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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

3 سنوات لعون و3 سنوات لفرجنية؟
حلب،  معارك  وقع  على 
السيكولوجية  بتداعياتها 
تنظيم  والسياسية، حياول 
»داعش« وما باتت تسمى 
الشام«  فتح  »جبهة  بـ 
اخرتاق  النصرة(  )جبهة 
ثانية،  اللبناني  الشمال 
خمتلفة  بطريقة  ولكن 
هلا  وسيكون  املرة  هذه 
تأثريها على جممل الساحة 

اللبنانية...
وتشري معلومات موثوقة اىل 
ان خطة االخرتاق تستند اىل 
تأكيدات من جهات لبنانية 
قريبًا  عقائديًا  خطًا  تنتهج 
واجلبهة  التنظيم  خط  من 
هو  اللبناني  الوضع  بأن 
اىل  الطريق  يف  »حتمًا« 
هذه  ان  حتى  االنهيار، 

اجلهات تلجأ اىل تصرحيات 
يف  لبنانيني  التتمة صفحة 31ملسؤولني 

هذا االجتاه...
يف  تتعدى،  ال  املسألة 

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

مطلوب للعمل
مطلوب أشخاص للعمل يف أفران 

ماونت لويس بيتزيريا

لالتصال:
0414225577

من  اكثر  االوىل،  املرحلة 
هل يساهم التطاحن السياسي يف اخرتاق »الدواعش« الساحة اللبنانية؟!

هكذا خيطط »داعش« للتسلل اىل العمق  اللبناني!

االشتباكات  استمرت 
يف  حلب  يف  واملعارك 
وقت بدت روسيا والدول 
على  االول  أمس  الغربية 
شأن  يف  نقيض  طريف 
امليداني  الوضع  تفجر 
يف  األمن  جملس  ودور 
الطرفان  وتواجه  معاجلته، 
بطرحني متناقضني وجتادال 
التوصل  كيفية  شأن  يف 
إىل موقف يدعو إىل هدنة 
دخول  لتسهيل  هدنات  أو 
إىل  اإلنسانية  املساعدات 

املدينة.
بني  املعارك  ودارت 
وفصائل  النظامية  القوات 
حلب  حميط  يف  مقاتلة 
موسكو  إعالن  رغم  على 
ثالث  ملدة  إنسانية  هدنة 

ساعات. 
السوري  »املرصد  وحتدث 
حلقوق اإلنسان« عن معارك 
عنيفة وقصف كثيف طوال 
الليل حتى صباح اخلميس 
يف جنوب غربي حلب، الفتًا 
االشتباكات  حدة  أن  إىل 
والقصف تراجعت مع موعد 

تواصل االشتباكات يف حلب... وجدال دولي 
حول »اهلدنة اإلنسانية«

التتمة صفحة 31

إسرائيل ترد على »محلة املقاطعة الدولية« باستهداف مؤسسات اإلغاثة يف فلسطني
منظمة  فسخت  أن  منذ 
اإلغاثية  »أوكسفام« 
جنمة  مع  عقدها  الدولية 

الشهرية  هوليوود 
بعد  جوهانسن  سكارليت 
ظهورها يف إعالن يرّوج ألحد 

إسرائيلي  مصنع  منتجات 
يف  مستوطنة  يف  أقيم 
قررت  الغربية،  الضفة 

إسرائيل »اهلجوم« بداًل من 
»الدفاع«.

التتمة صفحة 31

مطلوب للعمل
مطلوب أشخاص للعمل يف ملحمة

 

لصاحبها طوني فرنسيس
لالتصال:

9637 1759

TONY FRANCIS 
QUALITY MEATS

يصطفون أمس االول لشراء أطعمة يف منطقة تسيطر عليها 
املعارضة يف حلب. )رويرتز(

اليت  اإلنسانية  اهلدنة  بدء 
من  روسيا  عنها  أعلنت 
الساعة 10:00 إىل 13:00 

بالتوقيت احمللي«.
الدولي  املبعوث  واعترب 

لليوم الثاني على التوالي، 
اجلمهوري  املرشح  كرر 
الرئاسة  النتخابات 
ترامب  دونالد  األمريكية 
التتمة صفحة 31اتهامه الرئيس باراك أوباما 

ترامب يتهم أوباما وكلينتون بـ 
»تأسيس داعش«

الدميوقراطية  واملرشحة 
السابقة  اخلارجية  وزيرة 
بـ  كلينتون  هيالري 
»تأسيس تنظيم داعش«، 
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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 
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق والبيتزا على أنواعها

والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

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
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لبنانيات

»القوات  حزب  رئيس  ستقبل 
اللبنانية« مسري جعجع يف معراب 
العربية  مصر  مجهورية  سفري 
زايد،  الدين  بدر  حممد  الدكتور 
يف حضور رئيس جهاز العالقات 
بو  بيار  احلزب  يف  اخلارجية 

عاصي.
املستجدات  اجملتمعون  وعرض 
اللبنانية  الساحتني  على 
اىل  باإلضافة  واالقليمية 
اللبناني  التفاح  موسم  تصريف 

هلذا العام.
استغرق  الذي  اللقاء  عقب 
»تأتي  زايد:  قال  ساعتني، 
التشاور  إطار  يف  الزيارة 
اليت  الوثيقة  والعالقة  املستمر 
شخصيا  وتربطين  مصر  تربط 
تناقشنا  وقد  جعجع،  بالدكتور 
يف األوضاع يف لبنان واألوضاع 

االقليمية«.
أن  الطبيعي  »من  أضاف: 
رئاسة  ملف  يف  نتناقش 
والتفاعالت  اللبنانية  اجلمهورية 
اجلارية يف لبنان منذ أشهر عدة 
حوله، وحنن يف مصر نؤكد دوما 
وهي  أال  موقفنا  ثوابت  على 
الرئاسي  الفراغ  إنهاء  ضرورة 
ألننا  اللبنانية  اجلهود  ودعم 
يتوصل  أن  يهمنا  النهاية  يف 
ينهي  وطين  توافق  اىل  لبنان 
وتعطل  تشل  اليت  األزمة  هذه 
واالقتصادية  السياسية  احلياة 

يف لبنان«.
وعما اذا كانت مصر ستستورد 
قسما من االنتاج اللبناني للتفاح 
هلذا العام، أجاب زايد:«ان مصر 
تأخذ 75% من صادرات لبنان من 
التفاح وهي لن تتوقف عن دعم 
االقتصاد اللبناني واعطاء أولوية 
لصادرات لبنان من التفاح، ألن 
مجهورية مصر يهمها أال يتعرض 
ضغوط  ألي  اللبناني  االقتصاد 
إضافية«، مشريا اىل ان »هناك 
استمعنا  اليت  املشكالت  بعض 
على  اهلل  بإذن  وسنعمل  إليها 

 زايد: النهاء الفراغ الرئاسي ودعم اجلهود للتوافق الوطين

جعجع اطلع شهيب يف اتصال على 
عراقيل تصريف موسم التفاح

تذليلها«.
بوزير  جعجع  اتصل  اللقاء،  بعد 
وأطلعه  شهيب  أكرم  الزراعة 
على مضمون اجتماعه مع السفري 
له  شارحا  لبنان،  يف  املصري 
بني  حتصل  اليت  »العراقيل 
لبنان ومصر حول تصريف موسم 
بتذليل  شهيب  ووعد  التفاح. 
هذه العراقيل فورا وبأن السوق 
املصرية سوف تفتح جمددا أمام 

انتاج التفاح اللبناني.
حزب  رئيس  زار  ذلك   اىل 
القوات اللبنانية مسري جعجع دير 
سيدة بزمار مبناسبة الذكرى ال 
الشهيد  الطوباوي  لتطويب   15
مالويان  اغناطيوس  املطران 
قاعة  وتدشني   )2016-2001(
فالتقى  الدير،  يف  امسه  على 
الكاثوليك  األرمن  بطريرك 
العشرين  بطرس  غريغوار 
املطران  حضور  يف  غربويان، 
والنائب  أسادوريان  جورج 
سيدة  دير  ورئيس  البطريركي 

بزمار باتريك موراديان.
اللقاء  خالل  اجملتمعون  وتطرق 
جلعجع  االعالمي  املكتب  حبسب 
لبنان  العامة يف  »االوضاع  اىل 
احداث  وما تشهده املنطقة من 

أمنية وإرهابية«.
 وشددوا على »أهمية التضامن 
املسيحية  الساحة  على  والوحدة 
خصوصا، وعلى الساحة اللبنانية 
عموما«، مؤكدين »ضرورة محاية 
الفريدة  وصيغته  لبنان  وحدة 
من  املنطقة  تشهده  ما  ظل  يف 

تهديدات جدية«.
جعجع  غربويان  البطريرك  ودعا 
كنائس  على  جبولة  القيام  اىل 
الذي  النبيذ  أقبية  وعلى  الدير 
أهدى  كما  الدير.  يف  يصنع 
البطريرك رئيس القوات أيقونة 
كذلك  بزمار(  )سيدة  العذراء 
قدم له رئيس الدير زجاجة من 
العام  اىل  تعود  املعتق  النبيذ 
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اية تطورات  مل تشهد السياسة 
مكانها  املواقف  وراوحت  الفتة، 
الرئاسي،  التجاذب  حقل  يف 
السياسية  باحلركة  ربطًا 
امللف  حول  دارت  اليت  االخرية 
طروحات  عن  وحتدثت  الرئاسي 
الداخلية  وزير  وكان  جديدة، 
اطرافها  أحد  املشنوق  نهاد 

االساسيني.
لـ«اجلمهورية«:  املشنوق  وقال 
اذا  انه  اقول  دائمًا  كنت  »انا 
انتخبنا جملسًا نيابيًا جديدًا سنقع 
عدم  جلهة  املشاكل  نفس  يف 
والفاعلية  التشريع  على  قدرته 
وانتخاب رئيس مجهورية. وبهذا 
املوضوع الرئيس نبيه بري على 
حق. ما جيب ان جيري هو نقاش 
قانون  حول  وجّدي  دستوري 

املشنوق: ال شيء امسه سلّة كاملة

االنتخاب.
سّلة  امسه  شيء  »ال  واضاف: 
كاملة، وموضوع انتخاب الرئيس 
ليس جزءًا من احلل بل هو باب 
احللول ألّن ميزان القوى هو الذي 
السياسي  االتفاق  وليس  يقّرر 
هو  القوى  وميزان  الشامل. 
احلريري  سعد  الرئيس  لصاحل 
لصاحل  انه  كما  للحكومة  رئيسًا 

الرئيس بري رئيسًا للربملان«.
واّكد املشنوق، ردًا على سؤال، 
الداخلية جهوزية  اّن لدى وزارة 
متى  النيابية  االنتخابات  إلجراء 
وفق  إّما  ذلك،  على  االتفاق  مّت 
القانون  وفق  او  جديد  قانون 
ان  »املهم  وقال:  احلالي، 
تامة  جهوزية  على  وحنن  يتفقوا 

أمنيًا ولوجستيًا«.

املشنوق

جلسته  الوزراء  جملس  عقد 
األسبوعية امس االول اخلميس 
يف السراي الكبري برئاسة رئيس 

جملس الوزراء متام سالم.

املقررات الرسمية
يف نهاية اجللسة اليت استمرت 
وزير  تال  ساعات،  ثالث  حنو 
املقررات  جريج  رمزي  اإلعالم 

الرمسية اآلتية:
رئيس  دولة  دعوة  على  »بناء 
اجمللس  عقد  الوزراء،  جملس 
الساعة  عند  األسبوعية  جلسته 
يوم  من  والنصف  العاشرة 
احلادي  فيه  الواقع  اخلميس 
يف   2016 آب  شهر  من  عشر 
دولة  برئاسة  احلكومي  السراي 

الرئيس.
دولة  كرر  اجللسة  مستهل  يف 
جلسة،  كل  يف  كما  الرئيس، 
رئيس  بانتخاب  املطالبة 
وقت،  أسرع  يف  للجمهورية 
الشغور  استمرار  ان  باعتبار 
الرئاسي أثر ويؤثر بشكل سليب 
املؤسسات  سائر  عمل  على 

الدستورية.
اىل  اجمللس  انتقل  ذلك  بعد 
الواردة  املواضيع  يف  البحث 
اجللسة،  أعمال  جدول  على 
الوزراء  من  مناقشتها  فتمت 
نظرهم  وجهات  أبدوا  الذين 
املناقشة  وبنتيجة  بصددها، 
والتداول إختذ اجمللس القرارات 

الالزمة بشأنها وأهمها:
أوال: املوافقة على طلب وزارة 
الداخلية والبلديات شراء خدمات 
مثانية متقاعدين من ذوي اخلربة 
لغاية  الشخصية  األحوال  يف 

 جملس الوزراء وافق على آلية 
تعيني جملس إدارة سالمة الغذاء

.2016/12/31
ثانيا: املوافقة على طلب وزارة 
الرتبية الوطنية والتعليم العالي 
ذات  مهمات  متعاقدين  تكليف 
طابع إداري يف بعض املدارس 
الرمسية يف القرى النائية لعدم 

وجود مدرسني يف املالك.
مشروع  على  املوافقة  ثالثا: 
اإلجازة  اىل  يرمي  قانون 
باريس  إتفاق  إبرام  للحكومة 
املتحدة  األمم  باتفاقية  امللحق 
املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية 
املصادق عليها مبوجب القانون 
رقم 35 تاريخ 1994/8/1 والذي 
نيويورك  يف  لبنان  عليها  وقع 

بتاريخ 2016/4/22.
تكليف  على  املوافقة  رابعا: 
اللجنة اليت تتابع اخلطة املرحلية 
إجراء حبث إضايف يف ما يتعلق 
باخلطة املستدامة والعودة برؤية 
معطيات  على  مبنية  واضحة 
الوزراء  جملس  على  وعرضها 
بريوت  بلدية  طلب  على  بناء 

استثناءها من اخلطة.
إطالق  على  املوافقة  خامسا: 
آلية تعيني رئيس ونائب رئيس 
اهليئة  إدارة  جملس  وأعضاء 
اللبنانية لسالمة الغذاء امللحوظة 
وذلك  الغذاء  قانون سالمة  يف 
عن طريق وزارة التنمية اإلدارية 

وجملس اخلدمة املدنية.
طلب  على  املوافقة  سادسا: 
والبلديات  الداخلية  وزارة 
موضوع  لدراسة  جلنة  تأليف 
جراء  من  املرتتبة  التعويضات 
الفلسطينيني  الالجئني  إشغال 
على  اخلاصة  العقارات  لبعض 

األراضي اللبنانية«.

جعجع مستقبال زايد

مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة سالم

»ماد  باخرة  يف  النريان  اندالع 
ستار« السياحية داخل حرم مرفأ 
على  النريان  وأتت  طرابلس، 
قمرة  سيما  ال  منها،  كبري  جزء 

حريق يف باخرة سياحية مبرفأ طرابلس 
التهم جزءا كبريا منها

القيادة.
والدفاع  االطفاء  فرق  وتواجه 
على  بالسيطرة  صعوبة  املدني 

احلريق، نظرا حلجمه الكبري.

 - اجليش  قيادة  عن  صدر 
اآلتي:  البيان  التوجيه  مديرية 
يوم  الساعة 18,26 من  »عند 
زورق  أقدم  )االربعاء(،  أمس 
اإلسرائيلي  للعدو  تابع  حربي 
اإلقليمية  املياه  خرق  على 
اللبنانية مقابل رأس الناقورة، 
وملدة  مرت   200 ملسافة 

دقيقتني.
أقدم   ،21,50 الساعة  وعند 
زورق مماثل على خرق املنطقة 
مرت   400 ملسافة  املذكورة 

وملدة دقيقتني.
اخلرقني  متابعة  وجتري 
األمم  قوات  مع  بالتنسيق 

املتحدة املؤقتة يف لبنان«. 

اجليش: زورقان معاديان خرقا املياه 
االقليمية امس قبالة رأس الناقورة

رميا  ابي  سيمون  النائب  رأى   
يف حديث الذاعة »صوت لبنان 
الطائف  »اتفاق  ان   ،»93,3
ملف  يف  ميثاقي  خلل  شابه 

انتخاب رئيس اجلمهورية«.
اىل  يدعو  من  »ان  اىل  ولفت 
انتخاب رئيس من دون معاجلة 
هذا  عرقلة  يف  يساهم  اخللل 

االنتخاب«.
ننتج  ان  »ضرورة  على  وشدد 
ميثاقية«،  ميتلك شرعية  رئيسا 
مشريا اىل »ان املرشح الطبيعي 
العماد  هو  املسيحية  لالكثرية 

ميشال عون«.
امكانية  حول  سؤال  على  وردا 
استقالة وزراء التيار من احلكومة 
يف حال مت التمديد لقائد اجليش، 
أوضح ان »التيار بانتظار معرفة 
االجواء وعلى اساس القرار يتخذ 

املوقف املناسب«.
يف  نعيش  »اننا  اىل  واشار 

ابي رميا : عون مرشح طبيعي 
لالكثرية املسيحية

وسيلة  واحلوار  مفرغة  حلقة 
يساهم  ان  ميكن  اذ  لكسرها، 
يف خلق تفاهمات مشرتكة بني 
حتت  »البقاء  مؤكدا  االفرقاء«، 
سقف امليثاق وتطبيق الدستور، 
الوسائل  كل  على  واالنفتاح 

الجياد احللول الي مشكلة«.

ابي رميا

املرده«  »تيار  رئيس  استقبل 
يف  فرجنيه  سليمان  النائب 
دارته يف بنشعي، سفري ارمينيا 
مكرتشيان  سامفيل  لبنان  يف 

فرجنيه التقى سفري ارمينيا

حيث عقد اجتماع حبضور الدكتور 
جان بطرس.

خمتلف  يف  حبث  اللقاء  وختلل 
االوضاع الراهنة.



Page 4صفحة 4     

لبنانيات

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

كتلة  اجتماع  خالل  قيل  ما 
الرئيس  برئاسة  املستقبل 
سعد احلريري، ومل جير تسريبه 
يفّجر  ان  بد  ال  احلال،  بطبيعة 
عون.  ميشال  العماد  اعصاب 
تيار  يف  قيادي  قاله  ما  هذا 
»الشيخ  ان  ليضيف  املسقبل، 
االتزان  سعد« كان يف منتهى 
واملسؤولية يف مقاربته للطرح 
رئىس  ترشيح  بتبين  اخلاص 

تكتل التغيري واالصالح.
وما  للجنرال  ما  حول  حتدث 
هي  الكربى  املشكلة  عليه. 
وكيف  اهلل«  بـ«حزب  عالقته 
ميكن ان تؤثر على مواقفه حني 
يكون يف قصر بعبدا. ولكن ما 
نقل عن احلريري هو انه ال يعترب 
ان باستطاعة عون التخلص من 
على  يشدد  اليت  العالقة  تلك 
بعدها االسرتاتيجي بالنسبة اىل 

مسألة الدفاع عن لبنان.
ما نقل ايضًا ان احلريري واجه 
صعوبة يف ضبط االيقاع. اعداء 
الكتلة،  داخل  كثريون  اجلنرال 
والكل يزايد على الكل يف هذه 
املسألة، والعبارات اليت رددها 
يقال  ما  كثريًا  تتجاوز  البعض 

يف الشاشات.
مثة شيء نقل ويلفت االنتباه، 
وهو ان احد اعضاء الكتلة، او 
بعض االعضاء، رأوا ان من غري 
ترشيح  يف  االستمرار  الواقعي 
الن  فرجنية  سليمان  النائب 
الرتشيح وصل اىل طريق  هذا 
مسدود، واىل حد القول ان من 
ترتشيح  اىل  العودة  االفضل 
ان  مع  جعجع،  مسري  الدكتور 
الرئاسة  سدة  اىل  وصوله 
يف  البقاء  على  مستحيل، 
رئىس  حول  الراهنة  املراوحة 

تيار املردة.
الذي  فرجنية  ترشيح  بالتالي، 
قوى  اخرتاق  منه  الغاية  كانت 
اهلل«  »حزب  ودفع  آذار   8
سوى  حيقق  مل  الزاوية  اىل 
وال  يعد جمديًا  جزئية مل  نتائج 
»القطاف  صعيد  على  جمزيًا 
تكون  ان  ودون  السياسي«، 
املراوحة ملصلحة تيار املستقبل 

وسياساته.
التيار،  يف  القيادي  وحبسب 
جرى التطرق اىل الدور االيراني 
يف التعطيل، واستعمال الورقة 
كورقة  لبنان  يف  الرئاسية 
مقايضات  اي  يف  تكتيكية 
التطرق  دون  ولكن  اقليمية، 
اقليمية  جهة  اي  موقف  اىل 

اخرى.
الذي يشغل بال »الصقور« يف 
تيار املستقبل هو ما يصدر عن 
املنشوق  نهاد  الداخلية  وزير 
يبقى  عون  ان  يعترب  الذي 
الذي  الفراغ  من  بكثري  افضل 

يقود اىل اجملهول.
عن  وحتدث  سبق  املشنوق 
»اقرار دولي جدي وكبري بشأن 
قبل  اجلمهورية  رئيس  انتخاب 

نهاية العام«.
 ثم ادىل بكالم حول قناعته بأن 

انتخاب الرئيس قريب. 
سبب  عن  تساءل  من  وهناك 
االشارة  من  املشنوق  تراجع 
اىل  كبري«  دولي  »قرار  اىل 
ودون  الشخصية«،  »القناعة 

حتديد املدى الزمين.

ثم عاد املشنوق ليؤكد ان اجناز 
االستحقاق الرئاسي سيتم قبل 
جيري  حني  يف  العام  نهاية 
التداول باسم خامس باعتبار ان 
امسي عون وفرجنية سقطا من 

السلة الرئاسية.
علنًا؟ يف  االسم  يقال  ملاذا ال 
على  تشديد  اخللفية  االروقة 
هو  هذا  قهوجي.  جان  العماد 
كل  يدرس  الذي  عون  هاجس 
يف  له  التمديد  ملنع  اخليارات 
قد  كانت  وإن  اجليش،  قيادة 
عواصم  بأن  معلومات  وصلته 
تدعم  التأثري،  بالغة  دولية 
بسبب  اجليش  قائد  وصول 
االكثر  تعترب  مرحلة  يف  ادائه 
يف  خطورة،  واألكثر  تعقيدًا، 

تاريخ لبنان.
التمديد حاصل ال حمالة، وللعام 
االخري، باعتبار ان هذا هو عام 
»داعش«  تنظيم  مع  احلسم 
الذي ينتشر على مساحة واسعة 
يف جرود عرسال ورأس بعلبك 
للجيش  تكون  وقد  والقاع، 
اللبناني مهمة دقيقة وحساسة 
يف سياق اخلطة اخلاصة باجتثاث 

التنظيم.
هذه الذريعة ال تقنع عون الذي 
يعتقد ان تغيري رأس املؤسسة 
كما  املؤسسة،  تغيري  يعين  ال 
ليست  الراهنة  الظروف  ان 
تستلزم  حبيث  اخلطورة  من 

التمديد.

 جنبالط واملوقف الشخصي

ولكن من يقف اىل جانب عون 
النائب  الوزراء؟  جملس  يف 
وليد جنبالط حتدث عن »سخافة 
طرح التمديد«، غري ان مصدرًا 
وزاريًا يقول ان علينا ان نفتش 
جرت  كما  شخصي،  سبب  عن 
مبدئي،  سبب  عن  ال  العادة، 

يف موقف »وليد بيك«.
ان  عون  يستطيع  ما  اقصى 
يفعله هو سحب وزيريه جربان 
من  صعب  بو  والياس  باسيل 
احلكومة، بالتالي جتريد احلكومة 
التيار  بابتعاد  ميثاقيتها  من 
الكتائب،  وحزب  احلر،  الوطين 
مل  اليت  اللبنانية«  و«القوات 

تشارك اصاًل، عن احلكومة.
أين املسيحيون يف هذه احلال؟ 
روني  حرب،  بطرس  الباقون 
سجعان  جريج،  رمزي  عرجيي، 
نبيل  نظريان،  ارتيور  قزي، 
اليس  مقبل،  مسري  فريج،  دو 

شبطيين، ميشال فرعون.
حيققون  ال  مسيحيني  وزراء   9

موارنة من  امليثاقية وبينهم 4 
اصل 5؟

لن  احلكومة  ان  يعين  هذا 
تسقط، ودون ان يعرف ما اذا 
»حزب اهلل« حسني  كان وزيرا 
فنيش  وحممد  حسن  احلاج 
سيتضامنان مع قرار االنسحاب 
يف ظروف تعترب بالغة اهلشاشة، 
ليس  االهمية  بالغة  هي  مثلما 
فقط بالنسبة اىل املنطقة وامنا 

ايضًا بالنسبة اىل لبنان...
احلكومة،  سقطت  اذا  وحتى 
اذن  يف  يهمس  من  هناك 
بالورقة  جيازف  بأال  اجلنرال 
الن  يده  يف  اليت  األخرية 
االنتحار  مبثابة  اآلن  االستقالة 
اال  يضمن  من  اذ  السياسي، 
تؤدي استقالة احلكومة اىل هزة 
اهلزة  كانت  ولو  حتى  امنية، 
انتخاب  اىل  وتفضي  املربجمة 
يكون،  قد  للجمهورية  رئيس 

بالضرورة، قائد اجليش.
هذا ال مينع بعض اركان التيار 
ان  القول  من  احلر  الوطين 
اجلنرال  على  التضييق  سياسة 
معها  ميكن  ال  مرحلة  بلغت 
السكوت، بل ال بد من االقدام 
على خطوة ما تهز الوضع برمته 
الواقع  امام  اآلخرين  وتضع 
بل  جتاهله  على  دأبوا  الذي 

وعلى القفز فوقه.
بها  قام  اليت  الزيارة  ان  غري 
باسيل  جربان  اخلارجية  وزير 
االجتاه  اظهرت  التينة  لعني 
مع  املشرتكة  اللغة  تعزيز  اىل 

الرئىس بري. 
بو صعب  الياس  الرتبية  وزير 
الذي زار عني التينة ايضًا قال 
انه علم بأنه كان هناك الكثري 
باسيل  وبني  بينه  التناغم  من 
على  االفكار  من  كثري  »يف 

طاولة احلوار«.
العوائق  الذي يضع  »أن  ورأى 
امام احللول املطروحة امنا يدفع 
نصل  اال  نأمل  ازمة  اىل  لبنان 
نوعها  الثانية  االزمة  ألن  اليها 
اىل  توصلنا  قد  متامًا  خمتلف 

فراغ تام يف البلد«.
ديبلوماسية  معلومات  وكانت 
عواصم  ان  اىل  اشارت  قد 
لبنانية  اطرافًا  نصحت  خارجية 
»سلة  مع  جبدية  تتعاطى  بأن 
ازمة  يواجه  لبنان  ألن  بري« 
مركبة و«متعددة االبعاد«، واذا 
كان هناك من رغبة يف اخلروج 
من املأزق يفرتض التعاطي مع 

الوضع ككل وليس بالقطعة.
هل يعين هذا التوافق على سلة 
بري يف جلسة احلوار املقبلة يف 

ناشطة،  االتصاالت  ايلول؟   5
ولكن ال جديد وراء الباب.

بري ابلغ نواب االربعاء ان االفق 
واذ  احملاور،  على كل  مسدود 
شددد على اهمية االتفاق على 
حل بدءًا من رئاسة اجلمهورية، 
الرئىس  انتخاب  ان  اعترب 
املشاكل  مبفرده،  حيل،  لن 

واالزمات السياسية القائمة.
اجلميع  مّحل  اجمللس  رئىس 
االزمة،  من  اخلروج  مسؤولية 
هناك  ان  اىل  تشري  واوساطه 
العرقلة  اسرتاتيجية  يعتمد  من 
والسباب بعضها معلوم وبعضها 
جمهول، وان كانت قناعته بأن 
اي  يف  االقليمية،  التطورات 
تكون  ان  بد  ال  مضت،  اجتاه 
ضد مصاحل اجلميع اذا مل يبادر 
االفرقاء اىل حل كل املشكالت 
اللعبة  تبدأ  ان  قبل  الداخلية 
اىل  احد  يعرف  ال  اليت  الكربى 
اين  واىل  باخلرائط  تصل  اين 

تصل بالصيغ...

 االصغاء لطروحات بري
جهات سياسية تنصح باالصغاء 
مع  االجيابي  بالتعاطي  او 
جيدي  ماذا  اذ  بري،  طروحات 
ثم  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
وهو  سنوات،   6 البلد  يبقى 
حكومة.  دون  من  الوالية،  عمر 
هذا ممكن جدًا يف ظل االنشطار 
اسبابه  تعد  مل  الذي  الداخلي 
ال  حملية،  ملفات  على  تقتصر 
دفعت  السورية  االزمة  ان  بل 
بلبنان اىل قلب ازمات املنطقة، 
يستضيف  ان  عليه  كان  فيما 
مليون  ونصف  مليون  من  اكثر 
هاجسًا  يشكلون  سوري 
وجوديًا بالنسبة اىل العديد من 
بري  سلة  النتيجة:  اللبنانيني، 

او الفراغ الكبري...
الرئىس االسبق امني اجلميل، 
السفرية  استقباله  ولدى 
ريتشارد،  اليزابيت  االمريكية 
نعيشه  الذي  الواقع  »أن  رأى 
االنقالب  من  نوع  هو  اليوم 
نتائجه  الذي ال ختتلف  االبيض 

عن االنقالب العسكري«.
واعترب »أن هذا يقود اىل نتيجة 
واحدة، تعليق الدستور، تعطيل 
واعية  ارادة  بفعل  الدولة 
ما  وتصميم  تصور  سابق  وعن 
افضى اىل حالة خطرية على كل 

املستويات«.
حتى الطبيعة تعمل ضد االقتصاد 
من  اآلتية  احلرارة  اللبناني. 
الصحارى ضربت موسم التفاح. 
قد  سياسيًا  املنكوب  لبنان 
ما  اذا  اقتصاديًا  يصبح منكوبًا 
بل  الراهنة،  املراوحة  استمرت 

اذا ما استمر اهلذيان.
والنتيجة ان الطبقة السياسية، 
ويف غياب شبه كامل او حتى 
املدني،  اجملتمع  هليئات  كامل 
املهرجانات،  موسم  وازدهار 
بري  مطلق.  عجز  حالة  هي يف 
حتدث عن افق مقفل على كل 
احملاور، وجهات سياسية تعترب 
ان لبنان بات حباجة اىل صدمة 
كربى، سواء سياسية ام امنية، 
تدخل باجتاه تسوية او باالحرى 
السياسية  القوى  بني  صفقة 
من  متخوفة  وكأنها  تبدو  اليت 

حلظة االنهيار.

5 أيلول : سلّة بّري أو الفراغ الكبري

اميل  العماد  الرئيس  استقبل 
حلود يف دارته يف برج الغزال 
العربية  االمة  جامعة  من  وفدا 

برئاسة العميد أمني حطيط.
وقال حطيط بعد اللقاء: »اليوم 
تشهد بريوت حدثا مهما شهدته 
العربية  اجلمهورية  قبل  من 
جامعة  تأسيس  وهو  السورية، 
األمة العربية، هذه اجلامعة اليت 
بقرار شعيب عربي من  انطلقت 
أجل أن تعاجل ما آل اليه الوضع 
الرمسي،  نظامه  يف  العربي 

وهذه اجلامعة كان هلا شرف أن 
يرعى الرئيس العماد اميل حلود 

تأسيسها«.
وأضاف: »هلذا حضر الوفد يف 
لشكره  حلود  الرئيس  زيارة 
وللتأكيد ان هذه اجلامعة تعاجل 
الثغرات اليت عاناها عندما كان 
رئيسا، ولتقول ان هناك ارادة 
وصادقة  واعية  عربية  شعبية 
وحازمة بان تسري باالمة العربية 
االخطار  ودفع  وحدتها  حنو 

عنها«.

حلود استقبل وفدا من جامعة األمة العربية

الوطين  »االحتاد  رئيس  شدد   
للحفاظ على السلم االهلي« أمحد 
اليوم،  تصريح  يف  خالد  خمتار 
عديدة  أسبابا  هناك  »أن  على 
توجب التمديد فرتة جديدة لقائد 
اجليش العماد جان قهوجي، ويف 
الذي  األمين  التهديد  مقدمها 
يتعرض له لبنان من اجملموعات 
املناطق  على  الرابضة  املسلحة 
وخصوصا  لبنان  من  الشرقية 
يف تالل بلدة عرسال ومرتفعات 

بعلبك«.
التأني  اىل  »األفرقاء  ودعا 
املوضوع  هذا  مع  التعامل  يف 
قيادة  يف  خلل  أي  ألن  اخلطري 
على  سلبا  سينعكس  اجليش 
البلد  يف  واالستقرار  األمن  كل 
وجيب اللجوء اىل احلكمة وحتكيم 

اي  على  األقدام  قبل  الضمري 
الن  حمسوبة،  تكون  ال  خطوة 
حاجة  قهوجي  للعماد  التمديد 
وطنية ملحة وسيزيد عامل القوة 
اليت  اجليش  وحدات  متاسك  يف 
مع  وقوة  تتعامل حبزم  زالت  ما 
اجملموعات املسلحة اليت ترتبص 

شرا بلبنان واللبنانيني«.
وطالب بأن »يكون التعيني يف 
املراكز القيادية يف اجليش وقوى 
العام يف  واألمن  الداخلي  األمن 
رأس أولويات اجلولة املقبلة من 
يف  الشروع  قبل  الوطين  احلوار 
دراسة اي ملف آخر«، معتربا ان 
»ال مصلحة ألحد يف عرقلة جديدة 
واملنية  السياسية  امللفات  يف 
والتشنجات  االنقسامات  وزيادة 

اليت ال طائل منها«.

 الوطين للسلم االهلي: التمديد لقهوجي حاجة وطنية ملحة

ميشال  السياحة  وزير  أكد 
الروم  طائفة  »أبناء  أن  فرعون 
وعطاءات  مكانة  هلم  الكاثوليك 
تفوق  وطاقات  للمجتمع  دائمة 
يف  عددهم  أو  حجمهم  أحيانا 
أيضا  وهلم  اللبنانية،  املعادلة 
طائفتهم  بعضها  خيص  هموم 
الوطن  غالبيهم  وختص  حصرا 
املتابعة  تستحق  وهي  كله، 

وإجياد احللول.
حتدث فرعون أثناء استقباله وفدا 
الكاثوليك«  للروم  »التجدد  من 
أكد  األشرفية  يف  منزله  يف 
»دعمه ملواقفه ولنهجه الوطين 
واالنفتاحي«، مؤيدين »تواصله 
كافة  السياسية  املكونات  مع 
توفيقية  قدرات  من  لديه  مبا 
من  توظيفها  من  بد  ال  وجامعة 
أجل تعزيز التقارب بني الفئات 
اللبنانية مبا ميهد إلجياد احللول 
املستفحلة«.  السياسية  لالزمة 
وأثنوا على »دور فرعون داخل 

مؤسسة جملس الوزراء«.
للبحث  »مناسبة  اللقاء  وشكل 
يف الشؤون الوطنية واملسيحية 
يتعلق  ما  يف  وخصوصا  عموما 
امللكيني  الروم  طائفة  بأمور 

الكاثوليك وشجونها.
على  تاما  التوافق  وكان 
التضامن  أواصر  تعزيز  أهمية 

أبناء  خمتلف  بني  والتعاون 
الروحيني  ومسؤوليها  الطائفة 
اإلسراع  أجل  من  واملدنيني 
يف إجياد احللول الكفيلة إعادة 
الوطين  الطائفة  دور  تثبيت 

والديين على السواء«.
»على  فرعون  الوفد  وهنأ 
جناحه ومتيزه يف إدارة النشاط 
الوطن،  مساحة  على  السياحي 
وهو نشاط مل يشهد لبنان مثيال 
له منذ أعوام، على رغم الظروف 

الصعبة«.
حققه  الذي  »النجاح  أن  واعترب 
وزارة  رأس  على  فرعون 
السياحة شهادة تقدير من مجيع 
اللبنانيني له ولفريق عمله، إذ 
رعاية  عرب  وخصوصا  استطاع، 
يعمم  أن  الصيفية  املهرجانات 
غالبية  يف  والسعادة  الفرح 

املدن والقرى اللبنانية«.
اىل  فرعون  لفت  جهته،  من 
تشجيع  يقتضي  »الواجب  أن 
كل جمموعة من اجملتمع املدني 
خدمة  يف  التجديد  هدفها 
االقتصاد واجملتمع، إن كان من 
باب احلوار واملراقبة أو الضغط 
كان  إن  وخصوصا  واحملاسبة، 
املصاحل  يتجاوز  األمر  هذا 
أكانت شخصية  سواء  الضيقة، 

أو سياسية أو حتى حزبية«.

 التجدد للروم الكاثوليك زار فرعون: ندعم مواقفه 
ونثين على دوره الوزاري
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لبنانيات

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
الدوري يف مقرها يف  اجتماعها 
حارة حريك، برئاسة النائب حممد 

رعد وحضور أعضائها.
سورة  بتالوة  اجللسة  افتتحت 
السابق  النائب  لروح  الفاحتة 
ابراهيم  الدكتور  الكتلة  عضو 

بيان.
أسرته  »اىل  الكتلة  وتوجهت 
النواب  الزمالء  واىل  الكرمية 
واساتذة وطالب اجلامعة اللبنانية 
وكل أصدقائه وحمبيه، وال سيما 
يف بعلبك - اهلرمل بأحر التعازي 
»عميق  عن  معربة  واملواساة«، 
حزنها من جهة، وعن بالغ تقديرها 
اليت  والدؤوبة  املخلصة  للجهود 
بذهلا الفقيد الراحل خدمة لشعبه 
لنهج  ووفاء  لوحدته  وحفظا 
من  الوطنية  وللثوابت  املقاومة 
عز  اهلل  من  راجية  أخرى،  جهة 
رمحته  بواسع  يتغمده  ان  وجل 

ويتقبله بقبوله احلسن«.
عتبة  »على  بيانها:  يف  وقالت 
الرابع عشر من آب، حيث الذكرى 
العاشرة لإلنتصار التارخيي للبنان 
على اسرائيل يف حربها العدوانية 
اعتزازها  الكتلة  جتدد  الغامشة، 
وشهدائها  وأبطاهلا  باملقاومة 
وجرحاها، وحتيي اجليش اللبناني 
اليت  التضحيات  وكل  وشهداءه 
وتؤكد  الصامدون،  أهلنا  قدمها 
واجليش  الشعب  معادلة  ان 
صنعت  اليت  هي  واملقاومة 
االنتصار وهي املعادلة الوطنية 
الراسخة اليت نراهن عليها حلماية 
السيادة الوطنية وحتقيق املزيد 
الصهاينة  ضد  االنتصارات  من 

احملتلني وداعميهم«.
من  »مجلة  الكتلة  وناقشت 
الوطنية  واهلموم  القضايا 
الرئاسي  الشغور  مقدمها  ويف 
السياسي  االنقسام  وتداعيات 
احلوار  هيئة  عمل  وسري 

الوطين«.
وخلصت يف ختام مناقشاتها اىل 

ما يأتي:
املستمر  الوطين  احلوار  ان   -«
دولة  من  املسؤولة  بالرعاية 
مبعث  هي  بري  نبيه  الرئيس 
بإمكان  وأملهم  اللبنانيني  ثقة 
وضع البالد على مسار االستقرار 
احلوار  وهذا  احللول،  وإجياد 
الضرورية  الضوء  نافذة  يبقى 
املخارج  حول  للتفاهم  واملتاحة 
على  سواء  املؤاتية  السياسية 
الصعيد الرئاسي أو على صعيد 
إجناز قانون انتخاب عادل أو على 

صعيد اعادة النهوض بالدولة.
تامة  بإجيابية  الكتلة  تتابع  وإذ 
االتصاالت واللقاءات اجلارية بني 
خمتلف املعنيني بإجناز االستحقاق 
الرئاسي، فإنها تأمل أن تتوافر 
املطلوبتان  والصدقية  اجلدية 
تفاهم  اىل  سريعا  للتوصل 
ويتيح  الرئاسي  الشغور  ينهي 
الفرصة للشروع يف تفعيل عمل 
والنهوض  الدستورية  السلطات 
مبؤسسات الدولة وأجهزتها كافة 
وفق الدستور والقوانني املرعية 
يف  الكتلة  يسع  وال  اإلجراء. 
هذا السياق إال أن تبدي أسفها 
الشديد خلروج البعض عن مسار 
املنهجية املسؤولة، عرب  املعاجلة 
تصرحيات كيدية متعمدة ال تهدف 
واالستفزاز  التخريب  اىل  إال 

وإثارة الفنت.
عدد  اكتمال  من  الرغم  على   -
من ملفات اهلدر واملخالفات يف 
غري  واالنرتنت  االتصاالت  قطاع 

 الوفاء للمقاومة: احلوار نافذة ضوء 
ونأمل إنهاء الشغور الرئاسي قريبا

القضاء  على  واحالتها  الشرعي، 
املختص، فإن التباطؤ يف متابعة 
مفهوما  يعد  مل  امللفات  هذه 
الكتلة  جتدد  ولذلك  مربرا.  وال 
دعوتها القضاء املعين كي يتحمل 
مسؤوليته يف هذا اجملال ويقول 

كلمته حبزم ودون أي تردد.
- تعرب الكتلة عن ارتياحها ألداء 
االمنية  واألجهزة  املؤسسات 
مقدمها  ويف  كافة،  والعسكرية 
وخمابراته،  اللبناني  اجليش 
مالحقة  جمال  يف  خصوصا 
ومحاية  التكفرييني  االرهابيني 
الوطن واملواطنني من شرورهم 

وجرائمهم.
اجلهود  تكامل  ان  الكتلة  وتعترب 
واملقاومة  واجليش  الشعب  بني 
البلد  عن  االخطار  بدفع  كفيل 
فيه,  األمين  االستقرار  ومحاية 
اليت  املرحلة  هذه  يف  خصوصا 
العربية  منطقتنا  فيها  تشهد 
الكثري من االهتزازات والتفجريات 
التكفرييني  أيدي  على  االرهابية 
الذين امتد خطرهم ليطال شعوب 

ودول املنطقة كلها والعامل.
الشعب  صمود  الكتلة  حتيي   -
بوجه  الباسل  وجيشه  السوري 
الذي  واالقليمي  الدولي  التآمر 
التكفريي  االرهاب  يستخدم 
حلياة  مدمر  خترييب  كذراع 
لقدرات  واملستنزف  الشعوب 

الدول املستهدفة.
حجم  اتساع  من  الرغم  وعلى 
التواطؤ واستمرار الدعم الدولي 
قبل  من  لالرهابيني  واالقليمي 
أدعياء  وكل  االمريكية  االدارة 
على  واحلرص  االرهاب،  مكافحة 
مسار  فإن  االنسان،  حقوق 
سوريا  يف  واملقاومة  الصمود 
هذا  قدرات  يدمر  أن  استطاع 
وحيبط  كبري  حد  اىل  االرهاب 
حتقيق  من  ومينعها  هجماته  كل 
الذي  األمر  املرسومة،  أهدافها 
يعزز قناعتنا بقدرة سوريا جيشا 
وشعبا وقيادة على احلاق اهلزمية 
باالرهابيني التكفرييني واسقاط 
ملشغليهم،  العدواني  املشروع 
وطين  سياسي  حل  اىل  وصوال 
سوريا  وسيادة  وحدة  يضمن 
تقرير  يف  شعبها  حق  وحيفظ 
يف  للمحنة  حدا  ويضع  خياراته 

هذا البلد الشقيق.
السعودي  النظام  استمرار  إن   -
وارتكابه  اليمن  سيادة  بانتهاك 
االنسانية  ضد  حرب  جرائم 
بني  التفاوض  لعملية  وتعطيله 
اليمنيني، يشكل فضيحة تارخيية 
رهينة  باتت  اليت  املتحدة  لالمم 
وحمكومة  والرشى  للفساد 

باالحنياز اىل املعتدين.
ادانتها  تؤكد  إذ  الكتلة  إن 
االمريكي  السعودي  للعدوان 
يساورها  ال  وشعبه  اليمن  على 
احلرة ألبناء  االرادة  أن  شك يف 
اليمن السعيد ستنتصر رغم كل 
التصعيد االجرامي. ولن يستطيع 
التاريخ ان ميحو الصورة العدوانية 

البشعة للنظام السعودي.

خماطر  اىل  الكتلة  تنبه   -
اليت  املدانة  القمعية  املمارسات 
البحرين  يف  النظام  يرتكبها 
ومكوناته،  البلد  هذا  ضد شعب 
الدولي  الصمت  وتستهجن 
املريب ازاء اعتقال علماء الدين 
البعض  جنسية  واسقاط  األجالء 
محلة  اوسع  اىل  وتدعو  منهم 
تضامن مع الصوت احلر للشعب 

البحريين املظلوم«. 

املاروني  العام  اجمللس  أعلن 
سر  أمني  »أن  بيان،  يف 
يف  اخلارجية  للشؤون  الدولة 
املونسنيور  الفاتيكان  حاضرة 
إستقبل  غالغري،  ريتشارد  بول 
املاروني  العام  اجمللس  رئيس 
اخلازن،  وديع  السابق  الوزير 
الذي نقل إليه بإمسه الشخصي 
املاروني  العام  اجمللس  وبإسم 
لقداسة  العميق  التقدير  مشاعر 
فرنسيس  البابا  األعظم  احلرب 
والبناءة  الصلبة  ملواقفه 
العيش  خانة  يف  تصب  اليت 
يف  عليه  واحلفاظ  املشرتك 
لبنان واملنطقة، كقدوة مضيئة 
يف خضم احلروب املفتعلة على 
خلفية مذهبية ال متت إىل الدين 
وصفه  كما  األمر،  ألن  بصلة، 
أبعد  فرنسيس،  البابا  قداسة 
من أن يكون صراع أديان، بل 

مصاحل«.
غالغري

»املشكلة  أن  غالغري  وإعترب 
حروب  يف  املدمرة  الدموية 
الشرق األوسط، ال تعدو كونها 
النفوذ  على  تنافس  حروب 
الدول  مقدرات  على  واهليمنة 
النفطية  وثرواتها  وكياناتها 
بني  اإلسرتاتيجية  ومواقعها 
اىل  مشريا  والغرب«،  الشرق 
الواقع  على  تركيز  »كان  أنه 
املسيحي يف لبنان بإعتباره إرثا 
اليت  التارخيية  للعالقة  ضامنا 
جتمع عليها األديان إنطالقا من 

القيم واملبادئ السماوية«.

ورأى أن »ال خوف على لبنان، 
عناية  األعظم  احلرب  يوليه  الذي 
ولقاءاته  حتركاته  يف  فائقة 
وإقليميني  دوليني  مبسؤولني 
الشعارات  عن  حتييده  بهدف 
الدينية اليت ال هوية هلا إال يف 
مصطلحات حمركيها ومشغليها، 
لفكرة  األساسي  املوئل  ألنه 
التالقي اليت تقف سدا منيعا يف 
واملفتعل  األعمى  التطرف  وجه 
ومعمياته  مسمياته  حتت 

املختلفة«.
وأثنى على »اجلهود اجلبارة اليت 
البطريرك  غبطة  يبذهلا  انفك  ما 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
املعنى  على  للتأكيد  الراعي 
يف  املسيحيني  لدور  العميق 
وإلبقاء  املشرق،  وسائر  لبنان 
جذوة العيش مثاال ومشعال من 
الرئيس  بإنتخاب  متسكه  خالل 
هذا  يف  األوحد  املسيحي 

الشرق«.
»كان  أنه  اىل  البيان  وأشار 
اإلجيابي  الدور  على  تركيز 
اجلامع الذي يضطلع به الرئيس 
دعواته  خالل  من  بري  نبيه 
احلوار  هيئة  يف  املستمرة 
على  بإصرار  وتأكيده  الوطين، 
أهمية إجناز اإلستحقاق الرئاسي 
الدولة إلستعادة دورها  وإحياء 
الطليعي يف املنطقة والعامل«.

وكان اخلازن إلتقى يف حاضرة 
الفاتيكان نائب أمني سر الدولة 
وعدد  بورجيا  باولو  املونسيور 

من املسؤولني.

 غالغري بعد لقائه اخلازن: ال خوف على لبنان الذي 
يوليه احلرب األعظم عناية فائقة يف لقاءاته

دعا عضو كتلة التحرير والتنمية 
يف  عسريان،  علي  النائب 
احتفال أقيم يف بلدة الصرفند 
ملناسبة ختريج دورة يف القرآن 
مقاومة،  اىل  الكريم،«اجلميع 
من  اآلتية  والعربدة  الكفر 
التكفرييني و«إسرائيل«، حتى 

نعيد لبلدنا ازدهاره ورفعته«.
يف  عسريان  النائب  وتوجه 
حلركة  بالشكر  كلمته  مستهل 
خليفة  جابر  والسيد  »امل« 
العمل  يف  القيمة  ل«جهودهم 
نشكر  كما  به.  حنتفل  الذي 
الرئيس  دولة  جمتمعني، 
منوهني  بري،  نبيه  األستاذ 
السلم  لرتسيخ  اجلبارة  جبهوده 
األهلي يف وطننا احلبيب لبنان، 
دون أن ننسى مبادراته الطيبة 
لفض النزاعات، واجرتاح احللول 
وسبل التهدئة عرب احلوار الذي 
يف  الوطن  أفرقاء  كافة  جيمع 
لغة  اىل  للتوصل  دولته  دارة 
لبنانية مشرتكة، فيعود الوطن 

اىل تألقه وازدهاره«.
مؤمنون،  قوم  »حنن  أضاف: 
هو  الكريم  للقرآن  وتعلمنا 
فقط  ليس  فهو  طبيعي،  أمر 
موضوع  هو  بل  ديين،  موضوع 
بني  التواصل  وأصول  أخالق 
مشاربهم.  اختالف  على  الناس 
وحنن مجيعا نعمل ونعيش على 
ومن  التعاليم،  هذه  أساس 
خالهلا نسعى للوصول اىل رفعة 

احلياة.

ايها  الكريم،  القرآن  وتعاليم 
على  فقط  تقتصر  مل  السادة، 
الصالة والعبادة والصيام، بل 
هي ايضا تعاليم احملبة والرأفة 
والسالم، وقد أوصى باآلخرين 
يف اجملتمع، وأوصى بالضعفاء، 
الوطن  على  باحلفاظ  وأوصى 
متاما كالعرض، لذا فإن القرآن 
الكريم هو دستور حلياة اإلنسان 
مع  التعامل  هو  فيه  ما  وأهم 
ومن  املسلمني  من  اآلخرين 

خمتلف الطوائف.
حيث  تعيشون،  أنتم  ها  وهنا، 
والكثري  املسيح  السيد  وطأ 
من األولياء الصاحلني، وأبا ذر 
الغفاري، وهذه املنطقة احلبيبة 
ولذا  اليها،  بارتيادهم  معروفة 
هلا هذا الطابع اخلاص، واخلاص 

جدا«.
وختم عسريان: »آمل أن يكون 
التخرج هذه السنة، حافزا لدينا 
يف  حنن  وخصوصا  مجيعا، 
أيدينا  لنمد  املقاوم،  اجلنوب 
اىل شركائنا يف الوطن، فنقاوم 
اآلتية  والعربدة  الكفر  مجيعنا 
وما  وإسرائيل  التكفرييني  من 
أشبه، حتى نعيد لبلدنا ازدهاره 

ورفعته.
الرسول  لسان  على  ورد  فقد 
املعاملة«،  الدين  »ان  الكريم: 
مثل  ترداد  من  لي  بد  ال  وهنا 
أقول  وأنا  ولدي«  بلدي  »ابن 
أوالدي  وأهله  لبنان  بلدي 

واخوتي«.

عسريان: لنقاوم حتى نعيد لبلدنا 
ازدهاره ورفعته
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 اعترب رئيس »حركة التغيري« 
عضو االمانة العامة لقوى 14 
حمفوض  ايلي  احملامي  آذار 
يف بيان، أن »قضية عقارات 
بلدة السا وجرد جبيل ليست 
وحدودي  عقاري  نزاع  جمرد 
بسيط، امنا هي أزمة مستفحلة 
وتتطلب معاجلة جذرية وزجرية 

واال فالباطل سيبتلع احلق«.

وأشار حمفوض اىل أن »وراء 
وقال:  وراءها«،  ما  االكمة 
جرى،  ما  نوجز  التعبري  »بهذا 
حيدث  سوف  وما  جيري،  ما 
وما  السا  بلدة  يف  مستقبال 
جرود  على  خطر  من  سيلحق 
بالد جبيل. لذا أقول: تيقظوا، 
حيدث  قد  مما  واحتاطوا 

هناك«.

