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«املارينز» يف سورية لتسريع
قمة موسكو
ناقشت «األخطار معركة الرقة ...و«طمأنة» تركيا

ّ
رض األساتذة
مؤشرات إىل اعتماد «النسيب» ..و«السلسلــة» مل ُت ِ

غوترييش يطالب لبنان باسرتاتيجية دفاعية
دعا األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوترييش
الرئيس اللبناني ميشال
َ
عون إىل إعادة عقد جوالت
احلوار الوطين «لتوجيه
التوصل إىل اسرتاتيجية
دفاعية وطنية ميكنها أن
تتناول مسألة السالح
الدولة،
سيطرة
خارج
وما بقي من بنود القرار
الدولي .»١٧٠١
وأكد ضرورة مواصلة لبنان
تعزيز عمل املؤسسات
«وتقوية
الدستورية
معتربًا
الدولة»
سلطة
أن «استمرار حزب اهلل
وسواه من اجملموعات يف
حيازة أسلحة ،أمر يقوض
سلطة الدولة ويتعارض

األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوترييش يطالب الدولة
اللبنانية بنزع السالح غري الشرعي

مع التزامات لبنان مبوجب
القرارين  ١٥٥٩و.»١٧٠١
وقال غوترييش يف تقريره

الدوري حول تطبيق القرار
 ١٧٠١الذي قدمه أمس
االول إىل جملس األمن،

واشنطن تفتح حتقيقاً يف تسريبات «ويكيليكس»
أرخى شبح تسريبات موقع
«ويكيليكس» يف شأن
وسائل تستخدمها وكالة
املركزية
االستخبارات
األمريكية (سي آي أي)

للتجسس ،على املشهد يف
الواليات املتحدة ،إذ فتحت
الوكالة ومكتب التحقيقات
الفيديرالي (إف بي آي)
حتقيقًا جرميًا مشرتكًا حول

مسربي الوثائق.
ّ
وأعلن
«ويكيليكس»
أن
أسانج

مؤسس
جوليان
املوقع
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بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced
&
in
need
for
a
حكومية ( )Licenceيف املهن
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

اإليرانية» يف
ســورية

أن استمرار «حزب اهلل»
وجمموعات أخرى إدارة
قدرات عسكرية «تؤثر يف
عودة لبنان إىل االخنراط
البناء مع املنطقة ،وثقة
الدوليني».
الشركاء
وشدد على التطبيق الكامل
ّ
للقرارات  ١٧٠١و١٥٥٩
و« ١٦٨٠اليت تطلب نزع
السالح من كل اجملموعات
املسلحة يف لبنان».
ودان غوترييش «تهديد
األمني العام حلزب اهلل
إسرائيل» يف  ١٦شباط
(فرباير) الذي «ال ميكن
تربيره» معتربًا أن التهديد
اخلطابي باستخدام القوة
من أي من األطراف
«يقوض اهلدوء النسيب
واالستقرار» ،داعيًا إىل
وقف هذه التهديدات من

سيطر الوضع يف سورية
وسعي إسرائيل إىل
احلصول على ضمانات
أمنية من موسكو ،على
جلسة حمادثات مطولة
عقدها أمس االول،
الرئيس فالدميري بوتني
الوزراء
رئيس
مع
بنيامني
اإلسرائيلي
نتانياهو ،ركزت على
«عالقات تقوم على
الثقة املتبادلة» بني
يف
«احتدا
طرفني
اإلرهاب».
مواجهة
ودعا بوتني ضيفه
خالل «قمة موسكو» اىل
«قلب الصفحة» ألن
«العامل أصبح خمتلفًا»،
بعدما قال نتانياهو «ها
هي ايران اليوم وريثة
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مدرعات ترفع العلم األمريكي وهي تقرتب من منبج لي ًال( .أ ف ب)
األمريكي
اجليش
قرر
نشر وحدة مدفعية تابعة
ملشاة البحرية (املارينز)
و 400جندي إضايف يف
سورية ،ملساعدة قوات
كردية -عربية على إحلاق
هزمية بـ «داعش» يف
الرقة بالتزامن مع خطوات
لـ «طمأنة» تركيا قرب
منبج مشال شرقي حلب،
وسط متسك أنقرة خبروج
املقاتلني األكراد.

يف الوقت ذاته ،تدرس
إدارة الرئيس دونالد
ترامب نشر ألف جندي يف
الكويت كقوة احتياط يف
احلرب على «داعش» يف
سورية والعراق.
وأوضح مسؤول أمريكي
أن  400عنصر من الوحدة
 11ملشاة البحرية نشروا
بطارية «هاوتزر» من عيار
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أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

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

EASY TRAINING SOLUTIONS
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

www.easytrainingsolutions.com.au

أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
والعديد غريها..
many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

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

منقوشة ع الصاج

EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

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

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

لصاحبها طوني فرنسيس

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

مراسم التسليم والتسلم بني بصبوص وخلفه عثمان

املشنوق:التعاون بني عون واحلريري جدي وثابت خلدمة الدولة

جرى بعد ظهر امس االول يف
باحة ثكنة املقر العام يف املديرية
العامة قوى األمن الداخلي مراسم
التسليم والتسلم ،حبضور وزير
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق،
بني املدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص
وخلفه املدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء عماد عثمان ،كما
حضر احلفل قادة الوحدات وعدد
من كبار الضباط.
أستهلت املراسم بوصول وزير
الداخلية والبلديات املشنوق،
وكان يف استقباله اللواء
بصبوص ،وتوجها اىل مكتب
املدير العام ،حيث قام املشنوق
بتقليد العميد عماد عثمان رتبة
لواء.
بعد ذلك توجه اجلميع اىل باحة
ثكنة املقر العام حيث بدأت مراسم
التسليم والتسلم بتقدم الوزير
املشنوق واللواءين بصبوص
وعثمان على وقع موسيقى قوى
األمن ،فأديا التحية لعلم قوى
األمن الداخلي ،ثم استعرضوا ثلة
من سرية التشريفات ،بعد ذلك
قام اللواء بصبوص بتسليم علم
قوى األمن الداخلي اىل اللواء
عثمان ،ثم قاموا مبصافحة كبار
الضباط.
بعدها توجه احلضور اىل قاعة
الشرف ،حيث جرى احتفال
باملناسبة ،بدأ بالنشيدين الوطين
اللبناني وقوى االمن الداخلي،
وكانت كلمة لعريف احلفل
رئيس شعبة العالقات العامة
العقيد جوزف مسلم رحب فيها
باحلضور.

بصبوص

وألقى بعدها اللواء بصبوص
كلمة جاء فيها « :قوى األمن
الداخلي اليت سلمتكم رايتها
قبل قليل ،هي املؤسسة العريقة
بتارخيها اليت أثبتت على مر
الزمان جدارتها يف حفظ األمن
والنظام ومحاية احلقوق واحلريات
ومكافحة اجلرائم على أنواعها.
هذه املؤسسة اليت عملنا ،برعاية
ودعم دائمني من معالي وزير
الداخلية والبلديات األستاذ نهاد
املشنوق ،على تطويرها لتنتقل
من شرطة تقليدية إىل شرطة
متطورة قادرة مبستوى الشرطة
يف العديد من دول العامل املتقدم،
وكان من معامل هذا التطور على
سبيل املثال ال احلصر:زيادة
العديد ورفع كفاءته وخرباته
عرب التدريب العلمي والعملي
احلديث.حتقيق القسم األكرب من
التجهيزات العادية والفنية على
الرغم من ضعف اإلمكانات.
تطبيق مبدأ الشرطة اجملتمعية يف
بعض املراكز وتعميق التواصل
مع مجعيات وهيئات اجملتمع
املدني.حماربة الفساد وتطبيق
مبدإ الثواب والعقاب.التواصل
مع أجهزة الشرطة يف العامل
وتبادل اخلربات واملعلومات معها
ومشاركتها نشاطاتها وحتقيق
أفضل النتائج العاملية الرياضية
والعسكرية.كما كان لنا خالل
هذه املرحلة إجنازات ال حتصى
يف جماالت مكافحة اجلرمية العادية
واملنظمة واإلرهابية ،حبيث كان

للمساهمة ببناء الدولة الفاعلة.
رابعا:االستمرار والتطوير يف
جمال مكافحة اإلرهاب واجلرائم
على خمتلف أنواعها ،واعتماد
ْ
التقنية
األساليب
أفضل
واحلديثة يف مكافحة اجلرمية.
ختاما ،وكي ال أطيل عليكم
الكالم ،وتأكيدا على ما عرف
عين طيلة فرتة خدميت ،خباصة
األخرية منها يف شعبة املعلومات
سأستمر بالعمل بقناعاتي اليت
لن أحيد عنها ،متبعا نهج اإلكثار
من العمل ،والتقليل من الكالم،
واليت أثبتت جدواها وفعاليتها
يف اجملال األمين.وهكذا ،سأبقى
على العهد ،وسأعمل على رفع
راية مؤسسة قوى األمن الداخلي
عاليا ،للوصول بها اىل أفضل
املراتب ،على املستوى احمللي
والعاملي.

املشنوق

تسلم وتسليم بني بصبوص وعثمان بحضور الوزير املشنوق
بقيادتكم
املعلومات
لشعبة
سعادة اللواء ،الدور األساسي
يف كشف أسرار أصعب اجلرائم
وتوقيف مرتكبيها وجتنيب لبنان
العديد من الويالت واالعتداءات
عن طريق العمليات االستباقية
اليت نفذت بالتنسيق مع اجليش
اللبناني والقوى األمنية واليت
أسفرت عن تفكيك الكثري من
اخلاليا النائمة وخاليا التجسس
وتوقيف العديد من اإلرهابيني.
أيها احلضور الكريم،إنين إذ
أغادر اليوم قوى األمن الداخلي
عائليت الكبرية ،ألعود إىل
عائليت الصغرية اليت اشتاقت
إىل التمعن برؤييت ،ال بد لي إال
أن أشكر:معالي وزير الداخلية
والبلديات األستاذ نهاد املشنوق
الذي كان داعما ومواكبا لنا يف
إجنازاتنا ومدافعا عن حقوقنا
وحامال همومنا.سعادة اللواء عماد
عثمان الذي شكلت معه ثنائيا
مميزا مرتفعا عن األنانيات ،همنا
حتقيق األمن للوطن.زمالئي قادة
الوحدات وكافة الضباط والعناصر
الذين حتلى معظمهم بقدر عال
من املسؤولية ،وتفانوا يف البذل
والعطاء لتنفيذ مهامهم .كما ال بد
لي أن أتوجه :بتحية إجالل وإكبار
إىل ذوي شهدائنا األبرار الذين
ضحوا بأنفسهم ورووا أرض
الوطن بدمائهم الطاهرة.وبوصية
إىل ضباط وعناصر قوى األمن
الداخلي ألقول هلم أن أمن الوطن
أمانة بأعناقهم وهو اليوم ويف
ظل الظروف املضطربة اليت حتيط
به بأمس احلاجة إىل خدماتهم
وتضحياتهم ،فال تبخلوا عليه
مهما عز العطاء ،واحرصوا كل
احلرص كما عهدتكم على صون
احلقوق واحلريات واملمتلكات،
ووازنوا بني مقتضيات مكافحة
اجلرمية واحرتام حقوق اإلنسان،
ولتكن مدونة قواعد السلوك
اليت كنا السباقني يف إجنازها
وتعميمها دليال على تنفيذ
مهماتكم .ومبناسبة عيد املرأة
العاملي ،ال يفوتين أن أتقدم
بالتهنئة لضباطنا وعناصرنا
اإلناث يف هذه املناسبة.وبنداء
إىل مواطنينا األعزاء ،طالبا منهم
التحلي باملسؤولية يف هذه
الظروف الصعبة ،والوقوف اىل
جانب قواهم العسكرية واألمنية
اليت تعمل ألجلهم ،وعدم احلكم

عليهم من خالل جتاوزات تصدر
عن قلة قليلة من عناصرها
الذين حنرص على حماسبتهم
وعدم التهاون معهم ،فاملناقبية
األمنية والعسكرية تأبى أن تفسد
االرتكابات التافهة اإلجنازات
الناصعة.بالتمين
والتضحيات
على املسؤولني املعنيني بإقرار
سلسلة الرتب والرواتب أن
يأخذوا باالعتبار أن العسكريني
يعملون بأوقات مضاعفة عن
سواهم ،وبظروف صعبة وخطرة
بعيدا من عائالتهم وال يتمتعون
بالعطل واألعياد إال ملاما ،ألنهم
معنيون باليقظة والسهر يف
سبيل مواجهة املخاطر لينعم أفراد
اجملتمع بالسالم والطمأنينة.
ويف اخلتام،أغادر مرتاح الضمري،
مطمئن البال إىل تسليم األمانة
إىل الصديق اللواء عماد ،وأنا
على ثقة بأنه سيكون على قدر
التحديات والصعوبات ،ملا لديه
من كفاءة وخربة واسعتني ،يف
اجملاالت كلها ،وملا يتمتع به من
الصفات احلميدة املميزة.

عثمان

ثم القى اللواء عثمان كلمة جاء
فيها « :بداية أريد أن أعرب عن
الشكر الكبري لفخامة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
واحلكومة على رأسها دولة
رئيس جملس الوزارء الشيخ
سعد احلريري ومعالي وزير
الداخلية والبلديات األستاذ نهاد
املشنوق على الثقة الكبرية اليت
أولوني إياها يف حتمل مسؤولية
ْ
املديرية العامة لقوى االمن
الداخلي.كما ال بد لي ومن باب
الوفاء والتقدير ،أن أقدم الشكر
الكبري حلضرة اللواء ابراهيم
بصبوص الذي حتمل مسؤولية
املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي لسنوات خلت ،ويف
أصعب الظروف تاركا بصمات
كبرية يف مسرية املؤسسة وال
سيما مكافحة الفساد ،كسابقة مل
تشهدها مؤسستنا يف تارخيها،
حبيث كان منوذجا للرئيس
املتعفف الذي مجع يف أسلوبه
بني احلزم واحملاسبة بالتوازي
من يستحق  ،فكان
مع مكافأة ْ
مثال القائد احلكيم الذي حيتذى
بشهادة مجيع اللبنانيني من دون
استثناء.ومن هنا أحرص بدوري
على متابعة املسرية للمضي

قدما باملؤسسة ،وأعدكم بأن
أحتمل كامل املسؤولية اليت
ستلقى على عاتقي يف قيادتي
هلذه املؤسسة العريقة ،خباصة
يف هذه املرحلة الدقيقة واحلرجة
اليت مير بها الوطن وما حييطه
من خماطر.حيضرني يف هذه
اللحظات ذكرى اللواء الشهيد
وسام احلسن الذي كان أول من
يستحق هذا املنصب كونه أخذ
على عاتقه مسؤولية حفظ أمن
هذا البلد العزيز ودرء األخطار
اليت تهدده من كل ناحية
وصوب ،ولقد عهدنا يف اللواء
الشهيد دوما اإلخالص والتفاني
واحلكمة والصرب ،حبيث بات
النموذج يف العطاء هلذه املؤسسة
وغريها من املؤسسات األمنية،
ولكن يد الغدر واإلرهاب شاءت
أن تكون أقوى منه وأرغمته على
دفع حياته مثنا لذلك ،فكان لزاما
علينا إكمال مسريته والسري على
خطاه ،ومن هنا أؤكد جمددا
على الثوابت التالية:اوال:متابعة
سياسة مكافحة الفساد ،وحماسبة
املرتكبني ،ومكافأة اجمللني بعيدا
عن أي حسابات أخرى.ثانيا:تطوير
وتنمية العالقة بني رجال قوى
واملواطنني
الداخلي
األمن
.ثالثا:العمل على االلتزام الكلي
واالبتعاد
باملناقبية العسكرية
ْ
عن احملسوبيات ،واالرتباطات
شعار
وجعل
السياسية،
املؤسسة العمل لكل لبنان من
دون متييز بني مواطن وآخر،

وحتدث وزير الداخلية والبلديات
املشتوق
نهاد
االستاذ
قال»:اريد ان اقول للواء
عثمان قبل ان اهنئه ،انه يرث
يف منصبه اثنني من الكبار.
يأخذ من اللواء بصبوص تفانيه
ونزاهته وصالبته وقدرته غري
الطبيعية على العمل ،ومالحقيت
له ومالحقته لي ليال نهارا يف
قضايا الناس وقضايا االرهاب
ومشاكله.
اجملتمع
وقضايا
واريده ايضا ال ان يأخذ منه مبدأ
الثواب والعقاب فقط ،بل ايضا
مبدأ الروية والتعقل والقرار
احلازم الذي ال عودة عنه امنا
بعد دراسة وتدقيق واثبات يريح
ضمريه فيه وال يرتك لواش او
ملغرض ان يقول ما قال او ان
خيربه ما اخربه .كما اريد ايضا
من اللواء اجلديد ان يأخذ ما ورثه
من اللواء الشهيد وسام احلسن،
وهي صفات ال انزعها عن اللواء
بصبوص ،ولكنين يف ذكرى
احلديث عن وسام رمحه اهلل اريد
من اللواء عثمان ان يأخذ منه
وطنيته وصربه وحلمه وقدرته
على االستيعاب الذي مل يسبقه
اليها احد ،مبن فيهم انا رغم انين
عاشرته سنوات وسنوات.واريده
ان يأخذ منه هذه املدرسة اليت
مل خترج شهداء فقط بل خرجت
ووضعت قواعد للعمل اجلاد
واملسؤول والصائب ،حبيث
ال يستطيع احد ان يتجاوز
كتابها».
وتابع« :ال اقول هذا من باب
االقرتاح وال من باب النصيحة،
بل ان اللواء عثمان قادر على
االثنني معا ،قادر على الوطنية
مبعناها الشامل وقادر على
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الصرب واملتابعة الدؤوبة ومبدأ
الثواب والعقاب وبهذا جيمع
بني صفات كبريين نودع
احدهما اليوم وودعنا سابقا
يف عملية ارهابية رفيقه اآلخر
اللواء احلسن ،هو قادر على
ذلك بذاكرته وتعبه .ميكنين
اليوم ان اتذكر انين اعرفه منذ
 25سنة عندما كان مالزما اول،
مررنا سوية بصعوبات ومشاكل
وجنازات وافراح وتعب وراحة
ومل نتخل كلينا عن الكتاب الذي
حفظناه والذي تعلمنا منه».
اضاف« :اقول هذا الكالم ،بعد
املشهد الذي رأيته يف حفل
التسليم والتسلم ،وانا اآلتي من
اجملتمع املدني .هناك كثريون
يعتربون ان قوى االمن الداخلي
مؤسسة متهالكة تعبة ،لكن هذا
االحتفال البسيط الذي رأيناه
مجيعا جاء ليؤكد على وجود
الدولة وعلى قدرة الدولة على
علم الدولة».
واعترب املشنوق «االهم اننا
يف بداية عهد جديد برئاسة
فخامة الرئيس العماد ميشال
عون الذي افتتح امس سلسلة
من التعيينات تؤكد على وجود
الدولة وتؤكد على وجود االمن،
سواء يف اجليش او يف قوى
االمن الداخلي او يف االمن
العام او يف االدارات القضائية
االخرى او يف اجلمارك او يف اي
مؤسسة اخرى .ان التعاون بني
الرئيس عون والرئيس احلريري
هو تعاون جدي وثابت ومتني
ومستمر خلدمة البلد والدولة
وفكرة الدولة ،وكالهما يقرأ يف
الكتاب نفسه هو كتاب الدولة
اليت انتم وانا ننتمي اليها
ومتمسكون مبؤسساتها ،وهنا
اريد ان اتوقف ولو للحظة عند ما
نقل عين امس يف جملس الوزراء
القول انه كالم غري دقيق وفيه
مبالغة».
وختم املشنوق موجها كالمه
اىل الضباط« :ان هذه النجوم
الالمعةعلى اكتافكم والعلم الذي
تسلمه اللواء عثمان قبل دقائق،
كل ذلك يؤكد ايضا وايضا بأن
مؤسسة قوى االمن الداخلي
هي مؤسسة من الدولة وناجحة
وثابتة وقادرة ايا كان املدير
العام .انها فرحة للدولة والوطن
وللعلم الذي تسلمه اللواء عثمان
من اللواء بصبوص وهو علم كل
اللبنانيني ومؤسسة قوى االمن
الداخلي هي منوذج يف اعني كل
اللبنانيني».
ويف اخلتام اقيم حفل كوكتيل
باملناسبة.
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لبنانيات

اعلن ترشيح فادي سعد يف البرتون

جعجع :لن نقبل اال بإجراء
االنتخابات واقرار قانون جديد
أعلن رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع من
معراب ترشيح الدكتور فادي
سعد للمقعد املاروني يف منطقة
البرتون ،يف حضور :األمينة
العامة للحزب شانتال سركيس،
األمني املساعد لشؤون اإلدارة
احملامي فادي ظريفه ،منسق
احلزب يف البرتون عصام
خوري ،مدير مستشفى تنورين
احلكومي الدكتور وليد حرب،
وحمازبني واهال.
اللبناني
النشيدين
بعد
والقواتي ،ألقى جعجع كلمة
قال فيها»:البرتون لن تتغري
وال القوات ستتغري ،فاللقاء
مع منطقة البرتون له نكهة
خاصة منذ الـ 1976إىل اليوم
املرحلة تغريت والظروف تغريت
ولكن البرتون مل تتغري وكذلك
القوات مل ولن تتغري ،البرتون
تظل البرتون «وقت السلم
اإليد لي بتعمر حننا ووقت
اخلطر قوات».
وأشار جعجع اىل أن «وجود
حكومة افضل من عدم وجودها،
فاملوازنة تدرس ألول مرة منذ
 12سنة ولن نقر املوازنة اال
مع االصالحات ،يليها قانون
اإلنتخاب ووجودنا اليوم يأتي
ضمن هذا السياق ألنه عاجال
أم آجال سنصل إىل قانون
إنتخابات».
ورأى أن «هناك حدين نعمل
ضمنهما يف موضوع االنتخابات،
فاألول اننا لن نقبل اال بإجراء
االنتخابات بينما احلد الثاني
هو اقرار قانون جديد ،فهذان
احلدان سيلتقيان وسنصل
اىل انتخابات نيابية جديدة،
وحنن ننظم أوضاعنا االنتخابية
الداخلية».
واوضح جعجع ان «النائب
انطوان زهرا متنى ترك الندوة
الربملانية إلفساح اجملال أمام
اجليل الشاب ،وحني اعلن زهرا
نيته عدم الرتشح بدأت اآللية
احلزبية الداخلية ملعرفة املرشح
البديل يف البرتون ،وقد دعت
الستشارات
العامة
االمانة
رمسية حبيث حصلت مناقشة
بالعمق يف اهليئة التنفيذية،
وحصل شبه امجاع على رأي
االستشارات».
واذ أعلن ان «اهليئة التنفيذية
يف القوات اختذت قرارها
برتشيح الدكتور فادي سعد يف
البرتون» ،أكد جعجع انه «بدءا
من هذه اللحظة بدأت احلملة
اإلنتخابية يف البرتون وقد
انتهى دورنا وبدأ دوركم».

سعد

ثم القى سعد كلمة قال فيها:
«بقدر ما حاولت إخفاء رهبة هذا
املوقف اليوم ،رهبة املسؤولية
امللقاة على كتفي وأكتافكم،
مل أجنح بذلك ،لذا أود بداية
أن أشكر رئيس احلزب واهليئة

جعجع
التنفيذية على الثقة اليت
منحوني إياها برتشيحي عن
املقعد النيابي يف البرتون،
هذه الثقة اليت سوف حتملين
مسؤولية كبرية اليت ال نستطيع
إال أن نكون على مستواها ،كما
أوجه شكرا خاصا اىل رفيقنا
النائب انطوان زهرا على كل
تعبه وتضحياته ،فأنا مواكب له
منذ البداية وأعرف الصعوبات
اليت واجهته كل الوقت منذ
تسلم مقعد نيابي يف منطقة
حمرومة تارخييا ،تفتقر اىل
اإلمناء والبنى التحتية ،يف ظل
وضع سياسي حمتدم ،ويف
ظروف امنية خطرية كانت فيها
االغتياالت اخلبز اليومي ،وكانت
القوات يف بداية عودتها اىل
الساحة السياسية واحلكيم
كان ال يزال يف املعتقل،
وبالرغم من كل هذه الصعوبات
استطاع رفيقنا طوني ملء
فراغات عديدة على املستويني
السياسي واالمنائي دون شك،
وشكل ظاهرة إعالمية وعرب خري
تعبري عن مواقف احلزب على
املستويات كافة وعلى كل
املنابر».
أضاف« :أريد أن أشكر أيضا
كل الرفاق الذين مسوني
خالل االستشارات لكي أكون
أحد ممثلي احلزب يف الندوة
الربملانية ،وأريد أن أشكر
حتديدا الرفاق الذين مل يسموني
ألنهم عربوا عن رأيهم بصورة
حضارية وأظهروا صورة بهية
عن الدميقراطية والتنوع داخل
حزبنا الذي جيسد قضية تارخيية
ال جيب وال يف أي حلظة أن
تغيب عن بالنا ،ويف احملصلة
ان التنوع يف اآلراء واالختالف
بدون خالف هما دليل صحة
وعافية وعالمة فارقة متيز
القوات اللبنانية عن االحزاب
التقليدية املعلبة والشمولية،
كما أشكر كل الرفاق احلاضرين
معنا اليوم الذين تكبدوا عناء
اجمليء من بعيد ،واشكر أيضا
الذين مل يتمكنوا من أن يكونوا
معنا اليوم ولكنهم حاضرون
وجاهزون لنخوض سويا هذه
املعركة االنتخابية».

وتوجه اىل جعجع قائال»:بامسي
وباسم رفاقي يف البرتون أقول
ان البرتون كالعادة لن تكون
إال عند حسن ظنك ،فالبرتون
مل تقصر وال مرة يف تقديم
الغالي والرخيص يف سبيل
القضية ،ففي كل املراحل مل
تبخل ال بالعرق وال بالدم وال
بالتضحيات كي حتافظ على
لبنان الذي نعرفه وحتى ال تسمح
ألحد تشويه صورته وحتويله
اىل كيان هجني ،ال يشبهنا وال
يشبه تضحيات الذين سبقونا،
وال طموحات االجيال اليت
ستأتي من بعدنا».
واضاف سعد« :ال اعترب نفسي
مرشح عائليت أو ضيعيت أو
مرشح وسط البرتون ،أنا أعترب
نفسي أنين أمثل وأمحل هم كل
برتوني شريف مؤمن مبمارسة
سياسية وإمنائية متطورة بعيدة
عن املمارسة التقليدية ،وأعترب
أنين أمثل كل مؤمن مبشروع
القوات اللبنانية وصوال اىل
حتقيق كل أهدافنا على مستوى
البرتون وعلى مساحة الوطن».
وأشار اىل «أننا سنخوض
االنتخابات وفق برنامج واضح
الناس
ينتخبنا
ومفصل،
وحياسبوننا على اساسه ،فغدا
يا رفاق هو نهار جديد ،سوف
نشمر عن سواعدنا صغارا
وكبارا ،نساء ورجاال من الساحل
والوسط واجلرد ،يد واحدة
ورؤية موحدة وفق برنامج واحد
سوف نقدمه ألهلنا يف البرتون
وسوف نعمل بدون تعب أو
كلل لتحقيق كل احالمنا ،فمعا
يا رفاق قادرون على حتويل
البرتون اىل منطقة منوذجية
يتحد فيها السياسة واالمناء
والتنظيم».
وختم سعد« :هذه املنطقة
الصامدة اليت متثل حبكم موقعها
التارخيي واجلغرايف بوابة الشمال
وبوابة جبل لبنان تستحق منا كل
التضحيات الالزمة حتى تستعيد
موقعها على اخلريطة سواء يف
التاريخ او يف اجلغرافيا ،وال
تنسوا أخريا أننا وقت السلم
حنن اليد اليت تبين ووقت اخلطر
أكيد قوات».

اللجان تقر مشروع السلسة

كنعان :حرصنا أال تطال الضرائب املواطن العادي

بعد انتهاء جلسة اللجان
رئيس
صرح
املشرتكة
ّ
جلنة املال واملوازنة النائب
ابراهيم كنعان فقال « أجنزت
املشرتكة
النيابية
اللجان
برئاسة نائب رئيس اجمللس
النيابي فريد مكاري سلسلة
الرتب والرواتب وااليرادات
واإلصالحات  .وكانت اللجان
قد تابعت على مدى  3أيام
دراسة ومناقشة وإقرار بنود
السلسلة كما بنود اإليرادات
والبنود اإلصالحية.
وقد اقرت املادة  3املتعلقة
باملبالغ املقبوضة كسلفة عن
بدل غالء املعيشة واملادة
 23املتعلقة بدور املعلمني
والعطلة القضائية بشهر لكل
سنة حيددها جملس القضاء
األعلى .وظلت املواد اليت
وافقت عليها اهليئة العامة
كما هي .كما وافقت اللجان
على املادة  27املتعلقة بالعمل
اإلضايف و 28و 29املتعلقة
حبق عائلة املوظف املتويف
بالتقاعد .والغيت  30وأقرت
 31و 32و 33و 24و 26معدلة
و 37و.38
مشروع
اللجان
ودرست
القانون  10415املتعلق بتمويل
السسلة فأقرت املواد املعلقة
والسادسة
معدلة
األوىل
معدلة والسابعة معلقة لتبت
يف اهليئة العامة .كما اقرت
املادة  13كما عدلتها اإلدارة
والعدل.
«انوه بإدارة
كنعان
أضاف
ّ
دولة الرئيس فريد مكاري
النه لوال هذه اإلدارة على
مدى األيام املاضية ملا
وصلنا اىل هنا .وعلى صعيد
فقد
العسكريني،
سلسلة
متت زيادة درجة للرتباء بعد
جلسة االمس ،وحصل تصحيح
تقين ومادي نتجت عنه هذه
الزيادة ،وحلقت زيادة باجلنود
ووصل املعاش اىل  988الف،
صعودًا اىل اعلى اهلرم».
اما بالنسبة اىل اإلداريني،
فقد اعطوا درجتني  ،وحصل
تصحيح مادي للجداول مبا
خيص الفئة الثانية ،وبقيت
األرقام والرواتب كما مت
اقراره باألمس.
وعلى صعيد املعلمني ،فقد
استفادوا من  3درجات على
الثانوي،
التعليم
مستوى
إلزالة
تعديالت
وحصلت
اخللل التشريعي الذي كان
يلحق بالتعليم األساسي ما
قبل ال 2010مقارنة مبا بعد
ال.2010
على صعيد كلفة السلسلة،
فقد مت االلتزام مبا اقرته الكتل
وجاءت الكلفة اقل من 1200
مليار بقليل .والكلفة هي
نفسها اليت وضعتهاها احلكومة
يف صلب مشروع املوازنة
كمادة قانونية ،وهناك احرتام
للتوازن وللسقف املالي الذي
حبث مرارًا وتكرارًا يف احلكومة
واللجان.
ويف مقابل احلرص على
السلسلة ،كان هناك حرص
على ان ال تطال الضرائب

كنعان
املواطن العادي .وال ميكن
القول اننا نريد السلسلة وال
نريد اإليرادات ،الن كلفة
ال 1200مليار ليست سهلة،
وحتتاج اىل إصالحات ،وهذه
وقتًا.
تتطلب
االصالحات
والعهد هو عهد اإلصالح
وقد بدأت اخلطوات على هذا
الصعيد ،ولكن متويل السلسلة
حيتاج اىل خطوات سريعة .وما
وصلنا اليه هو:
بعدما اقرتحت احلكومة زيادة
ال tvaاىل  ،%15اقرت
زيادة  %1فقط لتصبح .%11
وقد الغيت ال %15على
القريدس والسلمون واملراكب
وسوى ذلك.

االصالحات

اقرت كل اإلصالحات اليت
كانت واردة ،وسيحصل مسح
شامل لفرتة  6اشهر او سنة
قبل حصول ان تعاقد ،الن
التخمة يف التعاقد ،بينما املالك
شاغرًا ،وذلك جراء التنفيعات
احلاصلة ،ما يتطلب ضبطًا،
وقد وضع حد لذلك ،من خالل
املسح الذي يراعي الكفاءات
واحلاجة الفعلية ،ودخلنا يف
الدوام الرمسي ونظام التقاعد
والصرف من اخلدمة.
وستكون هناك بنود إصالحية
نناقشها يف جلنة املال
واملوازنة ،وما حصل اليوم
ليس مثاليًا ،وليس كل ما
يطلبه أصحاب احلقوق من
اداريني ومعلمني وعسكر .وما
توصلنا اليه اليوم ،وأمتنى ان
يقر كما هو ،بدون االلتفاف

عليه ،هو احلد األقصى راهنا،
واملطلوب التعاون والسري
باإلصالح املطلوب.
وكان وزير الرتبية والتعليم
العالي مروان محادة غادر
يف وقت سابق جلسة اللجان
املشرتكة احتجاجًا على اعطاء
األساتذة فقط  3درجات.
وأشار اىل أن «السلسلة
منصفة لالداريني والعسكريني
لكنها تهمش االساتذة يف كل
املراحل لذلك تركت اجللسة
وامتنى عدم الوصول اىل
تعطيل العام الدراسي».
واعرتض النائب سامي اجلميل
وأعضاء كتلة حزب «الكتائب»
على زيادة الضرائب الواردة
بالكامل وطالبوا بتدوين هذا
االعرتاض يف حمضر اجللسة.
وقال اجلميل «رفضنا كل
االيرادات املطروحة اليوم،
هناك سلسلة جيب ان متول،
وكلنا مع متويلها وحقوق
جيب ان تعطى وسنصوت مع
اعطائها».
واضاف« :اما التمويل فهناك
خياران :االول ان نذهب اىل
االوادم واملؤسسات اليت
تدفع رسومها واىل الطبقات
الفقرية واملواطن الذي يعمل
ليعيش بكرامة وتزيد من ازمته
وهذا ما يناقش».
وتابع« :واخليار الثاني :ان
نذهب اىل من يدمر الدولة
باهلدر والفساد ،مشريا اىل
«تقرير يتحدث عن  2,4مليار
دوالر تهرب من الضرائب،
هذا من دون ان نتحدث عن
اجلمارك والكهرباء وكل ما
حيصل يف املطار واملرفأ ،فقط
نتحدث عن التهرب الضرييب,
مل نتحدث عن املناقصات
والنفايات واالبنية املستأجرة
واملساعدات مبئات ماليني
الدوالرات سنويا جلمعيات
تابعة لنافذين ومسؤولني
واحزاب بالدولة ،وكل هذا
ممنوع االقرتاب منه ،بل من
املؤسسات اليت تصرح عن
امواهلا وارباحها ,وما حيصل
من جرمية حبق املواطن ،وهو
حتصني ملنظومة الفساد ،ولكن
حنن سنصوت على السلسلة
وسنرفض االيرادات».

رئيس اجلمهورية اطلع من اصحاب
احلقوق يف وسط بريوت على مطالبهم
استقبل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون بعد ظهر امس
االول اخلميس يف قصر بعبدا،
وفدا من «جتمع اصحاب احلقوق
يف وسط بريوت التجاري»
برئاسة ريا الداعوق ،قدم له
مذكرة مبطالب أعضاء التجمع
أبرزها «تعيني احد املختصني
لالطالع على ملف اصحاب
احلقوق ودراسة احللول املقرتحة
الجياد احلل العادل هلم ،وانشاء
جلنة مشرتكة من ممثلي الدولة
واصحاب احلقوق ملراقبة اعمال

وتصرفات جملس ادارة شركة
سوليدير واملشاريع اليت تقوم
بها».
واقرتح الوفد مشروع حل
للخالف القائم بني اصحاب
احلقوق والشركة يقوم على
بندين« :اعادة احلق عينا على
اسس علمية وموضوعية ،ومبدأ
التعويض عن الضرر املتمادي
منذ  25سنة تقريبا والتعويض
للبناء».
ووعد الرئيس عون الوفد بدرس
مطالبه مع املراجع املعنية.
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لبنانيات

تسليم وتسلم يف قيادة اجليش

عون :سأعمل لتبقى املؤسسة الضمانة حلماية وحدة لبنان
قهوجي :واثق ان القيادة ستكون يف يد أمينة
اقيم قبل ظهر امس االول
اخلميس ،يف الريزة ،احتفال
تسليم وتسلم قيادة اجليش
بني العماد جان قهوجي
والعماد جوزاف عون ،حضره
رئيس األركان اللواء الركن
حامت مالك وأعضاء اجمللس
العسكري ،وأركان القيادة
ورؤساء األجهزة التابعة لوزارة
الدفاع الوطين ،وقادة الوحدات
الكربى يف اجليش.
وبعد انتهاء مراسم التسليم
والتسلم وإعالن العماد عون
عبارة «اجليش بقيادتي» ،جرى
عرض التحية من قبل الوحدات
املشاركة باالحتفال ،ثم انتقل
اجلميع إىل مقصف القيادة.

الوزير حمادة

قهوجي

وألقى العماد قهوجي كلمة
قال فيها« :كان أحب إىل
قليب لو أتاحت لي الظروف أن
أسلم سدة قيادة اجليش إىل
سواي قبل سنوات ،أما وقد
شاءت تلك الظروف أن أبقى
يف موقع املسؤولية يف مرحلة
شديدة اخلطورة والتعقيد ،وأن
ننجح معا يف القيام بالواجبات
املنوطة بنا ،فذلك يشعرني
مبلء الرضى والثقة ،الرضى
ألنين وبتواضع أقول ،استطعت
وبالتعاون مع أركان القيادة
وبفضل تضحيات الشهداء
وجهود كل ضابط وجندي،
أن حنافظ على متاسك اجليش
وأن يقوم بدوره اإلنقاذي يف
محاية البالد وصون وحدتها
وسيادتها واستقرارها ،سواء
من خطر املوجات اإلرهابية على
احلدود الشرقية والشمالية أو
خطر العدو اإلسرائيلي جنوبا،
أو من خماطر تدحرج كرة النار
اإلقليمية إىل داخل الوطن».
اضاف« :أما الثقة اليت
تتملكين ،فهي أن أمانة قيادة
اجليش ومنذ هذه اللحظة،
ستكون يف عهدتكم أيها
العزيز العماد جوزاف عون،
وستكون حكما يف يد أمينة،
ملا عرفت فيكم من تبصر
وشجاعة وإقدام ،وعلم وخربة
وثقافة عالية ،وقبل كل شيء
من التزام ومناقبية وتفان
يف أداء املسؤولية والواجب.
أستودعكم اليوم هذه العائلة
العسكرية الكربى ،اليت أمضيت
يف كنفها أكثر من أربعة عقود
حبلوها ومرها ،فأيقنت حبكم
التجربة على أرض الواقع ،أنها
قلعة وطنية عصية على الرياح،
وأنها مدرسة وطنية وأخالقية
ال خترتق .أستودعكم املؤسسة
شهدائها
وإرث
بإجنازاتها
وجرحاها ،وتضحيات بعض
عسكرييها الذين ال يزالون قيد
االختطاف .فتحية إكبار وإجالل
إىل هؤالء الرجال األبطال.
ملواصلة
إياها
أستودعكم
العمل الدؤوب على تعزيز
قدراتها العسكرية بالتعاون مع

محادة انسحب من جلسة درس السلسلة
احتجاجا على ما وصفه بعدم إنصاف املعلمني

مراسم التسلم والتسليم
كل شقيق وصديق ،وباحلفاظ
على كرامات ضباطها وجنودها
وحياتهم االجتماعية واملعيشية
الالئقة».
وتابع« :أدرك أنه ال يزال
هناك الكثري من العمل لتطوير
املؤسسة ،وأنه ال يزال الكثري
من املهمات الدفاعية واألمنية
الدقيقة اليت تنتظرها يف مقبل
األيام ،لكين على ثقة تامة
بقدرة املؤسسة على مواجهة
األخطار والتحديات ،وبقدرتكم
شخصيا على قيادتها بكفاءة
عالية يف ظل عهد جديد على
رأسه فخامة الرئيس العماد
ميشال عون ،الذي يدرك
متاما وطنية هذه املؤسسة،
وسيستمر يف رعايتها اىل أبعد
احلدود ،لتبقى دائما على قدر
آمال الدولة واملواطنني».
وختم« :إن إخالصي هلذه
املؤسسة اليت أغادرها اليوم
حضورا ال عقال وفكرا ،سيبقى
نابضا يف قليب ووجداني ،فال
تبخلوا بطلب أي نصيحة أو
مشورة ،وثقوا بأني سأكون
إىل جانبكم يف كل ما حتتاجون
إليه .وفقكم اهلل يف حتمل هذه
املسؤولية النبيلة ،لتبقى راية
اجليش شاخمة عزيزة ،يف كنف
وطن سيد حر مستقل».

عون

ثم القى عون كلمة قال فيها:
«ان أتوىل سدة قيادة اجليش
ويف هذه املرحلة بالتحديد،
فهذا عنوان ثقة من فخامة
العماد
اجلمهورية
رئيس
ميشال عون ،ومن مقام جملس
الوزراء ،وهذا ما يضاعف من
مسؤولييت يف مرحلة ال تزال
مثقلة باألخطار والتحديات .وأن
أتوىل هذه املسؤولية خلفا لكم
حضرة العماد جان قهوجي،
فهذا ما يشعرني باملزيد من
االطمئنان ويسهل علي القيام
بواجباتي جتاه اجليش والوطن،
فالثوابت راسخة والنهج واضح
مستقيم ،والبنيان العسكري
متماسك وقائم على الصخر.

ذلك كله مل يكن ليتحقق لوال
حمبتكم هذه املؤسسة وتفانيكم
يف خدمتها ،ولوال صواب
بصريتكم،
ووسع
رؤيتكم
وصربكم الالحمدود على مواجهة
املصاعب .فألف شكر لكم
حضرة العماد وألركان القيادة
وجلميع الضباط والعسكريني
الذين كانوا إىل جانبكم طوال
املرحلة السابقة».
اضاف« :إن العطاء والتجدد
يف احلياة العسكرية ،هما عملية
مستمرة ال ميكن أن تتوقف يف
أي حال من األحوال ،فجيل
يسلم الشعلة إىل جيل ،وقائد
يسلم األمانة إىل قائد ،واألهم
من ذلك كله ،أن يراكم اخللف
على ما بناه السلف من إجنازات،
وأن يسعى دائما إىل التطوير
والتحديث يف إطار احلفاظ
على الثوابت واملبادئ والقيم
العسكرية اليت تعترب مبنزلة
البوصلة اليت توجه اجليش حنو
حتقيق أهدافه املنشودة .من
هنا ،ومن هذه اللحظة اليت
جتدد فيها املؤسسة العسكرية
ديناميتها أعدكم وأعد أبناء
املؤسسة والوطن باآلتي:
 أن أعمل كل ما بوسعي لتبقىهذه املؤسسة الضمانة األكيدة
حلماية وحدة لبنان واحلفاظ
على سيادته واستقالله وكرامة
شعبه.
 أن أسعى بكل ما أوتيت منجهد وخربة ومعرفة الستكمال
ما بدأمت على صعيد تطوير
قدراتها ،عديدا وعتادا وسالحا
وتدريبا ،لتكون جاهزة يف أي
ظرف من الظروف للدفاع عن
لبنان يف مواجهة أعداء الوطن
ويف مقدمهم العدو اإلسرائيلي
على احلدود اجلنوبية واإلرهاب
وخالياه على احلدود الشرقية
ويف أي منطقة من مناطق
الوطن».
وتابع« :أن أحافظ على
مكانتها املؤسساتية ،كنموذج
رائد للعمل املؤسساتي يف
الدولة ،جلهة تطبيق معايري
الكفاءة والنزاهة واالستقامة

التطويع
يف
والشفافية،
والتشكيالت
والرتقيات
وإدارة املال العام وحتصني
أفرادها على املستويني املهين
واألخالقي ،يف مقابل السهر
على تأمني احلماية االجتماعية
هلم وألفراد عائالتهم ،وحياة
معيشية كرمية تليق جبهودهم
وتضحياتهم.
 أن أحافظ على ثقة املواطننيباجليش ،مجيع املواطنني ،على
اختالف انتماءاتهم وأطيافهم
ومناطقهم.
 أن تستمر مؤسسة اجليش وفيةلتضحيات الشهداء واملصابني
وعائالتهم ،وأن تبذل أقصى
اجلهود وبكل الوسائل املمكنة
لتحرير العسكريني املخطوفني
لدى التنظيمات اإلرهابية.
 أن أسهر على بقاءاملؤسسة ،حمصنة من مسوم
الغرائز الطائفية واملذهبية
واملناطقية».
وختم عون« :إن إجنازاتكم
الكبرية على الصعيدين الوطين
والعسكري ،يف مرحلة عانى
لبنان فيها ما عاناه ،من
انقسامات وجتاذبات ،وهجمات
شرسة من قبل التنظيمات
االرهابية على احلدود الشرقية،
وشبكاتها وخالياها يف الداخل،
هذه االجنازات ستبقى حمفورة
يف ذاكرة اجليش ،وستبقى
دليال لنا ملتابعة املسرية خبطى
واثقة ،عنوانها اإلميان بلبنان،
واإلصرار
الصمود
وإرادة
على النجاح يف خضم احملن
فكل
القاسية.
والتجارب
التقدير ملا أجنزمت ،وأخلص
التمنيات لكم بالتوفيق يف
حياتكم العامة ،وكونوا على
ثقة بأن املؤسسة ستبقى بيتكم
الثاني الذي ترتاحون إليه ،بيت
الكرامة الوطنية ،بيت الشرف
والتضحية والوفاء».
وبعد انتهاء االحتفال وضع
العماد عون إكليال من الزهر
على نصب شهداء اجليش يف
وزارة الدفاع الوطين ،تكرميا
ألرواحهم الطاهرة.

انسحب وزير الرتبية والتعليم
العالي مروان محادة من جلسة
اللجان املشرتكة لدرس سلسلة
الرتب والرواتب ،احتجاجا على
ما وصفه ب «عدم إنصاف
املعلمني».
وقال محادة« :أكرر اعتزازي
بكل معلم ،رمبا كانت السلسلة
واالسالك
لالدارة
منصفة
العسكرية ،ولكن من غري
املقبول تهميش االستاذ يف
كل املراحل ،وتركه على االقل
من دون هذه اهلوامش ،اليت
كان يتمتع بها».
أضاف« :لبنان أمن وإدارة،
ولكن أيضا علم ،واليوم عيد

املعلم ،وغدا عيد األجبدية،
وحنن اليوم دون هذين
العيدين ،فرتكت اجللسة».
وتابع الوزير محادة يقول:
«أنا مع إعطاء الرتباء واجلنود
أكثر مما يستحقون ،ورؤساء
وننسى
يعطون،
األسالك
«املعرت» ،واملعلم «معرت»
أيضا .أنا مع املعلمني،
وسأدافع عن السلسلة وعن
املعلم ،وآمل من املعلمني أال
يطريوا السلسلة ،كما طارت
منذ  4سنوات ,واليوم ،ال
مفعول رجعيا ،وأمتنى على
اهليئة العامة أن تعيد النظر
مبطالب املعلمني».

وزارة اخلارجية :حرب يعمل كعادته
على فربكة قصة خيالية يف السياسة
لالستفادة اإلنتخابية

صدر عن وزارة اخلارجية
واملغرتبني البيان اآلتي« :من
الواضح أن النائب بطرس حرب
يعمل كعادته على فربكة قصة
خيالية يف السياسة لالستفادة
اإلنتخابية ،وذلك حول طلبه
احلصول على جواز سفر من
وزارة اخلارجية ،وهو األمر الذي
تطبقه الوزارة على مجيع النواب
حبسب املرسوم رقم ،4780
واملذكرة اإلدارية الصادرة
بتاريخ  2015/4/1اليت تنص
على طلب إفادة من أمني عام
جملس النواب ،وهو ما يقدمه
النواب كافة دون استثناء ،إال
إذا اعترب أحدهم نفسه خمتلفا
عنهم.
ومل يسبق أن حصل أي
إشكال مع أي من النواب

الذين استحصلوا على جوازات
سفرهم بشكل عادي من دون
إستنسابات «ديبلوماسية» ألي
منهم ،ودون أي تدخل أو حتى
احلاجة ملوافقة أو توقيع أو حتى
علم الوزير بكل هذه املعامالت
اإلدارية اليت ال يفرتض به
التلهي بها ،أو بهكذا متاهات
صغرية مفتعلة ،ما دام تطبيق
املرسوم يتم العمل به حبسب
األصول.
إن احرتام حق الرأي العام
باملعرفة هو ما أوجب صدور
هذا التوضيح ،وإال ملا استأهل
األمر هذه السطور القليلة ،اليت
نعتذر من الناس عن إهلائهم
بها ،والتوقف عند هذا احلد،
يف الوقت الذي نعمل معهم
على ما هو مفيد هلم وللبلد».

