لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح
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خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281
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Fax:(02) 87648062

عون يثبّت جربان باسيل رئيساً لـ «التيار»!

وزير االتصاالت بطرس حرب يوقع أمس االول على علم لبناني عمالق ايذاناً بدخوله كتاب «غينس»( .داالتي ونهرا)

متعاقبني :االول فض
عروض الشركات املتقدمة

اىل مناقصات النفايات يف
شكل حاسم ونهائي هذه

جرح  29شخصا يف تفجري مقر جهاز األمن الوطين مشال القاهرة

جزم تفجري استهدف مقرًا
جلهاز األمن الوطين التابع
لوزارة الداخلية يف مشال
القاهرة ،بأن مجاعة «والية
سيناء» ،الفرع املصري
لتنظيم «داعش» ،بات هلا

موطئ قدم يف العاصمة،
بعدما تبنت اهلجوم «ثأرًا»
لستة أعدموا بعد إدانتهم
بـ «اإلرهاب» يف قضية
«خلية عرب شركس»
التابعة للجماعة.

وجرح  29شخصًا يف
ُ
االنفجار الذي استخدمت
فيه سيارة نقل صغرية
ُمفخخة توقفت فجأة أمام
املقر قبل أن يفر قائدها

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس
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املرة ،يف املوعد الذي
التزمه وزير البيئة حممد
املشنوق اول من امس
االول أي الثالثاء املقبل.
جلسة
انعقاد
والثاني
جملس الوزراء اليت سيدعو
اليها رئيس الوزراء متام
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جناة حمافظ عدن ...و«داعش» يستهدف اجليش على احلدود
نائف
قرب
ناجم
أربعة
وجِرح
ُ
بينهم

جنا حمافظ عدن
البكري من تفجري
مكتبه ُيعتقد بأنه
ُ
وق ِتل
عن قذيفة،
من حراس احملافظ
عشرون شخصًا
شقيقه.
يف الوقت ذاته ،حتدثت
مصادر مجاعة احلوثيني
ّ
مسلحيها
إطالق
عن
صاروخًا قصري املدى
من طراز «توشكا» باجتاه
قاعدة عسكرية يف جازان
السعودية.
وللمرة األوىل ّ
تبنى تنظيم
«داعش» هجومًا على موقع
للقوات املوالية للشرعية
اليمنية يف مديرية مثود
قرب احلدود مع السعودية.
ونقلت وكالة «رويرتز»
عن بيان للتنظيم ُن ِشر على
اإلنرتنت أن اهلجوم أسفر
عن مقتل أربعة جنود.
وكان «داعش» استهدف
يف
مساجد
بتفجريات
صنعاء اخلاضعة لسيطرة
احلوثيني.

مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

pp: 255003 / 09613

جلسة جبدول امللفات الكارثية وبدعم ثالثي

مل يعد الكالم عن كارثة
صحية وبيئية تتهدد لبنان
جمرد حتذيرات مضخمة
كما يرتاءى للبعض ،إذ
أن ما جرى تداوله من
معطيات وحقائق ووقائع
يف اجتماع جلنة الصحة
النيابية امس االول ،وفق
تقارير املعنيني بكارثة
النفايات يثبت ان هذا
اخلطر بات فعال يف قلب
الدار .واستطرادا فان
االسبوع املقبل سيكون
مبثابة الفرصة االخرية لبدء
قلب الصفحة القامتة قبل
االنزالق اىل االسوأ يف
تداعيات هذه االزمة انطالقا
من حمطتني بل استحقاقني

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

www.southwestbuilders.com.au

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

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة
خضار  -فواكه  -مسانة
عربية  -قهوة  -مكسرات
 خبز  -أجبان  -ألبان -خبز وغريها الكثري

وتواصلت املعارك يف
مدينة تعز (جنوب غرب)
بني مسلحي «املقاومة
ووحدات
الشعبية»

عسكرية موالية للشرعية
من جهة ،وميليشيا مجاعة
احلوثيني وقوات موالية
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إقليم كردستان يتجه إىل
«تعيني» رئيسني

يتجه إقليم كردستان إىل
الوقوع يف فراغ قانوني
يتيح للطرفني املتنازعني
(حزب االحتاد الوطين،
بزعامة جالل طالباني
جهة،
من
وحلفاؤه
الدميوقراطي،
واحلزب

بزعامة مسعود بارزاني من
جهة أخرى) إعالن رئيسني
ال يعرتف أحدهما باآلخر،
هما رئيس الربملان يوسف
حممد (من حركة التغيري)
الذي يرى «االحتاد» أنه
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مطلوب للعمل

مطلوب شخص لديه رخصة قيادة وسيارة
للعمل يف توصيل البيتزا اىل املنازل يف منطقة
جورجز هول ومحيطها.
لالتصال0410413738 :
( 97275600بعد الساعة  5مساء)

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS
أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

CUT ME!

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
 صفائح بالجنب والسبانخ والسجق-  فطاير-  لحم بعجني- مناقيش
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
: ايام يف األسبوع7 نفتح
 بعد الظهر4 -  صباحا6 األثنني من
:من الثالثاء اىل االحد
 ليال11 -  صباحا6 من

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT

BEFORE I
BURNOUT!

*

SAVE

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES
when4you
purchase
دواليب
تشرتون
عندما
الشهر
هذاthis
جديدة
4 NEW
TYRES
month

80!
best
tyres!
best prices!
$

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

5 توصيالت مجانية من الـ
 ليال10،30 مساء حتى الـ

) دوالرا وما فوق30(

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

مناقيش ع الصاج

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

SMALL
CARS

†

with 2 or more

 صدق يف التعامل..العمل
دقة يف
tyres purchased

TM

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

email: sales@tyresexcel.com

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13

39

بــارغـن وايــرهـاوس
LARGE
CARS

لـصاحبه عـبدو جـاد
$
8

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال
تنافس
Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Taubmans Endure 15L $165

Apco 20 L لالستعمال
H]dljhVcn
$110 واخلارجيXdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
الداخلي
ING:eg^XZVcY
Apco 20 L (3x1...Sealer,
L:L>AA7:6I>I
Primer,Undercoat)
$110 #
7N* E:GING:

9
4WD



I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ

Apco 20 L Egdb^hZÇidndj
 للسقف$85
اسـتقامة
يف الـعمل

159

$

Dunlop
Monza
200R

205/65R15

Goodyear
Wrangler
HT
31/10.5R15

www.tyrehouse.com.au
يف
صـدق
BURWOOD
9745 6007 MERRYLANDS 9637 0511
الـمعاملة
CASTLE
HILL 9894 7777 PENRITH
4722 5099
......

..

....

........

DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

*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

HMD-163-MTH.indd 1

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

23/6/10 4:39:00 PM
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لبنانيات

بري استقبل فيصل كرامي ووفدا اغرتابيا سامي
اجلميل :نقوم بآخر املبادرات قبل انهيار اهليكل مل ولن مننع أحدا من الرتشح وامتنى ان
تكونوا ضمانة لبعضكم البعض
عون أمام وفد من منسقي هيئات التيار الوطين احلر:

بري مستقبال الجميل
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ظهر امس االول
اخلميس يف عني التينة الوزير
السابق فيصل كرامي وعرض
معه لالوضاع الراهنة.
وقال كرامي« :اللقاء مع
الرئيس بري كالعادة يرد الروح
على املستوى الوطين خصوصا
يف ظل هذا اجلو احلار الذي
نعيشه يف لبنان .طبعا كانت
فرصة للتداول يف كل الشؤون
الوطنية وهمومنا املعيشية.
والرئيس بري هو معمل انتاج
األمل يف هذه اجلمهورية
اللبنانية .فهو حيافظ على
سياسة االنفتاح ومد اليد اىل
اآلخر والتعاون والتواصل».
ودعا كرامي «القوى السياسية
والوطنية يف لبنان خصوصا
املتمثلة يف جملس النواب ويف
جملس الوزراء اىل االستماع
اىل نصائح وطروحات الرئيس
بري ملا فيه خري مصلحة الوطن
وذلك لفتح دورة استثنائية
جمللس النواب وتفعيل العمل
التشريعي ،وايضا اعادة تفعيل
واعادة
التنفيذية
السلطة
جلسات جملس الوزراء ملا فيه
مصلحة وطنية كبرية يف ظل
االزمات الكبرية اليت نعيشها
يف املنطقة».
وعن موقفه من مسألة الشاحنات
اليت حتاول تفريغ النفايات يف
طرابلس ،قال كرامي»:غدا
سأقوم بلقاءات يف املدينة
واتباحث مع القوى السياسية
والفعاليات وشرائح اجملتمع
املدني لوقف هذا التعدي على
طرابلس وسيكون لي موقف
غدا من املدينة يف هذا املوضوع
وايضا يف موضوع الكهرباء».

سامي الجميل

ثم استقبل بري رئيس حزب
الكتائب النائب سامي اجلميل
والنائب الثاني لرئيس احلزب
الوزير السابق سليم الصايغ
ودار احلديث حول االوضاع يف
البالد.
وقال اجلميل بعد اللقاء« :يف
ظل الواقع الذي نعيشه اليوم
واالزمة االقتصادية الكبرية،
حنن قادمون على مشكلة رواتب
موظفي الدولة ،ونعاني مشكلة

بيئية وصحية هائلة ومؤسساتنا
معطلة ،حان الوقت ان نعلن
مجيعا حالة الطوارئ الكاملة يف
البلد .دولة الرئيس هو املرجعية
الثانية يف البلد ،بل هو اليوم
املرجعية االوىل يف غياب رئيس
اجلمهورية ،وبالتالي جئنا اليوم
نضع انفسنا بتصرفه أوال ونضع
ايضا بتصرفه بعض االفكار من
اجل ان يكون هناك نوع من
اليقظة ومن حلظة الضمري عند
كل املسؤولني يف لبنان نقوم
خبطوة استثنائية لكي نقول
للبنانيني انه ال يزال يوجد
أحد مسؤول يف هذه البلد.
هذا التخلي عن املسؤوليات
عند اجلميع جيب ان يتوقف يف
مكان ما .ويف ظل هذا التعطيل
املستمر ،والنه ال أحد يريد ان
جيلس مع أحد ،وال أحد يريد ان
ينزل من عليائه لكي جيلس
مع اآلخر واجياد حلول ملشاكل
الناس ،املطلوب االنطالق من
حمل معني ،وهلذا السبب جئنا
اليوم اىل الرئيس بري ونقوم
بآخر املبادرات قبل انهيار
اهليكل على اجلميع».
وأضاف« :ما يتبني هو ان
كل واحد يفكر مبصاحله كيف
يركب بعض االمور على بعضها
البعض يف الوقت ان الشعب
اللبناني يف مكان آخر ،ويف
الوقت وصلت املعاناة اىل
مستوى مل تعد حتتمل من قبل
أحد .ويف هذا الوقت ال يزال
املسؤولون كل واحد يتكلم
مع اآلخر بالواسطة ،وقد حان
الوقت لوقف الوساطات وننزل
من عليائنا وجنلس مع بعضنا
ونتحمل مسؤولياتنا حيال التاريخ
والناس .وما وصلنا اليه اليوم
هو آخر املطاف ،وأحذر اليوم
من هذا املنرب بالذات من عند
دولة الرئيس بري عندما ينهار
االقتصاد اللبناني لن يوفر احد،
ولن يوفر طائفة او حزب او
زعيم وال اي شخص .حنن حنذر
اليوم من ان ما وصلنا اليه هو
خطري للغاية واذا مل نستدرك
اليوم هذا الواقع وجلسنا مع
بعضنا وبدأنا ندير الدوالب
باالجتاه الصحيح سينهار اهليكل
على رؤوس اجلميع».
سئل :ما هي االفكار اليت

وضعتها بتصرف الرئيس بري؟
اجاب« :اترك للرئيس بري
حرية التصرف بهذا االفكار
وال اريد ان اتكلم اليوم بشيء
واعطل اي مسار ميكن ان يقوم
به الرئيس بري .وضعت هذه
االفكار بتصرفه ونتمنى ان
يقوم دولته مببادرة انقاذية
حيتاج اليها لبنان واللبنانيون،
وباعتقادي انها آخر الفرص
قبل انهيار هيكل الدولة على
رأس اجلميع .واللبنانيون اليوم
اصبحوا حقيقة يف حالة طوارئ
واذا كان احد ال يشعر بذلك
فليخرجوا من منازهلم ويشاهدوا
ما جيري يف القرى .اذا كانوا
ال خيرجون من منازهلم هناك
مشكلة ،واذا ال حيسون مبعاناة
الناس هناك مشكلة .واذا كان
كل واحد يضع مصلحته ومصلحة
حزبه قبل مصاحل الناس اعتقد
ان التاريخ لن يرحم احدا ،واذا
اكملنا على هذا املنوال فاهليكل
سينهار على رؤوس اجلميع».

ناصر

كذلك استقبل بري وفد اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل
برئاسة رئيسها امحد ناصر ويف
حضور املستشار االعالمي علي
محدان.
وقال ناصر بعد الزيارة« :ملسنا
من دولة الرئيس حرصه على
االغرتاب ودعمه هلذه املؤسسة
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل خصوصا اننا حفظناها
وأبعدناها عن كل اخلالفات
السياسية ،فتواصلنا مع اهلنا
وكان دولته يدعم هذا التوجه
بإستمرار ويدعم وحدة االغرتاب
ومل الشمل.
ويف شأن الوضع الراهن ملسنا
من دولته ان كل العامل بإستثناء
اسرائيل طبعا يبدي احلرص على
لبنان اكثر من اللبنانيني.
كما ملسنا انه على الرغم من
كل ما جيري فأن دولته متفائل
وليس عنده نسبة  10يف املئة
من التشاؤم ألن ما حيصل حنن
من اوجدناه ،وهناك قاعدة
شرعية هي ال ميكن لالنسان
ان يتذرع مبا هو واجده ،وال بد
ان جند حال عما قريب ان شاء
اهلل».

القى رئيس «تكتل التغيري
ميشال
العماد
واالصالح»
عون ،على أثر إعالن التوافق
الذي توصل إليه كل من الوزير
جربان باسيل والنائب آالن
عون يف ما خيتص باالنتخابات
الداخلية للتيار الوطين احلر،
كلمة أمام وفد من منسقي
خمتلف اهليئات اللبنانية يف
التيار ،جاء فيها:
«هذا التفاهم ال يعين نهاية
إنتخابات التيار الوطين احلر،
فنحن مل مننع أحدا من الرتشح،
ولن مننع أحدا من الرتشح ..أنا
أشكل ضمانة للجميع ،فمؤسس
التيار يضمن اجلميع ..وكما
إخرتناكم نوابا وغطاء سياسيا
للتيار ،على اجلميع أن يستمر
يف العمل ،ونعول على اجلميع
لكي يوسعوا مشسية التيار.
حنن منوت ولكن التيار يبقى،
لذلك جيب أن يكون على
مدى الوطن ،وحياته من حياة
الوطن .ألننا على الرغم من
مجيع الشوائب اليت اعرتضتنا،
نريد أن يكون التيار منوذجا
لألحزاب األخرى ،كما نريد أن
جنعل وطننا منوذجا حيتذى،
بقدر ما يعطينا اهلل من قوة.
وهذا العمل ال ينتهي معي.
لو مل أكن أنا أعيش رسالة ملا
استطعت اختاذ هذه املواقف
اليت كانت مجيعها خطرية،
وعبارة عن طريق صليب لي.

العماد عون

وأشري إىل أنين سأكمل هذه
الطريق معكم ،ولكن إىل
جانبكم .وقد قلت هذا األمر
للجميع ،وقلت إنين أريد أن
أكون ضابط إيقاع ملرحلة معينة
كي أستقر.
وأضاف« :هناك عمل كثري
ما بعد هذا االستحقاق ،إذ
جيب تدريب القاعدة وتثقيفها
على الدميقراطية ،كما جيب أال
ينتهي العمل عند أي استحقاق،
فحجم التيار من حجم الوطن،
وبقاؤه من بقاء هذا الوطن».
وتابع« :من الثقافة أن يتعلم
اإلنسان اإلصغاء ،واملناقشة

وجهات
وتبادل
واحلوار،
النظر ،وكل وسائل التخاطب
يف أي حدث كان بوسيلة
معتمدة .باستثناء التفاوض
« ،»negotiationفالتفاوض يف
التيار غري مسموح ،على أساس
ماذا تعطيين أعطيك ،ألنه جيدر
على اجلميع أن يعطي».
وخلص عون اىل القول»:صحيح
أنين ال أزال ضمانتكم حتى
اليوم ،ولكنين أمتنى أن تصبحوا
أنتم ضمانة لبعضكم البعض،
كما أن تكونوا ضمانة الستمرار
التيار ...هذه هي وصييت
األخرية».

بو صعب ردا على جنبالط :إتهامنا بالعنصرية يف
موضوع تعليم النازحني ال ميت بأي شكل إىل ثقافتنا
استغرب وزير الرتبية والتعليم
العالي الياس بو صعب يف
بيان ،ما ورد يف مقالة لرئيس
احلزب التقدمي اإلشرتاكي
النائب وليد جنبالط حول
«حرمان النازحني السوريني
من التعليم ،واعترب فيها أنهم
يتعرضون للحرمان من التعليم
يف املدارس احلكومية اللبنانية
اليت سوف تقفل يف وجههم
نتيجة قرار لوزير الرتبية
استجابة لصيحات عنصرية».
وقال بو صعب« :إننا نوافق
الوزير جنبالط الرأي بضرورة
تقديم املساعدات للنازحني
إىل لبنان من أي جنسية
كانوا سوريني أم عراقيني
أم فلسطينيني كانوا الجئني
يف سوريا ،وهذا اقتناعنا
الذي عملنا على حتقيقه يف
الداخل واخلارج .والعامل كله
يشهد على ما قمنا به ،حيث
توصلنا يف وزارة الرتبية من
خالل حركتنا الدولية إىل تأمني
متويل فاق املائة مليون دوالر
لتعليم النازحني من سوريا
والعراق ،واستطعنا أن ندخل
أكثر من مائة الف طالب إىل
املدارس الرمسية».

أضاف« :هناك  1014مدرسة
التالمذة
تستقبل
رمسية
النازحني ،ومتت إضافة 144
مدرسة بدوام بعد الظهر
الستقبال املزيد ،فضال عن
أننا قررنا إضافة مدارس تعتمد
الدوامني للعام الدراسي اجلديد
وذلك مبعدل  259مدرسة ،منها
 12مدرسة يف قضاء الشوف،
علما ان هناك  59مدرسة
يف قضاء الشوف تستقبل
التالمذة السوريني ،وذلك
مبوجب موافقات استثنائية
وقعتها شخصيا للسماح هلا
بتجاوز النسبة املعتمدة للطالب
غري اللبنانيني يف املدرسة
الواحدة ،حيث وصل معدل
الطالب النازحني يف مدارس
الشوف إىل حنو  ،% 45وبعض
املدارس الرمسية ختطى معدل
ال .»%90
وتابع« :لقد استطعنا حتقيق
كل ذلك مبصادر متويل خارجية
من دون ان نرتب اي اعباء
مالية على خزينة الدولة،
مما دفع اجملتمع الدولي
إىل التنويه واإلشادة مرارا
وتكرارا خبطة وزارة الرتبية يف
املؤمترات الدولية ويف األمم

املتحدة ،ومتنت اجلهات املاحنة
واملنظمات الدولية لو أن مجيع
مناطق العامل اليت تعاني ازمات
مماثلة ان حتذو حذو ما قامت
به الدولة اللبنانية من خالل خطة
وزارة الرتبية اللبنانية .فمع كل
اجلهد الذي قمنا به وعن اقتناع
كامل بتعليم كل طفل موجود
على األراضي اللبنانية ،يؤسفنا
بالتمييز
إتهامنا
ويدهشنا
العنصري ،األمر الذي ال ميت
بأي صلة وبأي شكل كان إىل
ثقافتنا وإىل املبادىء والقيم
اليت تشبعنا بها».
وختم« :أنا املتهم بتعاطفي
املفرط مع القضية الفلسطينية
السورية
القضية
ومع
املستجدة ومع كل قضية
تطاول اإلنسانية ،أستغرب
اتهامي بالعنصرية .فالعنصرية
هي متييز مجاعة جلهة العرق أو
الدين أو اللون أو الثقافة.
وأنا الذي أكاد أخصص غالبية
وقيت ملعاجلة تداعيات أزمة
النازحني وأعمل للتخفيف من
معاناتهم الكبرية ،ال فرق لدي
بني طائفة وأخرى وعرق وآخر
ومجاعة وأخرى ،ومل أنعت يوما
أي مجاعة بأنها جنس عاطل».
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لبنانيات

فارس لويس يرتشح لرئاسة
التيارالوطين احلر

املرشح فارس يوسف لويس
اعلن القيادي يف التيار الوطين
احلر االمني العام السابق يف
فرنسا فارس يوسف لويس ترشحه
ملنصب رئيس التيار الوطين يف
مواجهة الوزير جربان باسيل.

وهو من مواليد البرتون.
وكان فارس لويس قد واكب
العماد عون يف حتركه الساسي
يف فرنسا وأوروبا بني عامي
 2000و.2005

حزب اهلل والتقدمي بريوت :لتحصني االستقرار

اعلن بيان صادر عن مفوضية
اإلعالم يف احلزب التقدمي
اإلشرتاكي ،ان وفدا من قيادة
حزب اهلل يف بريوت ضم كال من
مسؤول بريوت احلاج عباس زهر
الدين ،مسؤول العالقات العامة
يف بريوت احلاج عبد الرحيم

حوماني ومسؤول اللجنة األمنية
احلاج ابو علي كحلول ،زار مقر
وكالة داخلية بريوت يف احلزب
التقدمي االشرتاكي والتقى
وكيل الداخلية جهاد الشحف اىل
جانب عدد من أعضاء الوكالة،
حيث تباحث احلاضرون يف

موسى طالب احلكومة حبلول مؤقتة للنفايات:
السفري الفرنسي بعد زيارته سالم:
ال مبادرات جدية للخروج اكدت التزام فرنسا الثابت والدائم
لوحدة لبنان وأمنه واستقراره وازدهاره
من االزمة
أكد النائب ميشال موسى أن ال
مبادرات جدية للخروج من األزمة
الراهنة رغم االتصاالت اجلارية،
واشار اىل تالزم عودة العمل
اىل احلكومة وجملس النواب.
وشدد موسى يف حديث اىل
اذاعة صوت لبنان على أن
املصلحة الوطنية تقضي بفتح
أبواب اجمللس النيابي إلقرار
عدد من املشاريع الضرورية
اليت حيتاجها املواطن واليت ال
حتتمل التأجيل أكثر.
وعن أزمة النفايات ،قال
موسى :إن املناقصات تأخرت
كثريا إال أنه ال ميكن حتميل
وزير البيئة املسؤولية بل كل
احلكومات املتعاقبة اليت مل
تول هذا امللف األهمية الالزمة،
مشددا يف الوقت الراهن على
ضرورة اجياد حلول سريعة
وموقتة لرفع النفايات من
الشوارع وختليص الناس من
الروائح واألمراض.
ويف حديث اىل اذاعة الفجر،
الشؤون السياسية والعالقات
اليت تربط احلزبني.
ومت التأكيد على أهمية حتصني
واإلستقرار
األهلي
السلم
الداخلي يف هذه املرحلة
الصعبة اليت مير بها لبنان ،وقد
مت االتفاق على متابعة التواصل
الدائم والتعاون يف اجملاالت
املختلفة.
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أعرب النائب موسى عن التفهم
لتأخر إعالن الفائزين مبناقصات
النفايات،
معاجلة
شركات
مشددا يف الوقت عينه على
ضرورة إجياد حلول مؤقتة حلل
األزمة.
وأكد أن املطلوب من احلكومة
املناقصات
فض
وحتى
وتنفيذها إجياد هذه احللول
املؤقتة ووضع امللف على
رأس جدول األعمال ،حمذرا من
استمرار األزمة وتعريض صحة
الناس وسياحة لبنان للمخاطر،
رافضا الدخول يف تفاصيل
أسباب التأخر ،مشريا إىل أن
التأجيل تقين وال يعترب أساس
املشكلة ،مؤكدا أن حلول الفرز
وتكرير النفايات تبقى غري
نهائية بانتظار تبيان احللول
األخرى املتكاملة.
وشدد على ضرورة إجياد
املواقع املناسبة للشركات،
واعتماد حل واحد وطين على
صعيد كل املناطق ،حمذرا من
أن عدم إجياد الدولة للحلول
سيخرج املناطق وأهلها عن
السيطرة ،مشريا إىل أن
االحتكاك مع املتظاهرين يف
وسط بريوت مؤشر على ما
ينبه منه.
وأسف لعدم وجود بصيص أمل
حتى اآلن على عودة جملس
الوزراء لالنعقاد ،الفتا إىل عدم
وجود إشارات على إمكانية
السري بالتشريع يف جملس
النواب ،نافيا أن يكون اخلالف
بني الرئيس نبيه بري والعماد
ميشال عون هو السبب ،الفتا
إىل أن التشريع يبحث سلة
متكاملة ،ومذكرا بأن العديد
من الكتل النيابية ال يزال لديها
وجهات نظر خمتلفة من التشريع
يف ظل الفراغ الرئاسي.

سالم مستقبال السفري الفرنسي
وزعت السفارة الفرنسية يف
بريوت بيانا حول زيارة سفري
فرنسا اجلديد يف لبنان اميانويل
بون لرئيس جملس الوزراء
متام سالم جاء فيه»:مبناسبة
كسفري لفرنسا
بداية مهامي
ٍ
يف لبنان ،التقيت للتو برئيس
جملس الوزراء ،دولة الرئيس
متام سالم .كما قال الرئيس
هوالند خالل اتصاله اهلاتفي
األخري معه ،أشيد بعمله وجبهوده
من أجل حتريك عمل احلكومة
ومؤسسات الدولة.عربت أمام
دولة الرئيس عن تقديري
لالستقبال الودي للبنانيني
والسلطات اللبنانية لي.
حتدثنا عن جممل التحديات أمام
لبنان اليوم يف هذا الوضع
اإلقليمي املتأزم .كررت أمام
دولة الرئيس تصميم فرنسا
على مساعدة اللبنانيني يف وجه
هذه التحديات ،واكدت التزام
فرنسا الثابت والدائم من أجل
وحدة لبنان وأمنه واستقراره
وازدهاره.
ويرتجم هذا االلتزام الفرنسي
ُ
من خالل ثالث أولويات:
 .1القيام بدور حمرك على
املستوى الدولي من أجل
حل لألزمة السياسية
تسهيل
ٍ

يف لبنان وتعطيل املؤسسات،
مع االحرتام الكامل لسيادة
لبنان.
 .2دعم أمن لبنان واملؤسسات
العسكرية واألمنية.
 .3دعم لبنان يف مواجهة
تداعيات األزمة السورية ،ال سيما
مسألة الالجئني السوريني.
 .4أخريا ،شددنا مع الرئيس
سالم على أهمية التعاون
الثنائي يف كافة اجملالت،
خصوصا يف الرتبية والتعليم
والفرنكوفونية وعلى املستوى
االقتصادي.
أشكر أيضا الرئيس سالم
على متسكه بهذا التعاون،
وأكرر تقديري جلهوده من أجل
لبنان».
على صعيد آخر أجرى رئيس
جملس الوزراء متام سالم اتصاال
هاتفيا بنائب رئيس دولة
االمارات العربية املتحدة ورئيس
جملس الوزراء الشيخ حممد
بن راشد آل مكتوم ،مستنكرا
السافر
«االعتداء
وشاجبا
الذي نتج عنه احتالل سفارة
دولة االمارات العربية املتحدة
يف العاصمة اليمنية صنعاء
وتضامن لبنان قيادة وشعبا مع
اخوانهم االماراتيني».

زعيرت :لن اعرتض على وضع نفايات بعبدا قرب االصواف الوطنية اذا مل يعرتض االهالي
أما وقد أرجئ فض عروض ملف
النفايات اىل الثالثاء املقبل،
فان األمور تتجه اىل املزيد من
التأزم يف غياب احللول لرفع
النفايات من الطرق وال سيما
يف منطقة بعبدا.
ويف هذا اإلطار ،سألت وكالة
االنباء املركزية وزير األشغال
غازي زعيرت عن الطلب الذي
قدمه حمافظ جبل لبنان فؤاد
فليفل واملتعلق بأرض تابعة
للوزارة قرب األصواف الوطنية
يف احلدث لوضع نفايات منطقة
بعبدا لفرزها فقال :لن أوافق
على طلب يقدم الي يف هذا
الشأن ،لكن يف الوقت نفسه
لن أعرتض إذا مل يعرتض
السكان او األهالي .وردا على
سؤال عن احلل هلذه األزمة قال
زعيرت :ان احلل ليس شأن
وزارة األشغال فقط .اجلميع
مسؤول عنه وخصوصا احلكومة
والبلديات لذلك جيب على مجيع
األفرقاء التعاون للتوصل اليه.
بدوره حتدث الناشط البيئي

رئيس  Terre libanبول أبي
راشد فقال :ان عملية الفرز من
اختصاصنا ومنذ العام 1995
أطلقنا مشروع فرز الورق يف
 500مدرسة وقبل نشوء االزمة
يف  17متوز وبعد إقفال مطمر
الناعمة وجهنا كتابا اىل احلكومة
طالبنا فيه بإجياد مركز يف كل
قضاء لتجميع النفايات ،األمر
الذي كان جيب ان يتم يف
منطقة بعبدا اليت ينقصها أرض
مبساحة  30ألف مرت لتسبيخ
النفايات فيها.
أضاف :جيب معاجلة املشكلة
كما جيب وملرة واحدة وأخرية.
حنن طرحنا حال لكل املشكلة
يف لبنان وخصوصا يف جبل
لبنان وبريوت ،واقرتحنا أرضا
يف منطقة بعبدا ووافق حمافظ
جبل لبنان فؤاد فليفل عليها
ولكن بعد خروجنا من السراي،
تبلغنا ان سوكلني سرتفع
النفايات وتضعها يف األرض
املذكورة ال جيوز ،حيث عندما
يتم كبس النفايات وخلطها لن

يعود باستطاعتنا فرزها عندئذ
طلبت من سكان املنطقة النزول
اىل الشارع واإلعرتاض لتوقيف
العملية.
وبالنسبة اىل احملمية التابعة
للرهبنة األنطونية قال أبي
راشد :ال جيوز اعتماد هذه
احملمية ألن املياه اجلوفية
لسكان بيت بطشاي متر من
حتث هذه احملمية.
وردا على سؤال عن احلل
قال :أجرينا اتصاالت مع معمل
النفايات
لرفع
العمروسية
وفرزها ومن بعد ذلك وضعها
يف أرض حمددة تابعة لوزارة
األشغال اليت ال نزال ننتظر
موافقة الوزير على الطلب
الذي تقدم به احملافظ يف هذا
الشأن ،وهنا أقول ان السلطة
ليس لديها اإلرادة للتوصل اىل
حل هلذه األزمة .انهم يعملون
فقط على فض العروض
وخصخصة النفايات ،األمر الذي
يؤكد ان الذي حيصل ما هو اال
تضارب مصاحل.
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لبنانيات

الراعي التقى ناظم اخلوري وشربل وزوارا وزار
متحف جربان الوطين يف بشري
املاروني
البطريرك
عرض
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي مع زواره يف الدميان
اجلمهورية
رئاسة
موضوع
واوضاع منطقة البرتون اضافة
اىل امور تربوية.
واستقبل البطريرك الراعي
الوزير السابق ابراهيم الضاهر
وعرض معه التطورات الراهنة.
كما التقى الوزير السابق ناظم
اخلوري الذي قال بعد اللقاء
قمنا جبولة أفق حول الوضع
العام ومواضيع متشعبة ومعقدة
أخرى ال جند هلا حلوال وهاجس
غبطة البطريرك األساسي هو
إنتخاب رئيس للجمهورية.
اضاف :أريد أن أوجه نداء إىل
القيادات املسيحية ال سيما
املارونية كي تعي خطورة
الوضع ،فاملوضوع ليس من
سيأتي ومن سينتخب رئيسا
للجمهورية يف لبنان ،املهم هو
بقاء رئاسة اجلمهورية يف لبنان
وإخواننا املسلمون يقولون إن
همنا األساسي هو املشاركة
وبقاء رئيس مجهورية يف لبنان
مسيحي ماروني.
عليهم
املسيحيون
وتابع:
مسؤولية كبرية وعليهم أن
يربهنوا ان انتخاب رئيس
مجهورية هو اتفاقهم على من
سيكون رئيسا للجمهورية وعند
تطبيق املشاركة الفعلية ال
جيوز أن نبقى متفرجني والقوى
املسيحية تبقى متفرجة ومتنافرة
وحتمل املسؤولية
من بعضها
ّ
للغري .أدعوهم ليلتفوا حول
بكركي وحيصل اتفاق ألن
املرحلة أخطر ممن سيأتي
رئيسا للجمهورية واملسألة
هي اجلمهورية .وآمل ان يعوا
اخلطورة اليت أصبحنا فيها ال
سيما ان رئاسة اجلمهورية اليوم
باتت تابعة ومرتبطة بشكل
مباشر حبل املشكلة السورية
واإلقليمية.

معهد مارانطونيوس

واستقبل البطريرك الراعي مدير
معهد مار انطونيوس للراهبات
االنطونيات  -اخلالدية زغرتا
رودولف معوض مع وفد من
اهليئة االدارية والتعليمية وكان
شرح عن واقع املعهد واملشروع
املشرتك مع وزارة الرتبية
والتعليم العالي اهلادف اىل
مساعدة الطالب وإجياد فرص

عمل للمتخرجني دون حتمل
أي أعباء .وقد أثنى البطريرك
على اجلهود واالعمال متمنيا له
النجاح والتوفيق الدائم ملا يف
خري ومصلحة الطالب.
وأشار معوض بعد اللقاء إىل أن
املشروع هو االول من نوعه يف
الشمال وانه وضع البطريرك يف
صورة النتائج اليت حيققها طالب
املعهد سنويا ،الفتا اىل ان
املعهد سيحتفل بيوبيله الفضي
وانه متنى على البطريرك رعاية
االحتفال وحضوره.
ومن زوار الدميان اخلوري يوحنا
خملوف الذي شكر البطريرك على
رعايته حفل توقيع كتابه اجلديد
بطاركة ال الرزي االهدنيون
وقدم له نسخا من الكتاب .وقد
اثنى البطريرك الراعي على نتاج
االب خملوف الفكري الذي يغين
سنة بعد اخرى املكتبة املارونية
بسري البطاركة العظام ،داعيا
االب خملوف اىل املزيد من
العطاء مباركا له سعيه اجلديد
يف كتاب تاسع من سلسلة
منائر اهدنية الذي سيحمل
عنوان :اهدن...االساقفة.
كما التقى البطريرك الراعي كلود
رزق موفدا من منطقة البرتون
وعرض معه اوضاع االبرشية
ال سيما املشاريع القائمة فيها
وقد سلم الوفد مراجعة حول
املشاكل اليت تواجههم.
واستقبل وزير الداخلية السابق
مروان شربل وعرض معه
التطورات.

متحف جربان

وزار البطريرك املاروني عصرا
متحف جربان الوطين يرافقه
النائب البطريركي العام املطران
بولس صياح والنائب البطريركي
على اجلبة وزغرتا املطران مارون
العمار والقيم البطريركي العام
املونسينيور جوزيف البويري
والقيم البطريركي يف الدميان
االب طوني االغا ،وكان يف
استقباهلم عند مدخل املتحف
املختار فادي الشدياق ممثال
نائيب بشري سرتيدا جعجع
وايلي كريوز،قائمقام بشري
بالتكليف ربى شفشق ،رئيس
بلدية بشري االستاذ انطوان
اخلوري طوق ،رئيس جلنة جربان
الوطنية د.طارق الشدياق،
ونائب الرئيس جوزيف فنيانوس
واعضاء اللجنة ،املونسينيور

فيكتور كريوز ،املونسينيور
جوزيف الفخري ،رئيس بلدية
بشري السابق د.جورج جعجع،
خماتري بشري .رئيس الصليب
االمحر يف بشري وجيه طوق
واملسعفني واالداريني يف
مركز بشري ،مدير متحف جربان
جوزيف جعجع ،مديرة مهنية
بشري نضال طوق وحشد من
كهنة بشري.
وحتدث باملناسبة رئيس اللجنة
الدكتور الشدياق عن انشاء
املتحف ورغبة جربان يف نقل
رفاته اىل دير مارسركيس يف
مسقط رأسه بشري.
ورد البطريرك بكلمة وفيها :أنا
سعيد جدًا بوجودي هنا اليوم
وبالنسبة لي هذه الزيارة كانت
رياضة روحية ،حنن نرى وصلنا
اىل القرب ،رياضة روحية ألن
كل جربان هو يرتفع باملادة،
ويف كل مرة خيتلف مع الناس
فيما فيها الكنيسة وكان خيتلف
على القضايا املادية ألنه كان
ينظر اىل الكنيسة أن تكون
أكثر روحانية ،هذا كان خالفه،
مل يكن خالفه على العقائد
الكنسية .هكذا كان يرتفع عن
الكنيسة .يرتفع اىل فوق وكان
همه أن يعيش اإلنسان برتقي
دائم وهذه كل صوره وكل
فكره الرتقي اىل فوق .ورياضة
روحية لنا ولكل الناس ألن
املادية طغت يف حياة البشر.
ألجل ذلك أقول أن الزيارة
اىل هنا وكل الذي يقوم بهذه
الزيارة يشعر بأنه صعد اىل
فوق .تريد أن ترتفع اىل فوق
ال تستيطع أن تعيش فقط يف
مستنقع األرضيات .ويف الوقت
الذي حنن نعيش هنا على
األرض ولكن حنن مدعوون اىل
اإلرتفاع هذا هو كل فكره وهذه
كل الصور والرسوم اليت نراها
تشري اىل ذلك .لقد كان شفافًا
للغاية .ال أدري كم إستوحى من
هذه األرض وادي القديسني
وكم إرتفع من هذا املكان ،عامل
اليوم مشكلته عامل املاديات
ومآسينا يف اجملتمع كله ويف
ً
خاصة املاديات واملصاحل
لبنان
وماذا أنتظر من هذه األرض ألن
اإلنسان يعيش هلذه األرض.
جربان كان انسانًا حرا ومتجردًا
وفقريًا من هذا العامل ولكنه
كان غنيًا يف القيم الروحية ...

مناقيش  -لحم بعجني  -صفائح بجبنة -
سبانخ  -سنبوسك  -كباكيب  -أقراص
كبة  -شيش برك  -بيتزا وغريها
الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات
نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة ..نفتح  7أيام يف
األسبوع

Tel: 98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands

سرتيدا جعجع التقت جلان تنظيم مهرجانات االرز:

ال شيء يقف عائقا امام تصميمنا على النجاح
عقدت النائبة سرتيدا جعجع
اجتماعا موسعا يف معراب مساء
أمس االول ضم مجيع أعضاء
اللجان اليت شاركت يف تنظيم
مهرجانات االرز الدولية هلذا
العام وهم :جلنة مهرجانات
االرز الدولية  -اجمللس البلدي
للشباب  -طالب القوات
اللبنانية  -مكتب شؤون املرأة
يف منطقة بشري يف القوات
اللبنانية  -اللجنة اللوجستية
 جلنة الدليل السياحي -جلنة الربوتوكول  -الكشاف
املاروني -جلنة االستقباالت
والتنظيم جلنة السري -جلنة
التنسيق بني بلديات منطقة
جبة بشري ،وقد بلغ عدد
أعضاء هذه اللجان حوالي
املئيت شخص.
بداية توجهت جعجع بالشكر اىل
مجيع احلاضرين على جهودهم
وتعبهم واندفاعهم يف سبيل
اجناح مهرجانات االرز الدولية
اليت أعيد اطالقها هذا الصيف
بعد توقفها حلوالي مخسني
سنة.
وقالت :ان النجاح الذي حققه
هذا املهرجان والذي انعكس
اجيابا على املستويني السياحي
واالقتصادي يف منطقة بشري،
كان نتيجة العمل اجلماعي
والتنسيق الذي كان قائما

بني مجيع هذه اللجان ،وأنا من
املؤمنني بأن روح التضامن يف
اجلماعة هو أساس كل جناح يف
اجملتمع.
واهدت جعجع جناح هذا
املهرجان اىل كل شخص
موجود يف االجتماع .كما أهدته
الهالي منطقة جبة بشري،
الذين ملست منهم اصرارهم
على جناح هذا احلدث.
وتابعت جعجع :ليس صدفة أن
ننجز هذا املهرجان خالل فرتة
مل تتجاوز اخلمسة أشهر ،يف
وقت الكل يعلم انه حباجة اىل
سنة من التحضري ،صحيح انين
تعبت كثريا طوال هذه الفرتة
مع اعضاء جلنة مهرجانات االرز
الدولية ،لكننا كسبنا الرهان
مجيعا ،الننا مجاعة أثبتنا يف

أكثر من استحقاق ،أن ال
شيء يقف عائقا أمام ارادتنا
وتصميمنا على النجاح.
وختمت جعجع بتوجيه شكر اىل
رئيس احتاد بلديات منطقة
جبة بشري ايلي خملوف ،واىل
رئيس بلدية بشري انطوان
اخلوري طوق على جهودهما
وتعاونهما من اجل اجناح هذا
احلدث .كما خصت بالشكر أيضا
أصحاب االرض الذين مسحوا
للجنة مهرجانات االرز الدولية
باستخدام أرضهم لبناء املدرج
عليها ،وذلك خدمة للمصلحة
العامة .كما شكرت الكاتب
انطوان مالك طوق واملخرج
التلفزيوني ميالد اخلوري طوق
على الفيلم الوثائقي الذي
اجنزاه عن املنطقة.

تعلن جلنة «اميان ونور  -رعية مار شربل» عن تنطيم االحتفال بسر املناولة االوىل ألشخاص
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صبا حا .
ﺻﺒﺎﺣﺎً.
االتصال
اىل
املقدس،
السر
بعد
يتقبلوا
مل
الذين
اخلاصة
االحتياجات
ذوي
من
االوالد
اهالي
ندعو
ﻧﺪﻋﻮ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑِﻨَﺎ
تسحيل ابنائهم يف برنامج التحضري.
يتم
كي
بنا
ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ.
ليس ﻋﺎﺋﻘﺎ ً
الرتدد..
ﻛﻤﺎ ان
ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ كما
بكافة االعمار
عائقا ً،نرحب
ﻓﻤﻦ
عدمﺍﻟﺘﺮﺩﺩ،
االهالي ﻋﺪﻡ
من ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ
نرجو ﻣﻦ
جمانية! ﻧﺮﺟﻮ
الكلفة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ!
ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻜﺎﻓﺔ
العمر ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻥ ﻧﺤﺮﻡ ﺃﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ! ابناءنا من هذا السر املقدس!
ﺍﻟﺴﺮ ان حنرم
فمنﻫﺬﺍالظلم ّ
ﻭﻟﻨﺘﺬ ّﻛﺮ ﻣﺎ ﺍﻭﺻﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻳﺴﻮﻉ:
ولنتذكر ما أوصانا به يسوع:

)14
(لوقا : 12
والعرجان
ﺃﻗﻤﺖمأدبة
"ﺇﺫﺍأقمت
«اذا
.(١٤:١٢
والعميان» )ﻟﻮﻗﺎ
ﺮﺟﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌُﻤﻴﺎﻥ"
الفقراء ﻭﺍﻟ ُﻜﺴﺤﺎﻥ
فاد ْﺩُعﻉُ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍ َء
ﻣﺄﺩﺑﺔً ﻓَﺎ
والكسحان ﻭﺍﻟﻌُ
ملزيد من املعلومات او التسجيل الرجاء االتصال على احد الرقمني التاليني:
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
9740
ﺷﺮﺑﻞ 0998:
ديرﺩﻳﺮمارﻣﺎﺭشربل:
9740 0998
0416
الشدياق080: :
0416384
384 080
ليز ﻟﻴﺰ ﺍﻟﺸﺪﻳﺎﻕ
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لبنانيات

حرب يكف يد حب اهلل يف اهليئة كبارة :طفح كيل أهالي طرابلس من قداس ل املستقبل والكتائب يف الربازيل عن
روح الشهيدين احلريري وبشري اجلميل
التقنني الكهربائي الظامل
املنظمة لالتصاالت

وجه وزير االتصاالت بطرس
حرب كتابا محل الرقم /1/3722
و،اىل الدكتور عماد حب اهلل
طلب مبوجبه منه الكف الفوري
عن القيام بأي عمل يف ادارة
اهليئة املنظمة لالتصاالت.
واستنادا اىل القانون رقم
املرسوم
واىل
2002/431
رقم  2007/1واملرسوم رقم
واملرسوم
2005/14264
الرأي
واىل
1963/14699
االستشاري رقم .2012/11
نص الكتاب
وقد جاء يف الكتاب»:أنه ملا
كان الدكتور حب اهلل قد قرر
االستمرار بتسيري اعمال اهليئة
بعدما
لالتصاالت
املنظمة
انتهت مدة والية الرئيس
واالعضاء املعينني فيها بتاريخ
 2012-2-21وعدم تعيني بديل
عنه.
وملا كان قد قام شخصيا،
ولوحده ،بعد ختلي العضوين
اآلخرين عن مهامهما ،بالتصرف
باعتمادات عامة خالفا للرأي
االستشاري رقم 2012/11
تاريخ  8آذار  2012الصادر عن
ديوان احملاسبة.
وملا كان الدكتور حب اهلل قد
خالف ايضا الرأي االستشاري
 2012/11الذي اعترب ان
املنظمة
اهليئة
استمرار
لالتصاالت املنتهية مدتها يف

متابعة اعماهلا مناط برئيسها
واعضائها جمتمعني ،يف حني
ان الدكتور حب اهلل اختصر
اهليئة بشخصه ،بعد استقالة
اثنني من اعضائها وترك
العضوين اآلخرين يوم انتهاء
واليتهما ،تنفيذا منهما الحكام
املادة  6من قانون االتصاالت
اليت تنص على ان مدة والية
رئيس واعضاء اهليئة حمددة
خبمس سنوات غري قابلة
للتجديد او التمديد.
وملا كان الدكتور حب اهلل قد
خالف أيضا قانون احملاسبة
العمومية ،إن جلهة صرف
السلفات البالغ جمموعها حوال
 32مليارا و 500مليون لرية
لبنانية لغري الغاية املخصصة
هلا ،او جلهة عدم تسديد
منها
والسيما
السلفات،
املعطاة اىل اهليئة خالل تولي
حب اهلل رئاستها باإلنابة ،ومن
ثم خالل فرتة تسيري االعمال،
على الرغم من مطالبات الوزراة
املتكررة اىل الدكتور حب
اهلل بتسديدها وتذكريه بأن
القيم على السلفة هو مسؤول
ّ
شخصيا عن قيمتها على امواله
الشخصية ،وعليه ان يربز عند
كل طلب وجودها لديه إما نقدًا
وإما بأوراق مثتبتة ملا انفقه
من أصلها ،باإلستناد اىل
املادة  109من قانون احملاسبة
العمومية».