 حمفوض: عقارات السا وجرد جبيل ليست 
جمرد نزاع بل أزمة تتطلب معاجلة جذرية

الشيخ نعيم حسن يكرم النائب زياد أبو لطيف

الخازن مستقبال غالغري

كرم شيخ عقل طائفة املوحدين 
حسن  نعيم  الشيخ  الدروز 
لطائفة  املذهيب  واجمللس 
املوحدين الدروز، النائب الكندي 
من أصل لبناني زياد أبو لطيف 
دار  يف  بلقاء  املرافق،  والوفد 
الطائفة يف فردان، يف حضور 
أعضاء اجمللس املذهيب للطائفة 
وامني سر اجمللس املذهيب نزار 
الرباضعي ورئيس جلنة االغرتاب 
الدين  سري  كميل  الشيخ 
وقاضي املذهب الدرزي نصوح 
عرض  مناسبة  وكانت  حيدر. 
االغرتاب  شؤون  اجلميع  فيها 
سبل  تفعيل  وكيفية  اللبناني، 
لبنان  بني  والتعاون  التواصل 
االنتشار،  بلدان  يف  وأبنائه 

وحتديدا يف كندا.
وخالل اللقاء، نوه الشيخ حسن 
لطيف  أبو  النائب  حققه  مبا 
متمنيا  كندا،  يف  إجنازات  من 
»وأن  والتقدم،  التوفيق  له 
تثبيت  يف  فعال  بشكل  يسهم 
املغرتبني  اللبنانيني  عالقة 

الطائفة  وأبناء  عام،  بشكل 
بأرضهم  خاص،  بشكل  منهم 
وبانتمائهم  األم،  ووطنهم 
واالجتماعي،  والوطين  الثقايف 
وبتمسكهم بأصلهم وأصالتهم، 
القائمة  العالقات  على  والبناء 
من  االغرتاب  وبالد  وطننا  بني 
أجل املساهمة يف تطوير لبنان 
يف  حضوره  وتعزيز  وتنميته، 

خمتلف احملافل«.
من جهته شكر أبو لطيف الشيخ 
»مواقفه  على  حسن  نعيم 
اجل  من  الدائمة  ومساعيه 
»أصالة  مؤكدا  التواصل«، 
كندا  يف  اللبنانية  اجلاليات 
اجل  من  اللبنانيني  وجهود 
اليت  الدول  وتقدم  اذدهار 
حتتضنهم«، ومشريا اىل »متانة 
اللبنانية  اجلاليات  بني  العالقة 
على  والعمل  لبنان  وأهلهم يف 

مد جسور التعاون والتالقي«.
رئيس  قدم  اللقاء  ختام  ويف 
درعا  املذهي  اجمللس  وأعضاء 

تقديرية له.

شيخ العقل كرم النائب الكندي من أصل لبناني زياد أبو لطيف
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أعاد  عربا«،  »احداث  بعد 
»االسرييون« مّل مشلهم وختزين 
شقق  يف  واملتفجرات  االسلحة 
سكنية، الستخدامها يف عمليات 
كان  اليت  والتفجري  االغتيال 
الفار  املتهم  هلا  االول  املدبّر 
شاهني سليمان ومساعده الفار 
غزالة،  ابو  فؤاد  الفلسطيين 
عرب  بينهم  ما  يف  وتواصلوا 

شبكة هاتفية مغلقة.
اليت  اجملموعة  هذه  على  ُأطلق 
تضم حواىل 20 شخصا »اخلاليا 
النائمة«، من بينهم 16 موقوفا، 
حتى  العسكرية  احملكمة  انهت 
ويبقى  11منهم  استجواب  االن 
مخسة  االستجوابات  الئحة  على 
بينهم قاصر خملى سبيله، فيما 
بالصورة  فارون  آخرون  حياكم 

الغيابية.
ويف حمصلة االفادات اليت ادىل 
املستجوبني  من  املتهمون  بها 
امام احملكمة، فانهم ال يعرفون 
آلية  يفّسر  ما  وهو  بعضهم، 
سليمان  وضعها  اليت  العمل 
اليمنى  »اليد  كان  الذي 
عربا«،  »احداث  بعد  لالسري« 
انشاء  على  تركزت  واليت 
ان  كما  ثالثية.  عنقودية  خاليا 
يّقروا  مل  املستجوبني  من  ايًا 
باعرتافاتهم االولية اليت امجعوا 
الضرب  »حتت  جاءت  انها  على 
حّد  اىل  وذهبوا  والتعذيب«، 
نفسه  االسري  من  »الترّبؤ« 

،«فنحن لسنا »اسرييون«.
شاهني  تدّرج  احملكمة  وامام 
يف  املتهمني  نظر  يف  سليمان 
وصفه  من  فمنهم  »املراتب«، 
بالشخص »االقل من عادي« ، 
فهو كان جمرد »سائق شاحنة«، 
»كهرجبي«  بـ  عرفه  ومنهم من 
سيارات، وآخرون رأوا فيه بانه 
قوية«،  »اقناع  بوسيلة  يتمتع 
تعرف  بعضهم  ان  حني  يف 
ميلكه  رياضي  ناد  يف  عليه 
فان  الواقع  ويف  صيدا.  يف 
اوقف  ان  سبق  الذي  شاهني 
يف مديرية املخابرات ومت تركه 
حبقه  دليل  اي  ثبوت  لعدم 
مّل  عربا«  »احداث  بعد  استطاع 
مشل«االسرييني« وتأمني امكنة 
واملتفجرات،  االسلحة  لتخزين 
اسلحة  نقل  من  متكن  انه  حتى 
خالل  طرابلس  اىل  صيدا  من 
املدينة،  اليت شهدتها  االحداث 
بذلك  شاهني  »ينال«  لـ 
»اخلاليا  برتؤسه  االعلى  املرتبة 

النائمة«.
العسكرية  احملكمة  وكانت 
الطيار  الركن  العميد  برئاسة 
ممثل  وحبضور  ابراهيم  خليل 
داني  القاضي  العامة  النيابة 
الزعين قد تابعت امس استجواب 

املتهمني .
علي  حممد  املوقوف  وافاد 
احملامي  وكيله  حبضور  عجيل 
يعرف  ال  بانه  صباغ،  حممود 
من املتهمني سوى اثنني، وان 
دوام عمله يف سوبر ماركت يف 
له  يسمح  ال  الشرحبيل  منطقة 
بالرتدد اىل مسجد بالل بن رباح 
وال حتى االنتماء اىل اي جمموعة 
دعوية . وقال بانه تعرف على 
شاهني سليمان يف ناد رياضي 
يف صيدا.وبعد حواىل سنة على 
»احداث عربا« زاره املتهم حسن 
يف  زميله  كان  الذي  الدغيلي 
العمل نافيًا ان يكون االخري قد 
العّدة  تعّد  خاليا  »بانشاء  اعلمه 

 موقوفون من »اخلاليا النائمة« أمام »العسكرية«: لسنا أسريّيني
هاتفًا  تسليمه  او  للقتال«، 
حسن  مع  للتواصل  يستخدمه 

حصريًا.
اما عن سبب تبديل منزله بآخر 
اكرب مساحة ليتم ختزين السالح 
فيه وموافقته على ذلك بعد ان 
عرض عليه شاهني دفع مقابل 
قال  املنزلني،  بني  االجار  بدل 
منزله  بّدل  بالفعل  انه  املتهم 
امنا حبجة انه رأى ابنته يف احدى 
املرات على الشرفة حيث يسكن 
يف الطبقة الرابعة وقد خشي من 
سقوطها فقرر حينذاك استئجار 
االرضي  الطابق  يف  يقع  منزل 

وهذا ما حصل.
هذا اجلواب لعجيل، دفع برئيس 
احملكمة اىل سؤاله عما اذا كان 
انفجار  من  ابنته  على  خيشى 
متفجرة من املتفجرات اليت قام 
منزله  غرف  احدى  بتخزينها يف 
فاجاب: »هذا صحيح امنا هذا ما 

حصل معي«.
»ان  عجيل:  قال  وبسؤاله 
العام  صيف  يف  زاره  شاهني 
اسلحة  منه وضع  وطلب   2014
كأمانة  شهر  ملدة  منزله  يف 
النه يسكن مع اهله، وان هذه 
وافقت  امنا  تعجبين  مل  الفكرة 
الن شاهني كانت لديه وسيلة 
اقناع قوية، وهو استطاع اقناع 
الدفاع  وزارة  يف  احملققني 
تركه  ومت  معه  التحقيق  اثناء 
ويضيف  االساس«.  هذا  على 
عجيل ان شاهني احضر بالفعل 
مل  صناديق  وثالثة  حقيبتني 
علم  دون  ومن  حمتواهم  اعرف 

زوجيت«.
مل  نيته  بان  املتهم  واكد 
عمل  باي  القيام  اىل  تنصرف 
امين ومل يكن يعلم ان شاهني 
الذي يعرف انه »سائق كميون« 
مل  كما  االسري«  من«مجاعة  هو 
االسلحة  احضار  بعد  بباله  خيطر 
التحضري  ينوي  بانه  منزله  اىل 
لعمل امين ما ومل خيربه بذلك. 
لوكيله  سؤال  على  رده  ويف 
للتهديد  انه تعرض  افاد عجيل 
االولي  التحقيق  اثناء  والضرب 

معه.
وسيم  املوقوف  وباستجواب 
وكيلته  حبضور  البزري  حممد 
افاد  املصري،  زينة  احملامية 
بانه اوقف قبل عشرة ايام من 
خترجه كمهندس مدني وانه كان 
بصدد السفر للعمل يف اخلارج 
له  ميكن  كيف  بانه  وتساءل   .
وهو  امين  لعمل  حيّضر  ان 
لكن  للسفر.  نفسه  جيّهز  كان 
املتهم اقّر باملشاركة يف ثالثة 
اعتصامات دعا اليها االسري امنا 
مل ينتم اىل اي جمموعة دعوية 
فيما نفى قيامه باعمال احلراسة 
على مسجد بالل بن رباح. وقال 
شاهني  على  تعرف  انه  املتهم 
احلريري  مسجد  يف  سليمان 
يف صيدا وجّل ما اخربه به انه 
ينوي السفر ومل يتطرق اىل اي 
موضوع عن خمططات امنية وان 
عصابات  وحرب  جديد  ايار   7
اجملموعة  هدف  وان  ستحصل، 
والثاني  االول ضرب حزب اهلل 
افادته  يف  جاء  كما  اجليش 
خّبصت  »انا  واضاف:  االولية، 
يف  اصبت  وقد  التعذيب  حتت 
ذلك«.كما  نتيجة  اليمنى  اذني 
نفى البزري استالمه من شاهني 
او ختزينه  هاتفية  خطوط  اربعة 
السالح. ولدى سؤاله عن زيارة 
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اجاب  ملنزله  شاهني  بها  قام 
من  واحد  بيجي  »اذا  املتهم: 
امي  بيتنا  على  االسري  مجاعة 

بتطردني«.
املتهم  احملكمة  واستجوبت 
وكيلته  حبضور  جلول  مصطفى 
فاوضح  شلحة،  عليا  احملامية 
استلم  وقد  اجرة  سائق  بانه 
اخلرضوات  لبيع  شقيقه  حمل 
عربا،  »احداث  يف  توقيفه  بعد 
وانه تعرف على شاهني سليمان 
من خالل تردده اىل احملل حيث 
وقال  شقيقه.  زبائن  احد  كان 
انه يعرف ان شاهني »كهرجبي 

سيارات نّقال« .
 ونفى املتهم ان يكون شاهني 
الذي التقاه بعد حواىل سنة من 
احداث عربا، قد عرض عليه مجع 
طلب  وانه  خاليا  لتكوين  شبان 
اخلاليا  احدى  اىل  االنتماء  منه 
موضحًا له بان هدفها هو ضرب 
سرايا املقاومة، كما نفلى طلب 
عن  معلومات  مجع  منه  شاهني 
ذكره  وعما  املقاومة.  سرايا 
منه  طلب  شاهني  ان  سابقًا 
ينوون  وانهم  جاهزًا  يكون  ان 
تراجع  الزهراء،  استهداف جمّمع 
»فهو  االقوال  هذه  عن  املتهم 
مل يطلب مين سوى اغراض من 

احملل«.
بندقية  استالمه  عن  وماذا 
مماشط  واربعة  كالشينكوف 
»انا  املتهم:  اجاب  وقنبلة، 
فاضي  ومش  امرأتني  متزوج 
هلذه االمور«، مؤكدا ان زواجه 
معركة  »ليلة  مّت  قد  الثاني 

عربا«.
احملكمة  استجوبت  واخريا 
ضهر  ابو  مروان  املوقوف 
ايلي  احملامي  وكيله  حبضور 
انتماءه اىل اي  قهوجي، فنفى 
جمموعة مسلحة او دعوية »فأنا 
الوحيد  واملعيل  جامعي  طالب 
لعائليت بسبب تواجد والدي يف 
واضاف  والدتي«،  منذ  اخلارج 
اىل  يعمل  كان  بانه  املتهم 
جانب الدراسة يف شركة لتوزيع 
وكان  والتنظيفات  االنرتنيت 
ينقل  عربا  معركة  وقوع  يوم 
آخر.  اىل  مكان  من  موظفني 
االخري  مشاهدته  واقعة  عن  اما 
وهو خيرج مع آخرين من املسجد 
قال املتهم بانه تعرض للضرب 
املربح يف التحقيق االولي وان 
تثبت  تسجيالت  لديها  الدولة 
بان ال عالقة له بتلك االحداث.

عن  سابقًا  ذكره  ما  وحول 
يقتل  االسري  اجمد  مشاهدة 
اجليش  حاجز  على  الضابط 
مضيفًا  صحيح«،  »غري  اجاب: 
الكلية  اىل  تقدم  ان  بانه سبق 
احلربية وقد رسب يف االمتحان 
النية  لديه  كانت  ولو  االخري 
للقيام باي عمل امين ملا اقدم 

على هذه اخلطوة. 
بالشيخ  لقاءه  املتهم  وانكر 
حممود مشعل الذي امسعه خطابًا 
لالسري وقال »ان الشيخ مشعل 
سألتقي  فكيف  ومتوار  مطلوب 

به؟!«.
بشاهني  معرفته  عدم  واكد   
مستشفى  اي  به يف  لقائه  او 
الذي  النقوزي  حممد  وبرفقته 
وصاروخ  مسدسًا  عليه  عرض 

»لو« وبندقية.
اجللسة  رفع  احملكمة  وقررت 
ملتابعة  املقبل  ايلول   27 اىل 

االستجوابات. 

 أعلن رئيس »لقاء علماء صور« 
لقاء  خالل  ياسني  علي  الشيخ 
تضامين مع املعتقلني واالسرى 
الفلسطينيني والعرب يف سجون 
االحتالل االسرائيلي، اقيم امام 
للشهداء يف  التذكاري  النصب 
املكتب  من  بدعوة  صور  مدينة 
ومجعية  فتح  حلركة  الطالبي 
الفلسطيين،  اللبناني  التواصل 
»ان احلاكم الظامل الذي حياول 
لن  املظلومني  صوت  اسكات 
الشعوب  ارادة  ألن  يفلح، 

ستنتصر«.
و أكد »ان السجان الصهيوني، 
االمعاء  أصحاب  سجني  هو 
اخلاوية من املعتقلني واالسرى 
سجون  يف  الفلسطينيني 
الذين  الصهيوني  االحتالل 
ويواصلون  اضرابا  ينفذون 
الوطين احملق«، مؤكدا  نضاهلم 
الذي  اخلنجر  اسرائيل هي  »ان 
واالستكبار  االستعمار  زرعه 
العربية  االمة  العاملي يف صدر 
استنفاذ  اجل  من  واالسالمية 

خرياتها والسيطرة عليها.«
الشعوب  ارادة  »ان  وقال 
اجواء  نعيش  وحنن  ستنتصر، 
يف  املقاومة  انتصار  ذكرى 
عدوان 2006 على لبنان ، هذا 
النصر الذي حتقق بفضل معادلة 
اجليش والشعب واملقاومة اليت 
اسقطت مشروع الشرق االوسط 
نشهد  »اننا  معتربا  اجلديد«، 
بداية نهاية هذا الكيان من خالل 

صرب وثبات املقاومة على أرضنا 
الطاهرة يف لبنان املقاوم« .

ونوه »مبواقف املقاومني الذين 
يرفضون التطبيع مع العدو رغم 
التآمر من بعض العرب والعامل 
احتالل  على  سكتوا  الذين 
فلسطني منذ العام 1948 حتى 

اليوم«.
عضو  اللقاء،  يف  وحتدث 
صور  يف  البلدي  اجمللس 
منتدى  رئيس  فران  غسان 
أمحد  أبو  اللواء  واالدب،  الفكر 
زيداني باسم حركة فتح ومنظمة 
فقيه  عبد  الفلسطينية،  التحرير 

باسم مجعية التواصل، القيادي 
عيسى،  عباس  امل  حركة  يف 
عدنان املوىل باسم منتدى صور 
باسم  احملمد  نورا  الثقايف، 
الفلسطينية،  الشبيبة  منظمة 

وقدم للقاء ابو جهاد علي.
وشارك يف اللقاء مسؤول حركة 
فتح واالمن الوطين الفلسطيين 
يف صور توفيق عبد اهلل، عضو 
رندة  البلدي يف صور  اجمللس 
ابو صاحل، عضو احلركة الثقافية 
يف لبنان حممد درويش و ممثل 
الروم  ومطرانية  اهلل  حزب  عن 

الكاثوليك.

علماء صور : نشهد بداية نهاية 
الكيان الصهيوني

الشيخ علي ياسني
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املسلحة  القوات  تواصل 
السعودية على احلدود مع اليمن 
مليليشيا  تابعني  مسلحني  دحر 
علي  السابق  والرئيس  احلوثي 
إىل  التسلل  حياولون  صاحل 
وكبدت  السعودية،  احلدود 
يف  فادحة  خسائر  االنقالبيني 
وقامت  واآلليات.  االرواح 
امليليشيا مبعاودة إطالق قذائف 
مستهدفة  حدودية  مواقع  على 

املدنيني من النساء واالطفال.
قذائف  أدت  جازان،  ويف 
االنقالبيني إىل استشهاد مواطنة 
سعودية، وإصابة سبعة آخرين. 
مديرية  باسم  املتحدث  وأوضح 
جازان  مبنطقة  املدني  الدفاع 
الرائد حييى القحطاني، أن فرق 
عن  بالغًا  تلقت  املدني  الدفاع 
من  عسكرية  مقذوفات  سقوط 
مبحافظة  اليمنية  األراضي  داخل 
استشهاد  عنها  نتج  صامطة، 
آخرين،  سبعة  وإصابة  مواطنة 
مقيمني،  وأربعة  مواطنة  بينهم 
حيث مت إسعاف املصابني ونقلهم 
القوات  املستشفى. وردت  إىل 
القذائف  مصدر  على  السعودية 
ومتكنت من تدمري منصة إطالقها 

وقتل الطاقم القائم عليها.
أن  مصادر  ذكرت  جنران،  ويف 
والقوات  الوطين  احلرس  قوات 
أمس  مساء  متكنت  املسلحة 
مسلحًا   40 من  أكثر  قتل  من 
حاولوا التسلل إىل احلدود، فيما 
من  آخرون  وفر  العشرات  جرح 
باجتاه  النار  إطالق  تبادل  موقع 

صعدة.
شاجع  احلوثي  القيادي  وقتل 
صاحل معوض الكبسي الذي يعد 
اليمنية  املنطقة  عن  املسؤول 
غارة  يف  جنران  جلبهة  املواجهة 
أثناء  صعدة  يف  للتحالف  جوية 
تفقده مواقع عسكرية. وقد قتل 
من  واثنني  مع شقيقه  الكبسي 

مرافقيه.
واشتدت املعارك أمس االول بني 
القوات املوالية للحكومة اليمنية 
وصاحل  احلوثيني  وميليشيات 
واجلوف،  ونهم  تعز  جبهات  يف 
الشرعية  لقوات  تقدم  ظل  يف 
تزامن مع استمرار غارات طريان 
مواقع  على  العربي  التحالف 
يف  ومعسكراتها  امليليشيات 
صنعاء وحميطها وحمافظات تعز 

وصعدة وحجة واجلوف.
الكتل  أعلنت  ذلك  غضون  يف 
رفضها  اليمنية  الربملانية 
وصاحل  احلوثيني  دعوة  القاطع 
صنعاء  يف  الربملان  النعقاد 
إلضفاء الشرعية على »جملسهم 
بيان  يف  وأكدت  السياسي«. 
بثته املصادر احلكومية »رفضها 
اخلطوة  هذه  عن  ينتج  ما  كل 
الشرعية  إلضفاء  منهم  سعيًا 
باجمللس  والزج  جرائمهم  على 
يف ممارسات خارج إطار الدستور 
بهدف قطع الطريق أمام اجلهود 
اليت تبذهلا األمم املتحدة لتطبيق 

مقتل 40 حوثياً حاولوا التسلل قرب جنران

واستعادة  الدولية  القرارات 
الدولة وإنهاء االنقالب«.

من   22 قتل  صنعاء  ويف 
ميليشيات احلوثي وصاحل وجرح 
العشرات ومت تدمري ثالث عربات 
مع  مواجهات  يف  هلا،  عسكرية 
مديرية  يف  واملقاومة  اجليش 
وقال  العاصمة.  شرقي  نهم 
الشعبية  املقاومة  باسم  الناطق 
يف صنعاء عبداهلل الشندقي، إن 
املعارك متواصلة يف مديرية نهم 
واملقاومة  اجليش  تقدم  وسط 
التحالف،  طريان  من  بإسناد 
السيطرة  متت  أنه  إىل  وأشار 
على قرية عقبة املدفون واجلبال 

احمليطة بها.
كما متكنت طائرات التحالف من 
حوثية  جمموعات  على  القضاء 
وظهران  جنران  حدود  قرب 
تدمري  من  متكنت  فيما  اجلنوب، 
حرض.  باجتاه  ودبابة  مدرعات 
لتجمعات  مواقع  و قصفت 
صعدة  حمافظة  يف  االنقالبيني 
ملقاتلني  تعزيزات  منها  تنطلق 

على احلدود مع السعودية.
الوطين  اجليش  مصادر  وأفادت 
واملقاومة بأن قواتهما املشرتكة 
األحياء  من  عدد  على  سيطرت 
يف حارة قريش باجلهة الشرقية 
ملدينة تعز بعد معارك عنيفة ضد 
احلوثيني وقوات صاحل، وقالت 
سيطرت  احلكومية  القوات  إن 
على جامع عقبة يف مدخل احلي، 
يف حني أدت املعارك إىل مقتل 
عشرة متمردين على األقل بينهم 

القيادي احلوثي »أبو كحالن«.
قوات  أن  املصادر  وأضافت 
التحالف ضربت مواقع املتمردين 
اللواء 22 ميكا، ومطار  يف مقر 
شرق  اجلند  منطقة  يف  تعز 
مدفعي  قصف  مبوازاة  املدينة، 
على  وصاحل  احلوثيني  لقوات 
مواقع اجليش الوطين واملقاومة 

واألحياء السكنية.
ويف حمافظة اجلوف صدت القوات 
احلكومية هجومًا للحوثيني وقوات 
صاحل على مواقع الطائرة وكتمة 
»خب  مبديرية  صربين  جبهة  يف 
استخدم  معارك  بعد  والشعف« 
األسلحة  أنواع  خمتلف  فيها 
وأدت إىل سقوط قتلى وجرحى 
نزوح  إىل  إضافة  الطرفني،  من 
عشرات األسر من مناطقها جراء 
احلوثيني  قبل  من  استهدافها 

بالصواريخ واملدفعية.
املستمرة  املعارك  صعيد  وعلى 
شرق  مشال  نهم  جبهة  يف 
العاصمة، أفادت مصادر اجليش 
تأمني  تواصل  أنها  واملقاومة 
يتحصن  اليت  والتالل  اجلبال 
فيها احلوثيون وقوات صاحل بعد 
طردهم منها، مشرية إىل حدوث 
صفوف  يف  واسعة  انهيارات 
املليشيات جراء الضربات اجلوية 
اجليش  وتقدم  التحالف  لطريان 
العاصمة  باجتاه ضواحي  الوطين 

من اجلهة الشمالية الشرقية.

على  محلتها  أنقرة  وّسعت 
مبحاولة  بالتورط  مشبوهني 
لتشمل  الفاشلة،  االنقالب 
أتراك  وعسكريني  ديبلوماسيني 
وأقّرت  أخرى.  دول  يف  يعملون 
بفرار بعضهم بعد استدعائهم إىل 
أنقرة، وحّضت األطراف املعنيني 

على إعادة »اخلونة«.
السلطات  إعالن  مع  ذلك  تزامن 
 35022 احتجزت  أنها  الرتكية 
االنقالبية  احملاولة  بعد  شخصًا 
مشرية  املاضي،  الشهر  منتصف 
اعُتقلوا  منهم   17740 أن  إىل 
عسكريون،  معظمهم  رمسيًا، 
شخصًا،   11597 عن  ُأفرج  فيما 
وذكر  حمتجزين.   5685 زال  وما 
أن  أال،  إفكان  الداخلية  وزير 
إىل  باالنتماء  مشبوه   76100
اهلل  فتح  املعارض  الداعية  مجاعة 
بتدبري  أنقرة  تتهمه  الذي  غولن 
عن  أوقفوا  الفاشلة،  احملاولة 
العمل أو طردوا من وظائفهم يف 
القضاء واإلعالم والرعاية الصحية 
وأوردت  واحلكومة.  واجليش 
»حرييت« أن مدعني يف  صحيفة 
قاضيًا   648 باحتجاز  أمروا  أنقرة 
العمل  عن  أوقفوا  كانوا  ومدعيًا 

األربعاء.
رجب  الرتكي  الرئيس  ووصف 
غولن  مجاعة  أردوغان  طيب 
يف  إرهابي«  تنظيم  »أسوأ  بأنها 
العامل، معتربًا أن الواليات املتحدة 
إىل  آجاًل،  أم  عاجاًل  »سُتضطر، 
»تركيا  و  اجلماعة  بني  االختيار« 

الدميوقراطية«.
شعبية  االنقالب  حماولة  وعّززت 
رأي  استطالع  أظهر  إذ  أردوغان، 
أن  »ميرتوبول«  مؤسسة  أعّدته 
68 يف املئة من األتراك يدعمون 
سياسته، بزيادة مقدارها 21 نقطة 
مقارنة حبزيران )يونيو( املاضي. 
املئة  يف   27 أبدى  املقابل،  يف 
 20 برتاجع  سياسته،  على  حتفظًا 

نقطة عن حزيران.
اخلارجية  وزير  قال  ذلك،  إىل 
أوغلو  جاويش  مولود  الرتكي 

أتراكًا  عسكريني  ملحقني  إن 
احملاولة  ساندوا  سفارات  يف 
االنقالبية، مشريًا إىل أن بعضهم 
أبلغ سفاراته ليلة احملاولة الفاشلة 
بأنهم باتوا »املسؤولني اآلن« عن 
أمرت  أنقرة  أن  وأضاف  البعثة. 
املشبوهني  العسكريني  املوظفني 
إىل  بالعودة  باحملاولة،  بالتورط 
»تدابري  بدء  إىل  مشريًا  تركيا، 

قانونية« ضد الذين مل يعودوا.
أن  أنقرة  أبلغت  أثينا  أن  وذكر 
يف  يعمالن  ني  عسكريَّ ملحَقني 
اليونان،  لدى  الرتكية  السفارة 
واسُتدعيا إىل أنقرة بعد احملاولة 
إىل  عائلتيهما  مع  فّرا  االنقالبية، 
اجلاري.  الشهر   6 يف  إيطاليا 
يكون  قد  أحدهما  أن  إىل  ولفت 
جلأ إىل هولندا حيث يقيم شقيقه، 
إيطاليا  أبلغت  تركيا  أن  مضيفًا 
أخرى  أوروبية  ودواًل  وهولندا 
باألمر، وتابع: »نسعى إىل إعادة 

هذين اخلائنني إىل تركيا«.
أن  يوناني  حكومي  مصدر  وأعلن 
بالده على علم بالقضية، مستدركًا 
أن »امللحَقني غادرا قبل أن تبدأ 
عنهما،  البحث  الرتكية  السلطات 
سفرهما  جواَزي  سحب  وقبل 

الديبلوماسيَّني«.
وأشار جاويش أوغلو إىل أن ملحقًا 
عسكريًا يف الكويت حاول الفرار 
السعودية،  العربية  اململكة  عرب 
وأضاف  بالده.  إىل  ُأعيد  لكنه 
يف  متمركزين  كانا  جنراَلني  أن 
دولة  يف  اعُتِقال  أفغانستان 
اإلمارات وُأعيدا إىل تركيا. وتابع: 
»بعضهم هرب، وهناك فارون بني 
مهلة  نفدت  أيضًا.  ديبلوماسيينا 
وسنتخذ  للعودة،  اسُتدعوا  الذين 
مل  الذين  حق  قانونية يف  تدابري 
يعودوا«. وذكر أن مسؤوَلني يف 
بنغالدش فّرا إىل نيويورك، فيما 
فّر ثالث إىل اليابان عرب موسكو. 
وتعهد »إعادة اخلونة إىل تركيا«. 
 300 حواىل  عمل  جتميد  وأعلن 
موظف يف وزارة اخلارجية، بينهم 
سفريان، منذ احملاولة االنقالبية.

تركيا تطارد يف اخلارج ديبلوماسيني وعسكريني »خونة«

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

بيرتو  األوكراني  الرئيس  أمر 
كل  االول،  أمس  بوروشينكو 
الوحدات العسكرية القريبة من شبه 
جزيرة القرم )جنوب( اليت ضمتها 
آذار  يف  أراضيها  اىل  روسيا 
)مارس( 2014 باالستعداد للقتال 
بـ »أعلى درجة«، غداة زعم جهاز 
إحباط  الروسي  الفيديرالي  األمن 
أوكراني  توغل  لتنفيذ  حماولتني 
اىل شبه اجلزيرة يف عملية امتدت 
الساعات  وحتى  السبت  ليل  من 
األوىل من صباح األحد املاضيني، 
لكييف  جتسس  شبكة  وتفكيكها 

اليت نفت »املعلومات الزائفة«.
وكان بوروشينكو وصف االتهامات 
بأنها »سخيفة ومنافقة«، لكنه أبدى 
الحقًا رغبته يف التحدث مباشرة إىل 
بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس 
واملستشارة األملانية انغيال مركل 
والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 
جو  األمريكي  الرئيـــس  ونائب 
بـــايدن ورئيس اجمللس األوروبي 
التوتر  تصاعد  مع  توسك،  دونالد 

بني كييف وموسكو.
كبار  بوتني  مجع  املقابل،  يف 
مسؤولي البالد لبحث »تعزيز محاية 
اإلقليمية  واملياه  الربية  احلدود 

واجملال اجلوي للقرم«.
لعقوبات  ختضع  روسيا  تزال  وال 
فرضتها الواليات املتحدة واالحتاد 
القرم  ضمها  بسبب  األوروبي 
سارية، لكنها تتمسك بعدم إعادة 

شبه اجلزيرة إىل أوكرانيا.
األوكرانية  الدفاع  وزارة  واعتربت 
يف بيان ان مزاعم اجلهاز الروسي 
مواطنني  اعتقال  كشف  الذي 
أوكرانيني وروس، وضبط أسلحة 
وذخرية  ناسفة  عبوة   20 بينها 
وألغامًا وقذائف وأسلحة تستخدمها 
األوكرانية،  اخلاصة  القوات  عادة 
وإعادة  اعتداءات،  لتربير  »حماولة 
نشر وحدات عسكرية يف القرم«.

صرف  اجلهاز  »حياول  وأضافت: 
واجملتمع  احملليني  السكان  انتباه 
الدولي عن أعمال إجرامية من اجل 
قاعدة  اىل  اجلزيرة  شبه  حتويل 

عسكرية معزولة«.
وجاءت اتهامات روسيا بعد زيادة 
القرم  مشال  يف  جيشها  نشاط 
القوات  بني  العنيف  والقتال 
احلكومية األوكرانية واالنفصاليني 
املوالني لروسيا يف شرق أوكرانيا، 
أعلنت  الروسية  البحرية  ان  علمًا 
يف  تدريبات  سُتجري  أنها  أمس 
هجمات  »صد  على  األسود  البحر 

ملخربني حتت سطح البحر«.
األركان  هيئة  أفادت  املقابل  يف 
ستطلق  بأنها  أوكرانيا  يف  العامة 
مقررة  »كانت  عسكرية  تدريبات 

مسبقًا« يف اجلنوب.
عقد  ستطلب  أنها  كييف  وأعلنت 
إذا  طارئًا  اجتماعًا  األمن  جملس 
اتهام  خلفية  على  التوتر  استمر 

أوكرانيا تتأهب لـ »القتال« على 
حدود شبه جزيرة القرم

هجمات  بتخطيط  إياها  روسيا 
وقال  القرم.  جزيرة  شبه  يف 
األمم  لدى  األوكراني  السفري 
يلتشنكو  فولودميري  املتحدة 
حصول  حال  يف  مستعدون  »حنن 
بلوغ  ومبجرد  جديدة.  استفزازات 
عقد  فورًا  سنطلب  األقصى،  احلد 

اجتماع جمللس األمن«.
يف  دائم  غري  عضو  وأوكرانيا 
عقد  حق  ومتلك  األمن،  جملس 
اجتماع طارئ يف شأن أي موضوع 
»يشكل تهديدًا للسالم واألمن يف 

العامل«.
األمن  جملس  إىل  انضمامها  ومنذ 
يف كانون الثاني )يناير( املاضي، 
مل تعقد أوكرانيا إال اجتماعًا واحدًا 
يلتشنكو  وقال  ألزمتها.  خمصصًا 
طلب  لتجديد  »مستعدة  بالده  إن 
يف  أممية  سالم  حفظ  قوة  نشر 
تشكيل  طلب  أو  أوكرانيا،  شرق 
تعيني  مع  ألوكرانيا  خاصة  بعثة 

مبعوث أممي خاص«.
أصداء  االقرتاحات  هذه  تلق  ومل 
ال  املتحدة،  األمم  يف  اآلن  حتى 
سيما بسبب معارضة روسيا العضو 
الدائم يف جملس األمن واليت متلك 

حق النقض )فيتو(.

جنديان أوكرانيان ينقالن ذخرية يف منطقة على حدود القرم )رويرتز(

سدني
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املسلم  حزب  مؤسس  يواجه 
اتهامات  حممد  ضياء  األسرتالي 
للحصول  االحتيال  بتهمة  جنائية 
على مئات اآلالف من الدوالرات.

ضياء حممد، الراغب يف الصعود 
ورجل  السياسية،  احلياة  يف 
عليه،  القبض  ألقى  األعمال 
ووجهت إليه 9 اتهامات يف مايو 
املاضي بعد حتقيق طويل وواسع 
ساوث  نيو  شرطة  أجرته  النطاق 

ويلز.
اليوم  باراماتا  حمكمة  وتشهد 
حماكمة  جلسات  أوىل  األربعاء 
والذي  عاما،   35 حممد،  ضياء 
باالجتار  اتهاما  كذلك  يواجه 
على  العثور  بعد  املخدرات،  يف 
تنفيذ  أثناء  منزله  يف  كوكايني 

أمر تفتيش.
وذكرت الشرطة أن حممد وأربعة 
وهمية  مشروعات  أسسوا  آخرين 
قروض  على  للحصول  وتقدموا 
لشراء  متويال  متنح  شركة  من 

معدات البيزنس الالزمة هلا.
املمارسات  تلك  وأسفرت 
االحتيالية عن استيالء حممد على 

مئات اآلالف من الدوالرات.
التحقيقات  تفاصيل  أن  يذكر 
كشفت  قد  تكن  مل  واالتهامات 
يف  التحقيق  استمرار  جراء  بعد، 

ادعاءات أخرى.
اسم  حيمل  املذكور  التحقيق 
وحبث   ،»Strike Force Nicolena«

يف عمليات غسيل األموال واسعة 
النطاق، واإلجتار يف املخدرات.

ورفض حممد اإلقرار بالذنب يف 
إليه  املوجهة  التسعة  االتهامات 
مزايا  على  احلصول  املتعلقة يف 

مالية عرب اخلداع.
طبيعة العالقة بني حممد واملتهمني 
بأنها  وصفت  اآلخرين  األربعة 

»شراكة«.
وردا على سؤال حول االتهامات 
الثالثاء  إليه، قال حممد  املوجهة 
ميديا  لفريفاكس  تصرحيات  يف 
أفضل  عليها  التعليق  عدم  إن 
»يسعدني  وأردف:  له،  بالنسبة 

التحدث عندما حتل األمور«.
ضربة  ميثل  حممد  على  القبض 
أنه  كما  السياسية،  لطموحاته 
كونه  من  شهور  ستة  بعد  يأتي 
األسرتالي   املسلم  حلزب  واجهة 
أعلن  الذي  حديثا  املؤسس 
يف  مبرشحني  الدفع  اعتزامه 
جملس الشيوخ يف كافة الواليات 

واألقاليم األسرتالية.
ويف نوفمرب املاضي، أرجع حممد 
فعل  رد  إىل  للحزب  تأسيسه 
ضد ستة أحزاب معادية لإلسالم 
مثل  االنتخابات،  يف  تتنافس 
الذي  األسرتالي«  احلرية  »حتالف 
أسسه مؤخرا السياسي اهلولندي 

املثري للجدل خريت فيلدرز.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

يف السبعينات.. التطرف الكاثوليكي هدد أسرتاليا 

الكرواتيون الستة ماكس بيبيك وفيك برايكوفيتش وتوني زفريوتيتش وجو كوكوتوفيتش، وإيليا 
كوكوتوفيتش ومايل نيكيتش

صرحت  متهور،  ادعاء  يف   
بولني  األسرتالية  السيناتورة 
أن أسرتاليا يف خضم  هانسون 
من  تشهده  مل  إرهابي  تهديد 

قبل.
أصابع  هانسون  ووجهت 
للجهاديني  فقط  ليس  االتهام 
للمسلمني  لكن  املتطرفني، 
ككل، حيث طالبت حبظر هجرتهم 

إىل أسرتاليا.
برنامج   يف  ظهورها  وخالل 
هيئة  على  وجواب«  »سؤال 
بي  »إيه  األسرتالية  اإلذاعة 
»لدينا  هانسون:  قالت  سي«، 
نشهده  مل  الشوارع  يف  إرهاب 
باسم  قتل  وجرائم  قبل،  من 
اإلسالم، مثلما حدث يف مقهى 
كورتيس  ومقتل  »ليندت«، 
تشينغ، وشرطيني يف ملبورن، 
هذا   حدث  لقد  كذلك؟  أليس 

بالفعل، إذن فهناك تطرف«.
وقد اجابها مذيع الربنامج طوني 
إن  تقولني  »عندما  قائال:  جونز 
من  إرهابا  تشهد  مل  أسرتاليا 
ليست  ببساطة  هذه  فإن  قبل، 
البلد  هذا  شهد  إذ  احلقيقة، 
املنصرم  القرن  سبعينات  يف 
تفجريات عديدة نفذها متطرفون 
كاثوليكيون كرواتيون، إذن لقد 
حدث هذا يف أسرتاليا من قبل، 
وليست املرة األوىل، ينبغي أن 

نكون مباشرين يف ذلك«.
جونز حمق يف أن أسرتاليا كانت 
مسرحا ألعمال عنف من متطرفني 
يعتنقون  بعضهم  كان  كروات، 

الكاثوليكية.
ضئيل  قدر  إال  يوجد  ال  اآلن 
األعمال  أن  يف  الشكوك  من 
اإلرهابية اليت ألقيت على عاتق 
من  بتنسيق  حدثت  الكروات 

عمالء يوغوسالفيني متنكرين.
اجمللد  نشر   موعد  وسيكون 
الرمسي  التاريخ  لكتاب  الثالث 
األسرتالية  االستخبارات  جلهاز 
املؤرخ  ألفه  الذي  »أزيو« 
جون  السابق  املخابرات  وضابط 
تشرين  شهر  يف  بالكساند،  

االول / اوكتوبر املقبل.
القضية  إىل  الكتاب  ويتطرق 
»الكروات  باسم  املعروفة 
الستة«، تلك القضية اليت تؤكد 
فحسب حجم الفساد يف شرطة 
ويلز يف سبعينيات  نيو ساوث 
القرن املاضي، لكنها تشري إىل 
املناهضة  أزيو  عمليات   فشل 
لإلرهاب والتجسس فيما يتعلق 
عالوة  ويوغوسالفيا،  بكرواتيا 
على أكثر مراحل إجهاضا للعدالة 

يف القرن العشرين.
 »Framed« كتاب  خلص  وقد 
 ، ماكدونالد   هاميش  للكاتب 
احمليطة  الظروف   ،2012 علم 
شباب  ستة  وإدانة  باتهام 
كرواتي  أصل  من  أسرتاليني 
بالتآمر لتفجري »مسرح إليزابيث« 
وكذلك   بسيدني،  نيوتاون  يف 
والعديد  املاء،  إمدادات  خطوط 

من األنشطة التجارية باملدينة.
الكروات الستة هم ماكس بيبيك 
وطوني  برايكوفيتش  وفيك 
زفريوتيتش وجو كوكوتوفيتش، 
ومايل  كوكوتوفيتش  وإيليا 

نيكيتش.
كل من هؤالء الستة قضى حوالي 
بعد  السجن،  يف  سنوات   10

أسرتاليا  داخل  عميل  لعبه  دور 
استخباري  جهاز  لصاحل  يعمل 

يوغوساليف.
يوغوساليف  ألف  الـ 160  معظم 
بعد  أسرتاليا  إىل  قدموا  الذين 
احلرب العاملية الثانية كمهاجرين 
قوميني،  كرواتيني  كانوا 

وأغلبيتهم كاثوليكيني.
داخل  احلرية  هؤالء  استغل 
احتجاجات  إقامة  يف  أسرتاليا  
عنيفة، وأحيانا بالغة العنف، ضد 
الشيوعي  اليوغوساليف  االحتاد 

بقيادة جوزيب تيتو آنذاك.
يف  تسبب  الكرواتي  النشاط 
استقطاب سياسي يف أسرتاليا 

يف ذلك الوقت.
 :Framed كتاب  أوضح  وكما 
هراوة  مبثابة  ذلك  كان  »لقد 
يف  لليسار  بالنسبة  مالئمة 
حكومة  ملناهضة  أسرتاليا 
االئتالف، وجهاز كانبريا األمين.

آنذالك  الكروات  وصم  ومت 
بوصفهم »نازيني«.

عام  العماليني  انتخاب  وبعد 
األول  التصرف  كان   ،1972
ليونيل  آنذاك  العام  للمدعي 
أزيو  مقر  مداهمة  هو  موريف 
الذي كان يف ملبورن  حبثا عن 
الكرواتي،  التطرف  ملفات حول 
املخابرات  جهاز  أن  اعتقد  حيث 
معلومات  خيفي  كان  األسرتالي 

بشأنه عن حكومة وايتالم.
بيد أن سببا جوهريا كان مصدر 
قلق مشرتك يتمثل يف العناصر 
األكثر تطرفا يف احلركة القومية 

الكرواتية داخل أسرتاليا.
قنابل الدخان وممارسات العنف 
كانت شائعة يف مباريات الكرة 
بأندية  املرتبطة  أسرتاليا  داخل 

كرواتية أو صربية.
أيضا  تهديدات  هناك  كانت 
دبلوماسيني  تستهدف 

يوغوسالفيني.
وكان جهاز خمابرات أزيو ضالعا 
يف عمليات مراقبة ضيقة النطاق 
العنيف  الكرواتي  التطرف  ضد 
يف ستينيات وسبعينيات القرن 
أوضح  ما  حبسب  املاضي، 
الرمسي  »التاريخ  يف  بالكساند 

ألزيو«.
لكن العمليات املناهضة لإلرهاب 
بعد  إحلاحا  أكثر  منحنى  اختذت 
الطريان  شركة  مكتب  تفجري 

يف  »جات«  اليوغوسالفية 
ملبورن، والذي حدث يف نوفمرب 
عنيف  احتجاج  نهاية  يف   1977
اليوغوسالفية  القنصلية  خارج 

يف سيدني.
العام التالي مت اكتشاف مجاعة 
كرواتية متطرفة تتلقى تدريبات 
يف الساحل اجلنوب الشرقي من 

أسرتاليا.
أزيو، يف ذات األثناء، كانت على 

اليوغوسالف  العمالء  بأن  دراية 
اخرتاق  حياولون  أسرتاليا  داخل 
أكثر اجلماعات الكرواتية تطرفا.

الضوء  يلقي  ماكدونالد  كتاب 
مصداقية  ذات  اقرتاحات  على 
يوغوسالفيا  عمالء  أن  مفادها 
اخرتاق بعض  بالفعل يف  جنحوا 
اجلماعات، مثل تلك اليت مارست 

تدريبا عسكريا.
املصدر العنكبوت االلكرتوني 

جتري وزارة التعليم بنيو ساوث 
بنات  مدرسة  مع  حتقيقا  ويلز 
مشال غرب سيدني بعد شكاوى 
حول  األمور  أولياء  من  متعددة 
اجلنسية  للمثلية  يروج  برنامج 
يستبدل خالله املدرسون كلمات 
و«الفتيات«  »السيدات«  مثل 
متيز  ال  مبصطلحات  و«النساء« 

بني اجلنسني.
وشهد اجتماع مع العاملني مبدرسة 
»تشيلنهام« للبنات خالل الفصل 
مطالبات  املاضي،  الدراسي 
ملناقشة تنفيذ برنامج »مدارس 
آمنة مناهضة للبلطجة«، وشاهد  
املدرسون نسخة من قانون عدم 
التمييز يف نيو ساوث ويلز، ومت 
حتذيرهم  أنهم يكسرون القانون 
»الطالب  إذا مل يدعموا قرارات 

املثليني«.
 150 من  أكثر  بني   تشيلنهام 
وقعت  أسرتاليا  عرب  مدرسة 
املدارس  ائتالف  داخل  كعضو 

اآلمنة.
العديد من أولياء األمور بدأوا يف 
يطالبون  شكوى  عريضة  تقديم 
تيودهوب  دميان  الربملان  عضو 

باختاذ موقف ما.
بعض  أن  تيودهوب  وذكر 
أولياء األمور يؤمنون أن الربنامج 
املشاركني  غري  الطالب  يهمش 

يف أنشطة املثليني باملدرسة.
أولياء  »بعض  قائال:  وأردف 
وجود  إىل  يشريون  األمور 
داخل  للمثليني  مناسبات 
املدرسة مثل »يوم قوس قزح« 
ويتم  األرجواني«،  »اليوم  و 
ميتثلن  ال  الالتي  الطالبات  نبذ 

بتوجيهات املدرسة«.
ومضى يقول: »من وجهة نظري 
ال ينبغي أن يتم استخدام برنامج 
التشاور  بدون  اآلمنة  املدارس 
األمور،  أولياء  مع  املالئم 
وضرورة توضيح حمتوى الربنامج 

وكيفية تعليمه«.
من جانبه، طلب أدريان بيكولي 
ويلز  ساوث  بنيو  التعليم  وزير 
بإجراء حتقيق، وفسر ذلك قائال: 
»كافة املدارس ملتزمة باالمتثال 
الفيدرالية،  احلكومة  لتوجيهات 
أنصح كافة املداس باتباع هذه 

التوجيهات«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني 

 مدرسة بنات يف نيو ساوث ويلز تروج 
للشذوذ اجلنسي 

تفاصيل االتهامات ضد مؤسس حزب 
املسلم األسرتالي

ضياء محمد

ستة  كل  من  واحد  قال 
يدعمون  إنهم  كوينزالنديني 
بولني  األسرتالية  السياسية 
الستطالع  وفقا  هانسون 
صحيفة  نشرته  »جاالكسي« 

كورير ميل.
وتشري النتائج إىل أن  هانسون 
بعد  القوى  ميزان  حتمل  قد 
املقبلة،  الوالية  انتخابات 
باختيار  هلا  سيسمح  وبالتالي 

رئيس حكومة كوينزالند.
وحبسب االستطالع، الذي شارك 
فيه حوالي 1000 كوينزالندي، 
بـ  »أمة واحدة«  فقد فاز حزب 

16 % من األصوات.
تشبه  املذكورة  النتائج 
حصل  اليت  التأييد  مستويات 
انتخابات  قبل  احلزب  عليها 
1998، حينما حصل على 22.7 

% من األصوات.

استطالع: بولني هانسون قد ختتار 
رئيس حكومة كوينزالند القادم

واحدة«  »أمة  حزب  وأعلن 
مبرشحني  اخلوض  اعتزامه 
االنتخابية  املقاعد  كافة  عن 
 93 عددها  البالغ  بكوينزالند 

خالل االنتخابات املقبلة.
»أمة  حلزب  املتصاعد  التأييد 
حرمان  يف  تسبب  واحدة« 
أحزاب كربى من أصوات بعض 

الناخبني.
اخنفاض  إىل  االستطالع  وأشار 
الوطين  احلزب  تأييد  نسبة 
الليربالي بكوينزالند من 44 % 

إىل 38 %.
حزب  تأييد  نسبة  وتراجعت 
العمال من  %36 إىل 33 %، 
للخضر،  الرتاجع  امتد  وكذلك 
واحلزب األسرتالي الذي يتزعمه 

خاطر، وأحزاب ثانوية أخرى.

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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الشيوخ  جملس  نتائج  كشفت 
األسرتالي القوة اليت تتمتع بها 
مؤسسة حزب أمة واحدة بولني 
السياسي  وكذلك  هانسون 

األسرتالي نيك زينوفون.
ترينبول  على  يتعني  وسوف 
االعتماد على هانسون وزينوفون 
جملس  عرب  التشريعات  لتمرير 

الشيوخ.
عدم  احتماالت  وتزايدت 
على  الربملان  داخل  االستقرار 
الشيوخ  جملس  يتجاوز  حنو 

القديم.
تسعة  إىل  احلكومة  ستحتاج 
مقعدا   11 إمجالي  من  أصوات 
واملستقلني  الثانوية  لألحزاب 
من أجل مترير أي تشريع يرفضه 
بعكس  واخلضر،  العمال  حزبا 
كان  الذي  القديم  الربملان 
ستة  إىل  حاجة  يف  االئتالف 

أصوات فقط من إمجالي 8.
لقدرة  الرئيسي  األول  االختبار 
الوزراء مالكومل ترينبول   رئيس 
جملس  أعضاء  قيادة  على 
الشيوخ سيحدث عندما يستدعي 
على  للتصويت  مشرتكة  جلسة 
أثارت  اليت  القانون  مشروعات 
املزدوجة،  التصفية  انتخابات 
وإحياء »اللجنة األسرتالية للبناء 

واإلنشاء«.
 4 واحدة«  »أمة  حزب  وميتلك 
كما  الشيوخ،  مبجلس  مقاعد 

باألرقام.. هكذا تغريت خريطة جملس الشيوخ األسرتالي

زينوفون«  »نيك  فريق  ميتلك 
مقعدا   11 إمجالي  من  مقاعد   3

لألحزاب الثانوية واملستقلني.
للخضر،  مقاعد   9 إضافة  وعند 
يصل عدد أعضاء جملس الشيوخ 
من خارج االئتالف وحزب العمال 

إىل 20 من إمجالي 76.
وميتلك االئتالف 30 مقعدا، فيما 
فاز حزب العمال بـ  26 مقعدا.

وحزب  احلكومة  أن  ذلك  ويعين 
العمال  سيكونان يف حاجة إىل 
عدد كبري من األصوات من خارج  
أي  عرقلة  أو  لتمرير  صفوفهما 

مشروع قانون.
التعزيزات اليت حيتاجها احلزبان 
من  جلبها  سيتم  الرئيسيان 
نيك  وفريق  واحدة  أمة  حزب 
ديرين  والسيناتور  زينوفون 
جاكي  والسيناتورة  هينش 
داي،  بوب  والسيناتور  الميب، 
الليربالي  احلزب  سيناتور  و 

الدميقراطي ديفيد ليونهجلم.
التصفية  انتخابات  أن  يذكر 
التصويت  تضمنت  املزدوجة 
على كافة مقاعد جملس الشيوخ 
وليس نصفها فحسب مثلما هو 

احلال يف االنتخابات العادية.
اللوم  العمال  حزب  ويلقي 
بالنسبة للتغيريات اجلديدة على 

االئتالف واخلضر.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

لإلسالم   املعادين  أكثر  يرفض 
يف أسرتاليا القول إنه »رمبا ليس 

كل املسلمني إرهابيون«.
يف  اإلرهاب  مكافحة  سلطات 
أسرتاليا متتلك بوضوح رؤية أكثر 
تطورا حول ماذا ميكن أن يشكل 

تهديدا هلذا البلد.
لقد رأينا ذلك يف نهاية األسبوع 
عرب القبض على الناشط اليميين 
الذي  جاليا  فيليب  املتطرف 
وثائق  عمل  أو  بتجميع  اتهم 
إرهابية،  ممارسة  تسهيل  بعرض 
لعملية  التجهيز  أو  والتخطيط 

إرهابية، وما زال حمتجزا.
فيليب جاليا ناشط يرتبط جبماعات 
أسرتاليا«  »ريكليم  بينها  ميينية، 
أسرتاليا«،  »استعيدوا  أو  

و«اجلبهة الوطنية املوحدة«.
أسرتاليا«  »استعيدوا  حركة  لكن 
زعمت أن املتهم ليس يف الوقت 
رغم  أعضائها،  من  عضوا  احلالي 
مظاهرات  بعض  يف  مشاركته 

احلركة خالل الفرتات االخرية.
املتهم أخرب احملكمة األحد املاضي 
أن االتهامات املوجهة ضده متثل 
مؤامرة ضد احلركة الوطنية، ومل 
أنه  يطلب اخلروج بكفالة، مؤكدا 

سيدافع عن نفسه.

