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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

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

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

والعديد غريها..

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

يومًا  اللبنانيون  يتأّكد 
على  اإلتفاق  أّن  يوم  بعد 
قانون إنتخاب جديد صعب 
الصَيغ  كل  استنزاِف  بعد 
احلّل  فيما  املطروحة، 
فعلّي  درٍس  يف  يتمّثل 
يناسب  الذي  للقانون 
اللبناني. يف وقت  الواقع 
رئيس  أّن  البعض  رّوج 
والبطريرك  اجلمهورية 
املاروني قبال بـ »الستني« 

وتقامسا األدوار لرتوجيه.
قانون  فصل  ميكن  ال 
الدائر  النزاع  عن  اإلنتخاب 
لبنان  دولة  نشوء  منذ 
ففي   ،1920 عام  الكبري 
التنافس  كان  الفرتة  تلك 
سّنيًا - مارونيًا، فيما كان 
خارج  والدروز  الشيعة 
دارت  وقد  تقريبًا،  اللعبة 

املعادالت  وانقلبت  األيام 
وضعنا  اىل  وصلنا  حّتى 

احلالي.
شقان:  اإلنتخاب  لقانون 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

واشنطن »تتجاهل« موسكو وترفض »اللقاء الثالثي«

بكركي: ال إتفاق مع عون على ترويج »الستني«

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

عكس الفشل يف تنظيم 
ممثلي  جيمع  ثالثي  لقاء 
املتحدة  والواليات  روسيا 
إىل  الدولي  املبعوث  مع 

دي  ستيفان  سورية 
ميستورا، اتساع هّوة اخلالف 
وواشنطن،  موسكو  بني 
ديبلوماسيون  حّذر  فيما 

روس من تأثري السجاالت 
الكيماوي على  حول امللف 
العملية  استئناف  جهود 

يسعى املسيحيون إىل الحصول على قانون انتخاب يقرّبهم من رقم الـ64 نائبًا الذي أعطاهم إياه »الطائف«

ملس وزير الدفاع األمريكي 
جاميس ماتيس خالل زيارة 
إىل  ساعات  استمرت 
االول،  أمس  القاهرة 
املنطقة،  يف  جولته  ضمن 
استعادة  مصرية يف  رغبة 
السيما  العالقات  دفء 
بعد  األمين،  الصعيد  على 
عهد  يف  بشدة  تراجعها 
باراك  السابق  الرئيس 
دعوة  وتلقى  أوباما، 
الستعادة  واضحة  مصرية 
الفاعل  األمريكي  احلضور 
حلل أزمات املنطقة، ودعم 

جهود مكافحة اإلرهاب.
األوىل  الزيارة  وبدت 
القاهرة  إىل  ملاتيس 
ملساحات  استكشافية 
القاهرة  بني  التعاون 
يتطرق  مل  إذ  وواشنطن، 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
الدفاع  ووزير  السيسي، 

التتمة صفحة 31

جتاُذب بني ثالثيتيَ الءات... وبّري: إنتظروا مبادرتي

»التحالف  رفض 
مضي  الشيعي  الوطين« 
بإجراءات  كردستان  إقليم 
االستقالل  على  االستفتاء 

أن  وأعلن  العراق،  عن 
ستعرتف  وحدها  إسرائيل 
جدد  فيما  كردية،  بدولة 

صبحي،  صدقي  املصري 
بالوزير  لقاءاتهما  خالل 
تفاصيل  إىل  األمريكي 
للجيش  املطلوب  الدعم 
بتأكيد  واكتفيا  املصري، 
العالقات  »اسرتاتيجية 

بني البلدين واحلرص على 
تعزيز التعاون خالل املرحلة 
السيسي  لكن  املقبلة«، 
»توجيه  ماتيس  من  طلب 
دول  إىل  حامسة«  رسالة 

القاهرة حضت وزير الدفاع األمريكي على دور 
فعال يف مكافحة اإلرهاب

شيعة العراق يرفضون انفصال األكراد

التتمة صفحة 31

لقي شرطيان مصرعهما 
يف حادث إطالق نار جبادة 
باريس،  يف  الشانزيليزيه 
وقتل منفذ اهلجوم برصاص 

رجال األمن، حسبما أفادت 
مساء  »رويرتز«،  وكالة 

امس االول اخلميس.

إعتداء إرهابي يف جادة الشانزيليزيه يف باريس

التتمة صفحة 31
شّق سياسي، وآخر تقين، 
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وطنية - سيدني - هنأ املطران 
فوز  طربيه  شربل  أنطوان 
الثانية  للمرة  جرجس  باخوس 
يف  املارونية  الرابطة  برئاسة 
»بأهمية  وأشاد  أسرتاليا، 
الرابطة والدور اهلام الذي تلعبه 
يف اجملتمع ماحنا بركته ومتمنيا 
للرئيس املنتخب ولكافة أعضاء 
يف  التوفيق  التنفيذية  اللجنة 
مسريتهم اليت تعود باخلري على 
كافة ابناء الطائفة واىل لبنان 

وأسرتاليا«.
حيال  أرشاداته  طربيه  وأعطى 
النشاطات املستقبلية للرابطة، 
تتبناها  قد  أمور  عدة  مقرتحا 
العمدة اجلديدة من ضمن جدول 
أعمال هذه السنة اليت ستشهد 
ليونردي  الكاردينال  زيارة 
املقبل،  الشهر  يف  ساندري 
القديس  وكذلك إحضار ذخائر 
مارون اىل أسرتاليا ألول مرة 

يف مناسبة عيده السنوي.
عقدت  قد  الرابطة  وكانت 
دار  يف  السنوي  اجتماعها 
يف  املارونية  املطرانية 
سيدني يف حضور املونسينيور 
مرسيللينو يوسف، ومت انتخاب 
تألفت  اليت  التنفيذية  اللجنة 
أمينا  اهلاشم  أنطوني  من 
أمينة  أيوب  لودي فرح  للسر، 
جان  واألعضاء  للصندوق 
ناصيف، آن فرح هيل، غسان 

أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن، 
سيدني، أداليد وبريث

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

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

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

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

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم والبقر 

الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه 

املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

اعادة انتخاب باخوس جرجس رئيسا للرابطة 
املارونية يف اسرتاليا

العويط، ليشع الشدياق، بسام 
ورباح  شدياق  أنطوني  وزي، 

احلزوري.
بعد الصالة والتمنيات العضاء 
جرجس  برئاسة  اجلديدة  اهليئة 
للمرة  انتخابه  أعيد  »الذي 
الثانية باملزيد من النجاح املميز 
ومواصلة العمل البارع وحتقيق 
عززت  اليت  املمتازة  النتائج 
املارونية  الرابطة  موقع  من 

وحضورها املؤسساتي«، حتدث 
جرجس وشكر طربيه على وضع 
كامل ثقته يف اللجنة التنفيذية 
سحب  على  طربيه  وجان 
دميقراطية  »مببادرة  ترشيحه 
كما  اجلميع«،  استحسان  نالت 
ساهموا  الذين  مجيع  شكر 
بإجناح زيارة وفد الرابطة الذي 
خمتلف  على  لبنان  من  حضر 

الصعد.
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لبنانيات

 طمأن رئيس اجلمهورية العماد 
ب«أن  اللبنانيني  عون  ميشال 
االتفاق  اليت تعرتض  الشوائب 
جديد  انتخابي  قانون  على 
وضع  اىل  وسنتوصل  ستذلل 
اقسمت  فأنا  القانون.  هذا 
واحلكومة  ذلك  على  اليمني 
على  النواب  جملس  ثقة  نالت 
أحد  حيلم  وال  االساس،  هذا 
او  النواب  جمللس  بالتمديد 
او  نفسه  القانون  على  البقاء 

حصول فراغ«.

اهالي قرى املتن االعلى
خالل  عون  الرئيس  وقال 
اهالي  من  وفدا  استقباله 
قضاء  يف  االعلى  املنت  قرى 
فادي  النائب  برئاسة  بعبدا 
ألننا  بالسعادة  االعور:«نشعر 
وحدتنا  بناء  إعادة  من  متكنا 
أنهم  اجلميع  وشعر  الوطنية، 
وطن  اىل  ينتمون  مواطنون 
نعاني  نزال  ال  لكننا  واحد. 
اليت  الضعف  نقاط  بعض  من 
تعيق عملنا يف حتقيق املواطنة 

الكاملة للجميع«.
اىل  اجلمهورية  رئيس  ولفت 
تواجهها  اليت  »الصعوبات 
الطبقة احلاكمة يف وضع قانون 
»مع  وقال:  جديد«،  انتخاب 
هذا  مع  التعامل  يتم  االسف، 
االمر عرب ذهنيات كانت وضعت 
السابقة  االنتخاب  قوانني  كل 
وحنن  تغيريا،  يلزمها  واليت 
يتطلب  مما  بتغيريها،  نطالب 
سنصل  لكننا  الوقت،  بعض 

اىل نتيجة«.
وتساءل: »إذا مل يتمكن اجمللس 
النيابي من وضع قانون انتخابي 
منذ  اي  سنوات،   9 منذ  جديد 
العام 2008 حتى اليوم، فماذا 
يستطيع أن يفعل؟ هذا أمر غري 
اصبحت  لقد  إطالقا.  مقبول 
احلالي  النيابي  اجمللس  والية 

اشبه بوالية ملك«.
حققنا  أننا  اجليد  »من  اضاف: 
هذه  لكن  الوطنية،  وحدتنا 
عديدة،  ركائز  هلا  الوحدة 
الطائف.  إتفاق  تنفيذ  ومنها 
اجلديد  االنتخاب  قانون  وعلى 
إتفاق  بند  مضمون  حيرتم  أن 

الطائف املتعلق به«.
جهة  من  عون  الرئيس  وحتدث 
ثانية، عن اهليئة الوطنية إللغاء 
متسائال:  السياسية،  الطائفية 
اهليئة؟  هذه  أصبحت  »أين 
ستلغي  اليت  التدابري  هي  أين 

موجودة،  غري  فهي  الطائفية؟ 
ال بقانون االنتخابات احلالي وال 
يف النظام الرتبوي، أو يف نظام 
املؤسسات االجتماعية والفكرية 
هلذا  التحضري  شأنها  من  اليت 
بني  التمييز  وإلغاء  املوضوع 
سيشعرون  الذين  املواطنني 
وليسوا  مواطنون  أنهم  حينها 

طوائفا«.
اجلمهورية  رئيس  واكد 
املواطنني،  هموم  مشاركته 
إيالء  »ضرورة  اىل  مشريا 
واحلياتية  املعيشية  شؤونهم 
من  آمال  واملتابعة«،  االهتمام 
عامل  ألهمية  »التنبه  اجلميع 
أنه  معتربا  حياتنا«،  الوقت يف 
ربنا،  إياه  منحنا  ما  أعز  »من 
وجيب االستفادة منه وإجناز ما 
وجمتمعنا  أهلنا  اجل  من  ميكننا 

ولبنان«.
استهل  االعور  النائب  وكان 
الرئيس  إىل  ناقال  اللقاء، 
املنت  قرى  أبناء  »حتيات  عون 
اآلمال  يعلقون  الذين  األعلى 
الكبار على رئاستكم ويتطلعون 
بأمل يف حتقيق  املستقبل  إىل 
املنشودين  واإلصالح  التغيري 

ألنك أمل اللبنانيني«.
الذي  »الوفد  أن  إىل  وأشار 
والذي  بعبدا  قصر  إىل  حضر 
مجعيات  ورؤساء  مشايخ  يضم 
وبلديات وخماتري من قرى املنت 
األعلى، عقدوا العزم على دعم 
مطالب،  ومحلوا  العهد  مسرية 
إجناز  يف  اإلسراع  أبرزها، 
املصاحلة يف كفرسلوان وجوار 
البلدية  احلوز وإجراء االنتخابات 
يف بلدتي مبريم و صليما بصرف 
النيابية،  االنتخابات  عن  النظر 
يف  التفاح  مزارعي  ومساعدة 
وكفرسلوان  ترشيش  قرى 
املبالغ  وصرف  احلوز  وجوار 
النتاجهم  دعما  هلم  املخصصة 

الزراعي«.
خصص  عون  الرئيس  وكان 
استقباالته  من  االكرب  القسم 
اليوم لعرض الوضع االمين يف 
السياسية  والتطورات  البالد 
اجلارية  واالتصاالت  الراهنة 
جديد  قانون  على  لالتفاق 

لالنتخابات النيابية.

املشنوق
استقبل  االطار،  هذا  ويف 
الداخلية  وزير  عون  الرئيس 
املشنوق،  نهاد  والبلديات 
تناولت  افق  جولة  معه  واجرى 

سياسيا  الراهنة  »االوضاع 
االجراءات  سيما  ال  وامنيا، 
االمنية  القوى  اختذتها  اليت 
مرت  اليت  االعياد  فرتة  خالل 
اطلعه  كما  وأمان«،  بإستقرار 
اختذها  اليت  »القرارات  على 
من  عدد  يف  العمل  بتجميد 
إلعادة  واملرامل متهيدا  احملافر 

تنظيمها«.
اىل  أيضا  البحث  وتطرق 
»إنتظام املؤسسات الدستورية 
لالتفاق  اجلارية  واالتصاالت 

على قانون جديد لالنتخابات«.

وفد من االمن العام
استقبل  االمين،  االطار  ويف 
الرئيس عون املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم على 
الضباط  كبار  من  وفد  رأس 
يف املديرية، نقلوا اىل رئيس 
ملناسبة  »التهاني  اجلمهورية 

عيد الفصح«.
ان  ابراهيم  اللواء  ومتنى 
يف  اللبنانيني  اماني  »تتحقق 
قيامة حقيقية لوطنهم يف عهد 
الرئيس عون ويف ظل قيادته 
احلكيمة«، الفتا اىل ان »االمن 
التوجهات  بوحي  يعمل  العام 
رئيس  حددها  اليت  الوطنية 
القسم  خطاب  يف  اجلمهورية 
اليت  املتتالية  الرسائل  ويف 

وجهها اىل اللبنانيني«.
»دور  الرئيس عون على  واكد 
سيما  ال  االمنية،  املؤسسات 
احملافظة  يف  العام،  االمن 
يف  العام  االستقرار  على 
البالد«، منوها ب«اجلهود اليت 
هذا  يف  ابراهيم  اللواء  يبذهلا 

السياق«.
اىل  اجلمهورية  رئيس  واشار 
اليت  الداخلية  الوحدة  »اهمية 
على  مشددا  حتصينها«،  مت 
»ضرورة التنسيق بني االجهزة 

االمنية كافة«.

وفد من الجمارك
وفدا  عون  الرئيس  واستقبل 
رئيس  ضم  اجلمارك،  من 
للجمارك  االعلى  اجمللس 
العميد املتقاعد اسعد الطفيلي 
هاني  السيد  اجمللس  وعضوي 
غراسيا  والسيدة  شحادة  احلاج 
للجمارك  العام  واملدير  القزي، 
معهم  وعرض  ضاهر،  بدري 

عون طمأن اللبنانيني ان الشوائب املعرتضة لقانون االنتخاب ستذلل 
واتصل بنبيل عيتاني لتأمني عودة الشاحنات العالقة يف اخلليج

الرئيس عون مستقبال وفدا من قرى املتن الشمالي برئاسة النئب االعور
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على  وشدد  اجلمارك،  عمل 
القوانني  تطبيق  »ضرورة 
فيها  احملددة  والصالحيات 
املصلحة  حتقيق  بهدف  والعمل 
التوجهات  وفق  للبالد  العامة 
اليت حتددت يف االجتماع االمين 
قبل  عون  الرئيس  رأسه  الذي 
اسابيع يف حضور رئيس جملس 
والوزراء  احلريري  سعد  الوزراء 

املختصني«.
وأطلع رئيس اجمللس واالعضاء 
واملدير العام رئيس اجلمهورية 
نفذت  اليت  »اخلطوات  على 
االخرية،  التعيينات  منذ صدور 
االسرتاتيجية  اخلطة  سيما  ال 
اىل  اضافة  وضعها،  يتم  اليت 
لتحديث  الضرورية  اخلطوات 
ان  وتبني  وعصرنتها.  االدارة 
االسابيع  خالل  حتسنت  اجلباية 
القليلة املاضية بنسبة %10«.

القاضية اسكندر
رئيسة  اقسمت  ذلك،  اىل 
وزارة  يف  القضايا  هيئة 
القاضية هيالنة اسكندر  العدل 
اليمني، امام رئيس اجلمهورية 
جملس  يف  عضو  بصفتها 
القضاء االعلى، يف حضور وزير 
العدل سليم جريصاتي ورئيس 
القاضي  االعلى  القضاء  جملس 

جان فهد.
»دور  الرئيس عون على  واكد 
عن  الدفاع  يف  القضايا  هيئة 
مصاحل الدولة وحقوقها وتطبيق 
العدالة«،  حتقق  اليت  القوانني 
اجناز  »ضرورة  على  مشددا 
التشكيالت واملناقالت القضائية 
وملء الشواغر، لالسراع يف بت 
الدعاوى العالقة يف احملاكم يف 

خمتلف املناطق اللبنانية«.

وفد بلدة القاع
استقبل  بعبدا،  قصر  ويف 
رئيس اجلمهورية وفدا من بلدة 
البلدية  رئيس  برئاسة  القاع 
ضم  مطر،  حنا  بشري  احملامي 
أعضاء اجمللس البلدي واملخاتري 
وكاهن البلدة األب اليان نصر 
وجرحى  شهداء  وأهالي  اهلل 
اليت  االرهابية  القاع  تفجريات 

وقعت يف 27 حزيران 2016.
كلمة،  البلدية  رئيس  وألقى 
الذي  »الواقع  فيها  عرض 
التفجريات  بعد  البلدة  تعيشه 

اإلعالمي  املكتب  عن  صدر 
لوزير الداخلية والبلديات نهاد 
املشنوق البيان اآلتي: »تكاثرت 
تصرحيات  األخرية  اآلونة  يف 
وتعليقات من شخصيات وقوى 
سياسية وازنة حول عمل املرامل 
والكسارات يف خمتلف املناطق 
اللبنانية، يهم املكتب اإلعالمي 
والبلديات  الداخلية  لوزير 
توضيح التالي: إن معظم هذه 
الوازنة  والقوى  الشخصيات 
غري  أو  مباشر  بشكل  تدخلت 
مباشر، سياسيا ومعنويا، خالل 
طلب  يف  األخرية،  السنوات 
وكسارات  مرامل  عمل  تسهيل 
وال  احملافظات،  معظم  يف 
عالقة لقوى األمن الداخلي بهذا 
تنفيذ  خالل  من  إال  املوضوع، 
اليت  الداخلية،  وزارة  تعليمات 
املعطاة  الرخص  إىل  تستند 
للمقالع،  الوطين  اجمللس  من 
يف  بالعشرات  منها  واملوقوف 
من  أكثر  منذ  الداخلية  وزارة 

سنة ألسباب متعددة.
لذلك، فإن وزير الداخلية، قرر 

وقف أعمال املرامل والكسارات 
الناتج،  ونقل  احلفر  وأعمال 
ملدة شهر من تارخيه، يف كل 
بعد  وذلك  اللبنانية،  املناطق 
البيئة طارق  التشاور مع وزير 
رئيس  إطالع  وبعد  اخلطيب، 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
الوزراء  جملس  ورئيس  عون 
تفاصيل  على  احلريري  سعد 

املوضوع.
هذا  عرض  إىل  ُيصار  أن  على 
احملدد  الشهر  خالل  امللف 
الختاذ  الوزراء،  جملس  على 
هذا  وتنظيم  املناسب  القرار 

القطاع«.

املشنوق اوقف العمل يف املرامل والكسارات ملدة شهر يف كل 
املناطق بعد اطالع عون واحلريري والتشاور مع وزير البيئة

فيها«،  وقعت  اليت  االرهابية 
الكشف  ب«ضرورة  وطالب 
عن هوية املنفذين واملخططني 
العسكريني  أوضاع  وبتسوية 
الداخلي  األمن  قوى  وعناصر 
خالل  جبروح  أصيبوا  الذين 
هذه التفجريات، وبإحالتها على 

اجمللس العدلي«.
قدمها  اليت  املذكرة  وتضمنت 
منها  عدة،  مطالب  األهالي 
مشروع  تسريع  »ضرورة 
العوائق  وإزالة  والفرز  الضم 
والتقنية  والطائفية  السياسية 
ومنع  تنفيذه،  أمام  من 
واراضي  مياه  على  التعديات 
الضم  ملشروع  اخلاضعة  القاع 
والفرز ومنع البناء عليها واحلفر 
فيها واستصالح أراض جديدة، 
البلدية  مساعدة  إىل  إضافة 
العقارات اجلمهورية  على حترير 
البالغ مساحتها حواىل  والبلدية 
وتكليف  مربع  مرت  مليون   25

القضاء واجليش باملهمة«.

أن  البلدية  رئيس  وأكد 
على  مصممني  القاع  »اهالي 
كربت  مهما  ارضهم  يف  البقاء 

التضحيات«.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، 
جرائم  شهداء  »ذكرى  حمييا 
التفجريات االرهابية اليت وقعت 
مؤكدا  املاضي«،  حزيران  يف 
أنه »يولي مطالبهم عناية خاصة 
املختصة،  الدوائر  مع  ويتابعها 
جلهة  االولوية  اعطاء  سيما  ال 
مسح االراضي واملياه ومسألة 
وقف  وكذلك  والفرز  الضم 

التعديات«.
»املطالب  أن  اىل  واشار 
رفعها  اليت  واالمنائية  احلياتية 
متابعة  موضع  ستكون  االهالي 
ورعاية منه شخصيا، واالولوية 
االمن  على  باحملافظة  تبقى 
بواسطة  البلدة  يف  واالستقرار 
مقدمها  ويف  االمنية  القوى 

اجليش«.
سائقي  أوضاع  معاجلة 

الشاحنات
على صعيد آخر، أجرى الرئيس 
مؤسسة  برئيس  اتصاال  عون 
عيتاني،  نبيل  السيد  »إيدال« 
اليت  »االسباب  معه  وعرض 
أدت اىل تعذر عودة الشاحنات 
منطقة  يف  العالقة  اللبنانية 
االنتاج  نقلت  بعدما  اخلليج 
واخلضار  الفاكهة  من  اللبناني 

عرب بواخر الشحن«.
من  اجلمهورية  رئيس  وطلب 
االجراءات  »اختاذ  عيتاني 
اهليئة  مع  بالتعاون  الالزمة 
عودة  لتأمني  لالغاثة  العليا 
خبري  وسائقيها  الشاحنات 
االعتمادات  وتأمني  لبنان  اىل 

الالزمة لذلك«. 
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توقفت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
الدوري  اجتماعها  اثر  بيان  يف 
برئاسة  حريك،  حارة  مبقرها يف 
»ذكرى  عند  رعد،  حممد  النائب 
ارتكب  اليت  الرهيبة  قانا  جمزرة 
بشكل  االسرائيلي  العدو  فيها 
جرمية  أبشع  ومباشر  متعمد 
مدنيني  استهدفت  ارهابية 
وشيوخا  وأطفاال  نساء  لبنانيني 
إبان عدوانه عام  احتمائهم  اثناء 
الطوارىء  قوات  مقر  يف   1996
التاريخ  ذلك  ومنذ  الدولية، 
عنوانا  وشهداؤها  قانا  أضحت 
إنسانيا  ومعلما  الوطين  للفداء 
العدو  ظلم  على  دائما  يشهد 
وعلى  وارهابه  االسرائيلي 
والويف  األبي  شعبنا  مظلومية 

للمقاومة ورجاهلا«.
عبارات  ب«أشد  الكتلة  ودانت 
اجلرمية  والشجب  االستنكار 
ارتكبتها  اليت  النكراء  الوحشية 
يف  التكفريي  االرهاب  مجاعات 
والنساء  االطفال  ضد  سوريا 
بلدتي  اهالي  من  والشيوخ 
كفريا والفوعه مبنطقة الراشدين 
حبلب«، حمملة »الرعاة واملشغلني 
مسؤولية  والدوليني  االقليميني 
عن  وسألت  اجلرمية«.  هذه 
وجملس  الكربى  الدول  »مواقف 
العملي  املستوى  على  االمن 
املعادي  االرهاب  هذا  ملواجهة 

للبشرية«.
عدم  »خماطر  اىل  ونبهت 
انتخاب  قانون  على  التوافق 
من  عشر  اخلامس  قبل  جديد 
ان  معتربة  املقبل«،  ايار  شهر 
جراء  السلبية  التداعيات  »أقل 
بني  االنقسام  تسعري  هو  ذلك، 
اللبنانيني ووضع البالد يف مأزق 
املريع  الرتاجع  عن  فضال  معقد، 

الوفاء للمقاومة: عدم التوافق على قانون انتخاب قبل 15 ايار 
يسعر االنقسام بني اللبنانيني ويضع البالد يف مأزق معقد

سدني

امكانية  على  املعقودة  لآلمال 
إحداث تغيري وطين حنو االفضل 
املرحلة«،  هذه  يف  واملأمول 
مؤكدة أنها »ال تزال عند قناعتها 
بأن النسبية الكاملة هي الصيغة 
للقانون  االمثل  الدستورية 

املرتقب«.
كما أكدت »ضرورة مناقشة كل 
خطوة من خطوات خطة الكهرباء، 
التزاما مبا نص عليه قرار جملس 
للشفافية  تأمينا  وذلك  الوزراء، 
والوضوح وبغية حتسني الشروط 
عدم  يثبت  ما  وتعديل  املطلوبة 
التدقيق  يستوجب  ما  أو  جدواه 
خلفض كلفته غري املربرة«. ورأت 
أن »الواجب يقتضي التنبيه اىل 
اليت  السياسية  التجاذبات  أن 
تواكب عادة مسار التنفيذ سوف 
تفضي إن مل يتم تداركها، اىل 
نتائج سلبية على البالد ان جلهة 
توفري هذه  على  القدرة  تناقص 
او  للمواطنني  احليوية  اخلدمة 
جلهة تفاقم الكلفة والدين العام 

معا«.
»ارتفاع  عند  الكتلة  وتوقفت 
ينهش  الذي  الفساد  منسوب 
على  واألجهزة  االدارة  جسم  يف 
االنفالت  مظاهره  وأحد  السواء، 
املرامل  موضوع  يف  احلاصل 
املناطق  خمتلف  يف  والكسارات 
»على  أن  اللبنانية«، مشرية اىل 
وخصوصا  املعنية  الوزارات 
األجهزة  وعلى  الداخلية،  وزارة 
الدرك  وحدة  وخصوصا  األمنية 
يضبطوا  أن  املعلومات،  وفرع 
وأن  القانون  وفق  عملهم  إيقاع 
والزبائنية  االستنسابية  يتجنبوا 
يعد  ال  ما  الشواهد  من  هلا  اليت 

وال حيصى«.
الصارم  ب«التطبيق  وطالبت 

للقوانني يف هذا اجملال، واذا كان 
مثة تعديالت الزمة فعلى املعنيني 
احلكومة  يف  إما  بسرعة  معاجلتها 
وإما يف اجمللس النيابي«، داعية 
قمع  يف  »التشدد  اىل  احلكومة 
املخالفات  ألن  والرشوة  الفساد 
واالستنسابية  فاضحة  باتت 
التمييز  بسبب  املواطنني  تستفز 

يف ما بينهم اجراء أو توقيفا«.
واعتربت أن »املؤسسة االمريكية 
التلطي  منهجية  تعتمد  الراهنة 
املضطربة  الشخصية  خلف 
افتعال  اجل  من  ترامب  للرئيس 
مباشر  تدخل  او  برعاية  توترات 
منها كما حصل مؤخرا يف عدوانها 
محص  يف  الشعريات  مطار  على 
االمن  جملس  متجاوزة  سوريا،   -
تستخدمه  ما  عادة  الذي  الدولي 
وجتاوزات  جتاوزاتها  لتغطية 

الكيان الصهيوني املتمادية«.
االدارة  »منهجية  يف  ورأت 
االمريكية مصدر تهديد لالستقرار 
اشبه  وهي  والعامل  املنطقة  يف 
القراصنة  مبنهجية  تكون  ما 
ما  وهذا  البلطجة  وعصابات 
بدور  للقيام  أهليتها  يسقط 
واجياد  االزمات  لتسوية  إجيابي 

احللول كما يتوهم البعض«.
»انتفاضة  الكتلة  حيت  وإذ 
االسرى الفلسطينيني يف سجون 
وزنزاناته«،  االسرائيلي  الكيان 
صارخة  »إدانة  فيها  رأت 
بوجه  اخلاوية  البطون  تطلقها 
كل الصامتني أو املتواطئني مع 
اسرائيل وممارساتها االرهابية«، 
االسرى  »عميدة  مهنئة 
الفلسطينيات لينا امحد اجلربوني 
لتحررها من االسر واالعتقال بعد 
نضال امتد الكثر من مخس عشرة 
الصهاينة  اجلالدين  ضد  سنة 

وعناد  بصرب  واجهتهم  الذين 
النضالي  شعبها  حبق  والتزام 

ضد االحتالل«.
ولفتت اىل أنه »إذا كانت الدول 
والرقي  احلضارة  تدعي  اليت 
االنسان  حقوق  على  واحلرص 
العدوان  وقف  عن  قاصرة 
اليمن  على  السعودي  االمريكي 
مربر  أي  متلك  ال  فإنها  وشعبه، 
لصمتها ازاء االنتهاكات الفظيعة 
االبادة  وجرائم  االنسان  حلقوق 
ضد  العدوان  هذا  يرتكبها  اليت 
اليمنيني،  واالطفال  النساء 
ومنع  التجويع  حرب  عن  فضال 
الغذاء الذي يتسبب مبوت مئات 
واحلوامل«.  االطفال  من  اآلالف 
»الدائمة  إدانتها  اىل  وأضافت 
السعودي،  االمريكي  للعدوان 
النافذة  للدول  جديدة  إدانة 
الصمت  تلتزم  واليت  العامل  يف 
االنتهاكات  ازاء  واللئيم  اجملرم 
املربجمة للقانون الدولي ولشرعة 

حقوق االنسان«.
من جهة أخرى، أعربت الكتلة عن 
الشعبني  مع  »الكامل  تضامنها 
مبختلف  والعراقي  السوري 
أطيافهما، ضد االرهاب التكفريي 
الذي ميارس يف مناطق سيطرته 
له  يندى  ما  البلدين  هذين  يف 
جلهة  سيما  ال  االنسانية  جبني 
املدن  من  العديد  حماصرته 
والقرى وتنكيله بأهلها واختذاهم 
رهائن لتنفيذ مشروعه التدمريي 
والتخرييب كما حيصل يف كل من 

املوصل والرقة وغريها«.

»القوات  حزب  رئيس  علق   
اللبنانية« مسري جعجع على اجلولة 
اهلل« جملموعة  »حزب  نظمها  اليت 
احلدود  على  اإلعالميني  من 
فيه:  قال  بيان  اجلنوبية  اللبنانية 
حزب  نظمها  اليت  اجلولة  »إن 
على  اإلعالميني  من  جملموعة  اهلل 
ليست  اجلنوبية  اللبنانية  احلدود 
اسرتاتيجي،  خطأ  بل  غلطة  جمرد 
انطباعا وكأن ال  إذ أعطى احلزب 
عن  مسؤوال  رمسيا  لبنانيا  جيش 
احلدود وال دولة وال من حيزنون، 
واألسوأ من كل ذلك أعطى انطباعا 
وكأن القرار األممي 1701 أصبح 

يف خرب كان«.
»يف  يقول:  الدكتور  أضاف 
املنطقة  فيه  تغلي  الذي  الوقت 
الذي  الوقت  ويف  باألحداث، 

فأكثر  أكثر  إسرائيل  فيه  تربز 
عن نوايا عدوانية جتاه لبنان، إننا 
بأمس  بالذات  الوقت  هذا  ويف 
 1701 بالقرار  للتذكري  احلاجة 
ملتزم  لبنان  ان  أوال  والتأكيد 
يف  ان  ثانيا  والتأكيد  متاما،  به 
اللبناني  اجليش  وان  دولة  لبنان 
وحده املسؤول عن احلدود، وذلك 
حتسبا ألي عمليات عدوانية تفكر 

فيها إسرائيل حيال لبنان«.
وختم: »ان احلكومة اللبنانية، وحنن 
الستدراك  مدعوة  فيها،  ممثلون 
األمر والطلب من حزب اهلل الكف 
النوع،  هذا  من  تصرفات  عن 
وباملقابل عليها حتمل مسؤولياتها 
كاملة خصوصا جلهة حسن تنفيذ 
بالقرار  واإلمساك   1701 القرار 

االسرتاتيجي كما جيب«.

جعجع: جولة حزب اهلل العالميني 
على احلدود خطأ اسرتاتيجي

يف  االمريكية  السفارة  أعلنت 
ان  اليوم،  بيان  يف  بريوت، 
إليزابيث  األمريكية  »السفرية 
االساس  حجر  وضعت  ريتشارد 
يف  اجلديدة  االمريكية  للسفارة 
الصداقة  على  كربهان  بريوت، 
اهلامة  الثنائية  والشراكة  الدائمة 

بني الواليات املتحدة ولبنان«.
باملناسبة:  ريتشارد  وقالت 
ع  جملمَّ االساس  حجر  وضع  »ان 
قوية  رسالة  هو  اجلديد  السفارة 
على  معكم  بأننا  اللبناني  للشعب 
نعتزم  وحنن  الطويل.  املدى 
والشراكة  التعاون  روح  مواصلة 
اليت سادت على رحلتنا سويا منذ 

مئيت سنة تقريبا«.
املتعدد  اجملمع  ان  اىل  واشارت 
املباني يقع يف ضاحية عوكر على 
يوفر  وسوف  فدانا،   43 مساحة 
اجملمع منربا آمنا ومستداما وحديثا 
وداعما ملوظفي السفارة يف متثيل 
احلكومة األمريكية يف لبنان ويف 

اإلدارة الدبلوماسية اليومية«.
بقيمة  مرفق  بناء  »إن  وقالت: 
مليار دوالر على هذا املوقع الذي 
باحلياة  نابضة  عاصمة  على  يطل 
وعلى البحر املتوسط الذي حيبس 
حول  بالتفاؤل  ميألني  األنفاس، 
هذا  نتشاطر  أننا  آمل  املستقبل. 
التفاؤل الذي يدفع اجليل القادم 
إىل مواصلة العمل الذي بدأ قبله 
ومستقر  آمن  لبنان  بناء  اجل  من 

ومزدهر«.
»مرافق  ان  اىل  البيان،  واشار 
يف  اجلديدة  األمريكية  السفارة 
بريوت متثل أفضل ما يف الثقافة 

وتكنولوجيا  هندسة  من  األمريكية 
للبناء،  وتنفيذ  وفن  واستدامة 
الواليات  من  مهنيون  وسيعمل 
أخرى،  وبلدان  ولبنان  املتحدة 
هذا  الستكمال  جنب  إىل  جنبا 
اجلديد.  الدبلوماسي  املرفق 

ريتشارد وضعت حجر االساس للسفارة االمريكية اجلديدة: 
رسالة قوية للشعب اللبناني بأننا معكم على املدى الطويل

هي  للمشروع  املهندسة  الشركة 
 Morphosis Architects
كاليفورنيا،  كالفر،  مدينة  من 
 B.L. شركة  هي  البناء  ومتعهد 
hArBert الدولية من برمنغهام، 

والية أالباما. 

 بدأ نائب رئيس جملس الوزراء 
غسان  العامة  الصحة  وزير 
حاصباني، لقاءاته يف مقر البنك 
بإجتماع  واشنطن،  يف  الدولي 
البنك  جمموعة  رئيس  نائب  مع 
الشرق  منطقة  لشؤون  الدولي 
األوسط ومشال أفريقيا الدكتور 
اىل  إنتقال  ثم  غامن،  حافظ 
املختصة  للجان  موسع  إجتماع 
مبناقشة املشاريع حبضور فريق 
واملديرين  الدولي  البنك  عمل 
وممثلني  باملشاريع  املعنيني 
البنك  وعن  املاحنة  الدول  عن 

االسالمي.
املشروع  حاصباني  عرض  وقد 
بالتعاون  الوزارة  اعدته  الذي 

القطاع  لدعم  الدولي  البنك  مع 
الصحي يف لبنان بشقيه الوقائي 
من خالل الرعاية الصحية االولية 

واالستشفائي على حد سواء.
جملس  رئيس  لنائب  وسيكون 
الوزراء إجتماعات أخرى اخلميس 
واجلمعة يف البنك الدولي، كما 
سيعقد سلسلة لقاءات سياسية 
كذلك  االمريكية.  العاصمة  يف 
إستقبال  حفل  يف  سيشارك 
شرفه  على  يقيمه  رمسي 
اللبناني  املركز  اجلمعة  مساء 
ومركز  واشنطن  للمعلومات يف 
»القوات اللبنانية« يف واشنطن 
 the sherAton فندق  يف 

. tysons hoteL

حاصباني بدأ لقاءاته يف البنك الدولي يف واشنطن 



Page 5صفحة 5     

لبنانيات

 استقبل رئيس جملس الوزراء 
سعد احلريري عصر امس االول 
رؤساء  احلكومي  السراي  يف 
التلفزيونات  ادارة  جملس 
اخلاصة يف لبنان، وضم اوفد 
عن  الضاهر  بيار  من:  كال 
»املؤسسة اللبنانية لالرسال«، 
»تلفزيون  عن  جبيلي  رمزي 
يزبك ممثال  غياث  املستقبل«، 
رئيس جملس ادارة »تلفزيون 
عن  جودة  ابو  جاد  املر«، 
ابراهيم  يف«،  تي.  »أورانج. 
املنار«،  »تلفزيون  عن  فرحات 
»تلفزيون  عن  خياط  كرمى 

عن  سويد  وقاسم  اجلديد« 
ومت  »أن.بي.أن«،  تلفزيون 
يف  التداول  اللقاء  خالل 
العامة  االعالمية  الشؤون 
اخلطاب  على  الرتكيز  وضرورة 
ما  كل  وجتنب  اجلامع  الوطين 
من شأنه إثارة احلساسيات من 

أي نوع كانت.
منى الهراوي

احلريري  الرئيس  استقبل  ثم 
رئيسة »مركز الرعاية الدائمة« 
وعرض  اهلراوي  منى  السيدة 
وشؤونا  املركز  أوضاع  معها 

عامة.

احلريري عرض مع رؤساء جملس ادارة التلفزيونات 
اخلاصة ضرورة الرتكيز على اخلطاب الوطين اجلامع 

وجتنب إثارة احلساسيات

 2017 نـيسان   22 Saturday 22 April 2017الـسبت 

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

اللواء  السابق  الوزير  غرد 
»تويرت«  عرب  ريفي  أشرف 
وقال: »السلطة اليت تستعرض 
ميليشيا مسلحة على مرآها وعلى 
حدودها، هي سلطة فاقدة للحد 
والشرعية  األهلية  من  األدنى 
بدءا  السلطة  هذه  الوطنية. 
وصوال  اجلمهورية  رئيس  من 
مسؤولة  جمتمعة،  احلكومة  اىل 
وتواطؤ  وختاذهلا،  بصمتها، 
بعض أركانها، عن كل ما ميكن 
أن يتعرض له لبنان جراء اخلرق 

الفاضح للقرار 1701«.
مسرحا  ليس  »لبنان  اضاف: 
لتمرير الرسائل اإليرانية، وليس 
الضربات  ي  تلقِّ وظيفته  خمتربا 
والسكوت  إيران  عن  نيابة 
بالتنديد،  أواإلكتفاء  الرمسي، 

من  اإلستقالة  على  توقيع  هو 
»حزب  الوطنية.  املسؤولية 
عني  يف  لبنان  يضع  اهلل« 
امتالكه  امن  بعدما   ، العاصفة 
ومصادرته  الفعلية  للسلطة 
من  اللبناني،  للقرار  الكاملة 
تسوية،  زورا  مسي  ما  خالل 
حتى  سنقاومه  استسالم  هذا 

النهاية«. 

يف ريفي: حزب اهلل يضع لبنان يف عني العاصفة اإلعالمية  العالقات  نظمت 
ميدانية  جولة  اهلل«  »حزب 
لالعالميني على اخلط احلدودي 
وذلك  احملتلة،  فلسطني  مع 
األشغال  على  االطالع  بهدف 
بها  يقوم  اليت  والتحصينات 
على  االسرائيلي  العدو  جيش 

طول احلدود مع لبنان.
ورافق الوفد اإلعالمي مسؤولون 
بينهم  من  اهلل«  »حزب  من 
مسؤول العالقات اإلعالمية يف 

احلزب حممد عفيف.
الناقورة  من  اجلولة  وانطلقت 
اىل منطقة اللبونة املشرفة على 
العديد من املواقع اإلسرائيلية 
موقع  وخصوصا  املستحدثة، 
حانيتا اجملهز مبعدات استكشاف 

وجتسس حديثة.
احلزب  يف  مسؤول  وحتدث 
»اهلدف  عن  االعالميني  اىل 

االسرائيلي من هذه اإلنشاءات 
العسكرية املستحدثة«، وقال: 
»إن ما ينشئه العدو من مواقع 
من  أرضية،  ومعوقات  جديدة 
ترابية،  وسواتر  خنادق  بينها 
اجهزة  تركيب  اىل  اضافة 
طابع  له  استكشاف،  ومعدات 
مغاير  وضع  وهو يف  دفاعي، 
العسكرية،  العدو  السرتاتيجية 
واليت تقوم عادة على اهلجوم 
وهذا  املاضية،  العقود  طيلة 
العدو وخوفه  دليل على ختبط 

من اي حرب مقبلة«.
استنفار  مع  اجلولة  وترافقت 
على  االسرائيلي  العدو  جليش 
فلسطني  مع  احلدود  طول 
دوريات  سري  حبيث  احملتلة، 
حتليق  ظل  يف  وراجلة  مدرعة 
دون  من  استطالع  طريان 

طيار. 

حزب اهلل نظم جولة لالعالميني يف املنطقة 
احلدودية لالطالع على اشغال وحتصينات العدو 

على طول احلدود مع لبنان

خالل الجولة

»القوات  كتلة  عضو  وصل 
كرم  فادي  النائب  اللبنانية« 
جولة  بداية  يف  ملبورن  اىل 
اىل اسرتاليا يلتقي خالهلا ابناء 

اجلالية اللبنانية.
حزب  رئيس  كرم  وسيمثل 
مسري  اللبنانية«  »القوات 
جعجع يف احتفالني يف ملبورن 
وسيدني. وفور وصوله التقى 
يف  ملبورن  مركز  رئيس  كرم 
واالعضاء  حداد  سعيد  القوات 
اللبنانية  األحزاب  وممثلي 

وفاعليات اجلالية.
حفل  ملبورن  مركز  وأقام 
كرم  شرف  على  استقبال 
القى كلمة، تناول فيها  الذي 
»موضوع قانون االنتخابات يف 
التوافق  يتم  مل  الذي  لبنان 
وعرض  الساعة«،  حتى  عليه 
اليت  واحملادثات  »لالتصاالت 
القانون  هذا  حول  تتمحور 
دون  حتول  اليت  والعقبات 
والدته، وذلك بسبب الرتكيبة 

اللبنانية الفريدة«.
تسمعونه  ما  »ان  كرم:  وقال 
أحيانا من بعض وسائل االعالم 
ومصاحل  حماصصات  عن 
إال  هو  ليس  ضيقة،  شخصية 
هذا  وأهمية  جلدية  تسخيف 
على  يؤثر  الذي  القانون، 
واحلساسة  الدقيقة  التوازنات 
اللبناني  النسيج  ملكونات 

املتعدد«.
وأكد أن »العمل جاري من أجل 
قانون  صيغة  اىل  الوصول 
إنتخابي جديد، تكون مستوفاة 
الشروط ومقبولة باحلد االدنى 
من اجلميع، آخذة بعني االعتبار 
كل احليثيات واالمور احلساسة 
لكل مكون من مكونات الشعب 
مذهبيا،  طائفيا،  اللبناني، 
مهمة  وهذه  ومتثيليا،  سياسيا 
معقدة جدا ويف غاية الصعوبة، 
دقيقة  ظروف  يف  وخصوصا 
املنطقة  تعيشها  ومتوترة 

برمتها«.

