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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

رم الضباط ترقياتهم يف عيد اجليش التعطيل يحَ

أطنان النفايات يف الشوارع واألزمة يف دائرة املراوحة
االضايف  العقم  ان  مع 
جلسة  اليه  افضت  الذي 
جملس الوزراء أمس االول 
فان ذلك  أحدًا،  يفاجئ  مل 
اخلطورة  مدى  يقلل  ال 
النعكاسات  التصاعدية 
الواقع احلكومي اليت افاض 
سالم  متام  الوزراء  رئيس 
مداخلته  عرب  أبرازها  يف 
باخليارات  فيها  لوح  اليت 
يلجأ  قد  اليت  املفتوحة 
االزمة  متادت  اذا  اليها 
حاول  وقد  وجوهها.  بكل 
السياسية  االوساط  بعض 
والوزارية ختفيف وقع االثر 
العقيمة  للجلسة  السليب 
قطوع  مررت  باعتبارها 
جمددًا  السياسية  املواجهة 
وأثبتت أن سقوط احلكومة 
ال  رئيسها  استقالة  أو 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP 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

أمحر  خط  مبثابة  يزاالن 
ممنوع ختطيه بقرارات كبرية 
داخلية وخارجية. وعلى رغم 
أن هذا االنطباع محل الكثري 
والواقعية،  احلقيقة  من 

فان الوجه السليب املقابل 
ان  يف  اخرى  مرة  متثل 
بشبكة  احلكومة  حماصرة 
بشكل  تفضي  املمنوعات 
فرض  اىل  واضح  منهجي 

الرئيس تمام سالم يف جلسة مجلس الوزراء أمس االول. )ابرهيم الطويل(

والرياض  القاهرة  شددت 
قوة  على  االول  أمس 
العالقات بينهما ومتانتها، 
التعاون  »تطوير  وأعلنتا 

دعم  وجتديد  العسكري« 
القوة  إنشاء  مشروع 
الذي  املشرتكة  العربية 
الدفاع  وزراء  سيناقشه 

واخلارجية خالل اجتماع يف 
مقر اجلامعة العربية الشهر 

املقبل.

السعودية ومصر تؤكدان متانة عالقاتهما
التتمة صفحة  31

تصريف  حكومة  واقع 
أعمال مقنعة، حتى ان هذا 
املؤسسة  يوفر  مل  النهج 
واالسالك  العسكرية 
االمنية االخرى اليت طاوهلا 
االول  أمس  »العقاب« 
ترقية  مراسيم  حبرمانها 
االسالك  هذه  الضباط يف 
اجلدد  الضباط  وكذلك 

التتمة صفحة  31

القوات العراقية تتقدم يف األنبار 
وتصل إىل مشال شرق الفلوجة

األمنية  القوات  تواصل 
العراقية تقدمها يف األنبار 
مشال  إىل  وصلت  وقد 
وكانت  الفلوجة،  شرق 
املدعومة  األمنية  القوات 
من مقاتلي احلشد الشعيب 
والعشائري قد بدأت محلًة 
أمنيًة استباقية على منطقة 
شرق  الشرقية  حصيبة 

الرمادي.
مديرية  أعلنت  فيما  هذا 
العسكرية  االستخبارات 
مقتل 16 مسلحًا من داعش 
لتفخيخ  معمل  وتدمري 

تصاعدت املواجهة األمنية 
احلكومة  بني  والسياسية 
بعد  واألكراد،  الرتكية 
أسبوع على إعالن انضمام 
ضد  احلملة  اىل  أنقرة 
اهلجوم  إثر  االرهابيني 
مدينة  يف  االنتحاري 
شرق(  )جنوب  سوروتش 
والذي حصد 32 قتياًل من 
القضية  يف  الناشطني 

الرتكية.

تركيا تتمسك 
بنزع سالح 
»الكردستاني«

التتمة صفحة  31

مطلوب للعملالتتمة صفحة  31
مطلوب شخص لديه 
رخصة قيادة وسيارة 

للعمل يف توصيل 
البيتزا اىل املنازل يف 
منطقة جورجز هول 

ومحيطها.
لالتصال:  

0410413738
97275600 )بعد 
الساعة 5 مساء(

السيارات بضربة جوية يف 
الرمادي.

العمليات  إن  وافيد 
الشمال  يف  العسكرية 
الفلوجة  ملدينة  الشرقي 
يوم  منذ  مستمرة  تزال  ال 
اخلميس،  االول  أمس 
واضح  تقدم  وهناك 
مدعومة  األمنية  للقوات 

بقوات احلشد الشعيب.
احلواجز  إن  وأضاف   
تضاريس  من  الطبيعية 
تعيق  املنطقة  يف  وأنهار 

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

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

توصيالت مجانية من الـ 5 
مساء حتى الـ 10،30 ليال
(30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

مناقيش ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 

لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

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

*1. 24 Months Interest Free – No Deposit, No Interest, No Payments until July 2017: Approved applicants only. Conditions, fees and charges apply. Minimum amount financed $300 on transactions made between 10/07/15 and
09/08/15. Interest applies if you do not comply with terms and conditions. Excludes the Harvey Norman Home Appliance and Electronics EXPO at Melbourne Showgrounds on July 18-19. Excludes gaming consoles, games, gif t cards,
Apple and Miele products, and brands and other products that are offered for sale under agency agreements with Harvey Norman franchisees. Refer to product websites for conditions, fees and charges. Credit facility provided by GE
Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588), trading as GE Money. Australian Credit Licence 392145.

30
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Ends 16/08/15.
Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

SHOP with CONFIDENCE

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200 Located on ground level
(Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

harveynorman.com.au

VISIT US IN STORE
FOR MORE GREAT DEALS!

AVAILABLE ONLY AT YOUR LOCAL STORE -
HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN

Great deals onall
off-range, ex-display

and cancelled
customerorders in stock!
WHENWESELLOUT,

YOUMISSOUT!

Ovens Cooktops
Rangehoods

Dishwashers Fridges
ALL PRICED TOCLEAR!

Offer ends 09/08/15. Apply in store/online.
Available for in-store and selected online purchases.
Approved applicants only. Fees & charges apply.

Interest applies if you do not comply with terms and
conditions.

24
MONTHS
INTEREST FREE*1

0% INTEREST
NO DEPOSIT

NO PAYMENTS
until July 2017.

Minimum purchase $300.

RELOCATION

SALE
Our are relocating
into the at
103-123ParramattaRd,Auburn.



Page 3صفحة 3     

لبنانيات

مناقيش - لحم بعجني - صفائح بجبنة - 
سبانخ - سنبوسك - كباكيب - أقراص 
كبة - شيش برك - بيتزا وغريها 

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 7 أيام يف 
األسبوع

والقوى  األحزاب  لقاء  محل   
اللبنانية  الوطنية  والشخصيات 
يف بيان اثر اجتماعه الدوري يف 
يف  احلر«  الوطين  »التيار  مقر 
سن الفيل، »احلكومة وال سيما 
عن  املسؤولية  املستقبل  فريق 
أزمة النفايات واستمرارها، وما 
خطرية  تداعيات  من  عنها  نتج 
على البيئة وصحة املواطنني«.

وأكد اللقاء أنه »آن األوان لوضع 
حد لالبتزاز الذي متارسه شركة 
املستقبل،  من  بدعم  سوكلني 
جذري  حل  إجياد  على  والعمل 
ملوضوع النفايات على قاعدة ما 
هو معتمد يف دول العامل لناحية 
مصدر  اىل  النفايات  حتويل 
الطاقة،  وتوليد  السماد  إلنتاج 
وبالتالي  طمرها،  جملرد  وليس 
عدم حتميل اللبنانيني أعباء مالية 
شركات  لصاحل  نفاياتهم  جلمع 
من  املزيد  حتقيق  همها  خاصة 

األرباح من جيوب املواطنني«.
تطييف  »حماولة  أن  ورأى 
النفايات  موضوع  ومذهبة 
ومكشوفة  رخيصة  حماولة  هي 
املسؤولني  جتهيل  تستهدف 
ابتزاز  ومواصلة  األزمة،  عن 
لشركة  خدمة  اللبنانيني  أموال 
أخرى  شركة  أي  أو  سوكلني 
حتظى بدعم بعض النافذين من 

الطبقة السياسية احلاكمة«.
»يف  أنه  اىل  اللقاء  وأشار 
فيه  يستعد  كان  الذي  الوقت 
يف  للجيش  التهنئة  لتوجيه 
عيده، حصلت جرمية قتل املقدم 
قبل  من  بارد  بدم  كحيل  ربيع 
املتفلتني  جمموعة من اجملرمني 
من أي رادع قانوني وإنساني، 
يشجعهم يف ذلك حالة الفلتان 
وغياب  األمين  والتسيب 
من  والسريعة  اجلدية  احملاسبة 
على  يعتدون  الدولة، ملن  قبل 

اجليش ويتهجمون عليه«.
وإذ هنأ اجليش وقيادته بعيده، 
طالب القضاء ب«القيام بواجبه 
دومنا مماطلة أو إبطاء، وصوال 
حبق  العقوبات  أشد  إنزال  اىل 
ملن  عربة  يكونوا  كي  اجملرمني 

اعترب، وصونا هليبة اجليش«.
العدوان  »بشدة  اللقاء  ودان 
قوسايا  يف  اجلديد  الصهيوني 
التدخل  وكذلك  والقنيطرة 
سورية  يف  العسكري  الرتكي 
داعش  حماربة  ذريعة  حتت 
املخابرات  بدعم  حتظى  اليت 
الرتكية«، مؤكدا أن »اإلعتداءات 
على  الرتكية  اإلسرائيلية 
واللبنانية  السورية  السيادتني 
يف  حتصل  حماوالت  هي  إمنا 
اجلماعات  فيها  تدخل  مرة  كل 
حالة  يف  التكفريية  اإلرهابية 
تراجع ميداني أمام تقدم اجليش 

 لقاء االحزاب: تطييف ومذهبة ازمة النفايات 
حماولة مكشوفة لتجهيل املسؤولني عنها

العربي السوري ورجال املقاومة 
مرة  كل  يف  وكذلك  اللبنانية. 
السياسية  اجلهود  فيها  تنشط 
حل  إلجياد  واإلقليمية  الدولية 
مكافحة  قاعدة  على  لألزمة 
السيادة  واحرتام  اإلرهاب 

السورية«.
مثل  بأن  »الثابتة  قناعته  وأكد 
هذه اإلعتداءات إمنا هي حماولة 
األحداث  مسار  لتغيري  يائسة 
ملصلحة أعداء سورية واملقاومة 
ب«خطاب  مشيدا  والعروبة«، 
وبتنويهه  األسد  بشار  الرئيس 
يف  اللبنانية  املقاومة  بدور 
جانب  اىل  اإلرهاب  حماربة 

اجليش العربي السوري«.
واستنكر اللقاء »عمليات التفجري 
واإلغتيال واإلشتباكات املسلحة 
يف خميم عني احللوة وغريه من 
مناشدا  به«،  احمليطة  املخيمات 
الفصائل الفلسطينية »التكاتف 
حيضر  قد  خمطط  أي  ملواجهة 
املخيمات  يف  األمن  لتفجري  له 
القضية  مما ينعكس سلبا على 
العربي  والشعب  الفلسطينية 
األمن  عن  فضال  الفلسطيين، 

واإلستقرار يف لبنان«.
وقرر اللقاء »الدعوة لعقد لقاء 
واألحزاب  القوى  حتضره  وطين 
النقابية  واهليئات  السياسية 
واإلجتماعية  واإلقتصادية 
والبيئية  واإلعالمية  والثقافية 
وسبل  النفايات  أزمة  ملناقشة 
الضغط  وممارسة  منها  اخلروج 
جذري  حل  إلجياد  احلكومة  على 
الطريق  وقطع  األزمة،  هلذه 
على حماوالت تطييفها وجتهيل 

املسؤولني عنها«.
احملامني  من  »جلنة  شكل  كما 
شركة  مقاضاة  إمكان  لدراسة 
سوكلني وجملس اإلمناء واإلعمار 
على املخالفات اليت ارتكبتها يف 

موضوع النفايات«. 
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استقبلت النائب بهية احلريري 
حزب  عام  امني  جمدليون  يف 
آغوب  النائب  الطاشناق 
مشرتك  وفد  مع  بقرادونيان 
احلزب  يف  البيئة  جلنة  من 
حبضور  محود،  برج  وبلدية 
املهندس  صيدا  بلدية  رئيس 
السعودي ونائب املمثل  حممد 
املتحدة  األمم  لربنامج  املقيم 
مشروع  على  املشرف  االمنائي 
جبل  منطقة  تأهيل  اعادة 
اىل  مكانه  وحتويل  النفايات 
حديقة املهندس ادغار شهاب 
املنفذة  الشركة  عن  وممثلني 

للمشروع.
عرض  اللقاء  خالل  وجرى 
النفايات اليت يعانيها  ملشكلة 
العاصمة  سيما  وال  لبنان، 
بريوت وسبل االفادة من جتربة 
صيدا الناجحة يف التخلص من 
خالل  من  البيئية،  اآلفة  هذه 
ومعاجلتها  النفايات  جبل  ازالة 
يف املعمل لتطبيق هذه التجربة 
يف منطقة برج محود اليت تعاني 

املشكلة نفسها.

املحافظ وقادة امنيون
وكانت احلريري حبثت الشأنني 
صيدا  يف  والبيئي  األمين 
عقدته  اجتماع  يف  ومنطقتها 

احلريري التقت وفد الطاشناق وبلدية 
برج محود حبضور السعودي واحملافظ 
ضو وقادة امنيني ووفدا من كفرفالوس

يف جمدليون مع حمافظ اجلنوب 
بلدية  ورئيس  ضو  منصور 
صيدا املهندس حممد السعودي 
وقائد منطقة اجلنوب االقليمية 
يف قوى األمن الداخلي العميد 

مسري شحادة.
الوضع  احلريري  عرضت  كما 
العام  النائب  مع  األمين 
االستئنايف يف اجلنوب القاضي 
رهيف رمضان واملدير االقليمي 
ألمن الدولة يف اجلنوب العميد 
فرع  ورئيس  احلسن  نواف 
العميد  اجلنوب  يف  املعلومات 
عبد اهلل سليم، ورئيس مكتب 
فؤاد  النقيب  صيدا  معلومات 

رمضان.

بلدية كفرفالوس
وكانت احلريري استقبلت وفدا 
تقدمه  كفرفالوس  بلدة  من 
سرحال،  البري  البلدية  رئيس 
البلدية  وضم عددا من اعضاء 
شكرها  البلدة،  ابناء  ومن 
البئر  حفر  يف  املساعدة  على 
ومتابعته  للبلدة  االرتوازية 
احملوالت  وتأمني  النهاية  حتى 

الكهربائية لتشغيله.
وكان اللقاء مناسبة للبحث يف 
احتياجات البلدة واملنطقة ككل 

حياتيا وامنائيا. 

اجمللس  رئيس  تساءل 
اهلل«  »حزب  يف  التنفيذي 
خالل  قاووق  نبيل  الشيخ 
احتفال تأبيين أقامه احلزب يف 
السياد،  كوثرية  بلدة  حسينية 
العام  االمني  ممثل  حبضور 
علي  الشيخ  اهلل«  ل«حزب 
اجلنوب  منطقة  مسؤول  جابر، 
الثانية يف احلزب علي ضعون 
وشخصيات، عن »سبب استمرار 
بالتحريض  اذار   14 قوى 
معتربا  والسياسي«،  املذهيب 
متارسه  الذي  »التحريض  ان 
الثمن،  مدفوع  القوى هو  هذه 
واذا مل حيرضوا فقدوا دورهم 
اجلها  من  اليت  ووظيفتهم 
ابواب  على  من  يقبضون 
ان  اىل  الفتا  السفارات«، 
اوال،  لبنان  عاد  ما  »شعارهم 
اهلل«  »حزب  استهداف  وامنا 
كلمة  هلم  نقول  لكن  اوال، 
السياسية  القوى  ان  واحدة، 
النفايات  بأزمة  تورطت  اليت 

 قاووق: القوى املتورطة بأزمة النفايات 
ال تؤمتن على مصاحل البالد والعباد

العباد  مصاحل  على  تؤمتن  ال 
ال  انهم  عن  فضال  والبالد، 
شرف  مستوى  اىل  يرتقون 
من  لبنان  املشاركة يف محاية 
عدوان  او  اسرائيلي  عدوان 

تكفريي«.
وقال: »ان اسرائيل استدعت 
مفاجئ  بشكل  االالف  مئات 
وبرية  جوية  كيانية  ملناورة 
تراقب كل  وحبرية، واملقاومة 
مناورات العدو وكل اجراءاته، 
وهي تدرك ان هذه املناورات 
املعادالت  من  تغري  لن 
شيئا،  والسياسية  امليدانية 
ال  االسرائيلية  فاملناورات 
بها،  نستخف  ال  ولكن  ختيفنا 
مستويات  اعلى  على  ونبقى 
اجلهوزية واالستعداد، حتى اذا 
واعتدت  اسرائيل  اخطأت  ما 
نصنع  ان  وعدنا  لبنان،  على 
نصنع  وان  الكربى  النكبة  هلا 
واالعظم  االكرب  النصر  للبنان 

ان شاء اهلل«. 

يف  اإلعالم  أمانة  عن  صدر 
البيان  العربي  التوحيد  حزب 

التالي:
من  باألمس  جمموعة  »قامت   
يسيطرون  الذين  اإلرهابيني 
بتصفية  إدلب  منطقة  على 
سليمان  أبو  املسن  الشيخ 
حسن الزغيب من بلدة مرحتوان 
إدلب  يف  السماق  جبل  يف 

التوحيد العربي: تصفية الشيخ الزغيب يف ادلب 
حماولة لتهجري من تبقى من أهلنا يف املنطقة

منزله  اىل سطح  اقتياده  بعد 
وضربه والتنكيل به.

إخالل  هي  اجلرمية  هذه  إن 
بكل الوعود اليت قطعت وهي 
من  تبقى  من  لتهجري  حماولة 
وهي  املنطقة  هذه  يف  أهلنا 
جرمية لن نسكت عنها حتى ال 
عندهم  اجلرائم  إرتكاب  يصبح 

أمرا عاديا«.

أفيد يف السراي احلكومي لينا 
جلسة  إنعقاد  بدء  عن  غامن 
اللجنة الوزارية املكلفة متابعة 
الصلبة،  النفايات  ادارة  ملف 
متام  احلكومة  رئيس  برئاسة 
نبيل  الوزراء  ، وحضور  سالم 

بدء جلسة اللجنة الوزارية املكلفة متابعة 
ملف النفايات

دو فريج، أكرم شهيب، أرتور 
خليل،  حسن  علي  نظريان، 
حممد  حسن،  احلاج  حسني 
صعب  بو  الياس  املشنوق، 
ورئيس جملس االمناء واالعمار 

نبيل اجلسر.

حسني  الصناعة  وزير  نفى 
دخوله  قبيل  حسن  احلاج 
الوزارية  اللجنة  اجتماع  اىل 
النفايات  ملف  متابعة  املكلفة 
احلكومي،  السراي  الصلبة يف 
لسانه يف جملس  عن  نقل  ما 
السلسلة  موضوع  عن  الوزراء 
اصرح  »مل  وقال:  الشرقية، 
وال  الوزراء  جملس  داخل  ال 
الشرقية،  السلسلة  عن  خارجه 
ال  مطروح  غري  املوضوع  هذا 

للنقاش وال للتداول«. 

 احلاج حسن: مل اصرح ال يف جملس الوزراء وال خارجه عن 
السلسلة الشرقية واملوضوع غري مطروح ال للنقاش وال للتداول
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لبنانيات

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
عني  االولفي  امس  بري  نبيه 
مصر  مجهورية  سفري  التينة 
العربية الدكتور حممد بدر الدين 
زايد وعرض معه التطورات يف 

لبنان واملنطقة.
اللقاء:  بعد  زايد  السفري  وقال 
دعوة  بري  الرئيس  سلمت 
الفتاح  عبد  الرئيس  السيد 
حفل  افتتاح  حلضور  السيسي 
السويس،  لقناة  اجلديدة  القناة 
االهمية  البالغ  املشروع  وهذا 
املصرية  الدولة  قدرة  يعكس 
عام  من  اقل  يف  انهائه  على 
مصري  وبتمويل  مصرية  بأيدي 
دولة  ان  اسعدني  وقد  كامل. 
الرئيس قد لبى الدعوة واعرب 
عن سعادته باملشاركة يف هذا 
احلفل الكبري الذي نعتربه اضافة 
وحنن  العربية.  للقدرات  كبرية 
بري  الرئيس  ان  طبعا  نعلم 
حريص متاما على دعم القدرات 
العربي  واملشروع  العربية 

املشرتك.
للزيارة  الثاني  الشق  أضاف: 
االقليمية،  باالوضاع  يتعلق 
وقد كان هناك توافق كامل مع 
الرئيس بري على أهمية استمرار 
الظروف  ظل  وانه يف  احلكومة، 
ميكن  ال  الراهنة  االقليمية 
يكون  أن  املعقول  من  وليس 
املؤسسات  لعمل  تعطيل  هناك 
االقليمية  اللبنانية الن االوضاع 
للغاية  ودقيقة  الصعوبة  بالغة 
وال بد أن تواصل هذه احلكومة، 
وطين،  توافق  حكومة  هي  اليت 
مهامها وبالتالي فإن استمرارها 

ضروري اقليميا ولبنانيا.
وختم: من ناحية اخرى حنن نعول 
االطراف  كل  حكمة  على  كثريا 
اللبنانية وعلى قدرتها على جتاوز 
هذه احملنة الراهنة، واحلوار هو 
وحلل  للتعامل  الرئيسية  االداة 

هذه املشكالت مجيعا.
مستشار خامنئي

جممع  أمني  الحقا  واستقبل 
التقريب بني املذاهب واالديان 
ومستشار مرشد الثورة االسالمية 
والوفد  آراكي  حمسن  الشيخ 
االيراني حممد  املرافق والسفري 
فتحعلي، وكانت جولة افق حول 

التطورات يف املنطقة.
وقال آراكي بعد اللقاء: تشرفنا 
بلقاء دولة الرئيس بري، وكانت 
حول  اهمها  خمتلفة  حمادثات 
ضرورة متابعة الوحدة االسالمية 
باخلطوات والفاعليات اليت تؤدي 
املسلمني،  كلمة  وحدة  اىل 
وضرورة االهتمام بتوحيد الكلمة 
اليت  الفلسطينية  وبالقضية 
والكربى  االوىل  القضية  هي 
أشار  وقد  االسالمي.  لعاملنا 
دولة الرئيس بري اىل ما كان 
الصدر  موسى  االمام  به  يقوم 
اهتمام  من  اهلل  اعاده  املغيب 
الفلسطينية  بالقضية  بالغ 
ووحدة املسلمني. كما اشار اىل 
والذي  أخريا  صدر  الذي  احلكم 
انتهى اىل ان االمام الصدر مل 
وايضا  الليبية،  االراضي  يغادر 
اىل كثري من اجلهود واخلطوات 
خمتلف  يف  بها  قام  اليت 
حديث  ايضا  ودار  اجملاالت. 

االيراني.  النووي  االتفاق  حول 
احتاد  ملؤمتر  تقريرا  عرضنا  كما 
علماء املقاومة وما بذله الرئيس 
املؤمتر  دعم  خيص  ما  يف  بري 
واقامته يف بريوت، وقدمنا له 

الشكر على ذلك.
فقال:  االيراني  السفري  أما 
اغتنم هذه الفرصة الطيبة لكي 
دولة  مع  حتدثنا  أننا  اىل  أشري 
الرئيس بري عن االتفاق النووي 
والتفاصيل املرتبطة به. وعربنا 
عن املنا ان يؤدي هذا االتفاق 
اىل تعزيز العالقات يف املنطقة، 
الشقيق.  لبنان  يف  وخصوصا 
وينبغي ان اؤكد مرة اخرى أننا 
جبهة  ان صمود  تامة  ثقة  على 
االسباب  احد  كان  املقاومة 
الرئيسية لتحقيق هذا االنتصار، 
خالل  من  فاننا  اهلل  شاء  وان 
للخطر  نتصدي  اجلهود  تضافر 
االساسي يف هذه املنطقة، وهو 
واالرهاب  الصهيوني  الكيان 
يشكالن  اللذان  التكفريي 

وجهني لعملة واحدة.
ابو فاعور

الصحة  وزير  بري  استقبل  ثم 
وائل ابو فاعور يف حضور الوزير 
عرض  وجرى  خليل،  حسن  علي 
جملس  جلسة  واجواء  االوضاع 

الوزراء.
بعد اللقاء قال ابو فاعور: تشرفت 
وتناول  الرئيس،  دولة  بلقاء 
اليت  املتمادية  االزمة  احلديث 
حنن عالقون فيها حيث اختلطت 
وبالكثري  بالصالحيات  النفايات 
السياسية.  احلسابات  من 
وقبل  معطل،  النواب  جملس 
شاغرة،  اجلمهورية  رئاسة  ذلك 
وجملس الوزراء ايضا ممنوع من 

العمل.
النفايات،  موضوع  يف  اضاف: 
اليت  الوحيدة  االجيابية  لالسف 
نقاش  حصل  انه  هو  حصلت 
كل  على  املسؤوليات  حول 
ان  وعلى  السياسية  القوى 
يطرح  الذي  الشراكة  مبدأ 
اليوم كشعار سياسي كبري يف 
موضوع  على  ايضا  ينطبق  البلد 
النفايات، اذ ال يصح ان نطرح 
ويف  كبري  كشعار  الشراكة 
الوقت نفسه ال نطبقه على امور 
اليت  النفايات  تفصيلية ملسألة 
باتت جتتاح بيوت كل املواطنني 
اللبنانيني وكل املناطق اللبنانية 
واعتقد بأن ما حصل يف موضوع 
كربى  نقيصة  هو  النفايات 
القوى  كل  على  حتتسب  باتت 
السياسية، وحنن منها طبعا، لكن 
ال يستطيع اي طرف سياسي ان 
يقول بأنه غري مسؤول عن هذه 
الدوامة او هذه الفضيحة الكربى 

اليت حتصل اليوم يف لبنان.
نقاش  موضوع  يف  واردف: 
مقاربة عمل جملس الوزراء. من 
االستسالم  او  استسهال  اخلطأ 
والتدمري  التعطيل  ملنطق 
والذي  اليوم  البلد  احلاصل يف 
بات ينذر بهذه االزمة السياسية 
ان تتحول عن قصد او غري قصد 
دستورية  سياسية  ازمة  اىل 
ازمة  تصبح  اهلل  مسح  ال  ورمبا 
نستسهل  ان  اخلطأ  من  امنية. 
اذا  اال  االحنداري  املسار  هذا 

بري التقى ابو فاعور ومستشار خامنئي وسفري مصر
القضاء االيطالي تراجع عن خطيئته وأكد اختفاء الصدر يف ليبيا

يقود  ان  يريد  من  هناك  كان 
خلفية  على  لبنان  يف  االمور 
اىل  ما  سياسي  لطرف  مطلب 
السياسي،او  النظام  نقاش يف 
السياسي  النظام  يطرح  ان 
انها  اعتقد  ال  الطاولة.  على 
اللحظة السياسية املناسبة هلكذا 
نقاش. حنن نرى ما حيصل حولنا 
من حرائق وانهيارات، وبالتالي 
رياح التقسيم اليت بدأت تعصف 
يف املنطقة، وال جيوز ان نالقيها 
يف لبنان بطروحات قد تقود ال 
مسح اهلل دون ان ندري عن غري 
االطراف  بعض  قبل  من  قصد 
الطروحات  هذه  مالقاة  اىل 
به  نبدأ  كيف  نعرف  التقسيمية 

وال نعرف كيف ننتهي فيه.
املطلب االول واالخري

واالخري  االول  املطلب  وقال: 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب  يبقى 
نعمة  علينا  حتل  ان  حني  اىل 
وفاقي  رئيس  على  التوافق 
بني اللبنانيني، اىل ذلك احلني 
يعمل،  ان  جيب  النواب  جملس 
تشريع  مسألة  ليست  واملسألة 
ضرورة  هي  بل  الضرورة 
ايا  ان  اعتقد  ال  النه  التشريع 
يستطيع  السياسية  القوى  من 
ان حيمل بعد شهر وشهرين ان 
املوظفني،  رواتب  مثال  تتوقف 
من  الكثري  لبنان  خيسر  ان  او 
تتجاوز  اليت  واهلبات  القروض 
يتغري  وان  دوالر،  املليار 
اال  للبنان  االئتماني  التصنيف 
يستسهل  من  هناك  كان  اذا 
لعبة  اللبنانية.  الدولة  انهيار 
مكانها  هو  ليس  االصابع  عض 
بعضنا  اصابع  نعض  الصحيح، 
والوطن  املواطن  يتأمل  ولكن 
الدولة. مبوازاة تشريع  وتسقط 
فرصة  نعطي  حنن  الضرورة 
جتري  اليت  اهلادئة  للنقاشات 
للعمل  املقاربة  حول  حاليا 
بكل  نتصرف  وحنن  احلكومي، 
اجيابية جتاه كل الطروحات اليت 
الوزراء  اليوم يف جملس  تطرح 
سواء يف املداوالت الضمنية او 
جملس  ضفاف  على  جترى  اليت 
ال  قلت  كما  وحنن  الوزراء. 
خمالفة  حمظور  اال  لدينا  حمظور 
عقدت  اليت  واجللسة  الدستور. 
بكل  االمر  هذا  ناقشت  اليوم 
واستعداد  وانفتاح  اجيابية 
ما  حلظة  يف  ولكن  للتعاون، 
جملس  يقوم  الن  حاجة  هناك 

الوزراء بدوره.
ونقبل  نناقش  حنن  وختم: 
بالنقاش ولكن يف حلظة ما جيب 
االلتزام  خيار  اخليار  يكون  ان 
وال  الوزراء،  جملس  بواجبات 
وال  وزراء،  جملس  رئيس  اي 
من  اي  وال  الوزراء،  من  اي 
ان  تستطيع  السياسية  القوى 
حباجات  احلائط  بعرض  تضرب 
استحقاقات  هناك  املواطنني. 
تتخذ  ان  احلكومة  على  واجب 
نعطي  شأنها.  يف  القرارات 
يف  النقاش  من  الفسحة  هذه 
يف  ولكن  االيام  من  القادم 
ان حتزم  احلكومة  على  ما  حلظة 
امرها وان توافق رئيس احلكومة 
اذا  انه  من  اليه  يدعو  ما  يف 
الضرورة  تشريع  هناك  كان 

قرارات  هناك  يكون  ان  فيجب 
الوزراء،  جملس  يف  الضرورة 
واليت تستند اىل الدستور واىل 

حاجات املواطنني.
ثم استقبل الرئيس بري رئيس 
القاضي  االعلى  القضاء  جملس 

جان فهد.

قضية االمام الصدر
من جهة ثانية، أكد الرئيس بري 
متابعة  اطار  يف  أنه  بيان  يف 
السيد  االمام  تغييب  قضية 
مت  ورفيقيه،  الصدر  موسى 
حتقيق اجناز هام مؤخرا، متثل يف 
بالرجوع  االيطالي  القضاء  قيام 
اختذه  قد  كان  قرار  خطيئة  عن 
كان  ان  وبعد  اذ   ،2005 عام 
عامي  اكد  قد  االيطالي  القضاء 
1979 و 1982 ان االمام ورفيقيه 
مل يدخلوا روما، وهذه بديهة ال 
بأن  اجلميع  تفاجأ  فيها،  جدال 
القضاء نفسه أصدر عام 2005 
الواضح بصمات  قرارا كان من 
يف  وبرلسكوني  القذايف  معمر 
الضغط من اجله، وقضى حبيثية 
االمام  دخول  باحتمال  غامضة 

ورفيقيه اىل روما.
وقال: تبعا جملافاة هذه النتيجة 
للحق والصواب، وبعد جهود من 
لبنان  يف  االمام  عائلة  وكالء 
منا  شخصية  ومبواكبة  وروما، 
عائلة  قدمت  التفاصيل،  لكل 
حتقيق  فتح  اعادة  طلب  االمام 
يف كانون االول من العام 2014 
اليت  والوثائق  باالدلة  مدعم 
وتدعو   2005 قرار  خطأ  تؤكد 
تقارير  على  وبناء  عنه،  للرجوع 
وحتقيقات اجلانب اللبناني واىل 
بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة 
يف  والليبية  اللبنانية  الدولتني 
فيها  يؤكد  واليت   2014/3/11
اخلطف  جرمية  ان  اللييب  اجلانب 
حصلت على االراضي الليبية من 
تتوج  القذايف،  نظام معمر  قبل 
عرب   2015/6/22 بتاريخ  ذلك 
روما  يف  العام  النائب  مطالعة 
اليت قضت حرفيا: نتيجة فحص 
كل الوثائق اجملموعة واملضمونة 
جيب  احملاكمة...  وثائق  ضمن 
الوفد  ان  افرتاض  قبول  عدم 
ورفيقيه  االمام  اي  اللبناني 
ثم  روما....  مطار  اىل  وصل 
وبتاريخ 2015/7/20 صدر قرار 
الذي  روما  التحقيق يف  قاضية 
تبنى ما ورد يف املطالبة وورد 
انتهاء  ...بعد  حرفيته:  ما  فيه 
القذايف،  العقيد  دكتاتورية 
مبجموعة  الليبية  الدولة  قامت 
من التحقيقات مرتبطة بتحقيقات 
اىل  انتهت  لبنان،  يف  اجريت 
تبين افرتاض ان جرمية احلرمان 
من احلرية قد متت على االراضي 

الليبية....
احلضور  لفتنا  إذ  اننا  وختم: 
وفكره  الصدر  لالمام  املميز 
ايطاليا،  يف  وقضيته  ودوره 
نستلهم بركته يف هذا االجناز، 
الشكر  لتوجيه  الفرصة  ونغتنم 
ال  حتقيقه،  ساهم يف  من  لكل 
يف  الرمسية  السلطات  سيما 
والتنفيذية  التشريعية  لبنان 
الوكالء  وفريق  والقضائية، 

واملستشارين. 
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رأى عضو كتلة القوات اللبنانية 
ضمن  زهرا،  انطوان  النائب 
حلقة خاصة بعيد اجليش على 
اجليش  ان  ام.تي.يف  حمطة 
من  الرغم  على  اثبت  اللبناني 
كل التجارب املريرة اليت مر بها 
البلد، على الصعيد السياسي 
االستقرار وعلى  وعلى صعيد 
جرى  ما  كل  تداعيات  صعيد 
وجيري حوله ويف داخله،اثبت 
من  عليها  يعول  مؤسسة  انه 
لبنان  وحدة  على  احلفاظ  اجل 
امنه  عن  والدفاع  واستقراره 

وعن كل شعبه.
اللبناني  اجليش  ان  اضاف: 
التحديات  كل  وجه  يف  صمد 
للجميع  مؤسسة  انه  واثبت 
املتوفرة  القدرات  بأقل  وانه 
وجه  االجنازات يف  اعظم  اجنز 
وعلى  الداخل  يف  االرهاب 
ان  على  مشددا  احلدود، 
الضمانة الكربى للجيش اللبناني 
السياسية  اليد  رفع  يف  هي 
عنه، مبعنى االمتناع عن اقحام 
اجليش يف السياسة او اقتحام 
السياسيني خلصوصية اجليش 
خاصة يف ظل شيء مل نعتده 
اجليش  ادبيات  يف  ال  سابقا 
تاريخ  وال يف  تارخيه  وال يف 
العمل السياسي يف لبنان وهو 
تداول شؤون اجليش وقيادته 
قبل  ومن  االعالم  وسائل  يف 

االحزاب السياسية.
نؤديها  خدمة  اكرب  ان  وتابع: 
للبنان هي يف حتصني جيشه 
اقحامه  حماولة  عن  واالمتناع 

يف االنقسامات السياسية.
اي  ان  قال  على سؤال  وردا 
اهلالة  يسقط  سياسي  جدل 
يتمتع  اليت  والصورة  اهلائلة 
واليت  اللبناني  اجليش  بها 
السياسة  يف  مرة  تقحم  مل 
ان  وصحيح  منه،  ونالت  اال 
واساسي  حساس  املوضوع 
يتم  كان  ما  دائما  ولكن 
التداول بهذه املواضيع وسط 
واالحرتام  السرية  من  هالة 
العسكرية  القيادات  بني 
واملعنيني  اجلمهورية  ورئاسة 
من الوزراء ومل يكن االمر وال 
االعالم  يف  التداول  قيد  مرة 
الضباط  تصنيف  حماولة  او 
الن يف هذا نيل من كرامة كل 

امساءهم  املطروحة  الضباط 
وغري املطروحة وباالخص فيها 

نيل من هيبة اجليش.
أوىل عالمات السيادة

يكون  ان  على  زهرا  وشدد 
االمنية  واملؤسسات  اجليش 
هي  السالح  اصحاب  وحدهم 
وكنت  السيادة  عالمات  اوىل 
ومن  اجليش،  عيد  يف  امتنى 
الرئيس  السابق  قائده  منزل 
االيدي  وصاحب  شهاب، 
البيضاء يف بناء املؤسسة، ان 
نبقى يف اطار الكالم عن دولة 
ان  ال  الشرعية  املؤسسات 
ننزل اىل جدال حول ثالثية ال 
يتوافق عليها اللبنانيون وجيب 
نلتقي  ان  املناسبة  هذه  يف 
على ما جيمع عليه لبنان وهو 
دور اجليش املؤسسة الضامنة 
للسيادة واحلرية والكرامة لكل 
الناس والذي ال ميكن الحد ان 

يقامسه هذه املسؤولية.
العسكريني  موضوع  ويف 
املختطفني دعا زهرا اىل عدم 
تبذل على  اليت  اجلهود  ارباك 
هذا  يف  الرمسية  املستويات 
وعدم  املزايدة  وعدم  امللف 
عثمان  قميص  اىل  حتويله 
وهناك  السياسية،  للتجارة 
اماكن جينح فيها بعض االعالم 
وبعض السياسيني اىل صب 
واحلفر  النار  على  الزيت 
بالسكني يف جرح مفتوح فقط 
ورمبا  انفسهم  يرضوا  كي 
مجهورهم وهم خيربوا عن قصد 
او عن غري قصد اجلهود اليت 
ويناقضوا  القضية  حلل  تبذل 
خبزك  اعط  يقول  الذي  املثل 

للخباز ولو اكل نصفه.
احلكومة  ال  ان  مشريا  وختم 
القيادات  وال  اللبنانية 
العسكرية واالمنية اقل حرصا 
بدلوه  يدلي  كان  اي  من 
وبالتالي  املوضوع  هذا  يف 
التعاون  اجلميع  من  املطلوب 
تستطيع  كي  بالسكوت 
املؤسسات الرمسية من القيام 
بواجباتها خصوصا وان التعامل 
مع جمموعات مسلحة فيه حذر 
عالية  خربة  تستوجب  وحماذير 
انضباطية  على  فيها  نعول 
املؤسسات وخضوعها للسلطة 

السياسية.

زهرا: أكرب خدمة نؤديها للبنان باالمتناع عن 
إقحام اجليش يف االنقسامات السياسية

اللقاء  رئيس  إستقبل 
وليد  النائب  الدميوقراطي 
جنبالط يف دارته يف كليمنصو 
األمريكي  السفري  االول،  امس 
وزير  حضور  يف  هيل،  ديفيد 
فاعور،  أبو  وائل  العامة  الصحة 
ومت عرض للمستجدات السياسية 

يف لبنان واملنطقة.
من جهة ثانية، غّرد جنبالط عرب 
ما  على  تعقيبا  فقال:  تويرت 
على  األخبار  صحيفة  يف  ورد 
املسلمني  نفايات  أتوىل  انين 
التنوع  احرتام  باب  ومن  اعتقد 
تشكل  وما  اللبنانية  والتعددية 
للحضارة  له  مثيل  ال  غنى  من 
مكبات  إنشاء  اقرتح  العاملية، 
متعددة خاصة لكل مذهب ودين 

مكبات  انشاء  اىل  اضافة  مثال، 
تنوعها،  على  لألحزاب  خاصة 
الدراسات  اخر  وفق  يكون  فقد 
زجاجة  مثال  بني  فرق  العلمية 
البيبسي كوال االسالمية ونفس 

الزجاجة املسيحية.
على  ينسحب  هذا  ان  واعتقد 
واملذاهب.  الطوائف  تعددية 
لذا هناك 18 نوعًا من البيبسي 

كوال.
االمانة  منسق  عقب  جهته  من 
النائب  آذار   14 لقوى  العامة 
على  سعيد  فارس  السابق 
بالقول:  جنبالط  النائب  تغريدة 
اقرتح ان تكون لفئة الدم فهي 
ادق، وهكذا حنافظ على العيش 

املشرتك. 

جنبالط التقى هيل واقرتح مكبات مذهبية
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لبنانيات

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
أمس  الدميان  يف  الراعي 
االول، قائد اجليش العماد جان 

قهوجي.
وكان العماد قهوجي وصل اىل 
الصيفي  البطريركي  الصرح 
الصرح  باب  عند  استقبله  حيث 
اخلوري  مطانيوس  املطرانان 
الدائرة  ومدير  مظلوم  ومسري 
وليد  الصرح  يف  االعالمية 
اىل  اجلميع  وانتقل  غياض 
الصالون الكبري حيث استقبلهم 
بادر  الذي  الراعي  البطريرك 
قائد  اىل  التعازي  تقديم  اىل 
االليمة  للحادثة  آسفا  اجليش، 
اليت ادت اىل استشهاد املقدم 
مقدما  كحيل،  ربيع  اجليش  يف 
اجليش  لقيادة  التهنئة  بعدها 
وضباطه وافراده بعيدهم، معلنا 
وال  حلمايتهم  دائما  يصلي  انه 
سيما أنهم يشكلون املالذ اآلمن 
احلقيقيني  واحلماة  للمواطنني 

للوطن.
وقدم العماد قهوجي للبطريرك 
عن  كناية  وهي  هدية  الراعي 
ورقة  داخلها  يف  حتمل  علبة 
ل.ل.   50000 فئة  من  نقدية 
مصرف  من  حديثا  الصادرة 

لبنان مبناسبة عيد اجليش.
الراعي  البطريرك  انتقل  ثم 
جناح  شرفة  اىل  اجليش  وقائد 
عقدت  حيث  اخلاص  البطريرك 
التطورات  فيها  عرضت  خلوة 
االمنية  سيما  وال  احمللية 
البطريرك  بني  اللقاء  واستكمل 
مائدة  اىل  قهوجي  والعماد 

الغداء.
جبيل  مفيت  الدميان  زوار  ومن 
من  ووفد  اللقيس  غسان 
اللبنانية  االنطونية  الرهبانية 
الرعيدي  داوود  االب  برئاسة 

مع الكهنة اجلدد.
الراعي  البطريرك  واستقبل 
املطران  بريوت  أساقفة  رئيس 
النائب  يرافقه  مطر  بولس 
املطران  اجلديد  البطريركي 
وشكراه  الساتر،  عبد  بولس 
البطريركي  اجملمع  اختيار  على 
األسقفي  للنائب  املاروني 
واملالية  االدارية  للشؤون 
ملدرسة  السابق  والرئيس 
جديدا  مطرانا  بريوت   - احلكمة 

ونائبا بطريركيا.
وقال املطران عبد الساتر: أمتنى 
لرساليت  أمينا  خادما  أبقى  أن 
 28 منذ  بدأت  اليت  الكهنوتية 
شعار  فيها  أمحل  واليت  سنة 

العدالة والرمحة واإلنسانية.
بريوت  مطرانية  دار  أّم  وقد 

الراعي استقبل العماد قهوجي وعّزاه 
باستشهاد املقدم كحيل
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الشخصيات  من  عدد  املارونية 
الروحية والسياسية والعسكرية 
والرتبوية  واآلكادميية  والنقابية 
املطران  مهنئة  راعوية  ووفود 
الذي يستمر غدا اجلمعة  اجلديد 
دار  يف  التهاني  تقبل  يف 
العاشرة  الساعة  من  املطرانية 
الساعة  وحتى  الظهر  قبل 
الثانية عشرة ظهرا ومن الساعة 
الرابعة بعد الظهر وحتى الساعة 

السابعة مساء.
وقد رفعت يف األشرفية وحميط 
مطرانية بريوت ومدرسة احلكمة 
املطران  حتيي  الفتات  األم 
يف  بالتوفيق  له  وتدعو  اجلديد 

رسالته األسقفية.
زيارة البقاع الغربي

البطريرك  يتابع  ذلك،  اىل 
فيزور  الرعوية،  زياراته  الراعي 
يف 7 و8 و9 آب املقبل البقاع 
أبوية  رسالة  موّجها  الغربي، 
للبنانيني عموما وفيها يتمنى أن 
يبقوا صامدين يف ارضهم، واىل 
باحملافظة  خصوصا  املسيحيني 
على  واالئتمان  وجودهم  على 

الرسالة اليت حيملونها.
املطران  قال  الغاية  وهلذه 
مسري مظلوم ان جولة البطريرك 
البالغ  االبرشيات  املنتظرة على 
ابرشية،   12 حوالي  عددها 
البقاع  يف  املناطق  وزيارة 
الغربي تتخذ طابعا رعويا، فهي 
فيها  يزور  اليت  االوىل  املرة 
البقاع  مناطق  الراعي  البطريرك 
عزيزة  مناطق  وهذه  الغربي، 

على قلوبنا مجيعا.
ولفت اىل ان هدف اجلولة االطالع 
ومشاكلهم  الناس  هموم  على 
على  والوقوف  وقضاياهم، 
موعد  حيّدد  ان  على  مطالبهم، 
االوسط يف  البقاع  الزيارة اىل 

وقت الحق.
واشار اىل ان تفاصيل الربنامج 
ال تزال قيد الدرس، معلنا ان 
احملطة االوىل ستكون يف بلدة 
املرجيات اليت تعّد مدخل البقاع. 
الراعي  البطريرك  ان  اىل  الفتًا 
رسالة  الزيارة  خالل  سيوّجه 
االب اىل أوالده، تتضمن كالما 
واملواطنني،  للرعايا  تشجيعيا 
من  والسالم،  الطمأنينة  حيمل 
مشاركتهم  عن  االعالن  خالل 
اليت  الظروف  ظل  يف  همومهم 
اىل  والوقوف  البلد،  بها  مير 

جانبهم.
الراعي  البطريرك  وسيتمنى 
يف  الصمود  املسيحيني  على 
على  للحفاظ  وبلداتهم،  قراهم 
وجودهم، وعدم التأثر مبا حيدث 

يف البلدان اجملاورة.

طغى ملف النفايات الداهم على 
الوزراء  جملس  جلسة  مداوالت 
إقرتاحات  عرض  شهدت  اليت 
إطارها  يف  بقيت  لكنها  حلول 
ومل خترج اىل حيز احلل النهائي 
لألزمة، ما دفع برئيس احلكومة 
متام سالم اىل دعوة مجيع األفرقاء 
اىل حتمل املسؤولية واملشاركة 

يف حل مشكلة النفايات.
عندما  انه  املعلومات  وأفادت 
التكاتف  اىل  اجلميع  سالم  دعا 
الوطين  التيار  وزراء  فيهم  مبن 
مطامر  إجياد  مسألة  حلل  احلر 
وزير  رد  وجبيل  كسروان  يف 
جربان  واملغرتبني  اخلارجية 
تتحدثون  االن  بالقول:  باسيل 
النفايات  يف  الشراكة  عن 
الشراكة  موضوع  طرحنا  فعندما 
ملف  ومنها  االخرى  القضايا  يف 
التعيينات مل يتم اإللتزام بهذه 
الشراكة واآلن نرى انكم تقبلون 

بها يف موضوع النفايات.
وأشارت اىل ان وزيري الكتائب، 
وآالن حكيم طالبا  سجعان قزي 
وكسروان  املنت  حتميل  بعدم 
مسؤولية أزمة النفايات بعد 20 

سنة من احللول اجملتزأة
وزير  ان  املعلومات  وأوضحت 
طرح  فرعون  ميشال  السياحة 
الذي  النفايات  ترحيل  اقرتاح 
اللواء  العدل  وزير  فيه  أّيده 
أشرف ريفي، معتربا أنه إما أن 
نذهب يف اجتاه طرح فرعون أو 
السلسلة  شاملة يف  تنمية  خطة 
الشرقية تعاجل النفايات واملرامل 

والكسارات وزراعة املخدرات.
نقاشا  ان  املعلومات  وذكرت 
حصل يف موضوع النفايات، حيث 
طرحت بعض األفكار منها مسألة 
او  التصدير عرب شركات املانية 
اىل  وأشارت  خمتصة.  سويدية 
مراسيم  على  وقعوا  الوزراء  ان 
ترقية ضباط االسالك واملدرسة 
تكتل  وزراء  باستثناء  احلربية 

التغيري واالصالح وحزب اهلل.
املقررات الرسمية

وكان جملس الوزراء انعقد قبل 
السراي  يف  االول  امس  ظهر 
الوزراء،  وحضور  سالم  برئاسة 
من  أكثر  استمرت  جلسة  وبعد 
االعالم  وزير  تال  ساعات،  ثالث 
الرمسية  املقررات  جريج  رمزي 

اآلتية:
جدد رئيس احلكومة يف مستهل 
رئيس  بانتخاب  املطالبة  اجللسة 
للجمهورية مللء الفراغ الدستوري 
وإعادة التوازن اىل املؤسسات. 
النفايات  مشكلة  اىل  تطرق  ثم 
اليت وصفها بأنها كارثة وطنية 
ال تهدد املناخ الصحي والبيئي 
يف البالد فقط وإمنا تهدد املناخ 
والوطين.  والسياسي  األخالقي 
النفايات  مشكلة  إن  وقال: 
اليه  وصلت  ما  اىل  وصلت 
من  سنوات  تراكم  نتيجة  اليوم 
بطرق  امللف  هذا  معاجلة  حماولة 
وحبلول  فاعلة  وغري  جمدية  غري 
مؤقتة ومرجتلة. وأكد ان اللجنة 
النفايات  مبلف  املكلفة  الوزارية 
تبذل جهودا كبرية لكن الصراع 
قدم  على  القائم  السياسي 
وعلى  عدة  أمكنة  يف  وساق، 
هذا  حول  املستويات  خمتلف 

جملس الوزراء أعطى األولوية للنفايات على التعيينات ويعود اخلميس املقبل لالنعقاد

سالم: اذا استمررنا هكذا فلن يكون هناك جدوى ألي مؤسسة دستورية
املوضوع حال دون التوصل اىل 

خمارج.
القوى  سالم  الرئيس  وخاطب 
جانبا  دعوا  قائال:  السياسية 
واشرتكوا  السياسي  الصراع 
اآلفة  هذه  إبعاد  يف  مجيعًا 
فهناك  اللبنانيني،  عن  الكربى 
يف  يتم  جيري  مما  كبري  قسم 
اخلفاء.  يف  يتم  وقسم  العلن 
عجز  هناك  واخلفاء  العلن  وبني 
اجلميع  نداء اىل  وقصور. ووجه 
إلجياد  وإخالص  بصدق  للعمل 

حلول هلذه املشكلة.
وانتقل رئيس احلكومة اىل عرض 
الداهمة  املالية  اإلستحقاقات 
هلا  تتعرض  اليت  واألضرار 
املؤسسات  تعطيل  نتيجة  البالد 
هذه  إن  قائال  الدستورية، 
األضرار قد ال تكون ظاهرة مثل 
النفايات لكنها تضرب يف العمق 
هناك  وقال:  ومسارنا.  بنيتنا 
بهبات  تتعلق  اتفاقيات  جمموعة 
وهي  وُوقعت  ُأقرت  لبنان  اىل 
وتبلغ  اإلبرام  مراسيم  تنتظر 
قيمتها اإلمجالية 98 مليون دوالر 
أمريكي. كما ان هناك اتفاقيات 
وقعت  حيوية  ملشاريع  قروض 
اىل  اإلحالة  مراسيم  وتنتظر 
جمموعها  ويبلغ  النواب  جملس 
أمريكي.  دوالر  مليون   244
يضاف اىل ذلك إتفاقيات أقرت 
موافقة  تنتظر  املمولني  من 
لتوقيعها  عليها  الوزراء  جملس 
وتبلغ قيمتها 401 مليون دوالر 
العام  اجملموع  وبذلك  أمريكي. 
املعلقة  والقروض  اهلبات  هلذه 
دوالر.  مليون   743 من  أكثر 
وأشار اىل ان هناك أيضا موضوع 
إصدار واستبدال سندات خزينة 
اىل  إضافة  الرواتب،  وتأمني 
عددها  يقارب  مراسيم  مشاريع 

200 مرسوم وهي متوقفة.
مبدأ التوافق

وحتدث الرئيس سالم عن مقاربة 
الوزراء،  جملس  داخل  العمل 
الشغور  بداية  اعتمدنا يف  فقال 
الرئاسي مبدأ التوافق املنصوص 
عليه يف املادة 65 من الدستور. 
باملمارسة  حتول  التوافق  لكن 
اىل  أدى  الذي  األمر  إمجاع  اىل 
مقاربًة  اعتمدنا  عندها  التعطيل، 
جديدة يف عملنا للحد من أضرار 
التعطيل. لكننا عدنا منذ شهرين 
فاذا مل جند  التعطيل،  هذا  اىل 
إلستمرار  جدية  وحلوال  خمارج 
ظل  يف  الوزراء  جملس  عمل 
اىل  سنصل  الرئاسي  الشغور 
عجز كبري. لقد سبق وقلت إنين 
مستعد للمساعدة يف جتاوز هذه 
اصطدمت  إذا  لكن  املعضلة، 
خياراتي  فإن  مسدود،  حبائط 
مفتوحة وسأجلأ اليها إذا احتجت 
اىل ذلك. وأمل رئيس احلكومة 
السياسية  املواضيع  إبعاد  يف 
تسيري  اىل  والسعي  اخلالفية 
مشددا  والعباد.  البالد  شؤون 
احلالي  الوزراء  جملس  ان  على 
اخلالفات  هذه  حلل  مكانا  ليس 

السياسية، فال حُتملونا وزرها.
بالقول:  عرَضه  الرئيس  وختم 
أملي يف أال نبتعد عن اللبنانيني 
مسؤولياتنا  وعن  لبنان  وعن 
ما  يف  استمررنا  واذا  الوطنية. 

