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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

الشارع ينبض جمّدًدا بوجه السلطة... 
احلراك يعود فهل تعلّم الدرس؟

شهر  ُيّتهم  العادة،  يف 
»هّلاب«  شهٌر  بأّنه  آب 
حراريًا، فهل سَيلفح املناخ 
اللبناني  الزمَن  الدافئ 
ورئاسيًا  سياسيًا  املعّقد 
وحكوميًا وماليًا واقتصاديًا 
القانون  مستوى  وعلى 
شهر  فيصبح  االنتخابي، 

آب »هّلابًا«حواريًا ؟
ما يقود إىل هذا السؤال، 
السائدة عشّية  األجواء  هو 
احلوارية  اجلوالت  انعقاد 
رئيس  إليها  دعا  اليت 
بّري  نبيه  النواب  جملس 
مطلع الشهر املقبل، لعّلها 
تؤّسس حللول وخمارج هلذه 

األزمة.
بّري الذي عاد إىل بريوت 
املاضية،  الساعات  يف 
باب  على  أوراقه  ُيّضر 
اليت  آب«،  حوار  »ثالثية 

ِمن  حّيزًا  حتتّل  أن  ُينتظر 
اليت  املتلفزة  الكلمة 
العام  األمني  سيلقيها 
التتمة صفحة 31لـ«حزب اهلل« السّيد حسن 

اجلمعة  عصر  نصراهلل« 
تأبني  حفل  يف  )امس( 
احلاج امساعيل زهري »أبو 

خليل«.

احلزب  مؤمتر  شهد 
األمريكي  الدميوقراطي 
من  الذي  فيالدلفيا  يف 
اختتم  يكون  ان  املقرر 
اعماله امس اجلمعة بتسمية 
مرشحة  كلينتون  هيالري 
احلزب لالنتخابات الرئاسية 
املقررة يف 8 تشرين الثاني 
على  مركزًا  املقبل، هجومًا 
دونالد  اجلمهوري  املرشح 
الرئيس  قاده  ترامب 
باراك أوباما ونائبه جوزف 

التتمة صفحة 31

أوباما »ميرر 
العصا« هليالري 

كلينتون

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع 

لحوم الغنم والبقر 
الطازجة يوميا

مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis 
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77 

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on 

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

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

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

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

مطلوب للعمل
مطلوب أشخاص 
للعمل يف أفران 
ماونت لويس 

بيتزيريا

لالتصال:
0414225577

ويف السياق، ُنقل عن بري 
أن  يف  يأمل  زال  ما  أّنه 
ينجح املتحاورون يف جتاوز 

تظاهرة حاشدة للحراك املدني يف وسط بريوت خالل صيف العام 2015. )أرشيف(

تشكيك سياسي باحلوار... وبّري يستغرب
إقليمية  أسفرت ضغوطات 
تنظيم  إعطاء  عن  كبرية 
االول  أمس  »القاعدة« 
الضوء األخضر لـ »النصرة« 

»هجرة«  لـ  سورية  يف 
بالتزامن  العاملي  التنظيم 
بني  مكثفة  حمادثات  مع 

اجلوالني يرتدي »عباءة« بن الدن ويهجر »القاعدة«

هل توقف اسرتاليا هجرة 
املسلمني اليها؟

التفاصيل على الصفحة 10

التتمة صفحة 31

االول  أمس  تصاعدت 
وغربية  دولية  دعوات 
حلب  لتجنيب  روسيا  إىل 
بعد  الكارثي«  »احلصار 

النظامية  القوات  إحكام 
بالطريان  مدعومة  السورية 
على  قبضتها  الروسي 

مناشدة روسيا »ختفيف القبضة« على حلب

التتمة صفحة 31
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اعــالن
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ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

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

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

مــباشرة

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

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

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

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

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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

للبنائني - املهندسني - املصممني

Tel; 9709 3002
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لبنانيات

Saturday 30 July 2016  2016 تــموز   30 السبت 

والبلديات  الداخلية  وزير  اعترب 
نهاد املشنوق أن »انتخاب رئيس 
للجمهورية بات قريبا جدا، وقبل 
رأس السنة«، قائال إنه »صديق 
ليس  لكن  عون،  ميشال  العماد 

مهما من حنب ومن نكره«.
 LBCI واعترب يف حديث لقناة ال
لبنان  السياسي يف  »النفط  أن 
أشجع  وال  رئيس،  بانتخاب  هو 
النفط  مراسيم  توقيع  على 
أضاف:  االنتخاب«،  هذا  قبل 
النائب  هو  اآلن  حتى  »مرشحنا 
يكفي  ال  لكن  فرجنية،  سليمان 
أن نكون ملتزمني وجالسني كل 
ال  الذي  القدر  وننتظر  بيته  يف 
نعرف متى يأتي، وال من سيأتي 
نستمر  أن  مهمتنا  إن  لنقل  به. 
يف احلركة السياسية للحث على 

انتخاب رئيس للجمهورية«.
تعيينات  »ال  أن  املشنوق  وأكد 
انتخاب  قبل  األمن  قوى  يف 
مشدا  للجمهورية«،  رئيس 
لن  احللوة  عني  »خميم  أن  على 
يكون نهر بارد جديد، ألن هناك 
قيادة  متارسها  كربى  مسؤولية 
وحوارات  ووساطات  اجليش 

 وزير الداخلية: انتخاب رئيس قبل رأس السنة 
وال أشجع على توقيع مراسيم النفط قبل هذا 

االنتخاب وقرارات شورى الدولة ال جيوز جتاهلها

األمن  مدير  بها  يقوم  جدية 
العام، عطلت وجود أي خلل أمين 
اسرتاتيجي يف عني احللوة، كما 
السوريني  النازحني  خميمات  أن 
إرهابية  لعمليات  مقرا  ليست 
بها  يقومون  والذين  لبنان،  يف 
يأتون  أو سوريون  لبنانيون  هم 
من مناطق داعش داخل سوريا. 
 270 اعتقل  املاضي  العام  ويف 
يكن  لبنانيا وسوريا، مل  شخصا 
خميم  يف  مقيم  نازح  أي  بينهم 
مسؤولون  وقال:«حنن  بلبنان«، 
عن كل بلدية عرسال وعن اهلها 

رغم احلوادث العابرة«.
جملس  قرارات  تطبيق  وعن 
املشنوق  شدد  الدولة  شورى 
على أن »الرئيس شكري صادر 
وأكثرهم  القضاة  أعقل  من 
قضائية  استقامة  ولديه  حكمة 
ألحد  جيوز  وال  هلا،  مشهود 
املسألة  هذه  قراراته.  جتاهل 
يسبق  مل  أساسية،  لي  بالنسبة 
صادر  حكم  أي  جتاهلت  أن  لي 
عن جملس الشورى، خصوصا أن 
هذا  رأس  على  صادر  الرئيس 

اجمللس«.

 عقدت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
االول  امس  الدوري  اجتماعها 
حارة  يف  مبقرها  اخلميس، 
حممد  النائب  برئاسة  حريك، 

رعد وحضور أعضائها.
بيان  حبسب  الكتلة،  وعرضت 
»التدهوراملتالحق  اصدرته، 
على  ان  الشلل  حدَّ  بلغ  الذي 
التحتية  البنى  ترميم  صعيد 
املرتهلة أو على مستوى توفري 
امللحة  واخلدمات  احلاجات 
ومياه  كهرباء  من  للمواطنني 
القصور  عن  فضال  وغريهه، 
االتصاالت  تردي  معاجلة  يف 
معظم  يف  الفساد  وتفشي 
اضافة  والقطاعات،  املرافق 
املريب  الرمسي  التلكؤ  اىل 
يف مالحقة ومعاقبة املتورطني 
كملف  الفضائحية  بامللفات 
االنرتنت غري الشرعي واالجتار 
نهر  جمرى  وتلويث  بالبشر 

الليطاني وحبرية القرعون«.
التخبط  »حالة  أن  واعتربت 
شأنهما  من  املساءلة  وغياب 
من  لليأس  املواطنني  دفع 
واجلنوح  ومؤسساتها  الدولة 
التسيب  من  املزيد  إىل 
والفوضى يف خمتلف املناطق، 
تالفيه  ينبغي  الذي  األمر 
دور  تفعيل  خالل  من  بسرعة 
احلكومة وإعادة تركيب السلطة 
مجاح  يكبح  الذي  بالشكل 
العامودي  السياسي  اإلنقسام 
السياسية  احلياة  نظم  ويعيد 
الوفاق  وثيقة  وفق  البالد  يف 
الوطين والدستور بكل بنودهما 
أكدت  طاملا  اللذين  وموادهما 
الكتلة أن التطبيق االستنسابي 
هلما فضال عن التنكر لبعض ما 
البعض  واستقواء  فيهما  ورد 
من  ودعم  بتغطية  ذلك  على 
هي  وأجنبية،  اقليمية  دول 
لتخريب  األساسية  األسباب 
مؤسساتها  وشل  الدولة 
العربية  لبنان  عالقات  وإرباك 

والدولية«.
لكل  إدانتها  الكتلة  وجددت 
املتمادية  اإلرهابية  »اجلرائم 
العصابات  ترتكبها  اليت 
دول  خمتلف  يف  التكفريية 
والعامل،  وأوروبا  املنطقة 
العمل  وجوب  على  وأكدت 
واملنسق  اجلدي  الدولي 
ألمن  حفظا  اإلرهاب  ملكافحة 

وإستقرار الشعوب والدول«.
على  الواردة  البنود  ناقشت 
فأملت  جلستها،  أعمال  جدول 
ان »تسفر مداوالت هيئة احلوار 
املقبل  آب  مطلع  يف  الوطين 
تدفع  إجيابية  توافقات  عن 
املنتظمة  احلياة  إعادة  بإجتاه 
كافة  الدستورية  للمؤسسات 
الصحيحة  املعاجلات  وحتدد 
الواردة  البنود  لكل  واملطلوبة 
وتؤكد  أعماهلا،  جدول  على 
احلوار  ان هذا  يف هذا اجملال 
يفرتض  وطنية  فرصة  يشكل 
لبنان  على  احلريصني  بكل 

اغتنامها«.
اللبنانية  »احلكومة  لفتت  واذ 
املواطنني  سخط  تعاظم  اىل 
الدائم  شبه  اإلنقطاع  جراء 

 الوفاء للمقاومة:
نأمل ان يسفر احلوار يف آب عن 
توافقات إجيابية تعيد احلياة 

املنتظمة اىل املؤسسات
وللمياه  الكهربائي  للتيار 
من  بدءا  املناطق  خمتلف  عن 
إىل  وصوال  بريوت  العاصمة 
اجلنوب والشمال والبقاع مرورا 
واجلبل«،  اجلنوبية  بالضاحية 
السريعة  »املبادرة  اىل  دعتها 
احلياتية  األزمة  هذه  ملعاجلة 
يقتضي  األمر  إن  الضاغطة. 
واستثنائيا،  فوريا  جادا  حتركا 
وحتى  وإدارية  فنية  ومعاجلات 
ملنع  اإلقتضاء  عند  أمنية 
حساب  على  البعض  استئثار 
للبنانيني  العظمى  الغالبية 

ومناطقهم«.
ودانت الكتلة »كل اإلتصاالت 
واللقاءات واخلطوات التطبيعية 
بشكل  يواصلها  اليت  الوقحة 
مع  السعودي  النظام  منهجي 
مروقا  فيها  وترى  اسرائيل، 
يف  مهينا  وارمتاء  واضحا 
لكل  الوجودي  العدو  أحضان 
واإلسالمية  العربية  الشعوب 
عن  ونهائيا،  خمزيا  وختليا 
حق  وعن  الفلسطينية  القضية 
ونضاله  الفلسطيين  الشعب 
وتقرير  أرضه  لتحرير  املشروع 

مصريه«.
النظام  »مبواصلة  ونددت 
اإلجرامي  عدوانه  السعودي 
وارتكابه  وشعبه  اليمن  على 
ضد  اجلماعية  االبادة  جرائم 
مؤخرا  حصل  كما  املدنيني 
تعز،  مبحافظة  الصراري  يف 
اهلادفة  املباحثات  وعرقلته 
سياسية  تسوية  إىل  للتوصل 
املعتدى  العربي  البلد  هذا  يف 

عليه«.
كذلك نددت الكتلة »باإلجراءات 
يقوم  اليت  املتمادية  القمعية 
احلاكم  االستبداد  نظام  بها 
يف البحرين ضد شعبه املظلوم 
جتدد  الذين  األعالم  وعلمائه 
اىل  ووقوفها  تأييدها  الكتلة 
جانب حقهم املشروع ومطالبهم 
العادلة وحتيي وقفاتهم احلكيمة 

والشجاعة«.
اليت  »االساءات  وشجبت 
صدرت، عن قصد أو عن غري 
قصد، حبق الشعب العربي يف 
موريتانيا«، وذكرت »باملوقف 
التضامين املشرف هلذا الشعب 
العريق مع لبنان، جيشا وشعبا 
ومقاومة، ضد احلرب العدوانية 
االسرائيلية عليه يف متوز عام 
بإحتضانه  ذكرت  كما   ،2006
األصيل لقضايا العرب العادلة 
ويف طليعتها قضية فلسطني، 
وتقدير  إعتزاز  حتية  له  وتوجه 
العالقات  أفضل  على  وحرص 

االخوية معه«.
»للتطورات  ارتياحها  وابدت 
تقويض  اىل  الرامية  امليدانية 
سوريا  يف  االرهابيني  سيطرة 
حلب،  حمافظة  يف  سيما  وال 
نفسه  الوقت  يف  وتؤكد 
حل  إىل  التوصل  وجوب  على 
هذا  احملنة يف  ينهي  سياسي 
من  انطالقا  الشقيق  البلد 
اإلرهاب  على  القضاء  أولوية 
الشعب  ترك  اىل  وصواًل 
السوري حيقق إختياراته بنفسه 

من دون اي تدخل خارجي«.

اإلعالمي  املكتب  عن  صدر 
رد  بيان،  كرم،  فادي  للنائب 
السابق  العام  املدير  على  فيه 
مجيل  الركن  اللواء  لالمنالعام 

السيد، وجاء فيه:
بأن  املسبقة  معرفتنا  »رغم 
للجهاز  السابق  الرئيس  هدف 
السوري   - اللبناني  األمين 
السيد،  مجيل  اللواء  املشرتك 
على  املتكرر  هجومه  وراء  من 
اخلروج  جعجع،  مسري  الدكتور 
إىل  عاد  بعدما  الضوء  إىل 
العتمة، أي إىل مكانه الطبيعي، 
منزلة  يف  نفسه  وضع  كما 
يف  رقم  جمرد  وهو  الكبار 
السورية،  املخابراتية  املاكينة 
بد  إلتباس ال  انه منعا ألي  إال 

من توضيح النقاط اآلتية:
أوال - ال نقاش بأن السيد حين 
السورية،  الوصاية  زمن  إىل 
السورية  لالرادة  استزالمه  ألن 
من  مكنه  اللبنانية  حساب  على 
هذه  املسؤولية،  مواقع  تبوؤ 
الشعب  أسقطها  اليت  املواقع 
اجمليدة  بانتفاضته  اللبناني 
من  كرمز  السيد  صور  حامال 
األسود،  العهد  ذاك  رموز 
ال  أن  متاما  السيد  يدرك  فيما 
مكان له بني الشعب اللبناني، 
الذي يدفعه إىل مواصلة  األمر 
الساعة  عقارب  إلعادة  السعي 
اليت  العقارب  الوراء، هذه  إىل 
لن تعود يوما ال يف لبنان وال 

يف سوريا.
السيد  عليه  يطلق  ما   - ثانيا 
عقب  السياسي  باالنقالب 
احلريري  رفيق  الشهيد  اغتيال 
تعطيل  جمرد  الواقع  يف  هو 
نفذه  الذي  االنقالب  ملفاعيل 
السيد بأوامر سورية عرب اإلطاحة 
إحلاق  أجل  من  الطائف  باتفاق 
واالنتفاضة  بسوريا،  لبنان 
السوري  النظام  ضد  املليونية 
السيد  طليعتهم  ويف  واتباعه 
االنقالب  تصحيح  إىل  هدفت 

على اتفاق الطائف.
جعجع  الدكتور  اعتقال   - ثالثا 
بامتياز  سياسي  اعتقال  هو 
لكونه رفض أن يكون على غرار 
السيد عميال ضد وطنه وناسه 
وشعبه، فيما احملاكمات يف عهد 
النظام السوري أو يف أي ظرف 
جائرة  حماكمات  هي  احتاللي 
اهلدف  وسياسية  واستنسابية 

 كرم رد على السيد: رئيس القوات حيظى 
بأوسع تأييد وطين مسيحي إسالمي 

تقديرا اللتزامه ومبدئيته ولبنانيته

من  االقتصاص  منها  الوحيد 
للمحتل،  املعارضة  الشخصيات 
وظيفة  أن  أحد  على  خيفى  وال 
السيد كانت، وما زالت، تلفيق 
وتركيبها  املخابراتية  التقارير 
لوضعها يف يد القضاة من أجل 
تتناسب  اليت  األحكام  إصدار 
باسم  وليس  احملتل  إرادة  مع 

الشعب اللبناني.
جعجع  الدكتور  دخول   - رابعا 
إىل السجن حصل بقرار سوري 
انتفاضة  بقرار  مت  وخروجه 
مسبوقة  غري  لبنانية  مليونية 
وأما  اللبناني،  التاريخ  يف 
اإلخراج فمسألة تفصيلية، ألن 
»القوات«  رئيس  أن  األساس 
رفض أن يكون شاهد زور يف 
إىل  اعتقاله  فتم  االحتالل  زمن 

ان حرره الشعب اللبناني.
خامسا - من الواضح أن ترشيح 
ميشال  للعماد  جعجع  الدكتور 
وأربابه،  السيد  أربك  عون 
يستطيع  »بتذاكيه«  ان  ويظن 
احلكيم  بني  الشك  يزرع  أن 
موجود  غري  هو  فيما  واجلنرال، 
يف حسابات أحد أساسا وجمرد 
رديء،  بصوت  إعالمية  ماكينة 
بالدليل  يثبت  موقفه  ان  إال 
القاطع أن هذا الفريق ال يريد 
العتباراته  رئيسا  عون  العماد 
أفضل  والسيد  اإلقليمية، 
الرئيس  حليفه  عن  يعرب  من 
مقايضة  يريد  الذي  السوري 

الرئاسة السورية باللبنانية.
يغيظ  ما  أكثر  إن   - سادسا 
للتعكري  حماوالته  أن  السيد 
سياسيا  جعجع  الدكتور  على 
السوري  النظام  ألوامر  تنفيذا 
أن  يغيظه  كما  بالفشل،  باءت 
كانت  صورته  على  التشويش 
ان  حيث  عكسية،  مفاعيلها 
رئيس »القوات« حيظى بأوسع 
تأييد وطين مسيحي - إسالمي، 
وذلك تقديرا اللتزامه ومبدئيته 

ولبنانيته«.

علق النائب أمل ابو زيد على ما 
أورده بعض وسائل اإلعالم عن 
أسود  زياد  والنائب  انسحابه 
من اإلنتخابات التمهيدية للتيار 

الوطين احلر.
امس  له  تصريح  يف  وقال 
االول: »أوال، مل يتم اإلنسحاب 
بل  التمهيدية،  اإلنتخابات  من 
أشرنا اىل عدم وجود حدة يف 
تنعكس  ال  كي  بيننا  التنافس 

سلبا على احلزبيني.
ثانيا: نؤكد اننا ما زلنا مرشحني 
التمهيدية  الداخلية  لالنتخابات 
وفقا للنظام الداخلي يف التيار 

احلزبيني  وندعو  احلر،  الوطين 
اإلنتخابي  حقهم  ممارسة  اىل 
تسوده  جو  يف  األحد  يوم 

الدميقراطية والشفافية«. 

أبو زيد: مل ننسحب من االنتخابات 
التمهيدية للتيار

الصناعة  وزير  مكتب  أصدر 
حسن  احلاج  حسني  الدكتور 
موقع  »نشر  االتي:  البيان 
خرب  االخباري  ديبايت  ليبانون 
منطقة  يف  اشكال  حصول 
الكسليك شارك فيه ح. ال.ح. 
وهو جنل أحد الوزراء كما ورد يف 
اخلرب. ثم نشر املوقع ذاته اخلرب 
بصيغة جديدة من دون ذكر جنل 
أحد الوزراء. ولكنه سرعان ما مت 
التداول باخلرب األول على مواقع 
التواصل االجتماعي، األمر الذي 
املتتبعني  لدى  التباسا  أحدث 
وأعطوا تفسريات مغالطة خاصة 
وزير  بنجل  احلادث  وربطوا  بهم 
احلاج  حسني  الدكتور  الصناعة 
بسبب  احلاج حسن  حسن، حممد 
اسم  من  األوىل  األحرف  تشابه 

سبب  الذي  األمر  العائلة، 
الصناعة  لوزير  معنوية  اساءة 
ولنجله على السواء. وكان على 
عدم  املذكور  االلكرتوني  املوقع 
التلميح ألحد الوزراء يف األساس 
املعلومات  دقة  من  التأكد  قبل 

والتثبت من صحتها«.
وزير  مكتب  »يؤكد  اضاف: 
الصناعة أن جنل الوزير حممد ال 
باحلادث  االطالق  على  له  صلة 
من  النوع  بهذا  وال  مبسببيه  وال 
األمكنة اليت حصل فيها احلادث. 
باحلادث  املعين  أن  العلم  مع 
لدى  ومثبتا  معروفا  أصبح امسه 
تتم  وسوف  االمنية.  االجهزة 
هذه  ومروجي  مطلقي  مالحقة 
بالطرق  واالساءات  الشائعات 

القانونية«.

 مكتب وزير الصناعة: ال عالقة لنجل 
الوزير حبادث الكسليك وسوف تتم 

مالحقة مطلقي الشائعات قانونيا
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لبنانيات

ميشال  العماد  الرئيس  دعا 
»لقاء  اجتماع  بعد  سليمان 
املعنية  الدول  اجلمهورية« 
»تأخد  ان  االرهاب  مبكافحة 
ملكافحة  النهائي  القرار 
االرهاب واقتالعه من جذوره«، 
مؤكدا يف الوقت عينه »أهمية 
اجليش  احتياط  استدعاء 
على  األمن  لتعزيز  اللبناني 

كامل اجلغرافيا اللبنانية«.
االجتماع:  بعد  سليمان  وقال 
املواضيع  اللقاء  »ناقش 
الراهنة وابرزها االرهاب الذي 
ينتشر يف العامل ويتنقل وتتنوع 
اساليبه، من القاع مؤخرا مرورا 
بسوريا والعراق وتركيا وصوال 
املتحدة  والواليات  املانيا  اىل 
وخاصة يف  وفرنسا  االمريكية 
باالمس،  الكاهن  وذبح  نيس 
مما دعا احلكومة الفرنسية اىل 
الطوارئ واستدعاء  متديد حالة 
االرهاب  هذا  ازاء  االحتياط، 
على  املتمادي، جيب  واالجرام 
يف  نهائي  قرار  اخذ  الدول 
دول  وخاصة  االمن  جملس 
اخلمس الدائمة العضوية، جيب 
مكافحة  يف  الدول  تتحد  ان 
منقسمة  تبقى  ان  ال  االرهاب 
وكل  متعددة  حتالفات  يف 
عن  خمتلف  هدف  لديه  حتالف 
جملس  مسؤولية  هذه  االخر، 
االرهاب  اقتالع  يف  االمن 
دولة  يقتلع  وان  جذوره،  من 
عليها  يستند  اليت  االرهاب 
عملية  اصبحت  اذ  االرهابيون 

القتل اسلوبا خطريا جدا«.
نسمع  لبنان  »يف  واضاف: 
عن بعض التحركات يف بعض 
بعض  يف  وايضا  املناطق 
كل  ان  اعتقد  انا  املخيمات، 
واعية  اللبناني  الشعب  فئات 
يسمح  ولن  لالخطار  ومدركة 
لالرهاب  اللبناني  الشعب 
عيد  ومبناسبة  بالتمادي. 
اجليش حنيي اجليش على الدور 
والتضحيات  به  يضطلع  الذي 
على  ونشجعه  يقدمها،  اليت 
استكمال الطريق وعدم الرتدد 
للدفاع  االحتياط  استدعاء  يف 
مساحة  على  املواطنني  عن 
االرض اللبنانية. كما نثين على 

جهود القوى االمنية«.
البيان  خص  ما  »يف  وتابع: 
مؤمتر  عن  الصادر  اخلتامي 
نواكشوط،  يف  العربية  القمة 
حصلت حتفظات على التضامن 
مع لبنان كما ان بعض الدول 
التضامن مع  بنفسها عن  نأت 
حباجة  لبنان  قت  يف  لبنان، 
كبرية جدا للتضامن العربي يف 
وخاصة  فيها  مير  اليت  االزمة 
احتضانه ملليون ونصف مليون 
اىل  باالضافة  سوري  نازح 
مخسمائة الف الجئ فلسطيين، 
اوال  اللبنانيني  من  مطلوب 
بعبدا  باعالن  االعرتاف  اعادة 
الصراعات  عن  والتحييد 
االقليمية، ومطلوب من الدول 
نأت  او  حتفظ  اليت  العربية 
بنفسها ان ترتاجع عن حتفظها 
على  لبنان  تعاقب  وال  ونأيها 
التخلي  اذا حصل خبطيئة  خطأ 
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عن التضامن مع لبنان«.
االهم  املوضوع  »اما  واردف: 
بعدما  االنتخاب،  قانون  فهو 
املشرتكة  اللجان  فشلت 
موحد  قانون  على  باالتفاق 
ومل  النيابية  لالنتخابات 
موحدة،  صيغة  اىل  يتوصلوا 
عدد  او  املختلط  او  النسبية 
مطالبات  وهناك  الدوائر، 
ومطالبات  واحدة  بدائرة  تقول 
تقول بدوائر فردية ومطالبات 
للمقرتع  الواحد  بالصوت  تقول 
الواحد، رأينا يف هذا املوضوع 
ان اول امر جيب ان ينجز هو 
انتخاب رئيس مجهورية وبأسرع 
الرئيس  هذا  الن  وقت ممكن 
رد  الدستورية  صالحياته  من 
الذي  الوحيد  وهو  القانون 
وقانون  احلق،  بهذ  يتمتع 
تأسيسي  قانون  هو  االنتخاب 
وتكويين ميتد لعشرات السنني، 
ال جيب ان يوقع من دون ان 
يصدره رئيس مجهورية لبنان، 
مجهورية  رئيس  انتخاب  بعد 
حيصل جهد كبري القرار قانون 
االنتخابات، حنن نقرتح القانون 
من  املطلقة  النسبية  النسيب، 
دون املختلط الن املختلط لن 
الصوت  نعترب  ايضا  يصلح، 
الدائرة  ضمن  هو  التفضيلي 
املواطن،  فيها  ينتخب  اليت 
خيتار  ثم  الئحة  خيتار  املواطن 
او  القضاء  ضمن  من  مرشحا 

الدائرة اليت يقرتع فيها«.
املرجوة  »الدائرة  وقال: 
جيب  االنتخاب  قانون  يف 
عليها  نص  كما  تكون  ان 
وميكن  احملافظة،  اي  الطائف 
اخلمس  احملافظات  اعتماد 
القانون  لتسهيل صدور  حاليا 
احملافظات  حدود  دراسة  او 
حال  تكون  وهذه  اجلديدة، 
وسطا ما بني الدائرة الفردية 
واحدة،  دائرة  لبنان  بني  وما 
يف  املكتملة  اللوائح  اعتماد 
على  مقفلة،  والئحة  النسبية 
حد  اللوائح  ضمن  يكون  ان 
من  املئة  يف  عشرين  ادنى 
من  ترشيحا  اجلنسني  كال 
العمر  تعديل  املقاعد،  عدد 
ليصبح 18 سنة للمقرتعني الن 
االقرتاع يف كل دول العامل هو 
من عمر 18 سنة ويف الربازيل 
 16 عمر  من  اللبنانيون  يقرتع 
ال17  عمر  ويف  اختياري  سنة 
تعديل  ودراسة  اجباريا  يصبح 
ان  نأمل  حنن  الحقا،  الرتشيح 
يصبح االقرتاع من عمر 18 سنة 
هنا  اجباريا،  االنتخاب  ويكون 
الذي  االغرتاب  موضوع  يطرح 
جيب ان يشرتك يف االنتخابات 
ومن املفضل ختصيصه مبقاعد 
لالنتشار،  دائرة  ختصيص  او 
مقاعد   6 ان تضم  املمكن  من 
كما القانون املقرتح من جملس 
العدد،  رفع  وباالمكان  الوزراء 
بني  مناصفة  يكونوا  على 
من  واملسيحيني  املسلمني 

دون التوزيع بني املذاهب«.
القانون  »هذا  ان  اىل  واشار 
جيب ان يصدر وال ميكن تأحيل 
املقبل  العام  يف  االنتخابات 

وجيب اجراء االنتخابات، وحتى 
القانون  وفق  اجراءها  نتالفى 
معظم  يرفضه  الذي  احلالي 
قانون  اقرار  جيب  الناس، 
جديد وبامكان اللجان املشرتكة 
املناسبة  الصيغة  حتضري 
الرئيس،  انتخاب  بعد  وتقرها 
الطروحات  من  اخلروج  ونرجو 
اىل  تعيدنا  اليت  االنتخابية 
الوراء وتغري صيغة لبنان اليت 
اثبتت جناعتها يف هذا الظرف، 
والصوت  الفردية  الدائرة  الن 
تلغي  الواحد  للمقرتع  الواحد 
املشاركة يف احلياة السياسية، 
كما جيب اقرار جملس الشيوخ 
والذي  النسيب  للقانون  تكملة 
االكثري  على  يكون  ان  ميكن 
او  الصغرية  الدائرة  على  او 
االرثوذكسي، كذلك الالمركزية 
يف  جمالس  انتخاب  ستحتم 
حكومات،  شبه  هي  االقضية 
القوانني  هذه  كل  اذا  لذلك، 
مفهوم  عن  بعيدة  اصبحت 
تكوين  وعن  اللبنانية  الصيغة 
اللبنانية  واحملافظات  املناطق 
نكون نتخلى تدرجييا عن الطائف 
يف  مستقرة  حياة  امن  الذي 
االمنية  املستويات  على  لبنان 

والسياسية واالقتصادية«.
االمين  التحدي  سليمان:  سئل 
واالجهزة  آخر  بعد  يوما  يكرب 
تثبت  واالمنية  العسكرية 
بينما  عالية  ومسؤولية  كفاءة 
املستوى السياسي ليس على 
البعض  بل  ال  املوجة  ذات 
التعيينات  ادخال  حياولون 
ضمن  من  والعسكرية  االمنية 
ما  املطروح  السياسي  البازار 

هو تعليقكم؟
املؤسسات  يهمين  »ما  اجاب: 
والشعب، وشارل ديغول يقول 
املؤسسات،  هو  الدستور  ان 
جيدة  مؤسسات  يوجد  عندما 
هذه  جيد  شكل  على  ومبنية 
املؤسسات هي اليت تنقذ البلد 
مؤسسة  السياسيني،  وليس 
ومجيع  والقضاء  اجليش 
اللبناني  والشعب  املؤسسات 
بالعقد  ويتمسك  يقبل  الذي 
الطائف  هو  الذي  االجتماعي 
نالحظ  ومل  باملشاركة  وقابل 
تغيري  يريدون  اللبنانيني  ان 
من  مكاسب  انتزاع  او  النظام 
هي  وهذه  البعض  بعضهم 

الضمانة االساسية«.
للمتحاورين  تقول  ماذا  سئل: 
يف جلسات احلوار اليت ستنعقد 

يف اب املقبل؟
اىل  يعودوا  »ان  اجاب: 
نقاطا  وان يضعوا  املؤسسات 
على  يتفقوا  وان  رئيسية 
ان  دون  من  رئيس  انتخاب 
خيتاروا هم الرئيس من ضمن 
وجوب  على  ويتفقوا  سلة، 
من  انتخاب  قانون  اصدار 
دون  من  املطروحة  القوانني 
القوانني  تفاصيل  الدخول يف 
وعندما  موجودون،  ونوابهم 
يعطوا االشارة بوجوب االتفاق 
يكون االتفاق حمتما وان ينزلوا 
وينتخبوا  النواب  جملس  اىل 

رئيسا«.

جملس  رئيس  نائب  ترأس 
الوطين  الدفاع  وزير  الوزراء 
امس  ظهر  بعد  مقبل  مسري 
مكتبه  يف  اخلميس  االول 
للجنة  اجتماعا  الوزارة،  يف 
الوزارية املكلفة مبعاجلة تلوث 
حبضور  الليطاني،  نهر  جمرى 
الداخلية  وزير  اللجنة:  اعضاء 
املشنوق،  نهاد  والبلديات 
املشنوق،  حممد  البيئة  وزير 
جملس  لشؤون  الدولة  وزير 
وزير  فنيش،  حممد  النواب 
الصحة العامة وائل أبو فاعور، 
ارثور  واملياه  الطاقة  وزير 
نظريان، وزير الصناعة حسني 
احلاج حسن ووزير الزراعة أكرم 
االمناء  جملس  رئيس  شهيب، 
رئيس  اجلسر،  نبيل  واالعمار 
جملس ادارة مصلحة الليطاني 
عادل  واملدير  كتفاكو  سليم 
حوماني. وتغيب وزير االشغال 
زعيرت.  غازي  والنقل  العامة 
ومت البحث يف مصادر التلوث 

ونوعيتها وسبل معاجلتها.
الصناعي،  للتلوث  وبالنسبة 
على  اللجنة  حسن  احلاج  أطلع 
وستقوم  قامت  اليت  التدابري 
لرفع  الصناعة  وزارة  بها 
جمرى  عن  واالضرار  التلوث 
اللجنة  وطلبت  الليطاني.  نهر 
مع  بالتنسيق  عمله  استكمال 

الوزارات املعنية.
الصحي،  للصرف  بالنسبة  أما 
على  اللجنة  اطلعت  فقد 
مشاريع وزارة الطاقة وجملس 
واقع  على  واالعمار  االمناء 
وحمطات  الصحية  الشبكات 
التكرير واملشاريع اليت نفذت 
او هي قيد التنفيذ او التلزيم 
واحلاجة الالزمة للتمويل، حيث 
متويلية  حاجة  هناك  ان  تبني 
لـ 750 مليون دوالر واملتوفر 

حاليا 200 مليون دوالر.
وزير  من  اللجنة  طلبت  كما 
الداخلية معاجلة التلوث الناجم 
حبرية  جنوب  املرامل  عن 
املشنوق  ووعد  القرعون، 
ملنع  الالزمة  االجراءات  باختاذ 
حتى  املرامل  اصحاب  مجيع 
االستمرار  من  منها  املرخص 
معاجلة  مؤقتا حلني  العمل  يف 
ما تسببوا به من اضرار بيئية 
ووقف التلوث الناجم عن هذه 
املرامل، إضافة اىل قيام وزارة 
جمرى  بتعزيل  واملياه  الطاقة 

النهر فيما بعد الزالة املرتاكم 
من الطمي والرواسب.

مقبل
مقبل  حتدث  االجتماع،  وبعد 
اليت  النتيجة  فلخص  لالعالم 
للمعاجلة  اليها  التوصل  مت 
الصناعي  للتلوث  الفورية 
والكسارات  الصحي  والصرف 
واملرامل وتنظيف جمرى النهر 
من الطمي والرواسب، مشددا 
اتفق  ما  وتنفيذ  »تطبيق  على 
ضغوطات  اي  عن  بعيدا  عليه 
او تدخالت سياسية«، وقال : 
»اجتمعت اليوم اللجنة الوزارية 
املكلفة بدرس موضوع التلوث 
يف جمرى نهر الليطاني وحبثت 
واسبابه،  مصادره  كل  يف 
ومنها  البحرية  اىل  النبع  من 
اىل مصب النهر. كما درست 
الصناعات  من  الناتج  التلوث 
حيث  املنطقة،  يف  املوجودة 
مصنع  و600   500 بني  يوجد 
للنفايات  معاجلة  أي  من  ختلو 
اليت تفرزها. وقد اختذ القرار 
الصناعة  وزير  وسيهتم 
املعنيني  الصناعيني  جبمع 
القرارات  واختذنا  باملوضوع، 

احلامسة يف هذا الشأن«.
للتلوث  بالنسبة  »أما  أضاف: 
يف  املرامل  من  الناجم 
القرار  اختذ  فقد  املنطقة، 
سواء  كلها  بتوقيفها  احلاسم 
أكانت مرخصة ام ال، ومعاجلة 
وتلوث  منها  الناجتة  االضرار 

بالتالي جمرى النهر«.
»االجتماعات  أن  وأوضح 
ملتابعة  مفتوحة  ستبقى 
ومالحقة هذه القرارات والتأكد 
أن  اىل  تنفيذها«، مشريا  من 
الصحي  الصرف  مياه  »مسألة 
البلديات  اىل  متابعتها  أوكلت 

للمعاجلة«.
قال  املعاجلات،  متويل  وعن 
مقبل: »املتوافر 25 باملئة من 
اصل 750 مليونا أقرت ملعاجلة 
التلوث، ثم ننتقل اىل املرحلة 
جمرى  تنظيف  وهي  الثانية 
النهر من خالل توقيف املرامل 
املرخصة وغري املرخصة واليت 

تصب يف اجملرى وتلوثه«.
بأن  ثقة  على  »كونوا  أضاف: 
املتخذة  القرارات  هذه  كل 
ستنفذ، ونطالب مجيع املعنيني 
بعدم  وزعماء،  سياسيني  من 

التدخل يف قرار املعاجلة«.

تؤثر  أن  ميكن  هل  سئل: 
املرامل املرخصة عندما تزاول 

عملها سلبا على جمرى النهر؟
املرخصة  املرامل  »أمر  أجاب: 
الداخلية  وزير  اىل  يعود 
تطبيق  حيث  من  والبلديات 
واملستلزمات  الشروط  كافة 

ملزاولة العمل بها«.
سئل: متى ستبدأ عملية تنظيف 

اجملرى؟
أجاب: »العملية ستصبح سهلة 
عندما نعمل على وقف التلوث 
اوال، ثم نعمل على التنظيف، 
الذي  الطرف  الحقا  وسنحدد 
وليس  بالتنظيف  سيقوم 
شركة  اىل  الكالم  بالضرورة 
غريها.  او  فالنا  ختص  معينة 
وتأكدوا ان أي جلنة أعمل يف 
املختصني  الوزراء  مع  إطارها 
لن يكون فيها اي تركيبات«.

املرامل  اصحاب  التزام  وعن 
مقبل:  قال  القرارات،  بهذه 
»سنوقف املرامل غري املرخصة 
املرامل  وكذلك  اسبوع،  ملدة 
املرخصة بشكل موقت ملعاجلة 
من  بها  تسببت  اليت  االضرار 
االحجار  وتسرب  للجبل  قضم 
النهر.  جمرى  اىل  ذلك  نتيجة 
حني  اىل  سيتوقف  ذلك  كل 

معاجلتها«.
وعن مصري التعيينات االمنية، 
اليها  نصل  »عندما  قال: 
نصلي عليها، أمامنا مدة شهر 
كامل ملنصب امني السر العام 
للمجلس العسكري اللواء حممد 
الشهر  نهاية  وحتى  خري، 
االركان  رئيس  مسألة  املقبل 
وقائد اجليش، وهناك تطورات 
ان  املمكن  ومن  كثرية حتدث 

تتغري االمور«.
باالتصاالت  تقوم  هل  سئل: 

الالزمة يف هذا اخلصوص؟
وزيرا  كوني  »طبعا،  أجاب: 
هذه  عن  ومسؤوال  للدفاع 
على  أطلع  ان  اود  القضية، 
حتى  السياسيني  الزعماء  آراء 
أتصرف. وبالنسبة اىل رئيس 
للتمديد  جمال  فال  االركان 
فمن  اجليش  قيادة  اما  بتاتا، 
لقائده سنة  املعقول ان ميدد 

كاملة«.
هناك  سيكون  هل  سئل: 
اجلمهورية  لرئيس  انتخاب 
باخلري  »تفاءلوا  أجاب:  قريبا؟ 

جتدوه«.

مقبل ترأس اجتماع اللجنة الوزارية ملعاجلة 
تلوث الليطاني: ميكن التمديد لقائد اجليش 

سنة أما لرئيس االركان فال جمال
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لبنانيات

حلزب  العام  األمني  نائب  القى 
كلمة  قاسم،  نعيم  الشيخ  اهلل 
املرحلة  طالب  ختريج  حفل  يف 
مجعية  أقامته  الذي  الثانوية، 
يف  اإلسالمي  الديين  التعليم 
»أن  فيها  أعترب  البتول.  ثانوية 
إىل  حتول  التكفريي  اإلرهاب 
مقتصرا  يعد  ومل  عاملي،  وباء 
وال  منطقة  على  وال  بلد  على  ال 
على حي وال على شارع، اإلرهاب 
الدنيا،  آفاق  يضرب  التكفريي 
دون  من  اجلميع  ويستهدف 
استثناء وال يستطيع أحد أن يدعي 
يفرتضه  بعضهم  بل  ذلك،  غري 
حاصال كي ال حياكمه الناس كما 
تقول  هي  مثال،  بريطانيا  فعلت 
الكثري  حيصل  أن  تتوقع  أنها 
من اإلرهاب التكفريي خشية أن 
والتقصري  تقصري  هناك  يكون 
موجود فيحصل انفجار فيقولون: 
قلنا لكم أن هذا سيحصل وحنن 
اليوم  اإلرهاب.  دوائر  حتت 
يعرف  ال  التكفريي  اإلرهاب 
وجيري  جرى  وما  ممنوعا،  مكانا 
من  العامل  على  أثر  سوريا  يف 
شرقه إىل غربه ومن مشاله إىل 
يف  يفكرون  كانوا  وإذا  جنوبه، 
اللحظات حبل املشكلة  حلظة من 
تضررت  أوروبا  فألن  السورية 
فهم  وإال  تضررت  أمريكا  وألن 
ال يسألون ال عن قتالنا وال عن 
بيوتنا،  تدمري  عن  وال  شهدائنا 
التكفريي  اإلرهاب  مع  حل  ال 
إال باالجتثاث، وهذا ما نقوم به 
هذا  والصاحلني يف  اخلريين  مع 
العامل، أما التعايش مع اإلرهاب 
ودول  الكربى  الدول  تفعل  كما 
عليهم  سينعكس  فهذا  اخلليج 
مثنا  ويدفعون  وسيدفعون  سلبا 

باهظا«.
وفقنا  الذي  هلل  »احلمد  وقال: 
كحزب اهلل لنقدم مساهمة متواضعة 
حبسب إمكاناتنا وظروفنا فنحمي 
اجليش  مع  املخلصني  مع  لبنان 
اللبناني والقوى األمنية والشعب 
اللبناني من اخلطر الكبري لإلرهاب 
التكفريي، واحلمد هلل الذي وفقنا 
اإلرهاب  هذا  حبرمان  لنساهم 
التكفريي من حتقيق مشروعه يف 
سوريا، واحلمد هلل الذي مكننا من 
أن نعطل أداة الفتنة اإلسرائيلية 
من خالهلم على لبنان واملنطقة، 
إلسقاط  وفقنا  الذي  هلل  واحلمد 
اجلديد  األوسط  الشرق  مشروع 
أسقطناه  فكما  الثانية،  للمرة 
االنتصار  يف  األوىل  املرة  يف 
الكبري يف عدوان متوز سنة 2006 
اآلن أسقطناه مرة ثانية بإسقاط 
اإلسرائيلي  األمريكي  املشروع 
سوريا  يف  التكفريي  السعودي 
أن  من  وحرمانهم  مبنعهم 
قاسم  أهدافهم«.وانتقد  حيققوا 
السعودية مشريا اىل انها ختلت 

عن فلسطني بالكامل«.

 نعيم قاسم: طريق احلل الرئاسي واضح 
ومعروف وال قيامة للبنان من دون حماسبة

Saturday 30 July 2016  2016 تــموز   30 السبت 

وتابع: »ال قيامة للبنان من دون 
حماسبة، بل سيسبب هذا الواقع 
واقعنا  يف  املستمر  التدهور 
اللبناني ويف جسد الدولة، على 
تتابع  أن  للحكومة  ميكن  األقل 
وحتاسب  املوضوعات  بعض 
فيها، مثل: االنرتنت غري الشرعي 
الواضح يف فساده والواضح يف 
والواضح  الدولة،  مال  سرقة 
ذلك  ومع  املرتكبني،  أمساء  يف 
أن  أحد  يستطيع  ال  قادر  بقدرة 
تضع  كأنك  عجيب  أحد،  حياسب 
احلكومة  هذه  السلة،  يف  املياه 
ترى كما يرى اآلخرون تلوث مياه 
املنبع إىل املصب  الليطاني من 
متاما،  معروفني  يلوثون  والذين 
إذا اعملوا على معاجلة هذا األمر 
من  املعاناة  الناس،  ملصلحة 
الكهرباء ال يكفي أنه يوجد تقنني 
التقنني  داخل  تقنني  هناك  بل 
حبيث  التقنني،  على  تقنني  ثم 
ال يعرف الناس كم ساعة ميكن 
أن تأتي الكهرباء أو كم دقيقة 
من  اليوم!!  يف  تأتي  أن  ميكن 
املسؤول؟ الشركة أو الشركات، 
اذهبوا وحاسبوا، فليكن واضحا: 
بأجهزتها  املسؤولة  هي  الدولة 
احلكومة  وهي  هرمها  ورأس 
ال  واملتابعة،  احملاسبة  يف 
فأنتم  غريكم  على  األمور  ترموا 

املسؤولون.
رئيس  الختيار  بالنسبة  أما 
اجلمهورية، فطريق احلل الرئاسي 
نهاية  ويف  ومعروف،  واضح 
سياسي  حل  جرى  إذا  املطاف 
الرئيس سيكون  للبنان النتخاب 
هو احلل الذي كان سيكون منذ 
يتغري شيء  مل  ونصف،  سنتني 
سوى املعاندة، عندما كنا نقول: 
انتخبوا من ميثل الشعب اللبناني، 
طائفته،  يف  مقبول  هو  ومن 
ال  ومن  شعيب،  رصيد  له  ومن 
ويعمل  اآلخرين  امالءات  يتبع 
اليت  القناعة  هذه  لالستقالل، 
لو  األجدر  الرئيس  عن  ذكرناها 
مل تكن صحيحة مائة باملائة، ولو 
مل تكن هي الطريق الصحيح ملا 
ذهب سعد احلريري من أجل أن 
يناقش العماد عون قبل سنتني 
باحتمال أن يكون الرئيس. عندما 
يعلن جعجع أنه يريد العماد عون 
مسار  ال  أن  يعرف  ألنه  رئيسا 
آخر، وعندما يقبل رئيس احلزب 
بأن  جمددا  االشرتاكي  التقدمي 
الرئيس  هو  عون  العماد  يكون 
هي  هذه  أن  يعرف  أنه  يعين 
الوقت  تضيعون  إذا  الطريق، 

على الناس«.
وختم: »اآلن أقول لكم: الرئاسة 
حتتاج إىل موافقة املستقبل ومن 
يأمرهم يف السعودية، وإال فهم 
الرئاسة،  تعطيل  يف  يستمرون 
واآلمر  املستقبل  عن  فتش 

السعودي لتجد احلل«

حرب التقى ريتشارد ونديم اجلميل:
 أنصح الوزراء املهتمني مبلف االتصاالت بأن 

جيهدوا أنفسهم بقراءة التقرير

استقبلت رئيسة الكتلة الشعيية 
فوج  قائد  سكاف  مرييام 
املغاوير السابق العميد املتقاعد 
شامل روكز يف مكتب الكتلة يف 
ساعة  حنو  اللقاء  واستمر  زحلة. 
السياسية  امللفات  اىل  وتطرق 

 مرييام سكاف استقبلت العميد روكز

زحلة  تواجه  اليت  والتحديات 
والبقاع. وعرب الطرفان يف ختام 
اللقاء عن تالقيهما حول عناوين 
كثرية ونيتهما اللقاء جمددا حول 
االفكار  لتحويل  حمددة  ملفات 

اىل افعال.

احلريري  سعد  الرئيس  افتتح   
 BIAF مهرجان  اليوم  مساء 
2016يف منطقة »الزيتونة باي« 
وألقى كلمة باملناسبة أمل فيها 
خري  السنة  هذه  آخر  يكون  أن 
وبركة على اللبنانيني. وقال: » 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  نأمل 
وكل ما نقوم به هو ألجل ذلك، 
وأمتنى ان يوفقنا اهلل عسى ان 
املهرجان  افتتاح هذا  يكون يف 

بداية هلذا املسار«.
تكريم  احلريري  الرئيس  وتوىل 
وقال:  احلريري،  بهية  النائب 
»كان لي الشرف أن أكون هنا 
وأكرم عميت بهية، وهي االنسانة 
جانبنا  اىل  دائما  كانت  اليت 

احلريري  رفيق  الرئيس  وجانب 
وتستحق كل التكريم«.

بهية  النائب  توجهت  بدورها، 
احلريري بالشكر الكبري اىل منظمي 
التكرميية  بريوت  مهرجانات 
وعزميتهم  اصرارهم  على   BIAF
وارادتهم إلبقاء عاصمتنا احلبيبة 

بريوت حية بهذه الطريقة.
كما وجهت حتية خاصة اىل كل 
املميزين،  واملكرمات  املكرمني 
أن  أرادوا  للذين   « وقالت: 
يقطعوا الطريق على بناء الدولة 
أقول  أن  أحب  احلديثة،  املدنية 
هلم من هذا املكان ال يوجد قوى 
متنع اللبنانيني عن بناء دولتهم 

املدنية احلديثة«. 

افتتح مهرجان بياف 2016 يف »الزيتونة باي«
احلريري:نأمل انتخاب رئيس 

للجمهورية وكل ما نقوم به الجل ذلك
استقبل وزير اإلتصاالت بطرس 
حرب ظهر امس االول اخلميس، 
سفرية  الوزارة،  يف  مكتبه  يف 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
ريتشارد  اليزابيث  لبنان  لدى 
وحبث معها األوضاع والتطورات 
والعامل  واملنطقة  لبنان  يف 
الشؤون  مستشار  حضور  يف 
يف  واإلقتصادية  السياسية 
السفارة جون راث. وبعد اللقاء 
اكتفت السفرية ريتشارد بإعالن 
واصفة  الوزير  بلقاء  سرورها 

اللقاء ب«اجليد«.

الجميل
نديم  النائب  التقى  حرب  وكان 
جولة  بينهما  وكانت  اجلميل 
السياسية  التطورات  حول  أفق 
تشل  اليت  والعقبات  البالد  يف 
العمل  وانتظام  املؤسسات 

السياسي الوطين.
على  رد  ويف  أخرى،  جهة  من 
الوزراء  حرب  نصح  سؤال، 
اإلتصاالت  مبلف  »املهتمني 
بقراءة تقريره املقدم اىل جملس 
 19 يف  جاء  والذي  الوزراء 
إليه  ذهب  كما  وليس  صفحة 
البعض، والرجوع إىل املستندات 
املرفقة للتثبت من صحة حمتوى 

التقرير«.
وقال حرب »للوزراء املعرتضني« 
على حجم التقرير: »أنصح الوزراء 
أنفسهم  جيهدوا  أن  املعنيني 
يتذرعوا  أن  ال  التقرير  بقراءة 
حبجج واهية حول ضخامة التقرير 
إن  حملتواه.  فهمهم  وعدم 
التعليقات اليت صدرت عن بعض 

معارضة  اعتادوا  الذين  الوزراء 
اإلتصاالت  وزارة  مشاريع  كل 
توليت  الذي  األول  اليوم  منذ 
فيه مهامي كوزير، تؤكد بصورة 
ال يرقى إليها الشك أنها تهدف 
احلقيقية  األسباب  إخفاء  إىل 
لتخلف لبنان يف عامل اإلتصاالت 
خالل توليهم الوزارة شخصيا أو 
عرب ممثلني عن كتلهم، للحؤول 
تبذهلا  اليت  اجلهود  جناح  دون 
تولي  منذ  اإلتصاالت  وزارة 
قدمت  فيوم  إدارتها.  مسؤولية 
تقريرا موجزا يتضمن شرح واقع 
الوزارة وهيئة أوجريو، كما كان 
الوزارة  اكتشاف  وقبل  مطلوبا، 
والتخابر  الشرعي  غري  اإلنرتنت 
صدرت  الشرعي،  غري  الدولي 
انتقادات ألن تقريرنا مل يتضمن 
قد  تكن  مل  اليت  األمور  هذه 
كشفت عند وضع التقرير، وأنه 
تقريرا  وضعنا  مقتضب.  تقرير 
يتضمن هذه املستجدات فسمعنا 
جملس  أغرقنا  بأننا  انتقادات 

الوزراء بتقرير كبري«.
وأضاف: كشفا للحقيقة الكاملة، 
أدلوا  الذين  الوزراء  على  أمتنى 
اجللسة  يف  شفهية  مبالحظات 
حتويلها  اىل  )األخرية(  السابقة 
اىل مالحظات خطية لكي يتحول 
النقاش من كالم شفهي يزول 
إىل  لفظه  من  اإلنتهاء  عند 
فيتحمل  وموثق  جدي  نقاش 
مسؤولية  املالحظات  أصحاب 

مالحظاتهم«.
أسبوع  مهلة  أن  »أعتقد  وختم: 
امللف  لقراءة  كافية  ستكون 

ووضع املالحظات اخلطية«.

 اكد النائب سليم سلهب »ان 
يكثف  واالصالح  التغيري  تكتل 
رؤساء  مجيع  مع  االتصاالت 
احلوار  جللسة  للتحضري  الكتل 
اىل  حديث  يف  نافيا  الوطين«، 
»علمه   »93,3 لبنان  »صوت 
العام  األمني  بني  مرتقب  بلقاء 
السيد حسن نصراهلل  اهلل  حلزب 
النائب  »املردة«  تيار  ورئيس 
اىل  للطلب  فرجنية  سليمان 

االخري االنسحاب لصاحل عون«.
وعن ملف التمديد لقائد اجليش 
العماد جان قهوجي، أكد سلهب 
ألي  التمديد  التكتل  »رفض 
اىل  مشريا  عسكري«،  مسؤول 
نتخذ  الوقت  حيني  »عندما  انه 
ان  إىل  الفتا  الالزم«،  القرار 
»خيار االستقالة من احلكومة مل 
يف  التكتل  داخل  مناقشته  يتم 

حال التمديد لقهوجي«.