الرياشي استقبل السفري
االيطالي وجورجينا رزق
إستقبل وزير االعالم ملحم
الرياشي بعد ظهر امس االول
يف مكتبه يف الوزارة ،السفري
االيطالي ماسيمو ماروتي وجرى
البحث يف شؤون عامة تهم

لبنان وتطوير االعالم فيه.
كما التقى الرياشي ملكة مجال
الكون السابقة جورجينا رزق،
ومت التداول يف الشؤون
االعالمية ومحاية آداب املهنة.
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استقبل وفودا من اللقاء الروحي العكاري ورؤساء احتادات البلديات ومستثمرين

احلريري :مستمرون يف اختاذ كل اخلطوات
إلنقاذ البلد

أبدى رئيس جملس الوزراء
سعد احلريري ارتياحه «لألجواء
يف
السائدة
السياسية
البالد» ،وقال« :لقد ساهمنا
مساهمة فعالة يف نقل لبنان
من مرحلة االنقسام السياسي
إىل مرحلة جديدة من التفاهم
واالستقرار ،وسنستمر يف
اختاذ كل اخلطوات الالزمة
إلنقاذ البلد من املشاكل
والتحديات اليت يواجهها».
استقبل الرئيس احلريري،
مساء امس االول يف السراي
احلكومي ،وفدا من اللقاء
الروحي العكاري ،ضم كال
من الشيخ زيد زكريا بكار،
اخلورأسقف الياس جرجس،
الشيخ حسن حامد ،األب
ميشال بردقان ،األب نايف
أسطفان ،األب ميشال عبود،
الشيخ مالك اجلديدة ،األستاذ
أمحد اهلضام والشيخ فواز
احلولي.
وقال خالل اللقاء« :إن لعكار
مكانة خاصة عندي ،واحلكومة
ستولي هذه املنطقة اهتماما
استثنائيا».
وكشف النقاب عن أن
«جملس الوزراء سيعقد جلسة
خاصة قريبا يف عكار ملناقشة
وإقرار املشاريع اليت حتتاجها
هذه املنطقة العزيزة على
قليب ،وسنفعل ما بوسعنا
لتأمني التمويل الالزم هلذه
املشاريع».
وتابع« :إن عكار جتسد منوذجا
للعيش املشرتك واالعتدال
والوطنية ،وهي أكثر منطقة
من لبنان رفدت اجليش
بشبابها،
األمنية
وقوى
وكانت السباقة يف التحرك
يوم جرمية اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق احلريري».
من جهته ،حتدث مطران عكار
باسيليوس منصور على األثر
باسم اللقاء ،فقال« :حبثنا مع
الرئيس احلريري يف اهلموم
العكارية .ويف كل مرة نلتقي
معه نتأكد أن عكار على قائمة
أولوياته ،فهو يتذكر عكار
بكل اهتمام وفرح ،وهو اعترب
أن أبناء عكار يقدمون إىل
البلد الكثري من التضحيات
من اللحم احلي .وحنن نشكره
على هذا اللقاء».

رؤساء اتحادات بلديات لبنان

وكان الرئيس احلريري قد
استقبل وفدا من رؤساء
احتادات البلديات يف لبنان،
حبضور مستشاره للشؤون
فواز،
فادي
اإلمنائية
واستمع جلملة من مطالبهم،
أبرزها املطالبة باإلفراج عن
عائدات البلديات وتعديل
قانون البلديات وإنشاء جتمع
احتادات البلديات يف لبنان،
إضافة إىل موضوع النفايات.
وقد أبلغ الرئيس احلريري
الوفد اهتمام احلكومة مبطالبه

بري ترأس اجتماع مكتب اجمللس

مكاري :جلسة تشريعية يف  15اجلاري

بري مرتئسا االجتماع

الحريري مستقبال وفد اللقاء الروحي العكاري
ووعد بدراستها ،وطالب
الوفد بتقديم أفكار ومقرتحات
حمددة عن هذه املطالب
ليصار إىل صياغتها والعمل
على تنفيذ املمكن منها.
وأشار الرئيس احلريري إىل
أن «احلكومة تدرس اخلطة
احلكومية ملعاجلة النفايات يف
كل لبنان .وبعد إقرار هذه
اخلطة ،لن تسمح بأن تكون
هناك أي مطامر غري صحية».
بعد اللقاء ،حتدث باسم الوفد
رئيس احتاد بلديات الضنية
حممد سعدية ،فأوضح أن
«البحث تركز حول موضوع
عائدات البلديات ،ال سيما من
اخللوي ،واإلشكالية املوجودة
حاليا بني وزراتي الداخلية
واالتصاالت .وقد اتصل
الرئيس احلريري مباشرة
بوزير الداخلية نهاد املشنوق،
ووعدنا مبتابعة هذا املوضوع
بني وزيري الداخلية واملالية
حلل هذه املشكلة».
أضاف« :كما حبثنا يف مسألة
إنشاء جتمع احتادات البلديات
يف لبنان ،الذي يفرتض أن
يشكل حلقة ضغط للمراجعة
يف حقوق البلديات وميثل
كل أمور البلديات وشجونها.
موضوع
عرضنا
وكذلك،
الالمركزية اإلدارية وضرورة
إشراك البلديات يف العديد
من القرارات ،ال سيما تلك
املتعلقة باإلمناء يف كل
املناطق».
وتابع« :كان الرئيس احلريري
أكثر من متجاوب جتاه كل
هذه املطالب ،وتبنى كل
هذه األفكار ووعد بإجياد
اآلليات الالزمة حلل كل هذه
املواضيع».

رؤساء بلديات عكار

الرئيس
التقى
وكذلك،
احلريري وفدا من رؤساء
بلديات عكار وفاعليات عكارية
برئاسة الشيخ زيد بكار
زكريا ،وعرض معه موضوع
تصريف موسم البطاطا يف
عكار ومطالب إمنائية عائدة

للمنطقة.
وخالل اللقاء ،أجرى الرئيس
احلريري اتصاال بوزير الزراعة
غازي زعيرت طالبا منه
«االهتمام بتصريف حمصول
البطاطا واختاذ اإلجراءات
الالزمة لذلك».
من جهته ،قال الشيخ زكريا
بعد اللقاء« :تشرفنا بلقاء
الرئيس احلريري للمطالبة حبل
ملشكلة تصريف موسم البطاطا
وإقرار مرسوم يقضي برتقية
عدد من عناصر قوى األمن
الداخلي من رتبة مؤهل أول
إىل ضابط ،وهذا املشروع هو
يف األصل قيد الدرس ،وقد
حصلنا على أمل من دولته
بتسريع إقرار هذا املشروع
وإنصاف الذين تقدموا إىل
االمتحانات وفازوا وينتظرون
إقرار هذا املرسوم».

وفد من املستثمرين

بعد ذلك ،استقبل احلريري
عددا من أصحاب املشاريع
االستثمارية ،اليت أخضعت
لقانون تشجيع االستثمارات
يف لبنان رقم  ،360حبضور
رئيس جملس إدارة املؤسسة
العامة لتشجيع االستثمارات
يف لبنان املهندس نبيل
عيتاني واملستشار االمنائي
األستاذ فادي فواز.
وحضر أصحاب أو ممثلون
عن املشاريع التالية السادة:
مشروع
أصبهان
ليلى
كمبنسكي -السمرالند ،فرج
اهلل كفوري مشروع كفوري
للحديد ،جالل اهلوى مشروع
هوا تشيكن ،ناثر عوجي
فندق اهليلتون ،عبد اهلل
رزق مشروع غالس باك،
رميون جورج ضاهر مشروع
 ،Utrixعبد الرزاق يوسف
عبد اهلل مشروع Arwan
Pharmaceutical
 ،industriesبرنارد تنوري
مشروع Benta Pharma
 ،Industriesغابي أبو
شديد مشروع Advanced
،Plastic
Industry

مشروع
ضاهر
ميشال
 ،Master Chipsسليم
غريب مشروع ،Algorithm
رمزي اجلبيلي مشروع جبيلي،
غابي بطرس مشروع Wilco
 ،PMالياس دانيال مشروع
 ،Castaniaوحممد الرفاعي
مشروع .Alrifai
وخالل اللقاء ،شرح عيتاني يف
مداخلة قدمها واقع االستثمار
يف لبنان ،مستعرضا مع
املستثمرين مراحل انشاء
املشاريع وانطالقتها .وأعلن
أنه« ،منذ بدء العمل بقانون
تشجيع االستثمار منحت 50
مشروعا احلوافز والتسهيالت
املنصوص عنها يف القانون
بقيمة استثمارية ختطت 1,7
مليار دوالر أمريكي ،ووفرت
أكثر من  7آالف فرصة عمل
مباشرة و 10آالف فرصة عمل
غري مباشرة.
ومتنى أصحاب املشاريع،
ومع االنطالقة اجلديدة للبنان
واحلكومة اليت اختذت على
عاتقها تسهيل بيئة العمل
دور
وتعزيز
االقتصادي
القطاعات اإلنتاجية« ،اختاذ
بعض اإلجراءات اليت من
شأنها تطوير بيئة األعمال
وتوفري
االنتاج
ومحاية
الطاقة ،مما يساهم يف زيادة
فعالية منافستهم يف األسواق
العاملية واحملافظة على بيئة
جذابة لالستثمار».
وأملوا يف «أن توفر املرحلة
املقبلة مناخا مؤاتيا لتكبري حجم
األعمال وإرساء استثمارات
جديدة».
من ناحيته ،أكد احلريري
قطاع
دعم
«ضرورة
األعمال» ،واعدا ب»دعم اكرب
للمستثمرين ،لبنانيني كانوا
أو أجانب».
وذكر أن «هذا االجتماع هو
األول ضمن سلسلة من
االجتماعات التنسيقية مع
أصحاب املشاريع من كل
القطاعات االنتاجية بهدف
دعم بيئة األعمال يف لبنان
وحتسينها».

ترأس رئيس جملس النواب نبيه
بري بعد ظهر امس االول ،يف
عني التينة ،اجتماع هيئة مكتب
اجمللس حبضور نائب الرئيس
فريد مكاري والنواب :وائل
ابو فاعور ،امحد فتفت ،انطوان
زهرا ،سريج طورسركيسيان
واالمني العام للمجلس عدنان
ضاهر واملدير العام حممد
موسى.
بعد االجتماع قال مكاري :عقد
مكتب اجمللس جلسة برئاسة
دولة الرئيس بري ومتت
املوافقة على بنود جدول
االعمال ،وسيدعو دولته اىل
جلسة عامة يف  15اجلاري.
وردا على سؤال حول جدول
االعمال قال« :هناك بنود عديدة
منها مشاريع قوانني اتفاقيات
ومنها مشاريع تتعلق بتعديل
بعض املواد لعدد من القوانني،
وهناك اقرتاحات قوانني معجلة
مكررة».
وردا على سؤال قال« :بالنسبة
والرواتب
الرتب
لسلسلة

تعلمون ان هناك جلسة مساء
اليوم (امس االول) للجان
املشرتكة ،وهناك شعور ان
ننتهي ان شاء اهلل اليوم ،فاذا
مت ذلك ستوضع على جدول
اعمال اجللسة العامة».
سئل :هل هناك امكانية لعقد
جلسة االثنني وحسم السلسلة
اذا مل تنجز اليوم؟
اجاب« :اذا مل ننته منها اليوم
سنتشاور مع الزمالء ونعقد
جلسة يف عطلة نهاية االسبوع
ونبقى ضمن املهلة اليت تسمح
لنا وضعها على جدول اعمال
اجللسة العامة».
سئل :يقول وزير املال ان
معظم االيرادات متفق عليها؟
اجاب« :نعم ،يف الواقع ان
قسما كبريا من االيرادات قد
اتفق عليه يف جلسات سابقة،
وحنن منفتحون على النقاش
ونتمنى ان يستجيب الزمالء
النواب ملطالب الناس وينهوا
السلسلة النها مطلب جلميع
الفئات».

رئيس الكتائب استقبل وفدا من
الربملان األوروبي

الجميل مستقبال الوفد
استقبل رئيس حزب الكتائب
اللبنانية النائب سامي اجلميل
يف بيت الكتائب املركزي يف
الصيفي ،وفدا من الربملان
األوروبي حبضور عضو املكتب
الياس
الكتائيب
السياسي
العالقات
ومنسق
حنكش
اخلارجية يف احلزب مروان

عبداهلل.
وتطرق النقاش إىل «األزمة
السورية وسبل الدفع بعملية
السالم باإلضافة إىل أزمة
الالجئني السوريني يف لبنان
والعالقات االقتصادية األوروبية
الشرق أوسطية» ،حبسب بيان
للمكتب االعالمي للجميل.

الجراح عرض وسفري املكسيك االوضاع يف
لبنان واملنطقة وسبل التعاون

استقبل وزير االتصاالت مجال اجلراح سفري املكسيك يف لبنان
خاميي غارسيا امارال ،وجرى عرض لالوضاع العامة يف لبنان
واملنطقة وسبل التعاون يف قطاع االتصاالت.
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هنأ قائد اجليش واستقبل سفري السويد ونائبني فنيانوس :فرجنية لن يزور القصر
الصراف :اجليش أمانة يف أعناقنا ولن اجلمهوري اال بعد االنتخابات النيابية

يسمح ألي كان العبث باألمن واإلستقرار

الوزير الصراف مستقبال القائدين السلف والخلف

استقبل وزير الدفاع الوطين
يعقوب الصراف امس االول،
قائد اجليش العماد جوزف عون
وقائد اجليش السابق العماد
جان قهوجي ومت عرض أوضاع
املؤسسة العسكرية.
وهنأ الصراف ،العماد جوزف عون
على توليه قيادة اجليش ،آمال
أن «تشهد املؤسسة العسكرية
يف ظل قيادته املزيد من املنعة
والتماسك واإلجنازات».
وأضاف خماطبا العماد عون
«بإنتظاركم عمل شاق فاملهام
على
امللقاة
واملسؤوليات
عاتقكم جسيمة خصوصا أن
الظروف اليت مير بها لبنان
واملنطقة دقيقة واجليش يقف
مبواجهة عدوين شرسني اإلرهاب
وإسرائيل مما يستدعي اليقظة
والتنبه إلحباط أية مؤآمرة حياول
أعداء لبنان حياكتها».
وإذ حتدث عن املسرية العسكرية
للعماد عون أكد الصراف إن
«هذه املسرية سوف ترفد
املؤسسة باملزيد من اخلربات».
وتطرق اىل قضية العسكريني
املخطوفني لدى داعش معربا

عن كامل ثقته «بأنها سوف
تبقى أولوية يف سلم أولويات
القيادة اجلديدة».وختم متمنيا
لقائد اجليش «النجاح يف مهمته
وإكمال املسرية على أسس
صلبة وثابتة».
كما توجه الوزير الصراف للعماد
قهوجي شاكرا اياه «على ما
بذله خالل توليه القيادة»،
مثنيا على «مسرية اجليش خالل
الفرتة املاضية وجناح املؤسسة
العسكرية يف إحباط مؤامرات
كانت تهدف اىل زعزعة أمن
لبنان وإستقراره».
مستمرة
«املسرية
وختم:
واجليش سيبقى أمانة يف
أعناقنا ولن يسمح ألي كان
العبث باألمن واإلستقرار».
وكان وزير الدفاع التقى ظهر
اليوم يف مكتبه يف الوزارة
سفري السويد يف لبنان بيرت
سيمينييب حيث مت التداول
يف القضايا املشرتكة ،وأثنى
الصراف على «دور السويد يف
دعم اجليش اللبناني» ،كما مت
البحث يف «سبل تطوير التعاون
بني البلدين».

كشف وزير االشغال العامة
والنقل يوسف فنيانوس أن
رئيس «تيار املردة» سليمان
القصر
يزور
لن
فرجنية
اجلمهوري اال بعد االنتخابات
النيابية ،مشريا اىل أن فرجنية
مل خيسر شيئًا وكل من يعاديه
حتى من يف القصر اجلمهوري
سيكون هو اخلاسر.
واكد فنيانوس ،يف حديث اىل
«ال.بي.سي ،».انه مل حين
وقت االنسحاب من احلكومة
واألمور مستمرة على حاهلا ومل
يتغري شيء ،معتربًا أنه اذا كان
عما
الرئيس ميشال عون راضيًا ّ
جيري اليوم فهناك مشكلة.
ونفى وجود اي حركة جتري
بوجه الرئيس عون ،مشريا اىل
ان االعرتاض على التعيينات
حصل النه «مل يكن مالئمًا ان
حنصل على مغلف فيه السرية
الذاتية ملن أرادوا تعيينهم يف
اليوم نفسه».
ورأى فنيانوس أن معركة قانون
االنتخاب جتري كلها حتت شعار
«االنتخابات الرئاسية املقبلة،
مضيفًا «انا على صورة ومثال
سليمان فرجنية».
وقال« :أنا غري معين بأي شركة
يف املزايدة املتعلقة بالسوق
احلرة» ،مضيفًا «ليس من حق
افضلية لشركة  PACاليت تدير
الـ  DUTY FREEاليوم حفاظًا
على املساواة».

واشار فنيانوس اىل أن
«املزايدة اليت نطلقها للسوق
احلرة هي على  4سنوات»،
مؤكدًا أنه لديه ثقة كبرية
مبجلس الشورى الدولة.
وشدد على أنه «لن يسمح لنفسه
بان يطعن احد مبلف بعد اطالق
املناقصات واملزايدات».
وحذر فنيانوس من «أنه اذا
استمرت االمور على ما هي عليه
يف جملس الوزراء لن ننتهي من
الفساد « ،كاشفًا أن بعض
ابواب التفتيش يف مرفأ بريوت
تتعرض للتعطيل.
واشار اىل أن كامريات املطار
تتحمل اكثر من طاقتها على
االحتمال ،مؤكدًا أن طرق
التفتيش كلها ستتغيري يف
مطار بريوت.
وكشف فنيانوس أن آلية
استالم احلقائب يف مطار
بريوت ستتغيرّ وختضع لغرف
مراقبة واحدة.
وأشار اىل ان اجلميع يعلم
بأن احلكومة ما كانت لتتألف
لوال تولي املرده هذه الوزارة،
«سأصدر كتابي للبلديات
مضيفًا
ّ
مبوضوع ازالة املخالفات على
اتوسرتاد جونية البحري وهي
تتحمل مسؤولياتها».
وتابع فنيانوس« :لن اترك
الوزارة بال تعيني مدير عام
للطريان املدني وأعمل لزيادة
موازنة وزارة األشغال».

العماد عون يصدر اول تشكيالت عسكرية ...فمن
هي ابرز االمساء؟

ّ
وقع قائد اجليش العماد جوزف
ّ
عون فور إمتام مراسم التسلم

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

التهاني
وتلقيه
والتسليم
يف مكتبه يف الريزة أوىل
وضمت
التشكيالت العسكرية
ّ
تعيني العميد سامي احلويك
(الذي كان يتابع دورة يف
اخلارج) قائدا للواء التاسع
مكان العماد جوزف عون.
كما ّ
مت تعيني العميد خليل حييى
نائبا لرئيس اركان العديد
يف اجليش مكان العميد عامر
احلسن الذي ّ
شكل اىل مقر عام
اجليش.
ّ
ومت تشكيل العميد حممد
احلسيين اىل املديرية العامة
ّ
ومت تعيني
لالدارة كضابط،
العميد وسيم احلليب رمسيا
مديرا ملكتب قائد اجليش
العماد جوزف عون.

ضاهر أرسل اىل
اخلارجية الئحة بنواب
االمة جتنبا لتكرار ما
حصل مع حرب
وطنية  -بعد االشكالية اليت
حدثت مع وزارة اخلارجية بشأن
جتديد جواز سفر النائب بطرس
حرب ،أرسل االمني العام
جمللس النواب عدنان ضاهر
اليوم كتابا اىل وزارة اخلارجية
مرفقا بالئحة أمساء نواب االمة
للعودة اليها حني اللزوم تفاديا
لتكرار ما حصل مع حرب.

تقريران متناقضان حول موت العقيد
جوزف سكاف ...صدمة وذهول

ُز ّلت قدم العقيد املتقاعد يف
اجلمارك جوزف سكاف ،أم رمي
به عن ارتفاع ثالثة أمتار؟ سؤال
مل حيسم حتى اآلن ،ال سيما بعد
صدور «تقريرين متناقضني عن
الطبيبني الشرعيني اللذين
كلفتهما النيابة العامة الكشف
على اجلثة» ،حبسب ما أكده
مصدر يف قوى األمن الداخلي
لـ»النهار» .وكشف ان «أحد
التقريرين يشري اىل ان ما حصل
قضاء وقدر ،اما التقرير الثاني
فيؤكد ان هناك من يقف خلف
ما حدث بسبب ظهور كدمات
على رأس الفقيد».

صدمة وذهول

كان عائدًا بسيارته لي ًال يف
عوكر ...ضابط متقاعد يف
اجلمارك جثة!
فجر األحد املاضي أنهى ابن
بلدة #جزين سهرته ،استقل
سيارته ،وعاد اىل منزله يف
بيت الشعار -املنت الشمالي،
ركن املركبة يف موقف سيارات
وهم بالنزول،
املبنى ،فتح الباب
ّ
لكن ما حصل بعد ذلك مل
حتسمه التحقيقات بعد .وحبسب
ما أكدته جارته يف املبنى اليت
تقطن الطبقة الثانية منه ان
«زوجة سكاف ،ماري احلجار،
وبعد تأخره ،اتصلت بصديقه
الذي كان يشاركه السهر ،فأكد
هلا انه عاد اىل البيت ،قبل ان
يسارع اىل سلوك الطريق الذي
يسلكه العقيد ملعرفة ان اصابه
مكروه ،وعندما وصل اىل
موقف السيارات وجد السيارة
مركونة وبابها مفتوح ،القى
نظرة اىل االسفل فوجده ملقى
على االرض».
صرخة مسعها اجلريان ،دفعتهم
اىل اخلروج على الشرفات
ملعرفة ما جيري ،ليجدوا سكاف
وقع من على حائط املوقف
بعلو  3أمتار ،الضربة اتت على
رأسه الذي تداعى بشكل كامل
ما تسبب باصابته بنزيف حاد
ادى اىل وفاته .جار العقيد وهو
طبيب سارع الجراء االسعافات
االولية له ،لكن كما قالت
اجلارة «مل يتمكن شقيقي من
انقاذه ،مت االتصال بالصليب
االمحر الذي نقل اجلثة اىل
مستشفى سرحال» .ولفتت
إىل أنه «اصيب كل من عرفه
بالصدمة والذهول واالسى على

فقدانه ،فهو شخص مسامل،
خفيف الظل ،حيب العالقات
االجتماعية».

الجمارك تتابع القضية

سكاف ( 57عامًا) الوالد للدكتور
ميشال ،ونيكوال ومرييام ،كان
ّ
االنتخابات
خلوض
يتحضر
النيابية يف منطقة جزين ،وقد
أكد مصدر يف مديرية اجلمارك
لـلزميلة «النهار» البريوتية
ان «املديرية تتابع القضية،
وتتعاون مع مديرية قوى االمن
الداخلي لكشف حقيقة ما حصل
وما اذا كان لسكاف خصومات
مع احد» .واضاف «كان قد
تقاعد يف مطلع السنة اجلارية،
مل تكن لديه اي مشكالت يف
ملفات اجلمارك اليت كان
يتابعها» واستطرد املصدر
«تقريران صدرا يف خصوص
موت سكاف مل يتقاطعا يف
نقاط عدة ،وحنن يف انتظار
االنتهاء من التحقيقات ،ال
سيما ان مثة كدمات ظهرت
على رأسه ،لذلك ال نستطيع ان
حنسم اذا كان العقيد قد قتل
او تويف قضاء وقدرًا».

العقيد يف سطور

«التحق العقيد سكاف سنة
 1983باملدرسة احلربية يف
الدورة األوىل ملصلحة جهاز
#اجلمارك ،خترج سنة 1985
واستلم مهام رئاسة شعبة
البحث عن التهريب ،عمل 7
سنوات يف الضابطة البحرية،
عمل يف مطار بريوت ،ثم
يف مكافحة شتورة ،قبل ان
ينتقل اىل شعبة العبودية بني
عامي  2003و »2008حبسب
ما ذكر يف الصفحة الرمسية
للعقيد املتقاعد جوزف نقوال
سكاف يف «فايسبوك» واليت
جاء فيها كذلك «استلم سنة
 2008مهام مكافحة تهريب
املخدرات يف شعبة مكافحة
املخدرات وتبييض األموال،
باالضافة اىل تنسيق التعامل
والتعاون بني الشعبة واجملتمع
املدني ووسائل االعالم املرئي
واملسموع واملقروء.
يف  2013استلم مهام رئاسة
شعبة اجلمارك يف مطار بريوت
الدولي اىل مكافحة تهريب
املخدرات عرب هذا املرفق حتى
سنة .»2016
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اجليش اليمين يستعيد مواقع يف نهم معدالت قياسية للتضخم يف مصر

أحكمت قوات اجليش اليمين
واملقاومة الشعبية سيطرتها
على مواقع جديدة يف منطقة
نهم ،بعملية عسكرية مباغتة
شنتها فجر أمس االول.
 وأوضح مصدر عسكري أن
اجليش متكن من حترير ثالثة
مواقع من سيطرة احلوثيني،
هي سد العقران وجبل اجلرجور
والتباب املطلة على قرية
العقران ،مشريًا إىل أن التقدم
ال يزال مستمرًا يف منطقة بين
فرج.

وذكر مصدر أمين ميين أن
طائرة من دون طيار استهدفت
أمس االول ،مسؤو ً
ال يف تنظيم
«القاعدة» يدعى قاسم خليل،
كان يتجول على دراجة نارية
قرب بلدة الوضيع يف حمافظة
أبني جبنوب اليمن ،معقل
التنظيم ،ما أدى إىل مقتله.
ونقلت وكالة األنباء السعودية
(واس) عن موقع  26سبتمرب،
التابع للقوات املسلحة اليمنية،
أن العملية اليت شنتها هذه
القوات يف نهم أسفرت عن
سقوط العشرات من عناصر
امليليشيات بني قتيل وجريح،
فيما فر آخرون باجتاه منطقة
املديد مركز مديرية نهم ،وال
تزال املعارك مستمرة وسط
انهيارات كبرية يف صفوف
امليليشيات.
إىل ذلك ،شنت مقاتالت
التحالف العربي سلسلة غارات
جوية على مواقع امليليشيات يف
نهمواستهدفت آليات عسكرية
ومواقع متركز تزامنًا مع العملية
العسكرية اليت نفذتها قوات
اجليش اليمينواملقاومة.
وقتل شخص يشتبه بأنه قيادي
حملي يف تنظيم «القاعدة» يف
اليمن أمس االول ،بهجوم جديد
لطائرة من دون طيار يرجح أنها
تابعة للجيش األمريكي الذي
كثف غاراته ضد التنظيم يف
هذا البلد ،وفق ما أفاد مصدر
أمين.
وتعرضت مواقع تابعة لتنظيم
«القاعدة يف شبه جزيرة العرب»
الذي تعتربه واشنطن أخطر فروع
تنظيم «القاعدة» يف العامل،
لقصف أمريكي مكثف خالل
األسابيع املاضية يف حمافظات
أبني وشبوة والبيضاء.
وقال قائد القيادة املركزية
األمريكية اجلنرال جوزيف فوتيل

أمس االول أن حتقيقات اجليش
األمريكي يف الغارة اليت نفذت
يف كانون الثاني (يناير)
املاضي ضد تنظيم «القاعدة»
يف اليمن ،خلصت إىل مقتل ما
بني أربعة و 12مدنيًا.
وأردف فوتيل خالل جلسة يف
جملس الشيوخ« :اختذنا قرارًا
على أساس أفضل املعلومات
املتوافرة لدينا (لكن ذلك)
تسبب يف سقوط ضحايا...
ما بني أربعة و ،»12مضيفًا أنه
يقبل حتمل املسؤولية عن أوجه
القصور يف العملية.
وأدت هذه الغارة اليت وافق
عليها الرئيس دونالد ترامب
إىل مقتل جندي يف البحرية
األمريكية يدعى وليام أوينز.
وأكدت وزارة الدفاع األمريكية
(البنتاغون) يوم اجلمعة املاضي،
أن القوات األمريكية شنت
ما جمموعه «أكثر بقليل من
ثالثني» هجومًا خالل يومني ضد
مقاتلني من التنظيم الذي عزز
نفوذه يف اليمن رغم مالحقته
من جانب القوات احلكومية.
من جهة ثانية ،قال املستشار
يف الديوان امللكي املشرف
العام على مركز امللك سلمان
اإلنسانية
واألعمال
لإلغاثة
الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز
الربيعة أن املركز بالتعاون مع
وزارة الدفاع وقوات التحالف
العربي بادر إىل فك احلصار عن
حمافظة تعز.
وقامت طائرات الوزارة بإسقاط
مساعدات الغذاء والدواء لتصل
إىل احملتاجني يف كل بقاع
اليمن .جاء ذلك يف تصريح

للربيعة خالل حفلة بدء توزيع
مساعدات اململكة من التمور،
اليت خصص جزء منها ملساهمة
اململكة لعام  2017لربنامج
األغذية العاملي ،وأكد أن
املركز قام خالل أقل من عامني
على إنشائه بإيصال املساعدات
إىل  37دولة ،من دون متييز.
وأعلن الربيعة تلقيه توجيهات
بالشعب
باالهتمام
ملكية
اليمين يف كل الربامج اإلغاثية
واإلنسانية ،مشريًا إىل أن
إىل
وصلت
املساعدات
املنكوبني يف كل مناطق اليمن،
يف تعز وصنعاء وحجة وصعدة
وعدن بغض النظر عمن يسيطر
عليها.

بات تسارع وترية املعدالت
القياسية للتضخم يف مصر،
معضلة تؤرق احلكومة ،بعد
نفاد صرب املصريني على تردي
أحواهلم املعيشية .وبدا واضحًا
أن اإلجراءات احلكومية مل حتقق
أي إجناز يف هذا امللف الشائك.
وبالتزامن مع عودة اخنفاض سعر
اجلنيه أمام الدوالر خالل األيام
املاضية ،أعلن اجلهاز املركزي
للتعبئة العامة واإلحصاء أمس ،أن
معدل التضخم السنوي األساسي
ارتفع إىل  33.1يف املئة الشهر
املاضي ،باملقارنة مع  30.86يف
املئة يف كانون الثاني (يناير).
وكان الشهر املاضي شهد ارتفاعًا
غري مسبوق يف سعر صرف اجلنيه،
بعد قرار تعويم العملة يف تشرين
الثاني (نوفمرب) املاضي ،وهو
األمر الذي مل حيدث تأثريًا كبريًا
يف أسعار السلع واخلدمات اليت
واصلت ارتفاعها ،وسط توقعات
باملزيد من الضغوط التضخمية مع
اقرتاب شهر رمضان يف نهاية
أيار (مايو) املقبل ،والذي حيقق
فيه املصريون معدالت قياسية
يف اإلنفاق على الغذاء.
ويعول الرئيس املصري عبدالفتاح
ّ
السيسي على زيادة املعروض من
السلع الغذائية يف ضبط األسعار،
وكثريًا ما طالب حكومته بتكثيف
الرقابة على األسواق ،لكن على
أرض الواقع يبدو أن املسؤولني
فقدوا احليلة ،ليواصل التضخم
مسريته الصعودية.

مقتل  3قياديني لداعش من اخلرباء األجانب
بغارة للتحالف األمريكي غرب املوصل
اكدت االستخبارات العسكرية العراقية مقتل أبرز قيادات تنظيم
داعش من اخلرباء األجانب بضربة لطائرات التحالف األمريكي ،امس
االول اخلميس استهدفت مقرًا هلم يف منطقة  17متوز باجلانب
األمين من املوصل.
ّ
أكدت االستخبارات العسكرية العراقية مقتل أبرز قيادات تنظيم
داعش من اخلرباء األجانب بضربة لطائرات التحالف األمريكي
استهدفت مقرًا هلم يف منطقة  17متوز باجلانب األمين من
املوصل.
فإن غارة التحالف األمريكي
وحبسب بيان لالستخبارات العراقية
ّ
قتلت املدعو «أبو عائشة» من طاجاكستان وهو من أبرز اخلرباء
يف تفخيخ السيارات وتطوير األسلحة وهو مبتكر محل الصواريخ
بالطائرات املسرية ،إضافة إىل املدعو «زيراوف» ،روسي
اجلنسية ،امللقب بأبو حممد الروسي وهو مهندس الطائرات يف
تنظيم داعش.
كما أودت الغارة بأبو عمر الفرنسي من أصول تونسية وهو خبري
حمركات وكان أحد مدراء شركة مرسيدس للسيارات سابقًا.

ووفق ما أعلنه اجلهاز املركزي
للتعبئة العامة واإلحصاء ،فإن
معدل التضخم السنوي يف أسعار
الطعام والشراب قفز بنسبة 41.7
يف املئة الشهر املاضي ،مقارنة
مع  38.6يف املئة يف كانون
الثاني ،كما واصل معدل التضخم
يف أسعار الطعام والشراب على
أساس شهري ارتفاعه ،وسجل
الشهر املاضي نسبة ارتفاع بـ4.1
يف املئة ،لكنها أقل منها يف
كانون الثاني عندما سجلت  7يف
املئة ،فيما سجل معدل التضخم
السنوي يف أسعار املستهلكني
 31.7يف املئة الشهر املاضي،
مقارنة مع  29.6يف املئة يف
كانون الثاني ،وسط توقعات
باستمرار الزيادة يف أسعار الغذاء
ً
مدفوعة
خالل الشهور املقبلة،
بارتفاع الطلب خالل الفصح وشم
النسيم الشهر املقبل ،وبعده يف
رمضان واألعياد ،وهي مواسم
استهالكية.
ورأى بنك استثمار «أرقام
كابيتال» ،أن التضخم الشهري
على
داللة
أكثر
«أصبح

األوضاع» ،وعزا أرقام اخنفاض
معدل التضخم الشهري يف
شباط إىل  2.7يف املئة ،إىل
«تراجع سعر الصرف من 18
جنيهًا للدوالر يف كانون الثاني
إىل  15.8جنيه الشهر املاضي،
وعدم وجود أي ضغوط تضخمية
ملحوظة يف هذا الشهر».
لكن البنك توقع أن يظل معدل
التضخم السنوي مرتفعًا العام
اجلاري ،ما بني  28و 30يف
املئة ،على أن ينخفض إىل 15
يف املئة يف املتوسط السنة
املقبلة.
كما قدر أن يكون متوسط
سعر الدوالر ما بني  16و17
جنيهًا خالل العام ورمبا أقل،
اعتمادًا على التدفقات الدوالرية
وتالشي دور السوق السوداء
للدوالر ،كما أن البيانات احلديثة
عن استثمارات احملافظ املالية
وحتويالت العاملني يف اخلارج،
والصادرات ،وإيرادات السياحة
أظهرت حتسنًا تدرجييًا ،مقارنة
مبرحلة ما قبل التعويم ،ما يخفف
الضغط على سعر الدوالر.

هجوم بالفؤوس يوقع إصابات
مبحطة قطارات دوسلدورف يف أملانيا
هاجم عدد من الرجال عدة أشخاص مبحطة القطارات الرئيسة يف
دوسيلدورف األملانية باستخدام فؤوس كانت يف حوزتهم ،ما أدى
إىل جرح  5أشخاص.
وعقب احلادث انتشرت الشرطة بكثافة يف املكان وأرسلت تعزيزات
إضافية مع حتليق مروحي يف أجواء املنطقة.
وحبسب مصادر إعالمية أملانية فقد مت اعتقال شخصني يف مكان
احلادث.
إن عددًا كبريًا
وقال متحدث باسم الشرطة مساء اما االول اخلميس ّ
من قوات الشرطة انتشر يف املكان عقب احلادث ،ومل ترد حتى
اآلن أية تفاصيل عن هوية ّ
منفذ العملية أو دوافعه.
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عــرب وعالم

تسريبات جديدة تطاول مرشح اليمني :فيون جمدداً يف مرمى نريان «لوكانار أونشينيه»!
مل يكد اهلدوء يستتب داخل حزب «اجلمهوريني» ،بعدما انتصر
فرنسوا فيون على «االنقالبيني» ،حتى انفتحت النريان جمددًا
على مرشح اليمني النتخابات الرئاسة ،إثر تسريب وثائق قضائية
لصحيفة «لوكانار أونشينيه» ،تتهم فيون بالفساد والتهرب
الضرييب ،ما أجهض اللقاء الثالثي الذي كان مرتقبًا بني فيون
وساركوزي وجوبيه
مير يوم من دون أن يشهد مسلسل الفضائح املالية الذي
ال يكاد ّ
يالحق مرشح اليمني والوسط النتخابات الرئاسة ،فرنسوا فيون،
بأن فيون خرج
تطورات جديدة وغري متوقعة .وكان قد ساد االنطباع َّ
لي األذرع بينه وبني «االنقالبيني» من كوادر
منتصرًا من معركة ّ
حزب «اجلمهوريني» ،الذين حاولوا إطاحته يف خالل اجتماع طارئ لـ
«اللجنة السياسية» للحزب ُعقد يوم االثنني من االسبوع احلالي..
وخاصة أن إعادة تزكية فيون ،يف أعقاب ذلك االجتماع ،ترافقت مع
إقامة حتالف معلن بينه وبني الساركوزيني ،يقضي بتعيني فرنسوا
باروان ،أحد أركان التيار الساركوزي ،رئيسًا للحكومة ،يف حال فوز
فيون بالرئاسة .فيما أعلن جوبيه ختليه نهائيًا عن فكرة العودة إىل
املعرتك االنتخابي كمرشح بديل إلنقاذ محلة «اجلمهوريني».
لكن اخلالفات داخل بيت «اجلمهوريني» عادت إىل االحتقان
الثالثاء ،إثر إعالن صحيفة «لوكانار أونشينيه» أنها نشرت يف
عددها الذي يصدر يوم األربعاء تسريبات حتمل تهمًا جديدة تطاول
فيون شخصيًا ،ال أفراد عائلته فحسب ،وتتعلق بالفساد والتهرب
الضرييب .تسريبات سّببت تأجيج اجلدل جمددًا حول أهلية فيون
وفجرت أزمة جديدة بني أجنحة احلزب أفضت
لبقائه مرشحًا للرئاسة،
ّ
إىل إلغاء اللقاء الثالثي الذي كان مرتقبًا بني فيون وساركوزي
لطي صفحة اخلالفات
وجوبيه .لقاء كانت قيادة احلزب تراهن عليه
ّ
واالنشقاقات ،وإعادة تفعيل محلة احلزب بعد أسابيع طويلة من
اجلدل والتخبط.
ووفقًا ملا كشفته «لوكانار أونشينيه» ،عثر احملققون يف خالل
عمليات التفتيش يف إقامة فيون ،على خلفية قضية الوظائف
الوهمية لزوجته وأوالده ،على وثائق تشري إىل أنه تلقى عام 2013
مبلغًا ماليًا قيمته  50ألف يورو ،على شكل هبة أو قرض من
دون فائدة ،من قبل امللياردير مارك الدريه دو الشاريري ،الذي
كان يوظف يف الفرتة نفسها زوجة فيون كناقدة أدبية يف «جملة
العاملني» اليت ميتلكها.
أن
التأكيد
إىل
سارع
ليفي،
أنطونان
فيون،
بالرغم من أن حمامي
َّ
ً
ً
فإن الوثائق
،
ا
الحق
ال
كام
تسديده
فيون
أعاد
األمر يتعلق بقرض
ّ
أن
إىل
تشري
أونشينيه»
«لوكانار
إىل
ت
ب
ر
س
َّ
القضائية اليت ُ ِّ َ
احملققني مل يعثروا على قرائن تثبت إعادة تسديد املبلغ ،للتثبت
بأن األمر يتعلق بقرض مالي وليس بعمولة تقع يف خانة الرشى.
َّ
واألخطر من ذلك ،وفقًا للـ «كانار أونشينيه» دائمًا ،فإن فيون مل
ُيعلن مبلغ اخلمسني ألف يورو ملصلحة الضرائب ،وال لـ «اهليئة
العليا لشفافية احلياة السياسية» .وهذا ما يشكل خمالفة خطرية،
ألن القانون يقضي بإعالن أي هبات أو قروض تفوق مبلغ 760
َّ
يورو.
أن األمر هنا يتعلق مببلغ زهيد جدًا ،مقارنة باملبالغ اليت
بالرغم من ّ
ورد ذكرها يف قضية الوظائف الوهمية لزوجة فيون وأبنائه ،واليت
فاقت مليون يورو ،فإن هذه اخلمسني ألف يورو «قد تكلف فيون
ألن األمر هنا مل يعد يتعلق
غاليًا» ،كما ذكرت «لوكانار أونشينيه»َّ ،
بـ»خطأ أخالقي مل ترافقه أي خمالفة قانونية» ،كما اعترب فيون
وحماموه ،بل بشبهة فساد قوية تزيد من خطورتها خمالفة قانونية
مؤكدة تتعلق بالتهرب الضرييب وعدم اإلفصاح عن املبلغ للهيئة
الرقابية اليت تسهر على شفافية احلياة السياسة.
الرد على هذه التهم اجلديدة ،يف أثناء مثوله أمام
سينبغي لفيون
ّ
قاضي التحقيق ،يف  15آذار اجلاري ،لتوجيه االتهام القضائي
أن شبهات الفساد املالي ستستمر يف
إليه رمسيًا .ما يعين َّ
اإللقاء بظالهلا ،ألسابيع طويلة مقبلة ،على احلملة االنتخابية ملرشح
«اجلمهوريني» .وهو أمر كفيل بأن يؤجج جمددًا نقمة املنشقني
داخل حزبه ،إذ مل تلبث أن عادت إىل الواجهة االنتقادات اليت تتهم
فيون بتغليب مصلحته الشخصية على املصلحة العامة ،و»احتجاز
ناخيب اليمني والوسط كرهائن يف املواجهة املفتوحة بينه وبني
القضاة» ،وفق تعبري النائب تريي سولري ،الذي أشرف على إدارة
االنتخابات التمهيدية لليمني والوسط.
هذه االتهامات ال تستند فقط إىل رفض فيون التنحي ،رغم
االستقاالت املتتالية ألركان محلته وكوادر حزبه .بل يتهم تيار
«االنقالبيني» يف صفوف «اجلمهوريني» فيون ومستشاريه
بالتخطيط بشكل مبيت وعمدي لوضع قيادة احلزب أمام األمر
الواقع ،من خالل التشريع بإيداع التواقيع املتعلقة بتزكية ترشيحه،
كما ينص عليه القانون الفرنسي ،من قبل  500منتخب من رؤساء
البلديات والنواب وحكام املقاطعات .وطالب املنشقون عن فيون
بالرتيث قبل إيداع تلك التواقيع رمسيًا لدى اجمللس الدستوري،
كي يتاح للحزب تعديلها باسم املرشح البديل ،يف حال تنحي فيون
أو إبعاده .لكن هذا األخري سارع اىل إيداع التواقيع يف  2آذار،
أن املهلة القانونية متتد حتى منتصف الشهر .وهو ما ُعَّد
يف حني ّ
مناورة متعمدة إلحباط أي خطة بديلة ،ألن التواقيع ال ميكن سحبها
بعد اإليداع الرمسي .بالتالي سينبغي لـ «اجلمهوريني» ،يف حال
تعيني مرشح بديل ،احلصول على تزكيات  500منتخب آخرين غري

عثمان تزغارت

هؤالء الذين زكوا فيون ،وال حيق هلم قانونًا تزكية مرشح آخر.
معضلة التزكيات هذه أسهمت يف دفع آالن جوبيه إىل اإلحجام عن
الرتشح جمددًا ،إذ قال ،يف تصرحيه االثنني ،إن «الوقت بات متأخرًا
لطرح مرشح بديل» .لكن صعوبة احلصول على تزكيات جديدة ،يف
خالل أقل من  10أيام ،مل حتد من إصرار بعض «االنقالبيني» على
وف مقدمة هؤالء وزير الشؤون األوروبية السابق،
إبعاد فيون .يِ
لوح باللجوء إىل اجمللس الدستوري لتفعيل
بيار لولوش ،الذي ّ

املادة السابعة من الدستور ،اليت تقضي بتأجيل انتخابات الرئاسة
ملدة  35يومًا ،بسبب وفاة أو عجز أحد املرشحني عن االستمرار يف
املعرتك االنتخابي ،قبل أقل من أسبوعني من موعد االعتماد الرمسي
للرتشيح ،أي قبل تاريخ  17آذار اجلاري .ويعتقد أنصار هذا الرأي
بأن تفعيل املادة السابعة ،يف حال تنحي فيون أو إبعاده ،من شأنه
أن مينح «اجلمهوريني» مهلة إضافية إلعادة ترتيب البيت ،وتزكية
مرشح بديل.