كرم وصل اىل ملبورن يف بداية جولة اسرتالية: 
العمل متواصل لالتفاق على قانون انتخابي جديد

النائب كرم يف ملبورن
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املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
االول  امس  ظهر  قبل  الراعي، 
اهلميس، يف الصرح البطريركي 
الطالب  من  وفدا  بكركي،  يف 
من  املتخصصني  اجلامعيني 
الفرنسية برئاسة  ابرشية نيس 
املونسنيور  نيس  ابرشية  راعي 
منسق  يرافقهم  مارسو،  اندريه 
الدائرة  يف  الشبيبة  مكتب 
بو  توفيق  األب  البطريركية 

هدير. 
زيارة  لدوافع  مارسو  وعرض 
لقاء  وحتديدا  لبنان  اىل  الوفد 
اطار  يف  تدخل  واليت  الراعي 
املقدسة  األماكن  زيارة  برنامج 
»هذا  اىل  والتعرف  لبنان  يف 
الشرق  منطقة  يف  املميز  البلد 

االوسط«.
اىل  اللقاء  بعد  مارسو  وأشار 
من  عددا  يضم  »الوفد  ان 
الفرنسيني  اجلامعيني  الطالب 
الطالب  من  عدد  بينهم  ومن 
الذين  اللبنانية  االصول  ذوي 
انتمائهم  ضمن  ومن  ارادوا 
يزوروا  ان  مسيحي  فريق  اىل 
كنيسته،  اىل  ويتعرفوا  لبنان 
لذلك  لنا.  كبرية  نعمة  وهذه 
أكثر  للتعرف  مرافقتهم  قررت 
به  تربطنا  الذي  البلد  هذا  اىل 
عالقة تارخيية عريقة ولكي نفرح 
تضم  اخت  كنيسة  بلقاء  معا 

مسيحيني من الشرق«.
شرف  لنا  كان  »لقد  واضاف: 
املارونية  الكنيسة  رأس  لقاء 
بشارة  مار  البطريرك  لبنان  يف 
اللقاء  وهذا  الراعي،  بطرس 
بهذه  األمل  من  املزيد  اعطانا 
الكنيسة اليت تعيش هنا وتتلو 
على  تأثريها  وهلا  هنا  اإلجنيل 

احلياة يف هذه املنطقة«.
بلقاء  تشرفنا  »لقد  وتابع: 
شخصية  انه  الغبطة،  صاحب 
رائع  بشكل  يشهد  فهو  عظيمة 
ويف  البلد.  هذا  يف  لالجنيل 
املقدس  الوادي  هذا  قنوبني 
علمنا كيف ان اإلميان املسيحي 
شهد مقاومة مميزة عرب التاريخ 
موارنة سكنوا  بطاركة  اصحابها 
هذا الوادي وقادوا شعبهم اىل 
التحرر من املستعمرين وانشأوا 
كيان لبنان. وبدوره وعلى خطى 
البطريرك  اليوم  اسالفه حيرص 
ملا  احلقيقة  قول  على  الراعي 
وغبطته  لبنان.  ابناء  خري  فيه 
يف خالل لقائنا معه شدد على 
والصالة  احلقيقة  قول  اهمية 
السالم  اىل  الوصول  اجل  من 
ولبنان  املنطقة  يف  احلقيقي 
والعامل. وكما نعلم مجيعنا فان 
كلمة البطريرك هي كلمة ملتزمة 
تذكر  وهي  وشفافة  واضحة 
بدورهم  الشركاء  مجيع  دائما 
احلرب  انهاء  يف  ومسؤوليتهم 

يف هذه املنطقة«.
البطريرك  كالم  »ان  واردف: 
حتميل  يف  جدا  واضح  الراعي 
كافة األطراف مسؤولية استمرار 
وهو  املنطقة،  يف  احلرب  هذه 
هلم  ويقول  دائما  خياطبهم 
السالح  يرسل  من  :«انتم 
متمسكون  انتم  للمتقاتلني، 
وهذه  وعسكريا  ماديا  بدعمهم 
ارادة  من  ما  ألنه  احلقيقة  هي 
حقيقية إلحالل السالم. مجيعهم 

على  خيتبئون ألنهم ال جيرؤون 
كيف  نرى  حنن  احلقيقة.  قول 
يعيش املسيحيون وضعا صعبا 
الشرق  ويف  لبنان  يف  جدا 
من  األمر  هذا  نرى  األوسط. 
عن  رأيناه  اليوم  ولكننا  بعيد 
قرب. هناك شراكة عميقة بيننا 
انه  اعتقد  وانا  لبنان،  وبني 
علينا ان ننقل هذه احلقيقة اىل 
املدني  اجملتمع  من  املسؤولني 
بلدنا  يف  سنلتقيهم  الذين 
لنقول هلم اعذرونا فلبنان ليس 
ارضا غريبة بالنسبة للفرنسيني. 
اننا  اعتقد  كثرية  امور  هناك 
نسيناها مع الزمن لذلك وباسم 
عنها  عرب  اليت  واإلرادة  اإلميان 
نهاية  منذ  املوارنة  البطاركة 
يف  حدث  وما  العاملية  احلرب 
دور  متاما  ندرك   1920 العام 
حتمل  الذي  املاروني  البطريرك 
اىل  واوصلها  بالده  مسؤولية 

ميناء األمان«.
وصف  مارسو:«لفتنا  وختم 
طائر  بأنه  للبنان  البطريرك 
جبناحني االول مسيحي والثاني 
مسلم وهو ال ميكنه ان حيلق ابدا 
انها  اجلناحني.  من دون هذين 
وكما  ومعربة  جدا  مجيلة  صورة 
بولس  يوحنا  البابا  قداسة  قال 
اي  الشروق  محاة  انتم  الثاني 
االمل الذي يبزغ. وكم هو مجيل 
ما يعيشه املسلمون واملسيحيون 
يف هذا البلد من توازن يصعب 
ولكن هذا جيعلنا  عليه.  احلفاظ 
نتساءل حنن يف الغرب عن نوع 
العالقة اليت نعيشها فيما بيننا 
كذلك  املختلفة.  اجلماعات  ومع 
بشيء  الراعي  البطريرك  ذكرنا 
رائع وهو اين هو مكان اهلل يف 
حياتنا يف الغرب حيث العلمانية 
اليت ختتلف عن العلمانية يف هذا 
البلد. نشكر غبطته جمددا على 

كلماته الرائعة والصادقة.«

حمدان
ثم استقبل الراعي امني اهليئة 
القيادية يف حركة »املرابطون« 
على  محدان  مصطفى  العميد 
التهنئة  له  قدم  وفد  رأس 
أثنى  اللقاء  وبعد  بالعيد. 
الوطنية  »املواقف  على  محدان 
اجلامعة اليت يتميز بها البطريرك 
»حرصه  اىل  الفتا  الراعي«، 
عمل  سري  حسن  على  الدائم 
مؤسسات الدولة وعلى ضرورة 

الراعي استقبل وفدا طالبيا من ابرشية نيس ومحدان والرببري 
ماروني: القرار قانون انتخاب على قياس الوطن واملواطن وليس املصاحل

على  واصراره  الفساد  مكافحة 
اجياد قانون انتخابي عادل يؤمن 
مكونات  لكافة  التمثيل  صحة 

اجملتمع اللبناني«.
وقال محدان:« وسط ما تشهده 
املنطقة من غليان لقد توافقنا مع 
غبطته على اهمية دعم االجهزة 
للقيام  لبنان  يف  كافة  األمنية 
بدورها، ال سيما مع التعيينات 
اجلديدة اليت شهدتها املؤسسة 
قيادة  رأسها  وعلى  العسكرية 
إلستهداف  وبالنسبة  اجليش. 
مسيحيي الشرق سواء يف مصر 
او غريها من االماكن فان هذا 
اإلعتداء يهز العامل امجع وليس 
فقط منطقة الشرق األوسط اذا 
نؤكد  حنن  وبالتالي  استمر،  ما 
ان املسيحيني هم قادة وشركاء 

يف ادارة األقطار العربية«.

الرببري
ومن زوار الصرح الوزير السابق 
عرض  الذي  الرببري  فاروق 
واجتماعية  ثقافية  لشؤون 
»احلوار  بينها  من  وروحية 
وضرورة  اإلسالمي   - املسيحي 
روح  إلرساء  وتفعيله  متابعته 
والعيش  احلقيقية  الشراكة 

املشرتك بقوة يف لبنان«.

ماروني
ايلي  النائب  التقى  كذلك 
ان  اىل  لفت  الذي  ماروني 
اليوم »يصادف الذكرى الثامنة 
نصري«،  شقيقه  إلستشهاد 
هذا  ابدأ  ان  »اردت  وقال: 
البطريرك  غبطة  بزيارة  اليوم 
املنادي  الصوت  النه  الراعي 
اجملرمون  والعدالة.  باحلق 
معروفون ومعروف من وراءهم. 
لبنان.  خارج  خيتبئون  انهم 
وزيرا  فيها  كنت  اليت  والدولة 
مل  فيه،  نائبا  ازال  ال  واليوم 
تهتم ابدا بهذا املوضوع وكأنها 
تغطي على امر معني. اذا كان 
هذا األمر حيصل معنا فكيف هي 
احلال مع املواطن الضعيف الذي 
ال قدرة لديه على التواصل مع 
هذه  ألضع  هنا  انا  القيادات. 
الراعي  البطريرك  امام  القضية 
العدالة  ستستيقظ  هل  ألرى 
حماكمة.  جللسة  موعدا  وحتدد 
مخسة وزراء تناوبوا على وزارة 
العدل وانا اطالبهم بتحديد موعد 
غيابية  حملاكمة  ولو  للجلسة 
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هذه  من  املستور  نكشف  لكي 
قبل  ننساها  لن  اليت  القضية 

حتقيق العدالة«.
ملعايدة  »اتينا  واضاف: 
له  ولنؤكد  الراعي  البطريرك 
دعمنا ملواقفه الوطنية ولضرورة 
انقاذ املؤسسات الدستورية من 
لالنتخابات  قانون  اقرار  خالل 
ألن اجمللس النيابي هو ام لكل 
جملس  دون  ومن  السلطات 
الشعب  ارادة  فعال  ميثل  نواب 
سلطات.  اية  هنالك  تكون  لن 
بضرورة  موقفنا  اكدنا  لقد 
اقرار قانون على قياس الوطن 
قياس  على  وليس  واملواطن 
ألن  األوان  آن  ألنه  املصاحل 
نتحد مجيعنا من اجل انقاذ لبنان 

قبل فوات األوان«.

الراعي مستقبال الوفد الطالبي

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري، بعد ظهر امس االول 
يف عني التينة، النائب بطرس 
لألوضاع  معه  وعرض  حرب 
اإلنتخابات  وقانون  الراهنة 

النيابية.
»من  اللقاء:  بعد  حرب  وقال 
ان  الظروف  هذه  يف  الطبيعي 
نلتقي دولة الرئيس بري للبحث 
واملخاطر  اجلارية  التطورات  يف 
ومؤسساتها  بالدولة  احمليطة 
ومستقبل اللبنانيني. طبعا حنن 
نتشارك يف اخلوف على مستقبل 
الذي  البلد، واعتقد ان املرحلة 
أخطر  من  تكون  قد  بها  منر 
النظام  بها  مر  اليت  املراحل 
واإلستقرار  اللبناني  السياسي 

يف البلد«.
اضاف: »يف احلقيقة، حنن نواجه 
نقاش  يوجد  فال  غريبة.  حالة 
ان  ميكن  اليت  املبادئ  حول 
تؤمن صحة التمثيل السياسي او 
يؤمن ما يسمى التطبيق العادل 
للتمثيل الشعيب واملناصفة بني 
املسيحيني واملسلمني. النقاش 
اجلاري هو حول كيف كل واحد 
اكان  مصاحله  يؤمن  ان  يريد 
على حساب املسيحيني او على 
الشعيب  التمثيل  صحة  حساب 
من  نوابا  نعني  ان  واملطلوب 
االن بدال من ان نرتك الشعب 
ان  علينا  انه  واعتقد  خيتارهم. 

نتحمل مسؤوليتنا«.
السياسية  القوى  »على  وتابع: 
ان تدرك انه اذا اسأنا التصرف 
نعرض  فإننا  املرحلة  هذه  يف 
مصري البلد للخطر و نسقط كل 
للوفاق  به  قمنا  وما  بنيناه  ما 
هذا  اللبنانيني.  بني  الوطين 
بعض  مسؤوليته  يتحمل  االمر 
املتهورين بطرح املشاريع اليت 
تؤمن مصاحلهم وال تؤمن صحة 
يريدون  كيف  وتؤمن  التمثيل، 
ان يصفوا حساباتهم مع الذين 
ميثلون الشعب اللبناني. وحسب 

ما تبني لنا فإن آخر هم عندهم 
هو رأي ومصلحة الشعب اللبناني 
وحقه يف اختيار نوابه. واعتقد 
ايضا ان هذه املرحلة تستدعي 
ان يتحمل كل واحد مسؤوليته، 
وحنن سنتحمل مسؤولياتنا ولن 
بسبب  البلد  يسقط  بأن  نقبل 
واحد  كل  تشاطر  او  تالعب 
حساب  على  مصاحله  لتأمني 
تسقط  بأن  نسمح  ولن  البلد. 
املؤسسات وان نقع يف الفراغ 
ألن الفراغ هو قاتل و سيؤدي 
جيب  وهذا  لبنان  سقوط  اىل 

تفاديه مهما كان السبب«.
وقال: »دولة الرئيس بري على 
استعداد ملتابعة املناقشات من 
التدابري  وإلختاذ  حل  اجياد  اجل 
لتفادي  النواب  مع  بالتعاون 
الفراغ ولالسراع إما يف االتفاق 
جديد  إنتخابات  قانون  على 
بالوسائل  الفراغ  تفادي  أو 
الدستور  احكام  حسب  املتاحة 

القائمة«.
وأعرب حرب عن اسفه »للقول 
كأن الذي جرى هو إعادة احياء 
الطائفية  والغرائز  املشاعر 
االجواء  وتشنيج  واملذهبية، 
بيننا،  ما  يف  الناس  وعالقات 
يف  املشرتكة  احلياة  وتهديد 
وبالتالي  اللبنانيني  بني  ما 
كان  اذا  لبنان.  وجود  تهديد 
قداسة  قال  كما  رسالة  لبنان 
ان  فأعتقد  سابقا،  البابا 
الرسالة يف ان يبقى املسيحي 
بعضهما  مع  يعيشان  واملسلم 
ان  ال  وبوئام  بسالم  البعض 
بعضهما  بوجه  املتاريس  يبنيا 

البعض«.
إستقبل  بري  الرئيس  وكان 
ميالغروس  إسبانيا  سفرية 
ومدير  إتشيفاريا  هريناندو 
العميد  اجليش  يف  املخابرات 
»مجعية  ووفد  منصور  طوني 
ماراتون«  أنرتناشيونال  صيدا 

برئاسة الدكتور ناصر محود.

بري استقبل حرب والسفرية االسبانية ومدير املخابرات
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اطلع رئيس جملس الوزراء سعد 
يف  العمل  سري  على  احلريري 
للسكان  العام  التعداد  مشروع 
املخيمات  يف  واملساكن 
يف  الفلسطينية  والتجمعات 
احلوار  جلنة  تنفذه  الذي  لبنان 
اللبناني - الفلسطيين بالشراكة 
املركزي  االحصاء  ادارة  مع 
االحصاء  وجهاز  اللبناني 

املركزي الفلسطيين.
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس 
احلريري، يف مكتبه يف السراي 
امس االول، رئيس جلنة احلوار 
اللبناني - الفلسطيين الدكتور 
ادارة  ورئيسة  منيمنة  حسن 
اللبناني  املركزي  االحصاء 
الدكتورة مرال توتاليان ومدير 

املشروع عبد الناصر االيي.
مصور  لعرض  اللقاء  وخصص 
املرحلة  اجناز  عن  ومفصل 
واطالق  للمشروع  التحضريية 

املرحلة التنفيذية امليدانية.
يف  املشروع  مدير  وعرض 
بداية االجتماع »أهداف مشروع 
حيث  من  وأهميته  التعداد 
عن  واضحة  صورة  توفريه 
الفلسطينيني  الالجئني  أعداد 
وعن  اللبنانية  االراضي  على 
تطوير  بهدف  اوضاعهم، 
مناسبة  إجتماعية  سياسات 
ومعطيات  أرقام  على  مبنية 
مما  هؤالء  أوضاع  حول  دقيقة 
اللبنانية  احلكومتني  يساعد 
والفلسطينية على وضع صورة 
دقيقة عن اوضاع املخيمات«.

وشرح »مراحل اإلعداد للمشروع 
املشرف  الفريق  وهيكلية 
جلنتني  ويشمل  تنفيذه  على 
اىل  واستشارية،  توجيهية 
جانب فريق فين مؤلف من خرباء 
اإلحصائي  اجملال  يف  وفنيني 
املشرفني  من  جمموعة  يضم 
والباحثني  الفرق  ورؤساء 
زهاء  عددهم  يبلغ  امليدانيني 
جمموعة  إىل  إضافة   ،400 الـ 
الذين  املكتبيني  العاملني  من 
يتولون مهمات حتضري اخلرائط 
وإدخال البيانات وتوثيق كل ما 
اىل  واشار  بالتعداد«.  يتصل 
أن »طلبات العمل يف املشروع 
واليت مت االعالن عنها عرب موقع 
اللجنة تعدت اىل اليوم الـ1600 
اختيار  بينها  من  مت  طلب 
املشروع  يف  للعمل  املرشحني 
بناء على معايري الكفاية واخلربة 

والتوزيع اجلغرايف«.
يشمل  »التعداد  ان  واوضح 
املخيمات  يف  املقيمني  مجيع 
ومجيع  الـ12  الفلسطينية 
الالجئني الفلسطينيني املقيمني 
يف املناطق والتجمعات احملاذية 
 126 حنو  وعددها  للمخيمات 
جتمعا ومنطقة حماذية«. وعرض 
ل«مراحل تنفيذ املشروع الذي 
مت حتديد اإلطار الزمين إلجنازه 
فيها  ينقسم  شهرا   15 بنحو 
العمل على أربع مراحل رئيسية 
هي: مرحلة التخطيط واإلعداد، 
)وهما  القبلية،  التجربة  مرحلة 
ومرحلة  اجنازهما(،  مرحلتان مت 
تدقيق  ومرحلة  امليداني  العمل 
موضحا  وحتليلها«،  املعلومات 
مبوجب  يتم  »التعداد  ان 
استمارة تتضمن اسئلة معتمدة 

التعداد،  مشاريع  يف  دوليا 
اخرى  اسئلة  اىل  باالضافة 
لالجئني  اخلاصة  االوضاع  تأخذ 
الفلسطينني يف االعتبار، وان 
عملية تعبئة االستمارات تتم عرب 
وبتقنيات  اللوحي  الكومبيوتر 
متطورة تلتزم القوانني الدولية 
املعلومات  بسرية  املتعلقة 
املواقع  حتديد  نظام  وتعتمد 
واملتابعة املباشرة من خالل 18 

منطقة إشرافية«.
توتاليان  الدكتورة  واكدت 
عمل  مبثابة  هو  »املشروع  ان 
ادارة  منه  ستفيد  تأسيسي 
اكتساب  يف  اللبناني  االحصاء 
اخلربات والتقنيات يف مشاريع 

احباثها املقبلة«.
روكز

احلريري  الرئيس  واستقبل 
شامل  املتقاعد  الركن  العميد 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  روكز 
يف  االمنائية  االوضاع  »عرضنا 
اىل  بالنسبة  سيما  ال  لبنان، 
من  وطلبت  كسروان  منطقة 
دولته تعويض مزارعي التفاح، 
التفاح  موسم  ان  وخصوصا 
ومل  الطبيعة  جراء  من  تضرر 
فضل  وهلم  تعويضهم،  يتم 
االمناء  على  احملافظة  كبري يف 
املتوازن من خالل وجودهم يف 
اجلردية. ووعد دولته  املناطق 
بأنه سيتم التعويض على قسم 
وقت،  اسرع  يف  منهم  كبري 
القسم  تعويض  يتم  ان  على 
اآلخر يف فرتة الحقة. واطمئن 
مجيع املزارعني يف كل املناطق 
ما  حسبما  بتعويضهم  اللبنانية 
كذلك  احلريري.  الرئيس  وعد 
حمطات  اىل  احلديث  تطرق 
كسروان  منطقة  يف  التكرير 
بعد  جتهيزها  يتم  مل  واليت 
تعويضات  اىل  حتتاج  وهي 
حمطة  سيما  وال  لالستمالك 
جسر  قرب  املتواجدة  التكرير 
املعاملتني. كذلك وعدنا دولة 
يسوع  طريق  مبتابعة  الرئيس 
وكان  جعيتا،  مغارة   - امللك 
طرحه  مت  ما  كل  مع  متجاوبا 
شاء  وان  امنائية  شؤون  من 
املشاريع  هذه  تنفيذ  يتم  اهلل 
من خالل جملس االمناء واالعمار 

واملؤسسات االخرى«.
اىل  احلديث  تطرق  هل  سئل: 

قانون االنتخابات؟
اجاب: »بالطبع لقد مت التطرق 
كل  عن  دولته  وسألت  اليه 
على  واطلعت  املطروحة  االمور 
افكاره واليت تبقى ملكه، وانا 

احلريري عرض مع محاده وشقري االتصاالت يف شأن قانون االنتخاب 
واطلع على مشروع تعداد الفلسطينيني واستقبل سفرية اسبانيا وروكز

مع القانون النسيب عموما«.
سئل: كيف هي االجواء؟

االجواء  ان  ارى  »انا  اجاب: 
يطمئن  دولته  وعموما  اجيابية، 
عدة  امور  وهناك  بإستمرار، 
قانون  الزمة  خمرجا  تكون  قد 
اسرع وقت من  االنتخاب ويف 
خالل االنفتاح والتعاطي بإجيابية 
هو  االنتخاب  قانون  الن  اكرب 
وهو  املرحلة،  هذه  يف  حمور 
البلد،  الستقرار  اساسي  امر 
نائبني  اذا متت خسارة  وليس 
قمنا  اننا  يعين  نائبني  ربح  او 
بعمل عظيم. العمل العظيم هو 
البلد من خالل قانون  استقرار 
بني  يساوي  عادل  انتخاب 
املناطق،  وكل  اللبنانيني  كل 
واالهم ان يريح اجلميع، وهذا 
هو هم دولة الرئيس احلريري 
وفخامة رئيس اجلمهورية العماد 

ميشال عون«.
سيكون  انه  ترى  هل  سئل: 

هناك قانون جديد؟
اجاب: »من املفروض ان يكون 
انتخابات  وهناك  قانون  هناك 
ايلول  شهر  انتهاء  قبل 

املقبل«.
سفرية اسبانيا

سفرية  احلريري  واستقبل 
هريناندو،  ميالغروس  اسبانيا 
احمللية  االوضاع  معها  وعرض 
واالقليمية والعالقات الثنائية.

حوحو
جلنة  رئيس  ايضا  واستقبل 
يف  اللبنانية  الفتوى  دار 
الذي  حوحو  حسان  الكويت 
قال بعد اللقاء: »سعدت بلقاء 
عرض  ومت  احلريري  الرئيس 
للوضع االنتخابي ومللف قانون 
الوقت  هذا  يف  االنتخابات 
آلية  إجياد  وكيفية  العصيب 
للوصول اىل مشروع قانون«.

التقيت  »باالمس  وأضاف: 
جوزف  العماد  اجليش  قائد 
مشروعا  اليه  وقدمت  عون 
إنشاء  خالل  من  اجليش  لدعم 
عبارة  وهو  املغرتبني  صندوق 
عن صندوق يساهم يف متويله 
كل  يف  اللبنانيون  املغرتبون 
اجليش  لتمويل  االغرتاب  دول 
عرب تقديم دوالر واحد فقط من 
كل مغرتب لبناني، والذي يبلغ 
مما  مليون،   16 زهاء  عددهم 
 16 مجع  اإلمكان  ان يف  يعين 
اي  الشهر،  يف  دوالر  مليون 
السنة  يف  دوالر  مليون   156
خالل  من  ذاتيا  اجليش  لدعم 
اجليش  ان  سيما  وال  شعبه، 

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

وحاميه وعلى  الوطن  عماد  هو 
اللبنانيني مجيعا دعمه. واليوم 
قدمت هذا املشروع اىل دولة 
استحسانا  لقي  وقد  الرئيس 
منه. وبناء عليه، سيكون هناك 
اجليش  قيادة  بني  تنسيق 
للعمل  آلية  الجياد  واحلكومة 
لكي تقوم بها وزارة )اخلارجية( 
واملغرتبني البالغ السفارات يف 
خاصة  حسابات  ولفتح  اخلارج 
الكامل  الدعم  ويتم  للجيش، 

من الشعب اللبناني«.
مي خليل

رئيسة  احلريري  واستقبل 
مي  ماراثون«  »بريوت  مجعية 
خليل واطلع منها على نشاطات 

اجلمعية.
حماده وشقري

وزير  استقبل  الظهر،  وبعد 
الرتبية والتعليم العالي مروان 
لشؤون  الدولة  ووزير  محاده 
شقري،  امين  االنسان  حقوق 
وعرض معهما لالوضاع العامة ال 
سيما ما يتعلق منها باالتصاالت 

يف شأن قانون االنتخاب.

الحريري مستقبال حماده وشقري

»تاس«  وكالة  نقلت 
عن  لألنباء  الروسية 
مانتوروف  دنيس 
وزير الصناعة والتجارة 
أمس  قوله  الروسي 
روسيا  إن  االول، 
لتزويد  جتري حمادثات 
العربية  اإلمارات 

أنباء روسية عن تزويد اإلمارات 
مقاتالت »سوخوي - 35«

وطائرات  عسكرية  نقل  طائرات 
لعمليات  اجلو  سالح  يستخدمها 
غالبية  وترتكز  اخلاصة.  القوات 
يف  اإلماراتية  املقاتلة  الطائرات 
ثالث قواعد عسكرية رئيسية يف 
الرئيس(  القيادة  أبو ظيب )مركز 

والباطن والظفرة.
ويضم السالح اجلوي الذي يقارب 
عديده أربعة آالف عنصر، ما يزيد 
على 360 طائرة ذات أجنحة ثابتة 
أي  بعد  يصدر  ومتحركة.ومل 
تعليق إماراتي على ما قاله الوزير 

الروسي.

اإليرانية  الداخلية  وزارة  أعلنت 
الذين  الستة  األشخاص  أمساء 
يف  صالحياتهم  تأييد  مت 
خلوض  الدستور  صيانة  جملس 

اإلنتخابات الرئاسية.
أّن  الداخلية  وزارة  وذكرت 
واسحق  روحاني  »حسن 
رئيسي  وإبراهيم  جهانغريي 
ومصطفى  قاليباف  باقر  وحممد 
مري سليم ومصطفى هامشي طبا 
ستخوض  اليت  الشخصيات  هي 

االنتخابات الرئاسية القادمة«.
جملس  أّن  الوزارة  وأضافت 
صيانة الدستور اإليراني استبعد 
جناد  أمحدي  السابق  الرئيس 
خوض  من  بقائي  محيد  وحليفه 

إيران: قبول ترشيح روحاني ورئيسي 
واستبعاد جناد وبقائي

 »35 »سوخوي-  طائرات  املتحدة 
عددًا  الوزير  يعط  ومل  املقاتلة. 
حمددًا للمقاتالت، مكتفيًا بالقول: 
»الصفقة ستتناول بضع عشرات 

من املقاتالت«.
»أف  طائرات  كانت  اآلن  وحتى 
عماد   )80 )حنو  األمريكية   »16
الذي  اإلماراتي،  اجلوي  السالح 
»مرياج  طائرات  من  أسرابًا  يضم 
طائرات  من  وعشرات   »2000
»هوك« بريطانية الصنع وعشرات 
اإليطالية  »بوما«  طائرات  من 
إىل  إضافة  هوك«،  »بالك  و 

االنتخابات الرئاسية.
صيانة  جملس  استبعد  كذلك 
هامشي  حممد  من  كاًل  الدستور 
أكرب  الشيخ  الراحل  شقيق 
واملرشح  رفسنجاني،  هامشي 
غرضي،  السابق حممد  الرئاسي 
وكذلك محيد رضا حاجي بابايي 
)مرشحي  زاكاني  رضا  وحممد 
لقوى  الشعبية  اجلبهة   - مجنا 

الثورة اإلسالمية(.
وبشكل متزامن مع إعالن األمساء 
الداخلية  أعلنت وزارة  املقبولة  
بدء الدعاية االنتخابية للمرشحني 
واحد  يوم  حتى  وذلك  رمسيًا، 
قبل يوم االقرتاع )19 أيار/مايو 

املقبل(.
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عملية  إدارة  هيئة   بيع  مت 
بنيو  األراضي  ملكية  تسجيل 
ساوث ويلز إىل حتالف شركات 
سوبر«  ستيت  »فرست  بقيادة 
مانامجينت«  فاند  »هاستينغز  و 

مقابل 2.6 مليار دوالر.
نيو  حكومة  رئيسة  وامتدحت 
ساوث ويلز غالديس برجييكليان 
دفعة  إياها  واعتربت  اخلطوة، 

هائلة للبنية التحتية.
لكن فيما عدا برجييكليان، يصف 

اجلميع تقريبا الصفقة سيئة.
رحبا  يدر  الذي  املربح  الشيء 
األراضي  معلومات  »هيئة  يف 
»هيئة تسجيل  هو  والعقارات«، 
تدر  اليت  األراضي«  ملكية 
مليون   130 يناهز  سنويا  رحبا 
حتالف  اشرتاه  والذي  دوالر، 
 AustrAliAn registry
وهو   )investments )Ari
 %  80 حنو  يضم  كونسورتيوم 

من املستثمرين األسرتاليني.
ويضم التحالف كال من »فرست 
ستيت سوبر« و »هاستينغز فاندز 
املعاش  وصندوق  مانامجنت«، 
التابع للبنك امللكي األسكتلندي 

وغريها من الشركات.
ووصفت حكومة نيو ساوث ويلز 
الصفقة بأنها ظاهرة غري مسبوقة 

بالنسبة للوالية.
أخرى  »مرة  برجييكليان:  وقالت 
تتجاوز نتيجة صفقة اليوم كافة 
توفري  يعين  وهو  التوقعات، 
للمدارس  األموال  من  املزيد 
العام  والنقل  واملستشفيات 
والطرق اليت يعتمد عليها الناس 

يوميا«.
ختصص  أن  املتوقع  ومن 
مليار دوالر من حصيلة  احلكومة 
باراماتا  استادي  لتحديث  البيع 
و »إيه إن زد«، وترميم استاد 

»أليانز«.
فسيتم  الصفقة  قيمة  باقي  أما 
البنية  ملشروعات  توجيهها 

التحتية األخرى.
العامة  اخلدمات  مجعية  أن  بيد 
وصفت الصفقة بالكارثة بالنسبة 
األراضي  أصحاب  من  للماليني 

يف نيو ساوث ويلز.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بـ 2.6 مليار دوالر.. حتالف 
يستحوذ على هيئة تسجيل 

األراضي بنيو ساوث ويلز

الفيدرالي  الوزراء  رئيس  تعهد 
مالكومل ترينبول بإجراء تغيريات 
احلصول  برنامج  يف  واسعة 
بهدف  األسرتالية  اجلنسية  على 
االجتماعي«  »التماسك  حتسني 

و«تعزيز األمن«.
إعالن  من  يوم  بعد  ذلك  يأتي 
بصدد  إنها  األسرتالية  احلكومة 
باسم   املعروفة  التأشرية  إلغاء 
عمالة  خبطة  واستبداهلا   457

أجنبية أكثر صرامة.
وقال ترينبول يف إفطار بالغرفة 
والصناعة  للتجارة  األسرتالية 
صباح األربعاء: »التغيريات يف 
جتعل  أن  شأنها  من  املواطنة 
برنامج اهلجرة أكثر مساهمة يف 
تعزيز  مع  اجملتمعي،  التماسك 

أمننا يف نفس الوقت«.
على  »ينبغي  يقول:  ومضى 
يف  االستمرار  األسرتاليني 
قيمنا  يدعمون  أشخاص  جذب 
ويساهمون معنا بإجيابية، بغض 
النظر عن اجلنسية أو املعتقدات 

الدينية«.
احلكومة  رئيس  وأردف 
يتم  أن  »ينبغي  الفيدرالي: 
اآلن  وحنن  املواطنة،  تقييم 
حبيث  تغيريات  إجراء  بصدد 
نتأكد أكثر من اتساق ممارسات 
اجلنسية  على  احلصول  وقواعد 

مع قيمنا الثقافية«.
ونشرت الديلي تليغراف تقريرا 
العام  من  نوفمرب  يف  حصريا 
احلكومة  أن  إىل  أشار  املاضي 
اختبار  ستعدل  الفيدرالية 
القيم  على  للرتكيز  اجلنسية 

األسرتالية«.

اختبار اجلنسية اجلديد يستهدف 
توقف ظاهرة دخول مهاجرين إىل 
بهم  املطاف  وانتهاء  أسرتاليا 
برنامج  على  الرئيسي  باالعتماد 

الدعم االجتماعي »سنرتلينك«.
اهلجرة  ووزير  ترينبول  وحياول 
بيرت دوتون الرتويج خلطة جديدة 

للعمالة األجنبية.
سيتم   ،2018 مارس  ومنذ 
بنوعني   457 تأشرية  استبدال 
جديدين من تأشريتي املهارات، 
واألخرى  لعامني،  متتد  إحداهما 
لغة  اختبارات  مع  أعوام،  ألربعة 
اخلربة  واشرتاط  صرامة،  أكثر 

يف العمل.
وأعلن ترينبول التغيريات الثالثاء 
األسرتاليني  العمال  إن  قائال 
األولوية  هلم  يكون  أن  ينبغي 

على الوظائف األسرتالية.
فيه  أعلن  وقت  ذلك يف  يأتي 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
وقع  حيث  مشابهة  خطوات  عن 
أمرا تنفيذيا أطلق عليه: »اشرتي 
األمريكي، ووظف األمريكيني«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احلكومة تلغي تأشرية 457 وتعلن تغيريات 
يف اختبارات اجلنسية

فقد الشعب األسرتالي أي إميان 
السهل  ومن  باخلصخصة،  له 

التوصل إىل أسباب ذلك.
من وجهة نظر املواطن األسرتالي 
فإن سياسة اخلصخصة  العادي، 
حققت فشلت ذريعا، وبالرغم من 
السياسية  النخبة  تبدي  ال  ذلك 
دائما  وحتاول  حياهلا،  ندم  أي 
تنفيذ  قدما يف  للمضي  الرتويج 

املزيد منها.
أن  الدهشة  قبيل  من  وليس 
يتحول الناخبون األسرتاليون إىل 
الساخط  فعلهم  كرد  الشعبوية 
التقليدية  األحزاب  إميان  على 

باخلصخصة.
اخلصخصة مصطلح يغطي جمموعة 
من السياسات ترتاوح بني البيع 
ملشروعات  املباشر  الصريح 

برايفت«  »ميدبنك  مثل  حكومية 
خارجية  بشركات  االستعانة  أو 
دعم  مثل  معينة  خدمات  إلدارة 
داخل  املعلومات  تكنولوجيا 

املؤسسات احلكومية.
مثل  خمتلط  اقتصاد  ويف 
بني  احلدود  أن  جتد  أسرتاليا، 
تتغري  واخلاص  العام  القطاعني 

بشكل مستمر.
الذي  السرد  فإن  ذلك،  ومع 
يهيمن على سياسة القطاع العام 
ربع  آخر  مدى  على  أسرتاليا  يف 
قرن جيسد االدعاء بأن اخلصخصة 

مرغوبة دائما.
بيد أن فشل النماذج العديدة يف 
اخلصخصة قاد معظم األسرتاليني 

إىل تكوين استنتاج عكسي.
رود سيمز رئيس اهليئة األسرتالية 

للمنافسة وشؤون املستهلك قال 
عليه  عفا  أسلوب  اخلصخصة  إن 
الزمان، وأنها تتسبب يف غياب 

التنافس وعودة االحتكار.
خبصخصة  مثاال  سيمز  وضرب 
»بورت بوتاني« و«بورت كيمبل« 
مت  اللذين  ويلز  ساوث  نيو  يف 

خصخصتهما معا.
للخصخصة   تعرض  ملبورن  بورت 
مع  املنافسة  من  حتد  بشروط 
النتيجة  وكانت  املوانئ،  باقي 

صعودا كبريا يف الرسوم.
آخر على خصخصة مل تؤت  مثال 
مثارها هو متويل  التعليم املهين 

الذي أثبت فشال ذريعا.
عن  لالبتعاد  الوقت  حان  لقد 

سياسة اخلصخصة الفاشلة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هلذه االسباب.. كفر األسرتاليون باخلصخصة

رئيس  دافيد  بن  رون  حذر 
مفوضية »اخلدمات الضرورية« 
فيكتوريا  عائالت  تعرض  من 
شركات  صفقات  يف  للخداع 
خصومات  تقدم  اليت  الطاقة 
أن  مدركني  غري  كبرية، 
تغيري  تستطيع  الشركات 

األسعار وقتما تشاء.
أن  ديفيد  بن-  وأضاف 
تقدمها  اليت  اخلصومات 
والغاز  الكهرباء  شركات 
بفيكتوريا وتصل إىل 40 % 
بها،  االلتزام  يتم  ما  نادرا 
حدوث  ضرورة  إىل  داعيا 
أجل  من   جذري  تغيري  إعادة 
أن تصبح فواتري الطاقة أكثر 

عدال بالنسبة للمستهلكني.
خماوف  ظل  يف  ذلك  يأتي 
الذي  االرتباك  من  متصاعدة 
يصيب املستهلكني يف أسعار 

الطاقة.
 30 حوالي  تنافس  ورغم 
خدمة  لتقديم  جتزئة  شركة 
لكن  الوالية،  لسكان  الطاقة 
حقوق  عن  ومدافعني  خرباء 
املستهلكني ذكروا أن النظام 
اخليارات  حتديد  جيعل  احلالي 
حلال  وُيرتكون  شاقة،  عملية 

سبيلهم الختيار األفضل.
أن  بن ديفيد  الدكتور  ولفت 
مبثابة  باتت  الطاقة  أسعار 

مقامرة على العائالت.
بضرورة  ديفيد  بن  وطالب 
أجل  من  إصالحات  حدوث 
بني  كفاءة  أكثر  منافسة 

الشركات.
وزادت أسعار فواتري الكهرباء 
والية  يف  دراماتيكي  بشكل 
السنوات  خالل  فيكتوريا 
األخرية، ألسباب تعزي بشكل 

خبري أسرتالي: شركات الطاقة ختدع سكان 
فيكتوريا

شركات  ممارسات  إىل  كبري 
التجزئة.

كشف  البحثي  غراتان  معهد 
املاضي  الشهر  له  تقرير  يف 

فواتري  قيمة  من   %  43 أن 
لشركات  تذهب  الكهرباء 

التجزئة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

طالب  حزب التحرير اإلسالمي، 
الذي يروج حلق الرجال يف ضرب 
زوجاتهم، مسلمي أسرتليا بعدم 
ابتالع الطعم املوجه ضد اإلسالم 

على حد قوله.
بني  صدمة  احلزب  وأحدث 
الذين  املعتدلني  املسلمني 

يدينون العنف املنزلي.
املتطرف  التحرير  حزب  وطالب 
مسلمي أسرتاليا بعدم املشاركة 
»املناشدات  بـ  وصفه  فيما 
التمسك  وإىل  االعتذارية« 
يف  املسموح  »التأديب«  حبق 

الزواج.
فيديو  مقطع  احلزب  وأيد 
وقوبل  املاضي  األسبوع  انتشر 
من  النطاق  واسعة  بإدانة 
وسياسيني  مسلمني،  قادة 
اسرتاليني، ونقاد إعالميني على 
امرأتان  فيه  تظهر  سواء،  حد 
من احلزب تناقشان متى وكيف 

يستطيع الرجل ضرب زوجته.
قريشي  قال محزة  بيان،  ويف 
إن  للحزب  اإلعالمي  املتحدث 
الفيديو  جتاه  الفعل  ردود 

تستهدف اإلسالم نفسه.
وانتقد قريشي كذلك املسلمني 
الذين نأوا بأنفسهم عن الرسالة 

الصادمة للفيديو.

يتهم  »عندما  البيان:  وتابع 
اإلعالم املسلمني بشيء ما، ال 
ينبغي أن نبتلع الطعم ونشارك 
االعتذارية  املناشدات  تلك  يف 
مرمى  عن  أنفسنا  إبعاد  بهدف 

االتهامات«.
اجملتمع  أعضاء  قريشي  واتهم 
أدانوا  الذين  بأسرتاليا  املسلم 
به  املرتبطة  ورسالته  الفيديو 

بأنهم خدعوا أقرانهم.
واستطرد: »ال ينبغي أن ننقلب 

على بعضنا البعض«.
مناقشة  ضرورة  إىل  ولفت 
بالداخل  اإلسالمية  اخلالفات 
وليس  إسالمية،  مبصطلحات 

لالستهالك العام.
اإلسالمي  اجملتمع  قادة  لكن 
التحرير  حزب  أن  على  شددوا 
التيار  متثل  ال  هامشية  مجاعة 
يف  للمسلمني  الرئيسي 

أسرتاليا.
رئيس  طالب  بينما  ذلك  يأتي 
طوني  السابق  أسرتاليا  وزراء 
حقوق  جلنة  اإلثنني   أبوت 
اإلنسان األسرتالية ببذل جهود 
النساء  ضد  العنف  لوقف  أكرب 
الذي تروج له مجاعات إسالمية 

متطرفة يف أسرتاليا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حزب التحرير ملسلمي أسرتاليا: ال تبتلعوا الُطعم

ريم علوش وعتيقة لطيفي تناقشان كيف على الرجل تهذيب زوجته يف 
فيديو مقري للجدل

تورنبول

داتون
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فارم،  براد  نشر  األسبوع،  هذا 
تصنيفه  األول،  الشواطئ  خبري 
أسرتاليا  يف  الشواطئ  ألفضل 

عام 2017.
من  عاما   30 فارمر  براد  وقضى 
عمره يف جمال البحوث والكتابات 

املتعلقة بالشواطئ.

مع  بالتعاون  فارمر  ونشر 
من  شورت  أندي  الربوفيسور 
بعنوان  كتابا  سيدني  جامعة 

أفضل 101 شاطئا عام 2017.
وإىل أبرز الشواطئ:

جزر  »كوسيس«،  شاطئ 
كوكوس، احمليط اهلندي

أسرتاليا  يف  شاطئ  أفضل  هو 
عام 2017 وأكثرها بعدا كذلك.

اسم الشاطئ يأتي تكرميا للسري 
العام  احلاكم  كوسغروف،  بيرت 

السادس والعشرين ألسرتاليا.
منطقة  كوكوس،  جزر  أن  يذكر 
نائية متتلكها أسرتاليا يف احمليط 

اهلندي.

2- شاطئ نودي، جزيرة فيتزوري، 
أقصى مشال كوينزالند

ساحل  قبالة  نودي  شاطئ  يقع 
كينرنز جبزيرة فيتزوري.

املذكورة  اجلزيرة  من   %  95
احلاجز  وحييطها  استوائية،  غابة 

املرجاني العظيم.
 15 يستلزم  الشاطئ  دخول 
األقدام،  على  السري  من  دقيقة 
رؤية  فرصة  للزائرين  ومينح 
ميكن  اليت  النائية  كرينز  منطقة 
الوصول إليها بالقارب يف زمن 

ال يتجاوز 45 دقيقة.

3- شاطئ موني، كوفس كوست، 
نيو ساوث ويلز

 20 بعد  على  موني  شاطئ  يقع 
دقيقة مشال ميناء »كوفس«.

الطبيعية،  باملناظر  ويتميز  
والدالفني  للكنغارو  وإيوائه 

والكواال ونسور البحر.

4- خليج الفريوز )تركواز باي(، 
كورال كوست، أسرتاليا الغربية

 
يقع خليج الفريوز يف منتزه كبيب 

رينج بالقرب من إكسماوث.
 12 من  أكثر  بريث  عن  ويبتعد 

ساعة بالسيارة.
ويتميز باملياة الصافية والشعب 

املرجانية احلية.

5- بريالي هيدز، جولد كوست، 
كوينزالند

 يقع الشاطئ يف منتصف الطريق 
على امتداد ساحل جولد كوست 
ويستخدم  كم،   40 طوله  البالغ 
املاء  على  وللتزحلق  كمنتزه 
واملنتزه يقدم ممرات للمشي مع 
وهو  احليتان،  برؤية  االستمتاع 
موطن لغابات مطرية وحياة حبرية 

زاخرة.

أدياليد،  ماسلني،  شاطئ   -6
جنوب أسرتاليا

يقع شاطئ ماسلني على بعد 40 
كم جنوب أدياليد، ويواجه خليج 

.»Gulf St Vincent«
ويشتهر ماسلني بأنه أول شاطئ 
أسرتاليا،  يف  للعراة  قانوني 

 أمجل 20 شاطئا يف أسرتاليا للعام 2017
»أوملبياد  يسمى  ما  ويستضيف 
العراة« واجلوائز السنوية ألفضل 

املؤخرات.

جزيرة  دولي،  شاطئ   -7
كريسماس، احمليط اهلندي

اجلانب  يف  دولي  شاطئ  يقع 
كريسماس  جزيرة  من  الشرقي 
إال  إليه  الوصول  ميكن  وال 
دفع  ذات  سيارات  باستخدام 

رباعي.
ويقع الشاطئ يف منطقة غابات 
يف  األكرب  هي  مطرية  استوائية 

أسرتاليا.
براد  األسرتالي  اخلبري  ووصف 
مبغامرات  يذكرنا  بأنه  الشاطئ 
كروزو  روبنسون  شخصية 

اخليالية الشهرية.
الشاطئ زاخر حبياة حبرية رائعة 
هجرة  مقصد  أنه  كما  اجلمال، 

حيوانات نادرة.

نامبوكا  شيلي،  شاطئ   -8
كوست، نيو ساوث ويلز

 50 حوالي  يوجد  أسرتاليا،  يف 
شاطئا حتمل اسم »شيلي«.

ويقع شاطئ شيلي يف منتصف 
سيدني  بني  احلدودية  املسافة 

وكوينزالند.
وأمواجه  اخلالبة  مبناظره  ويتسم 
املشي  ومسارات  النموذجية، 

القصرية.
العديد  الشاطئ  وجيذب 
واملصورين  الفنانني  من 
التزجل  وهواة  الفوتوغرافيني 

وغريهم.

9- شاطئ بوت هاربور، الساحل 
والية  الشرقي،  الشمالي 

تسمانيا 
على  هاربور  بوت  شاطئ  يقع 
ساحل » nature iSle« بوالية 

تسمانيا.
هاربور هي بلدة هادئة تقع على 
من  بالسيارة  دقيقة   30 مسافة 

الساحل الشمالي بتسمانيا.
الشاطئ يشتهر برياضيت الغوص 

والغطس.

طريق  باي،  أبولو  شاطئ   –  10
»غريت أوشن« والية فيكتوريا 

العربية  النهاية  يف  أبولو  يقع 
»غريت  العظيم  احمليط  لطريق 
من  ساعات  بعد  على  أوشن« 

ملبورن.
وميتد الشاطئ على مسافة 3 كم 
ويشتهر بإمكانية ممارسة هواييت 

السباحة والصيد.

جزير   هيفن،  وايت  شاطئ   -11
وايت صنداي، كوينزالند

يعد وايت هيفن، مقصدا رئيسيا 
متكرر،  بشكل  الشواطئ  حمليب 
الشاطئ  الكثريون  ويعتربه 

األمجل يف أسرتاليا.
اخلالبة،  برماله  الشاطئ  ويتميز 
والصخور  الصافية،  ومياهه 

احمليطة به.
وميتد الشاطئ ملسافة 7 كم.

12- شاطئ كابل، بروم، أسرتاليا 
الغربية

الغربية،  أسرتاليا  بوالية  يقع 
ويقولون عنه إنه ال توجد كلمات 

قادرة على وصف مجاله.
»منوذجي«  بأنه  البعض  ويصفه 

و«ال ينسى«.
اجلمال  مبنظر  الشاطئ  ويشتهر 
وتكتسب  البعض  يركبها  اليت 
مشهدا خالبا مع غروب الشمس.

 HyamS BeacH شاطئ   -13
نيو ساوث ويلز

منتزهي  بني  الشاطئ  يقع 
وبوداري،  مارين  باي  جريفيس 
احمللية،  الغابات  بوفرة  ويتسم 
والرمال  املشي،   ومسارات 

البيضاء اخلالبة.

نوسا،   ،main شاطئ    -14
كوينزالند

 
هو اخليار املميز بني العديد من 
شواطئ صن شاين كوست اليت 

تتميز باجلودة.
ويتسم الشاطئ برماله الذهبية، 
ملمارسة  النموذجية  وأمواجه 
الوصول  سهولة  مع  السباحة، 
إليه، وثراء كل من احلياة البحرية 

والربية.

جزيرة  ميل،   75 شاطئ   -15
فريزر

يقع بوالية كوينزالند، واملعروف 
اجلزر  أكرب  هي  فريزر  جزيرة  أن 

الرملية يف العامل.
واكتسب الشاطئ اسم 75 ميال 

من طوله البالغ تقريبا 75 ميال.

 WineGlaSS شاطئ    -16
Bay, والية تسمانيا

 freycinet منتزه  داخل  يقع 
مسافة  ويبعد   national
عن   بالسيارة  ساعتني 
launceSton و3 ساعات عن 

هوبارت.
ويتسم الشاطئ بالتباين اللوني 
واملياه  رماله  بني  اخلالب 
الوردي،  واجلرانيت  الفريوزية 

وهو شاطئ معزول نسبيا.

17-شاطئ مانداالي
والية  يف  والبول  مبنطقة  يقع 

أسرتاليا الغربية.
املوقع املعزول للشاطئ يساعد 
اجلمال  من  املزيد  إضفاء  على 
له، وطبيعته اليت مل ميسها أحد 

بسوء.
ويتسم الشاطئ بصخوره الرائعة 

واحلياة الربية احمليطة.

واكتسب الشاطئ امسه من حطام 
سفينة نروجيية تدعى »مانداالي« 

غرقت عام 1911.

 ،main BeacH شاطئ   -18
بريون باي، نيو ساوث ويلز

أكثر  أحد  الشاطئ  هذا  يعد 
العوامل اليت ساهمت يف زيادة  

شعبية »بريون باي.

بوالية  ليزارد  شاطئ   -19
كوينزالند

يقع شاطئ ليزارد جبزيرة ليزارد 
يف كوينزالند بالقرب من كرينز 

مشال الوالية األسرتالية.
اجلانب  يف  تقع  ليزارد  جزيرة 
املرجاني  احلاجز  من  الشرقي 
منوذجية  صورة  وميثل  العظيم، 

للجمال.
20- شاطئ بوندي يف سيدني

يقع شاطئ بوندي مبدينة سيدني 
عاصمة والية نيو ساوث ويلز.

