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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

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

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

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

والعديد غريها..

 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

اجلمهورية  رئيس  أكد 
عون،  ميشال  العماد 
مع  صحايف  مؤمتر  خالل 
حممود  الفلسطيين  نظريه 
اىل  وصل  الذي  عباس، 
امس  ظهر  بعد  بريوت، 
»عدم  أن  اخلميس،  االول 
عادل  حل  اىل  الوصول 
للصراع العربي-االسرائيلي 
هو يف أساس ما تعاني منه 
منطقتنا من ختبط واختالل 
استقرار،  وانعدام  توازن 
اصبحت  احلاجة  ان  وعلى 
أكثر من ملحة إلجياد حلول 
وسفك  لألزمات  سياسية 
الدماء املتواصل يف بعض 
ألنها  العربية،  الدول 

وضع  على  قادرة  وحدها 
حِد ملعاناة طالت«.

»املقاربة  أن  اىل  ولفت 
اليت تعتمدها اسرائيل منذ 

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

»تعـبئة« فـي تـركيا ملـواجـهة »انـقالب«

نا بني النسبية والنسبية املستقبل: حزب اهلل خييرّ
عون: مقاربة اسرائيل باستعمال القوة ال توصل للحل 

عباس: الالجئون الفلسطينيون يف لبنان ضيوف

التتمة صفحة 31

احلكومة  وفدا  اجتمع 
سورية  يف  واملعارضة 
جنيف  مفاوضات  اىل 
»وجها لوجه« أمس االول 

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

وقت جترى، حماكمات  يف 
املتهمني  العسكريني 
احملاولة  يف  باملشاركة 
االنقالبية األخرية واالنتماء 
إىل مجاعة الداعية املعارض 
يستمر  غولن،  اهلل  فتح 

حول  والنقاش  اجلدل 
ألي  التصدي  سيناريوات 
حمتمل،  عسكري  انقالب 
من  االستفادة  خالل  من 
)يوليو(  متوز   15 جتربة 

املاضي.

صحيفة  ونقلت 
املعارضة  »مجهورييت« 
أوزينري صهر  أورهان  عن 
طيب  رجب  الرئيس 
على  يعمل  أنه  أردوغان، 

مفاوضات »وجها لوجه« يف جنيف 
واستبعاد »معجزات«

التتمة صفحة 31

مع  صراعها  يف  نشوئها، 
على  تقوم  واليت  العرب، 
حتقق  قد  القوة،  قاعدة 
هلا بعض انتصارات آنية، 
ولكنها ال توصل للحل وال 
من  سالم  فال  للسالم، 
دون عدالة، وال عدالة من 

دون احرتام احلقوق«.
على  عون  الرئيس  وشدد 
الرئيس  دور  »أهمية 
احملافظة  يف  الفلسطيين 
املخيمات  استقرار  على 
لبنان،  يف  الفلسطينية 
بؤرا ملن يبغي  فال تتحول 
الشعب  مآسي  استغالل 
واستثمارها  الفلسطيين، 
واإلخالل  اإلرهاب  يف 

باألمن«.
الرئيس  اكد  فيما 

الرئيس عون مستقبال الرئيس عباس يف قصر بعبدا

القوات  حترير  يشكل 
املوصل  مطار  العراقية 
خطوة  الغزالني،  ومعسكر 
اجلانب  الستعادة  مهمة 
من  املدينة  من  الغربي 
وإنهاء  »داعش«  سيطرة 
عام  أعلنها  اليت  دولته 

.2014
الشرطة  قائد قوات  وقال 
رائد  الفريق  االحتادية 
أمس  بيان  يف  جودت 
اقتحام  يف  »جنحنا  االول: 
مطار املوصل صباح اليوم 
)أمس(، وأجربنا العدو على 
االنسحاب وأحلقنا به خسائر 
عناصر  وأسرنا  فادحة، 
بعضهم  أجنبية  إرهابية 
الروسية«،  اجلنسية  حيمل 
بعد  جاء  »ذلك  أن  وأكد 
مناطق  على  السيطرة 
السكر  ومعمل  الريموك 
احمليط  السكين  واجملمع 
أن  إىل  وأشار  باملطار«، 
والشرطة  ينهار  »داعش 

مبجريات  تتحكم  االحتادية 
املعركة«.

اجليش العراقي حيسم معركة مطار املوصل

قناص عراقي يراقب تحركات »داعش«... قرب  مطار املوصل. )رويرتز(
بأن  آخر  مصدر  وأفاد 

ثالث  خالل  األوىل  للمرة 
مبعوث  وأبلغ  سنوات. 
األمم املتحدة اىل سورية 
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اعــالن

Saturday 25 February 2017

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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لبنانيات

العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
ميشال عون أن »عدم الوصول 
اىل حل عادل للصراع العربي-
أساس  يف  هو  االسرائيلي 
من  منطقتنا  منه  تعاني  ما 
وانعدام  توازن  واختالل  ختبط 
احلاجة  ان  وعلى  استقرار، 
إلجياد  ملحة  من  أكثر  اصبحت 
حلول سياسية لألزمات وسفك 
بعض  يف  املتواصل  الدماء 
وحدها  ألنها  العربية،  الدول 
ملعاناة  حِد  وضع  على  قادرة 

طالت«.
اليت  »املقاربة  أن  اىل  ولفت 
تعتمدها اسرائيل منذ نشوئها، 
واليت  العرب،  مع  يف صراعها 
قد  القوة،  قاعدة  على  تقوم 
انتصارات  بعض  هلا  حتقق 
للحل  توصل  ال  ولكنها  آنية، 
من  سالم  فال  للسالم،  وال 
دون عدالة، وال عدالة من دون 

احرتام احلقوق«.
على  عون  الرئيس  وشدد 
الرئيس  دور  »أهمية 
على  احملافظة  يف  الفلسطيين 
الفلسطينية  املخيمات  استقرار 
يف لبنان، فال تتحول بؤرا ملن 
الشعب  مآسي  استغالل  يبغي 
يف  واستثمارها  الفلسطيين، 

اإلرهاب واإلخالل باألمن«.
الفلسطيين  الرئيس  اكد  فيما 
»الالجئني  ان  عباس  حممود 
األرض  على  الفلسطينيني 
ضيوف  إال  هم  ما  اللبنانية 
عليكم«، وقال: »حنن على ثقة 
حسن  يف  ستستمرون  بأنكم 
رعايتكم هلم واحتضانهم، ومن 
أن  دائما  نعمل  فإننا  جانبنا، 
يكون وجودهم إجيابيا إىل حني 
ديارهم  إىل  املؤكدة  عودتهم 
الذي نصر  ووطنهم فلسطني، 
عليه، وحنرص كل احلرص دائما 
ألن يبقى أبناء شعبنا مبنأى عن 
الدخول يف صراعات املنطقة«.
أضاف: »إسرائيل ما زالت تصر 
ألرضنا،  احتالهلا  مواصلة  على 
كبري،  سجن  يف  شعبنا  وإبقاء 
وسنواصل  نقبله  لن  ما  وهو 
السياسية  بالطرق  العمل 
والدبلوماسية واستخدام أدوات 
الدعم  وحشد  الدولي  القانون 
واملتعدد،  الثنائي  الدولي 
قرار  تطبيق  على  وسنعمل 
وسنواجه   ،2334 األمن  جملس 
وقرار  االستيطانية  النشاطات 
يشرع  الذي  األخري  الكنيست 

سرقة األرض الفلسطينية«.
مواقف الرئيسني عون وعباس 
صحايف  مؤمتر  خالل  جاءت 
مشرتك أعقب حمادثات لبنانية 
- فلسطينية ثنائية وموسعة يف 

قصر بعبدا.
الوصول اىل قصر بعبدا

وكان الرئيس الفلسطيين وصل 
اىل مطار رفيق احلريري الدولي 
الرابعة من بعد ظهر امس  عند 
االول، حيث كان يف استقباله 
رئيس بعثة الشرف وزير الدولة 
بيار  اجلمهورية  رئاسة  لشؤون 
القاضي  بريوت  رفول، حمافظ 
جبل  منطقة  قائد  زياد شبيب، 
اجليش  يف  العسكرية  لبنان 
مساعد  مخيس،  جورج  العميد 
العميد  املطار  امن  جهاز  قائد 

استقبال رمسي للرئيس الفلسطيين يف قصر بعبدا

 عون: مقاربة اسرائيل باستعمال القوة ال توصل للحل عباس: الالجئون الفلسطينيون يف لبنان ضيوف
عزام احلسن، مدير عام الطريان 
الدين  شهاب  حممد  املدني 
واعضاء سفارة دولة فلسطني 
منظمة  وفصائل  لبنان  يف 

التحرير والتحالف.

االستقبال الرسمي
يف  قصرية  اسرتاحة  وبعد 
الرئيس الضيف  انتقل  املطار، 
القصر  اىل  رفول  يرافقه 
عند  وصله  الذي  اجلمهوري 
استقبله  حيث  والنصف  الرابعة 
املدخل  عند  عون  الرئيس 
تقام  ان  قبل  للقصر  اخلارجي 
الرمسي  االستقبال  مراسم 
ويتوجها اىل املنصة الرئيسية. 
وبعد عزف النشيدين الوطنيني 
وحتية  واللبناني  الفلسطيين 
الرئيس الضيف العلم اللبناني، 
وعباس  عون  الرئيسان  عرض 
ان يصافح  قبل  الشرف  حرس 
الشخصيات  الضيف  الرئيس 
وهم:  املستقبلة  اللبنانية 
وزير اخلارجية واملغرتين جربان 
باسيل، رفول، مدير عام االمن 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
مستشار  اهلاشم،  عون  مرياي 
والعسكري  االمين  الرئيس 
املستشار  مطر،  بولس  العميد 
رئيس  عزيز،  جان  االعالمي 
رئاسة  يف  العامة  االمانة  فرع 
مدير  نصار،  عدنان  اجلمهورية 
وزارة  يف  السياسية  الشؤون 
وهبة،  شربل  السفري  اخلارجية 
اجليش  يف  املخابرات  مدير 
ضاهر،  كميل  الركن  العميد 
الشؤون  فرع  اعمال  مسري 
القاضي  والقانونية  الدستورية 
لواء  قائد  كركتلي،  حييى 
احلرس اجلمهوري العميد سليم 
االعالم  مكتب  ورئيس  فغالي 
رفيق  اجلمهورية  رئاسة  يف 

شالال.
ثم قدم الرئيس عباس للرئيس 
عون اعضاء الوفد املرافق قبل 
الزهور عند مدخل  له  ان تقدم 
القصر من قبل طفلني باللباس 

الفولكلوري اللبناني.
املحادثات

بعد ذلك، توجه الرئيسان عون 
رماحة  من  ثلة  بني  وعباس 
صالون  اىل  اجلمهوري  احلرس 
السفراء، حيث عقدا لقاء ثنائيا 
دام حوالي نصف ساعة قبل ان 
لتعقد  الوفدين  اعضاء  ينضم 
عن  حضرها  موسعة،  حمادثات 
باسيل  اللبناني:  اجلانب 
ورفول، ابراهيم، وهبة، ضاهر، 
مطر، عزيز وشالال. فيما حضر 
عن اجلانب الفلسطيين: رئيس 
عزام  الربملانية  »فتح«  كتلة 
االمحد، مستشار الرئيس باسل 
باسم  الرمسي  املتحدث  عقل، 
مدير  ردينة،  ابو  نبيل  الرئاسة 
عام جهاز املخابرات اللواء ماجد 
فرج، مستشار الرئيس للشؤون 
اخلالدي،  جمدي  الديبلوماسية 
لبنان  يف  الفلسطيين  السفري 
حركة  سر  وامني  دبور  اشرف 
الفلسطينية  والفصائل  »فتح« 

يف لبنان فتحي ابو العردات.
املؤتمر الصحايف

وبعد انتهاء احملادثات املوسعة، 
وعباس  عون  الرئيسان  انتقل 
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الرئيسان عون وعباس خالل املؤتمر الصحايف

اىل صالون 22 تشرين الثاني، 
صحافيا  مؤمترا  عقدا  حيث 
بكلمة  عون  الرئيس  استهله 
قال فيها: »سررت اليوم بلقاء 
عباس،  حممود  الرئيس  فخامة 
الرمسية  الزيارة  مستهل  يف 
لبنان.  اىل  بها  يقوم  اليت 
بناءة،  حمادثات  معه  وعقدت 
على  إجيابا  تنعكس  أن  آمل 
الدقة  بالغة  مرحلة  يف  بلدينا 

مبخاطرها وحتدياتها«.
فلسطني  مأساة  »إن  أضاف: 
قد  بلفور،  وعد  مع  بدأت  اليت 
املئة.  عامها  السنة  بلغت هذه 
وجدان  يف  األكرب  اجلرح  وهي 
العرب، وأول ضحاياها الشعب 
الفلسطيين ثم الشعب اللبناني. 
الوصول  عدم  أن  شك  وال 
أساس  يف  هو  عادل  حل  اىل 
من  منطقتنا  منه  تعاني  ما 
وانعدام  توازن  واختالل  ختبط 
استقرار. لقد أكدت لفخامته أن 
املقاربة اليت تعتمدها اسرائيل 
مع  صراعها  يف  نشوئها،  منذ 
العرب، واليت تقوم على قاعدة 
نارية  قوة  ومرتكزها  القوة، 
هلا  حتقق  قد  هائلة،  تدمريية 
ولكنها  آنية،  انتصارات  بعض 
ال توصل للحل وال للسالم، فال 
سالم من دون عدالة، وال عدالة 

من دون احرتام احلقوق«.
األحادية  سقطت  »لقد  وتابع: 
تبنى  أن  ميكن  وال  العامل،  يف 
دولة على آحادية دينية ترفض 
ومن  أرضه  من  وتطرده  اآلخر 
وتتوقع  ثقافته،  ومن  هويته 
بعد ذلك أن تنعم بالسالم. من 
لفخامته  شددت  املنطلق،  هذا 
الذي  األبرز  التحدي  ان  على 
مدى  هو  العربي،  عاملنا  يواجه 
قدرتنا على فرض احلل العادل 
الصراع  أوجه  جلميع  والشامل، 
استنادا  اإلسرائيلي،   - العربي 
الدولية،  الشرعية  قرارات  اىل 
والبنود  مدريد،  مؤمتر  ومرجعية 
العربية  للمبادرة  املتكاملة 
للسالم، اليت تؤكد احلق العربي 
الدولة  قيام  األرض، ويف  يف 
واملستقلة،  احلرة  الفلسطينية 
الالجئني  عودة  وضمان 

الفلسطينيني«.
اىل  أيضا  »تطرقنا  وأردف: 
وهي  العربية،  منطقتنا  اوضاع 
من  مسبوقة  غري  مرحلة  جتتاز 
الرأي  وكان  والنزف.  التفتت 

الذي  اإلرهاب  أن  على  متفقا 
يكون  أن  ميكن  ال  يضربها، 
دين  فأي  الدين،  مصدره 
منا  يستلزم  وهو  براء.  منه 
مواجهته،  يف  واحدة  وقفة 
قوى  تغليب  على  أوال  تقوم 
تيارات  مواجهة  يف  االعتدال 
بشبيبتنا  اإلحاطة  ثم  التطرف، 
وتنمويا  تربويا  وجمتمعاتنا 
يف  سهلة  فريسة  تقع  ال  كي 
االطار،  هذا  ويف  براثنه. 
عنايته  الرئيس  لفخامة  شكرت 
الفلسطينية  املخيمات  بأوضاع 
أهمية  على  وأكدت  لبنان،  يف 
على  احملافظة  يف  دوره 
استقرارها، فال تتحول بؤرا ملن 
الشعب  مآسي  استغالل  يبغي 
يف  واستثمارها  الفلسطيين، 

اإلرهاب واإلخالل باألمن«.
وقال: »كانت مطالبتنا مشرتكة 
لالستمرار  األونروا  لوكالة 
احلياتية  االحتياجات  تلبية  يف 
للفلسطينيني، بانتظار إجياد احلل 
لقضيتهم،  النهائي  السياسي 
على قاعدة حقهم الطبيعي يف 
متفقا  الرأي  وكان  العودة. 
ايضا على أننا مدعوون مجيعا، 
عشية انعقاد القمة العربية يف 
اململكة االردنية اهلامشية، اىل 
العمل إلعادة إحياء دور اجلامعة 
مواجهة  من  لنتمكن  العربية 
ونلتزم  متضامنني،  األزمات 
شأنه  من  ما  مبيثاقها،  مجيعا 
أن يساهم يف بلورة العديد من 
احللول ملا هو قائم على الساحة 
العربية. فقد أصبحت احلاجة أكثر 
من ملحة إلجياد حلول سياسية 
لألزمات وسفك الدماء املتواصل 
يف بعض الدول العربية، ألنها 
حد  وضع  على  قادرة  وحدها 
ملعاناة طالت. كما اتفقنا على 
لتنسيق  املستمر  التواصل 
خيدم  مبا  والتعاون  املواقف 
العدالة  وقضايا  بلدينا  مصاحل 
اللبنانيون  دفع  اليت  والسالم 
زالوا،  وما  والفلسطينيون، 

الغالي من اجل حتقيقها«.
وترحيب  ترحييب  »أجدد  وختم: 
فخامة  بكم  اللبناني  الشعب 

الرئيس«.
الرئيس عباس

بكلمة  عباس  الرئيس  ورد 
على  عون  الرئيس  فيها  هنأ 
ازمة كبرية  انهى  الذي  انتخابه 
»سعادتي  وقال:  لبنان،  يف 

واحلديث  بلقائكم  بالغة  اليوم 
معكم حول خمتلف القضايا ذات 
والتشاور  املشرتك،  االهتمام 
القضية  تطورات  آخر  حول 
الفلسطينية، وتبادل الرأي حول 
اإلقليمية  القضايا  من  العديد 
بأن  ثقة  على  وأنا  والعامل. 
هذه الزيارة وهذه املباحثات مع 
فخامة الرئيس ولقاءاتي غدا مع 
رئيسي احلكومة وجملس النواب 
اللبنانية،  القوى  خمتلف  ومع 
عالقات  تعزيز  على  ستعمل 
الشعبني  بني  والتعاون  األخوة 

والبلدين الشقيقني«.
لبنان،  جمددا  »أزور  أضاف: 
الشامخ  العظيم  البلد  هذا 
احلضاري،  وتارخيه  بشعبه 
أمته  خدمة  يف  واسهاماته 
ما  والذي  الثقايف،  وموروثها 
مشعة  منارة  وسيبقى  زال، 
للحضارة، ووطنا للخري والعطاء 
ديار  يف  والصمود  واملعرفة 

العرب أمجعني«.
كلميت  بداية  يف  »أود  وتابع: 
قليب  صميم  من  أشكركم  أن 
كما  االستقبال،  حفاوة  على 
وأعرب لكم عن اعتزازنا بأواصر 
الواحد  واملصري  والدم  األخوة 
وقد  شقيقان  فنحن  املشرتك، 
السند  نعم  الدوام  على  ظللتم 
وسنظل  وشعبها،  لفلسطني 
املشرفة  مواقفكم  لكم  حنفظ 
شعبنا  أبناء  استضافة  جتاه 
احملافل  يف  قضيتهم  ونصرة 
الدولية كافة، وحنن نكن لكم، 
الشقيقة  اللبنانية  وللجمهورية 
أمسى  وشعبا  وحكومة  قيادة 

مشاعر املودة والعرفان«.
إنين  الرئيس،  »فخامة  وقال: 
هذا  حديثي  فرصة  ألغتنم 
مسألة  على  ألؤكد  إليكم، 
لنا،  بالنسبة  األهمية  غاية  يف 
لبنان،  يف  وألشقائنا  ولشعبنا 
الالجئني  من  إخوتكم  أن  وهي 
األرض  على  الفلسطينيني 
ضيوف  إال  هم  ما  اللبنانية 
عليكم، فهم أهلكم، وحنن على 
ثقة بأنكم ستستمرون يف حسن 
رعايتكم هلم واحتضانهم، ومن 
أن  دائما  نعمل  فإننا  جانبنا، 
يكون وجودهم إجيابيا إىل حني 
ديارهم  إىل  املؤكدة  عودتهم 
الذي  فلسطني،  ووطنهم 
كل  وحنرص  هذا  عليه.  نصر 
أبناء  يبقى  ألن  دائما  احلرص 

يف  الدخول  عن  مبنأى  شعبنا 
وشعبنا يف  املنطقة،  صراعات 
لبنان أكد على انضباطه وحفاظه 
يف  واالستقرار  األمن  على 
بالتزام  أشيد  وهنا  املخيمات، 
الفلسطينية  الفصائل  مجيع 
مجيع  وأشكر  هذه،  برؤيتنا 
اللبنانية يف هذا  الدولة  أجهزة 
يساهم  الذي  األمر  اخلصوص، 
يف تعزيز العالقات الفلسطينية 

اللبنانية«.
نقف  بأننا  »تعلمون،  أضاف: 
اإلرهاب  ضد  تقفون  مثلما 
بأشكاله ومصادره كافة، وحنن 
احلوار  إىل  دعونا  البداية  منذ 
البناء بني األطراف يف األقطار 
وأكدنا  صراعات،  تشهد  اليت 
كذلك على ضرورة صون وحدة 
وسالمة أراضي كل قطر عربي. 
أما على صعيد تطورات القضية 
تتابعون  فكما  الفلسطينية، 
السياسية  العملية  زالت  ما 
مند  أننا  رغم  مكانها،  تراوح 
قرارات  وفق  للسالم  أيدينا 
ومرجعيات الشرعية الدولية، إال 
أن إسرائيل ما زالت تصر على 
مواصلة احتالهلا ألرضنا، وإبقاء 
وهو  كبري،  سجن  يف  شعبنا 
العمل  وسنواصل  نقبله  لن  ما 
بالطرق السياسية والدبلوماسية 
القانون  أدوات  واستخدام 
الدولي  الدعم  وحشد  الدولي 
وسنعمل  واملتعدد،  الثنائي 
األمن  جملس  قرار  تطبيق  على 
النشاطات  وسنواجه   ،2334
الكنيست  وقرار  االستيطانية 
األخري الذي يشرع سرقة األرض 

الفلسطينية«.
الوقت  نفس  »يف  وتابع: 
الداخلي  البناء  عملية  سنواصل 
ملؤسساتنا الوطنية وفق معايري 
سيادة  أساس  وعلى  عصرية 
باقتصادنا  والنهوض  القانون 
أهلنا  صمود  ودعم  الوطين، 
ناحية  ومن  القدس.  يف 
على  العمل  سنواصل  أخرى، 
وحتقيق  وشعبنا  أرضنا  توحيد 
املصاحلة الوطنية، وإعادة إعمار 
ما دمره االحتالل يف قطاع غزة، 
وحتقيق املصاحلة والذهاب إىل 
بأننا  علما  العامة،  االنتخابات 
سنعقد االنتخابات البلدية خالل 

شهر مايو املقبل«.
وأردف: »فخامة األخ الرئيس، 
بأنكم  تامة  ثقة  لعلى  إننا 
لفلسطني  دعمكم  ستواصلون 
عادلة،  وقضية  وشعبا  أرضا 
وحنن سنبقى نكن للبنان العزيز 
احلب  كل  الشقيق  وشعبه 
واإلكبار والوفاء، وحنرص على 
مصاحله مثلما حنرص على مصاحل 
فلسطني، سائلني اهلل أن حيفظ 
وطنكم وشعبكم، ويديم عليهما 
والرخاء  واألمان  األمن  نعمة 
واالستقرار، وحتقيق املزيد من 
والنجاحات  واالزدهار  التقدم 

على الدوام«.
الصحايف،  املؤمتر  اعقاب  ويف 
القصر  عباس  الرئيس  غادر 
اجلمهوري حيث صافحه الرئيس 

عون عند مدخله مودعا.
ويقيم الرئيس عون مساء اليوم 
مأدبة عشاء على شرف الرئيس 

الفلسطيين يف قصر بعبدا.
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
الرابعة  عند  احلريري،  سعد 
والنصف من عصر امس االول 
اخلميس، يف السراي احلكومي، 
جرت  الوزراء  جمللس  إجتماعا 
خالله مواصلة البحث يف مشروع 
واستمرت  العامة،  املوازنة 
اجللسة لغاية السابعة والنصف 
وزير  أثرها  على  حتدث  مساء، 
فقال:  خليل  حسن  علي  املال 
»أحرزنا اليوم تقدما كبريا جدا، 
املواد  كل  مبدئيا  أجنزت  وقد 
باملوازنة،  املتعلقة  القانونية 
اإلجراءات  بنقاش  وبدأنا 
وقد  والتعديالت،  الضريبية 
حدد دولة الرئيس موعدا لثالث 
املقبل  األسبوع  تعقد  جلسات 

بدءا من يوم االثنني«.
الوزير خليل  »حبسب  واضاف 
ننجز  ان  املمكن  من  تقديرنا، 

 احلريري ترأس إجتماعا جمللس الوزراء

 حسن خليل: ميكن إجناز املوازنة 
األسبوع املقبل

هذه  خالل  املوازنة  اقرار 
اجللسات«.

وردا على سؤال حول وجود جلنة 
ثالثية ملتابعة موضوع املوازنة، 
قال: »ال يوجد شيء امسه جلنة 
يف هذا املوضوع، هناك تشاور 
أجريته مع بعض النواب والوزراء 
والكتل لتسهيل النقاش داخل 

جملس الوزراء«.
اىل  البحث  تطرق  اذا  وعما 
قال:  لرية،  مليار   1200 مبلغ 
املوضوع،  بهذا  النقاش  »بدأنا 
االمالك  موضوع  إىل  وبالنسبة 
الستبدال  اجتاه  هناك  البحرية 
غرامات  بفرض  املتعلقة  املادة 
مبادة  البحرية  االمالك  على 
قانونية لتسوية املخالفات على 
اللجان  ناقشته  االمالك  هذه 
والعدل  االدارة  وجلنتا  النابية 

واالشغال العامة«.

الرئيس الحريري مرتئسا جلسة مجلس الوزراء

الكتائب  حزب  رئيس  قال 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية 
يف مؤمتر صحايف عقده يف بيت 
الكتائب املركزي يف الصيفي: 
اجلمهورية  رئيس  من  »طلبنا 
عقد خلوة لرؤساء الكتل لالتفاق 
انتخابات واستعمال  على قانون 
على  النواب  حث  يف  صالحياته 
بعد  وقمنا  جديد،  قانون  اقرار 
عكسي اىل ان وصلنا اىل نهاية 

املهلة الدستورية«.
حزب  قلق  خيفي  ال  انه  وأكد 
منر  اليت  »املرحلة  من  الكتائب 
»القلق  ان  اىل  مشريا  فيها«، 
هو على البلد واالستقرار فيه«، 
وقال: »وصلنا اليوم اىل حلظة 
مهلة  انقضت  فقد  مفصلية، 
دعوة اهليئات الناخبة واخليارات 

باتت كلها سيئة«.
يف  االتفاق  »جرى  أضاف: 
بلبنان  االخرية  السلطة  تركيبة 
مراسيم  واقرار  على احملاصصة 
يتعلق  ما  يف  اما  النفط، 
فهذا  لبنان  ملستقبل  بالرؤية 
وحنن  االولويات  ضمن  يكن  مل 
على  مأزق وخطر حقيقيني  امام 
البلد. وتبني ان كل فريق داخل 
السلطة ما زال على رأيه يف ما 
وال  واالستقرار،  السالح  خص 
اتفاق على قانون انتخابات، كما 
ال يزالون يبحثون عن آلية متكنهم 
من العودة اىل السلطة وحصرها 
بهم، اما املوازنة فهناك اهمال 

 سامي اجلميل أبدى قلقه على البلد واالستقرار:

 ال بـديل مـن املـحاسبة الـشعبية فـي االنتـخابات
واستخفاف«.

امرا  بات  »التمديد  وتابع: 
نقر  مل  اذا  و«بسيطة«  بسيطا، 
قانونا لالنتخابات. اننا نتجه مرة 
لبنان  ان  على  للتأكيد  جديدة 
دولة عاجزة عن احرتام القانون. 
تفصيال  اصبح  اللبناني  الشعب 
اليوم،  احلاكمة  للسلطة  بالنسبة 
جيتمع  الذي  الوزراء  جملس  اما 
منذ شهرين فال يرى ان قانون 

االنتخابات من اولوياته«.
ان  جيوز  »هل  اجلميل:  وسأل 
جبلسة  النواب  جملس  جيتمع 
قانون  يف  يبحث  وال  تشريعية 
من  مسعنا  ان  بعد  االنتخابات 
املشاركة  رفضهم  اجلميع 
قانون  بغياب  جلسة  يف 

االنتخابات؟«.
وقال: »نسمع باجتماعات ثنائية 
االنتخابات  وثالثية وكأن قانون 
كان  اذا  دفاعي.  قومي  سر 
يف  يبحث  ال  االنتخابات  قانون 
اجمللس النيابي وجملس الوزراء 
خالل  من  الشعب  يستفتى  وال 
انتخابات نيابية فمن حيكم لبنان 
دور  هو  وما  يقرر  ومن  اليوم 
السلطة السياسية وما هو موقع 

الدستور واملؤسسات؟«.
»املهلة  بأن  التذكري  جدد  واذ 
الدستورية لدعوة اهليئات الناخبة 
»التمديد  ان  رأى  انقضت«، 
االبقاء  او  النواب  جمللس 
خمالف  الستني  قانون  على 
استفهام  نقاط  ويضع  لالصول 
على  لبنان  قدرة  على  كبرية 
املؤسساتية  مسؤولياته  حتمل 
مكان  يف  ويضعه  والدميقراطية 

خطري جدا للمستقبل«.
وقال: »إننا يف الكتائب أعطينا 
نكون  ان  وحاولنا  كافية  فرصا 
السابقة،  املرحلة  يف  اجيابيني 
السلطة  أداء  رأينا  وقد  أما 
فيها  واحملاصصة  السياسية 
والشباب  الفقراء  مصلحة  فيما 
فانطالقا  غائبة،  واآلباء  والعمال 
ال  أن  نقول،  اهلاجس  هذا  من 
الشعبية يف  احملاسبة  من  بديل 
االنتخابات النيابية املقبلة ليس 
امنا لتغيري  افراد  بهدف حماسبة 
منطق التعاطي باحلياة السياسية 
شخصيات  وايصال  لبنان  يف 
ومستوى  تغيريية  روح  لديهم 

عال على الصعيد االخالقي«.
أضاف: »جيب ان يتذكر الشعب 

سامي الجميل

اللبناني كيف يتم التعاطي معه 
خاصة ان آخر موضة هي فرض 
الشعب  على  جديدة  ضرائب 
وهذه »خوة« الن املال يستعمل 
وينتهي جبيوب  والفساد  للهدر 
»ملاذا  وسأل:  املسؤولني. 
على  والضريبة  الضرائب  نزيد 
تطال  اليت  املضافة  القيمة 
الفقري قبل املقتدر والثري وكل 

اللبنانيني؟«.
سلسلة  »متويل  ان  على  وشدد 
بوقف  يكون  والرواتب  الرتب 
اهلدر والسرقة وزيادة االيرادات 
وبإصالح  الفساد  حماربة  عرب 
خالل  ومن  حقيقيني  وتغيري 
واحملاسبة  الرقابة  اجهزة  عمل 
بزيادة  ال  الكهرباء  عجز  وحل 

الضرائب«.
للسيطرة  »مثة حماولة  ان  ورأى 
االنتخابات،  نتائج  على  املسبقة 

اما االمور اليت حتتاج اىل تغيري 
ان  معتربا  فمرتوكة«،  حقيقي 
»كل من يساهم يف ابقاء البلد 
على حاله هو املسؤول عن وضع 
داعيا  للمستقبل«،  خبطر  لبنان 
الشعب اىل ان »يتذكر وحياسب 
ويراقب ومن تبقى لديهم إرادة 
قانون  صياغة  اىل  صادقة 
»اذا  وقال:  عادل«.  انتخابي 
كانت هناك ارادة صادقة القرار 
جندد  فإننا  انتخابات،  قانون 
يف  مفتوحة  خلوة  اىل  الدعوة 
جملس النواب والقصر اجلمهوري 
واحلكومة، اما املراوغة فستكون 

خاضعة للمحاسبة«.
اهلواء  يف  »الكالم  وختم: 
واالقرتاحات اجملهولة اهلوية لن 
اللبناني  الشعب  ان  كما  نقبلها 
لن يتقبل هذه الطريقة بالتعاطي 

معه«.

»القوات  حزب  رئيس  التقى 
يف  جعجع  مسري  اللبنانية« 
اجلميل  نديم  النائب  معراب، 
حضور  يف  وفد،  رأس  على 
يف  اللبنانية«  »القوات  مرشح 
األشرفية املهندس عماد واكيم 
ورئيس جهاز االعالم والتواصل 

يف »القوات« شارل جبور.
جلعجع  تعازيه  الوفد  وقدم 
اجملتمعون  أجرى  كما  بوالدته، 
األوضاع  حول  أفق  جولة 
املنطقة  يف  العامة  السياسية 
قانون  والسيما  ولبنان، 

االنتخابات. 

جعجع استقبل نديم اجلميل على رأس 
وفد معزيا بوالدته

سامي الجميل
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»املستقبل«  كتلة  عقدت   
»بيت  يف  اجتماعها  النيابية 
الرئيس  برئاسة  الوسط« 
واستعرضت  السنيورة،  فؤاد 
خمتلف  من  األوضاع  خالله 
جوانبها، تال بعده النائب حممد 
مستهله  يف  اشار  بيانا  احلجار 
صمت  »دقيقة  الوقوف  اىل 
النائب  الكتلة  عضو  روح  عن 
وعزت  املراد.  حممود  السابق 
»مجهور تيار املستقبل وأهالي 
لفقدانه،  واللبنانيني  عكار 
وهو الذي ترك أثرا ناصعا يف 
واملهنية«.  الوطنية  مسريته 
عائلة  من  الكتلة  وتقدمت 
سائلة  التعازي  بأحر  الفقيد 
أن يسكنه  وتعاىل  اهلل سبحانه 
الكتلة  جناته.واستنكرت  فسيح 
الذي  الكالم  االستنكار  »شديد 
اهلل  حزب  عام  امني  عن  صدر 
التهجم  إىل  فيه  عاد  والذي 
على  ومرفوض  جائر  وبشكل 
اململكة العربية السعودية وعلى 
العربي، كما وإىل  دول اخلليج 
أتون  يف  جمددا  لبنان  إقحام 
والدولية  اإلقليمية  اخلالفات 

املتصاعدة«.
كالم  خطورة  »ان  اضافت: 
تعود  اهلل  حلزب  العام  األمني 
إلعادة  جيهد  انه  اىل  أيضا 
الوراء.  اىل  الساعة  عقارب 
اللبناني  الشعب  أمل  أن  فبعد 
اليت  السابقة  االزمة  بتجاوز 
كان قد تسبب بها وحزبه جلهة 
اللبنانية  العالقات  تعكري صفو 
- اخلليجية والعالقات اللبنانية- 
من  لذلك  كان  ومبا  العربية، 
على  الوطء  ثقيلة  تداعيات 
والسياسية  الوطنية  الصعد 
ما  واليت  االقتصادية  وكذلك 
تأثرياتها  يعاني من  لبنان  زال 
وعلى  االقتصادي  النمو  على 
اللبنانيني ومستوى معيشتهم، 
ليفسد  األخري  تهجمه  جاء 
اليت  الفرص  تلك  وجيهض 

الحت لبعض الوقت«.
كالم  خطورة  »ان  وتابعت: 
تكمن  اهلل  حلزب  العام  األمني 
أيضا يف أنها تأتي بعد اجلولة 
اليت قام بها رئيس اجلمهورية 
ميشال عون يف حماولة إلعادة 
املياه اىل جماريها الطبيعية مع 
دول اخلليج. وهي لذلك شكلت 
ضربة لصدقية رئيس اجلمهورية 
والعهد اجلديد وجهوده وملساعي 

ورئيسها  اللبنانية  احلكومة 
جديدة  فتح صفحة  احلثيثة يف 
يف العالقات االخوية مع الدول 
النمو  زخم  واستعادة  العربية 

االقتصادي«.
واكدت الكتلة »أهمية التمسك 
بقرارات الشرعية الدولية كافة، 
 1701 بالقرار  االلتزام  وأبرزها 
وجبميع القرارات الدولية األخرى 
اليت استند إليها وما تالها مبا 
تؤكد  اليت  وهي  لبنان،  خص 
سيادة واستقالل لبنان وحتفظ 
أمنه واستقراره. فالقرار 1701 
ن له  هدف إىل محاية لبنان وأمَّ
وعلى  اجلنوب  يف  االستقرار 
امتداد سواحله يف البحر. وهو 
مجيع  عليه  أمجع  الذي  القرار 
وهو  استثناء.  دون  اللبنانيني 
ان  يفرتض  الذي  القرار  أيضا 
احلدود  على  مفاعيله  تعمم 
اللبنانية كافة يف الشمال ويف 
والقوى  للجيش  دعما  الشرق 
اللبنانية  الشرعية  األمنية 
مبهام  حصريا  املوجلة  الوحيدة 
محاية لبنان وأرضه وشعبه، فال 
شرعية ألي سالح آخر يف لبنان 
لسالح  احلصرية  الشرعية  إال 
أي موقف  إن  اللبنانية.  الدولة 
يفهم منه أو يؤدي إىل التملص 
من هذا القرار يؤدي عمليا إىل 
النكول بالتزامات لبنان الدولية 
مع ما حيمله ذلك من تداعيات 
صعيد  من  أكثر  على  سلبية 
واقتصادي.  وأمين  سياسي 
العودة إىل  ولذلك فإنه ينبغي 
لبنان  استمرار  على  التأكيد 
الدولية  التزاماته  باحرتام مجيع 
بالقرارات  يتعلق  فيما  والسيما 

الدولية اليت ختصه«.
من  وقلقها  »اسفها  وابدت 
املواقف والقرارات اليت يتخذها 
الرئيس األمريكي اجلديد دونالد 
اخلصوص.  وجه  وعلى  ترامب 
مبوجبه  مينع  الذي  القرار  ذلك 
العربية  الدول  من  سبع  رعايا 
الواليات  واإلسالمية من دخول 
الباب  يفتح  ذلك مما  املتحدة. 
واسعا امام منو نزعات التطرف 
والتفرقة بني الشعوب وتنامي 
عن  بديال  للعنف  الدعوات 
واالنفتاح.  للتعاون  الدعوة 
ان  أخرى،  جهة  من  واعتربت 
»موقف الرئيس ترامب بالتخلي 
عن حل الدولتني يف فلسطني 
من  وخطريا  واضحا  تنكرا  ميثل 

كتلة املستقبل: القرار املوازنة ومعاجلة السلسلة بطريقة 
عاقلة وإجراء االنتخابات يف موعدها وفق قانون جديد

املاروني  البطريرك  زار   
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
اللويزة  سيدة  مدرسة  الراعي 
املعاون  يرافقه  مصبح،  زوق   -
نفاع،  جوزف  املطران  البطريركي 
بول  األب  البطريرك  سر  امني 
يف  الشبيبة  مكتب  منسق  مطر، 
الدائرة البطريركية األب توفيق بو 
احملامي  الربوتوكول  ومدير  هدير 
الربنامج  إطار  يف  غياض،  وليد 
الذي ينظمه مكتب راعوية الشبيبة 
يف الدائرة البطريركية والقاضي 
املدارس  البطريرك  بزيارة 
الربكة  طالبها  ومنح  الكاثوليكية 

الرسولية والتحدث اليهم.
عند  الراعي  استقبال  يف  وكان 
العام  الرئيس  املدرسة،  مدخل 
للرهبنة املرميية املارونية األباتي 
املدرسة  رئيس  طربيه،  بطرس 
املالي  املدير  حداد،  شربل  األب 
املدبرون،  العلم،  دومنيك  األب 
واإلدارية،  التعليمية  اهليئتان 
الكهنة،  من  ولفيف  الطالب 
الذين نظموا استقباال الفتا، حيث 
اصطف حنو 1150 طالبا وطالبة من 
الصفوف اإلبتدائية والتكميلية يف 
رافعني  للمدرسة  اخلارجية  الباحة 
واللبنانية  البطريركية  األعالم 

ومطلقني هتافات ترحيبية.
حفاوة  على  الراعي  وأثنى 
ان  اىل  مشريا  اإلستقبال 
الطالب  هؤالء  يبنيه  »املستقبل 
وهم اآلن على مقاعد الدراسة«. 
ونوه »بالدور الذي تلعبه املدرسة 
بإرسال رسل حمبة وثقافة وسالم 
اىل العامل الذي هو بأمس احلاجة 

اليهم اليوم«.
ثم تابع غبطته الزيارة وتوقف عند 
اليت  املدرسة  يف  الكنيسة  بناء 
هي قيد اإلنشاء، ليغرس بعدها 
يف  امسه  حتمل  زيتون  شجرة 
باحة الكنيسة، يف حضور تالمذة 
واعضاء  الثانوي  األول  الصف 
املدرسة،  يف  البيئي  النادي 
يكونوا  ان  التالمذة  على  ومتنى 
حيملون  مباركة  زيتون  »اغصان 
وان  ذهبوا  اينما  واحملبة  السالم 
يتجذروا يف ارضهم متاما كجذور 
قوتها  تستمد  اليت  الشجرة  هذه 
اليت غرست  األرض  وغذاءها من 

فيها«.
بعدها توجه الراعي والوفد املرافق 
طالب  للقاء  املدرسة  مسرح  اىل 
الصفوف الثانوية، وقدم له فوج 
كشافة املدرسة التحية الكشفية. 
طالب  بارك  قد  الراعي  وكان 
والصفوف  والروضة  احلضانة 
عددهم حنو  بلغ  الذين  اإلبتدائية 
اصطفوا  والذين  طالبا   1120
املدرسة  مالعب  يف  إلستقباله 
البطريركية  األعالم  رافعني 

ومهللني.
بامسهم،  ترحيبية  كلمة  وألقيت 
وقدمت لوحات تعبريية أثنى عليها 
الراعي سائال اهلل ان »ينعم على 
طالبنا بالصحة واملعرفة لينهضوا 

بوطنهم ويرفعوا امسه عاليا«.
بالطالب يف  الراعي  لقاء  استهل 
مسرح املدرسة بالنشيد الوطين، 
تلته ترنيمة هللويا عزفا وانشادا 
كلمة  ثم  املدرسة،  تالمذة  جلوقة 
منسق  احلفل  ملقدم  ترحيبية 
اللغة العربية يف املدرسة جوزف 
»هذا  ان  فيها  اعترب  مغامس، 
اليوم هو يوم استثنائي يف تاريخ 

مدرسة سيدة اللويزة«.
حداد

األب  املدرسة  رئيس  وألقى 

عن  فيها  عرب  كلمة  حداد  شربل 
الكبري  بالضيف  عارمة  »فرحة 
والغالي على املدرسة اليت رأسها 
وعمرها  ومأسسها  سنوات  ست 
ووسع  تالمذتها  عديد  وضاعف 
احلرب،  عز  يف  شهرتها  نطاق 
للعمران  ومنتصرا  احلواجز  كاسرا 
والعلم  وللمعرفة  الدمار  وجه  يف 

يف وجه اجلهل والسالح«.
وأضاف: »بعد 35 سنة جاء غبطة 
يزور  الراعي  البطريرك  أبينا 
تالحظون  قد  ليلتقيكم.  مدرسته 
تبدلت،  معامل كثرية  ان  غبطتكم 
لكن ما مل يتبدل هو تلك االصالة 
من  النابعة  اللويزية  املرميية 
روحانية املؤسس عبداهلل قراعلي 
بروح  املفعمة  الرتبوية  واهدافه 

مريم سيدة اللويزة«.
الراعي

الراعي عن جمموعة من  أجاب  ثم 
طالب  من  عدد  طرحها  األسئلة 
ركزت  والثالث،  الثاني  الثانوي 
ودينية  شخصية  مواضيع  على 
بينها  واجتماعية، ومن  وسياسية 
يرغب  اليت  الرسالة  عن  سؤال 
لسلفه  توجيهها  يف  غبطته 
البطريرك احلويك، فاقرتح الراعي 
واألسرة  املدرسة  رئيس  على 
حتضريية  جلنة  انشاء  الرتبوية 
إلعالن  األوىل  باملئوية  لالحتفال 

لبنان الكبري سنة 2020«.
الياس  »البطريرك  وتابع: 
لبنان  رسم  الذي  هو  احلويك، 
لبنان  السيد،  لبنان  املستقل، 
ولكن  بأرضه  فقط  ليس  الكبري 
ايضا بكل مكوناته، أي ما يسمى 
حرصاء  حنن  معا.  العيش  اليوم 
العيش  على  احلفاظ  على  اليوم 
كما  ومسلمني،  مسيحيني  معا، 
وطن  برتكيبته  فلبنان  أراد.  هو 
العبارة  صاحب  وهو  للجميع، 
الشهرية اليت ميزت لبنان، وهي 
ان املواطنة السياسية حتل مكان 
ان  يعين  فيه.  الدينية  املواطنة 
وليس  ديين،  بوطن  ليس  لبنان 
إسالمي.  أو  مسيحي  بوطن 
للبطريرك  اليوم  أقوله  ما  ولكن 
والوالء  االنتماء  أن  هو  احلويك 
أصبحا للمذهب. وما يعطل لبنان 
ومسرية لبنان اليوم هو الوالءات 
الطائفية، والوالءات املذهبية، أي 
رفضها.  اليت  املذهبية  املواطنة 
مثال  االنتخابات  قانون  ففي 
احملافظة  يريد  فريق  كل  ترون 
هذه  ان  اقول  وانا  مكانه.  على 
القوانني ال تصنع على قياس كل 
واحد. اذا حافظنا يف لبنان على 
والوالء  بالتساوي  معا  العيش 
الوطنية  السياسية  واملواطنة 
لبنان  على  حافظنا  قد  نكون 
لبنان  احلريات  لبنان  الدميقراطي 
لبنان  التعددية  لبنان  االنفتاح 
اجلسر بني الشرق والغرب. أمتنى 
الوالءات  اىل  تنزلقوا  أال  عليكم 

املذهبية املوجودة اليوم«.
وعن اهلوة بني الشباب والكنيسة 
اليوم، دعا الراعي اىل »ردم هذه 
اهلوة من قبل الكنيسة والشباب 
أن  اىل  حباجة  فالكنيسة  معا، 
الشباب  من  قربا  أكثر  تكون 
هلم  تسمع  معهم.  حضورا  وأكثر 
يريدون.  ماذا  ملعرفة  وتشجعهم 
الشباب  من  خطوة  هناك  ويبقى 
من  اكثر  وخطوة  الكنيسة  حنو 
عندها  الشباب،  حنو  الكنيسة 
منشي سويا، ليس هناك من حل 
سوى ان يقرتب كل منا خطوة يف 

اجتاه اآلخر«.

الراعي زار مدرسة سيدة اللويزة:
 هناك سلطة منسجمة بدأت العمل واألمور ال تتبدل بني ليلة وضحاها

األمريكية  املتحدة  الواليات 
والتزاماتها  مواقفها  لكل 
العادلة  احللول  جتاه  السابقة 
وهو  املنطقة.  يف  والدائمة 
موقف يؤدي إىل اإلطاحة جبميع 
املنطقة،  يف  السلمية  احللول 
ودفعا باجتاه املزيد من احلروب 
يف  والصراعات  والنزاعات 

املنطقة والعامل«.
املصرية  القمة  »بنتائج  ورحبت 
اليت  القاهرة  يف  األردنية   -
عبد  املصري  الرئيس  مجعت 
الفتاح السيسي وامللك األردني 
شددت  واليت  الثاني  عبداهلل 
وإقامة  الدولتني  حل  أن  على 
حدود  على  الفلسطينية  الدولة 
العام 1967 وعاصمتها القدس 
القومية  الثوابت  من  الشرقية 

اليت ال جيوز التنازل عنها«.
»االجتماعات  الكتلة  وتابعت 
احلكومة  تعقدها  اليت  املتالحقة 
العامة،  املوازنة  لدراسة 
إقرارها  ضرورة  على  وشددت 
وإرساهلا إىل جملس النواب من 
واملوافقة  بدراستها  البدء  أجل 
أمام  اجملال  إلفساح  عليها 
االنتظام  من  جديدة  مرحلة 
وفق  املالي  االنضباط  وكذلك 
حتددها  اليت  الواضحة  القواعد 
مؤكدة  العامة«،  املوازنة 
اعداد  يف  احلرص  »أهمية 
سالمة  على  واقرارها  املوازنة 
قواعد  واحرتام  العامة  املالية 
االقتصاد  نهوض  ومستلزمات 
على  حرصها  مع  ذلك  الوطين. 
الرواتب  سلسلة  قضية  معاجلة 
وعادلة  ومتزنة  عاقلة  بطريقة 
وشجاعة  متكاملة  حزمة  وضمن 
اليت  اجلذرية  اإلصالحات  من 
الوطين  االقتصاد  تستنهض 
وترشق الدولة وتتصدى للهدر 
إىل  تؤدي  وبالتالي  والفساد، 
املستفيدين  املواطنني  إنصاف 
املالية  وإنصاف  السلسلة  من 
يف  العجز  خيفض  مبا  العامة 
اخلزينة ويستعيد النمو املفقود 
ويعزز  الوطين  لالقتصاد 

االستقرار النقدي«.
واكدت »أهمية إجراء االنتخابات 
النيابية يف موعدها وفق قانون 
»التزامها  مكررة  جديد«، 
بصيغة القانون املختلط املوقع 
واملتفق عليه مع احلزب التقدمي 
اللبنانية  والقوات  االشرتاكي 
وعدد من النواب املستقلني«.

كتلة املستقبل مجتمعة برئاسة السنيورة

أن  تعترب  »الكنيسة  وأضاف: 
شباب اليوم هم عائلة الغد، هم 
اآلباء واألمهات، هم السياسيون 
والتجار والنواب وجملس الوزراء. 
الشبيبة  الكنيسة  فقدت  واذا 
كذلك  شيء.  كل  فقدت  فهي 
الشبيبة ان فقدت الكنيسة تكون 
قد فقدت اخلط الذي يوجهها يف 

حياتها«.
القانون  عن  سؤال  على  وردا 
فيه  يرغب  الذي  االنتخابي 
األفضل  »القانون  قال:  الراعي، 
لصوت  قيمة  يعطي  الذي  هو 
الناخب اللبناني. فمقدمة الدستور 
السلطات  مصدر  الشعب  تقول 
املؤسسات.  بواسطة  وميارسها 
اذا الشعب مصدر السلطات وهو 
من  اي  صوته  بواسطة  حياسب 
اليوم  مشكلتنا  االنتخابات.  خالل 
هي ان كل فئة وكل زعيم يريد 
نريد  حنن  قياسه.  على  القانون 
وعلى  لبنان  قياس  على  قانونا 
تتمكن  اللبناني،  الشعب  قياس 
اللبنانية  املكونات  كل  خالله  من 

من الرتشح«.
وشدد البطريرك ردا على سؤال 
بالعهد  متفائال  كان  اذا  عما 
»ضرورة  على  اجلديد،  الرئاسي 
فخامة  انتخاب  ان  الثقة.  إعطاء 
رئيسا  عون  ميشال  الرئيس 
للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة 
وضحاها  ليلة  بني  انه  يعين  ال 
ستتبدل األمور. ولكن نشكر اهلل 
منسجمة  سلطة  هناك  بات  ألنه 
أال  جيب  ولكن  العمل.  بدأت 
كبرية.  مشاكل  هناك  أن  ننسى 
عون  الرئيس  ان  يعرف  كلكم 
يرفع سيف مكافحة الفساد الذي 
خيرب الدنيا. ولكن اذا كان هذا 
مكان  كل  يف  موجودا  الفساد 
فال ميكن بسحر ساحر ان يقضي 
عليه. هناك املشاكل اإلقتصادية 
واملشاكل  السياسية  واملشاكل 
ومطالبة  اضرابات  من  املعيشية 
واملستأجرين  العمال  حبقوق 
الرتب  وسلسلة  واملالكني 
ميكن  وال  واملياومني،  والرواتب 
حل كل هذه األمور بسحر ساحر. 
نشكر اهلل على وجود سلطة نصلي 
من اجلها لكي تتمكن من النهوض 
جدا.  كبرية  التحديات  ألن  بالبلد 
ومن املؤسف من جهة ثانية وجود 
ووجود  العام  للمال  كبري  هدر 
له،  وتهريب  العام  للمال  سرقة 
وهذا ال ميكنه اإلستمرار ألنه جيعل 

لبنان يف حالة فقر مدقع«.
كل  حياة  مستقبل  »ان  وختم: 
واحد منكم يبنى هنا يف املدرسة 
وليس يف مكان آخر. هنا تضعون 
العلمية  املتينة  األساسات 
والوطنية.  واألخالقية  والروحية 
قويا  األساس  هذا  يكن  مل  اذا 
فإن البنيان لن يعلو. هنا تهيئون 
املواد  كل  اعطوا  احلياة.  معركة 
تعطي  اليت  هي  ألنها  قيمتها 

ابعادا حلياتكم«.
راعوية  مكتب  كلمة  كانت  ثم 
بو  توفيق  األب  قدمها  الشبيبة 
باسم  ايضا  قدم  الذي  هدير 
تذكارية  هدايا  الغبطة  صاحب 

للطالب.
على  الراعي  وقع  اخلتام  ويف 
وتسلم  للمدرسة  الذهيب  السجل 
ورئيس  طربيه  األباتي  من 
درعا  املدبرين  وهيئة  املدرسة 
املدرسة  ادارة  وكانت  تكرميية، 
قالب  بتقديم  الراعي  فاجأت  قد 

حلوى له ملناسبة عيد ميالده.
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بيان صادر عن التيار الوطني الحر – فرع سيدني
يـُعرب التيار الوطني الحر يف سيدني عن اعتزازه بعهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون 
الذي أعاد اىل الوطن قائده، واىل الرئاسة هيبتها، واىل بعبدا دورها، واىل اللبنانيني التفاؤل 

باملستقبل. ويسجـّل بفخر تحول القصر الرئاسي اىل قبلة األقربني واألبعدين، ويرحَب 
بمرشحة الرئاسة الفرنسية السيدة مارين البان، آماًل أن تعود السياسة الخارجية 

الفرنسية اىل سابق عهدها يف الدفاع عن استقالل لبنان وحرية شعبه.

