
االسرتالية الواليات  سائر  وتوزع يف  سبت  كل   e-mail: info@meherald.com.au  تصدر 
  Sydney: POBox 422, Guildford  NSW 2161, Tel:(02) 96324818  Fax:(02) 96323412

Saturday 20 August  2016, Issue No. 787السبت 20 آب 2016 - العدد 787
Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281

pp: 255003 / 09613

www.meherald.com.au/myherald

40

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

 ملف املطامر ُيسخِّن اشتباكاً كتائبيّاً - اشرتاكيًّا
اليتيم  »االجناز«  يكفل  مل 
الوزراء  الذي حققه جملس 
بادخاله 1771  أمس االول 
التعليم  مالك  اىل  استاذًا 
التداعيات  حجب  الثانوي 
يف  االخفاق  أثارها  اليت 
جديد  عام  أمني  تعيني 
للدفاع  االعلى  للمجلس 
طرح  آلية  اتباع  رغم  على 
اىل  أدى  مبا  التعيينات 
النتيجة اليت كانت متوقعة 
بأرجاء تسريح االمني العام 
خري  حممد  اللواء  احلالي 
والتمديد سنة اضافية له، 
احلكومي  املناخ  ان  ذلك 
التشنج  أجواء  استعاد 
املتضاربة  املواقف  بفعل 
التعيينات  موضوع  من 
العسكرية، علمًا أن التمديد 

»الربوفة«  بدا  خري  للواء 
حنو  الطريق  شقت  التتمة صفحة 31اليت 

املرتقب  الثالث  التمديد 
جان  العماد  اجليش  لقائد 

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

املقبل،  أيلول  قهوجي يف 
مجموعة من االساتذة املتعاقدين يف اعتصامهم أمس االول يف ساحة رياض الصلح. )حسن عسل(

التمديد للواء خري و»اشتباكات« باجلملة داخل جملس الوزراء

الدفاع  وزارة  أعلنت 
القاذفات  أن  الروسية 
تو  طراز  من  الروسية 
من  أقلعت   ،34 وسو   22
وإيرانية  روسية  مطارات 
جوية  ضربات  ووجهت 
داعش  تنظيم  مواقع  ضد 
الزور  دير  حمافظة  يف 

السورية.
الضربات  أن  البيان  وذكر 
مخسة  تدمري  عن  أسفرت 
لألسلحة  كبرية  خمازن 
وستة  والوقود،  والذخائر 
اىل  وادت  قيادة  مراكز 
من  كبري  عدد  مقتل 
مواقع  وتدمري  املسلحني، 
تابعة  ومدرعات  للمدفعية 

لإلرهابيني.
الطريان  قصف  كما 
األوىل  للمرة  السوري 
مناطق  األزمة،  بدء  منذ 
املقاتلني  سيطرة  حتت 
األكراد، األمر الذي اعتربته 
الشعب«  محاية  »وحدات 
سافرًا«  »عداونًا  الكردية 
وتوعدت بالرد عليه مقابل 
الغارات  دمشق  اعتبار 

قاذفات روسية تضرب مواقع داعش يف دير الزور
غارات سورية على األكراد و »املشروع الفيدرالي«

التتمة صفحة 31

خـامــنئي طلـب من بوتـني الـتدخل فـي ســورية!!
اإليرانية  األوساط  اختلفت 
يف تفسريها ما أقدمت عليه 
قاعدة  وضع  يف  احلكومة 

همدان اجلوية حتت تصرف 
اليت  الروسية  القاذفات 
احلركات  مواقع  تستهدف 

سورية  يف  املعارضة 
واليت تصفها طهران بأنها 
على  إرهابية«،  »حركات 

لنص  تفسريات  خلفية 
دستوري حيظر منح قواعد 

التتمة صفحة 31

مطلوب للعمل
مطلوب أشخاص للعمل يف ملحمة

 

لصاحبها طوني فرنسيس
لالتصال:

9637 1759

TONY FRANCIS 
QUALITY MEATS

قاذفات تو 22 أقلعت من مطارات روسية وإيرانية وضربت 
مواقع داعش يف دير الزور

مشاريع  لوقف  رسالة 
فيديرالية  إلقامة  كردية 
يف  سورية«،  أقاليم  بني 
الدفاع  وزارة  أعلنت  وقت 

استعدادها  الروسية 
هلدنة ملدة يومني األسبوع 
املقبل، األمر الذي قابلته 

اعتربت تركيا أنها تتعّرض 
مشرتك«  »هجوم  لـ 
خمتلفة  تنظيمات  تشّنه 
واحدة«،  »دوافع  حتّركها 
العمال  »حزب  التتمة صفحة 31مستخدمًة 

أنقرة حتّمل غولن مسؤولية 
هجمات »الكردستاني«

الكردستاني« بعد إخفاقها 
االنقالب  حماولة  يف 
أنقرة  اليت تتهم  الفاشلة، 
فتح  املعارض  الداعية 
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اسرتاليات
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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

كانرتبري  منطقة  سكان  اعرب 
معارضتهم  عن  وبانكستاون 
حكومة  رئيس  لقرار  الشديدة  
مايك  ويلز  ساوث  نيو  والية 
البلدية  االنتخابات  بتاخري  بريد 
يف منطقتهم الكثر من 12 شهر  
معتربين القرار وصمة عار جديدة 
تضاف اىل سجل هذه احلكومة 
اليت فرضت قرار دمج البلديات  

خالفا لرأيهم وارادتهم. 
جاء ذلك يف الندوة احمللية اليت 
نظمها  حزب العمال االسرتالي 
وتكلم  ريفروود  منطقة  يف 
البلديات  وزير  من  كل  فيها 
بريمروز  بيرت  الوالية  الظل يف 
، ونائب الكمبا جهاد ديب  ، 
السابق  الوالية  حكومة  ورئيس 
موريس اميا ، واعضاء سابقون 
كانرتبري  بلدية  جملسي  يف 
عن  وممثلني  وبانكستاون 
احملليني حبضور حشد  السكان 
خمتلف  من  السكان  من  كبري 

اجلنسيات . 
على  ديب  جهاد  النائب  واكد 
اهمية  انتخاب السكان ممثليهم 
اقرب  يف  البلدي  اجمللس  يف 
فرصة ، واعترب ان  قرار دمج 
حكومة  اختذته  الذي  البلديات 
بريد جاء منافيا الرادة السكان 

، ومل يعرب عن ارادتهم . 
رئيس  نائب  طالب  جهته  من 

سكان كانرتبري وبانكستاون يعارضون تأخري االنتخابات البلدية  
ويعتربون ذلك وصمة عار جديدة يف سجل حكومة مايك بريد

السابق  كانرتبري  بلدية 
لفروع  العام  والسكرتري 
الكمبا  دائرة  يف  العمال  حزب 

االنتخابية خضر صاحل  
حكومة بريد بالتوقف عن حرمان 
حقهم  من  احملليني  السكان 
ممثلني  بانتخاب  الدميقراطي 
عنهم يف اجمللس البلدي ، واعترب 

البلدية  االنتخابات  تاخري  ان 
ملنطقة  كانرتبري وبانكستاون 
ان  يعين  شهر   12 من  الكثر 
اوضاع السكان ومصاحلهم يف 
هذه املنطقة الذي يبلغ عددهم 
ما يفوق عن  350 الف شخص  
عدد  سكانها  حجم  يعادل  اليت 
سكان والية تازمانيا ستدار من 

قبل شخص واحد  فقط وهذا 
تدبري دكتاتوري جائر مل تشهده 
حق  من  ان  معتربا   ، اسرتاليا 
من  انتخاب  احملليني  السكان 
البلدي  اجمللس  يف  ميثلهم 
بريد  حكومة  ومطالبا  احمللي 
موعدها  يف  االنتخابات  باجراء 

القانوني .
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لبنانيات

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس   
متام سالم قبل ظهر امس االول 
االسبوعي  االجتماع  اخلميس 

جمللس الوزراء.
حنو  دام  الذي  االجتماع  وبعد 
مخس ساعات قال وزير االعالم 
دعوة  على  »بناء  جريج:  رمزي 
دولة رئيس جملس الوزراء عقد 
عند  األسبوعية  جلسته  اجمللس 
من  والنصف  العاشرة  الساعة 
يوم اخلميس الواقع فيه الثامن 
يف   2016 آب  شهر  من  عشر 
دولة  برئاسة  احلكومي  السراي 

الرئيس.
دولة  جدد  اجللسة  مستهل  يف 
جلسة،  كل  يف  كما  الرئيس 
املطالبة بضرورة انتخاب رئيس 
ألن  وقت،  بأسرع  مجهورية 
استمرار الشغور الرئاسي يشكل 
عبئا كبريا على البالد وينعكس 
سلبا على عمل سائر املؤسسات 

الدستورية.
اإلعتداءات  مناقشة  متت  ثم 
اجلارية  اإلسرائيلية  واخلروقات 
شبعا،  منطقة  ويف  اجلنوب  يف 
هذا  احلكومة  تتابع  أن  فتقرر 
الالزمة  االتصاالت  وجتري  األمر 

إليقافها ووضع حد هلا.
بعد ذلك انتقل اجمللس اىل حبث 
جدول  على  الواردة  املواضيع 
أعمال اجللسة، فتمت مناقشتها، 
نظرهم  وجهات  الوزراء  وأبدى 
التداول  وبنتيجة  بصددها، 
بشأنها  الالزمة  القرارات  إختذ 

وأهمها:
طلب  على  املوافقة  أوال: 
العالي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
العامة  املديرية  حاجة  تأمني 
للرتبية- مديرية التعليم الثانوي 
لتعيني أساتذة تعليم ثانوي من 
الناجحني يف املباراة اليت جيريها 
جملس اخلدمة املدنية بعدد 1771 
استاذا مبن فيهم 1223 استاذا 
من  تعيينهم  على  موافق سابقا 
جملس الوزراء، على أن يستكمل 
يف  الحقا  الناجحني  من  العدد 
الفرنسية  اللغة  مواد  مباراة 
الحق  بقرار  والرتبية  والفلسفة 

من جملس الوزراء.
مشروع  على  املوافقة  ثانيا: 
قانون بتعديل القانون رقم 122 
تاريخ 1992/3/9 وتعديالته املتلق 
واملوظفني  املتقاعدين  بإفادة 
تعاونية  تقدميات  من  السابقني 

موظفي الدولة.
ثالثا: املوافقة على طلب وزارة 
إعتماد  على  املوافقة  الداخلية 
إصدار  يف  األمنية  املطبوعات 
ولواحقها  القيود  إخراجات 

وتنظيم العقد الالزم لذلك.
مشاريع  على  املوافقة  رابعا: 
مراسيم ترمي اىل نقل اعتمادات 
اىل  العامة  املوازنة  احتياط  من 

 جملس الوزراء وافق على تعيني 
أساتذة تعليم ثانوي واقرتاح مقبل 

تعيني 3 ضباط مل ينل األكثرية

موازنة بعض الوزارات واإلدارات 
للعام 2016 على أساس القاعدة 
لبعض  تلبية  عشرية  اإلثين 

حاجاتها.
طلب  على  املوافقة  خامسا: 
هبات  قبول  الوزارات  بعض 
بعض  قبل  من  لصاحلها  مقدمة 

األفراد واهليئات.
طلب  على  املوافقة  سادسا: 
يف  املشاركة  الوزارات  بعض 
وانتداب  اخلارج  يف  مؤمترات 
هذا  ألجل  للسفر  عنها  ممثلني 

الغرض.
مراسيم  على  املوافقة  سابعا: 
التصميم  تصديق  اىل  ترمي 
التفصيلي  والنظام  التوجيهي 
املناطق  لبعض  العائد  العام 

والبلدات.
مشروع  على  املوافقة  ثامنا: 
مرسوم يرمي اىل تنظيم كيفية 
إدارة وتسيري الصندوق اخلاص 
الرتاثية  واملنشآت  باآلثار 

والتارخيية.
مشروع  على  املوافقة  تاسعا: 
تنظيم  اىل  يرمي  مرسوم 
الصندوق اخلاص بدعم األنشطة 

والصناعات الثقافية.
تفويض  على  املوافقة  عاشرا: 
الوزراء  جملس  رئيس  دولة 
تأليف بعثات احلج الرمسية للعام 

.2016
نهاية  يف  حصل  ماذا  وسئل: 
التعيينات  إىل  بالنسبة  اجللسة 
طرح  »لقد  فأجاب:  العسكرية، 
وزير الدفاع اقرتاح تعيني ثالثة 
للمجلس  العامة  لالمانة  ضباط 
هذا  وطرح  للدفاع،  األعلى 
ومل  التصويت،  على  االقرتاح 

ينل األكثرية املطلوبة«.
التعيينات  عن  ماذا  سئل: 
العسكرية األخرى، فأجاب: »كل 
يقرتح  فعندما  وقته،  شيء يف 
وزير الدفاع تعيينات أخرى وفقا 
موافقة  تنال  رمبا  لصالحياته 
جملس الوزراء، املبدأ عند اجلميع 
هو التعيني إذا متكنا من التوافق 
على اسم، وإال يلجأ وزير الدفاع 
له  املعطاة  الصالحيات  إىل 

قانونيا«.
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 استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ 
دار  يف  دريان  اللطيف  عبد 
الفتوى، وفدا من اهليئة الشعبية 
حضور  يف  غزة،  لدعم  العاملية 
املدير العام صندوق الزكاة يف 

لبنان الشيخ زهري كيب.
باسم  االبراهيمي  امحد  وقال 
املفيت  بزيارة  »سعدنا  الوفد: 
اللقاء  خالل  وناقشنا  دريان 
مواضيع عدة، كما استمعنا اىل 
املوضوع  سيما يف  ال  توجيهاته 
دعم  هو  الذي  واالكرب  األبرز 
الشعب الفلسطيين سواء يف غزة 
او يف الضفة او يف كل أراضي 
لنا  توجيهاته  وكانت  الشتات، 
العمل  هذا  يف  نستمر  ان  هي 
املبارك. كما حبثنا نشاط واعمال 

 دريان استقبل وفدا من اهليئة 
الشعبية العاملية لدعم غزة

صندوق اخلري الذي سيكون بوابة 
خري للشعب الفلسطيين كي نفك 
غزة  يف  أهلنا  عن  الضيق  هذا 
ويف الضفة ورعاية شؤون اهل 
فكانت  واملقدسيني،  القدس 
هذه الزيارة مبثابة الدعم لنا يف 
ميثل  كان  الوفد  ان  اذ  عملنا، 
السودان  ومن  فرنسا  من  اخوة 

ومن اجلزائر ومن قطر«.
على  مساحته  »شكرنا  اضاف: 
هذا االستقبال وعلى هذا الدعم 
املعنوي واملباشر لنا يف عملنا، 
تتكلل  ان  سائلني اهلل عز وجل 
والتوفيق ملزيد  بالنجاح  جهودنا 
عن  احلصار  لفك  العمل  من 
صمود  ولدعم  غزة  يف  إخواننا 

شعبنا يف فلسطني«.

املفتي دريان مستقبال الوفد

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
االول   امس  ظهر  بري  نبيه 
وزير  التينة  عني  يف  اخلميس 
اخلارجية  للشؤون  الدولة 
والوفد  أكرب  مبشر  اهلندية 
للتطورات  عرض  ومت  املرافق، 

الراهنة والعالقات الثنائية.
ثم استقبل بري املنسق العام 
لألمم املتحدة يف لبنان السيدة 
معها  وعرض  كاغ  سيغريد 
لبنان  يف  الراهنة  لالوضاع 

واملنطقة.
الظهر،  بعد  بري  واستقبل 
الوطين«  »احلوار  حزب  رئيس 
ومت  خمزومي،  فؤاد  املهندس 

البحث يف األوضاع العامة.
وإذ جدد خمزومي يف تصريح بعد 
اللقاء تثمينه ل«رعاية الرئيس 
بري الدائمة واملستمرة للحوار، 
خصوصا أن طاولة احلوار ضمانة 
الستقرار الشارع وأمن البلد«، 
على  السياسيني  األفرقاء  حث 
املراوحة«،  حال  من  اخلروج 
يف  ليس  الوقت  »أن  مؤكدا 

مصلحة لبنان«.

 بري استقبل وزيرا هنديا وكاغ

خمزومي: القرار قانون 
لالنتخابات يعتمد النسبية

ودعا خمزومي إىل »ملء الشغور 
اجلمهورية وتشكيل  رئاسة  يف 
حكومة جديدة وإجراء اإلنتخابات 
ربيع  يف  موعدها  يف  النيابية 
»متنى  أنه  إىل  الفتا   ،»2017
على  العمل  بري  الرئيس  على 
عادل  لالنتخابات  قانون  إقرار 
يعتمد النسبية«. وأكد أن هذه 
أمور  هي  الضرورية  اخلطوات 
اإلقليمي  الظرف  يف  عاجلة 
الدولي  اجملتمع  حيث  الصعب 
حلول  يف  منشغل  واإلقليمي 
قد تتجاوز مصاحل بلدنا الصغري 
االنتظارات  ترف  وتستبق 

احمللية ملختلف األفرقاء«.
»أن  على  خمزومي  وشدد 
بأيدينا  األمور  ألخذ  املسارعة 
أال نستغلها«،  فرصة ال يعقل 
حول  اخلالفات  »أن  إىل  الفتا 
اجلارية  واحلصص  املواقع 
الفساد  واستشراء  حاليا 
الدولة  مؤسسات  وهشاشة 
تستنزف اقتصاد البلد ومعيشة 
لبنان يف  ومستقبل  اللبنانيني 

املنطقة«.

الرئيس بري مستقبال كاغالوزير رمزي جريج

جان  العماد  اجليش  قائد  تفقد 
االول  امس  ظهر  قبل  قهوجي 
اخلميس، موقع صور والوحدات 
منطقة  يف  املنتشرة  العسكرية 
مرجعيون، حيث جال يف مراكزها 
الدفاعية  إجراءاتها  على  واطلع 
بالضباط  اجتمع  ثم  واألمنية، 
والعسكريني وزودهم توجيهاته 

للمرحلة املقبلة.
املبذولة  »اجلهود  على  وأثنى 
اجلنوبية واحلفاظ  حلماية احلدود 
مع  بالتعاون  استقرارها  على 
أن  الفتاإىل  الدولية«،  القوات 
يف  األساسية  اجليش  »مهمة 
العدو  ضد  اجلنوب  عن  الدفاع 
االسرائيلي، تتكامل مع مهماته 
األخرى يف مواجهة اإلرهاب على 
على  واحلفاظ  الشرقية،  احلدود 

األمن يف الداخل«.
وشدد على أن »اجليش سيتصدى 
لديه  املتوافرة  اإلمكانات  بكل 
ألي اعتداء اسرائيلي يستهدف 
»العسكريني  مذكرا  لبنان«، 
خاضها  اليت  املالكية  مبعركة 
اجليش ضد هذا العدو يف العام 

 تفقد موقع صور العسكري والوحدات املنتشرة يف مرجعيون

قهوجي: سنتصدى ألي اعتداء اسرائيلي 
يستهدف لبنان

1948«، مؤكدا »التمسك بالقرار 
1701 مبختلف مندرجاته«.

املنطقة  »هذه  أن  على  وأكد 
تنعم باالستقرار والتعايش بني 
خمتلف أطياف اجملتمع اللبناني، 
العائدة  اجلهود  بفضل  وذلك 
فيها،  املنتشرة  للوحدات 
القوات  مع  القائم  والتعاون 

الدولية«.
إىل  العسكريني  قهوجي  ودعا 
واليقظة،  اجلهوزية  من  »مزيد 
املواطنني  جانب  إىل  والبقاء 
أرضهم،  يف  صمودهم  لتعزيز 

وضمان أمنهم واستقرارهم«.

والبلديات  الداخلية  وزير  عرض 
سفرية  مع  املشنوق  نهاد 
االمريكية  املتحدة  الواليات 
ريتشارد،  اليزابيت  لبنان  يف 
جوانبها  من  الثنائية  العالقات 
افق  جولة  وكانت  كافة. 
على  التطورات  جممل  حول 
والعربية  اللبنانية  الساحتني 

املشنوق عرض مع السفرية االمريكية التطورات يف 
لبنان واملنطقة وسبل دعم قوى االمن

القائمة.  املستجدات  ضوء  يف 
قوى  دعم  سبل  البحث  وتناول 
برامج  خالل  من  الداخلي  االمن 

تدريبية.
حتضريات  اىل  التطرق  مت  كما 
املهاجرين  حول  الدولي  املؤمتر 
والالجئني، الذي سيعقد الشهر 

املقبل يف نيويورك. 

الوزير املشنوق مستقبال السفرية ريتشارد

التقى املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم، قبل ظهر 
الدولة  وزير   ، االول  امس 
اكبار  اخلارجية  للشؤون  اهلندية 
م. شريي ترافقه سفرية اهلند 

وجرى  نايار  انيتا  لبنان  يف 
يف  األمنية  لألوضاع  عرض 
إىل  إضافة  واملنطقة،  لبنان 
سبل تفعيل العالقات بني لبنان 

واهلند.

ابراهيم عرض مع وزير خارجية اهلند تفعيل 
العالقات الثنائية

اللواء ابراهيم مستقبال الوزير الهندي الدين  صدر  السيد  عن  صدر 
عائلة  باسم  الصدر،  موسى 
موسى  السيد  املغيب  اإلمام 

الصدر، البيان اآلتي:
وكيلة  به  تدلي  ما  كل  »إن 
السابقة،  القذايف  هنيبعل 
ال  اخلليل،  بشرى  السيدة 

إطالقا،  الصحة  من  له  أساس 
لذا،  متاما.  ذلك  تعرف  وهي 
احملامني  ونقابة  القضاء  على 
املرجعيات  وسائر  بريوت  يف 
تقوم  ملا  حد  وضع  املعنية، 
خطرية  إساءات  من  اخلليل  به 

لقضية اإلمام وأخويه«.

عائلة الصدر: ال صحة ملا تدلي به وكيلة هنيبعل القذايف السابقة
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لبنانيات

Saturday 20 August 2016  2016 آب   20 السبت 

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
مؤمتر  خالل  اجلميل  النائب سامي 
الكتائب  بيت  يف  عقده  صحايف 
املركزي يف الصيفي، أن »حزب 
برج  مبطمر  السري  أوقف  الكتائب 
إىل  وسيؤدي  مؤذ،  ألنه  محود 
وستنتج  لسنوات،  ستمتد  كارثة 
وصحية«،  بيئية  أضرار  منها 
وهو  سهل،  البديل  »إن  وقال: 
اكرم  الوزير  خطة  إىل  بالعودة 
بالمركزية  تقضي  اليت  شهيب 

النفايات«.
املشروع  هذا  »أذى  أن  أكد  وإذ 
سيمتد من كسروان اىل بريوت«، 
»استيعاب  إىل  املنت  أهالي  دعا 
حجم الكارثة«، ووعدهم بأن »حزب 
املعركة  هذه  سيكمل  الكتائب 
للمشكلة«،  دائم  حل  الجياد 
مشددا على »ضرورة عدم حتويل 

هذه املنطقة اىل مزبلة كبرية«.
وأهل  الكتائب  »شباب  وحيا 
نظيف،  لبنان  ومحلة  املنطقة 
الذين يواجهون مع حزب الكتائب 
الناس«،  لصحة  مدمرا  مشروعا 
حيتوي  نفايات  طن  »كل  وقال: 
على نسبة 35% من املواد القابلة 
الزجاج،  البالستيك،  )أي  للتدوير 
فحل  والورق(،  الكرتون  احلديد، 
سهل،  النفايات  من  اجلزء  هذا 
اىل  وارساله  فرزه  فباالمكان 
معامل مستعدة لدفع مثنها العادة 

تدويرها«.
من  ننتهي  الفرز  »مبجرد  أضاف: 
هناك  النفايات.  من   %35 نسبة 
النفايات  من   %45 نسبة  أيضا 
كالفواكه  عضوية  مواد  عن  عبارة 
ارساهلا  يتم  واللحوم  واخلضار 
هذا  لتنشيف  تسبيغ  معامل  اىل 
استعماله  العادة  ومعاجلته  الطعام 
مبجرد  وبالتالي  للزراعة،  كمواد 
فرز املواد العضوية واملواد القابلة 
للتدوير نكون قد انتهينا من %80 
 %20 نسبة  وتبقى  النفايات.  من 
العوادم )كفرش  أي  النفايات  من 
املنازل والكراسي واحملارم( فيمكن 
البيئة.  تلوث  ال  وهي  معاجلتها، 
إحداث  لذا، ميكن طمرها من دون 
ميكن  وبالتالي  بيئي.  ضرر  أي 
اجلبال  تأهيل  العادة  استخدامها 

اليت تشوهت بسبب الكسارات«.
تطرحه  البيئي  احلل  »هذا  وتابع: 
البيئية، ومنها حزب  كل اجلمعيات 
اخلضر، وهو احلل االنسب للخروج 
من االزمة اليت حنن موجودون فيها 

اليوم«.
سوكلني،  شركة  »إن  وأردف: 
وحبسب آخر تقرير أصدره جملس 
من   %4 تفرز  واالعمار،  االمناء 
قابلة  مواد  وتبيع  النفايات،  طن 
االموال،  منها  وتربح  للتدوير 
من   %96 تلف  هي  وبالتالي 
مما  »البالة«  يسمى  مبا  النفايات 
العضوية  املواد  ختلط  أنها  يعين 
مع  والزجاج  واحلديد  والبالستيك 
العوادم، وكان يتم طمر النفايات 
يتم  واليوم،  سابقا.  الناعمة  يف 
متهيدا  محود  برج  يف  تكديسها 
تريد  البحر. سوكلني  لطمرها يف 
النفايات،  طن  من   %96 طمر 
ترسبات  من  ذلك  يرتافق  ما  مع 
االنبعاثات  فكل  واوبئة،  وروائح 
السيئة ستطمر كما هي، و«البالة« 
النفايات  البيضاء اليت تلف فيها 
وقت  حيني  وعندما  ستتمزق، 
وتنبعث  االكياس  ستفتح  الطمر 
الروائح اليت نتخوف منها وكانت 
موجودة عندما كانت النفايات على 

الطرق«.
مشروع  يتوقف  »أن  وتوقع 
الشويفات بسبب الطريان املدني 
الذي سيعرتض على وجود الطيور 
النفايات،  بسبب  ستتجمع  اليت 
مشروع  سيتوقف  وبالتالي 
مت  أنه  العلم  مع  الكوستابرافا، 
االموال  وصرفت  املطمر  جتهيز 
نفايات  إذا  هدرا.  له  املخصصة 
يف  ستطمر  لبنان  وجبل  بريوت 

برج محود«.
مع  تضامننا  عن  »نعرب  أضاف: 
معاجلة  بضرورة  الطاشناق  حزب 
محود،  برج  يف  النفايات  جبل 
الدخان  منه  ينبعث  زال  ما  الذي 
النفايات مل تفرز  والغازات، ألن 
قبل طمرها. سيتم طمر النفايات 
متتالية،  سنوات   4 مدى  على 
أي  طمرها،  ثم  فلشها،  وسيتم 
املناطق اجملاورة ستعوم بالروائح 
اهلوائي  والتلوث  واالمراض 
والصحي، مما سيؤثر على االوالد 
وكبار السن واحلوامل. كما سيتم 
انشاء حاجز حبري يف برج محود، 
مبساحة 577 الف مرت مربع ميتد من 
اىل  وصوال  مول،  السييت  جممع 
مرفأ بريوت أي مبسافة 3 كلم«.

التعويضات  »حبسب  وتابع: 
النواب  جملس  يف  أقرت  اليت 
الناعمة،  مطمر  من  للمتضررين 
اعترب الوزير اكرم شهيب أن هذه 
التعويضات تشمل كل من يعيش 
يف حميط املطمر ملسافة 4 كلم. 
وبالتالي، أقر أن املطمر سيؤدي 
أردنا  وإذا  وضرر.  أمراض  إىل 
مطمر  على  نفسه  االمر  تطبيق 
اجلديدة وبرج محود، فنحن نتحدث 
نسمة  الف   350 من  اكثر  عن 
يوجد  حيث  املنطقة  حول  تعيش 
حنن  ذلك،  على  وبناء  املطمران. 
نزلنا واوقفنا السري بهذا املشروع 

النه مؤذ«.
البديل سهل، وهو  »إن  وأردف: 
شهيب  الوزير  خطة  اىل  بالعودة 
النفايات،  بالمركزية  تقضي  اليت 
وبالتالي يف كل قضاء على احتاد 
بلديات  جتمع  كل  او  البلديات 
مت  كالذي  فرز  معمل  ينشئ  ان 
انشاؤه يف بكفيا، ومعمل تسبيغ 
والعوادم  العضوية  للمواد  صغري 
اليت ال تضر البيئة، وعندها يصبح 
كسارة،  اي  يف  طمرها  باالمكان 
منتشرة  مهجورة  فهناك كسارات 

يف كل املناطق اللبنانية«.
وقال: »إن كلفة معامل التسبيخ 
تصل اىل قرابة 4 ماليني دوالر، 
 120 احلالي  املشروع  كلفة  بينما 
ذلك  اىل  اضافة  دوالر،  مليون 
سيعلو جبل على ارتفاع 15 مرتا عن 
لالستعمال  قابل  غري  البحر  سطح 

الطمر  ايقاف  وبعد  واالستثمار، 
هم حباجة إىل 10 سنوات للتخلص 
اليت  السامة  الغازات واملواد  من 
املطمر،  حتت  مدفونة  ستكون 
ستنبعث  اليت  الغازات  وهذه 
تركها،  وإما  احراقها  جيب  إما 
املنطقة  يف  ستنتشر  وبالتالي 

وتسبب االضرار«.
ان  املطلوب  »هل  وسأل: 
الطبقة  بيد  حمصورا  امللف  يبقى 
جزء  منها  يستفيد  اليت  املافيوية 
لبنان؟  يف  السياسيني  من  كبري 
لذا تسمعون صوتنا فقط يف حني 

جيب ان ترتفع اصوات اجلميع«.
يواجه  الكتائب  »حزب  وتابع: 
البحري،  باحلاجز  املباشرة  عملية 
حنن  اذا  املطمر،  النشاء  متهيدا 
نوقف املشروع مبهده. أما احللول 
مليون   115 صرف  بدل  فسهلة 
دون  من  املطمر  النشاء  دوالر 
التعويضات  تكاليف  احتساب 
بدورها  ستكلف  اليت  لالهالي 
وهي  الدوالرات،  ماليني  مئات 
قرب  باتت  اراضيهم  الن  حمقة 
وانطالقا من هنا،  نفايات.  مطمر 
املشروع  هذا  خالل  من  نتحضر 
على  سنوات  ل10  ستمتد  لكارثة 

االقل من الروائح والضرر«.
شهيب  أكرم  »الوزير  وأردف: 
اعترب حزب الكتائب ابواقا تزايد، 
وكل ما قلناه من دون جدوى. حنن 
توجه  كما  تهذيب  بقلة  لن جنيب 
إلينا، بل بكالم صدر عن شهيب 
نفسه حول معمل عني دارة الذي 
وصفه مبعمل املوت يف جبال عني 
دارة، قرب اكرب حممية طبيعية يف 
الشوف،  ارز  حممية  هي  الشرق 
مير  لن  وأنه  مياه،  منابع  وقرب 
مهما كان الثمن، وال جتربونا على 

الذهاب حنو االبعد«.
غابة  االهم  »ما  اجلميل:  وسأل 
االرز أو 350 الف شخص يعيشون 
املياه  على  ختافون  هل  هنا؟ 
على  ختافون  وال  هناك  اجلوفية 
االبيض  البحر  يف  اجلوفية  املياه 
ساحل  حبر  كل  وعلى  املتوسط 
جبل لبنان؟ ال نفهم هذا التعاطي 
مبعيارين، حنن معكم بعني دارة، 
فلماذا ال تقفون معنا يف املنت؟. 
مشروع  على  تعرتضون  كيف 
برج  مبشروع  وتقبلون  دارة  عني 
البديل  احلل  طرحتم  انتم  محود؟ 
فلماذا  النفايات،  المركزية  عرب 
السري  يريدون  من  اذا  يغطي 
معالي  يا  أذكرك  املشروع؟  بهذا 
محود  برج  مطمر  مبناقصة  الوزير 
اكتشفتم  عندما  والكوستابرافا، 
السعر  كان  وكم  بالسعر  الفرق 
عندها  بالكوستابرافا  مرتفعا 
دوالر  مليون   12 السعر  اخنفض 

نفسه.  املتعهد  املناقصة  وربح 
تشتم  انت  الوزير  معالي  يا 
رائحة الصفقات، وجملس الوزراء 
كلها  واالحزاب  النواب  وجملس 
معالي  الصفقات.  رائحة  تشتم 
الوزير كنت وزير بيئة، فهل تقبل 
بإنشاء مشروع بهذه اخلطورة، مع 
العلم ان هذه هي النفايات اليت 
حتضر للطمر ال تفرز؟ وهل تقبل 
مبباشرة املشروع من دون دراسة 

االثر البيئي؟«.
اعرتض  »عندما  أنه  إىل  وأشار 
حزب الكتائب داخل احلكومة على 
املباشرة باملناقصات قبل دراسة 
االثر البيئي، اجابنا رئيس احلكومة 

»بعدين االثر البيئي«.
الصحة  وزير  إىل  اجلميل  وتوجه 
وقال:  فاعور  ابو  وائل  العامة 
فيه  مطعم  اصغر  عن  »تبحث 
فهل  اللحمة،  يف  بكترييا  نسبة 
مطابق  املطمر  من  سيخرج  ما 
االقل  على  الصحية؟  للمواصفات 
ميكن أن يأكل املواطن يف منزله، 
لكن هذه الروائح سنشمها مبجرد 

فتح النافذة«.
املنطقة  كانت  »إذا  وسأل: 
موبوءة، فهل جنعلها موبوءة أكثر؟ 
اصالحها  على  نعمل  أن  جيب  أم 

وحتويلها إىل منطقة سياحية؟«.
حزب  حول  سؤال  على  وردا 
اجلميل:«ان  قال  الطاشناق، 
احلزب موعود بإزالة جبل النفايات 
قامت  لقد  معه.  وحنن  وفرزها 
قيامة االهالي يف سرار والسلسلة 
مطامر،  اقامة  ومنعوا  الشرقية 
وبعدما رفضوا كل هذه االماكن مت 
االتفاق على اكثر منطقة اكتظاظا 

يف لبنان لطمر النفايات«.
شركيت  حول  سؤال  على  وردا 
قال:  و«سوكومي«،  »سوكلني« 
من  أكثر  فإن  حتليلي،  »حبسب 
الشركتني كانت  ارباح  70% من 
النافذة  الشخصيات  على  توزع 
اليت كانت تغطي اجلرمية على مدى 
حيصل  مل  السابق،  يف  سنوات. 
كمية  تقل  الفرز  بعد  الن  فرز 
النفايات اليت ستطمر. وبالتالي، 

ستقل االموال«.
بني  خيريوننا  »ملاذا  وسأل: 
رائحة  من  منوت  فإما  موتني، 
النفايات  رائحة  من  وإما  املكب 
يف الشارع. أما خيار عدم املوت 

فغري موجود«.
اجلميل:  قال  سؤال،  على  وردا 
أقفل  للتسبيخ  معمل  »هناك 
بدل  استعماله  يريدون  ال  ألنهم 
لو  ونتمنى  توسيعه،  على  العمل 
تتوقف احلكومة عن اختاذ القرارات 
السيئة واملضرة باللبنانيني عندها 

سنكون بألف خري«.
الداخلية،  وزارة  »على  أضاف: 
ووضع  البلديات  رؤساء  إرشاد 
معامل  النشاء  أراض  بتصرفهم 
فرز، الن البلديات ال متلك القدرة 
واالمكانات. كما على الدولة ككل 
أن تضع نفسها بتصرفهم. ولقد 
جلنة  بتشكيل  سنة  منذ  وعدنا 
تقنية تساعد البلديات على القيام 

بهذا االمر«.
اجلميل  أكد  سؤال،  على  وردا 
إشعار  حتى  االرض  على  »البقاء 
آخر وإىل حني اجياد بديل«، مبديا 
بديل  بأي  »للمشاركة  استعداده 
على  كارثة  فرض  عدم  شرط 
»سنقوم  وقال:  اللبنانيني«، 
بواجبنا وأكثر، لكننا حنتاج إىل أن 

يقف الناس واألحزاب جبانبنا«.

 سامي اجلميل: احللول اجليدة ممنوعة يف لبنان ملاذا خيريوننا بني موتني 
فإما منوت من رائحة املكب وإما من رائحة النفايات يف الشارع؟

سجعان  العمل  وزير  قال   
قزي، يف اطار مناقشة جملس 
التصميم  تعديل  الوزراء 
يف  الدبية  ملنطقة  التوجيهي 
املوضوع  »ان  الشوف:  قضاء 
مارونيا  اعمال  رجل  ان  سببه 
اشرتى االرض الشاسعة هناك 
عاد  طابعها،  على  للمحافظة 
طائلة  ارباحا  حمققا  وباعها 
على حساب »الطابع املسيحي« 
فان  هنا،  من  املنطقة.  هلذه 

هذا التعديل وان كان من حق 
فان  اجلديد،  االرض  صاحب 
يف  انقسامات  أثار  املشروع 
الدبية  بلدية  جعل  مما  املنطقة 
البداء  اشهر  ستة  مهلة  تطلب 
لذلك،  املوضوع.  يف  رأيها 
اقرتح استدعاء اجمللس البلدي 
اىل  ليصار  االرض  وصاحب 
التفاهم على كل ابعاد املشروع. 
ويف كل االحوال، اقرتح ارجاء 

القرار بعض الوقت«.

 قزي اقرتح يف جملس الوزراء ارجاء القرار حيال 
التصميم التوجيهي ملنطقة الدبية بعض الوقت

هنأ وزير الرتبية والتعليم العالي 
التعليم  صعب،  بو  الياس 
الوزراء  جملس  مبوافقة  الثانوي 
وزير  رفعها  اليت  الدراسة  على 
وتتضمن  اجمللس  إىل  الرتبية 
الستقطاب  املستجدة  احلاجات 
الثانوي  للتعليم  جدد  اساتذة 
املعلمني  عدد  وبات  الرمسي. 
التعليم  اليهم  حيتاج  الذين 
الثانوي 3042 استاذا، بدال من 
1223 سيدخلون اىل املالك من 
بني الناجحني يف مباراة جملس 
اخلدمة املدنية، اليت يتم تنفيذها 

راهنا.
ويشار اىل أن احلاجة األساسية 
دورة  فتح  استوجبت  كانت 
اإلعداد على اساسها، ومت تنفيذ 
 ، املدنية  اخلدمة  جملس  مباراة 
بالظهور  نتائجها  بدأت  وقد 
مواد  ثالث  نتائج  منها  وبقي 
والرتبية  الفرنسية  اللغة  هي 

والفلسفة.
املتوافر  »ان  صعب:  بو  وقال 
من بني الناجحني وفاقا لألقضية 
يبلغ 1771 أستاذا، أما احلاجات 
املتبقية واملنتظر ان يتم اخذها 
املباراة  هذه  يف  الناجحني  من 
و  الفرنسية،  للغة   253 فهي: 
142 للفلسفة، و 111 للرتبية، 
إىل  يضافون  اساتذة   506 اي 

الرقم 1771. ولفت إىل »حفظ 
لسنتني.«  الناجحني  باقي  حق 
حقوق  على  »احلفاظ  اكد  كما 
تسمح  ال  الذين  املتعاقدين 
هلم السن بالتقدم من املباراة، 
الشارع  يف  رميهم  جيوز  وال 
لسنوات  تأخرت  احلكومات  ألن 
إعداد  كثرية عن تنظيم دورات 

لألساتذة اجلدد«.
اإلجناز،  امللف  »هذا  ان  واكد 
سريفع أعداد األساتذة الثانويني 
يف املالك ويؤثر إجيابا يف رفع 
مستوى أداء الثانويات الرمسية 
عموما«،  الرمسي  والتعليم 
إجراء  يتم  مل  »لو  انه  وكشف 
للحاجات  الدقيقة  الدراسة  هذه 
الوزراء،  جملس  إىل  ورفعها 
يف  الرمسي  التعليم  لكان 
مئات  بلوغ  نتيجة  حقيقي  خطر 
القانونية، وهم  األساتذة السن 
واإلجنازات  اخلربات  من أصحاب 

الرتبوية«.
من جهة ثانية زف بو صعب اىل 
الرمسي  التعليم  يف  األساتذة 
»جملس  أن  اخلاص،  والتعليم 
الوزراء وافق على مشروع القانون 
الرامي إىل إفادة محلة اإلجازات 
املمنوحة  احلقوق  من  اجلامعية 
حلملة اإلجازات التعليمية، وقرر 

إحالته إىل جملس النواب«.

بو صعب هنأ برفع حاجات التعليم الثانوي إىل 3042 استاذا 
وأعلن املوافقة على اعتبار اإلجازات اجلامعية تعليمية

»الوفاء  كتلة  عضو  رأى 
نواف  النائب  للمقاومة« 
صدر  »ما  أن  املوسوي 
باألمس من بيانات هو حماولة 
إىل سجال هو يف  الستدراجنا 
احلقيقة ليس معنا«، موضحا أن 
حتاول  صدرت  اليت  »البيانات 
إخفاء حقيقة أن سجاهلا هو يف 
إنعكاس  وهو  فريقها،  داخل 
اخلارجية،  قيادتها  لدى  لرتدد 
يف  أنفسنا  ندخل  لن  لذلك 

سجال مع هؤالء«.
يف  املوسوي  النائب  وقال 
عناصر  أحد  أسبوع  ذكرى 

مشيساني  قاسم  اهلل  حزب 
النبطية:  مدينة  حسينية  يف 
نقوم  أن  جيب  مبا  نقوم  »إننا 
من  لبنان  إخراج  أجل  من  به 
بالنسبة اىل  أزماته، وال سيما 
وإن  الرئاسي،  الشغور  أزمة 
حيسم  أن  اآلخر  الفريق  على 
قراره لتحرير لبنان من اعتقال 
رئيس اجلمهورية الذي أمجعت 
اجلنرال  وهو  أال  عليه،  اآلراء 
أن  معتربا  عون«،  ميشال 
عون  اجلنرال  انتخاب  »ظروف 
يف  آخذة  للجمهورية  رئيسا 

االكتمال«.

نواف املوسوي: ظروف انتخاب عون رئيسا آخذة يف االكتمال



Page 5صفحة 5     

لبنانيات

لـ  العام  األمني  نائب  اعترب 
»حزب اهلل« الشيخ نعيم قاسم 
يف كلمة القاها يف حفل متفوقي 
اقيم  الذي  املصطفى  مدارس 
هاوس«  »الفاميلي  نادي  يف 
يف املشرفيةان »تفوق مدارس 
وطنية  ميزة  هو  املصطفى 
التنافس حيصد  وإسالمية، ألن 
يف مناهج التعليم الوطين وأنتم 
تتفوقون يف هذا امليدان، ويف 
الذي  اإلسالمي  االلتزام  ميدان 
باجتاه  دائما  الدفع  على  يؤكد 
والتفوق يف  واألحسن  األفضل 
أو  بالنسبة  سواء  شيء،  كل 
أن  علينا  هنا  من  بالدرجات. 
على  احملافظة  مسؤولية  حنمل 
حنن  وضوح  بكل  املسار.  هذا 
منا  الواحد  يكون  أن  نقبل  ال 
جمرد ناجح، بل جيب أن يسعى 
مل  إذا  الناجحني،  أول  ليكون 
يتوفق على األقل يف درجة من 

الدرجات«.
التكفريي  »اإلرهاب  ان  واكد 
املدعوم من اإلرهاب اإلسرائيلي 
هو األزمة املركزية يف املنطقة، 
صورة  يقدم  اإلرهاب  هذا  ألن 
ويريد أن حيقق منوذجا ويعمل من 
أجل السيطرة حتى يكون الوحيد 
الواقع يف حياة شبابنا وشاباتنا 
وأمتنا من اآلن وإىل املستقبل 
القادم. الحظوا معي كيف يدعم 
هذا  اإلسرائيليون  املسؤولون 
بالتصرحيات  التكفريي  اإلرهاب 
واملواقف والطبابة وفتح احلدود 
بل  النار،  بإطالق  واملساعدة 
هزمية  يتمنون  ال  بأنهم  صرحوا 
احلق  هو  البديل  ألن  داعش، 
والكرامة  واالستقالل  واخلري 
وكذلك  لنا.  يريدونها  ال  وهم 
يطيل  أداء  أمريكا  أداء  جند 
األزمة فهم يتحدثون عن مواجهة 
أي  ميارسون  ال  ولكن  داعش 
ميلكون  وهم  حقيقية،  مواجهة 
من  خوفا  والقدرات  اإلمكانات 
أن تسقط داعش فيكون البديل 
ربنا  وقالوا  آمنوا  الذين  هؤالء 

اهلل واستقاموا«.
مكمن  حددنا  »لقد  اضاف: 
أنه  وعرفنا  األمة  على  اخلطر 
التكفريي  بفرعيه  اإلرهاب  هذا 
أن  وأدركنا  واإلسرائيلي، 
أنفسنا  على  االعتماد  علينا 
تعاىل،  اهلل  على  التوكل  بعد 
فلن نستجدي من أحد ليخلصنا 
سنعمل  بل  اإلرهاب،  هذا  من 
ونربي  قوة  من  أوتينا  ما  بكل 
اإلرهاب  هذا  ملواجهة  أجيالنا 
التكفريي لننتصر عليه إن شاء 
اهلل بالتعاون مع كل املستعدين 
للمواجهة ألن املسؤولية واخلطر 

يقعان على اجلميع«.
على  خطر  »التكفريي  وتابع: 
على  وخطر  اإلسالمية،  اهلوية 
على  وخطر  اإلنساني،  الوجود 
ميكن  وال  األجيال،  مستقبل 
بالتمنيات  اخلطر  هذا  مواجهة 
بل بالعمل والسعي والتصدي، 
هذا  ضد  أنه  يقول  كان  ومن 
اإلرهاب التكفريي فلريمه حبجر، 
ومنظرا  متفرجا  يقف  من  أما 
فهذا ال يقدم شيئا، ولكن أقول 
لكم بكل طمأنينة بأن املستقبل 
القادم إن شاء اهلل تعاىل ليس 
لداعش  ال  وفعالية  قدرة  فيه 

 قاسم: خيارنا لبنان الوطن ال 
املزرعة واملقاومة كسرت مشروع 

الشرق األوسط اجلديد
حمور  جهود  بسبب  لغريها  وال 
اليت  والتضحيات  املقاومة 

يقدمها«.
بأن  قلنا  »لطاملا  وقال: 
املقاومة هي احلل، ال ألننا نريد 
بفكرة  أو  حمدد  بإجناز  التغين 
على  الوقائع  ألن  بل  طوباوية 
الناجع  احلل  أنها  أثبتت  األرض 
هي  املقاومة  هذه  لقضايانا، 
ت  وصدَّ األرض  حررت  اليت 
العدوان ومحت احلدود اجلنوبية 
إمارات  وعطلت  والشرقية 
سوريا  إسقاط  ومنعت  التكفري 
إجنازات  واجنزت  املقاومة، 
اليت  املقاومة هي  كثرية. هذه 
لنا حضورا  أن حتقق  استطاعت 
أن  خالله  من  نستطيع  وقرارا 
بإرادتنا،  ومستقبلنا  بلدنا  نبين 
هذه املقاومة هي اليت كسرت 
مشروع الشرق األوسط اجلديد، 
لبنان،  ضعف  استغالل  ومنعت 
ونقلت لبنان من حالة ضعف إىل 
حالة قوة، أقول بكل جرأة وفخر: 
يزال دعامة  حزب اهلل كان وال 
لبنان،  يف  لالستقرار  مركزية 
ولوال هذه الدعامة لذهب لبنان 
يف مهب ريح األزمات املتنقلة 

يف منطقتنا«.
اضاف: »حنن ندعو إىل املوقف 
أن  ميكن  ال  قضايانا،  كل  يف 
اليت  الرمادية  باملواقف  نقبل 
ال  ألنها  ضد،  وال  مع  ال  هي 
أضرارا  تسبب  بل  إجنازا  حتقق 
شيطان  احلق  عن  »والساكت 
خنتار:  أن  علينا  أخرس«. 
مع  ضدها،  أو  املقاومة  مع 
االستقرار أو ضده، مع املشروع 
التكفريي أو ضده. مع السيادة 
االحتالل  مع  أو  واالستقالل 
والتبعية، ال بد لكل واحد منا أن 
خيتار، وكلها حتتاج إىل قرارات 
شجاعة وعمل مدعوم بالقوة اليت 

حتمي خياراتنا«.
»لقد وىل زمن الضعف  وتابع: 
الذي نكون فيه أدوات ملشروع 
حلماية  املقاومة  اخرتنا  الغرب، 
خياراتنا، اخرتنا املقاومة لنكون 
أقوياء يف لبنان واملنطقة، ألن 
صاحب احلق ال حيصل عليه إال 
ال  زمن  يف  أننا  إذ  قوة،  مع 
وال  اجلماعات  وال  الدول  تقيم 
ميلك  ملن  إالَّ  احلقوق  تعطى 
قوة يدافع عن نفسه من خالهلا 
ويستطيع أن يأخذ حقه من بني 
أيدي الذئاب الدولية اليت تعمل 

لتدمري العامل ملصاحلها«.
الوطن  لبنان  »خيارنا  واردف: 
ال  السيد  ولبنان  املزرعة،  ال 
ال  املقاومة  ولبنان  اخلاضع، 
االحتالل،  حتت  يرمتي  الذي 
الضعيف،  ال  القوي  ولبنان 
وأملنا باهلل تعاىل أن حنقق هذا 

اإلجناز«.
املناسبة  »استغل  وختم: 
للجيش  خاصة  حتية  ألرسل 
متصديا  يقف  الذي  اللبناني 
بعض  قبل  من  عرسال  الحتالل 
القانون  عن  اخلارجة  اجلماعات 
احلق يف العامل من التكفرييني 
فسادا  األرض  يف  عاثوا  الذي 
وإن  والبالد،  العباد  فأضروا 
شاء اهلل حنقق معا جناحات على 
متفوقني  ونكون  األصعدة  كل 

يف كل ما نعمل له«.