يكون  أن  الشاطئ  ويستحق 
يف  األفضل،  قائمة  يف  دائما 
احمليطة  واألماكن  جودته  ظل 
وعدد  والتاريخ،  والطقس،  به، 

بني  أيقونة  مبثابة  وبات  رواده، 
شواطئ أسرتاليا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

شاطئ »كوسيس«، جزر كوكوس، املحيط الهندي

شاطئ موني، كوفس كوست، نيو ساوث ويلز

 شاطئ أبولو باي، طريق »غريت أوشن« والية فيكتوريا

شاطئ ماسلني، أدياليد، جنوب أسرتاليا
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فيما يلي قائمة بأبرز الشالالت 
يف أسرتاليا، ال سيما يف والية 

كوينزالند.

1- شالل ميال ميال

حتظى  اليت  الشالالت  أكثر 
بنسبة كبرية من الصور.

من  الشالل  اسم  ويشتق 
اجلزء  يف  ميال  ميال  بلدة 
 Atherton من  اجلنوبي 

.tAblelAnd
ارتفاع  من  الشالل  ويتساقط 

18 مرتا على حبرية باألسفل، 
النموذجي  املقصد  جيعله  مما 
للسباحة، ولذلك يكون املكان 

مكتظا دائما بالزائرين.
املنطقة مخسة  بذات  ويتواجد 
حجما  أصغر  أخرى  شالالت 
وهي باينا وسويتا وموجناالي 

وإلينجا وزيلي.

ويعتربها السياح تلك املنطقة 
الصور  اللتقاط  منوذجية 

التذكارية.

2- شالل جوزفني

بالصور..  أبرز الشـالالت فـي أسـرتاليا

شالالت ميال ميال

 Mt  « جبل  قاعدة  على  يقع 
أعلى   »bArtle Frere
يبلغ  والذي  كوينزالند،  جبال 
ارتفاعه 1622 مرتا يف منتزه 

ورونوران الوطين.
ويشهد شالل جوزفني هطول 
األمطار ألكثر من 250 يوما يف 
العام، وهو ما خيلق مكانا خالبا 
اللتقاط  رائعة  فرصة  ميثل 

الصور التذكارية.

الشالل بقربه املكاني  ويتميز 
من »كرينز« حيث ال يبعد إال 

مسافة ساعة واحدة باستخدام 
السباحة  ميكن  كما  السيارة، 
عن  يبعد  وال  الشالل،  أسفل 
موقف انتظار السيارات إال 5 

دقائق سريا على األقدام.

ويطل الشالل على 3 حبريات 
منفصلة.

3- شالل ناندرويا
 

شالل ناندرويا هو الثالث بني 
سلسلة عنقودية من الشالالت 
يف منطقة باملرستون القريب 

شالالت جوزفني

شالالت واليتشر وتشوباالشالالت ناندرويا

من منتزه وورومنوران الوطين، 
واليتشر  شاللي  وتضم 

وتشوباال.

لكن ناندرويا خيتلف يف مظهره 
تتسقاط  حيث  جريانه   عن 
املياه من الشجر بشكل فريد.

يأتي  للشالل  منظر  أفضل 
الغزيرة،  األمطار  أعقاب  يف 
لكنه يستحق الزيارة يف كافة 

األحوال.

4- شالال واليتشر وتشوباال

للشاللني  مجعنا  يف  لسبب 
أن  يتمثل  واحدة  خانة  يف 
من  يأتي  إليهما  الوصول 
خالل نفس الطريق سريا على  
األقدام، وهو قريب من طريق 
ويبعد  السريع،  باملرستون 
معسكر  شرق  كم   2 حوالي 

ختييم »هنريتا كريك«.

واليتشر شالل عريض ولذلك 
يبدو كما لو كان جيري بسرعة 

أبطأ.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف اسبوع

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

أن  خميفة  إحصائيات  كشفت 
أسرتاليا  يف  الصحية  الفجوة 
اتسعت  والفقراء  األغنياء  بني 

بشكل كبري.
تعيش  أن  يف  ترغب  هل 
أسرتاليا؟  يف  أطول  لسنوات 
البد أن تكون ثرًيا إذن،  حيث 
بوضوح  اإلحصائيات  تكشف 
زيادة هائلة يف الفجوة الصحية 

الطبقية.
الطبية  اجلمعية  رئيس  وقال 
مارموت  ماياكل  السري  العاملية 
تؤجج  اليت  العدالة  انعدام  إن 
املزيج  تقتل  الالمساواة 
واسع  بشكل  األشخاص  من 

النطاق.
خطاب  هامش  على  ذلك  جاء 

ملارموت جبامعة فليندرز.
حجم  أن  إىل  التقرير  وأشار 
الثروة اليت ميلكها األسرتاليون 
فاألشخاص  الصحة،  على  تؤثر 
الذين يعشون يف مناطق فقرية 
يعيشون  واقتصاديا  اجتماعيا 
من  أقل  أعوام   3 عام  بشكل 
الثرية،  األحياء  يقطنون  الذين 
إصابتهم  نسبة  تتضاعف  كما 

باألمراض املزمنة.
وعالوة على ذلك، تتجاوز نسبة 
وفاة  حلاالت  الفقراء  تعرض 
ضعف   1.8 جتنبها  ميكن  كان 

األغنياء.
من  بالرغم  أنه  التقرير  والحظ 
حدوث حتسن إمجالي يف بعض 

بسكان  اخلاصة  الصحة  جماالت 
أسرتاليا األصليني وسكان جزر 
اخنفاض  مثل  توريس  مضيق 
معدل التدخني، وتراجع معدالت 
متوسط  لكن  األطفالن  وفاة 
عمر األبورجينز ما زال يف حالة 

منخفضة مقارنة بغريهم.
األبورجينز  عمر  متوسط  وبلغ 
69.1 سنة للذكور، و73.7 سنة  
 10 حبوالي  أقل  وهو  لإلناث، 
سنوات من سكان أسرتاليا غري 

األصليني.
وكشف تقرير املعهد األسرتالي 
للصحة والرعاية االجتماعية عام 
2016 أن 56 % من األسرتاليني 
حتت  الصحية  حالتهم  تندرج  

مسمى ممتاز أو جيد جدا.
وباملقابل، أظهرت األرقام أن 50 
األقل من األسرتاليني  % على 
واحد  مزمن  مرض  من  يعانون 

على األقل.
عادات  أن  إىل  التقرير  ونوه  
وتعاطي  التدخني،  مثل  مثل، 
والنظام  مفرط،  بشكل  اخلمور 
ونقص  الفقري،  الغذائي 
الرياضة تساهم بشكل رئيسي 
من  العديد  وترية  زيادة  يف 

األمراض املزمنة.
عوامل أخرى مثل الدخل السنوي 
والبيئة  واإلسكان  والتعليم 
أيضا  تؤثر  والتوظيف  والنقل 

على الصحة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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سنوات أطول من الفقراء
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املاضية،  عاما  اخلمسني  خالل 
تغريت طبيعة وشكل الدين يف 
أسرتاليا على حنو دراماتيكي.

الفرتة  الدين خالل  ينحسر  مل 
زيادة  من  بالرغم  املذكورة 
ال  الذين  امللحدين  نسبة 

يعتنقون أي دين.

لديها  التغيريات  هذه  مثل 
السياسة  على  كبرية  عواقب 

االجتماعية والبحوث.
الدين هو احلديث الدائم الذي 
األخبار،  بؤرة  حوله  ترتكز 
األحداث،  يؤجج  أنه  ويبدو 
على  ويؤثر  والسياسيني 
القضايا  يف  التصويت  نسبة 

األخالقية.

عام  السكاني  التعداد  ويف 
أقل  أسرتاليا  أصبحت   ،2011
وأكثر تدينا يف نفس الوقت.

امللحدين  عدد  زاد  وبينما 
 ،%  22 إىل  أسرتاليا  يف 
يعتنقون  من  عدد  ارتفع  فقد 

األديان بشكل ملحوظ ايضا.

ورمبا أحد أسباب ذلك هو أن 
اختاروا  السكان  من   %  17
سؤال  على  اإلجابة  عدم  خيار 

الدين.

أكثر  بشكل  اإلحلاد  وانتشر 
الذين  الشباب،  بني  وضوحا 

يطلق عليهم جيل األلفية.
ففي تعداد 2011، أعلن حوالي 
الفئة  30 % من الشباب يف 
العمرية بني 25-34 عاما أنهم 
ملحدون ال يؤمنون بأي دين.

 اإلحلاد والتدين يصعدان بالوترية 
نفسها يف أسرتاليا

أن  بريطاني  حبث  وكشف 
يديرون  الشباب  من  العديد 
املنظمة  للمجتمعات  ظهورهم 
واليت  ديين،  أساس  على 
منح  يف  قادرة  غري  تبدو 
املستحق،  تقديرها  املرأة 
باألشخاص  االعرتاف  مثال  أو 

املثليني.
وال تقتصر النسبة على أسرتاليا 
تبلغ  بريطانيا،  ففي  فحسب، 
أبناء  يكتسب  أن  احتماالت 
الطابع  زوجني متدينني نفس 

من التدين 50 %.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

الدليل التجاري

 2017 نـيسان   22 Saturday 22  April 2017الـسبت 
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مـقاالت وتحقيقات
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شروط  دفرت  على  شركات   10 حنو  استحصلت 
على  عائمة  كهرباء  مولدات  وتشغيل  »استئجار 
ُيظهر  الكهرباء«.  بـ«بواخر  يعرف  ما  أو  املياه«، 
حامسة  خيارات  تّبنت  الدولة  أن  الشروط  دفرت 
)الفيول،  الكهرباء  إلنتاج  املستعمل  الوقود  جلهة 
العائمة  املوّلدات  وجلهة   ،)NG الطبيعي  والغاز 
على املياه )بواخر(، إال أن بعض الشركات تزعم 
أن لديها خيارات أرخص كلفة بنسبة ترتاوح بني 
25% و38%، وأكثر فعالية جلهة قدرة املولدات 
وتالؤمها مع البيئة، وتسّوق بدائلها بوصفها توّفر 
 5 على  دوالر  مليون   700 من  أكثر  اخلزينة  على 

سنوات.
مل تعد اخليارات حول طرق إنتاج الطاقة الكهربائية 
قطاع  سياسة  ورقة  إقرار  منذ  النقاش،  قيد 
استئجار  خيار  وتبّن   ،2010 عام  يف  الكهرباء 
الثقيل  أويل  الفيول  بواسطة  كهرباء  إنتاج  بواخر 
الرئيسة هلذا اخليار حينها،  )HFO(. كانت احلّجة 
فيها  جيرى  حمدودة  زمنية  لفرتة  حاجة  هناك  أن 
أمام  اجملال  إفساحًا يف  إضافية  كهرباء  استجرار 
الغاز  بواسطة  تعمل  دائمة  إنتاج  معامل  إنشاء 

.)LNG( املسال
لكن ما حصل هو أن الدولة فشلت يف إجناز اجلزء 
هذا  استمرار  فرض  ما  اإلنتاج،  معامل  من  األكرب 
اليوم  إليه  واللجوء  سنوات  لسبع  املؤقت  اخليار 
اخليار  هذا  ُطرح  إذ  أخرى.  سنوات  خلمس  جمددًا 
خّطة  ضمن  من  أخريًا  الوزراء  جملس  على  جمددًا 
إنقاذية لصيف 2017، أعدها وزير الطاقة ووافق 
الوزراء، مشرتطًا أن يكون تنفيذها  عليها جملس 
أي  اإلجراء،  املرعية  والقوانني  األصول  وفق 
العودة إىل جملس الوزراء يف كل مرحلة من مراحل 

التنفيذ.
اإلنتاج. سارع  خيارات  مسألة  اجلميع  هكذا جتاوز 
وزير الطاقة سيزار أبي خليل إىل إعالن استدراج 
عروض الستئجار البواخر، على أساس دفرت شروط 
مل ُيعرض على جملس الوزراء، وحيصر اخليار بطلب 
عروض لإلنتاج بواسطة البواخر العاملة على الفيول 
أويل الثقيل. ففي 3 نيسان اجلاري، أعلنت وزارة 
إلنتاج  بواخر  الستئجار  عروض  استدراج  الطاقة 
الطاقة الكهربائية بقدرة ترتاوح بني 800 ميغاوات 
املهتمة  الشركات  من  وطلبت  ميغاوات،  و1000 
يف  الوزارة  من  الشروط  دفرت  على  االستحصال 
وزارة  يف  الثاني  الطابق  يف   402 رقم  املكتب 
الطاقة )املعروف مبكتب الوزير(، وذلك يف مهلة 
الثانية  الساعة  نيسان   18 الثالثاء  نهار  أقصها 
عشرة ظهرًا، أي مهلة 15 يومًا لتقديم العروض. 
لكن ما حصل قبل يومني أن سيل األسئلة املوّجهة 
للوزارة بشأن اخليارات، فرض عليها تأجيل موعد 
أن  دون  من  إضافية  ملّدة شهر  العروض  تقديم 
يكون هناك إعالن واضح هلذا األمر، إال أنه تزامن 
مع »همسات« بني الشركات أن السبب يعود إىل 
قيام الشركة الرتكية »كارادينيز« صباح أول من 
إىل  وليس  غانا  إىل  كهرباء  باخرة  بإرسال  أمس 
جربان  اخلارجية  وزير  صّرح  قد  كان  كما  لبنان، 
أوضحت  مطلعة  أن مصادر  إال  أيام.  قبل  باسيل 
باتت  املذكورة  الشركة  لدى  بواخر   5 هناك  أن 
يف مراحل جتهيزها األخرية، وسيتم توجيهها إىل 

البلدان املتعاقدة معها، ومنها غانا وأندونيسيا.
يف هذا السياق، ظهر أن هذا اخليار قابل للنقاش، 
إذ أن بعض الشركات، اليت استحصلت على دفرت 
تنطوي  الطاقة،  لوزارة  أسئلة  وّجهت  الشروط، 
 ،)LPG( على إمكانية اإلنتاج بواسطة الغاز املنزلي
بنسبة تصل إىل 38% من كلفة  أرخص  باعتباره 
الفيول أويل الثقيل، وأنظف بيئيًا. غري أن وزير 
لشراء  إمكانية  ال  أن  اعتربوا  ومستشاريه  الطاقة 
ليس  أنه  إىل  تشري  اليت  القوانني  بسبب  الغاز 
خزانات على  الغاز من دون وجود  مسموحًا شراء 
الساحل اللبناني، وأن هذه اخلزانات غري متوافرة 
حاليًا بسبب استئجارها من شركة واحدة )نفتومار( 
اليت حتتكر استرياد الغاز املنزلي إىل لبنان. يزعم 
العارضون أن لديهم حلواًل للتخزين، إال أن وزير 
مقبولة.  غري  العروض  هذه  أن  على  أصّر  الطاقة 
لبنان  تأجري  الشركات  إحدى  املقابل، عرضت  يف 
املنزلي  الغاز  بواسطة  عاملة  توليد كهرباء  معامل 
من دون أن تكون عائمة، أي أن يوضع املعمل على 
أراٍض بالقرب من البحر وتتزّود بالغاز املنزلي من 
خزانات عائمة تنشئ على عاتق الشركة أو مباشرة 

عروض كثرية واملطلوب واحد: صراع املصاحل يتجّدد يف الكهرباء
محمد وهبة

من البواخر اليت تنقل هذه املادة، لكن النقاش يف 
هذه املسألة كان مرفوضًا أيضًا لألسباب السابقة 

نفسها.

ماذا يتضمن دفرت الشروط؟
نواب  كتلة  أن  املعلومات  تفيُد  حال،  أي  على 
األيام  خالل  ضغوطًا  مارست  اللبنانية  القوات 
األخرية من أجل سحب دفرت الشروط من التداول 
أثار  فيما  الوزراء،  جملس  على  عرضه  وإعادة 
ما  اجلميل،  النائب سامي  الكتائب،  حزب  رئيس 
اعتربه »تفصيل دفرت الشروط على قياس إحدى 
الشركات«، مشريًا يف مؤمتره الصحايف األخري إىل 
أن كل ما جرى يف استدارج العروض هو شطب 
اسم الشركة العارضة كي ال يقال إن اخلطة تقرتح 

إجراء تلزيم بالرتاضي.
الفنية  بالشروط  االلتزام  الشروط،  دفرت  يضع 
عنصرًا حمّددًا لفتح األسعار، على غرار دفرت شروط 
شركة  فيها  اسُتبعدت  اليت  امليكانيك،  مناقصة 
مطابقتها  عدم  بذريعة  عرضها  ُيفتح  ومل  جودة 
يطلب  اآلتي:  على  ينّص  وهو  الفنية،  للشروط 
من العارضني تقديم مولدات كهرباء يف موقعني؛ 
على  الزهراني،  والثاني يف  عمار  دير  األول يف 
زائد  ميغاوات   425 منهما  كّل  قدرة  تكون  أن 
املستعمل  الوقود  يكون  وأن   ،%10 ناقص  أو 
واملياه  الطاقة  وزارة  مسوؤلية  من  اإلنتاج  يف 
والتسليم  والكلفة  والكمية  املصدر  ذلك  يف  مبا 
والشحن والتأمني. كذلك، على املتعهد أن يقوم 
مدنية  إنشاءات  وأعمال  الكهربائي  الربط  بأعمال 
والصيانة.  التشغيل  إىل  باإلضافة  وخزانات… 
تقديم  الشروط  دفرت  يوجب  اخلربة  إىل  وبالنسبة 
مماثلني  مشروعني  يف  أعمال  عن  خربة  إفادة 
مكتملني وأن يكون املتعهد مسؤواًل عنهما مباشرة 
أو ضمن حتالف شركات، على أال تقل قدرة كل 
 5 - السنوات 3  مشروع عن 250 ميغاوات خالل 
عائمًا يف  معماًل  ويدير  ينشئ  أن  وعليه  األخرية. 
كل  يف  ميغاوات   400 عن  تقل  ال  بقدرة  لبنان 
تتوافر  ال  أنه  إىل  الشروط  دفرت  ويشري  موقع. 
مساحة جغرافية على اليابسة، فيما جيب أن تكون 
التجهيزات على الباخرة، مبا يشمل جتهيزات الربط 
مع شبكة 220 كيلوفلت. أما وحدة توليد الطاقة، 
فيجب أن تعمل بواسطة وقود الفيول أويل والغاز 
على  مبنية  عروض  وأي   ،)HFO, NG( الطبيعي 
وقود الديزل أو الفيول اخلفيف )LFO( لن ُتأخذ 
يف االعتبار. ومن املسؤوليات على عاتق املتعهد 
 )HFO( أن يكون لديه قدرة ختزينية للفيول أويل
أو للغاز املسال )LNG( من خالل خزانات عائمة على 
املياه، أو أن يقدم تقريرًا باخليارات األخرى وأن 
يضمن مالءمة مواصفات الفيول املعتمد للمولدات 
يذكر  الفنية  الشروط  ختام  اليت سيقدمها. ويف 
يطابقون  الذين  »املتعهدين  أن  الشروط  دفرت 
املواصفات املذكورة هم وحدهم الذين سينتقلون 

إىل مرحلة دراسة عروض األسعار«.

عروض بكلفة أقل ولكن غري مطابقة للشروط
تقول مصادر مطلعة، إن عشر شركات سحبت دفرت 
الشروط، وتسعًا منها زارت مواقع العمل. إال أنه 
كان الفتًا أن عددًا من الشركات زار وزير الطاقة 
سيزار أبي خليل أو مستشاريه، من أجل االعرتاض 
املهلة  الشروط جلهة  وردت يف دفرت  بنود  على 
القصرية لتقديم العروض والبالغة 15 يومًا، وعلى 
املستعمل  الوقود  بشأن  خياراتها  الدولة  حسم 
استئجار  على  اإلصرار  وعلى  الكهرباء،  إنتاج  يف 

مولدات عائمة على املياه، أي بواخر كهرباء.
من  عددًا  فإن  املتداولة،  املعطيات  وحبسب 
الشركات طلبت تعديل دفرت الشروط لتتمكن من 
زعمها.  حّد  على  كلفة«،  »أرخص  عروض  تقديم 
لبنان  يف  ميّثلها  اليت   APR ENERGy شركة 
جزئيًا  مملوكة  أمريكية  شركة  وهي  وردة،  عزام 
جنرال  مع شركة  وتتعاون  األمريكية  احلكومة  من 
الكرتيك، عرضت على وزارة الطاقة إنشاء معملني 
بقدرة تصل إىل 1000  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 
ميغاوات، يتم إنشاؤهما على اليابسة بالقرب من 
اليت  املواصفات  والزهراني.  عمار  دير  معملي 
قّدمها وردة عن املعملني، أنهما يولدان الكهرباء 
تزويدهما  وميكن   )LPG( املنزلي  الغاز  بواسطة 
بالكميات املطلوبة من خالل خزانات عائمة تتمركز 

على  قادرة  وهي  البحر  على  املعمل  مواجهة  يف 
املنزلي من  الغاز  املطلوبة من  الكميات  استقبال 
بواخر الغاز، وذلك باالستناد إىل استدراج العروض 
البواخر  لتزويد  عائمة  خزانات  إنشاء  على  يوافق 
الشركة  عرض  وحبسب  الثقيل.  أويل  بالفيول 
الذي نوقش شفهيًا مع وزير الطاقة، فإن كلفة 
إنتاج كل كيلوات ساعة بواسطة الغاز املنزلي هي 
أقل من كلفة إنتاجها بواسطة البواخر العاملة على 
الفيول بنسبة ترتاوح بني 25% و30%، أي أقل 
مليون  و565  دوالر  مليون   471 بني  يرتاوح  مبا 
دوالر من كلفة بواخر الفيول املقدرة حبسب خّطة 

وزير الطاقة بنحو 1,886 مليار دوالر.
أما الشركة الثانية اليت طلبت تعديالت على دفرت 
الشروط، فهي شركة F.P.S النروجية اليت ميّثلها 
يف لبنان غسان اهلرب. عرضت هذه الشركة على 
كهربائية  طاقة  توليد  بواخر  تأجري  الطاقة  وزير 
وجود  عرضها  ويتضمن  املنزلي.  الغاز  بواسطة 
خزانات غاز على منت الباخرة تكفي لتشغيل املعامل 
ملّدة تصل إىل 45 يومًا، وهي قادرة على استقبال 
الكميات من البواخر اليت تطوف يف البحر املتوسط 
لتوزيعه على خمتلف البلدان. أما كلفة إنتاج كل 
كيلوات ساعة بهذه التقنية فهي أرخص من كلفة 
إنتاجه بواسطة الفيول أويل بنسبة 38%، أي أقل 

بنحو 716 مليون دوالر.

ملاذا اإلصرار على الوقود الثقيل؟
الكلفة صحيحة،  حول  الشركات  مزاعم  كانت  إذا 
فلماذا تتمّسك الدولة خبيار اإلنتاج بواسطة الفيول 
أويل، وأن تكون هي املسؤولة عن شرائه وتزويد 
املعامل به؟ وملاذا تتمّسك وزارة الطاقة بأن تكون 
مولدات  هي  مؤقتًا،  ستستأجرها  اليت  املولدات 
على  مبنية  شروط  وضع  ممكنًا  يكن  أمل  عائمة؟ 

خيارات خمتلفة؟
يقول خرباء يف جمال توليد الطاقة الكهربائية، إن 
عضويًا  مرتبطة  الكهرباء  إلنتاج  اإلمجالية  الكلفة 
بقّوة احلرق الذي يوّفره نوع الوقود املستعمل يف 
كيلوات  كل  إنتاج  كلفة  جيعل  ما  وهذا  املعمل، 

ساعة مرتبطة عضويًا بعنصرين:
ــ العنصر األول هو نوع الوقود املستعمل إلنتاج 
املتحركة  الكلفة  ميّثل  وهو  الكهربائية،  الطاقة 
الغاز  من  آخر  نوع  أيَّ  أو  أويل  فيول  كان  سواء 
الطبيعي(.  الغاز  املسال،  الغاز  املنزلي،  )الغاز 
اإلنتاج  معامل  يف  حاليًا  املستخدم  الوقود  نوع 
سواء تلك اململوكة من مؤسسة كهرباء لبنان يف 
الذوق واجلية ودير عمار والزهراني، أو املستأجرة 
الرتكية  كارادينيز  شركة  من  الباخرتني  بواسطة 
واللتني ترسوان يف الذوق والزهراني، هو الفيول 
أويل الثقيل الذي تشرتيه الدولة اللبنانية بواسطة 

عقود من دولة لدولة من اجلزائر والكويت.
من  طن  مليون   2,5 حنو  الدولة  تشرتي  سنويًا 
الفيول أويل من أجل تشغيل معامل اإلنتاج بكلفة 
األسعار  وفق  دوالر،  مليون   900 بلغت  وسطية 

احلالية لطن الفيول البالغ 360 دوالرًا.
مشكلة الفيول أويل الثقيل، أن العقد احلالي مع 

 )مروان بو حيدر(

سوناطراك والكويت ينّفذ بطريقة ملتبسة ما جيعل 
شركة واحدة يف لبنان حتتكر استرياد هذه املادة، 
املشتقات  مستوردي  من  واسعة  شكوك  وهناك 
النفطية، أن هذه الشركة حتصل على سعر النقل 
مضاعفًا، وقد أثار هذه النقطة بالتحديد مستشاُر 
رئيس احلكومة السابق شادي كرم يف اجتماع ُعقد 
يف وزارة الطاقة حبضور الوزير احلالي يوم كان 
وحبسب  نظريان.  أرتور  الطاقة  لوزير  مستشارًا 
النفطية،  املشتقات  استرياد  يف  عاملة  مصادر 
فإن الدولة تدفع 12 دوالرًا إضافيًا لكل طن فيول 
تشرتيه بواسطة هذه العقود عرب الشركة اململوكة 
من لبنانيني. لذا، مثة من يتمّسك بهذا العقد، ومثة 
قّوة  بأن  علمًا  املعادلة  من  الغاز  إخراج  يريد  من 
احلرق يف املعمل تزيد بنسبة تفوق 40% عن قّوة 

حرق الفيول أويل الثقيل.
املولدات  تشغيل  بكلفة  يتعلق  الثاني  العنصر  ــ 
هذه  اليابسة.  على  أو  البواخر  على  كانت  سواء 
املولدات  صيانة  تشمل  وهي  ثابتة  هي  الكلفة 
واالستهالك الذاتي. تّدعي الشركات اليت تطالب 
املنزلي،  الغاز  على  معامل  برتكيب  هلا  بالسماح 
كلفة  من  بكثري  أقل  مولداتها  صيانة  كلفة  أن 
املولدات العاملة على الفيول أويل، وبالتالي فإن 
هذا األمر يسمح للدولة بالتفاوض على سعر أقل، 
فضاًل عن أن مسألة االستهالك الذاتي للمولدات 
أمر جيب أن يقرتن أيضًا مبّدة االستعمال، أي أنه 
على  التفاوض  إعادة  تشرتط  أن  الدولة  بإمكان 
املعامل،  تشغيل  من  سنوات  ثالث  بعد  السعر 
وباإلمكان االشرتاط أن تكون التعرفة تنازلية، أي 
تشغيل  على  الزمن  تقدم  مع  تزامنًا  تنخفض  أن 
املعمل. أي تسعري للكلفة الثابتة على أساس فرتة 
على  التسعري  مع  مقارنة  مرتفعًا  سيكون  قصرية 
املدى املتوسط، وهذا ما مل يأخذه دفرت الشروط 
يف االعتبار، بدليل أن العقد مع شركة كارادينيز 
اليت تؤجر لبنان باخرتي كهرباء مل يلحظ هذا األمر، 
فجرى التجديد للباخرتني باألسعار القدمية نفسها، 
فيما تراجع عمر املعمل مخس سنوات على األقل 
وباتت كفاءته أقل مستوى مما كان عليه يف يومه 

األول.

ما املطلوب؟
دون  حائاًل  وصراعاتها  املصاحل  تقف  جمددًا، 
الكهرباء  أزمة  واضحة ملعاجلة  رؤية  إىل  الوصول 
املزمنة والطويلة. ال شك بأن هناك حاجة الستجرار 
ولكن  جدًا،  القصري  املدى  على  إضافية  كهرباء 
من  الواضح  كلفة.  وبأي  هدف  أي  حتقيق  بغية 
التجربة القائمة أن احللول الرتقيعية تعّمق األزمة 
وتزيد الكلفة فيما املطلوب واضح: برامج استثمار 
للدولة تعيد بناء الطاقة اإلنتاجية الكهربائية اليت 
حيتاج إليها لبنان اآلن ويف املستقبل. ليس يف 
الذين  هم  الالعبني  ولكن  »حزورة«،  أي  ذلك 
يضيفون الغموض إىل املسألة كلها. »مرتا، مرتا 
انت تهتمني بأمور كثرية واملطلوب واحد«، وهو 
ال  الالعبني  حسابات  على  العامة  املصلحة  تغليب 

العكس.
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مقاالت وتحقيقات

توحي  اليت  املؤشرات  هي  قليلة 
بأّن احلرب الكاملة تقرتب من شبه 
يتصاعد  التوتر  الكورية.  اجلزيرة 
بقوة، لكن إدارة ترامب اليت حتتاج 
إىل الصني يف سعيها إلجياد حل، 
نفسه،  الوقت  يف  بكني  وتستفز 
لسيناريوات  جاهزة  غري  تبدو 
»الطوارئ«. أما بيونغ يانغ، فهي 
»مستعدة« لكل االحتماالت، يف ظل 
تعاون صيين ــ روسي غري معلن، 
يقّدم هلا ما أمكن من احلماية، يف 
مشهد عام يشري، يف أقل تقدير، 
إىل أّن واشنطن باتت معنية أكثر 
مّما مضى بتثبيت حضورها هناك.

املاضيني  اليومني  يف  تسارعت 
دينامية املشهد الدبلوماسي اخلاص 
بـ«أزمة كوريا الشمالية«، يف وقت 
خطوة  املتحدة  الواليات  فيه  خطت 
جدية عرب إعالن نائب رئيسها مايك 
عزم  اجلنوبية،  كوريا  من  بانس، 
»ثاد«،  منظومة  نشر  على  بالده 

حـرب تـرامـب ضـد بيـونـغ يـانـغ... تـبتعد؟
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أّن  رأت  األمريكية  الصحيفة  افتتاحية  فإّن  نفسه،  السياق  يف 
واشنطن  بني  العالقات  كما  آسيا،  يف  واألمن  »السالم  مسألة 
وبكني، تعتمدان كثريًا على كيفية إدارة ترامب والرئيس الصيين 
شي جني بينغ، بنحو ثنائي، التهديد الكوري«، داعية ترامب إىل 
زيادة  إىل  إضافة  أحاديثه،  يف  متهور  وغري  »حازمًا،  يكون  أن 

العقوبات وإجياد سبيل لدفع كوريا الشمالية حنو املفاوضات«.
التواصل مع الصني يف هذه األزمة، وهي ما كرره  الدعوة إىل 

حّذر بنس، بيونغ يانغ، من اختبار »حزم« دونالد ترامب )أ ف ب(

فإّن  أيضًا،  هناك.  األمريكي  االنتشار  ملراقبة  تتعاونان  وروسيا 
زيارة نائب الرئيس األمريكي، وهي األوىل له لكوريا اجلنوبية، 
إضافة  وإندونيسيا  اليابان  تشمل  آسيوية  جولة  ضمن  وتأتي 
صاروخية  جتربة  إخفاق  عن  قيل  ما  غداة  تأتي  أوسرتاليا،  إىل 
لكوريا الشمالية، وقد رأى البعض يف اإلعالم الغربي، على غرار 
»نيويورك تاميز«، أّن سبب »اإلخفاق« قد يكون »هجومًا إلكرتونيًا 

نفذته الواليات املتحدة«.
سارعت  الكورية،  اجلزيرة  شبه  التوتر يف  حدة  على  مؤشر  ويف 
موسكو عرب وزير خارجيتها سريغي الفروف، إىل إعالن أنها تأمل 
مشكلة  لتسوية  »أحادي«  بنحو  تتحرك  أال  املتحدة  الواليات  من 
يف  الفروف  وقال  والنووي.  البالسيت  الشمالية  كوريا  برناجمي 
مانكور  السنغالي  نظريه  مع  موسكو  يف  مشرتك  صحايف  مؤمتر 
ندياي: »آمل أال تكون هناك خطوات أحادية كاليت شهدناها أخريًا 
يف سوريا«. وتابع قائاًل: »ال نقبل مبغامرات بيونغ يانغ النووية 
يعين  ال  ذلك  لكن  املتحدة،  األمم  لقرارات  املخالفة  والبالستية 
أّن من املمكن انطالقًا من هنا انتهاك القانون الدولي باستخدام 
القوة« ضدها. وتعقيبًا على إعالن مايك بنس، قال الفروف، وفق 
ما نقلت »فرانس برس«: »إن كان يرتتب تفسري هذا التصريح 
أحادي... فعندها سيكون  بنحو  القوة  باستخدام  أنه تهديد  على 
هذا حتمًا طريقًا خطريًا«. وأعرب عن أمله يف أن تلتزم واشنطن 
الرئيس دونالد ترامب مرارًا يف خالل احلملة  أعلنه  الذي  »اخلط 

االنتخابية«.
ويف موسكو أيضًا، دعا املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف، 
مجيع األطراف إىل »ضبط النفس« من أجل »جتنب أي عمل ميكن 
اعتباره استفزازًا«، داعيًا إىل »مواصلة اجلهود الدولية« لتسوية 

األزمة.
ويبدو أّن دينامية »األزمة الكورية« تتسارع يف وقت تربز يف خالله 
عسكرية  لضربة  التحضري  طور  »يف  واشنطن  أّن  على  مؤشرات 
ضد بيونغ يانغ«، وفق صحيفة »غلوبال تاميز« الصينية. إال أّن 
الصحيفة املعروفة بقربها من توجهات مؤسسات احلكم الصينية، 
رّجحت يف افتتاحيتها، أّن سيناريو كهذا قد ال يكون قريبًا »أواًل، 
اجلنوبية  جارتها  من  عسكريًا  االنتقام  إىل  يانغ  بيونغ  يدفع  ألنه 
سيول، )إىل جانب أنه بالنظر إىل( التعقيدات يف املنطقة، فإّن 

إدارة ترامب ليست مستعدة متامًا )حلاالت( الطوارئ«.
وعقب تطورات األيام األخرية، رأت الصحيفة أّن »الكرة أصبحت 
اآلن يف ملعب ترامب... بعدما كانت ليومني يف ملعب كيم جونغ 
أون«. ويف ما يشبه الرسالة إىل سلطات بيونغ يانغ، ويف ما يبدو 
أنه يعكس حذر السلطات الصينية إزاء التطورات اإلقليمية، قالت 
أنها  تعتقد  أن  يانغ  »بيونغ  على  إّنه ال جيب  الصحيفة  افتتاحية 
جنحت جمددًا يف كسر ضغط اجملتمع الدولي، إذ إنها إذا استمرت 
يف سياستها، فإّن عقوبات اجملتمع الدولي ستكون أكثر صرامة، 
فيما ستفكر الواليات املتحدة جديًا بتوجيه ضربات عسكرية إليها؛ 

إذا انطلق الصراع، فإّن بيونغ يانغ ستكون أكثر املعانني«.
احلذر الصيين والروسي حيال التطورات، كانت تقابله يف الصحف 
األمريكية دعوات إلدارة ترامب للعمل مع الصني يف هذه األزمة. 
»لدى  أّن  تاميز«  »نيويورك  يف  بريليز  جلاين  تقرير  اعترب  وقد 
ترامب ثالثة خيارات رئيسية: توجيهه ضربة عسكرية قد تؤدي إىل 
إشعال حرب كاملة؛ الضغط على الصني لفرض عقوبات أقسى 
بهدف إقناع كوريا الشمالية بتغيري مسارها، وهي مقاربة أثبتت 
فشلها يف عهد اوباما؛ التوصل إىل اتفاق يتطلب تنازالت جدية، 

لكن دون ضمانات بأّن بيونغ يانغ ستلتزم تعهداتها«.

عرضت بيونغ يانغ، للمرة األوىل، صواريخ باليستية تُطلق من غواصات )أ ف ب(

وبالتالي عدم اإلنصات إىل الرفض الصيين هلذا األمر، ما يشري 
إىل أّن واشنطن تتجه، خبالف تصرحيات دونالد ترامب االنتخابية، 
حنو تعزيز أمن حلفائها اإلقليميني يف منطقة قد تكون مقبلة على 

تصاعد التوتر بني واشنطن وبيونغ يانغ.
وضمن مسار التصعيد الذي تنتهجه اإلدارة األمريكية ضد كوريا 
الشمالية، حّذر نائب الرئيس األمريكي مايك بنس، بيونغ يانغ من 
اختبار »حزم« الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن »مجيع اخليارات 
وتزامن  والنووي.  الصاروخي  ملفيها  مع  التعاطي  مطروحة« يف 
)بالوكالة(  اجلنوبي  الكوري  الرئيس  إعالن  مع  األمريكي  التحذير 
هوانغ كيو اهن، من أن بالده اتفقت مع الواليات املتحدة على 

نشر مبكر ملنظومة »ثاد الدفاعية«.
الذي يشغل  أكد هوانغ  ويف مؤمتر صحايف مشرتك يف سيول، 
كذلك منصب رئيس وزراء كوريا اجلنوبية، االتفاق »على تعزيز 
جاهزية التحالف بني مجهورية كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة مبا 
يتناسب مع التهديدات اليت متثلها كوريا الشمالية، وذلك عرب نشر 

سريع ملنظومة ثاد«.
املشاركة يف  على  الدولي  اجملتمع  بنس  مايك  حّض  جهته،  من 
مطالبة كوريا الشمالية بإنهاء براجمها النووية والصاروخية، وأعرب 
بعد زيارته املنطقة املنزوعة السالح الفاصلة بني الكوريتني، عن 
أمله يف الوصول »إىل هدف )نزع سالح الشمالية النووي( بالطرق 
السلمية«، مستدركًا بأّن »مجيع اخليارات مطروحة على الطاولة«.

يف  شارك  قد  كان  أمريكي  عسكري  ابن  وهو  بنس،  وأضاف   
فقط،  املاضيني  األسبوعني  خالل  »يف  أنه  الكوريتني«،  »حرب 
شهد العامل قوة وحزم رئيسنا اجلديد من خالل حتركاته يف سوريا 
الشمالية أن  »من االفضل لكوريا  أن  وافغانستان«، مشريًا إىل 
ال ختترب حزمه أو عزم القوات املسلحة للواليات املتحدة يف هذه 

املنطقة«.
»الصرب  حقبة  أّن  األمريكي  الرئيس  نائب  أعلن  السياق،  ويف 
االسرتاتيجي« الذي اتبعته بالده على مدى »عقدين من الزمن« يف 
تعاطيها مع كوريا الشمالية قد انتهت، متهمًا بيونغ يانغ »بالرد مع 
انفتاحنا عليها خبداع متعمد، ووعود مل ُيوَف بها واختبارات نووية 
وصاروخية«. وأشار إىل أن الواليات املتحدة اليت تنشر 28500 
جندي يف كوريا اجلنوبية، »ستهزم أي هجوم، وسنرد بشكل ساحق 
وفعال على أي استخدام ألسلحة تقليدية أو نووية«. ويف إشارة 
إىل منظومة »ثاد«، قال إّن »من املشجع رؤية الصني تلتزم هذه 
اإلجراءات )ضد بيونغ يانغ(، لكن الواليات املتحدة قلقة من انتقام 
الصني اقتصاديًا من كوريا اجلنوبية بسبب اختاذها خطوات مناسبة 

للدفاع عن نفسها«.
وترفض الصني بشدة نشر املنظومة األمريكية يف كوريا اجلنوبية، 
ويف  الدفاعية.  أجهزتها  على  التجسس  بإمكانها  أّن  اعتبار  على 
أول رد فعل صيين على اإلعالن األمريكي ــ الكوري اجلنوبي، عرب 
املتحدث باسم اخلارجية الصينية لو كانغ، عن معارضة بالده لنشر 
املنظومة، وذلك يف إفادة صحافية مقتضبة، وحّث كل األطراف 

على العمل معًا يف سبيل »إرساء السالم واالستقرار باملنطقة«.
للمرة  يانغ،  بيونغ  عرض  من  يومني  بعد  التطورات  هذه  وتأتي 
 )2- سونغ  بوكوك  طراز  طراز  )من  باليستية  صواريخ  األوىل، 
ُتطلق من غواصات، وتبع ذلك عرض عسكري ضخم يف العاصمة 
ملناسبة االحتفال بذكرى مرور 105 أعوام على ميالد األب املؤسس 
للجمهورية. وجرى العرض العسكري يف وقت تتمركز فيه جمموعة 
الكورية،  قتالية أمريكية تضم حاملة طائرات قبالة شبه اجلزيرة 
فيما قالت معلومات صحافية يف »إندبندنت« الربيطانية إّن الصني 

يف  السابق  األمريكي  املفاوض 
ريتشاردسون،  بيل  امللف،  هذا 
تضم  مفاوضات  إىل  حتى  داعيًا 
الرئيس  أّن  يبدو  اليابان،  أيضًا 
أهميتها،  يدرك  أصبح  األمريكي 
إذ تساءل يف تغريدة عرب »تويرت« 

االحد املاضي: »ملاذا أصف الصني بأنها تتالعب بالعملة، وهي 
ما  سنرى  الشمالية؟  كوريا  مبشكلة  يتعلق  ما  يف  معنا  تعمل 

حيدث«.
التعامل مع الصني يف هذا امللف، يبدو أنه أصبح جيد صداه ضمن 
اإلدارة األمريكية أيضًا. فمستشار األمن القومي اجلنرال هربرت 
راهنًا،  األبيض  البيت  يبدو رجاًل قويًا يف  الذي  ماكماسرت، وهو 
أعرب  عن اعتقاده أن »هناك إمجاعًا عامليًا اآلن، يشمل الصينيني 
يستمر«،  أن  ميكن  ال  الوضع  هذا  أن  على  الصينية،  والقيادة 
مضيفًا يف حوار يف مقابلة مع قناة »ايه بي سي« األمريكية من 
أفغانستان حيث جيري زيارة هناك، أّن »هناك إمجاعًا فعليًا بني 
الرئيس وحلفائنا األساسيني يف املنطقة، خصوصًا اليابان وكوريا 
اجلنوبية، وكذلك القادة الصينيني، على القول إن هذه املشكلة 
بلغت نقطة حرجة... وبالتالي، حان الوقت لنتخذ مجيع اخلطوات 
السلمية«.  بالطرق  األزمة  العسكري حلل هذه  املمكنة غري اخليار 
برغم ذلك، صّرح ماكماسرت بأّن ترامب أصدر توجيهاته للمسؤولني 
يف اجليش واالستخبارات والدبلوماسيني األمريكيني بأن يقّدموا 
له خيارات »بالتنسيق مع احللفاء يف املنطقة ومن بينهم الصني«، 
ميكن استخدامها »يف حال رفض نظام كوريا الشمالية التخلي عن 

برناجمه النووي«. 
وبينما وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأنه »يشكل 
تهديدًا جلميع سكان املنطقة والعامل«، إال أّنه أشار إىل أّن ترامب 

»يستطيع اختاذ قرارات صعبة بسهولة«.
هذه األجواء اليت تشري إىل احتمال تقّرب واشنطن من بكني للتعاون 
يف هذا امللف، عززه أيضًا االتصال الذي جرى االحد املاضي، بني 
وزير اخلارجية الصيين يانغ جيه تشي، ونظريه األمريكي ريكس 
تيلرسون، فيما خرقه أمس، حديث قناة »بلومربغ« التلفزيونية عن 
أّن بيونغ يانغ مل ترد هذا الشهر على طلبات دبلوماسيني صينيني 
نظرائهم  مع  اجتماعات  لعقد  اخلارجية،  وزير  بينهم  من  كبار، 
الكوريني الشماليني. لكن جبميع األحوال، ال بد من اإلشارة إىل 
أّن »التقرب« الذي تشري إليه واشنطن، يبقى بدرجة أوىل رهن 
رد مستوى الفعل الصيين على اإلعالن األمريكي عن نشر منظومة 

»ثاد«.
يف مقابل كل ذلك، كررت بيونغ يانغ موقفها مساء أمس، عرب ممثلها 
يف األمم املتحدة كيم إين ريونغ، الذي قال يف مؤمتر صحايف: 
فإن  العسكري...  العمل  واختارت  املتحدة  الواليات  »إذا جترأت 

كوريا الشمالية مستعدة للرد على أي شكل من أشكال احلرب«.

بيونغ يانغ: إذا تجرّأت 
واشنطن واختارت 

العمل العسكري، فإننا 
مستعدون

»االخبار«
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مــقاالت وتــحقيقات

بات االخنراط العسكري األمريكي 
اجلنوب  يف  ملموسًا  والربيطاني 
ذريعة  أن  خصوصًا  السوري، 
يف  »داعش«  تنظيم  حماربة 
وخطط  جاهزة،  الريموك  حوض 
الشمال  يف  والفدرلة  التقسيم 

صارت منوذجًا!
جبهات  على  نسيب  هدوء  بعد 
الّشمال  مع  مقارنة  اجلنوب 
درعا  حمافظة  تنتظر  السوري، 
يف  قاسية  عسكرية  معارك 
املقبل من األيام، يف ظّل العمل 
املتسارع  األمريكي  ـــ  األردني 
»املنطقة  يسّمى  ما  لفرض 
اآلمنة« بذريعة حماربة »داعش«، 
وتهيئة اجلنوب النتزاعه »إداريًا« 

من كنف الدولة السورية.
األردني  ــ  األمريكي  فالتدّخل 
املثّلث  حدود  عند  يتوّقف  لن 
ــ  العراقي  ــ  السوري  احلدودي 
التنف  انطالقًا من معرب  األردني 
احلدود  طول  على  وامتدادًا 
إىل  وصواًل  السورية،  العراقية 
مدينيت البوكمال وامليادين. بل 

األمـريكيـون والـربيطانيـون فـي درعـا
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عن  املعلومات  هو  األبرز،  التطّور  أن  إاّل  »داعش«.  ضّد  املقبلة 
والربيطانيني،  األمريكيني  املستشارين  من  وفد  من  أكثر  قيام 
أّوهلا يف  جبوالت داخل األراضي السورية خالل األسبوع املاضي، 
حميط مدينة درعا. وحبسب شهود عيان ومصادر أمنية يف اجلنوب، 
فإن املستشارين الربيطانيني واألمريكيني قاموا باستطالع خطوط 
مدينة بصرى  بزيارة  أخنل غرب درعا، وكذلك  مدينة  التماس يف 
أمنية  مصادر  وتقول  درعا(.  )شرق  السويداء  غرب  جنوب  الشام 
إن »القوات األمريكية والربيطانية عادة ال تقوم بإدخال مستشارين 
قّوة  تضمن  كانت  إذا  إاّل  اخلطورة،  بهذه  مناطق  إىل  عسكريني 
ووالء اجلماعات اليت تعاونها، مبا يف ذلك جبهة النصرة اليت متلك 
املستشارون«.  استطلعها  اليت  املناطق  غالبية  يف  قوّيًا  حضورًا 
أمريكية  وبالتوازي، جرى احلديث يف األسبوع املاضي عن حشود 
وأردنية على احلدود السورية ـــ األدرنية قرب خمّيم الركبان ومعرب 
التنف )هدفها حبسب إعالم املعارضة التوجه حنو البوكمال(، إاّل أن 
عملية التحشيد األخطر، ُرصدت يف مدينة املفرق األردنية )املواجهة 
ملدينة درعا( آلليات عسكرية أمريكية وأردنية وبريطانية، من دون 
أن تظهر تعزيزات أخرى يف مقابل منطقة حوض الريموك، فضاًل 
حرس  من  إضافية  وقوات  مدفعية  بطاريات  األردنيني  نشر  عن 
احلدود وكامريات مراقبة وأجهزة رصد واالستخدام الدائم للطائرات 
املسرية ملراقبة احلركة األرضية. وعلمت »األخبار« أن األمريكيني 
استقدموا آليات عسكرية مستعملة من إيطاليا إىل األردن، خصيصًا 

للمشاركة يف معركة اجلنوب السوري.
وليس واضحًا بعد، كيفية تعاطي القوات األمريكية واألردنية مع 
قوات اجليش السوري القريبة يف مدينة درعا وقرب مدينة بصرى 
الشام، أو أفق العملية العسكرية املزمع البدء بها ضّد »داعش« 
تتّضح ردود  ج هلا. وكذلك مل  ُيروَّ اليت  اآلمنة«  »املنطقة  وحدود 
فعل اجليش السوري وحلفائه، خصوصًا يف ظّل املعارك العنيفة اليت 
تدور بني اجليش ومسلحي »النصرة« وفصائل »اجلبهة اجلنوبية« 
عسكريني  مستشارين  ووجود  درعا،  مدينة  يف  املنشية  حي  يف 
روس إىل جانب اجليش ومساهمة الطريان الروسي يف دعم قوات 

اجليش السوري لرّد هجومات املعارضة.