فيليب جاليا يفضح اليمني املتطرف 

ملبورن  رجل  إريكسون  نيل 
ميتلك  والذي  للجدل  املثري 
تارخيا مع حركات ميينية متشددة 
و  أسرتاليا«،  »استعيدوا  مثل 
احلريات  وحتالف  إف«  بي  »يو 

األسرتالي«.
ونشر  إريكسون مقطع فيديو عرب 
حسابه على فيسبوك األحد معلنا 
نفسه  صور   حيث  جلاليا  دعمه 
إىل  نصية  رسالة  يبعث  وهو 

صديقه احلبيبس.
لزعيمة  تنتهجها  اليت  السياسة 
حزب أمة واحدة السيناتورة بولني 
للجدل  مثرية   زالت  ما  هانسون 
طالبت  اليت  املتعصبة  بآرائها 

فيها حبظر املسلمني.
وهانسون بني شخصيات سياسية 
الصراحة  بني  الفارق  تعرف  ال 

والتمرد.
حوادث  أن  هي  احلقيقة  أن  بيد 
يف  اشخاصا  قتلت  السيارات 
أسرتاليا هذا العام أكثر مما فعل 

التطرف اإلسالمي يف سنوات.
من    %   1 تعرض  لو  وحتى 
إىل  مسلم  مليار   1.6 إمجالي 
التطرف، كنت ستجد جيشا قوامه 

16 مليون جهادي.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

متظاهرون يمينيون يف أسرتاليا معادون لإلسالم 

األسرتالي  الوزراء  رئيس  يواجه 
كبرية  حتديات  ترينبول  مالكومل 
ال  اجلديد  الشيوخ  جملس  يف 
األحزاب  مقاعد  زيادة  بعد  سيما 

الثانوية واملستقلة إىل 11.
وبعد فوز االئتالف بـ 30 مقعدا، 
ستحتاج حكومته إىل تسعة أصوات 

إضافية لتمرير القوانني.
الذي  واحدة  أمة  حزب  فوز 
تتزعمه السياسية بولني هانسون 
بأربعة  من مقاعد جملس الشيوخ 
األمور، ال سيما  تعقيد  يزيد من 
حرية  الفائزين  منح  احلزب  وأن 

التصويت داخل اجمللس.
مرشح حزب أمة واحدة   
مالكومل روبرتس الذي فاز رمسيا 
قال  الشيوخ  جملس  يف  مبقعد 
تلقى مكاملتني هاتفتني من  إنه 
ترينبول،  مالكومل  الوزراء  رئيس 
جملس  داخل  االئتالف  وزعيم 
يف  برانديس،  جورج  الشيوخ 
حماولة مبكرة الستقطاب أصوات 

احلزب داخل اجمللس.
يسعى  حزبه  أن  ذكر  روبرتس 
ضريبة  على  ختفيضات  إلحداث 
على  الدخل، وشن محلة مشددة 
املتهربني من الضرائب، وحماربة 
حرية  وتعزيز  اإلسالمي،  التطرف 
إصالحات  إىل  باإلضافة  التعبري 

يف قانون األسرة.
وتابع روبرتس: »هانسون أخربتين 
أمة  وكذلك أخربت كافة مرشحي 
عن  اختالفنا  حالة  أنه يف  واحدة 
حبسب  التصويت  ميكننا  احلزب، 
رغباتنا، وهو ما عزز من اقتناعي 

بتلك املرأة«.
ويرغب روبرتس كذلك يف إجراء 
إصالحات يف املادة 18 سي من 
قانون التمييز العنصري، من أجل 

السماح حبرية التعبري.
تكون  »عندما  قائال:  وأردف 
التعبري،  حرية  على  قيود  لدينا 
حبرية  التحدث  نستطيع  ال 

مثل  احلقيقية،  القضايا  عن 
واإلرهاب   واإلسالم  الضرائب 

واالقتصاد«.
ال  حزبه  أن  روبرتس  وذكر 
يستطيع التعليق على أي مشروع 

قانون قبل االطالع عليه.
نتائج  حقق  زينوفون  نيك  فريق 
 3 ضامنا  االنتخابات،  يف  جيدة 

مقاعد مبجلس الشيوخ.
زينوفون  يؤيد  أن  املتوقع  ومن 
العمل  قوانني  من  معدلة  نسخة 
تغيريات  احلكومة  أجرت  إذا 
الصحة  قطاعات  يف  أساسية 

والسالمة والبناء والصناعة.
العمال ميتلك 26 سيناتورا  حزب 
فاز  فما  اجلديد،  اجمللس  يف 
بتسعة مقاعد جتعله كتلة  اخلضر 
مؤثرة رغم اخنفاضه مقعدا واحدا 

عن العام املاضي.
مبقعد  فاز  هينش  ديرين  املذيع 
والية  عن  الشيوخ  جملس  يف 

فيكتوريا.
من جهته، رأى بيل شورتن قائد 
»أمة  صعود  أن  العمال  حزب 
واحدة« نتيجة مباشرة للتغيريات 
يف قوانني التصويت األسرتالي، 

وانتخابات التصفية املزدوجة.
إمرسون  كريغ  قال  جهته،  من 
الوزير العمالي السابق إنه ليس 
اليت  األمور  عن  بعد  واضحا 
مقابل  ترينبول  عنها  سيتنازل 
أمة  حزب  دعم  على  احلصول 

واحدة.
وأردف الدكتور إميرسون: قلقي 
هانسون  بولني  اتباع  من  ينبع 
ومناهضة  التطرف  أجندة شديدة 

لإلسالمية، وشديدة القومية«.
ريتشارد دي ناتال زعيم اخلضر 
الشيوخ  »يف جملس  قائال:  علق 
تأخذ  أن  مقابل  ما  شيئا  تعطي 

شيئا آخر«.
حظر استخدام شهادة »حالل«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

الرقم 11 بعبع تورنبول يف جملس الشيوخ

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

نيك زينوفون

تعترب أمساك القرش هي األكثر 
يف  اإلطالق  على  افرتاسا 
صفة  بفضل  املائية  اململكة 
يف  تتمثل  خاص  بشكل  واحدة 

أسنانها.
فال تتسم أسنان القرش باحلدة 
لعملية  تتعرض  لكنها  فحسب، 
حلياة  مالزمة  تظل  منو  إعادة 
بشكل  وتستبدل  القرش، 
ناقل  حزام  وكأنه  تدرجيي 

لألسنان.
النمو  إعادة  عملية  وحتدث 
مستمر  بشكل  واالستبدال 
دون اشرتاط تهشم أو سقوط 
بل  النمو،  يف  لتبدأ  األسنان 

تكون األسنان البديلة جاهزة.
بشكل  اخلاصية  تلك  وتتناقض 
صارخ مع األسنان البشرية، إذ 
حياته  رحلة  لإلنسان خالل  تنمو 
األسنان  من  فقط  جمموعتان 
اسم  األوىل حتمل  حياته،  خالل 
»األسنان اللبنية«، والثانية عند 

البلوغ.
احلديث  الطب  تقدم  ومع 
وزيادة معدل األعمار، وأنظمتنا 
تعد  مل  األكثر محضية  الغذائية 
األسنان  من  اجملموعتان  هاتان 

كافيتني لتحمل مشوار احلياة.
إذن ماذا لو استطعنا اكتشاف 
مسكة  لقدرة  اجليين  األساس 
القرش على إعادة منو أسنانها، 

مبتكرة  طرق  عرب  ذلك  وتطوير 
وطبيعية  جديدة  أسنان  لنمو 
لتساؤل  وفقا  البشر،  للجنس 

العامل جاريث فريزر.
واحدة  القرش  أسنان  تنمو  وال 
صفوفا  متتلك  لكنها  بواحدة 
منوها  يعاد  فكها  داخل  عديدة 

على حنو مستمر.
وعندما يسقط أحد األسنان يف 
حافة الفك، يتحرك السن البديل 

لألمام ليحل حملها.
مع  »قمت  فريزر:  وأضاف 
اجلينات  بدراسة  زمالئي 
منو  بإعادة  املرتبطة  الرئيسية 
األسنان يف أنواع صغرية تعرف 
أو  القطي«،  »القرش  باسم 
 ScyliorhinuS canicula

حبسب امسها العلمي.
هذا  بيض  بسهولة مجع  وميكن 
النوع، ودراسة األجنة، ومراحل 

التطور.
داخل  أنه  »اكتشفنا  وأردف: 
اليت  الظهارية  اخلاليا  أفواه 
القرش،  أمساك  أفواه  تبطن 
مثة مقصورات خاصة من اخلاليا 
لتكوين  األساسية  اجلذعية 

وإعادة منو األسنان«.
اجلذعية،  اخلاليا  هذه  وبدون 
ستعاني  القرش  أمساك  كانت 
مثل اإلنسان مبجموعة حمددة من 
سيؤثر  كان  ما  وهو  األسنان، 

على جناحها يف االفرتاس.
بتحليل  قمنا  »لقد  وأردف: 
من  اخلاصة  املقصورات  تلك 
داخل  األساسية  اجلذعية  اخلاليا 
رموز  وفك  القرش،  أفواه 
املرتبطة  النشطة  اجلينات  كافة 
املخلوقات  تلك  أسنان  بنمو 

البحرية«.
يذكر أن أسنان كافة الفقاريات، 
الثدييات  إىل  القرش  من 
حيث  من  كبري  بشكل  متشابهة 
أنسجة  من  املكون  اهليكل، 

معنية املعروفة باسم«العاج«.
تتحكم  اليت  اجلينات  أن  كما 
شديدة  األسنان  منو  عملية  يف 

التماثل وفقا للكاتب.

أهمية  يكتسب  »هذا  وتابع: 
التكوين  بأن  يوحي  ألنه  كبرية 
اكتشف  الذي  األساسي  اجليين 
أن  ميكن  القرش  أمساك  يف 
فهم  يف  حيويا  دورا  يلعب 
األسنان،  توليد  إعادة  كيفية 

وكيف متنع يف اإلنسان«.

املرحلة التالية من البحث تتمثل 
اجليين  التوقيع  مقارنة  يف 
يف  بنظريه  القرش  ألسنان 
كانت  ما  إذا  ملعرفة  اإلنسان، 
هناك جينات بشرية غري نشطة 

يف هذا الصدد«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

موقع أسرتالي: كيف نستفيد من القرش يف منو األسنان البشرية؟
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جاكي المبي

بوب داي



Page 10صفحة 10     
Australian Newsاسرتاليات

سليمان،  عادل  الدكتور  لدى 
يتحّلى  الذي  املرموق  الطبيب 
مع  العمل  من  سنة   28 خبربة 
خاصة  رسالة  العربية،  اجلالية 
األسرتالية،  العربية  للجالية 
»شاركوا يف فحص  أال وهي 

سرطان األمعاء«. 
من  سليمان  الدكتور  يعرف 
مدى  عن  الشخصية  خربته 
انتشار سرطان األمعاء واحلاجة 
إىل رفع مستوى الوعي واختاذ 
صحة  بشأن  املناسب  اإلجراء 

األمعاء.
غاية  ويف  جماني  الفحص 
رزم  إرسال  يتم  البساطة. 
الوطين  بالربنامج  خاصة 
بسرطان  املتعلق  للفحص 
مجيع  إىل  بالربيد  األمعاء 
لذلك  املؤهلني  األسرتاليني 
الذين يبلغون 50 إىل 74 سنة 
من العمر. جيري تنفيذ الربنامج 
على مراحل، وحبلول عام 2020 
رزمة  الناس  هؤالء  سيتلّقى 
الرزمة  تشمل  سنتني.  كل 
كل ما حيتاج هؤالء األشخاص 
تعليمات  وفيها  معرفته،  إىل 
وأنبوبان جلمع العّينات ومغّلف 
الربيد. جيب مجع  أجرة  مدفوع 
خمتلفني،  يومني  يف  عّينة 
الشخصية  املعلومات  وملء 
الذي  املغّلف  يف  وإعادتها 
يتلقاه الشخص ضمن الرزمة. 
ذلك  إىل  النتائج  وستصل 
مدة  بعد  بالربيد  الشخص 
إرسال  ميكن  كما  قصرية. 
نسخة عن النتائج مباشرة إىل 

طبيبه إذا اختار ذلك. 
هو  األمعاء  سرطان  أن  ُيذكر 
يف  الثاني  الفّتاك  السرطان 
أسرتاليا بعد سرطان الرئة، إذ 
يؤدي إىل موت ما يقرب من 
لكن  اسبوع.  كل  شخصًا   80
اخلرب السار هو أنه إذا اكُتشف 
املرض مبكرًا فإنه ميكن النجاح 
 90 إىل  يصل  ما  معاجلة  يف 
ما  وهو  احلاالت،  من  باملائة 
علمًا  حياتك،  ينقذ  أن  ميكن 
بسرطان  اخلاص  الفحص  أن 
يقّدر  ما  حياة  ينقذ  األمعاء 
كل  شخص   500 إىل  بـ300 

سنة.
على  سليمان  الدكتور  وعّلق 
»سرطان  فقال:  األمر  هذا 
أفراد  يتجّنب  موضوع  األمعاء 

خبري طيب يشّجع األسرتاليني 
العرب على املشاركة يف الفحص 

اجملاني لسرطان األمعاء

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

األسرتالية  السياسية  كلفت 
املثرية للجدل دافعي الضرائي 
تكلفة  دوالر  مبليون  يقدر  ما 
محاية الشرطة هلا خالل تواجدها 
يف  الفيدرالي  الربملان  يف 

تسعينيات القرن املاضي.
واآلن، بعد أن فازت هانسون 
قد  الشيوخ  جملس  بعضوية 
محاية  الشرطة  عليها  تفرض 
السيناتورة  تلقت  إذا  خاصة 
تهديدات خالل ممارسة نفوذها 

الربملاني.
وأعادت هانسون ظهورها كقوة 
سياسية، واضطرت شرطة نيو 
ساوث ويلز إىل تعزيز القوات 
األمنية أمام مقر »إيه بي سي« 
من  القبيحة  املشاهد  جراء 
املعارضني أثناء وجود هانسون 
»سؤال  برنامج  يف  كضيفة 

وجواب« منذ حوالي شهر.
مناهضي  من  املئات  وجتمع 
ملنع  حماولة  يف  هانسون 
ظهورها بالربنامج، ما أدى إىل 

بعض االعتقاالت.
العدل  وزيرة  فانستون  أماندا 
السابقة قالت إن محاية الشرطة 
هلانسون جتعلها أكثر جرأة ألنها 
تعلم أنها مهما قالت، توفر هلا 
القوات األمنية غطاء أمنيا على 

مدار الساعة.
ومضت تقولك »لقد كان لديها 
الشرطة،  من  شخصية  محاية 
فقط  تسبب  ذلك  أن  وأعتقد 
وميكن  شوكتها،  تقوية  يف 
القول ببساطة إنها تتجرأ بشكل 

متزايد«.
يذكر أن ثالثة من عناصر »إيه 
عام  استبداهلم  مت  بي«  إف 
1997 بعد أن قررت فانستون 
أنهم  آنذاك  عدل  كوزيرة 
واعرتف  »املهنية«،  يفتقدون 
واحدة«  »أمة  حزب  مسؤولو 
أنهم أصبحوا أصدقاء هلانسون 
جمرد  كونهم  من  أكرب  بشكل 

حراس.
منح  على  القانون  وينص 
تلقى  إذا  محاية  الربملان  عضو 
تهديدات، وقد يقوم البوليس 
الفيدرالي بتعيني عناصر أمنية 
حالة  يف  هانسون  مكتب  يف 

الضرورة.
ويتكبد دافعو الضرائب ماليني 
لتحديث  سنويا  الدوالرات 
بأعضاء  اخلاصة  االمن  إجراءات 
يف  ترتبط  واليت  الربملان، 
كامريات  بوضع  األحيان  بعض 
وبوابات   منازهلم،  يف  مراقبة 

ماليني الدوالرات من جيوب 
األسرتاليني حلماية بولني هانسون

أمنية، ومحاية شخصية  ونوافذ 
خاصة.

كعضوة  األوىل  فرتتها  وخالل 
برملان، اشتكى الفريق املكلف 
حبماية هانسون من أنهم كانوا 
ليلية  مالهي  لدخول  يضطرون 
وبارات يف كانبريا بينما كانت 
أعضاء  مع  ختتلط  هانسون 

الربملان واملوظفني.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

كاليف   الربوفيسور  طالب 
كوينزالند  جبامعة  األستاذ  بيان 
بفوز  اجلزم  بعدم  للتكنولوجيا 
حزب »أمة واحدة« اليت تتزعمه 
السياسية املثرية للجدل بولني 
يف  هامة  مبقاعد  هانسون 

انتخابات الوالية القادمة.
األسرتالي  الربوفيسور  ورأى 
واخلبري يف سلوكيات التصويت 
نتائج  وضع  ينبغي  ال  أنه 
الشيوخ   جملس  انتخابات 
مقياسا  السابقة  الفيدرالي 

النتخابات  كوينزالند.
جاء ذلك ردا على تقرير بصحيفة 
مقعدي  أن  زعم  ميل  الكورير 
املركزيني  و«مرياني«  »كيبل« 
أن  حيتمل  حيث  خطر،  يف 
يفقدهما حزب العمال، ويذهبان 

إىل حزب بولني هانسون.
انتخابات  إحصائيات  وكشفت 
الفيدرالي  الشيوخ  جملس 
على  واحدة  أمة  حزب  حصول 
نسبة 20.93 % من األصوات يف 
جلنة مدرسة مرياني بكوينزالند، 
و19.66 % يف »كاوارال«، و 
ساندز«  »كيبل  يف   %  20.29
.Farnborough و14.25 % يف

إنه  قال  بيان  الربوفيسور  لكن 

تفاصيل  يف  النظر  يدقق  مل 
سلوكيات  لتحليل  اإلحصائيات 
الناخبني يف صناديق االقرتاع، 
اليت  العوامل  لكن مثة عدد من 

ينبغي وضعها يف االعتبار.
احلذر  ولفت إىل ضرورة توخي 
من اختاذ نتائج تصويت جملس 
مبن  للتنبؤ  وسيلة  الشيوخ 
سيفوز يف انتخابات كوينزالند.

وذكر أن الناخبني منحوا العديد 
من أصواتهم لألحزاب الصغرية 
الشيوخ  جملس  انتخابات  يف 
ال  اجمللس  أعضاء  ألن  األخرية 

يشكلون حكومة.
عامني  أمامنا  زال  »ما  وأردف: 
قبل االنتخابات املقبلة بالوالية، 
ميكن أن حيدث فيهما الكثري«.

ورأى أن عودة بولني هانسون 
يشري  السياسية  للحياة  جمددا 
املرونة،  بعض  امتالكها  إىل 

وكذلك حزبها.
األسرتالي  الربوفيسور  لكن 
املفاجئ  بالصعود  مثاال  ضرب 
باملر  كاليف  جنم  أفول  ثم 
كمثال  يونايتد«  »باملر  وحزبه 
يف  التسرع  عدم  ضرورة  على 

التوقعات.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

بروفيسور أسرتالي: ال تراهنوا على 
بولني هانسون

داخل  العرقية  اجلماعات  بدأت 
أسرتاليا يف التعبئة جمددا ضد 
السياسية املثرية للجدل بولني 

هانسون.
يف  جنحت  هانسون  أن  يذكر 
جملس  داخل  مبقعد  الفوز 
ما  لتكرر  األسرتالي،  الشيوخ 
فعلته قبل 20 عاما عندما جنحت 
احلياة  دخول  يف  األوىل  للمرة 

الربملانية الفيدرالية.
واحدة«  »أمة  حزب  ومتكن  
هانسون  بولني  تتزعمه  الذي 
داخل  مقاعد  بعدة  الفوز  من 
مينحه  ما  الشيوخ،  جملس 
تأثريا قويا على  عمليات مترير 

التشريعات.
األسرتاليون  ينس  ومل 
كيف  الصينية  اجلذور  ذوو 
 20 قبل  هانسون  استهدفتهم 
خطابها  يف  زعمت  حينما  عاما، 
الربملان  داخل  االفتتاحي 
الفيدرالي أن أسرتاليا يف خطر 
الذي  الرهيب  التدفق  بسبب 
للمهاجرين  »اإلغراق«  حد  بلغ 

األسيويني.
تتغري  مل  عاما،   20 مرور  وبعد 
أنها  بل  هانسون،  نظر  وجهة 
كررت ما قالته يف مؤمتر صحفي 
حيث  باالنتخابات  فوزها  أعقب 
أن  تستطيع  »حسنا،  قالت: 
يف  الناس  من  الكثري  تسأل 
وأحياء  وهريستفيل،  سيدني 
إنهم  لك  سيقولون  أخرى، 

أغرقوا من تدفق األسيويني«.
كينريك شياه املسؤول باملنتدي 
األسرتالي الصيين قال إن عودة 
منتخبة  كسيناتورة  هانسون 
اجملتمع  داخل  الكثريين  أصاب 
بالدهشة  بأسرتاليا  الصيين 

والقلق.
وتابع: »مثة قلق شديد ينبع من 
استطاعة هانسون الفوز مبقعد، 
حدث  ملا  حتوال  ميثل  والذي 

املنصرم  القرن  تسعينيات  يف 
حينما عانى الصينيون من وطأة 

هجومها علينا«.
بيد أن هانسون اآلن ترى تهديدا 
جديدا، حيث دعت إىل تشكيل 
اإلسالم،  حول  ملكية  جلنة 
هجرة  وحظر  املساجد،  ومراقبة 

املسلمني إىل أسرتاليا.
قيادات اجلالية الصينية خيشون 
لكنهم  التاريخ،   تكرار  من 
يقولون إن اجملتمع اإلسالمي هو 
اهلدف الرئيسي اآلن لسياسات 

هانسون العنصرية.
أننا  »نشعر  شياه:  واستدرك 
يف حاجة إىل الوقوف جنبا إىل 
جنب مع اجلالية اإلسالمية ضد 
العنصرية والتمييز، إنها تهاجم 
قد  لكنها  اليوم،  املسلمني 
األسبوع  اهلندي  اجملتمع  تهاجم 
أي  على  اعتداء  أي  املقبل، 
على  اعتداء  ميثل  أقلية  مجاعية 
اجلماعات األخرى، لذلك حنن يف 
حاجة للوقوف معا يف وجهها«.

طراد  قيصر  قال  جانبه،  من 
األسرتالي  باالحتاد  املسؤول 
إنه  اإلسالمية  للمجالس 
الصينية  اجلالية  بدعم  يرحب 

للمسلمني.
حنن  »حسنا  يقول:  ومضى 
األسيوية،  اجلالية  أن  ممتنون 

اخلصوص  وجه  على  والصينية 
بولني  ملناهضة  معا  احتدتا 
هانسون، أحب أن أرى أشخاصا 
سيما  ال  اخللفيات،  كافة  من 
يواجهون  أسرتالية  األجنلو 

هانسون ويقولون هلا ال«.
إلكرتوني  موقع  تأسيس  ومت 
حقيقة  »تقصي  اسم  حيمل 
فريقا  يضم  واحدة«  أمة 
املسلمني  األسرتاليني  من 
ويستهدف  املسلمني،  وغري 
املثرية   احلزب  ادعاءات  تفنيد 

للجدل.
وعالوة على ذلك، بدأ املسلمون 
اهلنود داخل أسرتاليا محلة تعبئة 

ضد هانسون.
وقال عباس رضا ألفي رئيس 
اليت  اهلندي،  اهلالل  مجعية 
مسلم   5000 من  أكثر  متثل 
هندي داخل أسرتاليا إن جاليته 
اجلاليات  باقي  مع  ستعمل 

ملناهضة هانسون.
وفسر ذلك قائال: »عندما تقول 
ليسوا  املسلمني  إن  هانسون 
أسرتاليا،  داخل  ترحيب  موضع 
موضع  ليسوا  اهلنود  وإن 
ترحيب، أعتقد أن هذه تعليقات 
تصدر  أن  ينبغي  ال  عنصرية، 

على لسان برملانية منتخبة«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

فيه.  اخلوض  العربية  اجلالية 
أكثر  ثاني  لكونه  نظرًا  لكنه 
يف  انتشارًا  السرطان  أنواع 
أسرتاليا فإنه تتوجب مناقشته 
من  مبزيٍد  حياله  والتصّرف 
واسع  مرض  فهو  اجلّدية، 
نضمن  أن  وجيب  االنتشار 
ألهمية  العربية  اجلالية  إدراك 
املبكرة  الوقاية  ألن  الفحص 

تؤدي إىل أفضل نتيجة.«
سليمان:  الدكتور  وأضاف 
والتحّدث  الوعي  درجة  »برفع 
عن خماطر  االنفتاح  من  مبزيد 
سرطان األمعاء فقط ميكننا أن 
نزيد من مستوى فهم اجلالية 

العربية هلذا املرض.« 
من  سليمان  الدكتور  وبصفة 
األسرتالي  الربنامج  داعمي 
اخلاص  للفحص  الوطين 
يشّجع  فإنه  األمعاء  بسرطان 
املؤهلني  العربية  اجلالية  أبناء 
الربنامج  هذا  من  لالستفادة 
رزمة  وصول  ترّقب  على 
من  اجملانية  األمعاء  فحص 
احلكومة اليت ُترَسل بالربيد إىل 

البالغني أكثر من 50 عامًا.
»يف  سليمان:  الدكتور  وقال 
األشخاص  يلجأ  كثرية  حاالت 
الرَزم  هذه  يتلّقون  الذين 
جانبًا  وضعها  أو  رميها  إىل 
على  الفحص  يتم  ونسيانها. 
انفراد يف البيت، وهو جماني 
وإجراؤه بسيط. وإذا مل تكن 
استعمال  طريقة  من  متأّكدًا 
الرزمة حتّدث مع طبيبك، لكن 
ال تتأّخر ألننا نعرف أن الفحص 
ينقذ احلياة؛ إذ ميكن بواسطته 
قبل  شاّذة  حالة  أية  اكتشاف 

ظهور األعراض.
باالختبار  القيام  املهم  من 
اخلاص بالفحص كّلما وصلتك 
رزمة بالربيد - حتى وإن كنت 

تشعر بأنك على ما ُيرام. 
الرزمة  رميت  قد  كنت  إذا 
كنت  إذا  أو  وصلتك  اليت 
وصوهلا،  موعد  معرفة  تريد 
 11  88  68 الرقم  على  اتصل 
www. املوقع  تفّقد  أو   1800
cancerscreening.gov. au/

bowel . يف هذا املوقع ميكنك 
معلومات  على  العثور  أيضًا 
مرتمجة، مبا فيها فيديو يتضّمن 
استعمال  طريقة  عن  تعليمات 

الرزمة باللغة العربية.

يف مواجهة هانسون.. الصينيون واملسلمون »إيد واحدة« 

الصينيون داخل أسرتاليا يرفضون بولني هانسون
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We wish to offer you our services and invite your company to submit an expression of interest for concrete 
and formwork for Commercial, Industrial Residential and High rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA can supply an all-inclusive 
Formwork and Concreting package. 
AA can offer for you specific design and engineering services for your formwork and concreting. We can 
also provide in-house design schemes specific for each one of your project including engineering for final 
certification and approval, where required. 
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, from fixed lump sum, tenders, 
budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system. We have implemented a 
number of practical and targeted initiatives to ensure the ongoing safety of our employees, sub-contractors 
and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and capability to supply services, 
ensuring our people are qualified to carry out your tasks as required, maintaining a safe working 
environment for all parties concerشed thereby being able to deliver your projects on time and on budget. 
PLEASE CALL 
SAM 0406551555 Or Michael 0413561164

AA CONCRETE & FORMWORK
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يف  املتوسطة  الطبقة  تتالشى 
الفجوة  اتساع  ظل  أسرتاليا يف 
األغنياء والفقراء، بني من  بني 
ميلكون واملعدمني، حبسب حبث 

جديد.
مؤسسة  أجرته  حتليل  وكشف 
يف  املتخصصة  »ماكريندل« 
جمال البحوث االجتماعية أن أغنى 
األسرتالية  العائالت  من   % 20
سنوي  دخل  متوسط  يكتسبون 
يعادل 12 مرة  آفقر 20 % من 

العائالت.
 %  20 أغنى  ثروات  متوسط 
ثروات  جمموع  مرة   71 تعادل 
أقل 20 %، وحتديدا 2.5 مليون 

دوالر مقابل 35 ألف دوالر.
أن  اإلحصائيات  ،كشفت  كما 
دخل وثروة أغنى مليوني عائلة 
ضعفي  من  أكثر  بأسرتاليا 
ترتيب  يف  التاليني  املليونني 

الثراء.
مارك  الباحث  قال  جانبه،  من 
ثلثي  من  أكثر  إن  ماكريندل 
أقل  يكسبون  األسرتاليني 
دوالرا   107276 متوسط  من 
سنويا، رغم أن االنتماء للطبقة 
دخال  يستلزم  اليوم  املتوسطة 

باملليون على األقل.
مقلق،  اجتاه  »إنه  وأضاف: 
مقارنة  اليوم  كبري  انقسام  مثة 

بعامني مضوا.
وكشف البحث أن متوسط دخل 
من  أقل  األسرتالية  العائلة 
يف  وذلك  القومي،  املتوسط 
وكوينزالند  فيكتوريا  واليات 

باألرقام.. الطبقة الوسطى تتالشى 
يف أسرتاليا

وجنوب أسرتاليا وتسمانيا.
وأردف: »أرض الطبقة املتوسطة 
ميثل  اآلن،  تهديد  حتت  تقبع 

حتديا دائما.
تتميز  كانت  املتوسطة  الطبقة 
وزوج  منفصل،  مسكن  بامتالك 
يف  واخلروج  السيارات،  من 
باتت  اآلن  لكن  سنوية،  عطلة 
تتجاوز  العقاري  القطاع  أسعار 

الكثريين.
وال تعد الطبقة املتوسطة الوحيدة 
بل  الضغوط،  حتت  تقبع  اليت 
يوصف  الذي  »y« كذلك  اجليل 

جبيل الركود.
اخلبري العقاري مات مسيث فسر 
رؤية  »أستطيع  قائال:  ذلك 
السن  صغار  املشرتين  إحباط 
الذين وفروا مبلغا جيدا لكنه ما 
تكون يف  عندما  كاف  غري  زال 
األكثر  العمر  متوسطي  مواجهة 

قدرة على الدفع«.
إدوارد كليت، 25 عاما، يعيش 
ادخار  حياول  بينما  والديه  مع 

أموال ملنزله األول.
»من  قائال:  جتربته  وسرد 
دخول  مثلي  لشاب  الصعب 
األسعار  بسبب  العقارات  سوق 
يف  املستمرة  للمنازل  املرتفعة 

التزايد«.
حول  إحصائيات  يلي  وفيما 
داخل  االجتماعية  الفروق 

أسرتاليا« 
أغنى 20 %: متوسط دخل الفرد  

السنوي 260104 دوالرا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

باهلجرة،  األمر  يتعلق  عندما 
واملعارضة  احلكومة  أن  جتد 
األسرتالية متفقان، حيث يزعم 
كالهما أنه ال يعتمد على التمييز 

أو انتقاء ديانات بعينها.
احلكومة  متضي  ذلك،  ومع 
األسرتالية قدما يف إسرتاتيجية 
أمام  بالغة  صعوبات  تضع 
املسلمني القادمني من الشرق 
حتى  هنا،  االستقرار  األوسط 
لو مل يكن هذا هو اهلدف وراء 

هذه السياسة.
وبالرغم من تاكيدات احلكومات 
األسرتالية املختلفة بأن برنامج 
كشف  متييزيا،  ليس  اهلجرة 
حتليل أجرته صحيفة األسرتاليان 
معدل  كبري يف  اخنفاض  وجود 
بشكل  لبنان  مسلمي  هجرة 

خاص إىل درجة شحيحة.
اهلجرة  بوزاة  مسؤولون  وقال 
العدد  لصحيفة األسرتاليان إن 
الشرق  مهاجري  من  املنخفض 
األوسط املسلمني الذي وصلوا 
السنوات  خالل  أسرتاليا  إىل 
بالدين،  له  عالقة  ال  األخرية 
إذ أن طلبات التقديم ال تطلب 

ذكر الديانة.
للمسؤولني،  وفقا  السبب، 
ليست  نتيجة  يف  يتمثل 
تركز  هجرة  لسياسة  مقصودة 
ذوي  مهاجرين  اجتذاب  على 
بلدان مثل  مهارات متميزة من 
اهلند اليت متثل املصدر رقم 1 
للوافدين إىل أسرتاليا) 34874 
أو  املاضي(،  العام  شخصا 
متجها  منها  خرج  اليت  الصني 
حنو أسرتاليا 27874 شخصا يف 

السنة الفائتة.
اإلسرتاتيجية اليت يصر احلزبان 
الرئيسيان يف أسرتاليا على أنها 
ليست متعمدة تعين أن اإلسالم 

ملاذا اخنفضت أعداد مسلمي لبنان يف أسرتاليا؟
الدين  يوم  ذات  كان  الذي 
األسرع منوا يف أسرتاليا مل يعد 
كذلك، بل بات البوذيون ميثلون 
السكاني،  التعداد  2.5 % من 
بينما ال تتجاوز نسبة املسلمني 

2.2 % يالحقهم اهلندوس.
من جانبه، قال جيس جوب أحد 
قطاع  يف  البارزين  الباحثني 
مسؤولون  »هناك  اهلجرة: 
وسياسيون  يفضلون املسيحيني 
املسلمني،  على  صريح  بشكل 
األرثوذكس،  املسيحيني  مثل 
كما يفضلون املهاجرين اليهود 

على املسلمني«.
واستدرك: »لكن وزارة اهلجرة 
لن  األسرتالية  احلدود  ومحاية 

تعرتف أبدل بالتحيز«.
أكادمية  مدير  أوزالب،  حممد 
العلوم اإلسالمية والبحوث علق 
املسلمني  تعداد  »كان  قائال: 
األوسط  الشرق  من  القادمني 
يف أسرتاليا يتزايد منذ حوالي 
بات  اآلن  لكنه  سنوات،   10
العكس  حيدث  بينما  يتباطأ، 
واهلندوس  للبوذيني  بالنسبة 

يتزايدون بشكل دراماتيكي«.
سيما  ال  مقلق  »األمر  وتابع: 
هجرة  بوقف  دعوات  ظل  يف 
ليس  أسرتاليا،  إىل  املسلمني 
أعضاء  يوافق  أن  مستبعدا 
املطالبات،  هذه  على  الربملان 
متثل  اإلحصائيات  هذه  هل 

مؤشرا ملشكلة كامنة«.
بيرت  األسرتالي  اهلجرة  وزير 
أن  على  يصر  زال  ما  دوتون 
ال  أسرتاليا  إىل  اهلجرة  برنامج 
يعتمد على التمييز، وفسر ذلك 
قائال: »ال نركز على الدين بل 

املهارات«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اجملالس  انتخابات  رى  جتجُ سوف 
يف  فكتوريا  أرجاء  يف  احمللية 
األول  أكتوبر/تشرين  شهر 
أوان  آن  وقد  العام،  هذا  من 

التسجيل.
االنتخابات  مفوَّض  قاَل 
»تتخذ   :Warwick Gately
بشأن  قراراٍت  احمللية  اجملالس 
تهمُّ  اليت  القضايا  من  جمموعة 
املهم  »ومن  احمللي«.  اجملتمع 
أن تقوم بالتسجيل حتى يتسنى 
جلميع أفراد اجملتمع التعبري عن 

آرائهم«.
يقفل باب التسجيل يف الساعة 
4 مساًء من يوم اجلمعة املوافق 

26 أغسطس/آب. 
األسرتاليني  املواطنني  بإمكان 
أو  سنة   18 سن  بلغوا  الذين 
أو  التسجيل  عناوينهم  وا  غريَّ
املوقع  عرب  بياناتهم  حتديث 
www.vec.vic.gov. االلكرتوني 

استمارة  أيضًا  وتتوفر   .au
املوقع  على  مرتمجة  تسجيل 
www.vec.vic.gov. االلكرتوني 

عنها  نسخة  طبع  تجُ واليت   ،au
باللغة اإلجنليزية.

النتخابات  ل  سجَّ مجُ شخص  أي 
الوالية وفقًا لعنوانه احلالي يكون 
واألشخاص  تلقائيًا.  تسجيله 

سجِـّل النتخابات اجمللس احمللي لعام 2016 
أي  يف  عقارات  ميلكون  الذين 
ال  ولكن  حملي  جملس  منطقة 
يعيشون فيها، يكون تسجيلهم 

تلقائيًا أيضًا.
الفدرالية  لالنتخابات  وخالفًا 
لغري  ميكن  الوالية،  وانتخابات 
أن  األسرتاليني  املواطنني 
النتخابات  التسجيل  يطلبوا 
شخص  وأي  احمللي.  اجمللس 
سنة   18 وعمره  مواطن،  غري 
منطقة  يف  ويعيش  فوق،  فما 
رسوم  ويدفع  احمللي  اجمللس 
طلبه  م  يقدِّ أن  ينبغي  اجمللس 
احمللي  اجمللس  إىل  مباشرة 
مؤسسات  وبإمكان  للتسجيل. 
والشركات  التجارية  األعمال 
عقارات  تشغل  أو  متلك  اليت 
وتدفع رسوم اجمللس أيضًا أن 

تقدم طلبًا للمجلس للتسجيل.
ربى  الكجُ جيلونغ  مدينة  جملس 
هو اجمللس الوحيد يف فكتوريا 
هذا  انتخابات  جيري  لن  الذي 

العام. 
يتوفر املزيد من املعلومات عن 
التسجيل يف قوائم الناخبني على 
www.vec. االلكرتوني  املوقع 

االتصال  عرب  أو   ،  vic.gov.au
 03   9209  0100 رقم   باهلاتف 

لالستعانة مبرتجم شفهي. 

Sydney, 9 August 2016
Mr Keysar Trad, the new-
ly elected President of 
Muslims Australia – AFIC 
condemn Quetta blast 
and expressed his deep 
sorrow over the sad inci-
dent and expressed pro-
found grief over the loss 
of precious human lives.
Mr Trad said we are sad-
dened, pained and offer 
our deep condolences to 
those who have lost their 
loved ones and we pray 

Australian Muslims 
Condemn Quetta Blast

for the recovery of the 
injured and safety of all 
human beings.
Mr Trad further stated, 
“Muslims are outraged 
by this and other criminal 
acts and stand together 
with the international 
community, against all 
forms of terror, to con-
front it and to reject it 
with one voice.”

Authorised by: Mr Keysar 
Trad

الشيوخ  جملس  نتائج  كشفت 
األسرتالي القوة اليت تتمتع بها 
مؤسسة حزب أمة واحدة بولني 
السياسي  وكذلك  هانسون 

األسرتالي نيك زينوفون.
ترينبول  على  يتعني  وسوف 
هانسون  على  االعتماد 
التشريعات  لتمرير  وزينوفون 

عرب جملس الشيوخ.
عدم  احتماالت  وتزايدت 
على  الربملان  داخل  االستقرار 
الشيوخ  جملس  يتجاوز  حنو 

القديم.
تسعة  إىل  احلكومة  ستحتاج 
مقعدا   11 إمجالي  من  أصوات 
واملستقلني  الثانوية  لألحزاب 
تشريع  أي  مترير  أجل  من 
واخلضر،  العمال  حزبا  يرفضه 
الذي  القديم  الربملان  بعكس 
كان االئتالف يف حاجة إىل ستة 

أصوات فقط من إمجالي 8.
لقدرة  الرئيسي  األول  االختبار 
رئيس الوزراء مالكومل ترينبول  
جملس  أعضاء  قيادة  على 
الشيوخ سيحدث عندما يستدعي 
على  للتصويت  مشرتكة  جلسة 
أثارت  اليت  القانون  مشروعات 
املزدوجة،  التصفية  انتخابات 
وإحياء »اللجنة األسرتالية للبناء 

واإلنشاء«.
 4 واحدة«  »أمة  حزب  وميتلك 
كما  الشيوخ،  مبجلس  مقاعد 

زينوفون«  »نيك  فريق  ميتلك 
إمجالي 11 مقعدا  مقاعد من   3

لألحزاب الثانوية واملستقلني.
للخضر،  مقاعد   9 إضافة  وعند 
يصل عدد أعضاء جملس الشيوخ 
من خارج االئتالف وحزب العمال 

إىل 20 من إمجالي 76.
مقعدا،   30 االئتالف  وميتلك 
 26 بـ   العمال  حزب  فاز  فيما 

مقعدا.
أن احلكومة وحزب  ويعين ذلك 
العمال  سيكونان يف حاجة إىل 
عدد كبري من األصوات من خارج  
أو عرقلة أي  لتمرير  صفوفهما 

مشروع قانون.
التعزيزات اليت حيتاجها احلزبان 
من  جلبها  سيتم  الرئيسيان 
نيك  وفريق  واحدة  أمة  حزب 
ديرين  والسيناتور  زينوفون 
جاكي  والسيناتورة  هينش 
داي،  بوب  والسيناتور  الميب، 
الليربالي  احلزب  سيناتور  و 

الدميقراطي ديفيد ليونهجلم.
التصفية  انتخابات  أن  يذكر 
التصويت  تضمنت  املزدوجة 
على كافة مقاعد جملس الشيوخ 
وليس نصفها فحسب مثلما هو 

احلال يف االنتخابات العادية.
اللوم  العمال  حزب  ويلقي 
بالنسبة للتغيريات اجلديدة على 

االئتالف واخلضر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

باألرقام.. هكذا تغريت خريطة جملس 
الشيوخ األسرتالي



Page 12صفحة 12     

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

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

يوجد شبه اتفاق بني املنظمات احلقوقية والنسوية 
يقدمون  الذين  االشخاص  »جترميط  رفض  على 
واالطفال  النساء  سيما  وال  اجلنسية،  اخلدمات 
الذين غالبا ما يكونون ضحايا االستعباد واالجتار 
بالبشر، فهؤالء حيتاجون اىل احلماية ال العقاب. 
واحد  رئيسني:  تيارين  بني  يقع  اخلالف  ان  اال 
»العمل  يسميه  ملا  القانوني  التنظيم  اىل  يدعو 
والثاني  فيه،  العاملني  اجلنسي« كسبيل حلماية 
املنظمة  اجلرمية  الطر  محاية  التنظيم  يف  يرى 
وتكريسا الستغالل املرأة وتسليعها وإبقائها يف 
موقع دونّي ومنّفذ لرغبات الرجل... هذا اخلالف 
عكسته املواقف املتباينة بني منظمة »كفى عنف 
ووتش«،  رايتس  »هيومن  ومنظمة  واستغالل« 
عنوان  حتت  االخرية  اصدرته  بيان  خلفية  على 
يف  اجلنسي  االجتار  خلطر  معّرضات  »سوريات 

لبنان«.
اجلنسي  االستغالل  ُمكافحة  كيفية  بشأن  اخلالف 
واالجتار بالبشر يف لبنان، جزء من نقاش عاملي 
البعض  يدعو  بعد.  موحد  توجه  اىل  خيلص  مل 
اىل تنظيم »العمل اجلنسي« كاحد السبل حلماية 
العامالت فيها، فيما يرى البعض اآلخر أن تنظيم 
القّوادين  لعمل  »الشرعية«  إعطاء  يعين  الدعارة 
وامُلستغّلني وجتار البشر، وبالتالي تقديم احلماية 
اخلدمات  تقديم  على  للمجربات  ال  هلم  القانونية 

اجلنسية.
»هيومن  منظمة  اصدرت  املاضي،  الشهر  أواخر 
»سوريات  عنوان  حتت  بيانا  وتش«  رايتس 
معّرضات خلطر االجتار اجلنسي يف لبنان«، قالت 
فيه »إّن تعامل احلكومة اللبنانية مع اإلجتار اجلنسي 
يّتسم بالضعف وغياب التنسيق، وُيعّرض النساء 
والفتيات للخطر«. وخلصت اىل ان »جتريم العمل 
اجلنسي، الذي جيري بني بالغني بالرتاضي خيلق 
حقوقهم  باجلنس  العاملني  حترم  معوقات  أيضًا 
والعدالة  العنف،  من  احلماية  مثل  األساسية، 
الصحية  واخلدمات  االنتهاكات،  مواجهة  يف 
على  الشخص  »اكراه  ان  واضافت  األساسية«، 
يكون  ان  جيب  الذي  هو  جنسية  خدمات  توفري 

ُمّرما، وان يالحق قضائيا«.
جاء بيان منظمة »هيومن رايتس وتش« ملناسبة 
باألشخاص،  اإلجتار  ملناهضة  العاملي  اليوم 
آذار  يف  موريس«  »شي  قضية  إىل  واستند 
املاضي، عندما جرى حترير حنو 75 فتاة سوريات 
كن يتعّرضن ألبشع أنواع االستعباد اجلنسي على 

ار البشر. يد شبكة منظمة من القّوادين وجُتّ
أمس، ردت ُمنّظمة »كفى عنف واستغالل« على 
»هيومن رايتس ووتش«، مشريًة إىل أن ُمقاربة 
تضليلة  الدعارة  مواجهة  كيفية  بشأن  األخرية 
اىل  تدعو  بأنها  توحي  اذ  حتليل ضعيف،  وذات 
واملضي  مبجملها،  الدعارة  »صناعة  جتريم  عدم 
قدمًا بتنظيمها، مع العلم أنها تتأّلف من قّوادين 
ووسطاء ومتاجرين بالبشر، ومن مؤّسسات جتارية 
تربح من وترّوج للدعارة، ومن مشرتي املمارسات 
هذه  كانت  مَلا  وجودهم،  لوال  الذين،  اجلنسية، 
»كفى«:  وتساءلت  أصاًل«.  موجودة  الصناعة 
هل تدعو هيومن رايتس ووتش إىل تربئة هؤالء 

وإعطائهم حصانة قانونية واجتماعية؟
يستعرض بيان منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
أن  اىل  ليخلص  موريس«،  »شي  حادثة  وقائع 
السلطات كانت على علم بأعمال اإلجتار باألشخاص 
ُمعددة  موريس«،  »شي  يف  سابقا  حدثت  اليت 
»رأس«  جعجع،  ملوريس  امُلتكررة  التوقيفات 
تنطلق  »مؤقتة«.  توقيفات  كانت  اليت  الشبكة، 
الباحثة يف حقوق املرأة يف املنّظمة، سكاي ويلر، 
من هذه الُنقطة لتخلص اىل أن »إكتشاف اإلجتار 
مدار  على  تكرارا،  موريس  شي  يف  باألشخاص 
فاعلية  عن  للتساؤل  يدفع  املاضية،  السنوات 
أنه  اىل  ُمشريًة  املوقف«،  مع  السلطات  تعامل 
اإلجتار  مع  تعامله  كيفية  مراجعة  لبنان  »على 

باألشخاص، واإلجتار اجلنسي بشكل عام«. 
تكشف املنظمة أن العديد من النساء اللواتي جرى 
إنقاذهن من »شي موريس« و«سيلفر-بي« ُأفرج 
عنهّن من دون استجواب، ومن دون أن ُتعرض 
عليهن احلماية أو الوصول اىل مالجئ، ُمشريًة اىل 
من  جديد  من  الضحايا  بعض  التقاط  »جرى  أنه 
قبل آسريهن، قبل حتريرهن للمرة الثانية على يد 

عناصر الشرطة«. 

سجال بشأن تنظيم الدعارة: محاية للنساء أم مُلستغليهن؟
هديل فرفور

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

تصميم: سنان عيسى
أمام  حائاًل  يقف  اللبنانّية  التحتّية  البنى  قصور 
خفض نسبة الفقر وحتقيق االزدهار، وخصوصًا 
القصور يف ماالت االتصاالت والكهرباء والنقل 
البنى  »قطاعات  دراسة  خالصة  هذه  واملياه. 
التحتّية« اليت أعّدتها مموعة »البنك الدولي«، 
مع  وّقعتها  اليت  الشراكة  اتفاقّية  إطار  يف 
من  املمتدة  الزمنّية  للفرتة  اللبنانّية  احلكومة 

.2022  – 2017

واملناطق  ساعة/يوميًا،   12 إىل  يصل  تقنينًا 
الغنية مثل بريوت اليت تعاني تقنينًا مبعّدل 3 

ساعات/يوميًا.
بالنسبة إىل قطاع النقل، إن نوعّية البنّية التحتّية 
واخلدمات املقّدمة سيئة حبسب الدراسة، وحيتّل 
لبنان املرتبة 120 بني 144 دولة لناحية مؤّشر 
جودة الطرق، لكون طرقات األرياف واألطراف 

يف حالة سيئة جدًا. 
السالمة  األسوأ يف سجالت  املرتبة  أيضًا  حيتّل 
على الطرق على مستوى العامل، وتبلغ التكلفة 
يف  واإلصابات  املرور  حلوادث  االقتصادّية 
احمللي.  الناتج  إمجالي  من   %5.5 معّدل  لبنان 
)تصيب  السري  لزمحة  االقتصادّية  التكلفة  أّما 
بريوت الكربى بالنسبة األكرب(، فهي مبعّدل 5 ــ 
10% من إمجالي الناتج احمللي. ونظرًا إىل غياب 
وسائل النقل املشرتك، تنفق األسر حنو %15 

من دخلها لتلبية احتياجات النقل.
وحيّقق لبنان مرتبة أقل من املستويات املتوّقعة 
خدمات  لناحية  الدخل  املتوسطة  الدول  يف 
القطاع عجزًا شديدًا  يعاني  إذ  املياه،  إمدادات 
يف تقديم خدمات املياه، رغم االرتفاع النسيب 
الواحد، وما يتبع  للفرد  املتوافرة  املياه  لكمية 
ذلك من تأثري ملحوظ يف الفقراء الذين ينفقون 
مصادر  على  األسرة  دخل  إمجالي  من   %15
املياه البديلة. يعود ذلك إىل التأّخر يف تطبيق 
برامج تطوير البنية التحتّية بعد احلرب اللبنانية، 
والبنية  املرتبط مبؤسساتها،  اإلداري  والفساد 
املتزايد  الطلب  تليب  ال  اليت  املهرتئة  التحتّية 
على هذا املورد، ما وّسع التفاوت بني إمدادات 
والطلب  الشتاء  يف  ذروتها  تبلغ  اليت  املياه 
وجعل  الصيف،  يف  ذروته  يبلغ  الذي  عليها 
السعة التخزينية األدنى يف املنطقة، إذ خيّزن 
لبنان 6% فقط من مموع موارده املائّية مقارنة 

مع معّدل الشرق األوسط الذي يبلغ %85.