الوزير  حرب يواصل تقبل التعازي بوفاة شقيقته

Saturday 20 August 2016  2016 آب   20 السبت 

بطرس  االتصاالت  وزير  واصل 
بوفاة  التعازي  والعائلة  حرب 
حرب  اخلوري  ساميا  شقيقته 
اجلزار، يف كنيسة القديسة تقال 

يف احلازمية.
ومن ابرز املعزين:الرئيس ميشال 
وفاء،  السيدة  وعقيلته  سليمان 
النائب  السنيورة،  فؤاد  الرئيس 
سعد  الرئيس  ممثال  حوري  عمار 
جملس  رئيس  نائب  احلريري، 
وعقيلته،  مكاري  فريد  النواب 
نهاد  فريج،  دو  نبيل  والوزراء: 
ارتور  ريفي،  اشرف  املشنوق، 
الياس  عرجيي،  روني  نظريان، 
بو صعب، الوزير وائل ابو فاعور 
الذي قدم التعازي باسم النائب 
السر  امني  يرافقه  جنبالط  وليد 
ظافر  التقدمي  احلزب  يف  العام 

ناصر.
الواليات  سفراء:  ايضا  وحضر 
اليزابيت  االمريكية  املتحدة 
ريتشارد، اوسرتاليا غلني مايلز، 
زايد،  الدين  بدر  حممد  مصر 
ايطاليا ماسيمو ماروتي، الكويت 
كولومبيا  القناعي،  العال  عبد 
األمني  ممثلة  مالط،  جورجني 
العام لألمم املتحدة سيغريد كاغ 
التنفيذي لالسكوا  العام  واالمني 

الدكتورة رميا خلف.
غازي  النواب:  حضر  كما 
علي  زهرمان،  خالد  العريضي، 
الياس اخلازن، حممد  بزي، فريد 
مروان  قبيسي،  هاني  قباني، 
فارس، وليد خوري، امحد فتفت، 
الشاب،  باسم  غاريوس،  ناجي 
سريج  بقرادونيان،  هاغوب 
طورسركيسيان، شانت جنجنيان، 
طعمة،  نعمة  الزين،  اللطيف  عبد 
معني املرعيب وعبد اجمليد صاحل، 
األعلى  القضاء  جملس  رئيس 
القاضي جان فهد، رئيس جملس 
شكري  القاضي  الدولة  شورى 
العماد جان  صادر، قائد اجليش 
لبنان  مصرف  حاكم  قهوجي، 
السابق  سالمة،النائب  رياض 
ميشال  النواب  جملس  لرئيس 
لرئيس  السابق  النائب  معلولي، 
مجرا،  ابو  عصام  الوزراء  جملس 
الوزراء السابقون: حممد رحال، جو 
سركيس، عصام خوري، الدكتور 
طارق مرتي، بهيج طباره، مروان 
شربل، ريا احلسن، حممد يوسف 
بيضون، نقوال الصحناوي، شكيب 
خليفة،  جواد  حممد  قرطباوي، 
عدنان القصار، ادمون رزق، ناجي 
محاده،  الصلح  ليلى  البستاني، 
خالد قباني، سامي اخلطيب، جهاد 
ازعور، نايلة معوض وجان عبيد، 
ابو  مروان  السابقون:  النواب 
فاضل، سليم كرم، اميل نوفل، 
بولس،  جواد  املرعيب،  طالل 
منصور غامن البون والياس عطاهلل 

وصوالنج اجلميل.
عقيلة  ايضا  املعزين  ومن 
عقيلة  ملى،  سالم  متام  الرئيس 
جويس،  اجلميل  امني  الرئيس 
بريوت  يف  احملامني  نقيب 
قوى  عام  مدير  اهلاشم،  انطونيو 
ابراهيم  اللواء  الداخلي  األمن 
اإلمناء  جملس  رئيس  بصبوص، 
حمافظ  اجلسر،  نبيل  واألعمار 
شبيب،  زياد  القاضي  بريوت 
القاضي  التمييزي  العام  املدعي 
املخابرات  مدير  محود،  مسري 
ضاهر،  كميل  الركن  العميد 
جوزف  القنصلي  السلك  عميد 
املارونية  الرابطة  رئيس  حبيس، 

رئيس مجعية  اقليموس،  انطوان 
نقباء  طربيه،  جوزف  املصارف 
رميون  السابقون:  احملامني 
وبطرس  األسطا  سليم  شديد، 
ضومط، والسيدات: نورا جنبالط، 
تويين،  سهام  سكاف،  مريام 
امسى فليحان، زلفا بويز، نسيمة 

اخلطيب ومي شدياق.
ايضااحملافظان  معزيا  وحضر 
السابقان: ناصيف قالوش ونقوال 
خوري،  سهيل  العميد  حداد، 
رئيس  غامن،  غالب  القاضي 
شاتيال،  كمال  الشعيب  املؤمتر 
ميشال  اإلستقالل  حركة  رئيس 
معوض، رئيس حركة التغيري ايلي 
حمفوض، عضو املكتب السياسي 
حسني  الشيخ  اإلسالمية  للجماعة 
محاده، رئيس حركة األرض طالل 
السالم  حركة  رئيس  دويهي، 
روجيه اده، رئيس مؤسسة البورا 
األب طوني خضرا، رئيس احلركة 
رئيس  مشنتف،  نبيل  اللبنانية 

بيار  لالرسال  اللبنانية  املؤسسة 
الضاهر، طوني سليمان فرجنيه، 
روبري معوض، عبد احلليم وايفان 
رامز  زياد  حدثي،  خطار  كركال، 
وفيق  صاحلة،  مروان  خازن، 
جاك  اهلندي،  توفيق  زنتوت، 

صراف وجوزف ابو شرف، هشام 
الرئيس  بارودي،  جارودي، عهد 
بشري  بلديات  إلحتاد  السابق 
صقر  هيام  الشدراوي،  نوفل 
رئيس   ،AUST جامعة  رئيسة 
اجلامعة اللبنانية األمريكية جوزف 
كريستيان  الزميل  يرافقه  جربا 
للرهبنة  العام  الرئيس  اوسي، 
طربيه  بطرس  املارونية  املرميية 

واألب معني سابا.

قهوجي يعزي حرب

 أكد النائب مروان محادة انه ال 
يعول كثريا على دور مصر يف 
االستحقاق الرئاسي »ألن نفوذها 

قد تقلص يف املنطقة«.
اىل  حديث  يف  محادة  وأشار 
 »100,5-100,3 لبنان  »صوت 
اخلارجية  وزير  »زيارة  أن  إىل 
اىل  شكري  سامح  املصري 
فقط  إستطالعية  كانت  لبنان 
وبإقرار منه، إذ جال على رؤساء 
إىل  واستمع  اللبنانية  األحزاب 
مسعناها  اليت  نظرهم  وجهات 

للمرة األلف«.
الفرنسي  الرئيس  لقاء  وعن 
فرنسوا هوالند بالبابا فرنسيس 
يف روما والبحث بأزمات لبنان، 
اعترب محادة أن »هلذا البابا نفوذ 

متمنيا  واملنطقة«،  البالد  على 
»ان يكون له نفوذ بني القيادات 

املسيحية وحتى املسلمة«.
العام  األمني  طرح  »إن  أضاف: 
نصر  حسن  السيد  اهلل  لـحزب 
اهلل عن الرئاسة ورئاسة احلكومة 
تيار  وجواب  مبادرة  ليست 
بهذا  واضحا  كان  »املستقبل« 

الشأن«.
واعترب أن االمني العام ل«حزب 
اهلل« السيد نصر اهلل »ختطى كل 
واملواثيق  واالتفاقات  الدستور 

وهذا غري مقبول ولن مير«.
االستثمار يف  عامل  زيادة  وعن 
»احلذر  اىل  محادة  دعا  الدبية، 
اىل  الشوف  مدخل  حتويل  من 

معسكر جديد ألي قوة«.

محادة: زيارة شكري استطالعية وحنذر من حتويل 
مدخل الشوف اىل معسكر جديد

»تيار  لـ  العام  األمني  التقى 
يف  احلريري،  أمحد  املستقبل« 
اليت  تركيا  اىل  زيارته  ختام 
رافقه فيها النائب مجال اجلراح، 
حزب  رئيس  نائب  من  كل 
ورئيس  والتنمية«  »العدالة 

أكر،  مهدي  اخلارجية  الشؤون 
الرمسي  والناطق  الرئيس  نائب 
أقطاي،  ياسني  احلزب  باسم 
الرتكي  الربملان  يف  والنائب 
مقر  يف  وذلك  ايشالر،  امراهلل 

احلزب يف أنقرة.

أمحد احلريري اختتم زيارته اىل تركيا
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وجه النائب نقوال فتوش سؤاال 
اىل احلكومة عرب جملس النواب، 
بشؤون  وزراء  »تدخل  عن 
يتعلق  ما  األخرى يف  الوزارات 
بإنشاء جممع صناعي مرخص له 
قانونا ومعمل امسنت، وخمالفة 
أحكام املادة 66 من الدستور«، 

جاء فيه:
الدكتور  النائب  »يتشرف 
بسؤال  فتوش  ميشال  نقوال 
احلكومة بشخص رئيسها دولة 
ومعالي  سالم،  متام  الرئيس 
حسني  الدكتور  الصناعة  وزير 
احلاج حسن ومعالي وزير البيئة 
األستاذ حممد املشنوق ومعالي 
وزير الداخلية والبلديات األستاذ 
تصرفات  عن  املشنوق  نهاد 
الدفاع  ووزير  بصبوص  اللواء 
اجليش.  قيادة  تقاعس  وعن 
كما نسأل عن سبب تصرفات 
الوزراء السادة وائل ابو فاعور 
واكرم شهيب املخالفة للقانون 
إذ  الوزراء  باقي  ولصالحيات 
الوزارات  بشؤون  يتدخلون 
صارخ  بشكل  خمالفني  األخرى 
أحكام املادة 66 من الدستور.

لذا، جئنا نتقدم من دولة رئيس 
جملس النواب األستاذ نبيه بري 
وما  السؤال  بإحالة  التفضل 
للجواب  احلكومة  إىل  يتضمنه 
القانونية  املهلة  ضمن  عليه 
إىل  يصار  انقضت  إذا  حتى 
استجواب  إىل  السؤال  حتويل 
النظام  أحكام  تفرضه  ما  مع 

الداخلي جمللس النواب«.
وجاء يف السؤال اىل احلكومة:

النائب  ويتقدم  »يتشرف 
فتوش  ميشال  نقوال  الدكتور 
جملس  رئيس  دولة  من 
الوزراء - رجل االعتدال والعدل 
على  اللبنانيني  ثقة  وموضع 
اختالف انتماءاتهم - ومن خالله 
بطلب  احملرتمة  احلكومة  اىل 
يتعلق برفع الظلم الذي ميارسه 
عمدا وألسباب كيدية وسياسية 
رئيس بلدية عني داره وأعضاء 
بعض  ومعهم  البلدي  جملسها 
الرمسية  واإلدارات  الوزراء 
األسئلة  وحتويل  واألمنية 
الطلب  هذا  يف  احملددة 
املخالفني  بالوزراء  واملتعلقة 
بتصرفاتهم  صارخ  بشكل 
املادة  الدستور السيما  ألحكام 
حال  ويف  والقانون،  منه   66
عدم جوابهم عليها ضمن املهلة 
حبق  استجواب  إىل  القانونية 
يتدخلون  الذين  الوزراء  هؤالء 
يف  األخرى  الوزارات  بشؤون 
ما يتعلق بانشاء جممع صناعي 
مرخص له قانونا ومعمل امسنت 
أحكام  تفرضه  ملا  وفقا  وذلك 
النظام الداخلي جمللس النواب، 
بعض  خمالفة  سبب  وعن 
الرمسية  واإلدارات  الوزارات 
القضائية  لألحكام  املعنية 
القانونية  والرتاخيص  املربمة 
أعطت أصحابها أصحابها حقوقا 
مصاحل  عرقلة  بهدف  مكتسبة 
اللبنانية  الدولة  وحتميل  هؤالء 
العطل  عن  الناجتة  التعويضات 
له  يتعرض  الذي  والضرر 
عرقلة  نتيجة  احلقوق  أصحاب 
نرجو  كما  الرتاخيص،  تنفيذ 
التدخل السريع ملنع االعتداءات 
وعلى  اخلاصة  األمالك  على 
فيها  العاملني  االشخاص 
املدسوسة  اإلعالمية  واحلمالت 

واملسيئة إىل املواطن اللبناني 
ما  عارضني  وملكيته،  وحقوقه 

يلي:
فتوش  وموسى  بيار  إن   .1
ش.م.ل. حصلت على تراخيص 
قانونية محلت رقم 5297 تاريخ 
2015/10/8 ورقم 5460 تاريخ 
2016/01/15 صادرة عن جانب 
عليها  وموافق  الصناعة  وزارة 
الوزارية  املراجع  مجيع  من 
بهدف  املختصة  واإلدارية 
صناعي  جممع  وإستثمار  إنشاء 
خراج  يف  عقاراتها  على  كائن 
بلدة عني دارة العقارية حمافظة 

جبل لبنان.
الصناعة  وزارة  إستندت   .2
جملس  قرار  على  احملرتمة 
والقرار   1994/14 رقم  الوزراء 
رقم  واملراسيم   1996/13 رقم 
امللحق  واجلدول   94/4917
قرار  واىل   94/5616 و  به 
تاريخ   4 رقم  الوزراء  جملس 
التوجيهي  1997/3/12)املخطط 
واىل  والكسارات(  للمقالع 
عن  الصادر  اإلستشاري  الرأي 
حتت  الدولة  شورى  جملس 
املكرس   1998/226 الرقم 
ونهائية  مربمة  بأحكام قضائية 
أكسبت السيدين بيار وموسى 
هي  مكتسبة  حقوقا  فتوش 
تغيري  أو  طعن  أي  عن  مبنأى 
التفسريي  واحلكم  تعديل،  أو 
وقرار   2003/347 رقم  املربم 
تاريخ  47/م  رقم  البيئة  وزارة 
الرتخيص  وقرارات   1995/4/4
باإلستثمار الصادرة عن حمافظ 
تاريخ   49 رقم  لبنان  جبل 
تاريخ   5297 ورقم   1995/4/7
تاريخ  و5460   2015/10/8
2016/1/15 وكتاب وزير البيئة 
رقم 983/ب تاريخ 2016/3/14 
االدارية  القرارات  وكافة 
ووفقا  الصدد  بهذا  النافذة 
القرار  من   13 و   12 املادتني 
رقم 3339 تاريخ 1930/11/12 
املتعلق بنظام امللكية العقارية 
التشريع  هيئة  اىل  فأرسل 
 2015/407 رقم  واالستشارات 
واىل   ،2015/6/10 تاريخ 
بإنشاء  تسمح  اليت  املراسيم 
أوىل  فئة  ثقيلة  صناعات 
وجمابل  االمسنت  لصناعة 
ومعمل  زفت  وجمابل  باطون 
ومقالع  كلنكر  باطون  أحجار 
وكسارات متالزمة مع صناعات 
وعمال  وغريها  األولية  للمواد 
بالقرارات الصادرة عن حمافظة 
لألحكام  وتنفيذا  لبنان  جبل 
والنهائية  املربمة  القضائية 
النافذة  للقرارات  وتنفيذا 
الصادرة عن اإلدارات املعنية، 
كافة  تشمل  الرتاخيص  وهذه 
مرتبط  أو  حييط  وما  عقاراتهم 
بها أو املالصق هلا ضمن نطاق 
اجلواب  .فكان  اخلاصة  امللكية 

باملوافقة.
3. إن الرتاخيص النافذة تشمل 
وما  املعنية  الشركة  عقارات 
حييط أو مرتبط بها أو املالصق 
احلالية  والرتاخيص  هلا، 
 2015/10/8 بتاريخ  الصادرة 
وفقا  الصناعة  وزير  جانب  عن 
بعد   ،2002/8018 للمرسوم 
عليها  البيئة  وزارة  موافقة 
عن  الصادر  التقرير  نتيجة 
يف  البيئي  األثر  تقييم  مكتب 
الدراسات  وإن  الوزارة،  تلك 

أي  وجود  عدم  أكدت  البيئية 
ينتج  قد  بيئي  أو  ضرر صحي 
الرتاخيص  مضمون  تنفيذ  عن 
عدم  وأكدت  أعاله  املذكورة 
وعرب  اجلوار،  يف  منازل  وجود 
بهذا  للمعنيني  الدعوات  توجيه 
املوضوع من وزارات وبلديات، 
املستندات  كافة  مراجعة  وبعد 
املرفقة بطلب الرتاخيص، منحت 
وموسى  بيار  الصناعة  وزارة 
الرتخيص  ش.م.ل.  فتوش 
،هذا  صناعية  جمموعة  بإنشاء 
التقارير  كافة  ان  التأكيد  مع 
والكشوفات الواردة من خمتلف 
املعنية  واإلدارات  الوزارات 
الرتاخيص  واملوجودة يف ملف 
والتدقيق  عليها  الكشف  جرى 
جلان  قبل  من  حمتواها  يف 
الصناعة  وزارة  يف  الرتاخيص 
األقسام  خمتلف  قبل  ومن 
عليها  التوقيع  وجرى  املعنية، 
املسؤولني  كافة  قبل  من 
لألصول  وفقا  صدورها  قبل 

املرعية.
والبيئة  الصناعة  وزيرا  ان   .4
تقيدا بكافة املوجبات واإلجراءات 
ووزير  الرتاخيص،  إلصدار 
املختص  املرجع  هو  الصناعة 
الرتاخيص  إلعطاء  الوحيد 
بعد  الصناعية  للمؤسسات 
املطلوبة  االجراءات  استكمال 
وهو ينفذ قرارات جملس الوزراء 
واألحكام  والقانون  واملراسيم 
الدستور  من   66 للمادة  وفقا 
 ،2002/8018 رقم  واملرسوم 
وأعضاء  رئيس  أن  حني  يف 
خيالفون  دارة  عني  بلدية 
مبصاحل  مدفوعني  القانون، 
حمتقرين  وسياسية،  خاصة 
وقرارات  القضائية  القرارات 
والسلطة  الوزراء  السادة 
السلم  معرضني  التنفيذية، 
املشرتك  والعيش  األهلي 

للخطر.
الكيدية  ان  الثابت  من   .5
بالقانون  تتحكم  السياسية 
املرخص  الصناعية  فاجملموعة 
بها حاصلة على كافة الرتاخيص 
بيئية  معايري  وإىل  القانونية، 
متصلة  ودراسات  صارمة 
املعدات  وبنوعية  بالتلوث 
وبالتالي  ستستعمل  اليت 
ينتهجها  اليت  املمارسات  إن 
البعض ال ميكن وصفها سوى 
إىل  واإلساءة  باملليشوية 
االستثمار وتوِقعهم حتت أحكام 
بينهم  ومن  العقوبات  قانون 
ووائل  شهيب  اكرم  الوزيرين 
ويهددان  حيرضان  فاعور  ابو 
حدودهما  كليا  متجاهلني 
عنها  املنصوص  وصالحياتهما 

يف املادة 66 من الدستور.
6. كما أن الوزراء التابعة هلم 
القوى واألجهزة االمنية مينعون 

سؤال لفتوش اىل احلكومة عن تدخل وزراء بشؤون الوزارات األخرى يف إنشاء جممع صناعي وخمالفة املادة 66

هذه القوى من وقف التعديات 
العائدة  اخلاصة  األمالك  على 
مسايرة  فتوش  للسيدين 
تتعرض  ال  حتى  أو  ما  لزعامة 
مصلحتهم بالتمديد ألي خمطط. 
كما يسمحون للمعرتضني دون 
الطرقات  قطع  على  حق  وجه 
ال  حاقدة  إعالمية  ضجة  إلثارة 
قطع  ان  علما  اقل.  وال  اكثر 
الطرقات العامة هو جرم جزائي 
حبد ذاته، كما أن دخول امللك 
ملكية  إىل  أي  عنوة  اخلاص 
خمالف  هو  فتوش  السادة 

لقانون العقوبات.
أقدم   2016/7/27 بتاريخ   .7
احلزب  يف  املسؤول  من  كل 
عاليه  منطقة  يف  اإلشرتاكي 
يف  واملسؤول  غضبان  خضر 
منطقة  يف  االشرتاكي  احلزب 
عني دارة زياد شيا ومن قبيع 
ريبال هاني زيتوني، يامن فؤاد 
األعور، رواد فؤاد األعور، طالل 
زيتوني، وئام فخر الدين، مازن 
األعور على  الدين وسراج  فخر 
السالح  وبقوة  عنوة  الدخول 
على مواقع الكسارات يف ضهر 
فتوش  للسيد  العائدة  البيدر 
سائق  خطف  على  واقدموا 
بقوة  الشاعر  توفيق  الشاحنة 
سيارة،  يف  ووضعوه  السالح 
زيتوني،  عياد  شاحنته  وقاد 
أحكام  حتت  يقع  هذا  وعملهم 
والذي  عقوبات   569 املادة 
بتحريره  األمنية  القوى  قامت 

وإنقاذه.
حصلت   2016/8/7 فبتاريخ   .8
بلدية  رئيس  من  بربرية  غزوة 
بيار  السيد  اتصل  دارة،  عني 
فتوش باللواء ابراهيم بصبوص 
نزوال  يتدخل  ال  بأنه  فأجابه 
ينفذ  وانه  العليا،  األوامر  عند 
قرارات اجمللس البلدي. نسأل 
معالي وزير الداخلية والبلديات 
السياسية  املداخالت  هل 
من  اهم  بصبوص  اللواء  عند 

الدستور والقانون؟
التقاعس  هذا  عن  جوابا  نريد 

يف تطبيق القانون.
التصرفات  هذه  أن  ومبا   .9
قد  للقانون  واملخالفة  املشينة 
للخطر،  األهلي  السلم  تعرض 
معالي  نسأل  جئنا  وعليه 
عن  والبلديات  الداخلية  وزير 
التدابري اليت أخذها حبق رئيس 
لوقف  يتدخل  ال  ملاذا  البلدية. 
وضح  يف  القائمة  التعديات 
الوزيرين  أيضا  ونسأل  النهار 
اكرم شهيب ووائل ابو فاعور 
والتحريض  التهديد  سبب  عن 
ويتجاهالن  ميارسانه  الذي 
وصالحياتهما  حدودهما  كليا 
املادة  يف  عنها  املنصوص 
ويتعرضان  الدستور؟  من   66
املختصني  الوزراء  لصالحية 

بانهما لن  القول  ويذهبان إىل 
يسمحا للسيد فتوش باالستثمار 
باالستثمار  يسمح  مل  ما 
الشرعية.  غري  للكسارات 
وغري  الشرعي  بني  يساويان 
الشرعي، فهل هذا مسموح يف 

دولة القانون؟
وزير  موجبات  من  وكان 
واألجهزة  والبلديات  الداخلية 
حتريك  له  التابعة  األمنية 
له  التابعة  العدلية  الضابطة 
وأن  املذكورة  املخالفات  ملنع 
اإلمتناع عن استعمال الضابطة 
فادحا  خطأ  يشكل  العدلية 

يرتتب مسؤولية الدولة.
قبل  من  التغاضي  إن   .10
السلطة األمنية عن محاية احلقوق 
خمالف للمادة 7 واملادة 15 من 
الدستور، وال جيوز ترك الشارع 
يتحكم بالقرارات القانونية. وقد 
أحسن أحد احملامني العامني يف 
فرنسا حني قال » أخرجوا الرأي 
من  األعمى  الوحش  هذا  العام 
وتراخيصهم  احملكمة«،  قاعة 
قانونية وحمصنة ومستندة اىل 
وقرارات  مربمة  قضائية  احكام 
إن  حني  يف  حمصنة.  إدارية 
هو  دارة  عني  بلدية  رئيس 
موظف عمومي عمال باملادة 350 
بدر  انطوان  واملختار  عقوبات، 
العدلية  الضابطة  مساعد  هو 
أصول   38 املادة  بأحكام  عمال 
جزائية، وممنوع عليها االعتداء 
االحكام  وخمالفة  احلقوق  على 
والقرارات اإلدارية ال بل عليها 

تنفيذها والرضوخ هلا.
الشركة  مالكي  منع  إن   .11
مضمون  وتنفيذ  البناء  من 
الكبري  الضرر  يلحق  تراخيصهم 
على  املسؤولية  ويرتب  بهم 
احلكومة اليت يقع على وزرائها 
كما  وتنفيذها،  قرارتهم  محاية 
تقع املسؤولية الشخصية على 
كما  البلدية،  واعضاء  رئيس 
العطل  والبلدية  الدولة  تتحمل 
من  الشركة  منع  عن  والضرر 
والتعرض  واالستثمار  اإلنشاء 
املكرسة  املكتسبة  حلقوقها 

باألحكام املربمة.
احلقوق  أصحاب  إن   .12
يعملون  الذين  واملستثمرين 
حتت سقف القانون وإنفاذا هلذا 
القانون، املطلوب من احلكومة 
الضمانات  وتأمني  احلماية 
اعماهلم  أن  طاملا  هلم  الالزمة 
السيما  القانون  سقف  حتت 
وان حقوقهم وملكيتهم مكرسة 

بالدستور.
الصناعة  وزارة  إن موقف   .13
حذرت  عندما  واضحا  كان 
هذا  تنفيذ  عرقلة  عواقب  من 
اليت  العواقب  هذه  املشروع، 
باملطالبة  بالتأكيد  ستتمثل 
بيار  قبل  من  هائل  بتعويض 
عن  ش.م.ل  فتوش  وموسى 
واملادية  املعنوية  األضرار 
ستلحق  اليت  اجلسيمة  واملالية 
تنفيذ  من  منعهما  جراء  بها 
وهذه  الرتاخيص،  قرارات 
األضرار ستنتج عن تكبد اجلهة 
الطائلة  املبالغ  املستدعية 
خصيصا  املعدات  لشراء 
ال  واليت  اإلستثمار  ملواقع 
موقع  أي  يف  إستعماهلا  ميكن 
اهلندسية  األشغال  وبدل  آخر، 
والعقود مع الشركات املصنعة 
وتكاليف  أجانب  وإستشاريني 

وربح  البيئي،  األثر  دراسة 
معدات،  وإستهالك  فائت، 
يف  اإلستحالة  أو  والتأخري 
تنفيذ العقود املوقعة مع الغري 
لتسليم البضاعة املصنعة مع ما 
يرافقها من بنود جزائية. فضال 
عدم  عن  الناجتة  األضرار  عن 
تأمني أجواء املنافسة الشريفة 
من خالل منع تشغيل مؤسسات 
وغري  قانونا  مرخصة  صناعية 
والسماح  بالبيئة،  مضرة 
غري  أخرى  مؤسسات  بتشغيل 
مرخصة وغري مستوفية الشروط 
والصحية  والفنية  القانونية 

والبيئية املطلوبة.
دولتكم  من  نتقدم  جئنا  لذا، 
بطلب رفع الظلم الذي ميارسه 
عمدا وألسباب كيدية وسياسية 
رئيس بلدية عني داره وأعضاء 
بعض  ومعهم  البلدي  جملسها 
الرمسية  واإلدارات  الوزراء 
األسئلة  وحتويل  واألمنية 
املتعلقة بالوزراء املخالفني يف 
عليها ضمن  جوابهم  عدم  حال 
استجواب  إىل  القانونية  املهلة 
الذين  الوزراء  هؤالء  حبق 
الوزارات  بشؤون  يتدخلون 
صارخ  بشكل  خمالفني  األخرى 
الدستور  من   66 املادة  أحكام 
اجملموعة  بانشاء  يتعلق  ما  يف 
وفقا  هلا  املرخص  الصناعية 
النظام  أحكام  تفرضه  ملا 
كما  النواب،  جمللس  الداخلي 
ملنع  السريع  التدخل  نرجو 
االعتداءات على األمالك اخلاصة 
القرارات  وعلى  واألشخاص 
والرتاخيص  املربمة  القضائية 
احلمالت  ومنع  القانونية، 
واملسيئة  املدسوسة  اإلعالمية 
إىل املستثمر املواطن اللبناني 
وحقوقه وملكيته. وعدم تعرض 
الدولة اىل دفع تعويضات وهدر 

املال العام ملصاحل شخصية.
وزير  معالي  من  نطلب  كما 
كل  له  نكن  الذي  الصناعة 
جوابا صرحيا   - واحرتام  تقدير 
القرارات  أخذ  عدم  عن  واضحا 
الدولة  تدفع  ال  كي  الالزمة 
مت  ما  عن  والضرر  العطل 
ترخيصه ومتنع اجلهات احملددة 
أعاله من التعدي من خالل اختاذ 
نطاق  يف  املناسبة  اإلجراءات 
صالحياته والطلب من األجهزة 
مواكبة  واإلدارية  األمنية 
ومحايتها  القانونية  الرتاخيص 
من كل اعتداء وتسهيل عملية 

تنفيذ قرارات الرتخيص.
رئيس  دولة  من  نطلب  كما 
اىل  اإليعاز  الوزراء  جملس 
إختالف  على  األمنية  األجهزة 
وجيش  أمن  قوى  من  أنواعها 
وزارة  قرارات  تنفيذ  تأمني 
وصاحل  كامل  بشكل  الصناعة 
ما  كل  منع  وبالتالي  ونهائي 
يتجاهل  أو  يتعارض  أو  يأخر 

القرارات القانونية النافذة.
بأسئلتنا  نتقدم  جئنا  وعليه، 
عنها  اجلواب  طالبني  هذه 
حتى  القانونية  املهلة  ضمن 
حتويل  إىل  يصار  انقضت  إذا 
ما  مع  استجواب  إىل  األسئلة 
الداخلي  النظام  أحكام  تفرضه 
نرجو  كما  النواب،  جمللس 
التدخل السريع ملنع االعتداءات 
املدسوسة  اإلعالمية  واحلمالت 
واملسيئة إىل املواطن اللبناني 

وحقوقه وملكيته«.
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بدأت أمس االول قوات اجليش 
الشعبية«  و«املقاومة  اليمين 
التحالف  طريان  من  بإسناد 
لفك  عسكرية  عملية  العربي، 
من  تعز  مدينة  عن  احلصار 
مع  بالتزامن  الغربية  اجلبهة 
ميليشيا  مع  ضارية  معارك 
املوالية  والقوات  احلوثيني 
صاحل  علي  السابق  للرئيس 
أرياف  يف  جبهة  من  أكثر  على 
الساعات  وأسفرت  احملافظة، 
األوىل من املواجهات عن تقدم 
وانهيار  احلكومية  للقوات  كبري 
امليليشيات  صفوف  يف  واسع 
القتلى  عشرات  سقوط  رافقه 

واجلرحى.
إحكام  امليليشيات  وحتاول 
تعز  حمافظة  على  سيطرتها 
وتهديد  املندب،  بباب  للتحكم 
عدن  يف  الشرعية  السلطة 
فيما  اجلنوبية،  واحملافظات 
باملزيد  الشرعية  احلكومة  تدفع 
من قواتها للتقدم حنو العاصمة 
على  اخلناق  وتضييق  صنعاء، 

معاقل احلوثيني يف صعدة.
وأعلن اجمللس العسكري للجيش 
اليمين مقتل 18 عنصرًا  الوطين 
من ميليشيات احلوثي وصاحل يف 
اجلبهات  شهدتها  عنيفة  معارك 

احمليطة مبدينة تعز صباحًا.
يف  املعارك  استمرت  ذلك  إىل 
وعند  واجلوف  مأرب  جبهات 
الشرقية  الشمالية  األطراف 
نهم،  مديرية  يف  لصنعاء 
كثيفة  غارات  مع  بالتزامن 
للتحالف على مواقع امليليشيات 
العاصمة  وسط  ومعسكرات 
وضواحيها ويف حمافظيت صعدة 

وحجة احلدوديتني.
وأفادت املصادر الرمسية للجيش 
احلكومية  القوات  بأن  الوطين 
»حققت املرحلة األوىل من مهمة 
تعز  ملدينة  الغربي  املنفذ  فتح 
بقية  استكمال  باجتاه  وتتحرك 
للحصار  النهائي  للفتح  املراحل 
تقدم  مع  الغربية،  اجلبهة  من 
اجلبهة  يف  حسنات  منطقة  يف 

الشرقية«.
وقالت إن »املعارك على أشدها 
يف خمتلف حماور القتال والتقدم 
مستمر، إذ متكنت قوات اجليش 
الوطين مسنودة باملقاومة وقوات 
التحالف يف اجلبهة الغربية، من 
وتليت  الصاحل  حدائق  تطهري 
قرب  ومواقع  والذئاب  اخلزان 
كبرية  وأجزاء  املركزي  السجن 
من جبل هان يف منطقة الضباب 
إضافة إىل حترير تبة غراب مشال 

شرق اللواء 35«.
القوات  أن  املصادر  وأوضحت 
فتح  من  متكنت  احلكومية 
معارك  وختوض  الضباب  طريق 
هان،  جبل  تطهري  الستكمال 
بيت  تطهري  من  متكنت  كما 
الزعر ومشروع املياه يف منطقة 
حذران. إضافة إىل تطهري مواقع 
يف منطقة األحكوم، مشرية إىل 
إىل  وصلت  اجليش  قوات  أن 
ثعبات  حي  يف  حسنات  مدرسة 

شرق مدينة تعز.
كما طاولت غارات التحالف مواقع 
امليليشيات يف مديرية نهم مشال 
املعارك  حيث  صنعاء،  شرقي 
امليليشيات  ضد  أشدها  على 
الضربات  واستهدفت  املتمردة، 
العاصمة  شرق  احلفا  معسكر 
ضواحيها  يف  ضبوة  ومعسكر 
يف  مواقع  جانب  إىل  اجلنوبية، 
الضواحي  يف  همدان  مديرية 

الشمالية الغربية.

»امليليشيات« تستهدف التحكم بباب املندب
ويف حمافظة صعدة حيث املعقل 
كثف  للميليشيات،  الرئيس 
على  ضرباته  التحالف  طريان 
املديريات احلدودية حيث مواقع 
للميليشيات ونقاط جتمع وخمازن 
إىل  الضربات  وامتدت  أسلحة، 
حمافظة حجة اجملاورة يف مناطق 

»حرض وحريان وميدي«.
بأن  عسكرية  مصادر  وأفادت 
مسلحني ُيعتقد بأنهم من تنظيم 
مفخخة  سيارة  فجروا  »القاعدة« 
يف  الوطين  للجيش  رتل  يف 
من  القريبة  »العني«  مديرية 
أبني،  حمافظة  يف  لودر  مدينة 
جنود  أربعة  مقتل  إىل  أدى  ما 

وإصابة ستة آخرين.
وجاء اهلجوم غداة إعالن احلكومة 
السيطرة  استكمال  الشرعية 
حمافظة  وبلدات  مدن  على 
تنظيم  من  واستعادتها  أبني 
بدء  من  أيام  بعد  »القاعدة«، 
عملية عسكرية واسعة مدعومة من 
قوات التحالف شارك فيها ثالثة 

ألوية من القوات احلكومية.
منصور  عبدربه  الرئيس  وعقد 
املوقت  إقامته  مقر  يف  هادي 
سفراء  مع  اجتماعًا  الرياض  يف 
الدول الـ18، وأكد للسفراء »أن 
ومشاريعهم  االنقالبيني  أجندة 
اليمين،  الشعب  على  الدخيلة 
وآخرها إعالنهم تشكيل اجمللس 
هلا  يكتب  لن  السياسي، 

النجاح«.
واعترب هادي أن رفض املساعي 
ودول  املتحدة  لألمم  احلميدة 
األممي  املقرتح  وآخرها  الـ18، 
األممي  املبعوث  عرضه  الذي 
إمساعيل ولد الشيخ يف الكويت، 
للمجتمع  سافرًا  »حتديًا  يعد 
املتحدة  األمم  وقرارات  الدولي 

ذات الصلة«.
احلكومة  طالبت  نيويورك،  ويف 
لألمم  العام  األمني  الشرعية 
باختاذ  مون  كي  بان  املتحدة 
لتصويب  تصحيحية«  »إجراءات 
يف  الدولية  املنظمة  تصرفات 
بعد مشاركتهم  ال سيما  اليمن، 
لتحالف  سياسية  أنشطة  يف 

احلوثيني- صاحل يف صنعاء.
األمم  يف  اليمين  السفري  ووجه 
رسالة  اليماني،  خالد  املتحدة 
احتجاج  فيها  أبلغه  بان  اىل 
مشاركة  على  الشديد  احلكومة 
يف  »يونيسف«  مكتب  رئيس 
يف  هارنيس  جوليان  اليمن 
بإنشاء  احلوثيني- صاحل  احتفال 
السياسي  اجمللس  يسمى  »ما 
هذه  »مثل  أن  معتربًا  األعلى«، 
واضح  انتهاك  هي  األعمال 
والقوانني  املتحدة  األمم  مليثاق 
املتحدة  األمم  وقرارات  الدولية 
اىل  تهدف  اليت  باليمن  املعنية 

وضع نهاية للحالة االنقالبية«.
ويف الرياض كشفت مصادر أن 
القوات السعودية كبدت ميليشيا 
احلوثي واحلرس اجلمهوري خسائر 
فادحة يف العتاد واألرواح خالل 
احلدود  على  املاضية  األيام 
السعودية، إذ وصل عدد القتلى 
واجلرحى واألسرى أكثر من 300، 
اعرتفوا  األسرى  أن  إىل  مشرية 
القتال  عن  يرتاجعوا  »لن  بأنهم 

حتى يدخلوا اجلنة«.
السعودية  املدفعية  وقصفت 
أهدافًا  االول  أمس  مساء 
يوجد  اليت  املواقع  يف  متفرقة 
احلدود  قرب  احلوثيون  فيها 
السعودية، فيما شنت مروحيات 
األباتشي عمليات متشيط واسعة 

على احلدود.

سّرب  الذي  الشخص  أن  تبنّي 
رسائل تفضح احلزب الدميقراطي 
هو  »فيكيليكس«،  موقع  إىل 
سيت  األمريكي  الربجمة  خبري 
كونراد ريتش، البالغ من العمر 

27 عامًا.
طرحت  كثرية  تساؤالت  أن  إاّل 
الذي  ريتش،  سيت  وفاة  بعد 
إطالق  حادث  يف  مصرعه  لقي 
الشرطة  وأشارت  النار. 
يف  »ُقِتَل  أّنه  إىل  األمريكّية، 
املهامجني  لكّن  حادث سرقة«، 
مل يستولوا على شيء مّما كان 

يف حوزة القتيل.
إىل  املراقبني،  بعض  ولفت 
ينوي  كان  ريتش  سيت  أّن 
عملّيات  عن  معلومات  تسليم 
احلزب  نّفذها  واحتيال  حتايل 
السلطات  إىل  الدميقراطي 

األمنّية األمريكّية.
وذّكرت وفاة سيت ريتش، بعدد 
كامل من وفيات خصوم هيالري 
كلينتون. ووفق املعلومات اليت 
أوردتها بعض وسائل اإلعالم، 
خصم  أّول  تورن  فيكتور  كان 
الدميقراطّية  الرئاسّية  للمرّشحة 

يلقى مصرعه.
الذي  تورن،  فيكتور  وكان 
 ،2016 آب  من  األّول  ُقِتَل يف 
كشف أن بيل كلينتون وهيالري 
اركانزاس  من  جعال  كلينتون، 

مركزًا لتجارة الكوكايني.
مصرع  على  يوم  مضي  وبعد 
احملامي  لقي  تورن،  فيكتور 
أشرف  الذي  لوكاس،  شون 
حتايل  شأن  يف  التحقيق  على 
قيادّيني يف احلزب الدميقراطي، 
مصرعه. وعثرت صديقته عليه 
وتبقى  احلمام،  غرفة  يف  مّيتًا 

أسباب وفاته جمهولة.
ويف اليوم الذي نشر فيه موقع 
احلزب  رسائل  »فيكيليكس« 
الدميقراطي، تويف جو مونتانو، 
احلزب  يف  كبري  مسؤول  وهو 
الشرطة  وأعلنت  الدميقراطي. 

أّنه مات متأّثرًا بأزمة قلبّية.
ظروف  اش يف  جون  تويف  ثّم 
يدلي  أن  جيب  وكان  غامضة. 
شأن  يف  بشهادة  اش  جون 
الصيين  األعمال  رجل  قضّية 
عائلة  يزّود  كان  الذي  سينغ، 

كلينتون باملال.

وفيات غامضة خلصوم كلينتون!
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احلكومة  رئيس  تصريح  شغل 
الدفاع  وزير  اإلسرائيلية 
السابق ايهود باراك بأن رئيس 
نتانياهو  بنيامني  احلكومة 
األخرية  األشهر  يف  »تسبب 
بضرر فادح ألمن الدولة نتيجة 
وعالقاته  اعتباراته  يف  خطأ 
باراك  الرئيس  مع  املرتدية 
اوباما«، باَل الساحة السياسية 
اليت حاول أقطابها فك طالسم 
نائبان  طالب  فيما  التصريح، 
جلنة  رئيس  الكنيست  يف 
الربملانية  واألمن  اخلارجية 
جلسة  اىل  باراك  باستدعاء 
االستخبارات  جلنة  يف  عاجلة 

الفرعية الستيضاح تصرحيه.
وقال باراك يف مؤمتر قرب تل 
أبيب مساء أالربعاء، إن »مثنًا 
باهظًا كان حلادثة وقعت أخريًا 
كشفت عدم قدرة نتانياهو على 
عميقة  أمنية  مصاحل  تشخيص 
األولويات  وسلم  إلسرائيل 
اليت متليها«، مضيفًا أن هذه 
احلادثة ُتضاف إىل »عدم فهمه 
التعاون  يف  الكامنة  القدرات 

مع الواليات املتحدة«. 
يف  خطأ  »نتيجة  وتابع: 
اعتبارات نتانياهو وسلوك غري 
إسرائيل  انكشفت  حريص، 
أمام  للغاية  ُمقلق  شكل  يف 
مشريًا  مركزي«،  أمين  حتٍد 
اإلدالء  يستطيع  ال  أنه  إىل 
القضية  هذه  يف  بالتفاصيل 
جلهة  حساسيتها  اىل  نظرًا 

األمن القومي.
وقال باراك إن رئيس احلكومة، 
مع  املتوترة  عالقاته  ونتيجة 
وحماولته  األمريكي  الرئيس 
تأليب جملس النواب األمريكي 
االتفاق  شأن  يف  اوباما  على 
الست  الدول  بني  النووي 
أمنيًا  ضررًا  »أحلَق  وإيران، 
حصول  من  وبداًل  بإسرائيل، 
مساعدات  على  إسرائيل 
عسكرية أمريكية سنوية حبجم 
ستحصل  دوالر،  بليون   4.5
على 3.8 بليون دوالر، فضاًل 
عن أنها ستضطر إىل التنازل 
دوالر  مليون   750 عن  تدرجيًا 
كانت تستثمرها يف الصناعات 

العسكرية اإلسرائيلية«. 
إىل  ينظر  العامل  أن  وزاد 
»رجل  أنه  على  نتانياهو 
تلو  الفرصة  يفّوت  ضعيف 
إسرائيل  أمن  لتعزيز  األخرى 
الشرق  منطقة  يف  واخنراطها 
»العّد  أن  مضيفًا  األوسط«، 
بدأ  واليته  لنهاية  التنازلي 

فعاًل«.
بارليف  عومر  النائب  وقال 
الصهيوني«  »املعسكر  من 
حتدث  باراك  إن  املعارض 
اسرتاتيجية  تهديدات  عن 
يستوجب  ما  إسرائيل،  على 
يف  ومغلق  سري  حبث  إجراء 
اخلارجية  للجنة  الفرعية  اللجنة 
واألمن الربملانية، ال مناقشتها 
وأمام  عام  سجال  يف 

املايكروفونات.
يف  بارليف  إىل  وانضمت 
دعوته زعيمة حزب »مريتس« 
اليساري زهافه غالؤون بداعي 
قدرات  يف  شكك  باراك  أن 
مصاحل  محاية  على  نتانياهو 
»ال ميكن  و  األمنية،  إسرائيل 
يف  معلقًا  تصرحيه  يبقى  أن 

»أحجية« باراك األمنية ُتشغل 
اإلسرائيليني

استيضاحه  جيب  إمنا  اهلواء، 
يف  عجل  على  وحبثه  بعمق 
جلنة اخلارجية واألمن الربملانية 
إخفاء احلقيقة عن  إذ ال ميكن 

اجلمهور ومنتَخبيه«.
الذي  »ليكود«  حزب  ورد 
يتزعمه نتانياهو على ادعاءات 
هو  األخري  إن  بالقول  باراك 
آخر من حيق له أن يتحدث عن 
إسرائيل  ورط  »بعدما  األمن 
من  املتسرع  انسحابها  بنتائج 
من   ،)2000 )العام  لبنان 
سيطرة إيران وحزب اهلل على 
جنوبه إىل تعرض بلداتها إىل 
احلرب  )خالل  الصواريخ  آالف 

على لبنان عام 2006(«.
وأقر مراقبون بأن كلمات باراك 
استشراف  وتستدعي  غامضة 
عمن  صادرة  ألنها  احلقائق 
»سيد  اإلسرائيليون  يعتربه 
تاريخ  يف  األول«  األمن 
دفاع  وزير  وعن  دولتهم، 
نتانياهو  حتت  عمل  سابق 
»بتناغم كبري« مخس سنوات.

بارزون  معلقون  ووصف 
»األحجية«،  بـ  باراك  أقوال 
اإلذاعة  يف  املعلق  وقال 
إن  كريستال  حنان  العامة 
ضمن  قنبلة«  »ألقى  باراك 
األمنية  الشرعية  لنزع  محلته 
عن نتانياهو، وأنه بات أقوى 
رغم  على  لنتانياهو  معارض 
العودة إىل  أنه ال يسعى اىل 
رئيس  كرسي  على  املنافسة 
أن  حقيقة  إىل  الفتًا  احلكومة، 
حكومات  يف  الدفاع  وزراء 
أصبحوا  املختلفة  نتانياهو 
مغادرتهم  مع  منتقديه  ألّد 

مناصبهم.

سدني
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لرعاية  مركزا  أن  تقارير  ذكرت 
األطفال يف أسرتاليا تلقى دعما 
حكوميا يبلغ جمموعه أكثر من 27 
دافعي  أموال  من  دوالر  مليون 
يف  بضلوعه  يعتقد  الضرائب 

متويل تنظيم داعش.
اإلرهاب  مكافحة  شرطة  وحتقق 
أخرى  مؤسسات  و7  األسرتالية 
الطفل  رعاية  مركز  كان  ما  إذا 
أرسل مساعدات لداعش ومجاعات 

إرهابية أخرى.
استجواب  أعقاب  يف  ذلك  يأتي 
انتهى  شهور   10 مدى  على 
الطفل  رعاية  مركز  مقر  مبداهمة 
يف الكمبا الذي يديره الشقيقان 
وإبراهيم  عاما،   25 عمر،  حممد 
عمر، 27 عاما، اللذان يعمل حتت 
إشرافهما 600 من مقدمي الرعاية 

املنزلية.
اثنان من موظفي الشركة عينهما 
أسد،  علي  هما  عمر،  األخوان 
دار  مؤسسة  سكرتري  عاما،   22
القرأن والسنة، اخلريية بسيدني، 
مت  عاما،   26 دندشي،  وحسني 
حبسب  عليهما  القبض  إلقاء  

تقرير لصحيفة األسرتاليان.
األربعاء  عليه  القبض  ألقي  أسد 
املاضي بينما كان يستعد للسفر 
وخرج  السعودية،  اململكة  إىل 
بشرط  اخلميس  مؤقتة  بكفالة 
تسليم جواز سفره وعدم مغادرة 

أسرتاليا.

احلصول  تهمة  أسد  إىل  ووجهت 
االحتيال،  بطريق  أموال  على 
وكاذبة،  مضللة  بيانات  وعمل 
والتسبب يف خسائر للكومنولث.

ألسد  التابعة  اخلريية  املؤسسة 
بدعوى  لبنان  يف  التحقيق  رهن 
أشخاص  وجتنيد  تربعات  مجع 

لالنضمام لصفوف داعش.
أما دندشي، الذي ألقي القبض 
بتهمة  املاضي  أبريل  يف  عليه 
مستخدما  أشخاص  تهديد 
متهم  تسوق،  مركز  يف  سيفا 
عرب  أموال  على  باحلصول  أيضا 
بيانات  يف  والضلوع  االحتيال، 
خسائر  يف  والتسبب  مضللة، 

للكومنولث.
وذكرت تقارير أن حتقيقا قد بدأ 
عندما مت منع دندشي من السفر 
يف أكتوبر املاضي، وصودر جواز 

سفره.
احلصول  تتضمن  االحتيال  خطة 
لنفس  متكررة  مدفوعات  على 
وكذلك  الرعاية،  حمل  الطفل 
ألطفال  خصومات  بإجراء  االدعاء 

وهميني.
»إيه  األسرتالية  اإلذاعة  هيئة 
تلقى  أسد  أن  ذكرت  سي«  بي 
مدفوعات جتاوزت 150 ألف دوالر 
خالل السنة املالية املاضية تتعلق 
لرعاية  ساعة   20500 من  بأكثر 

األطفال.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

مثليتا  تزوجت   ،2014 عام  يف 
وشريلني  ميدغي  سارة  اجلنس 
إىل  احلاجة  دون  روبينسون 
مغادرة أسرتاليا اليت حتظر زواج 

الشاذين جنسيا.
السبب هو امتالك سارة ميدغلي 
مسح  مما  الربيطانية،  اجلنسية 
القنصلية  داخل  بالزواج  هلما 

الربيطانية يف سيدني.
حضره  احتفال  الزواج  وصاحب 
العروسني  أصدقاء  من  العديد 
املرتبطني أيضا بعالقات مثلية.