ويرسل التيار تحية اإلكبار والتقدير اىل صديق املغرتبني معالي وزير الخارجية املهندس 
جربان باسيل، ويشكره على وضع االنتشار على رأس سلم اولوياته. من جوهانسبورغ 
اىل بريوت اىل رشعني الشمالية، يقدّم الوزير باسيل نمطًا جديدًا يف العمل السياسي 

قوامه العلم والحرفية والنشاط والوعي واالملام العميق باملواضيع وامللفات الشائكة.

وكم يفرح التيار وهو يواكب مسرية مؤسسه يف سيدني، معالي الوزير بيار رفول، منسق 
التيار ومنسق نشاطات القصر. الدكتور بيار مثال االخالص والشجاعة وبعد النظر، وال 

عجب أن يقوده نضاله الطويل اىل تحمل املسؤليات الكربى يف اعادة اعمار الحجر والبشر 
واملؤسسات يف الجمهورية الجديدة.

ويأسف التيار النحدار بعض الكتاب واملعلقني اىل مستوى االسفاف والتجريح الشخصي 
يف تناولهم لقضايا السياسة. ان املغالطات واالفرتاءات والتهجمات تعكس حقد مطلقيها 
وخوفهم املزمن من انعكاس نجاحات التيار على املحطات االنتخابية املقبلة. ويهيب التيار 
باألصدقاء واملناصرين بأن يمتنعوا عن الرد املباشر، فكما يقول املثل: »الشمس طالعه، 

والناس قاشعه«، وهذا يكفي.

ويف الختام، يناشد التيار معالي الوزير باسيل أن يضع اسرتاليا على جدول رحالته املقبلة، 
فالجالية اللبنانية بشوق اىل سماع صوت لبنان القوي، وهي كما عهدها لبنان، مستعدة 
دائمًا لدعم العهد الجديد ومساندته بكل الوسائل. ويدعو التيار املنتشرين اىل شبك 
األيدي ورصّ الصفوف واملساهمة يف اعادة بناء وطن حر وحديث ومتعدد يتسع لكل 

ابنائه.

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

التقى وزير الشؤون االجتماعية 
مكتبه يف  عاصي يف  بو  بيار 
يف  اسرتاليا  سفري  الوزارة 
معه  مايلز، وحبث  لبنان غلني 
على  للنزوح  املتنامي  األثر 
النامجة  واالنعكاسات  لبنان 
عنه، ال سيما على صعيد البنى 
التحتية من جهة، وقدرة اجملتمع 

املضيف من جهة ثانية.

»ضرورة  عاصي  بو  وأكد 
االستجابة للمتطلبات االساسية 
لضمان االستقرار االجتماعي«، 
متمنيا على »السفري االسرتالي 
ميكن  اليت  اجملاالت  حتديد 

السرتاليا املساعدة بها«.
»استعداد  عن  مايلز  وأعرب 
بالده الدائم ملساعدة لبنان وال 
سيما يف الظروف احلاضرة«.

بوعاصي عرض مع السفري االسرتالي 
تداعيات ازمة النزوح السوري

بو عاصي مستقبال مايلز

الوطين  الدفاع  وزير  استقبل 
يعقوب رياض الصراف بعد ظهر 
بالوزارة،  مكتبه  يف  االول  امس 
وفدا أمريكيا ضم أعضاء يف جلنة 
الكونغرس  يف  املسلحة  القوات 
األمريكي وسفرية الواليات املتحدة 
اليزابيت  لبنان  يف  االمريكية 
يف  العسكري  وامللحق  ريتشارد 

السفارة، ومت البحث يف القضايا 
االوسط  الشرق  مبنطقة  املتعلقة 

عامة ولبنان خاصة.
»الدور  على  الصراف  وأثنى 
اهلام للواليات املتحدة االمريكية 
اللبناني«،  اجليش  دعم  يف 
بني  الدعم  هذا  »تعزيز  مؤكدا 

البلدين«.

 الصراف عرض االوضاع مع وفد 
جلنة القوات املسلحة يف الكونغرس

عامل  وجبل  صور  مفيت  اكد 
القاضي الشيخ حسن عبد اهلل، 
خالل لقائه وفدا صحافيا ايطاليا 
االعالمي  املسؤول  يرافقه 
يف  العاملة  االيطالية  للكتيبة 
بياجو  الرائد  اليونيفل  اطار 
اللبنانية  العائلة  »ان  ليوتي، 
متماسكة وان تعددت االنتماءات 
يف  التعايش  وان  الدينية، 
ان  اىل  مشريا  واقعي«،  لبنان 
»اخلالفات حتصل على املستوى 

السياسي وليس الديين«.
وقال: »نعيش يف لبنان كعائلة 
واحدة، نتكامل من خالل الدفاع 
املواطن  وهموم  الوطن  عن 
يف  الوطين  االستقرار  وتثبيت 

مواجهة الظلم واالطماع«.
صور  يف  »نتميز  واضاف: 
على مستوى  وخاصة  بالتعايش 
باللقاء  الروحية  القيادات 
يضم  الذي  الدائم  الروحي 
وقد  واملسيحيني،  املسلمني 
قمنا بعدد من االنشطة املشرتكة 
مع اليونيفيل وخاصة مع قيادة 

الوحدة االيطالية«.
واشار عبداهلل اىل »املعاناة من 
املركب  الطائفي  النظام  جراء 
وندعو  نسعى  وحنن  لبنان  يف 
وان  السياسية  الطائفية  اللغاء 
الصدر  موسى  السيد  االمام 

الطائفية  اللغاء  دعا  من  اول 
 1989 العام  ويف  السياسية 
على  بالطائف  اللبنانيون  اتفق 
الغاء  جلنة  تشكل  ومل  الغائها 
الطائفية السياسية لغاية اليوم 
حديثة  دولة  نبين  ان  امل  على 
االمر  وهذا  وسياسية  عصرية 
عندها  يشعر  ال  حتقق  ما  اذا 
اللبنانيون انهم طوائف ومذاهب 
الذي ميارس اجلميع  الوقت  يف 
تامة  حبرية  الدينية  شعائره 
وتعدد الطوائف يف لبنان يشكل 

محاية لبعضهم البعض«.
وردا على سؤال قال:«التعايش 
ال  وحنن  حاصل  لبنان  يف 
لتحقيق  الصعب  اجلهد  نبذل 

التعايش«.
االيطالية  القوة  »ان  واضاف: 
هلا يد اخلري على لبنان منذ زمن 
ملا  الشكر  جزيل  نرفع  وحنن 
لشعب  االيطالية  الكتيبة  تقدمه 
لبنان يف اجلنوب ويف بريوت«.
يف  الديين  »التنوع  ان  واعترب 
السكان  ان  حيث  اصيل  لبنان 
جند  واننا  متدينون  االصليني 
االديان  تعدد  الواحدة  بالعائلة 
امسا  حتمل  العائالت  وبعض 
يوجد  لكن  بالصميم  اسالميا 
فيها تعدد املعتقد وهذا ما جيعل 

التعايش يف لبنان مميزا«.

 مفيت صور التقى وفدا اعالميا ايطاليا:
التعايش يف لبنان واقعي واخلالفات سياسية 

وليست دينية

استقبل وزير الشباب والرياضة 
يف  مكتبه  يف  فنيش،  حممد 
جمللس  العام  االمني  الوزارة، 
االفريقي  العربي  الشباب 
ابراهيم ورئيس  الدكتور عوض 
يف  العربي  املشرق  منسقية 
علي  حممد  الدكتور  اجمللس 

اجلنون وأعضاء املنسقية.
الوفد  باسم  ابراهيم  وحتدث 
وتاريخ  اجمللس  »أنشطة  عن 
لبنان  بني  الشبابي  العمل 
والسودان«، واعرب عن ارتياحه 
يف  فنيش  الوزير  »لوجود 
»اقامة فعالية  الوزارة«، متمنيا 
شبابية عربية يف لبنان برعايته 

وتوجيهات معاليه«.
فنيش  الوزير  رحب  بدوره، 
بالوفد واصفا الوزارة بأنها »يف 
ينهض  ان  يريد  من  كل  خدمة 
هادفة  انشطة  ويقيم  بالشباب 

هلم«.
الشباب  يعانيه  »ما  اىل  واشار 
من  الظروف  هذه  يف  العربي 
تطرف وضياع البعض وضياع«، 
ب«حتكيم  الشباب  مطالبا 
عقوهلم ال غرائزهم ليشاهوا ان 
املستفيد من كل ما جيري حولنا 
هو العدو الصهيوني الذي يريد 

تفتيتنا ومتزيقنا«.
واضاف: »جنح الشباب اللبناني 
مقاومة  يف  العربي  والشباب 
احملتل الصهيوني وسينجح هذا 
التطرف  مواجهة  يف  الشباب 

واالزمات اليت تواجهه«.
فنيش  الوزير  اىل  الوفد  وقدم 

درعا تكرميية.
وصرح اجلنون بعد اللقاء: »حنن 
العربي  الشباب  جملس  منثل 
واالفريقي، وهو منتشر يف العامل 
العربي عموما والقارة االفريقية. 

واملنسقية  منثل  لبنان  يف  حنن 
السنة،  يف  نشاطا   150 زهاء 
باالضافة اىل تنظيم جائزة تقام 
كانون  شهر  يف  السودان  يف 
املبدع  الشباب  لتقديم  االول 
والرياضة  الشباب  جماالت  يف 

والثقافة والبيئة التطوعية«.
معالي  على  »طرحنا  وأضاف: 
تنظيم  فكرة  فنيش  الوزير 
 2018 سنة  شبابي  مهرجان 
شاب   500 يضم  لبنان  يف 
وشابة من قارات آسيا واوروبا 
تبادل  منه  واهلدف  وافريقيا 
العمل  وتطور  وثقافات  خربات 
الثالث  القارات  يف  الشبابي 
للبنان  احلضاري  الوجه  وابراز 
وزارة  بتوجيهات  والعمل  دائما 

الشباب والرياضة.
وفد اللجنة األوملبية

وفد  فنيش  الوزير  واستقبل 
رئيسها  ضم  االوملبية  اللجنة 
الرئيس  ونائيب  همام  جان 
قريطم  وعزت  حيدر  هاشم 
حسان  العميد  العام  وأمينها 
اللبناني  االحتاد  ورئيس  رستم 
لكرة الطاولة سليم احلاج نقوال 
ورئيس احتاد الدراجات اهلوائية 
واملستشار  زادوريان  قانشي 

االعالمي حسان حميي الدين.
بعد اللقاء، قال همام: »تشرفنا 
وهنأناه  فنيش  الوزير  بزيارة 
بتوليه وزارة الشباب والرياضة 
ووجوده على رأس هذه الوزارة، 
للرياضيني  كبري  مكسب  وهو 
من  به  يتمتع  ملا  اللبنانيني 
مزايا وشفافية ونظافة وخلدمته 
البلد  وهلذا  للمقاومة  الكبرية 
وجناحاته يف كل الوزارات اليت 
معه  وسنكون  عليها.  تعاقب 
سويا يف مرحلة من االنسجام ملا 

 فنيش: العدو الصهيوني يريد تفتيتنا ومتزيقنا وعلى الشباب 
العربي حتكيم العقل وجبه التطرف
اللبنانية.  الرياضة  مصلحة  فيه 
قدمنا ورقة عمل فيها عدد من 
مواعيد  على  وتوافقنا  البنود، 
مقبلة لتنظيم ورشة عمل تتضمن 

الرياضة  ختدم  اليت  االمور  كل 
احراز  لنا  توفر  واليت  اللبنانية 
ميدالية ذهبية طال انتظارها يف 

هذا البلد«.
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املصري  اخلارجية  وزير  أن  علم 
زيارة  سيبدأ  شكري  سامح 
رمسية اىل واشنطن  غد ا االحد، 
تنصيب  منذ  األوىل  ستكون 
 20 يف  ترامب  دونالد  الرئيس 

كانون الثاني )يناير( املاضي.
شكري  أن  مصادر  وأكدت 
األحد،  واشنطن  إىل  سيصل 
يف زيارة تستغرق أيامًا، يلتقي 
اجلديدة،  اإلدارة  أركان  خالهلا 
تيلرسون،  ريكس  نظريه  بينهم 
كما قد جيتمع مع نائب الرئيس 
مايك بنس. وُيتوّقع أن تناقش 
 - املصرية  العالقات  الزيارة 
األمريكية، والتعاون يف مكافحة 
السالم،  عملية  وأفق  اإلرهاب 
نظرًا إىل جهود القاهرة يف هذا 
على  واشنطن  وتعويل  الصدد 
املصرية  للعاصمة  حموري  دور 
بني  املفاوضات  حتريك  يف 

الفلسطينيني واإلسرائيليني.
زيارة  بأن  املصادر  وأبلغت 
حتضريية  تكون  قد  شكري 
عبد  املصري  الرئيس  لزيارة 
الفتاح السيسي واشنطن الشهر 
ترامب.  خالهلا  يلتقي  املقبل، 
العاصمة  زار  شكري  وكان 
األمريكية بعد فوز ترامب وقبل 
تنصيبه، والتقى بنس. ويتوّقع 
مراقبون حتسنًا بالغًا يف العالقات 
عهد  خالل  األمريكية   - املصرية 
حماربة  أولوية  بسبب  ترامب، 
وتشّدد  والتطرف،  اإلرهاب 
اإلدارة يف ملف مجاعة »اإلخوان 

املسلمني«.
حتدث  ذلك،  غضون  يف 
سنوي  مؤمتر  أمام  امس  ترامب 
يف  جلساته  افتتح  للمحافظني 
واشنطن  بضاحية  ماريالند 
ألقى  بعدما  أيام،   4 ويستمر 
يف  االول،  أمس  كلمة  بنس 
 10 حواىل  إلثارة محاسة  حماولة 
يشاركون  سياسي  ناشط  آالف 

يف املؤمتر.
كونواي،  كيليان  واعتربت 
مستشارة الرئيس األمريكي، أن 
ترامب »توّجه مباشرة إىل القاعدة 
الشعبية« للمحافظني، ووصفته 
املعلومات  ميتص  »رجل  بـ 
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شكـري فـي واشنـطن غـدا متـهيداً لـزيارة السـيسي
واألشخاص واخلربات«. أما حاكم 
والية ويسكونسن سكوت ووكر، 
فنصح ترامب بأن »يفعل ما قال 

إنه سيفعله«.
رؤساء  األمريكي  الرئيس  وأبلغ 
بينها  ضخمة،  أمريكية  شركات 
»فورد«  و  إلكرتيك«  »جنرال 
على  عزمه  مارتن«،  و«لوكهيد 
إىل  الوظائف  ماليني  إعادة 
وعد  فيما  املتحدة،  الواليات 
ستيفن  األمريكي  اخلزانة  وزير 
منوتشني بنمّو يبلغ 3 يف املئة 
»تغيريات  وبـ   ،2018 العام 
الضرائب  قطاع  يف  ضخمة« 

والنظم املالية.
لكن صحيفة »واشنطن بوست« 
»خيسر  ترامب  أن  من  حذرت 
اإلعالم،  وسائل  مع  معركته« 
وقارنت سلوكه جتاهها بشخص 
أطول قامة،  يبدو  »جيعل نفسه 
جانب  إىل  الوقوف  خالل  من 

شخص قصري القامة«.
وأشارت إىل استطالع رأي أعّدته 
جامعة »كوينيبياك« أفاد بأن 52 
يف املئة من الناخبني املسجلني 
اإلعالم  وسائل  بأن  يثقون 
شأن  يف  »احلقيقة  تزّودهم 
مسائل مهمة«، يف مقابل 37 يف 
املئة اختاروا ترامب. وأضافت: 
»يتهم الرئيس بانتظام الصحافة 
)بنشر( أخبار وهمية، لكن الناس 
الوهمية  األخبار  مزيدًا من  يرون 

خترج من فمه«.
وكالة  أعّدته  استطالع  وأظهر 
معهد  مع  بالتعاون  »رويرتز« 
املئة  يف   43 أن  »إيبسوس«، 
أكثر من  من األمريكيني قلقون 
تقارير عن اتصاالت فريق ترامب 
بروسيا، يف مقابل 39 يف املئة 
خيشون أكثر من التسريبات يف 
هذا الصدد. لكن حواىل 57 يف 
يعتربون  اجلمهوريني  من  املئة 
قلق  مصدر  هي  التسريبات  أن 
املئة  يف   23 مقابل  يف  أكرب، 

لالتصاالت بروسيا.
مدير  ساباتو،  الري  ورأى 
جامعة  يف  السياسات«  »مركز 
أظهر  االستطالع  أن  فريجينيا، 
داخل  اآلراء  ترامب  حّول  كيف 

احلزب اجلمهوري، إذ كان األمن 
القومي على رأس األولويات منذ 
احلرب الباردة. وأضاف: »يعطي 
للهوية  أولوية  اآلن  اجلمهوريون 
احلزبية وتأييد زعيمهم أكثر من 
املبادئ اليت التزموا بها عقودًا. 

نعيش يف عصر استقطاب«.
جامعة  أعّدتها  دراسة  وأشارت 
»كوينيبياك« إىل أن 38 يف املئة 
من الناخبني يعتربون أن ترامب 
 55 مقابل  جيدًا، يف  عماًل  ينّفذ 
على  موافقني  ليسوا  املئة  يف 
من  املئة  63 يف  واعترب  أدائه. 
األمريكي  الرئيس  أن  الناخبني 
يف   55 رأى  كما  متزنًا،  ليس 
املئة أنه ليس نزيهًا. على رغم 
ذلك، أظهر استطالع أعّده معهد 
»بيو« للبحوث، أن 52 يف املئة 
من الناخبني اجلمهوريني »مييلون 

إىل الثقة أكثر برتامب، يف حال 
خالف مع القادة اجلمهوريني يف 

الكونغرس«.
»واشنطن  نّبهت  ذلك،  إىل 
بوست« إىل أن القيود على منح 
أمريكا  يف  تؤّثر  »قد  تأشريات 
الغد«، مذّكرة باعتماد االقتصاد 
األجنبية  العمالة  على  األمريكي 
يف االبتكار، وسط اتساع العوملة 
األخرية. ونقلت عن  العقود  يف 
ماجناري رامان، وهو باحث بارز 
يف مشروع التنافسية األمريكية 
لألعمال،  هارفرد  كلية  يف 
بني  قوية  عالقة  »هناك  قوله: 
اهلجرة واالبتكار. تعتمد شركات 
فالي  سيليكون  التكنولوجيا يف 
ميزة  بصفته  االبتكار،  على 
إىل  الوصول  وتريد  تنافسية، 

مواهب كثرية«.

األمن  جملس  أعضاء  صوت 
باإلمجاع على قرار جديد  الدولي 
على  املفروضة  العقوبات  ميدد 
علي  السابق  اليمين  الرئيس 
احلوثيني،  وقادة  صاحل  عبداهلل 
إىل  الدول  كل  القرار  ودعا 
التعاون الكامل ألجل تطبيق هذه 

العقوبات.
القرار  مبوجب  اجمللس  ومدد 
رقم 2342 الذي أعدته بريطانيا، 
الدولية  العقوبات  جلنة  والية 
ابتداء  إضافيًا  عامًا  اليمن  على 
مشددًا  اجلاري،  الشهر   26 من 
على ضرورة تقيد الدول ومجيع 
األطراف بالعقوبات اليت تتضمن 
أرصدة وحظر  حظر سفر وجتميد 
أسلحة على صاحل وأبنائه وقادة 

احلوثيني.
قراره  يف  األمن  جملس  وأكد 
األطراف  مجيع  »تعاون  ضرورة 
اإلقليمية  واملنظمات  والدول 
خرباء«  فريق  مع  والدولية 
األطراف  هذه  دعا  كما  اللجنة، 
فريق  أفراد  سالمة  »ضمان  إىل 
اخلرباء وإتاحة وصوهلم من دون 
األشخاص  كل  إىل  معوقات 
الالزمة  واملواقع«  والوثائق 

للقيام بواليتهم.
التزام  ضرورة  اجمللس  وأكد 
الدول مبواصلة تقديم بالغات إىل 
جملس األمن حول اإلجراءات اليت 
تتخذها لتطبيق عمليات »تفتيش 
الشحنات« املتعلقة بتطبيق حظر 

األسلحة.
احلالة  »إبقاء  يعتزم  أنه  وأعلن 
االستعراض  قيد  اليمن  يف 
ملراجعة  واستعداده  املستمر، 
التدابري اجلزائية« املفروضة على 
اليمن بهدف تعزيزها أو تعديلها 
احلاجة  تدعو  ما  »وفق  رفعها  أو 

والتطورات«.
أكدت  العقوبات  جلنة  وكانت 
املاضي،  الشهر  تقريرها  يف 
أنها حتقق يف »الشبكات املالية 
ألشخاص حمددين« مدرجني على 
لوائح العقوبات يف جملس األمن، 
هم صاحل وأفراد عائلته، وأنها 
عبداهلل  علي  خالد  أن  »علمت 
يف  بارزًا  دورًا  ميارس  صاحل 
عن  نيابة  املالية  األصول  إدارة 
علي عبداهلل صاحل«، إضافة إىل 
وهما  صاحل،  عبداهلل  علي  أمحد 

مدرجان يف قائمة العقوبات.
اليمين  اجليش  حقق  ميدانيًا، 
تقدمًا جديدًا يف هجومه الستكمال 
الغربي  الساحل  على  السيطرة 
ومواقع  بلدة  واستعاد  لليمن، 
إثر  وشرقها  املخا  مدينة  مشال 
احلوثيني  املتمردين  مع  معارك 
الطرفني،  من  قتياًل   23 أوقعت 

وفق مصادر عسكرية وطبية.
مبحافظة  كتاف  مديرية  ويف 
صعدة استعادت قوات الشرعية 
السيطرة على معسكر اللواء 101 
الرئيس  تابعًا لقوات  الذي كان 
استوىل  ثم  صاحل  علي  السابق 

عليه احلوثيون.
من  أسبوعني  من  أقل  وبعد 
سيطرتها على املخا املطلة على 
القوات  أكملت  األمحر،  البحر 
أمس  صباح  السيطرة  الشرعية 
على بلدة خيتل الواقعة على بعد 
حنو 14 كيلومرتًا مشااًل واليت فر 
من  طردهم  إثر  احلوثيون  إليها 

املخا.
وذكرت مصادر طبية أن املعارك 
اليت شهدتها املنطقة يف الساعات 
الـ24 األخرية أدت إىل مقتل 16 
 ،12 وأسر  احلوثيني  مقاتلي  من 

وفق املصادر العسكرية.
ويف احلديدة على بعد حنو 170 
كيلومرتًا مشال املخا، قتل سبعة 

يف  آخرون   15 وجرح  حوثيني 
التحالف،  ملقاتالت  جوي  قصف 

وفق مصادر أمنية.
من جهة أخرى أكد الفريق املشرتك 
أن  اليمن،  يف  احلوادث  لتقييم 
هناك ادعاءات كثرية تزعم قصف 
مدارس  العربي  التحالف  قوات 
أنها  تبني  اجتماعية،  ومراكز 
الناطق  وقال  مضللة.  اتهامات 
باسم الفريق، املستشار منصور 
املنصور، خالل مؤمتر صحايف يف 
ادعاءات  »هناك  أمس:  الرياض 
ومضللة،  العناصر  مكتملة  غري 
والدور  املدارس  بتعرض  تتعلق 
قوات  من  للقصف  االجتماعية 
التحالف، وتبني أن فيها الكثري 
دون  من  وتأتي  النواقص،  من 
فيها  حدث  اليت  املنطقة  تسمية 

هذا القصف«.
وعن حادثة أرحب، قال املنصور 
إن »قوات التحالف بدأت التحقيق 
عن  خمتلف  وحتقيقهم  فيها، 
من  االنتهاء  عند  ولكن  حتقيقنا، 
التحقيق سُتعلن النتائج«، مشريًا 
»من  التعويضات  توزيع  أن  إىل 
قضايا  ملعاجلة  جلنة  اختصاص 
مع  تعاون  ولدينا  التعويضات، 
هذا  يف  اإلنسانية  املنظمات 

الشأن«.
اليت  النتائج  أن  املنصور  وذكر 
تتضمن  اللجنة  إليها  توصلت 
املرحلة  يف  عاجلتها  حاالت  أربع 
منها  ثالثًا  أن  وتبني  األخرية، 
سالمة  واتضحت  صحيحة،  غري 
قوات  من  املتبعة  اإلجراءات 
اهلدف  مع  التعامل  يف  التحالف 
ذاتها  املناطق  يف  العسكري 
متوافقة  وأنها  االدعاء،  بتاريخ 

مع أحكام القانون الدولي.
وقعت  حادثة  أن  التقرير  وبنّي 
يف  مبنى  باستهداف  ومتثلت 
صعدة،  ملدينة  التجاري  الشارع 
لألسلحة  مستودع  فيه  كان 
احلوثي،  ميليشيات  تستخدمه 
قنبلة  اهلجوم  يف  واستخدمت 
موجهة بالليزر ودقيقة اإلصابة، 
غري أن خطأ تقنيًا بالطائرة أدى 
إىل سقوط القنبلة على بعد 60 
مرتًا من موقع اهلدف املرصود، 
املبنى  تضرر  إىل  أدى  ما 

اجملاور.

متديد العقوبات على صاحل وقادة احلوثيني
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يف  السعودية  السفارة  أكدت 
إندونيسيا، صحة األنباء الواردة 
عشرات  مساكن  تعرض  عن 
دهم  عمليات  إىل  السعوديني 
اإلندونيسية  الشرطة  قبل  من 
فيما  بونشاك،  منطقة  يف 
كانوا  مطاعم  يف  آخرون  أوقف 
أي  دون  »ومن  يرتادونها، 
إثرها  تدخلت  واضحة«،  أسباب 

السفارة لإلفراج عنهم. 
يف  السعودي  السفري  وغرد 
الشعييب  أسامة  إندونيسيا 
على حسابه يف موقع التواصل 
ما  »إن  »تويرت«:  االجتماعي 
لـ120  اليوم  هذا  فجر  حصل 
يقبله  وال  مربر،  غري  سعوديًا 
عرب  السفارة  وستبحث  عقل 
القنوات القانونية والديبلوماسية 
اإلندونيسيني  اإلخوة  مع 

األسباب«. 
عن  السفري  نشره  بيان  ويف 
خالل  من  أنه  أوضح  احلادث 
املسؤولني  مع  »االتصاالت 
احلكومة  هرم  )رأس(  يف 
اإلندونيسية مت توقف احلافالت 
ونزول املواطنني داخل السفارة 
دائرة  يف  وليس  السعودية، 
وأوضح  )اجلوازات(«.  اهلجرة 
استعادة  »متت  أنه  البيان 
اجلوازات  ضابط  من  جوازاتهم 
وإعادتهم  إليهم،  وتسليمها 
أسفنا  مع  إقامتهم،  مكان  إىل 
فيها«،  مروا  اليت  املعاناة  إىل 
وزارة  »إشعار  مت  أنه  مؤكدًا 
باحلدث  )السعودية(  اخلارجية 

وما مت حياله، واالستفسار من 
لتفسري  اإلندونيسية  اخلارجية 
هذا اإلجراء اخلاطئ واجملحف يف 
السعوديني«.  املواطنني  حق 
مت  أنه  إىل  البيان  ولفت 
اإلندونيسية  اخلارجية  »تزويد 
ضباط  من  املتسببني  بصور 
العنيف  تصرفهم  يف  اجلوازات 

والتعسفي«.
 وأثار حادث إيقاف السعوديني 
موقع  رواد  من  كثري  غضب 
الذين  االجتماعي،  التواصل 
اليوم  حدث  ما  أن  إىل  أشاروا 
االبتزاز  لعمليات  »استمرار 
اليت يتعرض هلا السعودي يف 

إندونيسيا«.
 وطالب مغرد يدعى »أبو زيد« 
منها  مندوبني  بتكليف  السفارة 
حلل  الساعة  مدار  على  بالوجود 
تلك املشكلة، فيما عرب آخر عن 
غضبه: »ما حدث بالفعل ال يقبله 
عقل وليس له أي مربر فاإلهانات 
كانت  مهما  املذل  الشكل  بهذا 
السكوت  ميكن  ال  األسباب 
عنها«. واقرتح آخر يدعى حممد 
إندونيسيا،  إىل  السفر  إلغاء 
مؤكدًا أنه »بلد رائع لكن لألسف 
غري مؤهل للسياحة«، وغرد آخر: 
يف  مستهدفون  »السعوديون 

اخلارج«. 
من  املغردين  أحد  واستغرب 
زيارة  ظل  يف  احلادث  توقيت 
مرتقبة خلادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز إىل 

إندونيسيا.

إندونيسيا توقف 120 سعودياً... والسفارة: 
»عمل غري مربر وال يقبله عقل«
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

مقاتلة  جمموعات  ثالث  أعلنت 
االول  امس  تركيا  من  مدعومة 
مدينة  على  سيطرتها  اخلميس 
الباب بالكامل من تنظيم »الدولة 
مشال  يف  )داعش(  اإلسالمية« 
سورية بعد أسابيع من املعارك.

»األناضول«  وكالة  وأوردت 
الرتكية احلكومية، من جهتها، أن 
املسلحة  والقوات  احلر  »اجليش 
الرتكية تسيطر على مدينة الباب 
فيما  السورية«.  حلب  شرق 
حلقوق  السوري  »املرصد  ذكر 
الفصائل  مقاتلي  أن  اإلنسان«، 
حواىل  على  سيطروا  املعارضة 
نصف أحياء املدينة إال أن متطريف 

التنظيم ما يزالون فيها.
جمموعة  قائد  عثمان  أمحد  وذكر 
»السلطان مراد«، أحد الفصائل 
السيطرة  أعلنت  اليت  الثالثة 
من  ساعات  »بعد  املدينة،  على 
حترير  عن  اإلعالن  مت  املعارك، 
وحاليًا  بالكامل  الباب  مدينة 
يتم متشيط األحياء السكنية من 

األلغام«.
وقال قائد »فرقة احلمزة« سيف 
مركز  على  »سيطرنا  بكر  أبو 
األمين  املربع  يعد  الذي  املدينة 
بانهيار  وأصيبوا  )للتنظيم( 
كبري، أمتمنا العملية عند الساعة 
السادسة صباحًا ومتت السيطرة 

عليها بشكل كامل«.
وأشار أبو جعفر القائد العسكري 
يف »لواء املعتصم«، من جهته، 
متطريف  من  العشرات  »قتلنا 
التنظيم وأخلينا حواىل 50 عائلة 
أن  إىل  مشريًا  الباب«،  من 
متشيط  من  »ستنتهي  القوات 
خطوطنا  وسنعزز  املدينة  بقية 

الدفاعية«.
وتشكل مدينة الباب اليت تعد آخر 
أبرز معقل للمتطرفني يف حمافظة 
هدفًا  شهرين  حواىل  منذ  حلب، 
رئيسًا حلملة »درع الفرات« اليت 
تنفذها القوات الرتكية وفصائل 

سورية معارضة قريبة منها.
آب   24 يف  تركيا  وبدأت 
مسبوقة  غري  عملية  )أغسطس( 
داخل سورية ضد تنظيم »الدولة 
الكردية  والفصائل  اإلسالمية« 
سريعًا  تقدمًا  وحققت  املقاتلة. 
يف بدايتها، إالاّ أنها تباطأت مع 
على  للسيطرة  القتال  اشتداد 
األول  كانون  منذ  الباب  مدينة 
واملدينة  املاضي.  )ديسمرب( 
قوات  تنفذه  هلجوم  أيضًا  هدف 
منذ  وحلفاؤها  السوري  النظام 

شهر من ناحية اجلنوب.
قال  الرتكي  اجليش  وكان 
 56 إن  اليوم،  سابق  وقت  يف 
»الدولة  تنظيم  متشددي  من 
يد قوات  ُقتلوا على  اإلسالمية« 
مدينة  أحناء  يف  أنقرة  تدعمها 
الباب، ويف غارات جوية للتحالف 
املتحدة  الواليات  تقوده  الذي 

أمس االول.
أن  بيان  يف  اجليش  وذكر 
أصابت  الرتكية  املدفعية  نريان 
104 أهداف للتنظيم بينها مباٍن 
وعربات مفخخة، مؤكدًا أنه سيطر 
املناطق  على  كبري  شكل  يف 
السكنية يف الباب. وقال اجليش 
الرتكي إن 11 متشددًا قتلوا يف 
التحالف،  لقوات  جوية  غارات 
بينما قتل اآلخرون نتيجة القصف 
خالل  واالشتباكات  املدفعي 

العمليات يف الباب.

»درع الفرات« تسيطر على الباب بالكامل

قال »اهلالل األمحر اللييب« امس 
مهاجرًا   13 إن  اخلميس،  االول 
قضوا اختناقًا يف حاوية شاحنة 
يف  الشاطئ  اىل  تقلهم  كانت 
غرب ليبيا لعبور البحر املتوسط 

اىل أوروبا.
األخرية  هي  املأساة  وهذه 
من  شرعيني  غري  ملهاجرين 
األوسط  والشرق  أفريقيا 
يف  الغارقة  ليبيا  يقصدون 
للوصول  حماولة  يف  الفوضى 
إىل أوروبا أماًل يف حياة أفضل.
مهاجرًا   69 ضبط  مت  والثالثاء، 
تنقلها  حاوية  داخل  غري شرعي 
اليت  مخس  شاطئ  اىل  شاحنة 
العاصمة  عن  كلم   115 تبعد 
طرابلس، 13 منهم لقوا حتفهم 

بينهم مراهقان.
للصليب  الدولي  »االحتاد  وأكد 
األمحر« يف بيان أنه تلقى بالغًا 
يف  اللييب  األمحر  اهلالل  من 
»ضبط 69 مهاجرًا  اخلمس حول 
من جنسيات خمتلفة داخل حاوية 
بعضهم لقي حتفه والبعض اآلخر 

يف حاٍل صحية متدهورة«.
يف  حمتجزين  »كانوا  وأضاف: 

احلاوية ملدة أربعة أيام«.
االمحر  »اهلالل  أعلن  جهته،  من 
اللييب« فرع اخلمس على موقعه 
تلقى  أنه  »فايسبوك«،  يف 
الثالثاء  صباح  هاتفية  مكاملة 
من مركز اإليواء يف البلدة حول 
وجود جمموعة من املهاجرين غري 
الشرعيني وبعض اجلثث اليت مت 

إلقاؤها قربهم لياًل.

الناطق  املصراتي،  حممد  وقال 
االمحر  اهلالل  »مجعية  باسم 
الذين  »املهاجرين  إن  اللييب« 
األمحر  اهلالل  فرع  عنهم  حتدث 
الذين  أنفسهم  هم  اخلمس  يف 

قضوا يف احلاوية«.
يف  السكان  أحد  قال  بدوره، 
اخلمس، مفضاًل عدم كشف امسه 
املهاجرين  إن  أمنية،  ألسباب 
الذين  وضمنهم  الشرعيني  غري 
خالل  ضبطهم  »مت  حتفهم  لقوا 
امنية  نقطة  عند  تفتيش  عملية 
الساحل«  الطريق  على  الثلثاء 

يف اخلمس.
األمحر«:  اهلالل  »مجعية  وقالت 
هناك  كانت  ناجيًا،   56 »بني 
فتاة يف اخلامسة امسها عائشة. 
من  املهاجرين  بعض  يعاني 
وغريها.  وكسور  جلدية  أمراض 
إنهم يف حاجة إىل عناية عاجلة« 

من دون حتديد جنسياتهم.
وأشار املصدر إىل وجود مراهقني 
الذين  بني  وفتاة  صيب  هما 
قضوا اختناقًا، مضيفًا أن بعض 
إليهم  التعرف  »مت  املهاجرين 
ووضعوا يف أكياس يف انتظار 
الشرعي،  الطبيب  يفحصهم  أن 
قابعة  اجلثامني  تزال  ال  وللعلم 
اإليواء بسبب عدم وجود  مبركز 

طبيب شرعي«.
جثث  على  عثر سكان  والثلثاء، 
قرب  شاطئ  على  مهاجرًا   74
طرابلس، لقوا حتفهم بعد غرق 
حياولون  كانوا  الذي  املركب 

العبور بواسطته اىل أوروبا.

وفاة 13 مهاجراً اختناقاً داخل 
حاوية يف ليبيا



Page 9صفحة 9     

اسرتاليا يف اسبوع       

سدني

صندوق النقد الدولي حيذر 
أسرتاليا

الدولي  النقد  صندوق  حذر 
زالت  ما  أسرتاليا  أن  من 
وعدم  كبرية  »خماطر  تواجه 

تيقن«.
وبشكل خاص، حذر الصندوق 
من خطورة القطاع العقاري يف 
النمو  والتباطؤ يف  أسرتاليا، 
الذي يضرب شركاء جتاريني 

رئيسيني مثل الصني.
قال  خرباء،  أعده  حبث  ويف 
إنه  الدولي  النقد  صندوق 
ميزان  حتسن  من  بالرغم 
بتوقعات  مقارنة  املخاطر 
هناك  زالت  ما  لكن  النمو، 
تيقن  وعدم  كبرية  خماطر 

يلوحان يف األفق.
توقع   ،2017 لعام  وبالنسبة 
أن  الدولي  النقد  صندوق 
يبلغ معدل النمو االقتصادي 
حنو 2.6 %، على أن يتزايد 
 2018 عامي  إىل 3 %  قليال 
جمددا  النزول  قبل  و2019، 
 2012 يف   %  2.9 إىل 

والسنوات التالية.
البحثية:  الورقة  وأضافت 
»مع بقاء معدل التضخم دون 
اهلدف املطلوب، وزيادة نسبة 
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حبروب  أسرتاليا  تلتصق 
سياسية  تتعلق بالطاقة والتغري 
املناخي على مدى أكثر من 10 
سنوات دون حتقيق تقدم يذكر 

على األرض.
أن  املؤسفة،  األمور  ومن 
السياسات،  هذه  مهندسي 
األسرتالي،  الليربالي  احلزب 
تلك  عن  سيكف  أنه  يبدو  ال 
بن  الكاتب  حبسب  اجلدليات، 

إلثام.
ويف عام 2007، كانت أسرتاليا 
وتراجعت  اجلفاف  من  حبالة  متر 
يف  هوارد  حكومة  تأييد  نسبة 
واليت  الرأي،  استطالعات 
مقاومة  جدوى  دون  حاولت 
العمالي  السياسي  صعود 

صاحب الكاريزما كيفن راد.
الرأي  استطالعات  وأظهرت 
املشكلة  ميثل  املناخ  أن  آنذاك 
حلكومة  بالنسبة  األساسية 

هوارد.
جون  أعلن   ،2007 يوليو  ويف 
هوارد أن االئتالف سيقدم خطة 
انبعاث جترب أصحاب األعمال على 
دفع تكلفة تلويث اجلو، على أن 

تنتهي اخلطة حبلول 2011.
سوف  »أسرتاليا  هوارد:  وقال 
تؤدي دورها وزيادة يف خماطبة 
ستفعل  لكنها  املناخي  التغري 
ومتوازن  عملي  بأسلوب  ذلك 
العواقب  يأخذ يف اعتباره متاما 

االقتصادية على دولتنا«.
تفرتض  كانت  هوارد  كلمات 
بداية لعهد جديد يف  أن تكون 
وزير  وأن  سيما  ال  أسرتاليا، 
كان  الوقت  ذلك  يف  الطاقة 
ورجل  طموحا  سابقا  حماميا 
ترينبول  مالكومل  هو  أعمال 

رئيس وزراء أسرتاليا احلالي.
بدفاعه  معروفا  ترينبول  وكان 
الشديد عن قضايا املناخ داخل 

احلزب الليربالي.
خلطة  مناصرا  ترينبول  وكان 
انبعاثات  بتداول  تتعلق  شاملة 
الطريقة  باعتبارها  الطاقة 

األرخص واألفضل.
»خطة  آنذاك:  ترينبول  وقال 
ستكون  األسرتالية  االنبعاثات 

األكثر مشوال يف العامل«.
أنه  خيربنا  »العلم  واستطرد: 
ختفيضات  تنفيذ  علينا  ينبغي 
على  العاملية  لالنبعاثات  هائلة 

مدى اخلمسني عاما املقبلة«.

التغري املناخي يف أسرتاليا.. حملك راوح

ما  سنوات   10 مرور  بعد  لكن 
زالت القضية تثري متزقات داخل 
األوصال السياسية األسرتالية، 
دون حتقيق تقدم يذكر، بل أن 
تنصل  نفسه  ترينبول  مالكومل 
أسرتاليا  التزامات  من  مؤخرا 
املتعلقة بالتغري املناخي، ومحل 
املتجددة  بالطاقة  االهتمام 
مسؤولية نقص إمدادات الطاقة 
الكهرباء  انقطاع  إىل  أدت  اليت 

يف أحناء متفرقة من أسرتاليا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

البطالة، والركود االقتصادي 
املستمر، ينبغي على السياسة 
تتسم  أن  األسرتالية  املالية 

بالقدرة على التكيف«.
الفائدة  سعر  زال  ما  وبينما 
منخفضة  مستويات  عند 
 ،%  1.5 تالمس  تارخيية 
أن  احملللني  بعض  يتوقع 
إىل  املركزي  البنك  يلجأ 
الثاني  النصف  يف  زيادتها 

هذا العام.
ويف ذات األثناء، يتوقع أن 
حيدث هبوط تدرجيي ملعدالت 
البطالة خالل السنوات اخلمس 
املقبلة من 5.7 % عام 2017 

إىل 5.1 % عام 2022.
وأشار صندوق النقد الدولي 
إىل  أسرتاليا  حتول  أن  إىل 
طفرة  انتهت  أن  بعد  النمو 
من  مزيد  إىل  حباجة  التعدين 

الدعم.
السلطات  الصندوق  وطالب 
حالة  يف  بالبقاء  األسرتالية 
على  والعمل  اليقظة  من 
املالي  النظام  مرونة  زيادة 

كرد فعل ألي صدمة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كشفت آراء االقتصاديني حالة 
تتعلق  العميق  االنقسام  من 
املتوقع  االقتصادي  بالطريق 

ألسرتاليا عام 2017.
من  العديد  مشل  االنقسام 
املناحي االقتصادية، حتى فيما 

يتعلق بتوقعات النمو.
من  عاما   2017 سيكون  هل 
البنك  جيرب  االقتصادي  الركود 
على  األسرتالي  املركزي 
أم  الفائدة  أسعار  تقليص 
سيضع  االقتصادي  النمو  أن 
املركزي  البنك  على  ضغوطا 
لتشديد السيطرة على السياسة 

املالية؟
تيم  قال  املاضي،  األسبوع 
االقتصاديني  كبري  توهي 
مبؤسسة »جولدمان ساكس« إن 
مثة احتماالت أن تشهد أسرتاليا 
يف  الفائدة  أسعار  يف  زيادة 

نوفمرب املقبل.
الناتج  زيادة منو  وتوقع توهي 
 2.8 بنسبة  اإلمجالي  احمللي 
 2.9 إىل  تزيد  العام،  هذا   %
% العام املقبل، وتنبأ بإقدام 
البنك املركزي على رفع أسعار 

الفائدة 3 مرات عام 2018.
بـ  االقتصادي  بوين  داميان 
عدم  توقع  »كريديت سويس« 
احمللي  للناتج  منو  أي  حدوث 
اإلمجالي يف أسرتاليا يف 2017، 
على  املركزي  البنك  مبا سيجرب 

تقليص أسعار الفائدة.
التشاؤمية  بوي  داميان  نظرة 
يف  الركود  هذا  من  نابعة 
والذي  البيزنس  استثمارات 
تفاقم جراء اهلبوط غري املتوقع 
واخنفاض  التشييد،  قطاع  يف 
سوق  وضعف  االستهالك 

العمالة.
أن  »رغم  بوي:  واستطرد 
تبدو  قد  للركود  توقعاتي 
أن  الحظنا  لكننا  متطرفة  
مؤشرات الربع الرابع من 2016 

ليست على ما يرام«.
ورغم صعود حصيلة صادرات 
من  الرابع  الربع  يف  أسرتاليا 
االقتصادي  اخلبري  لكن   2016
الزيادة  أن  من  حذره  عن  عرب 
األسعار  ارتفاع  إىل  تعزي 
حجم  يف  زيادة  حتدث  ومل 

املصدر: العنكبوت االلكرتونيالصادرات.

انقسام عميق حول مسار  
اقتصاد أسرتاليا يف 2017
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األسرتالية   السلطات  داهمت 
كمالذ  يستخدم  مشبوها  منزال 
غرب  يف  خمدرات  لتجار  آمن 

سيدني.
اليت  الثانية  املرة  هذه  وتعد 
املنزل  الشرطة  فيها  تقتحم 
املستأجر الذي يقع يف فريفيلد، 
والذي يلجأ إليه اهلاربون وجتار 
املخدرات وجيمعون فيه حصيلة 

جتارتهم املسمومة.
من  جزءا  أن  تقارير  وذكرت 
عصابة املخدرات تقوده الشقراء 
األشوري  وحبيبها  أنتال  إلينا 

املسجون أوليفر مريزا.
على  الشقراء  املرأة  ودأبت 
قاسية  توبيخ  كلمات  توجيه 
قوهلا:  مثل  العصابة  ألفراد 

»هؤالء البقر ال يفهمون«.
مريزا  أن  الشرطة  وادعت 
مهربة  حممولة  هواتف  يستخدم 

داخل سجن )سيلفر ووتر(.
بدور قيادي  تقوم  أنتال كانت 
يف عصابة خمدرات تبيع حوالي 
القنب  من  كيلوغراما   2.2

أسبوعيا بسعر مرتفع.
كانت   العصابة  أفراد  قائمة 
بعد  فيما  ٌقتل  شابا،  تضم 
من  العشرين  يف  كان  وقتما 
حادث  الناجني من  وأحد  عمره، 
إطالق النار، وطفال يف اخلامسة 

عشرة من عمره.
على  القبض  السلطات  وألقت 
10 أشخاص بعد غارات متزامنة 
غرب  يف  املاضي  األربعاء 
اجلرائم  فرقة  نفذتها  سيدني 

الشرق أوسطية.
عليهم  املقبوض  األشخاص 
عصابة  مع  بعالقتهم  يشتبه 
تلك   »DLASTHR الشوارع  
اجملموعة اليت بزغت يف منتصف 
العقد األول من األلفية اجلديدة، 

وكذلك خالل آخر 12 شهرا.
مريزا  أن  التحقيقات  وكشفت 
حممولة  هواتف  عدة  استخدم 
املاضي  العام  سبتمرب  بني 
يف  سجينا  كان  وقتما  وفرباير 

سلفرووتر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

صدق أو ال تصدق.. هذه الشقراء 
زعيمة عصابة يف أسرتاليا

ريتشارد  أن  تقارير  كشفت 
»أمة  حزب  مرشح  الدريدج 
أسرتاليا  انتخابات  يف  واحدة« 
عنصريا  سجال  ميتلك  الغربية 
قتل  إىل  دعا  حيث  مشينا 
صحفيني إندونيسيني، ومهامجة 
املسلمني والسود واملثليني عرب 
حساب سابق له على تويرت قام 

بتعطيله.
وكيل  هو  الدريدج،  ريتشارد 
أحد  على  ويتنافس  عقارات، 
مقاعد جملس الشيوخ بأسرتاليا 

الغربية.
املسلمني  وصف  أن  له  وسبق 
ضئيلة«،  رؤوس  »ذوو  بأنهم 
املثلية  العالقات  وصف  كما 
ودعا  براز«  »ألعاب  بأنها 
»املسلمني  ضد  األسلحة  حلمل 

املتطرفني«.
كتب   ،2013 نوفمرب  ويف 
نفعل  أن  »ينبغي  الدريدج: 
اإلندونيسيني   الصحفيني  يف 
مثلما حدث مع » جموعة باليبو« 
قتل  جلرمية  واضحة  إشارة  يف 
من  جملموعة   1975 عام  حدثت 
يف  األسرتاليني  الصحفيني 

تيمور.

الوحيد  »الشيء  قائال:  وكتب 
هو  املسلمون  فيه  يفلح  الذي 
بعض  نصطاد  دعونا  التكاثر. 
اإلندونيسيني  الصحفيني 
مع  فعلوه  ما  فيهم  ونفعل 

جمموعة باليبو«.
أخرى  تغريدة  يف  وكتب 
»اإلندونسيون  حسابه:  يف 
يتحدثون بغطرسة عنا ويصفوننا 
باألسرتاليني الكسالي، حنن يف 

نظرهم جمرد هراء«.
أخرى:  تغريدة  يف  وكتب 
املتطرفون خيتبئون  »املسلمون 
هلم  نستعد  أن  ينبغي  بيننا، 

بأسلحتنا«.
وعالوة على ذلك، هاجم الدريدج 
األصليني،  أسرتاليا  سكان 
من  سلسلة  يف  »األبورجينز« 

التغريدات.
أسفه  عن  أعرب  ومؤخرا، 
أنه  مؤكدا  األبورجينز،  ملهامجة 
كان يقصد انتقاد واقعة حمددة 

ترتبط بصندوق بريده.
هؤالء  مع  العمل  »أريد  وتابع: 
وأفعل  انتخابي،  حال  الناس 

أشياء طيبة لألبورجينز«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مرشح حزب بولني هانسون يف أسرتاليا 
الغربية حرض على قتل إندونيسيني 

وهاجم املثليني واملسلمني والسود 

تاريخ عنصري لريتشارد الدريدج مرشح حزب »أمة واحدة«

ملصق انتخابي لريتشارد الدريدج مع بولني هانسون

ناتالي  جوان  أن  تقارير  ذكرت 
الطبيبة  عاما،   36 سينيور، 
النفسية اليت كانت قد فصلت 
يف  دخوهلا  بسبب  السجن  من 
عالقة مع عضو عصابة االغتصاب 
»سكاف« تزوجت عضوا آخر من 

العصابة املشبوهة.
العضو  أن  التقارير  وأفادت 
النفسية  الطبيبة  تزوجته  الذي 
دأب على إخفاء أمر زواجه منها 

عن املسؤولني.
امسها  ناتالي  جوان  وغريت 
وجلبت  اإلسالم،  واعتنقت 
ووالديها  معها  للعيش  زوجها 

يف جنوب غرب سيدني.
زوج الطبيبة النفسية الذي ميكن 
على  رفض   M حبرف  تعريفه 
سلطات  من  تعليمات   8 األقل 
للكشف  املشروط  اإلفراج 
يتم  أن  قبل  زوجته،  اسم  عن 

اكتشاف األمر.
يذكر أن مسؤولي مراقبة التزام 
اإلفراج  بشروط   M العضو 
عن  تفاصيل  معرفة  احتاجوا 
كانت  ما  إذا  ملعرفة  زوجته 
كان  ما  وإذا  مناسبة،  شخصية 
وهو  رعايتها،  يف  أبناء  لديها 
القانون  حيظره  الذي  األمر 
اقرتف  املتهم  وأن  سيما  ال 
قاصرات  مع  جنسية  انتهاكات 

حتت السن.
إصراره  من  بالرغم  أنه  بيد 
زوجته،  هوية  كشف  عدم  على 
اليت  االستخبارية  واملعلومات 
بالطبيبة  بارتباطه  أفادت 
رأت  السلطات  لكن  النفسية، 

إللغاء  كافيا  ليس  ذلك  أن 
إفراجه املشروط.

