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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

اختلف  املشهد  ان  صحيح 
امس االول، يف عيد شفيع 
الطائفة املارونية القديس 
استعاد  حبيث  مارون 
بالعيد  التقليدي  االحتفال 
يف كنيسة مار مارون يف 
املكتملة  الصورة  اجلميزة 
رئيس  يتقدمها  للدولة 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
املشهد  هذا  ولكن  عون، 
املستعاد مل حيجب املنتظر 
االوضاع  تعقيدات  من 
الداخلية يف االيام املقبلة.
شباط  من  التاسع  يوم   
طغت عليه االحتفاالت بعيد 
جهة  من  مارون  القديس 
لوالدة  احلاشدة  واجلنازة 
»القوات  حزب  رئيس 

جعجع  مسري  اللبنانية« 
أخرى  جهة  من  بشري  يف 

يعود  وبعده  اليوم  ولكن 
املتمثل  الضاغط  اهلاجس 

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع 

لحوم الغنم والبقر 
الطازجة يوميا

مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا - 5 بعد الظهر منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

روسيا حتذر »األطلسي« من »احتكاكات مفاجئة«

أزمة التوصل اىل  قانون انتخاب جديد تعود اىل واجهة املشهد السياسي

احلكم أمام التحدي.. وال مؤشرات مشجعة يف األفق!

التتمة صفحة 31

أن  الكرملني  أعلن 
ستعمالن  وتركيا  روسيا 
تعاونهما  تعزيز  على 
سورية،  يف  العسكري 
جنود  ثالثة  مقتل  بعد 
غارة  يف  »خطأ«  أتراك 
قرب  الروسي  للطريان 
اقرتبت  حيث  الباب 
أنقرة  تدعمها  فصائل 
من االحتكاك مع القوات 

النظامية السورية.
قبل  الغارة  وجاءت   
حمادثات  من  ساعات 
وكالة   رئيس 
املركزية  االستخبارات 
األمريكية )سي آي أي( 
أنقرة  يف  بومبيو  مايك 
تفاهم  عن  أنباء  وسط 
حول  وأنقرة  واشنطن 

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

تكـريم لالعـالم.. أم حـفل اسـتقالل؟!

اخلارجية  وزير  نائب  حذر 
ألكسندر  الروسي 
ميشكوف، من أن حتركات 
)ناتو(  األطلسي  احللف 
حصول  خطورة  »تزيد 
يف  مفاجئة  احتكاكات 

أوروبا« مع عودة ملف نشر 
الصاروخية  الدرع  مكونات 
إثر  القارة،  يف  األمريكية 
إرسال احللف قوات إضافية 
»روسافوي«  قاعدة  يف 
وكشفه  رومانيا،  جنوب 

أخرى  قوات  لنشر  خططًا 
يف بولندا وأستونيا.

تهديد  النشر  »هذا  وزاد: 
األوىل  للمرة  نرى  إذ  لنا، 
منذ احلرب العاملية الثانية 

مقتل جنود أتراك 
»خطأ« يف غارة 

روسية
اللبنانية  الدبلوماسية  البعثات  تقيم  ان  نفهم ونتفهم 
يف  احتفاالت  وقنصليات،  سفارات  من  اخلارج،  يف 
املناسبات الوطنية، كعيد االستقالل، أو الدينية كعيدي 

امليالد والفطر..
نفهم ونتفهم ان يقوم سفري أو قنصل أو قائم بأعمال 
بتكريم اعالميي بلده يف االغرتاب، فهذا حق وواجب.. 

أليس االعالم السلطة الرابعة بل مرآة الوطن؟..
أليس االعالم سيف املظلوم يدافع عنه ويطالب حبقوقه 

التتمة صفحة 31

اىل  االنتخاب  قانون  بازمة 
الرمسي  املشهد  واجهة 
ازدياد  وسط  والسياسي 
الغموض حول ما تبقى من 

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

باحلائط وصالون مع غرفة سفرة وغريهما 
لالتصال: 0413222622

الرئيسان عون والحريري خالل القداس

الـحقيقة صــوت 
سعادة القائم باألعمال..

أنطونيوس بو رزق
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الوزير حاصباني خالل املقابلة
جملس  رئيس  نائب  أعلن 
العامة  الصحة  وزير  الوزراء 
العمل  بدء  حاصباني،  غسان 
بتوزيع اللجان بينه وبني رئيس 
احلكومة سعد احلريري، يف إطار 
نائب  صالحيات  على  احملافظة 
رئيس احلكومة، مشريا إىل أن 
»هذا الدور تارخيي ومعروف«، 
ومذكرا بأنه ترأس 3 جلان حتى 
سيتم  جلان  إىل  إضافة  اآلن، 
استحداثها من بينها جلنة تتعلق 
واحلكومة  الرقمي  باالقتصاد 
موضوع  »وهذا  اإللكرتونية، 

أساسي يعترب من األولويات«.
لربنامج  مقابلة  خالل  وشدد 
حمطة  على  الناس«  »كالم 
»أن  على  سي«،  بي  »أل 
أول  كانت  اللبنانية«  »القوات 
لتطبيق  يعمل  سياسي  فريق 
احلكومة اإللكرتونية اليت تقلص 
مليون   800 حبدود  الفساد 
دوالر سنويا«، منوها بـ«الدور 
مكتب  يلعبه  الذي  األساسي 
التنمية  لشؤون  الدولة  وزيرة 
اإلدارية عناية عز الدين يف هذا 

اجملال«.
مرسوم  أقرت  »احلكومة  وقال: 
توحيد رقم املواطن الذي ميكن 
يف  واحد  رقم  استخدام  عربه 
كل الوزارات واإلدارات العامة. 
وسنقوم بإحصاء عدد النازحني 
األرقام  الدولة  متلك  ال  الذين 
الكافية عنهم من ناحية وضعهم 
ناحية  من  وليس  اإلجتماعي 
واملواضيع  الدخول  تأشريات 
األمنية فقط، األمر الذي يساعد 
من  طلباته  حتديد  على  لبنان 

الدول املاحنة«.
وأضاف: »نقوم ببناء دولة حديثة 
للمستقبل، إذ جيب على لبنان 
كما  الرقمية  الثورة  يفوت  أال 
الصناعية«.  الثورة  عليه  فوت 
الرقمي  لالعالم  »إن  وتابع: 
وجيب  اجملال،  هذا  يف  أهمية 
به  املتعلق  القانون  يتناول  أن 
ما سيصبح عليه يف املستقبل، 
ويأخذ باالعتبار التحديات اآلتية 
إطار  يف  اإلنرتنت  عامل  من 

الثورة الرقمية«.
العامة  الصحة  وزير  وأعلن 
املقبل  األسبوع  »سيطلق  أنه 
للمعامالت،  املوحد  الشباك 
إلكرتونية  خدمات  وإضافة 
اإللكرتوني  املوقع  على  جديدة 
للوزارة«، مضيفا: »عندما تنجز 
املواطن،  قدمها  اليت  املعاملة 
املعامالت  تقديم  برنامج  يقوم 
رسالة  بإرسال  اإللكرتونية 
نصية إىل هاتف املواطن تعلمه 
أن  أجل  من  معاملته  بإجناز 
يأتي حينها إىل مكاتب الوزارة 

واستالم معاملته املنجزة«.
دفرت  أقدم  حاصباني  وعرض 
وزارة  يف  املعامالت  لتسجيل 
العام  إىل  يعود  وهو  الصحة، 
هكذا  ينعى  إنه  وقال   ،1936
دفاتر، آمال أن تتخلى عنها كل 

مؤسسات الدولة.
دراسة  يعد  أنه  عن  وأعلن 
الصحية  التغطية  شأن  يف 
الشاملة للمواطنني، مؤكدا انها 
التكلفة  حتديد  يف  »ستساعد 
السريع  العالج  تأمني  يف  كما 
ال  حبيث  املريض،  للمواطن 
يضطر لالنتظار ما سيجعله حباجة 

إىل عالج أكرب وأكثر تكلفة«.
وكشف أنه يعد خطة اسرتاتيجية 
الصحي  القطاع  لسياسة 
لبنان،  يف  واالستشفائي 
من   %87 من  »أكثر  إن  وقال 
اللبنانيني حيصلون على الطبابة 
أو  بشكل  الدولة  حساب  على 
بآخر، فالذين ال يتلقون العالج 
الوطين  الصندوق  حساب  على 
للضمان اإلجتماعي يلجأون إىل 
عبءا  يضع  ما  الصحة  وزارة 

كبريا على الوزارة«.
يقارب  ما  ندفع  »إننا  وقال: 
أدوية  على  لرية  مليارات   7.5
أجانب يف لبنان، وهذه التكلفة 
اإلمجالية يف العام 2016، وهي 
ال  إنسانية  حاالت  عن  كناية 
ميكن أن ندع اصحابها ميوتون، 
مغطى  املبلغ غري  هذا  أن  علما 
ويتم  األجنبية  اجلهات  قبل  من 
إدخال هؤالء األجانب عرب قرارات 
إنسانية من قبل وزير  استثناء 
الصحة، وما نقوم به اليوم هو 
من  إجنبية  جهات  مع  التعاون 

أجل تغطية هذه احلاالت«.
تصل  »عندما  يقول:  وتابع 
املالي  سقفها  إىل  املستشفى 
شهر  منتصف  يف  املوازنة  يف 
يتم  طارئة  حالة  وتأتيها  ما، 
استثنائي  بقرار  اإلستعانة 
األمر  هذا  ويراكم  الوزير  من 
الدفوعات املالية للمستشفيات. 
لذا تقوم بإعادة توزيع املوازنة 
بشكل  السقوف  ودراسة 
احلاالت  هذه  فيه  نتفادى 
أيضا  ونعمل  املستقبل،  يف 
املستشفيات  مع  بالتعاون 
األمحر  والصليب  اخلاصة 
الطوارئ  حاالت  على  اللبناني 
الكرتونية  آلية  خلق  أجل  من 

لضبط هذه املسألة«.
»مستحقات  أن  وأوضح 
تبلغ  املالية  املستشفيات 
موجودة  وهي  لرية،  مليار   37
مؤكدا  املالية«،  وزارة  يف 
البوار  مستشفى  ملف  متابعة 

واملستشفيات الباقية.

 حاصباني أعلن بدء العمل بتوزيع اللجان مع احلريري:

سنقوم بإحصاء عدد النازحني وجيب أال 
نفوت علينا الثورة الرقمية

فضل  علي  السيد  العالمة  زار 
اهلل، على رأس وفد من ملتقى 
للحوار  والثقافات  األديان 
أنطاكيا  بطريرك  والتنمية، 
للسريان  املشرق  وسائر 
األعلى  والرئيس  األرثوذكس 
العامل  يف  السريانية  للكنيسة 
الثاني،  أفرام  إغناطيوس  مار 
»سبل  يف  التداول  جرى  حيث 
تعزيز لغة احلوار والتواصل بني 
األديان واملذاهب، يف مواجهة 
اليت  والتعصب  التطرف  لغة 

تصيب العامل«.
»اجلهل  ان  اهلل  فضل  واعترب 
باآلخر سواء على املستوى الديين 
السياسي،  وحتى  الثقايف،  أو 
يؤدي إىل انتاج توترات وفنت، 
على  العمل  املطلوب  لذلك 
أتباع األديان  اللقاء بني  تعزيز 
السياسية  واملواقع  والثقافات 
كل  مواجهة  يف  معا  لنتعاون 
واقعنا  تهدد  اليت  الظواهر 

وعيشنا املشرتك«.
يعمل  من  »هناك  أن  ورأى 
القوة  مواقع  استنزاف  على 
الفنت  إثارة  خالل  من  لدينا 
البعد  بإعطائها  وتغذيتها 
طابعها  فيما  واملذهيب  الديين 
أو مصلحي، ومن هنا  سياسي 
جاء طرحنا ملبادرة إنشاء شبكة 
اليت هي  األهلي  االمان للسلم 
األهلي  اجملتمع  تعاون  نتاج 

واملدني«.
دورا  »هناك  أن  إىل  ولفت 
الدينية  املواقع  من  مطلوبا 
تعزيز  يف  يتمثل  والروحية 
واإلمياني  الروحي  البعد 
ظواهر  ملواجهة  والقيمي 
أخذت  اليت  والفساد  االحنراف 
جتتاح اجملتمع«. كما لفت إىل 

التنوع  على  احلفاظ  »ضرورة 
واإلسالمي  العربي  العامل  يف 
الساعية  املشاريع  ومواجهة 
اىل تفريغه من املسحيني وغري 
خدمة  ذلك  ويف  املسحيني، 
وملشاريع  الصهيوني  للكيان 
الكانتونات الطائفية واملذهبية 
يف  حروب  مشاريع  هي  واليت 

املستقبل«.
وطالب ب«ضرورة إخراج احلوار 
إىل  والديكور  اجملامالت  من 
حوار املصارحة واملكاشفة الذي 

جيعله منتجا ويؤدي دوره«.
املفاهيم  »حتويل  إىل  ودعا 
برامج  إىل  احلوارية  واالفكار 
نستطيع  حتى  مشرتكة  عملية 
التحديات  نواجه  ان  خالهلا  من 

اليت تعصف بأوطاننا«.
وختم فضل اهلل مهنئا الطائفة 
مار  عيد  مبناسبة  املارونية 
تكون  »أن  ومتمنيا  مارون، 
هذه املناسبة حمطة من حمطات 
يعيشها  اليت  واحملبة  السالم 
اللبنانيون، وأن يسود االستقرار 

ربوع لبنان واملنطقة«.
من جهته أكد أفرام الثاني على 
»أهمية دور الشباب واخنراطهم 
وورش  مشرتكة  أنشطة  يف 
تعزيز  على  تساعد  اليت  العمل 

العالقة بينهم ومتتينها«.
مناهج  دور  عن  حتدث  كما 
تنشئة  يف  الديين  التعليم 
اجلميع  حترتم  »واليت  األجيال 
بغض النظر عن دينهم، فهناك 
حاجة إىل العمل بقيم التسامح 
هذا  يف  اآلخر  على  واالنفتاح 
العنف  ميزقه  الذي  العامل 
والتعصب، وال مستقبل لنا يف 
وطننا إال العيش معا كمواطنني 

يف بلد واحد«.

 علي فضل اهلل زار افرام الثاني وهنأ بعيد مار مارون:
 إلخراج احلوار من اجملامالت والديكور

»التحرير  كتلة  عضو  أكد 
بزي  علي  النائب  والتنمية« 
موقف حركة »أمل« الواضح من 
اىل  مشريا  االنتخابات،  قانون 
املواقف  كل  من  »بالرغم  أنه 
املتشائمة اليت خترج يف االعالم 
اال أنه ال زال هناك أمل بقانون 
انتخابي يؤدي للتمثيل الصحيح 
الضيقة  الزواريب  من  وخيرجنا 

واالصطفافات الطائفية«.
كالم بزي جاء خالل رعايته حفل 
ختريج طالب الشهادات الرمسية 
الشهيد  معهد  يف  أقيم  الذي 
حسن قصري - طريق املطار، يف 

ذكرى انتفاضة 6 شباط حبضور 
السياسي  املكتب  من  أعضاء 
من  وحشد  التنفيذية  واهليئة 

الشخصيات واالهالي.
زينه  املعهد  مديرة  وحتدثت 
بوصي عن »مواكبة التطور يف 
واالستفادة  املعلوماتية  نظم 
ادارية  تنمية  حتقيق  يف  منها 
واجناز  املعهد  يف  مستمرة 
العمل على مستوى تقين خيدم 
واالدارية«،  الرتبوية  األهداف 
من  التحول  »انطالقة  معلنة 
االدارة  اىل  الورقية  االدارة 

االلكرتونية«.

بزي: ال زال هناك أمل بقانون انتخابي خيرجنا 
من االصطفافات الطائفية

فضل اهلل خالل زيارته مار اغناطيوس افرام الثاني

 فرجنية، يف دارته يف بنشعي، 
وزير الدولة السعودي لشؤون 
السبهان،  ثامر  العربي  اخلليج 
حضور  يف  اجتماع  عقد  حيث 
املساعد اخلاص للسبهان وليد 

االعالمي  واملسؤول  اليعقوب 
غسان  السعودية  السفارة  يف 
يف  حبث  ختلله  اسكندراني، 
واألوضاع  القضايا  جممل 

الراهنة.

فرجنية حبث والسبهان األوضاع الراهنة

فرنجية مستقبال الوزير السبهان

»قولنا  مجعية  رئيس  توجه 
القطان،  أمحد  الشيخ  والعمل« 
اهليئة  اجتماع  بعد  بيان  يف 
ل  بالتهنئة  للجمعية،  التنفيذية 
والعسكرية  األمنية  »األجهزة 
السيما جهاز األمن العام اللبناني 
مضنية  بأعمال  يقوم  الذي 
االرهابية  الشبكات  كشف  يف 
أمن  تستهدف  اليت  االجرامية، 
وأمان واستقرار لبنان واللبنانني 
املذهبية  انتماءاتهم  اختالف  على 

والطائفية«.
هؤالء  خطر  »إن  أضاف: 
ليس  هو  اجملرمني  التكفريين 
على طائفة أو مذهب يف لبنان، 

لبنان  على كل  وامنا خطرهم هو 
واللبنانني على اختالف انتماءاتهم 
واحلزبية  والطائفية  املذهبية 

والسياسية«.
قانون  موضوع  إىل  وتطرق 
»يكون  بأن  مطالبا  االنتخابات، 
وبذلك  النسبية،  أساس  على 
الذي  األمثل  القانون  يكون 
ألن  كافة،  اللبنانني  يناسب 
الشعب اللبناني يتطلع إىل متثيل 
سياسي وازن، وال يكون ذلك إال 
على أساس النسبية ولبنان دائرة 
التمثيل  يكون  وبذلك  واحدة، 
ولكل  السياسني  لكل  العادل 
القيادات واألحزاب السياسية«.

 القطان نوه بكشف شبكات ارهابية: خطرها على كل لبنان

هنأت جبهة العمل اإلسالمي، يف 
الذكرى ال38 النتصار الثورة يف 
اإليرانية،  االسالمية  اجلمهورية 
مرشد الثورة السيد علي اخلامنئي، 
حسن  الشيخ  اجلمهورية  رئيس 
حممد  اخلارجية  وزير  روحاني، 
اجلمهورية  سفري  الظريف،  جواد 
وأركان  فتحعلي  حممد  لبنان  يف 

السفارة والعاملني فيها.
ايران  »أن  ولفتت يف بيان اىل 

مدت يد العون للشعب الفلسطيين 
املظلوم قدر استطاعتها ودعمته 
بشتى  زالت  وما  معه  وتضامنت 
واألساليب  واالمكانات  الطرق 
مشيدة  واملشروعة«،  املتاحة 
حمور  جانب  إىل  ب«وقوفها 
املقاومة يف املنطقة يف مواجهة 
واالرهاب  الصهيوني  االرهاب 
التكفريي الذي يفتك جبسد األمة 

ويعمل على شرذمتها«.

 جبهة العمل اإلسالمي هنأت ايران بذكرى انتصار ثورتها

اجتماعه  الوطين«  »اللقاء  عقد   
السابق  الوزير  دارة  الدوري يف 
عبدالرحيم مراد وأصدر بيانا تناول 
اليت  السياسية  »التجاذبات  فيه 
القوانني  مناقشة مشاريع  ترافق 
االنتخابية«، ورأى أن »ال حل إال 

باعتماد النسبية الكاملة يف إطار 
لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويف 
إطار احملافظات  األدنى يف  احلد 
وفق ما نص عليه اتفاق الطائف 
وعدم رسم دوائر انتخابية يتحكم 

بها أطراف سياسيون«.

اللقاء الوطين طالب بالنسبية مع الدائرة الواحدة

للتيار  العام  األمني  طالب   
األسعد،  معن  احملامي  األسعدي 
»رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
انتخاب  بقانون  بالتمسك  عون 
نسيب غري مشروط، وغري مفصل 
يراعي  وأن  أحد،  قياس  على 
وليس  واملواطن  الوطن  مصلحة 

الزعيم  هذا  وهواجس  خصوصية 
أو ذاك«، معتربا »ان أي فربكة 
اللبنانيني  إلرادة  مزور  لقانون 
كبرية  انتكاسة  ستشكل 
العهد وتعرض اجمللس  النطالقة 
واملساءلة  للمحاسبة  املنتخب 
فاقدا  العتباره  والدولية  احمللية 

االسعد: لقانون نسيب وغري مفصل على قياس أحد

للتحالف  العام  األمني  رأى 
األيوبي  أمحد  اإلسالمي  املدني 
»التحالف  وفد  مشاركة  خالل 
اليوم  يف  اإلسالمي«  املدني 
يف  هوييت«  »وطين  السعودي 
زيارة  »أن  السعودية   السفارة 
إىل  السعودي  امللكي  املوفد 

إىل  السبهان  ثامر  الوزير  لبنان 
لبنان واجلولة اليت قام بها على 
تبشر  اللبنانيني،  املسؤولني 
اإلستقرار  من  جديدة  مبرحلة 
واستعادة التوازن لصاحل مشروع 
الدولة يف وجه مساعي السيطرة 
والنفوذ امليليشيوي يف البلد«.

 االيوبي: زيارة السبهان تبشر مبرحلة جديدة من اإلستقرار



Page 3صفحة 3     

لبنانيات

امس  املارونية  الطائفة  احتفلت 
مؤسسها  بعيد  اخلميس،  االول 
القديس مارون، واقيم االحتفال 
اليت حتمل  الكنيسة  املركزي يف 
اجلميزة  حملة  يف  القديس  اسم 
رئيس  حضور  يف  بريوت،  يف 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
الشامي  ناديا  السيدة  وعقيلته 
النواب  جملس  رئيس  عون، 
ميشال  بالنائب  ممثال  بري  نبيه 
الوزراء  جملس  رئيس  موسى، 
امني  الرئيس  احلريري،  سعد 
اجلميل، الرئيس ميشال سليمان 
الرئيسني  عقيليت  وعقيلته، 
السيدة  اجلميل  بشري  السابقني 
صوالنج والياس اهلراوي السيدة 
احلسيين،  حسني  الرؤساء  منى، 
سالم،  ومتام  السنيورة  فؤاد 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
السابق مسري مقبل، نائب رئيس 
ميشال  االسبق  النواب  جملس 
باسيل،  جربان  الوزراء  معلولي، 
خوري،  غطاس  التويين،  نقوال 
الصراف،  يعقوب  رفول،  بيار 
اواديس  خليل،  ابي  سيزار 
كدانيان، طارق اخلطيب، يوسف 
فنيانوس، عناية عز الدين ورائد 
خوري، عميد السلك الديبلوماسي 
املونسنيور  البابوي  السفري 
السلك  وافراد  كاتشا  غربيال 
عدد  واجانب،  عرب  سفراء  من 
والنواب  السابقني  الوزراء  من 
رئيس  والسابقني،  احلاليني 
الدكتور  الدستوري  اجمللس 
جملس  رئيس  سليمان،  عصام 
جان  القاضي  االعلى  القضاء 
التمييزي  العام  املدعي  فهد، 
عميد  محود،  مسري  القاضي 
حبيس،  جوزف  القنصلي  السلك 
قائد اجليش العماد جان قهوجي 
وقادة االجهزة االمنية وعدد كبري 
نقباء  ومن  العامني  املدراء  من 
املهن احلرة والقضاة واحملافظني 
من  وحشد  البلديات،  ورؤساء 

املؤمنني.
وكان عون قد وصل اىل الكنيسة 
الظهر،  قبل  عشرة  احلادية  يف 
لواء  من  كتيبة  التحية  له  فأدت 
عزفت  فيما  اجلمهوري،  احلرس 
الوطين  النشيد  اجليش  موسيقى 
عون  واستعرض  التعظيم.  وحلن 
يف  وكان  التشريفات،  كتيبة 
العام  اجمللس  رئيس  استقباله 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
مدخل  اىل  رافقه  الذي  اخلازن 
املطران  به  رحب  حيث  الكنيسة 
وسط  اجلميع  ودخل  مطر، 
الرتاتيل اىل الكنيسة اليت غصت 
بالشخصيات الرمسية والسياسية 
والديبلوماسية والثقافية، وتعاىل 
والسيدة  بعون  ترحيبا  التصفيق 

االوىل.
ويذكر أن هذه هي املرة االوىل 
اليت حيضر فيها رئيس اجلمهورية 
قداس مار مارون منذ العام 2014 
ما  وهو  الرئاسي،  الشغور  حني 
اشار اليه رئيس اساقفة بريوت 
املارونية املطران بولس مطر يف 
اجلمهورية  رئيس  خماطبا  عظته 
كرسيا  حبضوركم  »مألمت  قائال: 
عيدين  مناسبة  باألمس يف  شغر 
مماثلني ومتتاليني، بعد أن مألمت 
والشعب،  والدولة  الوطن  لبنان 
للجمهورية،  رئيسا  بانتخابكم 

 عون واحلريري وممثل بري حضروا قداس مار مارون يف اجلميزة
 مـطر مـخاطبا رئيـس الـجمهورية: مـألمت بانتخابـكم الـوطن والـدولة والشـعب

سفينته،  بقيادة  وطيدا  رجاء 
إىل  املخلصني،  معاونيكم  مع 
وضع تغيريي جديد وسالم زاهر 

أكيد«.
وقد عاون مطر يف الصالة النائب 
العام البرشية بريوت املونسنيور 
الرعية  كاهن  مرهج،  جوزف 
وعدد  صاحل  ابي  ريشار  اخلوري 
من املطارنة واالساقفة وممثلون 
الكاثوليكية  الكنائس  عن 
والروم  واالرمنية  واالرثوذكسية 

الكاثوليك والقبطية.
مطر

وبعد االجنيل، القى مطر عظة جاء 
فيها:

أبينا  العيد يف ذكرى  فرحة  »إن 
الناسك،  مارون  مار  وشفيعنا 
مضاعفة،  فرحة  العام  هلذا  هي 
هي  وافتخارا.  عزة  قلوبنا  متأل 
محلت  روحية  مجاعة  فرحة  أوال 
امسه يف التاريخ، وكنيسة يعلن 
سنة  احلالية  السنة  بطريركها 
أبنائها  من  وللشهداء  للشهادة 
خباصة  وهي  اإلميان.  سبيل  يف 
فرحة حبضوركم يا فخامة الرئيس 
مع السيدة األوىل عقيلتكم وإىل 
االمتنان  بوافر  مشكورين  جانبكم 
جملس  رئيس  دولة  والشكر، 
النواب األستاذ نبيه بري، ودولة 
رئيس جملس الوزراء الشيخ سعد 
شرفتمونا  وقد  احلريري.  الدين 
القداس  هذا  يف  باملشاركة 
حوالي  منذ  يقام  الذي  التقليدي 
عيد  يوم  يف  الزمن  من  قرن 
الكنيسة  ويف  مارون،  القديس 
قلب  يف  امسه  على  املرفوعة 
عاصمتنا بريوت. فمألمت حبضوركم 
مناسبة  باألمس يف  كرسيا شغر 
بعد  ومتتاليني،  مماثلني  عيدين 
والدولة  الوطن  لبنان  مألمت  أن 
رئيسا  بانتخابكم  والشعب، 
بقيادة  وطيدا  رجاء  للجمهورية، 
سفينته، مع معاونيكم املخلصني، 
وسالم  جديد  تغيريي  وضع  إىل 

زاهر أكيد.
ونتقدم أيضا بالشكر اخلالص من 
أبينا صاحب الغبطة والنيافة، مار 
بطريرك  الراعي،  بطرس  بشارة 
الكلي  املشرق  وسائر  إنطاكية 
الطوبى لتمثله فيما بيننا بسيادة 
الصياح  بولس  املطران  أخينا 
سيادة  ومن  االحرتام،  السامي 
غربياله  املطران  البابوي  السفري 
إلينا حبضوره  ينقل  الذي  كاتشا 
البابا  قداسة  أدعية  اجلليل 
فرنسيس وبركته األبوية للبنان.

املطارنة  إلخواننا  نشكر  كما 
وألصحاب  الكنائس  ورؤساء 
واملعالي  والدولة  الفخامة 
الدول  وسفراء  والسعادة 
والسلطات  القنصلية  واهليئات 
العسكرية  والقيادات  القضائية 
حضورهم  كافة  املدنية  واملراجع 
معنا يف هذا القداس ومشاركتهم 
يف  لنبقى  الصالة  يف  إيانا 
فرحة  الدوام  على  موفورة  بالدنا 

األعياد.
الرئيس،  فخامة  يا  نصلي  وإننا 
لكي يكون عهدكم امليمون الذي 
يف  تلوح  احللوة  تباشريه  بدأت 
يف  التوفيق  كل  موفقا  األرجاء، 
خدمة لبنان. ونعرب عن االعتقاد 
الذي نلمسه عند املواطنني، بأن 
محلكم  الذي  العريض  التوافق 
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النيابي، ويف أفئدة  يف اجمللس 
سدة  إىل  وانتظاراته،  الشعب 
صدفة،  وليد  يكن  مل  الرئاسة، 
ظرفية  حتالفات  خالصة  وال 
حقيقيا  جتديدا  كان  بل  عابرة، 
من قبل اللبنانيني مليثاق عيشهم 
يقوي  أن  الذي من شأنه  الواحد 
ويدعم  ويصونها،  الوطن  وحدة 
املشاركة احلقة يف صنع املصري 
القيم  أمسى  على  معا  واحلفاظ 
جيسدها  اليت  والوطنية  الروحية 

لبنان.
مل  الفخامة،  صاحب  يا  فأنتم، 
خلدمة  إال  املوقع  هذا  إىل  تأتوا 
واحلياة،  العمر  نذرمت  وما  لبنان، 
وقد  لبنان.  على  للحفاظ  إال 
أوضحتم بأبهى صورة يف خطاب 
قسمكم الدستوري أن لبنان الذي 
تقصدونه هو »لبنان القوي املوحد 
لكل أبنائه، لبنان احلرية والكرامة، 
لبنان السيادة واالستقالل، لبنان 
لبنان  واالزدهار،  االستقرار 
لبنان  أي  والرسالة،  امليثاق 
الذي يؤمن به مجيع اللبنانيني«. 
فإنهم  اللبنانيني،  جهة  من  أما 
أمام  معكم  أنهم  اليوم  يشعرون 
تأتي  جديدة،  تارخيية  فرصة 
إلقامة  سابقتني  فرصتني  بعد 
دولتهم يف العصر احلديث، هما 
لبنان  إعالن  فرصة  التوالي  على 
وفرصة   1920 العام  يف  الكبري 
الناجز  الوطين  االستقالل  حتقيق 

يف العام 1943.
الكبري  لبنان  إعالن  كان  لقد 
الدولة  لقيام  الفرص  هذه  أوىل 
بالنا قرونا قبل  اليت سكنت يف 
أن تولد على أرض الواقع. وقد 
والتضحيات  اجلهود  من  كلفت 
ما  واألجداد  اآلباء  بذهلا  اليت 
قيمة  كلها  األمثان  فوق  جيعلها 
وقدرا. ولقد وضعنا مع نشوئها 
للبالد يبقى يف املنطقة  دستورا 
يكرس  إذ  الدساتري،  أهم  من 
للمعتقد  كاملة  حرية  دفتيه  يف 
بني  املتساوية  املواطنة  ويؤكد 
أفراد الشعب ومجاعاته مع احرتام 
خصوصياتهم. إال أن هذه احلقبة 
واكب  انتداب  مع  تالزمت  قد 
السياسية كدولة.  حياتنا  بدايات 
البالد  لنا  قدمته  مبا  إقرارنا  ومع 
خدمات،  من  املنتدبة  الصديقة 
أن  عليها  كان  احلقبة  هذه  لكن 
تطوى لتطل علينا احلياة باستقالل 

ناجز ومسؤولية كاملة.
لبنيان  الثانية  الفرصة  وجاءت 
الدولة مع استقالل البالد. فقطعنا 

الوطن،  هيكلة  شوطا حمرتما يف 
ويف إرساء دولة احلق فيه. لكن 
بعد  كانت  اليت  التباينات  بعض 
مفاهيم  حول  األذهان  يف  عالقة 
نظم  وحول  واالنتماء،  اهلوية 
أعاقت  قد  احلكم،  يف  املشاركة 
صعيد.  غري  على  الدولة  مسرية 
وجنم عن اخلالفات املستمرة من 
إقليمية  ضغوط  وعن  جرائها، 
هزات  البالد  عرفت  أن  شتى، 
ستني  مدى  على  تقطعت  خطرية 
بالتحرر  بدأنا  وقد  السنوات.  من 
الوطين  االتفاق  بعد  ذيوهلا  من 
قدم  الذي  الطائف  يف  املعقود 
فرصة لعودة الوطن والدولة إىل 

حياة طبيعية خلري اجلميع.
هذا  إطاللة  يف  اليوم  رأينا  وإن 
الثالثة  الفرصة  اجلديد  العهد 
بالدنا  الدولة يف  إلرساء  واألهم 
هلا  تضمن  راسخة  أسس  وعلى 
تطبيق  فألن  واالستمرار،  احلياة 
بني  أصبح  املعقودة  االتفاقات 
وعلى  أنفسهم  اللبنانيني  أيدي 
وألن  وحدهم،  مسؤوليتهم 
قد  كان  اليت  الوطنية  الشراكة 
أصابها وهن أصبحت اليوم قادرة 
على الفعل، وألن املصاحلات اليت 
جرت يف جمتمعنا قد القت ارتياحا 
أجل  من  احلوارات  وألن  كبريا، 
السلم األهلي تستكمل بكل جدية 
فيهم  جدد  ما  وهذا  وإخالص. 
العزم على التوافق والرضى، وما 
الدولة  بأن  القناعة  عندهم  رسخ 
لكل  الواقي  السقف  وحدها  هي 

الوطن ولكل املواطنني.
يف  تدق  احلقيقة  ساعة  إنها 
الضمائر.  حنايا  ويف  أمساعنا 
فهذا الوطن العزيز الغالي، الذي 
جيسد مشروعا إنسانيا ال مثيل له 
يف املنطقة كما يف العامل أمجع، 
يتم  مل  ما  مبتغاه  إىل  يصل  لن 
وعادلة  قادرة  دولة  بنيان  فيه 
الواحد وحتميه،  تثبت قيم عيشه 
وترعى الشراكة الكاملة يف حكمه، 
بكل  ألهله  احلياة  وسائل  وتؤمن 
واالجتماعية  السياسية  أبعادها 
العمل  هذا  إن  واالقتصادية. 
اإلنقاذي املنتظر منذ مئة عام إىل 
التأجيل وال  اآلن، مل يعد حيتمل 
التسويف. لكننا واحلمد هلل نضع 
يف قلوبنا رجاء جديدا بالنجاح ألن 
أهلنا ومسؤولينا على حد سواء قد 
القناعة احلامسة  وصلوا إىل هذه 
وحوارهم  الصادق  تضامنهم  بأن 
وهذه  احلسنة،  ونواياهم  البناء، 
حييونها  اليت  التفاؤلية  االندفاعة 

اليوم ستساعدهم على ختطي كل 
فيجب  ومطباته.  املاضي  صعاب 
أال نرتاجع أمام أي مأزق وأال نوفر 
جهدا وال إرادة للوصول يف األيام 
قانون  املقبلة إىل وضع  العشرة 
أنفسهم فيه  انتخابي جيد اجلميع 
أياما  املسؤولون  سهر  ولو  حتى 
وليالي، دون انقطاع، وصوال إىل 

تأمني مصلحة لبنان.
أما علمنا السيد املسيح، له اجملد، 
فمثل  اجلبال؟  ينقل  اإلميان  أن 
اللبنانيني  يدع  لن  اإلميان  هذا 
خيسرون بالدهم إن كانوا بربهم 
قوة  باحلسبان  فلنضع  مؤمنني. 
شؤون  تسيري  يف  السماء  نفح 
أولياء  من  العرب  ولنأخذ  األرض؛ 
مارون  القديس  اهلل مجيعا، ومن 
سكبت  فمثلما  عيده.  يف  اليوم 
القديس  هذا  قلب  اهلل يف  حمبة 
ودفعته  لعباده  احملبة  من  مزيدا 
لنفوسهم  اخلدمة  من  مزيد  إىل 
شفاءات  عرب  ألجسادهم  كما 
عجائبية، ما جعل الناس يتحلقون 
حوله إىل أن صاروا أمة وكنيسة 
للحرية  بعشقها  عرفت  بطريركية 
مع  فأسهموا  الصادقة،  ولألخوة 
األرض يف  هذه  على  إخوان هلم 

لبنان،  امسه  مجيل  وطن  بناء 
لبعض،  بعضنا  فإن حمبتنا  هكذا 
حيال  بعضنا  حنملها  اليت  والثقة 
إىل  تقودنا  أن  بد من  ال  بعض، 
إنقاذ لبنان وإىل التمسك به وطنا 
واحدا جلميع أبنائه. فهذا اإلنقاذ 
هو عمل إمياني وروحي أوال وفعل 
أن  قبل  وجمتمعة،  جامعة  إرادة 
يكون عمال سياسيا حبتا. فالروح 
يف لبنان هو املبتدأ أما السياسة 

فهي على أهميتها مبثابة اخلرب.
مجيع  فإن  مارون  صورة  وعلى 
بالدعوة  إلينا  يتوجهون  األولياء 
بذلك  ألننا  وطننا  إلنقاذ  عينها 
يدا  كلنا  فلنكن  نفوسنا.  ننقذ 
واحدة من أجل لبنان ولنعمل على 
انطالقة شفافة هلذا الوطن تفخر 
بها أجيالنا الطالعة، ولنجعله قادرا 
وال  مجيعا،  أبنائه  احتضان  على 
واملعوزين،  الفقراء  منهم  سيما 
املنطقة  رسالته يف  تأدية  وعلى 
فيها  األخوي  التعايش  خلري 
وكم  والسالم.  الصلح  وصناعة 
صار فخرنا كبريا بأن هذا الوطن 
حياة  يف  هامشيا  ظنوه  الذي 
املنطقة قد صار هلا حجر الزاوية 
واملثل واملثال يف التفتيش هلا 

عن مستقبل إنساني أكيد.
بالدموع  ألجله  نزرع  وطنا  إن 
بالفرح.  الغالل  فيه  سنحصد 
نسأل  فاهلل  العيد.  يكتمل  هكذا 
طلباتنا،  يستجيب  أن  وجل  عز 
على  العيد  هذا  مثل  يعيد  وأن 
مجيع  وعلى  مارون  أبناء  مجيع 
اللبنانيني وعلى املنتشرين منهم 
يف كل مكان من األرض، ساكبا 
على مجيعنا فيضا سخيا من نعمه 

وبركاته. آمني«.
التهاني بالعيد

اليت  والصلوات  القداس  وبعد 
والسالم،  لبنان  نية  على  رفعت 
االوىل  والسيدة  عون  توجه 
واحلريري ومطر والصياح وكاتشا 
الكنيسة  صالون  اىل  واخلازن 

حيث تقبلوا التهاني بالعيد.

الرئيسان عون والحريري خالل االحتفال بعيد مار مارون

انتقلـت الـى رحمتـه تعـالـى فـي لبنـان والـدة 
رئيـس حـزب القـوات اللبنـانيـة الـدكتـور سميـر 

جعجـع

 السيـدة مـاري حبيـب جعجـع
 يـدعـو حـزب القـوات اللبنـانيـة استـراليـا - 
سيـدنـي للمشـاركـة فـي الـذبيحـة االلهيـة 

لـراحـة نفسهـا يـوم االربعــاء فـي 15 الجـاري 
السـاعـة السـادسـة مسـاء فـي كنيسـة مـار 

شـربـل بـانشبـول - سيـدنـي. 
تقبل التعـازي بعـد الـذبيحـة االلهيـة علـى 

مـدخـل الكنيسـة.
مكتــب االعــالم

وفـاة والـدة رئيـس حـزب القـوات 
اللبنـانيـة 

الـدكتـور مسيـر جعجـع
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ظهر  بعد  من  الثانية  عند  أقيمت 
صالة  اخلميس،  األول  امس 
اجلنازة لراحة نفس والدة رئيس 
ماري  اللبنانية«  »القوات  حزب 
مار  كاتدرائية  يف  جعجع،  حبيب 
سابا يف بشري، وترأس اجلنازة 
الكاردينال  املاروني  البطريرك 
ممثال  الراعي  بطرس  بشارة  مار 
على  العام  البطريركي  بالنائب 
جبة بشري املطران مارون العمار 

مبعاونة لفيف من الكهنة.
رئيس  جانب  اىل  الدفن  حضر 
حزب القوات مسري جعجع وعقيلته 
من:  كل  جعجع،  سرتيدا  النائب 
ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس 
عون ممثال بالوزير جربان باسيل، 
بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس 
عاطف  الدكتور  بالنائب  ممثال 
سعد  احلكومة  رئيس  جمدالني، 
غطاس  بالوزير  ممثال  احلريري 
اجلميل  أمني  الرئيس  خوري، 
الكتائب  حزب  برئيس  ممثال 
الرئيس  اجلميل،  سامي  النائب 
بالوزيرة  ممثال  سليمان  ميشال 
السابقة أليس شبطيين، الرئيس 
بالنائب  ممثال  السنيورة  فؤاد 
الرئيس  فتفت،  أمحد  الدكتور 
بالوزير  ممثال  ميقاتي  جنيب 
بطريرك  الداعوق،  وليد  السابق 
السريان الكاثوليك األنطاكي مار 
يونان  الثالث  يوسف  اغناطيوس 
بيلوني،  أنطوان  باملطران  ممثال 
نائب رئيس جملس النواب فريد 
احلكومة  رئيس  نائب  مكاري، 
حاصباني،  غسان  الصحة  وزير 
وبيار  خليل  ابي  سيزار  الوزراء 
الرياشي وبيار  بو عاصي وملحم 
لشؤون  الدولة  وزير  رفول، 
اخلليج العربي يف وزارة اخلارجية 
السعودية ثامر السبهان، رئيس 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
النائب وليد جنبالط ممثال بتيمور 
كنعان  ابراهيم  النواب  جنبالط، 
واكرم شهيب وهنري حلو ونقوال 
وحممد  رحال  ورياض  غصن 
وايلي  عدوان  وجورج  الصفدي 
كريوز وانطوان زهرا وفادي كرم 
وجوزيف املعلوف وطوني بو خاطر 
وشانت جنجنيان، النائب بطرس 

حرب ممثال مبجد حرب.
العماد  اجليش  قائد  أيضا  حضر 
وليد  بالعميد  ممثال  قهوجي  جان 
نائلة  السابقون  الوزراء  السيد، 
وطوني  ورده  وسليم  معوض 
اللواء  السابق  الوزير  كرم، 
السابقان  النائبان  ريفي،  أشرف 
املدير  عون،  وسليم  سكر  نادر 
العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
بالعميد  ممثال  بصبوص  إبراهيم 
جهاد احلويك، املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم ممثال 
املدير  أيوب،  رميون  بالعميد 
جورج  اللواء  الدولة  المن  العام 
قرعة ممثال بالعميد روبري جاسر، 
العميد  اجليش  خمابرات  مدير 
نزار  باملقدم  ممثال  ضاهر  كميل 
غصن، قائد الدرك جوزيف احللو 
ممثال بالعقيد جوني داغر، مديرة 
»الوكالة الوطنية لالعالم« السيدة 
لور سليمان صعب، نائب رئيس 
احلزب التقدمي االشرتاكي كمال 
معوض، أمني سر احلزب التقدمي 
مسؤول  ناصر،  ظافر  االشرتاكي 
االشرتاكي  احلزب  يف  الداخلية 
وليد  داليا  احلسن،  ابو  هادي 
التغيري«  »حركة  رئيس  جنبالط، 
حركة  رئيس  حمفوض،  ايلي 

جنازة رمسية وشعبية لوالدة رئيس القوات يف بشري وجعجع تقبل التعازي من السبهان وتلقى برقيات من جنبالط وكاغ

نائب  احلاج،  رازي  »املستقلون« 
رئيس املؤسسة املارونية شارل 
للكنائس  العام  األمني  احلاج، 
وسوريا  لبنان  يف  االجنيلية 
طرابلسي،  إدغار  القسيس 
القوات  حلزب  العامة  األمينة 
سركيس  شانتال  الدكتورة 
واملصاحل  املناطق  ومسؤولو 
سياسية  وشخصيات  والقطاعات 
وعسكرية  ودينية  وديبلوماسية 
وقضائية ونقابية وإعالمية وفنية 
ورؤساء  بلديات  احتاد  ورؤساء 
شعبية  وحشود  وخماتري  بلديات 

وحزبية من خمتلف املناطق.

الرقيم البطريركي
تال  املقدس،  اإلجنيل  قراءة  بعد 
أمني سر البطريركية املارونية األب 
البطريركي  الرقيم  ورشا  رفيق 
تشمل  الرسولية  »الربكة  وقال: 
جوزيف  االعزاء:  وبناتنا  ابناءنا 
مسري  الدكتور  وشقيقه  جعجع 
املرحومة  أوالد  نهاد،  وشقيقته 
أرملة  جعجع  اخلوري  حبيب  ماري 
جعجع،  يوسف  فريد  املرحوم 
واوالد  وشقيقتها  وشقيقها 
املرحومتني شقيقتيها، وعائالتهم 
يف  وانسبائهم  ذويهم  وسائر 

الوطن واملهجر احملرتمني«.
ارض  وطئنا  إن  »ما  وتابع: 
املساء،  عند  االثنني  روما  مطار 
الشديد  باألسى  تلقينا  حتى 
الشيخة  عزيزتكم  وفاة  خرب 
الوالدة  ماري،  املرحومة  اجلليلة 
اىل  فخلدنا  والنسيبة.  والشقيقة 
واعربنا  نفسها،  لراحة  الصالة 
اهلاتف  عرب  احلارة  تعازينا  عن 
البنها الدكتور مسري رئيس حزب 
القوات اللبنانية ولزوجته النائب 
سرتيدا، ومن خالهلما جلميع افراد 

العائلة االحباء«.
ابنة  ماري  »املرحومة  أضاف: 
بشري،  من  كرميني  وبيت  عائلة 
املدينة املارونية العريقة الرابضة 
كالنمور على اقدام جبل أرز الرب، 
املقدس.  الوادي  مشارف  وعلى 
الطيبة  ارضها  أبناؤها  جبل  وقد 
عرب  املقاومة  ودم  اجلبني  بعرق 
فاكتسبوا  واالستشهاد.  التاريخ 
صالبة خشب األرز، ومترسوا على 
احلياة  حمن  بوجه  الصمود  قوة 
الذي  كاألرز  الزمن،  وصعوبات 
يتشدد صالبة باشتداد العواصف 
تربت  الثلوج.  وتراكم  والرياح 
يف البيت الوالدي، بيت املرحوم 
حبيب اخلوري جعجع، على االميان 
االخالقية  والقيم  والصالة 
شقيق  جانب  اىل  والوطنية، 
معهم  نسجت  شقيقات  وثالث 

األخوية،  احملبة  عالقات  افضل 
ليلى  الشقيقتني  ان  وآملها 
وشفيقة سبقتاها اىل بيت اآلب، 

فتعزت بأسرتيهما«.
الزواج  بسر  »ارتبطت  وتابع: 
صاحل  حياة  بشريك  املقدس 
هو  وحمب،  وصلب  ومؤمن 
املرحوم فريد يوسف ملحم جعجع، 
معاون اول يف اجليش اللبناني. 
رضية،  هنية  حياة  معا  فعاشا 
واالبنة  االبنني  بثمرة  اهلل  باركها 
العائلة  تقاليد  على  ربياهم  وقد 
واملدني،  الكنسي  برتاثها  الغنية 
واالخالقية  الروحية  القيم  وعلى 
والعلم، ما مكنهم من شق خطهم 
يف احلياة. وفرحا بهم يؤسسون 
ماري،  عائالت رضية. واملرحومة 
وصمودها  بصالتها  متيزت  اليت 
واتكال  رجاء  عالمة  هلم  شكلت 
البنها  اإلهلية:  العناية  على 
يف  حماضر  استاذ  وهو  جوزيف 
الواليات املتحدة االمريكية، وقد 
بعد  الوالدة  لوداع  خصيصا  اتى 
ان تفقدها مرارا يف عز مرضها، 
خمتلف  يف  »احلكيم«  والبنها 
باملصاعب  اململوءة  حياته  مراحل 
بالقرارات  غنية  ولكن  التدرجيية 
السياسية والوطنية الكبرية. إنها 
اللبنانية  باملقاومة  بدأت  مراحل 
سنة  لبنان  يف  احلرب  بداية  يف 
1975 ثم مبخاض القوات اللبنانية 
يف الثمانينات، ومن بعدها تعيينه 
يف  وزيرا  التسعينات  بداية  يف 
واستقالته  متتاليتني  حكومتني 
منهما لتحفظات سياسية. وبلغت 
هذه املراحل ذروتها يف توقيفه 
يف  وسجنه   1994 نيسان  اواخر 
مدة  االرض  حتت  الدفاع  وزارة 
اليت  املرات  كل  ويف  سنة.   11
زرته فيها، يف الوقت احملدد له 
للمشي يف الباحة الداخلية، كنت 
أشعر بصموده وصالبته يف قبول 
وصيته  حيملين  وكان  واقعه. 
بالصمود،  القوات  يف  لرفاقه 
عنه  لي  قال  كما  يقول،  وكان 
بقرار  السجن  دخل  »أنه  سواه: 
بقرار  منه  وسيخرج  سياسي 
على  حصل  ما  وهذا  سياسي«. 
قيامة  بأن  اميانه  من  اساس 
كل  من  القيامة  تشمل  املسيح 
أو  حزن  أو  يأس  أو  ظلم  حاالت 
والدته  املرحومة  وكانت  فشل. 
ترى يف صموده وصمود زوجته 
النائب سرتيدا وما قامت به هذه 
سبيل  يف  مبادرات  من  االخرية 

حتريره، نافذة رجاء ال خييب«.
وأردف: »وهكذا استعاد الدكتور 
بربكة  السياسي  نشاطه  جعجع 
يعرف  وهو  وصالتهما،  الوالدين 

ماري  امه  دموع  بفضل  انه 
نضاله  بلغ  قد  بالصالة  املمزوجة 
السياسية  املصاحلة  امتام  اىل 
شاملة  نرجوها  اليت  الكبرية 
للجميع واىل انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية وعودة مؤسسات الدولة 
الدستورية اىل سابق عهدها. ان 
ما  ام  لكل  تقول  ماري  املرحومة 
قاله القديس امربوسيوس لوالدة 
اغسطينوس: »هذه الدموع وهذه 
الصالة لن تذهب سدى بل ستنال 
استطاعت  ذلك  بعد  مبتغاها«. 
ماري  اجلليلة  الشيخة  عزيزتكم 
الشيخ،  مسعان  كلمة  تردد  ان 
أطلق  »اآلن  قبلها:  من  وزوجها 
عيين  بسالم، ألن  نعمتك  رب  يا 
أبصرتا خالصك«. وها هي تسلم 
اآلب وديعة اميانها يف يوم عيد 
أن  راجية  مارون  القديس  أبينا 
يف  السعيدة  باملشاهدة  تنعم 

السماء«.
وإكراما  األمل  هذا  »على  وختم: 
لدفنتها واعرابا لكم عن عواطفنا 
سيادة  اليكم  نوفد  األبوية، 
نائبنا  علوان  حنا  املطران  اخينا 
البطريركي العام السامي االحرتام، 
لريئس بامسنا حفلة الصالة لراحة 
نفسها وينقل اليكم مجيعا تعازينا 
الفقيدة  روح  اهلل  تغمد  احلارة. 
وسكب  الرمحة،  بوافر  اجلليلة 
عن  العزاء.  بلسم  قلوبكم  على 
احلربي  املعهد  املوقت يف  مقرنا 
التاسع  يف  روما،  يف  املاروني 
القديس  ابينا  عيد  شباط،  من 
الكاردينال   .2017 سنة  مارون 
بطريرك  الراعي  بطرس  بشارة 

انطاكية وسائر املشرق«.

