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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

احلكومة تقر بنوداً عادية.. وتتجنب اخلالفات
مّرت جلسة جملس الوزراء، 
بعد  بسالم،  االول،  أمس 
اخلالفية  البنود  تالفت  ان 
سيما  ال  االساسية،  او 

التعيينات.
وشهدت اجللسة، اليت كان 
تكون  ان  املفرتض  من 
حول  مطوال  نقاشا  عادية، 
وإمكان  انعقادها  ميثاقية 
بغياب  القرارات  اختاذ 
هما  مكوناتها  من  مكونني 
التغيري واإلصالح«  »تكتل 
من  لكن  »الكتائب«.  و 
النقاش  يسفر  ان  دون 
عن اي نتيجة او قرار يفيد 
مبعاجلة ازمة مقاطعة وزراء 
ان  بل  للجلسات،  التكتل 
اجمللس ناقش بنود جدول 
وعددها  العادية  من االعمال  اكثر  واقر  بندا  التتمة صفحة 12731  رفض  برغم  نصفها، 

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

وزيري »حزب اهلل« والوزير 
يف  البحث  فرعون  ميشال 
اي بند قبل البت سياسيا 

مبسألة املقاطعة.
وإزاء اصرار اكثرية الوزراء 
اعمال  تعطيل  »عدم  على 
ومناقشة  الوزراء«  جملس 
فرعون  انسحب  البنود، 
ببحث  البدء  فور  احتجاجا 
بقي  فيما  االعمال،  جدول 
فنيش  حممد  الوزيران 
وحسني احلاج حسن لكنهما 
مل يناقشا اي بند من بنود 
جدول االعمال وكذلك فعل 

الوزير رميون عرجيي.
انسحب  انه  فرعون  وقال 
انسجاما مع موقفه بضرورة 
عدم اقرار اي بند قبل حل 

الوزراء املسيحيون يتمسكون بامليثاقية.. وفرعون ينسحب

احلرمني  خادم  استقبل 
سلمان  امللك  الشريفني 
جدة  يف  العزيز  عبد  بن 
اخلارجية  وزير  االول  أمس 
كريي  جون  األمريكي 
وحبث  املرافق،  والوفد 
بني  الثنائي  التعاون  معه 
اجملاالت،  كل  البلدين يف 
مستجدات  إىل  إضافة 
املنطقة.  يف  األوضاع 
وقال كريي ان لقاءاته مع 
امللك سلمان، وولي العهد 
األمري حممد بن نايف وولي 
حممد  األمري  العهد  ولي 
خارجية  ووزراء  سلمان  بن 
دول جملس التعاون كانت 

بناءة ومثمرة.
دول  خارجية  وزراء  وكان 
عقدوا  التعاون  جملس 
االول،  أمس  اجتماعًا 
اخلارجية  وزير  برئاسة 
الدورة  رئيس  السعودي 
الوزاري  للمجلس  احلالية 
الوزير  مع  اجلبري،  عادل 
الدولة  ووزير  كريي 
الشرق  لشؤون  الربيطاني 
إلوود،  توبايس  األوسط 

خطة خليجية - أمريكية لتسوية أزمة اليمن
امللك سلمان بن عبد العزيز يستقبل كريي

التتمة صفحة 31

15 ألف جندي تركي إلقامة »منطقة آمنة« مشال سورية!
االول  أمس  تركيا  ارسلت 
اخلميس املزيد من الدبابات 
وسط  سورية  مشال  اىل 

احتمال ختصيص  انباء عن 
15 الف جندي للمهمة.

 وأعلن وزير الدفاع الرتكي 

القوات  ان  ايشيك  فكري 
طاملا  ستبقى  الرتكية 
وسط  ذلك  األمر  تطلب 

أنباء عن نية أنقرة تأسيس 
منطقة آمنة يف ريف حلب، 

التتمة صفحة 31

مطلوب للعمل
مطلوب أشخاص للعمل يف ملحمة

 

لصاحبها طوني فرنسيس
لالتصال:

9637 1759

TONY FRANCIS 
QUALITY MEATS

امللك سلمان بن عبد العزيز مستقبال الوزير كريي
األمني  مبعوث  حبضور 
إىل  املتحدة  لألمم  العام 
اليمن إمساعيل ولد الشيخ 

األمني  ومشاركة  أمحد، 
التعاون  جمللس  العام 

املسلحة  القوات  أفاقت 
الروسية على حال استنفار 
إطالق  اقتضاها  قصوى، 
مفاجئة  عسكرية  تدريبات 
مناطق  ثالث  مشلت 
أسطول  هي  التتمة صفحة 31عسكرية 

حال »حرب« روسية تشمل 
»قوات الفضاء«

الشمال وسالح اجلو وقوات 
املظليني، وذلك بأوامر من 
بوتني.  فالدميري  الرئيس 
وعلى رغم أن هذه التدابري 
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شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 
أنواع  مجيع  يف  االختصاصيني 

التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

CALDREMPRNEW_ARABIC_20cmx26cm.indd   1 19/08/2016   12:22:02 PM
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لبنانيات

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
مقرها  يف  الدوري،  اجتماعها 
اليوم  ظهر  بعد  حريك  حارة  يف 
برئاسة النائب حممد رعد وحضور 
قالت  بيانا  واصدرت  أعضائها، 
الذكرى  اقرتاب  »مع  فيه: 
السنوية الثامنة والثالثني جلرمية 
السيد  االمام  مساحة  تغييب 
فضيلة  ورفيقيه  الصدر  موسى 
والصحايف  يعقوب  الشيخ حممد 
االستاذ عباس بدر الدين، رأت 
الكتلة جمددا أن القامة الوطنية 
اليت ميثلها  والعربية واالسالمية 
أهل  يستطع  مل  الصدر،  االمام 
البغي تغييب حضورها وفاعليتها 
مع مرور الزمن. فها هي صرخة 
النهوض اليت أطلقها للدفاع عن 
الوطن وحتقيق العدالة بني أبنائه، 
ال تزال حترك وجدان ومسار كل 
واملقاومني  للظلم  املناهضني 
لالحتالل وتهديداته واملناضلني 
وال  والكرامة،  احلرية  اجل  من 
عقول  يف  يتوقد  حضوره  يزال 
بنهجه  وقلوبهم  امللتزمني 
يرسم  الذي  النزيه  السياسي 
واجملتمع  املتوازن  النظام  معامل 

الوطين واالنساني املتماسك.
أفئدة  مهوى  القدس  تزال  وال 
وقبلة  االمة،  يف  االحرار 
رجع  تستعيد  اليت  مقاومتهم 
االسرتاتيجية  مواقفه  صدى 

الصادقة والشجاعة.
وتبقى العربة يف هذه القضية أن 
ان  يتهاوى السجن ويندحر السجَّ
فيما االمام الصدر يتألق حضورا 
فوق  لالنسان  وانتصارا  وحيوية 

مساحات الزمن واألوطان«.
عند  الكتلة  توقفت  ذلك،  بعد 
والتحذيري  االحتجاجي  »املوقف 
التغيري  »تكتل  أعلنه  الذي 
واالصالح« والذي ينذر بتداعيات 
متدحرجة ينبغي تداركها بسرعة، 
العام  الوطين  املستوى  على 
والعمل مبسؤولية وجدية ملعاجلة 
أسبابها. ويف هذا اجملال، تدعو 
الكتلة كل مكونات احلكومة، اىل 
ملكون  التهميش  ألخطار  التنبه 
ميكن  ال  البالد،  يف  أساسي 
احلياة  تستقر  أو  تنهض  أن 
السياسية من دون مشاركته«.

مناقشة  بعد  الكتلة  خلصت  ثم 
إىل  جلستها  أعمال  جدول  بنود 

ما يأتي:
يف  السياسية  األزمة  إن   -  1«
خطريا  حدا  بلغت  قد  البالد 
بالسقوط  الدولة  هيكل  يتهدد 
على اجلميع وهو ما يتطلب حسا 
الوطنية،  املسؤولية  من  عاليا 
املكابرة  دائرة  من  وخروجا 
واملعاندة اليت يصر عليها حزب 
عليه  جرته  ما  رغم  »املستقبل« 
يدفع  ويالت  من  البالد  وعلى 
مثنها اللبنانيون منذ العام 2006، 
الفرصة  تلقف  يستطع  مل  وهو 
اليت أتاحتها دعوة مساحة السيد 
حسن نصر اهلل الجياد املعاجلات 

لألزمة اليت تعصف بها البالد.
البعد  اذ جتدد تأكيد  الكتلة  إن 
ابداها  اليت  لالجيابية  الوطين 
الفريق  حتمل  فإنها  مساحته، 
»املستقبل«  يف  التعطيلي 
احللول البقاء  اجهاض  مسؤولية 
البلد يف دائرة الشلل يف انتظار 

 الوفاء للمقاومة حذرت من تهميش مكون 
أساسي يف البلد: حنمل الفريق التعطيلي 

يف املستقبل مسؤولية اجهاض احللول
االوامر اخلارجية.

مواصلة  على  الكتلة  تصر   -  2
التباطؤ  أخطار  اىل  تنبيهها 
املتورطني  حماسبة  يف  املريب 
يف قضية االنرتنت غري الشرعي 
خباصة بعد انكشاف كل خيوطها 
عنها  املسؤولة  اجلهات  ومعرفة 
وتدعو، يف هذا اجملال، القضاء 
اىل استكمال التحقيقات واجراء 
حق  يف  الالزمة  التوقيفات 
اصدار  اىل  ليصار  املرتكبني 
املطلوبة  بالسرعة  االحكامه 
صونا هليبة الدولة وحفظا ألمنها 
وتؤكد  املالية  وحقوقها  الوطين 
الكتلة انها ستتصدى ألي حماولة 

لتمييع القضية ولفلفتها.
3 - تثبت التطورات واملستجدات 
يف سوريا أن االرهاب التكفريي 
أمريكي  مشروع  يف  اداة  هو 
بالتفتيت  منطقتنا  يستهدف 
والشرذمة، وإن هذا املشروع ال 
املنخرطني  بأدوار  يزال يتالعب 
االدارة  ملصاحل  فيهخدمة 

االمريكية ومحالتها االنتخابية
ان اولوية مكافحة هذا االرهاب 
عرب  تكون  أن  جيب  سوريا  يف 
وسيادتها  السورية  الدولة 
احلفاظ  سقف  وحتت  الوطنية 
واستقالهلا  أراضيها  وحدة  على 

ودورها املقاوم.
أبعاد  من  حتذر  إذ  الكتلة  إن 
اىل  الرامي  األمريكي  املخطط 
أمتنا،  شعوب  وحدة  استهداف 
بينها  الشقاق  زرع  وحماولة 
تدعو  وقومية،  طائفية  بعناوين 
املخطط  هذا  ابعاد  وعي  اىل 
الوحدة  بتعزيز  له  والتصدي 
والتالحم  بلد,  كل  يف  الوطنية 
شعوب  أطياف  خمتلف  بني 

املنطقة.
العدوان  الكتلة  تدين   -  4
 - غزة  على  االسرائيلي 
الوهن  أن  وترى  فلسطني، 
الدول  معظم  تعيشه  الذي 
العربية نتيجة السياسات الرعناء 
حلكامها يشكل الفرصة املؤاتية 
أجل  من  االسرائيلي  للعدوان 
وتزخيم  جديدة  معادالت  فرض 
االراضي  يف  االستيطان  حركة 

الفلسطينية احملتلة.
شعبنا  أيدي  على  نشد  إذ  اننا 
وفلسطني،  غزة  يف  املقاوم 
نؤكد أن الصمود هو اخليار الذي 
سيفرض على العدو وعلى العامل 
االقرار حبق الشعب الفلسطيين 

يف أرضه واحلفاظ على هويته
الذي  املذهل  املشهد  إن   -  5
اليمين  الشعب  تظاهرة  أظهرته 
للمجلس  تأييدا  صنعاء  يف 
السياسي األعلى إلدارة البالد، 
السعودي  العدوان  فشل  يؤكد 
على  الرهان  وعبث  األمريكي   -
عن  للتخلي  اليمنيني  ارغام 
تقرير مصريهم واالذعان إلرادة 

املعتدين وشروطهم«.
باجملازر  جمددا  نندد  اذ  إننا 
الذي  والقصف  الوحشية 
املدارس  قصد  عن  يطاول 
واملستشفيات يف اليمن، فإننا 
اليمين  الشعب  صمود  حنيي 
رفض  على  واصراره  وإباءه 
لسياسات  واخلضوع  التبعية 

العدوان ومشاريعه«.
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»التغيري  تكتل  عضو  اعترب 
سيمون  النائب  واإلصالح« 
وزعه  بيان  يف  رميا،  أبي 
له  مقابلة  عن  االعالمي  مكتبه 
 ، تي يف«  ال«أو  شاشة  على 
أنه »منذ عام 2005 هناك متاد 
كارثي ومقصود بهدف تهميش 

الدور املسيحي يف لبنان«.

قد  كنا  »إذا  رميا:  ابي  وقال 
اعتربنا أن هذه احلالة كانت فقط 
السورية،  الوصاية  خالل  حكرا 
فوجئنا بأن نفس النمط والنهج 
اعتمد من قبل القوى السياسية 
اجليش  خروج  بعد  اللبنانية 

السوري من لبنان«.

وتابع: »التيار الوطين احلر قدم 
احلفاظ  بهدف  كثرية  تنازالت 
وقرارنا  العامة،  املصلحة  على 
احلكومة  جلسات  مبقاطعة  اليوم 
تصاعدية  خطوات  باكورة  وهو 
احرتام  عدم  تراكم  عن  ناتج 
املسيحية،  واإلرادة  امليثاقية 
فقط  مرتبطة  غري  واملقاطعة 
العسكرية وموظفني  بالتعيينات 

يف الفئة األوىل«.

»القوات  تبين  »أن  ورأى 
اللبنانية« ترشيح العماد ميشال 
اجلمهورية كسرت  لرئاسة  عون 
السياسيني  األفرقاء  رهان 
املتمتعني بقناعة أن املسيحيني 
ان  مؤكدا  يتفقون«،  ال 
بهذا  االلتزام  األفرقاء  »على 
لإلرادة  احرتاما  وذلك  القرار 
على  ومشددا  املسيحية«، 
االستهزائي  »التعاطي  ان 
املسيحي  بالقرار  واالستخفايف 

 أبي رميا: نعلن املقاومة السياسية 
متهيدا ملرحلة تأسيسية

مل يعد مقبوال«.

العماد  »أن  رميا  أبي  ولفت 
عون دفع 15 عاما نفيا وابعادا 
مواقفه  بسبب  وذلك  عمره  من 
ال  لبنان  ومستقبل  السياسية، 
ميكن أن يؤمنه شخص إال العماد 
ترشيحه  عن  والرتاجع  عون، 
وهذا  ورضوخ  استسالم  دليل 

ما مل نعد نقبل به«.

أبي  أكد  املقبلة،  املرحلة  وعن 
احلر«  الوطين  »التيار  ان  رميا 
ال يطلب االنقالب على الطائف 
بل تطبيقه حتديدا يف ما خيص 
»الفيدرالية  وقال:  املناصفة، 
وال  قناعاتنا  يف  موجودة  غري 
الدستوري  قاموسنا  يف  حتى 
املرحلة  هذه  ويف  اللبناني، 
عدم  وهو  بشعارنا  ملتزمون 

الرضوخ واالستسالم«.

مرتبط  التصعيد  »أن  وأعلن 
الوزراء  جملس  جلسة  بقرارات 
اليوم وبطابعها، فإذا كان لقاءا 
ضمن  معه  نتعاطى  تشاوريا 
تقريريا  كان  وإذا  اإلطار  هذا 
وشعبيا«،  قضائيا  فسنتحرك 
الذات  إىل  »العودة  متمنيا 
اللبنانية وعدم اخلضوع للقرارات 
»انطالقا  وقال:  اخلارجية«. 
لبنان  سيادة  الواقع،  هذا  من 
مصاحل  كل  تتخطى  ومصلحته 

العامل«.
وختم أبي رميا معلنا »املقاومة 
وذلك  لبنان  يف  السياسية 
حترتم  تأسيسية  ملرحلة  متهيدا 
والشراكة  امليثاقية  فيها 

الوطنية«.

النائب ابي رميا

وزع مكتب وزير العمل سجعان 
قزي مداخلته يف جلسة جملس 
وقال  االول،  امس  الوزراء 
مكون  أي  غياب  »إن  فيها: 
عن اجللسة هو قرار سياسي، 
عمل  تعطيل  جيوز  ال  ولكن 
وعلى  الدستورية  املؤسسات 
رأسها مؤسسة جملس الوزراء 
يف هذه املرحلة اخلطرية، وهذا 
املوقف هو مبدأي بالنسبة الي 
طرف  اي  ضد  موجها  وليس 

حاضرا ام غائبا.
احلر  الوطين  التيار  غياب  أما 
الدائم  مبوقفه  مرتبط  فهو 
العسكرية،  التعيينات  من 
يرد  سياسي  موقف  وهو 
بطرح  وليس  بالسياسة  عليه 

امليثاقية.
الوطين  التيار  أن  صحيح 
احلر هو قوة وازنة يف احلياة 
العامة وخصوصا على الصعيد 
املسيحي، ولكن هذا ال يلغي 
لغريه.  التمثيلية  الصفة 
بعد  النيابي  التمثيل  إن 
مل  النواب  جمللس  التمديدين 
للتمثيل  الصحيح  املعيار  يعد 
أن  سيما  وال  امليثاقي، 
كشفت  البلدية  االنتخابات 
أنه ما كان قائما سنة 2009، 
نيابية،  انتخابات  آخر  تاريخ 
املناخ  حصل عليه تعديل يف 
ميثاقية  أي  عن  ثم  الشعيب. 
ميكن ان نتحدث بغياب رئيس 
كل  فأساسا  اجلمهورية، 
غري  اليومية  السياسية  حياتنا 
انتخاب  بفعل تعطيل  ميثاقية 

 قزي يف جملس الوزراء: أمتنى 
إقرار جدول األعمال لكي ال نعطي 

انطباعا أن اجللسة غري ميثاقية

وبالتالي  للجمهورية،  رئيس 
إن احلديث عن امليثاقية يبدأ 

بانتخاب رئيس للجمهورية«.

أضاف قزي: »منذ أن اندلعت 
هذه األزمة حتاشيت التصعيد 
احلكومي  العمل  على  حرصا 
ومنعا حلصول سجاالت، وإلبقاء 
الباب مفتوحا أمام التسويات، 
لكن مع األسف بادر وزراء من 
بكرامتنا  املس  اىل  »التيار« 
وبصفتنا التمثيلية وكأننا لسنا 
زمالء وال حتى أصدقاء. لذلك 
ال بد من التذكري بأنين وان مل 
اكن نائبا وال حمازبا، فال أحد 
يستطيع أن يشك يف متثيلي 
ولنضالي  املسيحي  للوجدان 
الوجود  عن  دفاعا  التارخيي، 
جيب  فهل  احلر،  املسيحي 
أن أكون فزت يف االنتخابات 
النيابية من خالل بوسطة ما أو 
السفارات  مبال  أو  ما  حمدلة 
لي  ليكون  االجنبية  والدول 

صفة ميثاقية؟.
صوت   1975 عام  منذ  فأنا 
لذلك  واملقاومة،  املسيحي 
باقرار  اجللسة  تبدأ  ان  امتنى 
حتديا  ليس  اعماهلا،  جدول 
ألحد امنا لكي ال نعطي انطباعا 
شرعية  غري  اجللسة  هذه  ان 
هلا  حيق  وال  ميثاقية،  وغري 
على  الواردة  البنود  اقرار 
من  انه  علما  األعمال،  جدول 
ذي  بند  كل  ان  عليه  املتفق 
طابع ميثاقي وخاليف يرجأ اىل 

جلسة أخرى«.

الوزير قزي

النواب  جملس  رئيس  دعا 
جلان:  بري  نبيه  االستاذ 
الدفاع  والعدل،  االدارة 
والبلديات،  والداخلية  الوطين 
جلسة  اىل  واملوازنة  املال 
العاشرة  عند  تعقد،  مشرتكة 
والنصف من قبل ظهر الثلثاء 
ما  لدرس  وذلك  احلالي،   30

يلي:
التنظيم  قانون  اقرتاح   -1
االدارية  والالمركزية  االداري 
روبري  النائب  من  املقدم 

غامن.
الالمركزية  قانون  اقرتاح   -2
النائب  من  املقدم  االدارية 

سامي اجلميل.

بري دعا اىل جلسة مشرتكة للجان الثلثاء

الوطنية  »الوكالة  أفادت 
السياحة  وزير  ان  لالعالم«  
من  انسحب  فرعون  ميشال 
وذلك  الوزراء  جملس  جلسة 

»بسبب  نفسه،  مع  انسجاما 
حتتاج  مواضيع  يف  الدخول 
مجيع  ووجود  مناقشة  اىل 

االفرقاء«.

فرعون انسحب من جلسة جملس الوزراء

»اللقاء  رئيس  غرد 
وليد  النائب  الدميوقراطي« 
على   حسابه  عرب  جنبالط 

»تويرت« قائال:

 »يا له من عامل متموج تتغري 
يوم،  كل  يف  التحالفات  فيه 
والقياصرة  السالطني  بني 

والرؤساء«.

جنبالط عرب تويرت: يا له من عامل متموج

»الكتائب  حزب  رئيس  لبى 
اللبنانية« النائب سامي اجلميل 
يف  اللبناني  السفري  دعوة 
إىل  نصار  بو  شوقي  موسكو 

عشاء أقيم على شرفه يف مقر 
السفارة اللبنانية يف العاصمة 
السفراء  فيه  الروسية، شارك 

العرب.

 سامي اجلميل لبى دعوة السفري اللبناني 
يف موسكو إىل عشاء
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»الوفاء  كتلة  عضو  أكد 
حسني  النائب  للمقاومة« 
املوسوي، أن »سالح املقاومة 
هو الذي حفظ الشرعية ومحاها، 
للدولة  املتني  الظهري  وهو 
دورها  أخذ  من  تتمكن  حتى 
لتكون  مؤسساتها،  وإبتناء 
دولة حقيقية قادرة ومقتدرة، 
عمادها القانون وحتقيق العدالة 

اإلجتماعية«.
 ولفت »عناية مْن يهمه األمر 
استولده  السالح  أن«هذا  إىل 
وعجز  الصهيوني  اإلحتالل 
بواجباتها  القيام  عن  الدولة 
الوطن  أرض  عن  الدفاعية 

وإنسانه«.
وذكر »هذا البعض بأن سالح 

املقاومة هو الذي يقيم توازن 
الصهيوني  الكيان  مع  الرعب 
الغاصب، وهو الذي يكسر اآلن 
املشروع التكفريي الوكيل عن 
األصيل الصهيوني، ولوال هذا 
السالح مل يكن للذين يشوهون 
دور املقاومة وسالحها مكان يف 
خارجية.  أو  داخلية  معادلة  أي 
بأن مثة جهة وحيدة  الزعم  أما 
ال تريد اإلنتخابات الرئاسية يف 
السعودية  أن  فجوابه  لبنان، 
تزال  وما  التعطيل،  مارست 
الرئاسي،  اإلستحقاق  هلذا 
من  اللبنانيني  بعض  ومتنع 
التالقي مع إخوانهم على إدارة 
شؤونهم الداخلية والتوحد حول 

قضاياهم الوطنية«.

حسني املوسوي: سالح املقاومة 
حفظ الشرعية

حسني املوسوي

احلريري  سعد  الرئيس  عقد 
انقرة،  يف  االول  امس  مساء 
اجلمهورية  رئيس  مع  لقاءين 
اردوغان  طيب  رجب  الرتكية 
بينالي  الوزراء  ورئيس 

يلدريم.
خالل  احلريري  الرئيس  وكرر 
تركيا  مع  »تضامنه  اللقائني 
يف  ودميقراطيتها  وشعبها 
االنقالب  حماولة  مواجهة 
يف  كما  الفاشلة،  العسكري 
مواجهة اهلجمات اإلرهابية اليت 

تتعرض هلا«.
االعالمي  املكتب  وافاد 
جرى  انه  احلريري،  للرئيس 
»استعراض  اللقاءين  خالل 
وما  املنطقة  يف  التطورات 

السورية  باالزمة  منها  يتعلق 
محاية  وسبل  خاص  بشكل 

لبنان من تداعياتها اخلطرية.
اجلارية  اجلهود  عرض  مت  كما 
رئاسة  للشغور يف  حد  لوضع 
بصفته  اللبنانية  اجلمهورية 
الدولة  عمل  النتظام  املدخل 
ومواجهة التحديات االقتصادية 
واملعيشية  واالجتماعية 

املتفاقمة«.
اردوغان  الرئيس  واستبقى 
الغد  حتى  احلريري  الرئيس 
جسر  افتتاح  يف  ملشاركته 
السلطان ياوووز سليم )سليم 
االول( يف اسطنبول، والعشاء 
للمناسبة،  االحتفالي  الرمسي 

اضافة اىل لقاءات اخرى.

 احلريري التقى اردوغان ويلدريم يف 
انقرة وشارك يف افتتاح جسر السلطان 

سليم االول يف اسطنبول

مصافحة بني اردوغان والحريري
جلسته  الوزراء  جملس  عقد   
يف  االول  امس  األسبوعية 
رئيس  برئاسة  الكبري  السراي 
جملس الوزراء متام سالم. ويف 
استمرت  اليت  اجللسة  نهاية 
أربع ساعات، تال وزير اإلعالم 
الرمسية  املقررات  جريج  رمزي 

اآلتية:

»بناء على دعوة رئيس جملس 
جلسته  اجمللس  عقد  الوزراء، 
األسبوعية عند الساعة العاشرة 
والنصف من يوم اخلميس يف 
شهر  من  والعشرين  اخلامس 
آب 2016 يف السراي احلكومي 
وجريا  الرئيس،  دولة  برئاسة 
على عادته يف مطلع كل جلسة 
جدد دولة الرئيس الدعوة اىل 
رئيس  إنتخاب  يف  اإلسراع 
التوازن اىل  للجمهورية إلعادة 

املؤسسات الدستورية.
تكون  أن  الرئيس  دولة  وأمل 
أحاطت  اليت  السياسية  األجواء 
جبلسة اليوم عابرة، مشريا اىل 
املواقف  االعتبار  يف  يأخذ  أنه 
الوزراء،  بعض  عنها  عرب  اليت 
سياسية،  كقوى  أو  كأفراد 
أال  جيب  املواقف  هذه  لكن 
تكون سببا ملزيد من التعثر يف 

عمل جملس الوزراء.
وقال دولة الرئيس: إذا كان 
هناك انطباع بوجود قرار دولي 
أو إقليمي باحملافظة على لبنان، 
فاحلري باللبنانيني أنفسهم أن 
بلدهم  على  حريصني  يكونوا 
يف  ومتاسكه  استقراره  وعلى 

هذه املرحلة الصعبة.

عن  الرئيس  دولة  وأعرب 
اجلميع  مع  للتعاون  استعداده 
األمان،  بر  اىل  البالد  إليصال 
داعيا كل األطراف اىل االبتعاد 
عن املماحكات وتغليب املصلحة 

الوطنية على أي اعتبار آخر.

على  الرئيس  دولة  ومتنى 
جدول  درس  مباشرة  الوزراء 
أعماله وإتباع القاعدة املعتمدة 
يف اجللسات والقاضية بتأجيل 
أن  واعترب  اخلالفية.  املواضيع 
إشارة  تعطي  اجللسة  إنتاجية 
ماضية  احلكومة  بأن  سياسية 
الوطنية  األمانة  حتمل  يف 

املوكلة إليها.

بعد ذلك جرت مناقشة عامة أبدى 
نظرهم  وجهات  الوزراء  خالهلا 
املعروضة،  املواضيع  بشأن 

 جملس الوزراء أكد خطة 
النفايات والثقة بوزير 

الزراعة ملتابعتها

البحث  اىل  اجمللس  انتقل  ثم 
على  الواردة  املواضيع  يف 
فتمت  اجللسة،  أعمال  جدول 
التداول  وبنتيجة  مناقشتها، 
القرارات  الوزراء  جملس  اختذ 

الالزمة بشأنها، وأهمها:

تقرير  على  املوافقة  أوال: 
اللجنة الوزارية املكلفة بدراسة 
الليطاني  نهر  جمرى  تلوث 
أن  على  إقرتاحاتها  وعلى 
املستجدة  الصعوبات  تعرض 

يف حينه.

مذكرة  على  املوافقة  ثانيا: 
جملس  رئاسة  بني  تفاهم 
الوزراء اللبنانية ورئاسة جملس 
تتعلق  الفلسطينية  الوزراء 
مبشروع التعداد العام للسكان 
املخيمات  يف  واملساكن 
يف  الفلسطينية  والتجمعات 

لبنان.

مشروع  على  املوافقة  ثالثا: 
مرسوم يرمي اىل تعديل خريطة 
املرسوم النافذ حكما رقم 955 
املتعلق   2007/11/21 تاريخ 
حبرية  عمومية  أمالك  بإشغال 
العقارية  كفرعبيدا  منطقة  يف 

وفقا لرأي وزارة املالية.

مشروع  على  املوافقة  رابعا: 
ختصيص  اىل  يرمي  قانون 
حتقيق  وقضاة  عامني  حمامني 

لشؤون الصحة العامة.

مشاريع  على  املوافقة  خامسا: 
نقل  اىل  ترمي  مراسيم 
املوازنة  إحتياط  من  إعتمادات 
بعض  موازنات  اىل  العامة 
على   2016 للعام  الوزارات 
عشرية  اإلثين  القاعدة  اساس 

تلبية لبعض حاجاتها.

سادسا: املوافقة على مشروع 
اإلجازة  اىل  يرمي  قانون 
للحكومة بزيادة مساهمة لبنان 
يف املؤسسة اإلسالمية لتنمية 

القطاع اخلاص.

سابعا: تأكيد اخلطة اليت أقرها 
جملس الوزراء خبصوص موضوع 
النفايات وتأكيد الثقة برئيس 
وإعطاؤه  الزراعة،  وزير  اللجنة 
يريده  من  مع  بالتفاوض  احلق 
لضمان  املعنية  اجلهات  من 
حسن تنفيذ اخلطة كي ال تعود 

النفايات اىل الشوارع«.

سالم مرتئسا مجلس الوزراء

يف  بريوت  منسقية  نظمت   
التثقيف   - املستقبل  تيار 
حواريا  لقاء  السياسي، 
سعد  الرئيس  مستشار  مع 
السابق  النائب  احلريري 
بعنوان  خوري،  غطاس 
املستقبل  تيار  »حتديات 
مقر  يف  ومستقبال«،  حاضرا 
حضور  يف  سبريز   - التيار 
بشري  لبريوت  العام  املنسق 

عيتاني وجملس املنسقية.

بعد تقديم من منسق التثقيف 
عامر  بريوت  يف  السياسي 
حبصلي، شدد خوري على »أن 
دون  من  للوطن  مستقبل  ال 
االعتدال، وتيار املستقبل هو 
االعتدال ومصري لبنان يرتبط 
يف مكان ما، بنهضتنا كقوة 
سياسية أساسية موجودة يف 

البلد«.

االرز  »ثورة  أن  إىل  وأشار 
وهي  املستقبل،  ضمري  هي 
بعد  منها  بدأ  اليت  االنطالقة 
الشهيد  الرئيس  اغتيال 
دولة  لبناء  احلريري  رفيق 
مدنية عادلة وعابرة للطوائف، 
نتابع هذه املسرية مع  وحنن 

الذي  احلريري  سعد  الرئيس 
ما زال متمسكا مببادىء ثورة 

األرز وروحيتها«.

غيمة  »هناك  أن  رأى  وإذ 
سوداء متر بنا، اال اننا قادرون 
»أن  أكد  جتاوزها«،  على 
األوضاع  إزاء  املستقبل  تيار 
كان  املنطقة،  يف  املتفجرة 
للحفاظ  صعبة  خيارات  أمام 
وجتنيب  االهلي،  السلم  على 
لبنان الدخول يف اتون احلرائق 
االقليمية، والتأكيد على أننا مل 
ولن ندخل يف لعبة الدم مهما 
وسنستمر  التضحيات.  كانت 
كما بدأنا مع الرئيس الشهيد 

يف  ونهجه  احلريري  رفيق 
باالعتدال،  التطرف  مواجهة 
ولن ننزلق إىل لعبة الطوائف 
عن  نتخلى  ولن  واملذاهب 
احلفاظ  وعن  14آذار،  روحية 
اجلمهورية  وعلى  وحدتنا  على 
القائمة على اتفاق الطائف«.

وتوقف عند التحضريات للمؤمتر 
»املستقبل«،  لتيار  العام 
املؤمتر  أن  »إىل  مشريا 
املسار  لتصحيح  يأتي  العام 
تزخيم  وإلعادة  والتوجهات 
االنطالقة من جديد، مبشاركة 
اوسع وامشل للشباب واملرأة، 
يف موازاة الوثيقة السياسية 

واالجتماعية  واالقتصادية 
القضايا  كل  ستحاكي  اليت 

اليت تهم مجهورنا«.

رأى  الرئاسي،  امللف  وعن 
أن »رئاسة اجلمهورية ليست 
يدعي  كما  فخريا  منصبا 
النقطة  هي  امنا  البعض، 
منها  سندخل  اليت  األساس 
السلطة،  تكوين  اعادة  اىل 
املستقبل  تيار  يف  وأننا 
النتخاب  جهودنا  يف  ماضون 
للجمهورية،  جديد  رئيس 
وقد حاولنا من ضمن االمساء 
بكركي،  مستها  اليت  االربعة 
وناقشنا كل االحتماالت، لكن 
االن«،  حتى  نتيجة  دون  من 
تسوية  أي  »أن  على  مشددا 
الفرقاء،  أن تشمل كل  جيب 
طرف  ملصلحة  تكون  ولن 
على حساب آخر، بل ملصلحة 

لبنان«.
اململكة  مع  العالقة  وعن 
العربية السعودية، ختم خوري 
باململكة  »تربطنا  أنه  مؤكدا 
افضل  السعودية  العربية 
العالقات الطيبة، وأن اململكة 
لكل  احلاضنة  ومازالت  كانت 

قضايا العرب وهمومهم«.

خوري يف لقاء للمستقبل : لن ننزلق إىل لعبة الطوائف 
ولن نتخلى عن روحية 14آذار

الحضور خالل اللقاء
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لبنانيات

»القوات  حزب  رئيس  قال 
عرب  جعجع  مسري  اللبنانية« 
»تويرت«:  موقع  على  حسابه 
وبأدلة  الوضوح  من  »بكثري 
دامغة ال تقبل الشك واجلدل، 
املتحدة  األمم  تقرير  أثبت 
 2016-8-24 يف  صدر  الذي 
وداعش  السوري  النظام  أن 
استعمال األسلحة الكيميائية يف 
احلرب  األخريتني يف  السنتني 
وبالتالي  سوريا.  يف  الدائرة 
أصبح واضحا من هو اإلرهابي 
يستطيع  فهل  سوريا،  يف 
ملاذا  لنا  يفسر  أن  البعض 
االرهاب  هذا  من  جزءا  حيارب 

ويدعم اجلزء اآلخر منه؟«.
اجتماع  جعجع  عقد  ذلك  اىل 
االستشاري  اجمللس  مع  عمل 
يف  االعمال  رجال  ملصلحة 
يف  معراب،  يف  احلزب 
رجال  مصلحة  رئيس  حضور 
املهندس  احلزب  يف  االعمال 
الوفد  وضم  اسطفان.  عزيز 
روجيه  بدارو،  روي  السادة: 
يونس،  بو  توفيق  كريوز، 
كابي بو شديد، نعمان ندور، 

 جعجع: ليفسر لنا البعض ملاذا 
حيارب جزءا من االرهاب ويدعم 

اجلزء اآلخر

اىل  باإلضافة  بردويل  سامي 
زياد  املصلحة  رئيس  نائب 

جباني.
مناقشة  االجتماع  وختللت 
مسائل متعلقة بعمل املصلحة 
وبراجمها باإلضافة اىل خططها 
الوفد  اطلع  كما  املستقبلية، 
التطورات  آخر  على  جعجع  من 
يف  العام  والوضع  السياسية 

البالد.
رئيس  أعرب  ثانية  ناحية  من 
مسري  اللبنانية  القوات  حزب 
جعجع عرب »تويرت« عن تعازيه 
الضحايا  أهالي  اىل  »احلارة 
اإليطالي  الشعب  واىل 
واحلكومة اإليطالية جراء الزلزال 
باألمس«. وقع  الذي   املدمر 

جهاز  رئيس  جعجع  وأوفد 
حزب  يف  اخلارجية  العالقات 
اىل  عاصي  بو  بيار  القوات 
قدم  حيث  االيطالية  السفارة 
اىل  احلزب  باسم  التعازي 
ماسيمو  االيطالي  السفري 
بأعمال  والقائم  ماروتي 
السفارة سيمونا دي مارتينو.

 دريان استقبل قنصل لبنان يف واشنطن 
وعامر أرسالن وأسعد احلريري

Saturday 27 August 2016  2016 آب   27 السبت 

اجلمهورية  مفيت  استقبل 
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
دريان يف دار الفتوى قنصل 
لبنان يف واشنطن علي قرانوح 
أوضاع  على  أطلعه  الذي 

اللبنانيني يف واشنطن.
اللجنة  أيضا  واستقبل 
الدولية  للمسابقة  التحضريية 
حلفظ القرآن الكريم وجتويده، 
جنيب  الرئيس  أطلقها  واليت 
االله  عبد  برئاسة  ميقاتي 
على  أطلعه  الذي  ميقاتي 
يف  ستقام  اليت  التحضريات 
هذه املناسبة اليت ستقام يف 
18 آذار 2017، ومتنى املفيت 
العمل  هلذا  والنجاح  التوفيق 
الذي ستشارك فيه 30 دولة 

عربية واسالمية.
ملتقى  رئيس  دريان  والتقى 
النقيب  االقتصادي  التضامن 
معه  وحبث  ارسالن  عامر 
واالجنازات  طرابلس  اوضاع 
اليت حتققت على صعيد تطوير 

الدارس بهبة تشيكيه.

التقى رئيس مجعية جتار  كما 
لبنان الشمالي أسعد احلريري 
اجلمعية،  من  وفد  رأس  على 
العالقات  مسؤول  ضم 
وسيم  اجلمعية  يف  اخلارجية 
وفاروق  كرامي  ونزيه  اهلوز 
محرة، حيث عرض معه شؤونا 
عامة، اضافة اىل سبل تفعيل 
لبنان  االقتصادية يف  الدورة 

عامة والشمال خاصة.
املفيت  شدد  الزيارة،  وخالل 
لطرابلس  اهلام  »الدور  على 
اخلارطة  يف  والشمال 
يف  واالقتصادية  السياسية 
لبنان، اضافة اىل ما تتمتع به 
يف  خاصة  مكانة  من  املنطقة 

قليب«.
الوفد اقرتاحات لتأمني  وقدم 
شعبية  ومساكن  عمل  فرص 
للشباب مبا يسهم يف حتقيق 
وزيادة  االجتماعي  االستقرار 
انتاجية البالد. كما وجه دعوة 
الشمال  لزيارة  دريان  للمفيت 

يف اقرب فرصة.

املفتي دريان مستقبال قرانوح

جعجع

 فريد هيكل اخلازن: عدم إنتخاب رئيس 
للجمهورية ضرب للميثاقية

أكد النائب السابق فريد هيكل 
بعض  »مقاطعة  أن  اخلازن 
جلسات  املسيحيني  الوزراء 
خطوات  دونها  خطوة  احلكومة 
للميثاقية«،  اإلعتبار  إلعادة 
رئاسة  موقع  »شغور  أن  معتربا 
اجلمهورية منذ أكثر من سنتني 
انعدام  أصل  يف  وحده  هو 

امليثاقية«.

اجلمهورية  »رئيس  أضاف: 
امليثاقية  ميثل  الذي  املسيحي 
متثيله  حيث  من  الوطنية 
غري  الدولة  يف  للمسيحيني 
موجود، وال ميكن إختزال دوره 
امليثاقي بالوزراء املسيحيني يف 
أوال وأخريا  احلكومة، واملطلوب 
للحفاظ على امليثاقية واملشاركة 
حترتم  أن  واملناصفة  احلقيقية 
وميارس  الدستورية  املواعيد 
الدستوري  واجبهم  النواب 
الرئيس  إنتخاب  نصاب  بتأمني 

يف اجمللس النيابي«.
األروقة  حديث  »إن  وقال: 
يف  أطراف  إستقالة  إمكان  عن 
واقعا  ينتج  أن  ميكن  احلكومة، 
الطاولة  يقلب  جديدا  سياسيا 
ويدفع قدما حنو انتخاب رئيس 
مجهورية يف البالد وهذه خطوة 
مبثابة  ألنها  مناسبة  تكون  قد 

صدمة وطنية بناءة«.
تكون  ال  »امليثاقية  واوضح 
دون رئيس جملس وزراء كامل 
الصالحيات ودون رئيس جملس 
فكيف  الصالحيات  كامل  نواب 
ميكن أن تكون يف غياب رئيس 
مجهورية تتم مصادرة صالحياته 

حتى قبل انتخابه؟«.

أن  يستطيع  أحد  »ال  أضاف: 
اجلمهورية  رئيس  عن  ينوب 
صالحياته  يرث  أو  غيابه  يف 
حبجة فراغ كرسي الرئاسة، وما 
الواقع  هذا  قبول  علينا  حيتم 
األعوج هو حرصنا على أحد آخر 
الدستورية  املؤسسات  معاقل 
مرغمني  الزمنا  لقد  لبنان،  يف 
بأن يدير شؤون وشجون البالد 
جسم بال رئيس، فكفى مزايدة 
حقيقة  هي يف  فيما  بامليثاقية 
سوق  يف  وشراء  بيع  األمر 

السياسة«.
وختم اخلازن :«أن تعيني قائد 
كلمة  ال  اللبناني  للجيش  جديد 
فصل لرئيس اجلمهورية فيه من 
للقوات  األعلى  القائد  حيث هو 
قاضية  ضربة  يشكل  املسلحة، 
رئيس  ولصالحيات  للميثاقية 
اجلمهورية وإذا حصل ذلك فما 
انتزعت  رئيس  إنتخاب  قيمة 
إنتخابه  قبل  صالحياته  منه 
أي معنى  للميثاقية  يعود  وهل 

حينذاك؟«.

النائب الخازن

للتنظيم  العام  األمني  استنكر 
الشعيب الناصري أسامة سعد، 
استقبال  »عدم  بيان،  يف 
وزارة  حساب  على  املرضى 
صيدا  مستشفى  يف  الصحة 
شهر  منتصف  منذ  احلكومي، 
آب احلالي حتى اليوم، وذلك 
بسبب نفاذ امليزانية املخصصة 

من قبل الوزارة.
كانت  إذا  سعد:  وتساءل 
ال  للدولة  تابعة  مستشفى 
تستقبل املرضى إال إذا دفعوا 
كامل التكاليف للمعاجلة، فأين 

يذهب هؤالء؟
هذه  »وكأن  سعد  وأضاف 
تعانيه  ما  يكفيها  ال  املدينة 
اخلدمات  يف  ظامل  تقنني  من 
واملياه  كالكهرباء  األخرى 
 ،!!! اخلدمات  من  وسواها 
متى ستنتهي سياسة التقنني 
جتاه  واجلائر  الظامل  التمييزي 
سيوضع  ومتى  صيدا؟  مدينة 
برسم  سؤال  لتهميشها؟  حد 
املدينة  ونائيب  احلكومة 
املسؤولني  وسائر  وبلديتها 

 »!!

األرمن  كاثوليكوس  افتتح 
كريكور  البطريرك  الكاثوليك 
أعمال  العشرون،  بدروس 
للكنيسة  املقدس  السينودس 
املنعقد  الكاثوليكية،  األرمنية 
البطريركي  الكرسي  مقر  يف 
أيلول، يف   2 حتى  آب   25 من 
دير سيدة بزمار، كسروان، يف 
حضور السفري البابوي يف لبنان 
كاتشا،  غابريللي  املونسنيور 
العاشرة من صباح اليوم حماطا 

بآباء السينودس.
لألرمن  االسكندرية  اسقف  وتال 
كريكور  املطران  الكاثوليك 
اشار  بيانا  اوغسطينوس كوسا 
االجتماع  بدء  »يف  انه  اىل  فيه 
املشاركون  اآلباء  رفع  االول 
مريم  العذراء  بشفاعة  الصالة، 
إغناطيوس  الشهيد  والطوباوي 
مالويان، متضرعني اىل الثالوث 
األقدس ليمنحهم نعمة اإلصغاء 
إلهلاماته السماوية واخلضوع هلا 
يف كل ما هو خري الكنيسة عامة 
الكاثوليكية  األرمنية  والكنيسة 
اليت  التحديات  ملواجهة  خاصة، 
تعرتض سبيلها. وهنأ األساقفة 
الكاثوليكوس البطريرك كريكور 
مبناسبة  العشرين  بدروس 
السدة  اعتالئه  على  سنة  مرور 
رسالة  له  ومتنوا  البطريركية 

خصبة.
ويشارك يف جلسات السينودس 
أصحاب السيادة رعاة أبرشيات 
أرمينيا وأوروبا الشرقية ولبنان 

والقامشلي  وحلب  وإسطنبول 
ومصر  وبغداد  ودمشق 
وفرنسا  وإيران  والسودان 
والواليات  الغربية  وأوروبا 
واألرجنتني  وكندا  املتحدة 
واليونان،  اجلنوبية،  وأمريكا 
والنائب  واألردن،  والقدس 
دير  كهنة  جلمعية  البطريركي 

سيدة بزمار البطريركية«.
املناسبة  هذه  »ويف  اضاف: 
برقية  السينودس  اباء  رفع 
لقداسة البابا فرنسيس شاكرين 
العامل  السالم يف  لنشر  أعماله 
األوسط  الشرق  يف  وخباصة 
واعالن  والعراق.  سوريا  يف 
الفقراء  ملساعدة  الرمحة  سنة 
ومشاركة  الضعفاء.  ومساندة 
الشبيبة األرمنية الكاثوليكية مع 
أساقفتهم وكهنتهم وراهباتهم 
للشبيبة  العاملية  األيام  يف 
 31 اىل   26 من  كراكوفيا  يف 

متوز«.
آباء  ان  البيان  واعلن 
اىل  سيتطرقون  السينودوس 

املوضوعات التالية:
اللجنة  أعمال  متابعة  »أوال: 
شهداء  بدعاوي  املختصة 
لتتمكن  االرمنية 1915،  االبادة 
يف  تطويبهم  اجلامعة  الكنيسة 
قداسة  واعالن  املئوية  ذكرى 
الشهيد  املطران  الطوباوي 

اغناطيوس مالويان.
ثانيا: دراسة االرشاد الرسولي 
حول  فرنسيس  البابا  لقداسة 

سعد: النهاء سياسة التقنني التمييزي 
الظامل جتاه مدينة صيدا

بدروس افتتح أعمال سينودس األرمن الكاثوليك واملشاركون دعوا النتخاب رئيس وفتح 
صفحة جديدة قوامها الشركة واملصاحلة والعدالة

وشرحه  تقدميه  وكيفية  األسرة 
للشباب  باألخص  للمؤمنني 
والشابات منهم، الذي جاء نتيجة 
أعمال سينودس األساقفة الذي 
انعقد يف روما يف شهر تشرين 

األول سنة 2015.
االعالم  وسائل  حتديث  ثالثا: 
واملنظور  واملقروء  املسموع 
تعاليم  ملواكبة  واالنرتنت 
الرسولية  واالرشادات  الكنيسة 
والراعوية  الرسولية  والرسائل 
الطائفة يف  أبناء  على  ونشرها 

أرمينيا ويف بالد االغرتاب.
النشاطات  دراسة  رابعا: 
ألخذ  والرعايا  األبرشيات  يف 
القرارات الراعوية املناسبة دفعا 
واالجتماعية  الكنسية  للخدمة 
آخذين  والثقافية،  والرتبوية 
الراهنة  الظروف  االعتبار  بعني 
بلدان  فيها  متر  اليت  املأسوية 

الشرق األوسط وشعوبها«.
مبا  علما  اآلباء  أخذ  وأخريا 
الكاثوليكية  الطوائف  به  قامت 
واالجنيلة  واالرثوذكسية 
ملساعدة  اخلريية  واملؤسسات 
املنكوبني  واألخوات  األخوة 
والعراق  سورية  يف  والالجئني 

واألردن وأرمينيا ولبنان.
آباء  رفع  املناسبة،  هذه  ويف 
عاليا  صوتهم  السينودس 
وهيئة  الكربى  الدول  أمام 
العربية  واجلامعة  املتحدة  األمم 
حلقوق  الدولية  واجملالس 
االرهاب  لرفض  االنسان 

اىل  املهجرين  وعودة  والعنف 
وأوطانهم  ومدنهم  بيوتهم 
السالم  امجع  للعامل  متمنني 
الوئام  العربية  وللبالد  الدائم 
والوحدة، وللبنان االستقرار يف 
سياسته والتفاهم بني األحزاب 
من  للجمهورية  رئيس  النتخاب 
مشرق،  جديد  عهد  بدء  أجل 
ولكي تفتح أمامه صفحة جديدة 
قوامها  احلديث  تارخيه  يف 
واملصاحلة  والشهادة  الشركة 
االجتماعية  والعدالة  الوطنية 

واألخوة االنسانية«.

وختم البيان: »نوجه نداءنا اىل 
والراهبات  والرهبان  الكهنة 
يرفعوا  كي  املؤمن  والشعب 
العذراء  بشفاعة  صالتهم  معنا 
العجائبية  بزمار  سيدة  مريم 
والطوباوي  السالم،  وسلطانة 
ليبارك  مالويان،  اغناطيوس 
كل  على  القدير  اآلب  الرب 
شيء أعمال السينودس ويلهم 
وروحيني،  سياسيني  اجلميع، 
ان  والقرار،  السلطة  وأصحاب 
امللقاة  املسؤولية  بروح  يتحلوا 
على عاتقهم ليقفوا جبرأة وقفة 
احملدقة  التحديات  أمام  ضمري 
تاريخ  يف  وليسجلوا  بالبالد 
الكنيسة ولبنان وبلدان الشرق 
األوسط وخاصة سوريا والعراق، 
روح  ملؤها  ناصعة  صفحات 
صونا  والوئام  والرجاء  احملبة 

حلقوق مواطنيهم أمجعني«.
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جريج  رمزي  االعالم  وزير  لفت 
»الوكالة  اىل  خاص  حديث  يف 
الوطنية لالعالم« اىل »أن الدور 
باسم  كناطق  به  يقوم  الذي 
جلسات  انتهاء  بعد  احلكومة 
يقتصر  والذي  الوزراء  جملس 
جملس  مقررات  تالوة  على 
أن  شأنه  من  ليس  الوزراء، 
جيعلين  أن  أو  غليلي  يشفي 
مرتاحا ألداء جملس الوزراء. فعمل 
متعثر  دستورية  كهيئة  اجمللس 
بني  القائمة  التناقضات  بسبب 
مكوناته األساسية واليت تعكس 
االنقسام السياسي العميق بني 
األطراف املتصارعة على احلكم. 
إال  احلوار  هيئة  إىل  اللجوء  وما 
دليل دامغ على عجز احلكومة عن 

التصدي لتلك املشاكل«.
احلكومة  رئيس  »ان  اىل  وأشار 
أن  يعتقد  »كان  سالم  متام 
املكان  ليس  الوزراء  جملس 
الصاحل حلل اخلالفات السياسية، 
وامنا يف مقدوره تسيري شؤون 
األمن  وفرض  العادية  البلد 
اليت  احلياتية  القضايا  ومعاجلة 
لألمور  والتصدي  الناس  تهم 
اليت  واإلدارية،  اإلقتصادية 
تكفل استمرار الدولة يف القيام 
أن  غري  األساسية.  بواجباتها 
احلكومة، حتى على هذا الصعيد، 
فإذا  املطلوب.  النجاح  مل حتقق 
حيث  األمين،  املوضوع  استثنينا 
مقارنة  مقبول  باستقرار  ننعم 
وذلك  املنطقة  يف  حيصل  مبا 
األمنية،  والقوى  اجليش  بفضل 

بإشراف رئيس احلكومة ووزيري 
الدفاع والداخلية، نرى أن األمور 
مل  اإلدارية  والشؤون  احلياتية 
ولعل  جمدية.  بصورة  تعاجل 
من  رافقها  وما  النفايات  أزمة 
مناقصات ومشاريع ترحيل وخطة 
معتمدة أخريا ال تأخذ يف االعتبار 
املثل  هي  البيئية،  املتطلبات 
عن  احلكومة  عجز  عن  الصارخ 

اجياد احللول املرضية«.
عدم وقف مناقصتي امليكانيك 

واملطار خطر
اىل  بالنسبة  »أما  أضاف: 
فهناك  الوزارات،  بعض  عمل 
الرأي  يطرحها  كثرية  تساؤالت 
العام وأدت مؤخرا إىل اعرتاضات 
هيئات  قبل  من  وحتركات 
املواقف  كتلزيم  املدني  اجملتمع 
املتعلقة  واملناقصة  املطار  يف 
امليكانيكية.  املعاينة  مبراكز 
امللفني،  بهذين  يتعلق  ما  ففي 
وبقطع النظر عن املخالفات اليت 
املالحظة  يهمين  حوهلما،  أثريت 
أن الوزارة املعنية مبلف مناقصة 
تتقيد  مل  املطار  يف  املواقف 
املناقصة  تنفيذ  وقف  بقرار 
جملس  رئيس  أصدره  الذي 
األمر  وهذا  الدولة.  شورى 
ألن  اخلطورة،  منتهى  يف  هو 
القانون،  دولة  مرتكزات  أوىل 
القرارات  احرتام  وجوب  هي 
القضائية امللزمة. وال جدوى من 
وجود جملس شورى ملراقبة عمل 
األخرية  هذه  كانت  إذا  اإلدارة 

ترفض اإلنصياع لقراراته«.

