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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اهلجمة اإلرهابية الثانية: عرسال جبهة مفتوحة

دعم أمريكي وإجناز العقد السعودي - الفرنسي
مل تقتصر اهلجمة االرهابية 
شنتها  اليت  الثانية 
االصولية  التنظيمات 
اجليش  على  االول  أمس 
اللبناني يف حميط عرسال 
جمموعة  استهداف  على 
يف  متددت  بل  عسكرية، 
اخلطورة  شديدة  اجتاهات 
خاليا  حتريك  حيث  من  إن 
مناطق  يف  لـ«داعش« 
حدودية أخرى، أم من حيث 
الدعائي  السالح  استعمال 
من  وتعميمه  الذعر  الثارة 
يصعب  الذي  الزعم  خالل 
أحد  تصفية  عن  اثباته 

األسرى العسكريني.
ان  واضحًا  بدا  بذلك 
االصولية  التنظيمات 
تسعى اىل حتويل عرسال 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

مفتوحة  بؤرة  بل  جبهة، 
والضغط  لالستنزاف 
على  واملعنوي  العسكري 
اجليش  خالل  من  لبنان 
ومشاغلته باستمرار ميدانيًا 
االسرى  قضية  خالل  ومن 

احلكومة  على  للضغط 
بالغة  مواقع  يف  وحشرها 
واذا  واحلساسية.  احلرج 
كان تصدي اجليش للهجمة 
جنح،  االول  أمس  اجلديدة 
أربعة عسكريني  انقاذ  يف 

»البيشمركة« تتقدم ... 
و»داعش« يتشدد يف املوصل

داخل  مصادر  من  علم 
مسلحي  أن  املوصل، 
حظرًا  فرضوا  »داعش« 
محلة  ونفذوا  للتجول 
من  طاولت  اعتقاالت 
اىل  انتمائهم  يف  يشكون 
اليت  املوصل«  »كتائب 
املدينة  حمافظ  يقودها 
فيما  النجيفي،  أثيل 
تقدمت قوات »البيشمركة« 
بسالح  مدعومة  الكردية، 
اجتاه  يف  األمريكي،  اجلو 
االسرتاتيجية  زمار  بلدة 
احلدود  على  ربيعة  ومعرب 
مع  بالتزامن  السورية، 
من  عددًا  التنظيم  تفجري 
زالة.  النفط يف عني  آبار 
»اجمللس  رئيس  وأعلن 
احلكيم  عمار  األعلى« 
مقتدى  الديين  والزعيم 

»اخلالف اخلليجي - القطري«: اجتماع احلسم اليوم .. يف جدة

رئيس  دعمهما  الصدر 
حيدر  املكلف  احلكومة 
العبادي يف تشكيل حكومة 

»متثل اجلميع«. 
أمين  مصدر  وأكد 
وقوة  »البيشمركة  أن 
يف  الذهبية  الفرقة  من 
متكنت  االحتادي،  اجليش 
عدد  على  السيطرة  من 
قرى  منها  القرى،  من 
شيخانوك وعني عويز ومحد 
جبال  على  وسيطرت  آغا، 
زمار  بني  الواقعة  بطانة 
عن  فضاًل  ربيعة،  وناحية 
قرييت احملمودية وسعودية 
التابعتني هلذه الناحية قرب 

احلدود مع سورية«.
»مسلحي  أن  إىل  وأشار 
النفط  آبار  أحرقوا  داعش 

اخلارجية  وزير  أجرى   
سعود  األمري  السعودي 
رئيس  يرافقه  الفيصل، 
خالد  األمري  االستخبارات 
الداخلية  ووزير  بندر  بن 
نايف،  بن  حممد  األمري 

ويف نهاية جولته اخلليجية، 
مسرية  تناولت  حمادثات 
ولي  مع  التعاون،  جملس 
عهد أبو ظيب الفريق الشيخ 
نهيان،  آل  زايد  بن  حممد 
قام  قصرية  زيارة  أثناء 

إىل  السعودي  الوفد  فيها 
اإلمارات أمس االول.

دول  مواطنو  ويرتقب 
لدول  التعاون  جملس 
النتائج  العربية  اخلليج 

التتمة صفحة  31التتمة صفحة  31

إلعالناتكم يف 
اهلريالد االتصال على 

الرقم:
)02( 8764 8186

رتل من املالالت يف الطريق اىل تالل عرسال أمس. )وسام اسماعيل(

االرهابيني  مكمن  من 
يعرف  جندي مل  فقد  فيما 
متكن  كما  بعد،  مصريه 
خلية  ضبط  من  اجليش 
ارهابية يف البقاع الغربي، 

مـحالت جـبارة
للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة
خضار - فواكه - مسانة 

عربية -  قهوة - مكسرات 
- خبز - أجبان - ألبان - 

خبز وغريها الكثري

الـخضار  والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

نـفتح 7 أيـام
فـي األسـبوع

الـعنـوان:
342 Blaxcell St, 
South Granville

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

»النصرة« 
ختطف 43 جندياً 
دولياً يف اجلوالن

املتحدة  األمم  تبذل 
عنصرًا   43 إلطالق  جهودًا 
السالم  حفظ  قوات  من 
مسلحة  جمموعة  كانت 
االول،  امس  خطفتهم 
الرئيس  اجتمع  وقت  يف 
أوباما  باراك  األمريكي 
القومي  لألمن  فريقه  مع 
جوية  ضربات  توجيه  لبحث 
»الدولة اإلسالمية«  ملواقع 
سورية.  شرق  )داعش( 
الفرنسي  الرئيس  وأكد 
ال  أنه  هوالند  فرانسوا 
السوري  الرئيس  ميكن 
يكون  أن  األسد  بشار 
شريكًا يف حماربة »داعش« 
وأفادت  واجلهاديني. 
غربية  ديبلوماسية  مصادر 
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The above special rates are applicable for those customers who opt-in by texting ACT SAVE to 2525 If you are a National plan ( Saver Plan S, M, L, and XL) customer, you will eligible for the Special discounted international rate. Customers who do not opt-in will be 
charged at the standard rate. These rates and inclusions are current as of 15/07/2014 we reserve the right to change terms of this promotion, giving 7 days’ notice at www.lycamobile.com.au.