الشدياق
جلنة  رئيس  ألقى  الدفن،  بعد 
طارق  الدكتور  الوطنية  جربان 
قال  العائلة  كلمة  الشدياق 
سكرت  فقد  أمن  »دعوني  فيها: 
نفسي باحملبة .دعوني أرقد فقد 
شبعت روحي من االيام والليالي. 
يف  اهلل  خيال  وانظروا  اقرتبوا 
عيين وامسعوا صدى نغمة األبدية 
وامسحوا  أنفاسي.  مع  متسارعة 
ارفعوا  ثم  رفاقي  يا  الدموع 
األزهار  ترفع  مثلما  رؤوسكم 
تيجانها عند قدوم الفجر«. لو كان 
للسيدة اليت جيمعنا رقادها اآلن 
أن تقول كلمة أخرية لفاهت بكل 
ألنها  عليه،  وزادت  الكالم  هذا 
وعرفت  حلم،  وهي  احلياة  أحبت 
كيف متوت فاستيقظت من حلمها. 
فسيدة  املوت،  ختاف  تكن  مل 
مثلها عانت ما عانته، وحتملت ما 
وهي  ختافه.  أن  ميكن  ال  حتملته 

املؤمنة العارفة أنه لو كان املوت 
يصنع شيئا ألوقف مد احلياة اليت 
من قوة اهلل احلي تنبثق وتنداح. 
احلق.  يف  وعناد  صالبة  مدرسة 
ندرت حياتها لعائلتها، مملكتها، 
مستقبلها. عملت كل ما ميكن أن 
الراحل  حياتها  شريك  مع  يعمل، 
الفريد الكبري، من أجل أن حيصل 
أبناؤها العلم. كانت تعلم بفطرتها 
والتجارب أن احملدود من الناس 
من  احملدود  حب  على  مطبوع 

احلياة«.
اعرتاها  ما  ألن  »صلبة  أضاف: 
حلمت  ما  عائق يف سبيل حتقيق 
يقاس  ال  وصرب  جلل  بصمٍت  به 
وبتحمل شظف احلياة. جبارة ألنها 
بدماثة  وتزنرت  التواضع  لبست 
الدنيا  خربت  أن  بعد  األخالق 
حق  واألمر  والطاحلات.  صاحلاتها 
أفاعي  تلسعه  ال  من  إن  ذلك 
الليالي  ذئاب  وتنهشه  األيام 
والليالي.  باأليام  مغرورا  يظل 
يف  اعتمر  اإلميان  ألن  صلبة 
صالة.  هيكل  منها  فجعل  قلبها 
فثبتت يوم احملن وحتى املنتهى. 
واستطاعت أن جتين من العوسج 
يف  ذلك  كان  بصالتها.  تينا 
العائلة  بناء  زمن  األول،  الزمن 
ذلك  ويف  واملستقبل.  والبيت 
العناد  بذرة  أبناءها  أعطت  الزمن 
يف احلق، ويف ذلك الزمن وقبل 
يصح  ال  أنه  تعرف  كانت  وقبل 
إال الصحيح. ويف الزمن األسود، 
إبنها، كانت تستمد  زمن اعتقال 
نورا من الظلمة مبحبتها. وبالرغم 
يف  مغروزا  كان  السيف  أن  من 
اىل  هنا  من  كانت ختاطره  قلبها 
أن  األرض،  حتت  ما  اىل  هناك، 
من ال يؤثر السجن على االستعباد 
من  احلرية  يف  مبا  حرا  يكون  ال 
صموده  حتاكي  والواجب.  احلق 
متيت  ال  املرتاكمة  الثلوج  بأن 
الرجاء  على  حتثه  احلية.  البذور 
فاحلقيقة هي كالنجوم ال تبدو إال 
من وراء ظلمة الليل. وكانت تقف 
أمام كل رفيق ويف داخلها هاتف 
أن هذا هو ابنك. ويف داخل كل 
أمك.  هي  هذه  أن  هاتف  رفيق 
أمهاتنا.  صالبة  هي  صالبتها 
صرنا  بهن  قديسات.  وأمهاتنا 
ندرك أن املوت ما هو إال سقوط 

الزهرة كي تنمو الثمرة«.
رفاقها  »فيا  الشدياق:  وختم 
هذه  تعطوا  ال  احلكيم،  ورفاق 
منها  خذوا  بل  الكبرية  السيدة 
أيتها  ويا  تكرمونها.  وهكذا 
السيدة املنتقلة اىل حيث اخللود، 
حتى لو أخذتك االيام بعيدا، وكان 
ما بينك وبني رفاقك فراق حبجم 

جمرة ستبقني حاضرة يف قلوبهم 
بإمسي  احلار  فالعزاء  وذاكرتهم. 
وبإسم  عائليت،  وإسم  الشخصي 
للدكتور  الوطنية،  جربان  جلنة 
سرتيدا  النائب  وعقيلته  مسري 
جعجع. وللدكتور جوزيف وعقيلته 
وعائلتهما.  شارون السكوفسكي 
وعائلتها.  كريوز  نهاد  وللسيدة 
القوات  العزاء حلزب  والعزاء كل 
اللبنانية، قيادة وأفرادا. ولبشري 
كل بشري. لكم من بعدها طول 

البقاء. املسيح قام«.

التعازي
بتقبل  وعقيلته  جعجع  واستمر 
الكنيسة  صالون  يف  التعازي 
الدولة  وزير  املعزين:  أبرز  ومن 
لشؤون اخلليج العربي يف وزارة 
اخلارجية السعودية ثامر السبهان 
السفارة  من  وفد  رأس  على 
الباكستاني  السفري  السعودية، 
الرئيس  كوكر،  امحد  افتاب 
العام للرهبانية اللبنانية املارونية 
اآلباتي نعمة اهلل اهلاشم وحشود 

شعبية.
املوكب

وكان موكب جثمان الراحلة انطلق 
من أمام مستشفى سيدة لبنان يف 
جونية حيث القته احلشود احلزبية 
يف كسروان - الفتوح بدعوة من 
الدكاش  شوقي  القوات  مرشح 
جوزيف  الدكتور  املنطقة  ومنسق 
خليل، وشارك أيضا منسق »تيار 
شربل  كسروان  يف  املستقبل« 

زوين.
جبيل  إىل  املوكب  وصول  ولدى 
أالكف  على  ومحل  النعش  أنزل 
وعزفت الفرقة املوسيقية ألخوية 
أناشيد  قرطبا   - يسوع  قلب 
املوت والتعظيم، وكان مئات من 
املواطنني احتشدوا على املسلك 
الشرقي ألوتوسرتاد جبيل، بدعوة 
لقوى  العامة  األمانة  منسق  من 
الدكتور  السابق  النائب  آذار   14
قضاء  منسقية  سعيد،  فارس 
اللبنانية،  جبيل يف حزب القوات 
انطلق  الذي  املوكب  ملالقاة 
القضاء  ومنسق  سعيد  مبشاركة 
بلديات  ورؤساء  عقل  أبي  شربل 

وخماتري.
إىل  طريقه  املوكب  تابع  ثم 
مدينة  يف  سابا  مار  كاتدرائية 
كل  يف  توقف  حيث  بشري، 
وحصرون  وعبدين  كفرحزير  من 
وبقاعكفرا،  وبقرقاشا  وبزعون 
ورفعت الالفتات على كل الطريق 
بشري  مدينة  مدخل  اىل  وصوال 
القوات  رئيس  استقبل  حيث 

  جعجع وعقيلته امام صورة والدته الفقيدة ماري حبيب جعجعالسبهان يعزي  جعجع بوفاة والدته
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احلشود،  جانب  اىل  وزوجته 
نوبات  وعزفت  اجلثمان  موكب 
ودير  وحصرون  اجلبة  حدث 
وقع  على  املوت  أناشيد  األمحر 

قرع األجراس ونثر الورود.
برقيات

برقيات  تلقى  جعجع  وكان 
تعزية من كل من: النائب وليد 
املنسقة  نورا،  وزوجته  جنبالط 
اخلاصة لألمم املتحدة يف لبنان 
سيغريد كاغ، مطران املوارنة يف 
اوسرتاليا انطوان شربل طربيه، 

رئيس جملس حزب الكتلة الوطنية 
تامر فيليب خري، أمني سر نقابة 
مارون  جوزيف  الصحافة  حمرري 
القصيفي، العميد املغوار جورج 
السابق  احملامني  نقيب  مخيس، 
جورج جريج، رمزي أمني احلافظ، 
ورده،  سليم  السابق  الوزير 
ومجعية  عالوي  جمدي  األب 
»سعادة السماء«، سفرية لبنان 
يف لندن انعام عسريان، قنصل 
فرانكفورت  يف  الفخري  لبنان 
مجعية  رئيس  كالب،  مروان 
جنم،  ابي  وديع  جرنايا«  »امناء 

القنصل العام ململكة سوازيالند 
يف لبنان احملامي نصري نصري 
 les editions حلود، مدير عام
ابو  شارل   orientales
لثورة  الوطين  اجمللس  عضل، 
الدولي  االدعاء  حمامي  األرز، 
واملستشار القانوني يف احملكمة 
دريد  الدكتور  بلبنان  اخلاصة 
للجامعة  العام  االمني  بشراوي، 
العامل  يف  الثقافية  اللبنانية 
منر  األزياء  مصمم  قزي،  وسام 
يف  اللبنانية  والقوات  سعادة 

جدة.
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»ألنهم مصدر عز وفخر لطاقتنا 
ملغرتبينا  كان  االغرتابية«، 
يف  مؤمتر  االفريقية  القارة  يف 
جوهانسبورغ مجعهم برجال أعمال 
واقتصادية  جتارية  ومؤسسات 

لبنانية.
االغرتابية«  الطاقة  »مؤمتر 
اخلارجية  وزارة  تنظمه  الذي 
وزير  افتتحه  واملغرتبني، 
اخلارجية جربان باسيل الذي نقل 
الطاقة معه، من حقيبة تسلمها 
سابقا اىل حقيبة اخلارجية، ليلّم 
املنتشرين  اللبنانيني  مشل 
وحيضهم وحيرضهم على تسخري 

طاقاتهم من أجل لبنان.
الشؤون  وزيرة  االفتتاح  حضر 
افريقيا  جنوب  يف  اخلارجية 
ووزيرة  ماشاباني  نكوانا  ماييت 
بياتريس  مدغشقر  اخلارجية يف 
االقتصاد  ووزير  عطاهلل 
ورؤساء  خوري  رائد  والتجارة 
اللبنانية،  االقتصادية  اهليئات 
القائم  واستقبلهم  والقناصل، 
جنوب  يف  بالوكالة  باالعمال 

افريقيا آرا خاتشادوريان.
فيها  أكد  كلمة  باسيل  والقى 
»ان املغرتبني ليسوا للتمويل، 
بل مصدر عز وفخر«، ومما قال: 
»عانينا يف لبنان الظلم وما زلنا 
نعاني مزيدًا من التعديات على 
واالرهاب  اسرائيل  من  أرضنا 
عانت  وكذلك  التكفريي، 
استغالل  العصور  عرب  أفريقيا 
واستعبادهم.  وبناتها  أبنائها 
وحياول كثريون، لكن من دون 
خالل  من  هويتنا  إذابة  جدوى، 
بأسس  الشرق  هندسة  إعادة 

انعزالية تلغي فرادته«.
وأشار اىل أّن »يف لبنان كما يف 
أفريقيا من يصّر على إخراجنا من 
صمدنا،  لكننا  بالقوة،  التاريخ 

وصعقنا املستعمرين«.
قائاًل:  افريقيا  لبنانيي  وخاطب 
واىل  اليكم  حاجة  يف  »حنن 
املشاكل  ملواجهة  قدراتكم 
لبنان،  يعيشها  اليت  الكربى 
فـ«اللبنانية« هي سرنا ومصدر 
وعليها  وجودنا،  وعلة  صمودنا 
أن حتفظ نفسها وحتمي هويتها 

اينما  تندمج  بل  تذوب،  فال 
كانت حمافظة على خصوصيتها 

وهويتها«.
اليت  هي  »اللبنانية«  أن  ورأى 
»تشكل أساسا الستعادة حقوق 
مستحقيها  أنتم  عنكم  حجبت 
اجلنسية  استعادة  قانون  )مثل 
للمنتشرين،  االقرتاع  وحق 
يف  هلم  مبمثلني  وختصيصهم 
الربملان اللبناني(. وحنن نناقش 
أعيد  واالصالحات،  القانون 
بتمثيل  طموحي  على  اإلصرار 
خيصص  نواب  بـ6  املنتشرين 
كل واحد منهم لقارة، وينتخبون 

من ضمن الـ 128 مقعدًا«.
الرئيس  انتخاب  »أّن  واعترب 
برمزيته  شكل  عون  ميشال 
انطالقة واعدة للمجهود الوطين، 
أن  العهد من شأنها  وأولويات 
الذي حنلم  لبنان  دعائم  ترسي 
باملناصفة،  التعايش  جلهة  به، 
وجلهة هندسة الدولة مبا يتناسب 
االقتصادية  طموحاتنا  مع 
وزارة  ويشرف  واالجتماعية. 
تضع  أن  واملغرتبني  اخلارجية 
ولقاءنا  االغرتابية  لقاءاتها 
املقبل يف بريوت يف 4 و5 و6 
اجلمهورية  رئيس  برعاية  ايار 

باسيل افتتح »مؤمتر الطاقة االغرتابية« يف جوهانسبورغ:
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روما - اقيم يف روما االربعاء، 
املعهد  مكتبة  تدشني  حفل 
املاروني  البطريركي  احلربي 
برعاية  العيد،  مساء  بعد صالة 
املاروني  البطريرك  وحضور 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
صفري  سليم  والسيد  الراعي 
وعائلته. وقد رفعت على مدخل 
املكتبة لوحة محلت اسم الدكتور 
مبساهمته  أراد  الذي  صفري 
العريقة  املكتبة  تأهيل  إلعادة 
الكنيسة  أن يكون داعما إلرث 

املارونية وحمافظا عليه.
جممع  رئيس  اإلحتفال  حضر 
الكاردينال  الشرقية  الكنائس 
ووكالء  ساندري  ليوناردو 
وكهنة  املارونية  الرهبانيات 
عائلة  وأصدقاء  احلربي  املعهد 
مارون  مار  رعية  وجلنة  صفري 
دبلوماسية  وفعاليات  روما 

واجتماعية وإعالمية.
املعتمد  كلمة  اإلحتفال  ختلل 
املعهد يف  ورئيس  البطريركي 
عيد  فرانسوا  املطران  روما 
شرح فيها تاريخ املكتبة وقيمة 
والروحية  التارخيية  مكنوناتها 
ودور املعهد املاروني الرائد عرب 
التاريخ وحتى يومنا، شاكرا كل 

الساعني إلمتام هذا املشروع.
املونسنيور  نائبة  كلمة  وتلتها 
أرفقها  وقد  جربان  طوني 
بدقة  يشرح  مصور  بشريط 
الطرق املستعملة بإتقان إلعادة 
تأهيل وترميم هذا الكنز الثقايف 
واإلهمال  الزمن  أتلف  »وقد 
اليوم  عادت  اليت  الكتب  آالف 
لتبصر نورا جديدا وتكون منارة 
عرب  املوارنة  لدور  شاهد  وخري 

التاريخ يف روما والعامل«.
سليم  السيد  القى  بدوره، 

صفري كلمة شكر على الفرصة 
اليت أتيحت له بكل فخر وفرح 
املكتبة،  تأهيل  مشروع  إلجناز 
معتربا أن »لكل إنسان دوره يف 
ومن  ووطنه  وجمتمعه  كنيسته 
بإنتشال  يبادر  أن  حقه وواجبه 
الزمن  حاول  وما قد  له  ما هو 
إفساده أو طمسه وإعادته إىل 
شكله السليم ومكانه الصحيح، 
للجميع  باجملال  إفساحا 
منه. وهذا هو دور  لالستفادة 
ختتزن  اليت  العريقة  املكتبة 
تارخيا حيا من الثقافة واإلميان 

والقداسة«.
ساندري  الكاردينال  بادر  ثم 
على  للقيمني  شكر  بكلمة 
املعهد وعلى رأسهم البطريرك 
على  الساهر  »املؤمتن  الراعي 
كنيسته«، وشكر السيد صفري 
مشروع  بتبين  مبادرته  على 

إعادة تأهيل املكتبة.
ويف اخلتام، القى راعي اإلحتفال 
البطريرك الراعي كلمة كرر فيها 
الشكر لكل من أسهم حببه وعمله 
وماله، مشددا على أن »تاريخ 
زال  وما  كان  وإرثهم  املوارنة 
حيا بأبناء الكنيسة الغيارى على 
مشددا  وانتمائهم«،  إميانهم 
لعبه  الذي  الرائد  »الدور  على 
املعهد احلربي املاروني كمنارة 
منه  خترج  وقد  وقداسة  علم 
قديسون وعظماء وكهنة. وحنن 
مع اجلميع نصلي يف ليلة عيد 
أب الكنيسة املارونية كي تبقى 
وكنيستنا  اجلامعة  الكنيسة 
املارونية  اإلنطاكية  السريانية 
أما ومعلمة حتتضن خرافها حبمى 
املسيح  يسوع  األوحد  راعيها 
مستظلني حنان والدة اإلله أمنا 

مريم وشفاعة قديسينا«.

 دشن مكتبة املعهد احلربي البطريركي يف روما
 الراعي:  نصلي كي تبقى الكنيسة أما ومعلمة 

حتتضن خرافها حبمى راعيها يسوع املسيح

الراعي يقص الشريط

عرب  رغبة  وهي  حضوره،  ويف 
عن  الرئيس  فخامة  خالهلا  من 
لالنتشار  يوليها  اليت  األهمية 

اللبناني«.
 ماشاباني

»أن  ماشاباني  الوزيرة  وأملت 
العالقات  املؤمتر  هذا  يوطد 
االقتصادية بني لبنان وافريقيا 
االفريقية  والقارة  اجلنوبية 
عموما، اليت أصبحت قطبا عامليا 
مهما يف جمال التنمية، حيث ٣ 
االقتصادات  من   1٠ أصل  من 
املتطورة األكثر سرعة يف العامل 

هي يف افريقيا«.
يتميز  اليت  اجملاالت  وعددت 
أفريقي،  اجلنوب  االقتصاد  بها 
من  العديد  »هناك  وقالت: 
األجنبية اليت تستثمر  الشركات 
هنا، ولدينا العديد من اجملاالت 
والنقل  البحرية  الزراعات  منها 
البحري، وكذلك استخراج الغاز 
اخلدمات،  وصناعة  والنفط 
لذلك نأمل التعاون مع شركائنا 
هذه  يف  اللبنانية  اجلالية  من 
اجملاالت«. وحتدثت عن التعاون 
الكبري مع رجال اعمال من اجلالية 
التواصل  جمال  يف  اللبنانية 

والزراعة والبناء.

 صفري
اإلدارة  رئيس جملس  ألقى  ثم 
بنك  لـ«جمموعة  العام  املدير 
كلمة  صفري  سليم  بريوت« 
حتدث فيها عن »اآلمال اجلديدة 
»ان  اىل  مشريًا  لبنان«،  يف 
العمر  فرصة  هو  املؤمتر  هذا 
اىل  وصلوا  ألنهم  للمغرتبني 
مرحلة النضج يف اغرتابهم، من 
هنا ضرورة التواصل وااللتزام 
بوطننا  النهوض  يف  للمساعدة 

االم، مع برامج عمل فعلية«.
اليت  االوىل  اجللسة  عقدت  ثم 
افتتحها املدير العام للمغرتبني 
مستقبل  عن  مجعة،  هيثم 
ودور  افريقيا  يف  االستثمار 
املغرتبني اللبنانيني فيه، وقدم 
اقرتاحات للمستقبل، معتربا أن 
»املغرتب اللبناني جزء من نسيج 
افريقيا االجتماعي واالقتصادي، 
حتتل  اللبنانية  واالستثمارات 
يف  االستثمارات  من  جزءا 
املرتبة  يف  وتأتي  افريقيا، 
الثانية من االستثمارات العاملية 

فيها«.
وختاما، أقامت السفارة اللبنانية 
خاتشادوريان  وألقى  استقبااًل، 

كلمة ترحيب باملشاركني.

 رئيس مجلس ادارة بنك بريوت الدكتور سليم صفري , وزيرة خارجية جنوب افريقيا السيدة مايتي نكوانا 
ماشاباني الوزير جربان باسيل و وزيرة خارجية مدقشقر السيدة بياتريس عطااهلل

احلريري،  بهية  النائبة  زارت 
تيار  من  وفد  رأس  على 
صيدا  مطرانية  »املستقبل«، 
إىل  التهاني  مقدمني  للموارنة، 
راعي ابرشية صيدا ودير القمر 
العمار،  مارون  املطران  اجلديد 
بعيد مار مارون ومبناسبة تسلمه 
مهامه على رأس األبرشية، حيث 
شاركت احلريري اىل جانبه يف 
مناسبة  وكانت  التهاني.  تقبل 
العامة  األوضاع  إىل  للتطرق 
وشؤونا تهم صيدا ومنطقتها.

عام  منسق  الوفد:  وضم 
الدكتور  اجلنوب  يف  التيار 

دائرة  منسق  محود،  ناصر 
أعضاء  احلريري،  امني  صيدا 
الدين  حميي  املنسقية:  مكتب 
النوام،  الدين  حميي  اجلويدي، 
مكتب  عضو  القطب«،  وهشام 
قطاع الشباب جالل عون، وماهر 

الديشاري.
اللبنانيني  احلريري  وهنأت 
عموما، واملوارنة وأبرشية صيدا 
مارون،  مار  بعيد  خصوصا، 
مهامه  العمار  للمطران  مباركة 
التوفيق  له  ومتمنية  اجلديدة، 
اخلري  األبرشية  رعايا  وجلميع 

والوئام واالزدهار. 

احلريري زارت ووفدا من املستقبل املطران العمار مهنئة بعيد 
مار مارون وبتسلمه مهامه اجلديدة
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أعلنت وزارة الداخلية يف البحرين 
قتلت  قواتها  أن  االول  أمس 
سبعة  واعتقلت  أشخاص  ثالثة 
يف  وقع  مسلح  باشتباك  آخرين 
إىل  اهلرب  حماولتهم  لدى  البحر 
العملية  أن  وأضافت  إيران. 
وقع  سجن  على  بهجوم  مرتبطة 
إىل  وأدى  املاضي،  الشهر 
لقطات  وأظهرت  سجناء.  هروب 
بثتها الشرطة يف مؤمتر صحايف 
القوات  من  عناصر  املنامة،  يف 
اخلاصة يتبادلون إطالق النار مع 
يستقلون  كانوا  الذين  الرجال 
من  مبتعدًا  ينطلق  صغريًا  قاربًا 

اجلزيرة.
وقال قائد الشرطة طارق احلسن 
من  اثنني  مصابني  هناك  »إن 
الذين  السبعة  بهم  املشتبه  بني 
اعتقلوا. وقال أنهم ضالعون يف 
اإلرهابية«  »األحداث  جمموعة من 
منها »تصنيع قنابل وقتل أفراد 

من الشرطة«.
وقال للصحافيني: »بادر اهلدف 
النار  إطالق  إىل  )القارب(... 
بكثافة على الدوريات، ومت الرد 
املباشر على مصدر النريان وفق 
يف  املقررة  القانونية  الضوابط 
مثل هذه احلاالت ومتت السيطرة 

على القارب«.
حوزة  يف  »ُضبطت  وأردف: 
املذكورين أدلة مادية تثبت أنهم 
عناصر  مع  تواصل  على  كانوا 
القبض  قبيل  إيران  يف  إرهابية 
أفادوا  ما  وفق  مباشرة  عليهم 
بوجود  أقواهلم  تسجيل  لدى 
تنتظرهم  كانت  إرهابية  عناصر 
خارج املياه اإلقليمية لنقلهم إىل 

إيران«.
وأكد احلسن أن »من بني اهلاربني 
عددًا ممن نفذوا هجومًا على مركز 
اإلصالح والتأهيل يف »جو« يف 
والذي  )يناير(  الثاني  كانون 

وهروب  مقتل شرطي  عن  أسفر 
عدد من نزالء السجن«.

البحرينية  الداخلية  وزارة  وكانت 
أنها  االول  أمس  صباح  أعلنت 
من  عدد  تهريب  حماولة  أحبطت 
املطلوبني يف قضايا إرهابية إىل 
وأشارت  قارب.  بواسطة  إيران 
»أنباء  وكالة  نشرته  بيان  يف 
البحرين« إىل أن القوات األمنية 
فجر  مشرتكة،  بعملية  »متكنت 
اخلميس، من إحباط عملية تهريب 
قضايا  يف  املطلوبني  من  عدد 

إرهابية«.
أن  األولي  البيان  وأوضح 
من  فروا  أن  سبق  املطلوبني 
تعرض  هجوم  خالل  »جو«  سجن 
الثاني  كانون  مطلع  السجن  له 
مقتل  أيضًا  عنه  وجنم  املاضي، 

شرطي حبريين.
أعلنت  الداخلية  وزارة  وكانت 
أربعة  بني  أن  اهلجوم  عقب 
إىل  ينتمون  مسلحني  ومخسة 
وحيملون  إرهابية«  »جمموعة 
هامجوا  ومسدسات،  آلية  بنادق 
السجن ما أسفر عن فرار عشرة 
عليهم  حكم  منهم  سبعة  سجناء، 
باملؤبد وثالثة صدرت يف حقهم 
بـ  القيام  بتهمة  قاسية  أحكام 
أن  إىل  ُيشار  إرهابية«.  »أعمال 
آخر  سجن  من  فروا  سجينًا   17
املاضي،  )يونيو(  حزيران  يف 
أنها  بعد ذلك  السلطات  وأعلنت 
على  القبض  من  سريعًا  متكنت 

معظمهم.
البحرين  بني  العالقات  وتشهد 
وإيران توترًا على خلفية االتهامات 
اليت توجهها املنامة ودول اخلليج 
شؤون  يف  بالتدخل  طهران  إىل 

اململكة.
وذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء 
األمري خليفة بن سلمان وجه »حتية 
شكر وتقدير« إىل األجهزة األمنية 
على جناحها يف تعقب املطلوبني 
ورصدهم  حتركاتهم  ومتابعة 
عليهم،  والقبض  وحماصرتهم 
مؤكدًا »أن جناح أي عملية أمنية 
هي رسالة من حكومة حزم وحسم 
واخلارجني  اإلرهاب  مع  وصرامة 
جتند  أنها  مفادها  القانون  على 
حلماية  وإمكاناتها  طاقاتها  كل 
وخطرهم«.  شرهم  من  اجملتمع 
األجهزة  الوزراء  رئيس  وكلف 
البحث  عمليات  مواصلة  األمنية 
»لتقديم كل من له صلة باإلرهاب 
الدعم  تقديم  أو  بالتأييد  سواء 
إىل العدالة«، وأثنى على العملية 
األمنية املوفقة وعلى دور رجال 
األمن وكفاءة األجهزة األمنية يف 

حتقيق األمن واالستقرار«.

البحرين ُتعلن إحباط حماولة لتهريب سجناء فارين إىل إيران

GRANVILLE WARD

القادة  كبار  من  عدد  اكد 
أمام  األمريكيني  العسكريني 
اجليش  أن  الثالثاء  الكونغرس 
»مزرية«  حالة  يف  االمريكي 
الذي  املالي  التقشف  بسبب 
لسنوات  موازنته  على  فرض 
انهكته  اليت  واحلروب  عديدة، 

على مدى العقدين األخريين.
القادة أن عرضوا  وسبق هلؤالء 
وجهة نظرهم هذه على الرئيس 
اقتنع  الذي  ترامب  دونالد 
بـ«إعادة  إياهم  واعدًا  بها 
زيادة  طريق  عن  اجليش  بناء« 
خمصصاته، بعدما كانت النفقات 
للتقشف يف  خضعت  العسكرية 
باراك  السابق  الرئيس  عهد 

أوباما.
ال  لوحده  ترامب  اقناع  ولكن 
اقناع  عليهم  يتحتم  إذ  يكفي، 
من  هو  ألنه  أيضًا  الكونغرس 
بتالبيب  النهاية  يف  ميسك 

باملوازنة.
ويلسون  ستيفن  اجلنرال  وقال 
خالل  اجلو  سالح  قائد  نائب 
جلسة استماع أمام جلنة القوات 
النواب  جملس  يف  املسلحة 
األمريكي  اجلوي  األسطول  إن 
وعناصره ألـ311 ألفًا هو اليوم 
سنا  واألقدم  حجمًا  »األصغر 
ًواألقل عمالنية يف تارخينا«- يف 
السالح  هذا  عديد  إىل  إشارة 
وعدد  عتاده  عمر  ومتوسط 

طائراته القابلة لالستخدام.
»طياري  أن  ويلسون  وأضاف 
احلربية  والطائرات  املقاتالت 
طلعات   10 معدله  مبا  يقومون 
و14 ساعة طريان شهريًا وهذا 

ضئيل للغاية«.
بيل  األمريال  قال  جهته  من 
موران نائب قائد سالح البحرية 

حربية  هورنيت  طائرات  »لدينا 
كان مفرتضًا يف األصل أن تطري 
ندفعها  وحنن  ساعة  أالف  ستة 
حنو الثمانية أالف والتسعة أالف 
أنه »خالل يوم  ساعة«، مضيفًا 
اعتيادي يف البحرية يكون هناك 
ما بني 25 إىل 30% من طائراتنا 

يف املراجعة أو الصيانة«.
بدوره قال اجلنرال غلني والرتز 
البحرية  نائب قائد سالح مشاة 
بأكثر  تأخري  »لدينا  )املارينز( 
من 9 مليارات دوالر يف االنفاق 

على صيانة منشآتنا التحتية«.
أن  الضباط  أكد  اجللسة  وخالل 
ال  إضافية  بتمويالت  مطالبتهم 
تعين أنهم ال يؤيدون االقتصاد 

يف النفقات حيث ميكن ذلك.
اللجنة  أعضاء  الضباط  وذكر 
واجلو  الرب  سالحي  بأن  النيابية 
القواعد  من  عدد  إغالق  يؤيدان 
من  خمتلفة  أحناء  العسكرية يف 
بدون  يعتربانها  ألنهما  البالد، 
جدوى، ولكن الكونغرس يرفض 

إغالقها.
اجلنرال  قال  اإلطار  هذا  ويف 
يف  لدينا  أن  »نعتقد  ويلسون 
القدرات  يف  فائضًا  قواعدنا 

نسبته %25«.
أوباما  الرئيس  إدارة  وكانت 
القوات  سحب  من  استفادت 
العراق،  من  كليًا  األمريكية 
خلفض  أفغانستان  من  وجزئيًا 

النفقات العسكرية.
ولكن حتى مع هذا اخلفض فإن 
ميزانية البنتاغون ال تزال تشكل 
3,3% من امجالي الناتج احمللي 
أي حواىل 600 مليار دوالر، مما 
يضعها يف املرتبة األوىل عامليًا 
بفارق شاسع عن موازنات بقية 

اجليوش يف العامل.

اجليش االمريكي يف حالة مزرية

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

االول،  أمس  بريوت  استضافت 
بني  اجتماعًا  األوىل،  وللمرة 
وموالني  سوريني  معارضني 
للسالم«  »مبادرة  يف  للبحث 
هدفها إعادة ألف عائلة الجئة يف 
لبنان إىل سورية بضمانة روسية، 

كخطوة اختبارية.
ُعقد االجتماع يف فندق »ريفيريا« 
وحضرته  أمنية،  إجراءات  وسط 
وأكادميية  برملانية  شخصيات 
لكل  موحد  »وطن  شعار  حتت 
حضره  كما  السوريني«، 
السفارات  يف  مستشارون 
والبلغارية  واألملانية  الروسية 
ممثلني  جانب  إىل  لبنان،  لدى 
لالجئني  العليا  املفوضية  عن 
وممثلني  املتحدة  لألمم  التابعة 
عن مبادرات سلمية، ويف غياب 
اللبنانية.  الدولة  عن  ممثل 
وانطلق النقاش الذي أداره حممد 
حبش أحد املعارضني اإلسالميني 
املعتدلني، من مسّودة تقول إن 
وطين  وبرنامج  »فكرة  املبادرة 
ملعاجلة قضايا اجملتمع السوري، 
من جتمع شخصيات من املعارضة 
السورية  الدولة  من  وشخصيات 
وضرورة  السياسي  باحلل  تْؤمن 
وقف احلرب وبناء السالم وتعمل 
الوسائل  بكل  حتقيقه  على 
أمساء  عن  تعلن  وهي  السلمية. 
بصراحة  فيها  املشاركني 
من  املتشددين  سخط  وتتحمل 
املعارضة والدولة وتبعات إعالن 

املبادرة«.
االجتماع  ردهات  يف  وتردد 
قنوات  نتاج  هو  اللقاء  هذا  أن 
فتحها »حزب اهلل« على املعارضة 
املقبلة  للمرحلة  حتسبًا  السورية 
تغيريات  حصول  والحتمال 

إقليمية- دولية حيال سورية.
على  املبادرة  مسودة  وتنص 
السوري  الشعب  معاناة  »ختفيف 
والعمل  املمكنة  الوسائل  بكل 
على عودة النازحني إىل مناطقهم 
التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  بعد 
للمناطق املتضررة مبوافقة الدولة 
وضمان اجلهات الدولية، واإلفراج 
عن املعتقلني من سجون الدولة 
أي  املختطفني من جانب  وحترير 
جمموعات تابعة للدولة واملعارضة 
املساعدات  وصول  على  والعمل 
احملتاجني  إىل  والطبية  اإلغاثية 
عمل  وتسهيل  املناطق  كل  يف 
الدولية  اإلغاثية  املنظمات 
الطائفية  الصراعات  وختفيف 
واملناطقية  والقومية  واملذهبية 

يف سورية«.
حبش  أكد  املغلقة،  اجللسة  ويف 

مع  مفتوحة  خطوطًا  »هناك  أن 
املعارضة والنظام، ولدينا افكار 
عدة حول آليات مساعدة الالجئني 
جيوز  وال  بكرامة،  العودة  على 
من  سنوات   6 من  أكثر  االنتظار 

التشرد والغربة«.
وإذ أشار حبش إىل أن املبادرة 
»إنسانية وال نزعم أننا منلك حلواًل 
سياسية، وهي تعين العودة إىل 
بقيت  سورية«،  آمنة يف  مناطق 
تتناول  أسئلة  جمموعة  هناك 
اليت  واملشكالت  الضمانات 
الذين  وبني  العائدين.  ستواجه 
الربملاني  النقاش  يف  شاركوا 
وثابت  السيد  عبدالكريم  السابق 
عبارة من محص، ومسري هواش 
)موال للنظام( والرئيس السابق 
وسهيل  عيد  عمر  دمشق  جلامعة 
يف  سابقًا  خدم  الذي  العبدو 
والسفري  اجلمهوري،  القصر 
بريطانيا  لدى  السابق  السوري 
سامي اخليمي من دمشق وباسل 
تقي الدين وسناء عيسى ويوسف 
وغاب  طرطوس.  من  سليمان 
وزارة  عن  ممثل  االجتماع  عن 

املصاحلة«.
كان  إذا  ما  على  البحث  وتركز 
النازحني  إعادة  األسهل  من 
أو  مناطقهم  إىل  سورية  داخل 
إعادة الالجئني يف اخلارج، وعلى 
املطلوبني  لعودة  الضمانات 
العفو  وعلى  العسكرية  للخدمة 
الذين  الناس  عن  وماذا  العام، 
للعيش،  مقومات  لديهم  ليست 
وما اذا كانت مفوضية الالجئني 
ستوقف مساعدتها إياهم يف حال 
العودة، وما هي الضمانة للناس 
ووجوب  النظام،  ميسهم  بأاّل 
واملدرسة  واملاء  الكهرباء  تأمني 

واملستوصف.
ضمانة  أهمية  على  حبش  وشدد 
»األصدقاء الروس الشركاء لنا«. 
وحتدث ممثلو احلكومة عن »إمكان 
تسوية أوضاع العائدين من خالل 
وزارة املصاحلة، والدولة موجودة 
معها«.  للتعامل  طرق  وهناك 
الدولية  املنظمات  ممثلو  واعترب 
ألن  لألفكار«،  »عصفًا  ُيطرح  ما 
األمان  وشروط  العودة  »ظروف 

غري واضحة بعد«.
على  استمارات  توزيع  وينتظر 
عرب  لبنان  يف  النازحني  خميمات 
متطوعني وتقديم لوائح بقاطنيها 
أوضاعهم  لتسوية  الدولة  إىل 
املصاحلة  وزارة  عرب  األمنية 
ملواكبة  الروس  وبضمانة 
العائدين باحرتام إىل مناطق تنعم 

بالسالم، كخطوة أوىل.

لقاء معارضني وموالني يف بريوت إلعادة 
عائالت الجئة اىل سورية
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الرئيس  ليغتون  توم  حذر 
»أكاماي«  لشركة  التنفيذي 
جمال  يف  البارزة  العاملية 
من  لإلنرتنت  التحتية  البنية 
تضع  لن  الربودباند   شبكة  أن 
البطيئة  السرعات  نهاية ملأساة 

لإلنرتنت يف اسرتاليا.
تصرحيات  يف  ليغتون  وأضاف 
ريفيو  فاينانشال  ألسرتاليان 
أنه  أسرتاليا  إىل  زيارته  أثناء 
الدوالرات  مليارات  من  بالرغم 
بناء  أنفقتها أسرتاليا على  اليت 
إن«،  بي  »إن  الربودباند  شبكة 
سيواصلوا  األسرتاليني  لكن 
االعتماد على أمل تنفيذ شركات 
مثل تلسرتا وأوبتس استثمارات 
بالبنية التحتية للخروج من حالة 
االختناق يف السرعة النامجة عن 

زيادة عدد املستخدمني.
اليت  أكاماي  شركة  أن  يذكر 
تشغل شبكة من اخلوادم  ختدم 
حوالي 30 % من مساحة احملتوى 

املستهلكة عامليا.
أكاماي هي شبكة توزيع حمتوى 
السحابية،  للخدمات  ومقدم 
كامربدج  يف  مقرها  يقع 
الواليات  يف  ماساتشوستس 

املتحدة.
األسرتالية  احلكومة  وصعدت 
الشركة  اعتماد  ضد  انتقاداتها 
الربودباند  شبكة  عن  املسؤولة 
من  بدال  حناسية  ألياف   على 

ألياف أخرى فائقة اجلودة.
وحذر  ليغتون أنه بدون توسيع 
األسرتالية  االتصاالت  شركات 
للبنية التحتية هلا ستكون حركة 
املرور على اإلنرتنت مثل طريق 
مرورية  حارات   8 من  يتألف 

تتصل مجيعها حبارة واحدة.

»اإلنرتنت  قائال«  ذلك  وفسر 
السريع ليست مسأله تتعلق جبعل 
امليل األخري أفضل، لكنه يتعلق 
ككل  الشبكة  ختطيط  بكيفية 
الفيديوهات  توصيل  وكيفية 

وغريها من احملتويات«.
ومضى يقول: »من خالل تركيب 
إىل  النطاق  عريضة  وصالت 
جودة  أن  الناس  يظن  املنازل، 
يف  لكنها  ستتحسن،  اإلنرتنت 
مزيدا  ترتاجع ألنك ختلق  الواقع 

من التكدس«.
يأتي ذلك يف ظل تنامي الطلب 
أسرتاليا،  يف  اإلنرتنت  على 
البيانات  حتميل  معدل  وزيادة 
بشكل ملحوظ جراء تنامي  خدمة 

البث التلفزيوني عرب اإلنرتنت.
وكشف مكتب اإلحصاء األسرتالي 
أنه يف الفرتة من أبريل- يونيو 
مليون   2.1 حتميل  مت   2016
تريابايت يف أسرتاليان معظمها 

عرب نظام اخلط الثابت.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مسؤول اتصاالت عاملي:
األسرتالية اإلنرتنت يف أسرتاليا كالسلحفاة املدارس  مرت 

مدى  على  كربى  بتغيريات 
عرب  سيما  ال  املاضي  العقد 
سياسة اإلصالحات القومية اليت 
وافقت عليها حكومات الواليات 
أنها  املالحظ  لكن  والكومنولث، 

مل تسفر عن نتائج تذكر.
لإلصالحات  النظرية  القائمة 

تتضمن ما يلي:
- إصالح املناهج التعليمية

لتقييم  واضحة  معايري  وضع   -
والكتابة  القراءة  يف  اإلجادة 
باختبار  يعرف  فيما  واحلساب 

.NAPLAN
للمدارس  تقييم  تقارير  -عرض 
 My SchooL  من خالل موقع

.webSite
للمدرسني  احرتافية  -معايري 

واملديرين.
اليت  - تنفيذ جزئي لإلصالحات 
تضمنها ما يعرف باسم »تقرير 

غونسكي«.
العشر،  السنوات  نفس  وأثناء 
التكنولوجية  التغيريات  ولدت 
جديدة  ضغوطا  والثقافية 
ألنظمة  أخرى  واحتماالت 

التعليم،والعاملني داخله.
استمرت  املثال،  سبيل  فعلى 
لسياسات  تبنيها  يف  أسرتاليا 
ثفافية،  وتعددية  عرقية  أكثر 
آسيا- مبنطقة  ارتباطا  وأكثر 
يف   نشاطا  وأكثر  باسيفيك، 
استخدام التكنولوجيا وتطبيقات 
من  لكنه  الرقمية،  اهلواتف 
التعليم  بات  األخرى  الناحية 
بني  وتباينا  مساواة  ال  أكثر 
طالب احلضر واألقاليم، وزادات 

الفجوة بني الطالب.
من  التيقن  لضرورة  حاجة  مثة 
لعدد  أفضل  تعليمية  نتائج 

القطاع  هلذا  املنتمني  من  أكرب 
القدرات  وحتفيز  أسرتاليا،  يف 
اإلبداعية، وحل املشكالت األكرب 

نطاقا يف اجملتمع.
التحدي األكرب أن يتم تنفيذ ذلك 
املالي  التقشف  من  سياق  يف 
املتزايد الذي تشهده أسرتاليا.

حيدث  ملا  دقة  األكثر  الشعار 
هو  بأسرتاليا  التعليم  قطاع  يف 
من  قليل  التغيري،  من  »كثري 

التأثري«.
امللحوظة  اإلصالحات  من  بالرغم 
املاضي،  العقد  مدى  على 
على  العالمات  من  القليل  مثة 
حدوث تأثريات إجيابية أو نتائج 
يف  يتضح  ما  وهو  ملموسة، 

النقاط التالية:
الطالب  نسبة  تتحسن  -مل  
استكملوا  الذين  األسرتاليني 

بنجاح السنة الثانية عشر.
الفيدرالية  التمويل  -سياسات 
واخلاصة بالواليات ما زالت كما 
القطاعات  تقسيم  ترسخ  هي 

والنخبوية.
- الطرق اجلديدة لنماذج التعليم 
ال  املعملية  »الطريقة  مثل 

تستخدم إال بنطاق ضيق.
يف  ملحوظ  حتسن  يوجد  ال   -

التعليم املهين.
 My و NAPLAN نظاما تقييم -
إىل حتسن  يؤديا  مل   SchooL
واحلساب،  والكتابة  القراءة  يف 
حيث تشري إحصائيات 2016 إىل 
احندار النسبة أو بقائها إىل  ما 

كانت عليه يف بعض املناطق.
األسرتاليني يف  الطالب  أداء   -
ومهارات  والعلوم  الرياضيات 
على  احندر  والكتابة  القراءة 

املستوى الدولي.
املصدر: العنكبوت االلكرتو

التعليم يف أسرتاليا.. ضجيج بال طحن

كشفت وثائق حكومية تعود إىل 
ونشرت  و1993   1992 عامي 
أن حكومة كيتينغ كانت  األحد 
الشعوذة  يشبه  ما  متارس 
بإجراء  االدعاء  عرب  االقتصادية 
التغيريات  خالل  من  إصالحات 
النقابات  بني  العالقات  يف 
واخلصخصة  التقاعد  ومعاش 
معدل  لتقلي  حوافز  وتقديم 
الركود  من  واخلروج  البطالة 

العميق.
ويف نهاية 1991 كان االقتصاد 
األسرتالي مير حبالة من التخبط 
النمو  تراجع  حيث  الشديد 
االقتصادي للربع اخلامس على 
التوالي يف عهد بوب هوك قبل 
6 شهور من تولي كيتينغ الذي 
لتحقيق  األعباء  عليه  تزايدت 

تعاٍف سريع.
اتفق   .1992 يناير   7 ويف 
جملس الوزراء على بيان يركز 
االقتصادي  التعايف  على 

والتنمية الصناعية.
البيان املذكور الذي كتبه دون 
عبارات  على  اعتمد  واتسون 
الشعور  »غرس  مثل  طنانة 

بالفخر«.
كيتينغ نفسه  استخدم عبارات 
مماثلة حيث اعترب البيان »نقطة 

اليت  الكارثية  اهلاتفية  املكاملة 
األمريكي  الرئيس  بني  جرت 
وزراء  ورئيس  ترامب  دونالد 
متثل  تورنبول  مالكومل  أسرتاليا 
إحراجا لكليهما، لكن هناك دافعا 

سياسيا واضح من تسريبها.
القليل من موظفي البيت األبيض 
نص  على  االطالع  يستطيعون 
»املكاملة  بـ  ترامب  وصفها  ما 
هذا  يف  شاسع  بفارق  األسوأ 

اليوم«.
وذكرت تقارير أن دونالد ترامب 
أخذ يبعد اهلاتف بعيدا عن أذنه 
وأغلق  تورنبول،  من  امشئزازا 
اخلط دون استئذان قبل انتهاء 

الزمن املقرر هلا.
البيت  أروقة  داخل  حيدث  ما 
أنه  املفرتض  من  األبيض 
للغاية،  سري  بند  حتت  يندرج 
حاشية  أحد  أن  املؤكد  لكن 
ترامب املقربني اختار أن يسرد 
يف  دار  ما  حقيقة  للصحافة 

املكاملة، ولكن ملاذا؟
ترامب  أن  األول  احتماالن،  مثة 
التسريبات  تلك  وراء  نفسه 
العامل  يعرف  أن  يف  لرغبته 
وباراك  أسرتاليا  من  غضبه 
أوباما الذين وقعا »اتفاقا غبيا« 

على حد وصفه.
ذلك  وراء  ترامب  يرغب  رمبا 
»القتل  لـ  تعرضه  يتفادى  أن 
الدبلوماسي« إذا مضى قدما يف 

االتفاق.
يكون  أن  الثاني،  االحتمال 
دون  ذلك  فعل  قد  ما  شخص 
معرفة ترامب، يف خطوة جريئة 
وحتمل العديد من املخاطر، لكنها 

ذكية جدا يف نفس الوقت.
هي  التسريبات  أن  املعروف 
لإلدارة  األساسية  املالمح  أحد 
مكاملته  تفاصيل  مثل  اجلديدة، 
املكسيك،  رئيس  مع  الغاضبة 
ترامب  أن  تقارير  ذكرت  حيث 
أمريكية  قوات  بإرسال  هدده 

إىل دولة اجلوار.
وتناثرت أقاويل حول ولع ترامب 
وتسريب  التلفاز،  مبشاهدة 
عسكري حول غارة أمريكية قاتلة 

يف اليمن.
بشأن  أخرى  تسريبات  وأثريت 
هاردميان  توماس  القاضيني 
ونيل جوسوتش مرشحا الرئيس 

األمريكي للمحكمة العليا.
كيليان كونواي مساعدة ترامب 
ليست  التسريبات  إن  قالت 

مصدرها احلكومة األمريكية.
من  تسرب  مل  »إنها  وتابعت: 
البيت األبيض«، وفقا ملا أخربت 

به شبكة »فوكس أند فريندز«.
تسريبات  »إنها  وواصلت: 
أن  إىل  وأحملت  خطرية«، 
أسرتاليا قد تكون وراء تسريب 
املكاملة، لكن ذلك ليس مرجحا 
يهمه  ترينبول  مالكومل  أن  إذ 
الذي  االتفاق  الناخبون  يرى  أن 
طاليب  أمريكا  باستقبال  يقضي 
معسكري  يف  القابعني  اللجوء 
مت  وقد  وناورو  مانوس  احتجاز 

إجنازه.
األسرتالي  السفري  بيزلي  كيم 
املتحدة  الواليات  لدى  السابق 
شكوك  أي  لدي  »ليس  قال: 
تلك  مصدر  ليست  أسرتاليا  أن 
تسربت  لكنها  التسريبات، 
البريوقراطي  اجلهاز  داخل  من 
تصرحياته  حبسب  األمريكي«، 

هليئة اإلذاعة  األسرتالية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ملاذا مت تسريب مكاملة ترامب 
ورئيس وزراء أسرتاليا؟
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ابتاعت شركات مقاوالت صينية 
البناء  مواقع  من   %  40 حوال 
العقارية يف أسرتاليا عام 2016 

حبسب دراسة حبثية جديدة.
مؤسسة  اعدته  الذي  التقرير 
»نايت فرانك« بعنوان »صعود 
شركات املقاوالت الصينية يف 
أسرتاليا«، كشف شراء شركات 
عقارية   مواقع  الصينية  البناء 
يف  دوالر  مليار   2.4 بقيمة 
يوازي  ما  أو  املنصرم،  العام 
األراضي  إمجالي  من   %  38

املباعة.
ويف عام 2015، ابتاع املطورون 
القيمة  من   %  12 الصينيون 
البناء، حبسب  ملواقع  اإلمجالية 
رئيس  سيسلسكي  ميشيل 

يف  السكانية  البحوث  مركز 
مؤسسة »نايت فرانك«.

ذروة  إن  قالت  سيسيلسكي 
القطاع  يف  الصيين  النشاط 
عام  حدث  األسرتالي  العقاري 
عام  عن  تزايد  حيث   ،2014

2016 بنسبة %11.2.
تنامى  اآلن  حتى   2012 ومنذ 
البناء  مواقع  مساحة  متوسط  
مستثمرون  اشرتاها  اليت 
صينيون 18 مرة ليبلغ 21.045 
مرت مربع عام 2016 جراء انتقال 
شركات املقاوالت الصينية إىل 
العقارية  الكثافة  ذات  املناطق 

املنخفضة.
سيسيلسكي:  وأضافت 
الذي  الصينيون  »املطورون 

الطوفان »االصفر« يغزو أسرتاليا.. الصني تستحوذ على 40 % من مواقع البناء عام 2016

توم ليغتون الرئيس التنفيذي 
لشركة »أكاماي«.

يأتون إىل أسرتاليا يبحثون عن 
منتج مشابه ملا يقومون به يف 
بلدهم األم، حيث نراهم يبتاعون 

أراضي يف الضواحي«.
ابتاعت  املاضي،  يونيو  ويف 
الصينية  »بولي جروب«  شركة 
يف  مربغ  مرت   30.610
حوالي  تبعد  اليت  ويرينغتون، 
منطقة  غرب  كيلومرتا   50
بسيدني،  املركزية  األعمال 

بهدف بناء 68 وحدة عقارية.
قد  الشركة  ذات  وكانت 
ومنطقة  إيبينغ،  يف  استثمرت 
مبلبورن،  املركزية  األعمال 

وساوث يارا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا  تاريخ  يف  حتول 
االقتصادي واالجتماعي«.

مشروعات  على  البيان  وارتكز 
رفع  وجهود  التحتية  البنية 
واإلنتاجية،  االقتصادي  النمو 
وظيفة  ألف   800 خبلق  واعدا 
والعودة  4 سنوات  جديدة يف 
وتقليص  املوازنة  فائض  إىل 

معدل البطالة بنسبة 3 %.
ناقش جملس  يناير.   28 ويف 
اقرتاحا   43 إضافة  الوزراء 

جديدا للبيان.
إخبار  اليوم مت  نفس  لكن يف 
تتدهور  املوازنة  أن  الوزراء 

بشكل حاد.
وكشفت مراجعة منتصف العام 
عجزا يف املوازنة بلغ 5.44 مليار 
دوالر أكثر مما كان متوقعا يف 

موازنة العام السابق.
إىل  تدهورت  األمور  أن  بيد 
املوازنة  عجز  وارتفع  األسوأ 
إىل 9.2 مليار دوالر يف مايو 
مليار   12.63 إىل   ثم  الالحق 

دوالر.
اإلنفاق املتزايد على مشروعات 
وختفيض  التحتية  البنية 
مل  التوظيف  وبرامج  الضرائب 

تهدئ خماوف املوازنة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وثائق: اإلصالح االقتصادي يف عهد 
كيتينغ »شعوذة«
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اسرتاليا يف اسبوع       

سدني

اجليل القادم يف أسرتاليا »مستأجرون«

يف  واألمهات  اآلباء  ينتاب 
عميقة  قلق  مشاعر  أسرتاليا 
جيال  سيكونوا  أبناءهم  أن  من 
القادرين  غري  املستأجرين  من 
وحدات  تكلفة شراء  على حتمل 

سكنية.
املشاركني  من   %  40 وقال 
مؤسسة  أجرته  استطالع  يف 
»ويستباك فاينانشيال فيوتشر« 
إن أطفاهلم لكن يكونوا قادرين 
األموال  ادخار  على  مستقبال 

الالزمة لشراء وحدة سكنية.
بنسبة  املنازل  أسعار  وارتفعت 
شهر،   12 آخر  خالل   %  10.7
وشهدت سيدني الصعود االكرب 
بيانات  حبسب   %  16 بنسبة 

كورلوجيك داتا.
غراي  آشلي  قالت  جانبها  من 
مبؤسسة  الشباب  قطاع  مدير 
تبعث  النتائج  إن  »ويستباك« 
أن  وتوضح  التام،  القلق  على 

حلما  باتت  العقارات  ملكية 
صعب التحقيق.