ثان مع الربزاني؟
العبادي حيصد مثار املوصل :اتفاق ٍ
نور أيوب

ّ
ّ
مهنئًا قواته
حط حيدر العبادي يف غربي املوصل الثالثاء املاضي،
على استعادة املباني احلكومية يف املدينة القدمية ،قبل أن ينتقل
إىل أربيل فالسليمانية ،ملناقشة التطورات مع القوى الكردية
توجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إىل «مدن الشمال»،
املوصل وأربيل والسليمانية ،يف مسعى وصفه البعض بـ»حماولة
القطف املبكر لثمار النصر يف املوصل» ،ويف حماولة لضبط سقف
مطالبات رئيس إقليم كردستان مسعود الربزاني ،العائد من جولة
خارجية مشلت «مؤمتر ميونيخ» الدولي ،وفرنسا ،فرتكيا ،حيث
بـ»عرابيه» ،كما يقول متابعون ،فرنسوا هوالند ،ورجب
التقى
َ
طيب أردوغان.
وتزامنت زيارة العبادي إىل املوصل مع اقتحام القوات العراقية
ملنطقة املباني احلكومية ليل االثنني ،حيث ّ
متكنت خالل ساعات من
ّ
ً
شكل انتصارًا «رمزيًا» لبغداد .ووفق بيان
كاملة ،ما
استعادتها
فإن العبادي تفقد فور وصوله
إعالمي صادر عن رئاسة الوزراءّ ،
«خطوط التماس يف قاطع عمليات قادمون يا نينوى ...حيث ّ
اطلع
خالل اجتماعه مع كبار القادة امليدانيني واملرابطني من قواتنا على
سري املعارك واالنتصارات( ...معربًا) عن فخره واعتزازه مبا حتققه
كافة التشكيالت يف كل اجلبهات».
تقدمها لتستعيد ثالثة أحياء جديدة هي
وتابعت القوات العراقية
ّ
الدواسة ،والدندان ،وتل الرمان ،وفق قائد العمليات الفريق الركن
التقدم
عبد األمري ياراهلل .وحبسب متابعي اجملريات امليدانية ،فإن
ّ
سيمهد الطريق أمام سلسلة هجمات جديدة
األخري يف املدينة القدمية
ّ
جوي من «التحالف الدولي» ،خصوصًا
للقوات العراقية بدعم وغطاء ّ
ٍ
بتعقيدات أكثر ،الزدحام املنطقة
أن العمليات التالية ستتسم
بالسكان وضيق شوارعها.
وفيما تتضارب روايتان حول رؤية العبادي ملعركة استعادة
انتهاء
املوصل ،إذ تقول األوىل أن «رئيس احلكومة كان يتوقع
ً
سريعًا للمعارك ،على أن جييرّ النصر من خالل حتالفات يعقدها
لصاحله» ،فيما تؤكد رواية ثانية أن «العبادي ،ومنذ اللحظة األوىل
النطالق العمليات ،حرص على أن ّ
تتسم بالبطء ،وأن تأخذ القوات
فإن ناقلي الروايتني يشددون على
وقتها يف استعادة املدينة»ّ ،
أن العبادي «يسعى لالستفادة من املوضوع انتخابيًا ،كما فعل
سلفه نوري املالكي يف غرب البالد قبل انتخابات .»2014
أما يف أربيل ،فقد أكد العبادي والربزاني ،يف بيان مشرتك« ،أهمية
إدامة زخم االنتصارات وتعزيز العمل بني املركز واإلقليم» ،ودعوا
مجيع القوى السياسية إىل «توحيد اخلطاب السياسي ملا مير به البلد
من حتديات توجب العمل املشرتك من أجل جتاوزها» ،مشددين على
«التنسيق والتفاهم الكبري بني خمتلف صنوف القوات ،ومن ضمنها
البشمركة ،يف حماربة عصابات داعش».
التطرق إىل قضية النازحني ،فقد علمت «األخبار» ،من
وإىل جانب
ّ
ّ
«حل اخلالفات
مصدر رفيع ،أن الطرفني كررا التأكيد على ضرورة
بني بغداد وأربيل حتت سقف الدستور» ،موضحًا أن «الربزاني
ّ
أكد للعبادي أن قضية االنفصال ستسحب من السجال السياسي
القائم» ،وذلك لسببني :األول أشار إليه البيان باعتبار أن «البلد
يشهد انفتاحًا خارجيًا كبريًا ،وهذا يتطلب العمل من أجل السري
فتفسره مصادر متابعة
قدمًا يف هذا االنفتاح» .أما السبب الثاني،
ّ
خبشية بغداد من «االستثمار الدولي للقضية الكردية ،ليس فقط
على الصعيد السياسي ،بل على الصعيد اإلعالمي أيضًا».
وترجح املصادر السياسية أن اتفاق العبادي ــ الربزاني «الثاني»،
ّ
الذي جرى التوصل إليه الثالثاء ،سوف يعيد النظر يف بنود االتفاق
ضم
السابق الذي قيل إنه كان يقضي مبوافقة العبادي على
ّ
الربزاني للقرى والبلدات الواقعة شرقي املوصل ،واليت تستعيدها
«البشمركة» من مسلحي «داعش» مع انطالق عمليات «قادمون يا
نينوى» ،وهو ما ّ
أكده الربزاني يف مقابلة مع صحيفة «لوموند»
الفرنسية ،أثناء زيارته األخرية لباريس.
ويف سياق جولته «الشمالية»ّ ،
حط العبادي يف مدينة السليمانية،
يف زيارة للرئيس العراقي السابق أمني عام «االحتاد الوطين
الكردستاني» جالل الطالباني ،حيث حبث معه األوضاع األمنية
والسياسية يف البالد .وأشارت مصادر متابعة إىل أن «العبادي
أراد من زياراته تهدئة األوضاع املتوترة بني السليمانية وأربيل،
والبحث يف وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني يف سنجار».
شدد على «ضرورة
وذكر املكتب اإلعالمي للعبادي أن األخري
ّ

التعاون بني الكتل السياسية لعدم العودة إىل الصراعات واخلالفات
السابقة» ،وذلك يف خالل اجتماعه مع قيادات من «االحتاد الوطين
الكردستاني» ،داعيًا إىل «إجياد حلول لبعض القضايا العالقة»،
خصوصًا أن «وضع إقليم كردستان ال ينفصل عن وضع العراق».
يتوجه العبادي
مقربة من رئيس الوزراء ،أن
ّ
ورأت مصادر عراقية ّ
إىل أربيل والسليمانية ،يف الوقت نفسه ،وذلك للجلوس مع
خيص مرحلة ما بعد
األكراد واالستماع إىل وجهات نظرهم يف ما
ّ
أن «العبادي حياول أن خيرج منتصرًا من معركة
داعش» ،معتربة ّ
املوصل مبباركة مجيع القوى ،الدولية واإلقليمية واحمللية».

«ويكيليكس»« :سي آي ايه»
تتجسس على ك ّل شيء

«ويكيليكس»
موقع
نشر
سلسلة جديدة من التسريبات
القرصنة
بعمليات
تتعلق
طورتها
اليت
والفريوسات
«وكالة االستخبارات املركزية
األمريكية» ( )CIAللتجسس
على اهلواتف والتلفزيونات،
وحتى للسيطرة على السيارات
احلديثة.
وسرب املوقع يوم الثالثاء من
ّ
االسبوع احلالي ،مثانية آالف
وثيقة ضمن جمموعة مساها
«املدفن  ،»7فيما محل اجلزء
األول من التسريبات اسم
«السنة الصفر» ،وتضمنت
كلها وثائق وملفات أخذت من
مركز فائق السرية واحلماية
مقر «سي آي
ومعزول داخل
ّ
االستخبارات
لشؤون
ايه»
اإللكرتونية يف النغلي ،يف
والية فرجينيا.
أن
الوثائق
وأظهرت
«االستخبارات املركزية» فقدت
يف الفرتة املاضية السيطرة
على معظم ترسانة القرصنة
لديها ،مبا يف ذلك الربامج
الضارة والفريوسات ،وأحصنة
طروادة ،وأنظمة التحكم عن
بعد بالربجميات اخلبيثة والوثائق
املرتبطة بها.
وتضم اجملموعة املسربة مئات
ماليني من التعليمات الربجمية،
اليت تعطي صاحبها القدرة
على القرصنة بنحو كامل.
وقالت املنظمة يف بيان ،إن
هذه التعليمات «كانت على
ما يبدو متوافرة لدى جمموعة
من املتعاملني مع اإلدارة
األمريكية سابقًا ولدى خمرتقني
لشبكتها» ،وإن مصدر هذه
الوثائق هو «أحد هؤالء الذي
أمد ويكيليكس جبزء من هذا
األرشيف».
أن
أظهرت
الوثائق
تلك
الربجميات استهدفت «اي فون ــ
أبل ،وجوجل الروبوت ،وويندوز
ــ مايكروسوفت ،وتلفزيونات
سامسونج ،اليت حتولت إىل

ميكروفونات سرية» .كذلك قال
املوقع إن قسم القرصنة يف
وكالة االستخبارات يضم أكثر
من مخسة آالف مستخدم أنتجوا
أكثر من ألف نظام للقرصنة،
وأحصنة طروادة ،وفريوسات،
وغريها من الربجميات اخلبيثة.
ملوقع
تصريح
ويف
«ويكيليكس» ،قال مصدر هذه
الوثائق إنه شعر «حباجة ماسة
إىل أن تناقش هذه السياسات
علنًا ،مبا يف ذلك ما إذا كانت
قدرات القرصنة لالستخبارات
املركزية قد جتاوزت الصالحيات
املنوطة بها».
ومن بني الربجميات اليت
صممتها وكاالت االستخبارات
نظام «املالك الباكي» الذي
استهدف التلفزيونات الذكية
خصوصًا تلفزيونات سامسونغ
وحوهلا إىل ميكروفونات سرية.
وميكن الربنامج الذي صممته
«سي آي ايه» ،بالتعاون مع
جهاز األمن الداخلي الربيطاني
 ،MI5أن يوهم املستخدم
بأن التلفاز مطفأ ،لكنه يف
ّ
احلقيقة يسجل األحاديث يف
الغرفة ،ويرسلها عرب اإلنرتنت
إىل سريفرات وكالة املخابرات
املركزية .وتبني الوثائق أن
الوكالة سعت إىل السيطرة على
أنظمة التحكم يف السيارات
احلديثة.
يف هذا السياق ،أعلن املوقع
أنه جرى تصميم برجميات
الخرتاق وملراقبة اهلواتف الذكية
حتى ترسل «اهلواتف املصابة»
االستخبارات،
وكالة
إىل
املوقع اجلغرايف ،والصوت
َ
تفعل
والنص واالتصاالت ،كما
ّ
الفايروسات سرًا كامريا اهلاتف
وامليكروفون.
وطورت الوكالة الفايروس
ليستهدف هواتف ومنتجات
شركة «أبل» ،باإلضافة إىل
اهلواتف العاملة بنظام «أندرويد»
الذي يشغل  ٪٨٥من اهلواتف
املوجودة يف العامل.

صفحة 9

Saturday 11 March 2017

السبت  11آذار 2017

Page 9

اسرتاليات

بولني هانسون :ال يوجد مسلم
جيد يف أسرتاليا
قالت السياسية األسرتالية
املثرية للجدل بولني هانسون
إن املسلمني ال يكنون احرتاما
ألسرتاليا ،وال يوجد سبيل
للقول إن شخصا ما «مسلم
جيد» ،وفقا ملقابلة مع برنامج
«كارينت أفريز» الذي تعرضه
القناة التلفزيونية التاسعة.
وحتدثت هانسون ،زعيمة
اليت
حزب «أمة واحدة»
تواجه انتقادات نارية منذ
األحد املاضي جراء تعليقاتها
املثرية للجدل بشأن التطعيم،
للمذيعة تراسي غريم شاو
عن عدم ثقتها يف اإلسالم
واملسلمني.

وتابعت تقول« :إذا أرادوا
العيش وفقا للشريعة ،أقرتح
عليهم الذهاب إىل دولة
إسالمية».

ومضت تقول« :أعتقد أن
هناك البعض الذي يريد أن
يعيش حياة هادئة وجيدة
لكنين ال أعتقد أن هناك
مسلمني جيدون».
واستطردت« :إذا أراد هؤالء
العيش هنا ينبغي عليهم
احرتام قوانيننا ،لكنهم حتى
يف قاعات احملاكم ال يولون
أي احرتام للقضاة ،وال
يقفون هلم».

وزعمت أن أشخاصا أخربوها
يهددون
املسلمني
بأن
اآلخرين وحياولون إخراجهم
من منازهلم عنوة ،وأردفت:
«أمسع أن أسرتاليني كانوا
يعيشون حياة هادئة لطيفة
ثم جاء املسلمون ليغريوا من
طبيعة املكان ويبنوا مساجد
ويقفوا بسياراتهم يف أماكن
خمالفة ،ويلقون بالقمامة يف
أفنية منازهلم».

وزعمت هانسون أن املسلمني
خيططون للهيمنة على احلكم
من خالل األكاذيب.
وتابعت« :إنهم ميتزجون يف
اجملتمع حتى يتزايد عددهم
ثم يفرضون إرادتهم على
الشعب ،ويسيطرون على
احلكم ،ذلك هو تكتيكهم».

وتساءلت هانسون« :ملاذا ال
يعرتض املسلمون الراغبون
يف العيش حياة هادئة طيبة
على التطرف اإلسالمي؟ إننا
نسمع اعرتاضات نادرة جدا
يف هذا الصدد».

سدني

حملاربة «االقتصاد األسود»..

مكتب الضرائب األسرتالي
يستهدف املتاجر الصغرية

قاسم عزالدين

يف لقائه مع الرئيس الروسي يسعى نتانياهو إىل موافقة ضمنية
على تصعيد إسرائيلي ضد حزب اهلل وقيادته .لكن هذا املسعى
يتناقض مع اسرتاتيجية موسكو ومصاحلها املنظورة يف سوريا
واملنطقة ،ورمبا ليس هو مبتناول اليد الروسية.
يف ملفات نتانياهو على طاولة املباحثات مع الرئيس الروسي
يف موسكو ،موضوعات التعاون املتبادل كما أوضح يف اجتماعه
تهدد
قوة حزب اهلل اليت
ّ
احلكومي .لكن هاجسه األساس هو ّ
بتعطيل قدرة اسرائيل على اختاذ املبادرة يف احلرب.
يف زيارته السابقة إىل موسكو مع بداية العمليات العسكرية
مسي ب»التنسيق
الروسية يف سوريا ،اتفق الطرفان على ما ّ
العسكري» مبوازاة اتفاقيات تعاون ثنائية كانت قد بدأت قبل
اهلوة الواسعة
األزمة يف سوريا .وهذا التنسيق الذي جاء يف غمرة
ّ
بني نتانياهو واإلدارة األمريكية السابقة ،أخذ يف التعليقات
الرمسية صيغة «التواصل بهدف ّ
جتنب وقوع حوادث يف اجلو».
شن
قيد حرية اسرائيل مبنع الطريان االسرائيلي من
ّ
لكنه عمليًا ّ
عمليات حربية واسعة واكتفائه بعمليات أمنية.

وطالبت السيناتورة حبظر
الربقع يف أسرتاليا واصفة
إياه باخلاطئ.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

االغتياالت هاجس نتنياهو لتحجيم املقاومة

الضرائب
مكتب
شن
األسرتالي محلة مشددة على
أصحاب املؤسسات واحملال
التجارية الصغرية سعيا وراء
مجع أكرب قدر من األموال.
جاء ذلك يف حماولة للسيطرة
على ظاهرة ضياع حنو 23
مليار دوالر فيما يعرف باسم
«االقتصاد األسود».
ومن املقرر أن يقوم موظفو
مكتب الضرائب األسرتالي
بزيارات مفاجئة ألكثر من
 400مؤسسة جتارية يف بريث
وكانبريا عل مدى الشهر
املقبل كجزء من محلة لتقنني
األوضاع الضريبية للمتاجر
درجة
وزيادة
الصغرية،
وعيهم بالتزاماتهم.
ومن املقرر أن جيمع موظفو
مكتب الضرائب معلومات
وبيانات أثناء الزيارات.
وقالت متحدثة باسم املكتب:
«قد نستخدم تلك املعلومات

الحقا يف عمليات مراجعة
مؤسسات جتارية تسلك سبال
ضريبية خاطئة».
وأضافت« :الزيارات احمللية
توعية
تقدمان
والتفاعل
فردية للمتاجر الصغرية بشأن
األدوات واملعلومات اليت
حيتاجونها إلنشاء سجالت
ضريبية سليمة يف الوقت
املناسب ،وإقرارات ضريبية
دقيقة وكيفية تصحيح أية
أخطاء».
مساعد املفوض توم ويلز قال
يف بيان إن مكتب الضرائب
األسرتالي يركز جهوده على
املؤسسات التجارية اليت تدير
اقتصادا نقديا خفيا انطالقا
من مبدأة العدالة واملساواة
للجميع.
«سيزور
يقول:
ومضى
موظفونا املطاعم واملقاهي،
الشعر
تصفيف
وحمالت
والعناية باجلمال وغريها يف
بريث وكانبريا للتيقن من
حتديث سجالتهم الضريبية،
هذه املؤسسات على رادار
مكتب الضرائب».
ووفقا ملكتب الضرائب،
فإن نسبة كبرية من املطاعم
واملقاهي وحمال التيك أواي
ومراكز
الشعر
وتصفيف
العناية باجلمال ال تقوم
باإلبالغ الدقيق عن أرباحها
النقدية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اعالناتكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
لالتصال:
0403482345
أو
96324818

نتانياهو حياول يف زيارته إىل موسكو االلتفاف على ذاك التنسيق،
حنو السماح للطريان حبرية احلركة يف مناطق ذات اهتمام أمين
إلسرائيل ،حبسب «هآرتس» االسرائيلية .والالفت أن صحيفة
«إيزفيستا» الروسية تناولت فكرة توسيع التعاون املشرتك «ملنع
انتشار وحدات من حزب اهلل على احلدود السورية ــ االسرائلية»،
رد بوتني على نتانياهو
كما قالت .ولعل الصحيفة تعبرّ بذلك عن ّ
حني يطلب املوافقة على حرية حركة الطريان أو التواجد العسكري
املباشر يف بعض املناطق السورية اليت تراها اسرائيل «ذات
اهتمام أمين» .أي أن بوتني يعد اسرائيل بأن يأخذ على عاتق
موسكو عدم التصعيد العسكري على احلدود ،من دون املوافقة
على أن تأخذ اسرائيل بيدها ذريعة التهديد على احلدود من أجل
تصعيد التوتر ضد حزب اهلل.
ما يسعى إليه نتانياهو من أجل استعادة حرية احلركة واملبادرة،
هو يف سياق أوسع بات يندرج يف إطار ما دعا إليه دونالد
ترامب يف إنشاء جبهة خليجية ــ اسرائيلية ملواجهة النفوذ اإليراني
يف سوريا واملنطقة .فالتهديد األمريكي إليران بشكل مباشر أو
بالوكالة ،رمبا من املتعذر على واشنطن وحلفائها أن تضعه موضع
التنفيذ بالقتال واحلرب نظرًا لقدرات إيران على رد الصاع أكثر
من صاع .ولعل واشنطن تراهن على مواجهات بأشكل أخرى ،من
بينها إضعاف ما يسميه حتالف واشنطن اجلديد «األذرع اإليرانية
يف سورية واملنطقة».
بالتوازي مع مباحثات نتانياهو يف موسكو ،يتباحث ليربمان يف
واشنطن مع نائب الرئيس «مايك بنس» ومع وزير الدفاع «جاميس
ماتيس» ومع وزير اخلارجية «ريكس تيلرسون» .واملوضوع هو
«منع تواجد عسكري دائم يف سوريا» ،يف إشارة مباشرة إىل حزب
اهلل .ومن اجلانب اآلخر يدرس قائد القوات األمريكية يف أوروبا
«كارتيس سكابروتي» يف األراضي احملتلة جاهزية القبة احلديدية
والصواريخ البالستية .لكن حزب اهلل الذي يقع عليه التصويب
يفوت أيضًا
األمريكي ــ االسرائيلي لتفادي حربًا إقليمية شاملة ،قد ّ
فرصة احلرب احملدودة االفرتاضية .فاحلزب انتقل بعد معركة حلب
مما كان عليه سابقًا فيما يعرف ب»الردع بتوازن الرعب» ،إىل ما
مساه معهد األمن القومي اإلسرائيلي «توازن الردع االسرتاتيجي»
مبا يف ذلك استخدام املفاعل النووي االسرائيلي قنبلة موقوتة.
يرتاءى إلسرائيل كما يرتاءى لواشنطن ،إمكانية االتكاء على بوتني
لتحجيم حزب اهلل يف سوريا ،ليس عرب عمليات حربية ضد املقاومة
بل عرب عمليات أمنية ضد املقاومة وقيادتها .يبدو هذا األمر
إلسرائيل ولواشنطن قاب ًال ألن يوافق عليه بوتني بسبب بعض
االختالفات مع إيران يف املقاربة والقراءة السورية واالقليمية،
وهو ما دأبت عليه بعض كربيات وسائل اإلعالم الغربية مع ظهور
مرجحًا
التفاهم الروسي ــ الرتكي .وعلى مستوى آخر يبدو أيضًا
ّ
إذا قايضت موسكو أوكرانيا بإيران ،كما يردد بعض املعلقني يف
الغرب .لكن بوتني يستند برغم بعض االختالفات يف املقاربة ،إىل
توسع النفوذ واملصاحل الروسية يف املنطقة والعامل .وهو
إيران يف ّ
يستند إليها يف إضعاف جبهة الناتو اليت يأمل مبزيد من إضعافها
إلنشاء توازن يف معادالت النفوذ واملصاحل االسرتاتيجية.
يف هذا اإلطار ،وحبكم األمر الواقع امليداني يف سوريا ،ليست
قدرات موسكو أفضل من قدرات واشنطن من دون قوات حليفة
على األرض ويف صدارتها مقاتلي حزب اهلل .ورمبا ال يكون لبوتني
اليد الطوىل يف التأثري على واشنطن والدول الغربية ،من دون
قتال حزب اهلل يف امليدان وعلى األرض كرفاق سالح .واألرجح
تفرط بقوة إىل جانبها من أجل املراهنة على مكاسب
أن موسكو ال ّ
افرتاضية تعود إىل زمن املقايضات اليت ّ
ختلى عنها بوتني سبيله
الندية مقابل الناتو .فاملقاومة اليت يأمل نتانياهو أن
إىل بلوغ
ّ
يستعني عليها بروسيا من أجل املوافقة على عمليات أمنية ،بلغت
عتيا مبا حيميها من أن تكون عرضة للتفريط.
من
ّ
القوة ّ
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اسرتاليات

Australian News

وسط مزاعم بفقدان ماليني الدوالرات

اخلالفات تهدد مسجد بريستون يف ملبورن

يهدد االقتتال الداخلي الشرير
بتمزيق مجاعة املصلني يف
أحد أكرب مساجد ملبورن،
يف ظل ادعاءات مفادها
أن ماليني الدوالرات من
التربعات تعرضت لالختفاء،
واتهامات بأن أحد الشيوخ
تصرف بشكل غري مالئم مع
النساء.
وقد برز الصراع اىل العلن،
األسبوع املاضي ،عندما قال
الشيخ حممد أبو عيد الذي
مت حظره من ممارسة عمله
مبسجد بريستون ،لعشرات
املصلني يف الشوارع باخلارج
إنه خيشى أن تكون إدارة
املسجد قد اختلست التربعات
والرسوم اليت تدفع من أجل
الدفن واخلدمات املدرسية.
يذكر ان اجلمعية اإلسالمية
بفيكتوريا اليت تدير املساجد
تردد مزاعم سلوكيات غري
مالئمة ارتكبها الشيخ.
ومت اختاذ قرار بإيقاف عمل
الشيخ ،وبالرغم من أنه قد
أخرب الحقا أن املزاعم مل يتم
إثباتها ،لكن استقال من
وظيفته اجلمعة.
حديثه
الشيخ
وواصل
للمصلني« :اجلمعية اإلسالمية
بفيكتوريا وبعض أعضاء هيئة
األئمة ضالعون يف شيء ما
أكرب مين ومنكم».
اجلمعة ،رافق املصلون الشيخ
إىل املسجد رغم حظره من
الدخول ،وعربوا عن غضبهم
من طريقة التعامل معه.
وطالب املصلون بضرورة
الوضوح بشأن كيفية انتخاب
أعضاء اجلمعية ،والشفافية
يف األموال املنفقة.

«ال أعرف ماذا حتت الربقع»..

اخلوف من املسلمني
يضرب بلدة «يانغ»

الشرطية املتقاعدة لينور شيلينغ

الشيخ محمد أبو عيد مرتديا نظارات سوداء بينما يسري إىل مسجد بريستون قبل صالة الجمعة

شيلينغ :ال نعرف ماذا تحت الربقع

تواجد شرطة مكثف يف بريستون الجمعة

الشرطة قالت إنها على دراية بالخالفات التي تحدث يف املسجد

غضب بسبب طريقة إدارة مسجد بريستون

واستطرد الشيخ أبو عيد
متحدثا عن خماوفه خالل خطبة
ارجتالية أمام املسجد.
وكان اللشيخ قد قال ،فيي
وقت سابق من اليوم ،إنه ال
يعرف أين ذهبت األموال.
وتابع« :إنه سؤال كبري،
حيتاج إىل إجابة كبرية ،ال أثر
لألموال».
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بعض املصلني عربوا عن
خشيتهم من أن تكون األموال
قد ذهبت إىل مجاعات متطرفة
يف صورة مساعدات ،أو أن
تكون قد ذهبت إىل حسابات
بلبنان مت استخدامها لشراء
عقار.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الخالفات تمزق مجتمع املسجد

خيشى سكان بلدة يانغ
جنوب نيو ساوث ويلز هيمنة
املسلمني ،ويتهمونهم بعدم
الرغبة يف االندماج.
وختشى لينور شيلينغ ،وهي
شرطية متقاعدة قضت 9
سنوات من حياتها تعمل
يف بلدة الكمبا جنوب غرب
سيدني ،أن تصبح «يانغ»
الكمبا ثانية.
تصرحيات
يف
وأضافت
لديلي ميل أسرتاليا األربعاء:
ان «احلياة يف الكمبا كانت
مفزعة وال أريد أن تصبح يانغ
مثلها.
ومضت تقول« :لقد جربت
احرتامهم
نقص
بنفسي
للسلطات والشعب األسرتالي،
والعادات.
وتقول الشرطية املتقاعدة:
«ال أعرف ماذا حتت الربقع».
على
املسلمون
ويتوافد
يانغ بشكل متزايد منذ
تسعينات القرن املنصرم،
وباتت أعدادهم تتجاوز 400
شخص.
وتعيش البلدة ،اليت يبلغ
تعداد سكانها  7000شخص،
تبعات وهواجس القبض على
عامل الكهرباء هيثم ذهب،
 42عاما ،على خلفية مساعدته
داعش يف خطة لتطوير
صواريخ.
وأردفت شيلينغ أن الناس
اليت حتدثت إليها تشعر
بالقلق وعدم األمان.
صدمتنا
«لقد
وتابعت:

األنباء حقا ،وأشعر باألسف
عندما أقول إن الناس مل
يعودوا يثقون يف املسلمني
اآلن ،حتى لو أن معظمهم
جيدون».
قالت الشرطية املتقاعدة
منغلقون
املسلمني
إن
على أنفسهم وال يريدون
االندماج.
وقالت لينور شيلينغ إن
مسلمي «يانغ» ينظرون إىل
اآلخرين باحتقار
وأردفت الشرطية قائلة أن
اجملتمع اإلسالمي منغلق على
نفسه وال حياول االندماج مع
اآلخرين يف بلدة يانغ.
واستطردت تقول لقد فتحنا
ذراعنا هلؤالء الناس لكنهم
ينظرون إلينا باحتقار ويظنون
أنهم أفضل منا.
وأضافت أنها ستنظر بشكل
خمتلف إىل أي مسلم يف
الشوارع اآلن ،وزادت بقوهلا:
«الشيء األسوأ هو أنك ال
تعرف ماذا حتت الربقع ،ال
ميكنك رؤية الوجوه».
وتعيش الشرطية السابقة
يف بلدة يانغ منذ  28عاما،
واعربت عن حزنها وخوفها
من اكتشاف إرهابي حمتمل
يعيش جبوارهم.
قال مزارع يف يانغ إنه حيذر
منذ سنوات من أن املسلمني
سوف جيلبون اإلرهاب إىل
البلدة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف اسبوع

فضيحة جترب إميان شاروبيم على االستقالة هانسون :أحب بوتني وأكره
الشريعة

استقالت إميان شاروبيم
من جمموعة من املناصب
من
وكذلك
التنفيذية،
وظيفتها يف شبكة «إس بي
إس» األسرتالية.

االول املاضي.
ومل تعلم «إس بي إس»
بشأن التحقيق حتى نشرت
فريفاكس تقريرها األحد
املاضي.

جاء ذلك على خلفية فضيحة
ضربت املرشحة السابقة
على لقب «شخصية العام
يف أسرتاليا» حيث مت
جتميد أمواهلا إثر حتقيق
جتريه مفوضية اجلرائم بنيو
ساوث ويلز يتعلق بقيامها
مبمارسات احتيالية.

على
الذاتية
سريتها
موقع لينكد إن تقول إنها
تتقلد العديد من املناصب
العامة ،واملؤكد أنها تقدمت
اجمللس
من
باستقالتها
االستشاري يف هيئة التعدد
الثقايف بنيو ساوث ويلز
.Multicultural NSW

وكشفت فريفاكس ميديا
االحد أن الناشطة البارزة
يف جمال حقوق اإلنسان
واملهاجرين ومكافحة العنف
املنزلي تعرضت أصوهلا
املالية للتجميد بأمر من
احملكمة العليا يف أعقاب
حتقيق يرتبط به كل من
املفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد ،ومفوضية اجلرائم
يف ثروتها «غري املربرة».

وقالت اهليئة املذكورة يف
بيان هلا« :لقد استقالت
إميان كعضوة يف اجمللس
االستشاري يف  14نوفمرب
 2016بسبب التزامات أعمال
أخرى ومشكالت صحية».

ومنع أمر قضائي من احملكمة
العليا شاروبيم من بيع ثالثة
منازل يف سيدني ،باإلضافة
إىل سيارة.
ومت استدعاء إميان وجنليها
ريتشارد وتشارلي للمثول

إيمان شاروبيم
أمام احملكمة لإلجابة على
بتلك
تتعلق
تساؤالت
الثروة.
من جانبه ،قال براندر مسيث
ماكنايت حمامي شاروبيم:
بالدفاع
تعليمات
«لدينا
الشديد عن موكليت يف مواجهة
تلك االدعاءات ،واحلفاظ على
مسعتها كمقاتلة من أجل
حقوق النساء املهاجرات».
العام املاضي ،مت تعيني
شاروبيم يف وظيفة مدير

إدارة التواصل اجملتمعي
بإذاعة «إس بي إس».
وردا على سؤال إذا ما
تستمتع
شاروبيم
كانت
بدعم «إس بي إس» ،قالت
متحدثة رمسية« :إميان مل تعد
موظفة لدينا ،ال تعليق على
التحقيق».
ومن املعلوم أنها تقدمت
باستقالتها األسبوع املاضي
بعد أن كانت يف إجازة
مرضية منذ شهر تشرين

وعالوة على ذلك ،استقالت
اجمللس
من
شاروبيم
االستشاري للتعدد الثقايف
بوزارة العدل بنيو ساوث
ويلز اليت قالت يف بيان:
«مل تعد إميان تعمل لدينا».
كذلك
شاروبيم
وتركت
وظيفتها كسفرية لدى جملس
يوم أسرتاليا بنيو ساوث
ويلز.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قالت السيناتورة األسرتالية
بولني هانسون إن املسلمني
يريدون أن يطبقوا الشريعة
اجملتمع
يكرهون
ألنهم
الغربي ،وأضافت أن أسرتاليا
يف حاجة إىل قائد قوي مثل
فالدميري بوتني.
ولفتت هانسون يف حوار مع
شبكة «إيه بي سي» اىل أن
احلكومة األسرتالية يف حاجة
إىل وقف ما وصفته بابتزاز
أولياء األمور يف مسألة
«تطعيم أبنائهم».
وأعلنت زعيمة حزب «أمة
واحدة» عن دعمها حلزمة
ختفيضات يف جمال جزاءات
حكومة
وحذرت
العمل،
تورنبول من أن مساندتها
خلطة التخفيضات الضريبية
للشركات ليست مضمونة.
بأن
هانسون
واعرتفت
حتذيراتها املشبوهة عام 1996
بأن أسرتاليا يف خطر اإلغراق
من األسيويني مل متر مرور
الكرام ،الفتة إىل أن حكومة
هوارد أجرت تغيريات قلصت
من عدد املهاجرين القادمني
من القارة الصفراء.
يذكر أن هانسون ستقضي
هذا األسبوع يف والية
أسرتاليا الغربية حيث يسعى
حزب «أمة واحدة» إىل

احلصول على مكتسبات يف
انتخابات نهاية األسبوع.
واستغلت هانسون املقابلة
كعادتها يف اهلجوم على
اإلسالم وأتباعه ومل متيز بني
املتطرفني واملعتدلني.
وقالت« :أؤمن أن اإلسالم
أيديولوجية سياسية ترغب
يف فرض الشريعة وأسلوب
احلياة واألفكار على سائر
اجملتمع ،إنهم يكرهون اجملتمع
الغربي ويريدون أن يغريونا،
هل تريدون أن تتغريوا؟ هل
ستكونون سعداء حتت مظلة
اإلسالم؟»
الناخبني
أن
وأردفت
األسرتاليني يتمنون أن يكون
قائدهم مثل فالدميري بوتني.
وفسرت ذلك قائلة« :أحرتم
هذا الرجل ،إنه وطين جدا
جتاه بلده ،الشعب حيبه».
ووصفت هانسون هجوم
 MH17باملثري لالمشئزاز لكنها
شككت يف وجود أدلة مقنعة
تثبت تورط بوتني يف إسقاط
الطائرة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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الدليل التجاري

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

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

0407 405 846
9740 5846

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

منتجات غذائية ملرضى السكري..
هل من فائدة؟
راجانا حمية

مثة فن يف اإلعالن .يتطلب مث ًال أن تقنع
مريضًا بداء السكري بشراء رز تريد تروجيه،
ببضع كلمات «تضرب» نفسيته .كأن توحي له
بأن هذا الرز سيخفف نسبة السكر يف الدم،
مدعمًا ترهاتك بشهادة مريض يواظب على أكله.
ّ
عندها ستحصد ما هو مطلوب :الربح .أما صحة
املريض ...فما يصيبكم إال ما كتب اهلل لكم.
هذه عينة صغرية مما تفعله الشركات الشرهة
الرز
للربح ،ولو على صحة املرضى .وقد يكون
ّ
اخلاص «ملرضى السكري» منوذجًا.
«هنا ُتباع منتجات للسكري»« .لدينا فرع خاص
من احللويات للسكري»« .رز (…) ع السفرة حل
شكلو أطول وطعمو أفضل (…) وصار عنا اليوم
منو خاص ملرضى السكري والسمنة».
عينة بسيطة مما قد يراه مريض السكري من
إعالنات لـ»األكل» اخلاص به ،على حد تعبري
ّ
واملروجة هلا .إعالنات تغرقه
املصنعة
الشركات
ّ
بكم من «املزايا» اليت يتمتع بها هذا املنتج أو
ّ
رز
حد يشعره أن بإمكان أكل كيس ّ
ذاك ،إىل ّ
وكيلو من حلوى «البقالوة» يف وجبة واحدة ،من
ّ
السكر يف دمه .وهي
دون أن يرتفع مستوى
إعالنات راسخة ،لألمانة ،بدليل كثرة احملال
تروج للمنتجات اخلاصة مبرضى السكري،
اليت
ّ
وكأنها سقطت بـ»باراشوت» دفعة واحدة .فهنا
ختصص يف حلويات مرضى السكري،
باتيسري
ّ
وهنا « »shop centerخاص ملنتجات السكري
من الرز إىل اخلبز إىل األكل املطبوخ ...والبوظة
«الدايت» وخفيفة السكر! من دون أن ننسى
طبعًا بعض اختصاصيي التغذية وأطباء الغدد
الصماء والسكري الذين دخلوا على خط الرتويج
للمنتجات «الدايت» من باب النصيحة.
لكن ،ليس دائمًا ما يبقى اإلعالن ناصعًا يف
ذاكرة املريض .هذا الذي يقول له يف كل
وقت ،مث ًالُ ،
الرز اخلاص مبرضى السكري
«كل
ّ
وال تأكل الرز العادي» .فاحلظ الذي يلعب
دوره هنا ،عند تناول املنتجات ،يف احملافظة
حني
على مستوى السكر يف الدم ،سينقلب يف
ٍ
آخر عاثرًا ،عندما يضرب مستوى السكر إىل أعلى
مستوياته ،كأن يصل مث ًال إىل «حدود  250بد ً
ال
من  110مث ًال» .هذا ما حصل مع أحد مرضى
السكري .يروي هذا املريض بأنه «يواظب»
على تناول املنتجات اخلاصة ،وخصوصًا «األرز
ألنين أحبه ويشعرني باإلكتفاء عندما أكون
جرب هذا الرجل أنواعًا كثرية من الرز
جائعا»ّ .
نوع واحد ،وجدت أنه
إىل أن «استقريت على
ٍ
جيد وطعمه مقبول» .لكن ،يف أحد األيام ،بعد
أربع ساعات من تناول «وجبة فيها أرز ،شعرب
بالدوار ،وعندما فحصت مستوى السكر وجدته
 ،210علمًا أنه يف احلاالت القصوى اليت يرتفع
كحد أقصى» .يف
فيها املستوى يصل إىل 170
ّ
اليوم التالي ،قرر املريض أن يأكل فقط «طبق
أرز وسلطة» ،إال أن املفاجأة كانت بالنتيجة
ٍ
«ضرب للـ.»250
بعد هذه «الضربة» اليت
كرر
كادت تكون قاتلةّ ،
التجربة مرة أخرى .طبق
أرز .النتيجة واحدة.
تضاربت األسئلة يف

ال شيء اسمه منتج
للسكري أو للتنحيف
هذا لعب على
النفسية وبزنس
وتجارة وتسويق

خاصًا مبرضى
رأسه :ما هو هذا األرز؟ وإن كان
ّ
السكري ،كيف تكون هذه هي النتيجة؟ هذه
األسئلة تستتبع أخرى :هل هناك منتجات خاصة
ّ
مرض على حدى؟ هل هي حقيقة؟
لكل
أص ًال
ٍ
ٍ
شركات تتوسل الربح،
أم أنها بدعة من اخرتاع
الصحة؟ من هذه األسئلة،
ولو على حساب
ّ
كانت اإلنطالقه إلجراء فحوص خمربية لألرز
الذي يتناوله هذا املريض ،واعتباره منوذجًا من
يغص بها
بني أنواع كثرية من املنتجات اليت
ّ
السوق.
يف الفحص املخربي ،جرى أخذ عينتني األخرية
اليت ضرب معها مستوى السكر إىل أعلى

مستوياته ،على األقل يف حالة هذا املريض،
«واللي قبلها اليت مل أشعر معها بأي اررتفاع».
يف النتيجة ،تبني أن «مستوى الربوتني يف
العينة األخرية تفوق  20غرامًا يف كل  100غرام،
ونسبة الكاربوهيدرات حبدود  84من كل 100
غرام» ،وهو ما كان خمتلفًا يف العينة األخرى
«اللي قبل» ،حيث كانت نسبة الربوتينات ما
دون عشرين .أي أنها حبسب نسبة ما دون
العشرين املعتمدة يف هذا املخترب هي «مطابقة
للموصفات» ،على عكس األوىل اليت مل «تكن
مطابقة للمواصفات».
هذه هي النتيجة اليت ختتلف كليًا عما هو مكتوب
على كيس األرز ،صاحب «العالمة التجارية
املوثوق بها منذ العام  ،»1890حيث يشري اجلدول
عليه إىل «أن نسبة الربوتني تبلغ  8,59من كل
 100غرام ،و 79,38نسبة الكاربوهيدرات» .ما
هي احلكاية إذا؟ لدى اإلتصال بالشركة اليت
تسوق هذا املنتج ،صرحت إحدى املوظفات،
ّ
ً
معبأ من
أن «هذا املنتج يأتي
باسم الشركة ،إىل ّ
اهلند ،فهناك ُيفحص ويعبأ ومن ثم يرسل» .من
اهلند ،يأتي «خالصًا» إذًا .أما كيف نفحصه يف
لبنان؟ فتشري املوظفة إىل «أننا ال جنري فحصًا
هنا» ،ثم تستطرد قائلة «كان عنا بالشركة كم
موظف عندهن سكري وأكلوا منو وما صرلن
شي» .هكذا ،تقول شركة بهذا اإلنتشار يف
لبنان وذات ثقة ،ملرضى السكري كلوا على
«ذمة» موظفني مرضى استخدمتهم كحقل
ّ
جتارب .كلوا ...وما يصيبكم إال ما كتب اهلل
لكم .هكذا ،هو منطق السوق ،ومنطق الشركات
تاليًا اليت ال تبغي سوى الربح ،ولو كان على
صحة املرضى .وهو ما يفعله غريها يف
حساب
ّ
الرتويج للحلويات والبوظة واخلبز اخلاص وغريها
من املنتجات ،وكلها يفرتض بديهيًا أن ختضع
للفحوص واملراقبة .لكن ،ال شي حيصل ،ومنطق
الربح يفرض ذلك.
أما ،عن السؤال حول جدوى «اخرتاع» منتجات
خاصة باألمراض ،فيشري الدكتور أكرم أشيت،
املتخصص يف الغدد الصماء والسكري
الطبيب
ّ
أن «ال شيء امسه منتج للسكري أو للتنحيف
إىل ّ
أو أي شيء ،هذا لعب على نفسية مريض
السكري وبزنس وجتارة وتسويق» .ويتحدث
أشيت عن «مواد يتم تصنيعها كمحليات تعطي
حتالية السكر يستخدمها املرضى بدي ًال عن السكر
ال أكثر» ،ولكن املشكلة أن «هذا املوضوع غري
مراقب ،يعين ليس هناك جهات مث ًال لقياس
نسبة السكر يف هذه املنتجات» .وأكثر من ذلك،
يقول «حتى لو كانت هذه املنتجات ،لنفرض مث ًال
احللويات ،منتجة مبواد حملية صناعية مشابهة
برد
للسكر ،فإذا مت أخذها بكميات كبرية ستأتي ّ
عكسي».
حبسب أشيت ،ال شيء «امسه رز للسكري أو
حلو» ،ومثة معادلة بسيطة تقضي برمي كل هذه
الرتهات« ،وتناول ما يريده بكميات حمدودة
ومعينة ،مع جتنب أو االمتناع عن تناول املواد
السكرية السريعة االمتصاص واليت حتتوي على
نسبة سكريات عالية».
ال شيء امسه منتج خاص .املعادلة واضحة.
ال أرز وال بقالوة .فما يهم مث ًال يف األرز هو
«الغاليسمك اندكس» ،وهو مؤشر تصنيف
للكاربوهيدريت على مقاس من صفر إىل .100
فحسب املؤشر الغاليسيمي ،يقع األرز مث ًال ما
بني املؤشر املتوسط ( 56إىل  )69واملرتفع (70
وأكثر).
وهو ليس مؤشر مطمئن ،فكلما كان
املؤشر اجلاليسمي عاليًا ،كلما حتللت نسبة
بشكل أسرع لتطلق اجللوكوز
الكاربوهيدريت
ٍ
سريعًا إىل الدم ،على عكس ما هي احلال مع
املؤشر الغاليسمي املنخفض .والسؤال هنا ،من
يراقب هذا املؤشر على أكياس األرز وغريها من
املنتجات اليت يقال أنها خاصة للسكري؟ من
يراقب هذا السوق بكامله؟

حرب ترامب األوىل بدأت ...يف
اليمن
راجانا حمية

جس النبض األمريكي األول ،املتمثل يف
حتول
ّ
ّ
اإلنزال على حمافظة البيضاء اليمنية ،إىل قرار
بشن ما يشبه «احلرب»
اختذته إدارة دونالد ترامب
ّ
حتت عنوان مهامجة «القاعدة» الذي «يريد تنفيذ
عمليات عاملية» انطالقًا من اليمن ،حيث الساحة
الرخوة املناسبة لكي يعود عهد التدخل املباشر
ٍ
شاكلة ختالف حربي أفغانستان والعراق،
على
وحتى العمليات ــ اجلوية غالبًا ــ كتلك اليت يف
سوريا أو اليت جتري بالتنسيق مع بغداد.
رغم استمرار اجلدل حول جناح اإلنزال األمريكي
األول يف خالل احلرب اليمنية ،يف كانون الثاني
ورد ،وبعد أقل من  24ساعة
املاضي ،بني أخذ
ّ
ثان السبت املاضي يف حمافظة
على إنزال
ٍ
جنوبي اليمن ،ترافق مع سلسلة غارات
أبني،
ّ
على مناطق أخرى ،نقلت مصادر حملية أن قوات
أمريكية ــ على الغالب ــ ّ
شنت فجر أمس ،هجومًا
هو األعنف على منطقة موجان ،شرق بلدة شقرة،
استخدمت فيه طائرات مروحية وأخرى من دون
طيار.
وفق املعلومات ،بدأت العملية بقصف كثيف من
ُ
نزل
بارجات حربية استهدف جبال موجان ،ثم أ ِ
جنود عرب مروحيات ليشتبكوا ألكثر من ساعة
مع عناصر من تنظيم «القاعدة» يتحصنون يف
تلك املناطق اجلبلية ،وقد تزامن هذا اإلنزال مع
مواز نفذته وحدة قتالية ــ مل حتدد هويتها
هجوم
ٍ
بعد ــ على مواقع للتنظيم يف منطقة الصعيد يف
حمافظة شبوة.
«تصد بطولي
عن
«القاعدة»
رغم حديث
ٍّ
لألمريكان» ،نشر التنظيم االحد املاضي ،صورًا
لقيادات فيه كانوا قد قتلوا أول أمس ،يف هجوم
أن
أبني وغارات شبوة .وذكر بيان لـ»القاعدة» َّ
هؤالء سقطوا بقصف أمريكي يف وقت صالة
العصر ،ومن بينهم رؤوف الربيكي امللقب
بالزبري العدني ،وأسامة حيدرة امللقب بأبو الرباء
العدني ،وسراقة ورصاص ورضوان العدني،
وفق ما نقل موقع «العربي».
وتضاربت األنباء حول حدوث اإلنزال ،ففيما
ذكرت مصادر حدوث اإلنزال جويًا ،قالت مصادر
إن اإلنزال كان حبريًا عرب بارجات ترابط
عسكرية َّ
قبالة سواحل أبني ،لكن البنتاغون حتدث عن 20
غارة دون التطرق إىل إنزال.
يف هذا السياق ،يدرس البيت األبيض تفويض
املزيد من الصالحيات إىل وزارة الدفاع الستخدام
الضوء األخضر يف «عمليات حماربة اإلرهاب»،
كما نقل موقع «ديلي بيست» عن مسؤولني
أن هذا اإلجراء هو جزء
أمريكيني .وذكر املوقع َّ
من تصعيد احلرب على تنظيم «داعش» ،موضحًا
أن الرئيس دونالد ترامب أشار إىل أنه يريد
َّ
أن حيظى وزير الدفاع جيمس ماتيس ،حبرية
تنفيذ مهمات حساسة بسرعة ،ما يعين إنهاء
عملية املوافقة على هذه العمليات ،اليت كانت
تأخذ وقتًا طوي ًال يف ظل إدارة باراك أوباما،
الذي كان منتقدوه يشريون إىل أنه كان يوقف
مهمات عدة ،لساعات أو أيام.
ّ
هذا التفويض سيسري على مناطق القتال
واحلروب ،حيث حيصل القادة العسكريون
األمريكيون على الصالحية لتنفيذ هذه املهمات.
أما خارج هذه املناطق ،أي يف املناطق غري
ألي سلطة أو غري املستقرة ،مثل
اخلاضعة
ّ
الصومال ،وليبيا ،اليمن ،فيمكن احلصول على
لشن هجمات عرب
املوافقة من املكتب البيضاوي
ّ
الطائرات من دون طيار ،أو من طريق القوات
اخلاصة.
يف املقابل ،نقلت صحيفة «نيويورك تاميز» عن
املتحدث باسم البيت األبيض ،شون سبنسر،
وصفه هذه اخلطوة بـ»الفلسفة أكثر مما هي
أن ترامب «يعتقد
تغيري يف السياسة» ،مضيفًا َّ
أن هؤالء الذين على األرض خرباء» يف ما جيب
فعله.
أن إعطاء
من ناحية أخرى ،يرى املنتقدون َّ