 سلهب :التغيري واالصالح يرفض التمديد 
الي مسؤول عسكري

السوري  »احلزب  رئيس  عرض 
القومي االجتماعي« النائب أسعد 
حردان يف مركز احلزب األوضاع 
العامة مع رئيس »احلزب الوطين 
العلماني الدميقراطي - وعد« جو 

حبيقة.
انه  القومي  للحزب  بيان  وافاد 
عدد  حبث  اللقاء  خالل  مت   «
على  وتشديد  املواضيع،  من 
ضرورة الوصول إىل توافق على 
تسهم  اليت  الوطنية  األولويات 
يف حتصني لبنان مبواجهة املخاطر 
والتحديات. وحدد اجلانبان قائمة 
بانتخاب  اللبنانية  األولويات 
رئيس جديد للجمهورية وتفعيل 
عمل املؤسسات الرمسية كافة، 
على  نيابية  انتخابات  وقانون 
واحدة،  دائرة  لبنان  اساس 

واعتماد النسبية«.
بالشق  االهتمام  أن  إىل  ولفتا 
جيب  واالجتماعي  االقتصادي 
أن »يكون متالزما مع األولويات 
السياسية واالصالحية، ألن تفاقم 
واألوضاع  االقتصادية  االزمات 
املعيشية يؤثر سلبا على عملية 
على  لذلك،  الوطين،  التحصني 
الدولة  مؤسسات  وكل  احلكومة 
لتخفيف  مسؤولياتها  تتحمل  أن 
وإجياد  اللبنانيني،  معاناة  من 
ومشاكلهم  ألوضاعهم  احللول 
واالجتماعية  االقتصادية 
واملعيشية، وإطالق عجلة التنمية 

على املستويات كافة«.
»دور  وحبيقة  حردان  ومثن 
يف  اللبناني  الوطين  اجليش 

املتمثل  اإلرهاب  حماربة 
واجملموعات  الصهيوني  بالعدو 
واعتربا  املتطرفة«،  اإلرهابية 
حيققها  اليت  »اإلجنازات  أن 
اإلرهاب،  مواجهته  يف  اجليش 
حتتم التفاف اجلميع حوله، دعما 
االرهاب،  ضد  معركته  يف  له 
وتثبيتا ملعادلة اجليش والشعب 
»مؤسسة  مهنئني  واملقاومة« 
وقيادة  قائدا  اللبناني،  اجليش 
عيد  مبناسبة  وافراد،  وضباطا 
يف  يصادف  الذي  اجليش 
بالتحية  وتوجها  آب،  من  األول 
إىل شهداء اجليش الذين بذلوا 

دمائهم دفاعا عن لبنان«.
اللبناني  »اجليش  أن  وأكدا 
لوحدة  حقيقية  ضمانة  يشكل 
وهذا  استقراره،  وصون  لبنان 
جيعل من تسليح اجليش باالسلحة 
االمكانيات  كل  وتوفري  الالزمة 
ألنه  ودائمة،  ثابتة  أولوية  له، 
جبهتني،  على  مواجهة  خيوض 
وجبهة  الصهيوني،  العدو  جبهة 
تعمل  اليت  اإلرهابية  اجملموعات 

لصاحل العدو«.
حتديات  إىل  اجلانبان  وتطرق 
اإلرهاب وأخطاره، فأدانا »اهلجوم 
فرنسية  كنيسة  على  اإلرهابي 
والتفجريات  كاهنها،  وقتل 
والعراق  سورية  يف  اإلرهابية 
وشددا  أجنيب«،  بلد  من  وأكثر 
على »ضرورة أن ينخرط العامل 
بأسره يف احلرب ضد اإلرهاب، 
وإرغام بعض الدول على وقف 

دعمها للمجموعات اإلرهابية«.

حردان وحبيقة دعيا للتوافق على األولويات الوطنية
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 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
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 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

من  الفرار  ع.ف.ز.  استطاع 
خاطفه حسني م. وشركاء له، 
»مطعم  اىل  استدرجوه  بعدما 
الساحة« يف الضاحية اجلنوبية 
، وراحوا يتنقلون به من منزل 
اىل آخر حتى استقر بهم االمر 
اهلرمل،  جرود  يف  منزل  يف 
بعد  الفرار  من  متكن  ان  اىل 
يف  احتجازه  من  اشهر  ستة 

سبعة منازل.

أثجرب  الفرتة،  تلك  خالل 
على  التوقيع  على  املخطوف 
سند امانة بقيمة اربعة ماليني 
لصاحل  دوالر  الف  ومخسماية 
شريكه  كان  الذي  حسني 
الذهب  وبيع  شراء  جتارة  يف 
كونغ  وهونغ  سويسرا  من 
وماليزيا، كما ُأجرب على كتابة 
رسالة الكرتونية وارساهلا اىل 
هونغ كونغ يطلب فيها حتويل 
حلساب  دوالر  ماليني  عشرة 
صائب م. لدى احد املصارف 
وكذلك  اهلرمل  يف  اللبنانية 
حتويل اموال اىل كل من عبد 

الكريم ع. وحسني م.

كل ذلك قد مّت بعد ان ترامى 
ع.ف.ز.  ان  م.  حسني  اىل 
حيقق ارباحًا طائلة من عمليات 
وبيع  شراء  يف  الوساطة 
الذهب ومل يبادر اىل اعطائه 
على  فصّمم  االرباح،  من  اي 
طريق  عن  منه  حقه  استيفاء 
اعطائه  على  الجباره  خطفه 
وإنفاذا  االرباح.  من  نصيبه 
املدعي  حسني،  دعا  لذلك، 
الغداء  طعام  لتناول  ع.ف.ز. 
فلّبى  الساحة«،  »مطعم  يف 
اىل  بانتظاره  وكان  الدعوة، 
ب.  رودان  من  كل  حسني 
الثالثة  قام  حيث  ط.  وبسام 
نوع  بسيارة  ونقله  خبطفه 
اللون  رصاصية  ميتسوبيشي 
اىل مبنى ميلكه بسام واشقاؤه. 
وقد احتجزوه بقوة السالح يف 
الثالث  الطابق  يف  تقع  شقة 

من ذلك املبنى.

وبعد ثالثة ايام من ذلك حيث 
ط.  وحبيب  ونزار  بسام  كان 
قام  املكان،  اىل  يرتددون 
املدعي  بنقل  ورودان  حسني 
اىل منزل آ. م. زوجة ح.س. 
يف حملة حي ماضي يف منطقة 
بعد  رودان  عمد  ثم  الشياح، 
مخسة ايام اىل نقله جمددًا اىل 
املنزل العائد آلل ط. بعد ان 
مداهمة  عن  معلومات  وردته 
املدعي  كون  ح.س.  منزل 
االتصال  من  متكن  قد  كان 
تعرض  بأنه  وإعالمهم  بعائلته 

لعملية خطف.

ُأبقي املدعي ثالث ساعات فقط 
يف ذلك املنزل، ليعود رودان 
وحبيب وينقالنه اىل منزل يقع 
يف طابق ارضي قرب ملعب، 
ثالثة  بانتظارهم  كان  حيث 

»اسُتضيف« يف سبعة منازل بني بريوت واهلرمل

تاجر جموهرات يفّر من خاطفيه بعد 
احتجازه 6 أشهر

امام  داريا«،  »خلية  بدت 
الدائمة  العسكرية  احملكمة 
ان ختّلى  بعد  »لقيطة«،  االربعاء 
اقليم  يف  داريا  مسجد  إمام 
الدخاخين  امحد  املصري  اخلروب 
وتلك  هلا  الروحية«  »ابّوته  عن 
احلقيقية بعدما اعترب ان ولده عبد 
وادى  بيته«  »خرب  قد  اللطيف 
اللبنانية  وزوجته  اصابته  اىل 
بـ«مرض السكري« نتيجة اعماله، 
مبقتل  باهظا  مثنا  دفع  وقد 
ولديه عبد اللطيف وامحد بعد ان 
انفجرت بني ايديهما عبوة ناسفة 
كانا حيّضرانها داخل منزهلما يف 

داريا.
ومن خلف غبار تلك العبوة، يظهر 
ما كان خيطّط له »آل الدخاخين« 
يف لبنان الذي دخله«الشيخ« من 
كـ«رجل  اسرائيل  مقاومة  باب 
العام  يف  مسلم«،  عربي  قومي 

.1982
امام احملكمة  الدخاخين  إستعرض 
صدام«  »فدائية  يف  »بطوالته« 
ضد  القتال  يف  شارك  حني 
االمريكيني. كان ذلك يف العام 
العراق  الشيخ  قصد  حني   2003
رسالة  إلكمال  خمطوطة  عن  حبثا 

املاجستري.
يف ارض املعركة وحوله السالح 
ومن كل  الطرقات  على  املنتشر 
حدب وصوب، وجد الشيخ نفسه 
عن  للدفاع  فإضطر  وحيدا  حينها 
انضم  قد  يكون  ان  نافيا  نفسه 
لدى  النخبة«  »قوات  اىل  يوما 
صدام حسني، وما مشاركته يف 
القتال سوى انه عربي وهو الذي 
سبق ان خدم يف اجليش املصري 

ملدة عام.
ويعّرف »الشيخ« عن نفسه بانه 
»شاب عربي مسلم ومنفتح على 
احلزب  طال  انفتاح  اجلميع«، 
الشيوعي فقاتل اىل جانبه »النين 
اسرائيل  واكره  القومية  احب 
النها  حماربتها  اجلميع  وعلى 
عدّو«. ويف انصار اجلنوبية صمد 
»مدافعا«  شهر  ملدة  الدخاخين 
ودمي  لبناني  »فأنا  لبنان  عن 
لبناني«. ومع كل ذلك »املخزون 
العسكري« فان الدخاخين ال ميلك 
خربة عسكرية، عندما سأله رئيس 
احملكمة العميد الركن الطيار خليل 
ابراهيم عن ذلك ليأتي جوابه »وال 
شي«. فالرماية على ال ار. بي. 
مصر  وطنه  حدود  تتعّد  مل  جي. 
وقتاله  اجليش،  يف  كان  عندما 
يف العراق مل يدم سوى 17 يوما 
بعد ان وجد مكتبة بغداد مغلقة.

اما يف لبنان الذي عاد اليه يف 
الشيخ  تنّقل  فقد   1998 العام 
إماما  كان  حيث  عدة مساجد  يف 
استقر يف  ان  اىل  فيها  وخطيبا 
داريا مع عائلته يف العام 2000 
ويف العام 2012 استقال بعد ان 

بات مريضا.
املبادئ اليت متسك بها الدخاخين 
واالنفتاح  العربية  القومية  حول 
لبثت  ما  الديانات،  مجيع  على 
ان تبّخرت يف العام 2011 عندما 
ولديه  من  مؤلفة  جمموعة  انشأ 
وآخرين والذين كان يدعوهم اىل 
ان هناك عدوًا هو »حزب اهلل«. 
الشيخ  افادة  يف  جاء  ما  هذا 
امس  عنها  تراجع  اليت  االولية 
وكيلته  حبضور  استجوابه  اثناء 
ليوضح  شحادة  دياال  احملامية 
كان  امنا  تتغري  مل  مبادئه  بان 
ابعادهم  على  عمل  طالب  لديه 
وتوجه  واالرهاب.  التطرف  عن 
»انا  قائال:  احملكمة  رئيس  اىل 

معكم يف حماربة االرهاب، فنحن 
مع  ولست  معتدال،  اسالما  نريد 
املنظمات االسالمية ولن اكون«.

عدائه  سبب  عن  يقول  وماذا 
مع  »انا  اجاب:  اهلل«  لـ«حزب 
حزب اهلل كمقاوم السرائيل وانا 
معه  لست  امنا  لنصرته  مستعد 
يف قتاله يف سوريا وهذا مأخذي 
للثورة  مؤيد  بانه  مؤكدا  عليه« 

السورية.
محاس  اثارت  الوالد  »مواقف« 
االبن  اللطيف،  عبد  ابنائه  احد 
بشتى  حاول  الوالد  لكن  البكر، 
انه  لدرجة  اندفاعه  جلم  الطرق 
عن  ابعاده  حماوال  يضربه  كان 
االسري بعد ان اراد االلتحاق به، 
الشباب  »إسأل  الدخاخين  وقال 
كان  عما  اثنيه  ان  حاولت  باني 
انه سيخرب  يقوم به وقلت هلم 
فكري،  غري  فكره  الن  بييت  لي 
السورية  للثورة  متحمسا  فكان 
ومل يكن ضد »حزب اهلل« بشكل 
اقعدتين  تصرفاته  وان  عام، 
انا  السكري  مبرض  واصابتين 
بان  الدخاخين  اضاف  ووالدته«. 
ال دخل له باالسري »وانا دفعت 
ضريبة كبرية مبقتل ولدي فكنت 
يف  طيبة  ومسعيت  اخلري  انشر 

االقليم من البحر اىل اجلبل«.
بعد هذه »املقّدمة« عن »السرية 
الروحي«  لـ«املرشد  الذاتية« 
الدخاخين  قال  داريا«،  لـ«خلية 
يف  وقع  الذي  احلادث  يوم  عن 
اوائل شهر آب العام 2013عندما 
انفجرت عبوة ناسفة مصّنعة من 
وحمشوة  واملفرقعات  البارود 
داخل قسطل من احلديد، انه كان 
يقرأ القرآن يف حديقة املنزل حيث 
كان يرعى االغنام فسمع صوت 
املالصقة  الغرفة  مصدره  انفجار 
للمنزل« فتوجهت اىل هناك ألجد 
االرض  على  وامحد  اللطيف  عبد 
الثاني  فيما  قتل  قد  واالول 

»املرشد الروحي« لـ»خلية داريا« يتخلى عن »أبّوته« أمام »العسكرية«

مسلحني، وقد أمضى يف ذلك 
ساعة  وعشرين  اربعًا  املنزل 
ألزمه خالهلا حبيب ط.  فقط، 
أمانة  سند  على  التوقيع  على 
بقيمة اربعة ماليني ومخسماية 
ألف دوالر ملصلحة حسني م.

ثم مت نقل املدعي وهو مكّبل 
اليدين من قبل حسني ورودان 
نقاله  هناك  ومن  اهلرمل  اىل 
جرود  اىل  آب  بيك  بسيارة 
اهلرمل حيش شاهد هناك عبد 
منزل  يف  واحُتجز  ع.  الكريم 
االخري مدة شهر قبل ان ُينقل 
اىل منزل د.م.شقيقة حسني. 
املدعي  بقي  املكان  ذلك  يف 
ُأعيد اىل منزل  ايام ثم  ثالثة 
عبد الكريم ع. حيث مكث فيه 
اسبوعًا لُينقل بعدها اىل منزل 
والد رودان، الذي أمضى فيه 

عشرين يومًا.

اىل  املدعي  نقل  مت  واخريا 
زوج  وهو  ح.  حسني  منزل 
بقي  حيث  م.  حسني  شقيقة 
حمتجزا حلوالي الشهرين، اىل 
من  اشهر  ستة  بعد  متكن  ان 
الفرار بعدما عثر على املفاتيح 
قرب علبة كهرباء خالل غياب 
واستقّل  عنه،  املنزل  اهل 
اهلرمل  سراي  قاصدا  سيارة 
االمنية  القوى  أعلم  حيث 

بعملية خطفه.

املدعي  مع  وبالتحقيق 
حقوقه  وأسقط  عاد  الذي 
خالل  بانه  أفاد  الشخصية، 
الكريم  فرتة احتجازه عند عبد 
بكتابة رسالة  االخري  ألزمه  ع. 
تسو  »وونغ  اىل  الكرتونية 
لي«، يطلب مبوجبها من االخري 
حتويل مبالغ مالية بقيمة عشرة 
صائب  حلساب  دوالر  ماليني 
لدى  الحقًا(  تويف  )الذي  م. 
اللبنانية-فرع  املصارف  احد 
اموال  وكذلك حتويل  اهلرمل، 
وحسني  ع.  الكريم  عبد  المر 
فرتة  خالل  بانه  وأضاف  م. 
ح.  حسني  منزل  يف  احتجازه 
مراقبته  يتوىل  ع.  علي  كان 
ع.  رشيد  اما  مسلح،  وهو 
يتوليان  فكانا  ع.  وابراهيم 
وللخاطفني  له  الطعام  إحضار 
وشرائح شحن خطوط هاتفية. 
شاهد  انه  املدعي  افاد  كما 
زوجة  ح.  حسني  منزل  يف 
حسني  وخطيبة  وابنته  االخري 
م. اللواتي كّن يعاملنه بشكل 

عادي وكأنه »ضيف«.

يف  التحقيق  قاضي  وكان 
قد  صدقي  سامي  بريوت 
مبوجبه  احال  قرارًا  اصدر 
املتهمني امام حمكمة اجلنايات 
للمحاكمة، فيما أسقط الدعوى 
بسبب  م.  صائب  عن  العامة 
عن  احملاكمة  ومنع  الوفاة 
خطيبة حسني م. لعدم كفاية 

الدليل.

الحقا  وتويف  حرجة  حبالة  كان 
جراء االنفجار«. وتابع يقول« انا 
فوجئت باالمر كغريي من الناس 
امنا مسعت انه كان لعبد اللطيف 
وانا  القساطل  البارود يف  فكرة 
مل اطلب من حممد مسعود شراء 
كانت  اليت  واالموال  مفرقعات 

معي هي اموال زكاة«.
 وعن بندقية الكالشينكوف اليت 
اوضح  له  عائدة  انها  اوليا  اقّر 
الدخاخين انه اثناء التحقيق االولي 
معه كان ابنه امحد اليت تعود له 
البندقية ال يزال على قيد احلياة 
فأراد ان حيمل هذه التهمة عنه. 
ضمن  مت  الذي  االتفاق  وحول 
اخللية بان يكون مرشدها الروحي 
املسؤول  اللطيف  عبد  فيما 
الدخاخين  قال  هلا  العسكري 
حلفظ  طالب  جمموعة  »هؤالء  ان 

القرآن«.
املتهمني  باقي  عن  وبسؤاله 
مجيعا  سبيلهم  املخلى  اخلمسة 
عمار  السوريني  والفارين 
الدخاخين  قال  نقشبندي  وعمر 
بأوقات  لديه  طالبا  كانوا  انهم 
ان  سبق  انه  موضحا  متفاوتة، 
اليت  الزعرورية  امام مسجد  كان 
ابناء  من  وضباطا  امنيني  تضم 
املنابر  على  خيطب  وكان  البلدة 
بالدعوة اىل احملافظة على اجليش 

والقوى االمنية.
احملكمة  رئيس  اوضح  ان  وبعد 
حتاسبه  ال  احملكمة  ان  للدخاخين 
على تعليمه الدين امنا اال يتحول 
الدولة  ضد  التكفري  اىل  ذلك 
موضحا  الدخاخين  فرد  واجليش، 
والبعد  االعتدال  يعّلم  كان  بأنه 

عن التكفري.
املتهم  احملكمة  واستجوبت 
ي.س. فافاد بان الدخاخين كان 
يدلي  يكن  ومل  القرآن  يدّرسه 
السورية  الثورة  عن  مبحاضرات 
الدخول يف  نتجنب  » فنحن كنا 

بانه  واوضح  املواضيع«.  هذه 
ستة  ملدة  دروسه  يف  استمر 
احلادث كان  ويوم  تقريبا  اشهر 
يف عمله يف مصرف لبنان مؤكدا 
من  مسع  ان  له  يسبق  مل  بانه 
عن  شيئًا  اي  االخرين  املتهمني 

موضوع احلادث.
السوري  املوقوف  وباستجواب 
بانه  فأوضح  مسعود  حممد 
داريا  مدرسة  يف  يعمل  كان 
على  تعرف  عندما  »باّلط«  كـ 
كان  الذي  الدخاخين  الشيخ 
مبركز  القرآن  دروسا يف  يعطي 
يف املدرسة وكان حيضر دروسا 
مل  بانه  واضاف  متقطع.  بشكل 
يكن صديقا لولديه اللذين قتال 
االولية  اعرتافاته  عن  مرتاجعا 
من  جهادية  دروسا  تلقيه  عن 
قسطل  حول  دورات  او  الشيخ 
احلادث  ويوم  ومتفجرات.  حديد 
منزله  يف  الشيخ  مسعود  قصد 
بعد الظهر عندما طلبت منه ابنته 
وحينها  الصالون  يف  انتظاره 
فتح  وعندما  انفجار  دوي  مسع 
يده.  يف  حبريق  اصيب  الباب 
ونفى مسعود ان يكون قد شارك 
القتيلني يف صناعة املتفجرة وما 
سوى  احلادث  مكان  يف  تواجده 
بان  موضحا  املصابني  السعاف 
كان  املنزل  اىل  حضوره  سبب 

بهدف قراءة القرآن.
االولية  اعرتافاته  عن  وسئل 
بطلب  مفرقعات  شرائه  حول 
من الشيخ فنفى ذلك وقال انه 
الوالد  مفرقعات  اشرتى  بالفعل 
وكان  لرية  الف   12 مببلغ  عمه 

ذلك قبل اسبوع من احلادث.
احملكمة  رئيس  يرفع  ان  وقبل 
اجللسة اىل التاسع عشر من ايلول 
املقبل ملتابعة االستجوابات طلب 
ان  بعد  سبيله  اخالء  الدخاخين 
مضى على توقيفه قرابة الثالث 

سنوات.
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أمس  الرتكية  احلكومة  حرصت 
استغالل  على  اخلميس   االول 
اجتماع جملس الشورى العسكري 
لتأكيد »إخضاع اجليش لسيطرة 
حتويله  وجتّنب  كاملة«،  مدنية 
للداعية  تابعة  إرهابية«  »منظمة 
الذي  غولن  اهلل  فتح  املعارض 
حماولة  بتدبري  أنقرة  تتهمه 
االنقالب الفاشلة. لكن قيادات 
اجليش واحلكومة تتبادل اتهامات 
حول املسؤول عن »زرع« مجاعة 
العسكرية،  املؤسسة  غولن يف 

وَمن »تباطأ« يف تصفيتها.
وتزامن اجتماع اجمللس مع إبالغ 
أردوغان  طيب  رجب  الرئيس 
بأنه يرغب يف ربط جهاز  نوابًا 
اجليش  وقيادة  االستخبارات 
بالرئيس مباشرة، على أن يبقى 
بوزارة  مرتبطني  اجليش  قادة 
الدفاع، ما يتيح إبعاد املؤسسة 
عن  واالستخبارات  العسكرية 
واحلزبية.  السياسية  السجاالت 
إىل  تلفزة  شبكات  ونسبت 
التغيري  هذا  إن  قوله  أردوغان 
سيتطّلب تعدياًل دستوريًا حيتاج 
وسبق  املعارضة.  موافقة  إىل 
اجتماع جملس الشورى العسكري 
إعالن استقالة جنرالني بارزين، 
إحسان  الرّب  جيش  قائد  هما 
التدريب والعقيدة  أويار وقائد 
و  أوغلو،  باش  كميل  اجلنرال 
لـ1684  ُمشّرف«  غري  »تسريح 
جنرااًل   149 بينهم  عسكريًا، 
 40 حنو  يشّكلون  وأمريااًل، 
اجليش  أمرياالت  من  املئة  يف 
بـ  التهامهم  وجنراالته،  الرتكي 
»التواطؤ يف حماولة االنقالب«. 
وبني املفصولني 87 قائدًا بارزًا 
سالح  يف  و30  الرّب  جيش  يف 
كما  البحرية،  يف  و32  اجلّو 
اسُتبعد 1099 ضابطًا لـ«انعدام 

أهليتهم«.
استقالتيهما  اجلنراالن  وقّدم 
آلية  على  احتجاجًا  صباحًا، 
وسط  اجليش  يف  الرتقيات 
أن  خصوصًا  الراهنة،  الظروف 
ضباطًا ما زالوا حيّملون احلكومة 
لتصفية  العمل  مسؤولية 
والعلمانيني  األتاتوركيني 
الغولنيني  اإلسالميني  وزرع 
داخل اجليش. كما يعتربون أن 
يف  إسالميون  دّبره  االنقالب 
العلمانية  القيادة  ضد  اجليش 
القيادات  وأن  احلكومة،  ثم 
من  هي  العلمانية  األتاتوركية 
اجليش  وخّلص  احلكومة  أنقذ 
تواصل  فيما  االنقالبيني،  من 
للحكومة  موالية  إعالم  وسائل 
مشكلة  بوصفه  األمر  تصوير 
العسكرية  املؤسسة  منبعها 
االنقالب  إىل  القدمية  ونزعتها 

على احلكومات املنتخبة.
الشورى  جملس  اجتماع  وشهد 
العسكري أمس االول سابقات، 
قصر  يف  انعقاده  بينها 
يف  ال  احلكومي  »شانكايا« 
وحبراسة  األركان،  رئاسة  مقّر 
مدنيني ال عسكريني، يف إشارة 
على  احلكومة  عزم  إىل  واضحة 
مدنية  »إخضاع اجليش لسيطرة 

كاملة«.
علي  بن  الوزراء  رئيس  ورافق 
العسكريني  القادة  يلدرم 
مصطفى  لضريح  زيارة  يف 

أردوغان يريد اجليش 
واالستخبارات بإمرته

مجاعة  االول  أمس  أعلنت 
الرئيس  وحزب  احلوثيني 
صاحل  علي  السابق  اليمين 
تشكيل »جملس سياسي أعلى 
إلدارة البالد سياسيًا وعسكريًا 
يف  وإداريًا«،  واقتصاديًا 
بنهاية  إنذارًا  اعُتربت  خطوة 
مشاورات السالم املنعقدة يف 
املتحدة  األمم  برعاية  الكويت 
وآخر  احلكومي  الوفد  بني 
إضافة  وإىل  املتمردين،  من 
أمام  العراقيل  من  املزيد 
والدولية  اإلقليمية  اجلهود 
دائم  حل  إجياد  إىل  الرامية 
وشامل لألزمة اليمنية. وقال 
اليمن  اىل  األممي  املبعوث 
تشكيل  الشيخ  ولد  امساعيل 
اللتزامات  »خمالفًا  اجمللس 
قطعها احلوثيون جتاه العملية 
السياسي«. وعقد ولد الشيخ 
اجتماعًا ليل أمس يف الكويت 
اليمنية  الشرعية  وفد  مع 

للبحث يف التطورات.
وفيما سرت أنباء أمس االول، 
االستعدادات  تكثيف  عن 
القتحام  العسكرية  للعملية 
قوات  جانب  من  صنعاء 
تقوده  الذي  العربي  التحالف 
السعودية، رد وزير اخلارجية 
اليمين ورئيس الوفد احلكومي 
إىل مشاورات الكويت عبدامللك 
املخاليف على إعالن احلوثيني 
الدولي  اجملتمع  وطالب 
على  اجلديد  االنقالب  بإدانة 
واألممية  الدستورية  الشرعية 
وحتميل حتالف احلوثي وصاحل 
مسؤولية إفشال املشاورات. 
وقال إن االنقالبيني » أضاعوا 
كان  اليت  السالم  فرصة 
وشعبه  اليمن  إليها  حيتاج 
الكريم، وأصروا على إفشال 
جهد  بكل  سعينا  مشاورات 

إلجناحها«.
»نطالب  املخاليف:  وأضاف 
يضغط  بأن  الدولي  اجملتمع 
لاللتزام  االنقالبيني  على 
واالنصياع  الدولية  بالقرارات 
جنح   )...( السالم  ملتطلبات 
العامل  إقناع  يف  االنقالبيون 
وأنهم  السالم  ضد  بأنهم 
مشاورات  إفشال  سبب 
على  ومتمردون  الكويت. 

الشرعية الدولية«.
استشعرت  الكويت  وكانت 
مبكرًا عدم جدية احلوثيني يف 
بعد  السالم  مشاورات  إجناح 
وزير  نائب  وقال  متديدها، 
اخلارجية الكوييت خالد اجلاراهلل 
إن بالده لن متدد املفاوضات 

يف نهاية األسبوع اجلاري.

وزير  التقى  االربعاء،  ويزم 
الشيخ  الكوييت  اخلارجية 
صباح اخلالد املبعوث األممي، 
وحبث معه آخر تطورات األزمة 

اليمنية.
يف السياق ذاته، أعلن مصدر 
اجلديد  االتفاق  أن  خليجي 
»نسف لكل  االنقالبيني  بني 
قدمت  اليت  الدولية  اجلهود 
يف  السياسي  للمسار 
مطالبًا  الكويت«،  مشاورات 
اجملتمع الدولي وجملس األمن 
وفورية  قوية  خطوات  باختاذ 
حيال التصرف غري املسؤول 
مشريًا  االنقالبيني،  قبل  من 
االنقالبيني  خطوة  أن  إىل 
سياق  يف  »تأتي  هذه 
االنقالب  مؤسسات  تداعي 
يف  الداخل  يف  وانهيارها 
ظل فشلهم املستمر على كل 

األصعدة«.
ويتألف »اجمللس السياسي« 
بدياًل  أنه سيحل  يعتقد  الذي 
الثورية  »اللجنة  يسمى  ملا 
للحوثيني  التابعة  العليا« 
املناطق  إدارة  تتوىل  واليت 
من  سيطرتها،  حتت  الواقعة 
عشرة أعضاء، بالتساوي بني 
اجلماعة وحزب صاحل على أن 
رئيس  منصيب  تولي  يكون 
اجمللس ونائبه بالتناوب بني 

الطرفني.
الذي  االتفاق  ديباجة  ويف 
احلوثيني  طرف  من  وقعه 
السياسي  جملسهم  رئيس 
طرف  ومن  الصماد  صاحل 
حزب صاحل، صادق أمني أبو 
راس، جاء أن إنشاء اجمللس 
اإلرادة  إىل«توحيد  يهدف 
البالد  إلدارة  السياسية 
ومبا  الدولة،  أعمال  وتسيري 
حيقق استقاللية القرار الوطين 
احلرة،  الوطنية  واإلرادة 
مسؤولية  ستتحدد  ومبوجبه 
أعمال  وتسيري  البالد  قيادة 
الدائم  للدستور  وفقًا  الدولة 
والقوانني  اليمنية  للجمهورية 

النافذة«.
كشفت  ذلك،  غضون  يف 
على  مطلعة  سياسية  مصادر 
أن  الكويت،  مشاورات  سري 
سيعقد  الشيخ  ولد  إمساعيل 
الوفدين  مع  منفصلة  لقاءات 
من  عودته  بعد  املتفاوضني 
نواكشوط، وتوقعت املصادر 
احملددة  املهلة  تنتهي  أن 
للمشاورات يف جولتها الثانية 
غدًا من دون التوصل إىل أي 

اتفاق.
املواجهات  تواصلت  ميدانيًا، 

»اجمللس السياسي« الدارة اليمن ينذر بنسف »املشاورات«

قبل  أنقرة  يف  أتاتورك  كمال 
الضريح  أمام  وأشاد  االجتماع. 
باملواطنني األتراك الذين نزلوا 
إىل الشوارع »مثل أبطال للدفاع 
متعهدًا  الدميوقراطية«،  عن 
املنظمات  كل  على  »القضاء 
اإلرهابية اليت تستهدف دولتنا 

وأّمتنا ووحدة بالدنا«.
من  أكثر  استمر  الذي  االجتماع 
اجتماعًا  تال  ساعات،  مخس 
ورئيس  يلدرم  مع  ألردوغان 
أكار  خلوصي  اجلنرال  األركان 
مخس  حنو  أيضًا  دام  األربعاء، 
لوائح  بعده  وُسرِّبت  ساعات، 
كما  اجليش.  من  املسّرحني 
جهاز  رئيس  أردوغان  التقى 
فيدان،  هاكان  االستخبارات 
حماولة  بعد  الثانية  للمرة 

االنقالب.
املطرودين  أرقام  تكن  ومل 
أكثر  العسكرية  املؤسسة  من 
السياسي  الوسط  أدهش  ما 
واإلعالمي يف تركيا، بل أن ثلَثي 
من نالوا ترقية إىل رتب بارزة 
وحساسة خالل السنوات الثالث 
باملشاركة  ُمتهمون  املاضية، 

يف احملاولة االنقالبية.
تصدر  بأن  تكهنات  ووسط 
العسكري  اجمللس  قرارات 
رئيس  ال  الدفاع  وزير  بتوقيع 
احلكومة، اعترب وزير العدل بكري 
أال  جيب  »اجليش  أن  بوزداغ 
اإلرهابية  املنظمة  جيش  يكون 
وزير  أعلن  فيما  لغولن«، 
الداخلية أفكان أال، أن الشرطة 
ثقيلة، يف  أسلحة  مزودة  باتت 
نفوذ  موازنة  إىل  يسعى  إجراء 

اجليش.
»التطهري«  محلة  طاولت  وإذ 
وزارة  موظفي  من   88 تسريح 
اخلارجية، بينهم سفريان، وإغالق 
اإلعالم،  وسائل  من  عشرات 
القيادي يف حزب  أيضًا  مشلت 
أرال،  أيهان  القومية«  »احلركة 
رئيس جلنة الوصاية على تنظيم 
الداخلية يف احلزب،  االنتخابات 
دولت  زعيمه  بني  خالف  بعد 

باهشلي ومعارضيه.
مجاعة  مالحقة  محلة  واّتسعت 
إذ حّذر  تركيا،  غولن إىل خارج 
جاويش  مولود  اخلارجية  وزير 
أوغلو من أن اجلماعة قد حتّضر 
النقالب يف قرغيزيا حيث حتظى 
أملانيا  وحّض  »قوي«.  بوجود 
»قضاة  تركيا  تسليم  على 
ونوابًا« من مجاعة الداعية جلأوا 
إىل أراضيها. وحذرت أنقرة من 
احتمال فرار غولن من الواليات 
املتحدة اليت يقيم على أراضيها 
دول  إىل   ،1999 العام  منذ 
وكالة  وأفادت  مصر.  بينها 
الوزراء  رئيس  بأن  »رويرتز« 
أعلن  إمساعيل  شريف  املصري 
أن بالده مستعدة لدرس طلب 
يقّدمه الداعية ملنحه حق اللجوء 

السياسي على أراضيها.
الشعب  »حزب  رئيس  وكان 
كمال  املعارض  اجلمهوري« 
إىل  دعا  أوغلو  كيليجدار 
استقطاب  من  تركيا  »إنقاذ 
»حقبة  وإدخاهلا  حقيقي« 
جديدة«. وأضاف: »جيب قبول 
القانون  وحكم  الدميوقراطية 

والعلمانية«.

احلكومية  القوات  بني 
وقوات  احلوثيني  وميليشيا 
صاحل يف خمتلف اجلبهات، كما 
استمر طريان التحالف العربي 
يف استهداف مواقع احلوثيني 
يف صعدة وحجة وعلى امتداد 
الشمالية  احلدودية  املناطق 

الغربية.
اجليش  مصادر  وأفادت 
بأنها  واملقاومة  الوطين 
أحرزت تقدمًا جديدًا يف جبهة 
صنعاء،  شرق  مشال  نهم 
احلكومية  القوات  إن  وقالت 
»متكنت صباحًا من حترير جبل 

والتباب  القذاف  وجبل  ظافر 
احمليطة بهما مبنطقة جبل يام، 
أسفرت  عنيفة  معارك  بعد 
مسلحي  من  تسعة  مقتل  عن 
جندي  واستشهاد  امليليشيا 

من اجليش الوطين«.
ويف جبهة تعز، أفادت مصادر 
املتمردين  بأن  املقاومة 
أحكموا سيطرتهم على مديرية 
الريف  يف  بالكامل  حيفان 
اجلنوبي حملافظة تعز مبا فيها 
مناطق »األثاور واخلزجة«، يف 
املقاومة  قوات  انسحاب  ظل 

واجليش الوطين.

 3 بيع  اليمنية  احلكومة  أعلنت 
ميناء  يف  نفط  برميل  ماليني 
حضرموت،  حمافظة  يف  الضبة 
للمرة األوىل منذ توّقف تصدير 
نيسان  يف  والغاز  النفط 

)أبريل( 2015.
 وأوضح مصدر يف وزارة النفط 
واملعادن أن »إجراءات بيع نفط 
خام املسيلة مّتت بشكل قانوني 
من  عالية  درجة  وعلى  وسليم 
الشفافية وفقًا آللية بيع النفط 
العليا  اللجنة  املّتبعة يف  اخلام 

لتسويق النفط اخلام«.
الشركات  »ُدعيت  وأضاف: 
يف  عروضها  لتقديم  العاملية 
كما  للبيع،  املعروضة  الكمية 
خام  بيع  مناقصة  دعوة  وجهنا 
نفطية  شركة   29 إىل  املسيلة 
عاملية لشراء 3 ماليني برميل«. 
وأشار إىل أن »اللجنة تلّقت 3 
واعتذارات  شراء،  عروض 
ترد  مل  بينما  شركات،   4 من 
النتائج  ضوء  ويف  شركة،   22
من  العروض  وحتليل  املقّدمة 
قبل اللجنة الفنية املتخّصصة، 
لشركة  الكميات  بيع  اعتمد 
أفضل  قّدمت  اليت  غلنجكور 
اللجنة  عرب  واعتمدت  األسعار 
اخلام  النفط  لتسويق  العليا 
وأوضح  املّتبع«.  للنظام  وفقًا 
 1.58 يقل  الذي  »السعر  أن 
يعترب  برنت  بورصة  عن  دوالر 
ختّوف  بسبب  جيدًا،  سعرًا 
الوضع  من  النفطية  الشركات 

يف اليمن«.
املشرتي  »سيقوم  وقال: 
كاملة  الشحنة  قيمة  بتحويل 
ومباشرًة إىل احلساب احلكومي 
كانت  ولو   ،)...( عام  كإيراد 
لكان  صحيحة  غري  اإلجراءات 

أّول من سيطعن فيها الشركات 
املنافسة، ولكن ذلك مل حيصل 
خالل الفرتة القانونية املسموح 

فيها تقديم الطعون«. 
املطلقة  »الشفافية  وأضاف: 
منذ  واملّتخذة  البيع  عملية  يف 
هذه  يف  واملطّبقة  سنوات 
للمتشّككني  تسمح  ال  الصفقة 
بالطعن يف اإلجراءات الرمسية، 
ميكن  شّفافة  آلية  النفط  فبيع 

ألي مواطن االّطالع عليها«.
وطالب املصدر وسائل اإلعالم 
من  والتحّقق  الصدقية  بتحّري 
اجلهات  من  املعلومات  صحة 
الرمسية قبل نشرها، يف إشارة 
شّككت  إعالمية  تقارير  إىل 
اخلاصة  اإلجراءات  سالمة  يف 

بالصفقة.
 وقّررت احلكومة حتويل مليون 
إىل  اخلام  النفط  من  برميل 
»شركة مصايف عدن«، لتكريره 

بهدف تشغيل املصفاة. 
وشدد على أن »تشغيل مصايف 
عدن يعترب من األولويات امللّحة 
اليت تعمل عليها احلكومة حاليًا 
املوارد  أهم  من  باعتبارها 

االقتصادية للبلد«.
سيعيد  اإلجراء  »هذا  وأضاف: 
منذ  املتوّقف  املصفاة  نشاط 
اخلام  النفط  لنفاد  أشهر، 
وتوّقف العمل يف حقول اإلنتاج 
شّنتها  اليت  احلرب  بسبب 

امليليشيات االنقالبية«. 
عدن  »مصفاة  أن  إىل  وأشار 
املقبلة  الفرتة  خالل  ستتمّكن 
احمللية  السوق  تزويد  من 
املختلفة  النفطية  باملشتقات 
اخلدمية  املرافق  وكذلك 
استئناف  بعد  والصحية، 

نشاطها«.

اليمن: بيع أّول شحنة 
نفط منذ 16 شهرًا
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األسرتالي  الوزراء  رئيس  أمر 
جلنة  بتشكيل  تورنبول  مالكومل 
معاملة  سوء  حول  ملكية  حتقيق 
مراهقني يف مركز احتجاز أحداث 

باإلقليم الشمالي.
وقد بث الفيديو الصادم حمطة 
»إيه بي سي« مساء اإلثنني يف 

برنامج »4 كورنرز« .
ويظهر الفيديو تعرض األطفال 
احملتجزين للرش بغازات مسيلة 

للدموع.
يتم  صغريا  مراهقا  أظهر  كما 
يف  وتقييده  رأسه  تغطية 
تورنبول  دفع  ما  وهو  كرسي، 
أعضاء  مع  مناقشة  فتح  إىل 
إجراء  إىل  والدعوة  حكومته 

حتقيق.
تصرحيات  يف  تيونبول  وقال 
»مثل كافة  إيه بي سي«:  لـ« 

بالصور.. تعذيب مراهقني مبركز احتجاز يصدم أسرتاليا

بالصدمة،  األسرتاليني، شعرت 
التعامل  وطريقة  اللقطات  من 

مع األطفال«.
حتدث  أنه  إىل  تورنبول  وأشار 
الفيدرالي  العام  املدعي  مع 
جورج برانديس، ورئيس حكومة 
غايلز،  آدم  الشمالية  املقاطعة 
األسرتاليني  شؤون  ووزير 
سكوليون،  نيغل  األصليني 
ومفوضة حقوق اإلنسان جيليان 
على  مجيعا  واتفقوا  تريغز 

ضرورة إجراء حتقيق عاجل«.
مفوضية  »سنشكل  واستطرد: 
ملكية للتحقيق يف األحداث يف 
نعرف  أن  نريد  االحتجاز،  مركز 
كيف حدث ذلك، والدروس اليت 

ميكن استخالصها، وملاذا«.
يف  الوضع  تورنبول  ووصف 
ديل«  »دون   احتجاز   مركز 

يف داروين بالصادم، وأضاف: 
من  العديد  تعرض  »بوضوح، 

املراهقني لسوء معاملة«.
وسرتكز املفوضية امللكية على 
مركز االحتجاز املذكور، ولن متد 
أخرى  نطاق حتقيقها إىل مراكز 

حبسب رئيس وزراء أسرتاليا.
وأردف: »من املهم ألي حتقيق 

أن يركز على هدف معني«.
ومن بني الصور الصادمة اليت 
تلك  تورنبول  قرار  وراء  كانت 
الصور الصادمة ملراهق أسرتالي 
يتم تقييده يف كرسي وجتريده 

من مالبسه وتغطية رأسه.
 17 فولر،  ديالن  هو  املراهق 
عاما، والذي كان حمتجزا داخل 
باالنتحار  تهديده  بعد  املركز، 
وقتما كان يف سجن للبالغني.

انتهاكات  من  ديالن  وعانى 
سنوات   5 فرتة  خالل  عديدة 
بدءا من تشرين االول / أكتوبر 

.2010
 6 أحد  كذلك  ديالن  وكان 

عن  اآلراء  تتباين  أسرتاليا،  يف 
سؤال   إجابة  وأصبحت  اإلسالم، 
مسيسة  الدين  هذا  يعين  ماذا 

بشدة.
ويف هذا املقال يشرح  املسلم 
أن  كيف  شاه  سامي  السابق 
»سنرتلينك«  يف  أجراها  مقابلة 
نطاقا  أكثر  بشكل  يبحث  جعلته 
يف كيفية مالءمة الدين اإلسالمي 

ألسرتاليا.
ذهبت  »لقد  شاه:  سامي  وقال 
مؤخرا إىل »سنرتلينك« مع ابنيت 
سنوات،   7 العمر  من  البالغة 
وبينما كنا ننتظر معدل الساعات 
دورنا،  جيئ  أن  قبل  املطلوبة 

دخل علينا  رجل«.
يف  شابا  كان  »لقد  وأردف: 
وملتِح  عمره،  من  العشرينات 
مسلم،  إنه  إىل  يشري  حنو  على 
من  حليته  يطلق  شخصا  وليس 

أجل املوضة«.
وأشار إىل أن هيئة الرجل تشري 
حيث  سين«،  »وهابي  أنه  إىل 
اإلسالمي  الزي  يرتدي  كان 

األصولي.
انه  عرفت  عقالني،  بشكل 
ذهب  حمافظ  مسلم  جمرد 
كم  ويقلقه  سنرتلينك،  إىل 
ظل  يف  سينتظره  الذي  الوقت 

البريوقراطية.
السيدة  تلك  عن  خيتلف  ال  إنه 
جتلس  كانت  اليت  الفيتنامية 
من  الزوجان  هؤالء  أو  جبواري، 

ذوي البشرة البيضاء.
العقلي  إدراكي  من  بالرغم  لكن 
بشكل  نفسي  وجدت  هلذا، 
نفسي  وأبعد  ابنيت  أبعد  غريزي 
مع  اإلمكان،  بقدر  الرجل  عن 
واملقاعد  املناضد  بعض  وضع 

بيننا وبينه.
ثم نظرت حولي، ووجدت أن كل 
ينتمون  الغرفة  يف  املهاجرين 
مثل  التنمية  متواضعة  ألقطار 

باكستان فعلوا مثلي.
لقد نظرنا إىل بعض نظرات فيها 
منا  كل  وكأن  بالذنب  اعرتاف 
أن  »أعرف  قائال:  نفسه  حيادث 

هذا أمر سخيف«.
ويف ذات األثناء، والكالم لشاه، 
مل  الغرفة  يف  شخص  كل  فإن 
السياق  بهذا  علم  على  يكن 

تعامل بشكل عفوي مع الرجل.
لقد كنا يف »برونزويك« مبلبورن، 
مل  أنهم  إظهار  البعض  وحاول 

يتأثروا مبظهر هذا الرجل.
وهنا أدركت أن الكثري من تفاعلنا 
مع املسلمني يستند على السياق 
قد  وما  نعرفه،  الذي  الشخصي 
يرتبط به من تاريخ صادم، وهو 
أمر ليس عادال بالنسبة للمسلمني 

الذين نقابلهم.
كأشخاص  إليهم  ننظر  ال  إننا 
باعتبارهم  لكن  ذاتهم،  حد  يف 

ممثلني لتوقعاتنا الشخصية.
مسلما  باعتباري  ذلك  أعرف 

سابقا.
بعد  لكنين  مسلما،  ولدت  لقد 
أن  إال  كذلك،  أعد  مل  سنوات 
الذي  ووجهي  املسلم  امسي 
حيمل مالمح إسالمية جيعل الذين 

ال يعرفوني يعاملوني كمسلم.
املطارات  يف  للتوقيف  أتعرض 
يصفين  بل  العشوائي،  للفحص 

بعض املارة بأنين »داعشي«.
شديدة  أشعر حبساسية  ولذلك، 
مثل  أصدقاء  شكوى  مساع  عند 
إن  قالت  اليت  عوان  سارة 

متعصبني نزعوا حجاب صديقاتها، 
ويصرخون يف وجوههن.

ويف كل مرة يطلب مين شخص 
أو   ، هؤالء  ألجل  الكتابة  ما 
عن  للحديث  التفاز  يف  الظهور 
ضحايا العنصرية، تأتيين الدعوة 
باعتباري مسلما، رغم أنين أوضح 

هلم أنين مل أعد كذلك.
ال أرغب يف أن جمرد ممثل لدين 

مل أعد أمارس شعائره.
أنا مسلم سابق، ومل أعد مسلما، 
بسبب عدم إعجابي بالدين، حيث 
وشكاوي  انتقادات  لدي  أن 
متعددة لو تفوهت بها سأضيف 
إىل حالة اإلسالموفوبيا، أو أتلقى 
تهديدات عرب فاشيني إسالميني.

املسلمون  يقابلها  مشكلة  إنها 
السابقون مثلي.

إىل  قدمت  مهاجرا  بصفيت 
السنوات  قضيت  أسرتاليا، 
مكاني  إجياد  أحاول  املاضية 
أضحى  وقت  يف  اجملتمع،  يف 
شديدة  واملناقشات  احلوار  فيه 
شخص  لكل  وبات  التسييس، 

وجهة نظر يف اإلسالم.
تتباين  أسرتاليا،  مسلمي  وحتى 
حول  جذري  بشكل  بينهم  اآلراء 

اإلسالم.
منظمة  رئيسة  سويد،  ريم 
القيم  أجل  من  »مسلمني 
اإلسالم  بأن  تؤمن  التقدمية«، 
احملافظ هو من جيعل الدين يبدو 

وكأنه عبء زائد.
إمام  الداعية  يرى  وباملقابل، 
الليرباليني  املسلمني  أن  حمفوظ 
والتقدميني هم من يرتكون هذا 

االنطباع عن اإلسالم.
أن  على  اتفقوا  االثنني  لكن 
التكيف  فقريي  أسرتاليا  مسلمي 

مع بيئتهم.
ذلك  بعد  ارتكز   حبثي  نطاق 
وإجياد   اآلراء  هذه  مجع  على 
من  واالختالف،  التوافق  نقاط 
لإلسالم يف  األصلي  الفهم  أجل 

أسرتاليا.
ومن أجل هذه الغاية حتدثت إىل 
من  األطياف،  كافة  من  مسلمني 
املعرضني  متطرفني،  حمافظني 
سلطة  أعلى  من  النتقادات 

أسرتالية.
كما التقيت مع مسلمني تقدميني 
دينهم  جعل  أجل  من  حياربون 

عصريا.
أشخاص  إىل  ذلك  بعد  وحتدثت 
عضوة  وقابلت  اإلسالم،  خارج 
اليت  أسرتاليا«  أب  »رايز  من 
عينيها  يف  إليها  أنظر  جعلتين 
قبل  مسلما  أعد  مل  أنين  وأقسم 

أن تتحدث لي.
سابقني  مسلمني  مع  التقيت 
من  جدا  خائفني  كانوا  مثلي، 
التحدث علنا بأمسائهم احلقيقية.

الكثري من اإلجابات اليت تلقيتها 
أدهشتين، وأعتقد أنها ستدهشكم 

أيضا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سامي شاه:  اإلسالم يف أسرتاليا »معقد«

سامي شاه صورة تكشف مراهقا يتم إعادته إىل مركز احتجاز دون ديل مع تغطية رأسه

املراهق ديالن فولر جرد من مالبسه وتم تقييده يف هذا الكرسي داخل مركز 
احتجاز أحداث يف املقاطعة الشمالية، واستمر ساعتني على هذا الوضع

مراهق يتم تجريده من ثيابه
صبية يتم وضعهم يف زنازين 
االحتجاز،  مركز  داخل  انفرادية 
وتعريضهم لغاز مسيل للدموع.

من جانبه، قال آدم جايلز رئيس 
حكومة اإلقليم الشمالي إنه شعر 
يف  شاهده  ما  جتاه  باالمشئزاز 
اعتزامه  إىل  مشريا  الربنامج، 
أخذ املشورة حول تشكيل جلنة 

حتقيق ملكية.
لقطات  على  الربنامج  وحصل 
إىل  ترجع  املركز  داخل  من 
لقطات   وكذلك   ،2014 عام 
 Berrimahسجن من    2015 يف 
للبالغني، والذي حل حمل »دون 

ديل«.
املذكور، مت وضع  املركز  ويف 
معزول  جناح  يف  املراهقني 
اإلدارة  »وحدة  باسم  يعرف 
السلوكية« BMU حيبسون فيها 
 24 ملدة  صغرية  زنازين  داخل 
جاٍر،  ماء  دون  يوميا،  ساعة 

وقليل من الضوء الطبيعي.
وهو  فولر  اللقطات  وتظهر 
يتلقى أوامر من احلراس بالرجوع 
قبل  العزل،  زنزانة  إىل  للوراء 
أن يسألوه ملاذا ُنقلت »مرتبته« 

بعيدا.
ويسمع صوت رجال أمن داخل 
فولر  إن  يقولون  وهم  السجن 

أساء التصرف.
الكرسي  يف  فولر  تقييد  ومت 
وكتفيه  ومعصميه  كاحليه  من 
ورقبته مع تغطية رأسه لضمان 
أن  قبل  عليهمن  بصقه  عدم 

يرتك هكذا ملدة ساعتني.
كان  احلراس،  عاد  وعندما 
وضعه  على  زال  ما  املراهق 

هذا.
واتهم فولر منذ أن كان يف سن 
املسلح  بالسطو  عشرة  احلادية 
حاليا  اخلطري، وحيتجز  واالعتداء 

يف سجن داروين للبالغني.
يتعرض  أنه  حماموه  ويدعي 
العتداءات وانتهاكات مستمرة.

ويف لقطة أخرى يظهر فولر وهو 
يضرب وجيرد من ثيابه ويرسل 

إىل زنزانة انفرادية.
لقطات  أيضا  كشف  الربنامج 
الستعمال الغاز املسيل للدموع، 
اإلعالم  وسائل  وصفته  والذي 
أعمال  على  رد  بأنه  آنذاك 

شغب.
وزعمت تقارير سابقة أن الصبية 
زنازينهم،  من  اهلروب  حاولوا 

وكانوا يهددون العاملني.

املصدر العنكبوت االلكرتوني 
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بيرت  األسرتالي  الكاتب  قال 
هانسون  بولني  إن  هارتشر 
ال  واحدة«  »أمة  حزب  زعيمة 
لكنها  لبالدها  تهديدا  متثل 

»فرصة« ينبغي استغالهلا.

بصحيفة  مقال  يف  وأضاف 
»مثة  هريالد:  مورنينج  سيدني 
احلكومة  لرئيس  سهلة  وسيلة 
ترينبول  مالكومل  األسرتالية 
اليت  املشكالت  مع  للتعامل 

تعرضها بولني هانسون.

»أسرتاليا  يقول:  ومضى 
الربيطانية مت بناؤها على أنقاض 
أسرتاليا األصلية »األبورجينز«، 
املعاصرة  الدولة  تأسيس  ومت 
باإلقصاء  إمجاع  على  استنادا 
العنصري، لذلك ال تندهشوا من 
وجود عناصر عنصرية، ألن هذا 

البلد نشأ على ذلك املعتقد«.
املالحظة األكرب، حبسب الكاتب،  
أسرتاليا،  أصبحت  كيف  هي 
إعادة  من  قومية  قصة  إنها 
تعريف انتهازية للتجربة واخلطأ، 

وملفاهيم التحسن الثابت.

أن  اعتقاد  »هناك  واستطرد: 
دولة  أكرب  املتحدة  الواليات 
أن  حيث  مهاجرين،  تستقبل 
أمريكا ولدوا  13 % من تعداد 
منظمة  حبسب  أخرى  بلدان  يف 
التعاون االقتصادي والتنمية«.

يف أسرتاليا اليوم، يوجد حوالي 
النسبة  املهاجرين،  من   %  28
إسرائيل  من  بينهم  األكرب 

وكندا، وفقا للكاتب.

مثة مجلة أساسية يرى السياسيون 
أنها تعمل يف مصلحة أسرتاليا 
الثقافات يف  تعدد  أن  مفادها 

هذا البلد يعمل بقدر اإلمكان.

قال  اعتباره،  يف  ذلك  واضعا 
رئيس الوزراء األسرتالي مالكومل 
إن  املاضي  مايو  يف  ترينبول 
يف  هانسون  بولني  تواجد 
األسرتالي  السياسي  املشهد 

ليس مرحبا به.

لكن اآلن بعد أن صوت حوالي 
لبولني  ناخب  مليون  نصف 
جملس  ودخوهلا  هانسون، 
رمبا  آخرين  اثنني  مع  الشيوخ 
طرح  واحدة،  أمة  حزبها  من 
»هل  مفاده:  سؤاال  الكاتب 
هذه السياسية متثل تهديدا أم 

فرصة ألسرتاليا؟«.