حنن فيه لن يكون هناك جدوى 
مؤسسة  ألي  أو  الوزراء  جمللس 

دستورية.
عن  الوزراء  حتدث  ذلك  بعد 
فاستنكروا  املواضيع  جممل 
له  تعرض  الذي  احلادث  بداية 
رشيد  اإلجتماعية  الشؤون  وزير 
من  أيضا  جرى  وما  درباس 
مسؤولة،  غري  أخرى  تصرفات 
كل  يف  رأيه  منهم  كل  وأبدى 
وخصوصا  املثارة  املواضيع 

موضوع النفايات.
وبنتيجة مناقشة مستفيضة هلذا 
الوزراء  جملس  أكد  املوضوع، 
موضوع  يف  السابقة  قراراته 
اللجنة  ُتتابع  ان  على  النفايات 
املوضوع  بهذا  املكلفة  الوزارية 
اليوم  ظهر  بعد  وجتتمع  مهمتها 

إلجياد احلل املناسب.
إذا  ما  حول  سؤال  على  ورّدا 
كان جملس الوزراء تناول مسألة 
الفلتان األمين، قال الوزير جريج 
يف  دخل  األمين  الفلتان  إن 
الرئيس  عرضها  اليت  املواضع 
حوادث  يعرض  ومل  سالم، 
معينة، بل تناول الوزراء الفلتان 
األمين الناتج عن امشئزاز الناس 
عن  الناتج  احلكومة  عجز  جراء 
التعطيل يف معاجلة كل امللفات 
املواطنون،  منها  يشتكي  اليت 
احلكومة  تعود  أن  يف  ونأمل 
وتواجه  بفاعلية  بعملها  وتقوم 
كل العقبات وتليب حاجات الناس 

يف هذه الظروف الصعبة.
جلسة  ستعقد  كانت  إذا  وعّما 
جمللس الوزراء اخلميس املقبل، 

رّد بالقول نعم.
مواقف وزارية

الشؤون  وزير  قال  اجللسة  بعد 
مل  درباس:  رشيد  اإلجتماعية 

أفهم شيئًا
من جهته قال وزير العدل أشرف 
ريفي: إما أن نذهب باجتاه طرح 
وأنا  النفايات  برتحيل  فرعون 
باجتاه  نذهب  أو  كليا  أؤيده 
بالسلسلة  شاملة  تنمية  خطة 

الشرقية.
كذلك قال وزير الصناعة حسني 
اآللية  يف  حبثنا  حسن:  احلاج 
مراسيم  أي  أوقع  ولن  مل  وانا 
ونأمل ان نصل اىل حّل يف ملف 

النفايات
بدوره قال وزير األشغال العامة 
والنقل غازي زعيرت: هناك تفاهم 

وتفهم ملعاجلة القضايا.
أما وزير اإلتصاالت بطرس حرب 
يف  جدي  حبث  هناك  ان  فأكد 
عددا  وطرحت  النفايات  موضوع 

من احللول.
بدوره شدد وزير العمل سجعان 
خطة  وضع  ضرورة  على  قزي 
يكون  وان  للنفايات  كاملة 
اختيار املطامر وفق دراسة بيئية 

وصحية.
واوضحت وزيرة املهجرين أليس 
موعد  يعنّي  مل  انه  شبطيين 
جللسة مقبلة ولكن هناك إجيابية 

بالتعاطي مع امللفات.
قبيل اجللسة

وزير  لفت  اجللسة،  وقبيل 
ان  اىل  فاعور  ابو  وائل  الصحة 

اجللسة لن تكون األخرية.
لشؤون  الدولة  وزير  وأكد 
فريج  دو  نبيل  االدارية  التنمية 
عن  احلديث  يرفض  من  أن 
يف  وضعه  جيب  النفايات  ملف 

النفايات.
املشنوق  حممد  البيئة  وزير  أما 
ستطلع  الوزارية  اللجنة  فقال: 
احلكومة على جديد ملف النفايات 
ظهر  بعد  اجتماعا  تعقد  أن  على 
اليوم وموضوع النفايات موضوع 

كل لبنان وحيوي وخطري.
ميشال  السياحة  وزير  وأكد 
من  التوافق  آلية  على  فرعون 
يف  وسنبحث  تعطيل،  دون 

النفايات.
رمزي  االعالم  وزير  أكد  بدوره، 
جريج أن قضية النفايات تطغى 
آخر وحتما ستطغى  أمر  على أي 
سيرتكز  والبحث  اجللسة،  على 
أيضا على آلية العمل احلكومي.

والرياضة  الشباب  وزير  وقال 
عبد املطلب حناوي: سنبحث يف 

املقاربة ولكن برأيي ستؤجل.
من جهته، أكد وزير الزراعة أكرم 
بالنفايات  البداية  أن  شهيب 

والتكملة بالتعيينات.
االجتماعية  الشؤون  وزير  أما 
على  ردا  فقال  درباس  رشيد 
الشاب  إطالق  عدم  عن  سؤال 
أشتك  مل  عليه:  اعتدى  الذي 

على أحد ولكن هناك حق عام.
والتعليم  الرتبية  وزير  وقال 
صعب:  بو  الياس  العالي 
مباذا  سالم  نسأل  ان  علينا 
جملس  جلسة  يف  البحث  سيتم 

الوزراء. 

الكتائب  حزب  رئيس  إلتقى 
بيت  يف  اجلميل  سامي  النائب 
الصيفي،  يف  املركزي  الكتائب 
رئيس بلدية عني داره املهندس 
من  وفد  رأس  على  حداد  سامي 

البلدية وخماتري البلدة.
اعرتاض  اجلميل  اىل  الوفد  ونقل 
نقل  اقرتاح  على  البلدة  اهالي 
اىل  لبنان  وجبل  بريوت  نفايات 
كسارات ضهر البيدر الواقعة يف 

خراج البلدة.
من  فأكد  الكتائب  رئيس  أما 
جهته ألعضاء الوفد موقف احلزب 
النفايات  لرمي  الرافض  املبدئي 
فرزها  دون  لبنان  جبل  يف 
إن  إذ  سليم،  بشكل  ومعاجلتها 

سامي اجلميل التقى وفدا من بلدية عني داره
ذلك لو حصل سيؤدي إىل تلوث 
املياه اجلوفية مبواد سامة مضرة 

بالبيئة والصحة على حد سواء.
وجدد اجلميل التأكيد على احللول 
اليت طرحتها الكتائب ملعاجلة أزمة 
القصري،  املدى  على  النفايات 
من  ضررا  األقل  أن  إىل  الفتا 
املطروحة  الطارئة  العملية  احللول 
نقلها  او  النفايات  تصدير  هو 
وآمنة يف  مأهولة  مواقع غري  اىل 
ال  وحيث  الشرقية،  السلسلة 
تتواجد ينابيع مياه او غطاء نباتيا، 
عروض  فض  إىل  يصار  ريثما 
الشركات  وتسلم  املناقصات 
الفائزة مسؤولياتها بفرز النفايات 
ومعاجلتها وفق املعايري البيئية. 
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لبنانيات

أفريدا  شركة  جمموعة  حققت 
سوكلني  بشركة  يعرف  ما  او 
عليها  حصل  دراسات  وفق 
على  طائلة  أرباحًا  »خمتار«، 
مدى 17 عامًا، منذ بدء عملها 
األهلية  احلرب  انتهاء  بعد 
ميسرة  بني  االتفاق  وتوقيع 

سكر واحلكومة اللبنانية.
جتين سوكلني شهريًا ما قيمته 
وجتين  دوالر،  مليون   15.3
و19  دوالر،  ألف   450 يوميًا 

ألف دوالر بالساعة.
ومجع  كنس  لعقد  بالنسبة 
بريوت  منطقة  من  النفايات 
الكربى وبعض املناطق اجملاورة 
هلا )العقد رقم 1348(، تتألف 
العام  خالل  املعتمدة  األسعار 

2013 من العناصر التالية:
جلمع  مقطوع  سنوي  -مبلغ 
بريوت  مدينة  من  النفايات 
الكربى(  )بريوت  وضواحيها 
حنو 21.3 مليون دوالر سنويا 
ً)أي حوالي 27.75دوالر/الطن 
على كمية 757 طن جرى مجعها 
من بريوت الكربى خالل العام 

.)2013
لكنس  مقطوع  سنوي  -مبلغ 
)بريوت  بريوت  مدينة  شوارع 
الكربى( حنو 18 مليون دوالر 
حوالي  كنس  )خلدمة  سنويًا 

2165 كلم من الطرقات(.

بالتفاصيل واألرقام الصادمة

هذا ما جتنيه »سوكلني« بالساعة واليوم والشهر!

السنة  آب هذه  االول من  يطل 
العسكرية  املؤسسة  على 
وإن  السنوات  باقي  عن  خمتلفًا 
مع  الشبه  أوجه  بعض  محل 
الفراغ  حيث  من  املاضي  العام 
الرئاسي واحلرمان من االحتفال 
اليت  السيوف  وتسلم  الرمسي 
احلربية  املدرسة  تالمذة  جهد 
من  حلملها  سنوات  ثالث  طيلة 
االنطالقة  لتكون  الدولة  رأس 
حنو  املهمة  وبداية  الفعلية 

التضحية والوفاء.
خمتلف هذا العام ليس فقط من 
السبعني  العيد  احتفاالت  ناحية 
للجيش، ألنها وان حدثت ستكون 
الصدف  شاءت  فقد  منغصة، 
العام مع  العيد هذا  ان يرتافق 
الذكرى السنوية ملعركة عرسال 
اليت سقطت له فيها قافلة من 
الشهداء من خرية ضباط اجليش 
من  عدد  يزال  ال  كما  وجنوده، 
اجلماعات  لدى  جنوده خمطوفني 
يف  العيد  وسيمضون  االهابية 
حلحلة  اي  بروز  عدم  مع  االسر 

جدية لقضيتهم.
زيادة  ذلك  كل  اىل  أضف 
احلدود وصعوبة  على  التحديات 
وضعتهم  اليت  املسؤوليات 
جمموعات  وجه  يف  احلدود  على 
جيش  على  يصعب  ارهابية 
جناحه  ورغم  مواجهتها،  نظامي 
اىل حد بعيد فلم خيل املوضوع 
منها  نذكر  كبرية  تضحيات  من 
ووضع  بعلبك  رأس  حادثة 
الداخل  يف  متفجر  سياسي 
تعبئة  حال  على  باالبقاء  يلزمه 
عامة ملواجهة التحديات واحلفاظ 
على االمن بعدما اعطيت له هذه 

املهمة يف الداخل ايضًا.
على  املؤسسة  هذه  تلقت  وقد 
مشارف عيدها ضربة باستشهاد 
جبهة  على  ليس  ضباطها  احد 
برصاص  غدرًا  امنا  القتال 
السالح  وتفلت  االمين  الفلتان 
الذي يصنع مناخًا من الالاستقرار 

النفسي للمواطنني. 
صراع على القيادة

اما التحدي االكرب الذي يواجه هذه 
املؤسسة ورمبا للمرة االوىل يف 
السياسي  الصراع  فهو  تارخيها 
على قيادتها والتجاذب االعالمي 
وحداتها  وقادة  ضباطها  على 
بعضهم  اداء  على  يؤثر  مما 
وضع  يف  اآلخر  البعض  وجيعل 
غري مستقر، كما أثر أيضًا على 
برفض  الضباط  باقي  ترقيات 
و«حزب  احلر«  الوطين  »التيار 
الرتقية  مراسيم  توقيع  اهلل« 
خالل  الضباط  ينتظرها  اليت 

جلسة جملس الوزراء.
مل تعط السلطة السياسية اليوم 
ادخلته  بل  بعيده  للجيش  هدية 
يف خالفاتها العقيمة، اضف ان 
حيرم  اجلمهورية  رئيس  غياب 
بهم  يليق  ختريج  من  الضباط 
ووضع جنومهم مما جعل القيادة 
الطالق  بديل  حل  عن  تبحث 
حياتهم  حنو  اجلدد  الضباط 
هذا  ان  خصوصًا  العسكرية، 
املاضي  العام  العام خيتلف عن 
اجلمهورية  رئيس  وقع  حيث 
ميشال سليمان مرسوم خترجهم 
فلم  الرئاسة  سدة  تركه  قبل 
الذهبية  النجمة  ملعة  من  حيرموا 
اىل  وانطلقوا  االكتاف  على 
بعكس  فعليني  ضباطا  حياتهم 

اخلالف  فحال  السنة،  هذه 
توقيع  دون  من  السياسي 
املرسوم وبالتالي مل ينعموا كما 

زمالئهم بالنجمة الذهبية.
ويف هذا االطار كشفت مصادر 
مطلعة ان القيادة اختذت قرارًا 
بتخريج الضباط رغم كل الظروف 
قاعة  يف  احتفال  وسيقام 
الفياضية  يف  احلربية  املدرسة 
اضافة  اجليش  قائد  حيضره 
العسكرية  الوحدات  قادة  اىل 
قائد  برفقة  القائد  يسلم  حيث 
املدرسة احلربية اىل 260 تلميذًا 
ضابطًا السيوف و مينحهم جنومًا 
بيضاء ختتلف عن النجمة الذهبية 
تصنيفها  يعترب  حبيث  الرمسية، 
من  اول  مؤهل  برتبة  رمسيًا 
حيث البدالت املالية والتقدميات 
ممّيزات  من  حيرمون  وبالتالي 
عدة مينحها اجليش لضباطه بينما 
ميارسون مهامهم العملية بطريقة 

طبيعية على انهم برتبة مالزم.
الضباط،  لرتقيات  بالنسبة  أما 
ان  اىل  املصادر  فأشارت 
اىل  الرتقيات  رفعت  القيادة 
فعل  ميكنها  وال  الوزراء  جملس 
اي شيء سوى انتظار املراسيم 
وبالتالي تبقى الرتب جممدة حتى 

توقيعها من جملس الوزراء.
اىل ذلك، أوضحت املصادر ان 
يأخذ  ان  ميكن  الرتقية  مرسوم 
والوزير  احلكومة  رئيس  بتوقيع 
ووزير  الدفاع  وزير  اي  املعين 

املال طريقه حنو التنفيذ.
يف السياق، يرى العميد املتقاعد 
احلاج  مجال  البناني  اجليش  يف 
ان التأخري يف الرتقية يؤثر على 
ادائه  وعلى  الضابط  معنويات 
املدرسة  كتلميذ  الضابط  ألن 
نهاية  يف  عالماته  ينتظر  الذي 
حرمانه  ان  اىل  مشريًا  العام، 
نفسي  وضع  يف  جيعله  منها 

متوتر وغري مندفع.
حديث  يف  احلاج  ويضيف 
الرتقية  ان  لـ«النهار« 
للضابط  بالنسبة  كالفيتامني 
اضافة  ومعنويًا  ماديًا  تنعشه 
اىل انها تغرّي له مركزه وموقعه 
مركز  يف  وتضعه  العسكري 

أقوى.
عند  مسؤولية  ال  ان  واعترب 
الذي  السياسيني  املسؤلني 
يأخذون اجليش بطريق خالفاتهم 
وال  ترقيات  فال  السياسية، 
ان  اىل  مشريًا  رواتب،  سلسلة 
اهم هدية ميكن ان تقدم للجيش 
يف عيده اليوم هو إعطائه حقه 

من سلسلة الرتب والرواتب.
اليت  السياسية  املعركة  وعن 
ختاض على موقع قائد اجليش، 
االعالمية  املعركة  احلاج  ينتقد 
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من امللصقات الدعائية لعيد الجيش.

رغم استهدافات اخلارج والداخل... »اجليش جيمعنا«

املصدر: »النهار«
 اسكندر خشاشو

مشددًا على ضرورة سحب هذا 
االعالمي  التداول  من  املوضوع 
الضابط  اختيار  على  والرتكيز 
االكثر كفاءة ألن مجيع الضباط 
اتيت  واذا  بعضهم  يعرفون 
تضرب  ان  ميكن  سيئ  بضابط 
بنية مهمة من القيادة، فالكفاءة 

اهم من الوالء.
تدل  واجلراح،  التضحيات  رغم 
الساعة  حتى  املؤشرات  مجيع 
مل  السياسية  السلطة  ان  على 
املؤسسة،  معايدة  على  تقدم 
سوى بقرارات تهبط من عزميتها 
معنويات عناصرها،  وختفف من 
يف حني حنن حباجة للدعم املطلق 
اىل املؤسسة الوحيدة اليت تعيد 
واليت  واللبنايني  للبنان  االمل 
غريها،  الوطن  هذا  يبق يف  مل 
عابر  بامجاع  حتظى  مؤسسة 

للمناطق والطوائف.

مديرية   - اجليش  قيادة  اعلنت 
التوجيه يف بيان ان دورية تابعة 
يف  اوقفت  املخابرات  ملديرية 
بلدة عرسال املواطن فهد جهاد 
عودة الذي كان يقود سيارة نوع 
بيك آب عائدة للمواطن فهد عز 
الدين، وقد ضبطت بداخلها خمبأ 
االسلحة  من  كمية  على  حيتوي 
احلربية.  والبنادق  الرشاشة 
املوقوف  مع  التحقيق  وبوشر 

بإشراف القضاء املختص.
 - اجليش  قيادة  عن  كما صدر 

مديرية التوجيه بيان جاء فيه:

أساس  على  حمتسب  -مبلغ 
على  يطبق  إفرادي  سعر 
من  فعليًا  املرفوعة  االوزان 
جبل  يف  االضافية  املناطق 
لبنان )حوالي 430 بلدة موزعة 
وعاليه  بعبدا  اقضية  على 
والشوف واملنت وكسروان(: 

حنو 42 دوالرا/للطن.
أساس  على  حمتسب  -مبلغ 
على  يطبق  افرادي  سعر 
الكبرية  املخلفات  اوزان 
املرفوعة   )bulky items(
بريوت  مدينة  من  فعليًا 
الكربى(  وضواحيها)بريوت 
والقرى املخدومة يف قضائي 
 21.5 حنو  وعاليه:  الشوف 

دوالرا/للطن.
مستحقات  قيمة  بلغت  وقد 
املتعهد سوكلني العائدة لعقد 
اجلمع والكنس عن العام 2013 
مبلغ 55 مليون دوالر أمريكي 
الضريبة  احتساب  دون  )من 

على القيمة املضافة(.
عن  البحث  عملية  ويف 
املصادر  أحد  نقلت  األرقام، 
يف  النفايات  مللف  املتابعة 
أن  »خمتار«  حديث خاص إىل 
والطمر  والكنس  اجلمع  كلفة 
 155 تساوي  اليت  واملعاجلة 
يف  كلفة  األعلى  هي  دوالرًا 
الكلفة  أن  العلم  مع  العامل، 

سوى  تبلغ  ال  سوكلني  على 
حتصل  الذي  املبلغ  نصف 
وهو  الدولة  من  سنويًا  عليه 
وحتصل  دوالر،  مليون   27.5
على النصف االخر على شكل 

أرباح.
وحبسب دراسة اجراها جملس 
بريوت  تنتج  واإلعمار،  اإلمناء 
باملنطقة  املعروفة  الكربى 
الضواحي  من  واملؤلفة   ،1
الشياح،  الغبريي،  من  بدءًا 
الرباجنة،  برج  الرمانة،  عني 
الشباك،  فرن  حريك،  حارة 
محود،  برج  حدث،  املرجية، 
حي  وضواحي  الفيل،  سن 
والليلكي  والعمروسية  السلم 
بلدية  على  احملسوبون 
 1550 جمموعه  ما  الشويفات 

طنا\يوميًا.
جبيل وكسروان  مدينة  وتنتج 
 ،2 باملنطقة  املعروفة  واملنت 
املناطق  املناطق  بإستثناء 
ما   ،1 املنطقة  يف  املذكورة 

يعادل 1050 طنا/يوميًا.
 ،3 املنطقة  إىل  بالنسبة  أما 
الشوف،  من  تتألف  اليت 
بإستثناء  وبعبدا،  وعاليه، 
البلديات والضواحي املذكورة 
يف املنطقة 1، ما يعادل حنو 

655 طنا/يوميًا.
 نقاًل عن موقع »مختار«

اجليش يضبط اسلحة يف عرسسال وطرابلس ويوقف مشتبها بهم

طرابلس،   - الزاهرية  حملة  يف 
عبداهلل  اللبنانيني  أوقفت  حيث 
عزام،  وشقيقه  مسعود  حممود 
وعدي  العبدو،  أمحد  وعلي 
حبوزتهم  وضبطت  العبيد،  أمحد 
واملسدسات  البنادق  من  كمية 
الصاروخية  والقاذفات  احلربية 
باإلضافة  اليدوية،  والرمانات 
العائدة  الذخائر  من  كمية  إىل 

هلا، وأعتدة عسكرية متنوعة.
ويف حملة حارة حريك - الضاحية 
اجليش  قوى  أوقفت  اجلنوبية 
العبد،  حممد  علي  الفلسطيين 
رمي  جبرائم  توقيفه  املطلوب 
من  النار  وإطالق  يدوية  قنابل 
يف  مرات  لعدة  حربية  أسلحة 
العام  خالل  الرباجنة  برج  منطقة 

.2014
قوى  أوقفت  أخرى،  جهة  من 
من اجليش يف مناطق طورزا - 
الكورة و اللبوة - بعلبك وجديدة 
ابراهيم  السوريني  املنت، 
بشري  حممد  العبد،  سليمان 
الضليل،  حممد  ابراهيم  اجلوير، 
عبد احملسن حسني غصن، حممد 
خليل  حممد  وأمحد  سليم  سليم 
بعالقتهم  لإلشتباه  يوسف، 
أوقفت  كما  إرهابية،  بتنظيمات 
التابعية  10 أشخاص آخرين من 
السورية لتجوهلم داخل األراضي 
أوراق  دون  من  اللبنانية 
املوقوفني  تسليم  مّت  قانونية. 
املراجع  إىل  املضبوطات  مع 

املختصة إلجراء الالزم.
الوطنية  الوكالة  وافادت  هذا 
اجليش  من  قوة  ان  لالعالم 
نفذت مداهمة لعدد من املنازل 
يف بلدة مشحا حبثا عن مطلوبني 
جملموعات  بانتمائهم  مشتبه 
توقيف  عن  وافيد  مسلحة. 
والتحقيقات  االشخاص  بعض 

والتعقبات مستمرة.

ليل  اجليش  من  قوة  دهمت 
مطلوبني  أماكن  االول،  أمس 

شّيع امس االول املقدم الشهيد 
ربيع كحيل يف مأمت مهيب يف 
منطقة اخلندق الغميق يف بريوت، 
حيث جاب نعش الشهيد شوارع 
املنطقة ووري الثرى يف مدافن 
على  الصالة  بعد  الباشورة، 

جثمانه.
محلة  التشييع  موكب  وتقدم 
وقع  على  واالومسة  االكاليل 
لنشيد  اجليش  موسيقى  عزف 
كما  كثيف.  نار  وإطالق  املوتى 
للجرمية  استنكارًا  رفعت الفتات 
رجال  وطين  وشعار يف  النكراء 
يفدونه بأرواحهم وينالون اجلزاء 

من ابنائه بالغدر.
هاني  النواب:  التشييع  حضر 
قبيسي، ايوب محيد، علي بزي 

حبضور ممثل لقائد اجليش
تشييع املقدم الشهيد كحيل مبأمت حاشد يف بريوت

اجليش  قائد  جابر،  وياسني 
ممثال  قهوجي  جان  العماد 
بالعميد اسامة العطشان وفد من 
ضباط القيادة، ووفد من ضباط 
العام  لألمن  العامة  املديرية 
الدولة.  وامن  الداخلي  واألمن 
وحضر ايضا قائد فوج املغاوير 
العميد الركن شامل روكز، قائد 
الركن  العقيد  اجملوقل  الفوج 
اجملوقل  فوج  قائد  نهرا،  جان 
نادر،  جورج  العميد  السابق 
العميد  املكافحة  فرع  رئيس 
ووفد  مكة  املنعم  عبد  الركن 
اجليش  قيادة  ضباط  من  كبري 
وشخصيات وفاعليات ووفد من 

مجعية انصار الوطن.
الشهيد  جثمان  موكب  وكان 

امام  من  صباحا  انطلق  كحيل 
اىل  العسكري  املستشفى 
اخلندق  علي  االمام  حسينية 
نار  اطالق  وقع  على  الغميق 
يف  الثرى  يف  ليوارى  كثيف، 
عزف  وسط  الباشورة  جبانة 

ملوسيقى اجليش.
الشهيد  املقدم  شقيق  واعلن 
سندفع  اننا  تصريح  يف  كحيل 
او  يساهم  ملن  دوالر  الف   50
يسهل وصول الدولة اىل القاتل 

هشام ضو.
العطشان  اسامة  العميد  والقى 
كلمة نائب رئيس جملس الوزراء 
وزير الدفاع الوطين مسري مقبل 
جان  العماد  اجليش  وقائد 

قهوجي.
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة 
الرئيس العماد ميشال عون يف 
يف  وحبث  الرابية،  يف  دارته 

التطورات الراهنة.
وزير  حتّدث  االجتماع،  وعقب 
جربان  واملغرتبني  اخلارجية 

باسيل، فقال:
كّل  يف  موجودة  الشراكة  إّن 
وعلى  املطروحة،  األزمات 
اليوم.  النفايات  أزمة  رأسها 
أّن  العام  الرأي  جيب أن يعرف 
طرح  واإلصالح  التغيري  تكّتل 
بـ  املعروف  النفايات  موضوع 
اليت  احلكومة  يف  »سوكلني« 
كان يرأسها سعد احلريري عام 
2010، حيث تشكّلت حينها جلنة 
النفايات.  خلّطة  مقّررات  أخذت 
وقد ُكّلفت كوزير للطاقة لوضع 
قانون للمحارق، للتفّكك احلراري 
النفايات،  الكهرباء من  وإلنتاج 
وجنحنا بتنفيذ كّل ما ُطلب مّنا 
ولكن مل يتّم إقرار هذا القانون 

كالعادة.
عندما وضعت اخلّطة عام 2010، 
أن  إىل  تنفيذها،  رفضوا  أيضًا 
إىل  نفسه  العام  يف  وصلنا 
لسوكلني  التمديد  »واقعة« 
جمددًا..! إعرتض تكّتل التغيري 
التمديد  هذا  على  واإلصالح 
وطالب بإجراء مناقصات إضافًة 
بالشركة  تتعّلق  أمور  عّدة  إىل 
املذكورة.. فصّوتنا يف احلكومة 
وخسرنا التصويت. هذه حقيقة 
ملعاجلة   2010 عام  حصل  ما 

موضوع النفايات.
التمديد  على  إتفقوا  أن  بعد 
عّنا،  رغمًا  سوكلني  لشركة 
املقّدم  السعر  بتخفيض  طالبنا 
إىل الشركة نظرًا للكلفة العالية 
هذا  طرحنا  وقد  املدفوعة. 
وأرفقناه  احلكومة  يف  املوضوع 
وصلنا  حّتى  مراسالت،  بعّدة 
تقوم  وزارية  جلنة  تكليف  إىل 
مبفاوضة مع سوكلني لتخفيض 
التكّتل  شرط  وكان  األسعار.. 
للسري بالتمديد لشركة سوكلني 
هو ختفيض الكلفة بنسبة %4.

حكومة  يف  الحقًا  إكتشفنا 
الـ  نسبة  اّن  ميقاتي  الرئيس 
التكّتل مل  بها  اليت طالب   %4
سأل  بعدها  تطبيقها..!  يتّم 
التكّتل بعّدة جلسات يف حكومة 
السبب  عن  ميقاتي  الرئيس 
الذي يكمن وراء عدم املباشرة 
ومارسنا  املناقصات،  مبوضوع 
لوضع  الضغوطات  من  الكثري 
أعمال  جدول  على  املناقصة 
جملس الوزراء، وُوعدنا يف إحدى 
اجللسات باحلديث عن املناقصة 
يف اجللسة الوزارية املقبلة، إاّل 

أّن ذلك مل حيصل.
قبل  من  التصّرف  هذا  إّن 
التغيري  تكّتل  دفع  احلكومة، 
رسائل   7 لتقديم  واإلصالح 
يف  احلكومة:  إىل  مّوجهة 
و2010/9/10،   ،210/8/6

الشراكة ليست انتقائية... وحنن ُأقصينا عن القرار يف ملف النفايات منذ عام 2010
باسيل بعد اجتماع تكّتل التغيري واإلصالح: جيب تسجيل األطفال السوريني على أنهم أجانب وليسوا 

عدميي اجلنسية، لئال ُيفرض على الّدولة اللّبنانية يف وقٍت الحق إعطاؤهم اجلنسية اللّبنانية
كنعان: الدولة ساقطة إىل أن تؤخذ اإلجراءات يف حق املرتكب واحملرض واملغطي يف قضية الريف

و2010/10/20، و2010/11/10، 
و2011/1/28  و2010/12/15، 
الرسالة  ويف   .. و2012/5/7 
إىل  وجهناها  اليت  األخرية 
من  التكتل  طلب  احلكومة، 
يف  املناقصة  وضع  احلكومة 
عن  وسأل  األعمال،  جدول 
األمر،  تنفيذ  عدم  وراء  السبب 
وطالب بفتح حتقيق للكشف عن 
الوضع  إستمرار  من  املستفيد 

على حاله.
طرح وزير البيئة حممد املشنوق 
يف احلكومة احلالية خّطة، ناقشها 
أن  على  عليها،  ووافق  التكّتل 
تكون هذه اخلّطة مؤقتة ومرحلية 
حّتى الوصول إىل املراحل املتّفق 
احلراري.  التفّكك  حول  عليها 
مواعيد  البيئة  وزير  وعنّي  كما 
هذه  تنفيذ  وآليات  وتواريخ 
على  احلكومة  ووافقت  اخلّطة.. 
باإلضافة  الوزير،  طرحه  ما  كّل 
الناعمة  إعطاء حوافز ملطمر  إىل 
أّي تأخري  كي يكون جاهزًا عند 

يف تنفيذ خّطة احلكومة.
توقيف  بقرار  تفاجأنا  لقد 
بعد  الناعمة  مطمر  يف  العمل 
واّن  املوضوعة،  املهلة  إنتهاء 
»اإلبتزاز  يف  دخل  املّلف  هذا 
اإلعالمي  والتهديد  السياسي« 
احلكومة.  مبوضوع  طالنا  الذي 
األخرية  اجللسة  من  وتبنّي  كما 
تطبيق  إاّل  مطلوبًا  يكن  مل  اّنه 
القرارات اليت سبق واخّتذت يف 
النفايات  خّطة  ووضع  احلكومة، 

على السّكة الصحيحة.
إّن اهلدف من كّل هذا الكالم، 
أّننا  العام  الرأي  هو كي يدرك 
مّلف  يف  القرار  عن  أقصينا 
النفايات منذ عام 2010، حيث 
ومل  لرأينا،  إنتباهًا  يعريوا  مل 
عن  تكّلمنا  عندما  مّنا  يسمعوا 
العام،  اهلدر املوجود يف املال 
الذي  اهلدر  هذا  وجود  وأّكدنا 
يقارب 60 مليون دوالر سنويًا 
من خالل الرسائل اليت بعثناها 

إىل احلكومة.
هذا  عن  السكوت  سبب  ما 
اهلدر..؟! من الطبيعي أن يكون 
السياسيني  هو  اهلدر  سبب 
على  واملستفيدين  املنتفعني 
حساب اخلزينة! وذلك باإلضافة 
ما حيصل من  إقصائنا يف  إىل 
كّل املسار احلكومي، وكان آخرها 
يف موضوع التعيينات. املطلوب 
نشارك جبمع  أن  هو  اليوم  منا 
تكون  ال  املشاركة  النفايات. 
باملنفعة من النفايات كما فعل 

الكثريون.
ونقول  جناهر  التكتل  يف  حنن 
يف  إغراء  أّي  نقبل  مل  إننا 
على  وصّوتنا  النفايات  موضوع 
مّصرين  وبقينا  املوضوع،  هذا 
ولكن  املناقصة.  حصول  على 
مجع  يف  فقط  هي  املشاركة 
نقوله،  أن  نوّد  ما  النفايات. 
ختّص  القضية  هذه  أّن  هو 
بها،  معنيون  وحنن  املواطنني 
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جانب  إىل  نقف  أن  ونريد 
املواطنني يف كّل مرة يكونون 
هم مصابون فيها ألن إصابتهم 
إصابٌة لنا، وليس هناك منطقة 
منّيز  ال  كما  أخرى،  عن  منّيزها 
لبنانيًا عن آخر، وبالتالي ال يوجد 
عاصمة داخل األراضي الّلبنانية 
ليست لكّل اللبنانيني. إذًا، هذا 
املوضوع يصيبنا مجيعًا، ومجيعًا 
سنساعد فيه، وهذا األمر واجٌب 

علينا.
ذلك  إىل  باإلضافة  ولكّننا 
التسهيالت  كّل  مع   - نعتقد 
اّليت سنقّدمها رغم  واإلجيابيات 
هناك  أن   - له  نتعّرض  ما  كّل 
مسؤولية على أجهزة احلكومة يف 
عالقتها مع احتاديات البلديات، 
والبلديات، ومعرفتها يف مواقع 
وتبذل  تذهب  بأن  املطامر، 
وإننا  األمر،  هذا  حلّل  جمهوده 
إجيابيني  سنكون  تأكيد  بكّل 
ولن نعرقل وسنساعد. ولكن ال 
أن نذهب إىل  يقع على عاتقنا 
وعلى  عليها  ونفرض  البلديات 
مواقع  عن  البحث  املواطنني 
فيها  تتوّفر  كانت  إذا  ما  لنرى 
الشروط البيئية املالئمة إلقامة 
كانت  إذا  ما  ومعرفة  مطامر، 

ثة أم ال. ملوِّ
برج  مكّب  حتّملوا  املنت  أهالي 
محود عشرات الّسنني، ومل يتّم 
نزع مكّب برج محود إىل أن مّت 
نضع  ومل  عنه،  البديل  إجياد 
استمّر  لقد  ورطة.  يف  الدولة 
املوضوع  هذا  أهالينا يف حتّمل 
أمّت  على  وحنن  النهاية.  حّتى 
علينا  ما  نتحّمل  لكي  استعداد 
الّشراكة.  عنوان  حتت  حتّمله 
ولكن الشراكة ليست انتقائية. 
فال تكون الشراكة بدفع الضريبة 
وتغّيب باإلمناء. كما الشراكة ال 
تكون باالستفادة من اهلدر يف 
النفايات وتوزيع املنافع املالية 

الّشراكة يف  تغيب  فيما  فيها، 
فإّن  قلنا،  كما  إذًا،  مجعها. 
تكون  أن  جيب  ال  الشراكة 
ستظهر  بغيابها  ألنه  انتقائية، 
املشاكل الّسياسية يف الدولة.

عن  الّشراكة  تغيب  عندما 
مشاكلنا  تظهر  االقتصاد 
املالية. ما من أحٍد مسع مطالباتنا 
املالية  باحملاسبة  املستمرة 
والّتصحيح اإلقتصادي. ها أنتم 
اليوم ترون كيف تتواىل أزماتنا 
بالنسبة  األمر  وكذلك  املالية. 
للّشراكة يف األمن، اليت عندما 
من  ما  اإلرهاب.  يظهر  تغيب، 
أحٍد يستمع إلينا عندما نقول ما 
الذي جيب أن نفعله يف عرسال 
اخلاليا  جلميع  بالّنسبة  وغريها 
الّشراكة  إذًا، بغياب  االرهابية. 
اليت  األماكن  هذه  إىل  نصل 

وصلنا إليها.
موضوع  يف  الشراكة  وعن 
نادينا  اننا  إىل  نشري  النزوح، 
وصلنا  أن  إىل  أعوام،   3 طيلة 
احلكومة  يف  قرار  اختاذ  إىل 
يكّرس مبدأ الّشراكة، فأين هي 

الّشراكة يف تنفيذ القرار؟!
علينا  واجب  هو  ما  نّفذنا  لقد 
يف وزارة اخلارجية مع مفوضّية 
مجيع  ُتعطى  بأن  الالجئني، 
الّلبنانية  للّدولة  املعلومات 
عن  الّنزوح  بطاقات  تنزع  كي 
النازحني  من  مستحّقيها  غري 
النتيجة  فكانت  السوريني، 
بزيادة أعدادهم على الّرغم من 

قرار احلكومة.
وباإلضافة إىل ذلك، مّت تسجيل 
خبالف  السوريني  األطفال 
كنا  اّلذي  الوقت  األصول، يف 
قد أوجدنا فيه حاّل بأن يتسّجلوا 
أنهم  على  األجانب،  سجّل  يف 
عدميي  وليسوا  سوريني  أجانب 
على  ُيفرض  كي  اجلنسية، 
الّلبنانية يف وقٍت الحق  الّدولة 

الّلبنانية.  اجلنسية  إعطاؤهم 
وفقًا  يأتي  الّتسجيل  وهذا 
التفاقية فيينا اّليت مّت توقيعها 
يف  وحيصل   1961 العام  يف 

الّسفارة السورية.
ومن ال يستطيع من السوريني 
أن يذهب إىل السفارة السورية 
ألنه معارض للّنظام وخياف من 
أن يتّم اعتقاله هناك، ميكنه أن 
يتسّلم ملّف تسجيله من الّدولة 
الّلبنانية اليت بإمكانها أن ترسله 
أو  النفوس،  دائرة  عرب  إليه، 
بدورها  اّليت  اخلارجية  وزارة 
يف  سفارتها  إىل  امللف  ترسل 
دمشق لكي يتّم تسجيله هناك. 
الوسائل  الكثري من  إذًا، هناك 
الّسوريون  األطفال  يأخذ  لكي 
جنسيتهم  على  باحلصول  حّقهم 
عدميي  يبقوا  وال  السورية، 
بابتغاء سياسة تفرض  اجلنسية 
علينا أن نعطيهم الحقًا اجلنسية 
حقوق  خيالف  األمر  الّلبنانية. 
اللبنانية وسيادتها على  الّدولة 

أرضها.
الّدولة اللبنانية هي من تقّرر ملن 
واللجوء  النزوح  صفة  ستعطي 
وليس مفوضية الالجئني، وهذا 
القرار مّتخٌذ من احلكومة. كذلك، 
ملن  تقّرر  من  هي  الدولة  فإّن 
ُيفرض  وال  اجلنسية،  ستعطي 
هذا األمر عليها مُبسمى القانون 
اجلنسية  تعطي  لكي  الدولي 

للسوريني.
الّشراكة  غياب  فإّن  هنا،  من 
يف هذا املوضوع أيضًا، سيثري 
األمر  وهذا  الّدولة.  مشكلة يف 
وزارة  يف  ال  عنه  نسكت  لن 
اخلارجية، وال يف تكّتل الّتغيري 
األمر  تطّلب  وإذا  واإلصالح، 
حتّركًا سنتحّرك ملنع حصول هذا 

األمر.
هي  احلكومة  بأن  القول،  جنّدد 
لكي  الّصاحلني  الّشركاء  مكان 

الوطن.  أزمات  يتشاركوا سوّيًا 
يدنا  مندُّ  صاحل  شريٌك  وحنن 
للناس لكي نّتفق وحنّل أزمات 
الّدولة من دون انتقائية، ومن 
على  التسويات  تتّم  أن  دون 
حسابنا لفرض األمور اّليت تغيب 

عن مبدأ الّشراكة الوطنية.
للّرأي  إيضاحه  أردنا  ما  هذا 
أننا  يعرفوا  لكي  اليوم،  العام 
النفايات  ال نشمت يف موضوع 
أبدًا، إمّنا حنن حزينون وتعيسون، 
ونتكّلم ونرفع الّصوت ونكتب، 
من دون أن يرّدوا علينا، فيما 

الناس تنسى ما طالبنا به.
تقع  عندما  بأنه  نذّكر  وهنا 
نتشارك  لكي  يدعوننا  املصيبة 
سنتشارك  إّننا  ونقول  برفعها. 
برفعها بقدر ما نستطيع وبقدر 
ما يتحّمل املواطنون، ولكن هذا 
حُياسبون  مسؤولية  هو  األمر 
وأمام  الناس،  أمام  عليها 

التاريخ.
كنعان

التكّتل  سّر  أمني  حتّدث  ثم 
عن  كنعان  إبراهيم  النائب 
قتل  جرمية  من  منطلقًا  العدالة 
جورج الريف اليت شاهدها مجيع 
من  جزء  أّنها  معتربًا  اللبنانيني 
مسلسل يتكرر من دون حماسبة 
وتعاٍط جّدي منذ عشر سنوات، 
املفرتض  األجهزة  قبل  من  ال 
بها أن تقوم باملعاجلة الشاملة، 
ال  اليت  وحياديته  القضاء  أو 
يطالبوننا  كما  التغطية،  تعين 
لتغطية  باالحنياز  بالسياسة  بها 
املؤسسات  كل  يف  الالمتثيل 
الدستورية، ويف القضاء بتغطية 
جرائم وحمرضني عليها ومغطني 
هلا ومتدخلني. فمن حيمل على 
اجلميزة  يف  حصل  ما  ضمريه 
األشرفية؟  بريوت  يف  وقبله 
فهذا املوضوع ليس سياسيًا بل 
هو عام خيصنا مجيعًا يف عيالنا 
وجمتمعنا.. فأي منوذج نعطيه؟

التكتل  »يطالب  كنعان:  وقال 
بإجراءات واضحة ال تطال فقط 
من حرض  بل  اجلرمية،  نفذ  من 
من  فكل  وإاّل  وتدخل،  وغطى 
كاذب  هو  ذلك  بعكس  يقوم 
وشاهد زور، يرفع شعارات وال 
يطبقها، وعليه أال يقوم بواجب 
من  االقتصاص  قبل  التعزية 

املرتكبني ومن وراءهم«.
أضاف: »إن هذه املطالبة باسم 
مجيع اللبنانيني، وليست باسم 
منوذج  فأي  التيار.  أو  التكتل 
تقدمونه وعن أي دولة ساقطة 
قرارًا  تأخذ  أن  قبل  تتحدثون، 
مؤسساتها  قبل  من  واضحًا 
مبعاقبة  فقط  ليس  القضائية 
طارق يتيم، بل مع من حيرضه 
ولسواه  له  ويسمح  ويغطيه 
بارتكاب جرميته. وهذا املوضوع 
السياسة  فوق  يكون  أن  جيب 
أن  اجلميع  وعلى  والتجاذبات، 
يقفوا ويقولوا كلمة حق ويعطوا 

الناس حقوقها«.

العماد عون مرتئسا اجتماع التكتل
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We wish to offer you our services and invite your company to submit an expression of 
interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial Residential and High rise 
Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA can supply 
an all-inclusive Formwork and Concreting package. 
AA can offer for you specific design and engineering services for your formwork and 
concreting. We can also provide in-house design schemes specific for each one of 
your project including engineering for final certification and approval, where required. 
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, from fixed 
lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.

AA has established Health and Safety in its integrated management system. We have 
implemented a number of practical and targeted initiatives to ensure the ongoing 
safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and capability to 
supply services, ensuring our people are qualified to carry out your tasks as required, 
maintaining a safe working environment for all parties concerned thereby being able 
to deliver your projects on time and on budget. 

PLEASE CALL 
SAM 0406551555
Or
Michael 0413561164

AA CONCRETE & 
FORMWORK

االحتادي  االحتياط  جملس  اكد 
األمريكي(  املركزي  )البنك 
أوضاع  أن  االول،  أمس 
يف  العمل  وسوق  االقتصاد 
»مستمرة  املتحدة  الواليات 
الباب  يرتك  ما  التحسن«،  يف 
أسعار  رفع  إمكان  أمام  مفتوحًا 
صناع  اجتماع  لدى  الفائدة 
السياسة يف املصرف يف أيلول 

)سبتمرب( املقبل.
بعد جلسة مناقشات استغرقت 
يف  املسؤولون  الحظ  يومني، 
»تغّلب  االحتادي،  االحتياط 
الذي  التباطؤ  على  االقتصاد 
شهده يف الربع األول من العام 
املئة«،  يف   0.2 وبلغ  احلالي 
خبطى  »ينمو  أنه  إىل  ولفتوا 
التباطؤ يف  رغم  على  معتدلة« 
العوامل  وآثار  الطاقة  قطاع 
وأشار  املواتية.  غري  اخلارجية 
»زيادات  إىل  حتديدًا  البنك 
قوية يف الوظائف« يف األشهر 

األخرية.
وأعلن البنك املركزي يف بيان 
الفائدة«،  سعر  على  »اإلبقاء 
بأن  تفيد  »ُخالصة  إىل  مشريًا 
العمل  سوق  مؤشرات  جمموعة 
يف  النقص  بتقّلص  تنبئ 
اليد  موارد  استغالل  معدالت 
العاملة منذ مطلع هذه السنة«.

ورمبا يعزز البيان توقعات رفع 
االجتماع  يف  الفائدة  أسعار 
وكان  املركزي،  للبنك  املقبل 
قريبة  الفائدة  أسعار  أبقى 
األول  كانون  منذ  الصفر  من 
يف   ،2008 عام  )ديسمرب( 
من  التعايف  حلفز  جهوده  إطار 
البيان  وأوضح  املالية.  األزمة 
واصلت  التوظيف  »سوق  أن 
متينة يف  مكاسب  مع  التحسن 
البطالة«، اليت  الوظيفة وتراجع 
استمرت يف الرتاجع مسجلة 5.3 
)يونيو(  حزيران  يف  املئة  يف 
املاضي، يف أدنى مستوى هلا 
منذ نيسان )أبريل( عام 2008. 
املركزي  البنك  يغفل  ومل 
االقتصادي  النشاط  »توسع« 
يف الواليات املتحدة »يف شكل 
معتدل«، لكن ذكر أن التضخم 
ال يزال »دون« اهلدف السنوي 
كما  املئة.  يف  باثنني  املتمثل 
األمريكية  الصادرات  تزال  ال 
استثمارات  وكذلك  »ضعيفة« 
سعر  بارتفاع  متأثرة  الشركات 
االحتياط  يضّمن  ومل  الدوالر. 
الفيديرالي بيانه سوى مؤشرات 
نسبة  رفع  موعد  إىل  ضئيلة، 
ترصده  الذي  الرئيسة  فائدته 

األسواق بقلق.
املركزي  البنك  رئيسة  وأّيدت 
هذه  رفع  مرارًا،  يلني  جانيت 
السنة،  نهاية  قبل  الفائدة 
بتوضيحات  اإلدالء  دون  من 
رفع  خرباء  وتوقع  إضافية. 
االجتماع  خالل  النسبة  هذه 
الفيديرالي«.  لالحتياط  املقبل 
وشدد املركزي على أن قراره 
الفائدة  نسبة  رفع  شأن  يف 
الرئيسة »سيستند إىل معطيات 
جدول  إىل  وليس  اقتصادية 

زمين معد سلفًا«.
األمريكي  املركزي  والحظ 
الذي  املنزلي  االستهالك  أن 
األمريكي  النمو  حمور  يشكل 
بقي »معتداًل«، مع إظهار قطاع 
السبب  شكل  الذي  العقارات 
 2008 عام  ألزمة  الرئيس 

»إشارات حتسن« جديدة.
األوضاع  هذه  تشكل  وال 
لالحتياط  الوحيد  القلق  مصدر 
مأزقًا،  يواجه  الذي  الفيديرالي 
اقتصادية  توقعات  نشر  بعد 
موقعه  على  باخلطأ  سرية 

اإللكرتوني.
وحرصًا منه على الشفافية، قرر 
نشر هذه التوقعات اليت أعدها 
تنطوي على  أنها  وتبني  خرباء، 
املركزي  البنك  أرغم  ما  أخطاء 

على تصحيحها بعد ساعات.
انتقادات  البلبلة  هذه  وعززت 
الكونغرس  أعضاء  بعض 
وأبدوا  سبق  الذين  األمريكي، 
استياءهم لتسريب وثيقة سرية 
لالحتياط الفيديرالي عام 2012، 
وهم يطالبون بفرض رقابة أشد 

على عمل البنك املركزي.
عدد  ارتفع  ذلك،  إىل 
بطلبات  املتقدمني  األمريكيني 
إعانة  على  للحصول  جديدة 
البطالة األسبوع املاضي، لكنها 
ظلت قرب أدنى مستوياتها يف 
مؤشر على حتسن سوق العمل.

أن  إىل  العمل  وزارة  وأشارت 
 12 ارتفعت  اجلديدة  »الطلبات 
ألفًا إىل مستوى معدل يف ضوء 
العوامل املومسية بلغ 267 ألفًا 
متوز   25 يف  املنتهي  لألسبوع 
يسجل  ومل  احلالي.  )يوليو( 
السابق  األسبوع  طلبات  عدد 
أي تعديل، ليظل عند 255 ألف 
منذ  مستوى  أقل  وهو  طلب 
متوسط  وتراجع   .1973 العام 
أربعة أسابيع الذي يقدم صورة 
أدق لسوق العمل مبقدار 3750 
األسبوع   274750 إىل  طلبًا 

املاضي.

»املركزي« األميكي ال يغّي معّدل الفائدة 
ويرصد حتسن االقتصاد والتوظيف

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 

رئيسة مجلس االحتياط الفيديرالي جانيت يلني )رويرتز(

نكهة أمريكية هوليوودية أضفاها 
على  ترامب  دونالد  البليونري 
احلزب  ترشيح  نيل  إىل  السباق 
الرئاسية  لالنتخابات  اجلمهوري 
األمريكية العام املقبل. الواضح 
حتى اآلن أن هذا املرشح الذي 
ال حيظى بتأييد كبري بني أعضاء 
اجلمهورية  االنتخابية  اللجان 
زال  ما  الواليات،  صعيد  على 
املرشحني  على  بأشواط  متفوقًا 
اجلمهوريني اخلمسة عشر الباقني 
اجلمهورية  الشعبية  القواعد  لدى 
العام.  الوطين  الصعيد  على 
الرأي  استطالعات  آخر  وأظهرت 
األمريكية أن شعبية ترامب تتوسع 
باطراد وسط شرحية واسعة من 
مؤيدي احلزب اجلمهوري التواقني 
إىل إجراء تغيري جذري يف طريقة 
اإلدارة السياسية لشؤون البالد، 
األمريكية«  »العظمة  واستعادة 
هو  الذي  األبيض  البيت  وحترير 
بالنسبة إىل هذه الشرحية الكبرية 
أحد  اليمينيني،  األمريكيني  من 
أبرز الرموز األمريكية اليت غريتها 

»االوبامية«.
قبعة  أثارت  قليلة،  أيام  قبل 
جولة  خالل  ترامب  اعتمرها 
احلدود  على  ميدانية  انتخابية 
ردود  من  تسونامي  املكسيكية 
مواقع  على  املتباينة  الفعل 
األمريكية.  االجتماعي  التواصل 
غطت  اليت  القبعة  على  كتب 
األعمال  لرجل  األشقر  الشعر 
البالد،  لرئاسة  الطامح  الناجح 
»لنجعل  االنتخابية:  محلته  شعار 
أمريكا عظيمة جمددًا«. وعلق أحد 
»تويرت«  على  ساخرًا  املغردين 
يف  »صنع  عبارة  إن  بالقول 
يف  ستجده  ما  هي  الصني« 
طيات قبعة هذا األمريكي احلامل 
مغرد  الريغانية.  زخم  باستعادة 
إدارة  يريد  ترامب  أن  رأى  آخر 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
شركاته،  من  واحدة  وكأنها 
تعد  اليت  بثروته  املتباهي  وهو 
سارع  بينما  الدوالرات،  بباليني 
ترويج  محلة  إطالق  إىل  مؤيدوه 
املواقع  وتسابقت  القبعة  لتلك 
التجارية االلكرتونية على عرضها 
للبيع بأسعار ترتاوح بني 25 و50 

دوالرًا.
اليت  اهلوليوودية  الكاريزما 
املرشحني  بقية  عن  ترامب  متيز 
جولته  من  جعلت  اجلمهوريني 
صحراوية،  حدودية  منطقة  يف 
التهريب  عصابات  فيها  تنشط 
تلفزيونية  مادة  املكسيكية، 
وأجواؤها  صورها  متاثل  جذابة 
مشاهد سينمائية من زمن أفالم 
األمريكية  واحلروب  »الوسرتن« 

املكسيكية القدمية.
األمريكي،  الغرب  أبطال  كأحد 
حتدث ترامب يف املؤمتر الصحايف 
الصحراوي الذي عقده بعد جولة 
برية وجوية لالطالع على الثغرات 
وبعد  تكساس  لوالية  احلدودية 
احلراسة  ضباط  مع  اجتماعات 
واملراقبة على احلدود. حتدث عن 
حبه ألمريكا وعزمه محاية حدودها 
واملغتصبني  »اجملرمني  من 
لذلك  املكسيك،  من  »القادمني 
حتصني  املتحدة  الواليات  على 
أراد  هذه احلدود جبدار فاصل. 
احلادة  مقاربته  أن  يقول  أن 
الشرعية  غري  اهلجرة  ملسألة 

انتخابية  محاسة  جمرد  ليست 
دون  من  احلدود  إىل  جاء  وأنه 
من  له  يتعرض  قد  ملا  يأبه  أن 
خماطر يشكلها التجول يف أرض 
ملافيات  فيها  الغلبة  صحراوية، 
التهريب املكسيكية. بدا ترامب 
الغرب  لكنة  مع  تلك  قبعته  يف 
بها،  ينطق  كان  اليت  األمريكي 
للتو  قادم  »كاوبوي«  وكأنه 
يدور حول  فيلم هوليوودي  من 
األمريكي  اجليش  بني  معركة 
أو  املكسيكية  والعصابات 

القبائل اهلندية.
االنتقادات  حدة  تصاعدت 
خلصومه  ترامب  خطاب  يف 
إعالن  خطاب  منذ  السياسيني 
الرئاسة  النتخابات  ترشحه 
وكالمه عن اجملرمني واملغتصبني 
القادمني من املكسيك واقرتاحه 
الشرعية  غري  اهلجرة  مسألة  حل 
حدود  على  فاصل  جدار  ببناء 
بتصدير  اتهمها  اليت  املكسيك 
إىل  واجملرمني  املخدرات  جتار 
أثار  ما  املتحدة،  الواليات 
أصول  من  األمريكيني  غضب 
التينية، فيما تظاهر املئات من 
العمال الالتينيني الذين يعملون 
تبنيها  وعمارات  مشاريع  يف 
من  عدد  يف  ترامب  شركات 
املدن األمريكية تنديدًا بالشتائم 

العنصرية اليت وجهها هلم.
يفوت  مل  الدميوقراطي  احلزب 
الثمينة  االنتخابية  الفرصة  هذه 
زالت  استغالل  إىل  وسارع 
»املتعجرف«  الثري  هذا  لسان 
أصل  من  األمريكيني  لتأليب 
ما  اجلمهوريني،  على  التيين 
زاد خماوف املرشحني من هؤالء 
من أن تؤجج حدة خطاب ترامب 
العنصرية  املشاعر  ومباشرته 
لدى ماليني الناخبني من أصول 
أصواتهم  تصب  وأن  التينية 
يف  املقبل  العام  انتخابات  يف 
الدميوقراطي.  احلزب  مصلحة 
مناظرة  أول  موعد  اقرتاب  مع 
األوائل  العشرة  املرشحني  بني 
الشهر  اجلمهوري  احلزب  من 
املقبل، صعد رامب املرشح من 
خارج احلزب محلته على منافسيه 

واملعارضني له يف قيادة احلزب 
مثل السيناتور جون ماكني الذي 
انتقد بشدة كالمه عن املهاجرين 
واإلهانات  الشرعيني  غري 
إىل  وجهها  اليت  العنصرية 
املكسيكيني. تناول ترامب تاريخ 
ماكني العسكري ومشاركته يف 
لألسر  وتعرضه  فيتنام  حرب 
وعلق  طائرته،  إسقاط  بعد 
ماكني  أن  يعترب  ال  أنه  بالقول 
ال  من  يفضل  وأنه  حرب  بطل 
الغضب  موجة  األسر.  يف  يقع 
واتسعت  تزايدت  ترامب  على 
واشتدت حدتها لكن استطالعات 
كانت  املتكررة  اجلمهوريني  آراء 
تضيف إليه نقاطًا جديدة وتوسع 
منافسيه  أقرب  عن  تقدمه  فرق 

يف احلزب جيب بوش.
املتزايد  التأييد  هذا  ويؤشر 
القاعدة  أوساط  يف  لرتامب 
إىل  اجلمهوري  للحزب  الشعبية 
اليت  القيادة  املزمنة يف  األزمة 
ما زال يعاني منها احلزب وتدافع 
على  املتنافسني  املرشحني 
اإلعالمية  احلمالت  وجتاوز  متثيله 
احلمر«  »اخلطوط  املرشحني  بني 
األزمة.  هذه  مظاهر  من  واحدة 
الثري،  هذا  دخول  أن  على 
مشروع  ما  يومًا  كان  الذي 
إىل  السباق  هوليودي،  جنم 
املياه  حرك  األبيض  البيت 
اجلمهورية اآلسنة وأشعل محاسة 
غري  املهاجرين  ضد  املتشددين 
هذا  جنح  وامللونني.  الشرعيني 
األشقر يف خماطبة وجدان اليمني 
جريئة  لغة  واستخدم  األمريكي 
مباشرة تسمي األشياء بأمسائها 
اليت  اجلدية  املخاوف  عن  وتعرب 
من  البيض  املتشددين  تنتاب 
يف  االوروبية  أصوهلم  ذوبان 
أصول  من  املهاجرين  جمتمع 
وآسيوية  والتينية  أفريقية 
وقلقهم الوجودي من أن يتحولوا 
إىل أقلية يف الواليات املتحدة. 
هؤالء صاروا ينظرون إىل دونالد 
ترامب على أنه وريث الريغانية 
األمريكي  العصر  مثلت  اليت 
القرن  مثانينات  يف  الذهيب 
املاضي وأنه الوحيد القادر على 

تشويهات  يعتربونه  ما  إعادة 
اوبامية للتاريخ األمريكي.