»وثيقة العهد« وتقسيم حوران!

مع بدء احلديث األمريكي عن املناطق اآلمنة يف اجلنوب السوري، 
ي »وثيقة العهد« بهدف وضع »دستور جديد  خرج إىل العلن ما ُسّ
حلوران« متهيدًا للفدرالية. وتشري الوثيقة اليت أشرف على صياغتها 
رئيس تيار »قمح« هيثم مّناع وخالد حماميد ووليد الزعيب )انسحب 
ضرورة  إىل  احلورانية،  الشخصيات  من  عدد  مع  بالتشاور  الحقًا( 
يف  احلاصل  األمين  التفّلت  بذريعة  حلوران  جديد  دستور  وضع 
املناطق اليت تسيطر عليها املعارضة، على أن يقوم بالتنفيذ املدعو 
معن عبد السالم من قبل غرفة »املوك« وقائد »فرقة شباب السّنة« 
أمحد العودة، والعميد املنشّق إبراهيم اجلباوي الذي يولي األردنيون 
اهتمامًا كبريًا بدوره. غري أن جمموعة كبرية من الوجهاء واإلعالمي 
إبراهيم الصمادي، قادوا حركة اعرتاض على الوثيقة، وُجع حواىل 
300 توقيع من وجهاء حوران جتمع على رفض تقسيم سوريا وأي 
صيغة فدرالية متّهد للتقسيم، وكذلك ما تقوم به قوات »قسد«، 

فراس الشويف

بات االنخراط العسكري األمريكي والربيطاني ملموسًا يف جنوب 
سوريا بذريعة محاربة »داعش« )أ ف ب(

ورفض أي وجود عسكري أجنيب على األراضي السورية من أي جهة 
كانت. وحبسب املعلومات، فإن الداعمني لوثيقة مّناع تقّلصوا إىل 

حواىل 47 شخصّية، فيما مل تتمّكن »األخبار« من التواصل معه.\

»جيش لحد« جديد

ال ميكن إغفال الدور اإلسرائيلي، يف ما يسّمى »املنطقة العازلة« 
اجلنوب  قضم  يف  واألمريكيني  األردنيني  جانب  إىل  واإلسهامة 
معارك  يف  املشاركة  وكذلك  »داعش«،  حماربة  بذريعة  السوري 
حوض الريموك »يف الظّل«. إذ تتابع قوات خاصة إسرائيلية عن 
جلمع  املسرّية  الطائرات  وتستخدم  الريموك،  حوض  منطقة  قرب 
املعلومات. إاّل أن النشاط املستجد جليش االحتالل يتمّثل يف قيام 
على  جديد  حلد«  »جيش  تشكيل  مباشرة يف  وبطريقة  استخباراته 
كان  كما  وليس  القنيطرة،  يف  املسّلحة  اجلماعات  بعض  أنقاض 
من  »األخبار«  وعلمت  موجودة.  فصائل  استثمار  سابقًا يف  احلال 
أكثر من مصدر يف القنيطرة، أن إسرائيل تقود تشكيل ما يسّمى 
»فرسان اجلوالن« بقيادة املدعو أمحد خميرب اخلطيب امللّقب بـ«أبو 
بلدة  من  اخلطيب  حممد  املدعو  غري  وهو  مسحرة،  بلدة  من  أسد« 
كناكر، امللّقب بـ«كلينتون« قائد ما يسّمى »ألوية الفرقان« الذي 
»أمان«.  اإلسرائيلية  العسكرية  املخابرات  أخرى لشعبة  ذراعًا  يعّد 
مقاتل،   1200 حنو  إىل  اللواء  تعداد  وصل  املعلومات،  وحبسب 
والقنيطرة،  درعا  وقرى  الصخر  ونبع  اخلشب  جباثا  مسلحو  بينهم 
لرية  ألف  و65  أمريكي  دوالر   100 بني  تراوح  رواتب  يتقاضون 
جرت  املاضية،  األسابيع  ويف  أخرى.  عينية  ومساعدات  سورية، 
القحطانية  اجلوالن« يف  و«فرسان  »النصرة«  بني  عّدة  مناوشات 
حركة  بتوّسع  »النصرة«  استشعار  بعد  املهّدمة،  القنيطرة  ومدينة 

اخلطيب.

»داعش« يرفع رواتبه!
على الرغم من استثمار »داعش« توّسعه يف حوض الريموك إعالمّيًا، 
بعد  جديدة  أعباء  التنظيم  على  وضع  امليداني  »التضّخم«  أن  إاّل 
اتساع رقعة سيطرته، وعدم متكنه من جتنيد مقاتلني جدد. ويسود 
جدٌل كبري داخل التنظيم حول اسرتاتيجية املواجهة املقبلة يف حوض 
الريموك، بني من يقول بضرورة االحنسار إىل املواقع القدمية اليت 
ُتسهم اجلغرافيا الوعرة يف محايتها، وبني من خيطط لزيادة التوّسع، 
مبا مينح ذريعة للتدخل األمريكي واألردني. وأخذت اخلالفات منحًى 
مسلحًا قبل يومني، حيث وقعت اشتباكات بني مسلحني من بقايا 
التنظيم أدت إىل مقتل عنصرين يف  »حركة املثّنى« وآخرين يف 
بلدة جلنّي. كذلك قام التنظيم األسبوع املاضي بتخريج دورة جديدة 
لنحو 75 مقاتاًل انغماسيًا وانتحاريًا، ال يتعّدى عمر الواحد منهم 14 
عامًا استعدادًا للمعركة املقبلة. ويبقى السؤال يف القدرات املالية 
العالية اليت ال يزال يتمّتع بها التنظيم، على الرغم مّما حيكى عن 
خالد  »جيش  أن  »األخبار«  علمت  إذ  الريموك،  حوض  حصاره يف 
بن الوليد« تأخر يف دفع الرواتب لشهر نيسان حنو عشرة أيام، 
إاّل أنه دفع »زودة« على الرواتب لعناصره، مبا ميكن تفسريه إّما 
بـ«حببوحة مالية« ال يزال يتمتع بها التنظيم أو حتفيز لعناصره يف 

حوض الريموك على االستشراس يف القتال.

استطلع مستشارون بريطانيون وأمريكيون خطوط التماس يف 
أنخل وزاروا بصرى الشام )أ ف ب(

احلدود  أن  إىل  املعلومات،  تشري 
إىل  وصواًل  السورية،  ــ  األردنية 
احلدود مع اجلوالن السوري احملتّل، 
ستكون  الريموك،  حوض  وضمنًا 
اخلاصة  القوات  لعمل  مسرحًا 
األردنية واملستشارين األمريكيني 
من  فصائل  لقيادة  والربيطانيني 

املعارضة السورية املسّلحة، على رأسها »جيش العشائر« و«فرقة 
»اجلبهة  أخرى مما يسّمى  احلق« وفصائل  و«فرقة  الّسنة«  شباب 

اجلنوبية«.
ومصدر  إعالمي  تقرير  من  أكثر  كشف  املاضية،  األسابيع  يف 
»ناتو«  يشبه  ما  لتشكيل  أمريكي  سعي  عن  عربي  دبلوماسي 
عربي، تكون إسرائيل شريكًة فيه، هدفه »حماربة داعش والضغط 
ــ  على إيران« يف اجلنوب السوري وعلى امتداد احلدود السورية 
العراقية، عماده األردن والسعودية واإلمارات ومصر وإسرائيل. إاّل 
القلق السعودي من إظهار حتالف عسكري علين مع إسرائيل،  أن 
دفع اإلدارة األمريكية إىل »تأجيل الدفع بهذا االجتاه« حبسب ما 
أّكدت مصادر دبلوماسية عربية. فضاًل عن ختّوف مصري كبري من 
ظّل  خصوصًا يف  السوري،  املستنقع  املصري يف  اجليش  إدخال 
التمايز عن املوقف العربي الرسي حيال الدولة السورية والرئيس 
يف  سيكون  املصري  »االجتاه  إن  املصادر  وتقول  األسد.  بشار 

إدخال قوات لدعم التحالف العربي يف اليمن عوضًا عن سوريا«.
كالم السياسة يؤّكده امليدان، الذي أظهر يف األسبوعني األخريين 
السورية،  البادية  يف  واألردنية  األمريكية  للقوات  أكرب  اخنراطًا 
خصوصًا بعد هجوم »داعش« على خمّيم الركبان األسبوع املاضي 
احلدود  حرس  لدعم  املروحيات  عرب  املباشر  األمريكي  والتدخل 
األردني. باإلضافة إىل ارتفاع وترية التدريبات للمرتزقة السوريني 
العاملني حتت جناح غرفة »املوك« الشهرية يف عّمان، واملعلومات 

عن حتشيدات عسكرية أردنية وأمريكية يف مقابل مدينة درعا.

املستشارون الغربيون يستطلعون
على الّرغم من توّسعه األخري حنو منطقة اجليدور يف درعا وسيطرته 
على تسيل وتهديده مدينة نوى اخلاضعة لسيطرة جمموعات املعارضة، 
توحي حركة »داعش« يف حوض الريموك أنه ُيعّد هلجوم على معرب 
تل شهاب احلدودي مع األردن وعلى بلدة حيط وصواًل إىل زيزون 
)غرب درعا(، يف خطوة تصعيدية كبرية، قد تكون الذريعة األبرز 
لبدء عملية عسكرية للقوات األردنية واألمريكية وفصائل املعارضة 

التابعة هلا للسيطرة على حوض الريموك<
فصائل  تدريب  دورات  األخرية  اآلونة  يف  نشطت  املقابل،  يف 
املعارضة املسّلحة يف القواعد العسكرية األردنية بإشراف مدربني 
أمريكيني وبريطانيني. وعلمت »األخبار« من أكثر من مصدر ميداني 
املعارضة  لعمليات  جديدة  غرفة  أن  السوري،  اجلنوب  يف  وأمين 
ضّباط  مبشاركة  املزيريب،  منطقة  يف  إعدادها  جرى  املسّلحة 
الغوراني  إبراهيم  املنشق  الطّيار  العقيد  الغرفة  ويرأس  أجانب، 
إىل  تسّلم  والذي  أردنّيًا،  املدعومة  احلق«  »فرقة  يسّمى  ما  قائد 
للمعركة  وآليات حتضريًا  أسلحة جديدة  جانب غريه من اجملموعات 

استقدم األمريكيون 
معدّات وآليات من 

إيطاليا الستخدامها يف 
درعا
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تشغل امليزانية الفيدرالية القادمة واليت ستعرض 
بني  االهم  احليز   2017/5/9 يف  الربملان  على 
من  مجلة  بسبب   ، املتداولة  السياسية  القضايا 
القضايا املطروحة للمعاجلة منها أسعار املنازل اليت 
مل تعد مبتناول املواطن العادي، النمو االقتصادي، 
البيئة،  التحتية،  البنى  والصحة،  التعليم  قضايا 
معاشات املتقاعدين، العالقات الصناعية اىل جانب 
القضايا االمنية والالجئني وعودة اليمني املتطرف 
االطالل برأسه وإحتالل حيز من الساحة السياسية 
ال  والذي  واالساسي  االهم  البند  لكن  البالد.  يف 
من  عليها  يعتمد  ولكنه  امليزانية  ارقام  يدخل يف 
حيث حسابات الربح واخلسارة السياسية اليت تتأتى 
قبل  من  عليها  الفعل  وردود  امليزانية  هذه  من 
الناخبني  واليت تعترب االهم للحكومة ورئيسها على 

وجه اخلصوص.
عادة تلجأ احلكومات اىل أسلوب التسريبات لبعض 
عرض  من  ثالثة  أو  يومني  قبل  امليزانية  بنود 
للتخفيف من حدة  الربملان   املقررة على  امليزانية 
امليزانية  تقديم  بعد  وأستيعابها  الفعل  ردود 
للربملان، لكن الشيئ امللفت للنظر يف ميزانية هذا 
إشتباك  وأصطناع  وخلق  النوايا  تسريب  هو  العام 
سياسي سواء بني إعضاء احلكومة واحلزب احلاكم 
الذين  املواطنني  نبض  وجلس  املعارضة  مع  أو 
البث املباشر أو وسائل  تظهر ردودهم عرب برامج 
التواصل أالجتماعي، يظهر هذا االمرمثاًل من خالل 
بعض االقرتاحات ملعاجلة مشكلة االسكان فاحلكومة 
ومن أجل تفادي إقرار أي بند يف امليزانية يكون 
مردوده سليب على احلكومة يف أستطالعات الرأي 
واليت تظهر مجيعها تراجع شعبية احلكومة ورئيسها 
منذ أوائل العام املاضي واليت كان آخرها الشهر 
للمعارضة(  مقابل%55  للحكومة   %45( املاضي 
جرت  اليت  االنتخابات  نتائج  ذلك  على  دليل  وخري 
متوز 2016 واليت فازت فيها احلكومة بالكاد بأكثرية 
مقعد واحد يف جملس النواب وتراجع عدد مقاعدها 
واالحزاب  املستقلني  لصاحل  السيوخ  جمليس  يف 

الصغرية.
االدخار  معاش  إستعمال  بقنبلة  احلكومة  رمت 
التقاعدي)السوبر( والذي تبناه وزير اخلزينة سكوت 
حيث  من  االول  املنزل  موريسن ملساعدة مشرتي 
السماح هلم بأستعمال هذا االدخار لتأمني احلصول 
معارضة  االقرتاح  هذا  يلقى  أسكان،  قرض  على 
من شرحية واسعة من نواب ووزراء احلكومة ويأتي 
وقد   كورمن  ماثيوس  املالية  وزير  مقدمتهم  يف 
والذي  الوزراء  رئيس  بعد  ما  يف  معه  اصطف 
ان  علمًا  التداول،  من  الفكرة  إخراج  اىل  دعى 
املعارضة الفيدرالية تعارض باملطلق أي أستعمال 
للسوبر قبل سن التقاعد النها خمصصة لعدم جلوء 
من  التقاعد  معاشات  على  للحصول  املتقاعدين 
احلكومة واليت تزيد العبء على امليزانية. واجلدير 
خطتها  من  كليًا  استبعدت  قد  احلكومة  ان  ذكره 
تغيري  أي  االول  املنزل  املساعدة ملشرتي  لتأمني 
كرينغ( )نيغاتيف  السليب  االستثمار  ضريبة  على 
وضريبة االرباح على رأس املال واليت تعترب إحدى 
أهم االسباب يف ارتفاع أسعار املنازل خصوصًا يف 
سدني )19% هذا العام( وملبورن )16%( حتى أن 
الغاء  اىل  دعى  لوي  فيليب  املركزي  البنك  حاكم 
منها  يستفيد  واليت  الضريبية  التسهيالت  هذه 
املستثمرون، وتتحجج احلكومة إن ختيفض أو الغاء 
االجيارات.  ارتفاع  اىل  يؤدي  الضريبة سوف  هذه 
خاصة  سياسة  يتبنى  العمال  حزب  ان  واملعلوم 
به يف هذا اجملال وهي منح ختفيضات االستثمار 
نسبة  وختفيض  اجلديدة  املنازل  ملشرتي  السليب 
ضريبة االرباح على رأس املال اىل 25% بدل من 

50%املعمول بها حاليًا.
ماهية  يدرك  الوزراء  رئيس  ان  شك  ال  إذن، 
واملالية  االقتصادية  بأبعادها  تواجهه  اليت  االزمة 

والسياسية .
أقتصاديًا، إستطاعت احلكومة مترير مشروع ختفيض 
املالية  مداوالتها  تصل  اليت  للشركات  الضرائب 
اىل 50 مليون دوالر من 30% اىل 27.5% لثالث 
سنوات بعد االتفاق مع كتلة النائب املستقل نيك 
يقضي  كان  االساسي  املشروع  ان  علمًا  زينافون 
بتخفيض الضرائب اىل 25% خالل 10 سنوات جلميع 
الربملانية  الدورة  إرفضاض  قبل  وذلك  الشركات 
مشروع  مترير  احلكومة  إستطاعت  وكذلك  الصيفية 
قانون رعاية االطفال الذي يوفر على اخلزينة مبلغ 

مليار و600 مليون دوالر.
جناح  املشروعني  هذين  مترير  اعتربت  احلكومة 
وتأمني  االقتصادي  النمو  أجل  من  لسياستها 

أسرتاليا زعامة ترينبول يف »املوازنة« 
حتدي  احلكومة  تواجه  الذي  الوقت  يف  الوظائف، 
الطاقة  اسعار  ارتفاع  وهو  أهمية  أكثر  إقتصادي 
بانتظام مبا ال يؤثر على عجلة  الكهربائية وتأمينها 
الكهربا لعدة مرات  انقطاع  االقتصاد خصوصًا بعد 
يف والية جنوب أسرتاليا الصيف املاضي يشار اىل 
مبالغ ضخمة  مؤخرًا  رصدت  الفيدرالية  احلكومة  أن 
مضاعفة  خالل  من  الكهربائية  الطاقة  أنتاج  لزيادة 
الكهرباء  لتوليد  ماوننت  سنوي  تذي  معمل  أنتاج 
طاقة  حمطة  بناء  قررت  احلكومة  أن  اىل  باألضافة 
السنوات  يف  النظيف  احلجري  الفحم  على  تعمل 

القادمة.
ماليًا، ال تزال احلكومة حباجة إىل تأمني املزيد من 
االمول العادة الفائض للميزانية حبلول العام املالي 
بارتفاع  السارة  االخبار  من  بالربغم   2021  -2020
فإن  والفحم(  )احلديد  اخلام  االولية  املواد  أسعار 
احلكومة حباجة اىل املزيد من االموال واليت ستؤمنها 
احلكومية  اخلدمات  من مصاريف  االقتطاع  خالل  من 
االجتماعي  الضمان  ومعاشات  والصحة  كالتعليم 
ومعاشات املتقاعدين أو زيادة الضرائب ولألمرين 
حتملها  احلكومة  تستطيع  ال  قد  سياسية  تداعيات 
وخصوصًا رئيس الوزراء، وتبقى عني احلكومة أيضًا 
على احلفاظ التصنيف االئتماني AAA حتى ال تزداد 

خدمة الديون.
سياسيًا، مل يعد خافيًا على أحد أن احلكومة وحتت 
ضغط  جناح اليمني حتاول استعادة الناخبني الذين 
واملستقلني  واحدة  أمة  حزب  اىل  احلزب  تركوا 
من  بارنيب  كوري  السينتور  إستقالة  بعد  خصوصًا 
الطرف  غضت  احلكومة  ان  واملعلوم  االحرار،  حزب 
وأعطت الضوء االخضر لتبادل االصوات التفضيلية 
مع حزب أمة يف والية غرب أسرتاليا بعد أن أعترب 
الوزير آرثرسينودينوس ان حزب أمة واحدة أصبح 
أكثر تطورًا يف العام 2017 من عام 1996 واملعروف 
أن النتائج كانت كارثية على احلزبني واعتربت االسوأ 

يف تاريخ االنتخابات االسرتالية حلزب االحرار. 
اليت  الثانية  السياسية  الصفعة  ذلك  اىل  يضاف 
رفض  الذي  الشيوخ  جملس  يف  احلكومة  تلقتها 
الذم  قانون  من  18س  املادة  تعديل  مشروع 

العنصري 31 صوتًا مقابل 28.
مما تقدم خنلص اىل أستنتاج ان احلكومة ورئيسها 
املطلوب  حيث  عليه  حيسد  ال  وضع  يف  خصوصًا 
منه مقاربة خمتلفة وإداء أفضل وإال إذا ما أستمر 
بتجاهل احلقائق والعمل حلفظ منصبه وجماراة جناح 
بدق  يقوم  فإنه  ذلك  أجل  من  احلزب  يف  اليمني 
املسمار األخري يف نعش زعامته غري املستقرة، وهذا 
لدى  تراجع  من  الرأي  إستطالعات  نتائج  تظهره  ما 
كانت  اليت  االستطالعات  تقدم، هذه  كما  الناخبني 
السبب وراء االطاحة بطوني أبوت أيلول عام 2015 
من قبل مالكوم ترينبول، وبهذا الصدد كان ملفتًا 
بدأ  والذي  داتون  بيرت  اهلجرة  وزير  تصريح  للنظر 
يظهر طموحه لتولي زعامة احلزب حيث ُيذِكر بتصرحيه 
إستطالعات  الضعيف يف  االداء  إن  الوزراء  رئيس 
قد  وانها  بأبوت  االطاحة  وراء  السبب  كان  الرأي 
تكون هي السبب يف خسارة ترينبول لزعامة احلزب 

)سدني مورننغ هريالد2017/4/11 ص 14(.
وغريها  احلقائق  هذه  يدرك  الذي  ترينبول  السيد 
إشارة  أول  ويف  السياسي  التموضع  إعادة  حياول 
أنه   قال  اليمني  جناح  عن  االبتعاد  حماولة  اىل 
حزب  قال جمللس  كما  الشعبوية  السياسة  يرفض 
احلزب  على  جيب  أنه  فكتوريا  والية  يف  االحرار 
رفض السياسة الشعبوية )صحيفة ذي صن هريالد 

2017/4/2ص4(.
القادم  أيار  شهر  من  التاسع  حتى  هنا  من  إذن، 
موعد تقديم امليزانية الفيدرالية علينا أإلنتظار لنرى 
ما إذا كان لدى احلكومة يف ميزانيتها رؤيا شاملة 
تربوية  وسياسات  ضرييب  إصالح  مع  إقتصادية 
وصحية وخطة فعلية ملعاجلة قضايا االسكان وغريها 
عليها  الناخبني  فعل  ردود  وماهية  القضايا  من 

نستطيع أن نقول ان زعامة ترينبول يف املوازنة!
وما يدعم هذا الفهم أن حكم الناخبني  على ترينبول 
أصبح مربمًا وهذا ما يؤكده أستاذ العلوم السياسية 
الناخبني  ماكليسرتبأن  إيان  الوطنية  اجلامعة  يف 
أغلقوا آذانهم لترينبول وانهم ليسوا على إستعداد 
لألستماع له ويقارن ماكليسرت وضع ترينبول بوضع 
جواليا غيالرد ويضيف أن الثقة بالسياسيني بشكل 
م  )س   1969 عام  منذ  مستوياتها  أدنى  يف  عام 

ه2017/3/27ص5(.
وكمايقال إن غدًا لناظره لقريب.

عباس علي مراد  - سدني
 Email:abbasmorad@hotmail.com

أقّرت املاّدة 54 من مشروع قانون موازنة 
2017 من دون أي نقاش جدي يف جملس 
الذين  الوزراء  بعض  إن  بل  ال  الوزراء، 
مادة  إنها  هلم  قيل  عنها  استفسروا 
تضمن حقوق الضمان )!( فيما هي تلغي 
من  الذمة  براءة  على  االستحصال  موجب 
الضمان االجتماعي، أي أنها تلغي األداة 
الوحيدة اليت يستعملها الصندوق لضمان 
انتظام املؤسسات بالتصريح عن أجرائها 
وتسديد االشرتاكات. هذه املادة تندرج 
اليت  الضمان  قضم  عمليات  سياق  يف 
بدأت مع خفض االشرتاكات بنسبة %50 
يف 2001، وتستكمل اليوم بإجراءات ختدم 

التهّرب الضرييب بداًل من مكافحته!
يف   54 املادة  إدراج  صدفة  يكن  مل 
كانت  بل   ،2017 موازنة  قانون  مشروع 
عملية »دّس« عن سابق تصّور وتصميم، 
خدمة مصاحل أصحاب  ال هدف هلا سوى 

اجراءات مدسوسة تهّدد الضمان باإلفالس

العروض واالتفاقات بالرتاضي لدى إدارات الدولة 
واملصاحل املستقلة والبلديات وسائر املؤسسات 
العامة، معامالت االعتمادات املصرفية والقروض 
والسياحية  والزراعية  والصناعية  التجارية 
معامالت  العام،  القطاع  مؤسسات  جتريها  اليت 
اإلدارات  متنحها  أو  تعطيها  اليت  املساعدات 
معامالت  العام،  القطاع  مؤسسات  العامة وسائر 
وزارة  لدى  اخلاص  التعليم  مؤسسات  تسجيل 
للمدارس  املنح  دفع  معامالت  الوطنية،  الرتبية 
اخلاصة اجملانية، جتديد دفرت السيارة العمومية أو 
إخضاعها للمعاينة امليكانيكية، حاالت نقل ملكية 
اللوحة العمومية أو حصول تغيريات يف ملكيتها.

توسيع التهرّب
استحصال  بوجوب  العمل  إقرار  إن  الواقع،  يف 
صندوق  من  الذّمة  براءة  على  العمل  أصحاب 
تنطبق  تزال  ال  واقعية  مربرات  له  كان  الضمان 
الديون  تراكم  وبسبب   ،1982 عام  ففي  اليوم. 
على أصحاب العمل نتيجة الظروف القائمة أمنيًا 
الذمة  برباءة  العمل  أقّر  ونقديًا،  واقتصاديًا 
العتبارها وسيلة متنع تراكم الديون على أصحاب 
العمل، وتشجعهم على تسديد ما يتوجب عليهم 
ضمانة  متّثل  وسيلة  كونها  عن  فضاًل  للضمان، 

للصندوق مقابل الديون بذّمة املؤسسات.
اليوم  جامثة  نفسها  تزال  ال  الثمانينيات  ظروف 
على الصندوق، ال بل إنه يف ظل تفّشي الفوضى 
يف  السياسية  والتدخالت  والفساد  واهلدر 
وخلق  تطوير  إىل  أكرب  احلاجة  أصبحت  الضمان، 
أدوات إضافية لتحفيز املؤسسات على التصريح 
للضمان واالنتظام يف تسديد املتوجبات املالية. 
بيد  وحيدة  قهرية  أداة  بوصفها  الذّمة  براءة 
الضمان يف وجه املتهّربني من التسديد مل تعد 
كافية، وهذا ما تدّل عليه إحصاءات مصلحة براءة 
الذمة. ففي عام 2016 أصدر الصندوق حنو 36 
ألف براءة ذمة يف 7 مراكز من النوعني احملصورة 
املؤسسات  من   %71 يوازي  ما  أي  والشاملة، 
 50689 عددها  والبالغ  الصندوق  يف  املسّجلة 
عدد  عن  تصّرح  مؤسسة   7881 بينها  مؤسسة؛ 
عشرة  عن  يقل  و42808  العشرة،  يفوق  أجراء 

أجراء.
هذه األرقام تعين أن التهّرب من الضمان كبري 
جدًا، وال سيما مقارنة مع عدد املؤسسات الكبري 
 200 ختّطى  والذي  املال  لوزارة  عنه  املصّرح 
دائرة  يف  مؤسسة   1100 بينها  مؤسسة  ألف 
األرقام  هذه  )تشمل  وحدها  املكلفني  كبار 
تأمني  من مصارف وشركات  املالية  املؤسسات 
ووساطة مالية وشركات األموال(، وبالتالي فإن 
املؤسسات اليت يفوق عدد أجرائها عن 10 يزيد 
األجدر  كان  لذا،  مؤسسة.  آالف   10 عن  بكثري 
ومبجلس  الوزراء  ومبجلس  املعنيني  بالوزراء 
التقصري  هذا  على  الضمان  حياسبوا  أن  النواب 
الفادح، وأن يسّدوا الثغرات اليت تتيح التهرب 
عرب خلق وتطوير أدوات إضافية إلجبار املؤسسات 
املتهّربة على التصريح للضمان عن أعماهلا وعن 
أجرائها، إال أن الوزراء املعنيني وجملس الوزراء 

ذهبوا يف اجتاه توسيع التهّرب!

إىل  أحيل  الذي   2017
جملس الوزراء، بل أدرجت 
»الدّس«،  طريقة  الحقًا. 
القانونية  واللغة 
املستعملة باختصار، تعيد 
إىل األذهان سلوكًا دأبت 
اليت  القوى  بعض  عليه 
سيطرت على وزارة املال 
األخريين.  العقدين  خالل 

فقد استخدمت عبارة »خالفًا ألي نّص آخر« مرارًا 
يف  أساسية  تعد  قانونية  مواد  وإلغاء  لشطب 
صلب بعض القوانني، لكنها شطبت بشحطة قلم 
من دون إثارة أي انتباه بعد تضمينها يف مشروع 

املوازنة إىل جانب عشرات املواد القانونية.
بعبارة   .54 املادة  مع  اليوم  يتكّرر  األمر  هذا 
قانون  من   65 املادة  مفاعيل  ألغيت  واحدة، 
عن  تتحدث  فقرات  أربع  تتضمن  اليت  الضمان 
وجوب استحصال أصحاب العمل على براءة ذّمة 
املالية  واملوجبات  االشرتاكات  تسديد  إلثبات 
املرتتبة عليهم للصندوق، ومتّيز بني براءة الذّمة 
احملصورة وبراءة الذمة الشاملة، وحتّدد املعامالت 
اليت تستوجب االستحصال على براءة الذمة على 

النحو اآلتي:
معامالت السجل التجاري، معامالت التسجيل يف 
العقارية،  املعامالت  والصناعة،  التجارة  غرف 
التصدير  وإعادة  والتصدير  االسترياد  معامالت 
يف  االشرتاك  معامالت  اجلمركية،  واملعامالت 
استدراجات  واحملصورة،  العمومية  املناقصات 

إلغاء موجب 
االستحصال على 
براءة الذمة املالية 
ستكون له مفاعيل 

خطرية على 
التدفقات املالية يف 

الضمان

محمد وهبة

أصدر الصندوق نحو 36 ألف براءة ذمة يف عام 2016 )أرشيف(

العمل الالهثني وراء القضمة الثانية من صندوق 
الضمان، بعد القضمة األوىل يف 2001 حني أقّرت 
احلكومة مرسوم خفض االشرتاكات بنسبة %50.

زيادات  العمل  أصحاب  منحت  األوىل  القضمة 
كبرية يف األرباح، إال أنها أنهكت ضمان املرض 
واألمومة والتعويضات العائلية بديون هائلة ُمّولت 
اخلدمة  نهاية  فرع  للقانون من  بسحوبات خمالفة 
حتى بلغت قيمتها املرتاكمة 1510 مليارات لرية 
حتى نهاية 2015. أما القضمة الثانية، املطروحة 
اليوم عرب املادة 54 من مشروع قانون املوازنة، 
فسيكون أثرها أكثر فتكًا ألنها حترم الضمان من 
أداة الضغط الوحيدة إلجبار املؤسسات املسّجلة 
املالية  متوجباتها  تسديد  على  الضمان  يف 
على  املسجلة  غري  املؤسسات  وإجبار  للصندوق 
التصريح عندما تضطر اىل االستحصال على براءة 

ذمة يف تعامالتها مع الدولة.

عبارة تشطب قانون!
يتضمن مشروع قانون موازنة 2017 احملال إىل 
املادة  الوزراء  أقّره جملس  بعدما  النواب  جملس 
نّص  ألي  »خالفًا  اآلتي:  على  تنّص  اليت   54
من  ذمة  براءة  على  احلصول  موجب  حُيصر  آخر، 
الوطين للضمان االجتماعي املنصوص  الصندوق 
عليها يف املادة 65 من قانون الضمان االجتماعي 
الصادر باملرسوم رقم 13955 تاريخ 1963/9/26 

حباليت تصفية وحّل املؤسسات«.
موازنة  مشروع  يف  واردة  تكن  مل  املادة  هذه 
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تدهور  إن  رامي مسعان،  النقل،  مهندس  يقول 
النقل احلضري يف لبنان جاء إثر تراكم املشاريع 
املركزية.  السلطة  وترّهل  الفاشلة  واملخططات 
ويشدد على أن هذه املشاريع مل تكن متفاوتة 
بني ناجحة وفاشلة، بل هي يف جمملها مشاريع 
فاشلة. ويرى أنها جتاهلت باملطلق النقل السلس 
األرصفة،  حّيز  اهلوائية(،  الدارجات  )املشاة، 
توسيع  ملصلحة  تتغري  اليت  العامة  واملساحات 
مسعان  يعترب  سبق،  ما  إىل  إضافًة  الطرقات. 
بل  اللبناني،  اجملال  شهدها  اليت  التحوالت  أن 
أهميتها  تراجعت  بأكملها،  املتوسطية  الواجهة 

لصاحل واجهات أخرى كاخلليج.
كما احلال يف أغلب اجملاالت املتعلقة باملصلحة 
العامة، يشهد لبنان، منذ أواخر تسعينيات القرن 
املاضي، تدهورًا يف جمال النقل احلضري، بفعل 
الريع على  هيمنة مصاحل قلة من املنتفعني من 
الدولة. نتائج هذا التدهور عرضها مهندس النقل، 
دولة«،  يف  ومواطنات  »مواطنون  حركة  عضو 
رامي مسعان، خالل ندوة ُعقدت أخريًا حتت عنوان 

»إشكالية النقل احلضري يف لبنان«.

ليست مسألة ازدحام سري فقط
لدينا يف لبنان، حبسب قول مسعان، شبه منظومة، 
أو »منظومة مسخ«، غري متكاملة، وفاقدة هلرمية 
فعالة، وتولد نتائج سلبية على مجيع األصعدة، 
كما تؤثر سلبًا يف االقتصاد، إذ يعّد النقل سلعة 
وسيطة تؤثر »إجيابًا وسلبًا على التنافسية«. ويف 
باملبدأ من  يعانون  الذين  املواطنون،  يرّكز  حني 
الطرقات  بتوسيع  املطالبة  على  السري،  زمحات 
أو زيادة عددها، إال أن املسألة ال تقتصر على 
زمحات السري. حبسب املتخصصني فإن املسألة 
غري تقنية، بل هي بنيوية، تتعلق بالتوزع النمطي، 
ويف البنية التحتية. ويشري مسعان إىل أن زمحة 
ميكن  ال  عّدة  لعوامل  تراكمية  نتيجة  هي  السري 

حّلها بتوسيع الطرقات أو زيادة عددها.
حتوير  ويتم  متشابهة،  وكّلها  الطرقات،  تزداد 
استخدامها، فتتحول من أوتوسرتادات إىل شوارع 
جتارية، إىل مداخل ملرائب... إخل. فتنخفض جودة 
اخلدمة فيها مجيعًا. وتصبح حينها الدولة مطالبة 
بإنشاء شبكات جديدة، ما يؤدي إىل تضخم يف 
ويفيد  الشبكات.  فعالية  يف  واخنفاض  اإلنفاق 
إىل  يؤدي  للتجهيزات  تكرار  يوجد  أنه  مسعان 
تفكك املركزيات احلالية دون إعطاء خصوصيات 
العامة  أن املساحات  اجلديدة. معتربًا  للمركزيات 
موجودة  هي  إذ  الوظيفة،  حيث  من  مفقودة 
لتكوين خطوط عازلة ومساحات طرد لفئات معّينة 

من اجملتمع.
قد نفهم منطق املساحات العازلة وغياب شبكات 
نقل يف املدن اللبنانية، من منطلق وصف الباحث 
اجلغرايف، ديفيد هاريف، لنموذج مدينة نيويورك 
)مع تفاوتات شّتى بطبيعة احلال(، بدءًا بصناعة 
»مساحات الطرد« )أي مناطق ذات حصرية غري 
معلنة لألثرياء(، وسياسات ضبط حركة السكان 
أو  العازلة  الشبكات  وتشكيل  اجملال  هيكلة  عرب 
من  اجملال  بتطويع  ذلك  وارتباط  التقسيمية، 
مصاحلهم.  مع  ليتناسب  احلاكمة  الطبقات  قبل 
امللياردير،  نيويورك،  »عمدة  إن  هاريف  يقول 
املدينة  تشكيل  بإعادة  يقوم  بلومبريغ،  مايكل 
والقطاع  للمقاولني،  مناسبة  معايري  حبسب 
الرأمساليني  وطبقة   ،)Wall Street( املالي 
أنها  على  للمدينة  ويرّوج  للحدود«،  »العابرين 
املكان املثالي للشركات والتجارات ذات القيمة 
العالية والسياحة«. ويضيف هاريف، »هو عمليًا 

حيّول مانهاتن إىل جمتمع مغلق لألثرياء«.

نموذج وسط بريوت
كيف نربط ذلك بالنقل؟ يظهر ذلك يف العالقة 
بني النقل العام والدور الذي عّينه مهندسو لبنان 
لوسط بريوت يف مرحلة ما بعد احلرب، إذ يكشف 
نقل  وجود شبكة  بني  تارخيي  تعارض  عن  ذلك 
جعل  أرادوا  من  ومصاحل  اجلميع  ختدم  متكاملة 
وسط بريوت منطقة منفصلة عن باقي املدينة، 
متّثل العهد االقتصادي اجلديد القائم على تصوير 

دهور النقل احلضري يف لبنان: مشاريع فاشلة يف خدمة الريع
ناصر األمني

بريوت على أنها مركز مالي ومقصد 
مثالي لالستثمارات اخلارجية. ثّبتت 
»سوليدير«، حبسب دراسة للباحثة 
فواز،  منى  األمريكية،  اجلامعة  يف 
والية  جامعة  من  غندور  ومروان 
وسط  عزل  »منطق  أن  أيوا، 
احلرب  خالل  ساد  الذي  املدينة، 
ال  حرب  ساحة  بوصفها  األهلية 
عرب  جرى  امليليشيات،  إاّل  يدوسها 
العسكري  حتويلها من جمال للعنف 
إىل جمال لالنتقال احلر لرأس املال 
أسست  االقتصادي(«.  )العنف 
يف  العنف  من  آخر  لنوع  سوليدير 
الفصل  توطيد  عرب  املدينة  وسط 
التشكيالت  وإنهاء  هلا،  املكاني 
جّسدها  اليت  )لإلنتاج(  االجتماعية 
هذا الفضاء قبل احلرب، عرب شبكة 
تسمح  ال  معّقدة  وإجيارات  ملكيات 
لصاحل  للمنطقة  طبقي  بتسطيح 
األثرياء. كان ال بد من جعل وسط 
الطبقة  على  حمظورة  منطقة  البلد 
يكن  مل  وذلك  والفقرية،  العاملة 
الوسط  حتول  حال  يف  ليتحقق 
منطقة  أي  العام،  للنقل  مركز  إىل 
اختصار  مت  وهكذا  بامتياز.  شعبية 
متكاملة  نقل  شبكة  إنشاء  مسألة 
مع  يتوافق  مبا  الطرقات  بإنشاء 
توسع السوق العقارية يف املناطق 

املختلفة.

نقاط أساسية على الصعيد اخلارجي، هي: تفكك 
اجملال اإلقليمي الذي تكّون خالل القرن ونصف 
النسيب  للوزن  الكبري  الرتاجع  املاضية.  القرن 
»قد  للبنان وتنافسية مدنه. ويضيف:  اإلقليمي 
املقاربة مزعجة، فلو مل يكن  البعض هذه  يعترب 
هناك حرب يف الشام، لكانت دمشق أكثر جاذبية 
من  والعاملي  اإلقليمي  ولالقتصاد  لالستثمارات 
بريوت«. حيّذر مسعان من أنه »ال ميكننا االعتماد 
على الصدف واألزمات، بل ال بد أن يكون لدينا 
حلول اسرتاتيجية. وجيب أن نعرتف بوجود تراجع 
لبنان  وتنافسية  االستقطابي  الوزن  يف  حقيقي 
على  أما  خاص«.  بشكل  وبريوت  عام،  بشكل 
مستوى إقليمي، جيب، حبسب مسعان، استعادة 
بريوت  بني  النقل  حيث  من  القوية  العالقة 
ودمشق، حبكم أن احمليط العربي وراءها. أما يف 
إعادة  »جيب  أنه  فريى مسعان  الداخلي،  اجملال 
إنشاء تراتبية لألقطاب املدينية، ومنحها ختصص، 
وتراتبية  التواصل،  لشبكات  تراتبية  وإنشاء 
األقطاب اليت تدهورت بشدة إثر اإلمناء املتوازي، 
إىل  أدى  ما  التجهيزات،  تكرار  إىل  أدى  الذي 
تدهور يف إنتاجيتها وفعاليتها«. ويقرتح تعويض 
تراجع الوزن النسيب عرب بنية عنقودية متكاملة غري 
مرّكزة يف مناطق معينة فقط. أي باختصار، عرب 

اإلمناء املتكامل ال اإلنفاق املتوازي.
رؤية  »بناء  وجوب  على  بالتشديد  مسعان  خيتم 
مرتابطة  خمتلفة  مشاريع  ذات  شاملة  مدينية 
العام،  النقل  تغطي  املدن،  شتى  مستوى  على 
مواقف السيارات، وشركات الباصات وحمطاتها، 
منظومة  إىل  مبعثرة  شبكات  نظام  من  لننتقل 
النقل«.  تكلفة  وختّفض  اإلنتاجية  ترفع  نقل 
إضافًة إىل اإلصرار على أهمية مواجهة التحديات 
املنطقة،  يف  اجملال  تشّكل  إعادة  عن  النامجة 
غياب  يف  للرتّهل  احلاصل  التكريس  من  حمّذرًا 
احلوكمة،  صعيد  على  أنه  إذ  التنموية،  الوجهة 
هناك تشرذم يف إدارة القطاع، سواء يف تنفيذ 
املشاريع، حيث تؤخر القرارات واالستمالكات، أو 
أنه  ناحية  من  مقبول،  مشروع  تنفيذ  يتم  عندما 
ويعطي  الوقت.  مع  التدهور  عليه  حمتومًا  يكون 
الذي  املشرتك  النقل  مشروع  ذلك،  على  مثااًل 
انطلق بعد احلرب يف أواخر التسعينيات لوهلة ثم 
تدهور متامًا، إذ كانت الدولة يف حينها تدير 7 أو 
مثانية خطوط، و200 باص، أما اليوم لديها أقل 

من 15 باصًا.

فقدت الواجهة املتوسطية من بريوت إىل اسكندرون دورها األساسي 
وتحولت املسارات )هيثم املوسوي(

منظومة لخدمة الجميع
مسعان  يشرح  بديلة،  مقاربة  طرحه  سياق  يف 
بالرتّكز،  حمكومًا  بات  االقتصادي  النشاط  أن 
واملفاعيل اخلارجية مل تعد متتاز، كما يف املاضي، 
حول  تتمحور  أصبحت  بل  الطبيعية،  خبصائصها 

درجة الوصول إليها.
يف لبنان، يقول مسعان، إن هناك استخدامًا جمتزأ 
للشبكة مع غياب إدارة مركزية وتعدد الشبكات 
فرصة  يوجد  ال  أنه  يعين  ما  عليها،  واحلاكمية 
إلنتاج منظومة نقل متعددة األمناط خلدمة اجلميع، 
حبكم أنه ال ميكن خدمة اجلميع بنمط واحد. ويصر 
مسعان على أن تنوع األمناط ليس ترفًا فكريًا بل 
خيار اسرتاتيجي مبين على أسس تقنية تتماشى 
إطار  يف  ننسى  ال  أن  »علينا  اخليار.  هذا  مع 
املقاربة البديلة، التحوالت يف املنطقة والتحديات 
عام،  مئة  خالل  أثرها.  على  لبنان  يواجهها  اليت 
فقدت الواجهة، من بريوت إىل اسكندرون )حتى 
خروج األخرية من نطاق الواجهة العربية(، دورها 
مسعان  ويضيف  املسارات«.  وحتولت  األساسي 
أنه ال ميكننا أن نتعامل مع هذه التغريات حبيادية، 
إذ أنه ال بد من وضع خطط نقل تتماشى معها يف 

حال أردنا النهوض باالقتصاد اللبناني.
يشرح مسعان أننا أمام منطقني يتعارضان بشكل 
مستمر، »أوهلما يفرض ضبط السكان من خالل 
هيكلة اجملال من قبل السلطة، وآخر يقوم على 
حتوير  اهليمنة(  )أصحاب  املستخدمني  حماولة 
أجل مصاحلهم اخلاصة«. وبالتالي ال  اجملال من 
بد، بالنسبة إىل مسعان، من التدخل يف اجملال 
واملتوسط،  القصري،  املدى  مراحل،  ثالث  على 
يكون  أن  فيجب  القصري،  املدى  أما  والطويل. 
حمكومًا باستيعاب العرض والطلب بشكل متوازن 
كي ال خترج األمور عن السيطرة. أما على املدى 
هيكلة  إلعادة  ضرورة  هناك  »يصبح  املتوسط، 
غري  اجملال  يبقى  اهلرمية  غياب  مع  إذ  اجملال، 
االجتماعي  السليب  األثر  ضبط  عن  وعاجزًا  منتج 
يقول  الطويل،  املدى  على  أما  واالقتصادي«. 
مسعان، إنه »جيب العمل على التأثري بسلوكيات 
أكثر  شبكات  إىل  الوصول  أجل  من  الناس 

إنتاجًا«.

تعويض تراجع الوزن النسبي
توجد  أنه  مسعان  يرى  واخليارات،  املسار  جلهة 

األثر املالي
إلغاء موجب االستحصال على براءة الذمة املالية 
ستكون له مفاعيل خطرية على التدفقات املالية 
اليت  املؤسسات  أن  يعين  فهو  الضمان،  يف 
بسبب  إجباريًا  الذّمة  براءات  على  حتصل  كانت 
أوراق  ضمن  الذمة  براءة  إبراز  إىل  اضطرارها 
املناقصات  واملشاركة يف  والتصدير  االسترياد 
املادة  إقرار هذه  بعد  تكون جمربة  لن  وسواها، 
كانت  إذا  إال  ذّمة  براءة  على  االستحصال  على 
األمر  هذا  أعماهلا.  وتصّفي  أبوابها  ستغلق 
سيؤدي إىل اخنفاض خطري يف نسبة املنتظمني 
إىل  تلقائيًا  يؤدي  ما  االشرتاكات،  تسديد  يف 
املرض  لفرَعي ضمان  السنوية  اإليرادات  تراجع 
إىل متويل  الضمان  إدارة  فيما ستلجأ  واألمومة، 
سحب  بزيادة  والعائلية  الصحية  التقدميات  عجز 
مدخرات  من  أي  اخلدمة،  نهاية  فرع  من  األموال 

األجراء.
جممل  فإن  الضمان،  احلساب يف  قطع  وحبسب 
عام  واألمومة يف  املرض  فرَعي ضمان  إيرادات 
تقدميات  مقابل  لرية  مليار   1093 بلغت   2015
بلغ 322  العجز  أن  أي  لرية،  مليار  بقيمة 1416 
مليار لرية يف 2015. وقد بلغت قيمة املسحوبات 
ما  العجز املرتاكم  لتمويل  اخلدمة  نهاية  من فرع 
قيمته 1510 مليارات لرية، فائدتها السنوية تبلغ 
الذّمة  براءة  إلغاء  أن  يعين  ما  لرية،  مليار   100
ستكون له مفاعيل سلبية قاسية على التدفقات 
أصاًل،  بدأ  العجز،  هذا  العجز.  منّو  وعلى  املالية 
بسبب خفض االشرتاكات بنسبة 50% اليت مّثلت 
القضمة  أما  الضمان،  ملقدرات  األوىل  القضمة 
الثانية املتمثلة يف إلغاء براءة الذمة فقد تكون 

قاضية.