ومضت تقول: »لقد وجد البحث 
أن 39 % أن شراء وحدة سكنية 
شبه  املقبل  للجيل  بالنسبة 
من  جيال  إنه سيكون  مستحيل، 

املستأجرين«.
االدخار  »لكن  واستطردت: 
الطفل  حياة  بدايات  يف  املبكر 
سيساعده كثريا على السري يف 

الطريق الصحيح«.
ويف الكثري من احلاالت، حيتاج 
يساوي  مبلغ  لدفع  منزل  شراء 
القيمة  من   %  10 األقل  على 
اإلمجالية للعقار وتسديد الباقي 

على أقساط.
حيتاج  املثال،  سبيل  فعلى 
دوالر   400000 بقيمة  املنزل 
إىل تسديد مبلغ 40 ألف دوالر 

يف البداية على أقل تقدير.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عن  مسربة  وثائق  كشفت 
جو  املافيا  حمامي  بني  لقاءات 
ليرباليني  وسياسيني  أكوارو 
رئيس  ترينبول  مالكومل  بينهم 

وزراء أسرتاليا.
من  عقدين  ملدة  أكوارو  وظل 
الزمان يقدم تربعات لسياسيني 
شخصيات  عن  نيابة  ليرباليني 
إجرامية، بل أنه عقد اجتماعا مع 

مالكومل ترينبول.
مسربة  وصور  وثائق  وكشفت 
ألكوارو  السياسية  األنشطة 
املستشار  نفسه  اعترب  الذي 
السياسي والقانوني خللية مافيا 
يف ملبورن معروفة باسم »خلية 

كاالبريا«.
ألكوارو  السياسية  العالقات 
تثري تساؤالت عديدة حول نظام 

التربعات يف أسرتاليا.
والتقى أكوارو مع ترينبول يف 
فيه  تناوال   2008 عام  اجتماع 
الغداء سويا وقتما كان رئيس 
الوزراء احلالي قائدا للمعارضة.

توني  أن  تقارير  وأفادت 
احملسوبة  الشخصية  مادافريي 
الليربالي  واملتربع  املافيا  على 
كان أيضا بني احلضور، مع عدد 

صغري من املتربعني.
أن  له  مقربني  أخرب  أكوارو 
الربملان  عضو  نظمه  االجتماع 

برودبنت،  راسل  الليربالي 
التربع  بأنشطة  يتعلق  وكان 

السياسي.
للحصول  سابقا  أكوارو  وسعى 
على مساعدة مكتب ترينبول يف 
للفوز  بالنجاح  تكلل  مل  جهود 
احلكومية  املكاتب  إلمداد  بعقد 
للبيئة  صديقة  إضاءة  مبصابيح 
وزيرا  ترينبول  كان  وقتما 

للبيئة.
ترينبول:  باسم  متحدث  وقال 
حضور  الوزراء  رئيس  »يتذكر 
راسل  أجل  من  تربع  غداء 
برودبونت يف ملبورن عام 2008 
ال  لكن  مؤيديه،  من  بعض  مع 

يتذكر أمساء الضيوف«.
»رئيس  املتحدث:  واستطرد 
املشاركة  أيضا  يتذكر  الوزراء 
يف اجتماع ملناقشة نظام إضاءة 
أعمال  رجل  مع  بالكفاءة  يتسم 

وشركاء آخرين«.
فريفاكس ميديا تأكدت أن رجل 
املقربني  أحد  املذكور  األعمال 

من جو أكوارو.
اليت  الصور  بعض  يلي  وفيما 
حمسوبة  شخصيات  لقاء  تصور 
سياسيني  مع  املافيا  من 

أسرتاليني:

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

فضيحة.. رئيس الوزراء التقى مستشار املافيا
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أم أسرتالية تخشى على مستقبل ابنتها

برناردي  كوري  السيناتور  أعلن 
الليربالي  احلزب  من  استقالته 

صباح الثالثاء.
من  غضبه  عن  عرب  برناردي 
إليه  وجهها  اليت  االتهامات 
بعد  الناخبني  خدع  بأنه  البعض 
استقالته من احلزب الذي اختاره 

الناخبون النتمائه له.
وخاطب برناردي جملس الشيوخ 
للحزب  مغادرته  لتأكيد  الثالثاء 
خذلوا  السياسيني  إن  قائال 

شعب أسرتاليا.
يواجه  اآلخر  اجلانب  على  لكنه 
توقيت  بسبب  بالنفاق  اتهامات 
تتم  حتى  أجلها  اليت  استقالته 
انتخابه جمددا يف جملس  إعادة 

الشيوخ.
جورج  الليربالي  السيناتور 
استقالة  إن  قال  براندس 
برناردي ال متت بصلة بسلوكيات 
احملافظني، معربا عن خيبة األمل 

اليت تراود احلزب.
شهور   7 »قبل  يقول:  ومضى 
جنوب  سكان  انتخب  فحسب، 
الوالية  برناردي ليخدم  أسرتاليا 

كسيناتور ليربالي فيدرالي«.
واستطرد: »مل تكن هناك حاجة 
املسار،  هذا  الختاذ  له  بالنسبة 
ألن هوارد رئيس الوزراء األسبق 
قال ذات يوم إن احلزب الليربالي 
كنيسة واسعة تستطيع استيعاب 
أشخاص مثل برناردي، وأصحاب 

وجهات نظر أكثر وسطية«.
ثقة  كسر  أن  براندس  واعترب 

الناخبني أسلوب فقري.

الثقة  كسر  »لقد  واستطرد: 
السنوات  يف  دعموه  أناس  مع 
لكننا  املاضية،  واملرة  احللوة 
برناردي  مع  التعامل  سنواصل 

بكل احرتافية كزميل برملان«.
وجاءت خطوة برناردي يف اليوم 
األول لتجمع الربملان منذ تنصيب 
الرئيس األمريكي اجلديد دونالد 

ترامب.
يف  شهور   3 برناردي  ومكث 
مساعدي  والتقى  نيويورك 
وهو  له  صور  ونشرت  ترامب، 
الشهرية  ترامب  قبعة  يرتدي 
وعليها شعار »فلنجعل أسرتاليا 
من  املقتبس  جمددا«  عظيمة 
شعار الرئيس األمريكي اجلديد.

قال  صحفي،  مؤمتر  وخالل 
برناردي إن القبعة تلقاها هدية 

يف عيد ميالده.
وأردف أنه حيرتم القيم الليربالية 
حيث انضم إىل احلزب الليربالي 
»لكن  واستدرك:  عقود   3 منذ 
ما شاهدناه هو أن املاليني من 
احملافظ  احلزب  غادروا  الناخبني 
وذهبوا إىل بدائل«، طموحي أن 
اعيد هؤالء إىل اخليمة الليربالية 

يف خيمة حمافظة جديدة«.
يف  التضارب  برناردي  وانتقد 
السلوكيات بني إدانة الليرباليني 
انقالب  بسبب  العمال  حلزب 
جوليا غيالرد على كيفن راد قبل 
استكمال واليته األوىل، ثم جاء 
مالكومل ترينبول ليفعل املثل مع 

طوني أبوت.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

برناردي يستقيل من حزب األحرار

مستشار املافيا املحامي جو أكوارو

اىل اليسار طوني مادافريي مع عضو الربملان راسل برودبنت

برودبنت ومودافريي داخل الربملان

من اليمن جريج هونت ومادافريي يف مقابلة داخل الربملان

جرائم  حمققو  داهم  عندما 
امللهى  فيكتوريا  يف  املخدرات 
أب«  فلورز   2« الشهري  الليلي 
يف أوائل أبريل املاضي، كانوا 
من  آالف  جيدوا  أن  يتوقعون 
أقراص النشوة، وامليثامفيتامني 

واألموال النقدية.
يستهدف  كان  التحقيق 
فيها  مشتبه  خمدرات  عصابة 
الطوابق  ذات  احلانة  تستغل 
وتوزيع  لتخزين  كمركز  الثالثة 

املخدرات.
طويال  األمر  يستغرق  ومل 
تأكدت  حتى  احملققني  أمام 
شكوكهم، حيث عثروا على آالف 
من األقراص املخدرة مت وضعهم 

يف أكياس بالستيكية.
كشفت  البحث  عمليات  أن  بيد 
كذلك عن أمور مل تكن متوقعة، 
سرية  شرطة  وثائق  يف  تتمثل 
حتتوي على معلومات مأخوذة من 

قاعدة بيانات أمنية.
تسريب البيانات رمبا يكون أخطر 
التهديدات اليت تواجه مؤسسات 
اليت  املعاصرة  القانون  تنفيذ 
من  ضخمة  كميات  تسجل 
أنظمة  عرب  احلساسة  املعلومات 

حاسوب خمتلفة.
ال  الشرطة  معلومات  تسريب 
عن  بيانات  إخراج  فقط  يعين 
عمليات حساسة، لكنه قد يكلف 

أشخاص أرواحهم.
قريب  مباحث  مفتش  وقال 
املتعلق  بالتحقيق  الصلة 
شرطي  أي  »أكره  بامللهى: 
يسرب املعلومات حملتالني، قد 

يسربون إليهم عنوان منزلي«.
املعلومات  أن  تقارير  وكشفت 
أمنية  مبعلومات  تتعلق  املسربة 

عن عامل املالهي الليلية.
ويعتقد أن املعلومات املذكورة 

من  بطلب  عليها  احلصول  مت 
يرتددون  إجرامية  شخصيات 

على  مالهي معينة.
دفع  التسريبات  اكتشاف 
حتقيق  لبدء  املعنية  السلطات 

مفاجآت مدهشة بعد مداهمة ملهى »2 فلورز أب« بفيكتوريا
سيما  ال  األمر،  حول  سري 
الشرطة  عناصر  كافة   وأن 
يف  ألف   13 عددهم  البالغ 
بصمة  يرتكون  فيكتوريا  والية 
على  دخوهلم  حال  إلكرتونية 

قاعدة بيانات حساسة أو طباعة 
ورقة سرية.

شرطيا  أن  التحقيق  وكشف 
بني  الرابط  هو  كان  سابقا 
حمقق مشتبه به وعناصر إجرامية 

بامللهى.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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األسرتالي  االهتمام  يتسبب 
النظيفة  الطاقة  هدف  بتحقيق 
وضعها  يتم  مل  عواقب  يف 
نقص  مثل  جيدا  احلسبان  يف 
اإلمدادات واالنقطاعات املتكررة 
للكهرباء، واليت جتلت  يف منوذج 

والية جنوب أسرتاليا.
املدعمة  الرياح  طاقة  أن  يذكر 
شكلت  أسرتاليا  جنوب  يف 
أكثر من 40 % من اإلمدادات، 
فعل  كرد  األسعار  واخنفضت 

على ذلك.
بيد أن ذلك تسبب يف عواقب 
مصانع  إغالق  أبرزها  عديدة 
الالحق  والتجميد  احلالية  الفحم 
ترك  مما  الغاز  مصانع  لبعض 
عمليات  حلدوث  معرضة  الوالية 
وباتت  األسعار  وارتفاع  انقطاع 
على  متزايد  بشكل  تعتمد 
من  إليها  القادمة  اإلمدادات 

والية فيكتوريا.
كل ذلك حدث بسبب التخطيط 
الطاقة  هلدف  العشوائي 
اليت  السياسة  تلك  النظيفة، 
الليربالية  احلكومات  تدعمها  
والعمالية منذ عام 2002  لكنها 
بشأن  احلذر  تتوخى  ال  سياسة 

نقص  عن  النامجة  العواقب 
إمدادات الطاقة.

نادي  أمام  خطاب  ويف 
األربعاء،  برس«  »ناشيونال 
أسرتاليا  وزراء  رئيس  كرس 
الوقت  ربع  ترينبول  مالكومل 

للحديث عن حتديات الطاقة.
التحدي األكرب يتمثل يف توفري 
الوقت  طاقة كافية ويف نفس 
حتقيق هدف تقليص االنبعاثات 
بنسبة  وااللتزام  الكربونية، 

الطاقة النظيفة.
البيئة  أنصار  أن  املؤكد  لكن 
سريفضون  ترينبول  ومعارضي 
النظيفة  الطاقة  هدف  ختفيض 
 % 28-26 بني  يرتاوح  ما  إىل 
يقل  والذي   ،2030 عام  حبلول 

عن هدف 2005.
عام  من  األخري  النصف  ويف 
واسع  انقطاع  حدثت   ،2016
جنوب  بوالية  للكهرباء  النطاق 
أسرتاليا، وكان منطقيا أن يبدأ 
ترينبول االهتمام مبسألة زيادة 
مع  لتتناسب  الطاقة  إمدادات 

تنامي االحتياجات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

انقطاع الكهرباء يهدد أسرتاليا

 2017 شــباط   11 Saturday 11 February 2017السبت 

كشف استطالع جديد أن غالبية 
رغبة  يدعمون  االئتالف  ناخيب 
عضو الربملان جورج كريستنسن 
هجرة  حظر  أسرتاليا  فرض  يف 
الرئيس  فعله  ما  غرار  على 

األمريكي دونالد ترامب.
لكن استطالع آخر، نشر الثالثاء 
أيضا كشف انقسام األسرتاليني 
عليهم  ينبغي  كان  ما  إذا  حول 
األمريكي  الرئيس  خطى  اتباع 
بلدان  مواطين  دخول  حظر  يف 

إسالمية معينة.
نشرته  الذي  األول  االستطالع 
الثالثاء  األسرتاليان  صحيفة 
من   % 50 من  أكثر  أن  كشف 
نسخ  يدعمون  االئتالف  ناخيب 
بوقف  تتعلق  اليت  ترامب  فكرة 
إصدار تأشريات ملواطين 7 دول 
والعراق  سوريا  هي  إسالمية 
والصومال  واليمن  والسودان 

وليبيا وإيران.
االستطالع  يف   %  55 وقال 
الذي شارك فيه 1700 شخص 

إجراءات  فرض  يدعمون  إنهم 
عرب  بينما  أسرتاليا،  يف  مماثلة 

45 % عن رفضهم.
ويف استطالع آخر أجرته مؤسسة 
»إيسينشيال«، شارك فيه أكثر 
من 1000 شخص، قال 41 % 
خمتلفي  من  األسرتاليني  من 
االنتماءات إنهم يدعمون الفكرة 

بينما عارضها 46 %.
»إيسينشيال«  استطالع  وأظهر 
أيضا أن نسبة تأييد اإلجراءات 
املتشددة أكثر جتليا بني ناخيب 

االئتالف بنسبة 48 %.
ينبغي  ال  أنه  ذكر  كريستنسن 
على  التفرقة  أسرتاليا  على 
ولكن  العرق  أو  الدين  أساس 
وفقا  ذلك  يتم  أن  جيب 

للجنسية.
وفسر ذلك قائال: »ينبغي إلقاء 
اليت  الدول  تلك  على  نظرة 
تشهد نسبة كبرية من التطرف 

والنشاط اإلرهابي«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استطالع صادم: أنصار االئتالف يؤيدون 
نسخ خطة ترامب يف أسرتاليا

أثار مركز رعاية نهارية لألطفال 
أسرتاليا  يف  اجلدل  )حضانة( 
فيها  طلب  الفتة  علق  حينما 
عن  التخلي  األمور  أولياء  من 
هواتفهم احملمولة أثناء ذهابهم 

جللب أبنائهم.
وعلق املركز الفتة كتب فيها: 
»أمي  يقول  طفال  مسعنا  »لقد 
والدته  كانت  بينما  أمي«،  أمي 
هلاتفها  أكثر  اهتماما  تعري 

احملمول، وال تكرتث لنجلها.
إدارة املركز رفضت الرتاجع عن 
القرار، واصفة تصرفات بعض 

أولياء األمور باملروعة.
وبالنسبة للبعض، تبدو الالفتة 
أولياء  أحد  منطقية، حيث كتب 
أكون  أن  أختيل  »ال  األمور: 
عند  احملمول  بهاتفي  منشغال 
عاما،   13 بلغ  إنه  ابين،  حتية 

لكين ما زلت أحييه عندما ينزل 
حديثا  تقلدت  لقد  احلافلة،  من 
وافتقدت  الصباح،  يف  وظيفة 
اصطحابه يوميا إىل املدرسة«.

مضمون  مع  يتفقون  آخرون 
الالفتة، لكنهم يرون أن أسلوبها 
أمر  ولي  وعرب  بالغلظة،  اتسم 
بهذا  الفتة  أرى  »عندما  قائال: 
أمزقها  أن  ميكنين  األسلوب 
وأرميها يف سلة املهمالت، كان 
من املمكن كتابة عبارة »ممنوع 
اهلواتف احملمولة« بكل بساطة.

لكن على اجلانب اآلخر، قد يكون 
ولي األمر يتحدث يف اهلاتف يف 
أمر مهم، مثل حجز موعد طبيب، 
أو  ما،  مؤمتر  يتعلق حبضور  أو 

مساعدة صديق.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تطلب مساعدة بريطانيا يف 
حل أزمة اإلسكان

ملؤسسة  استطالع  أول  كشف 
نيوزبول يف العام اجلديد ختلف 
االئتالف عن حزب العمال بفارق 

8 نقاط.
 %  46 على  االئتالف  وحصل 
مقابل 54 % حلزب العمال يف 
احلزبني  مشل  الذي  االستطالع 

الرئيسيني.
الذي  العام  االستطالع  ويف 
مشل كافة األحزب فقد االئتالف 

4 نقاط ليصل إىل %35.
السابع  االستطالع  ذلك  ويعد 
فيه  يتفوق  الذي  التوالي  على 
االئتالف،   على  العمال  حزب 
حلكومة  األسوأ  النتيجة  وميثل 
الفيدرالي  الوزراء  رئيس 

مالكومل تورنبول.
األسرتاليان  صحيفة  ونشرت 
اإلثنني،  االستفتاء  نتائج 
العام  االجتاه  بوضوح  ويعكس 
الناخبني  أمل  خيبة  يف  املتمثل 

لنقل  سبيل  أي  عن  الباحثني 
السياسات  على  احتجاجاتهم 

الراهنة.
كشف  ذلك،  على  وعالوة 
تأييد  يف  تصاعدا  االستطالع 
الثانوية،  واألحزاب  املستقلني 
حيث حققت 19 % يف زيادة 4 

نقاط عن االستطالع السابق.
وحصل حزب »أمة واحدة«الذي 
األسرتالية  السياسية  تقوده 
بولني هانسون على نسبة تأييد 

.% 8
يذكر أن هانسون أمامها اختبار 
والية  انتخابات  خالل  شعبية 

أسرتاليا الغربية.
حصل  العام  االستطالع  ويف 
العمال على نسبة 36 %  حزب 
دون   %10 اخلضر   حقق  بينما 
نتيجة  عن  لكليهما  تغيري  أي 

االستطالع السابق.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استطالع نيوزبول: العمال يتقدم على 
االئتالف بفارق 8 نقاط

رئيس الوزراء مالكولم تورنبول

األسبوع  لندن  إىل  زيارته  خالل 
اخلزانة  وزير  عقد  املاضي، 
موريسون  سكوت  الفيدرالي 
بريس  مع  مطوال  اجتماعا 
التنفيذي   الرئيس  ويليامسون 
هليئة متويل اإلسكان الربيطانية  
خطة  وضع  املساعدة يف  طالبا 
لتوفري مساكن  بأسعار معقولة، 
منها  أسرتالية  نسخة  وإنشاء 
العقارات  مشكالت  لتذليل 

املزمنة.
اهليئة املذكورة جرى تأسيسها 
نقص  أزمة  حلل   1987 عام 
التمويل العام للقطاع العقاري،  
وتزايدت مهامها للقيام بعمليات 
معقولة  ملساكن  مشرتك  متويل 
الثمن لإلجيار وامللكية على حد 

سواء.
عن  غريبا  ليس  ويليامسون 
مشكالت اإلسكان يف أسرتاليا، 
فقد سبق االستعانة به لتقديم 
بالسياسات  املتعلقة  املشورة 
من  العديد  يف  اإلصالحية 
املنتديات احلكومية األسرتالية.

املتحدة تشبه  اململكة  أن  يذكر 
يف  ندرة  وجود  يف  أسرتاليا 
املساكن معقولة الثمن وتزايدت 
وظروف  السياسة  عرب  سوءا 

وقود  مبثابة  كان  اليت  السوق 
عدم االستقرار لسوق اإلجيار.

ويف هذا السياق، كان احلل هو 
متويل  هيئة  خبدمات  االستعانة 
أجل  من  الربيطانية  اإلسكان 
املساعدة يف وضع خطة لتوفري 
املزيد من املساكن يف متناول 
عرب  احملدودة  الدخول  أصحاب 
األراضي  مالكي  مع  التعاون 
بالفعل  ساهم  مما  العقارية، 
يف تقليص حدة األزمة السكنية 

باململكة املتحدة.
يف  تطبيقها  ميكن  الفكرة 
من  حتتاج  لكنها  أسرتاليا 
وفريقا  ويدعمها،  يناصرها 
واحلزب  االئتالف  من  مشرتكا 

العمالي يتبنى تنفيذها.
يأتي ذلك يف وقت تتنامى فيه 
أسرتاليا  يف  السكنية  الفجوة 
بني األغنياء والفقراء جراء ندرة 

املساكن معقولة السعر.
أن  الدولية  البحوث  أحد  ووجد 
هيئة متويل اإلسكان يف اململكة 
العاملية  النماذج  أحد  املتحدة 
العقبات  تذليل  يف  اجليدة 

العقارية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حضانة أسرتالية ألولياء األمور: 
ممنوع احملمول
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اسرتاليا يف اسبوع

املفرقعات  من  قطعة  انفجرت 
طوب  قالب  حجم  يف  النارية 
يف جسد مراهق أسرتالي غرب 

سيدني مساء اجلمعة املاضي.
املراهق  أن  تقارير  وذكرت 
كان جيلس داخل سيارة عندما 
حوالي  »ِحْجره«  يف  انفجرت 

الساعة 11.20 مساء اجلمعة.
فرقعه  صوت  اجلريان  ومسع 
ما  ملعرفة  وهرولوا  ضخم 

حيدث.
شاهدت  إنها  جارة  وقالت 
حول  ويدور  جيري  املراهق 
نفسه بعد أن اشتعلت النريان 

يف جسده.
مسعنا  »لقد  تقول:  ومضت 
الشباك،  من  ونظرنا  فرقعة 

مفرقعات نارية تشعل جسد مراهق يف غيلدفورد

سيارة االسعاف

 2017 شــباط   11 Saturday 11 February 2017السبت 

أسرتاليا  وزراء  رئيس  يبدو 
كاملعتوه بينما يستطيع الرئيس 
اختاذ  ترامب  دونالد  األمريكي 

القرارات احلامسة.
قيادة  يف  تورنبول  فشل 
أسرتاليا، وألغى إرادة الدولة، 
وانساق وراء أوباما وكلينتون، 

وأمسك بذيل معطفهما.
وبات واضحا أن تورنبول اعتاد 
إن  إن  سي  شبكة  مشاهدة 
األمريكية أكثر من االستماع إىل 

الشعب األسرتالي.
بها  يصرخ  اليت  الرسالة 
وواضحة،  عالية  األسرتاليون 
هجرة  موجة  يريدون  ال  إنهم 
تكون  أن  ويرغبون  مجاعية، 

أسرتاليا أسرتالية بالفعل.
أسرتاليا  وزراء  رئيس  وخسر 
فرصة ذهبية لقيادة دولته إىل 
ركوب  وقرر  الصحيح،  الطريق 
الذي  أوباما-كلينتون،  قطار 

أصبح اآلن جمرد حطام.
أمريكا،  جلية يف  اآلن  احلقيقة 
حيث بات ترامب حاكما للواليات 

املتحدة.
سهل  رجل  تورنبول  مالكومل 
خملصا  خادما  وكان  االنقياد 
له  يقول  ما  دائما  ألوباما 

»نعم«.
جديدة  ضربة  تورنبول  وتلقى 
الرئيس األمريكي  بعد أن اختذ 
فيض  ضد  قرارات  اجلديد 
املهاجرين القادمني من 7 دول 
والعراق  وإيران  سوريا  هي 
واليمن  وليبيا  والصومال 

والسودان.
األسرتالي  الشعب  باع  ترينبول 
لصاحل أوباما وكلينتون ويوشك 

اآلن على دفع الثمن.
أبرمه  الذي  االتفاق  وأصبح 
بيرت  اهلجرة  ووزير  ترينبول 
نوفمرب  يف  أوباما  مع  دوتون 
استقبال  بشأن  املاضي 
الواليات املتحدة لطاليب اللجوء 
املتواجدين يف جزيرتي مانوس 
وبابوا نيو غينيا يف حكم امليت 
بعد تولي ترامب مقاليد األمور.

قائد احلزب العمالي األسرتالي 
وزعيم املعارضة الفيدرالي بيل 
هو  خريا  منه  يرجى  ال  شورتن 

اآلخر.
األسرتالية  الوحيدة  السياسية 
من  النوع  هذا  متتلك  اليت 
شجاعة ترامب هي زعيمة حزب 

أمة واحدة بولني هانسون.
 املصدر: العنكبوت االلكرتوني

موقع أسرتالي: 

مالكومل تورنبول معتوه 
وخادم ألوباما

معظم  أن  من  الرغم  على 
أن  على  يتفقون  األسرتاليني 
فإنه  خطأ،  النساء  ضد  العنف 

يف املتوّسط:
تالقي امرأة حتفها كل أسبوع   •
على يد شريك حالي أو سابق.

إناث   3 كل  من  واحدة  تقع   •
ضحية للعنف اجلسدي أو اجلنسي 
منذ بلوغها 15 سنة من العمر من 

جانب شخص تعرفه.
هناك 1 من بني كل 4 شّبان   •
لتربير  استعداد  على  وشاّبات 

العنف الذي يرتكبه الشريك. 
إنها دورة العنف اليت تبدأ بعدم 
باملواقف  تبدأ  وهي  االحرتام. 
يبديها  اليت  والتصّرفات 
الشباب ويتجاهلها البالغون من 

غري أن يدركوا ذلك.
لقد قامت دائرة خدمات اجملتمع، 
بإعداد  »إتكوم«،  مع  بالتعاون 
اليت  بدايته،  من  أوقفه  محلة 
العنف  دورة  كسر  إىل  تهدف 
البالغني  بتشجيع  النساء  ضد 

التأّمل مبواقفهم وبكيفية  على 
تأثري هذه املواقف على تكوين 

أفكار الشباب.
جمموعة  على  العثور  ميكن 
أو  خمتلفة  بلغات  املوارد  من 
يناسب  مبا  املعّدلة  املوارد 
ثقافًيا  املتنّوعة  اجلاليات 
املوقع  يف   )CALD( ولغوًيا 

.respeCt.gov.Au
تشمل املوارد:

ونشرة  ومنشوًرا  ملصقة   •
معلومات مصّورة وسلسلة صور 
مع معلومات - مع معلومات عن 

احلملة.
احرتام النساء والبنات )دليل   •
األمهات  ملساعدة   - التحادث( 
على  العائلة  وأفراد  واآلباء 
أهمّية  الشباب عن  التحّدث مع 
بعدم  تتمّيز  اليت  العالقات 

االحرتام منذ الصَغر.
ُيرجى  املعلومات  من  للمزيد 
respeCt.gov. تفّقد املوقع

Au

تنبيه إعالمي - لوسائل اإلعالم املتعّددة ثقافًيا ولغوًيا

أوقفه من بدايته - محلة مكافحة 
العنف ضد النساء

وشاهدناه مشتعال«.
املراهق  أن  الشرطة  وذكرت 
ذراعيه  يف  حبروق  أصيب 
شخص  أصيب  كما  وقدميه، 

آخر حبروق ثانوية.
املنازل  أحد  سكان  واتصل 
اجملاورة قدموا للمراهق العون 
باملسعفني الذين عاجلوه داخل 
انتظر  بينما  اإلسعاف  سيارة 
اخلوف  من  حالة  يف  أقاربه 

والقلق.
إىل  املراهق  نقل  ومت 
أن  األطباء  وذكر  املستشفى، 
إصاباته ليست من النوع الذي 

يشكل خطورة على حياته.

 املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الجريان اجتمعوا حول مشهد الحادث

تنتهج أسرتاليا واململكة املتحدة 
والواليات املتحدة نظام احلزبني 
يعتمد  نهج  وهو  الرئيسني، 
على اختيار »األقل سوءا«، أي 
أنه بالرغم من عدم وصول رضا 
الناخبني ملرحلة الكمال، لكنهم 
على األقل لن يصابوا باإلحباط 

الكامل.
ويرتبط هذا النظام مبفهوم أن 
االحزاب الرئيسية فقط هي من 
احلكم  أركان  حتقيق  تستطيع 
االستقرار  يف  املتمثلة  اجليد 

واملصداقية واألمن.
بيد أن الواقع األسرتالي يعكس 
حيقق  فلم  املفاهيم  تلك  خطأ 
احلزب العمالي واالئتالف أيا من 
 10 آخر   فخالل  العناصر،  تلك 
رئيس  أي  يستطع  مل  سنوات 
فرتة  استكمال  أسرتالي  وزراء 
كيفن  من  بدءا  األوىل  الوالية 
وطوني  جيالرد  وجوليا  رود 

أبوت.
مصداقية األحزاب الكربى باتت 
حدث  مثلما  احملك،  على  كذلك 
العماليني عن  يف مسألة ختلي 
املناخي  بالتغري  اخلاص  نهجهم 
»التحدي  يعتربوه  كانوا  الذي 

األعظم يف عصرنا«.
األمن القومي كذلك بات مهددا 
الرئيسيني  احلزبني  نظام  حتت 
يف  ذلك  وجتلى  أسرتاليا،  يف 
تسجيل  العمال  حزب  حماولة 
حساب  على  سياسية  نقاط 
تسريبات  بعد  ترينبول  مالكومل 
الرئيس  مع  الشهرية  املكاملة 
بعد  ترامب  دونالد  األمريكي 
اهلاتف  األخري  غلق  عن  تقارير 
يف وجه رئيس  وزراء أسرتاليا 
أوباما  مع  اتفاقه  من  امتعاضا 
اللجوء  طاليب  استقبال  بشأن 
ناورو  احتجاز  معسكري  يف 

ومانوس.
يأتي ذلك يف ظل تقارير حول 
الليربالي  السياسي  انفصال 
االئتالف  عن  برناردي  كوري 
ورغبته يف تشكيل حزب جديد.

الصغرية  األحزاب  أن  يذكر 
يف أسرتاليا مثل »أمة واحدة« 
بولني  السيناتورة  تقوده  اليت 
زمخا  تكتسب  بدأت  هانسون 
بعد  السياسية  احلياة  يف 
األحزاب  من  الناخبني  ملل 

الرئيسية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مالكومل  الوزراء  رئيس  كشف 
األمريكي  الرئيس  إن  تورنبول 
دونالد ترامب مل يغلق اهلاتف 
تقرير  صحة  نافيا  وجهه،  يف 
واشنطن  صحيفة  نشرته 

بوست.
وأضاف  تورنبول يف مقابالت 
تعهد  على  حصل  أنه  إذاعية 
بتنفيذ  ترامب  من  شخصي 
إدارة  مع  وقعه  الذي  االتفاق 
أوباما اخلاص باستقبال جمموعة 
التابعني  اللجوء  طاليب  من 
تأكيد  إىل  مشريا  ألسرتاليا،  
مرات  عدة  األمريكية  احلكومة 

اعتزامها تنفيذه.
أن  »أؤكد  تورنبول:  واستطرد 
تقرير غلق ترامب اهلاتف أثناء 

مكامليت معه عار من الصحة«.
وكانت صحيفة واشنطن بوست 
قطع  ترامب  أن  ذكرت  قد 
استئذان،  دون  فجأة  املكاملة 
من  فحسب  دقيقة   25 بعد 
احلديث مع تورنبول، رغم أنها 
ملدة  استمرارها  يفرتض  كان 

ساعة ظهر السبت املاضي.
ولفتت إىل أن  ترامب وصف  
املكاملة باألسوأ بفارق شاسع.

قد  األمريكي  الرئيس  وكان 
حتدث قبل مكاملة تورنبول مع 4 
من قادة العامل بينهم الرئيس 

األمريكي فالدميري بوتني.
وجتدد احلديث عن مكاملة ترامب 
وتورنبول خالل املؤمتر الصحفي 
الذي  األبيض،  للبيت  اليومي 
الرمسي  املتحدث  فيه  حاول 
املوقف،  تهدئة  شون سبايسر 

عرب وصفها بالودية.

شون  قال   ضمين،  وبشكل 
البيت  باسم  املتحدث  سبايسر 
الرئيس  اتفاقية  إن  األبيض 
أوباما  باراك  السابق  األمريكي 
وزراء  رئيس  مع  وقعها  اليت 
ترينبول  مالكومل  أسرتاليا 
ما  الجئني  استقبال  خبصوص 

زالت قائمة.
األبيض  البيت  وصف  ورغم 
وترينبول  أوباما  بني  االتفاق 
الجئي  توطني  بإعادة  اخلاص 
بـ  ومانوس  ناورو  جزيرتي 
أن  إىل  أشار  لكنه  »املروع«  
تنفذ  قد  املتحدة  الواليات 

االتفاق.
إىل  يعزي  املذكور  االتفاق 
ويقضي  املاضي،  نوفمرب 
جلوء  طالب   1250 باستقبال 
مانوس  احتجاز  معسكري  من 

وناورو التابعني ألسرتاليا.
ترامب  ورثها  اليت  اخلطة  لكن 
خالفا  يبدو  ما  على  فجرت 
دبلوماسيا حينما متت مناقشتها 
األوىل  اهلاتفية  املكاملة  أثناء 
األمريكي  الرئيس  بني 

وترينبول.
ترامب  وصف  تويرت،  وعلى 
االتفاق بالغيب، كما حتدث يف 
كلمة ألقاها حبفل إفطار قائال: 
االتصاالت  عن  تسمع  »عندما 
الصارمة اليت أجريها، ال تقلقوا 
صارمون،  إنهم  األمر،  بشأن 
بنفس  نعاملهم  أن  وينبغي 
الوقت  حان  لقد  األسلوب، 

لنتحلى بقليل من الصرامة«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيس وزراء: ترامب مل يغلق اهلاتف يف وجهي

كشف تقرير أن حتليل احلامض 
ليس  إيه«   إن  »دي  النووي 
معصوما من اخلطأ، وقد يؤدي 
إىل إدانة أبرياء جبرائم خطرية، 

وفقا لتحذيرات خرباء.
مثل  اجلرمية  مسلسالت  شعبية 
»القتل«،  أو  كيلينغ«  »ذا 
وكذلك االنفراجات احلقيقية مثل 
حالة كارلي بريس-ستيفنسون 
أن  ميكن  خاندااليس،  وابنتها 
غري  توقعات  خلق  إىل  تؤدي 
حقيقية تتعلق بقدرة العلم على 

كشف ألغاز اجلرائم.
ورغم أن حتليل دي إن إيه كان 
استطاعت  اليت  األدوات  أحد 
إحداث انفراجة يف إحدى جرائم 
املستعصية،  ويلز  ساوث  نيو 
امرأة  بقايا  مضاهاة  خالل  من 
على  عثر  اهلوية  جمهولة  شابة 
»بيالنغو«،  غابة  يف  جثتها 
والعثور على عظام رضيعة بعد 
سنوات بوالية جنوب أسرتاليا.

استخدمت  ذلك  على  وعالوة 
داخل  الدماء  من  النيابة مسحة 
أدين  حيث  لني  عائلة  منزل 
أفراد  بتهمة قتل   روبرت زي 

من عائلة واحدة وهم نائمون.
الباحثني  من  فريقا  أن  بيد 
واألوروبيني  الربيطانيني 
من  حيذر  فارقا  تقريرا  أصدر 
جمال  اجلينية  االختبارات  أن 
أن  من  حمذرا  التعقيد،  شديد 

استخدامه يف النظام القضائي 
اجلنائي غالبا ما يرتبط بالتشويه 

وسوء الفهم.
وواصل التقرير الذي أصدرته 
للجينات  األوروبية  الشبكة 
الناس  من  الكثري  أن  الوراثية 
أن  احلقيقة  خالف  على  يظنون 
حتليل دي إن إيه معصوم من 

اخلطأ.
خيلق  ذلك  »نتيجة  واستطرد: 
غري  تصورات  الناس  معظم 
العلمية،  األدلة  بشأن  حقيقية 
بـ  األمر  يتعلق  عندما  سيما  ال 
يؤدي  ما  وهو  إيه«  إن  »دي 

أحيانا إىل إجهاض العدالة.
حبالة  الباحثون  واستشهد 
الذي  سكوت  آدم  الربيطاني 
يف  امرأة  باغتصاب  اتهم 

مانشسرت يف أكتوبر 2011.
من  إيه  إن  دي  حتليل  وكان 
تطابق  قد  الضحية  جسد  على 
انه  ذكر  أنه  رغم  مع سكوت  
مانشسرت  إىل  أصال  يذهب  مل 

يف حياته.
وكان دي إن إيه الدليل الوحيد 

إلدانته.
يف  شهور   5 مرور  وبعد 
أن  احملققون  كشف  السجن، 
إدانة سكوت كانت خطأ بسب 

تلوث العينات داخل املعمل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رغم جناحه يف أسرتاليا..  حتليل 
احلامض النووي ليس معصوما من اخلطأ

نظام احلزبني الرئيسني »فاشل«

كارلي بريس- ستيفنسون وابنتها كاندااليس بريس
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

الدليل التجاري

 2017 شــباط   114 Saturday 11 February 2017السب 



Page 13صفحة 13     

مقاالت وتحقيقات

طرح رئيس اجلمهورية ميشال عون، 
اشكالية  حل  أجل  من  استفتاء  إجراء 
هذا  ان  شك  وال  االنتخابات.  قانون 
األمر ُيعترب خطوة جريئة تساعدنا على 
نظامنا  عمل  طريقة  يف  النظر  إعادة 
السياسي واستنباط طرق جديدة حلل 
الشلل الدائم الذي يضرب املؤسسات 

الدستورية عند كل أزمة سياسية.

لكن السؤال األهم، وبغض النظر عن 
حتديد  هو  النبيل،  الطرح  هذا  هدف 
يسمح  الدستوري  نظامنا  كان  إذا  ما 
بذلك؟ لإلجابة على هذا السؤال، البد 
مبفهوم  تتعلق  نظرية  مقدمة  من  لنا 
السيادة وفقا للقانون الدستوري من 

ثم معاجلة االشكالية اليت تشغلنا.
النظام  اللبناني  الدستور  يتبنى 
الربملاني التقليدي ويتجلى هذا األمر 
اليت  منه   27 املادة  يف  بارز  بشكل 

هـل يـجوز إجـراء اسـتفتاء يف لبنان؟

منع على أي جهة أخرى يف لبنان من ممارسة تلك الصالحية(، إذن 
تشريعية يف  مبفاعيل  يتمتع  استفتاء  إجراء  أن  نؤكد  أن  نستطيع 

لبنان هو غري جائز دون نص دستوري صريح يتيح ذلك.
وحقيقة األمر أن كل الدساتري املكتوبة يف العامل إذا ما أريد اعتماد 
االستفتاء كوسيلة للتشريع قائمة على الدميوقراطية املباشرة تنص 
على ذلك صراحة يف متنها. وأبرز مثال على ذلك دستور اجملمهورية 
اخلامسة يف فرنسا الذي يسمح يف املادة 11 منه لرئيس اجلمهورية 
العام.  االستفتاء  على  قانون  مشروع  بطرح  معينة  شروط  ضمن 
بإعطاء  يسمح  الذي  وهو  االستفتاء  مبدأ  يقر  الذي  هو  فالدستور 
النص الذي وافق عليه الشعب قيمته القانونية. وعالوة على ذلك، 
إن القانون الذي يقّر عرب االستفتاء ال يتمتع بأي قيمة دستورية 
التشريعية،  السلطة  تقرها  اليت  العادية  القوانني  سائر  من  أعلى 
وعليه حيق الحقا هلذه األخرية من الناحية الدستورية تعديل القانون 

الذي جرى إقراره عرب االستفتاء.
الربيطاني  النظام  الدستوري،  القانون  يف  املعروفة  األمثلة  ومن 
يوجد  ال  املتحدة  فاململكة  الربملان.  سيادة  مبدأ  على  يقوم  الذي 
فيها دستور مكتوب، وفقًا للتعريف الشكلي للدساتري، والقانون 
النصوص  هرمية  رأس  حيتل  امللكة  وتصدره  الربملان  يقّره  الذي 
إذ هوة يعرب عن أعلى سلطة يف البالد. لذلك، نفهم ملاذا أّن كل 
استفتاء جرى يف بريطانيا مت اجازته مسبقا بقانون، أي أن الربملان 
أقّر قانونا يسمح به، وذلك منذ أول استفتاء عرفته اململكة املتحدة 
سنة 1975 عندما وافق الربملان على هذا االجراء اجلديد عندما أقّر 
»قانون االستفتاء لسنة Referendum Act( »1975 1975(، وصواًل 
إىل االستفتاء األخري حول اخلروج من االحتاد األوروبي والذي أجازه 
 European Union Referendum( الربملان سنة 2015 أيضًا بقانون
 )Non Binding( علمًا بأن نتائج االستفتاء هي غري ملزمة .)2015 Act
من الناحية القانونية إال إذا نّص القانون على ذلك عماًل مببدأ سيادة 
خطوة جيدها  أي  اختاذ  النظرية  الناحية  من  له  الذي حيق  الربملان 
مناسبة بغض النظر عن نتيجة التصويت. وهذا ما يفسر لنا ملاذا 
اضطرت احلكومة الربيطانية إىل احلصول على موافقة الربملان من 

أجل اطالق آلية اخلروج من االحتاد األوروبي.
هل  ملزم،  استفتاء  بإجراء  يسمح  ال  لبنان  الدستور يف  كان  إذا 
يسمح  قانون  اقرار  له  النواب حيق  أن جملس  نقول  أن  نستطيع 
بإجراء تنظيم استفتاء يف لبنان؟ اجلواب: كال، ألن هذا األمر يستتبع 
تنازل جملس النواب عن سلطته التشريعية وتفويضها جلهة أخرى، 
وهذا ال جيوز دون نص دستوري صريح يسمح جملل النواب بذلك. 
تاريخ 2002/1/31  الدستوري يف قراره رقم 1  أكد اجمللس  وقد 
على هذا األمر، فأعلن أن »مبدأ مسو الدستور الذي ينجم عنه أن 
على كل سلطة عامة أنشأها الدستور أن متارس اختصاصها احملجوز 
هلا يف أحكامه بنفسها وأنه ال جيوز هلا أن تفوض سلطة أخرى يف 
ممارسة هذا االختصاص إال إذا مسح الدستور بهذا التفويص مبوجب 
نص صريح«. وبالتالي ال حيق جمللس النواب إقرار قانون يسمح 
باجراء استفتاء تشريعي ملزم ألن ذلك يؤدي إىل ختلي هذا األخري 

عن صالحياته )وهذا ما ال وجود له يف الدستور(.
خالصة البحث:

1 ــ ال جيوز إجراء استفتاء ملزم يف لبنان وفقًا للواقع الدستوري 
احلالي.

2 ــ جيوز جمللس النواب السماح بإجراء استفتاء استشاري غري ملزم 
أهمية هذا احلدث من  بأن ذلك ال يقلل من  بنتائجه، علمًا  قانونًا 
الناحية السياسية كون الشرعية اليت تنجم من مواقفة الشعب على 
نص حمدد يشكل ضغطا سياسيا كبريا على النواب كي حيولوا الرأي 

الذي أبداه الشعب يف االستفتاء إىل نص يتمتع بقوة القانون.
3 ــ إّن إجراء استفتاء تشريعي ملزم يتطلب تعديال للدستور.

*أستاذ جامعي

وحيدًا يبدو احلزب الشيوعي اللبناني يف معركته من أجل إقرار النسبية 
خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة، يف االنتخابات النيابية. يف 
البداية طرح البيان الوزاري البديل، وها هو اليوم يقف متحديًا السلطة 
من أجل إدخال اإلصالح على النظام. تظاهرة االحد املاضي كانت البداية، 

والتحركات سُتستكمل بالتزامن مع مناقشة قانون االنتخاب.
ركوب  ترغب يف  ال  اللبناني  الشعب  من  فئة  تربز  الواقع،  هذا  أمام 
زالت  وما  طويلة،  لسنوات  ناضلت  اليوم.  بعد  االنتخابية  »البوسطة« 
ُتناضل من أجل كسر هذه احللقة. وجدت نفسها يف الشارع من جديد 
الطائفي  القيد  خارج  النسبية  لالنتخابات على أساس  بقانون  للمطالبة 
اللبناني  الشيوعي  احلزب  تظاهرة  هي  واحدة.  انتخابية  دائرة  ولبنان 
اليت انطلقت من تقاطع مار خمايل ــ النهر )تقاطع برج محود ــ كورنيش 
»الشيوعي«  جانب  إىل  كان  الصلح.  رياض  إىل ساحة  النهر( وصواًل 
املرابطون،  ـــ  املستقلني  الناصريني  حركة  الشعب،  حركة  من  أفراد 

الوزير السابق شربل حناس ومحلة »بدنا حناسب«.
إعادة  معركة  بل  االنتخابات،  قانون  بتصحيح  املطالبة  هامشية  ليست 
تشكيل السلطة. الفرصة ساحنة بوجود رئيس للجمهورية »قوي« يتبّنى 
اللبنانيني  انقسام  يأتي  املطلب،  أهمّية هذا  أيضًا. على قدر  املطلب 
حوله. قسم يرفض النسبية بسبب التضليل الذي مُتارسه عليه بعض 
السالح )سالح حزب  ظّل  »يف  حُتذر من نسبية  اليت  السياسية  القوى 
اهلل(«، علمًا بأنها تقبل بانتخابات بوجود السالح نفسه إن كانت وفق 
النسبية  إقرار  يربط  من  وهناك  سيطرتها.  استمرار  يضمن  قانون 
بـ«حرب إلغاء« مُتارس على مذهبه، كالنائب وليد جنبالط. وقد تكون 
»أتفه« حجج السلطة لرفض النسبية »عدم فهم الناس هلا«. املفارقة 
أّن العديد من »أبناء اجملتمع املدني«، الذين نادوا سابقًا بثورة على 
بتحرك  أمس  استهزأوا  كّلن«،  يعين  »كّلن  السياسية،  الطبقة  أركان 
»الشيوعي«. جيدون ألف سبب وسبب لتربير عدم محاستهم للنسبية. 
لكن السبب احلقيقي الوحيد أنه النظام االنتخابي الذي يتبناه حزب اهلل، 
ناشطي  بعض  هوى«  »على  ليسوا  اعتماده  إىل  الداعني  بعض  وألن 

اجملتمع املدني.
األعداد اليت شاركت يف التظاهرة كانت باآلالف. آالف قليلة مل تتعّد 
العشرة، حبسب املنظمني. الرقم جّيد قياسًا باعتياد املعرتضني الرتاخي 
أمام  جيلس  البعض  كان  ونصف،  سنة  قبل  حبقوقهم.  املطالبة  أمام 
شاشة التلفاز يف منزله ُيشاهد التحركات يف الشارع بينما تتسلل إليه 
رائحة النفايات املكدسة خارجًا. واليوم أيضًا يبدو أمام مّلف اسرتاتيجي 
»حنو  بلدنا«، فال يهّب  »ما هيدا  االنتخابات مستسلمًا ملقولة  كقانون 
التغيري«. القسم الثاني من املسؤولية يقع على اجلهة املنظمة اليت ال 
تسد ثغرة قلة التسويق خلطابها ونشاطاتها. سائق األجرة يف بريوت، 
مثاًل، الذي فوجئ بإقفال الطريق بني اجلميزة ومار خمايل مل يكن يعلم 
بتنظيم تظاهرة. لكن يف احملصلة، عاد »األمحر« إىل الشارع، وبقوة، 
مقارنًة بتحركات مماثلة سابقًا، واستنادًا إىل واقع االصطفاف الطائفي 

يف البالد.
بني آالف الشيوعيني والنقابيني واألشخاص غري احلزبيني الذين شاركوا، 
صدح صوت طفولي يهتف »الشعب يريد إسقاط النظام«. املشاركون 
يلتفتون بإعجاب جتاه طفلتني تضعان الـ«برييه« احلمراء. لينا وناهدة 
تبلغان من العمر تسع سنوات، حني يتلّكأ »الكبار« عن اهلتاف تصرخان 
»14 و8 كّلن قرطة حرامّية«. ال تعرفان ملاذا ُتشاركان يف التظاهرة، 
ولكن »ما بدوم ما بدوم إاّل املنجل والقدوم«. ُيعّول احلزب الشيوعي 
على اجليل اجلديد لـ«نبقى ونستمر«. ُيرب عطااهلل عن العديد من الوجوه 
الشابة »نراها للمّرة األوىل، أغلبهم يف عمر 15 و16 عامًا«. كانوا ُكثرًا 
حيملون الالفتات اليت ُتطالب، إضافة إىل اعتماد النسبية، خبفض سن 
التصاعدية  الضريبة  وفرض  والرواتب  الرتب  سلسلة  وإقرار  االقرتاع 

وبناء دولة تؤمن احلقوق للبنانيني... دولة مقاومة.
للشارع  »الويف«  القديم  اجليل  حساب  على  تأتي  ال  الشباب  مشاركة 
النحيل، ميشي  وجسده  القصرية  بقامته  آراك،  النضالية.  وللشعارات 
وحيدًا على الرصيف: »إلي 65 سنة بناضل ضّد كل السراقني«. ُيسمي، 
الوزراء ووزير املال السابق فؤاد  على وجه اخلصوص، رئيس جملس 
تستعيد  صديقتها  مع  فايزة  كانت  قليلة،  أمتاٍر  بعد  على  السنيورة. 
ذكريات املاضي »حني كانوا يضربونين وأنا أوزع جمّلة النداء«. يقدر 
السياسيون أن يسرقوا كّل شيء »حتى بلدنا ولكن لن يسرقوا أملنا«، 
يقول حسني ابن حوش النيب البقاعية الذي لّف نفسه بوشاح شيوعّي 
كبري عليه صورة تشي غيفارا. املشكلة اليت تواجهنا »هي الّدين، ولن 
»األمور  أّن  يعي  الدولة«.  عن  بفصله  إال  شيء  حُنقق  أن  على  نقدر 
تراكمية«... يف الصف األمامي، مشى األمني العام لـ«الشيوعي« حنا 
غريب كتفًا إىل كتف مع عدد من السياسيني. عبثًا حاول املنظمون حشد 
املتظاهرين خلف الصف األول، فكانوا يتسللون عن اجلانبني، متقدمني 
يف أحياٍن كثرية على القياديني. قسم من املنظمات وصل مباشرًة إىل 
ساحة رياض الصلح، »خط السري طويل هذه املّرة. هذا من مميزات 
األمن  رجال  أنظار  وقع  على  أحدهم ضاحكًا.  يقول  اجلديدة«،  القيادة 
وعناصر مكافحة الشغب، ألقى غريب كلمته »ضد هذا النظام السياسي 
الطائفي )...( ضد سلطته الفاسدة اليت متعن يف سياسات اإلقصاء 
أنه يتظاهر  اللبناني«. أوضح  أكثرية الشعب  والظلم واالستغالل حبق 
ليقول لكل اللبنانيني »إّن هذه احلقوق لن تتحقق إال بالتغيري، إال ببناء 
دولة وطنية دميوقراطية مقاومة«. وهذه األهداف »ال يؤّمنها إال قانون 
الطائفي،  القيد  وخارج  الواحدة  والدائرة  النسبية  قاعدة  على  انتخابي 
ومعركة هذا القانون هي معركة بناء هذه الدولة اليت نريد«. دعا غريب 
للتحرك  االستعداد  أهبة  »على  والبقاء  النضال  اللبنانيني إىل مواصلة 
واالعتصام تزامنًا مع انعقاد جلسات اجمللس النيابي املخصصة لبحث 
وتنظيم  الطاقات  تعبئة  أجل  من  والنضال  النيابي،  االنتخابات  قانون 
حملية  وجمالس  هيئات  وتشكيل  املناطق،  كل  يف  االعرتاض  حاالت 

تؤّسس لبناء حركة شعبية دميقراطية«.