البنى التحتّية: لبنان يف 
املراتب األسوأ عامليًا

فيفيان عقيقي

يستعني بيان امُلنّظمة بشهادات ُتفيد بأن جتريم 
مينع  كبريا  عائقا  مُيّثل  لبنان  اجلنسي يف  العمل 
امُلرتكبة  اجلرائم  عن  التبليغ  من  اإلجتار  ضحايا 
ضّدهن، لُتعلن املنظمة موقفها الواضح إزاء هذه 
الذي  اجلنسي  العمل  جتريم  »معارضة  القضية: 
جيري بني بالغني بالرتاضي«. هذا املوقف، دفع 
على  فيه  رّدت  بيان  إصدار  اىل  »كفى«  ُمنظمة 

ُمقاربة املنظمة.
ترى »كفى« أن »هيومن رايتس ووتش أغفلت 
تكّلمت  اذ  هذه،  توصيتها  يف  اجلندري  املنظار 
هذه  وكأن  فيه،  والعاملني  اجلنسي  العمل  عن 
الظاهرة ال تطاول على حنو أساسي نساء وفتيات، 
وكأن من يشرتي املمارسة اجلنسية ليسوا بشكل 
تظلم  ال  احليادّية  اللغة  رجاال. فهذه  شبه مطلق 
ضعف  -أو  إغفال  عن  وتعرب  منها،  املتضّرر  إال 
يف- حتليل جندري ُمدرك لغياب املساواة واهلّوة 
ناحية  من  أيضًا.  الدعارة  مال  يف  اجلندرية 
العمل  الدعارة وتسميتها  النظر إىل  أخرى، ويف 
املسألة  ووتش  رايتس  هيومن  تبّسط  اجلنسي، 
مااًل  الدعارة  كون  عن  الطرف  وتغّض  برّمتها 
املرأة  بالعنف، ومااًل قائمًا على استغالل  مليئًا 
وتسليعها وإبقائها يف موقع دونّي ومنّفذ لرغبات 
الرجل«. تشري »كفى« اىل »أن الغالبية الساحقة 
من النساء يف الدعارة مل يدخلنها ألنهّن اخرتنها 
أو رغبنها، إّنا دخلنها لقّلة اخليارات«، وتضيف 
استغالل  على  قائم  الرضى يف مال  قيمة  »ما 
واملهاجرات،  واملعّنفات  واملنبوذات  املهّمشات 
ممارسة  هو  عنفّي  فعل  على  أصله  يف  وقائم 
»هيومن  منطق  ان  وترى  املال؟«،  بقّوة  جنسّية 
رايتس ووتش« يصل اىل »أّن أي امرأة تتعّرض 
لعنف من شريكها أو زوجها وهي قابلة بالواقع 
وغري ثائرة عليه، يرتقي ما حيصل معها إىل فعل 
بالغني  بني  حيصل  إنه  إذ  جرمي  وغري  مقبول 

بالرتاضي«.
يرّد مدير مكتب املنّظمة يف بريوت نديم حوري 
بالقول ان التجريم يعين ُحكما خلق معّوقات حتول 
»السلطات  أن  اىل  ُمشريا  الضحايا،  دون محاية 
الدعارة،  مبجال  النساء  مجيع  تصوير  اىل  متيل 
حتى من ُيتاجر بهن ويتم إستغالهلن يف الدعارة 
اجلربية، ُمرمات. ما يعين أن امُلربات على الدعارة 
خيشني اإلعتقال إذا جلأن اىل السلطات«. اال ان 
»كفى« ترى من جهتها أن هذه احلماية »ستّؤمن 
مديري  سيصبحون  الذين  واملسّهلني  للقّواد 
أعمال وموّظفني بفضل اقرتاح امُلنّظمة، وملشرتي 
اجلنس الذين سيكسبون شرعّية حقوقية وقانونية 
لن  نساٍء  من  يطلبونها  اليت  العنفية  للممارسات 
الزبائن إذا كّن ضحايا اجتار أو ال قبل أن  ميّيز 

يطلبوها منهّن«.
تلفت كفى يف هذا الصدد اىل عدد من التقارير 
املنحى  باعتماد  اشتهرتا  دولتني  يف  الصادرة 
التنظيمي: أملانيا وهولندا. هذه التقارير أثبتت، 
حبسب كفى، أن »تنظيم الدعارة مل يقِض على 
من  زاد  بل  ال  باألشخاص،  واالجتار  االستغالل 
اىل  ُمشريًة  النساء«،  محاية  يعّزز  ومل  نسبها 
أن الدعارة سواء كانت ُمنّظمة أم ال فإن الفعل 
رايتس  هيومن  أغفلته  ما  »وهو  نفسه  سيبقى 

ووتش وغريها من امُلنّظمات الدولية«.
عمدت  بلدانا  هناك  أن  اىل  يشري  حوري  ان  اال 
اىل جتريم الدعارة، »األمر الذي ساهم يف تعزيز 
هشاشة وضع العامالت فيه«. يرى حوري أن هذا 
النقاش جزء من نقاش عاملي مل خيلص اىل توجه 
الدعارة  مسألة  مع  التعامل  كيفية  بشأن  موحد 
واإلجتار اجلنسي، الفتا اىل »أولوية الرتكيز على 
اإلجتار  قانون  وتفعيل  الضحايا  الفتيات  محاية 
بالبشر«، فيما ترى »كفى« أن احلماية القانونية 
»لن جتري من دون أن ُتلغى املواد واألنظمة اليت 
تتناقض مع قانون معاقبة االجتار باألشخاص لكي 
ُيصار إىل تطبيقه بشكل فعلي، ومن دون إزالة 
التجريم عن النساء يف الدعارة، حتديدًا من خالل 
مل  اليت  العقوبات  قانون  من   523 املادة  إلغاء 

يذكرها بيان هيومن رايتس ووتش«.
تصر »كفى« على ان »ما حيمي النساء يف الدعارة 
الالزمة خلروجهّن  الدولة للسبل  فعليًا هو تأمني 
والبدائل هلّن وعدم جترميهّن، وجتريم يف املقابل 
من يستغّلهّن من قّواد وزبائن يف ماٍل هو بعيد 

يحتّل لبنان املرتبة األسوأ يف سجالت السالمة على الطرق )مروان طحطح(كّل البعد من أن ُيسّمى عماًل«.

الدولي  البنك  يعتمد 
»التكامل  نظرّية  على 
القطاعات  مجيع  بني 
للتأكيد  االقتصادّية« 
قطاع  يف  القصور  أن 
املعلومات  تكنولوجيا 
من  حيّد  واالتصاالت 
النمو وخلق فرص العمل، 

الشركات تعاني 
من 50 انقطاعًا 

كهربائيًا يف الشهر 
بمعدل 8.7 
ساعات يوميًا

إذ يعّد قطاع الكهرباء املصدر الرئيسي لضعف 
املالّية  استنزافه  إىل  نظرًا  الكلي،  االقتصاد 
ورشة  إىل  وحاجته  جهة،  من  للدولة  العاّمة 
التأّثر  أن  إىل  الدراسة  وتشري  ملّحة.  إصالحّية 
بني  كان  القطاع  بهذا  الكلي  لالقتصاد  األكرب 
احلكومة  نقلت  عندما   ،2014  –  2006 عامي 
اللبنانّية معّدل 4.3% من إمجالي ناجتها احمللي 
من  تعاني  اليت  لبنان«  كهرباء  »مؤسسة  إىل 
سيئة  نوعية  وتقّدم  التشغيلّية،  الكفاءة  عدم 
من اخلدمات، باختالف شاسع مع دول إقليمّية، 
يومًا   56 االنتظار  عليها  لبنان  يف  فالشركات 
مقابل  طلبها،  تقديم  بعد  التيار  على  للحصول 
13 يومًا يف األردن و19 يومًا يف املغرب. كذلك 
فإنها تعاني من 50 انقطاعًا كهربائيًا يف الشهر 

مبعّدل 5.2 ساعة/شهريًا أي 8.7 ساعة/يوميًا.
 أّما إمداد املناطق بالتيار الكهربائي فمتفاوت 
وخيضع لتمييز بني املناطق الفقرية اليت تعاني 
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مــقاالت وتحقيقات

التبانة  باب  أهالي  ينقص  يكن  مل 
يكتمل  كي  املياه  شّح  إال  والقّبة 
املاضي،  متوز  بداية  فمنذ  صيفهم. 
يشكو هؤالء من أزمة مياه مل يعتادوها 
يف مدينتهم اليت كانت تأتيها املياه 
بشكٍل دائم، حتى يف »عّز« الشح. 
الباب للحديث  هذه الشكاوى فتحت 
عن أزمات أخرى تسببت بهذا األمر، 
لعّل أهمها »التقنني« واهرتاء شبكات 

التوزيع.
يومًا بعد يوم، تكثر شكاوى املواطنني 
من  والقّبة  التّبانة  باب  منطقيت  يف 
فمنذ  إليهم.  الواصلة  املياه  »قّلة« 
وقع  على  هؤالء  يعيش  متوز،  بداية 
وصوهلا  باألحرى،  أو  املياه،  شّح 
حاجتهم  »عّز«  يف  متقّطعة،  بطريقة 

احلق على الكهرباء... والشبكة القدمية!

أزمـة مـياه فـي الـتبانة والــقبة
ناريمان الشمعة
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اخلدمة يف املنطقة«. وهذا ما حيدث اليوم، »حيث 
أصاب املولد عطل أدى إىل توقف البئر عن العمل 
بشكل تام، خالل فرتات انقطاع التيار الكهربائي 
جراء التقنني، األمر الذي أدى إىل اخنفاض يف 
حجم املياه اليت تضخها البئر اىل خزان العريونية، 
املؤسسة من  الذي متكنت  املياه  حجم  يكن  ومل 
ضخه من خزان املنار يف أبي مسراء إىل اخلزان، 
لسّد  كافيًا  البئر،  توقف  عن  لالستعاضة  سعيًا 
احلاجة«. هذا األمر أدى إىل انقطاع جزئي للمياه 
من  نتمكن  اننا مل  إذ  تام،  انقطاع  اىل  »وليس 
املواطنون،  اعتاد  كما  النهار  طوال  املياه  ضخ 

فاملياه تبقى مؤمنة، لكن ليس بشكل كاف«.
نتيجة  الطلب حصلت  »زيادة يف  أن  ولفت إىل 
العامني  خالل  سوريا  يف  اجلارية  لألحداث 
املاضيني، ليس فقط يف طرابلس بل يف مجيع 

أحناء مشال لبنان«.
أخريًا،  املصلحة،  أطلقت  جيري،  مما  انطالقًا 
»مشروعني ملنطقة القبة لضمان استدامة اخلدمة 
تضمن  وقد   ،2014 عام  املياه  ضغط  وحتسني 
بئر  من  قريبة  ثانية  بئر  حفر  األول  املشروع 
مكعبة يف  أمتار   7.7 قدرتها  املستعملة،  اجلسر 
اليوم وجتهيزها وربطها بقسطل الدفع إىل خزان 
على  الضخ  جتارب  وبدأت  أجنز  وقد  العريونية، 
البئر اجلديدة منتصف متوز املاضي، بكلفة بلغت 

600 مليون لرية لبنانية«.
استكمال  عن  عبارة  فكان  الثاني،  املشروع  أما 
شبكات التوزيع اجلديدة يف القبة، بهدف تقليص 
من  له  ملا  القدمية،  التوزيع  شبكات  يف  اهلدر 
تأثري أيضًا على استهالك مياه خزان العريونية، 
»وقد أجنز وبدأ العمل على حتويل املشرتكني من 
الشبكة القدمية اىل اجلديدة بشكل تدرجيي، ومن 

املرتقب إجناز هذا النقل نهاية أيلول املقبل«.

شبكة التبانة: الحل القريب

ختتلف املشكلة يف التبانة وخيتلف مصدر تزويدها 
كرّيم  يشري  وهنا،  القّبة.  جيري يف  عما  باملياه 
إىل أّن »باب التبانة تتزود باملياه بشكل أساسي 
من حمطة  تغذيتها  يتم  اليت  طرابلس  من شبكة 
عن  امللولة  بئر  من  جزئي  وبشكل  البحصاص، 
طريق شبكة توزيع قدمية ومهرتئة، لكون شبكة 
التوزيع اجلديدة اليت كانت قد نفذت قي املنطقة 
هذا  السابقة«.  السنوات  خالل  للضرر  تعرضت 
أّثر  بالشبكة اجلديدة  العمل  »الذي أوقف  الضرر 
بشكل كبري على متوين جزء من شارع سوريا وحميط 
األخرى  األجزاء  بقيت  حني  يف  الناصري،  جامع 
لتأمني  القدمية  الشبكة  من  تستفيد  التبانة  من 

حاجاتها، ولكن ليس كما تتمنى املؤسسة«.
وملعاجلة هذا الوضع، أوضح كرّيم »أّن املؤسسة 
تأهيل  إعادة  األول  ويتضمن  مشروعني،  أمنت 
الشبكة اجلديدة يف التبانة، على أن يبدأ تنفيذه 
لبنانية،  لرية  مليار  بكلفة  املقبل  أيلول  مطلع 
واملشروع الثاني يتعّلق حبفر وجتهيز بئر جديدة 
يف حرم خزان القبة، ما يسمح بتأمني كمية املياه 
اإلضافية الالزمة لتغطية الطلب وتأمني الضغط 
لرية  مليون   400 بتكلفة  التبانة  لشبكة  الالزم 

لبنانية«.

كريم: »املياه تبقى مؤمنة، لكن ليس بشكل كاف« )مروان طحطح(

البالغة سعته ثالثني ألف 
أّدى  فقد  مكّعب،  مرت 
»اخنفاض مستوى املياه 
الضغط  ضعف  إىل  فيه 
فقط، األمر الذي سيؤثر 
اخلدمة  استدامة  على 
املقدمة لألبنية املذكورة 
تقّطع  من  تعاني  اليت 

اخلدمة«. وميكن تاليف هذا األمر، يف حال تأمني 
التيار الكهربائي طوال اليوم.

ولكن، مبا أّن التيار »الرمسي« ليس ثابتًا دوامه، 
فقد استعني »مبوّلد كهربائي خالل فرتات التقنني 
لتأمني التيار الكهربائي لضخ املياه من بئر اجلسر 
الذي يؤمن املياه خلزان العريونّية«. هكذا، جتري 
األمور يف احلاالت الطبيعية. ولكن يف حال حدوث 
يف  أو  البئر  عند  الضخ  جمموعة  عمل  »يف  خلل 
هذا  يؤثر  أن  الطبيعي  فمن  الكهربائي،  املولد 
البئر  تؤمنه  الذي  املياه  األمر على مستوى حجم 
خلزان العريونية، وبالتالي على مستوى املياه يف 
اخلزان، وبطبيعة احلال على استمرارية واستدامة 

إلعادة  مشروعان 
الشبكة  تأهيل 
يف  الجديدة 
بئر  وحفر  التبانة 
حرم  يف  جديدة 

خزان القبة

إليها.
ولعّل ما يزيد الطني بّلة هنا أن األزمة ترتافق مع 
حّر الصيف القاتل الذي ال طاقة ألهالي البالد 

الفقرية على حتّمل أزمة باتت مضاعفة.
إىل  عدادها  يتوّقف  مل  اليت  الشكاوى،  هذه 
اآلن، تطالب املعنيني بتوضيح ما الذي جيري؟ 

وكيف ستحّل األزمة؟
حول هذا السؤال، جييب رئيس مصلحة استثمار 
طرابلس وجوارها، املهندس مجال كرّيم، قائاًل 
كرّيم  ينطلق  السوء«.  بهذا  ليست  »األمور  إّن 
أّن  يف حديثه من اجلانب املشرق، فيشري إىل 
طرابلس »تنعم« منذ أكثر من عشر سنوات خبدمة 
مياه صاحلة للشرب »24/24، وقد ُصّنفت هذه 
اخلدمة من قبل املؤسسات احمللية والدولية بأّنها 
أفضل خدمة مياه يف لبنان«. ويستطرد بالقول 
إّن »املدينة مل تشعر عمليًا بتغيري يف متوينها 
باملياه خالل فرتة اجلفاف اليت عانى منها لبنان 
خالل صيف عام 2014«. هذا يف املبدأ، أما على 
أرض الواقع، فماذا عن الشكاوى؟ يقول كرّيم 
السكنّية  باملشاريع  احنصرت  »الشكاوى  إّن 
املسماة مشاريع مطر ونشابة وغامن واألبنية يف 
القّبة،  يف  اجلديد  والشارع  سينا  ابن  شارعي 
وقد ظهرت نهاية شهر رمضان املاضي«. ولئن 
كان كريم يعترب أّن هذه الشكاوى »مشروعة«، 
أّنه يؤّكد أّن »املياه مل تنقطع بشكل تام،  إال 
كان  وإن  السّكان،  احتياجات  تؤمن  وبقيت 

لساعات حمّددة من اليوم«.

أزمة ضخّ يف القبـّة

كريم.  حيسم  املياه،  يف  تامًا  انقطاع  ال  إذًا، 
»ضعف يف  أزمة  عن  للحديث  ينطلق  هنا،  من 
الكهربائي.  التيار  انقطاع  وأزمة  املياه«  ضغط 
ما خيّص  أّنه يف  إىل  يشري  اإلطار،  هذا  ويف 
العريونّية  خزان  من  تتغّذى  اليت  القبة  منطقة 

وفق منوذج »الدميقراطية الروسية«، 
القومي  السوري  احلزب  رئيس  نقل 
االجتماعي أسعد حردان، الرئاسة إىل 
خلفه علي قانصو. ال تغيريات متوقعة 
يف نهج القيادة كما عّول املعارضون 
للتمديد حلردان. ويف رسالة منهما، 
تغّيب جربان عرجيي وأنطون خليل عن 
عن  معلومات  تداول  وسط  اجللسة، 

إمكانية استقالتهما
مركز  حميط  يف  األمنية  اإلجراءات 
اإلجتماعي  القومي  السوري  احلزب 
يف  الرجال  دة.  ُمشدَّ )الروشة(، 
ينتشر يف  والسالح  ُكثر،  »الزييت« 

اخلارج.
ورقة  ُعّلقت  فقد  الداخل،  يف  أما 

حردان ُيثبِّت زعامته على »القومي«: علي قانصو رئيسًا
ليا القزي

بعد أن كانا يف جبهة املعارضة الداخلية لتعديل 
الدستور، فيما تغّيب عن اجللسة كل من جربان 
عرجيي وأنطون خليل. رّدًا على سؤال »األخبار«، 
نفى قانصو أن يكون غيابهما دليل موقف سليب 
وال  أن حيضرا  املفرتض  من  »كان  انتخابه:  من 
معلومات  أّن  إال  ذلك«.  عن  عدال  ملاذا  أعلم 
اخلميس  مساء  ُعقد  اجتماعًا  أن  تؤكد  »األخبار« 
بني حردان وعرجيي، استكمااًل للقاء جرى بينهما 
بداية األسبوع، حاول خالله فريق عرجيي ــ خليل 
إقناع رئيسهما السابق بتبين ترشيح عضو املكتب 
السياسي حنا الناشف، على اعتبار أنه مقبول من 
»إصرار حردان  لكّن  وُمقّرب من حردان.  اجلميع 
على موقفه بانتخاب قانصو دفعهما إىل مقاطعة 
مش  »باملبدأ  ذلك،  من  أكثر  بل  ال  اجللسة«. 

مكفيني باجمللس«، استنادًا إىل مصادر قومية.
حردان  قانصو،  اخلالق،  عبد  جلس  املنصة  على 
وكمال اجلمل. حتدث بداية الرئيس السابق الذي 
رأى أّن »الظرف االستثنائي الذي متر به أمتنا كان 
معيارًا مضافًا إىل عملية انتقاء رئيس احلزب«. قال 
إّن »احلزب غين بطاقاته، لكن الظروف يف هذه 
ُتَعّد معيارًا يف عملية تولي قيادة  االستحقاقات 
املرحلة«، واعدًا بأنه سيبقى »عند ثقة القوميني 
حردان  ترك  وطويلة«.  شاقة  طريقنا  بأن  مؤمنًا 
املنتخب«،  »الرئيس  اجلديد،  للرئيس  الكالم 
من  اجلواب  فأتاه  محّية  معن  ضاحكًا  شدد  كما 
قانصو: »قديش بدي تصري غري منتخب؟«. يف 
كلمته، قّدم قانصو برنامج عمله دون أن ينسى 
املؤسسة  أبواب  املعارضني.  إىل  رسالة  توجيه 
احلزبية مفتوحة ملن يريد »وأنا جاهز حلوار اجلميع 
واالستفادة من قدرات اجلميع«. إال أنه ال تهاون 
»مع هواة العبث بسمعة احلزب وصورته ودوره 
حبقهم  سُتتخذ  وغريه«...  اإلعالم  وسائل  يف 
بأن  ألحد  نسمح  »ولن  النظامية  اإلجراءات  مجيع 
قصدًا  ختلى  ملن  وخاصة  احلزب،  على  يتطاول 
فلم  احلزب،  إىل  انتمائه  موجبات  عن  ولسنوات 
ينخرط يف مؤسسة، ومل ُيشارك يف أي نشاط، 
وحتى مل يدفع اشرتاكه املالي، ومع ذلك يستمر 

ب نفسه ُمعلمًا للحزب«. يف سلبيته وُينصِّ
قدم  قد  كان  مهنا،  توفيق  احلزب  رئيس  نائب 
ترشيحه وفق برنامج »الرئاسة اجلامعة«، إال أنه 
على  ردًا  حردان  يقول  ترشيحه.  وسحب  عاد 
أن يرتشح،  حقه  من  »مهنا  إّن  »األخبار«  سؤال 

ولكن الظروف رمبا ال ختدم ترشيحه«.
اليت  بـ«الدميقراطية« يف حزبهم  القوميون  يفخر 
احلزبية،  احملكمة  قرار  قبول  إىل  حردان  دفعت 
ومن ثم تسليم السلطة خللفه. مقابل هذا الرأي، 
هناك رأي آخر يعترب أنه نسخة عن »الدميقراطية 
هما  واجلديد  القديم  الرئيسني  وأن  الروسّية«، 
لطريقة  حماكاة  )يف  واحدة«.  لعملة  »وجهان 
إدارة رئاسيت اجلمهورية واحلكومة هناك من قبل 
يضحك  ميدفيديف(.  ودميرتي  بوتني  فالدميري 
حردان: »منيح إذا هيك... الروس عم يرحبوا«. 
أما قانصو، فيؤكد أّن لـ«القومي رئيسًا واحدًا«.

وكانت »حركة 8 متوز« املعارضة حلردان وغالبية 
أعضائها خارج احلزب، قد أصدرت بيانًا اعتربت 
فيه أن اجمللس األعلى أقدم على »خطيئة جديدة« 
تنظيم  »إىل  القوميني  ودعت  قانصو.  بانتخاب 
مؤمترات  لعقد  والتحضري  اإلصالحية،  معارضتهم 
مناطقية، ومن ثم مؤمتر اختصاصي، وصواًل إىل 
وفكر  األساسية  بغايته  ملتزم  موحد  واحد  حزب 

سعادة«.

حردان: دعوتنا للوحدة لها صدقيتها أكثر من أي يوم )هيثم املوسوي(

أيضًا، وصل  من سوريا 
املنفذ العام حلمص نهاد 
أنه  يؤكد  الذي  مسعان 
نشعر  مل  سوريا  »يف 
باألزمة. هناك مؤسسات 
وحنن  مسؤوليها  ختتار 

عمنا«.  منقلو  إمنا  أخد  ما  مني  فيها.  نتدخل  ال 
ينتقد مسعان معارضي التعديل الدستوري الذي 
مسح بإعادة انتخاب حردان لوالية ثالثة قبل أن 
االنتخاب.  وتاليًا  التعديل  احلزبية  احملكمة  ُتلغي 
ليش  اعرتض  كاثوليكي  واحد  شي  »بتسمعي 
انتخبو هالبابا مش هيداك؟ القرار يأتي من عند 

سعادة، فهذه مؤسساته«.
أحد  َيسأل  اخلطة؟«،  تغريت  شو  »تأخروا، 
االقتصاد  عميد  من  يأتي  اجلواب  احلاضرين. 
السابق قيصر عبيد: »12 يعين 12، ما يف تغيري«، 
األعلى  اجمللس  أعضاء  عدد  إىل  منه  إشارة  يف 
املّرة  يف  انتخبوه  والذين  حردان  من  املقربني 
األوىل. أخطأ عبيد يف تقديراته هذه املّرة، فقد 
نال قانصو 14 صوتًا مقابل ورقة بيضاء واحدة. 
وتوقعت املصادر أن يكون عضوا اجمللس غسان 
لقانصو،  صّوتا  قد  اخلالق  عبد  وحممود  األشقر 

عريجي  غاب 
عن  وأنباء  وخليل 
االستقالة  نيتهما 
املجلس  من 

األعلى

حتذيرية: »ممنوع إدخال السالح«. يف هذا املبنى 
آذار عام 1999 يف  ُدّشن يف األول من  الذي 
عهد الوزير السابق علي قانصو، أعلن منتصف 

أمس انتخابه رئيسًا للحزب.
»عاجقة منيح عّنا اليوم«، يقول أحد »الرفاق« 
ساخرًا:  يسأل  الذي  االستقبال  ملوظف 
أن  قبل  هيدي؟«.  مني  بنت  »الدميقراطية 
مكان  هنا  حتّل  اليت  سوريا«  »حتيا  عن  خُيرب 
الـ«مرحبا«. ممثلو وسائل اإلعالم يتمركزون يف 
مدخل املبنى الذي متّكن منه الدهر. صورة ثابتة 
للمؤسس أنطون سعادة إىل جانب صور مقاتلي 
احلزب الذين سقطوا يف املواجهات القائمة يف 
صبحي  الراحل  الداخلية  عميد  وصورة  سوريا، 
ياغي. يريد الزمالء التقاط صور ألعضاء اجمللس 
األعلى قبل أن تبدأ اجللسة، فيتدخل مدير دائرة 
اإلعالم معن محية، ُمنسقًا انتقال املصورين إىل 
فكّل شيء  »األول«،  على  أما  الثامنة.  الطبقة 
البقالوة،  األبيض:  الدخان  بانتظار  جاهزًا  بات 

أعالم »القومي« والكامريات.
عقارب الساعة ختطت الرقم الـ11، فبدأ وصول 
أمناء  من  الصحايف  املؤمتر  حلضور  املدعوين 

وأعضاء يف جملس الُعمد.
توىّل  حسنية،  وائل  واإلعالم  اإلذاعة  عميد 
الشرح للصحافيني عن أهمّية التزام املؤسسات 
احلزب  رئيس  نائب  الداخل.  من  واملعارضة 
األعلى،  للمجلس  السابق  والرئيس  الشام  يف 
األمامي، موزعًا  املقعد  العظمة جيلس يف  نذير 
ُيقّدم قراءة سريعة  احلاضرين.  ابتساماته على 
لواقع األحزاب، وخاصة »القومي«: احلزب »حركة 
ديناميكية جيب أن ُترافق التطورات وتواكبها«. 
قانصو:  على  رسا  قد  االتفاق  كان  إن  ُيسأل 
»كنت رئيسًا للمجلس األعلى خالل عهده، وقد 
كان من أفضل العهود حيث قدمنا منوذجًا عن 
التكامل بني العمل التنفيذي والتشريعي«. ما 
بأزمة، ولكن هناك  »ليس  حاليًا  احلزب  به  ميّر 
تستدعي  السوري  الكيان  يف  حصلت  تطورات 

الوعي وجتاوزها عرب حلول معرفية ومنهجية«.



Page 15صفحة 15     

مقاالت وتحقيقات

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

وال  حوار،  طاولة  ال  لبنان.  يف  البحث  خارج  تبقى  »الالمساواة« 
على  تضعها  واجتماعية  سياسية  قوى  وال  دستورية،  مؤسسات 
تتسع  اللبناني  اجملتمع  يف  »الالمساواة«  لكن  األعمال.  جدول 
باستمرار وتكاد أن تفّجره، وباتت درجتها تتجاوز كثريًا ما حيذر 
منه حتى اخلائفون على الرأمسالية، ال فقط اخلائفون منها. حبسب 
الراشدين يستحوذون  »credit suisse«، فإن 0.3% من  تقديرات 
بنحو 91 مليار دوالر،  رة  املقدَّ لبنان  على 48% من ثروة سكان 
علمًا أن 0.05% يستحوذون وحدهم على ثلث هذه الثروة، وهؤالء 
ال يسددون إال القليل القليل من الضرائب على ريوعهم وأرباحهم 

اخليالية.
الراشدين، أي حنو 8900 شخص فقط من  اللبنانيني  0.3% من 
الثروة  نصف  ميتلكون  راشد،  لبناني  ألف  و24  ماليني   3 أصل 
يف لبنان )حنو 48%(، حبسب تقديرات »credit suisse«. النصف 

الباقي يتوّزعه 99.7% من اللبنانيني.
اجملتمعات  أكثر  خانة  يف  اللبناني  اجملتمع  تضع  التقديرات  هذه 
الرازحة حتت عبء تركز الثروة وعدم املساواة يف توزيع الدخل، 
أن  فكما  احلقيقة.  كل  تعكس  ال  ذلك،  من  الرغم  على  ولكنها، 
نصف الثروة الباقي ليس موّزعًا على اجلميع، يف ضوء اإلحصاءات 
اليت تضع حنو 30% من اأُلسر اللبنانية حتت خط الفقر )أي إنها 
تعيش بأقل من 4 دوالرات يوميًا حبسب معايري البنك الدولي(، 
كذلك نصف الثروة األول، إذ تفيد التقديرات نفسها بأن 1613 
شخصًا راشدًا فقط، أي 0.05% من اللبنانيني الراشدين، يستحوذ 
كل منهم على ثروة شخصية تفوق قيمتها 5 ماليني دوالر، من 
بينهم 6 أشخاص راشدين ميتلك كل منهم ثروة قيمتها أكثر من 
ما،  مبعنى  الثروة.  ربع  على  وحدهم  ويستحوذون  دوالر،  مليار 
أن  عن  طويل  زمن  منذ  الشائعة  الفكرة  التقديرات  هذه  ترّسخ 
وتسيطر  فعلية،  طبقية  متثل سلطة  عائلة،   500 به  تتحكم  لبنان 
على املصادر األساسية لألرباح والريوع، وأهمها الفوائد املصرفية 
االحتكارية  واألرباح  العقارية  املضاربات  وريوع  الدين  وسندات 
فضاًل  العامة،  األمالك  واستغالل  واالمتيازات  املقاوالت  وعقود 
عن النشاطات غري القانونية، وال سيما تبييض األموال والتهريب 
يستحوذون  الـ%0.05  أي  هؤالء،  واملخدرات...  السالح  وجتارة 
مئوية  بنقاط  الثلث  تتجاوز  )رمبا(  الثروة  من  حصة  على  وحدهم 

عّدة.
هذا ما تظهره القراءة التحليلية لتقرير »credit suisse« حول »الثروة 
الشائع،  االعتقاد  تعزز  القراءة  هذه   .2015 عام  العامل« يف  يف 
الذي ساد منذ أيام بعثة »ايرفد« إىل لبنان يف مطلع الستينيات 
من القرن املاضي، اليت قّسمت اللبنانيني إىل 9% بؤساء و%41 
فقراء و32% متوسطني و14% ميسورين و4% أغنياء. ما اختلف 
وعددهم  غنًى  يزدادون  لبنان  يف  األغنياء  أن  األيام  تلك  منذ 
 credit« تقديرات  مقارنة  تؤكده  ما  وهو  بعد سنة،  يتقلص سنة 
أن  يتبني  إذ  السابقة،  األعوام  تقديرات  مع   2015 لعام   »suisse
الثروة اإلمجالية  لبنان )أي قسمة  الثروة لكل راشد يف  متوسط 
آالف  عشرة  بنحو  ارتفع  الراشدين(  األشخاص  عدد  على  املقّدرة 
دوالر بني عامي 2000 و2015 )من 20.4 ألف دوالر إىل 30.6 ألف 
دوالر(. لكن يف املقابل، بقي ثلثا اجملتمع يقعان يف طبقة أصحاب 
الثروة اليت تقل عن 10 آالف دوالر، وتظهر األرقام أن هذه الطبقة 
هي الوحيدة اليت تكرب باّطراد، فيما تتقلص الطبقات كلما ارتفعت 

حكم الـ500 عائلة: 0.05% يستحوذون على ثلث ثروة السكان
ناصر األمني
الدعوات يف سياق البحث عن سبل 
نفسها،  من  الرأمسالية  »إنقاذ« 
سيما  وال  الدراسات،  بّينت  بعدما 
»الرأمسال  بيكييت  توماس  كتاب 
يف القرن احلادي والعشرين«، أن 
القرن  مستوى  إىل  تعود  البشرية 

التاسع عشر يف عدم املساواة.
هذا  الثروة  ترّكز  يعكس  حمليًا، 
يف  ايرفد  فبعثة  اخلطري،  املنحى 
حذرت  املاضي  القرن  ستينيات 
توّزع  يف  التفاوتات  خماطر  من 
االجتماعية،  الطبقات  بني  الدخل 
األقل  الـ%50  حصة  كانت  عندما 
الدخل  من   %18 عن  تقل  دخاًل 
األكثر   %4 حصة  بينما  الوطين، 
الدخل  من   %32 تبلغ  كانت  دخاًل 
الوطين. إال أن هذا التحذير، الذي 
أعقبته حرب أهلية امتدت على 15 
سنة، وذهب ضحيتها مئات اآلالف 
ر  ومهجَّ ومفقود  وجريح  قتيل  بني 
ومهاجر، مل مينع السلطة بعد اتفاق 
الطائف يف اإلمعان برتكيز الثروة. 
املركزي  اإلحصاء  إدارة  فبحسب 
يف عام 1997، كانت حصة الـ%14 
األعلى دخاًل تتجاوز 42% من الدخل 

الذين ميلكون بني املئة ألف واملليون تراجعت من 3% إىل %2.7. 
من  تراجعت  ألف  واملئة  آالف  العشرة  بني  ميلكون  الذين  ونسبة 
32.4% إىل 30.2%. وارتفعت نسبة اللبنانيني الذين ال تتخطى 
بقي  كذلك   .%66 إىل   %64.3 من  دوالر  آالف  عشرة  ثرواتهم 
مالكو الثروات اليت تزيد على املليون دوالر على حاهلا )%0.3(، 
ميلك 6 أشخاص منهم فوق املليار دوالر )4 من آل احلريري و2 من 
آل ميقاتي حبسب جملة »forbes«(، وستة غريهم بني 500 مليون 

دوالر واملليار.
تصّنف »credit suisse« لبنان على أنه بلد ذو دخل متوسط أعلى، 
إال أن مقياس »Gini« )تصنيف درجات التفاوت يف توزيع الثروات 
من 0% إىل 100%( مينح لبنان نسبة 84.8% يف عام 2015، أي 
األعلى  الدرجة  وتكاد تالمس  جدًا  مرتفعة  التفاوت فيه  إن درجة 
أسوأ(.  التفاوت  درجة  كانت   %100 من  املقياس  اقرتب  )كلما 
مصر  من  أعلى  هي  املقياس  هذا  على  لبنان  درجة  أن  املفارقة 
)80.3%(، على سبيل املثال، حيث حتوي طبقة »مالكي أقل من 
10 آالف دوالر من الثروة« 91.7% من اجملتمع، وكذلك أعلى من 

اهلند، حيث حتوي تلك الطبقة 95.4% من اجملتمع.
ترّكز الثروة يف يد القّلة يقابله الشح املتزايد للثروة عند أكثرية 
اجملتمع. إذ باملقارنة مع اليابان مثاًل، تضم طبقة أصحاب الثروات 
طبقة  تضم  ال  فيما  اجملتمع،  من   %2 دوالر  املليون  تفوق  اليت 
علمًا  اجملتمع،  من   %9 إاّل  دوالر  آالف  عشرة  من  أقل  أصحاب 
أن هذا  باالعتبار  األخذ  أنها تكرب. وجيدر  أن املؤشرات تدل على 
املؤشر ال يعكس الوقائع متامًا، إذ ال يظهر لنا التفاوت يف داخل 
اجملموعات، فالفرق كبري بني أن متلك ثروة مئة ألف دوالر أو أن 
متلك ما يساوي العشرة آالف دوالر، أو أن متلك ثروة تساوي 10 
آالف دوالر وأن ال متلك شيئًا، خاصًة إذا كنت تعيش يف ثاني 

أغلى مدينة عربية.

الثروة.  على  االستحواذ  سّلم  على 
 Global Wealth« تقريري  حبسب 
و2013   2012 لعامي   »Databook
 ،»Credit Suisse« عن  الصادرين 
يظهر كيف يرتاجع عدد من هم يف 
أعلى السّلم، وكيف تزداد حصتهم 
من الثروة. إذ اخنفض عدد مالكي 

الثروات ما بني مليون دوالر ومخسة ماليني دوالر من 7647 إىل 
7291 شخصًا راشدًا، كذلك اخنفض مالكو الثروات ما بني 5 إىل 
10 ماليني دوالر من 873 إىل 840، ومالكو ما بني 10 و50 مليون 
دوالر من 653 و633، ومالكو ما بني 50 و100 مليون دوالر من 
75 إىل 73، كذلك اخنفض عدد مالكي ما بني 100 مليون دوالر 
و500 مليون دوالر من 56 إىل 55، فيما حافظ مالكو الثروات ما 
بني 500 مليون دوالر واملليار دوالر اليت تفوق املليار دوالر على 
عددهم )12 شخصًا راشدًا 6 منهم ميتلك كل واحد منهم ثروة بأكثر 

من مليار دوالر(.
لبنان،  يف  الشخصية«  »الثروات  عن  موثوقة  إحصاءات  توجد  ال 
كذلك تندر الدراسات اليت تتناول الثراء واألثرياء. إال أن التقديرات 
املتاحة تشري كّلها إىل ازدياد شديد يف ترّكز الثروة بأيدي قّلة 
قليلة من اأُلَسر املعروفة. ازدياد خماطر ترّكز الثروة بأيدي قلة 
قليلة من »األوليغارشية«، ليس حديثًا حمليًا، بل هو حديث يدور 
اليت  والدرك  الرأمسالية  أزمة  تناول  معرض  يف  مكان،  كل  يف 
وصلت إليه. هناك دعوات متزايدة لفرض الضرائب املرتفعة على 
هذه  تأتي  الدولة.  عرب  توزيعها  وإعادة  ترّكزها  من  للحّد  الثروة 

12 شخصًا يملك 
كل منهم ثروة 

تفوق 500 مليون 
دوالر

اليوم بات يوجد يف لبنان 12 شخصًا فقط يستحوذون  الوطين. 
وحدهم على أكثر من 15% من الثروة.

يقّدر تقرير »credit suisse« حول »الثروة يف العامل« جمموع ثروة 
سّكان لبنان عام 2015 بنحو 91 مليار دوالر، أي تقريبًا ضعف ما 
كانت عليه يف مطلع القرن احلالي. ويقدر عدد األشخاص الراشدين 
يف لبنان بنحو 3 ماليني و24 ألف راشد. يبني التقرير أن 8 آالف 
و900 راشد من هؤالء ميتلك كل منهم ثروة تفوق قيمتها مليون 
»املليونريية« يشكلون 0.3%، ويستحوذون على  إن  دوالر، أي 

48% من جمموع الثروة.
اللبنانيني  من   %66.7 إن  نفسه،  التقرير  تقديرات  حبسب 
الراشدين ليس لديهم ثروة، إذ ميتلك كل منهم أقل من 10 آالف 
دوالر، يف حني أن 30.2% ميتلك كل منهم ما بني 10 آالف و100 
ألف دوالر، أي إن 96.9% من اللبنانيني الراشدين ليس لديهم 
اليت جيمعونها  املدخرات  من  قّلة  عدا  ما  احلقيقي،  باملعنى  ثروة 
لتغطية تقاعدهم، يف ظل عدم وجود ما يسميه اللبنانيني »ضمان 
أرباع القوى العاملة، أو جيمعونها ملواجهة  الشيخوخة« لنحو ثالثة 
خماطر املرض والبطالة، إذ إن نصف اللبنانيني ال تشملهم أنظمة 

الضمان الصحي، وال يوجد أي نظام للحماية من البطالة.
يبقى حنو 3.1% من اللبنانيني الراشدين، هؤالء ميتلك كل منهم 
ثروة تفوق 100 ألف دوالر، علمًا أن 2.8% ميتلك كل منهم ثروة 
ألف ومليون دوالر، ليستحوذ 0.3% على ثروة  تراوح بني 100 
تزيد على مليون دوالر لكل منهم، ويسيطرون على أقل بقليل من 

نصف الثروة يف لبنان.
يشري التقرير إىل ارتفاٍع يف متوسطي الثروة املالية وغري املالية 
لكل بالغ لبناني بني عامي 2014 و2015. ارتفعت الثروة املالية من 
21.9 ألف دوالر إىل 22.4 ألف دوالر. وارتفعت الثروة غري املالية 
من 19.4 ألف دوالر إىل 20.4 ألف دوالر. إال أن نسبة الراشدين 

تقدَّر ثروة سّكان لبنان بنحو 91 مليار دوالر، أي ضعف ما كانت عليه يف مطلع القرن )تصميم: سنان عيسى( | للصورة املكربة انقر هنا تقدَّر ثروة 
سّكان لبنان بنحو 91 مليار دوالر، أي ضعف ما كانت عليه يف مطلع القرن )تصميم: سنان عيسى( | للصورة املكربة انقر هنا

بافل كونستاتني
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يف 25 كانون الثاني 2016، تقّدم جتمع شركات 
وزارة  اىل  بشكوى  االنرتنت  خدمة  مقدمي 
غري  »االنرتنت  تنامي  فيها  يفضح  االتصاالت، 
الشرعي وكابالت األلياف الضوئية غري الشرعية 
لنقل املعلومات«. الشكوى موقعة من 11 شركة 
أتش  تي  إيباتيك،  وهي:  التجّمع،  يف  أعضاء 
غلوبل فيجن، ماسكو غروب، AHN، MTM، نيو 
 ،HSPL ماتريكس،  نت،  ويف  تكنولوجي،  نت 

.ISP my ،جيغابيت
يف  الرئيس  املستند  الشكوى  هذه  مّثلت  وقد 
فتح هذا امللف، اال أنها، برغم مضي حنو 7 أشهر 
على تقدميها، ال تزال ضائعة يف مسارات التمييع 
املسؤوليات.  وتقاذف  »الضبضبة«  وحماوالت 
الشكوى  هذه  تضمنته  ما  أهمية  من  إنطالقا 
نشرها  »االخبار«  تعيد  وتفاصيل،  معطيات  من 
»االخطبوط«  أذرع  عن  البحث  سياق  يف  حرفيًا 
الالفت  االتصاالت.  قطاع  ريوع  على  املسيطر 
يف هذه الشكوى أنها مفّصلة. توحي بأن كاتبها 
التفاصيل،  وبأدق  بالسوق  واسعة  دراية  على 
وآليات  التمديدات  شبكة  إىل  األشخاص  من 
األحياء  على  والسيطرة  األعمال  وحجم  العمل 
األمر  هذا  أثري  اهلواتف...  وأرقام  والزواريب 
يف إحدى جلسات جلنة االتصاالت النيابية. بعض 
النواب وّجه األصابع حنو املدير العام لالستثمار 
العام  املدير  اإلدارة  جملس  ورئيس  والصيانة 
هليئة أوجريو، عبد املنعم يوسف، أنه يقف وراء 
هذه الشكوى. نفى حرب ويوسف ذلك، ما أثار 
تساؤالت وشكوكًا إضافية؛ أليست املصيبة أكرب 
إذا كان يوسف وحرب غافلني عن الشبكة؟ كيف 
تنشأ شبكة ضخمة كهذه من دون علم »أوجريو« 
األلياف  كابالت  متّدد  أمل  االتصاالت؟  ووزارة 
النهار؟  وضح  العامة يف  األمالك  على  الضوئية 
تكشف هذه الشكوى عن وجود منافسة قوّية بني 
مقدمي خدمات االنرتنت، سواء كانوا املرخصني أو 
غري املرخصني. وتشري إىل أن الشركات املرّخصة 
اخلدمات  لتقديم  الشرعي  غري  االنرتنت  تستعمل 
املرخصة  غري  الشركات  وأن  للزبائن،  املدفوعة 
تستعمل االنرتنت غري الشرعي أيضًا. وال بد من 
اإلشارة إىل أن تكرار ورود »غوغل كاش« كأداة 
تستخدمها الشركات لتوزيع املنافع على موزعي 
سيما  وال  الريبة،  يثري  أمر  احملليني،  االنرتنت 
»غوغل كاش« خيفف من كلفة  أن  أن املعروف 
االنرتنت على شركات مقدمي اخلدمات، لكنه ال 
أن  أيضًا،  الالفتة  األمور  ومن  املستهلك.  يفيد 
املوقوفني يف قضية االنرتنت غري الشرعي هم 
ال  هذا  الشكوى.  هذه  مقدمي  أحد  بينهم  ثالثة 
قصور  عن  يكشف  لكنه  توّرطه،  يؤكد  أو  يلغي 
أوجريو  وهيئة  االتصاالت  ووزارة  القضاء 
بقطاع  التالعب  هلذا  حّد  وضع  عن  والسياسيني 
االتصاالت وتركه منفعة ملن يريد أن يغرف من 
املال العام. االنرتنت ال يزال خدمة عامة تقّدمها 
الدولة لكنها مرتوكة للفوضى وللسرقة. الواضح 
شبكة  هناك  الرمسية،  الشبكة  جانب  إىل  أنه 
وبعضها  الدولة،  بعضها يستعمل خطوط  رديفة 
اجملاورة،  الدول  من  مسروقة  خطوطا  يستعمل 
وحزبية  قوى سياسية  من  لكنهم حمميون مجيعًا 
وأمنيني وعصابات، إذ إن التحقيقات بعد 7 أشهر 
مل ُتفض إىل تفكيك هذه الشبكة وال القبض على 

أعضائها ومحاتها. إنه أخطبوط االنرتنت.

سرقة 30% من السوق »على عينك يا تاجر«
جاء يف شكوى جتّمع شركات مقدمي خدمة اإلنرتنت 

إىل وزارة االتصاالت املعطيات اآلتية:
قطاع ضخم جدًا يف لبنان يعرف »باإلنرتنت غري 
 %30 من  أكثر  على  يسيطر  وهو  الشرعي«، 
املناطق  مجيع  يف  وينتشر  اإلنرتنت،  سوق  من 
اللبنانية »على عينك يا تاجر«، فال األجهزة األمنية 
تردع املخالفني، وال وزارة االتصاالت قادرة على 
ضبطهم من دون حترك القضاء. عدد من شركات 
اإلنرتنت غري الشرعي يتحكم يف قطاع اإلنرتنت 
يف لبنان، وهذه الشركات ال تنحصر يف أشخاص 
يريدون احلصول على أرباح بطريقة غري قانونية، 
بل ميتّد األخطبوط إىل اإلدارات الرمسية املعنية 

متواطئًا  اجلميع  ليصبح  األمنية،  اجلهات  وبعض 
يف سلب املال العام ويف جعل لبنان هدفًا سهاًل 
للتنصت من الدول اجملاورة. كل هذه املعطيات 
جتعل سوق اإلنرتنت غري الشرعي يف لبنان حمّط 
عمل  آلية  عن  تساؤالت  وتطرح  ومتابعة،  أنظار 
كنفها  يف  يدخل  اليت  واحملميات  القطاع  هذا 
وعصيًا  األمنية  اجلهات  أعني  عن  بعيدًا  لتجعله 

على التنظيم أو املالحقة.
موجودة يف مجيع  بشركات صغرية  الرواية  تبدأ 
املناطق اللبنانية، غالبًا ما يكون أصحابها حمميني 
من القوى السياسية املسيطرة على املنطقة، وغالبًا 
ما تكون حتت أعني القوى األمنية وال تتعرض ألي 
عمل جتعل يف  بآليات  الرواية  وتكتمل  مساءلة، 
الدولية لإلنرتنت  اإلمكان احلصول على السعات 
بطرق غري شرعية سهلة وبسيطة، مقارنة بالطرق 
الشرعية. تنتهي الرواية بقطاع ضخم جدًا يسلب 
من الدولة ماليني الدوالرات شهريًا، ويلجأ إىل 
اجملاورة  للدول  َأَتاَحت  لو  حتى  الوسائل،  شتى 
واخلارجة  الواردة  املعلومات  كل  على  التنصت 
الدولية  إذ من املعروف أن السعات  لبنان،  من 
بعد  خاصة  لبنان،  يف  بوفرة  موجودة  لإلنرتنت 
البحري الذي يصل لبنان باخلارج  الكابل  توسعة 

واحلصول على السعات.
السعات  على  حيصل  الشرعي  غري  القطاع  إن 
الدولية من خارج لبنان بأسعار أقل من مصادرها 

الشرعية وبوسائل سهلة جدًا.
وينقسم القطاع غري الشرعي إىل جزءين: األول 
على  حتصل  اليت  املرخصة  غري  الشركات  هو 
من  وتعمل  قانونية  غري  بطريقة  دولية  سعات 
دون اإلفصاح عن أرباحها وال تدفع أي مرتتبات 
للدولة. أما الثاني، فهو شركات مرخصة، تعمل 
غري  األساليب  استخدام  عرب  زبائنها  زيادة  على 

االنرتنت غري الشرعي: أذرع »األخطبوط« يف كل مكان

يحصل القطاع غري الشرعي على السعات الدولية من خارج 
لبنان بأسعار أقل من مصادرها الشرعية وبوسائل سهلة جدًا 

)وائل الالدقي(

محمد وهبة
هو  تركيا  من  الدولية  السعات  على  احلصول 
األبعد  ُتعّد  فهي  قربص،  أما  األسهل،  الطريقة 
جغرافيًا، إال أن اإلمكانات التقنية املتطّورة تسمح 
بالتقاط السعات. هذه الشركات حتتاج إىل أماكن 
مرتفعة لتسهيل عملية التقاط السعات وتوزيعها. 
إن السوق غري الشرعية يف اإلنرتنت تؤثر سلبًا 
اإلنرتنت  من سوق  الزبائن. حنو %30  عدد  يف 
يف لبنان يعمل بطريقة غري شرعية. وهذا ما يؤثر 
الشركات  لكون  اإلنرتنت،  سلبًا يف مسعة خدمة 
غري الشرعية تقدم خدمة رديئة، كذلك ختلق هذه 
الشركات منافسة غري مشروعة وغري متكافئة. إن 
كلفة السعات الدولية متثل حنو 40% من مصارف 
الشرعية  غري  الشركات  فيما  اخلاصة،  الشركات 
حتصل على هذه السعات بأسعار زهيدة، وتقدم 

اخلدمات بأسعار تنافسية.

سيطرة كاملة ساحاًل وجباًل
تورد شكوى جتّمع شركات مقدمي خدمة اإلنرتنت 
عن  التقنية  واملعطيات  الوقائع  من  املزيد 
اإلنرتنت غري الشرعي وكابالت األلياف الضوئية 

غري الشرعية لنقل املعلومات:
ب الشركات صحونًا هوائية عالية اإلرسال على  تركِّ
هة إىل نقاط خمتلفة يف  برج عاٍل يف تركيا، موجَّ
األراضي اللبنانية، وبالتحديد مناطق جبل صنني، 
مربني،  الضنية  وجرد  تنورين  جرد  الزعرور، 
عرب  اإلنرتنت  الرتددي  النطاق  عرض  وُيستقبل 
ب يف النقاط املذكورة  صحون القطة هوائية ُتركَّ
لرتكيب  عالية  بأبراج  جتهيز  مت  حيث  أعاله، 
الصحون الالقطة العالية اإلرسال، وغرفة لرتكيب 

معدات خاصة ومولد كهربائي.