هانسون  »بولني  قائال:  وأجاب 
القدمية،  أسرتاليا  صوت  هي 
إنها اكتسبت الكثري من مظهرها 
حسبما  جدتها،  من  السياسي 
صرحت ذات يوم، وهذا يفسر 

الكثري«.

وفسر ذلك قائال: »منذ جيلني 
أسرتاليا  سياسة  كان  فقط 
هي  للهجرة  املناهضة  البيضاء 
القانون املهيمن على األرض«.

الوعاء  هي  »هانسون  وتابع: 

كاتب أسرتالي:
بولني هانسون فرصة 

أسرتاليا  لذاكرة  املعاصر 
الفوضوية واليت جتتذب الناخبني 
عرب تأكيد زائف بيوتوبيا احلنني 

إىل املاضي«

احلياة  إىل  هانسون  عودة 
السياسية متثل فرصة لنا مجيعا، 
إىل  للنظر  هلارتشر،   والكالم 
مدى تقدمنا، ومشكالتنا احلقيقة، 

واالختيارات السياسية.

كان  البيضاء،  أسرتاليا  عهد 
يشكله شعور خفي بعدم األمان 

القومي، حبسب املقال.

ويف تلك الفرتة املذكورة، كان 
التعداد السكاني قوامه جمموعة 
البيض  األوروبيني  من  صغرية 
خبطر  يشعرون  كانوا  الذين 
األصفر  اجلنس  من  »اإلغراق« 

)األسيويني(.

ومنذ عشرين عاما، يف خطابها 
أعادت  األول،  السياسي 
قائلة  الذكريات  تلك  هانسون 
اإلغراق  خطر  حتت  »أسرتاليا 
لوقف  ودعت  األسيويني«،  من 

هجرة األسيويني.

الفيتناميني  جمتمعات  أن  بيد 
واليابانيني  والكوريني 
والكوريني داخل أسرتاليا تنامت 
سريعا استنادا على دعائم القوة 

القومية.

هؤالء  فإن  عام،  وبشكل 
املهاجرين يدرسون بشكل جاد، 
أنشطة  ويبدأون  ويعملون جبد، 
جيدا  ويندجمون  حبيوية،  جتارية 

مبرور الوقت، وفقا للمقال.

الوضع  أن نفس  الكاتب  ورأى 
اهلنود  على  ينطبق بشكل كبري 

وجمتمعات جنوب شرق آسيا.

يدعو  ال  »لذلك  قائال:  وواصل 
هانسون  سعي  الدهشة  إىل 
للبحث عن مصدر خوف جديد«.

سام  العمالي  السيناتور 
خالل  هلانسون  قال  داستياري 
»أنِت  »سؤال وجواب«:  برنامج 
وقت  منذ  السياسة  عامل  يف 
ما  جيدا  وتعرفني  طويل، 
تفعلينه، منذ 20 عاما، بدأ األمر 
بلوم سكان أسرتاليا األصليني، 
خبطر  يتعلق  األمر  أصبح  ثم 
اإلغراق من األسيويني، ثم اآلن 
بات متعلقا باملسلمني واجملتمع 
اإلسالمي. »إنها سياسة اخلوف 
واالنقسام اليت تربعني فيها«.

فرض  اآلن  هانسون  وتقرتح 
املسلمني،  هجرة  على  حظر 
جديدة،  مساجد  بناء  ووقف 
يف  مراقبة  كامريات  وتركيب 
تشكيل  مع  احلالية،  املساجد 
جلنة حتقيق ملكية حول اإلسالم، 
على  حظر  فرض  إىل  باإلضافة 

ارتداء الربقع.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

ترغب اجلمعية الطبية األسرتالية 
من  للتخلص  زمين  جدول  يف 
اخلاصة  اخلصومات  جتميد  حالة 
ألطباء  املرضى  بزيارات 
املمارسة العامة يف أعقاب« ما 
من  األخرية  االنتخابات  كشفته 
بسبب  االئتالف  شعبية  تدني 

سياساته الصحية.
مايكل  قال  جانبه،  من 
الطبية  اجلمعية  رئيس  غانون، 
األسرتالية، إنه سيشعر بدهشة 
حكومة  أصرت  إذا  هائلة 
جتميد  استمرار  على  االئتالف 
حتى  العام  املمارس  خصومات 
رغم   املقبلة،  االنتخابات  موعد 
اهتزاز شعبيتها يف انتخابات 2 

يوليو.
عام  موازنة  أن   غانون  ورأى 
الثقة  2014 تسببت يف فقدان 
الرعاية  بسبب  االئتالف  يف 
رئيس  أن  معتربا  الصحية، 
الوزراء احلالي مالكومل تورنبول 
االعرتاف  يف  صادقا  كان 
السياسات  جتديد  إىل  باحلاجة 

الصحية كنتيجة لذلك.
االعرتاف  بذلك  غانون  وأدىل 
مع  األول  اجتماعه  بعد  اخلميس 
منذ  لي  سوزان  الصحة  وزيرة 
احلقيبة  تلك  تعيينها يف  إعادة 

الوزارية اإلثنني املاضي.
الطبية  اجلمعية  رئيس  ووصف 
جانون  مع  االجتماع  األسرتالية 
أنه  إىل  أشار  لكنه  باملثمر، 
تغيري  توقع  جدا  املبكر  من 
احلكومة  أن  إذ  السياسة،  يف 

اجلديدة مل جتتمع بعد.
الطبية  اجلمعية  أن  وأفاد 
األسرتالية تضغط من أجل وضع 
عن  للتخلي  جاد  زمين  جدول 

هل تصر احلكومة على استمرار 
جتميد حسومات األطباء 

العامني؟

جتميد حسومات املمارس العام، 
حدوث  األفضل  من  أنه  معتربا 

ذلك يف القريب العاجل.
أخذت  »اجلمعية  بقوله:  وزاد   
إىل  السياسات  من  جمموعة 
احلملة االنتخابية، ودعمت عناصر 

تتعلق بالسياسة العمالية«.
واستطرد: »رأينا كيف أن ملف 
الصحة كاد يودي حبياة حكومة 
االئتالف، لكننا نتطلع إىل عالقة 
هذه  خالل  احلكومة  مع  بناءة 
باالندهاش  سأشعر  الوالية، 
إىل  التجميد  ذلك  استمر  إذا 

االنتخابات املقبلة«.
واعترب غانون أن سياسة جتميد 
العام، ذلك  حسومات املمارس 
احلكومة  تتحمله  الذي  الدعم 
املرضى،  أجل  من  الفيدرالية 

أضر االئتالف بشدة.
وكان التجميد قد مت تقدميه أوال 
عرب حزب العمال عام 2013 ملدة 
9 شهور، قبل أن يقوم االئتالف 
موازنيت  يف  الزمين  نطاقه  مبد 
استمراره  معلنا  و2016،   2014

حتى عام 2020.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

مايكل جانون

التعامل  للصحفيني  ميكن  كيف 
السياسية  هانسون  بولني  مع 
وزعيمة  جديد  من  عادت  اليت 
واليت  واحدة«  »أمة  حزب 
ثقافة  يف  بارزة  عالمة  أصبحت 
االستقطاب  على  تعتمد  إعالمية 

املتزايد؟
كريس  الصحفي  طرحه  سؤال 
بصحيفة  مقال  يف  ميتشيل  

األسرتاليان.
وأضاف: »السياسية ذات الشعر 
األمحر يتم السخرية منها بشكل 
غري معقول على »إيه بي سي«، 
مستحقة  غري  بإشادة  وحتظى 

على سكاي نيوز«.
وتابع: »أعرف هانسون منذ 20 
حمرر صحفي  أول  وكنت  عاما، 
يلتقي معها ويتناول منعها وجبة 
 1996 مارس  يف  انتخابها  بعد 
مع زميلي توني كوتش صحفي 
كورير ميل آنذاك، قبل 6 شهور 
الشهري  االفتتاحي  خطابها  من 
الذي ألقته يف سبتمرب 1996«.

بولني  عن  الكثري  علمت  لقد 
الفرتة،  تلك  خالل  هانسون 
عدم  أهمها  الكاتب،   حبسب 
فعل ما فعله توني جونز  مساء 
»سؤال  برنامج  يف  اإلثنني 

وجواب«.
الكبرية  اإلعالمية  الشخصيات 
اليت حتيط ببولني هانسون غالبا 
ما تكون ساذجة، وفقرية التعبري 
قيمهم  تدهور  على  يدل  بشكل 

األخالقية.
جيب  حقائق  أربع  يلي  وفيما 
التدقيق فيها قبل  على اإلعالم 
حول  هانسون  آراء  مع  التعامل 

اإلسالم:
املشتبه  معظم  األوىل،  احلقيقة 
األخرية،  الفرتات  يف  بهم 

وأبرز جمندي داعش يف سوريا 
ولدوا يف أسرتاليا، أمثال خالد 
ونيل  العمر،  وحممد  شروف، 
بريالي،  علي  وحممد  براكاش، 

ونعمان حيدر.
دين  هو  اإلسالم   :2 احلقيقة 
بأعمال  بهم  املشتبه  عرق،  ال 
أصول  ذوو   2001 منذ  أرهابية 
وأفغانية  ومصرية  لبنانية 
وإيرانية وإندونيسية وباكستانية 
وكمبودية، كما أن هناك العديد 
الذين  ساكسون«  »األجنلو  من 

حتولوا إىل اإلسالم.
احلقيقة 3: كافة األجهزة األمنية 
على  بوضوح  أمجعت  األسرتالية 
أن أي قرار حبظر هجرة املسلمني 
سوف يزيد من مشاعر اإلقصاء 
شباب  نفوس  فب  والتطرف 
األمور  يفاقم  مبا  اإلسالميني، 
اجملتمع  وأن  سيما  ال  سوءا، 
يناهز  أسرتاليا  يف  اإلسالمي 

نصف مليون شخص.
أن  للسخرية  املثري  األمر  لكن 
سي«  بي  »إيه  شبكة  تكون 
األسرتالية هي من تقود احلملة 
نفس  أنها  رغم  هانسون،  ضد 
منذ  اعتمدت  اليت  الشبكة 
شراء  على   2001 سبتمرب   11
 Four  « برنامج  من  لقطات 
اإلذاعة  هيئة  من   »Corners
الربيطانية بي بي سي من أجل 
تغطية تطرف الشباب اإلسالمي 

يف الغرب.
أوردت  األسرتاليان  صحيفة 
تغطية مكثفة عن تزايد التطرف 
يف الشوارع واملساجد عام 2002 
لكن  كال من فريفاكس و«إي 
بي سي« جتاهلوا تلك التغطية، 

بل اتهموها باإلسالموفوبيا.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

كيف يتعامل اإلعالم مع 
بولني هانسون؟

هانسون: لن أكشف عن أمساء أعضاء مسلمني يف حزبي خوفا 
على حياتهم 

زعيمة  هانسون  بولني  قالت 
لن  إنها  واحدة«  »أمة  حزب 
تكشف أمساء األعضاء املسلمني 
تعريض  خشية  حزبها  داخل 

حياتهم للخطر.

السيناتورة  املنتخبة، اليت ترغب 
إىل  املسلمني  هجرة  وقف  يف 
بشأن  حتقيق  وفتح  أسرتاليا، 
تصرحيات  يف  قالت  اإلسالم 
لشبكة نيوز األسرتالية إن حتديد 
املسلمني  حزبها  أعضاء  أمساء 

قد يعرضهم إىل املوت.
أبوح  »لن  تقول:  ومضت 
بأمسائهم، بسبب املخاوف على 
ينطبق  األمر  وكذلك  سالمتهم، 
التقيت  الذين  املسلمني  على 

بهم أثناء محليت االنتخابية«.

املثرية  السياسية  وأردفت 
للجدل: »الشخص الذي يتحدث 
ضد اإلسالم يف أسرتاليا يعرض 
حياته إىل اخلطر، ويقلق عائلته، 
ويكون كل أصدقائه قلقا على 

سالمته«.

النامجة  »التداعيات  وواصلت: 
ضد  بتصرحيات  اإلدالء  من 
األسبوع  واضحة  كانت  اإلسالم 
اعرتاف  اعقاب  يف  املاضي، 
اليت  اهلواء  على  كروجر  سونيا 
أن  أود  »شخصيا  فيه:  ذكرت 
أرى نهاية هلجرة املسلمني إىل 

أسرتاليا«.

واستطردت: »إنهم لن يتحدثوا 
ضد اإلسالم ألنهم خائفون مثل 
سونيا كروجر اليت كانت واضحة 
لكنها  التعبري عن مشاعرها  يف 

اعتذرت يف اليوم التالي«.

ونوهت هانسون إىل أن مسلمي 
أسرتاليا الذين التقت بهم أثناء 
عن  هلا  عربوا  االنتخابية  محلتها 
خماوفهم من اخلطر الذي يواجه 
الشباب  تطرف  من  البلد  هذا 
ارتكاب  على  يقدمون  قد  الذي 

ممارسات إرهابية«.

وواصلت بقوهلا: »املفيت ليس 
والتحدث  باخلروج  له  مسموحا 

أنفسهم  إنهم  عقيدته،  عن 
خائفون«.

أكدت  واحدة«  »أمة  زعيمة 
مناقشة  يف  ستستمر  أنها 
الربملان  أمام  اإلسالم  خماطر 
جمللس  النهائي  التشكيل  قبل 

الشيوخ يف 30 أغسطس.
بي  »إيه  أن  هانسون   ورأت 
خالل  كمينا  هلا  نصبت  سي« 
برنامج »سؤال وجواب« اإلثنني 
نفسها  وجدت  حينما  املاضي، 
من  الوحيدة بني جلنة  احملافظة 

املعلقني اليساريني.

لقد  »بالطبع  بقوهلا:  وزادت 
طلب  لقد  كمينا،  لي  نصبوا 
مين يف البداية احلضور للربنامج 
ودورنا  الربملان،  عن  للحديث 

املنتظر داخله«.

والكالم  ذلك،  من  وبدال 
يف  نفسها  وجدت  هلانسون، 
اإلسالم  عن  ساخنة  مناقشة 
سام  العمالي  السيناتور  مع 
احلضر  وسيناتورة  داستياري، 

من  ومجهور  ووترز،  الريسا 
املسلمني، وتلقت دعوة لتناول 

العشاء مع عائلة مسلمة.

على  القبض  السلطات  وألقت 
»إيه  مقر  خارج  أشخاص  ستة 
ضد  حيتجون  كانوا  سي«  بي 

هانسون.

األسرتالية   السياسية  وزعمت 
الربنامج حظي  أن  ظهورها يف 
حبسب  التأييد،  من  بطوفان 

قوهلا.
وعربت هانسون عن اهتمامها من 
الدعم الذي أظهرته السيناتورة 
املناهضة  آلرائها  الميب  جاكي 
أن  إىل  نوهت  لكنها  لإلسالم، 
لن  هينش  ديرين  السيناتور 

يدعمها.

»إنه  قائلة:  ذلك  وفسرت 
وعنصرية،  كمتعصبة  لي  ينظر 
من  يدعمين  من  ألرى  سأنتظر 

أعضاء جملس الشيوخ«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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انتقد رضا ألفي رئيس »مجعية 
السيناتورة  اهلندي«  اهلالل 
األسرتالية املثرية للجدل بولني 
اليت  هانسون بسبب سياساتها 

تستهدف مسلمي أسرتاليا.
يذكر أن مجعية اهلالل اهلندي مت 
تشكيلها حديثا وتستهدف تكامل 
املسلمني  اهلنود  املهاجرين 

داخل اجملتمع األسرتالي.
»أمة  حزب  مؤسسة  هانسون، 
حظر  بفرض  طالبت  واحدة« 
على هجرة املسلمني ألسرتاليا،  
حول  ملكية  جلنة  وتشكيل 
اإلسالم، وحظر استخدام شهادة 
»حالل« على املنتجات الغذائية.

على  ينبغي  ال  ألفي:  وقال 
السياسي أن يتحدث يف الدين، 
األمور  يف  يتحدث  أن  جيب  بل 
بعضهم  الناس  بني  تؤلف  اليت 
خلخلة  على  يعمل  وال  البعض، 

التجانس«.
إىل  سافرت  »عندما  وأردف 
يكن  عاما، مل   30 منذ  أسرتاليا 
مؤخرا  لكن  عنصرية،  هناك 

تغريت األمور«.
واحدة  »أمة  قائال:  وواصل 
عبارة عظيمة، لكين ال أعتقد أن 

هانسون تريد أمة واحدة«.
املذيعة  بتعليقات  يتعلق  وفيما 
ضد  كروجر  سونيا  األسرتالية 
أسرتاليا،  إىل  املسلمني  هجرة 
األشخاص  هؤالء  إن  ألفي  قال 
إىل  التحدث  عليهم  ينبغي 

املسلمني لتثقيفهم.
التحدث  »أحب  يقول:  ومضى 
وااللتقاء  هانسون،  بولني  مع 
معها،  ألحتدث  كروغر  بسونيا 
وأسرتاليا  جدا،  منفتحون  حنن 
وصرحية  للجميع،  مفتوحة  دولة 

مع اجلميع«.
يكون  أن  »جيب  قائال:  وأردف 
كانت  إذا  مفتوح،  حوار  هناك 
اجملتمعات  من  قلقة  فعال 

العرقية اليت تأتي إىل أسرتاليا، 
جيب أن جتلس وتثقفهم بشأن 
هذا البلد، ال أن تقول إنهم غري 

مرحب بهم«.
تنامي  مع  للتعامل  حماولة  ويف 
أسست  اإلسالموفوبيا،  ظاهرة 
للمسلمني  منصة  اجلمعية 
اهلنود لالتصال مع باقي أفراد 

اجملتمع.
وعالوة على ذلك، تعمل اجلمعية 
على الرتويج لصورة إجيابية عن 

املسلمني اهلنود.
األول  حدثها  اجلمعية  وعقدت 
مساء السبت املاضي يف جنوب 
اتصال  والذي شهد  غرافنفيل، 
أسرتاليا   يف  هنود  مسلمني 
ديانات  من  هنود  مهاجرين  مع 

أخرى.
د.  حضور  احلدث  وشهد 
مؤسسة  ناكادار،  إس.  إيه 
للمسلمني  األمريكية  الفيدرالية 

ذوي األصول اهلندية.
اهلالل  مجعية  أنشطة  ومن 
اهلندي العمل مع سكان أسرتاليا 
األصليني لتأسيس ورش فنية 

لدمج الثقافتني معا.
»اهلنود  بقوله:  ذلك  وفسر 
كثريا  يساهمون  املسلمون 
وتكنولوجيا  الطب  جمال  يف 
املعلومات وجماالت أخرى، لكنهم 
ال يندجمون حقا بشكل جيد داخل 

اجملتمع األسرتالي«.
تنامي  أن  ألفي  رضا  ورأى 
 11 أحداث  بعد  اإلسالموفوبيا 
أال  املهم  من  جيعل  سبتمرب 
يذهب املسلمون ناحية التطرف، 
إىل  التحول  عليهم  ينبغي  لكن 

اجلانب األسرتالي.
وتوجد حوالي 5000 عائلة مسلمة 
أسرتاليا،  يف  هندي  أصل  من 
منطقة  يف  عائلة   800 بينها 

باراماتا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيس مجعية اهلالل اهلندي هلانسون:

 ال تتـحدثي فـي الـدين 

مناظرة  يف  وجودها  إطار  يف 
بشبكة »إيه بي سي« األسرتالية، 
تلقت بولني هانسون دعوة على 
العشاء من عائلة مسلمة، وكذلك 
كانت   ما  إذا  تساؤالت  أثريت 
مشاعر اإلسالموفوبيا اليت تسيطر 
على السيناتورة األسرتالية نابعة 

من اجلهل أم الكراهية.
اإلثنني  وجواب«  »سؤال  وبدأ  
بعد انتهاء مظاهرة  شنها عشرات 
احملتجون ضد سياسات هانسون 
من  العديد  تواجد  إىل  باإلضافة 
اضطر  ما   هلا،  دعما  أنصارها 
ستة  على  القبض  إىل  الشرطة 

أشخاص على األقل.
السيناتور  الربنامج  يف  وشارك 

املسلم سام داستياري.
تدعى   مسلمة  مشاركة  واتهمت 
السيناتورة  راشال  كيندي 
هانسون زعيمة حزب »أمة واحدة« 
بالعمل على خلق أمة منقسمة، عرب 
بتشكيل  للجدل  املثري  اقرتاحها 
كان  ما  إذا  لتحديد  ملكية  جلنة 

اإلسالم دينا أم أيديولوجية.
أن  »أعتقد  راشيل:  وأضافت 
خيربون  دائما  أسرتاليا  مسلمي 
من  وخيربون  مثلك  أشخاصا 
ال  اإلرهاب  هذا  أن  يناصرونك 
ذلك  لكن  باإلسالم،  له  عالقة 
جيد منكم آذان صماء، أعتقد أن 
وما  انتقائية،  مسع  حاسة  لديك 
ختلقينه بالفعل ليست أمة واحدة 

بل منقسمة«.
اجملتمع  أن  هانسون  وأجابت 
من  بالقلق  يشعر  األسرتالي 
اإلرهاب، وزادت بقوهلا: »الناس 
خوف  حالة  يف  أسرتاليا  يف 
يف  السري  يستطيعون  ال  ألنهم 
اإلرهاب  إنهم خيشون  الشوارع، 
ملاذا؟  العامل.  حول  الذي حيدث 
بسبب اإلسالم، بسبب تطرفكم، 
التطرف عملية حتدث بالفعل يف 

أسرتاليا«.
اإلسالم؟   هو  »ما  واستطردت: 
هذا  على  جوابا  جند  أن  ينبغي 
سالم  يف  نعيش  أن  أجل  من 

وانسجام«.
أما السؤال الذي قوبل بالتصفيق، 
فوجهه السيناتور سام داستياري 
الذي قال إن هانسون تستخدم 
»سياسة اخلوف« من أجل حتقيق 

»طموحها السياسي«.
وأردف: »أنت يف عامل السياسة 
بشكل  وتعرفني  عاما،   20 منذ 
اليت  واللغة  تفعلينه  ما  حمدد 
عاما،   20 منذ  تسخدميها.  
أسرتاليا  سكان  تلومني  كنت 
اجتهِت  ذلك  بعد  ثم  األصليني، 
أنهم  بدعوى  األسيويني  إىل 
يغرقون أسرتاليا، واآلن تتنقدين 
اإلسالمي،  واجملتمع  املسلمني 
قطاعات  انتقاء  سياسة  إنها 
اآلخر،  تلو  قطاعا  جمتمعنا،  من 

املعقدة،  املشكالت  وتبسيط 
وإلقاء اللوم على مجاعة وحتميلها 
اخلوف  سياسة  إنها  املسؤولية، 
هانسون  يا  وأنت  واالنقسام، 

بارعة جدا يف تنفيذها«.
ووجه إليها أحد احلاضرين تساؤال 
يف  تتجلى  اليت  السذاجة  حول 
ردود السياسيني حول املهاجرين 

املسلمني.
على  عرض  الذي  داستياري، 
عبوة  سابق  وقت  يف  هانسون 
أخذ  عليها شهادة حالل،  غذائية 
من  هرب  وكيف  قصته  حيكي 
إيران مع والديه وقتما كان طفال 
عمره،   من  اخلامسة  يف  صغريا 

وكيف جاءوا إىلٍ أسرتاليا.
إذا  هانسون  إىل  بسؤال  وتوجه 
دخول  حظر  يف  ترغب  كانت  ما 
متذكرا  اخلامسة  عمر  يف  أطفال 
يف  أسرتاليا  دخل  عندما  نفسه 

مرحلة الطفولة.
أنت  »هل  هانسون:  وسألته 
مستخدما  أقسمت  هل  مسلم؟ 
ولدت  »لقد  فأجابها:  القرآن؟ 
وقاطعته  إسالمية..«،  دولة  يف 
هانسون: »إذن أنت مسلم، هل 
فأجاب  اإلسالم؟  شعائر  متارس 
داستياري: »أعتقد أنك حتاولني 

أن حتولي امرا جادا إىل نكتة«.
»أنا  قائلة:  لكن هانسون علقت 
أنك  أعرف  أكن  مل  مندهشة، 

مسلم«.
احلضر  سيناتورة  علقتت  وهنا 
ألنه  »هل  قائلة:  ووترز  الريسا 

ال ميتلك ثالثة رؤوس؟«
مثري  أمر  أنه  هانسون  وأردفت 
للسخرية أن يتتم مقارنة الوضع 
العاملي   بالوضع  عاما   28 منذ 

اآلن.
املسلمني  من  احلاضرين  أحد 
إن جنله  قال  العمر  خالد  ويدعى 
معنى  حول  بسؤال  إليه  توجه 

اإلسالموفوبيا.
وتابع أنه لكي يشرح لنجله معنى 
تصرحيات  يشاهد  جعله  الكلمة، 
هانسون اليت وصفها العمر أنها 
أو  اخلوف  أو  الكراهية  نتاج  إما 

اجلهل.
عطية،  حممد  يدعى  آخر  مسلم 
دعا  نفسيا،  طبيبا  ويعمل 
عائلته  مع  العشاء  إىل  هاسنون 

ملناقشة خماوفها عن اإلسالم.
وواصل قائال: »أؤمن أن األسلوب 
واالحرتام  الفهم  لزيادة  األفضل 
املتبادل هو التفاعل«، وأضاف: 
»هل أنت مستعدة لقبول عرضي 
العشاء  أو  الغذاء  على  بدعوتك 

معي ومع عائليت املسلمة«.
أن  »ميكننا  هانسون:  وعلقت 
ما  لنرى  مبكتيب  اتصل  نتحدث، 

حيدث«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عائلة مسلمة تدعو هانسون اىل العشاء 

رضا ألفي رئيس جمعية الهالل الهندي

سونيا كروغر

السيناتورة بولني هانسون

لوقف  طريقها  يف  أسرتاليا  هل 
هجرة املسلمني إليها؟ هل املقابلة 
الوزراء  رئيس  بني  مجعت  اليت 
والسياسية  ترينبول  مالكومل 
هانسون  بولني  للجدل  املثرية 

تدفع يف ذلك االجتاه؟ 
ترينبول  مع  هانسون  والتقت 
منذ  تتوقف  ومل  اإلثنني،  مساء 
برئيس  اإلشادة  ذلك احلني على 
السابقة  انتقاداتها  رغم  الوزراء 

لسياساته.
ترينبول  أن  هانسون  وزعمت 
لوجهة  االهتمام  الكثري من  أعطى 
إىل  املسلمني  هجرة  نظرها حبظر 
أسرتاليا، وادعت أن تلك القضية 
مع  اللقاء  وقت  معظم  شغلت 

رئيس احلكومة الفيدرالي.
تريبول  أن  هانسون  وأضافت 
يف  رغبته  عن  واضح  بشكل  عرب 
واحدة«  »أمة  حزبها  مساعدة 

ومؤيديها.
الثالثاء، قالت هانسون إن تريبول 
مهتم متاما بوجهة نظرها، وأردفت: 
ُيسمع،  كالمي  أن  اآلن  »أشعر 
يتم  كسيناتورة  معارضيت  وأن 
احرتامها، وهذا كل ما أريده، أن 
أكون صوتا لكم. أشعر أن رئيس 

الوزراء  مستعد لسماعي«.
إذا كانت ما تقوله هانسون حدث 

تعرف  أن  إذن  ينبغي  بالفعل، 
ال  سياساتها،  عن  األمور  بعض 
باملسلمني  تتعلق  اليت  تلك  سيما 

يفٍ أسرتاليا.
ارتداء  حظر  يف  هانسون  ترغب 
الربقع يف األماكن العامة، ووقف 
هجرة  ووقف  جديدة،  مساجد  بناء 
كامريات  وتركيب  املسلمني، 
ومعارضة  املساجد،  يف  مراقبة 
استخدام شهادة  وحظر  الشريعة، 

»حالل«.
وعالوة على ذلك، ترغب السياسية 
األسرتالية يف تشكيل جلنة حتقيق 

ملكية حول اإلسالم.
املادة  تغيري  يف  هانسون  وتأمل 
116 من الدستور اليت حتظر وضع 
الدين  ممارسة  مينع  تشريع  أي 

بشكل حر.
إجراء  هانسون  تريد  باختصار، 
األسرتالي  النظام  على  تغيريات 

اجلوهري.
املسلمني  هجرة  وقف  مت  إذا 
أسرتاليا،  مثل  علمانية  دولة  يف 

ستتغري اهلوية الكلية هلذا البلد.
دعونا نرى إذا ما كان ترينبول قد 
استمع إىل هانسون بدافع االحرتام 
بالفعل  خيطط  أنه  أم  فحسب، 

لدراسة سياساتها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

هل توقف اسرتاليا  هجرة املسلمني اليها

األسرتالي  الوزراء  رئيس  اعلن 
املؤسسات  إن  تورنبول  مالكومل 
األمنية تعيد النظر حاليا يف سبل 
الكبرية  العامة  التجمعات  محاية 
يف أعقاب هجوم نيس اإلرهابي 
يف فرنسا الذي استهدف حشدا 
حيتفلون  كانوا  الفرنسيني  من 

بعيد قومي.
موريارتي  غريغ  تكليف  ومت 
منسق مكافحة اإلرهاب باحلكومة 
الدروس  باستخالص  األسرتالية 
حادث  من  املستفادة  األمنية 
مقتل  يف  تسبب  الذي  نيس 
أكثر من 80 شخصا يف فرنسا، 
بإعداد  تكليفه  جرى  وكذلك 
تسمى  ما  ملنع   إسرتاتيجيات 
يف  الوحيد«  »الذئب  هجمات  بـ 
أشخاص  ينفذها  اليت  أسرتاليا، 
ال تربطهم عالقة مباشرة بداعش، 

لكنهم يعتنقون فكر التنظيم.
تورنبول قال يف تصرحيات لراديو 
يف  األمنية  الرتتيبات  إن   3AW
سيتم  الكبرية  العامة  األحداث 

إعادة النظر فيها.
جيب  »بالتأكيد  يقول:  ومضى 
النظر يف أسلوب تصميم  إعادة 
ومحاية األماكن اليت يتجمع فيها 

عدد كبري من األسرتاليني«.
وأردف: »لدينا بالتأكيد إجراءات 
هجوم  مثال  لكن  قائمة،  أمنية 
حاالت  يف  نفكر  جيعلنا  نيس 

تكون  اليت  الكبرية  التجمعات 
فيها جمال حلركة السيارات، لذا 
ينبغي أن نفكر يف الوصول حلل 
مينع أي سيارة من اقتحام حشد 
شاحنة  غرار  على  الناس،  من 

نيس«.
ميكن  الكثري  »مثة  واستطرد: 
مكان  بتصميم  يتعلق  فعله 

التجمعات«.
املضي  بضرورة  تورنبول  ودعا 
طبيعي  بشكل  حياتهم  يف  قدما 
حدوث  احتماالت  من  بالرغم 

هجمات إرهابية يف أسرتاليا.
األجهزة  الوزراء  رئيس  ووصف 
بأنها  أسرتاليا  يف  األمنية 
أنهم  العامل، مؤكدا  األفضل يف 
يهتمون بشكل وطيد بكافة هذه 

القضايا.
التحذيرات  أسرتاليا  وتضع 
»حمتمل«  مستوى  عند  اإلرهابية 

منذ أواخر 2014.
حاليا  نشهده  »الذي  وتابع: 
وتبنيهم  أشخاص  تطرف  هو 
أيديولوجية إسالمية قاتلة بشكل 
أشخاص  يوجد  للغاية،  سريع 
ليسوا على رادار اإلرهاب، لكن 
يعتنقون  نفسية  أمراض  نتيجة 
ثم  القاتلة،  األيديولوجية  تلك 
سريع  بشكل  هجمات  ينفذون 

للغاية«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تورنبول: سنغري أسلوب محاية 
التجمعات الكبرية



Page 11صفحة 11     

Australian Newsاسرتاليات

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 concerشed thereby being able to deliver 
your projects on time and on budget. 
PLEASE CALL 
SAM 0406551555 Or Michael 0413561164

AA CONCRETE & FORMWORK

هدد حشد غوغائي غاضب بتدمري 
»سيسنوك«  بلدية  جملس  مقر 
يتم  أن  ينتظر  مسجد  وحرق 

بناؤه.
اجتماع  أثناء  احلشد  وتظاهر 
مساء  سيسنوك  بلدية  جمللس 
اقرتاح  على  احتجاجا  األربعاء، 
»بوكانان«  يف  مسجد  ببناء 
مبنطقة  »ميتالند«  من  بالقرب 
ساوث  نيو  بوالية  »هانرت« 

ويلز.
بنسبة  اجمللس  موافقة  وتسبب 
6 إىل 4 على طلب بناء املسجد 
مواقع  على  الغضب  إثارة  يف 
التواصل االجتماعي، يف أعقاب 
احملتجون  وشارك  القرار، 
الرافضون لبناء املسجد رسائل 

الكراهية.
على  حسابه  عرب  وكتب شخص 
أحد مواقع التواصل االجتماعي: 
يف  البلدية  جملس  أن  »يبدو 

حاجة إىل قنبلة«.
وقال آخر: »أمتنى أن يتم إحراق 
حتى  بناؤه  اكتمل  إذا  املسجد 
أن  أعتقد  األرض،  مع  يتساوى 
األمر ال حيتاج سوى علبة كربيت 

ولرت أو إثنني من البنزين«.

أسرتاليون يهددون حبرق 
مسجد

Saturday 30 July 2016  2016 تــموز   30 السبت 

وكتب مستخدم ثالث: »احلريق 
فيما  جيدة«،  شعلة  سيسبب 
ذكر آخر أنه سيوزع احللوى إذا 

مت إحراق املسجد.
الفيسبوك  على  ومجعت صفحة 
لبناء املسجد 10 آالف  مناهضة 

إعجاب.
بينسنت  بوب  قال  جانبه،  من 
يف  سيسنوك  بلدية  رئيس 
تصرحيات أدىل بها لفريفاكس 
ميديا إن اجمللس درس الطلبات 
العامة ببناء املسجد اجلديد قبل 

التصويت.
اإلسالمية  اجلمعية  وقالت 
بنيوكاسل إنه ال توجد أي مساجد 

للمسلمني يف هانرت فالي.
بناء  سيتم  للوثائق،  ووفقا 

املسجد على طريق بوكانان.
ونوه  االقرتاح إىل أن القليل من 
املسجد،  سيستخدمون  الناس 
مبكربات  اآلذان  رفع  عدم  مع 

صوت معظم أيام األسبوع.
املسجد  يشهد  أن  يتوقع  لكن 
حوالي  تواجد  اجلمعة  صالة  يف 
200 مسلم بداية من الساعة 12 

ظهرا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جانب من املظاهرة املناهضة القرتاح بناء مسجد 

زعيمة  هانسون  بولني  طالبت 
بإلغاء  واحدة«  »أمة  حزب 
أسرتاليا،  يف  األسرة«  »حمكمة 

واستبداهلا مبحكمة شعبية.
براينت  ديانا  القاضية   لكن 
حذرت  األسرة  حمكمة  رئيسة 
من تلك البساطة يف االقرتاحات 
نظام  ظل  يف  اإلصالحية، 

مضطرب.
وأشارت القاضية إىل أن أغلب 
حمكمة  أمام  املنظورة  احلاالت 
وترتبط  بالتعقيد  تتسم  األسرة 
بالعنف األسري واخللل العقلي، 

وحترشات جوهرية.
ودعا حزب أمة واحدة إىل اختيار 
اجملتمع  من  »حمرتمني«  أعضاء 
اجتماعية  ومجاعات  احمللي، 
احملكمة  يف  للمشاركة  وصحية 

الشعبية املقرتحة.
براينت  ديانا  القاضية  لكن 
ذكرت يف تصرحيات لـ »إيه بي 
سي راديو ناشيونال« اخلميس 
اليت  األساسية  القضية  أن 
تعاني منها حمكمة األسرة تتمثل 
الفيدرالي  التمويل  نقص  يف 
من  للحد  جدد،  قضاة  لتوظيف 

التباطؤ يف زمن التقاضي.
منذ  مستمر  التمويل  يف  العجز 
بات  العامني، يف وضع  حوالي 

»غري مقبول« حبسب بريانت.
فكرة  أن  القاضية  ورأت 
هانسون حول حمكمة شعبية حلل 

هانسون تطالب بإلغاء حمكمة 
األسرة

تقابلها  قد  األسرية  املنازعات 
الدستورية،  العقبات  بعض 
»أنا يف  بقوهلا:  ذلك  وفسرت 
لألشخاص  أميل  األمر  حقيقة 
على  هذا  يضعون  الذين 
أجنداتهم السياسية، لكننا جيب 
احللول  من  حذرين  نكون  أن 

املبسطة ملشاكل معقدة«.
حمكمة األسرة الربيطانية يشرف 
إىل  باإلضافة  قضاة،  عليها 
مثل  ليست قضائية  شخصيات 

خرباء نفس األطفال.
يذكر أن حزب »أمة واحدة« هو 
الصوت الوحيد الذي دعا إلحداث 

تغيريات يف حمكمة األسرة.
الربوفيسور  قال  جانبه،  من 
النظام  إن  باركينسون  باتريك 
القانوني حملكمة األسرة »معطل 
العائالت  تظل  حث  تقريبا« 
معارك  يف  طويلة  لسنوات 

قضائية ممتدة.
لتلك  حللول  »حنتاج  وأردف: 
رفض  ينبغي  وال  املشكلة، 
االقرتاح جملرد أن مصدره حزب 

»أمة واحدة«.
واستدرك:« إلغاء حمكمة األسرة 
وجود  لكن  دستوريا،  مستحيل 
حمكمة بديلة تتعامل بسرعة مع 
سبيل  على  املمتلكات  مسائل 
حال  يكون  أن  ميكن  املثال 

معقوال«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كشفت إحصائيات أن السياسية 
األسرتالية املثرية للجدل بولني 
»أمة  حزب  زعيمة   هانسون  
أصوات  أكرب  حققت  واحدة« 
بسيدني من خالل دائرة ليندسي 
اليت تقع غرب عاصمة والية نيو 

ساوث ويلز.
وتظهر األرقام األخرية الصادرة 
األسرتالية  االنتخابات  جلنة  عن 
صوتوا  ليندسي  سكان  أن 
بشكل  واحدة  أمة  حزب  لصاحل 
يف  أخرى  منطقة  أي  يتجاوز 

سيدني.
باتت  االنتخابية  ليندسي  دائرة 
مبثابة ساحة حرب تتعلق باإلرهاب 
واهلجرة والالجئني منذ عام 2007 
ليربالية  نائبة  زوج  عندما ضبط 
زائفة خالل  مواد عنصرية  يوزع 
الفيدرالية،  االنتخابية  احلملة 
مفربكة  شكر  رسالة  وتضمنت 
أسرتاليا  »فيدرالية  لـ  منسوبة 
العمال  حزب  تشكر  اإلسالمية« 
املرتبطني  اإلرهابيني  لدعم 

بتفجريات بالي عام 2002.
دائرة  ناخيب  من   5599 وصوت 
»أمة  حزب  لصاحل  ليندسي 
 2016 انتخابات  يف  واحدة« 

بنسبة تتجاوز قليال %5.
 لكن هانسون متكنت من حصد 
بغرب  أخرى  دوائر  يف  أصوات 
مثل  سيدني  شرق  وجنوب 
»ماكارثور« )5130 صوتا، 4.9 
»شيفلي«)3985 صوتا  و   ،)%
بنسبة 3.8 %(، و هيوز )3204 
صوتا بنسبة 3.1 %(، وويريوا ) 

3086 صوتا، بنسبة 2.8 %(.
بيد أن دائرتي سيدني وونتورث 
منحتا األصوات األقل حلزب »أمة 
نسبة  تتجاوز  مل  إذ  واحدة«، 

التأييد نصف باملائة.
حزب  حقق  إمجالي،  وبشكل 
سيدني  دوائر  يف  واحدة  أمة 
مجيعها نسبة 2.5 % من إمجالي 

التصويت.
أن  املفاجأة  قبيل  من  وليس 
مؤيدي  من  األكرب  النسبة  تكون 
هانسون ينتمون لدوائر املقاعد 

تعرف على أكثر املناطق تصويتا 
لبولني هانسون يف سيدني 

الريفية.
حققته  الذي  األكرب  الدعم 
دائرة  يف  كان  هانسون 
بنسبة  صوتا   9636 باترسون) 
 8881 باركس)   ثم   ،)%  8.3
صوتا بنسبة 8.3 %( ثم هانرت 
) 8714 صوتا بنسبة 7.7 %(.

السكان احملليون مشال نيوكاسل 
دهشوا من التواجد القوي حلزب 

»أمة واحدة«.
أحد سكان » نيلسون باي« علق 
قضت  هانسون  إن  قائال  قائال 
على  ترتدد  طويلة  سنوات 

املدينة.
ومضى يقول: »هانسون لديها 
»سولت  يف  هنا  يعيش  شقيق 
وطيدة   عالقتها  ان  كما  آش«، 
مع وكيل عقاري باملدينة، العديد 

من الناس هنا حيبونها«.
ويف دائرة هانرت، تسبب اقرتاح 
للمسلمني  ومدفن  مسجد  ببناء 
كوري  من  بالقرب  بوكانان  يف 
كوري يف إشعال االنقسام خالل 
احتجاجات  مع  املاضية،  السنة 
عديدة تقيمها حركة »استعيدوا 

أسرتاليا«.
وافق  عندما  املاضي،  األربعاء 
على  »كيسنوك«  بلدية  جملس 
اندلعت  املسجد،  إقامة  مشروع 
املتظاهرون  ورفع  االحتجاجات، 
املسجد  يربطون  شعارات 

باإلرهاب.
االنتخابات  جلنة  وأظهرت 
األسرتالية حصول هانسون على 
حوالي 4.1 % من أصوات ناخيب 
االنتخابات  نيو ساوث ويلز يف 
الشيوخ  مبجلس  املرتبطة 
سبيلها  يف  وأنها  الفيدرالي، 
أن استكمال  للفوز مبقعد، رغم 
بشكل  لألصوات  النهائي  العد 
الشهر  قبل  ينتهي  لن  كلي 

املقبل.
دخول  حلظر  هانسون  وتدعو 
باإلضافة  أسرتاليا،  املسلمني 
ملكية  حتقيق  جلنة  تشكيل  إىل 

حول اإلسالم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيسة محكمة األسرة ديانا براينت 

هل سنك ما دون الـ 45 عاما؟ .. اقرتاح بقطع عنك بدل البطالة 
أجل  من  دراماتيكي  اقرتاح  يف 
تعويض التنازالت الكبرية اليت 
عمل  لتشجيع  احلكومة  عرضتها 
حرمان  يتم  قد  األسرتاليني، 
 45 البطالة حتت  بدل  مستحقي 
اإلعانة  هذه  استقبال  من  عاما 

جمددا.
فإن  املقرتحة،  للخطة  ووفقا 
هؤالء الذين يتلقوا بدل البطالة 
تسميته  على  اصطلح  الذي 
يسمح  سوف  جديدة«  »بداية 
هلم فقط بفرتة 6 شهور للعثور 
اإلعانة،  قطع  قبل  وظيفة  على 

إذا كانوا أقل من 45 عاما.
جورج  هو  االقرتاح  صاحب 
الربملان  عضو  كريستنسن 
كوينزالند،  لوالية  املنتمي 
إصالحات  بقوة  يؤيد  والذي 
لتشجيع  الفيدرالية  احلكومة 
العمل، واليت  األسرتاليني على 

تتكلف 6 مليارات دوالر.
عضو  يقدم  أن  املتوقع  ومن 
الغرفة  إىل  اخلطوة  الربملان 

 the»الوطنيني« حلزب  احلزبية 
Nationals party، باإلضافة إىل 
بورتر  كريستيان  مع  مناقشته 

وزير اخلدمات االجتماعية.
اقرتاحه  كريستنسن  وفسر 
إذا عرفوا أن بدل  قائال: »رمبا 
البطالة سينتهي خالل 6 شهور 
العمل  سوق  إىل  سيذهبون 

للحصول على وظيفة«.
اإلقليمية  املناطق  أن  يذكر 
من  تعاني  كوينزالند  بوالية 

معدل بطالة مرتفع.
صحيفة  الربملان  عضو  وأخرب 
التكلفة  أن   ميل  صنداي 
جعلته  البطالة  إلعانة  الباهظة 

يشعر باالنزعاج.
من  شكوى  وجود  إىل  وأشار 
احلكومة  فرض  من  املزارعني 
»ضريبة  تسمى  ما  الفيدرالية 
-2015 موازنة  يف  الرحالة« 

2016، حمذرا من عواقب مدمرة 
على أنشطة املزارعني.

حال  »لسان  يقول:  ومضى 
تلك  إن  يقول  املزارعني 
جند  لن  ألننا  ستقتلنا  الضريبة 

أي عمالة«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

النائب جورج كريستنسن
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

الدليل التجاري
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هناك إقرار شبه تام من قبل املطورين العقاريني: »لوال تدخالت 
مصرف لبنان ودعمه األسعار والقروض السكنية وأرباح الشركات 
العقارية واملصارف، لكان االنهيار وشيكًا«. هذا اإلقرار يدحض 
الوحدات  أسعار  اخنفاض  عدم  لتربير  املسوقة  التقليدية  احلجج 
وبالتالي  مرتفعة،  األسعار  بقاء  أن  بوضوح على  يدّل  إذ  املبنية، 

األرباح، حصل بقرار ومل يكن تعبريًا عن طريقة عمل »السوق«

تقول األسطورة »يف لبنان ال ترتاجع أسعار العقارات أبدًا«، لذلك 
»يعّد هذا العقار املالذ اآلمن لالستثمار دائمًا«. منذ عام 2010، 
يعاني سوق العقارات من »أزمة« ركود. تأتي هذه »األزمة« مباشرة 
بعد فورة استمرت منذ عام 2008 حتى 2010 وأّدت اىل خلل يف 

العرض والطلب.

لـوال مصـرف لـبنان لـهلك الـعقار
إيفا الشويف

تشّكل القروض لسوق العقارات التجارية نحو 23% من مجمل القروض )مروان طحطح(

ست سنوات مرت على بداية »األزمة« 
مناقضًة  األسعار،  ترتاجع  ومل 
االقتصادية  القوانني  أبسط  بذلك 
أكثر  العرض  يكون  عندما  األساسية: 
تنخفض  أن  من  بد  ال  الطلب  من 
األسعار. إاّل أّن املعادلة املوجودة يف 

يصرّ املطورون على 
أّن األسعار إن لم 

ترتفع فإنها حتمًا لن 
تنخفض

ملاذا ال ترتاجع األسعار؟

مع املطورون العقاريون على إجابة موحدة عن أسباب عدم تراجع  يجُ
البناء  كلفة  ألمرين:  يعود  السبب  إّن  جريصاتي  يقول  األسعار. 
وسعر العقار )األرض(، »فقد ارتفع سعر العقار بشكل كبري عام 
2010، ما يعطينا سعرًا ال ميكن كسره. وهناك أيضًا أرباح املطور 
وأكثرية  مضاربة،  يوجد  ال  لبنان  »يف  شهوان  ييب  العقاري«. 
ال  وبالتالي  أراٍض،  لديهم  وإما  ورثة  إّما  هم  األراضي  أصحاب 
الكبرية  العائالت  األراضي؟  ميلك  من  عقارًا.  ليشرتوا  يستدينون 
وبعض األشخاص«. لكن كشركة ملاذا ال ختفضون أسعاركم؟ »ألن 

أسعار األراضي ال ترتاجع«.
حجة ارتفاع أسعار العقارات تشكك بها مسألتان أساسيتان: أواًل، 
بني  شراكة  عن  عبارة  هي  العقارية  املشاريع  من  كبرية  نسبة 
العقارات  خمزون  إّن  وثانيًا،  العقارية.  والشركة  األرض  صاحب 
الكربى  فالشركات  هائاًل.  يعد  التسعينيات  يف  شراؤه  مت  الذي 
اشرتت عقارات يف تلك الفرتة وقبل عام 2007، أي قبل الفورة 
العقارية وقبل ارتفاع األسعار. أّما يف ما يتعلق بتكلفة البناء، فال 
بد من اإلشارة اىل مؤشر واحد كمثال الخنفاض األسعار وهو سعر 
احلديد الذي اخنفض خالل السنوات املاضية مبعدالت كبرية، كذلك 
اقل  بأسعار  تصدر  االمسنت  مصانع  ان  تبني  اذ  االمسنت،  سعر 
بكثري من السعر املعلن حمليًا، ما يعين ان بعض املطورين حيصلون 

على أسعار أدنى من األسعار املصرح عنها.
فـ«قّلة  املطورين،  معظم  لسان  عن  »الندرة«  مسألة  تغيب  ال 
متنع  لبنان«  وجبل  بريوت  يف  بالتملك  اللبناني  ورغبة  األراضي 
األسعار من اهلبوط. إال ان احلديث عن الندرة يقتصر على منطقة 
ضيقة حددها شهوان هي بريوت وجزء من جبل لبنان، وبالتالي 
هي ليست ندرة عامة على األراضي اللبنانية. لكن حّتى »الندرة«، 
إذا سّلمنا جداًل بها، ليست السبب الرئيسي يف عدم تراجع األسعار 
خالل 6 سنوات من الركود، ففي جبل لبنان عقارات شاسعة غري 
مبنية، كما ان هناك مناطق واسعة قريبة من بريوت ميكن وصلها 

بالطرقات كي تصبح حمط انظار جتار البناء وطاليب السكن.

لبنان: أرض وبنك!
هل دعم مصرف لبنان لسوق العقارات مهم؟ تأتي اإلجابات لتكشف 
الواقع الفعلي لعدم تصحيح األسعار ولتنقض مجيع احلجج املقّدمة 
ألسباب عدم تراجع األسعار. يقول رئيس جملس ادارة شركة صقر 
العقارية فادي جريصاتي: »لوال دعم مصرف لبنان ملا استطعنا ان 
نكمل. فالبنك املركزي هو الالعب األكرب يف السوق اليوم بطريقة 
لبنان  مصرف  للمصارف.  يقدمها  اليت  املدعومة  والقروض  دعمه 
يضع  أخريًا،  يقتله«!  أو  القطاع  لينعش  اآلية  يقلب  أن  بإمكانه 
رئيس جملس ادارة شركة »بالس بروبرتيز« جورج شهوان النقاط 
وبنك. ال يف صناعة  أرض  »لبنان قطاعان:  احلروف حبزم:  على 
وال سياحة باملعنى الكبري، ما حدا عندو مصلحة أي شركة عقارية 

تأفلس«.

فيه  والعقار  نادرة،  عملة  »لبنان  بأن  هلا  عالقة  ال  »األسطورة« 
عملة نادرة«، على ما صّرح حمافظ بريوت زياد شبيب يف معرض 
»دريم 2016« العقاري منذ أيام. عدم تراجع األسعار سببه واحد، 
ويعرتف به مجيع املطورين العقاريني: لوال تدخالت مصرف لبنان 
إىل  بالنسبة  فهو  نسيب،  هنا  »االنهيار«  القطاع.  »انهار«  لكان 
بالنسبة  بينما هو  أرباحهم املرتفعة،  »انهيار« يف حجم  املطورين 
إىل الناس تصحيح منطقي وطبيعي لألسعار. اخلالصة إذًا واضحة: 
مصرف لبنان ال يريد أن يصّحح األسعار، لذلك حيافظ عرب سياساته 
املالية على أسعار عقارات مرتفعة. أّما السبب فهو أّن »انهيار« 
أسعار العقارات سيضّر بشكل مباشر القطاع املصريف، إذ بلغت 
الضمانات املادية للمصارف على القروض حتى نهاية أيلول 2015 
حنو 52 مليار دوالر؛ منها 32 مليار دوالر ضمانات عقارية. يف 
حني تشّكل القروض لسوق العقارات التجارية حنو 23% من حمفظة 
القروض، أي حنو 13.7 مليار دوالر. أّما قروض اإلسكان فتشّكل 

18% من حمفظة القروض، او ما قيمته 10.7 مليارات دوالر.
يدفع  واملصارف  العقاريني  املطورين  بني  الوثيق  االرتباط  هذا 
العقارات،  اسعار  اكثر يف سياسة دعم  لالنغماس  لبنان  مصرف 
أرباح  على  احلفاظ  وبالتالي  العقارية  الشركات  »إنقاذ«  بذريعة 
الذين  العقاريون  املطورون  جيدًا  يدركه  ما  وهذا  املصارف، 
ينضرب  مصلحة  عندا  ما  »البنوك  اللعبة:  هذه  من  يستفيدون 

القطاع«، يقولون مطمئنني.