كركي: الضمان يف خطر شديد
للضمان  الوطين  للصندوق  العام  املدير  يقول 
االجتماعي، حممد كركي، إن مشروع قانون موازنة 
على  تنطويان  قانونيتني  مادتني  تضمن   2017
ألنهما  الصندوق  على  اخلطورة  من  كبرية  درجة 
الصندوق  عمل  يف  أساسية  أمور  ثالثة  تعدالن 

على النحو اآلتي:
الدولة  ديون  تقسيط  عن  تتحّدث   68 املادة  ــ 
للضمان لعشر سنوات ابتداء من 2009 باالستناد 
للحكومة  جييز  الذي   2006/753 القانون  إىل 
تقسيط املبالغ املتوجبة عليها، إال أن هذه املادة 
أعفت الدين من اخلضوع للفائدة القانونية ومن 
زيادات التأخري خالفًا ملا ورد يف القانون 753. 
وحبسب كركي، فإن ديون الدولة للضمان بلغت 
1900 مليار لرية يف نهاية 2015، وهي ممّولة من 
تعويضات نهاية اخلدمة، وختضع لفائدة قانونية 
تساوي 100 مليار لرية سنويًا، وبالتالي ال بّد من 
أن ختضع هذه الديون للفائدة ولزيادات التأخري 
كان  الذي   753 القانون  إقرار  أيام  حصل  كما 
يتضمن التقسيط ملدة 20 سنة بال فوائد، لكن 
الرئيس السابق إميل حلود رّده وفرض مهلة 10 
سنوات للتقسيط وفائدة نسبتها 5%. »األفضل 
إذ  التقسيط،  دون  من  املوضوع  هذا  يعاجل  أن 
سندات  عرب  للضمان  تدفع  أن  الدولة  بإمكان 

اخلزينة« يقرتح كركي.
عدم  عن  فقرة  أيضًا  تضمنت   68 املادة  ــ 
االستفادة من فتح الصناديق إال بقرار يصدر عن 

جملس الوزراء.
 يف رأي كركي، إن هذه املادة غامضة، فلماذا 
جيب أن تكون مباشرة التقدميات يف مطلع السنة 
األمر  هذا  يضرب  أال  الوزراء،  جملس  من  بقرار 
استقاللية الضمان ويربط حصول املضمونني على 
التقدميات بالقرار السياسي؟ أليست هذه حماولة 

لوضع اليد على الضمان؟
ــ املادة 54 هي األكثر خطورة، ألنها حتصر إعطاء 
براءات الذمة يف حاليَت تصفية املؤسسة وحّلها، 
وهاتان احلالتان نادرتان أصاًل يف الضمان. إلغاء 
موجب احلصول على براءة ذمة من الضمان يتزامن 
الدولة عن تسديد املستحقات املالية  امتناع  مع 
عليها للصندوق، ثم تفتح الباب أمام املؤسسات 

اخلاصة لالمتناع أيضًا.
 املشهد خطري، فهناك قسم كبري من املؤسسات 
املتوجبات  تسديد  يف  االنتظام  عن  ستتوقف 
املالية للصندوق بعد إلغاء براءة الذمة وسيتأّخر 
التحصيل يف الضمان لسنوات عديدة، ما يضعه 

يف خطري شديد.
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امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
السالح الفالت »عريس« اإلشكاالت.. 

والبقاعيون ينشدون الدولة واحلزم
مفرطًا  استخدامًا   ، أالثالثاء  البقاع  وبلدات  مدن  بعض  عرفت 
ثأرية،  عائلية،  فردية،  إشكاالت  خلفية  على  احلربي  للسالح 
وثالثة مطعمة بنكهة سياسية نتج عنها سقوط جرحى وتوقيف 

مطلقي النار، يف جب جنني، غزة، زحلة وبعلبك اهلرمل.
ورغم توقيف اجلناة واإلمساك باألرض فورًا وبشكل سريع من 
قبل القوى األمنية واجليش، فإن »لغة السالح« أرخت بتداعياتها 
السلبية على أجواء املنطقة بشكل عام، واجملتمعات القريبة أو 

اجملاورة ملسرح األحداث الظرفية.
ولغة السالح غري الشرعي الثالثاء، ليست منفصلة عن »حوارات« 
بالرصاص تتكرر يف أرجاء البقاع بشكل شبه يومي. فسجالت 
وفيها  الصعيد،  هذا  على  حافلة  الداخلي  األمن  قوى  وتقارير 
الكثري من التفاصيل عن نوعية األسلحة املصّنفة فردية، جرى 
بعض  يف  واملتوسطة  ذاك،  أو  اإلشكال  هذا  يف  استخدامها 
عن  معلومات  الرمسية  األمنية  التقارير  تتصدر  حيث  احلاالت، 
األخرى يف  هي  استخدمت  متوسطة  تصنف  االسلحة  من  أنواع 
أو   »7 »ب  ال  قاذفات  مثل  »الفردية«،  اإلشكاالت  ساحات 

»ماغ« والقنابل اليدوية وغريها.
األفراح  مناسبات  على  ينسحب  الذي  الفلتان  هذا  ويطرح 
واألتراح أيضًا، حبسب أوساط اجتماعية وأهلية، أسئلة كثرية 
تبدأ من أسباب االنتشار الكثيف لألسلحة بني أيدي املواطنني 
ومصادره، وال تنتهي عند »ثقافة« متفلتة من ضوابط إدارية 
ورمسية وحتى أخالقية واجتماعية آخذة باالنتشار، بعضها صار 
له أساس متني نتيجة تراكمات ترجع اىل مراحل احلروب الكبرية 
والصغرية يف هذا البلد احملكوم بتوازنات السري على حبل فوق 
واد سحيق، والبعض اآلخر حمكوم مبا خلفته وما زالت تداعيات 
القرن  أواسط  منذ  ملتهبة  منطقة  كثرية جلغرافيا سياسية يف 

املاضي.
وتضيف هذه األوساط اىل ما سبق من مسببات، وجود »حوافز« 
مباشرة هلا عالقة بالرتكيبة العائلية والعشائرية لشرحية واسعة 
كبري  بسلطة  املنزلي  السالح  اقتناء  وارتباط  البقاع  ناس  من 
العائلة أو العشرية معطوفًا على مسرحيات الفخر بامتشاق السالح 
و«املرجلة«. فزمن اشتباك األيدي، إذا ما وقع »املشكل«، وىل 

اىل غري رجعة. 
ومثله رفع اجلرن واحملدلة، إذا ما وقع التحدي، كل ذلك صار 
تشكيل  اجلماعة  وحتى  الفرد  يستسهل  زمن  يف  املاضي  من 
وحدات مقاتلة وجمموعات حربية ألتفه األسباب وأحيانًا يغلفون 
»املياه  بالتحرير من  تقبل سوى  ويافطات ال  بعناوين  أفعاهلم 
اىل املياه«، فينتهي شعارهم عند سرقة سيارة أو سطو مسلح، 
كيفية  أما  شقة.  أو  عقار  يف  جريان  ضد  كثرية  حاالت  ويف 
بلغته  سهل  يف  جدًا،  سهل  أمر  فهذا  السالح،  على  احلصول 
خالل  بيوتاته  اىل  بالواسطة  أو  مباشرة  وصلت  كبرية  كميات 
حقبات سابقة كانت فيها الدولة تعاني إشكالية البقاء يف ظل 

احلروب الداخلية وامتداداتها اإلقليمية.
وتؤكد املصادر أنه رغم الوقائع ومسار استعادة الدولة لبعض 
هيبتها منذ اتفاق الطائف اىل اليوم، فإن ظاهرة اقتناء األسلحة 
العقد  إبان  ذروتها  بلغت  وترية تصاعدية  بقيا يف  وانتشارها 
ُيراد  حق  مسميات  باختالق  حزبية  جهات  قيام  نتيجة  املاضي، 
يف  استخدمت  األسلحة  من  كبرية  بكميات  دافعة  باطل  بها 
إثارة القالئل وهز االستقرار الوطين على حساب سلطة الدولة 

والقانون، وما زالت حتى اليوم تواصل النهج عينه.
اىل  املارق  السالح  هذا  كيفية حتول  عن  كثرية  أمثلة  وتعطي 
استخدامه من قبل عصابات سرقة  الدولة عرب  شوكة يف وجه 
السيارات واالجتار باملمنوعات واخلطف لقاء فدية وغريها، يف 
الوطنية  تنفيذها ملهامها  األمنية خالل  والقوى  اجليش  مواجهة 
يف مكافحة هذه الظواهر اخلارجة عن القانون، ما دفع أصحاب 
األسلحة  تسريب  عن  املسؤولة  واألمنية  السياسية  الوصاية 
بكميات كبرية وسعيها الدؤوب لعسكرة اجملتمع، اىل »االحنناء« 
ال  موقف  وهو  الشعيب،  واالعرتاض  الدولة  إصرار  أمام  ظرفيًا 
مشروعها  أوهام  من  بعيدًا  جبدية  ُيستكمل  مل  إذا  عليه  يعّول 

الكبري.
وجتد األوساط يف ما تقوم به القوى األمنية على مستوى تطويق 
وإنهاء اإلشكاالت الفردية أو العائلية املسلحة، عمل هام وجمٍد 
رغم الظروف الصعبة اليت تعمل وسطها القوى األمنية واجليش، 
وتعترب أن الردع واملكافحة هامان جدًا، ويصبحان أكثر أهمية إذا 
إدارات رمسية  برامج توعية هادفة تتوالها  ما تزامنا مع وضع 
اجملتمع  حصانة  مستوى  برفع  معنية  وشعبية  أهلية  ومجعيات 
وثقافته جتاه آفة مل جتلب سوى األمل واحلرقة ألفراد أو عائالت 

وحتى عشائر.
األهلية  األوساط  يف  املدنية  الدولة  ثقافة  بتعزيز  وُتطالب 
والشعبية على ما عداها من »سلطات« آنية. فمسألة األحتكام اىل 

القانون والقضاء ليسا باألمر الصعب إذا ما تزامن رفع مستوى 
الوعي عند الناس بهذا اخلصوص مع التشدد يف القبضة األمنية 

الرمسية على شرايني فلتان السالح غري الشرعي ومصادره.
وبانتظار حتقيق مطالب وأمنيات السواد األعظم من البقاعيني 
الدولة  سلطة  وتعزيز  واألمان  واألمن  االستقرار  اىل  التواقني 
السالح  فاتورة  ستبقى  ذلك،  بانتظار  الشرعية،  ومؤسساتها 
كرب  ومجاعات  جملموعات  أم  كان  فرديًا  عقاله  من  املتفلت 
رأسها وتعاظمت موبقاتها، ستبقى مكلفة جدًا اجتماعيًا، أخالقيًا، 

اقتصاديًا، معنويًا، ورمبا كيانيًا.

تطويق ذيول »جرمية قب الياس«
أمجعت فعاليات قب الياس مبكوناتها كافة, على ضرورة تطويق 
ذيول اجلرمية البشعة اليت أودت بأحد ابنائها طالل محيد العوض 
مارك  يد  على  اجملاورة  بوارج  بلدة  من  القطان  خليل  ورفيقه 
االثنني على  أطلق رصاص مسدسه فجر  الذي  )23عاما(  ميني 

املغدورين أمام »فان« جمهز العداد املشروبات الساخنة.
وجنحت االتصاالت اليت جرت على مستويات رفيعة يف املدينة 
واجلوار من السيطرة على ردود الفعل اليت كان ميكن ان تصدر 
عن ذوي الضحيتني واقاربهم يف اعقاب اجلرمية املروعة, وذلك 
من  املعنية  للسلطات  تسليمه  اىل  القاتل  عائلة  اسراع  بسبب 
جهة, وسهر ورعاية رئيس اجمللس البلدي ملدينة قب الياس 
عبد  القاضي  البلدة  وإمام  املعلم  النقابي جهاد  الدمل  وادي   –
املدينة  لفعاليات  موفق  دور  على  معطوفة  شرقية  الرمحن 
االقتصادية واإلجتماعية مسيحية واسالمية, حيث سارت األمور 
باجتاه االحتكام اىل القضاء واملؤسسات الرمسية املعنية الختاذ 
احلكم العادل بشأن جرمية كادت يف حلظة الذروة أن تتحول اىل 

فتنة ملعونة ال يرضاها عاقل.
مثواهما  اىل  املغدورين  شيعتا  اللتان  وبوارج  الياس  قب 
أجواء  تعيش  زالت  ما  واسعة,  أهلية  مشاركة  ظل  يف  األخري 
حزينة وغاضبة، سيما وان اجلرمية ليس هلا اسباب أو خلفيات 
مجيع  حبسب  حصلت  بل  طائفية،  أو  سياسية  أو  اجتماعية 
البتياع  توقف  الذي  القاتل  تهور  ونتيجة  الروايات يف حلظتها 
فنجان »نسكافيه« الذي مل ترق له طريقة إعداده، فبدأ بكيل 
الشتائم ومن ثم شهر مسدسا حربيا وبدأ باطالق النار مباشرة 
على القطان وعوض فارداهما وفّر باجتاه البلدة اىل حني عرفت 
عائلته باألمر فسارعت اىل تسليمه للقضاء، بعدما اصدرت بيانا 

استنكرت فيه اجلرميه واعلنت تربؤها من افعاله.

فتيان »يهلوسون« على حاجز ضهر البيدر
وأ.أ.)18  عاما(  ه.ب.)24  من  كال  البيدر  ضهر  حاجز  أوقف 
الكوكايني والسيلفيا  عاما(وف.ز.)25 عاما(حليازتهم كمية من 
ضبطت  اليت  هلوسة،  وحبوب  الكيف  وحشيشة  واملارجيوانا 

مجيعها.
يف املقابل، وبعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة املخدرات 
املركزي يف وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أحد األشخاص 
برتويج املخدرات يف حملة اجلديدة، متكنت دورية من املكتب 
املذكور من توقيف ع.ق.)38 عاما(املشتبه به يف احملّلة.وُضبَط 
حبوزته: /47/ غ. من مادة الكوكايني موّضبة داخل /16/ ظرفًا 
معّدة للرتويج، و/6/ علب بالستيكية حتتوي على /36/ غ. من 

»باز الكوكايني«.
من جهة اخرى، افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن 
نار  اطالق  تزوير،  سرقة،  جبرائم خمدرات،  مطلوبا   58 توقيف 

وضرب وإيذاء.

جرحى حبوادث سري
الشرقي  املسلك  على  »كيا«  نوع  من  سيارة  انقالب  ادى 
الوتوسرتاد جبيل، بداخلها ستة اشخاص اىل اصابة اثنني منهم 

جبروح طفيفة.
الدفاع املدني يف مركز جبيل على نقلهما اىل  وعملت عناصر 

مستشفى »سيدة ماريتيم«.
يف املقابل، افادت احصاءات غرفة التحكم املروري عن سقوط 

22 جرحيا يف 10 حوادث سري وقعت يف الساعات األخرية.

جريح طعناً بإشكال فردي يف عكار
اقدم السوري عبداهلل عبد الكايف على طعن م.ق. من بلدة برج 
العرب، ما ادى اىل اصابته جبروح خطرة، ُنقل على اثرها اىل 
احد مستشفيات عكار للمعاجلة.والحقا متكنت دورية من مفرزة 

استقصاء الشمال من توقيف الفاعل.
اشكال  خلفية  على  وقع  احلادث  ان  تبني  التحقيقات  وبنتيجة 

فردي بني السوري واجلريح.
وقد دان رئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم احلادث متمنيًا 
يف  أساليب  هكذا  اىل  االجنرار  عدم  السوريني  »األخوة  على 
معاجلة اخلالفات، واال ستضطر البلدية اىل اختاذ إجراءات حبق 

املخلني باالمن وطردهم من البلدة«.

ثالثة شبان يقضون احرتاقاً داخل سيارتهم على 
طريق سعدنايل

حتت هليب نريان غادرة على قارعة الطريق، قضى ثالثة شبان 
احرتاقًا، لينضموا اىل ضحايا حوادث السري األكثر إيالمًا، وهم 

ال يزالون يف ريعان شبابهم.
فعالء عراجي )21 عامًا( وحسني مجال احلسيين )20 عامًا( ولؤي 
نوع رينو  االربعاء سيارة من  درويش )17 عامًا( استقلوا فجر 
كليو، كما العادة، حيث يرتافقون اىل مركز عملهم يف الفرزل 
بلدة سعدنايل  اىل  معًا قدرهم املشؤوم، فبوصوهلم  ليواجهوا 
احلديقة  قرب  الوسطي  باحلاجز  السيارة  اصطدمت  البقاعية، 
العامة، ما أدى اىل انقالبها واشتعال النار فيها بسبب تسرب 
النريان  انتشار  وحالت سرعة  الوقود،  خزان  من  البنزين  مادة 

دون متكن أي منهم من مغادرة السيارة فقضوا احرتاقًا.
وعناصر  األمحر  والصليب  األمنية  القوى  املكان  اىل  وحضرت 
على  أتت  اليت  النريان  إمخاد  على  عملوا  الذين  املدني  الدفاع 
كامل السيارة، وسحب جثث الشبان املتفحمة مستعينة بأدوات 
الرئيس  مستشفى  اىل  بنقلهم  وقامت  اهليدروليكية،  االنقاذ 
الطبيب  اجلثث  عاين  زحلة، حيث  احلكومي يف  اهلراوي  الياس 
الشرعي علي سليمان وقام بسحب عينات منها ملطابقتها مع 
احلمض النووي العائد لعائالت الضحايا للتأكد من هوياتهم قبل 
التحقيق  األمنية  القوى  تسليم جثثهم اىل ذويهم، فيما تولت 

يف احلادث.
من جهة أخرى، قضى رياض علي السيد امحد هاشم )42 عامًا( 
مفرق  صور  باجتاه  صيدا  اوتوسرتاد  على  وقع  سري  حبادث 

انصارية.
 كما نتج عن احلادث وقوع ثالثة جرحى.

كما سّجلت حوادث سري يف غزير وخلدة واجلناح واملطار، أسفرت 
عن سقوط أربعة جرحى.

توقيف 158 مطلوبًا
 158 توقيف  عن  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  أفادت 

مطلوبًا جبرائم خمدرات، سرقة، تزوير وإطالق نار.

وضعت طفلتها يف طرابلس ورمتها مبستوعب يف 
الدورة

قبل حنو أحد عشر شهرًا، وضعت سورّية طفلة يف أحد مستشفيات 
طرابلس، احتضنتها للحظات قبل أن ترميها من دون شفقة أو 

رمحة مبستوعب للنفايات يف حملة الدورة.
وفيما مل ُيعثر منذ ذلك احلني على أي أثر للرضيعة، فقد أوقفت 

والدتها وشقيقتها ووالدتهما.
وأفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا، أنه 
بناء على معلومات توافرت لدى مفرزة طرابلس القضائية يف 
وحدة الشرطة القضائية، مت توقيف السورية ص. ح. إلقدامها 
داخل  الوالدة  احلديثة  طفلتها  رمي  على   ،2016/6/22 بتاريخ 
الليلة  يف  وذلك  الدورة،  حملة  يف  النفايات  مستوعبات  أحد 
اليت ولدتها فيها، يف إحدى مستشفيات طرابلس. وبالتحقيق 
معها، اعرتفت بأنها ختلصت من طفلتها كونها نتيجة عالقة غري 
شرعية، وقد ساعدتها يف ذلك والدتها ف.م. وشقيقتها م.ح. 
اليت مل  الطفلة،  أيضًا جبرم املشاركة يف رمي  أوقفتا  اللتني 

ُيعثر هلا على أثر.

عصابة لسرقة الدرّاجات مشااًل
النارية  الدراجات  سرقة  قاصرون،  بينهم  شبان  امتهن مخسة 

وبيعها، وأّلفوا فيما بينهم عصابة نشطت مشااًل.
ونتيجة الرصد واملتابعة املكثفة، متكنت قوة من مفرزة استقصاء 
الشمال يف وحدة الدرك اإلقليمي، من توقيف أفراد العصابة 
ه.ع.ون.ك.وي.ك.وب.ك.وو.ك.يف حملة املنية يف طرابلس.

وضبط حبوزتهم 6 دراجات آلية مسروقة، إضافة اىل العديد من 
الدراجات اليت متت سرقتها وبيعها مبساعدة و. ك. عرب مراقبة 

وحتديد أماكن تواجد تلك الدراجات.
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 زار محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا والوفد املرافق قنصل لبنان يف سيدني 
لبنان يف سيدني، حيث اطلع على عمل  جورج بيطار غانم يف مكاتب قنصلية 

رئيس  ترأس   - سيدني   - وطنية 
األب  سيدني  يف  شربل  مار  دير 
الفصح  عيد  قداس  الفرخ  لويس 
يعاونه  الدير  كاتدرائية  يف  املجيد 
رحمه،  وايلي  طعمه  انطوان  االبوان 
رمزي  الشمال  محافظ  حضور  يف 
نهرا ومستشاره نهرا باخوس اجبع 
والعقيد يف قوى األمن الداخلي وجيه 
متى، وذلك بمشاركة رئيس التجمع 

وصل اىل مطار سيدني مساء يوم الجمعة من االسبوع املاضي، محافظ الشمال 
األمن  الشمال يف قوى  لقائد منطقة  األول  املساعد  يرافقه  نهرا،  القاضي رمزي 

الداخلي العميد وجيه متى ومستشار القاضي نهرا املحامي باخوس اجبع.
وكان يف استقبالهم اصحاب الدعوة رجال األعمال جان ديب وجورج ديب وطوني 
من  حشد  االستقبال  يف  شارك  كما  للوفد.  حافال  برنامجا  اعدوا  الذين  جمعة 

فاعليات وابناء الجالية اللبنانية.

نهرا شارك يف قداس عيد الفصح 
يف كنيسة مار شربل يف سيدني

املحافظ رمزي نهرا يقرأ الرسائل 

املحافظ رمزي نهرا واالب لويس الفرخ يتوسطان جورج وجان ديب، طوني 
جمعة وحضور

احملافظ نهرا يصل اىل سيدني

املحافظ رمزي يتوسط جورج وجان ديب وطوني جمعة وسايد مخايل 
وحضور

صورة تذكارية يف مطار سيدني

نهرا اطلع من قنصل لبنان على اوضاع اجلالية اللبنانية يف سيدني وميشال الدويهي كرمه باسم اجلامعة الثقافية

املسيحي والي وهبه، مدير مكتب الوكالة الوطنية لإلعالم يف اسرتاليا سايد 
مخايل، رجال االعمال جان وجورج ديب وطوني جمعة وحشد من املؤمنني.

كما رحب األب الفرخ بنهرا واعضاء الوفد املرافق، متمنيا لهم »زيارة ناجحة«، 
الجالية  ابناء  »دور  ب  منوها  الشمال،  من  الجالية  ابناء  اكثرية  ان  خصوصا 
وبنجاحهم على مختلف الصعد«، مشيدا ب »أسرتاليا بلد احرتام التعددية 

الحضارية وحقوق االنسان«.
وخالل القداس، بث شريط فيديو مسجل لرسالة راعي األبرشية املارونية 
املطران انطوان شربل طربيه تحدث فيها عن »معاني موت املسيح وقيامته 
من بني األموات وعن الشهادات التي تثبت ذلك«، قائال: »ان الكنيسة املارونية 
أطلقت على هذه السنة سنة الشهداء التي بدأت مع عيد القديس مارون يف 

العام 2017 وتمتد اىل عيد القديس يوحنا مارون يف اذار العام 2018«.
بعدها أولم األب الفرخ على شرف نهرا والوفد املرافق.

القنصلية وأوضاع الجالية اللبنانية.
واقام الرئيس اإلقليمي يف الجامعة الثقافية ميشال الدويهي غداء على شرف نهرا 
بولس صليبا، روبري  انطوان شربل طربيه،  املطارنة  الوفد يف حضور  واعضاء 
رباط وممثلي األحزاب اللبنانية ومسؤولي الجامعة يف ملبورن ورؤساء جمعيات 

ومؤسسات وفاعليات.
قدم املناسبة الدكتور جميل الدويهي، فنوه بـ »دور رئيس الجامعة«، مثنيا على 

دور محافظ الشمال يف خدمة املواطنني.
طربيه

ورحب املطران طربيه بأعضاء الوفد، فتحدث عن »لبنان الرسالة«، مشددا على 
»اهمية الحفاظ على الحريات ورفض التطرف الذي يرفض االخر«، ومؤكدا على 

»اهمية النموذج التعددي والحريات«.

الدويهي 
نهرا  القاضي  »ان  وقال:  الوفد  واعضاء  بنهرا  الدويهي  ميشال  جانبه، رحب  من 
عرف بشفافيته ومصداقيته ومحاربة الفساد«، معربا عن »مساندة ودعم الجامعة 

لكل ما يعزز األمن واإلدارة يف لبنان«.
وتحدث »عن املنافسة األجنبية غري الشرعية«، منوها »بما يقوم به للشمال عموما 

ولزغرتا خصوصا«.
حرب

الوفد، شاكرا  أنور حرب بنهرا واعضاء  النهار االسرتالية  ورحب رئيس تحرير 
السادة جان وجورج ديب وطوني جمعة، وقال:  الدعوة للمحافظ نهرا،  اصحاب 
االنسان،  وحرية  واإليمان  لبنان  سرمدية،  لبنانية  واحدة  بثالثية  نؤمن  »نحن 
لجهة  نهرا  به  يقوم  الذي  الكبري  بالدور  وننوه  املشرتك،  العيش  على  ونشدد 

الخدمات يف الشمال ومساعدة الفقراء واملحتاجني«.
نــهرا

الحضور  وحيا  التكريم،  على  والدويهي  الثقافية  الجامعة  نهرا  شكر  بدوره، 
وخصوصا األساقفة، منوها ب«دورهم الروحي والوطني«.

الجديد  العهد  لبنان ألي خدمة تحتاجونها، وأحيي  وقال: »ارحب بكم جميعا يف 
الفساد  ومكافحة  اإلصالح  اىل  وندعو  عون،  ميشال  الجهورية  رئيس  بقيادة 

بمساعدة الجميع«.
املسؤولية خدمة  واملحتاج الن  الفقري  جانب  اىل  يكون  ان  واجباته  »من  ان  واكد 

وليست وجاهة«، معتربا ان »الشمال يف القلب وزغرتا يف قلب القلب«.
ويف الختام، قدم الدويهي هدايا رمزية للقاضي نهرا وعقيلته.
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اقام رجال االعمال جان وجورج ديب وطوني جمعة، الذين وجهوا الدعوة لنهرا، 
حفل استقبال على شرفه، مساء الثالثاء  املاضي، شارك فيه القنصل اللبناني 
جورج بيطار غانم، النواب جهاد ديب ودايفيد كالرك، وجوليا فني ورئيس دير 
مار شربل لويس الفرخ، قنصل بنغالديش الفخري أنطوني خوري، وحشد 

من ابناء وفاعليات الجالية الدينية والحزبية واالجتماعية واالقتصادية.

حـفل اسـتقبال ناجـح للـمحافظ نـهرا فـي سـيدني

بنجاحها  املميزة  اللبنانية  الجالية  ابناء  بني  ب«نهرا  فرحب  كالرك  وتحدث 
وحضورها الفاعل يف املجتمع األسرتالي«.

مساعدة  لجهة  عنه  عرفه  بما  منوها  املرافق  والوفد  »نهرا  بـ  ديب  ورحب 
املواطنني يف شمال لبنان، مؤكدا ان »الجالية اللبنانية من اهم الجاليات وقد 

برع ابناؤها يف مختلف الشؤون السياسية واالقتصادية«.

والقى مدير مكتب »الوكالة الوطنية لالعالم« يف اسرتاليا سايد مخايل كلمة 
باسم اصحاب الدعوة، فرحب باملحافظ نهرا واعضاء الوفد والحضور، وقال: 
»شكل القاضي نهرا بموقعه كمحافظ للشمال عالمة فارقة اتسمت بالنجاح، 
خدمة  يرفض  ال  عنه  يعرف  كما  الفقراء  رفيق  فهو  الناس  بمحبة  وتزينت 

من اليمني: ماريو شاغوري، احملافظ رمزي نهرا، حنا وبطرس سليمان، جان ديب، عمر ياسني وطوني سليمان

احملافظ رمزي نهرا وعقيلته يتوسطان القنصل غامن وعقيلته، جان وجورج ديب، النائب فني، العميد متى وطوني مجعة

النائب جهاد ديباحملافظ رمزي نهرا النائب ديفيد كالرك

 احملافظ نهرا وعقيلته، االب لويس الفرخ، احملامي اجبع، جورج ديب وعقيلته، جان ناصيف، طوني مجعة وحضور

 احملافظ رمزي نهرا  يتوسط سليم الشدياق، جان ديب، كلوفيس البطي وحضور

جورج ديب، احملافظ  نهرا وعقيلته، جان ديب وعقيلته، العميد وجيه متى وعقيلته وحضور احملافظ رمزي نهرا يتوسط  طوني مجعة  امحد املغشوش، جان ديب، عمر ياسني، يونس املغشوش وحضور

 احملافظ رمزي نهرا يتوسط  النائب جهاد ديب، جورج ديب، جان ديب والزميل سايد خمايل
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املحافظ نهرا وعقيلته يتوسطان جورج ديب وعقيلته، جان ناصيف وجان ديب

مستطاعة تحت سقف القانون«.
اضاف: »يكافح املحافظ نهرا ملحاربة الفساد واملفسدين ويداهم شخصيا 
بعض مراكز الفساد، كما حصل حني داهم مركز امليكانيك يف الشمال يف 

منطقة الفوار«. 
وقال »انه رجل الحزم والعطف يف آن، ورجل الخدمات للمواطنني وخصوصا 

للفقراء والضعفاء«.
نهرا

وشكر نهرا »الحضور والذين أتاحوا له الفرصة للتعرف على الجالية اللبنانية 
عن قرب«، مؤكدا انه »تفاجأ بالحجم الذي تحتله الجالية اللبنانية يف املجتمع 
األسرتالي«، منوها بنجاح ابنائها يف مختلف املجاالت«، داعيا املغرتبني اىل 
اللبنانيني  الواحد بني  »العيش  على  مثنيا  فيه«  واالستثمار  »زيارة وطنهم 

يف اسرتاليا«.
ويف الختام قدم نهرا دروعا تقديرية اىل كل من جان وجورج ديب وطوني 

 وقدم اصحاب الدعوة دروعا تقديرية للمحافظ نهرا والعقيد وجيه متى.جمعة ورئيس التجمع املسيحي والي وهبه.

اليوم نفسه راعي  التقى يف  القاضي رمزي نهرا قد  الشمال  وكان محافظ 
يف  مارون«  »بيت  يف  طربيه  شربل  انطوان  املطران  املارونية  األبرشية 
وبعد  اللبنانية.  الجالية  وشؤون  لبنان  لألوضاع يف  وجرى عرض  سيدني، 

اللقاء أولم طربيه على شرف نهرا والوفد املرافق.

املحافظ رمزي نهرا يتوسط ميشال الدويهي وعقيلته زيتا وجان ناصيف

 املحافظ نهرا يصافح بسام دكان ويبدو طوني جمعة وحضور

 املحافظ رمزي نهرا ، جورج ديب، ايلي ناصيف وحضور املحافظ نهرا ، جان ديب، فرج حرب وعقيلته، جان حرب وحضور

جان ديب يمنح درع ديب غروب للمحافظ رمزي نهرا واىل جانبهما القنصل جورج البيطار غانم

املحافظ رمزي نهرا يمنح درعا للسيد جورج ديب واىل جانبهما القنصل جورج البيطار غانم

كلوفيس البطي، املحامي باخوس اجبع، جان ناصيف والعميد وجيه متى  املحافظ نهرا وعقيلته، االب بيار خوري، طوني سليمان وحضور

مصافحة بني العميد وجيه متى وبسام دكان

القاضي املحافظ رمزي نهرا والزميل أنطونيوس بو رزق
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مجعية ابناء الضنية اخلريية يف سيدني تكرم احملافظ نهرا

كرمت »جمعية ابناء الضنية« برئاسة عمر ياسني، محافظ الشمال رمزي نهرا 
والوفد املرافق الذي ضم مستشاره املحامي باخوس اجبع والعقيد وجيه متى 

و رئيس بلدية ايزال السيد أحمد املغشوش.
الجمعية عشاء على شرف نهرا يف مركزها فيالوود يف حضور  اقامت  فقد 
الشيخ مصعب الغا، منسق تيار »املستقبل« يف اسرتاليا عبداهلل املري، منسق 
سيدني عمر شحادة ورئيس الجمعية االسالمية سمري دندن، رئيس بلدية 
إيزال - الضنية أحمد املغشوش والعضو مدحت ياسني، رئيس بلدية الفوار 

محمد العويك وأعضاء جمعية الضنية.
االعمال جان وجورج ديب وطوني  الدعوة رجال  اصحاب  اللقاء  وشارك يف 
جمعة، مدير مكتب الوكالة الوطنية لالعالم يف اسرتاليا سايد مخايل، رئيس 
تحرير امليدل ايست هريالد أنطونيوس بو رزق وحشد من رؤساء الجمعيات 

واملؤسسات ورجال االعمال وإعالميني.
وبعد كلمة ترحيب القاها ياسني، تحدث كل من الشيخ الغا ورئيس بلدية 
ايزال والعضو يف الوفد الرسمي مع سعادة املحافظ  السيد احمد املغشوش 

الذي ألقى كلمة معربة عن شخصية املحافظ وعمله الدؤوب يف خدمة الناس 
الصادقة  القدوة  لنا  كان  الذي  ياسني  عمر  الضنية   جمعية  برئيس  وأشاد 
وجيه  الحاج  الكبري  املعلم  أنسى  وال  اآلخرين   ومحبة  خدمة  يف  والصالحة 
وجودنا  منذ  خاصة  مدرسة  هؤالء  كان  حيث  الصايف  محمد  والحاج  هوشر 
يف الجمعية االسالمية واآلن يف جمعية الضنية.. وتحدث ايضا نائب بلدية 
ابراهيم  اإلعالمي  زريقة،  وهشام  مخايل  دندن،  صالح،  خضر  كانرتبري 

الزعبي، رئيس املجلس االسالمي يف نيو ساوث ويلز طالل الشيخ.

ياسني
وقال ياسني: »اننا اذ نثمن عاليا الدور الريادي الذي تقومون به على صعيد 
انماء ونهضة منطقة الشمال يف العديد من املجاالت، ال سيما تلك املتعلقة 
باالنماء وتعزيز االدارات وخدمة املواطنني«، معتربا »ان هذا النجاح والتفوق 
الدائمة من قبلكم وما عرف عنكم من  والرعاية  السهر  ما كان ليحصل لوال 

سمعة حسنة ومناقبية يف القول والعمل«.

التي  الضنية  ملنطقة  ورعايتكم  دوركم  لنشكر  الفرصة  هذه  »ننتهز  اضاف: 
كانت تعاني من الحرمان من االدارات السابقة، ونشكر لكم ايضا تكريم بلدة 
ايزال بزيارتكم التاريخية اليها، وانني ال زلت احمل على صدري فخر واعتزاز 
الدرع التكريمي الذي قمتم بمنحي اياه مع سفري اسرتاليا يف لبنان..  نلتقي 
يف دار ابناء الضنية لتكريم علم من اعالم العمل االنمائي يف الشمال ولبنان 
هو محافظ الشمال نهرا »الحديث عن الفضائل التي يزدان بها املحافظ نهرا 
مهمة يسرية النها فضائل ماثلة امام الناس وملموسة من قبلهم عرب انخراطه 
يف الشأن العام، فمن يعرفه يعرف فيه صفات كرم االخالق والصدر الرحب، 
ويشهد له حرصه على جميع ابناء الشمال على اختالف توجهاتهم ومده اليد 

للجميع«.
ورد نهرا شاكرا وتحدث عن املشاريع املزمع تنفيذها يف منطقة الشمال.

الضنية  ابناء  وجمعية  االسالمية  الجمعية  ورئيس  ياسني  قدم  الختام  ويف 
االسبق محمد صايف للمحافظ نهرا، درع جمعية ابناء الضنية الخريية تكريما 

لدوره يف محافظة لبنان الشمالي.

امحد املغشوشاحلاج طالل الشيخخضر صاحلالشيخ مصعب الغااحلاج عمر ياسنياحملافظ رمزي نهرا

مسري دندنهشام زريقةسايد خمايل

ياسني مينح درع اجلمعية للمحافظ نهرا ويبدو جورج وجان ديب وطوني مجعة والزميل خمايل واملري وحضور

نهرا يتوسط احلاج حسني هوشر وحممود عبيد وطوني مجعة

نهرا يتوسط احلاج  عمر ياسني واحلاج طالل الشيخ وخضر صاحل وحممود عبيد وحضور احلاج عمر ياسني مينح درع اجلمعية للمحافظ نهرا ويبدو خضر صاحل وطوني نهرا واحلاج صايف

صورت تذكارية للمحافظ نهرا وعمر ياسني مع الدرع ويبدو جان وجورج ديب وطوني مجعة والشيخ الغا وحضور
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فـتاة اللـيل

حممد عامر األمحد   

خلعت صبابيت وأتيت
نكرا

أهيئ ماء أوقاتي 
ألخرى

فتاة الليل
ترقب لي حضورًا

وتتقن حلمها صدرا 
وخصرا

تريق جلني ساقيها مرايا
تعدد وردها 
عطرا فعطرا

 
لتدخلين إىل طقٍس خضيٍل

يبلل شهوًة محراء
حّرى

أنا يف طقسها الليلي
أبدو

كلحٍن ضّيع
اإليقاع قسرا

ينام الثلج يف جسدي
عنيدًا

حييل حرارة 
الشهوات صفرا

فتاة الليل تسألين 
حضورًا

ألنفق عمري املأفون 
عهرا

تقول أراك يف صمٍت
مريٍب

ملاذا ال متّد إلّي
جسرا

وما كانت زليخَة يف غواها
وما كنُت

الّنيب عاًل وقدرا
ولكن

عاد بي وجٌع قديٌم
إىل الّشماء 

واسرتجعت ذكرى ... !!!

إىل الّشماء 
واسرتجعت ذكرى ... !!!

وهناك  اهلدوء  على  يساعدنا  الليل  يف  النوم 
حتليق خالله إىل عامل ساحر اجلمال، لكن ميكن 
الشعيب  باملفهوم  أيضا,  كابوسا  يكون  أن 
تثري  متنوعة  حاالت  بداخله  وحيوي  للكلمة, 
الفزع, هذا هو السبب لوجود عدد غري قليل من 
األشخاص الذين يتخوفون من النوم ويتعاملون 
الغموض  حييطه  الذي  اجملهول  كاملكان  معه 

واملخاطر.

 )nocturnal panic attacks( نوبات فزع ليليه
بشكل  ترافقها   , واضح  سبب  دون  تظهر 
عام  أحاسيس جسمانية كاالوعي, دقات قلب 

سريعة, تعرق واىل ذلك.
قسم من الذين يعانون ذلك يبلغون أحيانا عن 
نوبات  من  والتخوف  العميقة  الفزع  أحاسيس 
اإلغماء  من  ختوف  سعال,  نوبات  أو  قلبية 

وإحساس » كأني سأجن«.
إىل ذلك احلد؟

طبعًا, بني احلني واالخر يصل لغرف الطوارئ 
فزع  نوبة  بتجربة  مرة  ألول  مروا  أشخاص 

ليليه.
إذا كانت كل الفحوصات لديهم سليمة, حناول 
أيضا  وأحيانا  حمادثتهم  خالل  من  تهدئتهم 

بواسطة األدوية.
قسم من األشخاص الذي يعانون هذه النوبات 
من  خوف  اخلالء-  رهبة  اغروفوبيا,  يطورون 
السري مبفرده خارج البيت وذلك بسبب التخوف 

من نوبة فجائية.
آخرون ميكن أن يطوروا خوفا من اخلوف حيث 

يتخوفون كل حلظه من نوبة إضافية.
هل نوبات الفزع تظهر فقط بالليل؟

نسبة الذين يعانون من نوبات فزع اليت حتدث 
فقط يف وقت النوم قليلة جدًا .

حسب األحباث املختلفة فان من 40 حتى 70% 
الفزع  الذين يعانون من نوبات  من األشخاص 
يكشفون عن ظواهر مشابهة حتدث خالل النوم, 
النوبات  اغلب  حتدث  أيضا  فعندهم  ذلك  مع 
واخلوف  الفزع  نوبات  من  باملئه  نهارا. عشرة 
حسب   , واضح  هو  وكما  الليل,  أثناء  حتدث 
والقلق  اخلوف  املتعاجلني-  لبعض  التقارير 

املرافقة للنوبات الليلية تكون أكثر حدة.
النوبات  فيه  حتدث  خاص  وقت  هناك  هل 

الليلية؟
اغلب النوبات تظهر يف بداية الليل, لكن ليس 
املرحلة  من  االنتقال  عند  إمنا  احللم  ساعه  يف 
الثانية للمرحلة الثالثة للنوم العميق. تتواصل 
النوبات بشكل عدة من الدقائق لكن ليس أكثر 

من عشر دقائق. بعد ذلك يصعب النوم.
ما هي األسباب هلذه النوبات؟

األسباب غري معروفة. النوبات ميكن أن تظهر 
من  مهدئة  أدوية  تناول  عن  التوقف  بعد 
الغياب  نوب  أدوية  البنزوديازيبينات,  ات 
ابن(  أو  اسيوول  لوربني,  مثل   ( الالمنوذجية 
برتكيز  بزيادة  النوبات  هذه  يربط  من  هناك 
النوم, لكن  الكربون. يف وقت  ثنائي أكسيد 

يوجد أيضا شهادات خمالفة لذلك.
تفسري إضايف ميكن إدراجه ضمن اخلوف العام 
من ظلمة الليل والغري مفسر الذي حيدث أثناء 

الظلمة.
حالة  يف  السيطرة  فقدان  من  التخوف  أيضا 
يوجد  للظاهرة.  تفسري  يوفر  أن  ميكن  النوم 
أشخاص خيافون النوم خوفا من أن »يصيبهم 
مكروه« بالليل«؟ قسم اخر خياف ان يتعرض 
لنوبة قلبية او توقف التنفس. قسم أخر أيضا 
خياف أن ال ينهض او يصاب حبالة من فقدان 
الوعي أثناء النوم العميق الذي يعتربونه كحالة 
يف  النوم  ,اله  فقط  وللمعلومة  املوت,  من 
العصر اليوناني القديم هبنوس هو شقيق اله 

املوت تنتوس.
كيف يتم العالج ؟

حمبذ دمج العالج الدوائي مع العالج النفساني. 
على األغلب يكفي عالج حمدد- سلوكي معريف. 

أحيانا هناك حاجة لعالج نفسي, حركي عميق.
العالج الدوائي ميكن ان يتضمن ادوية مهدئة 
أطول  ملدى  جذريا  عالجا  او  املدى,  قصرية 

نشاط  من  تزيد  بأدوية  األغلب  على  بكثري- 
سيربكلس,  سيتيل,   , مثل  السروتنونني 

فروزك, لوسرتل, بروكتست وافكسور.
بأدوية  االستعانة  أيضا  لليالي- ميكن  بالنسبة 
منومة, لكن فقط لفرتات قصرية- من اجل عدم 

تطوير ارتباط واعتياد عليها.
العالج السلوكي يقدم آليات تساعد يف كيفية 
مواجهة الفزع وكيف ميكن االبتعاد عن االفكار 

املخيفة والنظرة التشاؤمية لالوضاع. 
تغيري  ميكن  ليلية,  نوبات  عن  يتحدث  عندما 
النظرة بالنسبة للمخاطر الكامنه بالنوم, وميكن 
ايضا الرتكز حباالت اجيابية قبل اخللود للنوم. 
من املهم التعلم التأقلم مع حاالت دقات القلب 

السريعة.

) nightmares( احالم الكابوس
باختالف عن نوبات الفزع الليلية ، اليت حتدث 
بالنصف االول من الليل ، يف مرحلة النوم دون 
اليت   rem مرحلة  تظهر يف  الكوابيس   ، احالم 

حتدث بها أغلب األحالم.
rem اليس اسم فرقة روك امريكية؟

الفرقة أخذت االسم من االسم العلمي للنوم. 
اليت حتدث  النوم  مرحلة  rem يصف  املصطلح 
مرة كل 90 دقيقة واليت تتميز حبركات عينني 
قبيل  تطول  احلالة  هذه  كون  ومن  سريعة. 
النصف الثاني من الليل فان غالبية الكوابيس 

تكون مع مطلع الصباح. 
النفسي األوروبي,  التعريف والتصنيف  حسب 
أثناء األحالم.  الليلي كتجارب  الكابوس  يعرف 
مليئة بالفزع أو اخلوف, الذي يتذكرها اإلنسان 
بتفصيل كامل. هذه األحالم واضحة جدًا وبشكل 
عام تتضمن تهديدات وجودية, األمن الشخصي 

أو على التقييم الذاتي .
هذه األمور ميكن أن تعود مرات عديدة وأشخاص 
ليلية يصفون  الذين يعانون من كوابيس  من 
أحيانا على  مره,  أكثر من  تعود  جتارب صعبه 

مدار سنوات.
خالل احللم, ميكن أن يعمل جهاز األعصاب الغري 
دقات  بارتفاع  وتتميز  مكثف,  بشكل  إرادي 

القلب, تنفس سريع أو بالتعرق.
بشكل عام من حيلم بكوابيس ال يسمع كلمات 
ويتميز نومه حبركات كثرية, وذلك كون احلديث 

عن حالة حلم يرافقها شلل بالنوم.
أحالم كهذه تظهر يف مراحل التطور يف الطفولة 
أو يف  املراهقة, اليت بها حتدث تغيريات كثرية 

ودرامية.
عند إنسان البالغ ترتافق هذه األحالم مع فرتات 

عاصفة من ناحية شعورية أو صراعات.
هذه األحالم تعرب عن الضائقة بشكل رمزي وجيب 

فهمها مثل حماولة تفسري األحالم األخرى.

ماذا حيدث عندما نستيقظ؟
كثريا ما تسبب هذه األحالم  عند االستيقاظ – 
فزعا عن االستيقاظ، نشعر بتيقظ كبري, ونتذكر 
تفاصيل احللم. أحيانا يرتك الكابوس أثرا كبريا 

يستمر مبالحقتنا وإزعاجنا خالل اليوم التالي. 
والصدمة  الكوابيس  بني  العالقة  هي  ما 

نفسية؟
أحالم الكابوس ميكن أن تكون جزءا من أعراض 
االضطرابات ما بعد صدمة . بهذه احلاالت يكون 
وأحداث  جتارب  تكرر  عن  عام  بشكل  احلديث 
بذلك  يرون  من  هنالك  منها.  جزء  أو  مفزعة 
التجارب  ومعاجلة  مواجهة  على  النفس  مبحاولة 
احلالة  بهذه  بالواقع.  حدثت  واليت  الصعبة, 
إمنا عودة على احلدث  هي ليست ميزة رمزية 

الواقعي.
نتيجة  أيضا  تظهر  أن  ميكن  الصعبة  األحالم 
واالكتئاب,  للحزن  مضادة  أدوية  استعمال 
أدوية ملرض باركنسون, أدوية خلفض ضغط 

الدم وأدوية للتوقف عن التدخني مثل زينب.
أيضا الفطام من أدوية مهدئة أو أخرى- ميكن 

أن يسبب لزيادة مؤقتة هلذه الكوابيس.