وقالت شريلني: »بعد ارتباطنا، 
احلكومة  أن  علم  على  كنا 
الربيطانية قدمت تشريعا يسمح 

للمثليني باحلق يف الزواج«.
 ،2014 عام  »يف  وأضافت: 
األسرتاليني  أن  تقارير  ذكرت 
بريطانية  جنسية  الذين ميتلكون 
داخل  الزواج  يستطيعون 

القنصلية الربيطانية«.
ميثل  ذلك  »كان  وتابعت: 
حيث  لنا،  بالنسبة  عظيما  خيارا 
استطعنا إبرام زواج رمسي داخل 

وطننا أسرتاليا«.
القنصلية  وبسبب ضيق مساحة 
الربيطانية، مل تصطحب املرأتان 
معهما إال القليل من األشخاص، 
عقد  على  منهما  كل  ووقعت 

زواج.
تتسع  كانت  »الغرفة  وتابعت: 
لـ20 شخصا، كنا حمظوظتني حقا 
جاءوا  وعائلة  أصدقاء  المتالكنا 
من كافة أحناء أسرتاليا لالحتفال 
القنصلية  موظفو  وكان  معنا، 
خصوصية  وتفهموا  ودودين 

هذا اليوم بالنسبة لنا«.
ميكننا  كان  أنه  »رغم  وأردفت: 
لكن  القنصلية،  غرفة  تزيني 
الوقت كان ضيقا، حيث اكتفينا  
والشمبانيا  الكعك  ببعض 

والتقاط  بعض الصور«.
وأشارت شريلني إىل أن رغم هذا 
الزواج، لكن أسرتاليا ال تعرتف 

»مبجرد  وتابعت:  اآلن،  حتى  به 
الربيطانية  القنصلية  غادرنا  أن 
احلكومة  نظر  يف  أصبحنا 
كنا  متزوجتني،  غري  األسرتالية 
بنا  االعرتاف  يتم  أن  نفضل 
لكننا  وطننا،  أسرتاليا  داخل 
الربيطانية  للحكومة  ممتنتان 
للسماح لنا بإضافة طابع رمسي 

لعالقتنا«.
من  إحصائيات  وكشفت 
بأسرتاليا  الربيطانية  القنصلية 
بني  زواج  حالة   283 إبرام 
أسرتاليا،  أحناء  يف   املثليني 
باإلضافة إىل حاالت زواج مدني 

وفقا للجدول التالي:
املصدر العنكبوت االلكرتوني 

شاذتان جنسيا تتزوجان دون 
مغادرة أسرتاليا

أنباء عن ضلوع مركز رعاية أطفال 
بأسرتاليا يف متويل داعش 

علي أسد

األسرتالية  السيناتورة  قالت 
واحدة«  »أمة  حزب  مؤسسة 
تكسب  اليت  هانسون  بولني 
 200 اجلديد  منصبها  من 
إن مسألة  ألف دوالر سنويا 
ملكتب  اجلديد   املقر  افتقار 
يف  األسرتالي  الضرائب 
ملبورن إىل محامات مناسبة، 
وعدم معرفة البعض للطريقة 
تثري  الستخدامها  املثلى 

قلقها.
قد  صن  هريالد  وكانت 
ذكرت يف تقرير هلا األسبوع 
املاضي أن   مكتب الضرائب 
األسرتالي يف مبنى »بوكس 
هيل« حيتوي على مرحاضني 
مستخدمهما  جيربان  أرضيني 
القرفصاء،  اجللوس  على 
مشرية إىل نقص يف محامات 

املقاعد التقليدية املرحية.
جاسنت أونرشتاينر املسؤول 
الضرائب  مبكتب  املالي 
بأن  القرار  فسر  األسرتالي 

مراحيض القرفصاء تثري اهتمام بولني هانسون
أكثر من 20 % من العاملني 
ينحدرون من بيئات ال تتحدث 
اإلجنليزية، يف إشارة ضمنية 
الطريقة  معرفتهم  لعدم 
محامات  الستخدام  الصحيحة 

املقاعد.
القرفصاء  محامات  وتستخدم 
بشكل واسع يف آسيا وأجزاء 
من أوروبا، وينظر إليها بأنها 
احلمامات  من  نظافة  أكثر 
إىل  باإلضافة  التقليدية، 
صحية  مشكالت  من  احلد 

كالبواسري واإلمساك.
األخرية،  السنوات  ويف 
تصارعت مؤسسات أسرتالية 
املقاعد،  محامات  قضية  مع 
بالداخل  تعليمات  ووضعت 
من  األجانب  الطالب  حتذر 
الوقوف أثناء قضاء حاجتهم، 
يعرتي  الذي  للتلوث  نظرا 
احتماالت  وزيادة  احلمامات، 

العدوى.
وقالت هانسون عرب حسابها 

سارة ميدغلي وشريلني روبنسون

سارة ميدغلي وشريلني روبنسون وبيدهما شهادة الزواج

مربك  »األمر  فيسبوك:  على 
متاما إذا مل تكن تعرف كيفية 
يف  هنا  احلمامات  استخدام 
يضعون  وبالطبع  أسرتاليا، 
ملصقات توضح هلم الطريقة 

املثلى الستخدامها«.
حبق  حيدث  »ماذا  وأردفت: 
على  وعلقت  اجلحيم؟«، 
مكتب  داخل  احلمامات  وضع 

الضرائب األسرتالي.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

بيرت  السابق  اخلزانة  وزير  أثار 
قدرة  حول  شكوكا  كوستيلو 
حتقيق  على  ترينبول  حكومة 
االعتبار  يف  آخذا   وعودها، 
من  حمذرا  السياسي،  وضعها 
داخل  انشقاق  حدوث  خطورة 
االئتالف يعرقل إصدار  صفوف 

القوانني.
حيدوه  ال  أنه  كوستيلو  وأضاف 
أي شك يف قدرة احلكومة اليت 
فازت بأغلبية بفارق مقعد واحد 
على  األخرية  االنتخابات  يف 
االنتخابية،  واليتها  خالل  البقاء 
لكن السؤال هو ماذا ستستطيع 
أن تفعل؟ ، هل ستكون قادرة 
مثل  كبرية  أشياء  إجناز  على 
إصالح املوازنة، وتأمني الوضع 
أنها ستكتفي فقط  أما  املالي، 

مبجاراة األحداث؟
ورأى كوستيلو أن جناح ترينبول 
حيتاج إىل تعاون األغلبية داخل 
وكذلك  االئتالف،  صفوف 
ملحوظ يف جملس  دعم  اجتذاب 

الشيوخ.
أن  السابق  الوزير  ورأى 
جيب  للحكومة  األول  الشاغل 

الداخلية  اإلدارة  على  يركز  أن 
لالئتالف، وتنظيم عملية اقرتاح 

التشريعات.
أما اخلطر األكرب، من وجهة نظر 
تهديد  يف  يتمثل  كوستيلو،  
باالنشقاق،  باالئتالف  أعضاء 
مستقلني،  أعضاء  إىل  والتحول 
مترير  عملية  سيعرقل  ما  وهو 

التشريعات.
الوزير  أبيتز  إريك  السيناتور 
إن  قال  السابق  األسرتالي 
حكومة ترينبول لن يتعني عليها 
فقط احلصول على دعم أعضاء 
واملستقلني   الثانوية  األحزاب 
لكن التيقن أيضا من والء كافة 

العناصر داخل االئتالف نفسه.
ارتكب  ترينبول  أن  أبيتز  ورأى 
خطأ اسرتاتيجيا بعدم اختيار أحد 
توني  مثل  البارزين  احملافظني 
أبوت أو كيفن أندروز  للعودة 
ذلك  أن  معتربا  احلكومة،  إىل 
االنقسام  مساحة  من  يزيد  قد 
أبوت  معسكري  بني  الداخلي 

وترينبول.

املصدر العنكبوت االلكرتوني 

كوستيلو حيذر من  انشقاق داخل االئتالف 

اهلريالد  صحيفة  حثت 
يف  املشاركة  على  األسرتاليني 
السكاني  التعداد  استمارة  ملء 

بشكل كامل وأمني.
وطمأنت الصحيفة املواطنني إىل 
أنظمة األمان اجليدة اليت يتمتع 
األسرتالي  اإلحصاء  مكتب  بها 
والكافية للحفاظ على املعلومات 

الشخصية يف مأمن.
صحته،  يثبت  مل  هذا  لكن 
وتزعزعت تلك الثقة عقب هجوم 
املوقع  استهدف  إلكرتوني 

اإللكرتوني ملكتب االحصاء.
اإلحصاء  خبري  كاليتش  ديفيد 
تصرحيات  يف  قال  األسرتالي 
إذاعية إن موقع مكتب اإلحصاء 
هلجوم  تعرض  األسرتالي 
فريوسي دفعه لإلغالق يف متام 

الساعة 7.45 مساء الثالثاء.
عائلة  مليون   4 أن  ذلك  ويعين 
املكتب  يف  ثقتها  تضع  كانت 
الوطين  واجبها  فعل  وحتاول 
التعداد  استمارات  تقديم  عرب 
حتقيق  تستطع  مل  السكاني 

ذلك.
على  التغطية  احلكومة  وحاولت 
األمر، حيث هنأ رئيس احلكومة 
الفيدرالي مالكومل ترينبول مكتب 
واحلذر  احليطة  الختاذه  اإلحصاء 
املوقف، مؤكدا  التعامل مع  يف 
أنه مل يتم اخرتاق املوقع، ومل 
معلومات  أي  على  سطو  حيدث 

خاصة.
من جانبه، قال الوزير األسرتالي  
ينبغي  ال  إنه  ماكورماك  مايكل 
أو  »قرصنة«  كلمة  نطلق  أن 
»هجوم«  على ما حدث، لكنها 
كانت جمرد حماولة إلحباط عملية 
مجع معلومات التعداد السكاني.

إلكرتوني  تشفري  خلرباء  ووفقا 
استهدف  الذي  اهلجوم  ،فإن 
موقع مكتب اإلحصاء األسرتالي 
البسيط، وعربوا  النوع  كان من 
امتالك  عدم  من  دهشتهم  عن 
الكافية  املرونة  املكتب  أنظمة 
هذا  مبثل  هجوم  مع  للتعامل 

احلجم.
وميثل هذا اهلجوم وصمة حلكومة 
دوما  تتباهى  اليت  ترينبول 
التطبيقات  أحدث   بامتالكها 

الذكية واإلعالم الرقمي.
من  كبريا  عددا  أن  املؤكد 
املواطنني حاولوا يف تلك الليلة 
مكتب  موقع  فيها  أغلق   اليت 
استمارات  بيانات  ملء  اإلحصاء 
لكن  اإللكرتوني  اإلحصاء 

حماوالتهم باءت بالفشل.
يذكر أن مكتب اإلحصاء األسرتالي 
شأنه شأن املؤسسات احلكومية 
األخرى يقبع حتت ضغط تقليص 
لزيادة  سبل  وإجياد  النفقات 

الدخول.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل هجوم إلكرتوني استهدف مكتب اإلحصاء األسرتالي
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حذر مؤمتر عقد بأسرتاليا ملكافحة 
اإلسالموفوبيا واألحكام املسبقة 
من الوضع احلالي الذي يعيش 
فيه املسلمون يف أسرتاليا، إذ 
واخنفاض  البطالة  من  يعانون 

األجور.
املؤمتر نظمه  »جملس التعددية 
 Diversity أسرتاليا«   يف 
CounCil AustrAliA  يف 
سيدني، ويتمد على مساع جتارب 
حتكي ماذا حيدث وما ينبغي أن 
يفعل خللق بيئة أكثر مشوال، ال 

سيما يف جمال العمل.
أنيس  ليزا  قالت  جانبها،  من 
للمجلس  التنفيذية  الرئيسة 
إىل  حاجة  يف  األسرتاليني  إن 
مواجهة اإلسالموفوبيا عند رؤية 
أي مناذج منها، وتأسيس أمثلة 
الديين يف  التسامح  على  جيدة 

أماكن العمل.
وأردفت: »حنن نعرف أن مسلمي 
يف  التمييز  يواجهون  أسرتاليا 

العمل ويف جمتمعهم«.
هذا  نظمنا  »لقد  وتابعت: 
احلدث لالستماع إىل ما حيدث، 
العمل  وما يتعني على أصحاب 
التمييز  مع  التعامل  يف  فعله 
واألحكام املسبقة والتحيز الذي 
مينع املسلمني من احلصول على 
باالحرتام  املعاملة  أو  وظائف، 
بفرص  والتمتع   الواجب، 
جمال  يف  متساوية  ترقيات 

العمل«.
منظمة  رئيسة  فيزادة  مريم 
يف  اإلسالموفوبيا  »سجل 

حتذير.. مسلمو أسرتاليا عاطلون 
ومتدنيو األجور

أسرتاليا« أشارت إىل قلقها من 
املرتبطة  احلوادث  وترية  زيادة 

مبعاداة املسلمني.
ال  ذلك  »تكلفة  وأضافت: 
بل  فقط  املسلمون  يتحملها 
بعواقب  وترتبط  ككل،  اجملتمع 
ومالية  ونفسية  اجتماعية 

وخيمة«.
كشفها  اليت  النتائج  ومن 
التعليم  من  بالرغم  أنه  املؤمتر 
لكن  أسرتاليا  ملسلمي  اجليد 
وظائف  على  احتماالت حصوهلم 

تبدو ضئيلة.
متثيل  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
الوظائف  يف  أسرتاليا  مسلمي 
بينما  النسبة،  منخفض  الرفيعة 
التمثيل يف وظائف  يتزايد هذا 

منخفضة األجور.
مسلمي  أن  ذكرت  أنيس 
أسرتاليا تتزايد فرصة حصوهلم 
على وظائف إذا غريوا أمساءهم 

إىل أمساء غربية.
وأوضحت: »إنها قصة مشابهة 
املنحدرين  غري  الناس  ملعظم 
أو  أمريكية،   أجنلو  أصول  من 

أنغلوسكسونية، أو أوروبية«.
»حنتاج  أنيس:  وأردفت  
ملواجهة العنصرية ونبذ كراهية 
أصحاب  على  وجيب  األجانب، 
العمل عدم التسامح مطلقا جتاه 
يف  والتحرش  التمييز  حاالت 
العمل. الكثري من األمور تتعلق 
باإلقصاء ووضع حواجز خفية«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

جاء ذلك مبوجب صفقة أبرمتها 
وينتظر  الكبرية،  األحزاب 
جملس  داخل  متريرها  يتم  أن 

الشيوخ.
اليت  االنتخابات املاضية  وألن 
يوليو  من  الثاني  يف  أجريت 
فقد  مزدوجة،  تصفية  كانت 
وضع ذلك مصري76 سيناتورا 

على احملك.
العادية، يواجه  االنتخابات  يف 
الشيوخ  جملس  أعداد  نصف 
انتخابات اإلعادة باستثناء إقليم 
واإلقليم  األسرتالية  العاصمة 
الشمالي اللذين خيوض عضوا 
هلما  املمثالن  الشيوخ  جملس 

كل اقرتاع انتخابي.
شؤون  وزير  قال  جانبه،  من 
جملس الوزراء ماثياس كومان 
لشبكة سكاي نيوز إن أصحاب 
أعلى 6 أصوات يف كل والية 
يف  سنوات   6 ميكثون  سوف 

جملس الشيوخ.
املستخدم  »املنهج  وأردف: 
من   6 أكثر  أن  يف  يتمثل 
حصوال  الشيوخ  أعضاء جملس 
والية  كل  يف  األصوات  على 
مهما  سنوات   6 سيمكثون 
كانت هويتهم أو األحزاب اليت 

ميثلونها«.
الظلم  حول  سؤال  على  وردا 
األحزاب  إليه  تتعرض  الذي 

ضمنت االستمرار 6 سنوات يف جملس الشيوخ

هانسون: ال أحتمل مسؤولية حادث اقتحام الكنيسة

الطريقة  تلك  جراء  الصغرية 
يف االختيار، أجاب ماثياس ان 
إىل  والية  من  ختتلف  النتائج 

أخرى.
تلك  دعم  املعارضة  وتعتزم 

اخلطوة يف جملس الشيوخ.
بيين وونغ زعيمة العماليني يف 
جملس الشيوخ قالت: »احلزب 
احلكومة  اقرتاح  يدعم  سوف 
حبسب  السيناتورات  بتعيني 
يتسق  هذا  األصوات،  ترتيب 
أعقاب  مع ما حدث سابقا يف 
مزدوجة،  تصفية  انتخابات 

ويعكس إرادة الناخبني«.
أن  املذكورة  الطريقة  وتعين 
سنوات   6 ستمكث  هانسون 
حلصوهلا  الشيوخ،  جملس  يف 
على نسبة مرتفعة من األصوات 

بوالية كوينزالند.
وعالوة على ذلك، ضمن نيك 
كريف  وستريلينج  زينوفون 
وكذلك  سنوات،   6 البقاء 
جاكي  التسمانية  السيناتورة 

الميب.
السيناتور  أصوات  أن  بيد 
البقاء  إال  له  تؤمن  مل  هينش 
ثم  اجمللس  داخل  سنوات   3
لتحديد  إعادة  انتخابات  خوض 

مصريه.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

السيناتورة بولني هانسون

األسرتالية  السيناتورة  نفت 
حزب  مؤسسة  هانسون  بولني 
مسؤولية  أي  واحدة«  »أمة 
اقتحام جمموعة  حادث  عن  هلا 
كنيسة  اليمينيني  مؤيديها  مع 
إسالمية،  مالبس  مرتدين 
معادية  شعارات  ومرديني 

لإلسالم.
مبا  وضعها  هانسون  وقارنت 
اإلسالمية  اجلالية  له  تعرضت 
مقهى  حصار  بعد  بأسرتاليا 

»ليندت« بسيدني.
واحدة«  »أمة  حزب  لكن 
والذي شهد  املعادي لإلسالم 
صعودا سياسيا خالل الفرتات 
»اضطرابات  من  حذر  األخرية 
أهلية يف شوارع أسرتاليا« إذا 
ما وصفه  مع  التعامل  يتم  مل 

بالقلق العام من اإلسالم.
أعضاء  عشرة  واقتحم 
بـ«حزب  يسمى   ملا  ينتمون 
»جوسفورد«  كنيسة  احلرية« 
بدعم  املعروفة  األجنليكانية، 
والالجئني  الثقافية  التعددية 

أثناء ممارسة قداس.
لإلسالم  معاٍد  احلرية  حزب 
بولني  واهلجرة، ويضع صورة 
بروفايل صفحته  هانسون يف 

الرمسية.
وتصف الصفحة عودة هانسون 
للحياة السياسية بأنها التطور 
األعظم يف السياسة األسرتالية 
العشرين  السنوات  خالل 

األخرية.
إصابة  يف  احلادث  وتسبب 
بعض املصلني داخل الكنيسة 
القس  حبسب  عميقة،  بصدمة 

رود باور.
من جانبه، أدان قائد املعارضة 
الفيدرالي بيل شورتن الواقعة، 
اجملموعة  سلوكيات  واصفا 
احلدود،  عن  خرجت  بأنها 
داخل  احتجاج  إقامة  مستنكرا 

كنيسة مسيحية.
االحتاد  رئيس  طراد،  قيصر 
اإلسالمية  للمجالس  األسرتالي 
وصف الواقعة بـ« الرخيصة«، 
من  هي  هانسون  أن  مدعيا 
لفعل  األشخاص  هؤالء  أهلمت 

ذلك.
طالبت  هانسون  أن  يذكر 
حول  ملكية  جلنة  بتشكيل 
فرض  يف  وترغب  اإلسالم، 
الالجئني  دخول  مينع  حظر 
حظر  تريد  كما  املسلمني، 
يف  والنقاب  الربقع  ارتداء 

األماكن العامة.
بيد أن هانسون نفت أي ضلوع 
هلا يف حادث اقتحام الكنيسة، 
لتحميلها  اإلعالم  وانتقدت 

وحزبها املسؤولية.

واعتربت أن ذلك مياثل تعامل 
اإلعالم مع اجلماعات اإلسالمية 
هارون  مان  أعقاب حصار  يف 
مؤنس ملقهى ليندت بسيدني، 
مقتل  عن  أسفر  والذي 

شخصني.
فيما نفى بيان منفصل حلزب 
عالقة  أي  وجود  واحدة  أمة 
مؤكدا  احلرية«  »حزب  مع 
وضع  عن  مسؤوليته  عدم 
الصفحة  على  هانسون  صورة 

الرمسية.
من  »العديد  احلزب:  وأردف 
أن  يشعرون  األسرتاليني 
إىل  يستمعون  ال  السياسيني 
يتعلق  فيما  قلقهم  بواعث 
وتعاليم  اإلسالمي  بالتطرف 
صعود  إىل  أدى  ما  اإلسالم، 
واحدة«،  »أمة  مثل  أحزاب 
»استعيدوا  مثل  ومجاعات 

أسرتاليا« و«حزب احلرية«.

تتم  مل  »إذا  البيان:  وأردف 
خماطبة هذه املخاوف، سيأتي 
االضطرابات  فيه  تسود  وقت 

املدنية الشوارع«.
السيناتورة  ضمنت  ذلك  اىل 
للجدل  املثرية  األسرتالية 
 6 البقاء  هانسون  بولني 
جملس  يف  متتالية  سنوات 

الشيوخ الفيدرالي.
هينش  ديرين  السيناتور  أما 
فضمن البقاء 3 سنوات فحسب 
على  إعادة  معركة  خيوض  ثم 
مقعده، ويلزمه الفوز إذا رغب 
يف استكمال السنوات الست.
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حاكم  وفاة  من  سنوات   10 بعد 
راشد  بن  مكتوم  الشيخ  دبي 
»بالزو  فندق  يف  مكتوم  آل 
ما  كوست،  بغولد  فريساتشي« 
زالت التداعيات مستمرة وتسبب 

إرباكا حلكومة تورنبول.
املدعي  يتلقى  أن  املقرر  ومن 
برانديس  جورج  األسرتالي  العام 
قضية  من  نسخة  األسبوع  هذا 
مليون   7.5 بقيمة  تعويضات 
احملكمة  أمام  تنظر  سوف  دوالر 

العليا يف برزبني.
الدعوى القضائية ختتصم كال من  
نائب حاكم دبي امللياردير الشيخ 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محدان 

ومؤسسته اخلريية »آل مكتوم«.
هو  محدان  الشيخ  أن  يذكر 
الذي  السابق  دبي  حاكم  شقيق 
وافته املنية إثر سكتة قلبية عن 
يناير  يناهز 62 عاما، يف 2  عمر 
2016، بينما كان يف عطلة بغولد 

كوست.

القضايا اليت ترتبط بها حكومات 
أجنبية يف حماكم أسرتالية، جيب 
نح الضوء األخضر من وزيرة  أن متمُ
واملدعي  بيشوب  جولي  اخلارجية 
براندس،  جورج  الفيدرالي  العام 

للتيقن من عدم عبثية الدعوى.
الكلية  هي  البالغ  مقدمة  اجلهة   
األسرتالية  الدولية  اإلسالمية 
اليت تدير مدرستني، إحداهما يف 
واألخرى  كوست،  بغولد  كاراكا 

يف دوراك جنوب غرب برزبني.
من جانبه، قال احملامي ريك مرتي 
يف  اإلسالمية  الكلية  عن  املمثل 
ميل  الكورير  لصحيفة  تصرحيات 
الشيح  تقاضي  سوف  الكلية  إن 
مكتوم  آل  ومؤسسة  محدان، 
لألعمال اخلريية، ومستشاره مريزا 
الصايغ  بعد أن خالفوا وعدا بدفع 
يف  مبنى  إنشاء  تكاليف  فاتورة 
من  جديد  وجناح  كارارا،  مدرسة 

الفصول يف مدرسة دوراك.
محدان  الشيخ  أن  مرتي  وأضاف 

املدرسة  متويل  اقرتح  قد  كان 
باعتبارها ختلد ذكرى شقيقه.

ووفقا لوعد الشيخ محدان، بدأت 
إجراءات  يف  اإلسالمية  الكلية 
وجناح  كارارا،  مبدرسة  التشييد 
دوراك،  يف  اجلديد  الفصول 
تيسر  وما  القروض  مستخدمني 

من أموال.
الشيخ  مطالبة  متت  عندما  ولكن 

تتلقى  مل  الفواتري،  بدفع  محدان 
إجابات،  أية  اإلسالمية  الكلية 

حبسب ريك مرتي.
اإلسالمية  »الكلية  مرتي:  وتابع 
دعوى  رفع  إىل  اللجوء  اختارت 

قضائية كمالذ أخري«.
ومبجرد موافقة براندس وبيشوب 
ميكن  التقاضي،  إجراءات  على 
البدء  إجراءات القضية يف حضور 

ممثال عن الكلية اإلسالمية.. ريك مرتي يقاضي نائب حاكم دبي

حاكم دبي الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم 

عبيد  بأسرتاليا  اإلمارات  سفري 
أن  على  الكتيب،  سامل  احلريي 

ترسل نسخة مرتمجة إىل دبي.
يذكر أن الشيخ محدان  هو األخ 
االكرب بني 4 أشقاء، وأحد رؤوس 

العائلة اإلماراتية احلاكمة.
ويشتهر آل مكتوم بولعهم بسباق 
نظرا المتالكهم اسطبالت  اخليول 

جودلفني يف دبي.
قاموا  العائلة  أشقاء  من  بعض 

أجل  من  كوست  غولد  بزيارة 
خيول  ورؤية  اخليول،  سباقات 
املنتجع  السابق، قاصدين كذلك 
بنيو  ماونتينز  بلو  يف  اإلماراتي 

ساوث ويلز.
من  بأكثر  العائلة  وتربعت 
اإلنسانية  لألعمال  دوالر  مليار 

والتعليمية حول العامل.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

فندق بالزو فرييتشي بغولد كوست
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األسرتالي   السيناتور  طالب 
والية  من  أوسوليفان  باري 
خضوع  بضرورة  كوينزالند 
يستند  الستجواب  املهاجرين 
استئصال  بغية  ديانتهم  على 
ذلك  يف  مبا  املتطرفني، 
املسلمني الذين يتبنون الشريعة 
املسيحيني  أو  صارم،  بشكل 

اليمينيني املتعصبني.
الصفوف  عضو  وأضاف 
اخللفية باحلكومة الفيدرالية أنه 
محلة  شن  أجل   من  سيضغط 
سياسة  من  كجزء   مشددة 
تستهدف  صرامة  أكثر  هجرة 
إعادة ثقة ناخيب االئتالف الذين 
لبولني  صوتهم  إعطاء  آثروا 

هانسون.
هانسون  أن  أوسوليفان  ورأى 
اجملتمعي  الغضب  استغلت 
بضرورة  مطالبا  اهلجرة،  حول 
مع  املخاوف،  لتلك  االستجابة 
»أمة  حزب  وجه  يف  الوقوف 

واحدة«.
أوسوليفان،  الذي كان وزيرا 
للخزانة بوالية كوينزالند،  حذر 
من أن هنالك العديد من ناخيب 
منحوا  األجل  طويلي   االئتالف 
هانسون،  لبولني  أصواتهم 
حول  آرائها  مع  واتفقوا 

السيناتور اوسوليفان يطالب مبنع 
دخول املتطرف املسلم أو املسيحي 

املهاجرين.
وواصل : »أي حكومة مسؤولة 
جيب أن تستمع إىل دقات قلب 
الشعب األسرتالي، واملثاليات 
يف   حتقيقها  يف  يرغبون  اليت 

أمور مثل اهلجرة«.
لكن السيناتور األسرتالي رفض 
كامل  حبظر  هانسون  مطالبات 
طالب  لكنه  املسلمني،  هلجرة 
وفقا  املهاجرين  كل  بتقييم 
املتطرفني  وفرز  ملعتقداتهم، 
أو  مسلمني  كانوا  سواء  منهم 

مسيحيني ميينيني.
شخص  كل   « يقول  ومضى 
أن  حيتاج  أسرتاليا  إىل  يأتي 
يواجه بتساؤالت عن معتقداته، 
وقتا طويال نسأل  حنن نقضي 
أو  الكبد  حالة  عن  املهاجرين 
الرصيد املصريف، وال نسأهلم 

حتى عن معتقداتهم الدينية«.
تأييده  عن  أوسوليفان  وأعلن 
رئيس  وضعها  خطط   لعودة 
الوزراء السابق توني أبوت بشأن 

قوانني التمييز العنصري.
بعدم  قراره  عن  وكشف 
ملشاهدة  حفيده  اصطحاب 
خشية   ، القدم  كرة  نهائي 

استهدافه بهجوم إرهابي.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

بول  األسرتالي  الكاتب  طالب 
برفض  الغرب  مسلمي  مونك 
اإلمام  األزهر  شيخ  نظر  وجهة 
الطيب  أمحد  الدكتور  األكرب 
الدين  عن  االرتداد  مسألة  يف 

اإلسالمي.
بصحيفة  مقال  ويف 
األسرتاليان، كتب مونك: »قبل 
خطاب  ويف  أسابيع،  ستة  حنو 
رمضان،  يف  التلفزيون  بثه 
اإلسالمي  القيادي  استنكر 
البارز اإلمام األكرب أمحد الطيب 
باعتباره  به  اإلشادة  يتم  الذي 
يف  »املعتدلني«  األساتذة  من 
عن  االرتداد  اإلسالمي،  العامل 
ذلك  واصفا  اإلسالمي،  الدين 

باخليانة العظمى«.
وقال الطيب: »تعاليم اإلسالم 
الردة  تعترب  الفقه  أئمة  وآراء 
املرتد  ان  على  واتفقوا  جرمية 
ينبغي أن يعود عن ارتداده أو 

يقتل«.
»هذا  قائال:  مونك  وعّلق 
الشيخ البارز يتخذ موقفا ناقدا 
لداعش واملتشددين السلفيني 
وعينه  املسلمني،  واإلخوان 
الديكتاتور السابق حسين مبارك 
ورحب  املصرية،  للديار  مفتيا 
إىل  ودعاه  فرنسيس  البابا  به 

زيارة الفاتيكان«.
ولفت مونك إىل أن استطالعات 
يف  األمريكي  بيو  مركز  أجراها 
وجود  تظهر  اإلسالمي  عامل 
العديد من املسلمني ال يدعمون 
املرتدين،  ضد  العقوبات  هذه 
أغلب  بتأييد  متتعها  رغم 
وفلسطني  مصر  يف  املسلمني 
واألردن وباكستان وأفغانستان 

وماليزيا.
اململكة  مثل  سنية  دول  ويف 
السعودية والسودان والصومال، 
وكذلك يف إيران الشيعية، فإن  
قتل املرتد تعترب سياسة رمسية 
مسؤولو  عنها  ويدافع  للدولة، 

مع  تعارضها  رغم  الدول  تلك 
املتعلقة  املتحدة  األمم  مبادئ 
االختيار،  وحق  اإلنسان  حبقوق 

حبسب الكاتب.
وأردف: »سواء كنت مسيحيا أو 
تتبع أي دين أو ال دين لك على 
يعنيك  األمر  هذا  فإن  اإلطالق 
كمواطن أسرتالي أو أحد سكان 

العامل الغربي«.
الصراع  »تذكروا  وواصل: 
الدينية  احلريات  على  الطويل 
يف  واحلق  التعبري،  وحق 
العقائد  ورفض  االرتداد، 
يف  الشاق  والطريق  الدينية، 

سبيل تأمني تلك احلقوق«.

واستدرك: »هذه املعركة مل يفز 
بها العامل اإلسالمي، لكن خطاب 
الطيب املتلفز ميثل إشارة أخرى 

تثري القلق«.

يثري  أن  جيب  »األمر  وتابع: 
بواعث قلقنا ألن الغرب بشكل 
من  املزيد  يستوعب  عام 
املهاجرين املسلمني، وجيب أن 
نكون واضحني يف اعتزامنا على 
استيعابهم داخل بوتقة الثقافة 
فإننا  وإال  واحلريات،  العلمانية 
ال  اإلسالمية،  املاللي  نشجع 
من  وهابيني  كانوا  إذا  سيما 
شيعة  أو  السعودية،  اململكة 

إيرانيني«.

وأشاد الكاتب األسرتالي باملرتد 
يف  ولد  الذي  الرواندي  ابن 
القرن التاسع، والذي دأب على 

التشكيك يف اإلسالم ورموزه.

»ينبغي  قائال:  الكاتب  واختتم 
أن تكون هذه رسالة الغرب يف 
هذا الوقت، وتكون هذه إجابتنا 

على خطاب شيخ األزهر«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

كاتب أسرتالي ينتقد شيخ األزهر

إميانه  األسرتالي  الشعب  فقد 
باخلصخصة، ومن السهل معرفة 

أسباب ذلك.
املواطنني  نظر  وجهة  من 
فإن  العاديني،  األسرتاليني 
أثبتت  سياسة  هي  اخلصخصة 
فشلها بشكل متكرر، لكن النخبة 
على  ندم  بال  تصر  السياسية 
أجل  من  والضغط  هلا  الرتويج 

استمرارها.
أن  املفاجأة  قبيل  من  وليس 
األسرتاليون  الناخبون  يتجه 
اتصاال  األكثر  »الشعبوية«  إىل 
برامج  على  فعل  كرد  بالواقع 

اخلصخصة.
اخلصخصة مصطلح يغطي العديد 
بني  ترتاوح  السياسات  من 
حكومية  لشركات  الصريح  البيع 
برايفت«،  »ميديبنك  مثل 
خارجية  جبهات  االستعانة  أو 
احلكومية  املؤسسات  لتزويد 
»تكنولوجيا  مثل  معينة  خبدمات 

املعلومات«.
مثل  خمتلط  اقتصاد  ويف 
بني  احلدود  تتغري  أسرتاليا، 
العام واخلاص بشكل  القطاعني 

مستمر.
الرغبة يف اخلصخصة من عدمها 
كل   تقييم   عملية  إىل  حتتاج 

حالة على حدة.
الذي  اخلطاب  فإن  ذلك،  ومع 
احلكومية  السياسة  على  هيمن 
قرن  الربع  خالل  األسرتالية 
بأن  االدعاء  جيسد  املاضي 
تكون  ما  دائما  اخلصخصة 

مرغوبة.
العديدة  الفشل  بيد أن  حاالت 
معظم  قادت  للخصخصة 
األسرتاليني إىل تبين االستنتاج 

األسرتاليون يفقدون الثقة 
باخلصخصة 

املضاد.
حمل  ما  شيء  اخلصخصة 
اللجنة  رئيس  من  تساؤالت 
األسرتالية للمنافسة واملستهلك 

رود سيمز.
انتقادات سيمز خلصخصة البنية 
التحتية بأسرتاليا قدمية، مفادها 
فإن  املنافسة،  غياب  يف  أنه 
احتكار جهة خاصة بدال من جهة 

حكومية يفاقم األمور سوءا.
ووفقا   املثال،  سبيل  وعلى 
ميناءي  فإن  سيمز،  ملالحظات 
نيو  يف  كيمبال«  و«  بوتاني« 
خصخصتهما  مت  ويلز  ساوث 
ميناء  جرى خصخصة  بينما  معا، 
بشروط  فيكتوريا  يف  ملبورن 

متثل تقييدا للمنافسة.
اخلصخصة  ملساوئ  آخر  مثال 
التعليم  عملية متويل  تتمثل يف 

املهين.
ثنائية  السياسة  تلك  وبدأت 
بروميب  حبكوميت  احلزبني 
فيكتوريا،  والية  يف  وبيليو 
املستوى  على  هوارد  وحكومة 

الفيدرالي.
الفشل يف التعليم من أجل الربح 
أسرتاليا  على  منحصرا  ليس 
فحسب، ولكنه ميثل يف الواليات 

املتحدة أيضا منطقة كارثية.
 يف الواليات املتحدة، على غرار 
العديد  اكتشاف  مت  أسرتاليا، 
املتعلقة  االحتيال  عمليات  من 

بتمويل الطالب احملرومني.
خبصخصة  تتعلق  مشكالت  مثة 
مثل  إنسانية  خدمات 
ذلك  يؤثر  حيث  املستشفيات، 
احلاجة  أمس  يف  شرائح  على 

للمساعدة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

الشيخ احمد الطيب

اجلامعات يف  رؤساء  نائبو  دعا 
إجراء  إىل  احلكومة  أسرتاليا 
اليت  الرسوم  حول  إصالحات 
ومعدالت  الطالب،  يدفعها 
املواد  ملختلف  التمويل 

الدراسية.
أن  اعتربوا  اجلامعية  القيادات 
النظام احلالي عفا عليه الزمن، 
وقواعد  بتعقيدات  ويكتظ 

شاذة.
يدفع  الراهن  الوقت  ويف 
الطالب رسوما  أكثر لكورسات 
تعليمية تؤدي بهم من املفرتض 

إىل وظائف أعلى أجرا.
طالبا  هناك  أن  املشكلة  لكن 

ال جيدون أو ال يريدون وظائف 
تتعلق مبجال الدراسة، فهل هذا 
عدل؟ وهل جيب أن يتم توحيد 
األسرتالية  اجلامعات  رسوم 

مبختلف جماالتها؟
شؤون  خبري  طالب  جانبه،  من 
ببقاء  نورتون  أندرو  التعليم 
الوضع على ما هو عليه، وفسر 
 ،1997 عام  »منذ  قائال:  ذلك 
لرسوم  مستويات  ثالثة  مثة 
 6256 اجلامعية:  الكورسات 
دوالرا، و8917 دوالرا و10440 

دوالرا.
وأشار إىل أن كل مستوى يعتمد 
مستقبلي  كسب  مقدار  على 

مفرتض.
القانون  دراسة  أن  وأردف 
والطب اليت تقودان إىل وظائف 
الطالب  يدفع  مرتفعا  دخال  تدر 
من أجلها أعلى الرسوم 10440 

دوالرا سنويا.
والتدريس  التمريض  أما 
الطالب  فيها  فيدفع  والفنون 
 6256 وحتديدا  الرسوم،  أقل 

دوالرا سنويا.
واهلندسة  احلاسوب  دراسة 
 8917 الطالب  تكلف  املعمارية 

دوالرا سنويا.
تأييده  إىل  أشار  نورتون 
للنظام احلالي املتمثل يف دفع 

كهرباء نيو ساوث ويلز ستنال منها فأس الخصخصة!؟

حبسب  متباينة  رسوما  الطالب 
أكثر  أنه  معتربا  الدراسة،  جمال 

واقعية.
إىل  حباجة  األمر   « واستدرك: 
على  اهلندسة  فخرجيو  مراجعة، 
سبيل املثال يكسبون أكثر من 
أن  رغم  األعمال،  إدارة  خرجيي 
أكثر  يدفعون  البيزنس  طالب 

من طالب اهلندسة«.
ومضى يقول: »الفحص الدقيق 
سيكشف املزيد من هذه احلاالت 

الشاذة«.
بني  الربط  مفاده  اقرتاحا  وأيد 
بني إحصائيات مكتب الضرائب 
من  التعليم  ووزارة  األسرتالي 

أفضل  فهم  إىل  الوصول  أجل 
املختلفة  لألجور  دقة   وأكثر 

جلميع التخصصات.
التعليم   خبري  أيد  وباملقابل، 
النظام  تغيري  كينجز  كونور 
طالب  بدفع  مطالبا  احلالي، 

اجلامعات رسوما متساوية.

وأردف: رسوم واحدة ينبغي أن 
تفرض اعتمادا على أعلى تكلفة 
مرتفعة  تكون  أن  جيب  حالية، 
تزويد  اجلامعات  حبيث تستطيع 
الطالب مبستلزمات التعليم، جنبا 

إىل جنب مع الدعم احلكومي«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

رسوم جامعات أسرتاليا.. هل تتسم بالعدل؟
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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

Saturday 20 August 2016  2016 آب   20 السبت 

ميينية  قومية  جمموعة  اقتحمت 
متطرفة على صلة بزعيمة حزب 
هانسون  بولني  واحدة  أمة 
كنيسة يوم األحد اثناء االحتفال 
كان  حيث  االهلية  بالذبيحة 
افرادها يرتدون مالبس إسالمية 
الطراز، ورددوا شعارات معادية 
بعض  لدى  حمدثني  لإلسالم، 

املصلني »صدمة عميقة«.
وقع  الذي  احلادث،  ويعكس 
نيو  يف  االوسط  الساحل  على 
ساوث ويلز،  مواقف أكثر جرأة 
لإلسالم  املعادية  اجلماعات  من 
السياسي  الصعود  جتدد  بعد 

حلزب »أمة واحدة«.
واوقف اعضاء من حزب احلرية 
اسالمية  مالبس  يرتدون 
الكنيسة  يف  الصباحية  اخلدمة 

األنكليكانية يف غوسفورد.
وطالبت هيئة إسالمية بارزة يف 
هانسون  السناتورة  اسرتاليا 

بشجب تصرفات هذه احلركة.
دعوة  احلادث  هذا  أثار  وقد 
اإلبقاء  على  اجلديد  الربملان 
على كامل قوة قوانني التمييز 
 18C وسط الدفع إللغاء القسم

من قانون التمييز العنصري.
من   10 حوالي  عطل  فقد 
االحد  يوم  احلرية  حزب  أعضاء 
الكنيسة  يف  الصباحية  اخلدمة 
غوسفورد،  يف  األنكليكانية 
واسع  نطاق  على  ُتعرف  اليت 
الثقافية   للتعددية  باحتضانها 

والالجئني وطاليب اللجوء.
وحزب احلرية حزب معاٍد لإلسالم 
من  ويتخذ  للهجرة  ومناهض 
السناتورة هانسون مثال له يف  

صفحته على الفايسبوك.
الكنيسة مشهورة وطنيا  وهذه 
رسائل  غالبا،  باصدارها، 
احلدود  محاية  سياسات  تنتقد 
مثل  اسرتاليا،  يف  املتشددة 
»اجلحيم موجود، وانه يف ناورو 

.»)Hell exists, and it>s on Nauru(
وقال االب رود باور Bower أن 
أعضاء من حزب احلرية اقتحموا 
الكنيسة حول 09:30، يف وقت 
الكنسية يف  اخلدمة  فيه  كانت 

منتصفها.
»بدأوا  انهم  باور  األب  وقال 
وجه  على  لي  باالساءة 
مكربا  مستخدمني  اخلصوص، 
الذي  العمل  على  للصوت، 
املكان  وارهبوا   ... به  نقوم 

املقدس« .
خطاب  كان  »لقد  واضاف 
املتطرف،  اليمني  من  منوذجي 
املسلمني  صورة  يشوه 
ككل..  الثقافية  والتعددية 

وقالوا ان املسلمني سيأخذون 
بعض  لديهم  كانت  مكانكم، 
سجادات صالة وهمية وسخروا 
من الصالة؛ كان لديهم تسجيل 
من  مرتلة  وآيات  سور  لبعض 

القرآن«
يف  املتسللني،  مساع  ميكن 
للحادث،    فيديو  لقطات 
»نسيج  من  ساخرين  يتحدثون 
ان  مدعني  اإلسالم«،  من  غين 
»العامل الغربي يعيش يف حالة 

إنكار«.
وغادرت اجملموعة الكنيسة بعد 
بضع دقائق، حمذرة بالقول »ال 

تروجوا لإلسالم«.
بعض  ان  باور  االب  وقال 
املقتحمني  مسعوا  الرعية  أبناء 
ان  كما  ذلك،  بعد  يضحكون 
بعض مرتادي الكنيسة غادروا 
»بصدمة عميقة«، وخاصة كبار 
وطاليب  األوالد  واهالي  السن 

اللجوء«.
ان  يقول  باور  االب  وتابع 
»الناس كانوا يف حرية، وكان 

علّي طمأنتهم«.
ومت ابالغ الشرطة عن احلادث، 
مما دفع اىل مراجعة االجراءات 

االمنية يف الكنيسة.
صفحة  على  الفيديو  واظهر 
الفايسبوك  على  احلرية  حزب 
الزي  يرتدون  اجملموعة  أعضاء 
اإلسالمي للسخرية والتفاخر عن 

احلادث بعد ذلك.
وقال احدهم »حنن فقط ذهبنا 
باور  رود  األب  كنيسة  إىل 
وابلغناه أننا لسنا مسرورين من 
اإلسالم  رعاية  حول  هرائه   ...

والتعددية الثقافية« .
ويف فيديو آخر مت تصويره على 
ما يبدو يف مكان قريب، يقول 
أحد أعضاء اجملموعة، »استمروا 
العمال  حلزبي  التصويت  يف 
واألحرار، وهذا سوف يكون يف 
مستقبل  هو  وهذا  املستقبل، 
أسرتاليا مع التنوع الثقايف، مع 
اىل  اجلماعية  املسلمني  اهلجرة 

أسرتاليا. لقد صّومت لذلك.«
»جيري   : يقول  الرجل  وتابع 
هي  حكومتكم  حملكم،  احللول 
مع  معكم.  حرب  حالة  يف 
الثالث  العامل  من  اهلجرة  كتلة 
واإلسالم القادمني إىل أسرتاليا 
متى  البلد،  على  لالستيالء 
يستيقظ الشعب األسرتالي لقد 
ايها  لالستيقاظ،  الوقت  حان 

االسرتاليون، Aussies؟.«
ومثل هذه املشاعر والشعارات 
به  تطالب  ملا  صدى  هي 
تدفع  اليت  هانسون  السناتورة 

»استيقظوا يا اسرتاليني«:

انصار بولني هانسون يقتحمون كنيسة بزي اسالمي

حتقيق  مفوضية  تشكيل  باجتاه 
ووقف  اإلسالم،  يف  ملكية 
وغريهم  املسلمني  هجرة 
الربقع   وحظر  املهاجرين  من 

والنقاب يف األماكن العامة.
وقال رئيس االحتاد االسرتالي 
للمجالس االسالمية قيصر طراد 
ارتكبوا  احلرية  حزب  اعضاء  ان 
»عمال دنيئا، وتسببوا بكثري من 

القلق لكثري من الناس«.
واضاف »بولني هانسون أهلمت 
هؤالء الناس، عليها ان تشجب 
هلم  ونقول  سلوكهم،  بوضوح 
وان  رؤوسهم  يظهروا  ان 
حيرتموا زمالءهم االسرتاليني«.

خطأ،  كان  فعلوه  »ما  وقال 
وجيب أن يعتذروا لكل فرد من 

اجلماعة )املصلني(«.
صعود  ان  باور  االب  وقال 
زعيمة حزب أمة واحدة، وحيازته 
الشيوخ  أربع مقاعد يف جملس 
الناس  من  جمموعة  »شجع 
بولني  بالتهميش..  يشعرون 
جدا  ذكية  مناِورة  هانسون 
و...  الناس  هلؤالء  وملهمة 
سوف تعمل على تفاقم الشعور 

باخلوف لديهم«.
بأن  تقارير  اثر  احلادث  وجاء 
جملس  أعضاء  من  العديد 

اعضاء  ذلك  يف  مبا  الشيوخ، 
حزب أمة واحدة، يريدون ضرب 
القسم 18C  من قانون التمييز 

العنصري.
وينص هذا القسم على انه من 
»اإلساءة  عالنية  القانوني  غري 
ختويف  أو  إهانة  واإلهانة، 
من  جمموعة  أو  آخر  شخص 
العرق.  أساس  على  الناس« 
انه  البند  هذا  معارضو  ويقول 

يقيد حرية التعبري.
احلادث  ان  باور  االب  وقال 
الذي وقع يف كنيسته »يسلط 
البند  إىل  احلاجة  على  الضوء 
مستطردا   ،”section 18C  18
»إذا الغي 18C فإن هذا النوع 
والسلوك  السمعة  تشويه  من 
املسيء سيذهب اىل مدى ابعد 

ودون رادع«.
احلرية  حزب  رئيس  وأكد 
اعالم  لوسائل  فولكس  نيك 
بني  من  كان  فريفاكس   أنه 

املوجودين يف الكنيسة.
اىل  ننتمي  ال  »اننا  واضاف 
بولني  ندعم  ولكن  واحدة  أمة 

هانسون«.
وقال »لقد قمنا بهذا االحتجاج 
لتحدي تعزيز ]االب باور[ اإلسالم 

والرتويج هلجرة املسلمني«.