حتى اآلن، ما زال رجل األعمال 
ال يلقى تأييدًا بني أعضاء احلزب 
باتت  اليت  وقيادته  اجلمهوري 
شرائح  جدي.  مأزق  أمام  اليوم 
أخرى من القاعدة الشعبية للحزب 
تأييدها  تعلن  مل  اجلمهوري 
مناظرة  بانتظار  بعد  لرتامب 
الشهر املقبل اليت يشارك فيها 
صاحب  بينهم  مرشحني،  عشرة 
استدعى  الذي  السليط  اللسان 
منافسيه  على  الشخصي  تهجمه 
االنتخابية  اللجنة  فيه  تصدر  أن 
تعميمًا  اجلمهوري  احلزب  يف 
املرشحني  أمساء  استخدام  مينع 
املنافسني يف احلمالت اإلعالمية 
حدود  على  املتبادلة.  االنتخابية 
مع  ترامب  حتدث  املكسيك، 
موقع  من  احلزب  يف  خصومه 
حيظى  الذي  القوي  الزعيم 
الوحيد  جتعله  شعبية  بشرعية 
العودة  شعلة  محل  على  القادر 
األبيض.  البيت  إىل  اجلمهورية 
خارج  من  القادم  املرشح  هذا 
احلزب من قطاع املال واألعمال 
أمام خيارين:  وضع اجلمهوريني 
الشعبية  للقاعدة  اخلضوع  إما 
واختياره مرشحًا للحزب، ما يعين 
جتميع أصوات اجلمهوريني. وإما 
اجلمهوري،  احلزب  يستبعده  أن 
ستشهد  احلال  هذه  ويف 
االنتخابات منافسة بني مرشحني 
ومرشح  ودميوقراطي  مجهوري 
ما  ترامب،  دونالد  هو  مستقل 
اجلمهوريني  قوة  تشتيت  يعين 
طريق  وتعبيد  االنتخابية 
املرشح  أمام  األبيض  البيت 
سيناريو  وهذا  الدميوقراطي 
إىل  كليــنتون  آل  لعودة  مثالي 
البيت األبيض، وهو ما يؤكــده 
استــطالع للرأي أجري قبل أيام 
وأظهر ان املرشحة الدميوقراطية 
احملتملة هيالري كلينتون ستفوز 
بنحو 46 يف املئة من األصوات 
يف   30 )حنو  بوش  جيب  على 
)21 يف  ترامب  ودونالد  املئة( 
املئة( يف حال ترشح األخري يف 

شكل مستقل.

ترامب يتقدم وسط املرشحني اجلمهوريني ... ويدغدغ مشاعر مجهور أميكا الريغانية
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عرب وعالم

الداخلية  وزارة  أعلنت 
الكويتية أمس اكتشاف خلية 
»داعش«  تنظيم  إىل  تنتمي 
أشخاص.  مخسة  من  تتألف 
أن  للوزارة  بيان  يف  وجاء 
املختصة  األمن  »أجهزة 
استباقية  أمنية  خطوة  ويف 
ضبطت عناصر شبكة إرهابية 
بتنظيم  تنتمي إىل ما يسمى 
داعش اإلرهابي وتضم مخسة 

متهمني كويتيي اجلنسية«.
»اعرتف  البيان  وأفاد 
دورات  بتلقيهم  اإلرهابيون 
اإلرهابي  التنظيم  علوم  يف 
إىل  املنحرف  الضال  والفكر 
على  متقدمة  تدريبات  جانب 
يف  وشاركوا  السالح  محل 
القتالية يف كل من  األعمال 

سورية والعراق«.
مبارك  هم  اخلمسة  أن  وذكر 
خالل  ُقتل   )1986( ملفي 
إرهابية  عملية  يف  اشرتاكه 
محد  وفهد  العراق.  يف 
)1990( وعثر يف منزله على 
على  حتض  تكفريية  كتب 
باإلضافة  واإلرهاب،  القتال 
»داعش«  تنظيم  علم  إىل 
اإلرهابي. وحممد محد )1986( 
الذي انضم وقاتل مع تنظيم 
»داعش« يف املوصل. وفاحل 
انضم  والذي   )1982( ناصر 
وتدرب مع التنظيــم اإلرهابي 
يف املوصل وشارك بالقتال 
فيها. وحممــد فـالح )1990( 
وتسهيل  بدعم  قام  والذي 
للمشاركة  سفرهم  إجراءات 
اإلرهابية  العمليات  يف 

بالعراق.
ضبط  إىل  البيان  يشر  ومل 
أسلحة مع املتهمني أو ما إذا 
أعمال  لتنفيذ  كانوا خيططون 
وقال  الكويت،  يف  إرهابية 
أنه متت إحالة املتهمني على 
رقم  بقضية  العامة  النيابة 
2015/47 جنايات أمن دولة.

ووفق مصادر أمنية كويتية، 
يبدو أن هذه اخللية اخلماسية 
عالقة  وال  منفصلة  »جمموعة 

نفذت  اليت  بالشبكة  هلا 
اهلجوم االنتحاري على مسجد 
الشهر  الذي نفذه  الصادق« 
سعودي  انتحاري  املاضي 
و200  قتياًل   26 عن  وأسفر 
هذه  ضبط  وأن  جريح، 
اخللية اجلديدة »جاء بعد جهد 
استخباري خارجي قام به األمن 
بعض  استدراج  ومت  الكوييت 
من  للعودة  اخللية  عناصر 

العراق ومن مت ضبطهم«.
واستبعد مسؤول اإلعالم يف 
وزارة الداخلية الكويتية الرائد 
ارتباط  صليب،  بو  ناصر 
وقع  مبا  اخلمسة  اإلرهابيني 
متتالية،  تفجريات  من  أخريًا 
يف  املساجد  واستهداف 
والكويت  السعودية  من  كل 

والبحرين.
وقال: »إن القضايا املرتبطة 
به  قام  وما  خمتلفة،  بهم 
وال  آخر،  أمٌر  اخلمسة  هؤالء 
عالقة له بتفجري مسجد اإلمام 
الصادق«. وأبدى حتفظه عن 
الكشف عن نشاطات اخللية، 
ُيضر  قد  ذلك  أن  إىل  ملمحًا 
ُترى  اليت  التحقيقات  مبسار 

مع أفراد اخللية حاليًا.
الشيخ  الداخلية  وزير  وكان 
تفجري  بعد  قال  اخلالد  حممد 
األمن  ان  الصادق  مسجد 
قيام  ينتظر  »لن  الكوييت 
بتنفيذ  اإلرهابية  العناصر 
إليهم  سيذهب  بل  اهلجمات 

إىل ما قبل التنفيذ«.
يف  اجلنايات  حمكمة  وستبدأ 
)اغسطس(  آب  من  الرابع 
»تفجري  قضية  يف  النظر 
املتهمني  وعدد  الصادق« 
فيها 29 شخصًا من جنسيات 
بعضهم  يواجه  خمتلفة، 

اتهامات عقوبتها اإلعدام.
تكون  أن  أمين  مصدر  ونفى 
اخللية اجلديدة خططت لتنفيذ 
عمليات يف الكويت أو دول 
على  مشددًا  العربية  اخلليج 
أن نشاطات عناصرها تركزت 

يف سورية والعراق.

ضبط خلية مخاسية لـ 
»داعش« يف الكويت

قائد  النصرة«  »جبهة  خطفت 
من  وعددًا  عسكرية  فرقة 
عناصرها بعد أيام من دخوهلم 
سورية  مشال  حلب  ريف  اىل 
يف  تدريبات  تلقيهم  اثر 
لتجهيز  امريكي  برنامج  إطار 
املعتدلة  السورية  املعارضة 
لقتال تنظيم »داعش« وكان 
تكون  ان  الفرقة  خيطط هلذه 
»نواة جيش« يقاتل التنظيم، 
يف وقت قتل 18 من عناصر 
األكراد  واملقاتلني  »داعش« 
يف هجوم مفاجئ شنه التنظيم 
على بلدة صرين يف ريف حلب 
بعيد يومني على طرده منها.

ديبلوماسية  مصادر  وقالت 
يف نيويورك ان دعمًا أمريكيا 
- روسيًا وفر ارضية إلصدار 
يدعم  موقفًا  األمن  جملس 
الدولي  املبعوث  اقرتاح 
ستيفان دي ميستورا تشكيل 
بنود  لتنفيذ  عمل  جمموعات 

»بيان جنيف«.
السوري  »املرصد  وقال 
عناصر  ان  اإلنسان«  حلقوق 
»قائد  خطفوا  »النصرة«  من 
املنشق  العقيد   30 الفرقة 
سبعة  برفقة  احلسن  نديم 
أثناء  الفرقة  من  عناصر 
عودتهم من اجتماع يف مدينة 
اعزاز يف ريف حلب إىل مقرهم 
موضحًا  املالكية«،  قرية  يف 
جمموعة  من  جزء  هؤالء  ان 
دخلوا  كانوا  مقاتاًل   54 من 
أسبوعني  حواىل  قبل  سورية 
إطار  يف  تدريبهم  انتهاء  إثر 
األمريكي،  التدريب  برنامج 
واستقروا يف املالكية ومعهم 
الدفع  رباعية  عربة  »ثالثون 
متوسطة  برشاشات  مزودة 
أمريكية وكميات من  وأسلحة 

الذخرية«.
بيان  يف  الفرقة  وطالبت 
النصرة  جبهة  يف  »اإلخوة 

بأقصى  املخطوفني  بإطالق 
املسلمني  لدماء  حقنًا  سرعة 
الصف  وحدة  على  وحرصًا 
اجلبهات  إضعاف  وعدم 

بنزاعات جانبية«.
اليت   »30 »الفرقة  وتتألف 
أنشئت حديثًا فقط من عناصر 
الربنامج  إطار  يف  مدربني 
كبري  عدد  بينهم  األمريكي، 
نديم  ومنهم  الرتكمان  من 
»كلنا  موقع  ونقل  احلسن. 
شركاء« املعارض عن نشطاء 
االعتقاالت  ان  قوهلم  حمليني 
»القيادي  أيضًا  طاولت 
امللقب  التوحيد  للواء  السابق 
اىل  اهلادي«، مشريًا  »أبو  بـ 
ان »العقيد الذي مت اختطافه 
لدولة  زيارة  يف  مؤخرًا  كان 
ما  ومتابعة  للتنسيق  قطر 
السورية  اجملموعة  دخول  بعد 
وللبدء  سورية  إىل  املدربة 
تنظيم  عسكرية ضد  بعمليات 
داعش يف الشمال السوري« 
وأن »الفرقة 30« كان خمططًا 
جليش  نواة  تكون  »أن  هلا 
اتفاقات  وفق  سوري  وطين 
الفصائل  بعض  مع  غربية 
يتعارض  ما  وهذا  العسكرية 
النصرة  جبهة  سياسة  مع 

وحتركاتها على األرض«.
وقال »املرصد« ان »داعش« 
بلدة  على  مفاجئًا  هجوما  شن 
بعد  حلب  ريف  يف  صرين 
على  منها  طرده  على  يومني 
اذ  األكراد،  املقاتلني  ايدي 
عنصر  »تفجري  بـ  اهلجوم  بدأ 
من التنظيم نفسه يف مدرسة 
بينما  البلدة،  شرقي  جنوب 
النار.  يطلقون  رفاقه  كان 
املدرسة.  دخول  من  ومتكنوا 
مع  عنيفة  مواجهة  وحصلت 
الوقت،  بعض  وبعد  األكراد. 
الدولة  تنظيم  عناصر  اضطر 

اإلسالمية اىل االنسحاب«.

»النصرة« ختطف قائد 
»نواة جيش« دربته أمريكا

رفع امللياردير الكوري اجلنوبي 
وترية  جون  مون  تشونغ 
التحدي يف السباق إىل رئاسة 
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 
الرئيس  وصف  بعدما  )فيفا( 
جوزف  السويسري  املستقيل 
البشر«  حلوم  »آكل  بـ  بالتر 
االنتخابات  يف  ومنافسه 
املقررة مطلع 2016 الفرنسي 
غري  »أضحوكة«  بـ  ميشال 

جديرة بالثقة.
وأعلن رئيس االحتاد األوروبي 
بالتيين أول من أمس ترشحه 
»فيفا« خلالفة  لرئاسة  رمسيًا 
بالتر املستقيل من منصبه إثر 
فضيحة فساد هزت املؤسسة 

الكروية.
عامًا(   60( بالتيين  ويبدو 
االنتخابات  يف  قويًا  مرشحًا 
املقررة يف 26 شباط )فرباير( 
الرئيس  ليصبح   2016 عام 
خصوصًا  لـ«الفيفا«،  التاسع 
أنه لقي دعم 4 احتادات هي 
أوروبا وآسيا وأمريكا اجلنوبية 
والكونكاكاف، فيما تبدو حظوظ 
املرشحني اآلخرين قليلة جدًا، 
نائب  تشونغ،  بينهم  ومن 
الذي  السابق  »فيفا«  رئيس 
كشف أمس االول )اخلميس( 
رمسيًا  ترشحه  سيعلن  أنه 
بأنه  متعهدًا  املقبل،  األسبوع 
يف حال انتخابه لن يبقى على 
العليا  الكروية  السلطة  رأس 
من  واحدة  والية  من  ألكثر 

أربعة أعوام.
»بإمكاني حتقيق برناجمي خالل 
هذه األعوام األربعة، جاعاًل من 
بكل  حكومية  منظمة غري  فيفا 
مفتوحة،  معنى  من  للكلمة  ما 
شفافة، أخالقية وعاملية حقًا«، 
االحتاد  رئيس  قاله  ما  هذا 
الكوري السابق ومالك القسم 
جمموعة  أسهم  من  املهيمن 
مقابلة  يف  العمالقة  هيونداي 
مع وكالة »فرانس برس« من 

سيول.
الئحة  إىل  تشونغ  وسينضم 
املنصب  هلذا  املرشحني  من 
إىل  اآلن  حتى  تضم  واليت 
جانب بالتيين، النجم الربازيلي 
السابق زيكو واألمري األردني 
تفوق  الذي  احلسني  بن  علي 
إىل  السباق  يف  تشونغ  على 
لـ  التنفيذية  اللجنة  عضوية 

»فيفا« عام 2011.
أن بالتيين يعترب  ومن املؤكد 
لتشونغ،  األبرز  املنافس 

الصيف  أوائل  منذ  كان  وهو 
املاضي وقبل انطالق مونديال 
الربازيل 2014 الشخص األكثر 
تشونغ  لكن  لبالتر،  معارضة 
الفرنسي  النجم  أن  رأى 
»ملوث« بشكل قاتل  السابق 
بسبب عالقاته السابقة ببالتر، 
مضيفًا: »بالتيين شخص جيد 
لكرة القدم، لكن هل سيكون 
جيدًا بالنسبة لفيفا؟ ال أعتقد 
ذلك. إنه نتاج النظام احلالي 

لفيفا«.
تساؤالت  »هناك  وواصل: 
جيسد  أن  إمكان  حول  عدة 
فيفا  جديدة يف  حقبة  بالتيين 

أو أنه وحسب تلميذ بالتر«.
يشفع  تشونغ  تاريخ  أن  كما 
له يف مواجهة بالتر، إذ كان 
من األعضاء القالئل يف اللجنة 
التنفيذية لفيفا الذين عارضوا 
انتخاب  إعادة   2002 علنًا يف 
رئيس  عليه  مفضاًل  بالتر، 
الكامريوني  األفريقي  االحتاد 
اتهم  بعدما  حياتو  عيسى 
استخدام  بإساءة  السويسري 

أموال فيفا«.
آكل  يشبه  بالتر  »الرئيس 
يلتهم  الذي  البشر  حلوم 
ينتحب ألنه أصبح  ثم  والديه 
يتيمًا. حياول إلقاء اللوم على 
باستثناء نفسه«، هذا  اجلميع 
تابع:  الذي  ما أضافه تشونغ 
سأحاول  انتخابي.  مت  »إذا 
الشفافية  من  املزيد  حتقيق 
القضاء  سأحاول  والتنمية. 

على الفساد«.
الرتشح  يف  الراغبني  وأمام 
األول  تشرين   26 حتى 
إىل  للتقدم  املقبل  )أكتوبر( 
املنصب، أي قبل أربعة أشهر 
موعد  عن  والكمال  بالتمام 

االنتخابات.
وجيب على املرشح أن حيظى 
من  مخسة  بدعم  األقل  على 
االحتادات األعضاء الـ209 يف 
أيضًا  حيصل  وأن  »فيفا«، 
جلنة  من  األخضر  الضوء  على 

األخالقيات يف »فيفا«.
لـ  العمومية  اجلمعية  وتضم 
إذ  احتادات،   209 »الفيفا« 
تضم أوروبا 54 عضوًا لكن جبل 
التصويت  تستطيع  ال  طارق 
بها  يعرتف  مل  الفيفا  ألن 
رمسيًا، وأفريقيا )54(، وآسيا 
 ،)35( والكونكاكاف   ،)46(
وأمريكا   ،)11( وأوقيانيا 

اجلنوبية )10 أصوات(.

تشونغ: بالتر آكل حلوم 
البشر... وبالتيين »ملوث«
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جديد  باعتداء  إسرائيلي  قامت 
السورية،  األراضي  على 
حضر  مدينة  يف  وبالتحديد 
القنيطرة  حملافظة  التابعة 
جنوب سوريا، حيث استهدفت 
سيارة  طيار  دون  من  طائرة 
يستقلها 3 عناصر من اللجان 
كما  ملقتلهم،  أدت  الشعبية 
اإلسرائيلي  الطريان  استهدف 
لتحرير  الشعبية  للجبهة  موقعًا 
على  العامة  القيادة  فلسطني 

احلدود السورية اللبنانية.
وافيد باستشهاد 3 عناصر من 
اللجان الشعبية يف غارة نفذها 
الطريان اإلسرائيلي على بلدة 
حضر يف ريف القنيطرة جنوب 

سوريا.
إسرائيلية  طائرة  بأن  وأفيد 
استهدفت  طيار  دون  من 
من  عددًا  تقل  كانت  سيارة 
العناصر اليت تقاتل إىل جانب 
اجليش السوري ضد اجلماعات 

املسلحة.

عدوان إسرائيلي على ريف القنيطرة 
واحلدود السورية اللبنانية

وقالت املعلومات أن السيارة 
الثالثة  العناصر  تقل  كانت 
عند  الشعبية  للجان  التابعني 
حضر،  ملدينة  اجلنوبي  املدخل 
التالل  من  بالقرب  تقع  اليت 
احلمر، املسيطر عليها من قبل 

اجلماعات املسلحة.
يف  االستهداف  إن  وأضاف 
جديدًا،  ليس  املنطقة  تلك 
من  عدد  هناك  كان  فقد 
االستهدافات اإلسرائيلية خالل 

السنة املاضية.
تضييقًا  حضر  مدينة  وتشهد 
املسلحني  قبل  من  كبريًا 
القريبني منها، والذين فرضوا 
جهات  عدة  من  حصارًا  عليها 
يف  املاضية،  األشهر  خالل 
على  للسيطرة  منهم  سعي 
خطوط  تقطع  اليت  املدينة 
املسلحني  بني  التواصل 
دمشق  ريف  يف  املتواجدين 
ريف  يف  واملسلحني  الغربي 

القنيطرة الشمالي.
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جولي  اخلارجية  وزيرة  اعلنت 
اجمللس  رئيسة  ان  بيشوب 
برونوين بيشوب تنظر يف البقاء 
تكهنات  وسط  مركزها  يف 
سيستخدم  العمال  حزب  بأن 
انعقاده  الربملان  استئناف 
كجزء  االسئلة  وقت  لعرقلة 
رئيسة  استعمال  تداعيات  من 
اجمللس اموال دافعي الضرائب 

يف رحالت واعمال خاصة.
سكوت  الوزير  ورفض 
كان  اذا  ما  القول  موريسون، 
اجمللس  رئيسة  يف  ثقة  لديه 
بيشوب  السيدة  ان  وقال 

تتشاور مع زمالئها.
اعطي  »أنا لست شخصا  وقال 
حول  لزمالئي  عامة  حماضرات 

هذه االشياء«.
واضاف »إذا كان لدي أي شيء 
اجمللس  رئيسة  إىل  اليصاله 
فسأفعل ذلك على انفراد وليس 
بتقديم حماضرات عامة يف هذه 
األمور.. رئيسة اجمللس تتشاور 

مع زمالئها.«
ذكرت  وقت  يف  ذلك  جاء 
ان  االربعاء  يوم  كورب  نيوز 
على  حصلت  اجمللس  رئيسة 
زفاف  حفل  حلضور  سفر  بدل 
الفيدرالية حلزب االحرار  النائبة 
 2007 عام  يف  غامبارو  ترييزا 
مبطالبة  العمال  حزب  وتعهد 
من  باالستقالة  بيشوب  السيدة 
وظيفتها، إذا كانت ال تزال يف 
الربملان  استئناف  لدى  رئيسة 

جلساته الشهر املقبل.

ويعترب رفض وزيرة اخلارجية يف 
اجمللس  رئيسة  دعم  تعليقاتها 
ذات داللة هامة لكونها تشغل 
الوزراء  رئيس  نائبة  منصب 
للسيدة  حليفة  تعترب  انها  كما 

بيشوب.
السيد  تصرحيات  فان  كذلك 
موريسون ذات مغزى هام حيث  
مستقبلي  كرئيس  اليه  ُينظر 

حمتمل حلزب االحرار.
وتتعرض السيدة بيشوب بالفعل 
استعماهلا  بسبب  النتقادات 
لدفع  الضرائب  دافعي  اموال 
الريف  اىل  اجلوية  رحالتها  بدل 
زفاف  حفل  حلضور  الفيكتوري 
صويف  السابقة   االحرار  نائبة 

مريابيال يف عام 2006.
وقد دافع مكتب رئيسة اجمللس 
يف  املستحقات  استعماهلا  عن 
حفلي الزفاف، فضال عن لقائها 
مع شخصيات جمهولة من ضمن 

اثر الكشف عن املزيد من استخدامها اموال دافعي الضرائب ملهام شخصية

تزايد الضغوط على برانوين بيشوب لالستقالة من رئاسة اجمللس
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عمل اللجنة الربملانية اليت كانت 
ترأسها، ولكنها ما زالت ترفض 

الكشف عمن التقت بهم.
الرئيسة  باسم  متحدث  ودافع 
السفر  استحقاقات  استخدامها 
زفاف  حفل  بريزبن حلضور  إىل 
تزامن  الذي  غامبارو  السيدة 
مع عمل اللجنة املقرر عقده يف 

اليوم التالي.
يف  هناك  إىل  »سافرت  وقال 

مهام رمسية كرئيسة للجنة«.
لرئيسة  »كان  يقول  واضاف 
يف  اجتماع  النواب  جملس 
بريسبان صباح اليوم التالي مع 
أكادميي لديه خربة يف املوضوع 
الذي كانت اللجنة تتفحصه وهو 

العقاقري غري املشروعة«.
قالت  نيويورك  من  ومتحدثة 
بيشوب  جولي  اخلارجية  وزيرة 
شك  يوجد  ال  انه  االربعاء  يوم 
ان القضية ستطغى على جدول 

يستأنف  عندما  الربملان  اعمال 
انعقاده يوم االثنني )11آبغد(.

 )Today( وصرحت لربنامج توداي
التلفزيونية  القناة  تبثه  الذي 
حزب  أن  »أفهم  التاسعة 
استغالل  إىل  سيسعى  العمال 
على  االسئلة  لعرقلة وقت  هذا 
من  متأكدة  وأنا  املثال،  سبيل 
تأخذ  رئيسة اجمللس سوف  ان 
االعتبار ألنها حترتم  ذلك بعني 

منصبها« .
واضافت »لكنين أعتقد أنه من 
املهم ان دائرة املالية ستكون 

قادرة على إجراء حتقيق«.
بدوره دعا زعيم املعارضة بيل 
للتصرف  ابوت  السيد  شورتن 
واحالل نائب االئتالف املخضرم  
السيدة  حمل  سكوت  بروس 

بيشوب يف رئاسة اجمللس.
وقال السيد شورتن »ببساطة، 
يتصرف.  أن  ابوت  السيد  على 
أن  بيشوب  برونوين  على 

تذهب«.
واضاف »اعتقد انه حان الوقت 
وضع  يف  االئتالف  لينظر  رمبا 
شخص  معقولية،  أكثر  وجه 
رئيس  مركز  استقاللية  حيرتم 
من  نتمكن  حتى  اجمللس، 
الدميقراطية  معايري  احلفاظ على 

الربملانية يف هذا البلد.«
يف  النافذة  الشخصية  ان  غري 
حزب العمال النائب طوني بورك 
قال لوسائل اعالم فريفاكس   انه 
الوزراء  رئيس  يقيل  ان  يتوقع 

رئيسة اجمللس قبل ذلك.

»البيشوبتان« جولي وبرانوين

ابوت  طوني  الوزراء  رئيس  رد 
بشأن  املعارضة  شكوك  على 
اليت  احلرة  التجارة  اتفاقية 
وقعت عليها حكومته مع الصني 
قائال انها تتفق مع أفضل افكار 
السابقني  العمال  حزب  رؤساء 
بوب  اىل   وايتالم  غوف  من 
هوك وبول كيتنغ، وأنه ال ميكن 
ألن  حال  أي  على  عنها  الرتاجع 

»االتفاق هو اتفاق«.
ففي خطاب رئيسي لرجال اعمال 
صينيني كبار يف سيدني امس 
السيد  فند  اخلميس،  االول 
والفوائد   الصفقة  مزايا  ابوت 
اجلمة اليت جتنيها منها اسرتاليا 
القى  وقد  عدة.  جماالت  يف 
حزب  من  انتقادات  االتفاق 
ما  لتضمنه  والنقابات  العمال 
يقولون انها متطلبات غري مالئمة  
لتوظيف  الصينية  للمشاريع 
اسرتاليني، واحلفاظ على معايري 
استخدام  من خالل  عالية  سالمة 
جماالت  يف  املؤهلني  املوظفني 

مثل الكهرباء.
خطابه  يف  ابوت  السيد  وقال  
مع  احلرة  التجارة  اتفاقية  »ان 
حنو  أسرتاليا  ستغري  الصني 
حنو  الصني  ستغري  األفضل.. 
تغري  سوف  أنها  كما  األفضل، 

منطقتنا حنو األفضل«.
واضاف »سيؤمن االتفاق فرص 
العمل يف املستقبل ألجيال من 

االسرتاليني.«
املتلفزة  احلملة  على  وردا 
لنقابات البناء والغابات والتعدين 
ينوي  »أجانب«،  ضد  والطاقة 
خطاب  استخدام  ابوت  السيد 
ومساعي  بتقاليد  فيه  يستشهد 
اإلصالح لقادة عماليني سابقني 
يف طليعتهم غوف ويتالم وبوب 

هوك وبول كيتنغ، داعما كالمه 
يف  اقتصاديني  خلرباء  باقوال 
الوزيرين  مثل  األخرية  السنوات 
يف حكومات رود-غيالرد سيمون 

كرين ومارتن فريغسون.
)االتفاق(  »انه  يقول  واضاف 
ألعمالنا  لبلدنا،  جدا  مهم 
التضحية  من  بد  ال  وألطفالنا، 
املعادية  السياسة  مذبح  على 

لألجانب على املدى القصري«.
لن  االئتالف  »ان  يقول  وتابع 
أن  وآمل  ذلك   من  جزءا  يكون 
مع  الغزل  من  خصومنا  ينتهي 

افكار وخماوف املاضي.
بكالم  ابوت  السيد  واستشهد 
سيمون  السابق  التجارة  لوزير 
كرين قال فيه: التجارة العاملية 
هي املضاِعف للنمو االقتصادي. 
عن  يبحثون  الناس  كان  إذا 
الدخل،  وزيادة  العمل  فرص 
يف  هو  ذلك  إىل  فالطريق 

االنفتاح التجاري«.
ووزير  ابوت  السيد  دافع  وقد 
التجارة أندرو روب بشراسة يف 
األيام األخرية عن اتفاقية التجارة 
احلرة  بني الصني واسرتاليا بعد 
العمال  حلزب  الوطين  املؤمتر 
احلكومة  على  يضغط  الذي 
جوانب  على  التفاوض  إلعادة 
من االتفاق من أجل تدعيم محاية 

فرص العمل األسرتالية.
أيضا  العمال  حزب  تعهد  كما 
خمططة  مراجعة  استخدام 
إلعادة  تسعى  عامني  ملدة 
العمالة  جوانب  على  التفاوض 
مما  احلرة،  التجارة  اتفاقية  يف 
إىل  الصينيني  املسؤولني  دفع 
سيستغلونها   بأنهم  التلويح 
فرصة إلعادة فتح جوانب أخرى 

ايضا.

ابوت يدافع عن اتفاق التجارة احلرة مع الصني
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أخريا  بيشوب  برونوين  اعتذرت 
من الناخبني لتكبيدهم فاتورة بـ 
5000 دوالر على خلفية قيامها 
طائرة  منت  على  خاصة  برحلة 
سوف  انها  وقالت  هليكوبرت 
اليت  املستحقات  مجيع  تسدد 
الناخبني  حساب  على  انفقتها 
حلضور  حفالت زفاف زميلتيها 
ولكنها ما زالت متمسكة برفض 
رئاسة  منصب  من  االستقالة 

اجمللس.
يف  بيشوب  السيدة  وقالت 
ألن  البارز  االعالمي  مع  مقابلة 
جونز عرب اثري راديو 2GB »لقد 
الشعب  يقوله  ما  اىل  أستمعت 
االسرتالي ... ال يوجد عذر ملا 
سوف  املروحية..  مع  فعلته 
املتعلقة  النفقات  مجيع  اسدد 
حبفالت الزفاف مع ان ذلك من 
الناحية الفنية ال يبدو صحيحا« 

برونوين  تعرضت  وكانت 
بيشوب لضغوط لتشرح بالكامل 
اي »مهمة رمسية« كانت تقوم 
حساب  على  حضرت  عندما  بها 
زفاف  حفل  الضرائب  دافعي 
السابقة صويف مريابيال  النائبة 
زميلتها، عضو  ان سألت  بعد  
النواب  جملس  رئيسة  اللجنة، 
حول اسباب السفر، مضيفة انه 
مل يكن هناك أي قرار من قبل 
حلضور  الرئيسة  يفوض  اللجنة 

.Albury اي اجتماعات يف
اعالم  وسائل  وكشفت 
ان  املاضي  فريفاكس   االسبوع 
حتت  وهي  اجمللس،  رئيسة 
 600 استخدمت   »االختبار«، 
دوالر يف رحلة ذهابا وايابا اىل 
الذي  نفسه  اليوم  يف  ألبوري 
زميلتها،  تزامن مع حفل زفاف 

النائبة صويف مريابيال.
الوزراء  الرغم من رئيس  وعلى 
سدد  قد  كان  ابوت  طوني 
دوالر  ألف  من  أكثر  قبل  من 
الزفاف  مستحقات حلضور حفل 
نفسه، فان السيدة بيشوب ما 
زالت حتى اآلن ترفض تسديد 

املال.
وبدال من ذلك ما زالت السيدة 
موقع  ببيان  متمسكة  بيشوب 
مهام  يف  البوري  زارت  بانها 
توازن  لبحث  وحتديدا  رمسية، 
اللجنة  قبل  من  احلياتي  العمل 
ترأسها  كانت  اليت  الربملانية 

آنذاك.

بعد ثالثة اسابيع من االنتقادات

برونوين بيشوب تعتذر من 
الناخبني وتتعهد بتسديد املبلغ

اللجنة  يف  سابقة  عضوة  لكن 
أنه مل يكن لدى السيدة  تقول 
بيشوب أي سبب رمسي للسفر 

إىل البوري.
جورج  جيين  السيدة  قالت  فقد 
يف  السابقة  العمالية  النائبة 
اللجنة الدائمة لألسرة واخلدمات 
اإلنسانية يف عام 2006 انه »مل 
يفوض  للجنة  قرار  هناك  يكن 
يف  اجتماعات  حلضور  الرئيسة 

البوري«.
مهمة  يف  كانت  »لو  واضافت 
مت  لكان  للجنة  رمسية  عمل 

تسجيلها. أنا مندهشة«.
وقد أظهرت هذه الوثائق، اليت 
حرية  قوانني  مبوجب  نشرت 
املعلومات، ان السيدة بيشوب 
البوري يف 04:45  وصلت اىل 

من بعد يوم اجلمعة.
تقول  جورج  السيدة  واضافت 
منظمة  مع  التقت  كانت  »إذا 
لكانت يف ساعات عمل،  فانها 
طارت  الذي  الشخص  هو  فمن 

للقائه«.
يف  بيشوب  السيدة  وكانت 
ساعة  حوالي   -Wangaratta
التالي  اليوم  يف   - بالسيارة 
حلفل زفاف صويف مريابيال، ثم 
سيدني،  يف  أخرى  مرة  عادت 
 170 طلبت  انها  زعم  حيث 
سيارة  لركوب  اضافيا  دوالرا 
أجرة، حواىل الساعة  3:00 من 

بعد ظهر يوم االحد.
الذين  هم  من  هو  السؤال 
النواب  جملس  رئيسة  التقتهم 
ترفض  وملاذا  البوري  يف 
اإلجابة على الرغم من الضغوط 

املتزايدة.
يف  صدر  نهائي  لتقرير  وفقا 
كانون 2006، مل تعقدت اللجنة 
خارج  عامة  استماع  جلسات  أي 

العواصم.
ورفض السيد ابوت الدفاع عن 
حول  سئل  عندما  بيشوب  رحلة 

ذلك يوم االثنني.
عام  يف  ابوت  السيد  وكان 
على  للحصول  سعى  قد   2013
من  أكثر  سداده  قبل  نصيحة 
1100 دوالر يف تكاليف السفر 
عرس  حلضور  السفر  وبدل 

النائبة مريابيال.
نواب  لزمالئه  حتذيرا  أصدر  ثم 
اي  وسداد  به  لالقتداء  األحرار 

نفقات مشكوك فيها.
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رئيس  العمال  حزب  وصف 
الوزراء طوني أبوت بأنه القائد 
تاريخ  يف  علميا«  »االدنى 
زعم  أن  بعد  احلديث  أسرتاليا 
االخري ان هدف الطاقة املتجددة 
يكلف  العمال  حلزب  الطموح 

املستهلكني 60 مليار دوالر.
قال  قد  ابوت  السيد  وكان 
بتأمني  العمال  حزب  تعهد  ان 
الطاقة  من  البالد  حاجة  نصف 
من مصادر متجددة حبلول عام 
2030 - وهو موقف دعمه املؤمتر 
العمال يف عطلة  الوطين حلزب 
هو   - املاضي  األسبوع  نهاية 
»ضربة  ويشكل  حقا«  »غريب 
كبرية للمستهلكني والوظائف«.
»إن ذلك   الوزراء  رئيس  وقال 
يعين فاتورة ضخمة، رمبا  تصل 
أكثر،  أو  دوالر  مليار   60 اىل 
قبل  من  كلفتها  وسُتدفع 

املستهلكني يف أسرتاليا« .
وقت  يف  سؤال  على  وردا 
اعالم  وسائل  قبل  من  الحق 
مصدر  حول  فريفاكس 
باسم  متحدث  اجاب  املعلومات 
السيد ابوت ان هذا الرقم جرى 
يف  نشر  تقرير  من  استقاؤه 
صحيفة  »االسرتاليان« األسبوع 

املاضي.
او  مقال  عن  الرقم  هذا  ونقل 
هايسلوب   بول  للسيد  مادة 
التنفيذي   الرئيس   Hyslop
الذي   ،ACIL Allen ملؤسسة 
احلكومية  املراجعة  منذجة  نفذ 
األخرية هلدف الطاقة املتجددة.

وكان السيد هايسلوب قد قال 
)للطاقة  العمال  ان هدف حزب 
توليد  خالل  من  املتجددة(، 
الطاقة من الرياح، سيتطلب ما 
يصل إىل 11000 من التوربينات 
اإلضافية ... حيث سيبلغ امجالي 
 65 وحدها  التوربينات  تكاليف 

مليار دوالر«.
ومع ذلك، أشار السيد هايسلوب 
اىل تقدير تكاليف رأس املال، 
املستهلك.  تكاليف  وليس 
الرياح  أيضا اىل طاقة  واستند 
وحدها، مع ان حزب العمال قال 
خالل  من  سيتحقق  هدفه  ان 

جمموعة متنوعة من اآلليات.
العمال  حزب  احلكومة  وانتقدت 

املعارضة تنتقد ابوت وتصفه بـ »غري 
العلمي لزعمه ان سياسة العمال للطاقة 

املتجددة تكلف 60 مليار دوالر

على  النمذجة  عن  االفراج  لعدم 
هدفه للطاقة املتجددة، وطالبت 
بان تعرف بالضبط كيف سيتحقق 

وكم سيكلف.
ويوم االثنني قال السيد ابوت 
ان التزام  حزب العمال »الضخم 
وغري الضروري ملصادر الطاقة 
يؤدي  أن  شأنه  من  املتجددة« 
مزارع  من  هائل  »بناء  إىل 

الرياح«.
بدوره قال زعيم املعارضة بيل 
شورتن ان السيد ابوت »خيتلق 

أرقاما لتخويف الناس«.
أي  لديه  »ليس  قائال  واضاف 
يف  علمية.  معرفة  أو  دليل 
الوزراء  رئيس  انه  الواقع، 
علميا  جهال  االكثر  االسرتالي 
اسرتاليا  مثله  تعرف  مل  الذي 

منذ وقت طويل«.
وتابع يقول »أي شخص يتوقع 
جلده  ابوت  السيد  يغري  ان 
إجراءات  يتخذ  شخصا  ويصبح 
حقيقية بشأن تغري املناخ، وهو 
يف  مشككا  حياته  قضى  الذي 
ذلك ... فهو )الشخص( يفرط 

يف التفاؤل.«
وقال ان السيد ابوت ذكر مرة 
تغري  حول  املستقر  العلم  ان 
وعاد  مطلقة«،  »محاقة  املناخ 
ليقول يف وقت الحق انه يقبل 

بالعلم.
ان  شورتن  السيد  وقال 
الشمسية  الطاقة  تكنولوجيا 
يوم  بعد  يوما  أرخص  تصبح 
والتقدم يف تكنولوجيا البطاريات 
يعد  مل  االسرتاليني  »ان  يعين 
عليهم اخذ األسعار اليت تعطيها 

هلم شركات الكهرباء«.
حقيبة  باسم  املتحدث  وقال 
بتلر  مارك  املعارضة  البيئة يف 
للسيد  التخويفية«  »احلملة  ان 
»مستويات  اىل   وصلت  ابوت 

هستريية من جديد«.
وقال الرئيس التنفيذي جمللس 
ثورنتون  كني  النظيفة  الطاقة 
أنه حبلول عام 2030، سيتضمن 
جمموعة  للطاقة  أسرتاليا  نظام 
من تكنولوجيات الطاقة، مبا يف 
ذلك الرياح، والطاقة الشمسية 
واالمواج  واسع،  نطاق  على 

والطاقة احليوية.

من اليسار برانوين بيشوب والعروس صويف مريابيال ويبدو السيد ابوت
حزب  غرفة  يف  حمافظون  وجد 
االحرار ان قرار املؤمتر الوطين 
النواب  بإعطاء  العمال  حلزب 
مشروع  على  التصويت  حرية 
اجلنس ملا  مثليي  زواج  قانون 
تبقى من هذه الفرتة الربملانية 
طوني  يعطي  املقبلة  والفرتة 
بأي  القيام  لعدم  تربيرا  ابوت 

شيء .
جناح  يف  احرار  نواب  ويقول 
اليمني ان سياسة حزب العمال 
بتصويت  لنوابه  بالسماح 
يف  احلر  التصويت  او  الضمري 
اجلنس  مثليي  زواج  مسألة 
»مثري   ،2019 عام  حتى  فقط 
التقيد  والزامهم  للسخرية« 
التاريخ،  بعد هذا  احلزب  بقرار 
الغطاء  ابوت  السيد  أعطى  قد 
حرية  ترك  لعدم  حيتاجه  الذي 

التصويت لنواب حزبه.
االحرار،   نواب  احد  وتساءل 
رفض الكشف عن امسه، »ملاذا 

سيتم الزامنا؟«.
ويلتزم نواب االحرار يف الوقت 
أي  مبعارضة  وظيفيا  احلاضر 
تغيري يف قانون الزواج، الذي 
مت تعديله من قبل حكومة هوارد 
بوضع تعريف حمدد للزواج بني 
رجل وامرأة واستبعاد اي زواج 

آخر.
خيرق  التقنية،  الناحية  من 
االمامية  املقاعد  نواب  فقط 
احلزب  يف   frontbenchers
لدعم  انشقوا  إذا  القواعد 
يف  اإلصالح  قانون  مشروع 

الربملان. 
يف  اخللفية  املقاعد  نواب  اما 
احلزب فيمكنهم التصويت كما 
احلالة،  مثل هذه  يشاؤون يف 
ولكن يف حالة عدم وجود إذن 
فإن  حبرية،  للتصويت  خاص 
التقدم  بشأن  يقلقون  العديد 
سياسة  عارضوا  إذا  الوظيفي 

رئيس الوزراء.
ابوت  السيد  وعد  حني  ويف 
أن   2013 عام  االنتخابات  قبل 
مسألة تصويت الضمري أو غري 
غرفة  قبل  من  ستتقرر  ذلك 
غري  باحلكم،  الفوز  بعد  احلزب 
ان رئيس الوزراء مل  يظهر أي 
رغبة يف اثارة هذه املسألة يف 

غرفة احلزب منذ ذلك احلني.
مشروع  ان  من  الرغم  وعلى 
 private( قانون تصويت الضمري
سيوضع  الذي   )member’s bill

غضون  يف  اجمللس  امام 

زواج مثليي اجلنس: احتمال استدارة 
موقف حزب العمال من االصالح

كبار  من  اثنني  برعاية  أسابيع 
 Entsch نواب االحرار هما، وارن
 .Gambaro غامبارو  وترييزا 
فليس من الواضح أن مشروع 
القانون سيمنح الوقت للنقاش 
وبعد ذلك التصويت النهائي .

مبن   - اإلصالح  دعاة  ويريد 
ال  الذين  احلكومة  وزراء  فيهم 
بد هلم من دعم القائد )ابوت( 
إال إذا منحوا حرية التصويت - 
Entsch- قانون  مشروع  تقديم 

Gambaro اىل اجمللس.

انه  يقولون  معارضني  لكن 
القانون  هذا  يعامل  أن  ينبغي 
لتصويت  اخر  قانون  اي  مثل 
قابل  لغري  جيعله  مما  الضمري، 

للتصويت.
اخلدمات  وزير  انتقد  وقد 
الواسع  النفوذ  ذو  االجتماعية 
حزب  موقف  موريسون  سكوت 
العمال واصفا اياه بـ »اهلجني«، 
وقال لراديو فريفاكس »عليك 

إما تصويت الضمري أو ال«.
وقال احراري آخر أن السيد ابوت 
سيقاوم التغيري ما يف وسعه، 
متوقعا ان ال تكون هناك حاجة 
لذلك قبل االنتخابات، حتى لو 

كان ذلك بعد عام.
ومع ذلك، قال آخرون ان موقف 
حزب العمال مل يغري أي شيء 

بالنسبة حلزب االحرار.
ان  الرأي  استطالعات  وتظهر 
أجل  من  العام  الرأي  تأييد 
بعد  يتزايد،  املساواة  حتقيق 
ان صوت 62 املائة ب »نعم« 
على  سؤال  على  استفتاء  يف 
زواج مثليي اجلنس يف ايرلندة 
الكاثوليكية احملافظة يف شهر 

ايار املاضي.
هذا  أيضا،  أخرى  دول  وتتجه 
االجتاه مع حتديد احملكمة العليا 
مؤخرا  املتحدة  الواليات  يف 
مثليي  زواج  يف  املساواة 
اجلنس كحق دستوري يف كل 

والية أمريكية.
ففي مؤمتر حزب العمال، جادل 
لالستمرار  بقوة  السيد شورتن 
ُيعرف  ما  او  التصويت  حبرية 
أن  مدركا  الضمري  بتصويت 
بعض نواب الكاثوليك واالديان  
األخرى يشعرون أن ال ميكنهم 
مت  ولكنه  التغيري.  دعم  أبدا 
مع  وسط  حل  اىل  التوصل 
اجلناح اليساري قضى بالزامية 
عام  حتى  احلزب  بقرار  التقيد 

.2019

بيني وونغسكوت موريسون
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الدليل التجاري

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:
87648186

Sim Card

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

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

باريس،  لويس  سانت  وبرينسيب،  تومي  ساو  ليسوتو،  مملكة 
فانواتو، غرينادا... هذه بعض »الدول« اليت جتد من حيرص على 
من  أسوأ:  أيهما  حتديد  يصعب  لبنان.  يف  فخريًا،  ولو  متثيلها، 
أم  لـ«بريستيجه«،  تعزيزًا  فخرية  قنصلية  على  للحصول  يسعى 
من يبدون احرتامًا إضافيًا ألحدهم مبجرد أن يقدم نفسه كقنصل؟ 
قائمة أعضاء السلك القنصلي الفخري يف لبنان تبني بعض العقد 

املخفية خلف أبواب صالون الشرف ولوحات السيارات واأللقاب.
تشعر بأنك أهم من غريك؟ تود أن جتلس يف الصفوف األمامية 
املطارات؟  يف  الشرف  صاالت  لك  ُتفتح  بأن  حتلم  لالحتفاالت؟ 
يعنيك تزيني سيارتك بنمرة مميزة؟ تشعر بأن اآلخرين ال حيرتمونك 

لشخصك مبا فيه الكفاية؟ حسنًا؛ احلل سهل: تدّبر قنصلية!
هذا اإلعالن مل ينشر بعد يف »الوسيط« أو »اهلدف« أو غريهما، 
إال أن صالونات السياسيني ورجال األعمال تضج به منذ سنوات، 

ومثة مساسرة معتمدون هلذا الغرض.
»حتقيق نفسك« يتأمن عرب أربع خطوات: أواًل، إجياد جزيرة مستقلة 
وراء أحد احمليطات رمبا مل يسمع بها أحد. ثانيًا، اكتشاف الوسيلة 
األنسب للوصول إىل ملكها: أملاسة نادرة أو ساعة »رولكس« أو 
وزارة  مع  وجهك  تبييض  ثالثًا،  الدوالرات سنويًا.  آالف  عشرات 
الدولة  ترشيح  على  املوافقة  لضمان  األمنية  واألجهزة  اخلارجية 
وشراء  للقنصلية  منزلك  يف  غرفة  ختصيص  رابعًا،  لك.  املعنية 
سيارة تليق بـ«النمرة« البيضاء وبذلة رمسية وحذاء أبيض وجوارب 
رمادية وساعة مع سلسلة تعلق باخلصر... لتجد نفسك قنصاًل يف 

بلد حيب القناصل والسفراء إىل حد الثمالة.
قناصل  أما   ،44 العامل  حول  الفخريني  لبنان  قناصل  عدد  يبلغ 
الدول األجنبية الفخريون يف لبنان فعددهم 102 أثبتوا أنفسهم يف 
جماالت خمتلفة لدى هذه الدول فكافأتهم بتعيينهم قناصل فخريني 
يف بلدهم. وبعيدًا عن الوجاهة، فإن يف وسع القناصل الفخريني 
لعب دور يف إنعاش اقتصاد بلدهم األم، لبنان، عرب تطوير عالقات 
لبنان بالبلدان اليت انتدبتهم لـ«متثيلها«، وتوفري فرص استثمارية 
ما  وهو  جديدة،  سياحية  وجهات  تسويق  أو  السياح  واستقطاب 

وطـن الـقناصل أنا هنا!
غسان سعود

يقوم به بعض اجلّديني منهم. إال 
أن كثريين يكتفون من املنصب 
سبيل  على  بـ«الربيستيج«. 
القنصلي  السلك  عميد  املثال، 
ومؤسسه جوزف حبيس، القنصل 
يكاد  الذي  لسنغافورة،  العام 
يدخل موسوعة »غينيس« حلفاظه 
السنوات،  هذه  كل  موقعه  على 
تطوير  العمادة عن  شغلته هموم 
عالقات لبنان بسنغافورة، الدولة 
حبسب  العامل  يف  فسادًا  األقل 
ورابع  الدولية  الشفافية  منظمة 
أهم مركز مالي عاملي. عقد هذا 
البلد اتفاقيات جتارة حرة مع عدد 

الدول  بغالبية  مرورًا  اهلند،  إىل  نيوزيلندا  من  البلدان  من  هائل 
العربية... إال لبنان.

عدد قناصل لبنان الفخريني
يف العامل 44 وقناصل الدول األجنبية الفخريون يف لبنان 102

أما صاحب معهد ATC ابراهيم حداد، رئيس بلدية غزير يف اآلن 
نفسه، فقد كان نشاطه األبرز كقنصل فخري ملوزمبيق يف السنوات 
اخلمس املاضية ختريج دفعة من طالب معهده )!(، كما ورد يف 
فيفيان  البريو  لقنصل  األبرز  النشاط  القنصلي«.  »السلك  جملة 
مّشاقة كان استرياد نبيذ من البريو ملزامحة النبيذ اللبناني، فيما 
لبنان وفنلندا.  للقنصل ظافر شاوي سعيه لتوطيد عالقة  ُيسّجل 
كيف؟ عرب مرافقة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إىل بعبدا حني 
مثل   )!( اليونيفيل  ضمن  العاملة  بالده  قوات  لتفقد  لبنان  زار 
»نشاطات  زاوية  عليه يف  االطالع  »األنشطة« كثري، وميكن  هذه 
القناصل« يف اجمللة، حيث يكفي أن ينتخب أحدهم رئيسًا جلمعية 
األحيان،  بعض  الزاوية. ويف  هذه  لتسجل يف  ينظم قصيدة  أو 
يكاد يتحول العمل القنصلي الفخري اىل »شغلة عائلية«، كما يف 
يشغل شقيقه  الذي  عيسى  الفخري شادي  فييتنام  قنصل  حالة 
زياد منصب قنصل البوسنة الفخري، فيما يشغل والدهما جوزف 

منصب القنصل الفخري لتيمور الشرقية.
اجلولة على أعضاء السلك القنصلي تكاد تتطلب مؤازرة »ناشونال 
جيوغرافيك«. يف مار روكز ــــ الدكوانة مثة الفتة تفيد بوجود مقر 
لقنصلية أرخبيل سيشل )القنصل أمني جنار( الذي تبلغ مساحته 
ومبا  ألفًا.   80 الـ  سكانه  عدد  يتجاوز  وال  مربعًا  كيلومرتًا   455
الرتشح  األجنبية من  الدول  اللبنانية ال متنع قناصل  القوانني  أن 
طرابلسي  عدنان  السابق  »األحباش«  نائب  فإن  االنتخابات،  إىل 
كان وال يزال قنصل الصومال، فيما املرشح إىل االنتخابات يف 

معظم القناصل 
يسعون وراء 

الوجاهة واللقب 
ويغفلون عما 

يمكن القيام به 
لتعزيز عالقات 
لبنان بالخارج
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املنت الشمالي نصري حلود هو قنصل مملكة سوازيالند اليت يظنها 
كثريون »سويزرلند« )أو سويسرا( حني يعّرف عنها. وسوازيالند 
دولة أفريقية ال يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة، ثلثهم تقريبًا، 
حبسب منظمة الصحة العاملية، مصابون مبرض اإليدز. كما يعاني 
شك  وال  لألدوية.  املقاوم  السل  لداء  هائل  انتشار  من  البلد 
الثاني«  »بلده  أهل  مع  التواصل  عانى صعوبة يف  حلود  أن  يف 
قنصل  هو  بيضون  سامل  فقط.  السسواتي  لغة  يتحدثون  الذين 
موريشيوس، وهي جزيرة بركانية يف وسط احمليط اهلندي، تنتج 
وتصدر السكر حصرًا، وال أحد يعلم كيف وصل إليها أو فاز بشرف 
رائع  بركاني  أرخبيل  وهو  فانواتو،  قنصل  خملوف  عزام  متثيلها. 
ألفًا   250 حنو  سكانه  عدد  يبلغ  اهلادئ،  احمليط  جنوب  يقع  آخر 
يعتاشون من صيد السمك، ويسكنون يف منازل صغرية مصنوعة 
من اخليزران وأوراق النخيل. جارتها املعروفة جبزر سليمان، يبلغ 
عدد سكانها حنو 500 ألف وترأسها امللكة إليزابيث الثانية، انتدبت 
رجل األعمال جيلبار خوري لتمثيلها يف لبنان. فيما انتدبت جزيرة 
الرأس األخضر املستقلة اليت كانت مركزًا لتجارة الرقيق السيدة 
لينا طايع لتمثيلها. رمزي حيدر هو القنصل الفخري لساو تومي 
وبرينسيب، وهما جزيرتان يف خليج غينيا تبلغ مساحتهما املشرتكة 
فهو  شحادة  عمر  أما  ألف.  مئيت  حنو  سكانهما  وعدد  كلم،  ألف 
القنصل الفخري لغرينادا املقابلة لساحل فنزويال، واليت ال يتجاوز 

عدد سكانها مئة ألف نسمة ومساحتها 344 كيلومرتًا مربعًا.
يتهم كثريون القناصل بـ«شراء« مواقعهم لالستفادة من احلقيبة 
الدبلوماسية يف تهريب األموال واملمنوعات من بلد إىل آخر. إال 
غري  وحقائبه  الفخري  القنصل  بأن  جتزم  العام  األمن  مصادر  أن 
معفيني من التفتيش على املعابر احلدودية، شأنهم شأن غريهم 
من الركاب. إذ ال يستثنى من التفتيش، وفق القوانني، غري حقيبة 

يد السفراء املعتمدين رمسيًا.
دولة  يف  تعّينه  اليت  الدولة  لدى  ساميًا  موظفًا  القنصل  ويعّد 
أخرى ليخدم جاليتها هناك، وتوثيق العالقات بينها وبني الدولة 
اللبنانية. لكن يف ظل الفقر املدقع لبعض الدول، كما يف حال 
ـــ هضبة يف جنوب أفريقيا يعيش  مملكة ليسوتو، مثاًل، وهي دولةـ 
سكانها الـ 2,2 مليون مجيعًا على خط الفقر، يندر أن تكون ملثل 
هذه الدول جاليات يف لبنان أو إفادة من توثيق العالقات معها. 
»سعادة  ولقب  الوجاهة  إال  القنصلي  العمل  من  يبقى  ال  عندها 
القنصل« وزيارة القصر اجلمهوري مرة سنويًا وحفاوة االستقبال 

يف الصالونات.
بهذا  املهتمني  أكثر  أن  يتضح  القناصل،  قائمة  اىل  وبالنظر 
إىل  الدائم  املرشح  عائلة  األعمال.  رجال  هم  الـ«بريستيج« 
مهتمة  الشمالي سركيس سركيس  املنت  النيابية يف  االنتخابات 
هو  سركيس  إيلي  شقيقه  فخرية.  قنصلية  على  باحلصول  دومًا 
وليم  بريطانيا  قنصل  األيام.  هذه  لبيالروسيا  الفخري  القنصل 
زرد أبو جودة وهب السفارة الربيطانية مقرها قبل احلصول على 

الجولة على أعضاء السلك القنصلي تكاد تتطلب مؤازرة »ناشونال جيوغرافيك« )مروان طحطح(

القنصلية. قنصل روسيا هو رجل األعمال جاك صراف.
عهد بارودي هو قنصل مالي. قنصل جزر القمر الفخري علي كزما 

شريك يف مشروع »كيدز موندو«.
قنصل سلوفانيا الفخري رميون اهلاشم أضاف املنصب اىل قائمة 
الوقف  ووكيل  البابوية  السفارة  حمامي  فهو  الكثرية،  مناصبه 

الكنسي يف أكثر من منطقة وحمام يف احملكمة الروحية.
الذي  دودو  الشيخ  هو  العبد  دونالد  الفخري  سرياليون  قنصل 
يتطلع إىل مزامحة رئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنية على 

الزعامة الزغرتاوية.
وليد عساف هو رئيس جملس  »الشيخ«  الفخري  قنصل فنزويال 
إدارة نادي الصفاء السابق ورئيس جملس إدارة شركة »بيبسي 

كوال« يف لبنان.
رجل  زوجة  شقيقة  هي  مششوم  فاديا  للنيجر  الفخري  القنصل 
جلزيرة  الفخري  القنصل  هو  واألخري  الشاغوري،  جيلبري  األعمال 
»سانت لويس باريس«، يف العاصمة الفرنسية، وهي حي أشبه 
مربعًا وعدد سكانها  تبلغ مساحتها 617 كيلومرتًا  جبزيرة صغرية 
مقاهي  يدير  غرّيب  مارك  الفخري  ألبانيا  قنصل  ألفًا.   170 حنو 

»باسكوتشي«.
قنصل مونتينيغرو الفخري مروان كّبة هو مدير »لينيا فردي«.

قنصل بوتسوانا سامر رزق شريك السيدة سهام جربان تويين يف 
إدارة مطعم وملهى كابيتول الليلي.

قنصل بنني الفخري آرا فانليان أحد األشقاء الثالثة املالكني لشبكة 
فانليان للمفروشات.