وقال أحد املطلعني على بواطن 
تكشف  التسريبات  إن  األمور 
إطالق  قطاع  يف  اخللل  مدى 
إياه  السراح املشروط، واصفا 
بغري الكف ء وغري فعال وفقري 

اإلمكانيات.
اإلفراج  »موظفو  واستطرد: 
اخلربة  لديهم  ليس  املشروط 
للتعامل  التدريب  أو  الكافية 

السليم مع املطلق سراحهم«.
ميكن  ال   M العضو  أن  يذكر 
الكشف عن هويته ألنه كان يف 
عندما  عمره  من  عشرة  السابعة 
 2000 عام  طفلتني  اغتصب 
إحداهما كانت يف الثالثة عشرة 
وأجربها  قيدها  حيث  عمرها  من 
على ممارسة اجلنس الفموي يف 

حديقة غرينايكر.
الفتاة األخرى كانت يف الرابعة 
عشرة عندما اغتصبها يف قطار 

يف بونشبول.
ونفذ حنو 9 أشخاص عام 2000 
عمليات  سكاف  بالل  بقيادة 

اغتصاب مروعة يف سيدني.
ووصف قاض اعتداءات عصابة 
سكاف بأنها أسوأ من القتل ال 
الفظائع  سياق  يف  إال  حتدث 
يف  عنها  نسمع  اليت  املروعة 

احلروب.
ووصف القاضي العضو M بأنه 
ترجح  شخصية  مسات  صاحب 

احتمالية معاودته جلرائمه.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل زواج طبيبة أسرتالية من 
عضو عصابة سكاف واعتناقها اإلسالم

جوان سنيور الطبيبة النفسية التي تزوجت من عضو عصابة سكاف

بالل سكاف يف سجن غولبورن يف صورة مع والدته أثناء احدى الزيارات

ألينا أنتال

أنتال صاحبة أصول شرق أوروبية وليست آشورية.

خالل املداهمة صباح األربعاء يف فريفيلد

الشرطة فتشت بيت والدي أوليفر مريزا يف فريفيلد

وزير  مساعد  سكر  مايكل  قال 
واملخطط  اإلسرتالي  اخلزانة 
الرئيسي للسياسات الفيدرالية 
اخلاصة باإلسكان معقول الثمن  
ينبغي  اليت  األوىل  اخلطوة  إن 
للحصول  فعلها  الشباب  على 
يف  يعملوا  أن  هو  منزل  على 

وظائف متنحهم أجورا مرتفعة.

مسؤول أسرتالي للشباب الراغب يف شراء منزل: اعملوا يف وظائف مرتفعة األجور
ورمبا ال يعرف سكر أن أسعار 
أحياء  من  العديد  يف  املنازل 
االنتخابية ديكني شرق  دائرته 
متناول  خارج  باتت  ملبورن 
املسكن  شراء  يف  الراغبني 
متوسط  من  وأعلى  األول، 

األسعار بالوالية األسرتالية.
العقارات  مساسرة  ويقول 

باملنطقة إن الراغبني يف شراء 
يستطيعون  ال  األول  املنزل 
على  باالعتماد  إال  ذلك  فعل 

آبائهم.
املنزل  سعر  متوسط  أن  يذكر 
ألف   600 يتجاوز  ديكني  يف 
دوالر، بينما يبلغ املتوسط يف 

فيكتوريا 406 ألف دوالر.

داخل  املناطق  بعض  ويف 
دائرته االنتخابية مثل بالكبرين 
نورث وفريمونت ساوث يتجاوز 
مليون  املنزل  سعر  متوسط 

دوالر.
»دومني  إحصائيات  وتكشف 
جروب« أن سبعة مناطق يتجاوز 
متوسط  املساكن  أسعار  فيها 
مدينة ملبورن البالغ 10.3 %.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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تتسبب ندرة املعلومات بشأن 
املناجم غري املستخدمة بوالية 
غموض  ويلز يف  ساوث  نيو 
احلقيقية  التكلفة  بشأن  كبري 
األسرتاليون  سيتكبدها  اليت 
انتهاء  أعقاب  يف  لتنظيفها 
وكذلك  التعدين،  طفرة 
واسع  تلوث  حدوث  إمكانية 

النطاق.
املعهد  أصدره  تقرير  وحاول 
حتليل  األربعاء  األسرتالي 
نيو  بوالية  املناجم  وضع 
ساوث ويلز سواء اليت تعمل 

أو املغلقة أو املهجورة.
وجود  إىل  التقرير  وخلص 
اليت  اإلحصائيات  من  القليل 
هذا  يف  بها  االعتداد  ميكن 
عملية  أن  من  بالرغم  الشأن 
نيو  بوالية  املناجم  تنظيف 
ساوث ويلز حيتمل أن تتكلف 

مليارات الدوالرات.

املراجع  فحص  جانبه،  من 
ويلز  ساوث  بنيو  العام 
املناجم  عن  النامجة  املخاطر 
بالوالية  املستخدمة  غري 
األسرتاليى عام 2011، وحذر 
الرهيب  التلوث  من  تقريره 
جراء  الوالية  يهدد  الذي 

ذلك.
تقرير  مؤلف  كامبل  رودريك 
إن  قال  األسرتالي  املعهد 
ندرة املعلومات بشأن املناجم 

أصابته بالدهشة.
بعض  أن  من  كامبل   وحذر 
الشركات الكربى تغادر مواقع 
املناجم وترتك عملية تنظيفها 
أيدي شركات صغرية ال  يف 
يسبب  مما  بكفاءتها،  يعتد 
من  حمذرا  كبرية،  خطورة 

كارثة حمتملة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مناجم نيو ساوث ويلز.. 
قنابل موقوتة

تتجه أسرتاليا ملصري اقتصادي 
مروع أشبه بأهوال يوم القيامة 
قياسيا  رقما  تسجيلها  مع 
والديون  العائالت  ديون  يف 
اخلارجية والفقاعة العقارية مما 
خيلق عاصفة كفيلة مبحو ماليني 
حال  إفالسها  وإعالن  العائالت 

حدوث صدمة عاملية.
على  الكارثي  التحذير  هذا  جاء 
االقتصادي  املستشار   لسان 
البارز جون آدمز حيث قال إن 
احلكومة حباجة ماسة إىل تقليص 
احلوافز الضريبية وعطايا الرعاية 
البنك  حيتاج  كما  االجتماعية،  
زيادة  إىل  االسرتالي  املركزي 
أسعار الفائدة من أجل تفادي 

حدوث »اكتئاب مدمر«.
مستشارا  كان  آدم  أن  يذكر 
آرثر  للسيناتور  اقتصاديا 
سينودينوس وخبري إدارة ألربع 

شركات حماسبة كربى.
وذكر آدمز أنه وجد 7 عالمات 
االقتصاد  أن  إىل  مقلقة تشري 
لالنهيار  سبيله  يف  العاملي 
سلبا  ذلك  ينعكس  وبالتالي 

على أسرتاليا.
إىل  تعزي  أسرتاليا  هشاشة 

ملحوظ  هيكلي  خلل  وجود 
من  قياسية  مستويات  يتضمن 
منذ  تتكرر  مل  العائلية  الديون 
اليت  العظيم«  »االكتئاب  فرتة 
من  العشرينيات  أواخر  حدثت 

القرن املنصرم.
»ينبغي  آدمز:  واستطرد 
بالقلق  الشعور  أسرتاليا  على 
عليه  بات  الذي  الوضع  من 
ونظريها  احمللي  اقتصادها 

العاملي«.
وفسر ذلك قائال: »مثة مظاهر 
يف  ملحوظ  اقتصادي  خلل 
وإهدار  األسرتالي،  االقتصاد 
وأسعار  اإلنفاق،  يف  ملحوظ 
فائدة بلغت مستويات قياسية 
ضريبية  وحوافز  اهلبوط،  من 
سخية، ودعوم اجتماعية كبرية، 

وفقاعة عقارية«.
من  »املاليني  قائال:  وزاد 
األسرتاليني ال يعانون فقط من 
تنامي  عرب  اقتصادية  ضغوط 
تكلفة املعيشة لكنهم مهددون 
حدوث  حال  املالي  باإلفالس 
األسرتالي  لالقتصاد  صدمة 

مثل أزمة مالية عاملية«.
وحدد اخلبري 7 عالمات تشري إىل 

خبري اقتصادي حيذر: »يوم قيامة« أسرتاليا يقرتب

هيفرنان  شاين  الكاتب  قال 
إن وسائل اإلعالم األسرتالية 
تبدو يف عزلة تامة عن الواقع 
الرئيس  بصعود  يتعلق  فيما 
ترامب  دونالد  األمريكي 
األسرتالية  والسيناتورة 
من  وغريها  هانسون  بولني 

القضايا.
وأضاف يف مقال مبوقع »اليف 
طالعت  إذا  نيوز«:  تريدينج 
سوف  األسرتالي،  اإلعالم 
تظن أن إدارة ترامب تعيش 
يف فوضى كاملة، وأن بولني 
عرض  إال  هي  ما  هانسون 
قليل  حوهلا  ويلتف  هامشي 

من األنصار املهووسني«.
إذا طالعت اإلعالم األسرتالي، 
ستشعر وكأن خروج بريطانيا 
األوروبي  االحتاد  بوتقة  من 
حيدث،   مل  )الربيكسيت( 
وكأن ترامب مل ينتخب رئيسا 
وبعض  املتحدة...  للواليات 
التعدد  اخليالية عن  احلكايات 

الثقايف، حبسب الكاتب.
على  الواقع  أن  إىل  وأشار 

ملا  مغايرا  يبدو  األرض 
األسرتالي  اإلعالم  يطرحه 
مناهضة  وترية  تزايدت  حيث 
)التعدد  الثقافية  املاركسية 
ومل  العامل،  حول  الثقايف( 
قبول  يف  يرغب  أحد  يعد 

الجئي باراك أوباما.
تتسامح  »لن  يقول:  ومضى 
االعتداء  مع  الغربية  الشعوب 
على ثقافتهم بغض النظر عما 
ختربهم به وسائل اإلعالم اليت 
جمموعة  أنهم  على  تصورهم 

من العنصريني«.
ولفت الكاتب إىل أن الرابط 
واملاركسية  االشرتاكية  بني 
إنكاره،  ميكن  ال  الثقافية 
واصفا االشرتاكية بأنها أكرب 

شرور األرض.
الكاتب أن هناك تيارا  ورأى 
السياسي  اإلصالح  من  قويا 
ليس  العامل  يف  حيدث 
عنصريا لكنه يستهدف إحكام 
السيطرة على مقاليد األمور.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يتجاهل صعود ترامب وهانسون 
وينكر الربيكسيت

 إعالم أسرتاليا يف غيبوبة

مت اكتشاف خمدر يف كوينزالند 
ميكن أن يصبح سالحا كيماويا 
وتهديدا إرهابيا، مما أثار حتذيرا 

عاجال من السلطات.

واعرتضت قوات محاية احلدود 
االصطناعي  املخدر  من  شحنة  
بريد  مركز  يف  »كارفينتانيل« 
آالف   10 أقوى  وهو  بريزبن، 

مرة من املورفني.
للمخدر  مصدرا  الصني  وتعد 
نفسها  بكني  أن  رغم  املذكور 
هذا  به  يتعلق  حظرا  فرضت 
األسبوع، بعد اكتشاف خطورته 

اليت تقتل يف احلال.
وتعد هذه املرة الثانية اليت يتم 
فيها اكتشاف الكارفنتانيل يف 
اكتشاف  سبق  حيث  أسرتاليا 
كمية يف مركز رسائل بسيدني 

العام املاضي.
ومل تفصح السلطات األسرتالية 
لكنها  املضبوطات،  كمية  عن 
صغرية  جرعة  أن  من  حذرت 
جدا ال تتجاوز 0.002 ملليجرام 

كافية لتقتل إنسانا.
املباحث يف  جون واكر مفتش 
كوينزالند حذر قائال: :«إنه خمدر 

خطري، يؤدي إىل هالكك«.
مادة   على  يعتمد  كارفنتانيل، 

الشرطة حتذر من خمدر 
يقتل متعاطيه يف حلظات

قالت الشرطة إن جرعة صغرية 0.002 ملليغرام من املخدر قاتلة

فنتانيل اليت ارتبطت بآالف من 
حاالت الوفيات يف أحناء العام 
بينها  األخرية،  السنوات  يف 

الواليات املتحدة وكندا.
مركز  مدير  جريفني  آدم  د. 
الطب الشرعي بكوينزالند قال 
املخدر  يبتاعون  املهربني  إن 
الكمية  بثمن خبس نظرا لصغر 
وخيربون  حيتاجونها،  اليت 
النشوة  أن ذلك خمدر  زبائنهم 

أو خمدر الثلج.
متعاطي  أن  من  الطبيب  وحذر 
كارفنتانيل ميوت يف احلال يف 

الظروف الطبيعية.
وفسر ذلك قائال: »املادة اليت 
يتكون منها تقوض قدرة املرء 
على التنفس ثم توقفها متاما، 
ضغط  ويهبط  الوعي،  ويفقد 
الدم إىل صفر ثم ميوت مباشرة 
أو  البلع  عرب  املخدر  تناول  إذا 

احلقن«.
جلد  املخدر  أن جمرد ملس  بل 
عينه يعرضه خلطر  أو  اإلنسان 

الوفاة.
عن  أمريكي  مسؤول  وعرب 
استخدام   إمكانية  من  خشيته 

املخدر كسالح كيماوي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احتمال حدوث انهيار اقتصادي 
ما  أبرزها  أسرتاليا  يف  وشيك 

يلي:
1- رقم قياسي لديون العائالت 
الرسم  حبسب  األسرتالية  

البياني التالي:
2- رقم قياسي للديون اخلارجية 

األسرتالية 
ألسعار  قياسي  رقم   -3

الفائدة
4- فقاعة عقارية

5-زيادة الديون العاملية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني



Page 12صفحة 12     

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   25 Saturday 25 February 2017السب 
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مقاالت وتحقيقات

 2017 شــباط   25 Saturday 25 February 2017السبت 

مرسوم  على  تعدياًل  األخرية  قبل  ما  جلسته  يف  النواب  جملس  أقّر 
يتعّلق بالتنظيم املدني، من شأنه أن يفتح الباب أمام اجتياح الباطون 
لألراضي املصنفة زراعية يف لبنان والقضاء على ما بقي من مساحات 
نيابية،  كتلة  من  أكثر  نظر  القانون يف  هذا فحسب،  ليس  خضراء. 
ُيَعّد مقّدمة لـ«توطني« جزء من النازحني السوريني يف سهَلي البقاع 

وعّكار.
مل يكن ينقص لبنان، وسط كل التهديدات الوجودية اليت تعصف به، 
السياسية  واألزمات  الدائمة  اإلسرائيلية  واألطماع  اإلرهاب  خطر  من 
املستمرة، إىل األخطار البيئية واالقتصادية واالجتماعية واملّد العمراني، 
سوى أن ُيقرَّ جملس النّواب قانونًا يطيح ما بقي من األمن الغذائي 
اللبناني، ويهّدد السهول الزراعية يف البقاع والشمال والساحل مبوجة 

جنونية من االمسنت.
برفع األيدي، قّرر جزء من نّواب الربملان اللبناني إضافة »سطرين« ال 
أكثر، إىل املادة 30 من املرسوم االشرتاعي رقم 69 املتعّلق بالتنظيم 
الباب  مشرِّعني  األخرية،  قبل  ما  الّنواب  جملس  جلسة  يف  املدني 
أمام حتويل ما بقي من مساحات خمّصصة للزراعة يف سهول البقاع 
واخليام وعّكار وعلى طول الساحل، إىل أماكن سكنية، تزيد من عجز 
الشامل« يف احلفاظ  األراضي  التوجيهية و«خمّطط ترتيب  املخططات 

على املساحات اخلضراء والزراعية.
النائب مجال اجلراح )وزير االتصاالت احلالي(  يف عام 2014، تقّدم 
باقرتاح قانون معّجل مكّرر لتعديل املادة 30 من املرسوم االشرتاعي 
69 تاريخ 9 أيلول 1983، وإضافة السطرين اآلتيني إىل نص املادة: 
»وعند إعادة تنظيمها، مبوجب مرسوم مصّدق، ختضع العقارات الواقعة 
ضمن املنطقة للنظام اجلديد، مبا يف ذلك األراضي اليت جرى تقسيمها 
ألغراٍض زراعية على أن ختضع لكافة شروط الضّم والفرز«. وتستهدف 
اإلضافة تعديل اجلزء األخري من املادة 30، اليت تنّص على أنه »إذا 
زراعية ويقع يف  لغايات  العقار  اإلفراز يرمي إىل تقسيم  كان طلب 
منطقة غري منظمة، ال تفرض عليه املساهمة بتقديم األراضي جمانًا إال 
ملوقع املنشآت الالزمة لالستثمار الزراعي كالطرق الزراعية وأقنية الري 
الناجتة من  الواحدة  القطعة  أال تقل مساحة  التصريف، شرط  وخنادق 
اإلفراز عن 10000 مرت مربع، حتى وإن كانت الغاية منه إزالة شيوع. 
الناجتة عن اإلفراز خمصصة  القطع  يذكر صراحة يف قرار اإلجازة أن 
لالستثمار الزراعي وال جيوز أن تشاد فيها سوى األبنية الالزمة لالستثمار 
الزراعي وللسكن اخلاص العائدة ملالك العقار وألوالده وضمن معدل 

استثمار عام ال يزيد عن مخسة باملئة )%5(«.
جملس  جلسة  يف  وحّط  النيابية،  اللجان  يف  مساره  االقرتاح  سلك 
الّنواب ما قبل األخرية ليقّر بأكثرية نصاب النّواب احلاضرين جلسة 17 
كانون الثاني. غري أن املفارقة تكمن يف خطورة القانون، يف مقابل 
ما تبنّي لـ »األخبار« عن أن عددًا كبريًا من الّنواب مل يفهم التعديل 
جّيدًا، أو مل يّطلع كاماًل على الّنص وعلى مفاعيله، حتى أن القانون مل 
يأخذ النقاش الكايف يف جلسة جملس الّنواب. ففي حلظة طرح القانون 
على التصويت، مل يكن حاضرًا يف اجللسة سوى سّتة نّواٍب من تكتل 
التغيري واإلصالح واثنني من حزب الكتائب وأربعة من حزب القوات 
اللبنانية و3 من احلزب التقدمي االشرتاكي وواحد من املردة وبعض 
نّواب حزب اهلل وحركة أمل، بينما الّنواب الباقون، إّما غادروا اجللسة 
نهائّيًا، أو تركوا القاعة العامة للتدخني وشرب القهوة والتسامر مع 
املستقبل  كتلة  كانت  فيما  اخلارج!  يف  بينهم  ما  ويف  الصحافيني 
النيابية شبه حاضرة بكامل نّوابها، بعد أن ضمنت النائبة بهّية احلريري 
تأكيد حضور غالبية الكتلة، للتصويت على قانون آخر إلضافة فقرة 
إفراز  »إمكانية  إىل  والرامي   ،583 رقم  القانون  من   61 املادة  إىل 
عقارات أنشئت عليها أبنية خمالفة«، والذي يستهدف إفراز مساحات 
من األراضي يف حميط عني احللوة ومدينة صيدا القدمية ومنطقة املية 

ومّية العقارية.
الجرّاح: االقرتاح يرفع الظلم عن املواطنني

األول  هدفه  أن  مؤّكدًا  اقرتاحه،  خلفيات  لـ«األخبار«  اجلّراح  يوضح 
»رفع ظلٍم عن عدٍد كبري من املواطنني«. يقول نائب البقاع الغربي 
معنّي  عقاٍر  مالكو  أراد  إذا  أزمة  يسبب  احلالي  بشكله  »القانون  إن 
العقار  فرز  زراعي،  تصنيف  أساس  على  القدمية  التصنيفات  وفق 
وأراد  رجل  وفاة  حال  »يف  أنه  ذلك  على  مثاًل  ويعطي  وتقسيمه«. 
بأخذ  الدولة  تقوم  اليت ميتلكها،  الـ 100 دومن  وراثة  األربعة  أوالده 
25% من مساحة األرض كما يرد يف القانون ألغراض عاّمة وتعاملها 
كأنها أرض مصّنفة غري زراعية، ولكن عندما يريد الفارز استثمارها 
البناء فيها مبا يزيد  أنها أرض زراعية وال ميكن  تعامله على أساس 
على 5%، بصرف النظر عن املخّطط التوجيهي للمنطقة«. ويضيف أن 
َفت يف  »هذا األمر جيب أن يتغرّي ألن مساحات كبرية من األراضي ُصنِّ
املاضي زراعية بطلب من مالكيها، وتلك ال ميكن تغيري تصنيفها حتى 
لو تغرّي تصنيف املنطقة يف خمططات توجيهية جديدة، والبلديات أصاًل 
تقوم بتوسيع النطاق العمراني البلدي بشعاع 800 مرت كل فرتة نسبة 

للزيادة السكانية«.
دو فريج أبرز املستفيدين من التعديل

ويؤّكد وزير االتصاالت أن ظلمًا يقع على عدٍد كبرٍي من أهالي البقاع 
وعّكار، وال سّيما أهالي منطقة بر الياس واملرج، وأن الدولة برتكها 
هذا القانون من دون تعديل، تقول للمواطنني »ابنوا وخالفوا القانون«. 
ويقّر اجلّراح أن أحد أبرز املستفيدين من هذا القانون هو النائب نبيل 
دو فريج، الذي ميلك أراضي شاسعة يف منطقة طليا البقاعية، مؤّكدًا 
أن هذا من حّقه، ألنه ميلك مثل غريه مساحات واسعة وال يستطيع 
الدولة تدفع  االستفادة منها. غري أن كالم وزير االتصاالت عن أن 
باملواطنني إىل البناء وخمالفة القانون بتمسكها بهذا القانون، يتقاطع 

تعديل مرسوم التنظيم املدني: تشريع »الباطون«!

موازنة  مشروع  لدراسة  ثانية خمّصصة  جلسة  عقد  الوزراء  قّرر جملس 
2017 يوم غد اجلمعة. وطلب رئيس اجمللس سعد احلريري من الوزراء 
من  حامسة  مبواقف  اجمللس  وإبالغ  السياسية  مرجعياتهم  إىل  العودة 
اإلجراءات الضريبية ومن إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن املوازنة. 
جاء ذلك بعد مداخالت أدىل بها معظم الوزراء املشاركني يف اجللسة، 
مبن فيهم احلريري نفسه، غلب عليها االعرتاض على زيادة الضرائب 
أي  من دون  والسلسلة،  املوازنة  الفصل بني مشروعي  اىل  والدعوة 
مناقشة جّدية تفرتضها مناقشة املوازنة. وحبسب مصدر وزاري، طغت 
عالقة  هلم  من  سيما  وال  مواقفهم،  على  للوزراء  الشخصية  احلسابات 
باملصارف والعقارات، إذ رفض هؤالء أّي حبث يف فرض الضرائب على 
الربح العقاري واملباني الشاغرة وزيادة الضرائب على الفوائد وأرباح 

املصارف والشركات.
عقد جملس الوزراء جلسة أمس خصصت لدراسة مشروع قانون موازنة 
بنود  املوازنة جلهة  مشروع  تفاصيل  إىل  تتطرق  مل  املداخالت   .2017
النفقات واإليرادات، بل بقي األمر ضمن »النقاش العام«، على حّد 
الوزراء حول تركيبة  الوزراء. متحورت املداخالت اليت قّدمها  تعبري أحد 
الرتب  سلسلة  بإدراج  يتعلق  األول  أساسيني؛  أمرين  جلهة  املوازنة 
والرواتب ضمن املوازنة، والثاني يتعلق بالبنود الضريبية الواردة يف 

املشروع.
هاتني  من  متباينة  نظر  وجهات  برزت  فقد  وزاري،  مصدر  حبسب 
ُطرحت  إذ  منهما،  اجللسة مبوقف حاسم  أن خترج  النقطتني، من دون 
تساؤالت عن أسباب إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن املوازنة وعن 
توقيت إقرار السلسلة، فيما كانت دراسة السلسلة ومتويلها يف السابق 
الضريبية  البنود  حول  هواجس  أيضًا  وطرحت  املوازنة.  عن  منفصلني 
وأثرها على االقتصاد وعلى بعض القطاعات، »إال أن هذه اهلواجس 
والتساؤالت مل ترَق إىل موقف يعرب عن آراء الكتل السياسية اليت ينتمي 
إليها الوزراء، أي إن املواقف الفردية واخلربات الشخصية لكل وزير هي 

اليت طغت على املداخالت«، حبسب تعبري املصدر الوزاري نفسه.
غري  املواقف  أن  الوزراء  جملس  يف  انطباعًا  ترك  العام  النقاش  هذا 
غري  مداخالت  قّدموا  الواحدة  الكتلة  من  وزراء  أن  سيما  وال  حمسومة، 
التيار  وزراء  بعض  مواقف  أن  عن  فضاًل  بعض،  مع  بعضها  منسجمة 
الوطين احلّر جاءت خمتلفة عن موقف رئيس اجلمهورية ميشال عون الذي 
يعكف على دراسة املوازنة بندًا بندًا، وال يتخذ موقفًا سلبيًا من إقرار 
سلسلة الرواتب وال من بعض اإلجراءات الضريبية اليت تصيب الريوع 
والثروات. ينفي مصدر وزاري من التيار ذلك، ويرد بأن مجيع الوزراء 
مع  وبالتالي  السلسلة،  عن  املوازنة  فصل  مع  أمس  جلسة  كانوا يف 
مراعاة أوضاع االقتصاد واملؤسسات، وعدم فرض أعباء ضريبية عليها 

يف الظروف الراهنة.
إقرار  أمر واحد، وهو ضرورة  الوزراء على  يف ظل هذه األجواء، أمجع 
القانون. وهو  للموازنة بعد 12 سنة على عدم وجود مثل هذا  قانون 
أو  إصالحات  أي  يتضمن  ال  قانون  إقرار  حنو  ميل  وجود  عن  يعرب  ما 
إجراءات جديدة، أي أن يتضمن فقط االيرادات كما هي والنفقات من 
دون السلسلة واالستثمارات املنتظرة بانتظار موازنة عام 2018، اليت 
وهذا  العتيدة،  النيابية  االنتخابات  عن  منبثقة  جديدة  حكومة  ستضعها 
جديد  عنوان  حتت  االقتصادية  اهليئات  له  ترّوج  ما  مع  يلتقي  امليل 
احلكومة وجمللس  أنه ال جيوز هلذه  عناوين »امليثاقية«، مبعنى  من 
نيابي ممدد له أن يقّر سلسلة الرواتب والضرائب على أبواب انتخابات 

نيابية!
إذًا، بقي مشروع املوازنة من دون مناقشة، ومت االتفاق على عودة كل 
وزير إىل مرجعيته السياسية لتحديد موقف نهائي من إقرار السلسلة 
الوزاري:  املصدر  يقول  الضريبية.  االجراءات  ومن  املوازنة،  ضمن 
اجلمعة، وحيمل  غد  يوم  للمناقشة  جاهزًا  يكون  أن  على  اتفق  »الكل 

موقفًا حامسًا من كتلته السياسية«.
ما حصل أثار املخاوف من رضوخ جملس الوزراء للضغوط اليت متارسها 
مجعية املصارف واهليئات االقتصادية األخرى ملنع أي إصالح ضرييب 
باسم  حتّدثوا  الوزراء  بعض  إن  إذ  احملققة،  الطائلة  أرباحها  يصيب 
املصاحل املصرفية والعقارية. فعلى سبيل املثال، كان لوزير االقتصاد 
والتجارة رائد خوري مداخلة تتحدث عن عدم عدالة فرض ضريبة أمالك 
مبنية على الشقق الشاغرة، وعن ضرائب متييزية تطاول املصارف مثل 
زيادة الضريبة على الفوائد وإلغاء تنزيلها من ضريبة أرباح املصارف، 
والتقى  الشركات...  أرباح  على  الضريبة  معدل  زيادة  رفض  وكذلك 
خوري )وهو مصريف( مع مواقف وزراء آخرين عربوا بصراحة عن كونهم 

مستثمرين يف العقارات ويف السندات املالية والودائع!
بدء دراسة بنود مشروع املوازنة بات مرتبطًا باملواقف اليت ستظهر خالل 
جلسة يوم غد، وهذا ال يعين أن النقاش املتعلق بالسلسلة والضرائب 
سُيحسم، وال سيما أن هذا النقاش مضى عليه سنوات، وكانت اهليئة 
الضريبية من دون  القوانني  أقّرت مشاريع  قد  النواب  العامة جمللس 
إقفال حمضر اجللسة حينها، وبالتالي من دون نشر هذه القوانني يف 
اجلريدة الرمسية وإعطائها طابعًا تنفيذيًا، ما أبقى السلسلة والضرائب 
معلقتني. وكان وزير املال علي حسن خليل قد عّلق على »الضجة« 
املثارة حول البنود الضريبية، باإلشارة إىل أنها أقّرت يف اهليئة العامة 
حيث كل القوى السياسية ممثلة ووافقت عليها، فلماذا اليوم بالتحديد 

بدأت خترج أصوات رافضة هلا؟
جلسة أمس كانت مبثابة مقدمة إللغاء احلديث عن إقرار سلسلة الرتب 
أمرًا غري مرغوب فيه حاليًا. وهذا يعين  انطالقًا من كونها  والرواتب، 
اليت  االقتصادية  اهليئات  ملصاحل  جمددًا  ستخضع  الدولة  أن  عمليًا 
ترفض دفع الضرائب، وبالتالي سيعود احلديث لينحصر بالشعارات عن 
وقف الفساد واهلدر من أجل متويل السلسلة. وهو املنطق نفسه الذي 
ورد على لسان بعض الوزراء الذين يثريون موضوع البنود الضريبية 

ويهّولون بأن أثرها على النمّو االقتصادي سيكون مدّمرًا.

مع »التهديد« الذي لّوح به النائب خالد ضاهر يف اجللسة، حني قال 
أمام زمالئه إن »األهالي يف عّكار سيبنون ولتأِت الدولة ومتنعهم«. 
القانون  على  واإلصالح  التغيري  نّواب  من  عدٌد  اعرتض  املقابل،  يف 
الكتائب،  ونائيب  عدوان  جورج  النائب  إىل  باإلضافة  اجللسة،  داخل 
واملساحات  البيئة  يهّدد  أنه  معتربًا  شهّيب،  أكرم  النائب  وانتقده 
على  عنيفًا  هجومًا  خليل  علي حسن  املال  وزير  فيما شن  املزروعة، 
البقاع وعّكار وسهل  أنه يشّكل تهديدًا على سهول  القانون، مؤّكدًا 

اخليام على وجه اخلصوص.
تباين يف التنظيم املدني

وجهات  يف  أيضًا  يظهر  التعديل،  حول  النيابية  الكتل  بني  التباين 
بارز يف  يقول مصدر  املدني.  التنظيم  داخل  بارزين  مسؤولني  نظر 
املناطق  بعض  تنظيم  أن  تبنّي  عندما  نشأت  »املشكلة  إن  التنظيم، 
يتضمن عقارات مفروزة زراعيًا، فيما العقارات احمليطة بها تستفيد 
من عوامل استثمار أعلى، وبالتالي كان ال بد من مساواة العقارات 
بعضها ببعض، وهو أمر ال ميكن أن يتم بقرار إداري وال بقرار من 
بد  ال  وكان  النواب.  جملس  يف  قانونًا  يتطلب  بل  الوزراء،  جملس 
من أن تستعيد الدولة احلقوق العامة من العقارات املفروزة، ولذلك 
ربطت عملية حترير العقارات من »الفرز الزراعي« بوجود خمطط تنظيمي 
للمنطقة«. وأضاف أن »االتهامات بأن هذا القانون يستفيد منه بعض 
احملظيني، قد يكون صحيحًا لناحية ملكيتهم بعض احليازات الزراعية 
اليت كانت مفروزة زراعيًا، إال أن هذا التعديل جاء أيضًا لرياعي مالكي 
احليازات الصغرية الذين يريدون االستفادة من أراضيهم كما يستفيد 
جريانهم. وللعلم، فإن االستفادة قد تكون متاحة من دون وجود هذا 
القانون، إذ ميكن أي بلدية أن تقدم أي طلب لتنظيم املنطقة وإعادة 
تصنيفها، والتنظيم املدني يدرس هذا األمر وفق احلاجات، فإذا كانت 
هناك ضغوط على التنظيم املدني للموافقة على حاجات غري حقيقة، 
فهو أمر ميكن أن يتم من دون احلاجة إىل هذا القانون، ال بل إن صدور 

هذا القانون يتطلب اآللية نفسها إلعادة تنظيم منطقة ما«.
قانون  إىل  املدني  التنظيم  يف  آخر  بارٌز  مصدٌر  يعود  املقابل،  يف 
»إنشاء جملس اإلمناء واإلعمار«، الذي حلظ ما يسّمى »خمّطط ترتيب 
األراضي الشامل« يف عام 1973، والذي صدر مرسوم العمل به يف 
 ،2005 بعد  حتى  بالقانون  يعمل  مل  إنه  املصدر  ويقول   .1991 عام 
املخّطط  بأن  علمًا  واحملسوبيات،  والفساد  اإلهمال  من  كثرٍي  مع 
وأضاف  دراسة سليمة«.  على  مبنّيًا  وليس  التطّورات  يراِع  أصاًل مل 
أن »املخططات التوجيهية واملخطط الشامل مل تنجح يف احلفاظ على 
األراضي الزراعية«، مؤّكدًا أن »املادة 30 املراد تعديلها هي الضمانة 
الوحيدة الباقية للحفاظ على األراضي الزراعية«. ويشرح املصدر كيف 
أن التعديل يف حّد ذاته ال يغرّي شيئًا يف اإلجراءات الروتينية، لكّنه 
يفتح الباب واسعًا أمام تغيري وجهة استعمال األراضي الزراعية، »اليت 
من املفرتض ببعضها أن تبقى زراعية إىل أبد اآلبدين، بغّض النظر 
عن املخططات التوجيهية، ولو كان هناك بعض الظلم يقع على عدٍد 
من املواطنني، لذلك جيب حصر حبث األمر يف هذه الزاوية«. ويقول 
املصدر إن »تعديل املادة يسمح للبلديات والتنظيم املدني ومن ثّم 
األراضي  استعمال  وجهة  تغيري  مسألة  بالتهاون يف  الوزراء  جمللس 
اليت من واجب الدولة احلفاظ عليها زراعية«، مؤّكدًا أن »التغيري يف 
وجهة استعمال األراضي واملخططات التوجيهية ال حيتاج اآلن أكثر من 
آخر  واختفت  القانون  ل  ُعدِّ إذا  أي شي، فكيف  لتغيري  رشوة معتربة 
الضمانات؟«. ويضيف أن »تغيري التصنيف قد يصبح سببًا حبّد ذاته 
البناء فحسب، بل سببًا لرفع قيمة األراضي املادية،  ليس ألغراض 
يف  التعديل  إقرار  مبجّرد  نظرّيًا،  ولو  اآلن  بعضها  سعر  ارتفع  اليت 

جملس الّنواب«.
خطر بيئي/ غذائي أم »توطني«؟

ويذهب أكثر من نائب يف حزب الكتائب والتيار الوطين احلّر واحلزب 
االشرتاكي أبعد من اعتبار القانون خطرًا جدّيًا على ما بقي من األراضي 
حاجة  من  جزءًا  توّفر  واليت  والساحل،  والشمال  البقاع  يف  املزروعة 
لبنان الزراعية، فضاًل عن أنه يقضي على مساحة كبرية من املساحات 
اخلضراء. وتشري مصادر كتائبية بارزة وأخرى يف التيار الوطين احلّر إىل 
أن »األرقام تؤّكد أن ال زيادات كبرية يف عدد الّسكان يف قرى البقاع 
األراضي وفرض تصنيفات جديدة  الذي يتطّلب تغيري واقع  احلّد  إىل 
سكنية كبرية، فضاًل عن أن املساحات الشاسعة املصّنفة سكنّية ال تزال 
التجّمع السّكاني يف بقٍع معّينة، ومستقباًل إذا  فارغة مبعظمها ويرتّكز 
سرى التعديل سيكون على حساب األراضي الزراعية بدل تلك املصّنفة 
سكانيًا، خصوصًا يف سهل البقاع«. ويربط هؤالء ونواب آخرون بني 
السوريني يف سهلي  النازحني  آالف  مئات  ووجود  السابقة  املعطيات 
»توطني«  أن املستفيد ميّهد ألي مشروع  والبقاع، مشريين إىل  عّكار 
مشاريع  عّدة  »هناك  إن  حيث  وعّكار،  البقاع  يف  السوريني  للنازحني 

سكنية خيّطط لبنائها يف البقاع وإسكان النازحني السوريني فيها«.
عون نحو ردّ القانون؟

مل يعد خافيًا أن جهودًا كبرية تبذل إلقناع رئيس اجلمهورية ميشال 
الّنواب ضمن مهلة  وإعادته إىل جملس  القانون،  توقيع  بعدم  عون، 
تاريخ  من  تبدأ  واليت  الدستورية،  صالحيته  وفق  هي  اليت  الشهر 
 26 أي يف  اجلمهورية،  لرئاسة  العامة  املديرية  إىل  القانون  وصول 

كانون الثاني املاضي وحتى 26 شباط احلالي.
وعلمت »األخبار« أن رئيس اجلمهورية طلب إعداد دراسة مفّصلة عن 
القانون قبل البّت بأمره، إاّل أن مصادر معنية يف القصر اجلمهوري 
للنقاش  وإعادته جمّددًا  القانون  توقيع  لعدم  هو  »التوّجه  أن  أّكدت 
حوله، خصوصًا أنه يشّكل تهديدًا جدّيًا للمساحات املزروعة وأمن لبنان 

الغذائي، فضاًل عن املساحات اخلضراء اليت تتقّلص يومًا بعد يوم«.

فراس الشويف

وزراء »املصارف والعقارات« جيهضون 
مناقشات الضرائب

محمد وهبة
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بني عاَمْي 2013 و2016، تكّبد املستهلكون يف لبنان حنو 21.6 
استرياد  شركات  استيفاء  من  نتجت  أمريكي،  دوالر  مليون 
احملروقات وتوزيعها رمسًا مجركيًا »ملغى« على الواردات النفطّية 
كونه  من  الرغم  على  هلا،  حقًا  واعتباره  أرباحها  إىل  وأضافته 
ضريبة ملقاة على املستهلك وليس جزءًا من الكلفة. هذه العملّية 
وصفتها مصلحة الدراسات يف اجمللس األعلى للجمارك، يف تقرير 
صادر عنها منذ عام 2014، بـ}إثراء غري مشروع«، إذ إن الشركات 
أسعار  تركيب  جدول  مدرجة يف  الرسم  هذا  قيمة  بقاء  استغلت 
عن  أسبوعيًا  يصدر  الذي  للمستهلكني،  النفطية  املشتقات  بيع 
جتارّية  اتفاقّيات  مبوجب  ألغي  بأنه  علمًا  والنفط،  الطاقة  وزارة 
ُتعفي املستوردات من الرسوم اجلمركّية على البضائع األوروبّية 

والعربّية املنشأ.
تعدُّ األرباح اإلضافّية اليت حّققتها شركات استرياد النفط وتوزيعه 
منذ عام 2002، وقّدرت بنحو 21.6 مليون دوالر أمريكي بني عامي 
2013 و2016، من الفضائح األكثر إثارة يف اجلمهورّية اللبنانّية، 
غري  بصورة  الشركات  حققتها  اليت  األرباح  هذه  قيمة  جلهة  ال 
مشروعة، واليت جنمت عن وضع يدها على مال عام عرب حتويل قيمة 
رسم مجركي ملغى اىل ربح، بل ألن ذلك حيصل منذ سنوات حتت 
أعني املسؤولني احلكوميني املعنيني يف اإلدارات والوزارات، وال 
سيما جملس الوزراء، من دون اختاذ أي إجراء حتى اآلن حلذف قيمة 
هذا الرسم من جدول تركيب أسعار املشتقات النفطية واستعادة 
األموال عن الفرتة السابقة، وهو ما يطرح عالمات استفهام كبرية، 

جيب على القضاء وأجهزة الرقابة اإلجابة عنها!
حبسب مستندات حصلت عليها »األخبار«، وتشّكل قسمًا من جمموعة 
مراسالت داخلّية ُمرسلة، يتبني أن خيوط »اجلرمية« ظهرت منذ عام 
2013. إذ إن املشتّقات النفطّية استفادت من أحكام اتفاقّية الـ
Euro1، اليت وّقع عليها لبنان يف عام 2002، ومت إعفاؤها كليًا 
من الرسم اجلمركّي على السلع املستوردة من االحتاد األوروبي 
الصادر  الرقم 1736  القرار  اعتبارًا من عام 2013، استنادًا إىل 
امُلستوردة  للشركات  مسح  واقع  للجمارك.  األعلى  اجمللس  عن 
للمحروقات بتحقيق أرباح إضافّية غري مشروعة، إضافة إىل مبالغ 
أخرى غري حمّددة حّققتها بني عامي 2002 و2013 بنتيجة اإلعفاء 
وتقّدرها  نفسها،  االتفاقّية  مبوجب  عليه  املنصوص  التدرجيي 

مصادر مّطلعة على امللف بنحو مليوني دوالر أمريكي.
هذا الواقع مستمّر حتى اليوم، على الرغم من أن اجمللس األعلى 
للجمارك يبحث فيه منذ عام 2014. وحبسب املستندات املتاحة، 
أحاله اىل مصلحة الدراسات فيه، اليت أصدرت تقريرها واعتربته 
يندرج ضمن خانة »اإلثراء غري املشروع«، وصدر رأي استشاري 
عن ديوان احملاسبة يقول بوجوب حتّرك وزارة املال إلصدار أوامر 

حتصيل من الشركات واستعادة أموال الناس.

محاسبة الشركات

الرسم اجلمركي على البنزين: إختالس برعاية الدولة
فيفيان عقيقي

النفط«،  استرياد  شركات  بأعمال  يتعّلق  ما 
ويضيف الشّماس: »حنن من نستورد النفط، 
وحنن من يطالنا اإلعفاء من الرسم اجلمركي، ال 
امُلستهلك الذي يأخذ حّقه حبصوله على نوعّية 
التبادل  تعزيز  إطار  وهذا يصّب يف  ممتازة، 
وتاليًا  املنافسة،  وعنصر  أوروبا  مع  التجاري 
جزء من  إاّل  اإلعفاء  احلاصل مبوجب  الفرق  ما 
متفاجئون  »حنن  الشّماس:  ويتابع  أرباحنا«. 
بدء  من  سنوات  ثالث  بعد  امللف  حتريك  من 
الكلّي املنصوص عليه  اإلعفاء  استفادتنا من 
اللبنانّية،  اجلمهورّية  اتفاقّيات عقدتها  مبوجب 
تركيب  جدول  وتضع  حتّدد  نفسها  هي  اليت 
األسعار الذي نلتزم بتفاصيله كتجّمع شركات، 
وتاليًا من غري اجلائز اعتباره إثراًء غري مشروع 
ومطالبتنا بإعادة مبالغ هي من حّقنا. وإن كان 
هناك من خطأ يف اجلداول الصادرة، فهذا جزء 
ألن  املعنّية،  وأجهزتها  الدولة  مسؤولّية  من 
ومل  املعنّية،  الوزارات  بعلم  كان  به  قمنا  ما 
واملرعّية  الصادرة  القوانني  خنالف  أو  نغّش 

اإلجراء«.

تواطؤ على حساب املستهلك
ختضع مادة البنزين 98 أوكتان لرسم مجركي 
كيلوليرت  لكل  لبنانّية  لرية   6500 بقيمة 

لم يتخذ مجلس الوزراء أي إجراء لتصحيح الوضع القائم منذ عام 2013 رغم التقارير امُلحالة 
إليه )مروان طحطح(

البنزين، والتعويض على املستهلك األموال اليت دفعها واستوفتها 
الشركات باعتبارها أرباحًا مشروعة هلا.

إثراء غري مشروع!
كيف نشأت القضية؟ تفيد املستندات، أنه يف أيار 2014 وردت 
»جداول  العاّمة، تفيد بأن  اتصاالت هاتفّية إىل مديرّية اجلمارك 
غري  معطيات  على  ُتبنى  السائلة  احملروقات  مبيع  أسعار  تركيب 
ورسم  اجلمركي  الرسم  تشمل  اليت  الرسوم  مقدار  جلهة  دقيقة 
االستهالك الداخلي والضريبة على القيمة امُلضافة، من دون أن 
تؤخذ يف احلسبان استفادة احملروقات امُلستوردة من الدول العربّية 
والدول األوروبّية من اإلعفاء أو من التخفيض يف الرسم اجلمركي، 
عماًل بأحكام اتفاقّية التيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول 
العربّية، واتفاق الشراكة مع االحتاد األوروبي، واالتفاق املعقود 
جداول  يف  امُلبّينة  الرسوم  حصيلة  جيعل  ما  »اإلفتا«،  دول  مع 
اجلمارك  مديرّية  أوردته  ما  وهو  صحيحة«.  غري  األسعار  تركيب 
وأحالته   ،2014/5/23 تاريخ  64/ سري  الرقم  الكتاب  العاّمة يف 
إىل مصلحة الدراسات يف اجمللس األعلى للجمارك، الذي أصدر 
تقريره يف 2014/8/8 ويشري فيه إىل وجود مبالغ مالّية تذهب إىل 
زيادة عن حّصتها احملّددة يف جدول  توزيع احملروقات  شركات 
مصلحة  رئيس  واقرتح  السائلة.  احملروقات  مبيع  أسعار  تركيب 
الدراسات خليل اخلوري معاجلة املوضوع على مرحلتني، تقوم املرحلة 
األوىل على استدراك الثغرة احلاصلة، من خالل لفت نظر وزارة 
الطاقة واملياه إىل الربح اإلضايف الذي حّققته شركات التوزيع، 
وطلب إيداعها جداول مفّصلة من دائرة املستودعات تبنّي املبالغ 
اجمُلباة والشركات املستفيدة، ومن ثّم إصدار أوامر حتصيل حبّق 
هذه الشركات سندًا إىل املاّدة 45 من قانون احملاسبة العمومّية 
من  ووارداتها  الدولة  ديون  كيفّية تصفية وحتصيل  ترعى  اليت 
معاجلة  الثانية  املرحلة  تشمل  أن  على  وغريها،  ورسوم  ضرائب 
املشكلة يف شكل جذرّي من خالل تصفري الرسم اجلمركّي ودجمه 
برسم االستهالك الداخلي وعرض املوضوع على وزارة املالّية، ما 
يعين شطبه صوريًا من جدول تركيب األسعار وإضافته إىل رسم 

االستهالك من دون إلغائه فعليًا.

تجمـّع شركات النفط: هذا حّقنا!
تكمن اإلشكالّية حبسب الرأي االستشاري الرقم 2015/25 الصادر 
عن ديوان احملاسبة. أواًل، بتحقيق هذه الشركات مداخيل جتاوزت 
استيفائها  عرب  األسعار،  تركيب  جدول  يف  هلا  املقّررة  احلّصة 
على  ترتتب  مباشرة  غري  ضريبة  عن  عبارة  )وهو  مجركيًا  رمسًا 
املستهلك( غري مدفوع من قبلها، أدخلته يف سعر املبيع. ثانيًا، 
حتميل امُلستهلك رمسًا مل تدفعه اجلهة املستوردة بدل استفادته 
من االتفاقّيات الدولّية، وحتويله إىل ربح إضايف هلا، رغم علمها 
امُلسبق مبقدار حّصتها احملّددة يف جدول تركيب األسعار. ثالثًا، 
الدولة،  حقوق  من  حّقًا  اجلمركي  الرسم  من  االستفادة  اعتبار 

واإلعفاء منه حقًا من حقوق املستهلك.
الشّماس،  مارون  لبنان  النفط يف  شركات  جتّمع  رئيس  أن  إاّل 
لتحقيق  حّق  وجه  دون  من  مّت  املبالغ  هذه  استيفاء  أن  يرى  ال 
أرباح غري مشروعة ملصلحة الشركات، بل يصّر على اعتباره أمرًا 
الرأي يف  إلبداء  ذا صفة  ليس  احملاسبة  »ديوان  وأن  قانونيًا، 

امُلنعقدة  الوزراء  جملس  جلسة  يف 
يف 2017/2/8، أثار رئيس اجلمهورّية 
العماد ميشال عون، من خارج جدول 
األعمال، وبناًء على معلومات ُسّلمت له 
من وزير الدولة ملكافحة الفساد، نقوال 
شركات  استفادة  موضوع  التويين، 
من  وتوزيعها،  احملروقات  استرياد 
الـ%5  تتخّطى  إضافّية  أرباح  هامش 
من تعرفة الرسم اجلمركي )وتبلغ 73 
لرية عن كّل صفيحة بنزين عيار 95 
أوكتان، و134 لرية عن كل صفيحة 
منه  امُلعفاة  أوكتان(   98 عيار  بنزين 
مع  الشراكة  اتفاقّية  مبوجب  أساسًا 

مع  املوضوع  متابعة  التويين  من  عون  وطلب  األوروبي.  االحتاد 
إلغاء  األمر هو  ما يتطّلبه  املعنّية، كون كّل  الوزارات واإلدارات 
األموال  واستعادة  األسعار  تركيب  جدول  عن  اجلمركّي  الرسم 

احملّصلة من دون وجه حّق.
وبقيت  تعديل،  دون  من  اجلدول  بقي  ذلك،  من  الرغم  على 
أرباحها.  اىل  وحتّوله  اجلمركي  الرسم  قيمة  تستويف  الشركات 
اإلجراء الوحيد امُلتخذ حتى اآلن، ال يليب صراحة توجيهات رئيس 
اجلمهورّية بوضع حّد بأسرع وقت هلذا األمر، إذ صدر القرار الرقم 
 ،2017/2/13 خليل يف  أبي  سيزار  واملياه  الطاقة  وزير  عن   32
الرسم  متضّمنًا  السائلة  احملروقات  مبيع  سعر  فيه  حّدد  الذي 
اجلمركي، مضيفًا إليه مالحظة يلفت فيها إىل أن »هذا الرسم على 
مادة البنزين الذي تستوفيه شركات التوزيع غري قابل للتحصيل 
من قبلها وفقًا لالتفاقّيات الدولّية مع االحتاد األوروبي والدول 
بالكتاب  قراره  وأرفق  العربّية«.  التيسري  اتفاقّية  إىل  املنضوية 
الرقم 693/و، الذي وّجهه إىل جملس الوزراء إلدراجه على جدول 
اجللسة امُلقبلة، ويتضّمن دراسة تقرتح إلغاء الرسم اجلمركّي على 

يرى مارون 
الشمّاس أن 

استيفاء الرسم 
الجمركي 
امُلعفى منه

جزء من أرباح 
الشركات

)الكيلوليرت يساوي ألف ليرت(، ورسم استهالك داخلي بقيمة 217 
ألف لرية لبنانّية لكل كيلوليرت، و10% ضريبة على القيمة امُلضافة. 
البنزين 95 أوكتان فتخضع لرسم مجركي بقيمة 3500  أّما مادة 
لرية لبنانّية لكل كيلوليرت، ورسم استهالك داخلي بقيمة 223 ألف 

لرية لكل كيلوليرت، و10% ضريبة على القيمة امُلضافة.
اليت  واملياه  الطاقة  وزارة  من  كل  املسؤولّية  تتقاسم  عمليًا، 
مل  واليت  النفطية،  املشتقات  أسعار  تركيب  جدول  عنها  يصدر 
تتخذ سابقًا أي إجراء لتصحيح اجلدول ومنع التمادي يف ما حيصل. 
ووزارة املالية اليت تتحمل مسؤولية عدم إصدار أوامر التحصيل 
من الشركات ومسؤولية جباية الضرائب والرسوم، ومن ثم جملس 
أو  )تعديل  اجلمركي  احلقل  يف  التشريع  صالحّية  كون  الوزراء، 
فرض أو إلغاء الرسوم اجلمركّية( ُمناطة به مبوجب تفويض منحه 
إياه جملس النواب وفقًا للمادة 41 من قانون املوازنة الصادر عام 
2001، وأعيد تفويض هذه الصالحّية إىل اجمللس األعلى للجمارك 
)يتبع لوزارة املالّية( مبوجب املرسوم 2010/398 )جيّدد سنويًا( مع 
اشرتاط موافقة جملس الوزراء على أي إجراء مجركي. إضافة اىل 

وزارة االقتصاد املسؤولة عن مراقبة األسعار ومكافحة الغش.
يشري احملامي وديع عقل إىل »أن الضرائب ال ميكن فرضها على 
املواطن إاّل بقانون، وتاليًا ما تقوم به الشركات هو أشبه بفرض 
خّوة على امُلستهلك، حّققت مبوجبه 21 مليون دوالر أمريكي وفق 
وهي  سابقة،  سنوات  خالل  أخرى  ومبالغ  و2016،   2013 جداول 
أرباح تواصل حتقيقها منذ بداية العام 2017 حتى اليوم«، ويضيف 
عقل: »هناك إصرار رئاسي على استعادتها، وخصوصًا أن ذلك 
الرقابة والوزارات واإلدارات  أجهزة  إهمال من  أو  بتواطؤ  إّما  مّت 
املعنّية، وهو ما ينطبق عليه جرم استيفاء ضرائب من دون وجه 
إىل  إضافة  الوزراء،  جملس  عن  صادر  مرسوم  وجود  لعدم  حّق 
وجود إثراء غري مشروع، وهي جرائم تستوجب حتّرك النيابة العاّمة، 
وصدور أمر حتصيل من وزارة املالّية السرتداد هذه املبالغ ملصلحة 

اإلدارة وإعادة استعماهلا مبا يعود بالنفع العام«.
لكن، ما هي اآللّية اليت ستسرتّد مبوجبها األموال؟ تشري معلومات 
»األخبار« إىل طرح جمموعة من احللول، يقضي التوّجه األّول بدمج 
إلغائه  ما يعين عدم  الداخلي،  االستهالك  برسم  اجلمركي  الرسم 
فعليًا، يقابله طرح آخر يقضي بإلغاء الرسم اجلمركي على مادة 
حّققتها  اليت  األموال  استعادة  ذلك  يتبع  أن  على  كليًا،  البنزين 
تركيب  جدول  يف   %0.5 بنسبة  أرباحها  ختفيض  عرب  الشركات 
األسعار الصادر أسبوعيًا حلني جباية األموال كاًفة. يف املقابل، 
حتصيل  أوامر  إصدار  على  إصرارًا  »هناك  أن  إىل  عقل  يشري 
واحدة« كون جداول  امُلستفيدة الستيفائها دفعة  الشركات  من 

اجلمارك واضحة وحتّدد الكّميات الواردة ومنشَأها.