املعاينة  مبلف  يتعلق  ما  ويف 
»تغييب  أن  رأى  امليكانيكية، 
اجلهاز الرقابي األهم يف الدولة 
وهو هيئة التفتيش اإلداري قد 
املعنية  اإلدارة  تفلت  إىل  أدى 
طرح  وإىل  فعلية  رقابة  أي  من 
هذا  حول  التساؤالت  بعض 

املوضوع«.
االتصاالت  ملف  »يف  وقال: 
فإننا نشاهد، كلما جرى التطرق 
أقرب  »برتونية«،  مبارزة  اليه، 
اىل  منها  احلسابات  اىل تصفية 
النقاش االجيابي واملوضوعي«.

عمل  تعثر  أن  »احلقيقة  وتابع: 
احلكومة يعود إىل اآللية املعتمدة 
واملخالفة  الرئاسي  الشغور  منذ 
للمادة 65 من الدستور. فعندما 
تنتقل صالحيات رئيس اجلمهورية 
إىل جملس الوزراء بسبب الشغور 
الرئاسي، فإمنا تنتقل إليه، وفقا 
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لصراحة النص، كهيئة دستورية 
وال تنتقل إىل الوزراء كأشخاص 
طبيعيني. وعلى هذه اهليئة أن 
وفقا  الصالحيات  تلك  متارس 
التوافقي،  أي  عملها،  لنظام 
فبالتصويت  ذلك  تعذر  وإذا 
املواضيع  يف  احلضور  بأكثرية 
العادية أو بثلثي أعضاء احلكومة 
يف املواضيع األساسية احملددة 

حصرا يف الدستور«.
التضامن الحكومي لم يعد له أي 

معنى
املعتمدة  »اآللية  أن  وأوضح 
احلكومة  ملكونني يف  تتيح  اآلن 
جملس  يف  قرار  أي  تعطيل 
الوزراء يعرتضان عليه، مما يعين 
أن أربعة وزراء يستطيعون شل 
اختاذ  من  ومنعه  الوزراء  جملس 
عادية  مواضيع  يف  قرار  أي 
بسيطة. وهذا األمر أدى ويؤدي 
اختالف  عند  التعطيل  إىل  إما 
املصاحل بني املكونات األساسية 
مقايضات  إىل  أو  احلكومة  يف 
ومساومات عمال بقاعدة »مرقلي 
املصاحل  تطابق  عند  مترقلك«، 
االعرتاف  باب  من  ولعله  بينها. 
بالذنب أن يصرح الوزير الياس 
بو صعب منذ يومني أن احلكومة 
معاجلة  يف  تنجح  وال  فاشلة 
بسبب  تتناوهلا  اليت  املواضيع 
سياسية  بقوى  أعضائها  ارتباط 
التصريح،  فهذا  عنها.  خارجة 
يدل  فإمنا  شيء،  على  دل  إذا 
ليست  احلكومة  هذه  أن  على 
الذي  الربنامج  ينفذ  عمل  فريق 
وإمنا  إليه،  باإلستناد  الثقة  نال 
مبدأ  وإن  أضداد،  جمموعة  هي 
التضامن احلكومي مل يعد له أي 
معنى لدى معظم أعضائها. وإن 
من  شابهه  وما  التصريح  هذا 
تصاريح يدلي بها بعض الوزراء 
الفرنسي  للوزير  بقول  تذكرني 
شفينمان:  بيار  جان  السابق 
أن  واما  أن يصمت  إما  »الوزير 

يستقيل«.
»ليس من باب الصدفة  وقال: 
أن يكون الفريق الذي يستطيع 
الفريق  هو  الوزراء  جملس  شل 
انتخاب  يعطل  الذي  نفسه 
حضوره  بعدم  مجهورية  رئيس 
املدعوة  النواب  جملس  جلسات 
استطاع  لقد  الرئيس.  إلنتخاب 
هذا الفريق، الذي مل مينح الثلث 
احلكومة،  تأليف  عند  املعطل 
بصورة  عليه  يستحصل  ان 
غري  اآللية  بفضل  مباشرة  غري 
للتصويت  املعتمدة  الدستورية 

يف جملس الوزراء«.

كان  اذا  عما  سؤال  على  وردا 
من  واجلدوى  باالستقالة  فكر 
بقائه يف احلكومة، قال: »سألت 
نفسي اكثر من مرة: ماذا أفعل 
أو ماذا يفعل وزير مستقل مثلي 
ال  أنه  طاملا  احلكومة،  هذه  يف 
قرار  اختاذ  يف  يؤثر  أن  ميكن 
مناسب أو أن حيول بصوته دون 
فكرت  لذلك  سيء.  قرار  اختاذ 
وخصوصا  باإلستقالة  احيانا 
عندما قرر حزب الكتائب اخلروج 
من احلكومة باعتبار أنين تفهمت 
جيدا األسباب اليت بررت خروجه 
منها، غري أن ما منعين ومينعين 
هو  اخلطوة  هذه  مثل  اختاذ  عن 
احلكومة،  وجود  بأن  اقتناعي 
ضروري  أمر  بكامل صالحياتها، 
الرئاسي.  الشغور  ظل  يف 
فالوكالة املمنوحة جمللس الوزراء 
جتيز  ال  الرئاسة  سدة  خلو  عند 
ودستوريا،  سياسيا  للوكيل، 
ألن  باالستقالة،  هلا  حد  وضع 
بآخر  اإلطاحة  إىل  يؤدي  ذلك 
فيحل  الشرعية،  للسلطة  معقل 
كل  يف  الكامل  الفراغ  حملها 
معامل  آخر  وتنهار  املؤسسات، 
يضر  الذي  االمر  الشرعية، 
أم  الداخل  يف  سواء  بالوطن 
جتاه اجملتمع الدولي. ان الشغور 
شل  من  رافقه  وما  الرئاسي 
من  جيعل  النواب  جملس  لعمل 
للشرعية  حصن  آخر  احلكومة 
انتخاب  لغاية  بقاءها  ويفرض 

رئيس للجمهورية«.
إن  ذلك،  عن  »فضال  أضاف: 
اجلمهورية  رئيس  منصب  شغور 
حيول دون امكان صدور مرسوم 
قبول اإلستقالة. وهذا ما حصل 
من  كل  باستقالة  يتعلق  ما  يف 
وآالن  ريفي  أشرف  الوزيرين 
اخرتت  قد  كنت  وإذا  حكيم. 
ملا  تلبية  احلكومة  يف  البقاء 
أعتربه واجبا وطنيا، فإني أحاول 
مواقف  دعم  الزمالء  بعض  مع 
عنوان  سالم،  متام  الرئيس 
يتحلى  والذي  واحلكمة،  التجرد 
بالصرب الطويل ويغلب املصلحة 
مصلحة  أي  على  العليا  الوطنية 
بهذا  حالي  ولسان  شخصية، 

الشأن قول الشاعر:
علينا،  كتبت  خطى  »مشيناها 
ومن كتبت عليه خطى مشاها«.

وزارة  يف  لعمله  تقييمه  وعن 
حتققت  اليت  واإلجنازات  اإلعالم 
قال:  فيها،  مهامه  توليه  خالل 
»ليس لدي ميل إىل تضخيم ما 
أقوم به، إذ أراني دائما مقصرا 
فإذا  حتقيقه.  إىل  أطمح  عما 
حساب  كشف  أقدم  أن  أردت 
خمتصر عما مت اجنازه يف وزارة 
يلي:  ما  قول  ميكنين  اإلعالم 
لقد حاولت تفعيل وتطوير عمل 
مبعاونة  الوزارة  وحدات  خمتلف 
رأسهم  وعلى  فيها  املسؤولني 
فالوكالة  للوزارة،  العام  املدير 
عرب  تقوم  لإلعالم  الوطنية 
لبنان  مناطق  كل  يف  مندوبيها 
ويف اخلارج بنشاط كبري، يعرتف 
املصدر  اليوم  وهي  اجلميع.  به 
بها  تزود  اليت  لألخبار  الرئيسي 
مت  وقد  اإلعالم.  وسائل  كل 
يف  للوكالة  جديدة  مكاتب  فتح 
لبنان واخلارج. أما اذاعة لبنان، 

فقد حققت نقلة نوعية، إذ باتت 
تغطي اجلزء األكرب من األراضي 
اللبنانية وأعادت النظر برباجمها، 
اليت تالقي استحسانا كبريا لدى 
مركز  فإن  كذلك  املستمعني. 
يقوم  والدراسات  املنشورات 
الصعيد  على  واسع  بنشاط 
أكلفه،  ولسوف  األكادميي. 
الوطين  اجمللس  مع  باإلتفاق 
لالعالم، برصد دائم ألداء حمطات 
بغية  واإلذاعات  التلفزيون 
باملوجبات  التزامها  من  التحقق 
القانون  مبقتضى  عليها  املرتتبة 
يف  ملساءلتها  للمجال  افساحا 

حال خمالفتها لتلك املوجبات«.
لبنان،  تلفزيون  »يبقى  اضاف: 
كامل  على  استحوذ  الذي 
إىل  تقريرا  فرفعت  اهتمامي، 
جملس الوزراء بصدده، وحاولت 
إدارة  جملس  تعيني  وأحاول 
جديد له حيل حمل اإلدارة املوقتة 
احلالية ويقوم بوضع اسرتاتيجية 
أن  جيب  اليت  لألهداف  واضحة 
تضارب  أن  غري  إليها.  يسعى 
الوزراء  جملس  يف  املصاحل 
تعيني  دون  تارخيه  لغاية  حالت 
هذا اجمللس. لكنين لن أستسلم 
وسأواصل جهدي من أجل تعيني 
إدارة  جملس  وأعضاء  رئيس 
جديد ينهض بتلفزيون لبنان، مع 
لبنان  تلفزيون  أن  إىل  اإلشارة 
اإلدارة  ظل  يف  حتى  أحرز،  قد 
ملموسا،  تقدما  احلالية،  املؤقتة 
ال سيما على صعيد نشرة األخبار 

وبعض الربامج السياسية«.
وإزاء  ذلك  جانب  »إىل  وقال: 
األزمة اليت تعاني منها الصحافة 
الورقية، وضعت مشروعا رفعته 
إىل جملس الوزراء بغية مساعدة 
تلك الصحافة على جتاوز األزمة 
ولقد  منها.  تعاني  اليت  املالية 
لدى  جتاوبا  املشروع  هذا  القى 
بها  اتصلت  اليت  املرجعيات 
سيما  وال  الغرض  هذا  أجل  من 
الذي  بري  نبيه  الرئيس  لدى 
هي  الورقية  الصحافة  أن  يعترب 
ال  وأنه  احلضارية  لبنان  واجهة 
بد من دعمها لتستمر يف تأدية 
رسالتها، وإنين متفائل بالتوصل 
إىل حلول عملية تؤدي إىل احلفاظ 
العريق.  الصحايف  تراثنا  على 
اإلعالم  جلنة  شاركت يف  كذلك 
اللمسات  بوضع  واإلتصاالت 
األخرية على مشروع قانون جديد 
لالعالم يتميز بشموليته إذ يرعى 
فيها  مبا  اإلعالم  وسائل  مجيع 
ويكرس  اإللكرتونية،  املواقع 
مبدأ احلرية اإلعالمية، اليت حنرص 
أنه  باعتبار  احلرص،  كل  عليها 
معرتف بها يف الدستور اللبناني 
وأنها تشكل احدى ميزات النظام 
اللبناني. وحسيب يف هذا اجملال 
مهامي  تولي  منذ  اقدم  مل  أنين 
اية  على  اإلعالم  وزارة  يف 
اعالمية  وسيلة  أي  حبق  مالحقة 
»الفوضى  مفضال  إعالمي،  أو 
اإلعالمية« اليت أشكو منها أحيانا 
اإلعالمية  للحرية  التعرض  على 

اليت ننعم بها يف لبنان«.
قصرت  قد  كنت  »إذا  وختم: 
بشيء فعذرا على التقصري، وإذا 
كنت قد جنحت يف بعض األشياء 

فاحلمدهلل على ذلك«. 
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يف خضم االزمة احلكومية الناشئة بني التيار 
التمديد  خلفية  على  وخصومه،  احلر  الوطين 
لقائد اجليش العماد جان قهوجي، يدور كباش 
سياسي ونقاش حول دور احلكومة، فهل حيق 
للجيش،  جديد  قائد  تعيني  الوزراء  جمللس 
يف  االوىل  الفئة  وموقع  النص  حدود  واين 

دستور الطائف؟
معادلة ما حيصل اليوم مع التيار الوطين احلر 
الذي يتضامن معه فريق من القوى املسيحية 

هي اآلتية:
يؤيد رئيس احلكومة متام سالم وتيار املستقبل 
للدفاع  األعلى  للمجلس  العام  لألمني  التمديد 

اللواء حممد خري، فيمدد له جملس الوزراء.
يطلب رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
وليد  اللواء  األركان  لرئيس  التمديد  جنبالط 
سنة  واليته  الوزراء  جملس  فيمدد  سلمان، 
فيستجاب  له  بديل  تعيني  يطلب  ثم  كاملة، 

طلبه.
يف املقابل، يدعو الفريق املسيحي األكثر متثياًل 
إىل  الوزراء  النيابي ويف جملس  اجمللس  يف 
تعيني خلف لقائد اجليش العماد جان قهوجي، 
فتتضافر  له،  بديل  أي  يسمي  أن  دون  من 
سعد  الرئيسني  مع  بري  نبيه  الرئيس  جهود 
احلريري ومتام سالم لرفض التعيني والوقوف 

يف وجه مطالب العماد ميشال عون. 
الوزراء  بعض  جهود  أيضًا  معهم  وتتضافر 
متثيل  أي  ميلكون  ال  الذين  املسيحيني، 
بري  تكاتف  النظر عن  شعيب، وممن يغضون 
سوى  اليوم  أمامهم  جيدون  وال  واملستقبل، 
معركة إسقاط عون وتفاهم الرابية ــ معراب.

ال تلغي هذه املعادلة طرح مجلة أسئلة: هل 
بدء  واإلصالح يف  التغيري  تكتل  رئيس  تأخر 
معركته، منتظرًا مرة أخرى نتائج حواره، تارة 
يقلب  هو  بري؟ وهل  مع  وطورًا  احلريري  مع 
فعليًا الطاولة اليوم، أم أنها جمرد ضربة على 
احلريري  انتظار وعود جديدة من  الطاولة يف 
اشتباك  قواعد  وفق  جديد  حوار  بفتح  وبري 
خمتلفة تتعلق بالرئاسة وملفات أخرى، فتعود 
األمور للتهدئة وينضبط إيقاع جملس الوزراء، 

كما حيصل منذ سنتني ونيف؟
ختتلف هذه املرة، معركة التيار الوطين احلر، 
يف  أعضاء  تعيني  بعد  اجليش،  قيادة  مع 
العميد  املخابرات  ومدير  العسكري،  اجمللس 
كميل ضاهر. اليوم، يدعو التيار الوطين احلر 
إىل أن يقّدم وزير الدفاع مسري مقبل، جبدية، 
ملفات كاملة عن أي اسم بديل أو ثالثة أمساء 
من  بينها،  من  واحدًا  الوزراء  جملس  الختيار 
بل  اسم،  أي  الوطين  التيار  يزكي  أن  دون 
يبدي استعداده للقبول بأي ضابط يوافق عليه 

ملاذا حيق جمللس الوزراء تعيني قائد للجيش؟

قائد اجليش.
 49 املادة  يف  فنص  الطائف،  دستور  أما 
على أن رئيس اجلمهورية هو »القائد األعلى 
جملس  لسلطة  ختضع  اليت  املسلحة  للقوات 
بعمل  املتعلقة   65 املادة  ونصت  الوزراء«. 
جملس الوزراء على أن »تناط السلطة اإلجرائية 
مبجلس الوزراء، وهو السلطة اليت ختضع هلا 
بوضوح  حددت  إنها  أي  املسلحة«.  القوات 

مرجعية القوات املسلحة سياسيًا.
الطائف،  نقاشات  على  املطلعني  وحبسب   
فإن هذا الربط بني القوات املسلحة وجملس 
يف  مطولة  نقاشات  على  استحوذ  الوزراء 
املسيحيني  النواب  على  وضغوط  الطائف، 
الذي  النص  بهذا  القبول  أجل  من  وزعمائهم 
وضع اجليش حتت إمرة جملس الوزراء، وليس 
رئيس اجلمهورية. وجتربة تسمية الضباط الذين 
تعاقبوا على قيادة اجليش منذ الطائف مل تدل 
على أن رئيس اجلمهورية هو الذي خيتار قائد 
اجليش، وليس هو الذي خيتار حاكم مصرف 

لبنان أيضًا.
الوزراء  جملس  حتول  الرئاسي،  الشغور  مع 
أحيانًا  تعطل  اجلمهورية،  رئيس  حمل  جمتمعًا 
وسرّي أعماله يف صورة طبيعية أحيانًا أخرى، 
لكنه مارس مهمات رئيس اجلمهورية يف كثري 
من املفاصل، خالل األشهر الطويلة املاضية، 
ومالية  وحملية،  دولية  سياسية  حمطات  يف 
واقتصادية، وأمنية أيضًا كما يف عالقته مع 

»القوات املسلحة«. 
سالم  فيها  ترأس  اليت  املناسبات  غرار  على 
حضرها  رفيع،  مستوى  على  أمنية  اجتماعات 
من  وغريهما  املخابرات  ومدير  اجليش  قائد 
القادة األمنيني، ودعوته إىل جلسات للحكومة 

عند أي طارئ أمين. 
علمًا أن احلكومات املتعاقبة، وحتى خالل وجود 
موقعها  دومًا  لديها  كان  للجمهورية،  رئيس 
يف العالقة مع اجليش من خالل ما حدده هلا 
تربط  اليت  احلجة  انتفاء  يعين  ما  الدستور، 
اختيار قائد القوات املسلحة برئيس اجلمهورية 

وحصرها به.
النقطة الثانية، املتعلقة مبنصب الفئة األوىل. 
بعد الطائف، تساوى الكثري من مناصب الفئة 
حساسة  املراكز  بعض  بقيت  وإن  األوىل، 
أكثرمن غريها، وموقع قيادة اجليش استحوذ 
وصول  بسبب  الطائف  بعد  أكرب  أهمية  على 
موقع  لكن  الريزة.  عرب  للجمهورية  رئيسني 
من حيث  على سواه  يتقدم  ال  اجليش  قيادة 
التصويت يف جملس الوزراء، بل هو على قدم 
املساواة مع املناصب والتعيينات األخرى اليت 
الوزراء، وال سيما  حتتاج إىل تصويت جملس 

يف اجليش.
 فاألمني العام للمجلس األعلى للدفاع حيتاج 
أيضًا إىل ثلثي األصوات يف جملس الوزراء، 
ثلثي  إىل  حيتاج  أيضًا  األركان  ورئيس 
ينزع  الذي  األمر  تعيينه،  أجل  من  األصوات 

»امتياز« الفئة األوىل عنه من دون سواه.
الوضع  اجتاهات  عليه  ستكون  عّما  وبعيدًا 
عن  النظر  وبغض  اليوم،  من  بدءًا  احلكومي، 
االستهداف املسيحي يف أسلوب تعاطي بعض 
القوى السياسية مع األحزاب املسيحية، فإن 
تعاطي احلكومة مع استحقاقات من هذا النوع 
يف غياب رئيس للجمهورية، هو الذي حيتاج 
إىل معاجلة ووضع أسس سليمة له، يف ضوء 
واقع املكونات األساسية للحكومة، وخصوصًا 
املمثلني املسيحيني فيها ودورهم. وال سيما 
عام  استحقاقات  ملواجهة  تستعد  احلكومة  أن 
الرئاسي  الشغور  استمرار  حال  يف   ،2017
على حاله ومل جتِر االنتخابات النيابية، وبقيت 
احلكومة احلالية على حاهلا. كيف، ومن سيعني 
قائد اجليش اجلديد بعد انتهاء والية قهوجي 
إذا مدد له لسنة واحدة غري قابلة للتجديد، وما 
مصري حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء والية 
احلاكم احلالي رياض سالمة يف األول من آب 
عام 2017، وهل ستمتنع احلكومة عن تعيني 

خلف له، حبجة الفراغ الرئاسي أيضًا؟

هيام القصيفي

جملس الوزراء.
واضحة  حجة  ال   
مطلب  لرفض 
اآلن،  حتى  عون، 
»ال  الزمة  سوى 
قائد  تعيني  جيب 
بغياب  للجيش 

رئيس اجلمهورية، وال سيما أن هذا املنصب 
من الفئة األوىل«.

فماذا يقول الذين واكبوا جمريات اتفاق الطائف 
ومناقشاته حول املادة 49 و65 من الدستور 
واملتعلقتني  الطائف،  من  املنبثق  اللبناني 
وجملس  اجلمهورية  رئيس  مع  اجليش  بعالقة 

الوزراء؟
مل يشر دستور ما قبل الطائف إىل دور رئيس 
أقوى من  العرف  اجليش. كان  مع  اجلمهورية 
النص الدستوري، بأن خيتار رئيس اجلمهورية 
قائد اجليش املاروني كما حاكم مصرف لبنان، 
بالتوافق مع احلكومة. فاملادة 53 من دستور 
قبل الطائف، نصت على »أن رئيس اجلمهورية 
ما خال  الدولة  )...( يولي املوظفني مناصب 
اليت حيدد القانون شكل التعيني هلا على وجه 
آخر«. إذًا، ال وضوح يف النص، وال إشارة إىل 

من سيعيّن قائد 
الجيش بعد انتهاء 
والية قهوجي اذا 

استمر الفراغ 
الرئاسي؟

حبلص  خالد  الشيخ  يشأ  مل 
»حرق« مراحل حماكمته يف ملف 
وطرابلس«،  حبّنني  »احداث 
معرض  يف  االربعاء،  كان  وإْن 
حماكمته بتهمة ارساله مقاتلني 
اىل سوريا لالنضمام اىل تنظيم 
احرار الشام وتأمني املساعدات 
قد  تركيا،  عرب  بالسفر  هلم 
البحصة«  س«يبّق  بانه  »وعد« 
حول ما حصل يف تلك االحداث 
فيها شهدء  اليت سقط  االليمة 
،«حيث  ضباط  بينهم  للجيش 
كنا يف مكان واجنّرينا اىل مكان 
آخر« ليختم قائال:« بيجي وقتو 

ومنحكي«.
احملكمة  امام  حبلص  كالم 
جبرم  إحنصر  امس،  العسكرية 
سوريا.  اىل  مقاتلني  ارساله 
حبلص:  قال  االطار  هذا  ويف 
السورية  للثورة  مناصر  »انا 
الوحيد  الشيخ  اكون  قد  امنا 
بأي  عالقة  اي  تربطه  ال  الذي 
فصيل«. و«دّعم« حبلص كالمه 
خالل  القاه  الذي  باخلطاب  هذا 
تلكلخ«  »احداث  اثر  مهرجان 
اليت اسفرت عن مقتل عدد من 
الشباب املسلم، على حد قوله، 
بارسال  اتهامه  رفض  عندما 
شبان للقتال يف سوريا »وكل 
من يقول هذا الكالم فهو كالم 

مرفوض«.
وينفي حبلص حتريض املوقوف 
اىل جانبه اسامة خباش باالخنراط 
يف تنظيم احرار الشام او تقديم 
املساعدة له للذهاب اىل سوريا 
واصفا  صفوفه  يف  للقتال 
بـ«التوجيهية«  باملتهم  عالقته 
خباش  يكون  ان  نفى  كما   .
وبعد عودته من سوريا قد قام 
مل  »فانا  السالح  على  بتدريبه 
احدا«.  يدّرب  ومل  منه  اطلب 
متل  اخلربيي  هيدي  واضاف:« 

خربية التلفون«.
العميد  احملكمة  رئيس  وعّرج 

الركن الطيار خليل ابراهيم على 
ليجيب  حبنني«  ملف«احداث 
كثرية  امورًا  مثة  بان  حبلص 
وجيب  متداخلة  امللف  هذا  يف 
كنا  حنن  واضاف:«  فكفكتها. 
وسأبنّي  العسكرية  االمور  ضد 
كنا  والدالئل،  بالقرائن  ذلك 
يف مكان واجنرينا اىل مكان آخر 
وانا مع معاقبة كل شخص يثبت 
فهذا  االحداث  تلك  يف  تورطه 

امللف بيجي وقتو«.
واكد حبلص انه مل يطلب حممد 
عسكري  خبري  وهو  النقوزي 
»وامنا  السالح  على  للتدريب 
مل  بانه  واكد  الي«،  ُارسل 
للنقوزي  احلقيقي  االسم  يعرف 
االولي وكان  التحقيق  اثناء  اال 
النداف.  بالل  باسم  يعرفه 
املذكور  النقوزي  بان  واوضح 
كان حمميا يف طرابلس من هيئة 
اليه  وُأرسل  املسلمني  العلماء 
»الجناح  ظهرهم  عن  »ليشيلو 
اخلطة االمنية« وبقي عندنا اىل 

ان حدث ما حدث«.
عن  »جزئيا«  حبلص  دافع 
الذي   « البخاري  االمام  »معهد 
محلوا  طالب  بتخريج  »إشُتهر« 
وقال يف هذا  اجلهادي،  الفكر 
كما  االمور  اقول  »انا  اجملال: 
اصبعي  وراء  اختبئ  وال  هي 
فاملنتسب اىل املعهد عليه ان 
يوقع على طلب انتساب يتعهد 
فيه عدم االنتماء اىل االحزاب او 
الفكر التكفريي او اجلهادي او 
فكر القاعدة«. وتابع حبلص ردا 
على سؤال لرئيس احملكمة بان 
»الرعيل االول« من الطالب قد 
سافروا اىل العراق وافغانستان 
انتموا  »هم  اجلهاد:  اجل  من 
املعهد  خارج  القاعدة  فكر  اىل 
اتبنى كل  وبالنسبة لي فانا ال 

ما عليه املعهد«.
احملكمة:«  رئيس  اىل  وتوجه 
يؤسس  املعهد  ان  ترى  هل 

للطالب  ويسمح  الفكر  هلذا 
الذي  الواقع  ان  ام  بانتهاجه 
ذلك«.  اىل  يدفعه  يعيشونه 
عدم  »هناك  حبلص:  واضاف 
واملسؤول  متابعة  وعدم  تربية 
عن ذلك هم القّيمون على هذا 
ان حتذير  حبلص  ورأى  البلد«. 
اجلهاد  فكر  للطالب من  املعهد 
والتكفري قد اتى بنتيجة عكسية 
»وعند وقوع احداث 11 سبتمرب 
من  لّفه  لّف  ومن  بوش  حّذر 
االسالم واملسلمني ما دفع ذلك 

اىل ردة فعل عكسية«.
استجوبت  قد  احملكمة  وكانت 
الذي  خباش  اسامة  املوقوف 
المحد  تابعا  يكون  ان  نفى 
شارك  فهو  حبلص  او  االسري 
اىل  تظاهرات وسافر  فقط يف 
تنظيم  اىل  انضم  حيث  سوريا 
خباش  وانكر   . الشام  احرار 
ان يكون خضع لدورة عسكرية 
)دورة قّناص( او تدريب الشيخ 
مرتاجعا  السالح  على  )حبلص( 
االولية  اعرتافاته  عن  بذلك 
االخري  على  تعرف  بانه  واضاف 
البخاري  االمام  معهد  خالل  من 
فيه.  مدّرسا  حبلص  كان  حيث 
وافكاره  »الشيخ«  مواقف  وعن 
للثورة  مؤيد  بانه  خباش  قال 
السورية امنا مل يدُع اىل اجلهاد 
الزعيب  محزة  ابو  بان  زاعما 
برقم  زوده  الذي  هو  )حممد( 
هاتف شخص يف تركيا لتأمني 
دخوله اىل سوريا. واضاف بانه 
ثالث  حبلص  سأل  ان  سبق 
مرات عما اذا كان لديه تواصل 
فنفى  اشخاص يف سوريا،  مع 

ومل يشجعه على الذهاب.
وبعد ان استمهل وكيال حبلص 
وخباش  موسى  حسني  احملامي 
للمرافعة  العجوز  احملامي حسام 
اىل  اجللسة  احملكمة  رفعت 
االول  تشرين  من  اخلامس 

املقبل.

حبلص يزعم أمام »العسكرية« اجنراره إىل »معركة حبّنني«
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من  أكثر  أسرتاليا،  يف  يعيش 
ويتضمن  مؤقت.  مهاجر  مليون 
هؤالء طالب دوليني، ومهاجرين 
إىل  قدموا  املهارات  ذوي  من 
تأشرية  باستخدام  أسرتاليا 

.»457«
أشخاصا  القائمة   تتضمن  كما 
أسرتاليا  يف  عطالتهم  يقضون 
الوقت،  نفس  يف  ويعملون 
من  والجئني  ونيوزيالنديني، 
حاملي تأشريات احلماية املؤقتة.

عن  ملحوظا  تغيريا  هذا  وميثل 
منوذج اإلقامة الدائمة الذي كان 
األسرتالية يف  اهلجرة  نظام  مييز 

القرن العشرين.
التزام  أمام  ذلك حتديات  ويضع 
واملواطنة  بالدميقراطية  أسرتاليا 

املعتمدة على تعدد الثقافات.
كان  وقتما  موريسون،  سكوت 
العبارات  قال  للهجرة،  وزيرا 
إىل  نصل  »عندما  التالية: 
أسرتاليا نصبح جزءا منها وتصبح 

جزءا منا«.
سياسة  يف  الدفع  قوة  أن  بيد 
العامل  يف  املعاصرة  اهلجرة 
بأسره، وليست أسرتاليا فحسب  
ليس  املضاد،  االجتاه  تسري يف 
اهلجرة  حنو  لكن  االستقرار،  حنو 
ولكن  االنتماء،  حنو  ال  املؤقتة، 

حنو اللحظات الطارئة.
ماذا يعين بالنسبة جملتمع ليربالي 
أسرتاليا  مثل  الثقافات  متعدد 
سكانه  من  معتربة  نسبة  وجود  
كعمالة  مرغوبون   مستقرة؟  غري 
لكنهم   جامعيني  أو طالب  مؤقتة 
ترحيب« كأعضاء  »موضع  ليسوا 

ضالعني نشطني يف اجملتمع؟
ماذا يعين لدميقراطيتنا إذا دفعت 
فئة متزايدة من السكان الضرائب 
ال  لكنها  بالقوانني  والتزمت 
يف  كلمة  بأي  التفوه  تستطيع 
شؤون هذا الوطن، ويتم حرمانها 
أوقات  يف  الضروري  الدعم  من 

احلاجة؟
إذا كانت احلكومة تتعامل مع هؤالء 
املهاجرين وفقا لرتتيبات تعاقدية 
فحسب، إذن فهي تشجعهم على 
معاملة أسرتاليا بنفس األسلوب، 
أن  أستطيع  »مباذا  والتساؤل: 
من:  بدال  البلد؟،  هذا  من  أخرج 
»ما هي عالقيت والتزامي  بهذه 

الدولة؟«
مالكومل  األسبق  الوزراء  رئيس 
فريزر قال يف تصرحيات سابقة: 
إنسان  حقوق  عن  هنا  »أحتدث 
سبيل  على  ليست  أساسية، 
جمتمع  يستطيع  لن  اإلحسان، 
االحتفاظ بالتزام وارتباط مجاعات 

حمرومة من تلك احلقوق«.
وليس  احلدود  على  الرتكيز 
قلب  يف  طعنة  ميثل  االنتماء 
فكرة أن أسرتاليا جمتمع سياسي 

شامل.
هذه  يف  نتساءل  أن  ينبغي 
اللحظة هل ميكن للهجرة املؤقتة 
الدميقراطية  تلك  مع  تتصاحل  أن 

الليربالية؟
هل مثة سبيل لتنظيم هجرة مؤقتة 
تعددي  جمتمع  فكرة  مع  تتوافق 
شامل يتمسك باحلقوق األساسية 

ويعزز االرتباط وااللتزام؟ 
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أتاح االقرتاع السري يف الربملان 
الكتل  أمام  الفرصة  العراقي 
خالد  الدفاع  لوزير  املؤيدة 
موقفها  عن  الرتاجع  العبيدي 
الثقة  وسحبت  النصاب  فتأمن 
اجليش  إعالن  مع  بالتزامن  منه، 
وجزيرة  القيارة،  ناحية  حترير 
قانون  الربملان  وأقر  اخلالدية، 
استجواب  وتبعه  العام،  العفو 

وزير املال هوشيار زيباري.
زعيم  دعا  أخرى،  جهة  من 
يف  الظواهري  أمين  »القاعدة« 
االول  أمس  بثته  مصور  تسجيل 
مواقع مقربة من التنظيم، السنة 
يف العراق اىل »تنظيم أنفسهم 
األمد  طويلة  عصابات  حرب  يف 
»على  وقال  داعش«.  هزم  إذا 
يستسلموا جملرد  أال  السنة  أهل 
اجليش  يد  يف  املدن  سقوط 
الصفوي الشيعي«. وأضاف »بل 
عليهم أن يعيدوا تنظيم أنفسهم 
الصفوي  االحتالل  ليهزموا 
كما  ملناطقهم  اجلديد  الصلييب 

هزموه من قبل«.
وجاءت دعوة الظواهري يف وقت 
استعادت القوات العراقية ناحية 
معظم  بذلك  لتقطع  »القيارة« 
بني  والتنقل  اإلمداد  خطوط 
واحلوجية،  والشرقاط  املوصل 
األساسية  املعاقل  من  وهي 

األخرية للتنظيم.
أمس  الربملان  تصويت  ويف 
االول على إقالة العبيدي تصبح 
)الداخلية  امنيتني  وزارتني  أهم 
ستداران  شاغرتني  والدفاع( 
بالوكالة اذا فشل رئيس احلكومة 
حيدر العبادي يف تعيني وزيرين 
املرة  وليست  عليهما.  متفق 
األوىل اليت تشغر فيها املناصب 
رئيس  عهد  ففي  األمنية، 
املالكي  نوري  السابق  احلكومة 
إىل  باإلضافة  الوزارتان،  أديرت 
ومل  بالوكالة  حساسة،  مواقع 
تنجح القوى يف االتفاق على من 

يتوالهما.
غري  نيابي  نشاط  خضم  ويف 
مسبوق أقر الربملان أمس قانون 
العفو العام الذي أثار الكثري من 
اليت  النسخة  ونشرت  اجلدل، 
بإعادة  تسمح  وهي  اقرارها  مت 
باإلرهاب، شرط  مدانني  حماكمة 
هلذا  تشكل  ثالثية  جلنة  موافقة 
الربملان  رئيس  وقال  الغرض. 
سليم اجلبوري، يف بيان مقتضب 
نبأ  العراقي  شعب  إىل  »نزف 
إقرار قانون العفو العام«. وكان 
تأييده  االربعاء  أبدى  العبادي 

القانون.
شبه  األولية  التقديرات  وتشري 

سيشمل  العفو  أن  إىل  الرمسية 
ألف  ألف سجني وحواىل 12   22
فار، وما يقرب من 75 ألفًا من 
الذين  والشرطة  اجليش  عناصر 

هربوا من وظائفهم.
الربملان  استجوب  ذلك،  إىل 
زيباري بناء على طلب من النائب 
خلفية  على  اجلبوري،  هيثم 
شبهات فساد. وقبل استجوابه، 
»التاريخ  الربملان  رئيس  امتدح 

املهين للوزير«.
العراقية  القوات  متكنت  أمنيًا، 
ناحية  على  سيطرتها  إحكام  من 
القيارة، فيما أكد مصدر عشائري 
يف  املعارك  حسم  األنبار  يف 
يبق  »مل  وقال  اخلالدية،  جزيرة 
ورحب  التطهري«.  سوى  أمامنا 
التقدم،  بهذا  الوزراء  رئيس 
معتربًا أنه »خطوة مهمة الستعادة 
نقله  بيان  وقال يف  املوصل«. 
قواتنا  »حققت  اإلعالمي:  مكتبه 
البطلة اليوم نصرًا كبريًا وخطوة 
املوصل  مهمة على طريق حترير 
بعصابة  منكرة  هزمية  وأحلقت 

داعش اإلرهابية«.
والنصر  اإلجناز  »بهذا  وأضاف: 
الباهر، أتقدم بالتهنئة إىل أبناء 
بتحرير  الكريم  العراقي  شعبنا 
اإلسرتاتيجية  القيارة  ناحية 
وأعترب  بها«.  احمليطة  واملناطق 
املسافة  تقريب  »يعين  ذلك  ان 
املتمثل  الكبري  اهلدف  حنو 
وإنقاذ  نينوى  باستعادة حمافظة 
العصابات  وظلم  جور  من  أهلها 
حضن  اىل  وإعادتها  الظالمية 

الوطن«.
العراقية،  القوات  وخاضت 
التحالف  طريان  مع  بالتعاون 
على  ضارية  معارك  الدولي، 
مدى ثالثة أيام، لتحرير الناحية، 
يف  العمليات  قيادة  وأفادت 
خالل  جنحت  القوات  »أن  نينوى 
حتقيق  يف  املاضيني  اليومني 
انتصارات كبرية متثلت يف حترير 
احلكومي  واجملمع  النفط  مصفاة 
ومستشفى املدينة، ورفع العلم 
تتعامل  وهي  فوقها،  الوطين 
حبذر خالل تقدمها لتحرير األحياء 
اليت  العوائق  بسبب  السكنية، 
العبوات  مثل  التنظيم،  وضعها 
والسيارات  واأللغام  الناسفة 
يف  املنازل،  وتفخيخ  املفخخة، 
ظل وجود حنو عشرة آالف مدني«، 
وأشارت إىل أن »سحب الدخان 
تغطي السماء ألن عناصر داعش 
أحرقوا آبار النفط«. وقال مصدر 
آخر ان »اجليش سيطر يف شكل 
كامل على مركز الناحية، إثر فرار 
من تبقى من مسلحي التنظيم«.

اقرتاع سري أتاح سحب الثقة من العبيدي عرائس األطفال اجلنسية هكذا غريت اهلجرة املؤقتة أسرتاليا
تغضب األسرتاليني

منذ عام 2013 حتى اآلن، ضبط 
أسرتاليا  يف  احلدود  مسؤولو 
األطفال   عرائس  من  شحنة   18
كان  بالبشر،  الشبيهة  اجلنسية 
إدخاهلا  إىل  يسعون  مهربوها 
املولعون  ليستخدمها  البالد 

باألطفال.
الدمى يتم تصنيعها على هيئة 
بنات صغريات يف اخلامسة من 
داخلية،  يرتدين مالبس  عمرهن 
تعليمات  مع  متحركة،  ومفاتن 

ساخنة.
أحد مصنعي تلك العرائس يدعي 
أنه ميكن استخدامها يف مساعدة 
إشباع  على  باألطفال  املولعني 
بعيدا  فيها  والتحكم  رغباتهم، 

عن األطفال احلقيقيني.
لكن خرباء ذكروا أنه ال يوجد مثة 

دليل لدعم هذه االدعاءات اليت 
الدمى  تلك  استخدام  أن  تزعم 

مينع انتهاكات األطفال.
وحذر اخلرباء من أن املنتجات اليت 
تظهر األطفال يف صورة جنسية 

تعزز سلوكيات املتحرشني.
ووقع أكثر من 60 ألف شخص 
تدعو  العام  هذا  عريضة  على 
حلظر  بيع تلك األدوات املساعدة 

املقززة يف أسرتاليا.
من جانبها، قالت متحدثة باسم 
احلدود  ومحاية  اهلجرة  وزارة 
دمى  حيازة  إن  األسرتالية 
لألطفال حتمل جتسيما تشرحييا 
موادا  تعترب  حيث  خمالفة  متثل 

مستغلة لألطفال.
وأضافت: »تعمل قوات احلدود 
مع  وطيد  بشكل  األسرتالية 
الفيدرالي ومؤسسات  البوليس 
املواد  هذه  الستهداف  الدولة 
وتقديم املخالفني الذين يسعون 
المتالك دمى جنسية لألطفال أو 

ميتلكونها بالفعل«.
شركة  أن  تقارير  وذكرت 
»تروتال« اليابانية تشتهر بشكل 
الدمى  هذه  ببيع  النطاق  واسع 
ألكثر  وتروج  اإلنرتنت،  عرب 
موقعها  على  منها   100 من 
تقدم  إنها  وتقول  اإللكرتوني، 
منتجاتها لزبائنها يف كافة أحناء 

العامل.
»تروتال«،  لـ  الرمسي  املوقع   
الدمى   تلك  تكون   أن  ينفي 
أنها  رغم  اجلنس،  بغرض 
جنسية،  أوضاع  يف  تعرضها 

ويف مراحل تعري خمتلفة.
مؤسس »تروتال« شني تاكاجي 
وصف نفسه ومعظم زبائنه من 
الرجال بأنهم مولعون باألطفال، 
معتقدا أن الدمى ميكن أن حتل 

حمل الفتاة البشرية.
األتالنتك  جملة  مع  مقابلة  ويف 
إنه  تاكاجي  قال  العام،  هذا 
التعبري  يف  األشخاص  يساعد 
قانوني  بشكل  رغباتهم  عن 

وأخالقي.
وأردف: »جيب أن نقبل حقيقة 
لتغيري  سبيل  مثة  يوجد  ال  أنه 
ال  احلياة  شخص،  أي  أوثان 
فيها  املرء  كبت  إذا  تستحق 

رغباته«.
مقابلة  إجراء  تاكاجي  ورفض 
منتقدا  ميديا،  فريفاكس  مع 
موقعه  من  صورة  استخدام 
العريضة  يف  إذن  بدون 
بيع  حبظر  املطالبة  اإللكرتونية 

الدمى اجلنسية.
فنان،  »أنا  قائال:  وواصل 
عملي  نتاج  والصور  العرائس 
امللكية  حقوق  وأمتلك  متاما، 

هلا«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني 

العبيدي

املدعومة  الليبية  احلكومة  أعلنت 
من األمم املتحدة أنها ستواصل 
موافقة  على  للحصول  السعي 
شرق  من  يتخذ  الذي  الربملان 
من  الرغم  على  له،  مقرًا  البالد 
برفض  اجمللس  أعضاء  تصويت 

احلكومة.
وحتاول »حكومة الوفاق الوطين« 
الفصائل  من  العديد  توحيد 
منذ  ليبيا  تقسم  اليت  املتنافسة 
 2011 يف  القذايف  معمر  سقوط 
واحلصول على دعم برملان الشرق 

كجزء رئيسي يف هذه العملية.
طرد  الذي  النواب  جملس  لكن 
عندما   2014 يف  طرابلس  من 
السيطرة  مسلح  حتالف  انتزع 
أبدى رفضه منح  العاصمة،  على 
احلكومة الثقة مع توجيه اتهامات 
هلا باالعتماد على جمموعات مسلحة 
ذات ميول إسالمية تعارض قائد 
اجليش اللييب الفريق خليفة حفرت 

الذي يتمركز يف الشرق.
من  يتخذ  الذي  الربملان  وصوت 
منح  عدم  على  له،  مقرًا  طربق 
جلسة  يف  الوفاق  حلكومة  الثقة 
عقدت اإلثنني املاضي بعد أشهر 
من التأجيل. وقال نواب موالون 
كثريين  أن  »الوفاق«  حلكومة 
أو مل حيضروا  يصوتوا  منهم مل 
عنه  يعلن  مل  الذي  التصويت 

مسبقًا واعتربوه غري دستوري.
وحضت »حكومة الوفاق« اجمللس 
»بعد  أخرى  مرة  االنعقاد  على 

استكمال التشكيل احلكومي«.
ومل يتضح بعد ما إذا كان ذلك 

الوشيك  االستبدال  إىل  يشري 
ألربعة وزراء من الشرق أسقطوا 
لعدم  احلكومية  التشكيلة  من 
العاصمة،  مناصبهم يف  تقلدهم 
التعيينات  يف  أوسع  تغيري  أو 

احلكومية.
تقليص  النواب  جملس  وطلب 
عدد مرشحي احلكومة من 18 إىل 

12 يف شباط )فرباير( املاضي.
أرسل  االثنني،  تصويت  وبعد 
فائز  الوفاق  حكومة  رئيس 
السراج رسالة إىل رئيس جملس 
فيها  يقول  عقيلة صاحل  النواب 
سيستبدلون  األربعة  الوزراء  أن 
احلالية  التشكيلة  وأن  سريعًا 

للحكومة ال تعترب نهائية.
ومنذ العام 2014، يوجد برملانان 
ليبيا  يف  متنافستان  وحكومتان 
النواب  جملس  انتقل  أن  بعد 
الشرق.  إىل  دوليًا  به  املعرتف 
مبوجب  الوفاق  حكومة  ووصلت 
اتفاق توسطت فيه األمم املتحدة 
)مارس(  آذار  يف  طرابلس  إىل 
املاضي، وحلت إىل حد بعيد حمل 

احلكومة السابقة.
لكن جملس النواب من املفرتض 
تشريعي  كمجلس  يستمر  أن 
أرادت  إذا  حاسم،  ودعمه  وطين 
إىل  سلطتها  مد  الوفاق  حكومة 
يعج  بلد  توحيد  وإعادة  الشرق 
بالفصائل املسلحة ومنها تنظيم 

»داعش«.
رئاسة  أعلنت  بيانها،  ويف 
أو ما يعرف بـ  الوفاق«  »حكومة 
»اجمللس الرئاسي« أنها »تتطلع 

اىل أن يقوم جملس النواب بعقد 
جلسة العتماد احلكومة اليت ينوي 
اجمللس الرئاسي تقدميها جمللس 
التشكيل  استكمال  بعد  النواب 

احلكومي«.
اجمللس  أن  البيان  وأضاف 
املقرتحة  وتشكيلته  الرئاسي 
ذلك  حتى  عملهما  سيواصالن 

احلني.
يف  لعضوين  دعوته  جدد  كما 
الفصائل  مع  متحالفني  اجمللس 
مقاطعتهما  إنهاء  الشرقية 

للحكومة.
ورحب مبعوث األمم املتحدة اىل 
»استئناف  بـ  كوبلر  مارتن  ليبيا 
وبتعهد  النواب«  جملس  جلسات 
بإجراء مشاورات واسعة  اجمللس 
واملدنية  السياسية  األطراف  مع 
»حكومة  لـ  الدعم  لزيادة 

الوفاق«.
تواصل  وقت  يف  ذلك  يأتي 
القوات الليبية املوالية لـ »حكومة 
تصفه  ملا  استعداداتها  الوفاق« 
باملعركة »احلامسة«، لطرد تنظيم 
السابق يف  »داعش« من معقله 
القوات  وأعلنت  سرت.  مدينة 
من  معظمها  يف  تتشكل  اليت 
أنها  مصراتة  مدينة  من  كتائب 
على سرت  السيطرة  وشك  على 
بالكامل، بعد أن طردت التنظيم 
من معظم أحياء املدينة يف محلة 
وقصرت  أشهر  ثالثة  قبل  بدأت 
وجود مقاتلي التنظيم يف منطقة 
سكنية »آخذة يف االنكماش« يف 

وسط املدينة.

»حكومة الوفاق« تؤكد سعىها إىل نيل 
ثقة الربملان اللييب
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حكما  أسرتالية  حمكمة  أصدرت 
تاجرت  طبية  علوم  طالبة  بإلزام 
جمال  يف  وعملت  املخدرات  يف 
الدعارة بقضاء 18 شهرا يف خدمة 

اجملتمع، مع رقابة مشددة.
وبررت الطالبة مادلني كريستني 
سوير جلوءها إىل جتارة املخدرات 
توفري  يف  رغبتها  إىل  والدعارة 
جتميل  جراحة  أجل  من  أموال 

وعمليات بأسنانها.
غرب  جامعة  طالبة  أمر  وانكشف 
الشرطة  مداهمة  بعد  سيدني 
كوكايني  على  والعثور  منزهلا 
وخمدر امليثامفيتامني يف  أكتوبر  

من العام املاضي.
كامبلتاون  حمكمة  وأصدرت 
اخلميس  االول  أمس  قرارها 
يف  شهرا   18 ملدة  خبضوعها 
خدمة اجملتمع بعد إقرارها بالذنب 
باإلجتار  اتهامات  ثالثة  يف 

باملخدرات.
وبكت سوير بينما كان القاضي 
باحلكم،   ينطق  بيكرينغ  جون 
وجود  إىل  احملكمة  وأشارت 
وإصابتها  للفتاة  سابقة  معاناة 

باضطرابات يف الطعام.
بلغت  »عندما  القاضي:  وتابع 
حتولت  عشرة،  الثامنة  سوير 
»كينغز  يف  اجلنس  جتارة  إىل 
دافعها،  كان  املال  كروس«. 
لكنها خاطرت حبجة حتويل حياتها 

إىل األفضل«.
الطالبة  أن  احملكمة  وعلمت 
عامل  بني  كعاهرة  صيتها  ذاع 
مدمنة  أصبحت  كما  املخدرات، 

ملخدر اآليس.
أصبحت  »لقد  القاضي:  وأردف 
تعمل  اليت  الصناعة  من  جزءا 

فيها«.
سوير   كانت  عندما  األمر  وبدأ 
تبتاع  املخدرات لنفسها بكميات 
كبرية للحصول عليها مببلغ أقل، 
اإلجتار  إغواء  يف  وقعت  لكنها 

بها.