بلديات  احتاد  رئيس  شقيق  هو  مرتينوس  يوسف  قنصل صربيا 
جبيل فادي مرتينوس.

قنصل أفريقيا الوسطى الفخري كميل فنيانوس زوج السيدة رجيينا 
.savoir vivre فنيانوس املتخصصة كسروانيًا يف دروس الـ

للخارجية  العام  املدير  غازي عساكر شقيق  الفخري  قنصل تشاد 
باإلنابة شربل عساكر.

قنصل هنغاريا الفخري عادل قصار شقيق الوزير السابق عدنان 
قصار.

الوزارية  للتشكيالت  مرشح  خوري  وليد  الفخري  بوليفيا  قنصل 
يقوده  أن  ميكن  ما  وكل  والنقابية  والبلدية  النيابية  واالنتخابات 

إىل منصب ما.
قنصل الرأس األخضر الفخري لينا طايع ابنة مدير شركة »يونايتد« 
والزراعة حممد  والصناعة  التجارة  غرف  احتاد  طايع.رئيس  جوزف 

شقري هو القنصل الفخري جلمهورية فيجي. 
قنصل منغوليا الفخري حممد عيتاني كان سكرتري احملافظ أنطون 

سليمان الذي متر به كل املعامالت من دون استثناء.
عقيقي  أنطوان  ماالوي  قنصل  فهو  األشهر  الفخري  القنصل  أما 
بوابة  اللبناني من  التاريخ  الراغبني يف دخول  املثال األعلى لكل 

االجتماعيات والزجل!
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مقاالت وتحقيقات

مل يكن القرار الرتكي القاضي باالنقالب على 
تنظيم »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام«-
»غّض  سياسة  من  سنوات  بعد  «داعش«، 
الطرف« اليت كانت تتبعها أنقره جتاهه، مفاجئًا 

من حيث املبدأ.
غري أن املالبسات اليت أحاطت باختاذ القرار، 
من حيث األسلوب والتوقيت، كانت غري متوقعة 
بهذا الشكل. وبرغم أن الشريط احلدودي بني 
سوريا وتركيا سيكون امليدان الرئيسي الذي 
الرتكي،  االنقالب  هذا  تداعيات  أهم  سيشهد 
إال أن هذه التداعيات قد متتد أبعد من ذلك، ال 
سيما أن آليات تنفيذ القرار، اليت من شأنها 
التأثري على مدى امتداد تداعياته، ما تزال غري 
واضحة، فهل ستكتفي أنقرة بالقصف اجلوي 

أم ستلجأ إىل التدخل الربي؟
إمكانية  مسبقًا  استشعر  »داعش«  أن  ويبدو 
وما  الرتكي ضده.  االنقالب  هذا  مثل  حدوث 
يدل على ذلك أنه أصدر منذ حوالي ثالثة أسابيع 
الرتكية  باللغة  ناطقة  جملة  من  األول  العدد 
استهلها  »قسطنطينية«،  اسم  عليها  أطلق 
»حكومة  بأنها  الرتكية  احلكومة  مبقالة وصفت 
متداواًل  كان  التوصيف  هذا  ومثل  طاغوتية«. 
من قبل يف أوساط التنظيم، وهو ليس جديدًا، 
غري أن إخراجه من الكواليس ونشره علنا هو 

اجلديد الذي ينبغي التوقف عنده.
ومع األخذ باالعتبار أن إصدار جملة حيتاج على 
األقل إىل أسابيع من العمل والتحضريات، ميكن 
كانت  اإلسالمية«  »الدولة  قيادة  إن  القول 
ويف  خلت.  أشهر  منذ  الرتكية  اخلطوة  تتوقع 
هذا السياق أّكد، لـ »السفري«، مصدر مقرب 
»إصدار  أن  منبج،  مدينة  يف  »داعش«  من 
توجيه  وهو  إعالميا،  منه  اهلدف  كان  اجمللة 
رسالة إىل تركيا مفادها أن الدولة اإلسالمية 
الوضع  يراقب  وانه  االحتماالت،  لكل  مستعد 
ويعرف ما حيدث«. ومع ذلك مل ينف املصدر 
من  حالة  أحدث  »قد  الرتكي  القرار  يكون  أن 

الصدمة داخل قيادة الدولة اإلسالمية«.
توقعات  أن  إىل  املتوافرة  املعطيات  وتشري 
تشدد  أن  احتمال  حنو  تتجه  كانت  »داعش« 
احلكومة الرتكية إجراءاتها على احلدود، فتعرقل 
بقاع  شتى  من  القادمني  »اجلهاديني«  دخول 
العامل، أو تقوم مبكافحة عمليات التهريب اليت 
كانت تتم طوال األعوام السابقة حتت أنظارها 
على طول الشريط احلدودي، واليت كانت تدر 
على التنظيم ماليني الدوالرات اليت تدخل يف 
متويل عملياته العسكرية داخل سوريا والعراق. 
التنظيم  على  احلرب  إعالن  أنقرة  تقرر  أن  أما 
حتت عنوان »حماربة اإلرهاب« والتهديد بطرده 
من بقية املدن احلدودية اليت ما يزال يسيطر 
عليها وعلى رأسها جرابلس ومنبج، فقد كان 

خارج توقعاته.
أوساط  ضمن  البعض  زال  ما  جهة  فمن 
»داعش« يراهن على أن يكون مشول »حزب 
العمال الكردستاني« واليسار الرتكي باحلرب 
على اإلرهاب اليت أعلنتها أنقرة، مؤشرًا على أن 
االنقالب الرتكي ليس مكتماًل، وأن االنعطافة 
اليت ينطوي عليها القرار ال تستهدف »الدولة 
لرغبة  تغطية  جمرد  تكون  وقد  اإلسالمية«، 
أنقرة بالتخلص من خصومها يف الداخل، لذلك 
يدعو هذا الفريق إىل ضبط النفس وعدم اختاذ 
خطوات تصعيدية يف مواجهة القصف الرتكي 

احملدود ريثما تتضح األمور.
وهو  ثانية،  جهة  من  اآلخر،  البعض  إن  إال 
ويدفع  املنطق  هذا  يرفض  الغالبية،  يشكل 
باجتاه التصعيد ملواجهة املخطط الرتكي اخلطري 
على مستقبل »الدولة« يف الشمال السوري، 
بالردع  أنقرة لن تشعر  أن  منطلقًا من قاعدة 
حتى يصيبها بعض الضرر الذي أصاب غريها. 

تركيا وحربها على األكراد و»داعش«:
النار اإلقليمية تتأجج.. وتطاهلا

عبد اهلل سليمان علي

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 

»داعش« ليس  أن تنظيم  الفريق  ويرى هذا 
لديه ما خيسره، وصواريخ »أردوغان اإلخواني 
السروري« لن تشكل فارقًا بني صواريخ 60 
دولة تنهمر على »الدولة« من كل صوب منذ 
حوالي عشرة أشهر. لذلك يدفع هؤالء باجتاه 
استهداف تركيا يف نقطة الضعف اليت ميكن 
أن تصيبها مبقتل، وهي االقتصاد املبين يف 
إىل  مشريين  السياحة،  على  منه  كبري  جزء 
أمام أول عملية  أن هذا االقتصاد لن يصمد 
السياحية  معامله  أحد  تضرب  »استشهادية« 
يف  تونس  يف  حصل  كما  وذلك  البارزة، 
حزيران املاضي، حيث أّدى استهداف السياح 
شبه  توقف  إىل  املنتجعات  أحد  يف  األجانب 

كامل للسياحة يف هذا البلد.
ما  تفصيلية،  معلومات  أي  غياب  ظل  ويف 
زال الغموض سيد املوقف حول اآلليات اليت 
قرارها  لتنفيذ  الرتكية  احلكومة  إليها  ستلجأ 
الشريط  على  متتد  عازلة«  »منطقة  بإقامة 
احلدودي من مدينة جرابلس حتى مدينة إعزاز، 
فهل ستقتصر  كيلومرتًا.   40 حوالي  وبعرض 
أم  اجلوية  الغارات  على  الرتكية  العمليات 
احلالة  ففي  الربية؟  القوات  إقحام  سيتم 
اجلوي،  القصف  على  االقتصار  أي  األوىل، 
»الدولة اإلسالمية« سيحافظ  تنظيم  أن  يبدو 
على وجوده يف املدن اليت يسيطر عليها يف 
الشريط احلدودي، مع اقتصار عمله على اختاذ 
االحتياطات والتحصينات اليت من شأنها تقليل 

خسائره بسبب الغارات.
التحالف  طائرات  أن  إىل  التجربة  وتشري 
الدولي، على سبيل املثال، مل تنجح يف إخراج 
»داعش« من أي مدينة أو منطقة يسيطر عليها 
ما مل تساعدها قوات برية على األرض. أما يف 
نزول  ألن  خمتلف،  األمر  فإن  الثانية،  احلالة 
أن  يعين  األرض  على  الرتكي  اجليش  قوات 
مواجهة برية ستحدث بني الطرفني وسيسقط 
جراءها قتلى من الطرفني. وبغض النظر عن 
إمكانية حتّمل أنقرة ملثل هذه الثمن الدموي، 
»داعش«  مقاتلي  طرد  سيكون  اهلدف  فإن 
من املدن اليت يتواجد فيها، وأهمها جرابلس 
السيناريو سيشرع  هذا  ومثل  والباب.  ومنبج 
األبواب أمام احتماالت يف غاية اخلطورة. فمن 
جهة سيكون اجلنود األتراك يف حال وصوهلم 
إىل مدينة الباب، على مسافة قريبة من اجليش 
السوري يف حميط مدينة حلب، حيث ال تبعد 
كيلومرتًا.   35 سوى  حلب  عن  الباب  مدينة 
ومن جهة ثانية مثة احتمال بأن يضطر مسلحو 
الرتكي  الربي  اهلجوم  ضغط  حتت  »داعش« 
حنو  واالجتاه  السابقة،  املدن  من  لالنسحاب 
عدد  أن  ومبا  هلم.  بالنسبة  أمانًا  أكثر  مدن 
هؤالء املسلحني يبلغ اآلالف، فإن انتقاهلم إىل 
أي منطقة قد يشكل تهديدًا حقيقيًا هلا نظرًا 

للكتلة القتالية اليت يشكلونها.
إىل  اإلسالم«  »جيش  مسارعة  أن  إال 
»تضامنه  وإعالنه  الرتكي،  بالقرار  الرتحيب 
وجه  الرتكية، يف  للحكومة  الكاملة  ومساندته 
»الفصيلني اإلرهابيني، داعش واليب كي كي 
املتحدث  نشره  بيان  وفق  )الكردستاني(«، 
بامسه إسالم علوش، على حسابه على »تويرت« 
حول  التساؤالت  من  العديد  طرحت  أمس، 
موقف »جيش اإلسالم« وعما إذا كان له دور 
ما ضمن املخطط الرتكي، وسط توقعات بأن 
يكون مثة اتفاق قد تبلور بني تركيا وعلوش 
إبان زيارة األخري إىل أنقرة، حول هذا املخطط 
األرضي  احلليف  يكون  أن  علوش  وقبول 
للطائرات الرتكية، وهو ما من شأنه أن يقي 
تركيا من دفع ضريبة الدم، لكنه يضع العالقة 
بركان  فوهة  على  »داعش«  و  علوش  بني 

متفجر.

سلة  خالل  من  التعيينات  أزمة  حلل  الرتويج 
ال  روكز  شامل  العميد  بوضع  تتعلق  اقرتاحات 
يعين أن احلل قائم، بل يعين أن الوقت يضيق 
أمام العماد ميشال عون الختاذ خيارات تؤدي اىل 

التجاوب مع مطلبه.
على وقع التهديد باستقالة رئيس احلكومة متام 
سالم، وفضائح »سوكلني« وسرقة املال العام، 
تراجع  احلكومية،  اآللية  حول  الداخلية  واخلالفات 
ملف التعيينات االمنية عن صدارة احلدث احمللي، 
من دون أن يقفل، رغم أن مؤّيدي التمديد باتوا 
بّته  انتظار  يف  طوي،  امللف  وكأن  يتحدثون 
نهائيًا، كما حصل مع التمديد للمدير العام لقوى 

االمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
اجلمود يف امللف خرقته زيارة وزير الدفاع مسري 
العماد جان  التقى قائد اجليش  مقبل )كان قد 
قهوجي( لرئيس تكتل التغيري واالصالح العماد 

ميشال عون.
معلومات  بدت  االخرية،  الساعات  تطورات  ومع 
املتابعني عن كثب مللف التعيينات االمنية على 
ثقة بأن التمديد لرئيس االركان اللواء وليد سلمان 
الساعة،  بات حمسومًا. ما هو غري حمسوم حتى 
ــ  الدفاع سيشمل  إذا كان قرار وزير  تأكيد ما 
كما جرى عشية االول من آب قبل عامني ــ قائد 
اجليش، أو أن مقبل ومن خلفه يفّضلون سياسة 

يف جملس الوزراء بناًء على اقرتاح وزير الدفاع 
فوج  قائد  استدعاء  أن  يعين  وهذا  الوطين«. 
لن  االول،  تشرين  بعد  االحتياط،  من  املغاوير 
يكون ذا فائدة يف إطار معركة قيادة اجليش. 
كذلك فإن التمديد له ملدة سنتني كعميد، يعين 
أيضًا أنه لن يستفيد بعد تلك املدة من ترشحه 
لقيادة اجليش، ألنه سيكون استنفد سيّن خدمته 

يف املؤسسة.
فإن  امللف،  هلذا  املتابعني  معلومات  وحبسب 
نهاية  وقبل  اآلن  التعيني  استحقاق  أمام  روكز 
والية خدمته، وإال فإنه لن حيظى مبنصب قيادة 
اجليش. وهذا االمر يدركه عون متامًا، االمر الذي 

يضعه أمام حتّد إضايف لكسب معركة تعيينه.
للبحث  فعليًا  مشاوراته  بدأ  أنه  مقبل  وأوضح 
يف موضوع التمديد. وهو طرح، حبسب مصادر 
اجملتمعني، اقرتاحات مثل ترفيع روكز اىل رتبة 
واقرتح  العسكرية،  خدمته  سيّن  يزيد  ما  لواء، 
إضافة  الضباط،  من  عدد  تسريح  تأجيل  جمددًا 
اىل القانون املتعلق برفع سن الضباط املوجود 

يف جملس النواب.
عن كل هذه االقرتاحات كان جواب عون واحدًا: 
»كل ما يقرتح خمالف للقانون، والقانون املقرتح 
النواب  جملس  وعلى  النواب  جملس  موجود يف 
وعليها  تعيني،  سلطة  واحلكومة  معه،  التعامل 
عون  كرر  للجيش«.  جديدًا  قائدًا  تعني  أن 
حتّمل  احلكومة  وعلى  عنه،  تراجعه  وعدم  موقفه 
مسؤولياتها. وكرر مقبل أنه مع التعيني، واذا مل 

يتم التوافق فسيكون أمام خيار التمديد.
تبقى قضية مديرية املخابرات. فقد سبق ملقبل 
االحتياط، بسبب  أن اقرتح استدعاء فاضل من 
اهمية  اىل  نظرًا  له،  التجديد  يف  أمريكية  رغبة 
ما يرتدد  عدة، حبسب  ملفات  معه يف  التعامل 
يف  مشكلة  مثة  لكن  الدفاع.  وزير  أوساط  يف 
استدعائه، هي يف ما ينقل عن قائد اجليش أنه 
مييل اىل عدم التمديد له، ويفّضل اختيار خليفة 
له. واالسم االكثر ترجيحًا، كما بات معروفًا، هو 

العميد كميل ضاهر.
حتولت  اليت  املخابرات،  مديرية  حول  الكباش 
دون  من  مير  لن  اجليش،  قيادة  عن  دفاع  خط 
من  فاضل  استدعاء  اىل  فاللجوء  ارتدادات. 
يريده  ما  بني  وسط  حل  مبثابة  هو  االحتياط، 
الرئيس  )أو  الدفاع  وزير  يريده  وما  قهوجي 
ضباط  ترشيح  اىل  ميل  من  سليمان(  ميشال 
فكرة  بأن  علمًا  املخابرات،  مدير  ملنصب  آخرين 
مردود  بال  تكون  لن  االحتياط  من  االستدعاء 
داخل املؤسسة العسكرية أيضًا. فاقرتاح التمديد 
السابق الثين عشر ضابطًا موزعني مناصفة بني 
مسيحيني ومسلمني رفضته قيادة اجليش، وأي 
االحتياط،  من  اليوم  ضابطني  الستدعاء  فكرة 
استدعائهما  من  املغزى  عن  تساؤالت  ستثري 
فحسب، علمًا بأن املساعد االول ملدير املخابرات 
عبد الكريم يونس الذي ال يزال منصبه شاغرًا، 
قد يطالب أيضًا باستدعائه، كما هي حال مدير 
بهم  تطالب  أو  شحرور،  علي  اجلنوب  خمابرات 
مرجعيات سياسية أسوة بغريهم من الضباط، من 
دون إهمال احتمال أن يلجأ أي ضابط متضرر اىل 

الطعن يف االستدعاء.

مؤّيدو التمديد: اخليارات تضيق أمــام عون

مقبل: سياسة الخطوة خطوة لنزع فتيل االنفجار مع 
عون )هيثم املوسوي(

هيام القصيفي

اخلطوة خطوة لنزع فتيل 
ألن  عون،  مع  االنفجار 
مزدوج يشمل  قرار  أي 
يف  وسلمان  قهوجي 
االستحقاق  أسبوع 
أخذ  يعين  املقبل، 
من  مزيد  اىل  الوضع 

التأزيم.

ومعلوماتهم  املتابعني  اتصاالت  من  رشح  وما 
أن ال مصلحة يف املواجهة املباشرة، وأن جتزئة 
اخلطوات أعطت حتى اآلن »مفاعيل إجيابية« من 

دون مواجهة داخلية مكلفة.
قرار التمديد لسلمان أتى على وقع تبدل موقف 
يرفض  يكن  مل  الذي  جنبالط  وليد  النائب 
التعيينات االمنية، ال بل سعى اىل معاجلة موضوع 
بري  نبيه  الرئيسني  مع  اتصاالت  عرب  التمديد 
وسعد احلريري، من دون أن تصل اىل نتيجة. 
بالتمديد  للسري  الالزمة  التطمينات  مقبل  أخذ 
لسلمان، ما يرجئ مشكلة التمديد لقائد اجليش 
اىل أيلول املقبل، ويعطي املعرتضني واملؤيدين 
تكون،  قد  االتصاالت،  من  جديدة  جلولة  فرصة 
حبسب املتابعني، ملصلحة التهدئة أكثر مّما هي 

ملصلحة بّت قرار تعيني قائد جديد للجيش.
حتى اآلن، جنح الفريق املؤيد للتمديد يف جتاوز 
قطوع قوى االمن الداخلي، وهو يف طريقه اىل 
مترير التمديد لرئيس االركان. لكن هناك قطبة 
بعد  انتزعها،  أنه  الفريق  هذا  يرى  أيضًا  خمفية 
العميد  االخرية، تتعلق بوضع  مناورات االسابيع 
شامل روكز يف اخلدمة العسكرية، إضافة اىل ما 

يدور من كباش حول مديرية املخابرات.
يقرتب  والتعيينات،  اآللية  معركة  خضم  ففي 
تشرين  يف  العسكرية  خدمته  انتهاء  من  روكز 
االول املقبل. ويف االيام االخرية، رّوجت أوساط 
من  كل  باستدعاء  يقضي  اقرتاحًا  الدفاع  وزير 
روكز ومدير املخابرات العميد إدمون فاضل من 
االحتياط، بعد انتهاء مدة خدمتهما، على أساس 
إبقاء اسم روكز مطروحًا كمرشح لقيادة اجليش، 
التطورات  حّتمت  ما  إذا  لقهوجي،  التمديد  بعد 

السياسية الحقًا مثل هذا االختيار.
كأحد  اخليار  هذا  ملثل  الرتويج  سبب  يعرف  مل 
احللول املقرتحة، علمًا بأن كل من له صلة بوزارة 
الدفاع وقيادة اجليش، من قريب أو بعيد، يعرف 
الدفاع  لقانون  فخالفًا  مستحيل.  االمر  هذا  أن 
الذي مسح عام 1971 بإعادة العماد اسكندر غامن 
التقاعد  على  إحالته  بعد  للجيش  قائدًا  وتعيينه 
الدفاع  قانون  من   19 املادة  تنص   ،1969 عام 
بني  من  اجليش  قائد  »يعني  أن  على  املعدل 
مل  الذين  باالركان  اجملازين  العامني،  الضباط 
يتخذ  مبرسوم  االحتياط  يف  وضعوا  أن  يسبق 

التمديد لرئيس 
األركان اللواء 

وليد سلمان بات 
محسومًا
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مقاالت وتحقيقات

من فظائع احلقبة احلريرية املستمرة حتى اليوم، أن اجلمهور املفرتض 
إىل  خيرج  من  أكثر  هم  آذار،   14 فريق  وناخيب  املستقبل،  لتيار 
الشوارع احتجاجًا على األزمات املعيشية املتفاقمة. وإذا كان صمت 
بقية القواعد الشعبية ال ينّم عن مسؤولية كبرية، إال أن االنتفاضة 
املستمرة هلذا اجلمهور تدعو إىل احلرية يف أمر اجلمهور نفسه. ذلك 
أن يف قضية كقضية النفايات، لن يكون يف اإلمكان وضع أحد يف 
قفص االتهام فيها، سوى اثنني من قادة هذا الفريق: سعد احلريري 

ووليد جنبالط!
البالد  أمور  برتك  تقضي  الطبقة  هذه  مع  السورية  الصفقة  كانت 
االقتصادية واحلياتية لفريق من املتنازعني على املال العام، مقابل 
املسيحيني  من  قبل  ومن  االسرتاتيجية.  السياسة  عن  هؤالء  ختلي 
بالدخول يف جنة احلكم حتت الوصاية السورية، كان قد ضمن مسبقًا 
نصيبه من كعكة الدولة. وحتى عندما حصل االنقالب الكبري يف عام 
2005، حافظ هذا الفريق السياسي على كل نفوذه داخل الدولة، 
وواصل قضم الدولة واملال العام، لكنه صار يف حل من التزامه 
يف  وخصوصًا  أشكاهلا،  بكل  الوطنية  اخليانة  فمارس  السياسي، 

احرتافه التآمر على املقاومة.
من خارج هذه الطبقة، ُأقنع حزب اهلل وتيار املقاومة بأن من األفضل، 
حلماية خياره وبراجمه، غض النظر عن ارتكابات هذه الطبقة مقابل 
بلعهم أللسنتهم احلاقدة على املقاومة. وكانت التسوية ــــ املقايضة 

مع احلريري األب ثم مع احلريري االبن.
وهناك قوى هلا نفوذها، مثل »القوات اللبنانية«، خسرت رهانها 
احلكم،  جنة  من  فطارت  التسعينيات،  بداية  إقليمية  تطورات  على 
وعندما ُأفرج عنها قبل حنو عشر سنوات صارت شريكة يف القرار، مع 
قدر من املنافع اليت تركز على الدخول يف مؤسسات الدولة، وتلقي 
دعم خارجي، وال سيما أن اجلمهور مل ينس ما مجعته قسرًا من أموال 

خالل سنوات احلرب.
أما التيار الوطين احلر، فصوته املرتفع مطالبًا بإصالح جذري وشامل، 
مل يرتافق مع آلية نضالية تبقي حضوره يف الشارع موازيًا حلضوره 
املستجد داخل مؤسسات الدولة. ثم جاءت استحقاقات كبرية لتفرض 
حسابات من النوع الذي جيعل التيار يف موقع غري الراغب يف صدام 
مع اجلميع. علمًا أن ما حيصل أخريًا مع العماد ميشال عون، ال يعين إال 

شيئًا واحدًا: مل يغري هؤالء حرفًا يف نصهم الرافض لعون وتياره.
العامة  احلريات  معركة  انطلقت  احلكم،  إىل  حلود  إميل  جاء  عندما 
على  كلفة  للفساد هلا  التصدي  أن حماولة  وبدا  الطوائف،  وحقوق 
األقل،  على  سنوات  عشر  عشنا  ذلك،  ومع  األهلي،  السلم  صعيد 
الكل  وهدره.  العام  املال  سرقة  حول  اتهامات  تبادل  فيها  نسمع 
يتهم الكل، انطالقًا من كون الكل أخذ حصته من مؤسسات الدولة 

اخلدماتية إىل جانب السلطات.
ويف مراجعة بسيطة ميكن مالحظة اآلتي:

ــــ أواًل: إن اجملالس والصناديق واملؤسسات العامة امللحقة برئاسة 
اليت  نفسها  واإلدارية  السياسية  للسيطرة  تزال ختضع  ال  احلكومة 
كانت حتتها منذ 25 عامًا، وبالتالي إن ختمها بالشمع األمحر اليوم، 
وفتح دفاترها، والعودة باحلسابات واملصاريف واملشاريع والشركات 
العاملة منذ اليوم األول حتى يومنا هذا، سيوفر لنا أجوبة عن حجم اهلدر 
والسرقات. باإلضافة إىل كشف املستور حول التخطيط العشوائي 
والناهبني،  السارقني  هوية  حقيقة  نعرف  وعندها  العلمي.  غري  أو 

ونالحقهم يف الشوارع إن مل يقم قضاء يتوىل أمرهم.
ــــ ثانيًا: إن غالبية ساحقة من الشركات اخلاصة اليت تولت إنشاء 
الدولة بصورة كاملة، وبعضها  عامة، بعضها ملك  مرافق  إدارة  أو 
لقوانني خاصة، هي شركات حصلت على حصتها يف  اآلخر خيضع 
االشغال ربطًا بعالقتها مع الطبقة السياسية. ورجال األعمال يف بلد 
مثل لبنان، يرفعون صوتهم الطائفي واملذهيب وهم يتجهون لفض 
ما  لتحصيل  يذهبون  عندما  طائفة  بال  مجيعًا  جتدهم  ثم  العروض، 
يقولون إنه عائداتهم. وهؤالء ليسوا أنبياء وال أتقياء، وليس حمرمًا 

إخضاعهم لعملية التدقيق نفسها.
يف  والنقدية  املالية  بالسياسات  املتحكمة  املنظومة  إن  ثالثًا:  ــــ 
أو  لبنان، جتمع حتت خيمتها كل القوى اخلاضعة للطبقة السياسية 
حتى لعواصم خارجية، وهي موجودة بأمساء وعناوين واضحة وغري 
أو بعض  لبنان،  للتشكيك، وتكفي نشرة واحدة من مصرف  قابلة 
أرشيف جلنة الرقابة على املصارف، حتى يكون يف مقدور اللبنانيني 

معرفة كل شيء.
حسنًا، يبدو الكالم الوارد أعاله، جمرّتًا، ومكررًا ومعلوكًا، ولن يؤثر يف 
شيء. وهذا صحيح. لكنها حقيقة، ستظل أولوية عند الذين ينتظرون 

يومًا يتاح هلم حماكمة ناهيب املواطنني ومصاصي دمائهم.
ومع ذلك، فالسؤال، جيب أن يكون موجهًا، حقيقة، إىل اجلمهور، 
الفوضى  خيشى  بعضه  الطاولة.  قلب  يريد  ال  الذي  العام،  الرأي 
طائفية  أهلية  حروب  حنو  االنزالق  اآلخر خيشى  وبعضه  وهو حمق، 
بتسويات من  يقبل  الثالث  أيضًا، وبعضه  ومناطقية، وهذا صحيح 
نوع ما يقوله الناس اليوم: ارفعوا الزبالة من الشوارع وارموها حيث 

تريدون!
وليسوا  أحرارًا،  ليسوا  لبنان  الناس يف  يكفي.  لن  ذلك  لكن كل 
مكتملي النمو اإلنساني، وليسوا أهل دولة عادلة ومستقرة وقابلة 
لالزدهار. ولذلك، ستبقى البالد على شاكلتهم، ولن تكون هلا صورة 
عصبيات  وأصحاب  ومهانني،  كأشخاص ضعفاء  لصورتهم،  خمالفة 

عمياء، وال عجب أن تلفهم الروائح النتنة حتى يوم الدين!

بالد على شاكلة أهلها
ابراهيم األمني

كان اللقاء حاشدًا حول مائدة السفري وضيفه الروحي الكبري. نصاب 
سياسي لبناني كامل. من مل حيضر شخصيًا بصفته مرجعًا كبريًا، 
يف  وخيوض  وميثله  عنه  لينوب  تركيبته  يف  الثاني  الرقم  أوفد 
نقاشات اوضاع العامل واملنطقة واحمليط، وتأثريها على لبنان... 
فجأة أزحيت تلك املوضوعات. رغم أن اللحظة خمصصة للطعام ال 
لتحفيز  املقبالت  استحضار  املناسبة  مقتضى  أن  ومع  لفضالته، 
موضوع  النقاش  الئحة  إىل  قفز  لسّدها،  املنفرات  ال  الشهية، 

الساعة: النفايات!
طرح املوضوع ضمن الغموض اخلالق نفسه الذي حتيط به األدبيات 
الببغائية. ال مسؤول وال مسؤولية منذ عشرين عامًا. ال  الرمسية 
إشارة إىل حنو 2500 مليون دوالر أمريكي نهبت من جيوب الناس 
مقابل مافيا النفايات وأتاوات الزعامات. ال كالم عن أسباب األزمة 
األخرية: من منع املستثمرين من تقديم أي عرض ملنطقة بريوت؟ 
كيف مت التخطيط ملؤامرة تعطيل املناقصات؟ كيف نفذت املؤامرة 
الرضوخ  أو  نفسها،  املافيا  ــــ  الشركة  ابتزاز  إىل  العودة  بهدف 
لرشى زعماء املزابل املسماة مطامر... كل تلك اإلشكاليات مت القفز 
فوقها يف نقاش عشاء السفري. إىل أن سأل أحد الدبلوماسيني 
سؤااًل بسيطًا بريئًا ال خيلو من سذاجة الضيف املراقب يف أدغال 
امسها دولة: ملاذا ترتكز مشكلة النفايات يف العاصمة بريوت أكثر 

من سواها؟
حاول البعض تقديم شروحات تقنية، من نوع ضيق املساحة اجلغرافية 
خارجها،  مطامرها  جعل  الذي  السابق  الواقع  اإلدارية،  للعاصمة 
الكثافة السكانية يف بريوت وحميطها... حتى بدا رئيس احلكومة 
التفسريات  من  أختم  قد  اللحظة،  حتى  واملستمع  احلاضر  األسبق 
العقيمة ومن املطوالت املرفوضة بالنسبة إليه. بإشارة من يده أخذ 
الكالم وراح يستفيض. كلمة بعد أخرى، بدأت الصدمة ترتسم على 
وجوه السامعني: هل صحيح ما نسمعه؟ بدأ »دولته« بالشرح كيف 
أن مثة مشكلة تارخيية بيئية بشرية وسوسيولوجية وعمرانية ومن 
منطلقات شتى، بني بريوت وبني باقي مناطق لبنان. كأنه قصد 
حسد  حالة  حييون  وتارخيهم  أعمارهم  أمضوا  اللبنانيني  إن  القول 
وغرية ثأر وكيد انتقام من عاصمتهم. فكانوا يأتون إليها خبلفية 
املذهبية  العصبية  رائحة  راحت  رويدًا  رويدًا  تعمريها.  ال  تدمريها 
الرئيس«  »دولة  شرح  حني  خصوصًا  الكالم.  من  تفوح  الكريهة 
إحدى  يف  إن  قال  الراهنة.  بريوت  لدميغرافيا  رؤيته  للحاضرين 
ضواحيها حنو 750 ألف مقيم هم ليسوا أصاًل من بريوت، حبسب 
تصنيفه وتشخيصه. من املقصود؟ غرباء من أرض النار املنبوذين؟ 

غزاة من كوكب آخر؟
أبوابها  بريوت  فتحت  قال،  ذلك،  رغم  شرحه:  دولته  تابع  ثم 
ومدارسها وجامعاتها ومستشفياتها لآلخرين. متامًا كما فتحت بيوتها 
لآلتني من خمتلف املناطق والطوائف األخرى! كررها »دولته« أكثر 
األصل  بريوت يف  هي  ملن  ترى،  األخرى«.  »الطوائف  مرة،  من 
امللي  أو  الذري  إرثه  إذن؟ من ميلكها يف األساس ويدرجها يف 
أو املذهيب أو الطائفي، ليحسب وجود ابناء طوائف أخرى فيها، 
هؤالء؟  جتاه  قبله  من  االستعالئي  الذمي  التسامح  نوع  من  خطوة 
من يقبع يف قعر عقله الالواعي، أو يف العقله الواعي، أن هذه 
املدينة ــــ األيقونة، هي ورقة طابو واحدة من تلك اليت راكمها يف 
أرصدته بسيولة وسخة مقتطعة ريعًا من سائل أوسخ؟ علمًا أن بني 
احلاضرين حول الطاولة، كان مثة بريوتيون من قبل أن يكون هناك 
دين وطوائف وقبائل معممة. وكان حول املائدة بعض من هم من 
أبناء »برييتس«، قبل قرون طويلة من جميء تلك السيدة اإلسبانية 
عرب السلطنة العثمانية مستعمرة يف صيدا... فكان الذهول وجومًا 
مكتومًا على وجوههم. مل يلبث أن صار صدمة حني أكمل »دولته« 
شرحه العلمي، عن أن املشكلة اليوم هي أن بريوت تستقبل ناسًا 
بعض  منها  يستعيدوا  أن  يرفضون  هؤالء  فيما  لبنان،  كل  من 
نفاياتها! كاد الرجل أن يطلق من مكبوتاته تلك املعادلة القذرة: 
إننا نقبل نفاياتكم البشرية، فعليكم يف املقابل أن تقبلوا نفاياتنا 

البيئية!
هكذا تتكشف أبعاد األزمة بكل مستوياتها. قضية النفايات إشكالية 
بالغة الرتكيب والتعقيد إذن. فهي بداية مسألة نظام فساٍد مافيوي 
خرياتها  كل  واستدّر  ثرواتها  ونهب  قرن  ربع  طيلة  بالبالد  حتّكم 
الناس  مليارات  نظام سرق  جدًا.  أرصدة شخصية  وقننها صوب 
وتعبهم وجناهم من ضمن سياسة مدروسة قصدًا وعمدًا، تقضي 
بإفقار مدروس للشعب، ضمانًا الرتهانه وتكبيل يديه واألفواه... 
ثم هي مسألة منظومة فكرية ــــ سياسية تقوم على مبدأ املركزية 
األحادية اإلستئثارية اإللغائية. حبيث تضرب كل األطراف، وتضرب 
يسهل  حبيث  بريوت.  عن  كما  بعضها  عن  وتعزل  املناطق،  كل 
التحكم باملركز وحكم البالد منه بسالسة الديكتاتورية املقنعة. ومن 
الُغنم لسادة املركز  ضمن هذه املنظومة يصري طبيعيًا أن يكون 
األطراف  على  مفروضة  جزية  الزبالة،  حتى  البؤس  من  والُغرم، 
السلطة يف  فجور  على  والتفرج  احلياة  مبجرد  هلم  السماح  مقابل 
املركز... لكنها أخريًا أو أواًل، أزمة ذهنية عنصرية بامتياز، تكاد 
تعلن أن يف البالد طبقة مغلقة، »كاست« حيكم، وعبيدًا حُيكمون. 
انتماءات االثنتني... رحم اهلل مسري  ذهنية الست واجلارية، بكل 

قصري وعمر أمراالي، ملن يفطن ويتذكر!

نفايات بريوت وعنصرية »دولة الرئيس«!
جان عزيز

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 

»وليس على الرسول إال البالغ«، بناء على هذه القاعدة أتت جولة 
احمليطة  املناطق  إىل  أالثالثاء  زعيرت  غازي  والنقل  األشغال  وزير 
يف  النفايات  رمي  من  حّذر  حيث  ومدارجه،  وسوره  املطار  حبرم 
هذه املناطق ملا فيها من خطورة على حركة الطريان، خصوصًا أن 
بلدتي الغبريي والشويفات نقلوا نفاياتهم إىل هناك يف اليومني 

السابقني.
حجم اخلطورة ال حيتمل املناقشة. فالنفايات تستهدف حركة هبوط 
الطائرة وإقالعها يف شكل مباشر، ومن يستطيع حتمل حادث خالل 
هبوط الطائرة؟ وهل علينا انتظار وقوع الكارثة لتدارك املخاطر؟ 
ويف الوقت نفسه ال مكان جتمع فيه البلديات نفاياتها، من سيتحمل 

حينها املسؤولية؟
قبل عرض أبرز هذه املخاطر، فإن وزير األشغال لن يستدعي »جيشًا 
من آل زعيرت ملنع سوكلني أو بلدية الشويفات أو بلديات الضاحية 
من رمي النفايات يف حميط املطار«، ويقول لـ«النهار«: »راسلت 
خبطورة  إلعالمهم  والبيئة  والدفاع  والبلديات  الداخلية  وزارات 
الوضع، وجيب أن تؤدي الوزارات دورها وتتحمل مسؤوليتها، فأنا 
أنذرت ورفعت الصوت، لن أذهب باسم غازي زعيرت ألقطع الطريق 
على هذه املناطق بل هناك قوى أمن وجيش وجهات معنية جيب 

أن تقوم بذلك«.
ومّحل زعيرت هذه الوزارات الثالث مسؤولية »أي تقصري ممكن أن 
حيصل من شأنه أن يضر بالسالمة العامة أو سالمة الطريان«. وعن 
السؤال: ماذا لو مل يستجب أحد؟ جييب: »حينها سأكشف بصراحة 

سبب عدم االستجابة«.
»ال هامش للمناورة«

مدير عام الطريان املدني السابق محدي شوق نّبه عرب إىل خطورة 
رمي النفايات وتكديسها يف حميط املطار، ويقول: ثالث خماطر 
بسبب  الطريان  حركة  على  خطورة  تشكل  أن  شأنها  من  مهمة 

النفايات.
أواًل: تتكّدس النفايات وتصل إىل مستويات أعلى من ارتفاع سطح 

املدرج.
النفايات درجة احلرارة يف حميط املدرج، والطائرات  ثانيًا: تغرّي 
وأي  واحلرارة،  اهلواء  طبيعة  ناحية  من  بالطقس  مباشرة  تتأثر 
انبعاثات من النفايات أكان جراء احلرق أو عوامل أخرى، سرتفع من 
معدل احلرارة وبالتالي يتأثر انسياب اهلواء فوق جاحني الطائرة، 
خصوصا يف الوقت الذي تكون فيه يف مرحلة االقالع أو اهلبوط. 
ومن املفرتض أن يكون املناخ يف حميط املطار واملدرج نظيفًا، وأال 
يكون هناك أي عوامل مؤثرة على حركة اهلواء أو حرارته«، موضحًا 
أن »مدى خطورة األمر على الطائرة يرتبط حبجم الطائرة وسرعة 
النفايات ومعدل احلرارة«،  اهلواء واجتاهه، وكمية االنبعاثات من 
وأشار إىل أن »النفايات ترمى جبانب املدرج البحري الذي يشهد 
عملييت هبوط واقالع للطائرات«، ولفت إىل أن »اخلطورة تكمن بأن 
ال هامش للطائرة أثناء اهلبوط واالقالع باملناورة ألنها تكون على 
ارتفاع منخفض جدًا وبالتالي أي خلل يف اهلواء قد يؤّثر عليها، وال 
شك أن كابنت الطائرة لديه معلومات عن املدرج ودرجة حرارته، 
لكن لن يكون لديه معطيات عن وجود نفايات وعوامل قد تغري من 

معدل احلرارة«.
كي ال تتزايد الطيور

بالطيور فوق املطار  إليها شوق مرتبط  ثالث املخاطر اليت تطّرق 
وحميطه، ويشدد على أن »النفايات من شأنها تعزيز وضع الطيور 
جبانب املطار وهذا أمر خطري جدًا«، ويؤكد: »لذلك جيب أال نعّزز 

تواجدها ألنها ُتعترب من أخطر أزمات املطار عامليًا«.
يدخل  قد  منخفض،  ارتفاع  على  الطائرة  تكون  »عندما  ويوضح: 
قد  ما  الثاني سليمًا،  يبقى  فيما  لثواٍن  فيعطله  احملرك  طري يف 
هامش  أي  لغياب  سريع،  شكل  يف  الطائرة  التفاف  إىل  يؤدي 
الطائرة،  تشتعل  قد  وعندها  باألرض،  اجلانح  فريتطم  للمناورة، 
وهذا أمر حصل سابقًا«، مشددًا على أن »الطيور من أكثر األزمات 
يف املطارات ألن األذية كبرية وهي قضية دولية عالقة يصُعب 
التخّلص منها، هلذا جيب عدم الدفع إىل زيادة أعدادها يف حميط 

املطار«.
»ال بديل لدينا«

مل  »بلديته  فإن  السوقي  ملحم  الشويفات  بلدية  رئيس  حبسب 
تبادر اواًل إىل رمي نفايات الشويفات هناك، بل الحظنا أن بلديات 
الضاحية اجلنوبية ترمي نفاياتها يف مكب جانب املطار، وطاملا أن 
نفاياتنا  برمي  القرار  أيضا  أخذنا  للشويفات،  عقاريا  يتبع  املكان 
ولن  مستمرًا  وليس  موقت  األمر  »هذا  أن  على  مشددًا  هناك«، 

يتجاوز األيام إىل حني وصول الدولة إىل حلول«.
ويؤكد السوقي أنه استخدم املكب هناك منذ يومني فقط »وإذا 
كان األمر يؤثر على املطار فبالطبع لن نرضى بذلك، وأجربنا يف 
الطرق«،  من  إلزالتها  فيه  النفايات  نرمي  أن  املاضيني  اليومني 
مستبعدًا أن »تستمر األزمة أكثر من يومني أو ثالث ألن الناس مل 

تعد حتتمل«.
وماذا لو ُمِنعتم من رمي النفايات هناك؟ فيجيب: »ال بديل لدينا، 

وحينها ستبقى النفايات على الطرق«.

املطار يف خطر... كيف تؤّثر النفايات على 
حركة الطائرات؟

املصدر: »النهار« محمد نمر
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مقاالت وتحقيقات

يف ظل أزمة النفايات املسيطرة على البلد، عادت اىل الواجهة 
آنذاك   .1994 عام  منذ  املقفل  النورماندي  مكّب  جمددًا قضية 
مع  الشامل  االتفاق  ضمن  املكب  معاجلة  »سوليدير«  تسّلمت 
الدولة إلعادة إعمار وسط بريوت. منذ سنوات، ارتفعت أصوات 
النورماندي  من  سامة  نفايات  الشركة  نقل  عن  تتحدث  كثرية 
اىل مناطق أخرى »جمهولة«، لكن مبا أّن »سوليدير« دائمًا خارج 
هي  »سوليدير«  األحيان  بعض  ويف  القانون،  وفوق  الرقابة 
أّن  لتعلن  أصوات  ترتفع  اليوم،  أي حتقيق.  ُيفتح  الدولة، مل 
النفايات ال تزال موجودة يف منطقة النورماندي وأّن »سوليدير« 
أمالكهم  اىل  الناس  دخول  ملنع  الشرير  خمططها  يف  ماضية 

العامة.
الوزير السابق وئام وهاب  أيام )23 متوز املاضي( تقّدم  منذ 
بإخبار اىل النائب العام املالي القاضي علي إبراهيم ضد شركة 
»سوليدير« وجملس إدارتها جبرم اختالس أموال عامة واإلضرار 
بصحة املواطنني، نتيجة عدم تنفيذها للعقد املوّقع بينها وبني 
من  السامة  النفايات  بإزالة  والقاضي  واإلعمار،  االمناء  جملس 
البيئة  وزير  أّن  اإلخبار  وهاب يف  وكشف  النورماندي.  منطقة 
حممد املشنوق أرسل كتابًا اىل جملس اإلمناء واإلعمار أّكد فيه، 
بعد إجراء الفحوص املخربية، أن النفايات السامة موجودة بنسبة 

عالية وكبرية يف تلك املنطقة املستحدثة من ردم البحر.

نفايات سامة يف النورماندي..سوليدير تطمر »نفايات خطرية« ملنع اقامة حديقة عامة

كما طلب  البيئة،  وزير  كتاب  ورد يف  ما  توضيح  فيه  يطلب 
التوقف الفوري عن أعمال ترحيل هذه احلفريات يف حال كانت 
قامت شركة  وعليه،  ومضرة.  نفايات سامة  على  فعاًل  حتتوي 
»سوليدير« بإرسال عينات لفحصها يف خمتربات اهلندسة املدنية 
يف اجلامعة األمريكية بتاريخ 24 حزيران، فتبنّي وجود أكياس 
أظهرت  كذلك  عينتني،  يف  وزجاج  أقمشة  أخشاب،  نايلون، 
العينة  يف   %14.95 هي  العضوية  املواد  نسبة  أن  النتائج 
األوىل، و15.33% يف العينة الثانية. وبالتالي تبني أن هناك 
أساسًا صلبًا للمعلومات اليت يف حوزة وزير البيئة واليت حصل 
عليها وّهاب، ولكن شركة »سوليدير« أصّرت على إصدار بيانها 

املذكور وأنكرت فيه احلقيقة املثبتة.
يف تقرير شركة MORES عام 2011 الذي استندت اليه شركة 
»سوليدير« للزعم أن الوضع سليم وصحي، يرد أّن »اإلطارت 
جرى متزيقها ووضعها يف العمق يف منطقة احلديقة أو نقلها إىل 
مكب النفايات يف سبلني. كذلك البالستيك مّت رزمه ووضعه 
النفايات يف  نقله إىل مكب  أو  احلديقة  العمق يف منطقة  يف 

لكن ما هي خطة سوليدير »اجلهنمية«؟
يف أوائل تسعينيات القرن املاضي اسُتخدم مكّب النورماندي 
وخمّلفات  النفايات  لرمي  بريوت  وسط  البحر يف  شاطئ  على 
البناء ومواّد األنقاض اليت نشأت خالل فرتة احلرب بني عامي 
1975 و1994. فجأة، أصبح املكّب املطل على الشاطئ اللبناني 
حيتوي على أكثر من مخسة ماليني مرت مكعب من النفايات متتد 
على مساحة 18 هكتارًا بارتفاٍع بلغ 20 مرتًا وعمق 24 مرتًا حتت 

مستوى البحر.
مع انتهاء احلرب واالنتقال اىل مرحلة إعادة إعمار وسط بريوت، 
مع شركة  الدولة  فاتفقت  املكب،  أزمة  معاجلة  بد من  ال  كان 
التحتية  البنية  أعمال  كل  تلزميها  على   1994 عام  »سوليدير« 
فيها  مبا  االضايف،  والردم  الردم  وأشغال  بريوت،  لوسط 
معاجلة مكب النورماندي. بلغت الكلفة التقديرية هلذه األشغال 
يتعلق مبكب  ما  مليون دوالر. ويف  عام 1994( 475  )بأسعار 
شركة  مع  اتفاقًا   1999 عام  الشركة  وّقعت  فقد  النورماندي، 
»راديان انرتناشونال« االمريكية لتنظيف شاطئ بريوت بقيمة 
 120 اىل حنو  الحقًا  ارتفعت  التكلفة  أّن  إال  دوالر،  مليون   54
مليون دوالر. وقد نّص املشروع على قيام الشركة بإزالة مكب 
النفايات، وأعلنت »راديان« أن أشغال التنظيف ستستغرق أربع 
سنوات ونصف السنة مبوجب بنود االتفاق الذي مت توقيعه بعد 

عامني من املفاوضات.
 )1994 )عام  والدولة  »سوليدير«  بني  الشامل  االتفاق  كان 
ينص على أن تنفذ الشركة كافة األشغال ملصلحة الدولة وعلى 
حسابها، مهما بلغت كلفة تنفيذ هذه األشغال، مقابل أن تنال 
»سوليدير« ثلث املساحة اليت ستنشأ عن الردم ويبقى للدولة 
ثلثا املساحة. بلغت حصة سوليدير من مساحة الردم 291800 
العقاري. تتألف هذه املساحة من 79  مرت مربع قابلة للتطوير 
الف مرت مربع مقابل تنفيذ أشغال البنية التحتية يف منطقة وسط 
بريوت، ومساحة 212800 مرت مربع مقابل تنفيذ أشغال الردم 
األصلي وأشغال الردم اإلضايف، وكذلك أشغال البنية التحتية 
قابلة  مرت غري  الف   29 منها مساحة  الردم،  بنتيجة  املستحدثة 

للبناء وقابلة لالستثمار.
الذي  الردم  ملنطقة  التوجيهي  املخطط  ظهر  الوقت،  هذا  يف 
يقضي بإنشاء منطقة جتارية ووحدات سكنية ومرفأين سياحيني 
وحدائق عامة يف موقع املشروع، منها حديقة النورماندي. حتى 
اليوم أجنزت الشركة معظم املخطط وبقي لديها احلدائق العامة. 
حديقة  النورماندي  مكب  مكان  تبين  بأن  سوليدير  ُألزمت  فقد 
وهو  األرض،  من  الدولة  حصة  ضمن  من  للناس  كبرية  عامة 
ما »أزعجها«، إذ يؤثر هذا األمر سلبًا يف أسعار عقاراتها يف 
أي  املستهدفني،  والناس  العقارات  طبيعة  إّن  حيث  املنطقة، 
الطبقة الثرية، ال يناسبها أن »ُيزرع« يف املنطقة حيز عام مفتوح 
يقصده »عامة الناس«. خمطط الشركة يقضي بأن تبقى املنطقة 
معزولة ومغلقة على أثريائها حبيث ال ُيرتك أي متنفس للعامة 
تنفيذ  يف  الشركة  جنحت  البلد.  وسط  اىل  باالنتماء  للشعور 
خمططها »الشرير« يف املنطقة التجارية والوحدات السكنية اليت 
ومشروعها  السياحي  مرفأها  بنت  كذلك  كليًا،  فارغة  أصبحت 
يكون  أن  امُلفرتض  من  كان  الذي  باي«  بالـ«زيتونة  املعروف 
أمام  بقي  فعليًا.  مغلقة  منطقة  اىل  فحّولته  للناس  عامًا  مكانًا 
ملنع  إجياد صيغة  إىل  فسعت  العامة،  احلديقة  مسألة  الشركة 
الناس مستقباًل من دخوهلا. سرت شائعات كثرية منذ سنوات 
حبيث  سليمة  غري  بطريقة  للنفايات  متعمدة  معاجلة  عن  طويلة 
الحقًا  تقتضي  وساّمة،  مضرة  مواد  اىل  النفايات  هذه  تتحّول 
حتذير الناس من الدخول اىل احلديقة حبجة احلفاظ على صحتهم، 
وال سيما االطفال، وبذلك تبين سوليدير احلديقة وتسّيجها حبيث 
ارتفاع  على  نفسه حتافظ  الوقت  للناس دخوهلا ويف  ال ميكن 
أسعار عقاراتها. ما بدأ يظهر اليوم من وجود نفايات يف األرض 
يعّزز فرضية وجود خمطط الشركة ويدفع اىل التعامل الصارم 
مع هذه املسألة عرب التوّسع يف التحقيقات ملعرفة ما إذا دفنت 

»سوليدير« مواد سامة يف احلديقة املنوي إنشاؤها.

الطبية  النفايات  أما  سبلني. 
رمادها  ودفن  إحراقها  فجرى 
ومّت  احلديقة،  منطقة  عمق  يف 
البناء  وخملفات  الصخور  سحق 
القواعد  لتدعيم  واستخدامها 
لكن،  الردم«.  عمليات  يف  أو 
أجرتها  اليت  الفحوص  ضوء  يف 
يصبح  نفسها،  »سوليدير« 

السؤال مشروعًا: إذا كانت مجيع هذه النفايات قد ُدفنت يف 
الطبقات  )النورماندي( كيف عادت وظهرت يف  أعماق احلديقة 
األولية لألرض؟ يعين هذا األمر أّن األرض ال تزال حتتوي على 
النفايات، وهو ما أّكدته نتائج العينات على الرغم من إصرار 
سوليدير على أن »املنطقة خالية من أي تلوث«، وبالتالي فإّن 
الشركة مل تعاجل املكب بالطرق املناسبة، خمالفًة بذلك عقدها 
هذه  دوالر.  مليون   120 بنحو  كلفته  تقّدر  الذي  الدولة،  مع 
الوقائع تعيد إىل األذهان ما ُحكي منذ سنوات عن نقل سوليدير 
لبنانية، وهي  مناطق  النورماندي اىل  لنفايات سامة من مكب 
تعّزز فرضية ترك نفايات سامة يف األرض حيث ستقام احلديقة 
العامة املفتوحة جلميع الناس يف املنطقة املستحدثة بردم البحر 

على موقع مكب النورماندي القديم.
تشّرع  النفايات  من  املنطقة  خلّو  مسألة  يف  الشركة  مزاعم 
خمططات  من  سابقًا  تداوله  مّت  ما  يف  للبحث  التحقيق  أبواب 
»شريرة« لسوليدير، خاصة أّن الشركة يف بيانها أشارت اىل 
هذه املخططات يف معرض التطمني، إذ أعلنت أّن »أعمال تطوير 
تدابري  أي  تتطلب  ال  املوقع  هذا  على  املقررة  املشاريع  وبناء 

وقائية استثنائية« ختص نوعية الرتبة.

تلويث الحديقة لتربير إقفالها

سعت 
»سوليدير« إىل 
إيجاد صيغة ملنع 
الناس مستقباًل 
من دخول الحديقة

قضية  أثار  قد  وهاب  وكان 
برنامج  يف  النورماندي  مكب 
 ،OTV »بال حصانة« على شاشة 
رّدها  يف  »سوليدير«  واكتفت 
»مبشهد  اللبنانيني  بتذكري  عليه 
يلوث  كان  الذي  النفايات  جبل 
من  وجزءًا  النورماندي  منطقة 
إعادة  مستغربًة  بريوت«،  حبر 
خاصًة  اليوم،  املوضوع  فتح 

والتقنية«.  البيئية  الطرق  بأفضل  معاجلتها  »املشكلة متت  أّن 
املواد  كل  استخراج  »مت  أّنه  بيانها  يف  »سوليدير«  وشرحت 
وتوزعت  ومعاجلتها،  وفرزها  النورماندي  منطقة  يف  املوجودة 
بني مواد أعيد تدويرها واستخدامها ألغراض صناعية كاحلديد 
مطابقة  بتقنيات  العضوية  املواد  وعوجلت  وغريهما،  والزجاج 
تفتيتها  مت  فقد  الصلبة  املواد  أما  العاملية،  البيئية  للمعايري 
وإعادة استعماهلا يف أعمال الردم«. وأضاف البيان أّن الشركة 
 Fairhurst أجنزت كافة أعمال معاجلة النفايات بإشراف شركيت«
أقّره  شاماًل،  تقريرًا   2011 عام  قدمت  واالخرية   ،W.A Mores
املراقب التقين العاملي Bureau Veritas، وهو يؤكد إجناز كافة 
املوافق  الشروط  دفرت  حسب  والردم  النفايات  معاجلة  أعمال 
عليه من جملس اإلمناء واإلعمار )...( ويثبت أن نوعية الرتبة 
يف منطقة النورماندي ال تشكل أي خطر على الصحة البشرية وال 
تتطلب أعمال تطوير وبناء املشاريع املقررة على هذا املوقع أي 
تدابري وقائية استثنائية«، وخلص بيان »سوليدير اىل التطمني 
أن »املنطقة خالية من أي مواد سامة أو تلوث، وأن أعمال البناء 
العامة  املصلحة  ختدم  وهي  البشرية  الصحة  تضمن  واملعاجلة 

والبيئة«.
لكن ما قالته »سوليدير« وما استندت اليه من تقارير شركات 
تتقاضى أجورها من الشركة نفسها، تناقضه كليًا النتائج اليت 
وجود  أظهرت  واليت  األمريكية،  اجلامعة  خمتربات  من  وردت 

نفايات يف املنطقة، ما يعين أنها ملّوثة.