»األمحر« يعود وحيداً إىل الشارع: النسبية أوىل معارك بناء الدولة
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تنص على أن »عضو جملس النواب ميثل األمة مجعاء وال جيوز أن 
تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه«. اهلدف إذًا من املادة 
27 هو تكريس مبدأ السيادة الوطنية )souveraineté nationale( وما 
يستتبعه ذلك من فكرة حمددة عن الدميوقراطية كدميوقراطية متثيلية 
)Démocratie représentative(. فالنظام الدميوقراطي املعمول به يف 
دول العامل اليوم ينطلق من مسلمة جوهرية تقول بأن الشعب ال 
حيق له أن يسن القوانني بنفسه وهو يف مطلق األحوال ال يستطيع 
أن ميارس السلطة التشريعية إال عرب ممثلني ينتخبهم هلذه املهمة. 
ففي عصرنا احلالي أصبح من املتعذر ممارسة الدميوقراطية املباشرة 
القدمية حيث جيتمع كل املواطنني  اليونان  اليت كانت سائدة يف 
يف الساحة العامة )Agora( ويقومون مبناقشة القوانني والتصويت 
التوفيق  العصر احلديث أصبح من الضروري  عليها مباشرة. ويف 
بني مبدأ االنتخابات من جهة وفكرة الدميوقراطية من جهة ثانية. 
دوائر  عن  انتخابهم  يتم  ما  غالبا  الذين  النواب  سلطة  ولشرعنة 
سلطة  إىل  جغرافية  ألقاليم  ممثلني  جمرد  من  وحتويلهم  متعددة 
قائمة بذاتها، مت اخرتاع مبدأ السيادة الوطنية حبيث ال ميثل النائب 

الشعب )أو الفئة من الشعب اليت انتخبته( بل األمة مجعاء.
هكذا نستطيع أن نفسر اجلزء الثاني من املادة 27 اليت تشدد على 
أن النائب ال جيوز أن ُتربط وكالته بقيد أو شرط. واهلدف من وراء 
ذلك هو احلرص على أن النائب، ومبا أنه ميثل األمة، ال حيق ملنتخبيه 
أن ميلوا عليه توجهاتهم أو أن يتدخلوا يف خياراته السياسية. وهذا 
ما نستشفه أيضا من الفقرة »د« من مقدمة الدستور اليت تنص 
على أن »الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ميارسها عرب 
املؤسسات الدستورية«. فالشعب ال ميارس السيادة إال عرب ممثليه 

يف السلطتني التشريعية والتنفيذية.
فكرة  االجتماعي«  »العقد  كتابه  روسو يف  جاك  جان  رفض  وقد 
 souveraineté( الشعبية  السيادة  مببدأ  وقال  الوطنية،  السيادة 
populaire(. فالشعب يف منظومة روسو الفكرية ال حيكم نفسه عرب 
ممثلني ينتخبهم ويفوضهم شؤون األمة، إذ أن السيادة ال ميكن 
التمثيل.  تقبل  ال   )volonté générale( العامة  واإلرادة  تفويضها 
وكنه هذه النظرية هو رفض وجود ممثلني مستقلني عن الشعب. 
فالنائب يف مثل هذه احلالة ميثل فقط الشرحية اليت انتخبته من 
املواطنني وجيب عليه يف مطلق األحوال أن ميتثل ألوامر وتوجيهات 

هؤالء يف كل قرار سياسي يتخذه.
القت أفكار روسو انتشارا واسعًا، وملا بات من الضروري تكوين 
 )Sieyes( شرعية تستطيع أن تقف بوجه السلطة امللكية طّور سياس
خالل الفرتة اليت سبقت الثورة الفرنسية مبدأ السيادة الوطنية )أو 
سيادة األمة بتعبري أدق( الذي يتبنى مبدأ الدميوقراطية التمثيلية. 
فالنائب املنتخب يستمد سلطانه من األمة حتى لو كان فعليا منتخبا 
من قبل جمموعة صغرية من املواطنني يف دائرته االنتخابية. واألمة 
هنا هي جمرد اخرتاع قانوني إذ ال ميكن هلا أن حتكم بنفسها بل 
جيب أن يتم متثيلها عرب نواب. هذا مع العلم أن اختيار النواب عرب 
االقرتاع العام ليس شرطا لتمثيل األمة بل جيوز أن يتم متثيلها عرب 

وسائل أخرى.
بشكل  الشعبية  والسيادة  الوطنية  السيادة  بني  االختالف  ويظهر 
له  حق  هو  باالقرتاع  املواطن  فقيام  االقرتاع.  طبيعة  أساسي يف 
فقط يف النظام القائم على مبدأ السيادة الشعبية كون كل فرد من 
الشعب ميلك جزءا من السيادة، بينما االقرتاع يف النظم اليت تتبنى 
مبدأ السيادة الوطنية هو وظيفة يقوم بها الفرد باسم األمة وتلك 
الوظيفة حيددها الدستور الذي يستطيع أن مينحها كيفما شاء، إما 

لكل املواطنني أو فقط لشرحية منهم مهما قل عددها.
جراء ما تقدم، ومبا أن النظام اللبناني قائم على مفهوم السيادة 
السلطة  ميلك  من  حيدد  الذي  هو  الدستور  كان  ومّلا  الوطنية، 
منه   16 املادة  أناط يف  الدستور  أن  ومبا  البالد،  التشريعية يف 
السلطة التشريعية مبجلس النواب وحده فقط )وبالتالي يكون قد 

وسام اللحام
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السابق:  العدد  يف  نشر  ما  تتمة 
تتابع غلوريا احلديث قائلة:

مل تكن بي رأفة باملعوزين! يف 
الواقع كنت أجل الرب يف أدنى 
مرتبة اىل حد انين كنت اثق اكثر 
كان  والزهرة.  عطارد  بتنبؤات 
علم التنجيم يعميين هاتفة بان 
النجوم كانت توجه حياتي! كنت 
العامل.  عقائد  كل  حنو  اتسكع 
اموت  سوف  بانين  اؤمن  كنت 
الرمحة.  ونسيت  جمددا!  الخلق 
نسيت اننت افتديت بدم يسوع 

الناصري.

دفرت  مشاهدة  وبعد  الرؤيا  يف 
لإلختبار  أخضعوني  حياتي 
انين  أروني  العشر.  بالوصايا 
كنت أزعم انين احب اهلل بكالمي 
احب  احلقيقة  يف  كنت  لكنين 
إبليس. هكذا دخلت امراة يوما 
خدماتها  علي  لتعرض  عيادتي 
ال  إنين  هلا:  وقلت  السحرية 
هذين  دعي  إمنا   بذلك  اؤمن 
احلرزين هنا يف حال جنح ذلك.

حدوة  زاوية  يف  أودعت  وقد 
زرقاء  وخرزة  )نضوة(  حصان 
القوى  تبعدان  انهما  يفرتض 

الشريرة.

فيا  خمجال،  ذلك  كل  كان  كم 
حلياتي  فحصا  كان  لسذاجيت! 
انطالقا من الوصايا العشر. لقد 
أظهروا لي ما كان تصريف حنو 
قرييب. أروني كيف كنت ازعم 
اعتدت  أحب اهلل يف حني  انين 
انتقاد اجلميع حبماقة، اتهام كل 
فرد أنا غلوريا الكلية القداسة! 
كنت  كم  أيضا  لي  أظهروا 
ابدا  أشعر  وجاحدة! مل  حسودة 
بعرفان مجيل حنو والدي اللذين 
منحاني حبهما وبذال جهودا كثرية 
لتعليمي وإرسالي إىل اجلامعة. 
ومنذ نيل شهادتي، هما ايضا 
حتى  وكنت  مين  ادنى  اصبحا 
فقرها،  بسبب  أمي  من  أخجل 

بساطتها وتواضعها. 

كزوجة  بتصريف  يتعلق  ما  يف 
أتشكى  كنت  أنين  لي  أظهر 
اىل  الصباح  من  الوقت  كل 
املساء. إذا قال زوجي: صباح 
اخلري، كنت ارد: كيف يكن هذا 
خارجا؟  متطر  فيما  خريا  اليوم 
كنت اتشكى ايضا يف استمرار 

أنين  لي  وأظهروا  ابنائي.  من 
باخوتي  لي  رأفة  وال  احب  مل 
واخواتي على االرض. وقال لي 
الرب: »إنك مل تعتربي املرضى 
ابدا؛ ويف وحدتهم مل تالزميهم 
حجر  من  قلب  لي  كان  أبدا«. 
أملك  أكن  مل  زوج.  قشرة  يف 
نصف جواب صحيحا على اختبار 

الوصايا العشر.

كنت  مدمرا!  رهيبا  ذلك  كان 
أقول  وكنت  كليا.  مضطربة 
على  لومي  ميكن  ال  لنفسي: 

االقل على قتل احد!

مؤونة  اشرتي  كنت  مثال، 
حب  بدافع  ليس  امنا  للمعوزين 
وللذة  سخية  ألبدو  باالحرى  بل 
متالعبة  بها  أنعم  كنت  اليت 
كنت  العوز.  يف  كانوا  مبن 
املؤونة  »خذوا هذه  أقول هلم: 
اجتماع  اىل  مكاني  واذهبوا 
أملك  ال  واملعلمني النين  االهل 
ذلك  إىل  حلضوره.«  الوقت 
بأشخاص  احاط  أن  أحب  كنت 
كونت  قد  كنت  ميتدحونين. 

صورة ما لذاتي. 

الوصية  اىل  وصلت  عندما 
أنين  حبزن  رأيت  الثانية، 
تعلمت  قد  كنت  طفوليت  يف 
وسيلة  كان  الكذب  أن  سريعا 
قصاصات  لتحاشي  ممتازة 
بيد  يدا  بدأت  القاسية.  امي 
مع أب الكذب، ابليس وصرت 
كذابة من العيار الثقيل. كانت 
أكاذييب.  مثل  تزيد  خطاياي 
امي  حترتم  كانت  كم  الحظت 
رأيت  القدوس:  وامسه  الرب 
أجدف  وأخذت  لي،  سالحا  هذا 
بامسه. كنت أقول: أمي، أقسم 
كنت  وهكذا  بأن...«  باهلل 
تصوروا  القصاصات.  احتاشى 
الرب  اسم  مشركة  أكاذييب 

الكلي القداسة...

انتبهوا، ان الكالم مل يكن عبثا 
ابدا فعندما مل تكن امي تصدقين 
اعتدت أن أقول هلا: »امي، اذا 
هنا  الربق  فليضربين  كذبت، 
واآلن«. وحتى ان الكالم ذهب 
الصاعقة  أن  حدث  الوقت،  مع 
ضربتين فعال وفحمتين، وبفضل 
حية  زلت  ما  انا  االهلية  الرمحة 

لتاريخ االن. 

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؟؟؟

أظهر لي كيف أنين أنا اليت كنت 
فعال،  كاثوليكية  بانين  أدعي 
كيف أنين مل أكن أحرتم أيا من 
باسم  أحلف  كنت  وكم  وعودي 

اهلل بالباطل.

املخلوقات  تلك  برؤية  فوجئت 
الرهيبة احمليطة بي كيف كانت 
الرب.  حضرة  يف  عابدة  تسجد 
ورأيت  العذراء عند قدمي الرب 

تصلي وتتشفع الجلي.

يف ما يتعلق باحرتام يوم الرب 
)الوصية الثالثة( كنت أدعو اىل 
الشفقة وأشعر لذلك بامل حاد. 
انين  لي  يقول  الصوت  كان 
كنت امضي االحد أربع ساعات 
او مخسا اهتم جبسدي ومل يكن 
شكر  دقائق  عشر  حتى  لدي 
إذا  للرب.  أكرسها  صالة  أو 
أقول  كنت  مسبحة  تالوة  بدأت 
بذلك  القيام  »ميكنين  لنفسي: 
املسلسل«. قبل  االعالن  خالل 
ت  ُبكِّ الرب  حنو  للجميل  نكراني 
عليه. عندما مل أكن أريد حضور 
القداس كنت أقول ألمي: »اهلل 
يف كل مكان فلم علي الذهاب 
اىل الكنيسة«؟ ذكرني الصوت 
يسهر  كان  اهلل  بان  كذلك 
أكن  مل  وأنين  نهار  ليل  علي 
اطالقا  اليه  اصلي  املقابل  يف 
واالحد مل أكن اشكره وال اظهر 
اال  باجلميل.  عرفانا  او  حبا  له  
كنت  اعتين جبسدي  كنت  انين 
عبدة له، وكنت انسى كليا أن 
تغذيتها.  علي  وان  نفسا  لي 
من  أبدا  اغذيها  أكن  مل  لكنين 
ان  أقول  كنت  النين  اهلل  كلمة 
من يقرأ كلمة اهلل يغدو جمنونا.

يف ما يتعلق باالسرار كان كل 
اقول  كنت  خطأ.  عندي  شيء 
انين لن أذهب ألعرتف للكاهن 
الكبار  السادة  اولئك  الن  أبدا 
يف السن كانوا أسوأ مين. كان 
االعرتاف  عن  حيولين  الشيطان 
من  نفسي  مينع  كان  وهكذا 
كان  لتشفى.  نظيفة  تكون  أن 
نقاء نفسي األبيض يدفع الثمن 
أخطئ فيها.  يف كل مرة كنت 
علي  دمغته  يرتك  إبليس  كان 
مناوليت  باستثناء  معتمة  دمغة 
ابدا  أقم  مل  وبعدها  االوىل. 
باعرتاف صاحل. انطالقا من هنا 
ابدا.  باستحقاق  ربنا  أتلق  مل 

انعدام متاسك حياتي بلغ درجة 
حبيث كنت أجدف: »االفخارستيا 
اهلل  تصور  أميكننا  املقدسة! 
احلي يف قطعة خبز؟« فاىل هنا 
اقتصرت عالقيت بالرب. مل أّغذ 
ذلك،  من  وأسوأ  أبدا،  نفسي 
كنت انتقد الكهنة يف استمرار 
عليكم  كان  بغريه.  او  حبق 
على  أدأب  كنت  كم  تروا  أن 
كان  أظافري  نعومة  منذ  ذلك! 
اولئك  أن  القول  معتادا  أبي 
من  أكثر  متهتكني  كانوا  الفئة 
الرب:  لي  وقال  العلمانيني. 
إنهم  هؤالء؟  لتديين  أنت  »من 
تسندها  كاهن  وقداسة  بشر. 
مجاعته اليت تصلي الجله، حتبه 
كاهن  يرتكب  عندما  وتعضده. 
املدينة  هي  مجاعته  ما،  خطأ 
كاهنا  إتهمت  أيضا«.  بذلك 
بذلك.  اجلماعة  وأعلمت  باللواط 
الذي  السوء  تصور  ميكنكم  ال 

ارتكبته!

الرابعة:  يف ما يتعلق بالوصية 
قلت  كما  وأمك«،  أباك  »أكرم 
نكران  الرب  اراني  سابقا، 
اجلميل حنو والدي. كنت اتشكى 
يستطيعان  يكونا  مل  النهما 
تقديم أشياء كثرية لي، ميتلكها 
حنوهما  جاحدة  كنت  رفاقي. 
وحتى  الجلي  فعاله  ما  لكل 
وصلت اىل حد كنت اقول فيه، 
النها  امي  اعرف  اكن  مل  انين 
الفكري.  مستواي  يف  تكن  مل 
الطبيب  فواتري  دفعت  بالفعل، 
والصيدلي عندما مرض والداي 
أمنا مبا أنين كنت احلل كل شيء 
إذاك  استفدت  املال،  مبوجب 
من االمر للتالعب بهما وتوصلت 

بذلك اىل سحقهما. 

يبكي  ابي  رؤية  علي  شقت 
كان  انه  رغم  فعلى  حبزن، 
بشدة  العمل  علمين  صاحلا  ابا 
مهما،  تفصيال  نسي  وإقدام، 
بدأت  أن لي نفسا وأن حياتي 
يشرب،  السيئ.  مبثاله  تتأرجح 
أنين  اىل  النساء.  ويطارد 
تهجر  ان  أمي  على  اقرتحت 
تستمري  اال  »جيب  زوجها. 
هذا.  مثل  رجل  مع  أطول  وقتا 
كوني جديرة. اِرِه انك تساوين 
شيئا ما«. فأجابتين أمي »ال يا 
اضحي  لكنين  أتامل  إنين  ابنيت 
أوالد،  سبعة  لي  الن  بنفسي 
أبا صاحلا يف  يبدو  اباك  والن 
أن  استطيع  لن  النهار،  آخر 
والدكم،  عن  وفصلكم  ارحل 
يصلي  سوف  من  ذلك،  وفوق 
خلالصه اذا رحلت؟ إنين الوحيدة 
القادرة على القيام بذلك، الن 
اليت  واجلراح  اآلالم  تلك  كل 
عذابات  اىل  اضمها  بي  يلحقها 
املسيح على الصليب. كل يوم 
أقول للرب: »ليس أملي شيئا 
أرجوك  لذا  بصليبك،  مقارنة 
خلص زوجي واوالدي«. أما أنا 
فلم أكن أفهم كل ذلك وغدوت 
متمردة وبدأت أدافع عن النساء 
واملساكنة  اإلجهاض  وأشجع 

والطالق.

حني وصلنا اىل الوصية اخلامسة 
أراني الرب، القاتل الرهيب أي 
االجهاض الذي كنت أشجع على 
اجلرائم. أرهب  وهو  ارتكابه 
عدة  اجهاضات  مولت  ذلك  إىل 
امراة  بان  انادي  كنت  النين 
متلك حق اختيار ان تكون حبلى 
يف  اقرأ  أن  لي  أعطي  ال.  او 
متاما  ومتزقت  احلياة،  كتاب 
من أن فتاة يف الرابعة عشرة، 
نصائحي.  على  بناء  أجهضت 
سيئة  نصائح  كذلك  أعطيت 
منهن  ثالث  صغريات،  لفتيات 
كن نسيباتي، متحدثة اليهن عن 
االغراء واملوضة، ناصحة اياهن 
جسدهن،  من  يستفدن  بان 
وقائلة هلن ان عليهن استخدام 
ذلك  كان  احلمل،  منع  وسائل 
القاصرات  إفساد  من  نوعا 
اإلجهاض  خطيئة  يفاقم  الذي 
الرهيبة. يف كل مرة يراق دم 
جنني تلك حمرقة البليس جترح 
كتاب  يف  رأيت  وتؤمله.  الرب 
احلياة كيف كانت تتكون نفسنا 
البذره  فيها  تصل  اليت  الربهة 
مجيلة  شرارة  البيضة.  اىل 
اهلل  نور يشع من مشس  تلتمع 
االم  بطن  يبذر  أن  ما  اآلب.  
خالل  النفس.  بنور  يضاء  حتى 
االجهاض تنوح النفس وتصرخ 
املا وُيسمع صراخ يف السماء. 
يف  كذلك  يرتدد  الصراخ  هذا 
جهنم امنا هنا صراخ فرح. كم 
إنه  يوم!  كل  ُيقتلون  أجنة  من 

انتصار جلهنم. 

حيرر  الربيء  الدم  هذا  مثن  إن 
اىل  إضافيا  شيطانا  مرة  كل 
يف  يدي  غمست  أنا  االرض. 
غارقة  نفسي  وغدت  الدم  هذا 
تلك  أثر  على  الظالم.  كليا يف 
الوعي  فقدت  االجهاضات 

باخلطيئة. 

يراق  مرة  الي يف كل  بالنسبة 
البليس.  حمرقة  تلك  جنني  دم 
ماذا اقول عن كل اولئك االجنة 
بسبب  حياتهم  رفضت  الذين 
مانع احلمل الذي كنت استخدمه! 
دائما  كنت  انين  مدهشا  ليس 
وكنت  ومكتئبة.  عنيفة وحمبطة 
أغرق أكثر بعد يف اهلوة. كيف 
مل  أنين  التأكيد  ميكنين  كان 
اولئك  وكل  ابدا؟  أحدا  أقتل 
احتقرتهم  الذين  االشخاص 
ايضا  احبهم هنا  وكرهتهم ومل 
الننا ال منوت فقط  قاتلة  كنت 
من رصاصة مسدس. ميكننا أن 
نقتل كذلك حني نكره ونرتكب 

أفعال شر وحسد وغرية.

يف ما يتعلق بالوصية السادسة 
)ال تزِن( كان زوجي رجل حياتي 
ارى  أن  أعطوني  إمنا  الوحيد. 
اكشف  كنت  مرة  كل  انين يف 
سراويل  والبس  صدري  عن 
ضيقة كنت أحرض الرجال على 

الفسق وأقودهم اىل اخلطيئة.

النساء  انصح  كنت  ذلك  اىل   
خائنات  يكن  بأن  املخدوعات 
ضد  أكرز  كنت  الزواجهن 
الطالق.  على  واشجع  املغفرة 
خطايا  ان  من  حتققت  إذاك 
الزنا بغيضة وتستوجب العقاب 
حتى لو ان العامل الراهن جيده 

مقبوال. 

 يتبع يف العدد القادم...
من  املزيد  اىل   لالستماع 
يف  لوجه  وجها  الرؤيا 
مار  رعية  يف  شباط   20
يف  وبالتحديد  رومانوس 
العامل  مار يوسف  كنيسة 

- أوبرن.  

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 light-
ning 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 trav-
els the world sharing her testimony and encourag-
ing everyone she meets to convert and save their 
soul while they still have the time to do so.

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 7..2 والول 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 20 شباط 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 - 

9,30 مساء على العنوان التالي:
 39 -41 Wellington Rd, Auburn

ترقبوا الحدث! انها فرصة العمر للشهادة بانفسكم مع أهال وسهال بالجميع. 
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الضمان الصحي للمتقاعدين: اإلمعان يف جتزئة اجملزَّأ
محمد وهبة

ال يستفيد إال من كان لديه مدّة اشرتاك فعلي ال تقّل عن 20 سنة )أرشيف(

جملس  أقّر  األخرية،  التشريعية  جلسته  يف 
املتقاعدين  املضمونني  »إفادة  قانون  النواب 
هذه  ظاهر  الصّحي«.  الضمان  تقدميات  من 
أن  إال  التقدميات،  مظّلة  توّسع  أنها  اخلطوة 
املهّمشني  تهميش  يف  إمعانًا  خيفي  باطنها 
أي  ميتلكون  ال  الذين  أولئك  أي  لبنان،  يف 
 %50 نسبتهم  وتبلغ  مستقرة،  صحية  تغطية 
القانون  اللبنانيني. يف احلصيلة، جاء هذا  من 
ال  فيما  الصحي،  الضمان  أنظمة  تشّتت  ليزيد 
تزال القوى املسيطرة ترفض أي نقاش جّدي 
د للتغطية الصحية الشاملة  يف إقرار نظام موحَّ

جلميع اللبنانيني املقيمني.

االقرتاح  النواب  جملس  أقّر  التجزئة،  خبلفية 
الصحية  للتغطية  املستقبل  نواب  من  املقّدم 
جاء  التقاعدية.  السن  بلوغهم  بعد  للمضمونني 
لتقديم  الصّحة  وزارة  اختذته  قرار  بعد  ذلك 
تغطية صحية بنسبة 100% من الكلفة ملن هم 
فوق الـ64 وغري مشمولني بأي أنظمة الضمان 
القائمة. هذه اخلطوات املتتالية تكّرس تعّددية 
توحيدها.  املطلوب  فيما  الضامنة،  الصناديق 
وهي تصب يف خانة استبعاد مشروع التغطية 

الصحية الشاملة وإقرار ضمان الشيخوخة.

هم  الذين  املضمونني  يفيد  اجلديد  القانون 
بأمّس احلاجة إىل الضمان الصّحي بعد بلوغهم 
إال  خيدم  ال  »ناقص«،  أنه  إال  التقاعد،  سّن 
القّلة القليلة من األجراء املصّرح عنهم للضمان. 
حبسب اإلحصاءات الصادرة عن الصندوق، فإن 
عدد املنتسبني إىل الضمان االجتماعي ال يتجاوز 

460 ألف موظف وأجري وسائق عمومي.

شروط االستفادة: 20 سنة خدمة وما فوق

القطاع  يف  »األجراء  يشمل  املقّر  القانون 
الدولة واإلدارات  اخلاص« و«العاملني حلساب 
الدائمني  و«األجراء  العامة«  واملؤسسات 
حتّدد  أخرى  فئة  و«أي  زراعية«،  مؤسسة  يف 
الشرط  الوزراء«.  جملس  يف  يتخذ  مبرسوم 
من  املتقاعدين  املضمونني  إلفادة  األساسي 
»يكون  أن  هو  التقاعد،  بعد  الصحي  الضمان 
املضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد )60-
أن  أو  املأجور،  العمل  عن  وختّلى  مكتملة(   64
خيفض  دائم  أو  كّلي  بعجز  أصيب  قد  يكون 
قدرته على الكسب بنسبة الثلثني على األقل«. 
كذلك من الشروط أاّل يكون املستفيد منتسبًا 
إىل نظام تغطية صحية آخر، »وأن تكون له مّدة 
اشرتاك فعلي يف فرع ضمان املرض واألمومة 
ملدة ال تقّل عن عشرين سنة، وأن يكون مقيمًا 

على األراضي اللبنانية«.
وإذا  عائلته،  مع  يستفيد  أن  املتقاعد  وميكن 
تويف قبل تقاعده بعد إكمال مّدة اشرتاك فعلي 
باالستفادة  احلق  ينتقل  سنة،   20 عن  تقّل  ال 
تزوج  أاّل يكون قد  الشريك، شرط  إىل  حصرًا 
ثانية، وأاّل ميارس مهنة حّرة، وأاّل يكون مسجاًل 
إىل  أيضًا  احلق  وينتقل  التجاري.  السجل  يف 

األوالد حتى بلوغهم سّن الثامنة عشرة.

توزيع ثالثي للكلفة

القانون  فإن  النظام،  هذا  متويل  إىل  بالنسبة 
فرض  على  ينّص  النواب  جملس  أقّره  الذي 
على  بالتساوي  توّزع   %3 مبعدل  اشرتاكات 
وعند  الدولة.  العمل،  رب  املضمون،  من  كل 
اشرتاكات  املستفيد  على  يفرض  التقاعد، 
مقطوع  دخل  أساس  على  حتتسب   %9 مبعدل 
ما  أي  لألجور،  الرمسي  األدنى  احلّد  يساوي 
أيضًا  النظام  وميّول  لرية.   60750 يعادل 
مبساهمة من الدولة نسبتها 25% من تقدميات 
ضمان املرض واألمومة. وحبسب القانون، فإن 
ضمان املتقاعدين، ستكون له حماسبة مستقلة 
يف الضمان، على أن جتري دراسة اكتوارية كل 

فيما  التقاعدي،  املعاش  نظام  إىل  اخلدمة 
بالضمان  املتقاعدين  بتغطية  الضمان  يستمر 
الصحي هلم ولعائالتهم... هذا األمر يثري سؤااًل 
واحلماية  التقاعد  مشروع  ُيَقّر  مل  ملاذا  أساسيًا: 
مشروع  هو  جمتزأ  مشروع  ُأِقّر  فيما  االجتماعية، 
املتاحة بني  الوحيدة  اإلجابة  ضمان املتقاعدين؟ 
املطلعني تشري إىل أنه نزواًل عند رغبة أصحاب 
العمل وامتناعهم عن املشاركة يف متويل مشروع 
التسويق  جرى  االجتماعية،  واحلماية  التقاعد 
يف  وممثليه  املستقبل  تيار  عرب  بديل  ملشروع 
مشروع  إلمرار  النيابي،  اجمللس  ويف  الضمان 
التقاعد.  نظام  عن  بعيدًا  الصحي  الضمان  يوّفر 
هو  سالمة،  رفيق  الضمان  إدارة  جملس  عضو 
الذي توىّل مهّمة التسويق، على أساس أن تكون 
العمل  وأصحاب  العّمال  عاتق  على  االشرتاكات 
مناصفة، لكن بعض ممثلي العّمال يف الضمان 
الكلفة  وتتوّزع  حّصة  للدولة  تكون  أن  اقرتحوا 

مثالثة على أطراف اإلنتاج.

ضمان املتقاعدين وصندوق الضمان االختياري

التغطية  عبء  تزيل  أن  الفئة،  هذه  أمل  كان 
الصحية عن مشروع التقاعد واحلماية االجتماعية، 
ما يتيح إجراء نقاش وضغط جّدي أكثر للموافقة 
التوقعات  أن  إال  ومتويله،  التقاعد  نظام  على 
تشري إىل أن أصحاب العمل لن يوقعوا مشروعًا 
لتقدميات التقاعد يرّتب عليهم كلفة تقتطع من 
أرباحهم، فهم يرفضون مشاركة العّمال يف هذه 

األرباح.

ضمان اختياري جديد؟

يف املقابل، مثة تشابه آخر بني صندوق ضمان 
املتقاعدين وصندوق الضمان االختياري. الضمان 
وبعض  املسّنني  أجل  من  أنشئ  االختياري 
واملخاتري  العمل  أصحاب  مثل  األخرى،  الفئات 
وسواهم، لكن مشكلته أن إيراداته مل تعد كافية 
معدل  االختياريني.  املضمونني  نفقات  لتغطية 
 90 يبلغ  مقطوع  مببلغ  كان حمدودًا  االشرتاكات 
بسرعة  العجز  إىل  الصندوق  حّول  ما  لرية،  ألف 
عن  التوقف  إىل  الضمان  إدارة  ودفع  قياسية، 
بني  األساسي  التشابه  االنتساب.  باب  فتح 
وهي  املسّنة،  الشرحية  بتغطية  يتعلق  االثنني 
الشرحية األكثر كلفة يف قطاع التغطية الصحّية. 
متوسط كلفة املضمون املتقاعد تقّدر يف السنة 
سنويًا  لرية  مليون   2.8 بنحو  لالنتساب  األوىل 
يرتفع  سنة  وبعد مخسني  أيضًا،  العائلة  تشمل 
متوسط كلفة املضمون املتقاعد إىل 78 مليون 

لرية سنويًا.
بهذه  الضمان  تغطية  توسيع  يكون  هل  إذًا، 
لدى  النماذج  توّسعيًا؟  مشروعًا  الطريقة 
»ميزة«  عن  تكشف  األخرى  الضامنة  الصناديق 
التوّسع  عملية  يف  تتفّرد  بأنها  الصناديق  هذه 
ألنها توّسع نفوذها املستمد من الزعيم السياسي 
خالل  نفوذه.  لتكريس  الالزمة  باخلدمات  ومتّده 
أو  السنوات املاضية سعى كل صندوق ضامن 
يستمر يف السعي، إىل توسيع تقدمياته بعيدًا من 

أي رؤية شاملة.

توسّع وزارة الصحّة

هذا املشهد يستحضر مشهدًا آخر يف وزارة الصحة 
العامة يف السنة املاضية. يومها، أخذت الوزارة 
بنسبة  تغطية  لتشمل  تقدمياتها  بتوسيع  قرارًا 
100% ملن هم فوق الـ 64 عامًا. اهلدف هو منح 
املسّنني فرصة للحصول على طبابة جمانية. وقد 
مسّن يف  ألف   35 النظام حنو  هذا  من  استفاد 
خالل فرتة أشهر. مشكلة هذا املشهد مشابهة ملا 
حصل بالنسبة إىل ضمان املتقاعدين، فهو أيضًا 
مشروع فئوي ال يشمل اجلميع، إذ إنه إىل جانب 
هناك صناديق  العامة،  الصحة  ووزارة  الضمان 
الدولة،  موظفي  تعاونية  هي:  أخرى  ضامنة 
اجليش، قوى األمن الداخلي، األمن العام، أمن 
الدولة. كذلك هناك صناديق التعاضد املنتشرة، 
أكثر  التأمني... كل هؤالء ال يغّطون  وشركات 
ما جيعل قانون  اللبنانيني، وهذا  من 50% من 
ضمن  يدخل  فئويًا  قانونًا  املتقاعدين  ضمان 
أو  واحد  عمل  توسيع  يف  السياسيني  حسابات 
أكثر من الصناديق اليت يقبضون عليها. األنكى 
احلسبان  تأخذ يف  احلسابات  أن هذه  ذلك،  من 
مسايرة أصحاب العمل الذين رفضوا إقرار قانون 

للتقاعد يف الضمان االجتماعي.

التغطية الصحية الشاملة
كان  عندما  حناس،  شربل  اقرتح  سنوات  قبل 
وزيرًا للعمل، مشروعًا بعنوان »التغطية الصحية 
الشاملة املمّولة من الضريبة«. يقّدم هذا املشروع 
الرعاية الصحية لـ100% من اللبنانيني املقيمني 
يف لبنان، ويوّحد كل الصناديق الضامنة ضمن 
املواطن  عليها  اليت حيصل  للتقدميات  أدنى  حّد 
احلقوق  مع  تتساوى  التقدميات  تدّرج يف  مقابل 
املكتسبة اليت كان يدفعها العامل املنتسب إىل 
أحد الصناديق الضامنة. متويل هذا املشروع كان 
التباسًا يف  ال ختلق  إنها  أي  الضريبة،  بواسطة 
اجلميع  ستطاول  الضريبة  ألن  التمويل،  عملية 
بنحو متساٍو ومواٍز ملا حيصل عليه املقيمون من 
مشروعًا  إن  كذلك،  أيضًا.  متساوية  تقدميات 
على  القائمة  السياسية  الزبائنية  يتجاوز  كهذا 
استجداء التغطية الصحية على أبواب الزعيم أو 

بطرق غري مشروعة.

ثالث سنوات للحفاظ على التوازن املالي له.

فصل التقاعد عن الحماية

مشروع  بشأن  الدراسات  أظهرت  السابق،  يف 
معدل  أن  االجتماعية  واحلماية  التقاعد  ضمان 
االشرتاكات املطلوب لتحقيق التوازن املالي هلذا 
النظام يبلغ 17%. كان هناك اقرتاح بتوزيعها 
الدولة  العمال حبّصة 6% مقابل 1% على  على 
و10% على أصحاب العمل، لكّن ممثلي العّمال 
تتوّزع  تزيد حّصتهم على 3%، وأن  بأاّل  طالبوا 
العمل.  وأصحاب  الدولة  على  الباقية  النسبة 
وبالتالي، إن نسبة االشرتاكات اليت كان أصحاب 
األجر  من   %10 عن  تقل  لن  العمل سيدفعونها 
اخلاضع لالشرتاكات، وبالتالي إن اقرتاح ضمان 
املتقاعدين يوّفر عليهم هذه الكلفة، ويوّفر أيضًا 
الوقت الالزم للبحث يف موضوع النظام التقاعدي 
بداًل من نظام تعويض نهاية اخلدمة املعمول فيه 

حاليًا.

مصري مشروع التقاعد

االجتماعية  واحلماية  التقاعد  مشروع  أن  الالفت 
ال يزال قيد النقاش منذ عقود. كلما أتى وزير 
كان  الذي  املشروع  هذا  إقرار  حياول  للعمل، 
سيستفيد منه املضمونون بطريقة خمتلفة. فقد 
االجتماعية«،  واحلماية  »التقاعد  املشروع  ي  مُسّ
نهاية  تعويض  نظام  من  املضمونني  ينقل  ألنه 
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اهلل  حزب  قدرات  تطور  مواكبة  اسرائيل  تواصل 
ومفاعيلها الردعية، كما ونوعا. بإقرار العدو، باتت 
للحزب قدرات جيوش نظامية متطورة، من دون ان 
يتخلى عن تكتيكاته اهلجينة اليت تبنى على مزايا 

قدرات اجليوش وتكتيكات املقاومة.
ال ميكن االدعاء أن املواجهة العسكرية الشاملة بني 
إسرائيل وحزب اهلل باتت مستبعدة باملطلق يف أي 
انه منذ  املوازاة، ال ميكن جتاوز  وقت. لكن، يف 
أكثر من عقد امتنع العدو عن شن حرب يف الساحة 
اللبنانية. فإسرائيل، صاحبة قرار شن االعتداءات 
تارخييًا، متتنع يف حد ادنى عن املبادرة العسكرية. 
ويقابل ذلك، أن اسرتاتيجية حزب اهلل ال تقوم على 
امتالك  وامنا  شاملة،  مواجهات  اىل  الدفع  اساس 
قدرة ردع ملنع العدو من تفعيل نياته االعتدائية.

مع ذلك، ميكن التأكيد أن احلرب كادت أن تنشب، 
يف السنوات القليلة املاضية، يف أكثر من مناسبة، 
وجراء أكثر من حادثة موضعية. اال أن إسرائيل، يف 
كل مرة، كانت ترتاجع وتنكفئ. وال خالف كبريًا يف 
تقوم  اإلسرائيلية  فاملعادلة  االنكفاء.  هذا  تفسري 

اسرائيل: حزب اهلل من أفضل جيوش الشرق األوسط واألكثر خطورة

التباين يف حتديد االحتياط سببه أن عددًا من االحتياط، ممن خضع 
للتدريبات العسكرية، قد ال يصلح بالفعل لتنفيذ مهام قتالية.

يف ما يرتبط بالعقيدة القتالية، يؤكد البحث أن احلزب بعد التدخل 
يف سوريا بات مغايرا ملا كان عليه قبل ذلك، وخصوصًا ملا كان 

عليه يف حرب 2006.
 ويشري إىل أن احلزب غري معين بالقتال وفق اسلوب »آلة مربجمة« 
متتثل لألوامر وتتحرك وفقها بشكل مسبق. وهو خيتلف عن كل 
هرمية  هيكلية  على  احلفاظ  إىل  متيل  اليت  العربية  الدول  جيوش 
صلبة، إذ انه يثقف مقاتليه على اختاذ املبادرة امليدانية، والتمتع 

بهامش حرية عمل بارز خالل القتال.
اجتاه وراكم على  أكثر من  أفاد حزب اهلل يف  القتال يف سوريا 
فمنذ  إسرائيل.  مع  سابقة  مواجهات  املكتسبة يف  الطويلة  خربته 
بداية تدخله يف سوريا، حرص على قيادة مهمات قتالية مع اسناد 
العسكري  التدخل  أعقاب  السوري، حتى يف  اجليش  لوجسيت من 

الروسي. 
من جهة ثانية، طرأ تطور على قدرات احلزب التشغيلية امليدانية، 
من قيادة وحدات قتالية صغرية، إىل قيادة وحدات قتالية كبرية، 
أنه بات  مع تنسيق قتالي مع سالحي اجلو واملدفعية. هذا يعين 
يشبه اجليوش النظامية احلديثة. لكن ذلك ال يعين انه سيستخدم 
يف احلرب املقبلة مع اسرائيل هذه النظرية ضمن هيكلية هرمية 

صلبة، وإمنا وفق هيكلية مرنة.
ومدّرب  منّظم  جيش  ملواجهة  ستضطر  إسرائيل  فإن  وبالتالي، 
ومصّمم. وستواجه اخلربة العملياتية اليت اكتسبها يف اطر تنفيذية 
قتالية كربى. ومشاركة احلزب يف القتال إىل جانب اجليش السوري 
وفيلق القدس اإليراني، وجنبا إىل جنب مع اجليش الروسي، وّفر 

له عتادًا وجتربة قتالية مل يكتسبها من قبل.
مع ذلك، قد ال يلزم حزب اهلل نفسه بأن يواجه اجليش اإلسرائيلي 
وفق اسلوب سوريا، وسيعمد إىل االبتعاد عن املواجهات اجلبهوية 
واسع  واستخدام  الصواريخ  منظومات  تفعيل  املدرعة، وسيفضل 
ملنظومات ضد الدروع، أكرب باضعاف مما استخدمه يف املواجهات 
من  جزء  تفعيل  على  أيضا  قادر  فإنه  ذلك،  جانب  اىل  السابقة. 
القدرات املتطورة املوجودة يف حوزته، وبشكل خاص املنظومات 
جلمع  طيار  دون  من  والطائرات  اآلليات،  على  احملمولة  الدفاعية 

املعلومات، وتنفيذ هجمات يف عمق إسرائيل.
يف خالصة البحث، يؤكد معهد أحباث األمن القومي أن حزب اهلل 
قد ال يكون أكرب قوة عسكرية تهدد إسرائيل. ولكن من املؤكد 
جيش  وأنه  مهنية،  واألكثر  تصميمًا  األكثر  العسكرية  القوة  أنه 
استخلص  جيش  وهو  األوسط.  الشرق  يف  اجليوش  أفضل  من 
العسكرية  القوة  بناء  اىل  وعمد  اسرائيل،  مع  مواجهاته  من  العرب 
بصورة مهنية مع وسائل قتالية متطورة، وقوة بشرية مدربة مشبعة 

باحلافزية، اىل جانب عقيدة قتالية مميزة.
اجتاهني  اهلل يف  حزب  على  أثرت  القتال يف سوريا  من  سنوات 
متعاكسني. من ناحية، تعاظمت قدرته وتزود بسالح مل يكن لديه 
سابقًا، كما هي حال املدرعات والدفاع اجلوي، مع اكتساب خربات 
تشغيلية. وباتت لديه أيضا خربة يف إدارة تنظيمية للمعارك كما 

هي حال اجليوش احملرتفة. 
من جهة ثانية، توجد تداعيات سلبية على مقاتليه جراء حرب طويلة 
ضد  وحتديدًا  ملواجهته…  اعدادهم  جرى  الذي  العدو  ضد  ليس 
مسلمني آخرين، األمر الذي تسبب بأضرار بالغة )معنوية( للحزب 

يف لبنان والعامل العربي.
 لكن يف حال املواجهة املستقبلية مع إسرائيل، سيعود حزب اهلل 
إىل ايديولوجيته وإىل اصوله وبيئته متاما كما عمل يف املاضي، 
وسيعقب ذلك تأييد واسع يف العامل العربي، كان يتمتع به قبل 

احلرب يف سوريا.ن التهديد العسكري األكثر خطورة إلسرائيل.

يحيى دبوق

عدد مقاتلي الحزب يزيد على 20 ألفًا واالحتياط يصل اىل 70 ألفًا )هيثم املوسوي(

يشبه اجليوش النظامية، مبا يشمل 
اسرتاتيجيا نقل املعركة إىل أرض 

العدو.
برنامج  رئيس  أعده  الذي  البحث 
الشرق  يف  العسكري  امليزان 
االوسط يف املعهد، يفتاح شابري، 
حدد غاياته من استعراض القدرات 
حماولة  وهو  اهلل،  حلزب  العسكرية 
يف  ومرتبته  التهديد  هذا  توصيف 

املقابل،  يف  أكد،  لكنه  إسرائيل.  أمام  املاثلة  التهديدات  سلم 
عامة،  بصورة  احلزب  بنجاحات  ربطا  القدرة،  هذه  حتديد  صعوبة 
اسراره  على  احلفاظ  يف  )جيش(،  نظامية  عسكرية  كمؤسسة 
هو  ما  ان  مبعنى  لديه.  املعلومات  وأمن  حذره  وعلى  العسكرية 

منشور عنه قليل جدا مقارنة مبا لديه من قدرات.
االسرتاتيجي  بالشأن  تعنى  أخرى  أحباث  مع  البحث  وصدر 
دورية  من  االخري  العدد  يف  اسرائيل،  تواجهها  اليت  والتحديات 
ـــ كانون الثاني 2017، حتت عنوان »حزب اهلل  »تقييم اسرتاتيجي«ـ 
كجيش«. واستعرض القدرة العسكرية للحزب، ضمن ابواب رتبها 
كاآلتي: مقدمة؛ تطور حزب اهلل ما قبل احلرب يف سوريا؛ حزب اهلل 
يف احلرب السورية؛ البنية والتنظيم؛ التجنيد والتدريب؛ الوحدات 
القتالية؛ الوحدات املتخصصة؛ صواريخ قصرية املدى؛ صواريخ 
بعيدة املدى؛ منظومات دفاع ضد الدروع؛ منظومات دفاع جوي؛ 
ـــ حبر وقوة حبرية؛ سالح جو )طائرات غري مأهولة(؛  صواريخ أرضـ 
تشكيل مدرعات؛ استخبارات واستخبارات مضادة؛ خدمات اجتماعية 

ورفاه؛ عقيدة قتالية... وخالصات.
معروفة  بإسهاب،  البحث،  يف  إليه  املشار  القدرات  كانت  وإذا 
بقدر، وتنشر حوهلا تقارير متتابعة يف إسرائيل، اال ان االبرز هو 
الباب الذي يعرض لعقيدة حزب اهلل القتالية والتطور الذي طرأ 
هو  احلزب  أن  التأكيد  فيها  يرد  اليت  النهائية  واخلالصة  عليها، 

القوة العسكرية االكرب و«االثقل« اليت تهدد إسرائيل.
يشري البحث إىل أن عدد مقاتلي حزب اهلل، كما قدر عام 2006، مل 
يتجاوز 1000 مقاتل، فيما هو اآلن يزيد على 20 ألفًا، يضاف إليهم 
عدد غري حمدد من االحتياط يرتاوح بني 15 ألفًا و70 ألفًا. وهذا 

إسرائيل يف 
الحرب املقبلة 

ستضطر ملواجهة 
جيش منّظم 

ومدرّب ومصمـّم

أساسًا على ميزان كلفة أي اعتداءات واجلدوى منها. مبعنى اخر، 
وعي صّناع  ومانع يف  حاضر  مقاربة عسكرية  املقدر ألي  الثمن 

القرار يف تل أبيب وحساباتهم.
هذا الثمن، املانع، مبين على مدماكني، وينتفي يف حال تعذر وجود 
باسرائيل؛  املادي  الضرر  احلاق  على  العسكرية  القدرة  احدهما: 
أيضًا،  وهو،  اهلل.  حزب  قيادة  لدى  القدرة  هذه  تفعيل  وارادة 
مرتبط ــــ حبسب ما تكرر على لسان مسؤولي إسرائيل وخربائها 
ــــ بالقدرة العسكرية حلزب اهلل، كمًا ونوعًا ودقة، مع  واعالمها 
مراتب خمتلفة ومتعددة لالسلحة النوعية، أو »الكاسرة للتوازن« 

حسب التسمية االسرائيلية.
وال ميكن إدراك »الثمن املانع للحرب« من ناحية اسرائيل وفهم 
تأثريه، من دون إدراك حجم القوة العسكرية حلزب اهلل، وهو ما 
حتاول االستخبارات اإلسرائيلية الوصول اليه، وتبنى عليه األحباث 

والدراسات وتقييم االوضاع واستشرافها.
معهد أحباث االمن القومي يف تل ابيب، املؤسسة البحثية االوىل 
املتخصصة بالشأن االسرتاتيجي يف اسرائيل، حاول تقدير التعاظم 
العسكري حلزب اهلل، ليس من خالل تعداد القدرة وأنواعها ومراتبها 
التنظيمية والتشغيلية هلذه  بالبنية  أيضا مبا يرتبط  وحسب، بل 
القدرة، مع حبث يف النظرية القتالية اليت حتولت من نظرية تفعيل 
قوة ملنظمة حرب عصابات، إىل نظرية قتالية لكيان مؤسساتي 

مرحلة جديدة من التوّتر يف العالقات بني السيسي واألزهر وصلت 
الطالق  »قضية  خلفية  على  ذلك  ويأتي  أخريًا.  »الصدام«  إىل 
الشفهي« بعد رفض املؤسسة الدينية دعوة الرئيس املصري إىل 

إصدار قانون حيظر الطالق بهذا الشكل.
ضمن بوادر أزمة جديدة بني الرئاسة املصرية ومؤسسة  القاهرة | 
»األزهر الشريف« برئاسة اإلمام األكرب أمحد الطيب، أعلنت »هيئة 
كبار العلماء«، يف بيان أصدرته أمس، أّن الطالق شفهيًا »مستقر 
عليه منذ عهد النيب«، معارضًة بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الذي دعا يف 24 كانون الثاني املاضي إىل إصدار قانون حيظر 
الطالق بهذا األسلوب، مربرًا احلاجة إىل ذلك بارتفاع نسبة الطالق 

اليت وصلت إىل 40% داخل اجملتمع املصري.
وكان املشّرع املصري قد أقّر قبل عقود طويلة عقوبة جنائية، تصل 
إىل احلبس، على الزوج الذي يطلق زوجته شفهيًا من دون أن يوّثق 
الطالق. لكن مشكلة عجز الزوجة عن إثبات تطليقها من زوجها تعود 
إىل اشرتاط القانون وجود شهود على الطالق الذي يضطر الزوج 

مبوجبه إىل سداد نفقة على الزوجة املطلقة وأبنائها.
خالل  من  والذي صدر  السيسي،  لدعوة  املعارضة  الطيب  موقف 
بيان »هيئة كبار العلماء«، هو األول من نوعه لألزهر يف معارضة 
السلطة منذ سنوات طويلة. ورغم أّن الشيخ أمحد الطيب كان من 
شركاء »30 يونيو« الذين ساندوا السيسي يف عزل الرئيس حممد 
مرسي يف صيف 2013، فإّن العالقات بني االثنني شهدت توترًا 

على مراحل، لكنها مل تصل إىل الصدام املباشر، كما بدا أمس.
ومن دالالت تصاعد حدة التوتر، أّن السيسي كان قد انتقد يف 
االحتفال  خالل  اليه،  وتوجه  مباشرة.  األزهر  شيخ  الطالق  قضية 
بذكرى عيد الشرطة الشهر املاضي، قائاًل بالعامية: »وال إيه يا 

فضيلة اإلمام؟... تعبتين يا فضيلة اإلمام«.
لكن وفق املتابعة، يبدو أّن هناك تراكمًا يف اخلالفات بني الطرفني. 

الطالق الشفهي: صدام جديد 
بني السيسي واألزهر

جالل خريت

فرغم أّن الرئيس املصري يذكر يف 
أمحد  الشيخ  دور  وكلماته  خطاباته 
الطيب حني يدعو إىل »جتديد اخلطاب 
الديين«، فإن السيسي كان قد عنّي 
بعد وصوله إىل الرئاسة الشيخ أسامة 
األزهري مستشارًا للشؤون الدينية، 
وصار األخري هو املعين األول مبلف 
عدة  منذ  الديين«  اخلطاب  »جتديد 

أشهر، وسط جتاهل لدور األزهر الذي ال ميلك الرئيس احلق يف 
إقالة إمامه األكرب، ألن هذا املنصب هو الوحيد الذي ال خيلو إال 
بوفاة صاحبه أو تقديم استقالته. وُيشار إىل أن األزهر ناقش قبل 
عدة أشهر آلية اختيار اإلمام األكرب مع حتديد سّن لتقاعده عندما 
يبلغ مثانني عامًا، وهو القانون الذي يعين يف حال إقراره استمرار 

الطيب على رأس املؤسسة الدينية لنحو عقدين مقبلني.
وأكدت اهليئة، يف بيانها أمس، أنها »ترى أن ظاهرة شيوع الطالق 
ال يقضي عليها اشرتاط اإلشهاد أو التوثيق، ألن الزوج املستخف 
بأمر الطالق ال يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طالقه، 
علمًا بأن كافة إحصاءات الطالق املعلن عنها مثبتة وموثقة سلفًا، 
إما لدى املأذون أو أمام القاضي«. وتابعت أن »العالج الصحيح 
هلذه الظاهرة يكون يف رعاية الشباب ومحايتهم من املخدرات بكل 
أنواعها وتثقيفهم... والفن اهلادف والتعليم اجلاد والدعوة الدينية 
اجلادة«. ورغم إصرارها على شرعية الطالق شفهيًا، فإن اهليئة 
أن  الدولة هنا( شرعًا  األمر )أي رئيس  »من حق ولّي  أن  أكدت 
يتخذ ما يلزم من إجراءات لسّن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية 
رادعة على من امتنع عن التوثيق )للطالق الشفوي( أو ماطل فيه، 

ألن يف ذلك إضرارًا باملرأة وحبقوقها الشرعية«.