إستنكر النائب حممد كبارة
يف تصريح له امس االول،
«التقنني القاسي والعشوائي
املفروض على طرابلس منذ
أيام والذي يضاعف من معاناة
أهلها ال سيما يف ظل حرارة
الصيف املرتفعة» ،داعيا وزارة
الطاقة وشركة كهرباء لبنان اىل
حتمل مسؤولياتها جتاه عاصمة
لبنان الثانية وأن تعتمد عدالة
يف التوزيع ،ال أن يكون هناك
«أبناء ست وأبناء جارية».
وقال« :إن طرابلس تغرق يف
الظالم منذ أيام ،وقد طفح
الكيل مع األهالي ،خصوصا
أن التقنني الظامل بلغ حدا
غري مسبوق ،يف حني أن مدنا
ومناطق أخرى تنعم بالتيار
الكهربائي ،وهذا يؤكد أن مثة
عقابا مفروضا على طرابلس ال
نعرف أسبابه ،لكننا لن نسكت
عنه وسنواجهه بكل الوسائل
املتاحة أمامنا».
طرابلس
«أهالي
وأضاف:
يلتزمون مع شركة كهرباء
لبنان بدفع كل الرسوم املتوجبة
عليهم ،وتشري االحصاءات اىل
أن طرابلس من أكثر املدن
اللبنانية إلتزاما بدفع الفواتري،
ومن حق املدينة أن تنعم بالتيار
الكهربائي وإذا كان هناك من
نقص يف التغذية العامة ،فلن
نسمح بأن يكون على حساب
طرابلس» ،بل جيب على

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

املسؤولني املعنيني يف وزارة
الطاقة ويف شركة كهرباء لبنان
أن يتحملوا مسؤوليتهم جتاه
العاصمة الثانية ،وأن يقوموا
بإعداد تقنني منظم وعادل
بني كل املناطق اللبنانية بدون
إستثناء مبا يف ذلك بريوت
االدارية».
وتابع كبارة« :الدولة تتعاطى
معنا كمواطنني درجة ثانية،
وهذا ما لن نقبل به وسنواجهه
بكل الوسائل املتاحة أمامنا،
فنحن نريد حقنا يف التغذية
الكهربائية ،ولن نتهاون يف
هذا احلق مهما بلغت األعطال
ومهما كانت األعذار ،ألننا نرى
مناطق تضاء على حساب مناطق
أخرى تغرق يف الظالم واحلر.
املسؤولني
«حنذر
وختم:
املعنيني يف وزارة الطاقة
وشركة كهرباء لبنان ونطالبهم
بالرتاجع الفوري عن هذا
التقنني الظامل ،وإال سيكون لنا
كالم آخر».

أقام تيار املستقبل وحزب
الكتائب اللبنانية يف الربازيل،
قداسا عن راحة نفس الرئيسني
الشهيدين بشري اجلميل ورفيق
احلريري يف كنيسة سيدة لبنان
املارونية يف تيجوكا  -ريو دي
جانريو.
ترأس الذبيحة املونسنيور روجيه
بركات وعاونه األب قزحيا بو
سركيس وجوقة الكورال ،يف
حضور القنصل اللبناني العام زياد
عيتاني ،رئيس قسم الكتائب يف
الربازيل عبدو بشعالني وأعضاء
القسم ،املشرف العام لتيار
املستقبل يف الربازيل حممد
ليلى ،القائم بأعمال منسقية
ساو باولو ابراهيم صاحل وأعضاء
املنسقية ،ممثل عن الرابطة
اللبنانية الربازيلية روجيه باسيل،
ممثل عن احلركة الفلسطينية
للسالم حسن اجلمل ورؤساء أندية
ومجعيات وحشد من أبناء اجلالية
اللبنانية.

عيتاني

وكانت كلمة للقنصل عيتاني قال
فيها :يف يوم التالقي هذا حنيي
ذكرى استشهاد رجلني كبريين
من لبنان ميثالن جناحه املسلم
واملسيحي :الرئيس بشري اجلميل
والرئيس رفيق احلريري ،اللذين
قدما هلذا البلد أغلى ما عندهما
ليبقى لبنان وطنا واحدا نهائيا
جلميع أبنائه 10452 .كم الشعار
الذي أطلقه الرئيس اجلميل ،وال
احد أكرب من بلده الشعار الذي
أطلقه الرئيس رفيق احلريري،
ورحل الرجلني ليبقى لبنان
بلد الرسالة ،بلد التالقي بني

عرجيي :مجود حكومي حلني بلورة
التعيينات العسكرية

اعترب وزير الثقافة روني عرجيي:
أن األزمات اليت مير بها لبنان
معقدة ،منها ما هو متعلق
بالتجاذبات السياسية الداخلية
وعدم الثقة بني األطراف
السياسية ،األمر الذي أدى اىل
هذا اجلمود الكبري ،ومنها ما هو
متعلق بالوضع املعقد يف املنطقة
وما تشهده من إعادة نظر
بالثوابت السياسية والكيانات،
الفتا اىل ان املشهد اإلقليمي
اكتمل باالتفاق النووي ،الذي
قد يؤدي اىل حتريك اجيابي أو
سليب للملفات ،مؤكدا أن كل
هذه التعقيدات ال تعفينا من
القيام بواجباتنا.
ورأى عرجيي يف حديث اىل

اذاعة صوت الشعب ،أن جملس
الوزراء ذاهب اىل اجلمود حلني
بلورة بعض املبادرات املتعلقة
مبلف التعيينات العسكرية ،آمال
وصوهلا اىل حلول متكاملة تعيد
عمل جملس الوزراء ولو باحلد
األدنى ،وفتح أبواب جملس
النواب وإن بطريقة حمدودة
كتشريع الضرورة ،مرجعا العقدة
يف هذه امللفات اىل األطراف
السياسية اليت مل تف بوعودها.
وحول كارثة النفايات طالب
عرجيي احلكومة حبسم أمرها
املتعلقة
العروض
وفض
القوى
وعلى
بالنفايات،
السياسية سحب هذه الكارثة
من التجاذبات الضيقة.

اليونسيف واملانيا سلمتا  ١٤شاحنة جلمع القمامة
اىل بلديات يف البقاع والشمال
إلتقى وفد من السفارة األملانية
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
يونيسف ،إختتاما لتسليم 14
شاحنة جلمع القمامة يف البقاع
ومشال لبنان ،رؤساء بلديات
وسعدنايل
والغزة
تعلبايا
لتسليم مفاتيح الشاحنات .وتعد
الشاحنات املسلمة جزءا من جهود
بلغت قيمتها  1.4مليون دوالر
لدعم إدارة النفايات الصلبة
بشكل أفضل يف لبنان بتمويل
من الوزارة اإلحتادية األملانية
للتعاون االقتصادي والتنمية.
وباإلضافة إىل شاحنات مجع
القمامة ،يشمل املشروع الداعم

إلدارة النفايات الصلبة يف
البلديات ال  23األكثر حاجة
توفري  215صندوق مجع نفايات
مصنوعة من الفوالذ و1887
صندوق مجع نفايات مصنوعة
من البالستيك .وتلقت بلديات
بعلبك وقب إلياس واحتاد
طرابلس
للبلديات
الفيحاء
واملينا والبداوي أيضا نظام
معلومات جغرايف ( )GISملراقبة
عمليات الشاحنات يف مجع
والتخلص من القمامة .وقد مت
اآلن توسيع املشروع ليشمل
 41بلدية إضافية يف مجيع أحناء
لبنان.

والبلد

املسلمني واملسيحيني
احلامي لألقليات.
بشعالني
من جهته ،عبدو بشعالني يف
كلمته أن كل فرد منا بشري
اجلميل ورفيق احلريري ،وكل
فرد منا بيار اجلميل وجربان تويين
وانطوان غامن ووليد عيدو ووسام
احلسن وحممد شطح واللواء
فرنسوا احلاج وغريهم كثر،
الذين استشهدوا بسبب حمبتهم
ووالئهم للبنان الواحد كي يبقى
حرا سيدا مستقال عربيا.
وقال :إننا نؤمن بأن احملكمة
الدولية قادمة ،وأن عدالة األرض
ستحاسب اجملرمني مهما عال
شأنهم ،كما أن عدالة السماء لن
ترمحهم ،جمددا الوالء لالعتدال
بالرئيس
املتمثل
االسالمي
سعد احلريري وتيار املستقبل
اسرتاتيجيا ووطنيا.
اضاف :من االغرتاب نقول ،ما
احوجنا اليوم يف لبنان لزعماء
ومسؤولني حبجم بشري اجلميل
ورفيق احلريري كي ينتخبوا
رئيسا للبالد .لقد خسرناهما
ولكننا باقون على الوعد وسنتابع
املسرية ولن نرتاجع اىل حني
حتقيق احالمهما واهدافهما.
من ناحيته ،ألقى حممد ليلى كلمة،
أشار فيها إىل أن  23عاما فصلت
ما بني اإلستشهادين ،إال أن
اجلامع بينهما هو سبب اإلغتيال.
لقد وضع الرئيسان لبنان ككيان
فوق كل اعتبار ومل يساوما
على حتقيق سيادته واستقالله
وحريته فأثبتا أن القضايا احلقة
ال متوت بل تسري من روح إىل
روح إىل أن يستجيب القدر .لقد
قال الرئيس رفيق احلريري أن
املسيحي املعتدل أقرب إليه من
املسلم املتطرف ،وحنن سائرون
على خطاه ومؤمنون بهذه املبادئ
إميان اليقني ،إذ أن كالمه كان
مبثابة استشراف للمرحلة األخطر
يف تاريخ املنطقة ووصية لنا بأن
نتوحد كسبيل ال بديل عنه لصد
اهلجوم الرببري ألصحاب العقول
املغلقة والفكر اإللغائي.

باسيل

وحتدث روجيه باسيل ،فاستحضر
واالخالق
والعنفوان
النضال
والصدقية واالخالص والتفاني
للبنان  10452كلم 2لدى بشري
اجلميل ،خصوصا لدى وصوله إىل
رئاسة اجلمهورية ،فكان مصريه
الرئيس
مستذكرا
االغتيال،
الشهيد رفيق احلريري من ناحية
وصدقيته
واخالقه
تواضعه
يف العمل وجناحاته على مجيع
االصعدة كالثقافة والعمران .لقد
كان شخصا فوق العادة دبلوماسيا
بارعا على صعيد املنطقة والعامل
ورجل اعمال وطين من الطراز
االول هلذا السبب اغتالوه .خسرنا
قائدين عظيمني حبزبني كبريين
الكتائب واملستقبل ،فلتكن
ذكراهما موجودة دائما اىل االبد.
كما أبرق خالل القداس رئيس
احتاد األندية واجلمعيات اللبنانية
 الربازيلية يف ريو دي جانريونلسون مفرج ،حمييا شهداء لبنان
احلبيب متمثلني باثنني من أهم
الزعماء يف تاريخ لبنان احلديث
الرئيسني بشري اجلميل ورفيق
احلريري.
ثم انتقل اجلميع اىل صالون
الشرف حيث أقيم حفل استقبال
لشكر القنصل العام واحلضور
على املشاركة.
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لبنانيات

الوزير جريصاتي بعد اجتماع تكتّل التغيري واإلصالح:

األسري يكشف مموّليه احملليني ..حتى
حلظة توقيفه!
أيها املع ّطلون ،عودوا إىل امليثاق والدستور والقانون ف ُتفتح أبواب ك ّل احللول لكم
يوم ثالث أمضاه أمحد األسري يف
«ضيافة» األمن العام .احلصيلة
تشي بأن الرجل ،بعد تواريه،
حتول اىل عبء على معظم داعميه
أو املتضامنني معه حمليًا ،بدليل
أن األمساء اللبنانية اليت اعرتف
متوله يف زمن «إمارة
بأنها كانت ّ
مسجد بالل بن رباح» ،ظلت
مبعظمها يف السنتني املاضيتني،
تقدم اليه
أي أثناء فرتة التواريّ ،
أموا ً
ال «لتسهيل أموره وعائلته
وبعض املقربني» ،وهي معادلة
مل تقنع احملققني ،خصوصًا أنه
كان ال يكتفي باألموال هلذه
الغاية ،بل قدم دعمًا جملموعات
إرهابية بغرض شراء أسلحة
وذخائر ووسائل اتصال ،وأبرزها
جمموعة املوقوف الشيخ خالد
حبلص يف حبنني يف قضاء املنية
يف الشمال.
وفيما واصل حمققو األمن العام
استجوابهم األسري ،بالتزامن
مع توقيفات ومداهمات ،فمن
املتوقع أن يستمر التحقيق ،وأن
يتمحور حول الشق السياسي قبل
حوادث عربا وبعدها ،ومن ضمنه
طبيعة عالقاته السياسية واألمنية
داخليًا وخارجيًا ،وذلك استنادًا
اىل خريطة تعقب لالتصاالت
عمرها أكثر من أربع سنوات،
وتشمل ليس األسري وحده بل
معظم املقربني منه.
وكان الفتًا لالنتباه أن األسري
أمضى ،غداة فراره من مسجد
بالل بن رباح ،معظم وقته يف
منزل استأجره قرب «مسجد
النور» يف حي حطني يف خميم
عني احللوة ،على مقربة من
مركز ألحد التنظيمات السلفية،
فيما كان يقيم فضل شاكر يف
منزل آخر يف احلي نفسه ،وذلك
بسبب خالف اندلع بني االثنني،
خصوصًا بعد أن حاول األخري
فتح قنوات أمنية تفاوضية بعث
خالهلا رسائل متعددة اىل أجهزة
أمنية لبنانية أقسم خالهلا اليمني
أنه مل يطلق رصاصة أثناء معركة
عربا وأن دوره اقتصر على
التحريض ،وطلب ضمانات قبل
تسليم نفسه ،وهو األمر الذي
أثار غضب األسري وجعله يبتعد
عنه نهائيًا!
وأظهرت خريطة تنقالت األسري،
أنه زار منطقة الشمال مرتني
على األقل (مرة بضيافة حبلص
يف حبنني ومرة ثانية بضيافة
شخصية مشالية ثبانية تكتمت
اجلهات األمنية حول امسها)،
وكان يرتدد على منطقة شرحبيل
وحتديدًا على منزل ألحد معاونيه
هناك (نصب له أكثر من كمني
بالقرب منه ،وكان األخري يف شهر

متوز املنصرم) ،كما زار جدرا مرة
واحدة ،حيث أقام ليلتني يف
منزل عبد الرمحن الشامي قبل
توجهه اىل املطار.
وما توقفت عنده اجلهات
األمنية املعنية ،هو تعامل بعض
املرجعيات الرمسية اللبنانية مع
توقيف األسري بطريقة مرجتلة،
اذ إنها فور تبلغها نبأ توقيفه،
سارعت فورًا اىل تسريب النبأ،
األمر الذي قطع الطريق على
اجملموعات اليت كانت يف طريقها
اىل جدرا إللقاء القبض على
الشامي وعدد من املتوارين
الذين أقر األسري بأمسائهم
سريعًا بصفتهم كانوا يسهلون
عملية دخوله اىل عني احللوة
وخروجه منه.
وكان واضحًا من خالل أجوبة األسري
أنه مل يكن ينوي بعد وصوله اىل
نيجرييا القيام بأية حركة توحي
بأنه قد غادر األراضي اللبنانية،
وذلك خمافة أن يرتد ذلك سلبًا
على فلوله يف لبنان ،بل هو كان
يريد االستفادة من قدرته على
احلركة يف نيجرييا حبماية جمموعة
لبنانية ـ فلسطينية ،ألجل تعزيز
حضوره اإلعالمي حمليًا واإلحياء
لألمن اللبناني ،أنه برغم تضييق
اخلناق عليه ،يستطيع أن يتحرك
إعالميًا وخصوصًا عرب مواقع
التواصل والبث الدوري للرسائل
الصوتية.
وتوقف احملققون عند النربة
القاسية اليت متيز أجوبة األسري
خالل حديثه عن «تيار املستقبل»
وآل احلريري ،وهي لغة شبيهة
بتلك اليت استخدمتها إحدى
زوجتيه أمام إعالميني زاروها،
إذ قالت هلم إن النائبة بهية
احلريري «وفت بوعدها ألهالي
موقويف أحداث عربا عندما
وعدتهم باإلفراج القريب عن
معظم أوالدهم وكذلك بصدور
أحكام خمففة حبق البعض اآلخر،
وذلك مقابل تعهدها هلم بتعليق
املشنقة لألسري»!
ويف انتظار األجوبة السياسية
اليت ستميط اللثام عن «أسطورة
األسري» اليت أظهرت التحقيقات
أنها «كانت كرتونية يف معظم
فصوهلا» ،على حد تعبري جهة
أمنية معنية ،فإن خمابرات
اجليش واألمن العام واصال محلة
املداهمات يف صيدا وحميطها،
وكانت احلصيلة حتى اآلن توقيف
ستة أشخاص مشتبه بتعاونهم
مع أمحد األسري ( 4لدى األمن
العام واثنان لدى اجليش أحدهما
شقيق مصعب ق .الذي تبني
من التحقيق معه أن ال عالقة له
نهائيًا باألسري) .عن «السفري»

جرمية رباعية تهز اقليم اخلروب
هزت جرمية رباعية بلدة كرتمايا
يف اقليم اخلروب حيث قتل
اربعة من عائلة ياسني من
بينهم مطلق النار الذي انتحر،
على اثر خالف على ارث.
القصة بدأت خبالف على ارث
بني حممود حسني ياسني وابين

عمه حممد وحممود ياسني .وتطور
اخلالف بني االقارب واجلريان يف
الوقت نفسه اىل شكاوى يف
املخفر ،وانتهت القصة جبرمية
قتل بعد قيام حممود حسني
ياسني باطالق النار على حممد
وزوجته رميا وأخيه حممود قبل

عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون يف
دارته يف الرابية.
وعقب االجتماع ،تال الوزير
مقررات
السابق سليم جريصاتي ّ
ّ
التكتل ،فقال:
ّ
التكتل اليوم
تداولنا يف لقاء
ّ
التخلي
بشؤون الساعة يف أزمنة
ّ
مسلماتنا
الوطين ،والغربة عن
الوطنية ،وحنن أحوج ما
وثوابتنا
ّ
نكون إليها.
للتحرك املدني
 -1جرى تقويم
ّ
بالتظاهر احلضاري الذي عبرّ فيه
صوت ِ
ٍ
أنكر
عنه شعب التيار عن
ً
عامة.
عليه وعلى الشعب اللبناني
التحرك جدواه
وقد أثبت هذا
ّ
ّ
ولعل أكثر
على أكثر من صعيد،
كم
ميزه هو ّ
أن الشعب خرج ّ
ما ّ
األفواه ،وعوارض التالشي الذي
ومهد له بالتخدير
ُخ ّطط له،
ّ
ّ
املتسلطون
والتأجيل والزبانية،
وغاصبو األكثرية املصطنعة.
عندما يقول عمادنا «يا شعب
لبنان العظيم» يعرف متامًا ّ
انه
شعب؛ أباء واوالد واحفاد،
ّ
وانه
عصي على التدجني،
ّ
متوثب دومًا لإلنتفاضة حفاظًا
ّ
على حرياته وحقوقه العامة
والتشاركية الكاملة بني مجيع
ّ
مكونات الوطن ،يف السلطات
ّ
واملواقع العامة .نطمئن اجلميع
احلر ،وهو
ّ
ان قرار التيار الوطين ّ
ّ
التكتل ،هو اإلستمرار يف
عصب
متكني الشعب من قول كلمته
عند اإلقتضاء.
 -2الذكرى التاسعة لإلنتصار
على العدو اإلسرائيلي يف حرب
متوز – آب  .2015هنيئًا للبنان
هذه الذكرى ،اليت نتمنى أن
تعم ّ
كل اللبنانيني ،مبن فيهم
ّ
التائهون واملراهنون .ويف
السيد يف ذكرى
كالم مساحة
ّ
اإلنتصار ،مفاصل كبرية وكثرية
التوقف عندها..
وهامة ،جيدر
ّ
ّ
توقف بعضهم عند ظاهر
يف حني ّ
املباني وجاهلوا ِ
باطن املعاني!
ممر يف قاموسنا
إن كلمة
ّ
ّ
املمر الرئاسي ُمقفل،
واضحة..
ّ
والدستور
امليثاق
وحراسه
ّ
املمر
وأن
كما
والقانون..
ّ
ّ
نفسهم،
فحراسه
احلكومي
ّ
والفرصة متاحة إذا صفت
املمر
حراس
ّ
النيات .وأيضًاّ ،
النيابي هم نفسهم ،والسعي
جبد ،إذا صفت النيات
قائم
ّ
أيضًا لتفعيل جملس النواب.
ان التيار
جيب أن يعي اجلميعّ ،
مقاوم بالفطرة ..فكيف إذا
والوجدانيات،
مجعت األخالق
ّ
السيد والعماد!!
ّ
 -3عن موضوع تفعيل جملس

إن
الوزراء وجملس النوابّ .
ّ
يؤيد
تكتل التغيري واإلصالح
ّ
ّ
أي ّ
ّ
حل ،كما ّ
ونزكي
نفضل
واننا
ّ
ّ
احلل على عبارة التسوية..
عبارة
فلسنا من التسوويني يف
ّ
حل
أي
طبيعتنا .وحنن مع
ّ
يتوافق مع امليثاق والدستور
األمة اللبنانية .ال ُيسأل
وقوانني ّ
ّ
أي تعطيل،
التكتل إطالقًا عن ّ
أي تسهيل
بل عن مناهضة ّ
يتصف بالشمولية وامليثاقية
ّ
ّ
املعطلون
والدستورية ..هم
وحنن ّ
نعطل تعطيلهم!!
ّ
التكتل يف مسألة
 -4ناقش
القبض على االرهابي أمحد
ينوه العماد عون
األسري.
ّ
ّ
والتكتل بإجناز األمن العام،
واملدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،بإلقاء
القبض على االرهابي الفار
إن املادة األوىل
أمحد األسريّ .
من تنظيم املديرية العامة لألمن
العام تنيط بها ،مهام الضابطة
العدلية يف املالحقات اليت تضع
يدها عليها.
ّ
ٍ
ّ
وكلنا
بأياد أمينة،
التحقيق
أمل بأن تكون احملاكمة على
إن
قدر اآلمال املعقودة عليهاّ .
املهم هو أن نتائج التحقيقات
السرية جيب التعامل معها من
ّ
دون متييز أو تفضيل أو تورية،
ً
ّ
كاملة .الراحة
حتى جالء احلقائق
واهلدأة األبدية ألرواح شهداء
أية بقعة
اجليش يف عربا ويف ّ
من لبنان.
والصحي
 -5املوضوع البيئي
ّ
ّ
الذي ال ميكن جتاهله على
ّ
خطة طوارئ
اإلطالق .هناك
الصحة ،ونوضح
طرحها وزير
ّ
أن ال دور فيها جمللس الوزراء.
الوضع األكثر استقرارًا يف
الدولة ،لألسف هو وضع
ّ
النفايات على طرقاتنا ،ويف
شوارعنا ،وأحيائنا ،وبالقرب من
بيوتنا.
تذرعًا مبجلس الوزراء..
كفانا
ّ
نعطيكم مث ًال عن هذا التمييز

أن يطلق النار على نفسه.
وقال رئيس بلدية كرتمايا بالل
قاسم ان العائلة مساملة ،وآل
ياسني من االشخاص القدامى
يف الضيعة ولديهم تاريخ
عريق ،وليس هلم اية خلفية او
سوابق وخصوصا الشاب الذي
قام بالعمل .لقد فوجئنا بأنه
قتل اوالد عمه مع انه ال يؤذي
حشرة اذ يذهب من بيته اىل

عمله ومن مركز عمله اىل بيته.
لذا حنن متفاجئون مبا حدث.
وقد جرى امس تشييع حممود
حسني ياسني يف كرتمايا.
وبصمت أدخل النعش اىل منزله
وبالصمت نفسه اخرج اىل جبانة
البلدة .وشيعت رميا يف بلدتها
مزبود على أن يشيع اليوم
اجلمعة كل من حممد وحممود
ياسني.

الصارخ حبقناّ :
وقع وزيرا التيار
احلر مرسوم إعانة الطفلة
الوطين ّ
إيال ّ
طنوس ،ولكنه مل يصلها أي
قرش
أي
قرش ،ومل يصل أهلها ّ
ٍ
ّ
ملف
حتى يومنا هذا.
توسل ٍّ
عيب ّ
ٌ
انساني بامتياز ّ
التهامنا بالعرقلة
والتغاضي.
ّ
اتهامنا صحيح ،ولكن توصيفه
ّ
ونتبنى
نقر ونعرتف
حنن
خاطئ.
ّ
ّ
نعطل التعطيل
علنًا وجهرًا أننا
واالنقالب على امليثاق والدستور
ٌ
عمل أو قرار
مير
والقانون ،ولن ّ
قبل العودة إىل إرساء قواعد
التشاركية الكاملة والفعلية.
بعد ّ
حل هذه اإلشكالية الكيانية
ونوابنا
سوف يبادر وزراؤنا
ّ
إىل معاجلة نواقص مقارباتهم
وملفاتهم وشوائبها النافرة.
على ّ
كل حالّ ،
فإنه ّ
حتى هذه

اللحظة ،ال دور جمللس الوزراء
واللجنة الوزارية مل تصل إىل
أي اقرتاح يف موضوع النفايات
ّ
إن
ترفعه إىل جملس الوزراءّ .
وزارة البئية وجملس اإلمناء
ّ
فض
واإلعمار مدعوان بعد
العروض ،إىل اعتماد املعاجلات
الفورية الداهمة ،قبل اعتماد
احللول الطويلة األمد .الوزير
رأس وزارته عم ًال باملادة 66
من الدستور .وجملس اإلمناء
واإلعمار استقالليته ال ختدمه
يف السكوت املريب ،عندما
التذرع بها،
يفيده كما ال يفيده
ّ
عندما يقدم على اتخّ اذ القرارات
ّ
ملف اجلسور وما
كما حصل يف
شابه.

ويبقى أن ّ
ملف النفايات هو نتيجة
حتمية لسياستهم ومسؤوليتهم
والندب
ميتهم
ُ
املباشرة .مات ّ
ال يفيدهم ،وهم مل ُيدركوا
يومًا عوارض املرض ،وجزئية
ّ
الطمر
وحمدودية حلوهلم يف
واعتماد املطامر وأمكنة املطامر
وحساباتهم األخرى باحملاصصات
ّ
اليت بات يعرفها اجلميع.
ّ
املعطلون ،عودوا إىل
أيها
امليثاق والدستور والقانون،
فتفتح أبواب ّ
ُ
كل احللول الناجعة
ّ
حل قبل
لكم .وال ينفع كل
ٍّ
العودة إىل امليثاق والدستور
والقانون ألنه يكون معيوبًا بألف
عيب.

إعالن من سفارة لبنان يف
كانبريا
وبناء على
تفيد السفارة اللبنانية يف كانبريا ،أسرتاليا،
ً
تعميم املديرية العامة لألمن العام اللبناني وتعميم وزارة
اخلارجية واملغرتبني اللبنانية ،بأن مجيع جوازات السفر
اللبنانية من النموذج األمحر القديم ُتعترب حبكم امللغاة وغري
صاحلة لالستعمال اعتبارًا من تاريخ  ،2015/9/1ويتوجب على
مجيع اللبنانيني الذين حيملون هذا النوع من اجلواز مراجعة
البعثات اللبنانية الدبلوماسية والقنصلية يف مناطق سكنهم
لتقديم طلبات احلصول على جواز سفر لبناني من النموذج
اجلديد بد ً
ال من القديم.

قنصلية لبنان العامة  -سيدني
تعميم هام جدا

املوضوع :إعتبار مجيع جوازات السفر من األمنوذج األمحر القديم
حبكم امللغاة.
بناء على تعميم وزارة اخلارجية واملغرتبني رقم  12/5264تاريخ
ً
 ،2015/7/29حتيط قنصلية لبنان العامة يف سدني أبناء اجلالية
اللبنانية يف والية نيو ساوث ويلز علما ً بأن
مجيع جوازات السفر من األمنوذج األمحر القديم هي حبكم امللغاة
إعتبارا ً من . 2015/9/1
لذلك ،يطلب من مجيع اللبنانيني الراغبني باحلصول على جواز
التقدم من مكاتب هذه القنصلية العامة إلبدال
سفر لبناني،
ّ
جوازات سفرهم من األمنوذج القديم واإلستحصال على جوازات
السفر من األمنوذج اجلديد يف أقرب وقت ممكن ،كي يتاح
هلذه القنصلية العامة إمتام معاملة منح جواز السفر اجلديد من
املديرية العامة لألمن العام ويف مدة زمنية تتناسب مع حاجتهم
هلذا اجلواز.

سدني ،يف 2015/8/5
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم
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مقاالت وتحقيقات

صراع على املغامن :.النفايات ...بانتظار «الطبخة» السياسية
بسام القنطار

مل يكن ينقص حكومة الرئيس متام سالم إال تأجيل
جديد لنتائج مناقصات النفايات .احلكومة الغارقة
يف فشلها يف خمتلف امللفات ،تبني هلا أن اللجنة
املكلفة درس العروض املقدمة يف املناقصات
اليت أطلقها جملس اإلمناء واإلعمار ،قد خالفت
تلزم الدراسة التقنية للعروض
دفرت الشروط ومل ّ
الستشاريني دوليني يف احلد األدنى ،فتقرر
ّ
فض األسعار إىل يوم الثالثاء املقبل.
تأجيل
غصت قاعة االنتظار يف مكتب رئيس جملس
ّ
اإلمناء واإلعمار نبيل اجلسر بالصحافيني وممثلي
الشركات املتقدمة إىل مناقصات النفايات يف
خمتلف املناطق اللبنانية .وحده العارض جهاد
العرب استقبل حبفاوة غري مسبوقة ،عند دخوله
إىل مكتب اجلسر .اخلطوة مل تعجب منافسه رياض
األسعد الذي قرر املغادرة احتجاجًا على اإلهانة
اليت «ال حتتمل» يقول األسعد لـ»األخبار»« :بدن
يتقامسوا اجلبنة فهمنا ،بس مش بهل الطريقة».
وفيما كان اجلميع ينتظرون تصاعد الدخان
األبيض من الغرفة اليت ضمت أعضاء اللجنة
املكلفة درس العروض واملؤلفة من :وزراء
البيئة حممد املشنوق والداخلية نهاد املشنوق
واملال علي حسن خليل والتنمية اإلدارية نبيل
دو فريج واألمني العام جمللس الوزراء فؤاد
فليلفل ورئيس جملس اإلمناء واإلعمار نبيل
اجلسر ،تبني بعد أكثر من ساعتني انتظار أن
دخان سيجار نهاد املشنوق هو الوحيد الذي عبق
يف املكان! فبعد مراجعة الوزراء خلالصة التقارير
الفنية اليت تعترب مؤهلة لكل شركة لفتح عروض
أسعارها ،لوحظ أن العديد من امللفات قد درسها
استشاري واحد ،األمر الذي خيالف بشكل مفضوح
دفرت الشروط.
وحبسب معلومات «األخبار» ،أصر كل من
الوزيرين حممد ونهاد املشنوق ،على أن هذه
املسألة تفصيلية ،خصوصًا أن الشركات قد
تقدمت يف أكثر من منطقة ،وأن ملفاتها درست
يف منطقة من قبل استشاريني ويف منطقة أخرى
من قبل استشاري واحد ،أصر الوزير خليل
على موقفه ،خصوصًا أن طبيعة االئتالفات مع
الشركات األجنبية ختتلف بني منطقة وأخرى.
كذلك ،إن تقنيات التخلص من النفايات مرتوكة
للمتعهد ،وبالتالي ميكن أن تكون التقنية خمتلفة
درس
بني منطقة وأخرى ،لذلك طلب خليل أن ُي َ
كل عرض من العروض الـ  17املقدمة يف ست
استشاريني يف احلد
مناطق لبنانية من قبل
َّ
األدنى .وانتهى االجتماع على هذا القرار ،على أن
ّ
مكثف،
يتم ذلك يف غضون هذا األسبوع وبشكل
ّ
فض عروض األسعار إىل
يؤجل اجتماع
وبالتالي َّ
يوم الثالثاء املقبل.
بعد االجتماع ،عقد وزير البيئة مؤمترًا صحافيًا
اعتذر فيه عن التأخري ،مشريًا إىل أنه «تبني
للجنة الوزارية من خالل التقويم الدقيق أن هناك
حاجة لوجود أكثر من تقرير يتعلق يف كل منطقة
خدماتية ،أي إن االستشاريني الدوليني الذين
قوموا مناطق أحيانًا بصورة
قاموا بأعماهلم قد ّ
مزدوجة ،وأحيانًا بصورة منفردة ،ووجدنا من
منسق ،أي أن
الضروري أن يتم العمل بشكل
ّ
يكون لكل منطقة أكثر من تقويم .فهناك منطقة
مث ًال خضعت لتقويم من  3استشاريني ،ووجدنا
الستشاريني ومناطق
أن هناك مناطق خضعت
َّ
خضعت الستشاري واحد .طبعًا مثل هذه األمور ال
جيوز أن حتصل ،وجيب استكمال هذه النقطة من
خالل تعميم هذه التغطية الكاملة من استشاريني
على حد أقل ،ولذلك حنن مضطرون اليوم إىل
تأجيل فض العروض املالية اىل حني انتاج هذه
الدراسة اليت ستأخذ معنا بضعة ايام».
ملاذا خضعت مناطق لدراسة مكثفة دون مناطق
اخرى؟ االجابة عن هذا السؤال تعيدنا اىل
تسلسل اجراء املناقصات نفسها .فاملناقصة
االوىل اغلقت يف  26ايار املاضي ،ومل يتقدم
عارضان اال يف املنطقة اخلدماتية الثانية اليت
تضم املنت وكسروان وجبيل ،فتقرر اعادة
اطالق مناقصة جديدة لبقية املناطق ،بالتزامن
مع تكليف االستشاري األملاني  Fichtnerالبدء
بدراسة امللفات التقنية لثالثة ائتالفات لشركات

تبيّن للجنة املختصة الحاجة لوجود أكثر من تقرير استشاري لكل منطقة خدماتية (مروان طحطح)
اجنبية وحملية تقدمت اىل هذه املنطقة ،وهي:
ائتالف شركات «الفاجيت ــ بتكو ،خوري،
 Daneco Impiantiااليطالية» ،وائتالف شركات
«بيوتيك ،إندفكو Pizzorno ،الفرنسية» ،وائتالف
شركيت «آراكو و Sorikoالبلغارية» .وبالتزامن مع
اعالن نتائج الدورة الثانية من املناقصات يف 13
متوز املاضي ،واليت افضت اىل تقدم  11شركة
اىل اربع مناطق باستثناء بريوت ،تقرر تكليف
االستشاري الدامناركي
( Rambollيتوىل حاليًا
اعداد دفرت الشروط
مبناقصة
اخلاص
املشاركة
احملارق)
يف التقويم التقين

وزير البيئة أعلن
تأجيل فضّ
العروض املالية
ملناقصات النفايات
إىل الثالثاء املقبل

للملفات .وحبسب معلومات «األخبار» قرر
جملس اإلمناء واإلعمار ،ودون العودة اىل اللجنة
الوزارية ،االستغناء عن خدمات االستشاري
االملاني ( Fichtnerبسبب غالء سعره) والتعاقد
مع االستشاري «ايغيب» االملاني ايضًا! حيث بدأ
بدراسة ملفات الشركات .وحني أعلن يف  7آب
اجلاري نتائج الدورة الثالثة من املناقصات اليت
افضت اىل تقدم ثالثة عارضني ملناقصة بريوت
والضاحيتني ،كانت اللجنة الوزارية تضغط باجتاه
اعالن نتائج امللفني االداري والتقين ،يف اسرع
وقت ممكن ،متهيدًا لعقد جلسة فض عروض
االسعار واعالن الفائزين .ويؤكد صاحب شركة
اجلنوب لإلعمار رياض االسعد الذي تقدم إىل
مناقصة الشوف وعاليه وبعبدا ،والحقًا تقدم اىل
مناقصة بريوت والضاحيتني ،أن االسئلة اليت
وردته من االستشاري  Fichtnerعن عرض منطقة
الشوف كانت احرتافية وتضمنت اسئلة تقنية
مهمة تبني عن مهنية عالية ،لكنه تفاجأ بأنه يف
املقابل وردت اليه مالحظات شكلية يف ما يتعلق
بالعرض الذي تقدم به اىل مناقصة بريوت ،علمًا
أنه تقدم مبلف تقين يف بريوت مشابه متامًا للملف
الذي قدمه يف الشوف .وبذلك تطرح خطوة
التخلي عن خدمات االستشاري االملاني Fichtner

اسئلة عديدة عن االسباب والدوافع ،اليت بالتأكيد
تتجاوز «سعره املرتفع».
هل تزامن التأجيل التقين لفض العروض مع ازمة
سياسية تعرقل اعالن امساء الفائزين يف خمتلف
تقص
املناطق؟ االجابة عن هذا السؤال حتتاج اىل
ٍّ
دقيق لصحة ما اشيع من أن ائتالف شركات
«الفاجيت ــ بتكو ،خوري Danico ،االيطالية»
هو االوفر حظًا (من الناحية السياسية) للفوز
مبناقصيت بريوت والضاحيتني والشمال وعكار.
ويرأس هذا االئتالف املهندس انطوان ازعور
شقيق وزير املال االسبق والعضو يف كتلة

املستقبل جهاد ازعور.
التجربة الوحيدة اليت خاضتها شركة «الفاجيت ــ
بتكو» اليت يرأسها أزعور هي معاجلة وادارة مكب
طرابلس العشوائي ،وهي جتربة ال تبشر باخلري.
فقد اكتفت الشركة بإنشاء حائط دعم لدفن
املزيد من النفايات وال متلك جترية ناجحة يف
معاجلة النفايات والتخفيف منها قبل رميها .لكن
الشركة تقول انها متلك جتربة يف معاجلة النفايات
يف إحدى الدولة اخلليجية ،كذلك فإنها تستند
اىل الشراكة مع  Daneco Impiantiااليطالية .لكن
ماذا عن جهاد العرب الذي تقدم اىل املناقصات
يف مجيع املناطق باستثناء بريوت والشوف ،واىل
ترجح
أي جهة من قالب اجلبنة سيتجه؟ املعلومات ّ
أن عينه على منطقة الشمال والبقاع وينافس
جبدية يف كسروان واملنت وجبيل ،وأنه سيكون
حكمًا شريكًا من الباطن ألي من الفائزين يف
بريوت .وفيما يزدحم اربعة عارضني يف اجلنوب،
مل يعرف بعد على من سرتسو البورصة السياسية،
علمًا بأن العارضني من «اهل البيت الواحد» كثر!
اما يف الشوف وعاليه وبعبدا ،فال تزال الرؤية
ضبابية ،والنائب وليد جنبالط ابلغ من راجعه انه
مل جيد يف اي من العارضني اخلربة الكافية لتولي
هذا امللف .ويف مقابل تفاؤل البعض بأن ال
عودة عن هذه املناقصات ،ال تزال العديد من
االطراف السياسية تسرب أن مناقصات بريوت
ّ
تفشل .ويف كلتا احلالتني
وجبل لبنان ستفشل او
سيكون ذلك عودة اىل النقطة الصفر.
وبالتزامن مع بورصة املناقصات اليت مل يعرف
متى ستنتهي ،ال تزال ازمة تصريف النفايات
من معملي الكرنتينا والعمروسية يف ذروتها.
وزير الصحة وائل ابو فاعور متنى على الرئيس
متام سالم عدم استخدام العقار املالصق ملرفأ
بريوت ،والعني باتت تتجه اىل منطقة الردم
يف البيال ،خصوصًا مع تعثر املفاوضات لنقل
النفايات اىل عكار واحتمال اصابتها بانتكاسة
جديدة .اما خيار الرتحيل إىل خارج لبنان ،فبات
بدوره خارج التداول .ويف حال فشل االنتقال
من املكب احلالي يف الكرنتينا اىل أي مكان آخر،
فمن املرجح عودة تكدس النفايات يف بريوت
بأن العديد
يف غضون الـ  24ساعة املقبلة ،علمًا ّ
من املناطق الساحلية واجلبلية يف حمافظة جبل
لبنان ،ال تزال النفايات متكدسة فيها منذ 17
متوز املاضي ،وغالبية البلديات اليت اوجدت ح ًال
لنفايتها ،كانت تلك اليت تستهل خمالفة القانون،
والذائعة الصيت يف مكبات االتربة العشوائية.
وهي مل جتد حرجًا يف استكمال رمي النفايات يف
هذه املكبات او يف األحراج.

