
Area, and at the Shoalwater Bay training base, near
Rockhampton, by 2021.
Both bases will be expanded to cope with the number
of soldiers, with Singapore
to spend about $2 billion
upgrading infrastructure.
But Senator Hanson says
the local benefits being
spruiked by the government - including providing
troops with food, transport
and other services - won’t
eventuate.
“It has been shown that
the Singaporean government has already sought
expressions of interest
from transport companies
for the importation of food
and ordnances into the
area. So where is the ‘public purpose’?”
Senator Hanson is due to
address the media on the
issue in Brisbane at 3pm.

WA Liberals deny One Nation deal done
The WA Liberals won’t
say whether they are
set to do a preference
deal that puts One Nation as high as second
in some seats, but Premier Colin Barnett says
he expects his party to
be put above Labor in
some seats.
The Herald Sun newspaper reported that the
Liberals were expected
to break with a policy of
putting One Nation last
on how-to-vote cards,
placing it as high as
second in some seats
- ahead of government
partners the Nationals under a swap.
That could ensure One
Nation wins seats in the
Upper House.
The party could get 11
per cent of the primary
vote according to a recent poll - well ahead of
the Nationals.
The Barnett government
has been behind Labor
in polling for more than
a year and could benefit greatly from a deal
that helps it hold on to
power.
One Nation leader Senator Pauline Hanson met
with senior Liberals in
Perth at their invitation
this month to discuss
preferences deals for
individual seats.
During Ms Hanson’s
previous stint as an
MP, the Liberals under
PM John Howard put
the party last because
of its racial and anti-immigration policies.
Mr Barnett says he
hopes One Nation will
preference the Liberals
ahead of Labor at the
March state election.
He said he was not involved in preference
deals
“I imagine in some
seats we will, I imagine in some seats One
Nation will give their
preferences to the Labor party ahead of the
Liberal party,” Mr Barnett told reporters on

times, I expect in pretty well every seat, the
Liberal party will either
come first or second. In
other words, our preferences will never be allocated.”
WA Liberal State director Andrew Cox said the
Liberal Party had not
made any preference
deals with any party or
individual candidate.
Premier Colin Barnett
“Any reports to the
Tuesday.
contrary are false,” he
“As I’ve said several said.

ACTU boss Dave Oliver stepping down
The head of Australia’s
peak union body is stepping down to spend more
time with his family.
Dave Oliver announced
his resignation as secretary of the ACTU on Tuesday afternoon after five
years in the post.
He said it was not an easy
decision, but it was the
right time for both him
and the organisation.
“The time has now come
for me to spend more
time with my family,” he
said in a statement.
Mr Oliver said he was
proud to have been part
of the Australian union
movement for 30 years,
and the changes he
achieved as secretary of
the ACTU.
He also noted he enjoyed
working with Labor leaders over the years in developing and implementing policies that help
working families.
“Now is the time for renewal at the ACTU, with a
new generation of highly
skilled, diverse and motivated leaders each of
whom are capable of fulfilling a critical leadership
role,” he said.
Bill Shorten said it had
been a privilege to work
alongside Mr Oliver as Labor leader, a minister and
a mate.
“He’s a man you always
want with you in the hard
fights,” he said in a statement.