»هيئة كبار 
العلماء«: الطالق 
شفهيًا مستقر 
عليه منذ عهد 

النبي
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مع انطواء صفحة استعادة شرق 
األنظار  تتجه  املوصل،  مدينة 
العراقية  السورية  احلدود  إىل 
املعركة  تشهد  أن  ُيتوقع  اليت 
يؤكد  وفيما  »األصعب«. 
التوجه  نيته  الشعيب«  »احلشد 
إىل احلدود بعد استعادة تلعفر، 
عرقلة  املتحدة  الواليات  حتاول 
الدفع  املساعي، من خالل  تلك 
حبلفائها حنو الشطر »األنباري« 
من احلدود. حماوالت ترتافق مع 
إىل  إضافية  أمريكية  تعزيزات 
على  حيمل  مبا  الرافدين،  بالد 
أكثر صدامية  توقع اسرتاتيجية 

يف املرحلة املقبلة.
اإلدارة  اسرتاتيجية  تزال  ال 
الشرق  جتاه  اجلديدة  األمريكية 
والعراق  عمومًا،  األوسط 
املعامل  مكتملة  غري  خصوصًا، 
إىل اآلن، إال أن مؤشرات أولية 
لرتجيح  عليها  التأسيس  ميكن 

 تـرامب فـي الـعراق: الصـِدام اآلن
دعاء سويدان

عراقي أمام وكالة سفريات يف بغداد )أ ف ب(

»احلشد الشعيب« للتقدم حنو احلدود السورية العراقية بعد استعادة 
الشطر  حنو  هلا  املوالية  بالقوات  الدفع  خالل  من  تلعفر،  قضاء 
للتمدد حنو املناطق احلدودية يف  »األنباري« من احلدود، متهيدًا 
احتمال  نينوى. اسرتاتيجية حتدوها خشية واشنطن املتقادمة من 
متكن طهران من تشكيل منطقة اتصال حيوية بني سوريا والعراق، 
يشكل اخرتاق دير الزور من اجلهتني الشرقية واجلنوبية الشرقية 
إليه مسؤول فرنسي، قبل  الرئيسية. هذا ما مّلح  أوىل خطواتها 
أيام، حني نقل عن األمريكيني عدم ممانعتهم »التفاهم مع الروس 
والنظام حول دير الزور، بعد حترير الرقة من داعش«، ولكن ما 
يهّمهم اآلن »تقليص التأثري اإليراني يف سوريا«، بعدما »باتت 
إيران وحزب اهلل القوة األساسية لـ)الرئيس السوري، بشار( األسد 

على األرض«.
املتحدة،  الواليات  ستعمد  إليه،  املشار  اهلدف  حتقيق  سبيل  يف 
الرافدين،  بالد  والضباط حنو  اجلنود  من  مبزيد  الدفع  إىل  أيضًا، 
حتت عناوين التدريب وتقديم املشورة واإلرشاد للقوات العراقية. 
)البنتاغون(  األمريكية  الدفاع  وزارة  أعلنت  أيام فقط،  ثالثة  منذ 
بعدما كان  جنديًا،  إىل 3870  العراق  زادت عدد قواتها يف  أنها 
آخر رقم معلن هو 3500 جندي، ما يعين أنها بعثت حديثًا بـ 370 
جنديًا إضافيًا )علمًا بأن املعلومات األمنية تشري إىل أّن الرقم غري 
املعلن أصبح ُيقارب الـ 20 ألفًا(. خطوة ُيتوقع أن يتبعها الكثري 
القواعد  تعزيز  بهدف  املقبلة،  األشهر  يف  املماثلة  اخلطوات  من 
األمريكية املمتدة من اليعربية إىل عني األسد واحلبانية إىل جممع 
معسكرات النصر وغريها من القواعد اليت باتت، إىل جانب السفارة 

األمريكية تشكل وجهًا من وجوه االحتالل غري املباشر للعراق.
عما  الرتاجع  طور  يف  وحلفاءها  طهران  أن  يبدو  ال  املقابل،  يف 
يعتربونه مقتضيات وحدة املعركة بني سوريا والعراق. من هنا، 
يؤكد »احلشد الشعيب« نيته التوجه إىل احلدود السورية العراقية 

بعد استعادة تلعفر واألقضية اجملاورة هلا.
 آخر التصرحيات املشددة على ذلك جاءت على لسان قائد منظمة 
الرمسي  للتوجه  مسايرًا  بدا  وإن  الذي،  العامري،  هادي  »بدر«، 
يف بغداد، إال أنه جزم بأن »قوات احلشد ستتقدم باجتاه احلدود 
السورية بعد اكتمال تطهري املنطقة احملصورة بني اجلانب األمين 

)للموصل( وتلعفر«.
 قبله بأيام، كان املتحدث باسم »احلشد«، أمحد األسدي، قد أعلن 
العراقية  األمنية  القوات  تشكيالت  كباقي  احلشد  »تشكيالت  أن 
سيكون هلا دور يف ضبط احلدود العراقية مع سوريا وسد الثَغر 
ملنع تدفق اإلرهابيني واحلفاظ على أمن البلد«. ومل يستبعد األسدي 
نفسه، يف تصريح يف تشرين األول املاضي، أن »يضطر احلشد 
إىل مالحقة تنظيم داعش داخل األراضي السورية لضمان تأمني 

احلدود العراقية بعد إكمال حترير حمافظة نينوى«.
وبالعودة إىل االسرتاتيجية األمريكية املرتقبة، ولكن على املستوى 
السياسي، ال تظهر الواليات املتحدة بعيدة عن الديناميات املعتملة 
العراقية يف ما يتصل باالستحقاق االنتخابي.  راهنًا على الساحة 
قانون  إقرار  باجتاه  الدفع  الكواليس،  خلف  من  واشنطن،  حتاول 
شعار  ترفع  اليت  املدنية  التيارات  »تعويم«  يف  يسهم  انتخابي 
واليت  الشعيب(،  احلشد  بها  )املقصود  امليليشيات«  »حماربة 
سيؤدي تكتلها إىل إضعاف اجلبهة الرافضة للنفوذ األمريكي يف 
العراق. ويصاحب تلك احملاوالت حديث، على الصعيد االقتصادي، 

hحبطت املديرية العام لألمن العام عماًل إرهابيًا لتنظيم »داعش« يف 
التنظيمات  أكثر  ط  تنفيذه. خمطَّ املباشرة يف  قبل  بريوت،  وسط 
اخرتاق  من  عناصره  املرة، فقد متكن  استثنائيًا هذه  تشّددًا كان 

شركة سوليدير لتجنيد أحد موظفيها.
املوّظف املخرتق مل يكن موظفًا عاديًا، بل املعيّن مبتابعة كامريات 
املراقبة التابعة لسوليدير يف وسط البلد، وكّلفه »داعش« حتديد 

بنك أهداف. 
كانت  ص.،  آل  من  صيدا  مدينة  من  لبناني  وهو  فاملوظف، 
واملواقع  السياسية  الشخصيات  مواكب  عن  معلومات  مهمته مجع 
االقتصادية والسياحية يف وسط بريوت. كذلك مجع معلومات عن 
مداخل منزل الرئيس سعد احلريري وخمارجه. وعلم أنه إىل جانب 
عمليات االغتيال احملتملة، كان التنظيم املتشدد جيمع معلومات عن 

مؤسسات اقتصادية. 
وحبسب مصادر قضائية، فقد متكن األمن العام من توقيف املشتبه 
فيه يف العاشر من الشهر الفائت، بعدما افُتِضح أمر األخري جراء 
يقيم يف  فلسطينيًا  شابًا  إن  قال  اعرتافاته،  ويف  تقنيًا.  كشفه 
خميم عني احللوة، جّنده يف صفوف التنظيم وكّلفه مجع معلومات 
عن كافة األهداف احملتملة يف وسط بريوت. مل ميّر وقت طويل 
قبل أن يتمكن األمن العام من توقيف املشتبه فيه الثاني. واعرتف 
األخري بأنه مكّلف من قيادي يف تنظيم »الدولة اإلسالمية« موجود 

يف خميم عني احللوة بتجنيد شّبان من لبنان ملصلحة التنظيم. 
جيري  الذين  الشبان  إرسال  مهماته  ضمن  من  كان  بأنه  وأقّر 
جتنيدهم إىل الرقة، عرب مهّربني. وكشف املوقوف الفلسطيين أنه 
وأرسله  التنظيم  للعمل يف صفوف  اللبناني  املوقوف  جّند شقيق 
إىل سوريا. كذلك كشف املوقوف أنه مرتبط بأحد عناصر التنظيم 
األساسيني، وهو موجود داخل خميم عني احللوة، وأنه جرى اختيار 
ص. هلذه املهمة بسبب طبيعة عمله يف قلب العاصمة، الذي يسمح 
له باالطالع على معلومات حساسة عن شخصيات سياسية ومراكز 

سياحية واقتصادية.
وقد سعت املديرية العامة لألمن العام إىل عدم تسريب أي معلومة 
أكثر من عشرة  منذ  أنهت حتقيقاتها فيها  أنها  رغم  العملية،  عن 
تسريب  يريد  يكن  مل  العام  األمن  فإن  املصادر،  وحبسب  أيام. 
أي معلومة عن العملية، خشية اإلرباك الذي ميكن أن حيدثه إعالن 
خمطط التنظيم اإلرهابي.  لكن وصول امللف إىل القضاء العسكري 
املدير  أن  »األخبار«  وعلمت  املعلومات.  من  جزء  بانكشاف  مسح 
العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم، التقى رئيس احلكومة سعد 

احلريري ووضعه يف أجواء العملية االستباقية.
 ويف هذا السياق، عّلق وزير الداخلية نهاد املشنوق يف اتصال 
مع »األخبار« على العملية بالقول: »األمن العام نفذ عملية استباقية 
أحبطت عماًل إرهابيًا«، مشريًا إىل أن املوقوفني ُأحيلوا على القضاء 

العسكري منذ أكثر من عشرة أيام.

كفة خيار صدامي، تتطلع الواليات املتحدة من خالله إىل تثبيت 
قدميها يف بالد الرافدين، يف مقابل ما تراه »خطرًا إيرانيًا متزايدًا« 

يتهدد نفوذها هناك.
قبل أيام، غرد الرئيس اجلديد، دونالد ترامب، مهامجًا السياسة 
اإليرانية من بوابة العراق، ال من غريها، معتربًا أن »إيران تستحوذ 
بسرعة على املزيد واملزيد من العراق، حتى بعد أن أهدرت الواليات 
أصداؤه يف  ترتدد  تصريح  دوالر«.  تريليونات   3 هناك  املتحدة 
اجلدل املتصاعد داخل الدوائر املقربة من واشنطن، والذي ميكن 

من خالله التقاط إحداثيات املرحلة املقبلة.
نووية«،  إيران  ضد  »متحدون  مؤسسي  أحد  روس،  دينيس 
واملساعد اخلاص للرئيس باراك أوباما بني عاَمي 2009 و2011، 
يقول يف دراسة ملعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى بعنوان 
»على دونالد ترامب أن يعزل إيران فورًا«، إنه »سيكون لزامًا على 
اإلدارة اجلديدة احلفاظ على إمجاع احلزبني يف الكونغرس بأن الوضع 
الراهن يف دمشق وبغداد ــ والدور الذي تلعبه إيران هناك ــ غري 
مقبول«، ناصحًا إدارة ترامب بعدم متزيق »خطة العمل املشرتكة 
الشاملة« )االتفاق النووي(، بل بأن »ترفع تكاليف استمرار التعنت 
اإليراني، وحتقيقًا هلذه الغاية، على إدارة ترامب اعتماد اسرتاتيجية 
أكثر توسعًا حيال طهران: وبالتحديد من خالل معاجلة تلك القضايا 
احليوية خارج نطاق االتفاق، وبشكل خاص تدخل إيران املزمن يف 

املنطقة«.
من غري املتوقع أن تعمد الواليات املتحدة إىل تدخل عسكري واسع 
يتحدث عنها  اليت  الغاية  أحد جتّليات  لتحقيق  العراق  ومباشر يف 
روس، إمنا االحتمال األقوى أن تلجأ واشنطن إىل تصعيد الضغوط 
امليدان،  يف  وسياسيًا.  وأمنيًا  عسكريًا  وحلفائها،  طهران  على 
بدأت تلك الضغوط تتمظهر بقوة على احلدود السورية العراقية، 
باتت  اليت  املوصل،  بعد  »األصعب«  املعركة  معامل  تلوح  حيث 
استعادتها شبه حمسومة. منذ إعالن اكتمال استعادة شرق املوصل 
جانبها  إىل  العمليات  وانتقال  املدينة(،  من  األيسر  الساحل  )أي 
الغربي )الساحل األمين( احملاذي لسوريا، شرع الالعب األمريكي يف 
سلسلة خطوات عملياتية تستهدف، فعليًا، عرقلة مساعي »احلشد 

الشعيب« للسيطرة على احلدود انطالقًا من حمافظة نينوى.
املناطق  يف  العمليات  استكمال  املتحدة  الواليات  عّلقت  بعدما 
الواقعة مشال غرب الرمادي حلسابات متصلة باألوضاع يف سوريا، 
حمافظة  يف  والقائم  وراوة  عانة  أقضية:  على  فجأة  استفاقت 
األنبار، واليت ال تزال حتت سيطرة تنظيم »داعش«. هكذا، كثفت 
األخرية،  األيام  بقيادة واشنطن، يف  الدولي«  »التحالف  طائرات 
غاراتها على مواقع التنظيم يف تلك املناطق، يف أعقاب فرتة هدوء 

اخنفضت فيها الغارات هناك إىل حدودها الدنيا. 
وترافق ذلك مع حتركات ملقاتلني عشائريني ُقّدرت أعدادهم بأكثر 
تنل نصيبها من  عانة. حتركات مل  باجتاه قضاء  مقاتل  ألفي  من 
احلكومة  بيانات  عنها يف  احلديث  يرد  مل  كما  اإلعالمية،  التغطية 
أن  إال  امليدان،  الدائرة يف  العمليات  حول  العراقية وتصرحياتها 
قوات  أن  صحافية،  تصرحيات  يف  أكدوا،  العشائر  من  مقاتلني 
من الفرقة السابعة التابعة للجيش شاركتهم اهلجوم املفاجئ على 
عانة، وأن العملية جرى اإلعداد هلا من قبل ضباط كبار يف اجليش 

األمريكي، يف قاعدة عني األسد اجلوية، غربي األنبار.
يتضح من املعطيات املتقدمة أن الواليات املتحدة تستبق مساعي 

األصول  على  االستيالء  إعادة  اجلديدة  األمريكية  اإلدارة  نية  عن 
الوطنية األكثر قيمة للعراقيني )يف مقدمها النفط( وتسليمها إىل 
بالعمال  أمريكيني  استبدال  املثال  سبيل  )على  أمريكية  شركات 
النفط، وإرسال قوة من املارينز لدرء أي  الوطنيني يف مصايف 

مترد حمتمل(.
اليت  القوة  بغداد من كل عناصر  تريد واشنطن جتريد  باختصار، 
متكنت من بنائها خالل السنوات األخرية. إرادة ال يبدو أن حتقيقها 

بالسهولة اليت يتصورها دونالد ترامب.
 يف الشق االقتصادي، مثة أهداف مل تستطع أمريكا بلوغها وهي 
ال  السياسي،  اجلانب  )2003(. ويف  الغزو  عام  قوتها  ذروة  يف 
ُيستبعد أن تفرز االنتخابات املقبلة مفاجآت سياسية قد تبدل جذريًا 

املعادلة الراسية اليوم. 
دائرته  تضيق  الذي  للميدان  األخرية  الكلمة  فتبقى  عسكريًا،  أما 

شيئًا فشيئًا، مسّعرة التنافس على اإلمساك بقصب السبق.

واشنطن تحّذر... والبنك الدولي يربط الدعم باملصالحة

على  حمتملة  »هجمات  من  بغداد  يف  األمريكية  السفارة  حذرت 
فنادق يرتادها غربيون« يف العاصمة العراقية، مؤكدة أنها تلقت 

»تهديدات ذات صدقية« بهذا الشأن. 
ودعت، يف رسالة أمنية طارئة على اإلنرتنت، »املواطنني األمريكيني 
إىل التزام أقصى درجات الوعي األمين، واختاذ اإلجراءات املالئمة 

لتعزيز أمنهم الشخصي عندما يقيمون ويعملون بالعراق«.
 ونصحت الرسالة »املواطنني بتجنب السفر إىل العراق«، منبهة 
إياهم إىل »احتمال تعرضهم للخطف على أيدي مجاعات سياسية 
مسلحة أو عصابات أو سقوطهم ضحايا لتفجريات ينفذها تنظيم 

الدولة اإلسالمية«.
من جهة أخرى، أعلن البنك الدولي أنه ينوي تقديم الدعم املالي 
هذا  املصاحلة يف  لرعاية  مشاريع  باستكمال  ذلك  رابطًا  للعراق، 
فريد  األوسط،  الشرق  ملنطقة  الدولي  البنك  مدير  ورأى  البلد. 
بلحاج، أن »معركة املوصل تبقي كل القوى معًا«، مؤكدًا »)أننا( 
سنبذل ُقصارانا للتحقق من أن حوافز املصاحلة ستكون أكثر إغراًء 

من احلوافز الدافعة إىل كل من تلك الفصائل للعمل منفردة«.

»داعش« خيرتق أمن سوليدير
رضوان مرتضى



Page 18صفحة 18     

قــضاء وقــدر

 2017 شــباط   11 Saturday 11 February 2017السبت 

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
»سجناء روميه« يطالبون بعفو عام وميتنعون 

عن املثول أمام »العسكرية«
	

اكثر	 االثنني،	 الدائمة	 العسكرية	 احملكمة	 جلسات	 جدول	 على	 كان	
من	عشرين	جناية،	ارجأ	رئيس	احملكمة	العميد	الركن	حسني	عبداهلل	
معظمها	اىل	مواعيد	خمتلفة	بسبب	امتناع	املوقوفني	يف	سجن	رومية	
املركزي	عن	املثول	امام	احملكمة	كـ«ورقة	ضغط«	القرار	قانون	العفو	
العام.	والقاهم	يف	هذه	اخلطوة	اهاليهم	يف	اخلارج	حيث	قطعوا	عددا	
من	الطرق	يف	بعلبك	والبقاع	الشمالي	باالطر	املشتعلة	ابرزها	طريق	
بريتال	الدولي	قرب	دار	البلدية،	شعث	الدولي	ومقنة	الدولي،	وحي	
الشراونة	وطريق	شتورا	-	تعلبايا،	وكذلك	اوتوسرتاد	املطار	القديم	

للمطالبة	بالعفو	العام	عن	املطلوبني	واملوقوفني.
وعلى	اثر	ذلك،	فان	ادارة	السجن	اختذت	تدابري	استباقية	واحرتازية	
بالعفو	 للمطالبة	 املعتقلني	 اهالي	 نّفذها	 اليت	 االحتجاجات	 مع	 تزامنا	
العام.	ونشرت	املديرية	العامة	لقوى	األمن	الداخلي	عرب	حسابها	على	
احتجاجات	 من	 روميه	 سجن	 االثنني	يف	 جرى	 ملا	 توضيحًا	 »تويرت«،	

وإقفال	األبواب	وقطع	اإلرسال	من	قبل	إدارة	السجن.
وكشفت	أن	عددًا	من	املواطنني	قاموا	باعتصامات	وقطع	الطرق	يف	

بعض	املناطق	اللبنانية	مطالبني	بالعفو	العام.
ولفتت	اىل	أنه	على	االثر،	اختذت	القوى	االمنية	اجراءات	مشددة	يف	
سجن	رومية	ما	أدى	اىل	اعرتاض	يف	املبنى	»ب«	بواسطة	القرع	على	
االبواب	علمًا	ان	الوضع	حتت	السيطرة.	ونفت	ما	أشيع	عن	حماولة	

احتجاز	لعنصر	من	قوى	االمن	من	قبل	املساجني.
القتل	 بتهم	 امام	احملكمة	 املطروحة	 امللفات	 االثنني	طبيعة	 وتنوعت	
احملكمة	يف	 ونظرت	 واالرهاب،	 واملخدرات	 عسكريني	 قتل	 وحماولة	
احداها	بعد	مثول	املوقوف	السوري	ماجد	الشللة	املتهم	باالنتماء	اىل	
ستة	 بالسجن	 عليه	 وحكمت	 ارهابية.	 بأعمال	 للقيام	 مسلحة	 جمموعة	

اشهر	والزمته	بتقديم	بندقية	حربية.
وكان	املوقوف	حبضور	وكيله	احملامي	عارف	ضاهر	افاد	اثناء	استجوابه	
امام	احملكمة	انه	دخل	لبنان	يف	العام	2013	وعمل	يف	جمال	الزراعة	
بالده	 يف	 الفرسان«	 »كتيبة	 اىل	 انتماءه	 نافيا	 املنية،	 منطقة	 يف	
وقال	 نواف.	 شقيقه	 يرأسها	 كان	 اليت	 الفاروق«	 لـ«كتيبة	 التابعة	
عنه	شيئا	 يعرف	 وال	 االحداث	يف	سوريا	 بدء	 منذ	 مفقود	 االخري	 إن	
موضحا	بانه	قام	بالتنسيق	مع	فاعليات	بلدته	بالقيام	باعمال	احلراسة	
يف	البلدة	من	عمليات	سرقة	سيارات	وحماصيل	زراعية	وانه	كان	بني	

الذين	تناوبوا	على	اعمال	احلراسة.
واكد	املتهم	انه	مع	دخول	»كتائب	الفاروق«	البلدة	نزحوا	اىل	لبنان،	
مرتاجعا	عن	اعرتافاته	االولية	حول	سبب	دخوله	اىل	لبنان	حيث	كّلف	
مشايخ	 عرب	 شقيقه	 جمموعة	 لدعم	 ومالية	 لوجستية	 مساعدات	 تأمني	
ان	 اجملال	 هذا	 يف	 املتهم	 واوضح	 بذلك.	 ُيفلح	 مل	 لكنه	 ومجعيات	
السوري	ابو	جعفر	الذي	جيهل	هويته	الكاملة	كان	قد	نزح	اىل	بلدته	
السورية	وقصده	يف	لبنان	لتأمني	مساكن	للنازحني	وانه	قصد	وابو	
الي	 وليس	 العائالت	 مساعدة	 بغية	 ومجعيات	 مشايخ	 املذكور	 جعفر	
وحليب	 مساكن	 تأمني	 طلب	 جعفر	 ابو	 ان	 وقال	 مسلحة.	 جمموعة	

لالطفال	ليس	إال.
»فليس	 بأي	جمموعات	مسلحة	 له	 ان	ال	عالقة	 املتهم	 اكد	 وبسؤاله	
لدينا	اي	توجه	يف	هذه	اجملاالت«،	موضحا	بانه	»طبيب	عربي«	يعاجل	
وكان	 الغدد	 وتضخما	يف	 السكري	 مرض	 يعاني	 إنه	 وقال	 احلروق.	

	على	نفقة	االمم	املتحدة	قبل	توقيفه	منذ	اربعة	اشهر. يعاجلجَ

توقيفات اجليش خالل كانون الثاني
أوقفت	وحدات	اجليش	بنتيجة	التدابري	األمنية	اليت	اختذتها	يف	خمتلف	
املناطق	اللبنانية	خالل	شهر	كانون	الثاني	املاضي،	2718	شخصا	من	
جنسيات	خمتلفة،	لتورط	بعضهم	يف	جرائم	إرهابية	وإطالق	نار	واعتداء	
وتهريب	 سرقة	 بأعمال	 والقيام	 باملخدرات	 واإلجتار	 مواطنني	 على	
عديدة،	 اآلخر	خمالفات	 بعضهم	 وارتكاب	 وممنوعات،	 أسلحة	 وحيازة	
شرعية	 إقامات	 دون	 من	 اللبنانية	 األراضي	 داخل	 التجوال	 تشمل	

وقيادة	سيارات	ودراجات	نارية	من	دون	أوراق	قانونية.
وقد	مشلت	املضبوطات	حزاما	ناسفا	و20	بندقية	حربية	و19	مسدسا	
	269 إىل	 إضافة	 اخلفيفة،	 الذخائر	 من	 وكميات	 يدوية،	 رمانة	 و37	
سيارة	و4	شاحنات	و9	مراكب	صيد	و118	دراجة	نارية،	وكمية	من	
املخدرات	وأجهزة	إتصال	وكامريات	مراقبة	وأجهزة	إلكرتونية	خمتلفة.	
إلجراء	 املختصة	 املراجع	 إىل	 املضبوطات	 مع	 املوقوفني	 تسليم	 ومت	

الالزم.

.. وموقوفو األمن العام
خالل	 العام	 لألمن	 العامة	 املديرية	 يف	 املعنية	 االجهزة	 قامت	
اسبوع،بتوقيف	احد	عشر	شخصا	جبرم	تزوير	مستندات	سفر	لتسهيل	
عمليات	انتقال	اشخاص	من	لبنان	اىل	دول	اوروبية	وآسيوية	وافريقية.	
كما	اوقفت	ثالثة	اشخاص	جبرم	تهريب	وتسهيل	انتقال	االشخاص	
بطرق	غري	شرعية	وشخص	جبرم	النصب	واالحتيال	والدعارة	وآخر	جبرم	
دخول	البالد	خلسة	وشخص	جبرم	ممارسة	اعمال	مسسرة.	وبعد	انتهاء	

التحقيق	مع	املوقوفني	احيلوا	مجيعا	على	القضاء	املختص.

..وقوى األمن

مطلوبا	 	59 توقيف	 عن	 الداخلي	 االمن	 لقوى	 العامة	 املديرية	 افادت	
جبرائم	خمدرات،	سرقة	واحتيال	وتزوير.

سوري حيتال على 128 أثيوبية
128	اثيوبية	وقعن	ضحية	سوري	احتال	عليهن	بعد	اغرائهن	بالعمل	
بفنادق	يف	تركيا	او	يف	الشمال.	وقد	دفعن	له	مبالغ	مالية	مقابل	
القبيات	 فصيلة	 	/ حسن	 مشتى	 خمفر	 عناصر	 تتمكن	 ان	 قبل	 ذلك	
يف	وحدة	الدرك	االقليمي	بالتنسيق	مع	»شعبة	املعلومات«	وفصيلة	
االشرفية	 منطقة	 توقيفه	يف	 من	 بريوت،	 شرطة	 وحدة	 اجلميزة	يف	

وبطريقة	حمرتفة.
باالشرتاك	 بقيامه	 اعرتف	 عاما(،	 م.ج.)50	 السوري	 مع	 وبالتحقيق	
مع	آخرين	)العمل	جار	لتوقيفهم(	باالحتيال	على	ضحاياه	الـ128	من	
اجلنسية	االثيوبية،	حيث	كان	يقوم	بايهامهن	واغرائهن	بالسفر	اىل	
منطقة	 والسيما	ضمن	 الشمال	 حمافظة	 أو	 تركيا	 بفنادق	يف	 العمل	
مبكاتب	 يتصل	 ذلك	 بعد	 منهن.	 يتقاضاه	 مالي	 بدل	 لقاء	 القبيات،	
يعمد	 ثم	 نقلهن،	 تأمني	 بغية	 خمتلفة	 مناطق	 التاكسي	يف	 شركات	
اىل	تلف	شرحية	اهلاتف	املستخدمة	يف	خالل	االتصال،	ولدى	مرورهن	
على	احد	احلواجز	االمنية	يف	احملافظة	املذكورة،	يتم	توقيفهن	لعدم	

حيازتهن	اوراقهن	الثبوتية.

التحقيق  املركزية«  يكّلف»املباحث  محود 
يف»ملف كازينو لبنان«

املباحث	 قسم	 محود،	 مسري	 القاضي	 التمييزي	 العام	 النائب	 كلف	
لبنان«	 كازينو	 شركة	 »ملف	 بشأن	 التحقيق	 اجراء	 املركزية	 اجلنائية	

على	ان	يشرف	شخصيا	على	تلك	التحقيقات.
مدمج	 على	قرص	 واالستحصال	 االجراءات	 االسراع	يف	 وطلب	محود	
من	تلفزيون	»املؤسسة	اللبنانية	لالرسال«	يتضمن	ما	مت	ذكره	يف	
اجلاري،	 و5	 و4	 	3 بتاريخ	 الكازينو	 بشأن	 املسائية	 االخبار	 نشرات	
وكذلك	االستحصال	بالسرعة	املمكنة	من	شركة	»ديلويت	اند	تاتش«	
على	نسخة	عن	التقرير	املتعلق	بالتدقيق	يف	قيود	سجالت	احملاسبة	

يف	الكازينو.
جملس	 رئيس	 بشخص	 لبنان«	 كازينو	 »شركة	 وجهت	 املقابل،	 يف	
اللبنانية	 »املؤسسة	 اىل	 كتابا	 كريدي	 محيد	 العام	 ومديرها	 ادارتها	
ادارتها	 جملس	 ورئيس	 »الشركة	 ان	 اىل	 فيه	 اشارت	 لالرسال«	
يتعرضان	منذ	ايام	وما	زاال	حلملة	تشهري	كاذبة	تقوم	بها	مؤسستكم	
ضمن	نشرة	االخبار	املسائية،	هدفها	احلاق	االذى	باملرفق	السياحي	

االهم	يف	لبنان«.
وأعلنت	الشركة	انها	»قررت	االدعاء	عليكم	امام	القضاء	املختص	بتهم	
التشهري	واالفرتاء	واالخبار	الكاذبة	والذم	والقدح	وحتميلكم	كل	النتائج	
وال	سيما	ان	مجيع	هذه	االقاويل	املضللة	قد	دحضها	القضاء	اللبناني	
مبوجب	قرارات	مربمة	صادرة	خالل	سنيت	2011	و2016،	طالبني	منكم	
التوقف	فورا	عن	هذه	احلملة	الكاذبة	حتت	طائلة	املسؤولية	ونشر	هذا	

التكذيب	عمال	حبق	الرد	يف	نشرة	اخباركم	الرئيسية«.

اإلبقاء على مخسة موقوفني يف »ملف الضمان«
دكروب	 ندى	 القاضية	 برئاسة	 بريوت	 يف	 االتهامية	 اهليئة	 ابقت	
على	مخسة	مدعى	عليهم،	موقوفني	مبلف	اختالس	االموال	العامة	من	

الصندوق	الوطين	للضمان	االجتماعي.
على	 وافق	 عويدات	 بريوت	غسان	 االول	يف	 التحقيق	 وكان	قاضي	
النيابة	 ان	 غري	 مالية،	 بكفاالت	 اخلمسة	 عليهم	 املدعى	 سبيل	 اخالء	
العامة	املالية	استأنفت	قراره	امام	اهليئة	االتهامية	اليت	اعادت	امللف	

اىل	القاضي	عويدات	ملتابعة	حتقيقاته.

مالبسات جرمية القتل يف الليلكي
اوضحت	املديرية	العامة	لقوى	االمن	الداخلي	مالبسات	حادثة	مقتل	أ.	

ع.	)27	عاما(	يف	حملة	الليلكي	يوم	السبت	املاضي.
مفرزة	 بها	 قامت	 اليت	 واالستقصاءات	 للتحريات	 نتيجًة	 انه	 وافادت	
بعبدا	القضائية	يف	وحدة	الشرطة	القضائية،	تبني	أن	املغدور	توجه	
برفقة	والده:	أ.	ع.	)	56	عاما(	اىل	الليلكي	بغية	شراء	خمدرات	من	
جمهول	 شخصا	 التاجر	 هلما	 ارسل	 وصوهلما	 ولدى	 احمللة،	 يف	 تاجر	
اهلوية	لتسليمهما	املخدرات	حيث	وقع	بينهم	خالف	كالمي،	أطلق	على	
املغدور	 إصابة	 اىل	 أدى	 ما	 حربي،	 من	مسدس	 النار	 اجملهول	 اثره	

ووفاته	وفرار	الفاعل.
وتبني	بنتيجة	الفحوص	املخربية،	أن	والد	املغدور	يتعاطى	املخدرات،	
جبرم	 غيابية	 توقيف	 مذكرة	 مبوجب	 للقضاء	 مطلوب	 املغدور	 فيما	

خمدرات.

القبض على عصابة خطف يف القلمون
ألقت	قوة	من	مفرزة	طرابلس	القضائية	يف	وحدة	الشرطة	القضائية،	
بنغاليني	 ثالثة	 من	 القلمون،مؤلفة	 يف	 خطف	 عصابة	 على	 القبض	
يف	 عاما(	 	35( س.	 هـ.	 البنغالي	 خطف	 على	 إلقدامهم	 ولبنانيني،	
يف	 سراحه	 وإطالق	 املاضي	 الثاني	 كانون	 شهر	 من	 عشر	 السابع	
العشرين	منه،	بعد	أن	ابتزوا	ذويه	يف	بنغالدش	وحصلوا	منهم	عرب	

شركائهم	يف	بنغالدش،	على	فدية	مالية	قيمتها	8	آالف	دوالر.
واللبنانيان	 وف.م.	 س.م.	 م.و	 م.	 البنغاليون	 هم	 واملوقوفون	

ع.ط.وع.ع.	وطلبت	املديرية	العامة	لقوى	األمن	الداخلي	بناًء	إلشارة	
إليهم،	 وتعّرفوا	 أعماهلم	 وقعوا	ضحية	 الذين	 من	 املختص،	 القضاء	

احلضور	إىل	مركز	مفرزة	طرابلس	القضائية	يف	سراي	طرابلس.

»إشكال قديم« يودي بقتيل يف علما
اوردت	»الوكالة	الوطنية	لإلعالم«	ان	إشكاال	عائليا	يف	بلدة	علما	يف	
االرناؤوط	وهو	رئيس	مركز	علما	يف	 زغرتا	ادى	اىل	مقتل	ضومط	
املغدور	وبسام	وسعد	 والدة	 اللبنانية.	كما	اصيب	كل	من	 القوات	
للمعاجلة،	 االستشفائي	 الشمال	 مركز	 اىل	 نقلوا	 الذين	 االرناؤوط	

وغادره	االخريان	بعد	تلقي	العالج.
وقد	فتحت	القوى	االمنية	حتقيقا	يف	احلادث،	ومت	توقيف	شخصني	

قيد	التحقيق	بناء	الشارة	القضاء	املختص.
واوضحت	عائلة	املغدور	يف	بيان	هلا	»أن	اإلشكال	قد	بدأ	منذ	سنة	
أمحد	 املختار	 تدخل	 عندما	 العائلي	 اطاره	 عن	 خرج	 ثم	 عقاريًا	 عائليًا	
متعديًا	على	ضومط	 األرناؤوط	 له	ولبسام	 تابعة	 احللوان	وجمموعات	
لدى	 بشكاوى	 موثقة	 االعتداءات	 وكل	 وتكرارًا	 مرارًا	 أسرتنا	 وأفراد	

النيابة	العامة	االستئنافية	يف	الشمال	ولدى	خمابرات	اجليش«.
انتظار	 يف	 التضليل	 اعتماد	 عدم	 االعالم	 وسائل	 كافة	 على	 ومتنت	

نتائج	التحقيق.

ابن الـ19 عاماً يقتل والدته يف صور
اقدم	الشاب	ع.ع.	)19عاما(	على	قتل	والدته	يف	بلدة	الشهابية	شرق	
إصابات	 فأصابها	 عليها	من	سالح	صيد	 النار	 بإطالق	 وذلك	 صور،	
النار	عشوائيا.	 العام	ويبدأ	باطالق	 قاتلة	قبل	ان	خيرج	اىل	الشارع	
وعلى	االثر	قامت	القوى	االمنية	مبطاردته	ومتكنت	من	إلقاء	القبض	
اعتقاله	 الذين	حاولوا	 احد	رجال	االمن	 افيد	عن	اصابة	 عليه.	وكان	
وذلك	بعيار	ناري	يف	بطنه	نقل	اثرها	اىل	احد	املستشفيات	لتلقي	
العالج.	كما	اصاب	الدركي	ح.ص.	إصابة	متوسطة	نقل	على	اثرها	
اسرائيل	 اىل	 فّر	 كان	 الشاب	 أن	 وأفيد	 للمعاجلة.	 املستشفى	 اىل	
أواخر	العام	2015	عرب	بلدة	مارون	الرأس	احلدودية،	وأعيد	عرب	رأس	

الناقورة	بواسطة	اليونيفيل،	وهو	يعاني	مشاكل	نفسية.

ويصادر  نبحا  يف  مطلوبني  يوقف  اجليش 
سيارات وأسلحة

فجر	 اجليش	 من	 قوة	 مبؤازرة	 املخابرات	 مديرية	 من	 دورية	 داهمت	
الثالثاء،	منازل	عدد	من	املطلوبني	يف	بلدة	نبحا-	البقاع	حيث	أوقفت	
كاًل	من:	حسني	عبد	احلسني	أمهز،	زين	العابدين	حسن	قطايا،	ملحم	
علي	أمهز،	أمحد	عبد	احلسني	أمهز	الذي	بادر	إىل	إطالق	النار	باجتاه	
إصابته،	 إىل	 أدى	 ما	 باملثل	 عليه	 فرّدت	 مطاردته	 أثناء	 الدورية	
واملصري	روني	أشرف	أمحد	متولي	أمحد،	وضبطت	يف	أماكن	املداهمة	
جيب	تويوتا	راف	فور،	سيارة	رابيد،	جيب	شريوكي	وجيب	جي	أم	
سي	مجيعهم	من	دون	لوحات	ومن	دون	أوراق	قانونية،	أربع	بنادق	
حربية	نوع	كالشنكوف،	كمية	من	الذخائر	اخلفيفة	واألعتدة	العسكرية	
املتنوعة.	ومت	تسليم	املوقوفني	مع	املضبوطات	إىل	املراجع	املختصة	

إلجراء	الالزم.

مقتل »أمري« لداعش يف جرود عرسال
القلمون	 »أمري	داعش«	يف	منطقة	 انفجار	عبوة	ناسفة	بسيارة	 ادى	

الغربي	أمحد	وحيد	العبد	امللقب	بأبو	الرباء	وقرطبة	اىل	مقتله.
ووقع	االنفجار	ليل	االثنني	يف	جرود	عرسال.

انتحر من تراكم الديون
عثر	على	ج.أ.م.جثة	على	طريق	عام	بلدة	حلفد	يف	جبيل،	مصابة	بطلق	
ناري	بواسطة	بندقية	صيد	كانت	اىل	جانب	سيارة	من	نوع	هيونداي	
القوى	األمنية	وعناصر	األدلة	اجلنائية	 سوداء.	وحضرت	إىل	املكان	
والطبيب	الشرعي	الذي	كشف	على	اجلثة،	وتبني	من	التحقيقات	أن	

القتيل	أقدم	على	االنتحار	نتيجة	لرتاكم	ديون	مالية	عليه.

رمت بنفسها من الطبقة اخلامسة
القت	عاملة	بنغالية	بنفسها	من	منزل	خمدومها	الذي	يقع	يف	الطبقة	
اخلامسة	من	احد	االبنية	السكنية	عند	البولفار	الشرقي	ملدينة	صيدا.	
ونقلت	وهي	يف	حال	اخلطر	اىل	مستشفى	محود	اجلامعي.	وحضرت	

القوى	االمنية	اىل	املكان	وبوشرت	التحقيقات.

»داعش«  من  مبتهَمني  توقيف  مذكرتا 
استطلعا مداخل وسط بريوت

اصدر	قاضي	التحقيق	العسكري	االول	رياض	ابو	غيدا	مذكرتي	توقيف	
العامة	 النيابة	 ادعاء	 يف	 استجوبهما	 بعدما	 وفلسطيين	 لبناني	 حبق	
داعش	 تنظيم	 اىل	 باالنتماء	 فارين	 اخرين	 وعلى	 عليهما	 العسكرية	
االرهابي	بهدف	القيام	باعمال	ارهابية	تستهدف	شخصيات	سياسية	

ومراكز	جتارية	يف	وسط	بريوت.
اعرتفا	 اللذين	 املوقوفني	 على	 القبض	 القى	 قد	 العام	 االمن	 وكان	
بالقيام	بعمليات	استطالع	ومراقبة	ملداخل	وخمارج	وسط	بريوت	متهيدا	

للقيام	بعمل	ارهابي.
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معهد مار شربل يكرم طالبه املتفوقني يف امتحانات الثانوية العامة

ُيهّنئ معهد مار شربل طالب الصف الثاني 
عشر لعام 2016 الذين تفّوقوا يف إمتحانات 
طاّلبه  املعهد  كرَّم  وقد  الثانوية.  الشهادة 
شباط   7 يف  الواقع  الثالثاء  يوم  املتفّوين 

.2017
األوىل  املرتبة  سارة يف  مارك  الطالب  حلَّ 
املرتبة  يف  وجاء   .95.1 معدل  على  وحاز 
الطالبتان ثيا بطرس وكلري سايدي  الثانية 
مبعدل 94.7. وحصلت الطالبة دوروثي كمال 
على معدل 94.35 وحلَّت يف املرتبة األوىل 
 9 حاز  وقد  املتقدمة.  االنكليزية  اللغة  يف 
طالب على معدل 90 وما فوق، وحصل 22 

.Band 6 طالب على

مارون  األب  شربل  مار  مدرسة  مدير  إّن 
يوسف مع األب امُلرِشد طانيوس الغصني، 
واألب الرئيس لويس فرخ، جنبًا إىل جنب مع 
اجِلسم التعلمي فخورون جًدا جلهود وإجنازات 
النجاح  هلم  ويتمّنون  طاّلبنا  من  طالب  كل 

والتوفيق.
نشكر أهل تالمذتنا والطاقم التعليمي للّدور 
جديد.  جيل  لتنشئة  يلعبونه  الذي  احليوّي 
بشفاعة  منه  طالبني  الرّب  إىل  ونبتهل 
لطاّلبنا  والتوفيق  احلماية  شربل  القديس 
كّل  اجملد« يف  »له  املعهد  متذّكرين شعار 

تفاصيل حياتهم.
األب مارون يوسف
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وطنية - سيدني - شدد رئيس الرابطة املارونية النقيب أنطوان قليموس على »أهمية 
دعم اسرتاليا للبنان الستعادة سيادته ومواجهة التحديات التي تحدق به وأخطارها 

املتمثلة باالرهاب التكفريي«.
وأكد خالل لقائه وزيرة الخارجية جولي بيشوب ووزراء ونواب من الحكومة واملعارضة 
يف كانبريا ان الجيش اللبناني والقوى األمنية تمكنوا من إفشال مخططات االرهابيني 
القوى  هذه  مساندة  يحتم  ما  وهذا  ونوعية،  استباقية  بعمليات  خالياهم  وتفكيك 

الشرعية لتستطيع االستمرار يف أداء مهماتها«.
حيث  االحوال  هذه  يف  للبنان  الدعم  أقصى  توفري  اىل  االوسرتالية  »الحكومة  ودعا 
بدأ تحسنا سياسيا ملموسا بعد انتظام عقد السلطة بانتخاب الجنرال ميشال عون 
رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري تتمثل فيها املروحة 

االوسع من القوى السياسية«.
للوضع  الرابطة  »رؤية  تتضمن  مذكرة  االوسرتاليني  للمسؤولني  قليموس  وقدم 
الكامل يف لبنان ومدى ما يمكن ان تساهم به اوسرتاليا من أجل مساعدة هذا البلد 
الذي تربطه بأوسرتاليا عالقات تاريخية وقواسم مشرتكة«، شاكرا لها »احتضانها 

اللبنانيني منذ بداية الهجرة يف العام«.
املسؤولني  كبار  مع  أجراها  التي  للمحادثات  الكبري  »ارتياحه  عن  وأعرب 

االوسرتاليني«.
أصل  )من  سكر  مايكل  املساعد  والوزير  داتون  بيرت  الهجرة  وزير  قليموس  والتقى 

لبناني( باإلضافة اىل عدد من النواب. 
لقاء طربيه

املارونية  األبرشية  راعي  مع  بلقاء  اوسرتاليا  اىل  زيارته  استهل  قد  قليموس  وكان 
اوسرتاليا  يف  املارونية  الرابطة  رئيس  حضور  يف  طربيه،  شربل  انطوان  املطران 
املونسنيور  العام  األبرشي  والنائب  الرابطة،  مجلس  واعضاء  جرجس  باخوس 
مارسيلينو يوسف، ورئيسة دير راهبات العائلة املقدسة املارونيات االخت إيرين بو 

غصن، ومستشار املطران طربيه الزميل انور حرب.
وعرض املطران طربيه، بعد ترحيبه بالنقيب قليموس والوفد املرافق، أوضاع الجالية 
يف اوسرتاليا والوجود املاروني ماضيا وحاضرا، مؤكدا »املكانة التي تحتلها هذه الجالية 
إشارته  مع  الكريم،  العيش  فرص  ألبنائها  وفر  الذي  املضيف  للبلد  وفائها  ومدى 
ثباته من خالل  وإسهامهم يف  األم  الوطن  اىل  التي تشد هؤالء  املتينة  الروابط  اىل 

املساعدات املستدامة التي يقدمونها ألهلهم«.
يف  املارونية  والرابطة  استقباله،  على  طربيه  املطران  شاكرا  قليموس  النقيب  ورد 
اوسرتاليا على دعوتها، ومثمنا »الدور الذي يضطلع به راعي األبرشية وطنيا وروحيا 
واجتماعيا«، وخاطبه قائال: »أنت الغني بالقيم التي تحمل والتي تجسد االلتزام بلبنان 
والطائفة املارونية، وتعمل بهدي هذه القيم بتواضع واندفاع، هدفك مع من يحيطون 
بك من أصحاب الكفايات والرؤية الوطنية الصحيحة إبقاء جسور التواصل مع لبنان 

قائمة ومنيعة ومثقلة باملبادرات الخرية«.

وكانت مداخلة للزميل حرب حول الدور املنتظر من الرابطة املارونية يف لبنان، من أجل 
جمع املوارنة ليس يف الوطن األم فحسب بل يف ديار االنتشار. وأشاد بالجهد الذي 

يبذله املطران طربيه على كل الصعد.
اجتماع عمل

وعقد الحاضرون اجتماع عمل طرحت فيه كل املواضيع التي تتصل بالعالقات الثنائية 
على  الرابطتني  بني  التعاون  وبمجاالت  ومستقبال،  حاضرا  االوسرتالية   - اللبنانية 
مختلف الصعد ، وخصوصا تلك املتعلقة بتوحيد املواقف والرؤى من املسائل املصريية 
طاقات  من  واإلفادة  لبنان  يف  التجذر  دعم  اىل  إضافة  التنسيق،  ووسائل  الكربى، 

االنتشار يف اوسرتاليا لتثبيت املسيحيني يف الشرق والسيما يف وطنهم األم«.
لقاء الرابطة

قليموس ورئيس  النقيب  اجتماع بني  املطران طربيه على شرفه، عقد  أولم  وبعدما 
الرابطة املارونية يف اوسرتاليا باخوس جرجس وعدد من اعضائها، جرى خالله وضع 
الخطوط الرئيسة السرتاتيجية تعاون وتنسيق بني الرابطتني يف جميع املجاالت، وال 

سيما الوطنية واالجتماعية.
املؤمتر الصحايف

وعقد النقيب قليموس بعد ذلك مؤتمرا صحافيا لالعالم االثني )االغرتابي( شرح فيه 
الوضع يف لبنان من مختلف جوانبه، مشريا اىل »مرحلة جديدة برئاسة العماد ميشال 

عون، وهي مرحلة واعدة على كل الصعد«.
وعن زيارته اىل اوسرتاليا، قال: »بدأنا مشاورات جادة مع اخوتنا يف الرابطة املارونية 
يف اوسرتاليا بهدف التعاون، ونحن جاهدون اليصال هذا التعاون اىل مرحلة متقدمة 
من التكامل والتنسيق، وإن شاء اهلل سنحقق نتائج ايجابية تكون ملصلحة اللبنانيني 

عموما واملوارنة خصوصا«.
البلد  لهذا  شاكرا  اوسرتاليا،  يف  واملاروني  اللبناني  الحضور  بأهمية  قليموس  ونوه 

احتضانه لهم، ومؤكدا »وجوب تعميق التعاون يف جميع امليادين ملصلحة البلدين«.
وشكر للمطران انطوان شربل طربيه الجهود التي يبذل يف رعايته األبرشية املارونية 
يف اوسرتاليا، وتعزيز دورها وحضورها«، مثمنا »ما تقوم به الرابطة املارونية يف هذا 

البلد من مبادرات ونشاطات تشعرنا بالثقة واألمل«.
كذلك نوه قليموس خالل املؤتمر بالدور الذي يلعبه »السفري االوسرتالي لدى لبنان 

غلني مايلز ورئيسة دائرة الهجرة ترايسي مالون«.
انور حرب  والزميالن  باخوس جرجس  اوسرتاليا  املارونية يف  الرابطة  رئيس  وكان 
يف  التوفيق  لهم  وتمنوا  املرافق،  والوفد  قليموس  بالنقيب  رحبوا  قد  مخايل  وسايد 

زيارتهم يف بداية املؤتمر الصحايف. 

قليموس من أوسرتاليا: مرحلة رئاسة عون واعدة على كل الصعد

قليموس مع الوزيرة بيشوب والوزير انطوني سكر والنائب غريغ الوندي والزميل حرب وآخرينأنطوان قليموس مع وزيرة اخلارجية االسرتالية جولي بيشوب

خالل املؤمتر الصحايف يف هول كاتدرائية سيدة لبنان يف هاريس بارك يف سيدني

قليموس مع باخوس جرجس وجان ناصيف والصحايف الضيف جوزيف القصيفي

من اليمني: كلوفيس البطي، طوني سليمان، جان طربيه وجوسلني خوري

قليموس مع  مساعد وزير اهلجرة انطوني سكر والنائب غريغ الوندي والزميل حرب وآخرين

الضيفان انطوان قليموس وجوزيف  القصيفي  مع  االحزاب والعضو التنفيذي يف الرابطة جان ناصيف وطوني سليمان 
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حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع  على مساحة 4000 مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة 

وصدق يف املعاملة

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spas  و 
Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02 
8724 5911, Web: www.hbhome.com.au ,  Email:: sales@hbhome.com.au

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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العجز  عيتاني، سيبلغ  بريوت مجال  بلدية  رئيس  وفق تصرحيات 
يف بلدية بريوت هذا العام حنو 42 مليون دوالر، وستتم تغطيته 
من أموال البلدية املودعة يف مصرف لبنان. قد ال تكون »احلسبة« 
املستندات  أن  إذ  عجزها.  إلقفال  عيتاني  خطة  وكذلك  دقيقة، 
أمواٍل غري  بوجود هدٍر وجتيري  تفيد  »األخبار«  عليها  اليت حصلت 
مستحقة ملوظفني يف البلدية خالل السنوات املاضية، تقدر مباليني 

الدوالرات.
يف 26 كانون الثاني املاضي، نشر حمافظ بريوت القاضي زياد 
البلدية  مبنى  له، مرفقة خبرب عن جولة مفاجئة يف  شبيب صورة 
)2(. هدف اجلولة، كما ورد يف صفحته على فيسبوك، »االّطالع 
عن كثب على مدى التزام املوظفني مبواعيد العمل الرمسية وحسن 

سري العمل من خالل إجناز معامالت املواطنني...«.