اعضاء من حزب الحرية بزي اسالمي

بولني هانسون ونيك فولكز االب رود باور

بعض املقتحمني  بزي اسالمي

مسيحية  أسرتالية  مجاعة  حذرت 
األسرتاليني من حتديد خيار »ال 
خالل   الديانة  خانة  يف  دين« 
التعداد السكاني املقبل،  خوفا 
البلد  هذا  إعالن  يتم  أن  من 

»دولة مسلمة«.
وقام عنصريون ومجاعات ميينية 
متشددة بإغراق مواقع التواصل 
حتذر  ختويف  حبمالت  االجتماعي 
وتؤكد  الديانة،  خانة  إهمال  من 
أن مسلمي أسرتاليا سيحرصون 
اإلسالمية،  هوياتهم  ذكر  على 
اإلحصائيات  سرتجح  وبالتالي 

خانة الديانة اإلسالمية.
ديانة  حول  املعركة  وباتت 
العام  هذا  عنيفة  األسرتاليني 
اإلحصاء  مكتب  قرر  أن  بعد 
األسرتالي وضع خانة »ال دين« 
املتاحة  اخليارات  مقدمة  ضمن 
بالتعداد  املتعلق  املسح  خالل 

السكاني ألسرتاليا.
بيد أن اخلطوة اليت اختذها مكتب 
مع  تتسق  األسرتالي  اإلحصاء 
ثاني  أنها  بل  الدولية،  املعايري 

أكرب إجابة على سؤال الديانة.
لكن البعض حذر من  أن  يؤدي 
ذلك  إىل إعالن أسرتاليا دولة 

مسلمة.
ولفتت  مجاعة »سولت شيكرز« 
رسالة  وجود  إىل  املسيحية، 
األسرتاليني  تطالب  إلكرتونية  
بتجنب التصويت يف خانة »الال 

دين«.
يف  »ضع  الرسالة:  وأضافت 
ذهنك أنه بالرغم من تنامي عدد 
ينتمون  ال  الذين  األسرتاليني 
سيعلن  األيام،  هذه  دين  ألي 
هويتهم  أسرتاليا  مسلمي  كافة 
اإلسالمية، وبالتالي سيؤثر هذا 
على الشكل النهائي لديانة هذا 

البلد«.
مل  لو  »حتى  الرسالة:  وأردفت 
تكن تعتنق أي دين، من فضلك 
أدخل الديانة اليت ولدت بها يف 

اإلجابة على السؤال«.
وواصلت الرسالة: »إذا مل تفعل 

يف التعداد السكاني اجلديد.. هل 
يتم إعالن أسرتاليا »دولة مسلمة«؟ 
ذلك، سيتم إعالن أسرتاليا دولة 
التعداد  نتائج   ألن  مسلمة، 
اإلحصاء  ملكتب  السكاني 

األسرتالي ستعكس ذلك«.
شيلتون  ليل  قال  جانبه،  من 
املسيحي  للوبي  العام  املدير 
األسرتالي إنه ال يتفق مع ما جاء 
يف الرسالة اإللكرتونية، وفسر 
ذلك قائال: »ال أعتقد أنه ينبغي 
أن يكون اخلوف هو الدافع وراء 
نريد  شخص،  أي  اختيارات 
به  يؤمن  ملا  حقيقية  صورة 

األسرتاليون«.
ورأى أن أفضل ما مييز أسرتاليا 
تلك احلرية اليت يتمتع بها اجلميع 

فيما خيص العبادة.
وضع  عليك  »ينبغي  وأردف: 
مسلم  خانة  على  »صح«  عالمة 
إذا كنت تعتنق اإلسالم، وعلى 
من  كنت  إذا  »مسيحي«  خانة 

معتنقي املسيحية«.
رئيس  نائب  بويد  مايكل 
مؤسسة ملحدي أسرتاليا وصف 
االدعاءات املوجودة يف الرسالة 
ومثرية  زائفة  بأنها  اإللكرتونية 

للسخرية.
من  صغرية  »أقلية  وأردف: 
أنها مسلمة،  األسرتاليني تقول 
فكرة أن سيتم تطبيق الشريعة 
بسبب نسبة 2 % من  املسلمني 

تثري السخرية«.
نسبة  بلغت   ،2011 تعداد  ويف 
بأنهم  أنفسهم  عرفوا  من 
قال  بينما   ،%  2.2 مسلمون 

2.5 % إنهم بوذيون.
بلغت  أيضا،   2011 تعداد  ويف 

نسبة الكاثوليكيني 25.3 %.
وجاءت خانة الالدين يف املرتبة 

الثانية بنسبة 22.3 %.
وروجت مؤسسة ملحدي أسرتاليا 
الختيار خانة »ال دين« معتربا أنه 
الفئة،  تلك  نسبة  زادت  كلما 
أموال  من  اإلنفاق  قل  كلما 
دعم  على  الضرائب  دافعي 

املؤسسات الدينية.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
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 20 August 2016  2016 آب   20 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

املدينة،  ضوضاء  عن  نائية  جغرافية  بقعة  يف 
يدفع  هدوء  بعبدا.  يف  اجلمهوري  القصر  يقع 
املكاتب  أروقة  على  ينعكس  السكينة،  إىل 
اإلدارية. نافورة املياه ال تعمل، وال أعراس ُتعقد 
برئيس  اخلاص  واجلناح  اخلارجية،  احلدائق  يف 
اجلمهورية ُمقفل. إال أن أعمال الصيانة وتدريب 
تسري  اإلدارية  اهليكلية  وتطوير  البشري  الكادر 
الرئاسة  »ختم«   .2014 أيار  منذ  فراغ  ال  وكأنه 
الذي  شقري،  أنطوان  العام  املدير  بقبضة  حاليًا 

ُيشرف على هذه الورشة.
أنطوان  اجلمهورية  لرئاسة  العام  املدير  وقف 
كانون   29 اجلمهوري يف  القصر  بهو  شقري يف 
اجلمهوري  احلرس  بقائد  خاطبًا   ،2014 الثاني 
العميد وديع الغفري، ومديرين عامني، وموظفي 
املديرية العامة واإلعالميني املنتدبني يف القصر 
ورأس  امليالد  عيدي  كانت  املناسبة  اجلمهوري. 
السنة، اللذين مل يرد شقري أن ميرا دون إقامة 

االحتفال السنوي بهما.
اعُتمد  الذي  اجلمهورية  رئاسة  شعار  كان  خلفه 
سليمان،  ميشال  السابق  الرئيس  عهد  خالل 
وأمامه كامريات ُتسجل احلدث، فظهر وكأنه هو 
اإلعالمية  استفّز  املشهد  هذا  القصر.  صاحب 
إياه:  سائلًة  بشقري  فاتصلت  الزامل،  وردة 
»أما كان باحلري فتح جملس عزاء عوض تنظيم 
أشهر  سبعة  بعد  أتى  أنه  سّيما  وال  احتفال؟«، 
الرئاسي وانتهاء والية سليمان يف  الفراغ  على 
العامة، يف  املديرية  العام. هدف  ذلك  أيار من 
حينه كان »عدم تهميش القصر اجلمهوري نهائيًا 

بغياب الرئيس«، استنادًا إىل مصادر ُمتابعة.
»استفزت«  اليت  الوحيدة  احلادثة  هذه  تكن  مل 
رئاسة  مكتب  مراسم  فمدير  العام.  الرأي 
اجلمهورية حلود حلود، بقي مُيارس مهماته وكأن 
القصر مل يفرغ من ساكنه: يطلب لقاء السفراء 
املعتمدين حديثًا وُيقدم الدروع هلؤالء الذين أنهوا 
خدمتهم. حلود دخل مالك الدولة اللبنانية يف عهد 
حكومة جنيب ميقاتي، وهو يف األصل ُعني مديرًا 
عامًا لدى جملس الوزراء وانُتدب مبرسوم ليتسلم 
ُيداوم يف مكتبه  بقي  بعبدا.  املراسم يف  إدارة 
بعد الفراغ الرئاسي وأثار اجلدل يوم »طلب من 
سفريين ُعينا حديثًا أن يزوراه يف بعبدا. علمت 
وزارة اخلارجية باألمر، فاغتاظت على اعتبار أنه ال 
حيق ملدير املراسم اإلقدام على تصرفات كهذا 
يف غياب رئيس اجلمهورية. من بعدها مل تتكرر 

احلادثة«.
املدير  ُيتابع  أيضًا،  للجمهورية  رئيس  غياب  يف 
جملس  جلسات  يف  املشاركة  للرئاسة  العام 
الوزراء، متامًا كما كان حيضر إىل جانب الرئيس. 
شقري مل يكن مضطرًا إىل ذلك، فبعد انتهاء والية 
العام،  املدير  متّنع  حلود،  إميل  السابق  الرئيس 
جلسات  حضور  عن  ضاهر،  أبو  سامل  حينه،  يف 
برئيس  واتصل  بادر  شقري  أن  بيد  احلكومة. 
احلكومة متام سالم، طالبًا منه عدم تغيري العادات 
حبضوره جلسات جملس الوزراء. وافق »دولته«، 
قطعًا للطريق أمام أي رّد فعل ممكن أن يسببه 
رفض الطلب. مصادر »بعبدا« تقول إّن »سالم 
أراد أن تبقى رئاسة اجلمهورية ممثلة يف احلكومة 
وعدم االنتقاص من الصالحيات اللصيقة برئيس 

اجلمهورية«.
تقلص  الـ1990،  يف  الطائف  اتفاق  إقرار  منذ 
صالحياته  من  والعديد  اجلمهورية  رئيس  دور 
آلت إىل جملس الوزراء، قبل أن يستحوذ عليها 
رئيس احلكومة. ترافق ذلك مع »انهزام« الطائفة 
على  و«القضاء«  األهلية  احلرب  خالل  املسيحية 
إىل  اجلمهورية  رئاسة  حتولت  قيادييها.  معظم 
»جائزة ترضية« شكلية هلذه اجلماعة اليت أصبح 
القصر  يف  ُتقام  اليت  الصيانة  ثانويًا.  دورها 
حاليًا، الدورات التدريبية للموظفني، تسيري أمور 
املديرية العامة، التعديالت على هيكلية املديرية 

القصر اجلمهوري يف ظل الفراغ: »الشغل ماشي«!
ليا القزي
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الوزراء  جملس  أعمال  جداول  ودراسة  أو العامة  عليه،  احملسوبني  من  عدد  أكرب  توظيف  منها 
حتى يستفيد هو منها بعد نهاية واليته«. مثال 
السابقون  اجلمهورية  رؤساء  قسم  ذلك،  على 
مع  الضرورة  عند  »التواصل  مهماته  من  الذي 
رؤساء اجلمهورية السابقني للوقوف على حاجاتهم 
والعمل على تلبيتها وفق اإلمكانات املتوافرة«. 
القسم  هذا  عن  ُتدافع  أخرى  مصادر  أن  بيد 
باعتباره »صيغة توصلنا إليها لنبقى على تواصل 
مع الرؤساء السابقني«. هذا القسم سيكون جزءًا 
من مشروع القانون اجلديد الذي يعمل عليه شقري 
وعدد من املديرين العامني »من أجل إعادة هيكلة 
املديرية  دور  مؤسسة«.  إىل  وحتويلها  اإلدارة 
العامة »رسم املخطط وإبداء الرأي، ولكن سيكون 
مالحظات  عّدة  الفصل«.  الكلمة  اجلديد  للرئيس 
مشروع  على  بعبدا  يف  مسؤول  مصدر  ُيبديها 
القانون هذا، »فهل من اجلائر استغياب رئيس 
اجلمهورية ووضع املخططات دون استشارته يف 

ذلك، وكأنه ُيوَضع أمام األمر الواقع؟«.
العمل اإلداري يف »بعبدا« مل يتبدل كثريًا. ُخفض 
»حيضرون  املئة  قرابة  املوظفني، فأصبحوا  عدد 
إىل  إضافة  رمسي«.  دوام  وكأنه  عملهم  إىل 
لدورات  باستمرار  »خيضعون  االعتيادي،  عملهم 
على  تطرأ  اليت  التحديثات  مواكبة  بغية  تدريبية 

دوائرهم«.

إعادة تأهيل »الحجر«

اجلمهورية  لرئاسة  العامة  املديرية  حُتاول 
احلدائق  صيانة  أجل  من  الفراغ  من  االستفادة 
احمليطة بالقصر، جناح الرئيس والسيارات التابعة 
ملوكبه. على العكس مما كان حيدث خالل الفراغ 
الذي تبع والية حلود، »حيث إننا كنا نعترب أنه ال 
جيوز القيام بأمور حباجة لرأي الرئيس«، استنادًا 
مصادر  ُتربر  املرحلة.  تلك  واكب  مصدر  إىل 
القصر بأنه »مل يكن من املمكن القيام بالصيانة 
بوجود رئيس، فهذا سُيسبب اإلزعاج له وليس 
واألعمال  الزوار  يستقبل  يكون  أن  الالئق  من 
إىل  القصر  »حتويل  على  العمل  جيري  تسري«. 
مكان صديق للبيئة واستعمال الطاقة الشمسية 
»آالت اللتقاط  اإلنارة«، مع وضع  والتوفري يف 
الصواعق وأجهزة ضّد احلرائق«. أما بالنسبة إىل 
سيارات املوكب »فقد اعُتيَن بها ميكانيكيًا، وهي 
الرئيس لتقّله  ُينتخب فيها  جاهزة يف أي حلظة 

من جملس النواب إىل قصر بعبدا«.
ميزانية الرئاسة األوىل:

19 مليار لرية

لرية  مليار   19 اجلمهورية  رئاسة  ميزانية  تبلغ 
املوظفني«.  رواتب  تندرج  ضمنها  »من  سنويًا 
بعد الفراغ الرئاسي، »حرصت وزارة املال على 
صرفها يف موعدها وكل ستة أشهر ُيقدم تقرير 
ُتغّطى  املوازنة  املالية«. من هذه  إىل  بعبدا  من 
املصاريف »وقسم كبري منها ال نستعمله بسبب 
اخنفاض املصاريف، اليت كان ُيصرف جزء منها 

على أسفار الرئيس«.
القصر  يتوقف يف  العمل مل  أن  من  الرغم  على 
اجلمهوري بعد فراغه، إال أن اهلدوء ُيسيطر عليه. 
وتباطؤ  العاملني  بعض  مهمات  عن  االستغناء 
أسهما يف ذلك. ميشال سليمان  العمل،  وترية 
مل يعد حاضرًا إال من خالل الشعار الذي صّممه 
أما  اللبنانية.  للدولة  شعار  وجود  رغم  لواليته، 
على صعيد النفوذ، فاملصادر تؤكد: »منذ اليوم 

األول أصبح بالنسبة إلينا رئيسًا سابقًا«.

الحرس الجمهوري، قيادة مستقلة؟

الزيارات لقصر بعبدا ال جتري من دون »محاية« 
األساس  املهمة  اجلمهوري.  احلرس  لواء 
لـ«الدراغون« )كما كان ُيعرف احلرس اجلمهوري 
رئيس  محاية  هي  الفرنسي(  االنتداب  عهد  يف 
احلرس  »سرية  كانت  البدء  يف  اجلمهورية. 
 ،1974 عام  أنشئت  اليت  املستقلة«  اجلمهوري 
وهي مل تتحول إىل فوج تابع لقيادة اجليش إال 
الراحل  الرئيس  عهد  بداية  منذ   .1984 عام  يف 
إميل  الرئيسني  مع  ثم  ومن  اهلراوي،  الياس 
احلرس  لواء  »اكتسب  سليمان  وميشال  حلود 
اجلمهوري أهمية خاصة مل تكن موجودة يف عهد 
يكن  »مل  املاضي  يف  اجلميل«.  أمني  الرئيس 
معنيًا بالتفاصيل كما هو اليوم«، فكانت قيادة 
»احلرس« بإمرة العميد وديع الغفري »ُتبدي رأيها 
أحيانًا بزوار القصر اجلمهوري وبإمكانية إعاطائهم 
موعدًا أو ال«. تتحدث املصادر عن »تكامل بني 
نهج  خبلق  مسح  ما  اجلمهورية،  ورئيس  احلرس 
بعد  أقل  بوترية  وإن  اليوم،  حتى  مستمر  عمل 

مغادرة الرئيس«.
استنادًا إىل القانون، يتبع احلرس اجلمهوري إىل 
قيادة اجليش اللبناني، »ولكنه يتمتع باستقاللية 
الرئيس«.  بأمن  يتعلق  ما  يف  خاصة  معينة، 
عن  الطرف  تغض  اجليش  »قيادة  عمليًا،  ولكن 
مع  لالحتكاك  منعًا  اللواء  هذا  ممارسات  كل 
الرئيس«. مع الفراغ الرئاسي يف أيار املاضي، 
»وُعمل  اجليش  قيادة  من  ليأمتر  »احلرس«  عاد 
بالقصر  احمليطة  املناطق  عناصره يف  نشر  على 
ثكنة  حيث  بعبدا  يف  الغفري  مركز  اجلمهوري. 
اللواء وال مُيكن زائَر بعبدا أن يلج املكان من دون 
بطاقة الدخول اليت ُيصدرها احلرس اجلمهوري«. 
هذا على الورق. أما يف الواقع، فالغفري ال يزال 
»املستشار« )غري الرمسي( األقرب إىل سليمان.

»رئيس الجمهورية« أنطوان شقري

اجلمهوري، جملس  لرئاسة  العامة  املديرية  ُتشبه 
أنطوان  رئيسها  يقبض  ر.  ُمصغَّ على  الوزراء 
بامسه.  تصدر  فالقرارات  مفاصلها،  على  شقري 
األساس  يف  كان  )كسروان(  مصبح  ذوق  ابن 
مهنة  مُيارس  وهو  الشركات،  إحدى  يف  يعمل 
التعليم يف إحدى اجلامعات الكسروانية. صديق 
يبلغ  بارودي،  وسام  سليمان،  ميشال  لصهر 
بأنه  البعض  يصفه  العمر.  من  األربعينيات 
بعد  »حتّرر  وبأنه  اجلمهورية«،  رئيس  »هو  حاليًا 
يتمتع  بات  أنه  القصر«، مبعنى  مغادرة سليمان 
باستقاللية أكرب. إال أّن من يعرفه ينقل عنه أنه 
بعيدًا  يبقى  أن  حاول  سليمان  عهد  خالل  »حتى 
عن السياسة، فشغلته هي تقنية. يريد أن يلعب 

دورًا حمايدًا«.

تعمل املديرية العامة على مشروع قانون من أجل تحويلها إىل مؤسسة )مروان طحطح(

واملشاركة بها أمور تؤكد 
ما يقوله املصدر امُلتابع: 
اجلمهورية  »رئيس 
وثالثة  سنتان  شكلي«. 
الفراغ  على  مّرت  أشهر 
أن  دون  من  الرئاسي، 

اللبنانيني.  حياة  مباشر يف  أثر  أي  لذلك  يكون 
القصر اجلمهوري أيضًا ال يتأثر بالفراغ. هو أشبه 
بـ«الرأس«،  املرتبطة  غري  هرميتها  هلا  مبؤسسة 
خاصة بوجود مديرين عامني يعملون مبوجب وكالة 
»إذا  األساسية.  األمور  تسيري  على  وقادرين 
انُتخب رئيس غدًا يكون كل شيء جاهزًا«. هكذا 
بعبدا  على وضع قصر  املطلعة  املصادر  ُتلخص 
فاألمور  اجلمهورية.  رئاسة  مقّر  األمور يف  واقع 
ما  تغري.  شيء  ال  وكأن  عادي،  بشكل  »تسري 

ذنب املوظف إذا مل يكن هناك رئيس؟«.

مشروع قانون جديد للهيكلية

لرئاسة  اليمنى«  »الذراع  العامة  املديرية  ُتَعّد 
املتعلقة  األمور  »متابعة  اختصاصها  اجلمهورية. 
جدول  تدرس  فهي  الوزراء«.  جملس  برئاسة 
املراسيم  ُتصدر  ببنوده،  رأيها  تعطي  أعماله، 
والقوانني. مل يتبدل الكثري بعد الفراغ، »سوى 
اجلدول«.  ما خص  رأيها يف  ُتقدم  تعد  أنها مل 
تقول املصادر املعنية إنه سابقًا »كنا نتّلهى مع 
الرئيس، ولكن اليوم نستفيد من الوضع القائم 
العامة،  املديرية  وهيكلة  تنظيم  إعادة  أجل  من 

تسهياًل ملأسستها«.
رت مكننة قسم املوارد البشرية، احملاسبة، تنظيم 
الربيد الصادر والوارد إىل القصر والربيد الداخلي 
بدأ   .»Iso اجلودة  لنيل شهادة  اإلعداد  »وجيري 
العمل مبشروع األرشيف اإللكرتوني املعيّن بإعادة 
مجع ومكننة كل املراسيم الصادرة منذ عام 1943 
التواقيع  حتمل  »اليت   1926 عام  منذ  والقوانني 
األصلية وغري املوجودة إال يف بعبدا«. إىل جانب 
ذلك، يعمل اإلعالمي واملستشار السابق مليشال 
سليمان، الزميل جورج غامن، على تكوين أرشيف 
قسمني:  إىل  موا  ُقسِّ الذين  اجلمهورية  رؤساء 
ُنَبذ  مجع  »ُناول  بعده.  وما  االستقالل  قبل  ما 
مثاًل  واحملاضر.  الصور  األفالم،  حياتهم،  عن 
بيانات  ألف صورة، ولكل منها  هناك قرابة 50 

تعريفية«.
مصادر يف قصر بعبدا تتحدث عن أّنه خالل عهد 
سليمان »اسُتحدَثت أقسام داخل الدوائر، اهلدف 

مصادر »بعبدا« 
تقول إن سليمان 
أصبح بالنسبة 

إليها رئيسًا سابقًا
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مــقاالت وتحقيقات

750 مليون دوالر هي الكلفة اليت قّدرتها اللجنة 
نهر  حوض  يف  التلّوث  معاجلة  املكلفة  الوزارية 
الليطاني. أي مبعّدل 4.4 ماليني دوالر للكيلومرت 
الواحد. 200 مليون دوالر فقط هو املبلغ املتوافر 
حاليًا، حبسب اللجنة، ما يعين أن إجناز »املشروع 
املتكامل« حيتاج إىل 550 مليون دوالر إضافية. 
ريها  يجُ اليت  كّثفة  املجُ االجتماعات  من  الرغم  وعلى 
املعنيون من أجل »استحداث« حلول لتدارك الوضع 
من  تفّرقة  املجُ التدابري  ببعض  باشرة  واملجُ املأزوم، 
النهر  إنقاذ  أن  إاّل  أخريًا،  احمللية  السلطات  قبل 
الذي يفيض مسومًا سيبقى منوطًا، وفق »قناعة« 
هلذه  الوحيد  املصدر  املاحنة،  باجلهات  احلكومة، 
بـ}اخليالية«.  البيئيني  بعض  يصفها  اليت  املبالغ 
عرف اآللية اليت استندت إليها اللجنة لتحديد  مل تجُ
عطيات بأن الدولة كانت على  فيد املجُ هذه الكلفة. تجُ
علم حبجم التلوث الذي يفتك بالنهر منذ أكثر من 
منه  للحّد  تدبري  أي  تتخذ  لكنها مل  ست سنوات، 

وتفادي تفاقمه
بلدة  يف  ّجل  سجُ املاضية،  األربع  السنوات  خالل 
مبرض  إصابة  حالة   92 وجود  البقاعية  القرعون 
أخريًا  أعلنها  اليت  الدراسة  حبسب  السرطان، 
رئيس »اهليئة الصحية الوطنية« الدكتور إمساعيل 

سكرية.
يف بلدة حوش الرافقة يف البقاع الشمالي، حيث 
وجود  تبنّي  الليطاني،  نهر  أراضيها جمرى  خيرتق 
44 إصابة سرطانية، حبسب سكرّية. باملقارنة مع 
دراسة إحصائية أجُعّدت عام 2012، يتبنّي أن هذه 
القرعون،  األرقام تضاعفت خالل 4 سنوات. يف 
)مبعّدل  أضعاف   4.5 بنحو  اإلصابة  نسبة  زادت 
أّما  شخص(.  ألف  بني  من  فردًا   23 حنو  إصابة 
نسبة  ارتفاع  األرقام  بنّي  فتجُ الرافقة،  حوش  يف 
اإلصابات بالسرطان بزيادة تصل إىل 2.5 أضعاف 
ختلص  شخص(.  ألف  بني  من  فردًا   12 )إصابة 
االرتفاع يف  بني  قوية  عالقة  وجود  إىل  الدراسة 
نسب اإلصابة بالسرطان ومناطق حوض الليطاني 
كيلومرتًا   2175 بـ  ر  قدَّ تجُ مساحة  على  ميتّد  الذي 

مربعًا، أي حنو 20% من مساحة لبنان.
يري نهر الليطاني بطول 170 كلم من غرب بعلبك 
وتبلغ سعة  املتوّسط يف مشال صور،  البحر  إىل 
م3،  مليون   220 حنو  القرعون  سّد  حبرية  ختزين 
وتوليد  للرّي  سنويًا  منها  مليونًا   160 ستخدم  يجُ
الطاقة، وحنو 60 مليونًا كمخزون للموسم اجلاف. 
عّد ضروريًا للحديث  عطيات يجُ االنطالق من هذه املجُ
دثه تلّوث  عن حجم الضرر الصحي والبيئي الذي حيجُ
النهر األكرب واألطول يف لبنان. هذا الضرر كانت 

»الدولة« على علم به منذ أكثر من ستة أعوام.
يؤّكد املسؤول عن امللف البيئي يف برنامج األمم 
أن  شهاب،  إدغار   )UNDP( اإلمنائي  املتحدة 
برنامج األمم املتحدة أعّد مسحًا شاماًل للمجرى عام 
للحكومة يعرض فيه مكامن  تقريرًا  2010، وسّلم 
من ضمنها  النهر،  يعانيها  اليت  واملشاكل  اخللل 

معاجلة تلّوث الليطاني: 4.4 ماليني دوالر لكل كيلومرت
هديل فرفور

Saturday 20 August 2016  2016 آب   20 السبت 

حبرية القرعون ونهر الليطاني والستكمال شبكات 
اورة،  املجُ والقرى  زحلة  يف  الصحي  الصرف 
املاورة«،  والقرى  واملرج  عنجر  إىل  باإلضافة 
األوىل  االختصاصية  ترّد  البيئة.  وزارة  حبسب 
الصّراف،  مارّيا  الدولي  البنك  يف  واملياه  للبيئة 
والتأخريات  السياسي  »الشلل  إىل  التأخري  سبب 
أخرى  مشاريع  على  الربملان  تصديق  الطويلة يف 
ممولة من البنك )كسّد بسري مثاًل(، ما دفع البنك 
ضيف يف هذا  ساعدة ملدة عام«. وتجُ إىل جتميد املجُ
الصدد: »عملية التفاوض جرت بنجاح بني وزارة 
 ،»2015 عام  من  أيار  يف  الدولي  والبنك  املال 
شريًة إىل أن إعداد مشروع البنك الدولي استغرق  مجُ
حنو 18 شهرًا. وحبسب الصّراف، إن احلصول على 
يف  املشروع  تصديق  على  يتوقف  املبلغ  هذا 

الربملان اللبناني.
وزارة  إن  املشنوق،  حممد  البيئة  وزير  يقول 
البيئة تعمل على مرحلة ثانية للمشروع بقيمة 80 
مليون دوالر، »نأمل من البنك الدولي أن يوافق 
البنك خيار إعطاء قرض أو  عليها«، فهل يدرس 
مساعدات ثانية؟ تكتفي الصّراف بالقول إن املبلغ 
املطلوب للحّد من التلّوث يف حبرية القرعون يبلغ 
القرض  أن  إىل  شريًة  مجُ دوالر،  مليون   255 حنو 
ّصص لألولويات. »على سبيل املثال، املشروع  خجُ
سيمّول بناء شبكة الصرف الصحي، وهذا سيقلل 
اليت تصّب  من كمية مياه الصرف الصحي اخلام 
أيضًا  املشروع  كذلك سيمّول  الليطاني.  نهر  يف 
محلة تنظيف إلزالة القمامة من ضفة النهر، فضاًل 
لتشجيع  البقاع  يف  املزارعني  مع  التدخالت  عن 
احلّد من استخدام األمسدة واملبيدات احلشرية يف 

الزراعة«.
يقول املشنوق إن موافقة البنك على هذا القرض 
آماًل من اجلهات  للخطة،  أعطى ثقة و«مشروعية« 
وحبسب  الدولي.  البنك  حذو  حتذو  أن  املاحنة 
املشنوق، إن معاجلة احلوض العالي لنهر الليطاني 
خمصص له 165 مليون دوالر )55 مليونًا من البنك 
الدولي و110 ماليني من بعض اجلهات املاحنة(. 
أما القسم اجلنوبي للمشروع، »فإّن احلديث يري 
قّدرة بنحو  قّدمة من الصندوق الكوييت ومجُ حول هبة مجُ
املتوافر  املبلغ  أن  يعين  ما  دوالر«،  مليون   100

حاليًا 265 مليون دوالر.
ملكافحة  املخصصة  الوزارية  اللجنة  اجتماع  خالل 
ملعاجلة  املطلوبة  الكلفة  اللجنة  قّدرت  التلوث، 
النهر بـ 750 مليون دوالر، الفتة إىل أن »املوجود 
فقط«.  دوالر  مليون   200 بنحو  قّدر  مجُ املبلغ  من 
حبرية  تلوث  ملكافحة  احلكومة  خطة  أن  الالفت 
البنك الدولي( كانت  إليها  القرعون )اليت استند 
قد حّددت تكلفة معاجلة التلوث يف حبرية القرعون 
بنحو 255 مليون دوالر، فلماذا احلديث عن 750 

مليون دوالر؟
عام 2014، نال اقرتاح قانون »ختصيص اعتمادات 
لتنفيذ بعض املشاريع وأعمال االستمالك العائدة 
هلا يف منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إىل 
املصّب« موافقة جلنة املال واملوازنة النيابية من 
مليار   1100 حنو  بلغت  اعتمادات  ختصيص  أجل 
نّفذ األعمال  لرية )حنو730 مليون دوالر(، على أن تجُ
غّطي االعتمادات من طريق  خالل مدة 7 سنوات وتجُ
اهلبات والقروض واالعتمادات اليت سرتصد سنويًا 

يف املوازنة.
فعليًا، زاد هذا القانون على الكلفة اليت حددتها 
أكثر  القرعون  تلوث حبرية  ملكافحة  احلكومة  خطة 
من 400 مليون دوالر. وإذا كان هذا القانون قد 
فلماذا  دوالر،  مليون   730 بنحو  االعتمادات  حدد 
قّدرت اللجنة الوزارية الكلفة املالية بـ 750 مليون 
دوالر؟ وما مصري التقارير السابقة املعدة من قبل 

حدد قانون عام 2014 االعتمادات املخصصة بنحو 730 مليون دوالر )مروان طحطح(

التكرير  حمّطات  حالة 
مسؤولية  من  كانت  اليت 

جملس اإلمناء واإلعمار.
عام 2013، أجنز امللس 
العلمية  للبحوث  الوطين 
لتأهيل  متكاملة  »خّطة 
إىل  املنبع  من  النهر 
األمني  يقول  املصّب«. 

»هناك  إن  محزة،  معني  الدكتور  للمجلس  العام 
العديد من التقارير والدراسات اليت أعدها امللس 
أين  واإلعمار«.  اإلمناء  وجملس  للحكومة  وسّلمها 
هذه اخلطط؟ يقول محزة إّن اإلجابة عند املسؤولني، 
شريًا إىل أنه مل يكن هناك قرار سياسي مبعاجلة  مجُ

النهر يف تلك الفرتة.
كانت  الفرتة  هذه  خالل  إنه  البيئة  وزارة  تقول 
أعّدت  أنها  إىل  الفتًة  والتقارير،  الدراسات  جتمع 
خطة عمل ملكافحة التلّوث عام 2013 بالتعاون مع 
الوزارات املعنية. يف السنة نفسها، طلبت حكومة 
ساعدات لتنفيذ اخلطة،  الدولي مجُ البنك  لبنان من 
عِط موافقته إال الشهر املاضي،  إال أن البنك مل يجُ

تأخرًا بذلك عن طلب احلكومة ثالث سنوات. مجُ
الدولي على قرض  البنك  يف 2016/7/14، وافق 
يف  التلوث  لـ«مكافحة  دوالر  مليون   55 بقيمة 

الدولي:  البنك 
املطلوب  املبلغ 
تلوّث  من  للحدّ 
القرعون  بحرية 
مليون   255 هو 

دوالر.

مركز البحوث العلمية وآراء االستشاريني البيئيني 
هي  وما  اإلمنائي؟  املتحدة  األمم  برنامج  وتقرير 
وستستند  اللجنة  ستعتمدها  اليت  احلالية  اخلطط 

إليها احلكومة؟
مع التقارير العلمية امليدانية على مصادر التلوث  جتجُ
الصرف  مياه  وهي:  للنهر،  األربعة  الرئيسية 
الصناعية  النفايات  الصلبة،  النفايات  الصحي، 
واملصانع )خملفات املرامل والكسارات(، واملواد 

الزراعية الكيماوية.
كلف  املجُ ناجي قديح،  الدكتور  البيئي  يقول اخلبري 
القيام  اجلنوب  البيئي يف  العام  املدعي  من قبل 
بكشف ميداني على مصادر التلّوث وإعداد تقرير 
احلكومة  إن  التلّوث،  نسب  تغري  بكيفية  يتعلق 
لزمة بأن تدفع تكاليف معاجلة مجيع مصادر  ليست مجُ
التلوث. يتساءل قديح: »ملاذا علينا أن ندفع حنن 
املواطنني، كي نعاجل ما خّلفته املرامل والكسارات 
واملصانع اليت جَنت ماليني الدوالرات على حساب 
شريًا إىل أن األرقام اليت يري احلديث  النهر؟«، مجُ
عنها كأكالف ملكافحة التلّوث »خيالية«. يرى قديح 
أن اخلطة اليت تستند إليها احلكومة ملعاجلة النهر 
غري واضحة املعامل، »وال ندري كيف تتطور هذه 

األرقام وترتفع تصاعديًا بهذا الشكل.
مصادر  عن  املسؤولة  هي  »الدولة«  َعّد  تجُ فعليًا، 
أكثر  عن  النظر  وغّضها  املتعمد  اإلهمال  التلوث. 
رمى خملفاتها  تجُ البقاع  منطقة  من 600 مصنع يف 
املنتشرة  املرامل  »محاية«  حتى  أو  النهر،  يف 
حول احلوض، أو جتاهلها ملمارسات البلديات اليت 
وّجهت مياه الصرف الصحي اخلاص بها إىل النهر. 
سبب األول لتلّوث النهر،  هذه اإلجراءات جتعلها املجُ
للقوى  الفعلية  اإلرادة  عن  جديًا  تساؤاًل  وتطرح 

السياسية من أجل التصدي ملكامن اخللل.
حاليًا، يقتصر العمل على معاجلة نهر الليطاني على 
بعض املبادرات اليت تقوم بها السطات احمللية. 
جنوبًا، يقول رئيس احلملة الوطنية ملكافحة التلوث 
يف نهر الليطاني، رئيس بلدية زوطر اجلنوبية حسن 
عز الدين، إن البلديات يف تلك املنطقة تسعى إىل 
بها،  خاصة  تكرير  حمطات  إلقامة  مبادرتها  اختاذ 
من  وجزء  النهر  أرضية  لتنظيف  إجراءات  واختاذ 

جمراه »بعدما أضحى النهر جمرورًا للبلديات«.
ــ اهلرمل بشري  بعلبك  بقاعًا، يقول حمافظ مدينة 
اختاذ  عن  عاجزة  البلديات  إن  لـ«األخبار«،  خضر 
ميزانيتها تسمح، وال  »ال  إذ  فردية،  أي خطوات 
هي على علم باخلطوات الواجب اعتمادها ملكافحة 

التلوث الذي يفتك بصحة أبناء البقاع«.
يقول محزة يف هذا الصدد إن معاجلة تلوث نهر 
من  تبدأ  متكاملة  خبطة  إال  تستقيم  ال  الليطاني 
ل  يعوَّ ال  حلول جمتزأة  »وأي  املصب،  إىل  املنبع 

عليها«.
إنه  شاتيال،  فتحي  اهليدروجيولوجي  اخلبري  يقول 
وزارة  من  كل  جتاهلت  سنوات،  أربع  مدى  على 
كل  واإلعمار  اإلمناء  وجملس  واملياه  الطاقة 
نسبة  ارتفاع  أّكدت  اليت  والتقارير  الدراسات 
صّرًة على إمكانية  التلوث يف حبرية القرعون، »مجُ
كلفة«. هذا  معاجلة هذا التلوث بطرق تقليدية غري مجُ
التجاهل ينبع، حبسب شاتيال، من إصرار »الطاقة« 
على تنفيذ مشروع جّر 50 مليون مرت مكّعب سنويًا 
من مياه نهر الليطاني املخزنة يف حبرية القرعون 
واحملولة عرب نفق إىل نهر األولي لتزويد بريوت 
الكربى باملياه مببلغ قدره 200 مليون دوالر. ويرى 
شاتيال أن »من املدهش أن جملس اإلمناء واإلعمار 
نهر  تلوث  مسألة  أثاروا  الذين  واملسؤولني 
الليطاني أغفلوا اإلشارة إىل أن مياه نهر الليطاني 
امللوثة هي نفسها اليت أصرا على جّرها بواسطة 

نفق ينتهي العمل به عام 2017«.

بلدية اهلرمل... لتكرير اجملارير 
»َع كتف العاصي«!

سنوات  منذ  اهلرمل  مدينة  أبناء  ينتظره  كان  ما 
من  الصحية  احلفر  تلوث  ترفع  كـ«نعمة«  طويلة 
بني أحيائها، فوجئوا به حيّل عليهم »نقمة« صحية 
كتف  »ع  الصحي  للصرف  تكرير  حمطة  وبيئية. 

العاصي، وع جبني اهلرمل«.
الذي  املكان  اهلرمل  أبناء  من  عدد  يعّرف  هكذا 
ــــ  القرار  عليه.  احملطة  إلقامة  البلدية  اختارته 
بلدية  إعالن  بعد  املدينة،  أبناء  صعق  الصدمة 
اهلرمل عن نيتها إلنشاء معمل تكرير ملياه الصرف 
باعرتاضهم  للتقدم  املعرتضني  ودعوة  الصحي، 

خالل 15 يومًا.
»كيف مللس بلدي مسؤول عن اإلمناء أن يوافق 
على إقامة حمطة للصرف الصحي يف العقار 597 
الصنوبر  العقارية ويف حممية  اهلرمل  من منطقة 
أحد  عابدين،  املدينة؟!«. يسأل علي  عند مدخل 
أبناء املدينة وصاحب متنزه على جمرى العاصي، 
بكثري من التهّكم واحلنق: »حتى الغريب ال يقبل 
بإقامة حمطة للصرف الصحي على كتف العاصي 
يعرف  ال  وملن  واملتنزهات«.  املطاعم  وفوق 
حملة  يف  يقع  أنه  عابدين،  يشرح   ،597 العقار 
واملياه  الينابيع  فيها  تكثر  اليت  العني«  »وادي 
وجمرى  وادي  »كتف  على  ترتبع  وهي  اجلوفية، 
نهر العاصي، ويف احلوض اإليدروجيولوجي للنهر 

وقريبًا من األماكن السياحية«.
الذين عربوا  اهلرمليني  استنفر  »الصاعقة«  اخلرب 
يراعي  »ال  البلدية، النه  عن استيائهم من قرار 
األثر  دراسة  ينتظر  ومل  اهلرمل،  وطبيعة  بيئة 
أحد  يقول  كما  عليه«،  للبناء  للمشروع  البيئي 
أعضاء جتمع شباب اهلرمل حلماية البيئة. ويلفت 
ّلقت لصقًا على باب البلدية  اىل أن الدعوة اليت عجُ
»األنسب«،  املكان  هو   597 العقار  ان  اعتربت 
ويف الوقت نفسه أقرت بأن دراسة األثر البيئي 
قرروا  »كيف  متسائاًل:  التحضري،  قيد  تزال  »ال 

انه املكان األنسب قبل انتهاء الدراسة؟«.
املتنزهات،  أحد  صاحب  عابدين،  املنعم  عبد 
رأى أن اختيار البلدية للموقع »خاطئ« لكونه ال 
أن  كاشفًا  العاصي،  سد  إقامة  مكان  عن  يبعد 
شركة »نزيه وطالب وشركاؤه« هي اليت أجنزت 
دراسات مشروع سد العاصي، وهي نفسها اليت 
الصرف  تكرير  معمل  إقامة  مكان  دراسة  أنهت 
التساؤل  إىل  يدعو  ما   ،597 العقار  الصحي يف 
»هل األمر فقط هلدر األموال أم إلجناز دراسات 

جمدية وذات نفع للمنطقة وأهلها؟«.
يف  العمل  بدء  نيتها  عن  البلدية  إعالن  فور 
اليت  املعارضة  اخلطية  الكتب  توالت  املشروع، 
طالل  اهلرمل  قائمقام  واىل  البلدية  اىل  فعت  رجُ
اعرتاض  أن  اكد  الساحلي  أمحد  الشاب  قطايا. 
أبناء اهلرمل ليس على املشروع، وإمنا على املكان 
نابع  رأيه  حبسب  فالتخوف  فيه.  إقامته  املزمع 
من موقع املعمل، ومن »عدم ثقتنا بتوفر القدرة 
حال  يف  وبصيانتها  احملطة،  لتشغيل  الالزمة 
طرأت أعطال عليها بعد تشغيلها، واألضرار اليت 
تنتج عن ذلك«. ويف جعبة املعرتضني على إقامة 
حمطة التكرير عدد كبري من احملطات اليت شكلت 
ومنها  إقامتها  أماكن  بيئية يف  لكوارث  مصدرًا 
حمطات إيعات وحاصبيا ووادي ميمس واهلبارية 
واليمونة، إذ إن »معظم هذه احملطات حتولت إىل 
البلديات على  للتلوث بسبب عدم قدرة  مصادر 
اإليفاء بتكاليف تشغيلها وصيانتها، ويف احلاالت 
املصيبة  كانت  خاصة  شركات  اىل  ّلمت  سجُ اليت 
أكرب ألن هذه الشركات تعمل وفق مبدأ التوفري، 
ما يؤدي اىل  املراوح واملولدات،  فرتاها تطفئ 

انتشار الروائح«، حبسب علي عابدين.
امس، نّفذ املعرتضون اعتصامًا امام مبنى البلدية، 
مع  البلدي  امللس  رئيس  حضره  اجتماع  وعقد 
األوروبي  واالحتاد  املنفذة  الشركة  عن  ممثلني 
وعدد كبري من األهالي يف اهلرمل. وبعدما أخفقت 
حجج الشركة يف إقناع املعرتضني، تقرر تشكيل 
من  الضرر  لدراسة  واألهالي  البلدية  من  جلنة 
املوقع املزمع إنشاء املعمل عليه، والشروع يف 

التفتيش عن مكان آخر.
أن  أكد  بليبل  اهلرمل عصام  بلدية  رئيس  نائب 
بالبلدية  الثقة«  »عدم  سببها  األهالي  خماوف 
السيئة  واألصداء  جهة،  من  املتعهدة  وبالشركة 
يف  الصحي  الصرف  تكرير  حمطات  ملشاريع 
املوقع يف  اختيار  أن  إىل  ولفت  املناطق.  بقية 
احملطة  إقامة  على  اعرتاض  اثر  جاء   597 العقار 
يف منطقة بني اهلرمل والشواغري وحوش السيد 
اللجنة  جانب  إىل  البلدية  أن  على  مشددًا  علي، 
األضرار  ماهية  يف  البحث  ستتابع  تشكلت  اليت 
اليت قد تنتج من إنشاء احملطة، والبحث عن مكان 

آخر إلنشائها.

رامح حمية
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القيام  على  اهلل  حزب  قدرة  املتحدة  الواليات  تعرقل  ان  »جيب 
بعمليات دولية من خالل زيادة الصراع املذهيب الداخلي يف لبنان«. 
هذا ما ورد حرفيًا يف دراسة ضابط يف وزارة الدفاع األمريكية 
يعمل اليوم يف احد أكرب أجهزة مجع وحتليل معلومات استخبارية يف 
العاجملاء يف شهادة مدير االحباث يف معهد بروكينغز دنيال بامين، 
أمام جملس الشيوخ االمريكي يوم 22 آذار املاضي، »ان الطبيعة 
املذهبية للحرب االهلية السورية وضعت حزب اهلل يف صّف اقلية 
ال تتمتع بالشعبية يف العامل العربي. ُيشّهر بنصراهلل وحبزب اهلل 
اليوم من خالل نعته من قبل السّنة حبزب الشيطان«. وأضاف يف 
خامتة حديثه »جيب ان تشجع الواليات املتحدة الرياض على اعادة 

دعمها ألشخاص ومؤسسات مناوئة حلزب اهلل يف لبنان«.
لالستخبارات  »ستاين«  برنامج  مدير  قدم  نفسه  اليوم  ويف 
ومكافحة اإلرهاب يف معهد واشنطن، ماثيو ليفيت، شهادته أمام 
التعاون اخلليجي يف زيادة  الكونغرس رّكز فيها على دور دول 
االحتقان املذهيب من خالل تصنيفها حزب اهلل منظمة ارهابية ومن 
ايران  بني  املذهيب  التوتر  اطار  »يف  لبنان  جتاه  سياستها  خالل 
ودول اخلليج«. وشدد ليفيت، وهو أحد مهندسي قانون العقوبات 
املصرفية واجراءات اخلزانة االمريكية حبق حزب اهلل، على زيادة 

الضغط على لبنان لعزل احلزب.
أحد القادة يف االستخبارات االمريكية كان قد وضع دراسة عام 
اذا  االول  الرابح  دائمًا  سيكون  اهلل  حزب  ان  اىل  خلصت   2008
استهدفه االمريكيون وحلفاؤهم بأي عمل مباشر، أما اذا استهدفوا 
شرعية وجوده وموقعه على حنو غري مباشر، فيمكن آنذاك تسجيل 
الربح االكرب لالمريكيني وحلفائهم. ويبدو أن هذه اخلالصة انتقلت 
اىل التنفيذ منذ عام 2010 وخصوصًا بعد بدء احلرب يف سوريا يف 
السنوات اليت تلت، حيث بلغت ذروة االستهداف غري املباشر حلزب 
اهلل ومن خالل التمويل االمريكي للجهود اليت ُتبذل من أجل »منع 
حزب اهلل من استقطاب الشباب اللبناني« )حبسب افادة السفري 
حزيران   8 يوم  االمريكي  الشيوخ  جملس  امام  فيلتمان  جيفري 
2010(، ومن خالل احلرب النفسية اليت تشنها وسائل اعالم عربية 
أمام  االعالن جهارًا  ولبنانية حبق احلزب. ومل يرتدد فيلتمان يف 
جملس الشيوخ االمريكي ان الواليات املتحدة انفقت أكثر من 500 
ايست  USAID وميدل  آيد  يو اس  برامج  مليون دوالر من خالل 

بارتنرشب انيشياتيف MEPI يف لبنان لتحقيق ذلك.
اسرتاتيجية من خالل الرياضيات

الدفاع  وزارة  يف  االستخبارات  ضابط  وضعها  اليت  الدراسة 
االمريكية دوغالس فيليبوني هي اطروحة جامعية لنيله شهادة عليا 
يف »التحليل الدفاعي« )Defense Analysis(، وهي بعنوان: »حزب 
 Hezbollah: The( »اهلل: الشبكة ونظام الدعم، هل ميكن ايقافهم؟
 .  »Network and its Support Systems, Can They be Stopped
اما اجلامعة فهي مدرسة القوات البحرية االمريكية للدراسات العليا 
احلربية يف  املدارس  اعرق  إحدى   ،)Naval Postgraduate School(
الواليات املتحدة، وقد اسست عام 1909 ويرأسها حاليا االمريال 
البحرية  لقوات  العام  املفتش  منصب  توىل  الذي  روت،  رونالد 
السابق  االمريكي  الرئيس  وكان  و2007.   2004 بني  االمريكية 
االمريكية  البحرية  القوات  مدرسة  قد وصف  )االب(  بوش  جورج 
االمريكي  اجليش  ضباط  أفضل  »ختّرج  بأنها  العليا  للدراسات 

وأكثرهم ذكاًء«.

امريكا حتارب حزب اهلل... باالحتقان املذهيب
عمر نشابة

جامعية  شهادة  احلائز  فيليبوني، 
التحليل  استخدم  الرياضيات،  يف 
اسرتاتيجية  حتديد  يف  الرقمي 
مواجهة حزب  املتحدة يف  الواليات 
املنافع  قيمة  قياس  خالل  من  اهلل 
االدارة  جتنيها  اليت  اخلسائر  او 
تقدم  اليت  اخلطوات  عرب  االمريكية 

عليها يف لبنان. وتعتمد اخللفية النظرية هلذا التحليل العلمي »نظرية 
األلعاب« GAME THEORY وهي حتليل رياضي بغرض اإلشارة إىل 
أفضل اخليارات املمكنة الختاذ قرارات يف ظل الظروف املعطاة، تؤدي 
إىل احلصول على النتيجة املرغوبة. وحتدد اخليارات بالتسلسل من 
االكثرها فائدة اىل األقّلها لكل فريق من خالل الظروف القائمة. 
وبالتالي، حدد فيليبوني خيارات االمريكيني وحلفائهم من االفضل 

اىل األسوأ على النحو اآلتي:
بأعمال  القيام  عن  اهلل  حزب  يتوقف  نقاط(:   4( االفضل  اخليار 
ارهابية من دون ان يستدعي ذلك تدخال مباشرا حيث ان التدخالت 
غري املباشرة )نزع شرعية احلزب وشعبيته من دون اصابة مدنيني 

وتدمري البنى التحتية( تؤتي بثمارها.
اخليار الثاني )3 نقاط(: يتوقف حزب اهلل عن القيام بأعمال ارهابية 
بسبب قيام االمريكيني بتدخل مباشر )تدمري حزب اهلل عسكريًا ما 

يؤدي اىل اصابة مدنيني وتدمري البنى التحتية(.
اخليار الثالث )نقطتان(: يستمر حزب اهلل بالقيام بأعمال ارهابية 
بعد قيام االمريكيني بتدخل مباشر )استهداف حزب اهلل عسكريًا ما 

يؤدي اىل اصابة مدنيني وتدمري البنى التحتية(.
بأعمال  بالقيام  اهلل  حزب  يستمر  واحدة(:  )نقطة  األسوأ  اخليار 
شرعية  )نزع  مباشرة  غري  بتدخالت  االمريكيني  قيام  بعد  ارهابية 

تزويد األمريكيني 
الحكومة اللبنانية بدعم 
مالي ومادي ملنع حزب 

اهلل من تكريس شرعيّته 
وشعبيّته محليـًّا

التحتية(.  البنى  احلزب وشعبيته من دون اصابة مدنيني وتدمري 
ويشرح فيليبوني أن ذلك قد يكون سببه بطء اتيان التدخالت غري 

املباشرة بثمارها.
أما خيارات حزب اهلل، فحددها فيليبوني على النحو اآلتي:

)من  شرعية  بأعمال  اهلل  حزب  يقوم  نقاط(:   4( االفضل  اخليار 
خالل اهليئات االجتماعية واالقتصادية واالخنراط يف الدولة والدفاع 
املشروع عن النفس( بينما تقوم الواليات املتحدة بتدخل عسكري 

يستهدف احلزب مباشرة.
الثاني )3 نقاط(: يقوم حزب اهلل بأعمال ارهابية الفتعال  اخليار 

تدخل أمريكي عسكري مباشر ويرعب مناوئيه.
اخليار الثالث )نقطتان(: يقوم حزب اهلل بأعمال شرعية بينما تقوم 
الواليات املتحدة بتدخل غري مباشر ملكافحته )ويف هذه احلالة يتخلى 
احلزب عن قدرته لرتهيب مناوئيه وعليه ان يعتمد على شعبيته 

بينما موارده تقل عن موارد االمريكيني وحلفائهم اخلليجيني(.
وشعبيته  شرعيته  اهلل  حزب  خيسر  واحدة(:  )نقطة  األسوأ  اخليار 
ويستمر بالقيام بأعمال ارهابية بعد قيام االمريكيني بتدخالت غري 

مباشرة.
بعد عرض خيارات كل من الفريقني ينتقل فيليبوني اىل القياس 
الرقمي )الرقم االول لألمريكيني والثاني حلزب اهلل(. ويطلق على 
هذا القياس اسم »معادلة ناش« NASH EQUILIBRIUM، ويتبني 

من خالله اآلتي:
ــــ التدخل العسكري املباشر لالمريكيني مقابل االعمال »االرهابية« 

حلزب اهلل هو ملصلحة احلزب بفارق نقطة.
ــــ التدخل االمريكي غري املباشر مقابل االعمال »االرهابية« حلزب 

اهلل لن يأتي بأي نتيجة ميكن ان يستفيد منها اي من الطرفني.
ــــ التدخل العسكري املباشر لألمريكيني مقابل قيام احلزب بأعمال 

شرعية هو ملصلحة احلزب بفارق نقطة.
ــــ التدخل االمريكي غري املباشر مقابل قيام احلزب بأعمال شرعية 

هو ملصلحة االمريكيني وحلفائهم بفارق نقطتني.
يشرح فيليبوني العناصر األساسية اليت جتّسد التدخل غري املباشر 
باآلتي: أواًل تزويد االمريكيني احلكومة اللبنانية بدعم مالي ومادي 
ملنع حزب اهلل من تكريس شرعيته وشعبيته حمليًا، ثانيًا استخدام 
احلكومية  غري  احمللية  املنظمات  من  وغريها  املتحدة  االمم  منظمة 
من  اهلل  حزب  ملنع  ومهنية  وتربوية  اجتماعية  خدمات  لتأمني 
استقطاب الشباب، ثالثًا منع حزب اهلل من القيام بأعمال دولية 
تأليف  خالل  من  وذلك  اللبناني  املذهيب  الصراع  زيادة  خالل  من 
حتالف دولي ضّد حزب اهلل املصّنف منظمة ارهابية والتشديد على 
أن احلزب هو جمرد عميل ارهابي اليران ومن خالل اغتيال قادته 

العسكريني )صفحة 48 من الدراسة(.
من هو دوغالس فيليبوني؟

دوغالس فيليبوني هو مندوب وزارة الدفاع االمريكية لدى شركة 
جلمع  مصدر  أكرب  وهي  اخلاّصة،  االمريكية  تكنولوجيز«  »باالنتري 
املعلومات االستخبارية يف العامل. وكان قد ُكّلف قبل ذلك مبهمات 
استخبارية يف باكستان والعراق وافغانستان، حيث قاد »عمليات 
 .)Joint Special Operations Command( »خاّصة للقوات املشرتكة
ــــ  ويف عام 2005 توىّل مهمات استخبارية على احلدود العراقية 
السورية وكان له دور يف االنتخابات اليت جرت يف العراق خالل 
العام نفسه. وجاء يف تقرير مشرتك وضعته ثالث شركات للرصد 
بي  وايتش  تكنولوجيز  وبرييكيو  تكنولوجيز  )باالنتري  االستخباري 
»يدير  القيادية  بصفته  فيليبوني  ان   2010 عام  فيديرال(  غاري 
العمليات االستخبارية يف كّل مراحلها: يتعّرف على ابرز االرهابيني 
وخيطط ملهمات قتلهم او القبض عليهم، وينفذ املهمات بنفسه، 
مجعها  من  متكن  اليت  االستخبارية  املعلومات  يستثمر  ثم  ومن 
انه  التقرير  ويضيف  االرهابية«.  الشبكات  خالهلا  من  ليستهدف 
الرمادي  العشائر يف منطقة  عمل مع هيئات حملية وبعض قادة 
وبعثات  مستشفيات  ودعم  مدارس  بناء  يف  وساهم  العراق  يف 

املساعدات الطبية.