الشركات املعنية
تتحّكم مخس شركات بسوق استرياد النفط، وتستحوذ على غالبّية 
حممد  السعودي  من  اململوكة  »كورال«  وهي  السوقّية،  احلّصة 
العامودي )اشرتتها أخريًا شركة »ليكويغاز« اململوكة ألفراد من 
آل مّيني(، وشركة »توتال« الفرنسّية، وشركة »وردّية« اململوكة 
من السعودي مسوأل خبش ومصرف عوده، و«هيبكو« اململوكة من 
آل البساتنة )وميلكون أيضًا 60% من شركة »كوجيكو« اململوكة 
من وليد جنبالط( وشركة »مدكو« اململوكة من مارون الشّماس.
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يف أّيار من العام املاضي، هتف مناصرو »التّيار الصدري« يف 
العاصمة بغداد بـ«إيران بّرا بّرا«، وذلك يف إطار احلراك املطليب 
العملية السياسية... ووالدة عراق جديد«.  الداعي إىل »إصالح 
مل يتنبَّ »التّيار«، رمسيًا، شعار أنصاره. لكن عاد وطرح مقتدى 
 29 تتضمن  املوصل«،  حترير  بعد  ملا  مشروع  »مسودة  الصدر 
بندًا، تهدف إىل »بناء الدولة املدنية«، فيما توحي يف عدد من 
اجلزيل  الشكر  مع  العراق«...  من  »للخروج  إيران  بدعوة  بنودها 

على جمهودها!.
بعد مظاهرات »التّيار الصدري« األخرية )السبت 11 شباط اجلاري، 
وسط العاصمة بغداد، واليت أّدت إىل سقوط 7 قتلى و200 جريح(، 
والداعية إىل تغيري »مفوضية االنتخابات« والقانون االنتخابي، خرج 
أّول من أمس زعيم »التّيار« مقتدى الصدر بـ«مسودة مشروع ما 
بعد حترير املوصل«. تهدف بنود املسودة إىل »إعادة ضبط قواعد 
اللعبة السياسية ملرحلة ما بعد داعش«، وفق ما تتحدث مصادر 
مّطلعة يف »التّيار«، مضيفة أنها ختدم مشروع »بناء دولة العراق 

املدنية البعيدة عن مشاريع اجلوار«.
وحتاكي املبادرة اليت أعلنها الصدر، يف كلمة مسجلة، أكثر من 
واجتماعيًا،  واقتصاديًا  سياسيًا  العراقية،  املستجدات  جانب يف 
فيما تقول يف البند العاشر منها: »على احلكومة العراقية املطالبة 
خبروج مجيع القوات احملتلة بل والصديقة ــ إن جاز التعبري ــ من 
األراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها«، من دون 
توضيح هوية »احملتل والصديق«، وهذا ما يطرح عددًا من نقاط 
االستفهام، وخباصة يف ظل ما جيري تداوله يف أوساط عراقية 

عن »تقاطعات صدرية ــ إقليمية يف امللف العراقي«.
ويشّدد الصدر يف مبادرته على رفض »التدخل يف شؤون الدول 
مرفوض  الدول  تلك  تدخل  ان  كما  النواحي،  مجيع  من  اجملاورة 
أيضًا«، يف إشارٍة منه إىل بعض فصائل املقاومة العراقية اليت 
الفصائل  تلك  )بعض  السوري  اجليش  وحدات  جانب  إىل  تقاتل 
انشّقت عن التيار الصدري(، داعيًا كذلك إىل »إنهاء أزمة التدخالت 
القانونية  الدستورية  الدبلوماسية والسياقات  الطرق  الرتكية عرب 

للدولة... وإال سيتحول العمل يف هذا امللف إىل سياق آخر«.
يف أحاديث إىل »األخبار«، توضح مصادر »التّيار« أن »القّوات 
املستشارون  ُيعترب  بينما  احتالل،  قوى  هي  والرتكية  األمريكية 
»رؤية  تقّدم  املبادرة  أّن  اإليرانيون أصدقاء«. وتشرح املصادر 
إىل  باخلارج  املتعلق  شقها  وتستند يف  املقبلة«،  للمرحلة  أولية 
»مبدأ النأي بالنفس عن احملاور املتنازعة يف املنطقة«، واالبتعاد 
عن »حمور إيران، من دون أن يسقط حّق شكرها لدورها االجيابي 

يف املرحلة السابقة«.
عند هذا احلد تتقاطع معطيات املصادر املتابعة للشأن العراقي، 
من مشروع  وترتيبًا« ألكثر  »دجمًا  إال  ليست  الصدر  مبادرة  بأن 
ورؤية ألطراٍف فاعلة ومؤثرة يف امللف العراقي، تهدف إىل »إعادة 
بناء وترتيب البيت العراقي الداخلي، وتقييد الدور اإليراني يف 
العراق، مبا يدفع البالد أكثر باجتاه مسار البناء«، وهو ما تتبناه 

قيادة التّيار الصدري، وفق مصادره.
وحياول الصدر حتقيق توازن يف تقديم »املسودة«، معتمدًا على 
»سياسية العراق أواًل«، وهو أمٌر يستغربه عدٌد من أقطاب السياسة 
العراقية، الذين يرون أن العراق ما بعد االحتالل األمريكي يدور 

يف فلك حمور املقاومة.
األروقة  يف  تسري  معلومة  صّحة  عن  البعض  يتساءل  وهنا، 
السياسية الداخلية: »هل أن املسودة هي نتيجة اللقاء الذي ُعقد 
يف بريوت، مؤّخرًا، بني الصدر والوزير السعودي لشؤون دول 
اخلليج ثامر السبهان، بهدف التوصل إىل رؤية مشرتكة للعراق؟«، 
علمًا بأن مصادر »التّيار« تنفي خرب »لقاء السبهان يف بريوت« 

بشكل قاطع.

أين »الحشد«؟
ال ينحصر التصويب »الناعم« للصدر على الوجود اإليراني عند هذا 
احلد، بل هو يدعو إىل إعادة صياغة الدور املنوط بقوات »احلشد 
الشعيب« عند احلدود العراقية ــ السورية، وحصر تأمينها بواسطة 
اجليش و«قوات حرس احلدود«. وهو كالم بررت مصادر »احلشد« 

صدوره عن الصدر باآلتي:
املهندس(  مهدي  )أبو  »احلشد«  لقيادة  املستمر  اإلعالن  *أواًل، 
عن إمكانية التوّجه إىل سوريا محايًة للعراق، خصوصًا أن املهندس 
قاسم  اإليراني  اجلنرال  من  مقّربون  »احلشد«  قيادات  وبعض 

سليماني، ويعملون وفق أجندة عملياتية مشرتكة.
*ثانيًا، متّسك »احلشد«، بدفٍع إيراني، بتثبيت قاعدة اسرتاتيجية 
أمريكي  خمّطط  على  الطريق  لقطع  املوصل،  غربي  تلعفر،  يف 
هدفه وصل القواعد األمريكية املنتشرة يف الوسط ويف الشمال 
الغربي للعراق، لتصبح مّتصلة بتلك املوجودة يف الشمال الشرقي 

السوري، وهو أمٌر يعمل حمور املقاومة على إفشاله.
سوريا،  إىل  إيران  من  اإلمداد  خلّط  املستقبلي  التعزيز  *ثالثًا، 
والذي مير عرب العراق، حبيث تصبح فصائل »احلشد« مسؤولًة عن 
إىل  العراق  أنه سيعيد  باعتبار  الصدر،  يرفضه  أمٌر  تأمينه، وهو 

حمور يسعى إىل إخراجه منه.

مقتدى الصدر: »إيران بّرا«... جمددًا

تقول مبادرة الصدر إّن »على الحكومة العراقية املطالبة بخروج جميع القوات 
املحتلة، بل والصديقة«، من دون توضيح هوية »املحتل والصديق« )أرشيف(

واقعية  نظرة  تشكيل  إعادة  على  الصدر  »مسودة«  وتنسحب 
لعمل »احلشد« والفصائل »املقاومة«، وذلك عرب »دمج العناصر 
املنضبطة يف احلشد مع القوات األمنية«، و«مجع السالح املتناثر 
يف العراق وتسليمه إىل الدولة... وغلق مجيع مقرات الفصائل 
املسلحة أو حتويلها إىل مؤسسات ثقافية أو مدنية أو اجتماعية أو 

نور أيوب

نفت مصادر 
»التيّار« خرب لقاء 

مقتدى الصدر بثامر 
السبهان يف بريوت

إنسانية«.

أفق »املسودة«
يدفع  أنه  يبدو  ما  سياق  وضمن 
البالد باجتاه اخلروج من االصطفافات 
»املسودة«  بنود  فإّن  اإلقليمية، 
تدعو إىل »فتح صندوق دولي لدعم 

محلة اإلعمار... وفتح األبواب أمام الشركات األجنبية واالستثمارية 
تعنى  دولية  خلية  و«تشكيل  التحتية«،  البنى  إعادة  أجل  من 
حبقوق اإلنسان واألقليات إلزالة االنتهاكات والتعديات الطائفية 
السياسية  العملية  على  أممي  »إشراف  إىل  إضافًة  والعرقية«، 
لشؤون  أعلى  جملس  تأسيس  و«اقرتاح  احملّررة«،  املناطق  يف 
األقليات يف العراق«. وهذا ما قد يعّزز مبجمله الوجود الدولي يف 
الساحة العراقية، ويسمح بإمكانية اخرتاقها، خصوصًا أن العراق، 
حالة  يف  داعش«  »بعد  يدخل  لن  القوى،  معظم  تقديرات  وفق 
األمن واالستقرار بشكٍل مباشر، بل إن خماضًا عسريًا وخماطر كربى 

ستبقى حتدق به، وصواًل إىل االستقرار املنشود.
ويف موازاة ذلك، فإن »املسودة« تدعو إىل »فتح حوار جاد وفاعل 
مع األطراف يف كردستان من أجل الوصول إىل حلول تنفع واقع 
العراق وشعبه، وال مانع من أن يكون برعاية أممية«، األمر الذي 
يطرح تساؤاًل جّديًا حول اهلدف، خاصة إذا ما ُربط مع ما يرتّدد من 

إمكانية حتالف الصدر ومسعود الربزاني يف االنتخابات املقبلة.

ضربٌة... للحكيم
شروط  ووفق  الوطنية«  للمصاحلة  شاماًل  »حوارًا  الصدر  يطرح 
الصدري  التيار  زعيم  أّن  لذلك،  الفعلية  الرتمجة  ولعّل  حمّددة. 
رئيس  له  يسّوق  الذي  التارخيية«  »التسوية  مشروع  يضرب 

اجمللس اإلسالمي األعلى عّمار احلكيم.
ورغم تفسري البعض بأن الصدر قد وّجه ضربًة قاضية للحكيم، 
مبادرة  »بأي  ترحيبها  عن  لـ«األخبار«  أعربت  األخري  مصادر  فإن 
إطار  هي  »التسوية  أن  إىل  مشريًة  العراق«،  يف  الوضع  ختدم 
عام لكل املبادرات، وكل ما ميكن تقدميه سيكون جزءًا منها، أو 
مطابقًا هلا، بوصفها مشروع دولة وليست مشروعًا خاصًا لطائفٍة 

أو قومية«.
ويشي عدد من بنود »املسودة« بأن اهلدف هو استبدال الطبقة 
السياسية املوجودة، والقضاء على مشروع »األغلبية السياسية« 
الذي يسعى إليه نائب رئيس اجلمهورية نوري املالكي، والتوّجه 
مباشرًة إىل القواعد الشعبية، ومنظمات اجملتمع املدني، وأصحاب 
واألقليات  واملذاهب  األديان  قاعدة مشولية مجيع  »على  الرأي، 
والتوجهات، وبرعاية علمائية«، وهو أمٌر استوضحته »األخبار« من 
الدينية«.  »املرجعية  بها  املقصود  بأّن  فرّدت  »التّيار«،  مصادر 
املرجعّية  مع  جّدي  تنسيق  هناك  هل  سؤااًل:  يفرض  ما  وهذا 
الدينية؟، خصوصًا أن األخرية تلتزم الصمت وترفض استقبال أّي 
من القوى السياسية، علمًا بأّن أجواء املرجعية تقول: إّن الصمت 

موقف حبدِّ ذاته.
وإىل أن ُيظهر الصدر متّسكه بـ«املسودة«، فإن متابعني للملف 
العراقي يرتقبون األيام املقبلة، ويتساءلون: »هل سُيبقي الصدر 

على سقف مطالبه العالية؟ أم سيعود عنها بطريقٍة أو بأخرى؟«.

يواصل اجمللس البلدي يف بريوت سياسة قضم حرج بريوت 
وتقليص املساحة اخلضراء الوحيدة املتبقية يف اجملال املديين 
مجعّية  يف  والناشطة  املعمارّية  املهندسة  تدحض  املكتظ. 
اجمللس  ادعاءات  التقرير،  هذا  بوعون، يف  سينتيا  »حنن«، 
حول »اعتماد سياسة زيادة املساحات اخلضراء وإعطاء اهتمام 
خاص حلرش بريوت«، وتعرض 3 قرارات صدرت بينى عامي 
2014 و2016 تساهم بالقضاء على طبيعة احلرج واستعماالته 
املعنية  اجلهات  أدوار  حول  تساؤالت  وتطرح  األصلية، 

ومسؤولياتهم.
إثرالتظاهرة حتت عنوان »معًا حلماية حرش بريوت« اليت دعا 
انضّمت  اليت  املدنّية  واجلمعّيات  بريوت  حرش  جريان  إليها 
إليهم، وبعد ما تعّرض له املتظاهرون من اعتداء من قبل بعض 
املواطنني أمام القوى األمنّية اليت مل تتدّخل، ما أجربهم على 
التظاهر يف موقع خمتلف عن نقطة االعتصام املقّررة، أصدرت 
بلدّية بريوت بيانًا تؤّكد فيه »اعتماد سياسة زيادة املساحات 
املتنفس  اهتمام خاص حلرش بريوت كونه  وإعطاء  اخلضراء 
الوحيد ألهالي العاصمة« وأّن »شعارات )املتظاهرين( الرّنانة 

ال متّت إىل الواقع بصلة«.
إال أّن اجمللس البلدي، خالفًا ملا يعلنه، اخّتذ 3 قرارات تؤّدي 
عمليًا إىل قضم ما تبّقى من حرش بريوت، أي إىل تدمري كّلي 
للرئة اخلضراء. وللتذكري، متتّد مساحة حرش بريوت على كامل 
العقار 1925 من منطقة املزرعة العقارّية، أي إىل خارج نطاق 
املنتزه الذي اقتصرت مساحته اليوم على 330 ألف مرت مرّبع، 
بعد أن كان الصنوبر يغّطي مليون ومئيت ومخسني ألف مرت 
مرّبع من بريوت، وكّل املنشآت املبنّية يف هذا العقار واليت 
أّدت إىل تقطيع أطراف احلرش هي خمالفة للقانون، ألّن حرش 
بريوت ملك عام ويقع ضمن املنطقة االرتفاقّية التاسعة حيث 

مينع البناء نهائّيًا.

3 قرارات جائرة ومخالفة للقانون
1- القرار 327 الصادر بتاريخ 5-5-2015، والذي أّكده اجمللس 
البلدي احلالي، يقضي »بتغيري تصنيف جزء من حرش بريوت« 
البناء  يسمح  حيث  الرابعة  املنطقة  إىل  التاسعة  املنطقة  من 
مبعّدل استثمار سطحي 50% ومعّدل استثمار عام 3.5 على 
أوضاع  تسوية  حبّجة  وذلك  مرّبعًا،  مرتًا   3630 قدرها  مساحة 
بناء خمالف يعود لكّشاف الّرسالة اإلسالمّية، وهذه سابقة على 
صعيد التخطيط يف املدينة! فبدل معاقبة االعتداء على األمالك 
العاّمة، يكافئ اجمللس البلدي املخالف بوهبه معّدل إستثمار 
عاليًا يشّرع له بناء ناطحة سحاب إذا رغب بذلك، وعلى ملٍك 
ليس له! وبدل إّتباع البناء ملخطط توجيهي وأسس تنظيمّية 
الواقع دون رؤية  معّدة سابقًا، أصبح التخطيط خيضع لألمر 

اسرتاتيجّية عاّمة لتتطّور املدينة!
2- القرار 170 الصادر بتاريخ 23-3-2016، الذي أِقرَّ بالرغم 
من اعرتاض بعض أعضاء اجمللس البلدي، مَسح ببناء مستشفى 
ميداني على جزء من العقار 1925، أي على حرش بريوت جلهة 
طريق اجلديدة حبّجة أّنه بناء مؤّقت وحاجة للمنطقة. وهذا القرار 
التاسعة، مينع  االرتفاقي: ففي املنطقة  أيضًا للنظام  خمالف 
البناء منعًا باّتًا، وال ُيسمح وضع أّي إنشاءات، أكانت مؤّقتة 
أّن يف  أثبتت  السابقة  الّتجارب  أّن  عن  عدا  ذلك  دائمة،  أو 
لبنان ال شيء مؤّقتًا. فكيف بلدّية بريوت، اليت من واجباتها 
االرتفاق  قوانني  احرتام  على  واحلرص  العام  امللك  صون 

من 1.250.000 مرت مرّبع إىل 330 ألف مرت مرّبع:
 اجمللس البلدي يواصل سياسة قضم 

حرج بريوت

بدل معاقبة االعتداء على الحرج يكافئ املجلس البلدي املعتدي بوهبه معدّل 
استثمار عاليًا )مروان طحطح(

سينتيا بوعون
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قبل أن حيسم أمر قانون االنتخابات ارتفع 
وابتدأ  الرأي،  استطالعات  على  الطلب 
التداول هنا وهناك باألرقام. إال أن أهمية 
اإلحصاء الذي تنشر »األخبار« ملخصًا عنه، 
تكمن يف أن الشركة اليت أجرته، »غلوبل 
عليها  تعتمد  اليت  املؤسسة  تعد  فيجن«، 
وتؤثر  اجملال،  هذا  يف  اللبنانية  القوات 
نتائج دراساتها على قرارات رئيس حزب 

القوات مسري جعجع.
يف  استطالعها  أنهت  الشركة  أن  علمًا 
البرتون وكسروان واملنت الشمالي وزحلة، 
وهي يف طور إنهاء جبيل وبعبدا واألشرفية 

وجزين والكورة وزغرتا وعكار.
فيجن«  »غلوبل  دراسة  تبني  الشكل  يف 
مثل  دائرة  كل  يف  خارق  مرشح  وجود 
جربان باسيل يف البرتون وشامل روكز يف 
كسروان وابراهيم كنعان يف املنت ومرييام 
سكاف يف زحلة، إال أن مضمون الدراسة 
أكثر من 90% ممن  أن  األهم يؤكد  وهو 
احلر  الوطين  التيار  بني  التفاهم  يؤيدون 
والقوات اللبنانية يؤيدون اتساع لوائحهما 
لشخصيات مستقلة وأحزاب أخرى، ونصف 
هؤالء تقريبًا يقولون اليوم إنهم لن يلتزموا 

بالالئحة »زي ما هي«.
األقضية  يف  االستطالعات  قراءة  وبعد 

األربعة، ميكن استنتاج اآلتي:
ــــ مثة تأييد كبري يف هذه الدوائر لتفاهم 
ــــ  انتخابي.  حتالف  إىل  وحتويله  معراب 
تأييد التحالف ال يعين التزاما مطلقا بلوائح، 
وهناك رغبة شعبية كبرية بتوسيعه ليشمل 

استطالع: حتالف التيار والقوات... »مش زي ما هّيي«
غسان سعود

معّد الدراسة توقف يف املنت عند رصد فريقه صعوبات متنوعة، 
أهمها عدم جتاوب املستجوبني مع احملققني، سواء بسبب التأخر 
بسبب  أو  للوائح،  مالمح  بروز  وعدم  االنتخابات  قانون  إقرار  يف 
عدم اهتمام املستطلعني باالنتخابات والسياسة واعتبارهم الطبقة 

السياسية فاسدة وال تعين هلم شيئًا.
وال بّد من التوقف عند قول 48.2 يف املئة من املستطلعني إنهم 
لن يلتزموا بالئحة كاملة، مقابل تأكيد 44.3 التزامهم، وحنو 7 يف 
املئة يرفضون اإلجابة، علمًا بأن بعض املتحّمسني لتفاهم معراب 
لكن  املئة.  يف  مئة  ستكون  بالالئحة  االلتزام  نسبة  بأن  يوحون 
هذا غري صحيح وفق الدراسة الصادرة عن مؤسسة تعتمد القوات 

اللبنانية على استطالعاته.
عند الوصول إىل األمساء، تفسح املؤسسة اجملال أمام املستطلعني 
ليختار كّل منهم مرشحًا واحدًا، فيحل النائب إبراهيم كنعان أواًل 
بنسبة 24.6 باملئة، يليه النائب سامي اجلميل )20.8 يف املئة(، 
فالوزير الياس بو صعب )13.3(، ثم النائب ميشال املر )9.1(، 
يليه النائب غسان خميرب )2.7(، فمرشح القوات اللبنانية إدي أبي 
اللمع )2.4(، ثم النائب نبيل نقوال )1.7(. وكل من هذه األرقام 

يستوجب التوقف عنده.
ق بو صعب على املر وخميرب بفارق كبري، والرياشي على »ال  تفوَّ

أحد« ومعلوف وجزرا
فرغم حلول كنعان أواًل يف املنت يف دورتي 2005 و2009 كان 
دائمًا حيل ثانيًا بعد اجلمّيل يف استطالعات الرأي، لكنه بات يتقدم 
عليه يف كل االستطالعات اليت تلت تفاهم معراب. ومن يدقق يف 
األرقام يتبني أن كنعان تقدم قلياًل، لكن اجلمّيل تراجع كثريًا، علمًا 
بأن تفاصيل الدراسة تبني فوز كنعان بتأييد كبري يف األوساط 
 25  –  21 العمرية  الفئة  اجلميل يف  تفّوق  مقابل  الكبرية  العمرية 
املوارنة،  املستطلعني  لدى  لكنعان  الكبري  التقدم  ومقابل  عامًا. 
حيوز  الذي  املرشح  أما  اإلناث.  لدى  للجمّيل  كبري  تأييد  يالحظ 
املرتبة الثالثة وفق نظام »صوت لكل ناخب« الياس بو صعب، 
فيمثل »ظاهرة« تستوجب اإلضاءة عليها. فعندما قيل للمستطلع 
النائب  بعصّي  يفكر  مل  ستعطيه،  فلمن  واحدًا  صوتًا  لديك  إن 
ميشال املر وجزره، وال جبهد النائب غسان خميرب التشريعي وال 
وتقول  صعب.  بو  الياس  قال:  بل  وغريهم،  احلاليني  بالنواب 
الدراسة إن غالبية الـ13.3 باملئة الذين مّسوا وزير الرتبية السابق 
مرشحهم األول هم ممن قالوا يف أول االستمارة إنهم مستقلون. 

املـنت: نـصف املـستطلعني لـن يلتـزموا بالالئـحة كامـلة

أحزابًا أخرى وشخصيات سياسية.
التفاهم  هذا  من  القوات  استفادت  ــــ 
ال  لكن  النقاط.  بعض  مرشحوها  ليتقدم 
قواتيني  مرشحني  وجود  االستطالع  يبني 
البرتون  يف  بباسيل  مقارنة  العادة  فوق 

وروكز يف كسروان وكنعان يف املنت.
ــــ مقارنة جمموع ما ميكن خلصوم الثنائية 
املعلنني يف حال بقاء كل شيء على حاله 
أن حيققوه يؤكد أن االنتخابات لن تكون 
نزهة بالنسبة إليهم سواء يف البرتون حيث 
أو كسروان  مقعده،  وحده  باسيل  حيسم 
األوائل  مرشحيها  من  أحد  يدور  ال  اليت 
املنت  إىل  الثنائية،  فلك  يف  روكز  غري 
االستعداد  ناخبوه  يبدي  الذي  الشمالي 
يفرتض  اليت  فزحلة  للتشطيب،  األكرب 
رفض  حال  يف  استطالعها  قراءة  إعادة 
مرشحني  جمموعة  مع  التفاهم  الثنائية 
موحدين تتقدمهم سكاف وميشال الضاهر 
ومرشح كتائيب وأسعد نكد. علمًا أن هذا 
إمنا  اإلعالمي  للتداول  ُيعد  مل  االستطالع 
والتخطيط  املغلقة  الغرف  يف  العرب  ألخذ 
الرأي  أن  بوضوح  يبني  وهو  للمستقبل. 
العام الذي يسجل على الكتائب والبيوتات 
السياسية وبعض السياسيني املستقلني 
ــ  بعض املالحظات السلبية ال جيد نفسه 
وهو  بهؤالء،  باإلطاحة  معنيًا  ــ  أقله  اآلن 
ما يستوجب من القوات والعونيني إعالن 
اإلعالمية  العام وحتريك ماكيناتهم  النفري 
يف حال كانوا يرغبون فعاًل بإحالل حزبييهم 

حمل هؤالء.

ورغم أن خميرب هو وجه قريب من مجعيات اجملتمع املدني و«نظيف« 
باملعنى السياسي واملالي وغري صدامي، لكنه حيظى بتأييد 2.7 
باملئة فقط، وهي نسبة مهمة. لكن مقارنتها مع بو صعب تبني 
أهمية اإلعالم الذي ال يلتفت خميرب البتة إليه، علمًا بأن نائبًا مستقاًل 
مثل خميرب كان وما زال يتمتع بنفوذ أكرب من حزب القوات اللبنانية 
يف املنت الشمالي: ال شك يف أن مجيع امللتزمني يف حزب القوات 
مّسوا إدي أبي اللمع حني طلب منهم تسمية مرشح واحد، ومع ذلك 
املئة من املستطلعني  أكثر من 2.4 يف  تأييد  اللمع  أبي  مل حيز 

مقابل 2.7 باملئة مّسوا خميرب.
وعندما أفسح اجملال لكل مستجَوب أن يسّمي أربعة مرشحني موارنة 
حبكم وجود أربعة مقاعد مارونية يف املنت، حّل كنعان أول واجلمّيل 
ثانيًا، فيما قفز النائب نبيل نقوال إىل املرتبة الثالثة، إذ اعتربه 
6.4 يف املئة مرشحهم األول، و17 يف املئة قد يسّمون كنعان 
ثانيًا، مقابل 10.9 يف  أول لكنهم سيسارعون إىل تسمية نقوال 
املئة هلم أولويتان تتقدمان نقوال، لكنهم سيسمونه ثالثًا، وسريبح 

بالتالي أصواتهم.
 وتبني األرقام أن نقوال ليس حمبوب اجلماهري رمبا، لكنه مقبول 

جدًا كمرشح ثان وثالث ورابع. ويربز يف قائمة األمساء املارونية 
وتبني  اللمع،  أبي  على  يتقدم  الذي  سركيس  سركيس  املرشح 
األرقام أن هناك 5.7 باملئة يسّمون سركيس كمرشح أول. ومل 
يسأهلم معّد االستمارة مع األسف ملاذا يؤيدونه، لكن هناك حنو 
30 يف املئة من املستطلعني الذين يسّمون كنعان أو اجلمّيل أو 
نقوال أول وثانيًا وثالثًا سيبادرون إىل كتابة »سركيس سركيس« 
حني ُيطلب منهم اسم رابع، رغم وجود عدة أمساء أخرى مثل الوزير 
الشاب  واملرشح  حبيب  بو  عبداهلل  والسفري  عبود  فادي  السابق 

رازي احلاج.
ثالثة  يسمون  املستطلعني  من  املئة  يف   22.7 أن  هنا  والالفت 
باملرشح  األمر  يتعلق  أحد« حني  »ال  يقولون  ثم  موارنة  مرشحني 
أو ألنها ال  السابق ذكرها،  إما ألنهم ال يعرفون األمساء  الرابع، 

تعجبهم بكل بساطة.
ومن املقاعد املارونية إىل األرثوذكسية، حيث حيق للناخب اختيار 
مرشَحني، فيما يتنافس عمليًا ثالثة فقط، يسّمي 53.4 يف املئة 
من املستطلعني بو صعب كمرشح أول، وهناك 20.7 يف املئة قد 
يسّمون املر أو خميرب أول لكنهم سيعودون وينتخبون بو صعب 
ما دام حيق هلم مبرشحني، ليحظى األخري بنسبة تأييد تبلغ 74.1 
إذ يقول 12.4  العام،  أما خميرب فيتقدم املر يف اجملموع  باملئة. 
بو  سيسّمون  املئة  يف   32.2 وهناك  األول  مرشحهم  إنه  باملئة 
صعب أو املر أول، لكنهم يقولون إنهم سيقرتعون ملخيرب أيضًا 
ما دام حيق هلم مبرشَحني، ليكون جمموع أصوات خميرب 44.6 يف 
املئة. أما جمموع املر كمرشح أول وثان فهو 28 باملئة فقط، علمًا 
بأن طبيعة عمل ماكينة املر ال تتيح له احلصول على أرقام عالية 
يف االستطالعات، فهي تنشط عادة حتت الطاولة يف آخر أسبوع 

قبل االنتخابات، وال يفاخر كثريون بانتخابهم املر.
وبالوصول إىل املقعد الكاثوليكي الوحيد، حيل العراب اآلخر لتفاهم 
معراب الوزير ملحم رياشي يف املرتبة األوىل بنسبة تأييد بلغت 
اليت يعددها  املئة لألمساء  املئة، فيما يستمع 23.6 يف  44 يف 
فريق العمل ثم جييبون »ال أحد«، مقابل 14.8 باملئة يسّمون إدي 
معلوف، و11.3 يف املئة يسمون ميشال مكتف، و6.3 يف املئة 

يسّمون الطبيب شارل جزرا.
وال شك يف أن قوة رياشي وضعف أبي اللمع سيصّبان ملصلحة 
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رياشي ما دامت حصة القوات مرشحًا واحدًا يف املنت، وهناك 
زمحة على املوارنة يرّجح أن تتفاقم يف حال التفاهم مع الكتائب 

أيضًا.
 أما يف حال متّسك القوات باملقعد املاروني وإقصاء رياشي، 
فسرتتفع حظوظ معلوف الذي يرّجح أن خيّيه الرئيس ميشال 
عون بني النيابة ورئاسة جملس إدارة كازينو لبنان، ويف حال 
اختياره الكازينو سيصل املقعد أخيًا جلزرا الذي كان وال يزال 
املرشح األنسب يف نظر الرئيس للنيابة، لكنه كان دائمًا حمرجًا 

مع النائب إدغار معلوف، عّم املرشح إدي معلوف.

زحلة: قوة »املستقّلني«

س - هل تؤيد تفاهم معراب بني التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية؟
س - إذا نعم، هل تؤيد تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 

انتخابيًا على مستوى كل املناطق اللبنانية؟ 

س - هل تؤيد أن ينضم التحالف االنتخابي بني التيار الوطني الحر 
والقوات اللبنانية شخصيات سياسية مستقلة؟ 

لكن  زحلة،  بابًا يف   6176 طرقت  إنها  فيجن«  »غلوبل  تقول 
راعت  وقد  جدًا.  مرتفعة  نسبة  وهي  التعاون،  رفضوا   1176
زحلة  مدينة  قيدهم  مكان  املئة  يف   55.80 وجود  الدراسة 
و44.20 باملئة من سائر القضاء. ورغم تأييد أكثر من 96 يف 
املئة من املستطلعني لتفاهم معراب، واعتبار 87.3 يف املئة 
منهم أن التحالف يؤثر يف مصاحل املسيحيني، فإن 86.82 يف 

املئة أيدوا ضّم التحالف شخصيات مستقلة.
ولدى فسح اجملال أمام الناخبني الختيار املرشحني الكاثوليكيني، 
يسمي 27.9 يف املئة من املستطلعني رئيسة الكتلة الشعبية 
مييام سكاف مرشحتهم األوىل، إضافة إىل 13.4 يف املئة قد 
يفّضلون ميشال ضاهر أو سليم وردة أو سليم جريصاتي أو 
حتى نقوال فتوش أواًل. لكنهم يعودون إىل تسمية سكاف أيضًا، 
ما داموا حيق هلم تسمية مرشَحني كاثوليكيني، ليكون جمموع 
»املقرتعني« لسكاف 41.3 باملئة. علمًا أن طوائف املستفتني 
تبني أن 38.8 يف املئة منهم كاثوليك، 36.3 يف املئة موارنة، 

19.8 أرثوذكس، 3.1 باملئة أقليات و1.5 باملئة أرمن.
أما املرشح الكاثوليكي الثاني األكثر شعبية يف زحلة، فليس 
جريصاتي أو وردة أو فتوش، بل رجل األعمال ميشال ضاهر 
الذي اعتربه 19.2 يف املئة مرشحهم األول. ويتبنّي أيضًا أّن 
20 يف املئة من املستطلعني سيضعون اسم سكاف أو وردة 

أو جريصاتي أأو أي اسم آخر أواًل، ثم ضاهر ثانيًا.
علمًا بأّن الوزير سليم جريصاتي متقدم جدًا يف هذا االستطالع 
املئة(، وهو  املئة( وثاٍن )12.3 يف  أول )13.4 يف  كمرشح 
يتقدم على النائب نقوال فتوش الذي حيظى كمرشح كاثوليكي 
أول بتأييد 11.5 باملئة من املستطلعني، إضافة إىل 8.8 باملئة 

يعتربونه مرشحهم الثاني.
ومن الكاثوليك إىل املوارنة حيث يتفوق النائب السابق سليم 
عون بنسبة تأييد بلغت 26.8 باملئة، لكن يالحظ هنا أيضًا أن 

وحظي  الثانية  املرتبة  يف  حل  ماروني  إيلي  الكتائيب  النائب 
بتأييد 21.5 باملئة.

أما املفاجأة، فكانت التقدم الكبي لرجل األعمال القواتي إبراهيم 
مرشحهم  إنه  املستطلعني  من  باملئة   15.7 قال  الذي  صقر 
املاروني األول والوحيد، مقابل 7.4 مسوا مسي صادر، و5.9 
مسوا بول جان شربل، و5.3 باملئة مسوا النائب السابق خليل 

اهلراوي.
أما املفاجأة الزحلية، فتكمن يف املقعد األرثوذكسي حيث يوجد 
والوزير  املعلوف  وقيصر  وكميل  جوزف  بينهم  مرشحني  عدة 
العوني السابق كابي ليون وعدة آخرين، لكن 32.3 يف املئة من 
املستطلعني مسوا رئيس شركة كهرباء زحلة أسعد نكد، وهو ما 
يبني حجم تأثر الرأي العام باإلعالم واهلالة الدعائية اليت حياط 
بها بعض رجال األعمال، فضاًل عن األثر الكبي للخدمات العامة 
اليت حيتاجها املواطنون، كالكهرباء، ولو على شكل »اشرتاك 
شهري«، لكنه يضمن عدم انقطاع التيار عن بيوتهم وأعماهلم 

طوال النهار.
الالزمة  الفرص  بكل  حظي  الذي  املعلوف  جوزف  النائب  أما 
للنجاح وأضاعها، فحّل ثانيًا بنسبة تأييد 16.4 باملئة فقط. أما 

ليون فحصل على تأييد 14.7 باملئة.
وال بد هنا من مقارنة النتيجة اليت حصل عليها كل من سليم 
العونّي  بأن  ليقتنع قارئ االستطالع  عون وليون وجريصاتي، 
الذي مسى سليم عون مل خيضع لـ«غريزته« السياسية ويسمي 
ليون وجريصاتي أيضًا جملرد أنهما عونيان، بل اختار األنسب 
برأيه. وال شك يف أن تعزيز هذا السلوك االنتخابي سيؤدي إىل 

تغيي كبي يف نتائج االنتخابات.

للوزير  واضحًا  تفّوقًا  البرتون  فيجن« يف  »غلوبل  أرقام  تبني 
جربان باسيل الذي اعتربه 34.3 باملئة من املستطلعني مرشحهم 
األول. وهناك 15.9 باملئة قد يكون بطرس حرب أو سامر سعادة 
أو فادي سعد مرشحهم األول، لكنهم يقولون إن باسيل هو 
مرشحهم الثاني يف دائرة حيق للناخبني فيها بانتخاب مرشحني، 
ما يعين أن باسيل ينال تأييد 55.2 يف املئة من املستطلعني. 

يف املقابل يؤيد 30 يف املئة النائب حرب.
املقعد  عن  الكتائيّب  للنائب  مهمًا  تقدمًا  االستطالع  ويظهر 
املاروني يف طرابلس سامر سعادة الذي يقول 14.2 يف املئة 
املئة  يف   11.3 مقابل  األول،  مرشحهم  إنه  املستطلعني  من 
عند  قوته  أو  سعادة  تقدم  ويربز  الثاني.  مرشحهم  يعتربونه 
مقارنته باألمساء اليت جيري التداول فيها مثل فادي سعد )8.4 
باملئة كمرشح أول و12 يف املئة كمرشح ثان(، ووليد حرب 
)6.7 يف  ونزار يونس  أول وثان(،  املئة كمرشح  )15.9 يف 
املئة بني »أول« و«ثان«(، علمًا بأن الصوت القواتي تشتت 
الكتائيب  هنا بني فادي سعد ووليد حرب، فظهر أن املرشح 
يتقدم عليهما. لكن حسم القوات اسم مرشحها سيؤدي حتمًا 
إىل تقدم مرشحها على مرشح الكتائب. ورغم أن التسريبات 
تفيد بأن وليد حرب سيكون مرشح القوات إىل جانب باسيل، 
فإن أرقام االستطالع تؤكد أن فادي سعد أقوى من حرب بنحو 

مخس نقاط.
أرقام  تبدو  إجيابي،  بشكل  الفتة  سعادة  أرقام  تبدو  وكما 
مرشح املردة املفرتض وضاح الشاعر الفتة بشكل سليب جدًا. 
فرغم كل الزخم السياسي الذي حظي به حزب النائب سليمان 
فرجنية، ال يزال مرشحه يف قضاء البرتون اجملاور لزغرتا حيتل 
أسفل قائمة املرشحني بنسبة تأييد 1.9 يف املئة فقط، فيما 
يتفوق عليه املرشح املردي غي الرمسي اآلخر سليم جنم الذي 
واخلالصة هنا تفيد بأن باسيل مرشح  حيظى بتأييد 2.1 باملئة< 
قوي جدًا، لكن يليه يف القوة كل من النائبني حرب وسعادة 
اللذين حتتم األرقام حتالفهما باعتبارهما املرشحني األقوى ما مل 

يف  األوىل  املرتبة  روكز  شامل  املتقاعد  العميد  حيتل 
عرضت  فقد  فيجن«.  »غلوبل  استطالع  يف  كسروان، 
الشركة أمساء املرشحني، مفسحة اجملال أمام العينة الختيار 
هذه  يف  موارنة  نواب  مخسة  وجود  حبكم  مرشحني  مخسة 
 31.3 وضعه  حيث  األوىل،  املرتبة  روكز  فاحتل  الدائرة، 
باملئة كأول مرشح ينوون االقرتاع له، وقال 15.2 يف املئة 
إنهم قد يضعون الوزير زياد بارود أو النائبني السابقني 
لكن  خيار،  كأول  غيهما  أو  اخلازن  وفريد  البون  منصور 
روكز هو االسم الثاني يف الئحتهم، و8.8 قالوا إن لديهم 
أولويتهم، لكنهم سيضعون اسم روكز بعدها، ليبلغ جمموع 

روكز 67.5 باملئة من جمموع املستطلعني.
قانون  أسئلته  يف  يراعي  أنه  االستطالع  هذا  وأهمية 
االنتخاب. فسائر االستطالعات تكتفي بسؤال املستطلعني 
عن مرشحهم األبرز، فيقول 31.3 باملئة شامل روكز وينتهي 
إّن  للمستطلعني  االستطالع  ُمعّد  فيقول  هنا،  أما  األمر. 
بوسعهم اختيار مخسة مرشحني، فمن هم هؤالء املرشحون؟ 
وهنا يقول املستطلع إن بارود مرشحه األبرز، لكنه سينتخب 
روكز أيضًا، والبون واخلازن، ورمبا روجيه عازار، فيحتسب 
تصويته لكل من هؤالء. ويبدو الفتًا يف هذا السياق مثل 
يقول 6.8 يف  الذي  افرام  نعمة  الصناعيني  رئيس مجعية 
املئة فقط من املستطلعني إنه مرشحهم األول، ومع أنها 
رغم خسارته  تقدمًا كبيًا الفرام،  ُتَعّد  فإنها  عادية،  نسبة 
البلدية يف معقله املفرتض جونية.  املدوية يف االنتخابات 
والثاني،  األول  مرشحهم  املستطلعون  يسمي  حني  لكن 
يكتشفون قبل تسمية مرشحهم الثالث أو الرابع أو اخلامس 
أن ليس هناك أفضل من افرام، فيعودون لتسميته. وهكذا 
ترتفع نسبة التأييد الفرام من 6.9 باملئة كمرشح أول إىل 
14 باملئة كمرشح ثالث و13.8 كمرشح رابع و11.3 باملئة 

كمرشح خامس.
النواب  أحد  إىل  تذهب  فال  روكز،  بعد  الثانية  املرتبة  أما 
الذين حظوا بفرصة استثنائية منذ فوزهم عام 2005 ليثبتوا 
أنفسهم ويعززوا حيثيتهم، إمنا حيتل بارود املرتبة الثانية 
كمرشح أول بنسبة بلغت 21.2 باملئة، وهي نسبة مرتفعة 
تصل إىل 24.3 باملئة كمرشح ثاٍن. وال شك بالتالي يف أّن 
كثيين يؤيدون روكز أو البون أو اخلازن أو النائب جيلربت 
بارود  من  أفضل  جيدون  ال  لكنهم  أول،  كمرشح  زوين 
حني يفكرون يف االسم الثاني الذي سيكتبونه على ورقة 
االقرتاع. وخالصة النتائج تفيد بأّن روكز هو املرشح األقوى، 
ال األول فقط، يليه بارود، فنعمة افرام ثالثًا ومنصور البون 
مرشح  من  كل  يليهم  خامسًا،  اخلازن  هيكل  وفريد  رابعًا 
القوات شوقي الدكاش والنائب العونّي فريد الياس اخلازن 
فالنائب نعمة اهلل أبي نصر ثم سائر املرشحني. وال يفرتض 
اليت  الالئحة  أّن  يف  شك  فال  بالدراسة،  الظن  إساءة  هنا 
األقوى يف  الالئحة  ستكون  عون  ميشال  الرئيس  يسميها 
كسروان، لكن ما يفرتض بالرئيس أن يأخذه باالعتبار هو 
املزاج الشعيب الذي يرى يف بارود وافرام والبون واخلازن 
منه  يطلب  حني  تسميتهم  على  ويقدم  مقبولني  مرشحني 
تعداد أبرز املرشحني. ملاذا؟ يفرتض باألحزاب أن جتد اخللل 

وتعاجله.

يطرأ اتفاق ما بني الثنائية املسيحية وحزب الكتائب. وتشي 
مجيع  من  ي  مُسّ باسيل  أن  اىل  البرتونية  الدراسة  تفاصيل 
الفئات العمرية اليت مشلتها الدراسة، فيما كان حرب ضعيفًا 
على  باسيل  وحصل  عامًا.   25 ــــ   21 العمرية  الفئة  جدًا يف 
34 يف املئة يف منطقة تنورين مقابل 48 يف املئة يف مدينة 
انتخابات، فيما  أّي  أكثر يف  ارتفاعه  البرتون، وهو ما يرّجح 
حصل حرب على 40 يف املئة فقط يف تنورين و14 يف املئة 

يف مدينة البرتون.

استطالع: حتالف التيار والقوات... 
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امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
»مصّمم« إعالنات »داعش« يلقى»رواجاً« 

بني »اجلهاديني«
	

	هو	»مصمم	اعالنات«	لتنظيم	داعش	االرهابي،	استطاع	من	خالل	
»موهبته«	يف	جمال	االعالن	واإلعالم	ان	يعّد	تصاميم	وإصدارات	
بلجيكا	 ارتكبها	يف	 اليت	 االرهابية	 العمليات	 للتنظيم	عن	 اعالنية	
وغريها	واليت	القت	»رواجا	كبريا«	على	املنتديات	اجلهادية،	وكان	
»نسف	 باسم	 اعالني	 اصدار	 انتاج	 صدد	 يف	 امني	 القادر	 عبد	

االصنام«	لكنه	مل	يتمكن	من	ذلك	بسبب	إلقاء	القبض	عليه.
االمحد	 سعد	 جانبه	 واىل	 احملكمة	 امام	 امني	 مثل	 االثنني	 ويوم	
غري	ان	احملكمة	العسكرية	برئاسة	العميد	الركن	حسني	عبداهلل	مل	
تتمكن	من	استجوابهما	البالغ	احد	الفارين	لصقا	فارجأت	اجللسة	

اىل	17	آذار	املقبل.
العام	املاضي	القي	القبض	على	أمني	يف	طرابلس	 يف	نيسان	
جلهة	نشاطه	االعالمي	عرب	االنرتنيت	لصاحل	داعش	فاعرتف	حبمله	
الفكر	اجلهادي	التكفريي	وبانه	كان	يسعى	اىل	االنتقال	مع	زوجته	
اىل	سوريا	عرب	تركيا	لاللتحاق	بداعش	»واداء	واجبه	اجلهادي«.	
وافاد	املتهم	وفق	ما	ورد	يف	القرار	االتهامي	حبقه،	ان	املتهم	
سعد	االمحد	التحق	بصفوف	التنظيم	مع	جمموعة	من	الشبان	وسلمه	
قبل	سفره	جهازين	خلويني	وحاسوبا	وقرصا	صلبا	حيوي	اشرطة	
ولتنظيم	 لداعش	 واصدارات	 محاسية	 واناشيد	 جهادية	 فيديو	
القاعدة	وعلمه	على	كيفيىة	الدخول	اىل	منتديات	جهادية	وكلفه	
اعادة	نشر	املواد	االعالمية	اليت	تروج	اخبار	داعش	والنصرة	بقصد	

اجلمع	بني	صفوف	التنظيمني.
على	 كبريا	 رواجا	 القى	 داعش	 عن	 تصميم	 بإعداد	 امني	 وقام	
»مؤسسة	 انشاء	 يف	 االمحد	 مع	 وساهم	 اجلهادية	 املنتديات	
الصفوة«	املختصة	بنشر	املواد	اجلهادية	االعالمية،	وتواصل	عرب	
التلغرام	مع	حممد	االيعالي	امللقب	بابو	الرباء	اللبناني	املنتمي	اىل	
داعش	واملسؤول	عن	مركز	»عائشة	لالعالم«	التابع	لداعش	يف	

الرقة.
كما	تواصل	مع	املدعو	ابو	عمر	الفاروق	الذي	ربطه	به	االيعالي	
التابعة	لداعش	وراح	 واستلم	منه	حسابات	املؤسسات	االعالمية	

يتواصل	معها	ويعمل	لصاحلها.
االعالمي«	 لالنتاج	 الصمود	 »مؤسسة	 املؤسسات	 هذه	 ومن	
و«فضائح	العلمانية«	»ومؤسسة	البّتار«.	كما	قام	بانتاج	خلفيات	
وشعارات	الصدارات	تنظيم	داعش	االعالمية.	وكلفه	املشرف	على	
عن	 اعالمي	 اصدار	 بانتاج	 االعالمي«	 لالنتاج	 الصمود	 »مؤسسة	
العمليات	االرهابية	اليت	ارتكبها	الداعشيون	يف	بلجيكا	مؤخرا.	كما	
انتاج	اصدار	اعالمي	جديد	باسم«نسف	االصنام«	لكنه	مل	 كلفه	

يتمكن	من	ذلك	بسبب	توقيفه.
اعرتف	امني	باجنازه	العديد	من	االشرطة	الدعائية	لصاحل	داعش	
يتعلق	احدها	بنشاط	التنظيم	يف	الصومال	وآخر	يف	لبنان	بعنوان	

»صحوات	لبنان«.
وكان	االمحد	قد	عّرفه	إىل	شخص	من	آل	حسون	ملقب	باجلراح	
ادارة	 عن	 املسؤول	 النعمان	 آل	 من	 ابو	حممد	 برقم	 منه	 وتزود	
احلدود	وعن	تنسيق	هجرة	اللبنانيني	لاللتحاق	بداعش	والذي	زوده	
برقم	عبداهلل	احلسني	امللقب	باجلنرال.	وطلب	من	هؤالء	تسهيل	

انتقاله	وزوجته	اىل	تركيا	ومنها	اىل	سوريا	لاللتحاق	بداعش.
وقد	اجنز	أمني	مهمات	اوكلت	اليه	حول	نقله	امواال	منها	اىل	احد	

موقويف	داعش	يف	سجن	رومية.