Mr Shorten said the outgoing secretary had the
courage to stand up for
Australians who rely on
unions for fair pay, conditions and a safe workplace.
He lauded Mr Oliver for
leading the ACTU into new
and important ground,
particularly on the issue
of paid parental leave,
and modernising the way
they campaigned and the
breadth of their agenda.
“Dave richly deserves not
just our sincere thanks
for his efforts, but our
very best wishes for the
next phase of his life.”
ACTU president Ged
Kearney thanked Mr Oliver for his service, noting
the union movement had
been united under his
leadership.
He also received plaudits
from Australia’s peak industry association, the Ai
Group, who were often on
the opposing side of the
table on a number of issues.
“”No matter our differences, Mr Oliver has always
been open, accessible
and willing to listen and to
seek to understand views
different to his,” chief executive Innes Willox said
in a statement.
“Personally I thank him
for our close working relationship which has helped
resolve many issues behind the scenes and out
of the public spotlight.”
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Holden last to turn out the lights on Australian car manufacturing after Toyota announces October 3 shutdown
HOLDEN will be last to
turn out the lights on the
Australian car manufacturing industry after Toyota announced it would
shut its Altona factory
on 3 October 2017, two
weeks and three days before Holden.
It will also be the last day
at Toyota for approximately 2500 factory workers, who are estimated to
receive on average close
to $150,000 each as part
of their redundancy package, the equivalent of at
least two years’ pay.
As part of their deal, Toyota’s blue collar workers
will receive four weeks
of pay for every year of
service (capped to 90
weeks), plus one week for
every year of service uncapped, 13 weeks of long
service leave for those
entitled to it (rather than
10 weeks), 75 per cent of
untaken sick leave, plus
other entitlements.
Workers will also continue to have free access
to Toyota’s career retraining programs — which
have been operating for
the past two years — for
up to six months after the
factory closes.
Toyota will retain its existing 1300 head office staff
to cover sales, marketing
and parts distribution for
Australia’s top selling car
brand. However, it will
close its Sydney office
and relocate staff to the
Melbourne head office.
Toyota says it will continue operating both morning and afternoon shifts
until the final closure
date — to ensure the total volume production of
61,000 vehicles for the
year (26,600 for domestic
sales and 34,400 for exports).
Toyota Australia President Dave Buttner said in
a media statement: “Our
priority over the remaining months is to continue

It then took 12 years to
build the second million
(in April 2004) and just
8 years to build the third
million (a Camry Hybrid,
in December 2012).
By the end of 2016, the
Toyota Camry was the
best selling mid-size car
for 23 years in a row,
since 1994. And Toyota
as a brand has now led
the Australian car market
for 14 years in a row.

Toyota
Australia
manufacturing histo support our employees By comparison Holden is car in Australia in April tory
in every way possible so
that they are well prepared for the future.”
The next Camry will be imported from Japan, where
Toyota sources most of
its vehicles.
The closure marks the
end of 54 years of manufacturing for Toyota in
Australia, with 3.39 million vehicles produced
locally to date — more
than 2 million of which
were made in the Altona
factory since it opened in
1995.
By comparison, Ford built
5.9 million vehicles over
91 years and Holden will
have built more than 7
million cars over 69 years
when it closes its factory
gates.
But Toyota has been Australia’s biggest vehicle
manufacturer for the past
10 years, after it overtook
Holden’s annual production in 2007.
Despite the shorter manufacturing lifespan, Toyota exported more cars
than Holden and Ford,
with seven out of every
10 Camrys made in Melbourne shipped to the
Middle East since 1996.
Toyota was the first and
only Australian car manufacturer to export more
than 1 million vehicles —
a milestone it passed in
2012 after just 16 years of
high volume shipments.

expected to fall just short
of exporting 1 million
cars over 63 years, since
1954.
Altona’s factory closure
will bring to an end $1 billion in annual export orders for Australian made
Toyota cars and parts.
Although Toyota Australia had enough domestic
and export demand to
keep its factory running,
it was forced to close Altona because most local
parts suppliers — who
made components for all
three car manufacturers
— could not survive solely on orders for Camry
production.
While Toyota is perceived
as a Japanese brand, the
company has historically
held Australia close to its
heart and initially fought
to keep the factory alive.
In 1963, Australia became
the first country outside
Japan to build Toyota
cars and, from 1978, the
first country outside Japan to assemble Toyota
engines.
The Altona facility is believed to be only the second factory Toyota has
closed in the world.
Toyota was also the only
manufacturer to ever assemble hybrid cars locally, building more than
45,000 Camry Hybrids
here since 2009.
Toyota produced its first

1963, the small Tiara sedan, at a site in Port Melbourne.
In addition to Toyotas, the
original Port Melbourne
assembly line produced
British Vanguards, Standards and Triumphs,
Mercedes-Benz cars from
Germany and Ramblers
from the United States up
to 1978.
Toyota eventually outgrew the production capacity at Port Melbourne
with the Camry, so it temporarily moved Corolla
assembly to a Holden factory in Dandenong from
1989 to 1994 while it built
a new facility at Altona.
Toyota moved all vehicle
production to Altona at
the start of 1995 but continued to make components in Port Melbourne
until 2006.
In the late 1990s, Toyota
also built cars for Holden: the Apollo based on
the Camry and the Nova
based on the Corolla.
Toyota, in return, sold a
rebadged version of the
Commodore during the
same period.
The federal government
plan to force car makers to share models as a
cost-cutting measure was
eventually scrapped.
It took Toyota 29 years
to build its first 1 million
cars in Australia, a milestone it passed in 1992.