وضع سوق العقارات

خالل فصل  السوق  يتحّسن وضع  أن  العقاريون  املطورون  يأمل 
باتوا  الذين  البلد،  اىل  اللبنانيني  املغرتبني  قدوم  جراء  الصيف 

رئيس جملس  يقول  كما  العقاري«،  السوق  األكرب يف  »الالعبني 
رأس  انكفأ  بعدما  جريصاتي،  فادي  العقارية  شركة صقر  ادارة 
املال اخلليجي عن االستثمار يف العقارات بسبب األوضاع السياسية 
واألمنية. هذا االنكفاء كان جزءًا أساسيًا من األزمة، إذ »نبتت« 
إاّل  بريوت،  املخصصة هلؤالء يف  الثمن  والباهظة  الفخمة  املباني 
أنها بقيت فارغة مع وقوع األزمة. يقول جريصاتي »ال نزال يف 
القول إن السوق تعبان، لكنه  األزمة ومل خنرج منها، لكن ميكن 

ليس ميتًا«.
رئيس جملس ادارة شركة »بالس بروبرتيز« جورج شهوان، يعترب 
بوضع  متعلقة  األوىل  ضعف:  نقطتا  لديها  العقارية  »السوق  أن 
املنطقة األمين والسياسي. والثانية ظهرت عام 2010 عندما توافدت 
الرساميل وارتفعت الودائع املصرفية وأصبحت املصارف تتجه إىل 
اإلقراض يف سوق العقارات وبات هناك توجه حنو الطلب العقاري، 
فطرحت الشركات العقارية مشاريع بكميات تتجاوز الطلب بثالثة 

أضعاف، ما أّدى اىل زيادة يف العرض«.
الشركات العقارية اليوم ترتيث يف مشاريعها، يقول جريصاتي ان 
»الشركات اليت مل تتورط بالبناء وليس لديها التزامات بالتسليم 
توقف مشاريعها مؤقتًا. باملقابل، هناك شركات مرتبطة بقروض 
وفوائد عليها أن حترق أسعارها لتبيع«. حتى »بالس بروبرتيز«، 
وفق شهوان، »تنجز مشاريعها املوجودة، وليست يف صدد الدخول 

يف مشاريع جديدة يف الوقت احلالي«.
يقول شهوان ان »من يشرتي اليوم هو من يريد أن يتزوج، أّما 
لبنان  يف  التملك  يف  يرغبون  الذين  املغرتبني  من  األكرب  الدفق 
أّن  فريى  جريصاتي،  أّما  و2010«.   2009 عامي  اشرتوا  فهؤالء 
»اليوم لدينا سوق شراء وليس سوق بيع، أي هناك أشخاص من 
أصحاب الرساميل ينتظرون هذه األزمات لتضعف السوق ولتتعب 

الشركات ماليًا من أجل شراء لقطات«.
صحيح أّن »األزمة« اليت تطاول السوق العقارية مل تؤِد اىل تصحيح 
األسعار، إاّل أّن »السوق تغرّيت من حيث نوعية العرض والطلب«. 
يقول جريصاتي إّن »الطلب اليوم يرتكز على الشقق اليت تناسب 
اإلسكان للناس اليت تنتمي للطبقة الوسطى والدنيا. هذه الشرحية 
هي األكرب وتبحث عن شقق صغرية ورخيصة خارج بريوت، وحنن 
متكنا من التأقلم مع هذا الطلب وبتنا نقدمه«. ال يقتصر األمر على 
عروض  تقديم  على  الشركات  »األزمة«  أجربت  إذ  الشقق،  نوعية 
تقدمه  ما  وهو  السعر،  تقسيط  اليوم  »فاملطلوب  وتسهيالت، 
الشركات اليت تصل اىل 8 سنوات تقسيط. إضافة اىل املصارف 
العامل  هو  وهذا  بالدفع  وتسهيالت  مدعومة  قروضًا  تؤمن  اليت 
شراء  تريد  »األكثرية  ان  حيث  األمر  على  يؤكد شهوان  األهم«. 
شقق بأقل من 200 ألف دوالر«، لكنه حيّذر الشركات من تكرار 
سيناريو عام 2010 إذ »ال يب أن يزيد العرض على الطلب«، الفتًا 

إىل ضرورة وجود بيانات احصائية باملشاريع اليت تنشأ.
رغم كل هذا الوضع »السيئ«، يصّر املطورون على أّن »األزمة« 
فإنها حتمًا لن  ترتفع  إن مل  األسعار  وأّن  نهايتها،  شارفت على 
ارتفاع كبرية  »إننا على مشارف موجة  تنخفض. يقول جريصاتي 
لألسعار«، يف حني يرى شهوان أنه »ستحصل عمليات بيع كثرية، 
لكن األسعار لن ترتفع ألنها باألساس ارتفعت أكثر من الالزم عام 

.»2010
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»العاصمة  قبلها.  كما  ليس  الفلوجة  بعد  ما 
محٌر  خطوط  ظّللتها  »داعش«،  لتنظيم  الروحية« 
بوابة  عرب  إال  حتريرها  منعت  خليجية  ــ  أمريكية 
»التحالف الدولي«، وربطًا جبدول أعمال تقسيمي 
لبالد الرافدين عنوانه اإلقليم السين، يف موازاة 
أي  من  أكثر  لذلك،  شيعي.  وآخر  كردي  إقليم 
الفلوجة  حترير  جيّسد  العراق،  يف  أخرى  منطقة 
إسقاط هذا املشروع، من دون أن يعين ذلك يأس 
»هرولة«  املوصل:  هي  اآلن  الوجهة  املتآمرين. 
من  املفرتض  حتريرها  »مصادرة«  حنو  أمريكية 
آالف  عودة  تربير  سياق  يف  الشعيب«،  »احلشد 
ُطردوا  الذي  البلد  إىل  العسكريني  املستشارين 

منه قبل سنوات
الكرادة  تفجريات  كانت  البالغة،  قساوتها  على 
يف  متوقعة  وغريها(  الراشدية  )وبعدهما  وبلد 
بـ«داعش« يف  حلقت  اليت  الكربى  اهلزمية  ضوء 

الفلوجة.

سياق املواجهة القائمة مع التنظيم اإلرهابي يف 
إىل  جلأ  »داعش«  بأن  يفيد  عامني  منذ  العراق 
االنتقام من اهلزائم اليت تلحق به يف كل معركة 
األمنية  والقوات  الشعيب«  »احلشد  فيها  متكن 
العراقية من حترير إحدى املناطق من سيطرته عرب 
إطالق موجة من العمليات االنتحارية وسط أماكن 
مدنية مكتظة حاصدًا أرواح العشرات من األبرياء. 
 - استثنائيًا  كان  الفلوجة  هزمية  وقع  أن  احلال 
جاء  لذلك  ورمبا  وميدانيًا-  وسياسيًا  اسرتاتيجيًا 

االنتقام استثنائيًا يف همجيته.
يف امليدان، يتحدث عارفون عن الصعوبات اليت 
انطوت عليها »منطقة عمليات« الفلوجة واشتماهلا 
املتشابكة:  التكتيكية  التعقيدات  من  ملزيج 
الكثرية، فاملساحات احلرشية  املائية  املسطحات 
املربعات  وأخريًا  املدينة(،  أحزمة  )يف  الكثيفة 
املدينة  داخل  والنسقية  العشوائية  العمرانية 
التحصينات  شبكة  عن  فضاًل  ذلك  نفسها. 
كان  اليت  والواسعة  الشائكة  واالستحكامات 
»داعش« قد نشرها يف املدينة وحميطها وشكلت 
أي  إعاقة  عالية يف  حرفية  ذات  دفاعية  خطوطًا 

تقدم.
أبعاد هزمية  األوسع، ال ميكن فهم  النطاق  ويف 
بالنسبة  املدينة  أهمية  فهم  دون  من  الفلوجة 
لـ«داعش« وملن هم يف موقع التوظيف اإلقليمي 
والدولي له. فاملدينة متثل، دون مبالغة، العاصمة 
األوىل  املنطقة  كانت  وهي  للتنظيم،  الروحية 
اليت سقطت يف يده يف شباط 2014، أي قبل 
أربعة أشهر من اجتياحه املنسق حملافظات نينوى 
وصالح الدين ودياىل واألنبار ووصوله إىل ختوم 
يف  الرحى  قطب  كانت  وهي  العاصمة.  بغداد 
واللوجسيت  التنسيقي  ونشاطه  امليداني  حراكه 
والثقايف ما بني أطراف »أرض اخلالفة«، بعد أن 

اتسعت لتشمل املوصل والرقة.
أما بالنسبة لعّرابي التنظيم اإلقليميني والدوليني، 
اليت  العراقية«  »الثورة  مهد  هي  فالفلوجة 
االعتصامات  شكل  متخذة  ساحاتها  من  انطلقت 
والتظاهرات، يف سياق مشروع تقسيمي للعراق، 
قبل أن تكشف الحقًا عن وجهها احلقيقي: املسلح، 
ـ اإلبادي. وعلى أساس ذلك،  الدموي واإلقصائيـ 
كانت املدينة، بوصفها مركز الثقل يف حمافظة 
األنبار، إىل جانب كلٍّ من تكريت )عاصمة حمافظة 
صالح الدين( واملوصل )عاصمة حمافظة نينوى( 
حتول  وخليجية  أمريكية  محراء  خبطوط  حمصنة 
دون حتريرها إاّل ربطًا جبدول أعمال إما تقسيمي 
)دولة أو إقليم سين( أو استتباعي نيوكولونيالي 
)معاهدات اسرتاتيجية مع احلكومة العراقية تعيد 

االحتالل األمريكي بصيغ مقنعة ومقوننة(.
إقدام  خالل  من  تكريت،  التابو يف  كسر  وبرغم 
)آذار  حتريرها  على  العراقية  والقوات  »احلشد« 
اخلليجي،  ــ  األمريكي  الفيتو  عن  رغمًا   )2015
بقيت الفلوجة مظّللة بفيتو كهذا على اعتبار أن 
األمريكي  األعمال  جبدول  املشروط   - حتريرها 
اخلليجي - هو من حّصة التحالف الدولي. وهكذا 
بسبب   - تكريت  بعد  »احلشد«  جهود  توجهت 
العبادي،  حيدر  العراقي،  الوزراء  رئيس  حتفظ 

املوصل بعد الفلوجة: العراق بال »داعش«
محمد بدير

على أولوية حترير الفلوجة يف حينه - حنو حمافظة 
صالح الدين جمددًا فخاض عمليتني كبريتني حّرر 
فيهما كالً من منطقة بيجي )تشرين أول 2015( 
وجزيرة الثرثار )آذار 2016( قبل أن تتجه بوصلة 

التحرير مرة أخرى حنو الفلوجة.
على أن قرار استعادة الفلوجة من »داعش« مل 
ينضج لدى العبادي دون خماضات عسرية، جعلت 
من القرار نوعًا من الضرورة السياسية اليت جرى 
تظهريها على شكل فضيلة. فالرجل رّحل حترير 
الفلوجة عامًا كاماًل برغم أنها تقع على ختوم بغداد 
وتشكل تهديدًا مباشرًا عليها ال يقارن، من حيث 
جزيرة  أو  بيجي  يف  »داعش«  بوجود  اخلطورة، 
الثرثار الواقعتني على مسافة حنو 200 كلم مشال 

العاصمة.
وقد تصدى العبادي - متاشيًا مع املوقف األمريكي 
اخلليجي- لضغوط مستمرة مارسها عليه »احلشد« 
العملياتية،  األولوية  الفلوجة  حترير  إلعطاء 
منذ  جاهزة  كانت  حتريرها  خطط  أن  خصوصًا 
دفعا  أساسيني  تطورين  أن  إال  عام.  من  أكثر 
واالستجابة  الرتاجع  إىل  العراقي  الوزراء  برئيس 
اليت عصفت  التفجريات  »احلشد«، هما  لضغوط 
ببغداد شهر نيسان املاضي وُنِسَب مصدرها إىل 
الفلوجة، واألزمة السياسية الداخلية اليت انتهت 
باستقالة  اقتحام املنطقة اخلضراء واملطالبة  إىل 
الشعبية  النقمة  احلاكمة. تطوران صّعدا  السلطة 
على احلكومة وأحوجا العبادي إىل حمور حدثي آخر 
الشعيب،  رصيده  ويعزز  العام  االهتمام  خيطف 
مل  ذلك،  رغم  لكن  الفلوجة.  حترير  قرار  فكان 
أمريكيًا  امُلمالة  حتفظاته  مجيع  العبادي  ُيسِقط 
وحاول إمرار بعضها يف طيات القرار، فكان أن 
اشرتط على »احلشد« عدم دخول الفلوجة واقتصار 
منطقة عملياته على أحزمتها من كل اجلهات، وهو 
التزم به »احلشد«، لكن مع االحتفاظ لنفسه  ما 
األمنية  والقوى  اجليش  ملساندة  التدخل  حبق 
الرمسية اللذين أنيطت بهما مهمة تطهري املدينة 
نفسها إن هما احتاجا إىل ذلك، وذلك ما أعلنه أبو 
مهدي املهندس من على ختوم الفلوجة بعد فراغ 

قواته من حترير حزامها كاماًل.
إال أن امتناع »احلشد« عن دخول الفلوجة )خالل 
العمليات(، مل ُيلِغ احلساسية املفرطة اليت خّلفها 
حتريرها لدى رعاة »داعش« اإلقليميني والدوليني، 
وعلى رأسهم السعودية وتركيا. حساسية جتّلت 
ما  على  انطوت  فعل  بردود  مراقبني-  - حبسب 
يشبه فقدان التوازن يف ساحات التأثري املباشر 
اخلاصة بها، مثل اليمن وسوريا والبحرين. ويف 
هذا اإلطار ال يفصل هؤالء املراقبون بني حدث 
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حترير الفلوجة وخطواٍت موازية زمنيًا شهدتها تلك 
الشيخ  من  اجلنسية  إجراء سحب  مثل  الساحات، 
اليمن  الذي شهدته  التصعيد  أو  قاسم،  عيسى 
من قبل العدوان السعودي خصوصًا على جبهات 
تعز وحلج ومأرب وصنعاء، وكذلك التصعيد الذي 

شهدته جبهة حلب يف سوريا.
ونتائج  آثاٌر  الفلوجة  لتحرير  أن  يبقى  يكن،  أّيًا 
فعلى  قبلها.  كما  ليس  حتريرها  بعد  ما  جتعل 
الفلوجة  عمليات  تّوجت  امليداني،  املستوى 
العراقية،  القوات  لتمّرس  التصاعدي  السياق 
أنواع  كل  على  الشعيب«،  »احلشد  وخصوصًا 
اخل(  احلرشي،  الصحراوي،  )املديين،  القتال 
حبيث بات ميكن القول إنه مل يعد يستعصي عليه 
أيٌّ صنٍف من املواجهات ضد هذا العدو. األهم 
العراقية،  القوات  أن  ليس  الصعيد،  هذا  على 
ويف مقدمتها »احلشد«، قد استوعبت وخربت كل 
التكتيكات القتالية لـ«داعش« وطورت أساليبها 
العراقيني  أن  يف  بل  مواجهتها،  يف  اخلاصة 
َأسقطوا من أنفسهم فوبيا »داعش« اليت أريد هلا 
أن تكون السالح األساسي يف االجتياح الوحشي 

للتنظيم اإلرهابي.
أما سياسيًا واسرتاتيجيًا، فلم يعد مبالغًة القوُل 
إن املشروع الكبري واخلطري الذي أريد لـ«داعش« 
تكفي  انتهى.  قد  العراق  يف  رافعته  تكون  أن 
اجلغرافية  السيطرة«  »وضعية  إىل  واحدة  نظرة 
إىل  املرء  ليخلص  العراقية  اخلريطة  على 
بات  »داعش« قد  بأن مصري  احلاسم  االستنتاج 
ليست  املسألة  وأّن  املبدئي،  باملعنى  حمسومًا 
املناطق  بقية  حترير  الستكمال  وقت  مسألة  إال 
صارت  مناطق  لسيطرته.  ختضع  تزال  ال  اليت 
مبحافظة  وحميطها  املوصل  مدينة  يف  حمصورة 
نينوى، وقضاءي الشرقاط وحوجية يف حمافظيت 
صالح الدين وكركوك، وشريط ضيق يف صحراء 
األنبار ميتد من بلدتي عانة وراوة )ما بعد مدينة 
وتشهد  السورية.  احلدود  إىل  وصواًل  حديثة( 
اخلريطة بوضعيتها هذه على االحنسار الكبري جدًا 
النظامية  والقوات  الشعيب«  »احلشد  متكن  اليت 
خالل  الداعشي  التمدد  على  فرضه  من  العراقية 
عامني فقط خاضا فيهما إحدى عشرة عملية كربى 
بنتيجتها  وحترر  حامسة،  بنجاحات  مجيعها  تكللت 

أكثر من ثالثني ألف كلم مربع.
إسقاط  يأتي  بالتحديد،  السياق  هذا  وضمن 
اخلطوط احلمراء األمريكية واخلليجية من أمام إرادة 
التحرير العراقية اليت أكثر ما جتسدت يف »احلشد« 
بفعل طغيان البعد التطوعي الشعيب املقاِوم يف 
هويته، خالفًا للقوات النظامية اخلاضعة للحكومة 

وحساباتها املتشابكة. وضمن هذا السياق أيضًا 
املوصل  باجتاه  األمريكية  »اهلرولة«  فهم  ميكن 
ما  وهو  النظامية،  العراقية  القوات  جناح  حتت 
جتسد مؤخرًا بالوصول إىل قاعدة القيارة واختاذها 
مستقرًا إلدارة وتنسيق عمليات حترير كربى املدن 
الشمالية وإرسال أكثر من 500 جندي للتموضع 
فيها. فاخللفية األكيدة هلذه اهلرولة، بعد ترّيثات 
واشرتاطات وتعويقات تواطئية على مدى العامني 
ملف  »مصادرة«  إىل  املسارعة  هي  املاضيني، 
حترير املوصل واالستئثار به من دون »احلشد«، 
وتربير  لتعليل  املتبقية  الوحيدة  الذريعة  بوصفه 
العراق؛  يف  العسكري  األمريكي  احلضور  عودة 
حضور بات يقرتب حاليًا من سقف اخلمسة آالف 
إطار  يف  األمريكي  املطلب  )للتذكري:  جندي 
التفاوض على املعاهدة االسرتاتيجية مع احلكومة 
العراقية قبل االنسحاب عام 2009 كان يتحدث 

عن بقاء 10000 جندي(.
الواليات  مصلحة  من  ليس  األساس  هذا  وعلى 
أو  العراق  داخل   – ألحٍد  تريد  هي  وال  املتحدة 
خارجه - أن يسأل أو يتساءل: إذا كانت اجلهود 
جدًا(  حمدود  إيراني  دعم  )مع  اخلالصة  احمللية 
اليت  العراقية  األراضي  معظم  حترير  من  متكنت 
حضورًا  األمر  يتطلب  فلماذا  »داعش«،  احتلتها 
ليس  معركة  وهي  املوصل،  معركة  أمريكيًا يف 
ميّيزها  استثنائي  شيء  فيها  يكون  أن  مفرتضًا 
من الناحية العسكرية عن بقية معارك التحرير اليت 

نفذتها القوى العراقية.
–عرب  األمريكيون  يسعى  اليت  الوحيدة  الورقة 
أدواتهم- إىل لعبها يف هذا اإلطار هي االستهداف 
املنهجي إلفقاد »احلشد« »األهلية الوطنية« لتحرير 
املوصل )كربى املدن السنية العراقية( من خالل 
شيطنته طائفيًا. علمًا أن واقع احلال، والسوابق 
امليدانية اليت سّجلها »احلشد الشعيب«، بأغلبيتها 
الساحقة، جتزم بأن احلساسية اليت أبداها قادته 
عمليات  أثناء  السنية  املناطق  جتاه  ومقاتلوه 
التحرير تتجاوز بأضعاف ما يبديه طريان التحالف 

الدولي يف غاراته.
السؤال األساسي إزاء هذا الواقع يتعلق مبوقف 
»احلشد«، كقوة وطنية عراقية، أثبت خالل عامني 
فقط من التأسيس والنمو كل الكفاءات املطلوبة 
من  مّنة  دون  التحرير  وإجناز  »داعش«  ملواجهة 
أحد أو ارتهاٍن ألحد. هل سيرتك املوصل لتتحرر 
األهداف  األمريكية، وضمن سياق  الطريقة  على 
األمريكية املشبوهة، أم أنه سيفرض نفسه يف 
امليدان رغمًا عن كل شيء؟! املؤشرات األولية 
الساحة  يرتك  لن  »احلشد«  بأن  تفيد  املتوفرة 
لآلخرين، خصوصًا أن القاصي والداني يشهد له 
بأنه القوة احمللية الوحيدة يف اإلقليم اليت متكنت 
من إحلاق اهلزمية بـ«داعش« ــ حيث التحم معها 
نعم،  األكراد(.  )إقرأ:  دولية«  »شراكة  بغري  ــ 

جياريه يف ذلك حوثيو اليمن ومقاومو لبنان.

داخل مدينة الرمادي

كان  )اليت  تكريت  مدينة  عملية  بني  مقارنة  يف 
وبني  حتريرها(،  يف  رئيسي  دور  لـ«احلشد« 
عملية مدينة الرمادي اليت حّررتها القوات النظامية 
مباشر  أمريكي  »استشاري«  بإشراف  العراقية 
وحتت غطاء »حتالف واشنطن« اجلوي، أن يظهر 
حجم الدمار الذي خّلفه »املساعد الغربي«. كذلك، 
تتحدث اإلحصاءات واإلفادات املوضوعية عما ال 
مبعظمها(  )أمامية  سكنية  وحدة   300 عن  يزيد 
حتدثت  فيما  تكريت،  حترير  يف  للدمار  تعرضت 
يف  اإلنسانية  للعمليات  املتحدة  األمم  منسقة 
العراق، ليز غراند، عن »ذهوهلا« حلجم الدمار يف 
الرمادي الذي قالت إنه »أسوأ من أي مكان آخر يف 
العراق«. وقد أشارت تقارير حكومية يف حينه إىل 
»نسبة دمار تبلغ 80 % يف املدينة«، من ضمنها، 
على سبيل املثال، 260 مدرسة، 400 طريق، أكثر 
من 3000 منزل، و64 جسرًا، املستشفى وحمطة 
القطارات الرئيسيان. أما املصادر احمللية، فقد 
حتدثت آنذاك عن تضرر البنية التحتية اخلدماتية 

يف املدينة بنسبة %100.
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انتهى »البنك اللبناني الكندي« مبجرد تعبري االدارة 
تبييض  يف  تورطه  من  »قلقها«  عن  االمريكية 
تنته  مل  تصفيته  فصول  لكن   ،2011 عام  االموال 
إىل  لبنان  من  القضائية  النزاعات  ظل  ويف  بعد. 
أمريكا واالمارات، تزداد النهاية »الرتاجيدية« لثامن 
مصرف لبناني، تعقيدا، فيما يشكو املتضررون من 
اللبناني  القضاء  و«خضوع  املصّفَيني  »ممارسات« 

للضغوط السياسية«
األمريكية  اخلزانة  اتهام  على  مّرت  سنوات  مخس 
عمليات  بتسهيل   »LCB« الكندي  اللبناني  للبنك 
غري  والتجارة  باملخدرات  واالجتار  األموال  تبييض 
األمريكي  االتهام  خمالفات.  وارتكاب  املشروعة 
احلاسم قضى على املصرف، فِبيع لبنك »سوسييتيه 

جنرال«، لتبقى عملية تصفيته مستمّرة حتى اآلن.
وفوق خراب تاسع أكرب مصرف لبناني من أصل 49 
َم املصرف عام 2013، مبلغ 102  يف ذلك احلني، ُغرِّ
مليون دوالر أمريكي إلمتام عملية تسوية مع احملاكم 
األمريكية، دفعت من أموال كانت اإلدارة األمريكية 
قد حجزت عليها بداًل من حساب ضمان البيع، البالغة 
قيمته 150 مليون دوالر يف البنك اللبناني الفرنسي، 

وهي من أموال املساهمني.
غري أن فصواًل من الشبهات واالعرتاضات والدعاوى 
عملية  استمرار  مع  تتواىل  تزال  ال  القضائية، 
املرفوعة  واملدنية  اجلزائية  القضايا  من  التصفية، 
أمام  مباشرين  وغري  مباشرين  مساهمني  قبل  من 
القضاءين األمريكي واخلليجي، إىل تلك العالقة أمام 
السياسية  الضغوط  وطأة  حتت  اللبناني،  القضاء 

و«نزوح« عدٍد من القضاة عن الدعاوى باستمرار.
املساهمني  بعض  تكّبد  والتصفية،  االتهام  وجراء 
خسائر فادحة، تبدأ بالظلم املعنوي واملادي وخسارة 
التسوية املليونية اليت  بأموال  األموال، وال تنتهي 
دفعها املصرف إىل احلكومة األمريكية. وألن احللول 
على »الطريقة اللبنانية« تنتهي بـ«تبويس اللحى«، 
بالد  يف  »واسطة«  وال  له  حول  ال  ملن  ومظلومية 
خيضع فيها القضاء ملداخالت السلطة والسياسيني 
واصحاب رؤوس األموال. اتهم املصرف ويصّفى، 
االمريكي  القضاء  أمام  »غسيله« منشورًا  يزال  وال 
واخلليجي واللبناني، لكن، إىل اليوم، مل جير اتهام 
وصل  وما  االنهيار،  على  وحماسبته  واحد  شخص 
إليه املصرف. فيما انتقل القّيمون على املصرف يف 
املرحلة اليت وّجه االتهام على أساسها، أي السيدان 
املصرف  إدارة  من  جودة  أبو  وجورج  محدون  حممد 
يزاالن  ال  بينما  التصفية،  إدارة  إىل  »املنكوب«، 
أموال  من  »خيالية«  ومصاريف  رواتب  يتقاضيان 

املساهمني وغريهم.
عام  س  ُأسِّ ش.م.ل.  الكندي  اللبناني  البنك 
 Banque Des Activites Economique« باسم   ،1960
SAL«، وهو إحدى الشركات التابعة لـ«رويال بنك 
باع   1988 عام  وحتى   1968 عام  من  كندا«  أوف 
الكنديون حّصتهم، وبات ملكًا ألبو جودة وأقاربه، 
رئيس  نائب  أبرزهم  اآلخرين،  املساهمني  وبعض 
جملس النّواب فريد مكاري. وعلى مدى سنوات ما 
بعد احلرب، شهد املصرف تطّورًا الفتًا، وبات يقّدم 
االستثمار  لشركات  اخلدمات  من  واسعة  جمموعة 
والتجزئة، وحيافظ على حسابات مراسلة واسعة مع 
البنوك يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك املؤسسات 

األمريكية.
أكثر  املصرف  موجودات  إمجالي  بلغ   ،2009 مطلع 
عددًا  ميلك  وبات  أمريكي،  دوالر  مليارات   5 من 
من الشركات، بني بريوت ودبي وأفريقيا، أبرزها
Prime Bank of Gambia، وهو أحد أبرز مكامن تبييض 
األموال، حبسب االتهام األمريكي، وشركة »تبادل« 

املالية، ومقّرها اإلمارات العربية املتحدة.
االتهام األمريكي

يف شباط 2011، كان املصري األسود بعد صدور 
القرار األمريكي إىل العلن، فقضي على املصرف، 
موّزعني  موّظف،   700 من  أكثر  أرزاق  على  ومعه 
على 35 فرعًا يف لبنان، ومكتب متثيلي يف مدينة 

مونرتيال الكندية.
اللبناني  ملّف  كان   ،2010 األول  تشرين  يف 
الكندي ال يزال قيد املداوالت السرّية يف كواليس 
اهليئة  نشرت  شباط،   17 ويف  األمريكية.  اخلزانة 
 Financial Crimes( األمريكية ملكافحة اجلرائم املالية
Enforcement Network(، االتهام العلين حتت الرقم 
اليت  األوىل  االتهام  الئحة  وحبسب   .»4810-P02«
صدر  االتهام  فإن  الحقًا،  الكاملة  نسختها  صدرت 
مبوجب املادة 311 من قانون »باتريوت«، الذي سّنه 
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املشّرعون األمريكيون بعد أحداث 11 أيلول 2001، 
ملكافحة تبييض األموال و«اإلرهاب« والتجارة غري 
حتليل  إىل  »استنادًا  أنه  النص،  ويف  املشروعة. 
وسجالت ومشاورات مع وكاالت احتادية )فدرالية( 
ذات صلة، وجد مدير جهاز مكافحة اجلرائم املالية 
مالية،  مؤسسة  وهو  الكندي(،  اللبناني  )البنك  أن 
تشّكل قلقًا أوليًا من عمليات غسل األموال يستخدمها 
روتينيًا جتار املخدرات وغاسلو األموال العاملون يف 
بلدان خمتلفة من أمريكا الوسطى واجلنوبية وأوروبا 
ومشال أفريقيا والشرق األوسط«. وال خيلو اإلعالن 
األمريكي من االتهام السياسي واإلشارة إىل حزب 
اهلل، حيث يرد أن »حزب اهلل يستمد الدعم املالي 
من أنشطة إجرامية هلذه الشبكة«، ليبقى األبرز من 
حيث املسؤولية، أن »مديري البنك اللبناني الكندي 
األموال«،  لغسل  الشبكة  أنشطة  يف  متواطئون 
مشريًا بوضوح إىل ما يسميه »تواطؤ اإلدارة وفشل 
املصرفية  املعايري  تطبيق  وعدم  الداخلية  الضوابط 
احلكيمة. وقد استخدمه على نطاق واسع األشخاص 
املتوّرطون بتجارة املخدرات وغسل األموال«. ووفقًا 
ملا يورده االتهام، فإن »هذه الشبكة لإلجتار الدولي 
وغسل األموال تقوم بتحركات غري مشروعة بتهريب 
والشرق  أوروبا  إىل  اجلنوبية  أمريكا  من  املخدرات 
عائدات غسلها عرب  أفريقيا، مع  األوسط عرب غرب 
 )TBML( جتارة  وعرب  اللبناني،  املصريف  النظام 
اليت تنطوي على بيع السيارات املستعملة والسلع 
االتهام،  من  الكاملة  النسخة  ويف  االستهالكية«. 
أبو  أي  باالسم،  املصرف  مديري  التقرير  حيّدد 
ورجل  هلما،  وأقرباء  محدون،  حممد  والسيد  جودة 
األعمال الشهري أمين مجعة )وهو غري أمين مجعة صهر 
قرابة،  أي صلة  به  تربطه  وال  بري،  نبيه  الرئيس 
بالتفاصيل  ويشري  امسيهما(،  تشابه  باستثناء 
عرب  جرت  اليت  املشروعة  غري  التجارة  عمليات  إىل 
واملسؤولني  وتوارخيها  الكندي  اللبناني  املصرف 
ومنذ  الكندي،  اللبناني  أن  التقرير  ويضيف  عنها. 
مع  للتبادل  املفّضل  املصرف  إىل  »حتّول   ،2006
شركات الصريفة«، مع اإلشارة إىل أنه بني عامي 
2004 و2008، فإن 72% من األموال املشكوك يف 
الالتينية، مّرت عرب  َلت من أمريكا  ُحوِّ أمرها، واليت 

اللبناني الكندي!
البيع والتصفية

وال سّيما  املصرف،  تعّرض هلا  اليت  الضغوط  بعد 
بفعل إقبال املودعني على سحب مدخراتهم بكثافة، 
توّصل جملس اإلدارة على عجل بالتنسيق مع مصرف 
لبنان، بتاريخ 3 آذار 2011، إىل قرار »باإلمجاع«، 
باركه احلاكم رياض سالمة، ببيع املصرف إىل »بنك 
 580 بقيمة  عرضًا  قّدم  الذي  جنرال«،  سوسييتيه 
مليون دوالر أمريكي، وهو األعلى بني أربعة عروض 
بنك  مليونًا،   577 )فرنسبنك  املصرف  إىل  قّدمت 
بيبلوس 500 مليون، البنك اللبناني الفرنسي 525 
مليونًا(، كما يرد يف حمضر اجتماع جملس إدارة البنك 

اللبناني الكندي املنعقد بتاريخ 3 آذار 2011.
يف  بـ«اإلمجاع«  جودة  وأبو  محدون  يتسّلح  وفيما 
املساهمني  أن  إاّل  البيع،  على  البنك  إدارة  جملس 
مارسها  ضغوط  إىل  اإلمجاع  يعزون  املتضّررين 
املصفيان على املساهمني، عرب »ترهيب املساهمني 
وإعطائهم معلومات خاطئة أو منقوصة والتسّرع ببيع 
املصرف يف خالل أشهر قليلة )بني شباط وحزيران 
املصرف،  أصول  تقويم  إعادة  دون  ومن   ،)2011
املليار  تفوق  السوقية كانت  البنك  قيمة  بأن  علمًا 
مليون   102 الـ  دفع  املتضررون  ويضع  دوالر«. 
دوالر للمحاكم األمريكية، يف خانة اعرتاف القّيمني 
جودة،  وأبو  محدون  رأسهم  وعلى  املصرف،  على 

مبسؤوليتهم عن وصول املصرف إىل هذه اخلامتة.
مسار االنحدار

ملصلحة  خاصة،  شركة  أعّدتها  دراسة،  وتضيء 
املساهمني  أبرز  أحد  النحل،  أبو  غازي  جمموعة 
مسارات  على  املصرف،  تصفية  من  واملتضّررين 
 ،2005 بعام  بدءًا  املصرف،  أعمال  سري  من  مهمة 
وصواًل إىل مرحلة االتهام األمريكي ومرحلة التصفية 
وما بعدها، يف ظّل وجود عّدة دعاوى قضائية رفعها 
أبو النحل على القّيمني أو املصّفني الحقًا، محدون 
وأبو جودة بـ«التسبب بتوّقف املصرف عن العمل، 
واستخدام أموال املصرف لغايات شخصية، والتصّرف 
مبوجودات املصرف وجتاوز القانون«. وتشري إىل ما 
املعايري  وخمالفة  وتعمية  وتواطؤ  »إهمال  تسّميه 
والقوانني«، قامت بها شركة »ديلويت أند توش« 
مستقاًل،  خارجيًا  مدّققًا  عملها  ممارستها  خالل  يف 

فراس الشويف

خمس سنوات مرّت على اتهام الخزانة األمريكية للبنك 
اللبناني الكندي بارتكاب مخالفات، وال تزال تتواىل فصول 

من الشبهات والدعاوى القضائية مع استمرار عملية التصفية 
)مروان طحطح(

م.،  ك.  املدعو  الداخلي  املدّقق  دور  تعترب  فيما 
ناقصًا، بسبب »عدم إشهار املخالفات يف املصرف 

واإلهمال يف كشف تبييض األموال«.
مفاجئًا  للمصرف  األمريكيني  اتهام  يكن  ومل 
النحل.  أبو  بينهم  مساهم،  من  أكثر  إىل  بالنسبة 
إذ سبق االتهام األمريكي يف 2011، عدة شكاوى 
مباشرة  بطريقة  بها مساهمون  تقّدم  واستفسارات 
»ضرورة  على  البنك  إدارة  وحّثوا  مباشرة،  غري  أو 
األموال«.  تبيض  ملكافحة  الدولية  املعايري  تطبيق 
املرسلة  والكتب  بالوثائق  روايتهم  هؤالء  ويدّعم 
إىل مصرف لبنان وجلنة الرقابة على املصارف منذ 
عام 2009، أشاروا فيها إىل وجود عمليات مشبوهة 
آذانًا صاغية  تلَق  أنها مل  إاّل  حتصل يف املصرف، 
اليت  الشكاوى  عن  فضاًل  املتلقية.  اجلهات  عند 
أن  دون  من  املصرف،  يف  اإلداريني  إىل  ُأبِلَغت 
تؤخذ يف االعتبار حتفظات مساهمني ميلكون حنو ربع 

املصرف.
الحقوق املهدورة

يرونه  ما  فيه  املتضررون  ينل  مل  وقت  ويف 
حقوقهم بعد، يزداد شعور هؤالء بالغنب مع استمرار 
مليوني  حتى  تصل  رواتب  بتقاضي  َيني  املصفِّ
دوالر سنويًا، ويتصّرفان مببالغ خيالية وصلت إىل 
العمل،  عن  متوّقف  ملصرف  دوالر  مليون   30 حّد 
حتت عناوين »مصاريف عامة ومستشارين ومدققي 
وأتعاب  ورواتب  وأعباء  وصيانة  وإجيار  حسابات 
قانونية«، عدا عن نسب مئوية من حتصيل قروض، 
دون ضمانات،  من  املاضي  أعطيت يف  قد  كانت 
وقد  املركزي،  املصرف  لقوانني  واضحة  مبخالفات 

رفضتها إدارة »سوسييتيه جنرال« عند البيع.
أبو  يضعه  اللبناني،  القضاء  أمام  امللّفات  تعّثر 
يتعّرض  اليت  السياسية  »الضغوط  إطار  النحل يف 
تنحي  إىل  أدى  ما  نافذة،  جهات  من  القضاة  هلا 
املرفوعة  القضايا  بّت  دون  من  القضاة  من  عدد 
أمامهم، أو إصدار بعضهم أحكامًا هزيلة«، على ما 

يقول األخري.
دور  عن  آخرون،  ومتضّررون  النحل  أبو  ويسأل 
يف  املصارف  على  الرقابة  وجلنة  لبنان  مصرف 
مراقبة أعمال التصفية، وعّما إذا كان »سبب عدم 
عدم  نتيجة  هو  املصرف  ألموال  املصّفني  اكرتاث 
واملماطلة  املصرف  يف  حقيقية  أسهمًا  امتالكهم 
بأعمال التصفية مع استمرار دفع التكاليف الباهظة 
من جيب املساهمني؟ خصوصًا أن هناك شكوكًا يف 
حصة صغرية  فعليًا  ميلكان  ومحدون  جودة  أبو  أن 
مّما هو مسجل بامسهم على الئحة املساهمني، فيما 
تعود باقي األسهم ألشخاص جرى التفرغ هلم عنها 
هلم،  مسجلة  غري  امسية  ألسهم  بيع  عقود  مبوجب 

دون إعالم مصرف لبنان و)امليد كلري(؟«.
حمدون وأبو جودة: نستحقّ التهنئة على عملنا

من  لكثرٍي  الكندي  اللبناني  البنك  نهاية  تبدو  قد 
نهاية  اللبناني،  املساهمني فيه وللقطاع املصريف 
تراجيدية مكلفة، يف املال والسمعة. إاّل أنها »أفضل 
َينينْ احلاليني للمصرف،  املمكن« بالنسبة إىل امُلَصفِّ
جورج أبو جودة وحممد محدون، والقّيمني السابقني 

على أعمال املصرف، يف مرحلة ما قبل التصفية.
أعمال التصفية املستمرة منذ مخس سنوات، والبيع 
جنرال،  سوسييتيه  لبنك  دوالر  مليون   560 بسعر 
دوالر  مليون   200 من  األمريكية  الغرامة  وخفض 
إىل 102 مليون، وحتصيل جزء من ديون املصرف، 
تبدو إجنازًا بالنسبة إىل الرجلني. حتى أنهما يؤكدان 

بلسان واحد لـ«األخبار«، أنهما ناال تهنئًة من حاكم 
بأقل  »اخلروج  على  سالمة،  رياض  لبنان  مصرف 
مليون   30 هناك  يزال  »ال  إذ  املمكنة«،  اخلسائر 

دوالر وتنتهي التصفية«.
الرجالن  يعيدها  وأسبابه،  األمريكي  االتهام  رواية 
املصارف  »يرّبوا  أن  أرادوا  األمريكيني  أن  إىل 
اختاروا بنكًا متوسط احلجم، ال يقصم ظهر  فينا«! 
يقتل«  وال  »يؤمل  يهّزه،  لكّنه  املصريف،  القطاع 
يف  بالتورط  اتهامهما  لـ«األخبار«.  محدون  يقول 
عمليات تبييض األموال، يضعه الثنائي يف صيغة 
الالئحة  »وال مّرة كنا على  أدلة،  االتهام من دون 
السوداء، وال على الئحة أوفاك«، مؤّكدين أن »منت 
كان  إذا  ولكن  فحسب«.  شكوك  األمريكي  القرار 
بالغرامة وخضعتم  اتهامًا فقط، فلماذا قبلتم  األمر 
»اجلماعة  الرجالن:  يقول  األمريكية؟  للشروط 
)األمريكيون( ما فيك عليهم... حنن طبعًا أنكرنا كل 
شي، لكن ُوضعنا أمام خيارين: إما أن تبيع وتعمل 
اجنربنا  البنك،  بيطري  وإما  الغرامة،  وتدفع  تسوية 
ندفع، البنك العربي صار دافع 700 مليون دوالر«. 
قرارهما  يكن  مل  البيع  قرار  بأن  الرجالن  يتذّرع 
وحدهما، بل »قرارًا بإمجاع جملس اإلدارة... صاروا 

يقولولنا دخيلكم خلصونا«.
وشريكه  النحل  أبو  وبالتحديد  املتضّررين،  دعاوى 
إىل  بالنسبة  ليست حمّقة  ثاني،  آل  ناصر  القطري 
محدون وأبو جودة. أّواًل، يقول الرجالن إن »الشكوك 
ما قبل  منذ  لديه  إنها كانت  النحل  أبو  اليت يقول 
معهم  كان  أكثر.  ال  كالم  هي  األمريكي  االتهام 
أهم جلنتني، جلنة التدقيق وجلنة املخاطر، ملاذا مل 
يعرتضوا سابقًا؟ أبو النحل ضاعف مبالغه املوجودة 
ثم  به؟«.  الالحق  الغنب  يكون  فأين  املصرف،  يف 
إن الدعاوى »كلها فشلت، ومل يربح أبو النحل أيًا 
الدعاوى  عن  الثنائي  ويضيف  اآلن«.  حتى  منها 

النحل  أبو  يقيمها  اليت 
وأمريكا،  اإلمارات  يف 
أن »الدعوى يف الواليات 
بعد،  نتبلغها  مل  املتحدة 
ونظّن أنها لن تقبل، ويف 
تصل  لن  األحوال  أحسن 
تشويه  إاّل  نتيجة  إىل 

مسعة مصرف لبنان ومسعتنا«، فيما يقوالن إن »أبو 
النحل وآل ثاني مدعومان يف اإلمارات من نافذين«. 
ماذا عن الدعاوى يف لبنان وما يؤّكده املتضّررون 
يؤّكد  القضاة؟  بعض  على  متارسانها  ضغوط  عن 
الثنائي أنه »ال ضغوط أبدًا على القضاة، هذا كالم 
القاعدة هي،  أن  ويبدو  الصحة،  له من  أساس  ال 
أن من ال ينتصر القضاء لقضيته، يعمد إىل اتهام 

القضاء باخلضوع لضغوط اخلصم«.
على لسان الثنائي اتهامات كثرية ألبو النحل وآل 
مدّعمة  إنها  يقوالن  املصرف،  يف  وآخرين  ناصر 
من  براءتهما  تثبت  أخرى  ومستندات  باملستندات، 

اتهامات اآلخرين.
هل تسافران أم ممنوعان من السفر؟ ينفي محدون 
وأبو جودة، ويؤّكدان أنهما يذهبان إىل حيث يريدان، 

من أمريكا إىل اإلمارات.
هدر املليارات بسبب غرامات الضمان االجتماعي

تنقل دراسة الشركة اخلاّصة املعّدة ملصلحة جمموعة 
غازي أبو النحل وشركاه يف الصفحة 49 منها، عن 
تقرير مدّقق احلسابات للسنة املنتهية يف 8 أيلول 
2014، يف الصفحة 16 اإليضاح رقم 11، حتت عنوان 
»ذمم دائنة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي« 
مراجعة   2012 عام  خالل  »جرت يف  أنه  حرفيته  ما 
حسابات الشركة من قبل الصندوق الوطين للضمان 
االجتماعي منذ عام 2000 وحتى تاريخ التوّقف عن 
أيلول 2011، ونتج من هذه املراجعة  العمل يف 8 
لرية  مليون  و850  مليار   2 مببلغ  إضافية  مطالبات 
لبنانية جرى تسديده وقيده أعباء 2012، باإلضافة 
إىل ذلك، ونتج من هذه املراجعة غرامات تأخري مببلغ 
خالل  يف  اسُتدرَكت  لرية،  مليون  و160  مليار   2
السنة السابقة )منه مليار و600 مليون لرية أعفيت 
مبوجب القانون رقم 269 الصادر بتاريخ 22 نيسان 
2014(. يستنتج أن التكلفة اإلضافية اليت تكّبدها 
املصرف قيد التصفية نتيجة تفتيش الضمان هي 3 

مليارات و10 ماليني لرية«.
 18 الصفحة  ويف  التقرير،  نفس  يتضمن  كم 
اإليضاح 14، ما حرفيته أنه »جرت يف خالل 2013 
عن  الضريبية  وتصارحيها  الشركة  حسابات  مراجعة 
السنوات من 2007 ولغاية أيلول 2011، ونتج من 
مليارات   8 بنحو  إضافية  مطالبات  املراجعات  هذه 
الغرامات. وبلغت قيمة  و300 مليون لرية، ما عدا 
لرية،  ملون  و595  مليارات   4 املسّددة  الضرائب 
التكاليف اليت تكّبدها املصرف جتاه  ويكون جمموع 

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي والضرائب 

حمدون وأبو جودة 
ُكّلفا بتصفية املصرف 
بعد أن اشرفا على 

ادارته طوال مرحلة ما 
قبل االتهام
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مقاالت وتحقيقات

كانت  القانون  خمالفة  أن  يبدو 
بلدية  رئيس  مارسها  »هواية« 
بريوت السابق بالل محد طوال فرتة 
واليته. جديد الرجل وثائق تكشف 
تزوير أحد حماضر جلسات اجمللس 
البلدي، حيث قرر، من دون مشاورة 
أعضاء جملسه، إعطاء منحة دراسية 
البلدي،  جملسه  أعضاء  أحد  لنجل 
اجلامعة  مع  موّقع  اتفاق  من ضمن 

اللبنانية ــــ األمريكية.
يقول املثل »يذهب احلكيم وتبقى 

Saturday 30 July 2016  2016 تــموز   30 السبت 

بالل محد زّور حماضر اجمللس البلدي
ميسم رزق

ظن حمد أنه بانتهاء عهده سيـُغلق الباب 
على مخالفات ارتكبها )هيثم املوسوي(

كتبه، ويذهب العقل ويبقى أثره«، أما رئيس بلدية بريوت السابق 
بالل محد حني يذهب فال يبقى إال »جتاوزاته غري القانونية«. رمبا 
ظن محد والفريق الذي يقف خلفه أنه بانتهاء عهده سُيغلق الباب 
بلدية  ترؤسه  فرتة  طوال  ارتكبها  اليت  املخالفات  من  الكثري  على 
بريوت، وأنه بتعيني رئيس البلدية اجلديد مجال عيتاني »عفا اهلل 

عما مضى«.
لكن على ما يبدو ستبقى لعنة بريوت تالحق الرجل وتفضح »سوء 
غري  بطرق  يريده  ما  بعض  لتمرير  صالحياته  واستخدام  أمانته«، 
أوراق رمسية«،  »التزوير يف  إىل  ذلك  اضطره  لو  حتى  مشروعة، 
وهذا ما اكتشفه أعضاء اجمللس البلدي احلالي خالل اطالعهم على 
قرارات موضوعة يف أمانة السّر. ويظهر هذا التزوير جليًا يف وثائق 

مت احلصول على نسخ منها. فكيف بدأت القصة ومن هم أبطاهلا؟
منذ أكثر من عشر سنوات، وخالل ترؤس عبد املنعم العريس لبلدية 
بريوت، تنازلت األخرية عن طريق عام مالصق للجامعة اللبنانية ــــ 
األمريكية )LAU( يف بريوت »لدواع أمنية«. مل يكن هلذا التنازل أّي 
ضرر، خصوصًا أن الطريق مالزم ملبنى اجلامعة وال يستعمله سوى 
اإلجراءات  لتعزيز  اجلامعة  استخدمته  اجلامعة وطالبها، وقد  موظفي 
األمنية حوهلا. ظل هذا االتفاق ساريًا إىل حني انتهاء والية العريس، 
قبل أن يتسّلم محد رئاسة البلدية، ويشرتط على اجلامعة، عند جتديد 
»العقد«، أن يكون للبلدية مقابل عن هذا التنازل. وبالفعل كان له 
ما أراد، إذ وافقت اجلامعة على تقديم أربع منح دراسية كاملة ألربعة 
طالب من أبناء بريوت سنويًا، وملدة 16 عامًا، ويتم اختيار الطالب 
بتوصية صادرة عن اجمللس البلدي وفقًا للشروط املطلوبة، واليت 
حددتها يف ما بعد جلنة الشباب والرياضة يف البلدية، وأبرزها أن 
»يكون الطالب مقيمًا يف بريوت، ومتفّوقًا يف دراسته، وأوضاعه 

املادية ال تسمح له بأن يلتحق باجلامعات اخلاصة«.
للعرف  وفقًا  املنح  وأعطيت  ورق،  على  حربًا  الشروط  هذه  بقيت 
اللبناني القائم على التوازن الطائفي، فقّسمت على طالَبني مسلمني 
وطالَبني مسيحيني. مع كل عام كان االتفاق يتجدد من دون عوائق، 
قبل أن يتدخل عضو البلدية السابق منيب ناصر الدين )احملسوب 
على النائب وليد جنبالط( ُمصّرًا على أن تكون إحدى املنح من حّصة 
طالب درزي. حينها مل يعرتض أحد من األعضاء على طلبه، وطلبوا 
منه خالل اجللسة تقديم أوراق الطالب املعين شرط أن »يكون غري 

قادر على تغطية نفقات دراسته«.
وبعد فرتة تقّدم ناصر الدين باسم الطالب ريان توفيق شيا، وخالل 
جلسة عقدت يف 28 نيسان 2016 )تغّيب عنها ناصر الدين، بسبب 
إشكال بني جنبالط والبلدية على خلفية مشروع كامريات املراقبة يف 
بريوت( تقرر باإلمجاع التصديق )من خارج جدول أعمال اجللسة( على 
القرار البلدي رقم 46 القاضي باملوافقة على إعطاء منحة دراسية 
للطالب شّيا يف اجلامعة اللبنانية األمريكية للسنة اجلامعية 2016 – 

.2017
حتى هنا، كانت األمور تسري بشكل عادي وال لبس فيها. أعضاء 
اجمللس السابق كانوا يظنون ذلك، وال يعرفون أن »املياه تسري من 
حتت أرجلهم«. لكن عددًا من أعضاء اجمللس احلالي وخالل اطالعهم 
على أوراق متعّلقة مبلف املنح، يف أمانة سّر اجمللس، اكتشفوا عملية 
تزوير متثلت يف كتاب رفعه محد إىل اجلامعة طلب فيه إعطاء منحتني 
2017 للطالبني ريان يوسف شّيا ويوسف ناصر الدين  لعام 2016 – 
الكتاب  وأرفق  الدين(،  ناصر  منيب  السابق  البلدي  العضو  )جنل 
بورقة قال فيها إنها »مقتطف من حمضر جلسة 28 نيسان 2016، 
جرى فيها تعديل القرار 46 وأضيف إليها اسم الطالب ناصر الدين، 
ووّقع عليها كل األعضاء«. لكن بالعودة إىل حمضر اجللسة املذكورة 
يتبنّي أن ال تعديل حصل على القرار، وأن األعضاء وّقعوا حصرًا على 
منحة الطالب شّيا، ما يؤّكد أن محد مرر اسم الطالب ناصر الدين 
بقرار شخصي، باالتفاق مع منيب ناصر الدين ومن دون مشاورة 
الدين  ناصر  اختيار  بأن  اجلامعة  إيهام  األعضاء، وحاول يف كتابه 

حصل باإلمجاع.
ومن غري املعروف حتى اآلن ما إذا كان رئيس البلدية احلالي مجال 
عيتاني قد اطلع على األوراق، أو ما إذا كان أحد األعضاء قد أعَلمه 
بالتزوير. لكن حبسب املعلومات طرح ملف املنح يف جلسة عقدها 
اجللسة  إىل  به  البحث  تأجيل  طلب  عيتاني  أن  إال  أخريًا،  اجمللس 
املقبلة. فهل يصلح رئيس الئحة البيارتة ما أفسده سلفه يف حال 
أثار األعضاء هذا امللف ويوقف املنحة اليت قرر محد جتيريها لنجل 
منيب ناصر الدين أم أن املوضوع سيمر مرور الكرام وتتّم لفلفته 

كما جرت العادة؟

االستثمارات  مصادرة  إىل  الداعية  الشعبية  األصوات  تتعاىل 
واملمتلكات اخلليجية يف سوريا، تعويضًا عن بعض ما يسمونه نتائج 
للمنشآت  وختريب  للدماء،  سفك  من  للمسلحني،  اخلليجي  الدعم 
واملوارد الوطنية وتدمريها. فيما حياول البعض أن يستقرأ مالمح 
مستقبل هذه االستثمارات، بعد تدهور عالقات الطرفني إىل مرحلة 

هي أشبه بـ«إعالن احلرب«.
على مدى عقد ونيف من الزمن، كانت سوريا متّثل البوابة  دمشق | 
فمن  واقتصاديًا.  سياسيًا  اخلليجية  لألموال  األمثل  االستثمارية 
شابها  وإن  »دافئة«،  اخلليج  بدول  دمشق  عالقات  كانت  جهة، 
مع  حتى  جيدة  بقيت  أنها  إال  البعض،  مع  جفاء  الزمن  من  لفرتة 

األشهر األوىل لبدء األزمة.
ومن جهة ثانية، فإن سوريا قدمت فرصًا اقتصادية »ذهبية«، كان 
إذا كان هذا  آخرين، فكيف  من الصعب تركها تذهب ملنافسني 

املنافس هو إيران.
باحملصلة، جنحت سوريا يف استقطاب استثمارات خليجية كبرية، 
توزع معظمها على ثالثة قطاعات رئيسية هي: العقارات، السياحة 
التنفيذ  حّيز  دخل  االستثمارات  هذه  بعض  املالية.  واخلدمات 
واالستثمار الفعلي، وبعضها اآلخر كان يف طور استكمال إجراءات 
أّن نشوب  الرتخيص، وجتاوز عراقيل وصعوبات بريوقراطية. إال 
األزمة، وحتوهلا تدرجيًا إىل حرب مدمرة، أوقف كل شيء. وليبدأ 
اخلليجية  واملمتلكات  االستثمارات  مستقبل  عن  ذلك  بعد  احلديث 
األزمة،  من  اخلليجي  املوقف  تطور  ظل  سيما يف  وال  البالد،  يف 
االستثمارات  تلك  املطالبة مبصادرة  السوريني  بعض  فعل  وردة 
واملمتلكات، تعويضًا عما تسبب به الدعم اخلليجي للمسلحني من 

قتل وختريب وتدمري.