تعرف على عقوبة الطالبة العاهرة

كانت  عندما  الطالبة  وُضبطت 
بصحبة شخص آخر داخل سيارة 
يف التاسع من أكتوبر من العام 

املاضي.
عثرت  أنها  السلطات  وذكرت 
 MDMA على قرصني من خمدر
يف حوذة صاحب السيارة فاضل 

اخلفاجي، 20 عاما.
احملمول  هاتفي  مصادرة  ومت   
كشفا  واللذين  بهما،  اخلاص 
تتعلق  متبادلة   نصية  رسائل 

باإلجتار باملخدرات.
سوير  منزل  الشرطة  وداهمت 
مع  تعيش  حيث  كامبلتاون  يف 
تشكيلة  على  وعثرت  والدتها، 

خمتلفة من املخدرات.
خالل  الشرطة  وجدت  كما 
املداهمة  أكثر من 3000 دوالر 
قالت فيما بعد أنها كسبتها من 

عملها كعاهرة.
وذكر القاضي أن حقيقة متاجرة 
من  خمتلفة  أنواع   3 يف  الفتاة 
املخدرات يشري إىل أنها »إنسانة 
من  نوع  بأي  لإلجتار  مستعدة 

املخدرات يف متناول أيديها«.
لكن القاضي رفض إصدار حكم 
لـ  ختضع  بأن  أمر  بل  بالسجن، 
18 شهرا يف خدمة اجملتمع حتت 

رقابة مشددة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

مادلني كريستني سوير

قائمة  من  سيدني  خرجت  
مدن   10 ألفضل  اإليكونوميست 
العامل،  يف  فيها  العيش  ميكن 
بسبب »تزايد التهديد اإلرهابي«. 
املركز  يف  سيدني  وجاءت 
العاملي  املؤشر  عشر يف  احلادي 
للمعيشة   وفقا  املدن  لرتتيب 
 Global Liveability Ranking
»إيكونوميست  أصدرته  والذي 
املاضي،  اخلميس  إنتليجينس« 
دفعة  مراكز   4 بلغ  تراجع  يف 

واحدة عن العام املاضي.
ملبورن  مدينة  تبوأتها  القائمة 
والية  عاصمة  األسرتالية 
أديليد  جاءت  فيما  فيكتوريا، 
أسرتاليا  جنوب  والية  عاصمة 
يف املركز اخلامس، وحلت بريث 
يف  الغربية«  »أسرتاليا  عاصمة 

املركز السابع«.
األوضاع  بني  قارن  الرتتيب 
دولة،   140 مدن  يف  املعيشية 
االستقرار،  معايري،  خلمسة  وفقا 
والثقافة  الصحية،  واحلالية 
والبيئة، والتعليم والبنية التحتية. 
بال  »إنه  للرتتيب:  ملخص  وقال 

شك عام اتسم باإلرهاب«.
يف  خرباء  رأى  الرتتيب،  ورغم 
مكافحة اإلرهاب أن مدينة سيدني 
للعيش،  آمنا  مكانا  زالت  ما 
واعتربوا أن الرتاجع الذي شهدته 
املدينة خارج قائمة العشر األوائل 

ليس ملحوظا.
جبامعة  الباحث  كونز،  كالرك 
»أسرتاليان ناشيونال« إن سيدني 

ملاذا خرجت سيدني من قائمة 
أفضل 10 مدن يف العامل؟ 

اجلاهلية  شـعراء  أحد  قاله  مما 
 :) األزدي   ( وهو  وحكمائها 
البيُت ال ُيبنى إال له َعَمٌد % وال 
فإن  أوتاُد  ُترَس  مل  إذا  عماد 
مـْع أوتاٌد وأعمدٌة % يوما فقد  جُتْ
بلغوا األمر الذي كادوا اليصلح 
 % هلم  السـراة  فوضى  الناُس 
سادوا  اهُلم  ُجهَّ إذا  سـراة  وال 
ما  الرأي  بأهل  األموُر  ُتهدى 
ْت فباألشرار  صلحت % فإن تولَّ
االحتاد  على  مرت  ولقد  تنقاُد 
االسالمية  للمجالس  االسرتالي 
سنة   30 من  أكثر   ) األفك   (
وهو ُيداُر بالتكتالت والرتبيطات 
على  القائمة  اخلفية  واملؤامرات 
اليت  املصاحل  وتقاطع  تبادل 
وجتار  النفوس  مبرضى  تأتي 

الدنيا.
 وتتكرر لعبة ) الكراسي ( كل 
ادارية  هيئة  الختيار  سنتني 
أمة  دخلت  »وكلما  االحتاد  هلذا 
لعنت أخَتها« ناهيك عن ماليني 
د وُتنفق يف  الدوالرات اليت ُتبدَّ
والصراعات،  والقضايا  احملاكم 
من  البد  اليت  احلقيقة  ولكن 
ذكرها هي إن االحتاد االسرتالي 
اللحم  بدوره خري قيام يف  قام 
األعضاء،  وسفريات  احلالل، 
 .... املدارس  وبيع  وخسارة 
يفعل  أو  يقدم  مل  اخل.ولكنه 
اإلسالمية  الدعوة  خلدمة  شــيئا 
يف اسرتاليا .. وأخريا هيأ اهلل 
القاعدة  غري  وعلى  األسباب، 
املعهودة جتتمع جمالس الواليات 
الفيدرالية على اختيار شخص من 
أبناء اجلالية مشهود له بالصدق 

وأخريا ... االحتاد االسرتالي وجد رأســه

واإلخالص ونظافة اليد وشفافية 
اللغة  وقوة  والكفاءة  العمل 
نزكي  وال  مبفرداتها  االنكليزية 
على اهلل أحدا ذلكم هو الفدائي 
طاملا  الذي  املشاكس  املقاوم 
جاليته  حقوق  عن  ودافع  قاوم 
االسالمية االسرتالية أمام االعالم 
وان  طراد(.  )قيصر  االسرتالي 
ثـوه تركة  كنا نعلم أنهم قد ورَّ
ومنهوبة  منتوفة  مبيزانية  ثقيلة 
إال  الدوالرات  مباليني  ومديونة 
اهلل  على  وتوكله  بإخالصه  أنه 
قادر على أن يقود السفينة بكل 
املؤسسة  خلدمة  واقتدار  جناح 
االسرتالي  واجملتمع  واجلالية 
له  والدعوات  التمنيات  وكل 

بالسداد والرشاد والتوفيق .
من موقع الشيخ تاج الدين الهاللي 
- مفتي اسرتاليا السابق على 
الفايسبوك

للمعيشة  للغاية  متميزة  مدينة 
للقطاع  املرتفعة  األسعار  باسثناء 

العقاري.
غري  تصور  »إنه  جونز:  وأضاف 
إرهابية  تهديدات  بوجود  عادل  
اإلمجالي  التقييم  مرتفعة،  
أصف  جيعلين  اآلمنة  لألماكن 
سيدني واملدن األسرتالية األخرى 

باآلمنة«.
واملؤسسات  »الشرطة  وتابع: 
ملنع  بنجاح  تعمل  االستخبارية 

األنشطة واملخططات اإلرهابية«.
الباحث األسرتالي اعترب أن احلكم 
استنادا على حادث احتجاز رهائن 
يف مقهى »ليدنت« بسيدني، أو 
حماسب  على  النار  إطالق  جرمية 
أمام  تشينج  كورتيس  الشرطة 
أيدي  على  باراماتا  شرطة  قسم 
من  عشرة  اخلامسة  يف  مراهق 
العمر يدعى فارهاد جرب خليل حممد 

يف أكتوبر 2015 ميثل مبالغة.
من جانبه، قال غريغ بارتون، خبري 
ديكني:  جبامعة  اإلرهاب  مكافحة 
فعلنا  رد  يتسم  أن  ينبغي  »ال 
إننا  القول  أو  الذعر  أو  باملبالغة 
نواجه كارثة، ألنه ال توجد كارثة يف 
الواقع، فأسرتاليا مكان آمن جدا، 
لكافة  طبقا  آمنة  مدينة  وسيدني 
تعايشنا  بعد  تفقد  مل  املعايري.. 
االجتماعي، ومل ننقلب ضد بعضنا 
لدحض  سويا  نعمل  بل  البعض، 

اهلجمات اإلرهابية«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

أكد األمني العام اجلديد لـ »منظمة 
الدول املصدرة للنفط« )أوبك( 
»توافق  وجود  باركيندو  حممد 
على  وخارجها  أوبك  يف  متزايد 
قوى  ألن  اإلنتاج،  إلدارة  حترك 
السوق وحدها ال تكفي لتصحيح 
وزراء  بأن  ذّكر  وإذ  األسعار«. 
املنظمة »سيعقدون اجتماعًا غري 
)سبتمرب(  أيلول   27 يف  رمسي 
املقبل يف اجلزائر، على هامش 
اجتماع منتدى الطاقة العاملي«، 
»احلياة«  مع  مقابلة  يف  أشار 
هي األوىل له بعد توليه مهماته 
أن  إىل  )أغسطس(،  آب   1 يف 
ال  التحرك  عدم  نهج  »اعتماد 
يسمح بالتوصل إىل سعر عادل 

للجميع«.
ورأى باركيندو خالل وجوده يف 
لندن حيث شارك يف تأبني روبرت 
أكسفورد  »معهد  مابرو مؤسس 
أن  ورئيسه،  الطاقة«  لدراسات 
النفط  لسوق  احلالية  لألوضاع 
السنوات  يف  حدث  مبا  »عالقة 
أسعار  ارتفعت  عندما  األخرية 
النفط إىل مستويات ال حتتمل، 
 2008 األعوام  خالل  ووصلت 
مستويات  إىل  و2014  و2009 
مل نتوقعها«. وقال: »واضح أن 
ذلك مل يكن متماشيًا مع العرض 
ميكننا  كان  لذلك  والطلب، 
املستويات  هذه  أن  استخالص 
ذاتها  تصحيح  ستعيد  املرتفعة 

يومًا ما«.
وشدد على وجود »توافق متزايد 
على  إن  وخارجها،  أوبك  يف 
اختاذ  وخارجها  فيها  املنتجني 
ما  يف  استباقية،  أكثر  مواقف 
يتعلق بإدارة اإلنتاج كي يكونوا 
على تكامل مع القوى التقليدية 
أين  إىل  رأينا  ألننا  للسوق، 
 2014 عام  املنظمة  اعتماد  أدى 
نهج عدم التدخل يف األسعار«. 
وأكد أن الذي ميكنه تقديم هذا 
االستقرار يف رأيي، هم املنتجون 

من املنظمة ومن خارجها«.
وإذا كانت دول »أوبك« ستجتمع 
وغريها  روسيا  مع  اجلزائر  يف 

»أوبك«  خارج  من  منتجني  من 
قال  اإلنتاج،  جتميد  ملناقشة 
الذي  أوبك  »مؤمتر  إن  باركيندو 
ُعقد يف حزيران )يونيو( املاضي 
من  االستفادة  قرر  فيينا،  يف 
مناسبة منتدى الطاقة العاملي يف 
اجلزائر لعقد اجتماع غري رمسي، 
ملناقشة تطورات السوق النفطية 
أن  يف  األمل  مع  حزيران،  منذ 
إىل  الفتًا  جديد«،  منحى  يتبلور 
أن »املشاورات قائمة بني دول 
املنظمة وبني بعض املنتجني من 
خارجها الذين سيحضرون اجتماع 

منتدى اجلزائر«.
إمكانات  حول  سؤال  على  وردًا 
جتميد اإلنتاج، أعلن أن »ال شيء 
الراهنة،  احلالة  يف  ممكن  غري 
وأعرف أن ما من دولة يف أوبك 
حمصنة من السعر املنخفض، إذ 
أن الكل متأثر يف شكل أو يف 
آخر بالرتاجع الكبري ألسعار النفط 
»أوبك«  إن  وقال  وعائداته«. 
السنتني  يف  »خسرت  كمجموعة 
لذا  دوالر«،  تريليون  األخريتني 
متأثرون  املنتجني  »مجيع  فإن 
وتأجيل  عائداتهم  باخنفاض 
خططهم االستثمارية يف التنقيب 
»تتشاور  أن  وتوقع  واإلنتاج«. 
ما  وهذا  بعمق  املنتجة  الدول 

جيري حاليًا«.
روسيا  التزام  يف  الثقة  وعن 
أن  على  شدد  إنتاجها،  خبفض 
الدول هي »سيدة ذاتها وتتخذ 
مصاحلها،  على  بناء  قراراتها 
قراراتها  تتخذ  أوبك  أن  كما 
وقال:  مصاحلها«.  على  بناء 
روسيا  أن  اإلعالم  يف  »قرأنا 
الدوحة  مؤمترين يف  وافقت يف 
ال  فلماذا  اإلنتاج،  جتميد  على 
صدق  إلثبات  الفرصة  نعطيها 
»منتجي  أن  والحظ  النية؟«. 
النفط الصخري يف أمريكا تأثروا 
باألسعار املنخفضة«، لذلك »من 
مع  التعاون  أيضًا  مصلحتهم 
أوبك ولو يف شكل غري رمسي، 
نتجاوز  املنتجون  يتحد  وعندما 

حمنة اخنفاض األسعار«.

األمني العام اجلديد لـ »أوبك«:
توافق بني املنتجني لتصحيح أسعار النفط

أعلن »حزب الشعب اجلمهوري« 
املعارض يف تركيا جناة رئيسه 
كمال كيلجدارأوغلو من حماولة 
موكبه  تعّرض  بعد  اغتيال، 
البالد،  شرقي  مشال  هلجوم 
»حزب  اىل  السلطات  نسبته 

العمال الكردستاني«.
وكان الزعيم املعارض سيلقي 
كلمة خالل افتتاح مبنى بلدي يف 
عاصمة والية أرتوين. وأفادت 
الرمسية  »األناضول«  وكالة 
كان  كيلجدارأوغلو  بأن  لألنباء 
يف سيارة حني اطلق مسلحون 
إىل  مشرية  موكبه،  على  النار 
قوات  النار بني  تبادل إلطالق 

األمن واملهامجني.
أنصاره  أوغلو  كيلجدار  وطمأن 
إىل  مشريًا  خري،  يف  أنه  إىل 
يف  حكومي  مبنى  إىل  نقله 
اتصال  يف  وقال  الوالية. 
أن.  »سي.  شبكة  مع  هاتفي 
»ُنقلت من منطقة  أن. ترك«: 
إجراءات  واخُتذت  االشتباك 
يف  تقلقوا  ال  ضرورية.  أمنية 
مكان  ويف  خبري  حنن  شأننا. 

آمن«.
أوزيل،  أوزغور  وحتدث 
الشعب  »حزب  كتلة  رئيس 

عن  الربملان،  يف  اجلمهوري« 
استهدفت  اغتيال«  »حماولة 
حزب  وزعيم  »الدميوقراطية 
إىل  وأشار  اإلرهاب«.  يواجه 
عسكرية،  مركبة  سائق  جرح 
الداخلية  وزير  أعلن  فيما 
ثالثة  جرح  أال،  إفكان  الرتكي 
خطرة.  إصابته  أحدهم  جنود، 
كمال  موكب  »تعّرض  وأعلن 
يف  هلجوم«  كيلجدارأوغلو 
حزب  بنشاط  معروفة  »منطقة 
فيها«،  الكردستاني  العمال 
مشريًا اىل إطالق عملية ملالحقة 

املهامجني.
ترك«  أن.  أن.  »سي.  وبّثت 
أن الرئيس الرتكي رجب طيب 
بن  الوزراء  ورئيس  أردوغان 
بالزعيم  اتصال  يلدرم  علي 

املعارض، وأبديا دعمهما له.
أعلنت  آخر،  صعيد  على 
أنغيال  األملانية  املستشارة 
مركل أن بالدها جتري حمادثات 
لنوابها  تسمح  لكي  أنقرة  مع 
بزيارة حواىل 250 جنديًا أملانيًا 
إجنرليك  قاعدة  يف  متمركزين 

اجلوية الرتكية.
موقع  أفاد  بعدما  ذلك  يأتي 
اجليش  بأن  أونالين«  »شبيغل 

جناة زعيم املعارضة يف تركيا من حماولة اغتيال بعد استهداف موكبه
الحتمال سحب  يستعد  األملاني 
ست طائرات استطالع من طراز 
متوين،  وطائرات  »تورنيدو« 
املناهض  التحالف  يف  تشارك 
وإمكان  »داعش«،  لتنظيم 
األردن،  أو  قربص  يف  نشرها 
لوجستية  مصاعب  رغم  على 
وارتفاع املصاريف، إذا واصلت 
تركيا رفضها السماح ملسؤولني 
بزيارة  نواب،  بينهم  أملان، 
املتمركزة يف  األملانية  القوات 
قاعدة إجنرليك، يف إطار مهمة 

للحلف األطلسي.
وزارة  باسم  ناطق  عن  ونقل 
مواصلة  »نود  قوله:  الدفاع 
إطار  يف  تركيا  يف  مهمتنا 
بدائل  هناك  ولكن  التحالف، 
للقاعدة يف إجنرليك«. وأعلنت 
أورزوال  األملانية  الدفاع  وزيرة 
اجليش  أن  الين  دير  فون 
»يرغب يف القتال املشرتك ضد 
األطلسي  قاعدة  من  داعش، 
يف إجنرليك«. وُسئلت هل أن 
األملانية  العسكرية  املؤسسة 
من  سريع  النسحاب  مستعدة 
»التخطيط  فأجابت:  القاعدة، 
دومًا  يتوّقع  الذكي  العسكري 

بدائل«.

األملانية  املهمة  والية  وتنتهي 
)ديسمرب(  األول  كانون  يف 
اختاذ  النواب  وعلى  املقبل، 
قرار يف شأن متديدها. وتوترت 
العالقات بني برلني وأنقرة يف 
خالفات  بعد  األخرية،  األشهر 
األملاني  الربملان  اعتبار  إثر 
جمزرة األرمن يف تركيا »إبادة 
من  أردوغان  ومنع  مجاعية«، 
فيديو  دائرة  عرب  كلمة  إلقاء 
ألنصاره  تظاهرة  خالل  مغلقة، 
يف أملانيا بعد حماولة االنقالب 

الفاشلة.
الربملانية  الكتل  وتبدي 
من  شديدًا  استياًء  األملانية 
الرتكي، ويدعو احلزب  املوقف 
الدميوقراطي،  االشرتاكي 
حكومة  يف  الرئيس  احلليف 
اجلنود  سحب  إىل  مركل، 
واملقاتالت األملانية من تركيا، 
السماح  رفضها  واصلت  إذا 
للنواب األملان بزيارة القاعدة.

يدّشن  آخر،  صعيد  على 
أردوغان اليوم ثالث جسر على 
أطول  احد  سيكون  البوسفور، 
العامل،  يف  املعلقة  اجلسور 
الفرنسي  املهندس  وصّممه 

ميشال فريلوجو.
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درباس حبصوهلا  سناء  اعرتفت 
من  دوالر  مليوني  حوالي  على 
من  االحتيال  طريق  عن  رجال 

خالل خدمات مواعدة.
وأوقعت سناء درباس ضحاياها 
شباكها  يف  اآلخر  تلو  واحدا 
هاتفية  مواعدة  خدمة  باستخدام 
اسم  حتمل  اإلنرتنت  وعرب 

»الفااليف«.
درباس، 41 عاما، ووالدة ألربعة 
أبناء، كانت توهم ضحاياها من 

الرجال أنها وقعت يف حبهم.
أبناء  وفاة  درباس  وادعت 
احلسابات  من  األخذ  بغية  هلا 

املصرفية هلؤالء الضحايا.
درباس  إمجالي، مجعت  وبشكل 
أكثر من 2 مليون دوالر من 7 
هذا  »اقرتاض«  بدعوى  رجال، 
بأسباب خمتلفة،  متذرعة  املال، 
زائفة،  طبية  شهادات  تتضمن 
وافتهم  جنازة ألقارب  وتكاليف 

املنية.
االحتيال،  من  سنوات   7 وبعد 
 11 يف  بالذنب  درباس  أقرت 
عن  املال  على  باحلصول  اتهاما 
نيو  حمكمة  أمام  اخلداع  طريق 

ساوث ويلز اإلثنني.
وثائق احملكمة أوضحت كيف أن 
ضحاياها  كافة  أوهمت  درباس 
من  املنية،  وافتها  قد  أمها  أن 
األموال  لرد  وقت  كسب  أجل 
بند  حتت  منهم  أخذتها  اليت 

»االقرتاض«.
ويف أحد املرات، بعثت درباس 

سناء درباس تعرتف: أنا حمتالة

برسالة إىل ضحية عمره 59 عاما 
والشعور  أمي  رؤية  له:«  قائلة 
أقوى  ال  جعلين  البارد  جبسدها 
ال  فضلك  من  احلركة،  على 

ترتكين«.
وقالت آلخر: »أحبك وال أستطيع 
مل  معك،  أكون  حتى  أنتظر  أن 
أمس«،  منذ  طعام  أي  أتناول 

مدعية أنها فقرية.
القبض  الشرطة  ألقت  وعندما 
على درباس وفتشت يف منزهلا 
يف سيدني، وجدوا مذكرة ذهبية 
حتمل امساء 103 رجال وتفاصيل 

حول طرق االتصال بهم«.
على  املذكرة  احتوت  كما 
معلومات حول األمساء املستعارة 
أماكن  بينها  استخدمتها،  اليت 
العمل،  وأعمار األبناء، وعناوين 

اإلقامة.
مذكرة  الشرطة  وجدت  فيما 
أرقام  على  حتتوي  وردية 
وأخرى  رجال،   122 بـ  االتصال 
حتتوي على معلومات شخصية لـ 

124 آخرين.
ومن سبتمرب 2008، حتى مارس 
معظم  درباس  قضت   ،2014
عرب  ضحاياها  إغواء  يف  وقتها 
إيهامهم أنها يف عالقات معهم، 

جملرد استنزافهم ماديا.
واحد  رجل  من  درباس  وأخذت 
يف التاسعة والستني من عمره 

أكثر من 1.7 مليون دوالر.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

لو  األمور..  ألولياء  حتذير 
مدارس،  يف  أبناء  لديكم  أن 
مدارس  إىل  نقلهم  وتريدون 
أخرى يف بداية 2017 فبادروا 
تتكبدوا  أن  قبل  ذلك  بفعل 

أمواال إضافية.
معظم املدارس اخلاصة تتطلب 
كافية  زمنية  قبل فرتة  إخطارا 
كامل«  دراسي  »فصل  مدتها 
لتحويل  كشرط  األقل  على 
الطالب إىل مدارس أخرى دون 
رسوم  أو  غرامات  أي  تكبد 

إضافية.
إال  يبق  مل  أنه  هذا  ويعين 
أسابيع قليلة أمام الراغبني يف 
نقل أبنائهم قبل بداية  2017 

، لتجنب دفع غرامات.
أولياء  أحد  روسنربج  مارك 
»كامباال  مدرسة  أعطى  األمور 
اخلاصة إخطارا برغبته يف نقل 
ابنته بعد أن قضت 8 سنوات 
بعد  ذلك  وفعل  املدرسة،  يف 
من  باملوافقة  تأكيدا  تلقيه 

املدرسة اجلديدة.
يقدم  مل  األمر  ولي  ألن  لكن 
اإلخطار يف املوعد احملدد العام 
املاضي وجد نفسه مطالبا بدفع 

8700 دوالرا رسوما.
اخلاصة  البنات  مدرسة  رسوم 
تبلغ  ابنته  فيها  تدرس  اليت 
سنويا  دوالر  ألف   30 حنو 
للطالب من السنة السابعة إىل 

العاشرة.
ورفض الدكتور روزنربغ  والد 
واصفا  الغرامة،  دفع  الطالبة 
وأن  سيما  ال  باملرواغة،  ذلك 
مدرسة ابنته كانت قادرة على 
مل  وبالتالي  ابنته،  فراغ  ملء 
تتأثر ماليا بسبب حتويل ابنته.

جانبها  من  كامباال  مدرسة 

ديون«  »حمصل  مع  تعاقدت 
جلمع الرسوم غري املدفوعة.

رمبا  »قانونيا  األب:  وأضاف 
تصرف  ولكنه  احلق،  لديهم 
وأنهم  سيما  ال  أخالقيا،  فقري 
فراغ  ملء  بالفعل  استطاعوا 
يراعون  ال  إنهم  ابنيت، 
مكثتها  اليت  الطويلة  السنوات 

ابنيت معهم«.
من جانبها، قالت دبرا كيليهر 
املؤسسة  إن  املدرسة  مديرة 
ليست رحبية، وتابعت: »لدينا 
سياسة واضحة وشفافة تتعلق 
بالرسوم، ألن املدرسة ملتزمة 
مبجموعة من التكاليف املرتبطة 
واخلدمات  العمل  بطاقم 
املقدمة، ليس من العدل نقل 
طالبة يف وقت أقصر من املدة 
ألن  عليها،  االتفاق  مت  اليت 
ذلك سيضحى تكلفة على عاتق 

أولياء األمور اآلخرين«.
األمر  ولي   حالة  أن  وأردفت 
مارك روزنربج ال تندرج مطلقا 
اليت  االستثناءات  بند  حتت 
الصعوبات  حاالت  تقتصر على 
احلالة  فقر  أو  الشخصية 

املادية.
الرئيس  نيوكومب  جيف 
املدارس  جلمعية  التنفيذي 
اخلاصة قال إن مسألة اإلخطار 
من  حمددة  زمنية  فرتة  قبل 
إذ  معتاد،  أمر  الطالب  حتويل 
أن املدرسة قد ال تضحى قادرة 
على ملء فراغ الطالب املغادر، 

ما يكبدها خسائر مالية.
احلكومية،  املدارس  يف  أما 
تتعلق  زمنية  توجد شروط  فال 

بتحويل الطالب.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

حتذير ألولياء أمور 
طالب املدارس اخلاصة

يف 16 يناير 2015، أغلقت ليلى 
أاليف اهلاتف بعد تلقيها مكاملة 

من زوجها املهجور.
بعد  ليلى  إن  النيابة  وقالت 
لزميل هلا:  إغالقها للخط قالت 
يقتلين  سوف  إنه  يقول  »إنه 
يشاهد  رمبا  مجيعا،  ويقتلنا 
الكثري من األفالم السينمائية«، 
التالي  اليوم  صباح  يف  لكنها 

كانت الزوجة جثة هامدة.
ويف مرآب املبنى الذي يوجد به 
سيدني  يف  التصفيف  صالون 
القتيلة،  به  تعمل  كانت  والذي 
طعنها زوجها خمتار حسني أمراي 
سرقه  مقًصا  مستخدما  مرة   56

من متجر جماور.
األطباء  ألحد  الزوج  وقال 
اللحظة،  هذه  »يف  النفسيني: 
كنت مثل القنبلة اليت انفجرت، 

مل أكن أدرك ماذا أفعل«.
ملاذا  الشرطة  سألته  وعندما 
قتل زوجته، أجاب قائال: »ألننا 
عقد  وانتهكت  متزوجني،  كنا 
الزواج، مل أستطع أن أساحمها، 

مل أستطع نسيان ذلك«.
تقدميها  مت  وثائق  وكشفت 
ساوث  بنيو  العليا  احملكمة  إىل 
ويلز اخلميس حالة االنهيار اليت 
وكذلك  القتيلة،  أهل  انتابت 
املنطق األعرج للقاتل يف حماولة 

تربير جرميته.
»أين  الزوج:  الشرطة  وسألت 
طعنت زوجتك؟«، فأجاب: »يف 
حترتم  مل  ألنها  ورقبتها،  قلبها 

قوانني الزواج«.
نتزوج،  »عندما  واستطرد: 
نلتزم بتعهد أخالقي جتاه بعضنا 

دماء إيرانية على أرض أسرتاليا..
ملاذا قتل خمتار حسني زوجته؟

البلد، ال  البعض، لكن يف هذا 
أقر  ثم  شيئا«،  الزواج  يعين 

بالذنب يف تهمة قتل زوجته.
إيراني  الجئ  أمراي  وحسني 
هرب من بالده جراء االضطهاد 
الديين، والتقى بزوجته اإليرانية 
إىل  سويا  وسافرا  تركيا،  يف 

أسرتاليا عام 2010.
لكن يف اواخر 2014، انكسرت 
بعدها  وبدأ  بينهما،  العالقة 

الزوج يف إدمان املخدرات.
القاتل  إن  نفسي  طبيب  وقال 
اهلريويني  تعاطي  على  دأب 
هجر  منذ  يوم  كل  الثلج  وخمدر 
 28 يدخن  وكان  له،  زوجته 

سيجارة حشيش أسبوعيا.
على  للحصول  الزوجة  وسعت 
االعتداء  من  مينعه  قضائي  أمر 
أنها  أفادت  وثائق  لكن  عليها، 
كانت تزوره بشكل منتظم للقيام 
بأعمال طهي الطعام والتنظيف، 

حبسب شقيقة القتيلة.
مارجان، شقيقة الزوجة القتيلة، 
قالت: »ال أريد أن تعاني النساء 
مأسأة  نفس  من  األخريات 
شقيقيت، ملاذا مل تقم السلطات 

حبمايتها؟
للقتيلة  أخرى  شقيقة  وذكرت 
الذت  أنها  أاليف  ميرتا  تدعى 
بالفرار من إيران هي وشقيقتها 

خوفا من العنف.
ولفتت إىل شعورها بالقلق من 
أمراي  حبسني  شقيقتها  عالقة 
جسديا  لليلى  أساء  طاملا  الذي 
كان  »لقد  وواصلت:  ونفسيا، 

قاسيا وخطريا«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

امراي اخرب الشرطة انه طعن زوجته يف قلبها ورقبتها النها لم تطـِع 
قوانني الزواج

مدرسة كامباال يف روز باي

ولي األمر مارك روزنربغ وابنته إيزابيال

سناء درباس

األسرتاليني  أن  تقارير  ذكرت 
سوف يصوتون يف فرباير 2017 
يف استفتاء يتعلق باالعرتاف أو 

رفض زواج املثليني.
ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء 
ترينبول  مالكومل  األسرتالي 
اجتماع  يف  االستفتاء  موعد 
الغرفة احلزبية لالئتالف يف 13 
سبتمرب، وهو األسبوع الثاني من 
الفيدرالية  احلكومة  بدء تنصيب 
أوردته  لتقرير  وفقا  اجلديدة، 

الديلي تليجراف.
ومن املقرر أن حيتوي االستفتاء 
على السؤال البسيط التالي: هل 
توافق على قانون يسمح بزواج 

أشخاص من نفس اجلنس؟
يذكر أن ترينبول ووزراء آخرين 
سبق هلم إعالن أملهم يف إقامة 

االستفتاء مع نهاية 2016.
لكن اللجنة األسرتالية لالنتخابات 
عقد  بعدم  احلكومة  نصحت 
حبسب  العام،  هذا  االستفتاء 
رئيس  باسم  رمسية  متحدثة 

الوزراء.
أن  احلكومة  »رأي  وتابعت: 

يف شباط 2017.. استفتاء على 
االعرتاف بزواج املثليني

املثليني  بزواج  االعرتاف  قرار 
األسرتاليني  تصويت  سيحدده 
سيعقد  وطين  استفتاء  يف 
بهذا  التزامنا  ميكن،  ما  بأسرع 

األمر مل يتغري«.
لالنتخابات  العليا  للجنة  وسبق 
بنحو  االستفتاء  تكلفة  تقدير 
أموال  من  دوالر  مليون   160
دون حساب  الضرائب،  دافعي 
التمويل املخصص للدفاع عن أو 

ملناهضة زواج املثليني.

الربملاني العمالي شاين نيومان 
من  فقط  قلقا  ليس  أن  ذكر 
الضرائب،  دافعي  أموال  إهدار 
ولكن من الضرر الذي ستسببه 
باالستفتاء  املتعلقة  املناظرات 
يف  املثليني  مشاعر  جرح  يف 

أسرتاليا.
التعليقات  أكثر  »أحد  وأردف: 
اليت  احملرتمة  وغري  الكريهة 
يف  فرتات   4 خالل  مسعتها 
زواج  بقضية  ارتبطت  الربملان 

املثليني«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

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

AA CONCRETE & FORMWORK
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Australian Newsاسرتاليات

السياسية  دعوة  حظيت 
هانسون  بولني  األسرتالية 
املثرية للجدل بإقامة جلنة حتقيق 
من  بدعم  اإلسالم   حول  ملكية 

جهة غري متوقعة على اإلطالق.
للبحوث  اإلسالمية  األكادميية 
دعمها  عن  أعلنت  والتعليم 
أن  واعتربت  هانسون،  لدعوة 
فرصة  املسلمني  مينح   ذلك 

للدفاع عن الدين.
أسسها  املذكورة  األكادميية 
ومعروفة  رزيف،  وزيم  
السالم  ملؤمتر  باستضافتها 
بشكل  يعقد  الذي  اإلسالمي، 
بشيوخ  ويرتبط  دوري،  شبه 
يتخذ  من  بينهم  متشددين، 
مواقف صارمى معادية للسامية 

وكارهة للمثليني.
جيمس رادفال مسؤول االتصال 
اإلعالمي باألكادميية أصدر بيانا 
ينبغي  املسلمني  أن  فيه  أعلن 
التحدي  ذلك  انتهاز  عليهم 
امللكية  اللجنة  يف  املمثل 
هلا  روجت  واليت  املقرتحة، 
االنتخابية  محلتها  يف  هانسون 

املاضية.
هانسون  السيناتورة  وفازت 
واحدة«   »أمة  حزب  مؤسسة 
الشيوخ  جملس  يف  مبقعد 

الفيدرالي.
ردود  »دائما  البيان:  وأردف 

مفاجأة.. أكادميية إسالمية تؤيد 
اقرتاح بولني هانسون 

املتعلقة  األسئلة  على  الفعل 
غري  بالغضب  تتسم  باإلسالم 
اليسار  من  واخلجل  احملسوب 

والوسط«.
وطالب البيان باالنتقال من تلك 
الذكية  املناقشة  إىل  املرحلة 

واحلوار.
ملكي  بتحقيق  هانسون  وتدعو 
لتحديد إذا ما كان اإلسالم ديًنا 

أم أيديولوجية سياسية.
هانسون  برنامج  يشتمل  كما 
هجرة  حظر  على  السياسي 
وحظر  أسرتاليا،  إىل  املسلمني 
يف  الربقع  أو  النقاب  ارتداء 
حلف  وحظر  العامة،  األماكن 
اليمني  املسلمني  السياسيني 

باستخدام القرآن.
ورغم أن حزب أمة واحدة ميتلك 
داخل  القوى  ميزان  من  نسبة 
الربملان، لكن ليس من املرجح 
بشأن  هانسون  اقرتاح  مترير 

اللجنة امللكية.
اإلسالمية  األكادميية  أن  بيد 
اللجنة،  تلك  تشكيل  إىل  دعت 
اخلجل  بعدم  املسلمني  وطالبت 

من االنتقادات.
وواصل البيان: »ال نرغب أن يتم 
لديننا  اجلوهرية  احلقائق  تناقل 
هينشن  ودارين  هانسون  بني 

أو بني برنابي وبرناردي«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

بولني هانسون

أن  حديث  تقرير  كشف 
من  القادمني  املهاجرين 
السودان  وجنوب  نيوزيلندا 
إىل أسرتاليا يتعرضون ألشد 

مستويات التمييز العرقي.
نشرته   تقرير  وأظهر 
 AustrAliAn todAy
نتائج استطالع مشل أكثر من 

10 آالف الجئ بأسرتاليا.
الالجئني  من  األكرب  النسبة 
عن  عربوا  عام  بشكل 
بالعيش  الشديدة  سعادتهم 
عدا  فيما  أسرتاليا،  يف 
النيوزيلنديني والقادمني من 
الذين عربوا  السودان  جنوب 
مظاهر  ألكثر  تعرضهم  عن 

التمييز.
السيناتور  أدهشت  النتائج 
وزير شؤون  زيد سيسيلجا  
األسرتالي  الثقايف  التعدد 
شعور    يف    مشككا 
احنياز  بوجود  النيوزيلنديني 

ممنهج ضدهم.
وأضاف: »رمبا يكمن السبب 
عرب  منهم  القادمني  أن  يف 
ال  خاصة«  »فئة  تأشريات 
على  احلصول  يستطيعون 
واملزايا  االجتماعية  الدعوم 

األخرى.
»لكن  واستدرك: 
عام  بشكل  النيوزيلنديني 
للمجئ  كبرية  إمكانية  لديهم 
فقط  والعمل،  أسرتاليا  إىل 
سفرهم،  جواز  باستخدام 
ال  إذن فهم ميتلكون فرصة 
حيظى بها غريهم يف األقطار 

األخرى«.
أستطيع  ال  »إذن  وأردف: 
أن أفهم ملاذا يشعرون بهذا 

التمييز«.
ماركوس  أندرو  الربوفيسور 
أن  ذكر  الدراسة  أعد  الذي 
السودان  جنوب  مهاجري 
من  األكرب  الوطأة  يتحملون 

تقرير: مهاجرو نيوزيلندا وجنوب 
السودان األكثر اضطهادا يف أسرتاليا

احلكم  واصفا  التمييز، 
النمطي املسبق ضدهم بأنها 

»خارج النطاق«.
اعتقاده  إىل  أشار   سيسلجا 
غري  دولة  أسرتاليا  بأن 
عنصرية، لكنه اعرتف بوجود 
بعض العناصر اليت تتخذ من 

العنصرية منهجا هلا.
ومضى يقول: »الذي سأفعله 
حيال اجلالية اجلنوب سودانية 
معاناتهم  تفهم  حماولة  هي 
أوضاعهم  حتسني  وكيفية 

يف أسرتاليا«.
هو  الصحيح  »الرد  وأردف: 
التمييز  أما  بهم.  الرتحيب 
فهي  املباشرة  والعنصرية 

أمور خاطئة«.
ان  الدراسة  وأوضحت 
وجنوب  نيوزلندا  مهاجري 
مستويات  سجلوا  السودان 
منخفضة من عدم الثقة حيال 

املؤسسات األسرتالية.
ثقة  مستوى  وبلغ 
األحزاب  يف  النيوزيلنديني 
 10 األسرتالية  السياسية  

.%
كما بلغت نسبة ثقة املهاجرين 
القادمني من جنوب السودان 
 24 األسرتالية  الشرطة  يف 

.%
مسلمات  أن  التقرير  وكشف 
أسرتاليا أكثر عرضة للتمييز 

مقارنة باملسلمني الرجال.
مؤسسة  أجرته  االستطالع 
باملشاركة  »سكانلون« 
وأشار  موناش،  جامعة  مع 
كبرية  مستويات  وجود  إىل 
جتاه  السلبية  املشاعر  من 

املسلمني.
فإن  االستطالع،  وحبسب 
النساء  اضطهاد  معدل 
الرجال  يتجاوز  املسلمات 

مبقدار الضعف.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

منتج  األخرية  اآلونة  يف  انتشر 
إيه  »حليب  اسم  حيمل  جديد 
وتسبب   A2 milk«    »2
حول  جدلية  مناقشات  يف  هذا 
الطبيعي،  البقر  حبليب  مقارنته 
باإلضافة إىل أنه أثار نزاعا يف 
احملكمة الفيدرالية بني شركات 
توصيف  بشأن  الكربى  األلبان 

املنتجات.

ما هو حليب »إي 2«؟
البقر  حليب  أن  املعروف  من 
ويعد  الربوتينات،  على  حيتوي 
الكازيني املكون األساسي هلا.

النوعان  هما   2 إيه  و   1 إيه 
بيتا-  يسمى  ملا  األساسيان 
بروتينات  ثالثة  أحد  كازيني 

كازيني أساسية.
  »2 وإيه   »1 »إيه  من  كل 
اآلخر،  عن  جينيا  خيتلفان 
بفارق  التكوين  يف  ويتباينان 

حامض أميين واحد.
يسمى  ما  ينتج   1 إيه  بروتني 
»بيتا كاسومورفني« الذي زعمت 
يف  تسببه  حيوانية  دراسات 
اهلضمي،  اجلهاز  وظيفة  تغيري 
وتقليل حركة األمعاء من املعدة 
وزيادة  الشرج،  فتحة  إىل 
لكن  اهلضمية،  القناة  التهابات 

ثبت عدم صحة ذلك.
كال  يوجد  شائع،  وبشكل 
النوعني »إيه 1 »و«إيه 2« يف 
حليب األبقار يف أوروبا وأمريكا 

حليب »إيه 2« هل يستحق الشراء؟

وأسرتاليا ونيوزيلندا.
بعد  ظهر  فقد   2 إيه  حليب  أما 
لشركة  اخرتاع  براءة  تسجيل 
على  ويعتمد  املنتجة،   »2 »إيه 
البقرة  يف  الربوتني  نوع  حتديد 
بروتني  على  ليقتصر  املنتجة 

»إيه 2 »فحسب.
وكانت هناك ادعاءات تسويقية 
أن  »إيه 2« مفادها  من شركة 
بروتينات »إيه 1« تسبب أضرارا 
أجرتها  مراجعة  لكن  بالصحة، 
األوروبية  الغذاء  سالمة  هيئة 
تلك  صحة  دحضت   2009 عام 

املزاعم.
ومل جتد الدراسة أي عالقة بني 
تناول حليب حيتوي على بروتني 
بأمراض  اإلصابة  وبني   1 إيه 

مثل السكري والقلب وغريها.
البعض  ادعى  الدراسة،   وبعد 
أن »إيه 1« يسبب مشاكل يف 
أنه  أثبتت  دراسة  لكن  اهلضم 
يتسبب يف ليونة أكثر من »إيه 

.»2
بالنسبة  أنه  هو  اخلالصة، 
يعانون  ال  الذين  لألشخاص 
من حساسية جتاه احلليب، فإن 
املعتاد  الطبيعي  البقر  حليب 
ال   »2 »إيه  حليب  من  أفضل 
سعر  أن  إىل  نظرنا  إذا  سيما 
النوع  ضعف  يبلغ  الثاني  النوع 
األول داخل املتاجر األسرتالية.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

أغنياء  أن  إحصائيات  كشفت 
الفقراء  أسرتاليا خبالء، ومينحون 
أقل من نظرائهم يف بلدان عديدة 
والواليات  وكندا  بريطانيا  مثل 

املتحدة.
 %  40 حوالي  أن  إىل  وأشارت 
فقط من  أثرياء أسرتاليا يرتبطون 

حبد أدنى من التربعات.
اإلحصائيات  أحدث  وكشفت 
من   %  37 أن  لضريبية  ا 
يكسبون  الذين  األسرتاليني  

أكثر من مليون دوالر سنويا مل 
بدوالر  ولو  أمواهلم  من  يتربعوا 

واحد يف أعمال اخلري.
كما أشارت اإلحصائيات إىل أن 
الثروة يف أسرتاليا أضحت مركزة 

بني طبقة صغرية من الصفوة.
األداة  متثل  اخلريية  املؤسسات 
أسرتاليا  األساسية لإلحسان يف 
اختصارا  وتعرف  املعاصرة، 
صناديق  وهي   PAFs باسم  
ألغراض  أسست  خاصة  فرعية 

امتيازات  عامة، ومتنحها احلكومة 
ضريبية كبرية.

وزارة  قدرت  2008ـ،  عام  ويف 
من  سنتا   45 حوالي  أن  اخلزانة 
كل دوالر تربعات مصدره اخلزانة 

العامة.
اخلريية  املؤسسات  عدد  ومنا   
بعد  واسع  بشكل  أسرتاليا  يف 

تقدميها ألول مرة عام 2001.
جتاوز   ،2014 ديسمرب  وحبلول 

عددها 1214.

إمكانية  إىل  إحصائيات  ونوهت 
خالل   3000 إىل  العدد  زيادة 
القادمني، لكنها تواجه  العقدين 

مشكلة نقص التربعات.
تزايد  كذلك  األرقام  وكشفت 
الثروات  يف  مساواة  الال  نسبة 
بأسرتاليا، كما يبدو أن األغنياء 
أي  فعل  يف  رغبة  لديهم  ليس 
بسبب ضعف  ذلك،  حيال  شيء 

تربعاتهم مبا يزيد من الفجوة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

إحـصائيات: أغـنياء أسـرتاليا بــخالء

املثرية  للسياسية   ينبغي  ال 
القلق  هانسون  بولني  للجدل 
على  إسالمية  هيمنة  تعتربه  مما 
أسرتاليا، لكن يتعني عليها أن 
امللحوظ  الرتاجع  هذا  من  تقلق 

للمسيحية.
هانسون  ادعاءات  تفند  األرقام 
واحدة«،  »أمة  حزب  مؤسسة 
احلمامات،   بشؤون  تهتم   اليت 
يف  املسلمني  نسبة   أن  إذ 
لن   2050 عام  حبلول  أسرتاليا 

تتجاوز 4.9 %.
ضربة  اإلحصائية  تلك  ومتثل 
الذي  هانسون  بولني  حلزب 
يقوم على سياسة بث اخلوف من 
واحدا فقط  أن  املسلمني، رغم 
من كل 20 أسرتاليا سيكون من 

اتباع اإلسالم عام 2050.
الذي  الرئيسي  التهديد  أن  بيد 
ميثل خطرا على هيمنة املسيحية 
يف أسرتاليا ال يتعلق  باإلسالم 
أي  أو  اليهودية  أو  البوذية  أو 

ديانة أخرى، ولكن من اإلحلاد.
سيمثل   ،2050 عام  وحبلول 
طائفة يف  أكرب  ثاني  امللحدون 
طريقهم  ويواصلون  أسرتاليا، 

إلزاحة املسيحية من الصدارة.

إحصائيات: يف عام 2050

 أسرتاليا دولة غري مسيحية
وحبسب تقرير »مستقبل ديانات 
بيو  مركز  نشره  الذي  العامل« 
األمريكي البحثي العام املاضي، 
طريقهم  يف  امللحدين  فإن 

للهيمنة وحتقيق األغلبية.
فإن  اإلحصائيات،  وحبسب 
حنو  ميثلون  حاليا  املسيحيني 
ثلثي تعداد أسرتاليا، بينما ميثل 
امللحدين الربع، واملسلمني 2.5 
%، والبوذيني 2.5 %، واليهود 

أكثر قليال من 1 %.
وتوقعت الدراسة استمرار تنامي 
نسبة امللحدين حبلول عام 2050 
 47 إىل  املسيحية  انهيار   مع 
الذي  األمر  وهو  فحسب،   %
»دولة  أسرتاليا  من  جيعل  لن  

مسيحية«.
توقعت  أسرتاليا،  وجبانب 
مثل  دول  تفقد  أن  الدراسة 
وبريطانيا  وفرنسا  نيوزيلندا 

وهولندا أغلبيتها املسيحية.

عام،  بوجه  للعامل  بالنسبة  لكن 
سيشهد اإلسالم صعودا حبلول 
مع  يتساوى  حتى   2050 عام 
املسيحية ألول مرة يف التاريخ.

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 27 August 2016  2016 آب   27 السبت 
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مقاالت وتحقيقات
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يف  احلريري  سعد  الرئيس  نفوذ  عن  البحث  بات 
طرابلس عبثيًا: ال خطاب سياسيًا أو حضور شخصيًا؛ 
أو ثقة، وال  أو مال؛ ال ماكينة  أو خدمات  إمناء  ال 
موجود  احلريري  ال  عليها.  ل  ُيعوَّ شبابية  ديناميكية 
وال ميقاتي أيضًا. بعد االنتخابات البلدية ونتائجها 
الرجالن االستمتاع حبياتهما يف مكان  املخّيبة، قرر 

آخر، وترك املدينة لـ«الريفي«.
ال يوصل البحث عن تيار املستقبل يف مدينة طرابلس 
مصطفى  السابق  النائب  جديدة.  نتيجة  أي  إىل 
علوش يواصل ممارسة »هواية« التحليل السياسي، 
فيما  وأخرى،  جراحية  عملية  بني  فراغه  أوقات  يف 
يواصل الناشط املستقبلي عبداهلل بارودي العيش 

يف عامله االفرتاضّي اخلاص.
املكاتب، احملازبون، اخلدمات، السياسة، املاكينة، 
اإلمناء، احلزب، الديون، الرواتب... كلها باتت من 

ماضي املدينة.
من دكان إىل آخر، يبدو السؤال يف شوارع املدينة 

طرابلس: املستقبل لـ»الريفي«!
غسان سعود

»ظاهرة ريفي« لم يخلقها فقط التحريض املذهبيّ واملال الخليجي وحدهما )مروان بوحيدر(

على هذا وحيّدث ذلك ويقّبل ذاك؛ وهو »حريري 2005 ــــ 2006« 
حني كان يشبع نهم اجلمهور للخطاب السياسي احلامل؛ وهو حممد 
ج« أبناء  الصفدي الذي كان يومل للطبقة الوسطى يف املدينة و«ُيغنِّ
بيوتاتها السياسية وال يرد هلم طلبًا من بلدية طرابلس أو وزارة 
العدل أو غريهما؛ وهو حممد كبارة قبل أن يتعبه الروتني اخلدماتّي؛ 
ــــ الرئيس رشيد  ــــ مع الفارق الشاسع يف احلجم واملوقع  وهو 
إنه باق على موقفه يف معارضة االتفاق  كرامي حني كان يقول 
الثالثي ولو بقي يقف وحده فوق سّحارة عند ساحة التل. ريفي هو 
املتزّمت يف األحياء املتزمتة، واملنفتح الذي تنظم منتجعاته حفالت 

راقصة عدة يوميًا.
املال السياسي مهم، لكن تأمينه يف ظل سخاء مشايخ الوهابية مل 
يعد مشكلة. األهم هو طريقة إنفاقه واخلطاب السياسي واالجتماعي 
احلريري  أزمة  وهنا  الناخبني،  مع  املباشرة  والعالقة  واالقتصادي 
يف  الريفي«  »االخرتاق  يزال  ال  اآلن،  حتى  احلقيقية.  وميقاتي 

»البيئة امليقاتية« حمدودًا جدًا.
قراره  حال حسم  مّما خسره يف  الكثري  استعادة  ميقاتي   وميكن 
املتحدة  األمم  يف  صوره  عن  واالستعاضة  األرض،  إىل  بالعودة 
والتل  واألسواق  الرمل  وباب  التبانة  باب  يف  له  جديدة  بصور 
وأبي مسراء وغريها من األحياء اليت اعتادت رؤيته يف شوارعها 
ملعبه.  ريفي يف  ليلعب  اجملال  ويفسح  الزعامة  تسكره  أن  قبل 
النزيف الشعيب  »مللمة« أوضاعه ووقف  أما املستقبل فعاجز عن 
بوسائل  السابق،  وزيره  استقطاب  بعد  املتواصل  والتنظيمّي 
يقتصر  من  وإهماله  املستقبل  ماكينة  يف  اجلديني  كّل  خمتلفة، 

نشاطهم على العامل االفرتاضّي وال يفيدونه انتخابيًا بشيء.
من يدقق يف أوضاع املدينة اليوم يتيقن أن عودة املال ــــ اليت 
ال تبدو وشيكة ــــ إىل شرايني املستقبل ال تكفي وحدها. فاملال 
عامي 2005 و2009 كان ضمن سلة حريرية متكاملة تشمل خطابًا 
وماكينة  إعالمية،  وماكينة  الصف،  ووحدة  متماسكًا،  سياسيًا 
انتخابية، ووجوهًا نيابية جديدة، وغريها الكثري مما ال ميلك احلريري 

مفاتيحه اليوم. 
إىل  احلكومة  رئاسة  من  عودته  يف  يكمن  ميقاتي  مشكلة  حل 
رئاسة  إىل  عودته  فيكمن يف  احلريري  مشكلة  حل  أما  طرابلس. 

احلكومة اليت من شأنها:
 أواًل، ترميم الثقة الشعبية به يف مناطق نفوذه اليت بدأت باالهتزاز 
باألكثرية  السلطة رغم فوز فريقه  البقاء يف  أظهر عجزه عن  منذ 

النيابية. 
احلريري،  الفلك  يدورون يف  الذين كانوا  املوظفني  إعادة  ثانيًا، 
الطاعة،  بيت  إىل  الكثرية،  املستقبل  ماكينة  مطالب  ويلّبون 
غري  اسرتضاء  يستوجب  مواقعهم  على  حفاظهم  أن  بعدما شعروا 

احلريري.
 ثالثًا، عزل ريفي جديًا وقطع كل اإلمدادات اخلدماتية عنه. رابعًا 
القيام بـ«ضربات إمنائية« عاجلة يف مناطق الضعف احلريرّي مشااًل 

لتبديد االنطباع الشعيّب بالمباالة احلريري بهم.
 أضف اىل ذلك كله، أن عودة احلريري إىل السراي من شأنها تبديد 
مبستقبله  والمباالتها  عنه  غطاءها  السعودية  برفع  العام  االنطباع 

املهيّن والسياسّي.
إجراء  قبل  السلطة  إىل  للعودة  احلريرية  احلاجة  يؤكد  هذا  كل   
الوضع  ظّل  يف  االنتخابات  فحصول  جديدة.  نيابية  انتخابات  أّي 
يكن  أيًا  اهلاوية  حافة  على  احلريرية  وضع  يعين  احلالّي  احلريرّي 
إىل  يدعون  من  أن  السياق  هذا  يف  واألكيد  االنتخابات.  قانون 
انتخابات نيابية قبل االنتخابات الرئاسية اليت ستنبثق منها حكومة 
جديدة إمنا يكنّون للحريري حبًا مماثاًل حلب ريفي له، وحيفرون له 

فخًا إضافيًا.