1963 to 1965: Toyota
starts assembling the
small Tiara sedan in a
Port Melbourne factory
that also built British
Vanguards, Standards
and Triumphs, MercedesBenz cars from Germany,
and Ramblers from the
United States.
1965 to 1987: Toyota Corona
1967 to 1980: Toyota
Crown
1968 to 1999: Toyota Corolla
1987 to today: Toyota
Camry
1989 to 1996: Toyota
builds the Holden Apollo
(based on a Camry) and
Holden Nova (based on
a Corolla) under a federal government plan that
forced rival car makers
to share models and cut
costs.
1989 to 1994: Toyota
Camry production continues at Port Melbourne but
Corolla assembly moves
to a Holden factory in
Dandenong from while
Toyota builds a new facility at Altona.
1995: Toyota car assembly moves to the new factory in Altona but Port
Melbourne continues to
make parts until 2006.
2000 to 2005: Toyota
Avalon
2006: Toyota components stop being built in
Port Melbourne.

2006 to today: Toyota
Aurion V6
2009 to today: Toyota
Camry Hybrid

Export highlights:

1986: Toyota Australia makes its first export
shipment of cars, a small
batch of Toyota Coronas
to New Zealand.
1995: Altona factory is
commissioned by Prime
Minister Paul Keating.
Toyota Australia secures
an initial $600 million
export order to Middle
East; the first cars are
dispatched in 1996. Toyota Australia continues to
export cars to the Middle
East until the last day of
production in 2017.
2007: The biggest year
of production for Toyota
in Australia, with 148,931
cars built, of which
97,601 were exported.
(Holden’s biggest year of
production was in 2004,
with 165,252 cars built,
of which 52,372 were exported).
2008: The biggest export
year for Toyota Australia, with 101,741 cars
shipped to the Middle
East of the 141,467 made
locally. (Holden’s biggest
export year was in 2005,
when 60,518 cars were
shipped primarily to the
US and Middle East).
2012: Toyota becomes
the first Australian car
manufacturer to export
more than 1 million vehicles — in August 2012 —
primarily shipped to the
Middle East, New Zealand
and the South Pacific Islands.
2013: Toyota Australia
exports its 1 millionth car
to the Middle East in September 2013 — 17 years
after the first car was
shipped there.
$1 billion: The value of export orders for Australian
made Toyota cars and
parts each year for the
past decade.
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Labor to spend $381m on Loophole will allow donations made in dying days of
federal election to stay secret
school works

Mark McGowan

WA Labor leader Mark
McGowan insists he can
afford a $381 million investment building new
schools and upgrading
existing ones if elected by
using “unallocated money” in the state budget.
A McGowan government
would build 10 new primary schools in Perth’s
outer suburbs and there
would be major investments in high schools
including new performing
arts centres.
The biggest funding goes
to John Forrest High
School in Morley and Balcatta High School, which
both get $50 million and
are both in marginal Liberal electorates Labor
needs to win the election.
“There is unallocated
money in the state budget
that we are going to put
towards new schools and
upgrading schools where
there are growing populations and older schools,”
Mr McGowan told reporters.
“It is unallocated, it is not
allocated to anything in
particular at this point in
time.”
However there was no
mention in Labor’s Investing in our Schools policy
document of the unallocated funds.
When Treasurer Mike Nahan delivered a mid-year
budget review before
Christmas, he said the

government needed its
$11 billion sale of 51 per
cent of utility Western
Power to be a debt circuit
breaker, providing both $3
billion for capital works
including schools - similar to Labor’s plan - and $8
billion to reduce debt.
The budget is tipped to
be $3.39 billion in the red
this year and state debt is
forecast to peak at near
$40 billion in 2020.
The Labor projects would
create more than 1350
new jobs, Mr McGowan
said.
He also said Labor would
review the planning methodology used for schools
in the growing corridors
of Perth, with some having to stagger assembly times with more than
1000 students.
Premier Colin Barnett
said Mr McGowan should
reveal how he would pay
for “multiple and extravagant” pledges across a
range of portfolios over
the past 12 months.
“This government has an
outstanding record in education,” Mr Barnett told
reporters.
“If we can sell half of
Western Power, we will
put $1 billion from that
sale into refurbishing old
schools.”.
“That cannot be matched
by Labor because Labor
cannot fund what they’re
promising.”