Recharge available here 

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS
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For more information visit www.lycamobile.com.au or call  1300 854 607
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اعداد:  أكرم املغوّش

وجــــه
االســـبوع

العائلة اليت تهاجر من الوطن األم اىل بالد اهلل 
الواسعة وحتافظ على تراثها وأصالتها وحتقق 
يف  تكون  اليت  العائلة  هي  وأحالمها  أمانيها 

عيون الناس واجملتمع مكرمة وعزيزة.
ومن سيدات اجلالية اللبنانية والعربية الناجحات 
السيدة احلسناء كارول حلود خطار كرمية رجل 
االعمال السيد روبري حلود والسيدة ماري أيوب 
حلود وعقيلة رجل االعمال املعروف املغفور له 
املرحوم جورج خطار وهلما إبنتان جورجيا وأالنا 

يف عمر الورود.
ولدت السيدة كارول يف سيدني وحصلت على 
شهادات بإدارة االعمال واحملاسبة والكومبيوتر 
من املعاهد اخلاصة النها تزوجت وهي باملرحلة 
الثانوية وأخذت تشرف مع املرحوم زوجها على 
مصاحل العائلة وهي تتحدث العربية إىل جانب 

االنكليزية.
للجالية  ملكة  أنتخبت  قد  كانت  اليت  وكارول، 
اللبنانية يف أسرتاليا، تعود  جبذورها اىل بلدة 
سبعل يف الشمال اللبناني تلك البلدة الوديعة 
قامات  والعامل  والعرب  لبنان  أعطت  اليت 
رفيعة من امثال الشعراء الكبار أسعد السبعلي 
ويوسف روحانا ونقيب املعلمني الشاعر انطوان 
احلرة  املصارعة  وبطل  لبنان  يف  السبعالني 
وديع أيوب ومؤسس نقابة املعلمني العرب يف 
اسرتاليا االكادميي رميون أبي عراج وسواهم من 

الناجحني على كل املستويات.
وقد زارت السيدة كارول خطار أهلها وأقاربها 
بلدة  يف  زوجها  املرحوم  وأقارب  سبعل  يف 
لبنان  ومجال  االهل  بلقاء  ومتتعت  حدشيت 

احلسناء كارول حلود خطار 
سيدة أعمال وفاعلةخري :

اهلل حمبة واإلنسانية ال تتجزأ

وما  تتجزأ  ال  واالنسانية  حمبة  اهلل  تقول:  وهي 
علينا إال نساعد بعضنا ونعمل هلل باخلري والعطف 
نتفاعل  الفقراء واملعوزين واحملتاجني وأن  على 
والكرامة  احملبة  بالد  ألنها  العظيمة  اسرتاليا  مع 
وأن نبقى دائمًا على تواصل مع أهلنا يف لبنان 

والبالد العربية وحيلو لي ان اردد :
إن اهلل يف عون العبد 

                    ما دام العبد يف عون أخيه 
باخلري  مشرق  وجه  خطار  حلود  كارول  احلسناء 
على  كريم  بيت  يف  ولدت  واالميان  واحملبة 
أهلها  من  تعلمته  ما  ومارست  واحملبة  الفضيلة 
يف حياتها الزوجية ومازالت تعمل بكل إمكانياتها 
يف سبيل دعم املشاريع االنسانية واملؤسسات 
الطبية واملستشفيات وخاصة مستشفى ويستميد 
احلكومي يف والية نيو ساوث ويلز وهي منشغلة   
البناء  وشركات  العمرانية  املشاريع  اىل  إضافة 
وضعت   اليت  الناجحة  العائلة  أفراد  مع  الناجحة 
نصب عينيها النجاح املطّرد ووصلت إىل مبتغاها 
يف تأسيس شركة بناء )Dyldam( اليت تعترب من 
شركات البناء االوىل يف إسرتاليا واليت يرأسها 

رجل االعمال املعروف جو خطار.
ورغم هذا النجاح املنقطع النظري يف جمال البناء 
على  حمافظة  العائلة  هذه  بقيت  واالنشاءات 
إنسانيتها يف دعم مجيع االعمال االنسانية عمال 

مبقولة :ال يدوم إال وجه اهلل الكريم.
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مكتب ملبورن: كميل مسعود
مدير التحرير: سامي مظلوم

Contact Info 
Tel:(02) 8764 8186   Fax:(02) 8764 8062
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GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585

على  الوزراء  جملس  وافق 
إلعطاء  استثنائي  مرسوم 
ملتابعة  للطالب  إفادات 
دراستهم اجلامعية وعلى تنظيم 
للمختارين  التعاوني  الصندوق 

وأمور أخرى وقبول هبات.
متام  احلكومة  رئيس  وشدد 
التضامن  أهمية  على  سالم 
لتثبيت  احلكومة  داخل  الكامل 

األمن وحترير العسكريني.
الوزراء جلسة  فقد عقد جملس 
برئاسة  االول  امس  عادية 
الرئيس سالم يف السراي يف 
الذين  الوزراء  غالبية  حضور 
غاب منهم وزير الصحة العامة 
وائل ابو فاعور وتضمن جدول 

االعمال 62 بندا.
استمرت  اليت  اجللسة  وبعد 
وزير  تال  ساعات،  ست  حنو 
االعالم رمزي جريج املقررات 
رئيس  لدعوة  بناء  االتية: 
جملس الوزراء، عقد اجمللس 
جلسته االسبوعية عند الساعة 
يوم  من  عشرة  احلادية 
آب   28 فيه  الواقع  اخلميس 
احلكومي  السراي  يف   2014
برئاسة دولة الرئيس وحضور 
منهم  غاب  الذين  الوزراء، 

الوزير وائل ابو فاعور.
يف مستهل اجللسة اعاد دولة 
بضرورة  التذكري  الرئيس 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب 
حتدث  ثم  وقت،  اقرب  يف 
موضوع  عن  الرئيس  دولة 
وهو  املخطوفني  العسكريني 
موضوع حساس ودقيق ينبغي 
متابعته بسرية تامة حفاظا على 
من  العسكريني،  هؤالء  سالمة 
تفرض  املسؤولية  فأن  هنا 
احلكومة،  داخل  كامال  تضامنا 
وحترير  االمن  تثبيت  اجل  من 

جملس الوزراء وافق على مرسوم االفادات للطالب وقبول هبات وغريها
سالم شدد على التضامن داخل احلكومة لتثبيت االمن وحترير العسكريني