و«َكْودرهم«.  بابهم  ريفي  طرق 
ومن يدقق يف أمساء من يوملون 
لوزير العدل هذه األيام لن يصدق 
كيف انتقل هذا الرجل من ساحة 

إىل أخرى.
احلريري  االنكفاء  أن  والالفت 
كامل  ميقاتّي  انسحاب  تبعه 

البلدية  االنتخابات  نتيجة  أن  رأى  السابق  احلكومة  أيضًا. فرئيس 
بإجازة صيفية لشهرين بدل شهر واحد، مطفئًا  ختّوله االستمتاع 
الطراوة  احلريري مربرًا حبكم  االنسحاب  وإذا كان  مجيع حمركاته. 
السياسية واألزمة املالية، إال أن ما يثري االستغراب هو االستسالم 
»الريفي«،  جملابهة  األرض  اىل  النزول  فبدل  الكامل.  امليقاتّي 
يواصل ميقاتي خداع نفسه والرأي العام بأن قوة اللواء املتقاعد 
تكمن يف حتريضه املذهيب، معتقدًا أن املال السياسي هو الوسيلة 

الوحيدة إلسقاطه. 
وهو يف ذلك خمطئ متامًا. ظاهرة ريفي ــــ خالفًا ملا يشيعه خصومه 
وحده.  اخلليجي  املال  وال  فقط  املذهيّب  التحريض  خيلقها  مل  ــــ 
ريفي اليوم هو »ميقاتي 2002« حني كان وزيرًا لألشغال يرتدي 
ثيابًا رياضية ويتنقل بني ورش تزفيت املدينة ومشاريعها يسلم 

عن أخبار تيار املستقبل مستغربًا جدًا، كأن ما من أحد يتوقع من 
تتكّرر  هنا،  نفوذه.  ملناطق  املتمادي  إهماله  تغيريًا يف  احلريري 

العبارة نفسها: »عّنا الريفي«... »عّنا الريفي، ما يف غريو«.
يف حي الزاهرية، حيرص مناصرو وزير العدل على جتديد صوره 
كل بضعة أسابيع، فيما بهتت ألوان صور احلريري األب واالبن. 
صاحب كاراج تصليح السيارات الذي أبقى على صورة احلريري يف 
حمله يؤّكد أن »احرتامنا للشيخ سعد وحبنا لوالده ما زاال كبريين«، 
لكن اخليبات املتتالية »هّدت محاستنا«. فـ«بدل تعويض الفضائح 
السياسية خدماتيًا وإمنائيًا، فوجئنا بهم يقفلون أبواب املستوصفات 

واملؤسسات اخلدماتية املختلفة لإلمعان يف إذاللنا«.
يف مكتب خمتار من مناصري النائب املستقبلّي حممد كبارة، يقول 
أحد النافذين يف منطقة التلِّ إن ما بدأه أمحد األسري أكمله اللواء 
أشرف ريفي، عن قصد أو عن غري قصد، لناحية تسخيف اخلطاب 
احلريرّي التصعيدّي وإظهاره ضعيفًا جدًا مقارنة خبطابات سياسية 

ومذهبية أخرى. 
يشري الرجل إىل أن »أبنائي مل يناقشوني يومًا، منذ مخس سنوات، 
أمسع  بتصرحيات مل  ينتشون  ما  غالبًا  لكنهم  احلريري،  يقوله  مبا 

سابقًا مبطلقيها«.
فراغ  مع  ترافق  احلريرّي  السياسي  الفراغ  أن  اىل  يشري  املختار 
على  خدماتيًا  يّتكل  كان  )كبارة(  مرجعيته  أن  اىل  الفتًا  خدماتّي، 
مؤسسات الدولة وليس على املال احلريرّي. لكن هذه املؤسسات 
ما عادت تلّبيه كما كانت تفعل منذ التسعينيات، بعدما جنح ريفي 
يف »القوطبة علينا«. التداخل بني ماكينة املستقبل وأجهزة قوى 

األمن الداخلي كان كبريًا منذ عام 2005، وهو ما استغله ريفي.
 لكن الالفت أن الوزير نهاد املشنوق مل يعمد، عمليًا، إىل فصل 
الالعب  يزال  ال  الذي  ريفي  عن  األمنية  املؤسسة  هذه  مسار 

األقوى. 
»االنسحاب  آثرت  طرابلس  يف  املستقبل  ماكينة  أن  واألغرب 
الشخصيات  بواسطة  بديلة،  خطة  اعتماد  بدل  الكامل  اخلدماتي« 
السياسية التقليدية وعالقاتها يف الوزارات اخلدماتية. حتى النقابيون 
وأصحاب املصاحل الذين كان بوسعهم إسناد »املستقبل« من دون 
مقابل، مل جيدوا من يسأل عنهم أو حياول االستفادة منهم، حتى 

حل مشكلة ميقاتي يف 
عودته من رئاسة الحكومة 
إىل طرابلس وحل مشكلة 

الحريري يف عودته إىل 
السراي

أزمة مياه. عدا عن الشّح  تعاني قرى غربي بعلبك، منذ أسابيع، 
مصادر  على  »التعديات«  جاءت  الينابيع،  من  كبري  عدد  وجفاف 
املياه املتبقية لتزيد الطني بّلة. أزمة ال جيد األهالي حاًل هلا سوى 

االعتصام ملطالبة املعنيني بضبط املخالفات.
املياه.  بيع  حلبة لصهاريح  إىل  بعلبك  غربي  حتولت طرقات قرى 
يذهب صهريج ليأتي آخر. هكذا، ميضي األهالي جزءًا من نهاراتهم 
بانتظار العربات اليت ستحمل املياه إىل البيوت اليت غزاها الشّح.

هذا االنتظار الذي يكّلف مااًل، حيث يصل سعر »نقلة« املياه اىل 
25 ألف لرية يف البلدات القريبة من مصدر تعبئة املياه، وما يزيد 
تعبئة  كانت  وإن  البعيدة...  والبلدات  القرى  يف  ألفًا   40 على 
الصهريج ال تكّلف أكثر من مثانية آالف لرية لبنانية أو عشره آالف 

لرية، يف احلّد األقصى.
أما ملاذا حيصل كل هذا؟ اجلواب ال يتعلق باألسباب القدمية، من 
الشّح إىل تدني منسوب املياه يف اآلبار إىل جفاف الينابيع، اذ 
مثة سبب جديد يضاف إىل كل هذا، وهو يتعلق بتعديات عدد من 
املزارعني على مياه بلدة اليمونة. وهذه عادة درجت منذ سنوات، 
حيث يعمد مزارعون اىل أخذ املياه لري مئات الدومنات يف املنطقة 
وبوداي  وشليفا  وبتدعي  األمحر  دير  سهل  أطراف  من  املمتدة 

واحلفري والعالق. 
هكذا، جتري األمور، فاملزارع الذي مّل مطالبة الدولة بدعم الزراعة 
وتأمني مستلزماتها، وال سيما الري، يضطر اىل تسديد مبلغ يرتاوح 
ما بني 200 و300 دوالر أمريكي لعدد من »الزعران«، كي يوّفروا 
له فرصة ري أرضه جّر وبال وجع راس البخاخات واملولد واملازوت، 
حبسب رواية أحد أبناء بلدة بوداي، اليت يعيش معظم سكانها أزمة 
مياه شفة. يسأل الرجل: »ليش عندما يقرر اجليش قمع التعديات 
بتوصل املاي ع مشسطار؟«، يف تأكيد على أن سبب املشكلة هو 

العطش خيّيم على غربي بعلبك
رامح حمية

التعديات.
»بالليلة  تباع  اليمونة  مياه  إذًا، 
والساعة وبأسعار متفاوتة، ومن 
الذين  األشخاص  من  عدد  قبل 
جيدًا«،  األمنية  األجهزة  تعرفهم 
مشسطار،  بلدية  رئيس  يؤكد 
ويلفت  حسن.  احلاج  سهيل 
العائالت يف قرى  مئات  أن  إىل 

تتقاذف  الذي  الوقت  يف  الشفة،  مياه  من  »حترم  بعلبك  غربي 
فيه األجهزة األمنية املسؤولية والصالحيات حول دورها يف قمع 
القرى«. ولكن ماذا  وضبط املخالفات على أقنية وقساطل مياه 
عن احللول؟ ال خيفي احلاج حسن أن »ال حلول إذا مل تكن الدولة 
ممثلة مبؤسسة مياه البقاع وأجهزتها األمنية حاضرة ملعاجلة األزمة، 
فالبلديات مؤسسات عامة ال عالقة هلا خبدمات املياه والكهرباء، إال 
أن تقاعس اإلدارات دفعنا لنكون وجهًا لوجه مع أبناء القرى، وأن 

علينا حتمل املسؤولية«. 
ويشري إىل أن »تدّخل قائد اجليش العماد جان قهوجي شخصيًا، 
بعلبك من  الفائت، واعتباره مياه قرى غربي  بعد زيارته الصيف 
أبناء القرى من املياه  اليمونة خطًا أمحر، منع التعديات واستفاد 
الرتاخي  نتيجة  بعدها  التعديات  لتعود  ملدة شهر،  طبيعي  بشكل 
األمين، فيما مؤسسة مياه البقاع تقف مكتوفة األيدي، كما لو أن 

األمر ال يعنيها«.
من جهته، نفى مسؤول يف مؤسسة مياه البقاع أن تكون التعديات 
هي السبب يف انقطاع مياه اليمونة منذ أكثر من شهر، معتربًا أن 
 20 إىل  إنش،   100 من  اليمونة  مياه  منسوب  وتدني  املياه  شّح 
إنشًا، هو السبب الوحيد لعدم وصول املياه إىل قرى يف غربي 

بعلبك. 
وبناء عليه، أين تذهب تلك »اإلنشات« من مياه اليمونة بعد دخوهلا 
جوابًا  املؤسسة  مسؤول  جيد  مل  سؤال  البلدة؟  مدخل  عند  النفق 
واضحًا عنه، حيث اكتفى بإعادة األمور إىل شح املياه وأن قرى 

دار الواسعة وبوداي وفالوى تتوفر فيها املياه.
أبناء قرى غربي بعلبك على ضرورة حترك األجهزة األمنية   جيمع 
األعباء  من  الكيل  »طفح  فقد  وقمعها،  التعديات  لضبط  سريعًا 
املالية املرتاكمة، ومن ضمنها فاتورتا مياه شهريًا ال تقالن عن 

300 ألف لرية«، يقولون.
املياه ال تقتصر على قرى غربي  التعديات على  أن  يبدو  ولكن، 
بعلبك. ففي اهلرمل تعديات أيضًا على مياه نبع رأس املال، كما 
يؤكد صبحي صقر رئيس بلدية اهلرمل، الذي أشار إىل أنه أحال 
كتابًا خطيًا إىل وزارة الطاقة واملياه يطالب فيه بـ«قمع التعديات 
النبع،  على  دائمة  حراسة  نقطة  وتأمني  املال،  رأس  نبع  على 

وجتهيزها مبا يلزم«.
يف مدينة الشمس أيضًا، مثة حديث عن تعديات. وهلذا السبب، 
نّفد عدد من أهالي املدينة اعتصامًا، صباح أمس، يف منطقة رأس 

العني، احتجاجًا على »سلب« مياه نبع البياضة.

املزارع مّل مطالبة 
الدولة بدعم 

الزراعة وتأمني 
مستلزماتها
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»َحالل«. عبارة جندها على حلوم احليوانات املذبوحة 
اليت  اجلهات  هي  َمن  اإلسالمّية.  للشريعة  وفقًا 
كّل  وقبل  ن،  َ وملمِ متنحها،  كيف  خلفها؟  تقف 
ذلك... بأّي صفة؟ هي عبارة حيتاج إليها امُلتدّين 
صاحب  نه،  ممِ أكثر  ورّبا  ثله،  وممِ ضمريه،  لراحة 
السلعة... لراحة ثروته. بينهما تنتصب مؤسسات 
دينّية خمتلفة، هلا حساباتها ومشاريعها، تتصارع 
هلا  با  السوق  حركة  يف  }فتؤّثر  بينها،  ما  يف 
ن سلطة نفسّية على أتباعها ــ الزبائن. ُتصبح  ممِ
حبّد  سلعة  املذبوحة  بالسلعة  الشرعّية«  »اإلجازة 
ن احللف األبدي بني صاحب املال  ذاتها. شيء ممِ
»والكهنة«. ال قوانني خاّصة يف بالدنا ُتنّظم هذا 
»الذبح«... بختلف أشكاله. إليكم هذا »السريك« 

الذي حيتشد فيه الدم واملال.
فجأة، أصبح يف لبنان دجاج »الكفيل«. لوحات 
ن احلجم الضخم، غَزت املناطق أخريًا.  إعالنّية، ممِ
التجارّية  العالمة  ُمعّينة.  أكثر دّقة: مناطق  لنكن 
»العتبة  إىل  بوضوح،  منسوبة،  اإلعالن  يف 
العّباسّية امُلقّدسة« يف العراق. تلك العتبة، يف 
مدينة كربالء، هي مرقد العّباس بن علي بن أبي 
الشيعّية  للمرجعّية  إدارّيًا،  تتبع،  وهي  طالب، 

األعلى يف النجف.
التارخيّية،  الدينّية  الشخصّية  العباس،  هو  إذًا، 
ن أشهر ألقابه: »الكفيل«. امُلهم،  والذي كان ممِ
أصبح لـ«الكفيل« اآلن دجاجه اخلاص، وقد وصل 
إىل لبنان، فأهاًل وسهاًل. إّنه الفّروج »احَلالل«... 

طبعًا. سنعود إىل ذلك الحقًا.
ن أربعة أشهر، أصَدر اجمللس اإلسالمّي  قبل أكثر ممِ
الشيعّي األعلى يف لبنان بيانًا، أعلن فيه اآلتي: 
املمنوحة  الشرعّية  اإلجازة  مفعول  وقف  »قّررنا 
لشركة هواتشيكن، وذلك بناء على تقرير فضيلة 
املفيت الشيخ عباس زغيب، امُلكّلف متابعة تنفيذ 
بنود القرار )جتديد اإلجازة الشرعّية للشركة َمطلع 
العام اجلاري(... حيث إن الشركة )هواتشيكن( 
أخّلت بالشروط واألحكام الواردة يف متنه. وبناء 
ن االستمرار باستعمال اسم  عليه، ُنّذر الشركة ممِ
اجمللس، أو العمل بضمون تلك اإلجازة، اعتبارًا 
اإلجازة  ُملصقات  إزالة  عليها  تارخيه، وجيب  ن  ممِ

عن مجيع فروع الشركة«.
»اإلمرباطور« والشيخ

ن إجيابّيات هذا النوع  وتبدأ املعركة... إعالمّيًا. ممِ
ن املعارك أّنها تكشف للناس، يف حلظة غضب،  ممِ
ما خفي عنهم طوياًل. َيظهر جان اهلوا يف اإلعالم 
ُيكن  »هواتشيكن«.  صاحب  هو  مّرة.  ن  ممِ أكثر 
القول إنه صاحب »إمرباطورّية الدجاج« يف لبنان. 
يقول: »كان لنا دعاية إعالنّية على قناة املنار، 
جرى إيقافها. عندها اتصلت بالشيخ عباس زغيب، 
يف اجمللس الشيعي. وباملناسبة، اجمللس ُيشرف 
على الذبح عندنا منذ عشر سنوات. قال لي ُنريد 
أن ُنشرف على سلعة املارتديال عندكم. قلُت له مَل 
ذلك؟ فاملارتديال هي من الدجاج املذبوح شرعًا. 
ن الدجاج، أيعقل أّنك  نن ُننتج مخسني سلعة ممِ
ُتريد مثاًل أن ُتشرف عليها كّلها؟«. ُيدرك اهلوا 
جّيدًا أن املسألة جدّية. هو يف نهاية األمر، صاحب 
»الشيعي« رقم  الربح، وامُلستهلك  ُيريد  سلعة، 
ال ُيستهان به. رأس املال هنا ال تعنيه األديان. 
ن »اللطف« مع  ُيصبح مفهومًا أن يبدي الكثري ممِ
على  »اإلشراف  مرافعته:  اهلوا  وُيكمل  الشيخ. 
به  يقوم  كان  املاضية،  الفرتة  طوال  الذبح، 
ن قَبل اجمللس. قبل نو شهرين  شخص واحد ممِ
ن امُلشكلة، أخربني الشيخ زغيب ّأنه ُيريد رفع  ممِ
هو  عنّي  ذلك.  على  فوافقنا  أربعة،  إىل  العدد 
هؤالء  وباملناسبة،  وأرسلهم.  األربعة  األشخاص 
امُلشرفون نن َمن ندفع هلم معاشاتهم الشهرّية. 
عمومًا، نن مل خنالف االتفاق كما قال الشيخ، بل 
ن اتفاق مكتوب«. الحقًا، وبعد تواصل  أصاًل ما ممِ
اهلوا  كان  تعليقه،  ومساع  زغيب،  مع  »األخبار« 
قد قّرر الغياب عن اإلعالم متامًا، وبالتالي ما عاد 
ممكنًا مساع التعليق على التعليق. »السكرترية« 

الغاضبة تؤّكد ذلك.

»بيع« احَلالل واحلرام | بيت الدجاج ال خيلو ِمن اإلجازة الشرعّية
محمد نزال

جماله،  يف  إمرباطورّية  »هواتشيكن«  كان  ينتظر إن  غذائّية،  سلع  كتاجر  لكّنه،  مًا،  ُمسلمِ ليس 
رمضان بفارغ الشوق... إىل الربح. »الشيعة«، 
بعد  عنده،  ن  ممِ يشرتوا  لن  اآلالف،  بئات  وهم 
قرار مرجعيتهم الدينّية الرمسّية يف لبنان. لنقل 
»لّعيب«  اهلوا  العمل؟  ما  نهم.  ممِ كبرية  نسبة 
َيظهر  فجأة،  اإلجازة.  تؤكل...  أين  ن  ممِ ويعرف 
تذكية  »شهادة  بيان  اإللكرتونّية  صفحته  على 
املكتب  »يفيد  نّصه:  وهذا  مُلنتجاته،  شرعّية« 
الشرعي يف مؤسسة العالمة املرجع السّيد حممد 
حسني فضل اهلل، بأن شركة هواتشيكن ختضع 
املكتب يف  َبل  قمِ ن  ممِ الشرعّية  وامُلتابعة  للرقابة 
الشروط  وحائزة  الدجاج حصرًا،  ذبائح  ما خيص 
لديها  مندوبني  اعتمدنا  وإننا  الكاملة،  الشرعّية 

بهذا اخلصوص« )19 أيار 2016(.
شيعي  وهو  الشيعي،  اإلسالمي  اجمللس  طّيب، 
اهلل،  فضل  املرجع  مؤسسة  فيما  حُيّرم،  طبعًا، 
املسألة  وهكذا.  ُتّلل،  أيضًا،  شيعّية  وهي 
ذلك  ومع  إجرائّية،  بل  نظرّية،  فتوى  ليست 
اهلل،  فضل  مؤسسة  إىل  نتوّجه  الطاسة.  تضيع 
فتحيلنا إىل عضو اهليئة الشرعّية لديها، امُلكّلف 
متابعة هذا املّلف، الشيخ حسني عبداهلل. نسأله، 
اإلسالمي  اجمللس  على  جيب  »كان  فيجيب: 
الشيعي أن يقول يف بيانه إّنه مل يعد له إشراف 
على اهلواتشيكن، هكذا فقط، ال أن يقول إّنه غري 
شرعي. وباملناسبة، نن أعطينا إجازتنا يف ذبح 
الدجاج حصرًا، كما ورد يف البيان، يعين حمصورة 
يف موضوع الذبح فقط. أما املارتديال مثاًل فنحن 
هذا  إىل  لينتبه  أحد  يكن  مل  عليها«.  ُنشرف  ال 
البيان.  قراءة  بجّرد  اإليضاح،  أو  التفصيل، 
إجازتنا  إعطاء  »نن نشرتط يف  عبداهلل:  يضيف 
ن اخلارج، بعنى أاّل  أاّل يكون الدجاج مستوردًا ممِ
يكون الذبح مّت خارج لبنان، طاملا مل ُنشرف عليه 
أن  املراجع يشرتطون  بعض  وباملناسبة،  هناك. 
مًا، أّما نن فنعمل برأي مرجعنا  يكون الذابح ُمسلمِ
الراحل الذي جييز أن يكون الذابح كتابّيًا، يعين 
ذلك  مع  ولكن  مثاًل،  واليهود  املسيحيني  ن  ممِ
ن املؤسسات التجارّية أن يكون ُمسلمًا،  نطلب ممِ
مراعاًة للمستهلكني الذين ُيقلدون مراجع آخرين. 
فرضنا أيضًا على بعض املؤسسات أن ُتعّدل يف 
أماكن الذبح، لُتصبح الذبيحة يف اجتاه القبلة. أما 
عند  شخصان  فلدينا  امُلشرفني،  عدد  با خيص 
ألف   50 تذبح  علمي  حد  على  اليت  هواتشيكن، 
طري كّل ليلة، ولدينا ُمشرف واحد عند مؤسسة 
»بول دور« مثاًل، وقس على ذلك«. باملناسبة، 
التجارّية  إعالناتها  يف  نشطت  األخرية  املؤسسة 
موجة  مع  بالتزامن  وذلك  األخرية،  اآلونة  يف 
التحليل والتحريم املذكورة، إىل جانب مؤسسات 
وليست  نفسه،  املذهب  ن  ممِ أصحابها  أخرى، 
ن املفيد اإلشارة اىل أّن  »الكفيل« إاّل آخرها )ممِ

يتبع  اليت  النجف،  تتبع ملرجعّية  الكفيل  مؤسسة 
إليها أيضًا، تقليديًا، اجمللس الشيعي األعلى يف 

لبنان(. مصادفات؟ رّبا.
على  رد  اجمللس،  مُمّثل  زغيب،  للشيخ  سيكون 
كالم »زميله«... فيقول: »ال حَيق ملؤسسة السّيد 
اجلهة  نن  أصاًل.  إجازات  ُتصدر  أن  اهلل  فضل 
يف  رمسّيًا  الشيعّية  الطائفة  مُتّثل  اليت  الوحيدة 
ن ذلك، هل َتعلم أّن تلك املؤسسة  لبنان. أكثر ممِ
هي، يف نهاية األمر، ليست سوى مجعّية خريّية 
يف  أصبحنا  وهكذا،  الشيعي؟«.  للمجلس  تابعة 
اشتباك« بني  »فض  إىل  بتنا نتاج  آخر.  مكان 
هذا  يف  »الُسّنة«  عن  ماذا  طّيب،  »اإلخوة«. 
)انظر  سنرى  عندهم.  احلّل  يكون  قد  املعمعة؟ 

اإلطار: دار »الَفتَوَتني«... و«الكشروت«(.
الوزير »اإلسالمي«

هذا  ن  ممِ لبنان  يف  احلكومّية  السلطات  أين 
يف  دور  هلا  هل  الفالت؟  الذحبي«  »الكرنفال 
هذا، على غرار بعض الدول، ومنها الغربّية، اليت 
نّظمت إىل حد ما هذه املسألة؟ هل جيب أن يكون 

هلا دور مباشر أصاًل؟
العمومّية  املسالمِ  قضايا  ُتدار  الشيخ:  يقول 
ن جانب وزارة  وشؤون استرياد املواشي عادة ممِ
الزراعة. هذا ُعرف دولي. نتصل بالوزير احلالي يف 
نه دور وزارته يف  لبنان، أكرم شهّيب، لنفهم ممِ
املسألة املذكورة. يقول: »اآلن ُأمارس اهلايكينغ 
)املشي يف املناطق اجلبلّية( على علو ألفي مرت. 

من هي الجهات التي »تحّلل اللحوم املذبوحة، وكيف تحوّلت »اإلجازات الشرعية« لهذه السلع اىل سلعة يف حد 
ذاتها؟ )مروان بوحيدر( 

اإلسالمي  اجمللس  فإّن 
على  األعلى،  الشيعي 
الدينّية  املؤسسات  غرار 
ال  فإّنه  األخرى،  لّية(  )املمِ
ذلك...  يف  شأنًا  يقّل 
الصالحّيات  تعّدد  مع 

وسعتها طبعًا. نتوّجه إىل اجمللس. بعد نو ثالثة 
حُيّدثنا  الطرفني،  بني  الثقة«  »أزمة  على  أشهر 
الشرعّية  اإلجازة  تزال  »ال  الشيخ زغيب، قائاًل: 
َمن قصدونا  باملناسبة، هم  جانبنا.  ن  ممِ مسحوبة 
أحدًا. ال جديد  لطلب اإلجازة مّنا، نن ال نقصد 
املوقف ألضيفه. سأخربك عن شروط  أصل  يف 
الذبح الشرعي، الذي ُيصبح معه أكل اللحم حالاًل، 
أن يكون  مًا.  ح ُمسلمِ الذابمِ أن يكون  اآلتية:  وهي 
كتب  يف  عليها  )منصوص  ُمعّينة  بكيفّية  الذبح 
بلة )الكعبة يف  الفقه(. أن توّجه الذبيحة ناحية القمِ
كر اسم اهلل على  مّكة ــ باطن الذبيحة تديدًا(. ذمِ
التثّبت  نطلب  اليت  الشروط  هي  هذه  الذبيحة. 
املوضوع  متابعة  يف  ُيزعج  ما  أكثر  لعل  نها«.  ممِ
امُلثار، فضاًل عن أصله، أّنه سيكون عليك مساع 
كلمة »ذبح« كثريًا. امُلهم، َيدخل زغيب يف سرد 
نكن  مل  هذا  احلبش.  يذحبون  »هم  حصل:  ما 
املاضية  السنني  يف  لك،  أعرتف  بأمره.  نعرف 
كان هنالك تراٍخ، لكن هذا انتهى اآلن، لن نقبل. 
ن املارتديال يضعون عليها عبارة  لديهم أصناف ممِ
نعاين  اللحم مما  كان  إن  نتأكد  أن  ُنريد  حالل، 
ن مصادر أخرى. هم رفضوا. صحيح،  ذحبه أو ممِ
مشرف،  ن  ممِ أكثر  لدينا  كان  األخرية  اآلونة  يف 
ولكن يف الواقع نتاج إىل أكثر، وصحيح أّنهم 
هم َمن يدفعون هلم رواتبهم، وهذا طبيعي كونهم 
هم يأتون إلينا ويطلبون إجازات شرعّية، علمًا بأن 
هذه الرواتب أكثرها يذهب كبدل تنقل. نن يف 
مدير  الشمال.  أقصى  يف  يذحبون  وهم  بريوت 
وُيباع،  ُيشرتى  شيء  كّل  أن  يظن  اهلواتشيكن 
كال«. يدخل الشيخ هنا يف »غضبة هلل«. ترتفع 
»األيزو«  ن  ممِ غرية  عن  يكشف  ثم  صوته،  نربة 
»األيزو يومّيًا  للمعايري( قائاًل:  الدولّية  )املنظمة 
موجودون عندهم، وُيشرفون على كّل األصناف، 
أكرب،  مسؤوليتنا  نن  بذلك؟  لنا  ُيسمح  ال  فلَم 
وآخرة«.  دنيا  اهلل، هناك  أمام  مسؤولية شرعّية 
دام بني »الشيخ« و«األيزو«. نتّمنى أال يقع الصمِ

الشيخ و»السيـّد«
ن  يقول املثل الشعيب: »بيت السبع ما بيخلى ممِ
»اهلواتشيكن«  صاحب  طّبقها  مقولة  العظام«. 
على طريقته اخلاصة. ُيكن القول إنها أصبحت: 
الشرعّية«.  اإلجازة  ن  ممِ بيخلى  ما  الدجاج  »بيت 
كان شهر رمضان الفائت قد اقرتب. جان اهلوا 

تزامن سحب 
»املجلس الشيعي« 

إجازته مِن 
»هواتشيكن« مع 

ظهور »دجاج الكفيل« 
يف األسواق

حسنًا،  الحقًا«.  نتحّدث 
التالي،  اليوم  الحقًا. يف 
ما  »سأخربك  يقول: 
األبقار  ن  ممِ الكثري  أعرفه. 
ن الربازيل. الدجاج  تأتي ممِ
الربازيل  ن  ممِ يأتي  بعضه 

مستوردًا  أخرى  دول  ن  ممِ يأتي  وبعضه  أيضًا، 
عرب دبي. طبعًا هذه جُمّلدة. أما خبصوص قوننة 
عندنا  شيء  معي  َيّر  فلم  احلالل،  الذبح  مسألة 
يف الوزارة حول هذا املوضوع، وأنا لست ُملّمًا، 
القانوني،  الوزارة  مستشار  على  سأحيلك  ولكن 
وهو مندوب جملس شورى الدولة لدينا، القاضي 
عبداهلل أمحد«. شكرًا معاليك. واآلن إىل القاضي. 
مّثة  أذكر،  ما  »على  فيقول:  نسأله،  به،  نّتصل 
قرارات وزارّية صدرت سابقًا يف هذا اخلصوص، 
احلاج  حسني  كان  عندما  السابقة،  احلكومة  يف 
االتصال  تعاود  أن  أفّضل  للزراعة.  وزيرًا  حسن 
ن  ممِ تأكدت  قد  أكون  حّتى  ساعة  نصف  بعد 
املوضوع«. سنعاود االتصال، بالتأكيد، فاملخّيلة 
أصبحت نشطة اآلن طاملا أّن القضية فيها حسني 
احلاج حسن، وزير حزب اهلل يف احلكومة السابقة 
و«إسالمّي«...  »متدّين«  وزير  يعين  واحلالّية، 

وبالتالي يعنيه »الذبح احَلالل«.
القاضي »مش راضي«

القرارات  »وجدُت  القاضي:  ن  ممِ اجلواب  يأتي 
يتحّدث  ولكّن مضمونها  أربعة،  عددها  الوزارّية، 
الدينّية  التفاصيل  يف  يدخل  وال  العموم  يف 
ن  ممِ االسترياد  بتنظيم  تتعّلق  هي  )الشرعّية(. 
اخلارج فقط، أّما اللحوم احمللّية، واملؤسسات اليت 
القرارات«.  لبنان، فال شيء عنها يف  تذبح يف 
يشكرنا القاضي عبداهلل على اهتمامنا باملوضوع، 
وقد بدا متحّمسًا له، خامتًا بالقول: »هذه اللحوم 
شيء  وال  واملتاجر،  املطاعم  إىل  تذهب  احمللّية 
ُيلزمِم أن تكون حالاًل، كما ال شيء ُيلزمِم أن َيكتبوا 
القرار  ن  ممِ  13 املاّدة  يف  كذلك«.  أّنها  عليها 
احلاج  )الوزير   2010/9/21 يف  الصادر   501/1
استرياد  الراغبني يف  »على  اآلتي:  َيرد  حسن( 
حلوم مذبوحة على الطريقة اإلسالمّية أن يتقّيدوا 
امُلشرفة على  ن اجلهات اإلسالمّية  إفادة ممِ بضم 
مذبوحة  اللحوم  أّن  تؤّكد  املنشأ،  بلد  يف  الذبح 
على الطريقة اإلسالمّية، ومصّدقة حبسب األصول 
ن دار الفتوى أو اجمللس اإلسالمي  وُمعرتف بها ممِ

»األيزو يوميـًّا 
موجودون عندهم، 
ويُشرفون على كّل 
األصناف، فلمَ ال 
يـُسمح لنا بذلك؟«
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بيع احلالل واحلرام...

املاّدة  ِمن  الثالثة  الفقرة  وتفرض  لبنان«.  يف  األعلى  الشيعي 
املذكورة اآلتي: »ذكر عبارة مذبوح على الطريقة اإلسالمّية )حالل( 
بشكل واضح وصريح على مسة التعريف اليت حتملها كّل عبوة، مع 
ذكر اسم املرجعّية اإلسالمّية امُلشرفة على الذبح وامُلعرتف بها«. 
حسنًا، هل ُيعمل بهذا اآلن؟ وزير الزراعة احلالي، أكرم شهيب، 
أّما القاضي فـ«يتصّور« أن ال أحد  ال يعرف شيئًا عن املوضوع، 
يلتزم به حاليًا. هكذا، املسألة رّبا تعود إىل املزاج الديين للوزير. 
قد يكون على حمّب حلم البقر أن يبتهلوا اآلن لعدم جميء وزير 

هندوسي الحقًا. آه، ال يوجد هندوس يف لبنان! احلمد هلل.
دار »الَفتوَتَني«... و«الكشروت«

»الدجاج  عن  البحث  ِمن  بّد  ال  كان  الشيعي«،  »الدجاج  بعد 
الُسين«... جمازًا. نتوّجه إىل املؤسسة الدينّية الرمسّية للُسنة يف 
يشغل  الذي  الكردي،  أمني  الشيخ  الفتوى«.  »دار  إىل  لبنان. 
منصب »أمني الفتوى« يف الدار، يتمّتع حبّس الدعابة، إذ ال بأس 
يف حماولة هدايتك إىل الدين القويم، ولو مزحًا، يف سياق احلديث 
ملف  عندكم  ُيدار  كيف  امُلهم،  بأس،  ال  »احَلالل«.  الدجاج  عن 
فريقه  ضمن  آخر،  شيخ  إىل  ُييلنا  شيخ؟  يا  الشرعي«  »الذبح 
اإلفتائي، لكن هذا األخري يصعب الوصول إليه. نعود إىل الكردي، 
احَلالل حتديدًا، تقصدنا  التجارّية، يف جمال  »املؤسسات  فيقول: 
لكي نعطيها ثقتنا. وعلى هذه السرية، اهلواتشيكن قصَدنا عام 
1995 ليأخذ إجازة شرعّية، لكّننا مل نعطه إّياها، وظّل ياول وظللنا 
التفافّية  حماولة  يف  طرابلس،  إفتاء  إىل  ذهب  الحقًا،  نرفض. 
علينا، ولكن ما أعلمه أّنه مل يصل على ما يريد أيضًا«. سيكون 
على الشيخ الكردي أن يتوّجه إىل فرع اهلواتشيكن يف بريوت، يف 
منطقة املزرعة حتديدًا، ليجد أّنهم، على باب املدخل، قد ألصقوا 
إفادة ُتفيد بـ«الذبح احَلالل« على الطريقة اإلسالمّية، وهي موّقعة 
»الشيعة«  حال  ِمن  »الُسّنة«  حال  إذًا،  طرابلس.  إفتاء  دار  من 
الدينّية  املؤسسة  حّتى  أو  الواحد،  املذهب  املتاهة. يف  يف هذه 
دكاكني  لعبة  أمام  كأّنك  ُيّلل.  وفرعًا  ُيّرم  فرعًا  جتد  الواحدة، 

نشطة يف »بيع« احَلالل واحلرام.
كان الفتًا أّن لدى الشيخ الكردي اقتناعًا بأن السلطات احلكومّية 
يف لبنان ترعى مسألة »احَلالل« ملواطنيها. عرب وزارة الزراعة مثاًل، 
وعمومًا »إن مل يكن األمر كذلك فال بد أن ُيصبح كذلك«. أّما الشيخ 
اهلل(  فضل  )مؤسسة  عبداهلل  والشيخ  الشيعي(  )اجمللس  زغيب 
فيقوالن إّنه ال ضابطة قانونّية للموضوع، ولكن »ال بّد من أن توضع 
إلزامّية حتت إشرافنا«.  القوانني اليت تنّظم هذه املسألة وتكون 
هنا، يتفق »الشيوخ« يف طموحهم. هنا تتبّخر االختالفات املذهبّية، 
متامًا كما تتبّخر بني املسلمني واليهود يف دول االغرتاب، حيث 
يّتحد أتباع الديانتني غالبًا، يف أوروبا وأمريكا، يف وجه الدعوات 
اليت تصاعدت خالل العقد األخري لناحية منع ذبح احليوانات إال بعد 
صعقها بالكهرباء، واليت قّدمت أحيانًا كقوانني، وذلك حرصًا على 
»حقوق احليوان«. كّلما تفاقمت هذه األزمة يف فرنسا وبريطانيا 
باملسلمني  هذا  يدفع  وغريها،  اسكندينافيا  دول  ويف  وهولندا، 
أصبحت  اليت  )العبارة  بـ«احلالل«  يتمّسكون  الذين  امللتزمني 
الذين  امللتزمني  وباليهود  السوق(،  بلحاظ  اقتصادّيًا  مصطلحًا 
يتمّسكون بـ«الكشروت« )مرادف احلالل يف الشريعة اليهودّية(... 
بغية  الشوارع،  التظاهر يف  التعاون وتنسيق اجلهود، وحتى  إىل 
مقابل  خارجّية، يف  مؤثرات  دون  من  الذبح،  طقس  على  احلفاظ 

مشاريع القوانني الداعية إىل »الرأفة باحليوان«.
وزير الصحّة: »ما إلي عالقة«

للوزارة  هل  نسأله،  فاعور.  أبو  وائل  الصحة  بوزير  نتصل 
»ُمطابق  يصل  ما  هل  احَلالل؟  الذبح  بـ«كار«  ما  قانونّية  عالقة 
يعنينا،  ما  املوضوع.  هذا  يف  نتدخل  »ال  ُييب:  للمواصفات«؟ 
حنن كوزارة، هو شأن سالمة الغذاء صحّيًا فقط. وال يوجد على 
للتسويق  خاضع  املوضوع  املسألة.  هذه  ترعى  قوانني  علمي  حد 
التجاري مع الزبائن. ال ميكن أيضًا احلديث عن تنظيم هذه املسألة 
من قبل الدولة عندنا، ألّنك حتتاج يف هذه احلالة إىل فصل الدين 
عن الدولة، وهذه ليس عندنا ِمنها«. نسأله ممازحني، وهل يوجد 
لدينا دولة أصاًل؟ فريّد املزحة بأحسن ِمنها: »صحيح، ايه، بّدك 

دولة أصاًل«.

أصدر وزير الزراعة السابق قرارات عن »الحـَالل«، فيما الوزير الحالي ال يعلم 
عنها شيئًا )مروان بو حيدر(

مل ُيعرف عن مسيحيي لبنان ودروزه انهم شاركوا يف قتال تنظيم 
»داعش« يف سوريا أو العراق. لكن التنظيم اإلرهابي وّجه اوامره 
خلالياه باستهداف أبناء الطائفتني. اخطر ما يف املعلومات املتوفرة 
مناطقهم  من  لبنانيني  تهجري  يريد  التنظيم  ان  االمنية  لالجهزة 

وقراهم، واغتيال سياسيني، على رأسهم النائب وليد جنبالط.
يتغّنى وزير الداخلية نهاد املشنوق، يف زياراته اخلارجية واللقاءات 
الصحافية اليت يريها، بأن لبنان ربا يتل املركز االول عامليًا يف 
كون  عن  كثريون  ُيعرب  لإلرهاب.  املكافح  االستباقي  األمن  جمال 
املشنوق يبالغ يف كالمه؛ فإجنازات األمن الوقائي ال تظهر للعيان 

إال على شكل بيانات.
لكن جردة حساب واقعية، ُتظهر فعاًل أن األجهزة األمنية اللبنانية 
اإلرهابية،  العمليات  من  كبريًا  عددًا  املاضية  األشهر  أحبطت يف 
لتنظيمي  تابعة  شبكات  تفكيك  خالل  من  وقوعها،  دون  وحالت 
تنظيم  كان  العمليات  تلك  أبرز  النصرة«.  و«جبهة  »داعش« 
ميكن  وكان  املاضي.  رمضان  شهر  لتنفيذها يف  يعّد  »داعش« 
هلا، فيما لو وقعت، أن متّثل »11 أيلول اللبناني«. أراد التنظيم 
أن يفّجر يف وقت واحد جممعًا جتاريًا، وكازينو لبنان، وغري أمكنة 
لكن  املناطق.  من  وعدد  والضواحي  بريوت  وسياحية يف  شعبية 
اخللية  وأوقفت  املناسب،  الوقت  يف  تدّخلت  اجليش  استخبارات 
اليت أعِلن عنها يف بيان رمسي نهاية حزيران املاضي، من دون 
أن ُتكَشف مجيع التفاصيل املتصلة باخللية، ربطًا خباليا أخرى ال 
تزال قيد املتابعة يف جرود عرسال. ويف هذه اجلرود، نّفذ اجليش 
مدى  على  االستخباري  للعمل  تكثيف  يف  أمنية،  عملية  من  أكثر 
كان  اإلرهابية،  اجملموعات  رؤوس  استهدفت  املاضية،  األشهر 
آخرها توقيف طارق الفليطي وقتل سامح الربيدي قبل أسبوعني. 
التلي تعّرض ألربع حماوالت  أبو مالك  النصرة«  »جبهة  أمري  حتى 

استهداف من قبل اجليش.
يف إحداها، سقط الصاروخ على مقربة من سيارته، بعدما أبطأت 
سرعتها بسبب مرور سيارة يف االجتاه املعاكس، صدفة. وهذه 
العملية مصّورة بدقة، فيما ألغى اجليش ثالث عمليات الستهدافه: 
مصادر  )من  وموثقة  دقيقة  معلومات  توافرت  منها،  واحدة  يف 
بشرية وتقنية( عن وجود نساء وأطفال يف املنزل الذي كان يعقد 
حتريك  ومت  التنفيذ،  جمموعة  انطلقت  ثانية،  ويف  اجتماعه؛  فيه 
طائرتني، واحدة للمراقبة، وأخرى )من نوع سيسنا( للتدخل. لكن 
االحوال اجلوية اليت تبّدلت منعت طائرة املراقبة من االستمرار يف 
مراقبة املكان الذي كان ُينتظر وصوله إليه. أما يف الرابعة، فتبني 

أن إحداثيات مكان وجوده مل تكن 
أمري  أن  األمر  خالصة  دقيقة. 
»جبهة النصرة«، أبو مالك التلي ــ 
املسؤول املباشر عن عمليات قتل 
إعدام  وعن  اللبنانيني،  عشرات 
عسكريني أسرى، وعن اجتياح بلدة 
عرسال وخطف عسكريني وأمنيني 
بعضهم  اهلجوم  يف  آخرين  وقتل 

قضى ذحبًا، وعن قتل عدد من أبناء بلدة عرسال ونازحني سوريني 
وصلب بعضهم يف اجلرود، والقائد الفعلي للقوات اإلرهابية اليت 

حتتل اجلرود اللبنانية ــ خيصع للمالحقة احلثيثة من اجليش.
ما سبق يبقى أقل خطورة من املعلومات اليت وردت إىل األجهزة 
األمنية، واليت تؤكد املصادر أنها باتت يف حكم املؤكدة، بعدما متت 
مقاطعتها بأكثر من طريقة. وتشري هذه املعلومات إىل أن قيادة 
أمرًا  أصدرت  الرقة،  »داعش« يف  تنظيم  اخلارجية يف  العمليات 
إىل جمموعات تعمل يف لبنان بوجوب تركيز العمل على استهداف 
أبناء  يسكنها  مناطق  إىل  إضافة  مسيحية،  غالبية  تقطنها  مناطق 
الطائفة الدرزية. كذلك فإن أوامر »الرقة« تطلب استهداف النواب 
والوزراء والسياسيني الدروز، وعلى رأسهم النائب وليد جنبالط. 
تنفيذ  أن  إىل  »داعش« تشري  تعليمات  أن  إىل  املصادر  وتلفت 
إعالمي وعملي  له وقع  والدروز سيكون  عمليات ضد املسيحيني 
أكرب بكثري من العمليات السابقة. ويؤكد مسؤول أمين أن التنظيم 
اإليذاء  إىل  يهدف  يكن  مل  عملياته،  جنحت  لو  فيما  االرهابي، 
وحسب، بل كان يرمي إىل دفع عدد كبري من املواطنني اللبنانيني 
األيزيديني يف  مع  أسوة با جرى  بلداتهم ومناطقهم،  إىل هجرة 
وهنا  األخرى.  العراقية  املناطق  من  عدد  واملسيحيني يف  سنجار 
االستباقي  األمين  العمل  وأهمية  التنظيم،  أراده  ما  مكمن خطورة 

الذي حتّدث عنه املشنوق.

حاول الجيش قتل 
أمري »النصرة« يف 
الجرود أبو مالك 
التلي أربع مرات

داعش: هامجوا الدروز واملسيحيني واقتلوا جنبالط!

اوامر »داعش« تقضي باستهداف السياسيني الدروز )هيثم املوسوي(

حسن عليق

مع  التعامل  من  املصارف  بوجبه  مينع  قرارًا  لبنان  مصرف  أصدر 
كونتوارات التسليف أو مساهميها غري املرخصة منه، وأمهلها حتى 

2016/11/30 لتسوية أوضاعها على هذا األساس.
حتى مطلع السنة اجلارية، كانت كونتوارات التسليف تعمل حبرية 
اليت  األداة  كان  التفّلت  تنظيمية.  ضوابط  أي  دون  ومن  مطلقة 
استعملتها الكثري من الكونتوارات لالحتيال على الزبائن واستغالل 

عوزهم وحاجاتهم.
النتائج  آخر  واالبتزاز.  االحتيال  عمليات  تباعًا  تتكشف  بدأت  هكذا 
اليت  إيليانا ضاهر،  الكونتوارات،  أحد  مع هروب مؤسسة  كشفت 
وقع ضحيتها نائب سابق وقضاة وضباط وأفراد يف اجليش وقوى 
مليار  بنحو 15  قّدرت  مبالغ طائلة  أخذت معها  االمن ومدنيون... 
لرية وهربت. قبلها كان هناك الشركة العربية للتسليف، وقبلها 

كونتوار املنت املركزي، وقبلهم الكثري أيضًا.
يف الواقع، كان متاحًا لكونتوارات التسليف أن تكون قائمة على 
أساس قانون التجارة. ورغم أن عملها كان يتعلق بتسليف الزبائن 
يومًا لسلطة مصرف  أنها مل ختضع  إال  أمالكهم واصوهلم،  ورهن 
لبنان. ومل يتوقف هذا األمر إال مع إصدار اجمللس املركزي ملصرف 
لبنان التعميم 12174 يف 21 كانون الثاني، فبات على الكونتوار أن 

يكون مرخصًا من مصرف لبنان.
لعمليات  ضابط  إىل  يتحّول  مل  الرتخيص  على  احلصول  أن  غري 
هذا  من  اهلدف  فقط.  إداريًا  تنظيميًا  أمرًا  كان  بل  الكونتوارات، 
يف  لبنان  مصرف  صالحية  عدم  عن  قيل  ما  جتاوز  كان  التعميم 
ضبط هذا القطاع الذي يقوم بعمليات شبيهة بالعمليات املصرفية. 
هكذا استند التعميم ألحكام املادتني 183 و184 من قانون النقد 
والتسليف، ليفرض على الكونتوارات االستحصال على »علم وخرب« 
بالشروط  تقّيدها  تثبت  اليت  املستندات  من  جمموعة  تقديم  بعد 

الصادرة عن مصرف لبنان.

مصرف لبنان للمصارف: ممنوع 
التعامل مع الكونتوارات غري املرخصة

يشمل الحظر األشخاص املساهمني أو املشاركني يف املؤسسات غري املرخصة 
)هيثم املوسوي(

محمد وهبة

انتقل النقاش من صالحية مصرف 
لبنان إىل جدل حول ماهية الـ«علم 
وخرب«، فهو ال يرقى إىل مستوى 
»ترخيص«، لكن مصرف لبنان عّلق 
صدوره  على  وخرب«  »علم  فعالية 

عن مصرف لبنان ونشره يف اجلريدة الرمسية، ورأى أن هذه اخلطوة 
أساسية ملباشرة عمل أي كونتوار، فضاًل عن أنه أوجب أن يكون 
احلّد األدنى لرأس مال كونتوار التسليف مليار لرية للفرع الرئيسي، 
وملياَري لرية »أموااًل حّرة« لكل فرع إضايف، وأن ُتثبت الكونتوارات 
يساوي  ببلغ  مطلوباتها  بالفعل  تفوق  موجوداتها  أن  الدوام  على 
على األقل قيمة رأس ماهلا، باإلضافة إىل تعيني مفوضي رقابة 
أو مدققي حماسبة، وإبالغ مصرف لبنان أي تعديل يطرأ على بنية 
مساهميها أو على األموال اليت تستعملها أو إصدار سندات دين. 
كذلك أخضعت الكونتوارات للضوابط املتعلقة بالتسليف واالمتثال 

ومكافحة تبييض األموال، وأمهلت فرتة سنة لتقديم أوراقها.
كل هذه اإلجراءات مل تلغ وجود الفوضى والتفلت، وتبنّي للجنة 
الرقابة على املصارف أن اجلزء االساسي من عمل كونتوارات التسليف 
مصرفية  حسابات  فتح  على  قدرتها  هو  املرخصة  وغري  املرخصة 
والقيام بتحويالت مالية من مصرف إىل آخر حمليًا وخارجيًا. هذا األمر 
كان يساعد على القيام بعمليات النصب واالحتيال، وبالتالي كان 
مفتاحًا اساسيًا يف وضع الضوابط والسقوف املناسبة لكونتوارات 
التسليف، فأصدر اجمللس املركزي ملصرف لبنان تعميمًا يظر فيه 
على املصارف واملؤسسات املالية »القيام بأي عمليات من أي نوع 
كانت مصرفية او مالية أو غري مصرفية أو غري مالية، مسجلة داخل 

ميزانياتها أو خارجها مع أي من:
أو  الصرافة  عمليات  ميارسون  الذين  املؤسسات  أو  األشخاص  ــ 
عمليات التسليف وفقًا ألحكام املادتني 183 و184 من قانون النقد 
والتسيلف إال إذا كانوا مدرجني على الئحة الصرافة أو على الئحة 

كونتوارات التسليف.
ــ األشخاص املساهمني أو املشاركني يف املؤسسات غري املدرجة 

على الالئحتني املذكورتني أو أي من القائمني على إدارتها«.
تكون يف  اليت  املالية  املصارف واملؤسسات  لبنان  ومنح مصرف 
 2016/11/30 األقصى  حّدها  مهلة  البند  هذا  ألحكام  خمالف  وضع 

لتسوية أوضاعها.

كل اإلجراءات السابقة 
لم تلغ حاالت الفوضى 

والتفلت يف عمل 
الكونتوارات
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مقاالت وتحقيقات

Saturday 27 August 2016  2016 آب   27 السبت 

قبل ثالثة أعوام )وحتديدًا صبيحة 21 آب 2013( ضّج العامُل بأنباء 
اجملزرة  إّن  املعارضة  روايات  قالت  الكيماوّية«.  الغوطة  »جمزرة 
أّن  حدود«  بال  »أّطباء  منظمة  أّكدت  1400 ضحّية.  قرابة  حصدت 

»احلصيلة كانت 355 ضحّية«.
 أما »املرصد« املعارض فأشار إىل وقوع قرابة 500 ضحّية، كما 
أخرى  أرقامًا  لتورَد  سورّية«  حقوقّية  »شبكات  اخلط  على  دخلت 

خمتلفة.
 التضارب يف حصيلة اجملزرة ليس وحيدًا يف سياقه، مثة كثري من 
املالبسات والتناقضات اليت اعرتت امللّف قبل أن يطوى فجأًة بعد 

االتفاق على تدمري الرتسانة الكيماوّية السورّية.
بالعودة إىل جمريات عاٍم سبقها، ميكن القول إّن »جمزرة الغوطة« 
جاءت مبثابة تتويٍج ملرحلة. كانت وسائل اإلعالم الغربّية قد بدأت 
التخويف من »عزم النظام استخدام األسلحة الكيماوّية ضّد شعبه« 

يف النصف الثاني من عام 2012.
ُسّجلت تصرحيات عّدة ملسؤولني بارزين يف هذا السياق، وعلى 
رأسها التهديد الشهري الذي أطلقه الرئيس األمريكي باراك أوباما 
الكيميائية  لألسلحة  استخدام  أو  نقل  »أي   2012 آب   20 بتاريخ 
يشكل خطًا أمحر، وقد يؤدي إىل تدخل عسكري مباشر«. تصاعد 
الضّخ اإلعالمي يف هذا الشأن ليصل ذروته أواخر ذلك العام، مع 
حتذيرات إعالمّية متتالية من »استخداٍم وشيك«، وكانت التحذيرات 
»مستندة إىل تقارير استخباراتّية« وفقًا ملا أّكدته كثري من الوسائل 
مثل جملة »وايرد« وصحيفة »نيويورك تاميز« األمريكيتني، وجملة 

»دير شبيغل« األملانّية، وسواها.