& AA CONCRETE
FORMWORK
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
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عرب وعالم

استقبل املستشار االقتصادي ألمري الكويت
ويزور موسكو االسبوع املقبل

أثينا تسدد  3.4مليون يورو أردوغان يعوّل على انتخابات
لـ «املركزي» األوروبي
لتعويم حزبه
السيسي :القوة العربية املشرتكة
للدفاع وليس لالعتداء

تسيرباس مغادراً مكتبه يف أثينا (رويرتز)
بعد حصوهلا على الشرحية األوىل
من خطة املساعدات اجلديدة،
سددت اليونان أمس االول
ديونًا بقيمة  3.4مليون يورو
إىل البنك املركزي األوروبي
ضمن املهلة احملددة.
وبدأت اليونان تلقي الشرحية
األوىل من حزمة املساعدات
الثالثة خالل مخس سنوات ،وتبلغ
 86مليار يورو ،بعد إقرارها يف
 13متوز جتنبًا خلروجها من منطقة
اليورو.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني
أليكسيس تسيرباس الربملان
األوروبي ،إىل «االنضمام ملا
يسمى رباعي املؤسسات الدائنة
يف اإلشراف على برنامج اإلنقاذ
املقدم من االحتاد األوروبي
وصندوق النقد الدولي».
وكتب يف رسالة إىل رئيس
مارتن
األوروبي
الربملان
شولتس« ،أرى من الضروري
سياسيًا أن تكون املؤسسة
ذات
الوحيدة
األوروبية
املباشر
الشعيب
التفويض
هي الضامن النهائي للمساءلة
الدميوقراطية ،ولتوافق السياسة
االقتصادية يف أوروبا».
وأفاد مكتب تسيرباس بأن
«شولتس جتاوب يف شكل
إجيابي مع اخلطاب يف اتصال
هاتفي» بني االثنني .ولفت إىل
أن «طلب تسيرباس سيعرض
على جلان الربملان األوروبي بعد
اجتماعه جمددًا».
وبالتزامن مع حصول أثينا على
اجلزء األول من حزمة املساعدات،
دعا وزير بارز يف احلكومة إىل
إجراء انتخابات مبكرة بعد انقسام
داخل احلزب احلاكم «سرييزا».
وكانت سرت ترجيحات أمس بأن
حيدد تسيرباس موعد إجراء هذه
االنتخابات ،وكانت قناة «أي
آر تي» التلفزيونية احلكومية
توقعت هذا اإلعالن أمس
االولُ .
عد االنتخابات املبكرة
وت ّ
خطوة إلمخاد مترد داخل «حزب
سرييزا اليساري» بعد املوافقة
على حزمة إنقاذ مالي جديدة.
وأشارت القناة احلكومية إىل أن
اجتاهًا داخل احلزب ينادي بإجراء
االنتخابات يف  13أيلول أو 20
منه ،فيما يفضل آخرون موعدًا
يف تشرين األول.
وكان وزراء املال يف منطقة
اليورو وافقوا على منح شرحية
أوىل من املساعدات بقيمة 26
بليون يورو من مبلغ املساعدة

اإلمجالي .ويشمل املبلغ 10
باليني «ستودع يف حساب يهدف
إىل تعويم املصارف اليونانية،
اليت تدهورت أوضاعها بشدة بعد
فرض ضوابط على رأس املال
يف حزيران» ،حبسب بيان آللية
االستقرار األوروبية ،مشرية إىل
ّ
«تسلمت فورًا» 13
أن اليونان
بليون يورو ،تستخدمها أثينا
لتسديد ديونها املتبقية ،منها ما
يفوق  1.5بليون يورو مستحقة
لصندوق النقد الدولي يف أيلول
املقبل على أربع دفعات.
ويسدد مبلغ  3باليني يورو
ُ
املتبقية من أصل الـ 26مليارًا،
«قبل نهاية تشرين الثاني
املقبل» وفقًا آللية االستقرار
األوروبية ،وستكون مرهونة
مبدى تطبيق اإلصالحات اليت
تعهدت بها أثينا لدائنيها
البنك
األوروبي،
(االحتاد
املركزي األوروبي ،صندوق
النقد الدولي ،آلية االستقرار
األوروبية) يف مقابل املساعدة
املالية.
وأبدى املدير العام آللية
االستقرار األوروبية كالوس
ريغلنغ ،ارتياحه إذ «بعد
مفاوضات كثيفة مع احلكومة
اليونانية وموافقة األعضاء،
ستكون كل الشروط مستوفاة
للدفع يف الوقت احملدد».
واعترب مسؤول يوناني أن
الدفعة األوىل بقيمة  13بليون
يورو اليت تلقتها أثينا أمس
باألخطار»،
«حمفوفة
االول
ألنها دفعت على الفور للبنك
املركزي األوروبي .لكن ال تزال
متلك ما ً
ال كافيًا لدفع  1.5بليون
يورو املستحقة لصندوق النقد
الدولي الشهر املقبل.
وشدد وزير الطاقة بانوس
سكورلتيس املستشار املقرب
من تسيرباس ،على ضرورة
«التعامل مع االنقسام داخل
احلزب احلاكم» .وأعلن يف
مقابلة مع القناة التلفزيونية
ضرورة أن «تتضح الصورة
يف املشهد السياسي» ،مؤكدًا
احلاجة إىل «معرفة ما إذا كانت
احلكومة تتمتع بغالبية أم ال».
وحتدث رئيس الوزراء عن الدعوة
إىل اجتماع للحزب احلاكم حلل
اخلالفات مع معارضي برنامج
اإلنقاذ ،لكن سكورليتس لفت
إىل «ضرورة أن يتحرك خبطوات
أسرع» .ورأى أن «االنتخابات
أو ً
ال ثم اجتماع احلزب».

دخلت اهليئة العليا لالنتخابات
على خط األزمة السياسية
يف تركيا ،إذ أعلنت أمس
استعدادها لتنظيم انتخابات
مبكرة يف  25تشرين األول
أو األول من تشرين الثاني
املقبلني.
سيتخذ
القرار يف هذا الشأن
ُ
استنادًا إىل اتفاق يتوصل إليه
الربملان والرئيس رجب طيب
أردوغان ،الذي أنهى حماوالت
تشكيل حكومة ائتالفية ،وقرر
املضي يف تشكيل حكومة
انتقالية تشرف على تنظيم
االنتخابات وتستعد هلا.
الشعب
«حزب
واستنكر
اجلمهوري» املعارض إعالن جلنة
االنتخابات ،إذ اعتربه «تسرعًا
غري مفهوم وتدخ ًال يف الساحة
السياسية يؤكد خضوع اللجنة
أردوغان،
الرئيس
هليمنة
خصوصًا أن املهلة الدستورية
ِ
تنته بعد».
لتشكيل احلكومة مل
وكانت أوساط مقربة من الرئيس
الرتكي أشارت إىل أنه يرغب يف
حسم مسألة االنتخابات وتشكيل
حكومة جديدة ،قبل قمة الدول
الصناعية العشرين يف إسطنبول
يف  25تشرين الثاني .وأضافت
أنه يأمل بـ «عودة املياه إىل
جماريها آنذاك» ،يف إشارة إىل
استعادة «العدالة والتنمية»
احلكم منفردًا.
رجح أن يستدعي أردوغان
وي ّ
ُ
رئيس الوزراء أمحد داود أوغلو،
عشية انتهاء املهلة الدستورية
لتشكيل حكومة ،يف  23الشهر
اجلاري ،ويكلفه تشكيل حكومة
انتقالية تشارك فيها األحزاب
األربعة املمثلة يف الربملان.
وأعلن داود أوغلو أنه «مستعد
للحديث يف أي وقت» ،من أجل
تشكيل حكومة.
حزبي «الشعب اجلمهوري»
لكن َ
و»احلركة القومية» املعارضني
أعلنا رفضهما املشاركة يف هذه
احلكومة ،بذريعة أن أردوغان
حرم املعارضة فرصة تشكيل
حكومة .أما «حزب الشعوب
الدميوقراطية» الكردي فأبدى
لكن
للمشاركة،
استعدادًا
رئيسه صالح الدين دمريطاش
اشرتط أن خيتار هو ،ال داود
أوغلو ،أمساء النواب الثالثة من
حزبه الذين سيدخلون احلكومة.
تضم احلكومة 11
ويفرتض أن
ّ
ُ
وزيرًا من «العدالة والتنمية»
ومثانية من «حزب الشعب
اجلمهوري» وثالثة من ّ
كل من
«احلركة القومية» و «حزب

الشعوب الدميوقراطية» ،مبا
يتناسب مع عدد مقاعد كل حزب
يف الربملان .وسيتوىل وزارات
الداخلية واملواصالت والعدل،
بريوقراطيون حمايدون ،لكن
وزراء احلزبني اللذين سريفضان
سيبدلون بشخصيات
املشاركةُ ،
مستقلة.
ومع تعقد األزمة السياسية يف
أنقرة ،واصلت اللرية الرتكية
تراجعها ،اذ بلغت أدنى مستوى
يف مقابل الدوالر ،فيما أثار
وزير الطاقة الرتكي تانر يلديز
سخرية على مواقع التواصل
االجتماعي ،بعدما أعلن توقه إىل
«الشهادة».
وأفادت وكالة «األناضول»
الرمسية لألنباء بأن جملس األمن
القومي الرتكي سيعقد جلسة
يف  2أيلول املقبل ،ملناقشة
تواجهها
اليت
التهديدات
البالد ،بعدما أعلنت «حربًا على
اإلرهاب» تطاول متمردي «حزب
العمال الكردستاني» يف تركيا
ومشال العراق ،وبدرجة أقل
تنظيم «داعش» يف سورية.
لكن رئيس حزب «احلركة
القومية» دولت باهشلي ،دعا
إىل جلسة استثنائية جمللس
األمن القومي ،وفرض قانون
الطوارئ يف جنوب شرقي تركيا
الذي تقطنه غالبية كردية،
وتأجيل االنتخابات ،حمذرًا من
احتمال «مواجهة حرب أهلية
دامية حمتمة» .وأضاف« :تركيا
تنزلق من بني أيدينا».
شن «جبهة
وبعد ساعات على
ّ
حزب التحرير الشعيب الثوري»
املاركسية هجومًا على قصر
«دوملا باهجة» يف إسطنبول،
اعتقلت شرطة مكافحة الشغب
الرتكية حواىل  40شخصًا ُيشتبه
يف انتمائهم إىل اجلبهة ،يف
إسطنبول ومرسني.
إىل ذلك ،أعلنت جمموعة «ستار»
اإلعالمية املوالية للحكومة ،أن
رئيسها مراد ساجنار جنا من
هجوم ّ
شنه مسلحان ملثمان يف
إسطنبول.
تطرق رئيس
يف غضون ذلك،
ّ
جملس تشخيص مصلحة النظام
يف إيران هامشي رفسنجاني إىل
تعرضت هلا شاحنات
هجمات
ّ
إيرانية يف تركيا ،إذ أبلغ
السفري الرتكي يف طهران رضا
هاكان تكني ،أن «هناك أيادي
املس بالعالقات
تسعى إىل
ّ
بني البلدين» .ومل يستبعد أن
«يكون داعش أقام أوكارًا يف
تركيا».

استقبل الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي امس االول،
اإلبراهيم
يوسف
الدكتور
املستشار االقتصادي بالديوان
األمريي الكوييت ،حبضور سفري
الكويت بالقاهرة.
وقال السفري عالء يوسف،
املتحدث الرمسي باسم الرئاسة
املصرية ،إن اإلبراهيم نقل اىل
السيسي خالص تعازي أمري
الكويت الشيخ صباح األمحد
اجلابر الصباح يف وفاة والدته.
وطلب الرئيس املصري نقل
حتياته وتقديره إىل أمري الكويت،
مشيدا باللفتة اإلنسانية الكرمية
ً
اليت يتميز بها ،واليت تربهن
على أن العالقات بني البلدين
والشعبني الشقيقني تزداد
ً
ً
يوما تلو اآلخر.
عمقا
ورسوخا ً
وأضاف السيسي :أن الشعب
املصري لن ينسى ألمري الكويت
والداعمة
املساندة
مواقفه
إلرادته وخياراته احلرة ،ووقوف
دائما إىل
دولة الكويت وشعبها
ً
معربا عن متنياته
جوار مصر،
ً
لدولة الكويت ،قيادة وشعًبا،
بكل اخلري واالزدهار ودوام
األمن واالستقرار.
وأشاد املستشار االقتصادي
مبشروع قناة السويس اجلديدة
وقدرة املصريني على إجنازه
خالل عام واحد فقط ،معت ًربا ذلك
نقطة انطالق جديدة لالقتصاد
املصري تضاف إىل العديد
من املشروعات االقتصادية
اليت تسعى احلكومة املصرية
لتدشينها.
كما أعرب اإلبراهيم ،عن تطلع
واالستثمار
للعمل
الكويت
يف مشروع التنمية مبنطقة
مشريا إىل ما
قناة السويس،
ً
سيوفره هذا املشروع من فرص
استثمارية واعدة تساهم يف
توفري فرص العمل وتشغيل
الشباب.
وأعرب الرئيس السيسي ،عن
ترحيبه باالستثمارات العربية
يف مشروع التنمية مبنطقة قناة
مؤكدا أن هذا الرتحيب
السويس،
ً
ً
أيضا وأن مصر
رمسي وشعيب
تتطلع ملشاركة أشقائها العرب

من بينهم دولة الكويت يف
مشروع التنمية مبنطقة القناة مبا
يساهم يف إعطاء دفعة للعمل
العربي املشرتك على املستوى
االقتصادي ،السيما يف ضوء
ما اختذته مصر من إجراءات
وما أصدرته من تشريعات
لتوفري مناخ جاذب لالستثمارات
وتذليل كافة العقبات أمام
املستثمرينوعلى صعيد مكافحة
املستشار
أشاد
اإلرهاب،
االقتصادي ،باخلطوات الفاعلة
مثنيا على
اليت تتخذها مصر،
ً
املنظور الشامل الذي تتبعه
مصر يف مكافحة تلك اآلفة
معربا عن متنياته بأن
اخلطرية،
ً
تكلل اجلهود املصرية املبذولة
يف هذا الصدد بالنجاح ،مبا
يصب يف صاحل تعزيز العمل
والتعاون العربي املشرتك،
ومشددا على أهمية تعزيز الدفاع
ً
العربي املشرتك وتضافر اجلهود
العربية ملكافحة اإلرهاب.
وأكد السيسي ،أن مقرتح القوة
العربية املشرتكة يستهدف
إنشاء قوة عربية للدفاع وليس
منوها بأن هذه القوة
لالعتداء،
ً
ليست موجهة ضد أي طرف،
وإمنا تهدف إىل ضمان أمن
واستقرار الشعوب العربية،
واحلفاظ على وحدة أراضي
الدول العربية ومقدراتها.
هذا ويقوم الرئيس السيسي
بزيارة رمسية إىل روسيا،
خالل الفرتة من  25إىل 27
آب اجلاري .وقال السفري
عالء يوسف ،املتحدث الرمسي
باِسم رئاسة اجلمهورية ،يف
بيان رمسي ،إن زيارة الرئيس
املصري إىل روسيا ولقاءه مع
الرئيس الروسي بوتني تأتي
يف إطار العالقات املتميزة اليت
جتمع بني البلدين ،وتعكس
لتعزيز
املشرتكة
اإلرادة
العالقات االسرتاتيجية بني
البلدين واالرتقاء بها إىل آفاق
متيزا.
أرحب ومستوى أكثر
ً
ويف سياق متصل ،يقوم
الرئيس السيسي جبولة آسيوية
تشمل ك ًال من سنغافورة والصني
وإندونيسيا مطلع ايلول املقبل.

مواجهات بني قوات االحتالل والفلسطينيني يف
مدينة نابلس

اندلعت مواجهات عنيفة بني
عشرات الشبان الفلسطينيني
وبني قوات االحتالل اإلسرائيلي
قرب مقام يوسف شرق مدينة
نابلس مشال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر فلسطينية
أن رتال من اآلليات العسكرية
املنطقة
اقتحم
اإلسرائيلية
امس قبل وصول اعداد من
املستوطنني للصالة يف مقام
يوسف .وأشارت إىل أن قوات
االحتالل أغلقت عدة شوارع
يف حميط بلدتي عسكر وبالطة
البلد وخميم بالطة لتأمني دخول
احلافالت اليت تقل املستوطنني
اىل املنطقة.
ورشق الشبان االليات العسكرية
باحلجارة ،فيما أطلقت قوات
االحتالل قنابل الغاز صوبهم،

ما ادى اىل اصابة عدد
منهم باالختناق .يف السياق
ذاته،هدمت قوات االحتالل
صباح امس االلو مساكن
ومنشآت زراعية يف مدينة
طوباس مشال الضفة الغربية.
وقال شهود عيان ،ان جرافات
اسرائيلية وصلت اىل اطراف
املدينة برفقة قوة عسكرية
اسرائيلية قبل ان تباشر اهلدم
يف منطقة عينون الواقعة على
األطراف الشرقية لطوباس.
االحتالل
قوات
وهدمت
اإلسرائيلي صباح امس االول،
زراعية،
ومنشآت
مساكن
باإلضافة إىل روضة لألطفال
يف مدينة طوباس ومنطقة
األغوار مشال الضفة الغربية
احملتلة.
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AUBURN COMMUNITY TOGETHER ON FIRE SAFETY

Member for Auburn Luke
Foley today convened a local information session to
raise awareness in the area
of the need for greater fire
safety at home.
Mr Foley was joined by
members of the local Afghan, Tamil, Burmese and
Ethiopian communities to
hear firsthand from Fire and
Rescue NSW about greater
fire safety precautions during winter.
Mr Foley and local community organisation Auburn
Diversity Services called
the meeting in the wake
of a number of incidents
in Western Sydney where
residents have brought
outdoor heating or cooking
appliances into the home,
often with tragic consequences.

can mean quite literally the
difference between life and
death.”
“I would encourage everyone to spread the message
about fire safety to friends
and family as there is too
much at risk.”
Quotes attributable to Auburn Diversity Services
CEO Tia Roko
“Today was about getting
the message out to the community that fire safety is of
paramount importance.”
“We want to ensure that
when people leave today
they go out into their communities and talk about
what they can do to ensure
that they stay safe and
warm this winter and next.”

MEDIA CONTACT: DONNA
DAVIS (AUBURN ELECSafety tips included:
TORAL OFFICE) 9644
- Keeping an eye on cook- 6972
ing on stove tops;
- Not bringing outdoor heat- AUBURN COMMUNITY TOing or cooking appliances GETHER ON FIRE SAFETY
into the home;
Member for Auburn Luke
- Keep clothing and other Foley today convened a loflammable materials at least cal information session to
a metre from heaters; and raise awareness in the area
- Ensure the regular re- of the need for greater fire
placement of batteries in safety at home.
smoke alarms.
Mr Foley was joined by
Auburn Diversity Services members of the local Afis a non-profit organisation ghan, Tamil, Burmese and
established to promote the Ethiopian communities to
principles of multicultural- hear firsthand from Fire and
ism, access, equity and so- Rescue NSW about greater
cial justice.
fire safety precautions during winter.
Quotes attributable to Mem- Mr Foley and local commuber for Auburn Luke Foley nity organisation Auburn
“It is crucial that everyone Diversity Services called
in our local community has the meeting in the wake
access to the right informa- of a number of incidents
tion and services to stay in Western Sydney where
safe this winter.”
residents have brought
“Having a working smoke outdoor heating or cooking
alarm in the home or know- appliances into the home,
ing whether a heater is for often with tragic conseinside or outside the home quences.

اسرتاليات

 ينطوي األمر على أكثر مما تظن-زواج املثليني

Safety tips included:
- Keeping an eye on cooking on stove tops;
- Not bringing outdoor heating or cooking appliances
into the home;
- Keep clothing and other
flammable materials at least
a metre from heaters; and
- Ensure the regular replacement of batteries in
smoke alarms.
Auburn Diversity Services
is a non-profit organisation
established to promote the
principles of multiculturalism, access, equity and social justice.
Quotes attributable to Member for Auburn Luke Foley
“It is crucial that everyone
in our local community has
access to the right information and services to stay
safe this winter.”
“Having a working smoke
alarm in the home or knowing whether a heater is for
inside or outside the home
can mean quite literally the
difference between life and
death.”
“I would encourage everyone to spread the message
about fire safety to friends
and family as there is too
much at risk.”
Quotes attributable to Auburn Diversity Services
CEO Tia Roko
“Today was about getting
the message out to the community that fire safety is of
paramount importance.”
“We want to ensure that
when people leave today
they go out into their communities and talk about
what they can do to ensure
that they stay safe and
warm this winter and next.”
MEDIA CONTACT: DONNA
DAVIS (AUBURN ELECTORAL OFFICE) 9644
6972
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 ولكن مهامجة مؤسسة،اجلنسية
 اليت- الزواج بني رجل وامرأة
هي يف كل ثقافة على وجه
الوسيلة الطبيعية
األرض
 ينتزع يف- إلنشاء وحدة العائلة
الصميم حق الطفل يف أن يكون
.»له أم وأب
أن
إىل
التنويه
املهم
من
ّ
ّ
التحدث بهذا املوضوع ليس
ّ
 إنه تساؤل.ضد مثليي اجلنس
ّ حمايد متامًا
 وهو ما.متت إثارته
»إذا كان تغيري تعريف «الزواج
ستكون له عواقب خطرية ال
يتم تسليط الضوء عليها اآلن
 وهناك خماوف.بشكل صحيح
حول التأثري األكرب هلذا الزواج
على جماالت أخرى من احلياة مل
ٍ
. كاف
تناقش بشكل

يتم إطالع
وتساءلت ملاذا مل
ّ
الشعب األسرتالي على التجربة
ّ خارج أسرتاليا حيث
مت إجبار
األطفال يف صفوف الروضة
ّ
طبيعة العالقات
تعلم
على
املثلية من دون ِعلم والديهم
أو عن التأثري على األطفال
الذين نشأوا يف منزل مثلي
 أين هو النقاش عن.اجلنس
يف املدارس
تغيري املناهج
االبتدائية لتعزيز أمناط احلياة
البديلة أو عن أصحاب األعمال
ّ واألفراد الذين
متت مقاضاتهم
للتعبري عن معارضتهم األخالقية
أو الدينية لزواج املثليني؟
تدمر
« اهلندسة اإلجتماعية
ّ
 ينبغي قبول.اجملتمع العامل
الناس بغض النظرعن ميوهلم

حُيَّرم على األسرتاليني العاديني
النقاش العقالني حول تأثري إجازة
زواج املثليني وذلك بسبب
خوف ذوي اآلراء املعارضة من
»نعتهم بـ «اخلوف من املثليني
»أو بأنهم «ميينيون متطرفون
تعرضهم شخصيًا أو
واحتمال
ّ
.تعرض أعماهلم لالعتداءات
ّ
«حيق للوبي املثليني القوي
التعبري عن وجهة نظرهم يف
ّ  ولكن،ظل نظام دميقراطي
حيق
أيضًا لألسرتاليني العاديني
مساع اآلراء املعارضة والتعبري
»،عن رأيهم من دون خوف
ً
وفقا ألقوال احملامية السابقة
، Sophie York يف سالح البحرية
Marriage املتحدثة بإسم حتالف
ّ
ّ
.تشكل حديثًا
 اليتAlliance
Marriage Alliance «ويرى حتالف
مثليي
أن السماح لشريكني
ّ
َ
اجلنس بالزواج يف ظل قانون
معدل سيكون له عواقب
زواج
ّ
كبرية مل ينتبه هلا أو يفهمها
.معظم األسرتاليني
 «حيظى:وقالت السيدة يورك
حتالف الزواج املعروف ب
بدعم
Marriage Alliance
العديد من الشركات واملنظمات
اإلجتماعية واألشخاص العاديني
القلقني من بقاء شخصيات
رمسية هامة ووسائل اإلعالم
أو
القضية
عن
صامتني
داعمني ملوقف يعترب خاطئ ‘غري
ًمتييزي’ ا
بدل من تشجيع النقاش
.»املفتوح
أن
York وقالت السيدة
اجلدل الدائر حول املساواة بني
قد
املثليني وغري املثليني
 بينما.هيمن على حقوق الطفل
ترتاجع أولوية القضايا األكثر
أهمية ملثل هكذا قرار كالعواقب
احملتملة وحقوق األجيال القادمة
والثقافة اجلنسية واحلرية الدينية
التجارية
واألعمال
واألخالق
واآلثار
واألنظمة املهنية
القانونية النامجة عن السماح
.بزواج املثليني
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ست سيارات اطفاء وست سيارات شرطة ووحدة املواد اخلطرة النقابات تؤكد التحرك ملطالبة رئيس املفوضية
حتقق يف مظروف ارسل لنائب االحرار غريغ الوندي
امللكية دايسون هايدن باالستقالة من منصبه
مت استدعاء ست سيارات
شرطة ،ست سيارات إطفاء
ووحدة املواد اخلطرة إىل مكتب
النائب االحراري كريغ الوندي
 Laundyبعد أن تلقى مظروفا
حمشوا باملواد الالمعة والرباقة
( )glitterمن من قبل نشطاء محلة
زواج مثليي اجلنس.
وقد حضرت وحدة الطوارئ
اىل مكتب نائب مقعد ريد Reid
يف سيدني بعد ان وجد موظفو
املكتب حزمة من املظاريف اليت
حتتوي على مواد مشبوهة.
وكانت منظمة  GetUpالناشطة قد
ارسلت املظاريف لنواب احلكومة
الذين تصدوا للتصويت احلر
(التصويت حسب قناعة النائب
دون التقيد بقرار احلزب) على
م زواج املثليني مطلقة على
هذا احلراك اسم االحتجاج الرباق
(.)glitter protest
يف اشارة غاضبة على صفحته
يف الفيسبوك ،نشر السيد
 Laundyصور سيارات االطفاء
والشرطة اليت كانت متوقفة
خارج مكتبه.
وتستخدم املواد الالمعة منذ عقود
يف تزيني املالبس ومشاريع
املدارس واملسريات واملاكياج
وذلك منذ التسعينات .وGlitter
هو أيضا اسم لفيلم ابصر النور
عام  2001من بطولة املغنية
ماريا كاري.
وقد استخدمت  Glitterكأداة
يف العمل غري العنفي لالحتجاج

سيارت االطفاء والشرطة امام املكتب

بعض املظاريف واملواد الرباقة

املعروف باسم .glitter-bombing
ومن غري الواضح ما إذا كانت
هذه هي املرة األوىل اليت
تتسبب فيها املواد الرباقة
باستدعاء خدمات الطوارئ.
وقال النائب الوندي ان
املظروف «مل يكن مفتوحا ولكن
كان من الواضح احتواؤه على
مادة تشبه املسحوق .وقد
تعاملت الشرطة مع هذه املسألة
وفقا لذلك».
وفيما اشاد السيد الوندي

بأعمال خدمات الطوارئ ،انتقد
منظمة  GetUpالهلائها (الطوارئ)
عن مهامها يف حاالت الطوارئ
الفعلية.
وكتب السيد  Laundyعلى
صفحته يف الفيسبوك «كانت
استجابة الطوارئ عندما وجد
موظفو مكتيب حزمة مريبة يف
صندوق الربيد هائلة».
وقال «لقد كان هذا الكشف
حيلة غبية من قبل منظمة
.GetUp

أكدت نقابات املهن االسرتالية
 ACTUأنها سوف تدعو دايسون
هايدن للتنحي من رئاسة
املفوضية امللكية اليت حتقق
يف مزاعم فساد يف النقابات،
بعد ان كشفت وسائل اعالم
فريفاكس ان قاضي احملكمة
العليا السابق وافق على القاء
خطاب يف حفل مجع تربعات
حلزب االحرار.
وتقول النقابات انه نظرا لفشل
طوني ابوت يف التحرك فانها
اآلن بصدد اختاذ مزيد من
اإلجراءات.
وقد اجربت النقابات ،اليت
انتقدت املفوضية امللكية السيد
هايدن ،يوم االثنني ،على كشف
مجيع مراسالته املتعلقة باحلدث
يف املناسبة.
ويوم االربعاء ،قال سكرتري
النقابات دايف أوليفر أن
التحرك سيذهب أبعد من ذلك.
وقال أوليفر يف بيان له
«اننا نتحرك نيابة عن عدد من
النقابات التابعة لنا ،وابلغت
النقابات اليوم (امس االول
اخلميس) املفوضية امللكية
انها عازمة على املضي قدما
املفوض بتنحية
يف مطالبة
نفسه».
وقال أوليفر ان النقابات قررت
املضي يف مسار عملها بعد
انتظار رئيس الوزراء طوني
ابوت الغالق التحقيق.
واوضح قائال «نظرا لفشل

سكرتري النقابات اوليفر دايف

رئيس املفوضية دايسون هايدن
طوني ابوت يف التصرف فان
على االحتاد التحرك اآلن واختاذ
مزيد من اإلجراءات».
ويقاوم السيد هايدن دعوات

اليت
املستمرة
االستقالة
تقوم بها يف الغالب النقابات
وذراعها السياسي حزب العمل
الفيدرالي.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846
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X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

حزب اهلل؛ زمن «فقه التحرير»
ناهض حرت
املقاومة
حركات
بني
وحركات التحرر الوطين،
فالتحرر
نوعي؛
فارق
الوطين يشتمل على مفهوم
املقاومة ،ولكنه يتجاوزه
إىل مفاهيم االستقاللية
والتنمية الوطنية املعادية
الكمربادورية
لليربالية
والدميوقراطية االجتماعية
االنسانية
والنزعة
التقدمية املعادية للرجعية
والتعصب ونبذ اآلخر.
أن
بالضرورة
وليس
تشتمل حركات املقاومة
على كل هذه املفاهيم،
ضد
بالقتال
مكتفية
احملتلني؛ ولدينا ،يف
بالدنا ،مثاالن حديثان:
املقاومة العراقية اليت
قارعت االحتالل األمريكي حتى طردته عسكريًا،
تتنب االستقاللية وال التنمية وغرقت
ولكنها مل
ّ
يف الرجعية والفساد ،وحتى العجز عن إعادة بناء
الدولة.
املثال اآلخر :حركة محاس اليت قاتلت االحتالل
اإلسرائيلي ،ولكنها افتقرت إىل أبسط مفاهيم
وسياسات التحرر الوطين.
يف أمريكا الالتينية بيئة ثقافية شبيهة بالبيئة
العربية ،من حيث احلضور اجلماهريي القوي للدين.
ولطاملا جرى استخدام الكنيسة ،يف القارة املظلومة،
ضد شعوبها ،حتى اجرتح آباء مناضلون ،ما ُعرف
بـ «الهوت التحرير» .وهو ،بإجياز ،إعادة تفسري
للمسيحية بقيم التحرر القومي ــــ االجتماعي.
يف بالدنا ،مل حتدث مثل تلك التجربة؛ بالعكس،
كانت احلركات اإلسالمية ،دائمًا ،رجعية؛ حركة
اإلخوان املسلمني ولدت يف أحضان االحتالل
الربيطاني ملصر ،وبعطف القصر امللكي .وهي
عادت السياسات التحررية واالجراءات التقدمية
الناصرية .كذلك فعلت إزاء ثورة البعث الفالحية
يف سوريا .ومن لدن اإلخوان املسلمني ،خرج الفكر
سيد قطب ،األب
التكفريي اإلرهابي على أيدي
ّ
الروحي لكل احلركات اإلرهابية الالحقة .ولعب
اإلخوان املسلمون ،كما هو معروف ،دورًا أساسيًا
يف إنشاء القاعدة يف أفغانستان .وإىل ذلك ،اتسم
االسالم السياسي العربي بثالث ميزات ،أوالهما،
التطابق مع االقتصاد اللليربالي الكمربادوري التابع
للرأمسالية العاملية ،وثانيتهما ،العداء العميق
للقومية ،سواء العربية أو السوراقية املشرقية،
وثالثتها العداء للشيوعية مما جعل االسالم
السياسي أداة لالمربيالية طوال احلرب الباردة.
حزب اهلل حالة فريدة يف االسالم السياسي
العربي؛ فقد ولد احلزب يف أتون مواجهة االحتالل
اإلسرائيلي ،ومرتبطًا بثورة قومية شعبية جبارة هي
الثورة اإليرانية ،ومبركز التحرر العربي يف سوريا.
ومع ذلك ،اندرج احلزب ،ومن ثم ّ
ختلص ،وأظنه
سيتخلص من كل خطايا االسالم السياسي.
نشأ احلزب ،يف البداية ،حركة مقاومة ال عالقة هلا
بأي بعد قومي حترري .قارع إسرائيل ،ولكنه كان
معاديا للشيوعية ،واصطدم مع احلزب الشيوعي
اللبناني .وقد احنكمت نظرته للغرب بالنظرة
االخوانية اليت ترى الغرب واحدا معاديا لإلسالم ،ذا
طبيعة جوهرية موحدة ال قوميات وجمتمعات تتصارع
عامليا .ولذلك ،وقف احلزب مع احلركة االنفصالية
البوسنية الرجعية املدعومة من الواليات املتحدة ضد
صربيا القومية املعادية للغرب االمربيالي وصديقة
العرب.
قفز حزب اهلل فوق هذه املرحلة البدائية ،وخصوصا
بسبب تعمق عالقاته مع دمشق ،يف التسعينيات.
ّ
ركز على املقاومة ،ولكنه دخل مع كتلة رفيق احلريري
يف حالة زواج مصلحة أو مساكنة ،اكتفى فيها
احلزب باملقاومة وبناء مؤسساته االجتماعية واإلدارية
واإلعالمية ،بينما ترك لبنان للنهب النيوليربالي
الكمربادوري على أيدي احلريرية املتحالفة مع اجلناح

األكثر فسادا يف النظام السوري .رمبا كان هلذا
التساكن ،الذي ألغى السياسة والثقافة يف لبنان،
ما يربره من ضرورة الرتكيز على حترير األرض.
وقد انتهت هذه املرحلة ،موضوعيا ،يف العام 2000
حني اضطر العدو اإلسرائيلي إىل االنسحاب من
معظم جنوب لبنان.
عندها سعى احلزب إىل تسويغ وجوده وسالحه،
إجيابيا ،بتقديم نفسه كقوة دفاعية حتافظ على
استقالل وكرامة لبنان .وجنح يف الربهنة على
دوره اجلديد هذا يف ما حققه من نصر حاسم على
العدوان االسرائيلي على األراضي اللبنانية يف العام
 .2006وحنن حنتفل اليوم بذكرى ذلك االنتصار،
لكن مع وعينا الكامل ،أن معناه قد انتهى باملعنى
االسرتاتيجي .حزب اهلل حاز على اعرتاف به كقوة
ردع لبنانية ،وانتهى األمر.
القفزة الثالثة يف حياة حزب اهلل ،متثلت مبشاركته
يف الدفاع عن اجلمهورية العربية السورية يف مواجهة
احلرب االمربيالية الرجعية العثمانية .بالنسبة للحزب،
كمقاومة وقوة دفاع ،ال مناص من تلك املشاركة،
ألسباب جيوسياسية أمنية؛ فهزمية سوريا ،كانت
ستؤدي إىل ضرب حزب اهلل من اخللف .وما
كان احلزب لينتظر اهلجوم على معاقله من قبل
اإلرهابيني ،بل كانت احلكمة تقتضي مواجهتهم يف
سوريا نفسها.
لكن اندغام حزب اهلل يف احلرب السورية ،وضعه،
تارخييا ،يف مرحلة جديدة؛ فهو يقاتل قوات إرهابية
ذات صبغة اسالمية ،ويدافع عن نظام قومي ــــ
علماني .وهو يقف ،يف هذه احلرب ،يف خندق
متعدد الثقافات واألديان ،من إيران إىل روسيا
إىل الصني .وبينما واجه حزب اهلل ،جراء تدخله يف
سوريا ،عداء اإلسالميني ،فإنه وجد يف التقدميني
والعلمانيني والقوميني واليساريني ،حلفاء أصالء؛
كما وجد يف املسيحيني ،مثال ،قاعدة اجتماعية ال
تقل والء عن القاعدة الشيعية.
كل ذلك من شأنه حتطيم األصنام ،ووضع احلزب
على سكة املراجعة الفكرية اليت طال انتظارها،
وسيؤثر جتاهلها على مستقبل احلزب ومتاسكه
وفعاليته وحتالفاته.
غري مطلوب من حزب اهلل ،التخلي عن املرجعية
الدينية ،وإمنا إعادة تفسريها وتنظريها يف سياق
فقه التحرير ،ووفقا لثالثة خطوط هي :أوال ،تبين
الفكرة القومية ،املشرقية والعربية؛ ثانيا ،معاداة
الرأمسالية وتبين مشروع التنمية الوطنية الشعبية
والدميوقراطية االجتماعية؛ ثالثا ،تبين مشروع
الدولة املدنية العلمانية.
يف الرتاث الديين للحزب ،أصول لكل ذلك؛
فآل البيت هم أشرف العرب ،وموئل التشيع يف
اهلالل اخلصيب ،واحلسني فدائي من أجل العدالة
االجتماعية أوال ،ويف منطق اإلمام علي ،علمانية
اسالمية انسانية ،حيددها قوله :الناس اثنان:
ٌ
أخ لك يف الدين ،أونظري لك يف اخللق .وميكننا
أن نضيف :نظري لك يف القومية ويف الطبقة
االجتماعية.

نصراهلل يدعو إىل جبه خطر التقسيم :لن نسمح بكسر عون

أعلن األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل
أنه «ال ميكن كسر العماد ميشال عون أو عزله»،
مشريًا إىل إمكانية مشاركة حزب اهلل يف التحركات
الشعبيةّ .
وأكد ،يف كلمة له يف الذكرى التاسعة
النتصار متوز ،أن اجليش السوري وحزب اهلل
يقاتالن ملنع تقسيم سوريا ،وأن أمريكا تستغل
داعش لتجزئة سوريا والعراق ،داعيًا إىل جبه
خطر التقسيم.
من وادي احلجري ،الذي حسمت املقاومة على
أرضه انتصارها يف حرب ّ
متوز  2006على اجليش
اإلسرائيلي الغازي وحولت دبابات املريكافا
إىل أشالء ،أطل األمني العام حلزب اهلل السيد
حسن نصراهلل ،متحديًا العدو يف الذكرى التاسعة
للحرب ،مطلقًا سلسلة مواقف بالغة األهمية
عن الصراع مع إسرائيل واستغالل األمريكيني
لـ»داعش» لتقسيم سوريا والعراق ،داعيًا إىل
مواجهة «تقسيم املقسم» والفدرالية ،ومؤكدًا
الوقوف الكامل إىل جانب العماد ميشال عون
يف مطالبه.
وشكر نصراهلل ،يف ذكرى االنتصار« ،من قاوم
وهجر ،وكل الشرفاء
وآزر واستشهد وجرح
ّ
الذين ال يزالون يواصلون طريق العطاء يف وجه
الصهيونية وكل فكر تكفريي» ،مستبد ً
ال الكالم
عن األمهات وعوائل الشهداء بـ»تقبيل أيديهم»،
وأيدي املقاومني .غري أن نصراهلل دعا إىل «تثبيت
يوم  25أيار عيدًا للمقاومة» ،وتثبيت يوم «14
آب يومًا للنصر اإلهلي ...ألنه اليوم الذي عاد
فيه أهلنا األوفياء إىل قراهم ومدنهم يف اجلنوب
والبقاع والضاحية عند الساعات األوىل لوقف
العمليات العسكرية».
وعرض نصراهلل لتاريخ وادي احلجري ،مشريًا إىل
«املؤمتر الذي عقده اإلمام اخلطيب عبد احلسني
شرف الدين» الذي ُنقل نهجه ونهج العلماء إىل
«اإلمام املغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه،
واجملاهدين يف امليادين» ،وقال« :لقد تعلمنا
املواجهة بكل أنواع األسلحة من بندقية الصيد،
وصو ً
ال إىل صواريخ الكورنيت ،سواء كان
احتال ً
ال فرنسيًا أو إسرائيليًا ...يف هذا الوادي،
سقط مشروع االحتالل ،وانقلب السحر على
الساحر ،أرادوا علوًا فأذلهّ م اهلل ،وأرادوا نصرًا
فهزمهم».
وأوضح نصراهلل أن «حرب متوز بدلت معادالت
اسرتاتيجية لدى األمريكي والناتو ،ومنها أن
سالح اجلو حيسم املعركة ،لكن هذا األمر انتهى»،
الفتًا إىل «تسليم اإلسرائيلي بانتهاء دور سالح
اجلو».
وأكد أن «احلرب الربية فشلت يف متوز» وقال:
«كل هضبة يف أرضنا ستكون حفرة حمصنة
تدمر دباباتكم وتقتل ضباطكم وجنودكم ،ولن
تكون هناك اسرتاتيجية ناجحة للجيش اإلسرائيلي
بعد اليوم يف لبنان ،وهذا التزام وفعل وعمل
دائم» ،طارحًا «معادلة اسرتاتيجية وادي احلجري
ّ
ومؤكدًا «حنن
مقابل اسرتاتيجية العدو الربية»،
اليوم أقوى عزمية وأعظم عدة وعديدًا».
وحتدث األمني العام حلزب اهلل عن أن «انتصار
ّ
متوز جرى يف ظل انقسام على مستوى السلطة
السياسية ،إذ كان دولة الرئيس نبيه بري يف
الصف األمامي يفاوض كل العامل وحيفظ دماء
الشهداء ،ونستذكر الرئيس العماد إميل حلود.
ولكن إذا كنا منقسمني وانتصرنا ،فكيف لو
توحدت القوى وجتاوزت خالفاتها ضد إسرائيل
واإلرهاب».

القتال ضد التقسيم يف سوريا

وأعلن نصراهلل رفض ما مساه «تقسيم املقسم،
وجتزئة اجملزأ ،وهو ما تفعله أمريكا وإسرائيل
وبعض القوى اإلقليمية ،ويف مقدمها السعودية»،
حمذرًا من «حماوالت إدخال املنطقة وشعوبها
يف حروب وفنت ودمار» .وطالب مجيع القوى
بـ»اختاذ موقف حاسم مبنع تقسيم املنطقة».
وقال« :أمريكا تستخدم داعش من أجل تقسيم
املنطقة ،وهي غري جادة يف قتاله ،وإمنا ترسم
خرائط جديدة ،وتريد توظيفه يف سوريا والعراق
سياسيًا للتخلص من النظام احلالي يف سوريا.
كما أنها تكذب وتنافق ومتارس خديعة بني ما
تقوله وتفعله» ،مضيفًا إن «أمريكا وأصدقاءها
يوظفون اإلرهاب خلدمة مشاريعهم وخرائطهم،
وإن املشروع احلقيقي األمريكي هو تقسيم العراق

«حزب اهلل لن يغض النظر عن الداخل اللبناني ،رغم
مشاغلنا يف الجنوب وسوريا» (أ ف ب)
تدعي محاية
وسوريا والسعودية» ،وإن «إسرائيل ّ
األقليات يف املنطقة وتسعى إىل تشكيل حتالف
ّ
مؤكدًا «مواجهة التقسيم».
أقليات»،
يروج له من اتهامات عن أن
ما
على
نصراهلل
ورد
ّ
ّ
حزب اهلل والرئيس السوري بشار األسد وحلفاءهما
يريدون تقسيم سوريا ،مؤكدًا أن «قتال احلزب
يف سوريا من أجل منع تقسيمها ،واجليش
السوري يقاتل يف حلب ومحاه ودمشق ودرعا
واحلسكة ودير الزور وإدلب منعًا للتقسيم».
وحول اليمن ،جدد إدانة العدوان األمريكي
ـــ السعودي ،مؤكدًا أنه «قد تسقط مدينة
يف اليمن ،ولكن ما دامت هناك إرادة ورغبة
يف العيش بكرامة ورفض لالحتالل ،فال ميكن
للعدوان أن ينتصر».