بسرقة  له  وزمالء  ضابطاً  يوّرط  عسكري 
سيارات وتصريفها يف بريتال

»خالصة	خّملصة«،	هكذا	كان	يستلم	و.ظ.	وهو	عسكري	سابق	يف	
اجليش،	السيارات	املسروقة	ليقوم	بعد	ذلك	بتصريفها	عن	طريق	
بيعها	بعد	تأمني	رخص	سري	مزورة	هلا	ووضع	لوحات	عليها	غري	
عائدة	هلا	واستئجار	مستودع	يف	حملة	دوحة	احلص	بهدف	إخفاء	

السيارات	املسروقة	فيه	متهيدًا	لنقلها	اىل	بريتال.
من	 عدد	 »تصريف«	 من	 الطريقة	 بهذه	 »العسكري«	 متكن	
يكن	 مل	 أنه	 العسكرية	 احملكمة	 أمام	 أالثنني	 زاعمًا	 السيارات،	
األشخاص	 عددًا	من	 فأوهم	 »خليجية«،	 إمنا	 بأنها	مسروقة	 يعلم	
بينهم	عسكريون	أحدهم	ضابط	يف	اجليش	لـ«جيرهم«	مجيعًا	معه	
أمام	احملكمة	اليت	استجوبتهم	برئاسة	العميد	الركن	حسني	عبداهلل	

ورفعت	اجللسة	اىل	28	نيسان	املقبل	للمرافعة	واحلكم.
ومن	خالل	التحقيقات	األولية	)اليت	قال	العسكري	إنه	اعرتف	بها	
حبجة	»الضغط«(،	تبني	أنه	كان	ينتحل	صفة	مستشار	أمين	يف	
القصر	اجلمهوري،	األمر	الذي	سّهل	له	ارتكاب	جرائمه،	ليعود	أمام	
احملكمة	وينفي	ذلك	ويؤكد	بأنه	مل	يعلم	أن	السيارات	مسروقة	

إال	أثناء	التحقيق	معه.
مزهّوًا	بدا	املتهم	لدى	إمجاع	املتهمني	معه	على	أنه	»يتمتع	بذكاء	
ودهاء«،	فهو	أدىل	بواقعات	يف	التحقيق	األولي	مغايرة	للحقيقة	
كما	يقول	»ألنين	أردت	التأكيد	أمام	احملكمة	أن	اعرتافاتي	هي	

نتيجة	الضغط	الذي	تعرضت	له	يف	وزارة	الدفاع«،	على	الرغم	من	
أن	تلك	اإلفادة	تضّج	بالوقائع	حول	تورطه	يف	سرقة	السيارات	

وتصريفها.
يف	التحقيق	األولي	اعرتف	املتهم	أنه	تعرف	على	ح.ر.	الذي	يعمل	
يف	جمال	السيارات	املسروقة	ويقوم	مبسح	أرقامها	ويبدل	هيكلها	
وكان	املتهم	يشرتيها	منه	ويصب	هلا	لوحات	مزورة	يف	منطقة	
صور	من	دون	علم	صاحب	احملل،	ليقول	عن	هذا	االعرتاف	أمس	
إنه	غري	صحيح	إمنا	كان	يشرتي	السيارات	من	ح.ر.	من	دون	علمه	

أنها	مسروقة.
وعن	بيعه	سيارة	جيب	للضابط	مببلغ	7500	دوالر	بدفرت	مزور	مع	
السيارة	كان	خليجيًا،	 أن	دفرت	 املتهم	 أكد	 بذلك،	 الضابط	 علم	
ليعود	ويقول	»ال	أنكر	أن	هناك	سيارات	مش	مظبوطة	واشتغلنا	
فيها«.	وسئل	املتهم	عن	سيارات	عدة	أمّنها	للضابط	الذي	باعها	
اىل	عدد	من	العسكريني	من	املتهمني	فأعطى	تربيرات	عديدة	حول	
أثناء	التحقيق	لتخفيف	 تلك	السيارات	قائاًل:	»أنا	أدليت	بأخطاء	

الضغط	عين	وألبرئ	نفسي«.
وعن	اعرتافه	األولي	حول	اكتسابه	خربة	كبرية	بعد	ارتباطه	بأشخاص	
يتقنون	سرقة	السيارات	ويقومون	بفتحها	من	دون	مفاتيح،	قال	
املتهم:	»ان	ليس	هناك	أي	حادثة	لسرقة	سيارة	من	نوع	أكس	

5،	ما	يدل	اني	اعرتفت	نتيجة	الضغط«.
وحول	تأمينه	الطريق	اىل	بريتال	للمتهم	م.أ.	بعد	أن	اشرتى	له	
عدة	السرقة	حيث	كان	يقوم	بسرقة	السيارات	ويقوم	بنقلها	اىل	
بريتال،	وكان	املتهم	يتقاضى	ألف	دوالر	عن	كل	سيارة	مسروقة،	
أثناء	 أدىل	 إنه	 املتهم	 قال	 وأنه	شاركه	بسرقة	ثالث	سيارات،	
التحقيق	بواقعات	غري	صحيحة	حول	مكان	سرقة	السيارات	الثالث	

ليؤكد	أمام	احملكمة	بأن	تلك	االعرتافات	هي	نتيجة	الضغط.
وهنا	عّلق	رئيس	احملكمة	على	كالم	املتهم	حول	تكراره	أكثر	من	
مرة	أنه	اعرتف	نتيجة	الضغط	ليقول	له	»أنت	أذكى	من	أن	تعرتف	
وتورط	نفسك	لو	مل	تقدم	على	ما	أنت	متهم	به	وتعرتف	بالتالي«،	
وكان	رد	من	املتهم:	»انت	تعرف	وزارة	الدفاع	وفرع	التحقيق«.

أحضرها	 سنكري«	 »عدة	 إنها	 السرقة«	 »عدة	 عن	 املتهم	 وقال	
غري	 وهي	 منزله	 يف	 األعمال	 ببعض	 يقوم	 كان	 لسنكري	

مستعملة.
وباستجواب	الضابط	أفاد	أنه	كان	يعلم	أن	السيارات	خليجية	على	
أساس	أن	و.ظ.	أوهمه	أنه	يستطيع	القيام	بتسوية	مجركية	هلا	
على	أن	حيصل	على	دفرت	موقت	هلا	ليتم	مجركتها	الحقًا	وقال:	

»ال	أعرف	ملاذا	ورطين«.

موقوفان بعمليات خطف مشاالً وبقاعًا

ألقت	دورية	من	»شعبة	املعلومات«	التابعة	ملكتب	القبيات	يف	
قوى	األمن	الداخلي،	القبض	على	خ.خ.	من	منطقة	وادي	خالد،	
واملطلوب	مبوجب	12	مذكرة	توقيف	جبرم	القيام	بعمليات	خطف	

وسرقة.
من	جهته،	أوقف	مكتب	مكافحة	اإلرهاب	يف	البقاع	م.ز.	من	بلدة	
الصويري	-	البقاع	الغربي،	وهو	مطلوب	للقضاء	مبوجب	مذكرات	
توقيف	جبرائم	تأليف	عصابة	وارتكاب	أعمال	جنائية	وحجز	حريات	

وخطف.

طف ذهبت مع »حبيبها« يف رحلة ومل تخُ

بعدما	أثار	خرب	خطف	فتاة	قاصر	من	قبل	أحد	السوريني	يف	بلدة	
القاصر	م.	ن.	اىل	 الزواج،	عادت	 النبطية	بقصد	 كفررمان	يف	
سهل	 اىل	 برحلة	 ع.م.	 السوري	 مع	 ذهبت	 بأنها	 معلنة	 منزهلا	
امليذنة،	وأنها	رافقته	مبلء	إرادتها	بعدما	ربطتها	به	عالقة	حب.

الناشف،	 نديم	 القاضي	 النبطية	 العام	يف	 النائب	 وبناء	إلشارة	
األمن	 أوقف	 فيما	 والدها،	 اىل	 وسلمت	 بتعهد	 القاصر	 تركت	
العام	يف	النبطية	ع.م.	النتهاء	إجازته	ومدة	إقامته	على	األراضي	

اللبنانية.

وفاة شاب وفتاة بالسم

ُاحضرت	السورية	فداء	ح.	)28	عامًا(	من	سكان	بلدة	عيدمون	-	
عكار	جثة	اىل	مستشفى	سيدة	السالم	يف	القبيات.	وأفاد	أهلها	

بأنها	تناولت	السم،	وبوشرت	التحقيقات.
كما	افيد	بأن	جورج.س	)28	عامًا(	وهو	من	قرية	املشريفة	السورية	
ويعمل	يف	القبيات،	تويف	االثنني	يف	مستشفى	سيدة	السالم	إثر	

تناوله	ملادة	الـ«النيت«	السامة	يوم	اخلميس	املاضي.

توقيف 55 مطلوبًا

افادت	املديرية	العامة	لقوى	االمن	الداخلي	عن	توقيف	55	مطلوبا	
جبرائم	خمدرات،	سرقة،	سلب،	قتل	وإشكال	وتضارب.

1042 خمالفة سرعة

أفادت	املديرية	العامة	لقوى	األمن	الداخلي	عن	ضبط	1042	خمالفة	
سرعة	زائدة	عن	طريق	الرادار.

ختم التحقيق بـ»ملف الطفلة أيال« وترك 
طبيبني بكفالة مالية

مّر	عامان	على«قضية	ايال	طنوس«،	الطفلة	اليت	فقدت	اطرافها	
االربعة	بعد	مضاعفات	ناجتة	عن	سوء	تشخيص	لوضعها	الصحي،وها	
هي	القضية	اليت	شغلت	الرأي	العام	تعود	اىل	الواجهة	جمددا	مع	
ختم	قاضي	التحقيق	يف	بريوت	جورج	رزق		حتقيقاته	يف	امللف	
واحالته	على	النيابة	العامة	االستئنافية	يف	بريوت	البداء	مطالعتها	
باالساس	قبل	اصدار	قراره	الظين،	وبعد	ان	قرر	يف	جلسة	االمس	
ترك	طبيب	»مستشفى	اجلامعة	االمريكية«	لقاء	كفالة	مالية	قدرها	
150	مليون	لرية	وطبيب	»مستشفى	اوتيل	ديو«	لقاء	كفالة	مالية	

قدرها	5	ماليني	لرية،وهما	مدعى	عليهما	يف	القضية.

يف	24	شباط	من	العام	2015،	ُأدخلت	الطفلة	ايال	اىل	املستشفى	
الول	مرة	لتبدأ	بذلك	رحلة	مأساتها	مع	برت	اطرافها	االربعة،	وعلى	
اثر	ذلك	تقدم	والدها	بشكوى	ضد	الطبيب	املعاجل	عصام	معلوف	
اخالء	سبيله	 اىل	 ان	يصار	 قبل	 ايام	 اوقف	حلواىل	عشرة	 الذي	

بكفالة	مئة	مليون	لرية.

بعد	ترك	الطبيب	املعاجل	قرر	القاضي	رزق	تكليف	جلنة	علمية	
لدراسة	ملف	الطفلة،	ويف	كانون	االول	من	العام	2015،	رفع	
للجنة	 رئيسا	 بصفته	 شرف،	 ابو	 شرف	 السابق	 االطباء	 نقيب	
واملؤلفة	من	9	اطباء	اختصاصيني	)	أطفال،	قلب	أطفال،	عناية	
فائقة	أطفال،	أمراض	جرثومية،	شرايني،	جراحة	عظمية،	أمراض	
وراثية(	من	مستشفيات	جامعية	خمتلفة،	التقرير	النهائي	الذي	
امللف	 دراسة	 إثر	 اللجنة	 اليها	 توصلت	 اليت	 النتائج	 يتضمن	
الطيب	للطفلة	املريضة،	اىل	قاضي	التحقيق	يف	بريوت	القاضي	

رزق.
ويأتي	هذا	التقرير	عقب	25	اجتماعا	عقدتها	اللجنة	هلذه	الغاية،	
الطيب	 امللف	 الستكمال	 املعنية	 املستشفيات	 اىل	 والزيارات	
الناقص،	واحلصول	على	معلومات	إضافية	رًئيسة،	واجراء	مقابالت	
مع	األطباء	املعنيني	واألهل،	اضافة	اىل	االتصاالت	العديدة	اليت	
اجرتها	مع	مراجع	طبية	عاملية	يف	باريس،	وستوكهومل،	وبروكسل	
والواليات	املتحدة،	هاتفيا	او	عرباالنرتنت	ألخذ	الرأي	العلمي	يف	

بعض	األمور	العالجية.
العامة	 النيابة	 اىل	 امللف	 احالة	 رزق	 قرر	 التقرير،	 هذا	 اثر	 على	
جمددا	اليت	ادعت	على	ثالثة	مستشفيات	هي	املعونات	واوتيل	
اليها	 نقلت	 اليت	 املستشفيات	 وهي	 االمريكية،	 واجلامعة	 ديو	
الطفلة	ايال	قبل	ان	يصار	اىل	برت	اطرافها	االربعة،واعتربت	حينها	

مسؤولة	اىل	جانب	الطبيب	معلوف	جبرم	التسبب	بايذاء	الطفلة.
وكان	رزق	قد	عقد	جلسات	عديدة	خصصت	لدراسة	امللف	الطيب	
والذي	استغرق	ساعات	حضره	اليه،	اطباء	اختصاصيون	يف	عدة	

امراض.

االدعاء على لبناني شارك بتنفيذ عمليات 
إعدام ملصلحة »داعش« يف سوريا

صقر	 القاضي	 العسكرية	 احملكمة	 لدى	 احلكومة	 مفوض	 ادعى	
صقر،	على	ثالثة	أشخاص	بينهم	موقوفان	جبرم	االنتماء	اىل	تنظيم	
ارهابي	مسلح	بهدف	القيام	بأعمال	ارهابية	وحيازة	أسلحة	وقنابل	

ومواد	متفجرة	وأحزمة	ناسفة.
كما	ادعى	على	لبناني	جبرم	املشاركة	باملعارك	يف	سوريا	واالنتماء	

اىل	تنظيم	داعش	االرهابي	وتنفيذ	اعدامات	لصاحل	التنظيم.
العسكري	 التحقيق	 على	قاضي	 االدعاءين	 القاضي	صقر	 وأحال	

االول	رياض	أبو	غيدا.

موقوفان من مناصري األسري

اوقفت	عناصر	من	خمابرات	اجليش	يف	اجلنوب	كال	من	ف.ق.و	
ر.د.	وهما	من	مناصري	الشيخ	أمحد	األسري.
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العراقي  اجلوية  والقوة  الصفاء  مباراة  على  السليب  التعادل  خيم 
حامل اللقب، يف املباراة اليت مجعت الفريقني، اإلثنني املاضي، 
يف  الرياضية  احلريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  مدينة  ملعب  على 
االحتاد  كأس  من  الثانية  اجملموعة  منافسات  افتتاح  يف  صيدا، 

اآلسيوي لكرة القدم.
تقاسم الفريقان السيطرة على الشوط االول الذي جاء من دون 
فرص حقيقية على املرميني، اذ بدا احلذر على حتركات الالعبني. 
وسعى كل من املدربني اميل رستم )الصفاء( وباسم قاسم )القوة 
اجلوية( اىل جتنب اي نتيجة سلبية يف بداية مشوار الفريقني يف 
البطولة. ويف الشوط الثاني، حاول املدرب العراقي تفعيل اجلبهة 
جانب موسى كبريو، مستغاًل  اىل  امحد  بإشراكه محادي  اهلجومية 
ابراهيم  بعد خطأ من احلارس  الذي كاد مينحه هدفا  اهلواء  عامل 
قاسم  تبديالت  وساهمت  بالعارضة.  ارتطمت  الكرة  لكن  موسى 
فصنع  الشوط،  هذا  يف  اجلوية  القوة  حتركات  بتنشيط  العراقي 
فرصًا عدة أخطرها عرضية وصلت اىل تامر برغاش فسددها برأسه 
يف العارضة. يف املقابل، شكلت هجمات الصفاء املرتدة يف هذا 
الشوط، خطورة صنعها الثنائي السنغالي العائد دومينيك ميندي 
وتاال ندياي، وكاد األول خيطف هدفًا مثينًا لكن تسديدته املباغتة 

ارتدت من يدي احلارس إىل ركنية.
قال مدرب الصفاء اميل رستم يف املؤمتر الصحايف بعد املباراة 
يف  املتواضعة  النتائج  بعد  خصوصًا  العبيه  اداء  عن  راض  انه 
الدوري مؤخرًا. وأمل رستم ان تشكل هذه املباراة عودة لفريقه 
اىل مستواه املعهود وال سيما انها مجعته مع فريق قوي ومعروف 
على الساحة اآلسيوية. وقال رستم ان التحكيم كان عادال وجيدًا، 
وقال ان الصفاء يسعى للذهاب بعيدا يف مشوار املنافسة وهذا 
حق مشروع الي فريق من الفرق األربعة يف اجملموعة ان تطمح اىل 

املنافسة على لقب كأس االحتاد اآلسيوي.
امام  جيدا  فريقه قدم عرضا  ان  جلول  امحد  الصفاء  وقال العب 
فريقه  ان  واضاف  واملادية.  الفنية  باالمكانات  يفوقه  منافس 
كان يطمح اىل اخلروج فائزًا، ارضاًء جلماهري الصفاء بعد النتائج 
االخرية يف الدوري لكن احلظ مل حيالفه، وهو سيسعى اىل تعويض 

النقطتني يف املباريات املقبلة.
وقال املدرب العراقي باسم قاسم أن فريقه تأثر بغياب عدد من 
رسن  بشار  غاب  إذ  اهلجوم  خط  خصوصا يف  األساسيني  العبيه 
وزاهر ميداني وامحد عبد االمري فيما شارك محادي امحد يف الشوط 
البارد  الثاني ملعاناته من إصابة طفيفة. وقال قاسم ان املناخ 
فريقه  على  سلبيا  عامال  يشكال  مل  صيدا  يف  الشديدة  والرياح 
النه معتاد على اللعب يف هكذا اجواء. واضاف قاسم ان فرص 
الثاني حني  الشوط  املرمى خصوصا يف  اخطر على  فريقه كانت 
اصاب القوة اجلوية عارضة الصفاء مرتني. وأبدى قاسم رضاه عن 
التعادل وال سيما ان املباراة خارج ارضه باالضافة اىل غياب حنو 

ستة العبني اساسيني.

تعادل الصفاء سلباً مع القوة اجلوية 
العراقي آسيويًا

استعرض جنوم املنطقة الغربية يف الدوري االمريكي لكرة السلة 
للمحرتفني، وواصلوا هيمنتهم على حساب نظرائهم يف املنطقة 
الشرقية بالفوز عليهم 192 - 182 يف مباراة »كل النجوم« الـ66 
نيو  يف  االثنني  القياسية  االرقام  من  عدد  حتقيق  شهدت  اليت 

اورلينز.
وهذه املرة السادسة يفوز جنوم املنطقة الغربية على العيب الشرقية 
يف املباريات السبع االخرية. وهذا الفوز السابع والعشرون لنجوم 
الغربية مقابل 38 انتصارا لنجوم الشرقية الذين دانت هلم السيطرة 
بشكل شبه مطلق يف الفرتة االوىل من عمر املسابقة. وتفوق العبو 
كان  احلسم  لكن   ،)48  -  53( االول  الربع  الشرقية يف  املنطقة 
للغربية يف الربعني الثاني )49 - 39( واالخري )48 - 34(، ختللهما 

تعادل الطرفني يف الثالث 47 - 47.
العب  افضل  دايفيس  انطوني  بيليكانز  اورلينز  نيو  جنم  واختري 
بعدما سجل مبفرده 52 نقطة وحطم الرقم القياسي السابق املسجل 
باسم ويلت تشامربالين عام 1962. وسجل دايفيس 26 سلة من 
القياسي  الرقم  كاسرا  حماولة،   39 من  )نقطتان(  القوس  داخل 
السابق املسجل باسم العب لوس اجنلس كليربز باليك غريفني يف 

2014 )19 سلة(.
وبلغ جمموع النقاط املسجلة من الفريقني 374 الول مرة منذ اعتماد 
فتحطم   ،1951 يف  املنطقتني  جنوم  بني  السنوية  املباراة  اقامة 
مباراة  شهدت  بعدما  التوالي  على  الثاني  للعام  القياسي  الرقم 
الغربية  املنطقة  فيها  وفازت  نقطة   369 تسجيل  املاضي  العام 
ايضا 196 - 173. ويتفرع عن هذا الرقم اثنان آخران، االول هو 
الربع االول )101(، والثاني جمموع ما سجل  جمموع ما سجل يف 
يف الشوط االول وهو 189 نقطة، مقابل 187 العام املاضي عندما 
افضل مسجل حتى  وواصل   .83  -  104 الغربية  املنطقة  تقدمت 
اآلن يف موسم 2016 - 2017، صانع العاب اوكالهوما سييت ثاندر 
راسل وستربوك تألقه وسجل 41 نقطة، فيما أصبح كيفن دورانت 
جناح غولدن ستايت ووريرز بطل 2015 ووصيف 2016، رابع العب 
يف تاريخ مباراة كل النجوم حيقق ثالثية مزدوجة، بعدما سجل 21 

نقطة، وجنح يف 10 متابعات و10 متريرات حامسة.

»كل النجوم« للغرب.. وسقوط سلسلة أرقام

موقعته  من  فائزًا  وخرج  تأخره  اإلنكليزي  سييت  مانشسرت  قلب 
املثرية أمام ضيفه موناكو الفرنسي 5-3 مساء الثالثاء على ملعب 
أوروبا  أبطال  النهائي من دوري  الدور مثن  »االحتاد« يف ذهاب 

لكرة القدم.
واحتفظ سييت بسجله النظيف من اهلزائم على ملعب االحتاد يف 
املباريات التسع األخرية )6 انتصارات و3 تعادالت(. وقدم سييت 
احتساب  بعدم  احلكم  وظلمه  اهلجومية،  الناحية  من  ساحرًا  عرضًا 
ضربة جزاء واضحة حبق مهامجه سريجيو أغويرو يف الشوط األول، 
لكنه عانى كعادته من هشاشة دفاعه، خصوصًا يف ظل األخطاء 
املتواصلة للثنائي نيكوالس أوتامندي وجون ستونز، وعدم متتع 

اخلط اخللفي باحلماية الالزمة من خط الوسط.
وتقدم سييت أواًل عرب رحيم سرتلينغ الذي استغل متريرة عرضية من 
الناحية اليسرى لألملاني لريوي ساني يف الدقيقة 26، لكن موناكو 
أنهى الشوط االول متقدمًا بالنتيجة بفضل هدفني من الكولوميب 
وأهدر   ،)40( الدقيقة  مبابي يف  وكيليان   )26( فالكاو  راداميل 

فالكاو يف الدقيقة 50 ضربة جزاء حصل عليها بنفسه. 
بهدف  فريقه  آمال  أغويرو  سريجيو  األرجنتيين  املهاجم  وأنعش 
التعادل يف الدقيقة )58( بعدما فشل حارس موناكو، الكرواتي 
أن  بيد  الضعيفة،  كرته  على  السيطرة  يف  سوباسيتش  دانييل 
فالكاو كّفر عن خطأه بإحراز اهلدف الثالث يف الدقيقة 61 بعدما 
سدد كرة ساقطة من فوق احلارس ويلي كابايريو. ومن متابعة 
بالدقيقة  املباراة  يف  الثاني  هدفه  أغويرو  سجل  لركنية،  مجيلة 
سييت  فريقه  ستونز  جون  وضع  أخرى،  لركنية  متابعة  71.ومن 
باملقدمة بهدف يف الدقيقة 77، قبل أن يؤكد ساني فوز الفريق 
طبق  على  متريرة  إثر   82 الدقيقة  اخلامس يف  باهلدف  اإلنكليزي 

ذهيب من أغويرو.
وقدم أتلتيكو مدريد مباراة رائعة أمام مضيفه باير ليفركوزن يف 
ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، حمققا فوزا كبريا 
4 - 2. وأحرز رباعية أتلتيكو مدريد وصيف بطل أوروبا يف 2014 
و2016 ساؤول نيغويز وأنطوان غريزمان وكيفني غامريو وفرناندو 
توريس يف الدقائق 17 و25 و59 و86، بينما سجل كريم بلعربي 
وستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد باخلطأ يف الدقيقتني 48 

و68 لليفركوزن.

 سييت يقلب الطاولة على موناكو.. 
وفوز مثني ألتلتيكو مدريد

خسر احلكمة وصيف بطل لبنان املوسم املاضي أمام مجعية سال 
املغربي بفارق 15 نقطة 87-102 )28 - 25 - و51 - 41 و79 - 
السادس  اليوم  االربعاء، يف  بينهما  أقيم  الذي  اللقاء  64(، يف 
النادي  قاعة  املقامة يف  السلة،  لكرة  الـ28  الدولية  دبي  لدورة 

األهلي االماراتي حتى السبت )اليوم(.
وهذا االنتصار الرابع لسال والثاني على فريق لبناني )هومنتمن( 
مقابل خسارة واحدة أمام الرياضي بريوت بطل لبنان، بينما خسر 
»األخضر« للمرة الثانية مقابل ثالثة انتصارات. بدأ الفريق املغربي 
)وصيف بطل العرب( املباراة بقوة، مستفيدًا من ضعف االرتكاز 
لدى احلكمة، االمر الذي سهل الطريق أمامه للتسجيل من املسافة 
املتوسطة وحتت السلة، بينما اعتمد ممثل لبنان على التسديدات 
البعيدة عن طريق هدافه األمريكي ترييل ستوغلني، الذي مل يكن 
نقاط   10 بفارق  مغربيًا  انتهى  والذي  األول،  الشوط  موفقًا يف 

 .)41-51(
ويف الشوط الثاني، تابع سال سيطرته املطلقة على اللقاء، وسجل 
من خمتلف املسافات، بينما بدا احلكمة مرهقًا عقب املباراة الكبرية 
اليت قدمها قبل اقل من 20 ساعة أمام املنتخب املصري، لتنتهي 

املواجهة بفوز الفريق املغربي بفارق 15 نقطة )87-102(.

ويف مباراة ثانية، حقق هومنتمن فوزًا مرحيًا على املنتخب املصري 
بفارق 18 نقطة )98-80 )27 - 19 و49 - 48 و73 - 64(. وهذا 
املنتخب  تعرض  بينما  خسارتني،  مقابل  للربتقالي  الثالث  الفوز 
املصري للخسارة الثالثة مقابل انتصارين. فنيًا، سيطر هومنتمن 
على اللقاء منذ بدايته، ودخل أجواء املباراة بقوة فتقدم مع نهاية 

الربع األول 19-27. 
وقلص املنتخب املصري الفارق يف الربع الثاني اىل نقطة واحدة 
مع نهاية الشوط األول 49-48. وجنح ممثل لبنان يف حسم األمور 
املنافس،  العيب  ارهاق  مستغاًل  األخريين،  الربعني  يف  ملصلحته 

لتنتهي املباراة بفارق 18 نقطة 80-98.

ويف لقاء ثالث، حافظ الرياضي على سجله خاليًا من أي خسارة 
الفيليبيين  »ماييت سبورتس«  االحتياطيني على  بالعبيه  فوزه  اثر 
بعد التمديد 100 - 95 )الوقت األصلي 80 - 80 والشوط االول 

.)36 - 45
الذي  لبنان  بطل  للرياضي  التوالي  على  السادس  الفوز  وهذا   
مباريات  انتهاء  بانتظار  األول يف وقت سابق وهو  املركز  ضمن 
الدور االول اليوم اخلميس وحسم املراكز يف الرتتيب، على أن 
يلتقي »األصفر« صاحب املركز الرابع فيما يتواجه صاحبا املركزين 

الثالث والرابع يف الدور نصف النهائي.

 خسارة احلكمة وفوز اهلومنتمن 
والرياضي يف دبي

قاد الدولي منذر ابو عمارة فريقه الوحدات االردني لتحقيق فوز 
صعب على ضيفه النجمة اللبناني 1 - 0، فيما تفوق صحم العماني 
على احملرق البحرينيي 3-2 الثالثاء يف اجلولة االوىل من اجملموعة 

الثالثة لكأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
الفوز  الوحدات  بعمان، استحق  الثاني  على استاد امللك عبد اهلل 
بعدما كان الطرف األفضل وضغط بقوة منذ البداية مستغاًل تراجع 
الفريق اللبناني إىل اخللف وإعتماده على اهلجمات املرتدة اخلجولة. 
وتألق حارس النجمة أمحد تكتوك يف إبعاد أكثر من حماولة خطرة 
لالعيب الوحدات إىل أن جنح منذر أبو عمارة يف خطف هدف الفوز 
الدقائق  63. ويف  الدقيقة  اجلزاء يف  منطقة  خارج  من  بتسديدة 
األخرية حاول النجمة إدراك التعادل لكن حماوالته مل تكن باخلطورة 
املطلوبة. وخاض النجمة املباراة بعد تقدمه اىل املركز الثاني يف 
الدوري اللبناني بـ31 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف العهد، علما ان 
النجمة حل وصيفًا يف النسخة الثانية للبطولة عام 2005 بعد ان 

خسر يف النهائي يف بريوت وعمان أمام الفيصلي األردني.
ويف اجلولة الثانية، يلعب الوحدات يف السابع من آذار املقبل مع 
مضيفه احملرق على استاد البحرين الوطين، فيما يلتقي النجمة مع 
مشاركتة  الذي سجل  الوحدات  وافتتح  بريوت.  ضيفه صحم يف 
متساويا  نقاط  بـ3  اآلسيوي، رصيده  اإلحتاد  العاشرة يف كأس 
الذي تغلب أمس  العماني  الثالثة مع صحم  يف صدارة اجملموعة 
ايضا على احملرق البحريين 3-2 ليبقى رصيد احملرق والنجمة خاليا 
من النقاط. وينتظر أن خيوض فريق الوحدات قمة مبكرة مع نظريه 
اجلزيرة السبت املقبل يف اجلولة الرابعة عشرة من الدوري األردني 
حيث حيتل الوحدات حاليًا املركز الثاني برصيد 28 نقطة وبفارق 
نقطة واحدة عن اجلزيرة الذي مل يتنازل عن الصدارة منذ اجلولة 
التأهل  يف  فشله  بعد  البطولة  غمار  الوحدات  وخيوض  األوىل. 
اىل دور اجملموعات يف دوري ابطال آسيا خبسارته امام الوحدة 

االماراتي 0-3 يف امللحق.
ضيفه  على  الفوز  حتقيق  يف  العماني  صحم  جنح  مسقط،  ويف 
احملرق البحريين 3-2 على استاد السيب. وسجل بدر اجلابري )32( 
وحمسن جوهر )44( وحممد الغساني )88( أهداف صحم، واهلولندي 
غريغوري نيلسون )10( وعبد اهلل ياسر )51 من ضربة جزاء( هديف 

احملرق.

النجمة خيسر أمام الوحدات بصعوبة آسيويًا

ربع  الدور  حنو  الطريق  نصف  من  اكثر  االيطالي  جوفنتوس  قطع 
بعد فوزه على مضيفه  اوروبا  ابطال  النهائي من مسابقة دوري 
الثاني،  الدور  ذهاب  يف  املاضي  االربعاء   0-2 الربتغالي  بورتو 
فيما بقيت املواجهة بني اشبيلية االسباني وضيفه ليسرت سييت 

االنكليزي مفتوحة بعد فوز االول 1-2.
على ملعب »داراغو«، يدين جوفنتوس بفوزه اىل البديلني الكرواتي 
ماركو بياتسا والربازيلي داني الفيش اللذين سجال اهلدفني يف 
الدقيقتني 72 و74 بعد ثوان معدودة من مشاركتهما يف املباراة 
اليت تأثر خالهلا بورتو بالنقص العددي منذ الدقيقة 27. واستحق 
جوفنتوس الفوز خارج قواعده النه كان الطرف االفضل حتى قبل 
تفوقه العددي وحصل على العديد من الفرص من دون ان ينجح 
يف ترمجتها، قبل ان يلعب بياتسا والفيش دور البطلني حبسمهما 
اللقاء يف غضون دقيقتني. وسيخوض جوفنتوس لقاء االياب على 
ارضه يف 14 آذار املقبل باعصاب هادئة اىل حد ما بفضل االفضلية 

اهلامة اليت حققها االربعاء على ملعب منافسه الربتغالي.
للمرة  احمللي  الدوري  بلقب  للفوز  يتجه  الذي  جوفنتوس  وعاد 
السادسة تواليا، وبورتو يف لقاء االربعاء بالذاكرة اىل عام 2001 
حني تواجها يف الدور االول من املسابقة القارية االم، وتعادال ذهابا 
ايابا على  الفريق االيطالي  الربتغال من دون اهداف ثم فاز  يف 
3-1. لكن املواجهة االبرز بني الفريقني كانت عام 1984 يف نهائي 
مسابقة كأس الكؤوس االوروبية )الغيت( حني فاز جوفنتوس 1-2 
زبيغنيف  البولندي  التارخيي  والنجم  فينيوال  بنيامينو  من  بهدفني 

بونييك، فيما سجل هدف الفريق الربتغالي انطونيو سوزا.

يوروبا ليغ
النهائي  مثن  الدور  يف  مقعده  االنكليزي  يونايتد  مانشسرت  حجز 
ملسابقة الدوري االوروبي »يوروبا ليغ« للمرة االوىل، وذلك بعد 
فوزه على مضيفه سانت اتيان الفرنسي 1-0 االربعاء على ملعب 

»جوفروا غيشار« يف اياب الدور الثاني.
الدور  من  املاضي  املوسم  املسابقة  ودع  الذي  يونايتد  وجدد   
الثاني على يد مواطنه ليفربول، فوزه على مضيفه الفرنسي بعد 
ان تغلب عليه ذهابا ايضا بثالثية نظيفة سجلها اهلداف السويدي 
زالتان ابراهيموفيتش الذي شارك يف لقاء االياب اال انه عجز عن 

الوصول اىل الشباك

 جوفنتوس يتخّطى بورتو.. وفوز 
صعب إلشبيلية على ليسرت
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افتتحت وزيرة التعددية الحضارية األسرتالية راشيل ستيفن سميث ، والقائم باألعمال 
الروقي  حمدان  بن  مشعل  باسرتاليا  الشريفني  الحرمني  خادم  سفارة  لدى  باإلنابة 
الثقافية  التعددية  مهرجان  احتضنها  التي   ،  2017 لعام  الثقافية  السعودية  الفعاليات 
الوطني األسرتالي يف العاصمة األسرتالية كانربا، بحضور 300 ألف شخص ومشاركة 
أكثر من 44 دولة، ويتضمن عروضًا تراثية وإبداعية متنوعة من أسرتاليا وخارجها وتمتد 

فعالياته 3 أيام .
وقامت الوزيرة سميث بقص شريط االفتتاح والتجول داخل  الخيمة الرتاثية السعودية 
تضمنت فعاليات ثقافية سعودية جديدة تعرض للمرة األوىل جعلت من الخيمة السعودية 
االسرتالي  للمهرجان  وثراء  غنى  مصدر  وشكلت  للزوار،  استقطابًا  الخيم  أكثر  إحدى 

اخليمة الرتاثية السعودية تتألق يف مهرجان اسرتاليا للتنوع الثقايف للعام 2017 
الروقي:  الفعاليات الثقافية السعودية جـسر مـهم اليصال رسالة اململـكة 

وأهدافه.
من جهته أكد القائم باألعمال باإلنابة مشعل الروقي أهمية املشاركة يف الفعاليات الثقافية 
الحضارية  التعددية  لوزيرة  والتقدير  الشكر  كما وجه   ، الناهضة  اململكة  إليصال رسالة 
االسرتالية واملسؤولني االسرتاليني والسفراء العرب واألجانب وأبناء الجاليات الذي زاروا 

الخيمة السعودية مبدين عبارات الود والصداقة مع اململكة وشعبها .
ويف  العام  لهذا  السعودية  للفعاليات  الداعمة  للهيئات  الشكر  باألعمال  القائم  وجه  كما 
العامة للسياحة  الهيئة  الثقافة واإلعالم ووكالة  الخارجي يف وزارة  مقدمتها وكالة اإلعالم 
والرتاث الوطني ، والجمعية السعودية للمحافظة على الرتاث وقرية املفتاحة يف منطقة 
عسري، وأعضاء السفارة والطلبة السعوديني املبتعثني الذين شاركوا يف إعداد الفعاليات.

إىل  إضافة  السعودية  العرضة  رقصة  اداء  العام  لهذا  السعودية  الفعاليات  وتضمنت 
رقصات فلكلورية شعبية وتقليدية متنوعة أداها الطلبة واالطفال السعوديني وافتتحت 
بها عروض املهرجان فضاًل عن معرض الخيمة الرتاثية السعودية التي قدمت فيها القهوة 
باهتمام جمهور  التي حظيت  السعودية  والتقليدية  الرتاثية  واملأكوالت  والتمور  العربية 
ووزعت  اململكة  عن  االنجليزية  باللغة  وثائقية  افالم  الخيمة  داخل  عرض  كما  املهرجان 

مطويات تعريفية وسياحية عن اململكة ورؤية 2030 .
وتضمنت الفعاليات اجنحة خاصة باالطفال واخرى عن تربية الصقور والخيول يف اململكة 
، وجرى تداول اخبار الفعاليات بكثافة عرب وسائل التواصل االجتماعي  عرب الهاشتاغ : 

#Saudi_embassy _ canberra
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أقامت الغرفة التجارية لجنوب غرب 
مساء  الثاني  اجتماعها  بانكستاون 
 Spprt الجاري يف  االثنني يف 21 
بانكستاون بحضور  ممثل    Club
رئيسة الوالية غالديس بريجيكليان 
النائب اليسرت هينسكينز والنواب 
غلني بروكس وجايسن كلري  وكريغ 
بلدية  رئيس  كوملان،  وديفيد  كيلي 
وعصفور  كال  السابق  بانكستاون 
وعقيلته وعدد كبري من رجال االعمال 

واملصالح.
ممثل  من  كل  املناسبة  يف  تحدث 
اليسرت  النائب  الوالية  رئيسة 
كلري  جايسن  والنائب  هينسكينز 
والنائب كريغ كيلي ورئيس الغرفة 
ان  كلمته  يف  جاء  ومما  مهنا،  والي 
هذه اللحظة هي لحظة انتاج ارادة 
وتصميم ملجتمع حضر اىل هنا  يف 
املنطقة   لهذه  بان  واضحة  اشارة 
مجتمع اعمال موحدا. هذه االمسية 
مصالح  لقيادة  الرتويج  حول  هي 
واعمال محلية كما انها تصل الشعب 

اجـتماع ناجـح لغـرفـة الـتجـارة لـجنوب غـرب بانـكــستاون

Services we provide include:
• Residential and 
Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 
• Construction Management

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

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

ببعضه البعض وتبني قيادة.
تهدف  الغرفة  ان  يقول  واضاف 
وتسليط  أقوى  تواصل  لتسهيل 
الضوء على املجتمع االوسع وتقوية 
املصالح واالعمال يف املنطقة والعمل 
عن قرب مع ممثلي البلدية والوالية 
اساسيني  شركاء  مع  والكومنولث 
املحلية  األعمال  تعزيز  ملواصلة 
ان  باجتصار  املجتمعي..  واالزدهار 
هي  بانكستاون  منطقة  ان  قوتنا 

يمكن  ال  ومعًا  وتنوع  ثقايف  مركز 
هدفنا  على  الرتكيز  علينا  ايقافنا.. 
اقصى  اىل  املحلية  املصالح  لتعزيز  
ومحطة  وجهة  منطقتنا  وجعل  حد 
لالعمال. وشكر السيد مهنا كل من 

ساهم ودعم الحفل.
املناسبة جائزة لرتانت  ومنحت يف 
اينغيش، رئيس مجلس ادارة جريدة 
لدعمه  تقديرا  املحلية  التورتش 

املتواصل ملجتمع بانكستاون.

والي مهناكريغ كيليجايسن كلرياليسرت هينسكينز

عصفور وعقيلته مع سكوت ولويز ديكسونوالي مهنا يسلم جائزة الغرفة لرتانت اينغيش

رئيس الغرفة والي همنا مع النواب غلني بروكس، جايسن كلري، اليسرت هينسكينز وكريغ كيلي

مارك نعمه مع والديه جوزيف  وديانا نعمه وآدي نادر ترانت اينغيش مع مهنا والنواب ومقدم الربنامج

والي مهنا مع غلني بروكس وعقيلتهمن اليمني: سكوت جاكسون، جايسن كلري وكال عصفور

النائبان غلني بروكس وكريغ كيلي، كال عصفور ودايف نغيوين

النائب غلني بروكس وعقيلته
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متابعة: كوليت اسكندر سركيس
محفوض  رشا  أوردته  ملا  تصويبًا   
وكالة  تقرير  يف  حمود  وشذا 
»مجلة   : عنوان  حمل  الذي  »سانا« 
البحرة«  ممتاز  الفنان  تكرم  أسامة 
قال الفنان والناقد التشكيلي أديب 
شاركت  أسامة  مجلة  ان   : مخزوم 
( يف تكريم  بناء على طلبنا   ( معنا 
الفنان  الرسم املوجه لألطفال  رائد 
بمعرض  البحرة،  ممتاز  الراحل 
نسكت  أن  يمكن  ال  ولهذا  وندوة، 
 . التضليلي  العنوان  هذا  على 
شخصية  بمبادرة  كان  فتكريمه 
 ، ومني  أحمد،  رباب  األستاذة  من 
الذي  مخزوم(  ألديب  )والكالم  وأنا 
اسامة،  مجلة  مكتب  إىل  ذهبت 

تصويب وتوضيح .. جملة أسامة شاركت يف تكريم ممتاز البحرة بناء على طلبنا

التكريمي، ودور الذين شاركوا يف الندوة ، ولقد أستقبل ممتاز 
البحرة بحفاوة تمثلت بحضور جمهور كثيف، وضعه  يف املكانة 
وطنية،  تظاهرة  إىل  املكان،  تحول  ما  وسرعان  يستحقها،  التي 
أن  وأيضًا اليمكن   : أديب مخزوم  . وأضاف  األجيال  لن تنساها 
مجلة  غالف  على  نشر  الذي  التضليلي،  العنوان  على  نسكت 
ذاته  العنوان  وحمل   )2017 الثاني  كانون  يناير-  )عدد  أسامة 
أيضًا: »مجلة أسامة تكرم ممتاز البحرة » السيما وأن املتابعة التي 
أعدتها الزميلة أمينة عباس ، نشرت داخل العدد تحت عنوان : 

»مجلة أسامة تشارك يف تكريم ممتاز البحرة«. 
ويجب على من يتابع، أن يعتمد على بطاقة الدعوة ، حتى يتوخي 
الدقة يف نقل املعلومات ، بداًل من تكريس األخطاء واملغالطات، 
وإهدار تعب اآلخرين، وخاصة اذا كانت هذه املعلومات، ستنتقل 
عرب وكالة »سانا« إىل وسائل اإلعالم، وتوثق ورقيًا والكرتونيًا، 
هذا  تحت  كثرية،  ومقاالت  زوايا  نشرت  حيث  حدث  ما  وهذا 
»سانا«  وكالة  تقرير  يف  ورد  ما  عن  اعتمادًا  التضليلي،  العنوان 

وعلى غالف مجلة أسامة.

وطلبت من رئيس تحريرها األستاذ قحطان بريقداراملشاركة . 
كما أن رعاية مديرية ثقافة دمشق ، جاءت كثمرة متابعة متواصلة 
ثقايف  ملركز  كمديرة  موقعها  من  أحمد،  رباب  االستاذة  قبل  من 
أبو رمانة . وأنا أدرت الندوة، ولم أكن فقط مشاركًا فيها، كما 
ورد يف التقرير، كما أنني أنا ورباب أحمد قمنا بدعوة الفنانني 
زرنا  أيضًا،  أحمد  ورباب  وأنا  التكريمي،  املعرض  للمشاركة يف 
الفنان العبقري ممتاز البحرة، ورافقنا بسيارتها من مكان إقامته ، 
إىل مركز ثقايف أبو رمانة، لحضور احتفالية تكريمه، ولوال أهتمام 
ومتابعة وأصرار األستاذة رباب أحمد،  ال سيما وأنها يف األساس 
 ( التكريم، قبل رحيله بفرتة وجيزة  فنانة تشكيلية، ملا تم هذا 
التقدير  أحضرت شهادة  التي  .. وهي   ) أقل من شهر ونصف 
 ، دمشق  ثقافة  مديرية  باسم   ، له  وقدمتهم  واملكافأة  والزهور 
وليس باسم مجلة أسامة ، وبالتالي فالذي كرمه هو مركز ثقايف 
مديرية  رعاية  وتحت  أحمد،  رباب  بمديرته  ممثاًل   ، رمانة  أبو 
ثقافة دمشق ، وبمشاركة مجلة أسامة، وال نستطيع تجاهل دور 
الفنانني، وخاصة الرواد واملخضرمني ، الذين شاركوا يف املعرض 

كينغ  لوثر  )مارتن  الظامل  من  طوعًا  متنح  ال  احلرية 
االبن(

عندما طلب مين التكلم يف مناسبة ذكرى إنطالق حركة 
التحرير الوطين الفلسطيين )فتح ( الثانية واخلمسني 
إلن  كبري  شرف  على  حصلت  أني  شعرت  املباركة، 
َ يربطين بهذه  القضية الفلسطينية تالمس وجداني، ملمِ
القضية بأبعادها القومية واالنسانية والتحررية، كما 
والعدوان  الظلم  يرفض  إنسان  كل  وجدان  تالمس 

والقهر والعنصرية وإغتصاب االرض.
الفلسطيين،  العربي  الشعب  وعذابات  معاناة  إن 
فلسطني  ن  لمِ معاناتنا  عن  صورة  تزال  وال  كانت 
العربية  املنطقة  مصري  حتدد  اليت  البوصلة  زالت  ما 
بدوهلا وشعوبها اليت نتقاسم معها التاريخ واجلغرافيا 

والثقافة واالنتماء.
الصهيوني  املشروع  خبث  باكرًا  الفلسطينيون  أدرك 
العلن  اىل  يظهر  بدأ  الذي  االستيطاني  االستعماري 
العشرين،  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  أواخر 
عندما وعد آرثر جيمس بلفور عام 1917 اليهود بإنشاء 
وطن قومي هلم يف فلسطني بناء على املقولة الكاذبة 
وامللفقة »أرض بال شعب لشعب بال أرض« حيث وعد 

من ال ميلك شيئًا ملن ال يستحق شيئًا.
القيم  لكل  املخالف  الوعد  هذا  تكرس  أن  فبعد 
االنسانية والقانونية يف مشروع االنتداب الذي أقرته 
عصبة المم عام 1923 بتواطؤ دولي )مالحظة ما كان 

يف هولوكست بعد(.
 رفضًا هلذا الواقع، إنتفض الشعب الفلسطيين يف 
قرار  وبعد   1936 ثورة  ثم   ،1929 عام  الرباق  ثورة 
التقسيم )181( لعام 1947 الذي رفضه الفلسطينيون، 
مل يستكن الفلسطينيون وتواصل النضال عام  1948 
واول حرب عربية إسرائلية تاريخ قيام اسرائيل تاريخ 
املاضي  القرن  مخسينات  ففي  الفلسطينية،  النكبة 
اىل  نضاهلا  الفلسطيين  الوطين  التحرير  حركة  بدأت 
 ،1965 ثاني  كانون   1 الرمسي يف  االعالن  كان  أن 
وهنا ال بد من ذكر بعض احملطات النضالية التارخيية 
أو  أوالسياسية  العسكرية  كانت  سواء  للحركة 
عام  االردن  يف  الكرامة  معركة  فكانت  الدبلوماسية 
1968، واملشاركة يف حرب 1973، عام 1974 الرئيس 
عرفات يف االمم املتحدة لعرض القضية الفلسطينية، 
عام 1982 العدوان على لبنان وخروج منظمة التحرير 
عام 1987  لبنان وحصول جمازر صربا وشاتيال،  من 
االنتفاضة الفلسطينية االوىل، عام 1988 إعالن قيام 
دولة فلسطني، عام 1991 مؤمتر مدريد للسالم يف 
الشرق االوسط وصواًل اىل إتفاق اوسلو عام 1993 
وما تاله حتى هذه االيام وإعرتاف االمم املتحدة بدولة 
عرقلة  اسرائيل  رغم حماولة  مراقب  بصفة  فلسطني 
والتهويد  االستيطان  إستمرار  عرب  الدولة  تلك  قيام 
واملطالبة بنقل سفارات الدول اىل القدس لتكريسها 
وحصارها  غزة  على  للحروب  باالضافة  هلا،  عاصمة 

وطبعًا ال ننسى  االنتفاضة الثانية عام 2000.
ألم  احلركة  بكونها  فتح  حركة  إن  القائلني،  مع  أنا 
باملنتمني  اخلاص  التنظيمي  إطارها  تتجاوز  أصبحت 
الوضع  على  ينعكس  فتح  تقرره  ما  لمِن  إليها، 
اليت  التحديات  اىل  ينقلنا  وهذا  برمته،  الفلسطيين 

تواجه فتح والفلسطينيني.
بفضل  فصواًل  مستمرة  الفلسطينية  النكبة  إن 
يف  الصهيوني  النهج  وإستمرار  االسرائيلي  التعنت 
بدأ  الذي  االراضي  ومصادرة  واالستيطان  التهجري 
عام 1948 وأم احلريان خري دليل على ذلك، وأيضًا 
 2016 لعام   2334 الدولي  للقرار  اسرائيل  رفض 
للقانون  فاضحة  خمالفة  االستيطان  أن  يقول  الذي 
الفلسطينيني  من  الالف  أعتقال  وإستمرار  الدولي، 
الشباب والشيب، النساء واالطفال كل ذلك وغريها 
من املمارسات غري االنسانية دليل على زيف وكذب 
االسرائيليون  يردد  حيث  االسرائيلي  السالم  خطاب 
أن ال شريك هلم يف عملية السالم )حصل ما ابو عمار 
ويعاد تكراره مع أبو مازن( علمًا أن فتح ويف مؤمترها 
التمسك  إىل  دعت  املاضي  العام  عقد  الذي  السابع 
بالسالم كخيار أسرتاتيجي إلقامة الدولة الفلسطينية 
على حدود عام 1967 حسب حل الدولتني الذي توافق 
عليه ريغان وغوربتشوف عام   1988 وأحيته اللجنة 
االلتفاف  ترامب  ويريد   2003 عام  الدولية  الرباعية 

عليه إللغائه )الحظوا التضليل االسرائيلي(.
 وكلنا نذكر املوقف التارخيي لرمز القضية املرحوم 
أبو عمار عام 1974 يف االمم املتحدة: لقد جئتكم يا 
ثائرًا  بندقية…  مع  الزيتون  بغصن  الرئيس  سيادة 
الوقت  يف  يدي  من  الخضر  الغصن  تسقطوا  فال 
إمسه  شعب  يوجد  ال  تقول:  غولدمائري  كانت  الذي 

فلسطيين.
نطالق  أخريًا، وحنن حنتفل بالذكرى الثانية واخلمسون لمِ
بل  الرتكيز على كيفية احملافظة ال  حركة فتح جيب 
بعث الفكر والنهج املقاوم بكل أشكاله كأحد القيم 

االنسانية التقدمية التحررية على كافة الصعد سلمية، 
شعبية، عسكرية، إعالمية، دبلوماسية، فكرية، ثقافية، 
أقتصادية وغريها فكل ما تقدم ينسجم مع قرارات 
االمم املتحدة لتقرير مصري الشعوب املضطهدة بكافة 

السبل.
الغاية هو  أن نستخدمه هلذه  أفضل سالح ميكن  إن 
سالح الوحدة الوطنية ونبذ اخلالفات وإعادة فلسطني 
القضية  كونها  فلسطني  اىل  والعرب  العرب  اىل 
يف  سواء  الشباب  عنصر  نسيان  وعدم  املركزية، 
الداخل أو الشتات  واملغرتبات حتى تستمر املسرية 
من أجل إحقاق احلق وليكن شعارنا كعرب فلسطني 
أواًل بعيدًا عن النتماءات املاقبل الوطنية والقومية من 

طائفية ومذهبية وجهوية وقبلية.
ثورتنا  ينعتون  الذين  إن   : عمار  ابو  بقول  وخنتم، 
بالرهاب، إمنا يفعلون ذلك لكي يظللوا ألرأي العام 
الذي  وجهنا  رؤية  ومن  احلقائق،  رؤية  عن  العاملي 
ميثل جانب العدل والدفاع عن النفس ووجههم الذي 

ميثل الظلم واالرهاب.
املستقلة  احلرة  فلسطني  اىل  الوصول  وحتى 
وعاصمتها القدس لتحقيق حلم الذين إستشهدوا من 
أجل هذا اهلدف الوطين السامي نقول لكم كل عام 

وأنتم خبري.
عباس علي مراد

القيت يف الذكرى الثانية والخمسني إلنطالقة فتح يف 
أسرتاليا

الذكرى الثانية واخلمسون إلنطالقة فتح.. تاريخ وحتديات

يقدم  العاملي،  املرأة  يوم  مع  مقصود  توقيت  يف 
القزويين  رياض  أملانيا(  يف  العراقي)املقيم  املخرج 
عرضه الول ملسرحية«يف بيت النساء«، يوم الرابع 
ملآس  تتصدى  مسرحية  وهي  املقبل.  مارس  من 
املخصصة  البيوت  يف  املضطهدات  النساء  ومصائر 
يف  أزواجهن  عنف  من  وأطفاهلن  املتزوجات  حلماية 

أملانيا.
ركيكية  أملانية  بلغة  املسرحي  نصه  اخلطيب  صاغ 
عربية(،  )إحداهما  أملانيتني  غري  املرأتني  كون  حبكم 
وتستخدمان  ركيكة  أملانية  بلغة  للحديث  وتضطران 
صياغة  الكاتب  تعمد  فقد  ولذلك  كثريًا.  االشارات 

النسخة العربية من احلوار بلغة عربية ركيكة أيضًا.
وكتب القاص والروائي العراقي صالح عبد اللطيف، 
املقيم يف أملانيا، عن« يف بيت النساء«: » تسكن 
الزوجيني،  عشيهما  من  هاربتان  فيه  وماريا  فائزة 
نتيجة قهر ذكوري كما يصف لنا الكاتب)فائزة تبعد 
انظر،  ماريا شيئًا،  رقبتها وتعرض على  شعرها عن 
هو يضرب هكذا... تقلد حركة كاراتيه، ماريا تزيح 
ثوبها عن كتفها... أنظر هو يضرب مبطرقة. تكشف 
تركل  بالقدم...  وهنا  ساقها،  كدمة يف  عن  فائزة 
بساقها الخرى كمن يلعب كرة قدم، هكذا نعم... 