قبل املجزرة

واحلقوقيني  »الناشطني  من  عدد  كان   2012 األول  تشرين  يف 
إلطالق  الالزمة  التحضريات  كل  بصمت  استكملوا  قد  الثوريني« 
»مكتب توثيق امللف الكيميائي يف سوريا« )قبل قرابة مخسة أشهر 
من تسجيل أّول استخدام مؤّكد لألسلحة الكيميائية، يف خان العسل 
يف ريف حلب(. »املكتب« الذي اّتذ من تركيا قاعدة »لوجستية« 
لنشاطه يؤّكد أّنه »مكتب معرتف به رمسيًا يف األوساط الدولية«. 
الحقًا، وبعد تسجيل اعتداءات كيماوّية يف مناطق خمتلفة من سوريا 
وتشكيل جلان حتقيق دولّية، كان »املكتب« جاهزًا ليتّم اعتماده 
بشكل الفت للنظر من قبل »منظمة حظر األسلحة الكيميائّية« بصفة 

»ُمنّسق عام لدخول املناطق املستهدفة«.

خان العسل

صاروخًا  أطلقوا  »إرهابيني  إّن  دمشق  قالت   2013 آذار   19 يف 
يف  شخصًا   16 مقتل  عن  أسفر  ما  كيميائّية  مواد  على  حيتوي 
بلدة خان العسل بريف حلب« )كانت حتت سيطرة اجليش(. فيما 
قال »املرصد السوري حلقوق االنسان« إّن »عدد القتلى بلغ 26 
العسكري  »اجمللس  باسم  املتحدث  جنديًا«. سارع   16 بينهم  من 
بتنفيذ  السوري  اجليش  اتهام  إىل  الدين  قاسم سعد  حلب«  يف 
»النظام  أّن  مفاُدها  رواية  عّدة  معارضة  جهات  وتبّنت  االعتداء، 
طريق  عن  سيطرته  حتت  منطقة  الكيميائّية  باألسلحة  استهدف 
اخلطأ« )كانت قناة »اجلزيرة« القطرّية أّول من رّوج لتلك الرواية(. 
الواليات املّتحدة أعلنت حينها أّنها »ال متتلك أدّلة على استخدام 

أسلحة كيميائّية«.

»كيماوي الغوطة«: خفايا من كواليس اجملزرة

قبل وقوع املجزرة بيومني، كان فريق األمم املتحدة للتفتيش حول استخدام األسلحة 
الكيميائية قد وصل إىل دمشق )أ ف ب(

صهيب عنجريني

عشيّة املجزرة

قبل وقوع اجملزرة بيومني كان فريق األمم املتحدة للتفتيش حول 
مّرة.  ألّول  دمشق  إىل  وصل  قد  الكيميائية  األسلحة  استخدام 
استنَدت احلكومة السورية إىل هذا التفصيل لتقّدم »نفيًا منطقّيًا« 
ألّي مسؤولية هلا عن االعتداء. يف أيلول 2013 )بعد اجملزرة حبواىل 
أحد  والد  من  الفتة  إىل شهادة  التحقيق  هذا  معّد  استمع  شهر( 
ضحايا اجملزرة. كان أبو فارس )اسم مستعار( يروي معاناته جّراء 
فقدان ابنه وزوجة ابنه وأحفاده األربعة يف اجملزرة عندما قّدم يف 
السياق تفصياًل مثريًا لالهتمام، ومفاده أن املسلحني قاموا بتجميع 
عدد من عائالت املنطقة يف بناء قيد اإلنشاء عشية حدوث اجملزرة 
»كانوا  فارس  أبو  وقال  اهلجوم(.  بدء  من  ساعات  مخس  )قبل 
يسكنون يف جوبر، ومل ينفعهم تنفيُذ االحتياطات اليت طلبها منهم 
فارس  أبو  قال  االحتياطات،  تلك  عن  سؤاله  ولدى  املسلحون«. 
»خربوهم أول املسا إنو النظام رح يضرب كيماوي، وقالوهلم فوتو 
على هي البناية اللي عالعضم )قيد اإلنشاء( ما بيصيبكم شي«. 

وأضاف »كل الناس فاتت على هاي البناية، وكلهم ماتوا«.

التحقيقات

يف 16 أيلول 2013 صدر تقرير جلنة التفتيش التابعة لألمم املتحدة. 
مل حيمل التقرير مسؤولية اهلجوم ألي جهة أو طرف، واكتفى بوصف 
اهلجوم بأنه »جرمية خطرية«. أّما منظمة »هيومان رايتس ووتش« 
فقد أكدت »حصوهلا على أدلة توضح وقوف قّوات النظام السوري 
وراء جمزرة الغوطة«. بالعودة إىل تقرير املنّظمة املفّصل، يّتضح 
إىل  مستندة  واستنتاجات  حتليالت  عن  عبارًة  كانت  »األدّلة«  أّن 
»شهادات عدد من الشهود، وأشرطة مصّورة وّفرها ناشطون«. 
الالفت أّن تقرير املنظمة بدا أشبه باستنساخ )مع كثري من التوسع( 
لتحليالت عرضها ناشط بريطاني ُيدعى إليوت هيغنز )اشتهر باسم 
براون موسز( يقيم يف مدينة ليسرت، وقد وصل إىل استنتاجاته 

بعد »حتليل عشرات الفيديوهات اليت رفعها الناشطون«.

الشهادات

حتّدث كثرٌي من الشهادات اليت مّت تداوهُلا عن »وجود رائحٍة قوّية 
وغريبة« يف املناطق املستهدفة، وشّبهها بعض الشهود بـ«رائحة 
البيض الفاسد« وآخرون بـ«رائحة اخلل«. ُتناقض هذه الشهادات 
اخلالصة اليت وصلت إليها »التحقيقات« واليت جزمت بأّن املادة 

املستخدمة يف االعتداءات كانت غاز السارين. 
ومن املعروف أّن أبرز خواص السارين أّنه بال لون وال رائحة. أّكد 
تقرير »هيومان رايتس ووتش« أّن »أّيًا من شهادات الشهود مل 
تصف أثر ارتطام الصواريخ، ومل يتبني من صور خملفات الصواريخ 
أن اهلجوم كان  املكان،  الناس يف  التقارير عن إصابات  أو من 
االنتهاكات«  توثيق  »مركز  تقرير  أّما  االنفجار«.  شديدة  حبمولة 
)منّسقته العاّمة رزان زيتونة( فقد حتّدث عن »دمار وأضرار مادّية 

كبرية«.
املنقولة  فيها  )مبا  املتداولة  الشهادات  معظم  حفلت  كذلك،   
باسم  عسكريني  ومتحدثني  إعالميني،  وناشطني  مسعفني،  عن 
الذي  الوقت  يف  انفجارات«،  »أصوات  عن  بكالم  الفصائل( 
حتدثت فيه التقارير »االحرتافّية« عن »متيز الصواريخ اليت حتمل 
رؤوسًا كيميائية املستعملة يف اهلجوم بأنها ال حتدث صوتًا بعد 

انفجارها«. 
»القصف  ترافق  عن  حتدثت  »توفيقّية«  رواياٌت  الحقًا  وراجت 

الكيميائي باستهداف واسع النطاق بواسطة قذائف اهلاون«.

إرشادات سالمة مغلوطة؟

من املالحظات الالفتة أّن »مكتب توثيق امللف الكيميائي« كان قد 
نشط منذ إنشائه يف تعميم »إرشادات سالمة« تطلب من السكان 
»جتهيز غرف وأقبية معزولة« للجوء إليها يف حال التعّرض العتداء 

كيميائي.
يف  األسلم  اإلجراء  أّن  املتخصصة  اجلهات  معظم  تؤّكد  بينما 
السامة  الغازات  ألّن  املباني«  أعالي  إىل  »التوّجه  هو  احلالة  هذه 
ثقيلة، وترتّكز يف املناطق املنخفضة. ويشري تقرير »مركز توثيق 
االنتهاكات« إىل أّن »توّجه الناس إىل األقبية قد تسّبب بارتفاع 

عدد الضحايا«. 
ويرّبر التقرير هذا السلوك بأّن »الناس اعتقدوا أنه قصف باهلاون«، 
رغم أّن عددًا من الشهادات اليت أوردها التقرير ذاته قد حتّدث عن 
قيام املسعفني والناشطني أثناء حدوث االعتداء بتوجيه السّكان 

إىل »املباني املرتفعة«.

روايات »دُفنت حيّة«

عالوًة على الرواية اليت هيمنت على معظم وسائل اإلعالم مؤّكدة 
مسؤولية احلكومة السورية عن اهلجوم، مّثة رواياٌت أخرى مل حتَظ 
بنصيٍب من االنتشار بل مّت دفُنها. من بني تلك الروايات واحدٌة 
موسكو  إّن  وتقول  اإلسالم«  »جيش  مسؤولّية  إىل  تشري  نشرت 

قّدمت أدّلة مدّعمة بصور التقطتها األقمار الصناعّية. 
كذلك تركت رواية أخرى الباب مفتوحًا أمام احتمال مسؤولّية كّل 
هذه  واستندت  اهلجوم.  عن  واملعارضة(  )اجليش،  الطرفني  من 
للتحقيق  املتحدة  األمم  بعثة  رئيس  أطلقها  إىلتصرحيات  الرواية 
حول استخدام األسلحة الكيميائية يف سوريا إيك سيلسرتوم حول 

املسافة اليت انطلقت منها الصواريخ.

فريق رزان زيتونة واملجزرة

هناك عالقة بني اختطاف الناشطة رزان زيتونة وفريق »مركز توثيق 
االنتهاكات« على يد »جيش اإلسالم« )يف 9 كانون األول 2013( 
وبني جمزرة الغوطة. هذا ما يؤكده ناشط إعالمي بقي يف دوما 
حتى منتصف عام 2014، قبل أن يغادر يف رحلة معّقدة وينتهي به 

املطاف الجئًا يف إحدى الدول األوروبّية.
 يقول الناشط إّن »اختطاف زيتونة وفريقها مل يكن بال مقّدمات. 
قبل  اإلسالم  جيش  مسّلحي  وبني  بينها  كثرية  مماحكات  حدَثت 
املركز  »فريق  أّن  السابق  الناشط  يؤكد  بشهر«.  االختطاف 
أّن عددًا من  تؤّكد  توّصل إىل عدد من االستنتاجات واملعلومات 
قادة الفصائل يف الغوطة كانوا على علٍم تاّم مبا سيحصل ليلة 
إثر  وقعت  االختطاف  حادثة  بأّن  تفيد  أخرى  رواية  مّثة  اجملزرة«. 
ُيعّلق  اإلسالم«،  »لواء  وبني  املركز  فريق  بني  مالّية«  »خالفات 
لناشط عليها بالقول: »ال أدري، لكنين متأّكد من ارتباط احلادثة 

مبلف الكيماوي«.

 فيما أّكدت منظمة »حظر انتشار 
وجود  عدم  الكيميائية«  األسلحة 
مستقلة  جهة  من  »معلومات 
لألسلحة  استخدام  أي  عن 
الكيميائية«. وحذت حذوها منظمة 
إنها  قالت  اليت  العاملّية  الصحة 
»ال تستطيع التحقق من أن أسلحة 

كيميائية استخدمت هناك«.
الفت  تزامٍن  ويف  سريعًا،   

أسلحًة  النظام  »استخدام  عن  احلديث  إىل  إعالم  تسابقت وسائل 
كيميائّية« نقاًل عن »ناشطني«. وقعت »االعتداءات« املزعومة على 
التتالي يف كّل من العتيبة يف ريف دمشق )19 آذار 2013، أي 
يوم اعتداء خان العسل وبعده بساعات(، عدرا يف ريف دمشق )24 
آذار 2013(، حي الشيخ مقصود حبلب )13 نيسان 2013(، سراقب 

يف ريف إدلب )29 نيسان 2013(.
يف أيار 2013 قالت كارال ديل بونيت عضو جلنة التحقيق املستقلة 
»احملققني مجعوا شهادات من ضحايا  إن  املتحدة،  لألمم  التابعة 
غاز  استخدموا  املعارضة  مسلحي  أن  اىل  تشري  طبيني  وموظفني 

األعصاب الّسارين«.

يف تشرين األول 
2012، كان عدد 

من »الناشطني« قد 
استكملوا التحضريات 
إلطالق »مكتب توثيق 

امللف الكيميائي«

ضجّ العالم قبل ثالثة أعوام بأنباء »مجزرة الغوطة الكيماويّة«، وال يزال كثري من 
املالبسات والخفايا يعرتي الحدث حتى اليوم )أ ف ب(
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تعيش أملانيا كابوس اخلوف والقلق منذ وقوعها 
واحد.  أسبوع  يف  مرات  أربع  اإلرهاب  فريسة 
اىل  األملان«،  »خماوف  بعنوان  دراسة  وتشري 
تزايد وتنامي قلقهم من هجمات إرهابية جديدة. 
ويتضح من الدراسة اليت أجرتها وكالة »يف ار« 
للتأمني »أن اخلوف من التعرض هلجمات إرهابية 
حيتل ألول مرة يف أملانيا املرتبة األوىل يف قائمة 
خماوف اجملتمع األملاني«. ويتضح من االستطالع 
الذي تضمنته الدراسة وشارك فيه 2400 شخص 
بأنهم  يعتقدون  األملان  من  املئة  يف   73 »أن 
 68 أعرب  وقت  باإلرهاب، يف  مهددين  أصبحوا 
السياسي،  التطرف  من  خماوفهم  عن  املئة  يف 
وأبدى 65 يف املئة شكوكهم من مقدرة السلطة 
على أداء مهماتها ووظائفها األمنية، وقال 65 يف 
أخطار تدفق  بقلق كبري من  أنهم يشعرون  املئة 
البالد«. ووفق رئيسة  الالجئني واملهاجرين اىل 
رومشتدت،  برجييتا  الوكالة  اإلعالمي يف  القسم 
بعد  ملموسًا  أصبح  اإلرهاب  من  »اخلوف  فإن 
تصعيد داعش هجماته اإلرهابية يف أوروبا حيث 
فرتة  خالل  املئة  21 يف  مبعدل  نسبتها  ارتفعت 

حمدودة«.
وتسبب تراجع وكالة محاية الدستور)األمن العام( 
تسرب  استبعدت  اليت  السابقة  تقديراتها  عن 
املخاوف،  تنامي هذه  الالجئني يف  مع  إرهابيني 
ال سيما بعد الكشف عن خاليا إرهابية نائمة ختطط 
لعمليات إرهابية يف البالد. فقد أعلن وزير داخلية 
والية الزار كالوس بويلون يف حديث مع صحيفة 
»هاندلزبالت« وجود حنو 100 إرهابي جنح التنظيم 
مكافحة  وحدة  وكانت  أوروبا.  اىل  تسريبهم  يف 
تضم  خلية  على  القبض  ألقت  األملانية  اإلرهاب 
اىل  تسللوا  منهم  ثالثة  أن  تبني  أشخاص  أربعة 
عرب  واليونان  تركيا  من  اللجوء  طاليب  مع  البالد 

الطريق البلقاني.
األمنية  التوترات  على  فعلها  رد  إطار  يف 
املتصاعدة يف اجملتمع، وتعمق املعضالت النامجة 
الالجئني  موجات  أمام  احلدود  فتح  سياسة  عن 
من  االنتقادات  االنفالت يف  وملواجهة  اجلماعية، 
اجلذب  عامل  ولتحجيم  املعارضة،  وأحزاب  قوى 
الذي حتول اىل سالح فعال بيد األحزاب الشعبوية 
وتأثريها  نفوذها  لزيادة  املتشددة  والقومية 
يف  والساقطة  اخلائفة  اجلماعات  أوساط  يف 
التناقضات  وترية  اشتداد  اىل  إضافة  اجملتمع، 
اجملتمعية اليت أنتجتها تعارضات منظومات القيم 
اجلدد  الوافدين  مع  الغربية  االجتماعي  والسلوك 
من الشرق األوسط اليت أسهمت يف شــكل غري 
والعنصرية  الكراهية  مشــاعر  سيادة  يف  مباشر 
واإلسالموفوبيا بني فئات واســعة من األملان... 
اجتاهني،  مركل سياسة يف  املستشارة  انتهجت 
مع  ترتافق  جديــدة  أمنية  قوانني  تشريع  األول 
اإلرهاب  ملكافــحة  تشددًا  أكثر  إجراءات  اختاذ 
الالجئني  وسط  وجـــيوبه  خالياه  وتصفــــــية 
هذا  ويف  واإلسالمية،  الـــعربية  واجلـــاليات 
من  تتكون  خطة  متخصصة  طواقم  أجنزت  اإلطار 
آفات  من  والوقاية  اإلرهاب  حملاربة  نقاط   9
النقاب،  ارتداء  حظر  تتضمن  الديين،  التطرف 
مشددة  رقابة  وفرض  املزدوجة  اجلنسية  وإلغاء 
على مصادر التمويل اخلارجية للجمعيات واملراكز 
دعاة  من  املساجد  أئمة  وتسفري  اإلسالمية، 
الكراهية بني األديان، وسحب اجلنسية األملانية 
من األملاني الذي حيمل جنسية أخرى إذا ثبت انه 

حارب يف صفوف منظمة إرهابية.

وبعد أقل من شهرين على إقرارها حزمة قوانني 
املستشارة  حكومة  أصدرت  اإلرهاب،  مكافحة 
ستتيح  أنها  املسؤولون  أكد  ثانية،  حزمة  مركل 
استباقية«  »ضربات  توجيه  األمنية  للسلطات 
للشبكات اإلرهابية تضم إجراءات بدس املخربين 
املتشددة  اجلماعات  صفوف  يف  السريني 
والشبكات اإلرهابية، ومكافحة اجلرمية املنظمة مع 
واألسلحة،  البشر  تهريب  عصابات  على  الرتكيز 
مع  واسع  نطاق  على  املعلومات  تبادل  وكذلك 
إضافة  واألجنبية،  احلليفة  االستخبارية  الوكاالت 
اىل تقييد شراء بطاقات مدفوعة مسبقًا للهواتف 
اجلوالة إال بعد تقديم إثبات للهوية الشخصية ملنع 

قانون مركل لالندماج ينهي العصر الذهيب للمهاجرين والالجئني يف أملانيا
محمد خلف - الحياة

أو  باإلرهاب  صلتهم  مشتبه يف  من  استخدامها 
الالجئني،  دمج  قانون  تشريع  الثاني،  جمرمني. 
ستحسن  نوعية«  »نقلة  مركل  اعتربته  الذي 
واندماجهم يف  العمل  سوق  الالجئني يف  فرص 
اجملتمع األملاني، ووصفه نائب املستشارة وزير 
االقتصاد سيغمار غابرييل بأنه »خطوة تارخيية« 

للتعامل مع تغيري عميق يف اجملتمع«.

هواجس ووقائع
تدل تصرحيات كبار السياسيني األملان على أن 
وقال  لإلرهاب،  رئيسًا  هدفًا  أصبحت  بالدهم 
رئيس دائرة محاية الدستور هانز جورج ماسن« 
ونقلت  داهم«.  أملانيا  يف  اإلرهاب  خطر  أن 
جملة »جورنال اجليش األملاني« أن »7 يف املئة 
التحقوا بداعش والنصرة عادوا اىل أملانيا  ممن 
مع  التحقيق  الدائرة  وتتوىل  تكتيكية«.  ألهداف 
رقابة  عليهم  وتفرض  به  مشتبه   600 من  أكثر 
فإن  االحتادي  املخابرات  ملكتب  ووفقًا  صارمة، 
200 شخص تدربوا لدى داعش عادوا اىل أملانيا 
خالل العامني األخريين، وال ميكن اعتقاهلم لعدم 
توافر أدلة دامغة تدينهم وفق القانون األملاني. 
وكان غادر العام املاضي 2015 حنو 150 أملانيًا 
اىل العراق وسورية للقتال يف صفوف »داعش«، 
ويشكل اإلناث منهم حنو 5 يف املئة وفق بيانات 

املكتب.
وقالت اجمللة نفسها عن مصادر بوزارة الداخلية« 
أن البعض من اجلهاديني يعود إىل أملانيا لتنفيذ 
مهمات لوجستية مثل توفري األسلحة والتجهيزات 
العسكرية، أو جلمع التربعات، وكسب املتطوعني 
اجلدد«. وتشري دراسة أجريت حول العائدين من 
يعودون  املئة  يف   11 أن  اىل  والعراق  سورية 
بسبب »صحوة« أو خيبة أمل مما رأوه يف دولة 
املئة بضغط من عوائلهم  »اخلالفة« فيما 9 يف 
أو أصدقاء مؤثرين، كما أن التنظيم أبعد 10 يف 

املئة لعدم تلبيتهم الشروط الالزمة«.
كبريًا  اهتمامًا  األملانية  األمنية  السلطات  تولي 
العمل  يف  واطفال  مراهقني  اخنراط  لظاهرة 
اإلرهابي، وأعرب وزير الداخلية االحتادي توماس 
بعض  سن  صغر  من  قلقه  عن  ماتيسريه  دي 
وقدرت  اإلرهابية.  العمليات  يف  املشاركني 
الشمالي  الراين  الدستور يف والية  دائرة محاية 
سنة   18 سن  حتت  املتشددين  عدد  ويستفاليا 
بنحو 2700، وذكرت يف تقرير أصدرته أن 600 
منهم مت تصنيفهم كقاصرين مستعدين ملمارسة 
الراغبني  الثلث من  ترتفع اىل  العنف، مع نسبة 
اجلهاز  رئيس  وحذر  خطرية.  جرائم  ارتكاب  يف 
ماسن من »التحول السريع واملستدام للمسلمني 
املتطرف«  التيار  إىل  املراهقة  الشباب يف سن 
وقال أنهم« يطورون بصورة مستمرة االستعداد 
غري  بقتل  داعش  أوامر  طاعة  على  والقدرة 
املسلمني بأي وسائل«. وقال »إن من بني 820 
يوجد  كان  سورية،  اىل  سافروا  أملانيًا  متطرفًا 
ووفق  قاصرات«.  فتيات  منهم   20 قاصرًا   40
»عدد  فإن  األملانية،  األمنية  األجهزة  تقديرات 

أملانيا يصل  والنصرة يف  داعش  تنظيمي  أتباع 
7000، وهم يف تنام متواصل  اىل ما بني 6300 – 

وكان العدد قبل سنوات ال يتعدى الـ2800«.
احلقيقية  وخماوفها  قلقها  السلطة  ختفي  وال 
»نويه  صحيفة  وذكرت  الظاهرة«.  هذه  من 
يف  مصادر  عن  نقاًل  تسايتونغ«  اوسنابروكر 
الشرطة اجلنائية الفيديرالية حصول ارتفاع كبري 
داخل خميمات  متطرفني  وجود  عن  البالغات  يف 
الالجئني حيث بلغت 369 بالغًا مقابل 244 العام 
املاضي. ويقول اخلبري األمين فولفانغ بوسباخ« 
أن 60 يف املئة من طاليب اللجوء يف أملانيا من 

دون هويات ثبوتية واضحة أو جوازات سفر«.
حتتضن والية الراين الشمالي ويستفاليا، العدد 
يقدر  اليت  املسلمة  اجلالية  أفراد  من  األكرب 
املئة  بأكثر من 4 ماليني وتشكل 5 يف  عددها 
يبلغ  اليت  الوالية  هذه  وتشهد  السكان،  من 
عدد سكانها 20 مليونًا، أكرب نشاط لإلسالميني 
الكربى  احلصة  ومتتلك  وتنظيماتهم،  املتشددين 
وقال  »داعش«.  اىل  انضموا  الذين  أعداد  من 
كونراد  مبؤسسة  اإلسالم  يف  املتخصص  اخلبري 
اديناور، وهي مؤسسة أحباث ترتبط حبزب االحتاد 
املستشارة  تتزعمه  الذي  املسيحي  الدميوقراطي 
مركل »قد نفاجأ بأن لدينا مخسة ماليني مسلم« 
ألكرب  وطنًا  نفسها  أملانيا  »ستجد  رمبا  وبالتالي 
وأقامت  األوروبية«.  القارة  يف  مسلمة  أقلية 
احملكمة العليا يف دسلدروف، والية ويستفاليا، 
دعوى قضائية ضد ما يسمى »شرطة الشريعة« 
اليت جاب أفرادها شوارع مدينة فوبرتال ناصحني 
الناس بنبذ اخلمور والقمار واملراقص واحلانات. 
وأفاد تقرير بـ » أن 6 من أفراد اجملموعة ارتدوا 
صدريات برتقالية مشعة كتب عليها باإلنكليزية 
»شرطة الشريعة« يف تعارض مع قانون التجمعات. 
مبثابة  الشرطة  هذه  الوالية  داخلية  وزير  واعترب 

»إعالن حرب« ضد الدميوقراطية«.

اندماج وعمل وعقوبات
يف غرفة الصف مبدرسة يف برلني الشرقية، جلس 
الدراسية لتلقي  الالجئني يف مقاعدهم  عدد من 
أملانيا«.  »احلياة يف  موضوع  عملية يف  دروس 
يوزع املعلم عليهم قائمة باألعياد األملانية )عيد 
الفصح، أعياد امليالد ورأس السنة، عيد العمل(، 
ثم يطلب من املشاركني يف الدرس إبالغه عن 
األعياد املسيحية، وكذلك تصنيف هذه األطعمة 
ومصدرها: البيتزا والكباب والشاورما والسالمي 
أملاني واجنيب، إضافة اىل حتديد أي من التأمينات 
االجتماعية يرونها ضرورية هلم خالل إقامتهم يف 

أملانيا.
بعد أن كانت أملانيا اجلنة املوعودة اليت حيلم بها 
االندماج  قانون  أن  يبدو  واملهاجرون،  الالجئون 
املاضي  مايو  يف  احلكومة  أقرته  الذي  اجلديد 
وضع بداية النهاية ملا ظل يعرف بـ« عصر الالجئ 
حصول  تقيد  بنودًا  لتضمينه  وذلك  الذهيب«، 
مركل  املستشارة  الدائمة.  اإلقامة  على  الالجئ 
فرص  ستحسن  نوعية«  نقلة  »القانون«  اعتربت 

موقع اعتداء ارهابي يف شتوتغارت )أ ب(

الالجئني يف سوق العمل واندماجهم يف اجملتمع 
األملاني«، وقالت »إننا نقدم عرضًا جيدًا بالفعل 
ملن يأتون إىل هنا، لكننا نقول هلم بوضوح اننا 
الفرصة  هذه  مع  اإلجيابي  التعاطي  منكم  نتوقع 
دي  توماس  الداخلية  وزير  وقال  الثمينة«. 
ماتيسريه: »االندماج ليس طريقًا ذا اجتاه واحد«، 
العمل،  هو  لالندماج  طريق  أفضل  أن  وأوضح« 
وأفضل طريق للعمل هو تعلم اللغة«. وأضاف: 
»رسالتنا اىل الالجئني هي: ال ميكنكم النجاح هنا، 
»من  وحذر  ذلك«.  لتحقيق  جهدًا  بذلتم  إذا  إال 
يرفضون تعلم اللغة األملانية ويرفضون السماح 
وكذلك،  والفتيات  كالنساء  باالندماج،  ألقاربهم 
»هؤالء لن  العمل« وقال:  من يرفضون عروض 
حيصلوا على تصريح إقامة مفتوح بعد السنوات 

الثالث«.
حدد القانون الذي يعد األول من نوعه يف البالد 
حق  الالجئني  ملنح  اجلوهرية  الشروط  من  عددًا 
»حصول  بينها  من  سنوات،  مخس  بعد  اإلقامة 
األملانية  اللغة  يف  متقدم  مستوى  على  الالجئ 
يوازي إتقان اللغة املطلوب من أي متقدم أجنيب 
يف  واالخنراط  األملانية،  اجلامعات  يف  للدراسة 
دورات االندماج أو ما يسمى »احلياة يف أملانيا« 
اليت يبلغ عدد ساعاتها 100، والعمل لتوفري احلد 
القانون  ويلوح  العيش«.  نفقات  من  األقصى 
للمساعدات  ختفيض  شكل  على  مالية  بعقوبات 
عن  يتقاعس  أو  يرفض  من  لكل  االجتماعية 
حضورها  عن  ينقطع  أو  اللغة  بدورات  االلتحاق 

دون مربر مقنع«.
وسيتحتم على احلكومة مبقتضى القانون أن توفر 
بطلباتهم  البت  ينتظرون  الذين  اللجوء  لطاليب 
100 الف فرصة عمل، كي يستطيعوا أن خيطوا 
اخلطوات األوىل يف سوق العمل األملانية. وذكر 
»النموذج  أن  بوست«  مورغن  »برلينر  موقع 
ساعة(،  كل  مقابل  واحد  بيورو  )العمل  املقرتح 
إيواء  مراكز  يف  املتاحة  العمل  فرص  وترتكز 
على  الطعام  وتوزيع  التنظيف  كأعمال  الالجئني 
الالجئني«. وقد تعرضت هذه الفقرة النتقادات 
تقلل  كونها  املدني  اجملتمع  منظمات  من  كثرية 
فرص  على  احلصول  يف  الالجئني  فرص  من 
من  االستفادة  من  متنعهم  أو  اعتيادية،  عمل 
الفرص األخرى املتوافرة. ووصفت منظمة »برو 
بأنه  القانون  أملانيا  لالجئني يف  الداعمة  أزول« 
»شعبوي«، وقالت انه »يساهم يف تكريس أجواء 
ميينية متطرفة يف أملانيا، ألنه يوحي بأن الالجئني 
ال يريدون االندماج«. وقال مدير املنظمة غونرت 
فيلله«  »دويتشه  نقلته  تصريح  يف  بوركهارت 
الالجئني  يلزم  ألنه  االندماج  يعيق  »القانون  ان 

باإلقامة يف مكان حمدد«.
خصصت احلكومة األملانية مبلغًا قدره 93.6 بليون 
يورو حتى العام 2020، ملواجهة أزمة الالجئني يف 
 27.7« أن  شبيغل«  »دير  جملة  وذكرت  البالد. 
على  حصرًا  ستنفق  املبلغ  هذا  من  يورو  بليون 
تقديم إعانات ومساعدات اجتماعية للعاطلني من 
البيوت  إجيار  مبالغ  ودفع  الالجئني،  من  العمل 
املقبلة«.  األربع  السنوات  خالل  يسكنونها  اليت 
 5.7 قدره  مبلغًا  ستنفق  احلكومة  »إن  وأضافت 
األملانية  اللغة  تعليم  دورات  على  يورو  بليون 
لالجئني ومبلغ 4.6 بليون ملساعدتهم على إجياد 

فرص عمل«.
القوانني  هذه  تشريعها  وراء  من  مركل  تسعى 
واختاذ حكومتها هلذه اإلجراءات اىل إثبات قدرة 
السياسة املركزية على مواجهة التحديات، ولكن 
تنافس  أن  ميكنها  ال  العقالنية  »القوانني  هذه 
املسلمني(  للجوء  )ال  مثل  الشعبوية  الشعارات 
أو )أغلقوا احلدود(«، كما تقول احملللة األملانية 
»نيويورك  نشرتها  هلا  مقالة  يف  ساوربراي  آنا 
نفوذ  مكافحة  اىل  السبيل  أن  وتضيف«  تاميز«، 
معيار  التزام  على  يقوم  اجلديد  املتطرف  اليمني 
الشفافية، والتحقيق يف مجيع اهلجمات دون حتيز 
سياسي والتحلي بالواقعية، أي اإلقرار بأن منع 
هذه اهلجمات يستلزم التخلي عن احلرية واالنفتاح 
عنه،  الدفاع  يستحق  موطنًا  أملانيا  جعال  اللذين 
أملانيا  تواجهه  الذي  األكرب  التحدي  هو  وهذا 

والغرب«.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
الفرار من   أحد مرافقي فضل شاكر يستعيد »ليلة 

عربا«
    

هو احد مرافقي املطلوب فضل شاكر اال ان امسه مل يندرج يف عداد 
املدعى عليهم يف ملف »احداث عربا« حبيث ارتبط بتنظيم »كتائب 
احد  واغتيال  اليونيفل  قوات  الستهداف  والتخطيط  عزام«  عبداهلل 
كوادر حركة فتح يف خميم عني احللوة صبحي ابو عرب وذلك وفق ما 

ورد يف قرار االتهام.
اىل  عربا  من  الفرار«  »ليلة  االثنني  اسرتجع  بركات  حممد  فاملتهم 
جانب جمموعة »احلاج« قاصدا فضل شاكر نافضا يديه باسم«احلاج« 
من الشيخ امحد االسري«فنحن لسنا مرتبطني به والفرق شاسع بني 
الرجلني وقد غادرنا املربع االمين اىل خميم عني احللوة حيث سكن 
شاكر مبنزل استأجره يف املبنى الذي يقطنه رامي ورد«، نافيا جلوء 
»احلاج« اىل هيثم الشعيب الذي قال عنه املتهم انه كان ينتمي اىل 

»حركة محاس«.
بركات الذي استدرج اىل بريوت حيث القى جهاز االمن العام القبض 
اثناء  العسكرية  احملكمة  امام  امس  نفى   ، الروشة  حملة  يف  عليه 
استجوابه حبضور وكيلته احملامية عليا شلحة اي عالقة له بـ«كتائب 
نفسه  وضع  ذلك يف  من  ابعد  اىل  ذهب  انه  حتى  عزام«،  عبداهلل 
يف خانة »مرافقي فضل شاكر« ال اكثر وال اقل، حتى انهم كانوا 

يسمونهم يف املخيم »مجاعة فضل اجلبناء«.
ادىل بركات بافادة مفصلة يف التحقيق االولي عن »معركة عربا«، 
خليل  الطيار  الركن  العميد  احملكمة  رئيس  االثنني  اسرتجعها  اليت 
ابراهيم متسائال كيف »انك زمطت من امللف«، ليؤكد املتهم »ان مثة 
بتاع سالح«، مضيفا  فرقا كبريا بني االسري وفضل، فاالخري ليس 
ان عمله ضمن مرافقي شاكر »مل يكن تنظيميا«، وقال املتهم اعرف 
فضل منذ العام 2010 عندما كان ال زال مغنيا وعملت لديه يف البدء 
كحارس يف الفيال اليت كان ميلكها قبل ان ينتقل للسكن يف شقة 

فوق مسجد بالل بن رباح ضمن ما يسمى املربع االمين«.
وبرر املتهم سبب تبديله ارقام هواتف اىل كونه كان يعمل يف شركة 
وقد اضطر لتبديل رقمه الن الزبائن كانوا يتصلون به باستمرار بعد 
تركه العمل كما ان سعر رقم اهلاتف كان زهيدا ، نافيا ان يكون عمله 

االمين يتطلب تبديل االرقام باستمرار.
وعن »معركة عربا« قال املتهم انه كان يف منزله يف عربا عندما مسع 
اطالق نار فتوجه اىل منزل فضل حيث نزلوا مجيعا اىل ملجأ املسجد. 
بقينا  »حنن  وقال  وجرحى.  النسوة  من  وعدد  االسري  وهناك شاهد 
قرب فضل ومل نتبع االسري حيث توجهنا اىل فرن عبيد ومن هناك 
اوقفنا سيارات اقلتنا اىل خميم عني احللوة وقال لنا فضل ان »كل 
واحد يدّبر حالو« وهو ذهب اىل رامي ورد وليس هيثم الشعيب فال 

رابط بني االخري وفضل«.
وردا على سؤال قال املتهم ان ال عالقة له بكتائب عبداهلل عزام او 
توفيق طه »احد وجهاء املخيم« وال بسراج الدين زريقات. واضاف 
االمن  مع  باالتفاق  املخيم  خارج  اىل  استدرجه  احلطيين  امحد  ابو  ان 
العام حيث اوهمه ان لديه امواال مع شخص كوييت عليه ان يقابله يف 
بريوت وسوف يعطيه عمولة على ذلك، وعندما اعلمه بانه ال يستطيع 
مغادرة املخيم كونه مطلوبا نظم له احلطيين هوية مزورة باسم حممد 

نبيل حرب ضبطت حبوزته.
فافاد حبضور وكيله احملامي حممود  االسدي  االخر حممد  املتهم  اما 
صباغ ان العالقة له بامللف، فـ«اصحابه تكفرييون«، مؤكدا ان ليس 
له اي ارتباط بكتائب عبداهلل عزام. واضاف: »مل اذكر سابقا ان عبد 
الرمحن مشندر ابن شقيق فضل شاكر هو احد قياديي الكتائب« ، 
مشريا اىل ان ماذكر يف افادته االولية حول استطالعه قوات الطوارئ 
الدولية واستئجار غرفة لتخزين الصواريخ امنا جاء يف سياق سؤاله 
اليونيفل  قوات  فيها  تتواجد  ومجيعها  فيها  عمل  اليت  االمكنة  عن 

وسأل: »هؤالء قوات حفظ السالم فلماذا اؤذيهم«.
فضل  ينادي  كان  انه  سابقا  ذكر  قد  يكون  ان  املتهم  نفى  كما 
شاكر بـ«اخلال«، او لقائه باملتهم بالل ضرار بدر، مرتاجعا بذلك عن 

اعرتافاته االولية.
وبسؤال حول ما ادىل به سابقا ان املدعو حممد الزيات الذي تعرف 
عليه عن طريق الفايسبوك دعاه اىل اجلهاد يف سوريا واعطاه عنوان 
الذهاب  مين  طلب  لقد   « االسدي:  اجاب  ليزّكيه،  الشهابي  اسامة 
امنا ملقاتلة َمن، فانا يف حركة اجلهاد االسالمي وعدوي الوحيد هو 

اسرائيل.
وأكد املتهم يف رده على سؤال ملوكله انه سبق ان تعرض الصابة 
كان  عندما  العباد  موقع  عند  احلدودي  الشريط  قرب  رجله  يف 
يقاتل اسرائيل وان هذه احلادثة موثقة يف ارشيف احدى احملطات 

التلفزيونية.
تشرين  من  عشر  الرابع  اىل  اجللسة  احملكمة  رئيس  يرفع  ان  وقبل 
االول املقبل، عّلق على كالم املتهم االسدي مذّكرا ان نعيم عباس 
االسالمي  اجلهاد  حركة  يف  كان  االرهاب  يف  املوقوفني  ابرز  احد 

»ولالسف مثة اشخاص يغرّيون مبادئهم«.

ضحايا »عصابة اجلّن« و»احلصيلة« 88 ألف دوالر
  اربعة اشخاص بينهم سوريون، اختذوا من اعمال االحتيال مهنة هلم 
موهمني ضحاياهم أن باستطاعتهم الكشف عن مكان الذهب املوجود 

داخل منازهلم واستخراجه من خالل أعمال السحر والتعامل مع اجلن، 
وهم يقومون خبدعة إظهار الذهب أمامه، من خالل استخدام جمسمات 
يطلبون  ثم  الذهيب، ومن  باللون  كرتونية على شكل سبائك مطلية 
األموال لشراء املزيد من البخور الغالي الثمن ويلوذون بعدها بالفرار. 
وقد بلغت قيمة آخر عملية إحتيالية قاموا بها 88 ألف دوالر أمريكي.

وتبييض  املالية  اجلرائم  مكافحة  مكتب  لدى  معلومات  توافر  وبعد 
القضائية، عن هؤالء االشخاص، ونتيجة  الشرطة  األموال يف وحدة 
للمتابعة والتحريات املكثفة متكن املكتب املذكور من توقيف أحدهم 
يف حملة الشفروليه السوري ح. ر. كما مت تعميم بالغات حبث وحتر 

حبق شركائه الثالثة.
وطلبت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية 
أعماله وتعرفوا إليه، احلضور إىل املكتب املذكور، الكائن يف حملة 
بوليفار كميل مشعون - ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو اإلتصال على 
اإلجراءات  أو 01/293683، متهيدا إلختاذ  الرقمني: 01/290881  أحد 

القانونية الالزمة«.

شقيقان يتشاركان أعمال النشل والسرقة
  

متكنت قوة من مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية يف وحدة الشرطة 
أقدما سابقًا  اللذين  وأ. ن.  توقيف شقيقني ح.ن.  القضائية، من 
من  عددًا  طالت  ونشل  سرقة  جرائم  ارتكاب  على  وبتواريخ خمتلفة 
املواطنني يف مناطق خمتلفة من حمافظيت بريوت وجبل لبنان، وذلك 

بعد مداهمة مكان إقامتهما الكائن يف حملة الطيونة.
عشرة  ثالث  مبوجب  للقضاء  مطلوب  االول  املوقوف  أن  تبني  وقد 
وحتٍر،  حبث  وبالغات  أحكام  وخالصات  قبض  والقاء  توقيف  مذكرة 
جبرائم نشل وسرقة وخمدرات وتزوير، كما يوجد حبق الثاني بالغي 
حبث وحتٍر جبرم نشل. وكانا يقومان بالسرقة والنشل باالشرتاك مع 

)ع.ب.( و)م. ن.( اللذين أوقفا سابقًا.
القضاء  إلشارة  بناًء  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  وطلبت 
إليهما، احلضور  املختص، من الذين وقعوا ضحية أعماهلما وتعّرفوا 
إىل مركز مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية الكائن يف االوزاعي _ 
الرقمني:  أحد  على  اإلتصال  أو  علي حسن،  الشهيد مصطفى  ثكنة 
القانونية  اإلجراءات  إلختاذ  متهيدًا   ،01/842405 أو   01/842403

الالزمة.

قتيل صدماً على أوتوسرتاد الدورة
  

افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة حادث صدم فجر 
االثنني على اوتوسرتاد الدورة باجتاه نهر املوت .

على  سيارتني  بني  تصادم  نتيجة  جريح  سقوط  عن  افادت  كما 
اوتوسرتاد ذوق مكايل املسلك الغربي وجريح نتيجة حادث صدم يف 

حملة خلوات فالوغا، نقل على اثرها اىل مستشفى برقايل للمعاجلة.
واصيب شخص جبروح بالغة نتيجة حادث سري وقع بني سيارة »جي 
إم سي« ودراجة نارية على الطريق الرئيسية اليت تربط بني بلدتي 
خبعون وطاران يف الضنية، ما أدى إىل إصابة سائق الدراجة، وهو 

من آل طراد ونقل إىل مستشفى الضنية احلكومي للمعاجلة.
كما سقط جريح نتيجة حادث تصادم بني »بيك آب« و«جيب« على 
اوتوسرتاد طرابلس، يف حملة البحصاص املسلك الغربي وجريح نتيجة 
نتيجة  وجريح  االوزاعي  باجتاه  خلدة  اوتوسرتاد  على  صدم  حادث 
انقالب شاحنة يف حملة احلازمية الطريق الداخلية، نقل اىل مستشفى 

السان شارل للمعاجلة.

محود ميّيز حكم قاتل زوجته منال عاصي
  

بطلب  القاضي مسري محود  التمييز  لدى حمكمة  العام  النائب  تقدم 
نقض للقرار الصادر عن حمكمة اجلنايات يف بريوت بتاريخ 14 متوز 
2016 والقاضي بتجريم املتهم حممد النحيلي يف جرمية قتل زوجته 
منال عاصي باجلناية املنصوص عنها يف املادة 549 فقرة 4 عقوبات 
معطوفة على املادة 189 منه، وإنزال عقوبة االعدام حبقه وتطبيق نص 
املادة 252 عقوبات حبقه، الفادته من العذر املخفف سندا اىل املادة 
251 من قانون العقوبات بتخفيف العقوبة اىل احلبس ملدة 7 سنوات 
وانزال العقوبة ختفيفا سندا اىل املادة 254 عقوبات اىل احلبس ملدة 

5 سنوات.
وطلب من حمكمة التمييز اجلزائية قبول طلب النقض شكال لوروده 
ضمن املهلة القانونية، والستيفائه شروطه الشكلية.ويف االساس، 
طلب نقض القرار املطعون فيه، سندا للفقرة »ب« من املادة 196 
تطبيق  يف  القانوني  للخطأ  اجلزائية،  احملاكمات  اصول  قانون  من 
املادة 252 عقوبات، ألن حمكمة اجلنايات يف بريوت قد أخطأت يف 
العامة  الدعوى  نشر  ثم  ومن  عقوبات،   252 املادة  وتطبيق  تفسري 
جمددا ورؤيتها انتقاال واصدار القرار بتجريم املطلوب النقض ضده 
حممد النحيلي جبناية املادة 549 فقرة 4 عقوبات، معطوفة على املادة 

189 منه وانزال أشد العقوبة حبقه.

موقوفون بتزوير مستندات سفر
  

اسبوع  العام خالل  لألمن  العامة  املديرية  املعنية يف  االجهزة  قامت 
بتوقيف أربعة عشر شخصًا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 

انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
اشخاص  انتقال  وتسهيل  تهريب  جبرم  اشخاص  ثالثة  اوقفت  كما 
بطرق غري شرعية، وآخر جبرم ترويج املخدرات ودخول البالد خلسة، 

وشخصني جبرم النصب واالحتيال.
القضاء  اىل  مجيعًا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

.. و15 من املطلوبني واملخالفني
  

املطلوبني  تعقب  بريوت  استقصاء  مفرزة  من  دوريات  واصلت 
جبرائم  وفلسطينيني  سوريان  بينهم  منهم   15 فاوقفت  واملخالفني 

خمدرات وتهديد وسرقة ومقاومة امنيني.
كما ضبطت دورياتها 31 دراجة نارية و7 سيارات خمالفة.

مداهمات للجيش يف خميمات النازحني بقاعًا
  

السوريني يف  للنازحني  خميمات  مداهمات يف  اللبناني  اجليش  نّفذ 
بلدتي شعث ورسم احلدث يف البقاع الشمالي، وأوقفت 60 سوريا 

لعدم حيازتهم اوراقا ثبوتية، وضبطت دراجات نارية غري قانونية.

كوكايني يف »محام النساء« يف املطار
  

عثر على حقيبة من القماش األسود فجر االثنني، كانت موضوعة يف 
أحد مراحيض النساء يف قاعة وصول الركاب يف املطار. وبعد الكشف 
عليها من قبل مجارك املطار تبني أن بداخلها أمتعة شخصية باالضافة 
اىل كمية من املخدرات من نوع »كوكايني« قدرت بثالثة كيلوغرامات، 

موضوعة داخل مغلفات من النايلون األسود بشكل تقين حمكم.
وبدأت التحقيقات من قبل األجهزة األمنية املختصة يف املطار ملعرفة 
مالبسات وجود هذه احلقيبة وأصحابها للعمل على توقيفهم وإحالتهم 

اىل اجلهات القضائية املختصة.

40 مطلوباً يف »عني احللوة« يسلّمون أنفسهم خالل 
شهر

  
مع انقضاء شهر على بدء تسليم مطلوبي خميم عني احللوة انفسهم 
الذين  عدد  جتاوز  املاضي،  متوز   24 منذ  اللبناني  اجليش  ملخابرات 
وبلغ  وفلسطينيني.  لبنانيني  بني  مطلوبًا  األربعني  انفسهم  سلموا 
اليومني املاضيني تسعة مطلوبني  الذين سلموا انفسهم خالل  عدد 
من  ومجيعهم  الرفاعي  وعمر  عفارة  ومصطفى  السوسي  شادي  هم 
وطعان  هالل  مجال  والفلسطينيون  األسري،  امحد  الشيخ  مناصري 
املقدح وحممد خليل  سالمة وحممود خليل وحممد بسام عمر وهشام 

ابو الكل.

حشيشة حبذاء رياضي يف سجن القبة
  

االحذية  املخدرات  مروجو  فيها  يستخدم  اليت  االوىل  املرة  ليست 
الرياضية يف حماولة الدخال بضعة غرامات منها اىل السجون. فقد 
سبق ان ضبط حذاء رياضي »حمشو باملخدرات« كان مرسال اىل احد 

السجناء يف احد السجون.
ومن خالل عملية تفتيش دقيقة متكن عناصر سجن القبةـ  طرابلس يف 
وحدة الدرك اإلقليمي من ضبط حذاء رياضي حيتوي على حنو 33 غ 
من حشيشة الكيف كان الشقيقان س. ج. وح.ج. ، ينويان إدخاهلا 

اىل أحد السجناء. وقد مت توقيفهما.

مواقع التواصل تساهم بتوقيف سارق دراجات
  

بعد ان تداولت بعض مواقع التواصل االجتماعي شريط فيديو يظهر 
آلية نوع »جوك« من احد احياء  فيه شخصان يقومان بسرقة دراجة 

مدينة بريوت.
ونتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة، استطاعت مفرزة استقصاء 
بريوت يف وحدة شرطة بريوت من معرفة هوية السارق وحتديد مكان 

اقامته.
وبعد التنسيق بني املفرزة املذكورة وسرية الضاحية يف وحدة الدرك 
من  الرباجنة،  برج  حملة  ويف  الرباجنة  برج  فصيلة  متكنت  االقليمية، 

توقيف الفلسطيين ن.أ. )22 عاما(.
وبالتحقيق معه اعرتف بإقدامه باالشرتاك مع شخص آخر )العمل جار 
لتوقيفه( على عدة عمليات سرقة لدراجات آلية ضمن حمافظة بريوت. 

وقد تبني انه يوجد حبقه مذكرة توقيف جبرم خمدرات.

جريح بانقالب جرافة يف املنية
  

املنية،  »بوبكات« يف حملة ضهور حبنني  إنقالب جرافة  أدى حادث 
طريق السد إىل إصابة ن.علم الدين جبروح خطرة .

ما  وانقلبت،  »البوبكات« حني احنرفت  الدين يعمل على  وكان علم 
دفعه اىل القفز منها مسافة 30 مرتًا يف اهلواء حيث سقط جرحيًا يف 
احد  إىل  نقله  على  واملسعفون  األهالي  عمل  وقد  البستان.  اسفل 

املستشفيات يف طرابلس. 
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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
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يف اطار التعاون ملا فيه اخلري للجميع

االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية يزور سفريي السعودية واملغرب

يف إطار توطيد وتطوير عالقات 
للمجالس  األسرتالي  االحتاد 
السفارات  خمتلف  مع  اإلسالمية 
اإلسالمية  والقنصليات 
سلسلة  وضمن  والعربية، 
زيارات يقوم بها رئيس االحتاد 
قام  فقد  طراد   قيصر  السيد 
بزيارة  املاضي  األسبوع  يف 

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

العربية  اململكة  سفري  من  كل 
نبيل  السفري  السعودية سعادة 
آل صاحل وسفري صاحب اجلاللة 
ملك املغرب حممد ماء العينني. 
وكان قد رافقه يف هذه الزيارة 
الربجاوي  حممد  السيد  من  كل 
واحلاج  االحتاد  رئيس  نائب 
االحتاد  إدارة  اخلالد عضو  مجال 

مدير  الزعيب  إبراهيم  والسيد 
عام إذاعة الصوت اإلسالمي يف 

سيدني.
ومت خالل اللقاء مناقشة التحديات 
اإلسالمية  اجلالية  تواجهها  اليت 
موضوع  وحبث  أسرتاليا  يف 
اجلالية  أبناء  التعاون بني سائر 
وبناء  اإلسالمية  واملؤسسات 

بني  والتقارب  اللحمة  أواصر 
خمتلف شرائح اجلالية اإلسالمية، 
ونبذ التناحر والتعصب والتسرع 
والتسابق  الشائعات  نشر  يف 
املؤسسات  يف  الطعن  يف 
األخرى والسعي إىل احتواء اآلخر 
والتبني قبل إطالق أحكام جائرة 

حبق اآلخرين.

فهد  امللك  ملدرسة  وكان 
يف  كبري  نصيب  ومصريها 
رئيس  قام  وقد  احملادثات 
وجيول  حيول  ما  بشرح  االحتاد 
ومصري  املدرسة  مستقبل  حول 
املدارس اإلسالمية بشكل عام.

حتسني  إىل  اللقاء  تطرق  كما 
يف  اإلسالمية  اجلالية  أوضاع 

والعمل  األسرتالي،  اجملتمع 
للسعي للعيش بتناغم وانسجام 
ما  بوجود  خاصة  اجملتمع،  يف 
حاليًا  اإلسالمية  اجلالية  تواجهه 
اهلجمات  خيص  مبا  حتديات  من 
العنصرية، واملالحقات ومهامجة 
الشعائر وحماولة تشويه كل ما 

يتعلق بأمور املسلمني.