ال يمكن كسر عون

ويف الوضع الداخلي اللبناني ،دعا نصراهلل إىل
أن «ينتهي التفكري على أساس الطائفة ــــ
القائدة ،إذ ال طائفة ميكنها القيام بهذا الدور،
فهذه العقلية جيب أن خترج من العقول ،وإال
استمررنا يف األزمات» ،مضيفًا إن «اللبنانيني
اليوم متساوون يف اخلوف والغنب ،وال حل إال
بالدولة ألنها الضمانة احلقيقية .ولذا ،ال ميكننا
إال أن نكون دولة شراكة
حقيقية تعطي الثقة
للجميع ،وليس فدرالية
أو أي شكل آخر ،إذ إن
الدولة ال تطعن وال تغدر
وال تستبعد وال تهني أي

دعا إىل أن ينتهي
التفكري على أساس
الطائفة ــــ القائدة ،إذ
ال طائفة يمكنها القيام
بهذا الدور

طرف».
وتابع إن «لبنان يواجه أزمات حقيقية يف ظل غياب
رئيس للجمهورية وحكومة جتتمع وال تقرر» ،داعيًا
إىل «إجياد احللول لكل أزماتنا ،فهناك شرحية
كربى من املسيحيني تشعر بالعزل واالستبعاد
والغنب ،وصو ً
ال إىل حديث البعض عن كسر وعزل
العماد ميشال عون».
وجدد نصراهلل دعوته قوى  14آذار إىل «احلوار مع
عون ،بد ً
ال من االستفزاز» ،رافضًا «كسر أو عزل
ً
أي حليف لنا ،وخصوصا أولئك الذين وقفوا معنا
يف حرب متوز ووضعوا مصريهم مع مصرينا».
وخاطب القوى السياسية يف لبنان ،قائ ًال:
«هذا املوضوع أخالقي وليس سياسيًا فقط جتاه
حلفائنا .ال ميكنكم أن تكسروا العماد ميشال
عون أو تعزلوه ،وهو ممر إلزامي النتخابات
ورد على
الرئاسة ،وحنن ملتزمون هذا املوقف».
ّ
«املراهنني على أن ايران ميكن أن تضغط على
حلفائها يف لبنان ،قائ ًال إن «من يقتنع بذلك
واهم» ،متطرقًا إىل زيارة وزير اخلارجية اإليراني
لبريوت قبل أيام.
وتوجه السيد نصراهلل إىل «من يستكرب ويفكر
ّ
بالكسر والعزل» ،سائ ًال إياهم عن «الضمانات
بأن يبقى الشارع للتيار الوطين احلر وحده ،أال
ّ
مؤكدًا «وقوف حزب اهلل إىل
يوجد حلفاء له؟»،
جانب حلفائه» ،وأن «اخليارات مفتوحة».
وأضاف إن حزب اهلل «لن يغض النظر عن الداخل
اللبناني ،رغم مشاغلنا يف اجلنوب وسوريا» ،جازمًا
بأن «احلوار هو الطريق املوصل إىل الشراكة،
فالشراكة توصل إىل بناء الدولة ،وحنن حنتاج
إىل مبادرات».
وختم كالمه بتوجيه «نداء إىل القيادات املسيحية
الوطنية يف لبنان» ،دعاها فيه إىل «إعادة النظر
يف إعادة فتح اجمللس النيابي من أجل معاجلة
قضايا اللبنانيني وفتح احلوار وإجياد حل من أجل
لبنان».
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مقاالت وتحقيقات

نوم عميق فوق النفايات
غسان سعود
يفقد
التعويل على
الرأي العام
كل طموحه
عند التنقل
بني جمموعة
قرى يف جبل
لبنان غدت
أشبه بـ «حي
ا لز با لني »
يف القاهرة
بنى
حيث
رعاة اخلنازير
بو ا سطة
ا لنفا يا ت
مدينة كاملة
بطر قا تها
و منا ز هلا ،
من دون أن

(مروان ابو حيدر)
جدي واحد ،أو يتحرك رئيس
شعيب
يصدر احتجاج
ّ
ّ
بلدية أو يستنفر نائب أو يستقيل وزير.
قبل أربع سنوات كان ميكن تعداد جمموعة
مربرات لعدم مباالة أكثرية اللبنانيني باحلراك
العلماني إلسقاط النظام الطائفي .وقبل عامني
كان ميكن وضع رد الفعل اخلجول جتاه التمديد
للمجلس النيابي يف سياق خضوع الناخبني لرغبة
مرجعياتهم .أما اليوم فيبدو الوضع مربكًا فع ًال:
يف ظل سقوط كل الشعارات السياسية وتراجع
عصبية األحزاب األساسية والغالء املعيشي ،كان
يفرتض مبلف النفايات أن يكون القشة اليت
تقصم ظهر النظام.
ال يتعلق األمر هذه املرة حبقوق جمموعة موظفني
ال تتضامن معهم جمموعات أخرى ،أو معاناة
منطقة صغرية من تلوث مرملة أو معمل ال تتحول
قضية رأي عام ،أو اتهامات سياسية تشد عصب
فريق سياسي آخر أو طائفة .للمرة األوىل رمبا مثة
مشكلة ترخي بثقلها على كل بريوت والضاحية
وجبل لبنان ،من دون استثناء طبقة أو طائفة أو
حزب أو جمموعة.
رائحة الرابية والربوة والبياضة هذه األيام كرائحة
عجلتون وفيطرون والسهيلة والنبعة وجسر الباشا
وبرمانا واملونتفردي والشياح ،وتهمة الفساد،
أو أقله التقصري ،ال تستثين أحدًا .ومع ذلك ،ال
يتحول القرف إىل اعتصام أو تظاهرة أو ثورة.
بعيدًا عن فشات اخللق االفرتاضية ،ال أحد يتحرك
لتحميل جملس الوزراء جمتمعًا مسؤوليته .أما
يكبدوا أنفسهم عناء االجتماع ،ولو
النواب فلم
ّ
شكليًا ،لبحث هذه األزمة .تسأل نواب التغيري
عما فعلوه فيحيلونك على حماضر جلنة
واإلصالح ّ
البيئة يف جملس النواب؛
كأنهم يعيشون يف النروج
أو النمسا ،مع العلم
بأن استمرارية سوكلني
تعين أن تعب العونيني
الستعادة حقوق البلديات
املالية كان جمرد مضيعة

أزالم «سوكلني»
ساهموا يف تخويف
الرأي العام من معامل
فرز النفايات وإعادة
تدويرها

عب احلريريني
لوقتهم ،يف ظل انتقال األموال من ّ
إىل جيبهم ممث ًال بسوكلني.
أما النائب سامي اجلميل فيضلل الناخبني ببعض
الصراخ بدل األفعال؛ وها هو الطريق من
إنطلياس إىل بكفيا أشبه مبكب ضخم لنفايات
املنازل واملعامل وبعض املزارع ونتافات الدجاج.
ميضي الدفاع املدني نهاره يف إطفاء احلرائق اليت
تبعث مسومًا يف كل املنت.
ينسق سعادته مع البلديات احملسوبة
ملاذا مل
ّ
عليه لوضع احلكومة أمام أمر واقع يتمثل يف
معامل فرز حديثة بدي ًال من سوكلني؟ ال أحد يعلم.
أي حرج أخضر ترسل بكفيا
وال أحد يعلم إىل ّ
فيكممون
نفاياتها .أما نواب كسروان األربعة
ّ

أفواههم وال يتنفسون منذ انتخابهم نوابًا ،ال منذ
أزمة النفايات فقط.
تقريبًا يف كل قرية كسروانية ومتنية هناك اليوم
حرج أو طريق فرعي مقفل أو شاطئ عام أو
حديقة مفرتضة حتولت إىل مكب نفايات .مكبات
فوضوية خمالفة لكل شروط السالمة والصحة ال
جتد من يعرتض عليها .أقسى االعرتاضات تتمثل
شعيب صغري عند رئيس اجمللس
يف احتجاج
ّ
البلدي إلبعاد املكب املستحدث من أمام البيت
بضعة أمتار .وال شك يف أن املسؤولية الثالثة،
بعد الوزراء والنواب ،يتحملها رؤساء اجملالس
يضيعون على بلداتهم هذه الفرصة
البلدية الذين
ّ
االستثنائية الستبدال عبء سوكلني املالي
مبشاريع فرز مرحبة على املدى البعيد .ومقابل
بعض الرياس اإلجيابيني ،كشفت األزمة أن
غالبية رؤساء احتادات اجملالس البلدية هم من
أزالم «سوكلني» .وقد عمد هؤالء إىل املساهمة
يف ختويف الرأي العام من معامل فرز النفايات
وإعادة تدويرها إلفشال كل املخططات البديلة،
بدل أن يشرحوا ألهالي بلداتهم أن فرز النفايات
أي تداعيات
هو غري طمرها أو حرقها وليس له ّ
سلبية بيئية أو صحية.
املشكلة األكرب هي يف قاعدة هذا اهلرم؛ فانتفاع
تفرجهم أو تآمرهم.
كل من سبق تعدادهم يربر
ّ
تفرج املواطنني على السموم تدخل منازهلم
أما
ّ
وغرف أطفاهلم ،فيما أكوام النفايات حتتل
األرصفة ومواقف السيارات وتقفل واجهات
احملال ،فهو األغرب يف هذه الظاهرة.
هناك من يكتفي بالتصوير أو التغريد عرب صفحاته
االفرتاضية أو شتم السلطة واملسؤولني ،وال
شيء أكثر .حتى من تظاهروا إمنا فعلوا ذلك
احتجاجًا على نقل قمامة غريهم إىل منطقتهم ال
من أجل رفع القمامة أو إعادة تدويرها أو إجياد
بديل من سوكلني.
ها هم يعيشون يف قرنة شهوان ومزرعة يشوع
وجل الديب وصربا وبلونة ومناطق أخرى كثرية
يف مكبات حقيقية للنفايات ،كأنهم يسكنون
«حي الزبالني» يف القاهرة ،من دون أي مباالة
مبا يتعينّ عليهم شخصيًا فعله ورؤساء اجملالس
البلدية وممثليهم يف جملسي النواب والوزراء.
وتبدو الفضيحة يف بعبدا واملنت وكسروان
مما هي عليه يف سائر املناطق ،ألن
أكرب ّ
مرجعيات املناطق األخرى يتابعون هذه القضية
حبكم انتفاعهم الكبري من سوكلني وغريها،
أما مرجيعات بعبدا واملنت وكسروان الوزارية
والنيابية والبلدية فخارج السمع والنظر والشم.
سابقًا كان ناخبو هؤالء يهتفون بالروح بالدم
نفديك يا فالن ،أما اليوم فيقدمون أرواحهم
ودماءهم وصحتهم وبيئتهم جمانًا دون افتداء
أحد ،كأن رائحة النفايات ومنظرها ال يكفيان
إليقاظ حضرة الرأي العام من سباته العميق.

احتاد بلديات كسروان :سوكلني أوالً
ليا القزي
اكتفى احتاد بلديات كسروان بعقد جلسة عمومية
وحيدة لبحث أزمة النفايات ،وتأليف جلنة مل تعقد
أي اجتماع .ال يبدو االحتاد جديا يف حماولة اجياد
احللول .ويبدو غري مبال بأي مبادرات فردية
ُتقدم.
قبل عام  ،1994تاريخ توقيع شركة «سوكلني»
لعقدها مع جملس االمناء واالعمار ،كان لبلدية
جونية  12شاحنة لنقل النفايات .عملت سنوات
طويلة يف مجع نفايات أبناء «العاصية» ورميها
يف مكب برج محود .مل تصمد املنطقة طويال أمام
السعي إىل تلزيم مجع النفايات لـ»سوكلني»،
وكان رئيس احتاد بلديات كسروان احلالي نهاد
نوفل أحد رؤساء احلربة يف ذلك.
جونية وسائر قرى القضاء ،ليست اليوم مبنأى
عن أزمة النفايات اليت المست ُمعظم املناطق
اللبنانية .املشهد هو نفسه يتكرر ساحال ،وسطا
وجردا .مل يكن ينقص أهالي القضاء ما ُيعانونه
من مشاكل يومية ،حتى أتتهم أزمة «الزبالة» اليت
ال يبدو أن هلا حلوال تلوح يف األفق .مل ينتفض
الكسروانيون كما فعل أهالي اقليم اخلروب ،مث ًال.
احتاد البلديات تنصل من مسؤولياته .أصدر أخريًا
يدبر حالو» .أما رؤساء
ُمذكرة تفيد بأن «كل واحد
ّ
البلديات ،فسحبوا أيديهم من املوضوع على
قاعدة أن أحدا ال يقبل أن ُتنقل نفايات بلدة أخرى
اىل أرضهُ .مقابل ذلكُ ،قدمت مبادرات فردية
من شأنها أن مُت ّثل ح ّال هلذه املأساة اليت ختنق
السكان ،اال أن أيًا من املسؤولني مل يتحمس
هلا «ألن همهم البحث عن مصاحلهم ال عن ّ
حل
لألزمة» ،كما يقول مصدر ُمتابع للملف.
ويف التفاصيل أن شركة «سيدار انرتناشينول»
لصاحبها ُ
املهندس زياد أبي شاكر «الذي يعمل
يف اجلنوب منذ عام  1999من خالل انشاء حمطات
لفرز النفايات» ،عرض القيام بأمر ُمشابه يف
مادي للبلدية اليت
«مقابل مردود
كسروان
ّ
ُ
تقبل استقبال املشروع يف أرضها» .املشروع
يقوم على انشاء معمل ثابت بامكانه معاجلة حتى
حدود الـ 100طن من النفايات .يف املصنع ُتفرز
النفايات ومن بعدها ُتدخل اىل براميل التخمري.
النفايات غري العضوية توضع بعد فرزها يف
معامل مخُ صصة هلا .أما النفايات العضوية،
فتتحول اىل مساد «أثبتت خمابر اجلامعة األمريكية
يف بريوت مطابقتها ملعايري الزراعة العضوية».
بيد أن أبي شاكر اصطدم بـ»احتاد البلديات الذي
مل يتحمس للمشروع ومل ِ
يوله أي أهمية» ،اضافة
رد فعل األهالي
اىل أن البلديات «ختوفت من ّ
الذين يعيشون هاجس نقل النفايات اىل أرضهم،
علما أن التجارب يف اجلنوب تؤكد أن ال ضرر من
ّ
احلل الذي ُيقدمه أبي شاكر ُيعد األسرع
ذلك».
«اذ باالمكان بدء العمل به بعد شهرين من توقيع
العقود» .القصة ليست ُمعقدة ،ولكن الناس ال
يصدقون عدم وجود خطر ناتج من املشروع» .أبي
شاكر مل يكتفي بذلك« ،بل جال أيضًا على رؤساء
البلديات الكسروانية ،طارحًا عليهم حلوال مؤقتة
احلد من انعكاسات األزمة .البعض جتاوب
حتاول
ّ
والبعض مل يفعل ،القصة حباجة أيضا اىل وعي
وثقافة».
احمللية،
والسلطات
البلديات
احتاد
تعنت
أمام
ّ
حلني .األول هو أن تبقى
«بقيت كسروان أمام
ّ
سوكلني جتمع النفايات لكون عقدها ال يزال
ساري املفعول .واحلل الثاني هو الطرح الذي
تقدم به الصناعي نعمة افرام «الذي يرمي اىل
حتول النفايات إىل وقود إلنتاج الكهرباء».
يقول أحد رؤساء البلديات ،الذي فضل عدم
الكشف عن امسه ،أن حل افرام « ال يبدو أنه
سيطبق ألنه حباجة اىل أشهر قبل بدء العمل به».
ُ
ُ
املشكلة يف كسروان أن رؤساء البلديات يمُ ارسون
قدمون احللول ثم ال يلبثون
لعبة
«الكر
والفر»ُ .ي ّ
ّ
ّ
أن يرتاجعوا عنها ،اما بسبب ضغوط شعبية أو
سياسية كما حصل يف بلدية املعيصرة مع رئيسها
زهري نزيه .فبحسب املصادر« ،منذ ستة أشهر،
طرح نزيه تقديم ارض يف نطاق بلدته اال أنه
تراجع بعد ضغوط من رئيس جملس النواب نبيه
بري» .رئيس بلدية حيشوش كارل زوين اعرتض
«على اقامة مكب على مقربة من نهر ابراهيم
امللوث أصال» .أما رئيس بلدية رعشني جرجورة

نهاد نوفل (مروان ابو حيدر)

عقيقي ،فقد «تطوع خالل االجتماع العمومي الذي
عقده احتاد البلديات» ،مؤكدا أن بلديته «متلك
ُ
استعملت مكبًا
أرضا كبرية ولن ينزعج أحد اذا ما
للنفايات .فوجئنا بعد فرتة حني أنكر ما تفوه
به» .يف جرود كسروان كان االعرتاض على أن
نقل النفايات اىل مشاعها سيتسبب يف تلويث
املياه اجلوفية .يقول رئيس البلدية أن «االغراءات
حد الـ 180ألف دوالر رغم ذلك
املادية وصلت اىل ّ
مل تقبل أي بلدية نقل النفايات اليها».
منذ يومني ،برزت مبادرة أخرى بدأ التداول بها
وتقوم على أساس توفري معمل فرز متحرك يتنقل
بني القرى الكسروانية دون حتديد ماذا سيحصل
ببقايا النفايات.
ْ
نف ُ
ض رؤساء اجملالس البلدية أيديهم من ُمشكلة
هم جزء منها ،يبدو هينا مقارنة بالمباالة النواب
فريد اخلازن ونعمة اهلل أبي نصر وجيلربت زوين
ويوسف اخلليل ،وخصومهم النواب السابقني.

جونية :عن أ ّي أزمة تتحدثون؟
إيفون صعيبي

عند مدخل سوق جونية القديم الشمالي جيلس
رجالن ستينيان أمام حمل امسنت صغري يلعبان
الطاولة .يقول أحدهما إن اختالف السياسيني
على القمامة «جديد علينا» مل يسمعوا مبثله من
قبل .ويتابع اآلخر« :البلد صار كلو زبالة ،طعامنا
تقدم
وشربنا كلو زبالة ،شوية نفايات بالزايد ال ّ
أو تؤخر» .املوقف نفسه تتبناه جوزفني عيد أثناء
مرورها بالرجلني يف طريقها إىل متجر قريب:
«أنا شو قادرة أعمل غري سد مناخريي كلما مررت
بكومة زبالة؟».
عما
القريب
السوبرماركت
زبائن
أما سؤال أحد
ّ
في ِ
ضحكه من قلبه ،مرددًا بصوت عال:
ينوي فعله ُ
«لن أفعل شيئًا ،شويف املسؤولني شو بدهم
يعملوا» .بدوره يسأل املوظف يف أحد املطاعم
أي أزمة نتحدث؟ ويشري
احملاذية لبلدية جونية عن ّ
إىل حل البلدية األزمة عرب استحداث مكب مؤقت.
حتى جريارد قرباني الذي يتحدث عن األضرار
الصحية لنقل النفايات إىل مكان واحد غري جمهز
لفرز النفايات ومعاجلتها وطمرها يكتفي بالنقد
من دون أن يتمكن من حتديد دوره يف مواجهة
عما يدفع املهندس
هذا اخلطر .ويتساءل آخر ّ
نعمة افرام إىل تنظيم احلمالت االعالمية املكلفة
بدل االستعاضة عنها بالبدء بتحويل النفايات إىل
طاقة ،فيكتشف مجيع اللبنانيني هذه املعجزة
فع ًال ال قو ً
ال .ويبدو الفتًا يف هذا السياق وجود
تأييد عارم يف السوق لنقل بلدية جونية النفايات
من مجيع الشوارع إىل شارع واحد ،معتربينه إجنازًا
عظيمًا ،قبل أن يوضح صاحب أحد املتاجر أن
إقدام البلدية على هذه اخلطوة أفضل من عدم
قيامها بشيء كما تفعل بلديات أخرى ،واملطلوب
اآلن أن تزداد االحتجاجات لتقدم البلدية على
خطوة ثانية فتنقل النفايات من املكب (الشارع)
املستحدث إىل مكان آخر أو تبدأ الفرز أو توليد
الطاقة أو غريه ،مع العلم بأن أربعة أطباء بدأوا
قبل يومني اجتماعات مفتوحة لتنظيم محلة مدنية
تطالب جبونية خالية من النفايات ألسباب صحية
وبيئية ،خصوصًا أن تراكم الزبالة يف ظل احلر
حمم ًال باألوبئة
الشديد سيستقطب البعوض
ّ
وامليكروبات.
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مقاالت وتحقيقات

اعرتافات األسري :من عربا ومنزل الرافعي إىل املطار
رضوان مرتضى
بسالسة الفتة ،اعرتف أمحد األسري .مل يراوغ« .أنا أمحد األسري
احلسيين» قاهلا للضابط الذي فوجئ به يف املطار .ويف فرع التحقيق،
أجاب احملققني عن أسئلتهم فأوقع مبعظم معاونيه .كشف عن مموليه
ومساعديه ،ورفع الستار عن مرحلة بقيت يف الظل لفرتة طويلة .خالل
األيام الثالثة املاضية ،روى األسري حملققي األمن العام رحلته من عربا
إىل الشمال ثم عني احللوة وجدرا وصو ًال إىل مطار بريوت ...حمطته
األخرية.
حرص األمن العام على عدم تسريب مضمون التحقيق مع املوقوف
الشيخ أمحد األسري .أصدر املدير العام اللواء عباس ابراهيم تعليمات
َّ
املكلفون
واضحة للضباط مبنع التسريبات .التزم الضّباط األوامر.
إجراء التحقيقات غابوا عن السمع ،فأغلقوا هواتفهم اخللوية .السرية
خص التحقيق الذي جيري بإشراف القضاء.
كانت سيدة املوقف يف ما ّ
غري أن «األخبار» متكنت من احلصول على مضمون التحقيقات من
مصادر غري أمنية ،إضافة إىل مضمون اعرتافات األسري منذ اللحظة
األوىل لتوقيفه يف املطار ،ثم اعرتافاته الحقًا لدى فرع التحقيق
حول مرحلة ما بعد عربا وكيفية انتقاله إىل الشمال مرورًا باجلهات
متوله سياسيًا وماليًا ،وصو ًال إىل قرار مغادرته البالد
اليت كانت ّ
والتحضريات اليت ختللتها.
بدأت القصة منذ حنو شهرين ونصف شهر .حصل األمن العام على
معلومة تفيد بأن األسري يستعد ملغادرة البالد ،مشرية إىل أنه يعمل
على إجناز وثيقة سفر.
وقد تضمنت اإلخبارية معلومة أن االسم األول الذي سينتحله فيها هو
«خالد» ،من دون ذكر اسم العائلة .لكن مل تذكر املعلومة أن الوثيقة
ستكون لشخص فلسطيين اجلنسية .إزاء هذه املعلومة الواردة حترك
ّ
فشكل خلية أمنية تتابع املعابر الشرعية اليت حُيتمل
جهاز األمن العام،
أن يعربها األسري .تكررت املعلومات من املصدر نفسه الذي ّ
أكد
أن األسري حسم أمره مبغادرة لبنان.
حتركت اخللية األمنية فأصدرت تدبريًا
يف املطار ُيفيد بضرورة التدقيق
جبوازات السفر لكل شخص باسم
خالد ،وحتديدًا التدقيق بالصورة

على مدى  20يوماً ،بدأ
األمن العام التدقيق يف هوية
كل شخص يحمل اسم خالد
يف املطار واملعابر األخرى

معينة جلهة املالمح
واالسم ،ليس اعتباطيًا ،إمنا ُز ِّودوا مبواصفات
ّ
والطول.
واستعانوا بربنامج للعمل على حنو عشرين احتمال للهيئة اليت حُيتمل أن
يكون عليها األسري( .من دون شعر ،من دون حلية ،مع شاربني ،مع
عدسات للعيون ،بنظارة ومن دونها ،مع عمليات جتميل حمتملة.)...
لكن مل يتبلغ األمن العام يف املطار بأن هذا التدبري احرتازي حبثًا عن
أمحد األسري ،إمنا كان تدبريًا عامًا حبثًا عن مطلوب بهذه املواصفات
فحسب .وعلى مدى عشرين يومًا أو يزيد قلي ًال ،بدأ التدقيق يف هوية
ليحقق
كل شخص مير باسم خالد ،حتى أنه أحيانًا كان يتم توقيفه ُ
معه .ولدى وصول األسري ،أوقف مثله مثل أي خالد .مل يكن هناك
أي معلومة ُتفيد بأنه أمحد األسري .جرى التدقيق بالوثيقة والصورة
اليت جاءت قريبة من صورة ُرمست له عرب برنامج كومبيوتر ،ثم تبني
أن الوثيقة اليت حبوزته ،تعود إىل شخص كان قد أبلغ أنها ضائعة.
مزورة ،عندها أجابهم قائ ًال« :أنا
ووجه خالد املفرتض أن الوثيقة
ّ
أمحد األسري احلسيين» .يف اجللسة التحقيق األوىل معه يف املطار مل
يعرتف إال بأنه األسري ،لدرجة أنه ُينقل أن الضابط الذي كان يطرح
ُ
لينقل إىل مركز األمن
عليه األسئلة ُ
ص ِدم من اخلرب .أبلغت املديرية ُ
ً
العام .يف أول حتقيق معه ،يروي األسري من ساعده لوجستيا يف عملية
االنتقال .وعلى إثر هذه االعرتافاتُ ،أوقف شخصان أو ثالثة كانوا
يتولون توفري املستلزمات اللوجستية.

اعرتافات األسري

تتوزع اعرتافات األسري على ثالثة مسارات :أحداث عربا ومرحلة ما بعد
عربا (الدعم السياسي واملالي والتسليح واخلاليا) ،وصو ًال إىل توقيفه.
ّ
يتهم األسري سرايا املقاومة بأنها افتعلت الشرارة اليت أشعلت أحداث
عربا واملواجهة مع اجليش ،زاعمًا أنه ميلك وثائق تؤكد أقواله.
اعرتف األسري بأنه بعد أحداث عربا ،انتقل إىل الشمال .أما الكيفية،
فيذكر أن زوجته وضعته يف صندوق السيارة لتوصله إىل منزل
رئيس «هيئة علماء املسلمني» الشيخ سامل الرافعي .يروي أنه مكث
لدى الرافعي حنو أسبوع قبل أن ُيصار إىل
االتفاق على أن يستقبله الشيخ خالد ُحبلص.
ويذكر أنه بقي عنده عدة أسابيع ،كاشفًا
أنه نقده خالل هذه الفرتة كميات كبرية من
األموال .بقي األسري يف ضيافة ُحبلص حتى
بدأت املضايقات واحلملة األمنية على مجاعته

اعرتف األسري بأنه
تواصل مع أصدقاء
له من جماعة «بوكو
حرام» بقصد السفر
إىل نيجرييا

يف الشمال .عندها قرر العودة إىل صيدا حيث دخل خميم «عني
احللوة» .أقر األسري بأنه مكث يف املخيم فرتة طويلة ،ثم ألسباب
أمنية قرر مغادرة املخيم .حتدث األسري عن عدة حماوالت لاللتحاق
باجلبهة السورية عرب احلدود ،وحتديدًا عرسال ،لكنه مل ُي ّ
وفق .قرر
عندها السفر إىل تركيا لاللتحاق عربها باملعارضة السورية ،لكنه مل
ينجح أيضًا .لكن مل ُيعرف سبب فشل حماوالت األسري ،وال سيما أن
ورجحت املصادر أن يكون لألمر عالقة
جار على قدم وساقّ .
التهريب ٍ
نسق معها .بقي األسري
بتدهور العالقة مع بعض اجملموعات اليت كان ُي ّ

على هذه احلال إىل أن الح له
جناح طريقة معينة ملغادرة
البالد.
عندئذ تواصل مع أصدقاء له
من مجاعة «بوكو حرام» بقصد
السفر إىل نيجرييا.
بدأ العمل على أوراق ثبوتية،
نجز وثيقة وحيصل على
لي ِ
ُ
تأشرية دخول إىل نيجرييا.
يذكر األسري أنه غادر املخيم
منذ حنو  12يومًا مشيًا على
األقدام إىل منطقة احلسبة.
هناك مكث يف أحد املنازل
عدة أيام ،ثم تقرر نقله إىل
منزل يف جدرا .ويف احملطة
األخريةُّ ،
اتفق على أن ُيغادر

تتوزع اعرتافات األسري على أحداث عربا وما تالها
وصو ًال إىل توقيفه (مروان طحطح)

إىل املطار بتاكسي .وبالفعل حصل ذلك .صباح السبت انطلق األسري.
َ
تطبيقي
كان حيمل معه هاتفًا خلويًا يستخدمه حصرًا لالتصال عرب
ً
سكايب وواتساب ،من دون أن يكون هناك كالم صوتي ،إمنا كتابة.
ويبلغ زوجته« :إذا ما حكيتك الساعة  ،12بكون ُ
اعتقلت» .وحبسب
ُ
إفادة السائق يقول« :أنا وصلتو عاملطار وما صار يف أي شي غري
اعتيادي».
ّ
ركز احملققون مع األسري على مصادر دعمه ماليًا وسياسيًا ،وكيفية
حصوله على األسلحة والدورات التدريبية على السالح وتقسيمات
جمموعاته ،علما أن جزءًا من هذه املعلومات متلكها األجهزة األمنية من
خالل إفادات موقوفني ،لكن سيصار إىل مطابقة أقواله مع أقواهلم.
وذكر األسري أنه كان حيصل على التمويل من أشخاص مغرتبني،
كاشفًا أن أحدهم مغرتب يف الربازيل يعطيه املال حتت مسمى تربعات
والثاني لبناني يعمل يف قطر .أما «مرحلة ما بعد عربا» حتى يوم
ّ
شكلها.
اعتقاله ،فيجري الرتكيز على خاليا حمتملة رمبا يكون قد
وعلمت «األخبار» أن األمن العام سيستويف املدة املسموح بها قانونًا
للتوقيف االحتياطي ،ليحال بعدها إىل فرع التحقيق يف وزارة الدفاع
رجحت املصادر
حيث يتوقع أن يكون التحقيق األساسي معه هناك .وقد ّ
بناء على
أن حُيال األسري إىل اجليش اليوم أو غدًا تبعًا ملسار التحقيقً ،
سي َ
فتح لدى املؤسسة
إشارة القضاء ،حيث يتوقع أن كنز املعلومات ُ
العسكرية اليت متلك ملفه األساسي ،علمًا بأن «فرع املعلومات» يف
قوى األمن الداخلي مل يطلب التحقيق معه حتى اآلن.

يصلي ويتناول دواءه...

يف مركز توقيفه لدى األمن العام ،جييب أمحد األسري ،بسالسة ،عن
معظم األسئلة اليت ُتطرح عليه .وذكرت املصادر أن األسري يقوم
لفحص طيب ،وهو
بواجباته الدينية ،وأنه يأكل ويشرب ،وخضع
ٍ
يتناول دواءه ،علمًا أنه يعاني من داء السكري .وجتدر اإلشارة إىل أن
الرئيس سعد احلريري ووزير الداخلية نهاد املشنوق توليا تغطية األمن
العام واللواء عباس ابراهيم ،باعتبار أن اجلهاز قام بواجبه وباملهمات
امللقاة على عاتقه .وترتكز اجلهود األمنية على توقيف املتورطني يف
مساعدة األسري ،علمًا أن أنظار األجهزة تتوجه صوب املخيم والشمال
حذرًا من احتمال حصول ردود فعل معينة ،رغم أنه ال مؤشرات بعد
تفيد حبصول ما قد ُي ّ
عكر األمن.
جنح األمن العام يف امتحان االحرتافية .التنسيق بني الوحدات كان يف
أعلى مستوياته .السرية ،حتى يف الربقيات والتعميمات ضمن قطعات
َ
إجناز األمن العام املواءمة بني
ميزت
املديرية نفسها ،كانت خطًا أمحرّ .
مجع املعلومات ميدانيًا ومقاطعتها ،يف موازاة احلرص على االستفادة
من التكنولوجيا والتطور يف جمال االستخبارات إىل أقصى حد .هذه
النقطة اليت التفت إليها اللواء عباس ابراهيم منذ تعيينه على رأس
تنصت بكادر بشري
املديرية األمنية ،فاستثمر يف األمن لتطوير دائرة ّ
ومعدات متطورة كان هلا دور بارز يف معظم اإلجنازات.

األسري يف ضيافة الشامي

فر عبد الرمحن فضل الشامي (مواليد  )1970فور مساعه بنبأ توقيف
ّ
الشيخ أمحد األسري .وحبسب املعلومات ،فإن الشامي يقطن يف جدرا،
املنطقة اليت تشهد أخريًا حركة لبعض املنتمني إىل التيار السلفي،
وتتابع من قبل األجهزة األمنية .يعمل يف بيع وشراء قطع السيارات
وميتلك حم ًال يف املدينة الصناعية يف صيدا .كان الشامي على عالقة
يرخ حليته .توارى
وثيقة باألسري .مل يكن ُيظهر التزامه الديين ،ومل ِ
عن األنظار فور علمه بتوقيف شيخه ،قيل إنه توجه إىل منطقة الغازية
لالختباء عند أحد معارفه ،لكن مل ُيعثر له على أثر بعد .دهمت قوة
من األمن العام منزله مرتني ،األوىل فجر األحد ،حيث ألقي القبض
على جنله املعتصم باهلل (مواليد  ،)1994وصادرت احلاسوب اخلاص به
ومقتنيات أخرى .عاودت قوة األمن العام دهم منزله بعد عدة ساعات،
وصادرت سيارة الشامي من نوع بيجو  505اليت كان يستخدمها يف
نقل األسري من خميم عني احللوة وإليه .حبسب إفادة االبن ،نزل
األسري عند الشامي قبل يومني من انتقاله إىل املطار.
وقد توىل الشامي االتصال بأحد سائقي األجرة من معارفه ،لنقل
ضيفه إىل املطار .ولدى شيوع امسه ،ذكر بعض عارفيه أن الشامي
ينتمي إىل حركة محاس أو ّ
مقرب منها ،غري أن مصادر احلركة نفت
أنه ّ
ذلك وتربأت منه.

فاضل لستة أشهر جديدة ...ليست أخرية
نقوال ناصيف

ممن خياف على نفسه منهم .قيل حذار
يف ما مضى حار اجليش ّ
عسكرة السياسة .ثم قيل حذار تسييس اجليش .اليوم السياسيون
مالذه :باتفاقهم ُيعينّ قائد له واالركان ،وباختالفهم ال أحد فيه
يتقاعد .ها هما الفراغ واالمتالء يتساويان.
ُسّوي ــ أو يكاد ــ على مضض اخلالف على مديرية املخابرات يف
اجليش ،بالتزامن مع تأجيل تسريح الضباط الثالثة الكبار يف  5آب،
يف سلة واحدة .إال أن االعالن عن استمرار العميد إدمون فاضل على
رأس املديرية سينتظر بعض الوقت ،ورمبا اىل أواخر هذا الشهر.
تبعًا ملا رافق الساعات االخرية اليت سبقت توقيع وزير الدفاع مسري
مقبل ثالثة قرارات قضت بتأجيل تسريح قائد اجليش العماد جان
قهوجي ورئيس االركان اللواء وليد سلمان واالمني العام للمجلس
االعلى للدفاع اللواء حممد خري ،كان االبقاء على فاضل يف السلة
نفسها ،فاستبعد دفعة واحدة مرشحان آخران كان مثة َمن يتشّبث
بكل منهما :قهوجي يريد مدير مكتبه العميد كميل ضاهر ،ووزير
الدفاع باسم الرئيس ميشال سليمان يريد قائد احلرس اجلمهوري
العميد وديع غفريِ .كال مقبل وقهوجي معين بالتعيني :االول ّ
يوقع
قرار تعيني اسم يقرتحه الثاني.
رغم تعاونهما معًا طوال مثاني سنوات ،شاء قهوجي التخلي هذه
املرة عن فاضل مع أنهما يتساويان يف تأجيل التسريح يف السنتني
االخريتني ،ويف مقاربة «اخلارج» دوريهما .بدوره مقبل يريد أن
يوحي بأنه يفتتح سابقة تعيينه هو مديرًا للمخابرات ما دام سيوقع
مر عقود املؤسسة
القرار ،األمر الذي مل يشأه أي من أسالفه على ّ
العسكرية .بل يوحي الوزير باقرتاحه غفري أن سليمان ّ
ملا يزل يف
الريزة وبعبدا يف آن واحد.
إال أن استمرار فاضل على رأس االستخبارات العسكرية قفز من فوق
ّ
تسلحهما حبجة أن
رأسي وزير الدفاع وقائد اجليش معًا .على غرار
«اخلارج» هو الذي ضغط بقوة لتأجيل تسريح الضباط الكبار الثالثة،
دخل «اخلارج» جبدية أكرب على اللعبة ودفع يف وجهة االبقاء ،بقوة
مماثلة ،على املدير احلالي للمخابرات يف منصبه ،نظرًا اىل أهمية
الدور الذي اضطلع به يف التعاون مع استخبارات دول كربى يف
ملفات االرهاب والتطرف .مل يرتدد السفري االمريكي دافيد هيل يف
مفاحتة رئيس احلكومة متام سالم بفاضل ثالث مرات متسكًا به.
وألنه يبلغ يف  21ايلول السقف االعلى للبقاء يف اخلدمة ،وهو 40
عامًا ،ال يصح قانونًا بعد ذاك االستمرار فيها ،وال تأجيل تسرحيه
على حنو بضع مرات خربها فاضل منذ عام  2013ستة أشهر تلو أخرى،
فأمضى سنتني إضافيتني ،فإن املخرج املالئم لالحتفاظ به يقضي
انتظار إحالته على التقاعد يف ايلول ،كي يصري للفور اىل إصدار قرار
باستدعائه من االحتياط واستئنافه عمله .وقد ال ينتظر ذلك ايلول
رمبا ،فيصدر قرار بإحالته على التقاعد مرفقًا بقرار آخر يستدعيه من
االحتياط عم ًال بالفقرة (أ) من املادة  3من املرسوم  3354الصادر يف
 10نيسان  ،1992املبين على املادة  132من قانون الدفاع اليت تنص
بناء على اقرتاح وزير الدفاع الوطين ،املبين
على« :حتدد مبرسوم
ً
على إنهاء قائد اجليش ،أصول وشروط استدعاء وإعفاء االحتياطيني
واملوجبات املفروضة عليهم خالل مدة وجودهم يف االحتياط».
عم ًال بذلك ،لوزير الدفاع إصدار قرار باستدعاء ضابط من االحتياط
ملدة ستة أشهر فقط ،تفاديًا حلاجته اىل مرسوم ملدة تتجاوز
االشهر الستة هذه ،االمر الذي ميسي متعذرًا يف جملس الوزراء
يف ظل رفض تكتل التغيري واالصالح تأجيل التسريح واالستدعاء
من االحتياط ،وكل ما ميت بصلة اىل إبقاء الضباط املوشكني على
التقاعد يف مناصبهم.
على حنو كهذا ،يمُ دد استمرار فاضل على رأس االستخبارات العسكرية
ستة اشهر اعتبارًا من  21ايلول املقبل ،دومنا إيصاد االبواب أمام
جتديد االشهر الستة يف ما بعد بقرار مماثل من الوزير ،ما دام ال
مانع حيول دون استدعائه من االحتياط ،األمر الذي حيظره قانون
الدفاع حتديدًا على قائد اجليش ورئيس االركان وثالثة من أعضاء
اجمللس العسكري هم االمني العام للمجلس االعلى للدفاع واملدير
العام لالدارة واملفتش العام ،حبيث مينع استدعاء ضّباط من التقاعد
كي حيلوا يف هذه املناصب .وهو ما ستكون عليه حال قهوجي يف
 30ايلول  ،2016إذ ُيتم يف ذلك الوقت سقف خدمته يف اجليش
وهو  44عامًا.
ومع أنهما ال يتوازيان يف أهمية الدور واملوقع والوظيفة السياسية
ويف الغالب الطموح إىل الرئاسة ،إال أن الشغور الرئاسي يضع مصريي
قائد اجليش ومدير املخابرات يف منزلة واحدة يف الظاهر :ال قائد
جديدًا للجيش ،وال مدير جديدًا للمخابرات حتمًا ،قبل انتخاب الرئيس.
ذهاب األول يفضي حتمًا اىل ذهاب الثاني عند إمتام االستحقاق،
وكذلك طريق اإلياب ،رغم أن سوابق شتى يف تاريخ املؤسسة
العسكرية أظهرت مدير املخابرات أطول عمرًا من قائد اجليش :عمل
أنطون سعد يف ظل قائدين هما فؤاد شهاب وعادل شهاب ،وغابي
حلود يف ظل قائدين هما إميل بستاني وجان جنيم ،وجول البستاني
يف ظل قائدين هما اسكندر غامن وحنا سعيد ،وسيمون قسيس يف
ظل قائدين هما ابراهيم طنوس وميشال عون.
يقتضي أن ال ينسى ،كذلك ،استثناءان فقط ال يشكالن كاحلاالت
تلك سابقة وقياسًا :أوهلما تعيني مديرين للمخابرات هما خليل جلبوط
(لسبعة أشهر فقط) وميشال رحباني يف ظل قائد واحد هو إميل
حلود ،وثانيهما تعاقب مديرين آخرين هما رميون عازار وجورج خوري
يف ظل قائد واحد هو ميشال سليمان مل يكن ــ كأي من أسالفه
مسى أيًا منهما
القريبني والبعيدين ــ َمن ّ
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مقاالت وتحقيقات

قضية دير ميفوق تهجري السكان ينتظر موافقة روما

احلرب اخلفيّة بني واشنطن وطهران مستم ّرة  ...على رغم النووي
جورج عيسى

غادة حداد

اتصل األهالي بالرئاسة العامة لتحديد موعد لالجتماع وحتى االن لم يصلهم أي جواب (مروان بو حيدر)
قضية اراضي دير ميفوق ال تزال عصية على احلل.
يعلم سكان القرية ان املطالبة بكل االراضي ستعقد
القضية ،وان الدير حممي سياسيًا وقضائيًا ،لكن
أهالي ميفوق لن يرضوا حبل «تهجريي» ،وهم
يؤكدون بدء االستعداد لتحركات تصعيدية على
االرض ومع وسائل االعالم.
ليلة عيد السيدة ،استهل الرئيس العام لدير ميفوق
الياس العنداري خطبته بتبشري اهالي ميفوق باالنتهاء
من اعداد امللفات« ،ومل َ
يبق اال وصول موافقة روما
اراض
على
استوىل
قد
كان
للبدء بتنفيذ احلل» .الدير
ٍ
وسجلها بامسه يف مسح
1914
وما عليها منذ عام
ّ
اختياري جرى يف عام .1938
بعدما فقد السكان االمل من القضاء ،قرروا اللجوء
اىل التفاوض مع الدير ،وتوصلوا اىل صيغة حل ال
تعيد إليهم سوى
مليوني مرت مربع
من اصل  12مليون
مرت مربع متثل جممل
البلدة.
أراضي
احلديث اليوم عن
تنفيذ للحل «جمرد

سيبدأ اإلعداد
لتحركات تصعيدية
على االرض ومع
وسائل االعالم

كالم نسمعه من سنوات لتهدئة الناس عند ازدياد
النقمة على الدير» ،حبسب ميشال متى ،احد اعضاء
اللجنة املفاوضة مع الدير ،ومقدم الدعوى اليت رفعت
على الدير عام .1995
بعد تعثر املفاوضات خالل السنوات االخرية ،واخذ
بعض املفاوضني جهة داعمة للدير ،اجتمع عدد من
ابناء ميفوق ،من اطباء وحمامني للتسريع باجياد حل.
يتحدث الدكتور جورج احلاج باسم هذه اجملموعة،
وهو احد املتابعني للملف منذ عام  .2000يعلن فشل
املفاوضات بعد اعتماد الدير «سياسة فوقية وإلغائية
حبق سكان ميفوق».
يعود احلاج اىل تاريخ املفاوضات مع الدير اليت بدأت
عام  2000عندما طلب منه االباتي جلخ اجياد حل
للقضية .امثرت اتفاقا يف  17ايار  2001يرمي اىل
اعطاء  2000مرت مربع اىل كل شاب فوق  18سنة،
وتوزيع املنازل على اصحابها .االتفاق ابرم ،باملوافقة
أن احلل ُأرسل اىل روما كذب،
مع االباء« .ما قيل عن ّ
فهم مل يوصلوا اي شيء اىل الفاتيكان .عند سؤالنا
عن نتائج التواصل وعن احلل كان يأتينا اجلواب اننا
يف انتظار الرد من روما .فقررنا حنن التواصل مع
ّ
التأخر يف بت امللف،
السفري البابوي ملعرفة سبب
فتبني لنا انهم ليسوا على علم بامللف ،حينها اتصل
السفري البابوي بالرهبان لالستفسار».
ناء على هذا االمر ،بعث الدير «شبه حل» اىل روما،
ً
دون ان يطلع املفاوضون على تفاصيله« ،زاعمني
اننا وافقنا على بنوده» .وصل الرد من روما عام
 2007يطلب اعطاء االراضي قبل ايلول  .2011حنن
يف  2015وما زلنا حناول اجياد حل« .احلل املطروح
من الدير غري قابل للتنفيذ ،اذ يعرضون اقامة ما
باراض غري مفرزة ،على
يشبه االسهم بشركة عقارية
ٍ
ان يكون تنفيذ مشاريع البنى التحتية من مسؤولية
سكان القرية» .مساحة القرية  14مليون مرت ،2واحلل
ينص على توزيع مليوني مرت ،على ان تكون مساحة
 500الف مرت خمصصة لفرز الطرقات .الدير يطلب

اليوم تنازال اىل  1700مرت بدل  2000للفرد« .حنن
طلبنا إعطاء االراضي ،اال ان الدير يصر على البيع».
هذا احلل نال املوافقة يف جملس املدبرين واالباتي
والرئاسة العامة ،ومنلك رسائل من رئيس الدير
السابق يعلن موافقته عليه .احد االباء سأل عن نسخة
احلل اليت منتلك ،قلنا اننا ال منلكها ،اال ان يف حوزتنا
رسائل من الرئيس العام ،فكان رده «مبا انكم ال
متلكون نسخة ،ميكننا ان ننكرها».
وافق املفاوضون على احلد االدنى من االراضي ،على
ان يلتزم الدير االفراز مع مساهمة مالية من سكان
القرية بكلفتها« .إذا هجر كل اهالي ميفوق القرية،
ٍ
عندئذ للدير ولرئيسه وآبائه؟» ،يقول
فما احلاجة
احلاج « .هذا اجرام بال حدود .خالل املفاوضات ،بني
كل خطوة واخرى هناك شهران او ثالثة أشهر حبجة
انشغاالت االباتي او سفره».
الفريق املهتم بقضية القرية أقر بفشل املفاوضات،
وطلب من احلاج االتصال بالبطريركية لوضعها يف
أجواء ما رست عليه املفاوضات« .السفري البابوي
لكثرة انشغاالته ،مل يرد على اتصاالتنا حتى االن».
يف البطريركية ُحدد موعد للقاء قبل شهر لالجتماع
بهم« ،قبل يومني من اللقاء اتصلوا من بكركي
ناقلني متين البطريرك بشارة الراعي بتأجيل املوضوع
اياما قليلة ألن السفري البابوي اتصل ،وهناك
معطيات جديدة ،فكان ردنا ان السفري البابوي يعمل
باملهدئ نفسه الذي يستخدمه الرهبان .انتظرنا عدة
ّ
ايام ،وعلمنا انهم اجتمعوا بعدما استدعاهم البطريرك،
واخربونا انهم توصلوا اىل تصور جديد ،وطلبوا ان
نتصل بالرئاسة العامة لالطالع عليه ،وان كان لكم
اي اعرتاض ميكننا مراجعتهم .اتصلنا بالرئاسة العامة
لتحديد موعد لالجتماع نزو ًال عند رغبة البطريرك ،وحتى
االن مل يصلنا اي جواب» .حبسب احلاج.
يف البلدية اجواء داعمة للدير «القصة منتهية ،وحنن
بانتظار موعد التنفيذ ،املوافقة النهائية ذهبت اىل
السفارة البابوية وهي بدورها ارسلتها اىل بكركي».
كان امام السفري البابوي احتماالن ،إما اخذ املوافقة
من روما شفهيًا ،او إرسال موافقة البطريرك ،الن
أمساء  150شابا اعمارهم فوق الثامنة عشر ،مل تدرج
على املوافقة القدمية اليت بتت عام  .2009تؤكد
البلدية ان هناك تأخريا اداريا« ،لو كان بامكاننا اخذ
موافقة السفارة البابوية دون احلاجة اىل موافقة روما،
لكنا ليوم يف عيد السيدة قد اعلنا احلل».
يستغرب احلاج عدم رغبتهم يف احلل« ،فاالراضي
ال تعود هلم بأي ربح مادي ،وال ميكنهم استثمارها،
الن هناك دعوى قائمة عليها ،اال ان كانوا ميلكون
نية تهجري الناس واعادة بيع االراضي ،كما كانوا
مصممني على ان يفعلوا يف الكسليك».
ويضيف» انتم تستقوون على من هم سبب وجودكم،
اذا ذهب املؤمنون فما احلاجة حينئذ اىل رئيس دير
ورهبان .الكنيسة حتوي  300كرسي ،جتمع نهار االحد
حوالي  15شخصا .اليوم هم فقط ال يتقدمون ،بل
يرتاجعون ويرجعون الناس معهم .حنن اليوم غاضبون
على الرهبانية املارونية ومن البطريرك ،نعلم انه
وتذبح له اخلرافُ ،
كثريا ،فهو يسافر ُ
وتلقى
يتعب
ً
خطابات رنانة ،لكن كيف تستطعيون الطلب من
الناس التشبث بارضهم وانتم تسلبونهم اراضيهم.
تشحذون بامسنا وتتشاطرون علينا».