العسكريني املخطوفني.
الوضع يف عرسال

الرئيس  دولة  اثار  ذلك  بعد 
واضراب  الكهرباء  موضوع 
على  وانعكاساته  املياومني 
ويف  الكهرباء،  مرفق  تسيري 
مناقشة  متت  االمين  االطار 
الوضع  حول  الوزراء  بني  فيما 
وكيفية  عرسال  يف  الراهن 
االحتماالت فعرض  مواجهة كل 
الدفاع  وزير  الرئيس  نائب 
اجليش  وحاجات  االمين  الوضع 
وضرورة معاجلة التجاوزات يف 

التغطية االعالمية لألحداث.
وقال وزير اخلارجية بأن تدخل 
اجملتمع الدولي حملاربة االرهاب 
ومؤآزرة  للبنان  محاية  يشكل 
اليت  املهام  يف  للجيش  هامة 

يقوم بها دفاعا عن لبنان.
ثم عرض وزير اخلارجية مصري 
باسم  املوجهتني  الرسالتني 
مدعي  اىل  اللبنانية  الدولة 
الدولية  اجلنائية  احملكمة  عام 
غزة  على  العدوان  خبصوص 
االنسانية  ضد  واجلرائم 
كذلك  املوصل  يف  املرتكبة 
عرضا  الداخلية  وزير  قدم 
وللخطر  االمين  للوضع  مفصال 
الذي متثله التنظيمات االرهابية 
كذلك  لبنان،  على  والتكفريية 
مالحظاتهم  الوزراء  سائر  أبدى 

حول املواضيع املطروحة.
هذه  الرئيس  دولة  وختم 
بشأن  انه  بالقول  املناقشة 
املفاوضات لتحرير العسكريني 
لن  احلكومة  فان  املخطوفني، 
تتخلى عن واجب بذل قصارى 
ودعم  السبيل  هذا  جهدها يف 
يف  االمنية  والقوى  اجليش 
تصديهم لالرهاب والدفاع عن 

لبنان.

اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا وخاصة يف سيدني جالية متعبة 
ال يرضيها شيء حيث عادة ما كانت صالوناتها تعج بأحاديث 
اللبنانيني  والقناصل  السفراء  معظم  على  والتطاول  السوء 
الذين خدموا اجلالية اذ قلما سلم احد من هؤالء من »لساناتها« 
الطويلة و«ضمائرها« الواسعة.. ومل تقتصر بشاعة النعوت 
بل  العاديني  اجلالية  ابناء  على  و«القلم«  اللسان  و«طول« 
تعداهم اىل بعض جهابذتها االعالميني، الذين صوبوا سهامهم 
و«اقالمهم« اىل غالبية هؤالء السفراء والقناصل فقط النهم 
لن يصادقوا على صفقاتهم ومعامالتهم املشبوهة.. واحلق 
يقال ان القنصل اللبناني العام احلالي االستاذ جورج البيطار 
من  الرفيعة  واخالقه  العالية  الدبلوماسية  حبنكته  متكن  غامن 

املرور بني نقاط اجلالية دون ان يصيبه أي بلل.
فربوك لسعادة القنصل الذي »زمط« ونفد بريشه من رصاص 

هؤالء وهنيئا للجالية به.

أسمت إبنها أديسون 
إنقطاع لوقت طويل  كانت  اثر  الكهربائي  التيار  بعد عودة 
إمرأة يف حالة  والدة ومن شدة فرحها امست وليدها أديسون 
عمله  بالدنا..صارت  الكهرباء يف  الكهرباء الن  تيمنًا مبخرتع 

نادره!

ضربة
ع الراس

مربوك لسعادة القنصل غانم

املقررات
بعد ذلك انتقل جملس الوزراء 
الواردة  املواضيع  مناقشة  اىل 
واختذ  االعمال  جدول  على 
الالزمة  القررات  بصدده 

واهمها:
مرسوم  على  املوافقة  اوال: 
استثنائية  احكاما  يتضمن 
 2014 العام  بامتحانات  خاصة 
اليت  الرمسية،  للشهادات 
تصدرها وزارة الرتبية والتعليم 
العالي وختول املرشحني متابعة 
دراستهم العليا. وسوف يصدر 
عن وزارة الرتبية تعميما يوضح 
تفاصيل آلية استالم االفادات 

يف كافة املناطق.
ثانيا: املوافقة على طلب وزارة 
تسديد  والبلديات  الداخلية 
املستحقات املرتتبة على متديد 
تلزيم اعمال مجع ونقل النفايات 
ضمن نطاق احتاد بلديات منطقة 
جزين، مع شركة ادارة اخلدمات 
والنفايات من الصندوق البلدي 

املستقل.
مرسوم  على  املوافقة  ثالثا: 
التعاوني  الصندوق  تنظيم 
وحتديد  لبنان  يف  للمختارين 

مالكه.
تصنيف  على  املوافقة  رابعا: 
لالستفادة  مقدمني  مشروعني 
احلضارية  التنمية  مشاريع  من 
املستدامة لدى االحتاد من اجل 

املتوسط يو بي ان.
ابرام  على  املوافقة  خامسا: 
يف  للتفاهم  تفاهم  مذكرة 
والتلفزيوني  االذاعي  اجملال 
هبات  قبول  مع  قطر  دولة  مع 

مبوجبها.
ابرام  على  املوافقة  سادسا: 
مذكرة تفاهم حلماية البيئة بني 
ومجهورية  اللبنانية  اجلمهورية 

السنغال.

وزارية  جلنة  تأليف  سابعا: 
بشأن  االقرتاحات  لتقديم 
ختصيص خطوط خليوية الي جهة 
الدولة، وعدد من اخلطوط  يف 
اجملموعة  ضمن  من  الرباعية 

املقفلة لوزارة العدل.
ثامنا: املوافقة على آلية العمل 
ادارة  يف  اعتمادها  الواجب 
املتعدد  االئتماني  الصندوق 
البنك  لدى  املنشأ  للماحنني 

الدولي.
نقل  على  املوافقة  تاسعا: 
اعتمادات من احتياطي املوازنة 
بعض  موازنة  اىل  العامة 
على   2014 لعام  الوزارات 
اساس القاعدة االثين عشرية.