قيصر طراد والسفري ماء العينني يتوسطان املسؤول يف السفارة أمحد عيسى، حممد الربجاوي، ابراهيم الزعيب ومجال اخلالدمن اليمني: قيصر طراد، السفري نبيل بن حممد  آل صاحل، حممد الربجاوي، ابراهيم الزعيب ومجال اخلالد
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إليكم ملكة مجال النساء من االبراج وترتيبها. فأي مرتبة أنت؟

مميزة  بأنها  دائمًا  تشعر  اجلدي  برج  مولودة  إن  اجلدي:  برج   -1
املميزة  لشخصيتها  نظرًا  وإعجابهم،  اآلخرين  أنظار  حمّط  وبأنها 
والقوية والطموحة والناجحة يف آن. علمًا أن غايتها يف احلياة هو 
الوصول اىل الرفاهية سواء كانت عزباء أو متزوجة، خصوصًا أنها 
تشكل قوة الدفع والسند املعنوي واملادي للشريك يف كل الظروف 

واألحوال.

من  أنك  يعين  فهذا  الثور،  برج  مولودة  كنت  إذا  الثور:  برج   -2
أمجل النساء على االطالق، خصوصًا من ناحية الطاقة االجيابية اليت 
تتحّلني بها دائمًا مهما كانت الظروف والعراقيل والصعوبات، فأنت 
مصدر البهجة والسعادة للمحيط. كما أنك مصدر ثقة لآلخرين وهذا 

ما ميّيزك.

3- برج اجلوزاء: صحيح أن مولودة برج اجلوزاء تتمّتع مبزاجية شديدة، 
إاّل أنها حمبوبة للغاية واجتماعية إىل أقصى احلدود وهذا ما يعّزز 

ثقتها بنفسها علمًا أن الثقة بالنفس تعترب أمرًا مثريًا للشريك.

4- برج السرطان: إن مجال وجه مولودة برج السرطان الربيء أكثر 
ما مييزها، فهو يعكس شخصيتها احلساسة للغاية وبراءتها الالفتة 
وهذا ما يدفع اآلخرين للوقوع يف حبها والرغبة بالتواجد معها وإىل 

جانبها.

5- برج األسد: إن احليوية الالفتة يف شخصية مولودة برج األسد 
أكثر ما مييزها ويعكس مجااًل ورونقًا وبالتالي هذا ما يشكل عامال 
جاذبًا هلا من قبل اآلخرين، خصوصًا أنها تتمّتع أيضًا بشخصية قوية 

فتفرض حضورها أينما حّلت.

6- برج العذراء: من املعروف أن مولودة برج العذراء غالبًا ما تفرض 
واملميزة  األنيقة  لشخصيتها  نظرًا  احلضور  على  واحرتامها  هيبتها 

واهلادئة، فتشعر اآلخرين بالراحة للتعاطي والتواصل معها.

امليزان جبمال طبيعي خالب،  برج  تتميز مولودة  امليزان:  برج   -7
خصوصًا أن بشرتها ناعمة للغاية وخالية من احلبوب أو التجاعيد، 
قادرة  أنها  كما  االطالق،  على  ماكياج  إىل  حباجة  ليست  وهي 
وشخصيتها  احلاد  ذكائها  بواسطة  وسحرهم  اآلخرين  جذب  على 

الدبلوماسية.

الكاملة« اىل حد ما على  العقرب: ينطبق قول »املرأة  8- برج 
اخلارجي،  لتكامل شخصيتها مع شكلها  نظرًا  العقرب  برج  مولودة 
فهي مميزة وأنيقة دائمة ومجيلة كما أنها ذكية إىل أقصى احلدود 

وقادرة على حتقيق كل أهدافها.

9- برج القوس: إن الشكل اخلارجي ملولودة برج القوس يوحي بأنها 
ملكة متّوجة، خصوصًا أنها تتمّتع بشخصية قوية تفرض حضورها 
دائمًا السيما أنها تتمتع بشخصية ساحرة وحس فكاهة جيعل اجلميع 

يقع يف حبها على الفور.

10- برج احلمل: بالنسبة ملولودة برج احلمل، فإنها من أكثر النساء 
أنوثة خصوصًا أنها امرأة ناعمة إىل أقصى احلدود قادرة على جذب 

اآلخرين بسحر شخصيتها ومجاهلا الالفت والطبيعي.

بني  متزج  اليت  الدلو  برج  مولودة  شخصية  إن  الدلو:  برج   -11
الغموض واملرح أكثر ما ميّيزها فيجذب اآلخرين إليها، خصوصًا أنها 

متيل كثريًا اىل التأنق والرتتيب.

12- برج احلوت: تعد مولودة برج احلوت صاحبة مجال مميز وفريد 
من نوعه، خصوصًا أنها صاحبة بشرة ناعمة جدًا وتتمّتع بصوت ساحر 

وشخصية هادئة وذكية يف آن.

من هي ملكة مجال النساء 
من األبراج؟

بـ«السيلفي«،  املعروفة  الصور  التقاط  على  تدمن  مل  منا  من 
خصوصًا أن هذه الظاهرة اجتاحت العامل أمجع، وطالت كل الشرائح 

االجتماعية والفئات العمرية على السواء.

جيب  معينة  قواعد  واملثالية  املميزة  »السيلفي«  اللتقاط  وبات 
احرتامها وااللتزام بها، إاّل أن لكل امرأة طريقتها اخلاصة يف التعبري 
عن شخصيتها من خالل هذه الصورة اليت تكشف الكثري عن مكونات 

نفسيتك من دون علمك.

»السيلفي« من دون فيلرت
إدخال  اللجوء إىل  »سيلفي« من دون  املرأة صورة  تلتقط  عندما 
أي تعديالت أو حتسينات عليها، فإن ذلك دليل واضح اىل قوة 
شخصيتها وثقتها العالية بنفسها بإظهار نفسها كما هي، خصوصًا 

أنها ال تهتم لرأي اآلخرين فيها، فهي مقتنعة بشكلها ومظهرها.

»السيلفي« مع فيلرت
صورة  على  وتعديالت  حتسينات  إدخال  إىل  كثريات  نساء  تلجأ 
»السيلفي« اخلاصة بهن، بهدف الظهور بأبهى حّلة ممكن، وهذا 
هو  ما  دائمًا يف  رغبة  بل  بالنفس  كلية  ثقة  عدم  اىل  يدل  األمر 

أفضل.

»السيلفي« مع الوجه الضاحك
إذا كنت من النساء اللواتي يلتقطن صورهن بطريقة مضحكة، فهذا 
دليل واضح على أنك تتمتعني حبس فكاهة عالي حتبني عكسه يف 
الصورة كما أنك صاحبة طاقة إجيابية ما ينعكس راحة على اآلخرين 
السهل  اجتماعية ومن  امرأة  لكونك  نظرًا  الوجود معك،  ورغبة يف 

التواصل معها.

»السيلفي« يف النادي الرياضي
لكل امرأة تلتقط صورها »السيلفي« يف النادي الرياضي، فهذا 
يعين أنك امرأة حتبني لفت النظر وجذب الشريك إليك، كما تهتمني 

بأن تكوني حمط أنظار اجلميع واحمليط.

»السيلفي« مع اجلسم كاماًل
عندما تلتقط املرأة صورة »سيلفي« مع جسمها، فهذا دليل واضح 
والتباهي  لديها  ما  إظهار  ورغبتها يف  بنفسها  العالية  ثقتها  اىل 

بنفسها أمام اآلخرين.

»السيلفي« مع اآلخرين
إذا كنت تلتقطني صور »سيلفي« مع اآلخرين بشكل دائم ومستمر، 
فهذا يعين أنك امرأة حتب حفظ الذكريات كما أنك اجتماعية وتؤمنني 

بالصداقة وأهمية التواصل مع اآلخرين.

 ماذا تكشف »السيلفي« عن شخصيتك؟

املرأة مجيلة كيفما كانت وأينما كانت، سواء من الناحية اخلارجية 
األمرية  الفتاة  أنها  خصوصًا  احلياة،  رونق  فتبقى  الداخلية،  أو 
واحلبيبة اجلميلة والزوجة الصاحلة واألم الرائعة اليت تربي وحتضر 
نفسها  زّودت  فكّلما  األساس،  فإنها  وبالتالي  املستقبل،  ألجيال 
بأسلحة الثقافة والقوة والطموح كانت نتائجها مميزة ومتفوقة يف 

اجملتمع.

ولكن يبقى التنافس حاصال بني احلضارة العربية واألجنبية، خصوصًا 
على صعيد اختالف النساء، فعامة تكون املرأة األجنبية مائلة اىل 
اللون األبيض وتتمّتع ببشرة أفتح وشعر أشقر إاّل أن مجاهلا يبقى 
باهتًا لألسف، يف حني أن اجلمال العربي هو مجال أخاذ بكل ما من 
معنى للكلمة، جاذب لالخرين بسحره وطّلته القوية فيفرض حضوره 

أينما حل.

يبقى  األساس  الدور  فإن  املظهر،  أو  الشكل  عن  النظر  وبغّض 
للشخصية اليت هلا العامل احملّرك جلذب انتباه اآلخرين ولفت نظر 

الشريك والرجال.
فمن املعروف أن املرأة االجنبية غالبًا ما تكون امرأة مستقلة ذات 
شخصية قوية وثقة عالية بالنفس، وغالبًا ما ال تعري مظهرها اهتامًا 
كافيًا، بل تنغمس يف عملها أو حياتها االجتماعية، وهذا ما يوّلد 

شيئا من الوحدة لديها.
يف حني أن املرأة العربية جتمع بشخصيتها مزجيًا رائعًا من الطباع، 
فهي باتت اليوم امرأة قوية وفاعلة اىل حد كبري يف اجملتمع يف كل 
الصعد، خصوصًا مع تسلمها ملراكز القرار يف العديد من اجملاالت 
واألماكن، كما أثبتت قدرتها يف إدارة العائلة والعمل يف آن وهذا 
ما خّوهلا احلصول على تقدير الشريك وثقته، فبات يشعر أن دور 
املرأة مل يعد يقتصر على تربية األوالد أو أن تكون احلبيبة بل باتت 

شريكته يف احلياة وسنده املادي واملعنوي األول.
وبالتالي، فإن املرأة العربية بشخصيتها الساحرة، اليت جتمع بني 
احلنان والعاطفة الشديدة والرومانسية وبني العقل والذكاء، قادرة 
على التفوق دائمًا والتميز وسحر أي شريك تريده، خصوصًا أنها 
أنها  بالنسبة ألي رجل، السيما  قادرة على أن تكون املرأة احللم 
تتمّتع بقدرة الفتة ومميزة على التأقلم مع كل الظروف واألحداث 

بسرعة وسهولة.
والقوة  واحلب  للتضحية  رمزًا  تزال  وال  كانت  العربية  فاملرأة 
والشجاعة، يف أيام السلم واحلرب، فكانت الداعم األول للمجتمع 
والعائلة ومسحت بازدهار العامل العربي وتطوره إىل حد كبري، مع 

بروز قدراتها الثقافية والفكرية املميزة. 

 بني املرأة العربية واألجنبية.. 
من هي املفضلة عند الرجل؟

املألوف  اخلارجة عن  وتلك  االعتيادّية  الطرق  كّل  إىل  النساء  تلجأ 
للحصول على بشرة نضرة... من التقشري، كرميات العناية وفراشي 
التقشري الباهظة الثمن! ولكن تبقى الطريقة األسهل، األقل تكلفة 

واألجنح هي اللجوء إىل حلق الوجه بالشفرة.
يساعد  نظيفة،  شفرة  بواسطة  بالكامل  الوجه  حلق  أّن  تبنّي  فقد 
يف تقشري البشرة وختليصها من البقع الداكنة، التجاعيد املزعجة 
ألقت  اليت  هانرت  راشيل  األزياء  لعارضة  وفقًا  وذلك  والشوائب، 

الضوء على هذه التقنّية يف برناجمها اجلمالّي التلفزيونّي.
ويف الفيديو، تظهر عارضة األزياء البالغة من العمر 46 عامًا يف 
زيارة إىل عيادة جتميل يف اليابان مشهورة بهذه التقنّية اليت ُتعرف 

.Kao Sori بـ
اجلدير بالذكر، أّن هذه التقنّية تساعد يف حتفيز انتاج الكوالجني يف 

البشرة وجتعلها قابلة أكثر المتصاص كرميات العناية.
أّما النتيجة النهائّية هلذه التقنّية فهي بشرة نضرة، مشرقة، وخالية 

من الشوائب.
يف  مستشفى  من  بارلو  ريشارد  الدكتور  عّلق  السياق،  هذا  يف 

عارضة أزياء حتلق وجهها... لبشرة نضرة من دون جتاعيد

لندن بالقول، إّن حلق البشرة هو متامًا كتقشريها ولكن الفرق هو 
استخدام شفرة تسّهل األمر وتزيل اخلاليا املّيتة.

لدى  خصوصًا  القدم،  منذ  استخدمت  التقنّية  هذه  أّن  والالفت 
أليزابيث تايلور وماريلني مونرو. 
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اعــالن
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ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

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

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

مــباشرة

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

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

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

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

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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

للبنائني - املهندسني - املصممني

Tel; 9709 3002
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ثــقافة

)1(
سقط الرتاُث

وسال تاريخ اجلمال األوليِّ إىل القصْب
للناي حزٌن أصفٌر بيِد الرعاِة شخريه

واللحن تأويل العطْب
سقط الغناُء

فعّلقي كيس القصائد عاليًا
وخذيه )سريومًا ( لواحة جسمك الرمليِّ

يسري يف شرايني امللوحة والتعْب
ثّم اصعدي أيقونًة 

فالعامل الّسفلّي أصبح بيننا
يصحو على حلم النزيف 

وحيتسي خنب انهيارك وانكساري 
عابثًا بقصيدٍة 

كانت تؤلف بيننا
مل َتْبَق لي إال غواية رقصة القّش اهلزيل 

فأسندي ما قد تبّقى
من زجاج الرأِس

حّتى يسرتيح رمادنا فوق احلطْب
اليوم وقت جنازة الّنخل املعّرى 

من وصايا الفكرة السوداِء 
أخجل من دمي

حني اسرتاح النخل مهصور الّرطْب
هم يرفعون اآلن نعش األرض

فوق خنوعنا
من ذا يؤّذن للحياِة

وكلهم نهبوا  عراءِك
ميضغون مآذن اجلسد املبارك

يشربون النخب 
بعد النخب من بول البعرِي

أو احلمرِي فال عتْب
من ذا يؤّذن للصالة على 

القصيدة واألدْب

)2(
نصف اهلالل فجيعٌة

فامسع من التابوت أصداَء املدينِة والنخيل
وما تكّسر من ظالل صباحنا
تروي الطريدة أّنها حمبوكٌة

بتناقضات نزيفها
وبأنها وقفت عن الدوراِن

قبل خريفها
هل بعد مّتسٌع 

لتدرك ما اجلواب على سكوت املتعبنْي
هم فّصلوك حمّدبًا

فاخفض جمازك أو دماغك 
أو خرابكَ 

واحرتف قضم الّزجاج
مغادرّا  نار  اليقنْي

كن خارج األمساء واألنباِء
دعْ عنك البصريةَ 

واقطف اآلس املقّمر 
يف هليبَك

شتلًة للمّيتنْي
هل يكتب التاريخ سفرًا بّينًا
عن نسلنا املفجوع بالزيتون 

والبلد األمنْي؟
أم يعتذْر

عن عجزنا للمومياء ألننا 
أكذوبة الفتح اللعنْي؟

تابوت مدينة

محمد عامر األحمد 

Saturday 27  August 2016  2016 آب   27 السبت 

جمموعتها الشعرية »أحياء يف مقربة« أمنوذجًا

ثالثية العشق واملوت واحلياة يف شعر إسراء األسدي

العراقية  للشاعرة  حديثا  الصادرة  الشعرية  اجملموعة  أقلب  وأنا 
اململكة  يف  دجلة  دار  عن  مقربة«  يف  أحياء   « األسدي  إسراء 
أنها  ، وجدت  املتوسط  القطع  من  112 صفحة  وبواقع  األردنية 
مسعاه  يف  الشاعر  جناح  مؤشر  وهذا  الشعرية  بلغتها  تعتين 
لتأسيس قاعدة شعرية رصينة ال بد لكل من يبتغي هذا الطريق 
سلوكه ، ففي عام 1945 كتب الشاعر اإلنكليزي الكبري ت . س 
الشاعر جيب أن تؤخذ لغته كمادة أساسية حينما   « إليوت :   .

يتحدث عنه كشاعر« .
اختارت  وقد  املفهوم  هذا  من  انطلقت  أنها  أغالي  ال  األسدي 
الومضة الشعرية يف تأسيس أغلب قصائد اجملموعة مع علمي أن 
هذا اجلنس من الشعر هو األصعب يف كتابته ، حيث يتطلب من 
الشاعر اهتماما زائدا مبفرداتها وخصوصيتها كونها األقصر بني 
العائلة الشعرية من ناحية الرتكيب ، الوحدة العضوية ، واإلحياء 
وعدم املباشرة واالنفراد باقتصادها اإليقاعي والصورة و اللغة 
و الفكرة ، والذي زاد من إعجابي بها أكثر أن جمموعتها هذه هي 
أول إصداراتها ما يعين كم هي متأنية ودقيقة يف اشتغاالتها 
بوحها  خالل  من  ذلك  اكتشفنا  هلا  الالحمدود  وعشقها  الشعرية 

األول حيث كتبت تقول :
»عشقت الشعر منذ أول بيت سكن قليب وحرك وجداني مبكرا ، لقد 
وجدت ضاليت بفضائه الرحب يسرقين مين ويعود بي لي .. أرحل 
معه لعوامل غري مرئية أتلمسها بشغاف الروح .. أحرتق مع حرائقه 
.. أستحم بشالالت مفرداته املنهمرة فرحا وحزنا وعشقا عذريا ، 
عما  تغنيين   ، اآلسر  ومنفاي  عزليت  دواوين  الشعر  كتب  فكانت 
سواها من عامل زائف جمنون متحرك حولنا تتبدل ألوانه وموازينه 

كل حني«.
ومع إعجابي الشديد بلغة الشاعرة وجدت قصائدها أسرية العشق 
واختلفوا  الشعراء  خالهلا  طاملا ساح  ثالثية  وهي  واحلياة  واملوت 
يف تأثيث رؤاها ، لكن األسدي هلا طريقتها اخلاصة يف تناوهلا 
، أوهلا تلك اللغة مبفرداتها الغريبة واقتصادها احلريف وتأطريها 
والذي  ماهر  لوحة رسام  إىل  تكون  ما  األقرب  الشعرية  بالصورة 
لفت انتباهي أيضا هي تلك السكينة اليت تتحلى بها حتى وهي 
تتناول أمل العشق واملوت واحلياة ، منر هنا على أول تلك الثالثية 
محلت  اليت  الشعرية  جمموعتها  قصائد  أوىل  احتل  الذي  العشق 
عنوان »ومضات عشق بغدادية« وكأنها تبعث برسالة تقول فيها : 
إنه البداية ال ينتهي بزوالنا أبدا حتى وإن تعرض للنسيان ردحا من 

الزمن ،  تقول يف مقاطعها األوىل اليت أمستها ) كحل ( :
مبرود كحل عيوني

كتبت إمسي
كتبت إمسك

فطارت نوارس ضوء
من مكحلة حزني

حنو دجلة
ويف مقطعها األخري الذي عنونته ) قصيدة ( يكتمل ذلك العشق 

الذي كانت تلهج بامسه دائما :
قلت ...

بغداد ...
فاكتملت القصيدة

وألن بغداد عشقها الدائم حتى وهي يف أشد حاالت األمل ، ها هو 
قلبها يطري هلفا إليها كلما نبض بامسها على بساط من ريح لتقف 

على مسافة واحدة من همس غبارها تقول :
همس الغبار

فوق أكتاف اجلند
أن النصر ..

سيطرق أبواب املدينة
ورايات احلق

تعلو فوق قباب اجلوامع
ولن حيرق الوطن

مجر الغزاة
وفحيحهم املسموم

لكنها تتمناها مدينة سالم ، مدينة حب خالية من أية حرب  :
بعد حائها

رب ..
حيمي العراق
ويرفع الراء
فيبقى ..

ح ... ب العراق
هذا التمين ليس »خياال تأمليا » كما يذهب بعض الشعراء إليه ، 
فهي تعي متاما الفرق بينهما واحلاجة إلبقاء تلك اجلذوة مشتعلة يف 
صدرها حبا وعشقا ، وقبل أن تكون لنا انتقالة إىل ثيمة احلياة 
واملوت اليت تقف الشاعرة عند أعتابها يف عديد قصائد جمموعتها 

الشعرية ، ال بد أن نودع عشقها يف قصيدتها »صلبان عشق«:
غوايات يتبعها عرس

علف ..

أجناب ..
موت ..

ال رمل شاطئ
ال أغاني مساء

ال همس نوارس
ال عطر أحالم
هناك .....
وقبل الوداع

نرتكها كشموع مطفأة
بعتبات كنائس احلب

مسمرة
على

صلبان
العشق

متوقف  شيء  فكل  الشاعرة  لدى  أخرى  انتقالة  فهو  املوت  أما 
عن احلركة حتى االنتظار هو بعض ذلك املوت كما تعرب عنه يف 

»أمنيات« :
قلوب حائرة

توسدها احلزن
أتعبها الظمأ
خذهلا الزمان
أرواح سئمت

االنتظار
مشاعر

تأبى أن تفسر
هي ميتة

على قيد احلياة
أختزلت كل األمنيات

ب عراق ...
هذه األمنيات تبدو فرحا ناقصا عندما نفارق هذا األخري كما يف 

ومضتها »فرح« ، فالفراق صنوان املوت إن مل يكن كذلك :
دونك ...

كل شيء حزين
ألنك الفرح

الذي إن فارقته
ال يفارقين ...

واحلياة وهي التأسيس واملنبت والقيامة عند شاعرتنا ، فقد يكون 
املطر كما يف قصيدة »أنا واملطر« ، وقد يكون الوطن كما يف 
» وصية« ، أو قد تكون الشمس ، أو القمر ، النجوم ، أو حتى 
الظالم ، كما يف قصيدتها » شروق« ، أو احلب كما يف »روضة 

قلبك« اليت نقرأ منها :
كرات مالعب حبك

ليل جنواي ..
ُيسرح شعر طفوليت

تلهو النجوم
برقاد أخيليت

طرقات خضراء
لنحل عسل كلماتي

املنهمر
من

مداد
عيونك

قصائد  مجيع  أن  لنكتشف  الثالثية  هلذه  رؤاها  نطوي  وهكذا 
الشاعرة إسراء األسدي مسكونة بوجع إنساني ومنه انطلقت لتعرب 
مقابل  يف  واحلياة  واملوت  العشق  براكني  ولتفجر  مشاعرها  عن 
أن تكون حروفها وهج لذكراها على رفوف الزمن هي قالت عنها 
منسية ، لكنين أقول ال إنه اخللود يف أمجل صوره ، يف قصيدتها 
اليت خنتتم بها قراءتنا » شرفات« نكون قد وقفنا من خالهلا على 

كل ما أرادت الشاعرة قوله :
ستقفر الدنيا منا يوما

مثلما أقفرت تلك الشرفات
وتنسى

حتى الذكريات !
تذبل صورنا

ونصبح جمرد حكايات
أمساء وهمية

تشيعها الرمحات
وال تبقى منا
سوى كلمات

على رفوف الزمن
منسيات
منسيات

أحمد فاضل - ايالف



Page 24صفحة 24     

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 27 August 2016  2016 آب   27 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

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 27  August 2016  2016 آب   27 السبت 
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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
@fib‡«cÎ@pbfláÇ
@ÚÓ‰fl¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰fl

FFF
NNÚ”ÏqÏfl@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›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
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ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Saturday 27 August 2016  2016 آب   27 السبت 

جلأ الشاعر أمحد علي موسى 
رمضان إىل القضاء لتحصيل 
حّقه من الفنانة مايا دياب، 
»سبع  كليب  عرض  ومنع 
إمسه  حجب  أن  بعد  ترواح« 
استبداله  ومّت  الكليب  عن 
األمر  رمضان،  أمحد  باسم 
الذي وصفه بالكارثة حسب 

تعبريه.
مايا  أعمال  مدير  قلل  وقد 
حول  شرارة  غدي  دياب 
موضوع الدعوى، من أهميته، 
شيء  بأي  نبلغ  »مل  وقال 
حتى اآلن، والكليب ال ميكن 
رمضان  أمحد  عرضه.  إيقاف 
أنه  رأى  الذي  القرار  اختذ 
تصلنا  وعندما  يناسبه، 
الدعوى لكل حادث حديث«.

إسم  جتاهل  شرارة  ونفى 
الكليب  يف  رمضان  إمحد 
األمر  يف  ما  كل  وقال« 
يعودوا  مل  مصر،  يف  أّنهم 
يستعملون اإلسم الرباعي بل 

يستخدمون الثالثي فقط. 
رمضان  موسى  علي  وأمحد 
مصر  يف  معروف  شاعر 
الفين  الوسط  يف  ويعرف 
الفين  بامسه  اجلمهور  وبني 
بينما حنن ذكرنا  أمحد علي، 
أمحد  الكليب  على  امسه 
ثانوي  املوضوع  رمضان. 
التوّقف  يستحق  وال  جدًا 
ألننا  همنا،  آخر  وهو  عنده، 
مشاريع  يف  حاليا  منهمكون 
عنها يف  نعلن  كثرية سوف 

وقتها«.
جعل  الذي  السبب  وعن 
رمضان يلجأ اىل القضاء، مبا 
قال«  مهمًا،  ليس  األمر  أن 
جلوؤه اىل القضاء كان رّدة 

مايا دياب عن إيقاف كليب »سبع ترواح«: آخر هّمي

ذكرنا  أننا  اعترب  ألّنه  فعل، 
امسه بالطريقة اليت نريدها، 
اليت يردها  بالطريقة  وليس 
األلبوم  عمر  أّن  علمًا  هو، 

أصبح عامًا كاماًل«.

من جهة ثانية، أشار شرارة 
اىل أنه من احملتمل أن حتيي 
يف  العيد  حفل  دياب  مايا 
مصر، ولكن مل يتم التوقيع 

على العقد رمسيًا.

يشار إىل أن الشاعر أمحد علي 
موسى، كان قد أعلن عن خرب 
عرب  دياب  مايا  الدعوى ضد 
»فايسبوك«  على  حسابه 
رفعت  النهاردة  »انا  وكتب 

دياب  مايا  على  قضية 
على  امسي  كتابة  لتعمدها 
)امحد  ترواح  سبع  كليب 
اختصار  يعين  قال  رمضان( 
المحد علي موسى رمضان.. 

مدير  أفهم  أحاول  وغلبت 
األستاذ غدي شرارة  أعماهلا 
اللي  الكارثة  مدى  باحلسنة 
هما عاملينها وال اهلوى كأني 

بدن يف مالطة«.
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قضايا

عقارات يف  الدهلمية«  إمناء  »شركة  اشرتت 
تواجهها  اآلن  سنوات.  ست  منذ  الدهلمية 
الضخم.  السكين  مشروعها  على  اعرتاضات 
إال أن حمّرك هذه االعرتاضات ليس األضرار 
ببلدة  ستلحق  اليت  والبيئّية  االجتماعية 
»الدّبية« )تتبعها الدهلمّية عقاريًا( وسّكانها 
تصنيف  وتغيري  االستثمار  عامل  رفع  نتيجة 
املعرتضني،  ُيقلق  ما  هذا  ليس  البلدة. 
األّول  املالك  بيع  على  الرتكيز  ينصّب  إذ 
)شيعي(  حالي  ملالك  األرض  )مسيحي( 
لتأليب الرأي العاّم احمللي طائفيًا عرب إعادة 

د«. اجرتار نظرّية »الوجود املسيحي املهدَّ
مّرت سنوات، وما زالت بلدة الدبّية )الشوف( 
شبيه  إمسنيت«  »مسخ  إىل  بالتحّول  دة  مهدَّ
بـ«مسوخ« كثرية استولت على القرى وغرّيت 
واالجتماعي،  العمراني  ونسيجها  طبيعتها 
األراضي  أسعار  على  املضاربات  وأّججت 

فيها.
إال أن االعرتاض املتجدد حاليًا ال يرّكز على 
املشاريع  انفالت  من  اخلطري  اجلانب  هذا 
على  »اخلطر  فّزاعة  من  يتخذ  بل  العقارية، 
الوجود املسيحي« يف البلدة عنوانه العريض، 
حاليًا  املعرتضة  القوى  بعض  أن  سيما  وال 

Saturday 27 August 2016  2016 آب   27 السبت 

مشروع »الدهلمية«: اجرتار نظرّية »الوجود 
املسيحي املهّدد«

النزيف متواصل على اسعار النفط العاملية واليت عمقت خسائرها 
يف جلسة اليوم وبلغت حنو 3% تقريبا، مع إستمرار تنامي املخاوف 
بشأن منو املعروض وختمة املخزونات العاملية من اخلام، باالضافة 
إجتماع  خالل  إتفاق  اي  اىل  التوصل  إمكان  يف  االمال  تراجع  اىل 
منظمة الدول املصدرة للنفط  اوبيك حول جتميد اإلنتاج يف إجتماعها 
خالل شهر ايلول يف اجلزائر. واخنفضت العقود اآلجلة خلام #برنت 
القياسي تسليم تشرين األول بنسبة 3% إىل 49.32 دوالرًا للربميل 
 %2.7 بنسبة  أيلول  األمريكي تسليم  #ناميكس«  خام   تراجع  فيما 
إىل 47.20 دوالرًا للربميل. وكان حقق النفط مكاسب قوية األسبوع 
يف  »أوبيك«  حمادثات  تقود  بأن  التكهنات  خلفية  على  املاضي 
هذه  تلقت  حيث  األسواق،  استقرار  إىل  القادم،  الشهر  #اجلزائر، 
االسعار الدعم االسبوع الفائت من تصرحيات وزير الطاقة السعودي 
خالل  سيناقشون  النفط  منتجي  أن  فيها  أكد  واليت  الفاحل  خالد 
النفط،  أسعار  استقرار  لتحقيق  اجلزائر حتركًا حمتماًل  اجتماعهم يف 

ولكن عادت هذه اآلمال فتالشت مع بداية االسبوع احلالي.
الطاقة  منتدى  هامش  على  »أوبيك«  دول  جتتمع  أن  املنتظر  ومن 
الدولي اخلامس عشر الذي سيعقد يف اجلزائر يف الفرتة بني 26 
ستانلي«  »مورغان  مصرف  استبعد  وبالفعل  املقبل.  أيلول   28 و 
االستثماري إمكان توصل املنظمة خالل اجتماعها القادم يف أيلول 
إىل اتفاق بشأن جتميد اإلنتاج، مؤكدًا أن هناك حتديات حتول دون 
ذلك وأنه حتى يف حال التوصل التفاق مماثل فإنه لن يفيد األسواق 
رياحًا  هناك  أن  ومؤكدًا  احلالية،  اإلنتاج  مستويات  ارتفاع  بسبب 
معاكسة وحتديات لوجيستية تواجه التوصل ملثل هذا االتفاق. ويف 
آدم  املصرف  لدى  الطاقة  سلع  أحباث  رئيس  قال  السياق،  هذا 
لوجنسون إن أسعار النفط قد تصبح أكثر تقلبًا قبيل انعقاد االجتماع 
غري الرمسي للبلدان األعضاء يف »أوبيك«. وحبسب لوجنسون، سوق 
النفط يعامل »أوبيك« باعتبارها البنك املركزي له حيث ميكنها حتريك 
يفقد  قد  االجتماع  انعقاد  حتى  الفرتة  طول  أن  مضيفًا  األسعار، 
األسواق االهتمام بالتكهنات حول الوصول إىل اتفاق بشأن حتقيق 
النفط بني الدول  إنتاج  االستقرار. يذكر أن اتفاقًا سابقًا لتثبيت 
املنتجة داخل »أوبيك« وخارجها قد انهار يف نيسان املاضي، بعد أن 
طالبت السعودية بأن تشارك إيران فيه، بينما أعلنت طهران حينها 
رفضها تثبيت إنتاجها قبل الوصول اىل مستويات االنتاج اليت كانت 

سجلتها قبل فرض العقوبات الدولية عليها.
من جهة أخرى، ومن االساب اليت دفع النفط اىل تسيجل املزيد من 
اخلسائر يف الساعات املاضية، تأكيد عضو جلنة النفط والطاقة يف 
حمافظة كركوك العراقية فؤاد حسني ان العراق يعتزم زيادة حجم 
صادراته النفطية بنحو 5% خالل األيام القليلة القادمة بعد االتفاق 
على استئناف شحن النفط اخلام من 3 حقول يف احملافظة. وستزيد 
هذه الشحنات بنحو 150 ألف برميل يوميًا بعد أن بدأت هذه الشحنات 
التدفقات بدأت مبعدل بلغ حنو 70 ألف برميل يوميًا اخلميس املاضي 
ألغراض االختبار. ومت إدارة هذه احلقول الثالثة من قبل شركة النفط 
الوطنية العراقية، ولكن خطوط األنابيب اخلاصة بها تقع حتت سيطرة 
حكومة إقليم كردستان، وكانت شركة النفط الوطنية قد توقفت عن 
استخدام خطوط األنابيب على أثر خالفات مالية مع حكومة االقليم 

يف آذار املاضي.
ومن التطورات اليت ضغطت ايضًا على اسعار النفط يف الساعات 
القليلة املاضية، أعلن مصدر يف وزارة الطاقة الروسية أن الوزارة 
ال ختطط لعقد لقاء مع وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، 
أنباء  ورود  بعد  وذلك  املقبل،  أيلول  يف  موسكو  يزور  قد  الذي 
بعد  موسكو،  يزورا  قد  الفنزويليني  واخلارجية  النفط  وزيري  بأن 
الشهر  »أوبيك«،  منظمة  األعضاء يف  للدول  الرمسي  غري  االجتماع 
جديدة  جولة  املاضي  االسبوع  بدأ  الفنزويلي  الوزير  وكان  املقبل. 
للدول املنتجة للنفط يف حماولة لتوحيد املواقف بهدف اختاذ إجراءات 

لتحقيق استقرار السوق.
إنتاجها  رفع  السعودية  إعالن  من  جديدة  االسعار ضربة  تلقت  كما 
النفطي إىل مستوى قياسي يف متوز الفائت يف خطوة تساهم يف 
»اوبيك«، ضخت  منظمة  أرقام  وحبسب  السوقية.  تعزيز حصصها 
من  فيما  الفائت  الشهر  يوميًا  نفط  برميل  ماليني   10.67 اململكة 
املنتظر ان يرتفع هذا االنتاج أكثر يف الفرتة املقبلة. كما واجهت 
االسعار ضغوطًا من جراء ارتفاع صادرات منتجات التكرير من الصني 
الثامن  لألسبوع  املتحدة  الواليات  احلفر يف  #منصات  عدد  وزيادة 
على التوالي وتوقعات بزيادة الصادرات من #العراق و #نيجرييا. 
وزادت صادرات الديزل من #الصني بأكثر من 181% يف متوز كما 
إرتفعت شحنات البنزين بنحو 145% باملقارنة مع حزيران املاضي. 
بدورهم، أعلن املتمردون يف دلتا #النيجر إنهاء هجماتهم املسلحة 
للنفط يف نيجرييا ودخوهلم يف مفاوضات مع  التحتية  البنية  على 
احلكومة ما يرفع من معروض النفط يف االسواق العاملية من هذه 
الدولة االفريقية اليت تعترب من أكرب الدول املنتجة للنفط يف العامل. 
وأيضًا من التطورات اليت ضغطت على النفط وأكدت إستمرار فائض 
املعروض يف االسواق إعالن شركة »بيكر هيوز« االمريكية للخدمات 
الواليات  النفط يف  التنقيب عن  ارتفاع عدد منصات  النفطية عن 

املتحدة مبقدار 10 إىل 406 منصات األسبوع املاضي
تتجه االنظار اليوم اىل إجتماع منظمة »أوبيك« الشهر املقبل لتحديد 
مصري اسعار الذهب االسود يف املرحلة املقبلة رغم ضعف االمال 
التوقعات  هذه  املستمر.  للنزيف  بتوقف  حتى  أو  قريبة  بإنتعاشة 
أكدتها دراسات ملصرف #باركليز واليت سلطت الضوء على فوائض 
إستمرار  عدم  بتوقع  وإنتهت  االسواق،  يف  واملخزونات  االنتاج 
مستويات الـ 50 دوالرا  للربميل وقت طويل، مرجحة ان تشهد هذه 

االسعار املزيد من الرتاجع خالل األسابيع املقبلة.
عن »النهار« البريوتية

النفظ: من نزيف اىل نزيف، فهل ينقذه أيلول؟

يقضي املشروع ببناء 6000 وحدة سكنيـّة سرتفع الكثافة السكانيّة بنحو 40 ألف نسمة 
)مروان طحطح(

فيفيان عقيقي

تعديل التصميم 
التوجيهي ينصّ 
على زيادة عامل 
االستثمار من 2 

إىل %40

الصادر  العاّم  التفصيلي  والنظام 
عام 1998، وال سيما عرب املرسوم 
11855، وترمي هذه احملاوالت إىل 
بعض  يف  االستثمار  عامل  زيادة 
 ،%40 إىل   2 من  البلدة  أراضي 
تشّكل  اليت  الدهلمّية  يف  وحتديدًا 
20% من مساحة البلدة واملصّنفة 

حممّية.
يف اجللسة األخرية جمللس الوزراء، ُرميت الكرة يف ملعب اجمللس 
لدراسة  أشهر  واألخري طلب ستة  باملشروع،  الرأي  إلبداء  البلدي 
السيف  رفع  دون  من  الوقت  من  املزيد  كسب  يعين  ما  امللف، 
تنفيذ  على  ُتصّر  لألرض  املالكة  الشركة  إن  إذ  هناك،  املصلت 

مشروعها، وهناك من يدعمه.
أسهم  بيع  عرب  الدين  تاج  إىل  معّوض  من  األرض  ملكية  ُنقَلت 
رسوم  اللبنانّية«  »الدولة  على  فّوت  ما  الدهلمية«،  إمناء  »شركة 
الكبرية،  العقارية  البيوعات  معظم  ما حيصل يف  وهو  التسجيل، 
وهي إحدى الطرق »املقوننة« للتهرب الضرييب. إال أن املشكلة يف 
الدبية ال تكمن يف هدر حقوق اخلزينة العاّمة، ما دام التهرب من 
م، بل تكمن يف املشروع الذي  تسديد رسوم التسجيل العقاري معمَّ
تنوي شركة إمناء الدهلمّية تنفيذه هناك. فهذه الشركة تسعى إىل 
زيادة عامل االستثمار وتغيري تصنيف املنطقة لتتمّكن من تنفيذ 
مشروع »ميدار«، الذي يقضي بتحويل البلدة إىل كتلة إمسنت، عرب 
بناء حنو 6000 وحدة سكنّية، وبالتالي رفع الكثافة السكانّية بنحو 
40 ألف نسمة، من دون أن تتوافر بنية حتتية مؤهلة تستوعب مثل 

هذه الزيادة.
الدراسة اليت ُبين عليها طلب تعديل مرسوم التصميم التوجيهي، 
أعّدتها الشركة املستثمرة نفسها، وقّدمتها بداية إىل البلدية قبل 
تقدميها إىل جملس الوزراء. يقول رئيس البلدية نبيل البستاني إنه 
طلب »مهلة ستة أشهر لدراسة امللف قبل إبداء الرأي فيه، لكون 
املطلوب تعديله يشمل منطقتني يف الدبّية، هما الدهلمية )عرب رفع 
عامل االستثمار وتغيري التصنيف( واهليلونة )تغيري التصنيف من 
سكين حرجي إىل سكين وجتاري(«. حيرص البستاني على القول إّن 
هاجسه »عدم اإلضرار باملطّور العقاري وال أهالي البلدة، بل التأني 

بدراسة طلبات إعادة التصنيف وآثارها قبل بّتها«.
إن  البستاني،  فادي  املهندس  البلدية  السابق يف  العضو  يقول 
»الدراسة أعّدها صاحب املشروع، وتتضّمن ما يصّب يف مصلحته. 

املطلوب إعداد دراسة من قبل البلدّية عرب شركة هندسية حمايدة«. 
ويتابع: »الدبّية ضيعة منوذجّية ال نريد حتويلها إىل مدينة، كذلك 
أجل  من  طابعها  تغيري  جيوز  وال   ،1998 عام  منذ  مصّنفة  فإنها 
مصاحل أحد املستثمرين، وإلغاء منطقة حممّية وتدمري ملعب غولف 

مبواصفات عاملّية. نريد بناًء منّظمًا ال جممعات سكنّية«.
يشرح احملامي شادي البستاني، ابن البلدة، أن »خطورة التصميم 
التوجيهي اجلديد أنه يشمل أراضي الدبية كافة«، ويرى أن هناك 
هدفني منه: »أواًل إمرار صفقة الدهلمّية العقارّية عرب التالعب بعامل 
تشريع خمالفات  وثانيًا  االرتفاقّية،  باملناطق  والتعديل  االستثمار 
على  احملافظة  »املطلوب هو  إن  ويقول   ،»11855 رقم  للمرسوم 

الطابع القروي والعمراني والبيئي للبلدة«.
املعارضني:  عديدة حبسب  التعديل  مشروع  عن  املرتتبة  األضرار 
أواًل، زيادة األبنية ستؤدي حكمًا إىل زيادة الكثافة السكانّية، يف 
اإلضرار  ثانيًا،  استيعابها.  على  القادرة  التحتّية  البنى  غياب  ظّل 
بالبيئة وحتويل منطقة حممية طبيعيًا إىل كتلة عمرانّية، فالتنظيم 
احلالي يسمح بأبنية بعلو 3 طبقات كحّد أقصى، فيما املطروح حاليًا 
يسمح بأبنية مرتفعة جدًا. ثالثًا، تغيري طابع البلدة القروي وتسريع 
عملية النمو املديين فيها. رابعًا، رفع مستوى أسعار األراضي مبا 
يفوق قدرة السّكان على حتّمله، وبالتالي تهجريهم. خامسًا، تدمري 
ملعب غولف ُأنشئ وفق املواصفات العاملّية، ويعّد مركز استقطاب 

حضاري وسياحي إىل البلدة.
300 دوالر   – الدبّية بني 100  األراضي يف  أسعار  تراوح  راهنًا، 
بعد زيادة  الواحد، وهو سعر مرتفع، فكيف  املربع  للمرت  أمريكي 
عامل االستثمار؟ حبسب املتابعني، إن رفع أسعار األراضي ُيسعد 
بعض املالك يف البلدة الطاحمني إىل بيع عقاراتهم، ولكنه يؤذي 
البقية، وهم األكثرية، الذين خيشون من ارتفاع كلفة املعيشة، وال 

سيما السكن، مبا يفوق قدرتهم على حتّملها.

مسار تعديل التصنيف

عام 2012، أعّد مالك األرض دراسة هندسّية، قّدمها إىل اجمللس 
البلدي، طالبًا تعديل تصنيف املنطقة. يومها أصدر اجمللس البلدي 
)مؤّلف من 12 عضوًا أحدهم متوفى( قرار املوافقة على التعديل 
رقم 2012/13، بعد مثانية أشهر من اخلالفات ُترمجت بإقناع ستة 
قبل  املدني.  للتنظيم  األعلى  اجمللس  على  وأحيل  أعضائه،  من 
الطعن به أمام جملس شورى الدولة عرب املراجعة اإلدارّية املسّجلة 
حتت الرقم 2012/18040 نظرًا إىل املخالفات اليت اعرتت اختاذه، 

واحنّلت البلدّية باستقالة نصف أعضائها.
يف 2013/7/6 صدر القرار البلدي رقم 17 لطلب تعديالت حمّددة 
يف املنطقة االرتفاقّية للدهلمية واهلليونة، قبل صدور القرار 31 
عن اجمللس األعلى للتنظيم املدني الذي يتضّمن تعديالت خمالفة 
للقرار 17، فصدر بعدها القرار البلدي رقم 2014/28 القاضي بوقف 
العمل بالقرار 31 واستمرار العمل باملرسوم 1998/11855، ثّم حتّول 
امللف إىل جملس الوزراء الذي طلب من وزير الداخلّية استطالع رأي 
البلدّية حول مشروع تصديق التصميم التوجيهي اجلديد. وبتاريخ 

2016/8/18 تأجل بّته إىل أن تنهي البلدية دراستها.

من  الكثري  يف  العقاري«  »التطوير  ملشاريع  ظاهر  وّد  عن  تعرب 
ر« »مّنا وفينا«. البلدات واحملميات، ما دام »املطوِّ

تعود القّصة إىل عام 2010، عندما اشرتت »شركة إمناء الدهلمّية« 
األرض، ومساحتها حنو 3.5 ماليني مرت مرّبع، بقيمة 240 مليون 
دوالر، وقد ُنقَلت ملكية هذه األرض عرب نقل ملكية الشركة يف 
السجل التجاري، من دون املرور بالبلدّية وأمانة السجل العقاري، 
إذ تنازل املالك األّول )روبري معّوض( عن أسهمه يف شركة إمناء 

الدهلمّية للمالك احلالي )علي تاج الدين(. 
ومنذ ذاك احلني، جتري حماوالت حثيثة لتعديل التصميم التوجيهي 
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متفرقات

إسالميو صيدا يرفضون املهرجانات الفنية 
والبلدية تؤكد إقامتها:

أي صــورة للــمدينة؟

أيلول  شهر  يف  جوابًا  تنتظر  اجلنوب  عاصمة 
على سؤال يتداول بني أبنائها، عّما إذا كانت 
مدينتهم سرتقص فرحًا بعد اعالن اللجنة الوطنية 
مهرجانات  برنامج  الدولية  صيدا  ملهرجانات 
احملجبات  »العفيفات  إن  أم  السياحية،  املدينة 
حبسب  يرقصن«،  لن  الطاهرات  املنقبات 
التواصل  موقع  يف  أنشئت  صفحة  أعلنته  ما 
أواًل«،  »الكرامة  باسم  »فايسبوك«  االجتماعي 
ترقص«  لن  »صيدا  هاشتاغ  أطلقت  واليت 
حدود  ضمن  وتفرح  حتتفل  »صيدا  ان  مؤكدة 

اهلل وليس على حساب سخط اهلل«!
صيدا ستفرح!

»صيدا ستفرح رغمًا عن خفافيش الليل الذين 
يريد  ال  ومن  توقيع،  دون  من  بيانًا  أصدروا 
احلضور لن جيربه أحد، وال خنشى من أي عمل 
بلدية صيدا حممد  رئيس  أكده  ما  هذا  أمين«، 
الرافضة  األصوات  أن  إىل  الفتًا  السعودي، 
ان  بدليل  خامس  طابور  انهم  أعتقد  »أقلية، 
من ضمن بيان رفضهم اعرتاضهم على اضاءة 
البوليفار البحري بالطاقة الشمسية، وعلى تهيئة 
ألفي  يوميًا  جتذب  اليت  للسياحة  صيدا  جزيرة 

زائر«.
العيش  مدينة  صيدا  ميّثل  ال  املثار  »الكالم 
السعودي،  حبسب  صوره«  بأبهى  املشرتك 
مضيفًا »صيدا هي عاصمة املهرجانات اليت بدأت 

Saturday 27 August 2016  2016 آب   27 السبت 

املصدر: »النهار« أسرار شبارو

 1960 العام  منذ  فيها 
حيث أقيَم مسرح عائم، 
سيكون  السنة  وهذه 
املهرجانات  أجنح  من 
وسيتضمن يومًا سياحيًا 
وحفاًل  أيلول،   4 يف 

أيلول،   16 يف  عجرم  نانسي  للفنانة  موسيقيًا 
غي  للفنان  موسيقي  حفل  التالي  اليوم  ويف 

مانوكيان، ويف 25 أيلول نشاط رياضي ».
أخبار ذات صلة

امتحان »إلهي«
عريضة  على  للتوقيع  محلة  أطلقت  قد  وكانت 
بعنوان »صيدا لن ترقص« عرب رابط الكرتوني 
جاء فيها »ألن اهلل ميتحننا كل فرتة، فإن جنحنا 
غّي ما فينا وإن بقينا على حالنا تركنا نتخبط 

مبشاهد دماء أطفال سوريا وبورما«.
ومن أسباب الرفض اليت استندت اليها احلملة 
استشهد  مدينة  يف  موسيقي  حفل  يقام  »ان 
صيداوية  عائلة   ٣0 من  أكثر  من  رجال  فيها 
أراد  عندما  صيدا  يف  اإلسالم  عزة  عن  دفاعًا 
الصهاينة نزع االلتزام ومظاهره منها، واعتقلوا 
العشرات من الشباب يف اخلامسة عشرة والـ 17 
من أجل حليتهم أو مداومتهم على الصالة، هو 
من عدم إحرتام هؤالء األبطال وقيمة دمائهم، 

وهذا ما ال يرضى به أحد«.
صيدا لن ترقص!

الشيخ أمحد  االتهام توجهت اىل انصار  أصابع 
األسي، ويف حديث مع رئيس املنظمة اللبنانية 

االختالط 
ممنوع... هذا 
ما يحصل يف 

جبشيت!

للعدالة الدكتور علي عمار )إسالمي( أكد أن » 
اي مهرجان يتضمن خالعة أو جمونًا ال حتمله صيدا 
او بيوت أو طرابلس او اي بلدة اسالمية، هناك 
تعارض كبي بني هذه التوجهات وبني الثوابت 
اليت نعتربها فقهية وعقائدية لذلك هذا موقف 
مبدئي وليس مسألة ظرفية أو آنية، فضاًل عن 
ان املسلمني يف لبنان يتعرضون حلملة عدوان 
االمنية  واالجهزة  احلكومة  يد  على  واعتقاالت 
اآلالم  بسبب  وصيدا  والقضائية،  والعسكرية 
ال  اخلاص  بطابعها  املدينة  تطبع  اليت  واألحزان 
ميكنها استقبال مهرجان غنائي او فين، وثالثًا 
نعترب ان لبنان خمطوف من مرتزقة وميليشيات 
عسكرية ملحقة ببعض اجلهات الدولية واالقليمية، 
وهذا ما جيعلنا نعيش ظرفًا غي طبيعي ال يشجع 
اللبناني على العيش يف ظروف مهرجان طربي، 
ناهيك مبا تعانيه املنطقة من سوريا اىل العراق 
كيفية  يف  التفكي  فاملطلوب  وليبيا،  ومصر 
اخراج بلدنا من هذه احلالة الصعبة اليت يتسبب 

بها بعض األطراف«.
تحّفظ ولكن!