استخدام األمم املتحدة وغريها من املنظمات املحلية غري الحكومية ملنع 
حزب اهلل من استقطاب الشباب )هيثم املوسوي(

ال يزال االنقالب الرتكي يتحكم باألوضاع اللبنانية. وذلك بقبول 
واضح من غالبية القوى اللبنانية، وبارتباط أوضح للتطورات بني 

بريوت وجوارها.
اهتز عرش إردوغان ذات ليلة صيف من منتصف متوز. اكتشف 
الرجل الحقًا، أو ظن أو تذرع، بأن الغرب كان متواطئًا، أو على 
األقل متفرجًا أو متمنيًا سقوط حكمه. فقرر السلطان اجلديد تغيري 
قواعد أكثر من قرن من سياسات بالده، واالنكفاء غربًا واالجتاه 
شرقًا. ذهب إىل موسكو. فكانت بداية إعادة حسابات كل الالعبني 

فوق األرض السورية، وطبعًا على األراضي اللبنانية.
ساعة كان القيصر الروسي يطرق أرض مكتبه منتظرًا دخول السلطان 
املروض، كان كل املراهنني على تطورات حلب يضربون أمخاسًا 
بأسداس. النتيجة الدنيا للقاء سانت برتسبورج هدنة يف امليدان. 
النيات  يف  هدنة  نتيجة  إال  تقوم  أن  ميكن  ال  العمالنية  واهلدنة 
واإلرادات. أكثر من ذلك، بدا واضحًا أن شيئًا ما قد طبخ يف ذلك 
اللقاء االعتذاري بني ضفيت البحر األسود. بدليل أن حركة مكوكية 
ناشطة ما لبثت أن أعقبته. زيارات متداخلة متشابكة بني موسكو 
األمويني،  البال عاصمة  احلاضرة يف  ورابعتها  وأنقرة...  طهران 

وخامستها اجلامثة على الصدر: عاصمة الشمال السوري.
عمليًا  دمشق؟  حكم  يقاتل  من  خلف  هناك  األرض  على  بقي  من 
أو  انسحبت  وكأنها  بدت  قطر  حتى  اخلليج.  واحد:  طرف  وعلنيًا 
ُسحبت، بعد زيارة تركية. مل يعد يف املواجهة إال السعودية، ويف 

اخللفية حسابات أمريكية ملتبسة ملتوية متقاطعة متناقضة.
منذ اللحظة األوىل اليت تلت االنقالب الرتكي، ذهب جون كريي إىل 
موسكو. رمبا ليبلغ شريكه يف عملية جنيف، بأال يتسرع يف استثمار 
الشغور اإلردوغاني احلاصل يف سوريا. ال شك يف أن األمريكي 
قال لنظريه: صحيح أن الساحة احللبية خلت لك اآلن. لكن »نتمنى« 
عليك أال حتاول فرض حل أحادي للصراع هناك. يف كل األحوال، 
القراءات  انطلقت  هنا  بذلك.  تقبل  لن  واشنطن  أن  واضحًا  كان 
قمة  من  املتضررون  اعتقد  الكربى.  الدولية  للحسابات  اإلقليمية 
يف  بعيدًا  الذهاب  على  جيرؤ  لن  إردوغان  أن  سابقًا،  لينينغراد 
انعطافته. ثم إن الغرب ال ميكن أن يقعد متفرجًا على تبديل موازين 
منظومة  من  أتاتورك  جيش  خبروج  بدءًا  بكاملها.  أوراسيا  منطقة 
األطلسي، بعدما حتول جيشه الوحيد يف هذه املنطقة. فضاًل عن 
أن صراع الغاز الذي أشارت إليه القمة الروسية الرتكية، ميكن أن 
يشكل عامل تفجري أكرب لتلك القمة. فال اخلليج ميكن أن يسكت عن 
عزله عن خطوط أوروبا الغازية، مقابل ربط عدوته الكلية، إيران، 
مبسار السيل الروسي جنوبًا. وال أمريكا ميكن أن تسلم خبسارتها 
معركة شرايني الدم االقتصادي يف العامل اجلديد... وبالفعل مل 
تتأخر التطورات يف تأكيد »النقزة«، على خمتلف الصعد ويف معظم 

ساحات الصراع دفعة واحدة:
بعد أيام، تسارعت التطورات امليدانية يف حلب، بعكس اجتاهات 
النصيحة األمريكية ملوسكو. تقدم حتالف الروس على األرض، حتى 
كاد ينجز طوقه القاتل هناك. لكن رد الفعل املعرتض جاء فوريًا. 
موجات من املسلحني، وبقيادة رمزية ملتشدد سعودي حتديدًا، يف 
حماولة لكسر احلصار. ويف شكل متزامن وال خيلو من الدالالت، 
يف  املرة.  هذه  أمريكي  وبسالح  جديدة،  روسية  طائرة  سقوط 
الكويت تعطلت احملادثات اليمنية وعادت لغة احلرب لتخيم مساء 
إقفال ملفات الشركاء  اللهجات، بني  صنعاء. يف بغداد تعددت 
مقاربة  كيفية  حول  السجال  عودة  وبني  املركز،  حكم  السّنة يف 
املوصل بعد إجناز الفلوجة. حتى يف أوكرانيا خطوة غري مسبوقة 
يف توغل غربي ضد القرم الروسية، للمرة األوىل منذ رسو خطوط 
التماس هناك، على القبول مبا فرضته موسكو... ويف بريوت، مل 

تكن املوجة مغايرة!
بالسرعة االنقالبية واملفاجئة نفسها، غاب سعد احلريري أو غيب 
ومعه أصواته. وصدح صوت فؤاد السنيورة، وحده ضد اجلميع. 
ضد عون طبعًا. لكن أيضًا ضد حزب اهلل قطعًا. وصواًل إىل وقوفه 
ضد بري فعاًل، وضد احلريري ضمنًا. حتى متام سالم صار يتخطى 
مركزه.  وعينه يف  موقعه  مّساه يف  الذي  الفريق  داخل  يدور  ما 
حتى راح ينظر لستة أو سبعة أمساء مرشحة لضرب الطرح الرئاسي 
امليثاقي الوحيد. حسابات اللهجة البريوتية املرتفعة، تقاطعت مع 
من  وحده  احلريري  ليس  الطويلة.  الصيفية  العطلة  عن  معلومات 
سيغيب. السفري السعودي أيضًا. يف ظل معلومات عن أن عودته 
أيلول. وملهمة حمددة هي تسهيل معامالت  لن تكون قبل مطلع 
احلج وشؤون احلجاج. بعدها قيل إن دبلوماسيًا سعوديًا آخر، مركزه 
حاليًا يف القاهرة، قد ينتقل إىل العاصمة اللبنانية، يف مؤشر قرأه 
أهل االعرتاض، على أنه رسالة سعودية إىل طي امللف اللبناني 
يف كل املرحلة املقبلة، وإعادته إىل درج أو رف أو مكان آخر أكثر 

قدرة على االنتظار الطويل األمد...
جبهة  أدركت  مداورة،  باالستنتاج  أو  املباشر  باإلحياء  هكذا 
املعرتضني على خمتلف اجلبهات، أن اللقاء الروسي الرتكي ميكن 
أن يشكل فرصة لتسعري اعرتاضهم ومددًا لذخرية قتاهلم. فلننتظر 

نهاية الرهان!

تداعيات بوتني إردوغان من 
القرم إىل بريوت

جان عزيز
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وافق جملس بلدية طرابلس مؤخرًا على صفقة تزفيت مببلغ مليار 
إيقافها يف جلسة سابقة ألسباب  قد مت  لرية كان  مليون  و800 
تتعلق بارتفاع السعر وتدني املواصفات، إضافة لتوافر معلومات 
عن وجود مسسرات تتعدى قيمتها الـ 200 مليون لرية! املوافقة 
حصلت بعدما اُتفق مع املتعهد على تعديل بعض املواصفات، إلاّ 
إدخاله ضمن دفرت  التفاق غري ملزم قانونًا ألنه مل يتم  أن هذا 

الشروط
مل يكد مير شهران على تسلم جملس بلدية طرابلس مهامه حتى 
اسُتبدلت أماني الطرابلسيني بالنتقادات، تلتها موجة من الستهجان 
وصلت عند البعض إىل حد سحب الثقة مبكرًا، ليس بسبب عدم 
ي يسهم باحلداّ من تدهور أحوال املدينة فحسب،  اختاذ أي قرار جداّ
ها  إمنا بسبب اإلصرار على ملفات موروثة عن اجمللس السابق رداّ

احملافظ إلعادة النظر فيها لشبهة الفساد.
من تلك القرارات، القرار املتعلق مبناقصة تزفيت غباّ الطلب مببلغ 
أوقفها يف  نفسه  اجمللس  كان  لرية،  مليون  و800  املليار  ناهز 
ولورود  املتدنية،  ومواصفاتها  فيه  املبالغ  لسعرها  جلسة سابقة 
معلومات عن مسسرات فيها تتعدى الـ 200 مليون لرية، حبسب 

تصريح أعضاء من اجمللس.
ل  وكان من مربرات رفض الصفقة أيضًا عدم وجود كشف مفصاّ
حباجة املدينة من الزفت ليتم التلزيم على ضوئه، فالتلزيم يف حال 
إمتامه ل ميكن الرجوع عنه وجيب تنفيذ ما ل يقل عن 90% منه. 
ة على دفع 75 % من قيمة التلزيم  كما أن البلدية ستكون جُمربرَ
خالل عام، ما يعد إرهاقًا للميزانية، إضافة إىل عدم إمكانية تنفيذ 

رقابة على التنفيذ!

رفض ثم إقرار

ب عضوان من أصل 24، وطالبوا  رفض الصفقة 12 عضوًا وتغياّ
بإعداد دفرت شروط جديد ومناقصة جديدة. لكن تلك املطالبة مل 
وج بقرار مطبوع، فقد ترك الرئيس اجللسة مفتوحة إلتاحة الفرصة  ُتترَ

للمزيد من الدراسة.
عى املتعهد أن اجمللس أراحه من صفقة خاسرة،  يف هذا الوقت، اداّ
إلمتام  كمقابل  دولر  ألف   100 مبلغ  عن  التنازل  وعرض  عاد  ثم 
على  اجمللس  وافق  قليلة  أيام  بعد  املصدر.  حبسب  الصفقة، 
التلزيم مببلغ مليار و800 مليون و933 ألف لرية، مبوافقة 20 عضوًا 

واعرتاض ثالثة وتغيب واحد بداعي املرض.
جاء القرار بعد تسريب معلومات عن ضغوطات مورست على أعضاء 
اجمللس املعرتضني، منها ما هو سياسي ومنها ما هو مادي، إذ 
قيل إن مبلغ 100 ألف دولر ُعرض على بعضهم وُوِجه بالرفض. 
أن  بعد  احلالية  باملواصفات  الصفقة جيدة  بأن  املوافقة  مت تربير 
البلدي إىل  البحص املستخدم من  نوع  املتعهد تغيري  ُفِرض على 
على  استشاري  مهندس  خدمات  شراء  على  والتفاق  العرسالي، 
أعمال  اللتزام ملراقبة  قيمة  مئوية من  مقابل نسبة  البلدية  نفقة 

املتعهد والستالم منه. 
ق أحد املقاولني على هذا التربير بأن »التفاق ل ميكن تطبيقه  يعلاّ
عمليًا، إذ ل ميكن معرفة نوع البحص بعد غليه مع الزفت والقيام 
بالتزفيت، إضافة إىل أن البحص العرسالي يتم استخراجه من جرود 
احلالي نظرًا  الوقت  ما يستحيل احلصول عليه يف  عرسال، وهذا 
للظروف األمنية يف املنطقة، وإن توفر ستكون تكلفته أكثر خبمس 
مرات من سعر البحص البلدي، فمن سيتحمل فرق السعر؟ بالتأكيد 

ليس املتعهد«. 
مراقبة  لالستشاري  ميكن  ل  الواقع  »يف  انه  آخر  مقاول  يضيف 
األمتار ومساكة  يتم كيل  إمنا  األرض،  التزفيت على  أعمال  كافة 
الزفت، إضافة إىل بعض األمور التقنية وهي أهم بكثري من نوع 
البحص الذي ل يشكل فرقًا ُيذكر«، لفتًا اىل ان »مراقبة أعمال 
التنفيذ أحد مهام مصلحة اهلندسة يف البلدية، ما يدفع للسؤال: 
جانبًا  أبرز  التساؤل  هذا  والتنفيعات؟«.  للهدر  آخر  باب  هو  هل 
آخر من القضية، فاملهندس امُلعني يف مصلحة اهلندسة كمراقب 
منذ  حمال  املدنية،  اخلدمة  جملس  بواسطة  املشاريع  تنفيذ  على 
أي  اختاذ  ل يستطيع  اليت  البناء،  متابعة خمالفات  لقسم  سنوات 
إجراء بشأنها بطبيعة احلال، ويشغل مكانه موظف غري متخصص، 

ليس مهندسًا!

االتفاق غري مُلزم

من الناحية القانونية لالتفاق، ل ميكن إلزام املتعهد مبا مل يرد يف 
املواصفات  ولتغيري  املناقصة،  عليه  رست  الذي  الشروط  دفرت 
جيب إجراء مناقصة جديدة ضمن الروتني اإلداري املعروف، الذي 
بأخذ  بواسطة مصلحة اهلندسة ثم  بإعداد دفرت شروط جديد  يبدأ 
موافقة رئيس وأعضاء اجمللس البلدي، لُيحال بعدها إىل احملافظ 

ومن ثم إىل ديوان احملاسبة. 
مل حتصل هذه العملية يف التغيريات اليت »ُفرضت« على املتعهد، 

صفقات الزفت يف طرابلس: أين تذهب املليارات؟

أين تقع تلك الشوارع التي تم تزفيتها بسبعة مليارات لرية؟ )مروان طحطح(

ناريمان الشمعة

رفض الصفقة 
األخرية 12 عضوًا 
وتغيـّب عضوان من 

أصل 24

وبالتالي أي كالم عن اتفاق بتعديل أو تغيري املواصفات هو غري 
اإللزام  فكيف سيكون  والبلدية،  املتعهد  للفريقني،  قانونًا  ملزم 

وكيف ستتم احملاسبة وهل متت سابقًا؟

7 مليارات.. أين؟

يف  وخاصة  سابق،  ملف  أي  يف  حماسبة  حتصل  مل  الواقع،  يف 
ملف الزفت رغم كل ما أثري حوله من شبهات على مدى السنوات 
الشكوك  تثار  اليت  األوىل  ليست  هذه  الزفت  فصفقة  املاضية. 
حوهلا، إذ سبقها تلزيم بقيمة 5 مليارات و600 مليون لرية بداية 
عام 2015، وحجز هلا اجمللس البلدي حينها احتياط مبلغ 3 مليارات 
و400 مليون لرية. آنذاك، حالت بعض التدخالت دون رسو التلزيم 
على السعر األولي الوارد يف دفرت الشروط، فُأقصي متعهدون 
املتعهدين  أحد  تصريح  حبسب  األدنى،  السعر  تقدميهم  متوقع 
املتضررين، ما دفعه إىل التقدم بشكوى إىل املدعي العام حينها، 
م من أحد املتعهدين الدائمني للبلدية  ومت اعتماد احلد األدنى امُلقداّ
والبالغ 5 مليارات و600 مليون لرية. مل يكد ميضي ثالثة أشهر 
على ذلك التلزيم، حتى أعلن رئيس البلدية السابق عامر الرافعي، 
التلزيم 25% لتصبح 7 مليارات  فور تسلمه مهامه، زيادة قيمة 

لرية من دون أي تربير، سوى أن املبلغ السابق غري كاف!
من املفرتض أن ميتد التلزيم الذي انطلق يف أيار 2015 حتى أيار 
2017، وقد أضيف له قرار آخر يف شباط 2016 حلجز احتياطي بغية 
شراء مادة الزفت لتأهيل احلفر يف املدينة بقيمة 70 مليون لرية.

كل هذه املليارات ُصرفت ومل تلحظ املدينة أي تغيري يف شوارعها 
يعد  ُجرفت ومل  ثم  منها  بقع  تزفيت  الشوارع مت  احملفرة. بعض 
التحتية  البنية  أن مشاريع  السبب، كما  معرفة  تزفيتها من دون 
تغزو معظم شوارع املدينة وتتضمن دفاتر شروطها التزفيت بعد 
النتهاء من أعمال احلفر والتمديدات، ما يطرح تساؤًل كبريًا لدى 
املواطنني: أين تقع تلك الشوارع اليت مت تزفيتها بسبعة مليارات 

لرية؟

ناشطون  محله  وأن  سبق  السؤال  هذا 
عدة  مرات  السابق  البلدي  للمجلس 
إجابة، وُيضاف  من دون احلصول على 
املدينة  متلك  ل  ملاذا  آخر:  سؤال  إليه 
الفعلية  باحلاجة  تفصيلية  كشوفات 
يراعي  زمين  برنامج  جدولة  مع  للزفت 

د احلاجة؟ امليزانية؟ وعلى أي ُأُسس حُتداّ
يروج بعض أعضاء اجمللس البلدي همسًا، كأحد مربرات املوافقة 
على الصفقة األخرية، بأن الصفقة األوىل، ذات السبعة مليارات، 
مت حتويلها لبلدية البداوي بناء على ضغوطات مارسها احملافظ رمزي 
نهرا على رئيس البلدية السابق عامر الرافعي قبيل تسليمه منصبه، 

وهو ما مل نتمكن من احلصول على رد من احملافظ بشأنه.

زفت انتخابي

يقول أحد املطلعني أن قرار اجمللس البلدي األخري )صفقة املليار 
و800 مليون لرية( أتى بعد اجتماع 13 عضوًا من »لئحة القرار« 
بيومني.  اجللسة  قبل  البلدية(  )عراب  ريفي  أشرف  العدل  بوزير 
لالنتخابات  متهيدًا  التلزيم  على  املوافقة  عليهم  ريفي  متنى  فقد 
التبانة والقبة،  النيابية القادمة، خاصة أن تزفيت شوارع مناطق 
ذات الكثافة يف األصوات، ستحدث فرقًا يف النتخابات. يف حني 
صرح مصدر آخر بأن الوزير ترك األمر هلم لختاذ اخليار املناسب 
عندما علم بتحفظهم، ولكنهم اختاروا إقرارها كرداّ للجميل لدعمهم 

يف النتخابات البلدية.

اجلو  سالح  قاذفات  أمام  اإليرانية  العسكرية  املطارات  فتح 
الروسي، مؤشر بالغ اخلطورة من ناحية تل أبيب، وهي خطوة 
تتجاوز يف دللتها السلبية، من ناحية إسرائيل، الساحة السورية 

ها الرئيسي: إيران. وأهدافها فيها، باجتاه املواجهة مع عدواّ

ل روسي،  ل أو بدء حتواّ إذا كانت اخلطوة نتيجة وضمن مسار حتواّ
مبا يالمس التمحور املشرتك والتحالف مع اإليرانيني، األمر الذي 
ل عنصر قلق كبري جدًا،  ما زال موضع جدال، فمن شأنه أن يشكاّ

ويرفع منسوب التهديد واخلطر على إسرائيل.
مل يصدر أي موقف أو تعليق رمسي إسرائيلي حتى اآلن، إل أناّ 
اخلطوة اإليرانية ــ الروسية املشرتكة، بدللتها، اليت وصفتها 
السرتاتيجية  بـ«اخلطوة  املاضي  الربعاء  »معاريف«  صحيفة 
وأظهرت  وتصدرتها،  العربية  العالم  وسائل  احتلت  املقلقة«، 
مستوى وحجمًا كبريين من القلق واخلشية، من إمكان ترسخها 

وتناميها. 
مع ذلك، ل كثري من اجملازفة يف اجلزم بأن موقفًا إسرائيليًا 
الشكل  يف  حريصًا  فسيكون  صدر  وإن  يصدر،  لن  رمسيًا 
واملضمون على عدم إزعاج الروس، رغم كل ما حتمله اخلطوة 

من خماطر وتهديدات.
مستوى  رفع  عن  العالن  أناّ  املؤكد  اإلسرائيلي،  البعد  يف 
اع  التنسيق بني طهران وموسكو سيكون حاضرًا بقوة لدى صناّ
حبث  مدار  وسيكون  أبيب،  تل  يف  واألمين  السياسي  القرار 
واسع جدًا حول تداعياته وإمكاناته، وما يؤشر اليه من تهديدات 
مقبلة، فضاًل عن سبل مواجهته واحلؤول دونه، يف حال كانت 
القدرة الفعلية موجودة. مع ذلك، من املبكر احلكم على مآلت 
الذي من شأنه  املقابل،  الطرف  رداّ فعل  بانتظار  هذا املسار، 
أو  أكثر حنو طهران،  أن يسراّع من ديناميكيته ويدفع موسكو 
روسيا  أمام  األمريكي  الرتاجع  حال  يف  الندفاعة،  يفرمل  أن 
والتسليم بأهدافها يف سوريا، ورمبا أيضًا من خالهلا حنو دوائر 

قلق يف إسرائيل: التقارب الروسي ــ 
اإليراني يتجاوز الساحة السورية

أكرب. 
كما  واشنطن،  أناّ  رغم  وذلك 
غري  ورمبا  مستعدة،  غري  يبدو، 
قادرة، على دفع الثمن الروسي 
املطلوب... ما يشي بأناّ املنازلة 
ستكون  سوريا  يف  امليدانية 
وهو  قبل،  ذي  من  أشرس 
موضوع يتطلب معاجلة منفصلة.

ناحية  من  السرتاتيجية  الكارثة 
إسرائيل هي إمكان جناح التنسيق 

وموجباته، حنو  ظروفه  كانت  مهما  احلالي،  اإليراني  ــ  الروسي 
من  تعزز  أعلى،  سقوف  حنو  احلالي  التنسيق  لرفع  مسار  بدء 
إسرائيل وحلفائها  رهانات  وينهي  أكثر،  ومنعتها  إيران  مكانة 
يف »العتدال العربي« على كسرها يف القليم، رغم أن قدراتها 
السابقة.  املراحل  الدفاعية يف  جناعتها  أثبتت  )إيران(  الذاتية 
فدللت احنياز روسيا السلبية باجتاه إيران، من ناحية تل أبيب، 
ل تقتصر فقط على الساحة السورية، رغم أهميتها، بل تتجاوزها 

حنو الساحة القليمية برمتها.
ما ختشاه تل أبيب هو هزمية المريكيني وحلفائهم يف سوريا، 
ــ اإليراني، وإمكانات  ومنها باجتاه املنطقة. التنسيق الروسي 
تناميه، يؤشران اىل ذلك، خاصة أن اخليارات األمريكية مقلصة. 
من ناحية تل أبيب، رفع مستوى التنسيق بني الروس واإليرانيني 
مؤشر جديد يراكم على مؤشرات أخرى سبقت، تؤكد أناّ ما تعيشه 
املنطقة هو مرحلة انتقالية باجتاه إعادة إنتاج نظام إقليمي جديد، 

قد يكون رفع التنسيق أحد معامله، ومظهرًا هلويته املقبلة.
معاينتها  حال  يف  اإليرانية،  ــ  الروسية  اخلطوة  تأتي  أيضًا، 
ل، بعد »القلق« الذي راود تل أبيب  كمحطة وإشارة ملسار حتواّ
يف أعقاب مؤشرات على مزيد من التقارب الرتكي ــ اإليراني يف 
مرحلة ما بعد حماولة النقالب الفاشل، اليت خيشى صانع القرار 
يف تل أبيب أن تتسبب يف انكفاء تركي، ولو بقدر، حنو الداخل 
أساسية  ارتكاز  نقطة  أنقرة  تشكل  اليت  املواجهة  حساب  على 

فيها، ضد حمور املقاومة يف سوريا واملنطقة.
لكن هل لدى إسرائيل القدرة على مواجهة هذا املسار؟ ل يبدو 
أن لديها القدرة على املواجهة واحلؤول دون التهديدات، رغم 
مواصلة  على  إسرائيل جمربة  واملصاحل.  واحلوافز  الدوافع  كل 
اتباع سياستها احلالية يف مقابل الروس، املبنية بشكل أساسي 
على إدراك حمدودية خياراتها وقدرتها على التأثري، ورمبا أيضًا 
انعدامها، األمر الذي يدفعها اىل التسليم اجلربي بكل ما تقدم 

عليه موسكو حتقيقًا ملصاحلها.

تعيش املنطقة 
مرحلة انتقالية 
باتجاه إعادة 
إنتاج نظام 
إقليمي جديد

يحيى دبوق
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مقاالت ةتحقيقات
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وقع يوسف فخر املشهور بـ«الكاوبوي« يف قبضة 
احلرب  رموز  أحد  كان  الذي  الرجل  العام.  األمن 
األهلية وقتال الزواريب، عاد امسه إىل التداول 
العدو اإلسرائيلي  بوابة جتنيد عمالء ملصلحة  من 

وإمتام صفقات أسلحة للمعارضة السورية.
يوسف  األمريكي  اللبناني  دخول  على  أيام  بعد 
املتحدة،  الواليات  من  قادمًا  لبنان،  فخر  رياض 
بالعدو  االتصال  بشبهة  العام  األمن  أوقفه 
منزله  األمين  اجلهاز  عناصر  ودهم  اإلسرائيلي. 
يساعد  ما  على  العثور  دون  من  قوبل،  دير  يف 

التحقيق.
مليليشيات  السابق  املسؤول  هو  و«الكاوبوي« 
احلزب التقدمي االشرتاكي يف منطقة الروشة يف 
الثمانينيات. وقد ذاع صيته يف تلك احلقبة بعدما 
»حكم« الروشة وحميطها وفرض اتاوات وخّوات 
على فنادق املنطقة وحماهلا ومرابعها، ويندر أن 
يسمع  مل  األهلية  احلرب  عايش  ممن  أحدًا  جتد 
بامسه. وهو غادر لبنان يف أواخر الثمانينيات إىل 

الواليات املتحدة.
فخر  فيها  يزور  اليت  األوىل  املرة  هذه  وليست 
لبنان منذ مغادرته، فقد ذكرت املصادر أّنه دخل 
وعن  املاضية.  السنوات  يف  مرات  أربع  لبنان 
سبب توقيفه هذه املرة، قالت مصادر قضائية 

إن »حاسوبه كان خمرتقًا«.
وعلمت  املاضي.  األربعاء  جرت  التوقيف  عملية 
»األخبار« أّن فخر، بعد دهم منزله، أبلغ السفارة 
األمريكية باستدعائه، ثم ذهب اىل املديرية العامة 
لألمن العام حيث خضع لالستجواب وأوقف، ومن 
على  ُيعثر  مل  لكن  جمددًا،  منزله  دهم  جرى  ثم 
ُأحيل  فخر،  توقيف  على  أيام  أربعة  وبعد  شيء. 
إشارة  على  بناء  السبت،  العسكرية  احملكمة  إىل 
القضاء، بعدما ادعت عليه النيابة العامة العسكرية 
بـ«جرم التعامل وجتنيد عمالء والتدخل يف جرائم 

شراء سالح«.
أّن  قضائية  مصادر  كشفت  السياق،  هذا  ويف 
توقيف »الكاوبوي« جرى بعد االشتباه يف ضلوعه 
املشهور  الصفدي  منذر  ملصلحة  عمالء  بتجنيد 
بـ«مندي الصفدي«، ابن بلدة جمدل مشس السورية 
اىل  السوريني«  و«أقرب  احملتل،  اجلوالن  يف 
رئيس وزراء العدو اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو. 
وحتديدًا  نتنياهو،  مكتب  عامل يف  عضو  ومندي 
يف شعبة تكنولوجيا املعلومات واخلدمات، إضافة 
وكشفت  اإلسرائيلي.  الكنيست  يف  عمله  إىل 
املعلومات أّن السلطات اللبنانية تشتبه يف تورط 
فخر جبرم التدخل لشراء أسلحة للمعارضة السورية 
السوري.  الداخل  إىل  لبنان  عرب  الصفقة  وإمتام 
»إسرائيل  فخر يف سلسلة  اسم  ورد  أن  وسبق 
»األخبار« يف متوز 2015.  اليت نشرتها  ليكس« 
وحبسب املعلومات األمنية، توّفر لدى األمن العام 
تسجيل حمادثة بتاريخ 26/5/2015 بني الصفدي 
وفخر، عرض فيها األول على األخري شراء عقار 
)مساحته  الشوف  قضاء  ــ  دميت  منطقة  يف 
الوزير  »ضمن منطقة نفوذ«  16600 مرت مربع(، 
معطيات  تتكّشف  وهاب...ومل  وئام  السابق 
مل  العام  األمن  أن  الثابت  أن  إال  بعد.  التحقيق 
يوقف »الكاوبوي« بسبب »نشاطه« امليليشيوي 
يف احلرب األهلية اللبنانية، بل لالشتباه يف وجود 
عالقة له مع العدو اإلسرائيلي. وتؤكد املصادر 

أن األدلة اليت ُووجه بها كانت »دامغة«.

توقيف »كاوبوي« االشرتاكي:  جتنيد 
عمالء وتسليح »املعارضة« السورية

رضوان مرتضى

االعالن عن اقالع قاذفات روسية اسرتاتيجية من 
للمسلحني  مواقع  لتضرب  اإليراني  همدان  مطار 
احلرب  هذه  دخول  إىل  للداللة  كاٍف  سوريا  يف 
على  تنطوي  اخلطوة  هذه  جديدة.  مرحلة  يف 
رسائل يف اجتاهات عّدة، قد يكون أشّدها وقعًا 
موسكو  بانزياح  تشي  مرحلة  يف  واشنطن  على 
بعد  جاء  االنزياح  هذا  باجتاه حمور طهران.  أكثر 
مع  أكرب  تقارب  على  خاسرة  روسية  مراهنات 
واشنطن، وهي إن كانت ما زالت ترغب به، تؤكد 
أن يف جعبتها خيارات بديلة »موجعة«، واسقاط 
األمريكي  من  أكرب  تنازالت  يعين  اخليارات  هذه 
ملصلحتها يف الساحة السورية. يف احملصلة، إذا 
جرت مساوقة احلدث مع جهد ميداني مشرتك يف 
ساحة القتال، فسنكون مقبلني على جوالت غري 
خريطة  تغرّي  أن  املعارك من شأنها  من  مسبوقة 

متوضع احملورين فيها.
مفصل جديد متّر فيه احلرب السورية بدأت مالحمه 
همدان  قاعدة  إيران  فتح  عن  باالعالن  تتكّشف 
اليت  الضربات  الروسية.  املقاتالت  أمام  اجلوية 
حدثًا  تربز  الثالثاء  اسرتاتيجية  قاذفات  نفّذتها 
ميدانيًا ذا أبعاد اسرتاتيجية، يعيد متوضع حموري 
الصراع يف الساحة السورية، ويشمل أيضًا متوضع 

األفرقاء داخل احللف الواحد.
فالقفزة النوعية يف التنسيق اإليراني ــ الروسي 
بدأت  تصاعدية  خطوات  بعد  جاءت  سوريا،  يف 
مرورًا  قزوين  من حبر  اجملّنحة  الصواريخ  باطالق 
باألجواء اإليرانية، ثّم عبور القاذفات املنطلقة من 

روسيا يف تلك األجواء.
اجلهر واالعالن الروسي واإليراني يف توصيف هذا 
الدفاع  وزارة  بيان  عرب  األول  امليداني،  املعطى 
الروسية )استخدام املطار لقصف اهداف لداعش 
وجبهة النصرة يف حلب ودير الزور وادلب(، ثم 
تأكيد أمني اجمللس األعلى لألمن القومي اإليراني 
علي مشخاني بأن »التعاون مع موسكو يف جمال 
مكافحة اإلرهاب يف سوريا اسرتاتيجي«، ينطوي 

على أكثر من رسالة سياسية وعمالنية:
تطورًا  ميثل  حصل  ما  العمالني  املستوى  على 
دراماتيكيًا يف التنسيق العسكري املباشر، وهذه 
املرة ضمن برنامج يشمل كافة الفصائل، وعدم 
الذي  »داعش«  مكافحة  عنوان  على  االقتصار 

حرصت واشنطن على حصر العمليات ضمنه.
هذه الدرجة من التنسيق تؤشر إىل ما ميكن أن 
الطرفان يف املواجهة يف سوريا، ما  إليه  يصل 

سيكون له جتلياته امليدانية الالحقة.
مما ميّيز هذا االرتقاء يف العالقة ــ وإن مل تسمَّ 
بعد  يأتي  أّنه  ــ  عنه  تبعد كثريًا  ال  لكنها  حتالفًا 
باندفاعة  بدأت  سوريا  يف  عدة  روسية  حمطات 
قلبت  املاضي  العام  من  أيلول   30 يف  كبرية 
مع  بالتعاون  السوري،  اجليش  املوازين ملصلحة 
نهاية  اهلدنة  اتفاق  اقرار  ثّم  املقاومة«.  »حمور 
واشنطن،  مع  املباشر  بالتنسيق  املاضي  شباط 
بها  املتسببة  امليدانية  للعواقب  االلتفات  دون 
حتافظ  بينية،  مرحلة  وأخريًا  وخلفائها.  لدمشق 
تدمج  فهي  السابقتني،  احملطتني  وجهي  على 
بني إبقاء مسار التعاون مع واشنطن يف تثبيت 
اهلدنة، والعمل على مسارات سياسية وعسكرية 
مشرتكة، بالتوازي مع إعادة تنشيط الدعم اجلّوي 

)حبدود معّينة( ملصلحة اجليش السوري.

رسائل موسكو من طهران: التدّخل بالوزن الثقيل
إيلي حنا

أّنها ال تزال تناور حول جمموعة ثوابت تقوم على 
حصر املعركة ضد »داعش« وتعزيز مثيالتها يف 
مثااًل(،  وحلفائها  النصرة«  )»جبهة  أخرى  أماكن 
وإن كانت األدبيات االنشائية ُتظهر توجهًا جديًا 

لديها يف ضرب »مجيع االرهابيني«.
ـ الروسي الذي  وُيظهر احلدث أّن احلوار االمريكيـ 
جهدت موسكو يف املرحلة االخرية كي تصل من 
نتائج مرضية  أهدافها، مل يفِض اىل  خالله إىل 
من جهتها. فالتجاوب األمريكي كان شكليًا ودون 
ترمجة عملية، وصل إىل حّد احراج الروس وتقطيع 
الوقت الذي استفاد منه »جيش الفتح« وخصوصًا 

يف أرياف حلب والالذقية خالل اهلدنة.
روسيا،  جهة  من  أّن  اإلشارة  املهم  من  لكن 
باخليارات  والتصاقًا  تعين حتالفًا  ال  اخلطوة  هذه 
إذا  عنها  للرتاجع  قابلة  ليست  وأّنها  األمريكية 
ورغم  العالية.  سقوفها  من  واشنطن  خفضت 
إاّل  بالرتاجع  ترضى  لن  موسكو  أن  يبدو  ذلك، 
به  ترضى  كانت  أعلى مما  باتت  أمريكية  بأمثان 
الواليات  الذي سيكون صعبًا على  األمر  سابقًا، 

املتحدة يف هذه املرحلة.
اإليرانية  ــ  الروسية  اخلطوة  أّن  يظهر  كذلك، 
ليست وليدة ساعتها، بل هي نتيجة مسار طويل 
التسويف األمريكي مع اجلانب  ساعد على دفعه 
الروسي، وبدا أيضًا أّن موسكو طوال حمادثاتها 
لتقريب  األمريكي  »الشريك«  مع  )املستمرة( 
بديلة  خيارات  على  تعمل  كانت  النظر،  وجهات 

بالتنسيق مع طهران.
األداء  أن  الكرملني  أدرك  املطاف،  نهاية  ففي 
والسياسة األمريكية معناهما الفعليان أّن روسيا 
خدمة  يف  وظيفيًا  دورًا  تؤدي  أن  هلا  ينبغي 
ومن  طرفني.  بني  تنسيقًا  منه  أكثر  واشنطن، 
أجل ذلك حترص موسكو على حّدين يف التعامل 
وحّد  وهوامشها،  املناورة  حّد  واشنطن:  مع 
التفوق  بواقعية  منها  اقرارًا  احلاّد  الصدام  عدم 

األمريكي وأوراقه العديدة.
أما بالنسبة للواليات املتحدة، فإن ما جرى ميّثل 
السورية.  الساحة  لسياساتها يف  بالنسبة  حتديًا 
وبرغم أّنه من املستبعد أن تقوم برّد فعل »كبري« 
قبيل االنتخابات، وأن خيرج الرئيس باراك أوباما 
تصريح  فإن  واليته،  حكمت  اليت  الثوابت  عن 
األوسط  الشرق  لشؤون  األبيض  البيت  منسق 
أفريقيا واخلليج روبرت مالي يف مقابلة  ومشال 
بأن  أمس،  أول من  بوليسي«  »فورين  مع جملة 
بالده مستعدة لعمل كل ما بوسعها »لكي ال ينجح 
النظام السوري«، تشي بعدم التسليم حبكم األمر 

الواقع.
مساعد الرئيس األمريكي أوضح أيضًا أّنه »سواء 
لسان  على  هو  ما  بني  اختالف  هناك  كان  إن 

موسكو، وما جيول يف ذهنها... فنحن ال نفقد 
للمعارضة  الدعم  تقديم  سنواصل  إننا  شيئًا. 
أّنه  إىل  مشريًا  ينتصر«،  لن  والنظام  السورية، 
الصراع  إلنهاء  آفاق  أي  هناك  تعود  »لن  حينها 

قريبًا«.
ويف أول تعليق رمسي، قال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية مارك تونر، إّن استخدام روسيا لقاعدة 
جوية إيرانية »مؤسف لكنه غري مفاجئ«، مضيفًا 
أن واشنطن »ال تزال تقّيم مدى التعاون الروسي 

اإليراني«.
يف اجلانب الرتكي، ال ميكن عزل التعاون الروسي 
ــ اإليراني املستجّد عن خطوات التنسيق والتقارب 
على خّط أنقرة ــ طهران وأنقرة ــ موسكو، فنحن 
اليوم أمام تكتل اقليمي من نوع جديد يقابله تكّتل 
يعتمد على تركيا كرأس حربة اقليمية، فيما بالد 
أردوغان تعيش مرحلة حتّول تفرض  رجب طيب 
عليها التعامل بواقعية مع أهداف حلفاء دمشق، 
وخفض سقف طموحها وإن كانت يف حمور آخر، 
وما زالت متلك أوراقًا يف السياسة وامليدان يف 

وجه »حمور دمشق«.

طهران وتلقف الفرصة

يف ما يتعلق بإيران، فهي ترى أّن املعركة يف 
سوريا هي معركتها، ومبعنى آخر معركة كل حمور 
املقاومة يف مواجهة تهديد غري مسبوق له أهداف 
االقليميني.  وحلفائها  واشنطن  بإدارة  حمددة 
يقرتب  وعسكري  سياسي  حليف  كل  وبالتالي 
حبجم  دولة  كانت  إذا  فكيف  مفيدًا،  ُيعد  منها 
روسيا؛ دولة ترى يف سوريا حليفًا ويف اجلماعات 

االرهابية تهديدًا ألمنها القومي.
األمريكي  التعنت  من  استفاد  اإليراني  اجلانب 
هلذا  تلجأ  مل  األخرية  أّن  ويدرك  روسيا،  جتاه 
املستوى من التنسيق إال بعد اصطدامها باجلدار 

األمريكي.
تلقف  سياق  يف  املشرتكة  اخلطوة  تأتي  لذا، 
يف  للصراع  مسبقة  تصورات  على  بناًء  الفرصة 
بأّن واشنطن ال تريد  الساحة السورية، وتقديرًا 
التنازل ملصلحة الروس أو التكّيف مع وجودهم 

يف سوريا.
إذًا، حنن أمام حمطة إن مل تكن مفصلية، فهي 
مؤشر على مسار مفصلي شهدنا وملسنا نتائجه 
من  وجزء  تدمر  )حترير  املاضية  األشهر  خالل 
وتأمني  الالذقية  ريف  معظم  حترير  ــ  البادية 
الساحل السوري ــ فصل حلب عن العمق الرتكي 
يف الريف الشمالي، وأخريًا اجناز »الطوق«(، وقد 
أخرى قد  ميدانية  بقفزة  أمام حمطة تشي  نكون 

تقلب مسار األحداث.

استخدمت روسيا  قاعدة همدان اإليرانية يف ضربها مواقع املسلحني يف سوريا )أ ف ب(

أما اآلن، فنحن أمام تطور 
بأبعاد  سياسي  ـ  ميداني 
من  أكثر  على  تنطوي 
رسالة يف أكثر من اجتاه.

يف البعد الروسي، أرادت 
رسالة  توّجه  أن  موسكو 
األمريكي  للطرف  مدوية 
بأنه يف حال عدم االقرتاب 
أكثر من مقاربتها للساحة 
السورية، فهي لديها بديل 

باملزيد  يتمّثل  وعمالني  وسياسي  اسرتاتيجي 
من  ذلك  يعنيه  ما  مع  إيران،  من  االقرتاب  من 
نتائج وتداعيات. لذلك مل يأت هذا التوقيت يف 
موسكو  استنفاد  بعد  إال  العالقة  »االرتقاء« يف 
كل مراهناتها على تقارب مع واشنطن، اليت ظهر 

جاءت 
»الخطوة« 

بعد استنفاد 
موسكو 

مراهناتها على 
تقارب مع 
واشنطن
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 بني »القائد« و»احلاج« .. جتارة خمدرات

  
تعاملهم  يف  القابًا  ومرّوجوها  املخدرات  جتار  يستخدم  ما  عادًة 
مع »الزبائن« من املتعاطني، خشيًة من معرفة هويتهم احلقيقية 
وبالتالي تعّرضهم للمالحقات القضائية، هذا فضال عن استخدامهم 

مصطلحات لـ«لبضاعة« اليت ميلكونها.
»القائد«  ومرّوجني،  جّتار  اعتمدها  اليت  االلقاب  تلك  بني  ومن 
الفنار.،  و«مركزه«  ز.  علي  احلقيقي  وامسه  فاالول  و«احلاج«. 
فقد »نال« لقبه بعد »جهود« مضنية و«إجنازات« حققها يف جمال 
جتارة املخدرات وتروجيها من دون ان تتمكن القوى االمنية حتى 
اآلن من توقيفه و »احلاج« وهو حممد ز. الذي »استمد« لقبه من 

كرب سّنه.
»احلاج«  و  »القائد«  زبائن  من  وكريم  ربيع  الشابان  وكان 
للتعاطي  الكوكايني  نوع  من  املخدرات  على  منهما  ويستحصالن 
الشخصي، وكانا جيهالن هويتهما احلقيقية اال ان ارشيف مكتب 
مكافحة املخدرات أظهر كامل هوية التاجَرين اللذين يوجد حبقهما 
اىل  بالنسبة  والتعاطي  واالجتار،  الرتويج  يف  عديدة  اسبقيات 
»القائد«، وقد صدرت حبقهما عشرات مذكرات التوقيف يف هذه 

اجلرائم.
وكانت دورية من مفرزة استقصاء بريوت قد اوقفت ربيع وكريم 
يف حملة سوق االحد حيث ضبط مع االول علبة من البالستيك حتوي 

غراما من مادة الكوكايني، والثاني كمية مماثلة من النوع ذاته.
ثالثة  قبل  املخدرات  يتعاطى  بانه  كريم  افاد  معهما،  وبالتحقيق 
اسابيع من تاريخ توقيفه فيما ربيع يتعاطى الكوكايني منذ العام 
2000 ويستحصل عليها ورفيقه من التاجرين »القائد« و«احلاج«.

يسرقان يف ضبية و»يبيتان« يف شاليه
  

أوقف عناصر مفرزة اجلديدة القضائية يف وحدة الشرطة القضائية 
داخل إحدى الشاليهات يف حملة كفرعبيدا البرتون، كل من ع. خ. 
وإ.ج. لقيامهما بتواريخ سابقة بعمليات سرقة من داخل السيارات. 
وبالتحقيق معهما اعرتفا بإقدامهما على سرقة حقائب وأغراض من 
داخل السيارات املركونة يف عدٍد من مناطق حمافظة جبل لبنان، 

وال سّيما منطقيت بصاليم واملارينا ضبية /الطريق البحرية.
كما أعرتف األّول بتعاطيه املخدرات، وضبط حبوزتهما مسدس حربي 

وآلة صعق كهربائية، وقفازات تستخدم يف عمليات السرقة.

1015 خمالفة سرعة
  

افادت غرفة التحكم املروري عن ضبط 1015 خمالفة سرعة زائدة 
عن طريق الرادار.

سراح  وإطالق  نفسيهما  يسلمان  لألسري  مناصران 
شقيق فضل شاكر

  
كما كرة الثلج املتدحرجة تتصاعد وترية تسليم مطلوبي خميم عني 
احللوة انفسهم اىل خمابرات اجليش اللبناني وكان آخرهم الثالثاء 
مدخل  عند  للجيش  نفسيهما  األسري  مناصري  من  اثنني  تسليم 
منطقة التعمري احملاذية للمخيم وهما فادي رازيان ودرويش الرز 
لريتفع بذلك عدد املطلوبني الذين سلموا انفسهم ممن كانوا جلأوا 

اىل خميم عني احللوة اىل 12 يف غضون ثالثة اسابيع .
اخالء  العسكرية  احملكمة  قررت   ، الفتة  خطوة  ويف  املقابل،  يف 
سبيل كل من حممد مشندور ) ابو العبد ( شقيق فضل شاكر وحممد 
القاروط من مناصري األسري اللذين كانا سلما نفسيهما ملخابرات 
اجليش قبل حنو اسبوعني ، وباطالق سراحهما يصبح عدد الذين 

أخلي سبيلهم ممن سلموا انفسهم حتى اآلن ثالثة .
يف سياق امين متصل، متكنت قوة من شعبة معلومات األمن العام 
يف اجلنوب من استدراج وتوقيف الفلسطيين » م.أ.« بتهمة العمل 
ارهابية داخل املخيم، ويف عملية وصفت  األمين لصاحل مجاعات 

بالدقيقة وبعد رصد ومتابعة حلركة املذكور.

ادعاء ضد القذايف خبطف طبيب يف ليبيا
  

استمع القاضي زاهر محادة احملقق العدلي يف قضية اإلمام موسى 
الصدر ورفيقيه الشيخ حممد يعقوب والصحايف عباس بدر الدين، 
إىل الطبيب حسني حبيش بشأن تورط هنيبعل القذايف يف مسألة 
اختطافه يف ليبيا على يد مجاعة مسلحة اطلقت على نفسها »حركة 
املقاومة الليبية الشعبية«، وذلك يف شهر آذار املاضي، واطالق 

سراحه بعد ثالثة اشهر.
التمييزي  العام  النائب  إىل  افادة حبيش  القاضي محادة،  وأحال 
القاضي مسري محود بصفته مدعيا عاما عدليا يف القضية للنظر يف 
ادعاء حبيش على هنيبعل القذايف وضابط لييب جبرم خطفه مقابل 
اطالق القذايف الذي مت توقيفه يف كانون االول املاضي جبرم كتم 

معلومات يف »قضية الصدر ورفيقيه«.

توقيف مطلوبني وخمالفني
  

من  شخصا   17 بريوت،  استقصاء  مفرزة  من  دوريات  اوقفت 
جبرائم  وفلسطيين  وسوري  اردني  بينهم  واملخالفني  املطلوبني 

حماولة قتل وسرقة واحتيال وابتزاز اموال وخمدرات.
كما ضبطت دورياتها 11 دراجة نارية و8 سيارات خمالفة.

انه ضمن  بيان  الداخلي يف  االمن  لقوى  العامة  املديرية  واعلنت 
اجلرمية  ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار 
اسبوع  الداخلي خالل  األمن  قوى  أنواعها، متكنت قطعات  مبختلف 
من توقيف 684 شخصا، وذلك إلرتكابهم أفعاال جرمية على مجيع 
األراضي اللبنانية، ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية 

خمتلفة.

متهمون بتزوير مستندات سفر
  

متكنت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع 
لتسهيل  سفر  مستندات  تزوير  جبرم  اشخاص  مثانية  توقيف  من 
وآسيوية  اوروبية  دول  اىل  لبنان  من  اشخاص  انتقال  عمليات 
وافريقية. كما اوقفت ستة اشخاص جبرم تهريب وتسهيل انتقال 
اشخاص بطرق غري شرعية وتسعة آخرين جبرم دخول البلد بطرق 

غري شرعية وخمالفة نظام االقامة.
جبرم  والثاني  الدعارة  تسهيل  جبرم  االول  اثنان  اوقفت  كذلك 
حتقري واهانة السلطات. وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني، أحيلوا 

مجيعا اىل القضاء املختص.

قتيالن حبادثي صدم مشااًل
  

حلبا- على طريق  الشيخ حممد  بلدة  مفرتق  عند  حادث سري  وقع 
الكوخيات يف عكار)املستقبل(، حيث صدم بيك آب دراجة نارية 
ما ادى اىل سقوط قتيل سوري وعدد من اجلرحى. وعمل الصليب 
االمحر اللبناني على نقلهم اىل مستشفيات املنطقة للمعاجلة، فيما 

متكن سائق البيك آب من الفرار.
وقضى ش.ش. بعدما صدمته سيارة من نوع »نيسان« يف بشري، 

يقودها سائق سوري.
وقد فتحت القوى االمنية حتقيقا باحلادث.

وعلى طريق دير عمار-املنية، أدى حادث اصطدام بني سيارتني 
إىل جرح ثالثة شبان من دير عمار جروح أحدهم خطرة وهم محزة 

الدهييب وإبراهيم زاهد الدهييب وإبراهيم غامن الدهييب.
عمار،  دير  بلدية  وشرطة  اللبناني  األمحر  الصليب  عناصر  وحضر 
الذين أسعفوا اجلرحى بعد أن علق أحدهم يف السيارة، ما استدعى 
كسر الباب إلخراجه، ومت نقلهم إىل مستشفى اخلري للمعاجلة، فيما 

حضر عناصر من خمفر درك التعتور وفتحوا حتقيقا يف احلادث.

هاتفاً خلوياً برباد يف سجن زحلة
  

متكن  ذويهم،  من  إليهم  املرسلة  السجناء  أغراض  تفتيش  أثناء 
عناصر سجن زحلة يف وحدة الدرك اإلقليمي من ضبط 11 هاتفًا 
خلويًا خمبأة بطريقة مبتكرة داخل باب »براد« مقدم من ذوي أحد 

السجناء، ومت توقيف ع.غ. )30 عاما( الذي قام باحضاره.

توقيف مطلوبني وخمالفني
  

اوقفت دوريات مفرزة استقصاء بريوت 39 شخصا من املطلوبني 
واملخالفني جبرائم حماولة قتل وسرقة وخمدرات واحتيال وتزوير.