من االنرتنيت

قد يكون من الطبيعي وأكثر أن تقرأ سنة 2012
يف موقع «الدايلي بيست» عبارة «يف هذا الوقت
والتجسس املضاد» بني
التجسس
تستمر لعبة
ّ
ّ
ّ
االسالمية يف
#اجلمهورية
وبني
املتحدة
#الواليات
ّ
ّ
التوتر
#إيران .فتلك السنة تلت فرتة طويلة من
واألمريكيني والذي انفجر حرب
بني اإليرانيني
ّ
جتسس واستخبارات وقتل وتفجري متبادلة.
ّ
تعرض الربنامج النووي االيراني
2010
العام
ففي
ّ
اىل فريوس ستاكسنت ،كما قتل العديد من
االيرانية
االيرانيني .فيما نفت احلكومة
العلماء
ّ
ّ
عدة خالل عام  2011ضد أماكن
عالقتها بهجمات ّ
يف الواليات املتحدة و#قربص و#اهلند و#تايالند
لكن هذا النفي اندرج يف خانة «التأكيد
و#بلغاريا ّ
اخلفية حبسب
احلروب
يف
يقع
الذي
الفاسد»
ّ
تعبري املوقع نفسه .ويف شهر ّ
متوز من العام
ّ
ّ
االستخبارية
العمليات
حمللون يف
حضر
،2012
ّ
ّ
داخل قسم شرطة مدينة نيويورك الئحة مبا قالوا
ّ
زمانيًا الستهداف
إيرانية متسلسلة
إنها مؤامرات
ّ
ّ
عدة حول العامل من اجل ضرب أهداف
مدن ّ
يهودية.
ّ
بد لسنة  2015اليت ُطبعت حبوار
لكن كان ال ّ
ّ
النووي ّ
تكلل باتفاق يف
امللف
بني الطرفني حول
ّ
شهر ّ
متوز املاضي ،أن حتمل حلحلة يف موضوع
التجسس  ...أو هكذا كان ُيفرتض.
ّ
شاين هاريس ،الكاتب يف موقع «الدايلي
بيست» ،مل يكن يعلم ّ
أنه من املمكن أن
االيرانيني كي يصنعوا منه جاسوسًا
يلفت نظر
ّ
عز املفاوضات بني ايران ودول
حلسابهم .ففي ّ
#جمموعة الست حزيران املاضي ،كتب مقا ً
ال يف
املوقع نفسه بعنوان «جواسيس إيران حاولوا
ّ
يوضح فيه كيف ّ
متت حماولة استدراجه
توظيفي»
اىل ذلك العامل.
ّ
تلقيه رسالة يف 23
كيفية
يتحدث شاين عن
ّ
ّ
ّ
ممثل عن «املؤمتر الدولي
أيار املاضي من قبل
ّ
االيرانيني» الذي
ل 17000من ضحايا االرهاب
ّ
ّ
حكومية.
منظمة غري
يعرف عن نفسه بكونه
ّ
كان ّ
املتحدث باسم املؤمتر أخربه ّ
ستتم مناقشة
بأنه
ّ
ّ
الصهيونية ضد إيران» باالضافة
الدولة
«إرهاب
ّ
ّ
تتعلق باالرهاب االقتصادي
اىل مواضيع أخرى
ضد الدولة نفسها ،حبسب الرسالة
والسيبريي
ّ
فتعجب شاين من سبب توجيه
االلكرتونية.
ّ
ّ
الدعوة اليه علمًا ّ
أنه ال يستخدم عبارة «الدولة
ّ
تصفحه لالئحة
الصهيونية» كما يوضح هو .وبعد
ّ
األمريكيني السابقني يف املؤمتر،
املتحدثني
من
ّ
ّ
بإمكانية
توحي
ال
كتاباته
مجيع
ألن
به
تعج
ازداد
ّ
ّ
ّ
عنصريني او
مستقبلية إللقاء كلمة اىل جانب
ّ
ّ
املتحدثني
مؤامراتية كأولئك
نظريات
مهووسي
ّ
ّ
ّ
حد تعبريه.
السابقني يف املؤمتر على ّ
لكن سوزان مالوناي من مركز سياسات الشرق
ّ
أن النظام
االوسط يف معهد «بروكينغز» أخربته ّ
أبهة يف تنظيم وعقد الندوات
االيراني يرى ّ
واجملالس ،لذلك من املمكن أن يكون هلذا املؤمتر
ّ
بريوقراطية احلكم داخل إيران.
ظل
دور يف
ّ
االمريكية
االستخبارات
يف
سابقان
مسؤوالن
ّ

االيرانية
ويف نفس الوقت خبريان يف الشؤون
ّ
أخربا شاين الذي مال اىل االعتقاد بكون املسألة
أن
تهدف اىل استخدامه ضمن دوائر
التجسسّ ،
ّ
الصحافيني حضور مؤمترات هو ّ
خطة
الطلب اىل
ّ
سية قدمية استخدمها السوفيات واملوساد
ّ
جتس ّ
وبالتالي من الصعب احلكم على اهلدف من وراء
يصب يف هذا االطار.
هذا املؤمتر إذا كان فع ًال
ّ
يف اخلامس والعشرين من ّ
متوز املاضي تلقى
االمريكية
البحرية
قائد االسطول اخلامس يف
ّ
ّ
إيرانية
فرقاطة
بوجود
جون ميلر اتصاال يفيده
ّ
أمريكية.
افة
طو
اىل
سالحها
وجهت
يف خليج عدن ّ
ّ
ّ
ّ
الطوافة ّ
لكن
التوتر
جتنبًا إلثارة مزيد من
رحلت
ّ
ّ
استمروا يف تصويب سالحهم باجتاهها
ني
االيراني
ّ
ّ
قبل يتواروا عن االنظار.
يصورون تلك
االيرانيني كانوا
أن
ميلر علم ّ
ّ
ّ
أما كيف علم؟ جييب صحيفة «نيويورك
احلادثةّ .
االمريكية ضاحكًاّ »:
ألننا ّ
نصورهم».
كنا
تاميس»
ّ
ّ
وأضاف»:لدينا فيلمنا عن فيلمهم».
جتسس
ما جيري يف حبر العرب هو مواجهة بني
ّ
وآخر تشرح الصحيفة نفسها .حتى بعد توقيع
فإن مياه #اخلليج
االتفاق بني الطرفني،
ّ
العربي ومساءه واملناطق القريبة منه تشهد
مستمرة متبادلة بني الطرفني أكانت عرب
مراقبة
ّ
الرادارات أو الطائرات أو السفن.
اجلوي يف
القبطان بنجامني هيوليت قائد اجلناح
ّ
حاملة الطائرات ثيودور روزفلت قال للصحيفة
ّ
أنهم أمام «نوع من لعبة» يلعبونها مع اعرتافه
االيرانيني «حني يقصفون
ألن
العالية
مبخاطرها
ّ
ّ
فإن وجود
سنقصف» .لكن بالنسبة إلدارة اوباما ّ
االمريكية يف تلك املنطقة ضروري
البحرية
ّ
ّ
وألن الكونغرس
أكثر من السابق حلماية احللفاء
ّ
ّ
سيستمر يف مراقبة إيران.
املشكك
ّ
ّ
وإن ّ
أقل للنشاط االيراني
متت مالحظة وجود
يف اخلليج شهر ّ
فإن ذلك يعود
متوز املاضي،
ّ
لتزامنه مع شهر رمضان ال لتزامنه مع احملادثات
ضباط على حاملة الطائرات
النووية ،كما يقول
ّ
ّ
تلك ،والذين ّ
أكدوا عودة النشاط اىل ما كان
عليه سابقًا فور انتهاء عيد الفطر.
وعندما ّ
مت إصدار االوامر حلاملة الطائرات روزفلت
متوجهًا لدعم
إيراني كان
موكب
اعرتاض
من اجل
ّ
ّ
احلوثيني بالسالح ،قال أحد املسؤولني يف
ّ
إن هذا االمر يشبه استخدام السالح
البنتاغون ّ
لكن القبطان هيوليت
النووي من أجل قتل منلة.
ّ
ّ
مهمة للحلفاء
التوجه كان رسالة
أن ذلك
يؤكد ّ
ّ
ّ
ّ
تؤكد االلتزام حبمايتهم حتى يف مرحلة وصول
االتفاق النووي اىل خواتيمه بني الطرفني.
إذًا ،يف الظاهر ،ال تغيري يف ضراوة احلرب
سية بني #طهران و#واشنطنّ ،
أقله حتى
ّ
التجس ّ
اآلن .فإذا كانت تلك احلروب تدور رحاها بني
واالوروب ّيني ،أو
كاالمريكيني
احللفاء أنفسهم
ّ
ّ
باحلري
واالسرائيليني ،فكم
ني
االمريكي
حتى بني
ّ
ّ
ّ
ألاّ تتغيرّ سريعًا قواعد هذه اللعبة بني دولتني
استمر أكثر من
جزئيًا من صراع
بالكاد خرجتا
ّ
ّ
ثالثة عقود؟
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Feast of the Assumption

Homily of His Excellency Bishop Antoine-Charbel Tarabay on the occasion of the Feast of the Assumption

Honourable Ministers and Members of Parliament,
Your Excellencies the Consuls
General,
Members of Local Councils,
Presidents of our Australian
Lebanese associations,
Representatives of the media
and other organisations,
Representatives of Maronite
councils and organisations,
Reverend Monsignors, Members
of the Clergy, and Religious Sisters,
Distinguished guests,
Dearly Beloved in Christ,
1. When Pope Francis proclaimed the Year of Mercy to
commence on 8 December this
year, he called our attention to
Our Blessed Mother, and quoted
from the Gospel reading , which
we heard today. His Holiness
said that Our Lady:
... treasured divine mercy in her
heart in perfect harmony with
her Son Jesus. Her hymn of
praise, sung at the threshold
of the home of Elizabeth, was
dedicated to the mercy of God
which extends from “generation
to generation”. We too were included in those prophetic words
of the Virgin Mary. This will be a
source of comfort and strength
to us as we cross the threshold

of the Holy Year to experience
the fruits of divine mercy.
2. The Virgin Mary is indeed the
Mother of God and the Mother
of Mercy, for God is mercy, and
mercy is a quality which leads
us to God and makes us more
Christ-like.
3. As we prepare for the beginning of the Year of Mercy, we
need to experience the mercy of
God in order to be able to practice it and spread it through our
everyday actions. In order to
experience the mercy of God,
we should approach Him in the
Sacraments of the Eucharist
and of Reconciliation. There is
an essential link between these
two sacraments. Apart from the
Eucharist, there simply is no
greater gift that the Church can
give us which is the gift of reconciliation. The Eucharist is the
sacrifice of Christ offered for
the forgiveness of sins, “This
is my body which will be given
up for you... this is the cup of my
blood... it will be shed for you
and for all so that sins may be
forgiven.”
4. When we have felt God’s
compassion and forgiveness in
these two great sacraments, and
experienced his strengthening
presence, we could then become
messengers of his mercy and

love to the world. This could be
done through charitable work,
acts of love, and small gestures
of kindness. Our constant companion on this journey of receiving God’s mercy and bringing it
to the world is, of course, Our
Lady, Mother of Mercy.
5. As such, and in our roles as
messengers of God in this world,
I wish to speak now about two
important events: one at the level of our Maronite Church here
in Australia and the second for
the Universal Catholic Church.
These events aim to engage with
our people and society, so that
the light of Christ might shine
everywhere.
6. First, allow me to mention
the Maronite Youth Convention
which we held in July this year,
and which would not have been
possible but for the selfless
work of youth and clergy of our
Diocese. More than three hundred of our Maronite youth came
together for three days.
7.
I am personally gratified that, with your generous assistance, we have brought our
youth together from across this
wide land, from Brisbane to Melbourne, to Adelaide and to Perth
and back to Sydney. In coming
together their eyes were opened
to their identity in the faith and

the potential for good which
they possess. May they now
come more and more to live and
to spread their Christian values
and the fruits of their Maronite
heritage wherever they may be,
in the workplace, at institutions
of education, and in the family.
8. So successful was the Convention, so serious were the
youth in the pursuit of their faith
that a decision was taken that the
Convention should be held each
two years. And on this night, I
call on our young Maronites to
start preparing for ARISE 2017.
9. The second significant engagement I wish to mention is
the General Synod on the Family which will be held in Rome
in October this year. Bishop
Antoine Andary and I have been
elected by the Maronite Bishops to represent our Maronite
Catholic Church and to accompany His Eminence Mar Bechara
Boutros Cardinal Rai, our Patriarch, to participate in the Synod,
a matter which is very humbling
but also very challenging, as the
challenges faced by the family
today have never before confronted it.
10. The traditional family, as father, mother and children, is the
natural cradle of humanity. A
good family is the best provider
of physical, mental and emotional health. It is the ideal nest
in which to protect the weak and
vulnerable members of our society.
11. In this respect, I wish to talk
about an important topic, concerning the family, which has
been at the forefront of Australian politics recently: the redefinition of marriage. It is not a sign
of wisdom to change the nature
of marriage, and therefore of the
family, to something incompatible with the sacrament of marriage which is the union before
the altar of God of one man and
one woman, of their own free
will, for life.

12. It is of utmost importance
that we always remember that
the “Catholic tradition teaches
that every human being is a
unique and irreplaceable person,
created in the image of God and
loved by Him. Because of this,
every man, woman and child has
great dignity and worth, which
can never be taken away. This
includes those who experience
same-sex attraction. They are
people with dignity and must be
treated with respect, sensitivity,
and love.” So when we speak
about same-sex attraction, we do
so with charity without attacking
or disrespecting any person.
13. Marriage between one man
and one woman is the social unit
which God has ordered for the
birth and raising of children. In a
joint statement issued by a number of Eastern Bishops and Muslim Leaders earlier this week, we
urged Members of Parliament to
consult with their constituents
and respect their views on this
matter.
14. The statement also stated
that “any amendment to the
Marriage Act can be expected to
unleash further changes in the
nature of State-sanctioned marriage. We are all members of the
one society. What affects one,
affects the other... While people
with the same sex attraction currently enjoy relationship equality, where they live in committed
relationships and are cherished
as people with dignity, we do
not see why this has to be “marriage”.
15. It is our firm belief that marriage should only remain between a man and a woman, as
intended by God from the beginning of times. In protecting the
sanctity of marriage, we would
be upholding our Christian values, the very values on which
this parish has been founded
and has flourished over the
years into the wonderful community that it is today.
16. On this note, I praise and
thank the beautiful work done
by Msgr Shora Maree, the Parish
Priest, assisted by all the priests,
and in particular Fr Tony Sarkis,
the Administrator. Their work
would not be possible without
the support of our parishioners.
I thank all those who generously
donate of their time and talents
through the choir, and the various committees including the
stewardship, children, youth,
families, seniors, sodality and
many others. You all contribute

in wonderful ways and enrich
your parish and honour Our
Lady.
17. This raises one practical
matter, where some of you may
be able to help us to honour Our
Lady in a special way. The statue
which crowns this Cathedral is
in need of replacement. Unfortunately, the substance of which
it is made is decaying, and if
it is not replaced soon, it will
damage the roof, causing even
greater problems. For all the
people of good will who would
like to assist us in this regard,
please contact the parish office
or priests. This is an unusual opportunity to serve and to help us
replace the statue of Our Lady
which announces the presence
of this Cathedral and its patron
to all within view.
18.
On this holy evening,
allow me to acknowledge and
thank Tele Lumiere, the Christian
network celebrating this year its
Silver Jubilee, 25 years of its existence. Tele Lumiere/ Noursat
perform a noble mission at the
service of the Church and all
the Christians in Lebanon, the
Middle East and all around the
world. We ask the Lord to bless
the founders and every staff
member, volunteer and benefactor who support this organisation in carrying the Good News
of the Gospel to the ends of the
earth.
19. In conclusion, let us never
forget that God has cast down
the proud and reserved special
fountains of his mercy for the
humble. Let us all pray to the
Lord and in humility of heart beseech his mother on this great
Feast of the Assumption. May
our Eparchy be an ark of faith
and salvation in a turbulent
world. We remember especially
our brothers and sisters yearning for peace in the Middle East.
We pray for Lebanon and its
people, that they may through
the intercession of Our Lady of
Lebanon, come together, as one
people, rising above all what
divides them, and rebuild their
country and give it hope for a
better future.
20.
Dearly beloved, may
the Lord God bless you and your
families, on this Holy Feast and
every day of your lives.
Amen.

(Saturday 15 August 2015 OLOL Harris Park)
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
أمحد ميقاتي يعلن أمام «العسكرية» بدء إضرابه
عن الطعام وملف واحد جيمعه مع حبلص و«حفيد
البغدادي»
حتت قوس احملكمة العسكرية ،التقى ابرز «مسؤولي التنظيمات
االرهابية يف لبنان» التابعة لتنظيم داعش ،فاجتمع كل من امحد
سليم ميقاتي وخالد حممد املعروف بالشيخ خالد حبلص وابراهيم
بركات من»الصف االول» اىل جانب عمر ميقاتي وابن عمه بالل
الذي قام بذبح العسكري يف اجليش الشهيد علي السيد ،وفايز
عثمان وغسان الصلييب من «الصف الثاني» فيما مل يتم سوق عبد
الرمحن البازرباشي امللقب بـ»حفيد البغدادي» .وهؤالء اىل جانب
ستة موقوفني اخرين ،متهمون بالتخطيط العالن دولة اسالمية يف
ّ
وحث
الشمال مرتبطة بداعش يف الشام ومهامجة عناصر اجليش
جنوده على االنشقاق ،فضال عن مالحقة مخسة بالصورة الغيابية
ابرزهم شادي املولوي.
ومبثوهلم امام احملكمة توىل عناصر من الشرطة العسكرية الفصل
بني املوقوفني فاودع قسم منهم يف قفص االتهام فيما فصل بني
امحد ميقاتي وحبلص وعمر ميقاتي وابن عمه بالل عناصر عسكرية
حاجبني الرؤية عن بعضهم البعض .غري ان عمر متكن من اسرتاق
النظر اىل والده امحد الواقف على مسافة قليلة منه مبتسما له،
وحماوال قدر املستطاع خالل الدقائق اخلمس ،الوقت الذي استغرقته
اجللسة ،التحدث اىل والده «بالنظر» .وبقي عمر على هذا الوضع
اىل ان اعلن والده امحد سليم ميقاتي اضرابه عن الطعام بدءا من
االمس اىل حني نقله من سجن الرحيانية التابع للشرطة العسكرية
«حيث ال هواء وال مشس يف سجن انفرادي» اىل سجن رومية ومجعه
بابنه املوقوف عمر .وقال ميقاتي الوالد «انا مريض واموت على
البطيء واذا كنت موقوفا ومتهما فما ذنب عائليت ان تتعذب معي».
وتدخل ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار مؤكدا من موقعه انه
ال يقبل بان يكون وضع املوقوف سيئا يف السجن طالبا منه توجيه
كتاب اىل النيابة العامة بهذا اخلصوص للبت به.
واوضح رئيس احملكمة من جهته ان موضوع السجون هو من اختصاص
النيابة العامة .وسأل حبلص عما اذا كانت لديه صورة مشسية له
عائدة لفرتة سابقة من توقيفه قبل «النيو لوك»فرد بالنفي واعدا
بتأمينها للمحكمة.
وقد رفعت احملكمة اجللسة اىل الثاني عشر من شهر شباط املقبل
البالغ الفارين لصقا ولتوكيل حمامني لعدد من املوقوفني.

إتهام  11موقوفاً «بأحداث طرابلس»

اتهم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان يف مثانية قرارات
اتهامية اصدرها االثنني  11موقوفا بينهم امري منصور شقيق اسامة
منصور وسبعة سوريني جبرم تأليف عصابة مسلحة بهدف القيام
بأعمال ارهابية وقتل وحماولة قتل عسكريني اثناء قيامهم باخلدمة
يف طرابلس والتخريب وحيازة اسلحة ومتفجرات.
وأحال صوان املتهمني امري منصور وحممد اجليباوي ووليد وهادي
حممد يوسف والسوريني عدي حوريه وامحد وحممد خطاب ،حممد
حسون وانور الدياب وخالد االسعد وابراهيم سنوبر وامحد عادل
صريف وعلي برماوي امام احملكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة سندا
اىل مواد تصل عقوبتها اىل االعدام.

قرار قضائي أبعده عن عائلته فحاول االنتحار أمام
وزارة الشؤون

متكن الدفاع املدني من انزال موسى سويدان الذي كان تسلق
عمود الكهرباء امام مبنى وزارة الشؤون االجتماعية ،يف حملة العدلية
مطالبا الوزير رشيد درباس باحلضور ،ليتفاوض معه حول مصري
زوجته وأوالده االربعة واال سيقدم على القاء نفسه.
وعلم ان سويدان ُابعد عن عائلته مبوجب قرار قضائي على خلفية
عدم اهليته والتعنيف الذين كانوا يتعرضون له على يده .وقد
حضرت والدته اىل املكان حيث اقنعته بالعدول عن االنتحار.

اجليش يوقف مطلوبني باإلرهاب بينهم سوريان

أوقفت قوة من اجليش على طريق عام اللبوة  -عرسال ،السوريني
حممد مصطفى اجلاعور وخالد حممد الغاوي لالشتباه بانتمائهما إىل
جمموعات إرهابية.
ويف حملة علمان أوقفت دورية من اجليش ،الفلسطيين إياد حممد
سلوم لالشتباه به.
كما أوقفت وحدة من اجليش يف حملة حارة حريك علي غازي األسعد
وحممد ابراهيم فاضل ،املطلوبني جبرم اطالق نار من أسلحة حربية
يف أوقات سابقة واصابة مواطنني وعسكري جبروح.
ويف حملة كرم سدة  -زغرتا ،أوقفت دورية من اجليش إيلي حنا
اخلوري جبرم اطالق النار ،وضبطت حبوزته مسدسا حربيا والذخائر
العائدة له.

من جهة أخرى أوقفت قوى اجليش يف حملة العريونية  -الشمال14 ،
شخصا من التابعية السورية ،لتجوهلم داخل األراضي اللبنانية من
دون أوراق قانونية.
وسلم املوقوفون إىل املرجع املختص إلجراء الالزم.

إشكال فردي يف بر الياس يوقع جرحياً

تعرض ع.ز 18(.عاما) لطعنة سكني يف صدره من قبل سوريني
جمهولي اهلوية ،اثر اشكال فردي وقع يف بلدة بر الياس ،وأدخل
على اثرها اىل مستشفى البقاع ووضعه مستقر.
وعلى الفور حضرت القوى االمنية اىل املكان وبوشرت التحقيقات،
والعمل جار على مالحقة املتورطني وتوقيفهم.

سطو على خزنة شركة يف جبيل وحمتويات سيارة يف
شتورا

سطا جمهولون بواسطة اخللع والكسر على خزنة حديد حتتوي على
شيكات وبوالص تأمني واجازات عمل للعمال ،وال  DVRالعائد
لكامريات املراقبة والتسجيل من شركة  IBMARللرخام والغرانيت
والصخر ،يف بلدة ادة  -قضاء جبيل ،وحضرت اىل املكان عناصر
مفرزة جونية القضائية وخمفر جبيل وباشرت التحقيقات.
من جهة اخرى ،اقدم جمهولون على كسر زجاج سيارة من نوع
سوزوكي فيتارا تعود للونا الغريب
وسرقوا من داخلها حقيبة حتتوي على بعض املستندات ومبلغا من
املال من امام بارك اوتيل شتورا.

رئيس احملكمة :إفادة األسري حمورية ومن شأنها تغيري
مسار القضية

عندما نادى رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم على الشيخ امحد االسري يف مستهل اجللسة يف ملف
«حوادث عربا» ،اعلن ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار
ان االسري موقوف لصاحل النيابة العامة العسكرية مع حممد سهيل
النقوزي املسؤول العسكري لدى االسري طالبا ارجاء اجللسة اىل حني
احالتهما واستجوابهما يف القضية بالصورة الوجاهية.
ويف ضوء ذلك قرر رئيس احملكمة رفع اجللسة اىل اخلامس عشر من
شهر ايلول املقبل الستجواب االسري والنقوزي.
ومع توقيف االسري يوم السبت املاضي فان مسار احملاكمة يف ملف
«حوادث عربا» قد تبدل بعد دخول امللف مرحلة املرافعات ،وادى اىل
تغيري جذري يف القضية يف ضوء ما سيدلي به يف مرحلة التحقيق
االولي وامام احملكمة وفق ما رأى رئيس احملكمة الذي اعترب «ان
االسري هو حموري ورئيسي يف احملاكمة وكل املتهمني من موقوفني
وخملى سبيلهم مرتبطون به» .مضيفا انه «قد ينتج عن افادة االسري
امور كثرية وسيبنى على الشيء مقتضاه».
ومل يبد املتهمون اي اعرتاض على رفع اجللسة كما كانوا يفعلون
يف مرات سابقة ،وهم كانوا يتهامسون يف ما بينهم ويتساءلون
عما اذا كان توقيف املتهم الرئيسي هو لصاحلهم او العكس ،فجاء
موقف احملامي حممد املراد وكيل عدد من املتهمني كجواب على
تساؤالتهم من اطالة امد احملاكمة حني صرح بان امللف قد قطع
شوطا كبريا وبلغ مرحلة املرافعات معتربا ان احملاكمة ستطول مع
توقيف االسري كمتهم رئيسي يف القضية .ورأى انه انسانيا جيب
االخذ بعني االعتبار وضع املتهمني املاثلني .وقاطعه رئيس احملكمة
الذي ّ
ذكر بان احملكمة جهدت يف الوصول اىل ما وصل اليه امللف
خالل مثانية اشهر واعترب ان مثة اصوال قانونية جيب اتباعها وبناء
على افادة االسري ستكون هناك امور كثرية .واضاف رئيس احملكمة
ّ
معلقون به وميكن ان
ان االسري هو حموري ورئيسي واملوقوفون
تتبدل االمور يف ضوء افادته االولية وامام احملكمة .وتوجه اىل
احملامني داعيا اياهم اىل اجتماع يف مكتبه بعد اجللسة ملناقشة ما
تؤول اليه اجللسات اثر توقيف االسري.
ورد رئيس احملكمة على ما اثاره احملامي حممد املراد اثناء مرافعته
ّ
يف اجللسة السابقة اليت طلب فيها ابطال التحقيقات االولية السباب
عديدة منها عدم اعتبار احملققني العسكريني من عداد الضابطة
العدلية .وقد ابرز رئيس احملكمة عدة قرارات صادرة عن وزير
الدفاع الوطين بهذا الشأن يعني مبوجبها حمققني عسكريني عدليني
ويعترب هؤالء من عداد رجال الضابطة العدلية .واستغرب احملامي
املراد رد رئيس احملكمة الذي جيب ان يثريه يف منت احلكم مشريا
اىل ان قرار وزير الدفاع غري قانوني وان النص اعطى الصالحية
للوزير امنا عليه ان يعني يف كل قضية احملققني وليس على سبيل
العموم.
وكانت احملكمة وقبل الشروع يف جلسة احملاكمة يف ملف «حوادث
عربا» قد استجوبت يف ملف متفرع عنه املوقوف مروان ابو ضهر
بناء على اعرتافات املوقوف عالء املغربي حول مشاركة ابو ضهر يف
االعتداء على حاجز اجليش.
وباستجوابه حبضور وكيليه احملاميني حممد علي التل وايلي قهوجي
نفى ابو ضهر ما اسند اليه وافاد بانه متهم من ضمن «اخلاليا
النائمة» التابعة ألمحد االسري .وقال  :ال اؤيد افادتي اليت انتزعت

مين حتت الضرب ولو كنت مطلوبا ملا تقدمت بطلب اىل املدرسة
احلربية .واضاف  :يف العام  2013كنت اعمل يف شركة انرتنيت
يف عربا ويوم احلادثة يف  23حزيران كنت انقل عماال من شركة
تنظيفات تابعة للشركة اليت اعمل فيها .واكد ابو ضهر بانه ال يعرف
ايًا من املوقوفني ومل يكن يرتدد اىل مسجد بالل بن رباح اال نادرا.
وحول اعرتافه السابق عن مساعه االسري يصرخ يوم احلادثة لدى
نزوله اىل قاعة تقع يف اسفل املسجد خمصصة لتخزين االسلحة
وتوجه مع مسلحني اىل حاجز للجيش ،نفى ابو ضهر ذلك وقال بانه
مل يدل باي اعرتاف يف وزارة الدفاع .وحول ما ذكره عالء املغربي
بانه كان حيمل بندقية وتوجه واياه برفقة امحد احلريري واجمد االسري
واخرين صوب حاجز للجيش اجاب  :اذا كان عالء املغربي هنا فاني
اطلب مواجهته.
وعرضت على ابو ضهر صورة يظهر فيها اىل جانب املغربي عند
حاجز للجيش فنفى ان يكون هو الشخص نفسه الذي يظهر يف
الصورة.
واستوضحت احملكمة املغربي عن تلك الصورة وعما اذا كان ابو
ضهر الذي يظهر فيها فقال «مش مبي» .ثم قال بان الصورة
ليست واضحة «والقصة كلها كانت همروجة « .واكد ان احملققني
هم الذين ذكروا اسم مروان ابو ضهر يف التحقيق االولي معه
وليس هو الذي ذكره واضاف بان ابو ضهر املوجود امامه ليس هو
الشخص نفسه الذي رآه عند حاجز اجليش.
وكرر رئيس احملكمة عدة مرات سؤال املغربي عن ابو ضهر فبقي
على نفيه واضاف :واهلل العظيم مل اره.
وعاد ابوضهر ليقول ردا على سؤال بان ال عالقة له باألسري او
بـ»احداث عربا» طالبا من احد احملامني املوجودين يف القاعة االدالء
بشهادته لناحية رؤيته له يف عمله يوم املعركة .وسألت الرئاسة
احملامي يف ما يقوله حول ذلك فقال بانه كان فعال يشاهد ابو ضهر
يف عمله الذي يتطلب تنقله من مكان اىل اخر الصالح االعطال امنا
مل يشاهده يوم احلادث.
وقررت احملكمة رفع اجللسة اىل  15ايلول املقبل لورود الئحة حبركة
االتصاالت اهلاتفية العائدة للمتهم ابو ضهر على رقم هاتفه يومي
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 ..ويعرتف خبط سريه منذ فراره واحلصيلة  4موقوفني
من مناصريه
ارتفع عدد املوقوفني يف مدينة صيدا من قبل شعبة معلومات
اجلنوب يف املديرية العامة لألمن العام على خلفية االعرتافات األولية
للموقوف أمحد األسري اىل أربعة موقوفني من مناصريه يف غضون
أربعة أيام وهم «أمحد عبد اجمليد ،حسام رفاعي ،معتصم الشامي
وخالد أوزعر «واألخري أوقف عصر أمس يف حملة الوسطاني يف
املدينة ،وهو يعمل سائق شاحنة لنقل احلصى والرمول ،فيما ترك
حممد الشريف جنل رئيس مجعية جتار صيدا وضواحيها علي الشريف
حرًا بعد االستماع إلفادته من قبل املديرية العامة لألمن العام حول
بعض ما ورد يف اعرتافات األسري بشأنه.
وعلم أن حتقيقات األمن العام تركزت بشكل أساسي حول فرتة
السنتني وشهرين اليت أمضاها األسري متواريًا ،واىل أين ذهب
وأين أقام ومن ساعده ،اىل جانب بعض التفاصيل املتصلة بأحداث
عربا ،حيث جدد األسري اتهامه لسرايا املقاومة بأنها استدرجته اىل
معركة مع اجليش مؤكدًا أن حزب اهلل شارك يف معارك عربا كما يف
معركة يوم الثالثاء اليت سبقتها.
وروت مصادر مواكبة للتحقيقات اليت أجريت مع األسري من قبل
األمن العام أن األسري كشف للمحققني تفاصيل رحلة انتقاله بني
صيدا والشمال ثم محانا وجمددًا صيدا وعني احللوة وصو ً
ال اىل
مشواره األخري قبل التوقيف يف مطار رفيق احلريري الدولي.
وحبسب اعرتافات األسري فإنه وبعد أحداث عربا تنقل بني منطقيت
جزين وشرق صيدا بعدما استعان ببعض املعارف الذين أمنوا
املأوى له ولعائلته ،فأقام أو ً
ال يف منطقة احلمصية  -جزين ثم
يف الشواليق -شرق صيدا يف بيت املدعو «حسام ر ».الذي أوقف
مؤخرًا ،وأن زوجة األخري هي اليت تولت تأمني انتقاله اىل منطقة
الشمال لكونها مل تكن حمجبة وال منقبة ..وأنه سلك طريق جزين
مشغرة البقاع وصو ً
ال اىل الشمال حيث أقام مدة عند الشيخ سامل
الرافعي ،ثم أيامًا عند خالد حبلص ،ومن هناك بقي يتنقل لفرتة
بني لبنان وسوريا اىل أن اندلعت أحداث القلمون فاضطر للعودة
اىل الشمال ،لكن تضييق القوى أألمنية على حبلص دفعت باألسري
للتوجه اىل منطقة اجلبل وهنا بدأ دور املطلوب الفار معتصم قدورة
الذي استضافه يف شقته يف محانا ،ثم يف بيته يف منطقة شرحبيل
مشال صيدا .واملفارقة ان األسري غادر شرحبيل عشية مداهمة
خمابرات اجليش لبيت معتصم قدورة الذي كان يتوارى فيه ،فلجأ
ومن معه اىل تعمري عني احللوة ثم اىل املخيم الذي أمضى فيه فرتة
تفرغ خالهلا قدروة لتأمني أوراق مزورة باسم جديد لألسري لتمكينه
من الفرار خارج لبنان ومبساعدة شخص يف نيجرييا ،وبعد تأمني
اهلوية وجواز السفر املزور تواصل قدورة مع عبد الرمحن الشامي
لتأمني إيواء األسري خارج املخيم قبيل سفره ،وبالفعل استضاف
الشامي األسري يف منزله يف سريوب ثم يف منزله يف جدرا ،قبل أن
يكمل طريقه بسيارة تاكسي اىل املطار ويلقى القبض عليه هناك.
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اعــالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

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:
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زفــاف

شغل القنوات التلفزيونية ووصفته املغنية ميسي هيغنز بـ «عرس القرن»

عرس سليم وعائشة مهاجر قمة األناقة واحلب واجلمال

العروسان سليم وعائشة يتبادالن االنخاب

العروسان سليم وعائشة يقطعان قالب الحلوى

العروسان سليم وعائشة مع املغنية االسرتالية ميسي هيغنز

العروسان سليم وعائشة مع  Beau Ryanنجم Footy Show

العروسان يتوسطان والدي العريس محمد وامال مهاجر ووالدة العروس فيكي لريمونث
السبت  15آب  2015كان يوما مميزا يف تاريخ
الجالية اللبنانية والعربية يف اسرتاليا ،بل يف تاريخ
اسرتاليا ..يوما عـُقد فيه قران رجل األعمال املعروف
سليم محمد مهاجر على اآلنسة الحسناء ذات الصون
والعفاف عائشة أماليا لريمونث Aysha Amelia
.Learmonth
هل هو عرس أم احتفال ملوكي؟
هل هو خيال أم واقع؟
هل هو اسطورة أم حقيقة؟
لقد شكل عرس سليم مهاجر محطة تأريخية لالعراس
يف اسرتاليا حيث سيقال بعد اآلن هذا العرس حصل
قبل عرس سليم مهاجر وذاك بعده.
يخيل اليّ ان املقولة ،التي قيلت يف شاعر العرب الكبري
ابو الطيب املتنبي بأنه «مالئ الدنيا وشاغل الناس»،
تنطبق ،اىل حدّ بعيد ،على عرس سليم وعائشة
مهاجر الذي شغل القنوات التلفزيونية يف اسرتاليا
حيث عرضت الكثري من وقائعه القناة التاسعة وتحدثت
عنه القناتان السابعة والعاشرة ،اضافة اىل العديد من

االذاعات ،كما كان محور أحاديث ابناء الجالية سواء يف
صالوناتهم أو يف جلساتهم املختلفة.
انه بالفعل عرس يحار املرء من أين يبدأ يف الحديث
عنه ..ففي منزله ،يف ليدكمب ،الذي تم فيه عقد
القران ،جرى احتفال اسطوري لم تشهد الجالية
واسرتاليا مثيال له من قبل وال نعتقد انها ستشهد يف
املستقبل.
ففي فيليب بارك  -ليدكمب القريب من منزل العريس
حطت اربع طائرات هليكوبرت ّ
تقل العريس ووالده
ووالد العروس واالشابني وتوجه الجميع اىل منزل
العريس حيث كانت باالنتظار العروس ووالدتها
ووالدة العريس واالشبينات واألقارب ..وقد غص
فرنسيس سرتيت بعشرات السيارات الفخمة من
اللمربغيني اىل الفرياري والرويزرويز وغريها ،اضافة
اىل مواكبة خاصة للدراجات النارية ،كما كتبت طائرة
نفاثة على صفحة السماء اسمي العروسني سليم
وعائشة مهاجر ،كل ذلك على قرع الطبول وانغام
الزمور والهتافات والزغاريد..

العروسان يف لقطة تذكارية

العريس وشقيقته يسلمان الورود لوالدتي العروسني امال مهاجر وفيكي لريمونث
وكان العروسان قد قاما بتصوير لقطات قبل العرس يف
منزل العريس جرى عرضها يف صالة Le Montage
الفخمة ،املطلة على املاء يف ليليفيلد ،التي اقيم فيها
االحتفال فتخال نفسك وانت تشاهدها وكأنك
تشاهد احد افالم هوليوود نظرا للمهنية يف االنتاج
وفخامة الديكور ونقاوة الصورة وروعة املـَشاهد.
الساعة السادسة والنصف كان املوعد مع االحتفال
الفني يف صالة ال مونتاج الفخمة يف ليليفيلد التي
غصت بحواىل ألف شخص من املدعوين الذين
بـُ ِهروا بالورود البيضاء والزهرية ،التي غطت جدران
املونتاج وسقفها وأعمدتها كما شكلت اشجارا كبرية
يف وسطها ،حتى لتشعر وكأن فصل الربيع قد بدأ
قبل أوانه لتتحول معه الصالة اىل لوحات طبيعية وال
أجمل ..اما عن الرتتيب فحدّث وال حرج حيث ُكتـِب
اسما العروسني على الصحون وكذلك على ارض
املسرح وسط اضاءة وال أجمل.
واالحتفال الذي قدّم فقراته ابن الجالية املعروف نورم
نسيب الهاشم بأجمل ما يكون التقديم ،بدأ بكلمة

لنجم برنامج  Footy Showالذي تعرضه القناة
التلفزيزنية التاسعة  Beau Ryanقال فيها ان الورود،
التي غطت الصالة ،يفوق ثمنها كلفة حفل زفافه بأكمله،
كما استقبل النجم راين العروسني بكلمات رائعة لدى
دخولهما الصالة.
بدأ االحتفال امللوكي بدخول والدي العريس محمد
وامال مهاجر ،ثم والدي العروس فيكي وجون
لريمونث وبعدها االشابني واالشبينات وحاملي
الزهور من املالئكة الصغار ليدخل بعدها العروسان
الصالة تتقدمهما الدراجات النارية وعلى قرع الطبول
والهتافات والزغاريد امتألت حلبة املسرح بالرقص
حيث حـُمل العروسان سليم وعائشة وكذلك والد
العريس محمد مهاجر على االكتاف يف جو من السعادة
والفرح.
انه عرس العام ،بل عرس العقد وربما عرس القرن..
هذا ما قالته عنه بالتحديد املغنية االسرتالية املعروفة
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والد العريس محمد مهاجر يلقي كلمة

العريس سليم محمد مهاجر يلقي كلمة

والد العروس جون لريمونث يلقي كلمة

العروسان يف رقصتهما االوىل بعد الزواج

العروسان وقبلة املحبة

العريس سليم مهاجر ووالده محمد على االكتاف يف جو من السعادة والفرح
العروسان سليم وعائشة مهاجر

مقدما الحفل  Beau Ryanونورم الهاشم

العروسان سليم وعائشة مهاجر على االكتاف وسط الحضور الكثيف

والد العريس والعروس يف رقصة أبوية

ميسي هيغنز التي كان لها قسط ،ال بأس به ،من

الجانب الفني لهذا االحتفال امللوكي يف صالة ال
مونتاج ،الذي غنى فيه ايضا الفنانان خالد االمري
ومحمد األسمر الذي اعتلى املسرح اكثر من مرة ليقدم
العديد من االغاني الحماسية التي ألهبت صدور
الحضور لتنعقد عليها حلقات الدبكة وليزرع الرقص
مسرح الصالة على مدى اكثر من اربع ساعات.
وتخلل االحتفال عدة كلمات غري ان ابرزها كانت لوالد
العريس رجل االعمال محمد علي مهاجر (ابو خالد)
الذي القى كلمة باالنكليزية اعرب فيها عن فخره بنجله
سليم الذي كان له بمثابة االبن والصديق يف الوقت
نفسه ،وقال انه كان دائما يتمنى ان تكون عائشة
عروسة له وانه شعر بسعادة كبرية عندما فاتحه نجله
سليم باالمر ألن عائشة مثال الفتاة املهذبة والرصينة
واملثقفة وقال ان اهلل رزقه ست بنات وان عائشة
اصبحت بمثابة ابنته الثامنة بعد زوجة نجله خالد.
ويف نهاية كلمته ويف بادرة تنمّ عن التهذيب والطاعة

واالحرتام وعرفان الجميل التي هي من صميم تقاليدنا
الشرقية االصيلة ،تقدم العريس من والده وقبـّل يده
وكذلك فعلت العروس.
وكانت كلمة للعريس شكر فيها والديه محمد وأمال
على تربيتهما وسهرهما عليه وعلى اخوته معربا عن
فخره بوالده السيد محمد مهاجر الذي كان له املثال
والقدوة والسند الداعم طيلة حياته وقال انه كان
الوالد والصديق يف آن.
كما تحدث عن الصفات واملزايا الحميدة التي ملسها
يف عروسته والتي جذبته اليها وجعلت قلبه يخفق يف
حبها ،وقال انه سيقدم لها الحب والحنان واالحرتام
وسيكون لها الزوج الصالح واملثالي.
وشكر املسؤولني العاملني يف شركته على جهودهم
واخالصهم وتضحياتهم يف العمل.
كما كانت هناك كلمات لوالد العروس جون لريمونث
ولشقيقة العريس وشقيقة العروس.