خسارة للطرفني
تظهر البيانات اإلحصائية الرمسية تفّوق االستثمارات اخلليجية على 
االستثمار  هيئة  تكشف  إذ  واألجنبية،  العربية  نظرياتها  من  كثري 
السورية أن قيمة استثمارات ثالث دول خليجية هي: السعودية، 
 10 رقم  االستثمار  قانون  على  فقط  مشلت  واإلمارات،  الكويت 
 1991 العام  من  املمتدة  الفرتة  خالل  بلغت   ،8 رقم  واملرسوم 
ولغاية العام 2014، أكثر من 118 مليار لرية، فيما يذهب األستاذ 
»قيمة  إن  القول  إىل  الشامات  أبو  الرحيم  عبد  جامعة دمشق  يف 
االستثمارات اخلليجية تقدر مبليارات الدوالرات، وتتوزع على خمتلف 
القطاعات االقتصادية، فهي ال تقتصر على السياحة والعقارات، 
بل متتد إىل الصناعة والطاقة والتقنية واخلدمات املالية«. ويضيف 
يف حديثه إىل »األخبار« إن تلك االستثمارات »أسهمت يف تعويض 
أجنبية  استثمارات  استقطاب  على  احملدودة  قدرتها  عن  سوريا 
ى ذلك يف تقرير االستثمار العاملي للعام  مباشرة )FDI(، كما جتلَّ
2011 الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية »األونكتاد«. 
فحسب التقرير، بلغت قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة 
ل تراجعًا  لسوريا حنو 1304 ماليني دوالر يف عام 2010، ما يشكِّ
عن 1434 مليون دوالر يف عام 2009، وعن 1467 مليون دوالر يف 
عام 2008. أما مدير التخطيط السابق يف وزارة السياحة واملدرس 
يف دبلوم مركز التدريب السياحي، صالح خربطلي، فيشري إىل أّن 
االستثمارات اخلليجية يف قطاع السياحة »استثمارات ضخمة نسبيًا، 
وتشكل النسبة العظمى سواء يف التكلفة املقدرة أو يف املساحات 
والرتكيز على مناطق مأهولة بالسكان، لكنها يف الواقع كانت منذ 
عرضها متصفة بالرتدد وخاضعة للمساومات، وبالتالي التعثر يف 

التحقق«.
وكما هي حال مجيع االستثمارات واملمتلكات العائدة لسوريني أو 
أجانب، فإن معظم االستثمارات اخلليجية تعرضت ألضرار مباشرة 
بعدها  أو  لقربها  تبعًا  وذلك  الدائرة،  احلرب  جراء  مباشرة  وغري 
عن مسرح املعارك واالشتباكات، وطبيعة عملها وتأثرها بإفرازات 
احلرب والعقوبات اخلارجية. خسائر مل جير إىل اآلن حصرها وتقدير 
حجمها بشكل رمسي، رغم أن املتضرر من تلك اخلسائر ليس فقط 
حبسب  إذ،  السوري.  االقتصاد  أيضًا  وإمنا  اخلليجية،  الشركات 
األكرب  اخلاسر  »هو  السوري  اجلانب  إن  الشامات،  أبو  يؤكده  ما 
البعض  تنفيذ  ووقف  اخلليجية،  االستثمارات  بعض  خروج  جّراء 
ه  أنَّ كما  الطرفني.  اقتصاد  حجم  تباين  إىل  بالنظر  منها،  اآلخر 
استقطاب  عرب  اخلسائر  تعويض  االقتصاد  على  اليسري  من  ليس 
مواتية، من قبيل  أخرى يف ظل ظروف غري  استثمارات من دول 
العقوبات املفروضة من أطراف رئيسية يف املنظومة العاملية مثل 
استمرار  مع  يستبعد  وال  األوروبي«.  واالحتاد  املتحدة  الواليات 
تراجع العائد االقتصادي وتزايد اخلسائر »أن تتعرض االستثمارات 
اخلليجية للمزيد من الضغوط، وتقوم ببيع حصتها من االستثمارات 
االقتصادية واخلروج من السوق السورية، وذلك كما حدث عندما 
قرر البنك السعودي ــ الفرنسي بيع حصته البالغة 27 يف املئة يف 

ف كأكرب بنك خاص يف سوريا«. بنك »بيمو«، والذي ُيصنَّ
احلسابات  على  فقط  تقتصر  تعد  مل  الضغوط  تلك  أن  ويبدو 
االقتصادية للجهات املالكة لتلك االستثمارات. وحبسب خربطلي، 

فإنه »بعد نشوب األزمة السورية منذ عام 2011، وعلى ما برز من 
مواقف سياسية سلبية لبعض دول أصحاب العروض جتاه سوريا، 
فإن تلك املشاريع متوقفة وبعضها مل يباشر به أصاًل، كما برزت 
بعض اآلراء املطالبة بإلغاء تلك املشاريع«. ويضيف يف تصريح 
لـ«األخبار« إّن »هذا املوضوع مهم وجيب حبثه على مستوى وطين 
عال، ألنه ذو طابع سياسي واقتصادي واجتماعي، وجيب أن يكون 
بواسطة جلان متخصصة وخرباء تقرتح ما جيب اختاذه من قرارات 
حامسة، سواء بإلغاء بعضها أو عرضها على املواطنني السوريني 

مع الدعم«.

بالقانون
ما يقرتحه االقتصاديون، وما يطالب به نشطاء الرأي العام ال يتطابق 
مع حسابات بيدر القانونيني، الذين ينظرون إىل امللف من نافذة 
اخلليجيني،  املوقعة مع املستثمرين  والعقود  القوانني  ما تفرضه 
واليت حتفظ لالستثمارات اخلليجية ممتلكاتها واستمراريتها، وهذا 
ما  إذ حبسب  السورية.  احلكومة  بتنفيذه  وتلتزم  عليه  ما حترص 
يوضحه احملامي نعيم آقبيق، الباحث يف القانون الدولي واإلنساني، 
فإن »القوانني املتعلقة باالستثمارات وملكية العرب للعقارات مل 
تتغرّي، وهي ال تزال سارية املفعول، ال بل إن احلكومة السورية 
أصدرت مزيدًا من التعليمات واإلجراءات للحيلولة دون وقوع أي 
اخلاصة  الوكاالت  كإخضاع  العرب،  تزوير وسرقة ألمالك  عمليات 
أن  آقبيق  احملامي  ويضيف  األمنية«.  للموافقات  والشراء  بالبيع 
»هناك حالة واحدة جلأت فيها احلكومة إىل اختاذ إجراءات قانونية 
تورطها  صريح  بشكل  ثبت  اليت  اخلليجية،  الشركات  إحدى  حبق 
بدعم اجملموعات اإلرهابية ومتويلها. يف املقابل، حافظت مشاريع 
خليجية كثرية على ممارسة نشاطها االقتصادي املعتاد من دون 
أي صعوبات أو مشاكل، كالفنادق واملصارف وغريها«. وأكثر من 
باقرتاح  تقدموا  آقبيق،  رأسهم  على  احملامني،  بعض  فإن  ذلك، 
إىل وزارة العدل ينص على ضرورة أن يصار إىل توجيه التبليغ 
إذا كان من  العقار  أو مالك  القانوني إىل موطن دولة املستثمر 
العرب أو من األجانب، ال إىل مقر املنشأة أو العقار يف سوريا، 

منعًا ألي عمليات احتيال أو تزوير.

اإلمارات األوىل
ترتبع اإلمارات على عرش االستثمارات اخلليجية يف سوريا املنفذة 
وغري املنفذة، حيث فاقت القيمة املالية اللتزاماتها حاجز الـ 20 
مليار دوالر قبل عام 2011. وتعّد »مدينة بنيان« يف جبل الشيخ 
هذا  ويضم  كلفة،  اإلماراتية  االستثمارات  أكرب  دمشق  ريف  يف 
 15 إىل  استثمارية تصل  فنادق وجممعات سكنية خبطة  املشروع 

مليار دوالر على مدى 12 عامًا من تاريخ البدء يف 2006.
كما أطلقت شركة »إعمار العقارية«، ومقرها دبي، مشروع »البوابة 
الثامنة«، وهو عبارة عن بناء فندق سياحي وحمال جتارية وأبراج 
مكاتب وأبراج شقق سكنية وفيالت بكلفة 3.4 مليارات دوالر. كما 
لدى الشركة نفسها مشروع »تالل دمشق«، الذي يؤسس ملدينة 
الفيالت  من  جمموعة  ويضم  املعلومات،  لتقنية  الرقمية  دمشق 
بقيمة نصف  ومراكز جتارية  مكاتب  السكنية، فضاًل عن  والشقق 

مليار دوالر.
تراخيص  الفطيم على  اإلماراتي ماجد  األعمال  كذلك، حصل رجل 
الستثمارات يف جماالت السياحة الفندقية والبنية التحتية واخلدمات 
والذي  يعفور،  قرب  شامات«  »مخس  مشروع  قبيل  من  املالية 
ومكاتب  وشقق  وفنادق  عصريًا،  تسوق  مركز  يضم  أن  يفرتض 
عام  يف  املشروع  بتشييد  العمل  بدأ  وقد  دوالر.  مليار  بكلفة 

.2010

»قطر للبنوك«
تتصدر قطر االستثمارات اخلليجية يف القطاع املالي بدليل امتالك 
قطر  »بنك  من  املئة  يف   50 على  تزيد  نسبة  الوطين  قطر  بنك 
الوطين ــ سورية« والذي يعمل برأمسال قدره 300 مليون دوالر. 
كما ميتلك بنك قطر الدولي اإلسالمي 30 يف املئة من »بنك سورية 
الدولي اإلسالمي«، وُيَعّد املستثمرون القطريون يف طليعة محلة 
الكويتية  االستثمارات  تقل  وال  اإلسالمي«.  الشام  »بنك  أسهم 
اخلرايف«  »جمموعة  مشروع  فهناك  وتنوعها،  أهميًة يف ضخامتها 
إلنتاج اإلمسنت وتسويقه بكلفة قدرها 100 مليون دوالر. ومتتلك 
اجملموعة نفسها إدارة فندق »بلودان الكبري« يف دمشق، فضاًل عن 
»شرياتون حلب«، ما يعين قيام مؤسسة واحدة بضخ أموال ضخمة 

يف االقتصاد السوري.
وفيما خيص االستثمارات السعودية، تقف جمموعة اململكة القابضة 
اليت تعود ملكيتها لألمري الوليد بن طالل وراء تشييد فندق »فور 
سيزونز« الذي ُيعد أهم الفنادق الراقية يف العاصمة دمشق. وقد 
باستثمارات قدرها 100 مليون  الفندق يف عام 2006  افتتاح  مت 

دوالر.

ضغوط اقتصادية ومطالب شعبية مبصادرتها: االستثمارات اخلليجية يف محاية الدولة
زياد غصن
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»وطن  ألنه  ال  لبنان؛  على  فرنسيس  البابا  عني 
اإلدارّي  الفساد  ملف  لضخامة  بل  الرسالة«، 
الكنسّي املوضوع على طاولته. قبل أشهر عّدة، 
ما  سرعان  بفضيحة،  املارونية  احملكمة  ضّجت 
ففي  الفاتيكان.  أروقة  إىل  اصداؤها  وصلت 
التوقيت املالئم وصل إىل روما من حيمل تفاصيل 
منذ  ينتظرها  الرسولّي  الكرسّي  كان  ووثائق 
حد  وضع  اجل  من  تدخله  أساس  لتكون  سنوات 

ملعاناة لبنانيني كثر مع هذا اجلهاز اإلداري.
اإلعالمي  فضحه  الذي  الروحية  احملكمة  قاضي 
جو معلوف مل يستطع اهلروب من تهمة املراباة، 
فأقيل على عجل. قبله سقط قاٍض روحي آخر ثبتت 
متاجرته يف األحكام القضائية بالصوت والصورة.

ومنذ بضعة أيام ضجت الدوائر الكنسية خبرب قاٍض 
االعتداء  حّد  زوجته  مع  مشاكله  بلغت  آخر  رفيع 
سوى  شقيقيها  من  كان  فما  بالضرب،  عليها 
بسرعة  فلجأ  صاعني،  الصاع  لرّد  مكتبه  اقتحام 
عليهما  لالدعاء  جونية  يف  القضائية  املفرزة  إىل 
وسجنهما. تكّر السبحة، منها ما خيرج إىل العلن، 
ومنها ما يبقى بني جدران تلك احملاكم اليت يرتبط 
باعتبار  الطالق،  مبعامالت  األساس  يف  عملها 
إال  الكنيسة.  بتعاليم  مرتبطًا  كنسّيًا  سرًا  الزواج 
أن نفوذ احملاكم الروحية يتجاوز احلدود الدينية، 
النفقة  وحجم  األطفال  حضانة  يف  تتدخل  وباتت 
واألهلية الصحية للزوج أو الزوجة وغريها الكثري 
مما يدخل طبعًا ضمن اختصاص احملاكم املدنية، ال 
احملاكم الروحية، باعتبارها أمورًا مدنية ال عالقة هلا 
بالروحانيات من قريب أو بعيد. وعلى الرغم من 
امللفات غري  إزاحة  بوجوب  الفاتيكانية  التوصيات 
واصلت  كاهلها،  عن  القضايا  هذه  لكل  الروحية 
احملاكم الروحية التمسك مبلفات النفقة واحلضانة 
غري  شكاوى  مثة  كانت  سنوات  وطوال  وغريها. 
موثقة من املماطلة يف احملاكم من جهة، وتشكيك 
يف صدقية بعض القضاة من جهة أخرى، وخصوصًا 
لكن  الطالق،  خّص  ما  يف  واضحة  النصوص  أن 
االجتهادات كثرية يف ما خيّص النفقة واحلضانة 
وسائر التفاصيل. بعيدًا عن االتهامات التقليدية، 
تسمح  أن  يفرتض  الفتة  قضية  مدة  منذ  برزت 
للفاتيكان بالدخول بقوة على ملف احملاكم الروحية 

الكنسية.

فضائح احملكمة الروحية:
بـابا رومـا يـتدّخـل

تفكري جديّ بفتح مكتب للمحكمة الفاتيكانية يف السفارة الفاتيكانية 
يف لبنان )أرشيف(

بشأن حضانة األوالد ونفقات األسرة. وبرغم طلب 
الفاتيكان نقل امللف بقي امللف حيث هو. واألنكى 
املعادي  العام يف احملكمة  اجلو  من هذا كله هو 
يكون  أن  رفضت  اليت  الزوجة  أن  إال  للزوجة. 
أصدقاء خصمها حكامًا بشأن مستقبلها ومستقبل 
كل  على  املؤمتنني  أحد  إىل  امللف  محلت  أبنائها 
احملكمة  غرف  داخل  تسجيالت وصور  من  فيه  ما 
يف  روما.  إىل  متوجهة  طائرة  أول  يف  وأرسلته 
امللف تفاصيل كثرية توثق عالقة الزوج الوطيدة 
بالنافذين الكنسيني، وشهادات موثقة عند كتاب 
العدل من سائق األسرة عن إلزام الزوج له بتقديم 
إفادات كاذبة عن سلوك الزوجة، ودعوى قضائية 
إفادتني  إىل  استندت  اليت  النفسية  الطبيبة  على 
تناقضهما  إفادتني  وأهملت  للزوجة  تقوميها  يف 
الزوجة  محاسة  تقف  ومل  الكثري.  وغريه  متامًا 
لفضح ما تعانيه عند حدود طلب نقل امللف إىل 
من  ودارت  محلته  بل  هلا،  حق  وهو  الفاتيكان، 
مكتب فاتيكانّي إىل آخر طوال ستة أشهر. خرجت 
من عند رئيس جممع الكنائس الشرقية الكاردينال 
ليوناردو ساندري لتدخل مكتبًا آخر معنّيًا بالقضايا 
يف  القضية  يتابع  قوي  حماماة  مكتب  القانونية. 
يف  عليها  العيون  يفتح  أقوى  ومكتب  بريوت 
الفاتيكان، حيث ميكن جبهد قليل حجز كرسي يف 
صالون ضيق يدخله البابا فرنسيس ليجمع بنفسه 
إيصال  يريدون  الظروف ممن  وسطاء  دون  ومن 
الروحية  احملكمة  أن  علمًا  إليه.  مباشرة  رسالة 
اللبنانية تتفاعل سريعًا عادة مع طلب حمكمة الروتا 
الرومانية نقل امللف إليها، لكن املماطلة اللبنانية 
الذي يعلم  الفاتيكان  املرة ضاعفت فضول  هذه 
الربيد  يف  عطل  بوجود  اللبنانيني  عذر  أن  طبعًا 
اإللكرتونّي وغريه جمرد أكاذيب، وخصوصًا أن أحد 
املوظفني يف احملكمة اللبنانية أعلم حمامي الزوجة 
له  وحرر  الـ«روتا«  حمكمة  إىل  سينقل  امللف  أن 
وصاًل بقيمة أربعة آالف دوالر مثن ترمجة امللف إىل 
اإليطالية. اجلدير ذكره هنا أن احملكمة الفاتيكانية 
تسّهل منذ سنوات معامالت الطالق، وال ترهق أيًا 
من الزوجني بعقد ال يريدانه من شأن إلزامهما به 
أن يدفعهما إىل تغيري ديانتهما أو ختريب عالقتهما 
محاية  على  املقابل  يف  حترص  لكنها  بالكنيسة، 
جتاه  كاملة  بواجباتهما  وقيامهما  الطرفني  حقوق 

بعضهما بعضا.
حيتمل  ال  الرسولي  الكرسي  بأن  تفيد  اخلالصة 
اليت  اللبنانية  الروحية  إضافية عن احملاكم  أخبارًا 
تسّبب شرخًا روحيًا بدل اللحمة، ولن يتفرج أكثر، 
وهو جيد أن امللف الذي بني يديه هذا املرة يتيح 
حّد ملا حيصل وفتح كوة  لوضع  بقوة  التدخل  له 
كبرية يف جدار احملكمة اللبنانية، وسط أنباء عن 
الفاتيكانية يف  للمحكمة  مكتب  بفتح  جدّي  تفكري 
َمن  يتمكن  حتى  لبنان،  يف  الفاتيكانية  السفارة 
ال ميلك كلفة السفر والرتمجة من أن يرسل ملفه 
ليحكم فيه قضاة نزهاء ال أحد يعرفهم أو ميكنه 
الوصول إليهم، بدل أن يكونوا قضاة هم اخلصم 
واحلكم كما حيصل اليوم. وال بّد من اإلشارة إىل 
وعدم  التحدي،  ملستوى  القوية  الزوجة  رفع  أن 
كثرية  عيون  امحرار  إىل  أّديا  وانكسارها  خوفها 
منها، وال شّك أن تراخي الفاتيكان اليوم يف هذه 

القضية سيجعل السيدة تدفع مثنًا باهظًا جدًا.

غسان سعود

عمد  سنوات،  بضع  منذ 
إىل  اجلدد  األثرياء  أحد 
بقضاة  عالقته  توطيد 
روحيني وبعض النافذين 
البطريركّي  الصرح  يف 
لقاءاتهم  كثفوا  ممن 
بطلب  تقدمه  قبل  معه 

وبعده.  املارونية  احملكمة  إىل  زوجته  من  طالقه 
عشر  ستة  بعد  الزواج«  »إبطال  رفضت  الزوجة 
باعتباره  اهلجر،  مببدأ  متمسكة  الزواج،  على  عامًا 
حيفظ حقوقها وحقوق ولديها. أما الزوج، الراغب 
بزواج جديد، فأشاع أخبارًا عن سهولة »التخلص« 
من العائلة األوىل حبكم عالقته الشخصية الوطيدة 
يف  عليهم  ميونون  ومن  الروحية  احملكمة  بقضاة 
الصرح البطريركي. بدا واضحًا أن القضية، اليت 
اعوام، ستقفل  تستغرق عادة بني عامني وثالثة 
ملصلحة الزوج يف خالل أسابيع قليلة. عادة تبلغ 
الزوجة بهوية القاضي لتوافق أو ال توافق على بّته 
أمَر زواجها، لكن القضاة باشروا عملهم يف هذه 
القضية من دون موافقة الزوجة. طلب موكل الزوجة 
منع سفر الرجل، فتأخر بّت الطلب حتى سافر الزوج 
أن  علمًا  السفر،  ختوله  اليت  الكفالة  ودفع  وعاد 
منع السفر يتعلق عادة مبلف النفقة، لكن احملكمة 
الروحية أصدرت قرارًا غريبًا عجيبًا مينع الزوجة من 
السفر، حتى ال تؤخر اإلجراءات القضائية. رئيس 
احملكمة الروحية خرج من مكتبه وتدخل عند رئيس 
غرفة يف حمكمته ليطلب إليه قبول ملف ورفض 
إىل  فخلصت  النفسية،  احملكمة  طبيبة  أما  آخر. 
من  هلا«،  نفسية ال عالج  »مريضة  الزوجة  اعتبار 
دون أن تقابلها، قبل أن يصدر قرار أولي بفصل 
قرار  وقبل صدور  والزوجة،  الزوج  بني  املسكن 

املحكمة الروحية 
اللبنانية: مماطلة 
وتسويف وسوء 
استخدام للسلطة

تطور الفت شهدته جلسة جملس الوزراء، االربعاء، 
االتصاالت. فقد  وزير  تقرير  مناقشة  يف معرض 
ُفتح الباب أمام البحث العلين يف بديل عبد املنعم 
يف  مناصب  ثالثة  يشغل  الذي  املوّظف  يوسف، 
بأنه  واملتهم  للقوانني  خالفًا  اللبنانية  الدولة 
منها  يعاني  اليت  املشاكل  معظم  عن  املسؤول 
القطاع. انطلق البحث يف اجللسة عرب مطالبة أكثر 
من وزير بعزل يوسف من مناصبه، ليتحول احلديث 
على هامش اجللسة عن اسم البديل املقرتح، وهو 
عماد كريدية، املرشح احملسوب على الرئيس سعد 

احلريري
عقد جملس الوزراء جلسة استثنائية أالربعاء كانت 
تقرير  ومناقشة  االتصاالت  ملف  لدرس  خمصصة 

الوزير املعين بطرس حرب.
الوزراء  جملس  رئيس  اعتذر  اجللسة  بداية  يف 
بنود جدول  متام سالم عن ورود خطأ يف عرض 
األعمال، إذ تضمن مسألة عقدي اخللوي فيما كان 
السابقة على أن يعرض هذا  االتفاق يف اجللسة 
البند بعد أسبوعني، ريثما يقّدم وزير االتصاالت 
دفرت شروط يتالءم مع مالحظات الوزراء، وبالتالي 
مل ُيطرح موضوع عقدي اخللوي على النقاش، على 
تضمن  حرب  بطرس  الوزير  تقرير  أن  من  الرغم 
طلبًا بتكليفه صالحية متديد العقدين »تباعًا«، اىل 
حني إجناز مناقصة جديدة لتلزيم عقدي التشغيل 
واالدارة ضمن سقف زمين حيدده جملس الوزراء.

أكثر  البند اخلاليف مل جيعل اجللسة  استبعاد هذا 
مبلف  املتصلة  املسائل  تناول  فالنقاش  هدوءًا، 
عنوان  جيمعها  ال  »عشوائية«  بطريقة  االتصاالت 
»كّل  وزارية.  مصادر  أوضحت  ما  حمدد، حبسب 
يف  ومالحظاته  بدلوه  وأدىل  مواله،  غّنى  وزير 
املسائل  تعددت  األهم«.  يعتربها  اليت  املسألة 
غري  االنرتنت  مسألة  من  تنظيم،  بال  املطروحة 
بالتخابر  مرورًا  أوجريو،  مع  العقود  اىل  الشرعي 
األلياف  ملف  عن  فضاًل  الشرعي،  غري  الدولي 
الضوئية... كل وزير يريد أن يرّكز على مسألة 
وائل  الوزير  أن  إال  »اخلراب«،  مصدر  بوصفها 
يوسف،  املنعم  عبد  على  الرتكيز  قرر  فاعور  أبو 
قطاع  يف  والفساد  الفوضى  كل  مصدر  بوصفه 
وتعيني  مناصبه  من  بعزله  وطالب  االتصاالت، 

بديل منه بسرعة.
هكذا، فرض أبو فاعور مسألة تغيري يوسف كعنوان 
عملي للنقاش يف اجللسة. دخل عدد من الوزراء 
القانوني  غري  تعيينه  مسألة  وأثاروا  اخلط،  على 
لالستثمار  العام  املدير  حكومية:  مناصب   3 يف 
جملس  ورئيس  االتصاالت،  وزارة  يف  والصيانة 
إدارة هيئة أوجريو ومديرها العام. وزراء حزب اهلل 
والتيار الوطين احلّر قالوا كالمًا منسجمًا ومنسقًا عن 
تعيني يوسف املخالف للقانون يف حكومة الرئيس 
السنيورة يف عام 2005، وشرحوا أن هذه  فؤاد 
املواقع الوظيفية يتبع أحدها لرقابة الثاني، وهذا 

أمر ال جيوز استمراره.
تقول املصادر الوزارية إن سجااًل اندلع بني وزيري 
الرتبية الياس بو صعب ووزير االتصاالت بطرس 
حرب، إال أن مصادر أخرى أوضحت أن »السجال مل 
يتجاوز احلدود املعهودة، وقد قيل كل شيء من 
الباب للبحث  دون صخب وصراخ«، أي إن فتح 
يف تعيني بديل من يوسف مل يدفع اىل التوتر، 
علمًا بأن وزراء تيار املستقبل مل يدلوا بدلوهم يف 

هذا اجملال.

هت لعبد املنعم يوسف  على كل االنتقادات اليت ُوجِّ
وعدم قانونية تعيينه يف املنصبني املذكورين.

دارت  اليت  االحاديث  أن  وزارية  مصادر  تكشف 
مع  جّديًا  التعامل  إىل  تدعو  اجللسة  هامش  على 
مسألة تعيني بديل من يوسف، إذ تداول الوزراء 
باسم عماد كريدية، املرشح احملسوب على الرئيس 
سعد احلريري. طرح االسم جاء من الوزير وائل أبو 

فاعور، وقيل إن حزب اهلل رد بأنه ال ميانع.
بها  قام  واسعة  حتضريات  اجللسة  هذه  سبقت 
نقطة  كل  على  الرّد  أجل  من  العونيون  الوزراء 
جرى  إنه  املصادر  تقول  حرب.  تقرير  وردت يف 
النقاش يف كل املسائل اليت طرحها التقرير، لكن 
النقاش  هذا  من  واسعًا  حّيزًا  أخذت  اليت  النقطة 
كانت متصلة مبلف عدم قانونية تعيني عبد املنعم 
يوسف يف مناصبه الثالثة. »كان هناك شبه إمجاع 
على عدم قانونية تعيينه«. حبسب املصادر، مل ُيبِد 
حرب أي اعرتاض، مثله مثل وزراء تيار املستقبل، 
إذ »مل يسمع أي اعرتاض منهم على االنتقادات 
والتيار  اهلل  وحزب  االشرتاكي  وزراء  كاهلا  اليت 

الوطين احلر ليوسف«.
موقف حرب خارج اجللسة بدا أكثر صالبة. فبحسب 
تصرحياته اليت تلت اجللسة، عّلق حرب على حجم 
الوزراء  جملس  إىل  رفعه  الذي  السابق  التقرير 
مقارنة مع حجم التقرير الذي نوقش أمس، وسط 
الصفحات  عدد  على  الوزراء  بعض  من  اعرتاض 
رفعت  أنين  يذكر  »اجلميع  وقال:  املوّزع.  الكبري 
الشرعي  غري  اإلنرتنت  حصول  قبل  أوليًا  تقريرًا 
والتخابر غري الشرعي إىل جملس الوزراء، وطالب 
الوزير آنذاك بوضع تقرير جديد يتضمن ما استجد 
جديدًا  تقريرًا  رفعت  وقد  الوزارة،  يف  أمور  من 
 890 وليس  صفحة   19 من  املاضي  حزيران  يف 
كل  تضمن  والتقرير  صفحة،  آالف  عشرة  أو 
التأكد  يريد  أحد  كان  وإذا  املطلوبة.  املعلومات 
من املستندات يستطيع العودة اليها. وكل كالم 
املثل:  ينطبق  وهنا  حيرينا،  الصفحات  عدد  على 
»احرتنا يا قرعة من وين بدنا نبوسك«. فإذا قدمنا 
تقريرًا  قدمنا  وإذا  انتقاد،  فهناك  موجزًا  تقريرًا 
أن  نأمل  انتقاد.  أيضًا  فهناك  ومفصاًل  واضحًا 
تكون األسباب للمصلحة الوطنية وال تكون كيدية 
أو شخصية أو سياسية... رفضت أن يتم التباحث 
معنا كوزارة اتصاالت على أساس أن هناك قفص 
مباشر  انتقاد  توجيه  أي  اهلل  مسح  ال  أو  اتهام 

للوزارة«.
جربان  اخلارجية  وزير  عّلق  اجللسة،  انعقاد  قبل 
باسيل على ملف االتصاالت الذي أحاله حرب إىل 
الوزراء قائاًل: »إذا مل تكن قادرًا على إقناع أحدهم، 
فضّيعه. هذا ما يفعله الوزير حرب مبلف من 700 
صفحة وّزع علينا وال يتضمن شيئًا مما طلبناه«. 
أن  فأوضح  صعب،  بو  الياس  الرتبية  وزير  أما 
»هجوم حرب على استوديو فيجن هو للتغطية على 

مشكلة حبجم أكرب«.

50% فقط إلنقاذ حياة روزين

قرر جملس الوزراء املساهمة بنسبة 50% فقط من 
كلفة عملية زرع كبد املواطنة روزين موغليان يف 
فرنسا، البالغة 243 ألف يورو. يقول مصدر وزاري 
وقد  يورو،  ألف   120 بتسديد  يقضي  القرار  إن 
جرى حبث مستفيض حلالة روزين الطارئة واخلطر 
الذي يهدد حياتها يف حال تأخر جملس الوزراء يف 

اختاذ القرار. 
جرى  الدولة  مساهمة  حتديد  أن  املصدر  وأوضح 
بناًء على املعلومات اليت تفيد بأن العائلة متكنت 
من مجع تربعات بقيمة 120 مليون لرية، ما يعين 
 43 حنو  البالغ  الوزراء،  برأي  املتبقي،  املبلغ  أن 
من  املزيد  من  تأمينه  للعائلة  ميكن  دوالر،  ألف 

التربعات!
شهرين  قبل  بدأت  روزين  أن  إىل  االشارة  جتدر 
تعاني من عوارض فشل حاد يف الكبد، وهي حتتاج 
إىل عملية زرع كبد طارئة يف غضون األسبوعني 
إلجراء  إمكانية  توجد  وال  حياتها،  إلنقاذ  املقبلني 

مثل هذه العملية يف لبنان.

الوزراء،  من  عدد  حبسب 
يف  النقاش  يبلغ  مل 
بّت  مسألة  اجللسة  داخل 
عزل يوسف، وبالتالي مل 
تتحول اىل بند على جدول 
النقاش  أن  إال  االعمال، 

»غري الرمسي« الذي دار بني الوزراء كان جدّيًا، 
إذ اتفق على أن ُيبّت يف اجللسة املقبلة بعد أن 
البديلة.  يقدم وزير االتصاالت اقرتاحاته لألمساء 
مت  قرار  هو  االتفاق  هذا  كان  إذا  واضحًا  ليس 
اختاذه يف جملس الوزراء أو جمرد مداوالت، إال أنه 
كان واضحًا أن هذا النقاش ترك وزير االتصاالت 
املستقبل  وزراء  صمت  إزاء  مربكًا  حرب  بطرس 

جرى التداول 
باسم عماد كريدية 
لتعيينه بديال من 

يوسف

محمد وهبة

جملس الوزراء: قرار »ضمين« بعزل 
عبد املنعم يوسف
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امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
»طليقة البغدادي« تتخّلف عن املثول أمام 

»العسكرية«
ضابط سوري »ينشق« عن »النصرة«  

 
بعد  العسكرية  احملكمة  امام  من حماكمتها  الثانية  اجللسة  ..ويف 
اطالق سراحها ضمن صفقة التبادل مع االسرى احملررين لدى جبهة 
النصرة، ختّلفت العراقية سجى الدليمي طليقة ابو بكر البغدادي 
الفلسطيين كمال خلف. كما مل  امام احملكمة وزوجها  عن املثول 

حيضر وكيلهما احملامي حنا جعجع.
حكم  اصدار  احملكمة  على  كان  وزوجها،  هذه  الدليمي  حالة  ويف 
غيابي حبقهما خصوصا وانهما مبلغان علنا موعد اجللسة ومل يتقدما 
باي عذر، غري ان هذه القضية اليت تتعلق بـ«مسألة وطنية« وفق 
ما يعترب رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، دفعته 
اىل رفع اجللسة حبالتها احلاضرة اىل الرابع عشر من تشرين االول 
املقبل لتكرار جلب الدليمي وزوجها، علما ان »طليقة البغدادي« 
سبق ان صّرحت يف جلسة سابقة بانها لن تغادر االراضي اللبنانية 
قبل تسوية وضعها القانوني بصدور حكم يف القضية املالحقة بها 

اىل زوجها، واملوقوف الفلسطيين لؤي املصري.
والدليمي متهمة باالنتماء اىل تنظيم ارهابي مسلح وتزوير وثائق 
هلا والوالدها بأمساء وجنسيات مغايرة واستعماهلا خالل جتّوهلا يف 
لبنان، وقيام زوجها بتزوير بطاقة الجئ فلسطيين فيما املصري 

متهم بالتدخل جبرم التزوير.
من جهة اخرى حاكمت احملكمة امس املوقوف السوري عمر مامية 
انه  زاعما  اليه  اسند  ما  فنفى  النصرة،  جبهة  اىل  انتمائه  بتهمة 
تعرض لعملية خطف وعائلته من قبل مسلحي النصرة الذين قاموا 
بتحريرهم مقابل فدية مالية دفعها والده »املدير املالي املتقاعد« 

واليت بلغت 18 مليون لرية سورية.
ويرّبر مامية سبب قيامه باعمال احلراسة لدى التنظيم بالقول بانه 
ينجح  ان  قبل  يوما   20 دامت  اليت  االعمال  هذه  على  كان جمربا 
املدعو حممد بركات يف تهريبه حيث قام بتسليم نفسه اىل خمابرات 

اجليش اللبناني.
ويفيد مامية بانه كان ضابطا يف جيش النظام برتبة مالزم، وهو 
مل ينشق عن اجليش امنا استحصل على »عذر« بسبب مرض يعاني 

منه الزمه وضع »اربع صفائح من احلديد«.
امام  يالحق  حيث  واالحتيال  النصب  باعمال  قيامه  مامية  مل خيف 
واحتال  املتحدة  لالمم  عائد  ختم  بتزوير  فقام  زحلة،  القضاء يف 
مبوجبه على مواطنيه مقابل املال امنا ما دفعه اىل ذلك هو »ان 
احد  تسليم  استطاع  بانه  مامية  »وتباهى«   . حالي«  على  اغّطي 
املتهمني من النصرة اىل خمابرات اجليش اللبناني مؤكدا بانه بقي 
ان يسلم  قبل  النصرة  من  »حتريره«  بعد  ايام  اربعة  يف عرسال 

نفسه.
مدة  مامية  امس حكما قضى بسجن  العسكرية  واصدرت احملكمة 

سنة ونصف السنة اشغاال شاقة وجتريده من احلقوق املدنية.

اسُتقبل بـ »عراضة أمنية« وإطالق نار يف »خيمة 
االعتصام« على طريق املطار

يعقوب مهّدداً بعد ختليته: أصنام اللحم والدم 
ستتدحرج

  
النائب  اسُتقبل  النارية،  واملفرقعات  كثيف  نار  اطالق  وقع  على 
السابق حسن يعقوب يف »خيمة االعتصام التضامين« اليت ُنصبت 
على طريق املطار طوال فرتة توقيفه اليت استمرت سبعة اشهر 
قبل ان خُيلى سبيله بكفالة مالية قدرها ثالثني مليون لرية بعد 

اتهامه خبطف هنيبعل القذايف وحجز حريته وتعذيبه.
ومن »خيمة االعتصام« حيث كانت والدته تنتظره اىل جانب عدد 
بأن  بـ«امنيني«  واقربائه، هّدد يعقوب وهو حماطا  من مناصريه 
»أصنام اللحم والدم ستتدحرج حتت االقدام، على ساعة قضتها 
العائلة على الطرق والعيون عمياء واآلذان صماء ستكلف أعمارا. 

والكالم انتهى وبدأ العمل ومنتحاسب«.

وقال: »38 سنة على املنابر وبالقانون القذايف عدو لبنان واملوجود 
االن بالسجن هو ابن القذايف«.

وسأل: »ملاذا حصل ما حصل بعائلة الشيخ حممد يعقوب بأطفاله 
الشيخ  »جنل  بأنه  فخره  عن  معربا  االمانة؟«،  تكون  هكذا  وأمه؟ 
أكثر عندما شعرت مبظلوميته ملدة  حممد يعقوب املغيب، وأفتخر 

7 أشهر«.
واعترب أن »املعتقل ال قيمة له أمام اللحظات اليت قضتها عائلة 
والدم  اللحم  أصنام  »ستتدحرج  الطرقات«، اضاف:  يعقوب على 
والعيون  الطرق  على  العائلة  قضتها  ساعة  على  االقدام،  حتت 
العمل  وبدأ  انتهى  والكالم  أعمارا.  واآلذان صماء ستكلف  عمياء 

ومنتحاسب«.
وكان القذايف قد اختذ يف هذه القضية صفة االدعاء الشخصي 
اطالقهم سابقا وكل من  جرحى  مرافقيه  من  واربعة  يعقوب  حبق 

يظهره التحقيق.
يذكر ان قاضي التحقيق يف جبل لبنان زياد مكنا الذي ينظر يف 
امللف سبق له ان وافق على اخالء سبيل القذايف الكثر من مرة 

وجرى استئناف قراره امام اهليئة االتهامية.

شقيقان من »داعش« يف قبضة اجليش
  

أوقف اجليش اللبناني السوريني معن وعبدو اجلباوي وهما شقيقا 
املسؤول يف تنظيم«داعش« االرهابي محزة اجلباوي، وذلك خالل 
بلدة عرسال. وعثر يف منزهلما على رمانات يدوية  مداهمات يف 

وذخرية وأسلحة عائدة للتنظيم.
كما أحالت مديرية املخابرات على القضاء املختص، السوري هادي 
ضياء الزهوري إلنتمائه اىل تنظيمات إرهابية، واملشاركة باإلعتداء 

على مراكز اجليش اللبناني ووحداته يف عرسال.
ومتكنت مديرية أمن الدولة يف النبطية من توقيف السوري أ.م، 

إلنتمائه اىل تنظيم إرهابي مسلح.
صوان  فادي  العسكري  التحقيق  قاضي  اصدر  اخرى،  جهة  من 
قراران اتهاميان حبق املوقوف مصطفى مراد مبحاولة االنتماء اىل 
تنظيم داعش واعتناق افكاره واالستعداد لالنضمام اىل صفوفه، 
والسوري حسني العباس باالنتماء اىل تنظيم داعش يف عرسال 

بهدف القيام بأعمال ارهابية .
واحال صوان املوقوفان امام احملكمة العسكرية للمحاكمة سندا اىل 

مواد تصل عقوبتها القصوى اىل االعدام.

التعّرض ألمنيني على حاجز يف عكار
  

الداخلي  االمن  قوى  ضباط  احد  شتم  على  وج.ح.  م.س.  اقدم 
برتبة مالزم اثناء اقامة حاجز امين يف منطقة ذوق حدارة - احلصنية 
على طريق عام حلبا - العبدة. كما عمدا اىل شتم عناصر احلاجز 
بلدية  شرطة  عناصر  من  انهما  مدعيني  هلا  التابعني  واملؤسسة 

احلصنية.
واثر ذلك، عمل املالزم الذي كان على رأس القوة اليت تقيم احلاجز 
االمين بازالته جتنبًا لتوتر الوضع وذلك بعد ان ابلغ رؤساءه وادىل 

بافادته لدى اجلهة التابع هلا.
صقر  القاضي  العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  امر  وقد 

صقر بتوقيف املذكورين اللذين افرج عنهما الحقًا.

»طبّاخ« هواتف
  

متكن عناصر سجن زحلة يف وحدة الدرك اإلقليمي، أثناء تفتيش 
أغراض السجناء املرسلة إليهم من ذويهم، من ضبط ستة أجهزة 
خلوية داخل أوعية للطعام وذلك بعد عزهلا بواسطة النايلون، كان 
فتّم  م. س.  السوري  املوقوف  إىل صهره  د.  ج.  أحضرها  قد 

توقيفه.

6689 خمالفة لقانون السري
  
  

لقانون  تطبيقًا  الداخلي،  االمن  قوى  يف  السري  مفارز  تواصل 
أمان،  حزام  دون  من  )القيادة  املخالفات  ضبط  مهمة  السري، 
عدم التقّيد باإلشارة الضوئية، القيادة بعكس وجهة السري، عدم 
اعتمار اخلوذة الواقية...( اليت سجلت خالل أسبوع ، تنظيم 6689 
خمالفة )باستثناء خمالفات السرعة الزائدة(، وذلك بهدف احلفاظ 
على سالمة املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني بغية احلّد من 

احلوادث.

مرّوجان جلميع أنواع املخدرات يعودان إىل 
..السجن

  
ترويج  بتهمة  اليه  ليعودا  السجن  من  م.ش.وم.ر.  خرج  حديثا 
املخدرات بعد توقيفهما وضبط انواع عديدة من املخدرات حبوزتهما، 

وهي جاهزة للرتويج.
وكانت إحدى دوريات مفرزة استقصاء جبل لبنان يف وحدة الدرك 
وقد  العالي.  الرمل  حملة  م.ش.وم.ر. يف  اوقفت  قد  االقليمي 

ضبط حبوزتهما كمية من املخدرات، وهي عبارة عن:
201 مظروف )زنة كل واحد منها حواىل 100غ( و 102 غ غري موضبة 
من حشيشة الكيف، 32 مظروفًا من حبوب »ترامادول«، 9 مظاريف 
كوكايني، 17 عبوة كناكيمو، 15 عبوة سيمو وكيس يتضمن حبوب 
»ريفوتريل«، باإلضافة اىل دفرتي لف، ميزان حساس، مسدسني 

حربيني ودراجة آلية دون لوحات.
وقد تبني انهما من اصحاب السوابق وخرجا حديثًا من السجن.

سالبان يسطوان باالحتيال على مؤسسات جتارية

  
وحدة  يف  القضائية  اجلنوبية  الضاحية  مفرزة  من  دورية  أوقفت 
لالشتباه  ج.س.وف.ق.  اجلاموس  حملة  يف  القضائية  الشرطة 

بقيامهما بأعمال سلب وسرقة.
السلب  عمليات  من  بالعديد  باشرتاكهما  اعرتفا  معهما  وبالتحقيق 

والسرقة من داخل املؤسسات التجارية بطريقة احتيالية.
وتبني انهما من أصحاب السوابق وظهرا سابقا عرب »مقطع فيديو« 
نشره أحد املواقع اإللكرتونية أثناء قيامهما بعملية سرقة، كما تبني 
جبرم  توقيف  مذكرة  مبوجب  للقضاء  مطلوب  الثاني  املوقوف  أن 

سرقة، وضبط حبوزة ج. س. مسدس حربي.
القضاء  بناء إلشارة  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  وطلبت 
املختص، من الذين وقعوا ضحية أعماهلما وتعرفوا إليهما، احلضور 
إىل مركز مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية الكائن يف االوزاعي - 
ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو اإلتصال على أحد الرقمني: 
القانونية  اإلجراءات  إلختاذ  متهيدا   ،01/842405 أو   01/842403

الالزمة.

توقيف 24 مطلوبًا
  

واصلت مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت تعّقب 
املطلوبني واملخالفني، فأوقفت 24 منهم بينهم سوري وفلسطيين 
دون  سالح  ومحل  السري  انظمة  وخمالفة  وسرقة  خمدرات  جبرائم 
سيارة  و20  نارية  دراجة   62 دورياتها  ضبطت  كما  ترخيص. 

خمالفة.

محود يكّلف »املعلومات« حبادثة إطالق نار على 
مكتب خيّاط

  
كّلف النائب العام التمييزي القاضي مسري محود »شعبة املعلومات« 
يف قوى االمن الداخلي اجراء التحقيق يف الشكوى اليت تقدم بها 
واملتعلقة  خياط  حتسني  »اجلديد«  تلفزيون  ادارة  جملس  رئيس 

باطالق النار على اجملمع التابع له.
وكان جمهولون قد اقدموا ليل اول من امس، على إطالق النار على 
مكتب خياط، يف حملة بئر حسن قرب السفارة املصرية واقتصرت 

األضرار على املاديات وتضرر ثالث طبقات من املبنى.
 وعلى الفور، حضرت اىل املكان القوى االمنية وفتحت حتقيقا يف 

احلادث.

حكمان لوسيم منصور شقيق أسامة
  

الطيار  الركن  العميد  برئاسة  الدائمة  العسكرية  احملكمة  اصدرت 
املوقوف وسيم منصور وهو شقيق  ، حكمان حبق  ابراهيم  خليل 

اسامة منصور الذي قضى مبداهمة للقوى االمنية يف طرابلس.
وقضى احلكم االول بسجن منصور مدة ستة اشهر بعدما استجوبته 
جبرم حماولة قتل عناصر عسكرية يف متوز العام 2014 برمي قنبلة 
يدوية باجتاههم واصابة جمندين. وقد نفى منصور ما اسند اليه 
مؤكدا بانه مل ينتم يوما اىل اجملموعة املسلحة اليت انشأها شقيقه 

اسامة .
وقضى احلكم الثاني بسجن منصور مدة سنة مع منحه وقف تنفيذ 
يف  مشاركته  جبرم  وذلك  حربية  بندقية  تقديم  والزامه  العقوبة 

»احداث طرابلس«.
يذكر ان احملكمة سبق ان حكمت على امري منصور شقيق اسامة 
ايضا بالسجن مخس سنوات جبرم حماولة قتل عناصر عسكرية وقد 

صادقت عليه حمكمة التمييز العسكرية.

مداهمات للجيش يف بريتال على خلفية عمليات 
خطف وجتارة ممنوعات

بلدة  يف  مطلوبني  منازل  اليوم  فجر  منذ  اللبناني  اجليش  يداهم 
بريتال، على خلفية عمليات خطف وشراء واجتار مبسروقات وجتارة 

ممنوعات. 

اإلدعاء على ضباط وعناصر يف قوى األمن يف 
جرم اإلهمال يف القيام بالوظيفة

إدعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 
على ثالثة نقباء وأربعة مؤهلني أول يف قوى األمن الداخلي، بناء 
النائب العام التمييزي القاضي مسري محود، يف جرم  على طلب 
حق  تنظيم حماضر ضبط يف  وعدم  بالوظيفة  القيام  اإلهمال يف 

أصحاب حمطات األنرتنيت غري الشرعي يف الزعرور.

وأحال امللف على قاضي التحقيق العسكري األول.
وكان القاضي محود أعطى اإلذن مبالحقة الضباط املدعى عليهم.
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حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

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

وصدق يف املعاملة

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

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02 
8724 5911, Web: www.hbhome.com.au ,  Email:: sales@hbhome.com.au

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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مار شربل .. كاهنا.. طوباويا وقديسا

مقدمة
مبناسبة احتفاالت عيد القديس شربل يف دير مار شربل - سدني 
وبتاريخ 8 متوز كانت مسرية  مع مراحل حياة القديس شربل، تلتها 
سهرة سجود أمام القربان املقدس من الساعة الثامنة من مساء 
اجلمعة حتى صباح  السبت 9 متوز مع تأمالت روحية وتراتيل مع 

اآلب طانيوس غصني وشبيبة دير مار شربل. 
يف  وشبيبة  عجقة  مساء،  الثامنة  الساعة  قبل  لكن  وكالعادة، 
ساحات الدير، زينة وناس ومشوع وأضواء مشعشعة وأحيانا خافتة 
على  الكنيسة  داخل  ويف  وهناك...  هنا  من  وتضرعات  ومسابح 
نصف املذبح غري الدموي كانت صورة القديس شربل، وسكوت 
وصمت مطبق مع صلوات وأصوات تضرع يا مار شربل دخلك امحينا 
وامحيلنا عيالنا وامنحنا السالم باسرتاليا ولبنان وكل العامل! وأبونا 
طانيوس غصني الذي هو من دير األمحر، عالسكيت حضر بيت شعاع 
القربان- أصغر وأعظم بيت على وجه اآلرض  - احملكم اإلغالق، 
ووضعه على طرف املذبح! واىل جانب بيت القربان املقدس وضع  

أرزة لبنان مزدانة بذخرية من الدرجة األوىل للقديس شربل. 
 وفجأة، تقدم األب غصني من امليكرو قائال: دعونا نبدأ مبراحل 
حياة القديس شربل من املرحلة األوىل بالوالدة يف بقاعكفرا اىل 
والتطويب  الكنيسة  مذابح  على  باالرتفاع  عشرة  الثانية  املرحلة 
والتقديس، مرورا بالعماد، وحياته اإلجتماعية. ثم دخوله الرهبانية 
نعمة  القديس  تلميذ  ومرحلة شربل  ونذوراته،  املارونية  اللبنانية 
اهلل، وسيامته الكهنوتية وايضا أعجوبة السراج. اضف اىل ذلك، 
النور  الدعوة اىل احملبسة مع شربل سكران باهلل، وفاته وفيض 

على قربه، واملرحلة ما قبل االخرية أي آية جثمانه الطاهر.
ويف كل مرة كان األب طانيوس يتحدث عن مرحلة ما من حياة 
باللغة  تأمل وخشوع وصالة   ابتهال  يليها  القديس شربل، كان 
العربية، ثم شرح عن املرحلة ذاتها باللغة اإلنكليزية يتلوها األخ 
إيليا عبود املولود يف اسرتاليا واملتحّدر من شكا أصال والقادم 
املوسيقي  العزف  دور  يأتي  مرحلة  وبعد كل  حاليا.  من كفيفان 
على  بزي«  و«دومنيك  االورغ  على  بورزق«  ف«داني  والرتانيم. 
الفيولني. أما الرتانيم فهي بصوت املرمنة الشابة »ربيكا شديد« 
من شبيبة دير مار شربل. وال غرو اذا  ذكرنا هنا املثل القائل »من 
رتل صلى مرتني«. هذا ناهيك عن االحرتاف يف العزف املوسيقي  
واندرو  ضياء  يعاونها  شديد«  »ربيكا  للمرمنة  املالئكي  والصوت 

وغريهما من شبيبة دير مار شربل.
وترانيم  وصلوات  املقدس  القربان  صمد  فرتة  تأتي  وللتنويه، 
فوق  ما  اىل  املالئكة  أجواق  فتنقلك  طانيوس  لألب  عود  وعزف 
األرض فيحلق عاليا كل على هواه، وال تستفيق من نشوة قداسة 
مار شربل بتكريم القربان املقدس اال على صوت األب طانيوس 
»كونوا كما عهدناكم: رسل حمبة كل يف  اجلموع:  مودعا  غصني 

جمتمعه وسنراكم يف الشهر املقبل«.
فتستفيق وتنظر اىل الساعة لتعلم أنك قد أمضيت ساعات طواال 

يف الكنيسة يف جو مفعم بالقداسة ولسان حالك يردد:
»شربل سكران باهلل«، وبونا طانيوس »سكرنا مبحبة اهلل«، وشبيبة 
مار شربل »مجعونا باهلل«. اما دير مار شربل »فوحدنا مبحبة اهلل... 
تيتمجد اسم اهلل  بسر القربان املقدس مبناسبة عيد مار شربل سنة 

2016 يف سدني اسرتاليا«.
 فكرت خريك يا اهلل، واجملد لك يا اهلل ما أعظمك، ويا رهبان الرهبنة 

اللبنانية املارونية اهلل يقدسكم وكيف بدنا نشكركم؟ 
ويف اخلتام ال يسعنا اال ان نردد »ال سالم اال يف رحاب ديارك يا 
اهلل... و »جدي وجدك، وبيي وبيك« القديس شربل هو قديس من 

لبنان، تيتمجد اسم الرب ولبنان »بالقديس شربل خملوف«.

 مع أعطر امنيات أجواء قداسة شبيبة مار شربل انقلها لكم من القلب: د. 
ترييزا حرب

1- His Birth
Saint Charbel was born in Bekakafraa from virtuous parents. He 
was given the name Youssef (Joseph) after the great Saint Joseph 
following from the tradition of our ancestors who used to take 
saints as their role models, to the extent that they would name 
their kids after them. 
Saint Charbel, your birth on this Earth is a heavenly hymn. You 
were gifted with the two most wonderful blessings; to bear the 
weight of the name of Saint Joseph the patron saint of the holy 
family and to be born in the month of roses carried in the lap of 
our Virgin Mary, immersed in her love.
Oh saint Charbel, give us saintly fathers and mothers who raise 
families based on the example of the holy family and stamp our 
children from the moment they are named, with the stamp and 
identity of sainthood.

2-His baptism
From your mother’s womb, you were given the human body 
according to human nature. From dust, you became a son of the 
world, but through the rebirth of baptism, you became a light to 
the world, a son of the Church and a son of God.
Teach us oh Charbel, to enter the sacrament of baptism through 
the mystery of Jesus’ death and resurrection, by crucifying our 
desires to rid ourselves from the world. In doing so, we may 
rise with Him wearing the cloak of glory, fulfilling in ourselves 
the saying of saint Paul: »For as many of you as were baptized 
into Christ have put on Christ« Galatian 3:27) 

الوالدة:   -1
ولد شربل يف بقاعكفرا من والدين فاضلني، وٌأعطي إسم يوسف 
نًا بالقديس العظيم يوسف كما اعتاد آباؤنا أن يّتخذوا القديسني  تيمُّ

مثااًل هلم حتى باألمساء. 
ميالدك على األرض ترنيمة السماء، ُغِمرَت يا شربل بأمجل نعمتني، 
أن حتمل إسم القديس يوسف شفيع العائلة املقدسة وأن تولد يف 

شهر الورود حممواًل يف حضِن العذراِء مريم مغمورًا حُببِّها. 
هات قّديسني، يبنون عيااًل على مثال  أال أعطنا يا شربل آباًء وُأمَّ
بطابع  تسميتهم،  حلظة  منذ  أوالدهم  ويطبعون  املقدسة  العائلة 

وهوّية القداسة. 

العماد:   -2
إبنًا  املعمودّية  البشرّية اىل حشى  الطبيعة  األم حبسب  من حشى 
للكنيسة خرجت من حشى أّمك إبنًا للعامل ومن حشى املعمودّية إبنًا 

هلل.
نورًا  املعمودية  حشى  ومن  تراب  حفنة  ك  أمِّ حشى  من  خرجت 

للعامل.
عّلمنا يا شربل أن ندخل يف سر العماد من خالل الدخول يف سر 
موت املسيح وقيامته، بأن نصلب أهواءنا ومنوت مع املسيح عن 
العامل، فنقوم معه منتصرين البسني حّلة جمده، حمّققني فينا ما 
قاله القديس بولس:«أنتم الذين إعتمدمت يف املسيح، قد لبستم 

املسيح (غالطية 3:27)«

3-His social life
»By the sweat of your face will you earn your food« Genesis 3:19, 
»If anyone is not willing to work, let him not eat« 2Thessolonians 

3:10. Fully obeying your parents, you worked hard in the 
fields because your earthly food is to do the will of your parents. 
However, your most delicious food was the search for the will of 
your heavenly father.
 For this reason, you preferred the life of solitude, silence and 
meditation in the grove in Bekakafraa and as Mary gave birth 
to our saviour and offered him to the world in the grove of 
Bethlehem so too did she give birth to a graceful sainthood, 
which poured onto the world the gifts of salvation. 
4-Entry into the Lebanese Maronite order and his vows
You heard the voice of the Lord inside of you, and you answered 
the call without wavering. You dressed yourself in your cloak, 
decorating yourself with the biblical virtues of obedience, chastity 
and poverty.
 Allow us to distinguish God’s voice within this noisy world so 
we may become obedient to God’s will, chaste in our actions 
and demonstrate an earthly poverty that exudes a spiritual 
richness. 

5-Charbel the student of Saint Naamatallah
Charbel excelled in his education under Saint Naamatallah, but 
how could he not. His education became a journey of worship 
focussing on the mystery of God, allowing him to live the gospel 
and become an example to his monastic brothers. 
Teach us oh Charbel to follow your approach and your footsteps 
and worship in a spirit of truth, humbling ourselves in front of 
God’s greatness, listening to the inspirations of the Holy Spirit. 