كما صادرت دورياتها 35 دراجة نارية مسروقة و21 سيارة خمالفة. 
 3 على  القبض  النبطية  القضائية يف  الشرطة  عناصر  القت  كما 
حبوزتهم  ثبوتية  اوراق  وجود  لعدم  الفوقا  النبطية  يف  سوريني 

ولالشتباه بهم وهم أسامة ن. وحممد أ. وخالد ش.
ويف بلدة عربصاليم، أوقفت مفرزة حتري النبطية عزت ح. املطلوب 

بـ 15 مذكرة توقيف جبرائم النصب واالحتيال والسرقة.

اهلدف فأرداه
  

اطلق ص.د. بوجييان النار يف حملة حي األرمن جبيل، عن طريق 
إبراهيم  السوري  على  أكشن«،  »بومب  صيد  بندقية  ومن  اخلطأ 
اوواكيم بيبليوسيان )53 عاما(، ما ادى إىل وفاته. وحضرت إىل 
املكان القوى األمنية واألدلة اجلنائية وبوشرت التحقيقات ملعرفة 
املالبسات فيما نقلت فرق اإلسعاف يف مركز الدفاع املدني جبيل 

اجلثة إىل مستشفى سيدة املعونات اجلامعي يف جبيل.
ويف التفاصيل أن بوجييان وبيبليوسيان كانا يطاردان فجر االربعاء 
كالبا شاردة يف احلي ألنها تسبب إزعاجا للسكان ، فأطلق بوجييان 
عن  بيبليوسيان  أصاب  لكنه  الكالب  أحد  على  بندقيته  من  النار 

طريق اخلطأ، بسبب الظالم يف املكان.

إىل  اجلثة  جبيل  املدني  الدفاع  مركز  يف  اإلسعاف  فرق  ونقلت 
مستشفى سيدة املعونات اجلامعي يف جبيل.

يسلّمون  احللوة«  »عني  يف  املطلوبني  من  مزيد 
أنفسهم

  
عني  خميم  من  املطلوبني  سبحة  االربعاء  كرت  متوقعا،  كان  كما 
احللوة الذين بادروا اىل تسليم انفسهم اىل السلطات اللبنانية، 
حيث سجل تسليم مخسة منهم انفسهم يف غضون ساعات قليلة، 
لريتفع بذلك عددهم حتى اآلن اىل 17 مطلوبا خالل ثالثة اسابيع.

املطلوبني  ابرز  احد  شقيقا  االربعاء  انفسهم  سلموا  الذين  وأبرز 
الفلسطيين بالل بدر وهما شراع وامحد ضرار بدر اللذان تسلمتهما 
زغيب يف صيدا.  ثكنة  اجلنوب يف  اللبناني يف  اجليش  خمابرات 
غالب  بدر،  والد خطيبة  اقل من ساعتني على تسليم  بعد  وذلك 

حجري نفسه ملخابرات اجليش. 
والثالثة أي الشقيقان بدر وحجري ينتمون تنظيميا اىل جبهة التحرير 
اللجنة  وعضو  السياسي  مكتبها  عضو  كشف  اليت  الفلسطينية 
األمنية الفلسطينية العليا صالح اليوسف ان تسليمهم مت مببادرة 
اللواء  الفلسطيين  الوطين  األمن  قائد  مع  وبالتنسيق  اجلبهة  من 
يف  اللبناني  اجليش  خمابرات  فرع  رئيس  ومع  عرب  ابو  صبحي 
اجلنوب العميد خضر محود. وقال: ان هناك اتهامات سابقة هلؤالء 
األشخاص بأنهم ينتمون جلماعة بالل بدر فقط حبكم صلة القربى 
ولكنهم اعضاء يف جبهة التحرير الفلسطينية، وتسليمهم هو خطوة 
مماثل  وضعهم  اجلبهة  من  آخرين  ثالثة  بتسليم  ستستكمل  اوىل 

ايضا.
كما كان الفتا تسليم الفلسطيين طارق الشهابي نفسه ملخابرات 
اجليش وهو ابن شقيق اسامة الشهابي )احد ابرز املطلوبني والذي 

تردد سابقا انه مسؤول جبهة النصرة يف خميم عني احللوة(.
وبعد الظهر سلم الفلسطيين مروان صالح نفسه ملخابرات اجليش 

يف اجلنوب وهو مطلوب مبوجب عدة مذكرات توقيف.
وفيما انعكس تصاعد وترية تسليم املطلوبني ألنفسهم اجواء من 
من  اهالي  يتبلغه  ما  ظل  يف  املخيم  ابناء  اوساط  يف  االرتياح 
يسلمون انفسهم عن تلقيهم معاملة جيدة خالل مرحليت التوقيف 
والتحقيق، ويف ظل اخالء سبيل بعض من سلموا انفسهم بعدما 
مل يثبت عليهم شيء، علم ان هذه األجواء شجعت وتشجع املزيد 
ممن يصنفون على انهم مطلوبون لتسليم انفسهم. وان اكثر جهة 
وفصيل فلسطيين لديه اشخاص وجهت اليهم تهم حبوادث اطالق 
براءة  لتسليمهم الثبات  تنظيم حمظور يسعى  اىل  االنتماء  او  نار 
غري املتورطني منهم وتنظيف صفحة املالحقني يف قضايا صغرية 

باجناز ملفاتهم القضائية.

قوى األمن تواصل تعّقب مطلقي النار
  

واصلت قطعات قوى االمن الداخلي عملها لتوقيف مطلقي النار يف 
اهلواء إبتهاجًا وبسبب إشكاالت وحوادث متنوعة.

ويف هذا االطار، ونتيجة لالستقصاءات والتحريات املكثفة، متكنت 
مفرزة استقصاء الشمال يف وحدة الدرك االقليمي من توقيف م.ع. 
وع.ق. وم.د. يف حلبا املطلوبني للقضاء جبرم اطالق نار ابتهاجًا 
املوقوف  حبق  ان  تبني  وقد  البيكات،  عمار  حملة  يف  اهلواء  يف 
الثالث مذكرة توقيف وخالصة حكم جبرم شك من دون رصيد، وقد 

مت تسليمهم للقطعة املعنية الجراء املقتضى القانوني حبقهم.
واكدت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي أنها مستمرة يف عملها 

من اجل توقيف االشخاص الذين يطلقون النار ألي سبب كان. 
النار  باطالق  يقوم  االشخاص  احد  يشاهدون  الذين  على  ومتنت 
غ على موقع املديرية  يف أي مناسبة اإلبالغ عنه وذلك عرب خدمة بلِّ
العامة لقوى األمن الداخلي www.isf.gov.lb أو من خالل الفايسبوك 
على  التأكيد  )مع   ،112 الطوارئ  برقم  االتصال  عرب  أو  والتويرت 
الكتمان وفقًا  يبقى امسه طي  معلومة  بأية  يدلي  أن كل مواطن 

للقانون(.

إحالة 4 سوريني على القضاء
  

أحالت مديرية املخابرات على القضاء املختص كال من السوريني 
عبد اهلل حممد زكريا، عبد احلليم عبد احلكيم بكار، أمحد عبد احلميد 
التنظيمات  إىل  النتمائهم  وذلك  الضاهر،  طارق  وحممد  شحادة 
اإلرهابية ومشاركتهم ضمن صفوفها يف االعتداءات ضد وحدات 

اجليش يف منطقة عرسال.

دهم للجيش يف مشاريع القاع
  

السوريني  النازحني  مداهمات ملخيمات  اللبناني محلة  اجليش  نّفذ 
يف مشاريع القاع اسفرت عن توقيف عشرة أشخاص . كما صادر 

14 دراجة نارية.
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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
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مــقابلة

Saturday 20 August 2016  2016 آب   20 السبت 

رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية )أفيك( قيصر طراد لـ »اهلريالد«:

أولوية االحتاد استعادة املدارس املنح احلكومية وتعزيز متثيل االسالم 
واحملبة والتعاون وبناء اجلسور بني مجيع شرائح اجملتمع االسرتالي

لرئيس  هوية  ببطاقة  لنا  هل   *
االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية 

املنتخب حديثا السيد قيصر طراد؟
يف  لبنان  طرابلس،  مواليد  من   -
كانون االول / ديسمرب 1963، هاجرت 
مع اخوتي ووالدي اىل اسرتاليا يف 
دراسيت  أكملت  حيث   ،1976 نهاية 
سيدني  جامعة  إىل  ودخلت  الثانوية 

ألدرس العلوم.
الضرائب  دائرة  يف  العمل  بدأت 

االسرتالية عام  1984.
قمت بدراسة احملاسبة ليال وانا اعمل 
بفضل  وحصلت  الدائرة  هذه  يف 
وبعدها  باحملاسبة.  اهلل على شهادة 

درست القانون ملدة سنة.
حضرت عددا من الدورات اإلسالمية 
من  بعدد  وشاركت  السنني  عرب 

املؤمترات الدينية والعلمية.
ويف منتصف عام 1995 بدأت العمل 
ناشئة،  إسالمية  إلذاعة  التطوعي 
اقدم  لثالث سنوات  استمريت فيها 
برناجما  وايضا  األسبوع  نهاية  برامج 
ساعات  ثالث  ملدة  صباحيا  يوميا 
دون أن أتوقف عن عملي يف وظيفة 

الضرائب.
ويف تلك الفرتة ترمجت كتابني ملفكر 
األنكليزية  إىل  العربية  من  إسالمي 
لي  كانت   1997 اىل   1995 ومن 
الدين والعلم ومواضيع  حوارات عن 
 2000 جتاوزت  بالدين  تتعلق  أخرى 

صفحة.
وقد كنت أترجم بعض املقاالت يف 
اجملالت اإلسالمية يف أسرتاليا أيضا 

يف تلك الفرتة.
من أوائل التسعينات إىل 2012 وأنا 

حياته، مذ وطأت قدماه اسرتاليا، حمطات من النجاح علماً وعمالً 
االحتاد  رئيس  انه  واجملتمع..  للدين  خدمًة  تطوعية  ونشاطات 

االسرتالي للمجالس االسالمية )أفيك( السيد قيصر طراد.
درس احملاسبة والقانون.. عمل يف دائرة الضرائب.. ترجم واّلف 
العديد من الكتب االسالمية..  كما نشط يف االعمال التطوعية 
خدمة لالسالم واالنسانية واسرتاليا واجرى معه االعالم االسرتالي 

العديد من اللقاءات واألحاديث.
وعن وضع االحتاد اليوم واخلدمات اليت يقدمها واالعمال اليت 
السيد طراد  »يواجه اإلحتاد حتديات خارجية  أجاب  بها  يقوم 
وداخلية يف هذه الفرتة الراهنة.  كل الواليات ممثلة عندنا ولكن 
بعض الواليات فيها أكثر من جملس وعلى هذه اجملالس أن تعمل 
النبيل. اهلدف  هذا  يف  النجاح  هلا  نتمنى  وحنن  وتتحد   سويا 
املدارس  إستعادة  هي  اآلن  فيها  األولوية  كثرية،  اهداف  لالحتاد 
املنح احلكومية والتأكيد على مسرية هذه املدارس، وبعدها يأتي 
والتعاون  واحملبة  التوعية  ونشر  اإلسالم  متثيل  تقوية  موضوع 
وحتى  األسرتالي  اجملتمع  شرائح  مجيع  بني  اجلسور  وبناء 

الدولي«.
السيناتورة بولني  التعامل مع بعض االصوات، مثل  وحول كيفية 
هانسون وحزب »أمة واحدة« اليت تطالب بوقف رخص املساجد 
هجرة  ووقف  االسالمية  واملدارس  املساجد  يف  كامريات  ووضع 
فقط  ليس  قال »أعترب وجودي  ذلك  اسرتاليا وغري  اىل  املسلمني 
خلدمة اإلسالم واملسلمني، ولكن خلدمة االنسانية بأمجعها.  وأرى 
اخلري  أريد  ألني  اجلميع  مصلحة  يف  تصب  وأهدايف  وجودي  أن 
للجميع ودائما أدعو اهلل للجميع  من ضمنهم بولني هانسون، أدعو 
اهلل أن يرشدها إىل اخلري.  إن ما تطلبه بولني غري منطقي، فإيقاف 
الرخص عن املساجد طلب يتنافى ويتعارض مع الدستور األسرتالي 

ومعاهدات حرية االعتقاد والضمري اليت وقعتها اسرتاليا يف األمم 
فهذه  االسالمية،  واملدارس  املساجد  يف  الكامريات  أما  املتحدة.  
موجودة يف معظم املساجد ومجيع املدارس املسجلة مع احلكومة، 
من  بنسخ  املساجد  وحتتفظ  حيصل  ما  كل  تسجل  والكامريات 
التسجيل ورمبا ال تعلم بولني أن سياسة اهلجرة احلالية تصّعب 

اهلجرة للراغبني من الدول اإلسالمية.

رئيس االحتاد السيد قيصر طراد يف مكاتب اهلريالد

حاوره الزميل انطونيوس بو رزق

االسالمي  الوقف  على  املؤمتنني  أحد 
للرتبية والتعليم يف والية كوينزالند 
مدرستني  الوقف  ميلك  حيث 

ومسجدا.
الضرائب يف ديسمرب  وظيفة  تركت 
القرار  هذا  وكان   ،1998 عام  من 
ناجتا عن ثالثة أشياء أساسية وهي 

كاآلتي:
تطورا  هناك  أن  أحس  أعد  مل   –  1
تلك  يف  كفاءاتي  أو  ملعلوماتي 

الوظيفة.
عمال  سأجد  أنين  متأكدا  كنت   –  2

أفضل منه يف وقت عاجل.
أحد  االجتماعي  العمل  كان   –  3

العوامل.
من  كبري  عدد  مع  متطوعا  تعاونت 

اجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية.
خدمت يف اللجان اإلدارية لعدد من 
ضمنها  من  اإلسالمية،   املؤسسات 
وكانت  اللبنانية  اإلسالمية  اجلمعية 
آخر خدميت يف اجلمعية اإلسالمية يف 

منصب الرئيس.
اىل  الالجئني  قضايا  يف  خدمت 
اسرتاليا ومثلت عددا من قضاياهم.

 11 كارثة  عقب  به  قمنا  عمل  أول 
أيلول كان اقامة صلوات عن أرواح 
االبرياء تليها مؤمترات صحفية وقمنا 
الظهر  صالة  عند  مرات   4 بهذا 
اليوم  والظهر يف  والعصر واملغرب 
الثاني. كما نصلي دائما عن ارواح 

االبرياء يف كل مكان.
كان  حتى  االعالم  مع  العمل  وازداد 
من  يقرب  ما  االيام  بعض  يف  لي 

20 مقابلة.
وقد ترمجت حتى تلك الفرتة 6 كتب 

الصحفي  عن  آخر  وكتابا  اسالمية 
اللبناني سليم اللوزي.

وقد كتبت كتابا عن االسالم للتوزيع 
وطبعت  احلني  ذلك  يف  اجملاني 
أول طبعة وثاني طبعة على نفقيت، 
من  أفراد  نفقة  على  الثالثة  وكانت 
االقرباء أما الرابعة فهي اآلن جاهزة 
منه  اآلن  إىل  وزعنا  وقد  للطباعة 
أكثر من 13000 نسخة، اسم الكتاب 
 Islam( ملعلوماتكم<<  >>االسالم 
  .)for yor InformatIon
وزعنا  االسالم  عن  منشورا  وأنشأت 

منه عشرات اآلالف.
االسالمية  الصداقة  مجعية  أنشأنا 
االول/  تشرين  يف  االسرتالية 
قائمة  زالت  وما   2003 من  اكتوبر 
وقامت  هلل.  واحلمد  اآلن  حتى 
مجعيات  مع  بالتعاون  اجلمعية  هذه 
أديان  وحوار  دعوية  بأنشطة  أخرى 
االنشطة  هذه  بعض  وستجدون 
http:// اآلتي:   املوقع  على 
IslamIcfrIendshIpevents.

 /blogspot.com
رئيس  استقبال  انشطتنا  ومن   
بن  حماضر  الدكتور  االسبق  ماليزيا 

حممد جتدونها يف الرابط التالي:
h t t p : / /
IslamIcfrIendshIpevents.
/0 3 /b l o g s p o t. c o m / 2 0 0 9
c r e a t I n g - c u l t u r a l -
 InclusIon-healIng.html

االقتصادية  االزمة  عن  وحماضرة 
احلقل  يف  املفكرين  كبار  أحد  مع 

االقتصادي يف اسرتاليا:
h t t p : / /

IslamIcfrIendshIpevents.
/0 3 /b l o g s p o t. c o m / 2 0 0 9
f a I t h - c o m m u n I t I e s -
offerIng-solutIons-to.

.html
ويف بداية 2009 قمنا بأكرب مشروع 
توعية عن اجتياح غزة حيث أنرنا 4000 
مشعة تتمثل فيها كلمات »انقذوا غزة 
واالنكليزية  العربية  باللغتني  اآلن« 

أمام مقر الربملان االسرتالي:
IslamIcfrIendshIpevents.
/0 3 /b l o g s p o t. c o m / 2 0 0 9
s a v e - g a z a - n o w - 4 0 0 0 -
 candle-art-project.html
وينشر لي بعض املقاالت يف صحف 
انكليزية خمتلفة وأيضا أساعد االعالم 

العربية  باللغتني  الشعر  بعض  ولي 
واالنكليزية اضافة اىل ديوان شعري 
القلب«  »مغامرات  امسه  باإلنكليزية 
)forays of the heart(. ومما 
شجعين على الشعر هو شعر للدكتور 
عبد الرمحن بارود امسه صريع اهلوى 
قمت برتمجته إىل االنكليزية مند أكثر 
املوقع  على  والرتمجة  سنة   17 من 

التالي:
http: / / www. speednet.
com.au/~keysar/vIcdes.

 htm
الفرتة  هذه  خالل  اهلل  وفقنا  وقد 
احملاضرات  من  كثري  باملشاركة يف 
وإلقاء العديد من الكلمات يف اجلامعات 
كما  والكليات  واملدارس  واملتاحف 
كانت لنا كلمات يف مظاهرات كبرية 
إن كان من أجل العراق أو لبنان أو 
جنني أو غزة او سورية وغريها من 

القضايا االنسانية.
متثياًل  الناس  أكثر  كنت  وقد 
األسرتالي،  اإلعالم  أمام  للمسلمني 
الوفود  إلي  تأتي  كانت  ما  وكثريًا 
اإلعالمية الدولية من خارج أسرتاليا.

وأنا أعترب أن من أهم حقوق اإلنسان 
الرأي  عن  املسؤول  التعبري  حرية 

املبين على أدلة وحقائق.
مراجعة  الرجاء  املعلومات  من  للمزيد 
املهجر«  يف  »موعد  اجلزيرة  برنامج 
الذي خصص حلقة عن بعض أنشطيت 

وهو على املوقع التالي:
http://ktrad.blogspot.
aljazeera- /04 /com/ 2011
d o c u m e n t a r y - a b o u t -

وقد زار رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية السيد قيصر 
هذا  معه  رزق  بو  أنطونيوس  للزميل  وكان  اهلريالد  مكاتب  طراد 

احلوار.

رئيس االحتاد السيد قيصر طراد والزميل أنطونيوس بو رزق

االسالمي يف اسرتاليا.
ولقد كان لنا وهلل احلمد دور كبري يف 
الشغب  أحداث  بعد  الصلح  موضوع 

يف كرونوال عام 2005.
عام  رفعنا،  ذلك،  اىل  وباإلضافة 
2005، دعاوى يف احملاكم االسرتالية 
حبق إذاعة تثري البغض والكراهية ضد 
أسرتاليا،  يف  واألقليات  املسلمني 
وقد حصلنا حبمده تعاىل على اعتذار 
يف  املذيعني  واقوى  اكرب  من  مذاع 

اسرتاليا من خالل هذه احملاكم. 

يضم االحتاد 9 جمالس 
وحواىل 100 مجعية  ويدرس 
يف مدارسه اكثر من 6 آالف 

تلميذ
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some-of.html
ينشر  ما  ومتابعة  القراءة  هواياتي   ومن 
لآلخرين.  وشرحه  عنه  والدفاع  اإلسالم  عن 
اهلل،  رمحه  الشعراوي  الشيخ  إىل  واالستماع 

وكذلك من هواياتي التكنولوجيا والرسم.

حياتك  واجهتك يف  اليت  الصعوبات  هي  *ما 
العملية يف اسرتاليا؟ 

- أول ما وصلنا إىل اسرتاليا ذهبت إىل الثانوية 
حيث أكملت دراسيت، وأصعب األيام كانت يف 
اللغة  السنوات االوىل حيث مل أكن قويا يف 
اإلنكليزية.  أما بالنسبة للعمل، فبعد ان تركت 
اجلامعة، بقيت حواىل سبعة اشهر دون عمل، 
متوفرة  العمل  كانت فرص  احلني،  ذلك  ويف 
بنفس  متوفرة  تكن  مل  ولكن  اآلن،  من  اكثر 
النسبة لألقلية العربية األصل او اإلسالمية يف 

اسرتاليا.

* كيف ومتى احسست برغبة لديك يف العمل 
املراكز  هي  وما  الديين،  وخاصة  االجتماعي 
االحتاد  رئاسة  استالمك  حتى  تسلمتها  اليت 

االسرتالي للمجالس االسالمية؟
- احب ان اشري هنا اىل ان زوجيت سبقتين إىل 
العمل االجتماعي وهي اليت بدأت ترشحين للعمل 
التطوعي وأنا مل اكن ارفض ذلك، ولكن وهلل 
احلمد قمت مبساعدة الكثري من اجلمعيات منها 
بعضها  ذكرت  لقد  أيضا،  النسائية  اجلمعيات 

يف السرية الذاتية.

* كم هو عدد اجلمعيات واجملالس اليت تنضوي 
حتت مظلة االحتاد ويف اي واليات تنتشر؟ 

- لكل والية ومقاطعة جملس يضم اجلمعيات 
فعندنا تسعة جمالس  الوالية  تلك  احمللية يف 
 Christmas( من ضمنها جزيرة الكريستمس
island( واكثر من مئة مجعية يف مجيع احناء 

اسرتاليا.

التابعة  االسالمية  املدارس  عدد  هو  ما   *
لالحتاد وكيف يتم متويلها؟ وهل سّويت مسألة 
التمويل بني االحتاد واحلكومة وخاصة بالنسبة 

ملدرسة امللك فهد؟
- لدينا ست مدارس، احداها هلا ثالثة فروع، 
اما التمويل فنسبة منه من احلكومات االسرتالية 
ونسبة تتأتى من الرسوم.  وما زالت املدرسة 
املنح  إستعادة  أجل  من  احلكومة  مع  تتفاوض 

احلكومية.

* ما هو عدد التالميذ يف مدارس االحتاد وما 
امتحانات  يف  وخاصة  فيها  النجاح  نسبة  هي 

الثانوية العليا؟ 
- مدارسنا تدّرس أكثر من ستة آالف تلميذ.  
ونسبة النجاح فيها عالية جدا، وقد كانت يف 
العشر األَول ولكن إيقاف منحة حكومة الوالية 
على  الشيء،  بعض  أثر،  سنوات  مخس  منذ 

املستوى يف مدرسة امللك فهد.

* كيف تصف لنا وضع االحتاد اليوم وما هي 
اخلدمات اليت يقدمها واالعمال اليت يقوم بها؟ 
وجلب  االحتاد  لتطوير  افكار  اي  لديك  وهل 
االسالمية  واجلمعيات  اجملالس  من  املزيد 

لالنضمام اليه؟ 
يف  وداخلية  خارجية  حتديات  اإلحتاد  يواجه   -
عندنا  ممثلة  الواليات  كل  الراهنة.  الفرتة 
وعلى  جملس  من  أكثر  فيها  بعضها  ولكن 
هذه اجملالس أن تعمل سويا وان تتحد وحنن 
النبيل. اهلدف  هذا  يف  النجاح  هلا   نتمنى 
كثرية،  اهداف  فلالحتاد  االهداف  ولناحية 
األولوية فيها اآلن هي إستعادة املدارس املنح 

احلكومية والتأكد من مسرية هذه املدارس.
وبعدها يأتي موضوع تقوية متثيل اإلسالم ونشر 
بني  اجلسور  وبناء  والتعاون  واحملبة  التوعية 
مجيع شرائح اجملتمع األسرتالي وحتى الدولي.  
ولدى االحتاد دور يف مشروع األطعمة احلالل.

اخلطوات  هي  ما  لالحتاد،  رئيسا  كونك   *

وانصهار  اندماج  لتحقيق  بها  ستقوم  اليت 
اكرب للمجتمع االسالمي يف اجملتمع االسرتالي 
بعض  مع  ستتعاملون  وكيف  العريض؟ 
هانسون  بولني  السيناتورة  مثل  االصوات، 
بوقف  تطالب  اليت  واحدة«  »أمة  حزب  زعيمة 
املساجد  كامريات يف  ووضع  املساجد  رخص 
املسلمني  هجرة  ووقف  االسالمية  واملدارس 

اىل اسرتاليا وغري ذلك؟
خلدمة  فقط  ليس  وجودي  أعترب  أنا  أوال،   -
االنسانية  خلدمة  ولكن  واملسلمني،  اإلسالم 
بأمجعها.  وأرى أن أهدايف تصب يف مصلحة 
اجلميع ألني أريد اخلري للجميع ودائما أدعو اهلل 
للجميع.  من ضمنهم بولني هانسون اليت أدعو 
اهلل أن يرشدها إىل اخلري.  إن ما تطلبه بولني 
املساجد  عن  الرخص  فإيقاف  منطقي،  غري 
طلب يتنافى ويتعارض مع الدستور األسرتالي 
ومعاهدات حرية االعتقاد والضمري اليت وقعتها 
اسرتاليا يف األمم املتحدة.  أما الكامريات يف 
موجودة  فهذه  االسالمية،  واملدارس  املساجد 
املسجلة  املدارس  ومجيع  املساجد  معظم  يف 
مع احلكومة، والكامريات تسجل كل ما حيصل 

وحتتفظ املساجد بنسخ من التسجيل.
ورمبا بولني ال تعلم أن سياسة اهلجرة احلالية 

تصّعب اهلجرة للراغبني من الدول اإلسالمية.
إن عددا من طلبات بولني حيتاج تعديال دستوريا، 
ولن حتظى بالعدد الكايف من األصوات من أجل 
ذلك، ولكنها رمبا تنجح بوضع بعض الصعوبات 
شكل،  بأي  أسرتاليا  مبصلحة  تصب  ال  اليت 

وطبعا هذا خطر على مصلحة اجملتمع.

اعمال  جدول  على  اليت  النشاطات  هي  ما   *
اللجنة اجلديدة لالحتاد؟

- تعمل اللجنة احلالية على:
+ توطيد وتوسيع ترخيص احلالل يف اسرتاليا 
وهذا ما يدعم االقتصاد االسرتالي وكذلك يدر 

بعض املدخول حلساب االحتاد.
حوار  ضمنها  من  جلان  عدة  يف  املشاركة   +
الالجئني  وموضوع  بالبيئة  واالهتمام  االديان 

وغريها.
+ القيام بزيارة السفارات العربية واالسالمية 
كما  بيننا  فيما  العالقات  لتعزيز  كانبريا  يف 
نقوم بلقاءات مع مسؤولني يف خمتلف الدوائر 

احلكومية وغري احلكومية.
+ تعزيز العالقات مع مؤسسات اسالمية اخرى 
مثل جملس االئمة ومساحة املفيت يف اسرتاليا 

وكذلك مع مؤسسات خارجية.
العربي  االعالم  مع  التعاون  أواصر  متتني   +
والعمل  االخرى  اجلاليات  ومع  واالسرتالي 
االسالمية  اجلاليات  بني  والوئام  التناغم  على 

واجملتمع االسرتالي الواسع.
+ االجابة على أسئلة وتساؤالت خمتلف اجلهات 
اجلامعات واملدارس  حول االسالم من ضمنها 
اخلاطئة  املفاهيم  بعض  وتصويب  وغريها 
للرأي  وتوضيحها  االسالمية  للتعاليم  بالنسبة 

العام.
+ رعاية مصاحل اجملالس واجلمعيات املنضوية 

حتت مظلة االحتاد.
+ املشاركة يف مؤمترات حول اجملتمع االسالمي 

خاصة واالنساني عامة.

دواوين  لك  ان  املقابلة  سياق  ذكرت يف   *
شعرية، فهل لك ان تطلعنا على بعض كتاباتك 

يف هذا احلقل؟
- حدثتين شهوتي وبطالن احلديث

          عرفت بكليمات سريعا أنها تطغيين
حتب من الدنيا وزائف زخرفها

             لكن حفرة أرضها اقرب لتقوميي
تهت بها يف كل االجتاهات

            سوى جهة األرض حيث انكساري
أهلمين حبييب سجودا به عافاني

              رجوت املوىل تعاىل يف آالمي
فسما بي حببه ووده حيث مرادي

* هل من كلمة اخرية تود توجيهها؟
من  كل  من  اجلزيل  بالشكر  اتقدم  ان  اود   -
حمضين ثقته وصّوت لي هلذا املنصب وكذلك 
التعاون  اىل  اجلميع  وادعو  هنأني  من  كل 

واملسلمني  االحتاد  فيه مصلحة  ملا  والتعاضد 
السابق  الرئيس  أشكر  كما  ككل،  واسرتاليا 
احلاج حافظ قاسم لدعمه وخدماته يف االحتاد 

ومن اجله. 
حنن اآلن أمام عهد جديد بإذن اهلل تعاىل، ومند 
أيدينا جلميع املخلصني الذين يبغون وجه اهلل 
يف العمل االجتماعي، والتطوعي، كما اننا على 

لديه  من  لكل  واالستماع  لالصغاء  استعداد 
افكار بناءة ختدم املصلحة العامة.

وقوفكم  ان  غري  كبرية  املسؤولية  ان  اعلم 
تذليل  من  ميّكننا  اهلل  اىل  بالدعاء  جانبنا  اىل 
الصعوبات وجتاوز العقبات والوصول بسفينة 
االهداف  وحتقيق  النجاح  اىل  واجلالية  االحتاد 

املنشودة. 

مع السفري الرتكي فاكر جوك دنزالر ونائب الرئيس محمد الربجاوي

مع السفري القطري، ناصر  بن حمد آل خليفة والربجاوي ومستشار السفارة محمد الجابر

مع وفد من قادة مسلمي شانغهاي - الصني
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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

كفاك ترفل يف أنفاقها مثال
وتلعق الوحل من قيعانها عسال

كفى ترّقع صبحًا ال نسيج له
سوى خيوط خراٍب أصبحْت طلال
ماذا حصدت سوى أشالء أمنيٍة

باتت تكابد يف ميزانها خلال
ما كنت ترقب منها غري سنبلٍة

تنمو لتخصب فيها الروح واألمال
وما عرفت بأّن األرض كاسدٌة

فاليوم حتصد منها اخلزي والفشال
اآلن تدرك أّن املاء منحسٌر

عنها وليت إىل أطرافها وصال
إّن احلروف إذا تهدى لغافلٍة

يوما ستصبح يف ميزانها هزال
يا مأمت الورد إن كانت له شفٌة
ثكلى ختاف على طّياتها القبال

إّن الورود إذا للرعش ما وصلت
نامت وأسوء ما يف الورد ما غفال
العشق دفق خيول الروح من قبٍل

ما  للرعش  من  العشق  يتقن  لن 
وصال

يا أيها الصخر كم شابهتها علاًل
الصلد طبعك ال أعطى وال بذال
ما أنتج الّصخر إال صمت آهلٍة
فكيف تعبد من أصنامه هبال

صــنم

محمد عامر األحمد 

Saturday 20  August 2016  2016 آب   20 السبت 

قصائد خمتارة للشاعر الفنلندي الكبري بنتييت هوالبا

أود أن أبـقى قـربك كـبيت مـن الـشعر الــحر
 التقديم والرتمجة: بول شاوول

يليكيمنكلي  يف   1927 عام  هوالبا  بنتييت  الفنلندي  الشاعر  ولد 
بريد يف  من ساعي  ووظائف  مهن  عدة  تقلب يف  فنلندا.  مشال 
1945 على وظيفة  مصرف، عامل، موظف مكتب، حتى حصل عام 
يف هلسنكي، يف املكتبة األكادميية كبائع كتب، بعدما تعلم اللغتني 
السويدية واإلنكليزية، ثم حمرر إعالني، ليرتك املكتبة عام 1952 ليتوىل 
مسؤولية وكالة إعالنات، واليت أهملها بعدها بقليل لينصرف إىل 

الكتابة.
بدأ بالكتابة يف الثالثة عشرة، قصائد، ثم بعض القصص، بعد 
وصوله إىل هلسنكي. تعلم شيئًا فشيئًا الفرنسية. وانكب على 
بيار ريفردي، وفرانسي بونج(. يرتك  ترمجة الشعر )بودلري، ثم 
نهائيًا مهنة اإلعالنات، ويستقر يف فرنسا عام 1960، حيث شغل 
مراساًل لعدة صحف وجمالت أدبية وسينمائية وفنية. وقام برتمجة 
الروائيني املعاصرين مثل كلود سيمون، روبرت غرييه، لوكليزيو، 
اجلديدة  الفرنسية  الرواية  إىل  ينتمون  وكلهم  ساردت،  ناتالي 

آنئذ.
يعود إىل فنلندا عام 1966، وأمضى سنة يف إدارة اجمللة الثقافية 
اليت أسسها )اللحظة احلاضرة( ثم عمل حمررًا يف اجلريدة الكربى 
يف البالد »هلسنكي سانومات«، ثم عني وزيرًا للثقافة ممثاًل 

احلزب االشرتاكي.
يوزع وقته حاليًا بني فرنسا وهولندا والبلدان األوروبية.

أصدر بنتييت أربع عشرة جمموعة شعرية، ومخس روايات، وكتابي 
قصص، وأحباثًا، وكتابات سياسية، ومسرحيات.

ترمجت أشعاره إىل عشرات اللغات.
أعادت غاليمار طباعة خمتارات من شعره )1950 1994(. هنا ترمجة 

لعدد من هذه القصائد.

] العراة واألحياء
يف األماكن املقفرة جترؤ على أن تهمس يف نفسك:

ال مساومة على وجودي،
لن أنفصل عن هذا الكل،

لن ألبس من جديد ثياب الشهداء.
ستيفان متزق،

األمهات املعَظمات غرقن يف املستنقع،
يف كل األصقاع معسكرات اعتقال

ضحايا دائمًا.
يف كل شارع مددت يدك املفتوحة،

حبثت عن العيون اليت تنسيك نظرتك،
ويف انتظار الصدى

كل شيء يبقى بال جدوى.
جتري واألرض تنسحب من حتت قدميك

األسواق تكسد
الظالل تتصادم

وتبقى عاريًا
أمام نفسك، ذلك

ألنك لست سوى لنفسك.
يف بالدك احتلها جنود أجانب
ذحبوا أهلك، ولغتك األم...

تغرق غرفة التعذيب
وجسدك يعرف اسم األعداء.

العميان ال ُيبصرون، والصّم ال يسمعون
الطاغية ليس سيد نزواته اخلاصة.

من ُيقطع يزدهر بني اجلموع
والرباءة

الطيور املهاجرة تقع يف الشباك املنصوبة
الريح تغرق يف الطريق،
وال أحد ينجو من الواقع.

حتتل موقعًا أمام الدور العمومية
وجتيب بصراحة عن األسئلة امللتبسة.

ال ميكن الشوارع أن ختتفي،
وال أن تسقط املنازل من أسسها

النظرة اهلادئة ترى إىل أعمق ما يف املنازل
غالبًا ما سيستمر الساخرون يف السخرية

ودائمًا أقرب منك
وينتهي بهم األمر إىل البقاء

ثم وذات ليلة
يٌد حتط على كتفك.

] رجل على السطح
من فوق املدينة املداخن املغطاة بالسواد

ظالل تسرع منذ السطوح
على حافة السطح رجل يلعب لعبة »املروبص«

بال حبل بال أرجوحة وبال فكرة
عصفور خيرج من يده

والريح من جبهته

ومن حتت ننظر إليه بدم بارد
ويعلو الصراخ خذ املصعد

من فوق صوت جييب »صلوا من أجلي«
من حتت

وعندها وبهدوء يقفز الرجل يف الفراغ
ماشيًا برفق حنو البحر

بعد حلظة املفاجأة
يعلو صراخ أوقفوا النّصاب

النّصاب!

] صورة
رمادية اجلدران والنوافذ.

ال شيء حيدث على املسرح:
امرأة حتت ملبة، مستوحدة

ِظّل حنيل يتأرجح على اجلدار.
ال أحد حيط قدمه على اخلشبة

من اليسار إىل اليمني، ال أحد.
بروفيل القصيدة من فوق املقدمة

إخرس
شال الصمت على كتفي امرأة

يف املشهد اخللفي باب بزوايا سود
مثل عني ينفتح عندما ُيسدل الستار

] منذ الشاطئ
جنمة زارعة خرياتها تطري

ثم َنْسٌر، رسول.
وحدها اجلزائر تئن حنو الشاطئ يف رحيلها،

عندما تتجمد الريح حتت الثلج
باكية مصريها.

وموت النجمة
ونهاية النسر

والصرخة األخرية
هي والدة كافية.

أضواء الغرب ال ُتَذّهب مياه الشاطئ
وأنوار الشرق ال تغطي اإلنسان الذي

ينظر
األغنية

وحدها، وحتى قدر الشاطئ
أغنية هؤالء الراحلني، ترن:

وداعًا، أيها الغرباء ذوو الوجوه املختبئة.

] نشيد للوطن
أنت أمحر مثل دم

أنت أسود: قرن من اليأس،
نهر يف مستنقعات، َوْحل على القلب.

ختتفي النجوم يف أعالي السماء،
وقد أتعبها ظل الصمت.

الفالح يتقدم خبطى ثقيلة
ويتكهن بأن الزمن غدًا سيدرك نهايته.

املنازل يف احلقل كالفطر،
صرخة تصعد من غرف املستشفيات

اجلثث تتعّفن يف املقابر،
حيث تتربعم سجادة من الرغوة الَزِلقة.

لكن الفالح واملرضى يف غرفهم،
ها هو نشيد هذه األرض،

من العجرفة املشدودة َكَسهم
ها هو نشيد هذه األرض

حيث يولد كل شخص من األمل،
يف العذاب كما تفعل احليوانات، ومن

دون أن تعرف،
عمياء كالشحاذين ذوي احلمى

الغبية، يولدون ليرتكوا كل شيء ذات يوم.
وتأجيل قوة اليأس إىل الغد
الذي ميسكنا خنجره الثقيل:

نشيد للوطن، نشيد هلذه األرض
اليت حتفظ بقوة أحالمنا.

] إثنان وأربعون
يسعون إىل احلياة األبدية يف املختربات،

وسّعوا خلية تقاوم الزمن
وال تدّمر عندما تنقسم.

شعاع املوت ُأدرج يف االنتاج.
خيرتق بأناقة عشرة جدران من اإلمسنت،

التتمة على الصفحة 32
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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 20 August 2016  2016 آب   20 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 20  August 2016  2016 آب   20 السبت 
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
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FFF
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›flb»n€a@¿@÷áñÎ

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 20 August 2016  2016 آب   20 السبت 

لالنتقام  الفضلى  الطريقة  ما هي  تعلمني  هل 
من احلبيب بعد ختليه عنك؟ احلل بسيط، يكفي 
املاضي  قدمًا وطي صفحة  املضي  تقّرري  أن 
وعيش احلاضر واالستعداد ملستقبل مشرق مع 

حتّليك دائمًا باألمل.

صحيح، لسنا مكانك يا عزيزتي، ولكن من املهم 
جدًا أن تدركي أن حني قرر الشريك االنفصال 
عنك، فال جيب أن يكون هناك أي جمال على 
االطالق للعودة، إاّل يف حاالت نادرة، ألسباب 
موجبة، يظهر فيها احلبيب أنه يستحق مساحك 

وحياول املستحيل إلجناح األمور بينكما جمددًا.

عليك  العودة،  عدم  قرار  اختاذك  مع  وبالتالي 
اعطاء نفسك جمااًل للشعور باحلزن والبكاء، بغية 
التنفيس والشعور بعدم االختناق وبأن محاًل بدأ 

خيتفي عن صدرك.

ثم اتركي الوقت يقوم بدوره يف الشفاء، فضاًل 
والعائلة  باألصدقاء  نفسك  إحاطة  أهمية  عن 
يف  وجوهريًا  ومهمًا  أساسيًا  دورًا  تلعب  اليت 

مساعدتك على النهوض جمددًا.

وعند ختطيك هلذه املرحلة اليت جيب أاّل تشهد 
الشريك،  االطالق على  أي عملية تواصل على 
أو  أخباره  معرفة  عدم  أو  عنه  االختفاء  حاولي 
عن  غائب  العني  عن  فالغائب  عنه،  التقّصي 

القلب كما يقال.

عليك  الصعبة،  الزمنية  الفرتة  هذه  مرور  ومع 
الثقة  إعادة  خالل  من  لنفسك،  النشاط  إعادة 
لنفسك اليت من الطبيعي أن تكون تهزهزت بعد 
عملية االنفصال ومعرفة ماذا تريدين فعاًل يف 
احلياة وماذا يسعدك. وبالتالي، عليك الرتكيز 
بنائها  بغية  واالجتماعية  املهنية  حياتك  على 
إليك،  واملنفعة  باخلري  تعود  صحيحة  بطريقة 
خصوصًا على الصعيد املعنوي، فتشعرين بطعم 

 الطريقة الفضلى لالنتقام من 
احلبيب بعد ختليه عنك!

اليت  لشخصيتك  القوة  فتعود  اللذيذ  النجاح 
لتتحولي  ذلك،  تدركي  أن  دون  من  ستتبلور 
شيئًا فشيئًا اىل امرأة قوية وناجحة يرغب بها 

اجلميع.

ومع وصولك اىل هذه املرحلة، يصبح املاضي 
جمرد قصة مجيلة وجتربة مريرة مرت يف حياتك 
عّلمتك الكثري ومسحت لك بالرتكيز على نفسك، 
خصوصًا أنك لست أنانية إمنا أنت امرأة قوية 
حتّدت نفسها وفازت يف التحدي وبالتالي عليك 
الشعور بالفخر جتاه نفسك، السيما أن كل رجل 

يرغب بك.

بذلك  تكونني  املاضي،  لصفحة  طّيك  ومع 
انتقمت وحقًا من الشريك السابق بطريقة قوية، 
فحني يرى إىل أي درجة تقّدمت يف ظل غيابه 
سيهتّز  غروره  فإن  إليه،  حاجتك  عدم  ومدى 
وبالتالي تكونني بذلك قد وجهت ضربة قاضية 

إليه وتوقعي أن حياول العودة إليك.

وهنا، يكون االنتقام احلقيقي حني تشعرين بأن 
الشريك بات جمرد غريب، واألفضل ال يزال يف 
بذلك،  للتمتع  استعداد  على  فكوني  انتظارك، 

فقد استحقيته عن جدارة.
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نسائيات

الرغبة يف إجناب الذكور ثقافة ال تندثر يف كثري من اجملتمعات، قد 
ختتفي يف بعض الثقافات اليت ال متيز بني الرجل و املرأة، وقد 

تربر بكثري من األسباب القبلية والرتاثية يف ثقافات أخرى.

هذا االهتمام بإجناب الذكور دفع البعض إىل مراقبة ورصد أسباب 
أساس  الطرق  فهل  ذلك،  لتحقيق  شعبية  طرق  واتباع  اإلجناب 

علمي؟ أم أنها تندرج حتت مظلة الصدفة؟

اللحوم للولد.. واألجبان للبنت

يعتقد البعض يف مسألة تأثري الطعام على حتديد جنس املولود، 
ولذلك يشاع أن الزوجني الذين يتناوالن اللحوم واألطعمة املاحلة 
بكثرة ينجبان ذكًرا. أما من يتناول منتجات األلبان واحللويات بكثرة، 
التخطيط  قبل  خاصة  محية  يتبع  البعض  أن  حتى  أنثى.  فينجب 

لإلجناب!

املاحلة  األطعمة  أن  إىل  معتقداتهم  النظرية  تلك  أصحاب  ويرجع 
تنتج وسطًا قلويًا يعد األنسب إلجناب الذكور، بينما تنتج احللويات 

ومنتجات األلبان وسطًا محضيًا يعد األنسب إلجناب اإلناث.

اجلدول الصيين

يعتمد اجلدول الصيين على عمر األم وشهر احلمل، وحيدد نوع اجلنني 
وفقًا ملعادلة غري علمية، لكنها مستوحاة من الرتاث الصيين.

كثريون اتبعوا تلك الطريقة إميانًا منهم بفاعليتها، غري أن البعض 
ينفي ذلك.

حركة املولود

الرابع  الشهر  بداية  املولود يف  الشعور حبركة  إن  األجداد  يقول 
داللٌة على أن املولود ذكرًا، بينما األنثى قليلة احلركة.

الذكور  من  فكثرٌي  املولود حبركته،  عالقة جلنس  ال  أنه  واحلقيقة 
تتأخر حركتهم، والعكس صحيح. بل أن كثريًا من النساء يؤكدن 
أنهن مل يشعرن بأي اختالف يف احلركة بني محلهن يف ذكور أو 

إناث.

حجم البطن

احلجم الصغري للبطن يدل على أن اجلنني ذكر، بينما الكبري يدل 
على أن اجلنني أنثى، إال أن احلقيقة تؤكد أن حجم البطن يرتبط 
بكثري من العوامل، منها وزن اجلنني الذي ال عالقة له بالنوع، وإال 

كان مجيع الذكور ضعيفي الوزن.

وحجم  وزنها  ويزداد  احلمل  سكر  مرض  من  املرأة  تعاني  وقد 
البطن بصورة كبرية، بينما بطن احلامل ألول مرة تتميز عادًة ببطٍن 
صغرية، غري أن لكل حالة يف احلمل مؤثراتها اخلاصة اليت تنعكس 

على األم.

احلامل الفاتنة

احلمل  من  مجااًل  أكثر  األم  جيعل  بأنثى  احلمل  إن  اخلرافة  تقول 
أو  الذكورة  هرمونات  بزيادة  اخلرافة  هذه  البعض  ويربط  بذكر، 
األنوثة، لكن احلقيقة أن ال عالقة لصفاء بشرة األم ومجاهلا حبملها، 
حتى خطوات املرأة احلامل يرصدها احمليطون بها ويرجتمونها بأن 
اخلطوات السريعة والكبرية لألم احلامل تشري إىل أن املولود ذكر 

والعكس صحيح.

وجنس  احلامل  املرأة  خطوات  بني  عالقة  أي  علميًا  يثبت  مل  لكن 
املولود. 

Saturday 20 August 2016  2016 آب   20 السبت 

 هكذا تنجبني صبياً 
وليس فتاة!

1.غسل الوجه قبل وبعد التمرينات:

الثقيل، فمن املستحسن غسل بشرتك  إذا كنت تضعني األساس 
خفيف  وغسول  معتدل  مطّهر  باستخدام  الرياضية،  التمرينات  قبل 
جيدًا  وجهك  تغسلي  أن  جدًا  املهم  من  أّن  كما  الزيوت،  من  خال 
بعد الرياضة مباشرة، إذ إن الزيوت والبكترييا والعرق ترتاكم على 

البشرة.

2. ترطيب استثنائي للبشرة:
تتعّرضني يف فرتة الرياضة لضوء النهار أو ضوء الشمس. من هنا، 
ننصحك بأن تستخدمي مرّطبًا خفيف الوزن مع واٍق من أشّعة الشمس 

 .30 SPF
وبعد هذا الروتني، ينصح باستخدام البودرة SPF 50 لتلوين بشرتك 
ومحايتها من األشعة فوق البنفسجية. انتبهي، فإن ممارسة الرياضة، 
يزيد اخلطوط  ما  التبّخر، فتصبح جافة،  املياه بسبب  تفقد بشرتك 
والتجاعيد وُيسّبب تعب خاليا اجللد قبل األوان. بالتالي، يؤّدي ما 

تقّدم إىل الشيخوخة املبكرة واحتمال انسداد املساّم.

3.طّبقي األساس اخلالي من الزيوت:
ينبغي أن يكون املكياج الذي تضعينه أثناء ممارسة الرياضة خاليًا 
من الزيوت كي تستطيع بشرتك أن تتنفس، وال سيما أّن املنتجات 
اليت حتتوي على الزيوت متيل إىل ضّخ العرق حتت املكياج، مما قد 

يؤدي إىل تلف مكياجك. 
ميكنك استبدال األساس باملرّطب امللّون كالـ ب ب كريم أو س 
س كريم. وإذا كنت متارسني الرياضة يف اهلواء الطلق، فاستخدمي 
واقيًا من الشمس ملّونًا بداًل من األساس. هذه املنتجات مفيدة جدًا، 
ألّنها حتمي البشرة من األشعة ما فوق البنفسجية الضاّرة وتساعد 

على ترطيبها.

4.ارفعي وجنتيك:
أكسيد  وثاني  الزنك  أكسيد  على  حتتوي  اليت  البودرة  استخدمي 
التيتانيوم ملنح وجنتيك بعض اللون ورفعهما. هذه املكونات جتعل 
الصيغة مقاومة للماء، باإلضافة إىل توفري احلماية من أشعة الشمس 
فوق البنفسجية. انتبهي، البودرة اليت حتتوي على الزيوت ميكن أن 

تسّد املساّم وتؤذي البشرة.

5.الكونسيلر املناسب إلخفاء احلبوب:
إذا كنت تعانني من مشكلة البثور، فإن بإمكانك استخدام الكونسيلر 
على  حيتوي  الذي  الكونسيلر  استخدام  املستحسن  ومن  للتغطية. 
املنطقة  وشفاء  إخفاء  ميكنك  الطريقة  فبهذه  الصفصاف،  محض 

املتضررة يف الوقت نفسه.

6.تثبيت املكياج:
فهذه  الرذاذ؛  استخدام  عليك  املكياج،  وضع  من  االنتهاء  عند 
ترطيب  على  يساعد  كما  ثابتًا  املكياج  إبقاء  على  تساعد  البخاخات 

البشرة اجلافة.

7.استخدمي املاسكرا املضادة للماء:
مرة  كّل  يف  للماء  املضادة  املاسكرا  استخدام  من  دائمًا  تأكدي 
تريدين التوّجه فيها إىل النادي الرياضي، إذ إن العرق قد يؤدي 

إىل زواهلا.

8.انتبهي إىل لون أمحر الشفاه:
ال ميكنك التوجه إىل صالة الرياضة بأمحر شفاه واضح، إمنا عليك 
االكتفاء بوضع لون فاتح وخفيف على شفتيك. لذلك، أفضل اختيار 

يكون ألمحر الشفاه النيود.

أثناء وبعد  املزيد من املعلومات حول صّحة بشرتك ومجاهلا  تابعي 
التمرينات الرياضية يف هذا العدد من جملة سيدتي، وكوني امرأة 

متكاملة جبسم صحي وأنوثة جذابة.