الصورة اليت أرفقها شبيب خبرب اجلولة مل تكن يف املبنى املذكور 
يف اخلرب، بل يف مبنى آخر، وبدا فيها كمن يقتحم املبنى، فيما 
ظهر اآلخرون يف الصورة ظالالاً فقط. قبل نشر صورة »االقتحام« 
أطباء  بعض  مبوجبه  أحال  قرارااً  أصدر  قد  شبيب  كان  بيومني، 
البلدية إىل اجمللس التأدييب، وأصدر تنبيهات لعدد من املهندسني 

بسبب االهمال الوظيفي.
يف تصرحيات لرئيس البلدية مجال عيتاني، أخريااً، عن موازنة البلدية 
استناد  ضرورة  وهي  ا،  قانونياً جوهرية  ضعف  نقطة  العام،  هذا 
املوازنة إىل قطع حساب العام املاضي )2015( عند االعداد، وهو 

ما مل حيصل. وهنا تسّجل املخالفات القانونية التالية:
ــــ خلل يف قطع احلساب للعام 2015 الذي مل يتم إجنازه بسبب 
قيد  الباقية  )األموال  املدّورة  األموال  يف  جدااً  كبري  فرق  وجود 

التحصيل من العام السابق( من 2014 إىل 2015.
من  كان  والذي   2015 للعام  احلساب  تسليم قطع  التأخر يف  ــــ 
مناقشته  بعد  املاضي،  العام  من  آب   15 قبل  تسليمه  املفرتض 

وإقراره يف اجمللس البلدي.
ا، دائرة احملاسبة اإلدارية يف املصلحة املالية لبلدية بريوت  قانونياً
املصلحة  مدير  بإشراف  احلساب  قطع  إعداد  عن  املسؤولة  هي 
املالية، وذلك مشروط بتقديم حساب املهمة من حمتسب البلدية 
ا منذ أكثر من 10  )رئيس دائرة اخلزينة(، وهو ما مل حيصل أيضاً

سنوات!
املالية  مصلحيت  على  التفتيشية  احملافظ  جولة  اىل  بالعودة 
املوظف  نفسه  هو  رافقه  من  أن  الالفت  املصّنفة،  واملؤسسات 
الذي مل ينجز قطع وحساب املهمة للبلدية: رئيس دائرة اخلزينة، 
املكننة،  دائرة  على  واملشرف  بالتكليف،  املالية  املصلحة  ومدير 
علي عثمان. املفارقة األخرى، هي أن عثمان جماز يف التاريخ، لكّنه 

ا. يدير ثالثة من أهم املراكز احليوية يف البلدية ماليااً ومعلوماتياً
وحيكى يف أروقة البلدية عن رسوٍم غري مسّددة من شاغلي نطاق 
»سوليدير« تتجاوز 10 مليون دوالر. لكّن املستندات اليت حصلت 
أخرى غري  بوجود هدٍر مؤكد ضمن نطاقات  »األخبار« تفيد  عليها 
»سوليدير« يبلغ حنو 20 مليون دوالر قابل للزيادة مع مرور الزمن، 
ا  حتت مسّمى »الرسوم الساقطة مع مرور الزمن )5 سنوات(« استناداً

بلدية بريوت: ماليني الدوالرات تسقط مبرور الزمن!

الهدر يغطي العجز الذي قدره رئيس البلدية بـ 24 مليون دوالر )مروان بوحيدر(

محمد محسن

إىل املادة 169 من قانون الرسوم 
والعالوات البلدية 60/88.

هذه الرسوم صادرة يف جداول 
إضافية وتكميلية للرسوم املتوجبة 
على بعض املكّلفني ضمن نطاق 
ا  قانونياً املسؤول  بريوت.  بلدية 
عن عدم تبليغ هذه الرسوم إىل 

املكّلفني، هو عثمان نفسه مدير املصلحة املالية منذ العام 2005، 
ألّن هذه األرقام تعود للجداول الصادرة قبل عام 2010، وهو، 
قانونيااً، يتحّمل، يف احلد األدنى، مسؤولية اإلشراف على الدائرة 
املعنية بتبليغ الرسوم )دائرة التحصيل(، وما زالت املسؤولية على 
عاتقه إىل اليوم. إذ أّنه بعد علمه بهذه األرقام املهدورة، مل يبادر 
إىل معاجلة مشكلة عدم تبليغ املكلفني بالرسوم املتبقية الصادرة 
جبداول إضافية وتكميلية، واليت يتوقع أن ُتهدر، وتتجاوز قيمتها 

هي األخرى 20 مليون دوالر.
دوائرها.  آخر يف  وجه  له  املهدورة،  أمواهلا  عن  البلدية  تغاضي 
 2005 منذ  مستحّقاته  فجداول  عثمان.  اسم  حيضر  أيضااً،  وهنا، 
حتى 2015 تظهر حصوله على 230 ألف دوالر بشكٍل غري قانوني، 
كبدل عن عائدات للجباية والغرامات بصفته مدير املصلحة املالية 
بالتكليف، ومستحقات قانونية عن مركز رئيس دائرة اخلزينة بدل 
عائدات جباية وغرامات تبلغ حنو 146 ألف دوالر. وعثمان هو من 
اخلدمة  جمللس  رأي  وجود  رغم  املستحقات،  هذه  لنفسه  صرف 
املدنّية يستند على نص املادة 46 من نظام موظفي بلدية بريوت، 
مينع استفادة املوظف املكّلف من أي منافع ومكتسبات قد تعود 

للوظيفة املكّلف بها. فكيف صرف األموال لنفسه إذااً؟
تفيد مصادر يف البلدية بأن عثمان استحصل على رأي من ديوان 
احملاسبة جييز له تقاضي هذه العائدات املرتبطة بالوظيفة املكّلف 

مدير املصلحة املالية 
يطالب بـ 800 ألف 

دوالر تعويضات 
تقاعد

بها، حبجة أّن البلدية ليست خاضعة جمللس اخلدمة املدنية يف ما 
يتعلق باألمور املالية. لكّن الرأي االستشاري لديوان احملاسبة رقم 
2000/50 يف حالة مشابهة، اعتمد فيها على املادة 48 من نظام 
موظفي بلدية فرن الشباك الذي جييز صرف التعويض األعلى بني 
الوظيفتني. فلماذا اعتمد ديوان احملاسبة يف هذا الرأي على نظام 
موظفي بلدية ما، ومل يعتمد على نظام موظفي بلدية بريوت يف 
ا  ملزماً ليس  احملاسبة  ديوان  رأي  أن  ا  علماً نفسه؟  األمر  رأيه يف 
ا للبلدية، بل استشاري فقط، وهي ملزمة بنظامها اخلاضع  قانوناً

لسلطة جملس اخلدمة املدنية.
قيمة املبالغ »غري املستحقة« لعثمان عن عائدات اجلباية والغرامات، 
توازي تقريبااً ربع قيمة التعويض الذي يطالب به منذ العام املاضي، 
أّنه سيصرف له بعد تقاعده يف أيلول املقبل. وقد  والذي يبدو 
بعد  الدولة  شورى  جملس  إىل   2015/18101 رقم  الكتاب  وصل 
التعويضات  قيمة  يقّدر  جبدول  مرفقااً  بريوت  حمافظ  من  إحالته 
املصلحة  يف  شاغرة  وظائف  عن  بدال  عثمان  جانب  من  املطلوبة 
حتى  قراره  الشورى  يصدر جملس  مل  دوالر.  ألف  بـ800  املالية 
اعرتض  نفسه  عثمان  أن  البلدية،  داخل  من  مصادر  تؤكد  اآلن. 
عام 2014 على طلب أحد املوظفني صرف تعويضات عن وظائف 
شاغرة، ومل يصرفها إال بعد إصرار احملافظ وتأكيده على صرفها. 
للموظف  اليوم بصرف أضعاف مضاعفة عّما صرف  فكيف يطالب 
املذكور وهو يف الوضعية القانونية نفسها؟ يف احملّصلة، نتحّدث 
العجز  من  كبري  جزء  عن  تعّوض  أن  رمبا ميكن  هدر،  مسارب  عن 
الذي حتّدث عنه رئيس البلدية يف مؤمتره الصحايف األخري، إن مّت 
ضبطها، مبا يغين عن سحب مبالغ من ودائع البلدية يف مصرف 
لبنان، ومبا يغين أيضااً، عن االستعانة برئيس دائرة اخلزينة يف 
جوالت احملافظ التفتيشية ملعاقبة املتخلفني عن دوامات عملهم!

محاسبة استنسابية واألرقام معتقلة
ال حساب مهمة يف بلدية بريوت منذ عام 2001. حساب املهمة هو، 
ا، األعمال اليت يقوم بها حمتسب البلدية خالل السنة املالية  قانوناً
املنقضية، أي جمموع العمليات املالية اليت قام بها احملتسب من 
قبض أو دفع خالل العام. بالنتيجة، ال يوجد يف بلدية العاصمة 
 16 منذ  بالتفصيل،  تدفع،  وما  تقبض  ما  حول  مستندات رمسية 

عامااً!
يف 1 كانون األول 2016 عّمم حمافظ بريوت القاضي زياد شبيب 
كتاب املفتشة املالية سامية ضاهر، الذي يظهر أن رئيس دائرة 
رئاسة  تسلمه  منذ  املهمة  حسابات  ينجز  مل  عثمان  علي  اخلزينة 
الدائرة وحتى تاريخ صدور كتابها الذي طلبت فيه تسهيل العمل 
إلجناز حسابات املهمة قبل تقاعد عثمان يف 8 أيلول املقبل. علمااً أن 

القانون يلزمه بذلك )املادة 176 من قانون احملاسبة العمومية(.
يف 9 كانون الثاني 2017 أرسلت ضاهر كتابا إىل عثمان، أمهلته 
فيه مدة أسبوع حدااً أقصى لتسليم حسابات املهمة على التوالي، 
حتت طائلة املساءلة. حتى اليوم، ال إجابة من جانب عثمان. استدعته 
ضاهر )نص االستدعاء موجود يف سجّل املصلحة املالّية يف بلدّية 
بريوت(، لكّنه حتى اليوم مل يلِب طلب االستدعاء. حسابات دائرة 

اخلزينة غري مقفلة 
لغاية   2012 منذ 
وهذا  اليوم، 
صحة  أّن  يعين 
احلسابات  هذه 
مؤكدة،  غري 
حجم  عن  مبعزل 
املالية  األخطاء 
إعدادها.  يف 
ال  املعطيات  هذه 
تلغي أهمية إعداد 
املهمة.  حساب 
احملاسبة  فديوان 
رقم  تقريره  يف 
أعاد   1/2012
احلساب  قطوعات 
 2008 لألعوام 

و2009 و2010 إىل وزارة املالية، إىل حني إعداد الوزارة حسابات 
املهمة. املرسوم 3373/65 ينص على أن حسابات قطع احلساب 
ا كيف قبل ديوان  تؤخذ من حسابات املهّمة. وهنا، ليس مفهوماً
احملاسبة قطوعات احلساب اليت أعّدتها املصلحة املالية يف بلدية 
بريوت من 2001 لغاية 2014، يف ظّل عدم تقديم حسابات املهّمة 

منذ 2001؟
حق  ومسلكية يف  إدارية  إجراءات  بريوت  حمافظ  اخّتذ  أيام،  منذ 
عدد من موظفي البلدية لتقصريهم يف أدائهم الوظيفي. يف أروقة 
البلدية كالم كثري بني املوظفني عن »استنسابية يعتمدها احملافظ 
على مستوى االجراءات العقابية«. إذ أّنه وفق مصادر يف البلدية 
»يستقوي على موظفني عاديني، بينما يتجاهل عن قصد أو غري 
قصد، معاقبة موظفني مقصرين جتاه أمور جوهرية وبالغة احلساسية 
حمافظ  يروج  منوذجااً.  املهمة  حسابات  وإهمال  البلدية،  عمل  يف 
بريوت يف الصحف ويف صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي، 
أخبارااً توحي بأّنه جديٌّ يف محلته لضبط إيقاع العمل اإلداري يف 
بلدية بريوت. وهنا جيدر طرح أسئلة عديدة على احملافظ وغريه من 

املعنيني بضمان دورة عمل البلدية ومؤسسات الدولة:
إىل  مهامهم  يف  مقصرين  كبار  موظفني  إحالة  مينع  الذي  ما  ــــ 
وهي  بوجودها،  احملافظ  يعلم  اليت  املستندات  وفق  احملاسبة، 

تتعلق باملال العام؟
ــــ على ماذا يستند هؤالء املوظفون يف عدم تلبية طلبات التفتيش 

ا مل يكن؟ املركزي وجتاوزها كأن شيئاً
التقارير  يف  البت  شأنها  من  مركزي  تفتيش  هيئة  توجد  ال  ــــ 
الدولة  مؤسسات  عمل  خبصوص  املفتشني  قبل  من  املرفوعة 
الدولة  وزارة  ستفعل  ماذا  اهليئة،  هذه  إنشاء  وحتى  وبلدياتها. 

لشؤون التنمية االدارية ووزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد؟
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كتابات

عامر :عرفتِك فكرًة قيد الّصعوِد

        إىل ما بعد آفاق البعيِد

        كأّن خيولِك اقرتفْت مجوحًا

        جتاوز يف الّرؤى سقف الوجوِد

       فمن أعطاِك أسرار  الّتنامي 

       ومن أهداِك مفتاح اخللوِد

مثرية : عرفتَك يف البعيد مسيل فكٍر 

         بريُق ضفافه أبكى جليدي 

         تغلغل يف تضاريس انتمائي 

         و هّز الّروح  مرتقبَا مديدي

         ألبرَق و املدى مسرى خيولي 

        إذا ما انداح ضوءك من حدودي

عامر : جمال الفكرة العليا أثرٌي

         يليق حبدسك الّثّر الفريِد

         ميوسق حّس أغنييت مياهًا

         ويسكبين على نايي وعودي

         أغيّن من بريقِك ما أغين

         فهل أمسعتين يومًا رعودي

مثرية : على أنغام أغنيٍة تنّدْت 

         مباء الّطهر يف فجٍر جديِد 

         تصوغ من الّضياء وشاح حلٍم 

         و تودعه بريقًا يف رصيدي

         أحّلق و املدى إشراق وعٍد 

         تفّتح مزهرًا ُكنه الّردوِد

عامر : على إشراق شاعرٍة سأصحو

         وأوقظ ما حتّنط من ركودي

         أمّل كشوفها جنمًا فحلمًا

         وأضمرها بإيقاع الّنشيِد 

         سالُم الّشعر من شفة املغيّن 

         ألنثى طرّيْت عقل القصيِد

كشوف حارسة الضوء يوم أسرتاليا واهلوية األسرتالية  
والنقاش الذي ال بّد منه

كل عام ترافق ذكرى يوم أسرتاليا نقاشات حول مواضيع 
العلم  تغيري  إىل مجهورية،  أسرتاليا  مثل حتويل  عديدة 
اإلعرتاف  األسرتالي،  الوطين  النشيد  تغيري  األسرتالي، 
التعددية  الدستور،  مقدمة  يف  األصليني  بالسكان 
اإلحتفال  تاريخ  تغيري  الالجئني،  املهاجرين،  الثقافية، 
يف  تدخل  اليت  القضايا  من  غريها  إىل  أسرتاليا  بيوم 

صلب النقاش حول اهلوية األسرتالية.
خصوصًا يف  احلساس  املوضوع  هذا  إىل  الدخول  قبل 
زمن العودة إىل العصبيات الضيقة والدعوة إىل اإلنعزال 
على املسرح العاملي، ال بّد من عرض تارخيي موجز عن 
تطور النظام السياسي والقانوني يف أسرتاليا منذ بدء 
إىل  فيليب  آرثر  الكابنت  ووصول  األبيض  اإلستيطان 
مرفأ جاكسون يف 1788/01/16 يف ما عرف باألسطول 
املدانني  11 سفينة حتمل  من  يتألف  كان  الذي  األول 
املبعدين من بريطانيا بعد 18 عامًا من وصول الكابنت 
عام  ويلز  نيوسوث  سدني  بوتاني يف  خليج  إىل  كوك 

.1770
كما هو معلوم أن أسرتاليا قبل ذلك كان يقطنها سكانها 
األصليون )األبورجينال( قبل 60 ألف سنة حسب بعض 

الدراسات أو 40 ألف سنة حسب دراسات أخرى.
حساب  على  أقدامهم  ترسيخ  البيض  املستوطنون  بدأ 
احلاكم  أن  يذكر  اجملال  هذا  ويف  األصليني  السكان 
ماكواري ويف العام 1816 قد أصدر أوامر مبعاقبة السكان 
األصليني املقيمني يف  سدني كرّد على جرائمهم وكان 
اهلدف من هذا العقاب دفع السكان األصليني للخروج 
إىل اجلبال وكل من كان خيالف تطلق عليه النار وتعّلق 
)إفتتاحية  الباقني  الرعب يف  لزرع  جثثهم إىل اإلشجار 
صحيفة س م ه 2017/01/26 ص 16( وحسب نفس 
املصدر فإن ممارسات احلاكم ماكواري الوحشية كانت 
طبيعية يف أيامه وكان اإلنكليز ميارسونها ضد اإليرلنديني 

واألسكتالنديني.
 يف العام 1804 أصبح يشار إىل 26 كانون الثاني بيوم 
تسمية  مت  بعام  ذلك  وبعد  التأسيس  بيوم  أو  النزول 

القارة بأسرتاليا.
بدأ االحتفال بيوم أسرتاليا عام 1818 حني أعطى حاكم 
نيو سوث ويلز موظفي احلكومة عطلة رمسية، ويف العام 
1838 اعترب هذا اليوم عطلة رمسية يف نيو سوث ويلز 
ويف الذكرى املئوية األوىل لوصول املستوطنني البيض  
التأسيس  بيوم  يعرف  الثاني  كانون   26 تارخ  أصبح 
كوينزالند،  فكتوريا،  تازمانيا،  واليات  وافقت  بعدما 
غرب أسرتاليا، جنوب أسرتاليا ونيوزيلندا اإلنضمام إىل 

نيوسوث ويلز واإلحتفال بيوم التأسيس.
يف العام 1931 أصبح يوم  26كانون الثاني ُيعرف بيوم 
الواليات  باقي  بها  فكتوريا وحلقت  والية  أسرتاليا يف 
عام  بهم  اليت حلقت  ويلز  نيوسوث  عدا  ما   1935 عام 

.1938
شكله  إىل  األسرتالي  العلم  تغيري  مت   1954 العام 

احلالي.
من  كجزء  العام  أسرتالي  بتسمية  بدأ   1960 العام 

االحتفاالت بهذا اليوم.
العام 1984 مت تغيري النشيد الوطين األسرتالي من )اهلل 
حيفظ امللكة( My God Save    The Queen إىل 
 advance )النشيد احلالي )أسراليا العادلة إىل األمام

 .auSTralia Fair
اإلستيطان  لبدء  الثانية  املئوية  الذكرى   1988 العام 
اإلحتفال  على  واملقاطعات  الواليات  وافقت  األبيض 
بيوم أسرتاليا الوطين يف 26 ك2 ويف نفس العام أطلق 
السكان األصليني )األبورجيينال( على هذا اليوم )يوم 

الغزو( يوم بدء معاناتهم.
يف العام 1994 أصبح 26 كانون الثاني يوم عطلة رمسية 
يف كافة أحناء البالد يشار إىل أن الفيدرالية األسرتالية 

شكلت يف 1901/01/01.
حنن،  »من  فرانش:  جاكي  والكاتبة  املؤرخة  تساءلت 

من كنا ومن نريد أن نكون«…)صحيفة سدني مورنينغ 
هريالد 2017/01/26 ص 18( وبعد عرض لكيفية اإلحتفال 
هذه  مقاهلا  الكاتبة  التارخيية ختتم  وإبعاده  اليوم  بهذا 

األرض لنا مجيعًا.
هناك   الفيدرالي  املستوى  وعلى  احلديثة  أسرتاليا  يف 
قوانني ونظام سياسي يقوم على علمانية الدولة ولغة 
رمسية واحدة )اإلنكليزية(، وشهدت البالد تطورًا مهمًا 
على كافة الصعد رغم أنها مل تتصاحل كليًا مع ماضيها 
واإلعرتاف بالسكان األصليني يف الدستور الذي يدور 
النقاش حوله بني القوى السياسية الرئيسية يف البالد 
ُملزم حول املوضوع كما تطلب  إجراء استفتاء  أجل  من 
إحصاء  مت  مرة  وألول  أنه  علمًا  بها،  املعمول  القوانني 
السكان األصليني من ضمن سكان أسرتالي عام 1967 

بعد اإلستفتاء الذي جرى ذلك العام.
يف سبعينات القرن املاضي طرأت تغيريات دميغرافية 
رافقت التطور العلمي والثقايف والسياسي واإلجتماعي 
حيث ختّلت أسرتالي عن سياسة أسرتاليا البيضاء وبدأت 
وحسب  أوروبية  غري  خلفيات  من  مهاجرين  باستقبال 
هناك   2016 إحصاء  ففي  األسرتالي،  اإلحصاء  مكتب 
28.2% من املواطنني األسرتاليني مولودون يف اخلارج 
و 46% ألب أو أم مولودين يف اخلارج حسب دراسات 
عام 2013، هذا إن دّل على شيء فإنه يّدل على التنوع 
والتعّدد الثقايف الذي تعيشه البالد اليت تعترب نفسها 
من أهم وأوسع التعدديات الثقافية يف العامل، رغم أن 
الدستور وتبقى  الثقافية غري معرتف بها يف  التعددية 
بعض  ومزاجية  املتعاقبة  احلكومات  لسياسات  عرضة 
لعام  األسرتالي  الوطين  اليوم  وملناسبة  السياسيني، 
وكما  األبورجيينال  يسميه  كما  »الغزو«  يوم  او   2017
يف كل عام  دارت سجاالت حول تغيري يوم اإلحتفال 
الرمسية  اإلحتفاالت  خالل  صغرية  حوادث  ووقعت 
ملفتًا  كان  وسياسيًا  املناسبة،  ترافق  اليت  والشعبية 
للنظر السجال الذي دار بني زعيم احلزب الوطين ونائب 
رئيس الوزراء بارنيب جويس وزميلة  الوزير السابق إيان 
ماكفرالين والذي غرّي اعتقاداته السابقة وقال:«جيب أن 
ننقل اليوم الوطين من أجل إزاحة أي عقبات مستقبلية 
من طريق املصاحلة احلقيقية وأسرتاليا العظيمة«. )س 
أعقبه  الذي  التصريح  هذا   )15 2017/01/27 ص  ه  م 
»التصحيح  يسمى  ما  إعترب  الذي  جويس  من  عنيف  رد 
السياسي وصل اىل حد اجلنون« نفس املصدر. يف هذا 
بيوم  واإلحتفال  اهلوية  حول  النقاش  أن  نرى  السياق 
تأخذ  أن  وغريها جيب  إىل مجهورية  وحتويلها  أسرتاليا 
على  حرصًا  والتشنح  العنف  عن  بعيدًا  الطبيعي  حمراها 
وازدهارها  وتقّدمها  ودميقراطيتها  أسرتاليا  مستقبل 
ومستقبل أجياهلا، هكذا حوار ونقاش حيب أن يبدأ اليوم 
قبل الغد والغد قبل الذي يليه حتى نضع حدًا مرة وإىل 
األبد لكل النقاشات اجلانبية واستغالل بعض السياسيني 
والعنصريني، ألن أسرتاليا جلميع أبنائها الذي اختاروها 
ألف   40 أو   60 منذ  فيها  سكنوا  الذين  أو  هلم  وطنًا 

سنة.
أخريًا، نضّم صوتنا إىل صوت الوزير السابق ماكفرالين 
واحلاكم العام لوالية نيوسوث ويلز دايفيد هارلي الذي 
قال: »ككل واحد هنا أو يف كل أسرتاليا، أنا حريص 
أن ننهي العمل الذي بدأ عام 1967 عاجاًل وليس آجاًل…« 

)س م ه 2017/01/27 ص15(.
الذي ذكرناه كان ممكنًا يف  التغيري  إذا كان  باخلتام، 
املاضي، فلماذا ال ميكن أن يكون ممكنًا حاليًا من أجل 

مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا ألسرتاليا وأجياهلا؟!
فإذا كنا ال نستطيع تغيري بدء تاريخ اإلستيطان فبكل 
أسرتاليا  بيوم  اإلحتفال  تاريخ  تغيري  نستطيع  تأكيد 
يشكلها  اليت  احلساسية  من  آخرللحد  بتاريخ  واستبداله 

هذا التاريخ بالنسبة للسكان االصليني.

eMail:abbaSMorad@hoTMail.coM
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الشاعر محمد عامر األحمد 
الشاعرة مثرية حسني 

عباس علي مراد
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ملبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 2017 شــباط   11 Saturday 11 February 2017السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 2017 شــباط   11 Saturday 11 February 2017السبت 
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مـلبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

أّلف الشاعر الفلمنكي البلجيكي ستيفان 
ديفيد  وترمجها  الرواية  هذه  هريمتانز 
ماكاي، لرسم حياة أعاد ختطيطها مبحبة 
رجل عادي بصمت احلرب العاملية األوىل 

حياته. 
جد  أوربني،  يتوفى  أن  قبل  إيالف: 
دفاتر  حفيده  أعطى  هريمتانز،  ستيفان 
التسعني  السنوات  من  بذكريات  مليئة 
 30 الدفاتر  هذه  فبقيت  عاشها،  اليت 
سنة من دون أن متتد إليها يد احلفيد، 
للحرب  املئوية  الذكرى  أقنعته  أن  إىل 

العاملية الثانية بفتحها. 
ولد أوربني مارتني يف عام 1891 لعائلة 
عّمالية فقرية يف مدينة غينت البلجيكية. 
رساًما  فرانسيسكاس  والده  وكان 
بسيًطا جلداريات الكنائس، وتويف مبرض 
أربعينياته،  أوائل  الرئوي يف  االلتهاب 

لكنه ترك هواية الرسم إىل ابنه.
لسبك  معمٍل  يف  صبًيا  أوربني  عمل 
احلديد، قبل أن يدخل املدرسة العسكرية 
ألربع سنوات. وبعد خترجه بفرتة قصرية، 
مكتسحة  األوىل  العاملية  احلرب  اندلعت 

النظام القديم يف أوروبا.
أدى أوربني اخلدمة على خطوط اجلبهة، 
حيث بقي حًيا بأعجوبة. ومل يكن العامل 
الذي عاد إليه خمتلًفا فحسب، بل كان 
هو أيًضا إنساًنا خمتلًفا. وبعد مرور حنو 
عاشها،  اليت  التجارب  على  عاًما   50
ومألت   .1963 عام  عنها يف  يكتب  بدأ 
ذكرياته أكثر من 600 صفحة يف ثالثة 
تركها حلفيده ستيفان هريمتانز،  دفاتر 
أحد أكرب الشعراء الفلمنكيني األحياء يف 

بلجيكا اليوم.
سرية تأريخية

تويف أوربني يف عام 1981. وحني بدأ 

احلرب والرتبنتني: حفيد ُيدخل جّده التاريخ من باب التأريخ

هريمتانز قراءة مذكرات جده يف الدفاتر 
للحرب  املئوية  بالذكرى  مدفوًعا  الثالثة 
العاملية األوىل، كانت النتيجة مدهشة: 
 War and والرتبنتني«  »احلرب  كتابه 
Turpentine )ترمجه ديفيد ماكاي؛ 304 
 26.95 بانتيون،  منشورات  صفحات؛ 
سيكر،  هارفيل  منشورات  دوالًرا؛ 
يقف  الذي  إسرتلينًيا(  جنيًها   16.99
والسرية  الرواية  على مفرتق طرق بني 
مطّعًما  والتاريخ،  الذاتية  والسرية 

مبقاالت وتأمالت وصور.
غري  أقسام  ثالثة  على  الكتاب  يتوزع 
أوربني  خربات  يضم  أطوهلا  متساوية، 
خالل  من  إليه  نصل  لكننا  احلرب،  يف 
صورة  يرسم  الذي  األول  القسم 
أوروبا.  أرياف  الفقراء يف  حلياة  مؤثرة 
أو صوت يف  وهريمتانز نفسه شخصية 
هذا القسم يروي لنا ذكرياته عن جده 
أوربني وصراعه مع الدفاتر، وكيف يواجه 

»احلقيقة املؤملة وراء كل عمل أدبي«.
اليت عاش فيها  األماكن  يزور هريمتانز 
احلياة  ويتخيل  طفولته،  سنوات  جده 
وهناك  قرن.  قبل  أوربني  عاشها  كما 
وهو  أوربني،  والد  عن  مجيلة  صفحات 
ابنه، وقسم  ميارس حرفته فيما يراقبه 
ملعمل  أوربني  زيارة  عن  الغثيان  يثري 
ينتج مادة اجليالتني مع وصف ديكنزي 
للعمل اخلطري يف معمل سبك احلديد، كما 
يالحظ الكاتب اهلندي نيل موخريجي يف 
مراجعته للكتاب قائال »إن هذه املقاطع 
تلقي الضوء الالزم على عامل مفقود«. 
هريمتانز  يتأمل  كله،  هذا  غمرة  ويف 

التنقل بني احلاضر واملاضي.
شهادات حية

»احلب  قلب  الثاني،  القسم  يف 

ويكون  ينسحب هريمتانز،  والرتبنتني«، 
إلينا  يقدم  الذي  نفسه  أوربني  الراوي 
شهادة مباشرة على سنوات احلرب من 

جبهة القتال.
ُيصاب أوربني جبروح خطرة ثالث مرات، 
واملرض  املوت  جحيم  يف  حتى  لكن 
الداهم،  واخلطر  واإلسهال  واألوحال 
رائعة،  بدقة  الطبيعة  أوربني  يالحظ 
كاتًبا: »األرض تدفأ بعد ساعات الصباح 
احلقول  من  يتصاعد  والبخار  الباردة، 

املوحلة اليت تشع يف الضوء الغريب«.
وبعد مخسة أسطر، يتحدث عن اجلرذان 
اليت تعّج بها خنادق اجلنود ومهاجعهم. 
حلمها  لكن  نشويها،  »أحياًنا  يكتب: 
قائد  بنا  يصرخ  ولزج.  طيين  مقرف، 
عسكري قائال إننا سنصاب بالطاعون«.

يف القسم األخري، يعود هريمتانز لريوي 
احلرب.  بعد  جده  حياة  من  عقود  ستة 
وهناك سر حمزن يف زواجه بال حب من 
غابريل، ُيفضل أن يبقى طّي الكتمان. 
العواطف  من  الكثري  عن  يعرب  وهو 
أن  ويبدو  القسم.  هذا  يف  اجلياشة 
مسار  يف  تبقت  اليت  الوحيدة  السلوى 

حياته املديدة وجدها يف الرسم.
املقنعة  التفاصيل  بكثافة  مرتع  الكتاب 
مع السمات املميزة حلياة خاصة بتصوير 
أبعاًدا  الفكرة  متنح  مؤثرة  ولغة  صادق 
ينظر  أوربني  وكان  كاألشياء.  جمسمة 
إىل حياته على أنها حياة اعتيادية. وبعد 
أدخله  وفاته،  على  عاًما   20 من  أكثر 
التاريخ، حبياة الحقة استثنائية،  حفيده 

ما كان ليتخيلها باملرة.
هذا  يكون  أن  املستبعد  من  وليس   
يف  الكالسيكية  األعمال  من  الكتاب 

املستقبل.
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امنية جتار الفن ان يقعوا على »نائمة«، ترجمة عبداالله مجيد
أي لوحة ُتعرض يف املزاد بعد ان اخطأ 
من  بأقل  فخمنوها  توصيفها  يف  خرباء 
القيمة  من  التقليل  ويكون  قيمتها 
تكون  وعادة  األحيان.  بعض  يف  هائال 
»النائمة« لوحة كان الفنان الذي رمسها 
حياكي فنانًا أكرب موهبة اعماله ذات سوق 
رائجة.  وينقب جتار الفن يف كتالوجات 
األعمال املعروضة للبيع بأمل العثور على 
عمل يقول هلم حدسهم انه واعد.  ويف 
هذه احلالة يعرضون شراءه بسعر زهيد 
واستقصاء  حبفظه  قيمته  يزيدون  ثم 
اللوحة  هذه  مثل  إيفاء  ويكون  اصله.  
حقها من التقييم أشبه بالعمل البوليسي 
ان  ميكن  فانها  اللوحة  لغز  حُيل  وعندما 
فنية  رائعة  بوصفها  السوق  اىل  تعود 
حقيقة ، وبسعر يضاهي قيمتها الفنية. 
ولكن  كهذه.   كثرية  قصصًا  نسمع 
اصول  يناقشون  ايضًا  الفن  مؤرخي 
قيمة  آراؤهم  ترفع  ان  وميكن  اللوحات 
لوحة ما من الرتاب اىل الترب.  ويبدو هذا 
كالسحر األسود حيث تتغري اآلراء بصورة 
جذرية بني ليلة وضحاها فتكون اللوحة 
غري حمبوبة ومهملة يف حلظة وإذا باجلميع 
البداعة يف  قمة  ويسمونها  بها  يتغنون 

حلظة أخرى.  
من األمثلة اليت تبني بوضوح كيف حيدث 
ذلك معرض جديد سيقيمه متحف هولربن 
ألعمال  انكلرتا  جنوبي  باث  مدينة  يف 
الفنان اهلولندي بيرت بروغل.  ويتمحور 
املعرض الذي ُيفتتح يف 11 فرباير/شباط 
حول األسرة الشهرية من الفنانني اليت 
ارتبطت باسم بيرت بروغل األكرب )1525 
احلياة  عن  بلوحاته  ُعرف  الذي   )1569 ـ 
الفالح  بروغل  مُسي  انه  حتى  الريفية 
السادس  القرن  فناني  أكرب  من  وكان 

عشر.  

هكذا ُتكتشف األعمال الفنية الرائعة
من اهم اللوحات اليت يتضمنها املعرض 
لوحة زيتية حبوزة املتحف نفسه عنوانها 
»رقصة زفاف يف اهلواء الطلق« تصور 
حمتفلني يف زفاف وسط غابة.  وتقدم 
اللوحة  اكتشاف  العادة  املثرية  القصة 
اكتشاف  طريقة  على  مثاال  وحفظها 
بروعته  اآلخرين  واقناع  رائع  فين  عمل 
اللوحة حنو  إذ توجد من هذه  واصالته. 
100 نسخة.  وتروي جنيفر سكوت اخلبرية 
املختصة بالفن اهلولندي والفلمنكي يف 
متحف هولربن كيف ان حدسها قال هلا 
هي  املتحف  يف  املوجودة  اللوحة  ان 
احدث  واسُتخدمت  األب.   بروغل  رائعة 
التصوير  ذلك  مبا يف   ، التقنية  الطرق 
بانعكاس األشعة حتت احلمراء ملعرفة ما 
حتت الطبقات العليا من األلوان الزيتية. 
من  اسابيع  ثالثة  وبعد  النهاية  يف 
العمل الشبيه باحلفريات األثرية كشفت 
اللوحة يف حالتها األصلية.   سكوت عن 
السابع  القرن  يف  ُرمست  انها  واتضح 
ونقلت  االصغر.   بروغل  بفرشاة  عشر 
»ان  قوهلا  سكوت  عن  سي  بي  بي 
شغل الفرشاة كان رائعًا ـ ذكي ومثري 
الزيتية  األلوان  بعض  ولكن  للغاية«.  
تقشرت ويف بعض املناطق كان اخلشب 
مادة  استخدام  تعني  لذا  مرئيا  العاري 
النهاية  البقع.   ويف  هذه  الصقة يف 
كانت نسبة اللمسات االضافية ال تشكل 
إال 0.5 يف املئة من األلوان املرئية على 
سطح اللوحة اليت ُأخضعت لعملية حفظ 
يعتزم  ال  األصلية.  حالتها  اىل  أعادتها 
متحف هولربن بالطبع بيع »رقصة زفاف 
اخلبرية  وتقول  الطلق«.   اهلواء  يف 
سكوت ان ما ُبذل من جهد عليها كان 
اليفائها حقها.  واضافت »اآلن يستطيع 
اجلمهور ان يرى هذه اللوحة كما ينبغي 

ان تكون«.
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مــن هــنا وهــناك

تؤكد دراسة حديثة أن الرجال غري قادرين على الرتكيز على أكثر 
من مهمة واحدة يف الوقت نفسه.

ألدمغة  مسحا  امللكية  اجلمعية  يف  نشرت  اليت  الدراسة  وأجرت 
جمموعة من املشرتكني الذكور واختبار اللغة لديهم للتوصل إىل 
القيام  اللواتي يتمتعن بالقدرة على  النتيجة غري املفاجئة للنساء 

مبهمات عدة يف ذات الوقت.

وطلب خمتصون من املستشفى اجلامعي يف بالغريست بسويسرا، 
من 83 مشرتكا ترتاوح أعمارهم بني 18 و80 عاما، السري على جهاز 
املشي بشكل طبيعي يف البداية، وبعد ذلك ُطلب منهم إجراء اختبار 

للغة معقد يف أثناء املشي على اجلهاز.

يف  ُطورت  اليت  سرتوب«  »تأثري  جتربة  من  االختبار  ويتكون 
الثالثينيات وتنطوي على طباعة اسم اللون بلون مغاير، ومن ثم 

ُطلب من األشخاص تسمية اللون بدال من الكلمة الواردة.

واستخدم الباحثون كامريات األشعة حتت احلمراء من أجل قياس أمناط 
املشي يف أثناء تطبيق اختبار »تأثري سرتوب« على املشرتكني.

وأكد تيم كيلني الباحث يف قسم األعصاب واملشارك يف الدراسة 
حبسب موقع روسيا اليوم: »عندما أضفنا املهمة اللفظية يف أثناء 
حركة املشاركني وهم على جهاز املشي، الحظنا أن حركة األيدي 
احلركة  تلك  تبق  مل  الـ60  سن  فوق  النساء  وكذلك  الرجال  عند 

املنطقية.

وعلميا فإن وظيفة اللغة وحركة الذراع اليمنى على حد سواء جيري 
التحكم بها عموما من قبل نصف الكرة املخية األيسر.

وأظهرت مقارنة النتائج أن اختبار اللغة عند الرجال والنساء فوق 
الذراع  حركة  تغري  لدرجة  األيسر  الدماغ  على  طغى  الستني  سن 

اليمنى وتوقفها متاما.

النامجة عند كال اجلنسني مع  وبنينّ كيلني: »لقد فوجئنا بالنتائج 
وجود ارتباط واضح بني املهمتني، ويبدو أن هذا االستنتاج ميكن 
القيادة  ذلك  مبا يف  املهام،  تعدد  من  أخرى  أمثلة  على  تعميمه 

والتحدث، واملشي وقراءة الرسائل النصية«.

 2017 شــباط   11 Saturday 11 February 2017السبت 

 الرجل ال يركز بأكثر من مهمة

الشركة  أن  إندرز،  توم  »إيرباص«  لـ  التنفيذي  الرئيس  اعلن 
بنهاية  القيادة  ذاتية  طائرة  لسيارة  جتريبية  نسخة  إطالق  تعتزم 

عام 2017، 

لالزدحام  حلول  إجياد  إطار  يف  يأتي  املشروع  »هذا  ان  موضحا 
بتطبيق  اخلدمة  ربط  طريق  عن  املدن،  منه  تعاني  الذي  املروري 
للهواتف احملمولة حبيث ميكن للزبائن طلب السيارة واالنتقال بها 

كما باملروحيات«.

وخالل مؤمتر »دي.إل.دي« للتكنولوجيا الرقمية يف ميونيخ اشار 
إندرز اىل أن »املشروع اآلن يف مرحلة االختبارات وحنن نأخذ هذا 
التطوير على حممل اجلد«، الفتا اىل أن »إيرباص تدرك أن مثل 
التسبب يف  لتجنب  للبيئة  أن تكون صديقة  التقنيات جيب  هذه 
مزيد من التلوث باملدن املكتظة«، مضيفا »ان استخدام الطائرات 
قد يقلل أيضا من التكاليف بالنسبة ملخططي البنية التحتية للمدن، 
فعن طريق الطريان لن تكون هناك حاجة لضخ مليارات يف مشاريع 
بناء جسور خرسانية وطرق، فضال عن أن السيارة الطائرة تعمل 

بالطاقة النظيفة لتجنب تلويث املدن املزدمحة«.

ايرباص ستطلق نسخة جتريبية لسيارة 
طائرة ذاتية القيادة نهاية عام 2017

 يتقلص جسم اإلنسان مع تقدم العمر بإستثناء عضوين يواصالن 
منذ  الذي ال يكرب حجمه  الوحيد يف اجلسم  العضو  ا عن  أمنّ النمو، 

الوالدة إىل الشيخوخة فهو العني.

األملان من خالل دراسات طبية عميقة هلم  العلماء  توصل بعض 
بإستثناء عضوين  العمر  تقدم  مع  يتقلص  اإلنسان  أن جسم  إىل 

يواصالن النمو رغم توقف اجلسم عن النمو وهما األنف واألذن.

ينمو األنف بضعة مليمرتات و األذن يصل معدل منوها إىل سنتمرت 
واحد. ويرجع العلماء سبب استمرار منو هذين العضوين إىل بنيتهما، 
فاألنف واألذن يتكونان من خاليا غضروفية، وهي خاليا تنمو مع 

العمر، على عكس النسيج الضام الذي يرتهل مع تقدم العمر.

و اضاف العلماء أن استمرار منو األنف وشحمة األذن ال يشري إىل 
أية وظيفة جديدة. على عكس اجلزء الغضرويف يف األذن، الذي 
يساعد منوه على مواجهة مشكلة السمع عند الِكبار يف السن . فكلما 
كان اجلزء الغضرويف لألذن كبريا، كلما متكنت األذن من التقاط 
على  السن  املتقدمني يف  يساعد  ما  وهذا  أكثر.  موجات صوتية 

السماع بشكل أفضل.

ا عن العضو الوحيد يف اجلسم الذي ال يكرب حجمه منذ الوالدة إىل  أمنّ
الشيخوخة، فهو العني حيث أن معدل قطر كرة العني يكون 17 
مليمرت عند الوالدة ويصل اىل 21 مليمرتا فقط عند البلوغ، وهو ما 

جيعل أعني األطفال تبدو كبرية مقارنة بأجسادهم.

ما هو العضو الذي ال يتغري فيك ابداً!

ُعرض خالل معرض اإللكرتونيات االستهالكية »CES 2017« املقام 
يف والية »الس فيغاس« األمريكية اخرتاع جديد قادر على إسكات 
ديلي  لصحيفة  وفقا  نوعها،  من  فريدة  بطريقة  الثرثارين  البشر 

ميل.

مي-  »هش  اسم   عليه  أطلق  والذي  اجلديد،  االخرتاع  ويعمل 
Hushme«، على حجب صوت األشخاص الذين يتحدثون يف اهلاتف 

كثريا يف العمل واألماكن العامة.

واجلهاز اجلديد يشبه إىل حد كبري مساعات الرأس، إال أنه خمصص 
للفم بدال من األذنني، حيث ترتبط مساعات الفم مع اهلاتف عرب 

البلوتوث.

ومت جتهيز«مساعات الفم« مبيكروفونات ومساعات منفصلة، حلماية 
خصوصية املتصل وعدم إزعاج اآلخرين أثناء التحدث باهلاتف.

باإلضافة إىل أن جهاز »هش مي« يعزل كافة األصوات اخلارجية 
عن املكاملة اليت جيريها املتصل، كما يعزل صوت املستخدم ومن 

يتصل به عن احمليط اخلاص باملستخدم.

الـ  العام، بسعر يقارب  وسيطرح اجلهاز يف وقت الحق من هذا 
200 دوالر، يف حالة جناح محلة التمويل اجلماعي، اليت ستطرحها 

الشركة يف وقت الحق.

اخرتاع جديد قادر على إسكات 
أي شخص

نشر موقع »travelandleisure« قائمة بأقوى 25 جواز سفر على 
مستوى العامل، وذلك مبناسبة العام اجلديد 2017، حيث يتم حتديث 

القائمة كل عام.
اخلارج،  من  لون  جمرد  ليس  السفر  جواز  أن  إىل  املوقع  وأشار 
الداخل، وإمنا لكل جواز قوته اخلاصة  الصفحات يف  أو عدد من 

وامتيازاته اليت خيتصنّ بها.
ومت اختيار تلك الدول حبسب عدد البلدان اليت بإمكان حامل اجلواز 
الذهاب إليها من دون تأشرية، باإلضافة إىل كون الدولة عضوا 
يف احتاد أم ال، وأخريا ما إذا كانت الدولة تسمح لزاورها باملكوث 

مدة أطول ويف أماكن أكثر.
ويف املركز األول جاءت أملانيا، حيث ميكن لألملان زيارة 177 بلًدا 
يف مجيع أحناء العامل دون احلاجة إىل تأشرية، ثم يليها جواز السفر 
السويدي، حيث ميكن للسويديني دخول 176 بلدا يف مجيع أحناء 
العامل من دون تأشرية، ويف املركز الثالث جاءت 5 دول وهي 

كوريا اجلنوبية، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وفنلندا.
وماليزيا،  النمسا،  وهي  دول،   10 الرابع  املركز  يف  وجاءت 
وإيطاليا،  وهولندا،  وبلجيكا،  واليابان،  املتحدة،  والواليات 
من  واحدة  كانت  اليت  املتحدة  واململكة  وسنغافورة،  والدمنارك، 
الدول صاحبة أقوى جوازات السفر األكثر نفوذا يف العامل، إال أنها 

اخنفضت إىل املركز الثالث ومن ثم وصلت إىل الرابع.

ويف املركز اخلامس جاءت الربتغال، ولوكسمبورغ.
للمواطن  ميكن  حيث  أيرلندا،  فكانت  السادس  املركز  يف  أما 

األيرلندي دخول 153 بلدا بدون تأشرية.
دخول  للكنديني  ميكن  حيث  كندا،  كانت  السابع  املركز  ويف 
وأخريا  أسرتاليا،  ثم  اليونان،  ويليها  تأشرية،  دون  دولة   172

نيوزيالندا.

 أقوى 25 جواز سفر يف العامل.. 
مفاجآت بقائمة 2017!

موقع  يعرضه  خريي  مزاد  يف  الفوز  من  واحد  شخص  سيتمكن 
مع  القهوة  واحتساء  الوقت،  بعض  قضاء  بفرصة   Charity Buzz

سيدة األعمال األمريكية ابنة الرئيس املنتخب إيفانكا ترامب.
قدموا  شخصا   14 يتنافس  املزاد،  نهاية  من  أيام  مثانية  وقبل 
عروضا بتربعات وصلت إىل 23 ألف دوالر، لكن املبلغ ما زال بعيدا 

عن الرقم املطلوب: 50 ألف دوالر.
وسيقضي الفائز وقتا مع إيفانكا يف برج ترامب يف نيويورك أو 
جدول  واشنطن حسب  مدينة  والدها يف  ميلكه  الذي  الفندق  يف 

أعمال ابنة الرئيس املنتخب.
وستقوم أجهزة األمن األمريكية بالتحري عن الشخص الفائز قبل 

مقابلة إيفانكا.
وتعمل إيفانكا حاليا نائبة الرئيس التنفيذي لقسم التطوير العقاري 

والشراء يف مؤسسة ترامب.
أحباث  لصاحل  املبلغ  سيستخدم   ،Charity Buzz موقع  وحسب 

مستشفى سانت غود لألطفال. 

هل ترغب باحتساء القهوة مع إيفانكا 
ترامب؟ إليك الطريقة
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صــحة وغذاء

والشعور  الوزن،  زيادة  عن  املسؤولة  الكربوهيدرات هي  صارت 
باالنتفاخ، بل وحتى أمراض الدماغ مثل الزهامير. وبالنسبة للكثريين 
منا، جيعلنا االستغناء التام عن الكربوهيدرات ُمْتَعِبني، وجائعني، 

ويف كثري من األحيان يصيبنا باإلمساك.

 ،Healthspan فيما يهدم روب هوبسون، رئيس قسم التغذية يف
بعض األساطري الشائعة عن الكربوهيدرات - ويكشف عن الطريقة 
 Daily الذكية لدجمها يف نظامك الغذائي، يف تقريٍر نشرته صحيفة

Mail الربيطانية.

ما هي الكربوهيدرات؟

املوجودة يف  واأللياف  والنشويات  السكريات  الكربوهيدرات هي 
مصدرنا  وهي  األلبان،  ومنتجات  واخلضراوات  واحلبوب  الفاكهة 

الرئيسي للطاقة.

عندما يتعلق األمر بالسكريات، يوجد نوعان أساسيان. السكريات 
الفاكهة  يف  طبيعية  بصورة  املوجودة  تلك  وهي  األساسية 

واخلضراوات واحلليب.

أما السكريات اخلارجية فهي املوجودة يف سكر املائدة، وعصائر 
النوع  وهذا  والصبار،  العسل  مثل  الطبيعية  واحملليات  الفاكهة 
يتوزع يف اجلسم بسرعة كبرية، ما يسبب ارتفاعًا يف نسبة السكر 
الطاقة  مستوى  اخنفاض  إىل  يؤدي  أن  ميكن  وهبوطًا  الدم  يف 

واجلوع وختزين الدهون.

توجد النشويات -امُلكّونة من وحدات سكر متعددة ومرتابطة معًا- 
يف أطعمة مثل اخلبز واألرز والبطاطس واملعكرونة.

العناصر  من  جمموعة  على  ُيطلق  الذي  االسم  فهو  األلياف،  أما 
ل  إبطاء حتلُّ النباتات. وهي تساعد يف  املوجودة يف جدران خاليا 
أنها  ثبت  وقد  الدم-  يف  السكر  تقلبات  مينع  -ما  الكربوهيدرات 

تساعد يف احلد من خطر اإلصابة بالعديد من األمراض.

الفرق بني الكربوهيدرات املفيدة والضارة

نفس  كلها  ليست  الكربوهيدرات  أن  هو  تذكره،  جيب  ما  أهم 
الشيء.

الكربوهيدرات  فتحتوي  حتتويها،  اليت  األلياف  كمية  هو  الفارق 
املوجودة يف احلبوب الكاملة )األرز البين والشوفان(، ويف البقوليات 
)الفول والعدس(، وحبوب الكينوا واملكسرات واخلضراوات، على 

نسبة عالية من األلياف.

ولكن، كثريًا ما تكمن املشكلة يف الكربوهيدرات اليت ال حتتوي 
ُترد  إذ  منها،  القليل  على  حتتوي  اليت  تلك  أو  األلياف،  على 
الكربوهيدرات املكررة، من األلياف كلها تقريبًا، ومن كمية كبرية 
معاجلتها.  أثناء  واملعادن  الفيتامينات  مثل  الغذائية  العناصر  من 
من  املصنوع  األبيض  الدقيق  ذلك،  على  األساسية  األمثلة  ومن 

القمح املكرر.

ال حتتوي  اليت  املكررة،  الكربوهيدرات  من  أيضًا  السكر  ف  وُيَصنَّ
على عناصر غذائية، وهلذا كثريًا ما ُيشار إليه بأنه مصدر للسعرات 
وشراب  والصبار  والعسل  احملليات  تندرج  كما  الفارغة،  احلرارية 

القيقب يف هذه الفئة.

وتعترب الكربوهيدرات املكررة مضرة ألنها تسبب ارتفاعًا حادًا يف 
مستويات السكر يف الدم، وهو ما يؤدي إىل إنتاج كميات كبرية 
من األنسولني، بينما يعمل اجلسم على خفض كمية الغلوكوز يف 

الدم.

وميكن أن يؤدي اإلفراط يف تناول هذا النوع إىل زيادة الوزن، كما 
قد يزيد من خماطر اإلصابة بأمراض القلب واحلساسية لألنسولني، 
ما قد يؤدي يف النهاية إىل اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني، 

إذا ُترك دون عالج.

سبب سوء مسعتها

باألساس، تتحلل مجيع الكربوهيدرات وتتحول يف النهاية إىل سكر 
بشكل جزئي، وهذا هو السبب وراء سوء مسعتها.

ومتيل معظم األنظمة الغذائية الشهرية مثل دوكان وباليو وأتكينز، 
لليوم  غرامًا   50 من  )أقل  الكربوهيدرات  من  القليل  تناول  إىل 
الواحد، أي ما يعادل شرحيتني مسيكتني من اخلبز األبيض(، وبداًل 
من ذلك، ُينصح بتناول كميات كبرية من الدهون وكميات معتدلة 
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من الربوتني.

كما أدى ارتفاع شعبية األنظمة الغذائية اخلالية من الغلوتني إىل 
امتعاض البعض من الكربوهيدرات واعتبارها غري صحية.

ومع ذلك، فإن هذا ليس ببعيد كثريًا عن احلقيقة، إذ مل نر هذا 
القليلة  العقود  يف  سوى  بالسمنة  املصابني  أعداد  يف  التضخم 

املاضية.

فيما تتمتع بعض الشعوب حول العامل بصحة جيدة جدًا وُمعدالت 
منخفضة من األمراض، رغم أن نظامهم الغذائي حيتوي على نسبة 

عالية من الكربوهيدرات، مثل اجملتمعات اآلسيوية.

لكن ما أسهم يف زيادة نسبة السمنة وارتفاع معدالت املرض هي 
لة الغنية بالكربوهيدرات )باإلضافة إىل بعض العوامل  األطعمة امُلَعدَّ
وليس  والنشاط(،  احلركة  وقلة  السكر  تناول  يف  اإلفراط  مثل 
األنظمة الغذائية اليت حتتوي على كميات صحية من الكربوهيدرات 

غري املعدلة.