اجليش املزيد من السلطة ميكن أن يؤدي إىل
نتائج إشكالية ،الفتني إىل املهمة اليت نفذتها
قوات العمليات اخلاصة يف اليمن ،يف إشارة
إىل كانون الثاني ،واليت أدت إىل مقتل ستة
جنود يف البحرية األمريكية ،إضافة إىل عدد من
املدنيني .وهي أيضًا تعين أن البنتاغون هو من
سيتحمل املسؤولية واللوم ،إذا سارت األمور
بنحو غري صحيح.
يف غضون ذلك ،ذكرت شبكة «سي ان ان»،
إن «الواليات
نق ًال عن مسؤولني أمريكيني ،قوهلم َّ
املتحدة تعمل اآلن على حتديد مواقع ومراقبة
مئات األشخاص أو االتصاالت ،اليت وجدت كجزء
من االستخبارات اليت جرى حتصيلها يف الغارة
اليت ُ
شّنت ،الشهر املاضي ،يف اليمن ،واليت
ويعتقد أن بعض هؤالء
استهدفت القاعدة»ُ .
األشخاص موجودون يف الغرب ،لكن ليس يف
الواليات املتحدة.
وكانت «نيويورك تاميز» قد نقلت عن مسؤولني
أمريكيني ،قوهلم إن «الكومبيوترات واألجهزة
اخلليوية اليت استولي عليها يف العمليات
اخلاصة ،منحت معلومات عن اهلجمات اليت ميكن
ّ
تشنها القاعدة يف املستقبل ،مبا فيها حملة
أن
املتفجرات اليت تصنعها اجملموعة ،وأساليب
عن
ّ
التدريب اجلديدة اليت تعتمدها».
تعقيبًا على ذلك ،ذكر الباحث ميكا زينكو يف
مدونته التابعة لـ»جملس
تقرير نشره على
ّ
العالقات اخلارجية» ،أنه حتى هذه النقطة ،ميكن
إن «ترامب أكثر تدخ ًال من أوباما» ،مشريًا
القول َّ
إىل «السماح بالغارات بطائرات من دون طيار،
وغارات العمليات اخلاصة يف أماكن غري قتالية
(مثل اليمن وباكستان ،الصومال)».
وأوضح زينكو أنه يف خالل والييت أوباما وافق
األخري على  542غارة حمددة األهداف ،أي مبعدل
غارة كل  5.4أيام ،فيما وافق ترامب منذ
تنصيبه إىل اليوم ،على  25غارة بطيارة من
دون طيار ،أو بهجمات جوية ،أي مبعدل غارة
كل  1.6يومًا».
أن ترامب «عندما كان مرشحًا
ولفت زينكو إىل َّ
ِّ
مضل ًال بعمق ،بشأن نوع
لالنتخابات ،كان
العمليات العسكرية اليت ميكن أن يدعمها».
بأن ترامب «ادعى َّ
أنه
وأعطى مث ًال على ذلك َّ
عارض االجتياح األمريكي للعراق ،فيما كان قد
دعمه ،كذلك عارض التدخل يف ليبيا ،بينما ّ
تبناه
بقوة».
وأضاف الباحث األمريكي« :ترامب واملوالون له
كانوا قد ملحّ وا ،أكثر من مرة ،إىل أنه سيكون
أقل دعمًا للحروب اخلارجية املكلفة والدموية،
باملقارنة مع أوباما ،وامتدادًا إىل وزيرة اخلارجية
هيالري كلينتون» ،مستدركًا« :هذا األمر قد
يكون صحيحًا ،لكن البيت األبيض يدرس نشر
املزيد من األمريكيني يف سوريا ،وختفيف
شن ضربات جوية ،وأيضًا زيادة
القواعد على
ّ
حجم املساعدات القتالية للمجموعات املسلحة يف
سوريا».
زينكو خلص إىل «أننا اليوم ضمن اإلدارة الثالثة
بعد هجمات  11أيلول ،نستمر يف اتباع عدد من
السياسات املتشابهة ،اليت فشلت يف التقليل
املتطرفني» ،مضيفًا« :احلرب
من عدد املسلحني
ّ
العاملية على اإلرهاب تبقى غري خاضعة للمساءلة
عمن هو ساكن
ضمن واشنطن ،بغض النظر ّ
البيت األبيض».
وتعقيبًا على العمليات يف اليمن ،طالب زينكو
عرب «تويرت» ،الكونغرس واملراسلني والنقاد
للتورط
التوسع غري املسبوق
بإدراك «مدى
ّ
ّ
األمريكي يف اليمن».
إىل ذلك ،نظمت «حركة أنصار اهلل» مسرية
كبرية يف ساحة باب اليمن يف العاصمة صنعاء،
حتت شعار «البأس الشديد» ،وذلك وسط حتليق
طائرات دون طيار كانت وزارة الدفاع يف حكومة
«اإلنقاذ» قد أزاحت الستار عنها قبل أيام.
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مقاالت وتحقيقات

يوم لبناني طويل يف اإلعالم العربي:

عندما «تكتشف» إسرائيل أن عون عدوّ
يحيى دبوق

بعد تقرير «مراقب الدولة» يف كيان العدو عن نتائج حرب
عام  2014على قطاع غزة« ،فاع» اإلعالم اإلسرائيلي للحديث
عن لبنان ،بهدف «حتصني» معنويات اجلمهور ،ولتوجيه رسائل
حتريضية على رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون واجليش
اللبناني.
«يوم لبناني» بامتياز ،يف اإلعالم العربي« .عجقة» تقارير
وحتليالت ،حول احلرب املقبلة وإمكاناتها ،وحتليالت حول «الوضع
الراهن» حلزب اهلل و»أزمته املعنوية» ،فيما احتل «االمتعاض»
من موقف اجليش اللبناني ورئيس اجلمهورية العماد ميشال عون،
من إسرائيل واحتمال عدوانها ،مع التحذير من أنهما معاديان
ّ
شنها
إلسرائيل ،بل سيواجهانها إىل جانب املقاومة ،يف حال
حربًا على لبنان.
يف «اليوم اللبناني» الطويل ،عادت التحذيرات اإلسرائيلية من
قدرات حزب اهلل العسكرية ،ومن أنفاقه على احلدود ،وإمكانات
تسلل مقاتليه باجتاه املواقع واملستوطنات اإلسرائيلية ،مع إشراك
كوريا الشمالية ،خبرباتها وجتهيزاتها وعديدها ،يف مساعدة حزب
اهلل على حفر األنفاق .قابل ذلك استعراض قدرات إسرائيل
العسكرية ،اليت تؤكد مصادر اجليش اإلسرائيلي أنها ستحسم
املعركة يف حال نشوبها ،بريًا ،بعد إدخال األلوية والفرق إىل
لبنان ،إلجناز املهمة سريعًا.
ً
دولة
هي إذًا رسائل إسرائيلية باجلملة ،إىل اجلانب اللبناني،
ً
ومقاومة .لكنها أيضًا ،وأساسًا ،رسائل طمأنة إىل الداخل
وجيشًا
اإلسرائيلي ،وإعادة تأكيد على «جربوت» جيش العدو وقدراته،
بعد «النكسة ــ الفضيحة» ،يف أعقاب نشر تقرير مراقب الدولة
حول أسباب فشل احلرب على قطاع غزة عام  ،2014وتظهري
ضعف هذا اجليش وقادته العسكريني والسياسيني وخططه
واسرتاتيجياته ،وبشكل أخص ،ضعف معلوماته االستخبارية عن
قدرات املقاومة واستعدادها.
وإذا كان لتقرير مراقب الدولة تداعيات سلبية مرتبطة بنظرة
حركة محاس وفصائل املقاومة يف قطاع غزة لقدرات إسرائيل
ومعلوماتها االستخبارية وسوء بلورة قراراتها السياسية وسوء
تنفيذها عسكريًا ،إال أن اخلطورة األعظم ،بأشواط ،هي نظرة
حزب اهلل للتقرير ،وإمكان البناء عليه من ِقَبله .وكما أشارت
يديعوت أحرونوت االحد املاضي« ،ما أظهره (تقرير مراقب
الدولة) حول عدم القدرة على بلورة اسرتاتيجية يف مواجهة
(يضمر) خطورة أوسع مدى وأكثر مشولية ،وهي تهديدات
غزةُ ،
حزب اهلل العسكرية ،اليت ال نقاش وال جمادلة حوهلا ،رغم أنهم
يف إسرائيل يريدون أن يظهروا (األمني العام حلزب اهلل السيد
حسن) نصراهلل على أنه موجود يف أزمة».
يف احملصلة ،صدر تقرير مراقب الدولة وأظهر إخفاقات وفشل
إسرائيل وجيشها واستخباراتها،
لكن ردة الفعل اإلسرائيلية تركزت
على احلدود الشمالية ،وحماولة منع
حزب اهلل من التأسيس على هذا
الفشل والبناء عليه .هذا هو اهلدف
من «اليوم اللبناني» الطويل.
عون عدوّ إلسرائيل
تصرحيات الرئيس ميشال عون،

تريد إسرائيل
الزعم أن فشل
عام 2014
ال ينسحب
بالضرورة على
الجبهة اللبنانية

األخرية جتاه إسرائيل ،وتأكيده على مواقفه السابقة من املقاومة
وضرورة مواجهة العدوان إن جازفت إسرائيل وبادرت إليه،
أصاب تل أبيب بالصدمة .هي ،كما غريها يف الداخل اللبناني
وخارجه ،راهنت على تغيري عون مواقفه واضطراره يف حد أدنى
إىل تليينها ،متاشيًا مع موقعه اجلديد رئيسًا للجمهورية .وقعت
هي ،كما غريها ،يف خطأ حساباتها.
إضافة إىل كتابات هامجت العماد عون ومواقفه ،وأيضًا تعرضت
له شخصيًا مبا يتوافق مع حجم الصدمة ،وجدت هذه الصدمة
تعبرياتها على لسان كبار املسؤولني العسكريني يف إسرائيل،
إذ «اكتشف» مصدر عسكري رفيع( ،اإلذاعة العربية) أن الرئيس
اللبناني «بات» يتعاون مع حزب اهلل ،وأنه أبدى تأييده له،
الفتًا إىل أن اجليش اللبناني التابع لعون ،سيقاتل إىل جانب
كعدو مهم ،يف حال نشوب حرب أخرى مع إسرائيل
حزب اهلل،
ّ
على اجلبهة الشمالية .فيما حذرت مصادر أمنية رفيعة أخرى،
يف حديث إىل صحيفة «معاريف» من أن اجليش اللبناني تعاظم
خالل السنوات األخرية ،وباتت يف حوزته وسائل قتالية عديدة،
جوًا وبرًا وحبرًا ،ومنها ما ّ
ميكنه من إيذاء اجليش اإلسرائيلي،
و»التهديد القائم من جانب اجليش اللبناني يرتكز على تعاظمه
العسكري ويف املوازاة من تقارب قائده األعلى ،ميشال عون،
من تنظيم حزب اهلل».

«اإلعالم الخليجي» بالعربية

قبل أيام ،مسحت الرقابة العسكرية بنقل مقتطفات مدروسة

من كالم رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي ،غادي إيزنكوت ،يف
استعراض تقدير وضع جتاه اجلبهة الشمالية (لبنان وسوريا)،
لكنها أخفت اجلزء األكرب من كالمه .أحد أهم هذه املقتطفات،
تعلق مبا قال إنه «أزمة معنوية» لدى حزب اهلل ،وكذلك «صعوبات
مالية» .نتيجة هلذين العاملني ،ال يطمح حزب اهلل إىل املبادرة
إىل حرب ضد إسرائيل.
تبع إيزنكوت ،وضمن اهلدف نفسه ،رئيس شعبة االستخبارات
العسكرية ،هرتسي هليفي ،الذي ذهب بعيدًا يف تقديراته،
ّ
متبنيًا يف الظاهر ما ورد عن تقارير خصوم حزب اهلل وأعدائه
يف لبنان وخارجه .إذ قال هليفي إن حزب اهلل ال يدفع رواتب
عناصره ،كما أن العناصر يرتكون صفوف احلزب للهجرة إىل
خارج لبنان ،فيما بيئة حزب اهلل ممتعضة من تدخله العسكري يف
سوريا ،وكذلك فإن عديده يعاني من شيخوخة ،ومن بينهم أعمار
تصل إىل  60عامًا ،ألن عناصره من الشباب يفرون ويهاجرون
إىل خارج البالد...
أمس ،أعادت صحيفة هآرتس قولبة تصرحيات إيزنكوت وهليفي،
يعد
ضمن «تقرير حتليلي» عن «أزمة» حزب اهلل .التقرير ،الذي ّ
عما ينشره اإلعالم اخلليجي وفربكاته
تقريرًا مستنسخًا إىل العربية ّ
عن حزب اهلل ،جاء تقريبًا بال تصرف :ترمجة شبه كاملة ،بتوقيع
معلق الشؤون العربية يف الصحيفة ،تسفي برئيل.
أنفاق حزب اهلل
حصة صحيفة «إسرائيل اليوم» ،كانت أمس «أنفاق حزب اهلل».
وهي حماولة للتأكيد أن أهم إخفاق يف قطاع غزة عام  2014ال
ينسحب بالضرورة على اجلبهة اللبنانية .يف حديث مع اللواء
يوسي لنغوتسكي ،الذي خدم يف السابق مستشارًا لرئاسة
األركان يف موضوع مكافحة األنفاق ،أكد أن «تهديد أنفاق حزب
ُ
استدعي مرتني يف العام املاضي
اهلل تهديد حقيقي» ،كاشفًا أنه
ملقابلة إيزنكوت ،الستعراض هذا التهديد.
يشري لنغوتسكي ،وأيضًا خرباء إسرائيليون آخرون ،إىل امتالك
حزب اهلل القدرة على حفر األنفاق ،وهو ما عاينه اجليش
اإلسرائيلي يف حرب عام « ،2006كجزء من منظومة قتالية كاملة
حلزب اهلل يف جنوب لبنان».
أضاف إن «السوابق تؤكد ضلوع كوريا الشمالية يف ذلك.
نعم ،يتلقى حزب اهلل دعمًا إيرانيًا ضخمًا ،لكن أيضًا كوريا
الشمالية ساعدت حزب اهلل يف بناء بنية حتتية عسكرية ،تتمثل
يف أنفاق تستخدم خمابئ لقواعد عسكرية ومواقع ختزين يف
جنوب لبنان».
وحبسب لنغوتسكي« ،هناك سهولة يف حفر األنفاق ،وهي
وسيلة فعالة تضمن للعدو عنصر املفاجأة ،وقادرة على إحداث
فوضى يف جانبنا .فحزب اهلل يدرك أننا حتى اآلن مل نتوصل إىل
لتحدينا مشا ً
ال
حلول كاملة يف اجلنوب (غزة) ،األمر الذي يغريه
ّ
بهذه األنفاق» .خيلص لنغوتسكي إىل النتيجة اآلتية« :اجليش
اإلسرائيلي يتعامل جبدية ،وهو ال يهمل إمكانية أن يقوم حزب
اهلل ،أو قام ،حبفر أنفاق يف الشمال ،متامًا كما فعلت كوريا
الشمالية باجتاه جارتها كوريا اجلنوبية».

الحرب والحسم

مهمة موقع «والال» اإللكرتوني العربي ،االحد املاضي ،كانت
استعراض القوة اإلسرائيلية وتأكيد «االنتصار واحلسم» يف
احلرب املقبلة ،يف مواجهة حزب اهلل .وهو االنتصار الذي نعاه
قبل ثالثة أيام فقط قائد املنطقة الشمالية اجلديد ،اللواء يوئيل
سرتايك ،مع رمسه صورة قامتة تتعلق باحلرب ومبواجهة حزب
اهلل .ينقل «والال» عن إيزنكوت قوله إن اجليش اإلسرائيلي لن
يهمل يف احلرب املقبلة املناورة الربية.
سنفعل املناورة الربية باحلد
و «مع بدء أي معركة ،إذا نشبت،
ّ
األقصى من القوات وبأقل وقت ممكن ،وهو أمر ضروري
لتحقيق احلسم واالنتصار يف املعركة» .ويضيف «والال» إن
قائد األركان كان واضحًا يف كالمه« :اجليش اإلسرائيلي لن
يكتفي يف املعارك املقبلة بشن هجمات من اجلو ،فهو لن يتنازل
عن املناورة الربية».
«اليوم اللبناني» الطويل ،كما ورد االحد املاضي يف اإلعالم
العربي ،يشري إىل ثالثة اجتاهات :مسعى إسرائيلي للتقليل من
تداعيات تقرير مراقب الدولة ،مشا ً
ال باجتاه حزب اهلل ،بعدما أظهر
فشلها واستعدادها يف مواجهة قطاع غزة ،مع الفارق الكبري
يف إمكانات املقاومة بني اجلبهتني؛ حماولة تعزيز ومتكني الردع
يف مواجهة حزب اهلل ،بعد نكسة التقرير ،فال ردع إسرائيليًا بال
معلومات استخبارية دقيقة ،وإذا كانت هذه املعلومات منقوصة
يف حد أدنى جتاه القطاع ،فاألوىل أن تكون مثقوبة ثقبًا كبريًا
جتاه لبنان؛ يف االجتاه الثالث ،التأكيد للداخل اإلسرائيلي ،بعد
استعراض القدرة والنية اهلجومية ،أن فشل عام  2014وإخفاقه،
ال يعين بالضرورة انسحابه على اجلبهة اللبنانية ،وهذه هي رسالة
الطمأنة جتاه اإلسرائيليني.

القضاء يوقف رخصة «اإليدن روك»
جُمدداً:

احملافظ ملزم بتطبيق القرار
هديل فرفور
للمرة الثانية ،تصدى جملس شورى الدولة حملاوالت تكريس
«األمر الواقع» على شاطئ الرملة البيضاء ،وقرر وقف تنفيذ
الرخصة التعديلية اليت منحها حمافظ بريوت ،القاضي زياد شبيب،
الستكمال مشروع «إيدن باي ريزورت» على رمال الشاطئ ،مؤكدًا
اقتناعه بعدم أحقيتها
أصدر جملس شورى الدولة ،االثنني املاضي ،قرارًا ثانيًا قضى
بوقف تنفيذ رخصة مشروع الـ «إيدن باي ريزورت» ،املنتجع
السياحي القائم على شاطئ الرملة البيضاء.
عد الرخصة التعديلية مشمولة حكمًا بقرار وقف
القرار اجلديد َّ
التنفيذ السابق ،الصادر بتاريخ .2017/2/8
قرر وقف تنفيذ رخصة البناء على العقار
وكان اجمللس قد ّ
 /3689املصيطبة (جزء من شاطئ الرملة البيضاء) ،الصادرة يف
 2016/9/6عن حمافظ مدينة بريوت ،القاضي زياد شبيب ،ملصلحة
أن احملافظ رفض
«الشركة العقارية والسياحية إيدن روك» ،إال َّ
تنفيذ القرار املذكور ،حبجة أنه منح الشركة رخصة تعديلية بتاريخ
 ،2017/1/19مشريًا إىل أنها رخصة «جديدة» ال يشملها القرار.
ردت اجلهة املدعية ،مجعية «اخلط األخضر» بالتعاون مع مجعية
ّ
«امل ّ
ُ
فكرة القانونية» ،على هذا اخلداع املوصوف ،وتقدمت مبراجعة
ثانية أمام جملس شورى الدولة ،تطلب وقف تنفيذ الرخصة
يتذرع بها احملافظ ،موضحة أن القرار الصادر عن
التعديلية اليت
ّ
اجمللس بتاريخ  2017/2/8قضى بوقف تنفيذ الرخصة األساسية،
وهذا يشمل وقف تنفيذ أي رخصة تعديلية الحقة .كذلك طلبت
املراجعة اختاذ قرار بتكليف بلدية بريوت إبراز كامل ملف رخصيت
ُ
عدلة.
البناء األساسية
وامل ّ
استجاب جملس شورى الدولة للمطالب ،ليس على صعيد وقف
تنفيذ الرخصة التعديلية فقط ،بل وتكليف بلدية بريوت إبراز ملف
ّ
ُ
املتعلقة بضم العقارات
واملستندات
واملعدلة
رخص البناء األساسية
ّ
موضوع املراجعة والتصميم التوجيهي للمنطقة وأنظمة البناء اليت
ختضع هلا هذه العقارات ودراسة األثر البيئي للمشروع.
وكانت اهليئة احلاكمة يف اجمللس ،برئاسة القاضي نزار األمني
ُ
واملستشارين أمل الراسي ونديم غزال ،قد عللت قرارها األول
بوقف تنفيذ الرخصة األساسية ،بانها تستند إىل املادة  77من
نظام اجمللس ،اليت تجُ يز وقف تنفيذ العمل اإلداري «إذا تبينّ من
ملف الدعوى أن التنفيذ قد ُيلحق باملستدعي ضررًا بليغًا ،وأن
املراجعة ترتكز على أسباب جدية مهمة».
اهليئة احلاكمة يف اجمللس
أوضحت يف قرارها اجلديد
«أنه عندما يصدر اجمللس قرارًا
بوقف تنفيذ القرار اإلداري ،فإن
وقف التنفيذ يطاول موضوع
هذا القرار ،وليس فقط النص
الذي ُكتب فيه ،والقول خبالف
ذلك يؤدي إىل إعطاء اإلدارة يف
كل مرة يتم وقف تنفيذ قرارها
للتهرب من وقف التنفيذ
الفرصة
ّ

طلبت جمعية
«الخط األخضر»
التعاطي مع أعمال
بناء املشروع كأيّ
بناء مخالف

عرب إجراء بعض التعديالت ،سواء كانت طفيفة أو كبرية .وهذا
ّ
املتعلقة برتاخيص البناء».
األمر ينطبق باألخص على القرارات
وأضافت« :عند وجود قرار إداري تعديلي للقرار الذي مت وقف
تتقدم بطلب الرجوع عن قرار وقف
تنفيذه فإنه يعود لإلدارة أن
ّ
التنفيذ ،وهذا الطلب خيضع لألصول نفسها اليت خيضع هلا طلب
وقف التنفيذ ،وليس لإلدارة من تلقاء نفسها أن ُتقرر أن وقف
التنفيذ ال يطاول القرار التعديلي».
مجعية «اخلط األخضر» رحبت بقرار جملس شورى الدولة ،وطلبت
يف بيان هلا من احملافظ شبيب «وقف تنفيذ كل األعمال اجلارية
على العقار  3689فورًا» ،وإبالغ اإلدارات املعنية كافة يف البلدية
باالستجابة ملتطلبات الفقرات احلكمية الواردة يف القرار .كذلك
طلبت اجلمعية من القوى األمنية التوجه إىل العقار املذكور للتأكد
من تنفيذ القرار والتعاطي مع أعمال بناء املشروع «كأي بناء
خمالف إىل حني البت بقانونية الرخصة املوقوفة».
ردت يف الئحتها على املراجعة الثانية
وكانت بلدية بريوت قد ّ
متخذة موقف الدفاع األعمى عن الرخصة ،ومتجاهلة الضرر الواضح
الذي يسببه املنتجع على املصلحة العامة ،فاعتربت أن اجلهة
ُ
املستدعية «مل ُتثبت الضرر البليغ الذي يلحق بها من جراء القرار
املطعون فيه» ،ورأت أن «األسباب اجلدية غري متحققة يف املراجعة
ً
شرية إىل أن الرخصة املطعون فيها متوافقة مع
احلاضرة»ُ ،م
القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء ،على اعتبار أن الرخصة موافق
عليها من قبل املديرية العامة للنقل الربي والبحري ،أي اجلهة
املؤمتنة قانونًا على محاية األمالك العامة البحرية.
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تحقــيق

ْ
«برمت اسطنبول عليكي وجبل لبنان»!
البرتون تستعيد تارخيها:
آمال خليل
ازحيت الستارة االثنني املاضي عن بعض
من تاريخ مدينة البرتون .بلدية البرتون
ومركز «فينيكس» للدراسات اللبنانية
يف جامعة الروح القدس أنقذا جزءًا من
الذاكرة اجلماعية للمدينة بعدما استعاداه
من براثن «السلطنة» ،ويعرضان جزءًا
منه اليوم على هامش االحتفال بافتتاح
القصر البلدي اجلديد واملكتبة العامة
اليت أعيد حتديثها رقميًا.
عام  ،2008قاد اهلوس بالتاريخ مدير
مركز «فينيكس» للدراسات اللبنانية
(جامعة الكسليك) كارلوس يونس
ورئيس قسم التصوير الفوتوغرايف
يف اجلامعة ألفرد موسى اىل تركيا.
من مكتبة أتاتورك يف اسطنبول ومكتبة
األرشيف العثماني ومكتبة جامعة
اسطنبول ،محال ،يف مرحلة أوىل250 ،
ألف وثيقة من األرشيف اللبناني ،من
بني  80مليون وثيقة عن  40دولة كانت
حتت حكم السلطنة العثمانية .مذذاك
يعمل مركز «فينيكس» على أرشفة
الوثائق وتصنيفها وتصويرها رقميًا
إلتاحتها أمام املهتمني.
موسى ،إبن البرتون املهجوس بها،
اتفق مع رئيس بلديتها على «ختليص»
إرشيف املدينة .برعاية البلدية ،عاد
يونس وموسى اىل تركيا لنسخ االرشيف
اخلاص بالبرتون اليت كانت خالل العهد
العثماني مقر حمكمة ومركز قضاء ميتد اسرتحام مقدم من «إسالم أسكلة البرتون» بتاريخ  27ذي الحجة ( 1323قبل  115عاماً) يطلب
نطاقه من العاقورة جنوبًا حتى بشري
من متصرفية جبل لبنان بناء مسجدٍ يف املدينة
مشا ً
ال واهلرمل شرقًا.
فيما كانت البرتون تستعيد إرثها من
العثمانيني ،تنبه موسى إىل اإلرث
«سدة» يف مبنى سرايا
املرمي فوق
ّ
البرتون القديم حيث حفظ أرشيف
البلدية والقائمقامية واحملكمة ودائرة
النفوس .بعد موافقة وزارة الداخلية
والبلديةُ ،نقلت اىل «فينيكس» األوراق
والعت
والوثائق اليت قضى الغبار
ّ
والعفن على نصفها لتنظيفها وترميمها
وتنظيمها .ومعظم هذه الوثائق تعود
اىل ما بني  1880و ،1950تاريخ بدء
العمل بالنظام القضائي احلالي .قبله
كان شيوخ الصلح ينظرون يف شكاوى
الناس ويعملون على حلها .فيما كانت
تنظر احملكمة يف استئناف األحكام.
طوال السنوات اخلمس املاضية ،عمل
املركز على ترتيب األرشيف (بعضه
مكتوب باللغة العثمانية) وفهرسته
وتصويره رقميًا ،على أن تزاح الستارة
اليوم عن جزء منه قبل نقل اجملموعات
تباعًا لعرضها يف مكتبة البرتون.
وتكشف الوثائق اليت تصف رعايا
السلطنة بـ «العبيد» عن جزء مهم من
تاريخ املنطقة.
من بينها عرائض رفعت من بلدة
إهدن (قضاء البرتون حبسب الوثيقة)
«جلانب الباب العالي دامت له املفاخر
واملعالي ،اعرتاضًا على عدم مسح أرض
هلم ضمن املساحة العامة» .ويف وثيقة
أخرى مؤرخة عام  1282هجري« ،إعالن رسالة بتاريخ  7تشرين االول  1914من بطريريك املوارنة الياس الحويّك إىل متصرف جبل
لبنان تنفي اتهامات موجهة اليه
إىل أهالي جبل لبنان ضد يوسف كرم الذي أوجد حالة من
العداوة ضد احلكومة السلطانية السنية وصار سببًا يف
سفوك دموم كثرية» .وثيقة أخرى معروضة من «العبيد
أهالي قضاء البرتون» عام  1887ضد املتصرف األفخم على

خلفية ما حصل من مأموري حكومة قضاء البرتون بانتخاب
عضو جملس اإلدارة الكبري باإلكراه والتخويف النتخاب الشيخ
كنعان الضاهر ما أدى إىل اعرتاض نصف شيوخ القرى».
عرائض عدة رفعت من «العبيد» ضد بعض متصريف جبل

«معروض» من يوسف بيك كرم مؤرخ بتاريخ  20كانون الثاني  1866يطلب
التحقيق يف حوادث نسبت إليه

عريضة رفعت من «قرية إهدن التابعة لقضاء البرتون» إىل «جانب الباب
العالي» ،اعرتاضاً على عدم مسح أرض لهم

لبنان اليت كانت تتبع هلا البرتون ،منهم رستم باشا بسبب
مظامله وداوود باشا بسبب متديد واليته.
وهناك رسالة من «عبيد طورزا حول شراء عقارات هلم».
تعدد أمساء أهالي شبطني الذين قضت عليهم
إحدى الوثائق ّ
اجملاعة يف احلرب العاملية األوىل .كما ورد ذكر البطريرك
املاروني الياس احلويك وثائق عدة ،منها ما يشري إىل اتهامه
بتهريب السالح وحتريض املسيحيني ضد السلطنة .ومن
بني امللفات القضائية اليت عثر عليها يف ارشيف احملكمة
دعوى رفعها األديب جربان خليل جربان ،وحكم قضائي صدر
عام  1920ضد شخص «إلخالله بالرفق باحليوان» ،وآخر حبق
األمري بشري الثاني قضى بإعادته أراضي ألبناء ابن عمه
األمري يوسف .كما أن هناك حماضر ضبط عدة صادرة حبق
خمالفني لقانون الصيد!
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مــقاالت وتحقيقات

غاز لبنان على نار قوية ...وإسرائيل تتو ّع
قـبلد 31..آذار عون والتغيري اجلوهري يف الرتكيبة األمنية
املـطلوب إقـرار القانـون الضـريبـي
هيام القصيفي

موريس متى
وافق شركاء حقل لوثيان يف إسرائيل ،أكرب
اكتشافات الغاز الطبيعي البحرية يف العامل
خالل العقد املاضي ،على قرار استثمار نهائي
قدره  3,75مليارات دوالر يف املرحلة األوىل من
أكرب مشروع طاقة يف تاريخ الدولة العربية ،على
ان تضاف ميزانية املشروع إىل مليار دوالر مت
استثمارها بالفعل يف أنشطة التنقيب والتقويم
والتخطيط .وحبسب خطة التطوير اليت وافقت
عليها احلكومة العام املاضي ،من املقرر االنتهاء
من املشروع خالل أقل من ثالث سنوات ليتاح
غاز حقل لوثيان للسوق اإلسرائيلية نهاية ،2019
ويتم بعدها االنتقال اىل عملية التصدير لألردن
من هذا احلقل ولدول أخرى وقعت معها تل ابيب
عقودا.
بدأت شركة «ديليك» اإلسرائيلية تصدير الغاز
الطبيعي إىل األردن من حقل متار البحري،
وذلك يف أول صادرات للغاز الطبيعي يف
تاريخ إسرائيل .واتفقت شركة البوتاس العربية
األردنية وشركة برومني األردن يف  2014على
استرياد ملياري مرت مكعب من الغاز الطبيعي
(حنو سبعني مليار قدم مكعب) من حقل متار على
مدى  15عاما ،ضمن صفقة قيمتها  771مليون
دوالر .وعلى املقلب اآلخر ،من املنتظر أن تطرح
شركة «انرجي» اليونانية خطة عملها أمام احلكومة
االسرائيلية حبلول حزيران املقبل لبدء عملية
االنتاج من حقلي كاريش وتانني القريبني من
احلدود اللبنانية ،وتصل احتياطاتهما إىل ما بني
 2و 3تريليون قدم مكعب من الغاز ،أي  60مليار
مرت مكعب .ووافقت «انرجي» يف آب املاضي
على دفع  150مليون دوالر مقابل احلقلني
لشركيت «نوبل إنرجي» و»ديليك» .ويبقى من
املهم التذكري بأن استغالل إسرائيل هلذين
احلقلني يشكل خطرا حقيقيا على موارد لبنان يف
حال كانت هناك مكامن مشرتكة بني البلدين،
سريعا للحفاظ على
وعلى احلكومة اللبنانية التحرك
ً
مصاحل البالد ،اما من خالل القنوات القانونية،
وهي الطريقة االسرع ،وإما عرب اإلسراع يف تلزيم
البلوكات يف هذه املنطقة ،وهذا االمر متوقع
التزاما خلارطة الطريق اليت
حبلول نهاية هذا العام
ً
وضعتها احلكومة اللبنانية .وهنا تشري معلومات
اىل رغبة لدى بعض الشركات النفطية الروسية
يف العمل يف هذه املنطقة ،إذ ميكن موسكو
ضمان االستقرار االمين يف هذه الرقعة اجلغرافية
لعالقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل ودعمها احملور
الذي يعترب جزءا منه «حزب اهلل» يف املنطقة.
وآخر التطورات املهمة يف الداخل االسرائيلي على
صعيد هذا امللف ،هو تأجيل حكومة تل أبيب موعد
تقديم الشركات االجنبية لعروضها للمشاركة يف
إنتاج الغاز حتى نهاية حزيران  ،2017بعدما
كان املوعد احملدد سابقا يف نيسان .وحبسب
ما صرحت به احلكومة االسرائيلية ،هذا التأجيل
يهدف اىل إعطاء الشركات املزيد من الوقت
نظرًا اىل االهتمام الكبري لديها باالطالع على
الشروط وتقديم العروض .ولكن حقيقة االمر
قد تكون مغايرة ملا تدعيه تل ابيب .فتمديد
تاريخ تقديم العروض ،قد يكون ناجتا من عدم
محاسة الشركات العاملية الكربى للدخول يف
هذه املشاريع ،وخصوصا ألسباب أمنية ،بعد
ارتفاع حدة التوترات االخرية بني االسرائيليني
والفلسطينيني ،والتهديدات االخرية اليت أطلقها
األمني العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن نصراهلل
باستهداف احملطة النووية يف دميونا وكل
املرافق االسرائيلية يف حال اندالع حرب جديدة.
وأمام هذا الواقع ،ترفض الشركات الدخول
يف استثمارات غري آمنة ،وهو ما جيرب إسرائيل
على متديد فرتة استقبالل العروض ،إفساحا يف
اجملال أمامها إلقناع الشركات واملستثمرين بهذه
املشاريع .وهدفت إسرائيل يف الفرتة املاضية
اىل إشاعة أجواء تشي بإمكان اندالع حرب جديدة
على لبنان ،بهدف إفشال املزايدة النفطية اليت
تسعى احلكومة اللبنانية اىل إجنازها بنجاح ،باعتبار
لبنان املنافس النفطي والغازي االول إلسرائيل
يف املنطقة.
وعلى الصعيد الداخلي ،برز إقرار جملس الوزراء

مرسوم تقسيم املياه البحرية اخلاضعة للوالية
القضائية للدولة اللبنانية إىل رقع (بلوكات)،
واملرسوم املتعلق بدفرت الشروط اخلاص بدورات
الرتاخيص يف املياه البحرية ومنوذج اتفاق
االستكشاف واإلنتاج ،وكل هذا انطالقة قوية
للمسار الذي سيؤدي إىل استخراج لبنان النفط
والغاز بعد طول انتظار ،حبيث ستتمكن الشركات
من تقديم عروض املزايدة يف مهلة أقصاها 15
أيلول  .2017وقد أطلعت وزارة الطاقة واملياه
وهيئة إدارة قطاع البرتول شركات برتول عاملية
مؤهلة لالشرتاك يف دورة الرتاخيص األوىل
وشركات برتولية أخرى مهتمة باالشرتاك يف
دورة التأهيل املفتوحة حاليا على خارطة الطريق
املتعلقة باستكمال دورة الرتاخيص األوىل،
وتفاصيل متعلقة بنموذج اتفاق االستكشاف
واإلنتاج ودفرت الشروط اخلاص بهذه الدورة،
وكذلك الشروط املطلوب توافرها يف الشركات
من أجل تأهيلها لالشرتاك يف دورة الرتاخيص
األوىل عمال بأحكام املرسوم .2013/9882
وتسعى الدولة اللبنانية اىل استكمال دورة
الرتاخيص األوىل وتلزيم االستكشاف واإلنتاج
يف املياه البحرية اللبنانية اىل الشركات الراحبة
وفقا لدفرت الشروط ،وقد اعتمدت معايري شفافة
وتوج هذا االمر بقرار جملس
من أجل التلزيم،
ّ
الوزراء إعالن نية لبنان االنضمام اىل مبادرة
الشفافية العاملية يف الصناعة االستخراجية.
وتبقى االنظار اىل احلكومة اليت عليها استكمال
النقاش حول القانون الضرييب املتعلق باالنشطة
البرتولية ،وإقراره وارساله اىل اجمللس النيابي
إلقراره قبل  31آذار  ،2017وهو موعد انقضاء مهلة
تأهل الشركات املهتمة باملشاركة يف املزايدة
االوىل ،وال ميكن هذه الشركات التقدم بعروضها
يف غياب هذا القانون ،وأي تأجيل قد يتسبب
بعزوف بعض الشركات عن التقدم بعروضها،
على أن يصار اىل اعالن النتيجة يف  13نيسان
 .2017فبعد حنو  3سنوات من تقديم النسخة
االوىل ،مت إعداد مشروع قانون باألحكام الضريبية
املتعلقة باألنشطة البرتولية استنادًا إىل دراسات
اقتصادية ومالية وقانونية أجرتها وزارة املال،
وتهدف هذه األحكام املتعلقة بالشركات اليت
ستتعاقد مع الدولة اللبنانية بغرض االستكشاف
واإلنتاج ،إىل تأمني حصة الدولة الضريبية من
عائدات األنشطة البرتولية ،مبا يساهم يف ضمان
إفادة لبنان من ثروته النفطية ،ومن احلركة
االقتصادية واالستثمارية اليت سيستقطبها
القطاع .وبالنسبة اىل معدل الضريبة اليت الحظها
القانون ،فقد مت االتفاق على نسبة  %20مما
يضمن حصة الدولة وجيذب االستثمار ،على أن
حُيدد حجم االموال احملصلة للخزينة من هذه
الضريبة ضمن مشروع القانون اخلاص بإنشاء
الصندوق السيادي .وتضع الشركات الكربى
يف أولوياتها االستقرار التشريعي ،وخصوصا ما
يتعلق بالنظام الضرييب يف البلدان اليت ترغب يف
االستثمار فيها ،وحتديدا االستثمارات البرتولية
اليت قد متتد لعقود من الزمن .ومع إقرار هذا
القانون تتضح الصورة للشركات الراغبة يف
املزايدة ،وستقوم هذه الشركات بتقديم افضل
عروضها املالية وتكون الدولة ازالت ضبابية
املنظومة املالية هلذا القطاع ،مما يساعدها على
وضع مناذجها االقتصادية واملالية.

متثل التعيينات االمنية والقضائية اليوم أول
تغيري جوهري يف الرتكيبة االمنية ،يستهل
بها رئيس اجلمهورية ميشال عون عهده ،مبا
يطرح أمامه حتديًا أساسيًا لتحقيق تكامل بني
املؤسسات االمنية ،حتت سقف رؤية أمنية
وعسكرية متجانسة
مع صدور التعيينات االمنية وجزء من التعيينات
القضائية االربعاء من االسبوع اجلاري ،يضع
العهد واالقطاب السياسيون أنفسهم أمام
استحقاق أساسي يتعلق بطريقة التعاطي
الرمسي والسياسي مع االجهزة االمنية .وإذا
كان ترؤس رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون جمللس الوزراء يعطي أهمية هلذه
التعيينات ،االوىل على هذا املستوى منذ
تأليف احلكومة ،فإن االهمية املضاعفة تكمن
يف إدارة احلكم ككل مللف املؤسسات االمنية
والعسكرية برؤية ختتلف عن تلك اليت سادت
مراحل خمتلفة من عهود ما بعد الطائف ،علمًا
بأنها من املرات النادرة اليت ُيعينّ فيها قادة
أجهزة أمنية يف ظل وجود القادة االصيلني،
ولو كان هناك لغط قانوني حول وضعهم
بفعل التمديد هلم أو املشكالت القائمة يف
أجهزتهم.
ألول مرة منذ الطائف تنفرد رئاسة اجلمهورية،
من خالل اخللفية السياسية و»املسيحية» اليت
أوصلت عون اىل بعبدا ،باختيار اسم قائد
اجليش اجلديد ،مبؤهالته املشهود له بها ،من
دون أي فيتو داخلي ،وبتوافق دولي ورضى
أمريكي حتديدًا.
وقد متكن عون من فرض خياره واعتماد العرف
الرئاسي غري املكتوب يف الدستور ،بتسمية
قائد اجليش الرابع بعد الطائف ،خبيار معزول
عن أي اعتبارات تتعلق بتسويات رئاسية
وترتيبات إقليمية أو حملية .وأثبت أن له
الكلمة الفصل كرئيس للجمهورية يف هذا
اخليار ،خبالف ما جرت عليه االمور يف العهود
السابقة حني مل يكن ألسالفه دور يذكر يف
هذا التعيني .ويف حني حفلت االشهر املاضية
بشد حبال وطرح أمساء عدة ملنصب قائد
اجليش ،ومنهم عمداء مشهود هلم بسريهم
الذاتية والعسكرية ،فإن إصرار عون املستمر
على تزكية العميد جوزف عون ،غلب كل احلجج
اليت قدمت له :إن جلهة تعيني قائدين للجيش
يف عهده ،منعًا لطموحات قائد اجليش اجلديد
وحلمه بقصر بعبدا ،أو باختيار أمساء أخرى
تتمتع برصيد عال من الكفاءة ،وصو ً
ال اىل
اقرتاح أي اسم ما عدا ذلك حيمل اسم العائلة
نفسها ،ولو كان من بلدة العيشية اجلنوبية،
وليس حارة حريك.
وإذا كانت مؤهالت قائد اجليش اجلديد،
وصفاته القيادية والعسكرية ،كما غريه من
الذين

طرحت

أ مسا ؤ هم  ،التعيينات االمنية
ساهمت
يف والقضائية
تزكية خيار رئيس
اجلمهورية،
فإن اليوم اول بصمة
مثة معايري أخرى
يفرتض أن
تكون حقيقية لرؤية
أيضًا أخذت يف
االعتبار ،عندما رئيس الجمهورية
تتحول التعيينات االمنية ركيزة أوىل وأساسية
يف عهد رئيس اجلمهورية.
فالرئيس عون يعترب أن احلكومة احلالية ليست
حكومته ،بصفتها االنتقالية واملشرفة على
إجراء االنتخابات فحسب .ويعترب أيضًا أن
جملس النواب احلالي ال يتمتع ،بفعل التمديد
املزدوج ،بشرعية كافية ،وال ميثله أيضًا.
أما التعيينات االمنية والقضائية املرتقبة
اليوم ،فهي أول بصمة حقيقية يف رؤية
رئيس اجلمهورية اليت ال متثلها بطبيعة احلال
وزارة شؤون الفساد أو وزارة شؤون رئاسة
اجلمهورية ،ألن هذه التعيينات ستكون ،حبسب

(داالتي ونهرا)

سياسي ّ
مطلع« ،أول تغييري جوهري يف تركيبة
البلد االمنية» مل نشهد مثي ًال هلا منذ سنوات
طويلة؛ ليس ألن اختيار أمساء بعضها يشكل
استمرارية تلقائية يف مديريته ،بل لناحية الدور
الذي يفرتض أن متثله هذه املؤسسات يف
عمل متكامل لرؤية رئيس اجلمهورية االمنية،
للمعينني
بعيدًا عن تبعية سياسية أو التحاق
ّ
بوزارات يتبعون هلا .وستعرب ،وال سيما يف
الشق املتعلق باملؤسسة العسكرية ،عن عون
نفسه الذي كان قائدًا للجيش وصار رئيسًا
للجمهورية ،وعن الدور املرسوم للمؤسسة
العسكرية ،كما أراده منذ أن غادر الريزة اىل
بعبدا وباريس ،وعاد اىل بريوت يف ،2005
يتوان يومًا عن اإلدالء برأيه يف
علمًا بأنه مل
َ
مصرًا على
اجليش،
يف
وواردة
كل شاردة
ّ
ذلك ،خصوصًا عند أي استحقاق عسكري
وأمين خطر.
لكن دور اجليش لن يكون منفص ًال عن دور
املؤسسات االمنية االخرى ،يف حسابات رئيس
اجلمهورية .وإذا كانت املؤسسات االمنية
ُفرزت يف السنوات االخرية فرزًا طائفيًا ،ومل
يعد ممكنًا تعيني مدير عام لقوى االمن الداخلي
إال مبوافقة املرجعيات السنية السياسية
االساسية ،كما املدير العام لألمن العام بعدما
أصبح املركز حمسوبًا على الطائفة الشيعية،
فإن تكامل الدور االمين والعسكري والقضائي
بني كافة املؤسسات موضوع جبدية على طاولة
رئيس اجلمهورية ،بصفته أيضًا رئيس اجمللس
االعلى للدفاع ،وقد كانت له كلمة أيضًا يف
الئحة التعيينات كلها ،علمًا بأن مؤسسيت
قوى االمن واالمن العام ،وفرع املعلومات
فيهما ،توسعتا وكربتا وتطورت كفاءاتهما
وتعزز دورهما االمين واالستخباري ،يف موازاة
اجليش ،خالل غياب عون عن لبنان ،وهو أمر
مل يعهده يف فرتة قيادته للجيش أو احلكومة
االنتقالية.
وهذا يضع أمامه حتديًا أساسيًا يف كيفية
التنسيق والقيام بإدارة متجانسة لواقع أمين
وعسكري يتوزع على هذه املؤسسات ،كل
من جانبها ووفق اختصاصها ،مبا يعيد اىل
رئيس اجلمهورية دوره يف التعامل مع كافة
املؤسسات االمنية ،فال تبقى قيادة اجليش
فقط حمسوبة عليه ،فيما االجهزة االخرى
تتبع ملرجعياتها السياسية والطائفية ،علمًا
بأن االمساء املطروحة اليت ستتوىل اليوم
ّ
مسلم بها،
مناصبها اجلديدة ،تتمتع بكفاءة
وحتظى بتغطية سياسية جامعة من كافة القوى
السياسية احلقيقية يف البلد ،بعدما أشبع ملف
التعيينات درسًا ألشهر ،وهذا مل حيصل منذ
سنوات طويلة ،األمر الذي يزيد من فرص
حتقيق جناحات باحلد املطلوب ،وسط حتديات
متشعبة ،بدل
أمنية داخلية وإقليمية ،يف ملفات
ّ
الغرق يف جتاذبات وتشنجات وسجاالت ،كما
تصب يف خدمة املؤسسات
حصل لسنوات ،ال
ّ
العسكرية واألمنية والبلد ككل.
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مــقاالت وتـحقيقات

الـمحاصصـة تدوم وتدوم وتدوم
حسن عليق
وحده لبنان ،يف العامل ،حيتاج إىل أربع سنوات لتعيني قائد
جديد للجيش ،بعد انتهاء والية شاغل املنصب العسكري األرفع
يف البالد .ووحده ،رمبا ،حُيتفل فيه بتعيني قائد للجيش ،يف
الشوارع ،وبالفتات ،وبأبواق سيارات ،وبصور يرفعها بعض من
اعتادوا التهليل لكل من ُترفع فوق أكتافه ثالثة جنوم وسيف
وعصا.
ورمبا هو البلد الوحيد يف العامل الذي تنقل شاشات التلفزة أجواء
منزل عائلته ،مباشرة على اهلواء .رمبا ،أيضًا ،على القائد اجلديد،
التنبه إىل مظاهر كهذه بدأت بها مسرية بعض
العماد جوزف عون،
ّ
من سبقه ،فانتهت على غري ما ُيرام.
املشكلة ليست يف االحتفاالت املبالغ بها وحسب ،بل تتعداها إىل
أصل التعيينات .وليس املراد هنا االنتقاص من أحد ممن ُع ِّينوا
املعينني.
املعينني ،ال يف
أمس يف جملس الوزراء .األزمة يف
ِّ
َّ
وحتديدًا ،يف اآللية املتبعة للتعيني ،اليت مل تتغيرّ  ،منذ اتفاق
الطائف حتى اليوم .ومن ينبغي أن ُي َو ّجه إليه السؤال اليوم،
هو رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون .فاآلخرون اعتادوا محل
السكاكني لتقطيع اجلبنة.
ال جييدون غريها طريقة للتعيني ،والرتفيع ،واإلبعاد ،وتنفيذ
املشاريع ،وتوزيع الزفت ،وإدارة الدولة وماليتها .السؤال هنا
واجب للرئيس اآلتي من خارج هذه الرتكيبة ،والذي ُينتظر منه
احلصة اليت
جمرد اختيار األفضل واألكفأ ،ضمن
ّ
تغيري األداء ،ال ّ
ُيراد له أال يتجاوز حدودها ،لتبقى «حصص اآلخرين» ،على ما
هي عليه منذ اتفاق الطائف (أو على األقل ،منذ انسحاب اجليش
السوري من لبنان).
أن على السلطة
صحيح
احملاصصة.
أصل
والكارثة هنا يف
َّ
وأن مراعاة التوزيع الطائفي
«أذرعها».
رؤساء
َّ
التنفيذية أن تعينّ
منصوص عليها يف الدستور .لكن الكارثة اليت نغرق فيها بال
أن نصل إىل قاع ،متصلة بالتعامل مع البالد كما لو أننا ،بقوة
ّ
«يتدخل»
القانون والدستور ،يف نظام فيدرالي ــ طائفي ،فال
أي مسؤول ،من خارج طائفة ما ،يف أمساء ومواصفات املوظفني
املنوي تعيينهم يف مراكز باتت حكرًا على هذه الطائفة.
ملحة .فمن انتظر أربع سنوات،
واملفارقة هنا َّ
أن التعيينات ليست ّ
ميدد هذا االنتظار إىل ما بعد االنتخابات النيابية .أليست
ميكنه أن ّ
احلكومة احلالية انتقالية ،ال حكومة العهد األوىل؟ وهل تغيرّ ت
مدد لنفسه قبل أربع
توازنات جملس الوزراء املبنية على جملس نواب ّ
سنوات ،وجتاوز الوكالة املمنوحة له
من الشعب؟ أليست احلكومة وليدة
لقانون الستني السيئ الذكر؟ أمل
يكن األجدى االنتظار حتى ما بعد
االنتخابات املقبلة ،واعتماد آلية
خمتلفة للتعيينات؟ واآللية ال تعين
إجراء شكليًا ،يسمح لقادة الطوائف
ً

املعيار يف تعيني
عثمان كان واحداً ال
ثاني له :قربه من
الرئيس الحريري

بأن خيتاروا رجاهلم ،لكن بطريقة «أكثر ترتيبًا» مما عليه اآلن.
ال ُيشبه ميشال عون اآلخرين .ولذلك ،خيتلف املطلوب منه ،جذريًا،
عن املطلوب منهم .وال ضري يف التكرار :انتخابه رئيسًا للجمهورية
ليس تعبريًا عن موازين قوى جديدة يف لبنان واإلقليم .وال هو
عنوان انتصار فريق على آخر .ال .هي فرصة ذهبية للبنان ،عنوانها
اإلصالح والتغيري .وإلاّ  ،فستكون فرصة مهدورة .وليست الدعوة
هنا إىل مغامرات انقالبية ،وال إىل جتاهل تركيبة البالد وعالقات
كتلها السياسية والطائفية يف ما بينها ومع مراكز القوة اإلقليمية
والعاملية .لكن مثة نهج ال يقدر أحد ،غري ميشال عون ،على كسره.
ما املانع ،مث ًال ،الذي حيول دون إجراء مداورة يف طوائف موظفي
الفئة األوىل؟ ملاذا علينا أن نرضى بتعيني مدير عام من دون
أن يكون احد ،أي أحد ،قد ّ
اطلع على سريته الذاتية؟ حدث ذلك
قبل أسابيع ،عندما عُينِّ مدير عام للصيانة واالستثمار يف وزارة
االتصاالت ،يف غضون دقائق.
ثراء» يف الدولة
وبعد موافقة الوزراء على تسليم اإلدارة «األكثر
ً
وزع األمني العام جمللس الوزراء السرية
إىل شخص جيهلونهّ ،
ّ
للمرشح عليهم .سيقول فريق رئيس اجلمهورية إن أي
الذاتية
ليمر لوال موافقة عون على االسم .هذا صحيح
تعيني ما كان
ّ
شك ًال.
باسم
أما عمليًا ،فالطريقة ال تزال هي هي .يأتي زعيم الطائفة
ٍ
وحيد ويقول هذا هو مرشحي الوحيد ،وستوافقون .ال أحد جيادل
يف كون العميد أسعد الطفيلي من أبعد ضباط األمن الداخلي عن
الفساد .أو على األقل ،هذا هو املعروف عنه.
لكن ،أال تستدعي أهمية منصب رئيس اجمللس األعلى للجمارك
(وخطورته) ،أسلوبًا خمتلفًا للرتشيح والتعيني؟ حسنًا .املدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان .من جيزم بأنه أفضل من
ّ
املرشح اآلخر العميد أمحد احلجار؟ من منهما أكثر التزامًا بالقانون
من اآلخر؟ من هو األبعد بينهما عن القوى السياسية؟ املعيار يف
هذا التعيني كان واحدًا ال ثاني له :قرب عثمان من الرئيس سعد
احلريري.