Political donations made
in the final days of last
year’s federal election
campaign will stay secret
for another 12 months,
with donors able to exploit a loophole that could
shield transactions worth
millions of dollars from
public scrutiny.
The Australian Electoral Commission will on
Wednesday release its
annual “financial disclosure returns” - data about
all donations, loans and
other financial assistance
given to the political parties during the 2015-16
financial year.
The National Australia
Bank has stopped donating to political parties,
concerned about the public perception.
The documents are expected to reveal for the
first time how much of his
own fortune Prime Minister Malcolm Turnbull contributed to the Liberal Party’s troubled campaign.
Some estimates have put
Mr Turnbull’s donation at
as high as $2 million.
The returns will capture
most of the eight week
election campaign but
there’s a loophole: donations given the day before
the July 2 poll, on polling
day itself or in its immediate aftermath, will not be
released until this time
next year - 20 months after the vote.
Publisher and donations
expert Stephen Mayne
said it would have been
easy for donors who
know their way around
the system to exploit the
loophole and suggested
as many as a third of donations could fall into that
category.
“We’ve never had an election on that cusp before,”
Mr Mayne said. “Donors
really do not like scrutiny
so it would have been very
easy for them to say ‘I will
give you a pledge now
but the money will come
through on July 1’.”
“So we’ll get a picture tomorrow - but we won’t get
the full picture until this
time next year.”
The loophole is another
example of the laxity of

Australia’s political financing system.
Under the latest AEC
rules, parties and donors are only required to
disclose donations over
$13,000 - anything under
that is considered “private”.
Donors can also split their
contributions to escape
scrutiny - for example, by
giving multiple payments
of $12,999 to more than
one branch of a party.
That means donors can
give six-figure donations
without it being made
public.
Labor and the Greens voluntarily declare any donations above $1000 - but
the Liberal Party, Nationals and most of the smaller parties do not.
Donors also make use
of so-called “associated
entities” - party-aligned
fundraising
vehicles,
think tanks or unions that
channel donations to the
parties but are not subjected to the same levels
of scrutiny in terms of the
source of their cash.
Last year almost 40 per
cent of the $173 million
that flowed to political
parties was considered
“dark money”, meaning
the source was not clear.
And donors who make
late disclosures, and
therefore dodge a lot of
scrutiny, face little penalty.
Political parties are not
required to provide audited financial statements
or balance sheets - even
to their own members meaning it’s impossible
to know how donations
are actually spent, Mr
Mayne said.
The chairman of Transparency International Australia, Anthony Whealy QC,
said the system needed
urgent reform.
“We’re going through a
stage now where democracy is under attack by
populism and the only
way we can counter that
is for the community to
have complete confidence in the democratic
institutions. Unless we
fix the political donations
system the community

will never have that confidence.”
The AEC data will also
reveal how much money
flowed to the parties from
foreign sources. The disclosure is the first since
Labor’s Sam Dastyari was
forced to resign from the
frontbench last year amid
furore over the influence
of Chinese donors on
Australian politics.
Opposition Leader Bill
Shorten on Tuesday repeated his pledge to
clamp down on foreign
donations and improve
transparency. He also

said it was about time
Australians were told just
how much Mr Turnbull
donated.”You’ve all asked
him. He’s always known
this day would come. Why
wait? Why hide behind a
technicality? It’s tricky,
it’s shifty – the Prime Minister owes Australians a
lot better than the bare
minimum,” he told the National Press Club.
Mr Turnbull has previously declined to reveal how
much he had donated and
said the figure would be
disclosed in accordance
with the Electoral Act.