قبول  على  املوافقة  عاشرا: 
بعض  لصاحل  اهلبات  بعض 

الوزارات.
اتصال  جرى  اجللسة  وخالل 
سالم  الرئيس  بني  هاتفي 
على  منه  واطلع  اجليش  وقائد 

الوضع االمين يف عرسال.
جلسة  الوزراء  جملس  ويعقد 
من  والنصف  التاسعة  عند  له 
للبحث  املقبل  الثالثاء  صباح 
يف االوضاع املالية، كما يعقد 
العادية  جلسته  الوزراء  جملس 
يوم اخلميس املقبل للبحث يف 

جدول االعمال.
من جهته، كشف وزير الداخلية 
املشنوق  نهاد  والبلديات 
من  خروجه  بعد  للصحافيني، 
عن  الوزراء،  جملس  جلسة 
سقوط  عن  مؤكدة  معلومات 
جريح ومفقود للجيش اللبناني، 
دارت  اليت  االشتباكات  جراء 
اجليش  بني  امس  عرسال  يف 
جملس  ان  واملسلحني.وأفاد 
الوزراء سيعقد جلسة استثنائية 
خالل  االمين  املوضوع  ملعاجلة 

ثالثة ايام.

دعا رئيس جملس النواب نبيه 
النتخاب  عامة  جلسة  اىل  بري 
الساعة  رئيس اجلمهورية، عند 
يوم  ظهر  من  عشرة  الثانية 

الثالثاء يف 2 ايلول املقبل.
الرئيس  استقبل  االول  وامس 
وفدا  التينة،  عني  يف  بري، 
اجلهاد  حركة  قيادة  من 
العام  أمينها  برئاسة  االسالمي 
الذي  شلح  عبداهلل  رمضان 
العدوان  تفاصيل  على  أطلعه 
ومعاناة  غزة  على  االسرائيلي 
الشعب الفلسطيين يف القطاع 
وصموده يف وجه العدوان الذي 
املقاومة  انتصار  اىل  انتهى 

الفلسطينية الباسلة.
املكتب  رئيس  اللقاء  وحضر 
مجيل  أمل  حلركة  السياسي 
حايك وعضو املكتب السياسي 

حممد جباوي.
استقبل  بري  الرئيس  وكان 
الكاثوليك  للروم  صور  مطران 
ابرص  ميخائيل  املرتوبوليت 
تهنئته  على متثيله يف  لشكره 
ورافقه  لصور،  مطرانا  بتعيينه 
وفد من تيار احلضارات - احباث 

ودراسات.
العام  املدير  ايضا  واستقبل 
حييى  الدولة  موظفي  لتعاونية 

مخيس.

بري التقى وفد اجلهاد االسالمي واملطران ابرص 
ودعا اىل جلسة انتخاب الرئيس يف 2 ايلول

املستقبل  كتلة  رئيس  شدد 
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة 
على ضرورة دعم الدولة وبسط 
مجيع  على  الكاملة  سلطتها 
التصدي  وبالتالي  االراضي 
ألي عمل عسكري ميارس ضد 

اجليش اللبناني.
كالم السنيورة جاء بعد زيارته 
الرئيس  الكتائب  حزب  رئيس 
يف  دارته  يف  اجلميل  أمني 
مناسبة  كانت  وقال:  بكفيا 
للتداول يف الكثري من املسائل 
والقضايا اليت تهم اللبنانيني، 
ابرزها اهمية املسارعة النتخاب 
امر  وهذا  للبنان  جديد  رئيس 
اللبنانيون،  ويتوقعه  يتمناه 
وهم حمتارون الستمرار مقاطعة 
اهلدف  هذا  يعيق  ما  االنتخاب 
يطلق  الذي  للبنانيني  السامي 
عمل مجيع املؤسسات يف لبنان 
ويزيل الكثري من العوائق اليت 
يف  حبثنا  كما  منها.  يعانون 
اللبنانيني  تهم  اليت  املواضيع 
واملتعلقة مبا جيري يف املنطقة، 
وكانت وجهات النظر متطابقة، 
لتالقي  عنوان  الدار  وهذه 
اللبنانيني والعمل املشرتك ملا 

فيه خري لبنان.
أكد  عرسال،  يف  الوضع  وعن 
السنيورة ان هناك موقفا لبنانيا 
الدولة  دعم  بضرورة  واحدا 

على  الكاملة  سلطتها  وبسط 
مجيع االراضي اللبنانية وبالتالي 
عسكري  عمل  الي  التصدي 
اللبناني.  اجليش  ضد  ميارس 
اللبنانيني  ان  اىل  ولفت 
متضامنون ضد اي عمل يؤدي 
اىل املس بسيادة لبنان اكان 
يف االسالك العسكرية واالمنية 
او مدنيا، وحنن حريصون على 
ذلك. كذلك حنن حريصون على 
من  اي  لبنان يف  توريط  عدم 
نقلها  او  اخلارجية  الصراعات 

اىل لبنان.
التنبه  اىل  السنيورة  دعا  واذ 
اىل  لبنان  يستدرج  ال  كي 
او  مصلحته  يف  يصب  ال  امر 
بوجه  الصمود  على  قدرته  يف 
اخلارج،  من  االتية  االعاصري 
اجلهود  بذل  أهمية  على  شدد 
لعدم توريط لبنان أكثر بالوضع 

السائد يف اخلارج.
حصول  عن  سؤال  على  وردا 
بعد  لبنان  يف  انفراجات 
االنفتاح السعودي - االيراني، 
ختم السنيورة قائال: من ناحية 
يف  ان  نرى  واالدراك  التمين 
ذلك مصلحة للبنان، لكن ليس 
لالدالء  كافية  معلومات  لدينا 
اهمية  ندرك  اننا  إال  برأينا، 
كما  االخرتاق  هذا  مثل  حدوث 

نتمنى حصوله.