دائمًا هكذا«.
فتصبان  نبيذ،  قنينة  على  جتمعهما  املعاناة  تلك 
وترقصان وتتآخيان، وحتتفالن بصديق فائزة اجلديد. 
االنطفاء، حتصل  على  احلفل  توشك مشوع  أن  وبعد 
املفاجأة اليت متثل ذروة الدراما يف العمل املسرحي، 

فتتشاجران وتبكيان مصريهما مع العنف السري.
التطبع  يغلب  الطبع  ان  على  مهمة  الكاتب  انتباهة 
دائمًا، رغم تعاطفه الشديد مع االثنتني على حساب 
زوجني النعرف عنهما شيئًا. فقد بقى الصوت االنثوي 
يف هذه القطعة املسرحية هادرًا، ومن املفارقة انه 
رغم تأثيم الرجل كسبب لوجاع االثنتني، إال انه بقى 

هدفًا مأمواًل أو حلمًا ملاريا وفائزة.
»يف ومضات خاطفة، دون هدر للوقت، تعرض لنا 
املسرحية شخصيات تبدو كالدخان وهي تطرق أبواب 
أملانيا الصماء، فال تنفتح تلك البواب املزركشة إال 

بعد خبطات صاخبة عشواء«.
»البدون  عنوان  املسرحية  حتمل  ان  القزويين  فّضل 
ماجد  املسرحي  الكاتب  منحه  الذي  العنوان  وهو   ،«
مسرحيات  خلمس  أيضًا(  أملانيا  يف  اخلطيب)املقيم 
باسلوب  كتبت  النساء«(،  بيت  بينها«يف  قصرية) 
بعنوان«بدون  واحد  كتاب  يف  وصدرت  املفارقة، 
أملانيا« عن دار »سايف غراف« يف املغرب. ووضع 
أصغر  عنوانًا  البوسرت(  للمسرحية)على  القزويين 
هو«مسرحية عن النساء يف بيوت النساء« لكسر حدة 
أملانيا«  بـ«بدون  واملقصود  العنوان.  يف  التغريب 
هم املهاجرين الذي يعيشون يف أملانيا دون اقامات 

وأمل، كما هم »البدون« يف بعض بلدان اخلليج.
يعرض العمل على مسرح معهد مانهايم العالي)القسم 
الثقايف(. تؤدي الدوار: ندى صبح)فائزة( وروض 
كابيالكس)السيدة  وايزابيال  اخلطيب-شوتز)ماريا( 
ماير( مديرة بيت النساء. انارة أمحد اخلطيب وغرافيك 

روض اخلطيب-شوتز وكريستوف بلوايتنر.

العرض األول ملسرحية »يف بيت النساء« يف أملانيا
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كتابات

حنَي تفرُد  املدينُة شعَرها وحتثُّ خطاها
يَل  أعرُف أنَّ للبحِر عرسا هذا اللَّ

هي أِم الشمُس..َمْن يهتم!؟
أنفُض روحي من هذا الضباب 

وأنسّل درجًة..درجًة حنو معتزلي الوردي
ق بأصابِع الَغيِم  املعلَّ

أصافُح اخلطواِت املتدحرجة َ حنو ُهَدِن اهلموم

القمُر جاٌر هادٌئ 
مْل خيطْر ببالِه يومًا تغيرَي أثاِثه 

أوِج  يف  ما  لوحًة  َق  ليعلِّ مسمارًا  َيدقَّ  أْن  أو 
الّصمت 

يرتكين أتنّزُه يف هذا االمتالِء والّرغد 
هذا الفيِض والّثراِء اجلديد...
هنا حديقُة أقالٍم تلهُج باألفكار

يزورني  حني  خدميت  على  يقُف  حساٌس  وركٌن 
احلرُف

مَت  وترتيَب املعاني طاولٌة جتيد الصَّ
وغالبًا ماتغافلين وتدسُّ  سطرين أو رمبا أكثر 

بعَد أْن أنام...
مثَة أرائُك كثريٌة منهمكٌة بأحاديَث,ال تهمين,نسيها 

أصحاُبها 

لي نافذٌة تطُل على حكمٍة أعشقها:
)ِإْن أرْدَت شيئًا بشدٍة فأطلقه....(

خلفها امرأٌة تطهو الفرَح لرجٍل يأكُل يف مكاٍن 
ما!

على الزاويِة رجل يلعب باحلرب فيمحو طفال
ويف نشيج الصمت القريب.. 

وطٌن بعد أن شاَب ،يفتُش جيوب الّرصيف عن 
عكاٍز رماه فتيًا 

ويف قلِب البهِو قصيدٌة فارغٌة 
مَن عن خزِفها من حنٍي إىل آخَر  أمسُح الزَّ

أنوي مأَلها بالقرنفِل حنَي تأتي 
ة  ُب فيها اآلن األغاني الصوفيَّ أرتَّ

ال شيَء ينقصين ،اآلن،سوى  صوُتك.. 
ألّون بِه احليطاَن 

وتفيُض عن حاجيت غرفٌة 
سوداوٌي..حمدوُد  ألنه  الّتلفاَز  فيها  أحبُس 

الّذكاء
ويصاحب األغاني الّسيئَة 

وسريٌر طويُل الّلسان حيرجين كثريًا

ُس روحي فيلتمُع امُسك  بيِد األغنياِء أتلمَّ
وأتفاجأ بضحكِتك منحوتًة

على املرآِة الواقفِة عند آخِر فكرٍة 
يتدفُق بَي نهُر احلياة 

يل اجلالَس على نافذتي  وأحتضُن اللَّ
ونصُفه وقَع يف البحر 

قبل أن أغيَب..أغيَب عن احلياِة
هلذا اليوم...

مالمح)2(
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سعاد محمد  

ُعثر بني متعلقاٍت تابعة إلذاعة تي بي إس اليابانية، على تسجيٍل 
ُيعرف ملاذا مّت تسجيلها،  أنه ال  ُأجريت مع ميشيما، رغم  ملقابلٍة 
والسبب يف عدم بثها إطالقًا. أعلنت إدارة إذاعة تي بي إس عن 
الياباني  الكاتب  ُتبث من قبل، مع  نادرة، مل  العثور على مقابلة 
املعروف يوكيو ميشيما، كانت قد ُسجلت يف شهر فرباير/ شباط 
1970، قبل إنتحاره بتسعة أشهر فقط، حيث يتحدث فيها عن عمله 

األدبي، وعن دستور السالم يف بلده.
بتسجيلها مرتجم  قام  80 دقيقة،  مدتها  تبلغ  اليت  املقابلة،  هذه 
إس،  بي  تي  إذاعة  شبكة  حلساب  اإلنكليزية  إىل  ميشيما  أعمال 
ومل يتم بثها إطالقًا. وقد ُعثر على التسجيل ضمن متعلقات تابعة 
لتسجيلها،  الدافع  عن  معلوماٍت  توجد  ال  لكن  املذكورة،  لإلذاعة 
وأيضًا عن السبب يف عدم بثها أبدًا، وفقًا لطاقم موقع تي بي 

إس اليابانية.
كتابات دراماتيكية

ويتحدث مؤلف رواية )إعرتافات قناع( ضمن هذه املقابلة، عن ما 
أن  »أعتقد  ميشيما  يقول  كتاباته.  الضعف يف  نقاط  أنها  يعتقد 
للغاية.  دراماتيكية  بنيتها  أن  يف  تكمن  األدبية  كتاباتي  مشكلة 
وهذه حالة ليس بإمكاني التغلب عليها. أنا غري قادر على كتابة 

رواية تتحدث عن نهٍر تتدفق فيه املياه«.
يعدُّ هذا التسجيل مهمًا جدًا، حيث يكتسب أهميته بسبب من أن 
املستمع سوف خيرج بتصوٍر جديٍد عن الكاتب، يف نهاية املقابلة، 
ألنه نادرًا ما حتدث ميشيما، بإسلوٍب نقدي، عن أعماله، حسب ما 
وضحه الربوفيسور تاكيشي ياماناكا، من جامعة نيهون، بعد مراجعة 

ما جاء ضمن التسجيل.
يف هذه املقابلة، هناك أيضًا حّيز يتحدث فيه ميشيما عن املوت، 
أحد العناصر األساسية يف كتاباته. إذ يؤكد صاحب رواية )اجلياد 
اهلاربة( قائاًل »أشعر أن املوت قد إخرتق جسدي من اخلارج«. بعد 
مرور تسعة أشهر يرحل ميشيما عن عاملنا، يف 11 نوفمرب/ تشرين 
الثاني من عام 1970، عن عمر 45 عامًا، بعد أن يغرز سيفًا طوياًل 
يف بطنه ضمن طقوس )السيبوكو( اليابانية املعروفة، كما يفعل 

رجال الساموراي.
تعديل الدستور

كان ميشيما قد قام برفقة أربعة من الشباب الوطنيني باهلجوم على 
مقر القيادة العسكري يف طوكيو، يف حماولة لقلب النظام وتعديل 

الدستور، ولعودة اإلمرباطور إىل احلكم وإستعادة شرعيته.

ُسّجلت قبل إنتحاره بأشهر.. العثور على مقابلٍة غري منشورة مع يوكيو ميشيما

يوسف يلدا - ايالف

بادرو الحجة - سدني

سهرة لبنانية مميزة السبت املاضي امضاها ابناء اجلالية اللبنانية 
اللبناني  النجم  وطننا  من  المعني  مع جنمني  سدني  والعربية يف 
ليالي  إشعال  اللذين  ديب  مرييام  الراقية  واملطربة  خليل  هادي 
وفولكلورية  لبنانية  واغاني  وامليجانا  العتابا  من  مبواويل  سدني 
أصيلة. وكانت مفاجأة تلك األمسية النجم أمري يزبك الذي شارك 

مزيكا تضئ ليالي سدني بنجوم من الوطن

هادي ومريام تلك األجواء الفنية وتفاعل معهم الساهرون من ابناء 
جاليتنا اليت ضاقت بهم صالة الوايت كاسل يف الكمبا بالرقص 
والغناء حتى ساعات الفجر االوىل. وكانت مشاركة مميزة من سعادة 

القنصل اللبناني العام يف سدني االستاذ جورج بيطار غامن.
مزيكا  اوسرتاليا  يف  ومرييام  هادي  حلفالت  الكبري  النجاح  بعد 

بروداكشن تذكركم بأن هذا السبت احلفلة االخرية يف سدني.
وهذه بعض اللقطات املصورة:

يقول ميشيما خالل املقابلة أن املادة التاسعة من الوثيقة العظمى، 
اإلحتالل  قوات  قبل  من  تقريبًا  كاملة  بطريقة  صيغت  واليت 
األمريكي، تعترب مثالية، مما تفسح اجملال إلعادة تفسريها. وقد 
وافقت احلكومة اليابانية احلالية، بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، 
على وجه التحديد يف عام 2015، على إجراء تعديالٍت مثرية للجدل 
على هذه املادة، لتوسيع صالحيات قوات الدفاع الذاتي )القوات 
املسلحة يف اليابان اليت أنشأت بعد الغزو األمريكي لليابان عقب 
اجلزء  بني  وخالفاٍت  إحتجاجاٍت  أثار  مما  الثانية(،  العاملية  احلرب 

األكرب من اجملتمع الياباني.
حياته

الكاتب  إستخدمه  الذي  املستعار  اإلسم  وهو  مشيما،  يوكيو  ولد 
 ،1925 الثاني  كانون  يناير/   14 كيميتاكي هرياوكا، يف  الياباني 
ترعرع  وقد   .1970 الثاني  تشرين  نوفمرب/   25 يف  منتحرًا  وتويف 
يف  مرات،  ثالث  لآلداب  نوبل  جائزة  لنيل  رشح  الذي  ميشيما، 
حضن أسرة ثرية، ودرس القانون يف جامعة طوكيو. بعد عام واحد 
فقط من إلتحاقه للعمل بوزارة املالية اليابانية، قّدم إستقالته بغية 

التفرغ للكتابة.
وُعرف عن ميشيما غزارته يف اإلنتاج األدبي، حيث أصدر حنو 40 
رواية و18 عماًل مسرحيًا وحوالي 20 جمموعة قصصية، إىل جانب 20 

كتابًا مجع فيها مقاالته.
ومارس ميشيما، الذي يعد أحد أبرز الروائيني العاملني يف القرن 
القتال رغم ضآلة جسده،  الرياضة وتدرب على فنون  العشرين، 
ليؤسس فيما بعد ميليشيا عسكرية من أجل إستعادة هيبة اليابان 
اليابانية  القيم  إىل  والعودة  األمريكي،  باللون  إصطبغت  أن  بعد 

القدمية.
ميشيما واملوت

كان شبح املوت يطارد الكاتب الياباني مذ بدأ يعي احلياة، فقد 
فكر باإلنتحار عندما كان يف اخلامسة عشرة من عمره، وهوالذي 
كان يرى ان على الشعراء أن يعطوا أفضل ما لديهم مثل شجر 
الساكورا ثم يرحلون. وكان قد جّسد يف إحدى املسرحيات دور 
ساموراي ينتحر، ويف فيلم )شعور وطين( أدى دورًا يتقمص فيه 
حالة إنتحار، وقبل أن يضع حّدًا حلياته ترك قصاصة ورقية كتب 

فيها »حياة البشر قصرية، لكين أود أن أحيا إىل األبد«.
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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   25 Saturday 25 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
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 2017 شــباط   25 Saturday 25 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

كم مرة يف اليوم تذهبني إىل املطبخ 
وتقومني بفتح الثالجة وتنظرين إىل 
ما بداخلها بكل دهشة؛ ألنك نسيِت 
وكم  منها؟  أخذه  تودين  كنت  ما 
عدد املرات اليت تودين أن تتصلي 
فيها بصديقة لك، لكن سرعان ما 
يتالشى ذلك القرار عنك؟ وكم مرة 
أنه  لتفاجئي  غرفتك  إىل  تذهبني 
ليس لديك أدنى فكرة حول ذهابك 
نسيان  عن  ينم  ذلك  كل  للغرفة؟ 
وضعف يف الذاكرة يصيبك من كم 
تقومني  اليت  واملغامرات  األعمال 

بها ومتر عليك خالل يوم.

العتييب  غادة  التغذية  أخصائية 
اليت  األسباب  حول  إليك  تتحدث 
يف  مفاجئًا  قصورًا  لك  تسبب 
بالقلق،  تشعري  فال  ذاكرتك، 
ولدتها  طبيعية  أسباب  فجميعها 
تعيشينها،  اليت  واحلياة  البيئة 

ومنها:

يلعب  »ب12«:  فيتامني  نقص   •
يف  مهمًا  دور  »ب12«  فيتامني 
اليت  احلمراء  الدم  لكريات  إنتاجه 
ترتبط ارتباطًا قويًا بذاكرتك، حيث 
يقوم هذا الفيتامني حبماية أعصاب 
عن  دفاعية  طبقات  وبناء  الذاكرة 
األعصاب،  تلك  يصيب  خلل  أي 
واحلليب  البيض  يف  وجتدينه 
تناوليها  لكن  واألمساك،  واللحوم 
باعتدال، خصوصًا اللحوم ومنتجات 

أسـباب تـسبب قصـور مـفاجـئ فـي الذاكـرة
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األلبان.

ارتفاع ضغط الدم: ارتفاع ضغط   •
الدم لديك فورًا يؤثر على الذاكرة، 
دمك،  ضغط  ارتفاع  عند  فالحظي 
فأنت تشعرين على الفور بالصداع 
الذين مينعك من أداء أي مهمة عقلية 
تلجئني  فقط  التفكري،  تستلزم 
دائمًا  لذلك  واالستلقاء،  للراحة 
التمارين  جيب عليك احملافظة على 
اليت  املناسبة  الغذائية  واحلميات 
ومحاية  حتسني  على  ستساعدك 

ذاكرتك.

خلل يف الغدة الدرقية: إذا كنت   •
تشعرين بالتعب دائمًا، وتعانني من 
زيادة أو نقص واضح يف الوزن، أو 

تعانني من اضطرابات يف الذاكرة 
واملزاج، فيجب عليك حتليل وظائف 
الغدة الدرقية؛ ألن حدوث أي خلل 
يتسبب  قد  فيها  بسيط  نقص  أو 
يف  لديك  اضطرابات  خلق  يف 

الذاكرة والرتكيز.
ألن  بالقلق؛  لشعورك  داعي  فال   
طريق  عن  يكون  الوظائف  حتليل 
ويعاجل  الدم،  من  عينة  سحب 

قصورها غالبًا باألدوية.

• اضطرابات النوم: نومك املضطرب 
واألرق الذي قد يصاحبك أحيانًا يف 
على  يؤثر  قد  نومك  فرتات  بعض 
بضعف  وتشعرين  لديك  الذاكرة 
سواء يف التذكر أو االنتباه لبعض 
إىل  حتتاج  اليت  الدقيقة  األشياء 

تركيز كبري منك، فحاولي دائمًا أن 
تبتعدي عن السهر لساعات طويلة، 
كما أن تعرضك لألجهزة اإللكرتونية 
والنوم يف حميط مليء بالضوضاء 

يشعرك باألرق.

مترين  حني  والصرع:  االكتئاب   •
شديد،  وحزن  اكتئاب  بفرتات 
الكيميائية يف  فإن مستوى املواد 
الدماغ املسؤولة عن حركة األعصاب 
ينخفض، وبالتالي يتأثر لديك على 
بالرتكيز  الشعور  مستوى  الفور 
من  واحذري  واالنتباه،  والتذكر 
يف  تتسبب  ألنها  الصرع؛  نوبات 
مرات عديدة بفقدان مؤقت للذاكرة، 
عودتها،  حال  الذاكرة  يضعف  مما 
وإن كنت ممن يعانون من الصداع 

النصفي، فعليك االنتظام باألدوية 
ومراجعة الطبيب بشكل فوري حتى 
ال تكوني عرضة لإلصابة بقصور يف 

الذاكرة واالنتباه.

ننصحك  دائمًا  األدوية:  بعض   •
باحملافظة على سالمة صحتك، فعند 
حباجة  تكونني  إعياء  ألي  تعرضك 
تناولك  وكثرة  األدوية،  لتناول 
بضعف  لإلصابة  تعرضك  لألدوية 
تركيزك  يف  وتشتت  الذاكرة  يف 

وانتباهك.
ال جتعلي األدوية خيارك األول دائمًا 
عمر  يف  بالوهن  تشعري  ال  حتى 
متقدم بسببها وتصبح خاليا جسدك 
يف  األدوية  تلك  قوة  على  مربجمة 

العالج.
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صــحة وغذاء
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وجد الباحثون أن من املمكن اجلمع بني 4 من أدوية ضغط الدم يف 
حبة واحدة، لتكون فعاليتها أكثر مرتني من العالجات احلالية.

»quadpill« )الشاملة على  االختبار حبة  وُأعطي كل مريض ضمن 
4 أدوية(، ولوحظ اخنفاض ضغط الدم إىل مستويات صحية خالل 
شهر واحد. وتشمل احلبة على 4 أنواع من أدوية ضغط الدم، يف 
التقليدية، حيث  الدواء  أقراص  أقل مما هي عليه يف  مستويات 

يعتقد اخلرباء أن الدواء اجلديد يقلل من اآلثار اجلانبية.

وُنشرت نتائج االختبار التجرييب الصغري يف اجمللة الطبية، النسيت، 
أدوية  يتناولون  ممن  اآلالف  ملئات  جديدا  نهجا  توفر  أن  وميكن 

الضغط يوميا.

ويعاني أكثر من 17 مليون بريطاني من مشاكل ارتفاع ضغط الدم، 
أي شخص من بني 3 أشخاص بالغني.

القلبية  باألزمات  اإلصابة  خطر  من  الدم  ضغط  ارتفاع  ويزيد 
والسكتات الدماغية، حيث ال تظهر األعراض املرافقة يف كثري من 

األحيان حتى فوات األوان.

ويتناول مئات اآلالف من مرضى ارتفاع ضغط الدم، أدوية بشكل 
يومي، للسيطرة عليه، ولكنهم يتناولون عادة دواء واحدا فقط، 
وحوالي نصف املرضى فقط يشهدون اخنفاضا يف ضغط الدم إىل 

مستواه الطبيعي.

وذكرت الدراسة اجلديدة أن نسبة النجاح كانت 100%، ومع ذلك، 
أكد الباحثون من معهد، جورج، يف جامعة سيدني، أن 18 مريضا 
فقط شاركوا يف االختبارات. وأشاروا إىل وجود حاجة ملحة للقيام 
النتائج،  هذه  تكرار  إمكانية  معرفة  أجل  من  البحوث،  من  باملزيد 

ولكن تبقى النتائج األولية مثرية لالهتمام.

الدراسة األستاذة، كالرا تشاو: »معظم األشخاص  وقالت مؤلفة 
يتناولون دواء واحدا جبرعة عادية، حيث يتحكم بضغط الدم لفرتة 
زمنية معينة، وسنقوم اآلن بإجراء اختبارات حول إمكانية استمرار 

أثر الدواء على املدى الطويل«.

 4 على  حتوي  واحدة  دواء  حبة  املرضى  إعطاء  الدراسة  ومشلت 
وأملوديبني  إربيسارتان  املعروفة،  الدم  ضغط  أدوية  من 

وهيدروكلوروثيازيد وأتينولول.

ويعتقد الباحثون أن ختفيض اجلرعة من كل دواء يقلل من خطر 
اآلثار اجلانبية، مبا يف ذلك تورم القدمني وتشوهات الكلى. وعلى 
الرغم من اخنفاض نسبة كل دواء موجود يف احلبة اجلديدة، إال أن 

اجلمع بني األدوية األربعة يزيد من تأثريها اإلجيابي.

مهما  اجلانبية  اآلثار  من  احلد  »يعد  تشاو:  األستاذة  وأضافت 
جدا للعالج على املدى الطويل، وحنن مل نر أي مشاكل يف هذه 

االختبارات، وسنجري املزيد من البحوث املستقبلية«.

يف  املشارك  الطيب  املدير  أفكريان،  مينت  الربوفيسور،  وقال 
مؤسسة القلب الربيطانية: »ميكن أن يكون هذا البحث خطوة هامة 

جدا يف املساعدة للحد من عبء املرض على الصعيد العاملي«.

وأوضح مينت أن هذه النتائج مشجعة للغاية وميكن أن تؤدي إىل 
ماسة  حاجة  يوجد  ولكن  جانبية،  آثار  دون  فعالة  عالجات  ابتكار 
وتأثريها  احلبوب،  لتأكيد سالمة هذه  األحباث  من  باملزيد  للقيام 
إصابة  خطر  من  احلد  يف  فعاليتها  وكذلك  الطويل  املدى  على 
األشخاص بالسكتة الدماغية أو األزمة القلبية، قبل إنتاجها وإتاحتها 

يف العيادات الطبية.

وجدير بالذكر أن معظم األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط 
الدم يستشريون أطباء اختصاصيني ملتابعة حالتهم الصحية، كما 
جيب استشارة الطبيب املختص قبل تناول أي دواء مرتبط حبالة 

ارتفاع ضغط الدم.

عالج ثوري الرتفاع ضغط الدم.. 4 
أدوية يف قرص واحد

يعترب سرطان الرئة من أنواع السرطان اليت تتسبب بأعلى مستوى 
من الوفيات يف فرنسا ودول العامل.

والالفت هو أن نسبة إصابة الرجال بهذا املرض قد اخنفضت يف 
السنوات األخرية، إال أن نسبة إصابة السيدات به ارتفعت بشكل 

ملحوظ، خصوصًا بسبب التدخني.
ومن املعروف أن االكتشاف املبّكر هلذا املرض، يزيد من احتماالت 
نسبة شفاء املرء منه. من هذا املنطلق، اليكم هذه األعراض اليت ال 

جيب أن تتجّنبوها ألنها قد تكشف عن إصابتكم بسرطان الرئة.

-ضيق أو سرعة يف التنفس:
اإلقدام  أو  الرياضة  بعد ممارسة  القلب  زيادة معدل ضربات  إن 
على أي جمهود جسدي هي أمر طبيعي. إال أن الشعور بضيق أو 
سرعة يف التنفس من دون اإلقدام على أي خطوة أو جهد هو أمر 
يطرح عالمات استفهام ويشري اىل وجود مشاكل خطرية يف اجلهاز 

التنفسي اليت قد تدل على اإلصابة بسرطان الرئة.

-آالم الرأس: 
إن الشعور بأمل يف الرأس قد يكون يف كثري من األحيان داللة على 
انتشار ورم خبيث قد يصل اىل الرأس يف حال مل يتم معاجلته يف 
الوقت املناسب. ويف حال إصابة املرء بسرطان الرئة، قد يكون 
سبب أمل الرأس يعود اىل الضغوط اليت يتسبب بها هذا الورم 

عل الوريد األجوف.

-صعوبات يف البلع:
قد يتسبب الطقس البارد وبالتالي اإلصابة بالزكام والرشح على 
صعوبة يف البلع، إال أن األمر يصبح خطريًا عندما يشعر اإلنسان 
بهذه املشكلة من دون سبب، أي عدوى أو حساسية، وهذا قد 

يكون دلياًل على وجود أورام تسبب يف سد احللق.

 ال تتجاهلوا هذه األعراض... قد 
تشري اىل اإلصابة بسرطان الرئة!

ذكر علماء أمريكيون أن تناول األغذية الغنية حبمض أوميغا - 3 
املوجودة خاصة يف زيت السمك قد يساعد على إعادة توازن خاليا 

جهاز املناعة، وأيضا على تقليص التهابات بعض األمراض.
توصل علماء من جامعة مركز روتشسرت الطيب األمريكي إىل نتيجة 
مفادها أن محض أوميغا - 3، املوجود يف زيت السمك، يساعد 
اليت   - الدراسة  وركزت  املناعة.  جهاز  خاليا  توازن  إعادة  على 
كلينيكال  اوف  »جورنال  العلمية  النشرية  يف  نتائجها  نشرت 
انفيستيغايشن«- على فوائد زيت السمك يف جمال مكافحة مرض 

الربو، حسب ما ذكر موقع »هايل براكسيس« األملاني.
و ملعرفة تأثري زيت السمك على مرضى الربو البالغني، قام العلماء 
بأخذ عينات دم من 17 شخصا، ثم قاموا بعزل خاليا جهاز املناعة 
على حدة يف املخابر الطبية. بعدها قام اخلرباء باختبار تأثري محض 
3 على اجلسيم املضاد »كريني مناعي هـ«، وعلى جزئيات  أوميغا – 
أخرى. إذ أن األخرية هلا عالقة مبسالك التنفس واملشاكل املتعلقة 

بذلك. 
االلتهاب  مضادات  بتناول  املتطوعون  املشاركون  قام 
أو عرب جهاز منشقة مرض  كورتيكوستريويد، سواء عرب األقراص 
الربو، بغض النظر عن درجة سوء املرض. أبرزت نتائج الدراسة أن 
3 له تأثري واضح بشكل أو بآخر على مرضى الربو.  محض أوميغا – 

إذ تقلص مستوى »كريني مناعي هـ«، حسب ما أفاد اخلرباء.
نتائج  على  علق  فيبس  ريتشارد  الدكتور  الباحثني  فريق  رئيس 
الدراسة بالقول: »توصلنا عرب هذه الدراسة إىل أدلة واضحة على 
تأثريات إجيابية لتناول زيت السمك ذي اجلودة العالية جدا«، حسب 

ما ذكر املوقع الرمسي جلامعة مركز روتشسرت الطيب األمريكي.
جتدر اإلشارة إىل أن دراسات سابقة أشارت أيضا إىل إجيابيات 
من  يقلل  أن  السمك  لزيت  ميكن  إذ   .3  – أوميغا  صحية حلمض 
خماطر الربو على اجلنني أثناء احلمل. كما أنه يقلل من االلتهابات 
دون أن يضر جبهاز املناعة. ومن بني األغذية الغنية حبمض أوميغا 

– 3:  مسك التونة ومسك السلمون واجلوز وزيت بذر الكتان.

 زيت السمك.. دواء طبيعي فعال

يكونون  ألنهم  الربد  بنزالت  كبري  بشكل  الناس  من  عدد  يصاب 
أكثر عرضة للفريوسات، لذلك فهم يسعون دائمًا اىل إجياد حلول 

لتعزيز مناعة جسمهم.

من هنا، سنكشف لكم عن مكّونات سحرية أساسية يف وصفات 
طبيعية لعالج األمراض من دون عناء تناول األدوية.

يستخدمون  الناس  كان  السنوات،  مّر  على  أنه  املعروف  ومن 
احلامض وامللح وبهار الفلفل حملاربة العديد من املشاكل الصحية 
بسبب غناها باملواد الغذائية وارتفاع نسبة املواد املضادة لألكسدة 

فيها.

اليكم منافع هذه املكونات:
-ضد ارتفاع حرارة اجلسم: يف حال كانت حرارة جسمكم مرتفعة، 
بضع  اليه  أضيفوا  ثّم  الساخن،  الشاي  من  كوب  عليكم حتضري 

قطرات من عصري احلامض مع العسل. 

عصري  على  حيتوي  وعاء  يف  اجلوارب  وضع  أيضًا  ميكنكم  كذلك 
سوف  الطريقة  هذه  وارتدائها.  جيدًا  جتفيفها  ثّم  من  احلامض، 

تساعدكم على التخّلص من السموم وامتصاص احلرارة.

-ضد التهاب احللق واحلنجرة: لتخفيف التهاب احللق، إمزجوا ملعقة 
هذه  الفلفل.  وبهار  امللح  مع  الساخن  احلامض  من عصري  كبرية 
تساعدكم  وبالتالي سوف  للميكروبات  ومضادة  مطهرة  املكّونات 

على ختفيف حدة األمل والتخّلص من البكترييا اليت تتسبب به.

-ضد نزيف األنف: عصري احلامض قادر على إيقاف نزيف األنف، 
وبالتالي كل ما عليكم فعله هو وضع قطعة من القطن أو القماش 
النظيف داخل وعاء فيه حامض من ثّم وضعها يف فتحة األنف الذي 
اليت يتمّتع بها احلامض  للجراثيم  ينزف. إن اخلصائص املضادة 

متنع تدفق الدم وتوقف النزيف.

ضّد وجع األسنان: يتمتع كل من امللح وبهار الفلفل خبصائص 
ختفيف  على  تعمل  أن  ميكن  واليت  وااللتهابات  للجراثيم  مضادة 
امللح  من  متساوية  كمية  خبلط  قوموا  واحلساسية.  األسنان  أمل 
هذين  اىل  وأضيفوا  الفلفل  بهار  مع  اخلشن،  امللح  االنكليزي، 
املكّونني بضع قطرات من املاء لتحصلوا على عجينة. طبقوا هذه 
الوصفة مباشرة على السن الذي يؤملكم واتركوها لبضع دقائق.

 3 مكّونات سحرية... حملاربة أكثر 
األمراض انتشاراً!

الدافئ  املاء  ُشرب  أهمية  عن  قبل  من  مسعت  أنك  احملتمل  من 
والليمون على معدة فارغة يف الصباح، لكن النصائح الصحية اليت 
ترد فيها هذه التوصية متعددة إىل درجة جتعل هذا الشراب معجزة، 

ُترى هل املاء الدافئ والليمون مفيد إىل هذه الدرجة حقًا؟

 فبحسب موقع »24 اإلماراتي« يعتقد بعض اخلرباء أن املاء الدافئ 
والليمون ليس معجزة كما تصّوره بعض التوصيات الصحية، لكن 

ذلك ال يعين أنه قليل الفائدة.
 

حيتوي الليمون على فيتامني »سي« وعلى مضادات أكسدة ّتسّمى 
الفالفونويد واليت تقوم بدعم جهاز املناعة، وحماربة االلتهابات اليت 
يؤدي انتشارها يف اجلسم إىل أمراض القلب والسرطان. لتحصل 
على هذه الفائدة قم بنقع شرائح الليمون لبضع دقائق يف املاء 

الدافئ قبل تناول.
 

من ناحية أخرى، يساعد ُشرب املاء الدافئ على معدة فارغة يف 
الصباح الكبد، فيقوم بإفراز عصارة تعمل على إزالة بعض الدهون 
وسيلة  والليمون  املاء  يعترب  لذا،  عليه.  تراكمت  اليت  والسموم 

لتنقية اجلسم من السموم، حبسب املوقع املذكور أعاله.
 

الفائدة الثالثة للماء الدافئ والليمون هي أنه يسهل عملية اإلخراج 
وبالتالي تنظيف القولون. فدخول هذا الشراب الدافئ يف الصباح 

حيّرك األمعاء جيدًا، ويعاجل اإلمساك.

تناولوا املاء الدافئ والليمون.. وهذه هي الفوائد!

)التتمة ص  31(
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كما كان متوقعًا مل متر حلقة “أراب أيدول” اليت كانت ضيفتها للمرة 
األوىل الفنانة أصالة على خري، حيث أثارت موجة من اإلنتقادات 
عرب مواقع “السوشيال ميديا” نتيجة تصرفاتها بعد أن أطلت بأول 
أغنية هلا بعنوان “خانة الذكريات” حيث رأى البعض أن أصالة كانت 
مرتبكة ومنزعجة من أمر ما. وبداًل من أن يتم الرتحيب بها من قبل 
جلنة التحكيم، قامت بتصويب ترحيبها لصديقها اإلعالمي نيشان 
وتركت اللجنة إىل انتهاء فقرتها الثالثة، األمر الذي أثار حفيظة 

اجلمهور احلاضر واملتابع خارج الستوديو.
تصرف أصالة هذا أثار زوبعة كبرية حيث رجح البعض أن يكون 
األمر مقصودًا منها بسبب اخلالف الشهري احلاصل مع النجمة نانسي 
عجرم قبل سنوات والذي يعود إىل فيديو موجود على “يوتيوب”، 
يظهر أصالة وهي تتكلم عن كرهها إلحدى الفنانات، وتداول وقتها 
أنها قصدت نانسي يف كالمها، وكانت ردة فعل األخرية هادئة 
وغردت سابقًا أنه ال يوجد منافسة يف الفن، وأن كل شخص يقدم 

فنه على طريقته، وطلبت من مجهورها أن حيرتم كل شخص.
ولكن بدا واضحًا أن أصالة أرادت جتاهل اللجنة عندما غمزت من 
قناتها لدى سؤاهلا اجلمهور عن رأيهم بأناقتها ، لتكتفي فيما بعد 
فهل  بالـ”الطيوبة”.  نانسي  وتصف  طريقتها  على  بهم  بالرتحيب 
القصة قصة قلوب مليانة كما يقال”؟!. كذلك كان مستغربًا أن 
دخوهلا  لدى  هلا  بالوقوف  واكتفت  أيضًا  باصالة  ترحب  مل  أحالم 
املسرح ومل يرحب بها من اللجنة سوى وائل الذي متنى أن حيمي 

اهلل صوتها وتبقى النجمة املميزة اليت متتلك صوتًا رائعًا”.
أطفال “سان جود” مع نانسي ووائل

نانسي مل تظهر أي انزعاج خالل احللقة، واكتفت هي ووائل بالتقاط 
لبنان  يف  جود”  “سان  األطفال  سرطان  مركز  أطفال  مع  الصور 
وقد  اإلعالني،  الفاصل  خالل  وورود هلما  رسومات  قدموا  الذين 

رحبا بهؤالء األطفال واستطاعا أن يرمسا البسمة على وجوههم.
من جهة ثانية، قامت أمرية زوجة الفنان أمحد فهمي بالتقاط الصور 
مع كل من وائل كفوري ونانسي عجرم وحسن الشافعي وأحالم، 
وانتشرت بعض الصور هلا وألمحد مع حسن عرب مواقع السوشيال 

ميديا.
ببعض  قامت  قد  أصالة  كانت  احللقة،  كواليس  إىل  وبالعودة 
التمارين لصوتها مع أستاذ املوسيقى طوني بايع، وهذا إن دّل 
على شيء فيدّل على مدى اهتمام األخرية وحرصها على صوتها 
الكبرية  وثقتها  الطويلة  خربتها  رغم  حال،  أحسن  يف  يكون  بأن 
بنفسها إال أنها ال تتوانى عن القيام بهذه اخلطوة قبل كل إطاللة 

تقف فيها على خشبة املسرح.

هذا ما كشفته شام عن والدتها للـزميلة ”سيدتي نت”
واستطاع “سيدتي نت” أن يتحدث إىل شام ابنة أصالة واكتشفنا 
أنها ال جتيد الكالم مثل والدتها وتفضل العلم والكيمياء وهذا ما 
أكده لنا خاهلا أنس، إال أنها قالت “أحاول قدر املستطاع أن أكون 
متواجدة إىل جانب والدتي وأدعمها بشتى الطرق فهي أمي”. وردًا 
على سؤال، إن كانت أصالة تنصت إىل املالحظات اليت تقدمها 
هلا شام، أجابت “طبعًا، بالفعل حترص والدتي أن تأخذ برأييي بكل 

شيء تقوم به”.
سعيد  داليا  املصرية  املتسابقة  ودعت  النتائج،  إعالن  وحلظة 
بعد أن حصلت على نسبة تصويت منخفضة، مل تؤهلها  الربنامج 

ملواصلة مشوارها.
ويعقوب  دندن  وأمري  بن صاحل  املتسابق حممد  من  وواصل كل 
“أراب  برنامج  يف  مشوارهم  حممد  وعمار  حسني  ومهند  شاهني 

أيدول،” بعد ان أنقذهم اجلمهور بفضل التصويت.
متسابقان  أيدول”  “أراب  برنامج  من  املقبلة  احللقة  وسيغادر يف 

اثنان، ليصل فقط ثالثة مشرتكني للحلقة اخلتامية.

“أراب أيدول”: أصالة تثري اجلدل 
بتصرفاتها على املسرح

بإجيابية  ايدول”  “أراب  برنامج  من  النهائيات  نصف  حلقة  متيزت 
اللجنة جتاه املشرتكني اخلمسة، الذين أدى كّل واحد منهم أغنيتني 
يف األلوان اليت متيزوا بها، على أن يستبعد إثنان منهما يف حلقة 

النتائج الليلة، اليت سيكون ضيفها الفنان ماجد املهندس.
مجهور ميين كبري

يف الستوديو امتألت املدرجات بالطالب اليمنيني الذين يدرسون 
يف لبنان، مّجعوا أنفسهم للوقوف مع ابن بلدهم عمار حممد الذي 
ينتظر اجلميع تتوجيه باللقب يف احللقة اخلتامية من الربنامج يوم 
السبت. بينما لوحظ أّن اجلمهور الفلسطيين انقسم بني مؤيد ألمري 
دندن أو يعقوب شاهني كونهما من فلسطني، وترّجح التوقعات 
أن خيرج يف حلقة اليوم يعقوب ومهند من األردن، لتنحصر بذلك 
املنافسة بني حممد بن صاحل من تونس وعمار حممد من اليمن وأمري 
دندن من فلسطني. ويالحظ أن هؤالء الثالثة يتفق اجلمهور عليهم 

على أّنهم األجدر للفوز باللقب.
هذا ما حصل مع وائل ويعقوب

يعقوب  من  كفوري  وائل  النجم  اقرتب  اإلعالني  الفاصل  خالل 
وغنى معه بطريقة عفوية، بعد أن أّدى يعقوب أغنية لوائل. وتلقى 
يعقوب كمية كبرية من املديح يف احللقة، السيما من أحالم اليت 

أشعلت اجلمهور محاسة بعد تعليقها على أدائه.
اقتحمت املسرح اللتقاط صورة مع  اليت  أمر املعجبة  وكان الفتًا 
وائل ونانسي عجرم، وعندما مل يتسّن هلا الوقت للقيام مبهمتها، 
وبعد أن طلب مدير املسرح منها أن تعود إىل املدرجات املخصصة 

جللوس اجلمهور، حاولت أن جتّر بوائل وكادت أن توقع به.
أحالم ونانسي ..واألبيض

أراب ايدول: تشجيع كبري من اللجنة للمشرتكني 
وهذا ما حصل مع وائل كفوري

هناك  وكأّن  األبيض،  اللون  ونانسي  أحالم  ارتداء  الفتًا  وكان 
“األبيض  ميديا”  “السوشيال  على  البعض  وعلق  بينهما،  تنسيقًا 
يتم  أن  دون  الشاشة  على  جّدًا  منسجمتني  فظهرتا  بكما”،  يليق 

االتفاق بينهما على ارتداء اللون نفسه.
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لقاء وغرام ليس عنوان عمل فين جديد لكنه اختصار لزواج النجمة 
داليا البحريي اليت وقعت يف حب رجل خطف قلبها وجعلها تقبل 
الزواج به بعد أن ظّلت خالل الفرتة املاضية رافضة االرتباط، لكن 

املوضوع اختلف عندما تقّدم للزواج منها حسن سامي..
الصدفة وحدها كانت كفيلة يف إمتام الزواج يف ثالثة أشهر. واملثري 
أن كل الفنانني واجلمهور فوجئوا بإعالن خرب الزفاف وإقامتها حلفل 
بسيط اقتصر على األهل واملقّربني فقط على غري املتوقع بالنسبة 
إىل  مباشر  بشكل  السفر  قّررت  بعدها  داليا.  حبجم  كبرية  لنجمة 

جنوب أفريقيا لقضاء شهر العسل هناك.
أية تفاصيل عن قصة االرتباط ألنها  داليا رفضت اإلفصاح عن 
ترغب يف أن تعيش حياة هادئة مع زوجها وتستمتع حبياتها اجلديدة 

قبل أن تعود إىل استكمال أعماهلا الفنية.
ووجدتها  بالزواج  تهّنئها  لكي  البحريي  بداليا  “سيدتي”  اتصلت 
تبتسم وتضحك بشكل يظهر سعادة كبرية بطريقة خمتلفة عن كل 
أحاديثنا السابقة معها.. الفرحة كانت تغمرها والصوت يكشف ما 

يف القلب، الزميلة “سيدتي” التقت العروسني يف احلوار التالي:
يبدو أنك مسافرة؟!

أنا يف املطار حاليًا بصالة كبار الزّوار بانتظار الطائرة ألنين متوّجهة 
مع زوجي إىل جنوب أفريقيا لقضاء شهر العسل هناك.

بهذه السرعة؟!
رّدت بابتسامة قائلة: هذه رغبتنا أنا وحسن، وطاملا أننا تزّوجنا فال 
داعي للتأجيل. وأهم شيء أن املوضوع مّت بهدوء، وأدعو اهلل أن 

يتم علينا نعمته بهذا الزواج ويسعدنا.
نريد أن نعرف كل تفاصيل الزواج وخاصة أنك فاجأت اجلميع به، 

فكيف حدث االرتباط ومتى مت اللقاء األول؟
املوضوع بالكامل منذ بدايته وحتى الزواج استغرق فقط 3 أشهر. 
التعارف  واللقاء األول كان صدفة من خالل أصدقاء لنا، ثم مّت 
وتقّربنا من بعضنا البعض وقّررنا االرتباط بعد أن وجدنا أنفسنا 

حنتاج ذلك ومّت الزواج الرمسي.

لكن ما طبيعة عمل زوجك حسن؟
زوجي يعمل رئيس النظام التجاري بشركة “نايل اير” للطريان.

ملاذا أخفيت الحفل عن وسائل اإلعالم ولم تقومي بدعوة أي جهة إعالمية؟
ألنين بالفعل كنت أحب أن يتم احلفل بهدوء وأستمتع أنا وحسن 
بزواجنا يف حفل بسيط قبل أن نسافر، لكنين سعيدة جدًا بردود 
األفعال والتهاني اليت تلّقيتها من زمالئي وأصدقائي يف الوسط 
الذي  العربي  الوطن  أرجاء  كل  يف  اجلميل  مجهوري  ومن  الفين 

أسعدني بتعليقاته اجلميلة.

ملاذا أخفيت الخرب وما سر حفل الزفاف املفاجئ والبسيط؟
مل أخِف اخلرب على اإلطالق واملقّربون كانوا يعرفون جيدًا به. أما 
يف ما يتعّلق حبفل الزفاف، فبصراحة ال أحب االحتفاالت الكبرية 
كما أن كاًل منا تزّوج من قبل. ولو قّررنا أن ندعو أحدًا، فبالتأكيد 
سوف نضطّر لدعوة مصر كّلها. ولذلك اقتصر احلفل على املقّربني 
والعائلتني فقط، وأدعو كل أصدقائي وأهلي ومجهوري أن يدعوا 

لي بالسعادة.

هل زوجك لديه أوالد وكيف تتعاملني معهم؟
أربعة أوالد أحبهم كثريًا وهم يبادلونين نفس احلب  زوجي عنده 
فقدان  عن  ويعّوضها  قسمت  ابنيت  كثريًا  حيب  وهو  واملودة، 
والدها. حسن شخص متواضع و”ابن ناس” وحيبه كل من يتعامل 
معه وأعتربه أمجل هدية، وأسعى جاهدة أن أسعده ألنين أحب أن 

دالـيا البـحريي وحـسن سـامي: هذا سر زواجنا السريع

أرى االبتسامة على وجهه وال تفارقه. فهو الشخص الذي اخرتته 
ليكون شريك حياتي.

ملاذا اخرتت جنوب أفريقيا لقضاء شهر العسل وكم هي املّدة اليت 
ستستقّرين بها هناك؟

اختيار جنوب أفريقيا كان مشرتكًا بيننا، واملّدة اليت سوف نتواجد 
بها هناك أسبوع واحد فقط.

ما سبب قصر املدة، هل هي ارتباطاتك الفنية؟
أجابت ضاحكة: عندنا أوالد، ال بد أن نعود بسرعة من أجلهم ألننا 
جيب أن نقوم مبسؤولياتنا حنوهم، وربنا جيعل أيامنا كلها عسل. 
العسل يف اخلارج، سوف نعود. أشعر منذ أن  ومهما طال شهر 
رأيت حسن بأنه الشخص املناسب، وثبتت وجهة نظري من خالل 

تعامالتنا يف األشهر الثالثة اليت سبقت ارتباطنا.

العام  نهاية  مع  جاء  أنه  خاصة  الزواج  هذا  البحريي  داليا  ترى  كيف 
2016؟

أرتبط،  أن  األمل  فاقدة  أنين كنت  نهاية سعيدة طبعًا وال سيما 
لكن وجدت الشخص املناسب. وإن شاء اهلل السنة احلالية تكون 
سنة سعيدة علّي وعلى اجلميع، وأطلب من اجلميع أن يدعوا لي 
بالتوفيق. أما بالنسبة ألعمالي الفنية، فسأّتذ القرار النهائي فيها 

عقب عودتي من شهر العسل.

ابنتي سعيدة لزواجي
ابنتك قسمت عمرها 8 سنوات، فهل حرصت على أخذ رأيها يف االرتباط 

ووجود رجل يف حياتك؟
بالطبع، وهذا أمر حتمّي، خاصة أنين صرحية وأحب الوضوح. وهي 
سعيدة لزواجي. وعالقيت بها تقوم على الصداقة، وهي أغلى من 

حياتي.

كيف تنظر قسمت إىل طبيعة عملك كفنانة وهل تعجبها أدوارك؟ وهل من 
املمكن أن نراها ممثلة يف يوم ما أم أنك ترفضني عملها يف هذه املهنة؟

تضحك وتقول: “طبعًا، قسمت تتابع أعمالي الفنية. وهي الناقدة 
اليت أحتمل نقدها طوال الوقت. تشعر بقيمة الفن وحتب أن تعمل 
قرارها  اتذت  وإن  للغاية،  موهوبة  أنها  وأرى  اجملال.  هذا  يف 
بضرورة أن تصبح ممثلة فلن أمانع على اإلطالق؛ ألنين سوف أفعل 
القرار”.  “أنت صاحبة  لي  وقالت  معي  أسرتي  فعلت  مثلما  معها 
الفين؛  الوسط  عن  وأحدثها  واقعي  بشكل  أنصحها  سوف  لكن، 
أن  على  إصراري  أن  إال  العمل.  كثريًا يف  للظلم  تعرضت  ألنين 

أصنع امسًا كان سببًا أساسيًا يف شهرتي إىل اآلن”.

حسن سامي: سوف أحرص على سعادتها طوال عمري

الذي  ما  وسألته:  له  أتوجّه  أن  فقرّرت  بجوارها،  سمعت صوت حسن 
جذبك للزواج من داليا البحريي؟

وأشعر  جذبين  داليا  “كل شيء يف  عليه:  تسيطر  والفرحة  أجاب 
بسعادة كبرية الرتباطي بها وحياتي اآلن أفضل ألنين تزّوجت من 

الشخصية اليت أحببتها”.

عن  معها  الحديث  يف  تردّدت  فهل  حب،  عن  ارتباطك  عن  تتحدّث   .
رغبتك يف الزواج منها خاصة أن الكثري من الرجال يرتدّد قبل الزواج من 

فنانة ألنها شخصية عامة ومشهورة. فهل حدث ذلك معك؟
الوسط  عديدة يف  أمتلك صداقات  ألنين  اإلطالق  على  أترّدد  مل 
الفين وحيب الشديد هلا هو سبب الزواج غري أني وجدت فيها كل 
ما أحبث عنه، وكان لدي إصرار على االرتباط بها ألنين أراها أنسب 

شخصية لي.

. هل من املمكن أن تتدخّل يف عملها الفني؟
حتّقق  بكونها  جدًا  وسعيد  عملها  يف  أتدّخل  أن  ميكن  ال  إطالقًا: 
جناحات كبرية يف جماهلا، وأحب دائمًا أن أشاهد ابتسامتها وأال 
تفارقها، وسوف أحرص على سعادتها طوال عمري. وأنا ال أنظر 
إىل داليا على أنها فنانة أو تعمل يف مهنة أخرى، فأنا تزّوجت من 

داليا اإلنسانة واحلب يتجاوز كل شيء.
الشخصية  مع  أعيش  أصبحت خمتلفة ألنين  اآلن  احلياة  ويضيف: 
اليت أحببتها، واحلب بالفعل أمجل شيء يف الدنيا، ربنا يديم علينا 

احلياة اهلانئة وتكون حياتنا “حب يف حب”.

. هل كنت متابعًا جيدًا ألعمالها قبل االرتباط؟
طبعًا، ألنها جنمة. أنا من املتابعني ألعماهلا من قبل ارتباطي بها 
وكنت أحب مشاهدتها ألنها موهوبة فنيًا وقادرة على تقديم أدوار 

خمتلفة.

. وهل ستحرص على هذه املتابعة بعد الزواج؟
عن  سأمسع  ألنين  املتابعة  تزيد  سوف  بالتأكيد  ويقول:  يبتسم 
األعمال اليت سوف تدخلها قبل التصوير، وبعد أن تدخل سأشاهدها. 
وأمتنى أن حتّقق جناحات متتالية ألنين أحبها كثريًا وأرغب يف أن 

أراها حتّقق ذاتها يف اجملال الذي اختارته.
. هل ترى أن داليا جتيد الطهي؟

يضحك ويقول أعتقد أنها جتيد الطهي، لكن األمور سوف تتكّشف 
أكثر بعد الزواج. .
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اجمللس البلدي... 