اجلماعة_االسالمية أصدرت بيانًا اعتربت فيه أن 
والوحيدة  املثلى  الطريقة  ليست  »املهرجانات 
املنظمون  يّدعي  كما  االقتصاد  عجلة  لتنشيط 
األمام... ووقوفًا عند هذه  بل هو هروب إىل 
القناعات والثوابت اليت نؤمن بها أبلغنا حتفظنا 
على هذه املهرجانات للجهات املعنية وعربنا عن 
مصلحة  يهمها  صيداوية  كشرحية  هذا  موقفنا 
صيدا وأبنائها، ولنا احلق ضمن اإلطار القانوني 
والدميوقراطي وحرية الرأي أن جناهر فيه. ولئن 
لسنا السلطة اليت متنح أو متنع إقامة أي مهرجان، 
وإميانًا منا بالتنوع والتعددية الفكرية والثقافية 
ممارسة  اآلخرين  حق  من  أنه  نعترب  صيدا  يف 
احملافظ  الطابع  على  يؤثر  ال  مبا  اقتناعاتهم 
ملدينة صيدا اليت حنرص عليها مع اآلخرين وإن 

اختلف األسلوب«.
الدكتور  اإلسالمية  للجماعة  السياسي  املسؤول 
بسام محود أكد ان »رفض املهرجان ليس من 
باب التعصب الديين بل إبداء الرأي، كما أبدى 
الطرف اآلخر رأيه معتربًا ان اقامة املهرجان هو 
وحتريك  والثقافة  والسياحة  االنفتاح  باب  من 
احلريات  بلد  يف  حنن  االقتصادية،  العجلة 
والدستور حيرتم حرية الرأي، وحنن ال نلزم احدًا 
مواقع  يف  املعارضة  الصفحات  وعن  برأينا«. 
اال  يتحدث  احد  »ال  عّلق  االجتماعي،  التواصل 
بالرأي ومل ميارس أحد اال ابداء الرأي«، مشددًا 
خالل  أمين  عمل  أي  من  خيشى  ال   « أنه  على 

املهرجان«.
مؤيد  بني  اشتعلت  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الديين،  التنوع  مدينة  »صيدا  لكون  للمهرجان 
لذلك من حقها أن تكون مدينة سياحية بامتياز«، 
وبني من اعترب ان »ما حيصل عملية تغيي ثقايف 
من  سكانها  وحتويل  وصورتها،  لصيدا  ممنهج 
منهج  اىل  ثوابت  لديه  حمافظ  مقاوم  منهج 

اهلشك بشك«. 
 فأّي صورة سُتلتقط لصيدا؟

التوحيد  »حركة  يف  قياديني  اعتقال  أثار 
واإلصالح«- الذراع الدعوية حلزب »العدالة 
التحالف  يقود  الذي  اإلسالمي  والتنمية« 
»اخليانة  بتهمة  املغرب-  يف  احلكومي 
األسبوع  نهاية  الرشوة«  وحماولة  الزوجية 

جدال على الشبكات االجتماعية.
والقياديان املعنيان هما عمر بن محاد )6٣ 
عاما( النائب األول لرئيس حركة »التوحيد 
لعلماء  العاملي  االحتاد  وعضو  واإلصالح« 
أبناء،  املسلمني، وهو متزوج وأب لسبعة 
وفاطمة النجار )62 عاما(، وهي أرملة وأم 

الفطور، وأنه مل يكن قط  عادية، ويتناول وجبة 
فاطمة  برفقة  شابهها  ما  أو  جنسية  وضعية  يف 

النجار«.
القوي يف احلركة  الرجل  الريسوني،  وانتقد أمحد 
اتهم  القياديني. لكنه  السابق، تصرف  ورئيسها 
بـ«استغالل« سلوكهما، حبيث  القضائية  الشرطة 
عدة،  أسابيع  بهما  وتربصت  الضحيتني،  »تتبعت 

بغية حتقيق انتصارها على قياديني إسالميني«.
من جهته، اعترب محاد القباج، أحد شيوخ السلفية 
تتم  أن  العار  »من  أنه  احلركة،  من  املقربني 
معاملتهما يف هذا الشكل الساقط املتخلف: ترصد 

وجتسس... وتلفيق تهمة كاذبة«.
وتوالت تعليقات النشطاء على الشبكات االجتماعية 
بني تهكم على القياديني، باعتبار أنهما عرفا يف 
الوقت  الشباب طيلة  الدعوة وظال ينصحان  جمال 
حبسن السلوك، وبني من اعترب األمر »حرية شخصية 

بني بالغني«، ومن اعتربه »خيانة زوجية«.؟
ومل يصدر بيان رمسي عن سلطات األمن او تعليق 
عن حزب »العدالة والتنمية« اإلسالمي، بينما تقرر 

عرض القياديني على احملكمة يف 1 أيلول.

»غرام« بني القيادي االسالمي وزميلته يشعل اجلدل:

كانا يف وضع جنسي داخل السيارة

الفنان  إىل  ُنسبت  صورة  اثارت 
اجلنود  أحد  مع  الرباعي  التونسي صابر 
مواقع  عرب  كبيًا  جداًل  اإلسرائيليني 
التواصل االجتماعي، حد اتهام الرباعي 
بالتطبيع مع إسرائيل. وأعرب مغّردون 
مع  ضاحكًا  اللتقاطها  منه  غضبهم  عن 
اجلندي اإلسرائيلي، فيما غزة ليل األحد 

كانت حتت القصف.
للرباعي  اإلعالمي  املكتب  عّلق  والحقًا، 
رمسيًا عرب حساباته، قائاًل: »بعد النجاح 
املدّوي الذي حّققه أمي الطرب العربي 
صابر الرباعي خالل جولته العربّية واليت 
روابي  مدينة  يف  ضخٍم  حبفٍل  اختتمها 
عرب  له  صورة  انتشرت  الفلسطينّية، 
فيها  قيل  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 

بأنه بضيافة ضابٍط إسرائيلّي.
صابر  الفنان  يهّم  السياق،  هذا  يف 
مبناصرته  جاَهَر  لطاملا  الذي  الرباعي 

يف  ويصعب  مرّكب،  الفلسطييّن  النسيج  إن   -
بعض األحيان على كثي من العرب فهم تفاصيل 
وتركيبة اجملتمع الفلسطييّن البطل، علمًا بأن حفل 
الفنان صابر الرباعي حضره ما يقارب الـ 18,000 
متفّرج من اإلخوان الفلسطينيني سكان أراضي الـ 
48 ومن مجيع الطوائف واألطياف »الفلسطينّية«.

- لطاملا إعتاد الرباعي على احلمالت املمنهجة من 
املتضّررة  واجلهات  املأجورين  الصحافيني  بعض 
واليت  العربي  العامل  يف  املتتالية  جناحاته  من 
أضيف إليها اآلن محلة منّظمة عرب وسائل التواصل 
رؤية  ترفض  اليت  اجلهات  بعض  من  اإلجتماعي 
الشعب الفلسطيين يف حالة من الفرح وهو حّق 

طبيعيٌّ ومشروٌع هلم«.
»مواقف كهذه ستزيده  بأن  للجميع  وختم مؤكدًا 
متّسكًا بالقضّية الفلسطينّية وإميانًا بها وستزيده 
إصرارًا على دعم حّق الشعب الفلسطييّن بالعيش 
أن  على  مشّددًا  األرض  شعوب  كباقي  الكريم 

زيارة السجني ال تعين التطبيع مع السّجان«.

رّد صابر الرباعي على اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

لرئيس  الثاني  النائب  مهمة  تتوىل  أبناء  لستة 
احلركة، وعضو فاعل يف املنظمات النسائية التابعة 
هلا، وفقا لبيان نشرته حركة التوحيد مساء االحد.

تعليق  اخلرب  نشر  بعد  مباشرة  احلركة  واعلنت 
ملبادئ  »خمالفة  ما حصل  ان  معتربة  عضويتهما، 
انفو«  »األحداث  موقع  وأفاد  وتوجهها«.  احلركة 
أن مصاحل األمن »ألقت القبض يف السابعة صباح 
السبت على أحد قياديي حركة »التوحيد واالصالح« 
داخل سيارة مرسيدس يف وضع جنسي مع أرملة 
يف منطقة املنصورية )58 كلم جنوب الرباط( على 

مقربة من البحر«.
ووفقا للموقع نفسه، فإن القيادي أخرب الشرطة 
أن بينهما »زواجا عرفيا«، وأن الدرك امللكي أفرج 
عنه بعدما تنازلت زوجته عن مالحقته بتهمة اخليانة 
رشوة  حماولة  بتهمة  مالحقا  يظل  لكنه  الزوجية. 
عناصر الشرطة، بينما ظلت رفيقته مالحقة يف حال 

سراح بتهمة املشاركة يف اخليانة الزوجية«.
حزب  من  املقرب  املغربي«  »العمق  موقع  لكن 
مصادر  عن  نقل  اإلسالمي  والتنمية«  »العدالة 
وضعية  »يف  كان  إنه  القيادي  هذا  من  مقربة 

صابر الرباعي مع الضابط االسرائيلي

العدّو  مع  التطبيع  ورفض  الفلسطينّية  القضّية 
اإلسرائيلّي والذي ال غبار على وطنّيته وعروبته، 

يهّمه بأن يوضح اآلتي:
فلسطييّن  عبور  منّسق  مع  إلتقطت  الصورة   -
عّرف عن نفسه باللغة العربّية بإسم هادي، علمًا 
بأنه كان مسؤواًل عن تسهيل عبور الفنان صابر 
الرباعي والفرقة املوسيقّية املرافقة له حبيث ال 
ووافق  إسرائيلي  شخص  أي  مع  التواصل  يتّم 
نّية  حسن  عن  الصورة  إلتقاط  على  الرباعي 
وبشكٍل عفوّي من دون التنّبه لبعض التفاصيل 

اليت تبنّي له يف ما بعد أنها بغاية األهمّية.
- الكلمة اليت ألقاها الفنان صابر الرباعي خالل 
مدينة  مدرج  على  حفله  ُقبيل  الصحايف  املؤمتر 
روابي الفلسطينّية واضحة يف ما يتعّلق مبوقفه 
للفلسطينيني  ودعمه  اإلسرائيلي  اإلحتالل  من 
»والوقوف إىل جنبهم يف الفرح واملعاناة« )إليكم 
الرابط اخلاص بكلمة الفنان صابر الرباعي خالل 

.) https://goo.gl/OE9PDq املؤمتر الصحايف
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اسم  حيمل  كليًا  جديد  تشغيل  نظام  تطوير  إىل  “غوغل”  تسعى 
 OS”و ”Android“ فوشيا”، وخيتلف عن أنظمة الشركة السابقة مثل“

.”Chrome

 ويبدو أنَّ السبب وراء سعي “غوغل” إىل تطوير نظام “فوشيا” 
األجهزة،  مجيع  مع  التعامل  يف  “لينوكس”  نواة  عجز  يف  يكمن 

خصوصًا تلك اليت تندرج حتت مفهوم إنرتنت األشياء.

ويعترب موقع Android police املتخصص بشؤون التقنية أن سعي 
غوغل إىل تطوير نظام تشغيل جديد كليًا قد يكمن يف مسعاها إىل 
وضعه مكان نظامي “Android” و”OS Chrome”. وتفيد الشائعات 
بأنَّ نظام “فوشيا” يقوم على نواة “ماغنتا” اليت تستند إىل مشروع 

“ليتل كرينل”. 

اهلواتف  على  لتعمل  مصممة  النواة  هذه  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 
التحسينات  بعض  أجريت  حيث  الشخصية،  واحلواسيب  الذكية 
املهمة، مثل  تؤهلها هلذه  اليت  املزايا  العديد من  بإضافة  عليها 
املمنوحة  باألذونات  التحكم  على  والقدرة  املستخدمني  حسابات 

للتطبيقات.

أما يف ما يتعلق بنظام التشغيل، فقد استخدمت “غوغل” مشروع 
““Flutter لتصميم واجهة املستخدم، وDart كلغة الربجمة الرئيسية، و 
Escher لتوفري الضوء املنتشر والظالل الناعمة والتأثريات البصرية 

األخرى.

هل سنشهد والدة نظام 
جديد من “غوغل”؟

اوقف “#تويرت” 235 ألف حساب إضايف يتعلق باإلرهاب وتنظيم 
على حسابه  نشرتها  تدوينة  عرب  املوقع  أعلنه  ما  وفق  “داعش”، 
الرمسي. وتأتي هذه القرارات ضمن خطة وضعها “تويرت” ملكافحة 

اإلرهاب املنتشر يف وسائل التواصل اإلجتماعي.

منذ  إقفاهلا  اليت  احلسابات  عدد  يصل  اجلديدة  اخلطة  هذه  ومع 
شهر شباط املاضي وحتى اآلن إىل ما يقرب من 360 ألف حساب 
اختصارًا  املسمى  اإلرهابي  بالتنظيم  أو  باإلرهاب  مجيعها  تتعلق 

باسم “داعش”.

وسبق لـ”تويرت” أن نّدد باستخدام منصته للتشجيع على اإلرهاب 
ونشره، موضحًا أن قوانينه ال تشجع على اإلرهاب بل متنع بشكل 
واضح وصريح أي سلوك من هذا النوع أو أي تهديد عنيف. وتعترب 
عملية إغالق احلسابات جزءًا من حماولة إغالق قنوات االتصال بني 
اجملموعات اإلرهابية، وهي حماولة لوقف انتشار التطرف والرسائل 

البغيضة.

“تويرت” ُيغلق 235 ألف حساب

أعلن موقع digitaltrends أنَّ تطبيق “انستاغرام” سيضيف ميزة 
جديدة تساعد املستخدمني يف توسيع )Zoom( حجم الفيديو 
أثناء التسجيل، عرب الضغط أسفل أو أعلى، إضافًة إىل القدرة 
على تصوير الفيديو عرب استخدام الكامريتني األمامية واخللفية 

للخليوي.

التشغيل  بأنظمة  العاملة  وباتت هذه امليزة متوافرة للهواتف 
“آندرويد” و”آبل”، حيث سيكون بإمكان املستخدمني نشر فيديو 

متتد مدته من 3 إىل 60 ثانية. 
وسيجد املستخدمون أنَّ بإمكانهم التنقل بني الكامريتني اخللفية 
واألمامية من خالل التقاط فيديو سيلفي وتصوير مشاهد أخرى 

من خالل التحكم بالكامريتني.

ويبدو أنَّ “انستاغرام” يسعى إىل منافسة Snapchat من خالل 
هذا  من  سابق  وقت  ويف  مسح  كما  مشابهة.  مناذج  تقديم 

الشهر للمستخدمني بنشر صور ختتفي بعد 24 ساعة. 

“إنستاغرام” يضيف 
ميزات جديدة

أعلنت “غوغل” عن إطالق تطبيق Duo إلجراء املكاملات املرئية على 
امليزة  هذه  وتسمح   .”iOS”و “آندرويد”  بنظامي  العاملة  األجهزة 
اجلديدة للمستخدمني بإجراء مكاملات الفيديو مبرونة وسهولة، ولن 
حيتاج املستخدم سوى لرقم هاتفي للبدء يف إجراء املكاملات مع 

جهات االتصال املخزنة لديه. 

وبيانات  الالسلكية  الشبكة  بني  االنتقال  ميزة  التطبيق  ويضمُّ 
اهلاتف تلقائيًا، وعلى سبيل املثال، إذا أجرى املستخدم اتصااًل 
من داخل املنزل عرب شبكة wifi ميكنه االستمرار باملكاملة حتى بعد 
خروجه من التطبيق عرب االنتقال إىل بيانات اهلاتف من دون فقدان 

املكاملة.

يشار إىل أنه من املرتقب أن تصل هذه اخلدمة تدرجييًا لكل بلدان 
العامل خالل األيام القليلة القادمة.

Duo من »غوغل«

فانزت سلسلة أجهزة P9 من جمموعة “هواوي” جبائزة أفضل هاتف 
توزيع  حفل  خالل   2017-2016 للعام  األوروبي  للمستهلك  ذكي 
الفوز  هذا  ويأتي   .)EISA( األوروبية  والصوت  التصوير  مجعية 
للعام الرابع على التوالي ما يؤكد التزام الشركة تقديم أجود األجهزة 

وأفضلها تصميمًا.

التصوير  تعريف  ليعيد   ”P9“ جهاز  “هواوي”  شركة  صممت 
الفوتوغرايف بواسطة اهلواتف الذكية، لذا كان أول عالمة هاتف 
الرائدة  التجارية  اليكا  وعالمة  “هواوي”  بني  التعاون  مثرة  ذكي 

عامليًا يف صناعة الكامريات.

مضاعفة،  ضوء  كمية  تلتقط  العدسات  مزدوجة  الكامريا  إنَّ  إذ 
وتتيح فرصة التقاط الصور الثابتة وتصوير الفيديو بطريقة أكثر 

سطوعًا وصفاًء. 

“هواوي”  زت  جهَّ كما  ميلي/أمبري.   3000 حبجم  البطارية  وبفضل 
 )FULL HD( هاتفها خبصائص ممّيزة منها شاشة عالية الوضوح
بقياس 5.2 بوصات مزّودة بتقنيةIPS-NEO LCD ومعاجل مثاني 
النواة “هاي سيليكون كريين SoC 955”. إضافًة إىل نظام تشغيل 

.4.1 Emotion UI أندرويد مارمشيلو 6.0 بواجهة استخدام

ويف هذا اإلطار، قال الرئيس التنفيذي للتسويق يف قسم أعمال 
منا  املستهلكني يف شركة “هواوي” غلوري زانج: “حنن فخورون بتسلُّ
جائزة مجعية التصوير والصوت األوروبية )EISA( للعام الرابع على 
التزام شركة “هواوي” تقديم  التكريم دليل على  التوالي. فهذا 
تغين جتربة مستخدمي  الذكية  اهلواتف  عامل  جديدة يف  ابتكارات 

أجهزتنا”.

»هواوي« تفوز جبائزة أفضل هاتف ذكي

بات استخدام اإلنرتنت إدمانًا، واالبتعاد عن وسائل التواصل 
ما  هذا  والتوتر،  باالمتعاض  للشعور  املرء  يدفع  االجتماعي 
االتصاالت  تنظيم  عن  املسؤولة  اهليئة  أعّدتها  دراسة  بّينته 
صحيفة  يف  تفاصيلها  وُنشرت  “أوفكوم”  بريطانيا  يف 
البالغني  الربيطانيني  أنَّ  الدراسة  ووجدت  “الغارديان”. 
ينفقون 25 ساعة على اإلنرتنت أسبوعيًا، يف حني كان املعدل 

9 ساعات عام 2005.
وتبني أن 59% من الربيطانيني أّكدوا أنهم مدمنون على األجهزة 
ذاته  الوقت  يف  وعربوا  العنكبوتية،  بالشبكة  توصلهما  اليت 
عن قلقهم من اهلوس الذي أصابهم باإلنرتنت. كذلك، لفتت 
الدراسة إىل أنَّ 25% من املستخدمني متكنوا من التوقف عن 
استخدام اإلنرتنت ليوم واحد، بينما قال 20% إنهم استطاعوا 
تقليص وصوهلم إىل اإلنرتنت ملدة أسبوع، يف حني استطاع 
5% فقط ممارسة حياتهم بشكل طبيعي من دون إنرتنت ملدة 

شهر كامل.
أخبار ذات صلة

أكدوا  املستطلعني  ثلث  أن  إىل  الدراسة  أشارت  حني  يف 
أنهم يواجهون صعوبة يف حالة انقطاع اإلنرتنت، بينما يشعر 
نصفهم باخلسارة يف حال عدم متكنهم من الوصول إىل الشبكة 

العنكبوتية.

هل بات استخدام اإلنرتنت إدماناً؟



Page 30صفحة 30     

جــمال

إن كنت عروسًا تستعّد ليومها املمّيز، فنحن أكيدون أّنه قد سبق 
لك أن فّكرت يف املصّفف الذي سيسّرح شعرك، ويف التسرحية 

اليت ترغبني يف اعتمادها. 

ولكن هل سبق لك أن فّكرت يف كيفية إعداده وحتسني ملعانه؟ 
أجل  أن يكون شعرك بأمجل حّلة، من  الضروري  الواقع، من  يف 
إجناح تسرحية العروس املعتمدة يوم زفافك. ولتحقيق ذلك، مّثة 
أنامل  تعاجل  حيث  الصالون،  يبدأ يف  أّوهلا  العالجات،  من  نوعان 
االختصاصيني شعرك، أّما الثاني فهو عالج منزلّي ميكنك االهتمام 

به بنفسك.

عالجات يف الصالون:
ينصحك اختصاصّي عالج الشعر، األسرتالي »جون قزي«، باللجوء 
الكرياتني  إّن  الواقع،  يف  والنانوماكس.  الكرياتني  عالجات  إىل 
املوجود يف الشعر والبشرة واألظافر ُيعرف بأنه مينع تلف الشعر، 
أشهر.  ملّدة مخسة  وتدوم  فورّية،  نتائجه  أّن  كما  يقويه،  بل  ال 
باإلضافة إىل ذلك، ستتمّكنني من السيطرة على اخلصل بسهولة، 

ألّنها سُتصبح ناعمة ومّلاعة.
أما عالج النانوماكس، فهو يستخدم البخار على الشعر اجلاّف إلعادة 
باعتماد  الشعر  واللمعان. ينصحك مصّفف  والنعومة  إليه  الرطوبة 
أربعة أشهر  ابتداًء من  برنامج ينطوي على ثالث جلسات شهرّيًا، 
قبل الزفاف. يناسب هذا العالج كّل أنواع الشعر، ويعمل على بناء 
الربوتني  إضافة  عرب  الرأس،  فروة  وبلسمة  الطبيعّية  الشعر  قّوة 
الكرياتني.  عينه ينسحب على عالج  واألمر  الشعر.  إىل  والرطوبة 

ميكنك التطّلع إىل شعر صحّي ومّلاع!

2 ـ عالجات منزلية:
ملعاجلة الشعر يف املنزل، احبثي عن شامبو وبلسم عاليي اجلودة، 

فضاًل عن قناع الشعر الذي ميكن تركه على الشعر ملّدة معينة.
مّشطي شعرك بواسطة مشط عريض لتجنب احلصول على أطراف 

مقّصفة.
يوميًا،  الشعر  أو جمّفف  الشعر  مكواة  بواسطة  تسّرحي شعرك  ال 

ورّشي دائمًا رذاذًا حيمي الشعر قبل استخدامهما.

أيام، ال تكثري من استخدام املستحضرات  الزفاف ببضعة  وقبل 
)مثل املوس أو اجلل أو رذاذ الشعر(. بسبب تراكم املستحضرات 
وغري  ودهيّن  باهت  شعر  إىل  األمر  بك  ينتهي  قد  شعرك،  على 
طبيعّية  مكونات  تتضّمن  مستحضرات  عن  احبثي  باحلياة.  نابض 

عوضًا عن تركيبات كيميائّية.
حافظي على روتينك املنزلّي لالهتمام جبمال شعرك.

وأخريًا، قّصي أطرافه بانتظام، واطليب من مصّفف الشعر عالجات 
متّكنك من االهتمام به.

طريقتان ملعاجلة شعرك قبل زفافك!

Saturday 27 August 2016  2016 آب   27 السبت 

الن أناقة إطاللة العروس ال تكتمل من دون شعر المع، ننصحك 
رق  ة القدمية اليت كانت ومازالت أكثر الطُّ رق اهلنديَّ باإلستعانة بالطُّ
عر، واظيب على استعمال  ة واجلمال إىل الشَّ ة يف إعادة احليويَّ فعاليَّ
القناع املناسب لنوع شعرك على األقل ملدة شهر قبل موعد الزفاف 

.
عر وبهتان لونه جفاف الشَّ

جفيف أو  عر نتيجة اإلفراط يف استخدام أدوات التَّ قد يتعرَّض الشَّ
مشيط. عالج هذه  التَّ عند  لونه وتشابكه  بهتان  تكرار صبغه إىل 
ى الوقت الذي يستلزمه سوى ثالث  املشكلة بسيط جّدًا، وال يتعدَّ

خطوات، وهي:

حرارة  درجة  إىل  اجلوجوبا  زيت  أو  اللوز  زيت  من  القليل  ين  سخِّ
ة 5 دقائق. كي شعرك به ملدَّ خفيفة، ثمَّ دلِّ

ة 15 دقيقًة. ي شعرك مبنشفة ملدَّ لفِّ
امبو املناسب. اغسلي شعرك بالشَّ

عر املظهر الدهينِّ للشَّ
ة اخلاطئة، واملناخ احلار العالي الرُّطوبة، قد  بسبب األنظمة الغذائيَّ
ب على هذه  ى بعد غسله مباشرة؛ وللتغلُّ يبدو شعرك دهنّيًا، حتَّ

املشكلة عليك مبا يلي:
أحضري 600 ملل من املاء، وأضيفي إىل الكمّية ملعقة طعام من 

ودا وبيضتني. بكربونات الصُّ
دًا. كي فروة الرأس به جيِّ ضعي املزيج على شعرك، ودلِّ

امبو. ة عشر دقائق، ثمَّ اغسليه بالشَّ اتركيه ملدَّ
امبو أو البلسم على  عر مُيكن لرتك بقايا الشَّ مشكلة فقدان بريق الشَّ
ة عازلة على  امبو مادَّ شعرك أن ُيفقدك بريقه، نظرًا إىل ترك الشَّ

 أقنعة تعتين بشعر العروس

بالعمل على تلوين شعرها، قبل أشهر من زفافها،  العروس  تشرع 
إذ ليس من الّسهل احلصول على شعر رائع من دون العناية الدائمة 

والالزمة.
ومن املهّمات الصعبة اليت تواجهها كّل عروس مهّمة تلوين شعرها، 
خصوصًا إذا استذكرنا أّن الشعر يستغرق عّدة أشهر، قبل احلصول 
على اللون املرجّو. باإلضافة إىل ذلك، عليك اختيار قّص الشعر أو 
عدمه، أو تسرحيه ورفعه أو ال؛ وكّل هذه األمور تؤثر يف لون الّشعر. 
ونظرًا إىل أهمّية لون الشعر، نقّدم لك بعض النصائح اليت من شأنها 

مساعدتك يف جمال تسرحيات العرايس:
يوم  أشهر من  ثالثة  قبل  الشعر،  تلوين  خبري  مع  موعدًا  حّددي  ـ   1
الزفاف. ناقشا تسرحية الشعر اليت ترغبني يف اعتمادها خالل الزفاف، 
وأّي نوع من الصباغ تريدين. وعرب حتديد موعد مسبق، تتسّنى لك 
الفرصة لتحديد مواعيد أخرى، للحصول على اللون املرجّو على مراحل. 
باإلضافة إىل ذلك، مُيكن التخطيط أيضًا لتلوين الّشعر وفق طريقة 
أجل  من  عليها،  احلصول  ترغبني يف  اليت   )Highlight( »اهلاياليت« 

تسليط الضوء على وجهك.
2 ـ أبرزي ملصّفف الّشعر طرحتك واكسسوارات الشعر اليت تريدين 
وضعها. إن استعلم املصّفف عن شكل الطرحة أو أين تريدين وضع 
األحجار اللّماعة أو الزهور البيضاء، فسيّنفذ لك اللون بشكل ينسجم 

معها وُيربز مجاهلا.
3 ـ أجنزي تلوين شعرك قبل سبعة أيام من العرس أو عشرة. يف 
الواقع، يربز مجال الصبغة بعد أن يلتصق اللون بالّشعر، وسيحصل 

ذلك بعد انقضاء أسبوع على األقّل.
4 ـ بعد تلوين الشعر، انتظري على األقّل يومني قبل غسل شعرك 
تلتصق  لكي  كافيًا  وقتًا  الصبغة  إعطاء  املهّم  من  ألّنه  بالشامبو، 

بالشعر.
للشعر  مناسب  شامبو  استخدام  املهّم  من  ذلك،  إىل  باإلضافة  ـ   5

6 خـطوات لتلـوين شـعر العـروس

اللون قبل  احتمال فقدان  للتخفيف من  بالصبغة  مّتت معاجلته  الذي 
العرس.

6 ـ استخدمي البلسم على الشعر، إذ إّن الّشعر الصحّي والّرطب يربز 
مجال الصبغة. ننصحك بتطبيق قناع خاّص بالّشعر يف املنزل إلضفاء 

ملعة ال مثيل هلا على الّشعر.
أن  األهّم  يبقى  ستختارينها،  اليت  الصبغة  لون  اختلف  مهما  أخريًا، 
تظهري بأفضل طّلة ُتشبهك وتكون قريبة من شخصّيتك نهار زفافك. 
وهكذا، سُتبعدين عنك شبح االنتقادات الالذعة اليت قد يوّجهها إليك 

ضيوفك، إن اعتمدت إطاللة جريئة جّدًا وغري الئقة بك.

اللون، فاقد الربيق،  ته، ما جيعله باهت  عر متنع بريقه وحيويَّ الشَّ
سريح. صعب اللف والتَّ

وللقضاء على هذه املشكلة، قومي مبا يلي:
اخفقي زالل بيضة واحدة.

أضيفيه إىل كوب من اللنب.
امبو. كي به شعرك بعد غسله بالشَّ دلِّ

ة ربع ساعة، ثّم اغسليه باملاء الفاتر. اتركيه ملدَّ
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امللك سلمان بن عبد العزيز...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الدكتور عبداللطيف الزياني.
أمنية  خطة  عن  اجلبري  مع  عقده  صحايف  مؤمتر  يف  كريي  وكشف 
أسلحة  بتسليم  تقضي  اليمن،  مفاوضات  إلطالق  جديدة  وسياسية 
وأضاف:  األزمة،  وإنهاء  وطنية  وحدة  حكومة  وتشكيل  امليليشيات 
»حنن ملتزمون الدفاع عن أمن السعودية وحل األزمة اليمنية، وأشكر 
السعودية لدفعها جهود السالم اليت بدد احلوثيون فرصة جناحها«.

وأوضح كريي أن »االتفاق النهائي... سيشمل يف املرحلة األوىل 
العاصمة  من  القوات  وسحب  وطنية،  وحدة  حلكومة  سريعًا  تشكياًل 
الصواريخ  الثقيلة ومنها  أخرى، ونقل كل األسلحة  صنعاء ومناطق 
البالستية من احلوثيني والقوات املتحالفة معها إىل أطراف ثالثة«. 
وأضاف أن تنفيذ اخلطة اليت أقرها وزراء دول جملس التعاون سيبدأ 
بعقد جلسة مشاورات بني املبعوث األممي إىل اليمن إمساعيل ولد 
على  األطراف  كل  إمجاع  على  وشدد  األزمة.  أطراف  وكل  الشيخ 
إىل وجود  وأشار  الديبلوماسية.  بالطرق  اليمنية  األزمة  ضرورة حل 
خيارات يف حال فشلت اجلهود السلمية مع احلوثيني، وقال »تفاؤلنا 
يعتمد على موقف احلوثيني وداعميهم يف املنطقة جتاه احلل السلمي، 

وعلى احلوثيني إدراك أنهم أقلية يف اليمن.
للحدود  قصفها  توقف  أن  جيب  احلوثي  مجاعة  ان  كريي  وقال 
السعودية، وأن تتخلى عن أسلحتها وتشارك يف حكومة واحدة مع 
خصومها، مؤكدًا حق السعودية يف الدفاع عن أراضيها إزاء سقوط 
السعودية  أن  ومبينًا  خارجية«،  دولة  من  »جاءت  اليت  الصواريخ 

وأمريكا تتشاركان يف القلق حيال املأساة اإلنسانية يف اليمن.
وأعرب وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري عن أمله بعودة األطراف 
اليمنية للحوار. وأكد اهتمام السعودية بتسوية أزمة اليمن سلميًا، 
كما شدد على رفض السعودية ووزراء خارجية دول اخلليج وأمريكا 
وبريطانيا كل اخلطوات األحادية من االنقالبيني، مطالبًا امليليشيات 

بفك احلصار على املدن والسماح بإدخال املساعدات.
املساعدات  تقديم  على  حريصة  التحالف  قوات  أن  اجلبري  وأضاف 
تقليل  على  احلرص  وأكد  دخوهلا،  وتسهيل  لليمنيني  اإلنسانية 
وجتنب سقوط الضحايا املدنيني يف اليمن. كما استغرب عدم وجود 

انتقادات النتهاكات احلوثيني ونهبهم اقتصاد اليمن.
ميدانيًا، واصلت  طائرات التحالف غاراتها على أهداف عدة ومتكنت 
احلدود  للهجوم على  من تدمري ثكنات عسكرية وتعزيزات تستخدم 
دمرت  التحالف  طائرات  أن  مطلعة  مصادر  وكشفت  السعودية. 
وخمازن  صاحل  علي  السابق  والرئيس  احلوثي  مليليشيا  جتمعات 
للسالح، كما قصفت مواقع استطالع قرب احلدود السعودية وحرف 

سفيان مبعسكر العمالقة.
االول  أمس  الشعبية«  »املقاومة  و  اليمين  اجليش  قوات  وحررت 
احلوثيني  مجاعة  قبضة  من  جديدة  مواقع  التحالف  قوات  من  بدعم 
والقوات املوالية لصاحل يف جبهات تعز ونهم واجلوف، كما كثفت 
مقاتالت التحالف غاراتها على معسكرات املتمردين وخطوط إمدادهم 
األرواح  كبرية يف  خسائر  وكبدتهم  واحلديدة،  وصعدة  يف صنعاء 
والعتاد على امتداد احلدود مع السعودية. وأفادت مصادر اجليش 
واملقاومة بأن قواتها واصلت التقدم يف اجلبهة الغربية من تعز يف 
منطقة  باجتاه  موكنة«  »تلة  قرب  املتمردين  مع  معارك ضارية  ظل 
الربيعي وسيطرت على منطقة »وادي حنش« بالتزامن مع استمرار 

متشيط املناطق الواقعة بني جبل اهلان ومنطقة مدرات.
ويف حمافظة اجلوف أفادت مصادر اجليش اليمين بأنها شنت هجومًا 
على جبال ومواقع يسيطر عليها احلوثيون جنوب مديرية الغيل، ما 
أدى اىل اندالع اشتباكات عنيفة بني الطرفني، واستعادت القوات 
املواقع  أحد  وهو  »سيالن«،  جبل  موقع  على  السيطرة  احلكومية 

االسرتاتيجية اليت يتمركز فيها املتمردون.

15  ألف جندي تركي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أجهزة  أمنية« بني قادة  »زيارات  تبادل  احتمال  أنباء عن  وترددت 
سورية وتركية إلحياء اتفاق أضنة الذي وقع يف العام 1998 وتضمن 

التعاون ضد »حزب العمال الكردستاني«.
اطار  األربعاء يف  احلدود فجر  تركيا دبابات اضافية عربت  ودفعت 
الدولي  التحالف  الفرات« اليت نفذتها تركيا بدعم من  عملية »درع 
بهدف ابعاد تنظيم »داعش« والوحدات الكردية عن املنطقة احلدودية 
مع سورية. وأعلن الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان ان اهلجوم 
الفصائل  اعلنت  فيما  جرابلس  بلدة  من  »داعش«  طرد  اىل  ادى 
مدينة  اىل  داعش  تنظيم  »انسحاب  أنقرة  من  املدعومة  السورية 
الباب« جنوبًا. لكن وزير الدفاع الرتكي دعا »وحدات محاية الشعب« 
فإنها  وإال  الفرات  نهر  شرق  اىل  والعودة  االنسحاب  اىل  الكردي 

ستواجه تدخاًل تركيًا.
والعملية األكرب اليت تطلقها تركيا منذ بدء النزاع يف سورية قبل مخس 
سنوات ونصف السنة، شاركت فيها قوات خاصة تركية على األرض 
فيما ضربت املقاتالت الرتكية اهدافًا لتنظيم »داعش«. ويأتي ذلك 
دعمًا هلجوم بري نفذه مئات من عناصر الفصائل املدعومة من انقرة 
الذين دخلوا جرابلس بعد مواجهة مقاومة ضعيفة. وكتب املعلق يف 
اهلدف  ان  االطالع،  الواسع  سلفي،  القادر  عبد  »حرييت«  صحيفة 
من العملية يتضمن اقامة منطقة آمنة خالية من اجملموعات اإلرهابية 
ووضع حد لتقدم القوات الكردية. وأضاف ان 450 جنديًا شاركوا يف 
العملية خالل اليوم األول للهجوم لكن الرقم قد يرتفع اىل 15 ألفًا.

وبهدف طمانة حليفته تركيا، اكد نائب الرئيس األمريكي جو بايدن 
خالل زيارته انقرة األربعاء ان واشنطن ابلغت األكراد بعدم العبور اىل 
غرب الفرات حيث تقع جرابلس، حتت طائلة خسارة الدعم األمريكي. 
ان  »تويرت«  عرب  »داعش«  الدولي ضد  التحالف  باسم  ناطق  وقال 
وبقي  الفرات  شرق  اىل  انسحبت  السورية  الكردية  القوات  غالبية 
بعضهم من اجل عمليات ازالة املففخات. لكن وزير الدفاع الرتكي 
قال لقناة »ان تي يف« انه ال يوجد دليل حتى اآلن على انسحاب 

القوات الكردية.
وأضاف ان لرتكيا »كل احلق يف التدخل« يف حال مل تنسحب الوحدات 
الكردية سريعًا اىل شرق الفرات بعيدًا من احلدود. وتابع »يف الوقت 
احلالي، مل ينسحبوا ونتابع بانتباه كبري هذه العملية. هذا االنسحاب 

مهم بالنسبة الينا«.
وترددت أنباء عن »بوادر تفاهم« النطالق قوافل اغاثة من احلدود 
ضمن  حلب  يف  النظامية  القوات  سيطرة  حتت  مناطق  إىل  الرتكية 
إشارات بدأت تظهر بني أنقرة ودمشق بينها احتمال زيارة وفد أمين 
سوري إىل تركيا للبحث يف التعاون املشرتك حملاربة »حزب العمال 
وكان   .1998 العام  وقع  الذي  أضنة  اتفاق  وإحياء  الكردستاني« 
الشعب«  »وحدات محاية  السوري وصف  النظامي  اجليش  أن  الفتًا 
الكردية خالل قصف مواقعه يف احلسكة بواسطة الطريان قبل أيام، 
بأنهم »حزب العمال الكردستاني« علمًا أن هذا األخري مصنف كتنظيم 
إرهابي يف دمشق ويف أنقرة مبوجب اتفاق أضنة الذي مجع الطرفني 
الكردستاني«.  »العمال  ذراع  الدميوقراطي«  »االحتاد  ضد  للتعاون 
ونقل عن قائد القاعدة الروسية يف محيميم يف الالذقية »غضبه« 
من الغارات السورية على األكراد يف احلسكة وضغطه على دمشق 

لقبول شروطهم للتهدئة.
سريغي  والروسي  كريي  جون  األمريكي  اخلارجية  وزيرا  ويلتقي 
للتعاون  اتفاق  اىل  للتوصل  حماولة  يف  اليوم  جنيف  يف  الفروف 
يف  حلب،  اىل  اإلنسانية  للمساعدات  وخطة  سورية  يف  العسكري 
وقت قالت مصادر مطلعة ان املبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا 
العمل اإلنسانية يف جنيف امس االول ان  اجتماع جمموعة  قال يف 
موسكو وافقت على خطة لوقف النار ملدة 48 ساعة يف حلب وإدخال 
مساعدات انسانية عرب معرب الكاستيلو، وأنه »مّحل املعارضة مسؤولية 
من  اجيابيًا  جوابًا  يتلق  مل  حال  انه يف  وقال  اخلطة«.  تطبيق  عدم 
املعارضة حتى األحد، فإنه سيحملها مسؤولية فشل اهلدنة اليت لن 

تشمل جنوب غربي حلب واإلغاثة.
يف نيويورك، قال ديبلوماسي غربي يف جملس األمن إن الواليات 
املتحدة وبريطانيا »تعدان مشروع قرار حتت الفصل السابع يتضمن 
عقوبات واملطالبة بإحالة سورية على احملكمة اجلنائية الدولية« يف 
ضوء نتائج تقرير جلنة »آلية التحقيق املشرتكة« بني األمم املتحدة 
ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية الذي صدر األربعاء ووزع على أعضاء 
الشهر   ٣0 به يف  خاصة  جلسة  ملناقشته يف  متهيدًا  األمن  جملس 

اجلاري.
وقال سفريها  الرد،  كيفية  البحث يف  على  انفتاحًا  روسيا  وأبدت 
يف األمم املتحدة فيتالي تشوركني أمس االول إن لبالده »مصلحة 
األسلحة  هذه  استخدام  »لتجنب«  املتحدة  الواليات  مع  مشرتكة« 
اإلعالمية  »التقارير  إن  أمس  احلروب«. وقال تشوركني  »حتى يف 
اليت توقعت مواجهة بني روسيا والواليات املتحدة يف هذا الشأن 
التحقيق هي نتيجة عمل مشرتك  كانت متسرعة« موضحًا أن »جلنة 
السفرية  اىل  االول  أمس  وحتدثت  املتحدة،  والواليات  روسيا  بني 
العمل معًا، وسنرى ما ميكن  باور واتفقنا على  )األمريكية( سامنثا 
إجنازه«. وأضاف »سندرس التقرير بعناية أواًل، ولكن لدينا مصلحة 
مشرتكة يف عدم تشجيع مثل هذه األعمال وجتنبها، حتى يف أوقات 

احلروب«.
احلكومة تقر بنودا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
االزمة السياسية، مشريا اىل ان االزمة ستتفاقم عند الوصول اىل 

توقيع الوزراء على املراسيم يف ظل مقاطعة وزراء »التيار«.
واستهل سالم اجللسة باألمل أن تكون األجواء السياسية اليت أحاطت 
باجللسة عابرة، وقال إنه يأخذ يف االعتبار املواقف اليت عرب عنها بعض 
املواقف  أو كقوى سياسية. لكنه سأل: هل هذه  الوزراء، كأفراد 

جيب أن تكون سببًا ملزيد من التعثر يف عمل جملس الوزراء؟
وإتباع  اجللسة،  أعمال  جدول  بدراسة  املباشرة  الوزراء  على  ومتنى 
القاعدة املعتمدة يف اجللسات والقاضية بتأجيل املواضيع اخلالفية. 
واعترب أن إنتاجية اجللسة ُتعطي إشارة سياسية بأن احلكومة ماضية 

يف حتمل األمانة الوطنية املوكلة إليها.
وحتدث الوزير حممد فنيش، فأسف للوصول اىل هذا الوضع وتغيب 
الوزراء الثالثة عن اجللسة، »وحنن موقفنا كان واضحا بتأجيل اجللسة، 
لكن مل يتم التجاوب مع مطلبنا، حنن حضرنا برغم ذلك، حتى ال نعطل 

احلكومة، وامتنى اال نتخذ قرارات بغياب وزراء التكتل«.
من جهته، متنى الوزير حسني احلاج حسن اخذ الوقت العادة االمر 

اىل نصابه.
واكد عرجيي ان اجللسة ميثاقية لكن اخلالف سياسي. ومل يناقش 
عرجيي جدول االعمال بل ترك الباب مفتوحا ليأخذ النقاش مداه بني 

سالم وفنيش.
من جهته، قال الوزير سجعان قزي ان »غياب اي مكّون عن اجللسة 
هو قرار سياسي، ولكن ال جيوز تعطيل عمل املؤسسات الدستورية.. 
اما غياب التيار الوطين احلر فهو موقف سياسي يرد عليه بالسياسة 

وليس بطرح امليثاقية«.
بكرامتنا  املس  اىل  »التيار«  من  وزراء  بادر  االسف  مع  وقال: 
لذلك ال   . التمثيلية وكأننا لسنا زمالء وال حتى اصدقاء  وبصفتنا 

بد من التذكري بانين وان مل اكن نائبا وال حمازبا، ال احد يستطيع 
ان يشكك بتمثيلي للوجدان املسيحي ولنضالي التارخيي دفاعا عن 

الوجود املسيحي احلر.
مراعاة  اوال مع  باجللسة  السري  الوزير بطرس حرب فاقرتح  وحتدث 
طلب زمالئنا بعدم طرح القضايا اخلالفية. واذا مل منارس صالحياتنا 
ادعو اىل استقالة احلكومة وحتويلها اىل حكومة  ومسؤولياتنا فاني 

تصريف اعمال.
ريفي  اشرف  »الوزير  ان  درباس  رشيد  الوزير  رأى  ناحيته،  من 
استقال من احلكومة احتجاجا على موضوع الوزير ميشال مساحة لكنه 
مل يعطل جملس الوزراء، فهل نعطل احلكومة اذا مل يوافق فريق على 
امر ما؟ اذا مل نتخذ قرارات يف هذه اجللسة نكون قد اعدمنا جملس 

الوزراء.
وحتدث الوزير عبد املطلب حناوي فقال: حنن 24 وزيرا وقع مرسومنا 
رئيس اجلمهورية ومل يرد يف املرسوم اي كالم عن الوزراء االكثر 

متثيال. ودعا اىل اقرار البنود العادية ال اخلالفية.
واعترب الوزير نبيل دوفريج انه يف الدستور ال وجود الحزاب.

وقال الوزير رمزي جريج ان »احلزب الوحيد الذي يقاطع هو التيار، 
يعطل  ومل  اخر  موضوع  بسبب  استقال  الكتائب  حزب  وزير  بينما 
احلكومة، ان التيار يريد االن ان يقرر مصري احلكومة، هذه ليست 

ميثاقية«.
واعتربت الوزيرة اليس شبطيين ان »عدم وجود امليثاقية هو بعدم 

وجود رئيس للجمهورية«.
صيانة  حول  االشغال  بوزارة  املتعلق  البند  اقر  اجمللس  ان  وعلم 
ال  مبلغ  على  التوقيع  حق  للوزير  يكون  ان  على  الطرقات  وتعبيد 
يفوق 75 مليون لرية، وما يفوق هذا املبلغ يعود اىل جملس الوزراء 

ويعرض على ادارة املناقصات.
اكد على  ان اجمللس،  اجللسة  بعد  جريج  رمزي  االعالم  وزير  وقال 
اخلطة اليت أقرها خبصوص موضوع النفايات، كما اكد الثقة برئيس 
اللجنة وزير الزراعة وإعطائه احلق بالتفاوض مع من يريده من اجلهات 

املعنية لضمان حسن تنفيذ اخلطة.
ووافق على تقرير اللجنة الوزارية املكلفة بدراسة تلوث جمرى نهر 
الليطاني وعلى إقرتاحاتها على أن تعرض الصعوبات املستجدة يف 

حينه.
الوزراء  ورئاسة  الوزراء  رئاسة  بني  تفاهم  مذكرة  على  وافق  كما 
يف  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  مبشروع  تتعلق  الفلسطينية 

املخيمات والتجمعات الفلسطينية يف لبنان.

حال »حرب« روسية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

توحي باندالع حرب، فان القيادة العسكرية الروسية أرفقت اإلعالن 
عنها، بتأكيد أنها تهدف إىل اختبار »اجلاهزية القتالية« يف خمتلف 

الوحدات واألسلحة.
وأعلن وزير الدفاع سريغي شويغو أن التدريبات أطلقت يف شكل 
مفاجئ، بناء على أمر الرئيس بوتني، القائد األعلى للقوات املسلحة، 
موضحًا أنها تدخل ضمن برامج التدريبات واالختبارات املفاجئة اليت 

أطلقتها روسيا منذ بداية هذا العام.
العسكرية،  القيادة  جملس  اجتماع  خالل  الروسي  الوزير  وأوضح 
كل  وتشمل  اجلاري  الشهر  نهاية  حتى  تستمر  اليت  التدريبات  أن 
املناطق مبا فيها شبه جزيرة القرم واحلدود مع أوكرانيا، سرتكز على 
االستعداد لـ«الوضع القتالي التام«، وتشارك فيها كربى تشكيالت 
اجليش الروسي يف قوات املنطقة اجلنوبية وجزء من قوات ومعدات 
املنطقتني العسكريتني الغربية والوسطى وأسطول الشمال والقيادة 
العامة للقوات الفضائية وقيادة قوات اإلنزال اجلوي، وكلها وضعت 

يف »حال تأهب قصوى«.
وأضاف شويغو أن جزءًا من التدريبات احلالية يهدف إىل االستعداد 
»القوقاز-2016«  باسم  املعروفة  االسرتاتيجية«  »املناورات  لتنفيذ 
على  تركز  وهي  اجلنوبي،  العسكري  القطاع  يف  قريبًا  تنطلق  اليت 

عمليات نشر القوات يف شكل سريع وكامل.
وأمر وزير الدفاع نائبه أناتولي أنطونوف، بإبالغ امللحقني العسكريني 
لتفادي  املفاجئة  االختبارات  ببدء  روسيا،  يف  املعتمدين  األجانب 

احتكاكات أو سوء تقدير من جانب دول أخرى.
ويف ما بدا أنه جزء من التدريبات األوسع يف البالد، ُكّلفت نائبة 
وزير الدفاع تاتيانا شيفتسوفا، بإطالق نظام تفتيش شامل لضمان 
خالل  االسرتاتيجي،  الغربي  اجلنوب  يف  والقوات  اهليئات  »متوين 

االنتقال من زمن السلم إىل زمن احلرب«.
وأكد أناتولي أنطونوف أن التدريبات العسكرية »تراعي بنود وثيقة 
الثقة بشكل صارم«. وقال  إجراءات تعزيز  لعام 2011 حول  فيينا 
يف بيان وزعته وزارة الدفاع الروسية: »أبلغنا عرب القنوات الرمسية 
إىل  إضافة  أوروبا،  والتعاون يف  األمن  منظمة  األعضاء يف  الدول 
الصني وإيران وامللحقني العسكريني املعتمدين يف موسكو، عن بدء 

التدريبات املفاجئة انطالقًا من اعتبارات حسن النية«.
مشاورات  جتريان  أنهما  والصني  روسيا  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 
ثنائية لتنفيذ مناورات مشرتكة للقوات البحرية الشهر املقبل. ونقلت 
وسائل إعالم روسية عن مصادر يف البلدين أنهما أجريا خالل األيام 
تشينغيانغ  مدينة  يف  املشاورات  من  ثالثة  جولة  املاضية،  القليلة 

2016« املشرتكة. الصينية، إلطالق تدريبات »التعاون البحري – 
ومشلت املشاورات »دراسة معمقة للبنود اليت تتضمنها خطة التنفيذ«. 

وتركز التدريبات املشرتكة على »عمليات دفاعية يف البحر«. 
وقام اجلانبان بتفقد منطقة املناورات والبنى التحتية فيها.

تتـمات
Saturday 27 August 2016  2016 آب   27 السبت 
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متفرقات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 27 August 2016  2016 آب   27 السبت 

يقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس 

املرحومة ميشلني كالس خزاقة   
زوجة جورج خزاقة من جديتا البقاع اليت توفاها اهلل يف الوطن 

لبنان.

وذلك يوم السبت الواقع يف ٣ أيلول الساعة السادسة مساء  
يف كنيسة مار يوحنا على العنوان التالي: 

63 George st mount druit
أخواها ميشال كالس وعائلته وجوزيف  الداعون يف سدني 

كالس وعائلته.               
  لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء

الدعوة عامة

قداس وجناز االربعني
ما هي األوميغا ٣؟

األوميغا ٣ هي واحدة من األمحاض الدهنية املفيدة، خبالف غالبية 
تتحّول إىل ضاّرة يف اجلسم. وقد  أن  اليت ميكن  األخرى  الدهون 
أشارت األحباث العلمية أنَّ تناول األوميغا ٣ يؤمن احلماية للجسم 

من أشّد األمراض خطورة.

مصادر األوميغا ٣
املدهنة،  األمساك  ٣ هي  باألوميغا  الغنية  الغذائية  األصناف  أبرز 
واليت هي األكثر فائدة للصحة، ونذكر منها السلمون والسردين 
والتونا واملاكريل. تناولي هذه األمساك مرتني يف األسبوع للحصول 

على كمية كافية من األوميغا ٣.
كما أنَّ األوميغا ٣ متوفرة بنسب عالية يف اجلوز واللوز والفستق 
احلليب ويف زيوتها، وبعض الزيوت النباتية األخرى مثل: زيت الذرة 

والصويا ودوار الشمس والفول السوداني، ويف بذور الكتان.
بنسب  ولكن   ، االوميغا٣  على  اخلضراء  الورقية  اخلضر  وحتتوي 

ضعيفة.
فوائد مّجة

أنها حتارب  إىل  األحباث  وتشري  عديدة،  منافع صحية   ٣ لألوميغا 
األوعية  التهاب  من  خيّفف  مّما  اجلسم،  يف  املختلفة  االلتهابات 
فائدة  األمحاض  هلذه  أنَّ  كما  أخرى.  وأعضاء  واملفاصل  الدموية 
الشرايني  يف  مشاكل  حدوث  خطر  من  تقّلل  حيث  للقلب  كبرية 

وحتمي من اجللطات.
وتعمل األوميغا ٣ على خفض ضغط الدم املرتفع ناهيك عن أّنها 

تقّلل من خطورة اإلصابة بالسكتة الدماغية.
وقد أشارت الدراسات العلمية إىل أنَّ تناول األوميغا ٣ ال يقّلل 
من احتمال اإلصابة بأمراض القلب فقط، بل وحيمي من االكتئاب 

واخلرف ومرض السرطان.

بعض املخاطر...
أنها قد  الكبرية واملتعددة ألمحاض األوميغا٣ ، غري  الفوائد  رغم 
حتمل بعض املخاطر إذا ما متَّ تناوهلا جبرعات زائدة و كبرية، حيث 
تزيد من خطر النزيف، ورمبا تتفاعل مع بعض األدوية وتسّبب يف 

.E »نقص الفيتامني »إي
نصيحة اختصاصية: ال تتناولوا مكمالت األوميغا٣ من دون استشارة 
على  احلصول  دائمًا  وحاولوا  أبدًا.  التغذية  اختصاصي  أو  الطبيب 

هذه األمحاض من مصدرها الطبيعي، أي من الغذاء.