كيف نعاجل ذلك؟
ومعرفة  بفهم  املدعومة  احملادثات  بواسطة 

الظاهرة. ميكن التمرن على تطوير اخليال وعلى 
القدرة على تغيري ما حيدث باحللم. أحيانا ميكن 
املخيفة  املضامني  على  النوم  قبل  التفكري 

والتهيؤ هلا والتفكري كيف ميكن تغيريها.
العمل على املعرفة ميكن أن تزيد املعرفة أثناء 
احللم نفسه, وعندما يأتي ميكن أن يقول احلامل 
تغيري  أيضا  وأحيانا  فقط«  احلم  »أنا  لنفسه: 

وجهة احللم بقوة االراده.

Sleep terror disorder أحالم اخلوف الفجائي
وخوف  جزئي  تيقظ  مع  باحللم  شبيهة  حاله 
كبري الذي حيدث بشكل عام عند النوم العميق 
عند  باألساس  منتشرة  احلالة  هذه  )مرحله4( 

األطفال وأحيانا تسبب قلق عند األهل.
وخائفا,  مرتبكا  يظهر  بسريره,  جيلس  الطفل 
كأنه مقيد داخل حلم مفزع.أحيانا يسمع أصوات 

أو ملمالت وال ميكن االتصال معه. 
نومي,  شلل  يوجد  ال  املرحلة  هذه  يف  لكون 
احلامل ميكن إن يتحرك بعدم راحة. إضافة إىل 
ذلك حيدث نشاط جسماني متزايد يتميز بتنفس 

ودقات قلب سريعة وتوسع البؤبؤ.
سيكون  إذا استيقظ الطفل )أو أيضا البالغ( – 

مرتبكا قليال, خائفا ولن يتذكر احلدث.
ميكن أن يستيقظ قسم من النوم بصراخ خوف, 
حدث,  ماذا  يتذكروا  لن  يهدأوا  أن  بعد  لكن 
وباختالف أحالم الكوابيس اليت على األغلب من 

يستيقظ بعدها- يتذكر احللم جيدًا.

كيف نعاجل ونتعامل مع ذلك؟
بشكل  اهلدوء  من  متكينه  الطفل,  عناق  حيبذ 
يتذكر  لن  هو  العميق.  لنومه  والعودة  طبيعي 

شيئا يف الصباح.
حماوالت  مع  يتجاوبوا  ال  أن  ميكن  البالغون 
احللم  حبالة  دقائق  لعدة  وسيكونون  التهدئة 
على  تعود  حبركات  ويقومون  بالواقع  وليس 

نفسها.
هناك من يرون تشابها بني هذه احلالة وبني 
النوم  اثناء  النوم وكل ذلك  اثناء  السري  حاله 

العميق, دون ان يتذكر احلدث. 

)sleep paralysis( شلل النوم
اليت نستيقظ  احلالة  النومي« يصف  الشلل   «
واملقصود  مشلوال  يبقى  اجلسم  لكن   , بها 
عدم القدرة على احلركة او النهوض كما حبالة 

احللم.
من  بالرغم   , فعااًل  زال  ما  احللم  من  قسم 
أن  ميكن  احلالة  هذه  مثل  يف  االستيقاظ. 
تتحرك  وحوش  مثل  قصرية  ختيالت  تظهر 
العينني أو شخصيات تسقط على احلامل  أمام 

وتضغط عليه.
يف املاضي وصفت الكثري من احلاالت ,أيضا 
بالرسومات, أشباح ووحوش جتلس وتثقل على 

صدر شخص نائم وهو متخوف .
بضع  خالل  تزول  قصرية  ظاهرة  عن  احلديث 
دقائق. ليس هلا أبعاد مقلقة, إال إذا رافقتها 
اضطرابات نوم أخرى. وجيب التعرف على احلالة 

ومعرفه كيفية عدم التخوف منها.

األحـالم والكـوابيـس ملـاذا ومـتى تــحدث!

  الدكتور عالء العوادي
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ملبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 2017 نـيسان   22 Saturday 22 April 2017الـسبت 

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684
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مـلبورن
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Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

العاملية  احلروب  بأن  يعلم  مجيعنا 
اخلليج  وحرب  والثانية  األوىل 
أسباب  هلا  كانت  والثانية  األوىل 
كانت  كما  مباشرة  وغري  مباشرة 
هلا نتائج كارثية لذا نعيد التذكري 
احلرب  على  ترتبت  اليت  بالنتائج 
تعديل  ١-مت  حيث  الثانية  العاملية 
خريطة أوروبا السياسية من جديد 
قسمني  إىل  أملانيا  وانقسمت 

شرقي وغربي.
٢-مت القضاء على النازية والفاشية 
جمرمي  باعتبارهم  زعماؤها  وحكم 

حرب.
املمتلكات  مجيع  اليابان  ٣-فقدت 
واحتلت الواليات املتحدة األمريكية 

أراضيها.
٤-شرد املاليني يف أوروبا واليابان 

كما عم اخلراب والدمار.
٥-خرج االحتاد السوفييت والواليات 
املتحدة األمريكية من احلرب أقوى 

دولتني يف العامل.
شخص  مليون   ٧٠ حوالي  ٦-فقد 
حوالي  أي  احلرب  يف  حياتهم 
مليون  و٥٠  جندي  مليون  عشرين 
األمم  منظمة  انشاء  مت  كما  مدني 
توالت  ثم   ١٩٤٥ عام  املتحدة 
احلروب على املنطقة العربية حيث 
 ١٩٤٧ عام  فلسطني  تقسيم  مت 
بدعم مباشر من بريطانيا والواليات 
استمرت  وحيث  األمريكية  املتحدة 
اخلارجية  الصهيونية  املخططات 
ونهب  العربية  األمة  لتقسيم 

ثرواتها البرتولية.

نتائج احلروب :خراب ودمار  واملنتصر يفرض شروطه  
على  الثالثي  العدوان  بدأ  وحيث 
مصر عام ١٩٥٦ وذلك للقضاء على 
الناصر  عبد  الراحل مجال  الرئيس 
إسرائيل  شنت  كما  ومنجزاته 
ومصر  سورية  على  كبريا  عدوانا 
عام  حزيران   ٥ بتاريخ  وفلسطني 
١٩٦٧ وذلك للقضاء على الرئيس 
وقيادة  الناصر  عبد  مجال  الراحل 

البعث يف سورية.
وقعت  اليت  احلروب  هذه  ومجيع 
العربية كان خيطط هلا  األمة  على 
االنكليزية  االستخبارات  دوائر  يف 
األمريكية...  وخاصة  والغربية 
أواخر  يف  العراق  بدأ  وعندما 
السبعينات والثمانينات من القرن 
علمية  بنهضة  يقوم  املنصرم 
وزراعية وصناعية وعسكرية حيث 
من  حينها  العراقي  اجليش  ظهر 
أقوى جيوش العامل وماثبت لدينا 
بالدليل القاطع بأن دور املخابرات 
واإلسرائيلية  األمريكية  املركزية 
املدبر  الرأس  هو  واإلنكليزية 
األمة  على  مايقع  لكل  واملخطط 
العربية من حروب ولو عدنا قليال 
بالتاريخ إىل عام ١٩٨١ أثناء قيام 
بقصف  اإلسرائيلية  الطائرات 
مفاعل متوز العراقي الذي كان لو 
مت إجنازه لفرض العرب شروطهم 
بعد  استمر  وحيث  إسرائيل  على 
على  احلرب  لشن  التخطيط  ذلك 
بدأ هذا املخطط منذ  العراق حيث 
العدوان  هذا  ونفذ   ١٩٨٢ عام 
للعراق عام ٢٠٠٣ حيث  واالحتالل 

كانت نتيجة هذه احلرب الظاملة على 
العراق كارثية على خمتلف األصعدة 
حيث مت القضاء على حكومة وطنية 
جاؤوا  مبن  استبداهلا  ومت  شرعية 
األمريكية  الدبابات  ظهور  على 
واإليرانية ثانيا خلفت هذه احلرب 
العراقيني  من  اآلالف  مئات  قتل 
كما مت استهداف العلماء ودكاترة 
احلرب  نتائج  ومازالت  اجلامعات 
مستمرة  العراق  على  األمريكية 
مقسما  األن  العراق  أصبح  حيث 
مرتبطة  دينية  مبرجعيات  ومرتبطا 
يف  الكرد  واألخوة  وغريها  بإيران 
العملي  بالواقع  انفصلوا  الشمال 
داعش  إرهاب  ووجود  العراق  عن 
األمريكي  للرئيس  كان  الذي 
كلينتون  وهيالري  أوباما  السابق 
حيث  داعش  ظهور  هلما يف  دورا 
عاد العراق مئة سنة إىل الوراء أما 
املوضوع األهم هو احلرب الكونية 
سورية  يف  واحلرب  سورية  على 
احلرب  هلذه  التخطيط  مت  حيث 
الغربية  املخابرات  دوائر  قبل  من 
بإقامة  واإلسرائيلية  واألمريكية 
الواقع  يف  هو  بينما  عربي  ربيع 
ربيع خراب وجهنم على كل الدول 
بصراحة  أحتدث  وأنين  العربية 
الدفاع  مبعرض  ولست  موضوعية 
بأنه  باملطلق  أجيب  حيث  أحد  عن 
توجد عدة مجاعات مسلحة وارهابية 
يف سورية وكثري من هذه اجلماعات 
باملال  ويدعمه  اخلارج  من  جاء 
السعودية  وسرا  علنا  والسالح 

وبعض  وتركيا  وقطر 
دول الغرب والواليات 
األمريكية  املتحدة 
الوقت  بنفس  لكن 
ومازال  يوجد  كان 
كبري  اداري  فساد 
وتعيني  سورية  يف 
مواقع  يف  أشخاص 
غري  وهم  جدا  مهمة 
لكن  وفاسدين  أكفاء 
شن  أبدا  يربر  ال  هذا 
على سورية  حرب  أي 
وجهة  من  أنه  وحيث 
أقول  املواطن  نظر 
حيمل  شخص  كل  أن 
مواطن  بوجه  السالح 
سوري فلسنا معه أبدا 
وأنا مع إعطاء املواطن 
هامش كبري من احلرية 
وخاصة أن احلرية هي 
لذا  البعث  أهداف  من 

السوري  العربي  والشعب  وغريه. 
بنفسه  مصريه  يقرر  أن  جيب 
للحرب  أن  الوقت صحيح  وبنفس 
مدمرة  نتائج  فلها  انتهت  اذا 
املنتصرون  نهايتها  يقرر  واحلرب 
انتهاء  عند  نأمل  حال  كل  وعلى 
احلرب وخروج اإلرهاب من سورية 
أن ال يعود زمن الفساد كما جيب 
املكان  يف  املناسب  الرجل  وضع 
ال  حنن  كان  مهما  لكن  املناسب 

نريد تقسيم سورية.    

قبل  أنفسنا  ننتقد  أن  علينا  جيب 
انتقاد األخرين وأننا مع كل انسان 
معارضا  كان  ولو  شريف  وطين 
وطنية  معارضته  تكون  أن  شرط 
ال تقبل بتجزئة سورية حيث حاليا 
يعيش املواطن حالة من عدم األمن 
واألمان باإلضافة إىل فقره املدقع 
وذلك بسبب سقوط قذائف اهلاون 
وصواريخ الكاتيوشا واألول واألخري 
املتضرر هو املواطن النظيف وحنن 
األمريكي  العسكري  التدخل  ضد 

بقلم الزميل ميالد اسحق
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اهلاتف الذكي بؤرة ألشرس االمراض

اجلديد،   Privacy Shade تطبيق  إطالق  عن  بالكبريي  أعلنت شركة 
الذي حيمي شاشة اهلواتف الذكية من أعني املتطفلني أثناء التواجد 

يف األماكن العامة.
شاشة  على  سوداء  واجهة  بوضع   Privacy Shade تطبيق  ويقوم 
اهلاتف الذكي بالكامل، وميكن للمستخدم التحكم يف درجة شفافية 
هذه الواجهة عن طريق زر انزالقي، وال يتم إظهار سوى جزء صغري 
من الشاشة بواسطة نقرة باإلصبع حيث يتم استعمال هذا النطاق 

لقراءة النص أو كتابة النصوص.
من  بدءًا  أندرويد  هواتف   Privacy Shade بالكبريي  تطبيق  ويدعم 

اإلصدار 5.0، وميكن تنزيله جمانًا من متجر تطبيقات غوغل بالي.

الطريان،  هلندسة  األمريكية  أورجيني«  »بلو  شركة  مؤسس  نشر 
جيف بيزوس، مؤخرا، صورا مذهلة من كبسولة جرى تصميمها كي 

تأخذ السياح، مستقبال، إىل الفضاء.
ويعكف خرباء يف الوقت احلالي على دراسة التصميم الذي وضع 
للمركبة الفضائية، وتبني احتمال سفرها ملسافة 100 كيلومرتات، 
فوق كوكب األرض، وفق ما نقلت صحيفة »تلغراف« الربيطانية.

وأظهرت  عمودي،  صاروخ  شكل  على  الكبسولة،  تصميم  وجرى 
الصور اشتماهلا على مقاعد قليلة، بالنظر إىل سعتها احملدودة.

األمان  بني  التوفيق  على  حرص  التصميم  أن  بيزوس  وأوضح 
والراحة، قائال إن النافذة اليت ستقام يف املركبة، ستكون أكرب 

نافذة على اإلطالق يف عامل الفضاء.
ويقول املهندس الشهري إن طموحه يف احلياة هو أن يرى، يوما، 
يزال  ما  أمر  الفضاء، وهو  البشر، يعيشون ويعملون يف  ماليني 

متعذرا حتى اليوم.

رغم تسهيله طرق التواصل بني البشر، وتقريبه للمسافات وحتقيقه 
اىل  الذكي  للهاتف  املفرط  االستخدام  يؤدي  والراحة،  للرفاهية 
االصابة مبجموعة من املشاكل الصحية من بينها الصداع ومشاكل 
السمع، ووخز اجللد وفقدان الذاكرة والرتكيز، وصوال إىل طنني 

األذن واالضطرابات العصبية وحتى سرطان املخ.

الئحة ال تنتهي من التأثريات السلبية واألمراض احملتملة النامجة عن 
ادمان للهاتف الذكي، تتنافس مواقع الصحة يف نشرها، ومع ذلك 
ال يبدو أن هناك وعيا كافيا من قبل مستخدميه يف خمتلف أرجاء 

العامل بضرورة »ترشيد« استعماله، تفاديا ملضاره الصحية.

ويرى املختصون أنه ينبغي التمييز بني املخاطر احلقيقية لالستخدام 
املكّثف للهاتف احملمول، وبني خماطره املفرتضة.

من  جمموعة  وبريقها  بهرجها  رغم  الذكية  اهلواتف  ادمان  ويسب 
االمراض اخلطرية واملزمنة اليت قد تؤدي اىل الوفاة.

سرطان املخ

األضرار احملتملة للموجات الكهرومغناطيسية، وإمكانية تسببها يف 
أورام تصل حد سرطانات الدماغ، تعّد يف صميم اجلدل الذي يهز 

اجملتمع العلمي الدولي منذ سنوات.

»ناشيونال  األمريكي  البحث  برنامج  عن  صادرة  دراسة  وحسمت 
اجلدل  ما  2016نوعا  مايو/أيار  أواخر  والصادرة  توكسيكولوجي«، 

بهذا اخلصوص.

وأظهرت ارتفاعا سريعا يف نسبة اإلصابة بالسرطان يف صفوف 
الفئران اليت مت تعريضها إىل موجات بدرجات قوة متفاوتة

من  بأكثر  أكرب  احملمولة  اهلواتف  من  املنبعث  لإلشعاع  فالتعّرض 
ما  القارة،  األرضية  احملطات  إلشعاعات  التعرض  من  مرة   1000
يعين أن استخدام اهلاتف النقال ميكن أن يدّمر، على املدى البعيد 

خاليا املخ.

وصنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان تلك اإلشعاعات ضمن 
املوجات  أن  السرطان لإلنسان، حيث  اليت ميكن تسبب  األسباب 
الكهرومغناطيسية املنبعثة من اهلاتف تؤدي تدرجييا إىل تلف خاليا 
املخ، وهذا ما ميكن حتى للشخص أن يشعر به يف حال استخدامه 

اهلاتف لفرتة طويلة.

اضطرابات يف اجلينات واحلمض النووي

األشعة  إىل  التعرض  أن  إىل  الدراسات  بعض  وأشارت 
الكهرومغناطيسية املنبعثة من اهلواتف احملمولة، وإن كان مبعدالت 
جينات  على  موضعية  تأثريات  له  تكون  قد  املعايري،  من  أقل 

واحلمض النووي خلاليا لإلنسان.

وتتسبب تلك األشعة إضافة إىل احلرارة يف قتل احليوانات املنوية، 
مستخدمي  من  الكثري  هلا  خضع  اليت  الفحوصات  بعض  أن  حتى 

اهلواتف النقالة، بنّي أنهم يعانون من نقص يف خصوبتهم.

خماطر اإلصابة مبرض القلب

ذكرت جملة »علم األورام« األوروبية أن اإلشعاعات املنبعثة من 
اهلواتف النقالة تؤّثر على كرات الدم احلاملة للهيموغلوبني، ما يزيد 

من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

املستطاع  قدر  اهلاتف  بإبعاد  املختصون  ينصح  ذلك،  ولتفادي 
على عضلة  احملتملة  لتأثرياته  تفاديا  للجسم،  اليسرى  اجلهة  عن 

القلب.

خماطر على العني والنظر

إىل شاشاتها  والنظر طويال  احملمولة  للهواتف  املفرط  االستخدام 
عادة ما ينعكس سلبا على عدسة العني ويؤدي إىل اإلصابة بقصر 

النظر.

األسوأ من ذلك أن سيدتني بريطانيتني تبلغان من العمر 22 و40 
عاما، عانتا لبضعة أشهر من العمى املؤّقت، حبسب صحيفة »ذو 

أندباندت« الربيطانية.

بعني  هاتفهما  تفّحص  على  نائمتان  وهما  ليال  دأبتا  السيدتان 
الرؤية،  فقدانهما  تسبب يف  الضوء  التباين يف  أن  غري  واحدة، 

ولذلك ينصح بفتح العينني ليال لتفّقد اهلاتف احملمول.

أرق وصعوبات يف النوم

من بني اآلثار املثبتة علميا يف العديد من املناسبات هي التأثريات 
السلبية للضوء األزرق على النوم.

فاملعروف هو أن الساعة البيولوجية لإلنسان ترتكز على الضوء، 
وتكرار النظر إىل شاشات اهلواتف مساء ميكن أن يتسبب يف األرق 

أو يف حدوث صعوبات يف النوم.

األجهزة  اهلاتف ومجيع  بإطفاء  التكنولوجيا  عشاق  االطباء  وينصح 
إىل  الذهاب  قبل  األقل  على  ونصف  ساعة  حلوالي  اإللكرتونية 

النوم.

تصّلب شرايني العنق وآالم األصابع

ويعترب ظهور آالم بالرقبة وتوتر وتشنج يف الشرايني، من املشاكل 
الصحية املنتشرة بشكل كبري يف صفوف املراهقني ممن يقضون 

ساعات طويلة منحنني حنو األمام.

الرسائل  كتابة  على  املدمنني  معظم  يعاني  العنق،  على  وعالوة 
على  وخصوصا  األوتار«،  بـ«إلتهاب  يعرف  القصرية مما  النصية 
احلركة  نفس  تكرار  عن  باالبتعاد  ينصح  ولذلك  اإلبهام،  مستوى 

ولوقت طويل بنفس األصابع.

فقدان السمع

على  تؤثر  الذكي  اهلاتف  من  املنبعثة  الكهرومغناطيسية  املوجات 
هواتفهم ملدة  الذين يستخدمون  معظم  أن  حتى  الداخلية،  األذن 
طويلة، وخصوصا أولئك الذين ترتاوح أعمارهم من 18 إىل 25، 

يعانون من ضعف يف السمع.

ويشدد املختصون يف اجملال الطيب على جتنب استخدام اهلواتف 
الذكية لوقت طويل يوميا لتجنب فقدان نعمة السمع.

تطبيٌق حيمي هاتفك من أعني املتطفلني!

متعددة  اتصال  جهات  إرسال  إىل  يدعوك  سبب  لديك  كان  إذا 
منك  يتطلب  حالًيا  األمر  ذلك  فإن  »واتساب«،  عرب  آخر  لشخٍص 
إرسال جهة اتصال واحدة يف كل مرة، وبالتالي عليك بتكرار نفس 
العملية على هذا النحو الفردي. لكّن اخلرب اجليد هو أننا على وشك 

االنتهاء من ذلك امللل.

يف أحدث إصدار جترييب من تطبيق واتساب، وردت ميزة مشاركة 
جهات اتصال متعددة يف وقٍت واحد. لذلك ميكنكم حتديد أكثر من 

جهة اتصال وإرساهلا دفعة واحدة.

االختبار  برنامج  االشرتاك يف  عليك  التجربة،  ترغب يف  كنت  إذا 
كنت  إذا  ا  أمَّ بالي.  غوغل  متجر  من  للتطبيق  )بيتا(  التجرييب 
بالفعل؛ فتحقق من حتديث اإلصدار برقم  بيتا  تستخدم واتساب 

.2.17.123

ميزة جديدة من »واتسآب«.. أرسل 
جهات اتصال متعددة بوقٍت واحد!

شاهد أول صور ملركبة السياح الفضائية

ختطط وكالة الفضاء األمريكية ناسا الستضافة أول بث مباشر بدقة 
4K على اهلواء مباشرة من رواد الفضاء يف الفضاء اخلارجي.

 AWS الويب  أمازون خلدمات  وتستعد ناسا وبالتعاون مع شركة 
ألول بث مباشر بدقة 4K من الفضاء بتاريخ 26 نيسان احلالي يف 
من  كجزء  وذلك  اهلادئ،  احمليط  بتوقيت  صباحًا   10:30 الساعة 
العرض التابع للمؤمتر السنوي للرابطة الوطنية لإلذاعات لعام 2017 

يف الس فيغاس.
وحسب البوابة العربية لألخبار التقنية، تعترب عملية البث واحملادثة 
جتريبية للتأكيد على إمكانيات األداء يف الوقت الفعلي، مما يهيئ 
الطريق مستقباًل للمزيد من اجملاالت البصرية املثرية لإلعجاب فيما 
خيص البث من الفضاء واملواضيع الفضائية املتعددة، كما تساعد 
هذه اإلمكانيات وكالة ناسا على توفري طرق جديدة لرصد الفضاء 

عن بعد يف الوقت الفعلي من حمطات الرصد األرضية.
النجوم:  إىل  »الوصول  اسم  حتمل  اليت  احملادثة  ضمن  وتتواجد 
إضافية  مشاركات  وهوليوود«  ناسا  مع  املستقبل  مع  التواصل 
تتمثل بوجود خرباء الواقع االفرتاضي ومدراء تنفيذيني من هوليوود 
وهندسي نظام واتسون من آي بي إم، ورواد فضاء من ناسا ومدير 

برنامج خرباء ناسا للصور ومدراء من أمازون خلدمات الويب.
وأشار بيان صحفي لوكالة ناسا أن هذه التجربة مصممة الستكشاف 
املتقدمة  السحابية  والتكنولوجيا  التصوير  تقنيات  قيام  كيفية 
بتوفري إمكانية إجراء حبوث علمية ونقل صناعة األفالم إىل مستوى 
 4K بدقة  املباشر  الفضائي  البث  متابعة  للراغبني  وميكن  أعلى، 
بتاريخ 26 نيسان احلالي عرب أجهزة احلواسيب أو التلفزيون الداعمة 
هلذه اإلمكانية من خالل املوقع املخصص هلذا الغرض على شبكة 

اإلنرتنت.

4K أول بث مباشر من الفضاء بدقة
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 مفاجأة ناسا: احلياة ممكنة على هذا القمر
إنسيالدوس  قمر  على  احلياة  إمكانية  اكتشاف  ناسا  أعلنت 
الذي يدور حول كوكب زحل؛ موضحة أن القمر حيتوي على 
حيوية  وكيمياء  ماء  من  للحياة  الضرورية  الظروف  معظم 
احلية  الكائنات  متّكن  األساسية(،  احلياة  وعناصر  )الكربون 

من العيش عليه.
ناسا وجدت أن غاز اهليدروجني يتصاعد من حميط حتت سطح 
قمر إنسيالدوس، الذي يدور حول كوكب زحل، وهذا يعين 
أن املياه والكيمياء ومصادر الطاقة الالزمة للحياة توجد على 
بالفعل على حياة وفرية تشبه  القمر، وقد حيتوي  ظهر هذا 

احلياة على كوكب األرض.
لكن العلماء قالوا إن اكتشاف مصادر املياه والكيمياء احليوية 
ليس  إنسيالدوس،  قمر  على  احلياة  لتطور  الالزمة  والطاقة 
دلياًل على أن احلياة قد تطورت بالفعل يف عامل آخر أو أننا 
سنجد هناك كائنات حية كاألرض، ولكن كشف النقاب عن 
اكتشاف حميط حتت أرض قمر زحل حيتوي على هذه العناصر 
كاحليوانات  احلية  الكائنات  الستضافة  رائدًا  مرشحًا  جيعله 

الدقيقة.

فتحات تهوية تنفسية يف قاع احمليط القمري
عاملة مشروع ناسا ليندا سبيلكر قالت إن ما مت اكتشافه دليل 
القمري  احمليط  قاع  تنفسية يف  تهوية  فتحات  وجود  يؤكد 
»وحنن نعلم اآلن أن إنسيالدوس لديه تقريبًا مجيع املكونات 
اليت حتتاجها احلياة كما نعرفها على األرض«. وقال كريس 
أن  أظهر  »االكتشاف  إن  باملشروع،  مشارك  آخر  عامل  غلني 
حتتاجها  مالئمة حمتملة  كيمياء  على  القمر حيتوي  هذا  حميط 
حساب  بأول  قمنا  إننا  نقول  أن  ونستطيع  امليكروبات، 

للسعرات احلرارية حمليط فضائي«.
املاحلة  احمليط  مياه  لدينا  اجملمد  إنسيالدوس  سطح  وحتت 
واهليدروجني الناتج عن تفاعل املياه الساخنة والصخور؛ ما 
ورمبا  النشطة  الطاقة  موارد  لديه  زحل  قمر  أن  إىل  يشري 
أقرب إىل فتحات البحر اهلوائية اليت تشبه احلياة على كوكب 

األرض.
نعرف  »ال  لناسا:  املساعد  املدير  زوربوشن  توماس  وقال 
حاليًا تقدمًا  اآلن، ولكننا حنرز  إذا كان هناك حياة حتى  ما 

كبريًا«.
هذا  على  اهليدروجني  وجود  اكتشف  كان  كاسيين  املسبار 
القمر يف خريف عام 2015 عندما حلق خالل عمود خبار تصاعد 
من خالل الشقوق يف سطح القمر اجلليدي، وقال الباحثون إن 
الطائرة اكتشفت املاء واجلليد وآثار امليثان واألمالح وغريها 

من مركبات الكربون، وفق صحيفة اجلارديان.
وهذا  واهليدروجني،  السيليكات  على  أيضًا  وعثرت كاسيين 
يعين أن هناك مصادر للطاقة حتت سطح القمر، ومن املعروف 
ويقول  األرض،  على  تستهلكها  الكيميائية  امليكروبات  أن 
جيفري كارجيل األستاذ جبامعة أريزونا: »هذه النتيجة ال تعين 
أن احلياة موجودة هناك، ولكنها جتعل احلياة أكثر معقولية 
ورمبا وفرية جدًا إذا اسُتخدم جزء من اهليدروجني لدفع التطور 

البيولوجي«.
وأضاف أندرو كوتس، أستاذ الفيزياء يف كلية لندن اجلامعية: 
»هذا القمر البعيد ينضم اآلن إىل املريخ وأوروبا )قمر لكوكب 
املشرتي( كأفضل املواقع احملتملة للحياة خارج األرض يف 

نظامنا الشمسي«.
ولكن  املريخ،  سطح  على  سائلة  مياهًا  ناسا  وجدت  وقد 
الرياح الشمسية قد جردت األيونات من غالفها اجلوي وقد 
إنسيالدوس  مثل  احلالية،  املشعة  غري  حلالته  الكوكب  جفَّ 
أوروبا لديه قشرة جليدية وحميط حتت األرض. وتأمل ناسا 
إرسال مسبار فضائي للقمر يف عشرينات القرن احلالي مع 
استكمال أدوات الكشف عن احلرارة واخرتاق اجلليد حبثًا عن 
فتحات تهوية وتنّفس حتت سطح البحر، وأعلن أيضًا الباحثون 
أدلة جديدة عن أعمدة خبارية وبقعة ساخنة معينة على سطح 

القمر.
التهوية  األحياء، على مدى عقود، فتحات  وقد درس علماء 
التنفسية ملعرفة كيف بدأت احلياة على األرض منذ 4 مليارات 
غريب،  عامل فضائي  تبدأ يف  أن  وكيف ميكن  سنة مضت، 
حيث ال تتوقف درجات احلرارة الشديدة واإلشعاع عن إطالق 

التطور البيولوجي.

احلياة قد تكون وفرية يف اجملرة!
وقال ديفيد روثري أستاذ علوم األرض يف اجلامعة املفتوحة: 
مكانني  يف  منفصل  بشكل  بدأت  احلياة  أن  نعلم  كنا  »إذا 
بنظامنا الشمسي، فنحن إذًا سنكون واثقني متامًا بأن احلياة 
بدأت أيضًا على عشرات املليارات من الكواكب واألقمار حول 

النجوم األخرى يف جمراتنا«.

بينما كان الطفل األمريكي تايسن بنز )11 عامًا( يف غرفته، 
وصلته رسالة نصية على هاتفه تبلغه أن حبيبته )13 سنة( 
قد انتحرت. ساعتان فقط فصلتا بني تلقي بنز للخرب، وشنقه 
لنفسه يف غرفته، متأثرا بوفاة حبيبته. لكن الكارثة احلقيقية 
هي أن الفتاة هي اليت أرسلت الرسالة للطفل، مدعية أنها 

شخص آخر، وأنها كانت »متازحه«.

بتهمتني:  ستحاكم  اليت  الفتاة  توقيف  مت  الطفل  وفاة  بعد 
األوىل هي سوء استخدام مواقع التواصل واليت حتاكم عليها 
بالسجن ملدة 6 أشهر إىل جانب، استخدام التكنولوجيا الرتكاب 

جرمية وحتاكم عليها بالسجن ملدة سنة.

والدة تايسن بنز، أخربت »واشنطن بوست« أن ابنها بقي 3 
أسابيع يف املستشفى قبل أن يتوفى أخريًا. وأضافت األم 
أن ابنها يف ذلك اليوم عاد من املدرسة سعيدًا، ومل تبد عليه 

عالمات التوّتر إطالقًا.

وسوف ينهي كاسيين، الذي ينفد من الوقود، مهمته اليت 
استمرت 20 عامًا إىل زحل وأقماره، يف وقت الحق من هذا 
والتفكك  الشهرية  زحل  حلقات  نهائية بني  رحلة  مع  العام، 
الناري يف عواصف الكوكب، وخيطط العلماء لتدمري كاسيين 
على زحل نفسه؛ ملنع املركبة الفضائية من التحطم على قمر 
كانت  إذا  هناك  احلياة  يلوث  أن  ميكن  حيث  إنسيالدوس، 

موجودة

والندودنو  النبرييس،  مباراة  شهدتها  للغاية،  طريفة  لقطة 
جانكشن بدوري الدرجة الثالثة يف ويلز، حيث فوجئ اجلميع 
بوجود زوج من اخلراف يقتحمان امللعب بكل هدوء ويرتجالن 

فيه ببطئ أمام الالعبني.

والندودنو  النبرييس،  مباراة  شهدتها  للغاية،  طريفة  لقطة 
جانكشن بدوري الدرجة الثالثة يف ويلز، حيث فوجئ اجلميع 
بوجود زوج من اخلراف يقتحمان امللعب بكل هدوء ويرتجالن 

فيه ببطئ أمام الالعبني.

والذي  جانكشن  الندودنو  لفريق  السابق  الفين  املدير  وأكد 
الفيديو، أن اخلراف اقتحمت امللعب يف املرة  التقط مقطع 
أثناء  أخرى  مرة  اقتحمته  ولكنها  املباراة،  بداية  قبل  األوىل 

سري املباراة، مما اضطر احلكم إليقافها حلني مرورها.

أوج  إىل  عشر  السابع  القرن  خالل  العثمانية  الدولة  وصلت 
تستطع  مل  لكنها  فيينا مشااًل،  حدود  إىل  ووصلت  عظمتها 
التقدم أكثر من ذلك رغم حصار املدينة، وكانت هذه احلرب 

م األتراك يف أوروبا الوسطى. نهاية لتقدُّ
أساطري  ذلك  بعد  ظهرت   ،Tarih komplo موقع  وحبسب 
من  عدد  بابتكار  تتعلق  فيينا،  حصار  بعد  لالهتمام  مثرية 
األطعمة والطريقة اليت ُسيت بها؛ من أبرزها: الكرواسون، 

والكابتشينو، وخبز الباغيت الفرنسي.

من أين أتى اسم الكرواسون إذًا؟
خرجت أدلة قوية جدًا تدعم صحة االعتقاد القائل بأنه ويف 
أثناء احلصار، بدأ الُعثمانيون حيفرون نفقًا حتت مدينة فيينا، 
ويف ساعات الصباح األوىل كاد اجلنود العثمانيون حيققون 
النجاح الكامل يف حفر النفق، ويف أثناء نوم أهل املدينة سع 
خّباٌز صوتًا يأتي من األسفل، وبناًء على ذلك أخرب العساكر 
النمساويني، فتسبب يف وقوع الكثري من الشهداء من اجلنود 

العثمانيني حينها.
وبعد احلصار، ُسئل اخلباز ما إذا كان يريد جائزة، لكنه أراد 
اهلالل  فعله وكان  على شكل هالل ختليدًا ملا  الكعك  صنع 
أن يَتذكر دائمًا  آنذاك، فأراد اخلباز  العثمانية  الدولة  شعار 
اهلزمية كلما قضموا وأكلوا اهلالل املصنوع من العجني، ومتت 
تسمية هذا الكعك باهلالل أو الكرواسون، وبهذه الطريقة ظهر 

الكرواسون.
الكرواسون  كعكة  -بالفعل- شكل  أن  أخرى  وأكدت مصادر 
اليت تأخذ الشكل اهلاللي، أتى من اهلالل الذي كان على َعلم 

الدولة العثمانية بعد حتقيق االنتصار على العثمانيني.
ويأتي معنى هالل باللغة اإلنكليزية crescent، ومن هنا جاءت 
بـ  الكعكة يف فرنسا  بالكرواسون، كما تعرف هذه  تسميته 

viennoiserie ، وهذه احلالة تدعم هذا االدعاء.

وماذا عن خبز الباغيت الفرنسي؟
ُصنع  فإنه  الفرنسي،  الباغيت  خبز  موضوع  إىل  أتينا  إذا 
خصيصًا لـ Leh süvarileri ؛ أي الفرسان البولنديني الذين 

أتوا لتقديم املساعدة يف أثناء حرب فيينا.
وتعترب  اليوم،  بولندا   )Lehistan( بـ«هلستان«  واملقصود 
وميكن  احلرب،  مسار  غريت  اليت  املهمة  الدول  من  واحدة 
البولنديني ملساعدة النمساويني،  القول بأن حلاق الفرسان 

له يد يف إنقاذ فيينا.
ُصنع الباغيت الفرنسي ألول مرة، وبشكل خاص، لالحتفال 
بانتصار امللك سوبيسكي، ومن أجل تكريم الفرسان أيضًا مت 

جتهيزه على شكل رماح رقيقة طويلة.

والكابتشينو؟
يقال يف نهاية احلرب ُوجد يف ممتلكات اجليش العثماني اليت 

مت االستيالء عليها أكياس مليئة بالقهوة.

أصل  من  وهو  جريزي،  فرانسيسزك  الدبلوماسي  افتتح 
أوكراني ويعمل تاجرًا يف الوقت نفسه، أول مقهى يف فيينا 

باستخدام القهوة اليت خلفها العثمانيون.
تلى ذلك ظهور الكابتشينو املختلط بالعسل واللنب من خالل 
راهب يدعى كابتشني حني كانت القهوة ثقيلة املذاق، فأخذ 
أهالي فيينا خيلطونها بالعسل واللنب، فأصبح لونها بنيًا فاحتًا 
كلون الزي الذي يرتديه الرهبان الكابوتشني، فسماه أهالي 
فيينا عندئذ كابتشينو؛ تكرميًا للراهب كابتشني، الذي حارب 

ضد األتراك آنذاك.
تعود أصول هذه األطعمة واملشروبات الثالث واليت نالت قدر 
من التميز والشهرة يف العامل إىل حصار العثمانيني ملدينة 

فيينا املوجودة يف أقصى احلدود الغربية.

لوال الدولة العثمانية ملا عرفنا الكرواسون 
والكابتشينو.. فما هو تارخيهما؟

طفل يف الـ11 يشنق نفسه.. والسبب غريب!

خراف تقتحم ملعب كرة قدم يف ويلز
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األطول  ستكون  عمالقة  سحاب  ناطحة  بتصميم   Lotte شركة  قامت 
يف مساء العاصمة الكورية، سيول. وتلك الناطحة ذات الـ 555 مرتا 
تتميز بأناقة شديدة حرصت عليها الشركة يف تصميمها مدبب القمة، 
وتتألف من 132 طابقا تتنوع بني طوابق للشقق السكنية أو للمكاتب 
أو لألغراض التجارية، وستخصص الطوابق املرتفعة الستخدامها على 
نطاق واسع يف األنشطة الرتفيهية من ضمنها أسطح للمراقبة ومقهى 

يف أعلى البناية.
احلديثة  اجلمالية  النواحي  بني  السحاب  ناطحة  تصميم  وجيمع 
زخارف  يف  يظهر  ما  وهو  الكوري،  بالرتاث  املتأثرة  والتفاصيل 
اجلميل، كما  الكوري  اخلط  ذات  والكتابات  والبورسلني  السرياميك 
أن تصميم الربج املنحين ذو القمة املدببة يعكس روح الفن الكورية 

بشكل مميز.
اخلط الذي يسري من قمة ألسفل تصميم املبنى هو إشارة واضحة 
سيسعى  املبنى  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  القديم.  املدينة  ملركز 
للحصول على شهادة الريادة يف تصميمات الطاقة والبيئة، ما يدل 
تصميم  سيتضمن  لذلك  البيئة  على  باحلفاظ  الشركة  اهتمام  على 
املبنى ألواح طاقة مشسية وتوربينات لطاقة الرياح ومظالت خارجية 

ونظاما جلمع املياه.

خامس أطول ناطحة سحاب يف العامل

أن  اآلن  مبقدورك  بات  اخلاصة؟  جزيرتك  بامتالك  يومًا  حلمت  هل 
حتقق حلمك بعد أن عرضت هولندا 44 جزيرة مرجانية تقع يف حبريات 
فينكيفني للبيع. تقع اجلزر الصغرية بالقرب من بلدة فينيكفيني على 
بعد 20 كلم من أمسرتدام، وبرغم أن سعر اجلزر املقرر بيعها مل يعلن 
بعد، فقد بيعت بعض اجلزر يف هذه املنطقة من قبل بأسعار ترتاوح 

بني 10 و 50 ألف يورو.
وسيحمل مشرتي اجلزر على عاتقه مسئولية كبرية ألن اجلزر املرجانية 
الزمن، لذا سيكون عليه حتمل عبء إصالحها. وطبقا  تتآكل مبرور 
روند فينني  ببلدية منطقة دي  العضو  أنكو جولدهورن،  لتصرحيات 
اليت حتتوي على بلدة فينيكيفني، فإن البلدية حتاول جاهدة مكافحة 
عوامل التعرية اليت تؤدي لتآكل أجزاء من اجلزر بسبب املياه، لذا 
عليها  احلفاظ  جديد سيساعد يف  ملالك  اجلزر  بيع  أن  يأملون  فهم 
للمنطقة،  التارخيي  الرتاث  من  كجزء  أخرى  سنة   30 ملدة  وبقائها 

حبسب ما ذكرته تقارير صحفية.
إال  اآلن،  حتى  ممنوع  اجلزر  هذه  فوق  البناء  أن  من  الرغم  وعلى 
هذه  تغيري  إمكانية  احلالي  الوقت  يف  يناقش  احمللي  اجمللس  أن 
القوانني. وسيتمكن املالك املستقبليون من بناء منازل خشبية يف 
ملكيتهم اجلديدة. وبالرغم من أن عددًا قلياًل من تلك اجلزر مفتوحة 
للزوار حاليا، إال أن تلك اجلزر توفر عروضا ترفيهية رائعة لركوب 
األطعمة  وأكواخ  بالشواطئ  واالستمتاع  واخلشبية  البخارية  القوارب 

اخلفيفة ومناطق التنزه.

 عرض عدد من اجلزر األوروبية 
للبيع يف مزاد الشهر املقبل

أثار أمر صادر بإغالق مطعم صغري )كشك( جنوب العاصمة النمساوية 
فيينا ضجة كبرية؛ ألن واحدًا من السببني اللذين ساقتهما السلطات 
كان مثريًا للجدل، وهو عدم حتدث صاحبه اللغة األملانية بشكل جيد، 

ليصل صدى القصة إىل الضفة األخرى من األطلسي.

ويقع مطعم “كباب علي” يف السوق الرئيسية ملدينة “فينر نويشات”، 
ويعمل صاحبه أليهان تورغوت منذ 11 عامًا يف بيع مأكوالت كالدونر 
و”دوروم” والربغر النباتي، والفالفل للسكان، وبات عليه اآلن إغالقه 

يف نهاية شهر نيسان 2017.

ال  الكشك  صاحب  أن  إىل  اإلغالق  قرار  املدينة  سلطات  وأرجعت 
يتحدث باللغة األملانية حتى اآلن رغم مرور فرتة طويلة من إقامته 
بالبالد، إىل جانب أن شكل الكشك ال يبدو “أنيقًا مبا فيه الكفاية” 

ليتناسب مع جتديد ساحة السوق، حبسب تليفزيون “إر تي إل”.

“هذا ما ال نريده”
وأكد عمدة املدينة كالوس شنيربغر، املنتمي حلزب الشعب احلاكم، 
إنه قال لتورغوت إنه “ليس هذا ما أريد يف هذه املدينة”، وأوضح 
يف  حمل  إدارة  يف  أحدهم  يرغب  “عندما  أنه  تصريح صحايف،  يف 
وسط املدينة، على الرغم من أنه بعد أكثر من 20 عامًا من وجوده 
يف النمسا ليس يف الوضعية اليت يستطيع فيها التحدث بشكل كاف 
باألملانية، ليأتي ملقابلة العمدة من دون مرتجم )..( هذا هو بالضبط 
اجملتمع املوازي، الذي ال حنتاجه يف فينرنويشتات، وال نريده يف 

املمتلكات العامة”.

وقال العمدة، يف سياق دعمه للقرار الذي اختذه عضو جملس املدينة 
مظهر  إن  املتطرف،  اليميين  احلرية  حزب  من  وهو  الندباور،  اودو 

الكشك ال يتواءم مع ما يتصوروه لقلب مدينتهم.

صدمة
وجاء هذا القرار مبثابة صدمة للرجل وزبائنه الذين بدا وأنهم خملصون 
له، فتلقى دعمًا من قبل خمتلف األطراف، وبدأ أعضاء من حزب اخلضر 

النمساوي التماسًا من أجله.

فينر  من  التقليدي  بـ”اجلزء  شتاينر  فريدريكه  الزبونة  ووصفته 
نويشتات”، وأضاف ايال راونغ أنه “جزء من املدينة”.

وقالت غابريال ياكوب اليت تدير كشك خضروات جماورًا لتورغون إنه 
“جزء منا”، مضيفة: “سنفتقده مجيعًا”.

من  بالغضب  تتسم  تقاريرًا  نشرت  قد  النمساوية  الصحف  وكانت 
بريسه”  “دي  آذار 2017، حبسب موقع  القرار منذ مطلع شهر  هذا 
النمساوي، قبل أن تنشر صحف ومواقع أمريكية شهرية، كفوكس 
نيوز، وواشنطن بوست تقريرًا أعدته وكالة أسوشيتد برس عن البائع 

الرتكي.

“تظهر شعور عدم  القضية  أن هذه  إىل  املذكورة  الوكالة  وأشارت 
الثقة املتنامي بني النمساويني واملهاجرين القادمني من تركيا”.

خلفية القصة
اختذوا يف وقت  املدينة  النمساويني يف  املسؤولني  أن  وأوضحت 
“مثااًل  تورغوت  من  وتركيا،  األوروبي  االحتاد  بني  العالقة  احتدت 
للمجتمع املوازي املوالي ألنقرة، الذي يلجأ أحيانًا للعنف يف شوارع 

أوروبا دعمًا للرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان”.

أخرًيا يف  التظاهر  النمساوية شددت من قواعد  أن احلكومة  وبينت 
سياق ردها، كما تشهد الربامج التلفزيونية اإلخبارية تناميًا ملخاوف 
حول والء األتراك، ضاربة مثااًل بعنوان برنامج تلفزيوني من األكثر 
املشاهدة كان نصه “األتراك-النمساويون ألجل أردوغان: أال يعين 

الوطن اجلديد شيئًا؟”.

وينتمي الرجل الرتكي، القادم من تركيا قبل 25 عامًا، إىل “العمال 
األخرية  اللجوء  موجة  اليت وصلت قبل  الالحقة  واألجيال  الضيوف”، 
اليت وصلت إىل أوروبا، وكانوا يتوقعون أن يعودوا لديارهم بعد 
االنتهاء من أعمال ذات املستوى املتدن، اليت كان سكان تلك الدول 

األوروبية ذات االقتصادات املتنامية يعتربونها دون مستواهم.

دول  يف  البقاء  قرروا  الذين  الضيوف”  “العمال  من  الكثري  وُترك 
ومل  عقود،  مدار  على  وحدهم  أمورهم  يتدبرون  والنمسا  كأملانيا 
اللغة  كدروس  اجملتمع  يف  اندماجهم  تضمن  خدمات  على  حيصلوا 
والسلوك املقبول اجتماعيًا يف تلك البلدان والتدريب املهين، كاليت 

توفرها حاليًا دول االحتاد األوروبي لالجئني اجلدد.

اللغة
ويقر تورغوت بأنه ما زال مواطنًا تركيًا، لكن فقط ألنه لغته األملانية 
الصارم.  النمساوية  اجلنسية  امتحان  لتجاوز  كفاية  جيدة  تكن  مل 

مطعٌم تركي يف فيينا يشغل العامل: ُأقفل ألن صاحبه..

ويبني أن أولوياته كانت لدى الوصول جلب عائلته إىل النمسا وأن 
يشرع يف كسب رزقه ال تعلم األملانية.

وأكد للوكالة أن الرتكيز على اللغة هي “لعبة سياسية”، مضيفًا إن 
زبائنه يرغبون يف بقائه.