اإلرسال الهوائي
بعد استقبال النطاق الرتددي اإلنرتنت يف النقاط 
َبت معدات إضافية إلرسال اإلنرتنت  املذكورة، ُركِّ
إىل نقطة وسطية قادرة على وصل النقاط املختلفة 
املذكورة أعاله مبراكز الشركات يف مناطق عدة 
من لبنان، ومبا أن منطقة معاد اسرتاتيجية لوصل 
يف  وغرفة  برج  على  مساحة  استؤِجَرت  النقاط، 
َبت  منطقة معاد من السيد شربل شدياق، حيث ُركِّ
ه النطاق الرتددي  املعدات الالزمة يف املوقع وُوجِّ
لإلنرتنت باجتاه منطقة األشرفية، حيث استؤجَرت 
َبت معدات هوائية. ومبا  وُركِّ السطح  مساحة من 
لشركة  ومهمة  اسرتاتيجية  نقطة  كرم  برج  أن 
الوصول  تتمكن  ومنها  أي.أس.بي،  فريتشوال 
الطابق  استأجرت  فقد  عدة،  ونقاط  مناطق  إىل 
األول يف برج كرم من السيدة كرم، واستأجرت 
الطابق 21 من السيد شادي عجيل، مبوجب وكالة 
الطابق  ز  وُجهِّ  ،21 الطابق  مالكة  نون  عائلة  من 
عالية  هوائية  مبعدات  السطح  من  ومساحة   21
ز الطابق األول خبوادم حديثة النوع  اإلرسال، وُجهِّ
الستعماهلا كنقطة أساسية للبّث املباشر لإلنرتنت، 
أو الوصل املباشر إىل عدة مناطق مثل )بريوت، 
احلمرا، اجلنوب، بيت مري، البقاع والشمال(، ومت 

وصل عدة مناطق على النحو اآلتي:
ـــ مت وصل برج كرم مبركز الشركة يف الدورة عرب 

.)GHz 24 2Air Fiber(
ـــ مت وصل الدورة ببيت مري عرب )امليكروويف 

.)GHZ 6&7
ـــ مت وصل مركز الشركة بربج فتقا )Fatka( عرب 

.)GHz 6&7 امليكروويف(
ـــ مت وصل بيت مري بنقطة فردان )Verdun( عرب 

.)GHz 6 Wireless(
ــــ مت وصل Verdun بنقطة الغازية ـــ اجلنوب عرب 

.)GHz 7 امليكروويف(
ــــ مت وصل الغازية ـــ اجلنوب بنقطة جبل صايف 

عرب )امليكروويف GHz 7(، وُأزيل الحقًا.
 Air Fiber( برج كرم بربج رزق عرب  ـــ مت وصل 

.)GHz 24
عرب  ترشيش  بنقطة  مري  بيت  وصل  مت  ـــ 

.)GHz 7 امليكروويف(
ـــ مت وصل ترشيش بنقطة السلطان يعقوب عرب 

.)GHz 7 امليكروويف(
عرب  البقاع  تربل  بنقطة  ترشيش  وصل  مت  ـــ 

.)GHz 7 امليكروويف(
عرب  الشمال  ـــ  تربل  بنقطة  معاد  وصل  مت  ــــ 

.)GHz 7 امليكروويف(

ألياف ضوئية
 )E1( اإلنرتنت  تشرتي  »فريتشوال«  أن  ومبا 
بسعر منخفض، 60 دوالرًا، ومبا أنها حصلت على 
السيطرة  بإمكانها  بأن  فشعرت  كاش«  »غوغل 

الكاملة على السوق اللبناني بالطريقة اآلتية:
من  انطالقًا  ضوئية  ألياف  كابالت  متديد  مت  ـــ 
مركز الشركة يف الدورة إىل الضاحية اجلنوبية، 
وذلك مبد الكابل حتت جسر املشاة القاطع فوق 
الطريق السريع ملنطقة الدورة إىل اجلهة املقابلة 
احمللي  اإلنرتنت  موزع  إىل  الكابل  وتسليم  منه، 
حبيقة  جورج  والدورة  البوشرية  سد  منطقة  يف 
)Xpertnet( مبساعدة موزع Cable dish يف املنطقة 
لتكملة متديد الكبل باملنطقة حتى الوصول به إىل 
حدود الدورة/النبعة، حيث تسلمه موزع اإلنرتنت 
احمللي إيلي مطر )Spidernet(. وَأكَمل متديد الكابل 
على املباني حتى وصل به إىل منطقة النبعة، حيث 
أنشأت فريتشوال وجّهزت معّقد لتوزيع اإلنرتنت 
 Citco,:يف حملة إيلي مطر، ومت ربط شركات مثل
وإعطائهم  أخرى  وشركات   Apertnet, Spidernet
كميات كبرية من »غوغل كاش« من دون دفع 
أي رسوم، وإذا لزم األمر إعطاء 3 أشهر جمانية 

ومن دون كلفة.
د النبعة استعملت فريتشوال نفوذها  ــــ بعد معقِّ
مع  اتفاقًا  وأبرمت  محود،  برج  بلدية  مع  وماهلا 
البلدية بتمديد الكابل على أعمدة الكهرباء، قاطعة 
املسافة حتى ختوم منطقة البدوي/األشرفية، حيث 
تسّلمه موزع اإلنرتنت احمللي وCable Dish برنار 
كسابلي، وأكمل متديد الكابل على املباني، حتى 
د  وصل به إىل منطقة اجلعيتاوي، حيث أنشئ معقِّ
ثاٍن لتوزيع اإلنرتنت يف حملة برنار كسابلي، ومت 
ربط شركات بإعطائهم 3 أشهر جمانية ومن دون 

بهدف  إضافية  كلفة 
االنقضاض وإطاحة أكرب 
عدد من الزبائن، فربط 
موّزع  كسابلي  برنار 
انرتنت حمليًا يف منطقة 
وفسوح،  اجلعيتاوي 

منطقة  يف  حمليًا  إنرتنت  موزع  يامسني  وبول 
البدوي.

ـــ بعد معّقد اجلعيتاوي استكمل متديد الكابل حتى 
الرميل، حيث تسلمه موزع  وصل به إىل منطقة 
وأكمل   ،)PCnet( كريدي  روي  احمللي  اإلنرتنت 
متديده على املباني حتى وصل به إىل برج كرم، 
ومت ربط شركة PCnet وشركات أخرى وإعطائهم 
أشهر   3 إعطاء  األمر  لزم  وإذا  كاش«،  »غوغل 

جمانية ومن دون كلفة إضافية.
ـــ بعد معّقد برج كرم، استكمل متديد الكابل حتى 
وصل إىل برج رزق، ومن ثم استكمل متديده إىل 
الضاحية اجلنوبية، حيث ُربط Pro Services وُأعطوا 
كمية كبرية من »غوغل كاش«، ومن ثم استكمل 
اخلياط  تلة  إىل  به  الوصول  حتى  الكابل  متديد 
مبساعدة موّزع اإلنرتنت احمللي وائل التين. وقد 
قام األخري باستئجار بناية اسرتاتيجية، وذلك بغية 
تركيب صحون إرسال ميكرووية عرب )ميكروويف 
بغية  اجلنوب  يف  الزرارية  منطقة  إىل   )GHz  7
خط  ملساندة  اإلنرتنت  من  كبرية  كمية  إرسال 
االنقضاض  بغية   Verdun to Ghaziye إرسال 

وإطاحة وأخذ أكرب عدد ممكن من الزبائن.
اخلياط،  وتلة  اجلنوبية  الضاحية  متديد  بعد  ـــ 
بعدة  الضوئية  األلياف  كابالت  متديد  استكمل 
إىل  جنوبًا،  صيدا  إىل  وصواًل  خمتلفة،  اجتاهات 
إىل  ساحاًل،  جونية  إىل  جباًل،  وعرمون  بشامون 
بيت مري جباًل، إىل طرابلس مشااًل، مرورًا مبنطقة 
هذه  على  الكاملة  السيطرة  بغية  وذلك  جبيل، 
 IP TV مشروع  وتشغيل  وجباًل  ساحاًل  املناطق 

.SAMA باالحتاد مع شركة

15 غيغا بايت/ثانية من تركيا وقربص
جتمع  بها  تقّدم  اليت  الشكوى  خالصة  يف  جاء 

شركات مقدمي خدمة االنرتنت«
مبا أن الشركات تستحصل على سعات كبرية من 
خارج وزارة االتصاالت بأسعار متدنية من تركيا 

االنرتنت غري 
الشرعي يجعل 

لبنان هدفًا سهاًل 
للتنصـّـت

الشرعية يف احلصول على 
السعات الدولية.

املرخصة  الشركات 
العاملة يف لبنان تستفيد 
من الفوضى القائمة، أما 
املرخصة،  غري  الشركات 

الشرعي:  غري  العمل  آلية  يف  بوجهني  فتتميز 
األول هو احلصول على السعات الدولية بطريقة 
غري شرعية، وذلك عرب شراء سعات من شركات 
خارجية واحلصول عليها عرب الصحن الالقط من خالل 
األقمار االصطناعية )وهذا اإلجراء مكلف نسبيًا(، 
أو من خالل شراء السعات من الشركات املرخصة 
من  نفسها  واليت تشكو هي  لبنان،  العاملة يف 
الشركات غري الشرعية. أما احملور الثاني للعمل 
على سعات  احلصول  على  فيقوم  الشرعي،  غري 
جدًا،  سهلة  الطريقة  وهذه  شرعية،  غري  دولية 
لبنان  يف  »مايكروويف«  الـــ  تصويب  جيري  إذ 
حنو املراكز الوطنية لإلنرتنت املوجودة يف الدول 
بلبنان، أي تركيا وقربص، حبيث جيري  احمليطة 
التقاط السعات، وهكذا حيصل املشرتك اللبناني 
مباشرة  موصواًل  يكون  الذي  اإلنرتنت  على 
اجملاورة،  الدول  يف   )NODE( اإلنرتنت  مبراكز 
ما  كل  على  التجسس  على  قادرة  الدول  وهذه 
ميّر )Trafic( من لبنان إىل مركزها. وهنا تصبح 
الشركة غري شرعية، لكونها غري مرخصة، وحتصل 
على سعات غري شرعية يف الوقت ذاته، ومتنح 
الدول احمليطة سهولة التجسس على لبنان. إن 

هناك شركات 
مرخصة وغري 

مرخصة تحصل على 
سعات دولية بطريقة 

غري شرعية
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و/أو قربص عرب حلقات وصل غري شرعية، الذي 
وغري  املشروع  غري  التسويق  من  الكثري  سبب 
يسيطر  الشرعي  غري  االنرتنت  أن  ومبا  العادل. 
على أكثر من 30% من سوق االنرتنت وينتشر يف 
مجيع املناطق اللبنانية على عينك يا تاجر من دون 
أي حماسبة أو ردع املخالفني. ومبا أن الشركات 
بطرق  لالنرتنت  الدولية  السعات  على  تستحصل 
غري شرعية سهلة وبسيطة مقارنة بالطرق الشرعية 
الدوالرات شهريًا.  الدولة ماليني  ما يسلب من 
الوسائل،  شتى  إىل  تلجأ  الشركات  أن  ومبا 
على  التنصت  اجملاورة  للدول  أتاحت  لو  حتى 
إذ  لبنان،  من  واخلارجة  الواردة  املعلومات  كل 
من املعروف أن السعات الدولية موجودة بوفرة 
حاليًا من وزارة االتصاالت. ومبا أن االنرتنت غري 
الشرعي يؤّثر سلبًا يف عدد الزبائن، وأن %30 
غري  بطريقة  يعمل  لبنان  االنرتنت يف  من سوق 
شرعية وهذا يؤثر سلبًا يف مسعة خدمة االنرتنت 
لكون الشركات غري الشرعية تقدم خدمة رديئة، 
مشروعة  غري  منافسة  الشركات  هذه  ختلق  كما 
الدولية  السعات  كلفة  أن  ومبا  متكافئة.  وغري 
متثل حنو 40% من مصاريف الشركات الشرعية 
اخلاصة، فيما الشركات غري الشرعية حتصل على 
اخلدمات  وتقدم  زهيدة  بأسعار  السعات  هذه 
اجلديدة  الشركات  أن  ومبا  تنافسية.  بأسعار 
املرّخصة حديثًا قد حصلت على السعات الالزمة 
من وزارة االتصاالت بأسعار قانونية لتقديم خدمة 
العاملية  املعايري  وفق  املثلى  بالطريقة  االنرتنت 
للتشغيل وجلعلها قادرة على التنافس يف قطاع 
املرير  الواقع  هذا  أن  ومبا  االتصاالت.  خدمات 
صورة  ويشّوه  وبزبائننا  بشركاتنا  الضرر  يلحق 

اخلدمة أمام املستثمرين احلاليني واحملليني.
إىل  الوقوف  االتصاالت  وزير  من  نطلب  لذلك، 
جانبنا ألننا بصدد االفالس بعدما انشأنا شركاتنا 
املرّخصة، اليت وصلت قيمة أصوهلا الثابتة إىل 
حنو 400 ألف دوالر وأكثر، وندفع الضريبة للدولة، 
ونشرتي السعات الدولية من وزارة االتصاالت/
أوجريو، وأن غرينا قد حصل على ترخيص ويعمل 
باالنرتنت غري الشرعي، وكما تعلم معاليكم بأن 
هذه اآلفة قد تهدد حنو 40 شركة مرخصة حديثًا 
االنرتنت  أن  حضرتكم  ونلفت  العمل،  هذا  من 
للتنصت  سهاًل  هدفًا  لبنان  جيعل  الشرعي  غري 
األمنية  للرقابة  خاضع  وغري  اجملاورة  الدول  من 
ومنافسة غري عادلة وفوضى. راجني من معاليكم 
كما  الشرعي،  غري  العمل  هذا  إنهاء  على  العمل 
الدولية  السعات  أن  إىل  أيضًا،  حضرتكم  نلفت 
تبلغ 15 جيغا  املستقدمة من تركيا و/أو قربص 
يت من لبنان فسيضخ  بيت/ثانية، وأنه لو اشرترُ
حنو 3.166.800.000 لرية لبنانية شهريًا ما عدا 

الضرائب واليد العاملة.

الشركات املعنية
خدمة  مقدمي  شركات  جتمع  شكوى  يف  وردت 
شركة   12 امساء  االتصاالت  وزير  اىل  االنرتنت 

وشخصًا معنيني باالنرتنت غري الشرعي، هم:
ـــ فريتشوال أي. أس. بي. 2400 ميغابيت/  1
وباتريك  يان  تكه  هاكوب  ـــ  الدورة  ثانية، 

ابراهاميان.
ميغابيت/ثانية،   4000 حويس  وليد  نديم  ـــ   2

السبتية ــــ وليد حويس.
3 ـــ رينو مساحة 1500 يغابيت/ثانية، النبعة.

4 ـــ خالد السمني وعبوده عدرا 1900 ميغابيت/
ثانية، طرابلس.

5 ـــ Liban Com ـــ طوني ملحم 1000 ميغابيت/
ثانية.

6 ـــ Eagel Net ــــ 1000 ميغابيت/ثانية، احلمرا، 
حسن مرتضى وعلي التنوخي.

ميغابيت/ثانية هيثم علوش  ــــ 700   Citco ـــ   7
وطوني حداد.

ـــ  ميغابيت/ثانية   400 ـــ  خوري  مازن  ـــ   8
الشمال.

ـــ  ميغابيت/ثانية   350 ـــ  عبود  نديم  ـــ   9
القبيات.

ـــ  ميغابيت/ثانية   800 ـــ  حواش  أمحد  ـــ   10
طرابلس.

املينا  ـــ  ميغابيت/ثانية   250 غرابلي  ـــ   11
طرابلس.

12 ـــ حسن عجم 360 ميغابيت/ثانية ـــ طرابلس.

* مالحظة: جرى حذف ارقام اهلواتف الواردة يف 
الشكوى

حتى اآلن، مل يتدّخل احد لعرقلة سري »الفضيحة« 
اجلديدة يف ملف تلزيم عقد املعاينة امليكانيكية 
على  دوالر  مليون   440 من  بأكثر   SGS لشركة 
10 سنوات. الوقائع تشي بوجود متورطني كثر، 
واخلرباء،  التلزيم  جلنيت  اىل  الوزراء  جملس  من 
مرورًا بوزارة الداخلية وهيئة إدارة السري وادارة 
الدولة  اضافة اىل جملس شورى  املناقصات... 
الذي رّد طلبات وقف التنفيذ، اليت تقّدمت بها 
من  بات  االمر  ان  بذريعة  املتضررة،  الشركات 
اختصاص القضاء االداري بعد توقيع وزير الداخلية 
الشركات  بعض  التلزيم.  على  املشنوق  نهاد 
يف  ليس  القضائية،  املعركة  استكمال  ينوي 
لبنان فحسب، بل يف اوروبا ايضا حبسب مصادر 
احدى الشركات. املصادر رأت ان الرهان يبقى 
على  املوافقة  احملاسبة  ديوان  رفض  على  حاليا 
تلزيم العقد لـ SGS بعدما انكشف فارق االسعار 
الكبري بينها وبني الشركات اليت استبعدت قبل 
املالية السباب مشكوك بصحتها.  العروض  فتح 
شركة »فال« )امللتزمة احلالية( تقول إن سعرها 
تؤّكد  فيما  الفائزة،  الشركة  سعر  نصف  يوازي 
من  حتى  اقل  اسعارها  ان  »جودة«  شركة 
سيتحمله  االسعار  يف  اهلائل  الفارق  هذا  ذلك! 
فرض عليهم زيادة بنسبة  املستهلكون، الذين سترُ
50% على تعرفة معاينة سياراتهم، وكذلك على 
الشاحنات والدراجات النارية وغريها من االليات 
اخلاضعة للمعاينة امليكانيكية االلزامية. ال تنحصر 
»الفضيحة« هنا، فاملسار الذي سلكته املناقصة 

منذ اطالقها يرسم شبهات ال حتصى وال تعّد.
أثارت مناقصة املعاينة امليكانيكية شكوكًا كثرية 
لشركة  الفوز  قّدمتا  واخلرباء  التلزيم  جلنيت  بأن 
الشكوك  مصادر  ذهب.  من  طبق  على   SGS
عديدة، أبرزها استبعاد ثالث شركات عن مرحلة 
فّض عروض األسعار بذريعة عدم تأهل عروضها 

الفّنية.

كشفتا  املستبعدة  الشركات  من  اثنتني  أن  إال 
سعر  من  أقل  أسعارًا  تقدميهما  عن  لـ«األخبار« 
الشركة الفائزة، مبا يتجاوز النصف، وقدّمتا طعونًا 
يف إجراءات التلزيم وجلأتا اىل قضاء العجلة يف 
جملس شورى الدولة لوقف التنفيذ. وتؤّكد شركة 
»فال« إن السعر الذي قّدمته يوازي نصف سعر 
شركة SGS، أي أقّل بنحو 220 مليون دوالر، فيما 
كشفت شركة »جودة« أن سعرها ادنى من ذلك، 

وهو سيمّثل مفاجأة عندما ستكشفه.
يف 28 متوز املاضي، أقفلت جلنة تلزيم مناقصة 
امليكانيكية  املعاينة  حمطات  وتشغيل  »حتديث 
جديدة«  حمطات  وتشغيل  وجتهيز  وبناء  القائمة 
حمضر جلستها األخرية، معلنًة فوز حتالف شركات 
 Auto securite ــ   Securitest ــ   Autospect ــ   SGS
france مببلغ 44.012 مليون دوالر سنويًا ملّدة 10 
سنوت، اي اكثر من 440 مليون دوالر. وجاءت 
ثالث  الفّنية  اخلرباء  جلنة  استبعاد  بعد  النتيجة 
شركات هي »دنش ــ OPUS«، »فال ــ ديكرا ــ 
سوبال ــ ERI« و«جودة ــ APPLUS« يف املرحلة 
الشركات  أن  الذريعة  األسعار.  فتح  قبل  الفّنية 
الثالث قّدمت »عروضًا جزئية« تستوجب االستبعاد 
باالستناد إىل املادة 23 من دفرت الشروط اليت 
تتيح استبعاد العروض اليت تسّجل عليها مالحظات 
اللجنة  تتحّدى  الشركات  ان مصادر  اال  جوهرية. 
كشف مالحظاتها »اجلوهرية« مقارنة مبلف الشركة 
الفائزة، وتؤّكد أنها مالحظات شكلية كان ميكن 
ما  حبسب  ببساطة،  عنها  باالستفسار  معاجلتها 
تنص عليه مواد اخرى يف دفرت الشروط. وتتهم 
املصادر اللجنة بأنها كانت تسعى منذ البداية اىل 
استبعاد الشركات اليت تتوقع ان تعرض اسعارا 
اقل من الشركة املطلوب فوزها. وتطرح مصادر 
احدى الشركات املستبعدة عالمة استفهام كبرية 
 »VIVAuto« تستبعد  مل  اليت  اللجنة  نّيات  حول 
عدم  على  بوضوح  الشروط ينص  ان دفرت  رغم 
عقد  يف  »استشاريا«  بصفتها  مشاركتها  جواز 

املعاينة امليكانيكية السابق.
وتسّجل الشركات املستبعدة مفارقتني اساسيتني 
كربى؛  فضيحة  إىل  املناقصة  لتحويل  كافيتني 
 ،SGS فوز  إعالن  ففور  بالسعر.  تتعلق  األوىل 

فضيحة تلزيم »امليكانيك« زيادة رسوم املعاينة بنسبة %50
محمد وهبة

تبنّي للشركات املستبعدة أن أسعارها كانت أقل 
رئيس  يوضح  الفائزة.  الشركة  سعر  من  بكثري 
أن  سليمان  وليد  »فال«  شركة  إدارة  جملس 
سعر  نصف  يوازي  سعرًا  تضمن  املالي  عرضه 
SGS، رافضًا طريقة احتساب السعر كما وردت 
العشر  السنوات  طوال  ثابت  عدد  أساس  على 
املقبلة، بل إن الطريقة اليت يعتقد أنها صحيحة هي 
عدد املعاينات املتاحة ال عدد املعاينات املنفذة، 
وبالتالي جيب أن تكون كلفة املعاينة امليكانيكية 
للسيارة الواحدة هي العنصر األساسي لالحتساب 
 SGS لدى  امليكانيكية  املعاينة  إيرادات  يرفع  ما 
إىل أكثر من 60 مليون دوالر سنويًا. اما مصادر 
شركة »جودة«، فأّكدت لـ »األخبار« ان سعرها 
جاء أقل من نصف سعر شركة SGS طوال فرتة 

العقد على 10 سنوات.
وحبسب قراءة مصادر متابعة، ليس هناك ما يرّبر 
والرشى  الفساد  إال  االسعار  يف  الكبري  الفارق 

الفنية  الدولة هو اخلدمات  »فمن يقول إن خيار 
معقولة  خدمة  نريد  أدنى!  سعر  مقابل  املتدنية 
املعادلة  على  وافقنا  إذا  ألننا  منطقية  وبكلفة 
السعرية فقط من دون األخذ يف االعتبار الشّق 
خلدمات  خبسًا  مثنًا  ندفع  عندها  نكون  الفين، 
موضوع  أن  املشنوق  يعتقد  ولذلك  خبسة«. 
املعرتضة  الشركات  باخليارات.  »مرتبط  األسعار 

أبلغتين ذرائعها وأمامها القضاء لالعرتاض«.

فاحلديث  تدقيق.  اىل  حتتاج  الوزير  مقاربة  لكن 
»معاينة  »خدمة« بسيطة وسهلة تسمى  هنا عن 
ميكانيك سيارة«. وحبسب هذه املقاربة سيفرض 
لاليفاء  اضافية  كلفة  تسديد  املستهلك  على 
 SGS بسعر الشركة الفائزة. فبحسب عرض شركة

سرتتفع تعرفات املعاينة على النحو اآلتي:
ــــ رسوم املعاينة امليكانيكية للسيارة من 22 اىل 

33 دوالرًا )8 دوالرات للخزينة(.
ــــ رسوم املعاينة على املنافذ البحرية والربية من 
100 اىل 120 دوالرًا على كل سيارة )20 دوالرًا 

للخزينة(.
ــــ رسوم املعاينة على الشاحنات من 58 اىل 79 

دوالرًا )17.2 دوالرا للخزينة(.
من  النارية  الدراجات  على  املعاينة  رسوم  ــــ 
دوالرات   4.5( دوالرًا   13 اىل  دوالرات   7

للخزينة(.
 %25 بنحو  حددت  التأكيدية  املعاينة  رسوم  ــــ 
يذهب  ونصفها  األساسية  املعاينة  رسوم  من 

للخزينة.
الدولة  ما هو ثابت يف دفرت الشروط أن حّصة 
حمّددة مسبقًا على أساس 800 ألف معاينة )على 
أساس ما هو منفذ فعليًا خالل السنوات املاضية(، 
و30  للشاحنات،  معاينة  ألف   35 اساس  وعلى 
ألفًا للدراجات، و37 ألفًا للسيارات على املنافذ 
الربية والسياحية، تتبعها 1500 معاينة لكل من 
املعاينات  أما  النارية.  والدراجات  الشاحنات 
السياحية،  للسيارات  ألف   400 فتبلغ  التأكيدية 
و35 ألفًا للشاحنات و7 آالف للدراجات. وجمموع 
الرسوم  إيرادات  من  الدولة  عليه  ستحصل  ما 
دوالر  مليون   11 هو  املضافة  القيمة  وضريبة 

سنويًا فقط.
املفارقة الثانية اليت سّجلتها الشركات املعرتضة 
اخلرباء  جلنة  قبل  من  استبعادها  بطريقة  تتعلق 
التلزيم على هذه اخلطوة املخالفة  وموافقة جلنة 
أن  الشركات املستبعدة  الشروط. وتؤكد  لدفرت 
اهلدف من استعمال املادة 23 من دفرت الشروط 
اليت  املقارنة  من  خوفًا  األسعار  كشف  منع  هو 
ستظهر وجود فرق كبري يف االسعار يرّبر االتهامات 
املوّجهة بوجود تواطؤ وسوء النّية وتفصيل دفرت 

الشروط على قياس الشركة الفائزة.
شورى  جملس  أن  النّية،  سوء  وجود  يعّزز  وما 

لم تستبعد »VIVAuto« علما ان دفرت الشروط يمنع مشاركة االستشاري )مروان طحطح(

املدفوعة  السياسية 
املناقصة.  هذه  لقنص 
اخلطوط  كلفة  إن  إذ 
واملوظفني  واإلنشاءات 
وسواها معروفة وواضحة 
اليت  الشركات  لدى 

هي  الشركات  »وهذه  املناقصة  يف  شاركت 
بصدقيتها.  الطعن  ميكن  وال  عامليًا  األفضل 
السياسيني  لتمويل  تذهب  اإلضافية  املبالغ 

والرشى والفساد«.
املرتفع  سعرها   SGS مصادر  تربر  املقابل،  يف 
عناصر  عدة  على  تتوّزع  اإلمجالية  الكلفة  بأن 
لنحو  اجلديدة  اإلنشاءات  املوظفني،  عدد  هي: 
جتهيزات  املعدات،  جتهيزات  معاينة،  مركز   13
املعلوماتية، حتديث 4 مراكز منشأة سابقًا، املبلغ 
املدفوع للشريك األجنيب، الكلفة املالية، الرسوم 
والضرائب املفروضة من الدولة على املعاينات 
امليكانيكية. »كل هذه األكالف تتوّزع على خطوط 
املعاينة. بعض الشركات رأى أنه ميكن التوفري 
هذه  من  والتخفيف  وتوابعها  اخلطوط  بعض  يف 
األعباء على السنوات العشر املقبلة، لكننا نعتقد 
تقديم  يف  كارثة  إىل  سيؤدي  األمر  هذا  أن 
للمعاينات  خطًا   96 حددنا  لقد  الفنية.  اخلدمات 
و650 موظفًا، فيما هناك شركات حّددت 79 خّطًا 
و422 موظفًا. األكالف ستكون خمتلفة وهذا أمر 

طبيعي«.
هذه  تدحض  »جودة«  شركة  مصادر  أن  غري 
التربيرات، وتشدد على »أن كل ما ورد ال يرّبر 
وجود فارق يف االسعار يتجاوز 20 مليون دوالر 
يف السنة«، مشريًة إىل أن »األمر سينعكس على 

األسعار اليت يدفعها املستهلك«.
مقّربون عن وزير الداخلية نهاد املشنوق ينقلون 
عنه أن الفرق يف السعر يعزى إىل التقييم الفين 

رسوم املعاينة 
امليكانيكية 

سرتتفع من 22 
اىل 33 دوالرا

التتمة على الصفحة 32
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
  ّصياد حجال »يصطاد« أخبار عرسال

مببادرة شخصية منه، اتصل »العرسالي« كمال ك. بأحد الصحافيني 
العمل  عليه  عارضًا  لالرسال  اللبنانية  املؤسسة  يعملون يف  الذين 
البلدة بعدما منع  معهم يف نقل االحداث االمنية اليت قد تشهدها 
اجليش اللبناني الصحافيني من الدخول اىل عرسال يف الفرتة اليت 

تلت عملية خطف العسكريني.
مقابل  املذكورة  املؤسسة  »صحافيًا« لصاحل  عمل كمال  وبالفعل، 
اجر مادي لفرتة من الزمن، فأجرى مقابلة مع رئيس بلدية عرسال 
تزويده  ان مت  بعد  العاجلة«  »االخبار  ونقل  احلجريي،  علي  السابق 

بكامريا.
كان كمال »يصطاد« االخبار املهمة، وهو يف االساس صّياد حجال، 

وميلك مزرعة مواشي يف اجلرود.
كانت  املزرعة،  يف  »عمله«  و  الصيد،  يف  »هوايته«  خالل  ومن 
مجعه  حيث  داعش  يف  مسؤولني  مع  صحافية«  »لقاءات  عدة  له 
مع احدهم هواية صيد احلجال، فيما الثاني طلب منه تأمني كالب 

للصيد له.
مل ُيدرك كمال ان مهنة البحث عن املتاعب ستوصله اىل السجن 
واالغذية  احلاجيات  وتأمني  داعش  تنظيم  اىل  باالنتماء  اتهم  حيث 

واالدوية اليه يف جرود عرسال.
»عائلة  اىل  »انتمى«  كيف  كمال  روى  العسكرية،  احملكمة  وامام 
الزميل ادمون ساسني  اللبنانية لالرسال«، عندما التقى  املؤسسة 

يف عرسال طالبًا منه مساعدته يف الوصول اىل بلدية عرسال.
منع  ان  وبعد  فكمال،  املتاعب«،  عن  »البحث  رحلة  بدأت  هنا  من 
اجليش اللبناني الصحافيني من الدخول اىل عرسال اتصل به عارضًا 
عليه نقل اخبار البلدة واجراء مقابلة مع رئيس بلديتها آنذاك مقابل 
اجر مادي.وقد زّودته املؤسسة بكمريا لتأمني »التغطية«. وبالفعل 
ُاجريت املقابلة، وبدأ كمال يف نقل االخبار املهمة، وخصوصا تلك 
املتعلقة باهالي العسكريني الذي استضافهم يف منزله اربعة ايام 
لدى  املخطوفني  ابنائهم  للقاء  اجلرود  اىل  التوجه  حماولتهم  اثناء 

داعش، االمر الذي مل حيصل.
وكيلته  حبضور  احملكمة  امام  امس  استجوابه  اثناء  كمال  يقول 
احملامية فاديا شديد، ان سبب تردده اىل اجلرود ال يعود اىل عالقته 
باملسلحني امنا لكونه ميلك مزرعة هناك موضحًا بان لديه عاماًل فيها 
يدعى شحادة وكان يتصل به كلما اراد التوجه اىل مزرعة املواشي 

لسؤال العامل عن حاجته من االغراض لنقلها اليه يف طريقه.
ويوضح كمال ان شحادة املذكور اعلمه ان مثة ماللة للجيش معطلة 
يف جرود طلبيا، مؤكدًا بانه بعد يومني من«احداث عرسال« انتقل مع 
عائلته واقرباء له اىل مشاريع القاع. وحتدث عن سعيه لدى رئيس 
البلدية لتأمني 200 حصة غذائية لالرهابيني مقابل السماح الهالي 
العسكريني بلقاء ابنائهم يف اجلرود. وقال بانه رافق االهالي يومها 
اىل اجلرود امنا مل يسمح هلم بلقاء اوالدهم، كما انه بقي مع اخرين 

بعيدا عن املكان الذي وصل اليه االهالي.
اصطاد  »انا  كمال:  قال  داعش  من  االرهابيني  باحد  عالقته  وعن 
االحجال، وكنت التقي به يف اجلرود كونه كان يصطاد ايضا«.اما 
عن ابو خليل بالشيشاني فوضع عالقته به يف اطار العمل، فاالخري 

طلب منه تأمني كالب للصيد كون كمال ميلك ايضًا حماًل للطيور.
ونفى كمال نقل اي مواد او اغذية والبسة وادوية لالرهابيني يف 
اجلرود امنا كان ينقلها للعامل لديه يف املزرعة. واضاف بان سؤاله 
للعامل لديه عن مشاكل وقعت يف اجلرود بني النصرة »والدواعش« 
جاء لكونه اراد)اي كمال( التوجه اىل املزرعة واراد منه االستفسار 
عن الوضع، وقال: »ارسل اليه رسالة فقال لي راح فطايس من 

هون ومن داعش«.
وهل طلبت منك الـ »ال بي سي« تصوير حواجز اجليش يف املنطقة، 
افاد كمال بانه فعل ذلك لدى عملية تبادل االسرى، نافيا ان يكون 

احد قد كلفه باي مهمة امنية .
وانتهى كمال اىل القول: »ارسلت للمؤسسة اخبارا كثرية حول كل 

ما كان حيصل يف عرسال«.

»داعشي« يهوى السهر يف املعاملتني
  يف شهرين فقط، أنفق السوري علي غرلي حوالي 20 الف دوالر 
على ملّذاته يف ملهى ليلي يف املعاملتني الذي كان يرتدد اليه آتيًا 
من احدى القرى البقاعية. ومل يكن هذا املبلغ سوى جزء من مبلغ 
السبعني الف دوالر الذي »جناه« غرلي من عمليات تهريب الدخان 

لصاحل »االستاذ« صاحل يف تركيا.
وليس بعيدا عن امللهى الليلي »جار القمر« يف املعاملتني، اوقف 
غرلي ليلة رأس السنة املاضية اثناء توجهه اىل امللهى املذكور. 
اعمال  يف  واملشاركة  مسلح  ارهابي  تنظيم  اىل  باالنتماء  واتهم 

عسكرية وامنية ونقل اسلحة حربية لصاحل التنظيمات االرهابية.
اعرتف غرلي بانضوائه يف »لواء احلق« والقتال اىل جانبه ونقله مواد 
غذائية واسلحة لصاحل تنظيم داعش االرهابي يف اجلرود، ولقائه 
العسكرية  احملكمة  امام  ليعود  العراقي،  عبداهلل  ابو  قادته  باحد 
معرض  بها يف  ادىل  اليت  االعرتافات  هذه  مجيع  وينسف  الثالثاء 

التحقيق االولي.
قال غرلي اثناء استجوابه امام احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار 
خليل ابراهيم بانه من بلدة القلمون السورية. وقد عمل سابقا يف 
باملسدسات  تاجر  كما  قريته،  اىل  العراقية  احلدود  من  التهريب 

احلربية يف سوريا قبل ان ينتقل اىل عرسال كنازح.
يف عرسال وبعد االحداث اليت شهدتها البلدة يف آب العام 2014، 
ومن  عائلته.  مع  ومكث  سعدنايل  بلدة  اىل  مباشرة  غرلي  انتقل 
هناك، وعلى مدى شهرين كان يقصد امللهى الليلي يف املعاملتني 
الف  عشرين  القصرية  املدة  هذه  خالل  انفق  حيث  القمر«،  »جار 

دوالر .
لواء«احرار  مع  اواًل  السورية  بالثورة  التحق  انه  سابقا  ذكره  وعما 
الشام« نفى غرلي ذلك وقال:«ما كنت مع حدا« ، موضحا ان ابن 
السوري كما  انشق عن اجليش  ابن عمه وقد  عمه عماد غرلي هو 

فراس البيطار واالخري هو قائد«لواء حترير الشام«.
ذكر غرلي سابقا انه انضم وامحد دّرة اىل »لواء احلق«، ليعود وينكر 
ذلك امام«العسكرية« مؤكدا بان اصابته يف رجله هي نتيجة انزالقه 

يف املنزل ما ادى اىل كسر يف رجله.
العراقي احد  ابو عبداهلل  وبعدما نفى نقله اي مواد غذائية لصاحل 
مسؤولي داعش يف اجلرود، قال غرلي انه يعرف العراقي املذكور 
خليل  حممد  قريبه  منزل  اىل  يرتدد  وكان  بلدته،  ابناء  من  كغريه 

غرلي، امنا حاليا ال يعرف شيئا عن ابو عبداهلل العراقي.
اما عامر غرلي فقال عنه املتهم انه ابن عمه ومل ينضم اىل داعش 
مرتاجعا بذلك عن اعرتافاته االولية، امنا-يضيف املتهم- شقيق عامر 

هو مع داعش ويدعى حيدر.
الدخان لصاحل »االستاذ« صاحل  انه عمل يف جتارة  واوضح غرلي 
دوالر  الف  مبلغ سبعني  ذلك  من  وقد كسب  تركيا،  املوجود يف 
الفا ومخسماية دوالر عرب ثالث  مل حيّول منه االخري سوى عشرين 
حواالت .وقال:« صرفت كل املبلغ يف ملهى ليلي يف املعاملتني 

خالل شهرين فقط« .
وحكمت احملكمة على غرلي بالسجن مدة سنة.

املقلّد  املصاغ  »متتهنان«  سوريتان  عصابتان 
والسرقة

العامة  للمديرية  العائد  »تويرت«  موقع  ر.اىل  مجال  جلأ    
أشخاص جمهولني  إقدام  حول  عارضا شكواه  الداخلي  األمن  لقوى 
 »whatsapp»على التواصل معه من رقم خارج لبنان عرب تطبيق الـ

لبيعه مصاغا ذهبية مقّلدة لقاء مبلغ 135 الف دوالر امريكي.
وعلى الفور مت التنسيق بني شعبة العالقات العامة ومكتب مكافحة 
القضائية، عرب  الشرطة  األموال يف وحدة  اجلرائم املالية وتبييض 

إعالمه مبالبسات القضية.
وخالل 24 ساعة، ونتيجة لالستقصاءات والتحريات املكثفة، كمنت 
حيث  الدورة،  حملة  بهما يف  للمشتبه  املذكور  املكتب  من  دورية 
أوقفتهما بطريقة احرتافية باجلرم املشهود، وهما كل من السوريني 

أ.ع.وم.ب.وضبط حبوزتهما 174 سوارًا ذهبيًا مقلدًا.
وبالتحقيق معهما اعرتفا مبا نسب اليهما باالشرتاك مع آخرين )العمل 
جار لتوقيفهم(، وتبني أن حبق أ. ع. بالغ حبث وحتر جبرم سلب، 
وهو من اصحاب السوابق، وحبق م. ب. بالغ حبث وحتر جبرم إقامة 

غري مشروعة.
النائب  إلشارة  بناء  الداخلي،  االمن  لقوى  العامة  املديرية  وعّممت 
العام املالي الرسم الشمسي للموقوفني، وطلبت من الذين وقعوا 
ضحية أعماهلما وتعرفوا إليهما، احلضور إىل مكتب مكافحة اجلرائم 
الكائن يف  القضائية،  الشرطة  األموال يف وحدة  وتبييض  املالية 
حملة بوليفار كميل مشعون ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو االتصال 
بأحد األرقام: 01/290881 أو 01/293683، متهيدا الختاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة«.
االقليمي ويف  الدرك  يف املقابل متكنت فصيلة املرجية يف وحدة 
أ.  السوريني  السرقة  السلم من توقيف املطلوَبني جبرم  حملة حي 
ع.وب. ج. وذلك بعد مداهمة مكان إقامتهما، حيث مت ضبط بعض 
املسروقات يف منزل املوقوف االول وهي عبارة عن مصاغ ذهبية 

ومبلغ من املال, ويف منزل املوقوف الثاني مبلغًا من املال.
ومت تسليم املوقوفني اىل فصيلة البسطة يف وحدة شرطة بريوت، 

للتوسع بالتحقيق معهما، بناء الشارة القضاء املختص.
من جهة اخرى افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 

75 مطلوبا جبرائم اطالق نار وخمدرات وسرقة وسلب.

مطلوبني  ويوقف  ناسفة  أحزمة  يضبط  اجليش 
وخمالفني

  اعلنت قيادة اجليش عن توقيف 4217 شخصا من جنسيات خمتلفة 
خالل شهر متوز املاضي، لتورط بعضهم جبرائم إرهابية وإطالق نار 
سرقة  بأعمال  والقيام  باملخدرات  واإلجتار  مواطنني،  على  واعتداء 
وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم اآلخر خمالفات 
إقامات  دون  من  اللبنانية  األراضي  داخل  التجوال  تشمل  عديدة، 
شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية، 
وذلك نتيجة التدابري األمنية اليت اختذتها وحدات اجليش يف خمتلف 

املناطق اللبنانية.
ومشلت املضبوطات 394 سيارة و3 شاحنات وصهرجيني و20 مركب 
صيد، و231 دراجة نارية، وكميات من األسلحة الفردية واملتفجرات 
واألحزمة الناسفة والذخائر اخلفيفة واملتوسطة، والرمانات اليدوية 
والقذائف الصاروخية، باإلضافة إىل كميات من املخدرات واألجهزة 

اإللكرتونية واألعتدة العسكرية.

ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء 
الالزم.

قتيلة بإشكال يف الضنية
  تطور اشكال وقع يف بلدة القطني يف الضنية، بني عائليت ابو 
زيد وحيدر على خلفية االنتخابات البلدية اىل اطالق نار، ما ادى اىل 
مقتل هدى مصطفى حيدر واصابة كل من خالد ابو زيد وامرأة من 

آل حيدر اللذين نقال اىل مستشفى احلكومي يف عاصون.
وتدخل اجليش وفرض طوقا حول البلدة وعمل على فض االشكال. 

كما أقام حواجز لتوقيف مطلقي النار.

صّدته فطعنها بسكني
القبض على سوري  القت دورية من مكتب استقصاء الشمال،    
يف بلدة رشعني - زغرتا بعدما حاول االعتداء على مواطنته، وعندما 

صّدته اقدم على طعنها بالسكني.
ونقلت على األثر اىل املستشفى احلكومي يف القبة للمعاجلة فيما 

سلمت الدورية الفاعل اىل خمفر ارده، حيث اعرتف بفعلته.

توقيف مزّوري مستندات سفر
خالل  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  املعنية  االجهزة  اوقفت    
اسبوع، مثانية أشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 

انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقفت تسعة اشخاص جبرم تهريب وتسهيل انتقال اشخاص 

بطرق غري شرعية ومتهم جبرم تسهيل دعارة.
القضاء  اىل  مجيعا  أحيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

إحالة 4 من »داعش« على القضاء
  أحالت مديرية املخابرات على القضاء املختص، كال من السوريني: 
حممد حسن املهنى، وحمسن أمحد الدهيبه، وإنعام عثمان وزير، وأمحد 
سبيع العجي، النتمائهم إىل تنظيم »داعش« اإلرهابي، واملشاركة 

يف االعتداء على مراكز ووحدات اجليش اللبناني يف عرسال.

ارجاء حماكمة املتهمني بـ»تفجريي برج الرباجنة«
  باشرت احملكمة العسكرية الثالثاء النظر يف جرمية التفجري املزدوج 
الذي وقع يف برج الرباجنة يف 12 تشرين الثاني العام 2015 وحصد 

عشرات الشهداء واجلرحى.
والعشرون  احلادي  املوقوفون  »تدّفق«  االتهام،  داخل قفص  اىل 
القبض عليه  القي  الذي  ابراهيم اجلمل  »االنتحاري«  ومن ضمنهم 
عشية تفجريي برج الرباجنة حيث كان بصدد تفجري نفسه يف منطقة 

جبل حمسن ، فيما يالحق بالصورة الغيابية ستة فارين.
ورفع رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم اجللسة اىل 
البقار  محزة  الفارين  البالغ  املقبل  االول  االول  تشرين  من  الرابع 

وعالء ابراهيم لصقا.

احلكم على أفراد »شبكة بلونة«
  جّرمت احملكمة العسكرية يف حكم اصدرته برئاسة العميد الركن 
الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشارة املدنية ليلى رعيدي، احد 
عشر متهما بينهم ستة موقوفني معظمهم من السوريني، يؤّلفون 
على   2013 العام  من  متوز  اواخر  اقدموا يف  الذين  بلونة«  »شبكة 
اطالق صواريخ من بلونة باجتاه الضاحية اجلنوبية وحماولتهم اطالق 

صواريخ من لبنان اىل داخل االراضي السورية.
امساعيل  مجال  حممد  السوريني  املوقوفني  بسجن  احلكم  وقضى 
السوري  واملوقوف  اشغاال شاقة،  عاما  الدبس مخسة عشر  وحممد 
حممد مدور مدة مخس سنوات اشغاال شاقة، واملوقوفني السوريني 
حممد بسام طحان وحممد غياث طحان بالسجن مدة ثالث سنوات، 
السنة.  ونصف  سنة  مدة  الدكوير  اجلبار  عبد  املوقوف  واللبناني 
من  وجتريدهم  حربية  بندقية  منهم  كل  بتقديم  املذكورين  وألزمت 

حقوقهم املدنية.
كما حكمت على كل من السوريني عمار امساعيل ومجال امساعيل 
وهاشم كنج واللبناني بسام كعكة بالسجن مدة سنة، وعلى املتهم 

الفار عمر الديراني بالسجن مدة ستة اشهر.

مطلوبون وخمالفون
املطلوبني  تعّقب  بريوت  استقصاء  مفرزة  من  دوريات  تابعت    
وفلسطيين،  ومصري  اردني  بينهم  منهم   15 فاوقفت  واملخالفني 
جبرائم سلب وسرقة وطعن بالسكني وخمدرات وخمالفة انظمة السري 

وانتحال صفة امنية.
كما ضبطت دورياتها30 دراجة نارية و12 سيارة خمالفة .

وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 94 مطلوبا 
اعلنت  وشجار.كما  وسرقة  وخمدرات  قتل،  حماولة  جبرائم  االثنني 
والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار  »ضمن  انه  املديرية 
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي 
خالل اسبوع من توقيف 672 شخصا، وذلك إلرتكابهم أفعااًل جرمية 
مذكرات  مبوجب  للقضاء  ومطلوبني  اللبنانية،  األراضي  مجيع  على 

وأحكام عدلية خمتلفة.

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 



Page 19صفحة 19     
اعالن

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

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 
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سيوّقع ديوانه »ابتدى املشوار« يف 28 آب احلالي يف املندلون يف بانكستاون

الشاعر جوزاف ابراهيم لـ »اهلريالد«: الشعر ليس بالقالب الذي حيويه بل بالشحنات الشعرية اليت حيملها

* هل لنا ببطاقة هوية للشاعر 
جوزاف ابراهيم؟

مواليد  الشمالي  لبنان  من   -
دروسي  تلقيت   ،1962 عام 
االبتدائية والتكميلية والثانوية 
يف مدرسة الفرير يف طرابلس 
ألتابع بعدها دراسيت العليا  يف 
القبة يف  اللبنانية يف  اجلامعة 
رسالة  أمارس  النفس..  علم 
الكرملية  مدرسة  يف  التعليم 
يف جمدليا منذ عام 1987 وما 

زلت حتى اليوم.
البستاني  دوريس  من  متأهل 
من النخلة - الكورة ولنا مخسة 
كاثرين،  ريتا،  هم:  اوالد 

ايلي، ترييزا وأوجني.

* متى احسست ان يف داخلك 
موهبة شعرية؟

يصنع  ان  املرء  حياول  عبثا   -
يزرع  مل  إن  شاعرا  نفسه  من 
اليت  الشعرية  بذور  فيه  اهلل 
تنميتها  صاحبها  على  يبقى 

وتغذيتها بالقراءة والدربة.
مقاعد  وأنا على  الصغر،  فمنذ 
يف  أشارك  كنت  الدراسة 
املدرسية  النشاطات  كل 
من  معنويني  ودعم  بتشجيع 
مدير مدرسة الفرير األخ اميل 
نقيب  من  وكذلك  عقيقي 
اخلاصة   املدارس  معلمي 
معلمي الشاعر الصديق أنطوان 

السبعالني.
وتقدير  شكر  حتية  اوجه  وهنا 
االب  الكرملية  مدرسة  ملدير 
ميشال  واآلباء  عبدو  رميون 
حداد وكرمالو فنيانوس وايلي 
اهليئة  يف  زمالئي  وكل  برمو 

التعليمية.
ال شك ان املوهبة تبقى يتيمة 
مل  ما  وتتالشى  تضمحل  وقد 
باملطالعة واملمارسة..  تـُصقل 
والدواوين  األدبية   فالكتب 
وجليس  رفيق  خري  الشعرية 
لي كلما شعرت أن لدّي بعض 
الوقت إدراكا مين ملدى أهميته 
فكل شيء ميكن ان يـُعّوض اال 

الوقت.
من  االستفادة  احاول  لذلك 
يف  االمكان  قدر  الوقت 
املطالعة والكتابة رغم مشاغل 
وسيطرة  ومتطلباتها  احلياة 
هذا  يف  واملادة  التكنولوجيا 

العصر على عقول الكثريين.
وال ابالغ اذا قلت ان الكتب، 
واالدبية  الشعرية  وخاصة 
وحيدة  ترتبع  أصبحت  منها، 
املكتبات  رفوف  على  خجولة 
يتآكلها الغبار حيث من النادر 
جدا يف هذا الزمن ان جتد من 
غبار  عنها  وينفض  يتصفحها 
السنوات، وهذا ما يدعو لألسف 
واحلسرة ألنه كما املادة غذاء 
غذاء  هي  الكتب  فان  اجلسد 

النفس والروح.

* هل لديك اصدارات شعرية 
اىل جانب »ابتدى املشوار«؟

آخران  شعريان  عمالن  لدي   -
الشمس«  وراء  ما  »اىل  هما 

و«همسات صاخبة«. 

* هل للشاعر جوزاف ابراهيم 
اصدارات  يف  كتابات  اي 

دورية؟
يف  شعرية  كتابات  لدّي   -
منتديات على مواقع الكرتونية 
عطر«  ريشة  »منتدى  منها 
و«منتدى بيت الكورة الثقايف« 

و«منتدى عشاق احلب«.

* ماذا تشعر عندما تنتهي من 
كتابة قصيدة؟

مبثابة  هو  شعري  عمل  كل   -
بني  وختمري  تفاعل  عملية 
بالشاعر  احمليطة  العوامل 
واحلالة الوجدانية اليت يعيشها 

يف اللحظة الشعرية.
فكل قصيدة ُأفرغـُها على ورقة 
ُأفِرغ معها أمحاال من هواجسي 
أنزلُت  كأنين  واشعر  الداخلية 
فالشاعر  نفسي..  عن  جباال 
باالستكانة  الشعور  ميكنه  ال 
أفكاره  يرى  حتى  والراحة 

تتجسد ابداعا شعريا.

»ابتدى  ديوان  ان  نالحظ   *
الشعر« مكتوب باللغة العامية، 

ملاذا؟
من  اكرب  نظري  يف  الشعر   -
فبغض  حيتويه،  الذي  الشكل 
»ُصبـّت«  اذا  عما  النظر 
عمودي  قالب  يف  القصيدة 
شكل  يف  او  ومقفى  موزون 
قافية  كل  من  ومتفلت  متحرر 
وبغض  عليه،  متعارف  ووزن 
ُكتبت  اذا  عما  ايضا  النظر 
بالعامية..  او  بالفصحى 
القصيدة  يعطي  ال  ذلك  فكل 
شعريتها.. ما يعطيها الشعرية 
ومضات  من  حتتويه  ما  هو 
او  تقرأ  فأحيانا  ابداعية.. 
عشرات  من  قصيدة  تسمع 
اي  فيها  تتلمس  ال  االبيات 
اي  وجدانك  حيرك  وال  شعرية 
يف  تهزك  واحيانا  فيها  بيت 
واحدة  ومضة  الشعري  العمل 
مصاف  اىل  تنقله  بأن  تكفي 
اخلالدة،  الشعرية  االبداعات 
الذي  بالقالب  ليس  فالشعر 
الشعرية  بالشحنات  بل  حيويه 
فقيمة  اذن  حيملها..  اليت 
من  مبا حيتويه  الشعري  العمل 
بالفصحى  ُكتب  سواء  شعرية 
ارى  ولكنين  العامية..  او 
حبياة  لصقا  اكثر  العامية  ان 
اىل  واقرب  اليومية  االنسان 
الكتابة  افضل  فلذلك  مشاعره 
باللغة العامية اليت هي  »بنت« 

االرض والثقافة والبيئة.

للشاعر  الزيارة  هذه  هل   *
اسرتاليا  اىل  ابراهيم  جوزاف 

هي االوىل، وما هو هدفها؟
- زيارتي هذه هي الثانية وهي 
لألهل  تفقدية  اساسها  يف 
وخاصة شقيقيت روزيت خمول 
وعائلتها واوالد عمي سركيس 
وانطوانيت  ورميون  وروميو 
وعائالتهم  ابراهيم  وترييز 
وجان  سركيس  عميت  واوالد 

عائلته عائلة علم وثقافة ووطنية فشقيقه هنري عميد يف اجليش 
ومدّرس يف  اللبنانية  اجلامعة  جان حماضر يف  وشقيقه  اللبناني 
االنطونية يف املينا وابنتاه ريتا وكاثرين طبيبتان وهو مدّرس يف 

الكرملية - جمدليا منذ عام 1987 ..
 انه الشاعر جوزاف ابراهيم الذي يزوراسرتاليا، حاليا، لتفقد 
الشعري  ديوانه  توقيع  وكذلك  واالصدقاء  واألقارب  شقيقته 
مطعم  اجلاري يف  آب  االحد يف 28  يوم  وذلك  املشوار«  »ابتدى 
 Shop 3, 7 - 9 Cross :املندلون يف بانكستاون على العنوان

St, Bankstown
البذور  هذه  وان  شعرية  بذورا  داخله  يف  ان  أدرك  صغره  منذ 
وقت  فسحة  كل  من  االستفادة  على  فعمل  لتثمر  تنميتها  ينبغي 
باملطالعة واملمارسة.. فكانت النتيجة وفري حصاد.. ثالثة دواوين 
و  الشمس« و»همسات صاخبة«  وراء  ما  املشوار« و»اىل  »ابتدى 

»احلبل ع اجلرار«.
التفاعلية   العالقة  لعمق  ابراهيم  جوزاف  الشاعر  فطن  أوقد 
احمليطة  والعوامل  النفسية  الشاعر  حالة  بني  و»التخمريية« 
واملكنونات  واملشاعر  االفكار  تفريغ  حلظة  ان  ايضا  وادرك  به 
انسالخ عن عامل  ابداعي هي حلظة  للشاعر يف عمل  الداخلية 
ذاك  وبدون  واملـعيوش  احملسوس  فوق  اىل  واخنطاف  الواقع 
وال  اجرتارا  الشعرية  الكتابات  تبقى  االخنطاف  وهذا  االنسالخ 

تصل اىل مصاف الشعرية.