الشركة تناقض الوقائع
كيف بدأت القصة؟

منذ شهرين، تلّقى وزير البيئة حممد املشنوق مراجعات عديدة 
من قبل مجعيات تعنى بالشأن البيئي، تفيد بوجود نفايات يف 
جلنة خمتصة  تكليف  فتّم  النورماندي،  منطقة  عدة يف  عقارات 
للكشف على املنطقة املذكورة والتأكد من صحة هذه املعلومات. 
اىل  أيار2015   30 بتاريخ  املشنوق  أرسله  الذي  الكتاب  يؤكد 
رئيس جملس اإلمناء واإلعمار نبيل اجلسر أنه »تبني هلذه اللجنة 
وجود كميات كبرية من النفايات السامة يف احلفريات املوجودة 
النورماندي، وكذلك وجود  املردومة ضمن منطقة  املناطق  يف 

نفايات سامة ومضرة حتت البنى التحتية يف هذه املنطقة.
يضاف اىل ذلك أنه لوحظ ترحيل هذه النفايات السامة واملضرة 
اىل خارج املنطقة من دون معرفة الوجهة اليت يتم إرسال هذه 
النفايات اليها«. وعليه، طلب املشنوق من اجمللس إفادته عن 
»وجهة نقل هذه النفايات والطريقة اليت يتم بها تنفيذ أعمال 
نقلها واملوقع الذي يتم وضع هذه النفايات عليه خالل مهلة 
واختاذ  األعمال  هذه  »وقف  املشنوق  طلب  كذلك  يومًا«،   15

اإلجراءات القانونية الالزمة ملالحقة املسؤولني«.
يف 8 حزيران، أرسل جملس اإلمناء واإلعمار كتابًا اىل »سوليدير« 

تبيّن للجنة وزارة 
البيئة وجود كميات 
كبرية من النفايات 
السامة يف حفريات 

املناطق املردومة

إيفا الشويف

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 

نتائج فحوصات الجامعة االمريكية تبيّن وجود أكياس 
نايلون، أخشاب، أقمشة وزجاج يف األرض )مروان طحطح(

سوليدير تطمر »نفايات خطرية« يف مكبّ النورماندي ملنع 
اقامة حديقة عامة )مروان طحطح(
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مقاالت وتحقيقات

وكلفت  املالية  العامة  النيابة  حتركت 
عقود سوكلني  للتحقيق يف  فنية  جلنة 
وأخواتها! اخلطوة املتأخرة عامًا ونصف، 
يف  التوسع  أمام  واسعًا  الباب  تفتح 
أعمال التحقيق من قبل هيئات الرقابة 
بل  ال  فضيحة  عن  للكشف  والتفتيش 
جملس  إدارة  لطريقة  مدوية  فضائح 
االمناء واالعمار ملف النفايات طيلة ١٧ 

عامًا.
اليت  الفنية  اللجنة  تنتظر  صعبة  مهمة 
القاضي  املالي  العام  النائب  كلفها 
إدارة  ملف  يف  للتحقيق  إبراهيم  علي 
لبنان،  وجبل  لبريوت  الصلبة  النفايات 
جملس  بني  املوّقعة  العقود  خالل  من 
الشركات  من  وجمموعة  واالعمار  االمناء 
والنقل  واجلمع  الكنس  تتوىل  اليت 
واملراقبة  واالشراف  والطمر  واملعاجلة 
والتدقيق املالي وهي: جمموعة افريدا 
للهندسة(  سكر  سوكومي،  )سوكلني، 
واملدقق  السيكو،  واالستشاري 
املالي  واملدقق  جونز،  جي  دي  املالي 
توىل  الذي   PricewaterhouseCoopers

أعمال التدقيق حتى عام ٢٠٠٨.
مهمة  إن  إبراهيم  القاضي  يقول 
تعيني  يف  تتمثل  الفنية  اللجنة  هذه 
الشركة،  حسابات  يف  للتدقيق  خرباء 
إذا كان هناك هدر  ما  »والتحقيق يف 
هناك  كان  إذا  أو  ال،  أو  العام  للمال 
اإلجراءات  من  وغريها  ضرييب،  تهرب 
كهذه«،  حاالت  يف  تتخذ  اليت  الفنية 
يف  التحقيقات  استكمال  إىل  الفتًا 
سنة  حنو  منذ  »سلك«  الذي  مسارها 

ونصف.
االستحقاق األبرز الذي ينتظر هذه اللجنة 
قدرتها على الوصول اىل مجيع العقود 
تركيب  وطريقة  الكثرية،  ومالحقها 
وطريقة  السنوية،  ومراجعاتها  االسعار 
البلديات  حساب  من  االموال  اقتطاع 
مبجلس  اليت حتيط  والشبهات  نفسها، 
التنفيذ،  على  املشرف  واالعمار  االمناء 
مبصاحل  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  الذي 
غّطوا  الذين  وبالسياسيني  الشركات 

خمالفاته قرابة عقدين من الزمن.
يؤكد مصدر متابع ملسار عقود النفايات 
ــ  مالية  التحقيق خبلفية  العبث  من  أن 
املتعلق  اخللل  اىل  للتوصل  حماسبية 
أن  من  تشاؤمه  مبديًا  العقود،  بهذه 
بإمتام  هلا  مسح  إذا  الفنية،  اللجنة 
مالية  قيودًا  جتد  فسوف  مهمتها، 
من  يستدعي  خلل  يشوبها  ال  سليمة 
ــ  جنائي  ملف  تكوين  العام  النائب 
مالي يستوجب السري بدعوى قضائية. 
اىل  العودة  أن  إىل  املصدر  ويلفت 
املركزي  والتفتيش  احملاسبة  ديوان 
لتبيان أوجه تقصري إدارة جملس االمناء 
واالعمار يف متابعة هذه العقود وضمان 
الذي ميكن  املدخل  تنفيذها، هو  حسن 
من خالله الوصول اىل احلقيقة، وتبيان 
العقود  إىل خمالفة  أدت  اليت  االسباب 
)جملس  الرمسية  االدارة  بني  املوقعة 
القطاع  وشركات  واالعمار(  االمناء 
اخلاص )سوكلني وأخواتها(، وال بد من 
مثل  شركات  ليشمل  التحقيق  توسيع 
للمعاجلة،  صيدا  معمل  تدير  اليت   IBC
باتكو  ــ  الفاجيت  شركة  اىل  وصواًل 
العربية  األمانة  وشركيت  طرابلس،  يف 
اجلنوب  وشركة  عكار،  يف  وتوكلني 
النبطية،  يف  واملقاوالت  للخدمات 

وشركة سانيتك يف زحلة.
بالعودة اىل عقود سوكلني وسوكومي، 
للعقد رقم  يتبني من امللحق رقم )١( 
مراكز  وصيانة  لتشغيل  العائد   ،٢٣٧٨
معاجلة النفايات املنزلية الصلبة لبريوت 
وجبل لبنان، أنه استند اىل قرار جملس 

صفقة النفايات: فتش عن »اإلنــماء واإلعمار«
بسام القنطار
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مل تتأثر كثريًا نسبة الزواج خالل سنوات 
احلرب، غري أّن تغرّيات كبرية راحت تظهر 
على تفاصيل مراسم الزواج. وإن كان 
اجملتمع قد استطاع، خالل عقود طويلة، 
ما  يف  العادات  من  جمموعة  تكريس 
خيّص مراسم الزفاف، فإّن احلرب جاءت 
لتخلخل تلك املنظومة، وحتمل للسوريني 

طقوسًا مل يعرفوها من قبل<
»الطرحة«  مع  األبيض  الزفاف  ثوب 
وإن  عروس.  لكّل  حلم  مبثابة  يعتربان 
كانت سنوات احلرب السورّية قد أسهمت 
االعتيادّية،  املظاهر  من  العديد  بغياب 
تراجعت  اليت  األفراح  مظاهر  وخباّصة 
الفتيات  فإّن  اخلراب،  دّوامة  وسط 
السورّيات مل يتخلني عن هذا احللم، وما 
زلن متشبثات بثوب الزفاف، مبعزل عن 
التباهي به أمام الصديقات والقريبات، 
مكتفيات بصورة تذكارية ستزين جدران 

بيوتهن، وإن كانت مستأجرة.
ويف املقابل، فقد ختّلت الكثريات منهّن 
عن فكرة اهلدايا واجملوهرات، مكتفيات 
على  وعالمًة  وحيدًا،  كنزًا  بـ«احملبس« 
عن  التخلي  »قبلُت  انتظاره.  طال  زواج 
إكمال  مقابل  والذهب،  الزفاف  حفل 
للمنزل.  األساسية  احلاجات  بعض 
عند  العرس  فستان  بارتداء  واكتفيت 
خروجي من منزل أهلي. مل أكن سعيدة 
املادية  الظروف  قّدرت  أني  إال  بذلك، 
اليت مير بها زوجي. عائليت أيضًا تقّبلت 
عادات  عن  ختلينا  أننا  أعترب  وال  ذلك. 
متّر  ظروف  أنها  إال  وتقاليدهم،  أجدادنا 
على اجلميع«، تقول هبة اليت تزّوجت قبل 
أكثر من سنة، بينما يشرح زوجها، عّمار 
حبضور  العرس،  حفل  »تكاليف  قائاًل: 
املقّربني واألصدقاء، تبلغ حنو ١5٠ ألف 
لرية سورية، وسعر غرام الذهب كان يف 
حينه حنو 6٧٠٠ لرية، وكنت قد أكملت 
املنزل  وجتهيز  الزواج،  باقي حتضريات 
فّكرنا  باالستدانة.  منه  جزء  كبري،  مببلغ 
يف تأجيل الزواج أكثر من مرة، إال أننا، 
باحلساب املنطقي لألمور املالية، وجدنا 

أن الوضع لن يذهب حنو األفضل«.
حفل  إقامة  عن  امتنعت  اليت  عليا  أّما 
الزفاف، بسبب وفاة العديد من أقاربها 
خالل احلرب، فإّنها مل تتنازل عن الثوب 
األبيض، ولبسته بعد شهر من زواجها، 
أردنا  »لو  تذكارّية.  صور  على  لتحصل 
انتظار أن نتّم تفاصيل زواجنا على أكمل 
مّنا  كل  كثرية.  سنوات  النتظرنا  وجه، 
شيء  ألنه  به،  وقبل  اآلخر،  ظرف  قّدر 
مفروض علينا وليس خيارنا«، تقول عليا 
اليت مل حيضر لطلب يدها، يوم خطبتها، 
لكون  زوجها،  أهل  من  قليل  عدد  غري 
الطريق إىل قريتها مل يكن آمنًا آنذاك. 
فيما متّكنت جوليا، من االحتفال بزواجها 
بنموذج  ولكن  منطقتها،  لتقاليد  وفقًا 
تفاصيل  »رتبنا  تقول:  كما  مصّغر 
التكاليف  أقل  ضمن  واحلفل  اإلكليل 
مجيع  دعوة  من  نتمكن  فلم  املمكنة، 
األصدقاء واملعارف، وحققنا احلد األدنى 

من متطلبات الزواج، وفقًا لعاداتنا«.
الدكتورة حنان ديابي، اختصاصية علم 
دمشق،  جامعة  يف  واملدّرسة  االجتماع، 
رمز  »هو  األبيض  الثوب  أن  إىل  تشري 
خميلتها  يف  يرتسم  أنثى،  ألي  الزواج 
تستغين  أن  ميكن  فال  الطفولة،  منذ 
عنه بسهولة. وبه تعترب أنها قد حققت 
الفتيات  تصّر  لذلك  أحالمها.  من  جزءًا 
التذكارية  الصور  وأخذ  ارتدائه،  على 
التارخيية  اللحظات  تلك  لتوثق  فيه، 
وجود  إىل  ديابي  وتشري  حياتها«.  من 
تسهيالت كبرية للمقدمني على الزواج، 
بهدف تقليل املصاريف، مراعاًة للظروف 

»تلك  وتقول:  العامة،  االقتصادية 
وحتى  الكماليات،  طاولت  التسهيالت 
بعض األساسيات يف متطلبات الزواج، 
كمنزل مستقل، وجهاز العروس ومهرها، 
أثرت  اليت  األسر  إىل  بالنسبة  وخاصًة 
عليها احلرب مباشرة، سواء بوفاة معيل 
حيث  املنزل،  من  النزوح  أو  العائلة، 
جلأت تلك العائالت إىل تزويج بناتهن، 
قدر  للتخفيف  مبكر،  وإن كان يف سّن 
العائالت  أما  املصاريف.  من  اإلمكان، 
اليت مل تؤثر احلرب على أوضاعها املادية 
الطريق  يف  بناتها  أن  وجدت  مباشرة، 
الشباب  عدد  قلة  بسبب  العنوسة،  إىل 
إىل  اضطر  فمنهم  للزواج،  املؤهلني 
البقاء وقتًا طوياًل يف اخلدمة العسكرية، 
كان  فما  البلد،  خارج  سافر  من  ومنهم 
تقدم تسهيالت  أن  إال  األسر  تلك  أمام 
حلصول الزواج، حتى وإن كان يف ذلك 
ختلٍّ عن العادات والتقاليد القائمة منذ 

عشرات السنني«.
من جانب آخر، يبدو أّن بعض العائالت 
طفيفًا،  عليها  احلرب  تأثري  كان  مّمن 
وإن كانت قليلة العدد، قد متّسكت بكل 
لعادات  واملعونية،  املادية  التفاصيل 

الزواج وتقاليده.
جديدة  أشكااًل  السورّية  األزمة  أنتجت 
اليت  املظاهر  بعض  وكّرست  للزواج، 
السابق،  يف  حمدودًا  انتشارها  كان 
باتت  حيث  اجلماعّية،  األعراس  كظاهرة 
االحتفال  يقبلن  الفتيات  من  الكثري 
ترعاه  مجاعي  عرس  ضمن  بزفافهن 
وكيل  عقبة،  ويقول  األهلية.  اجلمعيات 
الفعاليات:  تلك  ملثل  املنظمني  أحد 
»املشارك بالعرس اجلماعي معفى متامًا 
من أي كلفة، حيث يقّدم له رعاة احلفل 
كل التجهيزات الالزمة، غري أن العرسان 
مقيدون بتعليمات حمددة ال يستطيعون 

جتاوزها«.
أّما أحدث ما أفرزته األزمة السورّية من 
الزفاف من  الزفاف، فكان إمتام  مظاهر 
طريق اإلنرتنت، وهو ما حدث مع ليلى، 
اليت وافق أهلها على إمتام زواجها بغياب 
اخلطيب، الذي مل يتمكن من العودة إىل 
اإلنرتنت  وكان  غادرها،  بعدما  سوريا 
العريس إلمتام  التواصل مع  هو وسيلة 
يعرفها  مل  ظاهرة  يف  الزواج،  مراسم 
مقابل  ويف  قبل.  من  السوري  اجملتمع 
على  شاهدة  اإليواء  مراكز  كانت  ذلك، 
مبعزل  جرت  اليت  الزجيات  من  العديد 
عن املظاهر االجتماعّية املتعارف عليها، 
تزوجت  اليت  عفاف،  تشرحه  ما  وهو 
»حّلل  وتقول:  اإليواء،  مركز  جارها يف 
الشرع لنا ذلك، فتزوجنا حتى من دون 

)حمبس(«.
وفيما تبدو العادات والتقاليد جزءًا من 
الرتكيبة االجتماعية للمجتمعات، وخباّصة 
احملافظة منها، فإّن احلروب كفيلة خبلخلة 
تلك املنظومة، وهو ما تؤّكده الدكتورة 
ديابي يف حديثها مع لـ«األخبار«، حيث 
تقول: »رغم اعتقادنا أّن العادات حمفورة 
فينا، إال أنها تتخلخل يف احلروب. واليوم 
حنن منّر حبالة ضبابية بالنسبة إىل الكثري 

من التقاليد«.
حمكمة  يف  مصدر،  يشري  ذلك،  إىل 
تتأثر  مل  الزواج  نسبة  أن  إىل  دمشق، 
بفعل األزمة، إال بفارق بسيط جدًا، فعدد 
معامالت الزواج، يف العاصمة، بلغ حنو 
عام  ويف   .٢٠٠9 عام  معاملة   ٢٠5٠٠
٢٠١4 أصبح العدد ١9٨٠٠ معاملة. رمّبا 
ألنها دمشق، املدينة اليت ال تزال آمنة، 
النازحة،  العائالت  آالف  واليت استقبلت 
لكن يف حمافظات أخرى ستكون األرقام 

خمتلفة، كما يعتقد الكثريون.

زواج السوريني على »قد احلال«:
 أعراس مجاعية ومراسم على »النت«

ملى علي إدارة جملس االمناء واالعمار بتاريخ ٢5 
تشرين االول ٢٠٠٧.

آلية  تنظيم  على  امللحق  هذا  وينص 
اليت  االضافية  للكميات  أسعار  اعتماد 
قرابة  )أي  الف طن سنويًا   ٧٣٠ تفوق 
4٠٠ الف طن(. ويتبني من امللحق أن 
اىل  الواردة  املنزلية  النفايات  كميات 
)العمروسية والكرنتينا(  مراكز املعاجلة 
قد فاقت ٧٣٠ ألف طن ابتداًء من عام 
٢٠٠٢، أي بعد مرور مخس سنوات على 
سوكومي  شركة  وأن  العقد،  توقيع 
معدات  بتجهيز  نفقتها،  وعلى  قامت، 
استيعاب  على  قادرة  لتكون  إضافية 
الكميات االضافية، بعد أن كانت قدرة 
هذه املراكز ال تتجاوز ٢٠٠٠ طن يوميًا، 
يف حني يصلها قرابة ٣5٠٠ طن يوميًا. 
بتأمني  سوكومي  »كرم«  مقابل  ويف 
والتغليف،  والكبس  الفرز  معدات 
متهيدًا للرتحيل اىل مطمر الناعمة ــ عني 
امللحق  يتضمن  معاجلة،  بدون  درافيل 
تقول  اخلطورة  بالغة  فقرة  مقدمته  يف 
االمناء  )جملس  االدارة  على  تعذر  »إنه 
واالعمار( تأمني االراضي الالزمة إلقامة 
حبسب  إضافية،  وتسبيخ  فرز  مراكز 
ما تنص عليه املادة السابعة من عقد 

املعاجلة«.
غالبية  يف  جندها  اليت  الفقرة  هذه 
االمناء  الشركة وجملس  املراسالت بني 
العامة  واالمانة  االخري  وبني  واالعمار 
جمللس الوزراء، هي نقطة اخللل األبرز 
وتسببت  املعاجلة  عقد  على  اليت طغت 
اىل  وبالعودة  فيه.  فاضح  خلل  يف 
أعمال  أن  يتبني  االساسية،  العقود 
حمرقة  يف  احلرق  تضمنت  قد  املعاجلة 
العمل  عن  وقفها  مت  اليت  العمروسية 
بعد تشغيلها بعدة أيام، بسبب رفض 
املعروسية،  حمرقة  حميط  يف  االهالي 
النفايات  كمية  من  خفض  الذي  االمر 
املعاجلة لتصل اىل ٣٠٠ طن من املواد 
العضوية اليت تعاجل عن طريق التسبيخ 
يف الكورال. وبالتالي فإن حتقيقًا إداريًا 
وقضائيًا جيب أن يفتح لتبيان أسباب 
على  واالعمار  االمناء  قدرة جملس  عدم 
تأمني قطعة أرض إلنشاء معمل معاجلة 
أدى  الذي  االمر  عامًا،   ١٧ فرتة  طيلة 
اىل طمر ما يقارب ٢٠ مليون طن من 
النفايات يف الناعمة وأوصل االمور اىل 
ما آلت اليه اليوم، من رفض للمطامر 
طمر  خلفية  على  العام  الرأي  قبل  من 
معاجلة  بدون  الناعمة  النفايات يف  كل 

تذكر.
أخرى ترشح من تقارير جملس  فضيحة 
املعاجلة  مبركز  تتعلق  واالعمار،  االمناء 
 LEACHATE االولية لعصارة النفايات
يف مطمر الناعمة، إذ تبني مبوجب قرار 
جملس إدارة جملس االمناء واالعمار رقم 
 ٢٠٠٨ حزيران   ١9 تاريخ   ٢٠٠٨/49١
مركز  أن  يرى  السيكو  االستشاري  أن 
»دون  هو  النفايات  عصارة  معاجلة 
أن  كذلك  وتبني  املطلوب«،  املستوى 
معاجلة  مركز  إنشاء  يرفض  املتعهد 
كمية  أن  حبجة  العصارة  هلذه  نهائية 
املطمر  اىل  الواردة  النفايات  ونوعية 
قد تغرّيت عّما ما هو ملحوظ يف العقد، 
إضافة اىل تأخر جملس االمناء واالعمار 
إلنشاء  الالزمة  االراضي  تقديم  يف 
النهائية. وبداًل من فتح حتقيق  احملطة 
حول الضرر البيئي الالحق بالبحر نتيجة 
معاجلة،  بدون  النفايات  عصارة  رمي 
 ٣5٠ حسم  باقرتاح  االستشاري  اكتفى 
الف دوالر أمريكي من فاتورة املتعهد 
بسبب عدم معاجلة املتعهد هلذه العصارة 
باملستوى املطلوب. يف املقابل، تبنّي 
أن املتعهد قام بشفط ونقل العصارة 

غري  أعباًء  مّحله  ما  الغدير،  حمطة  اىل 
الف   ٣5٠ مبلغ  تغرميه  رافضًا  متوقعة، 
وفق  التسوية  اقتضت  امريكي،  دوالر 
ما يرد يف تقرير جملس االمناء واالعمار 
أمريكي  دوالر  الف   6٧ املتعهد  تغريم 
حتى  تزال  وال  القضية،  لفلفة  ومتت 
اليوم ترمى عصارة النفايات يف حمطة 
إذا  مما  التأكد  يتم  أن  بدون  الغدير 

كانت معاجلة قبل تفريغها يف البحر!
احلكومة  رئيس  قدم   ٢٠١٠ عام  يف 
جمللس  عرضًا  احلريري  سعد  السابق 
سوكلني  عقود  بتمديد  يقضي  الوزراء 
تعهد  مقابل  سنوات،  أربع  وسوكومي 
جتاري  خفض  بتقديم  افريدا  جمموعة 
إمجالي على مجيع عقودها بقيمة 4 يف 
الذي شكل  الوزراء  لكن جملس  املئة. 
يف  للتحقيق  وزارية  جلانًا  مرات  لعدة 
مل  احلسم،  هذا  تطبيق  عدم  أسباب 
املفرتض  املسألة  هذه  اآلن  حتى  يبّت 
سلطة  أعلى  من  قرارًا  فيها  اختذ  أنه 
االجابة  متلك  الشركة  لكن  تنفيذية. 
عن هذا السؤال، إذ تقول إنها ليست 
على استعداد إلعادة البحث يف العرض 
الكلفة  عام ٢٠١٠ خبفض  الذي قدمته 
اخلفض  هذا  ألن  املئة،  يف   4 بنسبة 
ملدة  العقد  دميومة  بشرط  مقرونًا  كان 
أن  فّضلت  احلكومة  لكن  أربع سنوات، 
فض  يف  حبقها  مقرونًا  التمديد  يكون 
االمر  أشهر،  ستة  مهلة  ضمن  العقد 
وبالتالي  الدميومة،  مبدأ  أفقده  الذي 
فإن الشركة أبلغت املعنيني يف جملس 
االمناء واالعمار أن تعهد خفض الكلفة 
مل يعد قاباًل للتحقيق. ويتبني أن جملس 
االمناء واالعمار الذي وافق ضمنيًا على 
قرار الشركة، قد أجاب عند سؤاله عن 
املوضوع بأنه ينتظر قرار جملس الوزراء 
يف هذا الشأن! الحقًا، مل تكتف الشركة 
بشرح موقفها، بل قدمت جداول مالية 
دفعتها  وبتكاليف  مبطالبات  متعلقة 
الشركة تربهن أن قيمة ما دفعته منذ 
عام ٢٠١١ حتى عام ٢٠١4 يبلغ 6٨.٣٣ 
قيمة  على  يزيد  ما  أي  دوالر،  مليون 
احلسم التجاري البالغ 4 يف املئة. وهي 
معدات  اآلتي:  الشكل  على  مفّصلة 
دوالر(،  ماليني   6( جديدة  وجتهيزات 
 ١٨.٢( استبدال وصيانة معدات قدمية 
مليون دوالر(. ومجيع هذه االعمال هي 
واالعمار،  االمناء  جملس  صالحية  من 
فلماذا مل ينفذها؟ كذلك تقول الشركة 
لصاحلها  املستحقة  الفوائد  قيمة  إن 
التأخر يف دفع املستحقات تبلغ  نتيجة 
٧.6 ماليني دوالر، وإنها دفعت إلنشاء 
حمطة كهرباء يف مطمر الناعمة مبلغ 6.١ 
الشركة  عرضت  وأيضًا  دوالر.  مليون 
ملبالغ أخرى تكّبدتها يبلغ جمموعها ١٠4 
غرامات  بينها   ، امريكي  دوالر  ماليني 
من   ٪9.4١ نسبة  بلوغ  لعدم  مالية 
عدم  وتكاليف  للتدوير،  القابلة  املواد 
كميات  على  املقطوع  السعر  تعديل 
وعلى  الفعلية،  املرفوعة  النفايات 
عقد  حبسب  الفعلية  الكنس  مسافات 

النظافة رقم ١٣4٨.
هذا غيض من فيض سوء إدارة جملس 
وتغاضيه  امللف،  هلذا  واالعمار  االمناء 
أما  عامًا.   ١٧ طيلة  بيئية  كوارث  عن 
عقود الشركات وحساباتها، فيبدو أنها 
حبسب  والقلم«  »الورق  على  حمبوكة 
التعبري اللبناني الشائع، وستعود اللجنة 
الفنية اليت كلفها القاضي إبراهيم خبّفي 
حنني بعد اطالعها على دفاترها. فهل 
تتحرك أجهزة الرقابة والتفتيش؟ ال بل 
واالعمار  االمناء  جملس  أيدي  تكّف  هل 
عن هذا امللف، بعد أن توىل مهمة إدارة 

إغراق كل لبنان بـ«كومة زبالة«؟
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
 »العسكرية« حتاكم سورياً شارك يف اهلجوم على 

مركز لـ »حزب اهلل« يف جرود حنلة
 مثل أمام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد انطوان فلتاكي 
املوقوف السوري باسل حممد املسلماني بعد اتهامه باالنتماء اىل 
تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام باعمال ارهابية وقتل وحماولة 
مراكزه يف  احد  على  اهلجوم  عمدًا يف  اهلل  عناصر من حزب  قتل 

جرود حنلة.
وقد نفى املسلماني اثناء استجوابه ما اسند اليه وزعم ان اعرتافاته 
االولية جاءت حتت الضرب والتعذيب موضحًا بانه ميلك أرضًا زراعية 

يف جرود عرسال.
وبعد ان استمهل وكيله احملامي حممد العجمي للمرافعة تقرر ارجاء 

اجللسة اىل 15 كانون الثاني املقبل.
وباستجوابه افاد املسلماني بانه من مواليد دمشق وقد دخل مع 
عائلته اىل لبنان خلسة عن طريق جرود عرسال وذلك قبل مخسة 
ايام من توقيفه يف 12 متوز من العام املاضي على منت دراجة نارية 
يف بلدة عرسال حتوي ذخائر. واوضح انه التقى بشخصني كان 
كل واحد منهما على منت دراجة نارية اثناء عودته من ارض ميلكها 
يف جرود عرسال حتوي 400 شجرة كرز. وطلب منهما ايصاله اىل 
البلدة حيث استأجر وعائلته منزاًل، عندما اوقفته خمابرات اجليش 
داخل  عثر  بانه  واضاف  الفرار.  من  الدراجتني  سائقا  متكن  فيما 
احدى الدراجات على ذخائر حربية وطلقات مضاد مل يعلم بوجودها 
ولو علم بذلك لفّر من امام عناصر اجليش. وقال ان سهيل مجعة 

هو احد ابناء بلدته والذي كان يقود الدراجة اليت حتوي ذخرية.
وبسؤاله حول اعرتافاته السابقة عن انتمائه اىل لواء احرار الشام 
هذا  حول  معلومات  من  ذكره  ما  ان  وقال  ذلك  املسلماني  نفى 
اللواء كان يسمعه من ابناء قريته الذين ينتمون اليه. واضاف بان 
وائل السيد وهو ضابط منشق عن اجليش السوري وهو قائد اللواء 
وقال: »انا مل انتم اليه الن لدي عائلة مؤلفة من مخسة اطفال«.

تنظيم  شاركت  ان جمموعتك  االولي  التحقيق  ذكرت يف  وسئل: 
داعش باالعتداء على مراكز حلزب اهلل يف جرود حنلة ما ادى اىل 
مقتل عدد من عناصر احلزب وجرح آخرين، فأجاب: »هذه احلادثة 
ال اعرفها امنا اثناء التحقيق معي أصرّوا علي ألعرتف بذلك، فأنا مل 

أكن ضمن اي جمموعة«.
من  الرمي  كانت  اهلجوم  اثناء  مهمته  بأن  سابقًا  به  اعرتف  وعما 
بنادق كالشنيكوف قال: »ذكرت ذلك حتت الضرب وكنت اعلم من 
شباب قرييت ان مثة خالفًا بني لواء احرار الشام وبني داعش«. 
واوضح ان اثنني من اشقائه قتال يف صفوف »لواء الرباء« ولديه 

شقيق ثالث يعمل بصبغة يف االردن.
توقيفه  اثناء  حبوزته  ضبط  حربيًا  مسدسًا  حبمله  املسلماني  واقّر 
اليت  املشكالت  بسبب  الشخصية  للحماية  استعمله  »انا  وقال: 
حتصل يف املنطقة من قبل داعش الذي ينّفذ مداهمات على املنازل 

ويعتقل أشخاصا«.
وعاد املسلماني ليؤكد بانه علم باهلجوم على مراكز حزب اهلل يف 
جرود حنلة من االخبار متحدثًا عن اصابة تعرض هلا يف كتفه اثناء 
ونقل  بشظية  اصيب  حيث  السورية  القلمون  بسيارته يف  مروره 
اىل مستشفى ميداني يف رنكوس للمعاجلة، موضحًا ان املستشفى 

املذكور ليس عسكريًا وتقصده النساء للوالدة.
من جهة اخرى، ارجأت احملكمة اىل 22 كانون الثاني املقبل حماكمة 
داعش  تنظيم  اىل  انتمائه  بتهمة  خاّلوي  عادل  السوري  املوقوف 
للقيام بأعمال إرهابية. وجاء إرجاء اجللسة لتوكيل حمام عن املوقوف 

من قبل نقابة احملامني.

عبوة تستهدف سيارة عسكري يف اجليش يف طرابلس
  

استهدفت عبوة ناسفة سيارة مؤهل اول يف اجليش اللبناني فجر 
االثنني  يف طرابلس من دون وقوع اي اصابات يف االرواح. وقد 
تولت الشرطة العسكرية باشراف النيابة العامة العسكرية التحقيق 

يف احلادث ملعرفة مالبساته.
اول  مؤهل  اما سيارة  موضوعة  غرام   200 وزنتها  العبوة  وكانت 
اللون يف مرآب للسيارات  يف اجليش من نوع مرسيدس رمادية 
عند  طرابلس  القبة يف  الوديع يف  شارع  الصويف يف  مبنى  يف 
الثالثة من فجر امس، ومت تفجريها بواسطة فتيل مت اشعاله. وقد 

اقتصرت األضرار على املاديات.
وافادت مصادر مطلعة ان اشتعال الفتيل بشكل جزئي حال دون 
ارادة  عن  خارج  لسبب  وذلك  السيارة  يف  جسيمة  اضرار  وقوع 
الفاعلني، وان التحقيقات ترتكز حول ما اذا كان اهلدف من وراء 

ذلك اسباب شخصية او عمل ارهابي.
تقريرا حول كيفية  املكان ووضع  العسكري وعاين  اخلبري  وحضر 

حصول التفجري وزنة العبوة واالضرار الناجتة عن احلادث.

قتيل حبادث صدم على أوتوسرتاد الرميلة
  افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة حادث صدم 
على اوتوسرتاد الرميلة باجتاه بريوت عند مفرق جدرا. وافيد ان 
سيارة دهست الشاب يونس الشمعة بعدما رفض سائقها التوقف 

اثر قطع الطريق بسبب »ازمة النفايات«.
سيارة  بني  تصادم  حادث  نتيجة  جريح  سقوط  عن  افادت  كما 

ودراجة نارية يف حملة برج الغزال يف االشرفية.
وادى إنقالب شاحنة اثناء تفريغ محولتها من ردميات يف مشروع 
سد جنة وسط قضاء جبيل، اىل إصابة سائقها السوري حممد صاحل 
البابا )49 عاما(، جبروح يف رأسه، ومت نقله اىل مستشفى سيدة 

ماريتيم يف جبيل وهو حبالة حرجة.

جرمية قتل يف سهل الفرزل
  وقعت صباح االثنني جرمية قتل يف بلدة الفرزل ، حيث اقدم 
ياسر عطا احلسني على قتل بسام طانيوس مطر )35 عاما( باطالق 

النار عليه اثناء تواجده يف حملة اجلرميشة يف سهل الفرزل.
ارضه  يف  يعمل  كان  املغدور  فان  االولية،  التحقيقات  وحبسب 
املالصقة مع ارض اجلاني عندما حصل اشكال بينهما اقدم على اثره 
احلسني على اطالق سبع رصاصات باجتاه مطر من مسدس حربي 
كان حبوزته فأرداه على الفور. وفيما متكن اجلاني من الفرار،نّفذ 
اجليش اللبناني مداهمات يف املنطقة حبثا عنه فيما تولت القوى 

االمنية التحقيق يف احلادث.

إطالق نار على منزل احملافظ املوىل يف البقاع
على  اقدموا  جمهولني  ان  لالعالم«  الوطنية  »الوكالة  ذكرت    
اطالق رشقات نارية من اسلحة رشاشة بإجتاه منزل حمافظ النبطية 

القاضي حممود املوىل، يف بلدته حربتا البقاعية.
بسيارة،  حربتا  بلدة  شوارع  جيوبون  االشخاص  من  عدد  وكان 
ويقومون بأعمال غري منضبطة قبيل منتصف ليل االحد االثنني قبل 
ان يطلقوا عدة رشقات نارية باجتاه منزل املوىل الذي كان خارج 

البلدة. وقد اقتصرت االضرار على املاديات.
وتلقى املوىل سيال من االتصاالت اهلاتفية من شخصيات وفاعليات 
مطمئنة. ونفت عائلة املوىل وجود اي خالف عائلي كما ذكر يف 
بعض وسائل االعالم، مشرية اىل ان »االمر ال يتعدى تصرفات 
غري مسؤولة لبعض االشخاص الذين باتوا معروفني لدى االجهزة 

االمنية املختصة اليت فتحت حتقيقا باحلادثة«.

جناة عائلة من احرتاق »فان« على طريق حيمر
  جنت عائلة من احرتاق سيارة فان نتيجة احتكاك كهربائي على 

طريق حيمر يف النبطية.
وكان عفيف داوود يقود سيارته فان على طريق عام بلدة حيمر 
قرب حمطة وجيه بركات، عندما شّب حريق يف مقدمة الفان وارتفاع 
الدخان منه نتيجة احتكاك كهربائي. وقد عمل االهالي على انقاذ 
واوالدهما  السائق جمدلة عواضة  زوجة  املؤلفة من  العائلة  افراد 

علي وأسيل وفاطمة. كما عملوا على امخاد احلريق.

سرقة سيارة يف جزين
  ادعى مشعون الياس املدور سرقة سيارته من نوع جيب تويوتا 
األجهزة  باشرت  وقد  جزين.  يف  الضيعة  حي  حملة  يف  تاكوما، 

األمنية حتقيقاتها ملعرفة الفاعلني.

28 موقوفاً بتزوير مستندات سفر
خالل  العام  لألمن  العامة  املديرية  يف  املعنية  االجهزة  قامت    
اسبوع، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف مثانية وعشرون شخصا 
جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من 

لبنان إىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
غري  بطرق  األشخاص  مغادرة  تسهيل  جبرم  شخصا  اوقفت  كما 
قبل  من  له  عائدة  مستندات  استعمال  تسهيل  واخرجبرم  شرعية 
الغري وشخصان جبرم خمالفة نظام اإلقامة. وبعد انتهاء التحقيق مع 

املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء املختص. 

عصابة تسرق 21 سيارة.. يف شهر واحد
وسرقة  سلب  عمليات  يف  شركائه  من  ثالثة  سبقه  ان  بعد    
أشغااًل  سنوات  مدة مخس  عليهم  واحلكم  السجن  اىل  السيارات 
واستقصاءات  حتريات  بعد  اليهم  أخريًا  امحد  »انضّم«  شاقة، 
افضت اىل توقيفه يف القضية نفسها ليعرتف كما سائر شركائه 
بسرقة وسلب 21 سيارة معظمها ذات دفع رباعي يف شهر واحد، 

وتصريفها يف بريتال.
وكان عناصر قسم مكافحة االرهاب واجلرائم اهلامة قد اوقفوا امحد 
ن. وحممدع. يف حملة خلدة لورود معلومات عن ارتكابهما عمليات 
سلب وسرقة السيارات. وقد ضبط مع االخري مفتاح مصّنع وبطاقة 

هوية سورية ورخصة سيارة.
وبالتحقيق مع امحد افاد بانه اشرتك يف سلب 21 سيارة يف شهر 

واحد وسلب احد العمال السوريني يف منطقة الشويفات.
وعّدد امحد ن. العمليات اليت شارك فيها ومكان حصوهلا وانواع 

السلب  احدى عمليات  امنية يف  بانتحاله صفة  وافاد  السيارات. 
يف حملة بشامون مع آخرين وأحيانًا كانوا ينفذون عملياتهم بقوة 
السيارة  تصريف  من  متكنهم  عدم  حال  انه يف  وأوضح  السالح. 
املسروقة وتسليمها اىل اشخاص يف بريتال، كانوا يرتكونها على 
داخل  من  يسرقون  كانوا  له  شركاء  بأن  وأدىل  العام.  الطريق 

السيارات آالت تسجيل، كما اقدموا على سرقة دراجات نارية.
يف  السيارات  بسرقة  آخرين  مع  أحيانًا  باشرتاكه  ع.  حممد  واقّر 
احلدث والشويفات وكانوا يسلمونها للمحكموم عليه علي س. يف 
نارية  دراجة  على  السلم  حي  األخري يف  منزل  وعثر يف  بريتال. 

وأغراض اخرى كانت داخل السيارات اليت متت سرقتها.
واصدرت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم 
محود حكما قضى بانزال عقوبة االشغال الشاقة مدة مخس سنوات 

حبق كل من امحد ن. وحممد ع.

توقيف سوري يف شدرا
  اعلنت قيادة اجليش ان » قوة من اجليش يف منطقة شدرا - عكار، 
اوقفت السوري خالد حممد يوسف ، وذلك لالشتباه بارتكابه أعماال 

ارهابية وجتوله داخل األراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية.
ومت تسليم املوقوف إىل املرجع املختص إلجراء الالزم«.

وخطف آخر يف عرسال
  اقدم جمهولون على خطف السوري صالح فارس من امام مبنى 

بلدية عرسال قبل ظهر الثالثاء.
وافادت معلومات ان مخسة اشخاص ينتمون اىل تنظيم » داعش« 
اقدموا على اعرتاض سيارة فارس قرب مبنى البلدية بعد اطالق النار 

عليه واصابته وفروا به بسيارة من نوع »كيا« بيضاء اللون.

حواجز متنقلة يف عكار وتوقيف مطلوبني
  اقامت قوى األمن الداخلي حواجز متنقلة يف عدد من الشوارع 
الرئيسية والقرى يف حمافظة عكار، ودققت يف األوراق الثبوتية 
الداكن، ونظمت حماضر ضبط  الزجاج  السيارات ورخص  ووثائق 

حبق املخالفني. كما صادرت عددا من السيارات املخالفة.
الداخلي  االمن  قوى  املعنية يف  القطعات  اوقفت  اخرى  جهة  من 
خالل اسبوع 400 شخصًا، وذلك إلرتكابهم أفعااًل جرمية على كافة 
األراضي اللبنانية، ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية 

خمتلفة.

قتيل حبادث سري يف عيون أرغش
  قضى شخص على دراجة الـ atv يف حادث وقع يف منطقة عيون 

ارغش يف بشري. كما اسفر احلادث عن سقوط جريح.
وجرح ثالثة أشخاص بعدما إجتاحت شاحنة حمملة باألتربة، 15 سيارة 
على طريق بشامون بإجتاه خلدة وإستقرت فوق دراجة نارية، اليت 

جنا سائقها كونه كان على بعد امتار قليلة منها.
الثالثاء،  فجر  جرحيني  عن سقوط  املروري  التحكم  غرفة  وافادت 
نتيجة تصادم بني سيارتني على طريق ضهر البيدر، وجريح حبادث 
بني  باصطدام  وآخر  صيدا،  يف  البحري  الكورنيش  على  صدم 

سيارتني على الطريق البحرية يف كفرعبيدا.
وسّجلت احصاءات غرفة التحكم املروري سقوط قتيلني و16 جرحيا 

يف 10 حوادث سري مت التحقق منها خالل الـ 24 ساعة املاضية.

توقيف 13 مطلوبًا
  اوقفت مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت، 13 
مطلوبًا بينهم فلسطيين وسوري جبرائم خمتلفة، كما حجزت دورياتها 

14 دراجة نارية و7 سيارات خمالفة.
- ففي حملة الرملة البيضاء ُأوقف كل من: )م.ف.ع.( و)ع.ص.أ.أ.( 
بعدما ضبط حبوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف، و)ك.ع.أ.( 
وتقضي  اجليش  من  الفرار  جبرم  حكم  خالصة  مبوجب  املطلوب 
مبوجب  املطلوب  والفلسطيين)ع.ح.أ.(  واحد،  شهر  مدة  بالسجن 

مذكرة توقيف جبرم خمدرات.
من  الفرار  جبرم  املطلوب  )ع.ع.ز.(  ُأوقف  النهر  حملة  ويف   -

اجليش.
- ويف حملة الطريق اجلديدة ُأوقف )م.م.ج.( بعدما ضبط حبوزته 

كمية من احلشيشة واملارجيوان.
مبوجب  املطلوب  من:)ع.أ.خ.(  كل  ُأوقف  االشرفية  حملة  ويف   -
بالغ حبث وحتر جبرم فرض اخلوة، و)و.ج.ت.( بعدما ضبط حبوزته 
كمية من احلشيشة، و)س.ع.ت.( بعدما ضبط يف حوزته كمية من 
بعدما ضبط حبوزتهما كمية  و)هـ.ش.أ.(  و)هـ.م.أ.(  احلشيشة. 

من احلبوب املخدرة.
- ويف حملة الروشة ُأوقف السوري )م.ح.ح.( لقيادته دراجة نارية 

مسروقة.
مبوجب  املطلوب  )و.م.ش.(  ُأوقف  احلصن  ميناء  حملة  ويف   -

قرارين جزائيني.

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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»لقاء إثين« مع الوزير جون عجاقة بدعوة من النائب غلني بروكس

اقيم يف مكتب نائب مقعد ايست 
هيلز السيد غلني بروكس وبدعوة 
من  وقادة  بني مسؤولني  لقاء  منه 
بعض الجاليات االثنية وخاصة يف 
الوزير  وبني  هيلز  ايست  مقعد 

جون عجاقة.
واملعروف ان الوزير عجاقة يشغل 
خمس حقائب وزارية هي خدمات 
واالعاقة  والشباب  املسنني 
التعددية  وحقيبة  واملتطوعني 
حقيبة  فيها  )اندمجت  الثقافية 
شؤون الجنسية(  االحب اىل قلبه 

كما قال.
النائب  الدعوة  صاحب  قدم  بداية 
عجاقة  جون  الوزير  بروكس  غلني 
وصاحب  الناجح  بالوزير  فوصفه 
عمله  يف  واملصداقية  املناقبية 

تقدمها  التي  الخدمات  مجال  ويف 
الوزارات الخمس التي يشغلها.

فنوه  عجاقة  الوزير  تحدث  ثم 
بروكس  غلني  النائب  بمسرية 
من  تمكن  انه  وقال  النيابية 
االحتفاظ بمقعده رغم ان التأرجح 
املئة  لصالحه كان بنسبة 0،2 يف 
فقط وتمكن من توسيعه اىل 0،4 
املقاعد  بعض  ان  املئة يف حني  يف 
بتأرجح  احرار  نواب  يشغلها  كان 
يف   10 من  اكثر  اىل  احيانا  يصل 
املئة وخسروها، ورأى ان هذا الفوز 
اعطى مصداقية كبرية للنائب غلني 
بروكس حيث قال عنه ممازحا »انه 

ال يدع هواتفنا تهدأ«.
وبعد ان شكر سلفه الوزير فيكتور 
بذله  الذي  املجهود  على  دومينيلو 

الوزير جون عجاقة

Client 
Negotiator Magazine ed. #00 
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for 
client approval only and must not be used for 
any other purpose. 
The Coupon Magazine Group P/L

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular 
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge.  Tread pattern may vary to photos.  Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10. HMD-163-MTH -HILLS

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD  . . . . . . 9745 6007
CASTLE HILL . . . . 9894 7777  
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

MERRYLANDS  . . 9637 0511
PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
WINDSOR . . . . . . . 4577 6262  

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

HMD-163-MTH.indd   1 23/6/10   4:39:00 PM

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

SAVE 
$80!

TM

453 Merrylands Rd, Merrylands email: sales@tyresexcel.com

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

دقة يف العمل.. صدق يف التعاملنفتح 6 أيام يف األسبوع

National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

الوزير جون عجاقة والنائب غلني بروكس يتوسطان قادة واعالميني من بعض الجاليات االثنيةالنائب غلني بروكس

الوزير جون عجاقة والنائب غلني بروكس

قال  الثقافية  التعددية  حقيبة  يف 
انه يف الثاني من شهر اب الجاري 
عامان  عليه  قد مضى  يكون  )غدا( 

يف العمل الوزاري.
واول  لبناني  اصل  من  انه  وقال 
يف  يولد  العائلة  يف  شخص 
التعددية  ان  ورأى  اسرتاليا 
الثقافية هي مصدر غنى للمجتمع 

االسرتالي.
وكشف عن ان يف نيو ساوث ويلز 
فيها  وان  بلدا   225 من  جاليات 
يعيش  حيث  طائفة  حواىل 125 

الجميع يف مجتمع واحد متناغم.
واملعروف ان الوزير عجاقة هو اول 
باستعمال  تعليماته  يعطي  وزير 
املناسبات  يف  االشارة  لغة 
االشخاص  يتمكن  حتى  الرئيسية 

الصم من التواصل مع ما يجري.
رئيس  ان  عجاقة  الوزير  وقال 
االنتخابات  قبل  تعهد  الوالية 
برصد مبلغ 4 ماليني دوالر لهذه 

الحقائب وقد وفى بوعده.
وتطرق اىل برنامج املنح للمنظمات 

واملؤسسات االجتماعية.
املؤسسات  عجاقة  الوزير  وحث 
االجتماعية التي تعتقد انها مؤهلة 
لالستفادة من برنامج املنح التقدم 
بطلبات لذلك واذا كانت على غري 
فبامكانها  التقدم  بكيفية  معرفة 
الحصول على مساعدة من مكتب 
كبري  من  وخاصة  بروكس  النائب 
جيم  السيد  مكتبه  مسؤولي 

دانيال.
التي  االسئلة  باب  فتح  ثم 

وضوح  بكل  الوزير  عليها  اجاب 
وشفافية.

وكانت هناك مأدبة مأكوالت خفيفة 
قد أعدها املكتب باملناسبة.
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ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني.
البنائني  تزود  النوعية  من  متقدمة  درجة  على  هي  شركتنا  ان 

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers Trades Centre;
22 / 24 Anzac St 

GreenacreShowroom; 204B The Hume Highway; Greenacre 
(Next door to Jeep car yard)

مــباشرة

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole 
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of 
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies 
whole sale prices in Australia 

 :)Showroom( صالة العرض
من االثنني حتى الجمعة من 8،30 صباحا حتى 5 بعد 

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

:)Trades Centre( املركز التجاري
 من االثنني حتى الجمعة من 6 صباحا حتى 5 بعد الظهر..

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

1.5mm and 3mm tile spacers 
5mm, 10mm and 12mm tile 
spacers 
15 L water proofing  
Nova Flex 20kg 
Super Nova 20kg 
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg  
K-10 water proof  
Powder
Fibre glass roll  
And much much more
 
We also hold 
•	 Davco
•	 ASA	Bostic	
•	 Mapei
•	 Novatex
•	 Ardex	 شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة

للبنائني - املهندسني - املصممني

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 



Page 22صفحة 22     

لقاء اعالمي

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 

بدعوة وتنظيم من أصدقاء حزب العمال العرب
لقاء مع االعالم العربي لزعيم حزب العمال يف نيو ساوث ويلز لوك فولي

قام اصدقاء حزب العمال العرب  بدعوة وتنظيم 
لوك  ويلز  ساوث  نيو  املعارضة يف  لزعيم  لقاء 
امس  ظهر  قبل  وذلك  العربي  االعالم  مع  فولي 
 White Castle Function Centre االول اخلميس يف

يف الكمبا.
التشريعي  اجمللس  عضو  اللقاء  يف  شارك  وقد 
يف الوالية احملامي شوكت مسلماني ونائب مقعد 
حزب  نواب  من  وعضد  ديب  جهاد  السيد  الكما 

العمال ووزراء الظل يف الوالية.
بدأ اللقاء بكلمة لعضو جمموعة اصدقاء حزب العمال  
احملامي شوكت مسلماني فتحدث عن تاريخ حزب 
العمال وقيمه ومبادئه الداعمة للتعددية الثقافية 
العربية  وللقضايا  العربية  اجلالية  وملطالب 

احملقة.
جانب  اىل  دائما  يقف  العمال  حزب  ان  وقال 

الطبقتني الفقرية واملتوسطة.
ثم كان الكالم للنائب جهاد ديب الذي حتدث عن 
الذي  الكما  مقعد  واحلضاري يف  الثقايف  التنوع 

ميثله وتطرق اىل شخصية زعيم املعارضة السيد 
فولي املتفهمة والداعمة للتنوع الثقايف واقتناعه 

بان هذا التنوع يساهم يف اغناء اسرتاليا.
بعده حتدث زعيم املعارضة السيد لوك فولي مطوال 
عن التعددية الثقافية وقال انه يعيش وخيترب هذه 
التعددية بأبهى وجوهها يف نيو ساوث ويلز عامة 
وخاصة يف الضواحي الغربية منها وعلى االخص 

يف مقعد أوبرن الذي ميثله.
وقال السيد فولي ان على حكومة الوالية ان تعمل 
الثقافية  والتعددية  احلضاري  التنوع  تعزيز  على 
واعطاء اجلوال حقها يف العلم والرتبية، مشريا اىل 
ان حكومة الوالية وبعض البلديات ترفض اعطاء 
استيفائها  رغم  اسالمية  مدارس  القامة  ترخيص 
املدني  التخطيط  لناحية  املطلوبة  الشروط  كل 

وغري ذلك.
حنو  الشباب  بعض  جنوح  مسألة  على  عرج  ثم 
اكثر  االخنراط  احلكومة  على  ان  ورأى  التطرف 
الدينيني من  والقادة  املدني  مع اجملتمع  بالعمل 

مشايخ وأئمة ومسؤولي منظمات اجتماعية وشبابية 
لالبتعاد  الشباب  وتوعية  التطرف  ظاهرة  ملعاجلة 
على  العمال  حزب  ان  وقال  الظاهرة،  هذه  عن 
استعداد للمشاركة يف هذه العملية اذا اشركت 
احلكومة اجملتمع املدني يف املعاجلة للتغلب على 

هذه الظاهرة.
جانب  اىل  دائما  يقف  اعمال  حزب  ان  وقال 
احملقة  العربية  والقضايا  املظلومة  الشعوب 
كقضية فلسطني وان املؤمتر الوطين االخري حلزب 
العمال الذي انعقد يف ملبورن واستمر ثالثة ايام 
وشارك يف اعماله خرج بعدة مقررات على صعيد 
هذه القضية منها معارضة بناء مستوطنات جديدة 
بيان  ومعارضة  القائمة   املستوطنات  توسيع  او 
مهد  كما  االنتخابي  االسرائيلية  احلكومة  رئيس 

الطريق لالعرتاف بفلسطني متى استلم احلكم.
الوحيد  العمالي  الزعيم  انه  السيد فولي  واوضح 
وجوب  الوالية  يف  احلزب  نواب  اىل  اوعز  الذي 
زيارة  ارادوا  ما  اذا  الفلسطينية  االراضي  زيارة 
اسرائيل وذلك لالطالع على االوضاع اليت يعيشها 
يعانون  اليت  اليومية  واملعاناة  الفلسطينيون 

منها.
احملامي  لعبه  الذي  بالدور  فولي  السيد  ونوه 
عدالة  ايصال  صعيد  على  مسلماني  شوكت 
وخاصة  االسرتاليني  للقادة  الفلسطينية  القضية 

العماليني منهم 
التعددية  حقيبة  وزيرة  اللقاء  يف  حتدثت  كما 
هذه  لتعزيز  احلزب  خطط  شارحة  للظل  الثقافية 

التعددية اذا استلم احلكم.

السيناتور شوكت مسلمانيزعيم املعارضة لوك فولي

النائب جهاد ديب

زعيم املعارضة لوك فولي يتوسط نواب الحزب

2000fm دعوه غذاء ملؤسسة سواقي للثقافة والفنون واإلذاعة العربيه

 2000fm بدعوه من موءسسه سواقي للثقافة والفنون وبرعايه االذاعه العربيه
أقيمت  يوم األحد املوافق 2015/7/26 وعلى شرف سعاده مجهوريه العراق 
يف اسرتاليا ونيوزيلندا االستاذ مؤيد حممد صاحل مادبه غذاء حضرها كل 
من األديب االستاذ انطوان القزي رئيس حترير صحيفه التلغراف واألستاذ 
األديب  واألستاذ  العراقيه  الفرات  صحيفه  حترير  رئيس  خوشناو  حسني 
وديع شامخ رئيس حترير جمله النجوم والدكتور خلف املالكي والسيد وسام 

املالكي وقد رحب الدكتور عالء العوادي رئيس موسسه 
االذاعه  يف  الربامج  ومدير  والفنون  للثقافة  سواقي 
على  السفري  سعاده  وشكر  2000fm باحلضور  العربيه 
تلبيه الدعوه واالخوه الضيوف وتناولت اجللسه حوارات 
العربيه  للجاليه  والفنيه  الثقافية  النشاطات  لتطوير 

عامه والعراقيه خاصه وأبدى سعاده السفري دعمه ألي نشاط 
ترتيب نشاط ثقايف  العوادي  الدكتور  مستقبلي وطلب من 
وبرعايه سيادته يف مبنى السفاره بأقرب فرصه ممكنة وقد 
حفاوه  من  به  استقبل  ما  مبثل  صاحل  السفري  السيد  ودع 

وتكريم .

السفري العراقي مؤيد صالح والدكتور عالء العوادي وحضور
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محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء

قصة عطر 

أقول صباحك األشهى ورودا
يرفرف سوسنًا ويبّث عودا 
ألنك يف صميم الورد حلٌم

منا يف الروح واقرتف اخللودا 
إذا أصبحت ختتالني عطرًا

نديًا يف نسائمه جميدا 
وإن أمسيت ختتالني مخرًا

من اجلورّي يلهمين القصيدا 
ألدخل يف سالفتك انتشاًء

وأرحل يف مذاهبها صعودا 
أرّش على مدار الشعر نورًا
لسرية عاشٍق عشق البعيدا 

عرفتك بعد أوهاٍم تتالت 
جتففين وترمسين مجودا

وتلبسين التوّحد يف اغرتابي 
ألدخل عاملي أجد الشرودا
وجدتك بعد نأٍي عن ربيٍع

وها قد عاد يكتنز الورودا 
أحبك كم أتوق إىل شفاٍه

أحاورها لتمألني رعودا
وأغفو عند نهٍر من أريٍج

يهدهدني ويسقيين املزيدا 
مزيدًا من عبرٍي ال يوازى 

أراه اليوم قد عرب احلدودا
حدود شهييت وحدود عمري 
فأنت القصة األبقى صمودا 

ألن بندودها صدٌق وإني 
غدًا آتيك أقرؤها بنودا 

بصروا قد  العقل  مرايا  للنعيم  كم 
ُذكروا قرآننا  يف  الوحي  ترامجة 
معارُفهم ازدادت  العلم  جهابذُة 
حصروا قد  اجلهل  مقام  ختطوا  علمًا 
وصلت احباثهم  يف  الفكِر  عمالقة 
والقمُر الُفلُك  وضاء  املعارف  دنيا 
عّزتهم أجماد  على  باَن  والصبح 
دحروا قد  الليل  سواد  كبارًا  وكانوا 
وردوا قرآننا  يف  أمٍر  ُغالُة 
َذكروا قد  السبطني  ابو  علّي  منهم 
همٌم اسالمنا  يف  النبوِة  آُل 
انفطروا االميان  على  عزٍّ  مواكب 
معاقلهم هاجت  للوغى  اذا  قوٌم 
حكروا قد  القوم  أنف  الفوارس  ترى 
* * * *

بالد الُعرب
غافيًة الشام  بالد  رأينا  ملا 
وعنوانا امسًا  ال  ينهش  والكلُب 
عاجزًة الغاب  سباُع  استكانت  اذ 
ميدانا اآلن  بعد  تهّول  بأن 
جحافلها مرأى  على  أسفي 
حيتانا البحر  بعرِض  ترّد  فكيف 
عاهرٍة  أحضاِن  يف  توارى  فَمن 
انسانا اآلن  بعد  حيّرر  فهل 
كفرْت دينها  يف  أّمٍة  على  ويل 
طغيانا الكفر  حشود  تصّد  فهل 
مفخرًة للمجد  كانوا  من  فأين 
عقبانا الرّب  وطيوُر  الفال  نسُر 
ضمائَرهم باعوا  قد  فيهم  فالعار 
صيصانا البغي  أهُل  حتّول  حتى 
موعظٌة الرمحان  من  يوم  كل  يف 
وجدانا األمر  غالُة  يهّز  متى 

)ع(
يت 

 الب
آل

 الشاعر السيد أحمد الحسيني

»لوفيغارو«  صحيفة  يف  األدبي  امللحق  أجراه  حتقيقًا  قرأت   
الفرنسية حول حركة النشر يف الصيف وشارك فيه ناشرون حتدثوا 
عن اخلطط اليت ُيعّدونها كل عام لرتويج الكتب اليت تالئم فصل 
واجلبال،  القرى  ويف  الشمس،  حتت  الشواطئ  على  االسرتاحة، 
امللحق  أما  واملقاهي.  والطائرات  القطارات  أو يف  ولياًل،  نهارًا 
وتواضع،  بألفة  قرائه  على  فاقرتح  »لوموند«  جريدة  األدبي يف 
واٍف،  بإجياز  وقدمها  الصيف،  قراءتها يف  كتب حتسن  عناوين 
عسى القراء يفيدون منها لقضاء صيف ال خيلو البتة من القراءة. 
هذا ما تفعله ايضًا اجملالت وخباصة اجملالت األدبية الشهرية اليت 
كتب  بقوائم  القراء  فتمّد  للقراءة  فصاًل  بصفته  بالصيف  حتتفل 

ختتلف يف حقوهلا وموضوعاتها.

الصيف هناك، يف فرنسا وأوروبا وسواهما، فصل قراءة عالوة على 
كونه فصل النزهات والشواطئ والغابات واهلواء الطلق والسهر 
واحلرية. هذا ما تدل عليه قوائم مبيع كتب الصيف وظاهرة إقبال 
القراء على شرائها وكأنها وجدت هلذا الشهر، مع أن بعضها راج 
يف اخلريف أو يف الشتاء، وبعضًا آخر هو من األعمال املعروفة 
يعتمدها  اليت  الذكية  التسويق  سياسة  إنها  و«الكالسيكية«. 
الناشرون الفرنسيون لرتويج كتبهم اجلديدة والسابقة والقدمية، 
اليت حتتل واجهات املكتبات أو ترقد على رفوفها. وقراء الصيف 
هم أنفسهم قّراء سائر الفصول، لكّن أمزجتهم الصيفية ختتلف 
كتب  بل  صيفًا،  إال  ُتقرأ  ال  كثرية  كتب  األخرى.  أمزجتهم  عن 
يف  شجرة  حتت  الشمس،  ضوء  يف  صيفًا  إال  قراءتها  حتلو  ال 
حديقة أو على رمال الشاطئ... خّصت إحدى اجملالت الفرنسية 
مرة غالفها بعنوان غريب: »قراءة الفلسفة على الشاطئ« ومحل 
الغالف صورة فتاة تقرأ أرسطو أو أفالطون، مل أعد أذكر، ممددة 
بـ »املايوه« على كرسي طويل. مل يكن الغالف تروجييًا، بل عرب 
عن »مرض« القراءة الذي يعاود أهله يف عّز اإلجازة الصيفية. 

وآنذاك كانت كتب الفلسفة عادة رائجة بشدة.

صيفنا العربي ميضي بسرعة مع أنه أطول من صيف بلدان عدة. 
صيف يكاد يكون بال كتب وال قراءة وال قراء... وال ناشرين. 
يف  العربي  النشر  حركة  تقاعس  عن  صديقًا  ناشرًا  مرة  سألت 
الصيف، فأجابين: إذا كان العرب، وهم أقل الشعوب قراءة، ال 
اإلجازات  شهر  سيقرأون يف  فهل  واخلريف  الشتاء  يف  يقرأون 
الشعوب  أقل  العرب  متامًا.  مقنعًا  السبب  هذا  ليس  والنزهات؟ 
القراءة  أن  يعين  ال  هذا  لكّن  العاملية،  اإلحصاءات  وفق  قراءة 
يتحّمل  وقد  والصعود.  للتنامي  قابلة  غري  العربي  عاملنا  يف 
صناعة  رواجها.  عدم  ومن  تراجعها  من  وافرًا  قسطًا  الناشرون 
النشر والتسويق ما زالت قدمية ومتأخرة يف العامل العربي. وهذه 
الصناعة حتتاج حقًا إىل فعل إحياء وحتديث، وخباصة يف اجملال 
التقين و«املعلوماتي« واإللكرتوني. حتى اآلن ال يبدو أن النشر 
العربي عرف كيف يفيد من الثورة اإلنرتنتية الرهيبة، ال يف حقل 
النشر بذاته وال يف مهمة التسويق. والتسويق ينبغي أن ُيفهم 
على أنه ليس التوزيع. التسويق ثقافة حديثة وشاملة ال تقتصر 
على توزيع الكتب كما يظن ناشرون كثر. واليوم بات التسويق 

يف الغرب أوسع من النشر نفسه.

قد يبالغ الذين ينعون القراءة يف العامل العربي. يف هذا العامل 
قراء، قدامى وجدد، قراء شباب، قراء متقدمون يف هذه »احلرفة«. 
وهؤالء هم نواة قابلة ألن تنمو وتتزايد، إذا قابلتها سياسة تسويق 
ذكية وحديثة. ملاذا ازداد على حني غفلة قراء الرواية العربية؟ 
هل جلأ الناشرون إىل درس هذه الظاهرة والوقوف عندها أم أنهم 
ربطوها بصعود اجلوائز العربية؟ هل عرفوا كيف يفيدون من هذه 

الظاهرة بعيدًا عن إقباهلم على نشر الروايات أيًا تكن؟

إقامة  إىل  يسعون  ال  يذكر.  اهتمامًا  الصيف  الناشرون  يعري  ال 
معارض صيفية كما حيصل يف أوروبا. ال يقيمون مهرجانات وال 
يعقدون لقاءات ولو خفيفة حول الكتب واألدب. ال يرّوجون كتبهم 
وفق طريقة تليق بشهر العطلة. الصيف هو فصل عطلتهم أيضًا، 
وليعّطل القراء معهم. لكّن املطابع ال تعّطل يف الصيف بتاتًا. إنها 

قلب حركة النشر، هذه احلركة اليت تكاد تصبح حركة طباعة.

صيف عاملنا العربي ليس قصريًا، صيف طويل مشسًا وقمرًا وحبرًا 
وليالي أنس وسهر...لكنه أقصر صيف قراءة يف العامل.

صيف عربي طويل...
عبده وازن



Page 24صفحة 24     

ملبورن

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

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

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 
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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

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

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

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 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

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 
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منوعات

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 

 من تطبيقات اهلاتف احملمول اليت ميكنها إجناز 
أي شيء، مروًرا بالسيارات اليت ال حتتاج إىل 
سائق ووصواًل إىل الروبوتات اليت باتت شديدة 
الشبه بالبشر، شهد العقد املنصرم تقدًما هائًل 

يف جمالي العلم والتكنولوجيا.

فما الذي نتوقع ظهوره يف العقد املقبل؟

يف سبيل معرفة ذلك، تواصل موقع »هافنغتون 
بوست« مع أشهر سبعة من مستشريف املستقبل، 

وقد حدثونا عن تنبؤات مذهلة.

1 - يقول الدكتور متشيو كاكو، أستاذ الفيزياء 
كتاب  ومؤلف  نيويورك  جامعة  يف  النظرية 

»مستقبل العقل«:

يف السنوات العشر املقبلة، سنشهد حتواًل من 
املخ،  استخدام شبكات  إىل  اإلنرتنت  استخدام 
والعواطف  األفكار  نقل  ممكًنا  سيكون  حيث 
الكرة  عرب  الفور  على  والذاكرة  واملشاعر 

األرضية.

الدماغ جبهاز  العلماء اآلن توصيل  بات بإمكان 
الذكريات  بعض  باستخلص  والبدء  حاسوب 

واألفكار.

بل  االتصاالت  ثورة يف جمال  دث  يحُ قد  وهذا 
ورمبا حتى يف جمال الرتفيه.

سيكون بإمكان أفلم السينما يف املستقبل نقل 
املشاعر واألحاسيس وليس الصورة فحسب عرب 

الشاشة الفضية.

كما سيكون مبقدور املؤرخني والكتاب تسجيل 
األحداث ليس فقط عرب الوسائط الرقمية، وإمنا 

أيًضا يف صورة مشاعر.

إذ  البشر،  بني  التوتر  مستوى  ينخفض  رمبا 
إنهم سيبدؤون بالشعور بتجارب وآالم بعضهم 

البعض.

ورائد يف  كورزويل، خمرتع  راي  الدكتور   -  2
علوم احلاسوب ومدير شعبة اهلندسة يف جوجل 

يقول:

الطابعات  مبقدور  سيكون   ،2025 عام  حبلول 
زهيدة  بتكلفة  امللبس  طباعة  األبعاد  ثلثية 

جًدا.

التصميم  مصادر  من  العديد  هناك  وسيكون 
اجملانية مفتوحة املصدر، لكن الناس سينفقون 
مواقع  من  امللبس  ملفات  حتميل  يف  األموال 
الكتب  اليوم  يشرتون  مثلما  املصممني  أشهر 
على  واألفلم  املوسيقى  وملفات  اإللكرتونية 

الرغم من وجود كل شيء باجملان.

كما ستعمل الطابعات ثلثية األبعاد على طباعة 
معدلة  جذعية  خليا  باستخدام  البشرية  األعضاء 
باملريض  اخلاص  النووي  احلمض  باستخدام 
البشرية،  لألعضاء  ينضب  ال  مصدًرا  يوفر  مبا 
للعضو  اجلسم  لفظ  مشكلت  وستختفي 

املزروع.

األعضاء  تلف  علج  على  قادرين  سنصبح  كما 
برجمتها،  معاد  جذعية  خليا  باستخدام  البشرية 
أزمة  بسبب  تالف  قلب  املثال  سبيل  على 

قلبية.

كما ستعمل الطابعات ثلثية األبعاد على طباعة 
هيئة  على  مكاتب  أو  ملنازل  رخيصة  مناذج 

الليجو.

الواقعني  يف  الوقت  من  كبرًيا  قدًرا  سنقضي 
االفرتاضي واملضاف مبا ميكننا من زيارة بعضنا 

حتى لو كانت تفصل بيننا مئات األميال.

بعضنا  نلمس  أن  حتى  مبقدورنا  سيكون  بل 
البعض.

هيئة  على  سيظهرون  نزورهم  ممن  وبعض 
رسومات رمزية.

اإلنسان  جسم  برجمة  إعادة  مبقدورنا  وسيكون 
بعيًدا عن العديد من األمراض والشيخوخة، على 
سبيل املثال القضاء على اخلليا السرطانية، أو 
السبب  الذي هو  الشرايني،  كبح مجاح تصلب 

وراء أمراض القلب.

سيكون مبقدورنا خلق رسومات رمزية لألشخاص 
اليت  املعلومات  كافة  باستخدام  املتوفني 

تركوها.

3 - الدكتورة آني ليز جار، مؤسسة وكالة التنبؤ 
باالجتاهات املستقبلية اليت يقع مقرها يف لندن 

»جار جلوبال«:

تتنبأ منظمة الصحة العاملية بأن األمراض املزمنة 
ستشكل ثلثة أرباع أسباب الوفاة على مستوى 
العامل حبلول عام 2020، لذا فإن تطور برنامج 
األمراض  )تشخيص   M-Health املتنقل  الصحة 
العكسية  والتغذية  العام،  يف  مكان  أي  يف 
أن  املقرر  من  الشخصية(  والرقابة  احليوية، 
السكري  مثل  حاالت  علج  يف  ثورة  دث  يحُ

وارتفاع ضغط الدم.

أطباء  قبل  من  مصممة  تطبيقات  ستوفر  كما 
حمرتفني فرصة للرد بفعالية على املرضى يف 
الوقت احلقيقي، والتصدي للحاالت املزمنة يف 
مراحل مبكرة، واملساعدة يف حتسني أمناط احلياة 
يف اجملتمعات يف الدول النامية واملتقدمة على 

حد سواء.

4 - أما الدكتور جيمس كانتون، املدير التنفيذي 
ملؤسسة غلوبال فيوتشر ومقرها سان فرانسسكو 
ومؤلف كتاب »ذكاء املستقبل: إدارة االجتاهات 
عاملك«  ستبدل  اليت  املتغرية  املستقبلية 

فيقول:

ارتداؤها  ميكن  اليت  النقالة  األجهزة  ستغزو 
العامل.

متاًحا  اإلنرتنت  سيكون   ،2025 عام  وحبلول 
للجميع وسرتتبط كل أمة وجمتمع وشركة وفرد 
بكافة أنواع املعرفة، وهذا سيسرع من الوصول 
إىل التعليم والرعاية الصحية والوظائف والرتفيه 

والتجارة.

ا مثل اإلنسان  سيصبح الذكاء االصطناعي ذكيًّ
ورمبا أذكى.

السيارات  االصطناعي يف  الذكاء  دمج  وسيتم 
والروبوتات واملنازل واملستشفيات مبا سيخلق 

اقتصاد الذكاء االصطناعي.

والروبوتات،  البشر  بني  اندماج  سيحدث  كما 
على املستوى الرقمي واملادي، يف جمال علج 

املرضى أينما كانوا حول العامل.

وستجري روبوتات اجلراحة عمليات على املرضى 
توليد  على  اآلليون  األطباء  وسيعمل  بعد،  عن 

النساء وعلج املرضى عرب اهلاتف.

سيعمل الطب التنبؤي على تغيري ملمح الرعاية 
الصحية.

وستصبح كل من األجهزة الطبية اليت تعمل على 
تشخيص األمراض عرب أنفاسنا واألجهزة اخلاصة 
تتنبأ  اليت  النووي  باستخلص تسلسل احلمض 

تنبؤات مذهلة من أشهر 7 ُمنجمني لـ 10 سنوات مقبلة سُتغري وجه عاملنا

مبستقبل الصحة شائعة.

وسيقي الطب الوراثي املخصص من األمراض، 
على  املهدرة  واملليارات  األرواح  وينقذ 

اإلنتاجية.

حمل  بيتكوين  عملة  من  القادم  اجليل  وسيحل 
جديًدا  منوذًجا  سيخلق  مما  التقليدية،  النقود 
خلق  من شأنها  اليت  واألعمال  الرقمية  للتجارة 

اقتصاد شرعي جديد.

5 - ويقول جيسون سيلفا، مقدم برنامج »ألعاب 
العقل« على قناة ناشونال جيوجرافيك:

ستصبح ثورة تقديم اخلدمات حسب الطلب عامًلا 
احليوية،  الربامج  واسًعا، حيث ستزيد حتديثات 
من  االصطناعي  والذكاء  املخصصة،  واألدوية 

مستوى الرعاية الصحية والرفاهية.

إثراء  من  اآللية  النظم  على  االعتماد  وسيزيد 
حياتنا اليومية بشكل ال حدود له.

كل  يف  القيادة  ذاتية  السيارات  وستظهر 
ا ونظيًفا  مكان، وقطاع النقل نفسه سيكون آليًّ

ورخيًصا.

سننتقل إىل عامل تطغى فيه حرية الوصول على 
امللكية وسيكون العامل بأسره يف متناولنا.

املديرة  زاملان،  أمي  الدكتورة  تقول   -  6
التنفيذية ورئيسة جمتمع مستقبل العامل:

للنظر  دقة  أكثر  اآلن طرق  الباحثني  لدى  بات 
سلوكياتنا  أجل  من  وأجسادنا  أدمغتنا  يف 

وتصرفاتنا.

جامعة  يف  باحثون  أكد  سنوات،  بضع  وقبل 
أقل  لضغوطات  يتعرضون  القادة  أن  هارفرد 

عن غري القادة.

كما بينت دراسة أجريت يف جامعة بن غوريون 
الغداء  قبل  مشددة  أحكاًما  مرروا  القضاة  أن 

عندما كانوا يشعرون باجلوع.

7 - بينما خيتتم الدكتور مارك ستيفنسون مؤلف 
كتاب »رحلة شخص متفائل إىل املستقبل«:

احلياة،  يف  شيء  أهم  هي  ليست  التكنولوجيا 
اجملتمع،  سيستخدمها  فيَم  هو  يهم  ما  ولكن 
النقطة  هو  املؤسسي  التغيري  يعترب  واآلن 

الشائكة.

لتنظيم  جديدة  طرق  هو  عنه  البحث  حنتاج  ما 
أنفسنا.

املثال،  سبيل  على  القادم،  كتابي  فإن  لذا، 
منساوية  بلدة  يف  املتجددة  الثورة  يغطي 
صغرية، واكتشاف املخدرات مفتوحة املصدر يف 
 PatientsLikeMe مثل  املرضى  وشبكات  اهلند، 
التقليدية  املناهج  من  تتخلص  اليت  واملدارس 

من أجل احلصول على تعليم حقيقي.

إمييلي  الربيطانية  األزياء  عارضة  أطلت    
متابعي حسابها  على  الصدر  عارية  راتاجكوسكي 

مبوقع التواصل االجتماعي »إنستغرام«.

وتبدو إمييلي يف الصور عارية الصدر و كاشفة 
عن لباسها »الداخلي« الذي يمل علمة »كيلفن 
صورهم  إللتقاط  معجبيها  ودعت  كلين«، 
أن  على  »السيلفي«  طريقة  على  الشخصية 
تتضمن الصور مشهدًا واضحًا مللبسهم الداخلية 

احلاملة لذات العلمة التجارية.

عارضات  أكثر  من  راتاجوسكي  إمييلي  أن  يذكر 
األزياء إثارة بالعامل، وهي بولونية األصل مولودة 
يف بريطانيا، ودخلت عامل عرض األزياء منذ كان 
عمرها 14 عامًا، ثم انتقلت إىل تصوير اإلعلنات 
التجارية، ثم صورت فيديو كليبًا مع املغين روبن 
ثيكي و الفرقة املوسيقية األمريكية »مارون 5، 

وانتقلت الحقا للتصوير السينمائي.

إمييلي راتاجكوسكي تطل على 
متابعيها عارية الصدر

مغربيًا  البلجكية  األمنية  السلطات  اعتقلت   
 " صورة  التقاطه  بسبب  لساعات،  واستجوبته 
يف  مشاركته  خلل  كلري،  األمرية  مع  سيلفي« 
مدينة  يف  البلجيكي  الوطين  العيد  احتفاالت 

مونس.
مهاجر  بال  يدور يف  يكن  إرم مل  ووفقا ملوقع 
بلجيكية  أمرية  مع  »سلفي«  صورة  أن  مغربي 
لساعات،  واالستجواب  االعتقال  إىل  سيجره 
البلجيكية، مغربيا  حيث اعتقلت املصاحل األمنية 
يدعى كريم واستجوبته لساعات وقامت بتفتيش 
منزله ؛ ألنه التقط صورة »سيلفي« مع األمرية 
كلري، خلل مشاركته يف احتفاالت العيد الوطين 

البلجيكي يف مدينة مونس.
الفور  على  املغربي  لطلب  األمرية  واستجابت 
وظهرت يف الفيديو تقبل طلبه والتقطت صورة 
رفقته بدون تردد، قبل أن تنقلب األحداث رأسا 

على عقب.
وقال املهاجر املغربي كريم البالغ من العمر 31 
وأنا  سعيدا  »كنت  البلجيكية:  للصحافة  سنة، 
ألتقط الصورة مع األمرية اليت كانت لطيفة جدا 
ومل ترفض طليب.. التقطت صورة سيلفي وبقيت 
يف مكاني أراقبها إىل أن غادرت املكان«، لكن 
سعادته مل تستمر طويل بعد أن مت اعتقاله ملدة 

10 ساعات، متسائل عن »اخلطأ« الذي ارتكبه.
صفحات  تصدر  الذي  املغربي  املهاجر  وأضاف 
كأنه  عاملته  السلطات  أن  البلجيكية،  اجلرائد 
»اخلطر رقم 1 يف البلد« موضحا أنه يعيش يف 
بلجيكا رفقة زوجته وابنه ألكثر من 14 سنة، ومل 

يسبق له أن تورط يف أي مشكلة.

بلجيكا: اعتقال مغربي بسبب 
التقاطه صورة سيلفي مع أمرية!
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بعد  االجتماعي  التواصل  مواقع  برازيلية،  نظافة  عاملة  أشعلت   
نشر صور مثرية هلا، وهي ترتدي الزي الرمسي للعمل ذي اللون 

الربتقالي.

وأصبحت ريتا ماتوس، البالغة من العمر 23 عاًما، إحدى الشهريات 
بني عشية وضحاها، وأطلق عليها لقب "الكناسة الفاتنة"، بعد أن 

اجتاحت صورها فيس بوك، وواتس آب.

أثناء  الرجال  ملعاكسات  تتعرض  ما  دائما  إنها  ماتوس:  وتقول 
عملها، ودائًما ما تسمع صافرات اإلعجاب، غري أنها أبدت ضيقها 
من تزايد طلبات الصداقة الواردة إليها عرب حسابها، مؤكدة أنها 

لن تقبلها.

وأضافت أن طبيعة عملها الشاق كان هلا الفضل يف احلصول على 
هذا القوام الرشيق املنحوت، إضافة إىل ذلك فإنها تواظب على 
الذهاب للجيم يومًيا، والعناية ببشرتها وإكسابها اللون الربونزي 

بالذهاب للشاطئ واالستجمام حتت أشعة الشمس.

أنها إنسانة عادية جمرد عاملة نظافة، ولكن يبدو  وأشارت إىل 
أن رجاال مل يروا نساء من قبل، غري أنها عادت وقالت إنها تريد 
العمل  اليت حصلت عليها وجترب حظها يف  الشهرة  أن تستغل 

كموديل.

»الكناسة الفاتنة«.. ملكة 
مجال عامالت النظافة

دايلي"  "إيليت  موقع  أورد   
وصفت  لشجرة  فيديو  مقطع 
على  قدرة  لديها  بـ"املعجزة" 
إنتاج 40 نوعًا خمتلفًا من الفواكه 

يف وقت واحد.
 

جامعة  يف  الفن  أستاذ  ومتكن 
فان  سام  األمريكية  سرياكيوز 
آكني من استخدام تقنية زراعية 
الرقاقات"  بـ"تطعيم  تسمى 

وتعتمد هذه التقنية على نقل جزء من نبات إىل نبات آخر، فيصبح 
إنتاج نوع معني من  كل جمموعة فروع من الشجرة مسؤولة عن 
الفواكه مثل املشمش واللوز والكرز واخلوخ وغريهم ضمن شجرة 

واحدة كبرية.
 وباالعتماد على هذا املبدأ )أي التطعيم( تنتج الشجرة السحرية 
الواحدة 40 نوعًا خمتلفًا من الفواكه جممعة كلها يف مكان واحد، 
وأشار سام إىل أن هذه العملية تستغرق ما بني 8 إىل 9 سنني.

 
ُيشار إىل أن سام متكن من زراعة 16 شجرة من هذا النوع حتى 

اآلن.

 شجرة تنتج 40 نوع فواكه

القيادي  كشف   
مجاعة  يف  السابق 
املسلمني،  اإلخوان 
اخلرباوي،  ثروت 
وزعيم  مؤسس  أن 
اجلامعة حسن البنا أمر 
بقتل الفنانة أمسهان، 

حبادث سيارة.

جاء هذا الكشف خالل مسلسل إذاعي للخرباوي، بعنوان "التنظيم 
السري" وعرض خالل شهر رمضان.

وحبسب اخلرباوي، فإن مجاعة اإلخوان املسلمني هي اليت "قامت 
بقتل أمسهان بتكليف من مؤسس اجلماعة حسن البنا، حيث كانوا 
الوطن واشتغاهلا  أعداء  لعملها مع  يعتربونها كافرة وحيل دمها 

بالغناء وسوء سلوكها".

وكما جاء يف إحدى حلقات املسلسل، فإن "أمسهان أفاقت من 
النوم الساعة اخلامسة صباحًا، وأرسلت سائق سيارتها إىل حمطة 
مصر ليحجز هلا تذكرة يف القطار السريع الذى سيسافر إىل رأس 
الرب، حيث كانت ترغب يف االستجمام والراحة، نظرًا لعملها املكثف 

طوال الشهور اليت سبقت احلادث يف فيلم )غرام وانتقام(".

اليت  احللقة  وفق  حمجوزة،  التذاكر  كل  إن  قائاًل  السائق  وعاد 
نشرتها صحيفة األهرام املصرية، فقالت أمسهان: إذن لنذهب 
بالسيارة، ورد السائق بأن السيارة غري جاهزة ملثل هذا املشوار، 
فزاد غضبها واتصلت بالفنان يوسف وهيب، الذي أمر هلا بسيارة 

وسائق من استديو مصر.

وكانت اإلخوان املسلمني قد زرعوا سائقًا تابعًا هلم يف استديو 
مصر، لينقل هلم حتركات وخبايا الفنانني.

واستغل السائق الفرصة واتصل بأحد رجال البنا املقربني، فأمره 
بالذهاب معها، وتنفيذ أمر قائد اجلماعة بقتلها "الذي تأخر كثريا 

حيث كانوا ينوون قتلها قبل ذلك"، كما كشفت احللقة.

جلماعة  التابع  السائق  رحب  فقد  اإلذاعي،  املسلسل  وحسب 
اإلخوان املسلمني بتنفيذ املهمة املكلف بها، خاصة أن أمسهان 

مل تكن مبفردها، واصطحبت معها صديقتها.
كما استغل السائق "اإلخواني" أن املطربة كانت تتعجل الوصول 
وتطالبه بأن يسرع، وعندما اقرتبت السيارة من "ترعة الساحل" 
اليت تقع بني طلخا ودمياط، هدأ من سرعة السيارة فجأة ونظر 
خلفه ثم فتح الباب، وألقى بنفسه خارج السيارة، بعد أن وجه 

عجلة القيادة جتاه الرتعة، حيث كان البابان اخللفيان مغلقني.

ومل حيضر أحد إلنقاذ أمسهان وصديقتها قبل مرور نصف ساعة، 
ألن ذلك اليوم كان اجلمعة، إال أن أحد املارة اتصل بشرطة مدينة 
طلخا، اليت طلبت غواصني كي ينزلوا الرتعة إلنقاذ سيارة وقعت 
فيها، وعندما نزلوا أخرجوا من السيارة أمسهان وصديقتها ماري 

قالدة.

املعبد"، قد  "سر  اخلرباوي، صاحب كتاب  يكون  الكشف  وبهذا 
أزال غموض لغز استمر سنوات طويلة.

اإلخوان  مجاعة  خفايا  اخلرباوي  فيه  يكشف  املعبد"  "سر  وكتاب 
املسلمني.

وتعليقًا على ذلك، قال اخلرباوي يف اخلرب الذي نشرته "األهرام"، 
"حقيقة طبعًا وثابتة من خالل وثائق اخلارجية الفرنسية، ووثائق 
اليت  الشخصية  معلوماتي  خالل  من  وأيضا  الربيطانية،  اخلارجية 

استمددتها من رموز النظام السري عندما كنت يف اإلخوان".
حملمود  سجل  اخلرباوي  أن  الرأي  كتاب  أحد  ذكر  جهته،  من 
أهم مؤرخ لتاريخ اإلخوان - حوارًا من 7 ساعات حكى  عبداحلليم – 

فيه كثريًا من األسرار.
ومن بني تلك املعلومات اليت ذكرها الكاتب يف احدى الصحف 
 2000 مبلغ  تقاضي  زمالئه  أمام  رفض  البنا  حسن  أن  املصرية 
جنيه من اجلنرال كاليتون الذي كان ضابط اتصال بني اإلجنليز 
واإلخوان، وبعد أن رفض البنا املبلغ أمام قيادات اجلماعة اجتمع 

مع كاليتون وحدهما وأخذ منه املبلغ.

للتخلص  رسالة  البنا  حسن  إىل  نقل  الذي  هو  كاليتون  وكان 
املخابرات  "عملت حلساب  أنها  اعتربوا  اإلجنليز  ألن  أمسهان  من 

األملانية"، على حد ما نشر يف الصحيفة.

تفاصيل تنشر ألول مرة.. »اإلخوان« 
قتلوا أمسهان

  أوقفت الشرطة 
 5 الصينية 
بعدما  أشخاص 
على  انتشر 
التواصل  مواقع 
االجتماعي مقطع 
يظهر  فيديو 
وشابة  شابًا 
ميارسان اجلنس 

وسائل  نقلت  ما  حبسب  بكني،  يف  املالبس  لقياس  غرفة  يف 
اإلعالم احلكومية.

ومن بني املوقوفني اخلمسة الشاب والشابة، وهما متهمان بأنهما 
صورا عمدًا هذا املقطع الذي انتشر كالنار يف اهلشيم على مواقع 
التواصل الشائع استخدامها يف الصني مثل "سينا ويبو" و"وي 

تشات".
وانتشرت أيضًا صور التقطها شبان ألنفسهم أمام متجر املالبس 
الذي وقعت فيه هذه احلادثة. وذكرت شبكة تلفزيون بكني أن 
"حتقيقات الشرطة ترتكز لتحديد أمرين، من الذي نشر هذا املقطع 

ذا الذوق السيء، وهل هي مؤسسة إعالنية اعتمدها املتجر؟".
ونددت سلطات مراقبة االنرتنت يف الصني بانتشار "مقطع ينتهك 
القيم االساسية لالشرتاكية". اما املتجر، فقد نشر بيانًا طلب فيه 
يليق،  ال  ما  املالبس يف  تبديل  غرف  استخدام  عدم  زبائنه  من 

ونفى متاما ان يكون طلب تصوير املقطع ألهداف الرتويج.

على  مشددة  رقابة  الصني  يف  الشيوعية  السلطات  ومتارس 
أي  تشكل  لتجنب  السياسية  املواقع  على  والسيما  االنرتنت 
حركة معارضة يف البالد اليت حيكمها احلزب الواحد. ومن املواقع 

احملظورة أيضًا تويرت وفيس بوك ومواقع اخبارية كثرية.

فضيحة يف الصني بسبب انتشار فيديو 
»جنسي« يف غرفة قياس مالبس

  يف كثري من اجملتمعات ُيعد مثن الغذاء داللة على جودته، فكلما 
ويف  اآلكلني،  لدى  واعتبارا  جودة  أكثر  كان  أعلى  سعره  كان 
هذا  يف  البقر  حلم  سبقت  الصراصري  فإن  الدميقراطية  الكونغو 
اجلانب، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها حنو مخسني دوالرا، 

وهو أكثر من ضعف سعر الكيلوغرام من اللحم البقري.
عشق  يكون  بأن  اخلرباء  يأمل  االقتصادي،  الصعيد  على  ولكن 

أهالي الكونغو ألكل احلشرات املشوية
البالغ  البالد  سكان  بني  املنتشرة  الغذائية  الفجوة  سد  مفتاح 
عددهم حنو 65 مليونا عرب ترسيخ عادة أكل احلشرات املتجذرة بني 

الناس منذ ألف عام.

ويقول برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة إن سته ماليني 
األمن  انعدام  خماطر  من  يعانون  بالكونغو  نسمة  مليون  ونصف 
الغذائي، ويعزي ذلك بدرجة كبرية إىل تناقص اإلنتاجية الزراعية 

واستمرار العنف يف شرق البالد املضطرب.

وأكل احلشرات -اليت راجت يف اآلونة بغرب البالد- من األطباق 
املشوية يف  احلشرات  تقدم  حيث  الكونغو  الشهية يف  الشعبية 

احلانات، وذلك بعد خلطها بالفلفل احلار والليمون والبصل.
وتقول دراسة أجرتها األمم املتحدة إن متوسط االستهالك املنزلي 
بالعاصمة كينشاسا من الريقات والديدان يصل إىل حنو ثالمثئة 
غرام يف األسبوع، لكن إمدادات احلشرات تتوافر بصورة مومسية، 

وهي عادة أعلى سعرا من أنواع الطعام األخرى.
التابعة  والزراعة  األغذية  ومنظمة  بالكونغو  البيئة  وزارة  وتسعى 
لألمم املتحدة الستغالل غرام سكان الكونغو بهذه الوجبات احملببة 
عرب وضع برامج لتكثيف تربية احلشرات وتوفريها علي نطاق واسع 

مع خفض أسعارها.

املقبل  األول  أكتوبر/تشرين  يف  تنطلق  اليت  الربامج  وتتضمن 
تدريب ألفي شخص -معظمهم من النساء- يف غرب البالد علي 
كيكيبا  لوران  قال  وقت  والصراصري، يف  األرض  ديدان  تربية 
املشرف على هذه الربامج بالنيابة عن املنظمة األممية إنها الربامج 

الرائدة واألوىل من نوعها يف العامل.

بينما  احلشرات،  برتبية  للنهوض  قومي  مركز  إنشاء  وسيجري 
األسس  لصياغة  احلكومة  مع  والزراعة  األغذية  منظمة  ستتعاون 

القانونية لتنظيم هذا القطاع.

الصراصري أغلى من حلم البقر!!!
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كتابات

بغداد: صدر للباحث الرتاثي العراقي رفعت مرهون الصفار )بغداد 
1929( كتابان تراثيان، االول )حمالت بغدادية قدمية يف الذاكرة(   –
لندن، والثاني )تراثيون يف الذاكرة( على نفقته  عن دار احلكمة – 

اخلاصة.
   يف اطار سعيه اىل مجع كل شاردة وواردة عن تراث بغداد القدمية 
واالشخاص الذين كتبوا عن تراث املدينة، وعلى الرغم من كرب سنه 
)86 عاما( اال ان الباحث الرتاثي رفعت مرهون الصفار ال زال متحمسا 
ومواظبا للكتابة عن مدينة بغداد وحمالتها القدمية وشخوصها وابرز 
معاملها من خالل ذاكرته وحبثه املستمر عن اشخاص احياء عاشوا 
يف املدينة القدمية وعاصروا سنواتها البعيدة ويستذكرون حكايات 
ووقائع حدثت هلم او لغريهم وقد امتدت استذكاراتهم اىل نهاية 
االحياء  خرائط  لريسم  العشرين  القرن  ومطلع  عشر  التاسع  القرن 
القدمية وهي بكامل تقاربها وتضاريسها وبيئاتها،وقد دّون امساء 
الذين التقاهم مع صورهم، والغريب ان اغلب امساء هذه احملالت ال 
ميكن للجيل اجلديد ان يعرف امكنتها الن امتلكت امساء غري امسائها 

وتغريت خرائطها بفعل التهديم وشق الشوارع احلديثة.
   الكتاب االول )حمالت بغدادية قدمية يف الذاكرة( يقع يف 342 
صفحة من احلجم الكبري  تضمن تسعة فصول فضال عن ملحق للصور 
ضم اكثر من مئة صورة لشخصيات واماكن وخرائط لتلك احملالت 
والقشل  االل  )صبابيغ  عن  فيه  حتدث  االول  الفصل  البغدادية، 
واهليتاويني( والثاني عن )ثالث حمالت متجاورة( والثالث عن )باب 
االغا( والرابع عن )الشورجة والدهانة( واخلامس عن )سراج الدين 
سعيد  بين  )حملة  عن  والسادس  والدوكجية(  والعوينة  والصدرية 
التكية(  وما جاورها( والسابع عن )حملة قنرب علي والتوراة وحتت 
والثامن عن )حملة ابو شبل وما جاورها( والتاسع عن )حملة السور 
وما جاورها(، ويف كل حملة يذكر تارخيها وسبب تسميتها ونشوئها 
واسباب  )الدرابني(  الطرقات  امساء  من  احمللة  خيص  ما  وكل 
تسميتها اىل اصحاب املهن واحلرف واملدارس واملساجد والكتاتيب 
واألسواق واملظاهر الثقافية فيها فضال عن تفاصيل دقيقة تتعلق 

بكل حملة.
      وقد اهدى املؤلف كتابه لذكرى املرحوم والده )الذي ربانا 
فأحسن تربيتنا وغرس يف نفوسنا حمبة الوطن وخدمة ابنائه ووضعنا 
واوصانا  احلقة،  الوطنية  واملباديء  واالدب  الثقافة  سلم  على 
بنكرات الذات واحلفاظ على صداقة الناس والدفاع عنهم ومؤازرتهم 
والكتابة عنهم وعن احيائهم الشعبية االصيلة(، فيما كانت املقدمة 
بقلم االستاذ الدكتور عماد عبد السالم رؤوف وجاء فيه )لقد رصد 
لنا الكاتب طبيعة ما كانت حتتضنه جمموعة متجاورة من احملالت يف 
بغداد الشرقية وهي حمالت أصيلة مبعنى أنها ورثت حمالت سابقة 
كان له وجود منذ قرون مضت وإن تغريت أمساؤها وتعاقبت أجياهلا 
وهي على الرغم من التنوع اخلالب الذي تبدو عليه فإنها تؤلف نسيجًا 
واحدًا قوامه األلفة والتعاون والقدرة على جتاوز الصعاب ومن ثم 
القدرة على ادامة احلياة بزمخها املستمر من دون توقف(، واضاف 
: )لقد احسن االستاذ الصفار يف ما مجع من مادة، ويف ما عرضه 

منها، ويف ما قدمه من صورة لبغداد اليت احبها ملء قلبه(.
  اما الكتاب الثاني )تراثيون يف الذاكرة( فيقع يف 192 صفحة 
من احلجم الكبري وتضمن السري الذاتية املصورة لـ )125( شخصية 
عراقية كتبت يف الرتاث البغدادي من اجيال خمتلفة رتبهم حسب 
احلروف االجبدية، وقد استطاع املؤلف ان جيمع كل ما يتعلق بهؤالء 
الكتاب  البغدادي مما جيعل  الرتاث  كتبوا يف جمال  وما  الرتاثيني 
عرفانا باجلميل هلم وكتب املقدمة للكتاب االستاذ سامل االلوسي 
وجاء فيها : الكتاب تدوين لسرية حياة جمموعة من الكتاب والباحثني 
العراقيني الذين ارتبطت بهم ذاكرة الكثري من القراء ومنهم حممد 
الكرخي وعزيز  اخلليلي وعبود  احلنفي وجعفر  الشبييب وجالل  رضا 

احلجيه وغريهم ممن رحلوا وبعضهم على قيد احلياة.
     ورفعت مرهون الصفار  من مواليد 1929 يف حملة صبابيغ 
الآلل يف بغداد وانتقل مع والده املوظف اىل مدينة النجف االشرف 
والثقافة  االدب  حنو  بغريه  سارت  مثلما  به  ولتسري  فيها  ليعيش 
فتاثر اوال بوالده شاعر الفصحى والشعيب اضافة اىل ماكان يرى من 
ادباء ومؤرخني وشعراء كبار كانوا يرتادون جملس ابيه كل مخيس 
يف ندوات وجمالس ادبية ومنهم)الشيخ حممد رضا املظفر والشيخ 
حممد علي اليعقوبي وحممد احلبوبي وجعفر اخلليلي وصاحل اجلعفري 
وابراهيم الوائلي (وكلهم يتبارون يف الشعر واالدب وكل هذه جعل 

رفعت الصفار متابعا ومنتهجا النهج االدبي.
     وله اهتمامات عديدة فهو يف وجهه اآلخر رياضيا وعضو اهليئة 
اإلدارية لنادي الشباب الرياضي يف الستينيات واخر وظيفة شغلها 
الصفار  ان  ويبدو  بغداد،  جامعة  الطب  كلية  عمادة  يف  سكرتري 
بعد  ازدادت  وجهوده  نشاطه  ان  اال  والرتاث  باالدب  شغفه  رغم 
احالته على التقاعد اذ بدأ اهتمامه اوال بالكتابة للطفل فالف وترجم 
الكثري من الكتب كان اكثرها قد طبع ونشر على نقفة دار ثقافة 
االطفال.والزال مستمرا يف عطائه رغم انشغاالته كعضو يف إحتاد 
يف  وخبري  اإلنسان  حلقوق  الوطين  املركز  يف  واستشاري  االدباء 
دار الشؤون الثقافة ورئيس حترير سلسلة املنابع التابعة اىل دار 

الشؤون الثقافية العامة.

مرهون الصفار يتذّكر تراثيني 
وحمالت بغدادية قدمية...

Saturday 1 August 2015  2015 آب   1 السبت 

»ايالف« عبدالجبار العتابي

حتى سنوات مـاخرة من القرن املاضي، ما كانت الدراسات الفلسفية 
الغابة السوداء مارتن هيدغر )1889 - 1976( يف  لتهتم بفيلسوف 
العراق، إال أن الباحث واألستاذ اجلامعي الدكتور رسول حممد رسول، 
املتخصص بالفلسفة األملانية يف القرن التاسع عشر، راقت له فلسفة 
هيدغر حتى إنه استبشر خريًا برتمجة الدكتور فتحي املسكيين لكتاب 
أسس  يضم  الكتاب  هذا  باعتبار  والزمان(  )الكينونة  العمدة  هيدغر 
دراسة  على  رسول  عكف  ولذلك  الرئيسة،  الفلسفي  هيدغر  خطاب 
هيدغر عرب اإلصغاء لنصوصه الفلسفية حتى صدر له يف بغداد مؤخرًا 
كتابه اجلديد العالمة.. اجلسد.. االختالف.. تأمالت يف فلسفة مارتن 
هيدغر( عن دار ومكتبة عدنان للنشر )2015(، وهو الكتاب الورقي 

األول، على ما يبدو، يصدر يف بغداد عن فلسفة هيدغر.
يقع الكتاب يف ثالثة فصول تتناول مفاهيم مركزية يف خطاب هيدغر 
قراءة  يبدو  رابع  فصل  عن  ناهيك  واالختالف،  واجلسد  العالمة  هي 
)الكينونة  هيدغر  لكتاب  املسكيين  الدكتور  ترمجة  ألهمية  حتليلية 

والزمان(.
ويف اتصال هاتفي لنا مع الباحث العراقي الذي يعيش يف العاصمة 
اإلماراتية أبوظيب منذ عشرين عامًا حول ريادة كتابه هذا يف الدراسات 
اهليدغرية بالعراق قال: »يف عام 2000 ظهرت بالعراق أول اطروحة 
أستاذ  اجلاف،  كريم  الدكتور  بها  نهض  هيدغر  فلسفة  عن  جامعية 
نهضت  بعده  ومن  املستنصرية،  اجلامعة  يف  املعاصرة  الفلسفة 
الدكتورة فاتن مريوش، أستاذة الفلسفة املعاصرة يف جامعة بغداد، 
للدكتوراه  والثانية  للماجستري عام 2007،  أطروحتني؛ واحدة  بكتابة 
ُتنشر يف كتب  الثالث لألسف مل  إال أن هذه األطاريح  عام 2014. 
كأول  هذا  كتابي  يأتي  ولذلك  واملتخصص،  العام  للقارئ  متاحة 
كتاب ورقي يصدر يف بغداد ويتناول مفاهيم مركزية اشتغل عليها 

الفيلسوف الثعلب مارتن هيدغر«.
وإذا كان الفصل الثاني )الوجود واملوجود: يف الفرق األنطولوجي(، 
من بني فصول هذا الكتاب، قد تناول فيه الباحث داللة هذا الفرق 
أو االختالف األنطولوجي وهو مفهوم سّلط عليه بعض الباحثني مبعاول 
حتليالتهم من ذي قبل، فإن الفصل األول اخلاص بالعالمة، وكذلك 
الفصل الثالث اخلاص باجلسد، يبدوان باكرين يف تناوهلما من جانب 
العرب املهتمني  الباحثني  إليهما أحد ما من  املؤلف؛ إذ مل يتصدى 

بفلسفة هيدغر.
هلذا، يأتي هذا الكتاب إىل منطقة االشتغال اجلديد يف فلسفة هيدغر، 
الفلسفية  الدراسات  مستقيل  يف  األثر  عميق  يبدو  اشتغال  وهو 
اهليدغرية كون مؤلفه اقرتب من صوت هيدغر عرب نصوصه مباشرة، 
فهو كما يقول يف مقدمة الكتاب: »منذ بدأُت أقرأ نصوص هيدغر 
م احلكمة الفلسفية يف  املتاحة باللغة العربية، وأنا تلميذ يقصد تعلُّ
كلية اآلداب/ قسم الفلسفة - جامعة بغداد، ابتداًء من مطلع مثانينيات 
ة تستأثر باهتمامي، ومنها:  القرن العشرين، كانت مفاهيم هيدغرية عدَّ
العالمة، واالختالف، واجلسد، وهي املفاهيم الثالثة اليت اشتغل عليها 
فاته الكثرية. وهلذا، وجدُت من املناسب،  هيدغر يف غري كتاب من مؤلَّ
اهليدغري  املنت  إىل  بالعودة  دراستها  هذا،  املتواضع  كتابي  ويف 
املتون  صوت  إىل  اإلنصات  من  أمجل  هناك  وهل  ذاته،  الفلسفي 

الفلسفية؟«.
أما عن جتربة الفيلسوف املصري الراحل عبد الرمحن بدوي، وجتربة 
الفيلسوف التونسي فتحي املسكيين مع فلسفة مارتن هيدغر، دراسة 

وترمجة، فجاء يف مقدمة الكتاب:
»ما زال الفيلسوف األملاني مارتن هيدغر يشغل حيزًا كبريًا يف عامل 
الفكر الفلسفي املعاصر؛ فعلى الصعيد العربي وجد فيلسوف الكينونة 
والوجود والزمان اهتمامًا واسع النطاق يف مباحث الفلسفة العربية 
داخل أسوار اجلامعات وخارجها منذ نشر الفيلسوف املصري الدكتور 
باللغة  عبد الرمحن بدوي )1917 - 2002( كتابه )الزمان الوجودي( 
العربية عام 1943، الذي كان باكورة مهمة يف الدراسات اهليدغرية، 
الوجودية( عام 1980، ورمبا  الفلسفة  ومن ثم كتابه )دراسات يف 
س  أسَّ ما  أن  إاّل  هيدغر،  فلسفة  إىل  اإلشارات  بعض  ُوجدت  قبله 
قارئًا ودارسًا  اهليدغري،  النَّص  ينفتح على  بدوي، وهو  الراحل  له 
وُمفلسفًا، صار مفتاحًا الهتمامات قرائية وترمجية عربية عديدة الحقة 
نراها تستمر حتى يومنا هذا يف ظلِّ اإلقبال احلميم على ترمجة بعض 
نصوص هيدغر، ودراسة فلسفته، ولعل ترمجة الفيلسوف التونسي 
)الكينونة  العمدة  هيدغر  لنص  الدَّمسة  املسكيين(  )فتحي  الدكتور 
اجلاد،  اإلقبال  ذلك  على  واضحًا  مؤشرًا  تعدُّ   2012 عام  والزمان( 
وإن بدا ذلك إقبااًل شخصيًا من جانب املسكيين على فلسفة هيدغر، 
وهي الرتمجة اليت ستفتح أفاقًا جديدة لدراسة مفاصل تلك الفلسفة، 
أو  والزمان(  )الكينونة  ملصطلح  الداللي  الكون  حدود  خصوصًا يف 
حبسب  والزمان(  )الكون  مصطلح  أو  والزمان(  )الوجود  مصطلح 
ُترجم حتى اآلن من مؤّلفات  ما  أن  العربية املختلفة، رغم  الرتمجات 

فه ونشره حتى رحيله«. هيدغر هو قليل مقارنة مبا كتبه وألَّ
وكان رسول قد أصدر يف هذا العام )2015( كتابه عن دار الشؤون 
الثقافية يف بغداد )فلسفة العالمة: من جون سانت توماس إىل جيل 
دولوز(، وهو كتاب ضخم يقع يف 380 صفحة من القطع الكبري وقف 
ليغطي حنو مخسة  بالعالمة  اخلاصة  الفلسفية  الرؤى  عند ختوم  فيه 
قرون من الزمان كانت املعرفة السيميائية فيها تنمو على حنو مطرد 
نوعه يف جمال ختصصه يصدر عن  األول من  الكتاب  بدا هذا  حتى 

باحث عربي.

ال أمجل من اإلنصات إىل صوت املتون الفلسفية

مارتن هيدغر بني العالمة واجلسد واالختالف

»ايالف« محمد الحمامصي

صدر عن دار عارف للمطبوعات، للكاتب والناقد العراقي حسني 
السكاف رواية »كوبنهاغن .. مثلث املوت«، الطبعة األوىل 2015 

يف 351 صفحة من القطع املتوسط.
لقد تركُت القراءة بالعموم منذ عشر سنواٍت تقريبًا، ومل أستطع 
أن أكمل كتابًا حتى نهايته يف هذه الفرتة، ولعلٍة رمبا كانت بي. 
روايته  السكاف  الروائي حسني  أهداني صديقي  أن  وبعد  لكن، 
تقابلين،  اليت  بالسطور  والتفحص  الغالف  بقلب  األخرية، شرعُت 
ومن حلظة اإلهداء املميزة حيث يسرد الكاتب فيها تعريف الوطن 
إىل » نشوان الزيادي » ُأسرت وصرت أقلب الصفحة تلو األخرى 
أكملتها  ثم  130 صفحة،  من  أكثر  واحدة  جلسة  أنهيت يف  حتى 

بذات النهار.
»تذكر أن الوطن شعاٌر أجوف حني يتلفظه غريك من البشر، جمرد 

شعار«
»تذكر أن الوطن هو املكان الذي تأنس فيه وإليه روحك، روحك 

وحدهاتعرف معناه ومكانه، روحك فقط.«
»وطنك الذي مينحك الدفء والبهجة، املكان الذي حيتظن تارخيك 

وحاضرك أنت.. وطنك أنت«
كانت هذه مقاطع من اإلهداء الذي ابتدأ به الكاتب روايته.

فكرة الرواية واضحة ال حتتاج إىل كثري من الرتكيز لفّك تفاصيلها، 
والقرف  الوجع  كمية  يفهم  آخر،  نوع  من  تركيز  إىل  لكنها حتتاج 
املتداول بني أبناء الوطن الواحد يف عراق صدام حسني وما بعد 

صدام حسني.
 ) أندرسن  كميلة  الدمناركية  وزوجته  كاظم  عالء   ( الرواية  بطلي 
العراق مصطحبًا  زيارة  يقرر عالء  بعدما  »جتربة« صعبة،  خيوضان 
زوجته بعد سقوط نظام صدام حسني بعام واحد، ويذهب إىل مرتع 
صباه ومدينته الصغرية حيث عائلته واصدقاءه. ) احملمودية ( تلك 

املدينة الصغرية املالصقة للجزء اجلنوبي من بغداد.
تلك  يف  تنشط  اليت  اإلرهابية  اجلماعات  أسر  يف  الزوجان  يقع 
كارثية،  نهايتهما  وتكون   ،) املوت  مثلث   ( املسماة  املنطقة 
ولبشاعة التفاصيل اليت ميّرون بها، عمد الكاتب على ختفيف هذه 
تلك  أبناء  عن  والتفاصيل  املعلومات  من  كميات  بزّج  اجلرعات، 
املدينة الصغرية، حتى يصل القارئ إىل سؤال مهم ينفرز أمامه مع 
السطور ) ترى ؟ هل كل هذه التفاصيل عن هكذا مدينة صغرية 

بالكاد معروفة للعراقيني ؟ (.
الكاتب يؤرخ ملدينة احملمودية، بتفاصيل الشخصيات ) احلقيقية 
منها واملتخفية حتت أمساء مستعارة (، سلوكهم، عواملهم املعلنة 
والسفلية، شذوذ بعضهم وعبقرية آخرين. يؤرخ للمكان، بتفاصيل 
اليومية،  التفاصيل  يؤرخ  واألحياء.  التجارية  واحملال  الشوارع 

التعاون واحملبة، الغش والغدر واحلقد يف اجلنبة األخرى.
ومع هذا السرد يسري عالء وكميلة إىل قدرهما السيء الذي رمسه 
الراوي بشكل مفجع، دون أن تتأثر الصورة الروائية لدى القارئ، 
إىل  نهر ميضى  على  يسري  زورق مجيل  عن  الرواية حتكي  وكأن 
هاوية مرعبة، فعالء وزوجته هما هذا الزورق الذي يسري حيث يسري 
ماضيه  املوت« يف  »مثلث  منطقة  تفاصيل  إاّل  النهر  وما  النهر، 

وحاضره القاسيني.
»أشعر باالنهيار، ال أستطيع االحتمال، إن ما جيري لنا فوق طاقيت، 

لقد سئمت هذا املكان الذي يشبه القرب«
تقول كميلة أندرسن ) ص212 (، فهي مل متّر بهكذا ظروف وأجواء 
اليت  إنسانية، واحلقيقة  أناس ال ميلكون ذرة  أيدي  قاسية، بني 
اليت صدرت وتصدر من  التجاوزات  أن كّل  الكاتب،  أصّر عليها 
اجلماعات املتشددة، ماهي إاّل استمرارية لنهج حزب البعث الذي 
الرواية  األشرار يف  األشخاص  وكل  عامًا،   35 طيلة  العراق  حكم 
هم من نتاج فكر الرئيس صدام حسني، بغض النظر عن اختالف 
انتماءاتهم إىل أجهزته البوليسية، سواءًا كانوا أعضاء يف احلزب أو 
منتسبني إىل أجهزة األمن واملخابرات أو حتى أناس عاديني باعوا 
شرفهم للسلطات، ولقد أبدع الكاتب يف إيصال هذه الفكرة من 
خالل تشريح تفاصيل سلوكيات أولئك مببضٍع دقيق وقاٍس عليهم 

وعلى »القارئ«.
الكاتب حسني السكاف، كتب روايته هذه عن مسقط رأسه وسنني 
شبابه يف مدينة احملمودية اليت غادرها يف زمن أعوٍج وجنى من 
كالب البعث السائبة يف كل زاوية، وبروايته هذه كأنه يقطع آخر 
خيط بينه وبني أمل الرجوع هلا طاملا مل تتطهر املدينة »ومل يتطهر 

العراق« من بقايا أزالم البعث وأيتام صدام.
»احملمودية« منوذٌج لعراٍق موجٍع مصّغر، هكذا أراد الكاتب حني مجع 
كّل هذا الكّم من التناقضات والفوارق الطبقية، اليت أسست لبنية 

هّشة وتصادم كان البد منه بعد ماسك أطراف اللعبة القذرة.
جيب أن تصنف هذه الرواية يف خانة، تاريخ املدن، بغض النظر 
الرواية، فهي زاخرة بكم املعلومات والتفاصيل  عن حركة أبطال 
إىل  حيتاجون  الذين  الدولة  رجال  اختصاص  حتى يف  تدخل  اليت 
فّك شفرات احلركات املتشددة وبدايات تكوينها بعد سقوط نظام 

صدام حسني.
وكقيمة أدبية، أرى أن الكاتب قد أبدع يف تصوير مشاهد احلركة 
والزمان واملكان وربط بينها بطريقته اخلاصة، وهو املعروف بباعه 
يف هذا اجملال، فشكرًا جلهده الرائع ولساعاته الطويلة اليت عاشها 

وهو يكتب كل هذا الوجع.

»كوبنهاغن .. مثلث املوت« روايٌة عن زمٍن أعوج

»ايالف« فاضل عباس
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  بعد تسع سنوات ونصف من إطالقه إىل الفضاء، 
أصبح مسبار وكالة ناسا "نيو هورايزونس" أول 
الكوكب  حول  حتلق  التاريخ  يف  فضائية  مركبة 

القزم بلوتو.