لتصبح  للقانون  أساسًا  خمالفة  قرارات  تّتخذ 
هي املعتدية؟ نفهم حاجة الناس إىل مستشفى 
ميداني، ولكن إن كانت البلدّية فعاًل حريصة 
على الصّحة العاّمة، ال حترم سّكان املنطقة من 
بالباطون  مكتّظة  مدينة  الوحيد يف  متنّفسهم 
العاملّية  الصّحة  منّظمة  أّن  خاّصة  العشوائي، 
 12 عن  تقّل  ال  عاّمة  خضراء  مبساحة  توصي 
بريوت،  يف  بينما  الواحد  للفرد  مربّعًا  مرتًا 
إذًا  مرّبع.  مرت   0.8 املساحة  هذه  تتعّدى  ال 
أزمة  عن  الناتج  املتزايد  التلّوث  إىل  إضافة 
السري والنفايات والتخطيط العشوائي، ها أّن 
متوافرة  رئة خضراء  آخر  علينا  البلدّية تضّيق 
املتضّررين.  أّول  هم  احلرش  وجوار  لدينا، 
حساب  على  ليس  ولكن  للمستشفى  نعم 
على  بنائه  إمكانّية  وأّن  خاّصة  بريوت  حرش 
عقار آخر من نفس املنطقة متوافرة، كما أّن 
يطالب  كما  الرببري،  إعادة تشغيل مستشفى 
جريان احلرش وسكان طريق اجلديدة هو أيضًا 
احلل األنسب. ونذّكر أهالي بريوت أيضًا أّن 
اهلبة املصرّية تنحصر بتقديم األدوية واألطّباء 
والبالغة  بناء املستشفى  أّن كلفة  أي  فقط، 

1.2 مليون دوالر ستدفعها بلدّية بريوت!
3- قرار نقل امللعب البلدي من طريق اجلديدة 
موافقة  على  حصل  الذي  بريوت،  حرش  إىل 
البلدّية  رئيس  أّكد  وفيما  الوزراء.  جملس 
مجال عيتاني أّن املشروع يقتصر على »تطوير 
املالعب املوجودة حاليًا دون إضافة إنشاءات 
جديدة، يأتي قرار جملس الوزراء رقم 62 بتاريخ 
18-12-2014 ليثبت عكس ذلك، فهو يقضي 
»ببناء ملعب بلدي جديد يف منطقة قصقص 
باملواصفات الدولّية مع إمكانّية الدخول إليه 
مبوقف  وجتهيزه  بيهم،  عمر  شارع  طريق  عن 
لعبة  ملمارسة  صاحلًا  يكون  حبيث  للسيارات 

األحراش  نطاق  البيئي ألي مشروع يف  األثر 
محاية  وقانون  املصّنفة،  الطبيعية  واملناطق 
ِضع حرش بريوت  األحراش )96/558( الذي يخُ
ملعايري  كاّفة  والعاّمة  البلدّية  واملشاعات 

صارمة فيحميها من البناء؟
حيرتم  مل  ملاذا  بريوت  بلدّية  جملس  نسأل 
حرش  حتمي  اليت  الشاملة  اخلّطة  توجيهات 
بريوت من البناء خاّصة أّن هذا املخّطط يشّكل 
املؤّسسات  لعمل  األساسي  القانوني  اإلطار 
الرمسّية، فاملاّدة الثانية من مرسوم تصديقه 
واإلدارات  الوزارات  لزم  تخُ  «  )2009/2366(
املستقّلة  واملصاحل  العاّمة  واملؤّسسات 
باعتماد  البلدّية  واالحّتادات  والبلدّيات 
التوجيهات اليت تتوافق مع هذه اخلّطة يف كل 
شأن من عملها له عالقة باستعماالت وتنظيم 

األراضي«.
العام  احلّيز  من حيمي  البلدي  اجمللس  نسأل 
وشّرعتم  باالستثناء  ومسحتم  تغاضيتم  إن 
حرش  تشجري  تكملوا  ال  ملاذا  التعّديات؟ 
الصنوبر بدل البناء عليه؟ وأين سيلتقي أبناء 
هذه املدينة إن استمّر نهج تقليص املساحات 
العاّمة من احلرش إىل الشاطئ إىل الساحات 

واحلدائق؟
يوقف  ال  ملاذا  بريوت  مدينة  حمافظ  نسأل 
هذه  من  بريوت  حرش  وحيمي  األعمال 
إذ حيّق  القرارات اجلائرة واملخالفة للقانون؟ 
القوانني  مع  يتعارض  قرار  أي  رفض  له 
اليت  املستشفى  بناء  وأعمال  العام،  واحلق 
ولكّل  االرتفاقي  للنظام  خمالفة  اليوم  جترى 
القوانني اليت حتمي حرش بريوت. كيف مسح 
إعادة  الذي ساهم يف  التجاوزات، هو  بهذه 
فتح احلرش للجميع، والذي وعد اللبنانيني يف 
جلسة نقاش عام حول حرش بريوت يف أيلول 
أي  من  حلمايته  كفياًل  »سيكون  أّنه  املاضي 
عبث« وأّنه »سيبذل جهده لعدم نقل امللعب 
البلدي إليه ألّن ال حاجة إىل تغيري موقعه«. 
وهو الذي أّكد للحضور آنذاك عن قناعته بأّن 
»إقامة بعض املنشآت على أطراف من حرش 
بريوت من مالعب ومواقف سّيارات هي تشويه 
بديل  إجياد  على  يعمل  و«أّنه  العام«  للحّيز 
ملوقع املستشفى امليداني« فهو »ضد تغيري 
الستعماهلا  َعّد  املخُ للحرش  األساسّية  الوجهة 
العاّمة  املساحة  وهو  األشكال  من  بأي شكل 

املتبّقية لنا«.
مل  ملاذا  األمن  وقوى  الداخلّية  وزير  نسأل 
هذه  على  االحتجاج  املتظاهرون  يستطع 
املقّررة  االعتصام  نقطة  يف  سلمّيًا  القرارت 
رغم حصوهلم على تصريح علم وخرب، علمًا أّن 
الدستور يكفل حّق اجلميع بالتظاهر وإن اختلف 

اسب املعتدون؟ الرأي. وهل حيخُ
وأخريًا نطالب كّل املسؤولني باّتاذ اإلجراءات 
، ملا  الالزمة حلماية حرش بريوت من كل تعدٍّ
له من أهّمّية بيئّية واجتماعّية، وعلى رأسهم 
ليقّروا  اجلمهورّية  ورئيس  الوزراء  جملس 
مرسومًا خاّصًا باحلرش مينع األعمال كاّفة يف 
للجميع،  مفتوحًا  عامًا  متنّزهًا  ويكّرسه  نطاقه 
للمراجعة  قابل  غري  نهائيًا،  املرسوم  ويكون 
أو التعديل من قبل أي سلطٍة كانت، وبذلك 
وبقائه  البعيد  املدى  على  احلرج  يؤّمن محاية 
أو  العمران  متدد  مهما  اخلضراء  املدينة  رئة 

تبّدلت السلطات احملّلية أو الدولّية.
فهذا املرفق العام ضرورة حيوّية، إذ يساهم 
يف تقليص املسافة بني الطبقات االجتماعّية 
ستخرج  اليت  واإلتنية  الدينية  واجملموعات 
العام  الفضاء  هذا  للتالقي يف  تقوقعها  من 
كمجموعة مواطنني متساوين؛ والتفاعل يف ما 
التحام  يف  يساهم  بريوت  حرش  يف  بينهم 
هوّيات طائفّية  حاليًا حسب  املقّسمة  املدينة 
ن« خمتلفة  دخُ فتبدو وكأّنها جمموعة أحياء أو »مخُ
متجاورة يف قلب مدينة واحدة دون التخاطب 
اليوم  بريوت  حرش  محاية  إّن  التداخل.  أو 
ضرورة اجتماعّية وبيئّية، فأبعدوا مشاريعكم 

عنه!

وتتوّفر  القدم،  كرة 
أسباب  كل  فيه 
والشروط  األمان 
من  اللوجيستّية«. 
بأن  االّدعاء  هنا، 
املطروح  املشروع 
احلرش  يدّمر  لن 
حبّجة أّنه سيقام يف 
طرف غري مشّجر منه 

حسب  ملعب  فبناء  بتاتًا.  واقعي  غري  حديث 
مساحات  استبدال  حيّتم  الدولّية  املعايري 
ضرورّية  إمسنتّية  مبساحات  كبرية  حرجّية 
ومرافق  واملدّرجات  امللعب  لتشييد  تقنّيًا 
مساحات  عن  فضاًل  والالعبني  اجلمهور  خدمة 
الستيعاب  الالزمة  السّيارات  ملواقف  واسعة 
رّواد النادي، وذلك سيؤّدي إىل جتزئة احلرج 
إىل أقسام وبالتالي لن يكون الغطاء النباتي 
متكاماًل مما يعين تدمري احلرج وأهميته البيئية 
املدنية  الرؤية  مع  ويتناقض  وااليكولوجية، 
اليت كّرستها املخططات التوجيهية كاّفة بكونه 
رئة خضراء ومنتزهًا ذا أهمية إقليمية للعاصمة 

وحميطها.

أين وزارة البيئة؟ ومن ينقذ حرش بريوت؟
أمام كّل هذه التجاوزات، يفاجئنا صمت وزارة 
البيئة اليت مل تتحّرك بعد. ويفاجئنا أكثر قرار 
صادر عن وزير البيئة يف 27-10-2016 يعفي 
مشروع نقل امللعب البلدي من دراسة تقييم 
األثر البيئي يف منطقة حرجّية ومصّنفة ضمن 
واملناظر  األثرّية  لألبنية  العام  اجلرد  الئحة 
الطبيعّية العاّمة )1940( ومصّنفة أيضًا منتزه 
إقليمي لبريوت الكربى وضواحيها يف دراسة 
األراضي  لرتتيب  الشامل  التوجيهي  املخطط 
عام  الوزراء  جملس  صّدقه  الذي  اللبنانية 

.2009
نسأل وزارة البيئة ملاذا مل تطّبق قانون البيئة 
تقديم  يفرض  الذي   )2012/8633 )مرسوم 

اتخذت بلدية 
بريوت قرارات 
مخالفة أساسًا 
للقانون لتصبح 

هي املعتدية

تتمة املنشور على الصفحة 15
أبناء األسر اليت ال  أن  أظهرت دراسة حديثة 
تتبع قواعد ونظاما حمددا يكونون أكثر عرضة 
للحرمان من النوم اجليد ليال بسبب الضوضاء 

اليت يسببها باقي أفراد األسرة.
وأضافت أن فرض قواعد حمددة لنوم األطفال 
بينما  السهر  ليس كافيا وحده حلمايتهم من 
مثل مشاهدة  أنشطة  ميارسون  اآلخرون  يظل 

التلفزيون أو استضافة األصدقاء.
وقال جيمس سبيلزبري كبري باحثي الدراسة 
جامعة  السريرية يف  التجارب  مركز  من  وهو 
أوهايو  بوالية  كليفالند  يف  ويسرتن  كيس 
األمريكية »األحباث تشري إىل أن البيئة املنزلية 

مهمة يف التأثري على نوم الشخص«.

وأضاف لرويرتز هيلث عرب الربيد اإللكرتوني 
سن  قبل  األطفال  نوم  حتسني  جهود  أن 
املراهقة ستؤتي مثارها بصورة أفضل إذا ما 

شارك كل أفراد األسرة فيها.

األطفال  جتعل  قد  اليت  األنشطة  وملعرفة 
يسهرون ليال قام فريق الدراسة مبتابعة 26 
أمورهم يف  وأولياء  املراهقة  قبل سن  طفال 

كليفالند.

البالغون  وعلى مدى أسبوعني كتب األطفال 
ليلة  عاما مالحظات كل  أو 12   11 العمر  من 
عما إذا كان أفراد أسرهم قد فعلوا أي شيء 
نومهم  جيعل  أو  للنوم  اخللود  من  مينعهم 

أصعب.

استقصاء  استمارات  واألمهات  اآلباء  ومأل 
لتقييم مستوى الرتتيب والنظام يف منازهلم 
مبا يشمل متابعتهم لألنشطة اليومية ألطفاهلم 
يلتزمون  أطفاهلم  كان  ما  وإذا  وألصدقائهم 

بالقواعد احملددة يف املنزل.

ووفقا للدراسة اليت نشرت يف دورية »سليب 
امللتزمة  غري  األسر  أبناء  كان  فقد  هيلث« 
أسرهم  أفراد  إن  للقول  عرضة  أكثر  بنظام 

جيعلون خلودهم للنوم مهمة صعبة.

أكثر  منازل  يف  املقيمني  باألطفال  ومقارنة 
نظاما فإن أبناء األسر غري امللتزمة بنظام كانوا 
األسرة  أفراد  مبشاهدة  لالنزعاج  عرضة  أكثر 
للتلفزيون أو استماعهم للموسيقى بنسبة 80 
باملئة وأكثر عرضة للسهر بسبب وجود أقارب 
يكتبون رسائل نصية أو يتحدثون يف اهلاتف 

ليال بنسبة 70 باملئة.

أنشطة األسرة ليال تسبب 
اضطراب النوم لألطفال

هلا  ليس  املاء  الوالدة يف  إن  أطباء  يقول   
مزايا مثبتة بالنسبة لألمهات ورمبا تؤدي إىل 

مشكالت صحية خطرية للمواليد.
الكلية األمريكية  وتقول توصيات جديدة من 
لألمهات  بالنسبة  إنه  والتوليد  النساء  ألطباء 
فإن املخاض يف املاء رمبا يساعد يف تفيف 
األمل وحيد من احلاجة للبنج ورمبا يعجل باملرحلة 
الرحم.  عنق  اتساع  قبل  املخاض  من  األوىل 
ولكن جيب على النساء اخلروج من املاء قبل 
أن حتني املرحلة الثانية وهي الدفع بالطفل.

وقال الدكتور جوزيف واكس وهو أحد معدي 
بالنسبة  حمددة  أخطار  توجد  »ال  التوصيات 
من  األوىل  املرحلة  يف  املواليد  أو  لألمهات 

الوالدة يف املاء«.
وتشمل األخطار احملتملة بالنسبة للمواليد يف 
املرحلة الثانية من الوالدة يف املاء الغرق يف 
احلبل  وتعرض  بعدوى خطرية  واإلصابة  املاء 

السري للنزف واحلاجة إىل نقل دم«.
ألطباء  األمريكية  الكلية  توصيات  وتشري 
السابقة  الدراسات  أن  إىل  والتوليد  النساء 
اليت جاءت ضمن مراجعة أجريت عام 2009 إىل 
أن املخاض يف املاء رمبا يكون مرتبطا برتاجع 
النساء  استخدام  املئة يف  يف  عشرة  نسبته 

لعملية التخدير فوق اجلافية.
وباإلضافة إىل ذلك وجدت مراجعة الدراسات 
أن مدة املخاض يف املاء كانت أقل حنو 32 

دقيقة يف املتوسط من املخاض خارج املاء.
غري  النتائج  بعض  فإن  الوقت  نفس  ويف 
املرغوب فيها للوالدة تبدو متشابهة يف املاء 

أو خارجه.
يرغنب  قد  النساء  بعض  فإن  ذلك  ومع 
يف  للوالدة  كبديل  املاء  يف  الوالدة  يف 

املستشفى.
ويصعب احلصول على إحصاءات ولكن دراسة 
وجدت أن حنو تسعة يف املئة من املواليد يف 

لدوا يف املاء العام املاضي. بريطانيا وخُ

املزايا تنحصر يف املرحلة 
االوىل من الوالدة يف املاء

قالت نتائج دراسة جديدة إن هناك كثري من األدلة 
للجسم  الصحي  املظهر  بني  العالقة  تدعم  اليت 
والوجه وبني طول العمر. ويعين ذلك أن التفاؤل 
التغذية اجليدة  الضغوط واإلجهاد، وأن  أثر  ميسح 
حتّسن القدرة البدنية، وكل هذه العوامل احلياتية 
تصب يف خانة تقليل خطر اإلصابة باألمراض املزمنة 

والوفاة املبكرة.
إىل  التوصل  السابقة  الدراسات  مبقدور  يكن  ومل 
نتيجة حامسة عن العالقة بني املظهر الصحي وطول 
العمر ألن ذلك يتطلب متابعة املشاركني يف الدراسة 
جامعة  البحث من  لذا، قرر فريق  لسنوات طويلة. 
أندرو  الربوفيسور  إشراف  لندن حتت  أوف  كوليج 
املشاركني  ملتابعة  األمد  طويل  حبث  إجراء  ستبتو 

يف الدراسة خالل عدة حمطات حياتية.
دورية  يف  شرت  نخُ اليت  اجلديدة  الدراسة  وحبسب 
رجل  آالف   10 دراسة  متت  العلمية  جي«  إم  »بي 
وامرأة يف منتصف العمر خالل الفرتة ما بني 2002 
و2013. وتبني أن الذين يتعرضون ملستويات أقل 
من اإلجهاد والتوتر والضغوط كان مظهرهم أكثر 
أقل  كانوا  وأنهم  حيوية،  أكثر  ونشاطهم  شبابًا 
كانوا  مبن  مقارنة  باملائة   24 بنسبة  للوفاة  عرضة 

السعادة واملظهر الصحي يرتبطان بطول العمر
أقل استمتاعًا حبياتهم.

وأظهرت النتائج أن من شعروا بالسعادة خالل فرتة 
الدراسة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 17 باملائة 

ممن كانوا غري سعداء.
وعّلق الربوفيسور ستبتو على النتائج: »كلما طالت 
على  اإلجيابية  املشاعر  فيها  تغلب  اليت  الفرتة 
وانعكس  حااًل،  أفضل  كانت صحته  كلما  اإلنسان 
ذلك على خفض خماطر األمراض املزمنة والوفاة«.

تؤثر  عوامل  عدة  هناك  شك  دون  »من  وأضاف: 
على املظهر، منها احلالة املزاجية، ودرجة السعادة 

والرضا.
تأثري  على  السابقة  الدراسات  رّكزت  وقد   
لكنها  االستمتاع،  ومستويات  الضغوط  مستويات 
بالسعادة  اإلحساس  مراقبة طول فرتة  مل تستطع 
والرضا وقياس تأثريها على الصحة العامة وطول 
العمر، وهو ما حاولنا تسليط الضوء عليه يف هذه 

الدراسة«.
على عالقات  احلفاظ  أن  إىل  االنتباه  ولفت ستبتو 
الصداقة، والتمتع بتفاعالت اجتماعية ميكن أن ميّثل 
جانبًا هامًا من حتقيق مستويات عالية من السعادة 

والرضا.
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اجليش العراقي حيسم...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
»القوات حررت منطقة املستشفى األملاني بالكامل، ووصلت إىل 
وتل  العطشانة  منطقة   9 الفرقة  اقتحام  موازاة  الغنم، يف  سوق 
حيي  اقتحام  مت  كما  املوصل،  غربي  جنوب  الريان،  وتل  الرمان 
اخللفية  اخلطوط  لتعزيز  الغزالني  معسكر  قرب  واملأمون  الرسالة 

للقوات امللتحمة مع داعش داخل املعسكر«.
وأوضح قائد محلة حترير املوصل اللواء رشيد يار اهلل يف بيان، أن 
»اهلجوم نفذ من حمورين رئيسيني، حيث تولت قوات الرد السريع 
والشرطة االحتادية عملية اقتحام املطار، فيما تقدمت قوات مكافحة 
اإلرهاب حنو معسكر الغزالني الواقع إىل الغرب«، وأكد »حترير تل 

الريان يف غرب املعسكر«.
املدرعة  الفرقة  »قوات  بأن  بيان،  يف  الدفاع  وزارة  وأفادت 
الشعيب(  للحشد  )التابعة  القتالية  العباس  فرقة  وقوات  التاسعة 
الغربية  اجلنوبية  اجلهة  من  عطشانة  جبال  سلسلة  باجتاه  تقدمت 
اجليش،  وطريان  اجلوية  القوة  من  كبري  إسناد  وسط  للموصل، 
وقتل 69 إرهابيًا يف غارات على اجلانب األمين، فضاًل عن تدمري 

أهداف حيوية«.
وأصدر »جهاز مكافحة اإلرهاب« أمس االول، توصيات إىل سكان 
الشطر الغربي واملتورطني مع التنظيم تدعوهم إىل »التعاون مع 
وأن ال تسمحوا لعصابات داعش  أبوابكم  واغالق  القوات احملررة 
باالختباء يف منازلكم«، وحضهم على »محل السالح ضد التنظيم 
الذي هو أضعف مما تتصورون«، وطالب »َمن تورط مع الدواعش 
بتسليم نفسه وسالحه بداًل من أن يقتل، ومن يقوم من دواعش 

املوصل بقتل داعشي أجنيب سيلقي رعاية خاصة من القضاء«.
وكانت تطورات معركة اجلانب األيسر أمس االول، حمور حمادثات 
اخلارجية  وزير  مع  العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس  أجراها  هاتفية 
األمريكي ريكس تيلرسون، وجاء يف بيان للحكومة أن تيلرسون 
هو  مما  أسرع  بوترية  تسري  األمين  اجلانب  حترير  »عملية  أن  أكد 

خمطط له على رغم صعوبتها«.
من جانب آخر، أعلنت قوات »احلشد« اليت تهاجم من اجلهة الغربية 
واجلنوبية الغربية »تدمري تسع عربات مفخخة وقتل 50 إرهابيًا وجرح 
العشرات«، وأقرت بقتل »القيادي آمر لواء بدر العاشر، علي عبد 
الكاظم السعيدي املكنى أبو طه الناصري، خالل صد اهلجوم الكبري 
 9 اجليش  دمر طريان  وقد  تلعفر،  غرب  على  من سورية  القادم 
عربات لداعش حاولت اهلرب باجتاه احلدود«، يف وقت ذكر مصدر 
أمين أن »املدعو أبو دجانه التونسي، أحد أمراء داعش، قتل على 

يد قوات احلشد الشعيب خالل اهلجوم«.

مفاوضات »وجها لوجه« يف جينيف...

تتمة املنشور على الصفحة  األوىل
ستيفان دي ميستورا اجلانبني يف افتتاح جلسات املفاوضات »أن 
الكابوس،  هذا  من  للخروج  جديدًا  طريقًا  يريد  السوري  الشعب 
افتتاح  جلسة  خالل  ودعا  املشروعة«.  تطلعاته  حيقق  ومستقباًل 
املفاوضات، أطراف النزاع اىل استغالل فرصة »تارخيية« من دون 

ان يتوقع »معجزات«. 
جوزيف  اجلنرال  األمريكي  اجليش  األركان يف  هيئة  رئيس  وأكد 
دانفورد، أن األولوية ستكون حملاربة »داعش«. ووصف األزمة يف 
سورية بأنها »تهديد عابر للحدود اإلقليمية«. وأكد أن أي مراجعة 
للسياسة األمريكية يف سورية تستهدف »فك الروابط اإلقليمية، 
والعمل مع القوات احمللية ووضع خطة عسكرية وسياسية متكاملة 

حلل األزمة«.
وكان دي ميستورا التقى صباحًأ يف مقر األمم املتحدة يف جنيف 
يف شكل منفصل وفدي احلكومة السورية وقوى املعارضة، قبل أن 
ُيعلن رمسيًا انطالق جولة املفاوضات اهلادفة إىل إجياد حل للنزاع 

السوري الدامي.
وبدأ دمييستورا لقاءاته مع وفد احلكومة السورية برئاسة املندوب 
الدائم لدى األمم املتحدة بشار اجلعفري الذي خرج من دون أن 

يدلي بأي تصريح.
 والتقى بعدها ممثلني اثنني عن وفد املعارضة األساسي الذي 
يضم املعارضة السياسية وعلى رأسها »اهليئة العليا للمفاوضات« 
والفصائل املقاتلة. وخرج رئيس وفد املعارضة التفاوضي نصر 
احلريري من دون اإلدالء بأي تصريح. والتقى دي ميستورا ظهرًا 
الشخصيات  من  عددًا  تضم  اليت  القاهرة«  »منصة  عن  ممثلني 
املعارضة واملستقلة بينهم املتحدث السابق باسم وزارة اخلارجية 
من  وفد  أيضًا  املفاوضات  جولة  يف  ويشارك  املقدسي.  جهاد 
بينهم  روسيا  من  مقربني  معارضني  تضم  اليت  موسكو«  »منصة 

نائب رئيس الوزراء األسبق قدري مجيل.
الثالث السابقة من املفاوضات، مل ينجح وسيط  وخالل اجلوالت 
طاولة  حول  واحلكومة  املعارضة  مندوبي  مجع  يف  املتحدة  األمم 
أن  أكد  »اهليئة«،  باسم  املتحدث  املسلط،  سامل  لكن  واحدة. 
املعارضة تطالب »مبفاوضات مباشرة« مع احلكومة السورية على 

أن تبدأ مبناقشة »هيئة حكم انتقالي«.
ضباط  مع  لقاء  خالل  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس  وقال 
هدف  ألنفسنا  حندد  »ال  سورية:  من  العائد  الروسي  األسطول 
روسيا  لدى  أن  وأضاف  الداخلية لسورية«.  الشؤون  التدخل يف 
»مهمة احلفاظ على استقرار السلطات الشرعية يف البالد وتوجيه 
بثها  لقطات  وفق  بوتني  وتابع  الدولي«.  لإلرهاب  حامسة  ضربة 

التلفزيون الروسي: »كلما مت اإلسراع يف التوصل إىل حل سياسي 
ازدادت فرص اجملتمع الدولي إلنهاء طاعون اإلرهاب على األراضي 

السورية«.
ميدانيًا، أعلنت ثالث فصائل مقاتلة مدعومة من تركيا يف سورية 
اخلميس سيطرتها على مدينة الباب بالكامل وطرد »داعش« منها 
فكري  الرتكي  الدفاع  وزير  وقال  أسابيع.  استمرت  معارك  بعد 
حتت  تقريبًا«  »بالكامل  باتت  الباب  مدينة  إن  اخلميس،  إيشيك 
أنقرة دخلت وسط  »قوات  وإن  الفرات«،  »درع  سيطرة فصائل 

املدينة )...( هناك عمليات متشيط واسعة النطاق«.
بأن  االول،  أمس  اإلنسان«  حلقوق  السوري  »املرصد  وأفاد 
طائرات حربية سورية نفذت ضربات جوية على مناطق حتت سيطرة 
استمرار  وسط  حلب  غربي  وجنوب  درعا  حمافظيت  يف  املعارضة 
السورية وفصائل معارضة. وقال  النظامية  القوات  املعارك بني 
»املرصد« إنه »عثر على جثث 130 من عناصر املعارضة أعدمهم 
تنظيم »جند األقصى«، يف مقربتني مجاعيتني يف ريف إدلب مشال 

غربي سورية«.
معهد  يف  حماضرة  هامش  على  دانفورد،  قال  واشنطن،  يف 
بروكينغز حول التحديات اليت تواجه الواليات املتحدة، إن »القوات 
العراقية حترز تقدمًا مهمًا يف املوصل... حنن سعداء بهذا التقدم 
»احلياة«  املعركة«. وسألت  إمنا طبعًا هناك حتديات مستمرة يف 
دانفورد عن خيار املناطق اآلمنة يف سورية، فأكد أن »أي خيارات 
سيعود تقريرها إىل صاحب القرار النهائي وهو الرئيس ترامب... 
وحنن نراجع مجيع اخليارات حول هذه املشكلة املعقدة وسنقدمها 

إليه مع انتهاء الـ30 يومًا املخصصة هلا«.

للحدود  عابر  »تهديد  بأنها  سورية  يف  األزمة  دانفورد  ووصف 
الروابط  »فك  هدفها  سيكون  مراجعة  أي  أن  وأكد  اإلقليمية«، 
اإلقليمية، والعمل مع القوات احمللية ووضع خطة عسكرية وسياسية 

متكاملة حلل األزمة«.
 وأكد أنه »جيب وضع معطيات على األرض تساعد يف الوصول 
إىل ظروف مهيئة للحل السياسي«، وشدد على أن »التحدي األكثر 
استعجااًل هو هزمية داعش«. ووضع دانفورد تهديد إيران ضمن 
التحديات األبرز على املستوى الدولي للواليات املتحدة، وقال إن 
»إيران مل تغري تصرفها املخرب وما زالت حتدث ضررًا من خالل 

وكالئها يف املنطقة«.
 واعترب أن زيادة احلضور العسكري األمريكي يف مياه اخلليج هو 
وأكد  احللفاء«.  وطمأنة  هرمز  مضيق  يف  املالحة  حرية  »لضمان 
دانفورد أن ليس هناك أي اتصاالت عسكرية سرية مع إيران، وأن 
االتصاالت العسكرية مع روسيا »ليست من باب التعاون العسكري 
الذي هو اليوم غري قانوني بعد التشريعات األخرية«. ووصف أي 
اتصاالت عسكرية مع روسيا أنها تستهدف »ضمان عدم االشتباك 

وتنسيق املرور اآلمن يف سورية«.

»تعبئة« يف تركيا...

تتمة املنشور على الصفحة  األوىل
تنظيم جمموعات من املنتسبني حلزب »العدالة والتنمية« احلاكم، 
وإعدادهم للتصدي ألي انقالب عسكري أو حماولة إلطاحة النظام. 
وأشارت الصحيفة إىل فيديو يظهر فيه أوزينري وهو خياطب جمموعة 
من الشباب ويشرح هلم خطته للنزول إىل الشارع فور مساع أي خرب 
عن انقالب عسكري، والعمل على دفع اجلريان واألقارب للنزول 

أيضًا.
بصفارات  جتهزت  سابقًا،  دربها  اليت  جمموعاته  أن  إىل  ولفت 
من أجل الدعوة للنزول إىل الشارع وإيقاظ الناس يف حال وقع 
االنقالب لياًل، كما أنها مزودة أجهزة السلكي للتواصل والتنسيق 
يف ما بينها، يف حال قْطع شبكات االتصاالت، إضافة إىل سيارات 

جمهزة مبكربات صوت وأسلحة.
وبعد تداول وسائل إعالم اخلرب، أصدر أورهان أوزينري بيانًا قال 
عن صفارات  يتحدث  كان  بل  سالح،  إىل  أبدًا  يشر  مل  إنه  فيه 
إنذار فقط، ولفت إىل أن »الكلمتني متشابهتان لفظيًا )يف اللغة 

الرتكية( لذا فإن من يسمع الفيديو قد خيلط بينهما«.
»العدالة  حزب  مسؤولي  من  عدد  تكرار  بعد  السجال  هذا  يأتي 
حال  تركيا يف  أهلية يف  بوقوع حرب  تهدد  والتنمية« تصرحيات 
فشل االستفتاء الشعيب على النظام الرئاسي الذي طرحته احلكومة 
ويدعمه أردوغان بقوة واملقرر يف نيسان )أبريل( املقبل. وعلى 
نائب  وهو  منصبه،  من  هؤالء  أحد  أقالت  احلزب  قيادة  أن  رغم 
مسؤول فرع احلزب يف حمافظة مانيصا، فإن احلديث ذاته تكرر يف 
اجتماع لفرع شباب احلزب يف مدينة سوما. وتزداد التكهنات حول 
دور بعض اجلمعيات املدنية احملسوبة على حزب »العدالة« احلاكم، 
خصوصًا تلك اليت حتمل شعارات عثمانية، واليت باتت تشكل داعمًا 
ورافدًا بشريًا مهمًا من الشباب املؤيدين محالت احلزب، واليت خترج 
وسائل  لبعض  ترهيب  تظاهرات  وتتحول  النظام  إطار  عن  أحيانًا 

اإلعالم املعارضة أو حتى األحزاب األخرى.
ويزداد املوضوع أهمية مع احلديث عن نية الرئيس الرتكي إجراء 
عملية تصفية كبرية داخل حزبه يف حال فوز االستفتاء وعودته إىل 
زعامة احلزب، لتشمل تلك احلملة كل التيارات القدمية واملشكوك 

بوالئها التام ألردوغان.
ويف هذا اإلطار، تشتد محالت إعالمية يشنها مقربون من الرئيس 
الرتكي ضد تيارات داخل احلزب احلاكم تابعة للرئيس السابق عبداهلل 
ُغل ورئيس الوزراء السابق أمحد داود أوغلو. وتتهم تلك احلمالت 

و»الرياء«  الرئاسي  النظام  مشروع  ضد  بالعمل  صراحة  الرجلني 
والتظاهر باملوافقة على املشروع علنًا والعمل ضده سرًا.

يف أثينا، قال مسؤولون إن السلطات اليونانية اعتقلت جنديني 
تركيني يشتبه بضلوعهما يف حماولة االنقالب الفاشلة ضد الرئيس 
الرتكي. وأبلغ مسؤول يوناني »رويرتز« أن املشبوهني طلبا اللجوء 
السياسي يف أثينا. وقال مسؤول آخر، إنهما مطلوبان لدى تركيا 
لالشتباه بأنهما عضوان يف وحدة قوات خاصة كانت مكلفة اغتيال 

أردوغان.

عون: مقاربة اسرائيل...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
الفلسطيين حممود عباس ان »الالجئني الفلسطينيني على األرض 
اللبنانية ما هم إال ضيوف عليكم«، وقال: »حنن على ثقة بأنكم 
ستستمرون يف حسن رعايتكم هلم واحتضانهم، ومن جانبنا، فإننا 
نعمل دائما أن يكون وجودهم إجيابيا إىل حني عودتهم املؤكدة 
كل  وحنرص  عليه،  نصر  الذي  فلسطني،  ووطنهم  ديارهم  إىل 
احلرص دائما ألن يبقى أبناء شعبنا مبنأى عن الدخول يف صراعات 

املنطقة«.
ألرضنا،  احتالهلا  مواصلة  على  تصر  زالت  ما  »إسرائيل  أضاف: 
وإبقاء شعبنا يف سجن كبري، وهو ما لن نقبله وسنواصل العمل 
بالطرق السياسية والدبلوماسية واستخدام أدوات القانون الدولي 
تطبيق  على  وسنعمل  واملتعدد،  الثنائي  الدولي  الدعم  وحشد 
قرار جملس األمن 2334، وسنواجه النشاطات االستيطانية وقرار 

الكنيست األخري الذي يشرع سرقة األرض الفلسطينية«.
مواقف الرئيسني عون وعباس جاءت خالل مؤمتر صحايف مشرتك 
أعقب حمادثات لبنانية - فلسطينية ثنائية وموسعة يف قصر بعبدا. 

)التفاصيل الكاملة على الصفحة 3(
أزمة قانون االنتخاب

ويبقى اهلم االكرب يف لبنان التوصل اىل قانون لالنتخاب يرضي 
اجلميع، وهذا من الصعوبة مبكان، حتى ال نقول من شبه املستحيل، 
ألن كل طرف، بل  كل شخص، يريد قانونا مفصال على قياسه 

ويضمن له أكرب »حصة« نيابية.
فقد بدأ الضغط الدولي يزداد يومًا بعد يوم، بهدف إجراء االنتخابات 
الستني  قانون  إلبقاء  مبّطنة  دعوة  يعين  ما  موعدها،  النيابية يف 
قائمًا. أما داخليًا، فيؤكد تيار املستقبل أنه ال يعرتض على كل 
»بني  بتخيريه  اهلل  متهمًا حزب  عليه،  املطروحة  القوانني  مشاريع 

النسبية والنسبية«
بني  اخلالف  بسبب  حاهلا،  على  اإلنتخابات  قانون  أزمة  تزال  ال 
املكّونات السياسية على شكل القانون اجلديد ومضمونه. ونتيجة 
سياسية  أزمة  من  يوم  بعد  يومًا  البالد  تقرتب  اخلالفات،  هلذه 
حيث  املقبل،  حزيران  يف  اإلنتخابات  موعد  دنو  مع  ودستورية، 
بالكاد تكفي املّدة املتبقية إلعالن الرتشيحات واإلستعداد للمعارك 

اإلنتخابية.
يف  بالتدخل  واإلقليمية  الدولية  القوى  تستمر  الوقت،  هذا  يف 
الشأن اللبناني، بذريعة الدعوة إىل إجراء االنتخابات يف موعدها. 
الدعم  »جمموعة  عن  صدر  ببيان  االول  أمس  التدخل  هذا  وُتّوج 
على  األطراف  »مجيع  فيه  »شّجعت«  لبنان«،  أجل  من  الدولية 
التوّصل إىل تفاهم مبكر من شأنه أن يقّدم إطارا انتخابيا مناسبا 
للبنان«. ورأت اجملموعة أن »إجراء اإلنتخابات النيابية يف موعدها 
خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الدميقراطية ولتلبية تطلعات 

الشعب اللبناني«.
داخليًا، وفيما انكفأ النقاش بشأن قانون االنتخابات لصاحل النقاش 
يف املوازنة، نفت مصادر رفيعة يف تيار املستقبل أن يكون التيار 
يعّطل إمكان التوصل إىل قانون لالنتخابات. وقالت املصادر: »كنا 
املختلط  القانون  حول  الرباعية  اللجنة  اتفاق يف  إىل  توصلنا  قد 
خالف  هناك  يزال  ال  وكان  باسيل،  جربان  الوزير  به  تقّدم  الذي 
اهلل«.  حزب  برتاجع  تفاجأنا  لكننا  مقعدين،  أو  مقعد  حول  بسيط 
وأكدت مصادر التيار أنه »ال مُيكن حلزب اهلل أن خيرّينا بني النسبية 
على أساس لبنان دائرة واحدة أو النسبية يف دوائر مشروع قانون 
حكومة جنيب ميقاتي«، مشرية إىل أننا »لسنا حنن من يعّطل، وكنا 
 ،one man multiple vote قانون  على صيغة  وافقنا  قد 
كذلك الصيغة املختلطة«، لذا »ال مُيكن أحدًا أن يتهمنا بأننا حنن 

من نطرّي الصيغ«.
وفيما تردد امس االول أن الرئيس ميشال عون قد يبعث برسالة 
الدستور،  له  منحها  اليت  بالصالحيات  عماًل  النيابي،  اجمللس  إىل 
بهدف حث الربملان على إصدار قانون جديد لالنتخابات، ُينتظر أن 
حُتّرك عودة رئيس اجمللس نبيه بري من طهران املشاورات بشأن 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب  رئيس  إعالن  بعد  وخاصة  القانون، 
النائب وليد جنبالط انفتاحه على املشروع املختلط بني النظامني 

النسيب واألكثري.
كتلة  من  وفدًا  االول  أمس  استقبل  قد  اجلمهورية  رئيس  وكان 
اللقاء  بعد  الذي قال  رعد  النائب حممد  برئاسة  للمقاومة،  الوفاء 
بلبنان يف هذه  باللبنانيني وال  »قانون الستني مل يُعد يليق  إن 
الفرتة، واملطلوب أن تتمثل كل الشرائح«. وأكد »بذل كل اجلهود 
الذي  القانون  من  لنخرج  وطين  توافق  حتقيق  أجل  من  املطلوبة 
أن  اىل  مشريًا  البالد«،  يف  السياسية  احلياة  يف  تعثرًا  ينعكس 
»زيارتنا اليوم للرئيس العماد ميشال عون هي من أجل نقل حتيات 
مساحة السيد حسن نصر اهلل إليه، واالثناء على مواقفه الوطنية 

والقومية اليت أدىل بها خالل الفرتة األخرية«.

تتـمات
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
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 حقائق مهمة عن شهر شباط

تتألف 4 أشهر من 30 يوًما، وهي »سبتمرب/ أيلول، وأبريل/ 
فيما  الثاني«،  تشرين  ونوفمرب/  حزيران،  ويونيو/  نيسان، 
تتكون باقي الشهور من 31 يوًما، إال شهر شباط/ فرباير، الذي 

ه كان باردًا، ومل حيّبه أحد. جاء أقل من باقي الشهور ألنَّ

أضاف الرومان شهر فرباير إىل السنة بعد باقي األشهر، لذلك 
فهو حيتوي على 28 يوًما ألن الشهر، حيث استخدم يف القرن 
الثامن قبل امليالد، تقويم رومولوس، وهو تقويم من 10 أشهر 
تبدأ السنة فيه بشهر آذار، وتنتهي يف كانون األول، وفًقا 

ملوقع »إن دي تي يف«.

فرباير،  الثاني/يناير، وشباط/  كانون  يتواجد شهرا  يكن  ومل 
وكان التقويم كما يلي: »مارتيوس/ آذار: 31 يوًما، أبريليوس/ 
نيسان: 30 يوًما، مايوس/ أيار: 31 يوًما، يونيوس/ حزيران: 
30 يوًما، كونتليوس/ متوز: 31 يوًما، سكستيليس/ آب: 30 
 31 األول:  تشرين  أكتوبر/  يوًما،   30 أيلول:  سبتمرب/  يوًما، 
يوًما، نوفمرب/ تشرين الثاني: 30 يوًما، ديسمرب/ كانون األول: 

30 يوًما«.

فقط  متتد  السنة  أن  سنرى  األشهر  هذه  األيام  عدد  جبمع 
لـ304 أيام، ويف ذلك الوقت، كان الشتاء فصاًل بدون اسم، 
املزارعني  أحد كثرًيا، ألن  به  وال شهور حمددة، ومل يكرتث 
استخدموا التقويم باعتباره جدوال زمنًيا، فكان الشتاء بالنسبة 

هلم فصاًل عديم اجلدوى.

قبل   713 العام  بومبيليوس، يف  نوما  امللك  قرر  جانبه  ومن 
للسنة،  قمرية  دورة  الـ12  من  مكوًنا  التقويم  جعل  امليالد، 
وهي فرتة تقارب 355 يوًما، واستحدث شهري كانون الثاني، 
وشباط، وقد ُأضيف الشهران يف نهاية التقويم، ما جعل من 

شباط آخر شهور السنة.

وكان من عيوب هذا التقويم أنه يتكون من 355 يوًما، فبعد 
متزامنة،  والشهور  الفصول  تصبح  لن  قليلة،  سنوات  مضي 
يتكون  كبيًسا  إدراج شهًرا  األحيان  بعض  الرومان يف  وقرر 
من 27 يوًما يسمى »مريسيدونيوس«، وسيتخّلى الرومان 
الـ24  أياٍم من شباط ليبدأ الشهر الكبيس يف  عن آخر بضع 

من شباط.

ثابتًا،  يكن  مل  الكبيس  فالشهر  مشكالت،  يف  ذلك  تسبب 
باألساس ألن كبار كهنة روما هم من كانوا حيددون متى حيل 
الكبيس،  الشهر  فكرة  قيصر  يوليوس  عارض  ولذا  الشهر، 
وأصلح التقويم مرة أخرى، ولكي يتم اإلصالح كان ال بد من 
جعل العام 46 قبل امليالد مكوًنا من 445 يوًما، وجعل قيصر 
التقويم متوافقًا مع الشمس، وأضاف بضعة أياٍم حتى يصل 
يوًما، واحتفظ شباط/ فرباير،  بعد اإلضافة إىل 365  اجملموع 

بأيامه الـ28.

 حبست طفلها يف احلمام ملّدة 
عام.. فماذا حّل به؟

حببس  أّم  قامت  األطفال،  معاملة  إساءة  حاالت  أسوأ  إحدى  يف 
طفلها يف مّحام رطب مظلم ملدة عام على األقل.

وتقول السلطات األمريكية إّن براندي جيمس حبست ابنها، الذي 
يبلغ من العمر 12 عامًا، يف مّحام يف الطابق العلوي يف منزهلا يف 

والية يوتا، لفرتة رّبا دامت عامني.

وعندما عثرت السلطات عليه، كان يعاني من سوء التغذية، إذ بلغ 
وزنه 13 كيلوغرامًا فقط.

املوجهة  االتهام  الئحة  ورد يف  حسبما  احلّمام،  داخل  والظروف   
لألم، مثرية لالستياء حيث كان املرحاض مليئًا بالرباز حتى أّنه ال 

يظهر أّن هناك أي مياه داخله، والباب مغلق من اخلارج.

وُثبتت مفاتيح اإلضاءة بالشريط الالصق على وضع اإلطفاء، لذلك 
ُيعتقد أن الصيب جلس يف الظالم كل هذا الوقت.

وكان الطفل ضعيفًا جدًا عندما ُعثر عليه، حتى أّنه مل يكن يستطيع 
الوقوف وإزالة الشريط الالصق بنفسه.

وُعثر على علب فول فارغة وملعقة يف »الدش«، حيث ُسدت أيضَا 
بالوعة احلوض بالشريط الالصق.

وقال شريف مقاطعة واشنطن، اللفتنانت ديفيد كراوس، لشبكة 
»KSL« املتعاونة مع »CNN«: »رأيت الصور، إنها مرّوعة، ورأيت 
أنساها قط،  لن  اليت  األمور  أخرى، ولكن هذا من  أشياء فظيعة 

أمتّنى لو مل أرها«.

وأضاف كراوس أّنه »كان هناك كامريا الفيديو حتى تتمكن األم 
مراقبة  جهاز  أعدت  كما  النقال،  هاتفها  على  الصيب  مراقبة  من 
يكن  مل  ولكنه  تعليمات  إعطائه  من  تتمّكن  حتى  الصوتي  الطفل 

يستطيع الرد«.

وقد وجده والده مستلقيًا على بطانية على أرضية احلمام، األحد، 
وهرع به إىل املستشفى، ثّم مت استدعاء شرطة املقاطعة.

وقال كراوس إّن »األب واألم متزوجان ولكنهما منفصلني«. وقال 
طبيب غرفة الطوارئ يف املركز الطيب اإلقليمي: »كانت أسوأ حالة 

من سوء التغذية رأيتها«. 

حتدثت صحيفة ديلي ميل عن استطالع رأي قام به مؤخرًا موقع 
التعارف سكوت )Skout( اتضح فيه أن األشخاص الذين يأكلون 
اجلنسية،  حياتهم  يف  جدًا  سعداء  عادة  يكونون  بكثرة،  اجلنب 
مستمتعون بها، أكثر بكثري من الذين ال حيبذون أكله، أو الذين ال 

.)the no-cheese( يأكلونه أبدًا
قد تثري هذه الدراسة الضحك، ولكن أنظروا إىل األرقام: 73% من 
األشخاص الذين يأكلون السندويتشات مع اجلبنة ميارسون اجلنس 
الذين ال حيبون هذا  الشهر مقابل 63% من  األقل مرة يف  على 

املنتج، الذي ميثل إدمانا لعشاقه.

بسؤال األطباء عن مدى صحة هذا االستطالع أكدوا أنه ميكن إدراج 
يؤثر  األجبان  فأكل  للجسم،  املرحية  األطعمة  قائمة  ضمن  اجلنب 
إجيابيًا على صالبة املعدة ومقاومتها للتقلصات اليت تسببها أطعمة 
حادة أخرى، كأن يساعد على إخراج الغازات من اجلسم، كما يعّد 
منشطًا مفاجئًا للرغبة اجلنسية على غرار أطعمة أخرى عرفت بذلك 
أكثر مما عرف به اجلنب، ربا لألدوار الصحية اإلجيابية األخرى اليت 
وتأثريه  اجلنسية  لفوائده  لالنتباه  الوقت  حان  ولكن  بها،  اشتهر 

على حتقيق املتعة.
يفضلون  ممن  أو  كيك«،  »تشيز  الـ  يعشقون  ممن  كنتم  فإذا 
السباغييت وكثريًا من األطباق األخرى مع اجلبنة الذائبة، أو يبدو 
لكم ضروريًا أن تتواجد قطع اجلنب فوق السلطة ويف السندويتش، 
ال تقلقوا وحافظوا على هذه العادات، زواجكم وعالقتكم احلميمة 

سوف تقول لكم شكرًا.

ما عالقة تناول اجلنب.. باجلنس؟

هذا ويف كل عام يزداد ذوبان الكثبان الثلجية يف القطب الشمالي، 
ووفقا هلذا فإن العديد من العلماء حياولون إجياد طرق جمدية ملنع 

ذوبان الثلوج واليت حتدث نتيجة اإلحتباس احلراري لألرض.

وقد قدم جمموعة من العلماء من جامعة » أريزونا » طريقتهم 
اخلاصة ملنع ذوبان الثلوج يف القطب الشمالي، حيث تكمن الطريقة 
بتوفري 10 ماليني مضخة هواء واليت سوف تقوم على تربيد املنطقة 
وعدم السماح للثلوج بالذوبان يف فصل الصيف، حسبما ورد على 

.»oane« موقع

فيض يف األرخبيل خليج الصامت هوكر جزيرة فرانز جوزيف الند، 
يف أقصى مشال روسيا والواقع يف القطب املتجمد الشمالي.

أما عن تصميم املضخات، فهو قريب من منصات توليد الكهرباء 
بالطاقة اهلوائية، حيث تتكون من شفرات بطول 6 أمتار معلقة على 

جذع حديدي وذات حمرك يسمح هلا بالدوار.

العلماء  بعض  اعترب  فقد  العلمية،  األوساط  يف  الردود  عن  أما 
بأن هذه الطريقة غري فعالة أبدا، باإلضافة إىل ذلك فإن تكلفة 
املشروع تقدر حبوالي 500 مليار دوالر، وتتطلب كمية كبرية من 

املعادن لتصنيع هذه املضخات.

هذا وقد اتفق مبتكرو الفكرة مع العلماء بأن تكلفة املشروع هائلة، 
القطب  الثلوج يف  ذوبان  لوقف  أخرى  وسيلة  أي  اليرون  ولكن 

الشمالي يف الوقت احلالي سوى هذه الطريقة.

ماليني مضخة هواء لتجميد 
القطب الشمالي

وقال األطباء إّن »الضحية سيظل يف املستشفى 
الستعادة صحته«،  األقل  على  أسابيع   3 ملدة 

حسبما أفاد بيان شرطة املقاطعة.

وقالت األّم للشرطة إّنها كانت حتبس ابنها أحيانًا 
»حرصًا على سالمته« عندما غادرت املنزل. 

واّدعت أيضًا أّنه »أراد أن ينام يف ذلك احلمام« 
رغم الظروف البائسة.

وقد وّجهت إليها تهمة إساءة معاملة األطفال، 
ومن غري الواضح حتى اآلن ما إذا عينت حمام.

وقال كراوس إّن »الصيب مل يذهب إىل املدرسة 
منذ ثالث سنوات«.

مل  املنزل،  يف  أشقائه  من  اثنان  يعيش  كما 
تظهر عليهما أي عالمات سوء املعاملة. 
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أعلن رئيس بلدية لندن صديق خان اجلمعة فرض ضريبة جديدة 
اعتبارا من أكتوبر 2017 قدرها عشرة جنيهات اسرتلينية )12,4 
دوالرا( على السيارات اليت يعود تاريخ صنعها اىل ما قبل 

العام 2006 ويرغب اصحابها بقيادتها يف لندن.

لندن: قال صديق خان للصحافيني »يف كل سنة، ميوت اكثر 
من تسعة االف من سكان لندن بسبب تلوث اهلواء، مل يعد 
الضريبة  هذه  لنا«. وستضاف  خيارا  االمر  هذا  عن  السكوت 
اىل رسوم االزدحام، وهي 14,3 دوالرا ينبغي على كل سائق 
سيارة دفعها يف حال اراد القيادة يف وسط العاصمة بني 
السابعة صباحا والسادسة مساء بني يومي االثنني واجلمعة من 

كل اسبوع.

وأطلق على الضريبة اجلديدة اسم »تي تشارج«، وستسري على 
التلوث،  االوروبية يف  املعايري  تراعي  اليت ال  السيارات  كل 
 .2006 العام  قبل  ما  اىل  تعود  اليت  السيارات  وخصوصا 
بينها  من  بلدان  مخسة  االوروبية  املفوضية  حذرت  واالربعاء 
بريطانيا مبقاضاتها امام حمكمة العدل التابعة لالحتاد االوروبي 

يف حال مل تتخذ سريعا خطوات للحد من تلوث اهلواء.

فرنسا  ايضا  يشمل  الذي  األخري«  »التحذير  هذا  إطالق  ومت 
واسبانيا وايطاليا واملانيا ألن هذه البلدان »مل تقم بأي خطوة 
القصوى على  احلدود  املتكررة يف شأن  املخالفات  للحد من 
اكسيد  لثاني  بالنسبة  احملددة  اجلوي  الغالف  تلوث  صعيد 

النيرتوجني«.

هذه املادة املسببة للتلوث مصدرها بشكل رئيسي حركة املرور، 
وانبعاثاتها خطرية على الصحة. وتسجل أكثر من أربعمئة الف 
حالة وفاة مبكرة سنويا يف االحتاد االوروبي بسبب تلوث اهلواء 
املسؤول عن امراض تنفسية وقلبية وعائية وفق املفوضية 

األوروبية.-

   لندن ستفرض ضريبة جديدة 
على السيارات املسببة للتلوث

األول من  إجناز تقين هو  النور يف  الطائرة  السيارة  أبصرت 
نوعه، وهي كناية عن سيارة هجينة متوسطة احلجم تتحول اىل 

مروحية ويطلق عليها اسم » بال يف ليربتي«.

شركة  وليدة  هي  واليت  ليبريتي«  يف  »بال  إيالف-متابعة: 
»بال يف » اهلولندية، عبارة عن نصف سيارة ونصف مروحية 
صغرية، أما حجمها فيقارب حجم السيارة العادية ومن املتوقع 
أال تسبب أي ازدحام او عرقلة للسري بسبب حجمها الطبيعي.