A defiant Rod Culleton insists he will take his seat
in the Senate next week
unless a court tells him
otherwise, despite losing a
bid to retain his status as a
senator.
The former One Nation senator made an interim application to the High Court
to keep his privileges and
allowances as a senator
while the court determines
whether he was eligible to
have been elected in the
first place.
Justice Stephen Gageler
dismissed his application
on Tuesday afternoon.
But Mr Culleton insists he
will take his place in the
Senate when parliament resumes on February 7, unless a court order tells him
otherwise.
He was heartened by Justice Gageler referring to
him as “senator” in his
judgment in the High Court,
sitting as the Court of Disputed Returns in Canberra.
“It’s about having respect
for the law and having respect for the fellow senators and certainly having
respect for the constituents
and the Australian people,”
he told reporters outside
court.
“Until the court comes
down with an order, then
I’m still a senator.”
Mr Culleton’s lawyer, Peter

King, argued Attorney-General George Brandis and
Senate President Stephen
Parry had “overreached”
by ejecting him as a senator after the Federal Court
declared him bankrupt in
December.
He took issue with the government referring to Mr
Culleton in submissions as
“mister” instead of “senator”’.
Mr Culleton is awaiting a
High Court decision on
whether he was eligible
to stand for parliament in
2016 due to an existing larceny conviction.
In the meantime, he’s been
stripped of his West Australian Senate seat after the
Federal Court declared him
bankrupt on December 23.
Mr Culleton argues his removal as a senator has
been premature, because
he is challenging the bankruptcy.
Neil Williams SC, representing the attorney-general,
argued the interim application should be dismissed.
The nameplate outside Mr
Culleton’s parliamentary
office has already been removed.
The finance department
has also issued him a notice to move out of his
Perth office and hand back
equipment such as phones
and computers.

Culleton loses bid to keep
senator status
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Battlelines: Malcolm Turnbull warns of soaring electricity prices under Labor

Prime Minister Malcolm Turnbull will also hint at a breakthrough on more than $3 billion in welfare cuts that have
been stranded in the Senate since the 2014 budget. Photo: Andrew Meares

Soaring electricity prices
under Labor’s green energy agenda, a new attempt
to legislate «job-creating»
company tax cuts, and
new savings to fund more
affordable childcare are
shaping as key government battlelines in the
political contest this year
as Malcolm Turnbull prepares to outline his strategy on Wednesday.
The Prime Minister, under
growing pressure from
voter disaffection and
simmering discontent on
his right flank, will unveil
his objectives for 2017 at
the National Press Club
in Canberra, hoping to regain the political initiative,
silence internal critics,
and lay bare the dangers
to growth and household
budgets of the Labor alternative.
Malcolm Turnbull and Bill
Shorten are heading to the
press club to reinvigorate
their political stocks - but
history provides a salutary warning.
In a keenly anticipated nationally televised speech
pitched as «optimistic
but realistic» in tone, the
embattled Prime Minister
plans to pit his recipe for
jobs growth, lower business costs, and cheaper
energy prices, against
Bill Shorten’s plan for increased business regulation and an unaffordable
50 per cent renewable energy target by 2030.
«This isn’t an abstract
issue. Higher electricity
prices mean more pressure on household bud-

gets and businesses.
That’s why energy will be
a defining debate in this
Parliament. We’re determined to help families and
businesses by making
electricity affordable and
reliable; Labor’s policies
mean higher power prices
and energy insecurity,»
he will say, according to
notes provided.
The claim of higher costs
under Labor’s 50 per
cent renewable energy
target satisfies the twin
objectives of undermining support for Labor - as
proved by Tony Abbott’s
highly effective «python squeeze» campaign
against the carbon tax in
2010 - while feeding political «red meat» to the
Coalition’s anti-green-energy, right-wing base.
An assessment by the
Australian Energy Market
Regulator of the potential
cost of Labor’s rapid transition to renewable energy undertaken last year
concluded it could reach
almost $50 billion.
«Our preliminary estimates
are that around 25.4 gigawatts of new large-scale
renewables, representing
some $A48.2 billion of
new investment, would be
required to meet a 50 per
cent renewable electricity
target by 2030,» it said.
Labor rejects such claims
and argues the green
switch will actually new
create jobs and that the
costs of inaction on climate will be higher.
The Coalition campaign
risks further damage to