ويقّر العمدة شنيربغر باألخطاء اليت حدثت يف املاضي، مشريًا إىل 
اجلهود اليت تبذل حاليًا ألجل االندماج، “كدليل على أن النمسا تعلمت 

منها”.

اسباب مشاكل النوم واالستيقاظ املتكرر أثناء الليل عديدة وختتلف 
من شخص اىل آخر، ولكن أثبتت الدراسات أن ارتداء اجلوارب قبل 

الذهاب اىل الفراش يساعد على النوم.
بشكل  النوم  على  ستاعدكم  اليت  احللول  بعض  يلي  ما  ويف 

أفضل:
-ارتداء اجلوارب:

من املعتاد أن يقوم الناس خبلع اجلوارب قبل النوم، إال أن رأي 
ارتداء  أن  يوّضحون  إنهم  إذ  اخلطوة  هذه  مع  يتعارض  العلماء 

اجلوارب يف السرير يساعد على احلصول على ليلة نوم جيدة.
يف الواقع إن ارتداء اجلوارب يف الليل يبقي القدمني دافئتني، ما 

يساهم باتساع األوعية الدموية وبالتالي النوم بشكل أفضل.
-تناول وجبة عشاء خفيفة:

من املهم جدًا جتّنب تناول الوجبات الثقيلة يف املساء، ألن عسر 
اهلضم قد يؤثر سلبًا على النوم.

-شرب أنواع الشاي العشبية اليت تساعد على االسرتخاء:
إن شرب هذا النوع من املشروبات حيّسن عملية النوم.

ماذا حيصل جلسمكم عندما ترتدون 
اجلوارب أثناء النوم؟
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فــن

حنان فتح اهلل: املوضة مل تكن لنا حنن 
النساء املمتلئات

ذوات  للنساء  ِجّدّيًا  حتدّيًا  التسوق  يشكل  قد 
املوضة،  مواكبة  يف  الراغبات  الكبرية،  األحجام 
وهلذا بدأت حنان فتح اهلل مدّونتها يف اململكة 
العربّية السعودّية، ومن ثّم انتقلت إىل اإلمارات 
العربّية املتحدة؛ مجعت حنان املدّونات املهتّمات 
باملقاسات الكبرية، لرتى النساء العربّيات كيف 
احلدود،  ختّطي  من  اسرتاحة  وأخذت  ذلك،  يتّم 

لتخربنا عن األحجام الكبرية يف املنطقة.
*متى أدركت أّن املوضة هي حرفتك؟

- حنان فتح اهلل: لقد كنُت مهتّمة دائمًا باملوضة، 
ولكّن املوضة مل تكن لنا حنن النساء الكبريات 
احلجم، وحلسن احلّظ تغرّيت األمور خالل السنوات 
السبع السابقة، وشهدُت هذا التغيري من خالل 
عامل  يف  ثورًة  أحدثَن  اللواتي  النساء  متابعة 
صناعة األزياء، سواء كّن مدّونات، أو عارضات 
احلركة  هذه  استثمرت  لقد  أعمال.  رائدات  أو 
ومنحين  سابقًا،  متاحة  تكن  مل  اليت  اإلجيابّية 
الشعور باالنتماء، الفرصة الحتضان األزياء مرة 

أخرى، وهذا ما كنت أمتّناه دائمًا.
الكبرية يف  األحجام  الكتابة عن  أهمّية  *ما هي 

املنطقة؟
املقاسات  ذوات  النساء  منح  الضروري  من   -
العربي،  واخلليج  األوسط  الشرق  يف  الكبرية 
ملنحهّن  باإلضافة  أنفسهن،  عن  للتعبري  فرصة 
ولكّن  وسوقًا،  وجمتمعاٍت  وإهلامًا  منّصات، 
يتضّمن  احمللّي  اجملتمع  أّن  الوحيدة،  املشكلة 
نوعني من اإليديولوجيا. وغالبًا ما نسمع التعليق 
ختسرين  ال  مِلَ  جدًا،  مجيل  »وجهِك  التالي: 
املفاهيم  ننسى  وال  الكيلوغرامات؟«  بعض 
اخلاطئة املوجودة عن الناس، عن النساء ذوات 
املقاسات الكبرية، مثاًل النساء ذوات املقاسات 
الكبرية لسَن كسوالت؛ فهّن يعملَن ويرغنَب يف 
احلفاظ على صحة جيدة، ولكّن أشكال أجسامهّن 
ختتلف، وبالطبع النساء النحيالت ال يتمّتعن دائمًا 
إمكان  تلغي  النمطّية  أّن  شك  ال  جيدة.  بصحة 
لرفض  باإلضافة  والقبول،  والفضول  النقاش، 

اجملتمع لتقّبل التنوع واالختالف.
الكبرية يف  األزياء ذات املقاسات  تبدو  *كيف 

اخلليج؟
ُيعترب سوق املقاسات الكبرية حمدودًا يف اخلليج، 
ونعتمد فقط على جمموعة صغرية من املاركات 

 2017 نـيسان   22 Saturday 22 April 2017الـسبت 

كنُت يف العشرينيات من عمري، تسّببت لي مثُل 
هذه التعليقات بالكثري من احلزن واألسى، وكثريًا 
ما كنت أعود إىل املنزل وأنا أبكي، ولكنين واثقة 
من نفسي اآلن، إّن الثقة بالنفس ختيف الكثريين، 
املقاسات  ذوات  من  املرأة  تكون  عندما  خصوصا 

الكبرية.
*هل تستطعني وصف مدونتِك بثالث كلمات؟

ومنّصة  مالذ،   ،)Nounzilicius( نونزيليشوش   -
أزياء، وجسم إجيابي

ذوات  النساء  مدّوني  جمتمَع  مؤخرا  *أّسسِت 
املقاسات الكبرية، كيف مجعِت هذا الفريق وملاذا 

قررِت عمل ذلك؟
- مدّونو أزياء األحجام الكبرية يف الشرق األوسط، 
عبارة عن جمتمع أزياء على اإلنرتنت، وحيتوي على 
أوسطية.  وشرق  عربّية  أصول  من  مدونني  عشرة 
مشاهدة  عند  للقارئ  ختطر  اليت  املفتاحّية  الكلمة 
خمتلفة  وجوهًا  نقّدم  ألّننا  التنوع،  هي  مدّونتنا، 
حمور  كان  أوسطّيات.  والشرق  العربّيات  للنساء 
اهتمامنا النساء العربّيات والشرق أوسطّيات ذوات 
املقاسات الكبرية، اللواتي مل ميثلهّن عامل األزياء 
يف املنطقة. يف الغرب يوجد الكثري من اجملتمعات 
مستوى  من  ترفع  اليت  اإلنرتنت،  عرب  واملبادرات 
نعكس  حتى  حنتاجه  ما  وهذا  النساء،  عند  الثقة 

صورة صحّية وواثقة للمرأة العربّية املمتلئة.

لتلبية  الكبرية  باملقاسات  املختصة  العاملّية 
بالصمت،  لي  بالنسبة  املشكلة  تكمن  احتياجاتنا، 
ومصّممي  املدّونات،  من  أكرب  حباجة جملتمع  فنحن 
واملؤّثرين،  واملتحدثني،  األعمال،  ورواد  األزياء، 
للتحّدث عن املقاسات الكبرية. منذ اللحظة األوىل 
اليت بدأُت فيها بالتدوين، كان لدّي هدف واحد وهو 
العثور  أمثالي  النساء  فيه  تستطيع  جمتمع،  إنشاء 
تسّوق،  ومواقع  املوضة،  ونصائح  اإلهلام،  على 

يستطعَن من خالهلا التحدث عن احتياجاتهن.
*هل تعتقدين أّن ثقافة الشرق األوسط تؤّثر على 

التعامل مع النساء ذوات املقاسات الكبرية؟
- يوجد لدينا ثقافة غنّية، وأشعر باحلزن بسبب قّلة 
االهتمام بأزياء النساء ذوات األحجام الكبرية، النساء 
اخلارجي،  ومظهرهّن  ووزنهّن  بإطاللتهّن  مهتّمات 
واألغلبية مهووسة بالقوام املثالّي الذي ال يوجد يف 

املمثلة  حياة  غرّيا  واحد  ومسلسل  قليلة  أسابيع 
الرتكية الشابة ألتشني سانغو )31 عامًا( الشهرية 

بدفين وبالفتاة الربتقالية الشعر 180 درجة.
ألتشني اليوم غري ألتشني األمس، ألتشني ساجنو 
اليوم إحدى أبرز جنمات تركيا الشابات األكثر حضورًا 
الطبيعي،  جبماهلا  الصغرية  الشاشة  على  وجاذبية 
وحيويتها  نوعه،  من  الفريد  الربتقالي  وشعرها 
املتدّفقة، وعفويتها اآلسرة، وحضورها املختلف عن 
أي ممثلة من جيلها. »سيدتي الرتكية« رصدت لكم 

هذا احلوار معها:

ألعوام  واحد  مسلسل  يف  املشاركة  ميكنك  هل 
دون توّقف متحّملة املاكياج واإلضاءة لفرتة طويلة 
خطر  من  خلوفك  تستطيعني  ال  أنك  أم  الزمن،  من 

الشيخوخة املبكرة على وجهك؟
عمل  مواصلة تصوير  على  القدرة  أملك  أنين  أعتقد 
استمراري  بدليل  طويلة،  زمنية  فرتة  واحد  فين 
الرومانسي  مسلسلي  تصوير  يف  العام  يقارب  ما 
واجلماهريي  الفين  جناحه  جعل  الذي  لإلجيار«  »حب 
يف »الرايتنغ« القائمني على إنتاجه يقّررون متديده 

ملوسم ثان نتمنى أن حيّقق النجاح ذاته.
وال  وجهي،  على  املبكرة  الشيخوخة  أخشى  ال  وأنا 
يهّمين مجالي كممثلة لرتكيزي أكثر يف عملي على 
وعرب  أخرى،  إىل  حلقة  من  األدائية  أدواتي  تطوير 
الرتكيز على إحساسي بالنص وباملشهد، فإن جنحت 
بذلك سأجنح يف نقل إحساسي بشخصية دفين بعمق 
إىل املشاهد، وأحّقق له املتعة واملفاجأة يف األداء 

واحلدث معًا.
ورغم أن فرتة تدّربي على التمثيــل كـانـت قصرية، 
إال أنين تعّلمت الكثري من الزمالء الذين عملت معهم 
بروح الفريق واجملموعة، وتعّلمت أن ال أحد يكرب على 
التعلم، وعلى خوض جتارب جديدة سيظّل حباجة هلا 

طوال حياته.

هل شعرت بأن ماليني املشاهدين األتراك يتوّقعون 
منك أكثر كممثلة واعدة خالل أدائك دور دفين يف 

»حب لإلجيار«؟
أنا مدينة بشهرتي وشعبييت اجلديدة الكبرية ملسلسل 
»حب لإلجيار« الذي استطعت من خالله فقط حتقيق 
هديف يف أن أكون ممثلة ناجحة وحمبوبة على مستوى 
أني  ورغم  تركيا.  وخارج  تركيا  يف  واسع  شعيب 
خربة يف  عندي  وصار  شهرتي،  على  قلياًل  اعتدت 
عندما  أخجل  مازلت  أنين  إال  املعجبني،  مع  التعاطي 
يثين الناس على أدائي يف األماكن العامة أو يتصل 
بي بعض الناس ليقولوا لي: أنت مجيلة جدًا، أنت 

ممثلة مميزة ورائعة يف مسلسلك »حب لإلجيار«.

عام 2015 أسعد عام يف حياتي
كيف تطّورين نفسك وأدواتك كممثلة طموحة؟

أطّور نفسي بدخولي جتارب درامية خمتلفة وجديدة 
أقتنع جبدوى ورشات  ال  فأنا  أعرفه،  ال  ما  تعّلمين 
العمل أو كورسات دروس التمثيل يف تركيا واخلارج 
لتطوير قدراتي كممثلة مع احرتامي هلا، هلذا لست 
من  كغريي  تدريبية  برامج  يف  للمشاركة  متحّمسة 
الزمالء والزميالت، ولتطوير نفسي أفّضل أن أسأل 

أصدقائي الفنانني الكبار عّما يهّمين.
عندما تنظرين إىل الوراء، كيف ترين وجه عام 2015 

عليك؟
ال أبالغ إن قلت، إن عام 2015 أسعد عام يف حياتي 
»الرايتنغ«  قمة  لإلجيار«  »حب  اعتالء مسلسلي  إثر 
مساء كل مجعة، وعام 2015 هو األكثر حظًا بالنسبة 
لي من األعوام السابقة، وفيه تركت كل مشاكلي 
حياة  وبدأت  ورائي،  القدمية  وخساراتي  وهمومي 

ومرحلة جديدة بكل شيء.
وعام 2016 كيف كان معك؟

عام 2016 هو عام احلظ والنجاح بالنسبة لي أيضًا 
بفضل اهلل.

أنا وإخوتي مدينون لوالدتي بأشياء كثرية

التشني ساجنو: هذا هو حبييب وعانيت كثرياً يف 
طفوليت بسبب انفصال والدّي

مثلها  املثالّية  ألّن  الواقع، 
شخصي؛  أمر  اجلمال،  مثل 
»هذه  عبارة  ماذا تعين  مثاًل 
هناك  هل  مثالّية«؟  املرأة 
وثيقة مقّدسة تصف اجلسم 
بالسنتيمرتات،  املثالّي 
معّينة؟  هيئة  ذا  جسمًا  أو 
سّيئة،  كلمة  ليست  السمنة 
ذلك،  يعتقد  اجملتمع  ولكّن 
التمّدد  عالمات  يرفض  فهو 
ينظر  والدهون.  واألوراك 
أعلى  من  الكثريون  لِك 
قدميِك،  أمخص  حى  رأسِك 
تنهضني  كيف  ويتساءلون 
مالبسِك  وترتدين  النوم  من 
عندما  منزلِك.  من  وخترجني 

كيف ولدت ونشأت يف منزل العائلة؟
أتذّكر الكثري من طفوليت منذ كنت يف سن الثالثة 
تأمّلت كثريًا عندما قّرر  من عمري مع والدي، وقد 
والدي االنفصال عن والدتي، وترك املنزل وكنا أنا 
وإخوتي اخلمسة صغارًا جدًا، وقّررت والدتي الكفاح 
من أجلنا، وعدم العودة إىل مسقط رأسها والزواج، 
وإخوتي  وأنا  أجلنا،  من  تضحياتها  كثريًا  وقّدرت 

مدينون هلا بأشياء كثرية.
وفارق  اخلمسني،  عمرها  يتجاوز  ال  صغرية  وأمي 
بيننا. هلذا تربطنا عالقة صداقة  السن ليس كبريًا 
أسرار  وال  شيء،  كل  يف  الكاملة  الصراحة  متّيزها 

بيننا إطالقًا.
كيف تصفني نفسك ملن ال يعرفك جيدًا؟

وحيوية  وطبيعية  مرحة  فتاة  أنا  غريب.  سؤال 
املشاكل  أمام  أستسلم  ال  جدًا،  وعنيدة  ومغامرة، 
والظروف الصعبة، وطموحي كبري جدًا ال حدود له، 
وعاطفية ألقصى حد، وإن كنت يف حالة حب وجناح 
بي  احمليطني  عني  يف  جدًا  جّذابة  أكون  وسعادة 

حسب وصفهم لي دائمًا.
ما الذي تغرّي فيك خالل السنوات األخرية بعد جناحك 
كممثلة شابة وبعد أن أصبحت يف عام واحد من أبرز 

ممثالت الصف األول الشابات؟
تغرّيت يف السنوات اخلمس األخرية لألفضل وصرت 
أكثر ثقة وهدوءًا وجرأة، وحتّررت من خجلي وخويف 

من كل شيء خاصًة: الوحدة والظالم والغرباء.
أنت عقالنية أم عاطفية؟

أنا عاطفية جدًا، وال قدرة لدّي على مقاومة التعبري 
عن أحاسيسي.

حياتي العاطفية
تعيشني قصة حب طويلة منذ مخس سنوات مع رجل 
فما  أوزديكني،  يونس  الشاب  واإلداري  األعمال 

الذي ميّيزه كرجل بالنسبة لك؟
روح  وصاحب  وذكي  ممل  غري  أحبه  الذي  الرجل 
أنه  إىل  باإلضافة  وإسعادي  إضحاكي  جييد  مرحة، 

ذكي ووسيم وجّذاب.
وعندما أكون معه أشعر بسعادة ومتعة ال توصف، 
بسعادة  حياتي  معه  أقضي  أن  أستطيع  رجل  وهو 

وأمان.
متى ستتزّوجان؟

ال نتعّجل الزواج حاليًا.
هل أنتما يف السن نفسه؟

سنوات   8 بـ  يكربني  حيث  بسيط  بيننا  الفارق  ال، 
فقط.

هل كنت تؤمنني باحلب قبل لقائك بـ يونس؟
نعم، أؤمن باحلب باستثناء احلب من النظرة األوىل.
أمل يهّز انفصال والدك عن والدتك ثقتك بالرجال؟

ليس كثريًا، رمبا توجد آثار نفسية خمّبأة يف داخلي 
وال أحس بها اآلن.

وملاذا مل تظهر هذه اآلثار النفسية لغاية اليوم؟
رمبا يكون السبب أنين ال ألتقي والدي كثريًا.
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واشنطن »تتجاهل« موسكو ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

منطقة  من  أكثر  يف  االول  أمس  املعارك  واحتدمت  السياسية. 
سورية، أبرزها يف محاة )وسط(، حيث سيطرت القوات النظامية 
على بلدة طيبة اإلمام املهمة، فيما تقدمت الفصائل جمددًا يف حي 

املنشية مبدينة درعا.
وأعلن دي ميستورا أمس االول أنه سيجري حمادثات مع نائب 
وزير اخلارجية الروسي غينادي غاتيلوف يف جنيف اإلثنني املقبل، 
مشريًا إىل أن الواليات املتحدة رفضت املشاركة يف »أي اجتماع 
ثالثي يف الوقت الراهن«. وكانت موسكو عّلقت آمااًل على أن يضع 
االجتماع الثالثي آليات للحوار وتقريب وجهات النظر مع واشنطن 
لكن األخرية جتاهلتها كليًا، يف إشارة إىل استمرار املواقف املتباعدة 
على حاهلا منذ زيارة وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون إىل 

موسكو األسبوع املاضي.
السوري  الكيماوي  امللف  حول  املتصاعدة  اخلالفات  أن  ويبدو 
طغت على جهود إطالق احلوار يف جنيف، وفق ديبلوماسي روسي 
الكيماوي  امللف  التباينات حول  أن  »املشكلة تكمن يف  إن  وقال 
بدأت تلقي بثقلها على املسار السياسي، الذي كان من املفرتض 
أن يكون احملور األساسي للنقاش مع دي ميستورا«. وزاد: »لدينا 

نقاط كثرية ال نتفق يف شأنها«.
أخريًا،  بقوة  تصاعدت  الكيماوي  امللف  حول  السجاالت  وكانت 
وانتقدت موسكو بعبارات الذعة أمس االول، تقريرًا للمنظمة الدولية 
حلظر األسلحة الكيماوية أشار إىل أدلة حول استخدام غاز السارين 
 4 إدلب يف  بريف  خان شيخون  على  اهلجوم  مادة شبيهة يف  أو 

نيسان )أبريل( اجلاري.
إن  كوناشينكوف،  إيغور  الدفاع  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
»تصرحيات أمحد أوزوجمو، ممثل املنظمة، تثري عددًا من التساؤالت«، 
سة وتلقي شكوكًا  »متسرعة ومسيَّ أن االستنتاجات املعلنة  معتربًا 
حول جدية وصدقية املنظمة« اليت قال إنها استندت يف تقوميها 
بأنها  وصفها  اليت  البيض«  »اخلوذ  منظمة  قدمتها  معطيات  إىل 
الروسية هجومًا قويًا  اخلارجية  »دجالني«. كذلك شنت  تتألف من 
على استنتاجات املنظمة الدولية واعتربتها »تهدف إىل عرقلة حتقيق 

جدي يف استخدام الكيماوي يف سورية«.

القاهرة حضت وزير ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

دول مل يسمها، تدعم اإلرهاب، بعدما كان اتهم يف أعقاب حادَثي 
دواًل  املاضي،  األسبوع  مطلع  وطنطا،  اإلسكندرية  كنيسيت  تفجري 
مل يسمها، بتمويل التنظيمات اإلرهابية ودعمها يف بالده، مطالبًا 

اجملتمع الدولي بـ »معاقبة« تلك الدول.
وكان ماتيس وصل القاهرة صباح أمس االول قادمًا من الرياض، 
حيث كان يف استقباله وزير الدفاع املصري صدقي صبحي، قبل 
أن يتوجه الوزيران إىل قصر االحتادية الرئاسي، حيث عقد الوزير 
انتهائها  وعقب  حمادثات،  جلسة  السيسي  الرئيس  مع  األمريكي 
توجه رفقة نظريه املصري إىل مقر وزارة الدفاع املصرية يف كوبري 
القبة )شرق القاهرة(، حيث أجريت للضيف مراسم استقبال رمسية 
وعقد اجلانبان اجتماعًا، وكان الفتًا حرص ماتيس يف اختتام زيارته 
على زيارة النصب التذكاري للجندي اجملهول يف حي مدينة نصر 
الراحل  الرئيس  قرب  على  الزهور  أكاليل  ووضع  القاهرة(،  )شرق 

أنور السادات.
السيسي  لقائه  خالل  ماتيس  تأكيد  مصري،  رئاسي  بيان  ونقل 
مصر  مع  الثنائية  العالقات  »تعزيز  إىل  بالده  تطلع  االول،  أمس 
خالل املرحلة املقبلة يف مواجهة حتديات غري مسبوقة يف املنطقة 
والعامل«، كما أكد دعم الواليات املتحدة الكامل للجهود املصرية يف 

مكافحة اإلرهاب، ودعم االستقرار يف املنطقة وتسوية أزماتها«.
أنه مت خالل  الرئاسة املصرية عالء يوسف،  الناطق باسم  وأوضح 
اللقاء استعراض أوجه التعاون العسكري واألمين بني البلدين يف 
التحديات  يف  البحث  أيضًا  ومت  املتأزم.  اإلقليمي  الوضع  ضوء 

اإلقليمية والدولية، خباصة مكافحة اإلرهاب«.
»توحيد  إىل  ماتيس  صبحي  صدقي  املصري  اجليش  قائد  ودعا 
التطرف واإلرهاب والتصدي  الرامية للقضاء على  الدولية  اجلهود 

ملخاطره وتهديداته املمتدة«.

شيعة العراق يرفضون...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

رئيس اإلقليم مسعود بارزاني عزمه على إجراء االستفتاء، على رغم 
االعرتاضات.

الكردية  »اخلطط  معارضة  احلكيم  عمار  »التحالف«  رئيس  وأكد 
لالستقالل عن العراق بعد هزمية داعش«. 

»رويرتز«:  وكالة  نقلتها  القاهرة  من  تصرحيات  يف  وأضاف 
»إذا حدث االستفتاء فإن ذلك سيكون من جانب واحد«. وأضاف: 
»نعتقد أن سياسة احلقائق املنجزة )األمر الواقع( وترسيم احلدود 
جيدة يف  نتائج  ولن حتقق  العامل  بلد يف  أي  تنجح يف  بالدم مل 
العراق«، مشريًا إىل تلقي احلكومة »تأكيدات أمريكية باحلفاظ على 
وحدة البالد«.  وتابع أنه اقرتح خالل لقائه الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسى الثلثاء املاضي »استضافة اجتماع إقليمي إلجياد 
عام  منذ  املستعر  الطائفي  الصراع  إلنهاء  متهيدًا  مشرتكة  خطط 
2011«. وأوضح أن »االجتماع الذي سيضم العراق وإيران وتركيا 
والسعودية ومصر سيسعى إىل حتديد جماالت نفوذ كل منها وكذلك 

جماالت التعاون ضد اإلرهاب«.
وكان احلكيم أعلن يف مقابلة تلفزيونية أن »قيام دولة كردية 
سيدفع البالد إىل التجزئة ويشجع كل طرف على املطالبة بإقليم 
ثم باالستقالل، والعراق غري مهيأ هلذا األمر«. وقال إنه ال يعرف 
»غري إسرائيل ميكن أن تعرتف بدولة كردية إذا أعلنت يف الوقت 
الراهن«، وأعلن: »تلقينا تشديدات وتأكيدًا من اإلدارة األمريكية 

اجلديدة واإلدارات السابقة على وحدة العراق«.
على  االستفتاء  إجراء  يف  ماض  أنه  بارزاني  أعلن  ذلك،  إىل 
على  تعمل  يسمها(  )مل  معينة  أطرافًا  »هناك  وأن  االستقالل، 

ذلك«. 

اعتداء ارهابي يف جادة ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقتل أحد الشرطيني يف مكان احلادث، فيما تويف الثاني الحقا 
متأثرا جبروحه، وفقا للوكالة.

وقد  ذكرت تقارير إعالمية فرنسية سابقًا ، مساء امس االول 
زمالئه  من  اثنان  تعرض  فيما  احلياة،  فارق  شرطيًا  أن  اخلميس، 
القضاء  مت  مسلح،  شخص  مع  النار  إلطالق  تبادل  بعد  إلصابات 
الفرنسية  العاصمة  الشانزيليه يف  جادة  من  بالقرب  أيضًا،  عليه 

باريس.
وطلبت السلطات األمنية من املواطنني جتنب منطقة حادث إطالق 
منطقة  من  بالقرب  األمنية  العمليات  استمرار  إىل  مشرية  النار، 

االعتداء.
ومباشرة بعد احلادث، أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أنه من 
نقلت  فيما  النار،  إطالق  وراء  الدوافع  احلديث عن  السابق ألوانه 
»رويرتز« عن عناصر من الشرطة الفرنسية أن الدافع وراءه على ما 

يبدو حماولة لتنفيذ عملية سطو مسلح.
وقالت نقابة لقوات الشرطة يف فرنسا على »تويرت« إن الضابط 
قتل رميا بالرصاص لدى وجوده يف سيارة متوقفة عند إشارة مرور 
أيدي مهاجم يستقل مركبة متحركة. وقال مصدر يف وزارة  على 
شهده  الذي  اهلجوم  اثنان يف  وأصيب  قتل  شرطيا  إن  الداخلية 

شارع الشانزليزيه.

بكركي: ال اتفاق ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

السياسية  القوى  إتفاق  فعند  ببعض،  بعضهما  مرتبطان  واإلثنان 
يولد القانون فجأة، ويصبح الشق التقين عابرًا، لذلك، فإّن إعادة 
رسم اخلريطة الداخلية حيتاج بعض الوقت لتثبيت األحجام واألوزان، 
خصوصًا بعد اإلستفاقة املسيحية اليت حّركها منذ حنو عامني الشعوُر 

بالغنب.
تؤّكد قوى سياسية مسيحية إجتمعت يف بكركي منذ العام 2011 أّن 
عدم قبول بعض األحزاب بقانون الـ15 دائرة على أساس النسبية 

الكاملة يعود اىل التغرّي الذي شهدته الساحُة املسيحية.
ففي تلك الفرتة كان النزاُع سياسيًا يف الدرجة األوىل واملشهد 
أفرقاء من كّل  اللذين ضّما  آذار«،  و14   8« فريَقي  منقسمًا بني 
الطوائف واملذاهب، ويف تلك املرحلة أيضًا، فّكر املسيحيون يف 

حتسني مواقعهم واستعادة حقوقهم ضمن اللعبة الكربى.
من  وحلفاؤه  اللبنانية«  »القوات  حزب  كان  املثال،  سبيل  وعلى 
أقضية  يف  الفوز  على  قادرين  غري  ومستقلني  و«أحرار«  كتائب 
جبل لبنان مع أنهم حصلوا يف انتخابات 2009 على نسبة تصويت 
تقارب اخلمسني يف املئة، يف حني كانت بعض األقضية املسيحية 
يف الشمال، واالشرفية، وزحلة عصّية على »التيار الوطين احلّر« 
وحلفائه، لذلك وانطالقًا من رغبة كل طرف بالفوز يف العدد األكرب 
التمثيل  وحُتّسن  احلّل،  هي  املضبوطة  النسبّية  كانت  املقاعد  من 

املسيحي.
أن يرتافق كل هذا اجلدال  البعض من  األثناء، يتخّوف  ويف هذه 
مع شدٍّ للعصب املسيحي، فنكون أمام »تسونامي« جديدة شبيهة 
إذ   ،2005 انتخابات  يف  عون  ميشال  الرئيس  أحدثها  اليت  بتلك 
إّن البعض حيّذر من التمادي يف إسقاط الصَيغ اإلنتخابية، عندها 
ر ضربًا للوجود  الذي سُيصوَّ احلّر« األمر  الوطين  »التيار  سيستغّل 
املسيحي، ويقبل بإجراء اإلنتخابات على أساس قانون »الستني« 

فتأتي النتائج على حنو العام 2005.
وعلى رغم تأكيدات عون و »التيار الوطين احلر« و«القوات اللبنانية« 
رفض إجراء اإلنتخابات على أساس »الستني«، لكّنه يبقى قانونًا 
اليت  األفكار  تشّق  مل  وقت  يف  عنه،  بديل  ُيقّر  مل  طاملا  نافذًا 
اقرتحتها »القوات« طريقها حنو القبول ومنها إجراء اإلنتخابات وفق 
قانون الـ15 دائرة الذي اُتفق عليه يف بكركي سابقًا وفقًا للنسبية 
الكاملة، مع إعطاء الصوت التفضيلي إىل أبناء الطائفة يف األقضية 
املسلم يف قضاء  األخرى، فينتخب  للطوائف  مقاعد  اليت ال تضّم 
تفضيليًا،  صوتًا  ميلك  ال  لكنه  يريدها  اليت  الالئحة  مثاًل  البرتون 

وكذلك األمر بالنسبة اىل املسيحي يف الضنية أو صور.
ويف هذه األثناء، نفت مصادر بكركي أن يكون »الراعي وعون اتفقا 
يف لقاءاتهما السابقة أو خالل خلوة الفصح يف بكركي على إجراء 
اإلنتخابات وفق قانون »الستني« يف حال تعّذر االتفاق على قانون 

جديد، وأن يكون الراعي توىّل مهّمة تسويق هذا األمر مسيحيًا«.
هكذا  مثل  »ترويج  أّن  »اجلمهورية«  لـلزميلة   املصادر  وأّكدت 
شائعات هدفه التهّرب من إنتاج قانون جديد يعيد جلميع املواطنني 
حقوقهم، فيما احلقيقة أّن عون والراعي أعلنا مرارًا وتكرارًا رفضهما 

هذا القانون«.
والكتل  النواب  حيّض  »البطريرك  أّن  على  املصادر  وشّددت 

السياسية، ال بل حُيرجهم من أجل االتفاق على قانون جديد، وينتقد 
بالتالي االزدواجية لدى البعض الذي جياهر فوق الطاولة مبطالبته 
ويتمّنى  »الستني«  قانون  الطاولة  حتت  يضع  فيما  جديد  بقانون 
عبارة  كالمه  يف  استعمل  »الراعي  أّن  اىل  الفتة  اليه«،  العودة 
يرفض  عينه  الوقت  ويف  »الستني«،  عن  تكلم  حني  »هرطقة« 
البطريرك رفضًا قاطعًا التمديد للمجلس النيابي إذا مل يكن تقنيًا 
اغتصابًا  التمديد  جملرد  التمديد  ويعترب  جديد،  بقانون  ومشروطًا 

للسلطة«.

تشنّج سياسي
وينتقل الواقع السياسي يف البالد من مرحلة التجاذب السياسي 
احلياة  على  ينعكس  الذي  األمر  السياسي،  التشّنج  مرحلة  إىل 
العامة، وال سّيما منها االقتصادية واملالية. وقد شهدت الساعات 
الـ24 األخرية بداية سباق بني القوى السياسية، مبا فيها رئاستا 
اجلمهورية واحلكومة، حول من يسبق اآلخر؟ نفاُد مفعول املادة 59 

من الدستور؟ أم وضُع قانوٍن انتخابي جديد؟
ال تزال مصادر الرئاسة األوىل تبدي تفاؤاًل بالوصول إىل قانون 
قبل 15 أيار، ولكن ما ُيضعف هذه الثقة هو ارتفاع حّدة املواقف، 
إذ تساءَل مصدر سياسي رفيع: »إذا كان التفاؤل يف حمّله فلماذا 

املواقف العالية؟
إىل  تؤّدي  قد  طرف  من  أكثر  عن  الصادرة  املواقف  »إّن  وقال 
مضاعفات َيصعب السيطرة عليها يف األسابيع املقبلة، إذ إّنه للمّرة 
على  حلول  تقديم  دون  من  والشارع  العام  الرأي  ُيشحن  الثانية 
استعمال صالحيات  أو  اجلديد من جهة،  االنتخابي  القانون  صعيد 

إضافية من جهة ثانية«.
»ال  عون:  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  الءات  ثالثية  ومقابل 
أخرى:  ثالثية  بَرزت  للفراغ«،  وال  السّتني  لقانون  ال  للتمديد، 
»إمكانية قانون التأهيل، إمكانية قانون النسبية، وإمكانية العودة 
إىل قانون السّتني«. ويدور جتاُذب حول هاتني الثالثيَتني من دون 

وجود أفٍق واضح حتى الساعة.
والالفت أّن يف مقابل تأكيد عون عدَم العودة إىل قانون الستني 
فإّن عددًا من زّوار بعبدا يف األيام املنصرمة مل يلمسوا رفضًا مطلقًا 
هلذا »السّتني« على أساس »ال حول وال قوة«، على رغم أّن رئيس 
اجلمهورية يرفضه ويعتربه قانونًا جمحفًا يف حق، ليس املسيحيني 

فحسب، بل يف حّق احلالة امليثاقية يف البالد.
لكّن البارز يف هذه احلالة اآلن هو النزاع املفتوح والذي أَخذ منحى 
جديدًا أمس االول بني الرئاسة األوىل والرئاسة الثانية، إذ إّن عون 
ه انتقادًا مباشرًا لتقاعِس اجمللس النيابي منذ »إتفاق الطائف«  وجَّ
احلاكمة  الطبقة  تواجهها  اليت  الصعوبات  إىل  ولفَت  اليوم،  حتى 
التعامل  »مع األسف، يتّم  انتخاب جديد، وقال:  يف وضِع قانون 
االنتخاب  قوانني  كافة  وَضعت  كانت  ذهنيات  عرب  األمر  هذا  مع 
يتطّلب  ما  بتغيريها،  نطالب  وحنن  تغيري،  يلزمها  واليت  السابقة 

بعَض الوقت، لكّننا سنصل إىل نتيجة.«
قانون  وضع  من  النيابي  اجمللس  يتمّكن  مل  »إذا  عون:  وتساَءل 
انتخابي جديد منذ 9 سنوات، أي منذ العام 2008 حتى اليوم، فماذا 
يستطيع أن يفعل؟ هذا أمٌر غري مقبول إطالقًا. لقد أصبحت والية 
اجمللس النيابي احلالي أشَبه بوالية ملك«. وقال: »ِمن اجلّيد أّننا 
حّققنا وحدتنا الوطنية، لكن هذه الوحدة هلا ركائز عدة، ومنها تنفيذ 
اّتفاق الطائف. وعلى قانون االنتخاب اجلديد أن حيرتم مضمون بنِد 

اتفاق الطائف املتعلق به«.
الطائفية  إللغاء  الوطنية  اهليئة  أصبحت  أين  تساَءل:  كذلك 
غري  فهي  الطائفية؟  ستلغي  اليت  التدابري  هي  أين  السياسية؟ 
موجودة ال يف قانون االنتخابات احلالي، وال يف النظام الرتبوي، أو 
يف نظام املؤسسات االجتماعية والفكرية اليت من شأنها التحضري 
هلذا املوضوع وإلغاء التمييز بني املواطنني الذين سيشعرون حينها 

أّنهم مواطنون وليسوا طوائف«.
ورأت مصادر سياسية أّن النزاع بني الرئاسَتني األوىل والثانية ال 
انتخاب  السلبية على السعي لوضِع قانون  آثاَره  بّد من أن يرتك 

جديد.
يف هذا الوقت، بقَيت حركة االتصاالت يف شأن امللف االنتخابي 
معّطلة بكاملها، وخجولة بني بعض املقاّر الرمسية والسياسية، من 

دون أن َيربز أّي تقّدم ُيذكر على هذا الصعيد.
على  املقبل قد يشهد سخونًة  األسبوع  أّن  علم  السياق  ويف هذا 
انتخابية  مبادرة  ظّل  واملشاورات، خصوصًا يف  االتصاالت  صعيد 

جديدة سُيطلقها رئيس جملس النواب نبيه بري.
وتعليقًا على املوقف األخري لرئيس اجلمهورية من أن »ال أحد حَيلم 
ال بالتمديد وال بالسّتني وال فراغ«، قال بري: »كالم الرئيس عون 

جّيد، وخصوصًا لناحية تأكيده أن ال فراغ«.
وعندما قيل لربي إّن االجتهادات القائلة أن ال فراغ جملسيًا، خصوصًا 
»الدستور  أجاب:  الفراغ،  هذا  ترعى  الدستور  من   74 املادة  وأّن 
أكثر من  والتفسريات، ليس  االجتهادات  النوع من  واضح، وهذا 
هرطقة، بال أّي معنى، وأنا أرّد على أصحاب هذه االجتهادات بقولي 
أنا أعرف وأفهم  إّنهم يعرفون بالدستور والقانون، مبقدار ما  هلم 

بالقنبلة النووية«.
إجراء  على  املاضية  القليلة  األيام  خالل  عكفُت  »لقد  بري:  وقال 
أخرى  أطراف  وهناك  السياسية،  القوى  مع  ومشاورات  اّتصاالت 
سألتقيها قريبًا، وميكنين القول إّنين قد أجنزُت صيغًة جديدة لقانون 
انتخابي جديد، تعتمد النظام النسيب الكامل. واألجواء اليت ملسُتها 
خالل املشاورات إجيابية«. وأشار إىل أنه بعد استكمال مشاوراته، 

سُيبادر األسبوع املقبل، إىل اإلعالن عن هذه الصيغة.
الشرق  منطقة  يف  لدورها  منطلقًا  لبنان  َتعترب  املتحدة  الواليات 

األوسط.

تتـمات
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خلص باحثون يف جامعة القاهرة إىل أن الرجال 
الذين يظهر لديهم الشيب يف الرأس هم األكثر 
عرضة لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

منهم  طلب  رجاًل،   545 الدراسة  يف  وشارك 
املشرفون على الدراسة اخلضوع لألشعة املقطعية. 

وأجريت هلم يف نفس الوقت فحوصات للقلب.

 
وفرق الباحثون األشخاص املشاركني يف التجربة 
شعرهم  يف  الشيب  نسبة  حسب  جمموعات  إىل 
عن صحيفة  نقال  أجسادهم،  من  أخرى  أجزاء  أو 

»أوجسبورجر أجلماينه« األملانية.

الشيب  نسبة  ارتفعت  كلما  أنه  النتيجة  وكانت 
كتصلب  القلب  مبرض  اإلصابة  خماطر  ارتفعت 
القلب  عضلة  تزويد  أن  يعين  وهذا  الشرايني. 
يف  يتسبب  ما  صحيح،  بشكل  حيدث  ال  بالدم 
إيقاع  يف  اضطرابات  أو  الصدر  يف  أمل  حدوث 
القلب، ما يعين ضرورة التوجه إىل طبيب قلب 

فورًا.
 

الشيب  بني  املوجودة  العالقة  الباحثون  ويفسر 
وأمراض القلب باحلمض النووي. فنسبة الشيب 
ترتفع كلما حدث خلل يف احلمض النووي، أو عندما 
األوكسجني  مركبات  من  كبري  عدد  تشكيل  يتم 
عند  أو  الغذائي  التمثيل  عملية  خالل  التفاعلية 
هنا  األمر  ويتعلق  اهلرمونية.  التغريات  حدوث 
بنفس اآلليات اليت ميكن أن تتسبب يف تصلب 
الشرايني. فالشيب ال يتسبب يف أمراض القلب 
وال أمراض القلب تتسبب يف الشيب. ما هنالك 
نفس  لديهما  القلب  وأمراض  الشيب  أن  هو 

املسببات، تضيف ذات الصحيفة.
 

إيريين صموئيل،  الدكتور  القلب  وأوضح طبيب 
الذي أشرف على الدراسة، أن الشيب هو إشارة 
على العمر البيولوجي للجسم الذي ال يتطابق دائمًا 
مع العمر احلقيقي لألشخاص، وفقا ملا أورده موقع 
»هايل براكسيس نيت« األملاني املتخصص يف 
ميكن  الشيب  أن  يعين  وهذا  الطبية.  املواضيع 
اإلصابة  ارتفاع خماطر  من  عالمة حتذر  يكون  أن 
بأمراض القلب والشرايني. ومؤخرا أثبتت نتائج 
دراسة علمية أخرى وجود عالقة بني ارتفاع نسبة 

فقدان الشعر وبني أمراض القلب لدى الرجال.

ما هي خطورة ظهور 
مقلقة الشعر األبيض يف رأسك؟ مشكلة  العقل  أضراس  كانت  لطاملا 

التخّلص منها  للجميع، خصوصًا مع شيوع فكرة 
عرب العمليات اجلراحية يف الفم. إاّل أّنه من املهم 
أن يعلم اجلميع أّن التخّلص من هذه األضراس 

تكون حمّتمة فقط يف حالة من أصل 3 حاالت. 

فمتى ميكن تركها ومتى جيب نزعها؟يظهر ضرس 
عمر  )حتى  سنة  الـ18  عمر  من  ابتداًء  العقل 
الـ65(، ما يفّسر سبب تسميته كذلك، خصوصًا 
وأّنه ينمو يف سّن الرشد. وتتعّدد الروايات حول 
هذا الضرس يف الفم، لذلك وبهدف التوعية على 
صحة األسنان، حاورت »اجلمهورية« االختصاصي 
يف جراحة األسنان والتعويضات الثابتة واملتحّركة، 
واملتخّصص يف معاجلة األسنان بواسطة الليزر، 
حديثه  إستهل  الذي  فرجنية  شادي  الدكتور 
الركن  تقعان يف   2  ،4 العقل  »أضراس  قائاًل: 
اخللفي للفك العلوي و2 يف الركن اخللفي للفك 

السفلي.

هذه  لديهم  تظهر  ال  البعض،  حظ  وحلسن   
األضراس، والبعض اآلخر قد يظهر لديهم ضرس 
واحد، وآخرون تظهر االربعة جمتمعة، وذلك يعود 

اىل أسباب وراثية«.
 

الورم واألوجاع
 

ملرحلة  إرثاًَ  العقل  اضراس  كانت  السابق،  يف 
كبريين  فّكني  ميلكون  أجدادنا  وكان  قدمية، 
يسمحان يف بروز أضراس العقل ساملة تساعدهم 

على تناول األطعمة القاسية.
 

تبّدل  البشرية،  تطّور  ومع  هذا  عصرنا  يف  أّما 
ساهمت  طرية  أغذية  نأكل  أصبحنا  إذ  املوضوع 
البقعة املخّصصة لبزوغ  اىل حّد بعيد يف حتجيم 
لنا املشكالت  الذي يسّبب  األمر  العقل،  ضرس 
والعوارض اليت تدعو املريض اىل زيارة الطبيب، 

ويعّددها فرجنية:
 

• اآلالم يف الفك مكان بزوغ الضرس
• إلتهاب اللثة والنزيف

• التوّرم
• وجع رأس

• صعوبة فتح الفم
• إرتفاع يف احلرارة

• رائحة الفم الكريهة
 

الوضعيات
 

اىل ذلك، ال تنمو أضراس العقل بالشكل نفسه 
عند مجيع املرضى، ووضعية بزوغ الضرس حتّدد 
إمكانية تركه أو التخلص منه. ويف هذا االطار، 
وطريقة  الثالث  الوضعيات  عن  فرجنية  يشرح 

عالجها:
 

العقل  ضرس  يكون  عندما  الكامل:  االنغراز   •
مغروزًا بالكامل يف العظام ومل يسبب أّي عوارض 
أو مشكالت، عندها ال جيب ملسه. بينما جيب نزعه 

ال تدع طبيب األسنان »خيدعك«.. هذه حقيقة ضرس العقل

هذه األطعمة تصيبكم باملرض 
إذا ُوضعت يف علب بالستيكية

 ال شّك يف أنكم تستخدمون األوعية البالستيكية 
الضروري  من  لكن  الطعام.  أنواع  خمتلف  حلفظ 
أن تعرفوا أّن هذه العادة تصبح خطرة يف بعض 

احلاالت.

بالستيكية  أوان  يف  فحفظها  املطهوة:  اللحوم 
يؤدي إىل تغرّي طعمها.

 
البيض النّيئ واألطباق اليت حتتوي على املايونيز: 
فقد يزداد خطر احتوائها على الساملونيال أو الـ«إي 

كوالي« يف حال حفظها يف وعاء بالستيكي. 
علب  يف  ُوضعت  حال  يف  احلليب:  منتجات 
بيئة  وتشكل  حرارتها  درجة  تتغرّي  بالستيكية، 
مناسبة لنمو البكترييا الضارة. إذًا اختاري أوعية 

من السرياميك أو األلومنيوم.
السلطات اليت حتتوي على اخلضار والصلصة: ال 
يشكل حفظها يف وعاء بالستيكي حاًل مناسبًا. فهي 

تفقد يف هذه احلالة طعمها وقيمتها الغذائية. 

إذا نتج عنه الورم أو التنميل على مستوى الشفاه 
واللسان، ما يدّل على إصابة العصب.

 
العظام  ينغرز يف  أن  ميكن  النصفي:  االنغراز   •
نصف ضرس العقل وأن يكون نصفه الثاني خارجًا، 
وهذه احلالة هي االكثر شيوعًا من ناحية احلاجة لنزع 
الضرس، خصوصًا أّنه ميكن للبكترييا أّن تتجمع 
بشكل كثيف داخله ما يسبب الكثري من املشكالت 

للمريض.
 

• الوضعية الطبيعية: ميكن لضرس العقل أن ينمو 
بشكل طبيعي كسائر أضراس الفم دون التسبب 
باملشكالت. ويف هذه احلالة ال داعي لنزعه، إاّل إذا 
صعب على املريض تنظيفه بالفرشاة كما جيب 
يف  الذي  للضرس  األضرار  مسببًا  فيتسّوس 

جانبه.
 

أهمية الفحوصات
 

على  العقل  ضرس  من  للتخلص  التوجه  قبل 
اليت  الفحوصات  من  بعدد  يقوم  أن  املريض 
وحبسب  وضعّيته،  فهم  على  الطبيب  تساعد 
 )X-RAY( فرجنية »جيب أن خيضع لصورة األشعة

وصورة بانوراميك.
 

أّما إذا كان الضرس قريبًا من العصب، فيخضع 
على  الطبيب  يساعد  الذي  للسكانر  املريض 
للحد  استعماهلا  جيب  اليت  الطبية  اآلالت  إختيار 
قطع  عن  ينتج  وأّنه  خصوصًا  املضاعفات،  من 
يف  تنميل  السفليني،  الفكني  يف  األعصاب 

اللسان والشفاه مدى احلياة«.
 

اجلراحة
بعد ذلك، إذا إّتضح للطبيب ضرورة التخلص من 
الضرس، ميكن إجراء العملية يف العيادة أو يف 
املستشفى حتت التخدير الكلي، ويقول: »نعطي 
اليت  العملية  قبل  احليوية  املضادات  املريض 
تراوح مّدتها بني الـ15 دقيقة والساعتني. وعلى 
املريض أن يعلم أنه سيواجه بعدها، صعوبة يف 
فتح فمه ملدة يومني، كما جيب أّن يأخذ املضادات 

احليوية وأخرى لاللتهاب ومسكنات للوجع«.
 