السنيورة زار اجلميل: لالسراع بانتخاب رئيس

املستقبل  كتلة  عضو  اكد 
أن  اوغاسابيان  جان  النائب 
حزب اهلل ميد يده لقوى 14 آذار 
ليأخذها اىل موقعه وليس لكي 
االستحقاق  يف  ونبحث  جنلس 
املؤسسات  وسري  الرئاسي 

وبناء الدولة.
اذاعة  اىل  حديث  يف  وقال 
مستعدون  حنن  احلر:  لبنان 
ولكن  اهلل  حزب  مع  للتفاوض 
ليس ليمد يده لنا والقول إنه 
االيرانية.  األجندة  يف  صار 
فالتوافق مع احلزب ممكن إمنا 

ضمن أجندة لبنانية.
يريد  ال  احلزب  بأن  وجزم 
وهو  اآلن،  رئاسية  انتخابات 
النائب  اصرار  وراء  يتلطى 
اسلوبه  على  عون  ميشال 

املعروف منذ اواخر الثمانينات 
وهو انا او ال احد.

الرئيس  أن  اعتقد  ال  أضاف: 
كما  سيأتي  احلريري  سعد 
مع  الصحف  بعض  تسرب 
لرئاسة  تسوية  مرشح  اسم 
اجلمهورية، ألنه ال يعمل حتت 
بكل  يفاوض  بل  الطاولة 

وضوح.
العسكريني  موضوع  وعن 
املخطوفني، قال: موضوع يف 
غاية اخلطورة، وكالم الرئيس 
السرية  وجوب  عن  سالم 
والكتمان يف املفاوضات عني 
انسانية  ألنها مسألة  الصواب 
أال  متمنيا  كبرية،  ووطنية 
سياسي  استثمار  هناك  يكون 

هلذه القضية.

اوغاسابيان: التوافق مع حزب اهلل ممكن ضمن 
أجندة لبنانية
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فقد جواز سفر باسم
السيد علي سلوم

فالرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا 
االتصال على الرقم:
0424 341 349

جــواز سـفر مـفقود

املاروني  البطريرك  قال 
الكاردينال مار بشاره الراعي ان 
ال مرشح لدينا وال نقوم بدعاية 
على  االتفاق  واصفًا  ألحد، 
رئيس مسبقًا ب هرطقة، داعيًا 
ال  حبيث  دستوري  تعديل  اىل 
يكون هناك فراغ بعد ٦ سنوات 
من والية الرئيس العادية، بأن 
مبهامه  بالقيام  الرئيس  يستمر 

حتى انتخاب اخللف.
الراعي  البطريرك  غادر  فقد 
اىل  متوجهًا  االول  أمس  بريوت 
الفاتيكان يف اطار زيارة تستمر 
اياما عدة، يلتقي يف خالهلا البابا 
مؤمتر  يف  ويشارك  فرنسيس، 

للربملانيني الدوليني.
املطار،  يف  وداعه  يف  وكان 
املطران  البطريركي  املعاون 
يف  لبنان  سفري  صياح،  بولس 
رئيس  خوري،  جورج  الفاتيكان 
الوزير  املاروني  العام  اجمللس 
الدكتور  اخلازن،  وديع  السابق 
امن  جهاز  قائد  صفري،  الياس 
طالوزيان،  جان  العميد  املطار 
لبنان  جبل  خمابرات  فرع  رئيس 
العميد ريشار حلو ومدير املركز 
الكاثوليكي لالعالم االب عبدو ابو 
كسم. وغادر مع البطريرك الراعي 
مسؤول االعالم والربوتوكول يف 

بكركي وليد غياض.
البطريرك  حتدث  املطار،  يف 
هي  الزيارة  فقال:  الراعي 
للربملانيني  مؤمتر  يف  للمشاركة 
اليوم،  اعماله  يبدأ  الدوليني 
حتت  االحد  يوم  حتى  ويستمر 
عنوان االضطهاد للمسيحيني يف 
الشرق االوسط، وحتديدا وبنوع 
خاص يف العراق وسوريا، وطلب 
مين اعطاء كلمة يف هذا اخلصوص 
عما حيدث على االرض. هذا هو 

املوضوع االساسي للزيارة.
اضاف: وباملناسبة، عندما نزور 
الفاتيكان من الواجب ان نلتقي 
قداسة البابا واملسؤولني هناك 
لوضعهم يف االجواء اليت نعيشها 
االوسط،  والشرق  لبنان  يف 
الفاتيكان  ان  يعرف  والكل 
خدمة  هو  دورهم  البابا  وقداسة 
من  والناس  العاملي  السالم 
هم  ولذلك  متييز،  اي  دون 
معنيون بهذه القضايا وصوتهم 
اي  من  خال  وهو  دائما  نسمعه 
مصاحل سياسية او اسرتاتيجيات 

سياسية او اقتصادية.
مخاطبة الضمائر

الكرسي  لدور  اي حد ميكن  اىل 
اجملتمع  على  الضغط  الرسولي 
يف  املسيحيني  حلماية  الدولي 

الشرق؟
- الكل يعرف ان الفاتيكان هي 
بالشؤون  تعنى  ال  ولكنها  دولة 
والسالح  واالقتصادية  االمنية 
قوة  ذات  دولة  امنا  والتجارة، 
والدور  وديبلوماسية  معنوية 
الذي تلعبه هو خماطبة الضمائر 
والناس  والقلوب،  والعقول 
صوتا  دائما  يسمعوا  الن  حباجة 
حيرك ضمريهم وعقلهم وقلبهم 
فالكنيسة  الكنيسة،  دور  وهذا 
مع  الدولية  بالعالقة  متمثلة 
الدبلوماسي  بالشكل  الدولة 

الرمسي من خالل الفاتيكان.
وتابع: ربنا خلق يف االنسان ما 
بلغة  او  ميكن ان نسميه تلفون 
وانرتنت،  بوك  فايس  اليوم 
وغري ذلك ربنا خلق يف االنسان 
يف  اهلل  صوت  وهو  الضمري، 
والفاتيكان  االنسان،  اعماق 
والكنيسة هو مبثابة دور الضمري 
اي انه يستمر بالقول لالنسان، 
الن  االنسان،  هذا  يكن  ايا 
عند كل  اهلل  الضمري هو صوت 
البشر، فيهمس له ان ال يفعل 
واعمل  الشر  ذاك  ويتجنب  كذا 
هذا اخلري. وعندما يكون الناس 
الشخصية  مبصاحلهم  مأخوذين 
ويقطعون عالقتهم مع ربنا، هنا 
دور الكنيسة بأن تستمر بإمساع 
الناس صوت اهلل، صوت العدل 
واحلق والسالم واحرتام االنسان 
به  يقوم  ما  هو  وهذا  وكرامته، 
رمسيا  والفاتيكان  البابا  قداسة 
بدورنا  وحنن  الدول،  كل  جتاه 
يف الكنيسة خناطب كل الضمائر 
اهلل  صوت  بإمساع  وسنستمر 