األطعمة  من  وغريها  الكاملة  احلبوب  من  فتناول حصص صغرية 
مُيثل  ال  متوازن،  غذائي صحي  نظام  من  كجزء  باأللياف،  الغنية 

مشكلة.

وخلص البحث الذي ُأجري يف عيادة مايو إىل أن األنظمة الغذائية 
منخفضة الكربوهيدرات فّعالة إلنقاص الوزن - ولكن ينبغي اتباعها 
على  اتباعها  عن  الناتة  اآلثار  أن  إذ  فقط،  القصري  املدى  على 

املدى الطويل ال تزال غري معروفة إىل اآلن.

كما وجد أنه عند مقارنته مع نظام غذائي تقليدي منخفض الدهون، 
كان الفارق يف فقدان الوزن صغريًا وليس له أهمية طبية كبرية 

مشكوك فيها على املدى الطويل.

لكن عندما نتحدث عن إدخال الكربوهيدرات إىل نظامنا الغذائي، ال 
يعين هذا أن نطلق الزمام ألنفسنا ومنأل أوعية كبرية من املعكرونة 
ولكنه يعين إضافة كميات معتدلة  البيضاء أو السكر بال حساب – 

من األصناف الغنية باأللياف كجزء من نظام غذائي متوازن.

ملاذا حنتاج إىل الكربوهيدرات

الكاملة،  واحلبوب  والشوفان  البين  األرز  مثل  املعدل  الطعام غري 
يوفر مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية، من بينها األلياف اليت حيتاجها 
وتساعدك يف  عالية  لديك  الطاقة  إلبقاء مستويات  بشدة  اجلسم 
واحلديد  املغنسيوم  على  احتوائها  بفضل  اإلرهاق،  على  التغلب 

وفيتامني ب.

اخلطة األفضل

كما هو احلال يف العديد من األنظمة الغذائية، فإن النظام األفضل 
هو ذلك الذي تستطيع االلتزام به، ولكن إن مل تكن على استعداد 

للتخلي عن الكربوهيدرات، فهذا ال يعين أنك لن ختسر الوزن.

من  والتقليل  املعدلة،  غري  الكاملة  باألطعمة  االلتزام  هو  احلل 
الكربوهيدرات بداًل من منعها متامًا.

فيما يلي، نكشف لكم عن أكثر 5 أطعمة صحية متنوعة، وطريقة 
حتضري وجبات لذيذة منها:

:The Detox Kitchen Bible ُأخذت هذه الوصفات من كتاب

1- حبوب الكينوا )املطهوة(

القيمة الغذائية

- 180 غرامًا للحصة

- 222 وحدة حرارية

- 39.4 غرام كربوهيدرات

- 8 غرامات بروتني

- 5 غرامات ألياف

بها  املوصى  الكمية  من   ٪30 من  )أكثر  بـ  غنية  الكينوا  حبوب 
الطاقة وهو فيتامني  الذي يزيد من مستوى   B يوميًا(: فيتامني 
B6، والثيامني، والريبوفالفني، ومحض الفوليك )الالزم لتشكيل 
الشعور  إىل  نقصه  )يؤدي  واحلديد  الصحية(،  احلمراء  الدم  خاليا 
باإلرهاق(، واملغنسيوم )للحصول على الطاقة وبناء عظام قوية(، 

والزنك )لنظام مناعة قوي(.

ملاذا نتناوهلا؟

النسب  من  أعلى  بروتني  نسبة  على  حتتوي  بذور  هي  الكينوا، 
األمينية  باألمحاض  مليئة  وهي  احلبوب.  من  العديد  املوجودة يف 
األساسية -املكون الرئيسي للربوتني يف اجلسم- ما جيعلها طعامًا 

مثاليًا لألشخاص الذين ال يأكلون الربوتني احليواني.
العديد من احلبوب  الكربوهيدرات لكل حصة أقل من  ُيعد حمتوى 
البيضاء )املوجود يف املعكرونة البيضاء مثاًل(. كما أنها حتتوي على 
نسبة كبرية من األلياف، وسُيبقي هذا، باإلضافة إىل النسبة العالية 
من الربوتني، على شعورك بالشبع لفرتة أطول - ما سيحميك من 
بعض  تناول  يف  الشديدة  والرغبة  باجلوع،  الشعور  ومعاناة  آالم 

األطعمة.

كيفية تناوهلا

ميكن ببساطة استبدال األرز حببوب الكينوا، كما ميكن إضافتها إىل 
السلطات واألطعمة املقلية واحلساء، بداًل من تقدميها كطبق جانيب 

إذا كنت حتاول التقليل من تناول الكربوهيدرات.

2- احلنطة

القيمة الغذائية

- 180 غرامًا للحصة

- 228 وحدة حرارية

- 46.8 غرام كربوهيدرات

- 9.9 غرام بروتني

- 7 غرامات ألياف

احلنطة أو القمح غين بـ )أكثر من 30٪ من الكمية املوصى بها 
والزنك،  واملغنسيوم،  واحلديد،  والثيامني،  النياسني،  يوميًا(: 

والنحاس )الذي يساعد يف إنتاج الطاقة(.

ملاذا نتناوهلا؟

فقط  الوقت  نصف  تستغرق  ولكنها  الشعري،  تشبه  احلنطة 
لطهيها.

حتتوي هذه احلبوب على نسبة كربوهيدرات أقل من تلك املوجودة 
يف احلبوب البيضاء املكررة، ولكنها حتتوي على ألياف أكثر، ما 
غنية  أنها  كما  مستقرة.  الدم  يف  السكر  نسبة  بقاء  يف  يساعد 
إىل  الطعام  حتويل  يساعد يف  الذي  واملغنسيوم   ،B بفيتامينات 

طاقة، لتفادي الشعور باإلرهاق.

كيفية تناوهلا

مثل  األطباق  بعض  يف  األبيض  لألرز  رائعًا  بدياًل  احلنطة  ُتعد 
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الريزوتو، كما ميكنك إضافتها مطهوة إىل السلطة 
واحلساء والطعام املطهو على نار هادئة، إلضافة 

بعض الكربوهيدرات إىل طعامك.

3- الفاصولياء بنتو )املعلبة(

القيمة الغذائية

- 100 غرام للحصة

- 160 وحدة حرارية

- 22.8 غرام كربوهيدرات

- 8.7 غرام بروتني

- 7.4 غرام ألياف

الكمية  من   %30 من  )أكثر  بـ  غنية  الفاصولياء 
واحلديد،  الفوليك،  يوميًا(: محض  بها  املوصى 

واملغنسيوم، والزنك، والكالسيوم.

ملاذا نتناوهلا؟

على الرغم من أن الفاصولياء والبقول ترتبط عادًة 
ُتعد  أنها  إال  للربوتني،  النباتي  املصدر  بكونها 

أيضًا مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات “املفيدة”.

فهي حتتوي على حوالي نصف حمتوى الكربوهيدرات 
املوجود يف احلبوب البيضاء املكررة، ولكن نسبة 
أعلى،  بها  املوجودة  والكالسيوم  والزنك  احلديد 
الذين ال  بالنسبة لألشخاص  وهي ال تقدر بثمن 
يأكلون اللحوم أو منتجات األلبان. كما أنها مصدر 

غين للغاية لأللياف.

كيفية تناوهلا

كاملًة،  والبقول  الفاصولياء  تقديم  ميكنك 
املطهو  والطعام  السلطة واحلساء  إىل  بإضافتها 
على نار هادئة، أو ميكن هرسها وتقدميها كطبق 

جانيب منخفض الكربوهيدرات.

كما أنه ميكن صنع مقبالت رائعة بها: قم خبلطها 
مع خضراوات جذرية مثل الفاصولياء السوداء أو 

البطاطا.

4- الشوفان

القيمة الغذائية

- 50 غرامًا للحصة

- 160 وحدة حرارية

- 35 غرام كربوهيدرات

- 6.5 غرام بروتني

- 5 غرامات ألياف

الكمية  من   %30 من  )أكثر  بـ  غين  الشوفان 
واحلديد،  الثيامني،  يوميًا(:  بها  املوصى 

واملغنسيوم، والزنك.

ملاذا نتناوهلا؟

مغذية  إفطار  وجبة  الكاملة  احلبوب  هذه  ُتعد 
للغاية، وحتتوي على كربوهيدرات أقل من العديد 
من حبوب اإلفطار األخرى اليت غالبًا ما تكون مليئة 

بالسكريات سريعة اهلضم.

كما حيتوي الشوفان على كمية أكرب من الربوتني 
من  األخرى  اخليارات  من  العديد  من  واأللياف 
على  احلفاظ  يساعد يف  ما  وهو  اإلفطار،  حبوب 

الشعور بالشبع.

من  نوع  على  حيتوي  أنه  هو  هذا،  من  األفضل 
بيتا  باسم  وُتعرف  للذوبان،  القابلة  األلياف 
خفض  تساعد يف  واليت   ،beta-glucans جلوكان 
مستوى الكولسرتول الضار يف اجلسم، كما أنها 
غنية باحلديد، وتساعد يف احلفاظ على إنتاج خاليا 
الدم احلمراء، وهو ما يساعد يف تفادي الشعور 

باإلرهاق.

5- القرع العسلي األمريكي

القيمة الغذائية

- 250 غرامًا للحصة

- 108 وحدة حرارية

- 24.9 غرام كربوهيدرات

- 3.3 غرام بروتني

- 6.4 غرام ألياف

القرع غين بـ )أكثر من 30% من الكمية املوصى 
والثيامني،   ،Cو  B6و  A فيتامني  يوميًا(:  بها 
حلفظ  )الضروري  والبوتاسيوم  واملغنسيوم، 

توازن السوائل يف اجلسم(.

ملاذا نتناوهلا؟

القرع  مثل  النشوية  اجلذرية  اخلضراوات  حتتوي 
من  منخفضة  نسبة  على  األمريكي،  العسلي 
الكربوهيدرات وهلا فائدة إضافية، وهي احتواؤها 

على قدر أكرب من األلياف.

من  واحدة  امللونة  اجلذرية  اخلضراوات  تعد  كما 
مخس  تتناوهلا  أن  الضروري  من  اليت  األطعمة 
النباتية  باملغذيات  غنية  إنها  إذ  يوميًا،  مرات 
اخلضراوات  يف  )املوجودة  كاروتني  البيتا  مثل 
الربتقالية(، واليت تقوم بدور مضادات األكسدة، 

ملكافحة األمراض يف اجلسم.

وأيضًا حتتوي على نسبة عالية من املاء، أكثر من 
أطعمة الكربوهيدرات األخرى، ما جيعلها أقل يف 

السعرات احلرارية.

كيفية تناوهلا

ميكن هرس أو شوي معظم اخلضراوات اجلذرية، 
وميكن تقطيع بعض اخلضراوات مثل اجلزر على 
شكل حلزوني لتكون بدياًل أكثر صحية من بعض 

األطعمة مثل السباغييت.

املشروبات  من  والقرفة  العسل  مزيج  يعترب 
املثالية للحصول على جسم رشيق وصحة خالية 
من األمراض، وصف من قبل العلماء منذ مئات 
أثار  من  له  ملا  السحري”،  “اخلليط  بـ  السنني 

سحرية على الصحية.

العسل  مزيج  فوائد  أبرز  يلي  فيما  نستعرض 
والقرفة وماذا سيستفيد اجلسم من تناوله يوميًا، 
إما على شكل مشروب بإضافة ملعقة قرفة على 
كوب ماء دافئ وملعقيت عسل، أو خبلط االثنني 
النظام  ضمن  أمسر  خبز  شرحية  على  وفردهما 

الغذائي اليومي، حبسب موقع “برايت سايد”:

1- مضاد للشيخوخة

يقاوم هذا املزيج عالمات تقدم السن وما يرتتب 
العسل  أن  املعروف  فمن  أمرض،  من  عليها 
حيتوي على الفينوالت واإلنزميات والفالفونيدات 
مضادات  من  ومجيعها  العضوية،  واألمحاض 

األكسدة.

مضادة  مبركبات  غنية  فهي  للقرفة  وبالنسبة   
من  آخر  نوع   26 على  تتفوق  فهي  لألكسدة، 
التوابل مبا فيها الثوم واألوريغانو، من ناحية قوة 

العناصر املضادة لألكسدة.

2- حُيسن وظائف القلب

اإلصابة  من  القلب  عضالت  املزيج  هذه  حيمي 
تدفق  يعزز  فالعسل  الدموية،  األوعية  بأمراض 
الدم إىل القلب، بفضل مضادات األكسدة اليت 
إىل  املؤدية  الدموية  اجللطات  من  القلب  تقي 

السكتات القلبية والدماغية.

الكوليسرتول  وبالنسبة للقرفة فهي تقلل نسبة 
الضار يف اجلسم، وزيادة مستوى اجليد منه يف 

الدم.

3- مكافحة االلتهابات البكتريية

االلتهابات  على  فعال  تأثري  السحري  للخليط 
وكذلك  الربد  نزالت  من  اجلسم  فيقي  البكتريية 
من األمراض املعدية اليت تصيب الكلى واملثانة، 
حيوية  مضادات  على  العسل  احتواء  بفضل 
طبيعية، تعرف باسم بروتني “ديفنسني-1”، فهو 
جزء من نظام املناعة لنحل العسل، باإلضافة إىل 
إنزيم الغلوكوز أوكسيديز الذي يقتل البكترييا، 
البكترييا  مضادات  على  تشتمل  القرفة  أما 

وااللتهابات.

4- ُيفض الوزن

ال يساعد هذا املزيج يف إنقاص الوزن فحسب، 
والوصول  سريع  بشكل  تقليله  يف  يسهم  بل 
إىل جسم رشيق وصحي، يوازيه ممارسة رياضة 

وتناول طعام صحي.

 ُينصح باالعتماد على العسل كبديل أفضل وأكثر 
اليوم،  خالل  والسكريات  احللويات  من  صحة 
حيث أن العسل مُيتص بشكل بطيء يف اجلسم، 
وبالتالي حيمي من ارتفاع ضغط الدم الذي يسببه 

السكر املكرر.

أما القرفة فهي تساعد يف خفض مستويات السكر 
يف الدم وتزيد من حساسية اجلسم لإلنسولني، 
املسؤول عن عملية األيض، ويساعد أيضًا على 
تسريع عملية األيض وحتويل الغلوكوز إىل طاقة، 

بداًل من دهون.

5- تقليل مستوى السكر يف الدم

ثبت علميًا أن العسل يقلل نسبة السكر يف الدم، 
فركتوز  والباقي  ماء،  العسل  من   %17 فنحو 
الدم  يف  امتصاصهما  يتم  اللذين  وغلوكوز، 
بشكل جيد يف اجلسم وال يتسببان يف رفع السكر 
يف الدم، وبالتالي ُيسمح ملرضى السكري بتناول 

القرفة يساعد يف خفض مستويات  أما  العسل، 
السكر يف الدم.

هلذه األسباب.. تناول مزيج العسل والقرفة يومياً!

 عّد أستاذ جامعي فلسطيين حبثا كشف فيه أن 
ومتنع  السرطانية  اخلاليا  حتارب  العنب  أوراق 

سرطان الرئة، وأمراض القلب.
عدد  مع  حرب،  الفلسطيين مجيل  الباحث  وأجرى 
من طلبته يف جامعة بريزيت، الواقعة قرب مدينة 
رام اهلل، دراسته على مكونات ورق شجر العنب 

من نوعي “البيتوني” و”الشامي”.
ونقل املوقع اإللكرتوني جلامعة بريزيت، عن حرب 
قوله: “إنه استخلص مواد من ورق العنب الشامي، 
باستخدام مذيبات عضوية إلنتاج مستخلص، حيث 
الطبيعي  املستخلص  الفلسطيين،  الباحث  أخضع 
املأخوذ من ورق العنب” للتجربة على نوعني من 
النتيجة  وكانت  و”السرطانية”،  “السليمة”  اخلاليا 

أنه متكن من كبح تزايد اخلاليا السرطانية.
األولي،  االكتشاف  هذا  بعد  فإنه  حلرب،  ووفقا 
أملانيا،  يف  بالنك  ماكس  ملعهد  العينات  نقلت 
حيث مت القيام مبزيد من الدراسات عليه، وأثبت 
مكونات  حتديد  “بعد  مضيفا  إليه،  توصل  ما 
خمتربات  يف  ُحضر  الذي  الطبيعي  املستخلص 
مع  تتطابق  املستخلصة  املواد  أن  ثبت  اجلامعة، 
منتجات أخرى للعنب ثبت أنها تساعد، ليس فقط 
يف كبح منو اخلاليا السرطانية، بل وأيضا حتمي 

من أمراض القلب”.
خالل  يتم  أن  كبريًا  أماًل  هناك  أن  إىل  وأشار 
قد  دواء،  لتحضري  التوصل  املقبلة  السنوات 
“نأمل  مشريًا  السرطان،  مرض  كبح  يف  يساعد 
مع توفر اإلمكانات حتويل املستخلص إىل اخرتاع 
حتضري دواء للوقاية أو رمبا بعد دراسات مكثفة 

لعالج بعض األمراض اخلطرة”.

أوراق العنب حتارب هذا املرض 
اخلطري.. تناولوها!

الدم  من سرطان  ُأنقدتا  طفلتني  إن  علماء  قال 
بعد حقنهما جبرعات من خاليا مناعية معدلة جينيا 
وتعيشان يف حالة مستقرة يف املنزل بعد أكثر 

من عام على بدء العالج.
وأصبحت ليلى ريتشاردز أول شخص يف العامل 
شركة  طورته  الذي  باخلاليا  عالج  على  حيصل 
يف  احليوية  للتكنولوجيا  الفرنسية  سيليكتس 
يف  بربيطانيا  سرتيت  أورموند  جريت  مستشفى 

عام 2015.
وعوجلت طفلة ثانية بعد ذلك بفرتة قصرية.

ونشر الفريق املشارك يف عالج احلالتني تفاصيل 
عملهما وقاال إن الطفلتني ال تزاالن خاليتني من 
املرض بعد 18 شهرا و12 شهرا على الرتتيب من 

بدء العالج.
وقال وسيم قاسم استشاري املناعة باملستشفى 
اخلاليا  أن  أظهرتا  احلالتني  إن  لندن  الكائن يف 
املعدلة جينيا حتقق املرجو منها على الرغم من أنه 
ال تزال هناك حاجة للمتابعة على املدى الطويل.

وأضاف قائال “يف حني أن املريضتني موجودتان 
اآلن يف املنزل وحالتهما مستقرة إال أنه يتعني 
احلذر  ببعض  النتائج  هذه  مع  نتعامل  أن  علينا 
التقنية  كانت هذه  إذا  ما  بعد  نعرف  أننا مل  إذ 

ستكون ناجحة يف عالج عدد أكرب من املرضى”.
للعالج  السريرية  التجارب  من  األولية  واملرحلة 
األطفال  من  كل  يف  حاليا  جارية  باخلاليا 

والراشدين

اخلاليا املناعية حتقق نصرا على السرطان
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صــحة وغــذاء

بينما تتواصل اجلهود البحثية اليت تهدف الكتشاف عالجات تعين 
مبكافحة الشيخوخة، أعلن باحثون أمريكيون عن توصلهم لشكل 
جديد من أشكال العالج اجليين الذي حيظي بتأثري جتديدي واضح 

على فئران التجارب اليت مشلتها دراستهم.
فبعد مرور 6 أسابيع من العالج، عاد الشباب للفئران واستقامت 
وشفيت  القلب  عضلة  صحة  لديها  وحتسنت  الفقرية  أعمدتها 
سريعًا من اجلروح وعاشت مدة أطول بنسبة 30 %، على حسب 

ما أوردته يف هذا السياق صحيفة »الغارديان« الربيطانية.
وقال خوان كارلوس ايزبيسوا بلمونت الذي قاد الفريق البحثي 
يف معهد »سالك« بوالية كاليفورنيا » أظهرت دراستنا أنه قد ال 
يكون بالضرورة مضي الشيخوخة قدمًا يف اجتاه واحد، بل ميكن 

التصدي هلا من خالل القيام ببعض التعديالت الدقيقة«.
الوصول لنهج جديد  الباحثون إن ذلك قد يساعدهم يف  وقال 
خاص بالرعاية الصحية تتم فيه معاجلة مشكلة الشيخوخة نفسها، 
العديدة اليت ترتبط بها. وجاءت تلك  بداًل من معاجلة األمراض 
النتائج لتطعن أيضًا يف الفكرة اليت تتحدث عن أن الشيخوخة 
حتدث نتيجة ما يصيب اجلسم من أضرار على مر السنني، كما 
إن  تقول  اليت  املتزايدة  البحثية  األدلة  تلك  لتعزز  جاءت  أنها 
نتيجة لوجود ساعة  أو رمبا يف الغالب –  الشيخوخة حتدث جزئيًا – 
وراثية داخلية تدفع باجلسم على حنو فعال إىل الدخول يف حالة 

من التدهور.
الشيخوخة،  على  القضاء  املمكن  من  أنه  هنا  العلماء  يزعم  وال 
لكنهم يقولون إنهم قد يتوصلوا يف املستقبل القريب لعالجات 

ميكنها إبطاء تلك الساعة الداخلية ومن ثم إطالة العمر.
ووصف وولف ريك، أستاذ علم التخلق يف جامعة كامربيدج الذي 
مل يشارك يف الدراسة، تلك النتائج بأنها »مذهلة للغاية« واتفق 
على أن الفكرة اخلاصة بالعالجات اليت تعمل على إطالة العمر هي 

فكرة »مقبولة وليست ضربًا من ضروب اخليال العلمي«.
ويعتمد هذا العالج اجليين التجديدي اجلديد على تقنية سبق أن 
مت استخدامها من قبل بهدف »ارجاع« اخلاليا البالغة، مثل خاليا 
البشرة، إىل خاليا جذعية قوية متشابهة متاما لتلك املوجودة يف 

األجنة.
وتلك اخلاليا اليت يطلق عليها اخلاليا اجلذعية احملفزة أو املستحثة 
اخلاليا  من  نوع  ألي  والتحول  التكاثر  على  القدرة  متتلك   )IPS(
يف اجلسم ويتم اختبارها بالفعل يف التجارب اليت يتم تدشينها 

لتوفري«أجزاء بديلة« للمرضى.
املمكن  من  أنه  ُتظِهر  دراسة  أول  لتكون  الدراسة  تلك  وجاءت 
الداخلية  الساعة  بإرجاع  جزئيًا  للقيام  التقنية  نفس  استخدام 
الشباب  بقدر كاف إلعادة  ذلك  يتم  أن  على  باخلاليا،  املتعلقة 
واحليوية إليها، لكن من دون أن يتم إفقادها وظائفها التخصصية 

األساسية.
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 عالج جيين جديد يهدف ملكافحة 
الشيخوخة

من  كثري  منها  يعاني  اليت  الصحية  املشاكل  أحد  احلموضة  تعترب 
الناس، وتتسبب يف حرمانهم من التمتع باملأكوالت اليت يفضلونها، 

احلارة منها.
وعادة تفرز املعدة جمموعة من األمحاض، أهمها محض اهليدروكروليك 
وألسباب  لكن،  الطعام،  هلضم  املطلوبة  اإلنزميات  من  وجمموعة 
خمتلفة، تفرز املعدة أحيانًا كميات زائدة من محض اهليدروكروليك 

مسببة احلموضة.
وللتخلص من احلموضة واليت تعترب مصدر إزعاج لكثري من الناس، 
هناك 7 نصائح مثالية ستجعل من يعانون على الدوام من مشاكل 
احلموضة، يستمتعون بتناول الطعام دون منغصات، وفق ما جاء 

يف موقع »بولد سكاي« املعين بالصحة، وهي كاآلتي:
1 - االبتعاد عن األطعمة املسببة للحموضة

املقلية،  واألطعمة  والكحول،  القهوة،  مثل  األطعمة  بعض  هناك 
واألطعمة الغنية بالتوابل تبني أنها تزيد نسبة احلموضة يف املعدة 
حرقة  من  يعانون  ملن  بتجنبها  ينصح  لذلك  الناس،  معظم  لدى 

املعدة.

2 - عدم اإلفراط يف تناول السكر
من  يرفع  السكر  من  زائدة  كميات  تناول  أن  الدراسات  أكدت 
محوضة املعدة مما يزيد األمر سوءًا بالنسبة ملن يعانون من حرقة 
املعدة، كما أن الكميات الكبرية من الكربوهيدرات واملوجودة يف 

السكر تؤدي إىل خلل يف أمحاض املعدة.

3 - استبدال القهوة بالشاي األخضر
إذا كنت تشعر بأن تناولك الزائد للقهوة يرفع من احلموضة لديك، 
فعليك باستبداهلا بالشاي، خاصة الشاي األخضر وغريه من البدائل 

الصحية.

4 - إنقاص الوزن
وجدت دراسة حبثية أن األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن 
أو السمنة أكثر عرضة للمعاناة من احلموضة ثالثة أضعاف مقارنة 

بأولئك من أصحاب الوزن الطبيعي.

5 - مضغ العلكة
وجدت دراسة أخرى أن مضغ العلكة، واليت ال حتتوي على نكهة 
النعناع ميكن أن تقلل احلموضة، حيث إنها تعمل على إفراز املزيد 

من اللعاب والذي تعترب إنزمياته مهدئة للحموضة.

6 - جتنب التوتر
من املعروف أن التوتر يؤدي إىل تفاقم احلموضة، وذلك بسبب 
التوتر  بتجنب  ينصح  لذا  اجلسم،  يف  اهلرمونية  التغريات  بعض 

للتخلص من احلموضة.

7 - تقسيم وجبات الطعام
تناول كميات قليلة من الطعام على مرات عدة أثناء اليوم وعدم 
عالج  يف  الفعالة  السبل  أحد  يعترب  الرئيسية،  بالوجبات  االكتفاء 

احلموضة.

 7 نصائح فعالة للتخلص من احلموضة

من املتعارف عليه أنه جيب تنظيف األسنان صباح ومساء كل 
يوم، وأن من األفضل تنظيفها يف كل مرة بعد تناول الطعام. 

ولكن مع ذلك هل األمر هكذا يف الواقع؟

حيبذ  وال  آمنة  غري  عملية  أدق  بشكل  األسنان  تنظيف  يعترب 
استخدام معجون وفرشاة األسنان لتنفيذ هذا بشكل دائم. هذه 

النتيجة املفاجئة توصل إليها أطباء أسنان أمريكيون.

فقد صرح خمتصون من أكادميية طب األسنان العام بأن الرأي 
السائد الذي يفرتض ضرورة تنظيف األسنان بعد تناول كل 
التنظيف  عملية  وأن  خاطئ  رأي  ميكن  ما  بأسرع  الطعام  وجبة 
هذه مضرة! ووفقا للدراسة اليت أجراها العلماء يؤدي تنظيف 
األسنان يف أثناء الـ20ـ دقيقة األوىل بعد األكل إىل اخنفاض 

نسبة متعدنها وتعرية املينا تاليًا.

ويتلخص األمر يف الواقع يف أن املواد الغذائية حتتوي على 
احلمض الذي يتلف عاج األسنان أي تلك الطبقة اليت تقع حتت 
املينا. وعند البدء بتنظيف األسنان بعد تناول الطعام مباشرة 
يبدو املرء وكأنه يدفع هذا احلمض إىل داخل بنية السن مما 

يعجل عملية تلف العاج.

ولذا ينصح األطباء بإصرار بانتظار ما ال يقل عن نصف الساعة 
قبل البدء بتنظيف األسنان تفاديا للعواقب غري املرغوبة بالنسبة 

لسالمة األسنان.

كما ينصح أطباء األسنان بعدم استعمال معجون األسنان بكميات 
كبرية لوجود بعض املركبات املضرة بني مكوناتها.

 أطباء ينصحون باإلقالل من 
تنظيف األسنان

يعرب عدد من األشخاص عن حّبهم لرائحة البنزين، ويعرتفون يف 
أكثر من مناسبة بأنها متّتعهم، بينما يبدو على اآلخرين االستغراب. 
عصيب  جبانب  األسباب  هذه  وترتبط  علمية،  أسبابا  لذلك  لكن 
ونفسي، وسط حتذيرات من العلماء من خماطر استنشاق البنزين 

على الصحة.
مشتقات  استنشاق  من  اخلرباء  حتذير  »غريتيست«  موقع  ونقل 
البنزين  مادة  على  مثاًل  البنزين  حيتوي  إذ  مباشر،  بشكل  النفط 
مواد  يف  تتواجد  أخرى  ومواد  اهليدروكربونية  واملواد  األساسية 
التنظيف والطالء وأنواع من الغراء. لذا فأْخُذ نفحة كبرية من هذه 
املواد قد تتسبب يف قمع وظائف اجلهاز العصيب كما تتسبب يف 

نوع من النشوة.
ويقوم عدد من املدمنني فعاًل باستخدام مشتقات البرتول كمواد 
خمدرة باستنشاق أخبرتها أو النفخ يف كيس فيه هذه املواد أو 
استنشاق قطعة قماش حتتوي عليها. وُينسب إىل التعرض للبنزين 
بهذه الطريقة مشاكل صحية خطرة مثل تطّور بعض أنواع السرطان 

يف الدم.

حتذير من استنشاق رائحة البنزين
لكل من يرغب باحلصول على بطن مشدود ومسطح وخال من 
الدهون، إليكم هذا املشروب السحري الذي يقضي على كل 

الدهون يف 4 أيام فقط.
موقع santéé أشار إىل انه ميكن التخلص من الدهون يف البطن 
من خالل مشروب مميز يتم حتضريه يف املنزل، على أن يرتافق 
ذلك مع وقف الوجبات الغنية بالدهون والسكريات واستبداهلا 

بالفواكه واخلضروات، اليكم الطريقة.

املكونات:
8 أكواب ماء

ملعقة كبرية زجنبيل مطحون او مقطع
1 خيار مفرومة

1 حامض مقطعة بشكل رفيع
12 ورقة نعناع

طريقة التحضري:
الثالجة  اخلطوا كّل املكونات يف قنينة زجاجية، واتركوها يف 

ليوم كامل.
اشربوا  ثم  ومن  السائل  عن  املكونات  كل  اعزلوا  باملصفاة، 

الشراب السحري طوال اليوم

مشروب سحري لبطن مسطح بـ4 
أيام فقط

تزّود البطاطا احللوة اجلسم بكثري من املغذيات وميكن استخدامها 
يف عمل الفطائر والشوربة.

هذا وتقرتح دراسة جديدة إمكانية استخدام املاء الذي ُتسلق فيه 
البطاطا احللوة كوسيلة إلنقاص الوزن والتخسيس، حبسب نتائج 

أثبتتها جتارب على احليوانات.
ويضيف ذلك فائدة جديدة حمتملة إىل البطاطا احللوة اليت تعترب 
من مصادر فيتامني »أ«، ومضادات األكسدة اليت تقلل مظاهر 

الشيخوخة وحتارب السرطان.
بأنها مصدر رائع جملموعة كبرية من  البطاطا احللوة  كما ومتتاز 
فيتامينات »ب« اليت تساعد على حتويل الطعام إىل طاقة وتكوين 
خاليا الدم احلمراء، وتساعد اخلاليا العصبية على أداء وظائفها. 

وحتتوي البطاطا احللوة على ألياف حتسن اهلضم واإلخراج.
إمكانية  »هليون«  دورية  يف  ُنشرت  جديدة  دراسة  وتقرتح 
استخدام ماء البطاطا احللوة املسلوقة كوسيلة للتنحيف وختفيف 
 ،SPP الوزن، وترجع هذه امليزة إىل وجود بروتني ُيعرف باسم
ويوجد هذا الربوتني يف ماء البطاطا احللوة املسلوقة واليت ال يتم 

االستفادة منها عادة.
ويتطلب تأكيد هذا االقرتاح إجراء جتارب أخرى على البشر، ويتم 
هدر ماء البطاطا احللوة املسلوقة بكميات كبرية يف الصناعات 

الغذائية.

فوائد مذهلة للبطاطا احللوة.. تنحيف وغذاء!
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سعادة القائم باألعمال...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وباختصار »صوت الذين ال صوت هلم«، باالذن من الزميل الكبري 
طالل سلمان والزميلة الراحلة  »السفري«.

أليس االعالم حربة الوطن بها يطعن التنني اذا ما حاول ابتالع 
أرضه، حبره ومسائه..

تهميش  فكروا  ما  اذا  املسؤولني  جيلد  سوطا  االعالم  أليس 
املؤسسات والتضحية باملقدسات على مذبح أنانياتهم..

نعم اننا نفهم ونتفهم كل هذا وأكثر، غري ان ما ال نفهمه وال 
نتفهمه وال ميكننا استساغته وهضمه هو ان يقيم قائم باالعمال،   
ُنفاجأ  بنا  فاذا  البلد  هذا  اللبنانيني يف  لالعالميني  تكريم  حفل 
بابتعاد هذا التكريم عن الشمولية اىل االنتقائية وعن الكل اىل 

اجلزء.. طبعا دون االنتقاص من دور ووزن هذا اجلزء..
واذا كانت وسائل االعالم اللبنانية يف اسرتاليا تعّد على أصابع 
اليدين االثنتني، فهذا يعين ان احلضور جيب اال يتجاوز العشرة 
اجلالية  طوائف  كافة  من  حبضور  فوجئنا  اننا  غري  أشخاص، 
الثمانني  ناهز  وجتاراتها،  ومهنها  ومشاربها  الدينية  ورجاالتها 
شخصا،  حتى خّيل الينا وكأن االستقالل حّل هذا العام مبكرا.. 
وطبعا فالسفارة اللبنانية يف كانبريا من واجبها ان تكون السّباقة 

يف االحتفال به.
هل يريدنا سعادة »القائم« ان نصّدق ان هذا احلفل »الطويل 
هناك  ان  خاصة  اللبنانيني،  االعالميني  لتكريم  هو  والعريض« 
وسائل اعالم مكتوب مثل امليدل ايست هريالد )طبعا لن أحتدث 
عن جريدتي( ومواقع الكرتونية وحمطات اذاعية فعالة ومؤثرة مت 

تغييبهما عن حفل التكريم »الضخم« هذا.
لقد لبى دعوة سعادته حواىل مثانني شخصا، غالبيتهم املطلقة 
ال نرى اي عالقة هلم بهذا احلفل ال من قريب وال من بعيد، فيما 
هذا  اقيم  اذًا  فلَمن  استبعادهم..  جرى  العالقة  أصحاب  بعض 

احلفل؟ ولتكريم َمن؟!..
خمالفة  األقل:  على  خمالفتني  احلفل  هذا  ضخامة  نرى يف  اننا 
أدبية وأخالقية لناحية اعتماد االنتقائية واالستنسابية يف توجيه 
يكلف  الضخامة  بهذه  حفال  ان  حيث  مادية  وخمالفة  الدعوات، 
دافعي الضرائب من الشعب اللبناني املسكني مبالغ بعدة آالف 
اللبنانية أصبحت،  اخلزينة  اذا كانت  اال  اللهم  الدوالرات..  من 
دون علمنا، تنعم بفائض مبليارات الدوالرات.. وال بأس ان يتم 
تبذير بعض هذا الفائض على حفالت ودعوات بذخ وترف بعيدة 

كل البعد عن اهلدف الذي اقيمت من أجله.
وبهدف حتاشي الدخول يف مواجهة مفتوحة مع سفارتنا املوقرة 
اليت اياها حنرتم وبها نفخر، بادرُت اىل االتصال بها للوقوف على 
حقيقة عدم دعوة اهلريالد والتوصل اىل قاسم مشرتك ُتبنى عليه 
تسوية، وكل ما طلبناه من »سعادته«، من خالل موظفة معروفة 
اعتذارا،  يتضمن  ال  صحيفتنا،  يف  تنويه  وضع  السفارة،  يف 
ولكن أقله »سقط سهوا« قطعا للطريق على الشائعات املغرضة 
واملصطادين يف املاء العكر من جهة وتطمينا لقراء اهلريالد بأنه 
ليست هناك لعبة ُتطبخ ضد جريدتهم او موقف مأخوذ، سلفا، 
االتصاالت  من  العديد  تلقيت  انين  حيث  ثانية،  جهة  من  منها 
حول اسباب عدم دعوة اهلريالد اىل حفل التكريم االعالمي هذا 
..   وعلى االثر طلبت »سعادة« املوظفة مين رقم هاتفي اجلوال 
فأعطيتها بدل الرقم رقمني واستبشرُت خريا حبل هذه املشكلة 

سلميا حفاظا على ماء الوجه للفرقني.
ايام فلم يردني اي شيء من طرفها، بل  أربعة  انتظرُت طيلة 
بها  االتصال  مرة،  من  اكثر  اخلميس،  االول  أمس  يوم  حاولُت 

فلم ُأفِلح.
ومما قالته لي يف تربيرها عدم دعوة امليدل ايست هريالد »هل 
ما زالت اجلريدة تصدر« فقلت هلا: وَمن يرسل للهريالد الربيد 
أليست  وطنية؟  او  دينية  مناسبة  كل  للسفارة يف  االلكرتوني 

سعادتك تقوم بذلك؟!
تضحية  على  تدل  طرفها  من  وشجاعة«  »جريئة  خطوة  ويف 
بتحمل  املوظفة  »سعادة«  رئيسه قامت  لعيين  املرؤوس كرمى 
املسؤولية كاملة لتربئة رئيسها من هذا اخلطأ، حيث قالت: يف 
احلقيقة أنا اليت أرسلت الدعوات ومل أَر اسم اهلريالد على قائمة 

األمساء اليت، عادًة، ما نوجه اليها الدعوات..
والغريب يف االمر ان سفارتنا اللبنانية يف كانبريا مل تكن ترتك 
اهلريالد  دعوة  اىل  تبادر  وكانت  اال  دينية  او  وطنية  مناسبة 
اىل  دانيال  جان  السابق  السفري  قبل  ما  منذ  ودعوتي شخصيا 

السفري دانيال اىل القائم باالعمال السابق ميالد رعد.
وأنكى ما يف االمر ان »سعادة« املوظفة قالت ان اهلريالد ليست 
على الئحة الربيد االلكرتوني للسفارة فقلت هلا كيف ان اجلريدة 
ليست على القائمة وقد ارسلِت لنا شخصيا بريدا الكرتونيا بعد 
يومني من اقامة احلفل يتضمن وقائع تكريم االعالميني لنشره 

يف جريدتنا..
ان تربيرك بعدم دعوتنا هو »حجة ال تقلي عجة« حيث ان »وراء 

األكمة ما وراءها«..
لدى  السفارة  الئحة  على  اهلريالد  تكون  ال  كيف  نسأل:  وهنا 
توجيه األخرية دعوات لتكريم االعالم اللبناني يف حني تصبح على 

الالئحة عندما يتعلق االمر بتغطية وقائع هذا التكريم؟؟؟
حبق  خطأ  ارتكبت  كانبريا  يف  اللبنانية  السفارة  ان  نعترب  اننا 
جريدتنا ومل يكلف سعادة »القائم« نفسه تصحيح هذا اخلطأ او 
القيام مببادرة حسن نية.. لذا، مل يكن امامنا سوى املواجهة، مع 
اننا لسنا من هواة املعارك الكالمية وخاصة مع مواقع دبلوماسية 

ُفرضت  معركة  ولكنها  ذلك..  يعرف  والكل  لبنانية..  ورمسية 
علينا ومل يكن امامنا مفّر من خوضها دفاعا عن موقعنا وموقع 

جريدتنا وكرامة قرائنا. 
نكتفي يهذا القدر على أمل أال تتطور االمور أكثر.. وإال، فنحن 

هلا.. وقد اعذر من أنذر.
»الهريالد«

مقتل جنود أتراك...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

حماربة »داعش« ودور األكراد يف حترير الرقة، يف وقت قالت 
مصادر غربية لـ »احلياة« أن عّمان تعمل للوصول إىل تفاهم مع 
موسكو إلطالق عملية لـ »اجليش احلر« ضد »داعش« يف ريف 

درعا.
»خطأ«  قتلوا  أتراك  جنود  ثالثة  أن  أعلن  الرتكي  اجليش  وكان 
اخلميس يف غارة للطريان الروسي يف الباب. وأضاف يف بيان 
ما  الغارة،  هذه  جبروح يف  أصيبوا  آخرين  تركيًا  جنديًا   11 أن 
إىل  تعازيه  تقديم  إىل  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس  دفع 
بيان  الكرملني يف  وقال  أردوغان.  طيب  رجب  الرتكي  نظريه 
أن »التعاون العسكري سيتعزز يف إطار العملية يف سورية ضد 

عناصر داعش واملنظمات املتطرفة األخرى«.
الذين قتلوا خالل  األتراك  اجلنود  ارتفع إىل عشرة عدد  بذلك، 
اليومني املاضيني، وفق وكالة األناضول لألنباء. وقتل مخسة 
جنود أتراك األربعاء وأصيب 15 آخرون. وأقيمت جنازة عسكرية 
الذين قتلوا األربعاء وهو السريجنت حممود أوسلو  ألحد اجلنود 
يف أنقرة حضرها رئيس الوزراء بن علي يلدريم وعدد من القادة 

األتراك.
وقال »املرصد السوري حلقوق اإلنسان« أن »اشتباكات عنيفة 
هلا  املوالني  باملسلحني  مدعومة  النظامية  القوات  بني  دارت 
»درع  وعناصر  جهة،  من  اللبناني  اهلل  حزب  من  النخبة  وقوات 
الفرات« املدعمة بالقوات الرتكية وطائراتها من جهة أخرى، يف 
الباب  الزندين يف جنوب غربي مدينة  وأبو  الغوز  حمور منطقيت 
السورية  األنباء  وكالة  ونقلت  الشرقي«.  الشمالي  حلب  بريف 
الرمسية )سانا( عن »اإلعالم احلربي« أن اجليش النظامي »أّمن 

سلسلة من القرى جنوب الباب بعد معارك عنيفة مع داعش«.
يف موازاة ذلك، تستمر املعارك بني »قوات سورية الدميوقراطية« 
الكردية - العربية و »داعش« قرب الرقة معقل »داعش«. وإذ 
الذي  الكردي«  الدميوقراطي  »االحتاد  رئيس  مسّلم  أكد صاحل 
تتبع له »وحدات محاية الشعب« الكردي املنضوية ضمن »قوات 
سورية« أن املرحلة الثالثة من عزل الرقة »تسري وفق املخطط، 
وأن املقاتلني األكراد هم األوىل مبحاربة داعش ألنهم ميلكون 
عقيدة قتالية تتفوق على عناصر التنظيم«، أوضح الناطق باسم 
»قوات سورية الدميوقراطية« طالل سلو« أن حترير املدينة يتطلب 

حصول »قوات سورية« على أسلحة ثقيلة من التحالف الدولي.
إدارة  تسلم  بعد  أمريكية  عربات  عشر  على  حصوهلا  أكد  وإذ   
الرئيس دونالد ترامب، قال أنه مت تسليم طلب إىل األمريكيني 
لتقديم مضادات دروع ودبابات وكاسحات ألغام لـ »حترير الرقة 
املفخخة  العربات  هما  داعش  »سالحا  وزاد:  وقت«.  أسرع  يف 
واأللغام، لذلك حنتاج إىل صواريخ تاو مضادة للدروع وكاسحات 

ألغام للقضاء على طاعون العصر«.
الشعب« يف  محاية  »وحدات  مشاركة  على  تعرتض  تركيا  لكن 
معركة الرقة، إذ إنها تعترب »الوحدات« و »االحتاد الدميوقراطي« 
تابعني لـ »حزب العمال الكردستاني« املصنف »تنظيمًا إرهابيًا«. 
وكان الدعم األمريكي لـ »وحدات محاية الشعب« ضمن املواضيع 
اليت حبثها رئيس وكالة االستخبارات املركزية األمريكية )سي 
آي أي( مع أردوغان ورئيس االستخبارات الرتكية حاكان فيدان 

يف أنقرة أمس االول.
»درع  جتربة  نسخ  إىل  يسعى  األردن  أن  غربية  مصادر  وقالت 
تنظيم  ملطاردة  احلر«  »اجليش  لدعم  درعا  ريف  يف  الفرات« 
»جيش خالد بن الوليد« التابع لـ »داعش«، والدخول عرب بوابة 
نصيب احلدودية إىل ريف درعا كما دخلت »درع الفرات« واجليش 
الرتكي عرب بوابة جرابلس مشال البالد. وتابعت أن عّمان تسعى 
إىل تفاهم مع موسكو اليت تقوم بالتنسيق مع دمشق لدعم هذه 
العملية إلقامة منطقة عازلة وإبعاد »داعش«، وأن الغارة اليت 
شنها اجليش الرتكي داخل األراضي السورية األسبوع املاضي 

على مواقع »داعش« لن تكون األخرية.
إىل ذلك، ردًا على إشاعات أن ممثلة األمني العام لألمم املتحدة 
دي  ستيفان  الدولي  املبعوث  ستخلف  كاغ  سيغريد  لبنان  يف 
ميستورا، قالت مصادر مقربة من املبعوث اخلاص أن هذا الكالم 
»سابق ألوانه«. كما قالت مصادر مقربة من سيغريد كاغ أنها 
»مستمرة يف عملها حاليًا يف لبنان وستقدم تقريرها التالي يف 

جملس األمن يف آذار )مارس( املقبل«.

روسيا حتذر »االطلسي«...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

جنودًا أملانًا على حدودنا، كما نسأل هل سينتهي ذلك عند هذا 
احلد«، مشددًا على ضرورة »عودة قوات احللف إىل مواقع متركزها 
السابقة من أجل تسهيل حوار جدي لنزع التوتر، وبدء تطبيق خطة 

لنشر القوات على طول احلدود«.
ومن املقرر أن تعزز أملانيا قواتها يف ليتوانيا هذا الشهر، يف إطار 

خطط احللف لطمأنة دول أوروبية بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم 
جنوب أوكرانيا إىل أراضيها يف 2014.

وحذر ميشكوف من أن »كل خطوة يتخذها األطلسي لفرض واقع 
األوروبية  البلدان  مع  حلدودنا  احملاذية  املناطق  طول  على  جديد 
سنقابلها خبطوة مماثلة، سواء كانت إجيابية لتحسني فرص احلوار 

أو سلبية عرب مواصلة تعقيد املوقف«.
وكان الكرملني قال إن »روسيا تراقب حتركات األطلسي يف أوروبا 
»سلبيات  من  بيسكوف  دمييرتي  بامسه  الناطق  وحذر  الشرقية«. 
تزايد احلديث عن نشر قوات جديدة واحتمال ضم مونتينيغرو إىل 

احللف«.
ألكسندر  الروسية  اخلارجية  يف  األوروبية  الشؤون  مدير  ورد 
خارتشينكو، على نشر احللف األطلسي قوات إضافية يف رومانيا 
قائاًل: »ال نريد إغالق أبواب التعاون مع رومانيا أو جتميد حماوالت 
إبرام اتفاق معها، لكن نشاط احللف على أراضيها جيعلها رأس حربة 
يف تهديد أمننا ويزيد تعقيد األمور«. وكانت قاعدة »روسافوي« 
جنوب رومانيا قاعدة سوفياتية سابقًا، وحتولت القاعدَة األوىل لـ 

»األطلسي« يف أوروبا الشرقية.
رومانيا  يف  نشر  احللف  أن  إىل  الروسية  الدفاع  وزارة  وتشري 
متطور  رادار  ونظام   »3 أم  »أس  طراز  من  صاروخيًا  نظامًا   24
وكانت  ومراقبة.  رصد  تقنيات  إىل  إضافة  »إيغيس«،  طراز  من 
مصادر عسكرية قالت إن »اجليش الروسي وجه بعض صوارخيه 
حنو رومانيا »يف إطار حتركات مضادة لألطلسي«، الذي يقول إن 
نظامه للردع »يهدف إىل رصد واعرتاض صواريخ قد تطلقها إيران 

أو كوريا الشمالية«.
إىل ذلك، استبعد الكرملني أن يكون الوضع يف شرق أوكرانيا، 
واجليش  لروسيا  املوالني  االنفصاليني  بني  القتال  جتدد  حيث 
األوكراني نهاية كانون الثاني )يناير( املاضي، جزءًا من أي اتفاق 
مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب مع بدء حتضريات لعقد لقاء 
يف  بيسكوف  وقال  بوتني.  فالدميري  الروسي  نظريه  وبني  بينه 
اللقاء  يف  له  حنضر  الذي  ما  حاليًا  واضحًا  »ليس  الصدد:  هذا 
الذي مل ُيدد موعده يف انتظار استكمال تشكيل فريق الرئيس 

األمريكي«.

احلكم أمام التحدي...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

فرصة زمنية القرار قانون انتخاب جديد ال يزال معظم املؤشرات 
يؤكد الصعوبة الكبرية اليت تعرتض التوصل اليه.

السفراء  اىل  املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  نقله  ما  ان  والواقع 
أكدا  احلريري  وسعد  عون  ميشال  الرئيسني  ان  من  األوروبيني 
يف اجللسة االخرية جمللس الوزراء ان قانون انتخاب جديدا سيتم 
التوصل اليه قبل نهاية شباط احلالي أدرجته اوساط سياسية بارزة 
املخاوف  اطار تهدئة  االزمة  يف  اجلارية حول  باملشاورات  معنية 
الداخلية واخلارجية اليت بدأت بإشاعتها احتماالت اتساع املواجهة 
السياسية حول قانون االنتخاب كما اتساع احتماالت جتاوز املهل 
النيابية وتاليا الدفع حنو استعجال  القانونية للتحضري لالنتخابات 

تسوية لقانون االنتخاب.
وكشفت االوساط البارزة ان ال وجود بعد الرضية واقعية ميكن بناء 
رهانات ثابتة واجيابية عليها لتوقع االتفاق على قانون جديد على 
رغم كل ما اشيع وقيل يف هذا السياق . اذ ان ما يشاع عن نفض 
الغبار عن مشروع حكومة الرئيس جنيب ميقاتي ليس جديدا بل بدأ 
عقب سقوط املشروع املختلط يف االجتماع الرباعي ولكن مشروع 

حكومة ميقاتي دونه عقبات تتجاوز عقبات املشروع املختلط.
وليس معروفا بعد ما اذا كانت استجابة الرئيس عون يف اجللسة 
االخرية جمللس الوزراء لطلب وزراء القوات اللبنانية عقد جلسات 
متعاقبة جمللس الوزراء لدرس ملف قانون االنتخاب سترتجم بسرعة 
قبل التوصل يف الكواليس اىل حد ادنى من التصورات اليت تلتقي 
عليها القوى السياسية لئال ينتقل اخلالف بقوة اىل جملس الوزراء 
ويعطل قدرته على التفاهم. ولكن االوساط تؤكد يف املقابل ان 
مثة استنفارا سياسيا غري مسبوق رمبا يكون بدأ وستتصاعد وتريته 
يف االيام املقبلة تباعا مبا ميكن معه توقع دعوة الوزراء اىل جلسات 
الوزراء اعتبارا من اخلميس املقبل ختصص مللف  مفتوحة جمللس 
املوازنة  مشروع  الوزراء  جملس  درس  بعد  اي  االنتخاب،  قانون 
واختاذ القرار الالزم حياله يف اجللستني املقررتني االربعاء املقبل 
. واىل ان تتضح االلية احلكومية لوضع أزمة قانون االنتخاب على 
بإمكانات  ملحوظا  تفاؤال  االوساط  تبدي  الوزراء ال  مشرحة جملس 
التوصل سريعا اىل احلل العجائيب املنتظر ، علما انها لفتت اىل 
ان الضغوط الديبلوماسية املتصاعدة القرار قانون جديد او اللتزام 
اجراء االنتخابات يف مواعيدها ايا يكن القانون بدأت تكتسب بعدا 
مع  بدأت  اليت  ومسريته  السياسي  االستقرار  على  بالقلق  مشوبا 
انتخاب رئيس اجلمهورية . وتشري االوساط اىل ان مبعث القلق 
ال يقف فقط عند تداعيات اخلالفات الداخلية حول قانون االنتخاب 
الواليات  بني  بدأت  اليت  احلادة  املواجهة  بتداعيات  يتصل  وامنا 
غري  او  مباشرة  تأثريات  من  ترتكه  ان  وما ميكن  وإيران  املتحدة 

مباشرة على لبنان .
 ولذا فان التوصل اىل تسوية لقانون االنتخاب او اىل أي خمرج 
توافقي هلذه االزمة يكفل اجراء االنتخابات يف موعدها او يف موعد 
لبنان  مؤجل اىل امد قصري حمدود سيشكل املعرب احلتمي حلماية 
فان  وإال  قد حتصل  سلبية  تطورات  الي  اخلارجية  التداعيات  من 
جممل الواقع اللبناني سيعود أسريا للمتاهات والعواصف االقليمية 

والدولية.