العروسان يف استدارة خاصة للهريالد
وقام العريس وشقيقته بتقديم باقتي ورد لوالدة
العريس السيدة امال مهاجر ولوالدة العروس السيدة
فيكي لريمونث.
وقبل نهاية االحتفال قطع العروسان قالب الحلوى
الفخم املعد خصيصا لهذه املناسبة الرائعة ورقص
بعدها العروسان منفردَين رقصتهما الزوجية
االوىل.
كلمة ال بد من قولها ،وألن املثل يقول «هذا الشبل
من ذاك األسد» فقد ورث العريس املهندس سليم
عن والده رجل االعمال السيد محمد علي مهاجر كل
الصفات التي أهـّلته ليكون رجل اعمال ناجحا.
واملعروف ان السيد محمد مهاجر رجل اعمال عصامي
ناجح بنى نفسه بنفسه متكال على اهلل عز وجل
او ً
ال ،وعلى خربته واستقامته وصدقه مع الناس ثانيا
فوصل اىل القمة وبنى امرباطورية يف مجال التطوير
واالنشاءات تفخر بها الجالية واسرتالية.
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اعالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

Tel; 9709 3002

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
البنائني
ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

:أوقــات الــدوام
:)Showroom( صالة العرض
 بعد5  صباحا حتى8،30 من االثنني حتى الجمعة من
..الظهر
 بعد الظهر4  صباحا حتى9 السبت من
:)Trades Centre( املركز التجاري
.. بعد الظهر5  صباحا حتى6 من االثنني حتى الجمعة من
 بعد الظهر4  صباحا حتى6 السبت من

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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كتابات

يبكي ويضحك

الفرجار

الشاعر السيد أحمد الحسيني

املنهار
شعي ألجل زماننا
ّ
ِ
األنوار
روحية
بسناك يا
ِ
ّ
بزوغ آسٍر
ومبا تواتر عن
ٍ
األطوار
من فرقديك على مدى
ِ
ٍ
مزنة
وترددي يف الروح ومضة
تطوي تراكم وحشيت وغباري
أسرتد بقييت
خاو أنا ال
ّ
ٍ
ضيعت شكلي وامتهنت فراري
ّ
ألعود من كل املسالك خائبًا
مل يبق لي إال فتات إطاري
لغيت ّ
تؤنبين وتعتب بعدما
بالعار
بدلت فجر قصيدتي
ّ
ِ
ودخلت يف سردابها متأرجحًا
واإلضمار
متعثر التصريح
ِ
متأبطًا جرحي وثلج قصيدتي
ّ
ال حد بني برودتي وأواري
فكأنين بالعري أسرت عورتي
وكأنين بالنار أمخد ناري
ظل تشتت بعده
أصحو على ٍ
السمسار
بني الدمار ولعبة
ِ
أصحو على الفرجار يرسم لوحيت
باملسمار
بالقهر بالبارود
ِ
ً
دائرة حييط حميطها
ألصري
الفج ِار
سود النفوس حثالة
ّ
ٌ
هالك
كيف اخلروج ويف الدوائر
الفرجار
لعق الوجوم بلعنة
ِ
فتعمدي بالنور ال ترتددي
ّ
ٍ
الفوار
عودة لربيقك
عن
ِ
ّ
ً
ً
...عطرية
إمياءة
وتشكلي
ً
...اآلثار
جورية ..شفافة
ِ
حمميًة
أستمد قصيدتي
كي
ّ
ّ
شحاري
من آه يا عمري ويا ّ

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

يالطفين
يبكي

وطورا

طورا

طبعه

ويضحك

يغضب
ُ
ّ
متقل ُب

ظامل
التنع ُم يف حبيب
كيف
ّ
ٍ
ويعتب
ال يسمع جنوى احلبيب
ُ
ً
ِ
حلمه
كئيبة يف
يرى احلياة

ِ
مغر ُب
واخليال
احلقيقة
بني
ِ
ّ
ً
أمانة
من ميلك اخللق الرفيع
يكذب
ُع ّف الضمري حديثه ال
ُ

طوده
ما لي أرى االسالم ُن ِّكس
ُ

يرغب
وارى السفيه على الرئاسة
ُ
تاجٍر
سلعة
االسالم
فكـأمنا

ملن

يقامر

عار
ٌ
ال تلتزم

يا

حتى

عليكم

أمة

اين

تارخينا
كفى

ماله
بان

يكسب
كي
ُ
ٌ
مجاعة
تقوم

تتعص ُب
يف دينها
ّ
ُ
محاتكم
االسالم اين

عقرب
للمهالك
ُ
ٍ
حممد
يا دعاة

يقودنا

التجدد

أهل

ضالال

يف

العمالة

حياة

تكتب
ُ
شعوبنا

نهرب
عار علينا من الدواعش
ُ
ٌ
ٍ
واعظ
حثالة
أضحى
تارخينا

يقلب
عني احلقيقة يف الدراهم
ُ
ُ
ٌ
َ
قسته دون الورى
نذل اذا ما
يلعب
مبشاعر العميان دومًا
ُ
هل

تستفيق

مجوعنا

ٍ
بكرامة

ونضرب
ونرد ظلم احلاقدين
ُ
االمطار يف ارجائنا
أن تهطل
ُ

فتطهر
ّ

االحقاد

فينا

ونشرب.
ُ

ما هو
الكذب؟ وما
هي اسبابه
؟ وما هي
نتائجه ؟

بقلم الدكتور عالء العوادي

الكذب هو أن خيرب اإلنسان عن شيء خبالف احلقيقة  ,ويكون إما
بتزييف احلقائق جزئيا أو كليا أو خلق روايات وأحداث جديدة ،
بنية وقصد اخلداع لتحقيق هدف معني وقد يكون ماديا ونفسي
واجتماعي وهو عكس الصدق ،والكذب فعل حمرم يف مجيع
األديان .الكذب قد يكون بسيطا ولكن اذا تطور والزم الفرد فعند
ذاك يكون الفرد مصاب بالكذب املرضي  .وقد يقرتن بعدد من
اجلرائم مثل الغش والنصب والتزوير والسرقة .وقد يقرتن ببعض
املهن أو االدوار مثل الدبلوماسية أو احلرب النفسية االعالمية أو
التسويق
وجد العديد من األسباب اليت تدفع الناس إىل الكذب ومن أهم
هذه األسباب :
 .1اخلوف من العواقب
 .2اكتساب فوائد
 .3ليتجنب ذكريات مؤملة
 .4اخليال اخلصب
 .5احلفاظ على املكانة اإلجتماعية وحب الظهور
 .6العداء لآلخرين فيتهمونهم أو يقذفونهم أو يصفوهم بصفات
كاذبة
 .7االعتياد على الكذب والرتبية عليه
 . 8أكتساب شفقة األخرين و مع التربير
عندما تقال الكذبة يكون هناك نتيجتني  :اما ان تكتشف أو
تظل غري مكتشفة .واكتشاف الكذبة يشكك يف املعلومات األخرى
اليت أدىل بها الكاذب .وميكن أن يؤدي إىل عقوبات قانونية أو
اجتماعية  ،مثل النبذ أو اإلدانة لشهادة الزور .ميكن التنبؤ بسلوك
الكاذب وتنميطه بعدها  .وتعترب أهم النتائج األجتماعية للكذب
فقدان ثقة األخرين يف الشخص الكذاب ،والتشكيك يف مجيع
أقواله وأفعاله.
القدرة على الكذب لوحظ يف وقت مبكر وبشكل يكاد يكون عامليا
يف جمال النمو البشري.علم النفس االجتماعي وعلم النفس النمو
تفسر الكذب من خالل العملية العقلية اليت تعتمد بان الناس
تفحص حماكاة رد فعل اآلخرين لقصة وحتديد ما إذا كان سيتم
تصديق كذبة .من اجلدير ذكره ان الطفل عندما يبلغ من العمر حنو
أربع سنوات ونصف  ،يبدأ األطفال القدرة على الكذب املقنع.
قبل هذا  ،يبدو أنهم ببساطة غري قادرين على انشاء األحداث
ويبدو أن هناك سوى وجهة نظر واحدة  ،وهي اخلاصة بهم.
األطفال الصغار يتعلمون من التجربة أن الكذب ميكنهم جتنب
عقوبة األخطاء .ويقول االطفال اكاذيب التصدق النهم يفتقرون
اليى مرجعية تقرر منطقية األحداث .فالكذب سلوك متعلم حتدده
البيئة وما اذا مت تربية الطفل وتعريضه ملثري ونال مكافأة من
االستجابة بالكذب ومت تكرار الكذب
 Pseudologia fantasticaهي مصطلح يطبق من قبل االطباء النفسيني
لسلوك أو عادة إلزامية الكذب.
 Mythomaniaهو حالة توجد فيها ميل للكذب واملبالغة املفرطة أو غري
الطبيعية
حيرم اإلسالم الكذب ،ويقول سبحانه تعاىل (إن اهلل ال يهدي من
هو مسرف كذاب) [ سورة غافر ،]28 :وكان الكذب هو أبغض
األخالق إىل رسول اإلسالم حممد بن عبد اهلل ،فعنعائشة بنت أبي
بكر(ما كان خلق أبغض إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلممن
الكذب ولقد كان الرجل حيدث عند النيب صلى اهلل عليه وسلم
بالكذبة فما يزال يف نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة)
والكذب هو من خصال املنافق كما يقول النيب حممد بن عبد اهلل
ً
خالصا ،ومن كانت فيه خلة منهم
منافقا
(أربع من كن فيه كان
ً
كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها :إذا حدث كذب ،وإذا عاهد
غدر ،وإذا وعد أخلف ،وإذا خاصم فجر)  ،أيضاروى مالك يف
موطئه من حديث صفوان بن سليم  :أنه قيل لرسول اهلل صلى
ً
جبانا؟ قال :نعم .فقيل له :أيكون
اهلل عليه وسلم :أيكون املؤمن
خبي ًال؟ فقال :نعم .فقيل له :أيكون املؤمن َّ
ابا؟ فقال :ال
كذ ً

أعظم أنواع الكذب

يعترب أعظم أنواع الكذب يف اإلسالم هو الكذب على اهلل وعلى
رسوله ،ويكون الكذب على اهلل بتحليل حرام وحتريم حالل ،فقول
القران الكريم (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اهلل وجوههم
مسودة أليس يف جهنم مثوى للمتكربين ) [ سورة الزمر ] ،ويقول
النيب حممد (ومن كذب على متعمدآ فليتبوء مقعده من النار).
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ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
:على الرقم
0405272581
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


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

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٤مساء
ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻛﺎﻧﻮﻥ٢١
الساعة٢٠١٢من
أربعاء
كل يوم٢٢
السادسة إىل الثامنة مساء

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

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
At Central Immigration Solutions,
our qualified legal
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
*Temporary Visas
*Citizenship
@Âﬂ@·ÿmbuby
*Visa Cancellation
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
*Deportation
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
Call us today to find out what we can do for you.
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
@äb»édi@@Úñb©a *Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Úèœb‰ﬂ
Celebrant Reg No. A11175
FFF

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

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

*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555
:لالتصال على الرقم

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages*
*Commitments* *Funerals*

خببرية اهلجرة
اهلجرة اتصلوا03
معامالت
يف ما خيص0686
جلميع احتياجاتكم
Tel/Fax:
9391
0413805930
احلليب على
السيدة ديانا
Mb: 04:الرقم
1794
9650
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ملبورن

مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن تقيم قداسا احتفاليا
مبناسبة عيد انتقال السيدة العذراء مريم
مبناسبة عيد انتقال
السيدة العذراء مريم
اقامت مجعية سيدة
زغرتا يف ملبورن ،كما
درجت العادة سنويا،
احتفاليا
قداسا
باملناسبة عن نفس
موتى ابناء زعرتا اهدن
والزاوية.
ترأس الذبيحة االهلية
االب ادمون اندراوس
رئيس دير مار شربل
يف ملبورن سابقا
واملوجود حاليا يف
ملبورن يف زيارة
قصرية خاصة لتفقد
الرهبان وابناء اجلالية
يف
عاونه
وقد
االحتفالي
القداس
االب الن فارس خادم
رعية سيدة لبنان

االب ادمون اندراوس

العميد فارس الخوري ،النائب نزيه االسمر ورزق الدويهي

املارونية.
حضر القداس االهلي
النائب نزيه االمسر،
العميد يف اجليش
فارس
اللبناني
احملامي
اخلوري،
الزوقي،
فادي
السابق
الرئيس
اللبنانية
للجامعة
السيد سايد حامت،
اضافة اىل اعضاء
والراهبات
سيدة
وحشد
االنطونيات
ابناء
من
كبري
اجلالية.
بداية قال االب الن
فارس اننا اليوم
نقيم الذبيحة االهلية
مبناسبة عيد انتقال
السيدة مريم العذراء
ولراحة انفس موتى
ابناء زغرتا اهدن
سائلني
والزاوية
اهلل ان يكونوا مع
االبرار والصديقني
يف امللكوت السماوي
وان حيفظ اهلل االحياء
وحيميهم وعياهلم.

قرأ الرسالة العميد الضيف فارس اخلوري
وقرأ االجنيل املقدس باالنكليزية االب الن
فارس وبالعربية االب ادمون اندراوس وبعد
االجنيل قدم ابناء اجلمعية القرابني والقى االب
اندراوس عظة من وحي املناسبة قال فيها انه
ونعيد سوية
لشعور مجيل ان اعود واجتمع بكم
ّ

االب الن فارس

العميد فارس الخوري

سايد حاتم وحضور

العذراء مريم
هذا العيد املبارك عيد انتقال السيدة مريم
العذراء متحدثا عن سريتها وفضائلها الطيبة
اليت جمدت اهلل مع انها خملوقة وهي اليوم
مثال للعامل كله.
وبعد القداس تقبل الكهنة واحلضور التهاني
يف باحة الكنيسة.

نادي شباب لبنان الرياضي يف ملبورن يقيم
مهرجان اجليش اللبناني
برعاية قنصل لبنان
العام يف فيكتوريا
غسان
االستاذ
اخلطيب ،اقام نادي
شباب لبنان الرياضي
اجليش
مهرجان
اللبناني وذلك مساء
السبت املاضي يف
صالة الريفولي.
حضر املناسبة النائب
خليل عيدي ،النائب
نزيه االمسر وعقيلته،
العميد يف اجليش
فارس
اللبناني
وفعاليات
اخلوري
واجتماعية
سياسية
من اجلالية وحشد من
املواطنني حيث قدم
الربنامج السيد جورج
حكيم الذي رحب
باحلضور شاكرا مجيع
الذين ساهموا يف
اجناح هذا املهرجان
مبا فيهم مجعية سيدة
زغرتا.
والقى العميد فارس
اخلوري كلمة حتدث
فيها عن اجليش
وتضحياته يف سبيل
الوطن واملواطن دون
تفرقة او متييز كما
القى الشاعر انطوان
برصونا قصيدة اهلبت
مشاهر احلضور.
ويوم االحد عند الساعة
والنصف
الواحدة
بعد الظهر اقيمت
املباراة اليت شارك
فيها عدد من الفرق
الرياضية من ملبورن
وجاءت
وسيدني
املباراة النهائية ما
بني فريقي نادي
شباب لبنان ملبورن
ونادي االرز سيدني
على الشكل التالي
( )2سيدني و()1
ملبورن.
سبق
قد
وكان
املباراة منح شهادات
تقديرية لرجال االعالم
يف ملبورن مبن فيهم
انطوان
الشاعر
برصونا نظرا لعطاءاته
الوطنية واالجتماعية
يف اجملتمع االسرتالي
وكذلك
اللبناني،
املتقاعد
للعميد
اخلوري
فارس
لتضحياته العسكرية
ووقوفه اىل جانب
احلق ضد الباطل.
وما ان اعلن عن توزيع
الشهادات التقديرية
حتى انسحب الزميل
كميل مسعود مسؤول
جريدة اهلريالد يف
ملبورن من القاعة
رافضا استالم شهادة
التقدير السباب مل
يعلن عنها.

النائب خليل عيدي ،العميد فارس الخوري ،سامي مظلوم وحضور

ميالد الحلبي وعقيلته وأصدقاء

التيار الوطني الحر

نبيل حنا واصدقاء

شباب زغرتا
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متفرقات

اجلالية العراقية يف سدني تنظم تظاهرة مجاهريية

أخطاء جتنب ارتكابها يف لندن هذه احلشرة تأكل القلوب..
هل تعرفونها ؟
على الرغم من التنوع الثقايف الكبري الذي
شهدته العاصمة الربيطانية لندن مع دخول
العديد من األعراق واألديان إليها ،إال أن
السكان األصليني ال يزالون متمسكني ببعض
التقاليد واملعتقدات اليت توراثوها عرب األجيال.
وإذا كنت ختطط للسفر إىل لندن يف وقت قريب،
تنصحك صحيفة بيزنس إنسايدر األمريكية بعدم
ارتكاب األخطاء الثقافية التالية اليت ال تتناسب
مع ثقافة وتقاليد البالد:
 -1عدم ذكر العنوان بالكامل
تتشابه أمساء الشوارع والضواحي يف العاصمة
الربيطانية لندن بشكل كبري ،وتشرتك العديد من
العناوين ببعض األمساء الشهرية ،لذلك سيشعر
سكان املدينة بالضيق واالرتباك إذا سألتهم عن
أحد العناوين دون ذكر اسم املكان بالتفصيل.
 -2نسيان عبارات الشكر واالعتذار
من املعروف عن الربيطانيني أنهم شعب مهذب
بالفطرة ،لذلك ينصح بأن ال تغفل عبارات الشكر
واالعتذار عند التعامل معهم.
 -3احلديث بصوت مرتفع
من املعروف عن الربيطانيني حبهم للهدوء،
وينظرون بازدراء ألي شخص يتحدث بصوت
مرتفع أو يصرخ يف الشارع مهما كان السبب،
وحتى لو كان ذلك لطلب النجدة إلنقاذ حياة
إنسان.
 -4جذب انتباه اآلخرين
يكره الربيطانيون جذب االنتباه إىل أنفسهم
من خالل تصرفات معينة ،وعليك احلذر من هذا
التصرف ألن سكان لندن سينفرون منك إذا ما
حاولت أن تكون موضع اهتمام اآلخرين.
 -5التذمر
يفضل الربيطانيون االحتفاظ بشكواهم إىل وقت
الحق ،ويشعرون باإلهانة يف حال تذمر شخص
ما بصوت مرتفع .فعلى سبيل املثل ينصح بعدم
إعادة صحن الطعام يف املطعم إذا كان هناك
أي شكوى لديك من رداءة الوجبة.
 -6اإلزعاج يف القطار
جتنب قدر اإلمكان الدردشة مع ركاب القطار يف
لندن ،فالعديد من الربيطانيني يفضلون قضاء
الرحلة داخل القطار دون أي إزعاج .وال حتاول
القيام بأي نشاط داخل القطار جلذب انتباه باقي
الركاب إليك.

نظمت اجلاليه العراقيه يف سدني تظاهره مجاهرييه
كربى يوم األحد املاضي املوافق  16/8/2015يف
مدينه فريفيلد دعما للشعب العراقي وثورته
البيضاء ضد الفساد واملفسدين وقد تركزت
الشعارات واهلتافات بتأييد الدكتور حيدر العبادي
يف اإلصالحات اليت طرحها وتأييد املرجعيه الدينيه
الشريفه وشعب العراق املنتفض يف عموم
حمافظات العراق دعما لإلصالح واجتثاث ومعاقبه
سراق املال العام وتقليص نفقات وامتيازات
الرىاسات الثالث واالمتيازات املبالغ بها ،هذا
وحضر عدد كبري من أبناء اجلاليه العراقيه مبختلف
اطيافهم وتوجهاتهم ورفع بيان ختامي شدد على
ضرورة اإلصالح الفعلي ونبذ احملاصصة الطائفيه
واحلزبيه ووضع الشخص املناسب يف املوقع
املناسب على أساس الكفاءه واخلربة بعيدا عن
احملسوبيات وإصالح النظام القضائي وتقليص
الوزارات والغاء امتيازات السياسيني والرياسات

 -7احلساسية املفرطة
على الرغم من أن الشعب الربيطاني مهذب
بطبعه ،إال أن يتمتع حبس الفكاهة ،لذلك حاول
أن تتقبل أي دعابة برحابة صدر وجتنب التصرف
بعدائية جتاه اآلخرين.
 -8قبول العروض واملساعدات
قد يعرض على الربيطانيني عرضًا ما للمساعدة
من باب اللباقة والكياسة ،وينصح أن تشكر
صاحب العرض وتعرب عن تقديرك لعرضه دون
ان تقبله.
 -9احلديث يف السياسة والدين واملال
إذا مل يكن الشخص الذي تتحدث إليه من
أصدقائك املقربني ،فينصح باالبتعاد عن تناول
مثل هذه املوضوعات ألنها تعترب غري الئقة.

الثالث وذوي الدرجات اخلاصة .

 -10حماولة تقليد اللهجة الربيطانية
ال تبالغ كثريًا يف حماولة تقليد اللهجة الربيطانية،
فسكان البالد قادرون على متييز الناطق األصلي
بلغتهم من الدخيل عليها.

هذه احلشرة امسها "تريياتوماين" وتدعى باسم
ُ
القَبل" ،وهي حتمل طفيليات امسها
"حشرة
" "Trypanosoma cruziواليت تتسبب مبرض
"تشاغاز" ،الذي تقوم به هذه الطفيليات بأكل
عضلة القلب والتسبب بفشل قليب.
ويتسبب مرض "تشاغاز" مبقتل  11ألف شخص
سنويًا ،ورغم أن املرض ينتشر بدول أمريكا
الالتينية الواقعة بالقرب من خط االستواء ،إال
أن رج ًال من تكساس مت تشخيصه بهذا املرض
يف مارس عام .2015
ويرجح بوجود مثانية ماليني مصابني مبرض
" "Chikunguyaاالستوائي يف دول أمريكا
الالتينية ،ويف أواخر عام  2013ظهر املرض
ألول مرة يف األمريكيتني على جزر الكارييب،
واليوم ينتشر عرب أمريكا الالتينية ودخل إىل
أمريكا الشمالية من اجلنوب ،وقد سجلت حاالت
سابقة هلذا املرض يف أفريقيا وآسيا وأوروبا
واحمليطني اهلندي واهلادئ.
ومنذ وصوله إىل دول الغرب بدأ الفريوس
باالنتشار ،تشري هذه اإلحصائية لعام 2014
إىل الدول اليت سجلت فيها حاالت اإلصابة
بفريوس " ،"Chikunguyaوقد سجلت القارتان
األمريكيتان أكثر من  1.2مليون إصابة باملرض،
الذي ميكنه أن يتسبب بآالم حادة يف املفاصل
وميكنها أن تؤدي ملضاعفات معوية وعصبية.
وتقوم بعوضة " "Aedesبنشر فريوس
" "Chikunguyaعلى سطح املياه املكشوفة
حيث تقوم بالتزاوج ،وهي موجودة بكثرة يف
املناطق املدنية ،اليت توفر فيها الرباميل اليت
حتوي مياهًا متجمعة ،واليت يتوجب إزالتها
للتقليل من تزاوج هذا النوع من البعوض ونشر
الفريوس.
أما مرض " "Cysticercosisفهي عدوى تصيب
النسيج العضلي واليت ينتجها براز دودة شريطية
امسها " ،"Taeniaويف أقصى حاالت املرض
ميكن أن يصاب اجلهاز العصيب املركزي ليسمى
بـ " ،"neurocysticercosisوبصورة األشعة أعاله
تظهر املناطق اليت تربزت فيها الدودة بدماغ
أحد املرضى ،بشكل نقط بيضاء.
مبرض
اإلصابة
حاالت
تكثر
واليوم
" "neurocysticercosisيف الواليات املتحدة
األمريكية ،واجلنوب األمريكي الذي ميتاز
بالطقس احلار وكثرة احلشرات الناقلة لألمراض
واحلكرة اهلائلة للبشر بني الدول مع دجمها
بالفقر وتبعاتها ،كلها عوامل ساهمت خبلق
البيئة األنسب للمرض.
ويصاب أكثر من  500مليون طفل حول العامل
املهملة" ،من
سنويًا بـ "األمراض االستوائية
َ
بينها الديدان اليت تصيب األمعاء مثل الدودة
السوطية والدودة املعقوفة والدودة الدائرية،
واليت يزيد انتشارها مع قلة الوعي حول النظافة
الشخصية وأحوال املعيشة الصعبة ،وهنا يظهر
أطفال يتلقون أدوية للتخلص من الديدان
املعوية.
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احتفاء مبرور  210أعوام على تولي حممد علي حكم مصر

حممد احلمامصي

صدر عن مكتبة اإلسكندرية عدد خاص من جملة "ذاكرة مصر" عن
حممد علي باشا ،وذلك مبناسبة مرور  210أعوام على أول يوم
تقلد فيه حممد علي حكم مصر يف يوليو 1805م ،نتج عنها حتول
هام يف تاريخ البالد.
تارخيي وسياسي ٌّ
ويزخر العدد الذي يقع العدد يف  180صفحة باملقاالت اهلامة
والصور النادرة مقدمة للقارئ بتصميم مميز .وقد شارك يف
العدد خنبة من كبار األساتذة املختصني ،وشباب الباحثني،
باإلضافة إىل إعادة نشر بعض املقاالت األجنبية وتقدميها للقارئ
العربي حتى تكتمل الصورة الذهنية حول شخصية حممد علي
وعصره.
وحتتفي جملة ذاكرة مصر يف هذا العدد اخلاص الصادر يف يوليو
 2015بعصر حممد علي باشا مؤسس األسرة العلوية يف مصر؛
حممد علي باشا ،ذلك الرجل الذي قدم ملصر الكثري ،واختلفت
اآلراء حول أهدافه من حتديث مصر؛ هل كانت خالصة لوجه مصر
ذاتيا؟.
جمدا
والشعب املصري أو أراد بها ً
ًّ
ويقول د.خالد عزب؛ رئيس قطاع املشروعات واخلدمات املركزية
مبكتبة اإلسكندرية ورئيس حترير "ذاكرة مصر"" :حاولنا يف هذا
العدد أن نتطرق إىل مالمح شخصية حممد علي وتركيبتها النفسية
اليت انعكست على أفعاله ،والبيئة اليت نشأ فيها وعالقته
بإسطنبول قبل حكم مصر ،وغريها من التفاصيل اليت رمبا تعطي
صورة واضحة عن شخص حممد علي".
وأضاف أن العدد يتناول مشروع حممد علي التوسعي وجتربته
يف حكم الشام وما له وما عليه من هذه التجربة ،باإلضافة إىل
جانب مهم يف حكم حممد علي ملصر وهو مشروعاته اإلصالحية
الكربى ،ومنها على سبيل املثال ترسانة اإلسكندرية ،ومطبعة
بوالق ،وأعماله بقلعة اجلبل ،واهتمامه بالبعثات التعليمية واهلدف
منها وهل حققت املرجو منها أو ال؟"
خاصا
جديدا
ولفت عزب إىل أن هذا العدد اخلاص يتناول جانًبا
ً
ًّ
بعمائر وأوقاف حممد علي مبسقط رأسه؛ مدينة قولة اليونانية؛
ثم الدور الذي لعبته الدول الكربى وحتالفها من أجل تقويض
طموح الباشا الذي حيكم مصر حلساب املصاحلة الدولية الكربى.
ً
أيضا بعض اجلوانب االجتماعية اخلاصة
وأضاف" :ومل نغفل
بعصره ،ومنها بداية استخدام عربات اخليول يف مصر ،وترقيم
وتسمية شوارع القاهرة ،وغريها من املوضوعات اليت نتمنى أن
تنال إعجاب القارئ وتضيف إىل هذه الفرتة التارخيية اجلديد".
وبعنوان "حممد علي" ،تتناول عفاف لطفي السيد ،يف مقالة
ترمجها للعربية عبد السميع عمر زين الدين والسيد أمني شليب؛
حممد علي الرجل :نشأته يف مقدونيا ،وزواجه ،وانتقاله إىل
مصر ،وحتى صفاته اجلسمانية ومالمح شخصيته.
وتبني أن كل من التقى مبحمد علي ،وطنيني كانوا أو غرباء،
قد أمجع على اإلعراب عن جاذبيته الطاغية ،وفوق كل شيء عن
أدبه اجلم ،تلك السمة اليت يتصف بها الرجل املهذب العثماني
احلقيقي .وقد أبدى أ.أ .باتون  A. A. Patonالذي تقابل معه
بعد أن ذهب عنفوانه ،هذه املالحظة« :إذا كان مثة رجل تفصح
عيناه عن العبقرية ،فهذا الشخص هو حممد علي مل تكن عيناه
ذابلتني أو خامدتني .كانتا آسرتني كعيين غزال؛ أو قاسيتني
كالنسر ساعة الغضب».
ً
وحاذقا
ماكرا
وتوضح الكاتبة يف املقال أن حممد علي كان ثعلًبا،
ً
ً
جذابا ذا تربية عالية وأخالق آسرة،
أيضا رج ًال
وحذرا ،لكنه كان
ً
ً
ونظرا ألفكاره
كما وصفه القنصل الربيطاني اللورد باملرستون.
ً
العملية ،فقد كان ميكن الركون إليه يف اخلروج بأفضل النتائج
من املواقف السيئة .وميكن أن توصف امليزة األخرية بأنها
الصالبة والتماسك خالل أكثر األوقات صعوبة حتى يتحول املد
أو أن حيول هو الشدة لصاحله.
ويف مقال بعنوان "حممد علي وقلعة اجلبل" ،يتناول الدكتور خالد
عزب قلعة اجلبل كشاهد على األحداث السياسية ،والتجديدات
اليت أحدثها حممد علي بها .ويقول عزب" :أدى تتابع األحداث إىل
تولية حممد علي حكم مصر عام 1805م ،وكان عليه أن يصفي
القوى املعارضة له ،أو أن يكسبها إىل جانبه .وكان ذروة هذه
التصفية يف مذحبة املماليك  -مذحبة القلعة  -اليت أدت إىل
استقرار األوضاع حملمد علي .رتب حممد علي مع أتباعه إغالق
باب العزب عند اقرتاب املماليك منه وتصفيتهم ،ومن جنا مت
إعدامه يف حوش الديوان ،ومت تصفية من تبقى منهم باملدينة.
سياسيا على نهاية عصر
شاهدا
وبذلك يعد هذا املمر الصخري
ً
ًّ
وبداية عصر".
ويضيف عزب" :ساعد هذا اإلجراء على سرعة حتديث مصر،
وهو ما ترك أثره على القلعة؛ حيث انتهى دور فرق اجليش
وجودا لإلنكشارية وال للعزب .بل
العثماني بها ،فلم نعد نرى
ً
أصبحت سلطة الباشا حممد علي هي السلطة العليا والوحيدة يف
القلعة".

أثبت حممد علي جتديداته بالقلعة يف ثالثة نصوص تذكارية
بالقلعة .النص األول :نقش على لوحة رخامية تعلو باب الشرك
الذي قام حممد علي بسده ،وهو مكتوب باللغة الرتكية .والنص
الثاني :وضع على احلائط املواجه لدفرتخانة حممد علي ،وقد
ً
أيضا .والنص الثالث :يتضمن إشارة إىل
كتب باللغة الرتكية
جتديدات حممد علي بالقلعة يوجد على الباب الفرعي املؤدي إىل
الفناء األمامي للجناح الغربي لقصر احلرم ،وهو عبارة عن نص
تذكاري كتب باللغة الرتكية.
وتدل أعمال حممد علي على استيعابه لتقنيات العصر ومستجداته،
ولنا يف ذلك األمر ثالثة إجراءات اختذها؛ اإلجراء األول :هو
إنشاؤه قلعة املقطم أعلى قلعة اجلبل ،واإلجراء الثاني :إقامة
أبواب جديدة للقلعة تسمح مبرور العربات ،وهى وسيلة االنتقال
اليت بدأت تشيع مبصر منذ أن دخلها الفرنسيون .واإلجراء
دارا للصناعات احلربية يف القلعة يف املكان
الثالث :هو تشييده ً
الذي شغله جند العزب بالقلعة يف العصر العثماني.
ً
ً
دقيقا ومدعم بالصور لقلعة املقطم:
معماريا
وصفا
ويقدم عزب
ً
الواجهات ،الطريق اجلديد للقلعة ،الباب اجلديد ،الباب الوسطاني،
باب القلة ،الديوان ،دار الضرب ،سراي العدل ،سراي اجلوهرة،
سراي االستقبال ،سراي اإلقامة (قصر الضيافة) ،سراي احلرم،
القصر الشرقي ،القصر الوسطاني ،القصر الغربي ،القصر
األمحر ،ومسجد حممد علي.
ً
أيضا مقال بعنوان "عربات اخليول يف مصر" كتبه
ويضم العدد
جاستون فيت وترمجته نادية الوكيل ،ومقال آخر عن تسمية
وترقيم شوارع القاهرة .كما يقدم العدد مقال حول حممد علي
وإسقاط املشروع التوسعي للدكتورة لطيفة حممد سامل ،وآخر عن
عمائر حممد علي مبدينة قولة باليونان للدكتور أمحد أمني.
وتقدم ذاكرة مصر لقرائها يف هذا العدد مقال هام بعنوان
"أول بعثة تعليمية مصرية إىل فرنسا يف عهد حممد علي" ،لكاتبه
آالن سيلفريا وترمجة خلود سعيد .ويبني الكاتب إن دوافع
حممد علي إلرسال البعثات كانت مدعومة برغبة الستقدام احلكمة
العملية الفرنسية إىل مصر ،ليس فقط لتحسني صورة مصر
بشكل رئيس لتعزيز سلطاته عن طريق إتقان
يف أعينهم ،ولكن
ٍ
فنون احلرب.
جزءا أصي ًال من أول
ُف ِسرت هذه البعثة املصرية ،اليت تعترب
ً
جهود مصر للتحديث السلطوي بالتوازي مع تقدم حركة الرتمجة
صحيح مبدفوعيتها
حنو
وعلمنة التعليم وغريها داخل البالد ،على ٍ
ٍ
من الطموح العسكري؛ وهو املتغري املستقل املسئول عن اهلدف
العظيم حملمد علي يف ترسيخ استقالله عن الباب العالي ،ثم حتويل
األقاليم العثمانية حول مصر إىل ساحة لتوسعاته العسكرية.
ويضيف الكاتب" :لكن إذا كان الدافع الرئيس من إنشاء "النظام
اجلديد" يف نسخته املصرية هو اكتشاف وحماكاة ومضاهاة أسرار
القوة العسكرية األوروبية ،فقد أدت الوسائل املستخدمة لتحقيقه
متاما؛ حيث إن هذه البعثة الطالبية ،اليت
إىل غاية أخرى بعيدة
ً
صنعت من رفاعة الطهطاوي باكورة منحنى جديد من اهلوية
القومية ،بلورت نتائج غري مباشرة وغري متوقعة للنية األصلية
للوالي حممد علي .كما أظهرت اجلانب الفرنسي من اإلرث الطموح
لالحتالل البونابارتي".
ويتناول العدد جمموعة من املقاالت اليت تتناول بعض اإلجنازات
الكبرية والتطورات اليت حدثت يف عهد حممد علي؛ ومنها مقال
للدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو حول مطبعة بوالق ودورها
احلضاري ،باإلضافة إىل مقال آخر حول ترسانة اإلسكندرية لكاتبه
دوران فييل وقامت برتمجته الدكتورة سونيا جنا .كما يضم
العدد مقال حول املدفعية وتطويرها يف عهد حممد علي ،للدكتور
املصطفى حممد اخلراط.
ويتضمن العدد مقا ً
مدعما مبجموعة من الوثائق الربيطانية
ال
ً
حول مراسالت حممد علي ودول التحالف الرباعي بشأن إعالن
االستقالل ،للدكتور صفاء خليفة.
ففي مايو  1838مجع حممد علي رؤساء وقناصل الدول ،وأبلغهم
عزمه على إعالن استقالله حبجة أن استقالل مصر هو خري ضمان
الستئناف السالم يف املنطقة ،وطلب إليهم استشارة حكوماتهم
يف هذا الشأن قائ ًال« :ال ميكنين أن أرضى برتك ما شيدته من
املنافع واملرافق مبصر طول هذه السنني مما كلفين أموا ً
ال طائلة
يف يد الباب العالي بعد موتي ،وإن قليب لينفطر كلما فكرت
يف أن مثرة أتعابي ضائعة ومصريها للفناء وأن أوالدي وأسرتي
ستصري بعد موتي حتت رمحة الباب العالي».
وقد اعرتض قناصل ووزراء خارجية الدول األوروبية يف مصر
آنذاك على رغبة حممد علي باالستقالل وحذروه من عواقب هذا
العمل وبدأ حتيزهم لرتكيا وأظهروا حتاملهم على مصر ،وظهر
ذلك من خالل مكاتبات بينهم وبني بعضهم البعض.

وجاء يف برقية رقم ( )182يونية  :1838أعلن حممد علي أن
احلكومة املصرية قد قررت أنه قد حان الوقت ملثل هذا اإلعالن،
ٍ
كاف ،وأن
ولكن ال بد من التواصل مع القوى الدولية بقدر
التهديدات الفرنسية والربيطانية بغزو أراضيه أو حماصرة موانيه
لن تردعه عن قرار االستقالل ،وأن لديه ما يقرب من  200ألف
جندي للمقاومة إذا تطلب األمر كذلك ،فجاء رد الكونت موليه
(وزير خارجية فرنسا) ،واللورد جرانفيل (وزير خارجية إجنلرتا) ،أن
فرنسا وبريطانيا تهدد حممد علي باحلصار حال تنفيذه خلطته يف
االستقالل ،كما أنه جيب مراعاة املصاحل الروسية يف الشرق.
وقد انقضت أشهر يف تبادل اآلراء بني الدول األوروبية بهدف
التوفيق بني وجهات النظر ،ويف ضوء هذه االعتبارات وضعت
الدول التسويات اليت رأتها للمسألة املصرية متمثلة يف معاهدة
لندن  15يوليو  ،1840واليت أبرمتها الدول األربع الكربى؛ إجنلرتا
وروسيا والنمسا وبروسيا مع تركيا ،ومل تشرتك فيها فرنسا،
لتنظيم املسألة املصرية ،حتت ستار تقديم املعونة إىل السلطان
واحلرص على سالمة أراضي الدولة العثمانية .وللمعاهدة ملحق
يتضمن االمتيازات اليت تعهد السلطان العثماني بتخويلها حملمد
جزءا من املعاهدة.
علي ،ويعترب هذا امللحق ً
تصدر "ذاكرة مصر" عن إدارة املشروعات اخلاصة مبكتبة
اإلسكندرية .رئيس حتريرها الدكتور خالد عزب ،وسكرتري التحرير
سوزان عابد ،والتصميم واإلخراج الفين لريم نعمان.

نقل رفات غارسيا ماركيز اىل وطنه
تقرر نقل رفات
الروائي الكولوميب
غارسيا
غابريل
ماركيز اىل وطنه
وسيعرض ابتداء
ُ
من كانون األول/
ديسمرب للجمهور
يف مدينة قرطاجنة
املطلة على البحر
الكارييب حيث بدأ حياته األدبية .وقال خوان كارلوس غوسني
حاكم والية بوليفار الكولومبية لوكالة اسوشيتد برس ان قرار
عرض رفات الروائي الفائز جبائزة نوبل بصورة دائمة يف دير ُبين
خالل الفرتة االستعمارية وسط املركز التارخيي مليناء قرطاجنة
كان نتيجة اتفاق بني السلطات وعائلة غارسيا ماركيز .وكان
كثريون يتوقعون ان يبقى رماد صاحب "مئة عام من العزلة"
يف املكسيك حيث امضى عشرات السنني من عمره ُ
وأقيمت له
مراسم تشييع مهيبة إثر وفاته يف عام  2014عن  87عاما .ورحب
اصدقاء الكاتب الكولومبيون بالقرار .وكان ماركيز ولد يف قرية
تعيش على زراعة اشجار املوز قرب البحر الكارييب وانتقل اىل
قرطاجنة يف عام  .1948وبدأ على الفور عمله صحفيًا يف جريدة
حملية امسها ايل يونفريسال مواصال يف الوقت نفسه دراسة
القانون.
وكانت املدينة املسورة مسرح واحدة من أجنح قصصه وهي
"احلب يف زمن الكولريا" ،وما زالت عائلته متلك يف املدينة
منزال على جبهة البحر اىل جانب مؤسسة أنشاها ماركيز إلعداد
الصحافيني من امريكا الالتينية عموما.
ونوه الكاتب بلينيو ابوليو مندوزا صديق ماركيز احلميم بأهمية
السنوات األوىل اليت عاشها األديب الكولوميب يف قرطاجنة.
وقال مندوزا "ان قرطاجنة يف قلب منطقة الكارييب اليت كانت
شديدة االرتباط حبياته وخربته وعمله" .ومتلك املبنى الذي
سيحفظ فيه رفات ماركيز جامعة قرطاجنة .وقال غوسني ان
ُ
متثاال نصفيًا من الربونز اجنزته صديقة ماركيز الفنانة الربيطانية
كايت موراي سيكون بني األعمال اليت يضمها املعرض.
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متفرقات

قصة قرية بها  47امرأة  4مواقع موثوقة حلجز
ورجل واحد
الفنادق بأرخص االسعار

خط «غرينيتش» ..ينزاح
ماذا تقول األحجار
الكرمية عن شخصيتك ؟  100مرت من موقعه التارخيي!

حتت «شجرة الكالم» حيث تتجمع النساء الختاذ
القرارات اهلامة اليت متس حياتهن يف أشهر
قرية للنساء فقط واحملرم عليها دخول الرجال
منذ نشأتها قبل  25عاما ،نقلت مراسلة صحيفة
«الغارديان» الربيطانية قصة أغرب قرية للنساء
فقط يف إفريقيا.
وتبدأ قصة تلك القرية اليت أنشأنها  15امرأة
كينية كأول قرية للنساء فقط يف إفريقيا منذ
عام  ،1990وأطلقن عليها قرية «أوموجا» اليت
تعين باللغة السواحلية «الوحدة» ،وهي تقع
على مسافة حوالي  350كيلومرتا غرب العاصمة
نريوبي ،ويوجد بها حاليا  47امرأة و 200طفل
ورجل واحد.

خدمات اإلنرتنت والتسوق اإللكرتوني مثل حجز
حكرا لشركة
الفنادق وبطاقات الطريان مل تعد
ً
ُمعينة كما كان احلال قبل  10أعوام ،فتطوير
املواقع وتضمني خدمات الدفع اإللكرتوني
أصبحت من األمور البسيطة وهو ما ساهم بانتشار
املنصات املوجهة هلذا الغرض.
الكثري من
ّ

من منا ال حيب أن يتزين خبامت أو قالدة أو أسوارة
من هذه األحجار الكرمية  ،منذ اآلزل جذبت هذه
األحجار حوهلا امللوك وامللكات واألمراء واألمريات
وعامة الشعب الذين رأوا فيها جاذبية خاصة
ومجا ً
ال آخاذًا وسلطة أيضًا .فما هي أسرار هذه
األحجار وماذا تقول عن الشخص الذي يقتنيها؟

وقالت لوكيمو «قلت لزوجي عن تلك اجلرمية،
وكنت أعتقد أنه سيفهمين ،ولكنه ضربين»،
وصاح قائال« :لقد جلبت العار ألسرتي» ،مضيفة
أنها هامت على وجهها يف الصحراء ملدة  90يوما
دون طعام أو شراب بعد أن فرت من قريتها.

ُ
املقابل ،كثرة هذه اخلدمات يضع
لكن يف
ُ
خصوصا عند الرغبة
املستخدم يف حرية من أمره
ً
يف حجز الفنادق على اإلنرتنت ،فوجود صور داخل
املوقع ال يضمن بشكل كامل أن الصور حديثة أو
أن الفندق بنفس املواصفات املذكورة.

الياقوت (روبي)
الياقوت هو من االحجار الكرمية النادرة والباهظة
الثمن حيث حيتل املرتبة االوىل من حيث األهمية.
لونه أمحر والمع وقامت ،حيث تعريضه للحرارة
العالية خيفف من لونه.

هلذا السبب يمُ كن للمستخدمني اإلستعانة بأفضل
املواقع املتوفرة على اإلنرتنت واملتخصصة يف
جمال حجوزات الفنادق واليت ُتقدم أفضل األسعار
اليت يمُ كن احلصول عليها.

إذا كنت حتب لون الياقوت األمحر القاني ،فأنت
غالبًا إنسان عاطفي ،وحاد املزاج وحيوي .أنت
شخص متقلب وتعرف كيف تلعب على أعصاب
اآلخرين .كما أنك مفعم بالطاقة.

والتقت لوكيمو بعد فرارها بالعديد من النساء
الالتي عشن جتارب مشابهة وتنقلن معا بني
املزارع ،وحاولن بيع اخلضراوات من أجل العيش
متكن
ولكن دون جدوى ،وعلى الرغم من ذلك
ّ
من تأسيس قريتهن ويعيشن على حنو بسيط
للغاية ،وكسب دخل منتظم يوفر الغذاء والكساء
واملأوى للجميع.