الذي هو يف ضمري االنسان.
ما تعليقكم على قول البطريرك 
ساكو اىل احدى الصحف احمللية 

ان امريكا وراء داعش؟
- حنن ايضا قرأنا من هذا القبيل 
يف الصحف. وعلى كل حال حنن 
لسنا يف موقع اتهام، حنن نطلب 
امريكا  الدول وعلى رأسهم  من 
ان  العظمى،  الدول  من  النها 
اجل  من  وتتعاون  الدول  تتجمع 
وضع حد لكل احلركات التنظيمية 

الراعي مغادراً اىل الفاتيكان: االتفاق على مرشح مسبقاً هرطقة وأمتنى تعديالً دستورياً 
بأن يستمر الرئيس مبهامه حتى انتخاب اخللف

االرهابية،  التكفريية  االصولية 
وهذا من واجب االسرة الدولية، 
الشكوى  واقع  من  ليس  وحنن 
يساورنا  عندما  امنا  احد،  على 
تتفرج  الدول  نرى  وحنن  الشك 
وصامتة امام واقع، يف العراق 
داعش  امسه  تنظيم  يأتي  مثال، 
بيوتهم  من  املسيحيني  يطرد 
عراة بدون اي شيء ويصدرون 
فتوى بأن املمتلكات اصبحت هلم 
ويدخلون اىل الكنائس يكسرون 
الكنائس  ويدنسوا  الصلبان 
قبب  على  علمهم  ويرفعون 
الكنائس ويدخلون على االقليات 
كااليزيديني يقتلونهم، ويسيبوا 
نساءهم، ونرى تقطيع الرؤوس 
الدولية  واالسرة  وااليادي، 
وعلى رأسها امريكا تتفرج، هذا 
كيف  فعال  نشك  جيعلنا  الواقع 
ميكن وجود اسرة دولية ومنظمة 
وما  االمن  وجملس  متحدة  امم 
حمكمة  ووجود  وجودهم  معنى 
اجلنايات الدولية، اذا كان هناك 
متويلها  يتم  اصولية  جمموعات 
من قبل جهات اهلل اعلم من هي 
بالسالح ويتم غض النظر عنهم، 
فهنا لنا احلق بالشك بكل الدول 
وخباصة الدول العظمى واذا قيل 
هذا الكالم فيكون بهذا املعنى، 
الشكوى  فنحن لسنا يف موضع 
او االتهامات، امنا حنن يف موضع 
القول لالسرة الدولية انك جمربة 
وحقوقهم،  الناس  محاية  على 
اىل  العودة  بصدد  نكون  واال 
عندما  احلجري،  قبل  ما  العصر 
كانت تسود شريعة الغاب بينما 
حنن يف القرن احلادي والعشرين 

قرن العلوم والتقدم.
السفراء تبنوا موقفنا

الدول  كيف كان جتاوب سفراء 
الكربى باالمس مع شكوى بكركي 
االوضاع  عن  الشرق  وبطاركة 

اجلارية يف املنطقة؟
العام  االمني  ممثل  عرب  لقد   -
لالمم املتحدة ديريك بالمبلي بان 
قاله  ما  كل  تبنوا  السفراء  كل 
جيري  ما  خصوص  يف  البطاركة 
وفلسطني،  وسوريا  العراق  يف 
والتزموا محلها  املواضيع  وتبنوا 
ترك  جيب  ال  النه  دوهلم،  اىل 
االمور كما هي النها وصمة عار 

كبرية على جبني البشرية.
وهذه  صوتنا  هذا  اضاف: 

باالمس،  اجتماعنا  من  الغاية 
من  الدولية  االسرة  ننادي  ان 
من  حتد  لكي  قوة  ونشكل  جهة 
هذه التنظيمات االرهابية داعش 
وطالبنا  واخواتها،  ومثيالتها 
ايضا اجملتمع االسالمي واجلهات 
بأن  والدينية  املدنية  االسالمية 
حتزم امرها ايضا وتصدر فتوى 
وتتكلم صراحة، الن التصرفات 
االسالم  ضد  اوال  هي  املشينة 
هذه  كمسيحيني  نرفض  وحنن 
ونتمنى  املسلمني،  عن  الصورة 
ان  االسالمية  اجلهات  على 
اعتداء  كل  تدين  وان  ترفضه 
اي  على  او  املسيحيني  على 
انسان يف هذا اجملتمع، ونطلب 
منهم حزم امرهم كقوة عسكرية 
مواجهة  يف  الدول  ويساعدوا 

االرهاب والقضاء عليه.
اطار  وجود  على  تعلقون  كيف 
لصورة رئيس اجلمهورية الفارغة 
يف  الرئيسية  الشرف  قاعة  يف 

املطار؟
القاعة  هذه  اىل  ادخل  عندما   -
اريد  االرض، النين ال  انظر حنو 
ان اجرح اكثر الننا منذ اكثر من 
بكرامتنا  جمروحون  اشهر  مخسة 
النيابي  اجمللس  الن  اللبنانية، 
الدستور  خيالف  وراءه  ومن 
وصرحية،  صارخة  خمالفة 
الدستور  ان  القول  اكرر  وهنا 
يفرض قبل انتهاء والية رئيس 
اجلمهورية بشهرين على اجمللس 
النيابي ان ينتخب رئيسا، ويف 
حال فرغت سدة الرئاسة لسبب 
اواستقالته،  الرئيس  كوفاة  ما 
يقول الدستور انه على اجمللس 
رئيسا  فورا  ينتخب  ان  النيابي 

واحلكومة تصرف االعمال.
انظر  ان  انا ال استطيع  اضاف: 
اىل هذا االطار الفارغ من صورة 
حتمل  استطيع  وال  الرئيس، 
كل  حال  لسان  وهذا  ذلك، 
يف  منهم  نسمعه  وما  الناس 
كل  باسم  انادي  وانا  بكركي 
عار  انه وصمة  اللبناني  الشعب 
يكون  ان  اللبنانيني  جبني  على 
بلد من دون رئيس، هذه خمالفة 
للدستور، وفصل السلطات يعين 
حكومة  وهناك  رئيسا  هناك  ان 
وجملسا نيابيا وقضاء، هذه هي 
السلطات يف البلد، وانا آمل ان 
يدرك اللبنانيون مجيعا وايضا من 
هم وراءهم انهم يقومون مبخالفة 
كبرية جدا للدستور، ويف الوقت 
جلميع  كبرية  امانة  هي  ذاته 
لبنان  هو  هذا  فهل  اللبنانيني، 
الذي نتغنى حبضارته وهو االن 
ليس لديه رئيس، وكأننا دخلنا 
عن  نتحدث  عندما  احملرمات  يف 