 هل ميكن استخدام املكياج أثناء الرياضة؟

والصغر،  الطفولة  منذ  تصاحبنا  اليت  النساء  أحالم  من  انطالقًا 
نذّكرك  امرأة،  كّل  من  يفوح  الذي  املرهف  احلّس  اىل  واستنادًا 
كّل  وختتربي  تعيشيها  أن  تستحّق  اليت  والتجارب  باملغامرات 

األحاسيس اليت تصاحبها...

- الوقوع يف احلب: تعرف معنى هذه العبارة كّل من عاشت احلّب 
ووجدت يف نفسها امرأة ثانية جتّمل نفسها ألجل حبيبها، وحتلم به 

لياًل نهارًا، وتشعر أن كّل أغنية رومانسية ُكتبت هلا خصيصًا!

تتوّقعيها!  لن  مغامرة  ستعيشني  الصديقات:  برفقة  السفر   -
ستعودين طفلة برفقة صديقاتك، ستضحكن كثريًا وتأخذن مئات 
الصور، وتسهرن للصبح! يف املقابل ستكتشفني يف الُبعد، من 

هي صديقتك احلقيقية ومن هي اليت تستغّلك!

- األمومة: منذ نعومة أظفارنا، حنمل ألعابنا ومنّثل دور األّم! بعد 
الزواج واالجناب ستعي قيمة أّمك، وستكتشفني ذاك السحر الذي 
وجتدين  بفرح،  وستضحني  وطفلك(  )أنت  شخصني  بني  يربط 

حلياتك معاٍن أخرى.

- االستجابة اىل الشغف داخلها: الرقص؟ الرسم؟ الكتابة؟ استجييب 
مغامرة  خلوض  جريئة  وكوني  داخلك،  يف  يناديك  الذي  للشغف 

تتبعني من خالهلا هواية وموهبة تتحلني بها!

اليت  السعادة  خُتفى عنك  التسّوق جبنون: ال  واحدة،  ولو ملّرة   -
تعيشها املرأة بعد جتربة التسّوق، وشراء كّل ما حتلم به! ال حترمي 

نفسك من هذه التجربة فأنت تستحقينها! 

 مغامرات نسائية ال بّد أن تعيشيها!

الوفاء هو القاعدة الرئيسّية لتبقى عالقة الزوجني قوّية ومنسجمة، 
طريق  سلوك  إىل  الرجال  تدفع  اليت  العوامل  بعض  هناك  لكن 
احلتمي. وكي  اإلنفصال  إىل  املطاف  نهاية  يؤّدي يف  ما  اخليانة 
تعرف املرأة إذا كان زوجها خيونها، عليها مالحظة العالمات السبع 

التالية:

-يتأّخر يف عمله مساًء: بعد وقٍت طويل من دوام عادي، ُتفاجئني 
يريد  إّنه  بأّن زوجك يبقى ساعات إضافّية يف عمله، ويقول لك 
إنهاء أعمال مرتتبة عليه أو مشروع جديد، فيما تكون اخليانة سبب 

تأّخره عنك.

إهتماًما لرسائلك ويأخذ وقًتا  ُيعري  للرّد على رسائلك: ال  -يتأّخر 
للرّد عليك.

-ال يبادر لإلقرتاب منِك: ال يأخذ املبادرة وتشعرين برتاجع رغبته 
اجلنسّية جتاهك، كما يصّد مبادراتك وخيلق حجًجا لإلبتعاد عنك.

ويبقى  فجأة  بشكله  يهتم  بدأ شريكك  إذا  كثرًيا:  -يهتّم مبظهره 
نصف ساعة أمام املرآة لرتتيب نفسه، عليك اإلنتباه!

منزله  إىل  يعود  اخلائن  الرجل  املنزل:  إىل  عودته  لدى  -يستحم 
يتطّلب  يكن  مل  عمله  أّن  من  بالرغم  احلمام،  إىل  فوًرا  ويدخل 
العطر  اخليانة مثل  يتخّلص من عالمات  أّنه  تأّكدي  جهًدا جسدّيا. 

النسائي.

إذا تغرّيت العالقة اجلنسية، مثل طلب  -تغرّي أدائه يف السرير: 
الزوج وضعيات جنسية جديدة أو أن حيضنك بطرقة جديدة، فعليك 
معرفة أسباب التغرّي. فرمبا هناك دروس جديدة تعّلمها بأحضان 

أخرى!

يزيد  أمٌر  اهلدايا  تقديم  إّن  مناسبة:  دون  من  اهلدايا  لك  -جيلب 
العالقة حرارة بني الطرفني، لكن إذا ما جلب هدايا بسبب وبدونه، 

عليِك احلذر.

هل يقيم زوجك عالقة مع أخرى؟
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مــطبخ

نقل جتربة مهندس لبس املئزر.. 

اجملتمع السعودي يتقبل مهنة »الطاهي الذكر«
 إنفتح الشباب السعودي أكثر فأكثر على مهنة الطاهي، وتقبل 
مكانًة  املهنة  أن هلذه  الذكر، خصوًصا  »الشيف«  فكرة  اجملتمع 
ت النظرة الدونية  مرموقة عاملًيا، ومردوًدا مادًيا عالًيا. فقد تغيرّ
اليت كانت تعتلي حميا كل من ُيذكر أمامه أن الشاب الفالني طاٍه 
يف أحد الفنادق أو املطاعم، حتى لو بلغ من الرقي والعاملية ما 
بلغ، ليحل حملها قبول جمتمعي سعودي، حتى يراهن البعض على 
مهنة  فأصبحت  ومعنوًيا.  اقتصادًيا  اجملال جمدًيا  هذا  يكون  أن 
الشيف سبًبا يف الشهرة، ويف خوض جمال املشروعات الريادية 

يف السعودية. 

وعلى الرغم من أن عدد الطهاة احملرتفني املعتمدين على مهنتهم 
مواقع  فإن  املئة،  يف   5 من  أكثر  يشكل  ال  سواها  دون  هذه 
التواصل اإلجتماعي أدت دوًرا مهًما يف تقبل اجملتمعات العربية 
بشكٍل عام، واخلليجية بشكٍل خاص، هذه املهنة كهواية أواًل ثم 
كمهنة ثانًيا. »إيالف« تنقل إليكم جتربة مهندس عاف اهلندسة، 

ووقف مبئزره حيضر احللويات.

حممد سعيد حيقق احللم
ويعبث  إليه  يدخل  الطفولة،  منذ  األساس  حمطته  املطبخ  كان 
مبكونات الطعام ثم يردد باهلناء والشفاء. كانت والدته توخبه، 
وهي ذاتها كانت تشجعه على دخول املطبخ كي يعتمد على نفسه 

إذا درس خارج املدينة.

اهلندسة  قسم  خريج  سعيد،  حممد  املهندس  قصة  بدأت  هكذا 
دراسته  أكمل  والذي  واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  جامعة  من 
كأي  ويتوظف  ليعود  األميكية،  املتحدة  الواليات  يف  اجلامعية 
شاب يف شركة فيعمل عمال يتناسب وتعليمه األكادميي. إال أن 
جيًدا  راتًبا شهرًيا  عليه  تدر  كانت  اليت  الوظيفة  ترك  قرر  حممد 
الصغر، فقرر  منذ  راوده  حلًما  ليحقق  الزواج،  وأجل فكرة  جًدا، 
أن يبدأ مشروعه الصغي »مبنى 14«، املبنى الذي كان يدرس 
فيه اهلندسة، ليؤسس صفحة على »إنستغرام« لعرض إبداعاته 
الفنية يف طهي أشهى »كاب كيك« وحلويات، ومتوين األفراح 
محل  بنكهاٍت  احلشوات  بعض  اخرتاع  يف  وبدأ  بل  واملناسبات. 

براءة اخرتاعها. 

كانت  »احللويات  قائال:  »إيالف«  لـ  »سعيد«  حتدث  هذا،  عن 
إهلاًما. فقبل سنة وعشرة أشهر، ويف أثناء رجوعي من عملي يف 
من دون سابق  لي وصفة كعكة  املبارك، طرأت  رمضان  شهر 
بيتنا  إىل  احللويات، وصلت  قراءة يف جمال  أو  علم  أو  ختطيط 
فدخلت املطبخ ودجمت املكونات ثم وضعتها يف الفرن وانتظرت، 
اليوم،  ذلك  ولذيذة. يف  وغريبة  املفاجأة. كعكة مجيلة  وكانت 
تركت   ٢٠1٦ فرباير  ويف  احللويات.  إىل  واجتهت  الطبخ  تركت 

وظيفيت يف اهلندسة الكهربائية وسكنت يف املطبخ«.

هكذا بدأ
من  مرفوًضا  الطهي  يكن شغف حممد يف  مل  أنه  بالذكر  اجلدير 
التشجيع  لوجد  اهلندسة  على  الطبخ  دراسة  اختار  فلو  عائلته، 
حينها، لكن ثقافة اجملتمع ما كانت لتتقبل األمر. وهو حني يتحدث 
عن بداية مشروعه يقول: »خالط، صينية، فرن، حساب تواصل 
اجتماعي والقليل من الدقيق... هكذا بدأ املشروع وانطلق حتت 
اسم املبنى 14، وهو مبنى قسم اهلندسة الكهربائية يف اجلامعة 
احملل  افتتاح  قبل  اإلسم  تغيي  أريد  كنت  إذا  أعلم  وال  قدمًيا، 
اسم  وهو  الطيب،  والطعم  الطيبة  الرائحة  أي  )زكية(،  فأمسيه 

أمي أيًضا«. 

وعما إذا كان قد استعان ببعض الكتب أو الوصفات، يضيف: 
هي  عموًما  احللويات  يف  نصيحيت  لكن   ،YouTube اهلل  »حفظ 

ضرورة تطبيق الوصفة باحلرف، ألن اخلبز والكعك كيمياء«.

عوبات وبسطة ماركت
وكان من أهم الصعوبات اليت واجهت هذا املهندس يف مشروعه 
اجلديد إنشاء السجل التجاري والرتاخيص اليت ال تنتهي إال بإقفال 
املشروع ملن ال ميتلك النفس الطويل، هذه احلقيقة لكن جانبها 
املشرق أمجل. فهو يتبع سياسة خمتلفة يف إدارة مشروعه، الذي 
بدأه من خالل »بسطة ماركت«،  مشروع أقامته الغرفة التجارية 
يف جدة لتشجيع أصحاب املشاريع املتوسطة والصغية على إظهار 
ابداعاتهم التجارية. تعتمد خطته على املعادلة اآلتية: بيع رخيص 
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+ بيع كثي= انتشار سريع + ربح كثي. فهامش الربح متواضع 
اليوم،  انتهاء  قبل  كلها  منتوجاته  تنفذ  ذلك،  ومع  ما.  حٍد  إىل 

وتبقى الطلبات الكبية من خالل صفحته يف »إنستغرام«.

احلشوة السرية بنكهة الورد
على الرغم من بساطة الكعكات املعروضة هلذا املهندس، فإنه 
يؤكد أن الطعم والسعر عامالن ال ميكن التغافل عنهما يف حتقيق 
الربح، ويقول: »يتميز الكيك الذي أقدمه ببساطة مظهره، وحالوة 
طعمه، فما أن تتناول القطعة األوىل إال وجتذبك الثانية والثالثة، 
ولعل هذا سر من أسرار املهنة. إضافًة إىل أن السعر املقبول 

جيعله يف متناول اجلميع«.
»هي  قائال:  بها  فرتمن  السرية،  احلشوة  أو  الوردية  الكرمية  أما 
خلطيت اخلاصة بنكهة الورد، وأنا أراهن عليها، وهي سر ال ميكن 
أن أعطيه ألحد، وال اعتقد أن هناك من ميتلك مثل هذا النوع من 

احلشوات بالنكهة اخلاصة«. 

فريق عمل
أقرب فرصة  افتتاح متجره يف  إىل  الطموح  الشف  ويتطلع هذا 
ممكنة، حيث أنه ال ميتلك حالًيا أي مساعدين غي والدته وأخواته، 
ويشي إىل أنه »قبل أسبوع، مكثت أكثر من 1٢ ساعة يف إعداد 
الصغية وحدي، وكان  احللويات  ألف ومئة قطعة من  أكثر من 
آخٍر،  هذا متعًبا حًقا، تركت الطلبية يف الرباد وذهبت إىل عمل 
وقام إخوتي مبهمة التغليف. وعندما ضاق الوقت جتمع كل من يف 
البيت، حتى أبي السبعيين، إلنهاء التغليف، ثم قام أخي األصغر 
يوًما  كان  األفراح.  قاعة  إىل  الطلبية  بايصال  أمحد  املهندس 
عصيًبا. حمل كبي للتوزيع، وفروع صغية جًدا منتشرة يف كل 
زاوية )قطعة كيك وكوب من القهوة( رمبا تكون فيها سعادتك. 
على أي حال، عندما حتصل على ثالجة هدية من الوالد، أتوقع أنها 

بداية جيدة للنجاح«. 

اجلمعية السعودية للطهاة
قال ياسر جاد، مدير األغذية واملشروبات يف اخلطوط السعودية 
الطهاة  »مجيع  لـ«إيالف«:  للطهاة،  السعودية  اجلمعية  ورئيس 
املتواجدين يف سوق العمل ممن حيق هلم االلتحاق باجلمعية، سواًء 
اجلمعيات  احدى  اجلمعية  وتعترب  املقيمني،  أو  السعوديني  من 
املندرجة حتت لواء منظمة االحتاد العاملي للطهاة، ودورها دعم 
اجلمعيات املؤسسة يف أي دولة، واهلدف تواصل الطهاة لتنمية 
االحتاد  هذا  ويقدم  احملرتفني.  الطهاة  خصوًصا  الطهي،  حرفة 
املسابقات  ويقيم  مظلته،  حتت  املندرجة  اجلمعيات  لكل  الدعم 
الدولية يف ٢٢٠ دولة، ويؤمن التحكيم احملايد يف املسابقات، 
الشوكوالته، واملقبالت،  والنحت على  الثلج،  النحت على  ومنها 
واألطباق الرئيسية، واحللويات وتزينها، إضافة إىل أن اجلمعيات 
العاملي،  اإلحتاد  يقدمها  اليت  التدريبية  الدورات  من  تستفيد 
واإلمتيازات اليت يقدمها. وتتبع اجلمعية السعودية أفريقيا ودول 

الشرق األوسط«. 

وأشار إىل أن السعودية مل تصل حتى اآلن إىل املسابقات الدولية، 

منى الجعفراوي من جدة - ايالف

ليس  املهنة  هذه  امللتزم  الطهاة  فعدد 
أو  آخر،  بعمٍل  فمعظمهم مشغول  كافًيا، 

مقيم وينتهي عقده يف أي حلظة. 
هذه  فإن  »جاد«،  صررّح  ما  وحبسب 
 ،٢٠٠9 العام  يف  تأسست  قد  اجلمعية 
معرض  خالل  من  مشاركات سنوية  وهلا 
والسياحة  والفندقة  الغذائية  الصناعات 
الدولي،  فديكس  ومعرض  جدة،  يف 
الدولية  هوريكل  مسابقة  إىل  إضافًة 
املشاركة  أن  على  مؤكًدا  الرياض،  يف 
للطهاة  جًدا  مفيدة  املعارض  هذه  يف 

السعوديني الكتساب خربات أوسع.

5% فقط حمرتفون 
فقال  اجلمعية،  الطهاة يف  عدد  عن  أما 
جاد:« العدد غي حمدد، وهو بني زيادة 
ونقصان، لعدة أسباب منها مسألة جتديد 
وانتقال  البعض  وانسحاب  العضوية 
اجلمعية  وبدأت  أخرى،  البعض إىل دول 

طاٍه،   4٠٠ إىل   ٢٠13 عام  عددنا يف  ووصل  طاهًيا،   1٦ بنحو 
طاٍه،   5٠٠ إىل  العدد  ٢٠15، فوصل  إحصائية يف  آخر  وكانت 
يشكل السعوديون منهم 4 إىل 5 يف املئة فقط، مسجلون يف 

اجلمعية«. 

ويشرح أن هذه النسبة متواضعة يف ما خيص االنتساب وامتهان 
من  نوعان  »هناك  وقال:  به.  معرتف  وعمل  كاحرتاف  الطهي 
يف  لتتعلم  تدخل  األغلبية  الطاهي،  ملهنة  املتحمس  الشباب 
ومعظم  والسياحة،  بالفندقية  واملختصة  الرمسية  الكليات 
يف  يوجد  ال  ولألسف  االدارية،  الوظائف  يشغلون  منتسبيها 
السعودية مرجع خيرج لنا طهاة حمرتفني، فالكليات واجلامعات 
عليه  مهنة شيف  أن ميتهن  يريد  ومن  األولية،  اخلطوط  تعطي 
البحث عن دورات خارجية لتعلم احلرفية حتى جيد من بعد ذلك 
من يقدم له الدعم والتوظيف يف الفنادق املعروفة، أو املطاعم 
ذلك يصر  ومع  اخلربة،  حديث  ربرَ  يعترَ أنه  مخس جنوم، خصوًصا 
ذوي  من  اآلخر  بعض  ومثة  الصعاب؛  ختطي  على  البعض  هذا 
الطهي بهدف االستثمار  التخصصات املختلفة، يتجه إىل جمال 
وفتح املشروعات املختلفة، ألن املكسب يومي وسريع، وتظهر 
التكلفة للعائد الرحبي الشهري أو السنوي بشكل سريع، وهذا 

عامل مشجع للشباب«. 

دور التواصل االجتماعي 

قال  الطهي،  هلواة  االجتماعي  التواصل  مواقع  حققته  وعما 
من  عدد  إجناح  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  »ساهمت  جاد: 
على  الشخص  فينشهر  ضيق،  نطاق  على  لكن  املشروعات، 
والطهي  متمكًنا،  يكن  مل  لو  حتى  »فيسبوك«  أو  »إنستغرام« 
كهواية خمتلف جًدا عنه كاحرتاف، ومن يريد أن يصبح »شيفًا« 

عليه أن يصعد السلم الوظيفي«. 

وأوضح أن هذه املهنة من املهن اليت حتقق عائًدا مادًيا أكثر من 
جيد يف حال تلقى الطاهي تعليمه يف معاهد حمرتفة، واحرتف 
هذه  يف  فإنه  درجاته،  جبميع  الوظيفي  سلمها  واعتلى  املهنة 
احلالة حيقق راتًبا أعلى من رواتب محلة الشهادات اجلامعية، ويف 
حال استطاع أن يتميز يف الفنادق املرموقة، ميكن أن يزيد راتبه 

على راتب الطبيب. 

نظرة جمتمعية خمتلفة 
ت نظرة  وعن نظرة اجملتمع إىل الطاهي، قال جاد:« بالفعل تغيرّ
وباتت طموًحا  كبي،  بشكٍل  املهنة  هذه  إىل  السعودي  اجملتمع 
عند البعض من دون أن تعرتض العائلة على ذلك«. ويشرح أن 
ل اإلجتماعي يعود إىل أسباب عدة، منها أن كثًيا من  هذا التبدرّ
أبرزوا هذه املهنة بشكٍل مجيل، وذلك  الطهاة السعوديني قد 
ومن  والعربية،  الدولية  املسابقات  يف  مشاركاتهم  خالل  من 
خالل الربامج التلفزيونية، وما حققته من شهرة. فقنوات الطهي 
نت أن  املختصة اعتنت بهذه املهنة وأظهرتها بشكٍل مجيل، وبيرّ

هلذه املهنة مكانًة إجتماعية ومردوًدا مادًيا. 
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املكّونات

•دجاج مقطع - كيلوغرام

•كاتشاب - ملعقتان كبريتان

•صلصة صويا - ملعقتان كبريتان

•خردل - ملعقة كبرية

•ثوم مهروس - فصان

•ملح - حبسب الرغبة

•فلفل أسود مطحون - حبسب الرغبة

•طماطم مقطعة - حبسب الرغبة

•فليفلة مقطعة - حبسب الرغبة

•بطاطس مقطعة - حبسب الرغبة

•زيت نباتي - ملعقتان كبريتان

طريقة العمل

1- يف وعاء عميق، ضعي الكاتشاب، صلصة صويا، خردل، 
الثوم، امللح، الزيت والفلفل األسود.

2- أخلطي املكونات جيدًا حتى حتصلي على خليط متجانس.
3- أضيفي قطع الدجاج ثم غّلفي الوعاء وادخليه اىل الثالجة 

حلواىل ليلة كاملة.
4- وّزعي الطماطم، الفليفلة والبطاطس يف صينية فرن ثم 

ُصفي قطع الدجاج املتبلة يف وسطها.
5- أسكيب القليل من خليط نقع الدجاج فوق املكونات ثم ادخلي 

الصينية اىل فرن حممى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية.
6- أتركي الصينية يف الفرن حلواىل 55 دقيقة حتى تنضج قطع 

الدجاج ثم قدميها ساخنة على سفرتك. 

 دجاج باخلضار بالفرن

املقادير

• صدر الدجاج: 4 صدور )خال من العظم ومقطع بشكل طولي(

• الصويا صوص: نصف كوب

• سكر: فنجان

• الزبدة: ملعقة كبرية

• املاء: كوب

• الفطر: علبة )مقطع(

• كاجو: أوقية )نيء(
• طحني: ربع كوب

• خضار مشكلة: حسب الرغبة )– بصل، كوسا، جزر، فليفلة حلوة 
ملونة مقطعة بشكل طولي(
• طحني: ملعقتان كبريتان

• ملح: ملعقة صغرية

• فلفل أسود: ربع ملعقة صغرية

طريقة التحضري

1. ضعي ملعقة الزبدة الكبرية مبقالة على النار ومن ثم أضيفي 
السكر، مع احلرص على االستمرار بالتحريك جيدًا، حتى يتكون 

لديك الكراميل.
2. أضيفي الدجاج فوق الكراميل.

3. نضيف الصويا صوص مع كوب من املاء، وامللح، والفلفل 
األبيض، والطحني وخنلطهم بوعاء اخللط.

4. ومن ثم يتم إضافة الكاجو مع التحريك املستمر حتى خيتلط 
الكراميل بالدجاج والكاجو.

5. نضيف خليط الصويا صوص فوق الدجاج ونرتكه حتى 
يتسبك.

6. وبنفس الطريقة يتم وضع اخلضار لتستوي، وتقدم.

 دجاج وخضار بالكاجو والكراميل

املقادير

• املعكرونة: باكيت )معكرونة فيوتتشيين(

• صدر الدجاج: 6 صدور

• الزبدة: ملعقتان كبريتان )ألفريدو صوص(

• الزيت: ملعقتان كبريتان )ألفريدو صوص(

• كرمية الطبخ: كوب )ألفريدو صوص(

• حليب: كوبان )ألفريدو صوص(

• النشاء: ملعقة كبرية )ألفريدو صوص(

• الذرة احللوة: علبة )بالكرمية، ألفريدو صوص(

• اجلبنة الزرقاء: ملعقة صغرية )ألفريدو صوص(

• فلفل أسود: رّشة )ألفريدو صوص(

• روزماري: نصف ملعقة صغرية )ألفريدو صوص(

• مرق دجاج: 1 مكعب )ألفريدو صوص(

• جبنة بارميزان: 3 مالعق كبرية )ألفريدو صوص(

• اجلوز: ملعقة كبرية )عني مجل، مفروم خشن، للتزيني(

طريقة التحضري

1. تسلق الفيتوتشيين باملاء املغلي حسب التعليمات املرفقة مع 
العبوة. ثم تصفى.

2. يف قدر آخر توضع الزبدة مع الزيت على النار وتوضع صدور 
الدجاج وتتبل بامللح والفلفل وقلب على اجلهتني لتكسبها لون 

ذهيب، ثم يوضع مقدار نصف كوب ماء على الدجاج ويغطى 
القدر وتطهى على نار هادئة ملدة 20 دقيقة.

3. ثم تزال قطع الدجاج ويوضع يف نفس القدر الكرمية واحلليب 
والنشا وحيرك املزيج جيدا حتى يغلي ثم توضع اجلبنة الزرقاء 
وذرة بالكرمية والفلفل ومرق الدجاج والروزماري والبارميزان 

ويوضع امللح حسب الرغبة.

4. حيرك املزيج جيدًا حتى تبدأ املكونات بالتجانس وترتك مدة 7 
دقائق حتى تصبح الصلصة مسيكة ثم توضع املعكرونة وختلط 
جيدا ثم تسكب يف الصحن وتزين باجلوز املفروم وتوضع قطع 

الدجاج على وجه املعكرونة. وتقدم ساخنة.

 فيتوتشيين بصلصة 
الفريدو

املقادير

• حليب: 4 اكواب )سائل(
• كرمية: مغلف )بودرة(

• ماء الزهر: ملعقتان كبريتان
• هيل: ربع ملعقة صغرية )مطحون(

• مستكة: ربع ملعقة صغرية )مطحونة(
• فستق حليب: كوب )بلون أخضر غامق، مطحون ومنخل(

• سكر: حسب الرغبة
• النشاء: 5 مالعق كبرية

طريقة التحضري

1. نضيف للحليب البارد ماء الزهر، واهليل، واملستكة، 
والكرمية، والنشا، والسكر، وحنرك جيدًا ثم نضعه على النار.

2. ثم نبدأ بإضافة الفستق احلليب املطحون مع احلرص على 
التحريك السريع واملستمر، وذلك حتى يتجانس اخلليط ويتكاثف 

ويتماسك.

مـهلبية الفـستق الـحليب

3. نسكب اخلليط بأكواب التقديم، ونزين بالفستق احلليب، 
ونقدمه.
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جــمال

على الرغم من كون صرعة )امليتاليك( إحدى الصرعات املميزة 
خلريف وشتاء 2016، إال أنها قد اكتسحت ساحة املوضة على 
عروض  من  العديد  يف  برزت  حيث  املوسم؛  هذا  خالل  عجل 
األزياء لصيف وربيع 2016، وأزياء الشارع خالل أسابيع املوضة 

املاضية.
1 - إحدى أبرز اإلطالالت يف ساحة املوضة هي ارتداء )امليتاليك( 
من الرأس ألمخص القدمني عن طريق اختيار فستان بنغمات 

معدنية فاترة، وإكسسوارات بدرجات لونية مقاربة.
2 - )امليتاليك( املطفي، إذا أردت ارتداء هذه األلوان املعدنية 
نهارًا دون أن تكوني مبالغة فاختاري تنورة أو بنطااًل ذا لون 
معدني مطفي؛ لتقلل من انعكاس الضوء الذي ميكن أن يكون 

مزعجًا يف بعض األحيان.
فأبسط  )ميتاليك(  قطعة  اختيار  عند  باحلرية  تشعري  ال   -  ٣
مما  األسود؛  أو  األبيض  مع  تنسيقها  هي  الرتدائها  طريقة 

يضمن لِك إطاللة بسيطة ولكن أنيقة.
لكونها  )ميتاليك(؛  حقيبة صغرية  اقتناء  من  تتخويف  ال   -  ٤
إحدى القطع اليت يسهل تنسيقها مع مجيع األزياء سواء كانت 

بسيطة وأساسية، أو عصرية وجريئة.
٥ -إذا مل تكن لديك اجلرأة الرتداء )امليتاليك( بشكل ملحوظ، 
وتي  جينز  مع  هادئ،  معدني  بلون  عاٍل  بكعب  حذاًء  فاختاري 

شريت بسيط إلطاللة آمنة وأنيقة.
6 - بالطبع ال ميكننا نسيان الصندل )امليتاليك(، فبالرغم من 
كونه قطعة بسيطة ومرحية، إال أنه يعطي رونقًا خاصًا ملظهرك، 

خاصًة عند ارتدائه مع فستان صيفي بلون مشرق.
طريق  عن  اليومية،  إلطاللتك  )امليتاليك(  أضيفي   -  ٧
مظهرك  يكتمل  أن  ميكن  فال  أشكاهلا،  مبختلف  اإلكسسوارات 

دون عقد معدني المع كبري أو صغري.
٨ - إحدى الصرعات اليت اشتهرت مؤخرًا هي )التاتو امليتاليك(، 
ميكنك اعتماده بشكل مكثف يف حال رغبتك مبظهر غجري، أو 
ميكنك اعتماد نقشات بسيطة يف مناطق معينة مثل الكتف أو 

الذراع أو حتى الرقبة.
الظالل  جتربي  مل  ما  للموضة  مواكبة  تكوني  أن  ميكن  ال   -  ٩
)امليتاليك( بأشكاهلا وأنواعها، أبسط الطرق الستخدامها هي 

دجمها بوسط جفن العني املتحرك.
10 - ما مل نتوقعه أن تصل موضة )امليتاليك( ألمحر الشفاه، 
اعتماد  فيمكنك  املكياج،  صرعات  تتصدر  اآلن  هي  ها  لكن 
األلوان املعدنية الفاحتة نهارًا، بينما تتألقني باأللوان الداكنة 

مساًء.

10 أفكار إلطاللة »ميتاليك« شبابية

Saturday 20 August 2016  2016 آب   20 السبت 

تطبيقها  تقنيات  وتطّورت  بقوة،  األومربيه  الشعر  موضة  عادت 
لتناسب الوجه. إذا كنت من حمّبات التغيري، فستحتاجني إىل اعتماد 
بعض اخلصالت الفاحتة داخل شعرك. إليك ـ يف هذا املوضوع ـ 
وشكل  شعرهن  لون  حبسب  األومربيه،  صبغ  يف  النجمات  طرق 

وجههن. تابعي الصور، واختاري اللوك املناسب لك:
األسود،  من  باألومبري  انتقلت   :SALMA HAYEK حايك  سلمى 

فالبين الطبيعي، إىل الكستنائي الدافئ.
JOURDAN DUNN: شعرها مصبوغ باللون البين من األعلى، ويّتجه 

تدرجييًا لُيصبح أشقر عند األطراف.
إميا ستون: صبغت شعرها بطريقة متدّرجة من األمحر عند اجلذور 

إىل الفراولة الشقراء عند النهايات.
هادغنز فانيسا: اعتمدت ألوانًا متباينة جدًا، إذ صبغت جذور الشعر 
اللون  إىل  لتصل  الفاتح،  البيّن  إىل  وانتقلت  األسود،  باللون 

البالتينيوم عند األطراف.
صوفيا فريغارا: هي مثال حملّبات األومبري األشقر الكالسيكي.

كرينان شيبكا: تعتمد طريقة األومربيه النصفي.
لورين كونراد: من أمجل طرق األومربيه الطبيعي بتمّوجات واضحة 

والمعة.
CIARA: اعتمدت أسلوب األومبري األشقر الذي يطّول الوجه. إذا 
كنت تعانني من الوجه املربوم ننصحك بصبغ شعرك على هذا الشكل 

لتنحيف الوجه وتطويله.
الشعر  لصاحبات  جدًا  مناسب  األومربيه  هذا  أولسن:  إليزابيث 
اخلفيف، إذ إنه مينح الشعر الكثافة الالزمة، وال سيما بعد تسريح 

الشعر على شكل متّوجات عريضة.
على  يساعد  الذي  األومربيه  استخدمت  وايتلي:  هنتنغتون  روزي 

االنتقال بسالسة من الرمادي الطبيعي إىل األشقر .

أجدد صبغات الشعر األومربيه 
على طريقة النجمات

إن سال املكياج يوم الزفاف، فقد تتمّكنني من إصالحه بسهولة 
بعض الشيء. ولكّن األمر خيتلف إن ساءت حالة تسرحية شعرك. 
فإن كنت تريدين جتّنب هكذا سيناريو، يف يوم زفافك، استعّدي 

جّيدًا، ونّفذي هذه اإلرشادات:
*نصائح ُيوصى بتطبيقها:

ـ اجري جلسة جتريبّية مع مصّفف الّشعر امُلختار، ُبغية جتريب خمتلف 
التسرحيات. وإن كنت تريدين وضع وصلة شعر، فخذيها معك. 
باإلضافة إىل ذلك، احجزي موعد تسرحية الّشعر لعرسك، قبل أربعة 
التجريبّية قبل  اجللسة  املنشود، واجري  اليوم  أو ستة أشهر من 

أربعة أو ستة أسابيع من الزفاف.
واستعيين بصورة  زفافك،  يوم  املّتبع  الطراز  للمصّفف  اشرحي  ـ 
أو رسم لفستان الزفاف، واطليب منه اقرتاح تسرحية تتماشى مع 

طرازه.
التجريبّية،  اجللسة  خالل  بأختك  أو  بأّمك  أو  بصديقة  استعيين  ـ 
واطليب منها التقاط الصور من كّل زاوية. احرصي على التقاط 
صور من األمام واخللف واجلانبني، وحّتى من األعلى. إّن اهلدف من 
ذلك أن تظهر التسرحية مجيلة من كّل الزوايا، ألّن املصّور سيلتقط 

صورًا لك من كّل الزوايا.
ـ عند حتديد موعد تسرحية الّشعر ليوم الزفاف، احرصي على أن 

يكون الوقت كافيًا لكي ال حيصل تأخري يف تسرحيتك.
دون  من  خلعه،  مُيكن  فستان  أو  قميص  ارتداء  على  احرصي  ـ 

اجملازفة بتلف تسرحية الشعر.
*أخطاء جتّنبيها:

عادًة  صالونه  ترتادين  الذي  الّشعر  مصّفف  أن  تفرتضي  ال  ـ 
تزّوجن  اللواتي  من صديقاتك  النصيحة  اسألي  لك.  األفضل  هو 

مؤّخرًا.
الّشعر، بل  ـ ال تعتمدي على الكلمات لشرح ما تريدينه ملصّفف 
بصوٍر حبوزتك، ألّن بعض العبارات، مثل: »كعكة كبرية«، و«جدائل 

ناعمة«، و«تسرحية أنيقة«، قد تكون مبهمة يف بعض األوقات.
عند  الفستان  شكل  باالعتبار  خذي  الشعر،  تسرحية  اختيار  عند  ـ 
الصدر والعنق، ألّنها ستنعكس على شعرك ووجهك، خباّصة يف 

الصور.
 ،Highlight »ـ عندما ُيرفع الّشعر الذي حيتوي على خصل »هاياليت
يربز الّشعر الداكن. بالتالي، لكسر هذا اللون الداكن، اطليب من 
من  السفلّية  الطبقات  على  اخلصل  هذه  أن جيعل  الّشعر  مصّفف 

الشعر لكي ال تربز عند رفع الشعر.

اهتمي بشعرك قبل الزفاف 
وطبقي هذه النصائح
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غارات سورية على...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

دول غربية بتشكيك يف نيات موسكو. وطالبت يف ان تكون اهلدنة 
حتت رقابة جهات انسانية حمايدة.

بأن  االول  امس  االنسان«  حلقوق  السوري  »املرصد  وأفاد 
األقل  على  مواقع  ستة  اخلميس  استهدفت  السورية  »الطائرات 
سورية،  شرقي  مشال  يف  احلسكة«  مدينة  يف  الكردية  للقوات 
تتوزع بني ثالثة حواجز وثالثة مقار لوحدات محاية الشعب الكردية 

والشرطة التابعة هلا«. 
من  متكن  انه  املدينة  يف  برس«  »فرانس  لوكالة  مراسل  وقال 
املدينة  عدة يف  مواقع  على  ضربات  تشن  وهي  الطائرات  رؤية 
اليت تشهد منذ ليل أالربعاء معارك عنيفة بني قوات الدفاع الوطين 
املوالية للحكومة السورية وقوات »أسايش« الكردية على خلفية 

اتهامات بتنفيذ محلة اعتقاالت متبادلة.
مواقع  السوري  الطريان  فيها  يستهدف  اليت  األوىل  املرة  وهذه 
منذ  سورية  تشهده  الذي  النزاع  بدء  منذ  األكراد،  سيطرة  حتت 
منتصف آذار )مارس( 2011، وفق ما أوضح مصدر أمين سوري و 
»املرصد«. وأضاف ان القصف جتدد بعد ظهر أمس االول وسط 
اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح 25 شخصًا بينهم عشرة 

أطفال.
وأكد ناطق باسم اإلدارة الذاتية الكردية يف مشال سورية تعرض 
النظامية.  القوات  من  جوية  لضربات  املدينة  يف  كردية  مواقع 
وأوضح مصدر حكومي يف املدينة لـ »فرانس برس« أن اجتماعات 
عقدت بني الطرفني يف وقت سابق »الحتواء التوتر وحل اخلالف 
سلمّيًا، لكن الوحدات الكردية طالبت حبل قوات الدفاع الوطين« 

يف املدينة. 
»الضربات اجلوية هي مبثابة رسالة لألكراد للكف  وقال إن هذه 
عن مطالبات مماثلة من شأنها أن متس بالسيادة الوطنية«. من 
»لن  بيان:  الكردية يف  الشعب«  »وحدات محاية  قالت:  جهتها، 
وسنقف  شعبنا  ضد  السافرة  اهلمجية  اهلجمات  تلك  على  نصمت 
حبزم حلمايته. كل يد ملطخة بدماء شعبنا ستحاسب على ذلك بكل 

الوسائل املتاحة واملمكنة«.
وأبدت روسيا اخلميس استعدادها إلعالن هدنة انسانية اسبوعية 
ملدة 48 ساعة »اعتبارًا من األسبوع املقبل« يف مدينة حلب اليت 
تشهد معارك عنيفة. وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية 
ايغور كوناشينكوف: »حنن مستعدون إلعالن هذه اهلدنة االنسانية 
إيصال  أمام  اجملال  إفساح  أجل  من  املقبل  األسبوع  من  اعتبارًا 

املساعدات اىل سكان حلب«.
من  »التأكد  اىل  يهدف  رائدًا«  »مشروعًا  يشكل  ذلك  ان  واعترب 
كوناشينكوف  وقال  أمان«.  بكل  املدنيني  اىل  التموين  وصول 
ان »املوعد والوقت الدقيقني سيحددان بعد تلقي األمم املتحدة 
شركائنا  جانب  من  والضمانات  القوافل  حتضري  حول  املعلومات 

األمريكيني بأنها ستنقل بأمان«.
حلب  يف  الشرقية  باألحياء  قوله  وفق  تتعلق  االمدادات  وهذه 
اخلاضعة لسيطرة الفصائل والقسم الغربي اخلاضع لسيطرة القوات 
النظامية عرب استخدام طريقني خمتلفني. إحدى القوافل ستنطلق 
الكاستيلو وصواًل اىل  الرتكية عرب طريق  من مدينة غازي عنتاب 
القسم الشرقي من حلب، والثانية ستسلك الطريق شرق املدينة 

وصواًل اىل حندرات ثم طريق الكاستيلو لتبلغ األحياء الغربية.
وكان املبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا دعا اىل هذه اهلدنة 
االنسانية االسبوعية ملدة 48 ساعة يف حلب. وأعلن اخلميس عدم 
متكن اية قافلة انسانية من دخول املدن احملاصرة منذ شهر بسبب 

املعارك.
وقوبل إعالن روسيا وقف القصف يف حلب ملدة 48 ساعة بتشكيك 
غربي وبتأكيد املطالبة على ضرورة أن تكون اهلدنة »حتت إشراف 
جهات إنسانية حمايدة وتؤدي غرضها بإيصال املساعدات من دون 

معوقات«، وفق ديبلوماسي غربي يف جملس األمن. 
النوع لن  »إعالن روسيا مواقف من هذا  أن  وأكد املصدر نفسه 
يعفيها من مسؤوليتها عن وقف القصف على حلب وبقية املناطق 
السورية وممارسة نفوذها على احلكومة السورية كي توقف قصف 

املدنيني وينهي استخدام احلصار وسيلة حرب«.
وشدد الديبلوماسي الغربي على أن »األفعال، ال األقوال، هي من 
حيدد جدية روسيا يف هذا اإلعالن، وهو أمر سنتابعه عن كثب«. 
القتالية يف شكل  األعمال  وقف  اىل  »العودة  اىل  الدعوة  وجدد 
فعلي وكامل مبا يسمح بإجياد بيئة مواتية إلدخال املساعدات اىل 
والتمهيد  السورية،  املناطق  كل احملتاجني يف حلب وسواها من 

إلعادة إحياء املفاوضات السياسية بني األطراف السوريني«.
وأكدت األمم املتحدة أنها على »اطالع على الطرح الروسي وننتظر 
دي  إن  حق  فرحان  الناطق  وقال  حوله«.  التفاصيل  من  املزيد 
يتم  بأن  نأمل  موسكو، وحنن  أعلنته  مبا  علم  على  »كان  مستورا 

تطبيقه بفعالية وبأن يوافق عليه كل األطراف يف النزاع«.

أنقرة حتّمل غولن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

غولن بتدبريها.
 أتى ذلك بعد مقتل 14 شخصًا وجرح 220 بثالثة تفجريات استهدفت 
أجهزة أمنية وعسكرية يف تركيا، اتهمت السلطات »الكردستاني« 

بتنفيذها.

يف غضون ذلك، دهمت الشرطة الرتكية 204 منازل وأمكنة عمل 
تابعة لنحو 100 شركة تشتبه يف »عضويتها يف شبكة إرهابية« 
و»متويلها نشاطات مؤيدة لغولن«، بعدما أصدرت النيابة العامة يف 
إسطنبول مذكرات لتوقيف 187 شخصًا ومصادرة أمالكهم، بينهم 

رجال أعمال بارزون، وحبست السلطات احتياطًا 60 منهم.
قادر  إسطنبول  بلدية  رئيس  صهر  التوقيف  مذكرات  وطاولت 
توباش، وهو قيادي يف حزب »العدالة والتنمية« احلاكم. وأدى 
توتر يف  احلزب، ومفاقمة حال  داخل  ناقوس خطر  دّق  إىل  ذلك 
مجاعة  إىل  باالنتماء  للشبهة  معّرضًا  اجلميع  بات  بعدما  صفوفه، 

غولن.
وظهرت يف أوساط احلزب احلاكم تيارات مزاِيدة يف احلرب على 
اجلماعة، وأخرى تبتّز خصومها داخل احلزب، مهددًة بـ »كشف أسرار 

عالقتهم مع اجلماعة«. 
احلزب  وقيادة  غولن  اجليدة بني مجاعة  »العالقة  بأن  نواب  وأقّر 
وهم  الداعية(  )أنصار  مع  التعاون  إىل  كثريين  دفعت  سابقًا، 
ضد  املزايدة  إىل  فيلجأون  القدمية  دفاترهم  فتح  اآلن  خيشون 

غولن، سياسيًا وإعالميًا، يف خط أول للدفاع والتربُّؤ منه«.
إىل ذلك، اتهم الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان مجاعة غولن 
بالضلوع يف التفجريات اليت نسبتها السلطات إىل »الكردستاني«، 
واعترب أن تركيا تتعّرض لـ »هجوم مشرتك« تشّنه تنظيمات خمتلفة 
كانت  ولو  ذاتها  الدوافع  »حتّركها  و  وثيق،  اتصال  على  لكنها 

أمساؤها خمتلفة«.
وأشار إىل أنه طلب شخصيًا قبل سنة من الرئيس األمريكي باراك 
املتحدة منذ عام  الواليات  تركيا غولن، املقيم يف  أوباما تسليم 

.1999
االنقالبية،  احملاولة  بعد  )ذلك( جمددًا«  منه  »طلب  أنه  وأضاف   
أن على  أنقرة وواشنطن شريكان اسرتاتيجيان. ورأى  أن  معتربًا 

واشنطن »أال تصّعب األمور على شريكها االسرتاتيجي«.
وأعلن رئيس الوزراء الرتكي بن علي يلدرم »رفع مستوى التأهب« 
يف بالده، معتربًا أن مجاعة غولن »خسرت جرأتها، وسّلمت الواجب« 
غم هذه األّمة  إىل »الكردستاني«. وأكد أن »ال منظمة إرهابية سرترُ

على الركوع«.
فشلوا  »الذين  أن  فرأى  يلدرم،  نائب  كورتوملوش،  نعمان  أما 
يف وقف تركيا عرب املنظمة اإلرهابية لغولن، سيحاولون اآلن عرب 
يف  فشلوا  »الذين  أن  مضيفًا  أخرى«،  وتنظيمات  الكردستاني 
حماولة االنقالب لن يقّروا بهزميتهم ولن ييأسوا، كما أن القوى 
اليت تقف وراءهم لن ترتاجع، وستحاول حشر تركيا يف زاوية عرب 
إذكاء اإلرهاب«. واستدرك أن هذه »القوى، والعقول اليت تقف 

وراءها، لن تستطيع النيل منا«.

خامنئي طلب من بوتني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حيظر منح قواعد عسكرية جلهة أجنبية وفق املادة 146 من الدستور 
اإليراني. وتقول مصادر إيرانية أن دعوة روسيا للتدخل يف األزمة 
خامنئي  علي  اإلسالمية  اجلمهورية  مرشد  من  بطلب  جاء  السورية 
مستشاره  محله  اإليرانية،  املسلحة  للقوات  العام  القائد  باعتباره 
للشؤون الدولية علي اكرب والييت قبل أيلول )سبتمرب( من العام 

املاضي وسلمه شخصيًا اىل الرئيس الروسي فالدميري بوتني.
وقال عضو جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية النائب احملافظ 
ان  األربعاء،  الشورى  بيشه يف جلسة جملس  حشمت اهلل فالحت 
تفويض إعطاء مثل هذه التسهيالت لطائرات أجنبية ال تندرج يف 
اطار صالحية جملس األمن القومي اإليراني حسب الفقرة األوىل 

من املادة 176.
الروسي  الدور  عن  »مشرقة«  االيرانية صورة  الذاكرة  حتمل  وال 
مع ايران خالل املئة عام األخرية، خصوصًا أن االحتاد السوفياتي 
السابق سلخ عددًا من اجلمهوريات االيرانية واتبعها اىل سيادته، 
الدولي  األمن  اضافة اىل وقوف روسيا مع مجيع قرارات جملس 
النووي  الربنامج  خلفية  على  االقتصادية  العقوبات  فرضت  اليت 

اإليراني.
وانتقد فالحت بيشه »السياسة الروسية غري املستقرة حيال إيران« 
وتعاطيها املتذبذب مع الدول الغربية خالل األعوام 1990 و1991.

لكن رئيس جملس الشورى علي الرجياني رد بأن إيران مل متنح 
أي ترخيص بإقامة قاعدة عسكرية يف إيران اىل أي جهة أجنبية 
القضايا  لنا يف  حليف  مع  تعاونًا  تتعدى  ال  القضية  »إن  وقال: 
عسكرية  قاعدة  وضعنا  أننا  يعين  ال  وهذا  سورية  مثل  اإلقليمية 
حتت تصرف اجلانب الروسي وإني أنفي أية معلومات أخرى تناقلها 

بعض وسائل اإلعالم«.
وطالب فالحت بيشه بتفسري »ماهية الضمانات اليت تعطى إليران 
الروسية  بالسياسة  الثقة  ميكن  مدى  أي  واىل  اجملال،  هذا  يف 

املتذبذبة حتى يتم منحها األجواء اإليرانية«.
وحذر السفري اإليراني السابق يف اذربيجان أفشار سليماني من 
مغبة السماح لصورايخ »كروز« الروسية بعبور األجواء االيرانية بعد 
السماح لطائراتها استخدام القواعد االيرانية. وأعرب عن اعتقاده 
بأن ال ميكن احلديث عن تعاون اسرتاتيجي شامل مع روسيا يف 
العالقة معها كقضية  تتعاون يف حل املشكالت  الذي مل  الوقت 

النظام القانوني لبحر قزوين.
من ناحيته، اعترب علي أكرب والييت مستشار املرشد اإليراني األعلى 
ان استضافة قاعدة همدان اجلوية للطائرات اجلوية »غري مفاجئ« 
وانه جاء بناء على تفاهمات سابقة مع اجلانب الروسي، وان ايران 

وروسيا عقدتا اتفاقات عدة يف الشهور املاضية تشمل التعاون 
الدفاعي«.

وقال إن بالده تنظر اىل عالقاتها مع روسيا من زاوية اسرتاتيجية 
وشاملة »وان العالقات االسرتاتيجية تتطلب التعاون يف مكافحة 
اإلرهاب« مشريًا اىل ان اليران رؤية جديدة للشرق تتطلب عالقات 

اسرتاتيجية مع دول مثل روسيا والصني.
وراى والييت ان التعاون الروسي - االيراني ال يتعارض مع قرارات 
جملس األمن الدولي »وإن كل خطوة تقدم عليها إيران تفسرها 

واشنطن مبا حيلو هلا وهو ما نرفضه حنن مجلة وتفصياًل«.

ملف املطامر يسّخن...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فيما سيخرق مسار التمديد يف التعيني االضطراري لرئيس جديد 
الركان اجليش باعتبار ان رئيس االركان احلالي اللواء الركن وليد 
سلمان سيحال على التقاعد ومل يعد وضعه يسمح بتمديد خدمته.