 اوميغا 3 وفوائدها الصحية اهلاّمة

الطبقة  خيفف  يوميًا  الرمان  عصري  تناول  أن  إىل  باحثون  توصل 
الشحمية يف البطن املرتافق مع مرحلة متوسط العمر.

ويؤمن العلماء بأن تلك الفاكهة فائقة األهمية، واليت أطلقوا عليها 
اسم »سوبر فروت« أو متتلك القدرة على تقليص الشحم املخزن 
للرجل وقمة  اإلضافية  العجلة  البعض  يعتربه  والذي  املعدة،  حول 
الكعكة لدى املرأة. فبعد شهر واحد، من تناول عدد من املتطوعني 
زجاجة من عصري الرمان يوميًا لكل منهم، أثبتوا أنهم أقل احتمااًل 
ألن تنمو خاليا شحمية حول بطونهم. كما متتعوا بضغط دم منخفض، 
وبذلك قللوا من احتمال اإلصابة باجللطات القلبية والدماغية وأمراض 

الكلية.
ويرى فريق من الباحثني يعملون يف جامعة أدنربة أن عصري الرمان 
قد يساعد على ختفيض احلمض الشحمي يف الدم واملعروف باسم 
»نيفا«، كما وجد العلماء خالل الدراسات احلديثة أن عصري الرمان 
يقي من السرطان وحيسن قدرة الرجال اجلنسية، وخيفف الدهون 
حول املعدة، وقام متطوعون بتناول قنينة عصري رمان يوميًا ملدة 

شهر، وتبني أنهم أقل عرضة لتشكل خاليا دهنية حول بطونهم.

كما تبني أن هؤالء لديهم ضغط دم أقل، ما يقلص خطر إصابتهم 
بنوبات قلبية وجلطات أو أمراض يف الكبد، وخلص الباحثون إىل أن 
عصري الرمان يقلص كمية احلمض الدهين يف الدم الذي يعتقد أن 
زيادته تؤدي إىل تشكل الدهون حول البطن وقد تؤدي إىل أمراض 

يف القلب والسكري.

الـرمان يـخفف الـشحوم ويـقي مـن الـسرطان

لطاملا شدد املختصون يف عامل الصحة على أهمية تناول وجبة االفطار، 
وهذا كان نتيجة ملا أظهرته العديد من الدراسات حول أهميتها، سواء 
والطاقة.  باالجناز  ليوم مليء  او  املزمنة،  االمراض  الوقاية من  يف 

تعرفوا فيما يلي على اضرار ترككم لوجبة الفطور:

االصابة بالسمنة وتراكم الدهون
السمنة هي داء العصر الذي يعد مقدمة جملموعة واسعة وكبرية من 
األمراض املزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب والسرطانات، 
وختطي وجبة االفطار واهماهلا قد يزيد من خطر االصابة بها حبسب 
The Weight- ما أظهرته الدراسات مؤخرًا، يف تقارير نشرتها مؤخرًا
control Information Network تبني ان تناول وجبة االفطار جيعلك 

اقل عرضة لتناول وجبات دمسة وسريعة الحقة خالل اليوم.
وعالوة على ذلك، فان تناول وجبة االفطار املتوازنة والصحية يعزز 
عمليات االيض ويزيد من مستويات الطاقة على مدار اليوم. وهذا ما 
بينته نتائج دراسة نشرت يف عام 201٣ من قبل »اجمللة الربيطانية 
يتناولون  ال  من  ان  حول   »British Journal of Nutrition للتغذية 
وجبة االفطار، يكونون اقل طاقة وتنخفض مستويات النشاط البدني 

هلم.

زيادة فرص االصابة باالمراض املزمنة
عن  النوم  اثناء  اجلسم  لكسر صيام  جيدة  بداية  االفطار  وجبة  تعد 
الطعام، وتاخري تناوهلا او االستغناء عنها قد يقود اىل اختالل يف 
افراز وانتاج االنسولني واضطراب يف توازن السكر يف الدم عندما 
يصبح ذلك عادة يومية ولفرتة طويلة من الوقت. لذا فانت حتتاج 
اىل تناول وجبة االفطار لرفع مستويات السكر لديك وتنظيم انتاج 
االنسولني يف اجلسم، والمداد جسمك بالطاقة الفورية وجتديد خمازن 
الغاليكوجني فيه. االمر الذي قد يساهم بشكل كبري يف وقايتك من 

االصابة مبرض السكري من النوع الثاني.
عرضة  اقل  االفطار  يتناولون  الذين  االشخاص  يكون  ما  وعادة 
لالصابة بارتفاع الدهنيات والكولسرتول وامراض القلب من غريهم 
وذلك بكونهم يتناولون اقل كميات من الدهون والوجبات السريعة 

خالل اليوم، وكونهم أقل فرصة لالصابة خبطر السمنة.
اخرت وجبة فطور صحية ومتوازنة لتعطيك مزيد من الطاقة لتمارس 
انشطتك اليومية بشكل سليم وفعال، ومتارس النشاط البدني الذي 
املزمنة  واالمراض  السمنة  من  للوقاية  العوامل  اهم  احد  يكون  قد 

املرتبطة بها.

زيادة االحساس بالوهن والتعب خالل النهار
قد يكون لرتك وجبة االفطار العديد من االثار اجلانبية على اجلسم 
عدم  فان   National Institutes of Health لـ  وفقا  نشاطك،  وعلى 
الدوخة  تشمل:  فسيولوجية  تاثريات  له  يكون  قد  االفطار  تناول 
والوهن، والصداع، وتاثر سرعة دقات القلب. وهذا بالبطع سيقود 
وجبة  تناول  عدم  ان  املعروف  ومن  واجناز.  فاعلية  اقل  يوم  اىل 
االفطار سيزيد من خطر هبوط مستويات سكر الدم، وما ينتج عنها 

من احساس بالضعف والتعب والوهن.

سوء املزاج واالكتئاب
يف دراسة نشرتها BBC News World Edition عام 2002. وجد ان 
26% من االشخاص الذين تناولوا وجبة االفطار قد شهدوا حتسن يف 
املزاج عندما اجروا تغيريات يف النظام الغذائي بادخال وجبة الفطور 
بالكربوهيدرات  الغنية  االفطار  لوجبة  تناولك  فان  وبهذا  بانتظام. 
اصابتك  فرص  من  ستقلل  الصحية  والدهون  والربوتينات  املعقدة 
املرتبطة  اهلرمونات  افراز  من  وستقلل  والتوتر  واالكتئاب  بالقلق 

بسوء املزاج مثل الكورتيزول.

مشاكل يف الدورة الشهرية لدى النساء
يف دراسة نشرت عام 2010 يف جملة »Appetite« وجد بان الطالبات 
اجلامعيات اللواتي اهملن وجبة االفطار كن يعانني من عدم مشاكل 
يف الدورة الشهرية مبقابل من كن يتناولنها بانتظام. ومشلت هذه 
املشاكل اخالالت يف شدة االم وشدة ااحليض وعدم انتظام الدورة 

 خماطر عدم تناولك وجبة االفطار

الشهرية . اال انه مل يوجد فرق يف أعراض متالزمة 
عانت  كما  بينهن.  فيما  الشهرية  الدورة  قبل  ما 
مشكلة  من  االفطار  يتناولن  مل  اللواتي  الطالبات 

االمساك أكثر من غريهن.

التأثري على التحصيل الدراسي
العديد من الدراسات ربطت مدى اهمية تناول وجبة 
االفطار لطالب املدارس، وزيادة التحصيل الدراسي 
الصف.  عن  الغيابات  وقلة  التعلم،  على  والقدرة 
وهلذا ششدت العديد من احلكومات والوزارات يف 
عدة دول على اهمية تناول وجبة االفطار سواء يف 
املبادئ  ذكرته  ما  وهذا  املنزل،  او يف  املدرسة 
وضعتها  اليت  املدرسية  الصحة  لربامج  التوجيهية 
 Centers for Disease مراكز السيطرة على االمراض
Control، حول ان ختطي وجبة االفطار يؤثر سلبًا 
كون  وحول  املدرسة.  الطفل يف سن  قدرة  على 
عالمات  نالوا  االفطار  وجبة  تناولوا  الذين  الطالب 
اعلى يف اختباراتهم، وكانوا اقل تغيبا عن املدرسة 

من غريهم.
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مــجتمع

امرأة  أن  اىل  الربازيل  يف  جترى  اليت  واإلحصاءات  األرقام  تشري 
تغتصب فيها كل عشر ثوان. فاالغتصاب أصبح قلق النساء املخيف؛ 

بسبب ماحيدث وخباصة خالل السنوات اخلمس األخرية.

حقائق غري عقالنية
أثارت ندوة تلفزيونية حملطة /غازيتا/ التلفزيونية موجة شديدة من 
أشار  عندما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  والغضب  االنتقادات 
أحد املشاركني يف الندوة إىل أن اغتصاب النساء أصبح ثقافة يف 
املختصني  من  كثريًا  فإن  وبالطبع  احلاالت،  كثرة  بسبب  الربازيل 
االجتماعيني والنفسانيني الذين شاركوا يف الندوة التلفزيونية مل 
يوافقوا على ما قيل ألسباب كثرية، منها تدني أعداد النساء والرجال 
الذين يتزوجون، وغياب القيم وضعف األسرة وكثرة حاالت الطالق 
“ساوباولو  التلفزيونية:  الندوة  يف  املشاركني  أحد  قال  وغريها، 
فيها الكثري من املهاجرين الذين قدموا من خمتلف أحناء الربازيل حبثًا 

عن العمل وحياة أفضل”.
/ على  التلفزيونية  الندوة  هذه  على  العنيفة  الفعل  ردود  يف 
الفيسبوك/، دعا املشاركون إىل إحالة من قال بأن االغتصاب أصبح 
حالة ثقافية يف الربازيل إىل احملاكمة؛ ألن هذا القول يسيء للربازيل 
اليت مازالت فيها عائالت كثرية جدًا تؤمن بالزواج، وتعتربه احلالة 

الوحيدة اليت تربر تواصل الشريكني بطريقة صحيحة وصحية.
خالل الندوة التلفزيونية برر املشارك الذي وصف االغتصاب بأنه 
من  والعجيبة  الغريبة  املوضات  بأن  الربازيل  يف  ثقافة  إىل  حتول 
املالبس املثرية اليت تستخدمها املرأة جعلت الرجال ال يستطيعون 
السيطرة على اإلغراءات اليت متثلها هذه املوضات، ومما هو صحيح 
هو أن النساء الربازيليات خمتلفات كون الربازيل بلدًا استوائيًا يف 
شبه صيف دائم... ورد املشاركون عرب وسائل التواصل االجتماعية: 
“ كان يكفي ما قاله املشارك حتى هذه النقطة، ولكن قوله بأن 
االغتصاب حتول إىل ثقافة يف الربازيل يعترب إهانة للشعب الربازيلي 

بأكمله.

اعتدلن باملالبس
طالبت وسائل التواصل االجتماعية النساء الربازيليات إىل االعتدال 
يف استخدام الثياب واملوضات اليت من شأنها إثارة الرجال لعدم 
إعطاء اجملال للمرضى النفسانيني الذين يلجئون لالغتصاب باالعتداء 

على النساء واتباع هذه املمارسة الشنيعة.

هل أصبح اغتصاب النساء ثقافة 
يف الربازيل؟

Saturday 27 August 2016  2016 آب   27 السبت 

 إىل كل امرأة حتب أن يغار احلبيب 
عليها.. هذا حلها!

بواسطة  اآلخرين  مع  تواصلك  وطريقة  جسدك  لغة  إىل  انتبهي 
قد  اجللوس  أو  الوقوف  طريقة  إن  بالتالي،  واحلركات.  الكلمات 
اخلارجّي حول كيفّية شعورك  العامل  تنقل رسالة غري شفهية إىل 
باحلب أو الرومانسية. ونصبح حباجة كبرية إىل معرفة هذه األمور 

عند اخلروج برفقة العريس!
جامليه إن أعجبتك قميصه أو سرتته أو عقدة عنقه، وانظري إليه 

بينما تتفّوهني باإلطراء.
النظرة: انتبهي إىل املبالغة! ننصحك بالنظر إليه 75 إىل 80 باملئة 
عندما  النظرة،  قطع  الطبيعي  من  املبالغة.  دون  من  الوقت،  من 
تكّونني فكرة أو حتاولني تذّكر شيء ما. إن أردت كسر النظرة، 
فامسحي فمك باملنديل، أو غرّيي أمحر الشفاه، أو امحلي حقيبتك 

ألخذ منديل منها.
بعض النصائح يف ما يتعلق بالنظرة:

انظري إليه بينما تتكلمان.

أشيحي بنظرك بني الفينة واألخرى.

إن نظر إليك فيما تتكلمني معه، فانظري إليه مرًة أخرى.

إن كان ينظر إليك يف وقت حديثه إليك، فانظري إليه مرًة أخرى.

كسر احلواجز:

منهّن.  وأقوى  حجمًا  النساء  من  أكرب  أنهم  بالفطرة  الرجال  يعلم 
بعض  لك  نقّدم  الطبيعي.  املسافة  حاجز  حيرتمون  إّنهم  بالتالي، 

النصائح للقيام بذلك:
الذراعان: ال تكّتفي يديك، ألّن هذه اخلطوة ستجعله يعتقد أنك غري 
مرتاحة له. ضعي يديك على حضنك، أو على الطاولة أو امسكي 

بالكوب.

الرجالن: انتبهي إىل ساقيك ورجليك. إن كنت مرتاحة له ستشري 
رجالك إليه. انتبهي إىل أّي جهة تشري رجليه، ما سيجعلك تعرفني 

إن كان مهتّمًا بك أم ال.
احلركة وانعدامها: من األفضل جتّنب اإلفراط يف احلركة، ولكن ال 
جتلسي من دون حراك طوال اللقاء. إن كنت شخصًا مفعمًا باحلياة، 
تتحكّم  مشاعرك  تدعي  ال  باعتدال.  ولكن  سجّيتك  على  فتصّريف 

بك.

 ماذا خترب لغة اجلسد عن عريسك؟

سيف  الغرية  إن 
فهي  حدين،  ذو 
ومهم  ضروري  أمر 
وبني  للعالقة 
الثنائي بهدف بلورة 
املشاعر  وتطور 
وتعزيز  بينهما 
أحاسيس احلب اليت 
تربط بينهما إاّل أنها 
تشكل  قد  أيضًا 
العالقة  تدمر  أداة 
إن مل تكن مضبوطة 
من قبل الشريكني.

تتحول  قد  فالغرية 

هل تعلمني ما هي الطريقة الفضلى لالنتقام من احلبيب بعد ختليه 
صفحة  وطي  قدمًا  املضي  تقّرري  أن  يكفي  بسيط،  احلل  عنك؟ 
املاضي 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 
نادرة، ألسباب موجبة،  إاّل يف حاالت  جمال على االطالق للعودة، 
إلجناح  املستحيل  وحياول  يستحق مساحك  أنه  احلبيب  فيها  يظهر 

األمور بينكما جمددًا.
اعطاء نفسك جمااًل  عليك  العودة،  عدم  قرار  اختاذك  مع  وبالتالي 
للشعور باحلزن والبكاء، بغية التنفيس والشعور بعدم االختناق وبأن 

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

يف مساعدتك على النهوض جمددًا.
وعند ختطيك هلذه املرحلة اليت جيب أاّل تشهد أي عملية تواصل على 
االطالق على الشريك، حاولي االختفاء عنه أو عدم معرفة أخباره أو 

الطريقة الفضلى لالنتقام من احلبيب بعد ختليه عنك!
التقّصي عنه، فالغائب عن العني غائب عن القلب كما يقال.

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

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

نفسك، السيما أن كل رجل يرغب بك.
ومع طّيك لصفحة املاضي، تكونني بذلك انتقمت وحقًا من الشريك 
السابق بطريقة قوية، فحني يرى إىل أي درجة تقّدمت يف ظل غيابه 
ومدى عدم حاجتك إليه، فإن غروره سيهتّز 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 انتظارك، فكوني على استعداد للتمتع 

بذلك، فقد استحقيته عن جدارة.

إىل شك، ومن املعروف أن عند دخول الشك إىل العالقة، فإنها 
وبالتالي  الشريكني  بني  الثقة  انعدام  مع  جحيم  إىل  ستتحول 
االنفصال الدراماتيكي بعد سلسلة من اخلالفات واملشاكل املؤملة 

واملدمرة بني الثنائي.
ومن اخلطأ اعتبار أن الغرية ال جيب أن تكون موجودة حتت حجة الثقة 
وتفعيل عوامل التفاهم الناضج بني الشريكني، فعند احلب حتضر 
الغرية اجلميلة، اليت توّلد مشاعر تسمح بتقريب احلبيبني اىل بعضها 

البعض بشكل أقوى.

وغالبًا ما حتب الفتيات إشعال غرية احلبيب، السيما أن الرجل بطبعه 
مييل اىل إخفاء مشاعره واالختباء حتت غطاء القوة والرجولة من هنا 
على املرأة أن تكون ذكية للغاية عند اختاذها قرار استخدام هذه 
الوسيلة اخلطرة يف العالقة، إذ عليها أن تتأكد من ترسيخ عاملّي 
خالل  من  الغرية  إىل  دفعه  ثم  احلبيب  مع  والتفاهم  الكلية  الثقة 

تغيري مفاجئ بالروتني الذي تقوم به خالل حياتها اليومية.
ولرمبا التأخر بعض األحيان عن الرد على رسائل احلبيب النصية أو 
االجابة على اهلاتف قد خيدم هدفك يا عزيزتي، إذ يشعر الشريك 
بأن أمرًا ما حيصل معك وبالتالي يبدأ بتحسني تصرفاته وحماولة 

التقّرب منك جمددًا.
كما من املهم جدًا، أن تتذكري أن الرجل يعشق املرأة اليت تتمتع 
بالنفس  عالية  وثقة  قوية  ولكنها صاحبة شخصية  شديدة  بأنوثة 
احلياة سندًا  تكون شريكته يف  أن  حاد، فهو حيب  بذكاء  وتتمّتع 

ناشطًا وفعليًا له قادر على االتكال عليها.

من  واالجتماعية  املهنية  حياتك  فإن جناحك يف  ذلك،  اىل  إضافة 
العوامل املساعدة لدفع احلبيب اىل الغرية االجيابية، فيسعى اىل ان 
يكون دائمًا على مستوى تطّلعاتك وتقّدمك املهين، فكّلما توسعت 
شبكة العالقات اليت تتمتعني بها كّلما شعر بقوتك فرغب أن يكون 

متساويًا هلا أو يتفوق عليها.
واعلمي أن عند شعور احلبيب بالغرية السلبية عند حتقيقك النجاح 
والتفوق، عليك باالنفصال فورًا فهذا ليس باالمر اجلميل أو الصحي 
أن حياول منعك من حتقيق أحالمك يف احلياة وتطورك، بل يتوجب 
عليه أن يكون داعمًا لك يف كل شاردة وواردة ويشعر بالفخر مبا 

قمت بتحقيقه.
وإياك ثم إياك أن تلعيب على وتر الرجل اآلخر، فهذا ليس بأخالقي 

كما يضر بعالقتك اىل حد كبري. 



Page 35صفحة 35     

NEWS

Pensioners or their families 
could have to re-imburse 
the state government the 
cost of subsidised council 
rates once their property 
was sold, under a plan be-
ing pushed by the state’s 
pricing regulator.
The proposal by the Inde-
pendent Pricing and Regu-
latory Tribunal is aimed 
at addressing the claimed 
“inequitable” discounts 
offered to pensioners on 
their council rates, which 
are currently subsidised 
by other ratepayers.
IPART’s proposal to re-
place the pensioner con-
cession scheme with a 
“rate deferral scheme” is 
included in a draft review 
of the local government 
rating system released on 
Monday.
Under the current system, 
pensioners in some coun-
cils receive a 50 per cent 
discount on their rates and 
water charges. The state 
government pays for 55 
per cent of the cost of pro-
viding this discount, which 
amounts to about $79 mil-
lion a year, and the coun-
cil pays 45 per cent of the 
cost, which amounts to a 
yearly $64 million.
But IPART says the entire 
cost should be borne by 
the state government, be-
cause the discount reflects 
a state policy.
And it says the cost to the 
government could be re-
duced if pensioners could 
elect to repay the scheme 
once their properties were 
sold. The reason IPART 
is recommending this is 
because the current sys-

tem “provides a subsidy 
to households that on 
average have higher net 
wealth.”
IPART’s proposal, how-
ever, could be extremely 
unpopular and is unlikely 
to be adopted.
The Local Government 
Minister, Paul Toole, said 
on Monday: “I will not be 
doing anything that disad-
vantages pensioners. Pen-
sioners have paid taxes 
and rates all their life and 
it’s not too much to ask to 
give pensioners some ex-
tra help with rates.”
Ellis Blaikie, a senior pol-
icy adviser at the Com-
bined Pensioners and Su-
perannuants Association 
of NSW, said her organisa-
tion was opposed to a rate 
deferral scheme because 
pensioners tended to 
avoid signing up to these 
schemes to prevent their 
relatives incurring a later 
burden.
“They will forgo food and 
those sorts of things, turn-
ing the lights off and cut-
ting costs in other areas, in 
order to keep paying their 
rates,” Ms Blaikie said.
Ms Blaikie also said that 
rate deferral schemes 
acted as a disincentive 
for pensioners to sell their 
homes in order to down-
size.
Other proposals consid-
ered by IPART include al-
lowing newly merged coun-
cils to continue to charge 
different rates for their old 
council areas, and allow-
ing councils to choose to 
levy higher rates on land 
occupied by apartments.

Regulator pushes over-
haul for pensioner dis-
count on council rates 

Saturday 27 August 2016  2016 آب   27 السبت 

The Minister for Local Government , Paul Toole, says pensioners deserve to 
receive a discount on their council rates Photo: Daniel Munoz 

 The government’s pro-
posed legislation targeting 
the troubles of Victoria’s 
Country Fire Authority 
looks set to live or die 
based on the position that 
Pauline Hanson’s One Na-
tion takes.
On Monday, Prime Min-
ister Malcolm Turnbull 
announced amendments 
to the federal Fair Work 
Act that hinder “militant 
union” influence in the 
CFA by making any provi-
sions undermining volun-
teers unlawful. 
The Federal Government 
has released draft legisla-
tion to protect volunteer 
organisations from union 
takeovers following a long 
running dispute between 
the CFA and UFU. Cour-
tesy ABC News 24.
Crossbenchers Derryn 
Hinch and Bob Day have 
declared their support 
for the proposal and Nick 
Xenophon, with his three 
Senate votes, and Da-
vid Leyonhjelm have ex-
pressed in-principle sup-
port for the position of 
volunteers.
The government has 30 
seats in the Senate, mean-
ing they need to secure a 
further nine votes to pass 
legislation. With Labor and 
the Greens opposed to the 
legislation, they are sitting 
on 32 to 36 votes, setting 
up the four One Nation 
senators as the key - or 
barrier - to success.
They are expected to vote 
together and have not an-
nounced a position yet, 
awaiting further briefings 
from Employment Minister 
Michaelia Cash and meet-
ings with the CFA. 
Senator Day told Fairfax 
Media on Tuesday that he 
is “very supportive of the 
government’s position 

and volunteers” and Vic-
torian senator Hinch said 
that the issue had “nation-
al consequences”.
“I had talks with Michaelia 
Cash last week and dur-
ing the campaign...and I’m 
pleased that the govern-
ment is going to do this 
to try to thwart [Victorian 
Premier Daniel] Andrews,” 
he told ABC radio.
At the end of July, Sena-
tor Xenophon wrote to 
CFA volunteers saying he 
strongly supported their 
role in the community and 
the “honourable and he-
roic work they do for our 
nation”, committing to 
constructive and urgent 
action.
“I support moves to rec-
tify the anomaly that has 
been identified as a result 
of the dispute that has oc-
curred in Victoria with the 
Victorian government,” he 
wrote.
The intractable dispute 
has featured in Victorian 
politics for months, dam-
aging the Andrews Labor 
government and interfer-
ing with Opposition Leader 
Bill Shorten’s campaign-
ing in the state leading up 
the federal election.
Concerns from volunteers, 
CFA figures and the Liber-
al Party centre around the 
proposed Enterprise Bar-
gaining Agreement, which 
they say threatens the role 
of volunteers and a union 
takeover.
The Prime Minister said 
he suspects Mr Andrews 
of having a “sinister pur-
pose” in backing the EBA.
The United Firefighters 
Union says the agree-
ment is about firefighter 
and community safety. 
The agreement is due to 
be tested by the Supreme 
Court next month.

Pauline Hanson’s four votes the key 
to Government’s CFA legislation

Pauline Hanson’s One Nation senators, Senator Brian Burston, Senator Malcolm Rob-
erts, Senator Pauline Hanson and Senator Rodney Culleton during a group photo for new 
senators, in the courtyard at Parliament House on Tuesday.  Photo: Alex Ellinghausen 

Mathias Cormann, when 
he offered up his “wibble 
wobble, jelly on a plate” 
line on Monday, surely 
had a hotter verse from 
that annoying nursery 
rhyme on the tip of his 
tongue.
Cormann, you may have 
heard, has been trying, 
without noticeable suc-
cess, to lure Bill Shorten 
into committing Labor to 
helping out the Turnbull 
government with its spot 
of budgetary bother.
His touchingly innocent 
efforts so far have re-
volved around pounding 
the view that Shorten and 
his opposition have a 
duty to the nation to sup-
port, sight unseen and 
without even the need of 
conversation, $6.5 billion 
of budget cuts.
These would be wrapped 
into one giant piece of 
legislation and would in-
clude measures Labor 
has indicated it will not 
oppose.
Shorten, you’d be as-
tounded to hear, wants to 
see any legislation before 
committing to anything, 
even if the bill includes 
measures Labor has al-
ready indicated it will not 
oppose.
Shorten has the luxury of 
knowing the government, 
with its near invisible ma-
jority, is on toast.
Cormann, with a week 
to go before the ticklish 
business of Parliament 
resumes, has resorted to 
pre-emptive taunting.
“Will Bill Shorten step 

up to the plate on bud-
get repair in this Parlia-
ment?” Senator Cor-
mann inquired, mangling 
his metaphors before a 
compliant audience at the 
Sydney Institute.
“Or will he be like jelly 
on that plate, the wibble 
wobble, wibble wobble 
jelly on a plate, first op-
posing, then supporting, 
then not knowing what to 
do?”
As an insult, it fell a 
punch short of the poten-
cy of “old jellyback”, the 
term flung with careless 
insolence at Bob Hawke 
by Paul Keating (who 
had stolen it from a much 
tougher finance minister 
from Western Australia 
than Mathias, a Labor 
man named Peter Walsh).
In using the “jelly on a 
plate”, indeed, Cormann 
had merely unleashed 
memories of one of the 
more irritating and inane 
nursery rhymes visited 
upon households of a 
certain era.
We suspect, however, he 
was dreaming of some-
thing more sustaining to 
his government than jelly 
on a plate.
“Sausage in the pan, sau-
sage in the pan, sizzle 
sozzle, sizzle sozzle, sau-
sage in a pan,” the nurs-
ery rhyme ends.
Cormann, a money min-
ister in a government a 
spit closer to a hot frypan 
than Shorten’s opposi-
tion, seems well advised 
to have stopped short of 
uttering that line.

Mathias Cormann’s wibble 
wobble wide of a sizzling bud-
get insult to Bill Shorten 

Finance Minister Mathias Cormann. Photo: Andrew Meares
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Chinese investors are be-
ing encouraged to seize a 
unique political moment 
to acquire Australian in-
frastructure assets even 
though the recent block-
ing of the $10 billion Aus-
grid bids by two Chinese 
mega-firms has caused 
confusion in their ranks.
The advice is based on an 
assessment that the Co-
alition government is now 
more eager than ever to 
show it is pro-foreign in-
vestment.
There are concerns what 
Scott Morrison’s decision 
to block the sale of Aus-
grid will mean for NSW 
and the repercussions for 
future foreign investment. 
Courtesy ABC News 24, 
Nine Network.
Citing unspecified na-
tional security grounds, 
Treasurer Scott Morrison 
last week rejected sepa-
rate proposals by Hong 
Kong-based infrastructure 
giant Cheung Kong Infra-
structure Holdings and 
the Chinese state-owned 
enterprise, State Grid for a 
50.4 per cent stake in the 
NSW electricity distribu-
tor, Ausgrid.
Mr Morrison’s decision 
was based on unanimous 
advice from the Foreign 
Investment Review Board 
and came despite the fact 
that both Chinese entities 
already have extensive en-
ergy distribution holdings 
in Australia.
State Grid had been ap-
proved to bid for another 
large slice of the NSW elec-
tricity network (TransGrid) 
as recently as December 
last year.
A source close to the State 
Grid proposal said it was 
blind-sided by Mr Morri-
son after complying with 

Chinese firms told Ausgrid failure could be ‘golden’ moment 

the bid specifications.
Australia-based Chinese 
advisers were now warn-
ing Beijing that frequent 
changes of government, 
political leadership insta-
bility, a lack of certainty 
about the Turnbull govern-
ment’s longevity, and the 
fickle application of non-
transparent foreign invest-
ment rules, were frighten-
ing investors away with 
other countries becoming 
more attractive.
The source said some, 
however, were trying to 
“calm the waters” in the 
wake of growing sovereign 
risk concerns and were 
telling their cashed-up 
Chinese clients that Aus-
grid’s refusal may actually 
improve the prospects of 
other bids.
“The smarter readers of 
Australian politics will rec-
ognise the opportunity - 
that Scott Morrison will not 
want to be seen rejecting 
any other Chinese bids for 
foreign investment in the 
near future,” the source 
said.
“The last thing he’ll want 
is to be painted as anti-
Chinese investment and 
the quickest way to turn 
that around that is to wave 
through other Chinese ac-
quisitions.”
“If I was a Chinese com-
pany with money to invest 
right now, I’d be looking 
for more Australian op-
portunities, not less, after 
Ausgrid.”
But for all the criticism of 
the Treasurer’s interven-
tion in the Ausgrid sale 
- repeated again on Tues-
day by Australia’s former 
foreign minister Gareth 
Evans - there were also 
criticisms of State Grid’s 
approach after it declined 

Pauline Hanson had just 
two words to say when 
she arrived at Parliament 
House: “I’m back.”
Senator Hanson joined 
her new colleagues 
on Tuesday for what 
is known as ‘Senate 
school’ - a guide to the 
procedures and practic-
es that govern the upper 
house.
The Senate newbies are 
in Canberra for three 
days of lessons on po-
litical procedure and will 
have the chance to get 
to know their new col-
leagues. 
Flanked by her One Na-
tion workmates Malcolm 
Roberts, Rodney Cul-
leton and Brian Burston, 
the group took their place 
beside other new faces 
such as Derryn Hinch, 
Skye Kakoschke-Moore, 
from the Nick Xenophon 
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Treasurer Scott Morrison will not wish to be seen as anti-Chinese in-
vestment. Photo: Bradley Kanaris

to take advantage of an 
earlier “first blush” service 
provided by the Foreign 
Investment Review Board.
Its campaign proceeded 
all the way towards the 
end before finding its pro-
posal was not acceptable 
to Canberra on grounds 
that were essentially non-
commercial.
The mega-company’s 
TransGrid joint venture 
with Macquarie Bank had 
fallen short after the bank 
decided its debt-to-equity 
ratio from the deal would 
be taken beyond what it 
was comfortable with.
In its Ausgrid bid, the co-
lossal State Grid compa-
ny, which is so big it has 
nearly 2 million employ-
ees, had decided to go it 
alone and believed it had 
appropriately met the form 
and specifications of the 
Australian government.
However, there have been 
some grumblings that it 
was too confident after 
its previous TransGrid ap-
proval, and that its man-
agement was obsessed 
with the politics of Aus-
tralian media coverage, 
rather than becoming cog-
nisant of the rising popu-
list pressures on the Trea-
surer.
These pressures include 
the Nationals, the re-emer-
gence of Pauline Hanson’s 
One Nation party, the 
gains of the Nick Xeno-
phon Team, and the elec-
tion of other protectionist 
cross-benchers.
The issue of foreign invest-
ment, particularly Chinese 
ownership of critical infra-
structure, and the acqui-
sition of agricultural land 
after the S Kidman sale 
was also blocked, will be 
among several tensions in 
the Canberra-Beijing rela-
tionship when Prime Min-
ister Malcolm Turnbull at-
tends the G20 meeting in 
China in coming weeks.
Also certain to be men-
tioned on the sidelines of 
that meeting and the sub-
sequent East Asia Summit, 
is Beijing’s expansionary 
policy in the South China 
Sea.

Team, and returnee, La-
bor’s Louise Pratt.
Official group photo-
graphs hardly make the 
most convivial setting 
for people to get to know 
each other but Senator 
Kakoschke-Moore made 
a beeline for Senator 
Hanson while Senator 
Pratt stood with Labor 
colleagues Pat Dodson 
and Malarndirri McCa-
rthy.
After noting it had been 
“18 years” since her first 
appearance at Parliament 
House, Senator Hanson 
commented on the dif-
ferences in procedure 
of the lower and upper 
houses before she was 
saved from making fur-
ther conversation by the 
Usher of the Black Rod, 
Rachel Callinan.
Senator Hinch enjoyed 
the peaceful setting of 

the private courtyard of 
Senate President Ste-
phen Parry who joked 
that all senators would 
be subject to a quiz on 
the rules of the Senate.
Senator Hinch began his 
day with a round of media 
interviews where he said 
although he was sympa-
thetic to the government 
he was not going to be 
“green lighting them on 
everything”.
“The thing here is this 
government was elected 
and you must keep that 
in mind with everything 
you do,” Senator Hinch 
told ABC television.
“You must look kindly 
on some of their major 
issues they’re trying to 
push through.”
Last month Senator 
Hinch criticised Senator 
Hanson for her anti Islam 
policies saying he was 
“not looking forward” to 
working with her and that 
the pair had “very little in 
common”.
“She is very pleasant and 
what comes out of her 
mouth is not very pleas-
ant,” Senator Hinch said 
in July.
But on Tuesday he said 
he was keen to work with 
his fellow crossbenchers 
to try and be “concilia-
tory”.
That attitude only goes 
so far.
“I was told by one se-
nior minister when they 
were looking up seating 
arrangements, they said 
you’d probably like to sit 
with somebody, [with] 
people of your ilk in the 
Senate. I said there’s no-
body of my ilk in the Sen-
ate,” Senator Hinch said.
There are 12 new mem-
bers of the Senate - in-
cluding two returnees - 
who will be out of school 
and into the chamber 
when Parliament returns 
next Tuesday.
The Senate of the 45th 
Parliament will have the 
largest ever group of 
crossbenchers at 20, 
made up of nine Greens’ 
senators and 11 others.

‘I’m back’: Pauline Hanson returns to Parliament House 

Senator Pauline Hanson arrives at Parliament House in Canberra on 
Tuesday for ‘Senate school’. Photo: Alex Ellinghausen 

A group photo for new Senators in a Parliament House courtyard. Photo: 
Alex Ellinghausen 

Flashback: Ms Hanson in 1996 - then an independent MP in the lower house 
- is congratulated after her maiden speech. Photo: Andrew Meares
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 French authorities will in-
vestigate the leak of thou-
sands of pages of sensi-
tive submarine documents 
by the French shipbuilder 
selected to help design 
and build Australia’s next 
fleet of 12 boats.
The Australian reported 
on Wednesday that the 
more than 22,000 leaked 
pages of documents de-
tail combat capability of 
six Indian Scorpene-class 
submarines designed 
by French shipbuilder 
DCNS.
DCNS is the same French 
company making Austra-
lia’s next fleet of subma-
rines, but a massive leak 
of its documents relate to 
an entirely different class 
of vessel, says Malcolm 
Turnbull.
The data was reportedly 
written in France for the 
Indian project in 2011 
and is suspected of be-
ing removed by a former 
French Navy officer who 
was a DCNS subcontrac-
tor. It was reportedly tak-
en to a south-east Asian 
company and then to an 
Australian firm.
“As a serious matter per-
taining to the Indian Scor-
pene program, French 
national authorities for 
Defence security will for-
mally investigate and de-
termine the exact nature 
of the leaked documents,” 
a spokesperson for DCNS 
said in a statement.
“The matters in con-
nection to India have no 
bearing on the Austra-
lian submarine program, 

Submarine secrets leak: French to investi-
gate, Nick Xenophon wants inquiry

which operates under the 
Australian Government’s 
arrangements for the pro-
tection of sensitive data.”
Prime Minister Malcolm 
Turnbull said while any 
classified leak was con-
cerning, Australia’s new 
submarines were a dif-
ferent model and not in-
cluded in the outdated 
information.
But South Australian in-
dependent senator Nick 
Xenophon will push for 
a Senate inquiry into the 
leak.
He said the leak was a se-
rious development which 
warranted investigation 
“at the highest levels”.
He called for explanations 
about implications of the 
leak from the Turnbull 
government, the Defence 
Department and DCNS.
“This is really quite disas-
trous to have thousands 
of pages of your com-
bat system leaked in this 
way. I am very concerned 
about this,” Senator Xe-
nophon said.
Australia’s new 12-strong 
submarines fleet will be 
built in South Australia, 
with France’s DCNS win-
ning the $50 billion con-
tract. Courtesy ABC News 
24. 
In April, DCNS beat bids 
from Germany and Japan 
to design 12 new subma-
rines for Australia.
Defence Industry Minister 
Christopher Pyne said he 
had received advice from 
Defence that the Indian 
leak “has no bearing” on 
the Australian govern-

ment’s project.
“The Future Submarine 
program operates under 
stringent security re-
quirements that govern 
the manner in which all 
information and technical 
data is managed now and 
into the future,” he said in 
a statement.
“The same requirements 
apply to the protection of 
all sensitive information 
and technical data for the 
Collins class submarines, 
and have operated suc-
cessfully for decades.”
Mr Turnbull said Austra-
lia’s plans were signifi-
cantly different.
“We have the highest se-
curity protections on all of 
our defence information, 
whether it is in partner-
ship with other countries 
or entirely within Austra-
lia,” he said.
The motivation for any 
leak to damage DCNS is 
cloudy. While DCNS is yet 
to sign a contract for the 
submarine deal, the firm’s 
former rivals, Germany’s 
TKMS and Japan’s Mit-
subishi Heavy Industries 
and Kawasaki Heavy In-
dustries, are out of the 
race.
Defence Department Sec-
retary Dennis Richard-
son, when asked during 
a parliamentary hearing 
recently whether the Ger-
mans and Japanese were 
still “sitting on the back-
burner in case the nego-
tiations [with the French] 
do not work out”, Mr Rich-
ardson replied: “They are 
out of it.”

Independent senator Nick Xenophon wants a Senate inquiry into leaks from Australia’s submarine contrac-
tor. Photo: Robert Shakespeare 
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AFP conduct search at Parliament House over NBN leaks 
Australian Federal Po-
lice officers are at Parlia-
ment House executing a 
search warrant as part 
of an investigation into 
leaks to Labor related to 
the National Broadband 
Network.
Investigators arrived at 
10am and met with staff 
of Labor senator Stephen 
Conroy, the shadow spe-
cial minister of state and 
former communications 
minister, in a room in Par-
liament’s basement.
“The AFP can confirm a 
search warrant will be ex-
ecuted today in relation to 
its investigation into the 
alleged unauthorised dis-
closure of Commonwealth 
information relating to the 
NBN Co,” an AFP spokes-
man said in a statement.
“A warrant has been law-
fully obtained for the ex-
ecution of this search 
and will be conducted by 
consent with the co-oper-
ation of the Department 
of Parliamentary Services 
and the relative parties in-
volved.” 
Journalists and photog-
raphers were ordered to 
leave a section of Par-
liament’s basement, but 
later allowed to film AFP 
personnel leaving the 
area. 
The warrant showed po-
lice would search com-
puters, storage devices, 
emails, diaries, notes, 
internet logs and corre-
spondence. 
Earlier on Wednesday, 
Senator Conroy, said 
he had been told a raid 
would take place on the 
Department of Parliamen-
tary Services, the depart-
ment that controls Parlia-
ment House, to access 
the emails of Labor staff 
members. 
Senator Conroy’s office 
and the home of a staff 
member were sensation-
ally raided during the fed-
eral election campaign 
as part of the investiga-
tion into leaks of confi-
dential information and 
documents from NBN Co, 

which Labor said show 
significant delays and 
cost blowouts under the 
Coalition. 
Labor was contacted 
by the AFP on Tuesday 
and asked for clarifica-
tion about the issues. On 
Wednesday morning, staff 
for Senator Conroy were 
asked to meet AFP offi-
cers at Parliament House.
“What we are seeing here 
is an effort by the NBN Co. 
to hide the embarrass-
ment that Malcolm Turn-
bull faces with a $6 billion 
cost, that’s a $15 billion 
blowout in the cost of Mal-
colm Turnbull’s National 
Broadband Network,” he 
said. “This is an absolute 
abuse of process.
“Parliamentary privilege 
is a law of Australia and 
the federal police are fully 
aware that I have claimed 
parliamentary privilege 
over all of the corre-
spondence between my-
self, staff, staff of other 
shadow ministers in the 
course of our duties. 
“Our obligation to the 
people of Australia is to 
expose waste and mis-
management by the gov-
ernment and what we are 
seeing here is an attempt 
to intimidate people to 
not actually do their par-
liamentary duties.”
Senator Conroy said 
documents held by the 
Clerk of the Senate would 
be subject to a vote over 
privilege protections. 
“Malcolm Turnbull once 
made his name protect-
ing whistleblowers, where 
now he is setting the po-
lice on them,” he said.
The AFP said it was sat-
isfied it was “acting law-
fully in accordance with 
relevant legislation and 
guidelines”. 
“The parties involved 
have been contacted and 
have claimed parliamen-
tary privilege,” the state-
ment said.
“This claim has been ac-
cepted by the AFP in con-
sultation with the parties 
on 23 August 2016.

“All material seized dur-
ing this warrant will be 
handled in accordance 
with the provisions and 
guidelines relating to par-
liamentary privilege.”
During the election cam-
paign, Prime Minister 
Turnbull rejected sugges-
tions the government had 
any role in police planning 
or the raids in May.
He said the AFP was “en-
tirely independently of the 
government”, while AFP 
Commissioner Andrew 
Colvin said the NBN leaks 
were referred to police in 
late 2015 by NBN Co.
On Wednesday, Mr Turn-
bull said he learnt of the 
raids on Wednesday 
morning from Justice 
Minister Michael Keenan. 
He said Mr Keenan was 
told notified of the action 
on Tuesday night. 
The Prime Minister de-
fended the performance 
of NBN and the actions of 
police.
“Can I just say that it’s 
very important to remem-
ber that the Australian 
Federal Police act inde-
pendently of government. 
I’ve been very disappoint-
ed not for the first time to 
hear Senator Conroy this 
morning attack the integ-
rity of the Australian Fed-
eral Police,” he said.
“Really, Mr Shorten has 
to step up and pull Sena-
tor Conroy into line.”
A spokeswoman for NBN 
Co. said the organisation 
was “completely within 
its rights to refer theft or 
other criminal matters to 
the police”.
“It is a matter for the AFP 
as to whether they ac-
cept the referral and pur-
sue any matter, based on 
their own independent 
advice and judgment,” 
the spokeswoman said.
Shadow attorney-general 
Mark Dreyfus said the 
leaks included informa-
tion Mr Turnbull did not 
want to be made public 
because it was embar-
rassing for the govern-
ment.



Page 38صفحة 38     

NEWS

A generation of Austra-
lians has never known 
a recession or high un-
employment but unless 
hard decisions are taken 
soon, there is a “ter-
rible risk” complacency 
could end Australia’s 
25 consecutive years of 
economic growth, Trea-
surer Scott Morrison has 
warned.
In the first of three 
“economic headland” 
speeches the Treasurer 
will deliver in the coming 
weeks, designed to set 
out the budgetary chal-
lenges facing the nation 
- and the government’s 
vision for how to tackle 
them - Mr Morrison will 
argue that it should not 
take an economic crisis 
to trigger a wake-up call, 
or restart the economic 
reform process, so Aus-
tralia enjoys a prosper-
ous future.
Mathias Cormann accus-
es Bill Shorten of being 
jelly-like as the govern-
ment pushes its $6 bil-
lion omnibus budget bill. 
Courtesy ABC News 24.
In extracts of the speech 
seen by Fairfax Media, 
which will be delivered 
in Sydney on Thursday, 
Mr Morrison made a sim-
ple plea.
“ I do not want my kids 
to know what a reces-
sion is and everything 
that goes along with 
that,” he will say.
“I recognise that in the 
absence of a ‘recession 
we have to have’, or the 
threat of ‘becoming a ba-
nana republic’, achiev-
ing necessary change 
will be more frustrating 
and more difficult. But 
it is no less necessary, 
and achieving it this way 
is far better than the al-
ternative.”
“A generation has 
grown up not ever hav-
ing known a recession, 
of seeing unemployment 
rates at more than 10 
per cent, with one mil-
lion Australians out of 

work or mortgage rates 
at 18 per cent or where 
inflation is actually a 
problem, rather than an 
aspiration.”
In addition, Mr Morrison 
will say that on the cur-
rent settings, a genera-
tion of Australians are 
likely to never pay tax, 
setting up a new divide 
- the “taxed and taxed-
nots”, prompting the 
Treasurer to ask: “ Are 
we still up to the chal-
lenge of doing what we 
need to do to ensure 
another 25 years of 
consecutive economic 
growth?
“Are we more interested 
in preserving the ben-
efits of what the past 30 
years of economic re-
form has given us, than 
reinvesting some of 
those dividends to cre-
ate a stronger economy 
for both our own future 
and the generations that 
follow?
“Do we really appreci-
ate how quickly our eco-
nomic success can turn, 
and are we as prepared 
as we can be to deal with 
it . . . my greatest con-
cern is that we end up 
answering these ques-
tions the hard way.”
The blunt warning about 
a future recession and 
dip in Australian living 
standards came as the 
Treasurer rejected an 
offer from Labor leader 
Bill Shorten to compro-
mise on $6 billion in su-
perannuation changes 
proposed in the May 
budget.
Mr Shorten told the Na-
tional Press Club on 
Wednesday that Labor 
would back a $500,000 
lifetime cap on non-
concessional contribu-
tions to super, as long 
as it is not retrospective 
and backdated to 2007, 
as proposed, while also 
demanding the govern-
ment pass $8 billion in 
revenue measures and 
savings it had proposed 

Scott Morrison recalls ‘Banana Republic’ reces-
sion as he delivers call to arms on economy 

during the election.
He said the opposition 
would be constructive 
in its approach to the 
government’s proposed 
$6.5 billion omnibus 
savings bill, which will 
come to the Parliament 
next week, and “our 
position will reflect our 
commitment to budget 
repair”.
“But let’s be frank – our 
budget and our econ-
omy need something 
a lot more serious and 
more substantial than 
Mr Turnbull’s stunt.”
To offset the cost of 
that change to the gov-
ernment’s package, Mr 
Shorten proposed low-
ering the threshold at 
which point high-income 
super contributions are 
taxed at 30 per cent, 
not 15 per cent, from 
$250,000 to $200,000. 
These changes would 
raise net $238 million 
over four years.
Mr Shorten also opposed 
three other changes – al-
lowing catch-up conces-
sional superannuation 
contributions, harmon-
ising contribution rules 
for people aged 65 to 74 
and allowing tax deduc-
tions for personal super 
contributions – as they 
were loopholes for high-
income earners, and do-
ing so would raise about 
$1.5 billion over four 
years.
But Mr Morrison, who 
is currently negotiating 
with his own backbench 
over a possible rise from 
$500,000 to $750,000, 
rejected Labor’s pro-
posal - and lashed its 
decision to oppose the 
three other measures 
because it would “hol-
low out crucial support 
designed to assist more 
Australians to be inde-
pendent in their retire-
ment”.
The Labor decision 
leaves the government’s 
plans for super changes 
in limbo.

A SYDNEY man who 
helped young men travel 
to Syria to fight with the 
Islamic State death cult 
sobbed yesterday as he 
tried to convince a court 
he really does love Aus-
tralia.
Hamdi Alqudsi, 42, was 
found guilty last month 
after a jury heard he or-
ganised for seven men 
to cross from Turkey into 
Syria to meet Australian 
¬Islamic State fighter 
Muhammad Ali Baryalei 
in 2013.
Giving evidence for the 
first time, Alqudsi cried 
and said it wasn’t fair he 
was in the same classi-
fication as terrorists in 

jail.
He said he should have 
stuck to taking dona-
tions for Syrian ¬civil-
ians through registered 
groups and would regret 
helping the wannabe-
fighters for the rest of his 
life.
“As an Australian I 
should have minded my 
own business,” he told 
the Supreme Court. “I 
love Australia, I always 
have.”
Alqudsi faces a maxi-
mum of 10 years for each 
of his seven counts of 
providing services with 
the intention of support-
ing hostile acts. He told 
the sentence hearing he 
never encouraged the 
“boys” to go to Syria and 
he didn’t know how many 
of them were still alive.
He said they all sought 
him out and expressed 
a desire to head to Syria. 
His trial heard a large 
cache of intercepted calls, 
including one in which 
Baryalei described the 
horrors of battle and peo-
ple being stuck in a tank 
as it exploded. Alqudsi 
claimed he thought that 
IS would help civilians.
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Hamdi Alqudsi: Islamic State re-
cruiter sobs in court and claims 
he ‘loves Australia’

Islamic State recruiter Hamdi 
Alqudsi arrives at court.

Minister for Planning 
Richard Wynne has ap-
proved three CBD apart-
ment towers and a new 
long-term precinct plan 
in the south-east – part 
of the Andrews Labor 
Government’s work to 
encourage new housing 
and more jobs through 
construction.
A $490 million three-tow-
er development at 614-
666 Flinders Street has 
been approved, part of 
Lendlease’s Melbourne 
Quarter project on Bat-
man Hill.
The project will include 
1693 one, two and three-
bedroom apartments, 
retail space and a 1600 
square metre public park 

to be known as Batman’s 
Garden.
In March, Minister for 
Planning Richard Wynne 
approved the first stage 
of Lend Lease’s Mel-
bourne Quarter, includ-
ing a new commercial 
tower and an elevated 
park to be built over Wu-
rundjeri Way and Collins 
Street.
The project is in keeping 
with the Labor Govern-
ment’s push for qual-
ity development and for 
more homes to be built 
to keep pace with Victo-
ria’s growing population.
New data from the Victo-
rian Building Authority 
for the 2015-16 financial 
year shows building per-

mits exceeded $31 billion 
for the first time.
The major contributors 
were houses, up 12.5 
per cent from the previ-
ous year’s record total to 
$16.2 billion, and apart-
ments, which rose 23.7 
per cent from 2014-15 to 
a new record total of $6 
billion.
Melbourne’s liveability, 
ranked number one for 
the sixth year running 
this month, will be pre-
served and enhanced 
through consistent do-
mestic building approv-
als which allow people to 
live close to where they 
work and through long-
term planning.
Beyond the CBD, Mr 
Wynne has also approved 
a 60-hectare expansion 
plan for the Casey town 
centre, between Cran-
bourne and Fountain 
Gate, Narre Warren.
Once built, the site will 
accommodate more than 
4100 jobs in office and 
commercial buildings 
and be home to about 
4200 people in 2000 
homes.
Melbourne’s future 
housing pipeline is un-
derpinned by more than 
640 hectares of inner-
city urban renewal land 
and a steady approval 
of precinct plans around 
growth areas.
Quotes attributable to 
Minister for Planning 
Richard Wynne
“Victoria recorded a new 
$22.2 billion high in the 
last financial year for 
house and apartment 
approvals – which have 
almost doubled in less 
than a decade – and 
that’s a trend we want to 
see continue.” 
“Population growth is 
great for our economy 
but we need to properly 
plan for more people so 
Melbourne’s liveability 
isn’t threatened, which 
is why we’re making sure 
long-term plans are in 
place so people can live 
close to their work.” 

Planning Approvals Drive New Homes And More Jobs
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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 

 دعوة حلضور توقيع كتاب

مطعم املندلون على العنوان التالي:
Shop 3, 7 - 9 Cross St, Bankstown
لالتصال :  8081 9709  أو  907 463 0413

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

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

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

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

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

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

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

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

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

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

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



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  Cootes

 Furniture
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