موضوع رئيس اجلمهورية.
تعديل دستوري

االقليمي  التقارب  ظل  يف 
حركة  ظل  ويف  االخري  والدولي 
الرئيس بري - جنبالط زاركم منذ 
يومني الوزير السابق جان عبيد، 
هل ميكن اعتبار هذه الزيارة انه 

الخذ الربكة منكم؟
على  انه  دائما  نكرر  حنن   -
يف  االقرتاع،  النيابي  اجمللس 
هناك  ليس  االسف  مع  لبنان 
اجلمهورية،  لرئاسة  ترشيح 
رئيس  انتخاب  بعد  امتنى  وانا 
امر  اول  يكون  ان  للجمهورية، 
الزاميا  يكون  وان  عليه،  يعمل 
كما  اجلمهورية  لرئاسة  الرتشح 
للمجلس  الرتشح  يف  احلال  هو 
النيابي، وان يكون الزاميا ايضا 
يكون  ال  حبيث  الدستور  تعديل 
سنوات  ست  بعد  فراغ  هناك 
من والية الرئيس العادية، وان 
مبهامه  بالقيام  الرئيس  يستمر 
حتى انتخاب اخللف وذلك احرتاما 

لسدة الرئاسة.
اضاف: حنن ندعو دائما اجمللس 
النه  بواجباته  للقيام  النيابي 
لالتفاق  جمال  هناك  ليس 
وجود  عدم  بسبب  رئيس  على 
وبعد  االقرتاع  ولدى  ترشيح، 
وثالث  واثنتني  مرة  التشاور 
وعندما يعجزون عن التوصل اىل 
رئيس عن طريق االنتخاب عندها 
نتحدث عن التسويات، وندعوهم 
ان  القول  اما  لالتفاق.  حينئذ 
على املسيحيني واملوارنة بشكل 

بينهم  ما  يف  يتفقوا  ان  خاص 
ضد  فهذا  رئيس،  على  اوال 
الدستور وال حيق الحد ان يصنف 
ال  ومن  يرتشح  من  االشخاص 
يرتشح. اما القول باالتفاق على 
رئيس قبل عملية االقرتاع، فهذه 

تعترب هرطقة كبرية.
اال  اجلميع  على  جيب  وتابع: 
ينتظروا كلمة السر ان كان من 
فرنسا  او  السعودية  او  ايران 
ادعو  لذلك  وغريها،  امريكا  او 
لرئاسة  الرتشح  الزامية  اىل 
اجلمهورية، وعندها خيتار اجمللس 
املرشحني  بني  من  النيابي 
من  للتخلص  داعيا  االفضل، 
كلمة  انتظار  ومن  املهزلة  هذه 
السر من اين تأتي وعندما نربط 
االمر مبحادثات ايران والسعودية 
مثال فهذا ليس له ارتباط بعضه 
نتيجة  هو  امنا  االخر،  بالبعض 
وملاذا يكون لبنان عنوة عن كل 

البلدان االخرى؟
جان  السابق  الوزير  اخذ  هل 
االول،  امس  بكركي  بركة  عبيد 

كرئيس للتسوية يف لبنان؟
- حنن اعطينا الربكة لكل الناس، 
ونكرر ونقول ليس لدينا مرشح، 
واحرتاما للمجلس النيابي وللكتل 
السياسية حنن كبكركي ال مرشح 
لدينا وال نقصي احدا وال نزكي 
احدا وال نقوم بدعاية الحد، حنن 
الذي  الرئيس  ونبارك  نؤيد 
يكون  وعندها  دستوريا  ينتخب 
بتهنئته  نقوم  للبالد  رئيس  هو 

ونشكر اهلل عليه.

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
أخطر  ان  سكرية  الوليد  النائب 
املّد  تقّبل  هو  املرحلة  حتمله  ما 
التكفريي، وتوفري البيئة احلاضنة 

له على انه أمر واقع.
خالل  جاء  سكرية  النائب  كالم 
مشاركته يف لقاء للتجمع العربي 
املقاومة  خيار  لدعم  واالسالمي 
العام  الوضع  من  بداية  فانطلق 
ال  حبيث  املنطقة  يف  املأزوم 
يدور يف  ومن  العرابون  يتوقف 
وارهابيني  رجعيني  من  فلكهم 
جمددا  االوراق  خلط  عملية  عن 
إلسقاط  يائسة  حماوالت  يف 
قوى املمانعة واملقاومة وحتقيق 
االوسط  بالشرق  يسمى  ما 
بالنسبة  يشكل  الذي  اجلديد 
اليهم اجناز العصر بهدف تركيع 

حفاظا  واالسالمية  العربية  االمة 
وحتقيق  املتوحشة  مصاحله  على 
حساب  على  الدولة  يهودية 

فلسطني وقضية شعبها.
البدائل  مسلسل  إن  أضاف: 
معركة  بفتح  الصهيو-امربيالي 
من  روسيا  إلخراج  اوكرانيا 
البحر  من  وخصوصا  املنطقة 
على  انتقامي  كرد  املتوسط، 
امريكا  بها  منيت  اليت  اخلسارة 
الكيدية  اىل  اضافة  سوريا  يف 
العراق  يف  الصراع  بتأجيج 
غزة،  على  اهلمجي  والعدوان 
املبتغى  حيقق  لن  ذلك  كل 
التدمري  رغم  على  االستكباري 
املمانعة  خيار  دام  ما  واخلراب 
وجهوز،  تصاعد  يف  واملقاومة 
يف  الشعوب  حركة  دامت  وما 

تواتر مستمر.
وختم: إن أخطر ما حتمله املرحلة 
التكفريي وتوفري  هو تقبل املد 
له  التسويق  مع  احلاضنة  البيئة 
جيعله  مما  واقع  امر  انه  على 
يف  الغاصب  للكيان  رديفا 
والعنصرية  واالحتالل  الغزو 
القوى  برسم  وهذا  والتوحش 
القومية واالسالمية ومسؤوليتها 
التارخيية على حلبة صراع الوجود 
الصهيونية  اخطار  مبواجهة 
ووحدتها  لألمة  صونا  والتكفري 

وقضية فلسطني.