التوصيات
 3 ملدة  النصائح  ببعض  التقيد  من  بّد  وال   
وحصول  اجلرح  إلتهاب  لتفادي  تقريبًا،  أيام 

املضاعفات، وينصح فرجنية بـ:

 
• وضع كمادات ثلجية على اخلد بعد 5 ساعات من 

العملية.
بلع الريق والدم يف الفم وعدم التخلص منهما   •

ملنع حترك اجلرح والقطب.
• االمتناع عن التدخني.

• تناول أطعمة طرية سهلة البلع، وتفادي الساخنة 
منها.

• االبتعاد عن التدخني والكحول.
• تنظيف الفم يف اليوم الثاني بعد العملية بواسطة 

سائل مطّهر.
اإللتزام باألدوية اليت وصفها الطبيب والتقّيد   •

حرفيًا بتعليماته.
 

إنتبه عند زيارة الطبيب!
نسمع كثريًا يف لبنان عن عدد ال بأس به من أطباء 
االسنان الذين يعمدون اىل نزع هذه األضراس 

حّتى دون إخضاع املريض للصور والفحوصات.
 

الوضع  هذا  فرجنية  وصف  السياق،  هذا  ويف 
هذا  يف  الوعي  نقص  مؤكدًا  بالـ«الفلتان«، 
يعملون  أجانب  أطباء  بوجود  سيما  ال  املوضوع، 
دون رقابة، ومن دون ترخيص«، مشريًا اىل أّن 
فبعض  العقل،  أضراس  على  يقتصر  ال  »األمر 
يعلمون  ال  ضرس  أّي  ينزعوا  أّن  ميكن  األطباء 
كيفية معاجلته. أّما يف ما خيص أضراس العقل 
اىل  بعضهم  يعمد  فقد   ،4 كانوا  إذا  وخصوصًا 
نزعها عشوائيًا لتحصيل املردود املالي للعمليات 

الـ4.
من هنا انصح كل املرضى بالتوجه مرة يف السنة 
اىل  اللجوء  على  واإلصرار  االسنان،  طبيب  عند 
للعني  ميكن  ال  ما  تكشف  اليت  األشعة،  صورة 

اجملردة رؤيته.
ليس  ضرس،  أّي  نزَع  الطبيب  يطلب  وعندما 
معيبًا أبدًا أن يستشري املريض طبيب تقويم أو 
قيمة  من  يقّلل  ال  وهذا  آخر،  أسنان  طبيب  أّي 
الطبيب، بل على العكس، حيمي املريض من نزع 

ضرس جيب أن يبقى«.
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صــحة وغذاء

استعمل العرب وسكان الشرق األوسط منذ القدم العسل 
يف الطب البديل. والبعض ينصح بتناول العسل مع املاء 
ملا يف ذلك من فوائد، منها تقوية املناعة يف اجلسم وعالج 

أوجاع وانتفاخ البطن.

حيب الناس تناول العسل منذ القدم، فيعرف عن العسل 
إىل  باإلضافة  األمراض،  من  كثري  من  الشفاء  على  قدرته 

فوائده الغذائية العالية.

 ويساعد العسل على تقليل أعراض بعض األمراض. وذكر 
موقع »هايل براكسيز« األملاني املختص يف تقديم النصائح 
الطبية أن كل أملاني يستهلك يف املعدل حنو كيلوغرام واحد 

من العسل سنويا.

 وٌيستخدم العسل يف الغالب يف املعجنات أو للتحلية مع 
العسل  يستعمل  ذلك  إىل  باإلضافة  والشاي.  املشروبات 

ضمن الطب البديل لعالج السعال والتهاب اللوزتني.

عند  خاصة  الكثرية،  الطبية  فوائده  العسل  عن  ومعروف 
العرب وسكان بلدان الشرق األوسط. وذكرت دراسة حبثية 
اإليرانية  العلمية  »الدورية  يف  نشرت  علماء  من  صادرة 

للعلوم الطبية« فوائد العسل.

 وبني العلماء يف الدراسة استخداماته يف احلضارات القدمية، 
على سبيل املثال، يف الطب اهلندي التقليدي »أيورفيدا« 
أو يف مصر القدمية أو يف الطب العربي. وُذكر يف الدراسة 
على سبيل املثال فوائد العسل بعالج الفطريات يف اجلهاز 

اهلضمي.

املاء بالعسل له أيضا فوائد كبرية، وخاصة أنه جيمع فوائد 
مستمرة  بصورة  يشرب  أن  لكن جيب  معا.  والعسل  املاء 
وخاصة على الريق يف الصباح الباكر، كما ذكر موقع »هايل 

براكسيز«. 

ونصح خرباء يف الصحة بشرب املاء بالعسل لتخفيف الوزن، 
إذ يعمل هذا املزيج على تعزيز الشعور بالشبع ويقلل من 

رغبة اجلسم يف تناول احللويات والسكريات.

باإلضافة إىل ذلك يعمل العسل باملاء كـ »مضاد حيوي« 
من  والكثري  األكسدة  مضادات  على  حيتوي  إذ  طبيعي، 
الفيتامينات والسوائل وكذلك األنزميات املفيدة اليت تقاوم 

البكرتيا.

 ويعمل ماء العسل على تقوية املناعة يف اجلسم وينفع أيضا 
يف عالج أوجاع وانتفاخ البطن، إذ يعمل الشراب السحري 

هذا على تقليل الغازات يف األمعاء وحتجيم أضرارها.

 أما العسل الغامق اللون ففيه فوائد إضافية أخرى، مثل 
تقليل  إىل  يؤدي  ما  الدم،  يف  الكولسرتول  نسبة  تقليل 
اإلصابة بأمراض القلب. يشار إىل أن للعسل فوائد طبية 

أخرى مثل تسريع التئام األمراض وتنقية البشر.

املاء بالعسل- قوة لألبدان 
وشفاء من األمراض
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 الضغط النفسي وارتفاع ضغط الدم، اكتشف كيف يؤدي 
الرياضة إىل حتسني قياسات  كل من االسرتخاء وممارسة 

ضغط الدم.

يف  مؤقتًا  ارتفاعًا  العصيبة  املواقف  تسبب  أن  ميكن  هل 
ضغط الدم؟، بينما ميكن أن يتسبب الضغط النفسي يف 
لكل  ميكن  هل  األمد؟  طويل  الدم  بارتفاع ضغط  اإلصابة 
تلك االرتفاعات يف ضغط الدم املتعلقة بالضغوط النفسية 
الدم  ارتفاع ضغط  وتتسبب يف  ترتاكم  أن  األمد  قصرية 

طويل األمد؟ ليس هناك تأكيدات من الباحثني.

وعلى الرغم من ذلك فإن ممارسة التمارين الرياضية خلفض 
ضغط الدم، مثل ممارسة الرياضة ملدة ترتاوح من 30 إىل 
60 دقيقة يف اليوم، قد تقلل من مستوى شعورك بالضغط 
النفسي. وإذا كان قد مت تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط 
الدم، فإن أداء أنشطة من شأنها أن تساعد على التحكم يف 
الضغط النفسي وحتّسن من الصحة قد حيقق اختالًفا طويل 

األمد يف خفض ضغط الدم.

عالقة الضغط النفسي بارتفاع ضغط الدم
موقف  تكون يف  عندما  اهلرمونات  من  تدفًقا  ينتج جسدك 
عصيب. وترفع تلك اهلرمونات من ضغط الدم بشكل مؤقت 
من خالل التسبب يف أن ينبض قلبك سريعًا مبا يؤدي إىل 

ضيق األوعية الدموية.

وليس هناك إثبات على أن الضغط النفسي يف حد ذاته 
هناك  تكون  فقد  األمد،  طويل  الدم  ارتفاع ضغط  يسبب 
سلوكيات أخرى تتعلق بالضغط النفسي، مثل فرط تناول 
ارتفاع  تسبب  اليت  وهي  السيئة،  النوم  وعادات  الطعام 
ضغط الدم. وعلى الرغم من ذلك، قد جتعلك االرتفاعات 
يف ضغط الدم املتعلقة بالضغط النفسي قصري األمد اليت 
ترتاكم على مدار الوقت عرضة خلطر اإلصابة بارتفاع ضغط 

الدم طويل األمد.

بالضغط  املتعلقة  الصحية  الظروف  تكون  أن  احملتمل  من 
النفسي مثل القلق واالكتئاب واالنعزال عن أفراد األسرة 
هناك  ليس  ولكن  القلب،  يف  مبرض  مرتبطة  واألصدقاء 
ذلك،  وبداًل من  الدم.  بارتفاع ضغط  ارتباطها  على  دليل 
قد تتسبب اهلرمونات اليت يتم إفرازها عندما تكون جمهدًا 
عاطفيًا يف تلف الشرايني مما يؤدي إىل مرض يف القلب.

الشعور باالكتئاب
وقد يكون الشعور باالكتئاب أيضًا سببًا يف تصرفات مدمرة 
ارتفاع  على  للسيطرة  األدوية  تناول  إهمال  مثل  للذات، 

ضغط الدم أو أية حاالت مرضية أخرى يف القلب.

تزايد خماطر ارتفاع ضغط الدم
قد تكون ارتفاعات ضغط الدم املرتبطة بالضغط النفسي 
مؤثرة للغاية. ولكن مع اختفاء املسبب، يعود ضغط الدم 
إىل طبيعته. ومع ذلك، فحتى االرتفاعات املؤقتة يف ضغط 
الدم، إذا حدثت بشكل متكرر، ميكنها التسبب يف حدوث 
مشابهة  بطريقة  والكلى  والقلب  الدموية  باألوعية  تلف 

الرتفاع ضغط الدم بعيد األمد.

وباإلضافة إىل ذلك، إذا كان تفاعلك جتاه الضغط النفسي 
فقد  الصحية،  غري  األطعمة  تناول  أو  التدخني  طريق  عن 
تزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم واألزمة القلبية 

والسكتة الدماغية.

وميكن ألنشطة التخلص من الضغط النفسي أن تساعد يف 
خفض ضغط الدم.

اسرتاتيجيات التعامل
إىل خفض  النفسي  الضغط  من  التخلص  يؤدي  ال  وبينما 
استخدام  فإن  البعيد،  املدى  على  مباشرة  الدم  ضغط 
صحتك  من  حيسن  قد  اإلجهاد  مع  للتعامل  اسرتاتيجيات 

بطرق أخرى.

أساليب

 أبسط الطرق للتخلص من الضغط النفسي وضغط الدم

إىل  النفسي  الضغط  مع  التعامل  أساليب  إتقان  ويؤدي 
تغريات سلوكية أخرى، مبا فيها تلك اليت تؤدي إىل خفض 

ضغط الدم.

جدول زمين
عند البحث عن أساليب للتعامل مع الضغط النفسي، تذكر 

أن لديك العديد من اخليارات، فعلى سبيل املثال:

ــ اجعل اجلدول الزمين مبسًطا، إذا كنت تشعر بأنك دائمًا يف 
عجلة من أمرك، فخذ بضع دقائق ملراجعة املفكرة وقوائم 

املهام اليومية.

ــ  احبث عن أنشطة قد تقضي بها وقتك ولكنها ليست ذات 
أهمية بالغة بالنسبة لك. وحدد وقًتا أقل لتلك األنشطة أو 

احذفها بالكامل.

معقول  جهد  بذل  يساعدك  قد  لالسرتخاء،  نفسًا  خذ  ــ  
للتنفس بعمق وبطء على الشعور باالسرتخاء

احرص على ممارسة الرياضة، إن النشاط البدني يعد مروضًا 
طبيعيًا للضغط النفسي.

معلومة
القيم الطبيعية لضغط الدم هي 120/80 أو أقل من ذلك، 
أما ضغط الدم املرتفع، فيتم اإلشارة إليه إذا كانت هذه 
القيم  كانت  إذا  أما  أكثر.  أو   140/90 عند  لديكم  القيم 
العددية يف اجملال الواقع بني 120/80 حتى 140/90، فإن 
ارتفاع  قبل  ما  »حالة  هي  هنا  تشخيصها  يتم  اليت  احلالة 
ضغط الدم«، األمر الذي يعين أنكم إن مل تتخذوا اخلطوات 
أن  املمكن  من  عندكم  الدم  ضغط  فإن  للوقاية،  الالزمة 

يتحول إىل ضغط دم مرتفع.

موافقة الطبيب ضرورية
تأكد من احلصول على موافقة الطبيب قبل البدء يف برنامج 
تشخيص  مت  كان  إن  وخاصة  الرياضية،  للتمارين  جديد 
إصابتك بارتفاع ضغط الدم. ال تؤدي ممارسة الرياضة إىل 
التخلص من الشعور بالضغط النفسي لكن ميكن أن تؤدي 
يف الواقع إىل خفض ضغط الدم االنقباضي مبقدار 5 إىل 

100 ميلليمرتات من الزئبق.

ومن اخلطوات اليت تساعد على ختفيض ضغط الدم اليوجا 
والتأمل. حيث ال تساعد اليوجا والتأمل يف تقوية جسمك 
ومساعدتك على الشعور باالسرتخاء فحسب، بل تعمل أيضًا 
على خفض ضغط الدم االنقباضي مبعدل 5 ميلليمرتات زئبق 

أو أكثر.

ومن العوامل اهلامة يف ختفيض ضغط الدم احلصول على 
قدر وفري من النوم. فقد جيعل احلرمان من النوم مشاكلك 
عليك  ثم جيب  الواقع، ومن  عليه يف  عما هي  أسوأ  تبدو 
الرغبة  قاوم  املشاكل،  مع  التعامل  فعند  منظورك،  تغيري 
يف الشكوى. واعرتف مبشاعرك حيال املوقف، ثم ركز على 
كن  لك.  يصلح  ما  اكتشاف  هو  اهلدف  إن  احللول،  إجياد 
متفتح الذهن وعلى استعداد للتجربة. واخرت االسرتاتيجيات 

املناسبة لك واختذ موقًفا وابدأ يف االستمتاع باملزايا.
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PRIME Minister Malcolm 
Turnbull has announced 
he is scrapping the con-
troversial 457 visa pro-
gram for skilled migrants 
as part of a bid to tackle 
unemployment. 
The Prime Minister says 
jobs must go to Austra-
lians first, before busi-
nesses consider hiring 
foreign workers.
He said while Australia 
was multicultural, it need-
ed to focus on local jobs.
“We have and we always 
will be an immigration na-
tion, but we must ensure 
that the foundation of that 
success is maintained and 
the foundation is that our 
migration system is seen 
to work in the national in-
terest,” Mr Turnbull said at 
a Parliament House press 
conference today.
“That it is seen to deliver 
for Australians. It is seen 
to ensure that Australian 
jobs are filled by Austra-
lians wherever possible.
“We’re abolishing 457 vi-
sas, the visas which bring 
temporary foreign workers 
into our country.”
As at September 30, 2016 
there were 95,757 work-
ers in Australia on primary 
457 visas.
The program will be re-
placed by another visa 
program, with new restric-
tions.
“It is important business-
es still get access to the 
skills they need to grow 
and invest, so the 457 visa 
will be replaced by a new 
temporary visa, specifi-
cally designed to recruit 
the best and brightest in 

Prime Minister Malcolm Turnbull has banned 457 visas

the national interest,” Mr 
Turnbull said.
“It will ensure foreign 
workers are brought into 
Australia in order to fill 
critical skill gaps and not 
brought in simply because 
an employer finds it easier 
to recruit a foreign worker 
than go to the trouble of 
hiring an Australian.”
Pauline Hanson claimed 
One Nation was the inspi-
ration behind the ban.
The new visa would better 
target skills shortages and 
set new standards for Eng-
lish language proficiency.
It would also introduce 
requirements for previous 
work experience and la-
bour market testing before 
businesses could hire for-
eign workers.
“Firstly, there will be a 
two-year visa stream, with 
a broader list of occupa-
tions, reduced from the 
current list by over 200,” 
the Prime Minister said.
“So, this is a very substan-
tial reduction in the list of 
skills that qualify for these 
visas. There will be a two-
year visa that will require, 
as will a second visa for 
four years, two years work 
experience, prior work ex-
perience.
“That is not the case at the 
moment.
RELATED: Ministers re-
fuse to rein in Abbott
“It will require in the case of 
the four-year visa a higher 
standard of English.
“It will require a proper 
police record, a criminal 
check, which is not the 
case at the moment.
“It will require in almost all 

cases mandatory labour 
market testing. Again, a 
very significant change.
“These new visas will en-
sure that Australian busi-
nesses have access to the 
workers from overseas 
they need to fill real skill 
gaps, but not otherwise, 
and that Australians, wher-
ever possible will be able 
to fill them.”
BUSINESS REACTION
Business groups have wel-
comed the announcement, 
saying it would help busi-
nesses continue to access 
workers where there were 
skill shortages in Austra-
lia.
“Public confidence in the 
skilled migration system 
is vital, and this announce-
ment will help to achieve 
that confidence,” Aus-
tralian Chamber of Com-
merce and Industry Act-
ing Chief Executive Jenny 
Lambert said.
“It is a chance to hit the 
‘reset button’ on tempo-
rary skilled migration.”
Ms Lambert said industry 
would work with the Gov-
ernment to ensure the new 
visa system was a valu-
able tool to fill short-term 
gaps with responsiveness 
and “sensible regulation”.
Farmers and other em-
ployers in regional Austra-
lia should not be impacted 
by the changes.
Harvey Norman chair 
Gerry Harvey said foreign 
workers were crucial for 
regional areas because 
unemployed Australians in 
the nation’s capitals were 
“too lazy” to look for work 
in the country.

“There’s the expectation 
that someone will look af-
ter them,” Mr Harvey said.
“I’ve got a number of busi-
nesses apart from Harvey 
Norman, including some 
farms,” he told News 
Corp.
“If there weren’t 457 visas 
I wouldn’t get any work-
ers.”
Mr Harvey said there was 
no issue finding capable 
workers for his Harvey 
Norman stores.
The new system will be in 
place by March 2018 with 
implementation to begin 
immediately.
Young Australians would 
benefit most from the 
new system, Mr Turnbull 
said. He accused Opposi-
tion leader Bill Shorten 
of selling out workers 
as Employment Minister. 
“More than 110,000 for-
eign workers entered the 
country in 2013 under the 
then Labor government,” 
he said. “Some were al-
lowed to work in the fast 
food sector at the expense 
of young Australians who 
were looking for work. 
“That will not happen un-
der this government.”

TOURISM INDUSTRY CAU-
TIOUS OVER CHANGES
Australian tourism lead-
ers cautiously welcomed 
changes to the 457 visa 
system, despite acknowl-
edging it may mean a 
shortfall of workers in the 
rapidly growing hotel in-
dustry in the short-term.
Tourism Accommoda-
tion Australia CEO Carol 
Giuseppi said the chang-

es were about targeting 
genuine skills shortages 
and addressing training 
requirements.
“We will need greater in-
vestment in training and 
development from the gov-
ernment to ensure Austra-
lians are attracted to the 
hospitality industry,” said 
Ms Giuseppi.
“But we’re confident that 
if we work with the Federal 
Government we will reach 
an outcome that ensures 
more Australian jobs.”
She said the key to the an-
nouncement was striking 
the right balance between 
skilled overseas workers 
and well-trained Austra-
lians.
“Yes there will be some 
tightening (in the work-
force) while it’s worked 
out.”
Australian Hotels Associa-
tion CEO Stephen Fergu-
son said they were com-
fortable with the changes 
providing hotels could still 
hire cooks and chefs from 
overseas.
He said the rapid growth 
in the hotels industry and 
the rising standard of ho-
tel food, meant Australian 
chefs and cooks alone 
could not fill the demand.
“It’s a highly skilled work-
force and everyone sup-
ports the government’s 
and opposition’s views on 
trying to employ Austra-
lians first,” Mr Ferguson 
said.
“Unfortunately our local 
workforce just doesn’t 
have the numbers in those 
skilled occupations to 
meet demand, now or in 

the longer term.”
Mr Ferguson said as long 
as chefs and cooks re-
mained “on the occupa-
tional lists” they would 
be happy to work with the 
government on the issue.
“If those skilled occupa-
tions are left on the list, 
and we understand that to 
be the case, we will work 
in with those other require-
ments – for better English 
and so on.”
Tourism and Transport Fo-
rum CEO Margy Osmond 
urged the government to 
ensure the changes did 
not disadvantage the tour-
ism industry.
Ms Osmond said a con-
tinuous pipeline of skilled 
labour from overseas was 
vital for sectors such as 
hospitality which had on-
going shortages of key 
staff such as chefs and 
managers.
“Tourism is now a super 
growth industry in Austra-
lia and a critically impor-
tant contributor to the na-
tional economy,” she said.
“The industry directly em-
ployed 580,200 people in 
2015-16 or 4.9 per cent of 
the national workforce and 
it continues to grow.”
Australia’s airlines were 
not immediately con-
cerned with the announce-
ment flight attendants and 
pilots would be among the 
professions axed from the 
list skilled migrants could 
apply for here.
QantasLink currently em-
ploys four pilots on 457 vi-
sas but Jetstar and Qantas 
have no other flight crew 
members on the visas.
Qantas spokesman Ste-
phen Moynihan said the 
airline was recognised as 
an “employer of choice”.
“We work hard to recruit 
the best Australian talent 
and have only a handful of 
staff working on 457 visas 
out of 30,000 Qantas em-
ployees,” said Mr Moyni-
han.
Virgin Australia was also 
confident it would not be 
affected by the changes, 
and Tigerair was consider-
ing the announcement.

PRIME Minister Malcolm Turnbull has announced he is scrapping the controversial 457 visa program Margy Osmond, Chief Executive Officer, Tourism and Transport Forum. Picture: 
Regi VargheseSource:News Corp Australia
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DESPITE calls from some 
of his Coalition colleagues 
to keep quiet or quit, for-
mer Prime Minister Tony 
Abbott said he’ll continu-
ing voicing his critical 
opinion whenever he likes.
Appearing on Jones and 
Co on Sky News on Tues-
day night, Mr Abbott told 
the show’s host Alan 
Jones that it was his “ab-
solute right” to speak out.
There has been continuing 
backlash to Mr Abbott’s 
running commentary on 
Malcolm Turnbull, govern-
ment policy and consis-
tent polling that shows an 
electoral defeat is likely.
His increasingly vocal 
opinions have caused 
many to speculate that the 
man knifed by Malcolm 
Turnbull in September 
2015 wants his old job 
back.
“The important thing is 
that I do the best I can 
for the people for Warrin-
gah and as a former prime 
minister, from time to time 
of course I should say my 
piece on local and inter-
national issues of signifi-
cance,” he said.
“I have an absolute right 
and sometimes a duty to 

speak out … that’s what I 
intend to do.”
Liberal backbencher War-
ren Entsch called on the 
dumped leader to resign if 
he was so unhappy.
However Mr Abbott reject-
ed the suggestion that he 
was white-anting the gov-
ernment or PM.
“From the moment you 
(became) PM, people were 
white-anting you at every 
turn,” Mr Jones suggested, 
to which Mr Abbott didn’t 
respond.
His public suggestions for 
how to reverse the Coali-
tion’s fortunes were help-
ful, he insisted.
Voters who might be 
tempted to turn to fringe 
parties needed to under-
stand “there are people 
inside the Coalition who 
get their issues” and want 
to “stand up and support 
their values”, he said.
Should Opposition Leader 
Bill Shorten become the 
next PM, it would be “the 
worst Labor government 
in history”, Mr Abbott in-
sisted.
He laughed off repeated 
calls from Mr Jones to re-
turn to the leadership.
“Some say go, some say 
stay,” Mr Abbott said.
However the Coalition 
should avoid repeating La-
bor’s mistake of having a 
revolving door of leaders, 
he said.
“The point that has to be 
made is that the less we 
emulate the Labor Party, 
the better.
“Labor destroyed itself 
through this process of 
political cannibalism. The 
last thing we want is to 

Former prime minister 
Tony Abbott has again 
spoken out publicly, urg-
ing the Turnbull govern-
ment to make changes to 
reconnect with the elec-
torate and offered a plan 
to stop Labor winning the 
next election.
Mr Abbott, who was rolled 
by Malcolm Turnbull in 
September 2015 after a 
string of poor opinion 
polls, has warned govern-
ments should not dump 
prime ministers who are 
struggling in the polls.
Mr Turnbull has himself 
now faced 10 bad polls 
and last week his minis-
ters openly argued over 
housing affordability, 
prompting former Liberal 
leader John Hewson to 
call for Mr Turnbull to re-
store discipline.
Mr Abbott, who came up 
with the plan following his 
annual Pollie Pedal charity 
ride in regional Australia, 
has effectively ruled out 
ousting Mr Turnbull.
“The best way to keep 
(Bill) Shorten out is not to 
sack an elected prime min-
ister yet again but to en-
sure that the government 
does its job better,” the 
now backbencher wrote in 
News Corp Australia tab-
loids on Monday.
But he said voters “are 
sick of politicians who 
change their policies to 
suit their political conve-
nience”.
He said people were blam-
ing Labor as much as the 
government for issues, 
but he said “there was an 
expectation that Short-
en could soon be in the 
Lodge”.

Abbott offers Turn-
bull advice - again

Cabinet minister Darren 
Chester said the coalition 
was already focused on 
being a good government 
to keep Labor out of of-
fice.
“We’ve got to work togeth-
er as Liberal and National 
Party MPs and ministers 
who are passionate about 
Australia’s future and de-
liver everything we said 
we’d do -- that’s what peo-
ple expect of their govern-
ments,” he told ABC radio 
on Monday.
Mr Abbott’s five-point 
plan reflects his more 
conservative policies and 
includes:
* axing the Human Rights 
Commission;
* cutting renewable energy 
subsidies to reduce power 
prices;
* reforming the Senate to 
end legislative gridlock;
* Protect existing benefits 
for employees, but make 
it easier for future genera-
tions to get work;
* Don’t apologise for Aus-
tralia; be proud of it.
“After eight days on the 
road I’m more convinced 
than ever that measures 
like these would get Aus-
tralia working again,” Mr 
Abbott wrote.
Mr Abbott’s latest inter-
vention in the running of 
the Turnbull government 
is unlikely to be rewarded.
In February, Mr Turnbull 
and senior ministers blast-
ed Mr Abbott for his “sad” 
provocative outburst.
Mr Abbott used a Sky News 
interview and a speech to 
launch a scathing critique 
of the coalition govern-
ment’s direction, saying it 
had become “Labor lite”.

have more political canni-
balism inside our govern-
ment.”
Mr Abbott shared his 
thoughts on the govern-
ment’s scrapping of the 
457 visa program, saying 
“we don’t want low-skilled, 
low-wage people” and he 
reaffirmed his support for 
the idea of allowing first 
homebuyers to dip into 
their superannuation to 
fund their deposits.
He also touched on renew-
able energy, the coal sec-
tor and political correct-
ness.
“What people want is the 
ability to live a better life. 
That means less pressure 
on their cost of living, less 
red tape, less intrusive 
government … we need to 
give people something to 

Tony Abbott says it’s his ‘right’ to talk about the gov-
ernment’s performance and he’ll keep doing it

hope for.”
Mr Abbott was also asked 
about his faith and wheth-
er Christianity was “under 
siege”.
“Thank God for confes-
sion, Alan,” he replied.
“We show far more respect 
for other religions than we 
do for our own.”
Earlier in the evening, Im-
migration Minister Peter 
Dutton appeared on ABC’s 
7.30 and was pressed on 
whether Mr Abbott was 
damaging the govern-
ment.
“Tony has been very clear 
about wanting to see this 
government re-elected … he 
doesn’t want Bill Shorten 
elected,” Mr Dutton said.
Originally published as ‘I 
have a right to talk, and I 
will’

Tony Abbott on Jones and Co on Tuesday night, defending his running com-
mentary of the government’s performance. Picture: SuppliedSource:Supplied

Warren Entsch has told former 
PM Tony Abbott to shut up or quit 
the party.Source:Supplied

Tony Abbott has gone 
on the attack against 
“self serving” leakers af-
ter revelations Malcolm 
Turnbull had to be draft-
ed in to save his political 
hide.
“The sneaky and under 
hand business of leaking 
needs to stop,” the for-
mer prime minister told 
Nine Network on Thurs-
day.
“It is absolutely corrosive 
of trust.”
Internal Liberal party 
polling of 400 Warringah 
voters ahead of the 2016 
federal election showed 
Mr Abbott could lose to 
Labor, The Australian Fi-
nancial Review reported.
Mr Abbott confirmed poll-
ing had been conducted, 
but only three people 
knew about it.
“The polling in question 
was very, very closely 
held. I had it, (former par-
ty director) Tony Nutt had 
it. The prime minister had 
it,” he said.
“I’m just very disappoint-
ed that someone has cho-
sen to put it out there for 

self-serving reasons.”
According to the AFR, Mr 
Turnbull had to person-
ally intervene to support 
Mr Abbott by voicing rob-
ocalls and featuring in a 
mailout to voters.
The polling implied Labor 
was on track to potential-
ly take 57 per cent of the 
two-party preferred vote 
in Warringah, against 43 
per cent for Mr Abbott.
Mr Abbott ended up hold-
ing the seat with a two-
party vote of 61.2 per 
cent.
The swing against him 
was 4.23 per cent.
Mr Turnbull later told re-
porters he didn’t know 
who leaked the polling.
“These things are always 
regrettable,” he told re-
porters in Launceston.
The prime minister con-
ceded there were a few 
regrets about the elec-
tion result, but the gov-
ernment was getting on 
with its job.
“I’ll certainly make some 
enquiries but I’m focused 
on delivering for the peo-
ple of Australia,” he said.

Abbott blasts ‘sneaky’ po-
litical leakers
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The Reserve Bank has 
warned regulators could 
take drastic action to slow 
Sydney and Melbourne’s 
runaway housing markets. 
In the minutes of its April 
meeting, released Tues-
day, the RBA said the 
Council of Financial Reg-
ulators regulators could 
clamp down on home 
loans and “consider fur-
ther measures if needed” 
to maintain financial sta-
bility. 
Could Defence land be 
sold off for housing?
Some land belonging to 
the Department of Defence 
department could be made 
available for housing. Vi-
sion courtesy Ten News
The council, which in-
cludes the Australian Se-
curities and Investments 
Commission (ASIC), Trea-
sury, and the Australian 
Prudential Regulation 
Authority (APRA), would 
keep a watching brief on 
the market as it responds 
to its previous warnings 
to keep investor loans 
and interest only loans in 

Reserve Bank warns regulators could take drastic 
action to cool Sydney, Melbourne housing market 

check.
“Developments need to 
be kept under review ... 
depending on how the 
system responds to the 
[previous] measures,” the 
minutes stated.
The RBA also appeared to 
take aim at “particular fea-
tures of the tax system,” 
including negative gear-
ing, which the Turnbull 
government has all but 
ruled out tinkering with 
in the lead up to the May 
budget despite its influ-
ence on increasing loans 
to investors.
“Members observed that 
a number of factors make 
interest-only loans attrac-
tive in the Australian con-
text,” the minutes stated.
“In particular, interest-on-
ly loans allow investors to 
take greatest advantage of 
particular features of the 
tax system.”
The RBA reiterated it was 
concerned by the level of 
housing credit, particularly 
in Sydney and Melbourne 
where house prices have 
risen by 18 per cent and 

The RBA said the Council of Financial Regulators ‘would consider further measures if needed’ to maintain 
financial stability.   

Reserve Bank governer Philip Lowe. Photo: Brendon Thorne 

13 per cent over the past 
year respectively.
“Growth in housing credit 
to owner-occupiers had 
moderated slightly over 
the preceding six months, 
while growth in housing 
credit to investors had in-
creased, although inves-
tor loan approvals had 
declined in February,” the 
minutes said.
On Tuesday, Deloitte Ac-
cess Economics’ quar-
terly business outlook 
noted Australia had over-
taken Denmark to become 
the world’s second-most 
indebted households in 
the wake of “dangerous-
ly dumb” house prices 
that were “threatening to 
blow”.
“The seeds of future slow-
down are already well and 
truly sown. The better 
that NSW looks now, the 
greater the troubles that 
this state is storing up for 
the future,” the outlook 
warned.
“The joy of rising wealth 
eventually gives way to 
the pain of servicing gar-

gantuan mortgages. Inter-
est rates are beginning to 
rise around the world and 
although official interest 
rates in Australia may not 
follow suit until 2018, that 
augurs badly for the dis-
posable incomes of Syd-
neysiders.” 
Outside of housing, RBA 
board members noted 
conditions in the global 
economy had continued 
to improve over 2017.
“Survey measures of busi-
ness conditions in both 
the manufacturing and 
services sectors were at 
high levels and growth in 
industrial production had 
increased further,” the 
board found.
On the domestic economy 
the RBA noted that condi-
tions in the labour mar-
ket had been somewhat 
weaker than had been ex-
pected.
“The unemployment rate 
had increased to 5.9 per 
cent in February and mea-
sures of underemployment 
– which capture workers 
who are willing and avail-
able to work more hours 
– had remained high,” the 
board found.
“Overall, the ongoing 
spare capacity in the la-
bour market was contrib-
uting to low wage growth 
outcomes.”
The board concluded by 
noting that “developments 
in the labour and housing 
markets warranted careful 
monitoring over coming 
months”.
JP Morgan analyst Ben 
Jarman said this was an 
unusually specific remark 
following previous obser-
vations that current policy 
settings are “consistent 
with sustainable growth in 
the economy”.
“If an interest rate move 
is to be made in the near 
term, down is much more 
likely than up, so today’s 
shift in guidance can only 
feasibly be read as the 
RBA opening the door to a 
possible easing,” he said.

Prime Minister Malcolm 
Turnbull insists citizen-
ship must reflect Austra-
lian values as he unveiled 
tighter requirements for 
new applicants.
“There is no more impor-
tant title in our democ-
racy than Australian citi-
zen,” he told reporters in 
Canberra on Thursday.
“Australian citizenship 
should be honoured, 
cherished. It is a privi-
lege.”
To become citizens ap-
plicants will need to have 
been a permanent resi-
dent for four years - up 
from 12 months now - 
face a stand-alone Eng-
lish test and commit to 
embracing Australian 
values.
Some of the new citizen-
ship test questions will 
canvass issues such as 
domestic violence, fe-
male genital mutilation, 
and child marriage.
Applicants will only be 
allowed to fail the citizen-
ship test three times.
“We need to ensure that 
our citizenship test en-
ables applicants to dem-
onstrate how they have 
integrated into and en-
gaged with our Australian 
community, so that they’re 
part of the community,” 
Mr Turnbull said.
Immigration Minister Pe-
ter Dutton denied the 
changes were targeted at 
any one religion, but rath-
er at particular behaviour 
and attitudes.
“They’re pointed at peo-
ple who might think that 
domestic violence is okay. 
Well it’s not,” he told the 
Seven Network ahead of 
the announcement.
The citizenship crack-
down follows the deci-
sion to overhaul the 457 
temporary foreign worker 
visa system.
The government is also 
pursuing several oth-
er citizenship reforms, 
which will apply to all new 

applicants, including:
* They must show the 
steps they have taken to 
integrate into and con-
tribute to the Australian 
community (evidence of 
employment, membership 
of community organisa-
tions, school enrolment 
for all eligible children);
* Applicants who cheat 
during the citizenship test 
will automatically fail.
Prospective citizens with 
a permanent or endur-
ing incapacity, as well 
as those aged under 16, 
would be exempted from 
the English reading, writ-
ing and listening test.
Labor’s foreign affairs 
spokeswoman Penny 
Wong doesn’t understand 
the need for the changes.
“If English grammar is the 
test there might be a few 
members of parliament 
who might struggle,” she 
told ABC radio.
The existing pledge en-
sured new citizens com-
mitted loyalty to Australia, 
its people and its laws.
“I think those sentiments 
are pretty good,” Senator 
Wong said, noting the op-
position was yet to see 
the details.
One Nation leader Pau-
line Hanson is again tak-
ing credit for the govern-
ment’s latest crackdown.
“Good to see the PM is 
finally acting on the sug-
gestions I made to him 
about the citizenship 
test,” she tweeted on 
Thursday.
Earlier in the week, Sena-
tor Hanson said while the 
government might deny 
it was talking tough on 
temporary foreign work-
er visas because of One 
Nation, “we all know the 
truth”.
“Looks like Malcolm 
Turnbull has been read-
ing One Nation 2016 
campaign flyers for in-
spiration. Should I get a 
speech writing credit?” 
she said.

Citizenship should 
be honoured: PM
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MALCOLM Turnbull is 
just “pandering” to One 
Nation voters with sweep-
ing changes to Austra-
lia’s citizenship test, ac-
cording to the Australian 
Federation of Islamic 
Councils president.
AFIC president Keysar 
Trad says he agrees with 
Immigration Minister Pe-
ter Dutton that the chang-
es to the test don’t target 
Muslims.
But Mr Trad told News 
Corp he believes the 
changes were more about 
pandering to “Hanson-
voters” rather than pro-
viding any tangible ben-
efit to the nation.
“I agree with Peter Dut-
ton. I don’t believe it’s tar-
geting any group but it is 
pandering to a group.
It’s pandering to the ste-
reotypes of Hanson vot-
ers,” Mr Trad said.
Senator Hanson has 
claimed some credit for 
the test changes, tweet-
ing:
In January, Senator Han-
son suggested further 
police checks and a re-
quirement for migrants to 
demonstrate english lan-
guage proficiency.
She called the former 
test questions “stupid”, 
“childish” and “laugh-
able”.
“I want to know that 
they’ve got money in 
the bank, I want to know 
where they’re going to 
live, have they got a roof 
over their head or are we 
going to have to provide 
that for them,” she told 
Channel Seven at the 
time.
“I want to know if they’ve 
got their own health in-

surance, I want to know 
if they’ve got a police 
check.
“We have to check these 
people. We are fools, we 
are being taken for mugs 
in this country.”
A massive shake-up to 
the test announced on 
Thursday morning will 
make the test to become 
a citizen much more dif-
ficult, with migrants to be 
quizzed on their commit-
ment to Australian values 
to weed out terrorists and 
criminals.
Some of the new ques-
tions include: “Can you 
strike your spouse in the 
privacy of your home?” 
and “Under what circum-
stances is it appropriate 
to prohibit girls from edu-
cation?” the Daily Tele-
graph reports.
Stricter language require-
ments are another key 
feature of the new chang-
es, which will make appli-
cants face a stand-alone 
English test.

‘IT’S NOT ABOUT MUS-
LIMS’
Mr Dutton has denied 
the changes are pointed 
at Muslim migrants amid 
concerns about violent 
extremism stirred up by 
terrorist group Islamic 
State.
The Immigration Minis-
ter said 99 per cent of 
Australia’s Muslim com-
munity were law abiding 
citizens who would find 
domestic violence abhor-
rent.

VISA CHANGES: Turn-
bull’s bid to tackle unem-
ployment
“What I want is, frankly, 

Turnbull government ministers defend tough new changes to citizenship test
for people to abide by our 
laws, adopt our values, I 
want them to send their 
kids to school, if they’re 
of working age and have 
an ability to work, I want 
them working, not on 
welfare,” Mr Dutton told 
Channel Seven’s Sunrise 
program.
“I want people to become 
great Australians which 
is the migrant story of our 
country.”
He insisted the new test 
was not targeted at any 
group despite its pointed 
questions on domestic 
violence.
The Turnbull government 
is unveiling a tough new 
citizenship test. Picture: 
Kym SmithSource:News 
Corp Australia
“They are pointed at peo-
ple who might think that 
domestic violence is okay 
— well, it’s not,” he said.
“If you have a different 
view, frankly we don’t 
you want you to become 
an Australian citizen.”
Mr Trad said AFIC sup-
ported Australian values 
and strongly backed free-
dom of education for both 
genders.
He did not believe the 
citizenship test changes 
were targeted at Muslims 
or any other group.
But he said the govern-
ment was pandering to a 
small, ignorant section of 
society.
“It is targeted more at 
pandering rather than 
providing any benefit to 
the nation,” Mr Trad said.
“We have laws in this 
country that target those 
areas of concern.”
He said Australia’s minis-
ters should operate “at a 
higher standard”.

‘PEOPLE WILL LIE’
Announcing the changes 
at a press conference in 
Canberra on Thursday 
morning, Malcolm Turn-
bull and Immigration Min-
ister Peter Dutton were 
asked why migrants with 
a criminal history would 
confess to the Austra-
lian government before 

admitting their crimes to 
police.
Mr Turnbull handballed 
the question to Mr Dutton, 
who simply said: “People 
will lie”.
“I mean they lie now in re-
lation to citizenship tests 
and in relationship to laws 
that exist now. That is not 
an argument for us to do 
nothing in this space,” he 
told reporters.
“The fact that somebody 
might fudge an answer on 
a test or an application is 
no argument against us 
asking people if you want 
to become an Australian 
citizen, abide by our laws 
and our norms.”
“If we know that people 
are lying, there are con-
sequences for that al-
ready under the Citizen-
ship Act. So if somebody 
lies in an application ... 
there is an existing power 
under the act in certain 
circumstances to revoke 
that citizenship.”
Immigration Minister Pe-
ter Dutton has denied the 
changes are pointed at 
Muslim migrants. Picture: 
Kym Smith
Foreign Minister Julie 
Bishop also defended the 
test when asked on Nine’s 
Today show whether the 
tough new rules could 
further alienate those 
who are already at risk of 
radicalisation.
Speaking from Tokyo, 
Ms Bishop defended the 
test, saying “the opposite 
should be the case”.
“We are asking a series 
of questions and I don’t 
think anyone could seri-
ously defend an attitude 
that says women are not 
equal to men or that vio-
lence against women is 
acceptable,” she told the 
Nine network.
“So, we are looking to 
test attitudes to ensure 
that people who take out 
Australian citizenship 
-and it is a privilege to 
become an Australian 
citizen — but it also has 
responsibilities and obli-
gations with it.
“That they are prepared 

to embrace the values, 
the laws, the attitudes 
that we have as a society 
that’s made us so suc-
cessful.”
Ms Bishop said a “broad 
national consultation” 
had been undertaken. 
She added: “We have had 
a number of views and I 
know that the Department 
of Immigration has been 
consulting widely”.
“We want this to be a suc-
cessful multicultural, tol-
erant, free and open soci-
ety. We want people who 
embrace those values,” 
she said.
“Now, other countries 
would likewise want the 
same for their new citi-
zens, to embrace the val-
ues and the fundamentals 
that makes the country 
what it is.”
Under the new test, ap-
plicants will also be re-
quired to have lived in 
Australia as a permanent 
resident for at least four 
years (up from one year) 
and will only be allowed 
to fail the citizenship test 
three times.
At present, there is no 
limit to the number of 
times a person can fail 
the test.
Mr Turnbull said he would 
be briefing the Opposi-
tion and the crossbench 
about it as soon as pos-
sible.
Malcolm Turnbull’s 
citizenship crackdown 
comes just two days after 
the prime minister out-
lined an overhaul of the 
457 temporary foreign 
worker visa system.

COMMITMENT TO AUS-
TRALIAN VALUES
Mr Turnbull said the 
citizenship test was not 
just an administrative 
process, but about alle-
giance to Australia and 
commitment to Austra-
lian values.
“Why should the test sim-
ply be a checklist of civic 
questions,” he said.
“The values that bind us 
together are those ones 
of respect, the rule of law, 

freedom, democracy — 
these are key elements 
of our identity and our 
citizenship should reflect 
this.”
He slammed criticism 
from some Labor MPs 
that the test shouldn’t 
include an English profi-
ciency requirement.
“Does anybody doubt that 
if you want to succeed, 
that if you even want to 
even have a chance of 
succeeding in Australia, 
you need to be able to 
speak English,” he said.

“The single best thing 
any person coming to 
this country could do is 
learn English.”

WHAT DO THE CHANGES 
MEAN?
The reforms will include:
— Requiring all applicants 
to pass a stand-alone 
English test, involving 
reading, writing, listening 
and speaking;
— Requiring applicants 
to have lived in Australia 
as a permanent resident 
for at least four years (in-
stead of one year at pres-
ent);
- Strengthening the citi-
zenship test itself with 
new and more meaningful 
questions that assess an 
applicant’s understand-
ing of — and commitment 
to — our shared values 
and responsibilities;
— Requiring applicants 
to show the steps they 
have taken to integrate 
into and contribute to the 
Australian community. 
Examples would include 
evidence of employment, 
membership of commu-
nity organisations and 
school enrolment for all 
eligible children.
— Limiting the number 
of times an applicant can 
fail the citizenship test to 
three (at present there is 
no limit to the number of 
times an applicant can 
fail the test);
- Introducing an automat-
ic fail for applicants who 
cheat during the citizen-
ship test.

The Turnbull government is unveiling a tough new citizenship test. 
Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia
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ديب  وجورج  جان  السادة  الحالي،  االسبوع  من  االربعاء  مساء  أقام، 
وطوني جمعة رحلة بحرية رائعة تكريما لضيوف الجالية الكرام محافظ 
اجبع  باخوس  واملحامي  متى  وجيه  والعميد  نهرا  رمزي  القاضي  الشمال 

وعقيالتهم.
وقد شارك يف الرحلة، التي انطلقت من سيدني هاربور وجالت يف خليج 

رحلة حبرية ترفيهية رائعة اقامها السادة ديب ومجعة على شرف احملافظ نهرا

سيدني، عدد كبري من ممثلي االحزاب والتيارات والحركات ورجال االعمال 
حيث تمتع الجميع باملناظر الخالبة وخاصة جسر سيدني واألوبرا هاوس 

واالنوار املتأللئة من األبنية واملنعكسة على زرقة مياء بحر سيدني.
البحرية وجو موسيقي وغنائي  املأكوالت  وكان هناك عشاء ضم أشهى 

رائع أحياه الفنان اليكس حدشيتي.

والقى  حرب  وأنور  مخايل  سايد  الزميلني  من  كل  املناسبة  يف  وتحدث 
كلمة قيمة الشاب الخلوق ايلي جان ديب تحدث فيها عن مراحل الهجرة 
اللبنانية الثالث اىل اسرتاليا مرحبا باملحافظ نهرا والوفد املرافق بأسم 

السادة جان وجورج ديب وطوني جمعة.
وجرى التقاط الصور التذكارية مع املحافظ والوفد املرافق.

صورة تذكارية للمحافظ مع بعض الحضور ويبدو سركيس ناصيف، ايلي ديب، خليل طرطق ونصر كفرونيالوالد اللبناني األصيل نعمة اهلل ديب والسيدة متىايلي ديب يلقي كلمة ويرحب

مع ميشال الدويهي وطوني جمعة وطوني خطار وبيرت مارون وسايد مخايل وحضور مع جان ونيسي ناصيف وسركيس ناصيف وعيسى وجمعة وطرطق ومتى واجبع وعقيلته وحضور

سركيس ناصيف يتوسط فينس فياض وجورج زيتوني جورج ديب وعقيلته فابيان املحافظ رمزي نهرا يتوسط جان ديب ونجله ايلي ديب 

نهرا يتوسط جان ديب وخليل طرطق وطوني سليمان وفدوى كبي وحضورجان ونيسي ناصيف، ندى فريد، باخوس اجبع وجوزيف معوضاملحافظ رمزي نهرا يتوسط جان ونيسي ناصيف 

جان ديب، د. علم الدين، عادل الحسن، د، مطر، اكرم املصري وحضوركلوفيس البطي، جوني مرعب، جان ناصيف، د. عماد برو، عدنان مرعي وحضوراملحافظ رمزي نهرا يتوسط باخوس جرجس، مخايل، دريبي وحضور
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كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق




