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

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Sydney: POBox 422, Guildford NSW 2161, Tel:(02) 96324818 Fax:(02) 96323412

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281
السبت  3أيــلول  - 2016العدد 789

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

Saturday 3 September 2016, Issue No. 789

pp: 255003 / 09613

انتظار وت ّرقب خلطوات «التيار الوطين احلر»

املعارضة تقتحم قاعدة صواريخ روسيا وتستولي على مدفعية وصواريخ

شانون  :انتخبوا رئيس اجلمهورية وأمريكا تؤمن لكم التغطية! روسيا :نوشك على التوصل إىل اتفاق
تنسيق مع األمريكيني بشأن حلب

هذا ليس وصفًا افرتاضيًا،
وان كانت غالبية اللبنانيني
تعتقد انها تعيش يف
دولة افرتاضية .حني
كانت الطائرة اليت تقل
توماس شانون حتلق فوق
لبنان ،توقف مساعد وزير
اخلارجية االمريكية للشؤون
السياسية امام مشهد
سريالي مدهش.
لعله تصور ان اصابع والت
ديزني وصلت اىل هنا،
جبل بألوان ال مثيل هلا يف
كل الكرة االرضية .شانون
ظل مبهورًا باملشهد اىل
أن اوضحت له السفرية
اليزابت ريتشارد ان اجلبال
اليت ختلب االلباب امنا هي
جبال من القمامة.

مسؤولون ال يجدون حال ألزمة نفايات ..كيف يبنون دولة؟!

يف
وضعته
ريتشارد
تفاصيل القضية ،وكان
رأيها انه عندما تكون

الطبقة السياسية عاجزة
عن انتاج حل لنفايات
املنازل ،كيف هلا ان تنتج

ح ًال لألزمات الدستورية او
األزمات االسرتاتيجية اليت
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«شهر العسل» بني أردوغان واملعارضة يقرتب من نهايته

أعضاء
استقبال
أثار
يف
القضائي
السلك
حماكم االستئناف أمس

االول ،الرئيس رجب طيب
أردوغان بالتصفيق وقوفًا،
استياء لدى املعارضة،
ً

خصوصًا «حزب الشعب
اجلمهوري» الذي رفض
رئيسه كمال كيلجدار

بإدارة :آدي سركيس

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

أوغلو حضور افتتاح السنة
القضائية اجلديدة يف
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اكد املبعوث الرئاسي
الروسي اخلاص اىل الشرق
األوسط سريغي ريابكوف
أن الروس واألمريكيني
على وشك التوصل إىل
اتفاق تنسيق بشأن حلب.
فإن
ريابكوف
ووفق
عسكريني روسا وأمريكيني
خالل
يف
سيجتمعون
الساعات املقبلة للتوصل
إىل اتفاق نهائي بشأن
هذا التنسيق.
ميدانيا أغارت الطائرات
السورية على جتمعات
املسلحة
اجملموعات
ومقارها يف ريف حلب
وال سيما يف قرية كفر
محرا الواقعة على األطراف
الشمالية الغربية ملدينة
حلب.
فقد واصل اجليش السوري
وحلفاؤه تثبيت سيطرتهم
الصنوبرات
تلة
على
الربندات يف ريف حلب

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality
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توقيع سبع مذكرات تفاهم
بني السعودية واليابان

استقبل إمرباطور اليابان
القصر
يف
أكيهيتو
اإلمرباطوري يف طوكيو
صباح أمس االول ولي
ولي العهد النائب الثاني
لرئيس جملس الوزراء

وزير الدفاع السعودي
األمري حممد بن سلمان بن
عبدالعزيز.
وجرى خالل اللقاء تبادل
األحاديث حول العالقات
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مطلوب للعمل

مطلوب للعمل

مطلوب أشخاص للعمل يف أفران
ماونت لويس بيتزيريا

مطلوب أشخاص للعمل يف ملحمة
TONY FRANCIS
QUALITY MEATS

لصاحبها طوني فرنسيس

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

اجلنوبي بعد اشتباكات
عنيفة مع مجاعة جيش
الفتح.
وتقول فصائل معارضة
انها حققت تقدمًا سريعًا يف
حمافظة محاة بوسط سورية
وأعلنت اقتحام قاعدة
صواريخ روسية ،يف وقت
ِ
أملت األمم املتحدة بتوصل
األمريكيني والروس إىل
هدنة يف حلب مع انتقادها
«اسرتاتيجية» النظام يف

إخالء املدن احملاصرة،
على غرار ما حصل يف
داريا جنوب غربي دمشق
االسبوع املاضي.
الرتكي
اجليش
وبدأ
يف غضون ذلك بإزالة
األلغام يف مدينة جرابلس
احلدودية بعدما طردت
فصائل «اجليش السوري
احلر» تنظيم «داعش»
منها قبل أيام.

لالتصال:

لالتصال:
0414225577

9637 1759

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة اللحوم
يف نيو ساوث ويلز HCCP

لصاحبها طوني فرنسيس

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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جاك شرب حيتفل بعيد ميالده الـ 54

جاك شرب والعائلة والصديق ماهر درويش وكريمته ديانا وزوجها

جاك شرب يقطع قالب الحلوى

احتفل رجل االعمال الصديق
جاك شرب بعيد ميالده الـ 54
وذلك يف صالة السمرالند يف
بانكستاون.
وكانت هذه املناسبة ،التي
اقتصرت على العائلة وبعض
االصدقاء ،بمثابة مفاجأة للسيد
شرب أعدها صديقه رجل االعمال

جاك شرب وعقيلته كريستني شرب

ديانا درويش واملالك كريستل شرب

ماهر درويش وشقيقه عيسى شرب وعقيلة صاحب قبال املية سني».
اسرة «الهريالد» التي تربطها صداقة متينة
املناسبة السيدة كريستني شرب.
وقد قطع السيد جاك شرب قالب الحلوى وسط بالعائلة ،وخاصة صاحب املناسبة ،تتمنى للسيد
التصفيق والهتاف «هابي بريث داي تو جاك» و«ع جاك شرب حياة ملؤها السعادة والهناء.
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حـزب القـوات اللبنـانيـة  -اســرتاليـا يهنـئ
الـرهبانيـة اللبنـانيـة املـارونية
يتقـدم حـزب القـوات اللبنـانيـة
 اسـرتاليـا ،بالتهنئـة الحـارةمن الـرهبانيـة اللبنـانيـة
املـارونيـة النتخـابهـا مجمـع
الـرئـاسـة العـامـة الجـديـد:
االبـاتي نعمـة اللـه الهـاشـم
رئيسـا عـامـا ،االب كـرم رزق
مـدبـرا اول ونـائبا عـامـا (منطقة
الشوف) ،األب هـادي محفـوظ
مـدبـرا عـامـا (منطقة جبيل)،
األب جوزيـف القمـر مـدبـرا
عـامـا (منطقة كسروان) واألب
طـونـي الفخـري مـدبـرا عـامـا
(منطقة الشمال).
كما يتمنـى حـزب القـوات
اللبنـانيـة  -اسـرتاليا ،للـرهبانية اللبنـانيـة املـارونيـة والـرئيـس العــام
النجـاح والتقـدم فـي املسـرية الـرعـويـة ،وان يكـونـوا عـالمـة رحمـة فـي
زمـن الـرحمة االلهيـة.
										
أمــانــة أالعــالم
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لبنانيات

املشنوق عرض مع شهيب وخميرب املستجدات يف ملف نفايات املنت وكسروان بو صعب وسامي اجلميل جاال يف
املطمر القديم يف برج محود

قرر وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق ،وبناء على
طلب وزير الزراعة املكلف
مبلف النفايات أكرم شهيب،
توجيه دعوة إىل اجتماع يعقد
مطلع األسبوع املقبل يف وزارة
الداخلية وخيصص لدراسة حسن
تطبيق خطة معاجلة النفايات
املنزلية الصلبة.
وستوجه الدعوة إىل رؤساء احتاد
البلديات والبلديات املعنية
مبشكلة النفايات يف قضاءي
املنت وكسروان  -الفتوح ،يف
حضور الوزير شهيب وفريق
عمله ،وكذلك أعضاء الفريق
الفين املركزي الذي يرأسه
الوزير املشنوق.
جاء ذلك بعد اجتماع الوزيرين
املشنوق وشهيب يف وزارة
خصص
والذي
الداخلية،
للتشاور يف مستجدات معاجلة
ملف النفايات ،خصوصا يف
قضاءي املنت وكسروان -
الفتوح.
وبعد االجتماع ،قال شهيب:
«كان لقائي مع معالي وزير
الداخلية لتأكيد دور وأهمية
البلديات يف عملية فرز النفايات
ويف عملية اجياد احللول من
ولنكن
الالمركزية،
ضمن
واضحني ،قرار الالمركزية ليس
منة من احد ،فهو قرار واضح
من جملس الوزراء الذي اقر حق
البلديات او احتاد البلديات او
املنطقة اخلدماتية اجلاهزة يف
ان خترج من احلل املركزي.
قرار احلكومة وضعناه منذ
اليوم االول يف خطتنا االولية
اليت مل تالق التجاوب من معظم
القيادات السياسية من خالل
الواقع املذهيب املوجود يف
البلد ،وعطلت .وأكدت احتادات
البلديات يف اجتماع االمس عدم
القدرة على القيام بأي دور يف
املرحلة احلالية ،واشارت اىل ان
يف احسن االحوال حتتاج اىل
سنة اذا توافرت االمكانيات
واالرض واملعرفة الجياد احلل
الالزم».

أضاف« :اخلطة اليت اعددناها
ليست االمثل أقوهلا للمرة
االلف ،بل هي نتاج وجود
النفايات ملدة  8أشهر خممرة
يف الشارع .كانت اخلطة هي
التالية ،فتح مطمر الناعمة
جمددا ملدة شهرين بعدما اقفل
وانتهى العمل به ،ونقل اليه
 780الف طن من كل القرى
واملدن .وقسمنا الباقي من
الضاحية اجلنوبية مع قسم من
عاليه وساحل عاليه اىل مطمر
كوستابرافا واملنت وكسروان
إىل برج محود وسد البوشرية،
وهذا حصل مبوافقة جملس
الوزراء ،والذين اعرتضوا حينها
على مبدأ النفايات واخلطة هم
وزراء التيار الوطين احلر .اما
بقية الوزراء فكلهم وافقوا على
اخلطة ،وهذا مثبت حتى بكالم
الرفاق يف حزب الكتائب يف
جلسة املال واملوازنة .فما الذي
حصل حتى تسحب هذه املوافقة
العادة النفايات اىل الشارع؟
هذا امر معيب وحرام يف هذا
الظرف الصعب والدقيق اليت متر
فيه الدولة واحلكومة يف لبنان
الن اخليارات حمدودة ،واذا
توافر يف اي منطقة خدماتية او
اي بلدية او احتاد بلديات موقع
وارض ومعرفة وقدرة ستكون
الدولة اىل جانبهم .ومن هنا،
جاء االجتماع مع معالي وزير
الداخلية وسندعو احتاد البلديات
القادرة
الكربى
والبلديات
وسنساعد البلديات غري القادرة
حيث سيوجه معاليه دعوة
حبضورنا ملساعدة البلديات
للقيام بدورها».
وتابع شهيب« :طرحنا يتالقى
مع طرح حزب الكتائب ،وهذا
أمر إجيابي ،فضال عن أنه ال
بديل عن اخلطة ،وإن كان هناك
من افكار لتعزيزها وحتسينها
فنحن حاضرون ،امنا ما حدث
باالمس نتيجة النقاش احلاد
الذي حصل هو حماولة فصل
جزء من احلل يف برج محود مع
االبقاء على اعتماده وسحب

دعوة

يدعوكم

حزب القــوات اللبنـانيـة
سيدني

للمشاركة يف القداس اإللهي الذي يقام عن انفس

شهـداء املقـاومـة اللبنانيـة
وذلك يوم األحد الواقع يف،2016/9/18 :
الساعة  4.00مسا ًء
يف كنيسة مار شربل  -بانشبول:
142 Highclere Ave, Punchbowl
لالتصال تلفون02 9750 0855 :

منطقة سد البوشرية اليت هي
منطقة ساحلية .ان عملية ازالة
اجلبل يف اخلطة تتطلب التخلص
من الركام وكميات االتربة
واالحجار وبقايا النفايات امليتة
اليت يتجاوز عمرها االربعني
سنة عرب سحبها واعادة كبسها
يف منطقة سد البوشرية.
وتكون بذلك نهاية اجلبل الذي
هو عاهة يف وجه الشاطىء
اللبناني ،وميكن ان تعود احلياة
البحرية اىل طبيعتها ،وهذا جزء
من مشروع «لينور» ،والذي هو
يف االساس فكرة الرئيس امني
اجلميل».
وأردف« :من هنا نقول ال
ميكن فصل برج محود عن سد
البوشرية النها عملية متكاملة،
وال ميكننا حتميل بلدية برج محود
وحدها ،الكل يذكر طرقات
اجلديدة ونهر بريوت وما
عرضته حمطة الـ سي .ان .ان.
حنن مقبلون على فصل اخلريف
وعلى بداية املدارس ،حنتاج
اىل االستقرار ،وال حنتاج اىل
ما حيدث يف موضوع النفايات.
وإذا كان املوقف سياسيا مما
حيصل فال حل عندي .اما اذا
كان احلل بيئيا ،فنحن حاضرون
لكل التسهيالت ضمن اخلطة
املوضوعة والتأكيد عليها».
وردا على سؤال عما قاله
النائب هاغوب بقردونيان،
قال شهيب« :الزميل هاغوب
كاد «يبق البحصة» ،عندما
خرجت اخلطة جلنا على كل
السياسيني ،وملسنا ان هناك
رفضا كامال من قبل شركات
النفط حتت شعارات خمتلفة.
بالتأكيد تنظيم االنابيب يف قناة
واحدة وعدم انفالشها ،كما هي
احلال اليوم ،افضل للشركات
وللبيئة وللمنطقة ،لكن يبدو
ان هذه اجملموعة النفطية قوية
ولديها امكانات ،وهذا ما ظهر

من خالل احلملة االعالنية .وهنا،
اريد ان اطرح السؤال :من
اين يأتي املال لتعطيل اخلطة
واحلاق الضرر بأهل املنطقة؟
وتبني اليوم ان الدعوى اليت
تقدموا بها ضد الدولة اللبنانية
هي بهدف التعطيل ،لكنهم
بذلك يعطلون حال ميكن اال
يكون هناك بديل عنه يف هذه
املرحلة .هم يتحملون تعطيل
اخلطة ،واذا كان بامكانهم
التعطيل فليواجهوا الناس».
خميرب
والتقى وزير الداخلية النائب
غسان خميرب وحبث معه يف
أمور تتعلق مبنطقة املنت ،وقال
خميرب بعد اللقاء« :تشرفت
بزيارة معالي وزير الداخلية بعد
معالي وزير الزراعة الذي يتوىل
معاجلة مشكلة النفايات لنتحدث
مع معاليه عن الدور الذي ميكن
ان تلعبه وزارة الداخلية من
اجل تطوير احلل على املستوى
الالمركزية يف قضاءي املنت
وكسروان ،والحقا يف اقضية
اخرى .كما حتدثنا عن اهليئة
وهيكليتها الوظيفية حيث من
مهامها االساسية التخطيط
واالشراف على االعمال على
املستوى املستدام ،وباالخص
على املستوى املباشر واآللي،
واتفقنا على أن نسرع اخلطوات
املؤدية إىل إنشاء هذا االطار
اليت
اآللية
ضمن
املهم
وضعناها .وهذا األمر ليس
وحده الذي سيزيل النفايات
من الطرق لسوء احلظ ،فالكل
يتوقع القرارات السياسية اليت
ستصدر من االحزاب املعنية
يف املنت الشمالي وغريها من
املناطق .وباملتابعة نستمر،
وهذه واجباتنا كنواب معنيني
بهذه املنطقة بالذات وحبل
معضلة النفايات يف كل
لبنان».

ابي رميا زار خليل :ال تغري يف
ملكية مشاعات العاقورة

اجتمع عضو تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب سيمون أبي
رميا مع وزير املالية علي حسن
خليل يف مكتبه يف الوزارة،
لالستفسار حول موضوع مسح
العقارات يف بلدة العاقورة
اجلبيلية.
وبعد اللقاء ،قال ابي رميا:
«لقد أكد وزير املالية ان
/4863ص1
رقم
املذكرة
الصادرة بتاريخ  31كانون
االول  2015مبسح االراضي
ال تشمل بتاتا األراضي اليت
هي بطبيعتها ملكية خاصة أو
األراضي الواقعة ضمن حمافظة
جبل لبنان».
أضاف« :إن أحكام قانون
الصادر
العقارية
امللكية
باملرسوم رقم  3339تاريخ
يف
يستثين
1930/11/12
املادة  5منه كل بلدات وقرى
ومشاعات جبل لبنان القديم مبا
فيها العاقورة».
وتابع« :وفق القانون املذكور
فإن مشاعات بلدة العاقورة

وسائر املشاعات اليت تعود
لقرى أخرى يف حمافظة جبل
ستبقى على وضعها القانوني
وملكيتها باقية الهالي بلداتها
ولن تنقل على إسم اجلمهورية
اللبنانية» .كما أكد خليل حرصه
الشديد على «العيش املشرتك
وانه سيكون أول املتصدين لكل
من حياول التعدي على أمالك
اللبنانيني عموما واملسيحيني
خصوصا».

صعب والجميل يجوالن يف املطمر القديم
جال رئيس حزب الكتائب
اللبنانية النائب سامي اجلميل،
يرافقه وزير الرتبية والتعليم
العالي الياس بو صعب ،يف
املطمر القديم بربج محود ،وعاينا
املكب الذي يتم انشاؤه.
بعد اجلولة ،قال الوزير بو
صعب« :ما رأيته اليوم كان
متوقعا ،وهو ما يؤكد أن حركة
الكتائب مبحلها ألن تنفيذ ما
يعرف خبطة احلكومة مل حيصل،
فالعمل يتم من دون حسيب أو
رقيب ،وما رأيناه يؤكد ذلك».
أضاف« :إن جولة أي وزير تؤكد
ما قلناه ،فاألزمة واقعة والثقة
معدومة بكيفية تنفيذ خطة
النفايات من قبل احلكومة .لقد
اجتمعت مع الشيخ سامي قبل
اجمليء اىل هنا ،وتداولنا حبلول
ممكنة مع تعديل خبطة احلكومة
كي نبدأ بتنفيذ الالمركزية،
فالتنفيذ كما هو حاصل فيه
عدم ثقة ،واحلل الوحيد هو
بالالمركزية االدارية».
وتابع« :هناك أفكار قد تؤدي
إىل نتيجة ،فإن وجدنا أنهم
يستطيعون مالقاتنا يف احلكومة
اىل منتصف الطريق ،عندها قد
منر يف فرتة انتقالية صغرية
توصلنا اىل النتيجة املرجوة،
وهذا قد يؤدي اىل حل أزمة
ليست باحلجم الكبري ،امنا
السياسيون لغاية يف نفس
يعقوب أرادوها أن تكون
كذلك».
وأردف« :إن جلنة حل أزمة
النفايات عملت لفرتة قصرية،
ثم مت االستغناء عن خدماتها،
وقاموا مبا يريدون القيام به
من خارج اللجنة .ومن أجل
ذلك ،اعرتضنا على كل ما ينتج
من هذه اخلطة ،ومت وضعنا
أمام أمر واقع ،فهم خيريوننا
بني القبول مبا يريدون أو أن
النفايات ستبقى يف الطرق.
ومن هذا املنطلق ،ال نريد بقاء

النفايات ،وال نريد أن نستهرت
خبطة ستضرنا يف املستقبل،
فهذا ما نناقشه مع الشيخ
سامي ،أي كيف نأكل العنب
من دون أن نقتل الناطور ،وأن
جند حال يف وقت قصري يوصلنا
اىل الالمركزية واىل رقابة
البلديات على الفرز ،وليس
كما هو حاصل هنا حبيث أن
النفايات تأتي كما هي».

الجميل

من جهته ،شكر النائب اجلميل
للوزير بو صعب زيارته برج
محود ،وقال« :من الضروري
أن يأتي ليعاين بعينه ،ويشم
بأنفه ،إذ أن تنشق النفايات
أهم من رؤيتها ،والوزير
سيشهد ملا عاينه وملا هو
حاصل».
أضاف« :حنن نتداول بأفكار،
ونتمنى أن يكون هناك انفتاح
على حلول جديدة لتغيري مسار
الكارثة الواقعة لرفع النفايات
من الطرق».
ومحل «املسؤولية إىل احلكومة
وإىل من يتولون امللف» ،وقال:
«إن آخر ما نريده هو البقاء يف
املكان ،فلدينا  4شباب يف
املستشفى نتيجة األمراض اليت
يعانون منها بسبب بقائهم يف
املكب».
أضاف« :ال بد من انهاء
الكارثة ،وتعديل اخلطة لنتحرر
ولنعمل ملصلحة البلد ولنكمل
العمل يف امللفات االخرى،
فالوزير بو صعب عاين فظاعة
الكارثة اليت ترتكب ،وهناك
كارثة صحية وبيئية هائلة يف
هذه املنطقة».
وناشد املسؤولني «أن حيرروا
منطقة املنت من الكابوس،
وبدل ان ينظروا ويضعونا
حتت الضغط فليعدلوا باخلطة،
وجيدوا حلوال صحية وبيئية
ويطبقوا الالمركزية».

شيخ العقل دان انفجار كسارة :مللء الشغور الرئاسي

طالب شيخ عقل طائفة املوحدين
الدروز الشيخ نعيم حسن ،يف
بيان ،مبقاربة وطنية شاملة
ملختلف القضايا العالقة ،وحث
«القوى السياسية إىل حتسس
املسؤولية الكبرية امللقاة على
عاتق وكاهل اجلميع  -كل من
موقعه  -لتسيري أمور البالد
األزمات
تداعيات
وختفيف
اخلطرية احمليطة بنا وتفعيل
عمل املؤسسات واالنصراف إىل

معاجلات جذرية لكل ما يعيق
تقدم األمور حنو األفضل ،بدءا
مبلء الشغور الرئاسي وليس
انتهاء حبل كل املشاكل احلياتية
داعيا
للمواطنني»،
اليومية
إىل «استلهام العرب من جتارب
القيادات الوطنية اليت سبقت
واليت قدمت دروسا يف التعامل
الوطين املشرتك ،وهو ما درج
عليه اإلمام موسى الصدر الذي
صادفت أالربعاء ذكرى اختفائه

ورفيقيه .وهذه قضية أساسية
من حق اللبنانيني مجيعهم وحميب
اإلمام الصدر كشفها وتبيان
احلقائق فيها».
ويف سياق آخر إستنكر الشيخ
حسن «جرمية التفجري الذي وقع
يف منطقة كسارة» ،متمنيا أن
«تكشف األجهزة األمنية خمططي
ومنفذي هذا العمل اإلرهابي الذي
أدى إىل سقوط ضحية بريئة
وإصابة عدد من املدنيني».،
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لبنانيات

خليل اوضح موضوع اراضي العاقورة :كـل شـخص يـسرق مـن امـالك الـدولة ســيحاسب
عقد وزير املالية علي حسن
خليل مؤمترا صحافيا حبضور
مدير عام الشؤون العقارية
جورج معراوي أوضح فيه
حقيقة املوضوع املثار واملتعلق
بشؤون عقارية وحتديدا يف
مستهال
العاقورة»،
بلدة
اياه باالعراب عن اسفه انه
«كما كل مرة تنتقل القضايا
اىل خارج سياقها القانوني
والطبيعي وتطرح مسائل بعيدة
عن الواقع ،جتعلنا مضطرين أن
نشغل اللبنانيني ونعيد توضيح
املسائل املطروحة».
اضاف« :أنا أحتدث اليوم عن
قضية أثريت خالل اليومني
املاضيني حول مسح يف
منطقة العاقورة ومحل هذا
والوهم
باخليال
املوضوع
أمورا ال متت اىل احلقيقة
بصلة .حيث أن وزارة املالية
ومديرية الشؤون العقارية مل
تتخذ اي قرار يتصل بأراضي
منطقة العاقورة على االطالق،
وال مربر حتت اي سقف لكل
هذه االثارة اليت أطلقت واليت
برأيي خمتلقة وغري واقعية وال
تعرب عن حقيقة املوقف الذي
حنن فيه .وأود القول انين
أريد من أحد من اللبنانيني أن
يقول أين هناك من امر متصل
ببلدة العاقورة أو بأي منطقة
من املناطق احمليطة بها».
وتابع« :لألسف قبل أن أبدأ
توضيح النقاط واحدة واحدة
اريد توجيه كالمي للسياسيني
الذين حيملون راية ويبدأون
بالتصعيد ويعطون للمسائل
ابعادا بعضها سياسي وبعضها
االخر طائفي ومذهيب دون أن
يكلفوا انفسهم عناء االتصال

أو التدقيق أو قراءة دقيقة
للملف املطروح أمامهم .لألسف
مسعت مواقف اعالمية وقرأت
يف صحف ويف مواقع التواصل
لبعض
كالما
االجتماعي
األشخاص آسف أن يكونوا يف
مستوى مقاربة امللفات بهذا
االرجتال دون التدقيق حبقيقة
املسائل املطروحة».
واردف« :اليوم حنن يف معركة
حقيقية على مستوى البلد
هي معركة احلفاظ على امالك
الدولة ،معركة احلفاظ على
أمالك اللبنانيني اليت ولألسف
سرقت خالل فرتات طويلة يف
العديد من املناطق اللبنانية
وحتولت من خالهلا مشاعات
وأمالك الدولة نتيجة تآمر
مشرتك احيانا بني موظفني
وخمتارين واحيانا مستفيدين
وقوى ومرجعيات سياسية
وسجلت هذه االراضي بأمساء
الدولة
وحرمت
أشخاص
اللنبانية وكذلك اهالي القرى
وبلدياتها منها ،يف الوقت
الذي استطيع أن أجزم فيه
انه من خالل فرتة تولي وزارة
املالية مل تبع الدولة اي مرت
من االراضي ،لكن يف املقابل
وخالل الفرتات املاضية هناك
ماليني االمتار وعشرات ماليني
االمتار من االراضي اليت كانت
ملكا للدولة ومشاعات للناس
قد سجلت بامساء اشخاص
وهؤالء قمنا باالدعاء عليهم
وسنستمر بهذا االدعاء ولن
خنضع لالبتزاز وللضغط للرتاجع
عن اي دعوى من الدعاوى اليت
أقيمت حبق كل من سرق مرت
ارض واحدا هو ملك الدولة
اللبنانية».

الوزير علي حسن خليل خالل املؤتمر الصحايف
وقال« :ولتوضيح ما جرى
كنا اصدرنا مذكرة تطلب من
مندوب امالك الدولة ان يتابع
عمليات املسح وفق االصول
فكل عملية مسح وفق االصول
جيب ان نتابعها وان يدون
على العقارات املرفقة وليس
على العقارات امللك ،نقاطا
حمددة .واملذكرة تتحدث يف
البند الثاني منها عن العقارات
وهي
املرفقة
املرتوكة
العقارات اليت ختص الدولة
وتكون ملكيتها للجمهورية
اللبنانية ،ولكن ينتفع منها
عموم اهالي البلدة وتقول
املذكرة يتوجب على املندوب
بالنسبة هلذه العقارات تدوين
االمور التالية :النوع الشرعي
مرتوك مرفق ،امللكية :ملك
اجلمهورية اللبنانية والتدقيق
يف تدوين العقارات مبا يسمح
الستفادة االهالي أو االشخاص
الذين جيب أن يستفيدوا وفق
األصول».
اضاف« :هنا نقول ألهلنا يف
العاقورة هذه املذكرة ال تنطبق

National

Strata Management

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

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

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

على منطقة جبل لبنان الن
منطقة جبل لبنان والعقارات
الواقعة على اراضي جبل لبنان
السابقة املمتدة من جزين
حتى بشري معرفة عقاراتها
بنوع امللك وليست بعقارات
املرتوكة املرفقة وبالتالي ال
تنطبق عليها هذه املذكرة وكل
الناس وكل السياسيني يعرفون
أن مذكرة الوزير خياطب فيها
موظفي الوزارة للقيام بواجبهم
القانوني ال عالقة هلا بقانون
امللكية العقارية الذي يستثين
يف مادته اخلامسة العقارات
الواقعة يف اراضي حكومة
جبل لبنان السابقة .ويف
االساس هي ليست عقارات
مرتوكة ومرفقة هي عقارات
ملك ،وبالتالي ال تنطبق عليها
املذكرة لكن لألسف البعض
محل الراية واعطاها ابعادا
طائفية ومذهبية بأن الدولة
اللبنانية تريد ان تسيطر على
اراضي الناس».
وتابع :يف االساس مندوب
امالك الدولة ليس هو من
يعطي احلق ،فالنص واضح
من يتوىل اعطاء احلق هو
القاضي العقاري الذي يتوىل
اعمال التحديد والتحرير ،وعمل
الشؤون العقارية هو االشراف
على ذلك ودائرة املساحة تقوم
باالعمال حبضور املختارين
واملالكني واجملاورين ،مبعنى
ان املختار عليه ان يعطي
افادته واي خمتار ميتنع عن
إعطاء افادته تربز اشكالية
حول هذا املوضوع .لالسف
أدخلت وزارة املالية بطريقة
عشوائية وقيل أن الوزارة تريد
ان تصادر االراضي .القاضي
العقاري هو املسؤول عن
التحديد والتحرير ،اما مندوب
امالك الدولة فمن واجبه ان
يطالب ان تدون على امالك
الدولة ،االمور واضحة على
هذا الصعيد».
واردف« :من هنا اقول الهلنا
يف العاقورة  -بعدما مسعت
اليوم كالما من مسؤولني
سياسيني حمليني عرب الصحف
  :ان ما حصلتموه سابقا بالدمسنحصله لكم اليوم بالقانون
ووفق االصول وال احد يتالعب
بعقولكم بهدف االستغالل
السياسي ،املوضوع ال يعنيكم
على االطالق وال ينطبق عليكم،
لكم اراض معرفة انها ملك
وليست ارضا مرتوكة مرفقة
لينطبق عليها هذا القرار .ويف
كل االحوال من له عالقة بهذا

االمر هو القاضي العقاري
ودائرة
املختارون
يعاونه
املساحة ،وكل ما يتعلق بهذه
املذكرة هو توجيه ملندوبي
امالك الدولة .وحنن نقول
للمناطق اللبنانية االخرى اليت
تطاهلا هذه املذكرة نعم أن
كل االراضي اليت مل تسجل
وفق االصول كملك للجمهورية
اللبنانية جيب ان تسجل ملكا
للجمهورية اللبنانية وليس
حلساب اي شخص سياسي
أو فاعل على االرض او
اي مستفيد موظف أو خمتار
على حساب الدولة اللبنانية.
نعم تسجل باسم اجلمهورية
اللبنانية مع احلفاظ على حقوق
اجلماعات املكرسة قانونا ،يقال
ملك اجلمهورية اللبنانية وندون
االنتفاع كما ورد (لالحتطاب -
البيادر  -معصرة أو مشحرة
او غريها ) .....هذا موضوع
آخر ،لكن امللكيات جيب أن
حتسم وهنا اود القول لبعض
السياسيني لالسف امللكية
اما تكون لشخص طبيعي او
لشخص معنوي.
وقال« :هناك مغالطات عديدة
كانت حتصل يف السابق هذا
االمر ال عالقة له باراضي جببل
لبنان النها ملك ،يف حني أن
العقارات املرتوكة املرفقة
سابقا كانت تعطى هلا تعريفات
عديدة ( يستفيد منها عموم
اهالي البلدة) رقابتها تكون
للدولة لكن يستفيد منها عموم
اهالي البلدة .أما ملاذا أدخلت
العاقورة فقط اود القول
للسياسيني أنتم حني تدافعون
خطأ امنا تغطون عمليات خمالفة
وسرقة كانت حتصل ،وحقيقة
االمر وبعد التدقيق ملاذا
العاقورة فهناك موظف متهم
ومدعى عليه وقد أحلنا خمالفته
احلاصلة يف منطقة العاقورة
منذ عام ونصف العام اىل
املدعي العام واثناء التحقيق
معه ورد اسم احد املختارين
فتم استدعاؤه لالستيضاح
فحصل حتريض من هذا
املوظف وهذا املختار اللذين
ميسان بامالك أهالي العاقورة
وهذا امر ال عالقة له باملذكرة
وال بكل القضية املطروحة،
فاختلقا اثارة للتغطية على
انفسهم مقابل القضاء».
اضاف« :وزارة املالية مل تدع
على خمتارين ومل تطلب رفع
احلصانة عن خمتارين ومل تفعل
اي امر مرتبط ارتباطا مباشرا
بكل ما يتعلق بالعاقورة .هلذا

آسف ان اقول مرة جديدة
انه بدل ان ندقق ندخل يف
سجاالت خارج اطار كل منطق.
وهنا مبا اني أحتدث عن أمالك
الدولة سأجدد التأكيد ان كل
شخص يسرق من امالك الدولة
سيحاسب واذا كان هناك من
يفرتض أنه وبالضغط املعنوي
واالعالمي نرغم على الرتاجع
عن قرارنا حبفظ حق الناس
اقول له ال تراهن ان حيصل اي
تراجع من قبلنا بهذا املوضوع،
واجب الوزارة ان تقوم باحلفاظ
على امالك الدولة وفق القانون
وسنتابع هذا االمر حنن من
يطالب حبقوق اهلنا اذا ما
كان لديهم من حقوق ،وحنن
نطالب ان تتم احملافظة على
املشاعات .قلت يف البداية
مل أمسح ببيع مرت ارض واحد
من أمالك الدولة لكن آسف أن
يف بعض االقضية يف لبنان
هناك سياسيون وفعاليات قد
سجلوا ماليني االمتار بامسائهم
دون ان يكون هناك خالل كل
الفرتة املاضية معاقبة وحماسبة
هلم ،وهلذا فان االدعاء سيبقى
ادعاء وسنظل نالحق حتى آخر
حلظة هذا امللف».
وختم« :باختصار اقول ألهل
العاقورة واهلنا يف جبل لبنان
يف االراضي الواقعة ضمن
جبل لبنان سابقا أن هذا القرار
وكل ما يتعلق باملذكرة تشمل
فقط االراضي املرفقة واليت
هي عقارات ختص الدولة من
الواجب مالحقتها وحفظ حق
االستعمال جلماعات حمددة اليت
من ميزاتها ما هو يف العادات
احمللية أو االنظمة االدارية .هذا
امر سنحافظ عليه حتى النهاية
وفق القانون وان االجراءات
اليت نتابعها حبق من خيالف
ستبقى قائمة ولن نرتاجع حتت
اي ضغط من الضغوط».

أسئلة

سئل :ليست املرة االوىل
اليت تزج وزارة املالية ببعض
املواضيع اليت تأخذ بعدا طائفيا
يصل اىل بكركي؟
اجاب« :انا ال اعتربها مسألة
مرتبطة بي شخصيا او بوزارة
املالية .رمبا الننا نعمل ونتابع
وحناسب نوضع حتت اجملهر،
لكن ال امسح لنفسي وهنا
اكرر كالما يشكل قناعات
عندي وممارسة أني مسؤول
عن حقوق املسيحيني كما اني
مسؤول عن حقوق اي مكون
اخر يف هذا البلد ادافع عنها
بكل ما املك من قوة وهي
قوة القانون ولن امسح على
االطالق ان حيصل تهديد ومس
بأي حق من حقوق املسيحيني
او املسلمني يف اطار االدارة
اليت أتوىل مسؤوليتها .اما
ملاذا حيصل ما حصل السؤال
يوجه اىل من يثري هذا االمر
وللذين مل يقرأوا .فلألسف
قرأت ومسعت أن العثمانيني
اراضي ،فليقل لي
مل ينزعوا
ٍ
احد من ينزع اراضي من؟ ومن
يصطدم مبن؟ وهذه فرصة
كي اتقدم بالشكر من بعض
النواب والوزراء الذي اتصلوا
واستوضحوا واعادوا وأوضحوا
حقيقة االمر كما هو».
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لبنانيات

فياض :املوافقة على عون رئيسا
سيفتح الباب حللحلة كل املشاكل

النائب فياض
قال النائب علي فياض يف
حفل تكرميي اقامه له «جتمع
شبيبة عني قنيا» يف بلدة عني
قنيا« :من قيادة املقاومة إىل
عني قنيا ألف حتية وكل مشاعر
احلب والتقدير ألهلها ورجاالتها
مبناقبيتهم وشهامتهم ووفائهم
للمقاومة .ان مقاومتنا تالقي هذا
اخلط اإلسالمي العروبي الوطين
املقاوم املمتد من سلطان باشا
األطرش إىل شكيب إرسالن».
اضاف« :حنن نؤمن بأن املقاومة
مزروعة عضويا يف هذا اخلط لدى
املوحدين الدروز كما اجلينات يف
اجلسد ،وإن كل حماوالت التشويه
اإلصطناعي لن جتدي نفعا ،الن
اهلوامش الطائفية املشوهة لن
تؤثر يف صالبة وأصالة اإلنتماء
املتني عربيا وإسالميا ووطنيا،
الذي يرتجم نفسه باملقاومة
يف وجه اإلرهابيني اإلسرائيلي
والتكفريي».
ورأى ان «أخطر ما تواجه
به املقاومة ،اللغة املذهبية
والعصبيات الطائفية التقسيمية
يف وجه املنطق والرؤية
التوحيدية هلا .فالبعض يسعى
إىل إقامة حواجز طائفية أمام
املقاومة .وحنن نقول هلؤالء
لن تستطيعوا أن تسدوا املدى
الوطين للمقاومة ،ولن تتمكن
جدران الوهم املذهيب من إعاقة
اجملال املفتوح أمامها» ،مؤكدا
ان «وادي التيم هو شقيق
جبل عامل وامتداده الطبيعي،
وهما يشكالن مع العرقوب هذه
البيئة احلاضنة للمقاومة يف
مواجهة التهديدين اإلسرائيلي

والتكفريي».
واكد ان «حزب اهلل حيرتم
وال
املذهبية
اخلصوصيات
يتعداها ،كما إنه ال يريد املس
بالتوازنات الطائفية اليت تشكل
شرطا لالستقرار يف لبنان .وحنن
نتطلع إىل اليوم الذي تقوم فيه
التوازنات على أساس سياسي
صرف ،باإلستناد إىل املواطنة
واملساواة بني املواطنني .لكن
يف مطلق األحوال إن املقاومة
هي مشروع وطين وقيمة وطنية
املذهبية
للحدود
متجاوزة
على
ومتعالية
والطائفية
التعقيدات املصطنعة واملخاوف
املفتعلة».
واعترب ان «إستمرار الوضع
السياسي يف حالة مراوحة
وإنتظار ،وعدم القيام خبطوات
إجيابية يزيد األمور تعقيدا
وسلبية ،وهذا ليس من مصلحة
أحد .ورمبا إن ترك األمور على
حاهلا يفضي إىل وضعية ال
يريدها أحد .ومهما بدت األمور
معقدة ومرتاكمة ومتداخلة ،إال
أن املوافقة على العماد ميشال
عون رئيسا ،سيفتح الباب
على تدحرج إجيابي يساعد على
حلحلة كل املشاكل األخرى.
ورمبا ال نبالغ إذا قلنا أن تيار
املستقبل قد يكون األكثر
إستفادة من وصول اجلنرال
عون إىل الرئاسة ،ألن الوضعية
اليت يرزح فيها تيار املستقبل
شديدة السوء ،وهو حيتاج إىل
مناخ جديد للخروج منها ولقطع
الطريق على تدهور األمور بإجتاه
املزيد من التعقيدات».

قهوجي استقبل سامي اجلميل ونائب وزير اخلارجية األمريكية

الصفدي استبعد اجراء االنتخابات النيابية:

جتمع العلماء :لالسراع بانتخاب رئيس
لتأمني التوازن وحتقيق الشراكة
والتوافق على السلة الكاملة

تجمع العلماء
عقدت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
العلماء املسلمني» اجتماعها
خالله
تدارست
األسبوعي،
األوضاع السياسية يف لبنان
واملنطقة واصدرت بعده بيانا،
اشارت فيه اىل ان «األوراق
السياسية يف املنطقة اختلطت
عقب االنقالب الفاشل يف
تركيا وتبني لكثري من الدول
أن الذي حيكم مسار العالقات
بينها هو املصاحل ال املبادئ وأن
كل من يربط مصريه بالواليات
املتحدة األمريكية ستبيعه عند
أول مفرتق للمصاحل بينها وبينه
وهذا ما حصل متاما بينها وبني
تركيا وما سيحصل الحقا بينها
وبني السعودية وكل الدول اليت
تسبح يف الفلك األمريكي».
واعتربت ان «ما يسمى باحلركات
التكفريية قد وصلت مدة
صالحيتها إىل النهاية وابتدأت
أغلب الدول العمل على التخلص
منها ،وستشهد املرحلة املقبلة
بدايات هزمية هذه اجلماعة أمام
صمود حمور املقاومة وفشل
احلرب الكونية عليه ،وستعمل
القوى الكربى على اخلروج بأقل
اخلسائر املمكنة».
وحيا التجمع «املؤمتر الذي عقد
يف الشيشان بعنوان« :من هم
أهل السنة واجلماعة» والذي حذر
من خطر النهج التكفريي الذي
ينطلق من املدرسة الوهابية
واليت تسعى لشق عصا األمة
ملصلحة العدو الصهيوني»،
داعيا علماء األمة «لتبيان نهج
اإلسالم احملمدي األصيل».
وأكد أن «خطر التقسيم ما زال

يلوح يف األفق وأن هناك سعيا
تقف وراءه الواليات املتحدة
األمريكية والكيان الصهيوني
خللق كيانات عرقية ومذهبية
تكون النتيجة العملية للحروب
العبثية اليت خيضت يف املنطقة،
لذا فإننا نرفض وحنذر من قيام
دولة كردية بل إننا ندعو إىل
احتاد أممي يبتدئ بأعلى مراتب
التنسيق ليصل إىل الوحدة
الكاملة لألمة اإلسالمية».
كما أكد «مركزية القضية
الفلسطينية وأن على األمة أن
تعيدها إىل مركزها احلقيقي
على رأس سلم أولوياتها خاصة
وأن الكيان الصهيوني يعمل
ليل نهار على تهويد القدس،
ويعمل على التوسع االستيطاني
الذي أعلن أخريا عن  450وحدة
جديدة يف الضفة ،يف حني أن
العامل العربي يغط يف نوم عميق
واملؤسسات الدولية وقادة ما
يسمى بالعامل احلر يكتفون بإبداء
القلق».
ودعا التجمع إىل «ضرورة
اإلسراع يف انتخاب رئيس جديد
للجمهورية» ،مؤكدا «االتفاق على
اسم العماد ميشال عون بصفته
ميثل املواصفات اليت حتتاجها
املرحلة ،وميتلك التمثيل األكرب
على املستوى الوطين» ،داعيا
إىل «التوافق على السلة الكاملة
اليت تشمل قانون انتخاب عصري
على أساس النسبية ولبنان
دائرة انتخابية واحدة ونوعية
احلكومة والبيان الوزاري الذي
جيب أن يتبنى الثالثية املاسية
اجليش والشعب واملقاومة».

عرجيي استقبل وكيل اخلارجية االمريكية وجاال يف املتحف

العماد قهوجي مستقبال النائب الجميل

استقبل قائد اجليش العماد
جان قهوجي يف مكتبه يف
الريزة ،قبل ظهر اليوم ،رئيس
حزب الكتائب اللبنانية النائب
سامي اجلميل يرافقه احملامي
ساسني ساسني ،وتناول البحث
التطورات الراهنة يف البالد ،ثم
استقبل املعتمد البطريركي يف
روسيا املطران نيفون صيقلي
وراعي أبرشية زحلة وبعلبك
وتوابعهما للروم األرثوذكس

املطران انطونيوس الصوري،
واألب أرميا عزام.
كما استقبل العماد قهوجي
نائب وزير اخلارجية األمريكية
للشؤون السياسية Thomas
 Shannonعلى رأس وفد
مرافق حبضور السفرية إليزابيت
ريتشارد ،وجرى البحث يف
أوضاع لبنان واملنطقة وبرنامج
املساعدات األمريكية املقرر
للجيش اللبناني.

عريجي يجول بريتشارد يف ارجاء املتحف

استقبل وزير الثقافة رميون
عرجيي بعد ظهر اليوم يف مكتبه
يف املديرية العامة لآلثار ،وكيل
وزارة اخلارجية للشؤون السياسية
توماس شاتون ترافقه السفرية
االمريكية اليزابيث ريتشارد
والوفد املرافق ،يف حضور
املدير العام لآلثار املهندس
سركيس خوري.

وبعد اللقاء جال عرجيي يرافقه
شاتون والوفد املرافق يف
ارجاء املتحف الوطين ،حيث
شرحت له مديرة املتحف آن
ماري عفيش عن أهمية املعامل
اآلثرية املعروضة فيه .وابدى
شاتون «إعجابه باملتحف الوطين
واجملموعة األثرية اليت تشهد
على تاريخ لبنان العريق».

اعرب النائب حممد الصفدي
يف حديث جلريدة «البيان»
الطرابلسية ،عن «عدم تفاؤله
بإمكانية إجراء االنتخابات النيابية
يف هذه الظروف» ،معربا عن
خشيته من «أن يكون اهلدف من
وراء اجلدل حول القانون ،إعادة
جتربة قانون الستني اليت أنتجت
مزيدا من األزمات أو عدم إجراء
االنتخابات».
ورأى انه «طاملا أننا يف أزمة
سياسية مفتوحة ،ال إمكانية
للتوافق على قانون من دون
األخذ يف االعتبار حق مجيع
املكونات يف التعبري عن نفسها
ومن دون هيمنة طرف على
آخر» ،معلنا عن «متسكه بالنظام
النسيب يف الدوائر الكربى
ليحصل كل طرف على حقه،
فضال عن أن النسبية هي بداية
اإلصالح احلقيقي الذي يبدأ يف
اجمللس النيابي وينتهي يف
احلكومة واإلدارات».
ومتنى «لو تبقى االستحقاقات
الدستورية ملكا لنا ،لكننا
أقحمنا فيها مجيع دول العامل،
يف الوقت الذي ال يظهر لبنان
على جدول أولويات العامل،
فالكل منشغل بقضايا أكثر
أهمية ومنها انشغال اململكة
العربية السعودية بأوضاع اليمن
والعراق وسوريا ومصر وغريه»،
مشريا اىل ان «ال تسوية
لألوضاع يف لبنان قريبا»،
الفتا اىل ان «السعودية ليست
يف وضع يسمح هلا بأن تتفرغ
إلدارة ملفات لبنان».
واعترب ان «الزيارة اخلجولة
لوزير خارجية مصر اليت مل ترتك
األثر الذي اعتادت أن ترتكه
هي
املصرية،
الدبلوماسية
مؤشر على حال العجز العربي
والتفكك الذي أصاب األمة»،
معتربا ان «السعودية ال حتتاج

النائب الصفدي
إىل االستعانة مبصر لتتحرك
يف لبنان» ،مستدركا «اننا كنا
نأمل بتعاون مصري  -سعودي
يستنهض الدور العربي املفقود
وحيتضن لبنان بكل مكوناته
ويساعده على تثبيت استقراره
وإجناز استحقاقاته االنتخابية».
ولفت اىل «أننا جمربون على
ما يبدو على انتظار التسوية
السورية ملعرفة ما سيحصل
عندنا» ،معتربا انها «غري حاصلة
قريبا ،خصوصا مع دخول
األمريكيني مرحلة االنتخابات
الرئاسية اليت ستليها حتما سنة
ينهمك فيها الرئيس املقبل
برتتيب أولوياته».
واكد ان «رئاسة اجلمهورية يف
لبنان تكرس شراكة املسيحيني
يف احلكم واستمرار الفراغ
الرئاسي يعين ضرب الشراكة
واختالل التوازنات ،وهذا حبد
ذاته يفتح الباب أمام احلديث
عن نظام جديد وعن مؤمتر
تأسيسي».
وشدد على انه «من واجب
احلريصني على امليثاق وعلى
الطائف وعلى رئاسة احلكومة
ودورها ،أن يبذلوا جمهودا أكرب
لتأمني التوازن وحتقيق الشراكة
الفعلية مع املسيحيني وإال فإن
الضرر سيلحق باجلميع تباعا».

الشيوعي نعى جورج البطل :ساهم يف إطالق جبهة املقاومة الوطنية
نعى احلزب الشيوعي اللبناني يف
بيان اليوم ،احد قيادييه جورج
سليم البطل الذي وافته املنية
االربعاء عن  87عاما.
واشار البيان اىل ان الفقيد «ولد
يف مشغرة من أسرة ميسورة،
وتأثر باألفكار الشيوعية ودرس
يف مشغرة ثم تنقل يف عدة
مدارس يف كفرشيما ودير
املخلص واحلكمة والفرير يف
بريوت .ورافق لفرتات طويلة
الراحلني فرج اهلل احللو وجورج
حاوي .بدأ نشاطه احلزبي يف
«مشاركته مع وفد الشباب
الدميقراطي اللبناني يف مهرجان
بوخارست للشباب والطالب عام
 .1953حتول بعدها اىل احد
رواد احلزب البارزين لدى إندالع
ثورة عام  ،1958فخاض العمل
السري ودخل السجون وكان
يف عام  1966احد رجاالت اجليل
الثاني من قيادات احلزب الذين
صنعوا حركة التجديد يف الفكر
والسياسة داخل احلزب ،وأجنزوا
مؤمتره الثاني عام .1968
قضى القسم األكرب من الستينيات
والسبعينيات يف براغ ممثال

حلزبه يف جملة «قضايا السلم
واالشرتاكية» ،الناطقة باسم
االحزاب الشيوعية يف العامل،
حيث شارك يف العشرات من
املؤمترات واملنتديات السياسية
والثقافية اليت عقدتها احلركة
الشيوعية واليسارية العاملية.
وشارك أيضا بنشاط يف إنشاء
احلرس الشعيب وتأسيس احلركة
الوطنية وإطالق جبهة املقاومة
الوطنية اللبنانية ،كما ساهم يف
عقد ومتتني الصالت مع حركة
املقاومة الفلسطينية الناشئة
ويف انتزاع االعرتاف بها ومبنظمة
التحرير لدى بلدان احلركة
الشيوعية وأحزابها».
ولفت البيان اىل ان «الفقيد
إضطلع بدور مهم يف صياغة
الوثيقة التارخيية اليت أقرت
يف املؤمتر السادس للحزب عام
 ،1992متضمنة قراءة نقدية
جريئة للحرب االهلية اللبنانية
ولدور احلزب فيها».
ودعا احلزب ،اىل املشاركة يف
تشييع الفقيد يف بلدته مشغرة
الساعة الرابعة من يوم السبت
(اليوم) يف  3اجلاري.
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تكريم رائدات بذكرى لبنان الكبري بهية احلريري :لتجديد الثقة بهن
اقيم قبل ظهر امس االول
اخلميس يف جملس النواب حفل
تكرميي للرائدات يف اإلدارات
العامة وصديقات لبنان ممثالت
األمم املتحدة وسفريات الدول
املعتمدة يف لبنان ورائدات
جامعات البحث العلمي يف جملس
النواب ،بتنظيم من «املبادرة
الوطنية ملئوية لبنان الكبري
برنامج لبنانيات  2020لبنان
وطن املعرفة» ،برعاية رئيس
جملس النواب نبيه بري ممثال
برئيسة جلنة الرتبية النيابية
النائب بهية احلريري.
حضر احلفل ممثلة رئيس جملس
الوزراء متام سالم وزيرة املهجرين
أليس شبطيين ،النائبان جيلربت
زوين ومروان محادة ،ممثل
قائد اجليش العماد جان قهوجي
العميد الركن جنيب خليل ،ممثل
املدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص الرائد
دياال مهتار ،ممثل املدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
العميد الركن رياض طه ،ممثل
املدير العام المن الدولة اللواء
جورج قرعة املالزم اول الطبيبة
مسر قبيسي وشخصيات رمسية
أكادميية وتربوية.

الحريري

وقالت النائب احلريري« :جنتمع
اليوم يف الذكرى السادسة
والتسعني إلعالن دولة لبنان
الكبري يف األول من أيلول،1920
وبرعاية كرمية من دولة رئيس
جملس النواب األستاذ نبيه
بري ،لقد شرفين دولته بتمثيله
يف هذا اإلحتفال التكرميي

للبنانيات دولة لبنان الكبري،
وضيوفه من صاحبات السعادة
سفريات الدول الصديقة للبنان
ورئيسات بعثات االمم املتحدة
واملنظمات الدولية العاملة يف
لبنان .ومن ضمن فعاليات
املبادرة الوطنية ملئوية لبنان
الكبري ،برنامج لبنانيات 2020
لبنان وطن للمعرفة».
وقالت« :لقد شهد اجملتمع
اللبناني أبان القرن التاسع
عشر العديد من املبادرات
متثلت
والتنويرية
املعرفية
بتأسيس املدارس واجلامعات
املميزة ،وقد ترافق ذلك مع
تطور لبنان املعريف والطباعي
والفكري واإلبداعي .كما شكلت
كل تلك املدارس واجلامعات
جتربة معرفية مؤسسة للتجربة
الوطنية اللبنانية .وكان إعالن
دولة لبنان الكبري يف  1أيلول
 1920مبثابة تعبري عن عمق الثقة
بالنخب اللبنانية اليت خترجت من
املدارس واجلامعات وقدرتها
على قيادة لبنان الرسالة املتمثل
بدولة لبنان الكبري الذي واجه
حتديات عظام على مدى ستة
وتسعني عاما .وال يزال مركزا
للعلم والتنوير والتقدم رغم كل
التحديات .وهذا ما جعلنا نطلق
املبادرة الوطنية املئوية للبنان
الكبري حتت شعار «لبنان 2020
وطن للمعرفة «.
اضافت« :إن دولة لبنان الكبري،
مجهورية الرتبية والثقافة والعلم
والفنون والدميقراطية واحلوار
اليت حتتضن على أرضها إرثا
حضاريا يعود اىل آالف السنني
بآثارها املميزة ومبجتمعها املتعدد

األديان واملنفتح على كل
الثقافات ،كانت وال تزال جسرا
ثقافيا بني الشعوب واحلضارات
وتشكل جتربة انسانية كبرية،
وهي النموذج األكثر ضرورة
اآلن لشعوب منطقتنا اليت
تشهد اليوم أبشع أشكال العنف
والدمار ،واليت تشاهدونها مجيعا
وتتابعون آثارها البالغة على
االنسانية ،وتدمريا إلرث بشري
وتراث عريق تطال شظاياه
العامل كله بعد أن أصبح قرية
كونية صغرية».
وتابعت« :جاء إعالن دولة
لبنان الكبري يف األول من
أيلول  1920بعد إنتهاء احلرب
العاملية األوىل ومؤمتر فرساي
 ،1919وكان مبثابة دولة
للرتبية والعلوم والثقافة ألن
التجربة الوطنية اللبنانية أسس
هلا حب مجيع اللبنانيني للعلم
واملعرفة .ولبنان كان رائدا يف
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العلم والتنوير باستحداثه أول
مطبعة للغة العربية يف الشرق
عام  1733يف بلدة اخلنشارة،
أي قبل ما يقارب مائيت عام
على إعالن لبنان الكبري.
واستقبل اإلرساليات واملدارس
واجلامعات قبل سبعة عقود من
إعالن لبنان الكبري .ولبنان أيضا
استحدث أول مدرسة لتعليم
البنات عام  ،1834أي قبل ما
يقارب تسعني عاما على إعالن
دولة لبنان الكبري».
واشارت اىل «ان دولة لبنان
الكبري تأسست على العلم
واملعرفة والتكامل بني الثقافات
اجلميع
وانصهر
والديانات
يف منوذج إنساني حضاري،
فأمسى لبنان منارة للعلم
واملعرفة واحلوار والشراكة
وأصبح
النموذجية
الوطنية
مدرسة الشرق وجامعتها ومنربا
للحريات الفكرية واإلبداعية.
وقد اختار اللبنانيون قبل إعالن
دولة لبنان الكبري بريوت مساحة
لتالقيهم وتكاملهم وطموحاتهم
وأحالمهم ،فكانت عاصمتهم
بامتياز وهي اليت مسيت «أم
الشرائع والقوانني» وذلك قبل
مخسة آالف عام على ميالد السيد
املسيح عليه السالم».
ورأت «ان إعالن دولة لبنان
الكبري هو أشبه بإستحداث منظمة
األمم املتحدة للرتبية والثقافة
والعلوم ،اليونسكو ،بعد احلرب
العاملية الثانية ،إذ تزامن نشوء
هذه املنظمة العاملية بعد أشهر
قليلة من تأسيس اجلمعية العامة
لألمم املتحدة يف العام .»1945
وقالت« :يأتي لقاؤنا اليوم
لتجديد الثقة باللبنانيات اللواتي
محلن راية التعليم على مدى
عقود طويلة من تاريخ لبنان،
وكان هلن عظيم األثر يف احلفاظ
على لبنان املعرفة وخصوصا يف
العقود اخلمسة املاضية ،وهذا ما
دفعنا يف املبادرة الوطنية ملئوية
لبنان الكبري إلستحداث برنامج
لبنانيات  2020إلظهار احلضور
املميز للرائدات اللبنانيات يف
كل جمال».
اضافت« :لقد اخرتنا هذا العام
تكريم اللبنانيات الرائدات يف
اجلامعات اللبنانية املصنفة على
أساس البحث العلمي واللبنانيات
الرائدات يف اإلدارات العامة.
وكما يشرفنا أن نكرم صديقات
لبنان صاحبات السعادة سفريات
الدول الصديقة وممثالت األمم
املتحدة واملنظمات الدولية

تأكيدا على العالقات التارخيية
بني لبنان والعامل ،وكذلك
اللبنانيات الفتيات املتفوقات
يف الشهادة الثانوية الرمسية
هذا العام».
وتابعت« :إنين إذ أتوجه بالشكر
والتقدير لدولة رئيس جملس
النواب األستاذ نبيه بري على
رعايته واحتضانه هذه املبادرة
الوطنية اجلامعة ودولة رئيس
جملس الوزراء األستاذ متام
سالم ممثال مبعالي الوزيرة
القاضية أليس شبطيين وأصحاب
املعالي الوزراء املشاركني معنا
وأصحاب السعادة الزمالء النواب
رؤساء اللجان ومقرريها وهيئة
مكتب اجمللس النيابي وكل
من يشاركنا يف يومنا الوطين
اللبناني هذا ،وعشتم وعاش
لبنان وطن املعرفة».

املكرمات

ثم جرت مراسم التكريم اليت
بدأت بصديقات لبنان سفريات
الدول املعتمدة يف لبنان:
املنسقة اخلاصة لألمم املتحدة
يف لبنان سيغريد كاغ ،سفرية
كريستينا
األوروبي
االحتاد
السن ،وسفريات :كندا ،اهلند،
الفيليبني ،هولندا ،اسبانيا،
فنزويال ،كولومبيا ،النروج،
األورغواي ،سرييالنكا ومسؤوالت
وكبار موظفات املنظمات الدولية
العاملة يف لبنان.
كما مت تكريم ممثلة الرئيس سالم
الوزيرة شبطيين ،واللبنانيات
الرائدات يف االدارات العامة
وهن :رئيسة املنطقة اخلاصة
طرابلس
يف
االقتصادية
ريا احلسن ،املفتشة العامة
يف ادارة التفتيش املركزي
املهندسة دالل بركات ،املدير
العام للنفط يف وزارة الطاقة
واملياه اورور يوسف الفغالي،
مدير عام التعاونيات يف وزارة
الزراعة غلوريا ابو زيد ،مدير

عام وزارة العدل القاضية خريية
ميسم النويري ،مدير عام وزارة
االقتصاد والتجارة عليا عباس،
مدير عام مؤسسة املقاييس
لينا
اللبنانية
واملواصفات
درغام ،رئيسة جملس اخلدمة
املدنية القاضية فاطمة الصايغ،
مدير عام الشؤون السياسية
والالجئني يف وزارة الداخلية
والبلديات فاتن علي يونس،
مدير عام هيئة ادارة السري
واملركبات يف وزارة النقل هدى
سلوم ،رئيسة دائرة االحصاء
املركزي الدكتورة مرال توتليان،
رئيسة فرع الشؤون الفنية يف
املديرية العامة لرئاسة اجمللس
سناء سريوان ،مدير عام وزارة
السياحة ندى السردوك ،رئيسة
املركز الرتبوي للبحوث واالمناء
الدكتورة ندى عوجيان ،مدير
عام االحوال الشخصية يف وزارة
سوزان
والبلديات
الداخلية
اخلوري حنا ،الرئيس االول
حملاكم االستئناف يف حمكمة
جنايات اجلنوب القاضية رىل
شفيق جدايل ،مديرة الشؤون
االقتصادية يف وزارة اخلارجية
السفرية مينى الرتك ،مديرة
املراسم يف وزارة اخلارجية
واملغرتبني السفرية مريا ضاهر،
املديرة التنفيذية لالمانة العامة
يف مصرف لبنان ماجدة املشنوق
عبد اخلالق ،املديرة التنفيذية
يف الوحدة االدارية جلمع
املعلومات لدى هيئة التحقيق
اخلاصة يف مصرف لبنان مي
بدورة جنار ،املديرة التنفيذية
لوحدة االمتثال يف مصرف لبنان
كارين الشرتوني عطوي ،املديرة
التنفيذية ملديرية الصريفة يف
مصرف لبنان تريز كريدي حداد،
مدير عام مستشارة يف جملس
النواب وفاء سويد ،رئيسة
مصلحة اللجان يف جملس النواب
منى كمال ،رئيسة مصلحة املكتبة
يف جملس النواب أمل ترحيين،
رئيسة مصلحة الربوتوكول يف
جملس النواب رىل بري ،رئيسة
ادارة التمويل يف جملس االمناء
واالعمار وفاء شرف الدين،
رئيسة ادارة الشؤون القانونية
يف جملس االمناء واالعمار
كريستيان ابو جنم ،مديرة املركز
الوطين للجيوفيزياء يف اجمللس
الوطين للبحوث العلمية مارلني
براكس ،مديرة برنامج املنح يف
اجمللس الوطين للبحوث العلمية
متارا الزين ،الباحثة يف الطاقة
الذرية رىل بو خزام ومديرة
برنامج البحوث العلمية يف
اجمللس الوطين للبحوث العلمية
ايليس جنيم.

رئيس بلدية العاقورة:

لـن نـدخل فـي الـبازارات الـسياسية

علق رئيس بلدية العاقورة
الدكتور منصور وهيب يف بيان
وزعته البلدية ،على املؤمتر
الصحايف الذي عقده وزير املال
علي حسن خليل ،وقال« :حنيي
جرأة الوزير خليل وانتصاره
للمادة
وتفسريه
للقانون
اخلامسة من قانون مسح األمالك
العامة اليت ختضع هلا مشاعات

أبناء

العاقورة ،اليت ميلكها
البلدة مبوجب هذه املادة».
أضاف« :حنن كبلدية العاقورة
وأبناء البلدة ،لن ندخل يف
البازارات السياسية وال يف
املزايدات الطائفية ،حنن نريد
أن نعيش بسالم حتت سقف
القانون واملؤسسات ،من أجل
اإلمناء ومحاية احلق».
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«كنت أدخلهم من وراء نقطة املصنع لدى األمن العام»

القرار «العقاري» يتفاعل سلباً يف كل األحناء:

أشهر مه ّربي السوريني إىل لبنان أمام «العسكرية» «حتى العثمانيني مل ينزعوا ملكية اللبنانيني»

ال ُينكر املوقوف بالل إمامة توشيحه تزويرا
بطاقات دخول لسوريني اىل لبنان ،امنا «نشاطه»
يتوسع ليشمل
هذا كان مسرحه نقطة املصنع ومل
ّ
مطار رفيق احلريري الدولي ،وهو الذي «امتهن»
التهريب عرب احلدود الشرقية حيث كان يعمد اىل
مترير السوريني وراء مبنى االمن العام عند نقطة
املصنع لتهريبهم اىل الداخل اللبناني.
مل حيدد إمامة عدد عمليات التهريب»الناجحة»
اليت قام بها بواسطة جوازات سفر مزورة اليت
بلغت  ، 35امنا اكد بان «مجيع الذين قمت
بتهريبهم هم نازحون وليسوا مسلحني» ،مربرا
كالمه بالقول»هم اجتازوا االمن العام السوري
بطريقة نظامية امنا مل يكن باستطاعتهم الدخول
اىل لبنان بالطريقة ذاتها».
اىل جانب إمامة ،مثل الشقيقان م.ب.وع.ب،.
فاالول مت تسرحيه من خدمته يف االمن العام
بسبب هذه القضية فيما الثاني استدعي اىل
مدعى
التحقيق كشاهد ليجد نفسه امام احملكمة
ً
عليه.
واذا كان الثالثة هم ابناء بلدة واحدة فان موظف
االمن العام «السابق» ال يعرف إمامة ومل يسبق
ان التقاه فيما شقيقه ع.ب .كان يشاركه السهر
احيانا يف منزل عمته ويلتقي به يف املناسبات»ال
اكثر وال اقل».
وازاء نفي املتهم م.ب .تقاضيه رشاوى من
إمامة مقابل عملية التهريب ،قررت احملكمة
تكليف مكتب االدلة اجلنائية يف قوى االمن
الداخلي ملضاهاة اخلطوط لتحديد ما اذا كانت
جوازات السفر املكتوبة خبط اليد واملزورة يعود
اىل م.ب.
وكانت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم قد استجوبت يف البدء املوقوف بالل
إمامة حبضور وكيله احملامي علي بيطار فاكد
انه يعرف فقط ع.ب .امنا ال يعرف شقيقه يف
االمن العام م .ب .واضاف ردا على سؤال حول
اتفاق ابرمه مع االخري لتوشيح بطاقات لسوريني
وادخاهلم اىل لبنان  :انا افعل ذلك عند نقطة
املصنع وليس يف املطار حيث مركز عمل م.
ب .وسئل عن عدد من السوريني الذي ادخلهم
بطريقة غري شرعية فقال بانه ال يعرف اي منهم،
اهرب سوريني امنا كنت انزهلم من
وتابع »:انا ّ
وراء مبنى االمن العام يف املصنع وسبق ان
حوكمت بذلك يف زحلة» .واضاف »:هم نازحون
وليسوا مسلحني».
وعن  25جواز سفر مزور ّ
سلمهم ل م.ب .قال:
«غري صحيح وانا اعرتفت بذلك حتت الضرب».
كما نفى ان يكون قد تواصل مع االخري هاتفيا
او التقاه يف منزل اهله.
وعن عالقته خبالد يوسف املعروف بـ»ابو
الوليد» والذي كان نزيل سجن روميه من ضمن
«املوقوفني االسالميني» قال إمامة« :انا مل اكن
من جمموعته امنا كنت اتردد اىل النادي الرياضي
الذي ميلكه يف جمدل عنجر».
إمامة الذي اتهم بالتدخل جبرم االرهاب عرب تهريبه
السالح اىل االرهابيني يف سوريا بالتنسيق مع
ربيع اخلطيب ،اكد بانه كان يف السابق يتاجر
باالسلحة امنا مل يبارح بلدته جمدل عنجر كما مل
ُيقدم على تهريب اشخاص من لبنان اىل سوريا
بعد جتنيدهم لاللتحاق بداعش او النصرة بتكليف
من وسيم خنجر ،نافيا معرفته بالفلسطيين ابو
دجانة.
وكيف يفسر وجود اتصاالت على هاتفه مع
اشخاص سوريني مشبوهني اجاب»:ال اعرف».
وعن سبب ارخائه حليته قال« :الن وجهي
ضعيف جدا».
وباستجواب م.ب .حبضور وكيلته احملامية عليا
شلحة نفى تلقيه رشاوى مقابل توشيح جوازات
مزورة المامة مؤكدا عدم وجود اي تواصل بينهما
موضحا ان مثة كامريات مراقبة على كل»كونتوار»
اليت تستطيع كشف ما اذا قام بزيادة عدد
البطاقات على «املانيفست» .وعندما اوضح له
رئيس احملكمة انه سبق ان مت ذلك مع مصريني
اكد املتهم ان هذا االمر ال ميكن ان حيصل ال
املصري حباجة اىل «فيزا» للدخول اىل لبنان.
واضاف »:انا ال اتصرف اال خبتم املغادرة وليس
خبتم الدخول» ،نافيا ان يكون قد قام خبتم 35

جواز سفر لبالل إمامة الذي كان يتقاضى 250
دوالرا عن كل جواز ويسلم من املبلغ  150دوالرا
لـ م.ب.
اما ع .ب .فافاد انه كان يلتقي ببالل يف منزل
عمته وكانا يسهران معا ويلتقيان يف املناسبات
نافيا بدوره ان يكون قد ّعف شقيقه على
االخري .وعاد املتهم إمامة ليوضح بان نبيل جلول
«مشهور» يف البلدة بتنظيم جوازات سفر خبتم
مزور ،فقررت احملكمة استدعاءه لسماع افادته.

توقيف مطلوبني وخمالفني

اوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت
 21مطلوبا وخمالفا جبرائم خمدرات وسرقة وشتم
امنيني واالدالء بافادة كاذبة والفرار من اجليش
ونقل اسلحة والتزوير .كما حجزت دورياتها 21
دراجة نارية و 9سيارات خمالفة.
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن
توقيف  107مطلوبني جبرائم خمدرات وسرقة
واحتيال وإطالق نار.

خمالفات قانون السري والسرعة الزائدة
تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي،
تطبيقًا لقانون السري ،مهمة ضبط املخالفات
التقيد
(القيادة من دون حزام أمان ،عدم
ّ
باإلشارة الضوئية ،القيادة بعكس وجهة السري،
عدم اعتمار اخلوذة الواقية )...اليت سجلت خالل
أسبوع ،تنظيم  4500خمالفة (باستثناء خمالفات
السرعة الزائدة) ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمة
املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني بغية
احلد من احلوادث.وافادت املديرية العامة لقوى
ّ
االمن الداخلي عن ضبط  865خمالفة سرعة زائدة
عن طريق الرادار.

ابتلعها يف بالده واستخرجها يف مكتب «املخدرات»

موقوف من البريو يوزّع الكوكايني
على نزالء النظارة

مثل مواطن من البريو امام احملكمة العسكرية
الدائمة االربعاء ليحاكم بتهمة ترويج املخدرات
يف نظارة مكتب مكافحة املخدرات املركزي
بعد تهريبها من بالده ،واقدام موقوفني داخل
النظارة على تعاطيها بعدما استحصلوا عليها
من «البريويف» الذي «محلها» يف معدته بعد
تغليفها بـ  32واقيا ذكريا واستخرجها بعد القاء
القبض عليه يف محام املكتب.
غري ان جلسة احملاكمة االوىل اليت حضرتها قنصل
البريو يف لبنان واحد املرتمجني من السفارة قد
مت ارجاؤها اىل احلادي والثالثني من تشرين
االول املقبل البالغ احد «املتعاطني» لصقا فيما
مثل امام احملكمة اىل البريويف خورخي لوبيز
كل من سامر السيد وحممد خلف وشربل جعفر
والسعودي حييى الشمري والسوري حممد عبد
املدعى عليهم جبرم التعاطي داخل نظارة مكتب
مكافحة املخدرات املركزي.
وكان عناصر اجلمارك يف مطار رفيق احلريري
الدولي قد اوقفوا لوبيز بعدما ضبط حبوزته
سائل من مادة الكوكايني .وبالتحقيق معه
حبضور قنصل البريو يف لبنان ومرتجم وحمام،
كشف لوبيز ان يف معدته واقيات ذكرية حتوي
سائل الكوكايني .وقد ُطلب منه استخراجها يف
محام مكتب مكافحة املخدرات املركزي حيث بلغ
ّ
جمموعها  32واقيا ذكريا.
وافاد لوبيز انه ابتلع الكمية يف البريو بطلب من
شخص ال يعرف سوى لقبه «غرينغو» ويقيم يف
الغابات على ان يستلمها منه شخص يف لبنان
يدعى فيليب كان سيلتقيه يف احد الفنادق وذلك
مقابل الف دوالر على ان يتقاضى مبلغا اكرب بعد
عودته اىل بالده ..واكد لوبيز انه مل خيرب أحدا
يف نظارة مكتب مكافحة املخدرات املركزي مبا
استخرجه من معدته.

القرار الذي أصدره وزير املال
علي حسن خليل مبصادرة اراضي
البلدات والقرى وحتويلها من امالك
باسم عموم أهالي هذه البلدات او
البلديات ،إىل ممتلكات للجمهورية
اللبنانية يشكل سابقة يف تاريخ
امللكيات العقارية يف لبنان،
علما أن البعض يعترب أن اساسه
يعود إىل اجراء اختذه وزير املال
السابق الرئيس فؤاد السنيورة.
لكن السنيورة مل يعلن قراره عرب
وسائل االعالم وال بادر اىل الطلب
من وزارة الداخلية رفع احلصانة عن

املخاتري .
قرار خليل يشمل كل االراضي التابعة للبلدات
والقرى يف كل احناء لبنان .ذلك ان الكثري من القرى
والبلدات يف اجلنوب والبقاع خسرت ملكية مشاعاتها
املسجلة باسم «عموم االهالي» ملصلحة «اجلمهورية
الفاغرة فاها طمعًا بأراضي البلدات والقرى دون اي
احرتام للقانون  3339الصادر خالل عهد االنتداب
الفرنسي وال للقوانني واالعراف الالحقة اليت حددت
ملكية كل بلدة» وهكذا وبني التحايل على القانون
والتالعب مبشاعر االهالي متت مصادرة املاليني من
االمتار ،والقرار املتسرع الذي اصدره وزير املال اثار
ضجة مدوية فيما يرتدد على ألسنة الرافضني للقرار
ان الباب العالي العثماني مل يتجرأ ويف عز سطوة
السلطنة العثمانية على اصدار مثيل هذا القرار
التعسفي حبق اجملتمعات الريفية يف لبنان .وهو
يطال  23يف املئة من اراضي اجلمهورية اللبنانية
استنادًا اىل مسح قامت به «حركة االرض» واليت
يؤكد رئيسها طالل الدويهي ان القرار التعسفي ال
يعين العاقورة واملسيحيني فقط ،بل كل اهالي جبل
لبنان من اهدن اىل بشري والعاقورة وكفردبيان
وفالوغا والباروك والقبيات ومعاصر الشوف وغريها
الكثري حيث تتوفر املشاعات دون اي استثناء.
ويف القاع وراس بعلبك مث ًال تبلغ مساحة املشاعات
ماليني االمتار املربعة وكذلك يف جبال الشوف واحناء
البقاع.
واخلشية االكرب لدى اجلميع ودون استثناءات طائفية،
انه ويف ظل اجواء الفساد واحملسوبيات املستشرية

يف مؤسسات الدولة وهرمها االداري وعلى كل
املستويات ،ان تعمد احلكومة اىل تأجري او عقد
اتفاقات على هذه املشاعات بعد االستحواذ عليها
وحتت عنوان «ملكية مجهورية» ،اىل جهات غريبة
عن القرى والبلدات صاحبة احلق الطبيعي والتارخيي
والقانوني يف هذه املشاعات ،وهنا ستقع املشكلة
االكرب حيث ان الكثري من املشاعات واالمالك العامة
واخلاصة يف البقاع واجلنوب وضاحية بريوت اجلنوبية
وطريق املطار مت االستيالء عليها من دون وجه حق
وفرض امر واقع على مالكيها بأجبارهم على الرضوخ
ألسعار معينة عند البيع .ويف موازاة هذا الوضع
يؤكد قانونيون ورؤساء بلديات ان قرار وزير املالية
علي حسن خليل وكل القرارات السابقة الصادرة
عن وزراء املالية السابقني مبصادرة مشاعات
البلدات والقرى هي غري شرعية استنادًا اىل املادة
 7من القرار  3339واليت تؤكد على حقوق اجلماعات
املستفيدة من املشاعات او اهالي القرى والبلدات
اللبنانية وتاليًا هي ملك بلدي خاص ال يقبل اي
اعتداء .كما ان وضع اليد على املشاعات يعين تأميمًا
غري مسبوق الراضي اللبنانيني وقرارًا كبريًا حيتاج
اىل امجاع جملس النواب خصوصًا ان اصرار خليل
على اصدار القرار ليلة رأس السنة  2015ويف غياب
رئيس للجمهورية يطرح الكثري من عالمات االستفهام
الكبرية ،ما حيتاج اىل حكمة الرئيس نبيه بري ملعاجلة
هذا القرار والذي ال يكفي اللبنانيني ما ينزل بهم من
ازمات حتى يأتيهم هذا القرار باملزيد منها.
املصدر« :النهار» البريوتية
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سياسة

دراسة :مليون أسرتالي يعيشون يف مساكن فقرية
هناك حقيقة ينبغي اإلقرار
بها ،أن معظم األسرتاليني
يعيشون يف مساكن جيدة.
وميثل هذا أنباء جيدة ألن
السكن اجليد ميثل معيارا
الصحة
ملستوى
مؤشرا
والرفاهية.
لكن دراسة حبثية جديدة
نشرتها دورية Journal of
Prevention and Intervention
in the Community, and
 the lessons of historyأن
هذا األمر اجليد يف وضع
خطري ،حيث كشفت أن مليون
أسرتالي على األقل يعيشون
يف مساكن فقرية ال تفتقد
للمعايري النموذجية.
ومن الناحية املثالية ،يرفر
السكن اجليد لصاحبه األمن
والراحة واملأوى من أجل حياة
صحية.
وبوجه عام ،متتلك أسرتاليا
خمزونا عصريا من املنازل اليت
حتتوي على أنظمة تربيد وتدفئة
جيدة ،وتتسم بقلة مشكالت
البناء واملعدل املنخفض من
الرطوبة والعفن.
وباملقابل ،فإن املساكن
السيئة تصيبك باألمراض.
يف السنوات األوىل ألسرتاليا،
كان الكثري من املساكن فقرية
اجلودة ،وشديدة االزدحام،
وتشكل خماطر حقيقية على
صحة البشر.
وانتشرت األحياء السكنية
الفقرية يف ذلك الوقت
يف األجزاء الداخلية للمدن
والبلدات الكربى.

ويف أواخر عام  ،2015حدث
الطاعون الدبلي يف أجزاء من
املدن األسرتالية ،باإلضافة
إىل أمراض معدية أخرى.
لكن بفضل التدخل احلكومي
والرخاء االقتصادي وقوانني
اإلجيار حتسنت أحوال السكن
عرب أحناء أسرتاليا ،وخالل
قرن من حدوث الطاعون
باتت الدولة معروفة بإسكانها
اجليد ،واملعدالت الكبرية
المتالك املنازل.
مشهد األحياء السكنية الفقرية
اختفى تقريبا من أسرتاليا منذ
أربعينيات القرن املاضي.
لكن اآلن ،وحنن يف القرن
تعود
والعشرين،
الواحد
نفس الظروف اليت ساهمت
يف زيادة املساكن اليت
تفتقد املعايري املطلوبة.
املركزي
البنك
واعرتف
األسرتالي مؤخرا حباجة شباب
أسرتاليا إىل مساعدة عائالتهم

لشراء منزل.
بيد أن معظم األسرتاليني ال
ينتمون لعائالت ثرية تستطيع
متويلهم للحصول على السكن
املطلوب.
البديل بالنسبة للشباب هو
العيش يف مساكن فقرية
اجلودة.
احلقيقة هي أن الظروف
اإلسكانية الصعبة يف أسرتاليا
أكثر شيوعا مما نعتقد.
مثة جزء مسترت ال يستهان به
من األسرتاليني يعيشون يف
مساكن فقرية اجلودة.
وكشفت الدراسة املذكورة
أن حوالي مليون أسرتالي
يعيشون يف مساكن فقرية
أو فقرية جدا يف اجلودة،
وهو ما ميثل جرس إنذار جتاه
عودة أسرتاليا ملرحلة األحياء
الفقرية.

التحالف يقصف مواقع للحوثيني قرب احلدود السعودية

السعودية-
احلدود
شهدت
اليمنية تبادل إطالق نار مستمرًا
منذ يومني ،ختلله إطالق قذائف
مدفعية ،بعدما حاول متسللون
مسلحون االقرتاب باجتاه منفذ
ُ
وقتل
علب يف الظهران،
عشرات املتسللني ،فيما قصفت
املدفعية أوكارًا حتصن فيها عدد
من املسلحني أثناء فرارهم من
القصف.
وشنت مقاتالت التحالف العربي
غارات عنيفة على ثكنات عسكرية
وخمازن للسالح جنوب حرض
بالقرب من مثلث عاهم ،وطاولت
الغارات مواقع عسكرية متفرقة
يف صعدة ومثلث باقم وجمز
وحجة قرب احلدود السعودية.
وذكرت مصادر أن مقاتلني
َّ
سلموا أنفسهم هربًا من اجلوع
وإجبارهم على القتال.
ويف سياق متصل ،متكن اجليش
واملقاومة الشعبية من صد هجوم
لعناصر ميليشيا احلوثي وأنصار
الرئيس السابق علي عبداهلل
صاحل مصحوبًا بقصف عنيف
مبختلف أنواع األسلحة على مواقع
املتمردين مشال غربي جبل هان
وشارع األربعني مشال شرقي
مدينة تعز ،وأجربت امليليشيات
على الفرار بعد تكبدها خسائر
فادحة.
وقال مصدر يف املقاومة ،إن
مواقع املقاومة واجليش يف

املكلكل وحسنات وثعبات وبيت
املخلوع والكمب والدعوة شرق
تعز تعرضت لقصف عنيف مبختلف
أنواع األسلحة الثقيلة واملتوسطة
من مواقع متركز امليليشيا يف تبة
اجلعشة والسالل وتبة سوفتيل
والقصر وجوار املركز الثقايف
ومطار تعز الدولي.
وأشار مصدر طيب إىل أن
املواجهات أسفرت عن مقتل
مثانية من أفراد اجليش الوطين
واملقاومة وجرح  17آخرين ،فيما
ُقتل مخسة من عناصر امليليشيات
وجرح ثالثة
وجرح تسعةُ ،
املتمردة ُ
مدنيني نتيجة استمرار استهداف
األحياء السكنية.
ومتكنت وحدات اجليش الوطين

البحرية اإليطالية تنقذ  12500مهاجر خالل أسبوع

أعلن جهاز خفر السواحل
اإليطالي انه انتشل جثث 3
مهاجرين وانقذ حنو  1800آخرين
قبالة السواحل الليبية االربعاء،
ما رفع عدد االشخاص الذين
مت إنقاذهم منذ األحد املاضي،
إىل حنو  12500مهاجر.
وانتشلت سفينة «فينيكس»
«ماوس»
ملنظمة
التابعة
اليت مقرها ايطاليا جثث الـ3
من قارب مطاط ،وانقذت ما
جمموعه  410اشخاص أالربعاء.
وشاركت يف عمليات االنقاذ

مرتو جديد بني «سي بي دي» وباراماتا

املصدر العنكبوت االلكرتوني

استطالع :مسلمو اسرتاليا يشعرون باالضطهاد

كشف استطالع أجرته إذاعة
«إس بي إس» األسرتالية شعور
نسبة كبرية من اجلالية اإلسالمية
يف أسرتاليا مبستويات كبرية من
التمييز ،باإلضافة إىل تعرضهم
للتحيز ضدهم يف وسائل
اإلعالم.
وتذمرت نسبة كبرية من اجلالية
اإلسالمية مما وصفته بالطبيعة
املقسمة للسياسات األسرتالية.
االستطالع املذكور شارك فيه
 10000شخص لصاحل مؤسسة
سكانلون ملعرفة مدى التآلف
االجتماعي يف أسرتاليا.
من جانبه ،قال الربوفيسور
أندرو ماركوس من جامعة
موناش ،وقائد فريق االستطالع
إن النتائج تشري إىل وجود
مشكالت.
واستطرد « :بواعث القلق
الرئيسية اليت تنتاب املسلمني
يف أسرتاليا هي النمطية واحلكم
املسبق جتاههم ،وعدم تفهم
املسلمني
بني
االختالفات
األسرتاليني».
وأردف« :املسلمون شأنهم
شأن أي جالية أخرى يف أسرتاليا
يتباينون يف اجتاهاتهم وثقافتهم
ولغاتهم وممارستهم لإلسالم».
وأظهر االستطالع انقامسات
واملتدينني
العلمانيني
بني
حول تيارات إسالمية خمتلفة،
وكذلك أظهر وجود اختالفات

بني الشباب ومتوسطي العمر
وكبار السن ،وبني القوميني
واجلماعات العرقية.
وقال أكثر من  % 50من
املسلمني املولودين يف أسرتاليا
إنهم تعرضوا ملستويات مرتفعة
من التمييز خالل آخر  12شهرا.
وبلغت النسبة  % 47بالنسبة
األصول
ذوي
للمسلمني
العراقية ،و % 47بالنسبة
للطالب القادمني بتأشريات
دراسية.
وكذلك أظهرت النتائج تزايد
جتاه
العدوانية
السلوكيات
النساء احملجبات.
بني
اإلهانات
وتراوحت
البصق والصراخ واحلرمان من
الوظائف.
من
العديد
ألقى
وكذلك
األشخاص باللوم على اإلعالم
بدعوى تشويهه
األسرتالي
لصورة املسلمني.

بيد أن املشاركون امتدحوا
رئيس الوزراء األسرتالي مالكومل
ترينبول واصفني إياه باملتفهم،
بعكس سلفه توني أبوت.
صعود األحزاب اليمينية املتطرفة
مثل «أمة واحدة» بقيادة بولني
هانسون ،وتنامي اإلسالموفوبيا
ميثالن مصدر خطر على التعايش
االجتماعي ألسرتاليا.
لكن بالرغم من ذلك ،قال
أكثر من  % 70من املسلمني
املشاركني يف االستطالع إنهم
يشعرون بإحساس االنتماء إىل
أسرتاليا بنسبة ترتاوح بني
«كبرية» و»متوسطة».
وأشار  3من كل  4إىل سعادتهم
باحلياة يف أسرتاليا.
وردا على سؤال إىل أي مدى
يشعرون باالنتماء إىل أسرتاليا،
أجاب  % 14بأنهم ال يعرفون أو
امتنعوا عن اإلجابة.
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من املقرر إنشاء خط مرتو بني
منطقة األعمال املركزية بسيدني
«سي بي دي» وباراماتا.
وسيضحى خط املرتو املذكور
مشروع النقل العام الرئيسي
الذي تنفذه حكومة نيو ساوث
ويلز ،لكنه قد يأتي على
حساب أجزاء من خطة إنشاء
شبكة سكة حديدية خفيفة يف
باراماتا.
وأكدت مصادر بارزة أن
التخطيط خلط املرتو قيد
التنفيذ ،بهدف إراحة املمر
وتلبية
لسيدني،
الغربي
االحتياجات املتزايدة ملناطق
مثل « »Bays Precinctاحمليطة بـ
«روزيل» ،واألراضي الصناعية
السابقة يف «كاميليا».
املشروع املنتظر قد يتضمن
أيضا إجراء عملية توسعة
مستقبلية يف مطار Badgerys
 Creekحنو الغرب ،عالوة على
توسيع آخر صوب الشرق إىل
«ماروبا» و»لونج باي».
بيد أن أحد اخليارات اليت تتم
دراستها تتمثل يف االستقطاع
من نطاق خط السكة احلديدية
اخلفيف بني باراماتا وسرتاثفيلد
عرب «احلديقة األوملبية» ،لكن

وقوات
باملقاومة
املسنود
التحالف من كسر هجوم عنيف
مليليشيا احلوثي وصاحل على
مواقع املقاومة واجليش يف
حميط اللواء  35غرب مدينة
تعز ،مصحوبًا بغطاء ناري كثيف
مبختلف أنواع األسلحة.
من جهة أخرى ،استقبلت
السعودية عرب منفذ الوديعة
احلدودي يف حمافظة شرورة
أكثر من  5آالف حاج ميين.
وعملت مجيع اجلهات احلكومية
على تسهيل دخول احلجاج بعد
استقباهلم باهلدايا ومنشورات
دليل احلاج يف املشاعر املقدسة،
إضافة إىل توزيع وجبات طعام
عليهم.

مل يتم اختاذ قرار قاطع بعد
بشأن هذه الفكرة.
من املقرر إنشاء خط مرتو
جديد يف سيدني
التخطيط خلط املرتو اجلديد
حديث العهد ،ومن املتوقع أن
يدخل املشروع ضمن اخلطط
احملدثة ملشروعات النقل العام
بالوالية ،اليت ستصدر العام
املقبل.
لكن الضغوط والتفكري يف
املشروع يعودان لعقود.
فكرة إنشاء خط مرتو بني
باراماتا واملدينة ،كانت ضمن
تقرير قدمه رون كريسيت
املدير العام السابق للسكة
احلديد عام .2001
اقرتاح انشاء «مرتو غربي»
مت التطرق إليه خالل حكومة
موريس ليما عام  ،2007لكنه
ألغي فيما بعد.
املزيد من التفاصيل قد
الشهور
خالل
تتكشف
املقبلة ،عندما تكشف احلكومة
الفيدرالية وحكومة نيو ساوث
ويلز الدراسات املسحية األولية
حول خيارات السكة احلديد من
أجل مطار .Badgerys Creek

املصدر العنكبوت االلكرتوني

قوارب البحرية وخفر السواحل
جتارية
وسفينة
اإليطالية
صادف وجودها يف املكان.
وعلى رغم ارتفاع اعداد
املهاجرين هذا األسبوع ،إال أن
وصول املهاجرين إىل ايطاليا
كان أقل من مستوياته يف
العامل املاضي.
ووفق وزارة الداخلية وصل
 112097مهاجرًا إمجا ً
ال اىل
املوانئ االيطالية حبلول أول
من أمس ،مقابل 116149
مهاجرًا يف الفرتة ذاتها من
العام .2015
وسيتم تسجيل آالف آخرين يف
االيام املقبلة ما يضع مزيدًا من
الضغوط على مراكز استقبال
الالجئني املكتظة يف ايطاليا.
وتقول وزارة الداخلية االيطالية
ان عدد طاليب اللجوء يف مراكز
االستقبال يبلغ حاليًا  148الف
شخص مقابل  103آالف شخص
يف  2015و 66الفًا يف .2014
وأعلن جهاز خفر السواحل
اليوناني أول من أمس ،أنه
أنقذ حنو  30مهاجرًا من قارب
منكوب أثناء حماولتهم الوصول
إىل ايطاليا.
يف غضون ذلك ،أدى حتسن
األحوال اجلوية يف البحر
والفوضى اليت تعم ليبيا إىل
فتح الطريق أمام املهربني
لنقل آالف املهاجرين عرب البحر
املتوسط هذا األسبوع يف
تذكري واضح بأن أزمة اهلجرة
اليت تشهدها أوروبا لن تنتهي
قريبًا.
وأظهرت صور من سفن اإلنقاذ
مهاجرين يكتظون يف قوارب
متهالكة بعضهم يرتدي سرتات
جناة برتقالية اللون وآخرون
يقفزون إىل املاء للسباحة
بينما يصيح فيهم رجال اإلنقاذ
مطالبني إياهم بالتوقف .وكان
كثريون منهم نساء وأطفال
ومعظمهم من دول أفريقيا
جنوب الصحراء الغربية.
اإلغاثة
وكاالت
وتقول
ومسؤولون ليبيون إن سكون
األمواج بعد الرياح الشديدة
يف متوز (يوليو) رمبا دفع
املهربني إلرسال مزيد من
القوارب للمهاجرين الذين
انتظروا ألسابيع للحصول على
فرصة لإلحبار.
ويف طرابلس تقول السلطات
البحرية إنها تفتقر للعتاد
واألفراد.
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اسرتاليا

مدرسة بنات بسيدني حتظر تطبيق Musical.ly

اختذت مدرسة بنات خاصة يف
مشال سيدني قرارا حبظر تطبيق
حيظى بشعبية كبرية لكن خرباء
أمان األطفال ذكروا أنه يتضمن
«حركات راقصة جنسية».
التطبيق حيمل اسم Musical.
« lyميوزيكال.لي» ويسمح
فيديوهات
بصنع
للفتيات
وهن
ألنفسهن
قصرية
يرتاقصن على نغمات أغاني
بوب شهرية.
وقد يبدو التطبيق للوهلة
األوىل غري ضار ،لكن خبرية
أمان حذرت من وجود حمتوى
جنسي ،باإلضافة إىل إمكانية
عرض معلومات حول املوقع
املكاني لصاحبات الفيديوهات
القصرية الراقصة.
روزلني ماهوني ،مديرة مدرسة
«وينونا» اليت حظرت التطبيق،
كتبت ألولياء األمور اإلثنني
خطابا سردت فيه هواجسها
من استخدام فتيات صغريات
يف السنوات الرابعة واخلامسة
والسادسة التطبيق املذكور
لرفع فيديوهات ألنفسهن،
يرددن فيها األغاني الشهرية
ويتمايلن رقصا.
التحذير أشار إىل أن بعض
الفتيات ينفذن تلك املمارسات
بينما يرتدين الزي املدرسي.
وأضاف التحذير« :من املفهوم

أن الفتيات الصغريات سريعات
التأثر بالفيديوهات املوسيقية
اليت يشاهدنها ،ويقلدن احلركات
الراقصة اجلنسية للمطربات».
وأردف اخلطاب املوجه ألولياء
األمور« :مثة عدد متزايد من
عرب
املرفوعة
الفيديوهات
التطبيق لفتيات يرتدين الزي
املدرسي ،كما أن هناك خطرا
آخر من قبول الطالبات لطلبات
صداقة من أشخاص غرباء».
وأفاد اخلطاب أن مثة أوامر
للطالبات حبذف التطبيق من
أجهزتهن اليت يأتني بها إىل
املدرسة.
ليوني مسيث خبرية أمان
اإلنرتنت لألطفال علقت قائلة:
«التطبيق حيظى بشهرة ال
تصدق يف املدارس األساسية،
كما أن معظم أولياء األمور ال
يعرفون كيف يعمل».
واستطردت« :إنهم ال يعلمون
على سبيل املثال أن صغرياتهم
ميكنهن رفع فيديوهات مرئية
للجميع ،مع إمكانية حتديد
مواقعهن من متابعني بالغني قد
يرسلون إليهن رسائل خاصة».
ومضت تقول« :اخلوف األكرب
يتمثل يف اخرتاق البعض املوقع
بهاشتاجات جنسية تشكل خطورة
على الفتيات».
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بشرى ملرضى السكري النوع الثاني

سيتوفر gحوالي  20ألف أسرتالي
من املصابني بالنوع الثاني من
داء السكري عالج أسهل بدءا
من األول ايلول احلالي عرب
االستغناء عن أخذ حقنتني يوميا
واالكتفاء مبرة واحدة أسبوعيا
من دواء جديد.
وقررت احلكومة الفيدرالية
وضع الدواء اجلديد ضمن
برنامج الدعم الدوائي الفيدرالي
Pharmaceutical
Benefits
.Scheme
وأعلنت وزيرة الصحة الفيدرالية
سوزان لي أن العالج اجلديد
للسكري الذي حيمل اسم
اكسيناتيد سوف يتم دعمه
حتت الربنامج املذكور بدءا من 1
ايلول (امس االول اخلميس).
وكشفت لي كذلك عن خطة
استثمارية بقيمة  70مليون دوالر
إضافية لدعم عالج سرطان عنق
الرحم ،ملقاومة النمو يف نسبة
املرض النادر.
وصفت الوزيرة عالج السكري
اجلديد بأنه « :أسهل وأرخص،
وميثل أهمية كبرية ملرضى
وتابعت:
الثاني»،
النوع
«سيستفيد من هذا الدعم حنو
 20ألف أسرتالي ،إنه يقي من
املضاعفات طويلة املدى».
ومضت تقول« :لسوء احلظ،
متتلك أسرتاليا نسبة كبرية

من عمليات البرت املرتبطة بداء
السكري ،رغم أن مجيعها ميكن
جتنبها».
وأردفت« :إنه جزء من االلتزام
احلكومي بإدراج أدوية جديدة
ضمن برنامج الدعم الدوائي،
الذي نصحت به جلان خرباء».
ورحبت منظمة «داء السكري يف
أسرتاليا» بإدراج الدواء اجلديد
ضمن برنامج الدعم.
املسؤولة
سيبيبيا،
رينزل
باملنظمة علقت قائلة« :اخلطوة
تعين الكثري بالنسبة ملرضى
الداء السكري النوع الثاني
الذين يضطرون لتلقي حقن
عديدة يوميا ،لكن العالج اجلديد
خيتزل ذلك يف مرة واحدة
أسبوعيا».
وأردفت« :إنه يتسبب يف
حتسن هائل جدا ،ويسهل
العالج ،ويريح املرضى».
من جانبه ،رحبت كاثرين كينج
وزيرة الصحة يف حكومة الظل
لكنها
باخلطوة،
املعارضة
اتهمت لي بعدم سرد القصة
الكاملة املتعلقة بربنامج الدعم
الدوائي.
وتابعت« :إنها تريد أن جتعل
األدوية بعيدة عن قدرة حتمل
نطاق كامل من املرضى
اآلخرين».
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Australia

يف بانكستاون ركاب القطار يف مأزق

يدرس فريق عمل املشروع
املكلف بتحويل خط مرتو
بانكستاون ليستوعب قطارات
بدون سائق إنشاء حمطات موحدة
مسبقة الصنع يف املصانع ثم
نقلها إىل أماكنها وتثبيتها معا،
كنوع من توحيد املعايري.
وميثل حتويل خط بانكستانون
القديم الذي افتتح قبل 110
أعوام أحد أكرب التحديات اليت
تواجه القائمني على إنشاء
خط مرتو سيدني اجلديد ،جراء
احلاجة إىل إغالقه ملدة تتجاوز
الشهور الستة ،وإجبار عشرات
اآلالف من الركاب لالجتاه حنو
ركوب احلافالت.
اخلط الذي يبلغ طوله 13.5
كم وميتد من بانكستاون حتى
سيدينهام خيدم كذلك قطارات
الشحن ،باإلضافة إىل وجود
مبان تراثية على جانيب اخلط.
من جانبه ،قال تيم باركر مدير
مشروع املرحلة الثانية من خط
املرتو اإلضايف بسيدني الذي
يتكلف  20مليار دوالر خالل
مؤمتر اجلمعة إن هناك دراسة
لتوحيد احملطات يف الـ 11
حمطة.
واستطرد« :بكلمات أخرى ،بدال
من اختالف ارتفاعات كل حمطة،
فلنجعلها مجيعا عند مستوى 5.7
مرتا على سبيل املثال ،ونصنع
ذلك بشكل مسبق يف املصنع،
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ثم حنضرها إىل موقع العمل
ونقوم بتثبيتها معا».
وأردف خالل تصرحياته لقمة
«وسائل النقل األسرتالية» اليت
عقدت يف سيدني« :.نتحدث
اآلن عن اخليارات ،هل نغلق
اخلط لوقت أطول؟»
يذكر أن املرحلة الثانية من
خط مرتو سيدني متتد من
«منطقة
إىل
«شاتسوود»
األعمال املركزية «سي بي دي»،
وسيدينهام وبانكستاون.
وقدرت حكومة بريد تكلفة
املرحلة الثانية مبا يرتاوح بني
 12.5 -11.5مليار دوالر ،وهو
يتجاوز التوقعات منذ عامني،
واليت وضعت التكلفة بني
 11 -9.5مليار دوالر.
من جهته ،قال متحدث باسم
مرتو سيدني« :كل شيء على
الطاولة فيما يتعلق مبشروع
اخلط ،ويتم النظر حول العامل
للعثور على أفضل السبل
لبنائه».
وتابع« :خط بانكستاون يبلغ
عمره أكثر من  100عاما ويتطلب
عمال ملحوظا للوصول إىل معايري
موحدة».
ومن املقرر تضاعف عدد
القطارات يف خط بانكستاون
لتبلغ  15رحلة قطار يف الساعة
بدال من  8رحالت.
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هانسون :املسلمون متعددو الزوجات يف
أسرتاليا «حمتالون»

تركت السياسية املثرية للجدل
بولني هانسون زمالءها يف
جملس الشيوخ يف حالة ذهول
عندما اتهمت املسلمني متعددي
األزواج يف أسرتاليا باالحتيال
على دافعي الضرائب.
جاء ذلك خالل مناظرة هلانسون
على شبكة سكاي نيوز مساء
اإلثنني حبضور جمموعة من
أعضاء جملس الشيوخ.
«هناك
هانسون:
وقالت
مسلمون لديهم  4زوجات،
وأطفال متعددون ،ويعيشون
يف منازل تابعة للجنة اإلسكان،
اليت ندفع هلا من أموالنا .إنه أمر
ليس بالصحيح».
من جانبه ،أخذ السيناتور ديرين
هينش حيدق يف هانسون
بتعبريات غامضة.
السيناتور نيك زينوفون أبدى
استغرابه من تعليقات هانسون،
مشريا إىل أن تعدد الزوجات
غري قانوني أصال يف أسرتاليا.
«لكنه
هانسون:
وعلقت
حيدث» ،فرد زينوفون« :ال
ميكنك أن تقومي بتمييز دين
واحد وتقومني باالختيار من بني
أتباعه».
وعقبت زعيمة حزب «أمة
واحدة»« :آسفة ،إنه حيدث،

األمر له عالقة بالدين ،ال تدفن
رأسك يف الرمال».
وألقت هانسون اللوم على
هينش لسبه إياها خالل خطاب
بنادي ملبورن للصحافة الشهر
املاضي.
هينش رد على انتقادات
هانسون واصفا وجهات نظرها
يف إصالحات قانون األسرة بأنها
«غري دستورية» و»جمنونة».
مالكومل روبرتس ،السيناتور
التابع حلزب «أمة واحدة» قال
إنه صاحب تفكري مستقل لكنه
سيعمل بروح اجلماعة مع أعضاء
حزبه.
السيناتور رود كولريتون املنتمي
أيضا حلزب هانسون علق على
مسألة إلغاء البند  18سي من
قانون التمييز «قانون بولت»
مع زميله روبرتس
خمتلفا
املؤيد للفكرة قائال« :ال ميكننا
السماح برتك العنان ألفواهنا
لتغرق املراكب».
واختتمت هانسون قائلة« :أريد
أعضاء حزبي أن يكونوا من
أصحاب الشخصيات القوية
الذين حياربون من أجل يؤمنون
به ،وأعتقد أن هذا ما حيتاجه
الربملان».
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بعد إغالقه  10أيام  ..عودة موقع إباحي يستهدف طالبات أسرتاليا
عرب الكثري من األسرتاليني عن
غضبهم بعد عودة موقع ملشاركة
الصورة اإلباحية للظهور من
جديد بعد  10أيام فحسب من
إغالق السلطات له.
حالة االحتقان الشديدة جتاه
املوقع حدثت بعد الكشف عن
أن العديد من الصور ختص
طالبات أسرتاليات حتت السن
بدون
ونشرت
القانونية،
موافقتهن.
ويطلب مستخدمو املوقع صورا
إباحية لطالبات من مدارس معينة
أمثال «وينونا» و»تورامورا» و
«أسكويث» و»بالسكاند» و»
يونغ» و»هولسوروثي» ومدرسة
«جون ثريي» الكاثوليكية.
املوقع
مستخدمو
ويشري
إىل الصور العارية باعتبارها
ويعرضون
«انتصارات»
مبادلتها مع آخرين.
ويعتقد أن أكثر من  2000صورة
إباحية لطالبات يف  70مدرسة
عليا أسرتاليا جرى حتميلها على
املوقع املذكور الذي تأسس يف
ديسمرب.
«باركر كوليدج» و»ليوميه»
و»مولومبيميب» بني مدارس

نيو ساوث ويلز العليا اليت
استهدفها املوقع منذ عودته
على اإلنرتنت جمددا.
بعض الفتيات الالتي طلنب
حذف صورهن العارية من
املوقع تعرضن لسخرية واسعة
من املستخدمني.
وقال أحد املستخدمني لفتاة
طلبت حذف صورها العارية:
«يا حبيبيت ،ال تكوني عاهرة،
حتى ال ينتهي بك األمر هنا يف
هذا املوقع».
وأضاف« :مبجرد أن تلتقط

صورة عرب السناب شات أو
غريه من التطبيقات فإنها
تكون ملك اإلنرتنت».
ووصفت شابة وجدت صورة
عارية هلا على املوقع انتهاك
خصوصيتها باملروع ،وأشارت
إىل أن الصورة مت أخذها من
صفحتها على فيسبوك».
ومضت تقول« :مثة شخص ما
كان يراقبين ويبحث عن صور
عارية ،وال يكرتث مبشاعر
التهديد اليت أحس بها».
يذكر أن السريفر اخلاص

باملوقع اإلباحي يوجد خارج
أسرتاليا ،ومتكنت السلطات
يف وقت مبكر من هذا الشهر
من إغالقه ،بعد الشعور بالقلق
من صغر عمر الفتيات الالتي ال
تتجاوز بعضهن  15عام» ،لكنه
عاد جمددا.
ويف بيان له ،قال مكتب
«األمان اإللكرتوني لألطفال»
إن هناك اتصاالت تتم بعدد من
هؤالء الضالعني يف السلسلة
املعقدة هلذا املوقع».
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السبت  3أيــلول 2016

اسرتاليات

شورتن لرئيس الوزراء:

هذه أفكاري إلصالح املوازنة

بيل شورتن
عرض زعيم املعارضة الفيدرالي
بيل شورتن جمموعة من
املقرتحات إلصالح املوازنة.
املقرتحات تتألف من  8إجراءات،
بينها زيادة الضرائب على
السجائر اليت توفر ألسرتاليا
 4.7مليار دوالر.
ويف خطاب ألقاه زعيم املعارضة
األربعاء يف نادي «ناشيونال
برس» سعى شورتن لكسب
نقاط بعد أن طالبه ترينبول
رئيس وزراء أسرتاليا األسبوع
املاضي بدعمه يف خطة توفري
ستقدمها احلكومة يف مشروع
قانون شامل بقيمة  6.5مليارات
دوالر.
لكن املعارضة ذكرت أنها تنتظر
رؤية التفاصيل النهائية من
مشروع القانون قبل املوافقة
عليه.
لكن بالرغم من وجود نقاط
خالفية يف مشروع القانون مثل
االستقطاع من موازنة الطاقة
املتجددة ،لكن يتوقع أن ميرره
حزب العمال.
وأكد شورتن يف خطابه أن
الفيدرالية ستتخذ
املعارضة
مشروع
جتاه
بناء
موقفا
ً
القانون ،وتابع« :معارضتنا
ستعكس الوضع الذي اختذناه
يف االنتخابات لكن دعونا نكون
صرحاء ،ألن موازنتا واقتصادنا
يف حاجة إىل إجراءات جدية
وجوهرية».
وحث شورتن احلكومة على قبول

اإلجراءات املقرتحة ،مشريا إىل
أنها ستوفر للدولة  80مليار
دوالر على مدى  10سنوات.
اإلجراءت تتمثل يف النقاط
التالية:
 زيادة الضرائب على السجائراليت توفر ألسرتاليا  4.7مليار
دوالر.
 إصالحات يف ضريبة األرباحالرأمسالية السلبية ،متوقعا أن
جتلب  1.9مليار دوالر.
 حتديد سقف سنوي 8000دوالر لقروض VET FEE-HELP
متوقعا أن يؤدي تنفيذ ذلك يف
توفري  309مليون دوالر.
 تغيريات يف خصوم التأمنيالصحي اخلاص وإزالة العالج
الطبيعي من القائمة ،مبا يوفر
 309مليون دوالر.
 استمرار تعليق مقايسة ضريبةللرعاية
اإلضافية
التكلفة
الطبية.
 مد نطاق التجميد احلالياملتعلق باحلدود الدنيا من
مدفوعات العائلة حتى عام
 2020-2019مبا يوفر 162
مليون دوالر.
 وضع حد أقصى للخصوماتالضريبة
بشؤون
املتعلقة
اإلدارية عند  5000دوالر ،مبا
يوفر  295مليون دوالر.
 معارضة العودة إىل «مكافأةالطفل»  ،مبا يوفر  362مليون
دوالر.
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مواقع الصور العارية..

حزب اخلضر يرفض استفتاء زواج الشواذ

بنات أسرتاليا يف خطر

دعت الكاتبة األسرتالية سارة
ماكدونالد إىل ضرورة شن محلة
مكثفة على املواقع اليت تظهر
صور عارية للمراهقات الالتي
يقع بعضهن فريسة ملفرتسني
إلكرتونيني.
وأضافت يف مقال باملوقع
الرمسي هليئة اإلذاعة األسرتالية
«إيه بي سي»« :حنن يف حاجة
إىل التيقن بأن الشاب اليتصور
أنه ميتلك يف إهانة األنثى واحلط
من مكانتها من خالل استغالل
صور عارية هلا دون موافقتها».
وتابعت« :ينبغي أن نقاضي
هؤالء ،ونعثر كذلك على أصحاب
تلك املواقع املشبوهة»
وأردفت« :يتعني علينا إدراك أن
املرأة ما زال ينظر إليها باعتباره
سلعة جنسية ،وهدفا عاما».
ونقلت الكاتبة عن أم أسرتالية
ذعرها جتاه وجهة نظر ابنتها يف
تلك القضية.
وقالت األم« :ابنيت تعترب أن
فكرة انتشار الصورة العارية
باتت أمرا واقعا ال ميكن جتنبه،
وأخربتين أنه يف خالل  10سنوات،
سيكون ألبناء السياسيني صور
عارية على اإلنرتنت ولن ميثل
هذا مشكلة».
ورأت الكاتبة أن ذلك الفكر يشري
إىل مدى االنفتاح اجلنسي الذي
تشهده أسرتاليا حتى أن مسألة
الصور العارية مل تعد متثل أي
مشكلة.
وأردفت« :لقد استمعت إىل
قصص مزعجة جدا مثل إقدام
مراهقني يف السادسة عشر
من عمرهم مبشاركة فيديوهات

لصديقاتهن وهن ميارسن العادة
السرية».
وتابعت« :مسعت عن أطفال يف
سن العاشرة يشاركون صورا
ألعضاءهم الذكورية ،وكذلك
إرسال فتيات يف الثالثة عشر
رسائل حتتوي على صور عارية
هلن».
وأردفت« :ومع ذلك فإن هذه
القصص تثري لدى العديد منا
مشاعر اخلوف وعدم الراحة ،ومتين
عدم حدوث ذلك ألطفالنا».
لكن مؤسسة «نيوز كورب»
حتدثت يف تقرير هلا عن موقع
دردشة يدار من خارج أسرتاليا
حيتوي على مئات الصور لطالبات
يف مدارس أسرتالية.
اخلطورة تتمثل يف أن املوقع
املذكور يرحب بالصور شبه
العارية والعارية لفتيات مع ذكر
أمسائهن احلقيقية.
وأردفت« :هناك فتيات يشاركن
صورهن العارية مع أصدقاء
إنرتنت ،ثم يكتشفن انتشارها
على اإلنرتنت ،والبوح مبعلوماتهن
الشخصية ،بعد وقوعهن ضحايا
ملفرتسني إلكرتونيني يسعدون
باحلط من منزلة املرأة».
من جانبه ،قال أندريه رايت
مفوض منظمة األمان اإللكرتوني
لألطفال  Children's E-safetyإن
بعضا من تلك الصور ليست
حقيقية ويتم تركيب وجوه
فتيات على أجساد عارية.
ونصحت الكاتبة الفتيات بعدم
التقاط صور عارية هلن على
اإلطالق.
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ولي األمر مارك روزنربغ وابنته إيزابيال
اعلن حزب اخلضر األسرتالي أنه
سيصوت ضد مشروع قانون
إلجراء استفتاء على االعرتاف
بزواج املثليني.
واستند احلزب يف رفضه إىل
خماوف انطالق محلة «كريهة»
مناهضة للمثليني ،قد تؤدي
إىل حاالت انتحار بني جمتمع
الشواذ.
وتعهد االئتالف بعقد استفتاء
وطين لتحديد مصري مسألة
زواج املثليني ،لكنه يف حاجة
حاليا لتسعة أصوات إضافية
مبجلس الشيوخ من أجل مترير
التشريع.
ثالثي جملس الشيوخ التابعني
نيك
«فريق
يسمى
ملا
زينوفون» ،جبانب السيناتور
ديرين هينش أعلنوا توجسهم
جتاه االستفتاء ،وإذا صوتوا
ضده ،سيعين ذلك أن احلكومة
يف حاجة إىل تأييد حزب
العمال.
ويعترب حزب اخلضر الوحيد الذي
أكد أن أعضاءه سيصوتون ضد
مشروع القانون.
ريتشارد دي ناتال زعيم اخلضر
قال هليئة اإلذاعة األسرتالية إن
إقامة االستفتاء فكرة «ضارة»
ومثرية لالنقسام» ،وتؤدي إىل
خطاب كراهية موجه ضد جمتمع
املثليني.
وتابع« :حذرنا البعض من
إمكانية أن يلجأ بعض شباب
املثليني إىل االنتحار إثر
املناقشات الكريهة واملثرية
لالنقسام حول تلك القضية».
وأردف« :التكلفة باهظة ،ال

نريد أن نضع قضايا تتعلق
حبقوق إنسان أساسية أمام
االستفتاء الشعيب».
مسؤولة
رايس،
جانيت
شؤون املثليني حبزب اخلضر
ذكرت أن أسرتاليا تقبع
خلف دول العامل يف مسألة
زواج املثليني ،ودعت رئيس
احلكومة الفيدرالي مالكومل
ترينبول بالوقوف يف وجه
اجلناح املتشدد حلزبه املناهض
لتلك املسألة.
وأردفت« :ميكننا أن منرر
تشريعا يبيح زواج املثليني
األسبوع املقبل ،ونستمتع إىل
صوت قرع أجراس الزفاف هذا
الربيع».
ويف وقت سابق من الشهر
اجلاري ،ترك قائد املعارضة
بيل شورتن الباب مفتوحا يف
مسألة دعم تشريع استفتاء
زواج املثليني داخل الربملان.
شورتن ذكر أنه شخصيا غري
مقتنع بفائدة إجراء استفتاء يف
هذه املسألة ،واصفا االستفتاء
بأنه ثاني أفضل خيار متاح.
واستدرك شورتن أنه سيناقش
األمر مع زمالئه الختاذ قرار.
جيم شاملرز عضو املقاعد
األمامية يف حزب العمال
قال إنه حيبذ االعرتاف بزواج
املثليني من خالل تصويت
برملاني مباشر ال استفتاء.
لكن كريستوفر باين وزير
شؤون جملس الوزراء رأى أن
االستفتاء ميثل وعدا انتخابيا
ينبغي على االئتالف حتقيقه.
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وثائق :عزل ويتالم أدهش «سي آي إيه»
AA CONCRETE & FORMWORK
We wish to offer you our services and invite your company to submit an expression of interest for concrete
and formwork for Commercial, Industrial Residential and High rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA can supply an all-inclusive
Formwork and Concreting package.
AA can offer for you specific design and engineering services for your formwork and concreting. We can
also provide in-house design schemes specific for each one of your project including engineering for final
certification and approval, where required.
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, from fixed lump sum, tenders,
budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system. We have implemented a
number of practical and targeted initiatives to ensure the ongoing safety of our employees, sub-contractors
and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and capability to supply services,
ensuring our people are qualified to carry out your tasks as required, maintaining a safe working
ed thereby being able to deliver your projects on time and on budget.شenvironment for all parties concer
PLEASE CALL
SAM 0406551555 Or Michael 0413561164

كشفت وثائق استخبارية أمريكية
ُنزعت السرية عنها وتعود حلقبة
الستينيات والسبعينيات من
القرن املاضي تتعلق مشاعر
الدهشة اليت أصابت مسؤولي
«سي آي إيه» جتاه عزل رئيس
وزراء أسرتاليا األسبق غوف
ويتالم.
الوثائق حتدثت أيضا عن الغزو
اإلندونيسي لتيمور الشرقية.
بإإلحاطات
الوثائق
وتتعلق
املوجزة اليومية اليت أرسلتها
وكالة املخابرات املركزية «سي
آي إيه» إىل الرئيسني السابقني
ريتشارد نيكسون وجرياد فورد،
والتهديدات األمنية على األمن
القومي األمريكي ،والفرص
املتاحة خالل الفرتة من 1969
إىل .1977
ووصفت سي آي إيه عزل غوف
ويتالم بـ «اخلطوة املفاجئة» خالل

الوثائق اليت تطرقت إىل احلياة
السياسية له كقائد معارضة
وزراء،وتداعيات
ورئيس
السياسة اخلارجية للحكومة
اجلديدة آنذاك.
وأظهرت كذلك أن انتخاب القائد
اليساري جيم كرينز نائبا لرئيس
وزراء اسرتاليا يف يونيو 1974
بث القلق يف أوصال «سي آي

إيه» ،ال سيما يف ظل معارضته
الصرحية لتواجد معدات عسكرية
أمريكية يف أسرتاليا.
وأشارت وثيقة تعود إىل مايو
 1971حتت مسمى «أسرتاليا-
الصني الشيوعي» إىل اعتزام
ويتالم زيارة بكني قبل عام من
زيارة الرئيس الراحل نيكسون.
وبعد انتخاب ويتالم عام ،1972

الحظت املخابارت األمريكية
أن شخصيات عمالية رئيسية
مل تكن راضية عن التمركز
األمريكي يف أسرتاليا.
 انتصار حزب العمال األسرتالييف انتخابات 1972
رأت الوثائق أن التحالف
األسرتالي مع الواليات املتحدة
سيظل حجر األساس للسياسة
اخلارجية األسرتالية.
لكن متحدثني باسم حزب العمال
وعدوا آنذاك بإعادة دراسة
االتفاقيات اليت تسمح بتواجد
معدات عسكرية وعلمية أمريكية
يف أسرتاليا.
وقالت سي آي إيه تعليقا
على عزل ويتالم« :حماوالت
سياسية معقدة قيد التنفيذ،
ليس واضحا بعد كيف ستسري
األمور بعد اإلقالة».
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اسرتاليات

Australian News

عادت اىل الربملان بعد معركة استمرت  18عاما وسجن لعدة أشهر

هانـسون :ال أكـره املسلمني بل التطرف االسـالمي
عادت بولني هانسون إىل
الربملان بعد معركة استمرت
 18عاما ،أقوى مما كانت عليه
يف السابق.
وكشفت زعيمة حزب أمة
واحدة لربنامج «ستني دقيقة»
( )Minutes 60الذي عرضته
القناة التلفزيونية التاسعة
مساء االحد املاضي ،عن خطط
طموحة ملمارسة نفوذها على
أسرتاليا بعينني منفتحتني.
ودعت السيدة هانسون ،اليت
مت انتخابها جمللس الشيوخ
إىل جانب ثالثة أعضاء آخرين
من حزبها ،اجملتمع املسلم
للعمل معها يف وقت حتارب
لوضع بصمتها على البالد.
هانسون
السيدة
وقالت
للمراسلة ليز هايز «ما أود
أن أراه هو  ...ان هؤالء
ليست
الذين
املسلمني،
لديهم نزعة تطرف ،والذين
يريدون أن يعيشوا حياتهم
بسالم ووئام وهم سعداء
لوجودهم هنا يف اسرتاليا
هذه
وحيتضنون
وحيبون
البالد ،ان يعملوا معي للعثور
على إجابات».
وقالت السناتورة النافذة انها
«حتاول أن تكون وقائية»
بالدعوة إىل فرض حظر تام
على هجرة املسلمني.
وأضافت السيدة هانسون،
اليت حتمل نسخة من القرآن
الكريم يف حقيبة يدها ،كـ
«مرجعية» تقول «أنا ال أريد
أن أرى اسرتاليًا آخر يفقد
حياته بسبب هذا» .
واعرتفت السياسية املثرية
للجدل أن تعليقاتها بأن
أسرتاليا كانت «يف خطر
جراء اجتياح اآلسيويني» يف
خطابها بعد االنتخابات قد
تسبب مبشاكل ،إىل جانب
تصرحيها يف وقت الحق أنها
مل تكن ترغب ان تصبح البالد
«”.Asian-ised
ولكن العاملة السابقة يف حمل
 fish and chipأصرت« :ان
هذا مل يكن يعين االساءة
لآلسيويني الذين هم هنا،
أو األشخاص الذين جاءوا اىل
هنا للبدء حبياة جديدة».
ويف سؤال حول ما اذا كانت
تكره االجانب كما كانت يف
عام  1996اجابت السيدة
هانسون «من الغباء أن
نقول ،كما تعلمون ،اخلوف
من األجانب .ليس هكذا».
«أنا ال أكره
وتابعت
اآلسيويني .أنا ال أكره
املسلمني ..كما تعلمون،
الكراهية كلمة قوية جدا..
أنا منفتحة جدا على كثري من
األشياء».
وكانت عضوة جملس الشيوخ،
اليت بدت حتت تاثري عاطفي
واضح وهي تتحدث خارج
مبنى الربملان يف حلقة يوم
االحد ،حتضر بالفعل اجتماعات
خاصة مع اقوى السياسيني
األسرتاليني.
وبعد أن أمضت حواىل ساعة
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مظاهرة مناهضة لإلسالم يف
ميلتون

متظاهر مناهض لإلسالم يف ميلتون

ليز هايز تحاور بولني هانسون

بولني هانسون ..ويبدو عليها التاثر عاطفيا

اجتمعت سرا من مالكولم تورنبول
من احملادثات مع مالكومل
تورنبول ،قالت انها «حترتم»
رئيس الوزراء.
واضافت «كان كرميا جدا،
وحتدث لي عن  ...حسنا،
كان اجلانب االكرب من الكالم
لي!»
ومل يكن السيد تورنبول
الشخصية البارزة الوحيدة
اليت تغازل السيدة هانسون.
وكشفت السيدة هانسون عن
ان «طوني [أبوت] قد عرض
بالفعل أن يتناول فنجان
قهوة معي» ،مضيفة أنها
حتب أن جتلس معه.
وكانت زعيمة حزب أمة واحدة
قد ادعت يف وقت سابق

انها «تكره» السيد ابوت
ألنها تعتقد ان رئيس الوزراء
السابق لعب دورا يف سجنها
بتهمة االحتيال االنتخابي،
حيث قالت ابنتها ان هذا
عاطفيا»
«ممزقة
تركها
لسنوات.
وقالت «ال ميكنك أن تعيش
على الكراهية».
حملدثتها
تقول
واضافت
تنسي ،أنا،
السيدة هايز «ال
َ
مثل الفيل القديم ،ال أنسى..
ولكن الواقع كله هو ان لديه
وظيفة يقوم بها ،وانا لدي
وظيفة اقوم بها ..أنا لست
الشخص احلاقد .أنا هنا للقيام
بعمل من أجل الشعب».

وقالت السيناتورة هانسون،
املطلقة مرتني واألم ألربعة
أوالد ،واليت بدأت حياتها
العامة يف منصب عضو جملس
بلدية حملي ،حملاورتها هايز
أنها مل تسع قط إىل تأجيج
نريان وكانت «هادئة» يف
عائلتها.
وكشفت السيدة هانسون
عن انه كان عليها ان تدفع
نفسها للكالم ،حيث ان الكالم
كان يصدر عنها تلقائيا حتى
«أطفالي يقولون لي :أمي،
حنن نفهم ما تقولينه ،ولكن
اال ميكنك أن تقولي ذلك
بشكل خمتلف قليال؟»
وقالت ابنتها  Leeللربنامج أنه
كان «حتديا» يف بعض األحيان
أن تكون ابنة لشخصية مثرية
للجدل يف احلياة السياسية،
مضيفة «من الغريب انين
تلقيت تهديدا بالقتل وانا يف
الـثالثة عشرة من العمر».
ولكن السيدة هانسون مقتنعة
ان لديها عمال للقيام به.
وقالت «ما أود قوله للشعب
األسرتالي هو انين أحاول
دائما ان اكون صرحية
وصادقة ومسؤولة أمامه..
الناس حباجة لألمل ..اعطيهم
الثقة حتى ميكنهم القول انه،
على االقل ،هناك شخص ما
يفكر فينا .آمل فقط ان ُأعطى
فرصة عادلة».
واستطردت تقول «احكموا علي
من خالل ادائي واجنازاتي .أنا
لست مثالية .مل يسبق ان
ولدي كل
ادعيت انين مثالية
ّ
احلق يف الرتشح للربملان».
وحذرت السيناتورة هانسون
من انها ليست يف عجلة من
امرها لفعل اي شيء.
وردا على سؤال حول ما اذا
ُ
ستمنى بالفشل بعد
كانت
ست سنوات ،أجابت السيدة
هانسون« :إذا كانوا ال يريدون
التصويت لي يف االنتخابات
املقبلة ..الناس اوصلوني
اىل هنا والناس يستطيعون
سحب الثقة مين».

أحد أعضاء حركة «ترو بلو كرو».

تواجد أمني كثيف يف ميلتون

احملتجني
عشرات
جتمع
األحد
لإلسالم
املناهضني
املاضي يف مظاهرة مبيلتون
غرب ملبورن يف ظل تواجد أمين
مكثف.
وندد احملتجون مبا وصفه
من
املتزايد
بالتعداد
املسلمني.
ومتت دعوة أكثر من 1000
شخص للمشاركة يف املظاهرة
يف منتزه Hannah Watts
بوالية فيكتوريا.
ومتت الدعوة عرب صفحة
حركة
ونظمتها
فيسبوك،
»True
Blue
«Crew
املعادية لإلسالم.
وجتمع حوالي  100شخص
للمشاركة يف تلك الفعالية،
لكن عددا مماثال من أفراد
الشرطة كان متواجدا ،وأجرى
تفتيشا على األسلحة ،خوفا
من تكرار املشاهد العنيفة اليت
شهدها احتجاج مناهض لإلسالم
يف «كوبورج» يف وقت سابق
من هذا العام.
وترفض احلركة املتعصبة ما
تصفه بـ «صعود اإلسالم يف
ميلتون» ،بعد املوافقة على بناء
مسجد العام املاضي ،باإلضافة
إىل ادعاءات منزل خمصص
إلسكان املسلمني فقط.
وقال كني ميلر زعيم حركة
«ترو بلو كرو» إنه وجمموعته
حياربون «النمو اإلسالمي» يف
ميلتون.

وأردف»:ال نعتقد أن فكرة
منزل إسالمي فقط شيء حكيم،
مظاهرة اليوم جرس إنذار
مفادها أنه إذا أراد هؤالء أن
يظلوا يف أسرتاليا ،جيب أن
يعيشوا كأسرتاليني».
ذكر بلري كوتريل قائد جبهة
أو
بارتيوتس»
«يونايتد
«الوطنيون املتحدون» والذي
شارك يف املظاهرة أنه أراد
رفع مستوى اإلدراك حول
تنامي اإلسالم يف ميلتون.
وأردف« :إنها قوة أجنبية
تؤسس نفسها يف اجملتمع،
وظيفيت أن أنقل للناس ما
حيدث».
وطالب عدد من احملتجني
السيناتورة بولني هانسون
بالرتشح ملنصب رئيسة احلكومة
يف االنتخابات القادمة.
ويف وقت سابق من العام
اجلاري ،ألقي القبض على سبعة
أشخاص يف مظاهرة معادية
لإلسالم يف «كوبورج» ووجهت
إليهم اتهامات مبمارسة العنف
وحيازة أسلحة.
وقالت ليوني جونسون املتحدثة
باسم شرطة فيكتوريا« :حنرتم
حرية األشخاص يف التظاهر
السلمي ،لكننا لن نتسامح مع
هؤالء الذين يكسرون قواعد
القانون ،أو يفعلون أي شكل
من أشكال العنف ومناهضة
اجملتمع».
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

من ض ّد من؟ّ ..
الشمال يزداد «احتداماً» ورسائل
«كرديّة» إىل دمشق

هكذا فاجأت أنقرة واشنطن يف جرابلس

صهيب عنجريني

فيما يزداد الشمال السوري سخونة ،يتعاظم تعقيد
املشهد على وقع نريان الغزو الرتكي واندالع ما
قد يسمى بـ»حرب األهل» بني حلفاء واشنطن
وأدواتها .حتالفات متداخلة يف ظاهرها ،أما ما
ً
وأشد
غرابة
فيشرعها على احتماالت أكثر
ّ
خفي منها ُ
تعقيدًا .ومع تصاعد وترية االشتباك الرتكي ــ
حد سواء،
الكردي يف امليدان والتصرحيات على ٍّ
املعنية (دمشق ،موسكو،
حافظت معظم العواصم
ّ
«حد أدنى» من التعليقات
واشنطن ،وطهران) على
ّ
إضافيًا على
املستجدات ،ما أضفى غموضًا
على
ّ
ّ
املشهد.
ٌ
نافذة على تعقيد جديد وغري مسبوق يف
جرابلس
الشمال السوري .ال يقتصر األمر هنا على ما ميكن
ّ
الرتكية الغازية مناطق
القوات
خيلفه دخول
أن
ّ
ّ
سورية ،وتبعات توغلها املستمر ،وال على نشوب
ّ
قوتني حليفتني للواليات املتحدة
حرب مباشرة بني ّ
ّ
يشكل ّ
كل منهما عنصرًا مؤثرًا وفاع ًال من عناصر

واشنطن حذرت أنقرة بأنها لن توفر الدعم الجوي للقوات الرتكية

يهدف املتصارعون إىل الحفاظ على خطوط خلفيّة مفتوحة على مسارات متعاكسة (األناضول)

«التحالف الدولي»
(تركيا ،واألكراد السوريني) فحسب ،بل
ّ
ّ
املسلحة يف
يتعدى ذلك إىل جتذير انقسام حاد يف بنية اجملموعات
ّ
الشمال السوري.
أن «وحدات محاية الشعب» ،الكردية ،تأتي يف واجهة مشهد
ورغم ّ
لـ»قوات سوريا
األساسي
العماد
تشكل
ألنها
األتراك،
مع
احلرب
ّ
أن األخرية تضم أيضًا بني مكوناتها جمموعات
إال
ة»،
الدميوقراطي
ّ
ّ
ّ
يتشكل أحدها من مقاتلني تركمان وهو «لواء السالجقة».
أخرى،
السعودية وهو «جيش ّ
الثوار»
مع
«طيبة»
بعالقات
آخر
وحيتفظ
ّ
ثوار سوريا» البائدة
الذي ُتعترب بعض «كتائبه» امتدادًا لـ»جبهة ّ
ٌ
قابلة
التطورات األخرية
أن
(كان يقودها مجال معروف) .ويبدو ّ
ّ
لتصبح «تربة صاحلة» لتحويل السباق الرتكي ــ السعودي اخلفي
على النفوذ ،إىل مواجهات مباشرة بني اجملموعات احملسوبة على
أن
كل من الطرفني يف املدى املنظور.
ومما يزيد املشهد تعقيدًا ّ
ّ
كلاًّ من العناصر الفاعلة يف الصراع على «كعكة الشمال» جيهد
خلفية» مفتوحة على مسارات متعاكسة متامًا.
للحفاظ على «خطوط
ّ
ّ
شكل غطاء
الالعب األمريكي يأتي يف رأس القائمة ،وهو الذي
سياسيًا
غطاء
فعليًا لـ»قسد» منذ وقت طويل ومنح أنقرة أخريًا
ً
ّ
ّ
وجويًا ملهامجتها.
ّ
ومن غري الواضح بعد ما إذا كان الغطاء األمريكي املمنوح ألنقرة
مستندًا بأكمله إىل تكتيك احلفاظ على جذوة الصراع بني الطرفني
واالستثمار فيه ،أو ّ
أنه جاء فع ًال بعد استشعار ميل تركي جارف حنو
التنسيق مع موسكو وطهران ،وبشكل أو بآخر مع دمشق« .قسد»
بدورها حتافظ على عالقة وطيدة باألمريكيني ،وعلى مسار مفتوح
مع موسكو ،وآخر أشبه بـ»شعرة معاوية» مع دمشق .أما على خط
أنقرة ــ دمشق ،فتتسم األجواء بغموض يرتكها مفتوحة على كل
وخاصة مع تزايد املعلومات عن تواصل أمين «رفيع
التكهنات،
ّ
بأن احلكومة السورية
التذكري
املفيد
ومن
الطرفني.
بني
املستوى»
ّ
اكتفت (حتى اآلن) بتصرحيات تدين اهلجوم الرتكي ،ومل تبادر
إىل إجراءات أخرى مثل تقديم شكوى أمام جملس األمن على سبيل
املثال .وإذا كانت بعض القراءات تذهب إىل أن سبب اإلحجام عن
إجراء كهذا هو استناد أنقرة إىل تفاهمات  1998األمنية مع دمشق،
ضد
فثمة قراءات أخرى تستشعر «تنسيقًا
خفيًا» بني العاصمتني
ّ
ّ
ّ
إن هذا «اخلطر» ُي ّ
شكل
القول
«اخلطر الكردي» .ومن نافلة
ّ
«وجوديًا» ،ودافعًا
تركيًا
هاجسًا
ّ
ّ
ً
أساسيا من دوافع الغزو الرتكي
ّ
لكن حلسابات
سورية،
ألراض
ّ
ٍ
ّ
«الصفقات» احملتملة حيزًا ال
يستهان به يف حث أنقرة على

قد يتحوّل السباق الرتكي
ــ السعودي الخفيّ إىل
مواجهات مباشرة

تركية داخل
قوات
اخلوض املباشر يف املستنقع السوري .فوجود ّ
ّ
ٌ
كفيل بزيادة أسهمها يف أي تسوية (قد) تفرضها تفاهمات
احلدود
أمريكية.
روسية
ّ
ّ

امليدان

على األرض ،تسارعت التطورات يف جرابلس وحميطها لتشكل
ُنذر حرب طاحنة بني أنقرة واألكراد داخل األراضي السورية تأتي
أن حلفاء «وحدات
امتدادًا للحرب
«التارخيية» بني الطرفني .ورغم ّ
ّ
محاية الشعب» هم الذين تصدروا مشهد املعارك مع األتراك
وأذرعهم ،إال أن أصابع «الوحدات» حاضرة يف معظم التفاصيل.
الكردية عرفت طريقها إىل مطار ديار بكر الرتكي،
الصواريخ
ّ
الرتكية اختربت سريعًا مضادات الدروع .واستهدفت
والدبابات
ّ
سكنية ،ما ّ
خلف عشرات القتلى يف منطقة
الرتكية مباني
الطائرات
ّ
ّ

«م ٌ
كردية لـ»األخبار» ّ
تفق على حتييدها» .ووفقًا
أكدت مصادر
أنه ُ
ّ
للمصادر ،فقد مت االتفاق عرب وجهاء على حتييد القرى املقصوفة
ألنها «مناطق نزوح .وقد سقط من بني الشهداء نازحون من قرية
العرمية» .املصادر ّ
أكدت أن «كل ما يشاع عن اختاذ املدنيني
وأن
الصحة»،
من
عار
العسكري»
جرابلس
«جملس
دروعًا من قبل
ّ
ٍ
«حصيلة جمزرتي الصريصات وبري الكوسا  37شهيدًا حتى اآلن،
واألعداد قابلة للزيادة بسبب وجود جرحى يف حالة حرجة ،بينهم
مصرًا على
نساء وأطفال» .الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان بدا
ّ
انتهاز الفرصة للسعي إىل تصفية الوجود الكردي على الشريط
وجدد أمس عزمه على «استمرار العمليات حتى استئصال
احلدودي،
ّ
حزب االحتاد الدميوقراطي اإلرهابي االنفصالي» .باملقابل؛ ويف عزم
واضح على خوض املعركة «حتى نهايتها» أعلنت «قوات سوريا
الكردية
الدميوقراطية» أمس ما أطلقت عليه مشروع «املقاومة
ّ
ّ
السورية ضد االحتالل الرتكي» .وهي وفقًا لـ»عضو جملس سوريا
ّ
املكون األغلب فيها
سورية.
حدو« ،مقاومة
الدميوقراطية» ،ريزان ّ
ّ
ّ
ّ
تضم جمموعات سورية أخرى مثل «كتائب
مكون كردي ،لكنها
ّ
مشس الشمال»« ،لواء السالجقة»« ،جيش الثوار» و»لواء الشمال
مكون
أن «األخري هو لواء
الدميوقراطي»»ّ .
حدو أوضح لـ»األخبار» ّ
ٌ
من مقاتلني من حمافظة إدلب ،أعلنوا اليوم (أمس) دعمهم الكامل
ووقوفهم يف وجه االحتالل الرتكي».

«قسد» :للحفاظ على وحدة سوريا

تركيًا
حدو رأى يف ما حيصل يف الشمال السوري سعيًا
ّ
ّ
ثم
«الستنساخ ما فعلته إسرائيل يف جنوب لبنان من احتاللّ ،
إحالل مليليشيات عميلة (يف إشارة إىل ميليشيات سعد حداد
وأنطوان حلد)»َ .
وأضاف «األتراك إذا جنحوا يف احتالل املنطقة
حتت اسم «منطقة آمنة» أو سواه ،ولن ينجحوا ،فلن يكون مفاجئاً
وشدد
تركيا».
أن يدعوا مستقب ًال إىل استفتاء حول انضمامها إىل
ّ
ّ
أن «مشروعنا هو احلفاظ على وحدة
ّ
حدو يف الوقت نفسه على ّ
األراضي السورية واستقالهلا ،وهذا أكرب رد على كل من حاول
استغالل أحداث احلسكة املؤسفة»ُ .يشكل «احللم اإلردوغاني
حلدو ،فـ»الذين يهامجون
حبلب» قوام التحركات الرتكية وفقًا
ّ
حلب عرب جبهتها اجلنوبية هم حلفاء أنقرة وأذرعها ،وهم أنفسهم
من يساندونها يف غزو جرابلس ،وخيططون معًا للتوجه حنو الباب.
ّ
يؤكد «جملس سوريا
وعندها يتم وضع حلب بني فكي كماشة».
ً
الدميوقراطية» أن التحالف مع األمريكيني ال يزال قائما لـ»مواجهة
ّ
إن «اخلرباء األمريكان والفرنسيني ال يزالون
داعش» .ويقول ّ
حدو ّ
موجودين ،ويقدمون خرباتهم واستشاراتهم لنا يف املعارك ضد
داعش» .ويضيف «طالبنا «التحالف» بفتح حتقيق واملساعدة يف
كشف ما جرى والوقوف على تفاصيل اجملازر اليت ارتكبها االحتالل
الرتكي».

درس الحسكة

«ما حصل يف احلسكة كان خطأ فادحًا ،والسالح مت توجيهه إىل
ً
«رسالة» إىل
حدو
املكان اخلطأ» .بهذا الوضوح،
يوجه ريزان ّ
ّ
دمشق .ويقول لـ»األخبار» إن «اجليش السوري والوحدات الكردية
فعليًا.
هما القوتان السوريتان الوحيدتان اللتان حتاربان اإلرهاب
ّ
وبكل أسف ،شهدت احلسكة أخطاء من الطرفني» .ال تواصل مباشرًا
بني «قسد» ودمشق يف شأن جرابلس حتى اآلن ،وفقًا للمسؤول
الكردي الذي يضيف «سوريا بلدنا مجيعًا ،ومستعدون للتنسيق مع
كل سوري يرغب يف الدفاع عنها ضد االحتالل الرتكي .اخلالفات
السورية السورية مهما كانت طبيعتها قابلة للحل إذا توافر حوار
برعاية طرف موثوق ،وما جرى يف محيميم أكرب دليل».

صحيفة «وول سرتيت جورنال» األمريكية تقول إن العملية
العسكرية الرتكية يف مشال سوريا فاجأت واشنطن اليت كانت
ال تزال تنظر يف طلب أنقرة مشاركة قوات خاصة أمريكية إىل
جانبها .وتنقل عن مسؤولني أن اهلجوم قوض جهودًا أمريكية خلف
الكواليس من أجل انسحاب القوات السورية الكردية من املنطقة.
كشفت صحيفة «وول سرتيت جورنال» األمريكية عن توقف
التنسيق بني أعلى املستويات يف واشنطن وأنقرة وأن التصرحيات
العلنية للجانبني ال تعرب عن حقيقة ما جيري خلف الكواليس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني أمريكيني «أن البيت األبيض كان
بصدد النظر يف خطة سرية النضمام القوات األمريكية اخلاصة إىل
األتراك يف اهلجوم الذي بدأ يف مشال سوريا ،لكن أنقرة أقدمت
على خطوتها دون إعطاء إنذار مسبق لواشنطن» وتابعوا «أن القرار
الرتكي قوض جهودًا أمريكية خلف الكواليس لسحب العناصر
السورية الكردية املتنافسة من منطقة الصراع أو ً
ال».
الصحيفة قالت إن احملادثات بني األمريكيني واألتراك حول هذه
العملية بدأت يف حزيران /يونيو  2015لكنها تراجعت يف ظل تشكيك
قادة البنتاغون وضباط أتراك بقدرة أنقرة على حشد العدد الكايف
من املقاتلني للقيام بالعملية.
لكن يف  20آب /أغسطس اجلاري وجدت تركيا سببًا ملحًا لبدء
هجومها يف أعقاب التفجري االنتحاري الذي استهدف حفل زفاف
يف غازي عنتاب .مسؤولون أتراك وأمريكيون قالوا للصحيفة «إن
اجليش الرتكي أراد أن يبدو حامسًا وأن يظهر الوالء ألردوغان بعد
حماولة االنقالب».
وفق «وول سرتيت جورنال» فإن األتراك وضعوا نظراءهم
األمريكيني املوجودين يف أنقرة يف أجواء خططهم يف مشال
سوريا .وطلبوا منهم مشاركة قوات أمريكية خاصة .ولكن ما الذي
جرى بعد ذلك؟
كشفت «وول سرتيت جورنال» أن البيت األبيض حذر من االخنراط
يف أي عملية عسكرية وإرسال قوات عسكرية إىل سوريا قبل
احلصول على اجابات حمددة من البنتاغون من بينها كيفية محاية
القوات العسكرية اخلاصة يف ّ
ظل وجود مقاتلني على صلة بتنظيم
القاعدة يف املنطقة؟».
وفسر مسؤولون عسكريون قلق البيت األبيض على أنه مبثابة
أن األتراك على عجلة للتحرك.
رفض للخطة املقرتحة ألنهم يعلمون ّ
عندها طلب البنتاغون من أنقرة االستمهال وإعطاء املزيد من
الوقت للمداوالت األمريكية.
تريث البيت األبيض حيال طلب األتراك ،حاول مسؤولون
وأمام ّ
يف أمريكا دفع القوات الكردية لالنسحاب من املنطقة اليت تزمع
أنقرة الدخول اليها.
وذكرت الصحيفة األمريكية «أن البيت االبيض أبلغ البنتاغون
أنه مستعد إلجراء اجتماع هام للنظر يف إرسال القوات العسكرية
األمريكية اىل جانب أنقرة ليل  23آب /أغسطس ّ
إال أنهم تفاجأوا
باهلجوم الرتكي على جرابلس بدون سابق إنذار».
تقدمت به أنقرة
وقال مسؤول رفيع املستوى« ،إن الطلب الذي ّ
مل يصل إىل مكتب الرئيس األمريكي باراك أوباما» مضيفًا «أن
تركيا أطلقت الضربة اجلوية األوىل على منطقة جرابلس وحدها،
وليس حتت غطاء التحالف يف حني ّ
أنها سبق وأعلنت محلة عسكرية
مشرتكة تقودها الواليات املتحدة األمريكية».
«أن الطائرات الرتكية قصفت من
وأفاد مصدر رمسي أمريكي
ّ
أن «قائد املنطقة
اجملال اجلوي الرتكي وليس سوريا» ،مضيفًا ّ
الوسطى جون فوتل استخدم صالحياته من أجل توفري دعم جوي
حمدود لألتراك من خالل الطائرات بدون طيار».
«أن القوات العسكرية األمريكية اخلاصة لعبت
ولفتت الصحيفة إىل ّ
دور املراقب من األراضي الرتكية املطلة على جرابلس حملاولة
املساعدة يف الضربات األمريكية» اليت ظل تأثريها حمدودًا وفق
مسؤولني بسبب املسافة.
وقالت «وول سرتيت جورنال» إن واشنطن حذرت أمس االثنني
أنقرة بأنها لن توفر الدعم اجلوي للقوات الرتكية املتجهة جنوبًا،
باجتاه سوريا ،ولكنها ستتابع دعمها اجلوي للقوات املتجهة غربًا
حنو احلدود اليت يسيطر عليها داعش.
مسؤولون أتراك قالوا إن واشنطن أخطأت يف تشكيكها بقدرات
أنقرة العسكرية واعتقادها أن معركة جرابلس ستستغرق أيامًا أو
رمبا أسابيع ،مع انسحاب داعش خالل ساعات من بدء اهلجوم .كذلك
نقلت «وول سرتيت جورنال» عن مسؤولني أمريكيني اعرتافهم
بسوء تقديرهم لقدرة داعش على السيطرة على املنطقة لكنهم يف
الوقت نفسه أبدوا قلقًا من «احلليف الرتكي يف الناتو الذي ميكن
ّ
وخيفف من الضغط على داعش».
أن يتورط أكثر يف سوريا
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مــقاالت وتحقيقات

أزمة احلريري يف عكّار:

تقهقر التعليم الثانوي الرمسي:

وجوه متعددة ملشروع واحد
يتحول احلديث عن أوضاع تيار املستقبل
التنظيمية يف منزل أحد املسؤولني
العكاريني يف تيار املستقبل إىل حتليل
دولي عن اليمن وسلطنة عمان
إقليمي ــ
ّ
ّ
الرتكي رجب طيب
الرئيس
وحرص
ّ
القطري إىل جانبه
اردوغان على جلوس
ّ
على طاولة املفاوضات بشأن األزمة
السورية .جواب السؤال عن الوضع
التنظيمي للتيار يف بلدة السنديانة
العكارية الصغرية مير بوضع املستقبل
املالي املرتبط بدوره باملوقف السعودي
املتخبط يف الرمال اليمنية.
التفاصيل العكارية كثرية :مسؤول
أساسي حرد إثر وقف تيار املستقبل
ّ

غسان سعود

التوزيع الذكي لألدوار بني الحريري وريفي وضاهر ضبط إيقاع
الجمهور (هيثم املوسوي)

املساعدات التعليمية ألبنائه بعدما غيرّ مدارسهم
ومكان إقامته ،قبل أن يقطع املستقبل احلبل به.
مسؤول آخر استقال من وظيفته يف شركة كبرية
املالي يف التيار.
مطمئنًا إىل مستقبله
ّ
آخرون انتظروا دعمًا معنويًا وماليًا يف االنتخابات
البلدية ،لكن ال األموال أتت وال منسق تيار
املستقبل أمحد احلريري .أجندة النشاطات توحي
بتحويل املستقبل ترخيصه من مجعية سياسية إىل
مجعية كشفية وناد رياضي .ال تكاد متر ثالثة
مستقبلي حتى ينضم
أشهر على تعيني مسؤول
ّ
إىل «قائمة الفاشلني» الطويلة .ويف ظل األوضاع
املالية واخلدماتية احلالية ،ما عاد أحد ممن كانوا
يتسابقون على املناصب يريد حتمل أي مسؤولية
تسود وجهه مع أهل منطقته.
ِّ
من بلدة إىل أخرى ،عبثًا تبحث عن ناشط واحد ال
يزال يفيض محاسة أو يتعامل مع احلريري كإله ال
خيطئ .لكن االنهيار احلالي ليس آخر الدينا بالنسبة
إىل تيار املستقبل .فأحد مسؤوليه احلاليني كان
شيوعيًا يف السابق ،وهو يرى التاريخ يكرر نفسه
معه :حني انهار االحتاد السوفياتي ،توقف الدعم
املالي للحزب الشيوعي اللبناني واملنح التعليمية
ّ
واملساعدات االستشفائية وغريها .لكن لو عاودت
روسيا ،أو أي دولة أخرى ،ضخ األموال يف
احلزب الشيوعي بعد أربع أو مخس سنوات لكان
يف وسعه استعادة اجلزء األكرب من نفوذه الكبري
السابق .فتيار املستقبل أطفأ معظم حمركاته
العكارية قبل أربع أو مخس سنوات .لكن أحدًا
مل يتحرك يف املقابل أو يسعى إىل بناء تنظيم
جديد فوق أنقاضه .وال شك ،يف هذا السياق ،أن
حجم طرابلس الصغري يسمح للواء أشرف ريفي
باحللول حمل املستقبل ،فيما حجم عكار الشاسع
يصعب مهمة النائب خالد ضاهر الذي استقطب
ّ
معظم الالعبني األساسيني يف ماكينة املستقبل،
وخصوصًا يف منطقة القيطع .لكن تكريس نفوذه
يف كل عكار يتطلب ما ً
ال وخدمات وقدرات يصعب
تأمينها .ويشري أحد املتابعني إىل أن عكار واملنية
والضنية أقرب إىل ريفي من البقاع طبعًا ،لكنه
يبحث جبدية أكرب عما ميكنه فعله يف البقاع األوسط
والغربي ألن عدد الناخبني أقل بكثري من الشمال
وفعاليتهم أكرب يف املعادلة السياسية .وبعيدًا
عن ضاهر ،يبدو واضحًا أن حال خصوم املستقبل
أسوأ من حاله ،فقد احننى وجيه البعريين وخمايل
الضاهر للعاصفة قبل عشر سنوات ،إال أن
االحنناءة أعجبتهم فآثروا مواصلتهاّ ،
عل احلريري
يضطر إىل االستعانة بهم لكسر خالد ضاهر كما
فعل مع الرئيس جنيب ميقاتي يف مواجهة ريفي،
علمًا بأن احلديث يف منازل هؤالء يصل سريعًا
أيضًا إىل ما تريده اململكة.
يشغل موقف اململكة بال اجلميع؛ عني املستقبليني
عليها طمعًا برواتبهم وعودة اخلدمات .عني اخلصوم
السابقني عليها أم ًال بإلزام احلريري باستيعاب
مجيع مكونات الطائفة ،وعني اخلصوم اجلدد عليها
ملعرفتهم بأن خطوط إمدادهم متر مجيعها بالرياض.
وال شك ،يضيف أحد النواب الشماليني ،أن عني
حزب اهلل وحلفائه على اململكة أيضًا ملعرفة إن
كان قد آن أوان طي الصفحة احلريرية بالكامل أو
من شأن ذلك استفزاز اململكة جمددًا .فاحلريري
خيب آمال السعودية ،يتابع املصدر نفسه ،لكن

من يستثمر يف مشروع ال يعمد إىل تدمريه حني

يعجز عن جين األرباح
منه .وباالنتقال من منزل
سياسي إىل آخر ،يبدو
واضحًا أن ال أحد يشك

يبدو واضحاً أن حال
خصوم املستقبل يف
عكار أسوأ من حاله

اليوم بأن اململكة تعيد النظر خبطة عملها السابقة
يف لبنان ،لكن ال أحد يصدق أنها ستنسحب
بالكامل ،وخصوصًا أنها خسرت الدور الكبري الذي
أعطي هلا قبل بضع سنوات يف األزمتني السورية
والعراقية وبات امسها يرتبط فقط بتمويل
اجملموعات التكفريية أو ً
األخالقي
ال ،وثانيًا فشلها
ّ
والعسكري يف اليمن ،علمًا بأن حالة االنتظار تنهك
ّ
هدت فوائد القروض املصرفية
املستثمرين الذين ّ
قواهم .لكن املقربني من احلريري جيزمون أنه
املالي
أكثر من أنهكه االنتظار املرتبط مبستقبله
ّ
والسياسي ومستقبل آالف العائالت املرتبطة به.
ّ
ومن يتحدثون عن «لبننة احلل» و»استقاللية
احلريري» وغريه ال يفهمون شيئًا من شيء ،يقول
أحد نواب بريوت احلريريني .فأساس النفوذ
السعودي يف البلد يرتبط مبجموعة عقود طويلة
األمد بني املقاولني اللبنانيني واإلدارات الرمسية
السعودية .وحسم احلريري قرار املضي قدمًا يف
حياته السياسية مبعزل عن التوجيهات السعودية
يعين إنهاءه بنفسه كل عقود العمل بني اململكة
وشركاته وخسارته الديون املرتتبة على اململكة
يف ذمته ،علمًا بأن احلريري حرص عند تقاسم
إرث والده مع أشقائه على الفوز برتكة والده
السعودية وإعطائهم معظم الشركات العاملة يف
عواصم أخرى .وهو استكشف خالل األشهر القليلة
املاضية ما ميكنه فعله سواء يف قطر أو تونس
أو تركيا أو األردن وعاد خائبًا .ويرى النائب
البريوتي وجوب التذكري بأن رئاسة احلكومة هي
ّ
جمرد وسيلة حريرية لتوسعة األعمال ،ال غاية يف
حد ذاتها ،وعليه فإن األعمال تأتي أو ً
ال سواء يف
السعودية أو يف محص أو يف طهران ورئاسة
بد هنا من التوضيح أن أرباح
احلكومة ثانيًا .وال ّ
الصفقات احمللية املختلفة ومجيع تلزميات الوزارات
اللبنانية اليت يسعى البعض إىل ترغيب احلريري
بواسطتها ال تتجاوز أرباح مشروع كبري واحد تديره
«سعودي أوجيه» يف اململكة.
بالعودة إىل عكار ،مثة مشكلة حريرية لكن ال
أزمة أو كارثة .فالتوزيع االستخباري الذكي
لألدوار بني احلريري وريفي وضاهر ضبط إيقاع
احلريري
اجلمهور ،فما كاد أحدهم خيرج من الباب
ّ
حتى يعود إىل الصالون نفسه من شباك ريفي
أو غريه .استبدل املستقبل مسؤولني مل يسمع
أحد بأمسائهم من قبل مبسؤولني جدد مل يسمع
أحد بأمسائهم أيضًا ،علمًا بأن االنتقال من ضفة
احلريري إىل ضفة ريفي أو ضاهر ال يعين شيئًا
وهابي
طاملًا أن احلريري وريفي وجهان ملشروع
ّ
واحد ،وإكمال مسرحيتهما بلقاء مصارحة ومصاحلة
وارد يف أي حلظة .من كان يفرتض به االستفادة
احلريري مل يستفد ،وقد حرصت
من الرتاجع
ّ
اململكة عرب محايتها خطوط إمداد ريفي وشركائه
يف املناطق على عدم خسارتها شيئًا ،مهما كانت
مدة معاقبتها للحريري.

احبث عن التعاقد الوظيفي
فاتن الحاج
حتى أواسط التسعينيات ،أدى التعليم الثانوي
الرمسي دورًا رياديًا يف رفع مستوى التعليم
يف لبنان .لكن بفعل اإلهمال املمنهج للقطاع
والسياسات غري املدروسة وغري الرتبوية أحيانًا،
اجتاح القطاع الضعف وتهاوى مستواه ،إذ بات
عدد املتعاقدين يشكل نصف عدد أساتذة املالك،
وغابت الكفاءة أمام احملسوبية ،واخلطة الرتبوية
أمام اإلجراءات اآلنية السهلة.
ربع أساتذة املالك يف التعليم الثانوي الرمسي
يدرسون .فهناك 1038
يقومون بأعمال إدارية وال ّ
إداريًا من أصل  4299أستاذًا يف املالك ،حبسب
الدراسة اليت أعدتها وزارة الرتبية هذا العام عن
احلاجة الفعلية لتعيني أساتذة مالك.
الدراسة ال تلحظ أعداد املنتدبني من التعليم
االبتدائي (اليت تتزايد سنة بعد سنة وتوصف يف
أوساط األساتذة بالبطالة املقنعة) للقيام أيضًا
بأعمال إدارية يف الثانويات الرمسية ،ما يعين أن
عدد الذين يقومون بأعمال إدارية قد يوازي عدد
الذين
يدرسون ،ما يزيد كلفة التعليم الثانوي
ّ
ويستدعي احلاجة إىل متعاقدين جدد.
كان الفتًا يف السنوات األخرية االرتفاع املطرد
ألعداد الثانويات ،اذ بلغت ،حبسب الدراسة،
 265ثانوية يف عام  2015ــ  ،2016اي مبعدل
ثانوية لكل  251طالبًا ،من دون أن يقابل ذلك
ارتفاع يف أعداد الطالب يف املرحلة الثانوية ،بل
على العكس ،فقد اخنفض عدد الطالب اللبنانيني
مث ًال من  64ألفًا و 510طالب يف عام  2013ـ
 2014إىل  63ألفًا و 280طالبًا يف  2015ــ .2016
فتح ثانويات جديدة وتفريع أخرى استدعيا ادخال
طالب احللقة الثالثة يف الثانويات (السابع والثامن
والتاسع أساسي) ،فكربت احلاجة يف التعليم
الثانوي وقابلها فائض يف التعليم األساسي،
وهناك ثانويات يكاد عدد طالبها يوازي عدد
أساتذتها.
الدراسة تظهر أن هناك  66ألفًا و 588طالبًا وطالبة
لبنانيني وغري لبنانيني يف التعليم الثانوي مقابل
 7264أستاذًا وأستاذة يف املالك ،أي مبعدل
أستاذ لكل  9طالب .وينزل العدد إىل  8طالب
يف حال احتساب األساتذة الذين يقومون بأعمال
إدارية .مع ذلك ،مثة من يقول إن احتساب أعداد
املتعاقدين ال يكون على أساس مجع أعدادهم بل
على أساس احتساب ساعات التدريس الفعلية
اليت يغطونها ،ما يؤدي إىل ارتفاع نسبة الطالب
إىل األساتذة ،لتصبح  14طالبًا لألستاذ الواحد
على األكثر.
أما األساتذة فينقسمون بني موظفي مالك
(تدريس فعلي) 3151 :أستاذًا ،وموزعني على
أعمال إدارية وتربوية (من دون تدريس)1038 :
أستاذًا ،ومتعاقدين 2943 :أستاذًا ،ومستعان
بهم (أساتذة يستعان بهم من دون إبرام عقود
معهم) 1170 :أستاذًا .األخريون جيري تربير دفع
ممول من اجلهات املاحنة ،علمًا بأن
أتعابهم بأنه ّ
الدراسة تقدر قيمة الرواتب املصروفة هلم هذه
السنة بـ  6مليارات و 185مليونًا و 823ألف لرية
لبنانية.
إىل
تشري
األرقام
أن نسبة املتعاقدين إىل أساتذة
ّ
إذ
،%50
تتجاوز
باتت
املالك
إن هناك2419
ّ
ً
ً
ً
متعاقدا ومستعانا به مقابل  4299أستاذا يف
املالك ،فيما مل تكن هذه النسبة قبل أواسط
التسعينيات تضاهي  ،%5وكان التعاقد ألسباب
طارئة.
إىل ذلك ،يبلغ حجم رواتب أساتذة املالك 185
مليارًا و 544مليونًا و 452ألف لرية ،مقابل 37
مليارًا و 255مليونًا و 792ألف لرية للمتعاقدين
واملستعان بهم ،علمًا بأن املتعاقدين يغطون
مليونًا و 339ساعة تدريس ،فيما يغطي أساتذة
املالك من دون اإلداريني مليونًا و 942ساعة
تدريس.
عوامل كثرية ساهمت يف ازدياد االعتماد على

التعاقد ،منها بصورة أساسية خروج  200أستاذ
سنويًا إىل التقاعد ،ففي السنوات الثالث
املاضية تقاعد  201أستاذ يف  2013ـ 2014
و 254أستاذًا يف  2014ـ  2015و 202أستاذ يف
 2015ـ .2016
كذلك ،فإن توقف كلية الرتبية يف اجلامعة
اللبنانية يف عام  1980عن إعداد أساتذة تعليم
ثانوي رمسي ،وإجراء مباريات متقطعة غري دورية
جمللس اخلدمة (تفصل بني املباراة واألخرى
أكثر من  5سنوات) ساهما يف زيادة أعداد
املتعاقدين.
إىل ذلك ،سحب توسيع مهمات جهاز اإلرشاد
والتوجيه منذ  2012وحتى اآلن  600أستاذ من
مالك التعليم الثانوي الرمسي وفرض استبدال
هؤالء باملتعاقدين ،وإن
بقي هؤالء يغطون 6
ساعات تدريس على
األكثر يف الثانويات

ساعات مهدورة
نتيجة عدم استكمال
أساتذة املالك
أنصبتهم

أسبوعيًا .ومن أسباب النقص يف أعداد األساتذة
أيضًا تفرغ عدد من األساتذة الثانويني يف
اجلامعة اللبنانية واالستقاالت ألسباب شخصية
وترك املهنة.
يرى مراقبون أن مثة مبالغة يف فرز  1038أستاذًا
ملزاولة أعمال إدارية ،فيما الثانويات حتتاج إىل
أن وزير الرتبية
نصفهم ،حبسب ما يقولون .إال ّ
الياس بوصعب يسأل« :هل فرز ثالثة أو أربعة
أساتذة لكل ثانوية لإلدارة واملكتبة وغريها
كثري؟».
لكن مثة من يتحدث عن إشكالية قائمة يف تنفيذ
أساتذة املالك أنصبتهم التعليمية ،أي  20ساعة
يف األسبوع واليت تتناقص تدرجييًا بعد قضاء
 16سنة خدمة فعلية لتصبح مع نهاية اخلدمة
 14ساعة ،باعتبار أن هناك أساتذة ال ينفذون
الساعات املطلوبة (بسبب محايات حزبية أو عدم
احلاجة إليهم يف الثانوية) ،حتى لو كانوا يف بداية
خدمتهم ،ما يعين أن هناك ساعات مهدورة .وهنا
ُتطرح أسئلة :ملاذا ال جيرب مجيع األساتذة على
استكمال أنصبتهم قبل اللجوء إىل التعاقد؟ وماذا
عن مناقالت األساتذة من ثانويات هم حاجة فيها
إىل فائض يف ثانويات أخرى ال يفعلون فيها
شيئًا وتغطى احلاجة يف الثانويات اليت انتقلوا
منها بالتعاقد؟
يقول أصحاب هذا الرأي إن هذا املعطى جيري
جتاهله عند إعداد أي دراسة رمسية لتقدير
احلاجات الفعلية ألساتذة املالك ،إذ حتتسب
األنصبة القانونية املفرتضة وليست الواقعية.
وبينت الدراسة األخرية أن هناك حاجة إىل 3042
أستاذًا يف كل املواد وكل األقضية ،جنح منهم
 2884أستاذًا يف مباراة جملس اخلدمة املدنية
لدخول مالك التعليم الثانوي الرمسي ،فيما بلغ
احملقق من احلاجة من بني الناجحني  1771أستاذًا
من دون مواد اللغة الفرنسية والرتبية والفلسفة
اليت مل تصدر نتائجها بعد ،وبقي هناك حاجة،
حبسب الدراسة ،إىل  765أستاذًا من دون املواد
الثالث نفسها ،وهذه احلاجة ال ميكن تأمينها
من دون إجراء مباراة جديدة جمللس اخلدمة
يسعى بوصعب فيها إىل «إنصاف املتعاقدين
القدامى» بتعديل بعض الشروط مراعاة ملن
جتاوزوا سن الـ 44عامًا.
ما فعله جملس الوزراء يف جلسة  16آب األخرية
املوافقة على  1771أستاذًا من دون أن جتد
املباراة طريقها إىل التنفيذ ،ما يعين استمرار
االعتماد على التعاقد.
ويبقى السؤال :متى يتخلص التعليم الرمسي من
بدعة التعاقد؟ متى يدخل األساتذة إىل الثانويات
من باب مباريات جملس اخلدمة ال من شباك
احملسوبية والنفعية؟
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مناسبات

مباركاً احلجر األساس لدار املسنّني اجلديد يف ختام االحتفاالت بعيد انتقال السيدة العذراء

رأس الـعائلة وحـذارِ التعالـيم الضالة
املـطران طـربيه :رجـ ٌل وامـرأة ُ

«إنه يوم التأمل جبمال القداسة ...حتى أن هناك
مكانًا للجسد يف اهلل»!
ّ
استهل راعي أبرشية أسرتاليا املارونية
هكذا
سيادة املطران أنطوان شربل طربيه السامي
االحرتام عظة عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس
واجلسد إىل السماء ،يف قداس احتفالي رأسه
يف كاتدرائية سيدة لبنان يف هاريس بارك،
مبعاونة لفيف من الكهنة ومشاركة راعي أبرشية
أسرتاليا ونيوزيالندا للروم امللكيني الكاثوليك،
رباط السامي االحرتام،
سيادة املطران روبري ّ
وراعي أبرشية باراماتا للكاثوليك ،سيادة
املطران فنسنت لونغ السامي االحرتام.
آالف املؤمنني تقاطروا على الكاتدرائية للمشاركة
توج عشرة أيام
يف القداس االحتفالي الذي ّ
من النشاطات الروحية والفنية واالجتماعية
والرتاثية مبناسبة العيد ،يتقدمهم سياسيون
وزير التعددية الثقافية يف
ودبلوماسيني ،بينهم
ُ
رئيس
حكومة نيو ساوث وايلز جون عجاقة ممث ًال
َ
وزعيم املعارضة يف
حكومة الوالية مايك بريد،
ُ

الوالية لوك فولي.
املطران طربيه حذر يف عظته الشبيبة من االنسياق
وراء التعاليم الضالة ومن الوقوع يف فخ العامل
األلكرتوني االفرتاضي الذي يبعدهم عن الواقع
ومينعهم من بناء عالقات إنسانية حقيقية مع
اآلخرين .ودعا الشبيبة إىل التماس الرجاء من
العذراء اليت توجههم حنو احلق وتساعدهم على
حتمل مسؤولياتهم ليكونوا شهودًا على حب
اهلل.
والقيم العائلية املهددة بتشريعات حمتملة متس
بقدسية الزواج مل تغب عن عظة املطران طربيه
الذي أكد أن عائلة الناصرة هي املثال الوحيد
ٌ
رجل وامرأة»
واحلقيقي للعائلة اليت «يرأسها
ألنها تشكل «البيئة املناسبة لنمو األطفال
وتربيتهم».
يف ختام القداس االحتفالي ،بارك املطران
طربيه احلجر األساس لدار املسنني اجلديد الذي
توجه اجلميع إىل
سيجري بناؤه يف الرعية ،ثم
ّ
قاعة الكاتدرائية للمشاركة يف حفل تراثي

وتذوق اهلريسة.
ُّ
وجاء القداس االحتفالي تتوجيًا لعشرة أيام من
النشاطات نظمتها اثنتان وعشرون جلنة تعمل يف
الرعية ،وشارك فيها اآلالف حتت شعار «مريم
أيقونة رمحة اآلب».
بدأت النشاطات بزياح يف شوارع هاريس بارك
تكرميًا للسيدة العذراء مساء اجلمعة يف  5آب.
ّ
جتلي
وليلة السبت ،احتفلت الكاتدرائية بعيد
ّ
فتجلت معه روح اجلماعة يف ليلة سوق
الرب، ،
العيد والذي شاركت فيه فرقة Knafeh Bakery
 .Boysثم أحيا الشبيبة العيد ليلة األحد بالصالة
واالحتفاالت .ليلة االثنني يف  8آب أقامت الرعية
حف ًال تكرمييًا ألخوية احلبل بال دنس يف الذكرى
الـ  40لتأسيسها بدأته بقداس احتفل به املطران
طربيه أعقبه حفل عشاء يف قاعة الكاتدرائية.
وليلة الثالثاء أقيم حفل موسيقي مع غدي
سليمان وفرق الرتانيم يف الكاتدرائية حتت عنوان
«كنيسيت» ختللته تأمالت روحية .ليلة األربعاء
يف  10آب استضافت الرعية سيادة املطران

التكرس
بوسكو بثور الذي ألقى حماضرة عن
ُّ
للسيدة العذراء يف التقليد السرياني اهلندي.
ليلة اخلميس أقيمت شعائر العبادة للرب يسوع
بالسجود للقربان املقدس يف سر األفخارستيا.
ليلة اجلمعة أقيم حفل مع أغاني ملحم بركات.
ومساء السبت يف  13آب أقيم الباربكيو السنوي
مبشاركة اآلالف الذين أحيوا الرتاث اللبناني .وعلى
امتداد هذه األيام ،أقيمت صلوات وقداسات
تساعية العيد حبسب عادة كل سنة.
رئيس كهنة الكاتدرائية اخلوري طوني سركيس
رحب باملشاركة الكبرية يف احتفاالت العيد على
ّ
امتداد أيامها العشرة ،مشيدًا بالتعاون الوثيق
بني جلان الرعية واملؤمنني ،وشاكرًا مجيع الكفالء
على سخائهم.
َّ
وذكر اخلوري سركيس مبكانة العذراء مريم يف
الكنيسة املارونية ،فهي اليت «نستمد مجا ً
ال من
ً
وقوة من قوتها ،وصربًا من صربها وحّبًا
مجاهلا،
توحدنا حتت ردائها لكي نستطيع أن
ها.
من حّب
ّ
نعمل معًا جملد اهلل وخري شعبه».
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مقاالت وتحقيقات

اختصاص نادر ومطلوب« :أوستيوبات»
ضحى شمس

تعرفت إىل ختصص تقويم العظام يف باريس بعد
حادث التواء يف كاحلي .كل من شهد «الواقعة»
ً
بداهة بأن أستشري «أوستيوبات» .مل أكن
نصحين
أعرف متامًا ماهية هذا االختصاص ،على الرغم من

ال ختطيط يف سوق العمل:

ماذا ستصبح عندما تكرب؟
ضحى شمس
دليفري أركيلة ،دليفري نارة ،صفيف كاراج،
بائع سيديات مقرصنة ،مقرصن مسلسالت
وأفالم ،ميزان عمومي للناسّ ،
مليمة أقفاص
البالستيكّ ،
مليمة زيت سيارات حمروق (اهلل يعلم
ماذا يفعلون به) بائع طوابع ...أمريية ،موظف
فوتوكوبي ،إىل آخر ما هنالك من «مهن» هي
يف احلقيقة أمثلة واضحة عن «البطالة املقنعة»،
عما ينتجه االقتصاد
أو مبعنى آخر ،أمثلة فاقعة ّ
اللبناني «الريعي» من وظائف خدمية بسيطة
متدنية الكفاءة ،ال حتتاج إىل تعليم أو مهارات.
يف الوقت نفسه ،تعاني مهن كثرية من ختمة
تصل إىل حد أنه رمبا أصبح لكل عائلة لبنانية
طبيب أسنان أو حمام ،يف حني أن مهنًا أخرى
تعاني من نقص فادح يف عدد امللتحقني بها.
على سبيل املثال ،ليس هناك يف لبنان خبري
صرف صحي واحد يف بلد نعاني فيه ما نعاني
من مشاكل تلوث املياه والصرف الصحي! أما
كثرة العاملني يف القطاع العام «غري املنتج» أو
جلعله غري منتج متهيدًا خلصخصته ،فمثال معروف
تفش
للقاصي والداني ،مع ما يرافق ذلك من
ٍّ
للعمالة غري النظامية (املياومون مث ًال) يف كنف
الدولة ومؤسساتها وإداراتها.
بالطبع ،الدولة هي املسؤولة عن هذه الفوضى
يف غياب وظيفة التخطيط اليت احتل مكان
وزارتها جملس اإلمناء واإلعمار ،من دون أن
يقوم بوظيفتها .ويف مرتبة املسؤولية الثانية
خترج أفواجًا من العاطلني من
تأتي اجلامعات اليت ِّ
العمل ،إن مل يسافروا ،نظرًا إىل ازدحام بعض
املهن يف بلد صغري مثل لبنان .ففي النهاية،
خترج للخارج وليس للبلد ،حيث
هذه اجلامعات
ِّ
أصبح اللبناني ينشأ ُم َع ّدًا للتصدير .أما املسؤول
الثالث ،فهو ليس إال املواطن نفسه ،إذ ينهمك
ّ
حتقق لصاحبها
األهل والطالب بالبحث عن مهنة
عيشًا مأمونًا يف عامل يضيق أكثر فأكثر بقاطنيه،
فيذهب األكثرون إىل املهن األربع املقدسة:
طبيب ،مهندس ،حمامي أو مصريف .أما إن مل
يكن قد أفلح بالوصول إىل الشهادة ،فهناك
اجليش والدرك وقوى األمن اليت تعاني بدورها
وتبًا
َّ
مقنعة ،إضافة إىل قطاع النقل.
من بطالة
ّ
ملواهب الصيب أو الصبية .هكذا ،يتضخم عدد
االختصاصيني يف جمال ما ،فتنشأ على هامش
تلك االختصاصات مهن هامشية ،تعيش من
فتات السوق .ففي جمال اإلنرتنت جنازف بالقول
إن لدينا من باعة األقراص املدجمة وأكسسوارات
ّ
متخرجي
من
بكثري
أكثر
الذكية
واهلواتف
اإلنرتنت
ِّ
املعلوماتية.
ما هي البطالة املقنعة؟ هي املهن اليت يفوق عدد
متعاطيها احلاجة إليها ،أو تلك اهلامشية واملؤقتة
اليت ال تفضي إىل تطور أو استقرار أو ازدهار
ملتعاطيها ،أي تلك اليت ال مستقبل هلا .تلك
املهن تبدو منفذًا للكسب اليومي املؤقت.
وككل سنة ،بعيد ظهور نتائج الشهادة الثانوية،
ينشغل األهل والطالب مبحاولة اختيار اختصاص
يضمن مستقبل التلميذ .وعندما نقول حياة مادية
كرمية ،فمعنى ذلك مهن حمددة ،كالطب واهلندسة
واحملاماة والعلوم املصرفية اليت أصبحت تعاني
ختمة مقلقة لوال التصدير البشري الذي نواظب
عليه .أين مكمن اخللل؟ ومل ال ُيقبل اللبنانيون
يعج بها؟
على اختصاصات أخرى أصبح العامل
ّ
املخيلة املهنية فقرية جدًا يف لبنان وتقليدية.
ّ
ّ
نسلط الضوء
لذا ،حناول يف هذا امللف أن
على بعض املهن غري املتداولة اليت حنتاجها،
لعلها تفيد الطالب يف التفكري بشكل آخر يف
مستقبلهم

مهنة يستطيع املكفوفون أن يتعلموها وأن يعتاشوا
منها
أني كنت قد مسعت به مرات عدة.
هكذا ،قصدت املعاجل ،وكانت املفاجأة اجلميلة يف
اكتشايف أو ً
ال أن هذا االختصاص واسع ورائع،
وأن الطبيب ،أو املعاجل الكمبودي الذي قصدته
بناء على نصيحة األصدقاء ،كان ...كفيفًا.
ً
تدخل إىل العيادة وجتلس منتظرًا دورك .العيادة
هي يف الواقع جمموعة عيادات لعدة أطباء
واختصاصيني ،بينهم الطبيب النفسي واملعاجل
العضلي (فيزيو) وطبيب التغذية واألوستيوبات.
أما املدهش ،فكان اكتشايف أن اجلميع كانوا من
املكفوفني.
خيرج املعاجل بنظارته السوداء اليت ُت َع ّد مسة من
وميد يده ملتمسًا
مسات كفيفي البصر ،يناديك
ّ
من املريض املنادى أن ميسك بيده ليقوده إىل
غرفة الفحص.
لكن اليدين اخلبريتني اللتني
دهشت،
يف البداية
ّ
أمسكتا بكاحلي لتقوميه بدتا واثقتني مما تفعالن.
ِ
يكتف الطبيب الكمبودي الذي فقد بصره كما
مل
أخربني يف انفجار لغم يف بالده اليت كانت يف
حرب مثلنا ،بتقويم مفصلي ،بل حبث عن السبب
يف أني ُأكثر من «الدعسات الناقصة» كما قلت
له .هكذا ،تبني لدهشيت أن السبب هو يف
احلقيقة ّ
فكاي.
الطبيب املاهر بدا لي كأنشودة مجيلة جتعلك تعيد
ثقتك بالطب كرسالة ،خاصة أن الرجل املتواضع
َ
تنسوا
يتقاض مين إال  20يورو! ال
واليساري مل
َ
أننا يف باريس ،ال يف بريوت.
هكذا ،ظل املوضوع عالقًا يف ذاكرتي مقرونًا
مل ليس لدينا هذا االختصاص؟ َ
بسؤالَ :
مل ال
ُيقبل الطالب عليه؟ هناك الكثري من املعاجلني
الفيزيائيني ،إال أني مل أستطع أن أعثر على
أوستيوبات إال بشق النفس .فقد تبني أن «عددنا
يف لبنان ال يتجاوز ...ستة أشخاص» ،كما يقول
لنا طارق توماُ ،
املعاجل الشغوف الذي قصدناه
ليحدث طالب لبنان الذين أصبحوا على أبواب
ِّ
اجلامعات عن «األوستيوباتي» ،تشجيعًا هلم على
دراسة هذا التخصص غري املكلف نسبة إىل بقية
االختصاصات من جهة ،ونظرًا إىل حاجة لبنان
ملثل هذا االختصاص الذي جيهله أغلب الناس
من جهة أخرى.
يقول طارق توما إن الرتمجة العربية ملصطلح
«أوستيوبات» ( )osteopatheغري دقيقة« .أقصد
أن املوضوع ليس تقويم عظام بقدر ما هو شغل
بالعظام واملفاصل ( ،)manipulationوهو خيتلف
عن شغل «الفيزيو» ،ألن هذا األخري يعمل على
حتريك العضالت واملفاصل ،بينما حنن نذهب أىل
أبعد من ذلك».
لكن ،ما الذي دفع طارق إىل هذا االختصاص؟
جييب بابتسامة« :كتاب اشرتيته عندما كنت
أدرس اختصاص املعاجل الفيزيائي .كنت يف
السنة األخرية ،ووجدت كتابًا يتحدث عن هذا
العلم فقرأته .شغفت باملوضوع ،ألنه كان مبهمًا
وغامضًا كعلم يف لبنان .لذا ،قررت بعد قراءة
هذا الكتاب أن أختصص فيه على األصول ،ال
كمعلومات عامة داخل اختصاص الفيزيو .هكذا
تشجعت وسافرت إىل بلجيكا وأعدت الدراسة من
لست سنوات كاملة».
األول،
ّ
يبتسم طارق وهو يتذكر أن «الدراسة كانت
ممتعة جدًا ،اكتشفت فيها الفارق بني التعليم
يف اخلارج والتعليم عندنا .اكتشفت كيف يكون

األستاذ صاحب رسالة .الشغف بهذا العلم هو
حيمس األستاذ وجيعله يتقدم .وقد انتقلت
الذي ّ
فأصبحت شغوفًا بعملي.
إلي،
األستاذ
من
العدوى
ُ
ّ
حتمست للعودة إىل لبنان من أجل أن أفيد الناس
ُ
عندنا ،ويف الوقت نفسه أفيد نفسي ،ألن
ممارسي املهنة يف لبنان قليلون جدًا».
ولكن ما السبب يف هذه الندرة؟ جييب
االختصاصي« :ألنه ما من جامعات لدينا
خمتصة بهذا العلم .هناك فقط مواد عن تقويم
العظام بشكل عام من ضمن اختصاص املعاجل
الفيزيائي .أنا اليوم ُأعطي بعض هذه الدروس
يف اجلامعة اليسوعية من ضمن اختصاص العالج
الفيزيائي».
ِّ
فلنلخص :هناك ندرة باملختصني ،وهناك
حسنًا،
حاجة .فما احلل لطالب لبناني ال يريد ،لسبب
مادي أو غري مادي االختصاص يف اخلارج؟
جييب ببداهة« :احلل هو أن يدرس املعاجلة
الفيزيائية يف اجلامعة اللبنانية ،وهي من أهم
اجلامعات يف هذا اجملال ،ثم يكمل اختصاصه
يف اخلارج ،أو ــ وهذا ما نسعى إليه ــ قد نفتح
فرعًا لألوستيوباتي يف اجلامعة اليسوعية ،إن
ٍ
ٍ
كاف؟
كاف من التالمذة» .عدد
كان هناك عدد
نسأله ،فيجيب« :أقصد بالكايف أكثر من عشرة
طالب .أص ًال أنا موجود وأستطيع تعليم معظم
املواد ،إضافة إىل أن اجلامعة اليسوعية وغريها
تستقدم من اخلارج اختصاصيني للتدريس ،وال
شك يف أنها ستفعل إن كان هناك طلب على
هذا التخصص».
وما كلفة التخصص؟ يقول« :يبدأ باجلامعة
اللبنانية فيزيو ،ثم ينتقل إىل اليسوعية
للتخصص .كلفة السنة يف اليسوعية حنو 7500
دوالر ،وذلك لثالث سنوات .ال أظن أن الكلفة
تكون مرتفعة جدًا بهذه احلال».
نسأله أن يشرح للطالب حماسن هذه املهنة
ومساوئها ،فيجيب بسرعة« :أو ً
ال ،ال حتتاج إىل
رأمسال كبري ،فقط عيادة أو مكان للمعاجلة.
فكل شيء يف هذا التخصص يؤدى باليد .ال
معدات خاصة ،وال أدوية .واملريض ال حيتاج إىل
أكثر من جلستني أو ثالث جلسات ،كلفة الواحدة
بني مخسة وسبعني ومئة ومخسني ألفًا .وهناك
شيء مهم ،هو أنها مهنة يستطيع املكفوفون أن
يتعلموها وأن يعتاشوا منها ،إذا ما توافرت هلم
كتب بلغة «برايل» .أما املساوئ ،فهي التعب
اجلسدي .أضيفي إىل ذلك جهل الناس بهذا
االختصاص املهم جدًا ،ما جيعل اإلقبال فقط
للنخبة اليت تعرف أهمية األوستيوباتي ،مع أنه
ليس ترفًا أبدًا».
لكن أليس هناك تواصل مع أطباء العظام
حيول
والعمود الفقري؟ فالعادة يف اخلارج أن
ّ
طبيب العظام املريض يف بعض احلاالت إىل
األوستيوبات ،تالفيًا للعملية اجلراحية أو خالفه.
جييب« :لألسف ال .رمبا ليس هناك ثقة بعد
مبتعاطي هذا االختصاص ،ألن البعض يتعاطى
جتاريًا وليس طبيًا مع املوضوع من اجلهتني :أطباء
العظام واألوستيو .بالعربي ،إذا كان الطبيب
يستطيع أن يصف جراحة للمريض تعود عليه
وعلى املستشفى بالفائدة ،فلم يرسل املريض
إىل األوستيوبات ،خاصة إن كنت سأشفي احلالة
جبلستني أو ثالث جلسات؟».
وماذا عن تطور املهنة؟ هل هناك أفق قد ّ
حيلق
إليه بعيدًا طالب األوستيوباتي أو املتخرج؟
«طبعًا ،خاصة مع تقدم املهنة وتطورها يف
الغرب والشرق األقصى .يف القديم ،كانت هناك
أساليب باملعاجلة فيها نسبة من اخلطورة ،هذه
النسبة التغت اليوم لتجدد األساليب وتطورها.
مشوق
هناك جمال األحباث أيضًا ،وهو جمال
ّ
فع ًال .كذلك هناك جمال التعليم ،وهناك العالج
والعناية باملرضى .وهناك حاجة ماسة يف لبنان
هلذه التخصصات .ومن حيب التنوع ،يستطيع
التعاقد مع فرق رياضية .ألن الرياضيني هم
األكثر عرضة ملشاكل املفاصل والعظام».
نسأله بابتسامة« :يعين من اآلخر :هل تفتح هذه
املهنة بيتًا؟»،
بال تردد جييب« :أكيد .وبيت منيح كمان.
وآمل أن تتطور املهنة يف لبنان ،ألن هناك
حاجة ماسة إليها .من جهيت ،أخطط ملشروع فيه
توعية للمرضى على هذا االختصاص من جهة،
ومن جهة ثانية أسعى إلنشاء جامعة أو فرع يليب
طموحات الطالب الساعني إىل هذا االختصاص
يف لبنان».

الرتميم املعماري:

الشغف باملدينة
ضحى شمس

يف عيونه شغف ٍ
باد .ويف سلوكه املهين شيء
عاطفي مييز من اختار مهنته بالضبط ومل يأت
إليها من حاجات عملية صرفة .هو مازن حيدر،
املرمم املعماري الشاب الذي أسهم برتميم مبنى
ذاكرة احلرب املاثل على تقاطع السوديكو.
والذي أصبح مديرًا للتخصص يف معهد األلبا.
ولكن ،ماذا يعين الرتميم املعماري؟ وهل يستطيع
املرء أن يعيش منه كمهنة؟ ما هي آفاق تطوره؟
وهل هي مغرية؟

شرح االختصاص

الرتميم املعماري يعين دراسة املبادئ النظرية
الرتاثية للمحافظة
والعملية للتعاطي مع األبنية
ّ
عليها لألجيال القادمة .وخلوض هذا االختصاص،
يفرتض بالتلميذ أن يكون قد ّ
أمت دراسته األوىل
باهلندسة املعمارية ( 5أو ست سنوات حسب
البلدان واجلامعات) ونال شهادة اجلدارة (ماسرت)
يف اهلندسة املعمارية.
يستغرق التخصص سنتني أو ثالث سنوات
حسب البلدان (يف لبنان املكان الوحيد هو معهد
الرتميم التابع للجامعة اللبنانية يف طرابلس).
خيول املهندس املعماري إدارة
هذا االختصاص ّ
مشاريع ترميم يف ُأطر خُمتلفة من العمارة الرتاثية،
مث ًال العمل على حتسني األبنية وتدعيمها أو
عصرنة وظائفها الداخلية ،وحتى تصميم إضافات
إليها ،حتافظ على التجانس بني أقسامها وتراعي
تارخيها.
ّ
كل
وعندما نقول «تراث» ،فنحن نتكلم عن
التارخيية القدمية واحلديثة ،منذ ما قبل
األبنية
ّ
التاريخ إىل عمارة اخلمسينيات والستينيات من
إن التعاطي مع ما هو تارخيي
القرن العشرين .إذ ّ
ّ
حساسية وشغفًا ،فيعطي
يتطلب
يف العمارة
ّ
املرمم املعماري األولوية ملا وجد قبله على ما قد
يصنعه هو اليوم.
االتاه إىل هذا االختصاص ضروري جدًا ،خاصة
جّ
يف منطقتنا ،حيث ال احرتام للمعامل التارخيية،
حتى للتاريخ عمومًا ،إذ ّ
وال ّ
إنه عرضة لالستباحة
والتزوير والتحريف ملآرب آنية ،ال ملصلحة حاضرنا
اليوم.
توصل الغرب إلجناز هذا الفصل ،لكننا ما زلنا
ّ
نتعاطى مع التاريخ خبفة من دون ّ
الدقة.
توخي
زد على ذلك اهلدم املمنهج للرتاث املعماري يف
بالدنا ملصاحل املستثمرين .بالطبع ،لن يستطيع
ّ
«جيلس املقتاية» كما يقال،
املرمم املعماري أن
لكن تكاثر املتخصصني يف بريوت خاصة ،من
شأنه إجياد صوت جديد يطالب باحلفاظ على
ما بقي من اإلرث املعماري يف لبنان ،مرتكزًا
علمية متينة وليس على النوستاجليا
على قواعد
ّ
واحلنني للماضي.
ماسة ملتخصصني
إضافة إىل ذلك ،هناك حاجة
ّ
يف منطقتنا الشديدة األهمية تارخييًا ،لكونها مهد
احلضارات ،وذلك بسبب حجم الدمار اهلائل الذي
أصاب سوريا والعراق مث ًال .فمن غري املنطقي ،ال
بل من املفجع ،ألاّ ُينظر به من قبل ُمتخصصني
يستطيعون أن يعيدوا إليه قيمته اجلمالية ،وأن
يراعوا قيمته التارخيية ،ولو بنسبة معقولة.
أما عن تطور التخصص واملهنة يف بالدنا ،فهو
ّ
وارد جدًا إذا وسعنا رؤيتنا للرتاث ،فبد ً
ال من
أن نعترب اإلرث العثماني أو بيوت البهو الوسطي
أن
والقرميد هي وحدها تراثنا ،علينا أن نعترب ّ
حقبة احلداثة كذلك من إرثنا ومن ذاكرتنا ،وأن
نبدأ البحث عن أساليب حتافظ على العمارة
احلديثة مع عصرنتها وتبديل وظائفها .مث ًال ،أن
ّ
نتجه إىل عمارة اخلمسينيات املنتشرة يف بريوت،
وجنرب درس أساليب إضافة مواقف للسيارات
مث ًال من دون هدم املبنى ،أو إضافة طبقات
جديدة إخل ...أو نعمل محلة إلقناع املستثمرين
االقتصادية للمحافظة على هذه املباني،
باجلدوى
ّ
خاصة أن الناس بدأوا يعون أهمية هذه املباني
واحلفاظ عليها.
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مقاالت وتحقيقات

الرتميم املعماري..
أسبابي ورؤيتي
للمهنة يف
منطقتنا الخراب
ُهنا
قد أراني
أجلأ إىل اجلملة
ُ
اليت
املستهلكة
ُ
نقول فيها ّ
إننا
مل خنرت مهنتنا،
اليت
هي
بل
اختارتنا .لكن يف
الواقع «أهو ده
اللي صار» .فأنا
من جيل احلرب،
حتديدًا اجليل الذي
ولد يف احلرب ،ال
الذي كان مراهقًا
أو شابًا حينها.
تعرف إىل
من جيل ّ

فاتن الحاج

هناك حاجة ماسـّة ملتخصصني يف منطقتنا

بريوت من خالل خربيات األهل واألجيال اليت
سبقته .على فكرة ،هناك فرق شاسع بني من
ولد باحلرب ومن ولد قبلها.
فهذا األخري يذكر حالة االنتقال من السلم
إىل احلرب ّ
مييز بني االستثنائي
ألنه يعرف أن ّ
إلي كانت
والشاذ والوضع الطبيعي .بالنسبة ّ
الدنيا من أساسها سوداء يف عيين ،فاحلاضر
الوحيد الذي أعرفه هو أسود وسيئ (احلرب)،
وإذا استحضار أو تصور شيء مجيل ،فهو ال
بد من خالل ذكريات اآلخرين عن زمن مجيل ،أو
زمن على األقل أمجل.
وبني
بيين
الرابط
ّ
قصص وروايات أهلي
كانت معامل املدينة
اليت كنت أراها .أقصد
وشوارعها.
أبنيتها
حول
األبنية
أرصد
بيت أهلي بشارع ليون
باحلمرا ،وأختيلها شاهدًا

مناقصة امليكانيك :جملس الشورى
يق ّرر وقف التنفيذ

تكاثر
املتخصصني يف
بريوت ضروري
إليجاد صوت
يطالب بالحفاظ
على ما بقي من
اإلرث املعماري

على الزمن األفضل ،أرمسها حباهلا اليوم
املتضررة
وأرسم غريها على خطوط التماس
ّ
وأختيل وسط املدينة .من الصغر
من القصف
ّ
منا عندي الشغف باملدينة والعمارة .ومل أكن
مهنية بعيدة عن
أختيل نفسي أخوض جتربة
ّ
ّ
يّ
لكن يف الوقت ذاته ،كنت
هذا املوضوع.
األكادميية البحتة
أخاف من أن تفقدني الدراسة
ّ
العاطفية وأبدأ
هذا الشغف ،هذه الشحنة
ّ
برؤية املدينة ،بريوت ،من منظار علمي حبت.
كان خياري أبعد عن لبنان .بدأت دراسيت
يف إيطاليا بروما بالتحديد ،ألني كنت قد
درست اللغة اإليطالية ضمن منهج البكالوريا
الفرنسية ،ثانيًا ألن كنت آمل بعد دراسة
ّ
التخصص بالرتميم املعماري
اهلندسة املعمارية
ّ
إن أهلي دعموني
يف إيطاليا .حلسن احلظّ ،
ماديًا ومعنويًا وساندوني مبسريتي.

دراسة الهندسة املعمارية ثمّ التخصـّص
بالرتميم

دراسة العمارة بإيطاليا مسحت لي بطريقة
ما أن أحتفظ بولعي ببريوت .فأنا مل أعش
حتوالتها يف التسعينيات ،لذا صارت عندي
رمزًا ملاضيها كأن ال حاضر هلا .مبعنى آخر
البعد عن املكان يسمح
«ما اندعكت فيها»ُ .
لك بأن حتافظ على ذكراه .دراسة اهلندسة
املعمارية عمومًا بشقها النظري والتطبيقي يف
ّ
وميطه ال ميكن
أوروبا ،جعلتين أفهم أن البناء حُ
أن يكونا منفصلني .فأنا ال أستطيع تصميم
مبنى من دون أن آخذ يف االعتبار خصائص
املكان وحميطه ،وهذا ما جعلين أجته بعد
دراسيت إىل التخصص بالرتميم ،ليس يف أي
مكان ،بل يف روما ،يف إيطاليا .لو درست
اهلندسة املعمارية يف لبنان ،ألعطتين ُألفة

العملية جلهة التعاطي
أكرب مع متطلبات املهنة
ّ
مع املهندس املدني مث ًال ،الكهربائي ،رخص
يّ
لكن بتجربيت تقربت أكثر من
البناء ...إخل.
اجلانب النظري واملواضيع املتعلقة أكثر بالعمارة
القدمية .يف أوروبا مفهوم الوقت خُمتلف،
أي إن احرتام العمارة القدمية واجب تصونه
نزل ال
القوانني ،وقد اكتسبته األجيال كأمر ُم َ
جمال للمساومة حوله ،فاإلرث املعماري حاجة
وطنية لربط األجيال ببعضها وتأمني التواصل
ّ
بني أفرادها .األمر خمتلف عندنا يف لبنان ويف
الشرق عمومًا .لكوننا مل نعش نضجًا تارخييًا،
أي ّ
إننا ما زلنا نرى التاريخ كسبيل ملراجعة
ً
أداة لدعم احلاضر أو لتغيريه .ال ننظر
احلاضر،
إىل الكنيسة القدمية كمعلم ُي ّ
عينة،
ذكر حبقبة ُم ّ
وبالتالي حنافظ عليه كما هو ،بل نراها كمعلم
يرمز فقط إىل الديانة وممارسة طقوسها .مثل
آخر :املباني اليت سكنتها شخصيات تارخيية
هلا معنى يف تارخينا ال نقيمها من هذا املنظار
عما إذا كان املبنى
بقدر ما ننظر إليها ونتساءل ّ
احلالية« .يا ما كنائس قدمية
مجي ًال مبعايرينا
ّ
انهدمت ليبنى مكانها كنائس أكرب ،أو (لنراعي
 6و 6مكرر) مقامات ّ
مت تغيريها والتعديل بها
لتتكيف مع معايري اليوم من دون النظر إىل
ّ
املعنى الكامن وراء قيمتها التارخيية .كل
ذلك دفعين إىل التخصص بالرتميم املعماري
وبإيطاليا كمان».

التخصص بالرتميم

حدين .فمن
العمل يف هذا احلقل سيف ذو ّ
ناحية عدد املهندسني املعماريني املتخصصني
بالرتميم قليل ،لذا هناك فرص عمل كثرية،
خاصة يف املستقبل القريب ،إذا ما انتهت
احلرب يف سوريا واستقر الوضع يف لبنان
(نوعًا ما) .ولكن لألسف هناك استسهال،
وهناك من يلجأ إىل معماريني من غري
املتخصصني بالرتميمّ ،
ألنه يف الغالب هناك
ّ
وقلة تقدير للمهنة وخلصائصها.
استسهال
مدة دراسة العمارة ست سنوات والتخصص
ّ
بالرتميم املعماري سنتان.
عدة مشاريع ترميم يف
عمليًا ،اشرتكت يف ّ
احلقل اخلاص والعام يف إيطاليا ويف لبنان،
كما يف مرحلة الدراسة ملتحف «بيت بريوت»
ومبنى «جريدة األوريان» يف وسط بريوت
الذي سيحافظ إىل ٍّ
حد ما على ذاكرة احلرب،
وإن بنسبة قليلة .كذلك شاركت يف كثري
من املشاريع يف اجملال اخلاص كرتميم بيوت
وشقق سكنية من حقبة االنتداب يف بريوت
وطرابلس وصيدا ومناطق أخرى.
طبعًا يف لبنان األمل أن نستطيع كمتخصصني
أن ننتزع دورًا أكرب يف فرض قانون حيمي
األبنية الرتاثية واملساهمة بتوعية الناس على
ألهمية إرثنا
أهمية اإلرث املعماري والرتويج
ّ
احلديث ،أي من فرتة االنتداب واالستقالل.

صدر عن جملس
شورى الدولة قرار
قضى
إعدادي
ّ
بوقف تنفيذ نتائج
املناقصة العمومية
لتلزيم عقد املعاينة
امليكانيكية ،اليت
رست على شركة
( )SGSبسعر يفوق
 440مليون دوالر
على  10سنوات.
جاء هذا القرار
بعد أيام قليلة
على طلب املدعي
العام لدى ديوان
احملاسبة ،القاضي
فوزي مخيس ،من
هيئة إدارة السري
واملركبات اآللية،
الرتيث يف متابعة
ّ
اآليلة
اإلجراءات

شروط وقف التنفيذ املنصوص عليها يف املادة  77من نظام املجلس متحققة يف
املراجعة (مروان طحطح)

إىل وضع نتائج هذه املناقصة موضع التنفيذ.
هذان اإلجراءان القضائيان ملزمان هليئة إدارة
السريّ ،
إال إذا قررت وزارة الداخلية (الوصية
على اهليئة) أن حتذو حذو وزارة األشغال
العامة والنقل ،اليت سجلت سابقة برفضها
االمتثال لقرار جملس شورى الدولة بإبطال
تلزيم أشغال إنشاء مرفأ عدلون (السنسول
الرئيسي ــ املرحلة األوىل)
اختذ جملس شورى الدولة ،الثالثاء ،قرارًا
إعداديًا بوقف تنفيذ املناقصة العمومية
لتلزيم تشغيل منشآت املعاينة امليكانيكية.
بناء على املراجعة املقدمة أمام
جاء هذا القرار ً
قضاء األساس من جمموعة شركات «جودة»،
باملفوض بالتوقيع املهندس يعقوب
ممثلة
ّ
الصراف ،وذلك الستناد املراجعة اىل «أسباب
جدية» ،حبسب ما جاء يف القرار.
وكان قضاء العجلة لدى جملس شورى الدولة
رد طلب وقف التنفيذ يف مرحلتيه (االوىل
قد ّ
واالستئناف) حبجة عدم صالحياته بعد توقيع
العقد وإعطاء أمر مباشرة العمل للشركة
الفائزة.
ّ
يشكل قرار جملس شورى الدولة تطورًا مهمًا
يف ملف تلزيم عقد املعاينة امليكانيكية ،إذ
يعبرّ عن اقتناع ضمين لدى القضاة بوجود
أسباب جوهرية للسري يف احملاكمة ،وال
سيما أن املدعي العام لدى ديوان احملاسبة،
القاضي فوزي مخيس ،عبرّ عن اقتناع مماثل،
يف قراره منذ أيام ،بفتح التحقيق يف مالبسات
عملية التلزيم والطلب من هيئة السري الرتيث
يف تسليم الشركة الفائزة مواقع العمل.
اجلدير باإلشارة أن هيئة السري وافقت على
تلزيم العقد اىل شركة ( )SGSبسعر يفوق
 440مليون دوالر على  10سنوات ،علمًا
بأن  5شركات شاركت يف املناقصة ،وجرى
استبعاد  3شركات يف مرحلة التقييم الفين
قبل فض العروض املالية ،وجرى أيضًا رفع
عالمة شركة رابعة كي ال ُتلغى املناقصة يف
حال بقاء شركة وحيدة.
والشركة الرابعة هي شركة متعاقدة مع اهليئة
بصفة استشاري يف جمال حمطات الفحص
الفين للمركبات اآللية ،وهو أمر خمالف لدفرت
الشروط .وقد أدلت شركتان من الشركات
الثالث املستبعدة بأن أسعارها أقل من نصف
سعر الشركة الفائزة!
انطالقًا من هذه الوقائع ،رأى جملس شورى
الدولة (حمكمة إدارية) يف قراره أن شروط

وقف التنفيذ املنصوص عليها يف املادة 77
من نظامه متحققة يف املراجعة املذكورة،
وهي :الضرر البالغ واالرتكاز على أسباب
بينت املراجعة عدم صالحية
جدية ومهمة ،إذ ّ
هيئة إدارة السري توقيع العقد وإبرام الصفقة،
وحاججت يف مسألة خضوع مناقصة امليكانيك
لرقابة ديوان احملاسبة املسبقة ،وأظهرت أن
الشركة املستدعية استوفت الشروط الفنية
املفروضة يف دفرت الشروط ،خالفًا ملا أدلت
به جلنة اخلرباء ،بهدف استبعادها قبل فض
عرضها املالي.
املديرة العامة للهيئة هدى سلوم ّ
علقت ف
بأن «املسألة ليست أن نوقف التنفيذ أو
نستمر يف املناقصة ،فاألمور جامدة اآلن،
وهناك مراجعات قضائية سنرد عليها بالشكل
املناسب وحتت سقف القانون».
يوضح احملامي عصام إمساعيل أن الكرة
باتت اآلن يف ملعب هيئة إدارة السري ،لكون
القرار ملزمًا هلا حتت طائلة تطبيق املادة 371
من قانون العقوبات اليت تنص على« :كل
موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو
غري مباشرة ليعوق أو يؤخر ...تنفيذ قرار
قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر
عن السلطة ذات الصالحية يعاقب باحلبس
من ثالثة أشهر إىل سنتني» .ويقول إن
«القرار الصادر عن جملس شورى الدولة هو
قرار متهيدي الستكمال احملاكمة وصدور قرار
بإبطال تلزيم منشآت املعاينة امليكانيكية،
وإن كان سيستغرق بعض الوقت ،لكن
الدعوى ماشية».

هدى سلوم :سنتابع املراجعات القضائية تحت
سقف القانون

هل يرتتب على الدولة مسؤوليات معينة
جتاه الشركة الفائزة باملناقصة (  )SGSمبا
أن املناقصة سلكت طريقها ،جلهة إعطاء
هيئة إدارة السري أمر مباشرة العمل للشركة
الفائزة اليت دفعت الكفالة؟ يقول إمساعيل:
«ال مشكلة يف الكفالة ،إذ تستطيع الشركة أن
أي مسؤوليات
تسرتدها ،من دون أن ترتتب ّ
على الدولة؛ فاملادة  30من قانون موازنة
 1990جاء فيها :تعترب باطلة بطالنًا مطلقًا
وحيظر على أية جهة رمسية ترتيب أي أثر
قانوني عليها ،مجيع االعمال والتصرفات
والتدابري احلاصلة خالفًا للقواعد واالصول
املقتضاة قانونًا».
من جهته ،بدا القاضي فوزي مخيس مقتنعاً
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
اتُّهم وصاحب حمل «بليار» بااللتحاق بـ«داعش»

موقوف «يكهرب» اعرتافاته حول تفخيخ
جامعي «ينجح» يف إكمال دراسته خارج القضبان
السيارات وحماولة اغتيال قاض
معلومات كثرية ميتلكها حممد احلجريي امللقب بـ»كهروب» ،عن
تفخيخ سيارات بهدف تفجريها يف لبنان ومنها اليت مل تنفجر
يف حملة املعمورة يف الضاحية اجلنوبية عشية عيد االضحى العام
 ،2014حتى انه شارك يف تفخيخها ،هذا فض ًال عن حماولة خطف
احد القضاة العسكريني اليت كانت بصدد التحضري هلا وكذلك
تفجري مقر هيئة علماء القلمون وآلية عسكرية يف عرسال يف شهر
تشرين الثاني العام املاضي.
حضر هلا وشارك فيها واليت ّ
غري ان تلك العمليات اليت ّ
اقر بها
خالل التحقيقات االولية معه امام مديرية املخابرات يف اجليش،
ُ
ختل اجلرائم املتهم بها
تراجع عنها املوقوف «كهروب» الذي مل
من عملية اطالق صواريخ على منطقة اهلرمل وتكليفه امحد االطرش
امللقب بـ»نسر عرسال» خطف حسني عز الدين النه كان «يتعامل
مع حزب اهلل» والذي ال يزال مصريه جمهو ً
ال.
أدرك «كهروب» حجم االتهامات املساقة ضده فقرر مواجهة سيل
اسئلة رئيس احملكمة العسكرية العميد الركن الطيار خليل ابراهيم،
بالنفي يف حني ان االوراق بني يدي االخري واليت يتجاوز عددها
االربعماية واليت تؤلف افادة املتهم االولية تتضمن اعرتافاته
الصرحية والواضحة ،ما دفع باملتهم اىل الزعم بان تلك االفادة
«ادليت بها وانا كنت مصابًا وحتت الضرب».
«كهروب» الذي نال لقبه من خالل عمله يف كهرباء السيارات،
وصف نفسه بـ»املغرتب» عن بلدته عرسال اليت غادرها العام
 2003اىل افريقيا ليعود يف العام  2013ويستقر فيها بعد زواجه
مهد «كهروب»
وبعد ان منعه والده من السكن خارجها .ومن هنا ّ
اىل نفي اي عالقة له باقربائه ومنهم خاله ابراهيم االطرش الذي
كان يرأس خلية ضمن صفوف تنظيم النصرة وسامي االطرش
وعمر االطرش الذي انفجرت فيه سيارة مفخخة يف جرود عرسال
وغريهم من الذين لعبوا «ادوارًا» مهمة داخل التنظيم املذكور.
ومل تكف ساعة من الوقت النهاء استجواب «كهروب» امس امام
احملكمة اليت مل يتسن هلا مساع روايته حول حماولة خطف قاضي
التحقيق العسكري فادي صوان وسبب فشلها ،بعدما اعلن رئيس
احملكمة ارجاء اجللسة اىل التاسع عشر من تشرين االول املقبل.
وباستجوابه افاد املتهم الذي حياكم اىل جانبه املوقوف ابراهيم
الربيدي ،بانه ال ميت بأي صلة مبجموعة خاله ابراهيم االطرش الذي
مواش ليصبح تاجر اسلحة ،نافيًا العمل معه او ضمن
كان تاجر
ٍ
جمموعته.
واكد املتهم اكثر من مرة بان ال عالقة له مبجموعة خاله الذي
انشأها بعد انفصاله عن كتيبة «جند احلق» اليت كان يرأسها املدعو
ابو مالك .وكيف له ان يسمي العناصر اليت تشكل تلك اجملموعة
قال املتهم« :انا ذكرت امساء الشباب الذين كانوا يرتددون اليه
امنا ال اعرف اي منهم» .اما عن ابن خاله عمر االطرش فافاد بانه ال
يعرفه شخصيًا كونه كان مسافرًا فيما امحد االطرش(نسر عرسال)
كان يرتدد اىل حمله حيث كان يعمل يف كهرباء السيارات.
اعرتف «كهروب» بان سامي االطرش وسامح الربيدي وابو عبداهلل
العراقي نفذوا عدة عمليات تفجري واطالق صواريخ« ،فعرسال كلها
تعرف ذلك» ،ليضيف على ذلك «انهم كانوا يف جرود يربود» ،امنا
يقر به «كهروب» ان خاله كان رئيس هذه اجملموعة وانه
ما مل
ّ
كان هو احد افرادها وانه شارك يف تفخيخ سيارة من نوع بونتياك
بثالمثاية كيلو من املتفجرات مع كل من ابو عبداهلل العراقي وخليل
غرلي وان وجهتها كانت لبنان اال ان عط ًال طرأ عليها «فانا ال اعرف
عنها شيئًا» ،كما قال املتهم ،الذي جاء جوابه هذا هو نفسه عن
مشاركته يف تفخيخ سيارة غراند شريوكي لون جردوني يف منطقة
اجلراجري وتفجريها يف وادي احلجري وسيارة مرسيدس اليت ضبطت
يف املعمورة قبل تفجريها.
كرر رئيس احملكمة افادة املتهم االولية حول ما ذكره من تفاصيل
عن مكان التفجريات اليت وضعت يف سيارة البونتياك واليت كان
سيتم ادخاهلا اىل لبنان وتفجريها بواسطة هاتف خلوي ،وكان
جواب «كهروب»« :ال عالقة لي بعمر االطرش ،هو صحيح ابن
خالي امنا انا ال اعرفه» .وعن خاله ابراهيم الذي طلب منه استطالع
طريق اللبوة لتفجري سيارة مفخخة من نوع جي ام سي قال« :ال
دخل لي بذلك».
اكثر من عشر افادات واجهها املتهم اليت تتحدث عن «نشاطه»
يف تفخيخ السيارات ضمن جمموعة خاله ومنها افادة الرتكي حممد
اوزدامري الذي افاد بانه قبض مبلغًا من املال الدخال سيارة مفخخة
اىل لبنان ،ليأتي جواب «كهروب» هو نفسه« :ال اعرف وال دخل
لي».
وكيف علم حممد نايف االطرش ان سيارة انفجرت بابن خاله عمر
االطرش واعلمه بذلك ،اجاب« :قال لي ان سيارة انفجرت بالشباب
ومل اكن اعلم ان السيارة مفخخة» .نافيا ان يكون قد اقدم على
اطالق صواريخ باجتاه اهلرمل بعد هذه احلادثة.
جواب املتهم بـ»ال اعرف» ،تكرر على اسئلة الرئاسة حول مشاركته
يف اهلجوم على منشرة حجر حتوي آليات واعتدة عسكرية عام 2014
وحول تكليفه اكرم احلجريي تصوير مراكز حلزب اهلل وخطف حسني
عز الدين لتعامله مع احلزب.

داخل السجن اليت «احتضنته» جدرانه طوال تسعة أشهر ،تابع
الشاب الطرابلسي جربيل ك 19(.عاما) دراسته ،وهو يّ
مين النفس
بإكماهلا بعد خروجه من السجن ،فكان له ما اراده بعد ان حكمت
احملكمة العسكرية عليه بالسجن مدة عام فيكون بذلك قد امضى
فرتة عقوبته على اعتبار ان السنة السجنية هي تسعة اشهر.
يف احدى اجلامعات اخلاصة ،التحق املتهم لدراسة احد االختصاصات
يف جمالي الراديو والتلفزيون ،ليلقى القبض عليه اثناء خروجه
من اجلامعة بسبب حماولته االلتحاق بتنظيم داعش االرهابي يف
سوريا.
ال ينكر املوقوف تواصله مع اصدقاء االمس الذين باتوا اعداء
اليوم ،ومعظمهم قد قتل يف سوريا ،وهو يقر خبطأه يف ذلك،
بعد ان حاولوا اقناعه بالسفر اىل سوريا عرب تركيا لاللتحاق بداعش
يف الرقة والزواج من حوريات .لكنه مل يقتنع بفكر داعش وحاول
التهرب منهم عرب حماولة السفر اىل اوسرتاليا «فانا ال اريد هذه
احلياة النين احب العلم وقد اتهموني بالكفر الني عقدت خطبيت
على فتاة غري حمجبة».
اما املوقوف االخر اىل جانب جربيل املتهم امين خ ، .فقد استطاع
االستفادة من مبلغ  500دوالر مصاريف «الرحلة اىل داعش»،
بصرف هذا املبلغ على ملذاته الشخصية قبل ان يتم توقيفه.
واصدرت احملكمة العسكرية مساء حكما برئاسة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم قضى
وأصدرت احملكمة العسكرية حكما برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم قضى بسجن جربيل وامين مدة سنة فيما حكمت غيابيا على
املتهم الفار امحد علم الدين باالشغال الشاقة املؤبدة وجردته من
حقوقه املدنية.
وباستجواب جربيل ك .حبضور وكيله احملامي جالل عون ،افاد ان
رفيقيه جهاد علم الدين وسعيد االيوبي قد حتوال اىل أعداء له بعد
ان سافرا اىل سوريا والتحقا بداعش وقتال هناك .واوضح ان علم
الدين كان يتواصل معه باستمرار طالبا منه اللحاق به كما فعل
حممد القنطار وامحد دياب وهم قتلوا مجيعا يف سوريا.
اما كيف اقتنع بفكر داعش فقال »:مل اقتنع امنا جهاد كان يقوم
بتحضري خيمة دعوية للشبان ويعدهم بتزوجيهم من حوريات وقد
اتهمين بانين منافق النين كنت اتهرب منه كما اتهمين بالكفر الني
خطبت فتاة غري حمجبة وهددني بشكل متواصل بالقتل علما انه
اصغر مين سنا» .وتابع املتهم يقول انه كان وقبل شهرين من
توقيفه يتابع دروسا يف الشريعة يف مسجد االحسان.
مل تتوقف حماوالت جهاد يف اقناع املتهم االلتحاق به يف سوريا
وكان حيثه دائما على تنظيم جواز سفر هلذه الغاية  ،اال ان جربيل
وهو الشقيق االصغر بني اخوته واخواته الـ 11كان قد استحصل
على جواز سفر بهدف السفر اىل اوسرتاليا هربا من جهاد بعد
ان اعلم والدته ما حصل معه .مل يوفق جربيل يف االمتحان الذي
خضع له يف السفارة االوسرتالية يف لبنان ،فيما حماوالت جهاد
كانت مستمرة « فهو كان يستخدم الشباب ويقنعهم بفكرة تقديم
االسعافات وفجأة ُيقتلون « .وعن مبلغ الـ 500الذي سلمه للمتهم
االخر امين لتأمني سفره اىل سوريا عرب تركيا قال جربيل انه ال
يعرف امين الذي تعرف إليه يف السجن امنا سلم املبلغ املذكور اىل
امحد معرباني كثمن اجيار شقة وليس لاللتحاق بداعش.
وافاد أمين حبضور وكيله احملامي عون ان أمحد معرباني تواصل
ّ
ودله
معه عرب الفايسبوك وطلب منه االلتحاق بداعش يف الرقة،
على شخص(جربيل) ليسلمه مبلغ  500دوالر عبارة عن مثن اجيار
ملنزله (اي منزل امحد) على اساس ان يقوم بتنظيم جواز سفر له
للسفر اىل سوريا عرب تركيا .واوضح أمين ان امحد طلب منه بعد
وصوله اىل تركيا االتصال به لتأمني دخوله اىل سوريا  ،موضحا
بأنه كان قد استحصل على جواز سفر قبل هذه احلادثة من اجل
العمل يف شركة سعودية وان املبلغ صرفه على ملذاته «فانا مل
اقتنع بفكرهم ابدا وعملي يف حمل للبليار يتناقض مع فكرهم.
وسئل املتهم عن سبب إرخاء حليته فقال« :هذه املوضة».
وبعد ان ترافع ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار طالبا
تطبيق مواد االتهام ترافع احملامي عون عن موكليه فاعترب ان جربيل
كان يعيش يف حميط موبوء وقد غرر به عدد من الشبان لاللتحاق
بداعش ما دفعه اىل العيش يف صراع بني قناعاته والضغوط اليت
مورست عليه .اما أمين فرأى ان عمل االخري يتناقض وقناعات
داعش وكل تفاصيل حياته تدل على انه بعيد عن هذه االجواء.
وانتهى اىل طلب كف التعقبات عن موكليه بالنظر اىل ظروف
القضية واالكتفاء مبدة توقيفهما.
وبسؤال جربيل عن كالمه االخري قال »:االثنني املقبل هو اول يوم
دراسة يف اجلامعة وسبق ان تسجلت طالبا السماح لي االلتحاق
بها» .اما امين فطلب الرباءة.

توقيف عصابة سطو على املصارف

متكنت «شعبة املعلومات» يف املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
يف عملية امنية نوعية من توقيف و.ض .وع.ج .اللذين اقدما يف
 18كانون االول العام املاضي على اطالق النار باجتاه نقطة عائدة

للجيش اللبناني يف حملة قصقص  -بريوت.
وبالتحقيق معهما ،اعرتفا مبا نسب اليهما وبشرائهما االسلحة من
(أ.ح ).الذي أوقف من قبل الشعبة املذكورة ،وشخص آخر (العمل
جار لتوقيفه).
كما اعرتف املوقوف و.ض .بتنفيذ عملييت سطو مسلح على بنك
االعتماد اللبناني  /فرع خلدة بتاريخ  2015/5/18وفرع الدورة
بتاريخ  ،2016/4/14باالشرتاك مع ع .ي .الذي مت توقيفه بتاريخ
 26اب اجلاري يف حملة احلازمية ،وأقر بإشرتاكه يف تنفيذ عملييت
السطو.
ومت ضبط  4بنادق و 4مسدسات حربية 4 ،قنابل يدوية ،قاذف
ار بي جي وكمية كبرية من الذخرية احلربية يف منازل املوقوفني،
باإلضافة اىل ضبط مبلغ  12300دوالر امريكي و 3735يورو
ومليونني واربعماية وواحد وثالثني الف لرية لبنانية يف منزل (ع.
ي ).الذي اعرتف بأنها من املسروقات».

«االتهامية» ختلي سبيل موقوف يف «ملف
االنرتنيت»
أعلن احملامي حممد خالد رستم ،أن اهليئة االتهامية يف بريوت
قررت تصديق قرار قاضي التحقيق فادي العنيسي بشأن طلبه
واحملامي حممد بلطه جي ختلية سبيل موكلهما املوقوف يف قضية
«غوغل كاش» توفيق حيسو ،من دون أي كفالة.

جرحى بإشكال يف عكار

وقع اشكال يف بلدة عكار العتيقة حيث أقدم كل من وليد
حممود خالد وناجي سليمان وأمحد مصطفى حييى وخالد حييى على
اإلعتداء بالضرب والطعن بالسكاكني باجتاه العسكريني محد عباس
محد وأمين حممد مصطفى وكل من فراس عباس محد وكفاح دباح
األسعد .كما اصيب ناجي سليمان بطعنة سكني يف ظهره ،وذلك
يف قاعة «الدالل « لالعراس.
ويأتي احلادث على خلفية اشكاالت قدمية  .وقد مت نقل اجلرحى إىل
مستشفى السالم يف القبيات ومستشفى اليوسف يف حلبا.

عبوة كسارة فج ّرت السلكيا واوقعت شهيدة و ١١جرحيا

استهدف اعتداء ارهابي منطقة البقاع ظهر االربعاء ،عرب تفجري عبوة
زنتها حواىل  ٤كيلوغرامات السلكيا مما ادى اىل استشهاد امرأة
سورية واصابة  ١١شخصا جبروح .وقد لقي التفجري استنكارا
واسعا ،مع دعوات لتحصني الساحة الداخلية.
وقد أذاعت قيادة اجليش مديرية التوجيه بيانا عن االعتداء االرهابي
جاء فيه :حواىل الساعة  ،13.00دوى إنفجار عند مستديرة كسارة
 زحلة ،أدى إىل مقتل امرأة من التابعية السورية ،ووقوع عددمن اإلصابات يف صفوف املواطنني .وعلى أثر ذلك ،توجهت قوة
من اجليش إىل املكان وفرضت طوقًا أمنيًا حوله .وحضر اخلبري
العسكري الذي كشف على موقع االنفجار ،وتبني بنتيجة الكشف
أنه ناجم عن عبوة ناسفة زنتها  4كلغ من مادة ( ،)TNTوقد بوشر
التحقيق يف احلادث بإشراف القضاء املختص.
قضائياّ ،
كلف مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي
صقر صقر الشرطة العسكرية يف البقاع واالدلة اجلنائية معاينة
مكان االنفجار يف زحلة ومباشرة التحقيقات االولية ورفع االدلة.
والتحقيقات جارية ملعرفة ما اذا كان االنفجار يستهدف شخصية
معينة .وتعليقا على احلادث ،لفت عضو كتلة الكتائب النائب إيلي
ماروني إىل انه للمرة الثالثة تستهدف هذه املنطقة حتديدًا .وقد
سبق أن وضعت عبوة فيها ومل تنفجر.
واعترب ماروني ان وزن العبوة يشري إىل أنها رسالة ،إذ مثة خاليا
نائمة يف املنطقة ومعروفة من األجهزة األمنية ،داعيا إىل انتظار
القوى األمنية حتى تكشف َمن يقف وراء هذه التفجريات ،ولو ملرة
املسبب.
واحدة لنعرف من هو
ّ

ضبط «تشكيلة» كبرية من املخدرات يف حي السلم

متكنت دورية من فصيلة املرجية يف وحدة الدرك االقليمي من
توقيف السوري ي .ح .يف حملة حي السلم .وضبط حبوزته كمية
كبرية من املخدرات :كوكايني ،باز الكوكايني ،حشيشة الكيف
معدة للرتويج مع ميزان الكرتوني حساس ومستلزمات
والسيلفياّ ،
تقسيم املخدرات ،واربعة هواتف خليوية ،ودراجة آلية مسروقة،
وبطاقة هوية مزورة عليها رمسه الشمسي .كما مت توقيف مواطنه
خ.خ .الذي كان يبتاع منه املخدرات.
االول انه يقوم باإلشرتاك مع شقيقه
وبالتحقيق معهما ،إعرتف
ّ
املتواري عن األنظار ،بتسليم املخدرات إىل املروجني ،وتبني أن
الثاني يتعاطى املخدرات.
كما تبني أن ي.ح .من أصحاب السوابق جبرائم املخدرات ،ومطلوب
للقضاء مبوجب ثالث مذكرات توقيف وخالصيت حكم جبرائم :تهديد،
أسلحة وخرق قانون األجانب .وقد أودع املوقوفان القضاء املختص
جار لتوقيف شقيق االول املتواري.
والعمل ٍ
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اعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

حسومات كبرية
على سائر
املوجودات
وخاصة حلاملي
هذا االعالن
أشهر املاركات
بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
Head
70 Oxford Street, Guildford NSW 2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02
& Office
Showroom: 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au , Email:: sales@hbhome.com.au
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مـناسـبة

الكاتب والشاعر عباس علي مراد يوقع كتابه «صدى على صفحات الزمن» وسط حشد متنوع

الدكتور عماد برو

الكاتب عباس علي مراد

الدكتور علي بزي

االعالمية ندى فريد

الزميل انطوان القزي

الزميل بدوي الحاج

نسيب الهاشم ،الدكتور عماد برّو وحضور

صورة جامعة للكاتب عباس علي مراد مع بعض الحضور

الدكتور مصطفى علم الدين ،سركيس كرم ،عادل الحسن وحضور

درباس ،الشيخ غانم ،طوني طوق ،انطوان القزي ،فادي مللو ،ريمون ابو عاصي وحضور

االحد الواقع يف 2016/8/21
وقع الكاتب والشاعر عباس علي
مراد كتابه اجلديد «صدى على
صفحات الزمن» يف حضور حشد
من فاعليات وأبناء اجلالية الدينية
احلزبية والثقافية واإلعالمية.

قدم املناسبة الشاعر بدوي
احلاج وتواىل على الكالم كل من
الدكتور عماد برو ،رئيس حترير
صحيفة التلغراف انطوان القزي،
الدكتور علي بزي والكاتب كامل
املر ،فيما قرأت مقدمة الربامج
يف إذاعة (2ام أي) ندى فريد
قصائد من الديوان اجلديد.
ويف اخلتام شكر مراد احلضور
وداعمي االحتفال وقرأ قصائد
من ديوانه اجلديد وألقى كلمة
جاء فيها »:الفرح ،احلزن ،احلب،
احلنني ،املأساة اإلنسانية يف
بالد العرب جتليات واضحة على
صفحات الزمن ،وصفحات زمن
عباس فراد هي مرآة تعكس
الوجدان لتلك املعاناة حبلوها
ومرها ،وما ختتزنه من حنني
وذكريات ،اتقامسها مع كل منكم
يف مساكن الغربة غري األليفة،
بسبب أوطان هجرتنا وما زلنا
نلهث حبثا عنها».
اضاف «حتمل نصوص «صدى
على صفحات» الزمن صور
األمكنة ،أحاسيس ونبض األحداث
اليت ينعدم فيها حس العدالة،
شعوري ورؤييت اليت ال تنفصل
عن مسريتي ،وبلغة مكثفة بعيدا

عن السجال حول جنس النص
نثري
(كالسيكي،
الشعري
وغريها) كتبت النصوص لتجعل
القارئ يفتح شبابيك ذاكرته
اليت تطل على مسريته وجتربته
املقيمة يف ال وعيه .ال خيتار املرء
انسانيته ألنها قدره ،والكتابة
هي تعبري عن الذات املتفاعلة
واملنفعلة مبحيطها والناس ترتك
صدى على صفحات الزمن.
ثالثون عنوانا وكل عنوان له
ميزته ونكهته اخلاصة ،له حيزه
سواء كان العاطفي او الوطين
او اإلنساني الذي يشتمل على
كل اجلوانب جمتمعة ،وسأعرج
على بعض تلك العناوين اليت هلا
منزلة خاصة (كالولد املدلل يف
البيت) متوقفا عند قصيدة األم.
أمي ،أطال اهلل بعمرها وأعماركم
مجيعا كانت دائما تردد مقولة
«بعدوا واسعدوا» حرصا وخوفا
على أبنائها وهي ككل األمهات
كانت تسابق األصباح وتفرش
ألليل فراشا قبل أن تأوي إىل
فراشها وهي تساهر القلق قلقا
على راحتنا».
وتابع« :العنوان الثاني ،نهايات
السكون نهايات السكون ل سدني
هذه املدينة اليت احتضنتنا ،علها
تكتمل أحالمنا اهلاربة من أوطاننا،
واملودعة يف حقائب سفر مركونة
لعقود من الزمن يف زويا منزل
كل منا إستعدادا لرحلة العودة،
رغم ضبابيتها .يف سدني تفتحت

أحالم صبى شردت من مسقط
رأسها ،وأقتلعت من جذورها،
من هنا كانت ثورتي وغضيب
كبريين عندما كتبت قصيدتي
عندما صادروا مدينيت يف مؤمتر
اإليباك العام  ،2007وكان
اإلحساس حينها أننا مطاردون
أنى حللنا ،واليت تطرقت خالهلا
اىل مسميات مموهة لالحتالل
(كاإلنتداب ونشر الدميقراطية
وحقوق اإلنسان وغريها) واليت
اوصلت اوطاننا اىل ما وصلت
اليه اآلن من حروب وقتل ودمار
وتشريد»….
واوضح « عنوان آخر أتوقف عنده
هو «أمرية مشرقية»ألن أمرياتنا
عندهن
سحرهن واجلمال ،
هلن
َّ
َّ
َّ
ومنهن العطاء
احلب والوفاء،
َّ
واإلباء فهنا امريات بكل ما حتويه
الكلمة من معنى ،لذلك أعلنت
حيب هلا…وشغفي بها وأردت
العامل أن يشهد على جنوني بها
فأعلنت للمأل إني احبها».
وختم« :الشعر خيتصر مجاالت
اللغة ويسكبها بوعاء يتذوقه كل
إنسان على طريقته ،وها انا أقدم
لكم كتابي «صدى على صفحات
الزمن» وأضعه بني ايديكم».
شكر من عباس علي مراد
الشكر اجلزيل لكل الذين شاركوا
يف حفل اطالق كتاب «صدى على
صفحات الزمن» النه لوال انتم ما
كان هذا العرس الثقايف الذي
تزين بوجودكم واغنى املناسبة.

الكاتب كامل املر

انتخبوا غسان بلوط ( )Gus Ballootلبلدية ليفربول
عضو بلدية ليفربول ،نائب
رئيس البلدية السابق غسان
بلوط ( )Gus Ballootمرشح
فريق حزب االحرار للمرة الثانية
النتخابات البلدية التي ستجري
يوم السبت يف 10أيلول
الحالي.
صوّتوا

للمرشح غسان ( )Gusبلوط

وفريق حزب االحرار يف
االنتخابات ليكون لكم صوت
فعال ومسموع يف مجلس بلدية
ليفربول املقبل.
Gus Balloot
From the Community
and working hard for the
Community
ويعلن املرشح غسان بلوط ان أبواب مكتبه مفتوحة لكل طالب خدمة من
ابناء ليفربول ..ويمكن االتصال به على الرقم0403 071 400 :
authorised by Gus Balloot P. O. BOX 370 Liverpool NSW 1871
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كــتاب

يف حضور كوكبة من فاعليات اجلالية ومثقفيها

الشاعر جوزاف ابراهيم ّ
يوقع ديوانه «ابتدى املشوار»

الشاعر جوزاف ابراهيم

السيدة نسرين ناصيف

الشاعر جوزاف ابراهيم وشقيقته روزيت عازار

االعالمية ندى فريد

الزميل الشاعر سايد مخايل

الشاعر جوزاف ابراهيم والسيدة نسرين ناصيف

الزميل بطرس بشارة

الشاعر ابراهيم والسيدة ناصيف يف قصيدة حوارية

مع شقيقته روزيت عازار واملحامية بهية ابو حمد ،الزميل سايد مخايل واالعالمية ندى فريد

مع شقيقته روزيت ابو عاصي ،جرجس ،جورج وايفا ملحم ،الزميل بو رزق

مع بركات وبو انطون (حركة االستقالل) ،ندى فريد وسوزان موسى

الشاعر عباس علي مراد ،الدكتور عماد برّو ،الزميل مخايل ،كرم وحضور

مع االعالمية ندى فريد ،الزميل بطرس بشارة وعقيلته ،موسى وحضور

الشاعر ابراهيم وشقيقته روزيت مع منى جربايل ،سوزان موسى وحضور

نسرين ناصيف ،باخوس جرجس ،طوني طوق وحضور

االحد املاضي كان يوما مميزا يف حياة اجلالية شهد توقيع الشاعر
جوزاف ابراهيم ديوانه الشعري «ابتدى املشوار» وذلك يف مطعم
املندالون يف بانكستاون.
حضر املناسبة ممثلون عن التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية
وتيار املردة وحركة االستقالل ،عقيلة رجل االعمال جان ناصيف
السيدة نسرين ناصيف ،الدكتور عماد برو ،احملامية بهية ابو محد
اضافة اىل خنبة من مثقفي وفاعليات اجلالية اجلالية واعالميني.

واملناسبة ،اليت بدأت بالنشيدين االسرتالي واللبناني وقدمتها
االعالمية ندى فريد ،حتدث فيها كل من االعالمي الزميل بطرس
بشارة ،الشاعر الزميل سايد خمايل والسيدة نسرين ناصيف.
بعدها قدمت االعالمية ندى فريد صاحب املناسبة الشاعر جوزاف
ابراهيم الذي القى مقتطفات من الديوان نالت االعجاب ،كما
شاركته يف قصيدة حوارية السيدة نسرين ناصيف يف القاء مميز
صفق له احلضور.

ويف نهاية كلمته شكر الشاعر ابراهيم مجيع احلضور وخاصة
شقيقته السيدة روزيت عازار قائال ان الفضل يعود هلا يف اقامة
هذه املناسبة ،كما شكر القيمني على مطعم املندالون.
وبعد الكلمات كان هناك كوكتيل غين باحللويات قطع خالله
الشاعر جوزاف ابراهيم ،واىل جانبه شقيقته السيدة روزيت عازار،
قالب احللوى احتفاء بهذه املناسبة الرائعة ،كما جرى اخذ صور
تذكارية.
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اعــالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

Tel; 9709 3002

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

1.5mm and 3mm tile spacers
5mm, 10mm and 12mm tile
spacers
15 L water proofing
Nova Flex 20kg
Super Nova 20kg
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg
K-10 water proof
Powder
Fibre glass roll
And much much more
We also hold
•
•
•
•
•

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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ثــقافة

صال ُة احل ّب

مناقصة امليكانيك...

عندما ُد ِع َي قليب
ِ
اللقاء
إىل موعد
تنادت جوارحي
فها أنا أتوضأ
على وقع نبضات القلب
بصوتك العذب
ِ
بنظراتك
أتطهر
من اإلثم
من الرجس
من اجلهل
مسرعًا إىل معبد احلب
وأسجد
أركع
ُ
ُ
ُ
وأبتهل إىل ربي

أن جيعل حيب
عامرًا
غامرًا
خالصًا
أتدثر به
كي ال َتِز َل قدمي
عن سراط حبك املستقيم
وأضمن لنفسي
مرتبة يف جنان العشق
وترتاح روحي
ُ
ِ
روح ِك
جبوار
فاسجدي إىل جانيب
واتلي على مسامع
آيات من احلب

عباس علي مراد

صعود سوريالي

تتمة املنشور على الصفحة 17
بأن جملس شورى الدولة هو املرجع القضائي املختص لبت
هذه القضية ،وأن ديوان احملاسبة ليس لديه صالحية الرقابة
املسبقة على املؤسسات العامة ،ومع ذلك فهو يتابع حتقيقاته
يف هذا امللف.
قرار جملس شورى الدولة بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه
(املوافقة على نتيجة املناقصة العمومية لتلزيم تشغيل املعاينة
امليكانيكية) ،مت اختاذه بإمجاع رئيس اهليئة احلاكمة القاضي
نزار الزين وعضوية املستشارين طارق اجملذوب وثريا
أن املستدعية (جمموعة شركات جودة
الصلح .وجاء يف القرار ّ
لبنان) أدلت بعدم صالحية املستدعى بوجهها الختاذ القرار
املطعون فيه (تلزيم تشغيل منشآت املعاينة امليكانيكية)،
أن هيئة إدارة السري واملركبات اآللية اليت تبلغت
باعتبار ّ
النتيجة فقط دون امللف ال متلك صالحية توقيع العقد وإبرام
الصفقة ،فمجلس الوزراء كلف اهليئة بإعداد دفرت الشروط
وبتقديم املشورة الفنية كخرباء ،وهذا اإلعداد ال يولي هذه
اهليئة صالحية توقيع العقد.
أن املرسوم الرقم  4082تاريخ
وأشارت املستدعية إىل ّ
 2000/10/14املتضمن إنشاء اهليئة العامة إلدارة السري
واملركبات اآللية حدد مهماتها يف املادة  55منه ،وهي وظائف
تنظيمية تشغيلية ،وال يتبني أنه منحها صالحية إنشاء مراكز
معاينة أو إبرام صفقات كربى إلدارة قطاع املعاينة بكامله.
أن عدم إخضاع الصفقة لرقابة
ورأت الشركة املستدعية ّ
ديوان احملاسبة املسبقة هو خمالفة لألصول اجلوهرية ،باعتبار
أن هذه الرقابة مقررة بنص تشريعي ،وإلغاءها جيب أن يتم
صراحة ال أن يؤخذ باالستنتاج .وقد يكون ديوان احملاسبة
حامسًا جلهة وجوب إصدار قانون حلجب رقابته املسبقة عن
أعمال املؤسسات العامة ،وذلك مبوجب رأيه االستشاري الرقم
 90/14تاريخ .1990/9/20
وشرحت الشركة املستدعية الثغر واملخالفات اليت اعرتت
ردت على مربرات استبعادها يف مرحلة
عملية التلزيم ،كما ّ
التقييم الفنية ،موضحة أن هذه املربرات واهية وتهدف اىل
إخراجها من املناقصة.
ورأت يف مراجعتها أن املخالفة الفاضحة اليت ارتكبتها جلنة
التلزيم ،هي
تعمدها قبل فض العروض املالية رفع عالمة
ّ
جتمع شركات ضومط  vivautoعلى الرمز  ،N1وهو رمز تقييم
خربة الشركات ،من  1.33إىل  ،3من دون اإلشارة إىل
مربرات هذا التعديل وأسبابه ،وهذا ثابت يف كتاب إدارة
املناقصات.
أما املخالفة الفاضحة الثانية ،اليت ارتكبتها جلنة التلزيم،
«أن شركة  vivautoاملمثلة بالسيد
حبسب املستدعية ،فهي
ّ
ناجي عويس واملتسرتة بالسيد ضومط هي متعاقدة مع الدولة
اللبنانية منذ حنو  14عامًا لتقديم االستشارات حملطات الفحص
الفين للمركبات اآللية ،وهي تقدم االستشارات للوزارة ،وقد
وافق جملس الوزراء على التمديد هلذه الشركة أخريًا بتاريخ
 17كانون الثاني  ،2013وجرى متديد املهمة مبوجب قرار
جملس الوزراء تاريخ  2014/10/10ثم مبوجب قرار جملس
الوزراء تاريخ  ،2015/3/20وهلذا فإن قبول اشرتاكها يف
املناقصة خيالف املادة  3ــ  4من دفرت الشروط».
أن
يف املقابلّ ،
ردت هيئة إدارة السري يف الالئحة اجلوابية ّ
الشركة املستدعية مل تقدم الرباهني على وجود خمالفات،
سواء يف دفرت الشروط أو يف إجراءات املناقصة .وقالت
إن أحكام املادة  30من قانون موازنة  1990ال تنطبق
اهليئة ّ
على احلالة احلاضرة.
كذلك
فإن املؤسسات العامة ختضع ،حبسب املادة  26من
ّ
النظام العام للمؤسسات العامة ،للرقابة اإلدارية املؤخرة،
ووفقًا للمادة  53من مرسوم إنشائها رقم  2000/4082فهي
ختضع ألحكام هذا النظام العام ،أي إن رقابة ديوان احملاسبة
هي رقابة مؤخرة فقط.
السري
ورأت هيئة إدارة
أن جلنة التلزيم قامت بفحص مجيع
ّ
العروض من الناحية اإلدارية بشكل علين وبصورة متساوية
وأمام مجيع العارضني ،كما هو ثابت يف حماضر التلزيم،
واستغرقت الوقت نفسه يف دراسة كل امللفات من دون
متييز ،وأعطت الوقت الكايف لكل ملف على حدة ،وفقًا ملا
ورد فيه من مستندات.
أن تقرير جلنة اخلرباء استند إىل دفرت الشروط
ورأت اهليئة ّ
وفقًا للمعطيات الفنية التفصيلية اليت أوردتها املستدعية،
وأن أي عارض فين جزئي جيب رفضه ،أي إن دفرت الشروط
أن تعديل
استبعد إمكانية استكمال النواقص .كذلك رأت ّ
العالمات يعود إىل اللجنة اليت وحدها تقرر العالمة املناسبة
لكل عرض.

تفسُر
لغيت
ّ
ً
مساحة
ما يوفره النبيذ
آنسته
مدى
للروح تكشف عن
ُ
ً
ٍ
ِ
فضاء
املساء إىل
يعلو برائحة
قدسته
طاملا ّ
وصعدت أدراج اهلواء
ملسته وحيًا
الغمام
يسائلين الكتابة فوق ألواح
ْ
ّ
أمطرت ما يكفي كتاب
الشعر من
ٍ
لغة
ّ
اليقني
ترتب سكرتي ما بني أسفار
ِ
اهلالم
وبني أسفار
ْ
وصعدت فوق مذاهب املعقول
ُ
أقرتف اجملاز َ وأحتمي
بظالل
إيقاع تلّبس نشوتي
ِ
ٍ
ٍ
وثنيٍة
حفلة
يف
ّ
الظالم
تنأى عن األثر املعنون يف
ْ
السماء
ورأيت عشتار ّ
الفصول
تداولت ألق
ِ
متارس ّ
التفاح يف نهدين
محراوين
ِ
باخلزام
يفسر
رمز
ينكشفان عن ٍ
ْ
ّ
علي محامها
ْ
ألقت َّ
احلمام
 وعليك يا روحْ
من أنت يا ابن أنوثيت
ٍ
بعيد
 أنا منأرض
ضيع التأويل يف
حطام
ٍ
ٍ
ّ
َ
بابل
عائدًا جلرار
فاسكيب ما يرفع األنقاض عن
حدس
ٍ
برؤية شاعٍر
كي تقرئي
ً
لغة
تفسر ما يوسوسه النبيذ من
ّ
وانفصام
انسجام
ْ
ٍ
محمد عامر األحمد
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ملبورن

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

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

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

Saturday 3 September 2016
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ملبورن
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
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Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

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


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

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Hatem

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
٢٤ ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢
السادسة إىل الثامنة مساء
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

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

Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages *Commitments *Funerals
Tel/Fax: 03 9391 0686

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
Mb: 04
احلليب1794
السيدة ديانا9650
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ملبورن

«شاشات سوداء» يف بريطانيا للتشجيع على ممارسة الرياضة العلماء يطورون حبوب اإلنسولني لتحل مكان احلقن
يعاني حنو  450مليون شخص
يف العامل من مرض السكري،
وتنسب هلذا املرض حوالي
 3.7ماليني حالة وفاة ،وفقا
ألرقام منظمة الصحة العاملية.

قررت شبكة التلفزيون املستقل
يف بريطانيا ،وهي احدى
كربيات املؤسسات االعالمية
يف البالد ،االحتجاب ملدة ساعة
السبت لتشجيع مشاهديها على
ممارسة االلعاب الرياضية.
وأثبتت دراسات سابقة أن
يواظبون
الذين
األشخاص
على ممارسة الرياضة بانتظام
تنخفض بينهم نسبة الوفيات،
كما أنهم يكونون أقل عرضة
السرطان
مبرض
لإلصابة
والسكتات الدماغية.
كما ختلص ممارسة رياضة
على أنغام املوسيقى الشخص
من الطاقة السلبية املوجودة
باجلسم مبا أنها تعزز إفراز
هرمونات السعادة.
وحجبت الشبكة عددا من
قنواتها التلفزيونية السبت
ضمن سعيها القناع املواطنني
الربيطانيني بالتوجه اىل النوادي
الرياضية اليت فتحت ابوابها
طيلة عطلة نهاية االسبوع ضمن
فعالية اطلق عليها «أنا فريق
بريطانيا» (فريق بريطانيا هو
اسم فريق البالد الذي شارك
يف اوملبياد ريو دي جانريو
وحل باملركز الثاني بعدد
األومسة اليت احرزها).
واثنى العديد من املشاهدين

على التحدي الذي وجهته
الشبكة للكساىل ،ونشروا عرب
وسائل التواصل االجتماعي
الفعاليات اليت اهلمتهم على
ممارستها.
يف املقابل سخر البعض
االخر من املبادرة ،ووصفوا
«الشاشات السوداء» بأنها
افضل من الربامج اليت شاهدوها
من التلفزيون املستقل.

ذاته «بيت ووكنغ دوالر» مينح
املستخدم الذي ميشي يوميًا 10
آالف خطوة عملة واحدة ،أي ما
يعادل دوالرًا واحدًا ،وكلما زاد
املستخدم عدد اخلطوات يفوز
املستخدم بعمالت أكثر.
وقالت الشركة إن العمالت
اليت حيصل عليها املستخدم
عرب التطبيق يتم انفاقها فقط
لشراء التطبيقات من متاجر
التطبيقات سواء كان «غوغل
بالي» التابع لشركة غوغل
أو «آب ستور» التابع لشركة
أبل.

وصممت شركة بريطانية ناشئة
تطبيقًا ذكيًا حيث املستخدمني
على ممارسة الرياضة وخسارة
أوزانهم من خالل مكافئتهم
باألموال كلما مارسوا أكثر
رياضة املشي.

ونوهت الشركة إىل أن
التطبيق سيتاح قريبًا جدًا
لنظامي «أندرويد» و»آي أو
إس» فقط للمستخدمني داخل
بريطانيا وكينيا ومجهورية
ماالوي واليابان.
ً
ويقوم التطبيق تلقائيا بتحويل
عدد اخلطوات إىل دوالرات
يشرتي بها املستخدم تطبيقات
من متاجر التطبيقات.

ودخلت التكنولوجيا على خط
التشجيع على ممارسة الرياضة
بكل اشكاهلا.

وأوضحت شركة «بيتووكينغ»
أن تطبيقها الذي حيمل االسم

ويوجد نوعان من مرض السكري
الذي يرتبط بارتفاع مستويات
السكر يف الدم وميكن أن يكون
قاتال يف أغلب األحيان ،النوع
األول :هو اضطراب املناعة
الذاتية ويتم تشخيصه عادة
يف مرحلة الطفولة .أما الثاني
فيشخص عادة يف وقت الحق
ُ
من عمر اإلنسان ويرتبط عادة
بزيادة الوزن.
وإن مجيع الذين يعانون من
داء السكري ،النوع األول،
يستخدمون حقن األنسولني
يوميا .أما بالنسبة ألولئك
املصابني بداء السكري من
النوع  2فإن تغيري منط احلياة
واألدوية قد يساعدان يف
البداية على خفض مستويات
السكر يف الدم ،ولكن يف
حال تقدم املرض أكثر فيجب
األنسولني
حقن
استخدام
أيضا.
هذا وتوصل العلماء إىل
اكتشاف وسيلة جديدة ميكن
أن تكون أقل أملا من احلقن،
من خالل تقديم حبوب أنسولني
تؤخذ عن طريق الفم وتتكون
من جزيئات الدهون الطبيعية،
الطبيعية
اللبنات
وهي
للدهون.

وقالت صاحبة البحث الرئيسية
الربوفيسورة ماري ماكورت
من جامعة نيجارا يف نيويورك:
«لقد قمنا بتطوير مادة
كيميائية تدعى Cholestosome
وهي عبارة عن جسيمات شحمية
قادرة على القيام ببعض األمور
املثرية لالهتمام».
وأوضحت الباحثة أن أكرب
عقبة أمام تقديم األنسولني
عرب الفم تضرر املعدة ،حيث
أن البيئة احلمضية يف املعدة
ليست مناسبة لربوتينات مثل
اإلنسولني ،كما أنها تتحلل
قبل احلصول على فرصة
االنتقال إىل األمعاء فالدم،
حيث احلاجة إليها ماسة من
أجل خفض مستويات السكر
يف الدم.
وهنالك طريقة واحدة للتغلب
على هذه املشكلة تتمثل يف
وضع األنسولني داخل طبقة
واقية حلماية الربوتني من

األمحاض املعدية ،هذا وجيري
حاليا إجراء عدد من التجارب
السريرية على هذا التحديث
الدوائي.
ويذكر أن إحدى شركات
األدوية قامت بتطوير أنسولني
قابل لالستنشاق ،ولكن على
الرغم من املالحظات اإلجيابية
لبعض املرضى حيال هذه
الطريقة ،مل يتم اعتمادها.
لذا طور فريق األستاذة ماكورت
نهجا جديدا يعتمد على وضع
األنسولني يف غالف واق حيمي
الربوتني ليصل إىل جمرى الدم
من خالل اجلهاز اهلضمي.
ويسعى الباحثون إلجراء املزيد
من التجارب على احليوانات
من أجل االنتقال فيما بعد إىل
مرحلة جتربتها على اإلنسان،
ومن املقرر تقديم النتائج
خالل االجتماع الوطين للجمعية
يف
األمريكية
الكيميائية
فيالدلفيا.

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
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 5وصفات ختلصك من
قشرة الشعر نهائياً

اكتشفي العالقة بني حجم صدرك وذكائك!
إن صدر املرأة
جزء منها ومن
ٌ
جسمها وبالتالي
حياتها،
من
مفخرة
ويعترب
العديدات
لدى
لتقوم بإبرازه يف
املناسبات ،ولكن
النساء
ختجل
الصدر
ذوات
أحيانًا
الصغري
لطرق
ويلجأن
تكبري الثدي حتى
لو بأضرار جانبية
ولكن
كبرية،
هناك العديد من
األسئلة عن سر
وحجمه
الصدر
وعالقته بالفتاة
ونظرة اجملتمع من
حوهلا.

اإلثارة

تعد القشرة من أكثر األمراض اليت تصيب فروة الرأس ،شيوعًا،
وميكن السيطرة عليها بالعالجات الكيميائية ،إال أنه بإمكانك التخلص
من هذه املشكلة املزعجة باستخدام وصفات منزلية طبيعية ،صحيح
أن هذه الوصفات حتتاج إىل الوقت لتظهر نتائجها ولكنها فعالة
إىل حد كبري.
تعريف معنا على عالجات منزلية للتخلص من مشكلة القشرة.
األسربين
حيتوي األسربين على نفس العنصر النشط (محض الصفصاف)،
والذي حتتوي عليه أغلب أنواع الشامبو املستخدمة إلزالة قشرة
الرأس.
قومي بسحق حبتني من األسربين حتى حتصلي على مسحوق ناعم،
ثم أضيفيه إىل كمية الشامبو الذي تستخدمينه أثناء غسل شعرك،
اتركي اخلليط على الشعر ملدة دقيقتني ،ثم اشطفيه جيدًا.
زيت الزيتون
يعمل زيت الزيتون على ترطيب فروة الرأس اجلافة ومينع تساقط
الشعر.
قبل الذهاب إىل السرير ،ادلكي فروة رأسك بزيت الزيتون الدافئ
كل يوم ،اغسلي الشعر بشامبو خفيف يف صباح اليوم التالي،
وتأكدي من تغطية رأسك بثوب ناعم حتى ال ترتكي آثار الزيت
على وسادتك
خل التفاح
خل التفاح هو عالج عظيم ،محوضته تغري درجة محوضة فروة
الرأس ،مما مينع ظهور القشرة.
اخلطي ربع كوب من خل التفاح مع ربع كوب من املاء يف زجاجة
رذاذ ،ورشي بها فروة الرأس ،ثم لفي رأسك مبنشفة واتركيه
ملدة  15دقيقة ،ثم اغسلي الشعر كاملعتاد ،قومي بهذه الطريقتني
مرتني يف األسبوع
زيت جوز اهلند
قبل االستحمام ،ادلكي فروة رأسك بـ  3مالعق كبرية من زيت جوز
اهلند واتركيها ملدة  30دقيقة ،ميكنك أيضًا استخدام الشامبو الذي
حيتوي على زيت جوز اهلند.
عصري الليمون
عند استخدام الشامبو أضيفي بضع قطرات من عصري الليمون،
فالليمون يساعد على التقليل من القشرة.

يعترب الثدي أحد أكثر األجزاء إثارة يف جسد النساء ،لذلك نسمع
غالبًا مقولة« :الرجال يتحدثون مع صدر املرأة وليس معها» .يرمز
ً
ملجأ هادئًا يف صدر
الثدي بشكل خاص إىل األمومة ،وجيد الرجل
شريكة حياته ،يعود بالذاكرة إىل طفولته ،ولو بشكل غري واع.
معضلة الصدور الكبرية والصغرية
يراودهن الشعور أن
ثديهن ،إذ
تقلق معظم النساء من حجم
صدرهن
ّ
ّ
ّ
كبري أو صغري بشكل مفرط .غري أن الدراسات كلها تؤكد أن حجم
الثديني هو عامل غري مؤثر من ناحية الوظائف اجلنسية أو البيولوجية
اإلجنابية .واحلجم ال يؤثر على حساسيتهما ،فالثدي الصغري هو
حساس بقدر الثدي الكبري .واالعتقاد الشائع أن الرجال يفضلون
الثدي الكبري ليس دائمًا صحيحًا .عدة رجال ينجذبون للثدي
الصغري ،لكن معظم اجملالت والصحف ،تستغل نقطة ضعف بعض
الرجال جتاه الصدور الكبرية .فتعرض آخر صيحات املوضة اليت
تكشف تدوير الثدي وشكله وحجمه ،ما يزيد من اهتمام وشغف
الرجال بها ،وبالتالي املساهمة يف تنمية هذه املشاعر الغرائزية.
السر وراء اجنذاب الرجل لثدي املرأة
ّ
اعترب املؤلفان الري يونغ وبراين أليكساندر ،صاحبا كتاب «الكيمياء
بيننا  -احلب واجلنس وعلم االجنذاب» ،أن السبب احلقيقي حلب
الرجال لصدر املرأة يرجع هلرمون بسيط يفرز خالل الرضاعة،
لتقوية العالقة بني الطفل ووالدته ،ويؤدي أيضًا إىل وجود عالقة
قوية بني العشاق.
ويف مقال ورد يف صحيفة «هافيغتون بوست» ،كتب يونغ،
وهو خبري يف علم الرتابط االجتماعي العصيب ،أنه «من الناحية
البيولوجية ،هوس الرجال بصدر املرأة أمر غريب حقًا ،فالرجال
هم الثدييات الوحيدة املهووسة بصدر املرأة من الناحية اجلنسية،
واملرأة هي الثدييات الوحيدة اليت يكرب حجم ثديها عند البلوغ،
بغض النظر عن احلمل .وحنن الفصيلة الوحيدة من الثدييات اليت
يقوم الذكور فيها بتدليك وحتفيز ثدي األنثى ،باستخدام الفم».
موجه للثدي،
وأشار يونغ إىل أن النساء يتمتعن أكثر لوجود انتباه ّ
إذ قام روي ليفني من جامعة «شيفيلد» ،وسيندي ميستون
من جامعة «تكساس» ،بإجراء استطالع تضمن  153امرأة ،بشأن
التحفيز عن طريق الثدي ،وأظهرت النتائج أن حتفيز الثدي يقوي
االثارة اجلنسية لدى  %82من النساء.
تعد كدليل وإثبات واضح بأن
ويعترب املؤلفان أن اجملالت اإلباحية ّ
الرجال منجذبون بشدة لثدي املرأة ،لكن االجنذاب هو طبيعة وليس
عادة مكتسبة من وجهة نظرهم ،فاألوالد ال يتعلمون يف طفولتهم
أن الثدي هو شيء ينبغي االهتمام به ،ولكنه اهتمام بيولوجي
راسخ يف أعماق عقولنا.
وقال املؤلفان« :عندما تلد املرأة ،يهتم املولود باللعب بثدي
والدته بشكل واضح ،فيبدأ املخ بإرسال إشارات للهيبوتالمس
 ،Hypothalamusليفرز هورمون األوكسيتوسني  ،Oxytocinوهو
حيفز العضالت داخل ثدي املرأة إلخراج احلليب إلرضاع طفلها».
وأضافا« :يعمل األوكسيتوسني مع الدوبامني ،الذي يساعد على
حفظ وجه الطفل وصوته ورائحته يف اجلهاز العصيب للمرأة ،ما
مكونة
جيعل عملية الرعاية واإلرضاع جتربة رائعة بالنسبة إليها.
ّ

ً
قويا بني املرأة وطفلها ،وهذا النوع من االرتباط
ورابطا
عالقة
ً
يدوم مدى احلياة ،وعندما يلمس الرجل ثدي املرأة ،فإنه يولد
نفس السلسة من األحداث يف املخ».
ويستنتج املؤلفان أن هذا اهلوس هو تطور يف وظائف اجلهاز
املسؤول عن تكوين ارتباط قوي بني األم ورضيعها .ألن إفراز
األوكسيتوسني يوجه انتباه العقل حنو وجه شريك اجلماع ،ورائحته
وصوته .ويعتقدان أن إفراز األوكسيتوسني الناتج عن حتفيز
الثدي ،مع الزيادة يف الدوبامني الناجتة عن اإلثارة وممارسة
اجلنس يساعد على تكوين عالقة بني وجه وأعني الشريكني،
وإحساس املتعة ،ما يبدأ بتكوين ارتباط يف عقل املرأة.
يتمتعن بأكرب صدر يف العامل
األمريكيات
ّ
منذ عدة أيام ّ
سلطت الوسائل اإلعالمية الضوء على دراسة حديثة
يتمتعن بأكرب صدر
اللواتي
النساء
جنسية
عن
الكشف
كان هدفها
ّ
ّ
وحلل الباحثون حجم صدور حنو  400.000امرأة
طبيعي يف العامل.
يف  108دولة .ووجدت الدراسة اختالفات كبرية يف أحجام الثدي
وفق البلدان املختلفة.
وخلصت الدراسة اىل أن النساء األمريكيات يتمتعن بأكرب صدر
لديهن أصغر ثدي يف
طبيعي يف العامل ،يف حني أن الفلبينيات
ّ
العامل.
أما بالنسبة إىل العامل العربي ،فغالبًا يعترب حجم الثدي موضوعًا
شائكًا .وتشري إحصائية تقريبية إىل وجود ماليني السيدات
والفتيات اللواتي يعانني من مشكلة صغر حجم الثديني ألسباب
إما وراثية أو هلا عالقة بالتكوين اجلسماني للمرأة ،وهذا يسبب
ّ
عدد من املشاكل النفسية واالجتماعية.
حجم الثدي يعكس شخصية املرأة وصحتها
العديد من الدراسات تربط بني حجم الثدي والصفات الشخصية
للمرأة .فقد كشفت دراسة نشرت يف جملة اجلراحة التجميلية
والرتميمية ،أن النساء مع الثديني الكبريين أكثر عرضة للمعاناة
من مشاكل الثقة بالنفس وإضطرابات األكل .وأوضح الدكتور رود
روريتش ،حمرر ورئيس اجمللة ،أن اآلثار النفسية والعاطفية النامجة
عن كرب حجم الثدي ،قد تكون ناجتة عن عدم القدرة على ممارسة
النشاط البدني ،ورمبا تؤدي إىل األمل املزمن يف الرقبة والكتفني،
والظهر لزيادة وزن الثدي .كما يشاع أن النساء اللواتي لديهن
ذكاء .وأوضحت دراسة أجراها باحثون من جامعة
ثدي كبري أقل
ً
شيكاغو عام  ،2011أن النساء مع الثدي متوسط احلجم أعلى ذكاء
من اللواتي لديهن ثدي صغري.
بعض الرجال يعشقون الثدي الصغري
يف إطار دراسة نشرت يف «أرشيف السلوك اجلنسي» عام ،2013
أظهر الباحثون  5صور ثالثية األبعاد المرأة واحدة مع أحجام ثدي
خمتلفة .وكان الالفت أن معظم الرجال اختاروا احلجم املتوسط
كأفضل حجم بالنسبة إليهم .وأوضحت الدراسة أن احلجم املثالي
لدى الرجال خيتلف وفق وضعهم املادي أو حسب شهيتهم ،إذ
أوضح الباحثان الربيطانيان د.فريان سوامي ود.مارتن تويف أن
الرجال األثرياء ،كذلك أولئك الذين تناولوا لتوهم الطعام ،يفضلون
الصدر الصغري عن الصدر الكبري مث ًال.
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إذا كنت فوق الـ 27وغري متزوجة

 5وصفات طبيعية للتخلص أول منتزه حتت األرض يف
مدينة نيويورك
من مشكلة الشيب املبكر

هل بلغت الـ 27ومل تتزوجي بعد أو تعثري على احلب احلقيقي أو
الشريك املناسب لك؟
ال تقلقي ،فاحلياة ال تدور يف فلك احلبيب أو الزواج ،بل يف
األساس تدور من حولك أنت ،خصوصًا أن فرتة العشرينات جيب
أن تكون منقسمة اىل مرحلتني .األوىل اليت جيب أن تعيشي خالهلا
أمجل أيام حياتك وأكثرها جنونًا بالتزامن مع حصولك على تعليمك
اجلامعي ،حبيث جيب أن تكتشفي نفسك أكثر وتبلوري شخصيتك
وخصالك فتجمعني جمموعة من اخلربات.

إن املساحات اخلضراء إىل انتقاص يف هذا العامل ،ال سيما مع
ارتفاع املساحات العمرانية The Lowline .هو مشروع يرمي إىل
استخدام حمطة قطار حتت األرض ال تعمل منذ  80سنة وحتويلها
إىل منتزه ميتد على مساحة فدان .وقد حصل املشروع على املوافقة
يوم اخلميس الفائت.

ثم تأتي املرحلة الثانية اليت تلي فرتة اخلامسة والعشرين ،حيث
جيب أن تبدأي بالشعور باهلدوء شيئا فشيئا .يف هذه املرحلة
تصلني اىل مرحلة من النضوج الفكري والثقايف واجلسدي الذي
خيولك احلصول على وظيفة مناسبة تسمح لك بالتطور والنجاح
ّ
والتفوق والوصول اىل مرحلة من االستقرار املادي.

يتم متويل املشروع على يد مهندس سابق يف وكالة الفضاء
األمريكية ،الناسا .ومن املقرر استخدام نظام جممعات الطاقة
الشمسية وعاكسات أشعة الشمس إليصال أشعة الشمس إىل
حتت األرض وتنمية النباتات .ويقول املصممون ان الكهرباء لن
تكون ضرورية لإلنارة يف النهار .ويقول املصممون انهم ينوون
تقديم عرض يظهر كيف يعمل بهدف احلصول على آراء اجملتمع
والتعلم منها.

وخيول النضوج الفكري املرأة تكوين صورة واضحة وكاملة عن
ّ
الشريك املناسب هلا ،فال تتكل على الشكل اخلارجي واالجنذاب
اجلسدي الذي يتبلور اىل حال من الولع واحلب بل تبدأ بالبحث عن
حبيب يكملها فيكون سندًا عاطفيًا وماديًا على السواء يف حياتها
وبالتالي ال تعود مضطرة اىل التخلي عن أحالمها يف احلياة بهدف
احلصول على أسرة وعائلة.

أفادت أليسيا غلني ،نائب رئيس بلدية اإلسكان والتنمية
االقتصادية أن املشروع ينطوي على خماطر غري أنها من املخاطر
اليت جيب أن نتحملها كمدينة .فهناك احتمال بأن نستفيد من
التطورات التقنية اهلائلة ومن روح االبتكار اليت تتميز بها نيويورك
إلنشاء مساحة مميزة مل يسبق هلا مثيل.

نصائح ذهبية لعالقة حب جديدة
-1وصفة الليمون وزيت اللوز:
يف وعاء زجاجي اخلطي  3مالعق كبرية من عصري الليمون الطبيعي
مع ملعقتني كبريتني من زيت اللوز .افركي فروة رأسك باخلليط
بشكل جيد ودعيه ملدة  30دقيقة ثم اغسلي شعرك بشامبو مكون
من مستخلصات طبيعية .قد يستبدل البعض زيت اللوز بالبصل
وهذا له املفعول نفسه.
-2وصفة الشاي األسود:
احلب ،ندخل العالقة اجلديدة خبوف
بعد الفشل الذي قد مُننى به يف
ّ
ّ
وحذر ،ويف بالنا ذكريات أليمة تعكر علينا أمجل اللحظات .انفضي
عنك غبار التفكري باملاضي واتبعي هذه النصائح لبدء عالقة جديدة
من الصفر!

اغلي كيسني أو ملعقتني كبريتني من مسحوق الشاي األسود ثم
أضيفي ملعقة صغرية من امللح .عندما يربد السائل قلي ًال اغسلي
شعرك به واتركيه جيف .من األفضل أن تكرري هذه العملية 3
مرات يف األسبوع لتسريع ظهور النتيجة.

ّ
ختلصي بواسطة اختصاصي نفسي من رواسب املاضي ،واعريف
ملاذا فشلت عالقتك العاطفية السابقة.

-3وصفة إكليل اجلبل واملريمية:

اقنعي نفسك أنك تستطيعني اختاذ القرار واالختيار .اقتنعي انك
الكرة.
مرة وعدي نفسك انك لن تعيدي
ّ
أسأت االختيار ّ
ّ
ّ
ووضحي متطلباتك من نفسك ومن اآلخرين.
تأكدي
أن ّ
كلهم عاطلون .إن كنت
ال تفقدي أملك يف الناس ،وال تعتربي ّ
ضحية غش رجل واحد ،فهذا ال يعين ان تقيسي اجلميع مبقاسه!
ّ
ّ
وركزي عليها.
جدي يف حبيبك اجلديد أروع الصفات وأكثرها نب ًال

فض ًال عن املوافقة ،جيب على فريق العمل تأمني مبلغ  10ماليني
دوالر ،علمًا أن امليزانية اإلمجالية املقدرة للمشروع تبلغ  80مليون
دوالر .تساعد البلدية فريق العمل يف التنسيق بني خمتلف الوكاالت
احلكومية املعنية يف هذا املشروع الضخم حتت األرض .ومن املقرر
البدء بالعمل يف العام .2019
يقول دان باراش ،الشريك املؤسس واملدير التنفيذي ملشروع
 :Lowlineرمست املدينة مسارًا واضحًا ألولوياتنا يف السنة
التالية .وسيتم مجع مبلغ  10ماليني دوالر من مصادر خمتلفة
تشمل مؤسسات وشركات راعية وأفراد ومن خالل مجع األموال
من حشود.
إن جنح املشروع ،قد يتم تطبيق مشاريع أخرى مماثلة يف مدن
أخرى.

فنادق «الكبسولة» يف طوكيو..
تقليد قديم بطابع عصري

حتتوي عشبة إكليل اجلبل على كميات كبرية من مضادات األكسدة
املفيدة .اغلي كوبني من املاء وضفي ربع كوب من املاء واملريمية.
استعمليه يف اليوم التالي على فروة رأسك ملدة نصف ساعة على
األقل.
 -4وصفة أوراق الرحيان:
امزجي كوبًا من أوراق الرحيان اجملففة مع كوب من املاء الساخن
واتركيه ملدة  10دقائق وميكنك إضافة ملعقة من إكليل اجلبل إن
شئت .ضعي اخلليط يف خباخ واستعمليه بعد االستحمام وجتفيف
الشعر قلي ًال.

ّ
خصوصًا إن كانت عالقتك السابقة زواج،
تأكدي من ارتياحك
لعالقة حبيبك اجلديد بعائلتك ولعالقتك بعائلته.

-5وصفة السمسم:

لتصرفاته ككل ،انسي املاضي وانسي ّ
أنك مضطرة
انتبهي
ّ
ً
ّ
ثانية! فال تقبلي برجل ال يستجيب لقيمك وال يستحق حبك
لالرتباط
مرة ثانية.
كي ال تقعي يف اخلطأ ّ

اخلطي مقدار معني من زيت السمسم (على حسب احلاجة) مع
نصفه من زيت اللوز أو عصري اجلزر ثم طبقيه على فروة رأسك
ملدة نصف ساعة

يف املاضي ،كانت تعترب فنادق «الكبسولة» اليابانية أماكن
مشبوهة يقصدها الرجال الثملون الذين فاتهم آخر قطار عائد إىل
املنزل ،وكانت غالبية الفنادق خمصصة للزبائن الرجال فقط.
لكن مت حديثا إعادة ابتكار هذا التقليد الياباني بطريقة عصرية
وأنيقة ،لتنتشر فنادق «الكبسوالت» السياحية يف أحناء خمتلفة من
البالد ،واليت متتاز جبمعها ما بني العملية والتصميم املميز.
وجتذب هذه الفنادق رجال األعمال احملليني والسياح الراغبني
بتجربة خمتلفة.
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متفرقات

تهديد راقصة لبنانية بالقتل وما رغم تهديدها صحافة بلدها...
عالقة مدير أعمال هيفاء وهيب؟ بريين سات يف مرمى الشائعات

 3فوائد للبقاء وحيدة أثناء عطلتك

من جديد

قبل أيام مت تداول بيان صحفي صادر عن الراقصة اليسار،
تشري فيه إىل أنها توجهت إىل القضاء الذي وقف إىل جانبها ،بعد
تعرضها للتهديد بالقتل والسرقة على يد مدير أعماهلا السابق تامر
عبد املنعم( مدير أعمال هيفاء وهيب احلالي).
وجاء يف مضمون البيان انه مت توقيف تامر عبد املنعم ملدة 12
يومًا ومن ثم أخلي سبيله ولكن ُمنع من السفر ،ومن ثم مت رفع
قرار منع السفر عنه ،عندما دفع كفالة وقدرها  5ماليني لرية،
واعدًا ّ
حبل النزاع بشكل حيب.
فما هو موقف تامر عبد املنعم من هذا البيان ،وكيف رد عليه عرب
“سيدتي نت”؟ يقول عبد املنعم” كل التفاصيل اليت نشرت حول
هذا املوضوع هي جمرد افرتاءات وأكاذيب والقانون سوف يأخذ
جمراه”.
وعن السبب الذي دفع اليسار لإلفرتاء عليه ،أوضح عبد املنعم”
ما تقوم به اليسار هو حماولة لالبتزاز فقط ،ألنين رفعت عليها
دعويني يف مصر بقيمة مليون دوالر”.
وعن مضمون الدعويني اللتني أقامهما على اليسار ،رد تامر عبد
املنعم” هي ّ
أخلت بالشرط اجلزائي بالعقد املوقع بيين وبينها ،وأنا
رفعت عليها دعوى بهذا اخلصوص بقيمة  500ألف دوالر ودعوى
ثانية إيقاف أعمال بـ  500ألف دوالر ايضًا ،وهناك أشياء اخرى
أعلن عنها الحقًا .وهي اليوم حتاول ابتزازي ،لكي أتنازل عن
الدعويني اللتني أقمتهما عليها منذ حنو عام ونصف”.
وهل هذا يعين أنه مل يتم توقيفه يف لبنان ،جييب عبد املنعم
“ميكنها أن تتهمين بأي شيء وأن تقول أنين خطفتها وسرقتها.
املشكلة بدأت منذ عام ونصف ،ملاذا مل تقاضيين يف مصر؟ واين
هي التقارير اليت حبوزتها واليت تبثت ما تقوله وملاذا مل تربزها؟
الشكوى اليت تقدمت بها اليسار هي شكوى كيدية ال أكثر وال
أقل”.
وعما إذا كان هو شخصيًا ميلك إثباتات وأدلة عما يقوله ،رد عبد
املنعم” طبعًا.اليسار ّ
أخلت بالعقد ويوجد حماضر وإثباتات “بالورقة
والقلم”  .يف كل األحوال القضاء سوف يثبت كل شيء ،ويوجد
عندنا كل الردود واحلمد هلل”.
عن مضمون العقد املوقع بينه وبني إليسار وكيفية إخالهلا به،
قال عبد املنعم” هناك عقد إدارة أعمال مدته مخس سنوات،
ولكنها ّ
أخلت به بعد  5أشهر واشتغلت من ورائي ،كما شاركت
بفميلني من دون علمي .توجد إثباتات وأوراق ومن يريد أن يتكلم
فليثبت أوراقه ومستنداته .أنا شخص حمرتم وال آكل حق الناس.
هي حتاول الضغط علي لكي أتنازل عن الدعاوى عليها يف مصر
ولكنين لن أتنازل أبدًا”.

مقرب من املمثلة الرتكية بريين سات بأن عالجها يف
زعم مصدر ّ
مدينة لوس أجنلوس األمريكية قد جنح ،وأنها حامل بشهرها الثاني
بعد جناح عملية التلقيح اجملهري بطفل أنابيب بأحد املستشفيات
األمريكية ،وأن محلها املفاجىء سر عودتها السريعة إىل تركيا،
ومرافقتها زوجها يف إجازة خاصة إىل مدينة بودروم الساحلية
املفرتض به إحيائه حف ًال غنائيًا كبريًا بها ثم سيواصالن إجازتهما
اخلاصة فيها بعد انتهائه من إحياء احلفل.
ّ
تشكك باخلرب ،هو ارتداء بريين بلوزة
وما جعل بعض الصحافة
مفتوحة من البطن حيث ال يبدو عليها أي مظهر من مظاهر احلمل،
لدى وصوهلا إىل مطار ميالس يف مدينة بودروم مبرافقة زوجها
كينان دوغلو.
وكانت بريين سات بسن الثالثني قد تزوجت من املغين الرتكي
كينان دوغلو مساء  29يوليو (متوز)  2014يف فيللته البحرية
اخلاصة يف مدينة لوس أجنلوس األمريكية ،وفشال خالل سنتني
يف احلمل بشكل طبيعي حتى قررا اللجوء لعملية التلقيح الصناعي،
وبعد فشل أول حماولة سرية هلما بأحد املستشفيات الرتكية
باسطنبول ،انسحبت بريين سات من املوسم الثاني من مسلسلها
التارخيي (السلطانة كوسيم) وسافرت إىل أمريكا للعالج بأمل
حتقيق حلمها باألمومة قبل بلوغها منتصف الثالثني من عمرها،
لتحل بديلة هلا فيه املمثلة نورغول يشلشاي الشهرية بياسيمن.
وردت قبل أسبوعني على شائعة محلها
يذكر أن بريين سبق
ّ
بالنفي ،مؤكدًا أنها لن تسكت عن أي جتاوز من قبل الصحافة
املرة.
يتعلق حبياتها اخلاصة ،فهل ستلتزم الصمت هذه
ّ

 10طرق لتقدري قيمة نفسك
وتنصفي ذاتك
متميزة
شخصية
إن معرفتك لنفسك وتقديرك لذاتك ،جيعالن منك
َّ
ِّ
َّ
وناجحة ،إذ يعتمد كل من الثقة بالنفس وتقدير الذات إىل رؤية
الشخص لنفسه ،فتعتمد األوىل على معرفته بقدراته ،والثانية
على وعيه بأهميته وقيمته يف احلياة ،وكلما كانت ثقته بنفسه
منخفضةَّ ،
قل تقديره لذاته ،والعكس صحيح.
النفسية ومسؤولة وحدة االستشارات
االختصاصية
أشارت
َّ
َّ
أهمية
جبدة ،هيفاء بابطني ،إىل
واإلرشاد جبامعة امللك عبد العزيز َّ
َّ
اكتشاف الفتاة لنفسها وذاتها وقيمتها باحلياة مبكرًا ،حتى تتمكن
من معاجلة نفسها باللجوء إلحدى االختصاصيات النفسيات وتطبيق
شخصياتهن ،وبالتالي خيضعن للعالج الذي
املقاييس اليت تطور
َّ
االجتماعية بسهولة ،ويزيد من
جيعلهن يستطعن مواجهة املواقف
َّ
َّ
لديهن.
بأنفسهن وبالتالي يرتفع معدل تقدير الذات
ثقتهن
َّ
َّ
َّ
ِ
عال:
إليك عزيزتي  10طرق ليكون لديك تقدير ذات ٍ
 -1تقمص دور إجيابي يف احلياة ،تعريف هنا إىل طرق حتوبل
املشاعر السلبية إىل إجيابية.
 -2الرتكيز على اإلجيابيات ،وذلك عن طريق تفعيل وحتفيز طاقتك
اإلجيابية هنا.
 -3تقليل االنتقادات وتعزيز النفس ،تعريف إىل  6عالمات تكشف
ضعف شخصيتك هنا.
 -4وضع األهداف وحماولة التوصل إليها.
 -5الكالم اإلجيابي الداخلي.
الرياضية.
 -6ممارسة األنشطة
َّ
 -7مساحمة النفس على األخطاء السابقة.
 -8التدريب على املهارات واملواهب ،وإليك  6قواعد لتختاري
هوايتك بعيدًا عن التقليد والتعصب
 -9تعلم أشياء جديدة.
 -10أخذ املزيد من الراحة واالسرتخاء .تعريف هنا إىل مترين عملي
حيررك من أملك النفسي؟

تتعرض املرأة العاملة جملموعة من الضغوط قد ال تتعرض هلا
ٍ
كاف من
ربة املنزل العادية ،لذلك فهي حباجة دائمة إىل قدر
االسرتخاء والرتفيه حتى تتمكن من املواصلة بكفاءة وعزم.
ويف عطلة عيد األضحى املبارك فرصة ذهبية للسفر واالسرتخاء
وجتديد النشاط ،لكننا يف السطور التالية ننصحك بأن حترصي
على أن ختصصي وقتًا من عطلتك القادمة للخلوة مع نفسك
واالنعزال قلي ًال عن من هم حولك ،حيث ختربنا املدربة روان احلسن
بأن اخللوة بالنسبة للمرأة العاملة ،اليت تتعرض لضغوط العمل تعد
عالجًا ناجحًا لنفسها وروحها ،ويف ما يلي  3فوائد رائعة للخلوة
والبقاء وحيدة أثناء عطلتك:
 .1اهلدوء :ختيلي أنك قد خلعت رداء املسؤولية وصرت جتلسني
وحيدة خالية البال أمام منظر طبيعي ،عندها ستعرفني مدى صخب
الضوضاء اليت نتعرض هلا يف حياتنا اليومية ،واستمتعي بالطبيعة
اخلالبة من حولك دون أن يصاحبك شيء سوى صوت أفكارك،
فهذه فرصة رائعة للتأمل واالسرتخاء ،وهي الوسيلة األفضل
للتخلص من ضغوطات احلياة اليت تزعجك دومًا.
 .2السالم النفسي :السفر مع عدد من األشخاص سواء كانوا
أفراد أسرتك أو أصدقائك يعين أنك ستتعرضني للكثري من
الثرثرة واالختالف ،فكل عضو من اجملموعة سيكون لديه رأيه
اخلاص خبصوص األماكن اليت عليكم زيارتها أو املدة الزمنية،
اليت ستقضونها يف مكان ما ،وإن تعارضت هذه اآلراء ،ستجدين
نفسك وسط جداالت ال نهاية هلا ،أما إذا قررت قضاء يومك
مبفردك ،فستكونني سيدة قرارك ،وتنعمني بالسالم الذي
حتتاجينه ،حيث ال أحد يعارضك أو يفرض رأيه عليك ،أنت وأنت
فقط تقررين ما تريدينه.
 .3استكشاف الذات :البقاء وحيدة لبعض الوقت يساعدك على
اكتشاف ذاتك والتعرف عليها عن قرب ،وال شيء أروع من أن
تكتشفي أمورًا جديدة عن نفسك كأن تعريف أحالمك وإىل أين
وصلت يف حتقيقها ورسالتك يف احلياة وكل األمور األخرى اليت
تاهت عنك منذ زمن ،وستشعرين بأنك ولدت من جديد بعد جولة
ممتعة مع نفسك فقط.

 5تطوعية تناسبك يف اإلجازة
تعد اإلجازة الصيفية توقيتًا مناسبًا للقيام باألعمال التطوعية
ّ
ِ
إليك جمموعة
واخلريية ،خصوصًا أنها جتمع ما بني التسلية واألجر،
من املقرتحات ألعمال تطوعية مفيدة يف إجازتك.
 زيارة دار املسنني :امجعي بعض التربعات من األصدقاءوالصديقات وقومي بإعطائها إىل إدارة الدار كي يشرتوا جمموعة
من الكراسي املتحركة للمسنني.
 زيارة األيتام :اتصلي باملسؤولني عن مجعية رعاية األيتام،ونسقي معهم لقضاء يوم مع األطفال تدخلني فيه السرور إىل
ِّ
قلوبهم ،قومي مث ًال بشراء لوحات وألوان وشاركيهم الرسم
والتلوين واملرح.
 تعليم األطفال :امجعي بعض األطفال من أقاربك ،أو جريانكوقومي بتعليمهم بعض سور القرآن القصرية ،أو األرقام واحلروف
ِّ
وحفزيهم على ذلك ببعض اهلدايا الرمزية،
العربية واإلجنليزية،
أو احللويات.
 تنظيم فعالية لذوي االحتياجات اخلاصة :اتصلي بأحد املراكزاملهتمة بذوي االحتياجات اخلاصة وتناقشي معهم حول فكرة
تطوعية ميكن تقدميها.
 تقديم الطعام :قومي بطهي إحدى األكالت اليت جتيدينها،وقسمي الطعام
واشرتي أطباق األملنيوم لالستعمال مرة واحدة،
ِّ
فيها ،واتفقي مع السائق ،أو أحد األقارب على توزيعها يف
الطرق ،أو استبدلي الطهي بالشطائر والسندويشات وقدميها مع
علب العصري الصغرية.
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صــحة ومجتمع

مسوم يف طعامنا ال ختربك عنها مصانع األغذية

يف بعض األحيان تكذب علينا أغلفة الطعام الذي نشرتيه .فهل
هذا الطعام آمن حقا حتى نتناوله؟ وهل ما يكتب على األغلفة اليت
حتوي طعامنا يعرب حقا عن مكونات ذلك الطعام؟ أم أن هناك مواد
أخرى ال تذكر؟ يف بلفاست بأيرلندا ،هناك خمترب من بني أفضل
األماكن يف العامل لإلجابة عن هذه األسئلة.
يف خمترب جامعة كوينز يف بلفاست ،حيمل طالب امسه تريي جمسا
لألشعة فوق احلمراء فوق طبق صغري جدًا من التوابل املطحونة.
املكتوب على الغالف «توابل جمففة» ،لكن هل هي كذلك؟
عندما يسقط ضوء ذلك اجملس على املادة يف ذلك الطبق ،يقوم
برنامج كمبيوتر بعملية حتليل لتلك املكونات .هذه املرة تطابقت
املادة مع ما هو مكتوب على الغالف.

لكن غالبًا يكون األمر عكس ذلك .ففي بعض احلاالت ،كان حوالي
 40يف املئة من هذه التوابل اجملففة من أوراق أشجار أخرى ،مثل
شجر الزيتون ومكونات أخرى غري تلك املكتوبة على الغالف.
املشكلة ليست فقط يف سرقة مال الناس وخداعهم ببيع أوراق
شجر جافة هلم ،ولكنها يف الغالب تكمن يف أن هذه األوراق اجلافة
ليست مغسولة كما ينبغي لتكون صاحلة لالستعمال اآلدمي.
يقول كريس إليوت ،مدير املعهد العاملي لألمن الغذائي يف جامعة
كوينز ،حيث يوجد املخترب «عندما ذهبنا وقمنا بفحص املبيدات
احلشرية املستخدمة ،وجدنا أن هذه األوراق اجلافة تزخر باحلشرات.
لذا ،تضم نسبة  20يف املئة من التوابل املغشوشة جرعة من
املبيدات احلشرية يف نفس الوقت».
شبكات متاجر األطعمة
تبلغ قيمة السوق العاملية للتجارة يف األغذية يف الوقت الراهن
حنو أربعة تريليونات دوالر .وتتوسع هذه السوق بسرعة كبرية.
وتشري بعض التوقعات إىل أنه حبلول عام  ،2020سيصل حجم هذه
السوق إىل مثانية تريليونات دوالر.
ونتيجة لذلك ،يصبح عمل شبكات التجارة يف املواد الغذائية
أكثر تعقيدًا ،ويصبح عرضة جلرائم الغش اليت ختلط فيها مواد
رخيصة وضارة باملواد الغذائية الصاحلة ،يف مرحلة ما من مراحل
التصنيع.
وتسلب عمليات الغش األسواق املشروعة املاليني من الدوالرات.
وبهذا العمل ،تعرض صحة الناس للخطر.
ويدرك إليوت جيدا كيفية إنتاج الغذاء ذي اجلودة العالية ،ألنه
ترعرع يف مزرعة يف مقاطعة أنرتيم يف أيرلندا الشمالية.

يقول إليوت شارحًا «العملية يف غاية البساطة .نقوم بإسقاط
الضوء على املادة الغذائية ،ومن ثم تتسبب الطاقة املنبعثة من
الضوء يف اهتزاز واضطراب جزيئات تلك املادة الغذائية .وكل
جزيء يهتز بطريقة خمتلفة قلي ًال ،لذا نقوم بقياس ومقارنة مجيع
هذه االهتزازات مع بعضها ونصل إىل النتيجة .ومن املالحظ أن
األمر ذاته حيدث مع كل مادة من املواد اليت نقوم بفحصها».
وكلما أجروا فحوصات وحتاليل ،كان النموذج املتبع للتعرف على
أشكال االهتزازات أفضل .وكانت طريقة اجلهاز املمسوك باليد
اليت يتبعها الطالب تريي هي أحدث ما توصلوا إليه.
ويأمل الفريق أن يصبح هذا األسلوب متوفرًا ذات يوم ملفتشي
األغذية ،رمبا كجهاز يسهل محله ليساعد املفتش على دخول أي
متجر لبيع املنتجات الغذائية ،وإجراء فحص فوري ملعرفة ما إذا
كان منتج غذائي ما حيتوي على مواد أخرى غري تلك املذكورة على
غالفه.
ومن ثم بإمكان فحوص أخرى أن حتدد إذا ما كانت األطعمة
املغشوشة تشتمل على مسوم .وإحدى الوسائل تتضمن استعمال
جمسات حيوية تستخدم الربوتينات املوجودة يف نظام املناعة لدى
احليوانات ،ومن ثم حتاول إجياد أي صلة بينها وبني أي مسوم ،أو
مسببات أمراض أخرى.
ويف هذه احلالة يعرف من يقوم بعملية الفحص أن تلك املادة
امللوثة موجودة يف ذلك الطعام.
وأي نوع من األطعمة تقريبًا رمبا حيتوي على مواد كيميائية ضارة.
من أمثلة ذلك األصباغ الصناعية اليت تضاف أحيانًا إىل التوابل،
لتعطيها لونًا داكنا.

وهو ذو خربة طويلة يف هذا احلقل ،ولكنه أصبح معروفًا يف عام
 2013عندما توصل إىل أن بعض منتجات حلوم األبقار املصنعة يف
اململكة املتحدة حتتوي على نسبة عالية من حلوم اخليول .بل إن
بعض املنتجات كانت مصنوعة بالكامل من حلوم اخليول.

وكما أن سعر احلليب حتدده كمية الربوتني املوجودة فيه ،يقوم
الغشاشون بإضافة كميات من بروتينات أخرى ،مثل بروتني األرز
مث ًال ،إىل املاء وخلطه باحلليب ،أو حتى مادة اجليالتني املذاب
املستخلصة من جلود احليوانات.

وقد هزت تلك الفضيحة جتارة البيع بالتجزئة الربيطانية .وانتدبت
احلكومة إليوت إلعداد تقرير عن هذا املوضوع .وبعد ذلك بثالث
سنوات ،قال إليوت إنه مطمئن لعدم وجود حلوم خيول على رفوف
املتاجر.

وميكن حتى إضافة مواد أكثر خطورة .ففي البلدان اليت يكون فيها
اجلو حارا ،حيث ميكن أن تصل احلرارة يف داخل مركبة نقل األغذية
إىل  40درجة مئوية ،تكون األطعمة عرضة لذلك األمر بشكل خاص،
كما يقول إليوت.

وبينما كان يعمل على إعداد تقريره ،بات إليوت مقتنعًا بأن من
يقفون وراء فضيحة حلوم اخليول كانوا جمرمني منظمني ،يقومون
بإخفاء أنشطتهم يف أسواق يف أحناء أوروبا ،ويكسبون املاليني من
املستهلكني األبرياء الذين يأكلون منتجاتهم املغشوشة.

ويضيف «إحدى احليل هي إضافة مواد حافظة للحليب ملنعه من
الفساد أثناء النقل .إحدى املواد احلافظة اليت يفضلون إضافتها
هي الفورمالديهايد ،واليت هي سم قاتل».

ويف خمترب إليوت ،ما زال هذا الغش والتلويث يكتشف يف صورة
تشكيلة واسعة من منتجات الغذاء ،وليس فقط يف حلم البقر
املفروم.
الفحص املستمر
يف غرفة الفحص الرئيسية ،توجد أجهزة قياس وحاويات صغرية
يف كل مكان .بعضها خمزن يف علب تشبه علب البيتزا بغرض
ترتيبها بصورة جيدة .إحدى املاكينات تعمل على تبخري العينات
عند درجة حرارة تصل إىل  10000كيلفني (أي حوالي  9700درجة
مئوية).
هناك جهاز آخر حبجم آلة البيانو مثنه  750ألف جنيه إسرتليين ،أي
 985ألف دوالر ،ميكنه القيام مبئات االختبارات املختلفة يف آن
واحد .ومن أجل فحص التوابل ،يستخدم نوع من أنواع التحليل
الكيميائي يطلق عليه اسم حتليل «سبيكرتوسكوبي».

حتى لو مل يتم خلط املادة السامة بطريقة متعمدة باملنتج الغذائي،
فإنه من احملتمل أن حيتوي عليها الطعام من األساس ،مبا يف ذلك
اخلالصات اليت ينبغي أن يستبعد املنتج بسببها من السوق ،ولكن
رمبا لن حيدث ذلك.
على سبيل املثال ،رمبا حيتوي األرز على معدالت عالية من الزرنيخ،
وهو معدن ثقيل ميكنه زيادة خطورة اإلصابة بالسرطان ،وذلك بناء
على مكان وزمان زراعة األرز.

عملية مريبة
لكن ذلك املخترب ليس متخصصًا فقط يف كشف املواد اخلطرية
واملركبات اليت حتتويها املنتجات الغذائية .فكما حصل مع حلم
اخليول ،فأحيانًا يوضع الطعام يف عبوات مكتوب عليها معلومات
خمتلفة متامًا عما هو موجود بداخلها.
أحد أكثر املنتجات الغذائية اليت ينطبق عليها ذلك هي شرائح
السمك األبيض .فمعظم الناس ال يستطيعون معرفة الفرق بني
بعض األمساك حتى بعد تذوقها .لكن كل نوع خيتلف من حيث
السعر ،وهنا تكمن عمليات الغش.
إن بيع شرائح مسك رخيصة مقارنة بسعر شرائح السمك مرتفعة
الثمن أمر يغري أصحاب املتاجر واملوزعني .لكن إليوت ميلك أداة
لكشفهم .هذه األداة امسها «السكني الذكية» .وهي يف األصل
من ابتكار زولتان تاكاتس ،وهو جراح عاملي يف جامعة إمبرييال
كولدج يف لندن.
فقد أراد تاكاتس أن يكون لديه أداة جراحية ميكنها أن ختربه إذا ما
كان النسيج الذي يقوم بقطعه مصابًا بالسرطان أو سليمًا .فكلما
كان اجلراح دقيقًا يف إزالة أورام حمددة ،قلت احلاجة إىل تكرار
نفس العملية أو إزالة أنسجة سليمة.
وتستخدم السكني اليت طورها تاكاتس الليزر الذي يقوم بتبخري
اجلزيئات .ثم جيري شفط البخار الناتج يف دورق بغرض التحليل.
ويتم إطالق االلكرتونات على هذا البخار لتفكيك اجلزيئات ،مما
ميكن اجلهاز من ترتيب الذرات بناء على شحنتها ،حيث أن لكل نوع
من أنواع الذرات شحنته اخلاصة.
وهكذا ،بإعمال السكني يف حلم السمك يتمكن فريق إليوت من
القيام بتحليل الدخان الناتج ،والذي سيكون خمتلفًا حسب نوع
السمك .وهكذا أصبح باإلمكان حتديد نوع شرائح السمك خالل
دقائق مبجرد تقطيعها بذلك السكني.
وال يتوقف إليوت عند هذا احلد .فهو يعمل أيضًا على طريقة ملعرفة
ما إذا كانت السمكة قد مت اصطيادها بسنارة قرب سطح املاء ،أو
بشبكة كبرية من أعماق البحر.
ويساهم صيد السمك باستخدام الشباك يف زيادة كمية السمك
بطريقة تفيض عن احلاجة ،أو يف صيد حيوانات حبرية أخرى مثل
الدالفني والسالحف البحرية .ويؤدي ذلك أيضا إىل تدمري الشعب
املرجانية واألحياء البحرية يف قاع احمليط يف حالة الصيد بالشباك
على أعماق بعيدة.
وهناك عدد من املستهلكني الذين يتبنون أخالقيات تراعي مثل
هذه األمور ،وهم مستعدون فقط لشراء أمساك مت اصطيادها قرب
سطح املياه وليس من األعماق.
ولكن كيف ميكن للمستهلك أن يعرف أي األمساك مت اصطيادها
يف القاع ،أو قرب سطح املاء ،بعد وصوهلا إىل املتجر؟
يقول إليوت «نعثر على عالمات خمتلفة للتمثيل الغذائي على ظهر
هذه األمساك .فرضيتنا تقول إن هذه العالمات ناجتة عن مدى
الضغط والتوتر (الذي تعرضت له األمساك)».
وحيث أن كل طريقة للصيد تسبب للسمكة توترًا خمتلفًا عن الطريقة
األخرى ،فمن املمكن حتديد منوذج للقياس عند التفريق بني هذه
الطرق .هذه هي اخلطة اليت يعمل عليها الباحثون حاليا.
وتفتح الوسائل اليت طورها إليوت وفريقه نافذة على ما يدور يف
شركات توزيع وتصنيع املواد الغذائية حول العامل.
يقول إليوت «حنن حباجة إىل نظام التوزيع املعقد هذا ،لكن أحد
اجلوانب السلبية له أن عدد الالعبني يف عمليات اإلنتاج والتوزيع
يزيدون باستمرار ،وكلما زاد عدد األشخاص الذين هلم عالقة
بتجارة املواد الغذائية ،زادت فرص غش األطعمة وتلوثها».
يقول كريس فان ستينكيسيت ،احملقق املتخصص يف مكافحة
البضائع املزيفة يف الشرطة األوروبية ،إن «األمر كله يتعلق
باملال».
ويضيف أنه صادف من خالل عمله كل أنواع الغش والتزوير،
بداية من القواقع الصاحلة لألكل اليت جتمع جزافًا من الغابات
بد ً
ال من أن تنتج يف ظروف آمنة داخل املزارع ،إىل احلبار الفاسد
الذي يغسل مبواد كيميائية ويباع بعد أن يوضع عليه الثلج على
أنه طازج.

إحدى التقنيات املخربية املستخدمة للكشف عن املعادن الثقيلة،
مثل الزرنيخ ،والرصاص ،والكادميوم ،هي املسح الضوئي بأشعة
الفلورسنس .فعندما تسقط األشعة على العينة املراد فحصها،
تنفصل االلكرتونات عن الذرات ،داخل تلك العينة.

ويضيف «مازلنا نعمل على بعض احلاالت اليت ال ميكنين البوح
بالكثري من املعلومات حوهلا ،واليت ترتبط بشكل واضح باجلرمية
املنظمة أو املافيا».

وعندما حيدث هذا ،تنطلق أيضًا الفوتونات احلاملة للطاقة اخلاصة
بنوع الذرة .وعن طريق قياس الطاقة ،ميكن للفنيني أن حيددوا
أي العناصر موجودة يف املادة اليت يفحصونها.

ويقول إليوت إنه ال يعتقد أن من املمكن القضاء بشكل كامل
على الغش يف املواد الغذائية .لكنه يعتقد أن البلدان اليت تتخذ
إجراءات مشددة ميكنها أن تعرقل جهود اجملرمني.
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تتـمات

«شهر العسل» بني أردوغان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

قصر الرئاسة ،معتربًا أن استضافة أردوغان هذا االحتفال السنوي،
ّ
ختل بالعالقة بني الرئيس
للمرة األوىل يف تاريخ اجلمهورية،
والقضاء وتنتقص من استقاللية هذه املؤسسة.
ّ
يصفق ألي
تعودنا عليه ،ال
وقال كيلجدارأوغلو« :القاضي الذي ّ
ّ
انقالبيي
وذكر بأن
مسؤول وال يقف احرتامًا له وال جيامل أحدًا».
ّ
عام  1980مل يطلبوا من القضاة التصفيق هلم أو الوقوف احرتامًا
هلم ،ومل جيربوهم على االحتفال بالسنة القضائية اجلديدة ،يف
مقر احلاكم.
ّ
يف املقابل ،دعا أردوغان كيلجدارأوغلو ورئيس احتاد احملامني
متني فيزأوغلو ،الذي امتنع عن حضور االحتفال للسبب ذاته ،إىل
احرتام روح املصاحلة اليت سادت بعد حماولة االنقالب الفاشلة
متس بنزاهتهم،
يف تركيا ،مؤكدًا أن رعايته اجتماعات القضاة ال
ّ
ّ
يعينهم.
ومذكرًا بأنه هو َمن ّ
ً
ً
ودافع أردوغان عن توقيف  3495قاضيا ومدعيا ،منذ احملاولة
االنقالبية ،يف إطار محلة لـ «تصفية» مجاعة الداعية املعارض فتح
اهلل غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبري احملاولة الفاشلة ،معتربًا أن
ذلك «لن ُي ِ
ضعف القضاء بأي شكل ،بل على العكس سيساهم يف
تأسيس عدالة حقيقية».
وبعد ساعات على تصرحيات أردوغانّ ،
بثت شبكة «إن تي يف» أن
ً
ً
اجمللس األعلى للقضاء يف تركيا فصل  543قاضيا ومدعيا آخرين.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت تسريح  820من أفراد القوات الربية
والبحرية يف اجليش ،بينهم  648محُ تجزون.
وأفادت وكالة «األناضول» الرمسية لألنباء بفصل  4451عسكريًا
ال وجنرا ً
منذ احملاولة االنقالبية ،بينهم  151أمريا ً
ال .وأضافت:
«جنودنا األبطال األوفياء لوطنهم وشعبهم ،يواصلون خدماتهم
طهرت نفسها من
بكل جدارة ،وقواتنا املسلحة
ّ
ستعزز قوتها ،كلما ّ
خونة املنظمة اإلرهابية» ،يف إشارة إىل مجاعة غولن.
يف غضون ذلكُ ،أثريت تساؤالت يف شأن أسباب تقديم وزير
الداخلية الرتكي إفكان أال ،استقالته يف شكل مفاجئ ،بطلب من
أردوغان .ورفضت احلكومة توضيح األمر ،مكتفية بتربيره خبالفات
بني الوزير والرئيس على تعيني والة وحمافظني ،ولوم أال إذ مل
متدد مجاعة غولن يف وزارته.
يكافح بسرعة كافيةّ ،
هذه احلجج مل تقنع كثريين ،علمًا أن الوزير أال كان الذراع اليمنى
ألردوغان ،ورأس حربة يف احلرب على مجاعة غولن ،منذ استعان
به الرئيس بعد فضيحة فساد كربى طاولت  4وزراء ،يف كانون
األول (ديسمرب)  .2013وأفادت معلومات آنذاك بأن التدابري اليت
اختذها أال ،بعد تعيينه وزيرًا للداخلية ،حالت دون توقيف بالل،
جنل أردوغان ،يف إطار تلك القضية.
وأعلن «حزب الشعب اجلمهوري» امتالكه معلومات تفيد بأن
حمافظني ُيستجوبون اآلن ،التهامهم باالنتماء إىل مجاعة غولن،
أقروا بأن الوزير أال هو «شيخهم» ،وخيفي انتماءه إىل اجلماعة.
ّ
وأضاف أن هذه االعرتافات وصلت إىل أردوغان ،مثرية شكوكًا
ورجح احلزب املعارض
لديه ،فعزل الوزير لكي يتأكد من صحتها.
ّ
ٍ
آالف من أنصار
أن يلقى األخري ،إذا تأكدت هذه املعلومات ،مصري
الداعية ،أودعوا السجن.
ولفتت مصادر مقربة من قصر الرئاسة إىل أن اختيار أردوغان
وزير العمل والضمان االجتماعي سليمان صويلو ،خلالفة أال ،يعود
إىل أن صويلو يساري وليس قريبًا من أي مجاعة دينية.
يف اإلطار ذاته ،أثار شريط فيديو حللقة ذكر صوفية يف مسجد
قصر الرئاسة ،غضب «حزب الشعب اجلمهوري» ،اذ رأى يف األمر
حتديًا للجمهورية العلمانية ،معتربًا أن السماح جلماعات صوفية
بأداء حلقات الذكر يف مسجد القصر ،يشري إىل متهيد أردوغان
ّ
لتحل مكان مجاعة غولن يف
لالستعانة جبماعات صوفية ودينية،
مؤسسات الدولة.

توقيع سبع مذكرات تفاهم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املتينة بني البلدين الصديقني.
إىل ذلكّ ،
وقعت السعودية واليابان أمس االول عددًا من مذكرات
التفاهم ،اليت ترتكز غالبيتها يف الشأن االقتصادي ،إذ استقبل
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يف العاصمة طوكيو أمس األمري
حممد بن سلمان.
وعقد رئيس الوزراء الياباني وولي ولي العهد اجتماعًا حبثت خالله
فرص تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين يف خمتلف اجملاالت،
إىل جانب تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية ذات االهتمام
املشرتك.
وعبرّ رئيس الوزراء الياباني عن ترحيب بالده برؤية اململكة ،2030
والرغبة يف حبث جماالت الشراكة يف شأنها ،مبديًا تقدير بالده
للدور القيادي الذي تلعبه السعودية يف حتقيق أمن واستقرار
منطقة الشرق األوسط.
وشهد رئيس الوزراء الياباني وولي ولي العهد تبادل  7مذكرات
تفاهم بني اململكة واليابان ،وهي مذكرة تعاون لتعزيز التبادل
الثقايف من خالل جماالت عدة بني وزارة الثقافة واإلعالم ووزارة
اخلارجية اليابانية ،ومذكرة للتعاون يف جمال مكافحة تقليد
املنتجات من خالل جوانب عدة بني وزارة التجارة واالستثمار ووزارة
االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ،ومذكرة للتعاون يف جمال
املنشآت الصغرية واملتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية للبلدين يف

األسواق العاملية بني وزارة التجارة واالستثمار ووزارة االقتصاد
والتجارة والصناعة اليابانية ،ومذكرة للتعاون يف عدد من جماالت
قطاع الطاقة بني وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية ووزارة
االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ،ومذكرة للتعاون االستثماري
يف اجملال الصناعي بني وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية
ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ،إضافة إىل مذكرة
للتعاون يف جمال التنمية الدولية واالستثمار وتبادل املعلومات
بني الصندوق السعودي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي
(اجلايكا) ،ومذكرة تفاهم للتعاون يف اجملال اإلخباري بني وكالة
األنباء السعودية ووكالة أنباء «كيودو» اليابانية.
احتفاء بولي ولي العهد
وأقام رئيس الوزراء الياباني مأدبة عشاء
ً
والوفد املرافق له ،حيث ألقى األمري حممد بن سلمان ورئيس
الوزراء الياباني كلمتني ،استعرضا خالهلما العالقات التارخيية
والشراكة االسرتاتيجية بينهما ،والرغبة يف مواصلة تعزيزها مبا
حيقق تطلعات احلكومتني والشعبني.
من جهته ثانيةّ ،
وقعت اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة
اتفاق تعاون مشرتك مع وكالة املنشآت الصغرية واملتوسطة
اليابانية ،تستهدف بالدرجة األوىل االستفادة من التجربة اليابانية
العاملية الرائدة للقطاع ،وذلك لإلسهام يف خلق بيئة جاذبة للمنشآت
يف اململكة ،ما يعزز من منوها االقتصادي ورفع مساهمتها يف
الناتج احمللي اإلمجالي وفق رؤية اململكة .2030

شانون :انتخبوا رئيس...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تواجهها البالد.
عادة كان اي موفد امريكي يأتي اىل بريوت عشية االستحقاق
الرئاسي ومعه امساء لـ»اجلوجلة» ،حتى اذا ما تبني ان التوافق
على اسم ما مستحيل ،كانت هناك وسائل اخرى لفرض رئيس
اجلمهورية ،ودائمًا من اخلارج.
يعرج ال على طهران وال على
شانون وصل دون امساء ،ومل
ّ
الرياض .ما يستشف من كالمه انه يدعو اللبنانيني اىل رفع
الوصايات عن رؤوسهم «انتخبوا رئىسًا للجمهورية وامريكا تؤمن
لكم التغطية».
اي امريكا ،الرئىس متام سالم مل يقطع اجازته ويعود اىل بريوت
الستقبال شانون .ترك مسألة اللقاء ملستشاره شادي كرم
هذا حيدث للمرة االوىل ،وان تردد ان رئيس احلكومة يف رحلة
اضطرارية.
الرئيس سعد احلريري مل يسارع اىل احلضور ايضًا .هذه ليست أيام
كوندوليزا رايس .ويف كل االحوال مشكلة رئىس تيار املستقبل
ليست يف واشنطن بل يف عواصم اخرى ،ولقاؤه املوفد االمريكي
ال يقدم وال يؤخر.
غري ان مصادر ديبلوماسية غربية تعترب ان زيارة شانون ال بد ان
تكون هامة وميكن ان تفضي اىل شيء ما ،فهو رجل املهمات
الصعبة يف اخلارجية االمريكية ،كما انه يتقن اللعب يف االروقة
اخللفية .يف الديبلوماسية االمريكية ال وجود لتعبري «تدوير
الزوايا» .العبارة الشائعة «كسر احللقات املقفلة».
هل يستطيع املسؤول االمريكي كسر اي من احللقات املقفلة؟
اآلن القوى االقليمية منهمكة اىل ابعد احلدود يف معاجلة مشكالتها،
احيانًا مشكالتها املصريية .اذًا ،هذه هي الفرصة املثالية الفالت
اللبنانيني من القبضة االقليمية..
واشار شانون اثر لقائه وزير اخلارجية جربان باسيل ،اىل «ان
الواليات املتحدة واجملتمع الدولي سوف يواصالن تقديم الدعم
الثابت للبنان اال انه ال ميكنهما ان يقدما حلو ً
ال للقضايا الداخلية
مثل الفراغ الرئاسي ،بل جيب ان تأتي من املؤسسات اللبنانية
والشعب اللبناني».
وقال «لقد حبثنا يف التحديات العديدة اليت يواجهها لبنان ،من
التهديدات االرهابية اىل وجود أكثر من مليون الجىء سوري اىل
املأزق السياسي ،واليت اتطلع اىل مواصلة استكشاف وفهما
(التحديات) على مدار زيارتي ،وكذلك حتديد الفرص الكثرية
املتاحة امام لبنان والرتكيز عليها».

ماذا حدث يف  2آب؟

وحدد اهلدف من زيارته «تعزيز الشراكة اللبنانية واالمريكية اىل
حدودها القصوى من خالل البناء على دعمنا الطويل االمد ملؤسسات
هذا البلد وشعبه».
االهم يف كل ما قاله شانون يف لقاءاته ان لبنان حتت املظلة
االمريكية ،دون ان يبقى خفيًا مدى املخاوف االمريكية اليت ظهرت
يف  2آب  2014حني اجتاح تنظيما «داعش» و»النصرة» بلدة
عرسال يف مؤشر اىل انهما كانا يعتزمان اخرتاق البقاع الشمالي
وصو ً
ال اىل لبنان الشمالي ،وبالتالي االمساك بالثغر البحري الذي
ً
ً
يؤمن هلما وضعا اسرتاتيجيا بالغ احلساسية.
قائد اجليش العماد جان قهوجي اشار مرات عدة اىل املخطط ،لكنه
مل يدخل يف التفاصيل ،يف حني تتحدث معلومات غربية عن اخلط
الساخن (جدًا) يف ذلك اليوم بني الريزة والبنتاغون والذي ادى
اىل رد املهامجني على اعقابهم يف ظروف بالغة التعقيد آنذاك ،اذا
ما اخذت باالعتبار اخلاليا اليت كانت قائمة واليت كانت حتظى بدعم
من شخصيات او قوى سياسية لبنانية ،ومن عرسال اىل عكار.

تورا بورا لبنانية

اوساط ديبلوماسية تتحدث عن ان االمريكيني يريدون رئيسًا
للبنان قبل معركة املوصل والرقة ،ملاذا؟ وهل مثة من خوف من
خطة «داعش» اليت حيكى عنها واليت تتوخى حتويل اجلرود اليت قد

يفر اليها آالف املقاتلني اىل تورابورا لبنانية.
هذه االوساط تشري اىل ان االتفاق املرتقب بني واشنطن وموسكو
حول عدد من املسائل السورية احملورية يلحظ ذلك الشيء الذي
يتعلق بلبنان .واذ تتمنع جهات لبنانية بل وتضغط للحيلولة دون
قيام اي تعاون او تنسيق مع اجليش السوري بالنسبة اىل سفوح
السلسلة الشرقية وما وراءها ،فان الروس قد يلعبون دورًا ما من
اجل التنسيق غري املباشر بني بريوت ودمشق وبالصورة اليت حتول
دون مقاتلي «داعش» والتسلل اىل اجلرود اللبنانية.
بضع مئات ال يغريون يف املعادلة ،لكن بضعة االف ال بد ان
يشكلوا خطرًا اذا ال بد من اجراءات استباقية متنع حصول ذلك.
والالفت هنا ان وزيرًا بارزًا من قوى  14آذار يقول «حني يكون
األمريكيون عاجزين عن الضغط من أجل اجناز االستحقاق الرئاسي
يف لبنان ،ودائمًا بسبب الوضع االقلمي البالغ التعقيد ،كيف
للسياسيني اللبنانيني اخرتاق احلالة الراهنة؟»

السلة تطري وتتطاير

واذ يتحدث بعض املشاركني بأن السلة ستطري او ستتطاير،
لوحظ ان كل تيار حاول ان يبعد عن نفسه «تهمة» بري بـ»الدلع
السياسي» ليلصقها بالتيار االخر ،وكذلك صفة «االنقالبيني»،
لكأن رئيس اجمللس النيابي أراد ،عن عمد ،اشاعة هذا اجلو من
االلتباس لسبب ما قد يتضح على طاولة احلوار.
تعول عليها
املالحظ ان هناك شخصيات مشاركة يف اجللسة ال
ّ
يف اي خرق إن باجتاه رئاسة اجلمهورية او باجتاه قانون االنتخاب.
بطبيعة احلال ،توماس شانون ليس جان  -مارك ايرولت ،حتى
وان كان املعلق يف «النيويورك تاميز» روجر كوهني حتدث عن
«اهللهلة الديبلوماسية الغربية حيال الشرق االوسط» ،ولكن هل
يستطيع املوفد االمريكي ان يقنع اصحاب الرؤوس اليابسة بأنه
من الضروري العودة اىل االنتظام الدستوري والسياسي يف لبنان
الن سوريا أمام حمطة بالغة األهمية ،وال بد ان يكون لبنان موحدًا،
ولو باحلد األدنى ،ليتسنى له التعامل مع التطورات.
ال بد أن يكون بعض الذين التقاهم او سيلتقيهم شانون قد
حتدثوا أو قد يتحدثون البه عن املأزق املسيحي بل وعن «الرتاجيديا
املسيحية» يف لبنان ،ال اجلنرال ميشال عون يقول انه القديس
قسطنطني وال الدكتور مسري جعجع ،ولكن هناك شعورًا باالنكسار
لدى املسيحيني ،يعزز ذلك الكالم ،وغالبًا ما يصدر عن وزراء
ونواب مسيحيني ،الذي يقول تارة ان رئاسة اجلمهورية عالقة عند
ّ
السنة الرياض وطورًا عند عاصمة الشيعة طهران.
عاصمة

خطوات التيار الوطني الحر

اىل ذلك ،مع اقرتاب «مثلث» املواعيد واالستحقاقات املتعاقبة
مطالع أيلول ،من اجلولة اجلديدة للحوار يف اخلامس من أيلول،
اىل اجللسة الـ 44النتخاب رئيس اجلمهورية يف السابع منه ،اىل
جلسة جملس الوزراء يف الثامن منه ،يبدو املشهد السياسي على
درجة عالية من التعقيد والقتامة حبيث ال تظهر أي بارقة من شأنها
ان تضمن مرور هذه االستحقاقات حبد أدنى من اآلمال يف حتقيق
أي اخرتاق لالزمات السياسية املرتابطة .واذا كانت األنظار تتجه
اىل اخلطوات اليت يزمع «التيار الوطين احلر» تنفيذها يف سياق
تصعيدي عقب مقاطعته للجلسة االخرية جمللس الوزراء وتقدميه
طعنًا يف مقرراته أمام جملس شورى الدولة ،فإن األجواء املتوافرة
عن اجتاهات «التيار» تشري اىل ترقبه املواعيد الثالثة املشار اليها
كاختبار للنيات حول إثارته مسألة امليثاقية سواء يف احلوار أو يف
اجللسة االنتخابية أو يف اجللسة املقبلة جمللس الوزراء قبل ان
يقرر خطواته التالية اليت يقول إنها تشكل مسارًا متدرجًا ال حياد
عنه اال بتبديل مواقف اآلخرين .أما يف ما يتعلق مبوضوع التعيينات
العسكرية ،فان املعلومات املتوافرة لدى «النهار» تؤكد ان التمديد
لقائد اجليش العماد جان قهوجي سيحصل بعد عودة رئيس الوزراء
ّ
متام سالم من نيويورك يف الثلث االخري من أيلول.
يف أي حال ،بدا أمس االول ان سلسلة مشاورات بدأت وستستكمل
يف االيام القريبة يف اجتاهات خمتلفة استباقًا هلذه احملطات سعيًا
اىل تأمني خمارج تكفل جلم االجتاهات التصعيدية .وعلم» أن
وزيري «التيار الوطين احلر» جربان باسيل والياس بوصعب إجتمعا
ّ
أمس االول يف وزارة اخلارجية مع وزير العمل سجعان قزي مببادرة
من االخري لتقريب وجهات النظر يف ما يتعلق باخلالفات اليت أدت
اىل مقاطعة «التيار» جلسة جملس الوزراء االخرية .وأكد اجملتمعون
وقف التصعيد يف املواقف لتهيئة ظروف أفضل للعمل احلكومي.

روسيا :نوشك على التوصل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وأفاد «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» بأن فصائل من «اجليش
احلر» بينها «جيش العزة» وأخرى إسالمية بينها تنظيم «جند
األقصى» متكنت خالل ثالثة أيام من السيطرة على  13قرية وبلدة
يف ريف محاة الشمالي ،بينها حلفايا وطيبة اإلمام وصوران ،إضافة
إىل سيطرتها أمس على بلدة معردس اليت تبعد  13كيلومرتًا من
مدينة محاة ،وعلى كتيبة الصواريخ القريبة منها بعد اشتباكات
عنيفة ضد قوات النظام .وقال «املرصد» إن «القوات الروسية
كانت تعمل على جتهيز كتيبة الصواريخ وحتصينها الستخدامها
قاعدة عسكرية يف املنطقة» ،الفتًا إىل استيالء الفصائل على
مدفعية وصواريخ كانت داخل الكتيبة .وزاد أن «سيطرة الفصائل
على معردس وحواجز أمنية عدة يف حميطها جيعلها تقرتب أكثر من
مدينة محاة» مركز احملافظة .وأكد تنظيم «جند األقصى» ،يف هذا
اإلطار« ،حترير كتيبة الصواريخ الروسية» مشال شرقي معردس
و«اغتنام ما فيها من عتاد».
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متفرقات

فئة دمك حتدد العطر املناسب لك

قداس وجناز االربعني
قداس
يقام
األربعني لراحة نفس

للرجال والنساء :اختيارات ألجدد العطور

وجناز

املرحومة ميشلني
كالس خزاقة

زوجة

جورج

خزاقة

من

جديتا البقاع اليت توفاها

اهلل يف الوطن لبنان.

وذلك يوم السبت الواقع
يف  ٣أيلول الساعة
يف
السادسة مساء
كنيسة مار يوحنا على
العنوان التالي:

اختاري العطر املناسب لفئة دمك

63 George st mount
druit

الداعون يف سدني أخواها ميشال كالس وعائلته وجوزيف
كالس وعائلته.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء

الدعوة عامة

أفضل  6عطور هلذا الصيف
إذا كنت ترغبني يف احلصول على بعض الرتف يف هذا الصيف،
املميزة هلذا املوسم .وإذا قمت
تتعريف إىل أفضل العطور
فعليك أن
ّ
ّ
بادخار بعض النقود هلذا الغرض،
فـ»سيدتي نت» سيساعدك يف
ّ
ِّ
اختيار العطر األنسب.
إليك أفضل عطور هذا الصيف ،واليت أثبتت جدارة عاملية حتى
اآلن:
 :Dolce & Gabanna Light Blue-1هو واحد من العطور
الصيفية
ّ
ّ
يسمى عطر الكمال،
لكل امرأة .فهو
الكالسيكية املميزة
ويتميز
ّ
ّ
برائحته اللطيفة ،وإن مل تكن طاغيةّ .
إنه مزيج من رائحة التفاح
تستمر لوقت طويل.
يتميز برائحته املميزة اليت
واألرز معًا ،كما أنه
ّ
ّ
ّ
 :Davidoff Cool Water Woman-2من الروائح األكثر مثالية هلذا
الصيف! ّ
إنها رائحة مذهلة ،ستسري بك إىل نسيم احمليطات
والشواطئ والفاكهة ،مثل :احلمضيات ،والبطيخ ،واألناناس.
 :Chanel Chance Eau Tendre-3إذا كنت حتّبني الروائح اخلفيفة
املثالي .فهذا
اليت جتعلك تشعرين باجلاذبية واهلدوء ،فهذا هو العطر
ّ
العطر خليط من اجلريب فروت واليامسني ذي اجلاذبية الالمتناهية.
 :Roberto Cavalli Paradiso-4من العطور املميزة ،اليت
ستميزك عن
ّ
اآلخرين .ال ميكن لشخص أن
يشمها وينساها أبدًا .وهذا العطر مزيج
ّ
من رائحه الربغموت مع اليامسني.
 :Tom Ford Neroli Portofino-5من املعروف أن عطور Tom Ford
ّ
من العطور الفاخرة القوية اليت
تستحق إنفاق الكثري من املال عليها.
وهذا العطر مستوحى من رائحة زهرة الربتقال ،كما أنه حيتوي على
رائحة الليمون واخلزامى وإكليل اجلبل.
 :Escada Agua Del Sol-6إذا كنت حتّبني روائح الصيف اجلميلة،
فهذا العطر هو األفضل لكّ .
إنه عطر ّ
غين برائحة اليوسفي والكمثرى
واآليس كريم ،مما ُيعطيك إحساسًا منعشًا ال مثيل له.

لصاحبات فئة الدم  Aتناسبك الروائح الخفيفة

تؤثر فئة الدم يف جسم اإلنسان وطريقة تفاعله مع الروائح .من
هنا ،إليك يف هذا املوضوع طريقة اختيار العطر املناسب لك،
حبسب فئة دمك.
لصاحبات فئة الدم AB
أنت من النساء املتفائالت جدًا واللواتي يتعاطفن مع اآلخرين ،كما
أنك اجتماعية وحتّبني مساعدة زميالتك .لكنك تقتنعني برأيك وال
تتأثرين مبن حولك .أنت رومنسية جدًا وحتبني املغامرات العاطفية.
من هنا ،ننصحك باختيار العطور اليت حتتوي على الشاي األخضر ،أو
الغنية بنكهة الفانيليا مع الزهور ،إذ إنها ستعكس شخصيتك.
لصاحبات فئة الدم A
عما يف داخلك بسهولة .لكن لديك ثقة
أنت ال تستطيعني التعبري ّ
كبرية بنفسك إىل درجة الغرور أحيانًا .حتبني العمل بنشاط ،وجتدين
التفاؤل يف ّ
احلب وتنتظرين السعادة
كل مكان .حتبني الرعاية يف
ّ
من الشريك.
لصاحبات فئة الدم B
أنت من النساء اللواتي يضحكن بسرعة ولديهن الكثري من األصدقاء.
تعتربين مرحة وال حتبني الكالسيكية يف التصرفُ .يقال إن صاحبات
ّ
تتحطم بسرعة وتجُ رح بقسوة.
زجاجية،
هذه الفئة من الدم قلوبهن
ّ
تتميزين خبيال واسع وحتّبني املغامرة.
ّ
مبكونات
من أفضل العطور املناسبة لك العطور الطبيعية والغنية
ّ
تساعد على االسرتخاء.
لصاحبات فئة الدم O
أنت من النساء اللواتي حيافظن على مبادئهن .تعتربين هادئة جدًا،
إال ّ
أنك حني تنفعلني تفقدين صوابك .حتّبني اإلغراء وجتذبني من
حولك .ال تثقني بأحد ،وحتبني أن تنجزي ّ
كل أعمالك بنفسك .حتّبني
الشريك إىل درجة التضحية الكاملة ألجله ،لكنك تغارين كثريًا.
تناسبك العطور الكالسيكية القوية الغنية بالعود والعنرب.

حيتاج الرجال والنساء إىل جتديد العطور اليت يستخدمونها ،على الرغم
من أنهم جيدون صعوبة أحيانًا يف اختيار ما يناسبهم .اخرتنا لكم يف
هذا املوضوع عطورًا مميزة ستحتاجون إليها:
للرجل العربي األنيق:
عطر ليفانسو  Levanzoمن أزارو: Azzaro
إن عطر  LEVANZOهو السبيل لالستمتاع بالطبيعة وقت شروق
ّ
الشمس ،فهو يعكس إشراق جزر البحر األبيض املتوسط والطاقة
الكامنة فيها وأناقة طبيعتها.
•طبيعة ديناميكية مشمسة :عذوبة عبري الليمون اإليطالي ،املصاحب
لشعور اهلروب من الواقع ،اليت تقدمه فاكهة زهرة العاطفة.
•عذوبة الطبيعة اخلضراء :تأثري عبري أوراق الرحيان يف منطقة البحر
األبيض املتوسط وعذوبة أزهار وعبري الالفندر.
•األناقة احلقيقية للخشب ودفئه :الطابع اخلالب لعبري خشب األرز
والبتشول.
عطر سوفاج  Sauvageمن ديور :Dior
ّ
تشكل إضافة
جمموعة االستحمام والعناية باجلسم
مهمة لعائلة
ّ
 SAUVAGEالعطريةُ ،
وتطيل من أثر عطر  SAUVAGEعلى اجلسم.
ّ
ومت إعداد هذه االبتكارات وفقًا ألعلى املعايري ،لضمان حتقيق أفضل
النتائج ،مع االحتفاظ بثراء  Sauvageالعطري.
تتميز الروائح الساحرة
ّ
هلذه اجملموعة بوجودها
القوي ،فض ًال عن لذعة فريدة لرائحة التوابل
ّ
اجلذابة ،اليت ّ
الذكية األصيلة.
تغلف الرائحة اخلشبية
ّ
للمرأة العربية اجلذابة:
عطر Guess Double Dare
عطر مفعم باجلاذبية الساحرة ،اليت ترتكز على الزهر واخلشب والعنرب،
جيسد طاقة امرأة  GUESSالنابضة باحلياة.
الذي
ّ
عطر  Guess Double Dareعبارة عن شاعرية رائعة ،تتزاوج مع األنوثة
ّ
واملدوية،
العصرية
لتلف البشرة برائحة مجيلة للغاية .يف البداية،
ّ

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

تتعاىل نفحة التاجنيلو املتأللئة ،ومتتزج بأريج
الفراولة
الربية العصارية والنفحات احللوة لفاكهة
ّ
الليتشيه اإلستوائية للحصول على رائحة ّ
جذابة.
أما القلب ،فينبض بعبري اليامسني اآلسر ،الذي
ّ
خيتلط بالنفحات اخلضراء املشرقة لزنبق الوادي
وورق البنفسج .وأخريًا ،يكشف العطر عن أروع
أوجهه مع قاعدة تعبق بنسمات العنرب الرقيق،
ّ
والفانيليا الكرميية ،والفيتيفر
اجلاف.
عطر اكسيسيت  Exquisite Muskمسك من ايف
سان لوران Yves Saint Laurent
يعترب هذا العطر رحلة إىل الشرق وجتسيدًا
لثروات الطبيعة.
لطاملا تبوأ العنرب مكانة رفيعة منذ بدايات
اكتشاف العطور ،واعترب أعلى قيمة من الذهب
ّ
يف الشرق األوسط،
واشتق منه جي ًال كام ًال من
أمجل الروائح .هذا العطر هو مزيج جمموعة من
خالصات املسك والعنرب
األسطوري.
ّ

á«∏`` ` ` ` ` ` ` `تســلية
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `°ùJ

AL - MUSTAQBAL - Saturday August 13 - 2016

(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

1

7

2

9

8

3

1

6

7

9

7

9

3

3

1

4

4

2

7
3

4

5

1

4

4

3

5

7

8

7

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1
2
3

4
7

3

3

6

9

1
5

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

4

8

9

8
6

7

6

9

5

``g 1437 Ió©≤dG hP 10 ``` 2016 ÜBG 13 âÑ°ùdG ``` πÑ≤à°ùŸG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

5

16

33 صفحة

2016  أيــلول3 السبت

4

5

5
6

5
2

8

3

3

4

7

1

8

5

9
10

√òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG º°ù≤e
É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–
q
πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9 ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG
.…OƒªYh »≤aCG §N

11

:kÉjOƒªY *

:kÉ«≤aCG *
ÖMÉ°U πMGQ ÊÉæÑd πã‡ ` ` 1
.IQƒ°üdG
.AÉæãà°SG IGOCG ` ` ≈∏W ` ` ¢û£Y ` ` 2
.ó«ÑY ` ` Ögòj …òdG ` ` 3
.Ö©àj ` ` ΩÉ©f ` ` 4
` ` Oƒ°ü≤ŸG ¿ÉµŸG ¤EG π°Uh ` ` 5
.Ò°ùØà∏d
.¿É¡HÉ°ûàe ` ` 6
…OÓ«e ô¡°T ` ` AÉæÑdG π°UCG ` ` 7
.á«ÑæLCG á¨∏H
.AÉæÑdÉH ±ƒ£j §FÉM ` ` êõe ` ` 8
ácQÉe ` ` á«fÉæÑd Ió∏H ` ` 9
.äÉYÉ°S
.…Qƒ°S ∞«°üe ` ` ∞jô©à∏d ` ` 10
ácQÉe ` ` äÉYÉ°S ácQÉe ` ` 11
.äGQÉ«°S

.¿Gôa ` ` äGQÉ≤dG ióMEG ` ` 1

º¡°Sh IQƒ°U

.π£°ùdG ` ` á«fÉæÑd Ió∏H ` ` 2

äÉeƒ∏©e

.á«fÉæÑd Ió∏H ` ` ΩP ¢ùµY ` ` 3

.á«HôY IQÉeEG ` ` 4

Locke (¿ƒL) ∑ƒd
:(1704 – 1632)
±ôYo .…õ«∏µfG ±ƒ°ù∏«a
.á«eó≤àdG ¬FGQBGh √QôëàH
ƒg QÉÑàN’G ¿G ∫Éb
òÑe .áaô©e πc Qó°üe
.ájô£ØdG QÉµaC’G Ögòe
‘ ádhÉﬁ{ ÜÉàc ¬d
.z…ô°ûÑdG º¡ØdG

.ÉHôg ` ` áæLh ` ` 5

.óæ∏fhôZ áª°UÉY ` ` º¡à°UÉN ` ` 6

.»°ûj ` ` 7

.ôë°ùdG èdÉY ` ` 8

≥«°†e ` ` á«µ«°ùµe áHô£e ` ` 9

ÊƒjC’G øjôëÑdG π°üj ±hô©e

.ÊGÒàdGh

***

á«fƒJôc á«°üî°T ` ` 10

(»LQƒ«L) ¢ûJÉcƒd
:(1971 – 1885)
.…ô› ±ƒ°ù∏«ah ÖjOCG
»YƒdG{ Iôµa ìô°T
»YƒH ¬Ø°Uhh z»≤Ñ£dG
™≤J …òdG äÉ°†bÉæàdG
∫Éª©dG á≤ÑW ¬à«ë°V
øe .ÚMOÉµdGh
»YƒdGh ïjQÉàdG{ ¬Ñàc
ájô¶f{ ,z»≤Ñ£dG
É¡«a OóL
q zájGhôdG
ô¶f á¡Lh øe á«dÉª÷G
∑Gõ∏H{ ¬dh ,á«°ùcQÉe
,zá«°ùfôØdG á«©bGƒdGh
,zá«°ùcQÉe hCG ájOƒLh{
.zôµØdG QÉeO{

.IÒ¡°T

Ió∏H ` ` ¬fÉµe ‘ âHÉK πc ` ` 11

.á«fÉæÑd

á©FÉ°†dG áª∏µdG

G

i

∫

´

Ω

h

¢S

…

¥

…

G

Ω

`g

¿

O

…

G

`g

h

¥

G

h

…

¿

Ω

Ω

∫

´

ä

O

∫

h

Ü

Ü

Æ

P

ñ

G

¥

Ω

´

h

¿

Q

…

Q

∑

Ω

O

`g

R

Q

ä

G

G

¢S

G

¿

…

ä

±

∫

¢U

G

∫

I

h

∫

Ω

∫

Ü

`g

±

Ω

ç

…

O

…

G

h

Ω

¢T

G

´

…

Q

Ω

…

ê

±

Dh

±

¥

…

Q

G

Q

Ü

G

•

∫

…

∫

G

•

…

G

ç

O

´

±

Ü

Ω

h

R

G

Q

O

Q

¢S

…

á¶MÓŸG ábO

ÒÑ°ùµ°ûd á«Mô°ùe : ±hôM á©HQG øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *
IójÉY

¿ójÉgh

øZQ’G

øe

ºgG

ƒfÓ«Ã

¬d

QGRƒÃ

òNG

Ëób

(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

8
2
9
3
6
1
5
7
4

7
1
5
9
8
4
2
3
6

6
4
3
5
2
7
8
9
1

5
8
4
1
3
6
7
2
9

9
6
2
7
4
8
1
5
3

3
7
1
2
9
5
6
4
8

GôHhG

ô°üe

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH

º¡°Sh IQƒ°U

Ωób

4
3
8
6
5
2
9
1
7

1
5
6
4
7
9
3
8
2

2
9
7
8
1
3
4
6
5

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

9
1
6
8
5
4
7
2
3

3
8
5
2
1
7
4
6
9

2
7
4
9
6
3
1
8
5

5
2
7
4
8
9
3
1
6

8
3
1
5
2
6
9
7
4

6
4
9
3
7
1
2
5
8

7
9
8
6
4
2
5
3
1

1
5
3
7
9
8
6
4
2

4
6
2
1
3
5
8
9
7

º∏©J

ôKCÉJh

¬àdƒØW
Gk Ò≤a

¢SQO

±õ©dG
≈∏Y

»Ñ«°Sƒ«L
…OÒa
∞dDƒe
»≤«°Sƒe
‹É£jG
¢TÉY

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG
:Ék «≤aCG *
` ` RÒj ` ` 3 .∫G ` ` …ô°üf ÉjÉe ` ` 2 .ºgó«°S êQƒL ` ` 1
.≠ÑJ ` ` 7 .ôH ` ` ødG ` ` 6 .äGQ ` ` 5 .∫hG ` ` ød ` ` 4 .áæHÉHQ
.∫Gó÷G ` ` ¢ù«fG ` ` 10 .ôŸG ¢SÉ«dG ` ` 9 .óH ` ` ƒæH ` ` 8
.¢SóM ` ` ƒ∏M QÉ«H ` ` 11
:Ék jOƒªY *
` ` ôjQ ` ` 3 .ÊÉæÑd ` ` øjGh ` ` 2 .ÜG ` ` ÖJGQ π«ªL ` ` 1
.∫É°S ` ` ô°üj ` ` 6 .ø°S ` ` 5 .ô°ùj ` ` RÉM ` ` 4 .É«dƒ¨æe
` ` 10 .ìóe ` ` »HQÉH ` ` 9 .èd ` ` É«g ` ` 8 .ƒdG ` ` ÜQO ` ` 7
.¢ùd ` ` OQ ` ` á∏àdG ` ` 11 .OGôH ` ` QGƒfG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

¿ƒdƒehG

≥HÉ°ùdG Oó©dG ∫ƒ∏M

16

Saturday 3 September 2016

Page 33

صفحة 34

Saturday 3 September 2016

السبت  3أيــلول 2016

Page 34

صــحة وغذاء

دراسة حديثة تظهر( :الكربوهيدرات) املوجود يف عادة غذائية جيب تغيريها للحد من أمراض القلب
البقوليات واحلبوب الكاملة واألرز والبطاطا  ،ال
تسفر عن فرط الوزن
اكتشف الباحثون سرا جديدا للحد من خماطر
أمراض القلب املنتشرة بشكل واسع يتعلق بعدد
الوجبات اليومية اليت جيب على املرضى تناوهلا.
فقد أظهرت دراسة حديثة أن تناول  6وجبات
على األقل يف اليوم الواحد ميكن أن خيفض من
خطر املوت الناجم عن انسداد الشرايني بنسبة
تزيد عن  ،30%باملقارنة مع تناول  3أو  4وجبات
يوميا.

خالفا للمعتقد السائد تثبت دراسة امريكية حديثة
أن بعض انواع الكربوهيدرات ال تؤدي اىل زيادة
الوزن منها الكربوهيدرات املوجود يف البقوليات
واحلبوب الكاملة واألرز والبطاطس.
لسنني طويلة كان الناس يتجنبون تناول
ً
حفاظا على صحتهم ،لكن
الكربوهيدرات
األحباث أشارت إىل أن هناك أنواع معينة من
الكربوهيدرات ال تؤدي إىل زيادة الوزن ،هذه
الكربوهيدرات ُتعرف باسم “النشويات املقاومة”
وهي موجودة بشكل أساسي يف األطعمة الغنية
بالكربوهيدرات مثل البقوليات واحلبوب الكاملة
واألرز والبطاطس.
كان نظام “دوكان واتكينز” الغذائي والذي
يتمتع بشعبية كبرية قد ساهم يف هذه السمعة
السيئة للكربوهيدرات حيث يتضمن تناول كمية
جدا من الكربوهيدرات يف مراحله األوىل.
قليلة ً
وحبسب ما ذكرته جريدة االندبندنت ،فقد قالت
ريبيكا مكمانامون –أخصائية التغذية يف مجعية
هاما
جزءا
السكر الربيطانية -أن الكربوهيدرات
ً
ً
من طعامنا وحذرت من احلد منها بشكل كبري،
وأضافت “قد ختسرون بعض الوزن على املدى
كثريا ،فالكربوهيدرات
القصري ،لكنه لن يستمر
ً
يف حد ذاتها ال تسبب زيادة يف الوزن ،كما
أن بعض األلياف املوجودة بها ذات فائدة
ألجسامنا”
ً
أيضا أن كميات الطعام اليت يتم تقدميها
وقالت
يف املطاعم أكرب مما حنتاج ،فالنشويات املقاومة
ُتسمى كذللك ألنها تقاوم اهلضم ومتر عرب اجلسم
بشكل خمتلف مع نظائرها املكررة ،هذه النشويات
موجودة ً
أيضا يف املوز غري الناضج وبعض البذور
ودقيق األرز البين.
اما سيان بورتر –أخصائية تغذية -فتقول أن
الكربوهيدرات سلسلة كبرية وجيب أن يعلم
الناس أنها ليست نفس الشيء ،واألهم يف
النظام الغذائي هو نوع وكمية الكربوهيدرات.
وأضافت “بالرغم من أهمية التقليل من تناول
السكر يف طعامنا ،إال أنه ينبغي أن ُتبنى وجباتنا
على الكربوهيدرات النشوية ،فهناك أدلة قوية
على أن األطعمة الغنية بالكربوهيدرات النشوية
مثل احلبوب الكاملة ،مفيدة لصحتنا”
وحبسب هيئة الصحة الوطنية يف اململكة
املتحدة ،فحوالي نصف السعرات احلرارية اليت
يوميأ ينبغي أن تأتي من األطعمة النشوية
حنتاجها
ً
والفواكه واخلضروات.

ذكر إحدى التقارير املطولة عن الكربوهيدرات
على موقع “هيئة الصحة الوطنية” ( ،)NHSأن
زائدا
أي طعام قد يؤدي إىل السمنة إذ كان
ً
صحي،
وزن
عن حاجة اجلسم ،لذا للحفاظ على
ٍ
ّ
ينبغي خفض األطعمة السكرية لصاحل الفواكة
واخلضروات والبقول واحلبوب الكاملة.
قام الربوفيسور باول أرسريو –خبري العلوم الصحية
بكلية سكيدمور يف نيويورك -بإجراء دراسة
غذاءا
واكتشف أن “النشويات املقاومة” تعترب
ً
صحيا ملرضى السكر من النوع الثاني .وحبسب
ً
ما قاله أرسرو جلريدة التاميز ،فعندما تتناول
وجبة تعتمد بشكل أساسي على الكربوهيدرات،
يستطيع اجلسم أن حيرق نسبة عالية من الدهون
كمصدر للطاقة بشكل غري طبيعي ،وأضاف “إذا
استطعنا أن جنمع بني النشويات املقاومة والبيض
املسلوق أو بروتني اللنب أو بروتني البازبالء أو
قويا
مزجيا
فيعترب هذا
ً
ً
الدجاج أو اللنب الزباديُ ،
للغاية.
هذه األطعمة النشوية متأل املعدة ومتدنا بالطاقة

ومتنح الدماغ ما حيتاجه من السريوتونني (هرمون
السعادة) ،كما حتتوي احلبوب الكاملة على نسبة
عالية من األلياف اليت تساعد على الوقاية من
بعض األمراض مثل أمراض القلب وسرطان
األمعاء ،كما أنها غنية بفيتامني ب واحلديد
والبوتاسيوم.
يقول طبيب التغذية العالجية لييب ليمون
“يستطيع بعض الناس تناول احلبوب الكاملة
دون أي مشاكل ،ويعتمد ذلك على قدراتهم
الفردية هلضم احلبوب وعلى اجلهاز املناعي
وتنظيم السكر يف الدم”
باإلضافة لذلك ذكر موقع “ ”dietvsdiseaseأن
الدراسات تشري إىل أن ارتفاع أو اخنفاض نسبة
الكربوهيدرات يف الطعام ال دخل هلا يف نسبة
الدهون باجلسم ،وهذا يفسر ازدهار جمتمعات
تعتمد على الكربوهيدرات يف غذائها بنسبة عالية،
لكن األمر ليس كذلك بالنسبة للوجبات السرعية
فهي منخفضة التغذية وال ُتشعرك بالشبع أو
الرضى كما أنها أحد املسببات الرئيسية للسمنة
وذلك بسبب السعرات العالية اليت حتتويها
وليس الكربوهيدرات.
نظاما غذائيا حيتوي على القليل من
إذا كنت تتبع
ً
الكربوهيدرات وال يتسبب يف أي مشاكل صحية
فليس هناك ما يدعوك للتوقف ،فقط توقف عن
إخبار الناس بعدم تناول الكربوهيدرات.

وتفرض نتائج الدراسة ضرورة إعادة التفكري
يف عادات األكل ،حيث كان ينصح خرباء الصحة
املرضى يف بريطانيا بضرورة االنتظام ضمن
روتني تناول  3وجبات يف اليوم :وجبة اإلفطار
والغداء والعشاء ،باإلضافة إىل تناول كميات
أقل من السكريات بني الوجبات.
ولكن تشري الدراسة األخرية اليت نشرت يف
دورية علم األوبئة ،أن تناول وجبات متباعدة
يؤثر على صحة القلب ويسبب مشاكل يف نظام
التمثيل الغذائي .باإلضافة إىل إتاحة الظروف
املثالية لإلصابة بنوعي مرض السكري وختزين
الدهون ،وهذه هي العوامل اخلطرة الرئيسية
لإلصابة بأمراض القلب.
هذا وحذر الباحثون من خماطر اتباع نظام غذائي
يعتمد على تناول  6وجبات يومية ليست غنية
بالفواكه واخلضروات ،مع ضرورة التخلي عن
الوجبات السريعة.
وأظهرت نتائج الدراسة اليت أقيمت يف جامعة
جونز هوبكنز وجامعة بالتيمور ،شارك فيها حنو 7
آالف شخص وملدة  14عاما ،أن ما يقرب من 32%
من األشخاص كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض
القلب واألوعية الدموية بعد تناول  6وجبات
يوميا ،باملقارنة مع غريهم ممن اعتمدوا تناول 3
أو  4وجبات يف اليوم الواحد.
وقال الباحثون ”:إن األشخاص الذين يأكلون

شراب طبيعي للتخلّص من الدهون املرتاكمة حول
البطن واملعدة

يشتكي معظم الناس
من مشكلة تراكم
الدهون حول البطن،
إن هذه املنطقة
إذ ّ
من جسمهم دائمة
االنتفاخ .ولكن ترتاكم
الدهون أيضًا يف
أماكن قد ال نستطيع
بالعني
نراها
أن
اجملردة مثل األعضاء
ّ
الداخلية كاملعدة.
نقدم إليكم وصفة
ّ
شراب طبيعي تعمل

على إزالة السموم من اجلسم وتساعدكم يف
ّ
التخلص من الدهون املرتاكمة حول البطن
ّ
مسطح ،وبالتالي
بطن
واملعدة لكي حتصلوا على
ٍ
على مظهر مجيل وجسم ممشوق.
ّ
حمفز لتسريع عملية
ويذكر أن هذا الشراب هو
التعرض للحوادث
إحتمال
األيض والتخفيف من
ّ
القلبية الوعائية ،السكري وغريها من األمراض
املرتبطة بالدهون الزائدة.
املكونات:
ّ
ّ
املخلل حيتوى
حبة واحدة من اخليار :اخليار مثل
ّ
على خصائص مضادة لألكسدة.
½ ليمون :مضاد لألكسدة ومصدر ال ينضب من
الفيتامينات.
حفنة من البقدونس :حيتوي البقدونس على

الفعالة كما ّ
أنه غين باحلديد
مضادات األكسدة
ّ
والفيتامني وخصوصًا فيتامني .C
ملعقة صغرية من الزجنبيل املبشور :لدى الزجنبيل
ّ
عزز اهلضم اجليد
خصائص
تتعلق بإزالة السمومُ ،ي ّ
وينقي الدم.
 1/3كوب من املاء
كما ميكنكم ،إذا أردمت ،إضافة ملعقة صغرية من
الطحالب كلوريال املتاحة يف الصيدليات اليت
تعمل على تطهري اجلسم من السموم.
طريقة التحضري:
املكونات كافة وعصرها الستخراج
قوموا خبلط
ّ
العصري منها.
واشربوا كل ليلة قبل النوم جرعة من هذا
الشراب ،وستحصلون على نتيجة فعالة.

كثريا خالل النهار ،هم أقل عرضة للسمنة وجتمع
الدهون يف حميط اخلصر”.

هذا وأضاف اختصاصي التغذية تريسي باركر،
من مؤسسة القلب الربيطانية ”:إن اتباع نظام
غذائي صحي من خالل تناول وجبات منتظمة
ومتوازنة غنية بالفاكهة واخلضروات والبقول
والسمك ،ميكن أن يساهم يف تقليل خطر اإلصابة
بأمراض القلب التاجية بشكل كبري”.

هل تأكل الفاكهة بعد الطعام؟

ليس جديدًا القول إن الفواكه أطعمة حتتاج إليها
سيما أنها غنية بالفيتامينات واملاء.
صحتك ،ال ّ
وهذا يعين أنها تساهم يف تنظيف أمعائك ويف
أن
منح جسمك الطاقة .لكن املشكلة تكمن يف ّ
الكثري من الناس ال يعرفون كيف يستهلكون
الفاكهة لكي حيصلوا على فوائدها .وإذا كنت
من هؤالء ،إليك هذه القاعدة األساسية :جيب
أن تتناول الفواكه ومعدتك خاوية .ملاذا؟ إليك
األسباب.
أو ً
ال ،إن عملية هضم الفواكه ال تتم عادة يف
املعدة ،بل يف األمعاء الرفيعة .فهي تنتقل
حترر
بسرعة من املعدة إىل تلك األمعاء حيث
ّ
ّ
سكريات .ويف حال أكلتها
ما حتتوي عليه من
مباشرة بعد تناولك اللحوم أو البطاطا أو أي نوع
من النشويات ،فإن فاكهتك تقع يف الفخ وتبدأ
بالتخمر .والنتيجة؟ تشعر بثقل يف معدتك ومبذاق
ّ
غري حمّبب يف فمك.
أما النصيحة األفضل فهي أن تتناول الفاكهة قبل
حنو  30دقيقة من حلول موعد وجبتك الرئيسية،
وذلك باتباعك الربنامج التالي:
يف فرتة الظهر :الربتقال ،املشمش ،التفاح،
املوز ،العنب ،اإلجاص...
يف املساء :التفاح ،املشمش ،الدراق ،اإلجاص،
الكرز .ومن األفضل أال تتناوهلا بالتزامن مع
استهالكك اخلضار املسلوقة أو املشوية.

مكمّالت زيت السمك ختفف
آثار البدانة وتقي من السكري

قالت نتائج دراسة برازيلية جديدة إن تناول
مكمالت زيت السمك ميكن أن يقي من اآلثار
الضارة للبدانة ،خاصة املضاعفات اخلاصة
بالتمثيل الغذائي مثل مرض السكري من
النوع.2
وأشارت نتائج الدراسة أيضًا إىل أن مكمالت
زيت السمك ميكنها أن تعمل بطريقة عكسية
لتصلح من تأثري أكل الدهون الضارة.
ويعترب السكري وزيادة الكولسرتول من أهم اآلثار
ُ
للسمنة ،حيث ترتبط الزيادة املفرطة يف
السلبية ُّ
الوزن مبقاومة خاليا اجلسم لألنسولني.
وقد ُنشرت الدراسة يف دورية “علم وظائف
األعضاء” ،واستكشف الباحثون فيها قوة تأثري
زيت السمك على عمليات التمثيل الغذائي داخل
اجلسم.
وميتاز زيت السمك باحتوائه على نوع من أمحاض
أوميغا 3الدهينة يوصف بأنه طويل السلسلة،
ويتضمن محضًا حيسن من حساسية خاليا اجلسم
لألنسولني.
للوصول إىل هذه النتائج قاس باحثون من جامعة
ساو باولو جمموعة من العوامل ،منها تأثري زيت
السمك على مقاومة األنسولني وترسب الدهون
يف أجزاء خمتلفة من اجلسم ،وتوصلت النتائج
إىل إمكانية استخدام زيت السمك كعامل وقائي
ملشاكل األنسولني اليت تسببها البدانة.
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Pauline Hanson reveals she ‘wants to work with Muslims’ Labor boss George
Wright jumps ship for
BHP Billiton job

Ms Hanson with the reporter Liz Hayes
The One Nation leader says her children ask her to “say thingsdiff
erently.”Source:Channel 9

The visibly emotional new senator has already met privately with
Malcolm Turnbull.Source:Channel 9

PAULINE Hanson has
made it back to Parliament
House after an 18-year
fight, and she’s not going
to waste the opportunity.
The divisive One Nation
leader revealed on Sunday
night her ambitious plans
to exert her influence on
Australia in an eye-opening interview with Nine’s
60 Minutes.
Ms Hanson, who was
elected to the Senate
alongside three other
members of her party,
called on the Muslim community to work with her as
she fought to stamp her
mark on the country.
“What I’d like to see is ...
these Muslims that are
not the radicals, the ones
that want to live their life
in peace and harmony and
quite happy to be here in
Australia and love and
embrace this nation, then
work with me to find the
answers,” she told reporter Liz Hayes.
The influential senator
said she was “trying to be
protective” by calling for a
total ban on Muslim immigration.
“I don’t want to see another Australian lose their
life or a loved one lose
their life because of this,”
added Ms Hanson, who
carries a copy of the Ko-

ran in her handbag, for
“reference”.
The controversial politician admitted that her
comments that Australia
was “in danger of being
swamped by Asians” in
her maiden speech had
caused problems, along
with her later remark that
she didn’t want the country “to become Asianised.”
But the former fish and
chip shop worker insisted:
“It wasn’t meant to offend
the Asians that are here, or
people who’ve come here
for a new way of life.”
Ms Hanson, who famously
replied “Please explain”
when 60 Minutes asked if
she was xenophobic back
in 1996, was totally clear
on the point this evening.
“That’s stupid to say, you
know, fear of foreigners.
Not so.
“I don’t hate Asians. I don’t
hate Muslims. I don’t, you
know, hate’s a very strong
word.
“I’m quite open-minded
with a lot of things.”
The senator, who was
visibly emotional as she
spoke outside Parliament
House in today’s episode,
is already attending private meetings with Australia’s most powerful
politicians.

After spending an hour in
one-on-one talks with Malcolm Turnbull, she said
she “respected” the Prime
Minister.
“He was very gracious,
and spoke to me about ...
Well, I did most of the talking!”
And Mr Turnbull isn’t the
only prominent figure
courting Ms Hanson.
“Tony [Abbott] has already
offered to have a cup of
coffee with me,” she said,
adding that she would love
to sit down with him.
The One Nation leader previously claimed she “detested” Mr Abbott because
she believed the former
prime minister had played
a role in her imprisonment
for electoral fraud, which
her daughter said left her
“emotionally ripped apart”
for years.
“You can’t live on hate,”
she said. “Don’t forget, I’m
like a bloody old elephant,
and I don’t forget, but the
whole fact is he has a job
to do, I have a job to do.
I’m not a vindictive person. I’m there to do work
for the people.”
The twice-divorced single
mother of four children,
who started out as a local
councillor, told Hayes she
never sought to stoke the
flames and was “the quiet
one” in her family.
“I really had to push myself to be the voice. It
doesn’t ... it’s never come
to me easily.
“It’s just the way that it
comes ... it comes out
sometimes, and people
say, ‘Oh, shock, horror’,”
she said.
“This is who I am, this is
what you get, and people

say, ‘Oh, can you say it
differently?’
“Even my kids say to me,
‘Mum, we understand what
you’re saying, but can you
say it a little bit differently?’”
Her daughter Lee told the
program it had been “challenging” at times to be the
child of the controversial
figure in political life.
“I had a death threat
against myself, so that
was bizarre,” she said. “I
was 13.”
But Ms Hanson is convinced she has a job to
do.
“What I would say to the
Australian people is thatI
will always try to be upfront, honest and accountable to them.
“People need hope. And if
you’ve got hope, then you
can actually say ... Give
them that confidence to
say, “At least someone’s
there, thinking about us. I
hope they just give me a
fair go.
“Judge me on my performance and my achievements. I’m not perfect. I’ve
never claimed to be perfect. But if anyone wants
to criticise me, then at the
next election, put your
name forward. You have
every right to stand for
parliament. And I’d like to
see what sort of job you
do.”
And now she’s in, she
warned she doesn’t plan
on going anywhere in a
hurry.
Asked what she would
consider failure after six
years, Ms Hanson replied:
“If they didn’t want to vote
me in at the next election.”

George Wright is stepping down. Photo: Alex Ellinghausen

The architect of Labor’s stronger than
expected 2016 election
campaign,
George Wright, has
quit his post as ALP
secretary and will return to the corporate
world through a senior post at BHP Billiton.
Victorian Labor general secretary Noah
Carroll is considered
the early favourite to
succeed Mr Wright
and engineer the next
federal campaign for
Opposition Leader
Bill Shorten.
The Turnbull Government plans to bring
in a host of legislation when Parliament
starts tomorrow. It’s
been described by
Labor as Abbott’s old
plan. Courtesy ABC.
Mr Wright received Mr
Shorten’s blessing in
standing down after
five and a half years
in charge of the party - a comparatively
long stint compared
to some of his predecessors.
In a statement, Mr
Shorten said Mr
Wright leaves “with
honour”.
Mr Wright, who
worked on the landmark “Your Rights
At Work” campaign
at the ACTU, endured
the humiliating 2013
election loss to the
Tony Abbott-led Co-

alition, a campaign
in which relations
between party headquarters and Kevin
Rudd’s
travelling
party were severely
tested.
He took the reins of
the federal party from
Karl Bitar in 2011.
“After two federal
election campaigns,
two ALP national
conferences and numerous by-elections
it is time for me to
spend more time with
my family in my home
town of Melbourne,”
Mr Wright said on
Tuesday.
Mr Wright will take up
a senior corporate affairs role with BHP
Billiton in Melbourne.
He thanked the Labor leaders he has
worked for.
Mr Shorten said Mr
Wright had been
“central to the work
of rebuilding Labor”,
growing the party’s
membership and engaging with supporters and volunteers in
new and better ways.
“I have worked alongside George in various capacities for 22
years – he’s someone
whose advice I’ve always valued. He’s a
man who stays calm
under pressure and,
even in the toughest of times, never
loses his sense of humour.”
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‘This is not about challenging the PM’: Cory Bernardi leads 18C push

Senator Cory Bernardi has the backing of 20 senators for his proposed changes to Section 18C of the Racial Discrimination Act. Photo: Alex Ellinghausen

Petition by Cory Bernardi on changes to section 18c of the Racial Discrimination Act. Photo: Supplied

Conservative MPs have
flexed their muscles on the
first day of the new Parliament, with Liberal senator
Cory Bernardi signing up
every government backbench senator bar one to a
motion that would re-write
section 18C of the Racial
Discrimination Act.
But the libertarian South
Australian senator denied
the move represented a
direct challenge to Prime
Minister Malcolm Turnbull’s
authority, even as he kickstarted the push to re-write
the law to drop “offend” or
“insult” from the Act, while
leaving in “intimidate” or
“humiliate”.
The conservative Liberal
has support for changing
section 18c of the Racial
Discrimination Act but there
are many strong, vocal opponents. Vision courtesy
ABC News 24
At the same time, Opposition Leader Bill Shorten
put Mr Turnbull on the spot
as he moved a motion that
would have the Parliament
restate its commitment to all
Australians enjoying equal
rights and deserving equal

respect, “regardless of race,
colour, creed or origin”.
Mr Shorten’s motion is identical to that proposed by
former Labor leader Kim
Beazley in 1996, soon after
Pauline Hanson was elected
for the first time, which was
eventually put up by the
former prime minister John
Howard and backed by the
then opposition leader. Mr
Turnbull is said to be considering following Mr Howard’s lead and putting forward the motion.
Ms Hanson has returned
to the Parliament after 20
years - this time with three
One Nation colleagues - and
in this context, Mr Shorten
challenged Mr Turnbull to
back the motion because “it
is critical that Australians
know that our Parliament
will never condone racism
or extremist politics - and
that Australians should be
treated with equal respect
regardless of race, colour,
creed or origin”.
Section 18C is a rallying
point for conservative and
libertarian senators and, in
total, 20 senators - 13 from
the government and 7 from

the crossbench including
Bob Day, Derryn Hinch, David Leyonhjelm and Pauline
Hanson’s quartet - signed
the motion.
Mr Turnbull last year expressed sympathy for
amending 18C, but the
Prime Minister said over the
weekend that the change
“isn’t a priority. I’m not suggesting it isn’t an important
issue”.
Senator Bernardi dismissed
suggestions the move represented a “rebellion” against
the Prime Minister.
“Ultimately the government
will choose its own agenda,
it’s got a number of things
it wants to be a priority. I
want to get this on the record, I don’t want this to be
ignored, that’s what important. A lot of my colleagues
feel strongly about this, I’m
pleased the Prime Minister
is sympathetic to this; this
is only about making some
reforms to a law where
there there are some provisions that are unjust,” he
told Fairfax Media.
“This is not about challenging the Prime Minister. I supported it when Tony Abbott
was PM, I was disappointed
that he dumped it, I support
it now that Malcolm Turnbull is Prime Minister. He
supports it as well . . . this is
not about division.
Thirty-nine votes are needed to pass the bill through
the Senate.
The bill that will be introduced is the same one
that was backed by Senators Day, Bernardi and
Leyonhjelm after Mr Abbott
dumped his reform proposal back in 2014 amid rising
community concern and in
the interests of “national
unity”.
Senator Bernardi admitted that “we don’t have the
numbers,” to pass the bill,
but added “I hope it will
pass in the life of this Parliament.”
“The challenge I put to those
opposed to this: if this is
good and just law, explain
its use against the Queensland students who have
been struggling for three
years under the weight of
this accusatory nature of
the grievance industry. If
you can’t explain it, you
can’t defend it.”

Malcolm Turnbull blames local issues for Northern Territory election drubbing

Prime Minister Malcolm Turnbull shrugs off disastrous electoral result for
the CLP in the Northern Territory. Photo: Daniel Munoz

Chief Minister-elect Michael Gunner meets the party faithful at Waratahs
football club in Darwin on victory night. Photo: Glenn Campbell

Dumped: Outgoing Northern Territory Chief Minister Adam Giles. Photo:
Alex Ellinghausen

Prime Minister Malcolm
Turnbull has blamed local issues for the Country
Liberal Party’s thrashing
at the hands of Northern
Territory Labor on Saturday in a bid to distance
the federal Liberal party
from the result.
But federal opposition
leader Bill Shorten said
the “outstanding” Territory election result for
Labor should serve as
a warning to the federal
Liberal Party that “disunity is death”.
The incoming chief minister, Labor’s Michael
Gunner, is expected to
claim between 15 and 18
seats in the 25 member
Assembly, after securing
a swing of as much as 18
per cent against outgoing chief minister Adam
Giles and the CLP government.
Conceding defeat on
Saturday night, Mr Giles

labelled the result a
“thumping” - a description Mr Turnbull backed
on Sunday morning.
“Adam Giles summed it
up, it was a landslide, a
thumping, but it was a
massive win for the Labor Party, Mr Gunner,” Mr
Turnbull told the ABC’s
Insiders.
“There are a lot of local
issues there. It was driven overwhelmingly by local issues...the point that
Adam made about unity,
that is a wise insight into
politics on every level.”
Mr Shorten said the NT
Liberal government had
been “thrown out on its
ear by people who were
sick and tired of disunity”.
“I think the alarm bells
should be going off in Mr
Turnbull’s office and for
the Liberal Party nationally. Where you have divisions of the sort that we

see in Canberra, where
we see the arguments
between the right wing
of his party and others in
his party, where Mr Turnbull is not able to pursue
his own conscience and
has to take the orders
of the right wing, we see
great disunity,” he said.
“Australians hate it.”
Mr Giles, who came to
power after a party room
coup that removed former CLP leader Terry
Mills, endured a series
of scandals - the most
recent of which was the
notorious 4 Corners investigation into the Don
Dale youth detention
centre, which sparked a
royal commission - and
an attempt to remove him
during his three years in
power.
The outgoing chief minister is still battling to hang
on to his Alice Springsbased seat of Braitling,
which he won in 2012 by
almost 20 per cent.
The thumping repudiation of his government
had been widely expected but as counting
continues, it could be
10 days before the final make-up of the new
Northern Territory parliament is known, chief
minister elect Michael
Gunner said.
“My team is very well
aware of the challenges
ahead... we want to start
on the right foot handling
these issues, we want to
do them differently, better and together,” the Labor leader said on Sunday.
Mr Gunner said meetings
would get under way
with his department and
the NT Treasury, as well
as business and welfare
groups, immediately.
He hailed the “extraordinary” result, promising a
better government than
the CLP had provided
over the previous four
years.
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Kathy Jackson charged with Shock as Turnbull government loses three votes on floor of House of Representatives
criminal misconduct
The Turnbull government mediately, with some ab- on, a number of speakers Pyne moved that the debate

Kathy Jackson is set to be charged. Photo: Louise Kennerley

Former Health Services
Union leader Kathy Jackson is facing dozens of
fraud related charges and
the prospect of a jail term
over allegations she misappropriated hundreds of
thousands of dollars of
union funds.
Sources have told Fairfax
Media that Ms Jackson
was charged on Wednesday via summons in NSW
with 70 counts of obtaining property by deception
and other fraud related offences. .
Ms Jackson refused requests to be interview by
Victorian detectives, despite rising to fame as a
union whistleblower who
had assisted police in investigating her former
union colleagues.
Fairfax Media has confirmed some of Ms Jackson’s closest former
union allies have agreed
to testify against her.
She has been summoned
to face the Magistrates
Court in Melbourne on
September 19.
Fairfax Media has previously revealed how Ms
Jackson allegedly controlled a union slush fund
which she used for apparently personal spending,
including flights and domestic goods.
The police investigation
has spent months tracing
the movement of union
funds into bank accounts
controlled by Ms Jackson.
The total amount of the alleged fraud is less than $1
million.
Last August, Ms Jackson
was ordered to pay $1.4
million in civil damages after she was found to have

stolen money from the
Health Services Union.
Her unauthorised spending included hundreds of
thousands of dollars on
clothes, fine dining, grocery and liquor shopping,
mortgage repayments,
flights and hotels.
Federal Court Justice
Richard Tracey found Ms
Jackson had misused her
position as head of the
union to fraudulently gain
financial advantage.
Justice Tracey also found
Ms Jackson had misappropriated union money
from a financial settlement
with the Peter MacCallum
cancer hospital.
Ms Jackson shot to prominence as a whistleblower
alleging corruption within
the HSU involving former
national president Michael
Williamson, who is now in
jail.
Former prime Minister
Tony Abbott previously
lauded Ms Jackson as a
“brave, decent woman”,
while frontbencher Christopher Pyne said she
would be remembered as
a “lion of the union movement.”
It is likely Ms Jackson will
face a committal hearing
in the Melbourne Magistrates Court next year. If
the charges are proven,
the former union boss
could face a jail sentence
or large fines. She has
previously denied any
wrongdoing.
The investigation has been
run by Victoria Police’s
Taskforce Heracles, which
in December last year
charged CFMEU bosses
John Setka and Shaun
Reardon with blackmail.

suffered an embarrassing
setback just as MPs were
preparing to fly home on
Thursday afternoon, losing
its first vote on the floor of
the House of Representatives.
Senior ministers including
Immigration Minister Peter
Dutton, Justice Minister
Michael Keenan and Social
Services Minister Christian
Porter were absent from the
chamber, allowing Labor to
defeat an adjournment motion.
Treasurer Scott Morrison
runs out of a Sky News interview as he finds out the
government is close to losing votes in the House of
Representatives
It is believed to be the first
time a majority government
has lost a vote on the floor
of the House in more than
50 years.
After succeeding in preventing the House from adjourning, Labor attempted
to ram through a motion
calling for a royal commission into the banking industry. The motion passed the
Senate earlier on Thursday.
The government lost a series of votes before the motion came to a final vote. By
that time, Mr Dutton and Mr
Porter had returned to the
chamber to tie the vote 7171. Crossbenchers Andrew
Wilkie, Bob Katter and Rebekha Sharkie voted with
Labor.
By tradition, Speaker Tony
Smith was forced to use his
casting vote to side with
Labor and allow debate to
continue - forcing MPs to
remain in the chamber and
enabling the opposition to
keep up its push for a royal
commission.
“We will never, never, never
give up seeking justice for
the victims of banks and
financial services,” Opposition Leader Bill Shorten
thundered from the despatch box. “We will never,
never give up seeking a
banking royal commission.”
Mr Keenan’s whereabouts
were unknown, but he was
assumed to have boarded a
flight back to his electorate
in Perth.
The blame-game began im-

sent ministers under the
impression they had been
given permission to leave
for the day by Leader of the
House Christopher Pyne.
Mr Pyne denied that claim,
with a spokesman saying
nobody had been given permission to leave before the
Parliament was adjourned.
Other sources contended
the mix-up was the fault of
the whips.
Prime Minister Malcolm
Turnbull has repeatedly
trumpeted his “working
majority” after the worsethan-expected election result, but Thursday’s shenanigans demonstrate that
a one-seat majority can be
precarious.
Labor revelled in the chaos, claiming it was the first
time a government had
lost a vote on the floor of
the House in more than 50
years.
“Malcolm Turnbull told Australians he had a ‘very solid
working majority’. It took
just two sitting days for this
stable majority to collapse,”
said Manager of Opposition
Business Tony Burke.
He repeated former prime
minister Tony Abbott’s
words that the government
was “in office, but not in
power”.
Other Liberal figures called
for recriminations. Peter
Phelps, former government
whip in the NSW upper
house, said the situation
was “a cluster of massive
proportions” and “somebody needs to be sacked”.
The Menzies government
lost several votes in 1962
when it governed with a
one-seat majority, the same
size as Mr Turnbull’s.
According to the House of
Representatives Practice:
“It has been claimed that
the loss of control of the
business of the House is a
matter over which governments should resign.”
“During 1962 and 1963,
when the Menzies government had a floor majority of
one, it suffered a number of
defeats and, although it did
not resign, its precarious
majority was a factor which
led to the early dissolution
of the House.”
As Thursday evening wore

debated the motion including Deputy Prime Minister
Barnaby Joyce, a hoarsesounding Financial Services Minister Kelly O’Dwyer
and shadow treasurer Chris
Bowen.
In his contribution to the
debate, Mr Bowen singled
out Fairfax Media reporter
Adele Ferguson for her investigations into unscrupulous practices by banks.
“But she can only do so
much,” he said.
Shortly before 7pm, Mr

be adjourned. That motion
was eventually won 73-72
at 7.20pm.
Independent MP Cathy
McGowan, a supporter of
the royal commission, was
driving back home to regional Victoria but turned
around and headed back
to Parliament House as the
kerfuffle unfolded.
She missed the final vote
by a matter of seconds - if
she had made it back in
time, the final vote would
have been drawn 73-73.

Better Access To Legal Services For All Victorians
Sixteen
organisations
will receive more than $3
million for projects that
improve education and
access to legal services
under the 2016 round of
Victorian Legal Services
Board grants.
The grants will help fund
projects that aim to support some of the most
vulnerable people in our
community,
including
people with disability, indigenous people, young
people, and victims of
family violence.
The funding helps organisations to provide targeted legal services at a
community level across
a range of areas, including youth justice, family
violence and reducing recidivism.
For example, one grant
will fund a partnership between Springvale Monash
Legal Service and Narre
Warren South P-12 College using sport to help
young people play a positive role and learn about
their responsibilities with
regard to the justice system.
Another grant provided to
Jesuit Social Services will
help to reduce recidivism
through improving access
to education, training and
employment.
Yarra Ranges Community
Legal Centre will use its
grant to fund a partnership with local agencies
to increase the safety of
mothers and babies at risk
from family violence.

The Victorian Legal Services Board is an independent statutory authority,
responsible for regulation
of the legal profession in
Victoria.
The annual funding round
for law-related services
and activities that benefit
the community is funded
through the Public Purpose Fund, administered
by the board.
Quotes attributable to
Attorney General Martin
Pakula
“The Victorian Legal Services Board has chosen
projects which target community legal education,
research and reform.”
“These projects will benefit some of the most
vulnerable
Victorians
who need legal services
or simply want more information about how the
system works.”
Quotes attributable to
Chairperson of the Victorian Legal Services Board
Fiona Bennett
“Over the last nine years
the board’s Grants Program has invested more
than $30 million into Victorian community justice
projects.”
“The 16 organisations receiving funding through
this grants round will provide invaluable support to
some of the most vulnerable Victorians, including
people with disabilities,
indigenous communities
and young people at risk
of entering the justice
system.”
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Revealed: new metro between Sydney CBD and Parramatta Pauline Hanson and Tony Abbott kiss and make up in bizarre staged Facebook video
A new metro line between subsequently scrapped. best performing in terms
Sydney’s Central Business District and Parramatta will be the next
major public transport
project initiated by the
NSW government, but
might come at the expense of parts of Parramatta’s planned light rail
network.
Senior sources have confirmed planning is underway for the metro line,
intended to bring longneeded relief to Sydney’s
western rail corridor and
service growth areas,
such as the Bays Precinct
around Rozelle and the
former industrial lands at
Camellia.
Out with the old and in
with the new? Not for
every Strathfield Station
commuter.
The project could also
include a future expansion to a Badgerys Creek
airport to the west, and is
likely to also contemplate
an eastward expansion to
Maroubra and Long Bay.
But one option being considered is cutting back
the scope of the proposed
light rail line between Parramatta and Strathfield
via Olympic Park, though
it is understood no decision has yet been made
on that idea.
The planning for the new
metro line is a relatively
recent occurrence, and
the project is intended to
be included in an updated
Transport for NSW masterplan, due for release
next year. But the pressures and the thinking
behind the project stretch
back decades.
A metro line between
Parramatta and the city,
extending to the eastern
suburbs, was included in
former director-general
for rail Ron Christie’s report into the Sydney train
system in 2001.
And proposals for a “west
metro” project and an
eastern extension were
also developed under former Labor premier Morris
Iemma in 2007, though

More detail about the initiative could be released
in coming months when
the federal and state governments unveil initial
scoping studies into rail
options for a Badgerys
Creek airport.
Prime Minister Malcolm
Turnbull has made much
of his commitment to urban policy but not signed
off on anything of note in
Sydney.
One of the impulses behind the push for the new
metro project is persistent and worsening overcrowding on the existing
western rail line between
Blacktown, Parramatta,
Strathfield and Central.
Fairfax Media has previously revealed the government’s own patronage
forecast show that some
morning western line services are expected to be
too full to take passengers from Parramatta.
Another impulse is the
government’s land and
housing agenda. The
chief executive of UrbanGrowth NSW, responsible
for the Bays Precinct development, has said that
the project would be a
“disaster” without major
new public transport.
UrbanGrowth NSW this
week said it was negotiating directly with Google
Australia over the future
use of the White Bay Power Station.
A private consortium
including former NSW
Labor treasurer Michael
Costa has proposed its
own version of the west
metro project, to be partly
funded by property deals.
A former transport consultant who worked extensively with the NSW government, Sandy Thomas,
said it had been recognised for between 15 to 20
years that metro rail projects between Westmead
and the city, and along
Anzac Parade in the eastern suburbs, would have
substantial patronage.
“They were always the

of demand projections
and demand relief,” Mr
Thomas said. “Historically that has long been
recognised.”
A potential Anzac Parade
metro line would probably be a longer-term option. The government has
indicated its intention to
sell the Long Bay prison
complex in Malabar, but
the light rail line to the
eastern suburbs would
not justify a significant
increase in development.
That line is likely to be
full from when it opens in
2019.
Fairfax Media asked
Transport for NSW to
confirm it was working on
plans for another western
metro line. A spokeswoman said: “The NSW government has committed
to refreshing its plan for
transport over the coming
decades – which will be
released for consultation
next year.”
Fairfax Media also asked
Transport for NSW to confirm – or rule out – cutting
back the size of its Parramatta light rail project for
the metro line. A spokeswoman said: “The NSW
government’s preferred
network for the Parramatta Light Rail project
includes a spine running
from Westmead to Strathfield via Parramatta CBD,
incorporating
Camellia and Sydney Olympic
Park.
“Part of this preferred
network includes a light
rail line that branches to
Carlingford. A detailed
route, including stop locations, will be released
for community feedback
in 2017.”
The government’s current
metro rail project – a line
to north-west Sydney that
will take over the existing
Epping to Chatswood line
– is due to be completed
in 2019. An extension of
that line through the city
and taking over the existing Bankstown Line is to
be finished in 2023.

Pauline Hanson posted her bizarre chat with Tony Abbott to her Facebook page. Photo: Facebook

Pauline Hanson blames
Tony Abbott for her imprisonment over now quashed
electoral fraud charges but
the pair have made up in a
bizarre staged video posted
to the senator’s Facebook
page, in a move that will
spark further speculation
the former prime minister
is attempting a political
comeback.
“Pauline it’s good to catch
up with you after all these

years,” Mr Abbott said,
making no mention of the
brutal campaign he led to
destroy her One Nation
party.
After years of political
animosity, the One Nation
leader and former PM stage
a make-up chat in front of a
camera.
In a stilted conversation
lasting just 40 seconds, Ms
Hanson thanked “Tony” for
visiting her in her office and

Pauline Hanson’s ‘Muslim rorter’
comments draw reaction
FEDERAL senator Pauline
Hanson has come under
fire over claims that Australian Muslims are rorting
Centrelink by having multiple wives and numerous
children.
Ms Hanson aired her views
on a Sky debate filmed before this week’s start of
Parliament, claiming also
that Muslims were “getting
into housing commission
houses” by making false
welfare claims.
“We’re actually paying
that, and that is just not
right.”
During the debate, independent senator Nick Xenophon pointed out that
the practice of polygamy
was illegal.
Ms Hanson replied to him:
“Nick, it’s happening don’t bury your head.”
Polygamy - marrying multiple partners - is illegal in
Australia and carries a fiveyear maximum jail term.
Barrister Bilal Rauf, an advocate for the Muslim community, appeared on A Current Affair tonight to refute
the One Nation leader’s
claims, saying her comments were out of touch

and “simply not true”.

Mohammad Hoblos used
an online video to criticise
Muslims who cheat the
welfare system,Source:The
Daily Telegraph
“I would be very surprised
if she had any information
or statistics to back that
up,” he said.
“I expect these are statements ... to fan the flames
of division and ignorance
so people become concerned and she can get
some attention.”
The ACA report showed
footage of Muslim preacher Mohammad Hoblos expressing concerns that
Muslims were rorting the
system,
admonishing
those who did.
Talkback radio host Neil
Mitchell said painting everyone is one religion for
fraud was absolutely illogical.
“I’m sure some Muslims
are, some Christians are,
some Hindus and some
Jews cheat the system
... and we have to treat
them all the same way,”
he said.

for sharing a cup of coffee.
“I think it is great too and I
really appreciate you coming to my office and saying
‘hello’ and welcoming me to
the Parliament,” she said.
“And we’ve had a bit of a
chat and we’ve had a cup
of coffee and it’s great and
I really to appreciate that
Tony.”
Mr Abbott, who in the late
1990s established a trust
fund to bankroll civil cases
against One Nation when it
posed an electoral threat
to the Liberals, struck a
markedly different tone in
the video and endorsed her
mandate.
“Pauline there are half a million people who voted for
you and you’ll be a strong
voice for their concerns,”
he said. In 2003, Mr Abbott
said he could live with his
conscience in toppling One
Nation.
The encounter will be closely observed in Canberra
where Coalition figures believe Mr Abbott is attempting a political comeback by
garnering support amongst
the crossbenchers who can
determine the success or
failure of government legislation. His wooing of Ms
Hanson echoes overtures
made by Malcolm Turnbull
to the then crossbench
kingmaker Clive Palmer
in 2014 which was widely
seen as a similar demonstration of being able to negotiate with the unwieldly
Senate.
The Prime Minister has also
met with Ms Hanson since
she was elected to the Senate, in what she described
as a constructive meeting
in which “he took note of
everything I said and was
very interested in my opinion”.
Although Mr Abbott’s
chances of returning to
the leadership are rated as
slim, he is attempting to
recast himself as the figurehead for the conservatives, recently conceding
he stuffed up reforms to the
Racial Discrimination Act –
a pet issue for free speech
advocates in the Liberal
Party.
Ms Hanson’s anti-immigration stance appeals to
many conservative voters.
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اعالنات

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات
والبيتزا على أنواعها

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

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

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

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

منقوشة ع الصاج

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on
Facebook Mount Lewis Pizzeria

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Apco
لالستعمال 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Taubmans Endure 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

تنقل العامل
اىل شاشاتكم
 Intervisionالشركة الرائدة واملضمونة يف عامل القنوات التلفزيونية العربية
* شاهدوا أكثر من  400قناة مشوقة وبشكل مباشر
* تابعوا أحدث األخبار واملسلسالت واألفالم
* قنوات خاصة لربامج الرياضة والشباب
جهاز انرتفيجن ملدة سنتني مع  400قناة بـ 199
دوالرا فقط (ميكنكم مشاهدتها على املوبايل
أو الـ  IPADجماناً).
فرصة ال تتكرر فال تدعوها تفوتكم.
لالستعالم والتأكيد اتصلوا على الرقم:
1300 922 788

معاملتنا هي األفضل

ميكنكم إعادة الربامج يف أكثرية القنوات  24ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تق ّطع او انقطاع
من قنواتنا  Bein Sportsالرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة
مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم ..خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

أينما كنتم  Intervisionيف خدمتكم
مقابل
John Cootes
Furniture

أتصل اآلن على الرقم1300 922 788 :

Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