دائما يف املرتبة األوىل
موقع  TripAdvisorيأتي
ً
والسبب يف ذلك نظام التقييم والتعليق املوجود
بداخله ،حيث يمُ كن االطالع على تعليقات الزوار
للتأكد من الفنادق قبل امتام عملية احلجز ،وألن
جدا مت تغريم بعض
مصداقية هذا املوقع عالية ً
ُ
زيفة
املستخدمني الذين قاموا بكتابة تقييمات ُم ّ
للرتويج لفندق ُمعينّ .

ونقلت مراسلة صحيفة «الغارديان» عن «جني»
( 38عاما) مقيمة يف قرية «أوموجا» ،أنها حضرت
هي وأطفاهلا بعدما تعرضت لقسوة وسوء معاملة
من زوجها بسبب مرضها ،وتشعر بالسعادة
من عدم وجود رجال بالقرية ،وأصبحت تكسب
عيشها من صنع اجملوهرات وبيعها للسياح،
وترى أنها قرية منوذجية ،ألنه ال يوجد رجال
يعيشون فيها.

ً
ويقدم
Booking.com
أيضا من املواقع الرائدة ُ
جتربة استخدام فريدة أهمها إمكانية إلغاء احلجز
واستعادة املبلغ املدفوع أو حتى حجز الغرفة والدفع
بعد الوصول إىل الفندق كنوع من الضمان على
جودة احملتوى املوجود بداخله.

وأسست ناجوسي لوكيمو القرية بعد أن فرت
من قريتها مطلع تسعينات القرن العشرين بعد
أن تعرضت لالعتداء على يد  3جنود بريطانيني
من عناصر األمم املتحدة عندما كانت ترعى ماعز
وأغنام زوجها.

وتقول «مميسي» ،وهي موظفة االستقبال
الرمسي بالقرية واليت متشي خبيالء وفخر ،وحبات
العقد املزركش تزين رأسها ورقبتها ،إنها
هربت من زوجها بعد يوم واحد فقط من الزواج،
يف عام  1998عندما كان عمرها  11عاما فقط
بسبب إرغامها على الزواج من رجل كان عمرة
 57عاما.
وتروي «جوديا» ( 19عاما) حتت «شجرة الكالم»
قصتها يف قرية النساء فقط «كنت أبلغ من
العمر  13عاما حينما حضرت إىل قرية «أوموجا»،
موضحة أنها هربت من املنزل لتجنب البيع من
قبل والدها لزوج كبري يف السن ،ففي اخلارج
(خارج القرية) يتم استعباد النساء من قبل
الرجال حبيث ال ميكن احلصول على أي حقوق.
ويعد «التوكي» هو الرجل الوحيد الذي يدخل
قرية النساء «أوموجا» ،وال يعيش فيها بشكل
دائم ،ولكنه يأتي إليها قبل شروق الشمس يوميا
لرعاية احليوانات اليت تقوم القرية برتبيتها.
وتقول مراسلة «الغارديان» اليت زارت القرية،
إن العديد من النساء قلن هلا «إنهن ال يستطعن
ختيل العيش مع رجل مرة أخرى بعد أن كن
يعيشن يف «أوموجا».
ويف نهاية زيارتي التقيت مريم ( 34عاما) اليت
قالت لي إنها بيعت لرجل مقابل  80بقرة عندما
كان عمرها  16عاما ،وإنها ال تريد أن ترتك يف
وقت هذا اجملتمع اخلاص باملرأة.

موقع  Hotels.comمن أقدم املواقع يف هذا
اجملال ،حيث انطلق عام  1991كشبكة حلجوزات
الفنادق قبل أن يوفر إمكانية امتام هذه العملية
عن طريق اإلنرتنت بشكل كامل .وما يمُ ّيزه عن
غريه هو تقديم حجوزات جمانية ُ
ملستخدميه الذين
حيجزون عن طريقه أكثر من مرة خالل السنة.
أخريا ،حُمرك حبث جوجل أطلق عام  2011حُمرك
ً
حبث خاص للفنادق وحجز الغرف بأرخص األسعار
ُ
املمكنة حيث ُتعترب أداة Google Hotel Finder
جدا للبحث داخل شريط البحث بشكل
ُمفيدة ً
فوري والوصول إىل أفضل النتائج

القبض على شخص يبيع “بوله”
على أنه بول اجلمال
أعلنت الشرطة السعودية يف مدينة جدة أنها
ألقت القبض على مقيم بكستاني باسم خورشيد،
يقوم ببيع بوله على أنه «بول» اجلمال ،وذلك
حبسب صحيفة «القبس» السعودية.
وأضاف الشرطة السعودية« :ورود معلومات من
الدوائر الصحية بأن املذكور يبيع بوله الشخصي
على أنه بول البعري».
وأشارت الشرطة إىل أنه بعد التحقيق اتضح
بأنه يزاول عمله هذا منذ سبعة أشهر ويستخدم
التقطري ويعلب بوله.

االملاس
حيتل املاس املرتبة الثانية بعد الياقوت من
حيث األهمية .وهو نقي أبيض أو أصفر .وهو
فحم يتشكل مع مرور الزمن والضغط اهلائل اىل
شكله احلالي خيضع لدرجات حرارة عالي لكي
يصنع .يتميز األشخاص الذين حيبون األملاس
بالقوة واحلزم والفخر بالنفس .كما انهم مينحون
القوة ملن حوهلم .االملاس الصلب يعين بأنك
"غري قابل للكسر".
الزمرد
وهو نوع من معدن الربيل واملكون من سيليكات
الربيليوم واأللومنيوم  ،يتم العثور عليه يف مناجم
بني الصخور الصلدة والرخام خبالف معظم األحجار
الكرمية ،لونه أخضر غامق عميق وشفاف،وحيتل
املرتبة الثالثة من حيث األهمية .
إذا كنت حتب اللون األخضر للزمرد فأنت شخص
فضولي ،حتب احلياة ولكن غامض وغالبا ما تقع
يف املشاكل بسبب ذلك.
السفري
هو نوع من معدن الكوروندوم أزرق اللون،يتكون
حتت األرض باحلرارة والضغط الشديد يعرف خطأ
باسم الياقوت األزرق وأيضًا باسم الزفري أو
الصفري أو السافاير ،يكون جبميع األلوان عدا
األمحر ،وأشهره وأقيمه األزرق العميق الشفاف.
وحيتل املرتبة الرابعة من حيث األهمية .وميتاز
حمبو هذا احلجر بالعطاء واحلب والكرم ولكنهم
أيضا يتميزون بالغرية والعنفوان والتصرفات
الطائشة.
اللؤلؤ
جوهرة من أمثن اجلواهر ويعد اللؤلؤ الكبري املتقن
الشكل من أمثن االحجار الكرمية من حيث القيمة
وخيتلف اللؤلؤ عن بقية اجلواهر األخرى.
تعد معظم اجلواهر معادن تستخرج من املناجم
حتت سطح االرض إال اللؤلؤ يتكون داخل أصداف
احملارمن رمل حتجر داخل احملار وتكون اجلواهر
املعدنية صلبة وتعكس عادة الضوء بينما اللؤلؤ
لني نوعا وميتص بعض الضوء كما أنه يعكسه
أيضا .إذا كنت حتب اللؤلؤ فأنت شخص نبيل
وفخور بنفسك ،وعلى األغلب نقي القلب .أنت
هادئ ،ولطيف تفكر جيدا قبل أن تتكلم.

خط "غرينيتش"
أو "خط الطول
الصفري" الذي
حيدد مواقيت
و سا عا ت
الدول واملدن
خطوط
على
الطول األخرى ،إىل اليمني أو إىل اليسار منه ،ال
يقع يف مكانه التارخيي املعتمد ،بل ينبغي إزاحته
مسافة  102إىل الشرق ،وفقا ألحدث دراسة
علمية ،أجرتها جملة "جورنال أوف جيوديسي"
االمريكية.
ويزور خط غرينيتش ،املوضوع على األرض على
شكل قضيب ممتد مصنوع من النحاس األصفر،
ماليني الناس من أرجاء العامل لتقف أرجلهم إىل
اليمني أو اليسار منه؛ أي إىل الشرق أو الغرب.
ومير اخلط يف املرصد امللكي منذ عام ،1984
حيث أقر "مؤمتر خطوط الطول العاملي" توصية
يف ذلك العام بأن يكون هذا اخلط هو "اخلط
صفر" الذي حيدد مواصفات ومقياس الزمن يف
العامل .ومير هذا اخلط عرب "مركز أداة يف مرصد
غرينيتش" يطلق عليها اسم "دائرة أيري العابرة"
نسبة إىل العامل الفلكي السري جورج أيري .وهذه
األداة هي جهاز لقياس مواقع النجوم ،وميكنه
حتديد الوقت على األرض.
وقد الحظ زوار غرينيتش أن أجهزة "جي بي إس"
للمالحة العاملية تشري إليهم بأن خط غرينيتش
يقع فعال بعيدا بعشرات األمتار عن موقعه املعتمد
حاليا .وتوظف هذه األجهزة األقمار الصناعية
لتحديد القياسات واألبعاد على األرض ،وهلذا
فهي أكثر دقة من سابقاتها من األجهزة األرضية
اليت استخدمت يف القرن التاسع عشر.
وشرح كني سيدملان ،الباحث يف جامعة فرجينيا
األمريكية الذي أشرف على الدراسة أسباب انزياح
خط غرينيتش ،قائال إن "تقدم التكنولوجيا ساهم
يف التعرف الدقيق على موقع خط الطول هذا".
وأشار يف الدراسة اليت نشرت يف جملة "جورنال
أوف جيوديسي" ،إىل أن قياسات األدوات
األرضية اليت حددت موقع خط الطول يف السابق
كانت تتأثر بقوة اجلاذبية األرضية.

طبيبة فريق تشيلسي االنكليزي
الشبقة متارس اجلنس مع الالعبني !!

فجر صديق إيفا كارنيريو ،طبيبة فريق
ّ
تشيلسي ،التى دخلت فى خالفات مع الربتغالي
جوزيه مورينيو ،املدير الفنى لـ"البلوز" ،تسببت
فى إبعادها عن الفريق األول ،فضيحة من العيار
الثقيل ،وذلك يف حواره مع إحدى الصحف
احمللية.
وأجرت صحيفة "ذا صن" الربيطانية حوارًا مطو ً
ال
مع روبرت صديق الطبيبة السابق والذى حتدث عن
عالقته بها وبعض من أسرارها الشخصية ،حيث
أكد أن سبب انفصاله عنها يعود إىل اكتشافه
أنها تقيم عالقات جنسية مع العيب "البلوز".
واتهم روبرت صديقته السابقة املثرية للجدل
بعشقها للجنس ،مشريًا إىل أنها كشفت له يف
أحد األيام عن إحدى عالقاتها اجلنسية مع أحد
جنوم الفريق اللندني ،كاشفًا أن هذا كان سببا
يف فراقهما ،رغم انهما كانا خيططان لتكوين
أسرة.
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متفرقات

كيف حتول هذا الرجل من
مليونري اىل ش ّحاذ ؟

سويسري حيرق «فرياري» فاخرة
ليشرتي أحدث منها !!
مل جيد شاب
سو يسر ي
وسيلة إلقناع
والده املليونري
بشراء سيارة
جديدة له سوى
بإحراق سيارته
من
الفاخرة
طراز فرياري
يصل سعرها
إىل  245ألف دوالر.

"روليت" الزمان الغدار دارت على مليونري سابق ومسسار شهري
يف بورصات أمريكا ،فحولته إىل "شحات" يف شوارع نيويورك،
ال جيد حتى أين يسند رأسه لينام ،إال على األرصفة ويف احلدائق
نهارا وزوايا األبنية لي ًال ،وهو الذي كان حيرك الرساميل باملاليني
ويربح ،ما جعله مليونريا يغرق يف عيش رغيد يسيل اللعاب ويثري
احلسد.
وليام بريستون كينغ ،الصديق األقرب سابقا للمستثمر الشهري
جوردان بلفورت ،املعروف مبحتال البورصات األمريكية وكاتب
املذكرات اليت جسدوها بفيلم  The Wolf of Wall Streetالذي
مت تصويره حديثا ،كان يف الثمانينات من أشهر أصحاب املاليني
وأشدهم ذكاء يف إنفاقها واستثمارها.
كان يتجول بأغلى السيارات ،وميلك شققا مهمة يف منهاتن
بنيويورك ،وكان مرغوبًا من بنوك وشركات تستثمر باألسهم،
وتغريه بأي أتعاب يطلبها ليعمل لصاحلها ،لكنه اختفى زمنا أصبح
معه وكأنه مل يكن ،إىل أن تعرفت إليه صحيفة "نيويورك بوست"
اليت قرأت فيها "العربية.نت" قصته ،ونقلت عنها صورتيه اللتني
تنشرهما اآلن كمشرد ،مع ثالثة من صور أرشيفية عنه متوفرة
عنه عرب اإلنرتنت.
وكان حمرر الصحيفة رآه صدفة يف صور عرضتها إحدى اجلمعيات
اليت تعتين باملشردين ،فتعرف إىل هويته ،ويف بعضها وجده
نائمًا على قارعة الطريق ،مستخدما حقيبة جلدية طواها ليجعلها
وسادة حتت رأسه ،وهي صورة وجدت الصحيفة أن نشرها مع
ثانية يف احلديقة يعكس احلالة البائسة ملن كان ثريا وأصبح
فقريا ،ووجدتها مناسبة لتجعل من قصته درسًا "ملن يطلب احلاجة
فإذا ظفر بها أضاعها" وفق التعبري الوارد بإحدى قصص "كليلة
ودمنة".
"واختفى بعد أن سرق مبلغًا مين"
وشيء ما ،غري معروف متاما ،حدث لكينغ وجعله يتغري فجأة
ويصرف ماليينه بال وعي واتزان ،بل راح يتعاطى املخدرات
ويشرتي منها األغلى ،ثم قام بعمليات مالية خاطئة واحدة بعد
األخرى ،دهورته على مراحل حتى خسر كل شيء ،إىل درجة أصبح
ال جيد لقمة يسد بها جوعه ،فاضطر إىل مد اليد سفلى للعابرين،
واختذ من حي  Greenwich Villageيف منهاتن بشكل خاص ،مكانًا
ليتسول وينام على رصيف فيه أو حديقة كل يوم.
واتصلت "نيويورك بوست" بشقيقة له امسها كريستني ،فأخربت
أنه "كان بإمكانه احلصول على أي شيء يريده ،ثم انقطع ومل
أعد أمسع عنه شيئا منذ يناير املاضي ،وكان يرفض مساعدة
العائلة ،واختفى بعد أن سرق مين مبلغا" ومل تضف شيئا مهمًا
على ما قالت.
أما صديقه "حمتال البورصات" جوردان بلفورت ،فعرب عن مشاعره
حنوه مبا ال يضر وال ينفع ،وقال" :هذا حمزن جدًا .آمل أن تعثر
عليه عائلته" وأيضا مل يضف شيئا عما ذكره عن الصديق الذي
قد يكون معروفا من مستثمرين عرب أيضا ،فقد قرأت "العربية.
نت" إشارات عنه وصفته بأحد أشهر مساسرة "وول سرتيت" يف
مثانينات القرن املاضي ،وشهري دوليا.
مما كتبوه عن وليام بريستون كينغ ،الذي عمل بشكل خاص مع
"مريلينش" كما وشريكة "أوبنهامير" للسمسرة باألسهم ،أنه كان
يتجول يف حي "سوهو" بنيويورك ،حيث كان يقيم ،بسيارة BMW
وأحيانا بأخرى من موديل خمتلف ،واشتهر بأرباح سريعة حققها من
السمسرة .أما وقد أصبح عمره  52سنة اآلن ،وشحاتا بالشوارع،
فإن حياته ميكن اختصارها بأنه ميضي قيلولته على مقعد حبديقة
يف منهاتن ،ثم رصيفا يف الليل صيفا أو زاوية بإحدى البنايات
لينام يف الشتاء ،حاملا مبا يصعب أن يعود كما كان.

وكانت هذه السيارة واحدة من  15سيارة أخرى من بينها
المبورغيين فاخرة حصل عليها الشاب املدلل البالغ من العمر
 20عامًا ،كما منحه والده حمفظة عقارية بقيمة  30ألف دوالر
باإلضافة إىل مصروف شهري يزيد عن  10آالف دوالر حبسب ما
ذكرت صحيفة نيويورك دايلي نيوز األمريكية.
وعلى الرغم من كل ذلك ،ال يزال الشاب يرغب باحلصول على
سيارة أحدث من سيارته الفرياري اليت أحرقها ،ونصحه أحد جتار
السيارات باالحتيال على شركة التأمني هلذا الغرض ،فاستعان
مبجموعة من أصدقائه إلضرام النار يف السيارة على احلدود مع
أملانيا.
ودفع الشاب لشركائه يف إحراق السيارة مبلغ  15ألف دوالر،
وذهب بعد ذلك إىل مركز للتدليك ،إال أن كامريات املراقبة
أحبطت خطته املاكرة ،وكشفت هوية منفذي العملية.
وقال الشاب أمام احملكمة إنه مل يكن ميلك املال الكايف لشراء
سيارة جديدة وقت احلادثة ،ومل ميتلك اجلرأة ليقول لوالده إنه
مل حيب سيارة الفرياري اليت اشرتاها له.
وأصدر القاضي حكمًا بالسجني مع وقف التنفيذ ملدة  22عامًا حبق
الشاب ،على أن يتم وضعه حتت املراقبة طوال فرتة العقوبة،
كما مت تغرميه مببلغ  32ألف دوالر.

الرجل يكذب أكثر من املرأة

هل تعلم
أن الرجل
ا أل صلع
كثر
أ
قوة من
ا لر جل
و
ذ
ا لشعر ؟
و ا لر جل
ا خلا ئن
قل
أ
ذكاء من
ا لر جل

املخلص.
تعرف على حقائق حول الرجال مل تسمع بها من قبل حسب ما
ذكره موقع ""men fitness
 الرجل اخلائن أكثر ذكاء من الرجل املخلص. عدد مرات نظر الرجل للمرأة يوازى سنة كاملة نصف النساء يتعرضن للقتل بأيدي أزواجهن. الرجل يكذب  6مرات يف اليوم الواحد.انتشارا بني
 يعد سرطان الربوستاتا هو أكثر أنواع السرطانً
الرجال يف الواليات املتحدة.
 استخدام الكمبيوتر يسبب اإلصابة بالعقم. الرجل األصلع أقوى من الناحية البدنية بنسبة  ٪13من الرجلذو الشعر الكثيف.
 التدخني ميكن أن يؤدي إىل العجز اجلنسي عند الرجال. حبلول عام  ،2020سيصل عدد الرجال العزاب يف الصني إىل 40-30مليون رجل
 الرجال ال يصابون بالسيلوليت. -الرجال أقل عاطفة من النساء

ما هي األحالم األكثر شيوعا يف
العامل؟
اجلميع
حيلم .على
وجه الدقة،
حيلم
ا إل نسا ن
املعدل
يف
ّ
من  3إىل
أحالم
7
يف الليلة،
يبلغ
و
أن هناك أحالم تصل إىل
ّ
معدل طول احللم  3ثوان فحسب – رغم ّ
ً
أيضا.
 20دقيقة
تلو األخرى أحيانا ،وهناك ما يبدو لنا منها
أحالم
هناك
تتكرر مرة َ
ّ
خاص.
غريبا أو خميفا بشكل
ّ
كل حلم هو فردي بطبيعة احلال ،ولكن من أجل قول احلقيقة،
ّ
الدقة ،من موضوعات
جدا من األحالم ،أو على وجه
فالكثري ّ
جدا من الناس
األحالم،
يتكرر لدى الكثري ّ
ّ
مما حيلم بها الناس يف
هذه هي األحالم اخلمسة األكثر شيوعا ّ
ً
وفقا خلبرية األحالم دلفي أليس:
مجيع أحناء العامل،
 .1أنتم تسقطون من مكان مرتفع
ً
أيضا ّ
بأنكم تسقطون
من املمكن جدا أن تكونوا قد حلمتم أنتم
من برج ،داخل هاوية ،أو حفرة عميقة.
حيدث هذا النوع من األحالم بشكل عام خالل تغيري حيدث يف
ّ
التحكم فيه ،ويدل
احلياة ،وغالبا ما يكون ذلك تغيريا ال ميكن
احللم على اخلوف من اجملهول :ماذا سيجلب ذلك التغيري معه؟
 .2خيونونكم
حلم شائع آخر وهو حلم يظهر لدى األشخاص الذين هم يف عالقة
زوجية ،ويظهر فيه شريك أو شريكة خيونون يف احللم مع شخص
ّ
يدل مثل هذا احللم غالبا على انعدام الثقة واخلوف من
ثالث.
اخليانة.
ً
أيضا
ومن املثري لالهتمام أنه حبسب الدراسة ،فهذا احللم شائع
يف عالقات الزواج أو العالقات السعيدة عندما تكون هناك ثقة
متبادلة.
يف مثل هذه احلالة عليك أن ختربوا شريككم عن احللم والسماح
له بتهدئتكم.
 .3يطاردونكم
أن أحدا ما يطاردكم؟ أنتم تركضون وتهربون
هل حلمتم مرة ّ
ممن؟ هذا احللم عادة ما ّ
ميثل اخلوف الذي يدير
بل وال تعرفون ّ
حياتكم.
إذا كنتم تعرفون من يطاردكم يف احللم ،فقد يعطيكم ذلك فكرة
أين تكمن املشكلة.
يف الكثري من األحيان يكون فصال قدميا من احلياة قد بقي
مفتوحا ،أو قضية مل حُت ّل مع أشخاص من ماضيكم.
إن مل تكن هذه هي احلالة ،فقد يكون احللم نابعا من اخلوف ّ
بأنكم
أن
جيدين كفاية» يف جمال معينّ من حياتكم وختافون من ّ
«لستم ّ
أحدا قد يأخذ مكانكم.
 .4األحالم عن املنازل
حيلم الكثري من الناس عن بيوتهم ،أو بيوت أشخاص يعرفونهم.
يف كثري من األحيان تعكس البيوت وجهة نظرنا حول مكاننا يف
العامل.
كل ما حيد خارج البيت يف احللم ،يعكس ما كنتم على استعداد
بالسماح للعامل اخلارجي أن يراه .ما حيدث داخل البيت ،قد
يعكس احلالة العاطفية احلقيقية لكم.
ومدمرا ،فمن املمكن أن تكونوا متعبني
مهدما
إذا كان البيت
ّ
ّ
وحتتاجون إىل فرتة للتعايف.
 .5أسنانكم تسقط
شيوعا يف العامل ،وختتلف داللته يف
هذا هو احللم األكثر
ً
الثقافات املختلفة.
على سبيل املثال ،يف ثقافات معينة ّ
متثل األسنان الناس ،حبيث
سن ،فمعناه اخلوف من فقدان شخص ما
إذا ما حلمتم بفقدان
ّ
قريب منكم.
ّ
متعلق باملكانة واملال،
فإن فقدان األسنان
يف ثقافات أخرى
ّ
ويعبرّ احللم عن اخلوف من فقدان ممتلكاتك وكرامتك.
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تتــمات

جرح  29شخصا يف ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مستق ًال دراجة نارية كان يقودها رجل آخر وتسري خلف السيارة
امللغومة.
وانفجرت السيارة قبل أن تصلها قوة من املقر رصدت وقوفها
يف منطقة حمظور فيها انتظار السيارات ،حُمدثة دمارًا كبريًا يف
حميط املقر حُ
املصن بسور خرساني ،قلل من اخلسائر البشرية
داخل املبنى.
وبني اجلرحى  6من أفراد الشرطة ُمكلفني باحلراسة على أبراج
مراقبة منتشرة بطول السور اخللفي للمقر ،فيما بقية اجلرحى من
املارة .وحسب معاينة النيابة العامة ،فإن العبوة املتفجرة كانت
مغطاة يف الصندوق اخللفي للسيارة.
وتضررت البناية يف شكل كبري من اخلارج ،وحتول السور اخلرساني
وهدمت بعض شرفات املبنى ،كما تضررت بنايات
إىل ركامُ .
سكنية وحكومية وقصر أثري قريب من موقع االنفجار ،ما أظهر أن
كمية ضخمة من املتفجرات استخدمت يف تفخيخ السيارة.
وبدا اهلجوم حماكاة لتفجري مديرية أمن القاهرة يف العام  ،2013حني
اقرتبت سيارة من مقر املديرية ،قبل أن تتوقف ويستقل قائدها
سيارة أخرى كانت إىل جوارها ،لتنفجر األوىل حمدثة دمارًا هائ ًال يف
املبنى .وحينها تبنى تنظيم «أنصار بيت املقدس» اهلجوم ،قبل أن
يبايع «داعش» ويطلق على نفسه اسم «والية سيناء».
وفاقم هذا التفجري املخاوف من تعاظم خطر «داعش» ،بعدما تأكد
وجود خلية تابعة للتنظيم تنشط يف العاصمة ،إذ إن اهلجوم هو
الثالث الذي ُتستخدم فيه سيارة ُمفخخة يف أقل من شهرين.
ُ
وقتل النائب العام السابق هشام بركات يف نهاية حزيران املاضي
بانفجار سيارة ُمفخخة استهدفت موكبه شرق القاهرة ،لكن أي
تنظيم مل يتنب املسؤولية عن عملية االغتيال.
وتبنى «داعش» الشهر املاضي تفجري سيارة ُمفخخة أمام مقر
القنصلية اإليطالية يف وسط القاهرة ،كما تبنى خطف رهينة
كرواتي على طريق متاخم للقاهرة قبل ذحبه .وأعلن أمس االول
مسؤوليته عن تفجري مقر األمن الوطين ،ما رسخ االعتقاد بوجود
خلية نشطة تابعة للتنظيم يف نطاق القاهرة الكربى.
وكان خرباء ومسؤولون جيزمون بأن ال وجود لـ «داعش» يف
العاصمة ،إذ غالبًا ما ينشط فرع التنظيم يف شبه جزيرة سيناء،
فيما ينشط تنظيم «أجناد مصر» يف القاهرة .لكن منذ مقتل قائد
األخري همام عطية يف مواجهة مع األمن يف اجليزة ،مل تصدر عنه
بيانات بعمليات إرهابية.
ورجح اخلبري يف شؤون احلركات اإلسالمية ناجح إبراهيم نشاط
«خلية تابعة لداعش يف منطقة الواحات خصوصًا ،ففيها خطفوا
املواطن الكرواتي ومنها نفذوا هجومني على مكمن الفرافرة
العسكري ،ومنها أيضًا تنطلق السيارات ُ
املفخخة اليت تستهدف
مواقع يف العاصمة».
وأضاف« :أعتقد بأن التنظيم ال يلجأ إىل العمليات االنتحارية حتى
ال يرتك خيطًا ميكن من خالله تتبع تلك اخللية وتوقيف أفرادها».
ومل يستبعد حدوث اندماج بني فرع «داعش» وجمموعة من تنظيم
«أجناد مصر».
وقال« :الكشف عن سفر هشام عشماوي ،وهو كان قياديًا يف
تنظيم أنصار بيت املقدس املؤيد للقاعدة ،وعمر رفاعي سرور،
وهو كان قياديًا يف أجناد مصر املوالي للقاعدة أيضًا ،إىل ليبيا،
يمُ كن من خالله القول إن هناك من انشق من أجناد مصر ،وانضم
إىل فرع داعش يف مصر».

اقليم كردستان يتجه اىل...
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يتوىل صالحيات الرئيس ،بناء على نص دستوري .وبارزاني الذي
يستند بتمسكه يف منصبه إىل جملس الشورى الذي أقر متديد
واليته عامني.
من جهة أخرى ،طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي إعادة خمصصات
مكاتب نواب رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء إىل اخلزينة العامة،
وقرر ،على ما أفاد يف بيان ،تشكيل جلنة تعنى باختيار املرشحني
للمناصب العليا ،وذلك يف إطار حزم اإلصالح اليت اعلنها ومشلت
إلغاء مناصب وتقليص عدد الوزارات ودمج أخرى ،باإلضافة إىل
تقليص موازنات اهليئات الرئاسية وحرس املسؤولني.
ودخل إقليم كردستان أمس االول يف فراغ دستوري ،بعد انتهاء
والية بارزاني ،وسط خالف حاد بني حزبه وحزب طالباني ،ففيما
يطالب األول بتمديد واليته ،يرى الثاني أن الدستور ينص على
تولي رئيس الربملان صالحياته ،فيما استأنفت القوى الكردية
الرئيسية اجتماعاتها للتوصل إىل حل «توافقي» لألزمة.
وأرجأ برملان اإلقليم أالربعاء جلسة كانت خمصصة للقراءة الثانية
ملشروع تعديل قانون الرئاسة ،قبل يوم من نهاية والية بارزاني،
عقب توصل األطراف إىل اتفاق يعطي املشاورات وقتًا إضافيًا،
يف حضور وسطاء أمريكيني وبريطانيني.
وأكدت كتلة «الدميوقراطي» أن «الرئيس (بارزاني) سيستمر يف
أداء مهامه ،بناء على ما أعلنه جملس شورى اإلقليم ،وصالحياته
ستكون كاملة ،إىل حني إجراء االنتخابات» ،يف املقابل شددت كتل
القوى األربع األخرى ،أي «االحتاد الوطين» و»التغيري» و»االحتاد
اإلسالمي» و»اجلماعة اإلسالمية» ،على أن «الدستور ينص ،يف
حال خلو منصب الرئيس ،على نقل صالحياته إىل رئيس الربملان
ملدة  60يومًا» ،مشرية إىل أن «قرار جملس الشورى غري ملزم

ألنه استشاري».
وعلم أن «االجتماعات اليت جرت بعيدًا عن وسائل اإلعالم ،رمبا
تستمر إىل األحد املقبل ،وسط مؤشرات إىل مزيد من املرونة
وتفاؤل بالتوصل إىل اتفاق ،خصوصًا أن الوسيطني األمريكي
والربيطاني مل حيضرا االجتماع بعدما تلقيا تطمينات ،فض ًال عن
تقديم الدميوقراطي مشروعًا معد ً
ال» ،وتشري املصادر إىل أن
اخلالفات تتعدى األزمة لتشمل اعرتاضات القوى األربعة على آلية
إدارة اإلقليم وتتهم «الدميوقراطي» باحتكار ملفات أساسية بينها
األمن واالقتصاد.
إىل ذلك ،أعلن الناطق باسم «اجلماعة اإلسالمية» أن «االجتماع
استمر ثالث ساعات ،وكان إجيابيًا ،وسارت املشاورات يف شكل
طبيعي» ،وقال سعدي بريه ،القيادي يف حزب طالباني« :سنعقد
اجتماعًا آخر» ،من دون أن يكشف نتائج االجتماع السابق.
يف هذه األثناء ،أعلن القيادي يف «اجلماعة» أنور سنكاوي أن
«كل األطراف اتفقت على التوصل إىل تفاهم خالل األيام الثالثة
املقبلة ،للخروج مبشروع يطرح على الربملان».
وعاد الرئيس العراقي ،القيادي يف حزب طالباني ،فؤاد معصوم
أمس إىل بغداد بعدما أجرى سلسلة لقاءات مع الزعماء األكراد
ومساعد وزير اخلارجية األمريكي بريت ماكغورك.
وكانت األطراف األربعة أكدت أن موافقتها على التمديد لبارزاني
رهن بتقليص صالحياته وانتخابه يف الربملان يف إطار مشروعها
لتحويل نظام احلكم إىل برملاني .لكن «الدميوقراطي» رفض
االقرتاح ،وطالب بالتمديد للرئيس واحتفاظه بصالحيات إىل نهاية
الدورة الربملانية عام .2017

جناة حمافظ عدن...
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َّ
وتدخل طريان التحالف ملساندة
السابق علي صاحل من جهة أخرى.
التقدم الستعادة األحياء واملواقع
املقاومة ومنع احلوثيني من
ُّ
احملررة يف تعز ،يف ظل أنباء عن سقوط عشرات القتلى واجلرحى
بالقصف احلوثي على مساكن مدنيني.
وعلم أن حمافظ عدن الذي استهدفه االنفجار كان يرأس أمس
ُ
االول اجتماعًا حضره مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي،
ومسؤولون حمليون ملناقشة تطبيع األوضاع يف املدينة احملررة.
وجِرح
وأكد مصدر أمين مقتل أربعة من حراس البكري بالتفجريُ ،
 20بينهم شقيقه ،ويشري احلادث إىل هشاشة الوضع األمين يف
املدينة ،ويزيد املخاوف من ضعف اجلهاز األمين وانتشار مسلحي
مجاعات متشددة وفصائل جنوبية متعددة الوالء.
وأفادت مصادر قبلية بأن قتلى وجرحى سقطوا يف مواجهات
متجددة بني قوات احلوثيني ومسلحي القبائل غرب مدينة مأرب
(شرق صنعاء) ،يف حني أكدت مصادر املقاومة مقتل  15من
ّ
مسلحي احلوثيني أثناء صدها هجومًا ضخمًا هلم يف مديرية العدين،
الستعادة املديريات اليت سيطرت عليها املقاومة غرب مدينة إب
(جنوب صنعاء).
وشن طريان التحالف غارات على مواقع احلوثيني يف جبهات القتال
ّ
احملتدمة يف مأرب وتعز ،وعلى طول اخلط احلدودي يف حمافظيت
حجة وصعدة ،كما استأنف قصف قاعدة الديلمي اجلوية قرب مطار
صنعاء .وأغار على مواقع ومنازل لقياديني حوثيني يف أرحب
وهمدان مشال العاصمة وغربها ،واستهدف معسكر القوات اخلاصة
يف منطقة الصباحة.
وأفادت مصادر املقاومة يف مدينة تعز بأن غارات التحالف
استهدفت حميط القصر اجلمهوري الذي حتاصره املقاومة ومعسكر
قوات األمن اخلاصة ومعسكر اللواء املدرع  35الذي يسيطر عليه
احلوثيون ،ما أدى إىل تدمري آليات ثقيلة للجماعة اليت شنت هجومًا
عنيفًا وقصفت بعنف أحياء املدينة ،يف حماولة الستعادة مواقع
خسرتها قبل أيام ومنشآت حيوية.
وأكدت مصادر قريبة من علي صاحل أن قوات موالية له ومسلحني
حوثيني استعادوا أمس السيطرة على قصر له ،كان سقط يف يد
املقاومة ،كما متكنوا من استعادة حي «اجلحملية» .وروى شهود إن
فجرت منازل مناهضني للوجود احلوثي يف املدينة.
هذه القوات ّ
وتسعى احلكومة اليمنية املدعومة من قوات التحالف إىل إنهاء
انقالب احلوثيني على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي،
واستعادة كل املدن مبا فيها صنعاء بعدما ّ
متكنت من حترير عدن
الشهر املاضي ،ثم بقية احملافظات اجلنوبية.
ويبذل مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن إمساعيل ولد الشيخ أمحد
جهودًا لوقف احلرب والعودة إىل املسار السلمي للعملية االنتقالية،
العمانية مسقط مع قيادات
استنادًا إىل حمادثات جتري يف العاصمة ُ
حوثية وأخرى موالية لعلي صاحل ،يف حني تتمسك احلكومة الشرعية
اليمنية بتنفيذ قرار جملس األمن الرقم  2216قبل العودة إىل
املفاوضات.

عون يشبت جربان باسيل...
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سالم اخلميس املقبل وفق جدول أعمال يتضمن امللفات االكثر
احلاحا بدءا بتطورات أزمة النفايات ونتائج املناقصات اليت يفرتض
صدورها قبل يومني من موعد اجللسة مرورا مبلف ساخن طارئ
جديد هو توفري الغطاء لصرف رواتب املوظفني والعاملني يف
القطاع العام بدءا من شهر ايلول املقبل ،ناهيك مبلفات عالقة من
جلسات سابقة ذات طابع ملح ايضا.
واعرتفت مصادر وزارية مواكبة لالتصاالت اجلارية بأن املشهد

السياسي ال يزال مثريا للصدمة واخليبة من بعض املواقف اليت مل
تتزحزح بعد عن تقديم ترف الشروط السياسية اليت من شأنها اطالة
تعطيل عمل احلكومة على االخطار املتصاعدة لألزمات االجتماعية
واخلدماتية واالقتصادية ،كأن هذه االزمات حتولت رهينة فعلية
مللهاة فرض الشروط والتعنت حياهلا ،من دون أخذ كل ما تعانيه
البالد يف االعتبار .
وأشارت يف هذا السياق اىل ان ما يزيد املشهد قتامة ،الفراغ
السائد ساحة الوساطات واملساعي للتوصل اىل تسوية احلد
االدنى املفروض بتحييد أزمات املواطنني عن الصراع السياسي،
االمر الذي لن يقف امامه رئيس الوزراء موقفا متفرجا على ما
فهم منه زوار السرايا .وعلم ان الرئيس سالم يلقى تشجيعا
واضحا من كل من الرئيسني نبيه بري وسعد احلريري ورئيس
«اللقاء الدميوقراطي» النائب وليد جنبالط يف اجتاهه اىل الدعوة
اىل اجللسة وطرح جدول االعمال.
وأفادت املصادر أنه يعتزم طرح جدول االعمال على اجللسة وطلب
مناقشتها بندا بندا وهذا سيضع مجيع املكونات احلكومية امام
مسؤولياتها يف مواجهة استمرار التعطيل او االفراج عن احللول
العاجلة للقضايا اليت مل تعد حتتمل مزيدا من االنتظار منذرة مبزيد
من التدهور على خمتلف املستويات.

لجنة الصحة

يف غضون ذلك ،مل يكن اجتماع جلنة الصحة النيابية الذي شارك
فيه ثالثة وزراء معنيني أمس االول ،مطمئنا يف معطياته سواء
جلهة املخاطر الصحية اليت بات لبنان يف دائرتها ،أو جلهة الظروف
احلكومية املؤاتية لعبور لبنان املرحلة االنتقالية اليت من شأنها
ّ
لتسلم الشركات مسؤولياتها بعد فض عروضها
تهيئة الظروف
صرح رئيس اللجنة النائب عاطف
االطار
هذا
ويف
الثلثاء املقبل.
ّ
جمدالني بأن آالف املكبات العشوائية اليت انتشرت يف لبنان
«تتسبب بأخطار صحية فادحة ومنها حاالت اسهال حادة مل تكن
معروفة سابقا يف لبنان من حيث النسب املرتفعة حاليا واليت
يعزوها االطباء املختصون اىل فريوس لكن جيهلون معطياته».
وأضاف« :إن احلل املوقت هو تنفيذ املخطط التوجيهي الذي
ّ
ويتعلق مبطامر صحية ،لكن جواب وزراء البيئة
أقرته احلكومة سابقا
والصحة والشؤون االدارية الذين شاركوا يف االجتماع يفيد أن
االمر مرتبط باإلمجاع السياسي الذي هو غري متوافر حاليا».
وعرض وزير الصحة وائل ابو فاعور تقريرا تضمن خريطة شاملة
لكل املناطق وطريقة تعاملها مع أزمة النفايات ،جمددا حتذيره من
كارثة صحية وبيئية .وقال إن انتشار حنو الفي مكب عشوائي
وعمليات احلرق العشوائية للنفايات والعالجات البدائية تضاعف
االخطار.

االتصاالت

على صعيد آخر ،سجل تطور الفت امس االول يف وزارة االتصاالت
مع خطوة أقدم عليها وزير االتصاالت بطرس حرب حسم فيها خالفه
مع الدكتور عماد حب اهلل موجها اليه طلبا رمسيا «بالكف الفوري»
عن القيام بأي عمل يف ادارة اهليئة املنظمة لالتصاالت يف ظل
استمرار االخري يف هذه االعمال «بعد انتهاء مدة والية الرئيس
واالعضاء املعينني فيها منذ عام  2012والتصرف باعتمادات عامة
خالفا للرأي االستشاري الصادر عن ديوان احملاسبة واختصاره
اهليئة بشخصه» .وعلمت «النهار» ان حرب يتجه يف االيام املقبلة
اىل طلب فتح حتقيق شامل يف عمل اهليئة خالل فرتة رئاسة حب
اهلل هلا.

تثبيت باسيل

بعيدا من هذه امللفات ،بدا امس االول ان رئيس «تكتل التغيري

واالصالح «النائب العماد ميشال عون قد حسم نهائيا كل اللبس
الذي أثري حول خالفته يف رئاسة «التيار الوطين احلر» والذي رافق
معركة جدية داخل التيار كادت تنذر بانقسام حاد فيه ،وذلك
ملصلحة تثبيت وزير اخلارجية صهر العماد عون جربان باسيل،
وانسحاب النائب آالن عون ابن شقيقة اجلنرال .واذا كانت التسوية
قد حصلت مساء االربعاء بنجاح مسعى النائب ابرهيم كنعان كما
كان ورد ،فان االجتماع املوسع الذي عقده العماد عون ألركان
التيار ونوابه وكوادره يف الرابية أدى عمليا اىل تكريس رئاسة
باسيل للتيار ضمن تسوية تتضمن ايضا تعيني العماد عون نائبني
للرئيس وتعديل النظام الداخلي وسواها من البنود .وخاطب عون
اجملتمعني قائال« :أنا الضمان لكم ،ولكن أمتنى ان تصبحوا ضمان
بعضكم البعض يف املستقبل» .واسرتعى االنتباه يف بيان أصدره
النائب آالن عون بعد االجتماع معلنا عزوفه عن الرتشح لرئاسة
التيار اشارته اىل ان «مسار االمور منذ انطالق احلملة االنتخابية
(يف التيار) احنرف عن االهداف املرجوة وأظهر عدم نضج الظروف
املالئمة حلماية العملية االنتخابية احلزبية الدميوقراطية وينذر
بانقسام يشكل خطرا على وحدة التيار يف املرحلة اليت ستلي
االنتخابات» ،مؤكدا ان خطوته جاءت نزوال عند رغبة العماد عون
«وانطالقا من ثقيت املستمرة بشخصه».

فارس لويس يرتشح

اىل ذلك علن القيادي يف التيار الوطين احلر االمني العام السابق يف
فرنسا فارس يوسف لويس ترشحه ملنصب رئيس التيار الوطين يف
مواجهة الوزير جربان باسيل.
وهو من مواليد البرتون.
وكان فارس لويس قد واكب العماد عون يف حتركه الساسي يف
فرنسا وأوروبا بني عامي  2000و.2005
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صحة و مجتمع

هذا ما حيدث جلسمك بعد شرب
املشروبات الغازية
ظلت املشروبات الغازية
وخاصة كوكاكوال املشروب
األول يف العامل لسنوات
عديدة ،لكن مع انتشار أمراض
السمنة والقلب والشرايني
وضغط الدم ،توصل العلماء
إىل أن املشروبات الغازية
مضرة بالصحة.
ومع سهولة الوصول إىل
املعلومة يف عصر اإلنرتنت،
ازداد الوعي بأهمية احملافظة
على نظام غذائي صحي
يتجنب خماطر اإلصابة بأمراض تسببها بعض املشروبات السكرية
مثل كوكاكوال.
ولتحذير املستهلكني ،تشري بعض األحباث إىل أن الصودا،
وهي ضمن مكونات كوكاكوال ،تستخدم يف مساحيق التنظيف
املنزلي.
ومع استمرار احلمالت الصحية ضد كوكاكوال ،تدخلت الشركة،
باختاذ عدة إجراءات كان من بينها تطوير منتج جديد ال حيتوي على
أية سعرات حرارية ،لكنه ظل أيضا حمور جدل كبري.
محلة كوكاكوال
وقد اجتهت كوكاكوال إىل التعبئة املضادة ،فأنشأت شركة "ال
تسعى إىل الربح" ،أطلقت عليها اسم "الشبكة العاملية لتوازن
الطاقة».
و اتهم خصوم كوكاكوال الشركة اجلديدة بأنها جمرد منصة إعالمية
لعلماء التغذية ،الذين وفرت هلم الشركة األم التمويل والدعم
اللوجيسيت بهدف إقناع الرأي العام بأن املخاطر الصحية ليست يف
تناول املشروب ،وإمنا يف عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
ونشرت الشركة مقطع فيديو لنائب رئيس اجملموعة ستيفني
بلري قال فيه "ال يوجد دليل قاطع" أن كوكاكوال مسؤولة عن
املشاكل الصحية.
وتقول صحيفة نيويورك تاميز ،يف حتقيق حول املوضوع ،إن
العلماء الذين متوهلم الشركة اختذوا كل وسائل اإلعالم املتاحة
منربا إلقناع الناس أن مصدر السمنة هو الرغبة املفرطة يف تناول
الطعام ،وعدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
لكن خرباء يف التغذية ،حبسب التقرير ،اعتربوا احلملة "مضللة"
واتهموا املشروبات السكرية باملسؤولية عن انتشار السمنة
ومرض السكري.
وقال أحد اخلرباء القانونيني إن كوكاكوال أطلقت هذه احلملة
بسبب "اخنفاض حجم مبيعاتها".
ماذا حيدث جلسمك عند تناول كوكاكوال؟
انتشر على نطاق واسع انفوغرافيك للصيدلي املعروف نرياج
نيك يوضح ،حبسب رأيه ،تأثري مشروب كوكاكوال خالل الساعات
األوىل من تناول قنينة واحدة.
خالل الـ 10دقائق األوىل
تدخل جسدك حوالي  10مالعق صغرية من السكر ،وهي متثل
النسبة الكاملة ملا حيتاجه اجلسم يوميا من السكر.
ال تشعر بالغثيان جراء تناول هذه الكمية الكبرية بسبب احتواء
كوكاكوال على نسبة كبرية من الفوسفوريك.
بعد  20دقيقة ترتفع معدالت السكر يف الدم.
كيف يتصرف الكبد؟
يضطر الكبد إىل حتويل السكريات إىل دهون.
بعد  40دقيقة
ميتص الكافيني كامال وتتسع حدقة العني ،وترتفع معدالت ضغط
الدم فيضطر الكبد إىل ضخ كميات أكرب من السكر يف جمرى
الدم.