هل علينا الركون إىل «واقع» أن «هذا هو
البلد»؟ ،وأن قدر أهل هذه البالد أن تبقى
كما هي ،بؤرة من فيدراليات الطوائف،
اليت خيتار كل منها ممثليه إىل اجملالس
امللية؟ عدم تطبيق ما ورد يف اتفاق
الطائف ،وغياب نية تطوير اختيار املوظفني،
واإلصرار على االستمرار يف اخرتاع قوانني
انتخابية أسوأ من اليت سبقتها (باملناسبة،
جيري التحضري لقانون ــ هو أقرب ما يكون
يثبت فيدرالية الطوائف عرب
إىل اجلرمية ــ ّ
الدمج بني «األرثوذكسي» والستني!)،
والتعامل مع النظام املصريف كما لو أنه
قدر حمتوم ،واعتبار اإلدارة العامة مزرابًا
للهدر ،كلها توجهات تدفع بالبالد من
سيئ إىل أسوأ.
تتكرر،
ال
قد
فرصة
أمام
جمددًا ،حنن
ّ
هي عهد اجلنرال ميشال عون .إما يقلب
يتحول لبنان من بلد يصعب
الطاولة ،وإما
ّ
العيش فيه ،إىل مكان يستحيل على غري
العاجز عن إجياد بديل احتمال الصمود
وسط كوارثه .آلية تعيينات يوم أمس ال
ّ
تبشر باخلري.

القاضي جورج عطية

ُولد القاضي جورج عطية يف فرنسا عام
 .1976خترج يف اجلامعة اللبنانية  -كلية
احلقوق والعلوم السياسية واإلدارية الفرع
الثاني ليدخل إىل معهد الدروس القضائية
تدرج بني عدد
ويتخرج يف عام .٢٠٠٠
ّ
من املناصب القضائية .ويشغل منذ عام
قاض منفرد يف بريوت
 ٢٠٠٩منصب
ٍ

ثمة نهج ال يقدر أحد ،غري ميشال عون ،على كسره (داالتي ونهرا)

رئيسًا لدائرة التنفيذ وحمكمة جزاء املخالفات والسري وحمكمة تنفيذ
عقود رهن اآلليات .قبلها عمل قاضيًا أصي ًال ،مستشارًا لدى حمكمة
الدرجة األوىل يف بريوت ــ الغرفة الناظرة يف القضايا املالية،
اإلدارية ،اجلمركية واألحوال الشخصية.
كذلك عمل قاضيًا متدرجًا يف دائرة التنفيذ يف بريوت ــ احملكمة
العقارية وجنايات األحداث يف جبل لبنان  -حمكمة االستئناف
التجارية يف بريوت  -هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل
ــ النيابة العامة االستئنافية.
وهو يعمل منذ عام  ٢٠٠٧أستاذًا حماضرًا يف القانون يف جامعيت
احلكمة والقديس يوسف  -قسم اإلجازة والدراسات العليا ،ومدربًا
يف مواد القانون يف املعهد املالي التابع لوزارة املال.

العماد جوزف عون

تطوع ابن
ولد العماد جوزف عون عام  ،1964يف سن الفيل.
ّ
اجلنوب يف اجليش بصفة تلميذ ضابط يف املدرسة احلربية يف عام
 .1983حائز إجازة يف العلوم السياسية واختصاص شؤون دولية
وإجازة جامعية يف العلوم العسكرية .تنقل بني خمتلف القطعات
العسكرية ،كان آخرها قيادة اللواء التاسع منذ عام .2015
خضع لعدد من الدورات يف اخلارج ،أبرزها دورة مشاة يف الواليات
املتحدة األمريكية ،ودورة صاعقة وقائد كتيبة يف سوريا.

اللواء سعد اهلل الحمد

عُينّ اللواء الركن سعد اهلل حميي الدين احلمد أمينًا عامًا للمجلس
ور ِّقي إىل رتبة لواء ركن .ابن بلدة أكروم العكارية،
األعلى للدفاعُ ،
تطوع يف اجليش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ  ،1983/5/19وخترج يف
الكلية احلربية برتبة مالزم بتاريخ  ،1985/5/6وتدرج يف الرتقية
حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من .2017/3/8
حائز إجازة جامعية يف العلوم العسكرية ،ويتقن اللغتني الفرنسية
واإلنكليزية .تابع دورات دراسية عدة يف الداخل ،ويف فرنسا
وباكستان وسوريا .توىل وظائف قيادية خمتلفة منها :آمر سرية
مدفعية ،قائد كتيبة مدفعية ،رئيس أركان لواء ،رئيس قسم إدارة
ورعاية شؤون العسكريني يف منطقة الشمال ،املساعد الثاني
ملدير املخابرات.

اللواء عماد عثمان

ولد اللواء عماد عثمان عام  ،1965يف بلدة الزعرورية ــ الشوف.
دخل املدرسة احلربية عام  ،1984وخترج فيها برتبة مالزم بتاريخ
تدرج يف الرتب إىل أن ُر ِّقي إىل رتبة لواء وعُينِّ مديرًا
عام ّ .1986
عامًا لقوى األمن الداخلي.
عام  ،١٩٩٣التحق بسرية حرس رئاسة احلكومة آمرًا لفصيلة مواكبة
دولة رئيس جملس الوزراء .وتوىل يف عام  ٢٠٠٤منصب مساعد
رئيس قسم األحباث والدروس يف معهد قوى األمن الداخلي.

ويف عام  ،٢٠٠٥توىل منصب مدير مكتب وزير الداخلية والبلديات.
ويف عام  ،٢٠٠٨توىل منصب رئيس فرع معلومات بريوت .بعدها
بعام ،توىل منصب قائد سرية حرس رئاسة احلكومة يف عهد
الرئيس سعد رفيق احلريري .ويف عام  ،٢٠١٢توىل منصب رئيس
قسم املباحث اجلنائية اخلاصة يف وحدة الشرطة القضائية .ويف
العام نفسه ،توىل منصب رئيس فرع املعلومات.

املدير العام للجمارك

بدري فؤاد ضاهر من مواليد رمشيا  .1972حائز إجازة يف احلقوق
من اجلامعة اللبنانية .بدأ عمله يف دائرة الشؤون اإلدارية يف
املديرية العامة للجمارك اللبنانية عام  ،1994بصفة مراقب مساعد
متمرن ،وعمل مراقبًا يف دائرة املسافرين والسوق احلرة يف
مطار بريوت الدولي ،ثم مراقبًا يف دائرة املانيفست واملخازن
اجلمركية يف مرفأ بريوت ،وتدرج يف املسؤوليات ،وعمل أمني
سر يف املديرية العامة للجمارك بني عامي  2004و ،2010ثم عني
مراقبًا أول لدائرة املانيفست واملخازن اجلمركية واملنطقة احلرة
العمومية ،ثم املراقب األول لدائرة املستودعات اجلمركية واخلاصة
يف املنطقة احلرة.
ضبط عددًا من عمليات تهريب املخدرات واملمنوعات يف دائرة
ومنح تنويهًا على إثر حتقيقه يف إحدى
املسافرين يف املطارُ ،
قضايا املخدرات وضبط كمية كبرية من مادة الكوكايني وتوقيف
رئيس العصابة يف باحة املطار اخلارجية ،فض ًال عن ضبط سرقة
واختالس ألموال أجور األعمال اإلضافية والـ TVAمبليارات اللريات،
أي ما يعادل مئة مليون شهريًا.

اللواء طوني صليبا

ابن بلدة بتغرين املتنية ،دخل السلك العسكري عام  .١٩٨٣تابع
طوني صليبا عددًا من الدورات األمنية والعسكرية يف استثمار
املعلومات وتقنيات التحقيق اجلنائي وإدارة األزمات والتفاوض
والسياسة ومكافحة اإلرهاب الدولي.
تنقل صليبا بني عدد من املراكز يف قوى األمن الداخلي وأمن
الدولة .يف قوى األمن خدم يف مفرزة الطوارئ يف جونية وطوارئ
بعبدا.
وتنقل من سري جونية إىل معهد قوى األمن الداخلي وغرفة العمليات
البحرية املشرتكةُ .فصل صليبا إىل املديرية العامة ألمن الدولة
اعتبارًا من  ،1992/10/21وهناك تنقل بني عدد من املراكز ،بدءًا
من قسم املكافحة ورئيس قسم التحقيق ،إىل رئيس مكتب بعبدا
ومساعد املدير اإلقليمي ملديرية جبل لبنان اإلقليمية .كذلك عمل
يف شعبة اخلدمة واملعلومات رئيسًا لقسم أمن الدولة الداخلي.
وخدم يف منصب املدير اإلقليمي ملديرية البقاع اإلقليمية وديوان
املدير العام ورئيس شعبة التخطيط والتنظيم ومسيرّ أعمال شعبة
شؤون العديد.
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برشلونة يف الصدارة ..وتعادل أول جلوفنتوس ..وفوز توتنهام وسييت «رياح مشالية» تعصف باحتاد الكرة

مل يستغل جوفنتوس حامل اللقب يف السنوات اخلمس االخرية
تعثر مطارده روما على أكمل وجه ،فقدم اداء عاديا وسقط يف
فخ التعادل امام مضيفه اودينيزي املتواضع  ،1-1االحد املاضي
يف املرحلة السابعة والعشرين من الدوري االيطالي .واهدر فريق
السيدة العجوز فرصة تعميق الفارق يف الصدارة اىل  10نقاط مع
روما الثاني الذي سقط امام ضيفه نابولي الثالث  2-1السبت يف
افتتاح املرحلة.
وهذه اول مرة خيسر جوفنتوس املتصدر النقاط بعد  7انتصارات
متتالية فرفع الفارق اىل  8نقاط مع روما ،واول مرة حيرز اودينيزي
نقطة بعد  3خسارات فبقي يف املركز الثاني عشر .كما هو اول
تعادل جلوفنتوس هذا املوسم بعد  22فوزا و 4خسارات.
ودفع مدرب جوفنتوس ماسيميليانو اليغري ،املرشح ملغادرة
النادي يف نهاية املوسم بعدما قاده اىل اللقب يف اخر مومسني،
بتشكيلة هجومية قوية ،فضل فيها املدافع جورجيو كييليين على
دانييلي روغاني معتمدا خطة  .1-3-2-4ويف اجلهة املقابلة ،غاب
املهاجم الفرنسي املخضرم سرييل ترييو عن تشكيلة املدرب لوجيي
دل نريي بسبب االصابة.

وبرغم تفوق جوفنتوس يف الشوط االول من دون جناعة لالرجنتينيني
غونزالو هيغواين وباولو ديباال والكرواتي ماريو مانزوكيتش ،فاجأ
اودينيزي ضيفه يف الشوط االول عندما انهاه متقدما .وسجل
هدف اودينيزي املهاجم الكولوميب دوفان زاباتا الذي ختطى
بونوتشي وسدد بيسراه من مسافة قريبة وزاوية ضيقة ،بني
قدمي احلارس الدولي جيجي بوفون ( .)37وهذه املباراة رقم 612
لبوفون يف الدوري فعادل رقم اسطورة روما فرانشيسكو توتي،
وبفارق  3مباريات عن االرجنتيين خافيري زانييت ظهري انرت السابق،
فيما حيمل الرقم القياسي عمالق دفاع ميالن السابق باولو مالديين
( .)647ويف الشوط الثاني ،عوض بونوتشي خطأه عندما سجل
هدف التعادل مرتقيا لضربة ديباال حرة تابعها برأسه من مسافة
قريبة يف الشباك ( .)60وحصل اودينيزي على فرصتني الستعادة
التقدم من رأسية بالقائم للمدافع برازيلي دانيلو ،ثم من انفراد
لزاباتا وزميلني له انقذها بونوتشي يف الرمق االخري (.)79
وأهدر اتاالنتا الرابع نقطتني بتعادله مع ضيفه فيورنتينا الثامن
سلبا .واملركز الرابع مؤهل للمشاركة يف الدوري االوروبي (يوروبا
ليغ) ،يف حني خيوض اخلامس امللحق املؤهل للمسابقة .واحتفظ
اتاالنتا مبركزه رافعا رصيده اىل  52نقطة ،لكنه فتح الطريق لالنرت
بتشديد الضغط عليه بعد فوزه الكبري على مضيفه كالياري .1-5
وعاد االنرت اىل سكة الفوز بعد سقوطه امام روما يف اجلولة
املاضية ،خبماسيته امام كالياري الثالث عشر .وارتقى االنرت اىل
املركز اخلامس بفارق نقطة عن اتالنتا .وسجل لالنرت الكرواتي
ايفان برييسيتش ( 34و )47واالرجنتينيان ايفر بانيغا ()39
وماورو ايكاردي ( 67من ضربة جزاء) وروبرتو غاليارديين (،)89
ولكالياري ماركو بورييلو ( .)42وهذه اول مرة يسجل فيها
برييسيتش  9اهداف يف موسم واحد منذ .2014-2013
واصبح اندريا بيلوتي اول العب يسجل  20هدفا هذا املوسم،
عندما سجل ثالثية مسحت لتورينو التاسع بقلب تأخره امام ضيفه
بالريمو الثامن عشر اىل فوز  .1-3وسجل بيلوتي اهلدفني االول
والثالث برأسه والثاني على الطاير ،لريفع رصيده اىل  22هدفا
يف صدارة اهلدافني .وكان االرجنتيين الراحل بنجامني سانتوس
اخر العب من تورينو يسجل اكثر من رصيد بيلوتي ( 27هدفا عام
 .)1950كما اصبح بيلوتي اول العب من تورينو يسجل اكثر من
ثالثية يف موسم واحد منذ اهلولندي فيم كيف يف موسم -1986
 .1987وسجل بيلوتي اهدافه يف الدقائق  74و 76و ،81فيما سجل
القائد اندريا ريسبولي ( )30للخاسر الذي طرد له اجملري نوربرت
بالوغ (.)78

إسبانيا
صال الفتى الذهيب ليونيل ميسي وجال وعزف احلان اطربت 80
الف مشجع يف استاد «كامب نو» وقاد برشلونة لفوز كاسح
خبماسية على ضيفه سلتا فيغو .واستعاد برشلونة الصدراة من
غرميه ريال مدريد بعد ان رفع رصيده اىل  60نقطة ،يف املرحلة
السادسة والعشرين للدوري االسباني.
وكان برشلونة بدأ اللقاء ضاغطا منذ البداية وكاد جنمه سواريز
يف الدقائق األوىل أن يفتتح التسجيل مبكرا لوال أن كرته ارتطمت
يف القائم .ويف الدقيقة الـ 22سقط نيمار داخل منطقة اجلزاء بعد
عرقلة من العب سلتا فيغو ولكن احلكم مل حيتسب شيئًا ،ويف
الدقيقة الـ 24جنح األرجنتيين ليونيل ميسي يف افتتاح مهرجان
االهداف بتسديدة رائعة بيسراه .وواصل برشلونة سيطرته ويف
الدقيقة  40وبعد متريرة رائعة من ميسي متكن الربازيلي نيمار
من تسجيل الثاني بــ»لوب» رائع من فوق احلارس حلظة خروجه،

لينتهي الشوط  .0 - 2ويف الشوط الثاني تابع ميسي وزمالئه
التألق ملتابعة تسجيل املزيد من األهداف ،ويف الدقيقة  58جنح
الكرواتي ايفان راكيتيتش يف اضافة اهلدف الثالث .ويف الدقيقة
 60قدم املدافع الفرنسي أومتييت بصمة له يف اللقاء بعدما متكن
من احراز الرابع اثر متريرة ايضا من ميسي .ويف الدقيقة  63عاد
ميسي للظهور مرة أخرى وزيارة الشباك بعد فاصل «ترقيص»
ملدافعي سلتا فيغو وارسل الكرة كالعادة بيسراه الذهبية اىل
الشباك مسجال اخلامس.

عصفت «رياح مشالية» باالحتاد اللبناني لكرة القدم ،حني أعلنت
ثالثة أندية مشالية من الدرجة األوىل هي السالم زغرتا وطرابلس
واالجتماعي تضامن معها الحقًا ناديا النيب شيت والتضامن صور،
تعليق مشاركتها يف الدوري الـ ،56يف تداعيات لـ»أزمة التحكيم»
املتفاقمة منذ مرحلة الذهاب ،وإثر اإلشكاالت اليت طغت على
مباراة السالم  -زغرتا والعهد واليت كانت «القشة اليت قصمت
ظهر البعري».
ففي مؤمتر صحايف عقدته أندية الشمال يف زغرتا ،أالثنني ،أعلن
السالم وطرابلس واالجتماعي والرياضة واألدب تعليق مشاركتها
يف ما تبقى هلا من مباريات ،وتضامن معها ناديا النيب شيث
والتضامن صور.
وطالب األب اسطفان فرجنية رئيس نادي السالم يف املؤمتر
بـ»تنفيذ مقررات االحتاد الصادرة بتاريخ  22شباط املاضي
املتعلقة بتعيني حكام أجانب يف املباريات احلساسة» .وأكد األب
فرجنية أن املراهنات تضرب األندية اللبنانية ،وذهب اىل اعتبار
ما حيصل ضد فريقه حتديدًا هو لكونه فريقًا مسيحيًا ،وقال« :ال
نقبل أن تتم معاملتنا كأبناء جارية يف هذا البلد خصوصًا يف كرة
القدم».
وأسهب فرجنية بشرح مالبسات ما جرى قبل مباراته مع العهد اليت
خسرها الفريق  ،1-0وكشف أن إدارة ناديه طلبت حكامًا أجانب
لقيادة املباراة ،وهذا ما مل يؤمنه االحتاد الذي كشف أنه تواصل
مع احتادات أوروبية مل جتبه سوى االحتاد القربصي الذي اعتذر.
وأكد فرجنية أن عضو االحتاد ورئيس جلنة كرة القدم للصاالت
سيمون الدويهي مل يقدم استقالته من االحتاد بسبب بناليت وأنه
ال خيدم نادي السالم الذي ال يلعب كرة صاالت ،بل خيدم كافة
أندية لبنان.
وأكد أن األندية اجملتمعة ستطالب بإلغاء نتائج مباريات الدوري
يف حال مل يتم كشف املتالعبني يف املباريات .كما أكد أن السالم
أرسل كتابًا اىل االحتاد طالب فيه بإلغاء مفاعيل مباراة فريقه
األخرية مع العهد.
وهنا مقررات األندية« :تعليق كافة مبارياتها املتبقية يف الدوري
العام ألندية الدرجة األوىل والثانية اىل حني :أو ً
ال :تنفيذ ما صدر
من مقررات يف تعميم االحتاد اللبناني لكرة القدم الرقم 2017/12
الصادر بتاريخ  22شباط .2017
ثانيًا :يف حال مل يصل التحقيق اىل كشف املتالعبني واملزورين
واحلكام املتآمرين ،نطالب بدعوة اهليئة العامة لألندية الختاذ القرار
املناسب بإلغاء مفاعيل الدوري هلذا املوسم.
ثالثًا :اعتبار كل ما صدر يف اإلعالم وعن األندية مبثابة إخبار اىل
القضاء اللبناني ومطالبته بالتدخل.
رابعًا :حماسبة احلكام واملراقبني والالعبني واملراهنني.
خامسًا :اعادة مجيع املباريات اليت خالفت مقررات االحتاد اللبناني
يف التعميم املذكور أعاله واليت أجريت من دون حكام أجانب.
سادسًا :تشكيل جلنة قانونية من احملامني جو يزبك ،وشادي
سعد ،ورومانوس معوض ،إىل حمام سيعينه نادي طرابلس الحقًا،
لدراسة التجاوزات اليت حصلت واختاذ اإلجراءات القانونية املناسبة
بعد إعداد ملف موثق يتضمن كافة املخالفات اجلسيمة اليت ارتكبها
االحتاد خالل املوسم احلالي على أن يتم تقديم الدعاوى القانونية
لدى املراجع املختصة حمليًا ودوليًا».
ومن «التداعيات الشمالية» أيضًا ،قدم رئيس احتاد الشمال
الفرعي لكرة القدم أمحد فردوس استقالته من مهامه معتربًا أن
ّ
وفند األسباب يف كتاب
هناك من يتدخل يف شؤون االحتاد وعمله
االستقالة الذي وجهه اىل االحتاد.
فردوس أبدى استغرابه من تشكيل جلنة حتقيق من دون علم
االحتاد وختسري فريق ملباراة بسبب إشراكه العب بتهمة عدم
التوقيع على كشوفاته.
وتساءل عن اجلهة اليت شكلت اللجنة ومن هم اعضاؤها؟ وأكد
فردوس أن الالعب املعين وقع ضمن املهلة القانونية واألنكى هو
أن يطلب من احتاد الشمال السكوت عن األمر رافضًا أن يكون
شاهد زور.
كما حذر مدير نادي األنصار بالل فراج ،يف رأي خاص كتبه على
صفحته على «فيسبوك» ،من «التالعب مبصري كرة القدم اللبنانية
واخلطر الذي ميكن أن يداهمها يف حال جرى العمل مبا يتم تداوله
يف األوساط الكروية من نية رفع عدد أندية الدرجة األوىل اىل 14
ناديًا املوسم املقبل».

«معجزة» برشلونية يف كامب نو

فوز الرياضي بريوت واملتحد طرابلس

واستعاد اتلتيكو مدريد نغمة الفوز واملركز الرابع بعد اهداره مخس
نقاط يف اخر مباراتني ،بفوزه على ضيفه فالنسيا  0-3االحد.
واستعاد اتلتيكو مدريد املركز الرابع من ريال سوسييداد ،وذلك
بعد خسارته امام برشلونة املتصدر  2-1ثم تعادله مع ديبورتيفو
الكورونيا  .1-1ورفع اتلتيكو رصيده اىل  49نقطة بفارق نقطة عن
سوسييداد ،فيما بقي فالنسيا يف املركز الثالث عشر.
وعلى ملعب «فيسنيت كالديرون» وامام  46الف متفرج ،تألق
املهاجم الفرنسي الدولي انطوان غريزمان بتسجيله اهلدفني االول
والثالث ( 10و ،)83فيما اضاف مواطنه كيفن غامريو الثاني (.)48
ورفع غريزمان رصيده  12هدفا هذا املوسم و 55هدفا يف 100
مباراة مع اتلتيكو يف الدوري .وهذا املوسم الرابع على التوالي
ينجح غريزمان بتسجيل اكثر من  20هدفا يف مجيع املسابقات.
كما سجل غريزمان هدف اتلتيكو الـ 350يف الدوري حتت اشراف
املدرب االرجنتيين دييغو سيميوني .واصبح سيميوني ثاني مدرب
يشرف على اتلتيكو  200مباراة يف الدوري بعد الراحل لويس
اراغونيس ( .)407وشاهد املباراة من املدرجات مهاجم اتلتيكو
مدريد ،فرناندو توريس الذي تعرض الصابة قوية برأسه خالل
مباراة ديبورتيفو الكورونيا االخرية .وفقد توريس ( 32عاما)
الوعي ونقل بسيارة اسعاف اىل املستشفى ،قبل مخس دقائق من
نهاية املباراة بعد اصطدامه برأس العب وسط ديبورتيفو اليكس
بارغانتينوس ،حيث خضع لفحوص دقيقة لكنه خرج صباح اجلمعة.
وحسم ديبورتيفو ال كورونيا معركة القاع مع مضيفه سبورتينغ
خيخون  0-1وسجل بدرو موسكويرا هدف املباراة ( )45بعدما كان
زميله الرتكي اميري كوالك أهدر ركلة جزاء يف الدقيقة  .32ورفع
ديبورتيفو رصيده اىل  23نقطة يف املركز السابع عشر (له مباراة
مؤجلة) ،مبتعدا بفارق ست نقاط عن خيخون التاسع عشر قبل
االخري.

إنكلرتا
قلص توتنهام الثاني الفارق عن تشلسي املتصدر موقتا اىل
 7نقاط بفوزه على ضيفه ايفرتون  2-3بفضل ثنائية ملهامجه
هاري كاين ،يف املباراة اليت اقيمت االحد املاضي ضمن املرحلة
السادسة والعشرين من الدوري االنكليزي .وعزز توتنهام رصيده
يف املركز الثاني مع  56نقطة ،عشية مواجهة تشلسي مضيفه
وجاره وست هام االثنني ،بينما مين ايفرتون خبسارته االوىل يف
آخر  10مباريات يف الدوري احمللي وبقي سابعا.
وكانت املباراة مواجهة بني متصدري ترتيب اهلدافني يف الدوري
االنكليزي ،وهما كاين والبلجيكي روميلو لوكاكو العب ايفرتون،
وخرج االول منتصرا بتسجيله ثنائية ،مقابل هدف واحد للوكاكو.
وبات يف رصيد كاين  19هدفا مقابل  18للوكاكو .ورفع االول
رصيده يف خمتلف املسابقات اىل  24هدفا يف  28مباراة .وافتتح
كاين التسجيل عندما انكشف املرمى امامه فسدد كرة قوية من 25
مرتا فشل حارس ايفرتون يف التصدي هلا ( .)20واستغل توتنهام
سوء تفاهم بني مورغان شنايدرلني واشلي وليامس من ايفرتون،
لينتزع ديلي آلي الكرة وميررها باجتاه كاين الذي انفرد باحلارس
وسدد داخل شباكه ( .)57ورد لوكاكو عندما استغل تعثر مواطنه
يان فريتونغن ليطلق كرة قوية داخل شباك احلارس الفرنسي
هوغو لوريس ( .)81ويف الدقيقة االوىل من الوقت بدل الضائع
استغل آلي كرة من ركلة حرة رفعها هاري وينك داخل املنطقة
فانسل من وراء املدافعني ليحوهلا داخل املرمى ،لكن ايفرتون
وجد الوقت الكايف لتسجيل هدف شريف بواسطة االحتياطي اينر
فالنسيا يف اللحظات االخرية للمباراة.

حقق برشلونة االسباني «املعجزة» ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه باريس سان جرمان
الفرنسي  1-6يوم االربعاء يف اياب الدور الثاني.
وبات برشلونة أول فريق يقلب ختلفه برباعية نظيفة ذهابا يف دور
خروج املغلوب .وسجل االوروغواياني لويس سواريز ( )3واليفان
كورزاوا ( 40خطأ يف مرمى فريقه) واالرجنتيين ليونيل ميسي (50
من ضربة جزاء) والربازيلي نيمار ( 88و 1+90من ضربة جزاء)
وسريجي روبرتو ( )5+90لربشلونة الذي بات اول فريق يقلب
ختلفه برباعية نظيفة ذهابا ،فيما سجل االوروغواياني ادينسون
كافاني ( )63لسان جرمان.

حقق الرياضي بريوت فوزا مستحقا على مضيفه هوبس بفارق
 16نقطة  75 - 91واملتحد طرابلس على ضيفه التضامن الزوق
بفارق  14نقطة  ،78 – 92مساء االؤبعاء ،يف افتتاح املرحلة الـ15
(السادسة إيابا) من بطولة لبنان لكرة السلة.
يف قاعة ميشال املر ،سيطر الرياضي على املباراة من بابها إىل
حمرابها وأنهى االرباع الثالثة  12 – 20و 27 – 42و 49 – 59على
التوالي .وكان العب اخلاسر عمر القيسي أفضل مسجل يف املباراة
بـ 26نقطة ،فيما كان النيجريي أمينو آالدي أفضل مسجل يف
الرياضي بـ 21نقطة .ويف قاعة الصفدي يف طرابلس ،مل يرتك
املتحد أي جمال لضيفه لدخول أجواء اللقاء وتقدم يف االرباع الثالثة
 12 – 27و 28 – 54و 54 – 73على التوالي.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
«العسكرية» تواصل حماكمة متهمة مبحاولة متويل
جبهة «النصرة»

أوقفت ميادة ع .يف حملة احلازمية أثناء توجهها اىل عرسال وحبوزتها
مبلغًا ماليًا منذ  28أيار من العام  2016بعد اتهامها مبحاولة متويل
تنظيم جبهة النصرة الذي ينتمي اليه ابنها امحد شحادة الذي يالحق
بالصورة الغيابية.
وقالت ميادة أثناء استجوابها أمام احملكمة العسكرية أالثنني برئاسة
العميد الركن حسني عبداهلل ،بأن ابنها ليس يف عداد النصرة وحجتها
يف ذلك أنه غادر لبنان اىل بالده سوريا يف العام  2012حيث مل يكن
التنظيم املذكور قد انشئ بعد ،لتأتي إفادتها هذه متناقضة مع تلك
اليت أدلت بها أوليًا حني أفادت أن ابنها ترك املنزل يف طرابلس بعد
وفاة والده وتوجه اىل سوريا حيث التحق بالنصرة وكان يرسل هلا
صورًا على اهلاتف وهو يرتدي ثيابًا عسكرية.
تضيف ميادة يف تلك اإلفادة أنه قبل يوم من توقيفها ،اتصل بها
ابنها وأبلغها بأنه سريسل هلا شخصًا ليسلمها مبلغ مليون ومئيت ألف
لرية ،على أن تقتطع منه مبلغ ثالمثاية ألف لنفسها وترسل الباقي
اىل عرسال ،وبالفعل التقت بذلك الشخص الذي جتهل هويته عند
مستديرة املولوي وطلب منها أن متحي رقمه عن هاتفها .وكانت هذه
املرة هي األوىل اليت ُتقدم فيها املتهمة على نقل املال.
وأمام احملكمة تراجعت املتهمة عن تلك اإلفادة ،وقالت إنها أرادت
إرسال املبلغ اىل امرأة يف عرسال كونها تعمل كمتطوعة يف مجعية
زود الشخص
ُتعنى مبساعدة النازحني ،وأضافت أنها ال تعرف من الذي ّ
الذي سلمها املال ،برقمها يف حني ذكرت أوليًا أن ابنها أمحد فعل
ذلك ،وما املبلغ الذي اقتطعته من املال سوى بناء على طلب ابنها
أصرت على نفي علمها أن ابنها من النصرة
ولكونها أرملة .وبعدما
ّ
سألت« :ما عالقيت إذا ترك املنزل ومل يقل لي اىل أين ذهب؟».
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار تطبيق مواد
االتهام حبق املوقوفة ترافعت وكيلتها احملامية دياال شحادة اليت
اعتربت أن موكلتها جتاوبت مع الشخص الذي سلمها املبلغ املالي
ألنه مرسل من قبل ابنها وهذا األمر ال يكفي العتبارها منخرطة يف
تنظيم إرهابي .ورأت انه ال يوجد نية جرمية لدى املتهمة ،كما أنه ال
يوجد أي دليل إلدانتها استنادًا اىل التحقيقات األولية واالستنطاقية،
وانتهت اىل طلب كف التعقبات عن موكلتها.
وبسؤال املتهمة عن كالمها األخري توجهت اىل رئيس احملكمة قائلة:
«ببوس ايديك يا سيادة العميد تطيلعين ،فلدي ابن قاصر وابنيت
اجنبت طف ًال وأنا يف السجن» .ومساء االثنني أصدرت احملكمة حكمًا
قضى باالكتفاء مبدة توقيف املتهمة.
من جهة أخرىّ ،
نفذ عدد من أهالي املوقوفني اإلسالميني اعتصامًا
عند ساحة عبد احلميد كرامي يف طرابلس ،ثم انتقلوا اىل أمام سراي
طرابلس حيث قطعوا مسربي االوتوسرتاد أمام السراي ،مرددين
هتافات ُتطالب رئيس احلكومة سعد احلريري بالعمل إلصدار العفو
العام عن أبنائهم ،يف حني قامت القوى األمنية بإغالق مدخل السراي
ونفذت انتشارًا واسعًا يف حميطه.

يف اجليش

كانت مابيل و .على عالقة بعلي ر .جارها الذي طلب منها طبع
مستند حيمل توقيعا مزورا منسوبا اىل رئيس االركان يف اجليش.وما
غاية علي من ذلك سوى ان يثبت لوالدته وزوجته املوجودة يف دبي
انه اصبح موظفا يف اجليش كما قالت اثناء استجوابها امام احملكمة
العسكرية برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل.
مل تكن مابيل تعلم ان علي متزوج وان ما اقدمت عليه هو خمالفة
قانونية بعدما نفت ان تكون قد قامت بتزوير املستند»فأنا فقط
طبعته ومل ازوره ومل اعرف انه سيستخدمه ،وفعلت ذلك من باب
العالقة اليت كانت تربطنا».
وبعد ان عرض عليها رئيس احملكمة التوقيع الوارد على املستند
اجابت»:هذا امضاء كمبيوتر».
وحكم عليه بالسجن مدة شهر بعد ان
احملاكمة
علي سبق مابيل اىل
ُ
ّ
ختلفت عن حماكمتها «النين كنت مريضة» .وقد حكمت احملكمة عليها
مدة مماثلة مع تغرميها مبلغ مئة الف لرية ،علما ان مابيل سبق ان
اوقفت مدة شهر قبل اخالء سبيلها.

متابعة التحقيق يف «ملف غوغل كاش»

كرر قاضي التحقيق يف بريوت فادي العنيسي ،دعوة املدير العام
ّ
السابق لـ»هيئة اوجريو» عبد املنعم يوسف اىل جلسة يعقدها يف 29
آذار اجلاري ،الستجوابه يف ملف «غوغل كاش» ،بعدما قدم االثنني
بواسطة وكيله معذرة من رئيس احلكومة بانه يف اجازة يف فرنسا
حتى  19اجلاري.
وكان العنيسي تابع امس حتقيقاته يف امللف فاستجوب كال من
املوظفني يف «اوجريو» توفيق شبارو وكابي مسريه ،املخلى سبيلهما
سابقا.كذلك استجوب أصحاب الشركات ايلي مطر ،حممد بيطار
وسركيس جوهرجيان ،وقرر تركهم بسندات اقامة.

اجليش يوقف  2011شخصاً خالل شباط املاضي

اعلنت قيادة اجليش ،ان وحداتها بنتيجة التدابري األمنية اليت اختذتها
يف خمتلف املناطق اللبنانية خالل شهر شباط املنصرم ،اوقفت ألفني
وأحد عشر شخصا من جنسيات خمتلفة ،لتورط بعضهم يف جرائم
إرهابية وإطالق نار واعتداء على مواطنني ،واإلجتار باملخدرات والقيام
بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات ،وارتكاب بعضهم
اآلخر خمالفات عديدة ،تشمل التجوال داخل األراضي اللبنانية من
دون إقامات شرعية ،وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق
قانونية.
وقد مشلت املضبوطات  8بنادق حربية و 24مسدسا و  10رمانات
يدوية وقذيفيت آر بي جي ،وكميات من الذخائر اخلفيفة ،إضافة إىل
دراجة نارية ،وكمية
 112سيارة وشاحنتني و 4مراكب صيد وّ 64
من املخدرات وأجهزة إتصال وكامريات مراقبة وأجهزة إلكرتونية
خمتلفة.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء
الالزم.

فستق «يعود» اىل احملكمة بتهمة حتريض سجناء
موظف أممي مزعوم حيتال على النازحني ويسرق
لاللتحاق بـ «داعش»
يعود «جنم» الشيخ عمر بكري فستق لـ»يلمع» يف احملكمة العسكرية
منازهلم
اليت «غادرها» يف تشرين الثاني من العام  2015ويف «جعبته» ثالثة

احكام بعد ادانته جبرائم تتصل باالرهاب وكان اقصاها السجن ست
سنوات اشغاال شاقة ،جبرم تأليفه تنظيما ارهابيا يشكل امتدادا
لتنظيم جبهة النصرة وانشائه معسكرات تدريبية هلذه الغاية.
يف احدى جلسات حماكمة فستق آنذاك ،صرح حينها بانه كان
موقوفا (ايار العام  2013وال يزال) عندما انشئ ما مسي الدولة
االسالمية(داعش) وجبهة النصرة ومل يفكر يف انشاء اي جمموعة،
ّ
حيض
غري ان فستق استطاع مؤخرا ومن مكان سجنه يف روميه ان
املوقوفني من السجناء املتهمني على االلتحاق بالتنظيمني املذكورين
بعد خروجهم ،عرب دروس دينية يعطيها هلم يف السجن.
وقد مثل فستق امام قاضي التحقيق العسكري مارون زخور الذي
استجوبه جبرم حتريض السجناء على االلتحاق بداعش والنصرة واصدر
حبقه مذكرة توقيف وجاهية سندا اىل مواد االدعاء واليت تصل عقوبتها
القصوى اىل االشغال الشاقة املؤبدة ،على ان حيال امام احملكمة
العسكرية للمحاكمة بعد صدور القرار االتهامي حبقه.
يذكر انه سبق للمحكمة العسكرية ان اصدرت يف نيسان وايار من
العام  2015حكمني حبق فستق قضى كل منهما بسجنه مدة ثالث
سنوات مع جتريده من حقوقه املدنية ،االول جبرم االخنراط مبجموعات
مسلحة للقيام باعمال ارهابية والتدريب على االسلحة واليت تعود
اىل العام  ،2007والثاني جبرم االنتماء اىل تنظيمات ارهابية مسلحة
ووصف رئيس اجلمهورية باجملرم وتكفري اجليش والنواب والقضاة
ومجيع من يعمل يف مؤسسات الدولة وعرضه افالما ملعارك يف
العراق وسوريا حتض على االقتتال ومساعدة وادخال مقاتلني اىل
هذين البلدين ،فضال عن احلكم الذي صدر حبقه يف تشرين الثاني من
العام نفسه والذي قضى بسجنه ست سنوات اشغاال شاقة.

هكذا جت ّرأت مابيل على تزوير توقيع رئيس األركان

بعد تداول احد مواقع التواصل االجتماعي (الفايسبوك) ،خربًا عن
انتحال شخص جمهول صفة موظف باالمم املتحدة أو يف احدى
اجلمعيات االوروبية ،حيث يدخل منازل النازحني السوريني ويتمكن
من سرقة بعض االغراض من داخلها ،وكان آخرها يف حملة صربا
ـــــ احلرش ،متكنت فصيلة بئر حسن يف وحدة الدرك االقليمي ،من
معرفة هوية الفاعل ،الفلسطيين ع.س 26( .عاما) وتوقيفه يف حملة
املشرفية.
وبالتحقيق معه اعرتف بارتكاب  9عمليات سرقة بطريقة احتيالية من
منازل يف مناطق خميم برج الرباجنة ،خميم شاتيال ،اجلناح ،السلطان
ابراهيم ،صربا -احلرش.
وعممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي صورته بناء الشارة القضاء
املختص ،وطلبت من الذين وقعوا ضحية عملياته االحتيالية وتعرفوا
إليه ،احلضور اىل الفصيلة املذكورة الكائن يف حملة بئر حسن ،طلعة
( )BHVشارع عدنان احلكيم ،او االتصال على الرقم،01/858473
متهيدًا الختاذ االجراءات القانونية الالزمة.
من جهة اخرى ،ويف الصويري  /جب جنني ،متكنت قوة من مكتب مكافحة
اإلرهاب واجلرائم اهلامة يف البقاع يف وحدة الشرطة القضائية،من
توقيف خ .ب 27( .عاما)وهو مطلوب للقضاء مبوجب  13خالصة
حكم ومذكرة توقيف وبالغ حبث وحتر جبرائم تأليف عصابة،احتيال
وابتزاز،رشوة،تهريب اجانب،حيازة اعتدة عسكرية ونقل أسلحة
ً
ونتيجة للمتابعة والرصد ،متكنت «شعبة
حربية .ويف حملة الدورة،
املعلومات» يف قوى االمن الداخلي من توقيف م .ك 48( .عاما)وهو
مطلوب للقضاء مبوجب  8خالصات احكام ومذكرات عدلية جبرائم جتارة
وتعاطي املخدرات.

األمن العام يواصل تعقّب مزوّري مستندات سفر

قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع

بتوقيف مخسة عشر شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل
عمليات انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية
وشخصني جبرم دخول البالد خلسة وخمالفة نظام االقامة وثالثة
اشخاص جبرم تهريب وتسهيل انتقال االشخاص بطرق غري شرعية
وثالثة آخرين جبرم استعمال جواز سفر غري عائد حلامله .كما اوقفت
اربعة اشخاص جبرم القيام باعمال النصب واالحتيال والسمسرة.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعا على القضاء
املختص.

حبلص يرفض املثول أمام «العسكرية» وإخالء سبيل
 10يف «أحداث حبنني»

ال يزال خالد حبلص يرفض املثول امام احملكمة العسكرية ومعه
عشرة موقوفني من جمموعته اليت شاركت يف «احداث حبنني» مع
اجليش اللبناني ،وهو على موقفه هذا اىل حني الرجوع عن قرار
تكبيله باالرجل مع السجناء من جمموعته الذين يتعدى عددهم اخلمسني
موقوفا يف ثالثة ملفات تتصل بتلك االحداث ،اثناء سوقهم امام
احملكمة من سجن رومية ،ما ّ
عطل امس النظر يف تلك امللفات ومنها
ما يتعلق ايضا بتهريبه الشيخ امحد االسري وعدد من مرافقي االخري
يف تلك الفرتة من االحداث اليت وقعت يف  25و 26تشرين االول من
العام  ،2014واليت بدأت يف منطقة باب التبانة يف طرابلس لتمتد اىل
بلدة ّ
حبنني حيث سقط فيها للجيش شهداء بينهم ضباط.
ونقل احملامي حسني موسى عن موكله حبلص ان االخري «يعرتض
على تكبيل االرجل النه يعترب ذلك امرا مذلاّ ً » الفتا اىل ان وزير
العدل سليم جريصاتي اصدر قرارا يقضي بالرجوع عن مسألة تكبيل
السجناء باالرجل امنا هذا القرار مل يصل بعد اىل ادارة السجن يف
رومية لتنفيذه.
سجل عدد من املوقوفني اعرتاضهم على هذا االمر وطالبوا ببت
كما ّ
طلبات اخالء سبيلهم خصوصا ان بينهم من مضى على توقيفه اكثر
من ثالث سنوات من دون حماكمة.
وبعد ان وعد رئيس احملكمة العسكرية العميد الركن حسني عبداهلل
املوقوفني النظر بالطلبات املذكورة ،قرر بعد املذاكرة اخالء سبيل
عشر موقوفني هم عالء عكوش وشقيقه عبد الناصر عكوش وخالد
التالوي ونعيم القرحاني وحممد جوهر وحممد مهنا وامحد احلمادي وطه
ابراهيم وكمال وهيب ،وذلك مقابل كفالة مالية قدرها مخسة ماليني
لرية عن كل واحد منهم .وقد مت رفع اجللسات الثالث اىل الثاني من
شهر ايار املقبل.

مقتل مطلوب بعد تع ّرض دورية للجيش إلطالق نار
يف الكنيسة

قوة من اجليش ليل اول من امس،بدهم منازل عدد من
أثناء قيام ّ
تعرضت إلطالق نار من قبل
بعلبك،
الكنيسة
بلدة
يف
املطلوبني
ّ
فردت على مصادر النار باملثل ،ما أدى إىل مقتل قبالن
مسلحنيّ ،
مجيل رمحة ،ومتكنت قوى اجليش بعد عملية تفتيش من توقيف كل
من حسن علي املقداد وعلي اهلادي حسني زعيرت وبشار حسني
زعيرت ،الذين كانوا مجيعًا يف حميط احلادث .وضبطت يف أماكن
املداهمة ثالث بنادق حربية نوع كالشنيكوف ومسدسًا وأربع رمانات
يدوية ،وكمية من املخدرات واملواد اليت تستخدم يف تصنيعها،
إضافة إىل كمية من الذخائر واألعتدة العسكرية واألجهزة الالسلكية
وسيارتني نوع جيب شريوكي ومرسيدس من دون أوراق قانونية.
كذلك ،أوقفت قوى اجليش ك ًال من حيدر حسن مجال الدين مشيس
وحسن قاسم احلسيين وإبراهيم حسن دعيبس املقداد ،الذين كانوا
يستقلون سيارة نوع مرسيدس وحاولوا الفرار من عناصر اجليش.
ّ
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املرجع املختص إلجراء
الالزم وبوشر التحقيق ،فيما تستمر قوى اجليش مبالحقة املعتدين
لتوقيفهم.
قوة من اجليش قد دهمت الثالثاء ،أماكن عدد من املطلوبني
وكانت ّ
يف منطقة بريتال ،حيث أوقفت ك ًال من املطلوبني علي قاسم مظلوم،
مصباح عبد حسن امساعيل وصاحل علي مظلوم ،وضبطت عددا من
الطلقات اخلفيفة وأعتدة عسكرية متنوعة وجهاز اتصال ،إضافة إىل
كمية من املواد املخدرة وماكنتني تستعمل لتصنيعها .ومت تسليم
املوقوفني مع املضبوطات إىل املرجع املختص إلجراء الالزم.