ناصيف  ورامز  واولغا  وسيدة 
فرنسوا  خالي  وابن  وعائالتهم 
عائالت  ومجيع  وعائلته  عازار 
والبيسري  وناصيف  ابراهيم 
الذين  الطفولة  واصدقاء 
وجداني  يسكنون  زالوا  ما 
ومحيد  بسام  وهم  اآلن  حتى 
ومسري وسليمان كنعان ومجيع 
األيوبي  آل  من  االصدقاء 

واجلالية.
الزيارة  من  الثاني  الشق  اما 
الشعري  ديواني  توقيع  فهو 
»ابتدى املشوار« وذلك يف 28 
السادسة  الساعة  احلالي  آب 

يتوجه أصدقاء ضيف اسرتاليا
 الشاعر جوزاف ابراهيم

بدعوتكم حلضور توقيع ديوانه 
الشعري

»ابتدى املشوار«
وذلك يوم األحد املوافق 28 آب 
الساعة الـ 6 مساء يف مطعم 
املندلون على العنوان التالي:

 Shop 3, 7 - 9 Cross

 دعوة حلضور توقيع كتاب

St, Bankstown
لالتصال :  8081 9709  أو  907 463 0413

وقد زار الشاعر جوزاف ابراهيم مكاتب »اهلريالد« وكان لنا معه 
هذا اللقاء.

الشاعر جوزاف ابراهيم يف مكاتب اهلريالد

املندلون  مطعم  يف   مساء 
على  الكائن  بانكستاون  يف 

العنوان:
 Shop 3, 7 - 9 CroSS St,

BankStown
tel 97098081

تود  اخرية  كلمة  من  هل   *
توجيهها؟

شقيقيت  من  بالشكر  أتوجه   -
بكل  أحاطتين  اليت  روزيت 
ابراهيم  آل  حفاوة وكرم ومن 
واهالي حوارة وعلما  وناصيف 
االصدقاء..  وكل  والنخلة 

دوريس  لزوجيت  خاصة  وحتية 
واخوتي  ووالدي  وأوالدي 
واخيت  ابراهيم  هنري  العميد 
جان  واخي  وعائلتها  هنرييت 
ميشال  وصهري  وعائلته 

مسعان.
اهلريالد  جريدة  اشكر  كما 
هذا  على  شخصيا  وحضرتك 
الذي مسح لي ان أطل  اللقاء 
اجلالية  ابناء  على  خالله  من 

اللبنانية يف اسرتاليا.
وحنن بدورنا نتمنى لك النجاح 
اعمالك  كافة  يف  والتوفيق 

وكل مفاصل حياتك.

الشاعر جوزاف ابراهيم والزميل انطونيوس بو رزق حاوره الزميل انطونيوس بو رزق
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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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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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ثــقافة

بدعوه من مجعيه غزه األرثودكسية يف اسرتاليا للدكتور عالء 
حقائق  الباراسايكولوجي  علم  بعنوان  بإلقاء حماضره  العوادي 
واراء وذلك يوم اجلمعه املصادف 2016/٨/5 يف قاعه الكنيسه 

األرثودكسية يف متام الساعه الثامنة مساء.
ومبشاركة  الرتك  هاني  االستاذ  االعالمي  الندوه  ادار  وقد 
السياسيني  من  حافظ وحبضور خنبه  اهلام  املتميزة  االعالميه 
واملثقفني واالعالميني منهم االستاذ حممد حسني رئيس موقع 
االستاذ حممد هوشر  االجتماعي  والناشط  العراق  اعمار  شبكه 
وعدد كبري من املهتمني بهذا العلم ورئيس واعضاء اجلمعيه 

وضيوفهم.
 ويف بدايه الندوه رحب السيد هاني الرتك بالدكتور العوادي 
والضيوف الكرام وقد رحب العوادي والسيد الرتك باالعالميه 
املتميزة السيده اهلام حافظ واستعرض الدكتور العوادي تاريخ 
هذا العلم وتطبيقاته يف حياتنا اليوم مع ذكر احداث وشواهد 
تعزز مصداقية ونظرية هذا العلم القديم احلديث وابرز العلماء 
العلم  لدراسة هذا  العامليه  البحوث  العاملية ودور  واجلامعات 

وتأثرياته يف حياتنا وسلوكنا يف اجملتمع.
كما استمع العوادي ألسئلة احلضور ورد عليها ومداخالت االخوه 

واالخوات املشاركني بهذه الندوه العلميه القيمه.
وعززت  ايدت  قيمة  مشاركة  حافظ  اهلام  لالعالميه  وكان 
الندوة  ودامت  العوادي  الدكتور  اليه  ذهب  ما  بالرباهني 
زهاء الساعتني، وقد  شكر العوادي رئيس وأعضاء اجلمعيه 
والضيوف وشكر تلفزيون سواقي متمثله باملخرج التلفزيوني 
االستاذ رافق العقابي واملعد االعالمي املبدع حسني عبد زيد 
واملخرج املبدع انور فنجان وودع مبثل ما استقبل به من حفاوه 

وتكريم.

حماضرة للدكتور عالء العوادي 
بعنوان علم الباراسايكولوجي

/غفلة/
الوعي حتت الصفر يف درجاته
ما يسقط اإلنسان يف غفالتِه

الّنمو  إىل  اضطررت  فإذا  
مبكرًا

أغلق عن األفيون كل جهاتِه
واسحب مزاجك من هواٍء فاسد

تتآكل األزمان بني رئاتِه
وأدْر شؤون الروح دون منّظٍر
يتثاءب الشيطان عند صالتِه

***
/مدخل يائس/

دنيا القصائد وحدها دنياها
وجمال روحي أفقها وعالها
أنا لست شاعر غادٍة هزليٍة
متلي علّي لواحظًا وشفاها

شعري جماز فجيعٍة مسعورٍة
نقرت خميليت خبزي رداها

فنسجت من ملح املدائن رغبًة
ذابت جبرح مطالعي تتماهى

أسفي على نظٍم ميوت بأرضِه
لرتى القصيدة بعده مثواها
وتقول إني شاعٌر متهالٌك

نثر احلروف فأصبحت أشباها

قطوف أخرى

محمد عامر األحمد 
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د. عالء العوادي يلقي املحاضرة

د. عالء العوادي يتوسط الزميلني هاني الرتك والهام حافظ

جانب من الحضور

»فتاة  فيلم  عرض  بانتظار  وهي 
تشرين   / أكتوبر   7 يف  القطار« 
عن  املأخوذ  العام   هذا  من  األول 
 ، اإلسم  نفس  اليت حتمل  روايتها 
غامرة   بسعادة  باوال هوكينز تشعر 
ألن أبطال روايتها سوف تشاهدهم 
الشاشة  على  أمامها  يتحركون 
بينهم  يدور  ما  وتسمع  الكبرية 
النجوم  أدوارهم  جيسد  وسوف 
 ، واتسون  وراشيل  بالنت  إمييلي 
بينيت ،  ريبيكا فريغسون ، هالي 
جوستني تريو، لوك إيفانز، وإدغار 

رامريز .
»فتاة  أو   »The Girl on the Train«

»فتاة القطار« الرواية األكثر مبيعا 
هذا العام على الشاشة الكبرية

مسارح  على  جديد  من  لتعرض  »كاتس«  املوسيقية  املسرحية  عادت 
برودواي، بعد أن كانت أوىل عروضها قد بدأت يف 1982، واليت حطمت 
الرابع  املركز  لتحتل   ،2000 عام  حتى  إستمرارها  يف  القياسية  األرقام 
»شبح  بعد  النيويوركي من حيث طول فرتة عرضها،  املسرح  تأريخ  يف 

األوبرا«، و«شيكاغو«، و«األسد امللك«.
بدأ العرض الرمسي لإلستعراض املوسيقي »كاتس« أو »قطط« يف 31 
يوليو/ متوز 2016. وجتسد املغنية ليونا لويس، اليت ترتقي خشبة مسارح 
برودواي للمرة األوىل، دور القطة املسنة واليت تؤدي األغنية الشعبية 
ليونا  عن  »قطط«،  مؤلف  ويرب،  لويد  أندرو  وقال  »ميموري«.  الشهرية 

لويس »أنها واحدة من أعظم األصوات من بني جيلها«.
ومن ناحية الطاقم الفين، ال يزال قسم اإلنتاج حيتفظ عمليًا بذات الفريق 
الذي نفذ العرض األصلي للمسرحية املوسيقية، بقيادة تريفر نون، بينما 
بالنكينبوهلري  أندي  وقام  واألزياء.  السنوغرافيا  على  نابري  جون  أشرف 
اللوحات  على  مستندًا  باإلستعراض،  اخلاصة  الرقص  لوحات  بتصميم 
الراقصة اليت كان صممها غيليان ليين يف الثمانينات، وأما اإلضاءة فقد 

جاءت، بإشراف ناتاشا كاتز.
وهذه املسرحية املوسيقية اليت عرضت ألول مرة يف لندن عام 1981، تعد 

من أبرز األعمال اإلستعراضية يف تأريخ املسرح املوسيقي.
ومنذ عرضها للمرة األوىل يف لندن على مسرح »نيو لندن ثييرت«، يف 
العام 1981، حيث إستمرت ملدة 21 عامًا من دون توقف، حتولت »كاتس« 
بلدًا،  ثالثني  من  أكثر  عرضها يف  مّت  حيث  أصيلة.  مسرحية  ظاهرة  إىل 
يف  وأما  شخص.  مليون   73 من  أكثر  وشاهدها  لغة،   15 إىل  وُترمجت 
برودواي، فقد مّت عرضها للمرة األوىل يف 1982، وإحتفلت مبناسبة تقدميها 
7.485 مرة، يف يوم إختتامها. يف حني قام بإعادة تسجيل األغنية الشهرية يف 
املسرحية »ميموري«، أكثر من 150 فنانًا، من بينهم: بربارا سرتيساند، 
وشريلي بيسي، وسيلني ديون، وبتوال كالرك، ومرييل ماثيو، باإلضافة 
إىل مغنني مثل خوسي كاريرا، وكاريتا ماتيال. وحصلت على العديد من 
اجلوائز الفنية، أهمها جائزة »أوليفر« و«توني« كأفضل مسرحية موسيقية. 

ويف العام 1998 حتولت »قطط« إىل فيلم سينمائي.
اجلرذ  »كتاب  ديوان  من قصائد  على خمتارات  »قطط«  أحداث  وتستند 
الكتب  من  واحد  إليوت،  ت. س.  للشاعر  العملية«  القطط  عن  العجوز 
املفضلة للمؤلف املوسيقي أندرو لويد ويرب يف طفولته. وأغلب كلمات 
األغاني مأخوذة مباشرة من قصائد الديوان األصلية، ما عدا موضوع أغنية 
أخرى  قصيدة  على  مستندًا  نون  تريفور  كلماتها  كتب  اليت  »ميموري«، 
يف  واملنشورة  عاصفة«  ليلة  يف  »رابسودي  بعنوان  األمريكي  للشاعر 

كتاب »الرباعيات األربع«.

»قطط« تغزو مسرح برودواي من جديد

القطار« هى رواية تشويق نفسى ستغري نظرتنا حول حياة  اآلخرين  
تدور حول فتاة متر يوميا بالقطار على منزل لزوجني و ترسم هلما 
فى خميلتها حياة مثالية ثم تكتشف يوما أن حياتهم مل تكن مثالية 

كما ختيلت  فيختلط احلقيقى باخليال.
ومدمنة  مطلقة   هي  عليها   الرواية  أحداث  تدور  اليت  والفتاة 
للكحول  متر يوميا على ذلك  املنزل فيصور هلا خياهلا قصة حيث 
تصنع من هذين الزوجني بطلني هلا وتبدأ فى ختيل أحداث حياتهم 
الزوجني  أن  يوما  يتبني هلا  حتى  فتآسرها قصتهم  خلفيتهم   و 
ال ميلكان حياة مثالية كما تتخيل ، و خيتلط احلقيقى باخليال فى 
ذهنها حتى تبدأ يف خماطبة نفسها وكأنها أصيبت باجلنون: »هل 
هذا البيت حقيقى أم مصطنع كقصة الزوجني ، أو رمبا أنها مل متر 

به على اإلطالق«!
وباوال هوكينر هى واحدة من أشهر الكتاب فى جمال اخليال العلمى 
اآلن ، ولدت فى زميبابوى يف 26 أغسطس / آب 1972 ثم انتقلت 
للعيش فى بريطانيا منذ عام 1989 وعملت بالصحافة ملدة 15عاما 
قبل البدء فى اختيار كتابة الرواية ، و »فتاة القطار« هى روايتها 
األعلى  قوائم  وضعتها ضمن  مبيعات ضخمة  حققت  التى  األوىل 

مبيعا هذا العام والعام املاضي.
ولعل ما أثار دهشة النقاد هي أنها الرواية اخليالية األوىل لباوال 
هوكينز التى ختطت مجيع منافسيها من كبار الكتاب فى هذا اجملال 
على مستوى العامل ، ومنذ صدورها يف شهر يناير / كانون الثاني 
2015 تصدرت الرواية قائمة نيويورك تاميز للروايات األكثر مبيعا 
لـ 16 أسبوعا حتى اآلن كما تصدرت قوائم الكتب األكثر مبيعا يف 
بريطانيا حيث بيعت منها 4.5 ماليني نسخة يف الواليات املتحدة 
وحدها ، هوكينز سبق وأن نالت جائزة غالمور ألفضل مؤلفة ، أما 
إخراج تيت  الصرب فهو من  بفارغ  تنتظر هي عرضه  الذي  الفيلم 

تايلور وكتبه ايرين كريسيدا ولسون .
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ملبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

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

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 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 13 August 2016  2016 آب   13 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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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

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

ربطت دراسة أمريكية حديثة 
أثناء  التنفس  توقف  بني 
عادة  يأتى  الذي  النوم، 
املفرطة،  السمنة  بسبب 
وخطر تطور إصابة األطفال 
غري  الدهين  الكبد  مبرض 
يؤدي  قد  الذي  الكحولي، 

إلي تليف الكبد.
وأوضح الباحثون مبستشفى 
األطفال التابعة لكلية الطب 
األمريكية  كولورادو  جبامعة 
أن  تؤكد  أدلة  هناك  أن 
النوم  أثناء  التنفس  توقف 

توقف التنفس أثناء النوم ينعش 
أمراض الكبد عند األطفال

غري الكحولي عند األطفال.

إن  البحث  السبب وراء ذلك، قال فريق  وعن 
أكثر  الكبد  أمراض  جيعل  األوكسجني  نقص 

فتًكا، وتليف الكبد يتم بصورة أسرع.
أثناء  حتدث  مرضية  حالة  هو  النفس  وانقطاع 
للتنفس  مؤقت  توقف  عن  عبارة  وهى  النوم، 
يستمر لثواني معدودة، وقد حيدث من 5 إىل 
الواحدة، ويؤدي النسداد  الساعة  مرة يف   30
األوكسجني  مستوى  فينخفض  اهلواء،  جمرى 
يف الدم، وال تصل كمية كافية من اهلواء إىل 
عند  تلقائيًا  النائم  الدماغ  فينبه  النائم،  رئيت 
يتنفس  كي  النوم  من  ويوقظه  ذلك،  حصول 

من جديد.
وختتلف األسباب وراء هذه الظاهرة فقد تنتح 
عن انسداد كلي يف جمرى التنفس ملدة ال تقل 
عن 10 ثوان، وقد يكون ذلك االنسداد جزئًيا، 

ويسبب الشخري أثناء النوم.
وينصح األطباء من يعانون من انقطاع التنفس 
أثناء النوم، أن يبادروا بزيارة الطبيب املعاجل، 
تلك  عن  تنجم  قد  اليت  األمراض  ليتفادى 
وأمراض  السكري،  رأسها  وعلى  الظاهرة، 

الكبد.

ونشروا  األطفال،  عند  املفرطة  السمنة  سببه 
نتائج دراستهم األحد يف دورية

أمراض الكبد.
الباحثون وجدوا أن حوالي 38 باملئة من األطفال 
الذين يعانون من السمنة املفرطة، عرضة ملرض 
الكبد الدهين غري الكحولي، الذي حيدث نتيجة 
خاليا  يف  الثالثية  الدهون  من  جزيئات  تراكم 

الكبد.
ومرض الكبد الدهين هو أحد أكثر أمراض الكبد 
شيوعًا، وقد يؤدي إىل مشاكل صحية خطرية 
قد تصل إىل تليف الكبد عند األطفال، وينتهى 
باإلصابة بسرطان الكبد أو الفشل الكبدي عند 

كبار السن.
وحسب فريق البحث، فإن معدالت مرض الكبد 
أحناء  مجيع  يف  تتزايد  الكحولي  غري  الدهين 
العامل، وتؤثر على حنو 30 باملئة من السكان، 

و9.6 باملئة من األطفال.
وللوصول إىل نتائج الدراسة، راقب الباحثون 
املفرطة،  السمنة  من  يعانون  مراهًقا   36 حالة 

ومرض الكبد الدهين غري الكحولي.
وأظهرت النتائج أن توقف التنفس االنسدادي 
أثناء النوم، أدى إىل تطور مرض الكبد الدهين 
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ثــقافة

 اثارت  مسرحية سرتبتيز )striptease( على خشبة املسرح الوطين 
ببغداد اعجابا الكثري من املتلقني على اختالف مستوياتهم الثقافية 

النها استطاعت ان تعري الواقع العراقي باسلوب مجيل.
 على مدى مخسة ايام متتالية ، قدمت فرقة مسرح بغداد للتمثيل 
،وبالتعاون مع دائرة السينما واملسرح مسرحية )سرتبتيز(  تاليف 
علي  سينوغرافيا  قحطان.  عالء  الفنان  واخراج  وفكرة  راسم  خملد 
ووسام  قاسم  وياسر  شرجي  امحد  متثيل  ومن  السوداني.  حممود 
زيدون  للفنان  املوسيقى  ،التاليف  نافع  وعامر  نزار  وهند  عدنان 
للففنانني  والفوتوغراف  سامي  املسرحية حملمد  واإلدارة   . حسني 
احلسن فهمي ونبيل االمسر .وتصميم البوسرت للفنان سيف مضاء.

 ، افرادها  تفكك  تعاني من  عراقية  عائلة  املسرحية حكاية  تناولت 
فالعالقات االجتماعية فيما بينهم سيئة جدا وكل فرد لديه طموح 
خارج حدود اجلماعة فيما االب غري قادر على ان يفعل شيئا العادة 
اليت جتري  احلوارات  وعرب  ذلك  خالل  ومن   ، ارتباطها  اىل  االسرة 
بني االب واالوالد الثالثة والبنت جيري التطرق اىل الواقع احلياتي 
احلروب  تأثريات  السيما  االصعدة  خمتلف  على  العراقي  لالنسان 
والفساد والسياسة اليت ادت اىل ان يتحول االنساني العراقي اىل 
وحش !!، وحيث جتتهد املسرحية يف تعرية الذين تصدوا للحكم بعد 

عام 2003 والذين خذلوا الناس واوصلوهم اىل اسوأ االحوال.
جيب االشارة اىل االداء الرائع للممثلني الذين اجتهدوا يف تقديم 
تألق يف جتسيد  الذي  امحد شرجي  الكبري  الفنان  ادوارهم السيما 
شخصية االب احلائر املشتت املرتبك الذي ال يقوى على ان يلم مشل 

اوالده او جيعلهم ينصتون اىل ما يقوله وان كان يف مصلحتهم .
 

نمط جديد 
 فقد اكد الفنان سنان العزاوي ان موضوع املسرحية مهم واختيار 
العائلة  لتفاصيل  مواكبة  مبثابة  العمل   : وقال  جريء،  له  املخرج 
العراقية غري املعلنة يف الشارع العراقي ،فهناك الكثري من العوائل 
العراقية اصابها التفسخ باعتبارنا جمتمع اسالمي منغلق احيانا وال 

نستطيع طرح هكذا مواضيع بشكل مباشر.
واضاف: هذا التفسخ مل يأت بشكل اعتباطي بسبب ما مر به الشعب 
العراقي من حروب كثرية وحصار اقتصادي تركت تبعاتها وهذا ال 
يزول بليلة وضحاها ، واالهم من هذا اننا نواجه قضية خطرة جدا يف 
اجملتمع العراقي وهي هبوط نسبة االنسنة عند الفرد العراقي وصعود 
نسبة احليونة ، وبالتالي كل شعوب العامل تأكل لكي تفكر بينما حنن 
نفكر كيف نأكل وهذا ما ادى اىل تفسخ العالقات االجتماعية حتى 
يف داخل البيت الواحد حيث كل واحد انشغل بهمومه ويفكر بيوم غد 

لكي حيصل على لقمة عيشه منه، هذا من اجلانب الفكري .
للعرض خالل  متابع  فأنا  وتابع:اما على صعيد االشتغال املسرحي 
العراقي مل يتعود على  املتلقي  ان  اقول  ان  ايامه اخلمسة، وأود 
مفهومية  على  ومتعود  منطي  تلقي  على  متعود  بل  منط  ال  هكذا 
االداء اجلاهزي االنفعالي، هنا توجد قراءة ما بني السطور يف االداء 
والتمثيل وهناك رؤية مغايرة يف تأسيس الصورة املشهدية على 
صعيد ايقاع املشهد وحركة املشهد ،فااليقاع ليس حركة )ميزانسية( 
وايقاع حركي وال هو ايقاع صوتي لدى املمثل ، فاالشتغال كان 
،اي  اليه   واملرسل  املرسل  بني  اختالل  اصبح  ،وبالتالي  مغايرا 
العراقي  فاملتلقي   ، واملتلقي  العرض  بني  اجلمالية  املسافة  قلت 
غري متآلف مع هكذا منط ،وعلينا ان نثقفه على هكذا عروض بشكل 

مستمر وليس على مستوى جتربة او جتربتني .

كشفت الحرية واالرادة
عمل  مالك  حيا  فقد  الصاحب  عبد  عزيز  سعد  والناقد  الفنان  اما 
بأننا  العنوان  مدلول  :يشي  ،وقال  قدموه  ما  لروعة  املسرحية 
عنصرا  بوصفها  )الفضيحة(  تسكنه  مسرحي  عرض  امام  سنكون 
مهيمنا يكتسي به املضمون والشكل املبنى واملعنى على حد سواء 
العنوان ، فكل شئ  امام جترد وتعر مطلق كما يعرب  ، طاملا حنن 
مباح يغري التلقي بتوقعه منشدا اليه بطريقة العرض show واليات 
منفتحا  احلكائي  املنت  فجاء  )ايهامية(،  وليس  )تقدميية(  متسرحية 
على )االسرة( وعالقاتها اليت ختتزل تارخيية اجملتمع ، واليت دعى 
اليها )هيغل( يف قراءته للمرياث الدرامي االغريقي ،بوصفها جتمعا 
صغريا متاثرا باملتغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت 

تعصف باجملتمعات ومعيارا لقياس هذه التغريات .
واضاف: ان هيكل املبنى املسرحي الذي تأسس يف نص /عرض 
سابقة  لنصوص  اللبومات  تكرارية  على  يقوم  )سرتبتيز(  مسرحية 
خاصة على صعيد احلكاية ، حتاول جاهدة ان حتيط وتصور جمريات 
بشكل   2003 عام  بعد  ومتغرياتها  واالجتماعية  السياسية  االحداث 
االقل  على  واحد  عرضي  مبقطع  االخذ  دون  بانورامي  مشولي  عام 
هلذا الزمن الواسع بتحوالته السسيوـ ثقافية املتسارعة وسرب اغواره 
لفضحه والكشف عن مضمراته .. وال اجد ضريا يف ذلك فشكسبري 
هو  االهم  ولكن  املسرحي  نصه  مديدة يف  وسنوات  حقب  يضغط 
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كشفت حتول املواطن من االنسنة اىل احليونة!

مسرحية »سرتبتيز« عرت الواقع العراقي وناقشت 
حتوالته

حقوقية  وناشطة  مذكرات  وكاتبة  شاعرة   )2014-1928 اجنلو  مايا 
النشر  بدأت  ميزوري.  بوالية  لويس  سانت  مواليد  من  امريكية 
أول جمموعة شعرية  نشرت  حيث  املاضي  القرن  أواسط ستينيات 
ذلك  بعد  تلتها  أموت((  أن  قبل  باردة  ماء  ))أعطين شربة  بعنوان 
عدة جمموعات منها )) هيا جتمعوا بامسي((، ))غناء ورقص ومرح 
مثل عيد امليالد((، ))قلب امرأة((، ))كل أطفال الرب حباجة إىل 
كما   .  2007 عام  السماء((  حنو  تقذف  و))أغنيات  للسفر((  أحذية 
نشرت سبع سري ذاتية بعناوين خمتلفة كان أوهلا وأكثرها شهرة 
نالت مايا أجنلو  ))أدري ملاذا يغرد الطري احملبوس يف قفصه((. 
عشرات اجلوائز والشهادات الفخرية كما رشحت أعماهلا ألبرز وأشهر 
احلرية  ووسام  الدولة  وجائزة  البوليتزر  جائزة  مثل  األدبية  اجلوائز 
نرتمجها  اليت  القصيدة   .2011 عام  اوباما  باراك  اياها  قلده  الذي 
هنا اطلقتها شركة أبل ملقاة بصوت الشاعرة على اجهزة اآليفون 

مبناسبة اوملبياد العام احلالي يف ريودي جانريو.

عائلة البشر
 احلظ الفروق الواضحة

يف عائلة البشر.
بعضنا جاد،

بعضنا حييا يف اهلزل.

البعض يعلن انه حييا حياته
بعمق حقيقي،

والبعض اآلخر يزعم
انه حقا يعيش الواقع احلقيقي.

تنوع الوان بشرتنا
ميكنه ان يربكنا، يدهشنا، يبهجنا،

بين ووردي وبيجي وقرنفلي،
اصفر وازرق وابيض.

لقد احبرت يف البحار السبعة
وتوقفت يف كل ارض

لقد شاهدت عجائب العامل
ومل ار بعد انسانا عامـّا واحدا.

اعرف عشرة آالف امرأة
باسم جني او ماري جني،

لكنين مل أر اية اثنتني
متشابهتني حقا.

التوأمان املتطابقان خمتلفان
رغم توافق صفاتهما،

والعاشقان تدور يف رأسيهما افكار خمتلفة متاما
وهما يضطجعان جنب بعضهما.

حنن حنب وخنسر احلب يف الصني،
نبكي يف مستنقعات انكلرتة،

ونضحك وننوح يف غينيا،
ونزدهر على شواطئ اسبانيا.

نسعى للنجاح يف فنلندة،
نولد ومنوت يف مني
بنواح ثانوية خنتلف،

بنواح اساسية نتشابه.

االحظ االختالفات الواضحة
بني كل نوع وصنف،

لكننا متشابهون يا اصدقائي
اكثر مما حنن خمتلفون.

اننا متشابهون يا اصدقائي
اكثر مما حنن خمتلفون.

اننا متشابهون يا اصدقائي
اكثر مما حنن خمتلفون.

مايا اجنلو: عائلة البشر

الرغم  . وعلى  البناء  حبكة حمكمة  الواسع يف  الزمن  ادخال  كيفية 
من كل املالحظات اشر العرض بشجاعة بالغة للكثري من املشكالت 
والعلل االجتماعية كمشكلة )احلرية( و)االرادة( ووجهة النظر الواحدة 
توجهه  كان  مهما  االخر  وقبول   ، املتطرفة  الدينية  والراديكالية   ،
ومشكالت  علل  حبق  ...انها  ودينه  وجنسه  ولونه  االيديولوجي 
تفقس  دافئة  وحواضن  وتنخر جسد جمتمعنا  تغزو  حقيقية  عضوية 

افكار االرهاب والتطرف والعنف..
وتابع:احيي بشدة املمثلني مجيعا لوثوقهم بان املسرحية ال تنتهي 
احلوار  على  مفتوح  نهائي  ال  فضاء  فهي  االول  العرض  بنهاية 
واالقرتاح واالخذ والرد واهلدم والبناء ، وصوال لصيغة مقبولة من 
وثباته  لوضوح صوته  امحد شرجي  املثلني  يد  على  اشد   ، اجلميع 
واحلركي وكذلك  الصوتي  الشخصية  لكاركرت  اخلشبة وضبطه  على 
ياسر قاسم حلضوره الالفت يف اداءه لدور االبن الراديكالي ووسام 
نزار حلركتها  وهند   ، العلماني  الرومانسي  لالبن  اداءه  عدنان يف 
الرشيقة ووضوح مجلها املنطوقة وصمتها املعرب واخريا اخر العنقود 
يف العائلة عامر نافع لسالسة حضوره وفهمه البعاد دوره وتبنيه 

مهما كان قصريا .
حبكة مسرحية مرموقة

من جانبه قال الناقد املسرحي طه رشيد: املسرحية مجلة وتفصيال 
الواقع  انها تغوص عميقا يف  إال  بالعري اجلسدي  ليس هلا عالقة 
العراقي وخترجه إىل العلن حببكة مسرحية مرموقة وتنشره على حبل 
غسيل، بطريقة إخراجية فيها من التألق واإلبداع الكثري، أمام اجلميع 
من خالل كشف العالقات املتشابكة داخل العائلة العراقية بني األب 
) الفنان د. أمحد شرجي يقوم بدور األب بعد انقطاع عقدين عن 
خشبة املسرح الوطين بسبب غربته اليت أمثرت عن شهادة عليا يف 
قاسم  ياسر  الشباب  الفنانون  األربعة:  وأبنائه  املسرحية(  الفنون 

وهند نزار وعماد نافع ووسام عدنان.
واضاف: هذه اجملموعة من الشباب تأليفا واخراجا ومتثيال وسينوغرافيا 
) املبدع علي السوداني ( آمنت بالدور التثقيفي للمسرح، وامنت 
بأن للمسرح رسالة إنسانية ال بد من إيصاهلا إىل اآلخر، وأن املسرح 
هو اهم وسائل إعادة إنتاج الوعي إىل املتلقي وليس ساحة للعب 
او التطهري فقط. وبان املسرح، اخريا، يستطيع ان يشكل سالحا 
احلشد  وابطال  املسلحة  القوات  أبناء  حيملها  اليت  للبندقية  مرادفا 
الشعيب ومقاتلو البيشمركة وكل الغيارى على هذا الوطن، الذين 
يقاتلون قوى اإلرهاب الظالمية سواء كانت املدججة باملفخخات مثل 
داعش، او من تلبس فكرها وال يريد للحياة ان تورق عن حدائق 

وزهور.
 

 تعرية الواقع
اىل ذلك اكد خمرج العمل عالء قحطان وقال : ببساطة شديدة ملن ال 
يعرف )سرتبتيز( هو يعين الرقص حد التعري ، انا فككت املصطلح 
نسمي  ان  اليوم  اعتقد  انا   ، التعري  مفهوم  من  انطالقا  وحنن   ،
االشياء مبسمياتها، اي ان نعري كل االشياء، فليس من املنطقي 
ان الوضع العراقي مل يستقر منذ 2003 اىل هذه اللحظة وال لدقيقة 

واحدة ، وعليه جيب ان نعري .
واضاف: سرتبتيز .. كانت تعرية على مجيع املستويات ،للسياسة، 
للثقافة، للدين، للفكر ، لالنسان نفسه ، سرتبتيز تناقش الوحش 
املوجود داخل كل انسان ، هذا الوحش الذي ظهر بعد 2003 ،فكانت 
االسئلة كبرية جمسدة يف هذه العائلة املفككة واليت توجد التقاطعات 

بني افرادها وام .. خترج من البيت ومل تعد.
وتابع: ما اردنا ان نقوله ان هذه العائلة هي الوطن لكن الرسالة 
املهمة اليت اردنا ان نقوهلا ان بغداد لن تتعرى والعراق لن يتعرى 

بل ان من حيكمون العراق هم الذين سيتعرون.
وختم بالقول: خالل ايام العرض اخلمسة كنت سعيدا حبضور اجلمهور 
الكبري ملشاهدة العرض وهو مجهور مفرح حقا وكنت امتنى ان اقدم 
العرض لعشرة ايام او 15 يوما كي نعّود اجلمهور  بدل العرض ليوم 

واحد او يومني .

عبد الجبار العتابي - ايالف

ترجمة عادل صالح الزبيدي
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أطباق

بسبب اهلجرة من قرى نائية ومكونات املطبخ الفقري

10 أطباق إيطالية ال جتدها يف إيطاليا
إيالف من بريوت: يف مقابلة مع مسؤولة عن مدّونة للطعام اإليطالي 
ومرشدة يف اجلوالت السياحية الغذائية، يقوم موقع »ذا لوكال« 

السويدي بالكشف عن بعض األساطري الغذائية.
سباغييت بولونيز وبيتزا بيربوني وبيين ألفريدو، كّلها أطباق سهلة 
على  فستنصدم  إيطاليا،  يف  طلبتها  إذا  ولكن،  وشهية.  اللفظ 
األرجح. وقد تصرخ قائاًل »ليس هذا ما طلبته« بينما يقف النادل 

أمامك وهو يرفع حاجبه.
السياحية  للجوالت  شركة  صاحبة  هي  سيسراتو  مونيكا  أّن  مبا 
الغذائية ودورات فن الطبخ يف مدينة البندقية، فهي معتادة على 

املفاهيم اخلاطئة اليت بناها األجانب عن الطعام اإليطالي. 
وعلى الرغم من أّن معظم من يشارك يف جوالتها السياحية منفتح 
وخبري يف السفر، فقد كّون أيضًا أفكارًا خاطئة عن املطبخ اإليطالي. 
وغالبًا ما يتوّقع أولئك األشخاص شيئًا، لكّنهم يدخلون يف دوامة 

من احلرية أو حتى الغضب عندما جيدون شيئًا آخر.
وأخربتنا السيدة سيسراتو وهي تضحك: »يف إحدى املّرات أصّرت 
سّيدة حتضر صفويف أنيّن ألفظ »بروسكيتا« بطريقة خاطئة« )يف 
وليس بروشيتا    ’Brusketta اإليطالية، اللفظ الصحيح هو بروسكيتا

.)’Brushetta
ولكن حلسن احلظ فاألمور تتغرّي تدرجييًا ويعود الفضل باألخص إىل 

الربامج التلفزيونية املشهورة عن السفر والطبخ.

لكل منطقة إيطالية بصمتها الخاصة
املتحدة  اململكة  يف  سابقًا  تعيش  كانت  اليت  سيسراتو  وتقول 
باستمرار  نفسها  جتد  كانت  إّنها  بريطاني،  رجل  من  واملتزوجة 
تأكل طعامًا إيطاليًا ال ميّت فعلّيًا بأي صلة إىل املطبخ اإليطالي. 
كان  بريطانيا،  فيها  زارت  اليت  األوىل  املّرة  يف  أّنها  وتضيف 
الناس يقولون هلا دائمًا: »أنتم تطهون هذا الطبق وتلك الطبخة... 
وكانت تضطر إىل إجابتهم: » غري صحيح!  من املستحيل أن نأكل 

هذا الطعام!«

اإليطالي  الطعام  املنحرفة عن حقيقة  األفكار  تكون هذه  ما  غالبًا 
أّن  يدركون  ال  »الناس  قائلة  وتشرح  قرن.  منذ  اهلجرة  نتيجة 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة  الذين سافروا إىل  اإليطاليني 
كان معظمهم من املزارعني الفقراء الذين ال ميلكون املال الكايف 
لشراء كل املكّونات«، وما استعملوه يف أسلوب طبخهم املعروف 
بـ »كوتشينا بوفريا« )أي املطبخ الفقري( هو املكّونات املتوافرة 
يهاجر  واحدة  قرية  »وأحيانًا كان نصف سكان  البقايا.  بعض  أو 
بشكل مجاعي ويطهو كما كان يفعل يف الوطن، ولكن ال يعين ذلك 

بالضرورة أّن هذا ما كان يطبخه اجلميع يف إيطاليا«.

منطقة  بني  ختتلف  قد  األطباق  أّن  االعتبار  يف  األخذ  ينبغي  إذًا 
وأخرى، وما يعتربه األمريكيون طبقًا إيطاليًا رمبا نشأ يف قرية نائية 

يف جزيرة صقلية.

ويف منطقة فينيتو، مسقط رأس سيسراتو، غالبًا ما خيتلف الطعام 
أو  اخلارج  يف  قيمته  من  حيّطون  لذلك  إيطاليا،  أحناء  باقي  عن 

خيطئون فهمه. 

كما أّن البندقية، باعتبارها ميناء ومركزًا رئيسًا للتجارة، قد اختربت 
ثقافات خمتلفة على مّر العصور، ما ترك بصمة أبدية على مطبخ 

املدينة.

نابولي... منشأ البيتزا
يف  البيتزا  طلبوا  الذين  للسّياح  فوفقًا  البيتزا؟  عن  ماذا  ولكن 
مطاعم البندقية، قد تظّن أّنها طبق تقليدي خاص باملدينة. لكّن 

ذلك غري صحيح. 

تشري سيسراتو إىل أّن البيتزا جاءت من مدينة نابولي يف جنوبي 
إيطاليا، غري أّن الناس جيهلون أّنها انتقلت أواًل يف أمريكا ومن 
بعدها انتشرت يف املناطق اإليطالية األخرى. ومل نتعّرف حقًا إىل 
البيتزا إىل أن بدأ سكان جنوبي إيطاليا ينزحون إىل الشمال حبثًا 
سكانًا  تصادف  واآلن،  والسبعينيات.  الستينيات  يف  العمل  عن 
حمليني حيّضرون البيتزا، بينما كان »البيتزايولي« أي طهاة البيتزا 

يف الثمانينيات كّلهم من نابولي«.

وكما تتوّقعون، فإّن البيتزا قد خضعت لتجارب متنّوعة يف اخلارج 
أكثر من إيطاليا. ويف أمريكا بالتحديد، بعض املكّونات املستعملة 
مبثابة  اخلنزير( هي  وحلم  األناناس  )مثل  الفوقية  الطبقة  لتزيني 

لعنة بالنسبة إىل طهاة البيتزا اإليطاليني التقليديني.

وكما تقول سيسراتو، فالربيطانّيون واألمريكيون مييلون إىل تعقيد 

هكذا نشجع األطفال على كافة 
أنواع األطعمة

تتسم عادات بعض األطفال الغذائية بالغموض، فال يكون لألبوين 
أي دراية بنوعية األطعمة اليت تثري اهتمامهم، غري أنهم يركزون 

على أطعمة بعينها كالبيتزا، الربغر وصلصة اللحم. 
ويرى خرباء أن احلل يكمن يف ضرورة أن يعرض عليهم األبوين 
نظامًا غذائيًا شاماًل ومنوعًا، حبيث يكون ممتلئًا باخلضر واألمساك، 

حيث سريوق ذلك متامًا بالنسبة لألطفال.
وفيما يلي بعض النصائح اليت تضمن التغلب على تلك املشكلة 

املؤرقة :
من  يكون  وجبات صحية،  الثالجة حيوي  االحتفاظ بصندوق يف   -
لألبوين  ميكن  وبذلك  اخلروج،  عند  محله  أو  استخدامه  السهل 

االستغناء عن األطعمة السريعة أو غري الصحية باخلارج.
- التخلص من عادة جتهيز وجبيت عشاء- وجبة تعلم األم أن أطفاهلا 
حيبونها ووجبة أخرى هلا ولزوجها. فناهيك عن أن تلك العادة تعترب 
مرهقة، جيب على األم أن تدرك مدى أهمية استمتاع األبوين بتناول 
نفس الوجبة مع أطفاهلم. ويفضل تناول تلك الوجبة على مائدة 

املطبخ وتشجيع األطفال على جتربة أنواع أطعمة جديدة وخمتلفة.
من حميب  األطفال  يكن  مل  فإن  التغميس.  بصلصة  االستعانة   -
تناول اخلضروات، على سبيل املثال، فيمكن لألم يف تلك احلالة 
إضافة  للشهية. حيث ميكنها  الفاحتة  الصلصة  بتلك  أن تستعني 
خضروات كاجلزر، اخليار، الكرفس، الفجل، اخلس، الشمر، الفلفل 
والطماطم إىل سلطة متبلة، محص، صلصة السالسا، البيستو أو 

صلصة الزبادي. 
- تعويد األطفال على دخول املطبخ وطهي الطعام. ولألم أن تعلم 
لديهم  سيزيد  الوجبات  إعداد  أو  اختيار  يف  األطفال  إشراك  أن 
االهتمام بتناول ما يقومون بإعداده. وال مانع من اصطحابهم إىل 
حمالت السوبر ماركت والسماح هلم باختيار مكونات األطعمة اليت 
يودون تناوهلا. وإن كانوا كبارًا بقدر كاف، فيمكن السماح هلم 
سلطة،  طبق  يف  البعض  بعض  مع  ومزجها  اخلضروات  بتقطيع 

وبذلك تزداد محاستهم جتاه كافة األطعمة.
تقديم  أو  عند جتهيز  والدعابة  املرح  بإضافة عنصري  االهتمام   -
تنوع  زاد  كلما  الوجبة،  يف  اإلبداع  درجة  زادت  فكلما  الوجبات. 
األطعمة اليت يرغب األطفال يف تناوهلا. فيمكن إضافة أوجه مبتسمة 

على الفطائر وإطالق بعض األمساء املضحكة على األطعمة. 

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

الطعام بشكل مل حيلم اإليطاليون األصليون بالوصول إليه يومًا، 
فهم يف احلقيقة ميلكون أذواقًا بسيطة نسبيًا.

10 أطباق غري موجودة يف إيطاليا
وأخريًا، ملساعدة الزوار الغافلني أو املغرتبني الذين وصلوا حديثًا 
إىل إيطاليا، تسّلط  سيسراتو الضوء على 10 أطباق ليست إيطالية 

يف األصل:

بيتزا بيربوني: ال تطلب البيربوني يف إيطاليا ألّنها تعين الفلفل 
احلار  السجق  أو  السالمي  أطلب  ذلك  من  بداًل  اجلمع،  يف صيغة 

  .salame picante

بيين ألفريدو: هذا الطبق ليس إيطاليًا. وحبسب األسطورة الشائعة، 
قام أحد الطهاة اإليطاليني يف أمريكا باستعمال البقدونس والكرميا 
استخدام  تطلب  أن  وإياك  والزبدة.  املرميية  عشبة  جيد  مل  حني 

الدجاج يف طبق أنغلو بيين ألفريدو يف إيطاليا.

سباغييت كاربونارا بالكرميا: مل يتم طهي الكاربونارا يومًا مع الكرميا 
يف إيطاليا، بل يستخدمون الغوانشالي أي حلم خدود اخلنزير أو 
حتى حلم اخلنزير املقدد عوضًا منها. أما اجلنب فينبغي أن يكون 

بيكورينو أو بارميزان، وميكن أيضًا كسر بيضة فوق الطبق.

اخلبز بالثوم: كيف يكون إيطاليًا واخلبز املستعمل هو فرنسي؟

بيتزا األناناس واجلامبون: مّت اخرتاع هذا الطبق يف كندا، فاإليطاليون 
ال ميلكون جرأة التغيري يف طبخ البيتزا.

سباغييت بكريات اللحم: يف إيطاليا ال يتم تقديم كريات اللحم مع 
الباستا بل كمقّبالت مع البطاطا أو اخلضار، على األرجح اخرتع هذا 
الطبق أحد املهاجرين إىل أمريكا، حيث استبدل البندورة بكريات 

اللحم ليجعل الصلصلة أكثر متاسكًا.

الصلصات اإليطالية: قد جتد خلطات يف املتاجر يقال إّنها إيطالية، 
لكّن الطعام اإليطالي غري معّقد والصلصة الوحيدة اليت قد جتدها 
يف إيطاليا مؤلفة من زيت الزيتون واخلل البلسمي أو أحيانًا النبيذ 

األمحر أو األبيض.

سباغييت بولونيز: ليس طبقًا إيطاليًا، رمبا قام اجلنود األمريكيون 
آل  »التالياتيلي  بتذّوق  الثانية  العاملية  احلرب  يف  والربيطانيون 
أطلقوا على  الطبق  اسم  يعرفوا  أّنهم مل  بولونيا، ومبا  راجو« يف 
التالياتيلي  استبدلوا  ثم  بولونيا(  )من  بولونيز  اسم  الصلصة 

بالسباغييت.

املعكرونة واجلنب: ال بد من أّن األمريكيني قد اخرتعوا هذا الطبق. 
ففي إيطاليا لكّل نوع من الباستا صلصة خاصة به. مع املعكرونة 
صلصة  أو   ragù »الراجو«  استخدام  يتم  مثاًل    'Maccheroni'
هو  املعكرونة  مع  اجلنب  يستعمل  إيطالي  طبق  وأقرب  البندورة. 

.pasta pasticciata

سندويشات  على  ستحصل  إيطاليا  يف  بانيين  طلبت  إذا  بانيين: 
ملفوفة حتتوي على اجلنب وشرائح باردة من اللحوم، بداًل من ذلك 

 .tostato أطلب

أعّدت إيالف هذه املاّدة عن موقع »ذا لوكال« السويدي،
.1102116/8/2016/See more at: http://elaph.com/Web/Food -

html#sthash.DjS8kEtn.dpuf

إعداد: ابتسام الحلبي - ايالف

أنواع اجلنب اإليطالي واحلصول  إذا كنت ترغب يف تناول أفضل 
على أفضل نكهة يف الطبخ، عليك باختيار رجييانو بارميجيانو)جنب 
البارميزان(. فهذا هو اجلنب األرستقراطي، وهو امللك املتّوج يف 
والرؤساء يف  القضاة  الصدارة على والئم  احتل  والذي  إيطاليا، 
القادة  اهتمام  سبب  عن  كثريون  وتساءل  قرون،  لعدة  أوروبا 
به من أمثال نابليون وموليري الذي طلب تناوله وهو على فراش 

املوت. 
 سر الطبيعة

اإلجابة على هذه األسئلة تكمن يف إيطاليا، وبشكٍل أكثر حتديدًا يف 
مشاهلا، يف منطقة من تورينو إىل البندقية املعروفة باسم وادي 
ربرَ األرض املباركة  »بو« أو وادي األغنية حيث مير النهر. وهي ُتعترَ
الغنية، لكونها سهاًل واسعًا تنمو فيه مكونات  الرتبة اخلصبة  مع 
والطماطم  الدسم  األرز  بينها  ومن  احلبوب  من  األساسية  املطبخ 
ع فيه املعكرونة واجلنب، واخلل البلسمي. وينتج يف وسط  وُتصنرَ
مع  رجييانو.«  أصله »بارميجيانو  على  أو  البارما  جنب  هذا  كل 
اإلشارة إىل أن املكون األساسي يف صنع هذا النوع من اجلنب هو 
»اهلواء« الذي مير من الشمال واجلنوب يف هذا السهل العظيم 
بني اجلبال، على جانيب البحر األبيض املتوسط، وعلى حنو يتعذر 
الذي  األمر  اهلواء،  واجلبل  البحر  نسائم  امتزاج  مدى  حتديد  فيه 
ربرَ العامل احليوي إلنعاش الطبيعة مبجملها كما الرتبة اليت تغّذي  ُيعترَ

مصادر إنتاج اجلنب.
دقة اإلنتاج

ويبقى إنتاج هذا النوع هو أحد املهارات التقليدية الرئيسية اليت 
متتد حتى إىل عمليات التفتيش الصارمة اليت تغطي كل جانب من 
جوانب عملية االنتاج. فهناك يف خمزن كاسينا، يبدو صانع اجلنب 
ارتدادات  وجود  عدم  من  ليتأكد  خاصة  مطرقة  حيمل  كالطبيب. 
يستخدم  كما  القوالب،  يف  عيوب  او  فراغات  على  تدل  صوت 
الطبيب للتأكد من عدم وجود أي عيوب،  مساعة شبيهة بسماعة 
إبرة  أيضًا  الغازات. يستخدم  منها  تتسرب  ثقوب  أو  أو شقوق، 
املسمار الخرتاق قشرة القالب بهدف قياس مدى مقاومة اجلنب عرب 
استخراج عينات دقيقة. وعندما يصبح هذا الطاهي األشبه بالطبيب 
راضيًا بنسبة مئة باملئة عن نكهة ورائحة ونوعية هذا اجلنب الدسم 
املتذوق  ويعطي  واألطباق  الفم  ليذوب يف  املستهلك  إىل  خيرج 

نكهة ال تقاوم.

تتفاعل مكوناته مع نسائم الطبيعة

سّر النكهة يف البارميزان اإليطالي
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صــحة وغذاء

اليت  الفواكه  من  الكثري  إىل  اإلنسان  حيتاج  الصيف  فصل  يف 
تعطي احلركة والنشاط للجسم، وهو ما يوفره التني، الذي يتميز 
باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية 
األمراض  العديد من  اإلنسان، ويعمل على حماربة ومقاومة  جلسم 
الصحية  اليت تظهر يف اجلسم، وباإلضافة إىل فوائده  واألعراض 

الكثرية، فهو جبانب ذلك له العديد من الفوائد التجميلية.

ومن فوائد التني واوراقه مايلي:
عالج مشاكل اجلهاز اهلضمي

حيتوي التني على جمموعة من العناصر الغذائية اليت جتعله واحدًا من 
أفضل الفواكه القادرة على عالج مشاكل واضطرابات األمعاء، وله 
القدرة على تنظيم هضم األطعمة بعد تناوهلا، بسبب احتوائه على 

ألياف تساعده على ذلك.
هشاشة العظام

بعض الرجال والسيدات ممن ختطوا سن األربعني، أكثر عرضة من 
غريهم باإلصابة بأمراض هشاشة العظام، لذلك فإن التني له القدر 
مبا  اجلسم،  وآالم  التهابات  ويعاجل  العظام،  مقاومة هشاشة  على 

فيها الرقبة والظهر واملفاصل.
الربد واألنفلوانزا

ال شك أن برد الصيف أشد من برد الشتاء، حيث أثبتت الدراسات 
أن األشخاص اللذين يصابون بنزالت الربد يف فصل الصيف عليهم 
بتناول التني ألنه يعمل على عالج هذه األعراض، وخيلص اجلسم 

من الرشح والزكام املصاحب للربد.
قرحة املعدة

أثبتت دراسات حديثة مت نشرها مؤخرًا، أن تناول مثرتني من فاكهة 
التني يف الصباح الباكر، ومثلهم بعد وجبة العشاء، فهذا من شأنه 

أن يقلل من خطر اإلصابة بقرحة املعدة، ومشاكل األمعاء األخرى.
تساقط الشعر

ليست مثرة التني وحدها اليت حتتوي على فوائد عظيمة، ولكن أيضًا 
أوراق التني هلا فوائد مذهلة على الشعر، حيث ميكنك غلي أوراق 
جيدًا، فهذا  الشعر ومتشيطه  املغلي على بصيالت  التني، ووضع 
من شأنه أن مينع تساقط الشعر، وينصح باتباع هذه الطريقة مرة 

صباحًا ومرة مساءًا، للحصول على أفضل نتيجة.
الفم واألسنان

وال  واألسنان،  الفم  مشاكل يف  من  األشخاص  من  الكثري  يعاني 
سيما اللثة أيضًا، حيث أن التني حيتوي على عناصر وفيتامينات 
تعمل على منع تسوس األسنان، والتخلص من الروائح الكريهة يف 

الفم، وعالج التهابات اللثة.

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

أهم فوائد التني العجيبة 
جلسم االنسان، تعرف عليها!

صحيح أن العديد من امُلنتجات الغذائية شائعة االستخدام حتتوي يف 
كثري من األحيان موادًا حافظة؛ كالتوابل واللحوم امُلعاجلة وأكياس 
البطاطس املقلية؛ لكن هناك عددًا من امُلنتجات الغذائية الصحية 

تظل صاحلة لالستخدام بشكل طبيعي لفرتات طويلة.

ال تقلق بشأن ختزين كميات كبرية منها عندما تكون لديك الفرصة 
لذلك، فستكون تلك األطعمة يف امُلتناول عندما تستعد للطهي.