توقف عن أخذ الفيتامينات
وتناول هذه األطعمة
يعتقد البعض أن تناول
الفيتامنات
مكمالت
يعوض
املتعددة حل
ّ
نقص التغذية اجليدة،
لكن ذلك ليس
بد ً
من
ال
صحيحًا،
البحث عن املكمالت
الغنية باملغذيات ميكنك
االستمتاع بهذه األطعمة الشهية ،وتزويد جسمك باحتياجاته بطرق
طبيعية.
احلديد .حيتاج اجلسم حوالي  17ملغ من احلديد يوميًا ،للحصول
على هذا القدر ميكنك تناول  100ملغ من الفجل ،مع بعض
األطعمة الغنية بفيتامني "سي" الذي يساعد اجلسم على امتصاص
احلديد.
الكالسيوم .إذا شربت كوبًا من حليب البقر سعته  425ملل
ستحصل على  500ملغ من الكالسيوم ،أي أقل من اجلرعة اليومية
املوصى بها بـ  100ملغ فقط ،وميكنك استكمال اجلرعة من خالل
أكل بعض املكسرات.
الزنك .اجلرعة اليت حيتاجها جسم الرجل يوميًا من الزنك هي 12
ملغ ،واملرأة  10ملغ .للحصول على هذا القدر ميكنك أكل 80
غرامًا من السمسم.
فيتامني سي .ليس ضروريًا أن تأكل الربتقال والليمون
(احلامض) لتحصل على فيتامني سي ،ميكنك أكل  100غرام من
اجلوافة لتحصل على  200مللغ من الفيتامني ،وهو احلد األدنى
الحتياجات اجلسم اليومية.
محض الفوليك .حيتاج اجلسم  200ميكروغرام يوميًا من محض
الفوليك ،لتلبية هذه االحتياجات ميكنك أكل كوب من اللوبيا ذات
احملمص.
العني السوداء ،أو  150غرامًا من الفول السوداني
ّ
فيتامني إي .اجلرعة اليومية املوصى بها من فيتامني إي هي 15
ملغ ،وميكنك احلصول عليها عن طريق أكل  50غرامًا من اللوز.
فيتامني د .لضمان احلصول علىى احتياجاتك من فيتامني د
تعرض للشمس يف الصباح الباكر ملدة  15دقيقة .إذا مل يكن
ّ
ذلك ممكنا تناول األطعمة املدعمة بفيتامني د.

خماطر استعمال ورق األلومنيوم الطعام؟
ورق األملونيوم أو القصدير ال تستغين عنه الكثري من السيدات يف
مطبخهن ،إذ يستخدمنه يف طهي الطعام وتسخينه أحيانًا ،دون أن
إدراك املخاطر الصحية اليت يسببها سوء االستخدام.
ورق األملونيوم له وجهان أحدهما المع وتوضع فيه األطعمة الساخنة
واآلخر غري المع توضع فيه األطعمة الباردة ،وبالتالي يستخدم يف
حفظ درجات احلرارة.
وينصح خرباء التغذية بعدم استخدامه يف الطهي؛ حتى ال يتفاعل
األملونيوم مع الطعام ،ولكن يستخدم يف حفظها؛ وإذا اضطرت
إحدى السيدات إىل استخدامه يف الطهي فعليها أن تضع طبقة
من امللفوف أو الكرنب كحاجز بني ورق األملونيوم والطعام ثم يتم
التخلص منها فيما بعد.
مشكلة سوء استخدام ورق األملونيوم تكمن يف تسببه يف العديد
من األمراض باإلضافة إىل أن خماطره كبرية أبرزها:
يتسبب يف الكثري من األمراض كالسرطان والعقم والتسمم.
يؤثر على اجلهاز العصيب؛ وبالتالي يصيب اإلنسان مبرض الزهامير
وضمور العضالت وهشاشة العظام.
طهي الطعام يف ورق األملونيوم يعمل على تكون مادة ألومنيات
الصوديوم أو ذوبان جزء من املعدن يف الطعام؛ مما يؤثر على
الكبد والكلى.

إضافة هذه املواد للماء ختفف
الوزن ومتنع االلتهابات
املاء ضروري جدا للجسم،
ولكن طعمه ال يكفي لتحفيز
الناس على شربه بالكمية
املطلوبة .فما العمل؟ احلل
هو بإضافة بعض املواد
الطبيعية اليت متنح املاء
مذاقا لذيذا وتزيد من فوائده
الصحية.
ال شك أن املاء مهم جدا بالنسبة للجسم ،فهو يعد من املكونات
األساسية جلسمنا ،وبدونه ال ميكن البقاء على قيد احلياة .ويشدد
خرباء الصحة على ضرورة تناول  10أكواب من املاء يوميا ،فشرب
املاء له فوائد مهمة للجسم ،فهو يقي اجلسم من األمراض ،وقلة
شربه قد يؤدي إىل مشاكل صحية على املدى الطويل.
رمبا يرى البعض أن شرب املاء غري ممتع ،لكن هذا األمر ميكن
التغلب عليه بإضافة بعض النكهات اليت تعطي للماء طعما لذيذا،
وبنفس الوقت تعزز فوائده الصحية.
 -1خل التفاح :خلل التفاح فوائد صحية كثرية ،فهو يستخدم منذ
قرون طويلة كعالج منزلي .إذ ينظم ّ
خل التفاح درجة احلموضة
يف اجلسم ويساعد على اهلضم وخيفف من حرقة املعدة ويقلل من
االلتهابات اليت غالبا ما تكون السبب يف اإلصابة بأمراض مزمنة.
وينصح بإضافة ملعقة كبرية من خل التفاح إىل كوب ماء دافئ
وشربه قبل تناول الطعام بنصف ساعة.
 -2الليمون :يعرف الليمون بقدرته على الشفاء من األمراض
وإزالة السموم من اجلسم .ويعزز عملية اهلضم وتنظيف الكبد
من السموم .ويعرف الليمون خبصائصه املضادة للفريوسات
واجلراثيم ،ما يعين أنه يساعد على تقوية جهاز املناعة .وملن
يعاني من مشاكل يف اهلضم ُينصح بأن يبدأ يومه بشرب كوب
من املاء ممزوج بعصري الليمون يف كل صباح ،وفقا ملوقع
"غيزوندهايت" اإللكرتوني.
 -3امللح اخلام :رمبا تكثر التحذيرات اليت تنشرها وسائل اإلعالم
حول أضرار امللح على الصحة ،لكن امللح ضروري للجسم ونقصه
مضر بالصحة أكثر من زيادته ،فضال عن أن األمراض الصحية
ّ
املرتبطة بامللح ،تعود إىل استخدام امللح املكرر وليس الستخدام
امللح اخلام.
 -4العسل غري املصنع :مزج العسل الطبيعي باملاء مينحه طعما
حلوا ولذيذا ،فضال عن الفوائد الصحية الكثرية اليت يقدمها،
وأهمها أنه يساعد على تقليل حساسية اجلسم من املواد املسببة
للحساسية ،ما خيفف من أعراض احلساسية.
 -5عشبة الليمون :تستخدم هذه العشبة منذ زمن قديم للعالج،
سواء يف الطب التلقليدي الصيين واهلندي أيضا .فعشبة الليمون
مطهرة بفضل احتوائها على فيتامني "سي" .كما
تتسم خبصائص
ّ
حتتوي على مضاد للبكترييا واجلراثيم ،ما جيعلها مفيدة للشفاء
من العديد من االمراض .فعشبة الليمون حتفز عملية اهلضم وتزيل
السموم من اجلسم وتعد مطهرا جيدا للبشرة وتساعد على تسكني
اآلالم واحلد من مشكلة القلق.
 -6القرفة :تتسم القرفة مبذاقها اللذيذ وهي صحية أيضا ،فهي
غنية باملعادن مثل املاغنيزيوم والكالسيوم وحتتوي على عدد من
الزيوت العطرية الطيارة واملعروفة خبصائصها القوية املضادة
لاللتهاب .والقرفة معروفة أيضا باحتوائها على مواد تساعد على
حتسني الدورة الدموية وميكن أن تساعد على منع اإلصابة بنوبة
قلبية أو سكتة دماغية .وملن يرغب بشرب املاء بنكهة القرفة عليه
أن يضيف ملعقة صغرية من القرفة إىل كوب املاء ،حبسب موقع
"أبوتيكن أومشاو".
 -7األوريغانو :هو نبتة من الفصيلة الشفوية .يستخدم كتوابل
تضاف لبعض األطعمة .حيتوي على كمية عالية من مضادات
األكسدة اليت تعمل على حتييد اجلذور احلرة ،األمر الذي يساعد
على الوقاية من بعض األمراض املزمنة كأمراض القلب والكثري
من أمراض السرطان .ومن يرغب بتجربة املاء املنكه باألوريغانو
عليه إضافة حفنة منه إىل كوب املاء وتركه ليلة كاملة قبل
شربه.
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منوعات

ضبط مصري يعمل ضابطاً وطياراً وحمامياً ومستشاراً يف وقت واحد !!
متكنت الشرطة املصرية
من القبض على شاب يف
حمافظة مطروح ،مشال غرب
مصر ،ينتحل صفات ضباط
10
وحبوزته
ومستشارين
كارنيهات مزيفة للصفات اليت
يدعيها.
وعثرت الشرطة حبوزة الشاب
على  10كارنيهات منسوب
صدورها إىل جملس الدولة

الرياضي
الشمس
ونادي
والقوات
احملامني
ونقابة
اجلوية ووزارة الداخلية واإلدارة
العامة لألندية والفنادق واهليئة
القومية للرقابة وغرفة التحكيم
الدولية ،ومن بينها كارنيه
منسوب لوزارة الداخلية حيمل
اسم املالزم أول باسم هشام
حممد عبدالغفار ضابط شرطة،
وآخر باسم مالزم أول هيثم
عبداهلل حممد عبداهلل ،حيمل

صورة أمريية للمتهم ،وعدد
 2كارنيه منسوب صدورهما
لإلدارة العامة لألندية والفنادق
حيمل اسم املالزم أول باسم
هشام ،وطبنجة صوت عيار
 9مم وعدد  2جراب لذات
السالح ،وعدد  2صورة
فوتوغرافية للمتهم باملالبس
األمريية.

أمجل عارضات أزياء « احلجم
املمتلىء» ..بينهم «لبنانية»
تغري عامل عروض األزياء يف
املاضية،
الثالث
السنوات
حيث اجتهت أشهر املاركات
العاملية جلعل الوجه املمثل هلا
من املوديل ممتلئة احلجم جلذب
عدد أكرب من اجلمهور وإرضاء
شرحية كبرية من حمبى املوضة،
وبذلك تغري وجه عامل"عارضات
األزياء" متاما.
كيت أبتون
"هي العارضة األكثر شهرة اليت
اشتهرت بأنها واحدة من أبرز
عارضات أزياء plus-sizeوحصلت
على جائزة املرأة األكثر جاذبية لعام  2014وفقا لتصنيف جملة
""Peopleاألمريكية.
أشلي غراهام
"متتلك آشلي غارهام حواىل نصف مليون متابع هلا على إنستغرام
كما إنها إقتحمت عامل التصميم وتقول "أدرك أنين أمتتع مبنحنيات
مثرية وأود أن تدرك النساء مجيعهن أنهن يتمتعن أيضًا مبنحنيات
مثرية".
تارا لني

ومبناقشته حول مصدر حتصله
على تلك الكارنيهات ،اعرتف
أنه حتصل عليها من صاحب
مطبعة باملقطم يف القاهرة،
مقابل مبلغ مالي .وأضاف
أنه حيتفظ بهذه الكارنيهات
املضبوطة لتسهيل مروره
والطرق
املرور
بوحدات
السريعة والطبنجة بغرض
الدفاع عن النفس.
وبالكشف عن املتهم تبني
أنه مطلوب التنفيذ عليه يف
القضية رقم 2012/17390
جنح النزهة إتالف حصر رقم
 2013 / 1811غيابي حبس
شهرين كفالة  200جنيه
جبلسة .2013/2/14
وقد حترر عن ذلك احملضر
الالزم وجار العرض على
النيابة العامة للتحقيق.

"يعجبين أن أدرك أن صوري تشكل مصدر إهلام لفتيات يعانني
ضعف الثقة بالنفس .صوري تشجعهن .أتلقى الكثري من الرسائل
من فتيات يقلن لي أن النظر إىل صوري أو إىل صور أي من
زميالتي يرفع من معنوياتهن ومينحهن الشعور باألمان والثقة
شخص يتمثلن به".
بأجسادهن .إنهن سعيدات لوجود
ٍ
ميال دالبيسيو
تصدرت عارضة األازياء املمتلئة ميال الصحف عندما أختريت لتكون
الوجه حلملة كالفن كالين اإلعالنية «لقد كانت حلظة اختياري
سرييالية للغاية .مل أتوقع اختياري ّ
ألنين األكرب حجمًا بني زميالتي
اللواتي عرضن لـ»كالفني كالين» .لقد بكيت»
ماركيتا برينغ
"ال أهمية لشكلك ولقياس مالبسك ،سواء أحنيفة كنت أم ممتلئة،
طويلة القامة أم قصرية ،املهم يكمن يف أن تسعدي وأن تشعري
بالراحة والثقة جبسدك وحتبيه كما هو".
لفتت جيين رونك انتباه وسائل االعالم منذ ان التقطت H&M
صورة هلا مبالبس السباحة ،وقد مت اختيارها جبرأة ليس البراز
حجمها الزائد ،وقالت جيين بأنه ليس لديها مشكلة مع مصطلح
"حجم زائد" بل مشكلتها مع السلبية ووصمة العار حوله.
"و صلت ناديا مبا حلمت به ،وانتقمت من حبيبها السابق الذي
مل يؤمن بها وقال هلا انها لن تصبح يومًا عارضة أزياء ،وها
هي أثبتت نفسها كعارضة أزياء و  bloggerومت إنتخابها أكثر
العارضات احلجم الزائد إثارة من قبل جملة .complex style
دينيز بيدو

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

عارضة أزياء عاملية  Plus Modelأي احلجم املمتلىء وهي نصف
كويتية ونصفها بورتوريكي التيين وتعيش االن يف نيويورك.
تعاملت دينيس مع العديد من املاركات  21 Foreverو Macys
و Navyو ،Levisوظهرت يف صفحات عدة جمالت عاملية مثل
 Glamourو Cosmopolitan
كانديس هوفين
سجل مقاسها 16
كانديس هوفين ،ذات القوام املمتلئ ،واليت
َّ
كما ظهرت هوفيين على أغلفة اجملالت مرتني ،وبدأت يف التسويق
أن عارضة األزياء
حلملة ماركس آند سبينسر العام  ،2012يف حني َّ
حاليا يف شوارع لندن.
ذات القوام املمتلئ تصعد
ً
ومتتلك هوفيين مجال كالسيكي ،يبلغ طوهلا حنو 180سم ،حتظى
تغرق جسدها
مبقاس  16والذي حتسد عليه ،كما َّ
أن املنحينيات ِّ
ولكن يف األماكن الصحيحة.
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Tony Abbott and backbench warn Coalition Six fire trucks, six police cars and one
cabinet ministers to stay on script ‘or else’ hazmat unit investigate glitter enve-

Prime Minister Tony Abbott on Tuesday. Photo: Alex Ellinghausen

Prime Minister Tony Abbott in his office at Parliament House on Tuesday. Photo: Alex Ellinghausen

Prime Minister Tony Abbott has put his ministry
on notice over same-sex
marriage, warning them
to maintain public unity
after a week of damaging
debate that pitted cabinet
minister against cabinet
minister.
And backbench MP Ann
Sudmalis has lashed MPs
who have stoked tensions within the Coalition
over same-sex marriage
and other issues, warning
them that marginal seat
MPs suffered when the
party openly aired its disagreements.
According to MPs in Tuesday’s party room meeting,
Mr Abbott said he had effectively read the riot act
to ministers, reminding
them of the need to remain united and suggesting there would be consequences for those who
deviated from the party
line on the vexed issue of
same-sex marriage.
“He spoke for 5 or 10 minutes and said basically
don’t go off script or else,”
one MP said, adding that
the Prime Minister had argued “we’ve got a position

on this [same-sex marriage], anyone who goes
outside the position from
now on will be in deep
trouble”.
“He said it was cabinet
that was causing most of
the trouble. He senses the
mood of the backbench,
which is angry over the
public fights.”
“But that’s the hideous
problem – what is our position [on same-sex marriage]?”
Another MP said the Prime
Minister had told MPs the
government had been
“untidy” and that if anyone was caught leaking
“there will be serious consequences”.
“When we are on message
we are good, when we
are off message, it was a
statement of the obvious
[from Mr Abbott],” the MP
said.
The Coalition had a marathon six hour party room
meeting last Tuesday
about the way forward on
same-sex marriage, with
a conscience vote put off
and Mr Abbott announcing
the Coalition would adopt
the policy of a referendum

of plebiscite heading into
the next election.
Cabinet ministers including Malcolm Turnbull, Joe
Hockey, George Brandis,
Julie Bishop, Scott Morrison and Christopher Pyne
are among the MPs who
have since then publicly
weighed into debate in the
last week.
A cabinet meeting on Monday night pushed back a
decision on whether to
hold a plebiscite a referendum.
Ms Sudmalis, a first
term MP who holds the
NSW south coast seat of
Gilmore, told the room
that public divisions over
same sex marriage would
cost the Coalition seats at
the next election.
She suggested that marginal seat MPs were effectively being sacrificed as
ministers publicly argued
out their views on the issue in public.
Ms Sudmalis is one of
the 36 Coalition MPs who
would have lost their seat
at the weekend if an election had been held, according to Fairfax-Ipsos
polling.
After the meeting, Ms Sudmalis told Fairfax Media
that the Coalition had a
“fabulous” policy agenda
and confirmed she had reminded her colleagues of
the need for unity.
“The bottom line is we
are supposed to be looking after the nation, that’s
what we were elected for,
we should be working
towards legislation that
does that,” she said.
Other MPs in the room said
Ms Sudmalis’ contribution, which came towards
the end of the meeting,
had been well received by
backbench MPs.
Nervous Liberal MPs believe that if the Coalition
loses the Canning byelection on September 19 it
will be “all over” for Prime
Minister Tony Abbott.

lope sent to Liberal Craig Laundy

The scene outside Liberal MP Craig Laundy’s electorate office. Photo:
Craig Laundy, Facebook

The contents of the letters sent to MPs and senators who oppose samesex marriage. Photo: Getup!

Abbott government MP Craig Laundy. Photo: Janie Barrett JEM

Six police cars, six fire
trucks and a hazmat unit
have been called to the
office of Liberal MP Craig
Laundy after he received
an envelope full of glitter
from same-sex marriage
campaigners.
The emergency response
was triggered after staff

at the Member for Reid’s
Sydney office mistook
the package for a suspicious substance.
Activist organisation GetUp! has been sending the
envelopes to government
MPs who blocked a free
vote on same-sex marriage in what it is calling

a “glitter protest”.
In an angry post on his
Facebook page, Mr Laundy posted pictures of fire
trucks and police cars
parked outside his office.
The modern incarnation
of glitter has been around
for decades and, among
other things, has featured
in fancy dress, school
projects, parades and
make-up in the nineties.
Glitter is also the name of
a 2001 film starring Mariah Carey.
Glitter has been used as
a tool in a non-violent act
of protest known as ‘glitter-bombing’.
It is unclear whether or
not this is the first time
glitter has triggered an
emergency response.
Mr Laundy said the envelope “was unopened but
it clearly had a powderlike substance inside.
The police dealt with the
matter accordingly.”
While praising the actions of the emergency
services, he also criticised GetUp! for diverting their time from actual
emergencies.
“The emergency response today when my
staff found a suspicious
package in our PO Box
was tremendous,” Mr
Laundy wrote on his Facebook page.
“It has since been discovered that it was a stupid
stunt by GetUp.
“I’m all for organisations
making contact with me,
but to send any undeclared substance through
the mail to the office of a
Member of Parliament will
inevitably cause alarm
and divert important police and emergency services from their critical
work.”
Comment has been
sought from Mr Laundy
and GetUp!
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Coalition to decide on same-sex marriage
vote within fortnight, says Tony Abbott
Prime Minister Tony Abbott
has said the government
will confirm its policy on a
same-sex marriage vote in
the next fortnight, in a dramatic reduction of the time
frame for the Coalition’s
national vote debate.
Last week, after the Coalition met to discuss a free
vote on same-sex marriage,
Mr Abbott noted that while
the party would keep binding MPs against the reform
until the next federal election, due in 2016, it was
working on a new position
centring on a plebiscite or
referendum.
“Going into the next election, we’ll have more to
say,” he told reporters last
Tuesday.
But on Monday, Mr Abbott said there were a “few
loose ends to tie up and
that will be dealt with in the
next couple of weeks”.
The condensed time frame
came as Coalition frontbenchers continued to
differ on what the government’s policy should be,
with a cabinet discussion
on the issue expected on
Monday evening.
It also came as a crossparty bill on same-sex marriage was introduced, theoretically giving Parliament
the opportunity to legalise
the reform without a national vote.
Coalition MP Warren Entsch introduced his samesex marriage bill on Monday morning, speaking to
a near-empty government
side of the chamber.
Supporting Mr Entsch was
co-sponsor Teresa Gambaro and fellow Queensland
Coalition MP Wyatt Roy.
But the most senior signs
of support came from Education Minister Christopher
Pyne and Communications
Minister Malcolm Turnbull,
who split with the Prime
Minister last week on his
approach to same-sex marriage.
Assistant Education Minister Simon Birmingham also
came over from the Senate
to listen to the introduction
of the bill.
When introducing his bill
- which would allow cel-

ebrants but not ministers
of religion to marry gay
couples - Mr Entsch said
that he wanted to remove
discrimination in Australian law.
“Being gay is something
not to be ashamed of,” he
said.
In a media conference
shortly after Mr Entsch introduced his bill, Mr Abbott
said same-sex marriage
would go to a national vote
in the next term of Parliament. But other Coalition MPs suggest the vote
should be held before or
at the next election. Frontbenchers also disagree on
whether a plebiscite or referendum (which changes
the constitution) is needed.
Last week, Social Services
Minister Scott Morrison
was shot down by Attorney-General George Brandis for his advocacy of a
referendum. On Monday, Mr
Morrison was less clear on
his position. When asked if
he wanted a referendum or
plebiscite, he replied: “My
position on these issues is
well known.”
On Sky News, Mr Pyne was
emphatic that there was
no need for a constitutionchanging vote.
Mr Entsch’s bill, which was
seconded by Labor MP Terri Butler and backed by the
Greens and independents
Andrew Wilkie and Cathy
McGowan, will come before
the powerful selection committee on Tuesday evening.
The committee will decide
when the bill comes on for
debate, with the result of
its discussion known after
question time on Wednesday.
While some MPs have suggested the private member’s bill will now languish
on the books, the Greens’
Adam Bandt described this
as a “myth”.
“The last time Parliament
had a bill co-sponsored
by Labor, the Liberals,
Greens and independents,
it passed both houses and
became law,” he said, referring to the protection for
firefighters bill that passed
in 2011.

Review questions Coalition push to end
‘legal sabotage’ of resources projects
An attempt by Tony
Abbott to blame “legal sabotage” used by
green groups to kill off
large resource projects
in the courts, at the cost
of tens of thousands of
jobs, is derived from dubious and exaggerated
evidence, according to
an independent review of
environmental law.
An analysis of the Environmental Protection and
Biodiversity Conservation Act by progressive
think tank the Australia
Institute has found only
a fraction of the roughly
5500 projects referred
since the act’s inception
in 2000 have been challenged using “third-party
appeal rights”.
Elements of the yet-tobe-released study, obtained by Fairfax Media,
reveal that of those projects referred to the environment minister for assessment under the act,
about 1500 have been
judged to require formal
assessment, with just 12
refused federal environmental approval - nine of
those because they were
deemed “clearly unacceptable” even before
being referred for formal
assessment.
And of those 5500, only
27 have been the subject
of third-party legal appeals.
“Third-party appeals to
the Federal Court have
only affected 0.4 per cent
of all projects referred
under the legislation,”
the Australia Institute’s
executive director, Ben
Oquist, said.
After weeks of difficulties resulting in the loss
of the former speaker
and divisions over samesex marriage, the Prime
Minister told Coalition
MPs the government now
wanted to get the focus
back on jobs and growth

by removing legal paths
for third parties to stymie big resource investments.
To that end, the government plans to amend
section 487 of the Environmental Protection and
Biodiversity Conservation Act to remove the
power of so-called “third
parties”, such as environmental groups, from
intervening in referrals
from the minister under
that act, via the courts.
Labor and the Greens
said they would not support government’s proposal, meaning the government will need the
crossbench if its plan is
to pass the Senate.
“I regret to say Mr Speaker, that some green
groups are doing their
best to sabotage jobs
and investment in Australia,” Mr Abbott told
Parliament.
Attorney-General George
Brandis will move to repeal the section after the
successful challenge by
a Queensland conservation group in the Federal
Court halted Adani’s Carmichael coal mine in central Queensland.
Mackay Conservation
Group, Adani and Environment Minister Greg
Hunt agreed the company’s federal environment
approval should be set
aside after the challenge
successfully exposed
the government’s failure
to properly consider two
threatened species – the
yakka skink and ornamental snake.
Mr Abbott declared in
the aftermath it would
be “tragic for the wider
world” if projects like
Adani’s could not proceed because they could
be “endlessly frustrated”
by environmentalists.
The Coalition endorsed
the plan on Tuesday to

change the act. It was
met with anger from the
Greens and environment
and community groups,
which described the
move as an “attack on democracy” that would limit
the few legal avenues
communities had to take
on big mining companies
and ensure the minister is
kept accountable.
On Sunday, Senator Brandis said the act as it stood
had encouraged cases of
“vigilante litigation” and
he was “appalled” by
the Adani decision.The
changes proposed will
mean that legal challenges can only be made by
people directly affected
by a development, such
as a land holder.
Senator Brandis said on
Tuesday Australia’s environment laws provided
a “red carpet” for activists that had a political,
but not a legal, interest in
projects.
“The activists themselves
have declared that that is
their objective – to use the
courts not for the proper
purpose of resolving a
dispute between citizens,
but for a collateral political purpose of bringing
developments to a standstill, and sacrificing the
jobs of tens of thousands
of Australians in the process,” he said.
The move has been welcomed by the minerals in-

dustry, with the Minerals
Councils of Australia saying it would stop activists
using the courts to “deliberately delay legitimate
mining projects”.
Last week, the Queensland Resources Council
launched an online petition, which now has 1500
signatures, calling for action on “activists exploiting legal loopholes”.
Adani’s Carmichael project has attracted global
attention because of the
proximity of coal terminals at Abbot Point to the
Great Barrier Reef.
The terminals would be
connected by rail to the
mine in central Queensland, which would produce up to 60 million
tonnes of coal each year.
The Liberal and Labor
parties have praised the
project, with the federal
government hailing it as a
“miracle” energy solution
for India’s poor that would
also bring much-needed
jobs to Queensland.
But the project has faced
serious questions about
its financial viability and
has hit trouble in recent
months.
A series of Fairfax Media
stories this year raised
questions about the ultimate ownership of
Adani’s assets in Australia, as well as the transparency of its corporate
structure.

THE job of averting a major public transport strike
in Melbourne is only half
complete.
TRAIN drivers are due
back at the negotiating table on Wednesday morning after their planned
strike was called off, but
the city’s tram drivers are

still set to stop work on
Friday.
“The government can
gloat about intervening
in the train strike, why on
earth can’t they do the
same with trams,” Opposition leader Matthew Guy
told reporters on Wednesday.

Melb transport strike
still half on: Guy
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Labor in Senate push to force Dyson Heydon out of
royal commission role

Labor senator Penny Wong. Photo: Alex Ellinghausen

Commissioner Dyson Heydon at The Royal Commission into Trade Union Governance and Corruption. Photo: Simon Bullard

Labor is dramatically escalating its pressure on
Dyson Hedyon to stand
aside as head of the royal
commission into trade
unions by moving a motion in the Senate calling
on him to quit, after Fairfax Media revealed the
former High Court judge
agreed to address a Liberal Party fundraiser.
Mr Heydon is resisting
calls to stand aside, despite admitting to “overlooking” the Liberal Party
connection and being
sent the fundraising leaflet two months before he
cancelled the speaking
commitment.
The opposition’s leader in
the Senate, Penny Wong,
gave notice of the motion
on Tuesday, with Labor
to talk to the crossbench
about when the Senate
should debate it.
Advertisement
“We respectfully request
Your Excellency to revoke
the Letters Patent issued
to the Honourable John
Dyson Heydon, AC, QC,”
the motion says.
“Tony Abbott’s refusal to
act on commissioner Dyson Heydon means Parliament has a responsibility to act.
“Commissioner Heydon’s
position is untenable because of his failure to
uphold the standards of

impartiality expected of
a holder of the office of
royal
commissioner,”
Senator Wong told Fairfax Media.
“Mr Abbott’s refusal to
budge means the appropriate way for the Senate to express its view is
through an address to the
Governor-General,” she
said.
Labor is relying on advice from the clerk of the
Senate Rosemary Laing
regarding the Senate’s
power to address the
Governor-General.
“It has been suggested
that any pressure from
individuals on a royal
commissioner to relinquish his commission
could amount to contempt. An address to the
Governor-General by the
Senate would, of course,
be a proceeding in Parliament and therefore attract absolute privilege,”
Ms Laing advised Senator
Wong on Monday.
The motion will require
crossbench support. The
Greens would be likely to
support it given they were
the first in Parliament to
call for the royal commission to be aborted, in
light of Fairfax Media’s
revelations. But that still
leaves Labor requiring
four more votes from the
eight crossbenchers, but

Labor are optimistic they
can get the numbers.
The Senate motion came
after Labor again pursued
the government over Mr
Heydon’s position during question time in the
House of Representatives
on Tuesday.
Manager of opposition
business Tony Burke
quizzed Mr Abbott, arguing “this royal commission has been politicised
from the start”.
But the Prime Minister
shot back, telling the
House that Mr Heydon
was a “judge who has
served our country with
the greatest distinction
and with integrity”.
He added that the royal
commission into union
corruption was “absolutely necessary”.
In response to a later question, he accused Labor of
trying to protect the “rorts,
the rackets and the rip offs
that have been so abundantly exposed before this
royal commission”.
During the noisy question
time, the Law Council of
Australia issued a statement, defending Mr Dyson.
“The public attacks on
the commissioner being
played out through the
media are unacceptable
and damage the basis
on which tribunals and
courts operate,” president
Duncan McConnel said.
“The person who sits as
a royal commissioner is
entitled to the same respect, inside and outside
of the inquiry, as a judge
in a court.
“In this case, Mr John Dyson Heydon, AC QC, is a
highly regarded former
judicial officer. The proper
way for dealing with any
question of bias, including apprehended bias, is
to make an application
for the commissioner to
recuse himself, and for
the commissioner to consider and rule on the application.”

Productivity Commission to look at
intellectual property reform

Federal treasurer Joe Hockey.
Photo: Jessica Hromas

Australia’s last unexamined monopolies are about
to face public scrutiny.
The temporary monopolies granted to authors,
composers, filmmakers
and the designers of everything from buildings
to drugs have been off
limits for competition law
reformers until now, being
regarded as legal rather
than economic protections.
In the early 1990s the
lawyers lifted Australia’s
patent term from 16 to 20
years without an economic evaluation.
In the early 200s the lawyers lifted Australia’s
copyright term from 50
years after the author’s
death to 70 years as part
of the US-Australia free
trade agreement, also
without an evaluation.
The 1994 Hilmer competition review decided not
to examine patent and
copyright protection even
though it acknowledged
that it was a governmentguaranteed
monopoly
that stood in the way of
competition.
This year’s Harper competition review also decided
not to examine intellectual
property, but recommended instead that the entire
field be examined by the
Productivity Commission
in a landmark year-long
inquiry that would constitute Australia’s first
economic analysis of the
worth of its copyright and
patent rules.
It wasn’t assured of a
good reception. AttorneyGeneral George Brandis
has declared himself a
strong supporter of Australia’s present laws. He

says they are “central”
to the ongoing success
of Australian art, music,
literature, film and television.
Presented 20 months ago
with a Law Reform Commission report that recommended easing some
of the provisions, he
promised “careful consideration” and did little.
Trade Minister Andrew
Robb is hostile to the idea
of the Productivity Commission anywhere near
his trade agreements that
contain intellectual property provisions.
Unexpectedly, Joe Hockey
has prevailed. On Tuesday the Treasurer asked

the commission to examine Australia’s entire intellectual property system
and its effect on investment, competition, trade,
innovation and consumer
welfare.
No one can be certain
what it will find. Until now
our intellectual property
laws have owed more to
lobbying than to dispassionate analysis.
The commission is about
to be inundated with selfinterested submissions
from industry telling it
that things are just fine
as they are. But it is used
to such submissions. The
inquiry couldn’t be put in
better hands.

LNP critical of premier’s holiday timing

QUEENSLAND’S opposition has criticised Premier
Annastacia Palaszczuk
over the timing of her
holidays, saying she is
running from the scandal
surrounding her police
minister.
MS Palaszczuk started her
annual leave on Monday
night after being questioned on the first day
of Estimates Committee
hearings.
But it was outside the
hearings the premier
faced even more intense
scrutiny about Labor’s decision to refer Police Minister Jo-Ann Miller to the
Ethics Committee over allegations she mishandled
confidential documents.
The opposition is accusing Ms Miller of signing an
incorrect statement that
she had destroyed confidential documents when
she hadn’t.
The referral effectively
blocks the opposition
from questioning Ms
Miller about the allegations during the Estimates
hearings.
Deputy opposition leader
John-Paul
Langbroek
criticised the timing of Ms
Palaszczuk’s annual leave,
saying it was unusual for
a premier to go on holiday
while Estimates Committee hearings were taking
place.

“There’s a significant period after the Estimates
Committee finishes and
before we come back to
parliament in September
when we could normally
take a break, but it does
seem like yesterday’s
referral of Jo-Ann Miller
to the Ethics Committee
has thrown Annastacia
Palaszczuk and it looks
like she’s now going to
have to have a break,” Mr
Langbroek told ABC radio.
Opposition leader Lawrence Springborg yesterday accused Ms Palaszczuk of protecting Ms Miller
by saying she wouldn’t
stand the police minister
aside during the Ethics
Committee probe.
Attorney-General Yvette
D’Ath has dismissed LNP
calls that Labor should
force Ms Miller to stand
aside while the matter is
being considered.
“It’s not my call to make,”
she told the ABC on Tuesday.
“This is the proper process that’s been followed... the member has
the right to have that matter heard and determined
before we pre-determine
what the outcome should
be of that.”
Ms Palaszczuk’s office
has been contacted for
comment.
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Abbott government to change environment laws in
crackdown on ‘vigilante’ green groups

The Liberal and Labor parties have praised the Adani Carmichael project. Photo: Glenn Hunt
Attorney-General Senator George Brandis has said Australia’s environment laws provide a “red carpet” for activists with a political interest in
large developments. Photo: Alex Ellinghausen

Environment groups will
be forbidden from challenging large developments in court as the
Abbott government responds to the controversial decision that stopped
Australia’s largest coal
project – Adani’s Carmichael coal mine - in its
tracks.
Attorney-General George
Brandis will move to repeal a section of Australia’s environment laws
that allows conservationists to challenge environment approvals for mining projects and other
large developments.
It comes after Prime Minister Tony Abbott labelled
as “sabotage” a successful challenge by a Queensland conservation group
in the Federal Court that
halted Adani’s Carmichael coal mine in central
Queensland.
Mackay
Conservation
Group, Adani and Environment Minister Greg
Hunt agreed the company’s federal environment
approval should be set
aside after the challenge
successfully
exposed
the government’s failure
to properly consider two
threatened species – the
yakka skink and ornamental snake.
Mr Abbott declared in
the aftermath it would
be “tragic for the wider
world” if projects like

Adani’s could not proceed because they could
be “endlessly frustrated”
by environmentalists.
The Coalition endorsed a
plan on Tuesday to repeal
a section of Australia’s
Environment Protection
and Biodiversity Conservation Act that allows
green groups to mount
legal challenges to environmental approvals.
Senator Brandis will put
the amendments to Parliament this week.
The crackdown has been
described by the Greens,
environment and community groups as an “attack
on democracy” that will
limit the rights of communities to ensure the country’s environment laws
are being upheld.
On Sunday, Senator
Brandis said the act as it
currently stood had encouraged cases of “vigilante litigation” and he
was “appalled” by the
Adani decision.
Under the current laws,
anyone “adversely affected” by a decision or a
failure to make a decision
has the legal right to challenge it.
This includes any Australian citizens and residents
who have acted “for protection or conservation of
or research into the environment” any time in the
two years before the decision was made.

The changes proposed
will mean that legal challenges can only be made
by people directly affected by a development,
such as a land holder.
Senator Brandis said on
Tuesday Australia’s environment laws provided
a “red carpet” for activists that had a political,
but not a legal, interest in
projects.
“The government has
decided to protect Australian jobs by removing
from the Environment
Protection and Biodiversity Conservation Act
1999 (EPBC Act) the provision that allows radical
green activists to engage
in vigilante litigation to
stop important economic
projects,” he said.
“The activists themselves
have declared that that is
their objective – to use
the courts not for the
proper purpose of resolving a dispute between
citizens, but for a collateral political purpose of
bringing developments
to a standstill, and sacrificing the jobs of tens of
thousands of Australians
in the process.”
The move was welcomed
by Minerals Council boss
Brendan Pearson who
warned that future investment in the industry
would be a risk if projects
continue to be subject
to delays caused by the
“gaming” of the environmental approval processes by “a handful of
protest groups”.

“The mineral sector supports reforms designed
to prevent vexatious legal
actions designed to delay and derail new mining
projects and the expansion of existing projects,”
he said.
“New projects and expansions must be treated on
their merits, not held up
by vexatious and incessant legal appeals lodged
by a small band of extreme
environmental groups.”
Last week, the Queensland Resources Council
launched an online petition, which now has 1500
signatures, calling for action on “activists exploiting legal loopholes”.
However Greens environment spokeswoman Larissa Waters said gutting
public enforcement of
environment laws was an
attack on democracy.
“Senator Brandis has become the first ever Attorney-General who wants
less enforcement of the
law. Our national environment law protects our
most important natural
icons and wildlife,” she
said.
Environment groups said
the government was trying to strip communities
of their right to defend
nature and the few legal
avenues they had.
“Landholders and communities are just not going to cop this,” Lock the
Gate’s spokesman Phil
Laird said.
Nicky Chirlian, a member
of the Upper Mooki Land-

care Group challenging the NSW approval of
the Shenhua Watermark
coal mine, said: “If these
changes go ahead, it will
undermine basic justice
and fairness for rural
communities who are facing off against the biggest
mining companies in the
world.”
The Australian Conservation Society said it was
“nothing short of an attempt to strip communities of their right to a
healthy environment”.
“Prime Minister Abbott
and
Attorney-General
Brandis seem determined
to strip Australians of the
right to legitimate legal
action to protect nature
in this country,” chief executive Kelly O’Shanassy
said.
“We want to make sure
approvals for projects,
such as Adani’s proposed
Carmichael coal mine, are
above board and consistent with people’s right to
a safe environment.”
Adani’s Carmichael project has attracted global
attention because of the
proximity of coal terminals at Abbot Point to the
Great Barrier Reef.
The terminals would be
connected by rail to the
mine in central Queensland, which would produce up to 60 million
tonnes of coal each year.
The Liberal and Labor
parties have praised the
project, with the federal
government hailing it as a
“miracle” energy solution
for India’s poor that would
also bring much-needed
jobs to Queensland.
But the project has faced
serious questions about
its financial viability and
has hit trouble in recent
months.
Brendan Sydes, the chief
executive officer of Environmental Justice Australia, said that environmen-

talists have had a legal
right to challenge such
projects since the Howard
government introduced it
into the act in 1999.
“I think the power of the
mining industry and the
fact it has this government in some sort of a
headlock means we’re
seeing action here that
governments of all persuasions have not been
prepared to counter in the
past…this government’s
prepared to try,” he said.
Mr Sydes said the change
meant that enforcing the
law’s environmental protections was “at the mercy and whim of the government of the day”.
“We all have a direct interest in making sure
things like the Great Barrier Reef are protected
so to suggest the likes
of thousands (of conservationists) don’t have an
interest in environmental
outcomes is just nonsense,” he said.
A series of Fairfax Media
stories this year raised
questions about the ultimate ownership of
Adani’s assets in Australia, as well as the transparency of its corporate
structure.
Confidential Queensland
Treasury documents revealed in June that Treasury officials had also expressed serious concerns
to the Queensland government about Adani’s
transparency and ability
to finance the project.
In recent weeks, the company has begun sacking
its Brisbane staff and
contractors and its relationship with its chief financial adviser Commonwealth Bank has ended.
Groups including Greenpeace, GetUp! and 350.
org have targeted their
campaigning, in part, at
banks that might finance
the mine.

صفحة 39

Saturday 22 August 2015

السبت  22آب 2015

Page 39

ملبورن  -زفــاف

فوزي أمحد املكاري يف القفص الذهيب
االسبوع املاضي مت عقد قران
الشاب اخللوق فوزي املكاري
جنل السيد أمحد املكاري
من اآلنسة كاملة االوصاف
احلسنة ريان كرمية السيد
حممد طبيعات وذلك على يد
مساحة الشيخ حممد ابو عيد
حبضور أهل العروسني وجدة
العريس احلاجة الفاضلة ام
محدي اليت حضرت من لبنان
خصيصا لتشارك حفيدها
فوزي فرحته مع عماته.
وقد اقام الوالدان يف
املناسبة حفلة عامرة على
شرف العروسني يف صالة
 MANOR ON HIGHيف
منطقة .EPPING
وقد اقتصر احلضور على
أهل العروسني واالقارب
واالصدقاء.
وعند منتصف الليل تقبل
العروسان ووالداهما التهاني
وغادرا ملبورن لتمضية شهر
العسل.
أسرة جريدة اهلريالد ،اليت
تربطها صداقة أخوية بوالد
العريس ،تتقدم من العروسني
ووالديهما بأحر التهاني القلبية
الصادقة متمنية للعروسني
فوزي وريان حياة مكللة
باحلب والسعادة وألهلهما
وخاصة الصديق أمحد املكاري
دوام الفرح ..وألف مربوك

العروسان فوزي وريان مع والدي العريس أحمد املكاري وعقيلته

العروسان فوزي وريان املكاري

جانب من الجمهور

المــرياج

عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا
لـصاحبها سـام يـونان
لتمضية أمجل واروع سهراتكم
أقصدوا صالة ال مرياج اليت
تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل
مجيع مناسباتكم:
زواج  -خطوبة -
عمادات  -أعياد ميالد
وغريها.

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

تبعد
دقيقة
عن
حمطة
القطار

0451 340 097

معجزة النقل التلفزيوني
حتققت بـ
ألول مرة يف تاريخ اجلالية العربية يف اسرتاليا:
اجلهاز جماناً  -الرتكيب جماناً  -التوصيل بالربيد جماناً
العرض األول
 9،95دوالراً
شهريا

العرض الثاني
 99دوالراً
سنويا

العرض الثالث
 249دوالراً
ملدة  3سنوات

ميكنكم اعادة الربامج يف أكثرية القنوات  24ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تقطع او انقطاع

من قنواتنا  Bein Sportsالرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة
مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم ..خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

أكثر من  400قناة تنقل
العامل اىل شاشاتكم

معاملتنا هي األفضل
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