تتـمات
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متفرقات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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نظرًا  األخرى؛  األطعمة  بني  من  كبرية  بشعبية  السمك  حيظى 
الحتوائه على كمية كبرية جدًا من األمحاض الدهنية واألوميغا، 

باإلضافة إىل أنه غين جدًا بالربوتني.

حسنًا، هل تنتبهون بشكل كاٍف عند اختياركم لألمساك؟

االعتبار؛  يف  أخذها  جيب  اليت  اهلامة  التنبيهات  بعض  هناك 
أجل  من  وحتضريها  األمساك  شراء  عند  أضرار  أي  لتفادي 

الطعام وهي كاآلتي:

1. لون السمكة

أو األمساك احلية طبقة  الطازجة  غالبًا ما يكون على األمساك 
المعة على اجللد من اخلارج، باإلضافة إىل لون اجللد، فإذا كان 

يتميز بالنضارة فإنها حتمًا تكون طازجة.

2. عيون السمكة

عيون السمك الطازج تكون براقة والمعة، أما غري الطازج تكون 
عيونه غائرة وباهتة، وعند الضغط عليها قلياًل تفقد حيويتها 

ثم تنفجر.

3. جلد السمكة

من أهم األشياء اليت جيب أخذها يف االعتبار عند شراء األمساك، 
أن يكون جلدها مشدودًا، إذ أن السمك غري الطازج غالبًا ما 

يكون جلدُه مرتهاًل.

4. حلم السمكة

بالتأكيد تقومون بالضغط على األمساك من األعلى عند شرائها، 
وبعد رفع الضغط عنها إذا عاد اللحم إىل وضعه الطبيعي فورًا 
فإنه طازج، أي جيب أن يكون مطاطيًا، أما إذا مل يعد وترك 

حفرة مكان الضغط فمن املؤكد أنه غري طازج.

5. ذيل السمكة

جيب أن نعري ذيل السمك اهتمامًا؛ النه يعترب من الطرق األخرى 
ملعرفة ما إذا كان السمك طازجًا أم ال.

وجيب أن يكون ذيل السمكة منحدرًا، وأن يتحرك بسالسة إىل 
اليمني وإىل اليسار، أي يكون رخوًا ولزجًا.

6. خياشيم السمكة

جيب أن تكون خياشيم السمكة أيضًا المعة وبراقة، وأن تتميز 
باللون األمحر، فإذا كانت كذلك فإنها طازجة وموثوق بها.

 4 أطعمة جتميدها أفضل من  6 عالمات تكشُف السمك الطازج من غريه
تناوهلا طازجة

تتفضل الكثري من األمهات وربات املنازل شراء األطعمة اجملمدة 
ألنها تكون مقطعة ويتم غسلها وتنظيفها مسبًقا وجاهزة للتحضري 
يف أي وقت. مما يغنيهن عن القيام بكثري من املراحل وخباصة 

لدى تواجد األطفال يف املنزل، 

لكن البعض اآلخر من النساء يتفادى شراء األطعمة اجملمدة وخباصة 
الفواكه واخلضروات ألنها تفقد غذاءها بشكل كامل لدى جتميدها 

على األقل حبسب إعتقادهن.

سنفاجئك ببعض األطعمة اليت يفضل شراؤها جممدة:

اجلزر: اجلزر من أكثر األطعمة املغذية واملفيدة ألطفالك ألنه حيتوي 
على عدد كبري من مضادات األكسدة و«البيتا كاروتني« واليت 
التضرر  من  البشرة  ومحاية  النظر،  حتسني  على  بقدرتها  تعرف 
والشوائب، فضال عن الوقاية من أمراض عدة. تناول اجلزر طازجا 
مفيد جًدا لكن لدى جتميده حيتفظ بكل هذه الفوائد وال خيسرها 

مع الوقت.

غنية  ألنها  األخرى  والربوتينات  للحوم  نباتي  بديل  هي  البازالء: 
بالربوتني واأللياف واملغذيات الدقيقة، اال أن جتميدها يساهم يف 

اإلحتفاظ بكل هذه املنافع.

السبانخ: تناول السبانخ طازجة خيار ممتاز اذا قررت تناوهلا من 
املغذيات  من  جزًءا  ختسر  العملية  هذه  أثناء  أنها  اال  طهو  دون 
املتواجدة فيها. أما يف حال جتميدها فهي لن ختسر من مغذياتها 

أثناء الطهو امنا املاء فقط.

بغري  تكون  عندما  لكن  طازجة،  تناوهلا  لدى  أكثر  مغذية  الذرة: 
مومسها فأنت أمام خيارين، تناوهلا إما معلبة أما جممدة، لذا فعوضا 
يكون  حافظة ومضرة،  مواد  على  معلبة حبيث حتتوي  تناوهلا  عن 

تناوهلا جممدة اخليار األنسب لك.

اخلرب  هذا  إليك  الزائد،  وزنك  لتخسر  قاسية  تتبع محية  إذا كنت 
السار. يكفي أن تشاهد أفالم الرعب لكي حترق عددًا ال بأس به 

من السعرات احلرارية.

 فقد توصلت دراسة أجريت يف جامعة ويستمينسرت يف بريطانيا 
إىل أن مشاهدة هذه األفالم تساعد على حرق عدد من السعرات 
أو  اهلوائية  الدراجة  الذي ميكن خسارته عند ركوب  يساوي ذلك 

القيام باألعمال املنزلية. 

والحظ الباحثون أن عدد السعرات اليت خسرها أشخاص شاركوا يف 
الدراسة تراوحت بني 158 و184، تبعًا لشّدة اخلوف الذي شعروا به 
عند مشاهدتهم أفالم رعب. وأظهرت النتائج أن تلك األفالم تسبب 
الدم  وتدفق  القلب  عدد ضربات  وزيادة  النبض  مستوى  ارتفاع 
إليه، وبالتالي زيادة نسبة األدرينالني، ما يسمح حبرق السعرات 

احلرارية وخسارة الوزن. 

اجلسوا أمام شاشة التلفاز خلسارة 
الوزن يف أقل من ساعتني

واسع  بشكل  تستعمل  اليت  األسود  الشاي  أكياس  أن  يبدو 
من  جمموعة  حذرت  فقد  نعتقده.  الذي  باألمان  ليست  عامليًا 
العلماء األملان من أنها حتتوي على مواد مضرة بصحة اإلنسان 

حتى إنها قد تسبب السرطان.

جامعة  من  باحثون  بها  قام  دراسة  توصلت  التفاصيل،  ويف 
على  حتتوي  تلك  الشاي  أكياس  أن  إىل  األملانية  »إمرباليد« 

مواد قد تسبب السرطان.

عن  احلياة  صحيفة  نقلته  ما  حبسب  الدراسة  تلك  وأظهرت 
أنواع الشاي اليت مشلتها  دورية »ساينس ديلي«، أن مجيع 
الدراسة وتضم 6 أنواع، 3 منها من الشاي الرخيص و3 من 
الشاي الباهظ الثمن، أظهرت أنها تضم على األقل 4 أنواع من 
املبيدات احلشرية. ووجدت ما ال يقل عن 10 أصناف من هذه 

املواد الضارة يف نوع واحد من الشاي.

أما السبب أو املشكلة احلقيقية، فتكمن يف الورق املستخدم، 
إذ حيتوي على مادة )Epichlorohydrin(، املستخدمة يف 

صناعة الورق والبالستيك واملبيدات احلشرية.

ويبدو أن احلل األنسب، استعمال الشاي »غري املوضب يف 
أكياس«، ألنه وحبسب الباحثني فقد تبني أن أكياس الشاي 
أو حتديدًا تلك املادة املصنوعة منها األكياس تتحول إىل مادة 
مسرطنة تسمى Mcpd-3 وتعد مشكلة جديدة يف قطاع الغذاء 

العاملي، مبجرد مالمستها للماء.

 أكياس الشاي.. قنبلة موقوتة

فوائد البصل مذهلة رغم رائحته املزعجة

يعاني معظم األشخاص من نزالت الربد واإلنفلونزا يف فصل 
الشتاء نظًرا إلنتقال الفريوسات.

ويف هذا السياق، كشف موقع »Evo nEws« عن طريقة 

 أكياس الشاي.. قنبلة موقوتة

ومن  سريع،  بشكٍل  اإلنفلونزا  لطرد  سهلة 
دون أي مضادات كيميائية.

ويكتمل سّر العالج بإستخدام البصل، املعروف 
من  التخّلص  على  وقدرته  الصحية  بفوائده 
رائحته  من  الرغم  على  األمراض،  من  العديد 

الكريهة.

كّل ما عليك فعله، هو تقطيع البصل، وتوزيع 
الغرف،  مجيع  ويف  املنزل  أرجاء  يف  القطع 
جانب  اىل  وحتديًدا  النوم،  غرف  وخصوًصا 

السرير.
امتصاص  على  املوّزعة  القطع  هذه  وتعمل 
منعها  وبالتالي  اجلو،  يف  املنتشرة  اجلراثيم 

من دخول جسم األفراد.

من  البصل  العاملية  الصّحة  منظمة  وصّنفت 
اهلوائية  لإللتهابات  الطبيعية  العالجات  أهّم 

والتنفسية والّسعال.
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تســلية
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نــجوم

لالستمتاع  املثلج  الشتاء  موسم  العرب  النجوم  بعض  استغّل 
بطقسه البارد، فقاموا بنشر صورهم مع عائالتهم وأصدقائهم 
على مواقع التواصل االجتماعي، اليت يظهرون فيها على الثلج 

يف بلدان تتميز مبواسم التزجل، خباصة لبنان.
وتظهر الصور النجم هاني شاكر وقد اختار لبنان الذي يعتربه 

 نـجوم العالـم الـعربي يستمـتعون عـلى الـثلج يف لبنان

 2017 شــباط   11 Saturday 11 February 2017السبت 

وثلوجه  البارد  بطقسه  عائلته  مع  لالستمتاع  الثاني،  بلده 
يف  استمتعت  اليت  الرازق  عبد  غادة  النجمة  كذلك  الغزيرة، 

ربوع لبنان مبوسم التزجل برفقة أحفادها.
أما جنوم لبنان فيقصدون مواسم التزجل داخل بلدهم كما فعل 
الصورة  يظهر يف  حيث  أصدقائه،  برفقة  عالمة  راغب  النجم 

أعاله يلعب »الطاولة« مع صديقه، وكذلك اإلعالمية اللبنانية 
كارال حداد اليت قصدت منطقة فاريا اجلبلية املشهورة مبوسم 
املفضلة  التزجل  لعبة  وممارسة  لالستمتاع  ابنتها  مع  التزجل 

لديها.
تابعوا الصور أعاله وشاهدوا جنوم العامل العربي على الثلج.

باسكال مشعالني

نانسي عجرم برفقة زوجها فادي الهاشم

درة التونسية عادت اىل الطفولة على الثلوج

دوللي عياش تلهو  بكرة الثلج على جبال لبنان

سلمى رشيد برفقة صديقتني على الثلوج

راغب عالمة

هاني شاكر وزوجته

مادلني طرب على الثلوج

كارال حداد وابنتها تلعبان على الثلج يف منطقة فاريا الجبلية

غادة عبد الرزاق
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The Coalition’s support 
has collapsed to the low-
est level since Malcolm 
Turnbull toppled Tony 
Abbott as prime minister, 
with the government trail-
ing Labor by 46 to 54 per 
cent in two-party terms as 
parliament resumes amid 
increasing voter disillu-
sionment about the major 
parties.
The first Newspoll for the 
year, taken exclusively 
for The Australian, re-
veals a record 29 per cent 
of people would not give 
their first preference vote 
in the House of Represen-
tatives to the Coalition or 
Labor.
After revelations about 
the stunning phone call 
between Mr Turnbull and 
Donald Trump over refu-
gees, a cabinet reshuffle 
forced by the resignation 
of Sussan Ley and an 
expenses scandal, com-
plaints about changes 
to the pension and Cen-
trelink debt recovery, and 
debate about the Prime 
Minister’s $1.75 million 
donation to the Liberal 
Party, the Coalition’s pri-
mary vote has tumbled 
four points over the sum-
mer holidays to 35 per 
cent.
It last dropped this low 
exactly two years ago 
when Mr Abbott faced 
the “empty chair” move 
to spill his leadership in 
the wake of his decision 
to give a knighthood to 
Prince Philip. When Mr 
Turnbull launched his 
challenge against Mr Ab-
bott in September 2015 

Newspoll: Hanson on the rise as Coalition support dives

the Coalition’s primary 
vote was 39 per cent.
At 35 per cent, the gov-
ernment’s primary vote is 
down seven points since 
the July 2 election. It is 
also the first time since 
August 2015 that it has 
been lower than Labor’s 
primary vote.
But the Newspoll survey 
of 1734 people taken from 
last Thursday to Sunday 
shows there has been no 
gain for Labor or lift for Bill 
Shorten, with the ALP’s 
primary vote unchanged 
at 36 per cent since early 
¬December and a drop in 
personal support for the 
Labor leader.
The Greens are also un-
changed at 10 per cent.
Support has surged for 
independents and minor 
parties from 15 to 19 per 
cent. Within this group 
Pauline Hanson’s One 
Nation has a national pri-
mary vote of 8 per cent, 
which is the same level 
of support it achieved at 
the 1998 federal election. 
Senator Hanson yester-
day talked up her hopes 
of One Nation one day 
forming government.
National support for the 
Nick Xenophon Team is 
at 2 per cent, although 
it is about 20 per cent in 
South Australia.
Based on preference 
flows from the last elec-
tion, Labor enjoys a mas-
sive two-party-preferred 
lead of 54 per cent to the 
Coalition’s 46 per cent. 
This is the seventh con-
secutive Newspoll where 
Labor has been in front 

and the worst result for 
the government under Mr 
Turnbull’s leadership.
Labor last held a lead this 
large in Newspoll on the 
weekend ¬before Mr Turn-
bull launched his suc-
cessful leadership chal-
lenge when he declared 
the need for “a different 
style of leadership” and 
said the party was unable 
to break the trajectory of 
losing 30 consecutive 
Newspoll surveys.
Newspoll shows some 
positive news for Mr Turn-
bull who has continued 
his dominance over Mr 
Shorten as better prime 
minister with his standing 
improving one point to 42 
per cent as the opposition 
leader’s support fell two 
points to 30 per cent.
Mr Shorten has never 
been ahead of Mr Turn-
bull on this measure, but 
two years ago the Labor 
leader had an extraordi-
nary lead over Mr Abbott 
of 48 to 30 per cent and 
in their final comparison 
¬before Mr Abbott was 
rolled, Mr Shorten led by 
41 to 37 per cent.
However, the poll con-
firms the growing dissat-
isfaction with both lead-
ers, with 28 per cent of 
voters saying they did not 
prefer either man as prime 
minister — the highest 
uncommitted level in 19 
years. Last month The 
Australian revealed Mr 
Turnbull and Mr Shorten 
had been judged by vot-
ers as the least desirable 
pair of combatants vying 
for the leadership of the 
country in more than 20 
years.
Mr Turnbull, who said he 
had fought for Australia’s 
interests and stood his 
ground against Mr Trump, 
saw his personal support 
inch up. Satisfaction with 
his performance rose one 
point to 33 per cent while 
dissatisfaction fell one 
point to 54 per cent. Mr 
Turnbull’s net satisfac-
tion rating improved from 
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minus 23 points before 
Christmas to minus 21 
points. This time last year 
it was positive 22 points 
and had been as high as 
38 points soon after he 
became Prime Minister.
Mr Shorten’s standing 
has ¬deteriorated over 
the summer break, with 
satisfaction with his 
performance down two 
points to 32 per cent and 
dissatisfaction up three 
points to 54 per cent. 
His net satisfaction rat-
ing worsened from minus 
17 points to minus 22 
points, although this time 
last year his ranking was 
minus 35 points.
Mr Turnbull dodged a 
question by Laurie Oakes 
last night on the Nine 
Network’s 60 Minutes 
program about ¬wheth-
er he was “in a hole 
politic¬ally”. But when 
pressed whether he had 
done any self-examina-
tion or made mistakes 
the Prime Minister said: 
“We all reflect on what we 
do and how we can im-
prove.”
He rejected the percep-
tion he was weak, saying 
he was “strong and forth-
right and determined” and 
said he was “focused on 
delivering for Australians 
and what I set out is our 
agenda for this year and 
what we’re going to deal 
with is ¬energy prices”.
Mr Shorten heaped criti-
cism on the government, 
calling it “hopelessly di-
vided and dysfunctional” 
and led by a Prime Minis-
ter desperate to cling to 
his job.
“This has been the worst 
summer for a government 
in memory — even worse 
than when Tony Abbott 
knighted Prince Philip,” 
he said. “By contrast, 
Labor and I have been 
listening to Australians 
and outlining our plans to 
see more Australians get 
the skills they need for a 
good job. For Labor and 
for me, the No

PRIME Minister Malcolm 
Turnbull has apparent-
ly “dropped a surprise 
bombshell” on MPs after 
announcing he will cut a 
generous retirement enti-
tlement scheme towards 
federal MPs.
The Life Gold Travel 
Pass, as it is known, will 
be axed immediately, ac-
cording to The Australian, 
which has left those close 
to retirement furious after 
expecting to enjoy the 
perks, which include free 
business class travel.
Approximately 200 for-
mer MPs are said to be 
affected by the changes, 
saving Australian taxpay-
ers $1.5 million per year.
Mr Turnbull told MPs 
their priorities were “out 
of touch” during a party 
room meeting, according 
to the Fairfax Media.
Despite the perk still be-
ing available to former 
prime ministers, Mr Turn-
bull has announced he 
would not use it.
The move comes after the 
latest scandal involving 
former minister Sussan 
Ley, who was forced to 
resign after claiming tax-
payer funded travel for 
personal business.
Mr Turnbull announced 
he would introduce an 
independent agency to 
investigate and report of 
MPs monthly spending.
According to The Austra-
lian, the Gold Pass has 
cost taxpayers $17.2 mil-
lion since 2001.
Tony Abbott promised to 
axe the scheme nearly 
three years ago but was 

put on the backburner 
until now.
The number of return 
flights MPs could claim 
was reduced to 25 in 
2002 and again in 2012 
to just 10.
Julia Gillard made more 
changes in 2012, scrap-
ping it for all MPs retiring 
after 2012.
In November last year, 
Special Minister of State 
Scott Ryan delayed the 
move “until early 2017” 
due to “the government 
busy legislative agenda”.
“Due to the government’s 
busy legislative agenda 
it may not be possible 
to progress this legisla-
tion within the final days 
remaining in this parlia-
mentary year,” he said.
The Life Gold Pass was 
first introduced in 1918 
to provide rail travel to 
members of parliament.
It later evolved to become 
more commonly used 
as a scheme for former 
senators and members, 
and their spouses, to jag 
free business class trips 
for life.
Members who had spent 
six years in the ministry, 
as speaker or as leader 
of the opposition, or 25 
years on the backbench 
have always been entitled 
to the benefit.
In 2015 it was revealed 
Former federal MP Pe-
ter Slipper spent almost 
$15,000 on taxpayer-
funded travel from Janu-
ary to June 2015.
New figures published by 
the Finance Department 
showed Mr Slipper, the 
former Speaker, topped 
the list of spending by 
ex-MP life gold pass hold-
ers.
“This is a politically toxic 
entitlement that has to 
go,” Senator Nick Xeno-
phon told the Herald Sun 
in 2014.
“There is no justification 
for it. It has to go.
“It is just completely un-
tenable that such thing 
exists.”

Malcolm Turnbull axes Life 
Gold Pass, angering MPs

Hanson

Turnbull
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SENATOR Cory Bernardi 
has confirmed he re-
signed from the Liberal 
Party this morning.
Mr Bernardi said that af-
ter holding membership 
of the party spanning his 
adult life, it had been a 
“very difficult decision” 
for him.
“Perhaps the most dif-
ficult one of my political 
life,” he said.
In a speech to the Senate 
on the first sitting day of 
the year, Mr Bernardi said 
he was both reluctant and 
relieved.
“Reluctant because this 
decision has weighed 
heavy on my heart, but re-
lieved because while it is 
difficult, I believe it is the 
right thing to do.”
“As the sea through 
which we sail become 
ever more challenging, 
the respect for the values 
and principles that have 
served us well seem to 
have been set aside for 
expedient, self-serving, 
short-term ends. That ap-
proach has not served 
our nation well.”
Mr Bernardi said the body 
public was failing the 
people of Australia.
“The level of public dis-
enchantment with the 
major parties, the lack of 
confidence in our politi-
cal process and the con-
cern about the direction 
of our nation is very, very 
strong.
“This is a direct product 
of us, the political class, 
being out of touch with 
the hopes and aspirations 
of the Australian people.”

Mr Bernardi said he 
would begin a new politi-
cal movement.
“It really is time for a bet-
ter way. For a conserva-
tive way,” he said.
“So today I begin some-
thing new, built on endur-
ing values and principles 
that have served our na-
tion so well for so long.
“It is a political movement 
of Australian Conserva-
tives. A community of in-
dividual Australians who 
will share their unique 
gifts and talents to chart 
a better way for our na-
tion.”
He said the movement 
would be united by the 
desire to create stronger 
families, to foster free-
dom of speech, to limit 
the size and scope and 
reach of government 
while seeking to rebuild 
confidence in civil soci-
ety.
“We will give hope to 
those who despair at 
the current state of Aus-
tralian politics and who 
demand a better way for 
themselves, for their chil-
dren and for the nation,” 
he said.
“The journey ahead will 
not be for the faint of 
heart, but worth while 
ventures rarely are and 
every journey begins with 
a first step.”
In response, Liberal Sen-
ator George Brandis said 
Mr Bernardi’s resignation 
was not a very conserva-
tive thing to do and the 
Liberal Party was disap-
pointed.
“Only seven months ago 

Cory Bernardi resigns from the Liberal Party
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Senator Bernardi was 
elected by the people of 
South Australia to serve 
in the Senate as a Lib-
eral senator,” Mr Brandis 
said.
“There was no need for 
him to take this course 
because, as the former 
prime minister, Mr How-
ard, famously said, the 
Liberal Party is a broad 
church. It can accommo-
date people like Senator 
Bernardi and it can ac-
commodate people of 
more moderate views.”
He said breaking a prom-
ise to electors was a poor 
way to begin.
“What Senator Bernardi 
has done today is not a 
conservative thing to do 
because breaking faith 
with the electorate, break-
ing faith with the people 
who voted for you, break-
ing faith with the people 
who have supported you 
through thick and thin 
for years and, indeed, de-
cades is not a conserva-
tive thing to do,” he said.
“Nevertheless, as I said, 
Mr President, we will 
continue to treat Sena-
tor Bernardi courteously, 
professionally as a col-
league.”
Asked about criticism 
over the timing of his 
resignation, after he was 
re-elected to the Sen-
ate again last year, Mr 
Bernardi said: “I have 
reflected Liberal values 
since I joined the Liberal 
Party over 30 years ago.”
In a press conference af-

Cory Bernardi has. Picture: Paul Miller/AAP

ter his Senate speech, he 
said he hoped that the 
last election would deliv-
er a positive outcome for 
the people of Australia.
“But what we saw was a 
million votes left the con-
serve party and went to 
alternatives,” he said.
“Some of them represent 
the interests and national 
interests better than oth-
ers.
“My ambition was always 
to bring those people 
back into the tent. I re-
gret over the last seven 
months or so we see more 
of them leaving the tent. 
That says to me there is a 
serious problem.”
While acknowledging that 
some people were going 
to be disappointed, he hit 
back at suggestions he 
had betrayed voters, and 
that only 2000 people 
voted for him below-the-
line.
“Every single Liberal Par-
ty voter and those party 
members knew exactly 
what they were support-
ing,” he said. “My princi-
ples have not changed.”
He said if principles and 
values were predict-
able and forecastable, it 
would alleviate many of 
the concerns that people 
had about the nature of 
politics.
He also criticised the re-
volving door of prime 
ministers and said it was 
a “folly” to condemn the 
Labor party about knifing 
first-term prime ministers 
and then do the same and 

say it was “some sort of 
virtue”.
“I think there is a yearn-
ing for the stability and 
sense of predictability 
that was around during 
the Coalition govern-
ment,” he said.
He also confirmed that he 
would guarantee supply 
for the Turnbull Govern-
ment.
In his speech to the Sen-
ate on the first sitting day 
of the year, Mr Bernardi 
said after holding mem-
bership of the party span-
ning his adult life, it had 
been a “very difficult de-
cision” for him to leave.
“Perhaps the most dif-
ficult one of my political 
life,” he said.
But Mr Bernardi said he 
was both reluctant and 
relieved.
“Reluctant because this 
decision has weighed 
heavy on my heart, but 
relieved because while it 
is difficult, I believe it is 
the right thing to do.”
“As the sea through 
which we sail become 
ever more challenging, 
the respect for the values 
and principles that have 
served us well seem to 
have been set aside for 
expedient, self-serving, 
short-term ends. That ap-
proach has not served 
our nation well.”
Mr Bernardi said the body 
public was failing the 
people of Australia.
“The level of public dis-
enchantment with the 
major parties, the lack of 
confidence in our politi-
cal process and the con-
cern about the direction 
of our nation is very, very 
strong.
“This is a direct product 
of us, the political class, 
being out of touch with 
the hopes and aspira-
tions of the Australian 
people.”
Mr Bernardi said he 
would begin a new politi-
cal movement.
“It really is time for a bet-
ter way. For a conserva-

tive way,” he said.
“So today I begin some-
thing new, built on endur-
ing values and principles 
that have served our na-
tion so well for so long.
“It is a political move-
ment of Australian Con-
servatives.”
He said the movement 
would be united by the 
desire to create stronger 
families, to foster free-
dom of speech, to limit 
the size and scope and 
reach of government 
while seeking to rebuild 
confidence in civil soci-
ety.
Opposition Senate Lead-
er Penny Wong said the 
“extraordinary” resigna-
tion showed the govern-
ment was bitterly divided 
and coming apart at the 
seams. “This resignation 
is a consequence of the 
failure of leadership by 
the prime minister,” she 
said.
Greens leader Richard Di 
Natale was scathing of 
the new independent. “In 
Senator Bernardi we have 
6.5 foot of ego but not an 
inch of integrity. Not an 
inch,” he said.
But the strangest re-
sponse came from former 
Fairfax MP and Palmer 
United Party leader Clive 
Palmer who posted one of 
his infamous “goodbye” 
videos ahead of Mr Ber-
nardi’s resignation. He 
also did videos for former 
Liberal Party leader Tony 
Abbott, former Speaker 
Bronwyn Bishop and for-
mer Queensland Premier 
Campbell Newman.
He followed up with a 
tweet saying: “Cory 
makes me laugh. Cory 
makes me laugh. Cory 
makes me sign. Cory 
makes me sad.”
The government will now 
need the support of nine 
of the 10 independent 
cross benchers to en-
sure any of its legislation 
clears the Senate against 
opposition from Labor 
and the Greens.

Cory Bernardi was given a hat with the slogan “Make Australia Great 
Again” as a present for his birthday.Source:Supplied
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Families will be offered 
an extra two weeks of 
paid parental leave as 
the Turnbull government 
bundles together a raft of 
welfare measures aimed 
at saving hundreds of bil-
lions of dollars.
The government has also 
watered down proposed 
cuts to family tax benefits 
in a bid to secure Senate 
support for its childcare 
reforms.
An earlier move to scrap 
end-of-year payments for 
Family Tax Benefits A and 
B to pay for the child care 
measures was blocked in 
the upper house.
The government has now 
agreed to increase fort-
nightly family tax benefit 
payments by about $20 to 
compensate families for 
the loss of their annual 
supplement.
Social Services Minister 
Christian Porter said ev-
eryone seemed to agree 
the child care package 
was highly desirable.
“While the changes to 
family payments in this 
bill will pay for the (child-
care) package, they will 
also simplify the family 
tax benefit system and 
enable us to provide more 
money on a fortnightly 
basis to those families 
who need it the most,” he 
told parliament while in-
troducing the legislation.
Mr Porter said the govern-
ment had gone back to 
basics to re-work the sav-
ings part of the package 
to make it more palatable 
to Senate crossbenchers.
Other revised and resur-
rected savings measures 
in the bill include:
* Young people would be 
forced to wait a month, 
and made to complete 
a compulsory program, 
before receiving income 
support
* Unemployed people 
aged 22 to 24 would be 
shifted from Newstart to 
Youth Allowance, cost-
ing a single person living 
away from home around 

$90 a fortnight
* Seniors living overseas 
would have their aged 
pensions cut off after 
six weeks, down from 26 
weeks
“Many of the measures 
in this bill have been be-
fore the parliament many 
times and are being intro-
duced today as an exam-
ple of this government’s 
commitment to improve 
the efficiens of our pay-
ments and bring the bud-
get back to balance,” Mr 
Porter said.
Meanwhile, the maxi-
mum number of weeks 
of government-provided 
paid parental leave will be 
increased from 18 to 20 
weeks.
Paid parental leave 
changes would not start 
until nine months after 
the bill passes, so women 
who are already pregnant 
don’t miss out.
Key crossbench senator 
Nick Xenophon said the 
measures were a step in 
the right direction.
But opposition families 
spokeswoman Jenny 
Macklin said families, new 
parents and pensioners 
would be worse off under 
the changes.
Labor would not support 
cuts to family tax ben-
efits.
“We think the government 
is going to hurt millions 
of Australian families with 
these cuts,” she told re-
porters in Canberra.
Families on FTB A would 
be $200 worse off for 
each eligible child, and 
those on FTB B would be 
$350 a year worse off as 
a family.
Pensioners would lose 
their $14-a-fortnight en-
ergy supplement, while 
70,000 new parents 
would be affected by the 
parental leave changes.
“They will have to spend 
either less time at home 
with their newborn baby 
or have their standard of 
living reduced,” Ms Mack-
lin said.

Parental leave sweetener in 
savings blitz

The owners of a defunct 
cafe in country NSW have 
been fined more than 
$500,000 after short-
changing workers and 
forcing some to hand back 
wages under the threat of 
violence and dismissal.
Fares Ghazale, the former 
owner-operator of Canteen 
Cuisine in Albury, which 
closed in 2014, has been 
hit with a $88,810 pen-
alty while his company, 
Rubee Enterprises, was 
fined $444,100, the Fair 
Work Ombudsman said on 
Wednesday.
Two foreign cooks were 
underpaid and then threat-
ened with violence, dis-
missal and the withdrawal 
of visa support unless they 
gave back a substantial 
part of their wages while 
three Australian workers 
were also short-changed, 
the ombudsman said.
The two cooks, on bridg-
ing and skilled work visas, 
were left with as little as 
$6 an hour after being un-
derpaid for 60-hour weeks 
and then being hit with the 
cash-back scheme.
One of the men, who was 
being sponsored by Ru-
bee Enterprises on a 457 
visa, complained, Ghazale 
threatened to “contact im-
migration”.
“If anything happens to my 
business, I will kill you. If 
you complain to anyone, 
I will kill you and cancel 
your visa,” Ghazale said 
according to the employ-
ee’s affidavit in the Federal 
Circuit Court.
Ghazale also threatened to 
cancel support for another 
man’s 457 visa application 
unless he made weekly 
repayments ranging from 
hundreds to thousands of 
dollars.
Ghazale dragged the work-
er by the collar and threat-
ened to punch him after he 
said he could not afford 
the back-payments, which 
continued anyway.
The two men were under-
paid about $30,000 each, 
while an Australian wait-
ress was short-changed 
more than $11,000, a cook 
almost $9000 and an ap-
prentice cook more than 
$6700.
Judge Tom Altobelli sin-

gled out the treatment of 
the foreign workers as 
“grossly exploitative” and 
“particularly saddening”, 
and said neither Ghaza-
le nor his company had 
shown remorse.
He found Ghazale had “de-
liberately exploited the im-
balance of power between 
sponsor and visa holder in 
order to achieve financial 
gain”.
Ghazale admitted he and 
his company gave Fair 
Work inspectors false re-
cords and failed to issue 
pay slips.
He and his company were 
ordered to back-pay al-
most $90,000 in wages 
but couldn’t due to insol-
vency.
The workers will receive 
part of the penalty, which 
is the highest ever im-
posed by Fair Work legal 
action.

NSW cafe fined $500k for ripping 
off staff

NSW Health Minister Brad 
Hazzard admits there>ll 
be incidents in his portfo-
lio and he can’t guarantee 
human errors won’t oc-
cur.
But the man taking over 
the $21 billion health port-
folio says it’s his job to 
ensure they don’t happen 
very often.
«From time to time, with 
the big system that we 
have there will be issues,» 
Mr Hazzard told 2GB on 
Monday.
«But we will be doing ev-
erything we can to make 
sure we head those off.»
Mr Hazzard took over the 
health portfolio last month 
from Jillian Skinner who 
was criticised over her 
handling of a number of 
hospital scandals, includ-
ing the gassing mix-up of 
two newborns last year 
which left one dead and 
the other severely dis-

abled.
The new minister says 
it’s a heavily-used system 
and there are bound to be 
incidents.
«So you can’t guarantee 
absolutely there will be no 
human errors - of course 
there will be.
«But what we need to do 
collectively is ensure ev-
ery effort is made to make 
sure they don’t happen - 
but recognising from time 
to time they might.»
Just a day into his new job 
Mr Hazzard was confront-
ed with another bungle 
from the same hospital 
involved in the gassing 
incident after several ba-
bies were given a poten-
tially ineffective vaccine 
at Bankstown-Lidcombe 
Hospital.
The health minister>s of-
fice referred all media in-
quiries about the bungle 
to NSW Health.

Errors will occur in NSW 
Health: Hazzard

Labor opposes the con-
tentious bill retroactively 
legalising settlements 
built unlawfully on pri-
vate Palestinian land in 
the West Bank, which was 
passed in Israel’s Knesset 
late on Monday. 
This legislation is a coun-
ter-productive step away 
from progressing a two-
state solution. 
Israel’s own Attorney-
General, Avichai Mandel-
blit has called the bill un-
constitutional. 
Labor supports an endur-
ing and just two-state so-
lution to the Israeli–Pales-
tinian conflict, based on 
the right of Israel to live 
in peace within secure 
borders internationally 
recognised and agreed by 
the parties, and reflecting 
the legitimate aspirations 
of the Palestinian people 
to live in peace and secu-
rity within their own state.
Labor has consistently 
expressed the view that 
settlements in the occu-
pied territories that may 
undermine a two-state 
solution represent a road-
block to peace. 
Labor calls on both the Is-

raelis and the Palestinians 
to progress negotiations 
towards a two state solu-

tion and not undertake 
any activities that would 
hinder the peace process. 

LABOR OPPOSES ISRAELI SETTLEMENTS BILL

Victoria will become the 
first state to ban frack-
ing after the opposition 
agreed to support govern-
ment legislation.
Liberal leader Matthew 
Guy and Nationals leader 
Peter Walsh says the bill, 
which returns for debate 
on Wednesday, will pass.
Outside parliament on 
Wednesday, Resources 
Minister Wade Noonan 
said the ban would protect 
Victoria’s agriculture sec-
tor.
“Farmers have made it ab-
solutely clear to me ... the 
greatest commodity in re-
gional and rural Victoria, of 
course, is water, and that’s 
why this fracking ban is so 
important,” he said.
The bill will permanently 
ban all onshore unconven-
tional gas exploration and 
development, including 

hydraulic fracturing, com-
monly known as fracking, 
and coal seam gas.
It also extends the mora-
torium on conventional 
onshore gas exploration 
and development to June 
30, 2020.
Mr Guy told reporters there 
was still a need for “a way 
forward” for offshore 
conventional gas beyond 
2020 to support base load 
power.
The Victorian coalition’s 
support for the legisla-
tion is in conflict with the 
federal stance, with Prime 
Minister Malcolm Turnbull 
and Energy Minister Josh 
Frydenberg against the 
ban.
The Resources Legisla-
tion Amendment (Frack-
ing Ban) Bill 2016 returns 
to parliament on Wednes-
day.

Victoria set to permanently ban fracking
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Malcolm Turnbull has 
called the chairman of 
Australia Post after it was 
revealed its chief execu-
tive takes home a multi-
million pay packet.
Documents published on 
Tuesday showed Ahmed 
Fahour was paid a $4.4 
million salary and a $1.2 
million bonus last finan-
cial year.
A parliamentary commit-
tee revealed the salaries 
of Mr Fahour and senior 
Australia Post execu-
tives, saying there were 
no compelling reasons for 
the details to be kept from 
public scrutiny.
The documents showed 
another five executives, 
who haven’t been named, 
earned between $1.8 mil-
lion and $1.3 million each.
Mr Turnbull said while 
pay was a decision for 
the board, he did speak to 
chairman John Stanhope 
on Wednesday morning 
about Mr Fahour’s pack-
age.
“I think that renumeration 
is too high,” he told re-
porters in Canberra.
Mr Turnbull acknowl-
edged Mr Fahour had a 
big job overseeing a large 
government-owned entity, 
which had improved its 
operating business.
“In my view, I say this as 
someone who spent most 
of his life in the business 
world before I came into 
politics, I think it is a very 
big salary for that job.”
In a chain of correspon-
dence dated after a Sen-
ate committee hearing in 
October, Australia Post 
had argued revealing the 
salaries could expose its 
executives to unwarrant-
ed media and cause brand 
damage.
It preferred to release the 
information on a confi-

PM calls Aust Post chairman over CEO pay

PROPOSED FEDERAL 
CHANGES TO FAMILY 
TAX BENEFITS AND PAID 
PARENTAL LEAVE

* End-of-year supplements 
for Family Tax Benefits A 
and B scrapped.
* Maximum fortnightly 
payments of Family Tax 
Benefit A to be increased 
by $20 for each child aged 
up to 19.
* Single-parent families 
cut off from Family Tax 
Benefit B when their el-
dest child turns 16. They 
will continue to receive 
Family Tax Benefit A for 
each eligible child.
* The government will not 
proceed with plans to re-
duce Family Tax Benefit 
B payments for single-
parent families whose 
youngest child is aged 
between 13 and 16.

* The energy supplement 
provided to new welfare 
recipients will be aban-
doned.
Paid Parental Leave:
* The maximum number 
of weeks of government-
provided paid parental 
leave increased from 18 
to 20 weeks.
* Parents will have their 
government-provided 
paid parental leave limit-
ed to 20 weeks in combi-
nation with any employer-
funded scheme.
* Eligibility tests will be 
changed to allow workers 
such as casual teachers 
and women in building, 
racing and mining to join 
the system for the first 
time.
* Employers will no longer 
act as paymasters for the 
government’s paid paren-
tal leave scheme.

Family benefit and paren-
tal leave changes
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Cory Bernardi believes his 
decision to quit the Liber-
al Party might strengthen 
government MPs’ support 
for Malcolm Turnbull.
The outspoken senator, 
who has moved to the 
cross bench to form the 
Australian Conservatives, 
insists defecting was the 
toughest path he could 
have chosen, denying his 
decision will destabilise 
the prime minister’s lead-
ership.
“That’s up to Liberal Party 
colleagues. It also could 
strengthen them around 
him,” he told ABC radio 
on Wednesday.
Mr Turnbull said Senator 
Bernardi should resign 
from the upper house, 
especially because he’s 
talked about the impor-
tance of keeping faith 
with the electorate.
Only seven months ago 
the people of South Aus-
tralia elected him for a 
six-year term as a Liberal 
senator, he told reporters 
in Canberra.
“So the honourable thing 
for Cory to do is to resign 
for the Senate and run 
again at the next election 
as an independent.”
Cabinet minister Chris-
topher Pyne - previously 

a fierce factional rival of 
Senator Bernardi - em-
phatically backed calls 
for the renegade to resign 
and re-contest his seat as 
an independent.
“He would never have 
been elected if he wasn’t 

My exit could help Turnbull: Bernardi
on the party ticket,” Mr 
Pyne told Adelaide radio 
station FiveAA.
“If Cory is so popular as 
he seems to think that he 
is, he would apparently 
easily get re-elected as an 
independent.”

dential rather than public 
basis.
But committee chair 
James Paterson wrote 
back to the company on 
Tuesday informing it the 
documents would be pub-
licly released.
“Any potential issues of 
personal safety and se-
curity do not appear to 
be compelling reasons to 
withhold publication,” he 
said.
Senator Paterson said Mr 
Fahour’s salary effective-

ly made him the nation’s 
highest paid public ser-
vant.
Crossbench senator Nick 
Xenophon praised Sena-
tor Paterson for disclos-
ing the salaries.
He noted Mr Fahour’s re-
muneration more than 10 
times that paid to Prime 
Minister Malcolm Turn-
bull.
“I think a lot of people will 
scratch their heads on that 
one,” he told ABC TV.
Labor senator Doug Cam-

eron questioned whether 
the executive payouts 
were value for money, 
adding Australian bosses 
were generally overpaid.
“They try and push Ban-
gladesh wage rates and 
conditions for their work-
ers but Wall Street pay 
and conditions for the ex-
ecutives,” he said.
Cabinet minister Matt 
Canavan said Mr Fahour 
would likely face further 
questions at his next Sen-
ate estimates committee 

The future of one of Mal-
colm Turnbull’s ministers 
is under a constitutional 
cloud, due to concerns 
one of his real estate ar-
rangements could dis-
qualify him from Federal 
Parliament.
In circumstances that 
echo the Bob Day case 
currently before the High 
Court, experts believe 
Assistant Health Minis-
ter David Gillespie could 
have an indirect financial 
interest in the Common-
wealth - grounds for re-
moval from federal office 
under section 44(v) of the 
constitution.
Dr Gillespie owns a small 
suburban shopping com-
plex at Lighthouse Beach 
in Port Macquarie, on the 
NSW north coast. One of 
the shops is an outlet of 
Australia Post – a govern-
ment-owned corporation.
The Nationals MP says 
he and his wife, through 
their company Golden-
boot, lease the space to 
a local woman who is an 
Australia Post licensee – 
meaning he has no direct 
financial link to the postal 
service.
“I have no leases or deals 
with Australia Post,” Dr 
Gillespie told Fairfax Me-
dia.
But UNSW constitutional 
law expert George Wil-
liams believes Dr Gillespie 
could still be in trouble 
– particularly if the High 
Court settles on a broad 
definition of “indirect pe-
cuniary interest” in the 
Bob Day test case.
In that scenario the gov-
ernment should seek “ur-
gent legal advice” about 
Dr Gillespie’s eligibility, 
he says.
“This does raise ques-
tions, there’s no doubt 
about that,” Professor 
Williams said. “These ar-
rangements could cer-
tainly constitute an indi-
rect pecuniary interest. I 
think there is an arguable 
case here.”
If Dr Gillespie was referred 
to the High Court and sub-
sequently disqualified it 

would spark a byelection 
in his seat of Lyne.
The Nationals would be 
likely to retain the seat 
but it would still be an 
enormous political head-
ache for Prime Minister 
Malcolm Turnbull.
Constitutional law ex-
pert Anne Twomey, from 
the University of Syd-
ney, agrees the outcome 
of the Bob Day case will 
be critical in determining 
whether arrangements 
such as Dr Gillespie’s are 
allowed.
“It will depend very much 
upon the principles the 
court applies,” Professor 
Twomey said.
“For example, it might 
limit the application of the 
provision to cases where 
there is a risk of the gov-
ernment using the pecu-
niary interest to influence 
the member or where the 
member is using his or 
her office to obtain bene-
fits from the government.  
We will not know until the 
Day case is decided.”
However Professor 
Twomey says contracts 
that don’t personally in-
volve the MP are less like-
ly to breach section 44(v) 
“as it would not be likely 
to fall within the mischief 
that the provision was di-
rected at”.
Section 44(v) of the con-
stitution says any person 
who “has any direct or 
indirect pecuniary inter-
est in any agreement with 
the Public Service of the 
Commonwealth otherwise 
than as a member and in 
common with the other 
members of an incorpo-
rated company consisting 
of more than 25 persons 
shall be incapable of be-
ing chosen or of sitting as 
a senator or a member of 
the House of Representa-
tives”.
The section is an anti-
corruption measure, de-
signed to stop people 
sitting in Parliament and 
at the same time making 
money through contracts 
with the Commonwealth. 
But it’s also imprecise, 

and the limits of what’s 
meant by “indirect pecu-
niary interest” have never 
been tested by the full 
bench of the High Court.
The court is consider-

ing whether former Fam-
ily First senator Bob Day 
was ineligible to be elect-
ed because he had an 
indirect financial interest 
over a taxpayer-funded 

David Gillespie, a Turnbull government minister, under constitutional cloud
electorate office leased 
to the Department of Fi-
nance. The government 
was given legal advice his 
arrangements could have 
breached the section.

The case returned to 
the High Court on Tues-
day. Comment on Dr 
Gillespie’s case has been 
sought from Attorney-
General George Brandis.
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The Turnbull govern-
ment has moved closer 
to victory on its signature 
childcare package by wa-
tering down proposed 
cuts to family payments 
and extending the tax-
payer-funded paid paren-
tal leave scheme.
The government will on 
Wednesday introduce a 
bill into Parliament con-
taining both its childcare 
and family tax benefit 
changes.
Find out how the govern-
ment’s changes to child-
care rebates, paid paren-
tal leave and family tax 
benefits affect you. Cour-
tesy ABC News 24. 
Key crossbencher Nick 
Xenophon said the gov-
ernment was moving in 
the “right direction” and 
One Nation leader Pau-
line Hanson indicated her 
support.
The government is push-
ing ahead with plans to 
abolish family tax benefit 
supplements worth up 
to $726 a year per child, 
but will soften the blow 
by increasing fortnightly 
payments for those on 
Family Tax Benefit Part A 
by up to a $20 a fortnight 
per child.

The government is also 
ditching plans to remove 
Family Tax Benefit B pay-
ments for families when 
their youngest child turns 
13. Parents will now be 
eligible for the payments 
until their child turns 17.
The savings from social 
security payments are 
worth around $5.5 billion 
over four years while the 
childcare changes will 
cost $1.3 billion. 
The taxpayer-funded pa-
rental leave scheme will 
also be extended from 
18 weeks to 20 weeks, 
expected to provide an 
extra two weeks leave to 
around 100,000 families.
Parents who receive paid 
parental leave from their 
employer will be able to 
top up those payments 
with government-funded 
leave to a combined 20 
weeks. 
The government’s child-
care changes will roll the 
current Child Care Bene-
fit and Child Care Rebate 
into one means-tested 
payment and abolish the 
annual $7500 rebate cap.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull said the chang-
es were a “very big social 
reform”.

Government announces major compromises to secure 
Senate support for childcare package 

Prime Minister Malcolm Turnbull, Minister for Social Services Christian Porter and Minister for Education and 
Training Simon Birmingham. Photo: Alex Ellinghausen 

“What we’re proposing 
- and we’re seeking the 
support of the Senate - 
is reforms that will make 
childcare more affordable 
and more available, espe-
cially for families on low-
er incomes,” he said.
Senator Xenophon, 
whose party’s votes will 
be crucial for the gov-
ernment, said his vote 
was not locked in but 
welcomed the revamped 
package.
“I think philosophically, if 
you replace a supplement 
with increased weekly 
payments, then obvi-
ously that is a step in the 
right direction,” he told 
ABC TV.
Senator Hanson said the 
government was hand-
ing out a “lot of money” 
to families and payments 
need to be cut to reduce 
the national debt.
“We’ve got to rein back on 
our welfare payments,” 
she said.
Labor families spokes-
woman Jenny Macklin 
said the party remained 
opposed to the combined 
package.
 “We think the govern-
ment is going to hurt mil-
lions of Australian fami-
lies with these cuts,” Ms 
Macklin said.
“These cuts will see some 
of the poorest families in 
Australia lose more mon-
ey.
“They will have to spend 
either less time at home 
with their newborn baby 
or have their standard of 
living reduced.”

Prime Minister Malcolm Turnbull during a visit to the Crace Early Learn-
ing Centre in Canberra. Photo: Alex Ellinghausen 

Shadow treasurer Chris 
Bowen has scoffed at 
the Turnbull government 
for allowing a debate on 
its company tax cut plan 
nine months after it made 
a centrepiece of the bud-
get.
Opening debate in par-
liament on Thursday, Mr 
Bowen argued now was 
not the time to deliver big 
business a $50 billion tax 
cut, saying there were 
many other priorities.
“Increasing the deficit by 
$50 billion over the next 
decade is not a plan to re-
duce the deficit,” Mr Bo-
wen said.
The tax plan aims to in-
crementally reduce the 
company tax rate from 30 
per cent to 25 per cent, 
with an initial cut to 27.5 
per cent for businesses 
with a turnover under $10 
million.
Mr Bowen said the cuts 
were forecast to increase 
economic growth by one 
per cent, which would be 
welcome now but won’t 

Finally a debate on business tax cut

The Turnbull government 
has accused Labor of 
misleading Australians 
by comparing new pow-
ers to review foreign visas 
with US President Donald 
Trump’s temporary travel 
ban.
Parliament’s lower house 
on Thursday passed a bill 
that, in part, gives Immi-
gration Minister Peter Dut-
ton the ability to require 
a “specified class of per-
sons” to undergo visa re-
validation checks if it’s in 
the public interest.
The law applies to a 10-
year visa offered to Chi-
nese visitors but states 
the minister could iden-
tify any group based on 
whether they hold a par-
ticular passport, live in a 
particular state, province 
or country, may have trav-
elled through a particular 
area or applied for a visa 
during certain dates.
The opposition fears the 
proposed legislation could 
exclude entire groups 
from living in or travelling 
to Australia based on reli-
gion or nationality.
Labor frontbencher Terri 
Butler told parliament it 
was reminiscent of Mr 
Trump’s “Muslim ban”.
“And that’s why we are so 
concerned about it,” she 
said.
“My constituents would 
not support this idea Min-
ister Dutton should be 
given this virtually unfet-
tered power to do things 
very much reminiscent of 
what’s happening in the 
US at the moment.”
Government backbencher 
Craig Kelly accused Ms 
Butler of inciting division, 
while clarifying Mr Trump’s 
executive order was not a 
ban on Muslims.
“This false description 
and inferring that this is 
something that could be 
done here in Australia can 
actually cause division, 
it causes hatred that’s 
based on a falsehood,” he 
told MPs.
“I would invite her ... to 
apologise to this nation.”

Mr Dutton said the oppo-
sition was overreacting 
after initially supporting 
the bill.
He criticised them for rais-
ing concerns only in the 
past day and not during 
a Senate inquiry last year 
or when his opposition 
counterpart rang him on 
Sunday.
“He has misled the Aus-
tralian public in feigning 
his position in relation 
to this bill and it is a dis-
grace,” the minister told 
parliament.
The laws are designed to 
be used in extreme cases 
- such as an ebola or bird 
flu crisis - to protect Aus-
tralia’s national interest, 
he said.
The government wanted 
the ability to re-examine 
visas during the 10 years, 
such as in cases where 
they committed a crime 
or were put on a terrorist 
watch list.

Dutton defends increased immigration power

actually occur for 20 
years.
With the nation’s triple-A 
rate under threat, it was 
not the time to burden the 
budget further.
Neither does he support 
the idea of “Reagan-
economics” business 
tax cuts trickling down 
through the economy 
and the budget magically 
returning to surplus.
“Well that’s been discred-
ited continually,” he said.
But Liberal MP Ted 
O’Brien noted since 
2001, the Australian tax 
rate had gone from one of 
the lowest in the world to 
among the highest.
The OECD average was 
25 per cent and “way off” 
those in the Asia region.
Not only would a global 
company be less likely 
to invest or expand in 
Australia because of 
high rates, some domes-
tic business could move 
offshore to enjoy more 
competitive taxation, Mr 
O’Brien warned.

Another part of the pow-
ers relates to actions to 
protect the national inter-
est.
“If there was an ebola cri-
sis, a bird flu crisis, if there 
was another Tiananmen 
Square, for example, and 
we saw people that started 
to come in mass numbers, 
then there is the ability 
... for us to put in place a 
suspension until we can 
conduct an orderly migra-
tion process,” Mr Dutton 
told ABC Radio.
“That is perfectly reason-
able in the national inter-
est.”
Labor will seek to have the 
proposed power removed 
from the bill in the Senate, 
to allow other non-contro-
versial changes to pass 
without delay.
One of those relates to the 
expansion of the contact-
less SmartGate immigra-
tion clearance system at 
airports.O’Brien warned.
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