إذا كان لديك الفضول ملعرفة هذه األطعمة، فإن موقع Motto أعد 
إضافات وبشكل  تبقى طوياًل دون  غذائية  ُمنتجات   10 قائمًة من 

صحي:

1- اللوز
ميتلئ اللوز باألمحاض الدهنية األحادية، وُيعد مصدرًا رائعًا لفيتامني 

E واأللياف. 
حبميات  املعين   Fruit and Veggies More Matters موقع  وحبسب 
الفواكه واخلضراوات، فإن اللوز بإمكانه أن يظل صاحلًا لالستخدام 
ملدة تزيد عن سنة، عند ختزينه باملربِّد، فلتحضر بعضه إذًا لتتناوله 

كوجبة خفيفة وقت الظهرية، أو إلعداد حليب اللوز.

2- األرز البين
جمموعة  جانب  إىل   ،E وفيتامني  األلياف  على  البين  األرز  حيتوي 
غري  البين  األرز  حبوب  وبإمكان  األكسدة،  مضادات  من  متنوعة 
املقّشرة أن تبقى لعام كامل حبفظها يف درجة حرارة الغرفة، لكن 
إن متت إزالة قشرتها لتحضري أكلة األرز البين بالبيض واألفوكادو 

مثاًل، فسيظل صاحلًا لالستخدام بشكل جيد حنو حوالي 6 أشهر.

3- بذور الشيا
حتتوي بذور الشيا على األلياف والكالسيوم، وترتبط خبفض ضغط 
الدم املرتفع، وعند ختزينها يف وعاء حمكم يف الثالجة، فبإمكانها 

أن تبقى طازجة ألكثر من عام.
جّرب تناوهلا كطعام صحي لذيذ مفيد للقلب على وجبة اإلفطار!

4- التمر
ُتعترب  باأللياف  والغنية  طبيعية،  بطريقة  »امُلففة«  الفاكهة  تلك 
وباإلمكان  حُمالة،  تناوهلا  أو  لذيذة  وصفات  إلعداد  مغذيًا  مكونًا 
أشهر،  لعدة  حُمكم  وعاء  الغرفة يف  حرارة  درجة  التمر يف  ختزين 

وتصل املدة إىل أكثر من سنة يف حال ختزينه بالثالجة.

5- البقوليات امُلففة
على عكس حبوب الفول والفاصوليا واللوبيا امُلعّلبة، واليت عادة ما 
يتم ختزينها باستخدام الصوديوم؛ ختلو احلبوب املففة للبقوليات 
مثاليًا  مصدرًا  أيضًا  وُتعد  احلافظة،  واملواد  امُلضافة  املواد  من 
تزيد  ملدة  ختزينها  وباإلمكان  الكوليسرتول،  من  اخلالي  للربوتني 

عن عامني.

6- زبدة الفستق
للقلب،  املفيدة  األحادية  املشبعة  غري  والدهون  بالربوتني  متتلئ 
وميكن أن تبقى زبدة الفستق صاحلة لالستخدام ملدة 9 أشهر عند 
حفظها يف درجة حرارة الغرفة إن مل يتم فتحها، ومبجرد فتحها؛ 

فإنها تبقى جيدة لالستخدام ملدة 3 أشهر.
احبث عن البعض منها مع النظر لقائمة املكونات اليت ٌيفضل أال 
ُمشبعة  اإلضافات، وال حتتوي على دهون  الكثري من  حتتوي على 

ُمضافة!

7- الشوفان
ُيعترب الشوفان مصدرًا ممتازًا لأللياف، ويساعد يف السيطرة على 
معدل الكوليسرتول، وحيتوي على فيتامينات ومعادن، وحتى بعض 

الربوتني. 

وبإمكان ُعلب الشوفان امُلغلقة امُلخزنة يف مكان جاف وبارد أن تبقى 
 .Whole Grains Council ملدة تزيد عن 4 أشهر، حبسب موقع

جّرب تناول الشوفان املخبوز بالفاكهة واجلوز!

8- زيت الزيتون
هو مصدٌر ممتاٌز للدهون األحادية غري املشبعة، وُيعد إضافة رائعة 

للخبز امُلمص، أو عند استخدامه لشّي اخلضراوات.
وبإمكان زجاجات زيت الزيتون قبل الفتح أن تبقى لنحو عام كامل 

يف درجة حرارة الغرفة، ومبجرد فتحها ستبقى ملدة ستة أشهر.

9- حبوب الكينوا
حتتوي الكينوا على األمحاض األمينية الـ 9 األساسية، وهذا يعين 

أنها »الربوتني الكامل«، وميكن ختزينها ملدة تصل إىل 4 أشهر.
جّرب تناول تلك احلبوب الغنية باأللياف كإضافة جيدة إىل السلطة 

 ال تقلق بشأن تاريخ نهاية الصالحية.. 

10 أطـعمة صـحّية ال تفــسد

أو إىل وصفة بوريتو املكسيكية.

10- القرع الشتوي
بإمكان القرع أن يبقى طازجًا ملدة تصل إىل ثالثة أشهر عند ختزينه 
يف مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس، وٌيعد مصدرًا جيدًا 

لفيتامني )C(، رمبا عليك جتربة إضافته إىل احلساء.

تهدف كّل النساء إىل احلصول على صدر مجيل ومشدود رغم كّل 
العوامل السلبية اليت تؤّثر على مرونة عضالت الثدّي.

من بني األسباب اليت تسبب ارختاء الثديني:

ارتداء املالبس اليت تضغط على الثديني
الوقوف بطريقة خاطئة )االحنناء إىل األمام(

اتباع منط حياة غري صحّي )التدخني وتناول األطعمة املعّلبة ...(
اختيار مّحالة صدر مبقاس غري مناسب

 
حلّل مشكلة ترّهل الثديني إلتزمي بهاتني اخلطوتني:

الرياضة: استلقي على ظهرك وارفعي الدمبل )أواألوزان( بـ 2 كيلو 
انزليهما  ثم  أعلى مستوى ممكن  إىل  يديِك  ووّجهي  جهة  كّل  يف 

كجناحي الطائرة. 
قومي بهذه اخلطوة 15 مّرة وكّرري ذلك 3 مّرات يف اليوم.

الثديني  إىل  الدّم  تدفق  لتحفيز  جدًا  مهّمة  اخلطوة  هذه  التدليك: 
والتخّلص من السموم املرتاكمة. 

للقيام بذلك، استلقي على ظهرِك وضعي وسادة حتت أسفل الظهر 
مّدة 10  الزيتون من خالل حركات دائرّية  بزيت  ثّم دّلكي ثدييِك 

دقائق. 
الزيتون غيّن باملواد املضادة لألكسدة ما  أّن زيت  بالذكر  اجلدير 

حيمي بشرتِك من الشيخوخة والرتهل. 

خطوتان منزليتان للتخّلص من 
ترهل الثديني

الرمان من العديد من الفوائد الصحية، خباصة أن  ال ختلو قشور 
أي  من  الوقاية  على  يعمل  القشور  مغلي  أو  الرمان  شرب عصري 
وختفيض  اجلسم،  يف  الضار  الكولسرتول  تأكسد  جتاه  حساسية 
 « نيفا   « باسم  يعرف  والذي  الدم  الشحمي يف  احلمض  معدالت 
ضغط  مستوى  وختفض  الشرايني  تصلب  أيضًا  القشور  وتعاجل 

الدم.

*طريقة حتضري مغلي قشور الرمان:
املقادير:

-كوب من املاء.
-ملعقة كبرية من قشور الرمان املففة.

-ملعقة كبرية من الزجنبيل.

-رشة من الشاي األخضر املفف واملطحون.

-ورقتني نعناع أخضر طازجة وطرية.

الرمان املففة واملطحونة مع ملعقة  طريقة التحضري: مزج قشور 
الزجنبيل والشاي االخضر يف كوب كبري حتى يتجانسوا ثم غلي املاء 
على حدى يف وعاء على النار وسكبها فوق اخلليط يف الكوب وبعد 

ذلك جيب إضافة أوراق النعناع.

جيب ترك اخلليط حتى يرتاح لفرتة 7 دقائق.
من املمكن شرب هذا اخلليط يف الفرتة الصباحية يوميًا قبل تناول 
الطعام خلسارة الوزن واحلصول على جسم حنيف خالي من الدهون 

والبطن البارز.
ومن املعلوم أن فاكهة الرمان حتتوي على العديد من العناصر اليت 
ال غنى عنها جلسم اإلنسان فهي حتتوي على ماء بنسبة 84% ومواد 
سكرية بنسبة 10% وبروتني بنسبة 3% باإلضافة اىل العديد من 
على  الرمان  حيتوي  وأخريًا  و س،  ب  و  أ  والفيتامينات  األلياف 

البوتاسيوم والكربيت والفسفور واحلديد.

ما الذي حيُدث للجسم بعد شرب “مغلي قشور الرمان”؟
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مــجتمع

ة وأنت تشككني بإخالص زوجك يف صمت: تصرفات  منذ مدَّ
ه خيونك، صرخة  غريبة، غيابات متكرِّرة، لكنك اآلن متأكدة أنَّ
عرشك  باهتزاز  لك،  خبيانة  تشعر  عندما  أعماقك  من  خترج 
ومملكتك وتعلن: زلزال كارثة اكتشفت أنَّ زوجي خيونين مع 
ة ماذا تفعلني؟  امرأة أخرى. إن اكتشفت فجأة هذه احلقيقة املرَّ
هل تشعلني احلرب عليه أم تضعني أعصابك يف ثالجة خصوصًا 

إن كنت ما زلت حتبينه وال تريدين تركه؟

ة  »سيدتي نت« التقت مستشار تطوير حياة وقدرات شخصيَّ
ة ومستشار تربية وتطوير حياة أطفال، تركي  ة واجتماعيَّ وعقليَّ
ة.  م لك بعض النصائح يف حال حصول خيانة زوجيَّ خان، ليقدِّ

اتبعيها وال حترقي املراحل.

ـ حافظي على احرتامك وحتفظك
ة بأن حتافظي على برودة أعصابك، وأن تتجنيب  ننصحك بشدَّ
ة، سواء بينك وبينه أو على مسمع ومرأى من  املشاحنات الكالميَّ
ه قام خبيانتك؟  اآلخرين. فبماذا سينفعك الصراخ والتشهري بأنَّ
ة باالستمرار يف هذه العالقة،  عالوة على ذلك إن كانت لديك نيَّ
ة كيف لك أن  فأعني الناس احملتقرة لن تسهل من تلك املهمَّ
تعيدي بناء عالقة سليمة بزوجك إن كان هناك دائمًا من سيذكرك 
خبيانته لك ويتهمك بعدم احرتام الذات؟ وخاصة األطفال مهما 
كرب سنهم، ما سيؤثر عليها سلبا وعلى سلوكياتهم ولن ينسوه 
أبدًا فأنت ستنسني وتتناسني وقد يتغريَّ الزوج ليساعدك على 

النسيان، لكن الناس لن تنسى مهما حدث.

ـ امنحي نفسك وقتًا للتفكري
يبدو االبتعاد لفرتة ما وأخذ مهلة للتفكري وتقييم الوضع، فكرة 
دة سيمنحك هذا األمر الفرصة لوضع النقاط فوق احلروف من  جيِّ
جهتك، وسيساعد على تهدئة غضبك وجينبك صراعات عنيفة 
ه ليس عليك إخباره بقرارك بعد أيام قليلة  حمتملة. تذكري أنَّ
من ابتعادك، وإن كان خياف فقدانك فتلك مشكلته خذي وقتك 

يف تهدئة نفسك والتفكري مبهل يف مستقبل عالقتك.
ويف هذه الفرتة جيب عليك التفكري مليًا فيما تريدينه من هذه 

العالقة.

ـ املواجهة اللينة
إذا استشعرت الزوجة أنَّ زوجها خيونها فال بد أن تضع يدها 
األقاويل  على  فقط  االعتماد  دون  من  القاطع  الدليل  على 
ع، واتهام الزوج من دون دليل،  والشائعات، وال داعي للتسرُّ
أما إذا ثبتت اخليانة بالدليل القاطع فعلى الزوجة أن تلجأ إىل 
مهملة جتاه  ها  أنَّ فإذا شعرت  السبب  ومعاجلة  اللينة  املواجهة 
زوجها فعليها أن تعاجل هذا اخلطأ وأن تكون أمينة مع نفسها، 
وأن حتاول اكتشاف الدافع وراء خيانة الزوج مبنتهى الصراحة، 
زوجها  نظر  تلفت  وأن  الدافع،  هذا  على  تقضي  أن  وحتاول 
باحلسنى إىل اآلالم اليت تسببها خياناته ملشاعرها وإنسانيتها، 
بنتيجة  يأت  ومل  زوجها  مع  األسلوب  هذا  الزوجة  اتبعت  وإذا 
ه، فعلى الزوجة أن تواجهه بعنف فإذا مل جتد  واستمر يف غيِّ
استجابة أيضًا فال بد عليها أن تشكو لكبار أفراد األسرة وتطلب 

منهم أن يتدخلوا إلصالحه بشكل حاسم.

ـ جتنيب طلب تفاصيل اخليانة
جتنيب قدر املستطاع طرح أسئلة متعلقة باحلبيبة، فمهما كانت 
ألبعد  وستحبطك  آمالك  ستخيب  ها  أنَّ متأكدة  كوني  األجوبة، 
ة  درجة، ثمَّ إنَّ معرفة تفاصيل اخليانة لن ينفع إال مبنح األهميَّ
حلدث من املفرتض أن يكون جمرد نزوة عابرة لن تتكرر، كما 

أنَّ ذلك قد يدخلك يف دوامة من األفكار واملقارنات.

ـ سبب اخليانة
اخليانة ال تأتي من فراغ، قد يكون هناك قصور يف العالقة بني 
الزوج والزوجة، وقد تكون الزوجة مهملة يف احساسها مبشاعر 
أو قد تبالغ يف سيطرتها  القيام بواجباتها حنوه  الزوج، ويف 
يتولد  باالنتقام  شعورًا  هناك  فإنَّ  هذا  كل  على  وبناء  عليه، 
ه مظلوم، وبالتالي يلجأ إىل اخليانة  بأنَّ الزوج إلحساسه  داخل 
ويف أحيان أخرى يلجأ الزوج للخيانة ألسباب أخرى مثل احساسه 
بامللل والضجر من رتابة احلياة، وعدم بذله ألي جهد يتقرَّب به 
إىل زوجته، وهو يف هذه احلالة يعاني من عدم جتديد نشاط 

ة بالفكر واحلوار. احلياة الزوجيَّ
جيب عليك أن تذهيب إىل اختصاصي نفسي أو اجتماعي لتعرضي 
عليه حالتكما، وأن تشرتطي أن يذهب معِك، فالتحدث عن األمر 
ومجيع أبعاده مع شخص خمتص سيساعدكما على جتاوز األمر، 
وإن مل يرغب بالذهاب معك خلجل أو سبب آخر فاذهيب لنفسك، 
خاصة إذا كنت تريدين االستمرار معه فسيساعدك هذا األمر 

زوجي خيونين وال أريد أن أتركه.. ماذا أفعل؟

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

أصبح استخدام التكنولوجيا واألجهزة الذكية شيئًا مهمًا يف حياتنا، 
إذ نستخدمها عدة مرات يوميًا للبحث يف العديد من اجملاالت، واآلن 
تعددت استخداماتنا هلا ووصلت ألطفالنا، وميكنك االستفادة منها، 
خاصة مع جميء اإلجازة الصيفية، باالستعانة بعدد من التطبيقات 
التالية اليت توفر للطفل املعرفة وتكسبه العديد من املهارات يف 

صورة شيقة ومسلية:

مهنة  حتديد  على  الطفل  التطبيق  هذا  يساعد  أكون:  أن  أحلم 
والوظائف  امِلهن  من  بالعديد  الطفل  تعريف  طريق  عن  املستقبل 
املختلفة، وأمساء الوظائف، ومهام صاحب كل مهنة، واألدوات اليت 
يستخدمها، كما حيتوي التطبيق على عدد من األنشطة لتنمية إبداعه 
وقدرته على الرتكيز وتقوية الذاكرة وغريها، مثل: لعبة »ترتيب 
األجزاء« اليت يتعلم خالهلا جتميع صور أصحاب الوظائف، وتركيب 

أجزائها بشكل صحيح لتكتمل الشخصية.

وميكن لطفلك التقاط صورة لنفسه بطريقة كاريكاتورية يف الوظيفة 
اليت حيلم بها يف املستقبل من خالل كامريا اهلاتف.

موسوعة تعليم الطفل املسلم: يهدف التطبيق إىل تعليم األطفال 
وأركان  وأركانه،  اإلسالم  قواعد  العاشرة  إىل  الثانية  سن  من 
إىل  إضافة  والصورة،  بالصوت  السور  قصار  يضم  كما  اإلميان، 
جمموعة خمتارة من األحاديث النبوية واآلداب والصفات اليت جيب 
أن يتحلى بها الطفل املسلم من رمحة ورفق وصدق ونشاط، وحب 
للتفوق، وحب للنجاح، وسعي لتحصيل العلوم، وممارسة الرياضة، 

واألكل الصحي من خضراوات وغالل، وغريها من املميزات.

الطفل األرقام والعد، وهو  تطبيق جيجل جوستس: يقوم بتعليم 
مفيد لتعليمه قبل الذهاب إىل املدرسة.

فضل األلعاب التعليمية لألطفال

رغم أن الفكرة مستبعدة بالنسبة ألي زوجني سعيدين، إال أن 
النوم يف سريرين منفصلني يؤدي إىل نتائج تعود بالنفع على 
العالقة بني الزوجني وصحة كل منهما، حسبما أظهرت دراسة 

أجراها باحثون جبامعة رايرسون يف تورونتو بكندا.
وأوضحت الدراسة، وفقا لصحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، 
أن نسبة ترتاوح ما بني 30 و40% من املتزوجني ينامون يف 
فى  يساعد  الواقع  يف  االنفصال  وهذا  لياًل،  منفصلة  أسرة 
وأن  بها،  اإلضرار  وليس  الزوجني  بني  العالقة  على  اإلبقاء 
واحد،  سرير  النوم يف  يفضلون  ما  دائما  والزوجات  األزواج 
لكن مراقبة أدمغتهم عرب صور األشعة أظهرت أنهم يستيقظون 
بشكل متكرر لياًل بسبب أي صوت أو حركة تصدر من أحدهما.

واكتشف الباحثون من خالل صور األشعة على املخ أن األزواج 
األعمق  املراحل  يدخلون يف  ال  واحد  سرير  ينامون يف  الذين 
من النوم، داعني األزواج إىل التفكري يف النوم يف سريرين 
منفصلني للحصول على نوم أفضل خالل الليل، وعالقة أكثر 

سعادة.
الزوجني  متتع  عدم  بشأن  السائد  االعتقاد  الباحثون  فند  كما 

 ماذا حيصل جلسد املرأة عندما تنام يف سرير منفصل عن زوجها؟

بالرومانسية أو وجود مشكالت بينهما عند نومهما يف سريرين 
إىل  يتجهون  كانوا  األشخاص  بعض  أن  موضحني  منفصلني، 
الطالق لكنهم وجدوا أن النوم بشكل منفصل ميثل سبياًل جديدًا 

للرتابط.

ة. على جتاوز اآلالم النفسيَّ

ـ ويف النهاية ثقي به من جديد
املكون  فهي  عالقة،  أي  الستمرار  حيويًا  عنصرًا  الثقة  تعترب 
بناء  إعادة  هو  اهلدف  أنَّ  مبا  سليمة  عالقة  لعيش  الرئيسي 
نفس  حدوث  من  واخلوف  بزوجك  بالشكِّ  فاستمرارك  العالقة 
ة أخرى لن يساعدك أبدًا يف حتقيق اهلدف املنشود،  الشيء مرَّ
بل سيجعلك تعيشني يف عدم استقرار وشكٍّ مستمر. حاولي 

أن تعيدي ثقتك به تدرجييًا
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تواصل االشتباكات يف حلب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ستيفان دي ميستورا يف مؤمتر صحايف يف جنيف، أن هدنة من 
»ثالث ساعات ال تكفي«، وقال إن هذا االقرتاح »األحادي اجلانب« 
املساعدات.  قوافل  ادخال  إىل  يؤدي  أن  ميكن  ال  موسكو  من 
ونقل عن الروس استعدادهم »ملناقشة كيفية حتسني اقرتاحهم 
األصلي«، جمددًا مطالبة األمم املتحدة بهدنة من 48 ساعة إليصال 

املساعدات.
برميل  بإلقاء  النظامية  للقوات  معارضني  ناشطني  اتهام  وغداة 
متفجر على حي الزبدية اخلاضع لسيطرة الفصائل يف حلب حيتوي 
على غاز الكلور، أعلن وزير اخلارجية الفرنسي جان مارك إرولت أن 

بالده »قلقة حيال معلومات« عن وقوع هجوم كيماوي.
»اهليئة  رئيس  اجلبري  عادل  السعودي  اخلارجية  وزير  واستقبل 
العليا للمفاوضات« رياض حجاب، وحبثا يف »عدٍد من املواضيع 
ذات العالقة بالشأن السوري«، ووصف سفري »االئتالف الوطين 
السوري« يف باريس عضو »اهليئة العليا« منذر ماخوس، التقدم 
الذي أحرزته فصائل معارضة يف حلب بـ »القيمة املضافة« إلنضاج 
يتحقق  لن  سورية  السياسي يف  »احلل  أن  مؤكدًا  سياسي،  حل 
والثوار وخلق ظروف  املعارضة  من دون ضغط عسكري ملصلحة 
عسكرية جديدة تنهي مراهنة النظام على إمكان استمراره«، مشريًا 
الثوار  أحرزه  الذي  والتقدم  حلب  يف  احلالية  »األوضاع  أن  إىل 
مراهنة  تنهي  جديدة  شروط  خلق  شأنها  من  املقاتلة  والفصائل 

النظام على إمكان استمراره«.
العسكري  مطارها  لتحويل  ختطط  روسيا  أن  ُذكر  موسكو،  ويف 
أيلول  نهاية  منذ  تتمركز طائراتها  الالذقية حيث  يف محيميم يف 

)سبتمرب( املاضي، إىل قاعدة جوية دائمة.
 وقال فرانتس كلينتسيفيتش، النائب األول لرئيس جلنة شؤون 
حتديد  »بعد  »إيزفيستيا«:  لصحيفة  اجمللس  يف  واألمن  الدفاع 
وضعها القانوني، ستصبح محيميم قاعدة عسكرية روسية. سنشيد 
فيها بنية حتتية مناسبة، وسيعيش عسكريونا يف ظروف كرمية«. 
العسكرية  الطائرات  عدد  زيادة  إمكان  ذلك  بعد  يستبعد  ومل 
الروسية، لكنه أكد أنه »لن يتم نشر أسلحة نووية وقاذفات ثقيلة 

بصورة دائمة« يف سورية.
على  االول،  أمس  الغربية  والدول  روسيا  بدت  نيويورك،  ويف 
طريف نقيض يف شأن تفجر الوضع امليداني يف حلب ودور جملس 
األمن يف معاجلته. وفيما متسكت الدول الغربية بضرورة التوصل 
لألمم  العام  األمني  وكيل  لدعوة  تستجيب  كافية  »هدنات  إىل 
املتحدة للشؤون اإلنسانية ستيفن أوبراين« الذي دعا إىل هدنة 
أسبوعية من 48 ساعة، شدد السفري الروسي فيتالي تشوركني 
على متسك بالده مببدأ »هدنة الثالث ساعات«، معتربًا أنها »مهلة 
جيب أن تكون كافية، وفق ما نراه على شاشات التلفزيون، إذ 
إن املساعدات تدخل إىل املدينة جبهد من احلكومة السورية وحنن 
شروطًا  يضع  بيان  مشروع  تشوركني  طرح  كما  بذلك«.  ندعمها 
على اجملموعات املعارضة »لتعلن فك ارتباطها باإلرهابيني« ويؤكد 
السورية  اإلنسانية مع احلكومة  ضرورة تنسيق دخول املساعدات 

ويدعو إىل رفع العقوبات عنها.
وقال إن روسيا تواصل البحث مع الواليات املتحدة ودي ميستورا 
للتوصل إىل توافق على »إجراءات إنسانية« من دون حتديد إطار 

زمين لذلك. 
األمم  بأن  أوبراين  قاله  ما  حول  تطرح  »أسئلة  مثة  أن  وأضاف 
هذه  تكون  قد  املساعدات،  إلدخال  48 ساعة  إىل  املتحدة حتتاج 
التلفاز  على  نرى  ولكننا  كبرية،  قوافل  إلدخال  مطلوبة  املهلة 
وحنن  ذلك  يف  منخرطة  السورية  واحلكومة  تدخل  املساعدات  أن 
ندعمها، وبالتالي مهلة الثالث ساعات قد تكون كافية ملثل هذه 

األنشطة«.

ترامب يتهم اوباما وكلينتون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فردت كلينتون باتهامه بـ »إطالق الكالم البذيء ذاته ضد أمريكا، 
وما يقوله الرئيس الروسي فالدميري بوتني وأعداؤنا«.

ويف تصريح أعاد خماوف اجلمهوريني من نربته وجنوحه اىل أقصى 
اليمني بتأثري »انزالقه« يف استطالعات الرأي، قبل 88 يومًا على 
اقرتاع 8 تشرين الثاني )نوفمرب(، قال ترامب للمرة الرابعة خالل 
ساعات، ومن جتمع حلملته يف فلوريدا: »أوباما وكلينتون أسسا 
من  األمريكية  القوات  بسحب  اسرتاتيجيتهما  ساعدت  إذ  داعش، 
العراق يف ظهور التنظيم« الذي سيطر على مساحات واسعة من 

العراق وسورية.
وأضاف ترامب، الذي يزعم أنه عارض احلرب على العراق، لشبكة 
»سي إن بي سي«: »ما فعاله كارثة«، علمًا أن جذور »داعش« يف 
العراق وسورية ترتبط بصعود تنظيم »القاعدة« إثر غزو التحالف 
الدولي بقيادة الواليات املتحدة العراق عام 2003. وأعلن التنظيم 
عام 2014 دولة اخلالفة يف سورية والعراق، حيث ال يزال القتال 
مستعرًا. وكان أوباما عارض احلرب على العراق، وتضمنت محلته 
للوصول إىل البيت األبيض يف 2008 وعدًا بإنهاء هذه احلرب. ثم 

أمر بسحب القوات األمريكية القتالية من هذا البلد يف 2011.
وردَّ مسؤول الشؤون اخلارجية يف محلة كلينتون، جايك سليفان، 

على تصرحيات ترامب بأنها »منوذج آخر لتوجيه ترامب كالمًا بذيئًا 
ال  مستوى  يف  للحقيقة  الكامل  جهله  يعكس  املتحدة،  للواليات 

سابق له ملرشح رئاسي.
 وهو ردد ما يقوله بوتني وخصوم الواليات املتحدة يف هجومهم 
علينا وعلى مصاحلنا، من دون أن يقدم خطة جّدية ملواجهة اإلرهاب، 

أو جعل بلدنا أكثر أمانًا«.
نربته  من  اجلمهوريني  بني  خماوف  ترامب  تصرحيات  وأطلقت 
العشوائية، وعدم االنتقال إىل موقع الوسط الستمالة املعتدلني. 
وكتبت املعلقة اجلمهورية بيغي نونان: »يبدو أن ترامب ال يريد 
الفوز«، معتربة أنه »يتصرف جبنون«، علمًا أن املرشح اجلمهوري 
نفسه مل يستبعد اخلسارة اليت »ستجعلين أعود إىل حياتي الرغيدة«. 
ولكنه استدرك: »ليس ذلك ما أطمح إليه. أعتقد بأننا سننتصر، 
وسنرى ما حيصل«. ويرتاجع ترامب أمام كلينتون يف كل الواليات 
احلامسة. كما احندرت أرقامه يف الواليات اجلنوبية الشرقية اليت 

تصّوت للجمهوريني منذ 1٩٦0. 
وتطرح هذه األرقام إمكان حتقيق كلينتون فوزًا كاسحًا يف 8 تشرين 

الثاني، إال يف حال حصول مفاجآت قد تغري جمرى السباق.
السبت وتكشف ضرائبها  اليوم  اقتصاديًا  وتلقي كلينتون خطابًا 
اخلاصة بالعام املاضي، يف حني يرفض ترامب إطالع الرأي العام 

على سجالته الضريبية.

اسرائيل ترد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ويبدو أن الدولة العربية قررت »الضرب حتت احلزام« بعدما خسرت 
وجهًا سينمائيًا شهريًا مجياًل قبل أكثر من عامني، ويف ظل جناحات 
الفتة حققتها حركة مقاطعة إسرائيل الفلسطينية الدولية )بي دي 

إس( يف أحناء العامل.
واختارت إسرائيل هدفها بعناية الفتة: املنظمات الدولية العاملة 
»امتيازات« ال  بـ  تتمتع  الفلسطينية احملتلة، واليت  األراضي  يف 
تتمتع بها نظرياتها الفلسطينية يف جمال تقديم يد العون للفئات 

اهلشة والفقرية، وحرية التنقل وغريها.
ووقعت عني إسرائيل، يف إطار مواجهة موجات املقاطعة املتصاعدة 
الفلسطيين  على  املتحدة،  الواليات  وحتى يف  أوروبا،  أعماق  يف 
حممد احلليب الذي يعمل مديرًا لفرع منظمة »رؤية عاملية« )وورلد 
فيجني( األمريكية غري احلكومية يف قطاع غزة، واعتقله جهاز األمن 
»إيرز«  حاجز  على  شهرين  حنو  قبل  »شاباك«  اإلسرائيلي  العام 

مشال القطاع.
وسربت وسائل إعالم إسرائيلية أنباء عن أن »شاباك« اتهم احلليب 
بتقديم أموال ُتقدر بعشرات ماليني الدوالرات إىل حركة »محاس« 

املصنفة إسرائيليًا بأنها منظمة »إرهابية«.
وقبل أن تنتهي نريان الـ »بروباغندا« اإلسرائيلية، فاجأت الدولة 
العربية العامل بإعالن اعتقال املهندس الفلسطيين وحيد الربش يف 
الثالث من الشهر املاضي، والذي يعمل ملصلحة واحدة من أكرب 
منظمات التنمية يف العامل »برنامج األمم املتحدة اإلمنائي - برنامج 
مساعدة الشعب الفلسطيين« املعروف عامليًا باسم )يو إن دي بي 
- بي إيه بي بي(، وقبله بعام تقريبًا اعتقلت زميله سعيد أبو غزة 

ملدة أسابيع عدة، قبل أن تطلقه من دون توجيه أي اتهام.
أخرى:  مرة  املشروخة«  »األسطوانة  والعامل  الفلسطينيون  ومسع 
تقديم مساعدات إىل »محاس« املصنفة »إرهابية«، ونقل كميات 

من ركام املنازل اىل ميناء صغري تشّيده احلركة.

3 سنوات لعون...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الذي سيشهد  لبنان  تتناثر يف  فالدولة  الزجاج«،  على  »الضرب 
تباعًا سلسلة من االنفجارات السياسية واالجتماعية اليت تستتبع، 
حتمًا، انفجارات امنية ال بد من اختاذها كمظلة للنفاذ ليس فقط 

اىل الشمال اللبناني بل اىل العمق...
االنتخابات  بعد  ما  مرحلة  ان  اىل  تشري  املعلومات  ان  والالفت 
قد  السورية  الساحة  على  تطورات  ستشهد  االمريكية  الرئاسية 
قراءة  من  ليتبني  لبنان،  اىل  وبقوة،  العودة،  تفرض  او  تساعد 
دقيقة هلذه املعلومات ان هناك عواصم اقليمية ترعى، بصورة او 
باخرى، التنظيمات املتطرفة،  ستؤمن »بطريقتها اخلاصة« ما ميكن 

ان يسمى »الغزوة الثانية« للبنان.
وان  لبنان،  الداخلية يف  للعبة  جديدة  قواعد  ارساء  اجل  هذا من 
اقتضى االمر خوض مواجهة مع »حزب اهلل« ومع التأكيد على ان 
هناك خاليا مل يتم اكتشافها حتى االن، وميكن هلا ان تصعد اىل 

السطح مبجرد ان تعطى هلا االوامر بذلك.
هذه ليست املعلومات الوحيدة اليت يتم تداوهلا وراء الضوء، مثة 
اغتيال  لعمليات  يعد  من  هناك  وان  خطرة«  »اشهر  عن  احاديث 

حساسة وتكون هلا تداعياتها الدراماتيكية على املشهد اللبناني.
اللبنانية  اجلمهورية  وصف  اجلمعة،  خطبة  ويف  املشايخ،  احد 
الفتح« وسالطني بين عثمان،  »جيش  بـ«اجلمهورية امليتة« وحيا 

مشددا على ان الراية )اي راية( سرتفرف يف كل االحناء.
ويف االتصاالت اليت جتري من اجل اال خترج جلسة احلوار بـ«سلة 
فاضية« يف 5 ايلول املقبل، كان هناك من حيذر بأن التنظيمات 
االرهابية ترتبص بالساحة اللبنانية، وانها تنتظر اي هزة سياسية 

او امنية او اجتماعية من اجل التسلل اىل العمق اللبناني.

االجهزة االمنية بكامل استعداداتها ملواجهة اي احتمال، هذا يف 
االوقات العادية، غري ان مسؤولني كبار يعتربون ان فشل جلسة 
احلوار يعين الدخول يف »النفق الكبري«، ال سيما وان الرهان على 

اي انقسام يف الوضع االقليمي استحال اىل سراب.
مصادر ديبلوماسية عربية واجنبية تقول ان فشل املفاوضات حول 
اليمن يؤشر على ان احلل السوري قد يستغرق عقدًا كاماًل. هذه 
مدة كافية لكي ختتنق الدولة يف لبنان ان مبوجات النازحني، او 

بالتدهور االقتصادي واالجتماعي.
مع  للتحرك  جاهزة  ستكون  املتطرفة  التنظيمات  ان  والنتيجة 
حماوالت دؤوبة للدخول يف النسيج اللبناني، اي ان حالة االجرتار 
الراهنة لن تستمر. الكل يتحدثون عن انزالق لبنان حنو اجملهول مما 
يتسرب من الغرف املقفلة يشري اىل التباين الكبري يف النظرة اىل 
املستقبل. هناك من يعترب ان كل التطورات تعمل ملصلحة العماد 
ميشال عون الذي سيدخل اىل قصر بعبدا قبل نهاية العام احلالي، 
وان حديث »التناغم« هو حديث حقيقي،  وميهد للسيناريو اخلاص 

بالتمهيد للحدث السعيد.
صخرة على طريق القصر

وهناك من يرى ان عون هو مبثابة »الصخرة« اليت ليست فقط على 
طريق القصر بل على طريق الدولة، ودون ان يكرتث باالنعكاسات 
الكارثية لالزمة، حتى ان قطبًا سياسيًا يعترب ان اجلنرال لن يبقى 
تعنيه  ومبا  دستورية  زنزانة  داخل  انه  يكتشف  حني  اياه  باحلجم 

الكلمة.
هذا القطب يشري اىل ان حليفه »حزب اهلل« هو الذي يدفع مثن 
الرئاسي،  االستحقاق  بتعطيله  اتهامه  حد  واىل  جانبه  اىل  وقوفه 
ان  مع  االنتخابية  للجلسات  مقاطعته  خالل  من  الدولة،  وبشل 
نواب احلزب ال يذهبون اىل ساحة النجمة اال بصحبة عون والنائب 
سليمان فرجنية، اي ان املشكلة ليست يف احلزب وامنا يف رئيس 
تكتل التغيري واالصالح الذي تساوره الشكوك من تلك »اللحظة 

الشكسبريية« لتهريب مرشح آخر اىل قصر بعبدا.
يف 8 آذار اسئلة من قبيل هل فشل الدكتور مسري جعجع يف اقناع  
الرئيس سعد احلريري بتبين ترشيح عون ما دام فرجنية قد صرح، 
علنًا بأنه مستعد لالنسحاب اذا ما حصل املرشح اآلخر على االمجاع 

الوطين...

جعجع والخفايا
مصادر رفيعة املستوى يف 8 آذار تعترب ان رئيس حزب »القوات 
اللبنانية« يعرف الكثري من خفايا الداخل ومن خفايا اخلارج، لتسأل 
ما اذا كان جعجع الذي يردد، بصورة متواصلة، ان »حزب اهلل« 
االخري  هذا  برؤية  فعاًل،  يريد،  هو  فهل  رئيسًا،  اجلنرال  يريد  ال 
يف القصر اجلمهوري، ام ان ترشيحه له الحراقه، وبالدرجة لقطع 

الطريق على رئيس تيار املردة والوصول اىل القصر؟

 موريف واالدغال اللبنانية
الشهرية  العبارة  صاحب  االمريكي  املبعوث  موريف،  ريتشارد 
»الضاهر او الفوضى«، حتدث يف نهاية التسعينات عن جتاربه يف 
الشرق االوسط، واصفًا االوضاع السياسية يف لبنان بـ«االدغال« 
وحيث يتداخل اللبناني مع السوري مع الفلسطيين مع االيراني مع 

السعودي مع االسرائيلي.
وله هذا التوصيف املثري »بالرغم من ان مساحة لبنان ال تتعدى 
الـ10 آالف كيلومرت مربع، كما ان عدد سكانه بالكاد يناهز الـ4 
ماليني فانه عبارة عن دول داخل دولة«، اي ان كل حي من احياء 
بريوت تابع لدولة،  واالنتقال من حي اىل آخر هو اشبه ما يكون 

باالنتقال من دولة اىل اخرى...
وعلى هذا االساس، لكل من هذه الدول رأيها يف شخصية الرئيس 

ومواصفاته وحتى يف فرشاة االسنان اليت يستخدمها.
وال يعرف ما اذا كانت السفرية االمريكية اليزابيت ريتشارد قد 
اخلارجية لشؤون  ابرز مساعدي وزير  اطلعت على كالم واحد من 
الشرق االوسط، لكن سلفها ريتشارد جونز كان يقول انه البحث 

عن رئيس اجلمهورية بني خيوط العنكبوت.
التقدم  يزمع  اجلميل  سامي  الكتائب  حزب  رئيس  ان  عن  كالم 
مببادرة  بعدما كان زار فرجنية يف بنشعي التكهنات تنتشر يف اكثر 

من مكان 3 سنوات لعون و3 سنوات لفرجنية... هل معقول؟

 معادلة اينشتاينية
حني سئل رئيس حكومة سابق رأيه قال »هذه معادلة اينشتاينية« 
من  هناك  ان  اىل  مشريا  منطقية،  معادلة  هذه  ان  ليستدرك 
سيعرتض، حتمًا، باعتبار ان ذلك من جهة تالعب بالدستور، ومن 
جهة ثانية مس بـ«املدة املقدسة« للوالية كما لو ان الفراغ ليس 

انتهاكًا للدولة اليت هي اهم من الدستور واهم من الوالية.
يف الكواليس ان الفاتيكان، اخلائف على زوال »احللم اللبناني« 
االستحقاق  اجناز  على  يساعد  ان  ميكن  ديبلوماسيًا«  »خرقًا  حقق 
الرئاسي، وان كانت تطورات الساحة الرتكية اليت تستتبع، حكمًا، 
وصول  الوقت  لبعض  ترجىء  قد  السورية  الساحة  على  تطورات 

»الكرة الديبلوماسية« اىل بريوت.
املراجع اللبنانية تبدو يف حالة انتظار لالتصاالت »الفائقة االهمية« 
اليت جتري حاليًا، ودون ان تكون اهلدنة الروسية يف حلب بعيدة 
عن اخلطوط الديبلوماسية اليت فتحت على وجه السرعة بعد قمة سان 
الرتكية حقان فيدان يف موسكو،  بطرسربغ. رئيس االستخبارات 
ووزير اخلارجية االيراني حممد جواد ظريف اىل انقرة، ونائب وزير 

اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اىل طهران...

تتـمات
Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 
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متفرقات
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

اعالناتكم يف اهلريالد 

طريقكم اىل النجاح

لالتصال:

0403482345

ألنها  الوظيفة؛  عن  البحث  خالل  من  العمل  إىل  تسعى  امرأة  كل 
ترغب يف احلصول على مكتسبات من هذا العمل، ويف الواقع أن 
على  احلصول  يف  اإلطالق  على  حصرها  ميكن  ال  املكتسبات  هذه 

املال فقط.
املكتسبات  هذه  على  احلسن،  روان  املدربة  تعرفنا  يأتي  ما  يف 
األساسية،  تصنيفاتها  وعلى  العمل  على  الدافعة  والعوامل 
إليك من  حبيث ميكنك تقييم عملك ومدى جودته وفقًا ملا يقدمه 

مكتسبات:
تسمى  العمل  جمال  يف  شهرية  نظرية  هناك  روان:  تقول  بداية 
إن  النظرية:  هذه  وتقول   ،Herzberg’s هلريزبرج  العاملني  نظرية 

هناك جمموعتني من العوامل، وهما كالتالي:
»أي  الصحية  العوامل  هريزبرج  يسميها  األوىل:  اجملموعة 

األساسية«، وتشمل ما يلي:
وعدم  العمل،  باستمرارية  الشعور  مبعنى  الوظيفي  االستقرار   -

التهديد بالفصل.
-عدالة نظم املؤسسة.

- املنزلة املناسبة اليت تشمل املركز الوظيفي، والسلطات، وساعات 
العمل، ومكان العمل احملرتم، كاملكتب املناسب.

يتقاضاه  ما  تشمل مجيع  اليت  واملميزات  الكايف،  املادي  -الدخل 
مواصالت  ووسيلة  واإلجازات  كالعالج  ومميزات،  أجر  من  العامل 

وغري ذلك.
- اإلشراف والذاتية، ووجود قدر من التحكم الذاتي يف كيفية أداء 

العمل.
- العالقات االجتماعية اجليدة يف العمل.

- ظروف العمل املناسبة، من حيث وسائل األمان، وتوفر أدوات 
العمل واخلدمات األساسية للعاملني.

إن  بل  ليست حمفزات،  العوامل  هذه  فإن  النظرية،  هذه  وحسب 
نقصها يعترب عامل تثبيط ومصدر إحباط وبالعكس، وتوفريها جيعل 
العامل راضيًا وليس حمفزًا، أي أنها أشياء ال بد من تلبيتها كشرط 

لقبولك العمل إذا كنت تبحثني عن عمل جيد.
احلوافز،  اليت يسميها هريزبرج جمموعة  الثانية فهي  أما اجملموعة 

وتشمل:
- العمل املثري الذي يرضي اهتمامات العامل وقدراته.

-التقدير من الرؤساء والزمالء.
وزيادة  والتطور  للرتقي  فرص  بوجود  والشعور  النمو  فرص   -

الدخل.
- حتمل املسؤوليات ويعين ذلك وجود فرص لتحمل مسؤوليات، 

واختاذ قرارات وقيادة اآلخرين.
أو  كمًا  املطلوب  األداء  وجتاوز  إجنازات،  لتحقيق  جمال  وجود   -

كيفًا.

كيف تقّيمني عملك وفقاً ملا 
يقدمه لك؟

إن إحراز التوازن األمثل بني العمل واحلياة الشخصية يشكل هدفًا 
اليت  التحديات  أهم  والنساء على حد سواء، ومن  للرجال  أساسيًا 
واحلياة  العمل  بني  املثالي  التوازن  حتقيق  العاملة  املرأة  تواجه 
الشخصية ومسؤوليتها عن رفاهية عائلتها ورعاية أطفاهلا وحاجتها 

لتكون أماً «مثالية« وموظفة »مثالية« يف آن واحد.

يف املوضوع التالي يرشدنا مدرب التنمية البشرية رفيق عزت إىل 
الشخصية  واحلياة  العمل  بني  التوافق  لتحقيق  نصائح  ستة  أهم 

وحتقيق التميز يف كال اجلانبني:

أواًل إدارة الوقت بشكل فعال يف كافة الظروف: التزمي جبدول   •
العمل، وضعي أفضل جهودك يف عملك »خالل ساعات العمل«، كي 

تتمكين من إنهاء عملك خالل الوقت احملدد.

أو  بالذنب  للشعور  تسمحي  وال  احلاجة:  عند  ثانيًا قولي »كال«   •
للمسؤولية الوهمية بأن يؤثرا عليك، فأنت امرأة عاملة مهنية وزوجة 
وأم، لذا عليك أن تركزي أواًل على مسؤوليتك املهنية »اخلاصة« 

ونشاطات عائلتك »اخلاصة« اليت تفرح قلبك وقلب أوالدك.

• ثالثًا حددي اخليارات املتاحة لك: فقد بات العمل عن بعد شائعًا يف 
الشركات، وأصبح العمل من املنزل خيارًا متاحًا يف بعض املؤسسات 
ولبعض الوظائف، كما أن املرونة يف العمل ميكن أن حتقق توازنًا 
أكثر بني العمل واحلياة الشخصية، وقد أثبت العمل عن بعد فعالية 
عالية يف العامل، كما أنه يشكل حمفزًا لإلنتاجية والربح، وميكن إجناز 

عملك من املنزل بشكل جزئي.

• رابعًا: حافظي على التواصل مع مديرك يف العمل، فهو الشخص الذي 
بإمكانه تسهيل األمور عليك، واسعي ألن تكوني متقنة ملسؤوليات 
عملك كافة، واليت تتكفلي بها خالل ساعات العمل، وال جيب أن 

تتحملي أكثر مما ميكنك نظرًا لظروفك الشخصية.

خامسًا حافظي على لياقتك البدنية: فعليك أن تأكلي وأن تنامي   •
جيدًا، كما عليك أن تستفيدي من كل فرصة تتمكنني فيها من ممارسة 

الرياضة.

• سادسًا خططي لنهاية األسبوع: وهي وقت استعادة طاقة التحفيز لك 
ولعائلتك، فكما تضعني جدواًل يوميًا للعمل، قومي باألمر نفسه لعطلة 

نهاية األسبوع وأيام األعياد.

نصائح لتوازني بني عملك 
وحياتك اخلاصة

حافظي على التواصل مع مديرك يف العمل، فهو الشخص الذي 
بإمكانه تسهيل األمور عليك

الدولة رد طلبات وقف التنفيذ املقّدمة من شركيت »جودة« 
و«فال« بذريعة أن امللف أصبح خاضعًا للقضاء االداري بعد 
توقيع املشنوق على العقد مع الشركة الفائزة. وبالتالي، 

على املستبعدين التقّدم مبراجعة إبطال امللف من أساسه.
امام جملس شورى  »جودة«  قدمتها  اليت  املراجعة  حبسب 
الدولة، فإن جلنة التلزيم خرقت مبدأ املساواة يف جلسات 
على  للفحص  »جودة«  وأخضعت  األولية  العروض  فّض 
مدى 6 ساعات. واستمر اإلخالل مببدأ املساواة يف مرحلة 
التدقيق الفين، إذ ختّلت جلنة التلزيم عن صالحياتها للجنة 
اخلرباء »وبرزت هيمنة جلنة اخلرباء على جلنة التلزيم بقبوهلا 

العروض أو رفضها دون الرجوع للجنة التلزيم.
دون  الواقع  هلذا  التلزيم  للجنة  الكامل  اإلنصياع  وتبني   
أن ينص دفرت الشروط على أي مادة جتيز للجنة التلزيم 
التلزيم  جلنة  إن  أي  اخلرباء...  للجنة  صالحياتها  تفويض 
اكتفت بالقيام بدور ساعي بريد ينقل التقارير ونتيجة فض 

العروض املالية املقبلة إىل إدارة املناقصات«. 
وطلبت »جودة« إبطال تقرير جلنة اخلرباء »ألن هذه اللجنة 
غري مسؤولة وغري موجودة قانونًا إال كمساعد للجنة التلزيم«. 
للحالة  موحدًا  معيارًا  تعتمد  مل  اخلرباء  جلنة  أن  إىل  ولفتت 
بتجمع  اخلاص  الفين  التقرير  مقارنة  عند  »فمثاًل  الواحدة، 
شركات »جودة« مع جتمع شركات ضومط جند أن التقرير 
مل يعتمد معيارًا موحدًا ومل ترتتب ذات النتيجة على النقاط 
وهيكلية  املعلوماتية  كاتالوغات  البناء،  مواصفات  اآلتية: 

نظام املعلوماتية وجتهيزات املعلوماتية«.
تقرير  على  بسرعة  وافقت  التلزيم  جلنة  أن  الفتًا  وكان 
املنافسة  »حرصًا على قواعد  عليها  اخلرباء فيما كان  جلنة 
واملساواة أن متنح العارض الفرصة الستكماله عرضه، واذا 
ختّلف يكون اقرتاح اللجنة برفض العرض مبنيًا على مربرات 

جدّية«.
ال  العرض  أن  »زعمت  اخلرباء  جلنة  فإن  الطعن،   وحبسب 
يتضمن مواصفات البناء كما هي حمّددة يف دفرت الشروط، 
لكن هذه املزاعم غري صحيحة، إذ إن اجلداول املرفقة بامللفني 
الفين واملالي تشري إىل أن املساحة اإلمجالية لكل بناء جديد 
توازي 840 مرتًا مربعًا ضمن مساحة املركز النموذجي مبساحة 
500 مرت مربع، واخلرائط املقدمة من قبلنا هي على املقياس 
ومدّون عليها بوضوح املقاييس األساسية مبا فيها مساحة 

كل غرفة أو مستودع أو مّحام.
ضومط  شركة  منحت  اخلرباء  جلنة  أن  الفاضحة  املخالفة 
عالمتني إضافيتني من دون اإلشارة إىل مربرات وأسباب 
و ضومط  »شركة  أن  تبنّي  وقد  العالمات،  يف  التعديل 
VIVAuto املمثلة بالسيد ناجي عويس وتسرّتًا اآلن بالسيد 
اللبنانية منذ 14 عامًا لتقديم  الدولة  ضومط، متعاقدة مع 
االستشارات حملطات الفحص الفين للمركبات اآللية وهي 
االستشارات  وتقديم  احلالي  املشغل  أعمال  على  تشرف 
للوزارة مبا يف ذلك إعداد دفاتر الشروط وهذا ما خيالف 

دفرت الشروط«.
التلزيم  جلنة  إلزام  »جودة«  طلبت  األساس،  هذا  على 
الشركة واختاذ  باالطالع على تقرير جلنة اخلرباء ومالحظات 

القرار بقبول عرضها فنيًا وفتح عرضها املالي.
يف السياق نفسه، يقول ممثل شركة »فال« وليد سليمان 
إن »التواطؤ يف هذه املناقصة واضح وصريح، وذلك من 
خالل  واالستبعاد  السعر  عروض  فّض  على  التعتيم  خالل 
مرحلة التقييم الفين السخيفة. ليس لديهم حق استبعاد أحد 
يف هذه املرحلة، فالشركات املشاركة يف املناقصة هي من 

أهم الشركات العاملية يف جمال املعاينات امليكانيكية«.

فضيحة تلزيم امليكانيك...
تتمة املنشور على الصفحة 17
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ذكر موقع »موسكو نيوز« الروسي نقاًل عن موقع »اليف« الناطق 
باللغة الروسية أن الشرطة ذهلت عندما اكتشفت أن فالربيا كاي، 
رجال  لـ10  الغامض  املغتصب  هي  سنة،   32 العمر  من  البالغة 
بعد ختديرهم مبادة »الكلونيدين« السامة، ألنها كانت تبدو امرأة 

هادئة ومجيلة املظهر.
السوداء«  »األرملة  لقب  عليها  أطلق  اليت  املرأة،  أن  وأوضحت 
بسبب حبها للعناكب، كانت تتودد إىل الرجال وتدعوهم إىل منزهلا 
الكلونيدين فينامون بشكل  حيث تعطيهم شراًبا يف داخله مادة 

مباشر طوال 24 ساعة.
وتبني أن املرأة تعمد بعد ذلك إىل نزع مالبس ضحايا واغتصابهم، 
الشرطة  ومتكنت  التناسلية،  أعضائهم  على  حبال  ربط  ثم  ومن 
من اكتشاف هويتها وألقت القبض عليها، ورفع 9 من ضحاياها 
دعوى قضائية ضدها، يف حني امتنع واحد فقط عن ذلك ألنه وجد 

األمر »رائعًا« ولكنه متنى لو مل تستخدم الكلونيدين.
أطرف ما يف القضية أن أحد ضحايا فالرييا العشرة رفض التقدم 
بشكوى ضدها، هو فقط كان مغتاظا ألنه ال يذكر شيئا مما جرى 
يف ليلة اغتصابه، قال للصحفيني حبسرة: »لقد أعجبين ما فعلته 
تلك احلسناء معي، لكين كنت أمتنى لو أنها مل تستعمل الكلونيدين 

معي«.