 كما ان اشتباكًا من خارج جملس الوزراء حول ملف مطمر برج محود 
الزراعة  ووزير  اجلميل  سامي  النائب  الكتائب  حزب  رئيس  بني 
مبا  الساخنة  الوزارية  االجواء  اىل  توتر  عامل  أضاف  أكرم شهيب 
ينذر بتصاعد اخلالف على هذا امللف يف االيام املقبلة وخصوصًا 
بعدما صعد حزب الكتائب محلته على اقامة مطمر برج محود ومضى 
حمازبوه يف تعطيل االعمال اجلارية فيه من خالل االعتصام املستمر 

عند مدخل املطمر.
وعلم ان مناقشة بند تعيني 1771 أستاذًا ثانويًا يف جلسة جملس 
الوزراء إستغرقت ساعة ونصف ساعة إنصرف خالهلا الوزراء اىل 
البحث يف العدد والتوزيع املناطقي ومتويل كلفة التعيني. وحصل 
البند بعد ذلك على موافقة اجمللس لصلته حباجات املدارس ومصاحل 
الطالب. وجرت مناقشة هذا البند على وقع اعتصامني يف ساحة 
رياض الصلح، االول لالساتذة الناجحني يف مباراة جملس اخلدمة 
املدنية للمطالبة باقرار املرسوم االلزامي لتثبيتهم يف وزارة الرتبية 
والتعليم العالي، والثاني لالساتذة املتعاقدين الذين رفعوا شعار 

»يوم االنتفاضة السرتجاع املوقع الطبيعي لالستاذ املتعاقد«.
أما يف ما يتعلق مبلف التعيينات العسكرية الذي كان غري مدرج 
على جدول االعمال، فقد حاول وزير اخلارجية جربان باسيل طرحه 
يف مستهل اجللسة، لكن رئيس الوزراء متام سالم طلب تأجيله اىل 
آخر اجللسة داعيا اىل البدء جبدول االعمال واالنصراف اىل االهتمام 
بشؤون الناس والعباد. وعند إنتهاء البحث يف بنود اجلدول بادر 
نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع مسري مقبل اىل إقرتاح إمساء ثالثة 
عمداء يف اجليش إلختيار أحدهم ليكون أمينًا عامًا للمجلس االعلى 
االنتهاء.  خدمته  مدة  شارفت  الذي  خري  حممد  اللواء  بدل  للدفاع 
وهنا سأل وزراء مقبل عمن يفضل من هذه االمساء، فأجاب بأن 
املرشحني الثالثة من ذوي الكفاية. فجرت حماولة للتصويت على 
ثان  أحد االمساء، فنال سبعة أصوات. ثم جرت حماولة مع أسم 
فنال االصوات السبعة نفسها. ومل جتر حماولة ثالثة بعدما تبنّي 
ان العدد املطلوب وهو ثلثا عدد الوزراء بعيد املنال. عندئذ قال 
بتعذر تعيني ضابط يف املنصب وهو  أخذ علما  إنه  الوزير مقبل 
سيصدر اليوم قرارًا بتمديد خدمة اللواء خري سنة جديدة. وهنا تدخل 
احلر«  الوطين  »التيار  الرئيس سالم إلستيعاب ردة فعل وزيرّي 
»اخراج  بأنه  التصويت  باسيل  ووصف  بوصعب  والياس  باسيل 
مسرحي« من شأنه »ان خيلق إهتزازا يف الوضع احلكومي«. فكان 

أن مّر املوضوع بتدخل من الرئيس سالم.
وقال مصدر وزاري ان الرئيس سالم، خالل طرح موضوع التعيينات 
التمديد  أم من حيث  التعيني  االمنية كان حياديًا سواء من حيث 
وكان مع عدم حصول شغور يف املنصب يف املرحلة االمنية اليت 
متّر بها البالد وتاليًا ليس لدّيه أي فيتو على الضباط الذين اقرتحت 

أمساؤهم لتوّلي منصب االمني العام للمجلس االعلى للدفاع.
الوطين  »التيار  وزيري  مع  بسالم  مير  مل  خري  للواء  التمديد  لكن 
احلر«. وفيما انتقد بوصعب »هذه املسرحية« ومحل على »احلكومة 
»استخفاف  بأنه  العسكرية  التعيينات  موضوع  »واصفًا  الفاشلة 
بعقول الوزراء«. ورأى باسيل ان »من الواضح ان ال نية للتعيني 
وهناك اصرار من احلكومة على خمالفة القانون مما سينعكس سلبًا 
على عملنا كحكومة«. ويف املقابل أكد وزير الداخلية نهاد املشنوق 
قبل  امنيني  قادة  تعيني  بعدم  يقضي  االساس  من  »موقفنا  ان 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية«.
يف غضون ذلك، اشعل املؤمتر الصحايف الذي عقده النائب سامي 
اجلميل وفند فيه سلبيات خطة اقامة مطمر برج محود اشتباكًا كالميًا 
الوزراء لريد على  الذي خرج من جلسة جملس  الوزير شهيب  مع 
العنيفة  اجلميل يف محلته  يوفر  اجللسة. ومل  اىل  عاد  ثم  اجلميل 
الوزيرين شهيب ووائل أبو فاعور، فتوجه اىل االخري قائاًل: »تبحث 
عن أصغر مطعم فيه نسبة بكترييا يف اللحمة فهل ما سيخرج من 
املطمر مطابق للمواصفات الصحية؟« كما رد على حديث شهيب 
عن »أبواق املزايدة«، فقال: »لن جنيب بقلة تهذيب كما توجه الينا 
بل بكالم صدر عن شهيب نفسه حول معمل عني دارة«. وتساءل: 
»ما االهم غابة االرز أو 350 ألف شخص يعيشون هنا وهل ختافون 
على املياه اجلوفية هناك وال ختافون على املياه اجلوفية يف البحر 

االبيض املتوسط ويف كل حبر ساحل جبل لبنان؟«.
وذكر  والدين«.  العقل  يثبت  »اهلل  اجلميل:  على  شهيب  ورد 
بان وزراء حزب الكتائب كانوا يف اجللسة اليت أقرت فيها خطة 
النفايات، مضيفًا: »اذا كان كالم اجلميل والعمل الذي جيري على 

االرض سيفيده يف انتخابات املنت املقبلة فندعمه«.

تتـمات
Saturday 20 August 2016  2016 آب   20 السبت 
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العمل  ساعات  يف  صعوبة  السعوديات  املوظفات  بعض  تواجه 
الطويلة، وقد يؤثر ذلك على عالقاتهّن االجتماعية واألسرية، وقد 
يعانني من عدم تفهم من حوهلّن لطبيعة العمل والساعات الطويلة، 
العمل، وميضني  العامل بسبب  أنهّن معزوالت عن  وأحيانًا يشعرن 
أخذ  العمل فقط. )سيدتي نت(  زميالتهّن يف  أوقاتهّن مع  معظم 
رأي بعض املوظفات، اليت تتطلب أعماهلّن تواجدهّن لساعات طويلة 

يف أعماهلّن.

رأي املوظفات
»أمل« موظفة يف شركة تؤكد انعدام ضعف عالقاتها االجتماعية، 
إحدى  يف  تواجدي  تتطلب  واليت  العمل  ساعات  »بسبب  وتقول: 
الشركات اخلاصة أجد صعوبة بالتواصل مع أسرتي وأقاربي فمعظم 
وقيت يف املكتب، وعندما أصل إىل املنزل أكون متعبة جدًا فال أليب 
أغلب الدعوات؛ ألّن جلوس يف املكتب لساعات طويلة واستخدام 
وحتى  الدعوة،  تلبية  عن  االعتذار  إىل  فأضطر  يتعبين  اهلاتف 
صديقاتي أحيانًا أتواصل معهّن عرب اهلاتف نهاية األسبوع، ووقيت 
املتبقي خالل اليوم أقضيه مع أسرتي. أما يف السابق وحتديدًا قبل 
أن أعمل كنت أذهب مع والدتي إىل معظم املناسبات، وأتواصل مع 
صديقاتي بشكل ممتاز. واآلن عملي أفقدني جتمع األقارب واألسرة 

وصديقاتي«.
»مشوخ« بائعة يف إحدى مراكز التجميل اخلاصة بالنساء يف إحدى 
اجملمعات تقول: »مشاكل ساعات العمل وفرتة دوامي جعلتين مقلة 
مع  أغلب  مع  االجتماعي  التواصل  وكذلك  األسرة،  دعوات  بتلبية 
أنين أصبحت شبه رمسية يف عالقاتي، وقد ال  أعرفهم، بل حتى 
أبالغ إذا قلت لكم أّن عملي ساهم يف انقطاع عالقاتي االجتماعية 
فأنا أفضل الراحة بعد عناء يوم كامل من العمل لذلك ال أرغب يف 

اخلروج واالجتماع وتلبية الدعوات«.
الطويلة  العمل  ساعات  أّن  ترى  أمحد  منال  االجتماعية  األخصائية 
تؤثر على العالقات االجتماعية للموظفة، وكذلك هلا أثر سليب على 
كثريًا  تؤثر  الطويلة  العمل  ساعات  أّن  »أعتقد  وتقول:  نفسيتها، 
على املرأة العاملة، وتعكس بشكل واضح على عالقتها االجتماعية 
مبن حوهلا، وأيضًا على حالتها النفسية، وهذا األمر ليس بالسهل 
فاملرأة طبيعتها حتب الزيارات والتواصل مع األقارب والصديقات 
لذلك األفضل هلا أن تعوض قلة تلبيتها للدعوات بتكوين عالقات 
مع زميالتها يف العمل؛ فاملوظفة لألسف ال جتد الوقت الكايف للحياة 
االجتماعية، فإجازة نهاية األسبوع مثاًل تنتظرها بفارغ الصرب حتى 
تأخذ قسطًا من الراحة، وتعاني العديد من املوظفات الالتي يكون 
طبيعة عملهّن يتطلب تواجدهّن لساعات طويلة يف العمل من امليل 
والصديقات  واألقارب  األسرة  من  حوهلّن  من  وعلى  االنطواء  إىل 
تفهم احلالة اليت تصل إليها البعض منهّن، وهنالك العكس موظفات 
رغم ساعات عملهّن الطويلة يفضلن أن حيضرن كلما سنحت هلّن 

الظروف املناسبات حتى يعوضن الضغط اليومي يف العمل«.

ساعات العمل الطويلة وأثرها 
ليجد نفسه بعدها حاطًا على العمود الفقري،على العالقات االجتماعية

من دون أن يرتك أثرًا سوى املوت.
إنهم ال ُيسُدون اخلدمة الفضلى لإلنسان.

الكيميائي، الفيزيائي، واملهندس ينشطون،
واملصارف متول واأليديولوجيات تبارك.

يتصور الشعراء آفاقًا كابوسية،
هذا هو اجلزء الذي يفشلهم يف تنظيم

جمتمعنا.
أدركنا نقطة غريبة يف تارخينا،

حيث يعصف العصر اجلليدي بقوة على الكوكب
أكتب األبوكاليبس وأراه يتحقق.

يف صدري، ويف مكان القلب، شيء يتحرك
مع هذا مثل enene Calibri جناحيه.

أمسيه صداقة، أمسيه حبًا.
حيدق يف غصن لكي يطري.

] يتحدث احلب
يتحدث احلب حتت مظاهر عديدة.

قطار مضيء يعرب جسد الليل بال ضجة،
السماء تلتحف الالمرئي،

األرض مذبوحة باملاء تسرع
بال توقف،

النجوم ترتعش،
مدينة تلتهب يف وسط النفس

صرخة مستوحدة حمبوسة خلف اإلنسان،
تسقط احلنجرة وهي تعصف ثم تقتلع الزنزانات

بعاصفتها، حتى االنفجار.
بعدها، متطر كما يف الفضاء الكوني،

الغبار، الصمت.

] دار مضيفة
كان يتمنى اإلنسان أن يكون يف دار ُمضيفة،

حيث يتكلم يف املساء كل أنواع اللغات،
لكن كان األمل يف نفسه يعود،

كل صباح، عندما كان يستيقظ يف جسمه
مل يفهم إطالقًا

أن عنوانه كان خطأ.
أخذ جسمه يف التقّلص،

وعظامه تقصر.
أصيب باخليبة،

وكاد يبكي، الرجل العجوز،
ومل يفكر بالبوح:

أنا يف رحلة،
وغرّيت عنواني نهائيًا.

أي شفقة.
من يف وسعه أن يقول للرجل احلقيقة.

حتى أنه مل يعد يصغي حتى إىل كلماته.

] تاماو والربق
يف التماثيل القدمية يرى تاماو عيوَن القدر

الفارغة
حتّلل خاليا جلده السريع،

ومع هذا،
ومن خالل ثيابه القطنية يسطع مجاله،
هدوءه، سفينة صدره، وخصره، شعر

جذعه. وهناك أيضًا أن ُشهبًا ضائعًا يف اتساع

أو مسكة زاحفة حنو كهف حبري. وحدها
متّيزه الرغبة يف احلب والتدمري الذاتي، عندما تريد

األخرى كلها أن تنجو. دعته تصرخ الكسور،
هذا الربق الذي يضيء أنفاق األحشاء،

متاهات العقل،
زوايا نفسه يف الّثنيات املخاطية. إنه

يتعذب، فالضربات تستنفده. وال يذبل،
إنه يتحلل.

] زئري
طريان عصافري يعرب السماء اجلليدية

تتمدد الغابة يف نفسها. ُأصغي
إىل أنفاسك من فراسخ بعيدة. يف
أفكارك صخرة، جبل، تتدحرج منه

موجة من احِلَمم، ترتعش يف قبعتك املعدنية.
أحس بذلك حتى هنا. ال غصن يتحرك،

نديفة تسقط على األرض.

] الشعلة
يأتي الليل، ثم الثلج أيضًا،

حتت معطف الثلج جبل.
على بعد ألف مرت شعلة،

تلتهب. أريدها مشسًا لليل،
أريد املستحيل،

متامًا.

] كالم احُلطام
أريد أن آتي إىل قربك.

ال أجد حقيقيًا
ال احلجارة، ال العامل وال املسافات.

ضربة جناح العصفور يف مساء جليدية
تدوم طوياًل كما املدينة
ذات اجلدران اإلمسنتية.

كان علّي أن أحطم نفسي قبل أن
أفقد أوهامي.

اليوم،
أنا واثق من أن خالياك تسمعين عندما

أتكلم لغة بألف معنى من احلطام
يّف، ولكن ال شيء سوى من أجلك يف الواقع،

] حتت رمحة البحر
أطري يف اهلواء واألرض مل تعد تساعدني،

أرحل إىل اليّم وأنا حتت رمحة البحر.
قدمت لك دقائقي وتقول

إنين انتزعت حريتك يف أن تكون نفسك.
وهكذا فاحلب عاصفة.

ال تقاعد وال اكتفاء بالوجود.
عندما رفع البطل الكأس إىل شفتيه،
جتّرع يف الوقت نفسه السّم والعزاء.

نظرة الغريق غري مشابهة. فحتى السماء
هنيئة له وإن بال شفقة.

أتوه بني حطام مركيب املكّسر،
آماًل أن تغرق قريبًا من هنا.

] العادي
أود أن أبقى قربك

كبيٍت من الشعر احلر.
أود أن ختربني

بهدوء حياتك وعملك،
وأحيانًا، ونادرًا، أيام الصيد،

كنا نكتب قصائد »الباالد«. وتكون
احلياة كلمة طبيعية

أو الصمت.

] كلمة يف اللغة
املوجود رسالة ملا قد يكون،

وكائن يف الالوجود ككلمة
يف اللغة

مل حنلم بها بعد أو حلمنا
أبدًا بأن نسمعها.

ال نعرف حتى ما جيب مساعه.

] الليل
قد قلت كل شيء ما عدا الصمت،

La Fassevelle ما عدا القمة اليت أصور
وضوء الفجر، وآالم صدر متأخر

مكبوت. الليل مليء، الليل مليء.

تتمة املنشور على الصفحة 23

قصائد خمتارة للشاعر الفنلندي الكبري...
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يعرف عن تناول السكر بكميات كبرية انه يسبب زيادة يف الوزن 
وتراكما للدهون وغري ذلك من التأثريات السلبية على اجلسم، لذلك 

ينصح األطباء بتناول كميات حمدودة منه يوميا.
وحيذر الكثري من األطباء وأخصائيي التغذية من خطورة اإلفراط يف 

تناول السكر، ملا لذلك من آثار سلبية على الصحة.
بالنسبة للكثري من  أمرا صعبا  السكر  تناول  ويعترب االستغناء عن 
الناس، باعتباره يدخل يف نظامنا الغذائي بصورة مباشرة أو غري 
اليت  الغذائية  املكونات  من  كثري  يف  وجوده  خالل  من  مباشرة 
تصلح  وال  الثمن،  غالية  السكر  بدائل  أن  كما  يوميا،  نستهلكها 

لتكون بديال عن السكر يف مجيع األحوال.
وهنا توصي منظمة الصحة العاملية بأن ال تزيد نسبة السكر املتناولة 
يوميا عن ستة مالعق أي 25 غرامًا يوميا، وهذا يتوافق مع ما نسبته 

%5 من السعرات احلرارية الضرورية للجسم.
وتتضمن كمية الـ 25 غراما من السكر تناوله بشكل مباشر، وأيضا 
تناوله بشكل غري مباشر. مبعنى أن تناول السكر وحده أو بإضافته 
إىل الشاي أو لتحلية الطعام يدخل من باب الطريقة املباشرة. إال 
أنه جيب عليك كذلك أن تعرف أن العديد من املواد الغذائية اليت 
نتناوهلا يوميا تتوفر فيها كميات كبرية من السكر، على غرار قنينة 
صغرية من الكاتشاب اليت حتتوي على ملعقة سكر كاملة، يف حني 
حيتوي مشروب الكوكا كوال يف القنينة الصغرية على 27 غراما من 
تنصح  الذي  السكر  من  به  املسموح  املعدل  عن  يزيد  ما  السكر، 

منظمة الصحة العاملية بتناوله يوميا.
إىل  تؤدي  أن  ميكن  السكر  تناول  يف  الزيادة  أن  اخلرباء  وأكد 
مشاكل كبرية يف الوزن كالسمنة، وكذلك إىل تزايد إمكان اإلصابة 
مبرض السكري. هذا يف حني أن الزيادة الكبرية ميكن أن تؤدي 
والنوبات  الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  وخيمة،  صحية  اضطرابات  إىل 

القلبية.

كم من السكر ميكنك تناوله يوميا وتبقى 
بصحة جيدة؟

يسبب تعرض 
لعينني  ا
الطويل ألشعة 
خالل  الشمس 
الصيف  فصل 
من  العديد 
ت  با لتها ال ا
؛  ية لبكتري ا
الذي  األمر 
يسبب الشعور 
باحلكة والتهيج 

وصفات طبيعية للتخلص من امحرار 
والتهابات العينني

كشفت أخصائية تغذية عن أن معظم الناس ال يعلمون وجود طريقة 
خمصصة للشواء، وال يعلمون أيضًا أن طريقة شواء الطعام خاطئة، 
تلك اليت يتبعها معظمهم، وتؤدي إىل اإلصابة بالعديد من األمراض، 

وأخطرها األمراض السرطانية.

عندما  بأنواعها  اللحوم  أن  “ماغدالينا ميني”،”  األخصائية  وأوضحت 
تتعرض لدرجة حرارة عالية سواء يف الشواء أو القلي تنتج بعض 
اللحوم املليئة  املواد اليت تسبب األمراض السرطانية، وخصوصًا 
بالدهون ألن الدهون عندما تتفاعل مع الدخان والنار تشتعل أكثر، 

وتنتج كميات أكرب من هذه املواد.

من  اخلالية  اللحوم  اختيار  ضرورة  إىل  التغذية  أخصائية  وأشارت 
الدهون ويف حالة شواء الطعام اجملمد البد أن نرتكه فرتة كافية 
حتى يذوب، وأن يتم وضع اللحوم يف محضيات مثل الليمون أو 
اخلل قبل الشواء بفرتة كافية حتى يتخلص من البكترييا، باإلضافة 
إىل ضرورة وضع األعشاب املضادة لألكسدة مع هذه احلمضيات 

على اللحوم.

طويلة  لفرتات  للنار  تتعرض  أو  حترتق  اليت  اللحوم  أن  وأكدت، 
تتسبب يف اإلصابة بهذه األمراض السرطانية بنسبة كبرية، وأنه 
من الضروري جدًا عند الشواء ترك مسافة حوالي 15 سم بني النار 
والطعام املراد شواءه، وأن يكون بني كل قطعة حلم واألخرى نوع 

من الفواكه أو اخلضروات، وأن يتم حتريكها كل دقيقة.

احذروا: طريقتكم بالّشواء تسبب 
السرطان.. واليكم الطريقة الصحيحة

ألنسجة العني مع ظهور االمحرار يف اجلفنني وبعض اآلآلم.

لاللتهابات  املضادة  القطرات  من  معينة  بأنواع  االستعانة  ميكن 
واملهدئة للعني أو االعتماد على العالجات املنزلية الفعالة يف حاالت 
االلتهابات البسيطة يف العني النامجة عن التعرض لألتربة أو حبوب 

اللقاح أو درجات احلرارة املرتفعة وآثار العرق.
واذا مل تتوفر قطرات ملطفة للعني، ميكن عالجها يف املنزل بسهولة 
باالعتماد على هذه الطرق، وفقا ألخصائي جراحات العيون الدكتور 

حسام يوسف يف حديثه ملوقع “بوابة فيتو”.
الكمادات الباردة

ينصح باستخدام كيس من الثلج أو كمادة باردة مرة واحدة كل 
ساعة على العينبة املصابة للمساعدة على انقباض األوعية الدموية 

يف العينني، واحلد من االمحرار وختفيف االلتهابات تدرجييا.
استخدام اخليار

ينبغي جتميد مثرة اخليار ملدة 10 إىل 15 دقيقة ومن ثم تقطيعها 
اهلاالت  وعالج  والتورم  االلتهابات  لسحب  العيون  على  وتطبيقها 

السوداء.
ماء الورد

يعترب عالجا فعاال وفوريا المحرار وحكة العينني عند استعماله كغسول 
أو تقطريه داخل العني.

البطاطا
ُينصح بوضع قطع البطاطا الصغرية على العينني؛ خفض االلتهابات 

واهلاالت السوداء حول العينني وتقليل االمحرار.

ميكن  املاء،  احتباس  أو  الدم  ضغط  ارتفاع  من  تعانى  كنت  إذا 
لألطعمة املدرة للبول أن تكون مفيدة لك ، حيث إن تطهري اجلسم 

من السوائل الزائدة أمر جيد لصحتك العامة.

وفى هذا السياق، كشف املوقع الطبى األمريكى “Health”، املختص 
بفوائد األغذية والعالجات الطبيعية، عن قائمة من أفضل األطعمة 
املدرة للبول التى ختفض ضغط الدم، وختلص اجلسم من السموم 

وختفض الوزن الزائد، وتشمل:

-1 الليمون
أوضح الباحثون أن الليمون فعال فى حاالت ارتفاع ضغط الدم، 
ويعترب واحدًا من األطعمة األوىل املوصى بها للمرضى الذين يعانون 

من حاالت طبية معينة مثل حاالت التهاب املسالك البولية.

-2 الشوفان
يعترب الشوفان واحدا من أفضل األطعمة التى تساعد على فقدان 
الوزن، وهو ملىء أيضًا بفوائد مثرية للدهشة حيث أنه يقلل من 

مستويات الكوليسرتول فى الدم.
 

-3 الكرفس
يتميز الكرفس بأنه حيتوى على كمية وفرية من املاء، لذلك يعترب 

مدر للبول طبيعى، كما أنه مفيد للغاية لرتطيب اجلسم.
 

-4 الربوكلى
حتى لو كنت ال يروق لك طعم الربوكلى، لكنه مفيد جدًا للجسم، 
السعرات احلرارية، وحيتوى على وفرة من  أنه منخفض فى  حيث 
املواد املضادة لالكسدة، مما جيعله خيارا ممتازا لصحتك العامة. 

 
-5 الزجنبيل

يسبب  أن  ميكن  الزجنبيل  تناول  فى  اإلفراط  أن  من  الرغم  على 
مشاكل فى اهلضم، لكنه مفيد عندما يؤخذ بكميات صغرية، حيث 
أنه يعمل على تطهري اجلسم بقوة، وكثريا ما يتم استخدامه فى 

برامج التخلص من السموم. 

أطعمة مدرة للبول وختلصك من السموم والوزن الزائد والضغط املرتفع

وباإلضافة إىل ذلك، يعمل الزجنبيل كمدر للبول مما يساعد اجلسم 
على التخلص من أى سوائل حمتجزة. 

 
-6 البنجر

يعترب البنجر من أقوى األطعمة املدرة للبول، إضافة إىل أنه حيتوى 
على وفرة من املواد املضادة لالكسدة من بينها مضادات األكسدة 
من  قليل  عدد  فى  إال  توجد  ال  التى   ،”betalain“ مثل  احملددة، 

األطعمة. 
 

-7 خل التفاح
أنه  منها  واحدة  الصحية،  الفوائد  من  العديد  يوفر  التفاح  خل 
مدر للبول، حيث أنه حيفز اجلسم على تطهري نفسه من السوائل 
البول  وظيفة  حتسني  إىل  املطاف  نهاية  فى  يؤدى  مما  الزائدة، 

والصحة العامة. 
وميكن أن يستخدم خل التفاح لتنقية املياه وتسريع اجلهاز اهلضمى 

البطيء.
 

-8 الكرنب
واحدة من خصائص الكرنب هى أنه مدر للبول، كما انه مفيد فى 
اإلصابة  خطر  من  احلد  فى  ويساعد  أيضا،  السرطان  من  الوقاية 

بأمراض القلب.
 

-9 التوت الربي
رمبا كنت على دراية أن عصري التوت الربى فعال لعالج التهابات 

املسالك البولية، لكنه يعمل أيضًا كمدر للبول طبيعى. 

وحيتوى عصري التوت الربى على مستويات مرتفعة من البوتاسيوم، 
إضافًة إىل املواد املضادة لالكسدة التى تساعد اجلسم على حماربة 

اجلذور احلرة املسببة للسرطان.
 

-10 الباذجنان
الباذجنان مدر للبول و يساعد على انقاص الوزن وحيافظ على مجال 
البشرة، ويزيد من نسبة اهليموجلوبني فى الدم وبالتاىل يقلل من 

فرص اإلصابة باإلنيميا.
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A far-right nationalist 
group that links itself to 
One Nation leader Pau-
line Hanson stormed a 
church service on Sunday 
dressed in Muslim-style 
attire and chanting anti-
Islamic slogans, leaving 
some members of the 
congregation “deeply 
traumatised”.
The incident, on the NSW 
Central Coast, reflects the 
emboldened attitudes of 
anti-Islamic groups fol-
lowing the political resur-
gence of One Nation.
Party for Freedom mem-
bers dressed in mock 
Muslim clothing interrupt-
ed the morning sermon at 
Gosford Anglican Church 
on Sunday.
Australia’s peak Muslim 
body has demanded that 
Senator Hanson denounce 
the group’s actions. 
The incident has triggered 
calls for the new Parlia-
ment to retain the full 
strength of discrimination 
laws amid a new push for 
the repeal of section 18C 

of the Racial Discrimina-
tion Act.
About 10 members of the 
Party for Freedom on Sun-
day disrupted the morn-
ing sermon at the Gosford 
Anglican Church, which is 
widely known for its em-
brace of multiculturalism, 
and refugees and asylum-
seekers.
The Party for Freedom is 
an anti-Islam, anti-immi-
gration party whose Face-
book page features Sena-
tor Hanson as its profile 
picture.
The church is nationally 
renowned for a sign at 
the front that often bears 
messages critical of Aus-
tralia’s hardline border 
protection policies, such 
as “Hell exists, and it’s on 
Nauru”.
Father Rod Bower said 
that members of the Party 
for Freedom burst into 
the church about 9.30am, 
halfway through his ser-
mon.
“Using a loud speaker, 
starting to abuse me in 

‘Wake up, Aussies’: Far-right Pauline Hanson supporters dressed as Muslims storm church 
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particular for the work we 
do … they violated our sa-
cred space,” Father Bow-
er said.
“It was typical rhetoric 
from the extreme right, 
vilifying Muslims and mul-
ticulturalism as a whole.
“[They said] Muslims 
are taking over, they had 
some prayer mats and 
mock prayed; they had 
a recording of the Koran 
being sung.”
In video footage of the 
incident, the intruders 
can be heard speaking 
sarcastically of the “rich 
tapestry of Islam”, claim-
ing “the Western world is 
living in denial”.
 Some parishioners could 
be heard laughing after-
wards, although Father 
Bower said some were 
left “deeply traumatised”, 
especially older people, 
parents of young children 
and asylum seekers.
“People were confused 
and I had to reassure 
them,” Father Bower 
said.

Party for Freedom members, dressed as Muslims, stormed the Gosford Anglican Church and interrupted 
a service. Photo: Party for Freedom/Facebook

The incident was reported 
to police, and has prompt-
ed a security review at the 
church.
Video on the Party for 
Freedom Facebook page 
shows members of the 
group dressed in mock 
Muslim attire and boast-
ing about the incident af-
terwards.
“We just went into Fa-
ther Rod Bower’s church 
and let him know we’re 
not happy with his … non-
sense about sponsoring 
Islam and multicultural-
ism,” one man said.
In another video appar-
ently filmed nearby, a 
member of the group 
says, “Keep voting Labor 
and Liberal and this will 
be the future. This is the 
future of Australia with 
cultural diversity, with 
mass Muslim immigration 
into Australia. You voted 
for it.”
The man continues: “You 
are being replaced, your 
government is at war 
with you. With mass Third 

World immigration and Is-
lam coming into Australia 
to take over, when will the 
Australian people wake 
up? It is time to wake up, 
Aussies.”
Such sentiments echo 
that of Senator Hanson, 
who is pushing for a royal 
commission into Islam, 
wants the intake of Mus-
lim refugees and other 
migrants to cease and 
would ban the burqa and 
niqab in public places.
Australian Federation of 
Islamic Councils presi-
dent Keysar Trad said 
Party for Freedom mem-
bers were “creeps” who 
committed “a low act, and 
caused a lot of angst for a 
lot of people”.
“Pauline Hanson has in-
spired these people, she 
has to come out clearly 
and unambiguously …  to 
condemn their behaviour, 
tell them to pull their head 
in and tell them to be re-
spectful to fellow Austra-
lians,” he said.
‘What they did was wrong, 
they should apologise to 
everyone in that congre-
gation.”
Father Bower said the rise 
of the One Nation Leader, 
whose party has snared 
four Senate spots, was 
“symptomatic of a group 
of people feeling margin-
alised”.
“Pauline Hanson is a 
very clever manipulator 
of those people and … will 
exacerbate their fear,” he 
said.

The incident follows re-
ports that several sena-
tors, including those from 
One Nation, want to strike 
section 18C from the Ra-
cial Discrimination Act.
The section makes it un-
lawful to publicly “offend, 
insult, humiliate or intimi-
date another person or a 
group of people” on the 
basis of race. Opponents 
say the measure restricts 
freedom of speech.
Father Bower said the 
incident at his church 
“highlights the need for 
18C”.
“If you lose 18C then this 
kind of vilification and 
abusive behaviour will go 
even more unchecked,” 
he said.
Party for Freedom chair-
man Nick Folkes con-
firmed to Fairfax Media 
that he was among those 
in the church.
“We are not affiliated with 
One Nation but I do sup-
port Pauline Hanson,” he 
said.
“We held the protest to 
challenge [Father Bow-
er’s] promotion of Islam 
and Muslim immigration.”
Comment has been 
sought from One Nation.
On its Facebook page last 
week, Party for Freedom 
praised Senator Hanson 
for “reaching out to the 
forgotten people”, add-
ing that her “political re-
emergence has been the 
greatest development in 
Australian politics in the 
past twenty odd years”.

Comrades in arms: Nick Folkes, of the Party for Freedom, with One Nation leader Pauline Hanson, whose 
image the far-right group uses on its Facebook page. Photo: Supplied 

Some of the Party for Freedom members who entered the Gosford Anglican 
Church dressed as Muslims. Photo: Party for Freedom/Facebook

Gosford Anglican Church priest Father Rod Bower. Photo: Marina 
Neil
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Prime Minister Malcolm 
Turnbull will ramp up pres-
sure on the federal oppo-
sition to support $6 billion 
in government savings it 
committed to during the 
election, promising he is 
ready to “reach across the 
aisle” to repair the budget.
In his first major economic 
speech to the Committee 
for Economic Develop-
ment of Australia [CEDA] 
ahead of Parliament’s re-
turn on August 30 after 
nearly four months, Mr 
Turnbull will on Wednes-
day stress the importance 
of protecting Australia’s 
AAA credit rating and link 
this to budget repair prom-
ises made by Opposition 
Leader Bill Shorten during 
the election.
The speech marks the 
opening salvo in a renewed 
government push to trim 
the deficit and frame the 
argument about the need 
for “tough choices” to en-
sure repair of the federal 
budget.
In the coming sitting of the 
Parliament, Mr Turnbull 
will promise an omnibus 
bill will be presented that 
pulls together government 
savings measures that “we 
understand from the elec-
tion campaign the ALP is 
prepared to support”.
“The budget bottom line 
that Labor outlined dur-
ing the campaign relied on 
over $6 billion in Coalition 
savings that they have not 
reversed, including $3 bil-
lion in measures that they 
previously opposed,” the 
Prime Minister will say.
“And this is after Labor’s 
earlier multibillion-dollar 
backflips: $3.6 billion on 
the pension assets test and 
$4.5 billion on the School 
Kids bonus. We will work 
constructively with Labor 

‘Tough choices’: Malcolm Turnbull ramps up pressure to 
back $6b in savings 

and the crossbenches to 
pass these measures.”
During the election cam-
paign, for example, Labor 
reversed course and an-
nounced it would back 
cuts to R&D tax incentives 
and three small higher ed-
ucation savings measures, 
which were hangovers 
from the notorious Abbott-
Hockey budget from 2014.
But even as the Prime Min-
ister prepared to make the 
case for a more co-oper-
ative approach to politics 
and budget repair, Labor 
signalled on Tuesday it 
was ready to play hardball 
and test the stability of the 
Coalition’s claim it had a 
“working” majority in Par-
liament.
The Turnbull government 
holds the slimmest pos-
sible majority of 76 seats 
in the 150-member Par-
liament and Labor has re-
buffed initial requests for 
the government and oppo-
sition to enter into a “pair-
ing” arrangement, which 
could effectively deny 
government MPs holidays 
or even sick leave.
The approach harks back 
to that of former opposi-
tion leader Tony Abbott in 
the hung parliament be-
tween 2010 and 2013 in 
which he often knocked 
back Labor requests for 
pairs except in exceptional 
circumstances.
Following the 2013 elec-
tion loss, the Labor op-
position backflipped and 
decided to block about 
$5 billion worth of budget 
savings it had itself pro-
posed in government.
But Australians would not 
stand for a repeat of that 
“incredible” decision, Mr 
Turnbull will tell the CEDA 
lunch, and “nor will vot-
ers tolerate a repeat of La-

Malcolm Turnbull had been 
urged to convene a sum-
mit to consider ways to 
end the ordeal of around 
2000 asylum seekers who 
have been in limbo on Na-
uru and Manus Island for 
more than three years.
More than 1800 academ-
ics, including experts who 
have advised Coalition and 
Labor governments on ref-
ugee policy, have backed 
the call, as has the presi-
dent of the Human Rights 
Commission, Professor 
Gillian Triggs.
Women and children in 
detention on Nauru have 
opened up about their 
treatment by locals and 
their distress living on the 
island.
The academics say the 
scale of suffering on both 
remote islands demands 
a new approach based on 
regional co-operation that 
rejects the “binary choice” 
that only a hardline policy 
of deterrence will prevent 
deaths at sea.
They have endorsed a poli-
cy paper calling for an end 
the “harmful policies of 
offshore processing, boat 
turnbacks and the manda-
tory detention of people 
seeking asylum” - policies 
also embraced by Labor. 
The push comes amid 
warnings from Jesuit 
Priest Frank Brennan and 
others that the current ar-
rangements are a “recipe 
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Prime Minister Malcolm Turnbull says he is prepared to ‘reach across 
the aisle’ to Labor to repair the budget. Photo: AP 

bor’s most recent exercise 
in fiscal cynicism, where 
they opposed responsible 
savings right up until the 
eve of the election, only to 
capitulate at the last mo-
ment”.
Both before and after the 
federal election, credit 
ratings agencies warned 
about growing risks to 
Australia’s AAA rating, 
which help determine a 
country’s borrowing costs 
and credit worthiness.
Standard & Poor’s, for ex-
ample, cut the outlook on 
Australia’s coveted AAA 
rating from “stable” to 
“negative” and said there 
was a one-in-three chance 
the rating would be down-
graded within two years, 
in part blaming the uncer-
tain election result for the 
move.
“The ratings agencies 
sent unambiguous signals 
that there is still much to 
be done in getting the na-
tion’s finances in order,” 
Mr Turnbull will say.
“If we aren’t prepared to 
make the tough choices 
today, future generations 
will be forced to pay back 
the debt through a combi-
nation of higher taxes and 
a lower quantity - or dimin-
ished quality - of govern-
ment services.”
“We are ready to reach 
across the aisle. But Labor 
must be prepared to bring 
an open mind and some 
fiscal rationality to any 
discussions, as well as a 
commitment to support 
spending reductions they 
have already said they will 
back.”
Looking further afield, Mr 
Turnbull will warn, politi-
cal divisions in advanced 
economies, slowing global 
growth and a retreat to-
wards “protectionism and 
inward-looking policies 
are starting to gain a foot-
hold”.
“Political responses to 
this mood of disaffection 
can have the potential to 
destabilise global growth, 
perhaps even reversing 
some of the spectacular 
gains we have made over 
recent decades through 
open markets and free 
trade.”

for human disaster” and 
calls for the government to 
set a timetable for finding 
third countries to resettle 
those on Nauru and Manus 
or bring them to Australia.
“We’ve seen over years 
now a continuing deterio-
ration in the way that asy-
lum seekers are dealt with 
and some of the tragic 
consequences, including 
self-immolations, suicides 
and suicide attempts,” 
says one of the academ-
ics, Professor Harry Mi-
nas, director of the Centre 
for International Mental 
Health at the University of 
Melbourne.
Professor Minas said that 
after two decades of the 
general population being 
taught to be fearful of asy-
lum seekers, “there may be 
the beginnings of a shift in 
the way people are think-
ing about these things”.
“It’s time to go back, ask 
what are our national ob-
jectives, what are our le-
gal responsibilities and 
whether we are discharg-
ing our ethical and moral 
obligations to people who 
are very vulnerable and 
look for a better way of do-
ing these things,” he told 
Fairfax Media.
Called A Just and Humane 
Approach for Refugees, 
the paper argues that the 
treatment of asylum seek-
ers on Nauru and Manus 
is in breach of the interna-

tional prohibition on cruel, 
inhuman and degrading 
treatment.
It also laments that Aus-
tralia has routinely denied 
people seeking asylum 
who are in the community 
on bridging visas the right 
to work and to adequate 
healthcare.
The Human Rights Com-
mission is planning to re-
lease a more comprehen-
sive paper on September 
7, with Professor Triggs 
strongly endorsing the 
call for a summit to canvas 
new approaches.
Professor Minas conceded 
the policy paper released 
by the academics was one 
of many to have been put 
forward and conceded that 
none had so far gained 
traction.
“The only way to make 
progress is to open the 
debate up, have a high-
level summit convened by 
government and ask what 
is the best that Australia 
can do - because, at the 
moment, we are very far 
from that.”
With Robert Manne, Tim 
Costello and John Mena-
due, Father Brennan has 
proposed that the govern-
ment maintain the turn-
back policy, keep the off-
shore centres in reserve, 
but settle those on Nauru 
and Manus in Australia 
or other developed coun-
tries.
Interviewed on Sky News 
Father Brennan stressed 
the need for an end to 
the suffering of those on 
Nauru and Manus, saying 
it was better to risk some 
boats attempting to bring 
asylum seekers to Christ-
mas Island now “than in 
six months’ time, when 
Nauru blows apart”.
“The election is over. Let’s 
allow a reasonable period 
of time for Turnbull and for 
(Labor’s Bill) Shorten and 
(Greens leader Richard) Di 
Natale to come to the table 
and say, ‘Right, we’re go-
ing to lock ourselves into 
stopping the boats, but 
equally we are going to set 
a timetable for resettling 
these people.”
The Prime Minister’s of-
fice has not yet responded 
to questions from Fairfax 
Media.

Call summit on Nauru, Manus Island, Malcolm Turnbull urged

Illustration: Ron Tandberg.  

Immigration Minister Peter Dutton and Prime Minister Malcolm Turn-
bull. Photo: Andrew Meares
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Housing affordability in 
Sydney was actually im-
proving three years ago – 
then the boom hit
In every capital city with 
the exception of Sydney, 
homes were more afford-
able in 2016 than their 
15 year average, new re-
search shows.
Affordability was actually 
improving from 2010 to 
2013 before being quickly 
offset by property price 
growth, the Housing In-
dustry Association report 
Dwelling Prices: What’s 
the current state of play? 
found.
In 2012, Sydney’s median 
house price was $645,000. 
By 2016, it was more than 
$1 million. The harbour 
city has been through one 
of the most publicised 
growth cycles in the coun-
try. But what caused the 
boom?
To understand what creat-
ed this ramp up in prices, 
and pushed Sydney to its 
position as the country’s 
least affordable city, we 
have to rewind to the ear-
ly-2000s.
From December 2000 to 
December 2003, there was 
a property boom in Syd-
ney that leaves 2012 “pale 
in comparison”, property 
research house BIS Shrap-
nel senior manager Angie 
Zigomanis said.
The growth over this time 
was 65 per cent for hous-
es. In the past four years, 
Domain Group records 
house prices up 50 per 
cent.
People started to leave 
Sydney “in big numbers” 
after the early-2000s boom 

Back to The Sydney Morning Herald 

as prices became too high, 
Mr Zigomanis said.
“At the same time, the 
government introduced all 
sorts of development lev-
ies into the market, includ-
ing vendor tax. This hit the 
market,” he said.
This activity led to the first 
reason why property pric-
es began to climb again in 
2012.
Years of chronic un-
derbuilding
As prices fell in 2005 and 
2006, land releases were 
slow and extra develop-
ment costs prevented de-
velopment, Mr Zigomanis 
said. 
Over the four years from 
2001/2002 to 2005/2006, 
developer contributions 
grew at an average rate 
of 8.2 per cent a year for 
each new dwelling, an In-
frastructure Charges Re-
port published in 2009 by 
Master Builders shows. 
There was also a post-
Global Financial Crisis 
building trough, as the 
profitability for developers 
was eroded.
This caused a slowing of 
development to 25,000 
dwellings in 2009 – far 
below required levels and 
less than half the rate built 
over the 2015/2016 finan-
cial year. BIS Shrapnel es-
timates Sydney will remain 
the only undersupplied 
city in 2017, despite re-
cord levels of recent home 
building, as a result. 
This underbuilding led to a 
chronic shortage of homes 
across Sydney, fuelling a 
supply and demand crisis 
that would later put pres-

sure on property prices.
Despite a short period of 
growth in 2009, Sydney 
property prices didn’t fully 
recover, leaving the real 
estate market languishing.
At this time, all eyes were 
on the mining boom and 
while this happened, pric-
es began to slip. In real 
terms, there were signifi-
cant declines.

Increasing affordability 
from 2010 to 2013
And while building slowed, 
property prices slid back-
wards in real terms and 
property began to become 
more affordable across 
the city.
A steep drop in interest 
rates during 2008 and a 
second easing cycle that 
began in November 2011, 
coupled with lacklustre 
housing market activity, 
meant Sydney steadily be-
came more affordable from 
2010 to 2013, HIA senior 
economist Shane Garrett 
said.
“There has been a sharp 
drop in financing costs 
over the past decade due 
to falling interest rates,” 
Mr Garrett said. 
When rates dropped in 
2008, property prices 
started to rise, SQM Re-
search managing director 
Louis Christopher said.
“Sentiment immediately 
post-GFC was uncertain. 
Dramatic rate cuts and [a 
first home buyer] boost 
changed that,” Mr Christo-
pher said.
But this wasn’t to be con-
tinued – rates were quickly 
increased again in 2009 
and 2010 as the risks of 

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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economic contraction 
passed post-GFC.
As a result, the housing 
market remained flat over-
all from 2004 to 2012, de-
spite a rising population, 
and left prices “relatively 
affordable”, he said. 

Falling interest rates
The second easing cycle 
for interest rates began 
on Melbourne Cup day in 
2011, when the Reserve 
Bank cut rates from 4.75 
to 4.5 per cent. 
This cycle has continued 
into 2016, with rates now 
at 1.5 per cent.
The past four years of ag-
gressive interest rate cuts, 
began in part to offset the 
mining downturn, was the 
“main factor” behind the 
2012 boom as it made 
debt more affordable and 
allowed buyers to “bid 
up house prices”, HSBC 
economist Daniel John 
Smith said.
“More broadly, I’d say this 
is part of a longer-term 
downward trend in inter-
est rates globally that has 
pushed up house prices 
in most developed econo-
mies, including Australia’s, 
over several decades.
“Household debt is very 
high today compared to 
history, but in aggregate 
it’s not particularly unaf-
fordable because interest 
rates are so low.”

Investors jumping into 
the market
As the property market 
heated up on the back of a 
culmination of underbuild-
ing, pent up demand and 
lowering interest rates, real 
estate investors returned 
to the property market in 
droves.
This caused a “snowball 
effect” on property prices, 
Domain Group chief econ-
omist Andrew Wilson said, 
as investors tried their luck 
in the Sydney market.
Making up 60 per cent of 
the housing market activ-
ity at their highs, investors 
have become “part of ev-
ery boom cycle”, Dr Wil-
son said.
Australia’s real estate in-

vestment culture has in-
tensified over the past two 
decades.
In September 1999, a 50 
per cent Capital Gains Tax 
Discount was introduced 
for those who have held 
an asset for more than 12 
months.
Negatively geared inves-
tors quickly became a sig-
nificant part of the Austra-
lian real estate landscape. 
In 2001/2002, investors 
reduced their personal in-
come tax revenue by $600 
million. This increased to 
$3.9 billion in 2004/2005 
and then to $13.2 billion in 
2010/2011. There are now 
1.3 million landlords.
This has been flagged by 
the Reserve Bank of Aus-
tralia for having an impact, 
St George senior econo-
mist Hans Kunnen said.
“The structure of taxation 
towards housing through 
capital gains tax and nega-
tive gearing has stoked 
demand,” he said.
Foreign demand “due to 
lower interest rates world-
wide and growing wealth 
in Asia” also had an im-
pact, he said.
“Expatriates buying [due 
to] the lower currency has 
also added to it.”
Could the boom re-
turn?

Many of the reasons prop-
erty boomed from 2012 on-
wards have since passed.
Interest rates dropped 
to record lows in 2016, 
providing little scope for 
large repeated cuts in the 
future, and home building 
increased to record highs.
Similarly, foreign invest-
ment taxes and restric-
tions on investment lend-
ing from the Australian 
Prudential Regulation Au-
thority have been put into 
place.
Low levels of income 
growth would also keep a 
lid on property prices as 
they keep many priced out 
of the market, Mr Kunnen 
said.
But there’s still an under-
supply and “population 
growth will continue”, he 
said. These fundamentals 
leave room for upwards 
price movement.
The HIA expects capital 
city markets that experi-
enced the weakest price 
growth over the past few 
years are more likely to 
perform strongly in the 
coming years, and vice 
versa. 
The majority of property 
commentators and econo-
mists are predicting a flat 
market or moderate growth 
for the foreseeable future.

The government agency 
collecting the nation>s 
statistics doesn’t know 
or won’t say exactly how 
many census forms have 
been completed since a 
website it took down went 
back online a week ago.
The Australian Bureau of 
Statistics says more than 
half of Australian house-
holds have now filled out 
the survey, but won>t re-
veal how many forms have 
been completed online.
About 2.3 million forms 
were submitted on census 
night before the census 
website was shut down 
after a series of cyber at-
tacks.
There are concerns some 
Australians are prepared 
to risk $180 per day fines 
and boycott or mislead the 
census amid privacy con-

cerns.
The ABS wants to keep 
names and addresses for 
four years to link them to 
other government records 
to collect more accurate 
data.
Several senators have 
vowed not to detail their 
names and addresses on 
their census form.
An ABS spokesman told 
AAP on Thursday the 
number of forms collected 
so far, both online and in 
paper form, was similar to 
the census in 2011 at the 
same point.
Reminder letters will be 
sent to households from 
this week.
The ABS has 38,000 field 
officers visiting house-
holds and maintains the 
census is progressing 
well.

ABS won’t reveal exact cen-
sus numbers
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The big four Australian 
banks, Macquarie and a 
dozen international in-
vestment banks who were 
members of the panel that 
set the bank bill swap rate, 
a key benchmark interest 
rate, have been sued in 
the US District Court by 
two US hedge funds and 
a derivatives trader. 
The banks “generated 
hundreds of millions of 
dollars in illicit profits by 
artificially fixing BBSW-
based derivatives prices 
at levels that benefited 
their trading books,” says 
the claim commenced in 
the United States District 
Court for the Southern 
District of New York.
The US investors are al-
leging that the prices of 
various derivatives - in-
cluding swaps, forward 
rate agreements and 
Australian dollar futures 
contracts, and Australian 
dollar foreign exchange 
swaps and forwards, and 
90-day bank accepted bill 
futures contracts - were 
impacted because they 
were linked to BBSW. 
The applicants are Flor-
ida-based derivatives 
trader Richard Dennis 
and two US-based in-
vestment funds, Sonterra 
Capital Master Fund and 
Frontpoint Financial Ser-
vices and some of its re-
lated funds. 
ANZ Banking Group told 
the Australian Securities 
Exchange on Thursday 
afternoon it will “be vig-

orously defending the US 
class action complaint”. 
National Australia Bank 
said in an ASX release 
that the US action refer-
ences the proceedings 
brought by the Australian 
Securities Investments 
Commission in relation 
to BBSW and “as we 
have stated previously, 
NAB does not agree with 
the claims by ASIC in re-
lation to BBSW.” 
ANZ notes there has been 
no allegation by ASIC of 
collusion between it and 
other institutions. 
Westpac Banking Corp 
and Commonwealth 
Bank of Australia have 
also been sued in the ac-
tion. ASIC has brought 
proceedings for alleged 
market manipulation and 
unconscionable conduct 
against ANZ, NAB and 
Westpac but has not yet 
brought proceedings 
against CBA or Macqua-
rie. 
The US claim refers to 
ASIC’s proceedings as 
“smoking gun evidence 
including emails, phone 
calls, and electronic 
chats, demonstrating a 
conspiracy among BBSW 
panel banks and inter-
dealer brokers to fix the 
prices of BBSW-based 
derivatives”.  
ANZ said in its release 
there have been no alle-
gation by ASIC of collu-
sion between it and other 
institutions. 
The banks “manipulated 

Big four banks sued by US hedge 
funds over BBSW 

BBSW so frequently that 
traders often joked about 
how easy it was to fix the 
rate,” the US claim says. 
Their “ultimate goal was 
to increase the profitabil-
ity of their BBSW-based 
derivatives positons 
[sic],” the claim says. 
“ASIC’s ongoing inves-
tigation has already un-
covered communications 
in which [the] defendants 
openly conspire to fix 
BBSW and the prices of 
BBSW-based derivatives. 
[The] plaintiffs have good 
reason to believe and do 
allege that the limited, 
public materials avail-
able to date are only the 
“tip of the iceberg”,” the 
claim states. 
The claim said that be-
cause BBSW is a compo-
nent in the formula used 
to price CME Australian 
dollar futures contracts, 
“there is a statistically 
significant relationship 
between a change in 
BBSW and a change in 
the prices of CME Aus-
tralian dollar futures con-
tracts.” 
The claim alleges the 
hedge funds and other 
members of the class 
action “sustained dam-
ages” from the banks’ 
actions.
“The injuries and dam-
ages of each member of 
the class were directly 
caused by defendants’ 
wrongful conduct in vio-
lation of the laws as al-
leged herein.”
The other banks that are 
defendants in the action 
are Citibank, BNP Paribas, 
Credit Suisse, Deutsche 
Bank, HSBC, JPMorgan 
Chase, Lloyds, Morgan 
Stanley, Royal Bank of 
Canada, Royal Bank of 
Scotland and UBS. Inter-
national broking houses 
ICAP and Tullett Prebon 
are also named. 
ASIC settled claims with 
UBS, RBS, and BNP 
Paribas over alleged 
BBSW manipulation in 
2013 and 2014. 

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 
billione would be suit-
able,” 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.”

Two US hedge funds have sued Australia’s big four banks and Mac-
quarie over alleged BBSW manipulation.  Photo: Rob Homer 
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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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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

يتقدم الشاعر جوزاف ابراهيم بالتحية والشكر من عائالت ابراهيم وناصيف والبيسري 
وبو انطون وصليبا ونعمه وفريم ومن مجيع اهالي حواره وعلما والنخلة وزغرتا وزغرتغرين 
اللبنانية يف سيدني  ابناء اجلالية  الوطن واملهجر وكذلك من  وعيمار وكرم املهر يف 

لدعمهم وتشجيعهم له يف مسريته الشعرية.

تـنويه

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)
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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
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