حياته اإلجتماعّية:   -3
جبينك  عرق  من  وأنت  يأكل،  يعمل  َمن   (10-3 »(تسالونيكي2:   

أكلت خبزك (تك17-3)«
كنت يف عملك يف احلقل نشيطًا طاعًة لوالديك، ألن طعامك هو أن 
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تعمل مشيئة والديك، لكن طعامك األشهى هو البحث عن مشيئة 
من  والتأمل  والصمت  العزلة  حياة  آثرت  لذلك   ، السماوي  اآلب 
مغارة بقاعكفرا، فكما ولدت مريم العذراء املخلص وقّدمته للعامل 
من مغارة بيت حلم، هكذا من مغارة بقاعكفرا ولدتك مريم العذراء 

يف النعمة، مشروع قداسة يستمطر ِنعم اخلالص علينا.
َك أمًا لنا )يوحنا 19- 26) بشفاعة القديس شربل أعطنا يا رّب أمَّ

 4 -  دخوله الّرهبانية اللبنانية املارونية ونذوراته: 
وضع ّيده على  احملراث )لوقا 26:19( ومل يلتفت أبدًا اىل الوراء، 
مع  قائاًل   )8:3 )فيلييب  املسيح  لريبح  شيء  َخْسرانًا  كل  حاسبًا 
القديس بولس: أنسى  ما ورائي وأمتدُّ اىل ما هو أمامي وأسعى 
لَعّلي ٌأدرك )فيلييب 12:3(.  إّتشَح يف ثوبه الّرهباني األسود عالمة 
ِربٌح  واملوت  املسيح  هي  عنده  العامل  فاحلياة  عن  وموته  حداده 

)فيلييب 21:1(. 
النداء من  يَت  داِخِلَك فلبَّ الربِّ يف  عَت صوت  يا شربل َسِ أنَت   
دون  تلكوء، واّتشحَت بثوبك الرَّهباني ُمزدانًا باملشورات اإلجنيلية 
 الطاعة والعفة والفقر، أعِطنا أن ُنّيز صوت اهلل يف ضجيج هذا 
 العامل فنكون طائعني ملشيئة الرب، أعّفاء يف مسلكنا، فقراء عن 

 العامل أغنياء باهلل. 

 5- شربل تلميذ القديس نعمة اهلل: 
   تفّوق بعلمه  وكيف ال والقديس نعمة  اهلل معّلمه، فكان علمه 
مسرية ركوٍع   أمام ِسّر اهلل لُيصبح إجنياًل  مفتوحًا إلخوته الّرهبان. 

منا يا شربل بأن ننهج نهجك ونقتفي ُخطاك فنسُجد بالروح واحلّق  علِّ
 متواضعني أمام عَظَمة اهلل ُمصغني إلهلامات الّروح الُقدس. 

6-Charbel’s ordination into the priesthood
Charbel’s priesthood was a resemblance of the epitome of 
priesthood, evident through his service, love and sacrifice. His 
worship; while evident throughout mass, was further pursued 
after celebrating mass in order to become a sacrificial love that was 
to be offered every day on the altar of life, raising himself on a level 
pleasing to the Holy Spirit, all in his strive for salvation. 
Teach us Saint Charbel to dedicate our heart, body and spirit, so 
that they all may be one with the heart of God, He who exemplifies 
sacrifice on all the altars of the world in preparation for the coming 
of His kingdom.
 
7-The lantern miracle
Saint Charbel loved to dwell with God in his room, where he loved 
Him and meditated in His theology, and immersed himself in the 
mystery of his love. God loved Charbel’s company and He lit 
the lamp that was full of water to prolong the night with him. 
By lighting up his night, Charbel’s day became a day entrenched 
with hymns offered to God. 
Give us oh Lord, through the intercession of your beloved Charbel, 
the gift of lighting the lamps of our bodies and eyes with the divine 
light so that we can become the light of the world that removes the 
darkness from the hearts and minds of your children. 

8-The call to hermitage 
You ascended oh Charbel to the hermitage in order to continue 
Christ’s sufferings with your own body, simulating His own 
ascension to Jerusalem to offer himself as a loving sacrifice to His 
heavenly father as an atonement for the sins of the human race. 
You have been elevated to perfection when you marched through 
Golgotha as a sacrifice in this life, nailing yourself to the cross as 
an embrace for it, through your life of solitude, austerity and your 
late nights of prayer. 
Oh Charbel, while many of us are willing to drink from Jesus’ 
cup of glory, only few are ready to drink the cup of suffering 
and typified you in comforting the heart of Jesus. We ask for the 
strength to suffer with Jesus in order to be glorified with him and to 
die with him, in the hope that we may be raised with him. 

سيامته الكهنوتّية:     -6 
   كاهنًا على مثال الكاهن األول باخلدمة واحملبة  والتضحية، فكان 
ُحٍب  يبدأ قّداسه عندما ينتهي من اإلحتفال به لُيْصبح هو  ذبيحة 
م كل يوم على مذبح احلياة مرفوعًا على مستوى  ذبيحته جمدًا  ُيَقدَّ

للثالوث األقدس قداسًة لذاته وخالصًا للنفوس.  
عّلمنا يا شربل أن نكّرس أجسادنا ونفوسنا وقلوبنا ليكونوا واحدًا 
مع قلب الرب الذي يتم التضحية به يف كل حلظة على املذابح يف 

العامل متجيدًا وإلتماسًا جمليىء ملكوته. 
راج:  ُأعجوبة السِّ   -7 

أحّبه  وتأّمل الهوته  كن مع اهلل يف قاليته، حيث  السُّ أَحبَّ شربل 
راج  وغاص يف سّر احُلّب. فأحّب اهلل عشرة شربل وأضاَء  له السِّ
اململوء ماء لُيطيل الّسهر معه، فأشّع ليله لُيصبح يومُه  تسبحة شكٍر 
ِسراج  أن  ُيضيء  يا رب بشفاعة صفّيك شربل  أعطنا  تنقطع.  ال 
أجسادنا أي عيوننا بالنور اإلهلي لنكون نورًا للعامل  يكَشح الظلمات 

عن قلوب وعقول أبنائك. 
الّدعوة اىل احملَبَسة:   -8 

 َصِعدَت يا َشربُل اىل احملسبة ِلُتكمَل جبسِدَك  ما َنُقَص من آالم 
هًا بِه حيَنما َصِعَد اىل اورشليم ليقّدم  ذاته ذبيحة  املسيح، ُمَتَشبِّ
ُحبٍّ ألبيه الّسماوي تكفريًا عن خطايا البشر. إرتقيت  الكمال عندما 
رًا ذاتك  سرت درب اجللجلة زاهدًا يف الدنيا، ُمعاِنقًا الصليب  ُمَسمِّ

عليِه ِبُنسِكَك وتقشفاِتَك وَسَهِرَك الليالي الطوال. 
املسيح،  مع  الفرح  كأس  يشربون  الذين  هم  كثريون  شربل  يا 
وقليلون  هم الذين يشربون كأس املرارة واألمل. معَك قد اخرتنا 
د  معه  أن ُنَعزِّي  قلب يسوع احلبيب، ساِعدنا أن نتأمل معه لنتمجَّ

وبأن نوت  معه لنقوم معه. 

9-Charbel is enchanted by God
For long durations, you knelt in front of the Eucharist, the body 
of Jesus, meditating and contemplating the sacrament of love. 
You fully immersed yourself into this meditation, completely 
abandoning your own will as your body was submerged in the dust 
of the earth. Yet your spirit was flying in eternal glory. 
Oh Charbel, the Saint of Lebanon, teach us not to tire from prayer 
and help us to persevere in our meditation so we may worship 
Christ crucified and quench our thirst with his love. With our 
tears of repentance, may we wash the blood caused by our sins 
off the face of Jesus. 
10-Charbel’s death and light pouring from his tomb
With his death, Charbel resembled his master by entering the 
tomb, in order to be reborn in his new heavenly life and to signify 
his unity with Jesus. A mysterious light shined on Charbel’s tomb, 
which attracted those seeking enlightenment on the truth of Jesus’ 
resurrection.   
Help us Saint Charbel to die with Jesus, to bury our dark ways 
so that with God we may raise children of light and witnesses of 
truth. 
11-The miracle of his body
Charbel’s union with Christ through the mystery of the Eucharist 
allowed his body to survive decomposition, unexposed to 
corruption. His body was in a state which fascinated the scientists 
and doctors. For 67 years, the mixture of sweat and blood exuded 
from his body, and the weight of this mixture amounted to ten 
times the normal amount. What is this mystery bestowed upon us 
of your uncorrupted body oh Charbel? Are you alive and simply 
asleep or buried in the soil?
Give us oh Lord through the intercession of Saint Charbel, the 
ability to live and die united with you, with your body that is the 
body of the church. Allow us to be fully committed in worship 
towards you and fully accepting of the holy Eucharist with 
the hope of never becoming thirsty or hungry, because you are 
united with us just as St Charbel and we are united with you.  

9-  شربل سكران باهلل:  
اًل ِبسرِّ احلبيب،  ُكْنَت مُتضي ساعاٍت طوال ساجدًا أمام القربان ُمَتأمِّ

حاء، جسدك منحنيًا  سكرانًا يف آية احلب، غائبًا عن ذاتك حتى اإلنِّ
حتى الرتاب وروحك حتّلق يف اجملد األبدّي.

والسجود  الصالة  نلَّ  ال  أن  عّلمنا  لبنان،  قّديس  يا  شربل  فيا 
أمام سرِّ القربان، َفَنْعُبَد مسيحنا املصلوب، وُنروي َعَطَشُه باحلّب، 
ِخ بالّدماء ِبسبِب خطايانا وخطايا  وَنغِسَل بدموِع توَبِتنا َوجَهُه امُلَلطَّ

العامل.
 10-  وفاته وفيُض الّنور على قربه: 

جديدة  والدة  ليوَلَد  كَسّيده  القرب  دخل شربل يف حشى  بوفاته   
أبدّية يف السماء، وعالمًة إلحّتاده باملسيح وسّر القيامة، سطع على 
قربه نوٌر عجيب جذَب إليه الكلَّ ليستنريوا حبقيقِة قيامة املسيح 

من القرب. 
 ساعدنا يا شربل بأن نوت مع املسيح عن إنساِنَنا العتيق وندفن 

أعمال الّظلمة، لنقوَم معه أبناًء للّنوِر شهودًا للحق.

11-   آية جثمانه: 
إحتاده بيسوع من خالل سر القربان جعل جسده غري خاضٍع للفساِد 
واإلحنالل. فكان جثماُنه آية أبهرت العلماء واألطّباء. 67 سنة من 
املّرات.  بعشرات  الطبيعي  وزنُه  يفوق  وزنًا  تشّكل  والّدم  العرق 
دفنٌي يف  أم  نائم  حٌي  أنت  هل  شربل،  يا  جثمانك  سّر  هو  فما 

الرتاب؟.
فيك،  ونوَت  لك  حنيا  أن  شربل  القديس  بشفاعِة  رّب  يا  أعطنا 
حدين بَك أي جبسدَك السّري جسد الكنيسة، مواظبنَي على السجوِد  متَّ
وتناوِل القربان املقّدس ألننا نرغب أن ال نعوَد جنوع ونعطش بعد 
اليوم، ألنك إحتدَت فينا وحنن فيك، كما صنعت مع صفّيك شربل 

الذي أصبَح نبعًا يروي الكثريين ويشبع خواَر الروح.

12-His beatification and canonisation on the altars of the church
Through the intercession of St Charbel, God has been performing 
miracles and healing people’s body and soul since the middle of the 
last century. The church beatified Charbel and he was canonised 
by Pope Paul the sixth on the ninth of October 1977. What began 
in a small hermitage developed into a universal missionary across 
all nations. 
Oh God, whose judgement trumps our own understanding, 
through the intercession of the virgin Mary and Saint Charbel, 
may we have the strength to say «Yes, your will be done and not 
ours, so that we can forget ourselves in you and accomplish your 
plan in the manner you please. May we worship you and proclaim 
as Isiah the prophet did, «Here I am oh Lord, send me».» 

12-   إرتفاعه على مذابح الكنيسة، تطويبه وتقديسه:
 إبتدأ الّرب يف منتصِف القرن املاضي جيرتُح املعجزاَت الروحّية 
ثّم  طوباوّيًا  الكنيسة  وَرَفَعْتُه  شربل،  صفّيِه  يِد  على  واجلسدّية 
البابا  يد  على   1977 األول  تشرين  شهر  من  التاسع  قّديسًا يف 
بولس السادس، متّجد اهلل يف قّديسيه، من حمبسٍة صغرية اىل 

أربعِة أقطار العامل، من حبيٍس صامت اىل رسوٍل لألمم.
يا رّب يا من تفوق أحكاُمك العقَل واإلدراك، أعطنا أن نقوَل كل 
يوٍم بشفاعِة أّمنا مريم العذراء ومار شربل، «نعم، لتكن مشيئتَك 
ال مشيئَتنا، حّتى ننسى ذواتنا فيك، وحنقق مشروعك فينا كما 
أنَت تريد وبالطريقة اليت تريد قائلني مع النيب آشعيا: ها أنا ذا 

يا ربُّ فأرسلين».
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

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

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

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

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

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

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

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

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

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

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

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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» تومض فوق تلك العني الباطنة  
تلك العني املبتهجة بالوحدة« 

لويليام   « النرجس  »أزهار         من قصيدة 
وردزورث

فى أصيل يوم أصفر، وفاغر الفم 
بأزهار النرجس، ختطو الشمس على الدرب 

وسط أشجار األرز و السنديان الضخمة 
قد يكون منزاًل ريفيًا، ضيوفا متنقلون 

أرداف عمال احلديقة وسط الشجريات املشتولة.

أقرأ الشعر على جمانني مرضى
امرأة عجوز، تقاطع، تعرض للبيع  
الكثري من دالء الفحم التى أحتاج 

صبى كستنائى الشعر مجيل، ينصت 
مستغرق متامًا، منفصم الشخصية.

فى يوم ممتع،أخربونى فى وقت الحق 
فى قفص فى مشس أول مارس، أمرأة 

جتلس، ال تنصت، ال ترى، ال تشعر 
ى مالبسها األنيقة، املرأة غائبة 
رجل كبري دمث يقاد فى رفق 

إىل مقعده. مل يتكلم أبدًا 
على ركبتيه تستقر يداه، يهتز 

فى لطف على إيقاعات القصائد 
أقرأ  للحاضرين والغائبني 

للعامل الكبري األبكم وهو يهتز.

و فجأة يتوقف العامل، فى صمت 
ضخم و رقيق، لكنى أشعر باخلوف، مثل 
احلركة البطيئة ملاء الينبوع أو أول طائر 

 ترمجة عربية جديدة لقصيدة أزهار النرجس : 
أزهار النرجس الربى 

شعر : ويليام وردزوث 
ترمجة : د.حممد عبداحلليم غنيم 

إهداء
القدير  العراقى  املرتجم  إىل  الرتمجة  هذه  أهدى 
ترجم  من  أفضل  الزبيدى،  عادل صاحل  الدكتور 
هذه القصيدة بني املرتمجني العرب منذ ثالثينات 

القرن املاضى حتى اآلن 
د.حممد عبداحلليم غنيم 
أديب ومرتجم من مصر 

 
جتولت وحيدًا كسحابة 

حلقت عاليًا فوق الوديان و التالل 
و إذ بى أرى فجأة حشدًا 

مجع من أزهار النرجس الذهبية 
جبانب البحرية و حتت الشجر 

يتمايل رقصًا فى النسيم.
 

مثل جنوم دائمة اللمعان 
تومض فى درب التبانة 

متتد فى خط ال ينتهى أبدًا 
على حافة خليج 

عشرة آالف رأيت فى حملة 
متيل برؤوسها مفعمة بالرقص.

 
رقص املوج جبانبها لكن 

تلك املوجات املتأللة مل تبلغها فرحًا 
و ال ميلك شاعر إال أن يفرح 

بصحبة تلك الرفقة املرحة 
حدقت وحدقت، لكن فكرت قلياًل 

كم من ثروة جلبها ىل ذلك املشهد.
 

و مرارًا حينما أرقد فى أريكتى 
خال البال أو مشغول 

تومض على تلك العني الباطنة 
تلك العني املبتهجة بالوحدة 

فيمتأل بالبهجة قلبى 
و يرقص مع أزهار النرجس. 

 
فى السنة يكسر صمت الظلمة. 

صوت العامل يتلو أزهار النرجس.

حوار مع الشاعرة جيليان كالرك قصيدتها: معجرة فى عيد القديس ديفيد
الشمس  فضِة  من  نهران 

..
يهميان كقرطي السماء ..

الرخام  سفح  على  يهذيان 
..

بني الصفا واملرمر .. 
يصبان يف الوادي املقدس 

..
ِغوى ..

هر .. حيث الطُّ
لكل أشعث أغرب .. 

زمازم ..
تسعى ملستقرٍّ هلا ..
يف خوابي اخللد .. 

فليس كل املاء كوثر .. 
تقدَّست عيناك..

حني تْهمي ..
َتَبارَك الغيُث ..

ال تتكربي على العبيد .. 
فاهلل أكرب ..اهلل أكرب ..

تقدست عيناك ..
إّني مهاجٌر..                                           
أسري على الرؤى ..                              
حايف الظلِّ ..                                   

متكئ التوّسل ..
على األعتاب ..                             
وقليب هودج ..                           
ميور بآيات التقى ..          
لبيك كعبة الروح ..تقربًا.

ألقي عليَّ السالم ..                
عّلي بإحدى احلسنيني ..

أظفر ..

تقدست عيناك 

أنور شعيب 

ترجمة : د. محمد عبدالحليم غنيم - ايالف

أوال : حوار مع الشاعرة جيليان كالرك عن قصيدة 
معجزة فى عيد القدس ديفيد 

س : ملاذا كتبت  هذه القصيدة؟ 
دعيت  حقيقية،  قصة  إنها  حدثت.  ألنها   : ج 
لقراءة الشعر ملرضى فى قسم العالج املهنى فى 
مستشفى لألمراض العقلية فى جنوب ويلز. و قد 
مت تنظيم القراءة لالحتفال بعيد القديس ديفيد. 

فى أول مارس 
س : ما الروابط بني قصديتك هذه و قصيدة  

ويليام وردزورث » أزهار النرجس »؟ 
ج : رجل مل يستطع الكالم فى األصل قام فجأة 
و تلى علينا قصيدة »أزهار النرجس«  لوردزورث 
كلمة كلمة، متامًا كما تعلمها عندما كان طفاًل فى 
املدرسة. أعتقد أن منظر أزهار النرجس مل يفارق 
أبدًا خميلة الشاعر  وردزورث. و يأتى إليه كلما  
تفارق  مل  القصيدة  أن  كما  املتأمل،  مزاج  كان 
احلالتني  كال  فى  املستشفى.  فى  الرجل  ذاكرة 
نشطت  النرجس  أزهار  من  آالف  العشرة  منظر 

الذاكرة، و أشعلت العقل. 
س : ملاذا مل يستطع الكالم؟ 

ج : كان لديه ما يسمى  مبتالزمة البكم. ذلك أنه 
كان أبكم بسبب مرضه العقلى، وليس بسبب أى 
شىء مادى حمدد، لقد  كان يعانى من اكتئاب 

على املدى الطويل. 
س : ما الذى جعله يتلو القصيدة؟ 

ج : أعتقد أن هناك شيئني جعلت القصيدة ترد 
إىل ذهنه، أحدهما كان وجود أزهار النرجس فى 
احلجرة و العشب  األخضر فى اخلارج. و الثانى 
كان أننى كنت أقرأ شعرًا. فإيقاع القصائد ومنظر 
الشعر ذات  أحب  أنه قد  النرجس ذكرتاه  أزهار 

مرة.،ها للحظة حررته من البكم. 
س : ماذا تقصدين بصورة املرأة » فى قفص 

فى مشس أول مارس »؟ 
فى  النافذة  قضبان  بظالل  تلقى  الشمس   : ج 
احلجرة، امرأة جتلس فى ضوء الشمس و الظالل 
فى  أيضًا  إنها  قفص.  فى  هى  كانت  لو  كما 

قفص اكتئابها 
كلمات  تستخدمني  السادس  املقطع  فى   : س 
مثل  » متجمد » و »صلب مثل الشمع » فيتم 
السطر  وفى  مشتعلة.  غري  الشمعة  بأن  اإلجياء 
فى  هل  الشمعة.  تشعلني  القصيدة  من  األخري 

هذا رمز لألمل؟ 
ج : سؤال رائع. مل أحلظ العالقة بني الشمع و 
فالكلمات  حق.  على  لكنك  النهاية،  فى  الشعلة 
أول  أن  بها  تشري  التى  الطريقة  ذلك.  تثبت 

صورة تشري إىل أخرى فى ذهن الشاعر. 
س : ملاذ يغنى الرتاش/ طائر القالع  ) طائر 
متوسط احلجم يكون أمسر أو أبنى و مرقط عند 

الصدر و يغرد بصوت عال ( 
ج : ألنه فعل ذلك. لقد انصتنا إىل الرجل و هو 
يلقى القصيدة. و عندما غرقنا فى الصمت لربهة 
قبل أن نصفق له  بدأ طائر الرتاش فى الغناء 
مباشرة  من خارج النافذة، و املدهش  أننى غالبًا 
و  مارس،  أول  فى  القصيدة  هذه  قرأت  إن  ما 
إال إما أن أمسع العندليب أو الرتاش يغنى خارج 

نافذة مفتوحة.

 
املمرضات متجمدات، متأهبات، املرضى 

ينصتون، أجش الصوت، لكن مكتمل األلفاظ 
فى اخلارج أزهار النرجس صلبة كالشمع 

ألف، عشرة آالف، مقاطعها 
ال تنطق، كرميية ومازالت صفراء اللون.

 
منذ أربعني عامًا، فى مدرسة الوديان 

يتلو الصف الشعر عن ظهر قلب 
من ذلك احلني و األبكم البائس يعانى

لقد تذكر أنه كانت هناك موسيقى 
للكالم وأن لديه فى تلك اللحظة شىء يقال 

عندما انتهى من ذلك، وقبل التصفيق، الحظنا 
صمت الزهور. و طائر القالع يغنى 

و أزهار النرجس مشتعلة.
الشاعرة جيليان كالرك / Gillian Clarke : ولدت  
جيليان كالرك فى كارديف ) عام 1937 ( بويلز، 
شاعرة و كاتبة مسرحية و حمررة و مرتمجة ) من 
اللغة الوليش (، يدرس شعرها فى مجيع أحناء 
أمريكا إللقاء  و  أوربا  إىل  بريطانيا.وقد سافرت 
شعرها و تقديم حماضرات و قد مت ترمجة شعرها 
لقب  على   جيليان كالرك  لغات، حصلت  لعشر 
وكانت   .2008 عام  ويلز  فى  الوطنية  الشاعرة 
قد حصلت على شهادة فى اللغة اإلجنليزية من 
جامعة كارديف. ظهر أول ديوان هلا  حتت عنوان:  
دواوينها  توالت  ثم   ،1971 عام  اجلبل  على  ثلج 
الشعرية آخرها : جليد  فى عام 2012. كما كتبت 
حائط   « منها  لألطفال  أشعارًا  كالرك  جيليان 
احليوان و قصائد أخرى عام 1999 ( و فيما يلى 

قائمة بدواوينها من األحدث إىل األقدم 
1 – جليد 2012 

2 – وصفة للمياه 2009 
3 – فى املصدر 2008 

4 – إعداد األسرة للموت 2000 
5 – تسع حدائق خضراء 2000 

6 – شعر حى  2000 
7 – طائرة العمق 1999 

8 – جدار حيوان و قصائد أخرى 1999 
9 – مخسة حقول 1998 

10 – حممولة شعرية 1997 
11 – خلية املالك 1996 

12 – احلجرة اهلامسة، قصائد 1996 
13 – أستطيع أن أحرك البحر، 100 قصيدة لألطفال 

 1996
14 – ملك ابنة بريطانيا 1993 

15 – املزولة 1978 
16 – ثلج على اجلبل 1971 

 
بهذه  نلحق  أن  هنا  للقارىء  املفيد  من  ولعله 
قصيدة  للغاية،  مهمني  شيئني  للنص  الرتمجة 
أزهار النرجس، للشاعر ويليام وردزوث ) -1770 
مع  حوارا  و  قبلنا  من  جديدة  ترمجة  فى   )1850
عيد  فى  معجزة   : قصيدة  حول  كالرك  جيليان 

القديس ديفيد : 
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خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

MT  LEBANONمطعم جبل لبنان
مطعم جبل لبنان 

يقدم لزبائنه 
الكرام أشهى األطباق 

اللبنانية..
نظافة تامة .. خدمة 

سريعة.. جلسة 
مرحية.. معاملة 

ودودة.. خربة طويلة

561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435

أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد 
وخنبة من الفنانني

مرخص جلميع  أنواع املشروبات 
الروحية

نؤمن طلبيات كافة املناسبات 
خارج املطعم

املطعم يتسع لـ 160 شخصا

نفتح 7 أيام يف األسبوع

  مازة - مقبالت - حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان .. تعالوا 

اىل مطعم جبل لبنان

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

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

Saturday 30 July 2016  2016 تــموز   30 السبت 
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Tel/Fax: 03 9391 0686
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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ÊäÏj‹fl
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

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

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

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

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

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

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

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

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

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مهرجان  يف  كرم  جنوى  الفنانة  حفلة  متر  مل 
صفاقس يف تونس كما أرادت هلا أن تكون، إذ 
أّنها انتهت قبل الوقت احملّدد هلا، بعد اعرتاض 
احلفل  بنقل  الصحافيني  أحد  قيام  على  الفنانة 

»اليف سرتيم« خالفًا للعقد املوّقع مع اللجنة.
وكانت جنوى قد توّقفت عن الغناء مرتني لتنّبه أحد 
والتوّقف  الكامريا  إغالق  على ضرورة  املصورين 
املهرجان  مع  املربم  العقد  أّن  إذ  التصوير،  عن 
يسمح بتصوير عشر دقائق فقط من احلفل، إال 
أّن مّصوري إذاعة »صفاقس« وإذاعة »الديوان« 
بالفيديو طيلة  التسجيل  وطرف ثالث متادوا يف 
السهرة، حتى أن أحدهم بث 48 دقيقة من احلفل، 
وهو ما أثار غضب جنوى اليت غادرت احلفل بعد 

ساعة على انطالقه.
وقد ضّجت الصحافة التونسية صباح اليوم خبرب 
انسحاب جنوى كرم من احلفل، وأبدى تونسيون 
انزعاجهم الشديد من تصّرف جنوى، وتساءلوا »ما 
ذنب من دفع املال مثن البطاقة حلضور احلفل؟« 
تفّهم  حني  يف  موقفها،  بتفسري  جنوى  وطالبوا 
املهرجان  أن  ورأوا  جنوى  موقف  اآلخر  البعض 

نفسه مدين للفنانة باعتذار.
للمهرجان  املنّظمة  اللجنة  تقوم  أن  املقّرر  ومن 
تفاصيل  فيه  توّضح  اليوم  صحايف  مؤمتر  بعقد 

ما حصل.

بعد انسحابها من حفل »صفاقس«

تونسيون غاضبون ويطالبون جنوى كرم بتربير

Saturday 30 July 2016  2016 تــموز   30 السبت 

على  متابعيها  مع  متأخرة  دردشة  ويف  جنوى 
حصل  ما  وصفت  احلفل،  انتهاء  بعد  »تويرت« 
باألمر املعيب وأّكدت أنه ال حيق ألحد بنقل احلفل 
مباشرة، وعندما سئلت »هل أنت غاضبة؟« قالت 

»بالعكس«.
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هي  ال  اليمونة.  مساء  السحاب  يظّلل 
سحب صيٍف عابر وال هي أزمة طارئة. 
على  املقيمة  الضيعة  يف  فهناك، 
بعد  يومًا  السحاب  يكرب  »الفالق«، 
يوم، إىل الدرجة اليت صار يهّدد فيها 
عام  منذ  مشاعاتها  املصّنفة  املنطقة، 

1999 حممّية طبيعّية.
منذ سّت سنوات، يعيش ناس اليمونة 
هناك  يسمّونها  »غطيطة«.  داخل 
»العاصفة الرتابية«. تلك العاصفة اليت 
كّلما هّبت، يتنّدر الناس قائلني »هّبت 

العاصفة، يبدو أن السّد شّغال«.
برغم التنّدر، إال أّن ما جيري يف اليمونة 
ليس نكتة. والربط بني العاصفة وسّد 
صار  بل  العبث،  من  يولد  مل  اليمونة 
عمره سّت سنوات. والسبب؟ »أبو علي 

دندش«، يقولون.
أما من هو؟ يتحّدث الناس يف اليمونة 
بـ«الباراشوت«  عليهم  نزل  رجل  عن 
أواخر عام 2010 وتسّلم، بقدرة قادر، 
بسعر  اليمونة،  سّد  إنشاء  مشروع 
»لقطة« بلغ يف حينه 11 مليون دوالر 
هذا  تسلّمه  قبل  أنه  »علمًا  أمريكي، 
املشروع، أجريت دراسة مفّصلة قدرت 
أمريكي«،  دوالر  مليون  بـ18  قيمته 

يقول رئيس البلدية طالل شريف.
هذا الفارق أرسى املناقصة على شركة 
»نيو ليبانون«. وهو الفارق نفسه الذي 
شعر معه الناس بأن الوضع لن يكون 
على ما يرام. بدأت الشركة عملها بتعّهد 

بانتهاء »األشغال أواخر عام 2013«.
على  متّر  ثالث  سنوات  هي  ها  لكن، 
من  األوىل  املرحلة  تزال  وما  املوعد 
عامًا  حتتاج  و«األساسات«  الرتبة  جرف 
قائل  يقول  قد  تنتهي.  كي  إضافيًا 
وليست  »تشطح«  املشاريع  جّل  إّن 
يف  ولكن،  استثناء.  ليبانون«  »نيو 
نفسها  على  الشركة  تفّوقت  اليمونة، 
يف  كان  إن  االستثناءات،  فرض  يف 
التسويف أو يف ارتكاب املخالفات اليت 
كان أكثرها فظاعة خنق اليمونة بالغبار 
وإغراق أراضيها بالرتاب الذي حتمله من 
»اجلورة«، اليت يفرتض أن تكون بركة 
إىل  شريف  مزهر  املختار  يقول  السّد. 
أّنه »يف بعض األيام، نشعر بأن عاصمة 
رملية متّر من هنا، من كثرة الغبار اليت 

حتدثها اجلرافات«.
العبث،  من  ذلك  شريف  يقول  ال 
سريى  »فوق«  من  البلدة  إىل  فالناظر 
تستقر  اليت  البيضاء  السحابة  تلك 
الناس  يتحّدث  هناك،  مسائها.  فوق 
أراضي  يف  ترمى  تراب  »نقالت  عن 
بـ«ما  املختار  يقّدرها  واليت  احملمية«. 
يفوق 80 ألف نقلة، ُرمي الكثري منها يف 
احملمية، حتى صارت يف بعض األماكن 
كالتالل، فيما كان يعطى البعض اآلخر 
ناس  ويف  طلبهم،  على  بناء  للناس 
هذه  أّن  علمًا  مشرتى،  الرتاب  اشرتوا 
النوعية من الرتاب غري صاحلة للزراعة«. 
كما يقول الناس أيضًا الكثري عما تؤول 
إليه احلال يف احملمية، ويتحّدث آخرون 
نقل  من  »فبداًل  الشركة  تفعله  عما 
تصل  بكلفة  احملمية  عن  بعيدًا  الرتاب 
اىل 100 دوالر، عم تنقلها بـ11 دوالر 
أّن  علمًا  لتوّفر«.  القريبة  احملمية  اىل 
تنقل  أن  السد  تنفيذ  عقد  أحد شروط 
األتربة الردميات إىل أماكن تبعد، على 
البلدة. لكن،  األقل، 3 كيلومرتات عن 
على ما يبدو أن الشركة تستسهل أمر 
حبّجة  احملمية،  قلب  ردمياتها يف  رمي 
»الكلفة الباهظة«، على ما تقول مصادر 
طالل  البلدية  رئيس  أما  الشركة.  يف 
شريف، فريمي احلمل عن كاهل الشركة 
بالقول: »يف النهاية عليك تأمني مكان 
فيه«،  األتربة  يضعوا  كي  مناسب هلم 
مشريًا إىل أن ما ُيشاع عن تلّوث احملمية 

هو »حكي متفلسفني«.

هذا ما جنته »نيو ليبانون« على حممّية اليمونة
راجانا حمية

تعوم بلدة اليمونة على »بحٍر« من املياه لكن أحوال أهلها ليست بخري )هيثم املوسوي(

»متفلسفني«  كالم  لشريف،  بالنسبة 
إغراق احملمية برتاب عندما »خيتلط باملاء 
يصبح كالصلصال، يعين صّبة باطون«، 
وتغليف أشجار اللزاب يف جبال احملمية 
كالم  ليس  هذا  مهاًل،  لكن،  بالغبار. 
»متفلسفني«، هذا ما »جنته« شركة نيو 
بغيابها  والدولة  اليمونة،  على  ليبانون 
املزمن عن املنطقة. وبرغم تقّدم أهالي 
ـ  بعلبك  حمافظة  إىل  بشكاوى  اليمونة 
اهلرمل، عرضوا فيها »التعديات ونقل 
ورميها  للردميات  ليبانون  نيو  شركة 
الشرقي  السفح  يف  عشوائي  بشكل 
حملمية اليمونة الطبيعية«، إال أّن أحدًا مل 
جيب على الشكوى. وال تزال منذ أيلول 
احملافظة  مركز  يف  املاضي  العام  من 

»باحلفظ والصون«.
من  »حبٍر«  على  اليمونة  بلدة  تعوم 
ليست خبري،  أهلها  أحوال  لكن  املياه. 
فالدولة اليت »رّكبت« لبيوتهم عّدادات 
اكتفت  منذ ست سنوات،  الشفة  مياه 
بالنسبة  مهمًا  ليس  فقط.  بالديكور 
اهلوامش،  أهل  يعيشون  رمبا كيف  هلا 
ولكن بالنسبة هلؤالء فهم يتيقنون يومًا 
إىل  نظروا  كلما  غيابها،  من  يوم  بعد 
عتبة  عند  املركون  احلديدي  الصندوق 
عندما  احلال  هي  كما  متامًا،  منازهلم. 
السّد  السّد. هذا  يتحّدثون عن مشروع 
الذي كان سيعيد هلم حّقهم يف املياه 
الشّح، يف  أيام  اليت كانت تروح، يف 
البواليع. ولكن، يف ظّل هذا الغياب، جلأ 
اهل اليمونة إىل أساليبهم يف استجرار 

املياه إىل بيوتهم، فبدأوا حبفر اآلبار.
هناك  البئر  استحال  رويدًا،  رويدًا 
مثانني، حيث صار لكّل منزٍل بئر. لكن، 
القّصة ال تنتهي هنا، فقد جلأ املزارعون 
من  مقربة  على  أيضًا،  آبار  حلفر  أيضًا 
البعض  أّن  حتى  الزراعّية،  أراضيهم 
منهم، وهم املزارعون »الكبار«، امتهن 
زرعاته  يسقي  كان  »حيث  املياه،  بيع 
بـ100  املياه  اآلخرين  للمزارعني  ويبيع 
الساعة«،  ع  وأوقات  بالنهار  دوالر 

يقول أحد سكان البلدة.
عندما  هناك  الناس  بعض  يبالغ  وال   
عن  عبارة  صارت  اليمونة  إّن  يقولون 
حني  يبالغون  ال  كما  آبار«،  »جتّمع 
يقولون إّن هذه حتوي ما يقارب »املئة 
إنش مهدورة على وجه األرض«، فآبار 
املياه  »سعة  تقّل  ال  الكبار  املزارعني 
زادت  وكلما  إنش«.  و5   4 عن  فيها 
اليمونة بيتًا، زادت بئرًا، علمًا أن االتفاق 
مع مصلحة مياه البقاع كان يقضي بأن 
مياه  وتشغيل  اآلبار  هذه  ردم  جيري 
املصلحة؟  أين هي هذه  لكن،  الشفة. 
السؤال، فلهم مع  األهالي من  يضحك 
منها  لعّل  كثرية،  حكايات  املصلحة 
الطرشنا  عن  املسؤول  املوّظف  »حكاية 
)سكر املياه األساسي( الذي يتقاضى 
راتبًا من الدولة عن ساعة عمٍل يؤديها 
عند بداية الربيع، حيث يعمل على ختفيف 

قوة ضخ املياه واليت تكون عادة غزيرة 
يف هذا الفصل«!

وال  فحّدث  الصّحي  الصرف  حكاية  أما 
حرج، ففي البداية كانت وزارة الطاقة 
إىل  »حّولتها«  ثم  املهمة،  هذه  تتوىل 
الناس  البقاع. وال خياف  مؤسسة مياه 
»متل  املؤسسة  أّن  قول  من  هناك 
فهذه  اليمونة«،  يف  جيري  ما  إجرها 
الشركات  إحدى  كلفت  عندما  األخرية 
بتمديد شبكات الصرف الصحي ارتكبت 
»أخطرها  لعل  فادحة يف عملها،  أخطاء 
الصحي  للصرف  الرئيسي  القسطل 
الذي ال تتعدى سعته 6 إنشات«. كما 
أّن هذه الشبكة مل تشمل كل األماكن 
املأهولة، فثّمة بيوت يف اليمونة أقيمت 
يف السنوات األخرية ومل تتصل بشبكة 
الصرف الصحي، األمر الذي دفع هؤالء 
من  بالقرب  صّحية«  »جور  إنشاء  إىل 
منابع  من  القريبة  أصاًل  وهي  منازهلم. 

املياه.
اليمونة  أهالي  مثنه  يدفع  التنفيذ  سوء 
الذين يضطرون يف كل حني لالستعانة 
أّن  ذلك  إىل  أضف  صيانة.  بشركة 
حمّطة  مهام  تتسلم  أيضًا  املؤسسة 
بواسطة  تعمل  األخرية  »وهذه  التكرير 
الكهربائي،  التيار  انقطع  وكلما  الضّخ 
تطوف الريغارات مبياه الصرف الصحي«. 
تلك املياه اليت ستجد طريقها ال حمالة 
حنو األنهر »اللي بتشرب منها الناس«، 
على حد قول رئيس البلدية. تلك املياه 
اليت ال يشرب منها أهالي اليمونة فقط، 
وإمنا أهالي 42 قرية تصلها املياه. ويف 
هذا اإلطار، يرفض املدير اإلداري يف 
أهالي  املؤسسة، خليل عازار ما يقوله 
املنطقة، مشريًا إىل »أننا منذ سنتني، 
عدلنا يف شبكة الصرف الصحي حتى مل 
يعد هناك أية مشكلة«. ولكن، حيدث أنه 
يف فرتة ذوبان الثلوج »بتصري األمور 

أوفر وميكن بتفيض الريغارات«!
مع  حكايتها  واملياه  الطاقة  ولوزارة 
يفرتض  األخرية  فهذه  أيضًا،  اليمونة 
األنهر  أّنها مسؤولة عن تنظيف جماري 
يف املنطقة، غري أن املسؤول عن هذا 
»تسجيل  سوى  شيئًا  يفعل  ال  األمر 
الفواتري«. يقّدر األهالي هناك أنه منذ 
األنهر،  جماري  تنّظف  مل  طويلة  فرتة 
واجلواب الذي كان يأتيهم عند السؤال 
الطالوش  حنط  بدنا  »وين  األمر  عن 

)األوساخ( إذا شلناه؟«.
هكذا، صارت حال اليمونة. وهي حال 
السن  كبار  يتذّكره  عما  متامًا  ختتلف 
»مشنشلة«  كانت  اليت  املنطقة  عن 
بالتفاح. يتذكرونها كيف كانت، فيحلو 
بكتاب  مكتوبة  ما  »متل  وصفها  هلم 
مسك  فيها  »ينغل«  حبرية  اجلغرافيا«: 
الضيعة.  سكان  منها  يعتاش  ذهيب، 
وصارت  السمك  مات  فقد  اليوم،  أما 
»الربكة« مستنقعًا ال يعرف الناس متى 

يصبح سّدًا.

سّد اليمونة: حكاية »ابريق زيت« أخرى

عندما تسّلمت شركة »نيو ليبانون«، 
عام 2010، مشروع إنشاء سّد اليمونة، 
يف  األشغال  بانتهاء  يومها  تعّهدت 
ثالث  مّرت  سنوات.  ثالث  غضون 
سنوات ومّرت ثالث سنوات اخرى... 
والسّد ال يزال أرضًا بور. أما الدولة، 

فلم تلتفت ملا جيري.
السابق،  اجلمهورية  رئيس  وضع 
ميشال سليمان، حجر االساس لبناء 
من  الثاني  تشرين  مطلع  يف  السد 
عام 2009، وال يزال إىل اليوم غري 
منجز. وتسلمت شركة »نيو ليبانون« 
األعمال منذ منتصف عام 2010، إال 
أّنها حتى هذه اللحظات مل تنه املرحلة 
األوىل منه، علمًا أنها كانت مطالبة 
بتسليمه خالل 30 شهرًا. أي، حبلول 

رامح حمية

املالية  الكلفة  قّدرت  وشركائه«، 
اال  دوالر«،  مليون  بـ«18  للمشروع 
بالعقد  ان شركة نيو ليبانون فازت 
ان  برأيه،  دوالر.  مليون   11 مببلغ 
وفتح  والريبة  للتساؤل  يدعو  ذلك 
ووزارة  الدولة  قبل  من  حتقيقات 

الطاقة واإلدارات الرقابية؟
االخرية،  البلدية  االنتخابات  بعد 
مع  اجتماع  طلب  إىل  شريف  سارع 
وزارة الطاقة واملياه، والذي ُدعيت 
وعلمت  ليبانون«.  »نيو  شركة  إليه 
»األخبار« اّن »نيو ليبانون« وّقعت يف 
االجتماع تعّهدًا يقضي بتسليم املرحلة 
األوىل للمشروع يف األول من شباط 
سائر  املرحلة  هذه  وتشمل  املقبل. 
اإلنشاءات من مصبات مياه ومهارب 
للتفريغ تسمح بتفريغ فائض املياه 
عن مرتين ونصف يف السد. وكشف 
شريف أن شركة »دار اهلندسة- نزيه 
طالب وشركائه« أرسلت كتابًا خطيًا 
إىل وزارة الطاقة واملياه تشري فيه 
إىل أن »األشغال املتبقية يف مشروع 
 %45 نسبتها  اليمونة  وحبرية  سد 
عام  نّفذ  املتعهد  وأن  االلتزام،  من 
2015 ما يقارب 11%، ولذلك هناك 
بتكريس  للمتعهد  لإليعاز  ضرورة 
املوارد البشرية واآللية لإلسراع يف 
التنفيذ وإنهاء املشروع وفق  وترية 
قبله،  من  املقّدم  الزمين  اجلدول 
 150 خالل  املتبقية  الكميات  وإجناز 
يوم عمل فعلي، كما ورد يف موافقة 
الثاني  بتاريخ  واملياه  الطاقة  وزير 
من شباط املاضي. ولفت شريف إىل 
أن سائر املواد اليت ُطلبت هي من 
»الغابيونات )الشبك املغلف واململوء 
البالستيكية  والورقة  بالصخور( 
والواصل السطحي وسكورة اجلارور، 
وباتت  عليها  املوافقة  جرى  وقد 
إجناز  سوى  عليه  يبق  ومل  حبوزته 
املشروع«، مشددًا على أن أي تأخري 
إضايف سيؤدي إىل سحب الكفاالت 
وتسليمها  املشروع  لتنفيذ  املالية 

إىل متعهد آخر إلكماله.
من جهتها، عزت شركة »نيو ليبانون« 
التأّخر يف تسليم مشروع سد وحبرية 
وتعديالت  »تغيريات  إىل  اليمونة 
يف  واملشروع،  اخلرائط  على  طرأت 
قرار  من  الشركة  فيه  تأثرت  وقت 
منع اليد العاملة السورية من الدخول 
توقيع  وعدم  مسبقة،  تأشرية  بدون 
جدول مقارنة األسعار من قبل وزارة 
الطاقة واملياه«، على ما يقول علي 
اإلدارة.  جملس  رئيس  دندش، 
على  »التعديالت  هذه  أّن  ويشرح 
إضافتها  من  بّد  ال  كان  األشغال 
يف الوقت الذي كانت قد استقالت 
فيه احلكومة، ومل تتمكن الوزارة من 
يرفع  الذي  املقارنة  جدول  توقيع 

االسعار %15«. 
رحبت  الشركة  أن  دندش  ويوضح 
مليون   11 بكلفة  السد  مناقصة 
عروض  أربعة  رفضت  بعدما  دوالر، 
أسعار، »ولدينا اليقني أن املشروع 
ما كان ليجري تنفيذه لو كان عرض 
دوالر،  مليون   11 من  أكثر  األسعار 
وكان سيجري رفض كل عرض أكرب 

من تلك القيمة«. 
وال يتوقف املتعهد عند هذا احلد، 
مؤّكدًا »خسارة الشركة املتعهدة ما 
حبفرية  دوالر  ماليني  ستة  يقارب 
كرمى  العمل  أكملنا  ولكننا  السد، 
العمل  عن  التوقف  وألن  للمنطقة، 
فيه يعين أن ال أحد سيكمل تنفيذه 

وستخسر املنطقة املشروع«.

عام 2013.
 3 مرت 
ت  ا سنو
موعد  على 
 ، لتسليم ا
سط  و
ت  ال ؤ تسا
قرى  أبناء 
بعلبك  غربي 
إليه  آل  عما 
 ، ضع لو ا

ممتعضني 

من التأخري الذي ال يعرفون له سببًا. 
خسارة  كّلفهم  الذي  املشروع  وهو 
بساتينهم مقابل تعويضات استمالك 

زهيدة. 
كل ذلك من أجل اآلمال اليت عّلقوها 
عليه، جلهة توليد الطاقة الكهربائية، 
السياحي،  املنطقة  موقع  وتعزيز 
بعلبك  إفادة قرى غرب  وصواًل إىل 
الذي تبلغ  اليمونة  من املياه. فسّد 
ألف مرت مربع، وتقّدر  مساحته 600 
سعته بنحو 3 ماليني ونصف مليون 
من  األوىل،  املرحلة  يف  مكعب  مرت 
ثانية  مبرحلة  ُيستتبع  أن  املفرتض 
تضيف إليه 3 ماليني ونصف مليون 
توفري  من شأنها  واليت  مكعب،  مرت 
املياه بواسطة اجلاذبية ألكثر من 100 
قرية   42 على  موّزعني  نسمة،  ألف 
يف غرب بعلبك، بدءًا من مناطق دير 
اىل  وصواًل  وبوداي  وشليفا  األمحر 

طاريا ومشسطار.
رئيس  شريف،  طالل  يتوانى  ال 
ماهية  عن  أسئلة  طرح  عن  البلدية، 
مشروع  إجناز  يف  التأخري  أسباب 
السد »والتالعب مبواصفاته الفنية«، 
قبل  من  الذرائع  سائر  أن  مشددًا 
ان  ويقول  »مرفوضة«،  الشركة 
أجنزتها  اليت  السّد،  مشروع  دراسة 
طالب  نزيه  اهلندسة-  »دار  شركة 

يوّفر السدّ 
املياه ألكثر من 

100 ألف 
نسمة يف 42 

قرية
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 الغدة الدرقية..ملاذا 
ختتل وكيف يتم عالجها؟

هل تشعر بأن ميزان جسدك قد اختل مؤخرًا؟ ويبدو لك أن وزنك 
مبعدل  شعرك  تساقط  كذلك  والحظت  واضح،  مربر  دون  يزداد 
هذه  كل  واإلرهاق؟  بالتعب  الدائم  شعورك  إىل  باإلضافة  أكرب، 

األعراض قد تشري إىل خلل يف »الغدة الدرقية«.
الغدة الدرقية هي غدة توجد يف مقدمة الرقبة وتأخذ شكل الفراشة، 
وهي مسئولة عن إفراز اهلرمونات اليت تتحكم يف سرعة التمثيل 
الغذائي لدى اإلنسان، واليت تتحكم بدورها يف كيفية استفادة 

اجلسم من طاقته.
ويعصف اخللل يف أداء الغدة الدرقية بوجه عام- سواء أكان زيادة 
يف نشاطها أو مخوهلا- بعملية التمثيل الغذائي ويؤثر على أداء كل 

وظائف اجلسم تقريبًا، ويؤدي إىل ظهور عدة أعراض، أهمها:
األعراض  أكثر  من  وهو  مربر:  دون  الوزن  زيادة  أو  فقدان   -1
شيوعًا. تعرب زيادة الوزن يف هذه احلالة عن قلة إفراز هرمونات 
الغدة الدرقية، وهو ما يعرف طبيًا بـ«قصور الغدة الدرقية«. على 
العكس، يشري نقصان الوزن الناتج عن اختالل عمل الغدة الدرقية 

إىل فرط نشاطها.
الدرقية،  الغدة  خلل  على  مرئي  دليل  وهو  العنق:  تورم يف   -2
وهو يظهر يف حالة فرط نشاطها أو مخوهلا على السواء. يف بعض 
األحيان قد يشري التورم يف العنق إىل وجود ورم محيد أو سرطاني 
يف الغدة الدرقية. ويف أحيان أخرى، قد ال تكون له عالقة بها 

على اإلطالق.
أداءها  3- تغري يف معدل ضربات القلب: إذ يؤدي القصور يف 
إىل  نشاطها  فرط  يقود  بينما  القلب،  معدل ضربات  خفض  إىل 

العكس.
4- تساقط الشعر: يف كلتا احلالتني، فرط نشاط الغدة الدرقية 
أو قصورها. يف معظم األحيان، يعود الشعر للنمو مرة أخرى بعد 

عالجها.
الدرقية  الغدة  أو احلرارة: ففرط نشاط  الزائد بالربد  5- الشعور 
يؤدي إىل زيادة التعرق والشعور باحلرارة، والعكس صحيح عند 

القصور يف نشاطها.
6- خلل يف الدورة الشهرية لدى اإلناث: وهو أحد األسباب األقل 
وضوحًا مما سبق، نظرًا لكثرة األسباب اليت تؤدي إىل حدوثه مثل 
اتباع محية قاسية أو السمنة املفرطة أو اقرتاب إنقطاع الطمث… 

إخل.
7- أعراض أخرى: مثل ضعف العضالت أو اهتزاز اليدين، مشكالت 

يف الرؤية، اإلسهال.

أسباب اخللل يف الغدة الدرقية

هناك أسباب متعددة خللل الغدة الدرقية، أهمها:
1- اإلصابة بـ«مرض هاشيموتو«: وهو السبب األكثر شيوعًا. هذا 
اجلسم  يدفع  الذاتية  املناعة  يف  اضطراب  عن  عبارة  هو  املرض 
ملهامجة الغدة الدرقية واتالفها ومنعها من إفراز القدر املفرتض 

من هرموناتها، وهو مرض وراثي.
2- خلل يف الغدة النخامية: وهي غدة تقوم بإفراز هرمونات حمفزة 

للغدة الدرقية إلفراز اهلرمونات اخلاصة بها.
3- اإلصابة بـ«مرض جريفز«: وهو األكثر شيوعًا يف حاالت فرط 
نشاط الغدة الدرقية، وهو اضطراب يف املناعة الذاتية يقود الغدة 
أعراضه وضوحًا:  أكثر  إفراز هرموناتها. ومن  زيادة  إىل  الدرقية 

تورم العينني.
4- التهاب مؤقت يف الغدة الدرقية.

5- أورام يف الغدة الدرقية.
6- بعض األدوية: اليت تؤثر على أدائها.

7- سرطان الغدة الدرقية: وهو من أقل أنواع السرطان خطورة. 
أورام سرطانية،  إىل  الدرقية  الغدة  أورام  من  فقط   %5 تتحول 
أو  اليودي  باالشعاع  العالج  ذلك  ويتبع  جراحيًا  استئصاهلا  ويتم 

اإلشعاع اخلارجي.

عالج خلل الغدة الدرقية
يشري اخلرباء واملتخصصون إىل أنه ال ينبغي بأي حال من األحوال 
الدرقية، ألنها قد تؤدي إىل تعقيدات صحية  الغدة  إهمال عالج 
مستوى  يف  وخلل  القلب  يف  مشكالت  رأسها  على  متعددة 
حرارة  درجة  يف  احلاد  واالخنفاض  الوعي  وفقدان  الكوليسرتول 

اجلسم، مما يهدد حياة صاحبه.
يتم عالج فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصورها عادة عن طريق 
األدوية اليت تعيد التوازن ملستوى اهلرمونات اليت تقوم بإفرازها، 
ومن املعتاد أن حيتاج املرضى الذين يعانون من قصورها ملواصلة 

تناول هذه األدوية مدى احلياة.
ويف أحيان أخرى، يتم استئصال الغدة الدرقية جراحيًا عندما تفشل 
يتم تعويض  األورام. عندئذ،  أو يف حاالت  األدوية يف عالجها، 
عملها بتناول أدوية حتتوي على اهلرمونات اليت تقوم الغدة الدرقية 

بإفرازها.

اكتشفي أفضل طريقة لفقدان 
الوزن يف وقت قياسي!

كانت ماري، يف عمر 40 سنة، سعيدة ألنها ال تعاني من أي مشكلة 
األول،  األول... عندما وضعت مولودها  صحية حتى خالل محلها 
مل يكن عندها أي مشكلة صحية. لكن مع التقدم يف العمر اصبح 

وزنها يزيد شيئا فشيئا.
كانت ماري تعاني من نوبات هبات احلرارة، من التعرق الليلي ومن 

عوارض أخرى جتعلها تعيش ليالي من األرق.
كانت متر بنوبات تقلب مزاج متواصلة ومل تعد تشعر بالسعادة. 
بعد عدة أحباث قررت أن تغري نظامها الغذائي لتحارب عوارض سن 

اليأس، ولتستعيد وزنها الطبيعي وصحتها اجليدة.

السكر : أسوأ عدو لكم
اهلورمونية، هلذا  لعالج االضطرابات  األدوية  تناول  ماري  رفضت 
الرياضية  التمارين  إىل  باإلضافة  الطبيعية.  البدائل  إىل  جلأت 
وتقنيات االسرتخاء )تأمل، يوغا(، أدخلت تغيريات جذرية يف نظامها 
الغذائي. قررت ماري التوقف عن استهالك السكر واكتشفت عدة 

حقائق مهمة ومدهشة...

ختزين  على  حيثه  اجلسم...إنه  على  مدمرة  تأثريات  لديه  السكر 
دهون أكثر، ألنكم كلما استهلكتم سكر أكثر، قام جسمكم بإفراز 
من  خففتم  إذا  الدهون.  ختزين  من  يزيد  وهذا  أكثر،  األنسولني 
الدهون  اجلسم  سيحرق  السكر،  من  املصنوعة  املنتجات  تناول 

املخزنة وحيوهلا إىل طاقة.
من ناحية أخرى، استهالك السكر ميكن أن يؤدي إىل الكآبة، القلق 

وتقلبات املزاج. السكر له تأثري سيء أيضًا على وظائف الدماغ.
االستهالك املفرط للسكر ميكن أن يسرع أيضًا عملية الشيخوخة. 
كل هذه الوقائع دفعت ماري إىل جتنب استهالك هذا الطعام، رغم 

صعوبة هذا األمر عليها يف مرحلة سن اليأس اليت متر بها.