من  للمسبار  التارخيي  االقرتاب  من  وبالرغم 
الكوكب القزم يوم الثالثاء 14 يوليو/متوز على ُبعد 
12500 كيلومرت فقط من سطحه، وبالرغم من تلك 
املسبار الستكشاف  اليت قطعها  اهلائلة  املسافة 
هذا الكوكب القزم، واليت تقدر حبوالي 7.5 مليار 
كلم، إال أن هذه املهمة التارخيية ميكنها أيضا أن 
تساعد العلماء على معرفة املزيد عن ألغاز وأسرار 

كوكب األرض.

اجملموعة  يف  األخرى  األجرام  دراسة  ألن  وذلك 
نشأة  تاريخ  حول  أدلة  توفر  أن  ميكن  الشمسية 
أن  للباحثني  ميكن  أمور   5 وهنا  األرض،  كوكب 
القزم  للكوكب  دراستهم  خالل  من  يعرفوها 

بلوتو:

1- كيف نشأت األرض ؟

من املرجح أن األرض والكواكب األخرى يف هذه 
من  سلسلة  بعد  نشأت  قد  الشمسية  اجملموعة 
بعضها  الصغرية  السماوية  األجرام  اصطدامات 
إنه يف  الواقع  "ناسا" يف  وتؤكد وكالة  ببعض. 
ُجرم  بها  اصطدم  األرض  تاريخ  من  مبكر  وقت 
وبعد  كبريا،  هالكا  مسببا  املريخ  حبجم  مساوي 
هذا االصطدام العنيف جتمعت احلطام الناجتة عنه 

واحتدت لتكون القمر الذي نراه اليوم.

ومنذ ما يقرب من 4 مليارات سنة، كانت اجملموعة 
الشمسية أشبه مبنطقة اصطدام كرات البلياردو، 
املشرتى  كوكب  جاذبية  إىل  جزئيا  ذلك  ويرجع 
يضرب  قوي  مقالع  مبثابة  كانت  اليت  القوية، 
حنو  اندفاعها  يف  متسببا  واملذنبات  الكويكبات 

الشمس.

كوكب  على  فيها  عثر  اليت  الفضاء  منطقة  ويف 
وتدعى هذه املنطقة حزام كويرب -  بلوتو القزم – 
كانت األجسام اجلليدية والصخرية تسبح يف بيئة 
هادئة نسبيا، بعيدا عن تلك االضطرابات الداخلية 
اجملموعة  يف  حتدث  كانت  اليت  واالصطدامات 
املنطقة  هذه  الحتفاظ  يؤدي  قد  مما  الشمسية، 
مبالمح عن نشأتها األوىل يف البداية، وهذا يعين 
وأيضا  قرب،  عن  واستكشافه  بلوتو  مراقبة  أن 
استكشاف األجسام املماثلة يف حزام كويرب، ميكن 
الذي  الشكل  حول  للعلماء  تفسريات  تقدم  أن 
كانت تبدو عليه اجملموعة الشمسية يف وقت مبكر 

من تارخيها.

2- من أين أتت املياه على سطح األرض ؟

يف العام املاضي اكتشف العلماء أن املاء الذي 
رمبا قد يكون أتى لكوكب األرض من املذنبات مل 
حيمل معه اجلزيئات اليت بدأت بسببها احلياة على 

سطح األرض، كما كان ُيعتقد سابقا.
الفضائي  املسبار  من  مشاهدات  أظهرت  فقد 
"روزيتا" وجود نوع خمتلف من املياه على سطح 
املذنب 67P، وكانت جزيئات املاء املوجودة على 
سطح هذا املذنب خمتلفة عن اجلزيئات املوجودة 
على كوكب األرض، وفقا لدراسة نشرت يف جملة 
ساينس العلمية يف ديسمرب/كانون الثاني 2014.

األجسام يف  من  العديد  هناك  أن  العلماء  ووجد 
اجملموعة الشمسية تتميز بوجود جليد على سطحها، 
القزمة،  والكواكب  الكواكب  أقمار  ذلك  يف  مبا 
أن  املمكن  املريخ، ومن  أجزاء من كوكب  وحتى 

يعثر العلماء على جليد على سطح بلوتو كذلك.

ومع فحص اجلليد على هذا الكوكب القزم- بلوتو 
ميكن أن يساعد ذلك الباحثني يف صقل نظرياتهم 
اجملموعة  أجرام  عرب  املياه  انتشار  كيفية  حول 

الشمسية السماوية.

مخسة ألغاز عن كوكب األرض ميكن أن تكشفها 
البعثة إىل بلوتو

بدأت  كيف   -3
على  احلياة 

األرض ؟

احلياة على كوكب 
مليئة  األرض 
الكربون،  بعنصر 
السبب  هو  وهذا 

العلماء يعلقون اآلمال على اكتشاف  الذي جيعل 
حمتمل ملواد عضوية تتكون من جزيئات كربونية 
وبالرغم  الشمسية،  أخرى من اجملموعة  أجزاء  يف 
كيميائية عضوية  مادة  كل  ليس  أنه  حقيقة  من 
قد نشأت بالضرورة من كائن حي، إال أن ذلك 
ال ينفي أنها تعد اللبنات األساسية لوجود احلياة 

على كوكب األرض.

ويأمل العلماء أن تساعد البحوث حول كوكب بلوتو 
جليد  يف  كربونية  عضوية  ُمركبات  اكتشاف  يف 
األسباب  بعض  هناك  أن  حيث  القزم،  الكوكب 
منها  االجتاه،  بهذا  للتفكري  العلماء  تدفع  اليت 
عليها  العثور  مت  العضوية  املركبات  بعض  أن 
يف بيئات مماثلة للظروف القاسية، مثل كوكب 

.67P عطارد واملذنب

ويقول العلماء إن العثور على املواد العضوية - 
على سطح الكوكب  أو حتى عدم العثور عليها – 
القزم بلوتو ميكن أن يعطي العلماء فكرة أفضل 
كوكب  على  مرة  ألول  احلياة  ظهور  كيفية  عن 

األرض.

4- بنية الغالف اجلوي لألرض

بلوتو لديه جو غريب، وجاذبية هذا الكوكب القزم 
منخفضة جدا، مما جيعل غالفه اجلوي الواهي ميتد 

أعلى بكثري من الغالف اجلوي لكوكب األرض.

لبلوتو  اجلوي  الغالف  أن  العلماء  بعض  ويعتقد 
القزم،  الكوكب  يربد  حينما  سطحه  على  ينهار 
عند ابتعاده عن الشمس يف مداره حوهلا، ولكن 
الشمس،  إىل  أقرب  حاليا  يأخذه  بلوتو  مدار  ألن 
فالغازات يف غالفه اجلوي تسخن وتتوسع بدرجة 

كبرية.

ميكن  األخرى،  العوامل  أجواء  دراسة  خالل  ومن 
نفس  حدوث  كيفية  عن  املزيد  معرفة  للفلكيني 
العمليات على كوكب األرض، فعلى سبيل املثال، 
العلماء  الزهرة  لكوكب  امللتهبة  األجواء  ساعدت 
على فهم أفضل لظاهرة االحتباس احلراري على 

كوكب األرض.

5- كيف تؤثر الشمس على كوكب األرض ؟

األرض  كوكب  على  احلياة  أن  فيه  شك  ال  مما 
فأكثر  الشمس،  دون  من  طويال  لتبقى  تكن  مل 
الشمس،  من  تأتي  األرض  سطح  على  احلرارة 
على  تأثريات كبرية  فللشمس  ذلك  على  وعالوة 
تنبعث  عندما  احلال  مثلما  لألرض،  اجلوي  الغالف 
الكتل  اليت تسمى   ( الشمسية  التوهجات  غازات 
االكليلية( حنو األرض، و"تثري" اجلزيئات يف غالف 
ظاهرة  حدوث  يف  يتسبب  مما  اجلوي،  الكوكب 
الشفق املذهلة، )واملعروفة أيضا باسم األضواء 

الشمالية واجلنوبية(.
التأثري على خطوط  أيضا  الشمس ميكنها  وأشعة 
إمداد الكهرباء على سطح األرض أو على األقمار 
بالعواصف  يسمى  ما  خالل  من  االصطناعية، 

املغناطيسية الشمسية.

ولذلك كله يرغب العلماء يف معرفة كيفية تفاعل 
اجملموعة  أحناء  مجيع  يف  األجواء  مع  الشمس 
املالحظات  وهذه  بلوتو،  ذلك  مبا يف  الشمسية، 
ستساعد الباحثني يف التنبؤ على حنو أفضل بآثار 
يؤثر  أن  ميكن  الذي  الشديد،  الشمسي  النشاط 

بقوة على مناخ األرض.

اوتقديم  السوداء  احلداد  مالبس  ارتداء  ليس   
القهوة أثناء مراسم العزاء هي فقط طقوس حضور 
القارات والعادات  العامل، فباختالف  اجلنائز حول 
والتقاليد فى أى شئ، ختتلف ايضًا مراسم اجلنائز 

لتوديع شخص فارق احلياة.

ولكن هناك فروقات فى مراسم العزاء فى بعض 
دول العامل قد تدهشك من شدة غرابتها، فحيت 
يومنا هذا وبالرغم من التقدم الذي احرزه العامل 
فى عصرنا احلالي، إال أن هناك بعض الدول التى 

الزالت حتتفظ بطقوس غريبة عند موت احدهم.

تعرف على أغرب الطقوس فى اجلنائز حول العامل 
فى بلدان ذكرها موقع بيزنس إنسايدر:

1- جنوب أفريقيا

مثل العديد من الثقافات األفريقية، يتم التعامل 
اخلوف  من  بقدر  أفريقيا  جنوب  فى  املوتى   مع 
وسيلة  هي  هناك  اجلنازة  فطقوس  والتعظيم، 

إلظهار احرتامك للميت.

ليس التقدير املعنوي فقط، فهناك افعال وقائية 
من شر "النحس" الذي جيلبه امليت، مثاًل النوافذ 
املوجودة فى البيت الذي حدثت حالة الوفاة فيه، 
جيب ان تلطخ بالرماد، كما تتم إزالة كافة األسرة 
من غرفة الشخص املتويف ليتمكن املشيعون من 
دخول غرفته، وبعد اجلنازة، جيب على اجلميع ان 
ينظف الغبار واألوساخ التى اكتسبها من املقربة 

قبل أن يدخل بيته، حتى ميحو سوء احلظ.

الوفاة  حباالت  متعلق  جديد  هناك طقس  ومؤخرًا 
جلسة  وهو  أفريقيا،  جنوب  دول  تتبعه  اصبحت 
بالضحك  تعج  ولكنها جلسة  املتويف  أهل  لتعزية 
املتويف  أهل  وإضحاك  ملواساة  الكحول  وتناول 
الطيبة  السرية  مشاركة  ايضًا  فيها  ويتم 

للمتويف.

2- مونغوليا
األشياء  إزالة  تتم  مونغوىل،  شخص  موت  عند 
على  البقاء  يتمين  وجتعله  يقطنيها  اليت  الثمينة 
األرض، حيث يتم هبتها للفقراء، ليكون الشخص 
املتويف  مستعدًا حلياة وبداية جديدة، أما أشياء 
منها  تتخلص  النظارة،  مثل  الشخصية  املتويف 

األسرة بعيدا، ملنع سوء احلظ.
مبوجبها  يتم  باملوت،  املتعلقة  املنغولية  الثقافة 
ترك اجلثة يف مكان عاىل لتتعرض لتأثري العناصر 
البيئية واحليوانات الربية، ولكن هذا ال ينطبق على 
اجلميع، فإن الدفن يف األرض حيدث أيضا هناك، 
واألسود،  األمحر  باللونني  مغطى  النعش  ليكون 

وحياط القرب باحلليب، واألرز، والرمال النظيفة.

3- كمبوديا

أهل   يرتدي  كمبوديا،  فى  اجلنازة  مراسم  خالل 
وقد  األبيض  باللون  مالبس  املتويف  وأقارب 

حيلقون رؤوسهم أيضًا حزنًا عليه.
ويتم االحتفاظ جبسد املتويف داخل املنزل، ويتم 
من  عدد  عليه  ويصلى  عائلته  قبل  من  غسلها 
الرهبان ملدة ثالثة أيام، ويتبعها جنازة دينية يتم 
إىل  الرماد  آخرها، ويعطى  امليت فى  حرق جسد 

أقرب معبد بوذي ملساعدة روح امليت.

4- السويد
بالرغم من التقدم الذي حققته السويد، إال انها ال 
تزال لديها قناعاتها اخلاصة فى طقوس اجلنازة، 
املتويف  توديع  عند  مكان  يأخذ  احلرق  زال  فال 
فى الفرتة ما بني اسبوع لثالثة اسابيع من وفاة 

الشخص.
بعض التقاليد، منذ القرن 19 مل تستمر مثل توزيع 
قد  اآلخر  البعض  ولكن  اجلنازات،  فى  "احللوى" 
وقف أمام اختبار الزمن، فعادة ما تضم اجلنازات 
السويدية فقط أفراد العائلة األكثر محيمية، حيث 
على  السويدية  الزهور  بوضع  احلاضرون  يقوم 
التابوت فضاًل عن غناء األغاني، كما يقوم أفراد 

األسرة بارتداء ربطات عنق بيضاء.

أغرب مراسم اجلنائز فى العامل..

السؤال  ظل   
الذي  األزلي 
بعقول  يستبد 
مر  على  الناس 
كان  إن  العصور 
البشر هم وحدهم 
يعيشون  الذين 

امللياردير  هؤالء  بني  ومن  الكون..  هذا  يف 
الروسي يوري ميلنر الذي أعلن اإلثنني أنه يعتزم 

رصد 100 مليون دوالر حلل هذا اللغز.

العامل  تلسكوبات  أضخم  من  ببعض  وباالستعانة 
-انتقاهم  العلماء  من  فريق  سيشرف  الالسلكية 
ميلنر بنفسه- على مبادرة تستمر على مدى عشر 
توضح  قد  السلكية  إشارات  أي  لرصد  سنوات 

وجود عقول ذكية يف مكان ما من امللكوت.

إثارة  األسئلة  أكثر  »إنه  مقابلة  يف  ميلنر  وقال 
يف ميدان التكنولوجيا يف وقتنا هذا« مشريا إىل 
خارج كوكب  حياة  وجود  بفكرة  مغرما  أصبح  أنه 
عمره  من  العاشرة  يف  وهو  قرأ  أن  بعد  األرض 
يف موسكو كتاب عامل الفيزياء الفلكية األمريكي 

كارل ساجان »املخلوقات الذكية يف الكون«.
جاءت أموال ميلنر اليت خصصها لتمويل املشروع 
منها  حديثة  مشروعات  ذكية يف  استثمارات  من 

فيس بوك.

والدافع وراء سعى ميلنر يف هذا اجملال هو اعتقاده 
بأن حضارات أخرى قد تعلم البشر كيفية التعامل 

مع حتديات منها ختصيص املوارد الطبيعية.

وقال ميلنر »لو اننا مبفردنا فعلينا أن نفخر بذلك. 
الرسالة هي أنه ال يوجد عامل مواز للكون«.

أي  جانبه  إىل  تتضاءل  املشروع  إن  علماء  وقال 
البحث عن خملوقات ذكية  أخرى يف جمال  برامج 
أحد  ويرثامير  دان  وقال  األرض  كوكب  خارج 
مستشاري مشروع ميلنر وهو أيضا عامل الفيزياء 
مرتبط  إلكرتوني  موقع  على  املشرف  الفلكية 
جبامعة كاليفورنيا يف بريكلي إن العامل ينفق أقل 

من مليوني دوالر سنويا يف هذا الصدد.

فان  التكنولوجي  للتطور  نظرا  إنه  العلماء  وقال 
املبلغ الذي خصصه ميلنر سيساعد يف قطع شوط 
القرن  أبعد مما حدث يف مطلع تسعينات  طويل 
للربنامج  فيها  يتوافر  فرتة  أحدث  وهي  املاضي 

متويل كبري.
وسيساعد املبلغ العلماء يف رصد عدة مليارات من 
الرتددات الالسلكية بدال من عدة ماليني فضال عن 
كشف مساحات لرصد الفضاء تزيد عشر مرات عما 

كان عليه احلال يف تسعينيات القرن املاضي.

تكون  رمبا  العلماء  يلتقطها  قد  أشارات  أي  لكن 
قد انطلقت منذ سنوات ورمبا منذ قرون أو آالف 
الواحدة  الالسلكية  اإلشارة  السنني من قبل ألن 
تستغرق أربع سنوات بني األرض وأقرب النجوم 

للمجموعة الشمسية.

ويف خالل عشر سنوات ومببلغ مائة مليون دوالر 
أن  ميلنر  برنامج  يف  املشاركني  للعلماء  ميكن 
التبانة  يرصدوا أشارات السلكية يف جمرة درب 

إىل جانب أقرب 100 جمرة هلا.

ومن بني الصعوبات اليت تواجه املشروع حجز مدد 
يعتزم  فيما  الالسلكية  التلسكوبات  على  زمنية 
مواقع  من  كل  يف  عام  كل  شهرين  حجز  ميلنر 
فريدة  مزية  وهي  العامل  يف  الالسلكية  الرصد 
يومني فقط يف  ما حيجزون  عادة  الذين  للعلماء 

العام على هذه التلسكوبات.

بذلك ينضم ميلنر -وهو عامل فيزياء يف األساس- 
إىل كثريين من املستثمرين ممن يهتمون مبجال 
الفضاء منهم ايلون ماسك مؤسس شركة سبيس 
الذي  إكس(  )سبيس  تكنولوجيز  إكسبلوريشن 

قال إنه يود استعمار املريخ يوما ما.

ملياردير روسي يرصد 100 مليون دوالر 
حبثا عن خملوقات ذكية بالفضاء
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تنفيذ  أثناء  ُعثر على مشهد حمفور يف مسلة   
"كوبيكلي  موقع  يف  األثرية  احلفريات  بعض 
تبه"، الذي يضم أقدم معابد العامل، يف حمافظة 

سانليورفا اجلنوبية الشرقية برتكيا.

التنقيب  بأعمال  قاموا  الذين  العلماء  ويقول 
واحلفر إن املشهد عبارة عن رسم جداري، ميكن 
أن يكون األول من نوعه لرسوم إنسانية، الذي 

مت اكتشافه يف التاريخ حتى اآلن.

وقال "موسلوم إركان"، مدير متحف سانليورفا 
ورئيس أعمال احلفر اليت متت يف كوبيكلي تبه، 
والذي رجح عمر الرسم بـ 12 ألف عام، قال: 
يف  واملكتشف  املسلة  على  املوجود  "املشهد 
جداري  رسم  أول  ميثل  أن  ميكن  تبه  كوبيكلي 
معينا،  حدثا  اإلنساني، ألنه يصور  التاريخ  يف 
فالرسم يصور رأس إنسان وجناح نسر، وهناك 
الرأس أسفل اجلدار، كما  إنسان مقطوع  جسم 
أن هناك أرقاما خمتلفة األشكال مثل العقارب 
حول هذا الشكل الغريب، وهذه األرقام ليست 
عشوائية، فقد رأينا مثل هذا النوع من التصوير 
على جدران أخرى من قبل، تعود ألعوام 6000 و 

5000 سنة قبل امليالد، يف غرب تركيا".

يف  املوجودة  األثرية  القطع  إن  إركان  وقال 
حول  معلومات  الباحثني  أعطت  تبه  كوبيكلي 
تقاليد الدفن القدمية، فلم تكن هناك قبور منذ 
12 ألف سنة، ولكن كانت اجلثث ترتك يف اهلواء 
الطلق، حتى تأكلها الطيور اجلارحة، ألن الناس 
السماء،  إىل  تذهب  الروح  أن  يعتقدون  كانوا 
وكانت هذه العملية تسمى "الدفن يف السماء"، 
املوجودة مبوقع  ومت تصوير ذلك يف املسالت 
كوبيكلي تبه، موطن أقدم املعابد املعروفة يف 

العامل.

خالل  اكتشفت  اليت  األثرية  القطع  من  العديد 
العصر  حقبة  من  تأتي  األثرية  احلفريات  أعمال 
احلجري احلديث. وقال اركان إن املسالت كانت 
الناس  كان  اليت  املقدسة  الكائنات  إىل  ترمز 
تبه"  "كوبيكلي  أما  الوقت،  ذلك  يف  يعبدوها 
لعبادة  الديين  املركز  مبثابة  حينها  يف  فكانت 

هذه الكائنات.

أن  أيضا  والتنقيب  احلفر  أعمال  أظهرت  وقد 
املنطقة كانت تضم 23 معبدا يف ذلك الوقت.

علماء اآلثار يعثرون على أقدم 
رسم جداري يف التاريخ

 حالف احلظ رجاًل من جنوب غرب كونيكتيكت 
بعد أن اشرتى تذكرة يانصيب مل يكن ينوي 
شرائها وربح اجلائزة الكربى مببلغ 30000 ألف 

دوالر.

قال بوب سابو من إيستون، بوالية كونيكتيكت 
األمريكية بأنه مل يرغب باالنتظار يف طابور طويل 
لشراء تذكرة يانصيب يف مركز التسوق، لذا 
اليانصيب  آلة بيع  قرر أن يشرتي تذكرة من 

وهذه أول مرة يقوم فيها بذلك.

ويقول سابو بأنه كان ينوي شراء تذكرة من 
فئة الـ 20 دوالرًا من اآللة ولكن بسبب فقدانه 
الصحيح  الرقم  يرى  أن  يستطع  مل  لنظاراته، 
وعندما  اآللة،  دوالرًا يف   30 زر  على  وضغط 
عاد إىل املنزل أصيب بالصدمة عندما اكتشف 
أن  بعد  أمريكي  دوالر   30000 مببلغ  فاز  بأنه 
إس"  بي  "سي  موقع  حبسب  البطاقة  حك 

اإللكرتوني.

حجزت  قد  امرأة  كانت  مشابهة،  حادثة  ويف 
الزوج  لزوجها يف عيادة طبيب، ولكن  موعدًا 
برقم  باالتصال  فقامت  املوعد  تاريخ  نسي 
عن  تستعلم  لكي  العيادة  رقم  أنه  اعتقدت 
على  مبسابقة  اتصلت  بأنها  واتضح  املوعد،  
الراديو احمللي وفازت برحلة إىل جزر الباهاما 

ألنها كانت املتصل اخلامس عشر بالربنامج.

أمريكي يشرتي تذكرة يانصيب 

باخلطأ ويربح اجلائزة الكربى

 قدم عضو بارز يف جملس اللوردات الربيطاني 
صحيفة  نشرت  أن  بعد  األحد،  أمس  استقالته 
االلكرتوني، تسجيال مصورا يظهر  موقعها  على 
أبيض  عار ويستنشق مسحوقا  فيه وهو نصف 
بصحبة  حضره  حفل  خالل  مالية  ورقة  على  من 

امرأتني.
وتنحى جون بتيفانت سيويل، عن منصب نائب 
ال  الذي   – الربيطاني  اللوردات  جملس  رئيسة 
صن(  )ذا  نشرت  أن  بعد   – باالنتخاب  يشكل 
واستئجار  الكوكايني  بتعاطي  واتهمته  اللقطة 
إىل  الوصول  الفور  على  يتسن  ومل  عاهرات. 

للتعليق. وهو متزوج –  سيويل )69 عاما( – 

رئيسة  ديسوزا،  فرانسيس  البارونة  وقالت 
جملس اللوردات، إن سيويل »قرر ترك منصبه 
إذا  ما  توضح  ومل  الشرطة«.  لتحقيق  وسيمثل 

كان اعرتف أم أنكر املزاعم.
عنها،  صادر  بيان  يف  ديسوزا  وأضافت 
»استقال لورد سيويل هذا الصباح من منصب 
رئيس اللجان، سيواصل جملس اللوردات إعالء 
القيم يف احلياة العامة ولن يتسامح يف اخلروج 
أن سلوك سيويل  مؤكدة  املعايري.«  هذه  على 

»صادم وغري مقبول.«

وتابعت، »ستحال هذه املزاعم اخلطرية إىل جلنة 
القيم مبجلس اللوردات والشرطة للتحقيق فيها 

بصفة عاجلة.«
الساسة  فيه  حياول  الذي  الوقت  يف  هذا  جاء 
الربيطانيون، استعادة ثقة الناخبني بعد فضيحة 
يعطي  قد  ما  وهو  النفقات،  بسبب   2009 يف 
باعتبارها  نفسها  تقدم  ثانوية  ألحزاب  دعما 

مناهضة للنظام املؤسسي.
الذي  الرفيع  املنصب  أن  املفارقات،  ومن 
اللوردات، كان  كان يتواله سيويل يف جملس 
يكلفه بالتأكد من اتباع أعضاء اجمللس السلوك 

القويم.
كافة  من  معينني  أعضاء  يضم  الذي  واجمللس 
احلكومية،  التشريعات  مبراجعة  يقوم  األحزاب، 
لكن بعض ساسة اليسار يرون أنه مرياث خنبوي 

وجيب أن يلغى.

فضائح اجلنس واملخدرات تطيح بعضو 
بارز يف جملس اللوردات الربيطاني

افالم   ملمثلة  بريطانية صورا  نشرت صحيفة   
اباحية تدعى كلوي خان تعمل يف جمال الدعارة 
تابعة  لطائرة  القيادة  كبينة  غرفة  داخل  وهي 
بعد  مضيفة  دعتها  الكويتية،  اجلوية  للخطوط 
االقالع بثالثني دقيقة لتلبية رغبة قائد الطائرة 

لضيافتها.
 

ورحب  عنده هي وصديقتها   دخلت  وبالفعل 
الذي  املشاكس  القبطان  انه  واخربها  بهما 
يستضيف الفتيات اجلذابات عنده بالكبينة رغم 
انه غري مسموح، اال انه هو من يصنع القوانني 
ضد  وانه  تدخينه  عن  وسألته  تناسبه،  اليت 
اجراءات السالمة، اخربها انه من يقرر وان هناك 
مبالغة خبصوص منع التدخني، والتقط  صورا 
الـ«مشبانيا«  تشرب  وهي  ظهرت  حيث  عدة 
اليت قدمها هلا الطّيار يف قمرة القيادة وطلب 
الطائرة  وقودي  ركبته،  على  اجللوس  منها 
بنفسك وانها جلست وضغطت األزرار، وقال 
هلا الختايف انها تطري آليا بدون تدخلك ومسح 
هلا  قدم  كما  به  والتصوير  الكاب  بارتداء  هلا 
باملضيفات  عالقاته  مثرية خبصوص  اعرتافات 
من طاقمه يف رحالته، حسب ما نقلت صحيفة 
رحلتها  خالل  كلوي  ودخنت  ميل«  الـ«ديلي 
من مطار هيثرو إىل نيويورك اربعني سيجارة  
وطلب منها أن تشرب املزيد لكنها اخربته انها 
اجرت عملية جتميل يف نهديها فطلب منها أن 

يرى نهديها فرفضت حسب مزاعم الصحيفة.
 

واثار مقطع فيديو نشرته املمثلة اإلباحية على 
أحد حساباتها اخلاصة، وظهرت وهي تغين مع 
الكابنت اغنيتني وحديث غري مفهوم متاما يغلب 
عليه الضحك، عاصفة من االنتقادات يف وسائل 
التواصل االجتماعي واثاراجلدل واالستياء جتاه 

املسؤولني على اخلطوط اجلوية الكويتية.
 

املوضوع أخذ ابعادا كبرية خالل ساعتني حيث 
توعد وزير املواصالت عيسى الكندري مبحاسبة 
اخلطوط  ادارة  جملس  رئيس  وكلف  الكابنت 
وقال  فورية.  حتقيق  جلنة  بتشكيل  الكويتية 
الكندري: بانتظار وصول الطيار الليلة من رحلة 

بانكوك لنباشر معه التحقيق.
 

اجلوية  اخلطوط  شركة  اصدرت  جانبها  من 
»تود  فيه:  قالت  توضيحيا  بيانا  الكويتية 
اخلطوط الكويتية التوضيح بشآن مانشر اليوم 
حول خرب ادخال راكبة اىل قمرة القيادة خالل 
إحدى الرحالت من لندن إىل نيويورك يف العام 
2013 واليت علمت بها الشركة اليوم من خالل 
شامال  حتقيقا  باجراء  ستقوم  وانها  اخلرب  نشر 
حول اخلرب للتأكد من مدى صحته ومن ثم اختاذ 

االجراء الالزم«.
 

رشا  الكويتية  ادارة  جملس  رئيس  وقالت 
هذه  مبثل  التسمح  الشركة  ان  الرومي: 
االزرق،  الطائر  مسعة  متس  اليت  التصرفات 
عن  بالواقعة  املتهم  الطيار  توقيف  مت  وانه 
العمل فورا واستدعي للمثول أمام جلنة التحقيق 
ويف  االجراءات  واستكمال  املالبسات  لكشف 
حال ثبوت الواقعة ستتخذ االجراءات القانونية 

املناسبة.

ممثلة إباحية يف قمرة قيادة 
طائرة عربية تثري ضجة كبرية..

واملريخ،  الزهرة  مثل  جريانها  مع  باملقارنة   
تعترب األرض املكان الوحيد اآلمن لسكن البشر، 
تطور  حول  دراسة  ظهرت  لذا  األرض؟  فلماذا 
بالذات  عليها  احلياة  استمرار  وأسباب  األرض 

close  Tweet This  .دون غريها

 Nature وُنشرت الدراسة هذا األسبوع يف جملة
Geoscience، وهي تشري إىل أن القشرة األوىل 
املنتجة  بالعناصر  غنية  كانت  اليت  لألرض 
والبوتاسيوم،  اليورانيوم  مثل  املشعة  للحرارة 
عندما  الفضاء،  إىل  الكوكب  عن  انفصلت 
قصفت النيازك كوكب األرض يف وقت مبكر 
من تارخيها، وهذه الظاهرة معروفة باسم تأثري 
تكوين  كيفية  تفسري  على  تساعد  التآكل، 

كوكب األرض ومراحل تطوره التارخيية.

ويقول الباحثون من جامعة كولومبيا الربيطانية 
وجامعة كاليفورنيا األمريكية يف سانتا باربرا إن 
خسارة األرض يف وقت مبكر هلذين العنصرين 
كان عامال حامسا يف تطور الصفائح التكتونية 
واملناخ  املغناطيسي  جماهلا  وأيضا  لألرض، 

املوجود حاليا، املالئم لسكن البشر عليها.

مجيعها،  العناصر  هذه  إن  العلماء  ويقول 
املغناطيسي  واجملال  التكتونية  العناصر 
واملناخ، تفاعلت معا لتكوين بيئة األرض اليت 
العناصر  هذه  وأن  حاليا،  البشر  فيها  يعيش 
هي ما مييز األرض عن جريانها من الكواكب، 

ومن باقي كواكب اجملموعة الشمسية.

الصفائح  وضع  يف  املستمر  التغري  ويتسبب 
منتظم  انقالب  حدوث  يف  لألرض  التكتونية 
القشرة  بدوره  ُيرّبد  الذي  األمر  لسطحها، 
األرضية، وحيافظ على وجود حقل مغناطيسي 

قوي للكوكب وحيفز النشاط الربكاني.

من  الدفيئة  الغازات  تطلق  فهي  الرباكني  أما 
عمق باطن الكوكب، وهذه االنفجارات الربكانية 
للسكن،  مناخ صاحل  على  احلفاظ  على  تساعد 
الكواكب  مجيع  من  األرض  مييز  الذي  األمر 

الصخرية األخرى.

وبالرغم من أن كوكب الزهرة هو الكوكب األكثر 
مماثلة لألرض من حيث احلجم والكتلة والكثافة 
واجلاذبية والتكوين، إال أن مناخه يعترب كارثيا، 
أكسيد  ثاني  من  كثيف  بغاز  جوه  ميتلئ  حيث 
حوالي  إىل  حرارة سطحه فتصل  أما  الكربون، 
470 درجة مئوية، أي حوالي 5 أضعاف درجة 

حرارة غليان املاء.

و"مات  "جيلينيك"  شرح  الدراسة  هذه  ويف 
كاليفورنيا،  جامعة  يف  األستاذان  جاكسون"، 
خمتلف،  بشكل  تطورا  قد  الكوكبني  أن  كيف 
وأن العامل احلاسم الذي أدى باألرض أن تسري 
يف مسار خمتلف عن مسار كوكب الزهرة، هو 
مراحل  يف  حدثت  اليت  التآكل،  تأثري  ظاهرة 
مبكرة من تاريخ األرض، وجعلتها صاحلة لسكن 

البشر عليها.

ملاذا يعيش البشر على كوكب 
األرض وليس الزهرة؟

 اختبأ لص أمريكي أسفل سرير ملدة 3 أيام، 
إللقاء  خرج  الذي  املنزل  صاحب  عاد  أن  بعد 

القمامة، ذلك حسب مانشرته مواقع إخبارية.

خمتبئًا حتت  بقي  اللص  أن  املواقع   وذكرت 
صاحب  مسع  حتى  متتالية،  أيام   3 السرير 
السرير  حتت  من  تصدر  غريبة  أصواتًا  املنزل 

واكتشف اللص.

تهمة  له  ووجهت  اللص،  الشرطة  واعتقلت 
انتهاك حرمة املنزل والسرقة.

وقد أمضى اللص الوقت حتت السرير باللعب 
القابس  من  يشحنه  كان  الذي  النقال  بهاتفه 

املوجود جبانب السرير.

لص خيتبئ حتت السرير 3 أيام !
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تتــمات

السعودية ومصر تشددان ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وحبث ولي ولي عهد اململكة وزير الدفاع األمري حممد بن سلمان مع 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يف القاهرة أمس االول، يف 
عدد من امللفات اإلقليمية وتعميق العالقات بني البلدين. وخلص 
اللقاء إىل صدور »إعالن القاهرة« الذي أكد االتفاق على »تطوير 
العربية املشرتكة«،  القوة  إنشاء  على  والعمل  العسكري  التعاون 

وتعزيز التعاون املشرتك يف اجملاالت كافة.
وجاء اإلعالن بعد ساعات من إعالن السيسي خالل حضوره حفل خترج 
دفعة عسكرية مع األمري حممد بن سلمان، أن »مصر والسعودية 
»لن  العربية  الدول  أن  العربي«، مؤكدًا  القومي  األمن  هما جناحا 
ترانا إال معًا«، يف نفي ضمين لإلشاعات عن وجود خالفات بني 

البلدين.
دفعات  ختريج  احتفال  االول  أمس  حضر  العهد  ولي  ولي  وكان 
جوار  إىل  وجلس  القاهرة،  يف  احلربية  الكلية  يف  أقيم  عسكرية 
السيسي الذي استقبله حبفاوة الفتة، وتبادال حوارا بامسًا، قبل أن 
يعترب السيسي يف بداية كلمته أمام احلضور أن مشاركة األمري حممد 
بن سلمان يف االحتفال »رسالة قوية جدًا إىل شعبينا ورسالة إىل 
دول اخلليج أننا دائمًا مع بعضنا بعضًا... وتدلياًل على عزم أكيد 
وإرادة مشرتكة الستمرار العالقات األخوية بني البلدين والشعبني 

الشقيقني، واالرتقاء بها إىل آفاق أرحب ومستوى أكثر متيزًا«.
وأضاف: »من املهم جدًا أن نعلم أنه يف الوقت احلالي الذي متر به 
منطقتنا العربية، حنن أحوج ما نكون إىل أن نكون معًا ألن التحديات 
والتهديدات كثرية، وال ميكن أبدًا أن نستطيع أن نتغلب على تلك 
التحديات ونتصدى هلا إال معًا... مصر والسعودية هما جناحا األمن 
القومي العربي، ومعا نستطيع أن جنابه تلك التحديات، لذلك فهذه 
رسالة قوية وواضحة لنا مجيعًا، ليس فقط يف مصر والسعودية، 

وإمنا إىل دول اخلليج والدول العربية. لن ترونا إال معًا«.
بعدها عقدت يف قصر االحتادية الرئاسي جلسة حمادثات ثنائية، 
تالها اجتماع موسع حبضور وفدي البلدين الذي ضم وزيري اخلارجية 
عقب  صحايف  مؤمتر  يف  قال  الذي  اجلبري  وعادل  شكري  سامح 
اللقاء إن القاهرة والرياض »تتمتعان بعالقة قوية وهناك رغبة بني 
قيادات البلدين لتعزيز وتكثيف هذه العالقات االسرتاتيجية. هذا 
االجتماع اقر أسسًا للرؤية اليت وضعها خادم احلرمني الشريفني 
آفاق  إىل  البلدين  بني  العالقات  نقل  آللية  املصري  والرئيس 
اسرتاتيجية جديدة، ونتطلع إىل البدء قدمًا يف كل اجملاالت اليت مت 

االتفاق عليها لتكون بداية لنقلة يف العالقات«.
ورأى أنه »بعد هذا االجتماع فإن جناحي األمة العربية واإلسالمية 
أي  من  ومحايتها  واإلسالمية  العربية  للشعوب  خدمة  يرفرفان 

عدوان«.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة عالء يوسف أن الرئيس أكد أن مصر 
»كانت وستظل دومًا عونًا ألشقائها ومدافعًا عن احلقوق العربية، 
وأن أمن منطقة اخلليج العربي خط أمحر بالنسبة إىل مصر وجزء ال 

يتجزأ من أمنها القومي«.
وبعث برسالة إىل خادم احلرمني الشريفني لدعوته إىل زيارة مصر، 
معتربًا أن الزيارة ستكون »فرصة مميزة لتأكيد متانة العالقات بني 
البلدين وإرساء قواعد انطالقة كربى للعمل املشرتك يف مواجهة 

التحديات اإلقليمية«.
وقال يف بيان إن اللقاء عرض »عرض آخر املستجدات وتطورات 
األوضاع على الساحة العربية يف ظل اهلجمة الشرسة اليت تتعرض 
إىل  املتطرفة  األطراف واجلماعات  العربية وسعي بعض  األمة  هلا 
استغالل الفراغ الذي خلفه االقتتال الداخلي وحال الضعف يف بعض 

الدول، للتوسع واإلضرار باستقرار شعوب املنطقة ومستقبلها«.
حماوالت  جمابهة  أهمية  على  تأكيدًا  شهد  »اللقاء  أن  إىل  وأشار 
أيًا كانت مصادرها، حفاظًا على  العربية  الدول  التدخل كافة يف 
اخرتاقه  حماوالت  مواجهات  يف  وتقويته  وترميمه  العربي  النظام 

وإضعافه«.
تضمن  الذي  القاهرة  إعالن  الزيارة  عن  »صدر  البيان:  وأضاف 
تأكيد البلدين على متانة العالقات الثنائية، واحلرص على تطويرها 
اآلليات  من  حزمة  على  االتفاق  إىل  وخلص  كافة،  اجملاالت  يف 
التنفيذية يف جماالت تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء 
القوة العربية املشرتكة، وتعزيز التعاون املشرتك واالستثمارات 
التكامل  وحتقيق  والنقل،  الكهربائي  والربط  الطاقة  جماالت  يف 
االقتصادي بني البلدين والعمل على جعلهما حمورًا رئيسًا يف حركة 
تدشني  بهدف  املتبادلة  االستثمارات  وتكثيف  العاملية،  التجارة 
مشاريع مشرتكة، إضافة إىل تكثيف التعاون السياسي والثقايف 
واإلعالمي بني البلدين لتحقيق األهداف املرجوة يف ضوء املصلحة 
املرحلة  تفرضها  اليت  واألخطار  التحديات  ومواجهة  املشرتكة، 

الراهنة، وتعيني احلدود البحرية بني البلدين«.

تركيا تتمسك بنزع سالح...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الرتكية  اخلارجية  وزارة  من  رفيع  وفد  أجرى  نفسه  الوقت  يف 
أمس االول حمادثات مع القيادات يف إقليم كردستان إلطالعها 
وتنظيم  »العمال«  حزب  ضد  العسكرية  العملية  تفاصيل  على 

»داعش«.
 وذكر أن أنقرة اشرتطت إلقاء املقاتلني األكراد السالح، شرطًا 

للعودة إىل عملية السالم وأنها طلبت من رئيس أقليم كردستان 
مسعود بارزاني ابالغ حزب أوجالن بشروطها لوقف الغارات. 

وتزامن وصول الوفد إىل أربيل مع إغارة الطائرات الرتكية على 
بعد  دهوك،  حمافظة  العمادية، مشال  قضاء  حدودية يف  أهداف 
انطالق  منذ  »األعنف«  بأنها  وصفت  مماثلة  غارات  من  ساعات 

العملية العسكرية األسبوع املاضي.
وردًا على غارات جديدة شنتها طائرات »أف 16« تركية على مواقع 
حلزب العمال الكردستاني داخل البالد ويف معقل هيئة أركانه جببال 
مشال العراق، كَمن عناصر«الكردستاني« لدورية للجيش الرتكي 
وقتلوا  والعراق،  سورية  مع  للحدود  احملاذية  شرناق  منطقة  يف 
جمهولون  أطلقه  برصاص  ومدني  شرطي  قِتل  كما  جنود.  ثالثة 
عليهما خالل جلوسهما أمام مقهى يف مدينة تشينار )جنوب شرق( 

ذات الغالبية الكردية.
ومع استمرار مهامجة الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان واحلكومة 
لألكراد،  املؤيد  الدميوقراطية«  »الشعوب  حزب  رئيس  احملافظة 
صالح الدين دمريطاش، واتهامه بـ »تهديد األمن القومي« لرفضه 
»احلملة  أن  دمريطاش  أعلن  الكردستاني،  العمال  حزب  إدانة 
يتعرض  ال  الذي  داعش  استعراض ضد  الرتكية جمرد  العسكرية 
ألضرار حقيقية وال يشعر بضغط خطري، فيما هدفها احلقيقي هو 

منع وحدة أراضي األكراد يف سورية«.
واستهدفت ثالث غارات تركية فقط مواقع تنظيم »داعش« يف 
سورية منذ 25 الشهر اجلاري، يف مقابل غارات يومية على مواقع 

الكردستاني«.
واعترب دمريطاش أن »أجواء الفوضى أوجدتها حكومة حزب العدالة 
والتنمية عن قصد حتضريًا لالنتخابات املبكرة املرتقبة«، يف ظل 

عدم إمكان تشكيل احلزب حكومة ائتالفية.
ويف أربيل أفاد بيان لرئاسة اإلقليم أن »الرئيس بارزاني اجتمع 
مع وفد برئاسة نائب وزير اخلارجية الرتكي فريدون سينر أوغلو، 
داعش،  إرهابيي  ضد  احلرب  يف  الرتكية  املشاركة  يف  وحبثا 
وتفاصيل قرار أنقرة«، وأبلغ الوفد إىل بارزاني أن »اهلدف تدمري 
وإعادتهم  )السوريني(  النازحني  إىل  املساعدات  وإيصال  داعش 
إىل مناطقهم، وأن أنقرة تنظر إىل اإلقليم بأهمية بالغة باعتباره 
يشكل عامل استقرار للمنطقة، وعلى هذا األساس ستواصل تطوير 

العالقات معه«.
وأضاف البيان نقاًل عن املسؤول الرتكي إن »الفرص متاحة أمام 
واملبادئ  للمعايري  وفقًا  السياسية  العملية  يف  للمشاركة  اجلميع 
»تركيا  أن  وزاد  السالح«،  ولغة  منطق  من  بعيدًا  الدميوقراطية 

متمسكة بهذا املبدأ، ويشكل الشرط األساس لعملية السالم«.
على  احلرب  الرتكية يف  »املشاركة  إن  بارزاني  قال  املقابل  يف 
داعش سيكون هلا تأثري حاسم، لكن احلرب على حزب العمال لن 

تكون ذات جدوى، وعلى الطرفني التفاوض«.
وعقد نائب وزير اخلارجية الرتكي أمس االول اجتماعني منفصلني 
الوطين«، بزعامة جالل طالباني، وحركة  »االحتاد  مع قيادة حزب 
احلزب  أن  قادر  حاكم  »االحتاد«  يف  القيادي  وأعلن  »التغيري«، 
»طالب الوفد بوقف احلكومة الرتكية عمليات القصف اجلارية يف 

مناطق اإلقليم احلدودية، واعتماد احلوار لتحقيق السالم«.

القوات العراقية تتقدم...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الناسفة  العبوات  باإلضافة إىل  العراقية،  للقوات  السريع  التقدم 

اليت زرعها عناصر داعش.
وقد تركت القوات األمنية منفذًا يف الفلوجة مل تستهدفه بالقصف 

من أجل خروج العائالت املدنية اليت ال تزال متواجدة يف املدينة.

اطنان النفايات يف..

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الذين سيتخرجون اليوم يف مناسبة عيد اجليش.

وأوجزت مصادر وزارية حصيلة جلسة جملس الوزراء أمس االول 
كما  مفرغة  واحللقة  املآلنة  للقلوب  انعكاسًا  كانت  »إنها  فقالت 
كانت اجللسة مبثابة حمطة إنتقالية بني مرحلة تصعيدية ذات صلة 
بآلية عمل جملس الوزراء ومرحلة عاصفة أخرى االسبوع املقبل ذات 
صلة بالتعيينات االمنية«. وأوضحت »أن إتفاقا حبّيا »مرر اجللسة 
امس من دون أزمة فتحولت »ديوانية« أدىل خالهلا الوزراء بدلوهم 
من دون مساجلة ورفع الصوت على رغم أن بعض املواقف متّيز 
باحلدة والتحدي. ولوحظ أن اجللسة اليت جتاوزت وقتها التقليدي، 
احملدد بثالث ساعات بنصف ساعة متحورت يف معظمها على أزمة 
من  تعليقًا  أستدعى  مما  حلول  اىل  تتوصل  مل  لكنها  النفايات 
دخلت  بل  تقنية  تعد  مل  االزمة  »إن  قال:  الذي  سالم  الرئيس 
حبسب  االنتباه،  واسرتعى  واالخالقية«.  السياسية  املتاهات  يف 
املسؤولية  حتّمل  »صامد يف  أنه  الرئيس سالم  تأكيد  املصادر، 
وعدم ترك البعض يأخذ احلكومة اىل إجتاه ليس هلا«.وبدا أن مجيع 
الوزراء أدركوا جدية خياره يف االستقالة فرتكوا اجللسة »متّر بسالم 

ليبقى سالم«.
خالل  من  التحذيرية  دالالتها  يف  اتسعت  سالم  مداخلة  ان  غري 
تناوله ازمة النفايات واالستحقاقات املالية للدولة ومن ثم االزمة 
السياسية، مشددًا على »التوجه اىل اجلميع وليس اىل فئة« ومنبهًا 
اىل ان »الدولة باتت رهينة حالة عشوائية وممارسات على االرض 

حبق كبار املسؤولني وليس أمامنا سوى ان خنرج من اخللل والعجز 
وان نعاجل خالفاتنا«. واكد انه اذا استمر الوضع على حاله »وامام 
احلائط املسدود فان كل اخليارات مفتوحة وسأجلأ اليها اذا احتجت 

اىل ذلك«.
وفيما وّقع 18 وزيرًا مراسيم ترقيات الضباط عشية عيد اجليش 
توقيعها.  عن  اهلل«  و«حزب  احلر«  الوطين  »التيار  وزراء  امتنع 
قبول  عدم  مطلبهم  مع  منسجمون  أنهم  املمتنعني  ذريعة  وكانت 
صدور أية قرارات قبل بت اآللية والتعيينات. ورجحت املصادر أن 
متضي املراسيم اىل التنفيذ على غرار ما حصل مع مرسوم تصدير 
املنتجات الزراعية. ويف ختام اجللسة اليت رفعها الرئيس سالم من 
دون حتديد موعد للجلسة املقبلة سأله وزير العمل سجعان قزي هل 
تكون اجللسة املقبلة الثلثاء أم اخلميس، فأجابه: »إذا كانت هناك 

حاجة اىل جلسة قبل اخلميس فسأدعو اليها«.
اجياد حل  العجز عن  تعليقًا على دوامة  بارز  وقال مصدر وزاري 
جذري الزمة النفايات إن هناك حرب نفايات طائفية وكلما أشري 
قادر  احد  وال  عليها  الفعل  ردود  قامت  االزمة  حلل  منطقة  اىل 
كانت  املشكلة  ان  واضاف  به.  الناس  واقناع  مطمر  اجياد  على 
سياسية حول الشركة والتعيينات وجاءت النفايات لتفجرها كلها 

دفعة واحدة.
دوران  يف  متثلت  اجللسة  شهدتها  اليت  االخرى  املفارقة  ولعل 
املناقشات الوزارية يف حلقة مفرغة على اخنراط مجيع الوزراء يف 
النقاش مما عكس اجتاهات سياسية جامعة اىل التخلص من االزمة. 
وكان االقرتاح الذي تقدم به وزير السياحة ميشال فرعون حمور 
نقاش واسع اذ طرح اللجوء اىل نقل النفايات املرتاكمة يف بريوت 
اىل اخلارج. وتبنى جملس بلدية بريوت هذا االقرتاح فتمنى بعد 
اجتماع طارئ له برئاسة رئيسه بالل محد على جملس الوزراء ان جييز 
لبلدية بريوت حل مشكلة النفايات يف بريوت االدارية من طريق 
التعاقد مع شركات خمتصة لشحنها اىل خارج االراضي اللبنانية. 
وعاودت اللجنة الوزارية املكلفة ملف النفايات الصلبة مناقشة ازمة 
الرئيس  برئاسة  االول  امس  اخلامس مساء  اجتماعها  املطامر يف 
سالم من غري ان تتوصل اىل اي حل وابقت اجتماعاتها مفتوحة. 
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على هامش جلسة األمم املتحدة حول سوريا اكد املبعوث اخلاص 
مع  املتحدة ستيفان دي ميستورا يف حديث  لألمم  العام  لألمني 
قناة امليادين أن ال حّل عسكريًا لألزمة السورية وأنه ملس هذه 
تأليف  إىل  داعيًا  والدولية  اإلقليمية  األطراف  كل  لدى  القناعة 

جمموعة اتصال دولية بشأن األزمة السورية.
سوريا  إىل  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الشخصي  املبعوث  قال 
ستيفان دي ميستورا إن السوريني تعبوا وسئموا احلرب، وإنهم 

يبحثون عن حل سلمي لألزمة. 
وأضاف دي ميستورا »لقد قابلت اجملموعات املسلحة باستثناء من 
هم إرهابيون كالنصرة وداعش وكانت الفكرة يف األشهر املاضية 
قابلنا  ثم  األجانب  وليس  بسوريا  عالقة  له  بكل سوري  االجتماع 
أنه ال يوجد حل  بالفعل  بالطبع والكل يدرك  اإلقليميني  الالعبني 
الرسالة نفسها من دول املنطقة  أنه ملس  عسكري« مشريًا إىل 

وخارجها بهذا اخلصوص. 
وأكد دي مستورا أن احلّل يف سوريا هو بيان جنيف الذي أقره 
جملس األمن الدولي مشددًا على ضرورة السعي اىل حل سياسي. 
وقال »آن األوان للسعي جبد إىل حل سياسي، هناك خريطة طريق، 
فيه  وشاركت  الدولي  األمن  جملس  أقره  الذي  جنيف  بيان  هي 
روسيا« مشريًا إىل »أن هناك غموضًا يف جزء منه يتعلق بالسلطة 

االنتقالية وبنواح أخرى هلذا حنتاج إىل جمموعات العمل«.
وقال املبعوث الدولي »عندما يكون هناك حل سياسي يف صيغة 

ما ستشاهد أن كل سوريًا سيطلب من كل الغرباء املغادرة«.  

دي ميستورا يؤكد للميادين أن ال حّل 
عسكرياً لألزمة السورية

العمال  حلزب  تابعة  مواقع  جمددًا  الرتكي  اجليش  استهدف 
الكردستاني يف مشال العراق، وذلك بعد إعالنه مقتل 3 من جنوده 

يف هجوم للحزب الكردي يف إقليم شرناق جنوب شرق تركيا.
فقد أغارت الطائرات الرتكية جمددًا امس االول اخلميس على مواقع 
حلزب العمال الكردستاني يف حمافظة دهوك مشال العراق، وذلك 
بعد ساعات على إعالن اجليش الرتكي مقتل 3 من جنوده يف هجوم 

للحزب يف إقليم شرناق جنوب شرق البالد.
وقال اجليش الرتكي يف بيان له إن اجلنود الثالثة قتلوا حني فتح 
عناصر من حزب العمال الكردستاني النار على قافلة عسكرية يف 
حمافظة شرناق يف جنوب شرق البالد، وهي منطقة تقع على احلدود 

بني سوريا والعراق.
عسكرية  ومروحيات  طيار  دون  من  »طائرات  إن  البيان  وتابع 
ووحدات كوماندو أرسلت إىل مكان احلادث«، مشريًا إىل أن مسلحًا 

قتل يف االشتباكات وأن العمليات مستمرة.

مقتل 3 جنود أتراك بنريان حزب العمال 
الكردستاني واجليش يغري على مواقعه مشال العراق
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يف  البطيخ  أكل  يشتهر 
فصل الصيف، بسبب تأثريه 
املنعش على اجلسم. وتتمتع 
هذه الفاكهة الصيفية بفوائد 

جلميع أفراد األسرة.

من  البطيخ  تناول  يقي 
السرطانية، وأهمها  األمراض 
سرطان الربوستات، ألنه غين 

مبضادات األكسدة، وأهمها الليكوبني، املعروف مبحاربة الشوارد 
الليكوبني،  ويرتبط  للسرطان.  واملسببة  اجلسم  خلاليا  املؤذية 
بتقوية العظام ووقايتها من الرتقق. وللمحافظة على أعلى نسبة 
ضمن  عليه  احملافظة  جيب  البطيخ،  يف  األكسدة  مضادات  من 

حرارة الغرفة.

وُيعد البطيخ من بني املصادر الغنية بفيتامني "سي" الذي يقوي 
الذهين ويساعد يف الشفاء من اإلصابات، ما  املناعة والنشاط 
جيعله الفاكهة املثالية لألطفال. وُيعترب البطيخ فاكهة رائعة لصحة 

العينني بسبب احتوائه على فيتامني "أي".

التجاعيد،  من  ووقايتها  البشرة  شباب  حبماية  معروف  والبطيخ 
بسبب مضادات األكسدة اليت حتارب العناصر املسببة لشيخوخة 
اخلاليا، وفيتامني "سي" املسؤول عن بناء الكوالجني يف البشرة، 

ما مينع ظهور التجاعيد.

يف  يساعد  أنه  البحوث  أثبت  فقد  أيضًا،  أهمية  البطيخ  لعصري 
شفاء التشنجات وآالم العضالت اليت تسببها التمارين الرياضية 
القاسية، وقد تبني أن الرياضيني الذين تناولوا نصف ليرت من 
أقل يف  بتشنج  الرياضية شعروا  تدريباتهم  قبل  البطيخ  عصري 

العضالت، واخنفض معدل دقات القلب لديهم.

وبشكل عام، يرتبط تناول البطيخ بتحسن وظائف القلب والشرايني 
وتقليل ضغط الدم. وحيتوي قشر البطيخ على مادة السيرتوالين 
اليت حتسن من وظائف الشرايني وختفض ضغط الدم، وحتارب 

تكدس الدهون يف اجلسم.

ُيزود البطيخ اجلسم بالسوائل واملاء وخصوصًا يف فصل الصيف. 
وُيعترب البطيخ مدرًا طبيعيًا للبول، ما يساعد يف تنظيف الِكلى.

حُترر  احلرارة  أن  طبخه، وخصوصًا  لدى  ألذ  بطعم  البطيخ  يتمتع 
النكهات اللذيذة فيه.

7 أشياء ال تعرفها عن البطيخ

عصري الشمندر يعزز كفاءة ممارسة الرياضة
دراسة  كشفت 
حديثة  بريطانية 
البنجر  عصري  أن 
"الشمندر" ميكن أن 
الشخص  يساعد 
فرتة  إطالة  على 
ممارسته للرياضة.

الدراسة  ووجدت 
نقلت  ملا  وفقا   -

صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية - أن عصري البنجر عمل على تعزيز 
الرياضية بعد املواظبة على  األلعاب  أداء األشخاص يف صاالت 

تناوله ملدة أسبوعني.

عبء  من  يقلل  البنجر  عصري  أن  الدراسة  على  القائمون  وقال 
اجملهود البدني على القلب وجيعله أكثر قدرة على نقل األكسجني 
ميارس  أن  ميكنه  الشخص  أن  يعين  ما  وهو  اجلسم،  لعضالت 
الرياضة ملدة أطول قبل شعور عضالته بالتعب، فضال عن أن هذا 

العصري يعمل على خفض ضغط الدم.