 وعندما تتحول السيارة اىل طائرة تستعد لالقالع باستخدام 
طاقة الرياح، ما ميكنها من التحليق حبرية يف اهلواء، باإلضافة 

إىل تصميمها الفريد من نوعه القائم على ثالث عجالت.

الطائرة اىل راكبني، وحتتاج فقط اىل مخس  السيارة  تتسع 
دقائق للتحول من وضعية الطريان اىل السري على الطرقات. 
وتنطوي املركبة على حمركني مزدوجني، فمحرك السيارة يسري 
بسرعة 160 كيلومرت يف الساعة، بينما تصل سرعتها يف اهلواء 
إىل 180 كيلومرت يف الساعة، وميكنها الطريان حتى ارتفاع 3,5 

كيلومرت.

احلالتني  كليت  يف  املركبة  استخدام  فبإمكانه  السائق  أما 
طاملا أنه حاصل على رخصة للقيادة والطريان أيضا. وذلك 
ألنها تستخدم نفس تقنية الطريان اليت تستخدمها الطائرات 
املوجودة، حسبما أكدت الشركة مشرية إىل أن متطلبات قيادة 

مركبتها ال ختتلف عن متطلبات قيادة أية طائرة أخرى. 

ولكل من يرغب يف اقتناء »بال يف ليبريتي« عليه ان حيرر 
ألف   600 اىل  ويصل  أمريكي،  دوالر  ألف   400 بقيمة  شيكا 

دوالر يف حال أرادها مبواصفات كاملة.

سعرها أربعمئة ألف دوالر

سيارة طيارة يف مخس 
دقائق

قرر رجل أعمال مقيم يف جنوبي فرنسا مقاضاة شركة خدمة 
سيارات األجرة »أوبر« لقيامها بكشف خيانته لزوجته.

قال الرجل إنه استخدم هاتف زوجته مرة واحدة لطلب سيارة 
منه  وخرج  التطبيق  أغلق  انه  ورغم  االماكن  أحد  إىل  تقله 
باستخدام خاصية » log off« إال أن التطبيق استمر يف إرسال 
الرسائل إىل هاتف زوجته بتفاصيل الرحالت اليت قام بها ما 

تسبب يف إثارة شكوكها.

واكتشفت الزوجة فيما بعد أنه استخدم خدمة أوبر للرتدد على 
صديقته يف مكان حمدد ما دفعها للتوجه هلذا املكان لتكتشف 

خيانة زوجها هلا لينتهي زواجهما بالطالق.
الرجل بتعويض قدره 45 مليون يورو من الشركة.  ويطالب 
إثارة  يف  تسببت  أمنية  تقنية  ثغرة  إن  الرجل  حمامي  وقال 

شكوك الزوجة وهو ما دمر حياة موكله األسرية.

وأفادت صحف فرنسية إن عددا آخر من املستخدمني عانوا من 
هذه الثغرة التقنية يف تطبيق اوبر.

 وقامت جريدة الفيغارو باستخدام هاتف أي فون مماثل هلاتف 
الزوجة يف طلب سيارة من تطبيق أوبر ثم خرجت من احلساب 
أخر  هاتف  على  احلساب  لنفس  الدخول  وأعادت  املستخدم 
لطلب سيارة أخرى فقام التطبيق بإرسال رسائل حجز السيارة 

للهاتفني.

وأكدت الصحيفة أن الثغرة مت تفاديها يف تعديل نظام عمل 
»أي أو إس« املستخدم يف أجهزة شركة أبل والذي صدر يف 

ديسمرب املاضي. 

وأوضحت أن الثغرة مل تكن موجودة يف اهلواتف الذكية اليت 
تعمل بنظام أندرويد. من جانبها، رفضت الشركة التعليق على 

القضية حرصا على سرية املعلومات اخلاصة بعمالئها.

فرنسي يقاضي “أوبر” لكشفها 
خيانته لزوجته

وضعت مدينة هولندية أضواء على األرصفة املخصصة للمشاة 
هواتفهم  عن  أعينهم  يرفعون  ال  الذين  األشخاص  ملساعدة 

الذكية على عبور الطرق بأمان.
وُصممت خطوط الضوء بطريقة تلفت أنظار األشخاص الذين 
مع  ليتناسب  الضوء  لون  يتغري  كما  هواتفهم،  يف  ينظرون 
إشارات املرور. وقال كيس أوسكام، عضو باجمللس احمللي 
للمدينة، إن اهلوس باأللعاب ووسائل التواصل االجتماعي جاء 

»على حساب االهتمام حبركة املرور«.
لكن اجلمعية اهلولندية للسالمة املرورية »يف يف إن« قالت 
إن الفكرة تعد »مكافأة على السلوك السيئ«. وقال خوسيه 
دي يونغ، عضو باجلمعية: »إنها ليست فكرة جيدة أن تساعد 

مستخدمي اهلواتف احملمولة على النظر يف هواتفهم.«
وأضاف: »حنن ال نريد أن يستخدم األشخاص اهلواتف خالل 
تعاملهم مع حركة املرور، حتى أثناء املشي. جيب على الناس 
أن ينظروا حوهلم دائما، للتحقق مما إذا كانت السيارات تقف 

بالفعل خالل اإلشارات احلمراء«.
وركبت األضواء بهدف التجربة يف نقطة تقاطع واحدة، على 
مقربة من ثالث مدارس يف مدينة بوديغرافن. وتقول الشركة 
اليت طورت هذه التكنولوجيا إنها تأمل يف تركيت هذه اخلطوط 

الضوئية يف مدن أخرى يف املستقبل.
مدينة  يف  األرصفة  على  مماثلة  أضواء  اختبار  حاليا  وجيري 
»مدمين  اسم  عليهم  يطلق  ما  ملساعدة  األملانية  أوغسبورغ 

اهلواتف الذكية« يف عبور معابر السكك احلديدية.

أضواء على األرصفة ملنع حوادث “مدمين 
اهلواتف الذكية”

قفزت األرباح التشغيلية لشركة »فولفو للسيارات« 66 يف املئة 
لتصل   إىل1,24 مليار دوالر أمريكي )حوالي 11 مليار كرونا 
سويدية( يف العام 2016 مقارنة بـ 745 مليون دوالر عن العام 
2015، مسجلة رقمًا قياسيًا يف مبيعاتها العاملية جتاوز عتبة 534 

ألف سيارة.

وأعلنت الشركة أن صايف أرباحها ارتفع 10 يف املئة ليصل إىل 
20,3 مليون دوالر يف العام 2016 مقارنة بـ 18 مليونًا يف العام 
التشغيلية بصورة  األرباح  الذي سبقه، يف حني حتسن هامش 

ملحوظة من 4 يف املئة إىل 6,1 يف املئة.

وتظهر هذه النتائج أن التحوالت املالية لشركة فولفو قد اكتسبت 
ارتفاعًا ملحوظًا للسنة  إذ أن مبيعاتها تشهد  الزخم،  املزيد من 

الثالة على التوالي، وبزيادة قدرها 6,2 يف املئة.

جاء حتقيق هذا الرقم القياسي نتيجة ملعدالت النمو العالية يف 
مجيع مناطق املبيعات الرئيسة، من بينها منو برقم مزدوج يف 
وأداء  األمريكية،  املتحدة  والواليات  الصني  هلا،  سوَقني  أكرب 

قوي يف أوروبا الغربية. 

العام  بأن  تامة  ثقة  على  فولفو  فإن  املستقبل،  إىل  وبالتطّلع 
2017 سيسّجل رقمًا قياسيًا جديدًا من حيث املبيعات.

أما احملرك الرئيس هلذا النمو على الصعيد العاملي فقد حتقق 
»فولفو  رأسها  وعلى   »90« جملموعة  العالية  املبيعات  نتيجة 
حبجمها  تتميز  اليت  االستخدامات  املتعددة  الرياضية   »XC90
املئة يف  125 يف  بنسبة  مبيعاتها  ارتفعت  إذ  والفاخر،  الكبري 
سبقه،  الذي  العام  من  نفسها  بالفرتة  مقارنة  املاضي  العام 
كما سّلطت الضوء على جناح تصميم الشركة اجلديد والتوجهات 
اهلندسية فيها، كما بّشرت مبستقبل واعد مع الكشف عن املزيد 

من املوديالت اجلديدة يف السنوات املقبلة.

يف هذا الوقت سّجلت السيارة الرياضية املتعددة االستخدامات 
الفاخرة واملتوسطة احلجم، XC60، رقمًا قياسيًا جديدًا آخر كأفضل 
موديل يف املبيعات للعام 2016 مع أكثر من 161 ألف سيارة يف 
السنة التاسعة لوجودها يف األسواق، مع زيادة ملبيعاتها يف كل 
سنة منذ طرحها يف العام 2008. تبعها يف املركز الثاني فولفو 
Cross Country V40/V40 مع 101,3 ألف سيارة مت بيعها. أما 

XC90 فلقد حّلت يف املركز الثالث مع 915 ألف سيارة.

شركة  استطاعت  األوسط،  الشرق  منطقة  إىل  قريبة  نظرة  يف 
السيارات  قطاع  يف  مكانتها  وتعزيز  حتسني  للسيارات  فولفو 
الفاخرة، مع زيادة ملحوظة بلغت 14,4% وبيع 1196 وحدة، يف 
حني شهدت بشكل عام مبيعات هذه الصناعة عرب املنطقة وقطاع 

السيارات الفاخرة اخنفاضًا بنسبة %21.

ارتفاع مبيعات فولفو 14% يف الشرق االوسط
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The Turnbull government 
isn’t swallowing the lat-
est advice from nutrition 
experts for a sugar tax 
and junk food bans to 
tackle the obesity crisis 
in Australia.
Minister for Health Greg 
Hunt says the coalition 
is tackling obesity but 
increasing the family’s 
weekly grocery bill is not 
the answer.
“We do not support a 
new tax on sugar to ad-
dress this issue,” Mr 
Hunt said in a statement 
on Monday.
Instead, the government 
has been working to 
implement a raft of ini-
tiatives to “encourage 
all Australians to live 
healthy lives”, including 
the $7 million Girls Make 
Your Move campaign and 
the $160 million Sporting 
Schools program.
“Our Health Star Rating 
system helps people to 
make healthier choices 
when choosing pack-
aged foods at the super-
market and encourages 
the food industry to re-
formulate their products 
to be healthier,” Mr Hunt 
said.
The Obesity Policy Co-
alition on Monday re-
leased a 47-point plan, 
compiled by 100 experts 
from 53 organisations, to 
help improve the diets of 
Australians.
The landmark study rec-
ommends taxing junk 
food, especially sugary 
drinks, to make them 
more expensive and re-
ducing advertising and 
marketing of those prod-
ucts to children.
With two out of three 
Australians considered 

Sugar tax not the an-
swer to obesity: Hunt

either overweight or 
obese the federal gov-
ernment needed to take 
leadership on the obe-
sity crisis, said Dr Gary 
Sacks, the leader of the 
study and a Senior Re-
search Fellow at the 
Global Obesity Centre at 
Deakin University.
“It can’t be that we are 
all inadequate human 
beings the problems is 
we live in an environ-
ment where junk food is 
everywhere, it’s heavily 
marketed and in a lot of 
cases it’s really cheap,” 
Dr Sacks told AAP.
Outspoken crossbench 
senators Pauline Hanson 
and Derryn Hinch came 
out swinging against the 
fresh calls for a sugar 
tax, while the food indus-
try also rubbished the 
report.
One Nation leader Ms 
Hanson, a former fish 
and chip shop owner, 
said it was “about time” 
people took responsibil-
ity for what food they put 
in their mouths.
The Australian Food and 
Grocery Council (AFGC) 
chief executive officer 
Gary Dawson agreed.
“Highly interventionist 
policies like banning cer-
tain foods and imposing 
new food taxes are like 
putting a bureaucrat in 
every kitchen, when we 
know that for most peo-
ple the answer is simply 
to move a bit more and 
eat a bit less,” Mr Daw-
son said.
Federal opposition lead-
er Bill Shorten denied 
any plan for a sugar tax 
but said it was time to 
toughen up restrictions 
on junk food advertising 
directed at children.
“For me this is all about 
kids and their future and 
their health. If you have 
a healthy childhood you 
have a better adult life,” 
Mr Shorten said while 
speaking in Ipswich on 
Monday.
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THE ABC has reportedly 
revealed it will not sack 
Muslim youth activist 
Yassmin Abdul-Magied 
despite more than 15,000 
signatures “to publicly 
condemn and fire” her 
over pro sharia Law com-
ments.
Ms Abdel-Magied, 25, po-
larised audiences when 
she defended her Islam-
ic faith in response to 
senator Jacqui Lambie’s 
comments that Australia 
should “deport all Mus-
lims who support sharia 
law” on the network’s live 
Q&A program on Febru-
ary 13.
“People talk about Islam 
without knowing any-
thing about it, and they’re 
willing to negate any of 
my rights as a human 
being, as a woman, as a 
person with agency, sim-
ply because they have an 
‘idea’ of what my faith is 
about,” Ms Abdel-Magied 
told Ms Lambie.
“Islam to me is the most 
feminist religion: we got 
equal rights well before 
the Europeans. We don’t 
take our husbands’ last 
names because we aren’t 
their property. We were 
given the right to own 
land ... The fact is, in sha-
ria it says you follow the 
law of the land you are 
on.”
More than 15,000 people 
have signed a change.org 
petition calling for the 
ABC to sack Ms Abded-
Magied from her role a 
host on the ABC’s Sat-
urday morning program 
Australia Wide, on News 

Malcolm Turnbull: PM makes home blackout-
proof with solar panels

24.
The petition was created 
by right-wing group, Alt-
Con News, who accused 
Ms Abded-Magied of ad-
vocating for Islamic faith 
courts in Australia. The 
group accused Ms Abd-
ed-Magied of
“blatantly lying to the 
public about the merits 
of sharia law and the op-
pressive impact it has on 
non-Muslim groups, ho-
mosexuals and women”.
The Daily Mail reported 
the ABC will not fire Ms 
Abdul-Magied in relation 
to the Q&A episode and 
subsequent fallout. News.
com.au has contacted the 
ABC for comment. Mean-
while, the number of sig-
natures on the petition 
continues to climb.
“As Yassmin Abdul-
Magied made these com-
ments on the tax payer 
funded QandA program, 
and as she is a regularly 
paid commentator on the 
tax payer funded network, 
the Australian Broadcast-
ing Corporation needs to 
reassure the tax paying 
public that they condemn 
her rhetoric and that Aus-
tralians obey one set of 
laws, that no religious 
law is higher than the law 
of the land and that her 
blatant lies about this law 
will.not be tolerated or 
funded by the Australian 
tax payers,” the petition 
reads.
“The ALTCON team feel 
that it is very important to 
note that we are avid sup-
porters of free speech and 
Yassmin Abdul-Magied’s 

right to say what she said, 
but NOT her right to spew 
this Pro-sharia Propagan-
da while she is a taxpayer 
funded ABC presenter.”
The petition was a re-
tort to another petition 
launched by Muslim lead-
ers who supported Ms 
Abdel-Magied, which has 
so far received just under 
2,500 signatures.
Hizb ut-tahrir spokes-
man Wassim Doureihi 
described Ms Abdel-
Magied’s comments as 
“indeed problematic”.
In response, Ms Abdel-
Magied, a Sudanese born 
writer and founder of 
Youth Without Borders, 
sought advice from Mr 
Doureihi on Facebook 
three days after the pro-
gram was broadcast.
“Salams! Well, I am al-
ways happy to take feed-

back. What specifically 
was problematic and how 
can I do better in the fu-
ture inshallah?,’ Ms Ab-
del-Magied asked.
News Corp columnist 
Rita Panahi said she 
was “scolded” on air by 
ABC host Rafael Epstein 
for not supporting Ms 
Abdel-Magied, who she 
described as“an Islamic 
activist advocating for 
sharia law”.
“ABC radio drive host 
Rafael Epstein had the 
gall to admonish me, a 
migrant who escaped a 
country under Islamic 
law, for not supporting an 
advocate of Islamic law,” 
Ms Panahi wrote.
“It’s akin to a freed slave 
being criticised for a fear 
of slavery and reluctance 
to support slavery advo-
cates.”

Yassmin Abdel-Magied, host Tony Jones and Tasmanian senator 
Jacqui Lambie on the Q&A panel.Source:News Corp Australia

ABC TV host and Youth Without Borders founder, Yassmin Abdel-
Magied.Source:Supplied

News Corp Australia columnist Rita Panahi. Picture: Peter Brew-Be-
van.Source:Supplied
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Benjamin Netanyahu has 
thanked Malcolm Turnbull 
for the warm welcome as 
the first sitting Israeli prime 
minister to officially visit 
Australia.
The pair spoke extensively 
about national security mat-
ters, including cyber secu-
rity, during bilateral talks in 
Sydney on Wednesday.
“The first thing I should say 
is G’day mate,” Mr Netan-
yahu told reporters.
Mr Netanyahu invited Mr 
Turnbull to visit Israel in 
late October to commemo-
rate 100 years since the 
Battle of Beersheba.
Australia’s 4th Light Horse 
Brigade were involved in a 
famous mounted charge.
“You come as a great friend 
of our people and our civili-
sation,” Mr Netanyahu said.
Mr Netanyahu hit back at 
calls by former prime min-
isters Kevin Rudd and Bob 
Hawke for Labor to recogn-
ise a Palestinian state.
“What kind of state will it be 
that they are advocating? A 
state that calls for Israel’s 
destruction?
“A state whose territory will 
be used immediately for 
radical Islam?”
Mr Turnbull said Australia 
has always supported a 
two-state solution, where 
the Israeli and Palestinian 
people can live side-by-
side.
“It needs to be resolved by 
direct negotiations between 
the parties and we certainly 
encourage that,” he said.

“We do not support one-
sided resolutions which 
condemn or criticise Is-
rael.”
Mr Netanyahu declined to 
give detailed comment on 
reports he is being investi-
gated for allegedly accept-
ing gifts from Australian 
billionaire James Packer.
“I think nothing will come of 
it because there is nothing 
there, except friendship, 
which is a good thing.”
Mr Netanyahu said he did 
not want to incorporate 
two million Palestinians as 
citizens of Israel nor did he 
want them to be the subject 
of Israel.
“I want them to have all 
the freedoms to govern 
themselves but none of the 
powers to threaten us,” he 
said.
“Let them govern them-
selves, but not have the the 
military and physical power 
to threaten the state of Is-
rael.”
He said the settlements is-
sue was “way overblown”.
“The core of the conflict 
between us and the Pales-
tinians is their persistent 
refusal to recognise a Jew-
ish state in any boundary,” 
he said.
“And once they recognise a 
Jewish state, once they rec-
ognise the permanence of 
Israel and the right of Israel 
to be there as the nation 
state of the Jewish people, 
in our ancestral homeland 
... everything else will fall in 
place.”

Turnbull, Netanyahu meet in Sydney
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Interest generated from 
WA’s $1 billion Future 
Fund will be used to pay 
for a new medical re-
search fund that Labor 
leader Mark McGowan 
says will help commer-
cialise the ideas of the 
state’s best minds.
If elected next month, La-
bor will establish the Fu-
ture Health Research and 
Innovation Fund.
“We have some of the 
best minds in Western 
Australia and I want to 
liberate those minds to 
ensure that we are cutting 
edge when it comes to 
medical research because 
that creates job opportu-
nities for our citizens,” Mr 
McGowan told reporters.
It would have a focus on 
research relating to can-
cers, child health and oth-
er diseases.
The plan has the back-
ing of Nobel Prize winner 
and WA-based physician 
Barry Marshall, and also 
asbestos-related can-
cer specialist Professor 
Bruce Robinson, a for-

mer WA Australian of the 
Year.
Such a fund would make 
up any shortfalls WA ex-
perienced in terms of Na-
tional Health and Medical 
Research Council money, 
the national funding body, 
Prof Robinson said.
“If we got another $50 
million, you start to get 
success and then get pri-
vate investment from bio-
technology companies 
and pharmaceuticals, and 
that’s how every dollar 
you spend turns into $2,” 
he said.
However, using the Future 
Fund’s interest would re-
quire legislative change, 
which WA Premier Colin 
Barnett said the Liberals 
would not support.
He said the fund was set 
up in 2012 so future gen-
erations could benefit 
from the proceeds of the 
resources boom “so to 
go out and spend it on 
any other program just 
undermines the concept 
of leaving the wealth of 
today for the future”.

Labor plan to use Future Fund for research

West Australian Premier Co-
lin Barnett has called on the 
federal government to pick a 
figure for the proposed GST 
“floor”, saying he would 
agree to 70 cents in the dol-
lar as the prime minister has 
indicated.
Malcolm Turnbull told the 
Liberal state conference in 
August a floor would be set 
below which no state or terri-
tory’s share of the tax could 
fall, responding to WA’s com-
plaints its slice had fallen to 
a record low of 30 cents.
Mr Turnbull was immediately 
pressed on the issue when 
speaking with reporters in 
Perth on Monday - his first 
visit west in six months - and 
only repeated consensus 
needed to be reached be-
tween all jurisdictions.
A floor would be set once 
WA’s share recovered, he 
added.
Mr Barnett would not be 
drawn on whether he was 
disappointed by the vague 
commitment, but said he 
took some comfort that the 
prime minister referred to 70 
cents.

“He didn’t say that was the 
floor but he nominated it as a 
potential figure,” the premier 
said on Tuesday.
“What I’m looking for is for 
the floor to be nominated ... 
70 cents, I’d accept that.”
Mr Barnett disagreed with 
the assertion that an agree-
ment between all states and 
territories was an impossible 
dream.
He said he had for some 
time advocated quarantin-
ing about $10 billion of the 
roughly $60 billion a year 
the commonwealth collects 
in GST to propping up the 
weaker states, with the re-
mainder allocated on a pop-
ulation basis, and that pro-
posal could pass muster.
“That’s why the leadership 
must come from Canberra,” 
he said.
“It is a waste of time talking 
about tax reform, raising the 
GST - anything else - unless 
the commonwealth govern-
ment addresses this issue.”
GST distribution to the states 
was “a rubbish system that 
has outlived its life”, Mr Bar-
nett said.

Barnett says he would accept 70c GST floor

The WA Liberals have 
fleshed out their grey 
vote-wooing promise to 
offer seniors a stamp 
duty concession in a bid 
to urge them to sell their 
family home and down-
size.
Under the plan, first un-
veiled at the party’s of-
ficial campaign launch 
on the weekend, eligible 
seniors will pay no stamp 
duty on property worth up 
to $440,000 and the tax 
will be roughly halved on 
a $750,000 property.
Finance Minister Sean 
L’Estrange said the 
stamp duty payable on an 
$800,000 home was about 
$32,000, leaving the state 
government with $17,000 
after the concession was 
made.
Mr L’Estrange said the 
two-year program would 
start next year and be 
capped at 2000 houses 

per year, representing 
lost stamp duty revenue 
of up to $25 million.
But the plan was about 
creating jobs, he said, 
estimating 600 new prop-
erties would be built, and 
also making the property 
market more fluid.
“It encourages the growth 
in the building sector,” Mr 
L’Estrange told reporters 
on Tuesday.
“It’s more about getting 
the movement of sales.
“And the fact we’re en-
abling ourselves to get 
a net benefit for the ex-
change of these homes 
means we can fund it.”
The Real Estate Insti-
tute of WA welcomed the 
pledge, saying it released 
properties that were too 
large for retired people 
onto the market and re-
duced the tax burden that 
had proved a disincentive 
for many to move.

WA Libs woo seniors with stamp duty plan Essendon Airport has an 
enviable safety record and 
plays an important role in 
Victoria’s transport mix, 
the federal transport min-
ister says.
The fatal plane crash into 
a Direct Factory Outlet 
just past the end of a run-
way on Tuesday sparked 
concerns about whether 
the airport - surrounded 
by homes, a retail outlet 
and freeway - should re-
main open.
Federal Transport Minister 
Darren Chester says the 
airport has a significant 
social and economic value 
to the area, offering pas-
senger, emergency trans-
port and freight services.
«(Essendon) has an im-
portant future as an airport 
providing the services 
that, not only metropoli-
tan Melbourne wants, but 
regional Victoria wants as 
well,» Mr Chester told the 
ABC on Wednesday.
He disagreed that servic-

es could be moved from 
Essendon, which lies 
11km from Melbourne, to 
Avalon Airport, more than 
50km from the CBD.
Central Queensland Uni-
versity aviation lecturer 
Ronald Bishop told AAP 
moving operations to Mel-
bourne Airport was not an 
option either, given small-
er, slower aircraft would 
hold up the big commer-
cial jets.
Calls to close Essendon 
first started after a plane 
crashed into a house kill-
ing six members of one 
family in 1978. They were 
renewed in the 1990s 
when a chartered plane 
crashed into five houses, 
injuring passengers and 
residents.
Helen van den Berg has 
long campaigned for the 
airport to close and says 
pilots and the flying pub-
lic are entitled to have a 
crash zone near the air-
port.

Essendon airport has a future: fed govt

NSW’s health minister has 
rejected Labor’s push to 
swiftly decriminalise can-
nabis for the chronically ill, 
arguing the move is not yet 
backed by clinical experts.
The state opposition plans 
to introduce a bill to par-
liament this week which 
would allow medically-
certified sufferers to carry 
small amounts of cannabis 
up to 15 grams.
Labor leader Luke Foley 
says people with serious or 
terminal conditions should 
not be treated like crimi-
nals for trying to ease their 
pain.
But Health Minister Brad 
Hazzard has accused Mr 
Foley of “taking advantage 

of vulnerable people” by 
politicising the issue.
“No clinical expert would 
actually endorse what (Mr 
Foley) is saying,” Mr Haz-
zard told question time on 
Tuesday.
NSW has already begun tri-
alling medicinal cannabis 
for cancer sufferers and 
children with epilepsy.
The government needed to 
make sure the “gold-plated, 
customised, randomised 
trials” get the process right 
to minimise the potential 
risks, Mr Hazzard said.
“They are also making sure 
that people who do get the 
benefit of this medication 
will do so in a safe environ-
ment.”

NSW won’t rush on cannabis for the ill
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South Australian Premier 
Jay Weatherill has urged 
the Australian Competition 
and Consumer Commission 
to green light a proposal 
by some of the state’s big-
gest electricity users to buy 
power as a group to cut 
costs and ensure stability 
of supply.
The group includes compa-
nies in the mining, agricul-
ture and manufacturing sec-
tors, and represents about 
10 per cent of the state’s 
electricity consumption.
Mr Weatherill says the 
ACCC should relax any 
rules that might prevent 
the proposal going ahead, 
saying it would also lead to 
greater competition in the 
energy sector.
“It’s in the interests of the 
South Australian energy 

market for us to get addi-
tional competition into the 
market,” the premier said 
on Tuesday.
“This is the legacy of priva-
tisation, too few businesses 
that are screwing South 
Australian businesses and 
South Australian house-
holders.”
Under its proposal, the 
group wants to collectively 
negotiate long-term con-
tracts, arguing the current 
uncertainty in the energy 
market threatens the busi-
nesses’ viability.
The South Australian Cham-
ber of Mines and Energy is 
backing an application to 
the ACCC, which needs to 
approve the plan so that 
joint tendering is not viewed 
as contravening competi-
tion laws.

SA premier backs bulk buy 
energy plan

Malcolm Turnbull has re-
assured an international 
audience a preference 
deal with One Nation 
doesn’t mean the Liberal 
Party supports the minor 
party’s policies.
The prime minister’s 
comments came as a new 
poll showed 38 per cent 
of voters disapproved 
of the Liberal deal with 
One Nation in the West 
Australian upper house, 
including one in four Lib-
eral supporters.
The agreement reached 
for the March 11 WA 
state election received 
29 per cent approval 
from voters.
In exchange, One Na-
tion will distribute how-
to-vote cards for lower 
house seats advising 
its supporters to put the 
Liberals up high.
The prime minister, who 
was on the campaign 
trail in Perth on Monday, 
insisted Australia’s com-
pulsory preferential vot-
ing systems meant deals 
had to be negotiated.
“Just because prefer-
ences are directed to a 
party doesn’t mean that 
you support them - quite 
the contrary,” Mr Turn-
bull told Bloomberg TV 
on Tuesday.
How parties allocate 
preferences on the how-
to-vote card was a politi-
cal calculation.
“But it’s always designed 
to maximise our vote, 
just as other people’s 
how-to-vote cards are 
too,” he said.
Senior federal ministers 
have argued the One Na-
tion of today is a more 
sophisticated party than 
when Senator Hanson 
emerged on the political 
scene two decades ago.

Labor’s Anthony Alba-
nese says the preference 
deal is unprincipled and 
risks damage to Austra-
lia’s overseas reputation, 
as it did when Pauline 
Hanson warned about 
being “swamped by 

Asians” in the 1990s.
The government has 
been heavily relying on 
One Nation’s senators to 
pass its legislation.
Betting markets give 
Mark McGowan’s La-
bor team a 70 per cent 
chance of unseating Co-
lin Barnett’s conserva-
tive government in WA.
The latest Essential poll 
gives federal Labor a 
52-48 per cent two-party 
preferred lead over the 
coalition, with One Na-
tion holding 10 per cent 
of the primary vote.
It comes amid a renewed 
debate triggered by the 
government over renew-
able energy and the place 
of coal-fired power.
Mr Turnbull met with 
his energy committee 
of cabinet in Sydney on 
Tuesday and was briefed 
on a new South Austra-
lian pumped hydro proj-
ect backed by electricity 
giant Energy Australia.
The prime minister is 
also considering asking 
the Clean Energy Finance 
Corporation to invest in 
“clean coal” power using 
carbon capture and stor-
age technology, but will 
require a change in the 
corporation’s legislation 
to do so.
However, voters are like-
ly to take a dim view, with 
45 per cent telling Es-
sential researchers they 
opposed new coal-fired 
power, with 31 per cent 
in favour.
Almost two-thirds of 
voters said renewable 
energy was a “solu-
tion” to Australia’s en-
ergy needs, not a threat, 
and 71 per cent said the 
government is not doing 
enough to provide “clean 
and reliable” power.
WA Labor leader Mark 
McGowan said the Liber-
al-One Nation preference 
deal was a “test for the 
whole country”.
“If it works for the Lib-
eral Party I suppose it 
will be template that they 
follow elsewhere around 

PM defends One Nation WA preference deal

Queensland Opposition 
Leader Tim Nicholls is 
adamant there is no way 
he’ll allow One Nation 
MPs on to his front bench, 
even at the risk of losing 
his chance to become 
premier after the next 
election.
Queensland One Nation 
leader Steve Dickson has 
warned Mr Nicholls that 
his party will not help the 
LNP form government af-
ter the next poll without 
cabinet positions.
Mr Dickson, who defected 
from the LNP to join One 
Nation has told The Aus-
tralian any deal to help the 
LNP form a minority gov-
ernment would have to 
come with a proportional 
representation in cabinet 
relative to the number of 
seats each party holds.
Mr Nicholls, however, 
says that’s simply not an 
option.
“I’ve got news for Steve 
Dickson and it’s all bad: 
there are no cabinet seats 
for Steve Dickson,” he 
said.
“Steve Dickson’s just talk-
ing about jobs for him and 
a ragtag group of candi-
dates who we don’t even 
know who are standing 
yet.
“We’re in a state where 
we’ve got a do-nothing 
government. It’s strug-
gling from a rail crisis, 
to a childcare crisis, to a 
domestic violence crisis, 
to an infrastructure crisis, 
to a jobs crisis. Those are 
the issues that are impor-
tant to Queenslanders, not 
Steve Dickson’s thwarted 
political ambitions.”
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
already ruled out forming a 
minority government with 
One Nation, a stance she 
reiterated on Tuesday.
“No deals with One Na-

tion, I have said that very 
clearly,” she said.
“I said I am going to stand 
on my integrity, my hon-
esty and my transpar-
ency.”
Mr Nicholls pointed to the 
current situation whereby 
Ms Palaszczuk’s govern-
ment holds power due to 
the support of Katter Party 
MPs and independents as 
an indication her stance 
may change however.
“Annastacia Palaszczuk is 
made of glass and I think 
people can see straight 
through her,” he said.
“She said exactly the 
same thing before the 
2015 election and look 
who she’s joined up with 
... Annastacia Palaszczuk 
will do and say anything 
in order to win and hold 
power.”
Meantime, Mount Isa 
MP Rob Katter says he 
doesn’t understand why 
Mr Dickson would be 
seeking cabinet spots in 
the first place.
The two Katter’s Australia 
Party MPs in state parlia-
ment generally support 
the Palaszczuk govern-
ment, but use their posi-
tion in the hung parlia-
ment to get results for 
their electorates.
Mr Katter said they can 
only do that from outside 
cabinet.
“(Mr Dickson’s stance) is 
ridiculous, you’d be bound 
by cabinet solidarity and 
remove the whole point 
of being a third force,” Mr 
Katter told AAP.
“There was talk of offering 
me a cabinet position in 
this hung parliament, but 
there’s no way I’d enter-
tain anything like that, be-
cause I guard very fiercely 
my ability to speak out 
against the government of 
the day and hold them to 
account.”

No One Nation in LNP cabinet: 
Nicholls

Australia, so West Aus-
tralians have to decide 
whether or not that is the 
future they want,” he told 

Sky News on Tuesday.
“We haven’t done any 
deals with One Nation 
and we won’t.”

THE Turnbull Government’s 
welfare reforms are all but 
sunk after Pauline Hanson 
withdrew support over con-
cerns it could lead to new 
mums rorting the system.
It’s a major blow for the gov-
ernment which will be unable 
to pass the $4.3 billion sav-
ings bill in the upper house 
without the support of nine 
out of 10 crossbenchers.
The Government will now 
be forced to go back to the 
drawing board on its welfare 
and child care reforms while 
juggling the conflicting de-
mands of the crossbench.
Senator Hanson initially 
supported the bill while the 
three Nick Xenophon Team 
senators and other cross-
benchers Jacqui Lambie, 
David Leyonhjelm, Derryn 
Hinch and Cory Bernardi 
announced they would vote 
against it.
But the One Nation leader 
has since told The Australian 
there were some benefits in 
the bill for new mothers she 
could not support.
Senator Hanson said the pa-
rental leave arrangements 
could be exploited by women 
who worked one day a week 
after the government pro-
posed extending the scheme 
from 18 to 20 weeks.
“They get themselves preg-

nant and (the government 
will) have the same prob-
lems they did with the Baby 
Bonus, with people just do-
ing it for the money,’’ she 
said.
“This is not commonsense 
 policy.
“I’ve gone through a bloody 
tough life myself as a single 
 mother and held down a 
part-time job.
“I had no assistance, no help 
from anyone.
“But we have such a welfare 
handout mentality.
“Unless we make the tough 
 decisions, we will not be 
able to provide for those in 
the future who need a help-
ing hand, like the aged, the 
sick and the needy.”
Senator Hanson has report-
edly raised her concerns 
with Treasurer Scott Mor-
rison, but accused sena-
tors Xenophon and Hinch of 
blocking savings measure 
needed to repair the budget.
The Nick Xenophon team 
announced their opposition 
to the bill last week, citing 
concerns that welfare cuts 
to families were too deep.
Senator Leyonhjelm how-
ever has said the proposed 
child care subsidies were 
too generous and would not 
support the bill unless there 
are savings for taxpayers.

Hanson rejects welfare omni-
bus over rorting concerns
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AUSTRALIANS hit with 
inaccurate debts in the 
recent Centrelink debacle 
say the subsequent calls 
from private debt collec-
tion companies are par-
ticularly disturbing.
The agency employs three 
debt collection compa-
nies to recover money 
from people it believes 
have been overpaid bene-
fits and failed to repay the 
outstanding amount: Dun 
& Bradstreet, on a $10.9 
million contract, and 
Probe Group and Austra-
lian Receivables, both on 
$2.6 million contracts.
Centrelink’s debt recov-
ery program has been 
highly controversial, with 
many of those hit with 
notices for thousands of 
dollars claiming they were 
wrongly calculated, dated 
back more than five years 
or were entirely non-exis-
tent. Many of these Aus-
tralians are extremely vul-
nerable, making it harder 
for them to dispute the 
charges.
Jack Rogerson, from Bris-
bane, was wrongly billed 
$3000 for a period when 
the 21-year-old was on 
disability benefit because 
of his autism — but only 

heard about it when he re-
ceived a call from a debt 
collector.
“Debt collectors shouldn’t 
be able to directly call indi-
viduals with a diagnosed 
intellectual disability,” his 
mother Nicole told news.
com.au.
Centrelink has admitted 
there was a problem with 
it having the wrong con-
tact details for people, 
and consequently failing 
to notify them before the 
debt collection agencies 
started chasing the mon-
ey. It has since changed 
the system so the first let-
ter must be sent by regis-
tered mail.
But those already in the 
hands of the private agen-
cies are struggling to ex-
tricate themselves.
The private debt collec-
tors will not cancel debts 
unless told to do so by 
Centrelink, and disputes 
with the government 
agency can take months, 
with Aussies enduring 
long waits on the phone, 
glitches with the automat-
ed “robo-debt” system 
that make it impossible to 
update, and staff unable 
to help at local branches.
Colleen McCormack, from 

Centrelink’s intimidating phase two in debt crackdown

Melbourne, has mental 
health issues, and said 
she felt “bullied” by Cen-
trelink over her disputed 
$3000 overpayment. Just 
two weeks after the agen-
cy said her repayment was 
due in December 2016, 
she received a letter from 
the debt collectors.
She told news.com.au the 
caller from Dun & Brad-
street was “rude and 
pushy” and would not 
agree to a reasonable 
payment plan. “They said 
$2000 today then they can 
break the other amount 
down to small payments. 
Who has a spare $2000 
laying around before 
Christmas? This has 
caused me major anxiety 
and a lot of crying as I 
couldn’t get my family or 
foster kid presents.”
Elijah Smit, from Bris-
bane, who is gay and has 
no children, was contact-
ed by a debt collection 
agency telling him his 
child support was over-
due.
“It became less funny 
when randomly Centrelink 
discharged a debt in my 
name to their contracted 
debt collectors Probe 

Group,” he told news.
com.au. “The first phone 
call was fine — the lady 
was very understanding 
and suggested I contact 
Centrelink to initiate a 
dispute.
Unfortunately, I work Mon-
day to Friday 8.30-5pm in 
an office which requires I 
answer the phone. Sitting 
on hold for an hour and 
45 minutes isn’t going to 
go down well.”
He sent an email, but re-
ceived no reply. “I called 
their debt company last 
week to give them an 
update and was told in 
no uncertain terms that 
I needed to start making 
payments and if the debt 
was deemed invalid they 
would pay me back.”
When he explained he was 
disputing the debt, he was 
told: “Centrelink says you 
pay so you pay.”
Catherine Hehir, from 
Brisbane, was told to 
pay back a debt $4500 
from a period when she 
was studying. When the 
27-year-old disputed the 
claim, she was advised 
to begin paying anyway. 
She told news.com.au the 
threat of the debt collec-

tors would undoubtedly 
push some people into 
effectively admitting guilt 
by starting to pay back 
money they do not owe.
“They suggested that I 
start a payment plan even 
before my review was 
complete to avoid being 
taken to a debt collector 
and they would reimburse 
me later if they found the 
debt was incorrect, which 
I refused to do because I 
knew it was wrong,” she 
said. “Maybe that is what 
they are talking about 
their ‘recovery success 
rate’ because people start 
paying to avoid worse 
outcomes.”
Eliza Milliken, a young 
doctor in Sydney, said she 
was contacted by debt 
collectors from Probe 
Group claiming to be Gov-
ernment employees. She 
had not received any let-
ters from Centrelink and 
the first she heard of the 
alleged debt was when 
she picked up the phone 
on a Sunday evening ear-
lier this month to hear a 
male voice say: “This is 
the Department of Human 
Services.”
It was only when she 
questioned whether he 
was from the government 
department responsible 
for Centrelink or from a 
debt collection agency 
that he admitted it was 
the latter.
A letter or call from a debt 
collector is often the first 
people hear of the debt, 
as was the case for Eliza, 
who told Triple J’s Hack 
program she was sent a 
barrage of texts asking 

her to contact Probe on 
an “urgent matter”.
Darren O’Connell, who has 
a PhD in economics and 
lectured at Curtin Univer-
sity in Western Australia, 
told news.com.au he tried 
eight times to get his inac-
curate debt removed from 
the system, but instead of 
having his case reviewed, 
he was referred to Dun & 
Bradstreet, who are chas-
ing him for $321.53 from 
FY10-11, plus 10 per cent 
in recovery fees.
“Here is another example 
of Centrelink ludicrous 
logic,” he said. “It is tell-
ing people that they 
should enter into volun-
tary repayment plans with 
D&B while it sorts out 
its IT issues. Should the 
debt be successfully ap-
pealed customer should 
then applies to D&B for a 
refund! How this advice 
can be given credibly and 
with a straight face un-
derlines just how flawed, 
dangerous and opaque 
Centrelink’s process is. 
Centrelink and the gov-
ernment needs to be held 
more accountable.”
Minister for Human Ser-
vices Alan Tudge told 
Hack yesterday that he 
would “like to get to the 
bottom of Eliza’s story. 
It’s quite disturbing that 
one of the debt collectors 
would portray themselves 
as being from the Depart-
ment of Human Services. 
If that is correct, that’s a 
serious issue.
News.com.au has contact-
ed the minister’s office in 
relation to other cases. He 
is yet to respond.

Nicole Rogerson says debt collectors called her 21-year-old son Jack, 
who has autism, over an inaccurate overpayment.Source:Supplied

Colleen McCormack received this letter from collection agency Dun & 
Bradstreet just two weeks after her disputed Centrelink repayment was 
due.Source:Supplied

Elijah Smit has been trying to resolve an inaccurate debt with Cen-
trelink for more than three months.Source:Supplied

Catherine Hehir was warned she could face debt collectors if she didn’t 
start paying back money she didn’t owe.Source:Supplied

Sydney doctor Eliza Milliken said an employee at debt collection agen-
cy Probe claimed to be from the Government.Source:Supplied
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OUTGOING Australia Post 
chief executive Ahmed 
Fahour has taken another 
swipe at Pauline Hanson, 
asking if the senator has 
“an issue with the colour” 
of his skin.
Fahour confirmed he 
would step down from his 
role on Wednesday. He 
used his resignation an-
nouncement to take a dig 
at Hanson, who was vocal 
in her criticism of his $5.6 
million annual salary.
After Hanson engaged 
in the slinging match on 
Twitter, Fahour decided to 
take another swing during 
an interview on The Proj-
ect, asking if Hanson’s 
comments were in relation 
to the colour of his skin.
“You know, what Sena-
tor Hanson should really 
work out: does she have 
a real issue with how Aus-
tralia Post is performing 
or does she have an issue 
with the colour of my skin 
or my religion?” he said.
“If it is about the business, 
I am more than (ready) to 
talk about the complexi-
ties of running a parcels 
online e-commerce busi-
ness and what we have 
to do to manage a $6.5 
billion turnover business 
and how to compete with 
global giants.
“If it is about an issue of 
how I support social in-
clusion in this country 
and how we make sure 
that this beautiful multi-
cultural country we live 
in, to live together and ap-
preciate each other, if the 
issue is about that, then 
no problems at all. I am 
happy to do that any time 
of the week.”
In response to Senator 
Hanson’s jokes about 
Australia Post delays, Fa-
hour defended his former 
employees.
“I don’t particularly appre-
ciate any politician, who 
live off the taxpayer — be-
cause that’s what our pol-
iticians do — criticising 

the amazing work that our 
post officers and employ-
ees do for this amazing 
service,” he said.
During his resignation 
announcement, Fahour 
made what many per-
ceived to be a veiled dig 
at Hanson.
“One of the things that 
is sometimes lost among 
many people is the size 
and extent of this organi-
sation. This is a very large 
organisation with a very 
large footprint,” he said. 
“It is fair to say it is a little 
bit more complex than 
running a fish-and-chip 
shop.”
“I’VE HAD A PRETTY 
GOOD WICKET”
Earlier on The Project, the 
$5.6 million man defended 
his seven years in the top 
job at Australia Post and 
denied the mass criticism 
of his salary had much in-
fluence on his decision to 
leave.
“I have been seven years 
in the job. The aver-
age CEO in this country 
seems to be lasting three 
or four years, so I have 
had a pretty good wicket,” 
he said. “At the end of the 
day, the most important 
part of the decision for me 
was the turnaround for 
Australia Post, getting it 
onto sustainable noting.
“We got it there and we 
produced a bumper prod-
uct. The company is on a 
good path going forward. 
I thought it was time to 
hang up the boots.”
Details of Fahour’s $5.6 
million wage for 2016 
were revealed earlier this 
month and sparked criti-
cism from the Prime Min-
ister Malcolm Turnbull 
who labelled it “too high”.
His resignation comes af-
ter the government-owned 
business posted a bum-
per first-half profit of $131 
million off strong growth 
in parcel volumes, despite 
a further 11 per cent de-
cline in letters.

‘Does she have an issue with the 
colour of my skin?’: Australia Post 
CEO hits back at Pauline Hanson

FORMER Prime Minister 
Tony Abbott has penned a 
highly critical analysis of 
the Turnbull Government, 
highlighting voter “de-
spair” and concerns “the 
Coalition has become La-
bor lite.”
In a stark manifesto, the 
leader of the Liberal Par-
ty’s Right said the next 
election was winnable and 
outlined his own plan that 
would take the Coalition to 
victory, from “scaled back 
immigration”, to scrap-
ping the Human Rights 
Commission and ending 
the pandering to climate 
change theology.
Mr Abbott also acknowl-
edged the disappointment 
in his own Government 
and said he could under-
stand why support was 
surging for One Nation.

READ THE FULL TRAN-
SCRIPT HERE
Tony Abbott arrives at the 
launch of James Allen’s 
edited collection of es-
says &quot;Making Aus-
tralia Right&quot; in North 
Sydney tonight. Picture: 
Hollie Adams/The Austra-
lian
Speaking at the launch of 
a book of essays on ‘Mak-
ing Australia Right’ ed-
ited by author Jim Allan, 
Mr Abbott opened with 
the remark that “many of 
the people who normally 
support Coalition govern-
ments aren’t happy.”
Mr Abbott opened his book 
launch tonight with “Many 
of the people who normal-
ly support Coalition gov-
ernments aren’t happy.” 
Picture: Hollie Adams/The 
AustralianSource:News 
Corp Australia
“A sense of disappoint-
ment and disillusionment 
pervades these essays: 
disappointment with the 
Abbott government and 
perhaps even despair 
about the Turnbull gov-
ernment,” he said.
“These criticisms aren’t 
always fair. Still, unless 
we heed the message 
from people who think that 
we have let them down, a 
book like this can become 
the thinking persons’ jus-

tification for voting One 
Nation.”
Inside former PM Tony 
Abbott’s ‘chaotic’, ‘mis-
guided’ military deploy-
ments
Effectively describing 
the Turnbull Government 
as a “bad situation”, Mr 
Abbott said work needs 
to be done “fast” to win 
back voters deserting the 
Coalition.
Former prime minister 
Tony Abbott has warned 
the Coalition needs to 
shape up.
“It wont be easy but it 
must be possible or our 
country is doomed to a 
Shorten Government that 
will make a bad situation 
immeasurably worse,” he 
said.
“In or out of government, 
political parties need a 
purpose. Our politics can’t 
be just a contest of toxic 
egos or someone’s vanity 
project.”
Mr Abbott said nearly 40 
per cent of Australians 
“couldn’t bring them-
selves to vote” for either 
the Coalition or Labor at 
the last election and “it’s 
easy enough to see why.”
He pointed out 24 per 
cent of Australians voted 
for minor parties and in-
dependents at last year’s 
election with five per cent 
spoiling their ballot pa-
pers and 9 per cent didn’t 
turn up to vote.
Suggesting policy chang-
es, Mr Abbott declared: 
“The next election is win-
nable.”
Controversially, he sug-
gested the Government 
“scrap” the Human Rights 
Commission and refuse to 
be an ATM for the states, 
to allow micro-economic 
reform in schools and 
hospitals.
“If we stop pandering to 
climate change theology 
and freeze the RET, we can 
take the pressure off power 
prices,” he said.
“If we end the big is best’ 
thinking of the federal 
Treasury, and scaled back 
immigration (at least until 
housing starts and infra-
structure have caught up), 
we can take the pressure 

Tony Abbott: Coalition in danger of becoming ‘Labor lite’
off home prices.
“If we take the rhetoric 
about budget repair seri-
ously and avoid all new 
spending and cut out all 
frivolous spending, we 
will start to get the deficit 
down.”
Reflecting on his own 
difficulties with “senate 
sabotage”, Mr Abbott said 
his former Treasurer Joe 
Hockey was criticised for 
his failure to ‘sell’ the 2014 
budget when the problem 
was “less the salesman 
than the system.”
He said the senate gridlock 
“can’t go on”, recommend-
ing former Prime Minister 
John Howard’s proposal 
to change section 57 of 
the constitution to allow 
legislation that’s been re-
jected twice in the senate 
three months apart to go 
to a joint sitting without 
the need for a double dis-
solution election.
“The government should 
consider taking this reform 
to the people simultane-
ously with the next elec-
tion. Let’s make the next 
election about government 
versus gridlock,” he said.
Listing the factors driving 
voter dissatisfaction, Mr 
Abbott said Australia had 
some of the world’s high-
est energy prices, labour 
costs, regulatory burdens, 
house prices close to Hong 
Kong’s and an education 
standards worse than Ka-
zakhstan.
He admitted there were 
challenges with the Oppo-
sition, a “populist Senate” 
that made governing al-
most impossible, a “media 
that often mistakes insider 
gossip for serious jour-
nalism” and a public that 
demands to “enjoy things 
today but to put off paying 
for them.”
“Still, the government’s 
job is to face up to these 
challenges and to over-
come them,” he said.
Speaking about what a 
“sensible centre-right” 
Government should be 
doing, Mr Abbott said the 
party needed a conserva-
tive version of the left’s 
‘long march through the 
institutions.’

“We do need to make it 
respectable again to be 
liberal on economic ques-
tions and conservative on 
social ones,” he said.
Criticising Turnbull Gov-
ernment policy, Mr Ab-
bott said he was in favour 
of renewables, provided 
they were economic and 
did not jeopardise secu-
rity of supply.
He suggested a new ap-
proach to energy policy, 
drawing on an essay in 
the book on the subject 
that “exposes the disas-
trous muddle successive 
governments have cre-
ated.”
“We are sleepwalking to-
wards what the head of 
BlueScope said this week 
was an energy policy ‘ca-
tastrophe’,” he said.
“But it’s not Labor’s even 
more disastrous 50 per 
cent renewable target 
that’s caused the problem 
— it’s the existing renew-
able target which the gov-
ernment has no plans to 
change.”
He said under the Gov-
ernment’s plans, the wind 
generation would double 
in the next three years, 
costing consumers $10 
billion.
“We subsidise wind to 
make coal uneconomic 
so now we are proposing 
to subside coal to keep 
the lights on. Go figure. 
Wouldn’t’ it be better to 
abolish subsidies for new 
renewable generation and 
let ordinary market forces 
do the rest?
“Of course that would 
trigger the mother-of-all-
brawls in the senate, but 
what better way to let vot-
ers know that the Coali-
tion wants your power bill 
down, while Labor wants 
it up?
Mr Abbott said the likeli-
hood of defeat in the sen-
ate “never stopped the 
Howard government try-
ing to change the unfair 
dismissal laws.”
“Over forty times we tried 
and failed and each at-
tempt meant that we bur-
nished our small business 
credentials and Labor 
damaged theirs,” he said.
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usage exceeding bundle data allowance, or premium service numbers (e.g. 1900 numbers) will be charged at our standard rates (data is charged at $0.07/MB – see: lycamobile.com.au for our current rates). You can have only ONE plan per mobile number at any 
one time. If there is enough credit in your Lycamobile account, your plan will automatically renew at the end of the 28 days period. If you do not want your plan to renew, dial *190# and follow the instructions to cancel the plans auto renewal. The Lycamobile service is 
only for personal use. If you use the service unreasonably (e.g. fraudulently or for business purposes), we may suspend or cancel your service. These rates and inclusions are current as of 06/10/2016. We may remove this plan by giving 7 days’ notice on our website 
at lycamobile.com.au. Any plans already activated at time of withdrawal will continue until expiry of 28 days from activation. Group A countries : Bangladesh, Cambodia, Croatia, Indonesia, Japan, Pakistan, Philippines, Taiwan, Turkey, Vietnam, Group B countries :  
Afghanistan Lebanon, Egypt, Iran, Iraq, Morocco landline, Syria Saudi Arabia, Kuwait, Russia, United Arab Emirates , Dominican Republic
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