كيف تغلبت على اشتهاء السكر بفضل جوز اهلند!
فهمت ماري سريعًا أن جوز اهلند هو احلل الطبيعي الفعال والبديل 
وزيته  اهلند  جوز  استخدام  على  ركزت  السكر. هلذا  عن  األفضل 

وماءه للحد من استهالك السكر واحللويات احملضرة منه.

حيتوي جوز اهلند على أمحاض دهنية ذات سلسلة متوسطة وهي 
دهون مفيدة للجسم. فهو ال خيزنها بل يستخدمها لتوليد الطاقة. 
كما أن هذا الزيت الطبيعي ال يرفع مستوى السكر يف الدم وخيفف 

من اشتهاء احللوى والسكر.

كوب من ماء جوز اهلند الطازج
ماء جوز اهلند متوفر يف كل مكان تقريبًا. لكن ماري تؤكد، بعد أن 

جربت عدة أصناف، أن ماء جوز اهلند العضوي هو األفضل.

باملعادن  األكسدة،  مبضادات  وغين  منعش  مغٍذ،  اهلند  جوز  ماء 
 Cو  B بالفيتامينات  حديد...(،  مغنيزيوم،  )كالسيوم، 

وباأللكرتواليت.

نكهوا عصائركم جبوز اهلند
لتحضري السموذي والعصري، قررت ماري أن تستبدل احلليب جبوز 
أحيانًا، تضيف أيضًا ملعقة كبرية من زيت جوز اهلند إىل  اهلند. 

مشروباتها.

زيت جوز اهلند حيارب اشتهاء السكر
عندما ترغب ماري بالسكر، تأخذ ملعقة كبرية من زيت جوز اهلند. 

هذا الزيت اللذيذ والدسم هو أفضل بديل عن احللويات.

اطبخوا بزيت جوز اهلند
لطهو أطباقكم، اختاروا زيت جوز اهلند. إنه صحي وطبيعي، ويساعد 

على تدمري السكر والدهن املوجود يف األطعمة املطهوة.
عندما أوقفت ماري تناول السكر وبدأت بتناول جوز اهلند، فقدت 
نوبات  تعد  ومل  والنشاط  بالطاقة  مفعمة  أصبحت  الزائد،  وزنها 
تقلب املزاج سوى ذكرى بعيدة. تقول ماري إن مرحلة سن اليأس 
إىل  التوازن  تعيدوا  أن  يكفي  فيها،  التحكم  ميكن  عوارضها  مع 

نظامكم الغذائي، وتوقفوا استهالك السكر ومتارسوا الرياضة.

4 عالمات غري إعتيادية لسرطان 
القولون ال يعرفها الناس!

الواليات  يف  شيوًعا  أكثر  سرطان  ثالث  القولون  سرطان  يعترب 
املّتحدة، وعندما يتم اكتشاف هذا املرض يف مراحل متقّدمة يصبح 

العالج أصعب ويصبح السرطان مميًتا.
وغالًبا ما ُتهَمل السرطانات اليت تصيب القولون ألن عوارضه تكون 

خفّية جًدا ويسهل ظّنها عوارض ألمراض أخرى أقل خطورة.
قد تكون بعض العوامل سبًبا لسرطان القولون مثل العمر )أكثر من 
والبدانة  العائلية  املعوّية والسوابق  50 سنة( واستمرار املشاكل 
والتدخني واإلفراط يف تناول الكحول ومنط حياة مستقّر والسرطان 
واملأكوالت  احلمراء  اللحوم  تناول  واإلفراط يف  الثاني  النوع  من 

املصنعة إخل.
وسرطان القولون مرض صعب املعاجلة حبسب مرحلة تقّدم املرض 
وهنا تأتي أهمّية معرفة العالمات السابقة ملعاجلة املرض يف وقت 

مبكر ومضاعفة فرص الشفاء.
يعرفها  ال  القولون  لسرطان  شيوًعا  األكثر  اإلنذار  عالمات  إليكم 
سينجح  املرض  من  األوىل  املراحل  يف  الحظتموها  إذا  الناس، 

العالج:
أّول  أحد  البطن  منطقة  يف  التشّنجات  تشّكل  التشّنجات:   -1
العوارض امُلهَملة لسرطان القولون. ولكن تشّنجات البطن ليست 
دائًما عالمات إنذار محراء إال أنكم إذا شعرمت بتشّنجات قوّية يف 
املعدة ال تزول ال سّيما إذا كانت مرتافقة بعوارض أخرى لسرطان 

القولون ال ترتّددوا يف استشارة الطبيب.
الناس.  يعرفه  ال  القولون  لسرطان  آخر  عارض  هو  التعب:   -2
ومبا أن التعب املزمن شائع جًدا يف أيامنا هذه ليس من املفاجئ 
أن ُيعَترب هذا العارض تافًها يف أغلب األحيان. النقص يف النوم 
ومنط احلياة العملّية والضغط النفسي هي األسباب األكثر شيوًعا 

للتعب.
ولكن يف حال مل خيتف هذا التعب على الرغم من أنكم تسرتحيون، 
سرطان  أن  إىل  إضافة  طبيب.  لرؤية  تذهبوا  أن  الضروري  من 

القولون ميكنه أن يسّبب نزيًفا شرجًيا وهو سبب آخر للتعب.
3- خسارة مفاجئة للوزن: خسارة أكثر من 5% من وزن جسمكم 
بشكل مفاجئ وغري إرادي يف غضون بضعة أشهر هي عالمة إنذار 

خطرية جيب معرفتها.
مثال إذا كان وزنكم 70 كلغ وخسرمت 3 كلغ من دون تغيري النظام 
الغذائي إًذا عليكم أن تستشريوا طبيًبا. يف حالة سرطان القولون 
وبالتالي  األمعاء  حركة  على  فيؤّثر  القولون  يسّد  أن  للورم  ميكن 

يسّبب فقدان الشهّية وخسارة الوزن املفاجئة.
4- براز غري منتظم: ميكن لتكرار وتناغم وظهور حركات األمعاء أن 
تدّل على أمور كثرية متعّلقة بالصّحة كما ميكنها أن تدّل على وجود 
سرطان القولون. تتطّلب التغرّيات يف الرباز إنتباًها طبًيا طارًئا ألن 

أورام القولون تؤّثر على أداء األمعاء الغليظة.

تروج بعض شركات األغذية أفكاًرا عن منتجاتها كما لو كانت وسيلة 
مثلى التباع احلمية وخسارة الوزن، لكن خرباء يف علم التغذية يرون 
نسبة  تتضمن  إذ  السريعة،  الوجبات  باقي  عن  خطًرا  تقل  ال  أنها 

عالية من السعرات احلرارية والدهون والسكريات.
من بني األغذية اليت تروج حوهلا أفكار مغلوطة، فطائر وخبز القمح 
الكامل، إذ يعتقد الناس أنها خالية من الضرر، يف حني أن اإلكثار 
منها قد يؤدي إىل رفع منسوب الكوليسرتول يف اجلسم بصورة 

الفتة، وفق ما نقلت صحيفة »إندبندنت« الربيطانية.
الذي  الصبار«  »رحيق  منها  التحذير  ميكن  اليت  املنتجات  وثاني 
الطبيعي  للسكر  بديل  مبثابة  الرشاقة  عن  الباحثون  يستخدمه 
والعسل، لكنه يتميز حبالوة كبرية، وبالتالي، يتوجب التقليل منه 
نظرا  والشاي،  القهوة  مشروبي  إىل  إضافته  لدى  اإلمكان  قدر 
لكونه سكرا مضافا يف نهاية املطاف، كما أنه ال جيلب أي منافع 

صحية.
ممارسو  إليها  يلجأ  اليت   »Energy Bars« الطاقة«  »قضبان  أما 
الرياضة ألجل أخذ قسط من الطاقة بعد التمارين، فتتضمن بدورها 
كمية من الدقيق واملكونات احللوة. وبالتالي، تنذر بعدد كبري من 

السعرات احلرارية.
لدى مستهلكني  إجيابية  الطبيعية بصورة  الفواكه  وحتظى عصائر 
كثر، ظنا منهم أنها ال تشمل مكونات صناعية إضافية، لكن األطباء 
ينبهون إىل ما حتتويه من السكر وينصحون بتناول الفواكه، بصورة 

طبيعية، عوضا عن عصرها مع احلليب أو سوائل أخرى.
وإذا كانت بعض منتجات الزبادي تسوق باعتبارها قليلة الدسم، 
السكر  من  مهمة  نسبة  تتضمن  قد  إذ  املقابل،  يف  ختدع  فإنها 
اإلنسان  جسم  بكترييات حيتاجها  بها  تكون  ال  قد  كما  املضاف، 

للتخلص من الفضالت.
احلجم  يشجع  الذي  اجملفف«  الربي  »التوت  املنتجات،  تلك  سابع 
الصغري حلباته على استهالك كمية أكرب، وهو ما ينذر بأضرار بالنظر 

إىل السكر املضاف الذي حتتويه وقلة فيتاميناته.

6 أغذية »خادعة«.. ليست كما تظنها
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املرمرية هي عشبة وتستخدم أوراقها كدواء لعالج مشاكل اجلهاز 
اهلضمي، مبا يف ذلك فقدان الشهية والغازات )انتفاخ البطن( ، 

آالم املعدة ، واإلسهال، 

واحلرقة. كما انها تستخدم للحد من اإلفراط يف العرق واللعاب. 
النساء  تستخدم   . الزهامير  ومرض  الذاكرة،  وفقدان  ولالكتئاب، 
احلليب يف  لتقليل تدفق  ، و  املؤملة  الطمث  املرمرية يف فرتات 
انقطاع  خالل  الساخنة  اهلبات  من  واحلد   ، املفرط  اإلرضاع  حاالت 
الطمث . يتم استخدام املرمرية مباشرة على اجللد لعالج القروح و 
أمراض اللثة )التهاب اللثة( والتهاب الفم واحللق اللسان بعض 

الناس يستنشقون املرمرية لعالج الربو. 

 . االطعمة  من  العديد  يف  كتوابل  املرمرية  تستخدم  األطعمة  يف 
الصابون  للعطر يف  كمكون  املرمرية  تستخدم  التصنيع  جمال  يف 

ومستحضرات التجميل .

كيف تعمل املرمرية :

1- املرمرية تساعد يف عالج االختالالت الكيميائية اليت يف الدماغ 
الزهامير تناول  الزهامير لعالج مرض  أعراض مرض  و اليت تسبب 
املرمرية ملدة 4 أشهر لتحسني التعلم والذاكرة ومعاجلة املعلومات 
يف األشخاص الذين يعانون من اعراض خفيفة اىل معتدلة من مرض 

الزهامير .

2- عالج القروح الباردة ، عند وضع املرمرية على شكل كريم على 
القروح الباردة فانه يشفي القروح الباردة يف حوالي 6 أيام .

3- تقلل نزيف الرئة كما انها تستخدم لعالج السعال ونزالت الربد 
والتهابات احللق واحلنجرة. وستخدم البخار من أوراق املرميية اجلافة 
لتخفيف نوبات الربو. اخلاصية العطرية ميكن أن تساعد أيضا يف 

أمراض الرئة والتهاب اجليوب األنفية

4- استخدام املرمرية كعامل نظافة طبيعي لألسنان . أوراق املرميية 
تستخدم لتنظيف األسنان عن طريق فرك اجلانب العلوي من الورقة 
على األسنان واللثة , حيث انها هلا خصائص مطهرة لشفاء اللثة 

املريضة .

5- استخدام املرمية ملنع اإلجهاض و احلفاظ على احلمل حيث أنها 
تقوي الرحم أثناء احلمل و متنع اإلجهاض و ختفف احتقان املبيض 
بسبب  وذلك  املهبلية  االلتهابات  لعالج  يستخدم  فهو  والرحم. 

خصائصه املطهرة .

لعالج  تستخدم  و  الذاكرة  و هو حتسن  الدماغ  وظيفة  تعزيز   -6  
األمراض الدماغية وتؤخذ جنبا إىل جنب مع احلساء و اليخنات.

 7- عالج اضطرابات املعدة حيث متضغ أوراق املرمرية لتخفيف عسر 
اهلضم واضطرابات اجلهاز اهلضمي وهي تساعد أيضا على ختفيف 
أوراق  يتم مضغ  املعدة حيث  املعدة وتقلصات  وآالم   ، اإلسهال 

املرمرية اخلام أو تؤخذ مع الشاي .

االحتياطات اثناء استخدام املرمرية :

1- املرمرية هي آمنة عادة عند استخدامها يف األطعمة وامنة عندما 
تؤخذ عن طريق الفم أو توضع على اجللد على املدى القصري )تصل 

إىل 4 أشهر( .

2- ال تستخدم املرمرية يف جرعات عالية أو طويلة األجل. بعض 
أنواع املرميية حتتوي على مادة كيميائية تسمى ثوجون اليت ميكن 
أن تكون سامة إذا مت تناوهلا بكميات كبرية . هذه املادة الكيميائية 
ميكن أن تسبب النوبات وتلف الكبد واجلهاز العصيب و كمية ثوجون 
النمو،  النبات، ووقت احلصاد ، و ظروف  ختتلف على حسب نوع 

وعوامل أخرى .

3- احلمل والرضاعة: أخذ املرمرية أثناء احلمل غري آمن بسبب إحتوائه 
اإلجهاض.  تسبب  أن  ميكن  واليت  ثوجون  الكيميائية  املادة  على 
الرضاعة الن مادة ثوجون قد  اثناء فرتة  جتنب استخدام املرمرية 

ختفض إمدادات حليب األم .

4- مرض السكري : املرمرية قد ختفض مستويات السكر يف الدم 
لدى مرضى السكري مما تؤدي اىل عالمات اخنفاض السكر يف الدم 
)hypoglycemia( لذلك جيب مراقبة نسبة السكر يف الدم بعناية إذا 
كان لديك مريض سكري ويستخدام املرمرية , و قد حيتاج الطبيب 

اىل تعديل جرعة أدوية السكري اثناء استخدام املرمرية .

5- ضغط الدم : املرمرية ميكن أن تؤدي اىل زياد ضغط الدم لدى 
بعض الناس لذلك جيب التأكد من مراقبة ضغط الدم لديك .

تفاعالت املرمرية مع بعض االدوية :

1- أدوية مرضى السكري تتفاعل مع املرمرية :

املرمرية ختفض السكر يف الدم . وتستخدم أدوية السكري أيضا 
مع  جنب  إىل  جنبا  املرمرية  أخذ  الدم.  يف  السكر  نسبة  خلفض 
غيبوبة  اىل  يؤدي  السكر مما  اخنفاض  يسبب  قد  السكري  أدوية 
اخنفاض السكر يف الدم . لذلك جيب مراقبة نسبة السكر يف الدم 
دواء  جرعة  تغري  اىل  الطبيب  حيتاج  .وقد  املرمرية  استخدام  عند 

السكري.

2- األدوية املستخدمة ملنع النوبات تتفاعل مع املرمرية :

الكيميائية يف  املواد  على  تؤثر  النوبات  ملنع  املستخدمة  األدوية 
الكيميائية يف  املواد  أيضا على  تؤثر  واملرمرية كذلك قد  الدماغ 
ملنع  املستخدمة  األدوية  فعالية  تقليل  اىل  تؤدي  وقد  الدماغ 

النوبات.

3- األدوية املهدئة تتفاعل مع املرمرية :

اليت  األدوية  على  . ويطلق  واخلمول  النعاس  املرمرية قد تسبب 
تسبب النعاس املهدئات وأخذ املرمرية جنبا إىل جنب مع األدوية 

املهدئة قد تسبب الكثري من النعاس واخلمول .

اجلرعات اآلمنة من املرمرية :

عن طريق الفم : لعالج مرض الزهامير: 1 غرام من املرمرية يوميا و 
يتم زيادة اجلرعة تدرجييا مع مرور الوقت إىل 2,5 ملغ ثالث مرات 

يوميا .

استخدامه على اجللد : لعالج قرح الشفة املؤملة : كريم حيتوي على 
23 ملغ من مستخلص املرميية ويستخدم كل 2 إىل 4 ساعات ويبدأ 
العالج يف حني ظهور األعراض األوىل وتستمر بالعالج ملدة 10 اىل 

14 يوما .

العالجات املنزلية للمرمرية :

• تونر للبشرة الدهنية : إضافة ملعقة من املرميية إىل كوب )250 مل( 
من املاء املغلي يرتك ملدة 30 دقيقة ، ويصفى ويرتك حتى يربد قبل 

استخدامه على الوجه .

استخدامه كغرغرة للحلق : وضع كمية قليلة من املرمرية اجملففة   •
يف حوالي نصف كوب )100 مل( من املياه. وتغلى ملدة 15 دقيقة ثم 
تصفى ويضاف اليها العسل ويستخدم يف الغرغرة مرتني يوميا .

استخدامه للقرحة : الغرغرة باملرمرية أو جتميده يف مكعبات الثلج   •
ومترير قطعة على الفم لتهدئة القرحة .

• شطف الشعر : إضافة أوراق املرميية اىل حوالي كوب 4/1 )50 مل( 
من املاء املغلي وتركه حتى تربد ، و استخدامه مبثابة شطف للشعر 

لعالج قشرة الرأس .

ماهي العشبة العجيبة اليت متنع العرق ورائحته 
الكريهة يف الصيف وحتمي أيضا من فقدان الذاكرة

الشامي،  الذرة  داخل  املوجود  احلريري  الشعر  رأيتم  أنكم  الشك 
معروف يف بعض البلدان األخرى بأسم حرير الذرة، يعد من املناجم 
أحد  عنها  يعلم  ال  واليت  للجسم  والفوائد  الغذائية  بالقيم  الغنية 
ومعظم الناس يقومون بالتخلص منه واإلستفادة من الذرة فقط، 
واحلقيقة أن شعر الذرة يدخل يف عالجات كثرية للمشاكل الصحية 
ومحاية اجلسم من األمراض، حيث ميكن تناوله كما هو، واألفضل 

شربه كالشاي.

فوائد شعر الذرة للجسم:
ـ خيفض الكوليسرتول الضار يف اجلسم.

وتصلب  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  من  حيمي  ـ 
الشرايني.

ـ مينع جتلط الدم بفضل إحتوائه على فيتامني )ك(، والذي مينع 
فقر الدم أيضًا.

ـ ينظم مستوى السكر يف الدم، حيث يساعد على إنتاج األنسولني، 
لذالك فهو عالج طبيعي ملرضى السكري.

ـ مدر للبول فيساعد على تنظيف اجلسم من السموم، وحيمي من 
إلتهابات املسالك البولية واحلفاظ على املثانة.

ـ عالج حصى الكلى وتفتيتها، ومنع تكونها.
ـ حتسني اجلهاز اهلضمي واحلفاظ على أدائه بشكل منتظم بفضل 
األلياف الغذائية املوجودة يف شعر الذرة فتعمل على منع اإلمساك 

وتسهيل حركة األمعاء.

ـ عالج مشاكل القولون.
ـ يقي من أمراض السرطان إلحتوائه على مضادات األكسدة اليت 

متنع تكون اخلاليا واجلذور احلرة املسببة للسرطان.

طريقة حتضري شاي شعر الذرة:
ضعوا كمية من شعر الذرة يف وعاء به ماء.

أرفعوا الوعاء على النار وأتركوه ليغلي.
العسل  أو  السكر  وإضافة  الليمون  قطرات  عصر  وميكن  يصفى 

األبيض حسب الرغبة.

 ال ترميه بعد اليوم 
فوائد سحرية يف »شعر الذرة« 

لعالج أمراض كثرية!

السكري من األمراض الشائعة اليت تصيب عددًا كبريًا من الناس 
حول العامل. وهو حيدث عندما يتوقف البنكرياس عن إنتاج االنسولني 
أو عندما يكون اجلسم غري قادر على استعمال األنسولني بالشكل 

املطلوب .
تنظيم مستوى  على  تساعد  اليت  الوصفات  من  عدد كبري  وهناك 
السكر يف الدم ولكن هذه الوصفة هي األكثر فعالية وحتى حتضرها 

أنت حباجة إىل بضع أوراق من شجر املانغو.

إليك كيف ميكن أن حتضر هذه الوصفة:
أواًل خذ 10 إىل 15 ورقة من أوراق املانغو ومن ثم اغلها يف مقدار 
كوب من املاء واترك املزيج ليلة كاملة. يف الصباح بدل أن تشرب 
أفضل  نتيجة  على  للحصول  الريق.  على  املزيج  هذا  اشرب  املاء 

ينبغي أن تستعمل هذه الطريقة مدة شهرين أو ثالثة.
ميكنك أيضًا أن جتفف األوراق يف مكان مظلم ومن ثم تسحق األوراق 
اليت جففتها. استعمل نصف ملعقة صغرية من بودرة املانغو هذه 

مرتني باليوم.
بالفيتامينات  غنية  ألنها  باإلمجال،  للصحة  جدًا  مفيدة  األوراق  ذه 
تعاجل  أن  ميكنها  كما  واملعادن.  االكسدة  ومضادات  واألنزميات 
والربو  والدوالي  واألرق  واإلسهال  احلمى  مثل  صحية  مشاكل 
والتهاب الرئة والكريب. كما أن هذه هذه الوصفة ختفض ضغط 

الدم وتقوي األوعية الدم

هل تعاني من السكري؟ إغلي فقط 
هذه األوراق!
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اسرتاليا

Saturday 30 July 2016  2016 تــموز   30 السبت 

بالنسبة  سرا  ميثل  عامل  إنه 
فيه  ينغمس  بينما  للبعض 

آخرون.
يتساءل الكثريون عما حيدث 
داخل »ديلي بالنيت«،ِ أشهر 
ملبورن،  يف  للدعارة  بيت 
الدعارة  بيوت  أكرب  وأحد 

بأسرتاليا.
 18 من  بالنيت  ديلي  يتألف 
على  حيتوي  بعضها  غرفة، 
 ،spa محامات اسرتخاء صحية
وأخرى تضم جدران زجاجية.

الدعارة  بيت  مستقبل  لكن 
بعد  الشك،  حييطه  املشبوه 
احلراسة  حتت  أصبح  أن 
على أن يباع من خالل مزاد 

علين.
ديلي بالنيت أحد أكرب بيوت 
الدعارة يف أسرتاليا، وجهت 
على  باحتوائه  اتهامات  إليه 

باب سري.
كشفت   ،2009 عام  ويف 
الدعارة  لبيت  مداهمة  محلة 
احتواءه على 20 سريرا زائدا 
يف مبنى جماور مت ختصيصها 

لـ 20 من العاهرات.
ذكرت  هريالد صن  صحيفة 
أن حائطا مت هدمه، ومت ربط 
بيت الدعارة ببيت جماور من 
خالل باب سري بغية زيادة 

عدد األسرة.
واتهمت عاهرة بسرقة ساعة 
بسعر 1.5 مليون دوالر من 
حتت  وإخفائها  الزبائن  أحد 

الفراش.
مملوكا  كان  الدعارة  بيت 
واملخرج  بالتينوم  لبالنيت 
جون ترميبل جنل زعيم املافيا 
الراحل روبرت ترميبول الذي 
ارتبط امسه باختفاء الناشط 
للمارجيوانا دونالد  املناهض 
بنيو  غريفيث  يف  ماكاي 

ساوث ويلز عام 1977.
تعرض  ماكاي  أن  ويعتقد 
موقف  يف  النار  إلطالق 
سيارات فندق غريفيث، قبل 

أن يتم التخلص من جثته.
أيضا  كان  املافيا  زعيم 
حلقات  سلسلة  تركيز  حمور 
 Underbelly: A Tale of  «

.Two Cities
النهاية  يف  ترميبول  وقرر 

تغيري امسه إىل ترميبل.
بيت دعارة ديلي بالنيت يزعم 
أنه مكان للصفوة والرفاهية، 
لدفع  املستعدين  وللرجال 
مقابل  دوالر   280 يناهز  ما 

ساعة مع عاهرة.
ببيت  تعمل  عاهرة  وكشفت 
اجلنس  متارس  أنها  الدعارة 
يوميا،  زبائن   3 حوالي  مع 
إىل  يتزايد  العدد  لكن 
نهاية  يف  زبائن   10 حوالي 

األسبوع.

يف  تأثريا  الطقس  ويلعب 
عدد الزبائن الذين يرتددون 

على ديلي بالنيت.

50 % فحسب من الزائرين 
يأتون بهدف ممارسة اجلنس،  
بالعناق  آخرون  يكتفي  فيما 
الذي قد يكون بالنسبة هلم 
حبسب  »تصريف«  جمرد 

العاهرة.
وذكرت العاهرة، اليت طلبت 
عدم الكشف عن هويتها، أن 
شائعا  خياال  ميثل  العذرية 
داخل بيت الدعارة، كما أنها 
ال تعرف إذا ما كان الزبائن 
عندما  باحلقيقة  يتفوهون 
األوىل  املرة  أنها  يذكرون 

هلم.
معظم الزبائن، حبسب قوهلا، 
ال يتعاملون مع األمر بشكل 
إباحي، بل يتعاملون كما لو 
كانت العاهرات صديقاتهن، 
زيادة  يف  يظهر  ما  وهو 

العناق العاطفي.
وأضافت: »أحاول أن أتعامل 
كان  لو  كما  زبون  كل  مع 
اجلانب  حبييب،  أو  صديقي 
أهمية  األكثر  هو  اإلنساني  
ملعظم  بالنسبة  اجلنس  من 

الزبائن«.
حتب  أنها  إىل  وأشارت 
وصفتها  اليت  مهنتها 

بالسهلة واملرحبة.
ورغم حصوهلا على شهادات 
جماهلا  يف  والعمل  دراسية، 
بشكل متقطع، لكنها تفضل 

العمل كعاهرة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

مـاذا يـحدث داخل أكـرب بيت دعـارة يف أسـرتاليا؟

أحدى الغرف العديدة ملاخور »ديلي بالنيت«.

حمام داخل بيت دعارة ديلي بالنيت

ماخور »ديلي بالنيت« من الخارج
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اوباما ميّرر ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

متفائلة  ونربة  القومي  األمن  يف  متشددة  مواقف  مع  وترافق 
كليفالند  مؤمتر  اليميين يف  اجلمهوري  اخلطاب  تناقض  لألمريكيني 

األسبوع املاضي.
التاريخ امس  وفيما حتولت األنظار إىل موعد هيالري كلينتون مع 
اجلمعة وخطابها كأول امرأة تكسب ترشيح احلزب يف تاريخ الواليات 
املتحدة، توىل أوباما وبايدن ومرشح نائب الرئيس تيم كاين املدير 
السابق لوكاالت االستخبارات املركزية )سي آي إي( ليون بانيتا، 
ترامب يف  على  اهلجوم  بلومبريغ،  مايكل  السابق  نيويورك  وعمدة 

الليلة الثالثة للمؤمتر.
وبرز التشدد يف األمن القومي يف كل خطابات الدميوقراطيني، وأكد 
أوباما أن هيالري كلينتون »ستدمر تنظيم داعش«، مذكرًا بتأييدها 
لدى توليها منصب وزيرة اخلارجية خالل واليته األوىل بني عامي 
2009 و2013، عملية تصفية زعيم تنظيم »القاعدة« أسامة بن الدن 

يف أيار )مايو( 2011.
وقال أوباما يف خطابه األخري األكرب الذي يلقيه قبل مغادرته احلكم 
يف كانون الثاني )يناير( 201٧، والذي متّيز بنربته املتفائلة: »أنا 
فعلتموه  ما  بتكرار  الليلة  هذه  وأطالبكم  العصا«،  لتمرير  مستعد 
معي مع هيالري كلينتون، وحتّملوها بالطريقة ذاتها اليت حتملتموني 

بها«.
وتابع وسط هتافات احلضور: »مل يكن أي رجل أو امرأة، وليس 
أنا أو بيل كلينتون، أكثر أهاًل لرئاسة الواليات املتحدة من هيالري 
كلينتون«. وحني أنهى خطابه صعدت كلينتون إىل املنصة، وتعانقا 

ملوحني للحضور.
وناقضت كلمة أوباما رؤية ترامب للواليات املتحدة باعتبارها دولة 
حياصرها املهاجرون غري الشرعيني واجلرمية واإلرهاب، وتفقد نفوذها 
العاملي، إذ قال: »أمريكا عظيمة وقوية فعاًل، وأؤكد لكم أن قوتنا 
وعظمتنا ال تعتمد على دونالد ترامب، وأنا متفائل مبستقبلها أكثر 
من أي وقت«، مذكرًا بإجنازاته اخلارجية، وبينها االتفاق النووي مع 

إيران والتطبيع مع كوبا وقتل بن الدن.
وأضاف: »جعلت القيم األمريكية بلدنا عظيمة وليس االنتماء العرقي 
أو الديين أو السياسي، سواء اعتمرنا قبعة كاوبوي أو حجابا. وهذا 
ما جيعل كل من يهدد قيمنا، أكان فاشيًا أم شيوعيًا أم جهاديًا أم 

حمرضًا نشأ يف الداخل، خيسر يف النهاية«.
ال  »انتهازي  بأنه  ترامب  اجلمهوري  املرشح  بايدن  وصف  كذلك، 
أو كيفية  الواليات املتحدة عظيمة  ميلك أي فكرة عن كيفية جعل 
الدميوقراطي  املرشح  كاين،  تيم  وانتقد  العاملة«.  األسر  مساعدة 
»نفاق  باإلسبانية  عبارات  تضمن  خبطاب  الرئيس،  نائب  ملنصب 
ترامب«، ودعا الطبقة العاملة واجلمهوريني إىل التصويت للتذكرة 

الدميوقراطية.
وعزز هذه النربة املستقلة خطاب عمدة نيويورك السابق بلومبريغ، 
الذي كان مجهوريًا سابقًا ووصف ترامب بأنه »خمادع«، داعيًا إىل 

التصويت لكلينتون »املؤهلة والعقالنية«.

اجلوالني يرتدي ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مع  مصنفة  باعتبارها  »النصرة«  حملاربة  للتعاون  وروسيا  أمريكا 
»داعش« يف قوائم األمم املتحدة للتنظيمات اإلرهابية. لكن الالفت 
أن زعيم »جبهة النصرة« أبو حممد اجلوالني ارتدى يف اخلطاب املقرر 
لالبتعاد عن »القاعدة« اللباس العسكري وزي أسامة بن الدن زعيم 

»القاعدة« السابق وليس زي زعيم »داعش« أبو بكر البغدادي.
وحبسب املعلومات املتوافرة، عقدت يف األيام املاضية اجتماعات 
اجلوالني  مبشاركة  إدلب  ريف  النصرة« يف  »جبهة  شورى  جمللس 
وأعضاء عسكريني وشرعيني جاء بعضهم من ريف درعا يف األسابيع 
املاضية، أسفر عن اختاذ »قرار باإلمجاع بفك البيعة لتنظيم القاعدة، 
ذلك استجابة لضغوط إقليمية كانت فشلت قبل عام بسبب رفض 
»رغبة  القرار  اختاذ  يف  ساهم  كما  القياديني«.  وبعض  اجلوالني 
وسط  مكثف  قصف  النصرة  سيطرة  مناطق  جتنيب  يف  قياديني 
اقرتاب أمريكا وروسيا من توقيع اتفاق للتعاون ضد النصرة وبدء 
شن غارات على حمافظة إدلب اخلاضعة لسيطرة جيش الفتح« الذي 
حبسب  الشام«،  »أحرار  و  »النصرة«  بينها  تنظيمات  سبع  يضم 

املعلومات.
دعم  توفري  املفاوضات،  يف  مناقشتها  جرت  اليت  العناصر  وبني 
مالي بديل للتنظيم اجلديد، باعتبار أن املوازنة الشهرية لـ »النصرة« 
كانت حواىل 25 مليون دوالر أمريكي تشمل تسليح وإمداد أكثر من 
عشرة آالف عنصر لديها ينتشرون من باب اهلوى على حدود تركيا 
إىل محاة، إضافة إىل أرياف حلب وإدلب والالذقية ومحاة. وكانت 
»النصرة« توفر مصادر التمويل من مصادر حملية زراعية واقتصادية 
ومن أموال دفعها وسطاء إلطالق سراح رهائن غربيني وعرب لديها، 
إضافة إىل تربعات خارجية. ويعتقد أن وعودًا قدمت بتقديم حواىل 
الذي سيقطع  اجلديد  للتنظيم  أمريكي شهريًا  عشرة ماليني دوالر 

عالقته بـ »القاعدة«.
وأسفرت املشاورات الداخلية يف قيادة »النصرة« مع دول إقليمية 
تنفيذه  االتفاق على خطوات وبرنامج جرى  األيام املاضية إىل  يف 
أمس االول، بالتزامن مع وصول مسؤولني أمريكيني وروس إىل 
جنيف أمس االول الستكمال حمادثات لعقد اتفاق عسكري يتضمن 

ضرب »النصرة«.
كانت اخلطوة األوىل تسجيل صوتي ألمحد حسن أبو اخلري، »نائب« 
زعيم »القاعدة« أمين الظواهري، وجه فيه »قيادة جبهة النصرة إىل 
املضي قدمًا مبا حيفظ مصلحة اإلسالم واملسلمني وحيمي جهاد أهل 
الشام وحنضهم على اختاذ اخلطوات املناسبة جتاه هذا األمر«. ودعا 
»كل الفصائل اجملاهدة على أرض الشام« إىل االجتماع والتعاون 
يف ما بينها، بعدما »أصبح إلخواننا اجملاهدين على أرض الشام قوة 

ال يستهان بها وحسن إدارة للمناطق احملررة«.
وبعد ذلك، أعلنت شبكة »املنارة البيضاء« التابعة لـ »النصرة« قرب 
ظهور اجلوالني، الذي حتدث مساء أمس االول يف خطاب متلفز ظهر 
فيه للمرة األوىل وجهه بثته قناة »أورينت« السورية و »اجلزيرة« 

القطرية.
وتشكيل  النصرة  جبهة  باسم  العمل  وقف  »نعلن  اجلوالني:  وقال 

مجاعة جديدة باسم جبهة فتح الشام«.
اهلل  عبد  )ابو  عطون  عبدالرحيم  بني  جيلس  وهو  اجلوالني  وتوجه 
الشامي(، املسؤول العسكري من ريف ادلب، وأمحد سالمة مربوك 
تنظيم  »قادة  إىل  بالشكر  مصر،  من  وهو  املصري(  الفرج  )أبو 

القاعدة على تفهمهم ضرورات فك االرتباط«.
مناشدة روسيا ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مناطق إضافية قرب األحياء الشرقية اخلاضعة لسيطرة املعارضة، ما 
دفع املبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إىل التحذير من فشل 
اجلانبني  خرباء  لدى وصول  الروسي  األمريكي-  العسكري  التعاون 

إىل جنيف أمس.
إنسانية  »عملية  ببدء  شويغو  سريغي  الروسي  الدفاع  وزير  وأفاد 
إنسانية  النطاق« يف مدينة حلب، موضحًا أن ثالثة ممرات  واسعة 
ستفتح بالتنسيق مع القوات النظامية السورية »من أجل املدنيني 
الراغبني يف  العناصر  وكذلك  اإلرهابيني  لدى  كرهائن  احملتجزين 
االستسالم«. وأوضح شويغو أن ممرًا رابعًا سيفتح يف الشمال على 
طريق الكاستيلو ليسمح »مبرور املسلحني بشكل آمن«، مؤكدًا أن 
»املرصد  وقال  أمن سكان حلب«.  »بضمان  يتعلق سوى  ال  األمر 
السوري حلقوق اإلنسان« أمس االول، إن »طائرات النظام املروحية 
ألقت وجبات طعام صغرية وحفاضات لألطفال، على األحياء الشرقية 
ملدينة حلب، بعدما دمرت هذه الطائرات املروحية أحياء مدينة حلب، 
عرب قصفها املكثف بالرباميل املتفجرة ألحياء املدينة، واليت خلفت 

آالف الضحايا واجلرحى«.
وباتت األحياء الشرقية اليت تسيطر عليها الفصائل املعارضة يف 
حلب ويعيش فيها حواىل ربع مليون شخص، حماصرة متامًا منذ متكن 
القوات النظامية من قطع طريق الكاستيلو آخر منفذ إليها يف الـ1٧ 
)سانا(  الرمسية  السورية  األنباء  وكالة  ونقلت  اجلاري.  الشهر  من 
والقوات  اجليش  وحدات  »استكمال  اخلميس  عسكري  مصدر  عن 
لتأمني  العسكرية  عملياتها  الرديفة  القوات  مع  بالتعاون  املسلحة 

حلب والسيطرة على حي بين زيد بالكامل«.
الروسي  الرئيس  من  بأمر  يتحرك  أنه  أوضح  الذي  شويغو  وقال 
فالدميري بوتني: »دعونا مرات عدة األطراف املعارضة لوقف إطالق 
مناطق  وقصفوا  مرة  كل  اهلدنة يف  انتهكوا  املسلحني  لكن  النار 

مأهولة وهامجوا مواقع القوات احلكومية«.
يف املقابل، دعا وزير اخلارجية الفرنسي جان مارك إرولت ونظريه 
الربيطاني بوريس جونسون يف باريس، دمشق وحلفاءها إىل وقف 
فوري للحصار »الكارثي« على مدينة حلب. وقاال يف بيان مشرتك: 
»»وحدها روسيا ميكنها إقناع نظام )الرئيس( بشار األسد بوضع حد 
للحرب... وحصار هذه املدينة جيعل من املتعذر استئناف مفاوضات 
الشهر  نهاية  استئنافها  إىل  ميستورا  دي  سعى  اليت  السالم« 

املقبل. 
الشارع ينبض جمددا ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
املقاربات  يستغرب  أّنه  إاّل  السياسي،  املسار  املوجودة يف  العَقد 
اليت تتناول جلسات آب من قَبل البعض، تارًة مبحاولة وضِع كمني 
هلا قبل انعقادها، وتارًة أخرى باعتبارها جتاوزًا للدستور أو مصادرًة 

للمؤسسات، وتارًة ثالثة بالتشويش عليها.
وحبسب الزّوار، فإّن بّري يضع برسِم هؤالء سؤااًل: »ملاذا ُتثار هذه 
األجواء السلبية؟ وملاذا يتعّمد البعض وضَع اجللسات احلوارية يف 
غري موقعها ويقارُبها بوضع أهداف هلا مغايرة متامًا مِلا ترمي إليه، 

وما هي اجلدوى من حماولة تعطيلها قبل انعقادها«؟
للحوار،  مسَبقة  نتائج  عن  واحلديث  األمور  بّري«استباق  ورفض 
فالوصول إىل نتائج وإجيابيات رهٌن باملتحاورين الذين آمُل أن يأتوا 

إىل احلوار بقلوب مفتوحة«.
وأّكد »أّن احلكم املسَبق على اجللسات احلوارية ينطوي على مغالطات 
اليت  البلد، هي  يعيشها  اليت  السلبية  األجواء  »أّن  مذّكرًا  كربى«، 
دفَعت إىل احلوار، ولو كانت األمور جّيدة ، اَلنتَفت ضرورُته واحلاجُة 
إليه. وهذه األجواء السلبية ذاتها هي اليت دفَعت لتكثيف احلوار، 
ألّن األمور ليست على ما يرام، طلبنا خلوًة يف البداية، فَرفضوا، 

وواَفقوا على تكثيف احلوار، فكان حتديد موعد اجللسات«.
ورّدًا على سؤال، قالت أوساط بري: قراُره منذ البداية االستمرار 

باحلفر يف اجلبل حتى يطلع املاء.
الشارع  يعود

اجلمهورية،  هذه  الوحيد إلصالح  احلّل  باتت  الشارع«  إىل  »العودة 
خصوصًا بالنسبة إىل فئة من اللبنانيني »طفح كيلهم« أمام مسلسالت 
الفساد املتالحقة يف لبنان والالمباالة والرتاخي السياسي والشلل 

املؤسساتي، فضاًل عن اليأس جراء حال البلد االقتصادي، وبداًل من 
أنفسهم يف  السياسيون  ُيغرق  لبنان«  »انقاذ  الرتكيز على كيفية 
البحث عن احملاصصات واملكاسب الشخصية أو احلزبية والتسويات 

على حساب الشعب و«كلٌّ يغيّن على لياله«.
ال تتعّلق القضية بـ«مثاليات«، لكن الواقع مل يعد مقبواًل، والنتيجة 
اليت توصلت إليها جمموعة من الناشطني أنه جيب اعادة انتاج السلطة 
من جديد والعودة إىل قرار الشعب بانتخابات نيابية وقانون جديد 
وفق مبدأ »النسبية«، وهو ما عجزت القوى السياسية على االتفاق 
عليه، وحتى اللحظة ال يزال قانون الستني هو املتقدم على بقية 
املشاريع، وفق سيناريو يضع اجلميع أمام األمر الواقع، خصوصًا يف 

ظل تعّذر التمديد جمددًا للمجلس احلالي.
على  يّتحد  املرة  عّله هذه  »احلراك«  عليها  جديدة سيحصل  فرصة 
مواقف ثابتة ويلتف حول قيادة واحدة، فليس املهم حشد أكرب عدد 
فالفرصة  التحرك،  بعد  ملا  واخلطط  الربامج  إعداد  بل  الناس،  من 
غضب  صرخات  فيها  ترفع  املقبل،  السبت  مسرية  حول  تتمحور 
ودعوات إلسقاط الطبقة السياسية احلالية حتت عنوان »النسبية«، 
وستستمّر التحركات تزامنًا مع انعقاد طاولة احلوار يف عني التينة.

الرببري،  منطقة  من  اخلامسة  الساعة  عند  ستكون  الشرارة  بداية 
النواب وسط بريوت،  لينتقل بعدها املتظاهرون إىل قرب جملس 
عودة  شعلة  التحرك  هذا  يكون  ان  كبرية  آماال  الناشطون  ويضع 
الدين  بد  »بّدنا حناسب« نعمت  الناشطة يف محلة  احلراك، وتقول 
لـ«النهار«: »العودة ستكون من خالل قانون النسبية، فأي تغيري 
يف ملفات الفساد والواقع احلالي، وأي انتقال للسلطة يكون عرب 
مدخل واحد هو قانون النسبية وإعادة تشكيل السلطة السياسية يف 

جملس النواب، وبالتالي اعادة عمل املؤسسات«.
الناشطون يف حال من االنشغال املستمّر لدفع اللبنانيني إىل النزول 
واملطالبة حبقوقهم، عّل املشهد السابق يتكّرر حبشد اكرب عدد من 
عند  املواطنني  لتوعية  واملنشورات  الدعوات  يوميًا  وتوزع  الناس، 
حواجز احملّبة، وترفع الالفتات فيما االجتماعات مستمّرة بني محالت 
اجملتمع املدني واالحزاب غري السياسية وغري الطائفية، ومن امساء 
اجملموعات املشاركة: »الشعب يريد اصالح النظام«، »احلراك املدني 
الدميوقراطي«، جمموعة »هلون وبس«، »املعارضة الشعبية«، »نبض 
النبطية«، جلنة املستأجرين القدامى، »االساتذة املتعاقدون«، ودعا 
»االحتاد الدميوقراطي« أيضًا اىل املسرية وفق ما تقول بدر الدين، 
وتضيف الشابة اليت مل ترتك فرصة إال وعربت فيها عن معارضتها 
الوطنية  التنسيق  هيئة  مع  »نتواصل  احلالية:  السياسية  للطبقة 

الداعية لتحرك يف 2 آب بعد الظهر من أجل النسبّية«.
تنسيق مستمر

لبقاء  توّجٌه  وهناك  مستمرًا،  اجملموعات  بني  التنسيق  يزال  ال 
الناشطني يف الشارع تزامنًا مع انعقاد طاولة احلوار يف 1 و2 و3 
آب، ووضع اخليم يف الشارع »ألننا نعترب أنه جيب ان نضغط يف 
اجتاه قانون النسبية، ألنها مرحلة طبخ القانون االنتخابي لدى الطبقة 
السياسية، وال بد من الضغط«، حبسب بدر الدين. ماذا عن اعمال 
الشغب؟ جتيب: »اختذنا القرار بأال يكون هناك عنف يف الشارع، 
وال نريد إخافة الناس أو رسم صورة باألذهان تدفع اللبنانيني إىل 
الرتدد يف النزول، فنحن حريصون على االستقرار خصوصًا يف ظل 
الوضع األمين يف البلد، لكن السؤال عن نوايا السلطة يف طريقة 
تعاطيها ويف حماربتنا والرتويج للعنف يف الشارع، فلم يسبق ان 
اختذنا قراًرا بالعنف يف الشارع بل كان العنف علينا وكنا ندافع عن 

أنفسنا«.
اصرار الناشطني على الوصول إىل ساحة النجمة لن يكون سهاًل وال 
ناعمًا، خصوصًا مع حرس اجمللس، لكن بدر الدين توّضح: »سنحاول 
أن نصل إىل املكان الذي نستطيع الوصول اليه، وسنتظاهر أمام 
املكان الذي حيصل فيه التشريع ولسنا مّتجهني إىل مكان انعقاد 
األمنية  القوى  ستغلق  أين  وسنرى  التينة،  عني  احلوار يف  طاولة 

الطرق وكيف ستتعاطى معنا«.
التواصل  بدون  النسبية  أجل  من  »حراك«  عن  احلديث  ميكن  وال 
 22 يف  للنسبية  الوطين  اليوم  أطلق  الذي  #احلزب_الشيوعي  مع 
 30 سواء يف  املقبلة،  اجلوالت  حاضرًا يف  وسيكون  املاضي  متوز 
متوز أو يف حترك »اهليئة الوطنية للنسبية«، ويوضح األمني العام 
للحزب حنا غريب ان »احلزب بدأ محلة حتركات بالتنسيق مع جمموعات 
مع  املذهبية،  وغري  الطائفية  غري  السياسية  واالحزاب  القوى  من 
النسائية حتت  واهليئات  املدني  اجملتمع  ومحالت  شبابية  جمموعات 
عنوان النسبية، وهدفها: »االصالح السياسي، فالنسبية خارج القيد 
الطائفي تعين خرقًا يف النظام الطائفي يف لبنان، ألن اللبنانيني 
التمثيل، فحينها  الطائفية واملذهبية، كما تؤّمن صحة  يعانون من 
للنظام  وفقًا  واإلبعاد  اإلقصاء  يتمثل وفق حجمه وال حيصل  الكل 
نطرح  كما  الطائفي،  القيد  خارج  النسبية  أن  عن  فضاًل  األكثري، 
الدائرة الواسعة لنصل إىل املواطنة«، متسائاًل: »هل هذا وطن أو 
جمموعة اقليات أو كما غّنى زياد الرحباني: قرطة عامل جمموعني؟«.

خصوصًا  حقوقها،  على  الناس  حشد  أيضًا  »هدفنا  غريب:  ويتابع 
الذين نزلوا على األرض ومل يتحقق أي مطلب هلم بل شهدنا املزيد 
من الفساد واهلدر والتلوث، والسري بقانون الستني يعين استمرار 

هذا الواقع«.
السابقة  »التحركات  غريب:  مرة جديدة؟ جييب  الفشل  أال ختشون 
مل تفشل بل تبنّي أنها ترفع من مستوى وعي الناس واستعدادهم 
وإال  الطريقة  بهذه  سوى  حّل  وال  مستمّر،  واحلراك  ومشاركتهم 
خبروج  مطالبته  غريب  خيفي  وال  عليه«،  هو  كما  الوضع  سيستمر 
قيادة موحدة ومجاعية من رحم احلراك، »هذا ما نفتقده، فكما تتوحد 

السلطة جيب أن نتوحد، وخنرج من الفئوية الضّيقة«.

تتـمات

Saturday 30 July 2016  2016 تــموز   30 السبت 
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ازداد الوعي مؤخرًا بعلوم التنمية البشرية والطاقة احليوية اليت 
تعنى بدراسة أمناط تفكري اإلنسان وتأثري تلك األفكار والعمل 
املختلفة،  للقرارات  واختاذه  لديه  اإلدراك  مهارات  تطوير  على 
كذلك بطريقة التواصل بني البشر والعمل على تفعيلها بالشكل 
الذي يضمن حتقيقها ألعلى قدر من التواصل اإلجيابي والتقليل 
من األضرار اليت قد تنتج بسبب التأثريات والطاقات السلبية 
وإن  اإلنسان  فأفكار  البعض،  لبعضهم  البشر  ينقلها  قد  اليت 
مل خترج يف صورة كلمات هي قوة مؤثرة يتفاعل معها الكون 

بأسره ويسعى لتحقيقها واجتذاب ما مياثلها.
مدرب التنمية البشرية نهاد رجب يرشدنا يف السطور التالية إىل 
5 أمور هامة ينبغي االنتباه إليها يف التعامل مع الذات واآلخرين 

استنادًا إىل قوانني اجلذب الكوني وقوانني عمل العقل:
1. انتبهي عندما تشاهدين وتتابعني مشكلة أو نزاعًا بني طرفني 
وأنت صامتة، فأنت سببًا لكل مشكلة بينهما، ولو كانت نيتك 
ومشاهدتك  ووقفتك  املتنازعني،  بني  ما  فرقت  لكنت  إجيابية 
باملشهد  االستمتاع  يف  منك  ورغبة  سلبية  نية  تعترب  بصمت 

وتعاون منك لتفاقم األمور حتى ولو مل تقصدي ذلك.
2. انتبهي عندما تنصحني أحدًا بشيء ما، فأنت تزيدين احتماالت 
مقاومته ملا تنصحينه به، وليكن لك يف رسول اهلل أسوة حسنة، 
حيث مل يكن يسأل سيدنا أنس عن شيء فعله وسبب فعله أو 
شيء مل يفعله وسبب عدم فعله، فال تنصحي ودعي األمور تسري 
بتلقائية أو قومي بالتعرف أواًل على طرق النصح القويم السليم، 
وإال كنت سببًا يف أذى من حتاولني إنقاذه وتذكري قصة الدبة 

اليت قتلت صاحبها.
3. انتبهي فالنية الداخلية لك تساهم يف حتول الظروف وتغيريها، 
والنية اليت بداخلك تنتج عنها طاقة هلا القدرة على إحداث تغيري 
سليب أو إجيابي يف من حولك، وكلما كانت النية سلبية كلما 
كان التأثري أكرب، لذلك عليك أن تقومي بتعديل أفكارك؛ ألنك 

قد تسببني األذى لشخص آخر بسببها .
هناك  »ليس  ومقولة  جناح،  وهناك  فشل  فهناك  انتبهي   .4
لو سألت هؤالء  موجود، ولكن  فالفشل  مقولة وهمية،  فشل« 
ممن استطاعوا أن يعيشوا حياة رائعة وبها وفرة، سيقولون لك: 
إنهم كانوا يعتربون الفشل جناحًا، فالفشل يف حد ذاته جناح .

5. انتبهي فأنت حتصلني على ما ميكنك أن تقدميه، ولن حتصلي 
على شيء ليس فيك وفرة منه، وكلما حاولت أن تلهثي وراء ما 
تريدين بعد عنك ونفر، ولكن عليك أن تتوقفي حلظات وتأخذي 
نفسًا عميقًا وتنتبهي لنواياك وتعريف أن اهلل هو من حنيا ألجله 

فيتأثر العامل بك ويأتي إليك راغمًا.

انتبهي من تأثري أفكارك على 
طريقة تعاملك مع اآلخرين

رغم احلساسية اليت تلد يف داخل الفتاة السمينة بسبب العقبات 
اخلارجي،  وشكلها  حتّركها  لباسها،  يف  تواجهها  اليت  اليومية 
حدب  كّل  من  واملطالعات  املالحظات  تأتيها  ذلك  كّل  مقابل 
وصوب، ما يزيدها أذيًة وغالبًا ما تراه اهانة أو مشاتة ُمتعّمدة! 

فما هي العبارات اليت تزيد الوضع تعقيدًا؟

- أقّله تتمتعني بالوجه اجلميل: هذه العبارة، تستطيع أن تؤذي 
يف  فعالة  فهي  متتالية  وأسابيع  أليام  الزائد  الوزن  صاحبات 
هذا الصدد بشكل فظيع! هذا الكالم سيعين أّنها ال تتمّتع بأي 
آخر، وأن شكلها اخلارجي مريع لدرجات بعيدة .  عنصر مجالّي 
فأرجوك اّياك أن تقولي هذه العبارة لصديقتك السمينة من اآلن 

وصاعدًا، أبدًا!

- خففي أكلك: آه حقًا؟ برأيك مل ختطر يف باهلا هذه النصيحة 
الفتيات  أن  تعريف  أن  عليك  عزيزتي  قبل؟!  من  الذهبية 
السمينات بإرادتهّن وألنهّن حيبنب السمنة املفرطة ال يتجاوزن 
عدد أصابع اليد الواحدة يف العامل كّله! فالفتاة اليت توّجهني 
قبل  من  أكلها  ختفف  ان  طبعًا  حاولت  قد  الكالم،  هذا  إليها 

ولكّنها فشلت!

- هذا الرجل ال حيّبك، بل يضحك عليك: شكرًا لك على احلفرة 
اليت أسقطت صديقتك فيها! هل تعني فعاًل وقع هذا الكالم؟! 
أواًل، عليك أن تعريف أن الفتاة السمينة تعاني من هاجس كبري 
وهو أن يكون شكلها اخلارجي عائقًا أمام حياتها العاطفية، فحني 
جتد الرجل الذي يرى املرأة يف داخلها وينسى الشكل لن حتتمل 
منك أن تصيبيها يف العمق وكأنك تقولني هلا إنها ال تستحّق 

احلّب!

عبارات اياك أن تقوليها 
لفتاة مسينة

إّن القلق هو الشعور باخلوف وعدم الرضا وميكن أن ترافق هذه 
املشاعر الشخص بشكل مستمر مؤثرة على حياته اليومية. وقد 
خالهلا  من  تبني  الربيطانية  كامربيدج  جامعة  يف  دراسة  قامت 
أن النساء هم األكثر عرضة بني اجلنسني ويف خمتلف الفئات 

العمرية اىل القلق.

القلق عند النساء
واألرق  املفرط  باخلوف  املعروفة  القلق  اضطرابات  أن  تبني 
كل  على  للشخص  واإلعاقة  اإلنهاك  تسبب  العضلي  والتوتر 
األصعدة وقد ترفع نسبة خطر االكتئاب واالنتحار. وتعترب هذه 
األعراض الصحية العقلية شائعة يف العامل أمجع ألنها تؤثر على 
كل 4 أشخاص من أصل 100 وتكلف العناية بها ما يقارب الـ 

42 مليار دوالر سنويًا.

أسباب القلق عند النساء
ومبا  الضعفاء  األشخاص  القلق  يصيب  بالضعف:  الشعور   -
أكثر من  بالقلق  املرأة كائن ضعيف وحساس فقد تصاب  أن 
الفتيات  من  قليل  عدد  اىل  باإلضافة  الشديد  بالقلق  غريها 

املراهقات.
- الرتبية السيئة: يف الكثري من األحيان تعاني الفتاة من تربية 

أسباب القلق عند النساء

أو  جدًا  أو قاس  منحرف  أب  بسبب  إن  سيئة 
زاد  إن  األمرين  وكال  املفرط  التدليل  بسبب 
عن حده قد يسبب ازدواجية يف الشخصية ما 

يسبب الشعور بالقلق بشكل دائم.