وأوضح الباحثون أن منافع عصري البنجر نابعة من احتوائه على 
يعمل  أن  للنرتات  باجلسم، ميكن  "النرتات".. فعند حتوله  جزيء 
عامالن  وهما  الدم،  تدفق  وزيادة  الدموية  األوعية  توسيع  على 

مهمان ألداء التمارين الرياضية.

النرتات يف البنجر حتفز سلسلة من التفاعالت الكيميائية بالدم 
إليه  تفتقر  اجلسم  من  مبناطق  األكسجني  زيادة  يساعد يف  مما 
)غييت(، كما تعمل النرتات أيضا على حتفيز سلسلة من التفاعالت 
الكيميائية يف الدم، مما يساعد يف زيادة األكسجني يف مناطق 

من اجلسم تفتقر لوجود األكسجني الالزم.

طريقة  أفضل 
لتصغري املعدة 
طبيعي  بشكل 
بكل  تقضي 
بتناول  بساطة 
من  أقل  كمية 

الطعام. 

هناك  لكن   
من   الكثري 

للتخلص  اليومية  حياتنا  إىل  إدخاهلا  جيب  اليت  األخرى  العادات 
من الوزن الزائد بدون  عملية جراحية كتناول الطعام ببطء، تناول 

وجبة الفطور دائما واحلصول على قسط كاف من النوم.

إليك أبرز النصائح لتصغري حجم املعدة بدون اللجوء إىل عملية 
جراحية: 

ال ُتهمل وجبة الفطور: 
عدم  أو  االنشغاالت  بسبب  يوميًا  الفطور  وجبة  الكثريون  ُيهمل 
شعورهم باجلوع يف هذا الوقت الباكر من  اليوم، لكن تناول وجبة 
اجلوع،  على  للسيطرة  الطرق  أسهل  من  ُتعّد  كّل صباح  الفطور 
خباصٍة لألشخاص  الذين ال يتناولون العشاء يف اليوم السابق. 
ويؤدي ذلك إىل الشعور جبوٍع كبرٍي يف منتصف اليوم وبالتالي 

 تناول كمّية أكرب بكثري.  
 

تناول الطعام ببطء: 
حيتاج اجلسم إىل فرتة 20 أو 30 دقيقة إلرسال إشارٍة إىل الدماغ 
يكون  بسرعٍة،  تناول  الطعام  لدى  لذا  بالشبع  الشعور  إلعطاء 
املفّضل  الطعام. فمن  تناول  لإلفراط يف  أكثر عرضة  الشخص 

تناول الطعام ببطٍء  واالستمتاع بكّل قضمة. 

أشرب كمّية كبرية من املاء: 

مثانّية  بشرب  وُينصح  بالشبع  الشعور  على  املاء  شرب  ُيساعد 
الطعام  من  اجلسم من طلب  املزيد  املاء ملنع  من  يوميًا  أكواب 

ولتقليص حجم املعدة بشكٍل طبيعي. 

تناول الطعام بأطباٍق صغرية: 

ميكنك "خداع" عقلك لتناول كمّية أقّل من الطعام عرب تناول األكل 
اليت  الفعلّية  الكمّية  النظر  عن  املعتاد، بصرف  بطبٍق أصغر من 
وضعتها يف الطبق. فتناول الطعام بطبٍق أصغر تضمن لك تناول 
كمّية أقّل من  الطعام ألّنك ستشعر أّن الطبق على وشك االمتالء. 

 

ال تتناول الطعام أمام التلفزيون: 

تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون سيجعلك تتناول كمّية أكرب 
بدون أن تشعر بذلك، خباصٍة املأكوالت  السريعة اليت حتتوي على 

سعراٍت حرارّية عالية.  

استبدل الطعام السريع باخلضار واحلبوب الكاملة: 

على  حتتوي  املطاعم  من  حنضرها  واليت  اجلاهزة  الوجبات  إّن 
سعراٍت حرارّية كثرية وعلى كمّية كبرية  من الدهون، لذلك عليك 
الغنّية  الكاملة  واحلبوب  باخلضار  واستبداهلا  تناوهلا  عن  االمتناع 
بالفيتامني،  الربوتني واأللياف كالسبانخ، الربوكلي، الفطر واليت 

سُتشعرك بالشبع سريعا وال حتتوي سعرات حرارية  كثرية. 

أحصل على قسٍط كاٍف من النوم: 

احلصول على قسٍط كاٍف من النوم جيعل اجلسم أكثر إنتاجًا هلرمون 
ليبتني املسؤول عن الشعور  بالشبع وأقّل إنتاجًا هلرمون جريلني 

وهو اهلرمون املسؤول عن الشعور باجلوع. 

هل ترغب يف تصغري حجم معدتك طبيعيا؟

يعترب املوز من الفواكه الغنية جدًا بالعناصر ويتناوله الالعبني يف 
امللعب بني الشوطني للمساعدة يف إنتاج الطاقة وحتمل الضغط 

والتعب دون أن يثقلوا معدتهم ...

اليت  والنشا  الكربوهيدرات  على  وحيتوي  بالبوتاسيوم  غين  فهو 
الشعور  عدم  يف  يساعد  األمر  وهذا  كثريًا  الطعام  هضم  تؤخر 
الوجبات وهذا  للطعام يف  تناولك  ما ينتج عنه قلة  باجلوع وهو 
مفيد جدًا خلسارة الوزن دون أي جهد ، أضف إىل ذلك فتناوله 
مفيد جدًا ملن يريد الصيام فهو يساعد يف منع العطش واجلوع 

.

وقبل أن نذكر الوصفة ننوه إىل بعض فوائد املوز على عجالة 
يتناوله  ولذلك  والساق  العضالت  تشنج  من  املوز  حيمي  حيث 
الالعبني أيضًا أثناء املباريات ويساعد على التغلب على االكتئاب 
نظرًا لوجود مادة الرتيتوفان فيه واليت تتحول إىل سريوتوفني 
ويعمل على بناء عظام قوية وحيمي من فقدان الكالسيوم الناتج 
من كثرة التبول وأكل موزتني قبل بذل جمهود يساعد يف احلفاظ 
مفيد  فهو  ذلك  إىل  أضف  الدم  السكر يف  ونسبة  الطاقة  على 
يف حتسني املزاج ويقلل أمل الدورة الشهرية ويقوي الدم وهو 
يساعد بقوة يف اهلضم وطرد السموم واملعادن الثقيلة وتلطيف 
حرارة اجلسم ، وهو يساعد يف التكوين اجليين وحتفيز البكترييا 
املفيدة يف األمعاء ، وهو يساعد يف استعادة األمالح املفقودة 
من خالل اإلسهال ويهدئ اجلهاز اهلضمي ، ويعترب املوز مضاد 

للحموضة وخيفف من قرحة املعدة والكثري من الفوائد األخرى.
وقد تطرقنا للعديد من الوصفات لتفتيح الوجه باملوز ، واليوم 
من  كيلوات  للتخلص من ستة  املوز  على وصفة  الضوء  نسلط 

الوزن يف ثالثة أسابيع .

مكونات الوصفة :

أحضر قلياًل من القرفة وموزتني متوسطتني احلجم وقليل من اجلوز 
أو اللوز املطحون مبقدار ملعقة

طريقة حتضري الوصفة :
قم بتقطيع املوز إىل شرائح صغرية و ضعه يف الثالجة ملدة ال 

تقل عن ستة ساعات
أخرج املوز من الثالجة وقم بوضعه يف اخلالط وأضف إليه رشة 

قرفة وملعقة اللوز أو اجلوز املطحون
تنبيه :

ال تكفي مثل هذه الوصفة خلسارة الوزن بشكل دائم ، ويفضل 
اإلعتماد على الرياضة للحفاظ على وزن مثالي على مدى بعيد .

 كيف ميكن التخلص من 6 كيلو ... 
بسهولة يف ثالثة أسابيع

عصري  يعترب    
معادل  الطماطم 
يساعد  طبيعي 
إدمان  خفض  على 
يف  النيكوتني 
ما  وهذا  اجلسم، 
أستاذ  أوضحه 
باملركز  التغذية 
للبحوث  القومي 

الزراعية بالقاهرة الدكتور حممد سيد مسعود.

واحدة  مرة  الطماطم  عصري  من  كوب  نصف  تناول  أن  وتابع 
صباح كل يوم ملدة 15 يوما متتالية، قد يساعد على اإلقالع عن 
التدخني، ألنه حيتوي على مادة النيكوتني اليت تدخل إىل الدم 

فتشبع اجلسم وتكون بديال عن نيكوتني السجائر الضار.

تناول  قبل  السجائر،  عن  االمتناع  ضرورة  على  مسعود  وأكد 
مشروب الطماطم، ألن االثنني معا قد حيدث بينهما تضارب، مما 
جيعل الشخص يبالغ يف شرب السجائر أكثر من املعتاد حسب ما 

ورد يف جريدة العرب.

وحذر من اإلكثار من تناول أكثر من نصف كوب عصري طماطم، 
جسم  كان  إذا  أنه  على  مشددا  األوغزيالت،  على  حتتوي  ألنها 
كميات  تناول  عليه  يؤثر  قد  احلصوات،  لتكوين  قابال  الشخص 

كبرية منها.

عصري الطماطم خيلص اجلسم من إدمان 
النيكوتني..إكتشف الطريقة
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف
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PH: 9623 0364 - 9673 6880
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 تعد قصص األشباح القصص 
والرغبة  للفضول  إثارة  األكثر 
من  العديد  عند  لالستكشاف 
جيرؤون  من  فمنهم  الناس، 
اشتهرت  أماكن  مواجهة  على 
ومنهم  األشباح،  عن  بقصص 
من هم مولعون مبشاهدة األفالم 
ومنهم  قصصهم،  تسرد  اليت 
قصص  عن  دائما  يبحثون  من 

تتناول األشباح.
ويظل السؤال عالقا ومن الصعب 
حقا  هل  عليه،  اإلجابة  جدا 
وجود  وبرغم  موجودة؟  األشباح 
أناس يروون قصصهم معها، 
الوثائقية،  الربامج  يف  خاصة 
على  الصعب  من  يظل  أنه  إال 

املستمع التصديق واالقتناع.
إىل  اإلنسان  مييل  مَل  ولكن 
لرمبا  أشباح؟  بوجود  االعتقاد 
فكرة  غموض  هو  السبب  كان 
بالنسبة  اآلخر  والعامل  املوت 
الدائم  وسعيه  لإلنسان، 
بعض  ولو  كشف  حملاولة 
وجّر  عنه،  والتفاصيل  احلقائق 
الدنيوي،  العامل  إىل  الرباهني 
إىل  دائما  يسعى  جيعله  ما 

التقصي عما بعد املوت.
عن  متداولة  شهرية  قصص 

األشباح
األشباح  قصص  أشهر  ومن 
واليت  التاريخ  عرب  املروية 
أنها  على  األلسن  تناقلتها 

حقيقة مؤكدة:
عام  الباكي: يف  الطفل  رمسة 
1988، مت حرق منزل عائلة يف 
على  القضاء  وأثناء  إنكلرتا، 
اإلطفاء  اكتشف عمال  احلريق، 
وجود لوحة زيتية لطفل صغري 
من  يعاني  أنه  لو  كما  يبكي 
إن  من  وبالرغم  الدخان،  كثرة 
أن  إال  متامًا،  دمر  كله  املنزل 
هي  كما  بقيت  اللوحة  هذه 
ومازال الطفل يظهر كما لو أنه 

يبكي على ما حدث للمنزل.
بنات  مدرسة  النار: يف  فتاة   
يعتقد  الصناعية،  أالباما 
تدعى  لفتاة  شبح  هناك  أن 
وتقول  كينغهام«،  »كوندي 
القصة إنه يف عام 1908 كانت 
ساخنة  شكوالتة  بصنع  تقوم 
غرفتها،  يف  وأصدقاؤها  هي 
عن  الشكوالتة  سقطت  ولكن 
مما  السرير  على  اخلطأ  طريق 
تسبب يف اشتعال حريق وموت 
الفتاة، ومنذ ذلك احلني يعتقد 
بالعديد  عالقة  على  أن شبحها 

قصص األشباح بني احلقيقة واخلرافة
حتدث  اليت  الغريبة  األمور  من 

يف املدرسة حتى وقتنا هذا.
إن  يقال  اخلضراء:  السيدة 
زوجها  للبحث عن  سيدة خرجت 
فضلت  اخلارج،  يف  تأخر  الذي 
طريقها لتقع يف حبر من الرمال 
لتجد  تصرخ  فأخذت  املتحركة، 
ظهر  أن  إىل  يساعدها  من 
من  يتمكن  مل  ولكنه  زوجها، 
منذ  املرأة،  وماتت  إنقاذها، 
شبح  الناس  يرى  احلني  ذلك 
هذه السيدة يف نفس املنطقة 
اخلضراء،  باملنطقة  املسماة 
وهي تتجول كل يوم دون أي 

سبب واضح.
منزل ويلي: منزل تواجد يف عام 
العديد  على  بداخله  عثر   ،1857
وحبل  التعذيب  أدوات  من 
مشنقة، مما يدل على أن هناك 
الكثري من حوادث القتل ارتكبت 
داخله، ولذلك يطلق عليه اسم 
املنزل املسكون، وللتخلص من 
خماوف الناس، مت حتويل املنزل 
إىل متحف، والذي بطبيعة احلال 
ال حيصل على عدد زيارات ضخم 

بسبب األخبار املنتشرة حوله.
فندق  غرفة   :310 رقم  غرفة 
احلوادث  من  العديد  شهدت 
الغريبة دون وجود أي دليل على 
أن هذا من فعل البشر، بدأ األمر 
منذ 60 عامًا عندما دخل زوجان 

ومسعوا   310 رقم  الغرفة  إىل 
رأسهم  داخل  غريبة  أصوات 
من  قفزًا  االنتحار  على  ترغمهم 
النافذة، مرت الليلة ويف اليوم 
مقتولة  السيدة  وجدت  التالي 
للفندق  املقابل  الرصيف  على 
ومل يتم العثور على الزوج حتى 
الشرطة  تتوصل  مل  كما  اآلن، 

للمسؤول عن هذه اجلرمية.
إذا  إنك  يقال  الشيطان:  وجه 
أردت رؤية وجه الشيطان جيب 
سوداء  12 مشعة  إشعال  عليك 
وفتحها  عينيك  بغلق  تقوم  ثم 
عندما تدق الساعة 12، وسرتى 
على  أمامك  الشيطان  وجه 
الفور، قام طفل إسباني بتنفيذ 
هذا األمر منذ فرتة، وحتى اآلن 
يعاني من آثار تلك الليلة حيث 
أصيب بالشلل التام وال يعرف 

بعد السبب يف ذلك.
إنه  يقال   :Summerwind قصر 
العامل،  يف  رعبًا  األكثر  البيت 
أن  حاول  من  كل  ألن  وهذا 
هناك  ليلة  يقضي  أو  يسكنه 
حيدث  ما  حقيقة  ليكتشف 
ختيله  ميكن  ال  لرعب  يتعرض 
وغالبًا ما يصاب بأمراض نفسية 
مجاجم  وجود  بسبب  خطرية، 
وأشباح  غريبة  وأصوات  بشرية 
تظهر من العدم، وذلك وفقًا ملا 

يرويه شهود العيان.

االنتحار   حاولت شابة صينية 
واحد،  يوم  يف  عدة  مرات 
شخصيًا  لقائها  بعد  وذلك 
وتعّرفت  حتّبه  الذي  الشخص 
عليه عرب شبكة اإلنرتنت، وفق 
إلكرتونية  مواقع  ذكرت  ما 

صينية حملية.
 

الفتاة  فإن  التفاصيل،  ويف 
البالغة 23 عامًا التقت بالشخص 
الذي حتّب بعد مدة طويلة من 
لكنه  اإلنرتنت،  عرب  الدردشة 
حتلم  الذي  الشخص  يكن  مل 

قابلت حبيب اإلنرتنت .. فكانت الفاجعة
فيه، فحاولت القفز من الطابق 
الفنادق،  أحد  يف  السابع 
الوقت  يف  الشرطة  فتدخلت 
القفز،  من  ومنعتها  املناسب 

وعملت على تهدئتها.
 

الصدمة  وقع  أن  يبدو  لكن 
إذ  كبريًا،  كان  الفتاة  على 
تناول كمية  عمدت جمددًا إىل 
املهدئة،  األقراص  من  كبرية 
يف  الزجاج  تستخدم  أن  قبل 
بيد  شرايينها،  لشّق  حماولة 
جمددًا،  تدخلت  الشرطة  أن 

ونقلتها إىل املستشفى لتلقي 
العالج.

 
صينية  إعالم  وسائل  ونقلت 
قوهلا  الفتاة  والدة  عن  حملية 
العائلة  رأي  خالفت  ابنتها  إن 
اليت كانت ترفض عالقة احلّب 
هذه كون الرجل يكربها بـ 10 
على  أصرت  لكنها  سنوات، 
صينية  مقاطعة  إىل  السفر 
والتعرف  لقائه  بهدف  أخرى 
عليه، فكانت الصدمة العاطفية 

والنفسية هائلة.

 حكم على أم أسرتالية، االثنني، 
أجنبت  ألنها  أعوام   6 بالسجن 
طفلة من طفل يف الثانية عشرة 
وقعت  بعدما  ابنتها  صديق  كان 

يف غرامه. 
أم  وهي  املتهمة،  أقامت  وقد 
جنسية  عالقات  أطفال،  لثالثة 
اعتبارًا من  الطفل  مرات عدة مع 

العام 2011. 
وأدت  سنتني  العالقة  واستمرت 
املرأة  أجنبت  وقد  محلها.  إىل 
ما  على   ،2014 مايو  يف  طفلة 

ذكرت صحيفة "ملبورن ايدج". 

سجن أسرتالية أجنبت طفال من طفل!
بشكوى  الصيب  والدا  تقدم  وقد 
بعد اطالعهما على العالقة. وأكد 
فحص )دي إن إيه( أن ابنهما هو 

والد الرضيعة.
باتريك  جاين  القاضية  وقالت   
متوجهة إىل املتهمة "مل تقدري أن 
مشاعرك جتاه الصيب غري مناسبة 
بالكامل. لقد باشرت عالقة جنسية 

غري قانونية واستمررت بها".
متضي  أن  املتهمة  على  وينبغي 
أكثر من نصف عقوبتها، قبل أن 
تتمكن من التقدم بطلب باإلفراج 

عنها بشروط.

والفوضى  املؤسساتي  الفلتان  من  اهلائج  البحر  هذا  خّضم  يف 
انهيار كامل  السود ،يف زمن  اإلرهاب  الشاملة ومن داخل رياح 
ارجاء  النتنة ،يف  الروائح  اليت  تفوح منها  اجهزة املسماة دولة 
املكفّهرة  والفصول  الرمادية  الصفحات  تارخيه  على  طغت  وطٍن 
،يف دولة غلبت على دساتريها وقوانينها شريعة الغاب يطُل علينا 
األول من آب لُيذّكرنا بأن جباهنا املمرغة بالرتاب بأن كان لنا يف 
املاضي البعيد عنفوانًا عّله يستفيق وبأن هذه احلقبة امُلذّلة اليت 
أضحت كابوسًا جامسًا على صدورنا عساه ينتهي ، أتى عيد جيشنا 
الباسل املفّدى ليكفف دموعنا اليت خلنا بأنها جّفت وكأنه يقول 
كفوا عن البكاء والنحيب “انا هنا” ،ان جيش الوطن ما زال هنا 
يبعث األمل يف قلوبنا الدامية ويبلسم جراحنا اليت خلنا انها اصابت 
ِبَنا مقتَل ،ها هو جيش لبنان كل لبنان يسطع بسيفه على مساحة 
الوطن يذود يف كل حمنة عن تراب األرز والوطن املفّدى يقّدم 
قوافل الشهداء األبرار الذين تربوا على عشق الشهادة حتت اقدام 
واحدة مرتاّصة وقلعة عصية  املقدَّس ،ها هو اجليش كتلة  أرزه 
عليها  تقوى  لن  اليت  قالعنا  وآخر  سيدًا  شاخمًا  األمة  أعداء  على 
ة  بأنك انت وحدك املنا  أبواب اجلحيم ،نقوهلا مبا تبقى لنا من ِعزَّ
ساحات  تسطع يف  البواسل  فرسانك  سيوف  رأينا  وكلما  الوحيد 
تاريٌخ  فينا  واستفاق  اجلرحية  قلوبنا  العنفوان يف  اشرأب  الوغى 
من الكرامة يأبى ان يغيب، ال لن يركع لبنان ولن يسِلم الروح 

“فأنت هنا”..
 امانة االعالم- مارك البطي

حزب الوطنيون االحرار  - اسرتاليا

يف عيد اجليش ننحين إجالاًل.. 
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NEWS

Prime Minister Tony Ab-
bott and Opposition 
Leader Bill Shorten have 
traded blows over the 
influence of political do-
nations from registered 
clubs on their parties’ 
poker machine policies 
while in government.
Fairfax Media revealed 
Clubs NSW donated 
$20,000 to a fund-raising 
body supporting Abbott 
government frontbencher 
Kevin Andrews as he led 
formulation of the Coali-
tion’s industry-backed 
poker machines policy 
before the 2013 election.
Asked about this on Mon-
day, Mr Abbott tried to 
turn the focus onto Labor 
by implying that the Gil-
lard government changed 
its poker machines policy 
due to a donation from 
Clubs NSW.
“I notice that quite a large 
donation was made to the 
Labor Party shortly before 
the former Labor govern-
ment reneged on the deal 
that it had done on poker 
machines with Andrew 
Wilkie,” he said.
In January 2012, then 
prime minister Julia Gil-
lard announced that she 
would tear up a deal with 
the independent MP Mr 
Wilkie to introduce man-
datory pre-commitment 
for poker machines.
Mandatory pre-commit-
ment – strongly opposed 
by registered clubs – forc-
es pokie players to nomi-
nate how much they are 

Tony Abbott and Bill Shorten swap 
barbs over clubs donations influence

prepared to lose before 
they begin gambling.
Australian Electoral Com-
mission (AEC) records for 
2011-12 show that Clubs 
NSW disclosed a $5000 
donation to the federal 
campaign of the NSW di-
vision of the ALP in July 
2011.
Clubs NSW then donated 
$44,000 to the federal 
ALP in April 2012.
But Mr Shorten said said 
Mr Abbott’s argument 
was “absurd” and he 
was “clearly implying his 
Defence Minister’s deci-
sions are influenced by 
donations”.
“By Mr Abbott’s own ar-
gument, it’s critical the 
Prime Minister and his 
Defence Minister [Mr An-
drews] now explain what 
influence donations have 
on their policies.”
Independent senator Nick 
Xenophon said the rev-
elations about the Clubs 
NSW donations to the 
fund-raising body sup-
porting Mr Andrews high-
lighted the “urgent need 
for campaign financing 
and disclosure reform”.
Greens senator Lee Rhi-
annon called on Mr Ab-
bott and Mr Shorten to 
back election funding re-
form before the next fed-
eral election.
Treasurer Joe Hockey de-
fended the current system 
of political donations but 
warned the public they 
will end up paying for po-
litical parties to bombard 

Federal MP Andrew Wilkie Photo: Phil Thomson The ALP’s national confer-
ence decision to give its 
MPs a free vote on same-
sex marriage for the re-
mainder of this parliamen-
tary term and the next has 
been seized on by conser-
vatives in the Liberal party 
room who believe it pro-
vides Tony Abbott with a 
justification to do nothing.
Right-wing Liberals say 
Labor’s “ridiculous” policy 
of allowing its MPs a con-
science vote on same-sex 
marriage equality only until 
2019, and binding them to 
support it thereafter, has 
given Mr Abbott all the cov-
er he needs to deny freeing 
up Liberals.
“Why would we bind ours,” 
said one MP, who declined 
to be named.
Liberals at present are 
functionally obliged to op-
pose any change to the 
Marriage Act, which was 
amended by the Howard 
government to specifically 
define marriage as between 
a man and a woman to the 
exclusion of all others.
Technically, however, only 
frontbenchers would be in 
breach of the rules if they 
broke ranks to support a 
reform bill in Parliament. 
Backbenchers can vote as 
they wish in such a circum-
stance, but in the absence 
of a specific permission 
to vote freely, many would 
worry about career ad-
vancement if they opposed 
the Prime Minister’s settled 
policy.
While Mr Abbott promised 
before the 2013 election 
that the question of a con-

Same-sex marriage: Labor stance may be a 
curveball for reform

science vote or otherwise 
would be decided by the 
party room once in office, 
he has since shown no in-
clination to bring the mat-
ter to a head.
That is despite a private 
member’s bill coming for-
ward within weeks spon-
sored by two senior Lib-
erals, Warren Entsch and 
Teresa Gambaro. It is not 
clear that the bill will be 
afforded time for a debate 
and then a final vote, and 
it is also not clear how it 
would fare if it were put to a 
vote, with most Labor MPs 
to back it but by no means 
all.
Advocates of reform - in-
cluding cabinet ministers 
who are bound to support 
the leader unless granted 
the free vote - want the En-
tsch-Gambaro bill brought 
on.
But opponents say that bill 
should be treated like any 
other private member’s bill, 
which is code for saying it 
should never come to a 
vote.
The influential Social Ser-
vices Minister Scott Mor-
rison slammed Labor’s hy-
brid position on Monday, in 
a sign of the arguments to 
come.
“You either have a con-
science vote or you don’t,” 
he told Fairfax Radio.
“The fact that you can just 
trade away a member’s 
conscience and that that 
be done by a union-driven 
conference as opposed to 
members themselves mak-
ing this decision I think 
says everything you need 

Social Services Minister has strongly criticised Labor’s 
hybrid position on same-sex marriage. Photo: Daniel Mu-
noz
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them with election propa-
ganda if private donations 
are curbed.
The $20,000 donation 
from Clubs NSW was 
made to the Victoria-
based Menzies 200 Club 
in 2013.
While Clubs NSW de-
clared the donation to 
electoral authorities, it 
nominated the Victorian 
Liberal Party as the recipi-
ent, which blurred the link 
to Mr Andrews. The Men-
zies 200 Club did declare 
the donation.
But the Menzies 200 Club 
failed to declare another 
$10,000 donation from 
Clubs NSW, made in June 
last year, for eight months 
after the deadline set by 
the AEC.
Fairfax Media does not 
suggest the donations 
directly influenced Mr An-
drews’ decision-making.
A spokesman for Mr An-
drews has said that any 
suggestion Mr Andrews’ 
decisions were influenced 
by the donations was 
“wrong and offensive”.
He stressed that the Co-
alition had released a dis-
cussion paper on gam-
bling reform in November 
2011. The policy taken to 
the election varied in a mi-
nor way only from the dis-
cussion paper, he said.
Clubs NSW has denied 
the contributions were in-
tended to influence Coali-
tion gambling policy, say-
ing they were given for 
“no particular purpose”.

to know about the Labor 
Party. And for them to now 
be lecturing others about 
conscience votes I think 
makes a complete mock-
ery of the whole argument 
that Bill Shorten is trying to 
make.”
Another Liberal said Mr 
Abbott would resist the 
change for as long as he 
could, predicting there was 
no need for it to come up 
before the election, even if 
that is a year away.
However, others said La-
bor’s position had not 
changed anything on the 
Liberal side.
Opinion polls show pub-
lic support for equality is 
building, accelerated by 
the stunning 62 per cent 
“yes” vote in a referendum 
on the question in conser-
vative and predominantly 
Catholic Ireland in May.
Other countries are also 
moving, with the US Su-
preme Court recently iden-
tifying same-sex marriage 
equality as a constitutional 
right in all US states.
At Labor’s conference, Mr 
Shorten argued strongly 
for a continuation of a 
free vote, aware that some 
Catholic and other reli-
gious MPs feel they could 
never support the change. 
But a compromise with the 
resurgent Left saw a half-
half policy agreed on.
The ALP’s Left faction had 
wanted an immediate bind-
ing policy, arguing the 
change was not a matter 
of conscience, but a funda-
mental question of equal-
ity.

An emotional Penny Wong during Labor’s same-sex mar-
riage debate at the national conference. Photo: Alex El-
linghausen
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Bronwyn Bishop is under 
pressure to fully explain 
what “official business” 
she was undertaking when 
she charged taxpayers for 
attending Sophie Mirabel-
la’s wedding after a fellow 
committee member ques-
tioned the Speaker’s ver-
sion of events.
There was no decision of 
the committee authorising 
the chair to attend meet-
ings in Albury. 
Fairfax Media revealed 
last week that the Speak-
er, already on “probation” 
for use of her expenses, 
claimed $600 in return 
flights to Albury on a day 
that coincided with the 
wedding of her colleague, 
then-MP Sophie Mirabella.
Despite Prime Minis-
ter Tony Abbott having 
previously repaid more 
than $1000 entitlements 
claimed to attend the 
same wedding, Mrs Bish-
op has so far refused to 
repay the money.
She is instead standing 
by a signed declaration to 
bureaucrats that asserts 
she was in Albury on offi-
cial business, specifically 
to research work-life bal-
ance for an inquiry by a 
parliamentary committee, 
of which she was then 
chair.  
But a former member of 
the committee disputes 
that Mrs Bishop had any 
official reason to travel to 
Albury
“There was no decision 
of the committee autho-
rising the chair to attend 
meetings in Albury,” said 
Jennie George a former 
Labor MP who served on 

Bronwyn Bishop under pres-
sure to explain travel claim to 
Mirabella wedding

the standing committee 
of family and human ser-
vices in 2006. “We never 
heard a report back.
“If it was formal commit-
tee business it would be 
recorded. I’m mystified.”
Documents released un-
der freedom-of-informa-
tion laws show Mrs Bish-
op arrived in Albury at 
4.45pm on a Friday night.
“If she was meeting with 
an organisation it would 
be in working hours and 
who would fly to meet one 
person?,” Mrs George 
added.
Mrs Bishop was in Wan-
garatta – about an hour’s 
drive – the following day 
for Sophie Mirabella’s 
wedding. Mrs Bishop was 
back in Sydney, where she 
claimed a further $170 in a 
taxi ride, by 3pm Sunday. 
The question of whom the 
speaker met in Albury and 
for what purpose is one 
the Speaker is refusing to 
answer despite mounting 
pressure.
According to a final report 
released in December 
2006, the committee held 
no public hearings out-
side of capital cities.
Mr Abbott declined the 
opportunity to defend the 
Speaker’s trip when ques-
tioned on Monday.
Mr Abbott in 2013 sought 
advice before repaying 
more than $1100 in travel 
costs and travelling allow-
ance to attend Mrs Mira-
bella’s nuptials. 
He then issued a warning 
to his fellow Liberal MPs 
to follow his example by 
repaying doubtful expen-
diture. 

Labor has described 
Prime Minister Tony Ab-
bott as “the most unscien-
tific” leader in Australia’s 
recent history after he 
claimed the party’s ambi-
tious renewable energy 
goal would cost consum-
ers $60 billion.
Mr Abbott said on Mon-
day Labor’s pledge to 
source half the nation’s 
power from renewable 
sources by 2030 – a posi-
tion backed by the party’s 
national conference at the 
weekend - was “truly bi-
zarre” and a “massive hit 
on consumers and jobs”.
“[It] will mean a massive 
bill, perhaps $60 billion or 
more, that will have to be 
carried by the consumers 
of Australia,” he said.
Asked later by Fairfax 
Media where Mr Abbott 
sourced that figure, a 
spokesman pointed to a 
report in The Australian 
last week.
That article quoted ACIL 
Allen chief executive Paul 
Hyslop, whose company 
carried out modelling for 
the government’s recent 
review of the renewable 
energy target.
Mr Hyslop reportedly 
said Labor’s goal, if 
met through wind pow-
er, would require up to 
“11,000 additional tur-
bines … with capital costs 
for the turbines alone of 
$65 billion”.
However, Mr Hyslop’s 
estimate referred to capi-
tal costs, not consumer 
costs. It was also based 
on wind power alone, 

Renewable energy: Labor at-
tacks ‘unscientific’ Tony Ab-
bott over $60b bill claim 

when Labor has said its 
goal would be achieved 
through a variety of policy 
mechanisms.
The government has criti-
cised Labor for failing to 
release modelling on its 
renewable energy goal, 
and has demanded to 
know exactly how it will 
be achieved and what it 
will cost.
On Monday Mr Abbott said 
Labor’s “massive and un-
necessary commitment to 
renewables” would cause 
a “massive overbuild of 
wind farms”.
Opposition Leader Bill 
Shorten said Mr Abbott 
“makes up numbers to 
scare people”.
“He has no evidence or 
science. In fact, he is the 
most unscientific PM Aus-
tralia has had in a long 
time,” he said.
“Anyone who expects 
Mr Abbott to change his 
spots and become some-
one who is going to take 
real action on climate 
change when he has spent 
his adult life being scepti-
cal of it … is being overly 
optimistic.”
Mr Abbott once famously 
said the settled science of 
climate change was “ab-
solute crap”, but later said 
he accepted the science. 
Mr Shorten said solar 
technology was becom-
ing cheaper by the day 
and advances in battery 
technology meant “Aus-
tralians no longer have to 
take the prices that elec-
tricity companies give 
them”.
Labor’s environment 
spokesman Mark Butler 
said Mr Abbott’s “scare 
campaign” was “reaching 
hysterical levels again”.
Clean Energy Council chief 
executive Kane Thornton 
said that by 2030, Austra-
lia’s energy system would 
contain a range of energy 
technologies, including 
wind, large-scale solar, 
wave and bio-energy.

The government has criticised Labor for 
failing to release modelling on its renewable 
energy goal. Photo: Rohan Thomson 
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Bronwyn Bishop (left) at the wedding of Sophie Gregory Mirabella, with Tony Ab-
bott. Photo: Rebecca Hallas

Hopes of a breakthrough 
on same-sex marriage leg-
islation before Christmas 
are dimming as conser-
vative Liberals warn that 
a proposed push in the 
party room to free up gov-
ernment MPs to vote with 
their conscience would 
amount to waving through 
full marriage equality, giv-
en the overall numbers in 
Parliament.
The National Press Club 
will host a nationally tele-
vised live debate on same-
sex marriage reform on 
Wednesday, featuring two 
of the most outspoken 
participants, Labor’s Pen-
ny Wong and the Liberals’ 
Cory Bernardi.
The two South Australian 
senators represent polar 
opposite positions, rais-
ing the prospects of a fiery 
debate. 
While senior Liberals ac-
knowledge a rumoured 
post-election plebiscite 
said to have been offered 
by Prime Minister Tony 
Abbott would probably be 
seen by voters as kicking 
the can down the road, 
and even as trickery, in-
siders say it is not needed 
anyway because the num-
bers in favour of reform 
are simply not there inside 
the Coalition party room.
If correct, it means the in-
ternal campaign to grant 
MPs and ministers the lati-
tude to vote as they wish 
on a forthcoming private 
member’s bill, would fall at 
the first hurdle.
One Liberal MP said there 
was clear support in the 
Liberal Party room for a 
free vote on same-sex 
marriage, but the issue 
was deliberately being 
conflated with support for 
the reform itself. “There is 
a campaign to muddy the 
waters.”  
As in many countries, 
public momentum in Aus-
tralia appears to be build-
ing for legalised same-sex 
marriage, with even some 
conservative opponents 
dropping their objections 

Same-sex marriage could be 
blocked as Liberals dither

in recent months, but key 
opponents say claims of a 
pro-reform majority within 
the governing parties is “a 
pipe dream”.
Media reports have 
claimed Mr Abbott had 
floated the idea of granting 
Australians a plebiscite - 
or non-binding public bal-
lot - at some point beyond 
the next election, as a way 
of taking the heat out of 
the issue in the immediate 
term.
But Coalition insiders con-
tacted by Fairfax Media de-
nied any such discussions 
had occurred.
One Liberal MP said that if 
the idea of a plebiscite af-
ter 2016 took hold, it would 
look as if the Coalition was 
“shifting the goalposts” 
on the same-sex marriage 
debate. 
“How can we look remote-
ly credible?” 
Another Liberal source 
dismissed talk of a plebi-
scite as a delay tactic, de-
scribing it as “desperation 
from the rabid right”. 
Even strong opponents 
of changing the Marriage 
Act said they believed Mr 
Abbott would be unwise 
to delay unreasonably an 
attempt to bring the ques-
tion to a formal discussion 
in the party room.
The ALP settled its policy 
over the weekend, agree-
ing to a politically clumsy 
hybrid proposal to give 
Labor MPs a free vote until 
the end of the next term of 
Parliament, while binding 
them to support equality 
should the issue be voted 
on after that. Failure by a 
Labor MP to support the 
party policy after 2019 
- when the next term is 
expected to end - would 
cause automatic expul-
sion.
Liberal MPs Warren Entsch 
and Teresa Gambaro are 
due to lodge their cross-
party bill for same-sex 
marriage with the House 
of Representatives’ Tables 
Office when Parliament re-
sumes next month.
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Julie Bishop says Bron-
wyn Bishop is consid-
ering her position amid 
speculation the Labor 
party will use the resump-
tion of Parliament to dis-
rupt question time as part 
of the fallout from the 
Speaker’s use of taxpay-
ers entitlements.
And a second cabinet 
Minister, Scott Morrison, 
declined to say whether 
he had confidence in the 
Speaker and said Mrs 
Bishop is consulting with 
her colleagues. 
“I’m not one to offer public 
lectures to my colleagues 
on these things,” he said.
“If I have anything to pass 
on to the Speaker I will do 
it privately and not offer 
public lectures on these 
things.
“The Speaker is consult-
ing with her colleagues.”
This came as News Corp 
reported on Wednesday 
that the Speaker claimed 
travel allowance to attend 
federal Liberal MP Teresa 
Gambaro’s wedding in 
2007 and Labor vowed to 
call out the absurdity of 
the Mrs Bishop’s position, 
if she remains in the chair 
by the time Parliament re-
sumes next month.
The Foreign Minister’s 
comments declining to 
support the Speaker are 
significant given her po-
sition as Deputy Liberal 
Leader and that she is 
considered an ally of Mrs 
Bishop. Mr Morrison’s 
comments are also signif-
icant as he is considered 
a potential future Liberal 
leader.
Mrs Bishop is already 
under fire for billing tax-

Speaker Bronwyn Bishop is considering her po-
sition amid expenses scandal: Julie Bishop

payers for airfares to ru-
ral Victoria to attend the 
wedding of former federal 
Liberal MP Sophie Mira-
bella in 2006.
The Speaker’s office has 
defended the claiming of 
entitlements at the time 
of both weddings, citing 
meetings with anony-
mous figures relating to 
parliamentary committee 
work, but is refusing to 
reveal who Mrs Bishop 
met.
A spokesman for the 
Speaker defended the 
use of entitlements to 
travel to Brisbane for Mrs 
Gambaro’s wedding as it 
coincided with committee 
work scheduled for the 
next day.
“She travelled up there for 
official purposes as com-
mittee chair,” he said.
“The Speaker had a meet-
ing at the Brisbane CPO 
the next morning with an 
academic who had rel-
evant experience in the 
area the committee was 
examining which was il-
licit drugs,” the spokes-
man said.
Speaking from New York, 
Foreign Minister Julie 
Bishop said on Wednes-
day there was no doubt 
the issue would dominate 
Parliament when it re-
sumes on Monday week.
“I understand that the La-
bor party will seek to use 
this to destabilise ques-
tion time for example and 
I’m sure Speaker Bishop 
will take that into account 
as she considers her po-
sition,” Ms Bishop told 
the Nine Network’s Today 
program.
“But I believe it’s impor-

Foreign Minister Julie Bishop has said Speaker Bronwyn Bishop is ‘consider-
ing her position’. Photo: Alex Ellinghausen 

tant the Department of 
Finance be able to carry 
out an investigation,” she 
added.
Opposition Leader Bill 
Shorten called on Mr Ab-
bott to act and replace the 
Speaker with veteran Co-
alition MP Bruce Scott.
“Put simply, Mr Abbott 
has to act. Bronwyn Bish-
op has to go,” Mr Shorten 
said.
“I think it’s now time 
perhaps for the Coali-
tion to look at putting in 
a more reasonable face, 
someone who’d respect 
the independence of the 
Speaker’s position, so we 
can restore the standard 
of parliamentary democ-
racy in this country.”
MPs will return to Canber-
ra on August 11 and La-
bor is likely to stage some 
sort of protest against the 
Speaker in that week.
But Labor’s manager of 
opposition business Tony 
Burke told Fairfax Media 
he expected the Prime 
Minister would dismiss 
the Speaker before then.
“It’s unbelievable to think 
Tony Abbott is so out of 
touch that he would al-
low Bronwyn Bishop to 
still be in the chair when 
Parliament returns,” Mr 
Burke said.
“But if that’s the absur-
dity we face, Labor will be 
calling it as we see it,” he 
said.
Labor is likely to move a 
no-confidence motion in 
the Speaker in the House. 
This would almost cer-
tainly fail because the 
government commands 
a 14-seat majority in the 
lower house.
But any political manoeu-
vre would renew focus 
on the Speaker’s use of 
travel entitlements and 
specifically her decision 
to charter a private heli-
copter to fly to Geelong 
for a Liberal fundraiser. 
Mrs Bishop has agreed to 
repay the money but has 
refused to apologise to 
voters for the grandiose 
use of taxpayers money.

Reform of Australia’s 
notoriously lax politi-
cal donations rules has 
moved closer as politi-
cians across the spectrum 
acknowledge the system 
allows powerful players 
to effectively buy access, 
and enables parties and 
donors to obscure large 
donations for months 
or years after they were 
made.
With independent sena-
tors planning to set up an 
inquiry in response to rev-
elations of large donations 
from gambling interest and 
others, Opposition Leader 
Bill Shorten has flagged 
support admitting all par-
ties must take responsibil-
ity for donations received 
from private interests, and 
move to change the sys-
tem to provide real-time 
transparency.
Slamming the current ar-
rangements, Mr Shorten 
has proposed working 
with Prime Minister Tony 
Abbott on a program of 
sweeping reforms aiming 
to restore integrity and 
public confidence.
Labor resolved to strength-
en campaign finance 
disclosure and transpar-
ency rules at its weekend 
National Conference, in-
cluding election spend-
ing caps and a disclosure 
threshold of $1000.
“All political parties re-
ceive private donations, 
and all political parties 
must take responsibility 
for reform,” Mr Shorten 
told Fairfax Media.
“The current system just 
isn’t good enough [and] 
the most immediate and 
best way to restore con-
fidence in our political 
system is to enhance 

transparency and improve 
disclosure arrangements.
He said Labor “voluntarily 
disclosed all donations 
greater than $1000” even 
though the current legis-
lation stipulated a disclo-
sure threshold for dona-
tions above $13,000.
But a spokesman for Mr 
Abbott poured cold water 
on the suggested inquiry: 
“The Australian Electoral 
Commission is responsi-
ble for the administration 
of the law regarding dona-
tions to federal political 
parties and independents. 
The government has no 
plans to change the rules 
and expects all members 
of parliament to abide by 
them in full.”
The issue has been in 
the spotlight after Fair-
fax Media’s revelations 
that Clubs NSW donated 
$20,000 to the fundrais-
ing body supporting fed-
eral Liberal MP Kevin An-
drews. At the time he was 
responsible for writing the 
Coalition’s policy on pok-
er machine reform.
One crossbench senator 
said the system encour-
aged the idea of politi-
cians are for sale. Victori-
an senator John Madigan 
said major donors always 
expected a return on their 
investment and the system 
left politicians exposed.  
“There is potential here 
for corruption of the dem-
ocratic process,” he said. 
“Recent media reports 
that Clubs NSW donated 
large sums to Kevin An-
drews while he was in 
the process of formulat-
ing the Coalition’s poker 
machines policy highlight 
flaws in the current sys-
tem.”

Bill Shorten backs donations reform amid 
push for an inquiry
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Senator Madigan said 
donations should be dis-
closed before elections 
and individual and to-
tal donations should be 
capped.
“Politicians should not be 
for sale, yet this is exactly 
what the current system 
encourages,” he said. 
He told Fairfax Media he 
would begin lobbying his 
crossbench colleagues 
for an inquiry before Par-
liament’s resumption on 
August 10.
Fellow crossbench sena-
tor Nick Xenophon said he 
would support an inquiry 
and hoped it would dove-
tail with a bill he plans to 
introduce aiming to in-
crease transparency.
“It’s long overdue. There 
needs to be fundamental 
reform,” said Senator Xe-
nophon, speaking from 
Thailand.
Senator Xenophon said 
it was unacceptable that 
political donations didn’t 
have to be declared for up 
to 20 months after they 
were made, which could 
be after an election had 
taken place.
“You can’t stop people 
spending money for a 
candidate and a cause, 
but what we can do is 
have full and more timely 
disclosure of where the 
money’s coming from,” he 
said.
Lower house independent 
MP Andrew Wilkie lashed 
out at the major parties 
on the receiving end of 
the gambling industry’s 
“grubby money” and said 
the system left Australia 
looking little better than 
corrupt developing na-
tions.
Mr Wilkie said modest at-
tempts to curb the use 
of poker machines were 
quickly reversed after the 
Coalition’s election to 
power, with the support of 
Labor, which he attributed 
to the industry’s dona-
tions to both sides.
“We in Australia rail at 
wads of cash in brown pa-
per bags in other countries 
but our political donations 
system is little better,” he 
told the ABC.

Bill Shorten has proposed working with Tony Abbott on a program 
of sweeping donations reforms. Photo: Alex Ellinghausen
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Former Victorian minis-
ter Adem Somyurek has 
blamed his enemies in the 
Labor Party after he was 
forced to quit from Daniel 
Andrews’ ministry after a 
bullying complaint by his 
former chief of staff.
A report by former judge 
Michael Strong found 
the evidence against Mr 
Somyurek by complain-
ant Dimity Paul was “far 
more reliable” than that 
of the minister.
The report detailed an 
incident in which Mr 
Somyurek “took Ms Paul 
by the arm to prevent her 
from leaving his office 
then took her chin in his 
hand and shook it gen-
tly from side to side as a 
form of admonition whilst 
telling Ms Paul [to] ‘calm 
down and put a filter on 
it’”.
The report said the inci-
dent could be referred 
to Victoria Police but it 
would require Ms Paul to 
make a formal complaint, 
which she has said she 
will not do.
Ms Paul broke down in 
tears as she spoke about 
the incident on Tuesday 
and the harassment she 
had faced after making 
the complaint.
“I did not want to think of 
myself as a victim,” said 
Ms Paul, who is not seek-
ing compensation.
Mr Somyurek, who de-
fected from the powerful 
Shop, Distributive and Al-
lied Employees’ Associa-
tion and is now part of the 
Centre Unity faction, was 

Adem Somyurek MP quits 
cabinet after bullying probe

stood down in May when 
the allegations  became 
public.
Mr Andrews said the re-
port found Mr Somyurek 
caused distress to staff 
and adversely affected 
their sense of wellbeing.
“Mr Strong’s findings 
against the minister are 
deeply concerning,” Mr 
Andrews said.
“The minister’s behav-
iour, as outlined by Mr 
Strong, is unacceptable.”
Mr Somyurek has denied 
the allegations and said 
the decision for him to 
resign came from Michael 
Donovan, the “boss” of 
the SDA.
“Now my resignation 
should not be taken as 
omission of guilt, I main-
tain my innocence,” Mr 
Somyurek said.
“When my colleagues and 
I left the SDA faction we 
knew there would be pay-
back. We had no idea that 
this payback would be so 
extreme.”
Mr Somyurek took swing 
at the Mr Andrews com-
ments when the investiga-
tion was announced and 
called for Deputy Premier 
James Merlino and Mr An-
drews’ chief of staff, John 
McLindon to be sacked.
He said the Premier need-
ed to be “liberated” from 
the pair because they 
were serving the interests 
of others and not the La-
bor government.
Ms Paul’s lawyer, Mau-
rice Blackburn head of 
employment law Josh 
Bornstein said there was 
no reason why his client 
should not be reinstated 
in her role.
“The allegations of fac-
tional issues at play have 
been part of a public rela-
tions exercise by factional 
troglodytes in the Labor 
Party,” Mr Bornstein said.
“The second complain-
ant alongside Dimity Paul 
was a member of Adem 
Somyurek’s subfaction.”
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Adem Somyurek: A report 
found the evidence provided to 
the inquiry by the complainants 
was “far more reliable” than 
that of the minister. 

Tony Abbott will hit back 
at opposition doubts over 
his government’s free 
trade agreement with Chi-
na claiming it is consistent 
with the best traditions 
of previous Labor prime 
ministers Gough Whitlam, 
Bob Hawke and Paul Keat-
ing, and that it cannot be 
undone anyway because 
“a deal is a deal”.
In a major speech to Chi-
nese business leaders 
in Sydney on Thursday, 
Mr Abbott will lay out the 
advantages to Australia 
of the wide-ranging deal, 
which has attracted criti-
cism from Labor and the 
unions for containing what 
they say are inadequate 
requirements on Chinese 
ventures to employ Austra-
lians, and to maintain high 
safety standards through 
the use of qualified staff 
such as electricians.
“The FTA with China will 
change Australia for the 
better, it will change Chi-
na for the better, and it 
will change our region for 
the better,” Mr Abbott’s 
speech notes say.
“It will secure the future 
employment of genera-
tions of Australians.”
Branding a televised union 
campaign by the militant 
Construction, Forestry, 
Mining and Energy Union  
“xenophobic”, Mr Abbott 
plans to use the speech to 
appeal to Labor’s reform 
tradition championed by 
Messrs Whitlam, Hawke, 
and Keating, and support-
ed by economic rational-
ists of more recent years 
such as Rudd-Gillard min-
isters Simon Crean and 
Martin Ferguson.
“This is too important to 
our country, to our busi-
nesses and our children, 
to be sacrificed at the altar 
of xenophobic short-term 
politics,” he will say. 
“The Coalition won’t be 
part of that – and I hope our 
opponents will end their 
flirtation with the ideas 
and fears of the past.
“As the former trade min-
ister Simon Crean put it: 
World trade is a multiplier 
of economic growth. If peo-
ple are looking for job op-

Tony Abbott channels Labor lead-
ers past to back China trade deal

portunities and advanced 
incomes, the path to that 
is in opening up trade.”
Mr Abbott and his Trade 
Minister Andrew Robb 
have moved onto an ag-
gressive footing in recent 
days in defence of the 
China-Australia FTA after 
Labor’s National Confer-
ence resolved to put pres-
sure on the government to 
renegotiate aspects of the 
agreement in order to beef 
up the protection of Aus-
tralian jobs.
Labor has also pledged to 
use a planned two-year re-
view to seek to renegotiate 
labour aspects of the free 
trade agreement , prompt-
ing Chinese officials to 
flag they would use that as 
an opportunity to reopen 
other aspects as well.
Casting it as a new form of 
sovereign risk, Mr Abbott 
will tell Labor that the time 
for such things has passed 
and that for a subsequent 
government to seek to go 
back would be seen as dis-
honourable.
“My hope is that they will 
listen to the sane eco-
nomic voice of people like 
Simon Crean and Martin 
Ferguson,” he will state.
“Either way, this govern-
ment is locked in with 
our FTA with China, after 
10 years of talks, we suc-
cessfully concluded the 
negotiations. 
“A deal is a deal – to 
amend one part, is to re-
open it all – and we won’t 
do that because it would 
put Australian businesses, 
Australian exports and 
Australian jobs at risk.”
The trade focus comes as 
anxiety levels rise over 
another deal in the final 
stages of negotiation, the 
Trans-Pacific Partnership.
That 12-country deal is 
being conducted with in-
ordinate secrecy, adding 
to fears of higher phar-
maceutical costs due to 
patent agreements and 
to the inclusion of poten-
tially costly investor-state 
dispute settlement provi-
sions that allow off-shore 
companies to sue govern-
ments for loss of profits 
due to domestic policy.

Bronwyn Bishop has final-
ly apologised to voters for 
billing them for a $5000 
private helicopter trip and 
says she will repay all en-
titlements she claimed to 
attend colleagues’ wed-
dings but is refusing to 
resign as Speaker.
Sounding meek and con-
trite, a clearly deflated Mrs 
Bishop took to Sydney ra-
dio 2GB to be interviewed 
by her long-time ally and 
the conservative host Alan 
Jones where she staged a 
full mea culpa.
“I’ve been listening to 
what the Australian peo-
ple are saying … there’s 
no excuse for what I did 
with the helicopter,” Mrs 
Bishop said.
“I’ll be repaying all ex-
penses related to wed-
dings which while tech-
nically in the rules just 
doesn’t look right.”
Mrs Bishop’s apology is in 
stark contrast to her defi-
ant media conference held 
earlier this month after it 
was revealed she char-
tered the private helicop-
ter to travel 100kms from 
Melbourne to Geelong 
to attend a Liberal Party 
fundraiser in November 
last year. After the revela-
tions she agreed to repay 
the money but refused to 
apologise.
On Thursday Mrs Bishop 
acknowledged that it was 
a mistake not to have said 
sorry straight away.
“Yes it was, I should have 
said it then, I wish I had,” 
she said.
The manager of opposi-
tion business Tony Burke 
said the Speaker’s apol-

Bronwyn Bishop apologises for 
chopper flight following three weeks 
of criticism

ogy was not enough and 
is still demanding Mrs 
Bishop stand down.
“It’s too little too late,” Mr 
Burke told Fairfax Media.
“If she honestly believes 
she did the wrong thing 
she would have apolo-
gised weeks ago.
“I don’t see how the role 
of an independent Speak-
er can ever exist while she 
remains in the chair.”
When asked if she would 
step down if the scandal 
surrounding her use of 
entitlements looked like 
costing the Abbott gov-
ernment its chances of 
re-election, a defiant Mrs 
Speaker dug in.
“I won’t be resigning but I 
will be working very hard 
to make sure I mean my 
apology to the Australian 
people,” she said.
Mrs Bishop asked the De-
partment of Finance to 
check over all her expens-
es claims, despite insist-
ing for weeks that private 
committee work justified 
her decision to bill the tax-
payers for travelling to at-
tend the weddings of two 
Liberal MPs, Sophie Mira-
bella and Teresa Gambaro 
in 2006 and 2007.
It was also revealed on 
Wednesday that Mrs 
Bishop charged taxpay-
ers $320 for a 1999 trip to 
Melbourne during which 
she attended the wedding 
of Liberal powerbroker 
Michael Kroger and Anne 
Peacock at Crown Ca-
sino.
“I know I’ve disappointed 
and let down the Austra-
lian people,” the Speaker 
said on Thursday.

Speaker of the House of Representatives and federal member for 
Mackellar Bronwyn Bishop. Photo: James Brickwood
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210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف مؤمنة للسيارات مع حراسة مشددة

لقمة 
شهية

أسعارنا تناسب 
اجلميع

نظافة 
تامة

أربع صاالت بكل اناقتها وديكورها 
الفخم جاهزة الحتضان مناسباتكم

المرياج عنوان الثقة تستقطب أملع 
جنوم الفن والطرب من لبنان والشرق 

األوسط..
المرياج.. الصاالت االفضل جلميع 

املناسبات.. عمادات - خطوبة - زواج - 
أعياد ميالد - اجتماعات عمل وغريها

لصاحبها سام يونان

المــرياج
عـروس الـصاالت يف فيكـتوريا

خدمة 
مميزة

صدق يف 
املعاملة

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

تبعد 
دقيقة
عن 

حمطة 
القطار

0451 340 097

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي
* عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

مـعجزة الـنقل التلـفزيوني 
تـحققت بـ

السعر 
األصلي

599 دوالرا
اآلن بـ

349 دوالرا

مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم.. خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

Tel; 1300 922 788 - Email; sales@waynaktv.com.au
 Web; www.intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com.au

Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

تركيب اجلهاز 
50 دوالرا 

وإرساله بالربيد 
25 دوالرا

نزوال عند طلب أبناء اجلالية ومساهمة منا يف ادخال القنوات 
العربية اىل كل املنازل قررنا ابقاء ختفيضاتنا كما هي:

أكثر من 400 قناة ملدة 3 سنوات كاملة مببلغ 349 دوالرا فقط 
مع اخلدمة اجليدة املتواصلة..

 ميكنكم اعادة الربامج يف أكثرية القنوات 24 ساعة اىل الوراء 
واملشاهدة دون تقطع او انقطاع

من قنواتنا  Bein Sports الرياضية والقاهرة اليوم وغريها 
الكثري من القنوات احملببة

تركيب اجلهاز 50 دوالرا وإرساله بالربيد 25 دوالرا

انرتفيجن.. عنوان الثقة معاملتنا هي األفضل
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