استجواب الضاهر حول «ملكية» الـ«ال بي سي»

قرر احلاكم املنفرد اجلزائي يف بريوت القاضي حييى غبورة استدعاء
رئيس جملس ادارة املؤسسة اللبنانية لالرسال ومديرها العام بيار
الضاهر ،الستجوابه يف جلسة يعقدها يف العشرين من شهر حزيران
املقبل ،يف الدعوى املقدمة من حزب «القوات اللبنانية» ممث ًال برئيس
اهليئة التنفيذية مسري جعجع ضده وأعضاء جملس االدارة والشركات
امللحقة بها جبرائم اساءة األمانة واالختالس واالحتيال وختبئة أموال
اجلهة املدعية وتهريب هذه األموال.
وقد طلب وكيل الضاهر احملامي نعوم فرح خالل اجللسة اليت كانت
خمصصة لتبادل اللوائح بني طريف الدعوى وتقديم مذكرات حول
قرار للقاضي غبورة ،استدعاء جعجع الجراء مواجهة بينه وبني موكله،
معتربا ان «جعجع هو االساس يف االضاءة على القضية امام احملكمة
للوصول اىل احلقيقة».
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اعــالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spasو
 Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

حسومات كبرية
على سائر
املوجودات
وخاصة حلاملي
هذا االعالن
أشهر املاركات
بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
Head
70 Oxford Street, Guildford NSW 2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02
& Office
Showroom: 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au , Email:: sales@hbhome.com.au
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اعــالنات

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

:خدماتنا تشمل

 سنة نضعها يف خدمتكم25 خربة

National

Strata Management

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

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

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

كتابات

تأريخ للنمو األمريكي على وقع انقالب التقنيات اجلديدة
ً
صرفا مبقدار ما هو تأريخ اقتصادي
اقتصاديا
كتابا
ليس هذا
ً
ً
ً
مسلطا الضوء على
للنمو األمريكي ،يف ذروته كما يف حضيضه،
دور مهم تؤديه التقنيات الثورية اجلديدة يف صوغ املستقبل.

العصر الذهيب ول
ُينصح من يغريه هذا الكالم بأن يقرأ كتاب روبرت غوردن اجلديد
«صعود وسقوط النمو األمريكي :مستوى املعيشة يف الواليات
املتحدة منذ احلرب األهلية «The Rise and Fall of American Growth:
( The US Standard of Living since the Civil Warمنشورات جامعة
برينستون؛  762صفحة).
ً
أستاذا
فاملؤرخ االقتصادي املرموق روبرت غوردن ،الذي يعمل
يف جامعة نورثويسرتن ،وقف منذ زمن طويل ضد التفاؤل
بالتكنولوجيا ،وضد القول إننا يف غمرة تغيري ثوري .ودأب على
القول إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال ترقى إىل اإلجنازات
السابقة ،وذهب بالتحديد إىل أن ثورة تكنولوجيا املعلومات أقل
أهمية من أي اخرتاع من االخرتاعات اخلمسة الكربى اليت دفعت عجلة
النمو االقتصادية يف الفرتة املمتدة من  1870إىل  :1970الكهرباء،
وتأسيسات الصرف الصحي يف املدن ،والصناعة الكيميائية
والصيدالنية ،واحملرك ذو االحرتاق الداخلي ،واالتصاالت احلديثة.
واملوضوع املهم اآلخر الذي يطرحه غوردن هو أن العصر الذهيب
للنمو األمريكي رمبا انتهى.

ثورة وانقالب
انقالبا يف
أحدثت الثورة التكنولوجية يف أواخر القرن التاسع عشر
ً
ً
ممكنا التعرف إىل احلياة اليت عاشها األمريكيون
العامل ،ومل يعد
قبل هذه الثورة ،إذ كانت فكرتهم عن السرعة تتحدد باخليول
وإيقاع أيامهم ميليه شروق الشمس وغروبها .كانت أبسط املهمات
ً
اليومية ،مثل توفري املاء لالستحمام أو غسل املالبس ،عملاً
شاقا
يقصم الظهر.
وكما يبينّ غوردن يف كتابه ،فإن تعاقب الثورات َقَلب كل
ناحية من نواحي احلياة .فاخرتاع الكهرباء أنار البيوت والشوارع
باملصابيح بدلاً من الشموع والفوانيس الزيتية ،واخرتاع اهلاتف
قتل املسافات ،واخرتاع الغسالة والطباخ والثالجة ،أو ما مستها
شركة جنرال إلكرتيك «اخلادمات الكهربائيات» ،حرر املرأة من
العبودية املنزلية.
ً
عاما من  1870إىل
كانت سرعة التغيري
أيضا مذهلة ،ففي ثالثني ً
 ،1900كانت شركات السكك تضيف  32كلم من اخلطوط كل
يوم.
وهبط سعر السيارات بنسبة  63يف املئة بني عامي  1912و،1930
يف حني ارتفعت نسبة العائالت األمريكية اليت تستخدم السيارة
من  2إىل  89.8يف املئة.
أسهمت هذه التطورات بقسط كبري يف التخفيف من أعباء العمل،
كثريا ما تفوت على
سواء يف املصنع أو البيت ،وهي نقطة
ً
االقتصاديني الذين مييلون إىل الرتكيز على القدرة الشرائية
للمستهلك ،متجاهلني ما يتعينّ أن يبذله من جهود الكتسابها.
خدمة كبرية حني ّ
ً
يذكرنا بأن ظروف عمل الرجل واملرأة
يقدم غوردن
ال تقل أهمية عن األجور اليت ُتدفع هلما.
زخم مستمر
سرعان ما تقدمت أمريكا على باقي العامل يف كل تكنولوجيا جديدة
ً
منطلقا ،فيما كانت أوروبا سلحفاة على حد
قطارا
تقريًبا ،وكانت
ً
تعبري أندرو كارنيغي ،قطب صناعة الفوالذ يف أمريكا وقتذاك.
ففي عام  ،1900كانت هواتف األمريكيني تزيد أربع مرات على
هواتف الربيطانيني للفرد الواحد ،وست مرات على هواتف األملان،
و 20مرة على هواتف الفرنسيني .كان حواىل سدس حركة القطارات
عاما،
يف العامل متر عرب مدينة أمريكية واحدة هي شيكاغو .وبعد ً 30
كان األمريكيون ميلكون ما يربو على  78يف املئة من السيارات
يف العامل.
ً
شيئا ُيذكر إلبطاء زخم أمريكا ،بل
مل يفعل «الكساد العظيم»

إلياس نصر اهلل يوّثق القرن الفلسطيين األول
كتب بكر عويضة :يف
كتاب أصدره حديثًا
محل عنوان (شهادات
على القرن الفلسطيين
األول) خاض إلياس
نصر اهلل غمار جتربة
يتضح من أول حلظات
التصفح أنها شكلت
فإذا
رحلة مرهقة،
مضى القارئ خيوض
مع الكاتب يف عمق
الكتاب،
صفحات
شعر بوضوح كم أن
استيعاب زخم التوثيق،
ّ
ضمنه الكاتب ،هو
كما
أمر مرهق حبد ذاته،
فكيف إذن احلال مع
ِ
مؤلف أمضى من العمر

إيالفُ :عقد املنتدى االقتصادي العاملي يف منتجع دافوس
السويسري هذا العام حتت شعار «الثورة الصناعية الرابعة»،
اليت قال رئيس املنتدى كالوس شواب إنها ستكون أكرب من أي
شيء عرفه العامل من قبل ،بل هي تسونامي باملقارنة مع الثورات
السابقة ،على حد تعبريه.

يسوق غوردن حجته للقارئ بأسلوب رائع ،ويسند وجهة نظره
حية إىل جانب البيانات االقتصادية من دون أن يغفل ما
بأمثلة ّ
يعنيه التغيرّ االقتصادي لألمريكيني العاديني .واعترب نقاد أن
كتاب غوردن سيبقى إعادة بناء فذة للحياة املادية يف أمريكا يوم
كانت الرأمسالية الصناعية يف أوج صعودها.
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التكنولوجيا ليست مصدرًا للتفاؤل بحسب صاحب الكتاب
استمر القطاع اخلاص يف التجديد واالبتكار .وكان عقد الثالثينيات،
ببعض املقاييس ،أعلى العقود إنتاجية يف عدد االخرتاعات وبراءات
االخرتاع.
أظهرت احلرب العاملية الثانية القدرة املدهشة آللة اإلنتاج
األمريكية .وبعد عام  1945عززت أمريكا مكانتها يف صدارة العامل
ببناء نظام عاملي جديد من أركانه خطة مارشال ومؤسسات بريتون
وودز ،وباالستثمار الكبري يف التعليم العالي.
ذهبيا من االزدهار،
عصرا
كان عقدا اخلمسينيات والستينيات
ً
ً
فكان حتى األمريكيون ذوو التعليم الثانوي يستطيعون أن حيصلوا
فيه على وظيفة ثابتة ،ويشرتوا منزلاً يف الضواحي ،ويركنوا إىل
تقاعد مأمون.
لكن لغة غوردن تصبح متشائمة عندما ينتقل إىل عقد السبعينيات،
وما شهده من اضطرابات اقتصادية عندما اهتزت شركات أمريكية
كربى بتأثري املنافسة األجنبية ،وخاصة من اليابان ،وارتفعت
أسعار النفط .وتفاقمت الالمساواة االقتصادية مع تقدم األثرياء
خملفني اآلخرين وراءهم .وتراجع منو اإلنتاجية .وتواجه أمريكا اليوم
حتديات كبرية تتمثل يف شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف العناية
الصحية والتعليم واتساع فجوة الالمساواة وتفاقم آفات اجتماعية
مستفحلة.
إىل سراب
الستعادة الدينامية املفقودة ،ال يراهن غوردن على احلاملني
بتكنولوجيا حتل كل املشكالت مقتنعني بأن ثورة املعلومات ستنقذ
أمريكا من ركودها .يرى أن أمريكا قطفت مثار ثورة تكنولوجيا
املعلومات ،وأن معدل النمو ظل يرتفع كل عام يف العقد الذي أعقب
عام  ،1994لكن الزخم مل يستمر ،بل انكفأ منذ ذلك احلني.
يعتقد غوردن أن االقتصاد اجلديد يتحول إىل سراب ،وينتقد
إحساسا بالتاريخ
العقول اليت اجتمعت يف دافوس ،ألنها ال متلك
ً
غيه
مما
أقل
العامل
رَّ
يريها أن السيارات ذاتية القيادة ستغيرّ
اخرتاع السيارة .لكنه يغالي يف االستهانة بالثورة احلالية يف قطاع
غيت حياتنا .كما إنه ال يقول
تكنولوجيا املعلومات ،وكيف أنها رَّ
الكثري عن آفاق تطور الذكاء االصطناعي ،وال يدرك سعة انتشار
ثورة املعلومات ،بفضل تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد وإنرتنت
األشياء ،من العامل االفرتاضي إىل العامل املادي امللموس.
رمبا يكون غوردن مصيًبا بأن ثورة تكنولوجيا املعلومات لن تعيد
معدالت النمو يف أمريكا إىل مستوياتها السابقة ،ورمبا يكون
خمطئا .إننا ً
ً
حقا نقف على عتبة حتول جذري نتيجة تطور الذكاء
االصطناعي مثلاً أو حتقيق تقدم استثنائي يف البيولوجيا .ولكنه
يطرح وجهة نظره مبحاجات قوية ال ميكن التقليل من أهميتها.
ايالف

ما فاق ستة أعوام ،كي يضع للناس هذا العمل املهم؟ الواقع أن
جمرد تأمل حجم اجلهد املبذول من قبل إلياس نصر اهلل ،بقصد
مجع ما سيضع الحقًا بني دفيت كتاب من معلومات مستندة إىل
وثائق ،وشهادات مرفقة بصور ،يوجب تسجيل تقدير موضوعي
للمؤلف والكتاب.
ُو ِلد إلياس بطرس نصراهلل سنة  1947يف شفا عمرو ،باجلليل
الفلسطيين ،ومنذ بواكري شبابه برز يف ساحة النشاط السياسي،
وهو ما قاده إىل ميدان النشر واإلعالم ،فالتحق جبريدة «االحتاد»
يف حيفا ،ثم جريدتي «الشعب» و»الفجر» يف القدس احملتلة،
وفيها أسس أيضًا جريدة «الطليعة» قبل أن ينتقل للعيش يف
بريطانيا منذ عام  ،1979حيث عمل من لندن مع جريدة «اجلزيرة»
السعودية يف الرياض ،ثم مع جريدتي «الشرق األوسط»
و»احلياة» ،ويعمل حاليًا مع جريدة «الرأي» الكويتية .كان لتنوع
تلك املراحل يف العمل الصحايف أثره الواضح على غنى ما تضمن
كتابه «شهادات على القرن الفلسطيين األول» ،سواء جلهة جتربته
الذاتية ضمن فريق التحرير بتلك الصحف ،أو جلهة تضمينه روايات
مهمة من واقع مراحل عمله ،ما يوثق عالقة شخصيات فلسطينية
بالصحافة العربية ،منها إميل حبييب ،إذ يعرض الكتاب جانبًا من
بعض خبايا ما ثار من جدل بشأن قبول الروائي الفلسطيين الراحل
جائزة إسرائيل األدبية ،ومنها كذلك ما يتعلق باغتيال عمالق فن
الكاريكاتري ناجي العلي بلندن سنة  .1978من جهة ثانية ،يتضمن
الكتاب ما يكشف الستار عن معلومات مهمة تتعلق بشخصيات
فلسطينية لعبت أدوارًا متميزة يف اجملالني السياسي واإلعالمي،
كما يف قصة اختطاف الصحايف والناشر الفلسطيين يوسف نصري
نصر ،صاحب جريدة «الفجر».
واضح أن الياس نصر اهلل بذل جهدًا ملحوظًا اضطر معه للسفر
إىل مكتبات عدة يف لندن وخارجها ،حبثًا عن وثائق تسند ما سوف
ّ
مكنه من وضع كتاب مهم،
يضمنه الحقًا كتابه من شهادات ،ما
ّ
وبالتالي استحق جبدارة شهادة الربوفيسور قيس فرو ،الرئيس
السابق لقسم تاريخ الشرق األوسط يف جامعة حيفا ،الذي قال يف
تقدميه الكتاب ما يلي( :كلما أنهيت قراءة فصل من فصول هذا
الكتاب كانت قناعيت تزداد بأن إلياس نصراهلل قدم عرضًا ميتزج
فيه املاضي باحلاضر واملستقبل،
مكونًا زمنًا فلسطينيًا واحدًا…
ّ
صور إلياس جوانب من ماضي فلسطينيي
فبالتذكر املتيقظ
ّ
الداخل والشتات ،وباالنتباه ألقى الضوء على مأساتهم املستمرة،
ّ
ّ
استشف مستقب ًال فلسطينيًا حمفوفًا باملخاطر .ومع أن
وبالتوقع
استعادة أحداث املاضي ووصفها كما حدثت يف الواقع هي مهمة
مستحيلة ،إال أن قدرة إلياس على السرد والربط بني األحداث
أكسبت بناءه التارخيي متاسكًا مقنعًا .وسع إلياس املفهوم البسيط
زودها
للتاريخ ،حيث مل يكتف باستحضار ذاكرته الشخصية ،وإمنا ّ
مبصادر متعددة ساعدته على إنتاج تاريخ حافل باألحداث ،جعلت
منه مؤرخًا «بنفسه ولنفسه ولغريه» .أثبت إلياس أن كتابة التاريخ
بأسلوب أدبي ال يؤثر سلبًا يف منهجيته ،مثبتًا بذلك صحة قول أحد
املؤرخني بأن من ال يستطيع كتابة قصة ،ال يستطيع ،أيضا ،كتابة
التاريخ .وألنها مبنية على قصص من حياة الناس ،فسردياته غري
خاضعة خلطابات النخب الفلسطينية على حساب خطابات الناس
العاديني ،ما جعلها تساهم يف تقويض السرديات الصهيونية
الكربى والصغرى اليت حاولت وحتاول اهليمنة على معرفة تاريخ
الصراع الصهيوني الفلسطيين ،وحاولت وحتاول تهميش سكان
فلسطني األصالنيني).
العرض املختصر هنا غري كاف كي يفي جهد إلياس نصر اهلل
حقه ،والتقدير املوضوعي يوجب القول إن (شهادات على القرن
الفلسطيين األول) ،الذي تولت نشره دار الفارابي ( 674صفحة)
هو حبق كتاب جدير بأن حيتل مكانته إىل جانب املؤلفات ،اليت جتمع
بني السرية الذاتية وبني مسرية اجملموع ،على حنو يقدم للجمهور
شهادات مهمة ،وموثقة ،ملراحل تارخيية أثرت ،وما تزال تؤثر ،يف
جمريات التاريخ.
ايالف
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كــتابات

ليزا خضر بني هاجس
الشعر واألنا العليا

بني مفردات احلياة املستعملة يوميًا تنشئ ليزا
خضر عالقات ترابط مذهلة لتأتي قصائدها موجزة
متماسكة..
ومن ذاكرة مفعمة باحلياة واملوت يأتي ديوانها
ّ
ّ
والذاتي
اهلم العام
كأني أنا  /مؤسسًا بني
/
ّ
مستويات عالية يف حركة احلداثة واإلبداع عرب
قصائد تدعونا لنشهد عاملًا رؤيويًا متكام ًال..
سر ّ
هذه ّ
الشعر احلقيقي
الشاعرة بكل أمانة متتلك ّ
وتستدعي املتلقي ألن يسافر عرب حروفها
للبحث عن كنه اجلمال رغم مأساوية ّ
النص ..
فهي يف ّ
كل ما تكتبه من ومضات قصرية أو
الصورة املفرطة يف
قصائد طويلة تعتمد على
ّ
اإلدهاش وعلى اإلنفعال اخلالق والغموض الذي
خميلة املتلقي باإلضافة
يفتح باب االجتهاد يف
ّ
ّ
وحتى اخلارجية كما ورد
الداخلية
إىل املوسيقى ّ
السطر األكثر بوحًا/
يف قوهلا  / :وأنا أنهض حنو ّ
ّ
الشعر
على تفعيلة املتدارك وقوهلا  / :أكتب
ألجنو /على تفعيلة الرمل ..طبعًا هذه املوسيقى
اخلارجية غري مقصودة ألن قصيدة النثر تعتمد
فقط املوسيقى الداخلية ولكن كيف لعازفة العود
أن تهرب من موهبتها فديوانها من الغالف حيمل
لوحة عازفة الكمان إىل إهدائها لدرج املوسيقى
خاصتها إىل علبة املوسيقى يف قصيدة ثقيل هذا
ّ
الرديئة يف
القيد إىل استيائها من املوسيقى ّ
قصيدة غدًا أزرق إىل قصيدة زمرة دمي حبريات
البجع..
بالطبع ال تسمح زاوية يف صحيفة أن حتيط نقديًا
ثر ولكن جتب اإلضاءة ولو بشكل موجز
بديوان ّ
هنا..
هذه الشاعرة تقسم شخصيتها بني األنا العليا
ّ
املثقفة واإلنسانة
وهي ليزا املهندسة والقارئة
الراقية كما أعرفها وبني األنا الشاعرة وهي
الطفلة العفوية الشقية أحيانًا واملشاكسة أبدا..
وأنا هنا ال أشري إىل ثالوث فرويد بالتحديد ولكن
أوضح برؤييت فقط  ..فاألنا العليا عندها هي
احلارسة األمينة على احلداثة وعلى وحدة النص
وإيقاعه الدافق واألنا الثانية هي  /الطفلة حمروقة
اخلدين يف مرآتها /كما وصفت نفسها يف مقدمة
الديوان..
هذه املتمردة اليت تتوق إىل احلياة رغم شعورها
باالنكسار فهي تؤمن أن العشق فعل حياة كما
أن العشق
ورد يف قصيدتها أنا عاشقة  /ليقيين ّ
ٌ
سر املذاق يف تقاسيم العنب
فعل حياة
ذاهبة إىل ّ
حنو سريالية ّ
النشوة /هذه املتمردة اليت تقول يف
لضلع ولد
أمنت
علي أن
ّ
ٍ
نفس القصيدة  / :ليس ّ
معوجًا وال أن أعتقل طقوس سادييت يف إعالن
ّ
احلب/
ليزا اليت حتمل هاجس الشعر على عاتقها يف
كل موقف ويف كل ظرف وكل تفاصيل احلياة
يف غرفة نوم أطفاهلا ويف أربعني مجاهلا ومائدة
إقطارها ومسنتها ولوحاتها التشكيلية..أليس
الشعر هاجسا ؟؟
ليزا الغريبة شعريًا  ..البعيدة عن اخلطابة
واملباشرة حتقق مقولة بودلري  /كل مجيل غريب /
ففي قصيدة هلوسات آخر البحر تقول  / :ال أعرف
َ
مل خيطر يف بالي الكثري من احملار حني أقلق ..
يهتم ألمري أخرتع لي مومساً
حمار ال
وحبجة اشتهاء
ّ
ّ
ٍ
ٍ
رغبة تطرأ  /ويف قصيدة ليس ذنيب
حبريًا من
ّ
حراس النبع احملتل..
تقول  / :يوجعين املاء عند ّ
كان لباسي من جنس اجلريان  ..مل تسمعين
اجلداول الصديقة /أليس هذا النمط الغريب هو
اجلمال بعينه؟؟
تقول ليزا يف قصيدة غرام / :خرجت من قبلتك
طعمي النبيذ /أليس هذا التناص مع فكرة مخر
الشفاه املكرورة يف الشعر هو تناص خمتلف
وحالة استثنائية ؟؟
نعم  ..هي القائلة يف ديوانها األول ال أثر
لرأسي األول  / :احلياة أن تكتب قصيدة نثر
حواسك اخلمس /ياهلا من حياة وياهلا
كي تهدهد
ّ
من شاعرة ..
ّ
كأني أنا  /كتاب يتعبد بتالوته يف
ديوانها /
صلوات الشعر  ..اليعلم تأويله إال شاعر ..
والراسخون يف الشعر يقولون  ..ليزا شاعرة
وأكثر ..

محمد عامر األحمد

أسرتاليا  -املهاجرون والبازار السياسي
أرى أن برنامج اهلجرة مصدر قوة وطنية (
فيليب لويي حاكم البنك املركزي األسرتالي)
احلرب األهلية الداخلية اليت تدور رحاها بني
أجنحة حزب األحرار إىل مزيد من اإلحندار ،وإىل
مستويات غري مسبوقة بعد دخول عدة أطراف
ّ
وختلي رئيس الوزراء
جديدة إىل حلبة الصراع
عن العرف السياسي املعروف بعدم التعليق
على استطالعات الرأي ومل يكتفي بذلك بل
إنه ّ
اتهم سلفه طوني أبوت الذي أطاح به
أيلول عام  2015قبل أن يكمل واليته االوىل،
بأنه السبب يف تراجع احلكومة يف استطالعت
تقدم العمال على احلكومة
الرأي االخرية ،حيث ّ
بعشر نقاط بعد فرز األصوات التفضيلية 45%
للحكومة و 55%للمعارضة ،وكذلك تراجعت
األصوات األولية للحكومة إىل  ،34%وكان أبوت
يف تصرحياته قد دعى إىل احلد من اهلجرة إىل
أسرتاليا للحد من ارتفاع أسعار املنازل ،إلغاء
مفوضية حقوق اإلنسان األسرتالية ،جتميد العمل
بربنامج الطاقة املتجددة وخفض الضرائب على
الشركات واحلد من اإلنفاق احلكومي .وكانت
لبعض الوزراء ردود فعل قوية على تصرحيات
أبوت من ِقبل الوزير كريستوفر باين وماثيوس
أشد املوالني ألبوت
كورمن واالخري يعترب من
ّ
وكانت التصرحيات األكثر عنفًا جاءت من
الوزيرة السابقة للهجرة يف عهد حكومة جان
هاورد أماندا فانستون اليت اتهمت أبوت
بالنرجسية.
األزمة السياسية والقيادية اليت يعانيها حزب
األحرار وحليفه احلزب الوطين بدأت تداعياتها
تنعكس على إداء احلكومة وترتك آثارها على
حتسن
اجملتمع واإلقتصاد الذي أظهرت األرقام
ّ
إداءه يف الربع األخري من العام 1.1% ،2016
و 2.4على مدار العام بعكس كل توقعات
اإلقتصاديني.
اجلدل حول سياسة اهلجرة مل تقتصر على
طوني أبوت بل تعدتها إىل سياسيي األحزاب
الصغرية والنواب املستقلني الذين رفعوا من
وترية خطابهم العدائي ،فباإلضافة إىل مواقف
بولني هانسون زعيمة حزب أمة واحدة املعروفة
من اهلجرة واملهاجرين حصوصًا املسلمني كما
استهدفت املهاجرين الصينيني سابقًا ،أو
مواقف النائبة املستقلة جاكي الميب أو مواقف
النائب املنشق عن حزب األحرار كوري بارنيب
والنائب من احلزب الوطين جورج كريستنسن
املعادية هلجرة املسلمني كهانسون ،حتى أن
رئيس الوزراء االسبق جان هاورد الذي خسر
االنتخابات عام  2007ومقعده االنتخابي ليكون
ثاني رئيس وزراء خيسر مقعده يف تاريخ
أسرتاليا ادىل بدلوه يف املوضوع مستعم ًال
اسلوب املواربة ملقاربة موضوع اهلجرة كما
كتب الكاتب تيم ديك يف مقالته يف صحيفة
سدني مورننغ هريالد ( 2017/3/6ص )16
متهمًا هاورد باللعب على الكالم حتى ال يظهر
مبظر املعادي للهجرة ،وكان موقف الفت للنائب
املستقل بوب خطار من مشال كوينزالند الذي
سأل وزير اهلجرة »:هل ستستمع إىل نواب
املقاعد اخللفية يف حزبك وكما يف الواليات
املتحدة ومتنع حاملي تأشريات الدخول من
مشال أفريقيا والبلدان الواقعة ما بني اليونان
واهلند ،بالطبع مع إعفاء األقليات املضطهدة
أي السيخ ،اليهود واملسيحيني سواء كانوا
مضطهدين أم ال!» (سدني مورنيغ هريالد
عدد السبت  2017/03/04ص  32قسم ما وراء
األخبار).
وقد جاء موقف خطار هذا بعد اعتقال املتهم
باإلرهاب هيثم ذهب من بلدة يانغ وبعد
تصرحيات قيصر طراد رئيس اجمللس اإلسالمي
الفيدرالي األسرتالي عن ضرب املرأة كآخر حل
واليت يعتقد أن طراد يشجع هذا االسلوب،
يشار اىل أن طراد عاد واعتذر عن تصرحياته
قائ ًال ليس صحيحًا أبدًا أن تضرب املرأة (نفس
املصدر السابق).
وزير اهلجرة بيرت داتون والذي كان له مواقف
سابقة ومتطرفة حول هجرة املسلمني اللبنانيني
اعترب أن أولوياته املصلحة الوطنية األسرتالية،

قائ ًال أننا نريد القضاء على داعش وكل من
يريد أن يلحق بنا األذى ولكننا لن نغيرّ برنامج
اهلجرة األسرتالي ألنه يوجد لدينا أفضل نظام
حلماية احلدود يف العامل وأضاف« :أنه من املهم
االشارة إىل أن الغالبية العظمى من الناس يف
بلدة يانغ يعلمون جبهد يف اجملتمع… ويدعمون
اإلقتصاد احمللي وإنهم يفعلون الشيء الصح
مثل  99%من أبناء اجلالية اإلسالمية يف البالد»
(املصدر األول).
وهنا ال بد من اإلشارة إىل دور اهلجرة واملهاجرين
يف بناء أسرتاليا واليت يشكلون نسبة كبرية من
سكانها حيث  1من كل  10أشخاص مولودون
يف اخلارج أو على األقل أحد والديهم مولود يف
اخلارج.
وعن مساهمة املهاجرين يقول اإلقتصادي
الربفسور كلن ويذرز من معهد كروفورد يف
اجلامعة الوطنية األسرتالية يف كانربا »:الشيء
الواضح من األدلة أن املهاجرين يساهمون أكثر
يف تعزيز اخلزينة أكثر مما يأخذون منها :وأحد
األسباب أن املهاجرين هم من الشباب مقارنة
بالسكان بشكل عام (س م ه  2017/03/02ص
 .)18وحسب نفس املصدر فإن حكومة طوني أبوت
كانت قد ّ
كلفت مفوضية أألنتاج أجراء دراسة حول
تأثري اهلجرة على أسعار املنازل فوجدت أنها مفيدة
ملالكي البيوت احلاليني ولكن الدراسة وجدت
أيضًا أنه وبشكل عام أن املهاجرين يعززون
اإلقتصاد ،وهناك رأي لإلقتصادي سول
ايسليك وحسب الدراسة اآلنفة الذكر :إن العديد
منا حيصلون على وظائف ومعاشات أفضل بسبب
نسبة املهاجرين إىل أسرتاليا».
أخريًا ،فإنه من األجدى وقف هذه السياسة
الشعبوية املعادية للمهاجرين واليت تضر
باملصلحة الوطنية حبجة حماربة اإلرهاب تارة
وأخرى حبجة ارتفاع أسعار املنازل وال ندري إن
ّ
سيتهمون بالتلوث البيئي وغريها
كان املهاجرون
من املشاكل اليت من املفروض على احلكومة ّ
حلها
من خالل بناء البنى التحتية من طرقات ،مدارس،
مستشفيات ،سكك حديد ،مطارات ،حمطات طاقة
التلهي باحلروب السياسية احلزبية
وغريها وعدم
ّ
الداخلية حول من سيتوىل زعامة احلزب اليت
سئمها املواطن الذي يريد احلفاظ على مستوى
معيشته وأمنه والنمو اإلقتصادي.
يبدو أن األحرار مل ّ
يتعظوا من جتارب العمال
وصراعاتهم واليت أوصلت األحرار إىل السلطة
عام  2013واليت قد تعيد العمال كما ُتظهر
استطالعات الرأي ولعله قد يبنى على رد وزير
اهلجرة بيرت داتون على سؤال النائب خطار
وتقدميه املصلحة الوطنية على املصلحة السياسية
رغم علمه أن حزبه ما زال ينزف مؤيديه لصاحل
األحزاب املتطرفة خصوصًا حزب أمة واحدة.
فمتى يبادر رئيس احلكومة السيد مالكوم
ترينبول ويضع حدًا ألستغالل قضايا اهلجرة
واملهاجرين يف البازار السياسي لنعيش بتناغم
وبدون خوف وأحكام مسبقة لنثبت للعامل فع ًال
وقو ً
ال إن التعددية الثقافية يف أسرتاليا هي
أألجنح يف العامل كما يردد ذلك رئيس الوزراء
نفسه ؟!
وكما يقول املستشرق األملاني كارل هينرش
بكر :أن الشعوب مهما كانت خمتلفة من الناحية
اجلغرافية واجلنسية فذلك ال مينع من تكوين أسس
حضارية واحدة ألن عامل اجلغرافيا واجلنس ال
يلعب دورًا حامسًا يف بناء احلضارات.
باخلتام نشري إىل أن ما يتعرض له املسلمون
حاليًا حصل سابقًا مع اإليرلنديني الذين كان
ممنوعني من اللعب يف صفوف فريق الكريكت
األسرتالي حتى ثالثينيات القرن املاضي .كذلك
عانى اليابانيون واأليطاليون إبان احلرب العاملية
الثانية ومن ثم جاء دور األوروبني الشرقيني
واليونانيني وتالهم الصينني ثم اللبنانيني وال
نعرف على من ستدور الدائرة يف املستقبل يف
حال استمرارنا البحث عن كبش فداء سياسي
آخر؟!

عباس علي مراد  -سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com
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نهيد درجاني  -ايالف
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مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

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

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
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Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


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

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Hatem

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate

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

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

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

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

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

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

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

بعد تهجمه على ملكة مجال الكون السابقة..

دونالـد تــرامب يــظهر فـي فـيلم إباحـي
ظهر املرشح اجلمهوري دونالد ترامب
مرة بدور ثانوي يف فيلم إباحي
«ناعم» من إنتاج «بالي بوي»،
مقطعا غري جنسي يفتح فيه
يتضمن
ً
ترامب قنينة مشبانيا ويذريها على
سيارة ليموزين حتمل عالمة «بالي
بوي» يف أحد شوارع نيويورك ،وإىل
جانبه مجع من فتيات «بالي بوي».
حصل موقع بازفيد نيوز اإلخباري
األمريكي على هذا الفيلم من خمزن
ألفالم الفيديو االباحية يف نيويورك،
مشريا إىل أن يف الفيلم مشاهد
ً
متاما
أخرى فيها «نساء عاريات
ً
جنسيا ،يرقصن
يف أوضاع مثرية
ً
أجسادهن،
ويتلمسن
عاريات
ً
بعضا بطريقة
واجساد بعضهن
ويدهن واجسادهن بالعسل،
جنسية،
ّ
ثم يستحمن ويرتدين األزياء».
نشر املوقع املقاطع اليت يظهر فيها
ترامب بعد أن تهجم القطب العقاري
الذي فاز برتشيح احلزب اجلمهوري
لالنتخابات الرئاسية االمريكية على
ملكة مجال الكون السابقة اليسيا
متشادو ،ألنها انتقدته على معاملته
هلا حني فازت بلقب ملكة مجال
الكون يف تسعينيات القرن املاضي.
وقال ترامب يف تغريدة على تويرت

إن ميتشادو «مثرية لالمشئزاز» بعد
زورا بالظهور يف «شريط
أن اتهمها ً
جنسي».

عبد االله مجيد  -ايالف

ومن اجلائز أن ترامب كان يشري إىل
مقطع فيديو جرى تصويره بتكنولوجيا
الرؤية الليلية ،متارس فيه متشادو
اجلنس حتت أغطية الفراش خالل
برنامج تلفزيوني واقعي إسباني،
أو رمبا كان يتحدث عن أفالم فيديو
أخرى حتمل امسها على مواقع اباحية،
لكنها ال تظهر فيها.
ً
متزمتا
مل يكن
كانت الطبعة املكسيكية من جملة
«بالي بوي» نشرت صورة متشادو
عارية الصدر .ونالت متشادو ،وهي
ممثلة مولودة يف فنزويال ،اجلنسية
أخريا.
االمريكية
ً
ويالحظ مراقبون أن ترامب مل يكن
ً
متزمتا يف شأن األشرطة
يف السابق
اجلنسية اليت يظهر فيها مشاهري.
واعرتف يف مقابلة ُأجريت معه يف
عام  2003بأنه تفرج مع صديقته
ميالنيا ،اليت اصبحت زوجته اآلن،
على شريط جنسي تظهر فيه باريس
هيلتون.

وتربط ترامب عالقة صداقة مع عائلة
هيلتون ،اليت يعرفها منذ كانت يف

الثانية عشرة.
واشار يف حينه إىل أن الشريط

«جعل باريس أكثر اثارة بكل معاني
هذه الكلمة».

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

صفحة 27

Saturday 11 March 2017

السبت  11آذار 2017

Page 27

نــجمات

ي يوم املرأة العاملي ..إليكم جنمات من بوليوود حصدن جوائز النوايا احلسنة

الرا دوتا

سونام كابور

ايشواريا راي باتشان

بريانكا شوبرا
حازت بعض جنمات بوليوود على لقب “سفرية النوايا
ّ
ومثلن بالدهن اهلند خري متثيل يف العامل أمجع،
احلسنة”،
فكن جنمات قديرات ومحلن اللقب ألسباب إنسانية وإجتماعية
حنو العامل.

فيديا باالن
وقد مت اختيار كابور من منظمة  NGOتعمل يف جمال مكافحة
اجلوع يف اهلند.

وملناسبة يوم املرأة العاملي تستعرض الزميلة “سيدتي نت”
أبرز جنمات بوليوود اللواتي حصدن جوائز النوايا احلسنة
وهن:

بريانكا شوبرا  Piryanka Chopraانضمت إىل أسرة اليونيسف
للنوايا احلسنة ،بعد تعيينها سفرية النوايا احلسنة لليونيسف
يف اهلند إىل جانب النجوم David Beckham :ديفيد بيكهام،
 Orlando Bloomأورالندو بلوم Jackie Chan ،جاكي شان وذلك
يف حفل توزيع جوائز “الـغولدن غلوبز” .Golden Globes

سونام كابور  Sonam Kapoorفازت بلقب سفرية النوايا
احلسنة يف اهلند ،باإلضافة إىل لقب سفرية مهرجان Jio
 MAMI Mumbai Film Festivalبنسخته الـ .18

فيديا باالن  Vidya Balanحازت على لقب سفرية النوايا
احلسنة لتهتم بكل ما يعنى مبرافق الصرف الصحي يف
اهلند ،وقامت حبملة توعية على النظافة وأهميتها من خالل

الندوات واإلعالنات للحفاظ على سالمة املواطنني.
ايشواريا راي باتشان  Aishwarya Rai Bachchanاختريت
سفرية النوايا احلسنة ملكافحة ومعاجلة شلل األطفال والعمل
على برنامج التربع بقرنية العني عرب بنك العيون يف اهلند،
وقد عملت راي خالل فرتة تعيينها فحصدت تشجيعًا كبريًا
من العامل أمجع.
أخريًا ُعينت النجمة الرا دوتا  Lara Duttaسفرية النوايا
احلسنة يف اهلند وجالت دوتا يف بلدها لنشر الوعي حول
خماطر اجلنس غري املسؤول وغريه من قضايا الصحة اإلجنابية
واجلنسية اليت تؤثر على الشباب ،وال سيما النساء.
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أسرة ومجتمع

كيف يؤثر احلب على كيمياء
العقل واجلسم؟

ً
أحيانا يكون كذلك؛
طبيا ،ولكنه
قارا
رمبا ال يكون احلب
ً
ً
دواء أو ُع ً
فالوقوع يف احلب يغمر الدماغ باملواد الكيماوية اليت ميكن أن حُترك
ابتداء من الفرح ،وصو ً
ال إىل القدرة على
خمتلف أنواع املشاعر؛
ً
الرتكيز الشديد على األشياء والتعلق بها ،ولكن الوقوع يف احلب
ليس يف الرأس فقط؛ ألن هذه الكيماويات ميكن أن حُتدث ردود
ٍ
وتفاعالت يف كل أعضاء اجلسم ،وهذا ما ميكن أن يساعد على
أفعال
ٍ
شرح أسباب الشعور بالدوار وخفقان القلب عند رؤية العشاق ملن
حيبون مث ًال..
ولكن هذا ليس كل ما يف األمر ،كما جاء يف دراسة نشرتها “ جامعة
رجل وإمرأة يف
تورنتو “ الكندية مؤخرًا بعد أن اختارت عينة من 700
ٍ
خمتلف مراحل احلب  ،كيف يؤثر احلب على الدماغ واجلسم؟
 .1الشعور بالفرح والسعادة:
سعيدا ،يكاد ال
املراحل األوىل و”اهلجومية” من احلب ،جتعل اإلنسان
ً
يالمس األرض من فرط الفرح والبهجة ،وقد أثبتت الدراسات العلمية
ٍ
وثيق بني الشعور القوي باحلب ،وزيادة معدل إفراز
رابط
وجود
ٍ
هورمون “نوريبنيفرين” يف الدماغ ،الذي يعد السبب وراء إحساس
وعودا بأشياء مجيلة ،وهذه املادة
العاشق بأن اآلتي من الزمن يقدم
ً
ً
أيضا وراء الشعور بالرفعة والعلو والسمو الذي
الكيماوية ،هي
يعيشه العشاق اجلدد.
 .2التخفيف من شدة األمل:
رؤية احلبيب قد تكون البلسم الذي يشفي األمل ،وكأنها تغطيه
بطبقة عازلة متنعه من أن يلحقه أذى ،وقد أثبتت دراسة علمية ،أن
ً
بشكل ملحوظ ،إذا ما تزامن
مؤملا
ساخن ،ميكن أال يكون
جمس
إمساك
ٍ
ٍ
ٍ
تأثريا من طريقة
مع رؤية احلبيب ،واليت يكون مفعوهلا أكرب وأكثر
ً
بأشياء أخرى ُتنسيه األمل ،وهنا ال بد من تذكر الشاعر
إهلاء الشخص
َ
العربي قيس بن امللوح ،الذي أمسك باجلمر وهو يرى ابنة عمه ليلى،
دون أن يشعر حبرارة النار املشتعلة بني يديه.
 .3سخونة وامحرار اخلدين:
إن اإلفراز السريع ملادة األدرنالني عند رؤية احلبيب ،ميكن أن
تتسبب يف سخونة اخلدين؛ ألن هذا اهلورمون يساعد يف متدد األوعية
الدموية ،ويزيد من تدفق األوكسجني يف اجلسم ،ولكنه يساعد ً
أيضا
يف امحرار اخلدين ..وفضح العشاق الكتومني.
 .4احملافظة على صحة القلب:
قلب العشاق املتزوجني بعد عالقة حب ،يكون أفضل حا ً
ال من قلوب
العزاب ممن مل يقعوا يف احلب ،كما أنهم أقل عرضة للنوبات القلبية،
بغض النظر عن أعمارهم ،ولكن هنالك من يقول إن احلب ليس وحده
ً
تدخينا للسجائر،
هو السبب؛ ألن املتزوجني يكونون يف العادة أقل
وابتعادا عن التهور يف أسلوب
التزاما بالعادات الصحية،
وأكثر
ً
ً
احلياة.
 .5الشعور بالوخز اخلفيف يف كل أحناء اجلسم:
مشاعر احلب القوية ،عادة ما تغمر اجلسم بهورموني “إدرينالني”
ٍ
بوترية أسرع ،ويزيدان
و”نوريبنيفرين” اللذين جيعالن القلب يدق
تعرق الكفني ودوار الرأس ،وقد جلأت
من النبضات ،ويتسببان يف ّ
الدراسة إىل وضع وضعوا الرجال والنساء أمامهم صور من يحُ بون مع
ٍ
مكربة جلسم اإلنسان ،وطلبوا منهم أن ينظروا لصورة احلبيب
صور
ٍ
ثم يلونوا مناطق اجلسم اليت يشعرون بأنها تأثرت برؤية الصورة،
وقد لون أغلبهم منطقة الصدر واملعدة والرأس.

تعريف إىل أنواع الذكاء السبعة وكيفية تنميتها
الكتاب.
• تعلمي لغة جديدة فقط وأتقين أحرفها ،ثم انتقلي للغة أخرى ،وأتقين
األرقام ،وهكذا.
• عندما تعرتضك كلمات غريبة خالل قراءتك واطالعك ،احبثي عن معاني
الكلمات ودونيها لديك.
• قومي حبل العمليات احلسابية البسيطة يف ذهنك بد ً
ال من اللجوء
الستخدام اآللة احلاسبة.
• تأملي لون السماء أو حركة الرياح ،وميكن أن تتأملي حركة خط السري
من األسفل وحترك العربات.
• جربي حل األلغاز اليت تعتمد على الصور واملتاهات احللزونية املعقدة.
• استمعي إىل أنواع موسيقى جديدة غري مألوفة ،وحاولي الرتكيز يف
طريقة عزفها.
• قومي حبمل أوزان ثقيلة مناسبة لك يوميًا لتقوي معدل العضالت يف
جسمك.
أعتقد أنك تقيسني ذكاءك مبدى حتصيلك األكادميي واعتمادك
على احلفظ واملذاكرة واالستيعاب للمادة اليت بني يديك ،لكن يف
احلقيقة ،إن الذكاء ال يشمل فقط مهاراتك الدراسية ،بل يشمل كافة
أمور حياتك وتفكريك حتى حديثك ،فأنت من املؤكد أنك متتلكني
ذكاء تغفلني عنه.
ً
أطلعتنا األخصائية بدرية الذيابي “أستاذة علم النفس والربجمة
البيولوجية” عن الذكاء وماهية أنواعه وأسئلة جتيب عنها شخصيتك
لتحددي نوع ذكائك ،كما طرحت بعض النشاطات اليت تساعدك على
تطوير حدة ذكائك واحلفاظ عليها.

اعريف شخصيتك من شكل وجهك

ـ أنواع الذكاء:
• الذكاء اللغوي :قدرتك على استخدام الكلمات مبهارة والتعبري عن
األفكار بطالقة.
• الذكاء املنطقي :قدرتك على فهم العالقات بني األرقام وحل األمور
بشكل منطقي ورياضي.
• الذكاء احليزي :قدرتك على التفكري بالصور وختيل األمور بطريقة
ثالثية األبعاد.
• الذكاء املوسيقي :قدرتك على متييز اإليقاعات واألحلان وتأليف
األصوات بانسجام.
• الذكاء اجلسدي :قدرتك على التحكم جبسدك بكل خفة وسرعة ،أي
متتلكني خفة رياضية.
• الذكاء االجتماعي :قدرتك على فهم اآلخرين وحسن التعامل معهم.
سواء ذاتك أم
• الذكاء الفردي :قدرتك على فهم الذات وتطويرها
ً
شخصيات أخرى.
ـ كيف حتددين نوع ذكائك؟
ِ
وجدت اإلجابات يف
قومي بطرح هذه األسئلة على نفسك ،فإن
ِ
وصلت ملا هو مهم ،وهو حتديد نوع ذكائك.
شخصيتك ،فأنت قد
الذكاء اللغوي:
• هل جتدين سهولة يف تعلم لغات أخرى؟
• هل أنت جيدة فيما يتعلق بالكتابة والقراءة؟
الذكاء املنطقي:
• هل تفضلني الرياضيات والعلوم عن غريها من العلوم؟
• هل تفضلني املسائل الكمية على املسائل اللفظية؟
الذكاء احليزي:
• هل من السهل عليك حتويل ما تسمعينه إىل صورة يف ذهنك؟
• هل تستطيعني ختيل شكل ما جمرد ذكر امسه أو رؤية ما يشبهه؟
الذكاء املوسيقي:
• هل تلتفتني لألصوات واإليقاعات اخلافتة من حولك؟
• هل تعتربين منعك عن الغناء وقت استحمامك من املصيبة؟
الذكاء اجلسدي:
• هل متارسني نوع رياضة واحدًا على األقل بشكل مستمر دائمًا؟
• هل يصعب عليك املكوث يف مكان ما لوحدك فرتة طويلة؟
الذكاء االجتماعي:
• هل ترين نفسك أنك شخصية اجتماعية؟
• هل ترين أن الكثريين يتوجهون إليك لطلب نصائحك؟
الذكاء الفردي:
• هل تقضني وقتًا طوي ًال مبفردك فقط يف التأمل والتخيل؟
• هل حدث ولقبك أحد أصدقائك أو عائلتك بـ”الفيلسوفة”؟
ـ بعض النشاطات اليت تساعدك على حتفيز وتقوية الذكاء:
• التقطي جملة حتتوي على صور عديدة وحتمل ألوانًا صارخة حتى تغذي
اجلانب البصري مع الذكاء لديك.
• اقرئي كتابًا كام ًال كل أسبوع ،واكتيب ملخصًا عن ما دار يف مجيع أجزاء

أثبت علم الفراسة الذي برع فيه أجدادنا العرب منذ مئات السنني،
وكذلك تأكيدات الكثري من علماء النفس يف الوقت احلالي ،على
أنه ميكن لألشخاص معرفة صفاتهم وصفات اآلخرين والكثري من
شخصيتهم وشخصيات اآلخرين من خالل شكل وجههم.
وقد أكدت دراسات سابقة على أنه مت حتديد حوالي مثان وستني صفة
شخصية ميكن معرفتها من الوجه بدقة تصل إىل تسعني باملائة.
ً
ووفقا لـ”اليوم السابع” ،فهناك بعض الدالالت يف رمسة الوجه تدل
على شخصية صاحبها ،وهي كاآلتي:
 الوجه الدائري “املدور” :ميتاز صاحب الوجه الـ”مدور” ،أو الدائريبالطموح الشديد.
 الوجه الطويل :ويعرب الوجه الطويل عن أن صاحبه شخص حساسولديه نشاط.
ً
نشاطا
 الوجه املثلث :وهو الوجه الذي يعرب عن أن صاحبه أكثروحيوية من غريه.
 الوجه البيضاوي :وهو الوجه الساحر وخيطف األضواء مثل وجهاملمثلة اهلندية الشهرية “كارينا كابور”.
 الوجه املربع :ويعرب الوجه املربع عن العند الشديد مع الطموحواإلصرار على الوصول لألهداف ،إىل جانب اخلوف على الكرامة
وحفظ اخلصوصية.
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من هــنا وهــناك

هل أحتمل قسوة خطييب رائحة البول الكريهة ختربك مبشكالت صحية وهي ...
ألني مطلقة؟

مرحبًا خالة حنان ،أنا ميساء ،عمري  ،26مطلقة وخطبت مرة أخرى
من سنة ،وزواجي بعد شهرين أو ثالثة.
مشكليت :خطييب نكدي ،يدور على املشاكل بأتفه األسباب،
وأنا إنسانة مرحة متفائلة ،وأكثر ما يضايقين منه أنه إذا زعل
قاطعين متامًا ،ال يكلمين أو يراسلين إىل أن أراضيه أنا ،مع
العلم أنه أحبين وسعى إىل أن أحبه كثريًا.
متأكدة من حبه ،لكن قساوته يف قدرته على مقاطعيت أتعبتين
كثريًا.
النصائح واحللول:
1ـ أو ً
ال أقول حلبيبيت ميساء ،إن السؤال املهم الذي جيول برأسها
هو العنوان نفسه الذي وضعته ملشكلتها :هل جيب أن أحتمل
قسوة خطييب ألني مطلقة؟
 2ـ أعتقد يا حبيبيت ميساء ،أن هذا هو السؤال الذي ترتددين يف
مكاشفة نفسك به ،إذ يبدو أن رؤيتك لنفسك وجتربتك األوىل
يف الزواج وكذلك عمرك ،كلها أسباب جتعلك ختشني أن تتكرر
التجربة وجتدي نفسك مطلقة مرة أخرى ،ال مسح اهلل ،وبعمر
أكرب.
 3ـ لكن املهم يا حبيبة خالتك ،ليس كل هذا ،وينبغي أال تضعي
حالتك يف مواجهة عيوب اخلطيب اجلديد ،ومع أنك مل تذكري متامًا
ما هي تلك القسوة اليت تشريين هلا ،إال أن توصيفك له بأنه رجل
«نكدي» هو بيت القصيد هنا.
 4ـ من هنا أقول لك أن الطالق ال يطلب ألن الزوج نكدي؛ ألن
هذا املفهوم مطاط وحيتمل الكثري من التأويالت؛ فالنكدي من
وجهة نظر البعض ،هو الرزين العاقل الذي ال يبادر إىل املزاح
والضحك ،والنكدي من وجهة نظر آخرين ،قد يكون الشخص
الذي يتدخل يف كل تفاصيل الزوجة والبيت واألوالد وحيشر
نفسه يف التعليق أو االستفسار عن أتفه األمور ،وقد ميكن أن
يكون صاحب املزاج املتعكر ..ويف كل حال أنت أمام شخصية
نكدية وعليك أن تصارحي نفسك :هل أستطيع أن أتعايش
معه؟
 5ـ إذا انطلقت من رسالتك ،سأقول لك :إن املوازنة بني شخصيتك
وشخصيته ميكن أن تكون إجيابية؛ فأنت مرحة متفائلة ومنطلقة،
وقد حتتاجني ردارًا خفيًا يضبط درجة املزاح أو االنطالق أحيانًا،
وهو حيتاج إىل من يذكره أن الدنيا حلوة ،وأن بعض األمور ال
تستحق العبوس أو الوجوم ،أما عدم مراضاته لك؛ فال ميكن أن
تدوم؛ ألنك حني تكونني على حق ،عليك مبواجهته ومصارحته
بأنك لن تصاحليه ،كوني حامسة يف حقوقك وعادلة يف الوقت
نفسه ،وستكونني الراحبة.
 6ـ إذا قبلت بهذه املعادلة اخلفية ،ميكنك يف اعتقادي أن تتفاءلي
وتعملي يف الوقت نفسه على نوع من الرتويض اخلفي له ،حبيث
متتصني األسباب السهلة اليت تنكد عليه وتواكبني سلوكه
وتروضني قسوته بذكاء ،وحتفزين جانب املرح واالنطالق بشكل
عفوي وغري مباشر يشعره بشيء من الراحة واالطمئنان.
 7ـ أما القسوة؛ فأعتقد أيضًا أن بإمكانك معرفة أسبابها ودوافعها،
ويف أي حال؛ فحياتنا العصرية تفرض علينا مساحة من اخلصوصية
الشخصية؛ فحاولي أن تستفيدي من هذا األسلوب ،ولتكن لك
اهتماماتك اخلاصة حبيث يكون لقاؤك به ضمن ما هو مشرتك،
ومع األيام أعتقد أن االعتياد واألجواء املرحية ستكون عام ًال
مساعدًا يف تقريب وجهات النظر ،ويف أسوأ األحوال ،سيعتاد
كل منكما على طبيعة اآلخر املناقضة لطبيعته.
 8ـ املهم يا حبيبيت أن االنفصال قبل الزواج جيب أن يكون ألسباب
مهمة وخطرية ،كالبخل والعنف واإلدمان والقمار وغريها من
املوبقات.
 9ـ مثل تلك املوبقات متنع إمكانية التواصل مع إنسان غري سوي،
أما األشخاص األسوياء فسنجد منهم اخلجول واجلريء واملرتدد
والقاسي واجلبان ،وكلها وسواها من السلوكيات ،مما ميكن
تقوميه أو معاجلته أو التخفيف منه أو التعايش معه طاملا كانت
النوايا حسنة وصادقة بهدف إنشاء عائلة كرمية ومستورة؛
فالكمال ليس إال للعلي القدير ،واهلل أعلم.

ميكن حتديد ما إذا كانت احلالة الصحية اذا ما كانت على ما يرام
أو ال ،من خالل رائحة البول.
ويوصي أطباء املسالك البولية باالهتمام بتلك املسألة ،فإذا كانت
رائحة بولك غري طبيعية ،جيب عليك استشارة الطبيب.
يف الطبيعي ،فإن بول اإلنسان له رائحة ال ميكن متييزها تقريبًا،
لكن قد تتغري لـ  7أسباب ،نستعرضها فيما يلي حبسب موقع
 goodhouseالروسي.
 -1ما تناولته مؤخرًا
األسباراغوس ،واللفت ،والكرنب ،والقرنبيط ،وكرنب بروكسل،
والثوم ،كلها أطعمة تعطي البول رائحة نفاذة ،وهذا أمر طبيعي.
إذا كنت تناولت واحدًا من هذه األطعمة مؤخرًا ،فال تقلق إذا الحظت
تغري رائحة بولك.
 -2ما تشرب
إذا كنت معتادًا على شرب القهوة ،فإن رائحة القهوة ستصحبك
يف املرحاض.
 -3ما مل تشرب
إذا الحظت رائحة أمونيا نفاذة يف بولك ،فإن ذلك قد يكون من
أعراض اجلفاف .إذ يثخن البول ،ويصبح له لون داكن ،ورائحة
نفاذة .لذا عليك حينها بشرب املزيد من املياه.
وجود رائحة للبول يف الصباح أمر طبيعي لإلنسان ،إذ أننا نفقد
الكثري من املاء لي ًال أثناء التنفس ،والعرق.
 -4أدويتك
بداية من الفيتامينات وحتى املضادات احليوية .أدوية الصرع
واألدوية اليت ُتوصف يف حاالت األمراض املعدية حتتوي على مادة
السلفوناميد ،وهي مادة تعطي البول رائحة كريهة.
 -5ميكن أن تكون عدوى
إذا مل يكن أي من األسباب املذكورة أعاله ،وما تزال هناك رائحة

علماء :طهو األرز بهذه
الطريقة يعرضك للخطر!
حذر العلماء من أن املاليني من الناس يعرضون أنفسهم للخطر
بسبب طهي األرز بشكل غري صحيح من خالل طرق الطهي
التقليدية.
ُ
وتبني التجارب احلديثة أن طريقة طهي األرز التقليدية بوضعه يف
عرض هؤالء الذين يأكلونه
املاء املغلي أو تعريضه للبخار ميكن أن ُت ّ
آلثار الزرنيخ السام الذي ُيلوث األرز.

نفاذة للبول.
خاصة إذا صاحب التبول أمل أو حرقان ،يف تلك احلالة يتوجب
عليك زيارة الطبيب .فقد تكون هذه أعراض لعدوى يف املسالك
البولية.
 -6ميكن أن يكون مرض السكري
إذا الحظت رائحة حلوة بعض الشيء يف بولك ،فإن ذلك يكون
عالمة على البول السكري.
إذا كنت تشعر بالعطش املستمر ،والصداع ،واحلاجة إىل التبول
أكثر من املعتاد ،عليك بزيارة الطبيب فورًا.
السكري يعطي البول إما رائحة حلوة وحمببة ،مثل رائحة الكراميل،
ما يعين تفكك األمحاض األمينية يف البول .أو رائحة حلوة لكن
عفنة ،ما يعين أنك تعاني من مشاكل يف الكبد .على أي حال ،فإنك
حتتاج إىل استشارة الطبيب.
 -7ما جيب أن تعرفه أيضًا
إذا الحظت تغريًا يف لون بولك إىل القتامة ألكثر من يوم ،أو إذا
اشتبهت يف وجود دم يف البول ،أو إذا الحظت وجود رائحة كريهة
للبول ،أو شعرت بأمل أثناء التبول ،فإن كل تلك األعراض تعد
أسبابًا وجيهة كي تزور الطبيب.

حصوات املرارة  ..أعراضها
وطرق عالجها

تشكل احلصوات الكبرية اليت حتتوي على نسبة عالية من الكولسرتول
حنو  80باملائة من حصوات املرارة .وهنالك بعض األعراض الدالة
على املرض مثل ظهور آالم يف أعلى البطن .ولكن ما هي أفضل
طريقة للعالج؟
حصوات املرارة من املشاكل الطبية الشائعة .وهنالك بعض
األعراض اليت تدل عليها ،مثل ظهور آالم يف أعلى البطن أو
احملمصة أو الوجبات مرتفعة
وعكة صحية خفيفة بعد تناول األغذية
َّ
الدهون.
وبعد ظهور هذه األعراض ٌينصح بالذهاب إىل الطبيب املختص
إلجراء معاينة شاملة .إذ تتشابه هذه األعراض مع أعراض أمراض
أخرى ،مثل قرحة املعدة أو االثين عشري أو التهاب املعدة .ولذا
خُيضع معظم املرضى لفحص املعدة قبل إجراء عملية استئصال
املرارة ،كما ذكر الربوفيسور مارك يانسن املسؤول يف قسم
اجلراحة العامة وجراحة األحشاء واملناظري يف مستشفى هيليوس
إمييل فون بريينغ يف برلني.

وقد مت ربط هذه املادة الكيميائية مبجموعة من املشاكل الصحية،
مبا يف ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان فضال عن مشاكل
متعلقة بالنمو.

وأضاف الربوفيسور يانسن لـ DWقائال« :املوجات فوق الصوتية
هي الوسيلة األجنع للكشف عن وجود حصوات يف املرارة».

وبينما كان يعتقد أنه عن طريق طهي األرز؛ ميكن التخلص من
مادة الزرنيخ السامة ،مت اآلن التأكد من أن هذا حيدث فقط عندما
يتم نقع األرز ليلة كاملة.

كيفية إزالة حصوات املرارة

وقام ،إندي ميهارغ ،أستاذ العلوم البيولوجية يف جامعة كوينز
يف بلفاست ،بتجريب ثالث طرق لطبخ األرز ملعرفة ما إذا كانت
مستويات الزرنيخ تتغري من طريقة ألخرى.
ويف الطريقة األوىل ،استخدم نسبة مقدارين من املياه مقابل
مقدار من األرز ،ما يسمح للمياه بالتبخر .ويف الطريقة الثانية،
استخدم مخسة مقادير من املياه مقابل مقدار واحد من األرز ثم
ختلص من املياه الزائدة قبل الطهو ،والحظ اخنفاض مستويات
الزرنيخ إىل النصف تقريبا.
ويف املرة الثاثة واألخرية ،نقع األرز يف املياه طوال الليل قبل
عملية الطهو اليت أمتها يف اليوم التالي ،والحظ اخنفاض مادة
الزرنيخ بنسة .%80
وأوضح الباحث أن أسلم طريقة لطبخ األرز هي غسله مساء ،وتركه
منقوعا يف املاء حتى صباح اليوم التالي ،قبل غسله مرة أخرى
وطبخه.
وأشار ميهارغ إىل أن حوالي  %58من املنتجات املعتمدة على األرز
يف اململكة املتحدة حتتوي على مستويات عالية من الزرنيخ.

وحجم وشكل احلصوات يف املرارة ميكن أن يكون خمتلفا .وتشكل
احلصوات الكبرية الصفراء احملتوية على نسبة عالية من الكولسرتول
حنو  80باملائة من حصوات املرارة.
أما احلصوات السوداء واليت يطلق عليها تسمية حصوات
«بيلريوبني» فتشكل حنو  20باملائة منها ،وهي األكثر خطورة
إذ ميكنها التنقل داخل املرارة وقد تسبب اإلصابة مبرض الريقان
(اصفرار اجللد).
أما االلتهاب يف املرارة فتحدث غالبا عندما متنع احلصوات تدفق
السوائل من املرارة فتتجمع وتظهر البكترييا ،فتلتهب عندئذ
املرارة.
وميكن عالج اآلالم الناجتة عن حصوات املرارة باملسكنات أو
املضادات احليوية ،ولكن ذلك ال يؤدي دائما إىل حل املشكلة.
وغالبا ما تتضاعف اآلالم وتصبح مربحة يف أعلى البطن خاصة أو
تظهر التهابات يف املرارة أو يصاب املريض بالريقان .ويف هذه
احلالة يتطلب إجراء عملية جراحية الستئصال احلصوات ،كما نصح
الطبيب يانسن.
وتتم إزالة املرارة بعملية جراحية باملنظار يف أغلب احلاالت .ومن
النادر أن يتطلب األمر إجراء عملية جراحية تقليدية.
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مجتمع وأســرة

عبارات جيب على الزوج أال يقوهلا زوجيت وليست زوجيت!
لزوجته أثناء الدورة الشهريَّة!

فسيولوجية
بتغيات
متر النساء يف كل شهر
َّ
رُّ
ُّ
هورمونية تسمى
وتغيات
أجسادهن،
يف
َّ
َّ
رُّ
الشهرية ،فيشعرن بأمل شديد يف
بالدورة
َّ
جيعلهن يقعن
أجسادهن ما
متفرقة من
أماكن
َّ
َّ
ِّ
عصبية حيتجن معها إىل من
ة
نفسي
حالة
يف
َّ
َّ
ً
النفسية.
حاجاتهن
ويتفهم
ا
عاطفي
يساندهن
َّ
َّ
َّ
الزميلة «سيدتي نت» التقت باالختصاصي
النفسي ،قاسم بن عيسى العسريي ،ليحدثنا
َّ
النفسية اليت حتدث للمرأة أثناء
التغيات
َّ
رُّ
الشهرية.
الدورة
َّ
• بداية ما هي حقيقه متالزمة ما قبل الدورة
الشهرية؟
َّ
أن متالزمة ما قبل الدورة
يعتقد بعض الرجال َّ
الشهرية ،وهي األزمة اليت تسبق فرتة
َّ
احليض ،جمرد خرافة من نسج خيال النساء
النفسية،
وحالتهن
انفعاالتهن
لكي يربرن بها
َّ
َّ
َّ
أن متالزمة ما قبل الدورة
لكن احلقيقة هي َّ
الشهرية ليست أبدًا خرافة ،إذ تعاني املرأة
َّ
عصبية وقلق واضطراب من دون
من حالة
َّ
أن تتمكن من شرح السبب أو فهمه .ويكمن
السبب الرئيسي هلذه األعراض يف التغيريات
اهلورمونية ،اليت حتصل أثناء اإلباضة وقبل
َّ
مزاجية
الطمث وترافق هذه الفرتة تقلبات
َّ
شدتها من
ملدة  3ـ  5أيام وختتلف َّ
تدوم عادة َّ
امرأة إىل أخرى .وبسبب ذلك قد حتدث كثري
املزاجية
الزوجية بسبب احلالة
من املشاكل
َّ
َّ
السيئة ،اليت تكون عليها املرأة يف فرتة
الشهرية.
الدورة
َّ
كيفية التعامل مع املرأة يف أثناء الدورة
•
َّ
الشهرية؟
َّ
متر النساء اثناء
ـ راعي حالتها النفسية:
ُّ
نفسية غري مستقرة
الشهرية حبالة
الدورة
َّ
َّ
فرتاهن يبكني أحيانًا التفه األسباب أو يثرن
َّ
غضبًا ،فما عليك هنا أيها الرجل سوى مراعاة
ذلك وامتصاص غضبها بعدم السري معها يف
املتغية.
النفسية
تيار تبعات تلك
رِّ
َّ
ـ ال تنتقدها :لن تتقبل املرأة النقد الذي
الشهرية،
حتاول أن توجهه إليها أثناء الدورة
َّ
متر به
ما
أو
سواء على صعيد شكلها اخلارجي
ُّ
داخلية .فعليك هنا االنتباه
نفسية
تغيات
َّ
َّ
من رُّ
من نقدها أو لومها الدائم.
احلب واحلنان :حيدث أن
ـ امنحها مزيدًا من
ِّ

فإن
تنفعل أو تبكي امرأتك من دون سبب
ِّ
عواطفها تكون غري مستقرة ،لذا عليك أن
تتحمل ما حيدث وتتعامل معه بقدر زائد من
فإن هذا فن من فنون التعامل
الرومانسية،
َّ
َّ
مع املرأة أثناء فرتة احليض .دللها باألحضان
احلب ،اليت تشعرها
والكالم الناعم وعبارات
ِّ
فإن هذا سيساعد على
بالرضا عن نفسها
َّ
املزاجية أكثر مما تتصور ،بل
حتسني حالتها
َّ
وسيساعد على تقليل فرصة وصوهلا ملرحلة
العصبية.
َّ
ـ تقديم املساعدة :ننصح الزوج بأن يبذل
بعض اجلهد ملساعدتها يف املنزل أو يف
أن زوجها
بعض املهمات .عندما تالحظ الزوجة َّ
مكرتث هلا ستشعر بالراحة واالسرتخاء.
ـ عدم النسيان أنها مضطربة :املرأة ال تعرف
سبب شعورها بالغضب واالنفعال وال تقصد
أن تؤذيك أو جتعل حياتك بائسة .إمنحها
وقدم هلا الدعم واملساندة
فقط بضعة أيام
ِّ
وستعود إىل وضعها الطبيعي.
ـ جيب عدم سؤاهلا هل هناك أمر يزعجك؟:
ال جيب أن حياول الزوج معرفة األسباب وراء
غضب املرأة خالل هذه الفرتة .فهذا السؤال
سيثري غضبها بشكل أكرب .من الطبيعي أن
تشعر املرأة بالغضب خالل هذه الفرتة.
إن عبارة أنت اآلن يف
ـ تقبلها كما هيّ :
الشهرية
الدورة
بسبب
مزاج غري مناسب
َّ
وسنتناقش يف هذا املوضوع بعد الدورة تعترب
جيدة ،تؤذي مشاعرها وتزيد العبء
عبارة غري ِّ
النفسي عليها.

جدا بأسلوب ردودك
يف احلقيقة أنا معجب ً
على كثري من االستشارات ،ما شاء اهلل
عليك ،أسأل اهلل لك التوفيق والسداد
دائما.
ً
لي استشارة زوجية حساسة بعض الشيء
بالنسبة لي.
تزوجت بفتاه قمة يف األدب واالحرتام
واجلمال ،ولكين يا خالة منذ أن تزوجنا حتى
اآلن ،مل تقم بيننا عالقة زوجية «كاملة».
دائما تتهرب وتشعر باخلوف الشديد
زوجيت
ً
ودائما أصرب نفسي وأقول
الشيء،
هذا
من
ً
معليش مسكينة وأتعاطف معها وأحاول أال
مؤخرا
أبدي أي نوع من أنواع التذمر ،ولكن
ً
بدأت أشعر بامللل وبضياع صربي ،وبدأ
علميا
شغفي واجنذابي هلا يتضاءل ،حبثت
ً
وطبيا ،ومل يتبني لي أي عيب ِخلقي هلا.
ً
ً
ً
أيضا مازلت
حتبين ،وأنا
وأنا أعلم
يقينا أنها ّ
أما ألطفالي ،ولكن بدأت
وأريدها
أودها
ً
كثريا يف حل هلذا املوضوع ،وأخاف أال
أفكر
ً
أختذ القرار السليم ،سواء بزواج من أخرى،
أو الطالق منها.
أمتنى أن تكون رساليت واضحة ،وعلى أمل
كبري بأن أجد ح ًال ملعاناتي.
احلل:
 .1ال أستغرب يا بين ما حدث وحيدث لزوجتك؛
فلألسف نقرأ ونسمع ونتابع العديد من هذه
احلاالت اليت تعكس الفاصل الشاسع بني
مشاعر بناتنا وتعبريهن عن هذه املشاعر بعد
الزواج.
 .2حالتك شائعة ولكن يف اخلفاء ،وحيجم
كثريون عن التطرق هلا أو اإلشارة؛ كونها
متثل ممنوعات ال ميكن معاجلتها إال يف
الغرف املقفلة ،وإىل حد ما يف العيادات
عموما يف البلدان
املتخصصة ،وهي قليلة
ً
النامية ،ومنها بلداننا العربية.

 .3ال أدري ما هو الشوط الذي قطعته مع
زوجتك يف ختطي الرعب التارخيي من العذرية،
لكين أتوقع أنك كشاب مثقف وواع ،ميكنك
أن تستفيد من قراءاتك واطالعك ،وتشجع
زوجتك على التجاوب ،وتأكد أنكما ستصالن
إىل نهاية سعيدة بإذن اهلل ،مع تأكيدي أن
األمر حيتاج ص ًربا منك بالدرجة األوىل.
 .4كنت أمتنى لو تشاركت وزوجتك يف
االستشاري؛ لكنت همست هلا بضرورة
االطالع على دور الزوجة وما ميكن أن تقوم
به إلسعاد زوجها ،لكنك تستطيع أن توفر
هلا مراجع وتشجعها على االطالع.
 .5ال أحبذ استشارة أحد من العائلة ،سواء
من ناحيتك أو ناحيتها ،واالختصاصي
أو االختصاصية سيكونان اجلهة األفضل
واألجنع للمساعدة على معاجلة األمر.
أخريا ال تبالغ يف اعتقادك بأنك مظلوم
.6
ً
وتنساق إىل وساوس الزواج من أخرى أو
طالقها؛ فزوجتك نبتة برية حتتاج منك رعاية
خاصة ،وقد نقلتها إىل بيئة جديدة ،وإذا
كان طريق الوصول إىل قلب الزوج معدته
كما يقال؛ فطريق الوصول إىل نعيم العالقة
الزوجية مع الزوجة هو شعورها باحلنان
واألمان.
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تتـمات

«املارينز» يف سورية...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

 155ملم يف أحد املراكز األمامية يف سورية ،وأن مشاة البحرية
«مستعدة للقيام مبهمتها» يف دعم هجوم الرقة.
وأوضح الناطق باسم التحالف الدولي ضد «داعش» الكولونيل جون
دوريان أن القوات اإلضافية ستعمل مع «قوات سورية الدميوقراطية»
والتحالف العربي -السوري .وأضاف« :نتحدث عن حواىل  400جندي
إضايف ،وسيكونون هناك لفرتة موقتة» ،وسينضمون إىل 500
جندي أمريكي ينتشرون يف سورية.
وقطعت «قوات سورية الدميوقراطية» هذا األسبوع الطريق بني
الرقة ومعقل «داعش» يف دير الزور ،وهو آخر طريق رئيسي خارج
من املدينة .وقال دوريان أن اجلهود املبذولة لعزل الرقة «تسري
يف شكل جيد جدًا» وميكن أن تستكمل خالل بضعة أسابيع .وتابع أن
املدفعية ستساعد يف «تسريع هزمية داعش يف الرقة».
وأعلن دوريان أن جمموعات اجليش األمريكي ستقوم مبهمة خمتلفة
عن مهمة مشاة البحرية يف عملية نشر للجنود معلن عنها سابقًا قرب
مدينة منبج «لطمأنة» تركيا املتحالفة مع الواليات املتحدة وشركائها
يف سورية.
وقال أن الدور احملتمل لرتكيا «ما زال موضع نقاش على مستوى
قيادة اجليش وعلى املستوى الديبلوماسي» .وأردف« :إننا منفتحون
على دور لرتكيا يف حترير الرقة وسنواصل املشاورات للوصول إىل
نتيجة منطقية أيًا كانت».
وذكر قائد القوات األمريكية يف الشرق األوسط جوزيف فوتيل أن
الواليات املتحدة تتخذ خطوات ملنع صدام بني تركيا والقوات الكردية
اليت تدعمها واشنطن يف سورية بعد أيام على نشر عسكريني قرب
منبج رافعني العلم األمريكي.
وأكد الناطق باسم «قوات سورية الدميوقراطية» طالل سيلو ،أنه
أبلغ مسؤولني أمريكيني بأنه ال ميكن أن يكون لرتكيا دور يف احلملة
الستعادة مدينة الرقة ،يف وقت قال الناطق باسم الرئيس الرتكي
رجب طيب أردوغان ،إبراهيم كالني« :مل يتخذ قرار نهائي بعد يف
شأن من وكيف ستشن العملية على الرقة .على املسلحني األكراد
أن خيرجوا من منطقة منبج السورية إىل شرق نهر الفرات وفقًا
للوعود اليت ُقطعت لنا».
إىل ذلك ،قال مسؤولون أمريكيون لـوكالة «رويرتز» أن إدارة
ترامب تدرس نشر ألف جندي أمريكي يف الكويت كقوة احتياط يف
احلرب على «داعش» يف سورية والعراق .وأوضحوا أن ذلك يتيح
للقادة األمريكيني على األرض مقدارًا أكرب من املرونة لالستجابة
بسرعة للفرص اليت قد تسنح فجأة والتحديات اليت قد تطرأ يف
ساحة املعركة.
ويشكل هذا اخليار خروجًا على العادة يف عهد إدارة الرئيس باراك
أوباما ،ذلك ألنه سيرتك للقادة احملليني القرار النهائي يف نقل
بعض هؤالء اجلنود االحتياط املرابطني يف الكويت ،إىل سورية أو
العراق.
يف غضون ذلك ،شهدت األمم املتحدة نقاشًا مباشرًا بني أطباء
سوريني عملوا حتت احلصار شرق حلب واملندوب الروسي لدى
املنظمة الدولية نائب السفري فالدميري سافرونكوف ،طالب فيه
األطباء كل الدول واملنظمات بالعمل لتحييد املراكز الطبية واألهداف
املدنية عن القصف وتأمني املساعدة الطبية للمناطق احملاصرة يف
سورية.
وجاءت هذه املطالبة يف جلسة خاصة حول االنتهاكات اليت شهدتها
حلب ،نظمتها اململكة العربية السعودية وقطر وتركيا يف األمم
املتحدة ،و«اجلمعية الطبية األمريكية  -السورية» يف حضور  ٣أطباء
عملوا شرق حلب ،عرفوا عن أنفسهم بأمساء مستعارة ،واستعرضوا
جتربة العمل يف املراكز الطبية اليت تعرضت هلجمات جوية مكثفة،
إضافة إىل قصفها بغاز الكلورين.
وأكد السفري السعودي عبداهلل املعلمي أن «عدم حماسبة النظام
السوري وحلفائه على اجلرائم اليت ارتكبت يف حق الشعب السوري
شجعه على االستمرار يف ارتكاب جرائم ترقى إىل مستوى جرائم
حرب وضد اإلنسانية».
وقال املعلمي« :ال ينبغي أن ننخدع بأن األزمة انتهت ،أو أن
العمليات العسكرية توقفت ،بل هي مستمرة ضد املدنيني،
واالنتهاكات تتواصل مبا فيها احلصار ومنع وصول املساعدات
اإلنسانية» .وأشار إىل استمرار «ارتكاب النظام اجلرائم يف الغوطة
الشرقية ومحص ،واجملزرة اليت ارتكبها طريان النظام السوري يف
كفرنبل» بإدلب.

قمة موسكو ناقشت...

تتمة املنشور على الصفحة األوىل

فارس تواصل سعيها لتدمري الدولة اليهودية .وهم يقولون ذلك
بشكل واضح جدًا ويكتبونه على صوارخيهم البالستية».
اال ان الرئيس الروسي رد باقتضاب «نعم ،اال ان ذلك كان يف
القرن اخلامس قبل املسيح ،ونعيش اليوم يف عامل خمتلف...
لنتكلم عنه».
وحظيت الزيارة الرابعة لنتانيهو إىل موسكو خالل  18شهرًا باهتمام
خاص ،وأثارت كثريًا من التكهنات تناولت تفاصيل النقاشات اليت
جرت خلف أبواب مغلقة ،بعدما استبقها الطرفان بإشارات إىل أن
الوضع يف املناطق احلدودية وآفاق الوجود اإليراني يف سورية كانا
على رأس الئحة االهتمام .وخالفًا ملا كان متوقعًا ،مل يعقد الطرفان
مؤمترًا صحافيًا مشرتكًا ،ما أوحى وفق مصادر روسية ،حبرص
اجلانبني على إبقاء اجلانب األوسع من النقاشات طي الكتمان.
لكن اجلزء املعلن من اللقاء أوحى بطبيعة امللفات اليت ُطرحت ،إذ

استهله بوتني بتأكيد حرص موسكو على دفع العالقات الثنائية
مع تل أبيب واحملافظة على «مستوى الثقة املتبادلة الذي حققناه
بفضل االتصاالت املستمرة على أعلى املستويات».
ويف إشارة ذات مغزى سياسي ،على خلفية تصرحيات نتانياهو اليت
سبقت الزيارة عن «اخلطر اإليراني» ،تعمد بوتني تهنئة ضيفه بعيد
«الفور» (فوريم) الذي حيل بعد أيام .وهي إشارة التقطها نتانياهو
فورًا ،لتأكيد أن تل أبيب «لن تقبل أن حيل اإلرهاب اإليراني مكان
إرهاب داعش والنصرة» .علما أن العيد الذي تطلق عليه بالعربية
تسمية «يوم القرعة» ،يستعيد وفق أسطورة يهودية ذكرى خالص
اليهود من جمزرة يف عهد هامان وزير اإلمرباطور الفارسي األمخيين
أحشويرش ،حني ألقى قرعة لتحديد اليوم املناسب لقتل اليهود
مجاعيًا .لكن أستري زوجة امللك جنحت يف تنفيذ مؤامرة أطاحت
الوزير.
وأشاد نتانياهو باملساهمة الروسية يف حماربة اإلرهاب ،مؤكدًا
«وحدة روسيا وإسرائيل يف احلرب املشرتكة» ،وأن «اإلرهاب»
الذي تقوده إيران «ميثل اليوم خطرًا ليس على إسرائيل فحسب،
بل على العامل برمته».
وقال ديبلوماسي روسي إن ثالثة حماور شغلت حيزًا أساسيًا خالل
املناقشات ،أوهلا الوضع حول اجلوالن الذي قال عنه نتانياهو إن
الوجود اإلسرائيلي فيه «غري قابل للنقاش» .ووفق املصدر ،فإن
نتانياهو طلب من بوتني ضمانات كافية بعدم السماح بتحرك
جمموعات مسلحة موالية لطهران يف املناطق احلدودية ،وأن الطرفني
مهدا للزيارة باالتفاق على آليات مشرتكة للرصد واملراقبة .وكان
الفتًا يف هذا احملور أن الكرملني استبق النقاش بتأكيد أن موضوع
«قيام إسرائيل بتوجيه ضربات إىل مواقع يف سورية مل يطرح
للبحث» .لكن املصدر أشار إىل أن هذا املوضوع «ليس جديدًا
ويدخل ضمن تفاهمات روسية– إسرائيلية مت التوصل إليها بعد بدء
التدخل الروسي يف سورية مباشرة» .ولفت إىل أن إسرائيل شنت
منذ تلك الفرتة ضربات عدة يف عمق األراضي السورية.
واحملور الثاني يتعلق بضمانات تطلبها إسرائيل يف مرحلة ما بعد
التسوية يف سورية ،وأبرز عناصرها منع اإليرانيني من تعزيز
سيعب
تواجدهم يف سورية .وكان نتانياهو استبق الزيارة بتأكيد أنه
رّ
عن موقف حازم ضد خطط طهران لالحتفاظ بوجود عسكري دائم يف
سورية ،وأنه يريد إدراج بند يطالب بسحب القوات اإليرانية من
سورية يف أي اتفاق سلمي يتم إبرامه .ولفت املصدر إىل أن هذا
امللف يشكل حساسية خاصة ملوسكو اليت تربطها بإيران عالقات
شراكة وتعاون ميدانيني خالل املرحلة الراهنة.
وركز احملور الثالث على الدور املمكن القيام به من جانب مراكز
الضغط اليهودية يف الواليات املتحدة ،لتخفيف الضغوط املتواصلة
على موسكو وحماولة رفع أو تقليص العقوبات الغربية املفروضة
عليها.
وكان امللف السوري حاضرًا امس االول يف الكرملني خالل لقاء
بوتني املنتظر مع نظريه الرتكي رجب طيب أردوغان ،الذي يسبق
اجلولة اجلديدة من مفاوضات آستانة املقررة يومي  14و 15آذار.
وقالت أوساط روسية إنه باإلضافة إىل املسائل اآلنية املتعلقة
بتوفري الظروف املواتية للمفاوضات ،والتنسيق العسكري املباشر،
واخلطط العسكرية املتعلقة بالرقة ،سيبحث الرئيسان يف املسائل
احملورية لتسوية األزمة السورية .مع وجود ملفات خالفية عالقة،
بينها مصري الرئيس السوري بشار األسد ،ومشاركة األكراد يف
العملية التفاوضية ،والوضع حول مدينة منبج ،وفكرة املناطق اآلمنة
اليت عادت أنقرة أخريًا إىل احلديث عنها.
من جهة ثانية ذكرت وكالة «تسنيم» اإليرانية لألنباء أن احلرس
الثوري أجرى اختبارًا ناجحًا على صاروخ حبري .وقالت إن الصاروخ
اإليراني الصنع «هرمز  »2قادر على تدمري أهداف متحركة يف
عرض البحر على بعد يصل إىل  300كيلومرت .وأضافت الوكالة أن
الصاروخ صنع يف إيران.

واشنطن تفتح حتقيقا...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

لشركات التكنولوجيا االطالع على الوسائل اليت تستخدمها «سي
آي أي» يف القرصنة ،لتمكينها من إصالح اخللل يف برجمياتها
اإللكرتونية .لكن الوكالة اعتربت أن أسانج «ليس معق ًال للصدق
والنزاهة».
وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن التحقيق الذي ستجريه «سي
آي أي» و «إف بي آي» يستهدف كشف «كيفية نشر ويكيليكس
آالفًا من الوثائق حول أدوات التجسس ،واستخدام الفريوسات
اإللكرتونية» ،ومسائل أخرى .وأشار اجلهازان إىل أن التحقيق هو
على مستوى «جرمي» ،على رغم أن أيًا من وكاالت االستخبارات وال
املسربة صحيحة.
البيت األبيض أكد أن الوثائق
ّ
ونشر املوقع حنو  9آالف وثيقة ،بعضها سري جدًا ،حول طريقة
وجتسسها واخرتاقها هواتف «آيفون» وأخرى
عمل «سي آي أي»
ّ
تعمل بنظام «أندرويد» أو «مايكروسوفت» وتلفزيونات تصنعها
عامي  2013و .2016وسيكون
«سامسونغ» موصولة باإلنرتنت ،بني َ
اهلدف من التحقيق معرفة ما إذا كان التسريب من داخل «سي
آي أي» ،أو من جهة خارجية ،أو من اخرتاق إلكرتوني استهدف
الوكالة.
وقال مسؤول يف «سي آي أي» أن «على الرأي العام األمريكي أن
يقلق بشدة من تسريبات ويكيليكس اليت تستهدف ضرب القدرات
االستخباراتية األمريكية ،ضد اإلرهابيني واخلصوم» .ولفت إىل
«تعرض موظفي احلكومة األمريكية والعمليات
أن هذه التسريبات
ّ
االستخباراتية خلطر ،وتعطي خصومنا أدوات ومعلومات إليذائنا».
وقال مسؤولون يف االستخبارات األمريكية أن حمققني يشتبهون

Page 31

بتورط متعاقدين مع «سي آي أي» يف تسريب الوثائق إىل
«ويكيليكس» ،كما حدث مع إدوارد سنودن ،وكان متعاقدًا مع
وفر إىل روسيا.
االستخبارات األمريكية
ّ
وأشار مصدر استخباراتي إىل وقف الوكالة العمل يف مشاريع
وبرامج ،فور وقوع التسريب ،مشريًا إىل أن حتقيق «إف بي آي» قد
املسربة.
يطاول ألف شخص لديهم حق الوصول إىل الوثائق
ّ
ومل ينشر «ويكيليكس» الربامج الكاملة الالزمة من أجل اخرتاق
اهلواتف اخلليوية وأجهزة الكومبيوتر وأجهزة التلفزيون املتصلة
وأقر أسانج بأن شركات طلبت مزيدًا من التفاصيل عن
باإلنرتنت.
ّ
«قررنا
التجسس اليت تستخدمها «سي آي أي» ،مضيفًا:
أدوات
ّ
ّ
العمل معها ملنحها بعضًا من وصول خاص إىل التفاصيل الفنية
اإلضافية اليت منلكها ،لتطوير تصحيحات ،حبيث يصبح الناس
آمنني».

غوترييش يطالب لبنان...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

«كل األطراف ،ألنها تزيد التوتر ما قد جيدد النزاع».
وقال غوترييش أنه بناء على البيان الوزاري «من املهم أن يواصل
لبنان إظهار التزامه احلقيقي وتقيده بالقرار  ١٧٠١والقرارات ذات
الصلة» ،مرحبًا «بإشارة رئيس احلكومة إىل هذا القرار يف  ١٧شباط،
وإعادة تأكيد التزام لبنان الكامل به وبالقرارات ذات الصلة».
وأضاف أن التزام لبنان وتقيده بالقرارات الدولية «وما تطلبه من
نزع سالح اجملموعات املسلحة يف لبنان ،ال جيعل سلطة أو سالحًا
يف لبنان سوى للدولة اللبنانية» .وأكد ضرورة استمرار لبنان
التزام سياسة النأي بالنفس عم ًال بإعالن بعبدا ،ودعا كل األطراف
اللبنانيني إىل العودة إىل التزام هذه السياسة.
وجدد دعوة «حزب اهلل وكل األطراف اللبنانيني إىل وقف أي تورط
يف النزاع يف سورية» .ودان «حركة املسلحني واملواد احلربية عرب
احلدود اللبنانية  -السورية ،يف خرق للقرار  ،١٧٠١داعيًا إىل احرتام
السيادة اللبنانية من جانب كل األطراف».

اعتماد «النسبي»

ِ
وإحالتها إىل
على صعيد آخر ،بعد انتهاء احلكومة من املوازنة
جملس النواب ومعها سلسلة الرتب والرواتب اليت أجنزتها اللجان
لتكون على جدول أعمال اجللسة
النيابية املشرتكة مساء أمس االول
َ
التشريعية األربعاء املقبل ،سيضع جملس الوزراء يده على قانون
الصيغ املطروحة ،وسط
االنتخاب العتيد حبيث ُيبلوره من بني
َ
ّ
ٍ
مؤشرات التوافق على
ترجيحات باعتماد النظام النسيب ،على أن تبدأ
ِمثل هذا القانون بالظهور أواخر الشهر اجلاري.
إن االتصاالت واملشاورات
وقالت مصادر معنية بامللف االنتخابي ّ
بني األفرقاء السياسيني متواصلة بعيدًا من األضواء ومل ِ
تعقها
ملوضوعي املوازنة العامة للدولة
الورشة احلكومية والنيابية املفتوحة
َ
وسلسلة الرتب والرواتب اليت َ
بلغت خواتيمها تقريبًا.
َ
ً
مرونة
أن رئيس احلكومة سعد احلريري أبدى
وكشفت هذه املصادر ّ
وليونة للبحث يف مشروع قانون انتخاب يعتمد النظام النسيب ّ
كليًا،
أن رئيس «التيار الوطين احلر» الوزير
الصدد ّ
ّ
ولكن املفاجئ يف هذا َ
َ
عارض هذا املشروع لدى إبالغه مبرونة احلريري يف هذا
جربان باسيل
يؤيد اعتماد
الصدد ،علمًا ّ
َ
أن رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ّ
النسبية الكاملة يف االنتخابات ،وهو ينسجم يف هذا املوقف مع حزب
اهلل وحركة «أمل» وغريهما.

برّي

ويف هذا السياق مل جيد رئيس جملس النواب ما يقوله على صعيد
قانون االنتخاب« ،فال شيء حتى اآلن ،وال أعرف حقيقة ملاذا اإلصرار
ّ
معطلة إىل هذا احلد؟» .وقال« :مع األسفّ ،
كل
على إبقاء األمور
ً
وخيسر مجيع اآلخرين،
وحده
رحبه
ي
الذي
بقانونه
ا
ك
متمس
واحد ما زال
ّ
ّ
ُ
وهذا ال ميكن أن يكون له مكان».
وسئل بري :هل سيكون هناك انتخابات؟ فأجاب« :يف هذا اجلو،
ُ
ال أعرف».
«أن األمور
كرر بري التأكيد ّ
وحول موضوع سلسلة الرتب والرواتبّ ،
وإن أجنزَتها اللجان املشرتكة قريبًاّ ،
فإنين سأدرجها
جتري بإجيابيةْ ،
دت موعدها يف 15
حد ُ
فورًا يف جدول أعمال اجللسة التشريعية اليت ّ
من اجلاري».

ميقاتي

ويف هذه األجواء برزت زيارة الرئيس جنيب ميقاتي للقصر
إن «زيارة عون يف هذا الظرف طبيعية
اجلمهوري ،وقالت أوساطه ّ
عمل حبسب الدستور ،وحنن ّ
َ
ّ
كلنا حنتكم إىل الدستور .وكان
ألنه
سعيه إىل إجياد قانون
هناك ارتياح إىل موقف فخامة الرئيس لناحية
ِ
ّ
ً
خطوة نوعية يف العمل السياسي».
يشكل
انتخابي جديد ،مبا
«إن الزيارة ليست األوىل
وردًا على سؤال ،قالت هذه األوساط
ّ
ّ
َ
سبقتها زيارة مماثلة يف مطلع تشرين الثاني
لفخامة الرئيس ،بل
ّ
أن ما مسعناه يف خطاب
املاضي،
وأكد بعدها الرئيس ميقاتي ّ
َ
خلق لدينا ارتياحًا كام ًال وينسجم يف كثري من جوانبه مع
القسم،
َ
طروحاتنا وطموحاتنا».
«ملست لديه اإلصرار
وكان ميقاتي قد أعلن بعد زيارته عون:
ُ
الكامل على السعي إلصدار قانون انتخاب جديد مبين على العدالة
وينشده مجيع اللبنانيني ،لتكون ّ
والتوازن يف ّ
كل فئة،
كل الدوائر َ
مهما كان حجمهاَّ ،
ممثلة يف اجمللس النيابي اجلديد.
ٍ
وقت وإرساله إىل اجمللس
وسيسعى إلصدار هذا القانون يف أسرع
َ
النيابي ُ
وشدد على
لتجرى االنتخابات يف الفرتة الزمنية املقبلة».
ّ
ُ
فهمته خالل االجتماع مع فخامة الرئيس ،هو استحالة توقيع
أن «ما
ّ
ّ
الستني يف الوقت
مرسوم دعوة اهليئات الناخبة على أساس قانون
احلاضر».
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صــحة ومجتمع

شفاء مراهق فرنسي عرب تغيري محضه النووي

عـالج واعـد ملـرضى فقـر الـدم املـنجلي
ٌ
جنح األطباء بشفاء مراهق فرنسي كان يعاني
من مرض فقر الدم املنجلي عرب عكس املرض
باستخدام طريقة عالج جديدة لتغيري محضه
النووي.
وأجريت العملية األوىل من نوعها يف مستشفى
«نيكر» لألطفال يف فرنسا ،وهي ستمنح األمل
ملاليني املصابني بهذا املرض ،حبسب موقع
«بي بي سي».
وقام األطباء بتغيري التعليمات اجلينية يف النخاع
العظمي للطفل ما أدى إىل إنتاج خاليا دم محراء
صحية ،وتبدو نتائج العملية إجيابية حتى اآلن
شهرا من إجرائها ،ومل يعد الطفل
بعد 15
ً
يتناول أي أدوية.
خطر املوت
فقر الدم املنجلي هو أحد أنواع فقر الدم
االحناللي الذي يصيب كريات الدم احلمراء.
ويعد من أشهر أمراض الدم الوراثية االحناللية
اليت تسبب تكسر كريات الدم احلمراء وهي
اكثرها شيوعًا على مستوى العامل بشكل
عام ،ويف دول حوض البحر املتوسط والشرق
األوسط وأفريقيا واهلند بشكل خاص .وهناك
عدة أمساء هلذا املرض ،فإضافة إىل فقر الدم
ً
أيضا اسم االنيميا املنجلية
املنجلي ،يطلق عليه
أو مرض املنجلية.
مرض فقر الدم املنجلي هو عبارة عن خلل
وراثي يف الدم ،واليت يتميز بشكل غري طبيعي
يف جزيء اهليموجلوبني الذي حيمل األكسجني
يف خاليا الدم احلمراء .وهذا يؤدي إىل ميل
طبيعي للخاليا ألن تكون غري طبيعية ،جامدة،
منجلية الشكل حتت ظروف معينة .ويرتبط مرض
اخللية املنجلية مع عدد من املشاكل الصحية
احلادة واملزمنة ،مثل االلتهابات احلادة ،أزمة
اخلاليا املنجلية ،والسكتة الدماغية ،وهناك خطر
متزايد املوت.
ٌ
أمل قاتل
ويتسبب مرض فقر الدم املنجلي عادة بتغيري
شكل خاليا الدم احلمراء اليت حتمل األوكسجني
حول اجلسم من الدائري إىل شكل شبيه باملنجل.
ومتنع اخلاليا املشوهة اجلديدة الدم من االنتقال
حول اجلسم ،ما يسبب ً
شديدا ،وميكن أن
أملا
ً
تكون قاتلة يف بعض األحيان.
متضررا لدرجة
وكان الشاب الذي تلقى العالج
ً
أن االطباء اضطروا إىل إزالة طحاله واستبدال
وركيه .وكان عليه أن يزور املستشفى مرتني
يف الشهر لتغيري دمه املصاب.
عاما ،قام
عندما كان الشاب يبلغ من العمر ً 13
األطباء بإزالة خناع العظم اخلاص به الذي يسبب
املرض ،لتعديل احلمض النووي يف املختربات.
حيدث مرض اخللية املنجلية عندما يرث
الشخص نسختني من اجلني غري الطبيعي من

الخاليا املنجلية يف الدم البشري

خاليا الدم العادية القادمة لخلية املنجل

الفارق بني خاليا الدم العادية وبني الخاليا املنجلية

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

«اهليموغلوبني» املسؤول عن محل األوكسجني
يف خاليا الدم احلمراء ،واحد من كل من
الوالدين.
باهظة الثمن
ومت حقن فريوس جديد يف صيغة صنع
«اهليموغلوبني» لتصحيح العيب ،ومن ثم أعيد
خناع العظم إىل جسم املريض مرة أخرى.
دما
وبينت األحباث أن خناع العظم بات يصنع ً
شهرا ،ومل يظهر أي عالمة على
طبيعيا منذ 15
ً
ً
املرض.
وأوضح األطباء أنه جيب تطبيق طريقة العالج
اجلديدة على العديد من املرضى ،واختبارها
جمددا قبل إثبات فاعليتها بشكل كامل.
ً
وعلى الرغم من أن العملية باهظة الثمن وال
تتم إال يف املستشفيات املتطورة واملختربات،
إال أن غالبية املصابني بفقر الدم املنجلي
موجودون يف إفريقيا .ويكمن التحدي األكرب
يف حتويل الطريقة اجلديدة إىل «عالج» مثبت
من شأنه أن يساعد وينقذ املاليني.
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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تكشف تفاصيل ثغرة يف
برامج تصفح مايكروسوفت

كشفت شركة غوغل عن تفاصيل ثغرة يف برامج مايكروسوفت
للتصفح على اإلنرتنت تسمح للقراصنة بإنشاء مواقع إلكرتونية
تؤدي لتعطيل تلك الربامج.
ويقول إيفان فراتريك ،الباحث يف شركة غوغل ،إن الثغرة
قد تسمح يف بعض احلاالت للقراصنة بالتحكم يف املتصفح
باألجهزة اليت يستهدفونها.
ُ
واكتشف اخللل يف نوفمرب /تشرين الثاني املاضي ،لكن مل
ُتكشف أية تفاصيل إال بعد انقضاء مهلة  90يوما منحتها غوغل
لشركة مايكروسوفت كي تعاجله.
ومل تعلن شركة مايكروسوفت بعد عن موعد للقضاء على
الثغرة.
ويف شرحه لكيفية ظهور هذه الثغرة ،قال فراتريك إنه كان
مرتددا يف الكشف عن تفاصيل أكثر قبل أن يتم التعامل
معها.
وقال إنه توقع أن تتمكن مايكروسوفت من معاجلة تلك الثغرة
قبل انتهاء مهلة التسعني يوما.
ووجدت املشكلة يف متصفح  Internet Explorer 11ومتصفح
 ، Edgeوظهرت بسبب الطريقة اليت يعاجل بها املتصفحان تعليمات
إعداد بعض صفحات اإلنرتنت.
ومل تعلق شركة مايكروسوف بشكل مباشر على تلك الثغرة
ومدى أهميتها ،لكنها قالت ،يف بيان هلا ،إنها لديها «التزام
حنو عمالئها بالتحقيق يف املشكالت األمنية املزعومة ،وكذلك
بتحديث األجهزة املتضررة يف أسرع وقت ممكن».
وأضافت الشركة أنها يف «حوار مستمر مع غوغل من أجل متديد
املهلة ،ألن الكشف عن املشكلة قد يعرض العمالء للخطر».
وحتى اآلن ،ال يوجد دليل على أن القراصنة يستغلون هذه
الثغرة ،اليت كشف عنها فراتريك.
ويأتي نشر تفاصيل عن ثغرة متصفحات مايكروسوفت عقب
فرتة صعبة بالنسبة للشركة وأمن براجمها.
ويف وقت سابق من الشهر اجلاري ،ألغت الشركة حتديثا أمنيا
جيري دوريا كل شهر ،دون إبداء األسباب.
وكان من املتوقع أن يتضمن ذلك التحديث إصالحات لكثري
من نقاط الضعف املهمة.
وخالل الشهر اجلاري أيضا ،كشف باحثون معلومات عن طريقة
الستغالل ثغرة يف بعض شفرات خادم مايكروسوفت .ومل يتم
حتى اآلن اإلعالن عن إصالح لتلك الثغرة.