- احلرمان من الوالدين: يف الكثري من األحيان 
عندما تواجه املرأة شعور احلرمان من الوالدين 
للعديد من األسباب إن جراء املوت أو املرضى 
أو انفصاهلما أو السفر أو االنتقال قد خيلق هلا 
هذا األمر نوعًا من القلق الدائم بسبب التفكري 

باملوضوع بشكل دوري.
- الفشل: من منا ال حيب النجاح؟ ولكن ليس 
األمر أكيد بشكل دائم ففي بعض االحيان قد 
أو  اخليبة  أو  بالفشل  الشعور  الشخص  يواجه 
عدم النجاح بالقيام بأمر ما، وعند مواجهة املرأة 
ملوقف كهذا قد يسبب هلا هذا األمر الشعور 
الكمالية يف  أنها ساعية دائمًا اىل  بالقلق مبا 

كل اجملاالت.
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تدرس أملانيا تزويد السيارات ذاتية القيادة مبسجل بيانات يشبه 
الطائرات ملساعدة احملققني يف  األسود املستخدم يف  الصندوق 
حال وقوع حادث. ويف أعقاب التقارير اليت تفيد بأنه جيري إعداد 
التحتية  والبنية  للنقل  االحتادية  الوزارة  قالت  اجلديد،  التشريع 

الرقمية ليب بي سي إنه مل يتم االنتهاء من مشروع القانون.

يف  الكمبيوتر  جهاز  يتخذها  اليت  القرارات  اجلهاز  يسجل  وسوف 
السيارة أثناء استخدامها يف وضع القيادة الذاتية. وميكن للجهاز 
حتديد سبب وقوع احلادث. ومن املتوقع إحالة مشروع القانون إىل 
وكالة  اجلاري، حبسب  الصيف  خالل  عليه  للموافقة  أخرى  وزارات 

رويرتز لألنباء.

وختضع تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة لتدقيق شديد يف أعقاب 
حادث مروع لسيارة من طراز تيسال يف آيار املاضي. وأكدت تيسال 
وليس  التطوير  قيد  يزال  ال  اآللية  القيادة  وضع  أن  على  مرارا 

الغرض منه أن يستخدم كحل للقيادة الذاتية بصورة كاملة.

  يعمل فريق تطوير اللعبة على إصالح الثغرات والعيوب وإضافة 
املزيد من اخلواص

قال مطور لعبة بوكيمون جو، جون هانكي، إن الشعبية العاملية اليت 
اكتسبتها اللعبة يف فرتة قصرية أذهلت اجلميع.

جاء ذلك يف كلمة أمام حشد من أكثر من 6500 من معجبيه، يف 
مهرجان »كوميك كون« السنوي يف مدينة سان دييغو األمريكية 

حيث استقبل هانكي استقبال املشاهري.
وناقش هانكي الشعبية املتزايدة للعبة، اليت طورتها شركة نينتندو 

اليابانية، ومستقبلها.
وتدمج اللعبة، اليت ُأطلقت يف السادس من يوليو/متوز اجلاري، بني 

الرسوم املتحركة، والعامل احلقيقي، وخدمة خرائط غوغل.
وبلغ عدد مستخدمي لعبة بوكيمون جو 21 مليون مستخدم خالل أقل 
أسهم  قيمة  وارتفعت  املتحدة وحدها.  الواليات  أسبوعني يف  من 

شركة نينتندو بعد إطالق اللعبة.
وحبسب هانكي، سُتطلق حتديثات وخواص جديدة يف اللعبة خالل 
البوكيمون  وعناصر  كائنات  من  املزيد  لتشمل  القادمة،  األشهر 

االفرتاضية.
كما قال هانكي إن فريق تطوير اللعبة يعمل على إصالح العيوب 

والثغرات، وتلقى أسئلة واقرتاحات اجلمهور لتحسني اللعبة.
وأضاف أن تقنية الواقع املعزز »ميكنها زيادة األنشطة اليت نفعلها 
للخروج من املنزل«، وأن اللعبة تشجع الناس على اخلروج ومقابلة 

األخرين.
وجيتهد مطورو اللعبة للحفاظ على اخلادم اإللكرتوني اخلاص باللعبة، 
ارتفاع  وتتمثل األولوية حاليا هي منع تلفه مع تزايد الضغط مع 

أعداد املستخدمني.

مبتكر بوكيمون غو: 
الشعبية العاملية للعبة 

»مذهلة«

للشركة  مستقبلية  خطة  عن  ماسك  إلون  تسال  مدير شركة  كشف 
الشمسية  الطاقة  الستغالل  الطويل  املدى  على  رؤيتها  تعكس 
يف أسطول جديد من شاحنات النقل والباصات ومواصالت النقل 

العام.
تعاقد  سبب  شارحًا  اإللكرتوني  موقعه  على  خطته  ماسك  ونشر 
اجلديدة  الشراكة  أن  إىل  SolarCity Corp«. ولفت   « مع  الشركة 

ستفيد املستهلكني.
الطاقة  بألواح  النقل  وسائل  سقف  تزويد  حول  اخلطة  وتتمحور 
الشمسية وانتقاهلا من السيارات اخلاصة إىل احلافالت وشاحنات 

النقل.
وقال إن اخلطة ما زالت يف مراحلها األوىل وسيتم الكشف عنها 
تكاليف  يوفر  منتج  بتقديم  أمله  عن  معربا  املقبل،  العام  بالكامل 

الشحن ويرفع من معدل األمان ومتعة القيادة.

وعود وتشكيك
تتسبب  ال  سيارات  بتقديم   2006 العام  العامل  وعد  تسال  وكان 
بالتلوث بأسعار معقولة، األمر الذي وفى به بعد عقد من الزمن، 
إذ أن من حجز سيارة تسال بألف دوالر سيستلمها يف أواخر العام 

2017 بسعر 35 ألف دوالر.
ويشكك اخلرباء بقدرة تسال على إضافة منتجات أخرى نظرا لتارخيه 
للخطة  وانتقدوا طريقة طرحه  وأحيانا اخلسارة.  بالتأجيالت  احلافل 
املستقبلية بال أطر وتفاصيل، معتربين انه اعلن عن مشروع جديد 

بينما مل يِف حتى اآلن بوعوده السابقة للمستهلكني.

آمال وأحالم
وتأمل الشركة بتسليم 500 ألف سيارة للمستهلكني حبلول العام 
2018، ولكنها حققت منها حتى اآلن 50658 سيارة فقط يف العام 

.2015
من جهته أكد تسال سعي الشركة لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية 
عليهم  تدر  ادوات  إىل  السيارات  املستهلكني من حتويل  ليتمكن 

املداخيل حتى أثناء انشغاهلم بالعمل أو اإلجازة.
الثورية،  وأفكاره  تسال  بشأن  احلال  بطبيعة  املستثمرون  وينقسم 
فمنهم من يؤمن برؤيته ويستثمر معه يف بناء املستقبل، ومنهم 

من ال يرى فيها نهاية درب آمنة ملاليينه.
الثقيل  احلجم  من  للسيارات  التكنولوجيا  لنقل  تسال  ويعترب سعي 
قطاع صناعة  التقليدية يف  وغري  اجلريئة  ملقارباته  جديدة  إضافة 

السيارات والطاقة.
عن  احلال  يوليو  من شهر   10 تغريدة يف  أعلن يف  ماسك  وكان 
شخص  ماليني   4 لينتظر  ضخمة،  خطة  عن  إعالنه  موعد  اقرتاب 

يتبعونه على أحر من اجلمر جديد ما سيقدمه للبشرية..

إلون مسك.. الرجل الذي 
سيغري مستقبل املواصالت

ملانيا تدرس تزويد السيارات ذاتية 
القيادة بـ«صندوق أسود«

سقوط  إن  الزجاج  صناعة  يف  املتخصصة  كورنينغ  شركة  تقول 
اهلاتف الذكي خالل التقاط صورة شخصية »سيلفي« سيكون أقل 

ضررا يف املستقبل القريب.
وهي املادة  فقد أطلقت الشركة اجليل اجلديد من زجاج الغوريال – 
املستخدمة يف 70 باملئة من شاشات اهلواتف الذكية، مبا يف ذلك 

أجهزة سامسونغ وآبل.
وقالت كورنينغ إن زجاج »غوريال جالس 5« مل يتهشم يف أكثر من 

80 من حاالت السقوط من ارتفاعات جتاوزت 1.6 مرت.
يذكر أن تهشم زجاج الشاشة أو إصابتها بشروخ هو السبب األول 
املستخدمني  ومصدر شكوى  الذكية،  اهلواتف  إصالح  عمليات  يف 

على مستوى العامل.
وهي جتربة للصحفيني  ومت اختبار الزجاج اجلديد على سطح خشن – 
تظهر فيها هواتف مقلدة تلقى من ارتفاع يزيد عن 1.6 مرت على 

لوح من الورق املصنفر.
وبعض األجهزة اليت مت اختبارها صمدت يف أكثر من 20 سقوط 
قوية يف املعمل. وأغلب حاالت السقوط جاءت من ارتفاع الوسط 

والكتفني بالضبط.
وتقول الشركة إن هذا الزجاج مقاوم للخدوش وغريها من األضرار 

اليت تلحق باهلواتف الذكية مقارنة باملوجود حاليا بالسوق.
ومن املتوقع أن يكشف صناع اهلواتف الذكية عن منتجاتهم بالزجاج 

اجلديد يف غضون أشهر قليلة.
وقال جون بني نائب رئيس كورنينغ ومديرها العام ليب بي سي:« 
منذ فرتة، وهناك  األمر  املقربني يف هذا  زبائننا  مع  نتعاون  إننا 

اهتمام كبري بهذا املنتج ألسباب ال ختفى على أحد.«
ورغم ذلك، حذر من أن الشركة ليس لديها سيطرة على التصميمات 
تكون  قد  النماذج  بعض  أن  يعين  مما  الذكية،  للهواتف  النهائية 
أضعف قليال وذلك وفقا للشركة املصنعة وتصميم اجلهاز، فيما 
تعتمد إحصاءات كورنينغ بدال من ذلك على حاالت املعمل اخلاضع 

للسيطرة.
وتتخصص شركة كورنينغ يف صناعة الزجاج منذ عام 1879 عندما 

أنتجت الزجاج الذي استخدم يف مصباح أديسون الشهري.
وحبلول عام 2016 استخدم أكثر من 4.5 مليار جهاز زجاج غوريال 
الذي يتم تصنيعه بتكنيك يعرف باسم التشكيل باالنصهار والذي 
يف وعاء  يتضمن وضع املواد اخلام - من رمل ومواد خام أخرى – 
واملواد  مأله،  يتم  صغري  زجاجي  أنبوب  إىل  حتول  ثم  انصهار 

املنصهرة تنثر على اجلانبني لتشكل لوح الزجاج.
الزجاج مما  يتدخلوا يف تصنيع  البشر مل  أن  الطريقة  وتعين هذه 

ينهي العيوب ويزيل احلاجة ملعاجلة الزجاج بعد ذلك.

زجاج جديد حيول دون تهشم 
اهلواتف الذكية

الون مسك

جنح قسم “ديب مايند” يف شركة غوغل يف ختفيض نسبة استهالك 
الشركة للطاقة يف مراكز معاجلة املعلومات التابعة هلا بنسبة 15 يف 

املئة باستخدام الذكاء االصطناعي.
ملستخدمي  البيانات  جلمع  موقعًا  املعلومات  معاجلة  مراكز  وتعترب 
األجهزة  حرارة  درجة  حلفض  معداتها  تشغيل  أن  كما  االنرتنت، 
يتطلب الكثري من الطاقة، لذا عمدت غوغل إىل بناء مراكزها اجلديدة 

يف دول تتميز جبوها البارد.
وأظهرت بعض التقديرات أن هذه املراكز مسؤولة عن 2 يف املئة من 
انبعاثات االحتباس احلراري. وقال مصطفى سليمان أحد مؤسسي 

“ديب مايند” إن “ التوصل إىل هذا االجناز سيفيد العامل أمجع”.
على  كبري  أثر  له  سيكون  الطاقة  استهالك  “ختفيض  أن  وأضاف 
معاجلة  مراكز  مجيع  يف  األمر  تعميم  سيتم  أنه  وأردف  البيئة”. 

البيانات التابعة لغوغل مع نهاية العام اجلاري.
وأشار إىل أنهم “ يتفاوضون مع شركاء ال عالقة هلم بغوغل بشأن 
مايند”،  ديب  تستخدمها  اليت  اخلوارزمية  الطريقة  نفس  استخدام 
مضيفًا إىل أنها ستعمل بطريقة فعالة يف الشركات الكربى وحتى 

يف حمطات الطاقة الوطنية.
الطاقة  تقرير  “غرين بيس” يف  أثنى فريق محلة   ،2015 عام  ويف 
اخلضراء على جهود شركة آبل وغوغل وفيسبوك على التزامهم 100 
يف املئة يف استخدام الطاقة املتجددة يف مراكز البيانات اخلاصة 

بهم.

غوغل تستخدم الذكاء االصطناعي 
لتوفري الطاقة يف مراكزها للمعلومات
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Malcolm Turnbull will 
introduce new national 
laws that would allow 
jailed terrorists who still 
pose a risk when their 
prison terms expire to 
be held indefinitely as 
his first order of busi-
ness when Parliament 
resumes at the end of 
August.
Mr Turnbull spoke with 
state and territory lead-
ers on Sunday to inform 
them of his plans which 
he said needed to be 
dealt with urgently in the 
context of recent attacks 
in Orlando and Nice.
The new laws, which 
were first agreed to in 
April, would effectively 
treat high-risk terrorists 
the same as paedophiles 
and extreme violent of-
fenders who, in certain 
cases, can already be 
held as a purely pre-
ventative measure after 
serving jail time. 
Any extended detention 
period would be super-
vised by the courts, but 
legal groups have previ-
ously expressed “seri-
ous concern” about the 
new laws.
The laws are meant to 
address key concerns of 
police and security agen-
cies about convicted 
terrorists from the post-
September 11 era who 
are due to be released in 
coming years.
“This is a significant pub-
lic safety and security is-
sue and our governments 
must do all we can to pro-
tect the community from 
individuals posing a high 
risk of re-offending and/
or those in need of con-
tinued rehabilitation,” Mr 
Turnbull wrote in a letter 
sent to state and territory 
leaders.
“The guiding principles 
of a post-sentence pre-
ventative detention 
scheme would be that it 
cover high-risk terrorist 

offenders and contain 
appropriate procedural 
protections and safe-
guards.”
 Mr Turnbull has asked 
the Attorney-General, 
George Brandis, to meet 
with his state and territo-
ry counterparts this week 
in order to swiftly finalise 
the legislation in time for 
the return of Parliament.
The move follows Mr 
Turnbull’s directive to 
Australia’s counter-ter-
rorism tzar last week to 
explore whether poten-
tial “lone wolf” terrorists 
can be better identified 
by closer agency co-op-
eration and information-
sharing on extremism, 
criminality and mental 
illness.
The national counter-ter-
rorism coordinator, Greg 
Moriarty, will examine 
the trend whereby peo-
ple who were apparently 
disturbed to begin with 
have seized on Islamist 
extremism shortly prior 
to carrying out atrocities.
Mr Moriarty said social 
cohesion with Muslim 
communities remained 
central to tackling ter-
rorism. Australia needed 
an approach that would 
keep the country “both 
secure and united, not 
just for tomorrow or next 
year, but for decades and 
possibly generations”.
State and territory lead-
ers agreed to the new 
detention laws in April 
but the intervening elec-
tion campaign and care-
taker period resulted in 
a three-month pause in 
acting on them.
At the time, concerns 
were raised by members 
of the legal community.
University of NSW law 
professor George Wil-
liams said that post-sen-
tence detention could be 
justified in cases of risk 
to the public, but needed 
to be strictly targeted 

Malcolm Turnbull to bring in new 
laws allowing indefinite jail for high-
risk terrorist

and used only as a last 
resort.
“This is an extraordinary 
measure to take and can 
only be justified in the 
most exceptional cases,” 
Professor Williams said 
in April.
“The person should be 
held only as long as they 
were shown to pose a 
risk, and the thresholds 
for risk should be set at 
a high level. We have to 
make sure there isn’t just 
a vague risk to the com-
munity but a present, 
real danger.”
The Law Council of Aus-
tralia also said the plan 
was a “serious con-
cern”.
Fiona McLeod, president 
elect of the Law Council 
of Australia, said in April 
that the involvement of a 
judge was “a protection” 
but emphasised that if 
the judge was working 
on the basis of informa-
tion given by government 
agencies “there needs to 
be a mechanism for the 
review of that as soon as 
possible”.
Separately, the NSW 
government is going 
ahead with plans to ex-
tend to up to 14 days the 
length of time a terror-
ism suspect can be held 
before they are charged. 
Other states and territo-
ries have agreed to look 
at those laws with a view 
to adopting them, save 
for the ACT, which is “re-
serving its position”.
The change to the NSW 
Terrorist (Police Powers) 
Act allows for the arrest, 
detention and question-
ing of a person if there 
are “reasonable grounds 
for suspecting that the 
person has committed, 
or is involved in plan-
ning, a terrorist act”.
A suspect could be held 
for four days, extended 
to 14 days with the ap-
proval of a judge.

Opposition leader Bill Shorten 
has announced a big shake-
up of Labor’s front bench, as 
he seeks to ramp up pressure 
on a weakened Turnbull gov-
ernment in the next term of 
Parliament.
Senator Penny Wong, one 
of the party’s most accom-
plished talents, will give up 
the trade and investment 
portfolios for the coveted for-
eign affairs gig. She will jug-
gle the responsibilities with 
an already large workload as 
Labor’s leader in the Senate.
As expected, deputy Labor 
leader Tanya Plibersek will 
leave foreign affairs to take 
up a super-charged educa-
tion portfolio comprising both 
schools and universities. She 
will also become shadow 
minister for women.
The move brings one of La-
bor’s biggest assets back 
into the domestic political 
fray and will boost attacks on 
the government over educa-
tion, one of the party’s core 
policy strengths.
Mr Shorten said Ms Pliber-
sek would form part of an 
education “dream team” that 
also includes Kate Ellis, who 
takes responsibility for early 
childhood and vocational 
education.

“Education ... is a first order 
economic and social priority 
for Labor in the 45th parlia-
ment. Investing in education 
is the key to Australia’s pros-
perity,” Mr Shorten said in 
Canberra on Saturday.
Senator Kim Carr, who was 
ditched for a frontbench role 
by his own Left faction but 
was saved by Mr Shorten, re-
tains innovation and industry 
but loses higher education.
Mr Shorten will assume re-
sponsibilities for indigenous 
affairs, assisted by new sena-
tor, “father of reconciliation” 
and Yawuru man, Patrick 
Dodson.
Richard Marles moves out of 
the contentious immigration 
portfolio after a challenging 
term in opposition, in which 
Labor controversially ad-
opted boat-turnbacks and 
fell further into line with the 
Coalition’s uncompromising 
refugee policies. Queensland 
MP Shayne Neumann moves 
into immigration and Mr Mar-
les takes on the defence port-
folio, assisted by Eden-Mon-
aro MP Mike Kelly in defence 
industry and support.
In the economics line-up, 
Chris Bowen will retain the 
shadow treasurer role, bol-
stered by young rising Labor 

Bill Shorten announces shadow cabi-
net with Penny Wong in foreign affairs 

star Jim Chalmers who will 
take on finance.
Tony Burke, a former envi-
ronment minister and a solid 
performer, leaves finance 
and will again take the envi-
ronment portfolio, as well as 
arts, water, citizenship and 
multicultural Australia.
Mark Butler loses environ-
ment but retains climate 
change responsibilities, in a 
role that includes energy.
Despite taking a pay cut to 
allow for an expanded 32-
member front bench, Andrew 
Leigh will retain the shadow 
assistant treasurer role and 
also act as spokesman for 
competition, productivity, 
charities and the not-for-prof-
it sector.
Vocal senator Sam Dastyari 
moves onto the frontbench, 
but will also forgo a pay rise. 
He assumes the consumer 
affairs portfolio. The newly 
elected Linda Burney, a for-
mer NSW MP and the first 
female indigenous member 
of the federal lower house, 
heads straight to the front-
bench in the human services 
role.
Ballarat MP Catherine King 
retains the key health port-
folio despite speculation 
she would be moved on, and 
Stephen Conroy leaves de-
fence to take shadow roles 
in special minister of state 
and sport. Anthony Albanese 
retains infrastructure and 
transport and Michelle Row-
land assumes communica-
tions.
Former ACT chief minister 
Katy Gallagher joins shadow 
cabinet in the small business 
and financial services roles. 
Labor has pointedly kept the 
small business portfolio in its 
cabinet after the government 
made it an outer ministry 
role.
Blaxland MP Jason Clare 
moves out of communica-
tions and into trade, invest-
ment, resources and North-
ern Australia.
Asked if the reshuffle was 
designed to shore up his po-
sition in the event of a lead-
ership challenge down the 
track, Mr Shorten said Labor 
had “more talented people 
than places to put them - op-
posite to the challenge [Prime 
Minister] Malcolm Turnbull 
faces”.
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Prime Minister Malcolm 
Turnbull is resisting pres-
sure to expand the royal 
commission into the ju-
venile justice system be-
yond the Northern Terri-
tory, arguing it needs to 
remain focused to achieve 
success and suggesting 
other jurisdictions can 
hold their own inquiries.
As the government’s think-
ing on the royal commis-
sion’s terms of reference 
evolves and awaits finali-
sation at Thursday’s cabi-
net meeting, Indigenous 
leaders, the Human Rights 
Commission and figures 
from other states have 
said the scope should be 
broadened.
Hear why the Government 
wants the Royal Commis-
sion into youth abuse to 
solely focus on the NT, 
dismissing calls for it to 
have a wider focus. Cour-
tesy ABC News 24.
“Royal commissions are 
successful and effective 
when they have a focused 
terms of reference and 
can do the job quickly and 
report and then action can 
be taken,” the Prime Min-
ister told ABC radio.
“So this royal commis-
sion, which will be done 
in collaboration with the 
Northern Territory govern-
ment, will be focused on 
the youth detention cen-
tres and youth detention 
practices of the Northern 
Territory that were the 
subject of the Four Cor-
ners program.”
Mr Turnbull initially an-
nounced the royal com-
mission would be into 

Malcolm Turnbull rejects calls for royal commission into juvenile justice sys-
tem to go national 

Darwin’s Don Dale Youth 
Detention Centre on Tues-
day morning following the 
airing of the ABC’s inves-
tigation, but there soon 
emerged widespread and 
bipartisan agreement from 
the community that any 
inquiry should examine 
systemic issues in youth 
detention across the ter-
ritory. 
After appearing to narrow 
the inquiry on Tuesday 
afternoon, Attorney-Gen-
eral George Brandis later 
said the “principal focus” 
would be the centre but 
that the terms of reference 
would be “broad enough 
to examine abuses and 
practises across the juve-
nile detention system”.
The royal commission is 
being jointly conducted 
with the NT government 
and Chief Minister Adam 
Giles has said he had the 
scope expanded to in-
clude the child protection 
system as well.
A coalition of Indigenous 
land councils and medical 
and legal organisations 
has called for the Territory 
government to be kept at 
arm’s length from the in-
quiry “because it is part of 
the problem under investi-
gation”.
“We do not make this call 
lightly but any govern-
ment that enacts policies 
designed to harm children 
and enables a culture of 
brutalisation and cover-
ups, surrenders its right to 
govern,” the Central Land 
Council, Northern Land 
Council, North Australian 
Aboriginal Justice Agency 
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PUBLIC funding of the 
last elections means big 
bucks for smaller parties, 
according to figures re-
leased today.
Pauline Hanson’s One Na-
tion will receive $1.6 mil-
lion in public campaign 
assistance and maverick 
senator Nick Xenophon’s 
team $1.18 million. They 
are well behind the Liber-
als, set to receive $22.5 
million, and the ALP who 
will get $22.35 million.
But well above the Sex 
Party and the Help End 
Marijuana Prohibition 
(HEMP) Party set to get 
$6311.79 each.
The Australian Electoral 
Commission today autho-
rised the first payment of 
election funding to politi-
cal parties and candidates 
for votes received at the 
2016 Federal Election.
It will be up to the par-
ties as to whether all or 
some of the money goes 
to an individual -- such as 
senator-elect Hanson or 
Senator Xenophon — or 
into party budgets.
The going rate is $2.62 for 
each primary vote. To be 
exact, it’s 262.78 cents a 
vote.
A total of $60,466,642.44 
will go to 24 parties and 
24 independents in this 
first round of payments, 
which is based on the 
progressive vote.
To qualify, a candidate 
must gets at least four per 
cent of the primary vote.

The independent with 
the biggest payment is 
Cathy McGowan who for 
the second election in a 
row saw off Liberal So-
phie Mirabella in the seat 
of Indi. She was set for 
$81,240.
Andrew Wilkie in Denison 
will be paid $76,400.
Victory isn’t necessary 
for a payment.
Tony Windsor who failed 
to push Barnaby Joyce 
out of New England, will 
receive $72,333 and an-
other former MP, Rob 
Oakeshott, is set for 

$70,760.
Brandon Earley missed 
out in Lingiari and re-
ceived the least of the 
independents,n $4550.

2016 FEDERAL ELEC-
TION FIRST PAYMENT 
TO POLITICAL PARTIES 
AND

CANDIDATES AS OF 
JULY 22 2016

Political Party Amount ($)
Liberal Party of Australia, 
$23,464,128.62
Australian Labor Party, 
$22,355,109.55
Australian Greens, 
$6,337,258.36
National Party of Austra-
lia, $3,158,301.63
Pauline Hanson’s One Na-
tion Party, $1,623,827.11
Nick Xenophon Team, 
$1,179,992.89
Derryn Hinch’s Justice 
Party, $544,420.99
Christian Democratic 
Party (Fred Nile Group), 
$283,838.18
Family First, $218,993.20
Country Liberals (Northern 
Territory), $180,977.63
Katter’s Australian Party, 
$157,743.09
Rise Up Australia Party, 
$75,490.79
Jacqui Lambie Network, 
$68,951.79
Liberal Democratic Party, 
$48,494.75
Animal Justice Party, 
$34,114.28
Australian Recreational 
Fishers Party, $29,277.97
Glenn Lazarus Team, 
$21,220.94
Australian Christians, 
$20,422.25
Shooters Fishers 
and Farmers Party, 
$17,456.17
Bullet Train for Australia, 
$15,509.23
Australian Liberty Alli-
ance, $15,277.98
Australian Country Party, 
$9,155.11
Help End Marijuana Pro-
hibition (HEMP) Party, 
$6,311.79
Australian Sex Party, 
$6,311.79
Independents

Hanson finally hits the jackpot

and others wrote.
Mr Turnbull wants a direc-
tions hearing in August, 
evidence to be heard from 
September to November 
and a report to be deliv-
ered early next year.
He said he had received 
assurances from Mr Giles 
that children in the justice 
system were now safe and 
no longer being subjected 
to the disturbing treatment 
featured on Four Corners. 
“We need to get this mat-
ter investigated quickly. 
If you spread it out to be 
an all Australia inquiry, it 
would go on for years and 
you won’t get the answers 
you need in respect of the 
Northern Territory,” he 
said.
Responding to claims from 
youth workers in Towns-
ville detention centres that 
they have been sacked for 
speaking out about issues 
there, the Prime Minister 
said the state government 
could hold its own inquiry 
if it wished.
The Human Rights Com-
mission president Gillian 
Triggs has called for a 
two-phase royal commis-
sion in which the imme-
diate issues in the NT are 
addressed, followed by a 
national investigation that 
also focuses on Indige-
nous youth.
The Aboriginal and Tor-
res Strait Islander Social 
Justice Commissioner 
Mick Gooda and the Na-
tional Aboriginal Com-
munity Controlled Health 
Organisation (NACCHO) 
expressed hope it would 
be Australia-wide.
Acting opposition leader 
Tanya Plibersek expressed 
openness to this and said 
“it’s very important that 
this inquiry goes beyond 
the Don Dale facility, that 
it looks at the whole of the 
juvenile justice system ... 
in the Northern Territory 
and, indeed, if there is a 
case for others states to 
be involved, we’re very 
open to looking at other 
states and territories”.

Catherine McGowan (Indi, 
Victoria), $81,241.57
Andrew Wilkie (Denison, 
Tasmania), $76,413.07
Antony Windsor (New 
England, New South 
Wales), $72,333.82
Robert Oakeshott (Cowp-
er, New South Wales), 
$70,762.48
Stephen Ruff (North Syd-
ney, New South Wales), 
$30,745.25
Dennis Jensen (Tang-
ney, Western Australia), 
$25,836.11
James Mathison (Warrin-
gah, New South Wales), 
$25,721.64
Bradley Christensen 
(Lyne, New South Wales), 
$24,004.61
Jim Ball (McKellar, New 
South Wales), $17,645.66
Daniel McCarthy (Le-
ichardt, Queensland), 
$15,821.94
Kevin Foley (Riveri-
na, New South Wales), 
$15,722.08

Stephen Mayne (Menzies, 
Victoria), $15,214.91

David Wilks (Forde, 
Queensland), $13,575.14
John Harvey (Hunter, New 
South Wales), $12,261.22
David Tran (Gellibrand, 
Victoria), $11,922.23
Julie Hegarty (Mackel-
lar, New South Wales), 
$11,706.74
Kenneth Murray (Cap-
ricornia, Queensland), 
$11,131.25
Christine Berman (Brad-
field, New South Wales), 
$10,939.41
Stephen Large (Dawson, 
Queensland), $10,794.88
Arthur Mills (Farrer, New 
South Wales), $10,684.51
Michael McCluskey (Wan-
non, Victoria), $10,437.50
Robert Jones (McPherson, 
Queensland), $9,917.18
Yingiya Mark Guyula (Lin-
giari, Northern Territory), 
$4,672.02
Braedon Earley (Lin-
giari, Northern Territory), 
$4,551.13

Total:
 $60,466,642.44
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Kim Carr has been the ulti-
mate survivor, but when a 
group of the Labor Party’s 
most senior figures turned 
on him, most thought his 
Labor career was over.
When Labor’s national 
conference met in Mel-
bourne last July, Bill 
Shorten was on home turf 
fighting for his political 
life.
The Opposition Leader 
was seeking support for 
asylum seeker boat turn-
backs and emotions were 
running hot.
From factional powerbro-
ker to colourful committee 
character, this is what you 
need to know about Sena-
tor Kim Carr. 
Some in the crowd booed 
and heckled; protesters 
stormed the stage.
Shorten’s stance pitted 
him against his deputy 
Tanya Plibersek, Anthony 
Albanese, Penny Wong 
and most of the Labor 
Left.
But one left-wing power-
broker was in his corner: 
Kim Carr. 
Known as “Kim Il Carr”, 
after the North Korean 
dictator, the Victorian 
Senator believed defeat on 
turnbacks would destroy 
Shorten’s leadership. 
Six years earlier the pair 
had teamed up to form the 
“stability pact” – a historic 
deal allowing their previ-
ously warring factions to 
share the spoils of power 
in Victoria.
Now Carr worked to de-
liver Shorten crucial votes 
on turnbacks from left-
wing unions. They won.
Carr’s colleagues on 

‘It was everyone against Kim’: Kim Carr, Labor’s ultimate survivor 

the left were unhappy, 
but what happened next 
turned them red with 
rage.
Interviewed on Sky News, 
Carr said: “Tanya spoke 
very strongly in support 
of the shadow cabinet po-
sition at various meetings 
I attended.
“I don’t discuss the pro-
ceedings of the shadow 
cabinet but clearly it was 
my view that you should 
demonstrate the same 
attitudes that you take 
in shadow cabinet in the 
party as a whole.”
The comment was widely 
interpreted as Carr breach-
ing cabinet confidence 
and accusing Plibersek of 
being “two faced” on the 
issue.
“Everyone was trying to 
play nice and manage a 
difficult debate then Kim 
went and trashed Tanya,” 
a Labor Left MP says. 
“That was noticed at the 
time and a lot of people 
remembered it later.”
Never short of enemies, 
Carr’s factional col-
leagues were determined 
to vanquish him at the 
next chance. That oppor-
tunity came last week and 
they made their move. 
“This is not about policy: 
it’s f---ing personal,” a La-
bor veteran says.
The push threatened to 
trigger a new round of La-
bor destabilisation follow-
ing three years of remark-
able unity.
It looked like Carr was 
done for. Pretty much any-
one else would have been. 
But, thanks to some fancy 
footwork by Carr and a 

decisive intervention by 
Shorten, he remains in 
shadow cabinet. 
“He is the ultimate po-
litical survivor,” Nicholas 
Reece, former state secre-
tary of the Victorian Labor 
Party, says.
“Other people come and 
go, careers rise and fall, 
alliances shift. But Kim 
Carr survives and even 
prospers.”
An imposing figure with 
a sizeable stomach and a 
bellowing voice, Carr has 
been a powerful force for 
over two decades.
Variously described as 
“ruthless”, “calculating” 
and a “headkicker”, he 
has helped make and un-
make prime ministers. He 
has had significant influ-
ence on policy. Yet he has 
managed to hide in plain 
sight, his career never ex-
amined in depth.
Humble origins
While most politicians 
emphasise their humble 
origins, Carr can lay gen-
uine claim to being a bat-
tler. His boilermaker fa-
ther never owned his own 
home, moving regularly 
between rental accommo-
dation. At one stage, the 
Carrs lived in a caravan 
park in Gladstone with 
other struggling families.
“Services were inadequate 
and there was drinking, 
alcohol and violence,” he 
later wrote.
“A kid got to see life at its 
most raw there.”
At Moreland High School, 
a history teacher fuelled 
his interest in politics by 
slipping him copies of so-
cialist literature to read at 

home.
While Stalin and Marx’s 
views are out of vogue, 
Carr wear his socialist 
values with pride to this 
day.
While other people say 
“mate”, he says “com-
rade”.
The walls of his Parlia-
ment House office are 
decorated with paintings 
by the Communist artist 
Noel Counihan. His three-
piece suits, which give 
him the appearance of a 
mafia boss, are all made 
in Melbourne – a symbol 
of his commitment to lo-
cal manufacturing. 
After studying at the Uni-
versity of Melbourne, Carr 
became a history teacher 
and ran the Victorian 
teachers union.
Following stints as a pol-
icy adviser for the Victo-
rian state governments, 
he entered the Senate in 
1993, already a master of 
the dark factional arts.
Anthony Albanese, an 
ambitious left-winger 
from Sydney, joined Par-
liament three years later. 
The pair soon developed 
a rivalry that lasts until to-
day. One former colleague 
describes their relation-
ship as one of “brutal an-
tipathy”.
Drawing on different pow-
er bases in NSW and Vic-
toria, the pair were com-
peting for power on the 
left. And while Albanese 
was a solid supporter of 
Kim Beazley, Carr backed 
challenges against him 
by Simon Crean and Mark 
Latham.
In 2006 Carr cultivated an 

alliance between Julia Gil-
lard and Kevin Rudd, con-
vincing them they should 
join forces to depose Bea-
zley.
In government he sup-
ported Gillard’s leader-
ship challenge before 
later becoming a leading 
agitator for Rudd.
“Shorten is the first leader 
he hasn’t ratted on,” a col-
league says.
Gillard dumped Carr from 
cabinet after many col-
leagues concluded he had 
been leaking damaging 
stories to the media. Carr, 
who declined to be inter-
viewed for this article, has 
denied this charge.
Carr’s rivalry with Alba-
nese deepened during 
his leadership battle with 
Shorten in 2013. After 
winning the vote among 
Labor members, Albanese 
would have become lead-
er if left-wing MPs locked 
in behind him.
A furious Albanese has 
told colleagues Carr prom-
ised him his support only 
to vote for Shorten and 
encourage his allies to do 
the same. Carr denies re-
neging on any deal.
Laurie Ferguson, a left-
wing Labor MP who re-
tired at at this election, 
says the move against 
Carr was clear “payback” 
from Albanese and his al-
lies.
“I’m not Kim’s best friend 
and he has zig-zagged all 
over the place on lead-
ership, but on ability he 
should be there on the 
frontbench,” he says.
There’s no doubt Carr 
knows his policy terrain – 
higher education, industry 
and science – inside out. 
Public servants at Senate 
hearings can look terrified 
as he badgers them about 
university regulations or 
a piece of scientific infra-
structure.
“It is hard to think of an-
other politician who has 
been operating in a policy 
area for as long as Kim 
Carr,” Nicholas Reece 
says. “While many people 

differ with his prescrip-
tions nobody questions 
his career-long commit-
ment to these policy do-
mains.”
Others are less kind.
“It’s all about throwing 
money at dying indus-
tries,” a former cabinet 
colleague says. “You 
know Kim’s position on 
anything before he’s 
opened his mouth.” 
The Labor party front-
bench is usually decided 
like this: the Left meets 
and decides their names, 
the Right does the same, 
then the leader allocates 
the portfolios.
This time the Left had 
decided Carr would not 
be included in their 14 
names. Albanese, Pliber-
sek, Wong, Mark Butler, 
Jenny Macklin, Catherine 
King, virtually the entire 
faction was against him.
“This wasn’t just Albo 
against Kim – it was ev-
eryone against Kim,” one 
MP says.
“Everyone has been burnt 
by him,” says another. 
“Last week his peers said, 
‘Enough, we’ve had it.’”
But Carr understood the 
numbers. With just three 
supporters he could form 
a new faction and claim 
a quota for a frontbench 
position. The Right, led 
by Shorten, agreed to rec-
ognise Carr’s breakaway 
group. He had survived 
again, albeit bloodied.
Albanese told the cau-
cus meeting people show 
their true character not in 
victory but defeat - a clear 
rebuke to Carr’s actions. 
Almost a week on, many 
on the Left are still angry 
and frustrated that Short-
en defied their wishes for 
Carr to be dumped.
On the Right it’s a differ-
ent emotion.
“There was a sense of 
relief we avoided a war,” 
one MP says. “This could 
have been a complete ca-
lamity.
“Once a war breaks out it 
is very difficult to create 
peace.” 

Opposition Leader Bill Shorten and Senator Kim Carr during the ALP National 
Conference in July 2015.  Photo: Alex Ellinghausen 

Senator Kim Carr comments on the automotive industry during a press confer-
ence at Parliament House in October 2013. Photo: Alex Ellinghausen
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Prime Minister Malcolm 
Turnbull has fuelled 
speculation cabinet will 
sink Kevin Rudd’s bid to 
lead the United Nations, 
rejecting Foreign Minis-
ter Julie Bishop’s central 
argument in favour of the 
nomination.
In an interview ahead 
of Thursday’s cabinet 
meeting, which will make 
a decision on the matter, 
Mr Turnbull argued the 
government’s nomina-
tion of the former Labor 
prime minister would 
amount to support.
It’s decision day for the 
Government whether to 
nominate Kevin Rudd 
to be the UN Secretary 
General. Hear what the 
PM has had to say on the 
matter. Courtesy 2GB, 
ABC News 24.
Ms Bishop, the main 
backer of Mr Rudd in 
cabinet, recently told the 
Coalition party room that 
a “nomination is not an 
endorsement” but the 
former Labor leader has 
not attracted the support 
of other senior minis-
ters.
Treasurer Scott Morri-
son, Immigration Minis-
ter Peter Dutton, Indus-
try Minister Greg Hunt 
and several backbench-
ers have publicly ques-
tioned the former Labor 
leader’s merit and suit-
ability to be secretary-
general of the powerful 
international organisa-
tion.
Speaking to Alan Jones 
on 2GB on Thursday 
morning, the Prime Min-

ister said, “I think if you 
nominate someone, you 
are...”
“Indirectly supporting 
him,” Jones offered.
“Well, yes. You can’t 
nominate and not,” Mr 
Turnbull said.
“I know there’s a lot of in-
terest in Mr Rudd but it is 
far from being the most 
important issue before 
cabinet today, indeed or 
any other day.” 
Speaking on 2GB later in 
the morning, Mr Dutton 
said “people have made 
their own assessment, 
their own judgement 
about Kevin Rudd, his 
conduct, his personality, 
his management style.
“Everybody knows him 
well and those that 
know him best, his col-
leagues – as [former 
minister] Eric Abetz and 
others have pointed out 
– they’ve been publicly 
boisterous about what 
they believe Kevin Rudd 
to be.”
On ABC radio, Energy 
and Environment Min-
ister Josh Frydenberg 
said he expected a “very 
robust discussion...be-
cause there are obvious-
ly competing views”.
Senior conservative Sen-
ator Abetz said Labor fig-
ures had referred to their 
former leader as a nar-
cissist, micro-manager, 
impulsive control freak 
and psychopath and that 
“these are not qualities 
listed on the job-ad for 
UN chief”.
“Any cursory glance at 
Mr Rudd’s temperament 

Nomination is an endorsement: Malcolm 
Turnbull rejects pro-Rudd argument 

and capacity would show 
that Mr Rudd is poorly 
qualified for this role and 
if Australia were to seek 
to inflict Kevin Rudd 
onto the United Nations, 
it would be a mistake,” 
he said.
Mr Morrison has ques-
tioned why the Coalition 
government should sup-
port Mr Rudd because 
Labor hadn’t supported 
former treasurer Peter 
Costello to become head 
of the International Mon-
etary Fund in 2011.
Should the government 
decline Mr Rudd’s re-
quest for a formal nomi-
nation, made in writing to 
current Secretary-Gen-
eral Ban Ki-moon, Labor 
will accuse the Coalition 
of petty partisanship.
Acting Opposition Lead-
er Tanya Plibersek ex-
pressed shock on Thurs-
day that the government 
would even consider not 
backing Mr Rudd.
“I don’t think I can imag-
ine anyone who is better 
qualified for this job than 
Kevin Rudd,” she said. 
“If the cabinet today 
decides not to offer its 
endorsement to Kevin 
Rudd, it will show that 
the petty, small-minded 
right-wing of the Lib-
eral Party have Malcolm 
Turnbull and Julie Bish-
op on a short leash.”
There is global momen-
tum for a woman to be-
come secretary-general 
for the first time and the 
eastern Europe bloc is 
due to have a represen-
tative fill the position. 
Of the 12 official candi-
dates, Antonio Guterres, 
former prime minister of 
Portugal, is considered a 
frontrunner.
Former New Zealand 
prime minister Helen 
Clark has been men-
tioned as the most likely 
outsider compromise 
candidate that could 
emerge if the eastern Eu-
ropean candidates stymy 
each other’s chances.

CALLS have been made 
for Cardinal George Pell 
to stand down from his se-
nior role at the Vatican and 
return to Australia to face 
allegations of child sex 
abuse made against him.
Speaking about the allega-
tions on Melbourne’s 3AW 
radio, commentator Neil 
Mitchell said Pell needed 
to return to Australia.
“George Pell needs to step 
down from his role at the 
Vatican and come back to 
Australia,” Mitchell said 
this morning.
“He has reportedly ac-
cused Victoria Police and 
the ABC of acting effec-
tively illegally against him, 
conspiring against him.
“He needs to come back 
and prove that. Deal with 
it, and deal with the now 
detailed public allegations 
and accusations of as-
saulting children. Allega-
tions he denies.
“I think he has to come 
back and confront it — 
step down from the Vati-
can, leave of absence.”
The Vatican is yet to re-
spond, and the Pope is 
considered unlikely to 
consider the allegations 
until at least next Tues-
day after he returns from 
World Youth Day celebra-
tions in Poland.
A pair of men who claim to 
have been touched inap-
propriately by the powerful 
Catholic cleric as children 
have made their accusa-
tions public, prompting 
Pell to strenuously deny 
the claims and urge a 
criminal investigation into 
the police acting on re-
ports and the broadcaster 
that aired them.
The ABC’s 7.30 program 
last night reported claims 
that Victorian police were 
investigating multiple alle-
gations of child sex abuse 
by the cardinal dating back 
to the late 1970s.
Daman Dignan and Lyn-
don Monument were stu-
dents at St Alipius school 
in Ballarat, where Pell was 
stationed as a priest be-
fore being promoted to 
Archbishop of Melbourne.
After allegedly battling 
with the decision to speak 
out for decades, silenced 

by beatings and feel-
ing “ashamed”, the pair 
revealed their shocking 
claims against the now se-
nior Vatican official.
Mr Monument told the 
program that Pell would 
allegedly touch his penis, 
testicles and anus before 
throwing him up into the 
air in the local swimming 
pool where schoolboys 
would play.
“He’d throw us off his 
shoulders. There’d be three 
or four on him at a time, 
crawling all over him, the 
front, the back. He would 
grab you from — have his 
hands on your backside 
and then he’d push you 
off. He just seemed to be 
there all day, every day,” 
he said, adding that the 
contact escalated when 
boys were under the wa-
ter.
“You know, his hand 
touching your genitals 
and stuff on the outside 
of your bathers or shorts. 
And then that showily be-
came hand down the front 
of the pants or your bath-
ers or whatever you call 
them.”
Mr Monument went on to 
allege the priest would 
stand naked with boys in 
the fitting room, tell them 
to undress and “teach you 
how to dry your testicles, 
and, you know, in between 
your bum and stuff like 
that”.
He said as a student he 
never considered speak-
ing up about the alleged 
molestation.
“I tried not to think about 
it,” he told the program.
“He was always just the 
godly figure. We all had 
to look up to him. We 
would get told in class 
that George Pell is coming 
today, so brush your hair 
and tuck yourself in.”
Mr Monument said as an 
adult he still found the al-
leged experience too trau-
matising to discuss, and 
delayed speaking to police 
about it until he had been 
approached several times.
“Because it was a lot of 
pain not only for me but for 
a lot of other people. And I 
learnt to deal with things 
by just keeping them close 

Cardinal George Pell under pressure to face child sex abuse claims

Prime Minister Malcolm Turnbull addresses the Coalition party room, 
flanked by Deputy Prime Minister Barnaby Joyce and Foreign Minister 
Julie Bishop.  Photo: Alex Ellinghausen 

to me, I suppose,” he said.
A second man, Mr Monu-
ment’s childhood friend Mr 
Dignan, also came forward 
to 7.30 after speaking with 
Victoria police. Both men’s 
allegations are being in-
vestigated by police, but 
remain untested by law.
“It’s sort of hard to ex-
plain. To sit in the confes-
sion box with a very, very 
strong scary man sitting 
on the other side. We were 
very, very scared as little 
kids,” Mr Dignan said.
He said he also struggled 
with the decision to make 
his claims public.
“Like a dog that’s been 
beaten too much. You’ve 
got no confidence. You 
can’t talk and you’ll never 
talk. You feel ashamed,” 
he said.
Damian Dignan also came 
forward with allegations.
Cardinal Pell has strenu-
ously denied all claims, 
and has called for an in-
vestigation into Victo-
ria Police to determine 
whether there has been a 
“conspiracy to pervert the 
course of justice”.
The cardinal believes he is 
the victim of a “scandal-
ous smear campaign” by 
the ABC.
“It seems there has been 
leaking of information and 
allegations by elements 
of the Victorian Police to 
the ABC,” a statement re-
leased on his behalf said.
“The cardinal calls for an 
investigation to assess 
whether any actions of el-
ements of the Victoria Po-
lice and the ABC program 
amount to a conspiracy to 
pervert the course of jus-
tice.”
Victoria Police chief com-
missioner Graham Ashton 
said it had not provided 
any material to the ABC, 
and that it was clear the 
source of the claims was 
the alleged victims.
Cardinal Pell said he did 
not wish to cause harm to 
those making allegations, 
but vehemently denied 
them.
“I bear no ill will and have 
no desire to cause them 
harm but what they say 
about me is not true,” he 
said in a statement.
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بني  »احلوار  جمموعة  اقامت 
يف  واحلضارات«  الثقافات 
بانكستاون  كانرتبري  منطقة 
)هارموني غروب ( ندوة حتت 
عنوان )االحرتام املتبادل وحوار 
اتباع االديان والثقافات(  تكلم 
الدكتور  اسرتاليا  فيها  مفيت 
ورئيس  حممد  ابو  ابراهيم 
غراهام  االنغلكانية  الكنيسة 
واتكنز ورئيسة اجمللس البوذي 
باسرتاليا جويس توب، وشارك  
شخصية   200 من  اكثر  فيها 
الشخصيات  من  اسرتالية 
اىل  اضافة  االديان  وقادة 
النائب الفيدرالي طوني بورك 
ديب،  جهاد  الكمبا  ونائب 
كوستيس  والسناتورة صويف 
واملراكز  اجلمعيات  ورؤساء 
يف اجلاليات اللبنانية والعربية 
واليونانية والصينية والكورية 

ندوة  »حوار االديان« يف سيدني 
ترفض محلة التخويف من االسالم

نائب رئيس بلدية كانرتبري خضر صالحاملفتي ابراهيم ابو محمد

صالح، الحاج صايف، املفتي ابو محمد، الحاج ياسني، دهيبي، النائب ديب والسيناتورة كوستس

املفتي ابو محمد يتحدث ويبدو جانب من الحضور

واهلندية  والبنغالديشية 
وغريها من اجلاليات املتعددة 

الثقافات.
ورفض املشاركون يف الندوة 
االسالم   من  التخويف  محلة 
اليت   »االسلوموفوبيا« 
السياسيني  اقلية من  تقودها 
االسرتاليني،  واالعالميني 
الدور  على  املتحدثني  وشدد 
رجال  يؤدية  ان  ميكن  الذي 
وقيادات  والسياسيني  الدين 
الوحدة  تعزيز  يف  اجملتمع 
الكراهية  محالت  ونبذ  واحلوار 
 ، االنقسام  وزرع  والتخويف 
مركزين على اهمية العمل من 
اجل مواجهة التعصب واإلرهاب 
احلقائق  ونقل   ، والتطرف 
عن  اخلاطئة  املفاهيم  وإزالة 
االسالم او غريه من املعتقدات 
الدينية االخرى ، واكدوا على 

التعاون  فرص  تعزيز  اهمية 
ومد  املختلفة،  الثقافات  بني 
اهلويات  واحرتام  اجلسور، 

الثقافية احلضارية املتنوعة. 
وشدد رئيس اجملموعة  نائب 
رئيس بلدية كانرتبري السابق 
االراء  ان  على  صاحل  خضر 
والدعوات العنصرية باسرتاليا 
ستصبح اكثر شيوعا وانتشارا 
ما مل يتم مواجهتها والعمل من 

اجل تصحيحها واستنكارها.
على  املتحدثون  امجع  كما 
االسرتالي  اجملتمع  متتع 
مع  والتسامح  التصاحل  مبزايا 
قضايا العرق والدين واحرتام 
القانون  خالل  من  االقليات 
حرية  يكفل  الذي  االسرتالي 
واالراء  املعتقدات  احرتام  
املتعدد  اجملتمع  وصيغة 

احلضارات.

انتخب االحتاد 
لي  ا سرت ال ا
لس  للمجا
مية  سال ال ا
 ، ) فيك أ (
املظلة  وهو 
طنية  لو ا
لية  للجا
مية  سال ال ا
أسرتاليا  يف 
السيد قيصر 
رئيسا  طراد 
له  جديدا 
استقالة  بعد 

Muslims Australia (AFIC), the national 
umbrella body of the Australian Mus-
lim community has elected Mr Keysar 
Trad as its new President after the res-
ignation of Mr Hafez Kassem 26 July 
2016 after 10 years of service to Mus-
lims Australia – AFIC.
Mr Kassem had resigned from his po-
sition in order to spend more time with 
his family and manage his business 
affairs.

قيصر طراد ريئسا لالحتاد االسرتالي 
)AFIC( للمجالس االسالمية

متوز   26 يف  وذلك  قاسم   حافظ  احلاج 
خدمة  يف  أعوام   10 بعد   2016 /يوليو 

االحتاد.
وكان السيد قاسم قد استقال من منصبه 
لقضاء املزيد من الوقت مع عائلته وإدارة 

شؤون عمله.
وشكرت اللجنة التنفيذية لالحتاد )أفيك(، 
يف  وتفانيه  التزامه  على  قاسم  السيد 
يف  سنستمر  اننا  وقالت  أفيك،  خدمة 

االستفادة من خربته ومعرفته.
وقال الرئيس املنتخب السيد قيصر طراد 
»أنين التزم بتعزيز السالم والسالمة العامة 
والفهم األفضل ومبزيد من االنسجام بني 
مجيع االسرتاليني.. سنستمع، سوف نكون 
حذرين وسنعتمد نهجا تصاحليا يوّحد مجيع 

االسرتاليني«.
»كمظلة  يقول  طراد  السيد  واضاف 
وطنية جلميع املسلمني، سيسعى مسلمو 
لتحسني  فقد  ليس  جاهدين،  أسرتاليا 
أيضا  ولكن  أسرتاليا،  داخل  العالقات 
لتعزيز أسرتاليا يف اخلارج كدولة متعددة 

الثقافات وتوفري الفرص للجميع«.

The Executive Committee of Muslims 
Australia (AFIC), thanks Mr Kassem for 
his dedicated commitment to AFIC and 
unanimously resolved that he be made an 
Adviser to AFIC so that we can continue 
to benefit from his experience and knowl-
edge.
“I am committed to promote peace, public 
safety, better understanding and greater 
harmony amongst all Australians.” Said 
Mr Keysar Trad. “We will listen, we will 
take heed and we will adopt a conciliatory 
approach that unites all Australians.” said 
Mr. Trad.
“As the national umbrella body for all 
Muslims, Muslims Australia will strive to 
not only improve relations within Austra-
lia, but to also promote Australia abroad 
as the multicultural nation of the Fair Go 
for all.” said Mr. Trad.

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 
أنواع  مجيع  يف  االختصاصيني 

التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

نعمل 24 على 24 ساعة يوميا



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

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
261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 - 

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au 
Email: alaa.alawadi@gmail.com

Intervision الشركة الرائدة واملضمونة يف عامل القنوات التلفزيونية العربية

أتصل اآلن على الرقم:  788 922 1300 
 Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

معاملتنا هي األفضل

تنقل العامل
اىل شاشاتكم 

ميكنكم إعادة الربامج يف أكثرية القنوات 24 ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تقّطع او انقطاع
من قنواتنا  Bein Sports الرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة

مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم.. خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

* شاهدوا أكثر من 400 قناة مشوقة وبشكل مباشر
* تابعوا أحدث األخبار  واملسلسالت واألفالم

* قنوات خاصة لربامج الرياضة والشباب

ال تفّوتوا فرصة اقتناء اجلهاز وبسعر
 مناسب جداً  139 $ فقط ملدة سنة كاملة

وأيضاً حتصلون على بث مباشر  هلذه القنوات 
على املوبايل أو الـ  IPAD  جمانًا

كما بامكاننا ارسال اجلهاز اىل الواليات 
االسرتالية عند الطلب

أينما  كنتم   Intervision يف خدمتكم
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