ويف حالة أخرى اغتصبت سيدة روسية، لًصا اقتحم حملها وحاول 
سرقته، حيث قيدته عارًيا وقامت بإطعامه »الفياغرا«.

وذكرت صحيفة »الصن« الربيطانية أن »لصا حاول سرقة حمل 
كوافري يف روسيا، وجد نفسه ضحية لالغتصاب ملدة ثالثة أيام من 
قبل صاحبة احملل، حيث قيدته عارًيا ومل تطعمه سوى الفياغرا«.

بأنه  الشرطة  أمام  عاما(   32( يازينسكى  فيكتور  اللص  واعرتف 
»كان مسلحا وحاول سرقة احملل لكنه فوجئ أن صاحبة الصالون 
حيث  الكاراتيه،  لعبة  يف  األسود  احلزام  حتمل  عاما(   28( أولغا 

طرحته أرًضا بضربة واحدة وقيدته بسلك جمفف الشعر«.
تطعمه  ومل  مبحلها،  املظلمة  الغرف  إحدى  عارًيا يف  ألقته  بعدها 
سوى »الفياغرا«، واغتصبته طوال ثالثة أيام حتى تعطيه درًسا 
كي ال يقدم مرة أخرى على فعل السرقة، ومن ثم أطلقت سراحه 

وهي تقول له »أرجو أن تكون تعلمت الدرس جيدا«.
وقام اللص الذي أطلق عليه البعض لقب »أفشل لص« بالتوجه 
مباشرة إىل املستشفى ليعاجل من تورم حاد يف أعضائه التناسلية، 
قصد بعد ذلك مقر الشرطة ليدعي على »أولغا« باختطافه واحتجازه 

ومن ثم اغتصابه.
باحلادثة  عليها  القبض  إلقاء  بعد  »أولغا«  اعرتفت  جهتها،  من 
وقالت: »اشرتيت له )جينز( جديد، وأحضرت له طعاًما، وأعطيته 

1000 روبل قبل أن يذهب«.

وهناك قضية أخرى طريفة عن اغتصاب الرجال من قبل النساء، 
هذه املرة يف زميبابوي حيث قامت عصابة مكونة من أربع شابات 

باغتصاب الرجال من أجل احلصول على سائلهم املنوي.
ويعد »السائل املنوي« يف زميبابوي غالي الثمن، حيث تباع عبوة 
كبرية وطازجة منه بقرابة الثالمثائة دوالر من أجل استخدامه يف 

طقوس السحر املتعلقة باخلصوبة واألنوثة.
والعصابة كانت تغري الرجال بالصعود معهن يف السيارة، أحيانا 
يتم  حتى  الضحية  يصعد  أن  وما  ما،  مكان  إىل  أرشادهن  حبجة 
ميارسن  ثم  ذكري  واقي  ارتداء  على  السالح  تهديد  إجباره حتت 

اجلنس معه وجيمعن سائله املنوي.
وتقدم أكثر من 17 رجال بشكوى إىل الشرطة زاعمني اغتصابهم من 
قبل العصابة، وقد متكنت الشرطة الحقا من القبض على فتيات 
العصابة وهن متلبسات، حيث عثرت معهن على واقي ذكري كن 

يستعملنه لتخزين السائل املنوي املأخوذ من ضحاياهن.

ويف زميبابوي أيًضا، تكرر احلادث مع قيام أربع نسوة باختصاف 
أيام،  متواصل فرتة مخسة  واغتصبنه على حنو شبه  جنديا شابا 
وعندما أوشك على املوت اقتدنه إىل منطقة جبلية وعرة ورمجن 

ساقيه باحلجارة للحيلولة دون هربه.
الشاب،  اجلندي  أن حمنة  اخلرب،  أوردت  بريطانية  وذكرت صحف 
وامرأتان  رجل  يستقلها  مرسيدس  سيارة  استجابت  عندما  بدأت 
وبعد  موتاري،  بلدة  إىل وجهته وهي  إيصاله من هراري  لرجائه 
السيارة اىل طريق فرعي  انعطفت  الرحلة  بدء  الساعة من  قرابة 

خمتلف.
وعندما تساءل الشاب عما حيدث والسبب يف هذا االنعطافة، قيل 
نوزونديوا  الطعام، وقال احملقق  الغرض هو شراء بعض  إن  له 
إن  القضية،  هذه  يف  الزميبابوية  الشرطة  باسم  الناطق  كلني، 
الضحية طلب عندئذ وقف السيارة وإنزاله منها لكنه هدد باملوت 
بقطعة  عينيه  بعد ذلك، اىل عصب  املرأتني  إحدى  ذحبا وعمدت 

قماش سوداء.
ثم انطلقت بهم السيارة مسافة غري معلومة حتى توقفت وُأخرج 
منها اجلندي ثم أدخل يف منزل ما وهنا ُقّيد وُنزعت مالبسه وأخذ 
 55 يعادل  ما  فيها  كان حيمل  اليت  اجلوال وحمفظته  هاتفه  منه 
دوالرا أمريكيا، ثم اختفى الرجل وانضمت امرأتان جديدتان إىل 
األخريني، فطلنب منه ممارسة اجلنس مع إحداهن، وتبعا للمحقق 

كلني، فقد تناوبت عليه النسوة بعد ذلك طوال فرتة أسره.
وعندما بدا هلن أن قواه خارت بالكامل وخشني موته بينهن أخذنه 
فأصيبت  باحلجارة  رمجن ساقيه  وهناك  وعرة،  جبلية  منطقة  إىل 

اليسرى جبراح خطرة وتركنه هناك ملصريه.
وقد متكن الرجل، بفضل تدريبه العسكري، من الوصول اىل مركز 

ساكوبفا للشرطة، وأبلغ هناك عن احلادثة املخيفة. وبدأت قوات 
األمن وسط الشرطة واجليش عملية موسعة للبحث عن املغتصبات، 

لكن عملية البحث مل تثمر شيئا.

ولعل أغرب احلوادث هو وفاة رجل نيجريي بعدما أجربته زوجاته 
الست على ممارسة اجلنس معهن يف الوقت عينه.

وذكرت صحيفة »ناشيونال بوست« النيجريية أن أروكو أونوجا يف 
والية بينو اختذ لنفسه 6 زوجات بعد أن أصبح ثريا.

وأشارت إىل أن الرجل عاد يوًما ما إىل منزله ودخل غرفة الزوجة 
األصغر سنا، غري أن الزوجات اخلمس األخريات اللواتي كن قد 
والعصى إلجباره  بالسكاكني  الغرفة  بعده  اقتحمن  اجتماعا  عقدن 

على ممارسة اجلنس معهن مجيعا من األصغر سنا حتى األكرب.
وقد حاول »أونوجا« مقاومتهن غري أنه عجز عن ذلك، وتوقف عن 
التنفس بعد ممارسة اجلنس مع 4 من زوجاته وقبل أن حيني دور 

اخلامسة.
فجأة،  التنفس  عن  زوجي  »توقف  سنا:  األصغر  الزوجة  وقالت 
وهربن مجيعهن، وكن يضحكن، ولكن حني رأين أنين عاجزة عن 

إيقاظه هربن إىل الغابة«.
ومتكنت الشرطة من توقيف اثنتني من الزوجات حتى اآلن والتزال 

تبحث عن البقية.

احلادثة  وبدأت  رجل،  باغتصاب  نساء  ثالث  قمن  باكستان  ويف 
الفنادق،  بأحد  غارسون  عاًما،   23 خليل،  يدعى  رجل  قام  عندما 
ذهب لتوصيل طعام إىل جمموعة من النساء ينتظرن يف سيارة 

باملوقف اخلاص باملطعم.
بالطلب  »ذهبت  الباكستانية عنه:  »ديلي تاميز«  وقالت صحيفة 
إىل السيارة حيث النساء -اثنتان صغريتان يف السن، والثالثة 
يف متوسط العمر، وقلن لي إنهن انتقلن حديثًا إىل املنطقة، طلنب 
مين الذهاب معهن لريشدنين إىل مكان البيت، هناك قدمن لي 

بعض احلليب املمزوج مبخدر حيث فقدت الوعي بعد شربه«.
أربعة  مدى  على  خليل  اغتصنب  النساء  أن  أمين  مصدر  وأوضح 
أيام متتالية وقذفن به يف النهاية قرب نهر »قيوم أباد« حيث 
متكن من الوصول إىل مستشفى جماور وقتها، وذكر مصدر أمين 
حينها أن: »حاالة الضحية كانت سيئة للغاية، وأعضائه تنزف وال 

يستطيع املشي«

اغرب 6 قصص اغتصاب نساء للرجال كانت حتصل حول العامل و 
ماذا كانت ردة فعل الرجال؟
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Crossbench senators 
will push ahead with their 
crusade to amend Aus-
tralia’s racial discrimina-
tion laws, foreshadowing 
plans to “split the Liber-
als” in the hope of forc-
ing the Turnbull govern-
ment’s support.
Their persistence comes 
despite conceding the 
moves are doomed to fail 
as the numbers currently 
stand, with the Coalition 
unwilling to revisit the 
idea and the crucial Nick 
Xenophon Team reso-
lutely opposed.
Two private members’ 
bills will come before the 
Senate: one, from Liberal 
Democrat senator David 
Leyonhjelm, to entirely 
abolish section 18c of 
the Racial Discrimination 
Act, and another from 
Bob Day, to remove the 
words “offend” and “in-
sult” from the controver-
sial clause.
Either bill would be sup-
ported by newly elected 
Victorian senator Derryn 
Hinch, who senses an 
opportunity to divide and 
(possibly) conquer. 
“I’m not so sure it’s as 
dead as they say it is,” he 
told 3AW radio on Mon-
day. “We will split the 
Liberals on this. There 
are a lot of Liberals, Tony 
Abbott, George Brandis, 
who pushed very hard 
for it early in the Abbott 
years.”
The former PM killed off 
plans to amend section 
18c in 2014 amid politi-

cal difficulties. And while 
Senator Brandis insists 
the issue remains “off 
the table”, the Coalition 
harbours within its ranks 
many conservative MPs 
and free speech crusad-
ers who still hold out 
hope for reform.
Senator Leyonhjelm 
hopes to convince the 
Turnbull government to 
“wind back its position” 
in the long-term, but ad-
mits the current crusade 
is essentially in vain.
“There was never any 
expectation that this was 
likely to pass in the fore-
seeable future,” he told 
Fairfax Media. “You live 
in hope that instead of 
the debate being irratio-
nal and silly, it becomes 
rational and freedom-ori-
ented. Things do change 
in politics ... six months 
is an eon.”
As it stands, section 18c 
makes it unlawful to of-
fend, insult, intimidate 
or humiliate a person on 
the basis of race. Anoth-
er section, 18d, provides 
numerous exemptions 
for artwork, reportage 
and commentary done 
“in good faith”. But oppo-
nents of the 18c clause 
argue it goes too far and 
has a chilling effect on 
free speech.
Senator Day maintains 
hope of eventually con-
vincing the Xenophon 
Team or the Coalition 
leadership, citing his 
“mentor” Bert Kelly’s 
long crusade against 

We will split the Liberals on this: Crossbench 
pushes on with doomed 18c race law crusade

Saturday 13 August 2016  2016 آب   13 السبت 

trade protectionism.
“We all know from expe-
rience that just because 
somebody said no today 
doesn’t mean they’ll say 
no tomorrow,” he told 
Fairfax Media. “I sub-
scribe to the Bert Kelly 
school of persistence. If 
it’s not in this term it’ll be 
in the next term.”
Senator Leyonhjelm be-
lieves up to a dozen Co-
alition senators could be 
persuaded to support a 
bill to amend or remove 
Section 18c, based on 
Senator Day’s previous 
attempt. That bill was co-
sponored by Liberal sen-
ators Cory Bernardi and 
Dean Smith, and “up to 
10” government MPs had 
reportedly been interest-
ed in doing the same.
Senator Day told Guard-
ian Australia that he 
and Prime Minister Mal-
colm Turnbull eventually 
agreed to shelve that bill 
with the understanding 
that Senator Day would 
reintroduce it in the next 
Parliament. “We agreed, 
I would bring it back,” 
he said. Mr Turnbull has 
previously indicated he 
would be “very comfort-
able” with Senator Day’s 
proposal to remove the 
words “insult” and “of-
fend” from the Act.
But even preliminary 
chatter about a renewed 
push to weaken or re-
move 18c has caused 
consternation among mi-
nority groups. The B’nai 
B’rith Anti-Defamation 
Commission urged both 
the Coalition and Labor 
to hold firm against the 
crossbench crusade.
“Strong racial vilifica-
tion laws are an essential 
and necessary tool in ad-
dressing and countering 
the unique harm caused 
by bias-motivated hate 
speech,” chairman Dvir 
Abramovich said. “Re-
pealing this law would 
send the wrong signal 
and message, especially 
to young people.”

Victorian Senator Derryn Hinch told the Melbourne Press Club he 
would urgently work on a bill to amend Section 18c. Photo: Daniel 
Pockett

The minister responsible 
for the census has com-
pared it to Facebook, say-
ing concern about its abil-
ity to track people is “much 
ado about nothing”.
Michael McCormack, who 
also has responsibility for 
small business, was re-
sponding to Senate pow-
erbroker Nick Xenophon, 
who on Monday vowed to 
withhold his name from 
the census and face fines 
of $180 per day rather than 
have his name kept on file.
The Bureau has announced 
that the names collected in 
this year’s census will be 
retained instead of being 
thrown away after process-
ing, as in the past. They 
will be used to create link-
age keys, which will allow 
the personal information in 
the census to be linked to 
information gleaned from 
other surveys to provide a 
richer picture of those sur-
veyed. The answers could 
also be linked to medical, 
criminal, road traffic and 
educational records.
Although the names will 
be destroyed within four 
years, the linkage keys cre-
ated from the names will be 
kept indefinitely.
Senator Xenophon fore-
shadowed legislation to 
make the provision of 
names voluntary, which 
he says he will attempt 
to backdate to Tuesday 
night’s census.
Mr McCormack said the 
government would exam-
ine Senator Xenophon’s 
proposal “in the fullness 
of time” but expected him 
to fill out his census form 

regardless.
“I think we’re making far 
too much of this, names 
and addresses and privacy 
breaches,” he said. “Any-
body with a supermarket 
loyalty card, anybody who 
does tap-and-go, anybody 
who buys things online, 
they provide more infor-
mation indeed probably to 
what is available to ABS 
staff.”
“I note with some humour 
really that many people are 
going on Twitter and Face-
book making various com-
ments about the Bureau of 
Statistics, about the cen-
sus, and about me as well, 
when in fact wherever they 
go, it tracks you, on your 
Facebook account, so I 
can’t really see what the 
big deal is. I think some-
times it’s much ado about 
nothing.”
Reminded that the census 
was compulsory, where-
as Facebook and Twitter 
were not, Mr McCormack 
said the census had to be 
compulsory “to allow the 
government and the Bu-
reau to track people, and 
for governments to get the 
raw data so that we can 
provide the sorts of infra-
structure”.
The Bureau’s chief, David 
Kalisch, said people were 
more likely to tell the truth 
if they had to provide their 
names.
Senator Xenophon said 
the knowledge that the 
names would be retained 
and turned into keys used 
to track them might make 
people less likely to tell the 
truth on census forms. He 

Minister says Census ‘no worse than Facebook’ 
as Nick Xenophon risks jail 

warned that it could be “fi-
nancially crippling” for oth-
ers to follow his lead. He 
would have to think about 
whether he went to jail 
rather than pay the fines.
Mr McCormack said Mr Ka-
lisch had briefed Senator 
Xenophon late in the day 
and believed his position 
had softened.
“I am sure he will be bet-
ter informed, and I look 
forward to him filling out 
the census, like the other 
100 per cent of Australians 
should,” he said.
Speaking on his return to 
Adelaide from Canberra 
late on Monday, an angry 
Senator Xenophon said the 
briefing consisted of him 
listening on the phone for 
15 minutes before catching 
a plane.
“Listening politely to some-
one does not mean you 
agree with their position,” 
he said.
Senators Sarah Hanson-
Young and Scott Ludlam 
will also refuse to provide 
their names.
Anna Johnston, a former 
deputy NSW privacy com-
missioner, writes in Fairfax 
papers on Tuesday that 
she won’t be completing 
the census at all because 
she hasn’t been asked for 
consent to being tracked 
by her name.
“I know that I could give 
the ABS misinformation 
instead,” she writes. “But 
I won’t do that, because I 
do believe in the integrity 
of the census data. I don’t 
want people to have to give 
misinformation in order to 
protect themselves.”
Mr McCormack said the de-
cision to retain names was 
taken by the Bureau rather 
than the government but 
that the government ap-
proved of it.
ABS census chief Dun-
can Young said more than 
200,000 people had al-
ready submitted their on-
line forms. Many more had 
started to complete them, 
saved them and not yet 
pressed ‘send’.

Michael McCormack says concern over the census is ‘much ado about 
nothing’. Photo: Andrew Meares 
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DAVID Leyonhjelm has 
predicted the govern-
ment’s patience with the 
new Senate crossbench 
will only stretch for six 
months. 
The NSW Liberal Demo-
crats senator will be one 
of 11 crossbenchers in 
the upper house, which 
is due to sit on August 30 
for the first time since the 
election.
Adding the nine Greens 
senators, it is the largest 
crossbench in history.
In a bid to ensure they 
can do their jobs properly, 
Prime Minister Malcolm 
Turnbull has decided to 
grant the new senators 
seven staff and boost the 
salary of each office’s 
most senior adviser.
But Senator Leyonhjelm 
says it will be hard for Mr 
Turnbull to pass laws, es-
pecially since the three-
member Nick Xenophon 
Team was more akin to 
the Greens than the politi-
cal “centre”.
“Frankly, I think this Sen-
ate will go for six months, 
where the government 
tries things, gets a vote, 
sees what happens, very 
little will get through and 
then they will stop try-
ing,” he told Sky News.
The government’s strat-
egy would then switch to 
getting Labor on side.
“Unless Labor supports 
it, it won’t come up,” the 
second-term senator 
said.
Crossbench senator Der-
ryn Hinch said Mr Turn-
bull was also appointing 

David Leyonhjelm predicts the Turnbull 
government will lose patience after six 
months with the new crossbench

a person within the prime 
minister’s office to liaise 
with the crossbenchers.
Labor leader Bill Shorten 
said Mr Turnbull should 
“do his day job” and talk 
to the crossbenchers 
himself.
“It shows Mr Turnbull 
doesn’t know how to talk 
to the crossbench himself 
and he needs a whole lot 
of minders to help him 
do it,” Mr Shorten told re-
porters.
Confirming the seven-
staff offer from the prime 
minister, Senator Leyon-
hjelm said he did not be-
lieve so many advisers 
were needed.
“My preference would be 
to save some of the tax-
payers’ money and not 
appoint as many,” he 
said.
The Senate will comprise 
30 coalition senators, 26 
Labor, nine Greens, four 
One Nation, three NXT 
and senators Leyonhjelm, 
Bob Day, Jacqui Lambie 
and Derryn Hinch.

Gay marriage advocates 
are being advised to stop 
fighting against the plebi-
scite and instead focus 
their energies on cam-
paigning.
But a former High Court 
judge who argues there’s 
little point in a public 
vote and instead wants 
parliament to get on with 
its job has the backing of 
Labor.
Michael Kirby, who has 
lived with his partner Jo-
han since 1969, hopes 
the Senate will deny sup-
port for what he believes 
is an unnecessary and 
expensive exercise.
In a 10-point take-down 
of the plan, Mr Kirby says 
a plebiscite defeated 
would effectively kill off 
the reform, possibly for 
decades.
He believes Australia’s 
record on successful con-
stitutional referendums is 
abysmal and there is no 
reason to hope this vote, 
proposed to be held next 
year, would be an excep-
tion to the rule.
“It would be better that 

nothing at all were done 
by the federal parliament 
on same-sex marriage 
than that a plebiscite was 
undertaken with a possi-
bility of defeat,” Mr Kirby 
writes in The Australian 
on Tuesday.
He’s got the backing of 
the federal opposition, 
which reckons he’s right 
in arguing it’s been al-
most a century since 
Australia held a plebi-
scite on a policy issue.
Labor leader Bill Shorten 
said a taxpayer-funded 
opinion poll to give li-
cence to hateful com-
munity debate was the 
second best option for 
marriage equality.
But he still wouldn’t com-
mit to Labor opposing its 
establishment.
“We’ll cross that bridge 
when we get to it,” he told 
reporters in Melbourne.
Liberal backbencher 
James Paterson says the 
issue has been exten-
sively dealt with and de-
bated in parliament.
A plebiscite was a rea-
sonable solution to what 
appeared to be a parlia-
mentary deadlock.
“If same-sex marriage 
advocates put their 
shoulders to the wheel 
early enough in the pro-
cess then they’ll have the 
outcome that they want,” 
Senator Paterson told 
Sky News.
“But continuing to fight 
the last war, trying to 
stop the plebiscite I think 
is not the right strategy 
for people who want to 
see same sex marriage 
legalised in Australia.”

Stop fighting gay mar-
riage plebiscite: Lib
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Senator David Leyonhjelm at Parliament House in Canberra. Picture: 
Kym SmithSource:News Corp Australia

NSW Health Minister Jil-
lian Skinner has come 
under fire for spending 
nearly $85,000 on a tax-
payer-funded trip to Chi-
na amid a scandal about 
the underdosing of che-
motherapy patients.
Documents released 
by the state opposition 
show that Ms Skinner and 
her chief-of-staff went on 
the 11-day trip in April, 
just after she learned that 
patients at St George and 

Sutherland hospitals in 
Sydney had been incor-
rectly treated for cancer 
in a similar fashion to 
others at St Vincent>s 
Hospital.
«The chemotherapy un-
derdosing scandal was 
unfolding before her 
very eyes and yet Mrs 
Skinner>s reaction was to 
pick up the phone to the 
government travel agent,» 
Opposition Leader Luke 
Foley said on Tuesday.

Jillian Skinner under fire over China trip

Bill Shorten

 Australians who failed 
to fill out the census 
because of the hours-
long website outage 
will not be fined, and 
have until September 
23 to complete the sur-
vey, the federal govern-
ment says.
Labor is demanding the 
minister responsible 
for managing the cen-
sus, Assistant Treasur-
er Michael McCormack, 
resign over the embar-
rassing website crash, 
which the Australian 
Bureau of Statistics 
said hours earlier could 
not happen.
Thousands of social 
media users, includ-
ing the Prime Minister, 
posted their experience 
with the ABS website 
on Tuesday>s official 
census night.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull and Mr McCor-
mack both tweeted that 
they had successfully 
completed the form 
online, which Mr Turn-
bull described as «very 
easy to do».
But millions of Austra-
lians were confronted 
with error messages 
and the website outage 
when they tried to log 
in after dinner on Tues-
day night.
The outage was even-
tually confirmed by the 
ABS. The organisation 
had earlier in the day 
dismissed suggestions 
an overload of demand 
could cause the sys-
tems to crash.
Mr McCormack is re-
ceiving briefings and 
the ABS IT staff are 
working to try to get the 
system back online.
Labor Senator Sue 
Lines called for Mr 
McCormack, who was 
only recently promoted 
into the ministry after 
Mr Turnbull’s one-seat 
election victory, to 

quit.
Mr McCormack issued 
a statement just after 
midnight and said no 
one would be fined for 
not submitting their 
census form overnight.
«I have been in con-
stant communication 
throughout the night 
with the [ABS chief 
statistician] David Ka-
lisch in relation to this 
matter,» he said.
«Those people who 
have not as yet been 
able to complete their 
census forms online 
will have until 23 Sep-
tember 2016 to partici-
pate.
«Australians will not be 
fined for not submitting 
their census form last 
night.
«I am informed by the 
ABS that a thorough 
process will be un-
dertaken to ensure all 
households are count-
ed as part of the cen-
sus,» he said.
The opposition’s as-
sistant shadow trea-
surer Andrew Leigh 
told Fairfax Media that 
running the census 
properly was one of a 
government>s basic 
tasks.
«There>s few more ba-
sic tasks to running a 
government than con-
ducting a census,» he 
said.
But Mr Leigh said the 
census website failure 
was consistent with 
the Prime Ministe>s 
policy to water down 
the roll-out of Labor>s 
gold-plated fibre-to-
the-premise broadband 
network.
«It looks like the kind 
of census you would 
expect from someone 
who>s campaigned 
to have less broad-
band, slower connec-
tion speeds,» Mr Leigh 
said.

Australians who fail to complete 
census due to outage won’t be 
fined, government says
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The Turnbull government 
has welcomed the Austra-
lian Bureau of Statistics’ 
“cautious” approach to 
the census, insisting the 
public’s data had been 
protected in the wake of 
a barrage of cyber attacks 
that eventually led to the 
website being shut down.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull promised a stan-
dard post-census review 
would investigate what 
went wrong, but empha-
sised that “there was no 
penetration of the ABS 
website” and that no pri-
vate information had been 
compromised.
The Government has been 
quick to deny the ABS 
website was hacked but 
the blame game has start-
ed as to who bungled the 
2016 census. 
“The decision [to shut 
down the website] was 
taken out of an abundance 
of caution. That is a judg-
ment they made, as the 
independent statistician 
- that is their call to make 
at that time and they made 
it,” Mr Turnbull said.
“The site has not been 
hacked, it has not been 
interfered with, their data 
is safe. If we were stand-
ing here today talking 
about the compromise of 
people’s data security, 
that would be a different 
issue.”
Labor dubbed the debacle 
“the worst-run census in 
Australian history”, and 
along with Senator Nick Xe-
nophon called for an inde-

Malcolm Turnbull defends handling of census as 
Privacy Commissioner investigates 

pendent inquiry into the cir-
cumstances that ultimately 
left millions of Australians 
unable to fill in their census 
on Tuesday night.
But the opposition stopped 
short of calling for the res-
ignation of Small Business 
Minister Michael McCor-
mack, who took on respon-
sibility for the census just 
three weeks ago - the third 
minister in 12 months, af-
ter Alex Hawke and Kelly 
O’Dwyer.
Mr McCormack sought to 
shift responsibility back on 
to his predecessors in the 
role, noting the census had 
been planned for more than 
five years and “I’ve been 
the minister responsible for 
three weeks”.
He welcomed the bureau’s 
“cautious decision” to shut 
down the website rather 
than risk already-collected 
census forms getting into 
the wrong hands.
“The ABS made a cau-
tious decision to protect 
people’s data,” Mr McCor-
mack said. “The ABS has 
apologised for this incon-
venience but better to be 
safe than to be sorry.” 
He also discouraged peo-
ple from characterising 
the cyber interference as 
an “attack” or “hack”, in-
sisting it was an attempt to 
“frustrate” the collection 
of data by the ABS.
Earlier on Wednesday 
morning chief statisti-
cian David Kalisch first 
revealed the cause for the 
census failure, and did not 
hesitate to to call it an at-

tack. “It was an attack,” 
he told ABC radio. “It was 
quite clear it was mali-
cious.”
The ABS opted to shut 
down the census website 
on Tuesday night after a 
confluence of system fail-
ures resulting from cyber 
interference by as-yet-
unidentified operatives. 
Following the shutdown, 
millions of people were un-
able to submit their forms 
– an unprecedented fiasco 
that has left the ABS red-
faced and the Turnbull 
government with ques-
tions to answer.
Mr McCormack said three 
smaller “denial of service” 
attacks were detected 
during census day on 
Tuesday, culminating in 
a fourth, “large scale” at-
tack at 7.30pm. That led to 
an overloaded router and a 
subsequent “false alarm” 
on the system monitor, 
prompting Mr Kalisch to 
shut down the website at 
7.45pm.
Earlier attempts to frus-
trate the website led the 
ABS to block all inter-
national traffic at about 
midday on Tuesday until 
midnight. But that geo-
blocking mechanism ulti-
mately failed, government 
cyber security adviser 
Alastair MacGibbon said. 
Once the router fell over, 
the ABS and service pro-
vider IBM decided to shut 
down the system to pro-
tect the 2.33 million forms 
that had already been sub-
mitted.

Small Business Minister Michael McCormack and Australian statistician David Kalisch during a press confer-
ence at on the census. Photo: Andrew Meares 
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An “angry” and “bitterly 
disappointed” Malcolm 
Turnbull has lashed out at 
the Australian Bureau of 
Statistics for census fail-
ures he said should have 
been anticipated and pre-
vented.
As the ABS prepared to re-
open the census website 
on Thursday, the Prime 
Minister switched to more 
aggressive rhetoric and 
predicted “very serious 
consequences” when the 
matter was investigated.
“I, too, am very angry about 
this, I am bitterly disap-
pointed about this,” Mr 
Turnbull told a fired-up 2GB 
radio host Alan Jones.
“This has clearly been a fail-
ure on the part of the ABS. 
Absolutely a failure on the 
part of the ABS.”
Mr Turnbull said that tech 
giant IBM, which won a $10 
million contract to host and 
manage the website, was 
experienced in handling 
such matters and should 
have prepared better for 
“entirely predictable” cyber 
interference.
“The denial of service at-
tacks were completely pre-
dictable [and] should have 
been repelled readily. They 
weren’t because of failures 
in the system that had been 
put in place for ABS by 
IBM,” Mr Turnbull said.
“There is no doubt there 
were failures in the sys-
tem’s preparation for an 
entirely predictable denial 
of service attack. Measures 
that ought to have been in 
place to prevent these de-
nial of service attacks were 
not put in place.”
He reiterated his view that 
the ABS decided to shut 
down the census website 
on Tuesday night “out of an 
abundance of caution”.
Jones told the Prime Min-
ister he had made a fool 
of himself by tweeting on 
Tuesday evening about hav-
ing successfully completed 
the census, long after the 
attacks on the site began.
Mr Turnbull’s clear anger 
and frustration contrasted 
with his relatively calm de-
meanour on Wednesday 
- and that of his newly-in-
stalled minister Michael Mc-
Cormack, who was insistent 
that the denial of service 

blitz on the ABS website 
was not an “attack”.
Mr Turnbull would not com-
ment on the troubled minis-
terial history of the census, 
which has had three guard-
ians since September: Kelly 
O’Dwyer, Alex Hawke and 
now Mr McCormack.
The Prime Minister again 
promised a review, to be 
conducted by his cyber se-
curity adviser Alastair Mac-
Gibbon with the assistance 
of the Australian Signals 
Directorate.
The Government has been 
quick to deny the ABS web-
site was hacked but the 
blame game has started as 
to who bungled the 2016 
census. 
“The review and which 
heads will roll where and 
when, will follow,” he told. 
“My prediction is that there 
will be some very serious 
consequences for this.”
One person with questions 
to answer will be ABS head 
David Kalisch, who receives 
a taxpayer-funded salary of 
more than $700,000.
Separately, newly power-
ful Senator Nick Xenophon 
called for a Senate inquiry 
into the fiasco. He has dis-
cussed the matter with Op-
position Leader Bill Shorten 
and will now work on the 
terms of reference.
“It’s almost inevitable that 
there will be a Senate inqui-
ry, an urgent Senate inquiry 
into this debacle,” Senator 
Xenophon told ABC Radio 
National, pledging such an 
inquiry would also examine 
privacy concerns.
“This is an international 
embarrassment. But it’s 
more than embarrassing, 
it points to a very serious 
failure of a very important 
government program.”
Senator Xenophon said tax-
payers should be asking for 
their money back from IBM 
and other technical service 
providers that had been 
contracted by the ABS.
Mr MacGibbon told Sky 
News he expected the cen-
sus website to be available 
again on Thursday and said 
all protections were be-
ing put in place to guard 
against cyber attacks caus-
ing problems again.
“Anything that can be done 
is being done,” he said.

The Australian Signals Di-
rectorate has been tasked 
with investigating the 
source of the attacks. Mr 
MacGibbon said the ma-
jority of traffic came from 
the US, but noted this was 
not unusual in denial of 
service attacks. Whomev-
er the attackers, they did 
not get away with much, 
he said.
“In this case I’d say it al-
most ended up a draw,” 
Mr MacGibbon said. “They 
managed to tip over some 
systems. The ABS made a 
decision to turn that web-
site off in order to ensure 
that the data wasn’t com-
promised.”
Nonetheless, Australian 
Privacy Commission-
er Timothy Pilgrim has 
launched an investigation 
into whether any personal 
information was compro-
mised as a result of these 
cyber attacks. In a state-
ment, he said he had been 
briefed by the ABS as to 
the steps taken to protect 
Australians’ privacy, and 
would work with the agen-
cy to ensure those protec-
tions continued.
Adding to the perception 
of chaos was the relative 
inexperience of Mr McCor-
mack, who was elevated 
to the ministry after the 
election, and was the third 
minister in 12 months to 
take responsibility for the 
census, after Alex Hawke 
and Kelly O’Dwyer.
Labor has called for an 
inquiry into the debacle, 
including an assessment 
of whether inadequate 
funding of the ABS played 
a role. Shadow assistant 
treasurer Andrew Leigh 
said the government could 
not “palm off” responsi-
bility to ABS bureaucrats, 
but stopped short of call-
ing for Mr McCormack’s 
resignation.
“This has been the worst-
run census in Australian 
history. One of the worst 
IT debacles Australia has 
ever seen,” he said.

‘Angry, bitterly disappointed’: Malcolm 
Turnbull lashes ABS for census failures
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The attack against the 
census website that re-
sulted in it being taken 
down last night appears, 
at face value, to have 
been nothing more than 
the standard attack per-
petrated against count-
less sites every day by 
everyone from children to 
malcontents with an axe 
to grind, an expert says.
That the site was attacked 
is not in the least bit sur-
prising, security adviser 
Troy Hunt told Fairfax 
Media, but it was unex-
pected that an attack of 
this kind would result in 
the site going down.
No census data has 
been lost, says Minis-
ter Michael McCormack, 
despite the ABS being 
forced to close its on-line 
census site.
The Australian Bureau of 
Statistics chief statisti-
cian David Kalisch told 
the ABC the site was 
shut down to ensure the 
integrity of the data after 
a series of distributed de-
nial of service (DDoS) at-
tacks, an event that Hunt 
said was “pretty predict-
able”.
“What is surprising is 
that they weren’t resilient. 
With a massive system 
like this ... this is what 
you should expect,” Hunt 
said.
“It [raises] the question 
of what DDoS mitiga-
tion they had in place. 
Because it clearly didn’t 
work.”
Put simply, a DDoS uses a 

web of computers or oth-
er devices to send a large 
number of requests to a 
target site or service in 
an attempt to overwhelm 
it. It is best referred to as 
an “attack” rather than 
a “hack” as it doesn’t 
require the attackers to 
breach the service in any 
way.
There are no confidential-
ity issues with a DDoS at-
tack, Hunt said.
If this was just about any 
other big cloud-based 
system its managers 
would have been able just 
to keep adding servers 
to absorb the traffic and 
allow normal operation. 
Instead the ABS took the 
system offline.
As the system became 
unstable and people were 
unable to submit their 
responses or access the 
site at all, there was “a 
groundswell of people be-
coming upset. [The ABS] 
must have really got to 
the end of their tether to 
say ‘Let’s just pull the 
plug,’ “ Hunt said.
“But that begs the ques-
tion: what is their under-
lying architecture? It feels 
like they didn’t architect 
the system with the ex-
pectation of this kind of 
attack, which is odd be-
cause this is exactly the 
kind of thing you would 
expect.”
Hunt also stressed that a 
DDoS was a very different 
kind of attack from one 
that can extract data, and 
said that the ABS alluding 

If census site was taken down after DDoS attack 
it wasn’t prepared: expert 

to the attack being some 
kind of highly complex 
and possibly state-spon-
sored assault “doesn’t do 
them any favours”.
“Obviously everyone was 
worried about privacy and 
the safety of their data, 
and now they’re sort of 
running around saying, 
‘This is our worst fears, 
this is what we were wor-
ried about.’ It’s not”, said 
Hunt.
“This is the internet. This 
happens all day every 
day. This is normal. If I 
was one of the people 
who had filled in the 
form earlier in the day ... I 
wouldn’t be at all worried 
that my data had been ac-
cessed.”
A DDoS attack is some-
times used as a misdi-
rection to distract site 
managers and mask an 
attempt to steal data, and 
if that was the case the 
ABS might not even know 
about it until after a foren-
sic investigation.
Australian Bureau of Sta-
tistics chief David Kalisch 
tells ABC radio its web-
site was attacked four 
times on census night. 
Audio: ABC. 
But Hunt said he “really 
highly doubts” the in-
volvement of anyone out-
side Australia.
“Many times it’s literally 
just children mounting 
these attacks,” he said.
It can be done with a rela-
tively simple set-up or 
one can pay “a very small 
amount of money” to 
have someone pull it off 
on one’s behalf.
The attacks are routinely 
targeted at public servic-
es in retaliation for fairly 
small perceived slights. 
Gaming systems are con-
stantly under pressure, 
for example, and Nissan 
was recently hit with a 
large DDoS because of 
perceived connections to 
Japanese whaling.
In the case of the census, 
Hunt says the negative 
attention around privacy 

Treasurer Scott Mor-
rison has blocked the 
NSW government’s 
planned sale of electric-
ity distributor Ausgrid 
to foreign companies, 
citing national security 
issues.
Two bidders, the Chi-
nese government-
owned State Grid Cor-
poration and the Hong 
Kong-based company 
Cheung Kong Infra-
structure, had been in 
the running to secure 
the 99-year lease for the 
50.4 per cent stake, in a 
deal that was expected 
to be worth about $10 
billion to the state gov-
ernment.
Mr Morrison said on 
Thursday that after 
carefully considering 
the two bids, “my pre-
liminary view is that 
the foreign investment 
proposals put to me 
for this transaction are 
contrary to the national 
interest, in accordance 
with the required provi-
sion on the grounds of 
national security”.
“I have invited the bid-
ders to make submis-
sions to me by 18 Au-
gust 2016 in order to 
make a final decision 
after that time.”
Related Content
    Chinese power grid 
bid ‘should be kept in 
perspective’
The Treasurer would 
not say what specifical-
ly concerned him about 
with the sale of the as-
set, nor whether it was 
possible the security 

concerns identified 
were surmountable.
“[There] are national 
security interests in-
volved in this matter 
and this transaction, 
as proposed to the 
government, that we 
have worked very hard 
and collaboratively to 
identify possible miti-
gations. And we have 
been unable to identify 
mitigations which we 
would believe would be 
suitable,” he said.
Advertisement
“That has involved ex-
tensive effort, and so 
those issues are real, 
they’re matters, obvi-
ously, of national se-
curity interests to the 
Commonwealth...and 
elaborating on those 
obviously would not be 
in the national interest 
either.”
“The only person who’s 
security-cleared in this 
room to be able to hear 
the answer to that ques-
tion is me,” he said.
Mr Morrison said he 
would leave it to the 
NSW government to 
explain what impact 
the decision to halt the 
lease would have on 
that state’s budget.
“I’m happy to stand 
corrected, but it’s my 
understanding that the 
current NSW govern-
ment budget, as handed 
down by the Treasurer, 
did not include a provi-
sion for this particular 
transaction. But that is 
a matter for the NSW 
government.”

Cyber security adviser Troy Hunt. Photo: Supplied
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and surveillance ahead 
of the night was more 
than enough to indicate a 
DDoS was likely.
The ABS and its contrac-
tor IBM, which designed 
the online census system, 
were initially accused of 
being ill-prepared when 
the ABS said online that 
its system had been 
stress-tested to accept 1 
million submissions an 
hour, and that was twice 
the capacity it thought 
was needed.
That the bureau expected 
500,000 submissions an 
hour seemed to indicate 
it thought Australians 
would spread their sub-
missions evenly across 
the day, when logic might 
indicate the bulk of them 
would do it after dinner.
Some online have specu-
lated that the claims of a 
DDoS attack are merely 
cover for the fact that the 
ABS was unprepared for 
so many Australians to 
use the service at once. 
Some have even pointed 
to supposed evidence to 
that effect:
However, Hunt said a 
simple DDoS was still the 
most likely scenario, de-
spite maps such as that 
above.
“Maps like that one ... are 
always very vague reflec-
tions of actual traffic,” 
Hunt said, adding that he 
would not necessarily ex-
pect to see a huge spike, 
especially if the target 
site was ill-prepared and 
went down easily.
He said it was up to the 
ABS to disclose details 
about the attacks to give 
a fuller picture.
“How big were the attacks 
and were they big enough 
to take down a well pre-
pared site? A small one 
may not show on typical 
DDoS maps [but would 
take down an ill-prepared 
site]”, he said.
“And regardless of how 
well prepared they were, 
a big enough one would 
still take them down.”

Treasurer Scott Morrison 
blocks sale of Ausgrid to 
foreign bidders

Treasurer Scott Morrison has blocked the sale of Ausgrid.  Photo: 
James Brickwood
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و  أ(   ( بالفيتامينات  الغنية  الطبيعية  املواد  من  الورد  ماء  يعترب 
)د( و)ب( املغذية للبشرة، واليت تساعد على نضارتها وتفتيحها، 
التهابات  وعالج  املسام  قبض  على  يساعد  أنه  إىل  باإلضافة 
البشرة، فإذا مل جتدي الكثري من الوقت لعمل أقنعة لتغذية بشرتك 
ونضارتها، فيمكنك وضع ماء الورد على قطنة نظيفة ومتريرها على 
بشرتك يوميًا، وستحصلني على بشرة نضرة بسهولة شديدة، ليس 
ذلك فحسب، بل إن استخدام ماء الورد ومزجه مع بعض املنتجات 
السحرية األخرى قد جيعلك تدمنني استخدامه وتتوقفني عن استخدام 

املنتجات األخرى، إليك بعض هذه االستخدامات املمتعة:

1.اجللسرين وماء الورد
ماء  أن  املعروف  فمن  اجلافة،  للبشرة  األنسب  الطريقة هي  هذه 
الورد من املواد الطبيعية اخلفيفة على البشرة، واليت هلا خصائص 
تطهري للبشرة، وتساعد على التخلص من األوساخ املرتاكمة على 
البشرة، كما أن اجللسرين له خصائص مرطبة وخصائص مضادة 
للجراثيم، لذك فإن خلطهما معًا سيكّون لديك مزجيًا سحريًا حلل 
مشاكل البشرة اجلافة، كل ما عليك فعله هو خلط 4 مالعق من ماء 
الورد مع ملعقة من اجللسرين، ووضع اخلليط على بشرتك بواسطة 

قطنة نظيفة.

2.فيتامني )C( وماء الورد
بداًل من شراء منتجات مكافحة عالمات شيخوخة البشرة باهظة الثمن 
املبكرة، ميكنك  الشيخوخة  عالمات  من ظهور  بشرتك  على  للحفاظ 
إحضار ملعقة من مسحوق فيتامني )C( مع 3 مالعق من ماء الورد، 
ومزجها جيدًا، ثم ضعي املزيج على بشرتك بواسطة قطنة نظيفة، 
 )C( ففيتامني  احلال،  لبشرتك يف  رائع  توهج  على  وستحصلني 
يزيد من إنتاج الكوالجني الذي جيعل بشرتك أكثر نضارة ويقلل 

من ظهور شيخوخة البشرة.

3.العسل وماء الورد
العسل غين مبضادات األكسدة ومضادات امليكروبات اليت حتافظ 
عليها، كل  املرتاكمة  األوساخ  من  بشرتك وختلصها  نضارة  على 
ما عليك فعله هو مزج ملعقة من العسل مع ملعقة من ماء الورد، 
بشرتك  اشطفي  ثم  ربع ساعة،  بشرتك ملدة  على  املزيج  ووضع 

باملاء الفاتر.

مزيج ماء الورد السحري 
لشباب البشرة

أقنعة  تعترب 
كسيجني  و أل ا
وجديدة  غريبة 
إال  البعض،  عند 
على  قدرتها  أن 
البشرة  تقوية 
على  واحلفاظ 
جعلها  شبابها 
حاجة أساسية لكّل 
حان  لقد  سيدة. 
لتكتشفي  الوقت 
أقنعة  أهمية 
األوكسجني، اليت 
تعرف أيضًا باسم 
الفقاعة.  األقنعة 

أقنعة فقاقيع األوكسيجني 
اليت حتتاجها كّل سيدة

ميكنك تطبيقها على وجهك بسهولة، فهي قد تكون عبارة عن كريم 
أو أنبوب. ضعي الرغوة على البشرة مباشرة لتمنحها األوكسجني 
اليت  املاسكات  هذه  إليك  الشيخوخة.  مكافحة  على  يساعد  الذي 
تعاجل البشرة املتعبة، واليت تعاني من الشيخوخة. وتأكدي من أنه 

بعد االستخدام األّول ستبدو بشرتك مضيئة ومتوّهجة.

القناع األشهر:
Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Mas: هذا هو القناع الذي يرد 
يف أكثر من 70% من مشاركات إنستقرام فيما يتعلق بقناع الفقاعة.
تسمح الفقاعات يف قناع الطني بأن تتسرب كّل املكّونات املغذّية 
اىل داخل املسام. كما أنها تسمح باحلفاظ على جفاف القناع، كي 
ال تشعري بضيق التنفس كما حيدث مع أقنعة الطني األخرى. كل 

مكّونات هذا القناع هي مواد طبيعية.

قناع اجلل الذي يرطب:
E.L.F. Hydrating Bubble Mask، هذا القناع يستخدم متامًا مثل اجلل، 

يعمل على تطهري اجللد وإبقائه رطبًا.

قناع املعّبأ مبواد مضادة لألكسدة:
Bubble Energizing Mas 02 Cremorlab T.E.N. Cremor، هذا القناع 
يضم وفرة من املواد املضادة لألكسدة، وهذا بفضل احتوائه على 
الشاي األخضر والتوت، مبا حيمي اخلاليا من اجلذور. ال يستغرق هذا 
القناع سوى ثالث دقائق للحصول على كامل الرغوة، مما جيعله 

ا للحصول على بشرة متوهجة. مثاليًّ

قناع الفقاعة لتفتيح البشرة:
Sephora Collection Bubble Mask، هذا القناع ينعش البشرة من 
خالل إغراقها باألوكسجني. النتائج: بشرة أكثر سالسة، بشرة لينة، 
مشرقة وجديدة. لكن انتبهي إذا كان لديك حساسية العطر، ننصحك 
بالتعامل مع هذا املنتج حبذر، ألن رائحته قوية، ولكنها مجيلة يف 

الوقت نفسه.

قناع يعاجل التصّبغ والبقع:
Peter Thomas Roth Brightening Bubbling Mask، هذا القناع مصنوع 
من العنب، التوت، وعرق السوس وفيتامني Cاليت متنح بشرتك 
األشراق والتوهج مع هذا القناع الغازي. تعمل هذه املكونات على 
الناجم عن  البشرة، وتساعد على تقليل تصّبغ اجللد  معادلة لون 
احتوائه على زبدة املاجنو  البنفسجية. باإلضافة اىل  األشعة فوق 

وفيتامني E للحفاظ على رطوبة البشرة.

قناع مستوحى من السبا:
Bliss Triple Oxygen Instant Energizing Mask، هذا القناع هو واحد 
من أكثر األقنعة املطلوبة يف السبا. يساعد على زيادة مستويات 
الكوالجني واإليالستني يف اجللد، يف حني يتشبع اجللد بفيتامينات 

Cو E، لتصبح بشرتك متوهجة بعد استخدام هذا القناع.

قناع الفقاعة الذي خيفي البثور:
القناع  هذا   ،Bubble Pore Pack  02  CaolinPremuim Blackhead
الطبيعي، هذا املاء يساعد األوكسجني على  الفوار  املاء  يتضمن 
الدخول بعمق إىل اجللد لتنظيفه من الداخل.كما متتص بودرة الفحم 
وخالصة الفواكه املادة اللزجة من املسام، وبالتالي حتّد من البثور 

وتبقي البشرة رطبة.

قناع الفقاعة للتقشري:
Miss Spa Oxygenating Bubble Mask،حيتوي هذا القناع على مستخرج 
األناناس، وهو مقشر طبيعي.بعد تطبيقه خلمس عشرة دقيقة، تصبح 

بشرتك أكثر سالسة وإشراقًا.

هل ميكن للرموش املستعارة أن 
تفقدك البصر؟ معلومات ستصدمك

أصبحت ملحقات الرموش موضة منتشرة بكثافة، ال سيما أن غالبية 
وليس  جذابة،  لنظرة  وكثيفة  طويلة  رموش  إىل  حيتجن  النساء 
لديهن الوقت يومّيًا لوضع الرموش. من هنا انتشرت فكرة تطبيق 
ملحقات الرموش اليت تبقى ملدة سنة تقريبًا. لكن هناك نصائح 

ضرورية عليك معرفتها قبل تطبيق الرموش املستعارة:

يستغرق تطبيق جمموعة كاملة من الرموش حوالي ساعتني، وميكن 
احلفاظ عليها ملدة سنة كاملة مع بعض التعديالت كل 3-4 أسابيع. 
من  حشوأو  كمواد  الرموش  من  نصف جمموعة  تطبيق  ميكنك  كما 

الناحية اخلارجية لتكبري العني.

انتبهي من الالصق!
مبا أن عينيك ستبقيان مغلقتني لوقت طويل عند تطبيق ملحقات 
الرموش، ال ميكن للغراء أن يدخل إىل العينني. ومع ذلك، لتجنب 
أّي تهيج، فإن الوقاية األولية اليت عليك اختاذها هي عرب التأكد 
من أن الصمغ آمن لعينيك وال حيتوي على أي شيء ميكن أن يضر 

بهما، مثل الفورمالديهايد.

هل ميكن ان تفقدي البصر؟
وأغلقت  مؤذية  غري  وبطريقة  صحيح  بشكل  الرموش  طبقت  إذا 
لكن  رائعة.  نتيجة  على  التطبيق، ستحصلني  وقت  طوال  عينيك 
ميكن يف بعض األحيان أن تتعرضي للتحسس، ويكفي ان تتوجهي 
إىل أقرب صيدلية لشراء قطرات لعالج احلساسية، لكن أن تصلي 

اىل مرحلة فقدان البصر، فأمر مستحيل.

ماذا حيدث عندما تبكني؟
إذا واجهت أي حرق أو عدم الراحة أثناء التطبيق، مما تسبب يف 
أو جعلك تبكني، جيب عليك فورًا االبالغ عن ذلك.  الدموع  سيل 
قد يكون الغراء غري مناسب وبالتالي عليك بتغيريه. إضافة إىل 
الرموش ملدة ترتاوح من  والدموع على  املياه  ذلك، عليك جتنب 
تضعف  أن  الرموش.ميكن  ملحقات  تطبيق  بعد  ساعة   24 إىل   12
املياه والدموع من قوة الغراء، وبالتالي قد يؤدي ذلك اىل سقوط 

الرموش.

عليك االعتناء مبلحقات الرموش باختالف نوعها: ال ميكنك استخدام 
املنتجات اليت تعتمد على الزيوت أو مزيالت املكياج حول منطقة 

العني مع الغراء للعيون احلساسة.
ال ميكنك أبدًا استخدام املاسكرا املضادة للماء، إذ أنه من الصعب 

إزالتها، وبالتالي قد يؤدي ذلك إىل سقوط الرموش.



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

جهاز انرتفيجن ملدة سنتني مع 400 قناة بـ 199 
دوالرا فقط )ميكنكم مشاهدتها على املوبايل 

أو الـ  IPAD  جماناً(.
 فرصة ال تتكرر فال تدعوها تفوتكم.
لالستعالم والتأكيد اتصلوا على الرقم:

1300 922 788 

أينما  كنتم   Intervision يف خدمتكم

مقابل
 John  Coote

 Furniture


	herald_issue_786_page 01
	herald_issue_786_page 02
	herald_issue_786_page 03
	herald_issue_786_page 04
	herald_issue_786_page 05
	herald_issue_786_page 06
	herald_issue_786_page 07
	herald_issue_786_page 08
	herald_issue_786_page 09
	herald_issue_786_page 10
	herald_issue_786_page 11
	herald_issue_786_page 12
	herald_issue_786_page 13
	herald_issue_786_page 14
	herald_issue_786_page 15
	herald_issue_786_page 16
	herald_issue_786_page 17
	herald_issue_786_page 18
	herald_issue_786_page 19
	herald_issue_786_page 20
	herald_issue_786_page 21
	herald_issue_786_page 22
	herald_issue_786_page 23
	herald_issue_786_page 24
	herald_issue_786_page 25
	herald_issue_786_page 26
	herald_issue_786_page 27
	herald_issue_786_page 28
	herald_issue_786_page 29
	herald_issue_786_page 30
	herald_issue_786_page 31
	herald_issue_786_page 32
	herald_issue_786_page 33
	herald_issue_786_page 34
	herald_issue_786_page 35
	herald_issue_786_page 36
	herald_issue_786_page 37
	herald_issue_786_page 38
	herald_issue_786_page 39
	herald_issue_786_page 40