شركة أمريكية ختطط لرحلة سياحية حول
القمر العام املقبل
أعلنت شركة سبيس إكس األمريكية أن شخصني دفعا مقابل الذهاب
يف رحلة حول القمر.
وختطط الشركة ألن تتم الرحلة يف نهاية  ،2018وفقا للمدير التنفيذي
للشركة إلون ماسك الذي أكد أن السائحني “سددا مبلغا كبريا من
املال كدفعة مقدمة من تكلفة الرحلة”.
وأضاف أن هذه الرحلة تعترب “الفرصة األوىل لعودة البشر إىل عمق
الفضاء للمرة األوىل يف  45سنة”.
ويسافر االثنان ،اللذان مل يعلن امسيهما حتى اآلن ،على منت مركبة
فضائية ذاتية القيادة ُترسل يف رحلة جتريبية يف وقت الحق من العام
اجلاري.
وقال ماسك إن تعاون وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) جعل تنفيذ هذه
املهمة ممكنا.
ورفض مدير سبيس إكس اإلفصاح عن هوية املسافرين ،مكتفيا بالتأكيد
على أنهما يعرفان بعضهما ،وأنهما “ليسا من جنوم هوليود”.
وقال “متاما مثل رواد الفضاء الذين سافروا على منت أبولو ،سوف
يسافران إىل الفضاء حاملني آمال وأحالم اجلنس البشري ،تدفعهما روح
اإلنسانية وحب االستكشاف”.
وأكد أنهما سوف خيضعان الختبارات صحية واختبارات لياقة مع البدء
يف التدريب يف وقت وقت الحق هذا العام.
ومن املتوقع ،وفقا لرئيس الشركة ،أن تكون الرحلة األوىل للمركبة
ذاتية القيادة دون طاقم ،بعدها تكون الرحلة التالية وعلى منت املركبة
طاقم بشري يف الربع الثاني من .2018
وأشار إىل أن املسافرين يدخالن هذه التجربة وهما يدركان أنها تنطوي
على بعض املخاطرة .ولن تتضمن الرحلة هبوطا على سطح القمر ،بل
جمرد رحلة استكشافية حول السطح.
ومل ترسل الواليات املتحدة رواد فضاء إىل القمر منذ أوائل السبعينات
من القرن العشرين.

سوني تكشف عن هاتف جديد بقدرات
تصوير استثنائية

يستطيع جهاز «إكسربيا إكس زد بريميام» التقاط فيديو بسرعة 960
إطارا يف الثانية الواحدة

سوني تعرض مزايا هاتفها يف املؤتمر العاملي للهواتف املحمولة يف
برشلونة

دأبت سوني على طرح تقنيات االستشعار الخاصة بها للشركات
املنافسة بعد  6إىل  12شهرا من طرحها للمرة األوىل

يستخدم جهاز العرض الذكي الجديد لسوني تطبيقات أندرويد

كشفت شركة سوني عن أحدث هواتفها الذكية القادر على
تصوير لقطات فيديو بسرعة بطيئة أربع مرات مقارنة بالسرعة
املتاحة على أحدث هواتف شركيت أبل وسامسونغ.
ويستطيع جهاز «إكسربيا إكس زد برمييام» التقاط فيديو
بسرعة  960إطارا يف الثانية الواحدة .واستطاعت الشركة
الوصول إىل ذلك من خالل نظام استشعار جديد للصورة
يتضمن ذاكرة مدجمة خاصة.
وال تتمتع شركة سوني بنصيب كبري من سوق اهلواتف الذكية،
لكنها دأبت على طرح تقنيات االستشعار اخلاصة بها للشركات
املنافسة بعد  6إىل  12شهرا من طرحها للمرة األوىل.
وتعترب شركات «أبل» و»سامسونغ» و»إل جي» من بني
الشركات اليت تستفيد من تكنولوجيا سوني يف صناعة
هواتفها األخرية.
وكشفت الشركة عن هاتفها اجلديد باإلضافة إىل عدد من
األجهزة األخرى خالل اليوم األول من املؤمتر العاملي للهواتف
احملمولة املقام يف برشلونة.
وعلق فرانسيسكو جريونيمو ،من مؤسسة «آي دي سي»
لبحوث السوق قائال »:على الرغم من كون اجلهاز من بني
أفضل األجهزة يف املؤمتر العاملي للهواتف احملمولة ،ال أعتقد
أنه سيغري من حظوظ سوني».
وأشار إىل أن سوني «حتقق مكاسب من خالل بيع كامريات
اهلواتف ملنافسيها أكثر من بيعها هواتف ذكية خاصة بها،
وهو شئ ملحوظ».
وقال »:تعترب هواتف الشركة جمرد وسيلة الستعراض
اإلمكانات ،والكامريا اجلديدة رائعة ليست فقط بالنسبة
للتصوير البطئ بل من حيث جودة الصورة».
وتقول مؤسسة «آي دي سي» إن حصة الشركة من السوق
تصل إىل حنو واحد يف املئة لتجعلها يف املرتبة  ،17كما
تراجعت صادرات الشركة من اهلواتف الذكية بواقع النصف
يف عام  2016مقارنة بأرقام عام .2015
وتطلق سوني على التكنولوجيا اجلديدة اسم «موشن آي».
ويستخدم اجلهاز مستشعر ثالثي الطبقات جمهز بذاكرة ،وهو
ما يسمح بتخزين مؤقت جملموعة سريعة من بيانات الفيديو
داخليا قبل حتويلها إىل وحدات ختزين أخرى ،وهو ما يستغرق
يف العادة بعض الوقت.
وعندما أعلنت الشركة أول مرة عن املستشعر يف وقت سابق
من الشهر اجلاري ،قالت إنه قادر على التقاط ألف إطار يف

الثانية يف وضعية الصورة «عالية الدقة».

بيد أن املستخدم يستطيع من خالل جهاز «إكسربيا إكس زد
برمييام» التقاط عدد إطارات أقل يف الثانية.
وتتيح الذاكرة املدجمة للمستخدمني تسجيل حدث يسبق بثانية
واحدة الضغط على مفتاح تسجيل اللقطة.
وتهدف هذه اخلاصية إىل مساعدة املستخدمني يف تفادي عدم
ضياع حلظات تسجيل ،لكنها تعمل فقط إذا استشعر اجلهاز
وجود حركة.

جهاز عرض ذكي
كما أعلنت الشركة عن طرح جهز عرض ذكي «إكسربيا تاتش»
يف وقت الحق خالل فصل الربيع.
ويعمل اجلهاز بنظام تشغيل أندرويد ويستخدم تكنولوجيا
إسقاط الصورة على حنو يتيح عرض تطبيقات على جدار قريب
أو طاولة.
وميكن ضبط الصورة املعروضة ليصل حجمها من  23بوصة
إىل  80بوصة.
وبفضل أجهزة االستشعار املدجمة باجلهاز ميكن استخدام
السطح كشاشة كبرية تعمل باللمس.
وتقول سوني إنها تتوقع أن «جتتمع» األسرة حول الصورة أثناء
استخدام اجلهاز ،وعرضت الشركة أمام بي بي سي مستخدمة
اجلهاز لعبة يتفاعل فيها العبون مع الرسوم املعروضة على
طاولة يف وقت واحد.
واجلهاز مصمم بطريقة ميكن استخدامه أثناء توصيله مبصدر
للطاقة ،أو بطريقة العمل ملدة تصل إىل حنو ساعة يف حالة
فصله عن هذا املصدر.
وتكمن املشكلة يف سعر اجلهاز الذي تعتزم سوني طرحه بقيمة
 1584دوالرا يف أوروبا واليابان.
وقال بني وود ،من مؤسسة سي سي إس إنسايت »:أعتقد
أن سوني حيتسب هلا اجلرأة يف طرح هذه الفئة اجلديدة
من األجهزة ،لكن لألسف فهي ليست يف متناول اجلميع إال
األثرياء».
وكان جريمينو أقسى يف انتقاده قائال »:إنه خطأ فاحش».
وأضاف »:إذا دجمت سوني مع جهازها بيع جهاز (أمازون
إيكو) أو (غوغل هوم) بثلث هذا السعر سيكون أفضل .لكن
بيعه بأكثر من  1500دوالر ،لن يباع على اإلطالق».
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Talkback listeners turn on Hanson over Putin comments
PAULINE Hanson’s despot crush on Vladimir Putin is a growing problem
for her.
Senator Hanson began her
on-the-ground campaign
in Perth today to get One
Nation elected to the West
Australian Parliament.
But the Russian leader
became tangled in her appeal to voters after talkback radio callers asked
why she was such a fan of
the hard-line president.
Mr Turnbull also described
the downing of MH17 “a
shocking international
crime” and did not dismiss links to Mr Putin.
Senator Hanson today
was asked to explain why
she was such a big fan of
Mr Putin, who is rated by
many observers as a brutal dictator who had a role
in snoring the Russian
missiles which brought
down MH17, killing all
passengers including 38
Australians.
She became an admire of
the Putin touch after seeing a speech he made to
the Russian Parliament.
“I support his stance for
his country,” she replied
to a talkback caller who
suggested supporting the
Russian was insanity.
On reports Mr Putin kills
rivals Senator Hanson
said: “I don’t know it; do

you know it? I’m not going
into it.”
His suppression of free
speech and human rights:
“I’m not discussing about
all that.”
And on MH17, she at least
conceded it might not
have been a good move:
“If he was involved in that,
I’m not in support of that.”
However, the most serious challenge the One Nation leader faces today is
over her suggestion vaccinations should not be
compulsory and that they
might not protect children.
Prime Minister Malcolm
Turnbull and the Australian Medical Association
have condemned her comments made on national
television on Sunday.
“The health of our children, the health of the
nation, depends on vaccination and that has to be
as close to 100 per cent
as possible,” Mr Turnbull
said.
“It is a vital health objective to ensure that everybody is vaccinated.”
Senator Hanson today
claimed it was a fake controversy, tweeting: “The
media’s obsession with
manufactured controversies is why they’re failing.
Aussies want media to talk
about things that matter!”

Labor backs campaign
against uni rape
Labor is backing a campaign to support women
who are sexually assaulted or raped on tertiary
campuses, as university
students officially begin
their study year.
The NSW student-led petition is calling for mandatory training on sexual
consent for residents and
staff in residential colleges as well as a standard
sexual assault reporting
model which recognises
the rule of law.
Students are also de-

manding specialised services for victims such as
counsellors.
Federal Labor deputy
leader Tanya Plibersek
on Monday said that sexual assault must be treated as a crime regardless
of the location.
Ms Plibersek told reporters in Sydney that while
some universities and
TAFE campuses already
had “very good policies”
in place their enforcement was often “haphazard”.
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Barnett downplays One Wages lift needs more growth: Morrison
As good as last week’s growth is constrained by
Nation relationship
economic growth figures weak wages growth and the

West Australian premier
Colin Barnett says neither
he nor his state take One
Nation leader Pauline Hanson seriously, despite his
party having signed a preference deal with her.
As Senator Hanson was
touring south of Perth on
Monday, Mr Barnett was
trying to downplay any
suggestion of a relationship between their two parties, other than an arrangement in the mechanics of
vote distribution.
“We are just simply trying
to maximise the Liberal
vote and the Liberal result,
as simple as that,” he said.
“Its a decision made by the
party. I support the decision that the Liberal Party
made, but its not a decision
that I have any involvement
in...I’ve got no relationship
with One Nation at all.”
Mr Barnett moved to distance himself from the
controversial One Nation
leader’s comments on vaccination and Russian leader Vladimir Putin, telling
reporters he had never met
Senator Hanson.
“I do not take Pauline Hanson’s comments seriously,
and can I tell you the vast,

were, Scott Morrison be- predominance of part- over
lieves momentum has to full-time jobs’ growth,”
be maintained if Australia’s Commonwealth Bank seworkers are to going to nior economist Michael
earn more.
Workman says.
“You’re not going to earn The ANZ’s monthly job
more unless you’re work- advertisement report also
ing for a company that’s showed a 0.7 per cent demaking a profit and that is cline in February after a
open,” the treasurer told solid 3.9 per cent rise in the
Ray Hadley 2GB radio on previous month.
Monday.
That’s the focus of the ANZ head of Australian
Turnbull government as it economics David Plank
puts together its May bud- says the jobless rate has
get.
been stuck at around 5.75
The national accounts per cent since early 2016
showed the economy grew and the shift to part-time
by a robust 1.1 per cent in work implies a considerthe final three months of able degree of slack in the
2016, recovering from a labour market.
contraction in the Septem- “This is likely to weigh on
ber quarter and avoiding a wage growth,” he says.
technical recession.
Mr Plank expects the labour
“This is good news, but it market and wages will be a
remains to be seen wheth- key topic of discussion at
er strong growth can be the Reserve Bank board
maintained throughout the meeting on Tuesday.
year,” said Timo Henckel, Economists and academics
a lecturer at the Australian expect the central bank to
National University’s Re- leave the cash rate at a research School of Econom- cord low 1.5 per cent.
ics.
Dr Henckel said aside from
The growth number was domestic issues, the world
propped by a strong con- economy was also lacking
tribution from household a clear direction.
consumption in the quar- “There still exists uncerter, although economists tainty about the Trump
question whether this is presidency and about Eusustainable given it came rope, with key elections in
as a result of a drop in sav- France, Germany and the
ings.
Netherlands looming later
New figures show retail this year,” he said.
spending grew by a modest Dr Henckel chairs the ANU’s
0.4 per cent in January as a so-called “RBA shadow
first glimpse for the March board” made up of academtion.
quarter.
ics, economists and former
“They are liars, they are “Consumer
spending RBA board members.
cheats, they are deceitful
and they will do anything
that they possibly can.”
Senator Hanson said voters were fed up with the I have today met with Mr Don Nardella MP and requestmajor parties and were ed that he pay back the money he received for claiming
looking for change.
the second residence allowance.
She described her candi- Mr Nardella indicated he would not repay the money,
dates as down to earth, so I asked for his resignation from the Victorian Parliaupfront and honest mentary Labor Party and he provided it.
“grassroots Australians” It is self-evident that MPs representing metropolitan
who had had enough.
electorates should not claim this allowance.
Senator Hanson also re- The Audit Committee of the Parliament is examining
iterated her party’s op- the expenses claimed by the former Speaker and Depposition to asset sales, uty Speaker.
which the Liberals are The Special Minister of State is also conducting a full
planning to help improve review of the entitlements system to ensure that what
the state’s finances.
has happened does not happen again.
She also said her travel Mr Nardella has informed me that he intends to sit on
expenses for her visit to the cross bench and serve out his term as the Member
WA were paid for by the for Melton.
party.
7th Mar 2017

vast majority of Western
Australians don’t either,”
Mr Barnett said.
“Pauline Hanson is not
the opinion maker of Australia and my opponent is
the Labor Party and Mark
McGowan, that’s my only
concern.”
Senator Hanson arrived
in Perth on Sunday night
in a cloud of controversy,
standing by her praise of
President Putin and defending remarks she made
about childhood vaccination, encouraging parents
to do their own research on
the topic.
Speaking in Mandurah on
Monday, Senator Hanson
reiterated her party was
not in the election to boost
Mr Barnett or Opposition
Leader Mark McGowan, but
said a deal was done with
the Liberals to get One
Nation seats in the upper
house.
Senator Hanson said voters
were fed up with the major
parties and were looking
for change.
She described her candidates as down to earth,
upfront and honest “grassroots Australians” who had
had enough.

Hanson labels WA Labor
‘liars, cheats’
One Nation leader Pauline Hanson has labelled
the WA Labor Party liars
and cheats over political
preferences for Saturday’s state election.
Speaking in Mandurah
on Monday, Senator Hanson reiterated her party
was not in the election to
boost Premier Colin Barnett or Opposition Leader
Mark McGowan, but said
a deal was done with the
Liberals to get One Nation
seats in the upper house.
“Labor are putting out
a scare campaign,” she
told reporters.
“Labor have put One Nation last on all the howto-vote cards, so Labor’s
preferences will flow to
the Libs before One Na-

Statement From The Premier of
Victoria
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Hanson’s vaccination stance her ‘opinion’ ABC boss Michelle Guthrie announces 200
One Nation leader Pauline “If that’s what the doctor staff to leave by June 2017
Hanson insists her controversial comments about
vaccinations are her “personal opinion” and people
should seek medical advice.
Senator Hanson questioned the effectiveness
of vaccinations and urged
parents to do their own research when she appeared
on ABC TV on Sunday,
prompting Perth immunisation campaigner Catherine Hughes, whose baby
Riley died from whooping
cough, to label the comments “dangerous and ignorant”.
But on Monday, Senator
Hanson, who is on the campaign trail in WA ahead of
Saturday’s state election,
said her stance on vaccinations was just her personal
opinion and not an election
issue.
“I’m not saying to people
don’t get your children
vaccinated,” she told 6PR
radio.
“I’m not a medical professional. I had my children
vaccinated, I never told my
children not to get their
children vaccinated.

tells them - that they need
to have the vaccination
done - that’s up to the person. Go and talk to your
doctor.”
Earlier, former federal
health department head
Stephen Duckett said he
was “disgusted” by Senator Hanson’s comments on
Sunday.
“This is a situation where
you’ve got a popular politician with a significant following who’s actually giving crazy, crazy medical
advice,” he told ABC radio
on Monday.
“She has to apologise and
retract that statement.”
Mr Duckett, who is now director of health at the Grattan Institute policy think
tank, said vaccines were
safe.
“I cannot stress how angry
it makes one feel that she
is putting lives at risk ...
without any evidence whatsoever,” he said.
Prime Minister Malcolm
Turnbull said on Sunday
that parents who chose not
to vaccinate their children
were putting them and other children’s health at risk.

ABC boss Michelle Guthrie
has announced up to 200
staff in management positions will leave the public
broadcaster by June this
year as part of a major
restructure to make room
for a $50 million Content
Fund.
Ms Guthrie said the Content Fund would be established using savings from
staff reductions.
“The Fund enables us to
respond with flexibility and
speed to shifting audience
trends and to extend our
reach and engagement,
especially with audiences
who are infrequent ABC
users,” Ms Guthrie said.
“Transformational change
party has indicated an in- over the next year is estention to register for the sential if the ABC is to
state ballot due in 2018
and stand candidates in One in five back
most electorates.
The latest polling figures eral boss
are bad news for Will Support for Malcolm TurnHodgman’s government, bull as the best person to
which rose to power with
51 per cent support at the lead the Liberal party has
2014 election and has halved since he came to
since endured a steady power.
The latest Essential poll
decline in the polls.
The latest survey, com- found 20 per cent of votpleted in the first week of ers considered Mr TurnMarch, found support for bull to be the best person
Labor steady at 29 per to lead the Liberals.
cent and the Greens at 19 But this was down from
per cent.
42 per cent in December
Ten per cent of voters said 2015 after he seized the
an independent candidate leadership from Tony Abwould get their support.
bott, the poll published on
Mr Hodgman remains the
preferred premier with Tuesday showed.
52 per cent support, well However, Mr Turnbull was
ahead of Labor’s Bryan still ahead of his rivals
Green on 20 per cent, with with Julie Bishop favoured
the remaining respon- by 17 per cent, Mr Abbott
dents declining to pick a on 10 per cent, Scott Morrison, Christopher Pyne
favourite.

One Nation finds support
in Tasmania
One Nation has made a
strong debut in Tasmanian political polling with
the party snatching support from the state’s Liberal government.
Offered as an option for
the first time by pollster
EMRS in their survey of
1000 voters, One nation
found six per cent support as the Liberal Party
slipped five points to 35
per cent since November.
“It is important to note
that in this latest EMRS
poll, the option of One
Nation was read out for
the first time as we felt it
important to measure the
level of Tasmanian support given their standing
elsewhere and their likelihood to stand in Tasmania
in the future,” EMRS boss
Samuel Paske said.
One Nation came close to
securing a Senate spot in
Tasmania at September’s
federal election and the

Up to 200 ABC staff are set to be axed. Picture: AAP

realise its full potential.
Change that strengthens
the organisation, empowers our people and delivers long-term results for
audiences.”
these positions will be
aimed at “increasing the
ABC’s digital and video
output from rural and regional Australia”.
A major internal restructure is also underway,
with the number of main
divisions to be cut from
14 to eight.
It was also announced
that David Anderson, who
previously served as the
broadcaster’s director of
corporate strategy and
planning, has been appointed Director of ABC
Television.

Turnbull as Liband Peter Dutton on two
per cent, “someone else”
with 18 per cent and
“don’t know” with 28 per
cent.
Among coalition voters,
Mr Turnbull was favoured
by 36 per cent of respondents, followed by Ms
Bishop on 19 per cent and
Mr Abbott on 15 per cent.
Among female voters, Ms
Bishop and Mr Turnbull
were equally favoured at
19 per cent.
Over the same period,
Bill Shorten’s standing
as preferred Labor leader
lifted eight points to 21
per cent, although 35 per
cent of voters did submit
a “don’t know”.

Liberal MP calls for courage on housing

The federal government
needs to pluck up the
courage and do something meaningful to curb
Australia’s soaring house
prices, one of its backbenchers says.
Outspoken Liberal MP
John Alexander has put
forward a number of
ideas, including letting
young people access
their superannuation.
“The sportsman in me
says, ‘No guts, no glory’,” he told ABC TV on
Monday.
“It’s time to have some
courage. It’s time to put
ideas and plans and vision forward.”
Australia, of all countries,
should be able to lead the
world in the area but politics was interfering with
policy development, Mr
Alexander suggested.
Treasurer Scott Morrison
has promised to make
housing affordability a
key issue in his second
budget - but it won’t be
centred on cash handouts.
He says the Victorian
government has had a
“good crack” at trying to
ease housing affordability pressures, but he still
believes supply is the key
issue.
The state’s housing
package announced on
the weekend includes
scrapping stamp duty
for home purchases under $600,000, taxing vacant housing stock and
a shared ownership plan
with the government so
buyers don’t need as big
a deposit.
“Good on them for having a good crack at this,”
Mr Morrison told Ray
Hadley on 2GB radio on
Monday.
“But at the end of the
day, if that just means
people just bid up more
at the auction because
they can borrow more
because they don’t have
to pay stamp duty then

obviously that will take
prices in one direction ...
without addressing the
supply issues.”
There was a great risk of
developers and vendors
being the only beneficiary of the Victorian move,
and that’s why the federal government abolished
first home owners grants
some time ago.
“You have got to get
more houses built,” Mr
Morrison said.
And not just on the fringes of cities, but right
across the board.
Australia has an older
generation looking for a
certain type of accommodation and low-income
earners struggling to pay
their rent, the treasurer
said.
Prime Minister Malcolm
Turnbull agreed, saying
there’s a need to free up
zoning and planning to
get more dwellings approved, especially around
transport infrastructure
such as railway stations.
“It is a big challenge,
but it is one that we are
absolutely focused on,”
he told reporters in Melbourne.
Labor mocked the treasurer’s latest thoughts,
labelling him as “Scott
Morrison 10.0”, who has
had “more versions than
iTunes”.
“He keeps on rebooting
himself desperately hoping he can come up with
something to provide
traction,” shadow assistant treasurer Andrew
Leigh told Sky News.
The treasurer talked
about home ownership
but had ruled out changes to negative gearing
and the capital gains tax
discount.
They were issues most
economists say inflate
the housing market by
tilting the hand towards
investors and away from
first home owners, Dr
Leigh said.
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PM Malcolm Turnbull attacks One Nation’s Pauline Hanson for her antiIslamic comments

Prime Minister Malcolm Turnbull is greeted as he arrives for the Indian Ocean Rim Association. Picture:
AAPSource:AAP

PRIME Minister Malcolm
Turnbull has attacked
Pauline Hanson again for
her anti-Islamic views and
warned they could play
into the hands of extremists trying to radicalise
young Muslims.
“I reject those sentiments
entirely,” he said.
“The fact of the matter
is that the vast majority
of Muslims in Australia
are utterly appalled by
extremism, by violent extremism, by terrorism.”
His comments come after she gave an explosive interview to Nine’s
A Current Affair program
last night, where she said
some Muslims wanted to
live a “good life” as opposed to those who held
extremist views, but it
was hard to tell who they
were.
“I want to actually believe
I do that there are some
you know who want a
good life, who want to live
a quiet life, but Tracy, you
tell me, You line up a number of Muslims, who’s the
good one? Who’s not?
“Where are the Muslims
who want to speak up
more? Why aren’t we
hearing from them? How
often do we ever hear
from them Very, very rarely,” she said.
Mr Turnbull also praised
Indonesian
President
Joko Widodo as one of
Australia’s key efforts in

the war against Islamic
terrorism.
Mr Turnbull is in Jakarta
where he will sign an
agreement with Mr Widodo and other Indian ocean
leaders to strengthen cooperation afainst terrorism.
“In that war against Islamist terrorism - extremism - our best allies are
Muslim leaders like Joko
Widodo,” Mr Turnbull
said.
“The millions and billions of Muslims who are
thoroughly committed to
peace.”
Former foreign minister
Bob Carr has warned of
the “disastrous” consequences for Australia if
the Trump administration
starts a trade war with
China, claiming it could
even tip the country into
recession.
Speaking to Sky News on
Tuesday, Mr Carr said it
was imperative Australian
diplomacy efforts were directed towards persuading the Trump administration out of “anything that
reeks of a trade war with
China”.
“This is the touchstone,
this is the key issue:
trade. And it’s one where
Australia has a big stake.
If Trump accepts the advice of extremists and
mavericks he’s appointed
to trade positions ... then
there will be an attempt to

block Chinese imports,”
he said.
“That is going to lower the
rate of Chinese economic
growth, it’s going to affect
all Asian economies and
it’s most certainly going
to affect the Australian
economy.
“Fundamentally, those
advisers would be asking
their President to carve
one percentage point or
two percentage points
off China’s expected economic growth, and that
would kick Australia into
recession, I think that’s a
fairly reasonable conclusion.
“So Australian diplomacy at this point has got to
be directed at one thing
above all, and that is persuading our friends in
America, people we can
talk to in this crazy administration, that a trade war
with China in any form ...
is going to be disastrous
for the world, really bad
for this region, and bad
for America itself.”
Mr Carr said every nation
in southeast Asia was
now dealing bilaterally
with China over its maritime territorial disputes.
He called the growth of
China a “force of nature”,
claiming there was nothing Australia could do to
stop it, even if it were in
the country’s best interests.
“Clearly the consensus

One Nation Leader Pauline Hanson at Rockingham Shopping Centre, WA. Picture: Colin Murty, The
AustralianSource:News Corp Australia

in Canberra as expressed
two weeks ago by Angus
Houston and confirmed
only last night by Julie
Bishop is that Australia
will not be participating in
American patrols within
the 12 nautical mile radius ... Australia won’t be
running its own patrols.
“I hope China gets the
message that their diplomatic games they’ve
made in the South China
Sea in recent months
would dissolve if they
dredged
Scarborough
Shoal, which is so close
to the Philippines”.
BISHOP HOSES DOWN
JOINT SEA PATROLS
Foreign Minister Julie
Bishop has hosed down
prospects of joint patrols with Indonesia in the
South China Sea during
her visit to Jakarta, while
talking up trade and counter-terrorism co-operation
in the region.
Ms Bishop joined her Indonesian counterpart Retno Marsudi at the Indian
Ocean Rim Association
(IORA) on Monday, with
both countries hoping to
create fresh avenues for
boosting trade and combating violent extremism
in the region.
Indonesian
President
Joko Widodo spruiked
the waters as the “future”
— with the region home
to 2.7 billion people and

a transport route for the
majority of the world’s oil
and half the world’s container ships.
Maintaining stability, security and peace in the
region was paramount to
achieving economic success, Indonesia has said.
To this end Ms Bishop
said the 21 member states
had signed the “first ever
declaration” on combating terrorism in the region, bringing together
countries as diverse as
Somalia, Kenya, Yemen,
Malaysia and Singapore.
Through a series of bilateral meetings with Indonesian ministers outside
the summit on Monday
afternoon, Ms Bishop was
keen to stress the strong
relationship between the
two countries.
After one such meeting,
Maritime Affairs Minister Luhut Pandjaitan said
they were discussing Ms
Bishop visiting Papua later this year.
This comes a month after
Australia’s chief of army
Angus Campbell travelled
to Jakarta to smooth over
relations after documents
found at a Perth special
forces base reportedly
poked fun at Indonesia’s
founding principles —
Pancasila — in addition
to an assignment on West
Papuan independence.
Mr Pandjaitan said they

had discussed the “openness of Papua”, adding
“we (would) love for some
more countries to visit
Papua to see what’s really
going on.”
However, Ms Bishop has
hosed down comments
made by President Widodo about joint patrols
in the South China Sea,
saying it was her “understanding” he was talking
about “co-ordinating our
efforts in terms of freedom of navigation and
freedom of overflight”.
“It was a question of joint
exercises, not joint exercises as we would understand it,” she told reporters.
Australia and Indonesia already conduct sea
patrols, with Australian
Border Force and the Indonesian Coast Guard
completing exercises in
the Timor Sea earlier this
year as part of the countries’ partnership on combating people smuggling
and illegal fishing.
Mr Pandjaitan said the
two countries were focusing on strengthening
trade, tourism and other
activities in the waters.
Ms Bishop is set to leave
Jakarta on Monday night,
with Prime Minister Malcolm Turnbull due to arrive early on Tuesday to
meet other heads of state
at the IORA summit.
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Peta Credlin: Department of
Homeland Security a distraction tactic for the government

Political commentator Peta Credlin

POLITICAL commentator and former chief-ofstaff to Tony Abbott, Peta
Credlin, has shut down
the need for a US-style
Department of Homeland
Security in Australia, saying it’s a distraction from
more important issues
the government faces.
While
acknowledging
how “incredibly important” it is for the government to review interagency communication
periodically, Ms Credlin
said over Sky News it
should not be the main
focus at the moment.
“To me it would look like
they’re trying to find a
new conversation in the
middle of bad polls,” she
said.
“Their focus internally,
rather than organisational refits, should be on the
budgets and this mess
they’ve got communicating penalty rates before
they go looking for a conversation changer.”
Australia’s top intelligence and law enforcement agencies feel the
same way, advising the
Turnbull
Government
against creating an overarching US-style Department of Homeland Security.
The Australian Security
and Intelligence Organisation (ASIO) and the
Australian Federal Police
both recently advised the
government against a
proposal to merge several
relevant federal agencies

from two departments
into a mega-department,
Sky News has confirmed.
Questions over whether
better co-ordination is
required between the police and spy agencies to
fight terror is driving the
latest push for a new US
style homeland security
portfolio.
It comes after Lindt cafe
siege gunman Man Haron
Monis slipped through
the net of security agencies, despite 18 calls
to the national security
hotline in the days leading to the siege.
The spy agency and a
majority of members of
the powerful national security committee are also
opposed to the push to
elevate Immigration Minister Peter Dutton, Sky
News reports.
One senior Liberal described Mr Dutton as “a
fascist’’ who shouldn’t
be in charge of spy agencies.
Earlier, Labor frontbencher Matt Thistlethwaite
said the government had
not explained the need
for change.
“At the moment it appears
to be a thought bubble,”
he told Sky News.
“It appears some in the
Coalition think it’s Peter
Dutton angling for more
power and superiority
within the cabinet.
“If that’s the reason it’s
being done, obviously
we’re going to have some
difficulty with that.”

2017  آذار11 السبت

NEWS

Insurers on notice to cut premiums in fire service levy overhaul

Insurers are being put on
notice that residential premiums must fall by up to
20 per cent after the introduction of a new scheme
to fund fire and emergency
services in NSW.
But the opposition has
questioned whether the
savings will be delivered,
especially after a government-appointed watchdog’s role ends at the end
of 2018.
Under legislation introduced by Treasurer Dominic Perrottet on Tuesday,
the bulk of fire and emergency services funding
will come from a new levy
on all property owners in
NSW from July 1.
This replaces the current
system whereby threequarters of the annual
$950 million budget comes
from a tax on insurers that
is passed on to customers
in the form of higher premiums.
The balance has been and
will continue to be funded
by the state government
and councils.
The precise amount
charged to each landowner will be determined
by the size of each year’s
emergency services budget but the government is
estimating an average levy
of about $185.
It says for fully insured
home owners, the fire services levy contribution

should drop from an annual average of $233 to $185,
for a saving of $48 a year.
Professor Allan Fels has
been appointed as Fire
Service Levy Insurance
Monitor to ensure that insurance companies pass
on savings to customers.
Deputy insurance monitor,
Professor David Cousins,
said companies “must
drop residential property
insurance prices by up to
20 per cent when the levy
is removed from policies”.
The monitor, which is
in place until the end of
2018, has powers to fine
insurers up to $10 million
if they do not pass on the
savings.
However, shadow treasurer
Ryan Park said the opposition was “very concerned”
about whether the savings
would be delivered, especially after 2018.
Professor Cousins said
the monitor would be
speaking to the NSW government about ways to improve competition in the
insurance sector before its
tenure ended.
Rural Fire Service Association president Ken
Middleton said interstate
experience suggested a
property levy “may not
always be able to keep up
with the funding needs of a
rural fire service, which the
RFSA will monitor closely
over coming years.”

Malcolm Turnbull has celebrated the achievements
of women in the defence
force as he marked International Women’s Day.
The prime minister highlighted the story of Major
General Simone Wilkie, the
first female commander of
operations in Afghanistan,
who entered the army at a
time when women weren’t

allowed to do basic guard
duty at Sydney’s Victoria
Barracks.
“As a role model for young
women coming up through
the ranks, she is a great
example of the motto: if
you can’t see it, you can’t
be it,” Mr Turnbull told a
breakfast at the Australian
Defence Force Academy in
Canberra on Wednesday.

Opposition Leader Bill
Shorten has used International Women’s Day to
bolster his case for protecting penalty rates.
Mr Shorten said women
were more likely to be
working in retail and hospitality jobs affected by
the Fair Work Commis-

sion decision to cut Sunday penalty rates.
“If Malcolm Turnbull wants
to do one good thing for
women on international
women’s day, he will join
with Labor and stop the
penalty cuts right now,”
Mr Shorten told reporters
in Melbourne.

PM lauds role of women in Defence

Labor uses women’s day for penalty case
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Leaked Liberal polling forecasts huge WA
election loss for Premier Colin Barnett
The WA Liberal Party’s internal polling shows the
state government is in a
“far worse” position than
that shown by published
surveys, which point to a
Coalition loss on Saturday, and the preference
deal with One Nation is to
blame.
A source who has seen
polling conducted for the
WA Liberal Party one week
ago said the government
was facing a two-party preferred position of 57-43.
Doing her bit to drum up
support, Pauline Hanson
is doing the rounds in WA
ahead of Saturday’s election, but there’ll be some
notable absentees. Courtesy ABC News 24.
This could lead to the Liberal-Nationals Coalition
haemorrhaging as many as
20 seats.
The party has already given up hope in several seats
including the marginals of
Forrestfield, held by Nathan
Morton, and Perth, held by
Eleni Evangel. But a source
familiar with internal tactics said the party was also
not expecting to hold the
seats of Joondalup, which
is held by Jan Norberger
with a 10 per cent margin,
Jandakot and Kalamunda,
currently held by Health
Minister John Day with a
similar margin.
The party believes Labor
could also pick up the seats
of Southern River, Darling
Range, Belmont, Mount
Lawley, Bunbury, Bicton,
Balcatta, Wanneroo, Burns
Beach and Riverton - all
currently held by the Liberals with double-digit margins.
The 57-43 position is far
worse than Fairfax Media’s
ReachTel poll results published four days ago. That
survey put the LNP trailing
Mark McGowan’s Labor
party 48-52.
A Galaxy poll published on
the weekend in the Sunday
Times newspaper had the
government in a worse position of 46-54.
WA Liberal state director
Andrew Cox did not respond to Fairfax Media’s
requests for comment.
Last month Mr Cox approved a deal for the Liberals to preference One Na-

tion above their National
Party Coalition partners in
the Upper House in country regions.
The Liberal source said
the dismal forecast for this
weekend’s state election
was the result of a major
backlash to the Liberal Party’s preference deal with
One Nation.
“Liberals want to be able to
say we’re for stronger borders but we’re not racists,”
the source said.
One Nation Leader Pauline Hanson has kicked off
a week’s campaigning in
Western Australia ahead of
Saturday’s vote.
But her campaign is being dogged by her position
opposing vaccinations of
children against deadly
diseases and her praise of
Russian President Vladimir
Putin.
Senator Hanson told radio
station 6PR that her stance
is a personal opinion only
and that she recommends
parents speak to their doctor about vaccinating their
children.
The medical profession
has condemned Senator
Hanson for opposing vaccinating children but she
said she has had numerous
parents tell her of their concerns with vaccinations.
Prime Minister Malcolm
Turnbull has rebuked Senator Hanson on both issues.
Last month, the influential
Cabinet Minister, Arthur
Sinodinos defended the
Liberal Party’s decision to
preference One Nation in
Western Australia, describing the party as more “sophisticated” compared to
20 years ago.
Senator Sinodinos served
as Chief of Staff to former
prime minister John Howard, who declared that One
Nation should always be
preferenced last.
Mr Howard has since revised his view.
Labor has relentlessly attacked Mr Barnett for “doing a deal” with One Nation.
During a seven-minute
interview on the ABC’s
730 on Monday night, Mr
McGowan referred to the
deal or “alliance” between
One Nation and the Liberal
party six times.
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National security experts cast doubt Hanson hits back amid One Nation meltdown as insiders blow lid
Hanson has been of dirty tricks and bitter in- last minute because of his
on push for US-style Department of PAULINE
feelings about party leader
forced into damage control fighting.
Homeland Security
as she struggles with the The Queensland Senator Hanson.

A radical reorganisation
of national security agencies, such as the creation
of a US-style Department
of Homeland Security, is
not necessary because
existing arrangements
are working well, experts
and former officials say.
Fairfax Media has confirmed with government
sources that two of Australia’s major security
agencies, the Australian
Federal Police and ASIO,
have told senior members
of the Turnbull government they do not support
such an amalgamation.
Malcolm Turnbull reveals
a man has been arrested
in rural New South Wales,
accused of attempting to
supply ISIS with missile
technology.
A majority of the permanent members of the
powerful National Security Committee of cabinet
are also understood to
oppose the move, including Foreign Minister Julie
Bishop, Defence Minister Marise Payne and
Attorney-General George
Brandis.
Ms Bishop and Senator
Brandis spoke publicly
against the idea when it
was raised in 2014 under
the then-prime minister
Tony Abbott, and it is understood their positions
have not changed. The
ministers’ offices were
contacted for comment.
Top experts said there
was no compelling reason for such a dramatic
overhaul, after Fairfax
Media reported the Turnbull government was
considering creating a
super-department like
that set up in the US after
the September 11, 2001
attacks.
Peter Varghese, former
head of both the Department of Foreign Affairs
and the Office of National Assessments, said if
there had been “an obvious deficiency” then it
would make sense to look

at alternatives, but the
present system “works
pretty well”.
“I don’t think there’s a
compelling reason to
look at a radical change,”
he said.
Mr Varghese said a superdepartment at the federal
level would not necessarily improve co-ordination with state agencies,
which came under scrutiny for instance after the
Lindt Cafe siege.

“If you are looking at federal-state relationships,
I’m not sure a department
of homeland security
would be a solution,” Mr
Varghese said.
Ric Smith, a former Defence Department head
and senior diplomat who
led a review of homeland
security in 2008, said a
large, new department
would not necessarily improve co-ordination and
carried its own risks of
increased lethargy.
“I recommended against
this [one large department] in 2008 because
I considered that maintaining smaller, fully accountable, more nimble
organisations that are
thoroughly well-joined up
was a better way to go,”
he said.
“That remains my view.
The emphasis has to be
on ensuring they are wellconnected.”
Peter Jennings, a former
senior Defence official
and now executive director of the Australian
Strategic Policy Institute,
expressed a similar view,
saying the Turnbull government should take a
conservative approach to
any changes.
“What’s broken?” he
said. “I don’t get the impression that co-ordination on counter-terrorism
is a problem right now. I
think our system is working very well.”
Under the homeland security plan that is under

consideration, agencies
that deal with national
security, including ASIO
and the Australian Federal Police, would be
taken out of the AttorneyGeneral’s portfolio and
instead fall under the new
super-department that
would be responsible for
border security, domestic counter-terrorism and
federal law enforcement.
It would be comparable
to Britain’s Home Office
or the US Department of
Homeland Security.
Sky News quoted an unnamed Turnbull government minister who
warned public support
for Australia’s spy agencies would “collapse”
if Immigration Minister
Peter Dutton were put in
charge of the amalgamated super-agency.
The plan is being pushed
by Mr Dutton and the
secretary of his department, Mike Pezzullo, Fairfax Media understands.
Prime Minister Malcolm
Turnbull on Tuesday
sidestepped a question
about the overhaul.
A less radical alternative
would be to alter cabinet
portfolio responsibilities,
perhaps creating a senior minister for national
security and counter-terrorism.
But to take this responsibility away from the
Attorney-General could
cause difficulties, given
the Attorney-General as
the nation’s first law officer signs ASIO warrants
and provides oversight of
their sometimes extraordinary powers. Several
past reviews have recommended against this.
Australia has had four
incidents defined by the
government as terrorist
attacks since September
2014 when the alert level
was raised to “probable”.
Over the same period, 57
people have been charged
as a result of 25 counterterrorism operations.

fallout from One Nation’s
implosion with just days
until the WA elections.
The divisive Senator had
to backtrack on comments
she made earlier this week
about vaccinations and
GST, and defend herself
against ageism accusations after sacking two
longtime One Nation members.
She also rubbished a former candidate’s claims to
news.com.au that she’s
only after “power and
money” on television this
morning.
Ms Hanson, who this week
claimed there was a test to
see if children were allergic
to vaccines, conceded on
Sunrise: “I’ve heard a couple of doctors have said
that there is no test. Yes, I
do apologise. If that be the
case, I am wrong, all right.
I was of the opinion that I
did read that was the case,
umm, apparently it’s not.
“Vaccinations have controlled a lot of diseases,
I admit that ... I think it’s
been blown completely out
of proportion, the whole issue. But as far as having
tests done, OK, I admit I
was wrong with that.”
She also came a cropper
over GST, having earlier
in the week described her
WA lieutenant Colin Tincknell as having “a senior
moment” when he claimed
she backed sharing Queensland GST funds with Western Australia.
It emerged on Thursday
morning that Ms Hanson
in fact did say that, in a
January interview with 6PR
broadcaster Gareth Parker.
Ray Hadley replayed the interview on 2GB.
Asked if she would be interested in promoting Queensland sharing GST funds
with WA, Hanson said on
air, “’Course I will.
“No problem. What I’ve always said, equality.
“Let’s do what’s just and
fair.”
One Nation is in chaos in
WA where it faces an unfair
dismissal case and allegations of discrimination and
outright lies by a former
candidate and officials,
who have painted a picture

this morning insisted she
remained confident her
party would win up to three
seats in the upper house
“and maybe a couple of
seats in the lower house”
on Saturday.
Ms Hanson laughed off
claims by former candidate
Ray Gould, who told news.
com.au the Senator’s campaign was nothing but a
cash-grab.
“I get absolutely nothing
out of it,” she told Sunrise.
“I can’t believe it.”
The One Nation leader
said she was committed to
“working for the people”,
adding: “It’s a stupid statement and I’m glad to see
the back of him anyway.”
The party now faces legal
action after Marye Louise
Daniels, 79, told reporters
she and her 87-year-old
husband Ron McLean had
been sacked as secretary
and president of the WA
Branch of One Nation for
being “too old”.
Ms Hanson denied the former party powerbrokers
were sacked, saying their
positions were only ever
temporary.
“Ron and Marye have been
friends of mine for 20
years. These people helped
me and they encouraged
me to stand in Western
Australia,” she said.
Ms Hanson said the party
was initially being run out
of the elderly couples’
house, and when she told
them it was time to get professional “they didn’t seem
to like it”.
Pauline Hanson, pictured
at Rockingham Shopping
Centre in Western Australia, is suffering from an image problem as former party members turn against
her. Picture: Colin Murty/
The Australian
“I said Ron and Marye, it
has to go to an office, to
a professional office. We
have to be professional
now. Well, they didn’t seem
to like that, because they
were losing control over
it,” she said.
In an interview with news.
com.au, former One Nation candidate Ray Gould
says he pulled out of the
election race in WA at the

The 70-year-old bricklayer,
who has now returned to
his Labor roots, says he
was drawn to the party because he believed it could
make a difference in reducing the state’s $40 billion
debt, the highest nationwide.
“It’s a scam. The public are
getting smashed.
“She’ll say anything to get
power. I know she had a
tough time, but that’s not
the public’s fault.
“You don’t want her as a
watchdog in politics, that’s
for sure.”
“In Queensland, she was
treated like a movie star,
but not in WA,” he said.
Ms Hanson hit back at her
former candidate after he
left the party, calling him a
“Labor stooge” as she flew
to WA on Saturday for the
final week of campaigning
ahead of the election. “He
has come across to One
Nation as a disgruntled
person,” she said.
The firebrand party leader
has been having image
problems of late, with Ms
Daniels telling reporters
Ms Hanson and three men
came into her Perth home
at night “like an army” on
February 22 to break the
news she and her husband
were being dropped after
20 years of loyal service
and supporting the party
with $100,000 of their own
money.
Mr Gould said the couple
had been “stabbed in the
back.”
In a statement to Sky News,
Mr Tincknell also denied
the accusations of ageism,
saying: “We advised Ron
we had a younger, more
virile candidate who could
take the position.
“His health’s not good, he
has trouble hearing, we had
another younger candidate
who could step forward.”
The ALP was ahead of the
LNP in a Galaxy poll taken
this weekend by a wide
margin of 54 to 46 per cent
on a two-party preferred
basis, but Premier Colin
Barnett has said the Liberals are still in the game because of undecided voters.
One Nation are on nine per
cent.
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