Mr Turnbull’s battered
personal standing because his stellar popularity at the time of his
ascendancy in 2015, was
comprised substantially
from his reputation as a
firm believer in driving
down carbon emissions.
Also central to his 2017
strategy, according to
the extract of his speech
provided, is a new commitment to fund childcare
through further cuts to
welfare, with Mr Turnbull
revealing that talks with
Senate crossbenchers
had been fruitful.
«When Parliament resumes, we will introduce
a new bill that combines
our childcare reforms with
the measures that will pay
for them. We have been
holding constructive discussions with the Senate
crossbench to ensure we
can provide a strong safety net, but deliver more
affordable, flexible and
available childcare.»
Mr Turnbull’s Press Club
speech comes just one
day after Mr Shorten
used the same platform
to set out Labor’s 2017
approach, which he had
described as having three
priorities: «jobs, jobs, and
jobs».
That is built around a significant re-commitment
to vocational training
through such measures
as:
• A business-unions-government skills summit if
elected.
• A guarantee that all Australians get access to ap-

propriate skills training.
• A mandated quota for apprentices, ensuring they
make up 1 in 10 jobs on
major public infrastructure and defence projects.
Mr Turnbull, who campaigned under the slogan
of «jobs and growth» in
last year’s election, will
acknowledge that has
been hard to deliver in the
current climate and that
economic insecurity is on
the rise.
«We have had a good run
over the last 25 years
of continued economic
growth, but the truth is
that there are many parts
of Australia where times
are not so good, where
jobs are scarce and prospects look less promising
than they were,» he will
say.
His answer, as it was in
the election, is to unburden business through
the proposed corporate
tax cuts, even though the
numbers in the Parliament
remain hostile.
«Years of research - much
of it commissioned by the
previous Labor government - has revealed a less
obvious but very important truth: company tax is
overwhelmingly a tax on
workers and their salaries.
That is why, if we had a 25
per cent business tax rate
today, full-time workers
on average weekly earnings would have an extra
$750 in their pockets each
and every year.»
The speech comes as
persistent regional unemployment combines with
global uncertainties and
an Australian economy
in transition, to threaten
public confidence, fuelling economic dislocation
and political interest in
populist alternatives such
as Pauline Hanson’s One
Nation party.
Having already seen the
loss of one minister to a
travel entitlements scandal, Mr Shorten used his
opportunity to advance
the so-called integrity

agenda, proposing a
Senate inquiry into the
benefits of a federal anticorruption watchdog; a
reduction in the threshold
for public disclosure of
political donations from
those above $13,200 currently down to just $1000;
and a tightening of politicians’ expenses rules
- the latter of which has

already been initiated by
Mr Turnbull.
On donations, Mr Turnbull is likely to face fresh
questions on Wednesday
because his speech coincides with the release of
donations data from the
2016 election, in which he
made significant personal
contributions to the Liberal Party.

PM hints at foreign donation
crackdown
Malcolm Turnbull has
hinted at banning foreign
donations in Australian
elections.
“Overseas events - as
well as those here in
Australia - have shown
us that the Australian
people must be confident
that our electoral process is free from foreign
intervention,” the prime

minister told the National
Press Club in Canberra
on Wednesday.
Mr Turnbull said a parliamentary committee is investigating the complex
issue, but he thinks Australians expect the government to ensure only
locals can seek to influence our elections. We
Recommend.

Thousands delay GP visit because of cost
More than 900,000 Australians put off going to
see their GP in the past
year because they were
worried about the cost.
A snapshot of Australia’s
healthcare sector by the
Productivity Commission
also found that 7.6 per
cent of people didn’t buy
their prescribed medi-

cations because of the
price.
People living in the ACT,
Tasmania and Western
Australia were the most
likely to have delayed
or not visited their GP in
2015/16 while Queenslanders were most likely
to put off buying medicatio

A Labor candidate in the
West Australian election
who was dismissed as a
Geraldton councillor last
year is abandoning her
bid to enter state politics.
Renee Ellis was seeking
an Upper House seat in
the Agricultural Region
amid fierce campaigning
by the Nationals but AAP

understands she’ll quit
later on Wednesday.
Her term as a City of
Greater Geraldton councillor was set to expire
in October 2019 but the
council
unanimously
passed a no-confidence
motion in her at a meeting
last September due to her
poor attendance.

Energy company Snowy
Hydro and renewable energy investor Equis will
develop a 100 megawatt
solar facility at Tailem
Bend, east of Adelaide.
The solar farm is expected
to begin operating in 2018
and will include large-

scale battery storage.
“This is an exciting opportunity for Snowy Hydro to
source renewable generation in South Australia to
complement our existing
capacity,” Snowy Hydro
chief executive Paul
Broad said.

WA Labor candidate to abandon
election bid

Big solar farm for South Australia
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