سكرية: أخطر ما حتمله املرحلة تقّبل املّد 
التكفريي وتوفري البيئة احلاضنة له
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الرتاثية  الساحة  أقيمت يف قرية 
بعنوان  ندوة  املطار،  طريق 
اإلسالمية   - املسيحية  العالقات 
بدعوٍة  الراهنة،  والتحديات 
والثقافات  األديان  ملتقى  من 
حضرها  واحلوار،  للتنمية 
الدينية  الشخصيات  من  عدد 
والرتبوية  واالجتماعية  والثقافية 
واإلعالمية،  والديبلوماسية 
السابقان  السفريان  تقدمها 
فخر  وجودت  بوحبيب  عبداهلل 
الدين، األمني العام للجنة احلوار 
حارث  املسيحي   - اإلسالمي 
شهاب، رئيس الرابطة السريانية 
السودان  قنصل  أفرام،  حبيب 
إبراهيم، ممثل  التيجاني  الدكتور 
يف  اإلعالمي  والناطق  األقباط 
احتاد الرابطات املسيحية اللبنانية 

إدمون بطرس.
فقدم  املصري  عمر  الندوة  أدار 
ما  قال:  الذي  املال  بالل  للشيخ 
هذا  يف  املسيحيني  مع  جيمعنا 
نفسه،  الشرق  هذا  هو  الشرق، 
ويف  أرضه،  ويف  نشأته،  يف 
العرق  ويف  لغته،  ويف  مسائه، 
والدم، ويف سحره األخاذ، وقبل 
املسيحيني  مع  جتمعنا  ذلك،  كل 
بها  اهلل  كرمنا  اليت  اإلنسانية 

مجيعا.
املسيحيني  ارتباط  إن  أضاف: 
بالواقع العربي يف هذه األرض، 
هلو ارتباط وثيق، وما جيمعنا أكثر 
بكثري مما يفرقنا، وأنا ال أرى ما 
خنتلف فيه إال تنوعا وتعددا وغنى 
ومتيزا، وهو، إن صحت التسمية 
ليس خالفا. نعم، اختالف يف إطار 
ومسيحيني.  مسلمني  الوحدة، 
أن  نرتضي  ال  كمسلمني  وإننا 
وال  املسيحيني  مع  التعامل  يتم 
ينبغي  وال  كأقليات،  غريهم  مع 
هلم أن يقبلوا بذلك، فنحن مجيعا 
املنطقة  هذه  أهل  ومجيعا  عرب، 
سواء بسواء، واملسيحيون العرب 
قبل اإلسالم. ولذلك، آن لنا أن 
خنرج من ضيق طوائفنا ومذاهبنا، 
وإمياننا  إنسانيتنا  فضاء  إىل 
الواسع والعبادة الواسعة، فالدين 
العبادة  هو  واإلميان  اإلميان،  هو 
واخلالق،  العبد  بني  احملصورة 
بني  الواسعة  والعبادة  جهة،  من 
العبد واخللق، من جهة ثانية، وإذا 
الناظم  بهذا  العالقة  هذه  ضبطنا 
الفوارق  تنعدم  عندها،  الرباني، 
الطائفية واملذهبية اليت نفذ منها 

أعداء اإلميان وأعداء السالم.
مظلوم

ثم كانت كلمة النائب البطريركي 
مسري  املطران  للموارنة  العام 
يفرحين  فيها:  قال  مظلوم، 
ويشرفين أن أشارككم هذا اللقاء 
والوطين،  والثقايف  الفكري 
ملتقى  على  القيمني  وأشكر 
األديان والثقافات، الذين وجهوا 
الندوة،  هذه  إىل  الدعوة  إلي 
كي  خاطر،  بطيب  لبيتها  وقد 
الكرمية،  الوجوه  هذه  ألتقي 
العالمة  فضيلة  طليعتها  ويف 
الذي  اهلل،  فضل  علي  السيد 
الكبري  العالمة  خطى  على  يسري 
املرحوم السيد حممد حسني فضل 
اخلالق،  والفكر  احلوار  رجل  اهلل، 
إحدى  رحاب  يف  نلتقي  والذي 
والثقافية  السياحية  مؤسساته 
صاحب  باسم  وإني  املعروفة. 

ندوة مللتقى األديان حول العالقات 
املسيحية -  االسالمية والتحديات الراهنة

مار  الكاردينال  والنيافة  الغبطة 
بطريرك  الراعي  بطرس  بشاره 
أحييكم  املشرق،  وسائر  أنطاكية 
مجيعا وأنقل إليكم متنياته وحمبته 

وبركاته األبوية.
الذي  األكرب  التحدي  إن  وتابع: 
يف  اليوم  املسيحيني  يواجه 
املسلمني  إخوتهم  مع  عالقتهم 
أكثر  معا  فيه  يشكلون  عامل  يف 
من نصف سكانه، هو يف احلفاظ 
وال  املشرتك،  العيش  هذا  على 
حيث  العربية  منطقتنا  يف  سيما 
هو  املسيحي  الوجود  أن  نالحظ 
منطقة  يف  مستمر،  تراجع  يف 
شكل املسيحيون عنصرا رئيسيا 
على  يصرون  وهم  تارخيها،  يف 
البقاء فيها، واملشاركة يف صنع 
عن  تعبريا  ومستقبلها.  حاضرها 
حوار  جلان  قامت  احلالة،  هذه 
كثرية تنكب على هذا املوضوع، 
وجود  فيها  ليس  دول  حتى يف 
للمسلمني، لكن نتائج هذا احلوار 
ت متواضعة، حتى ال نقول إنها  ظلَّ
أكثر  تراجعية يف  شهدت مسرية 
من مكان، ما أصاب القائمني بها 
بالقنوط واإلحباط، ولكن هذا مل 
حيل دون تصاعد وترية املؤمترات 
عملية  هو  فاحلوار  احلوارية، 

مستدامة ال بديل منها.
املؤثرة يف  العناصر  اضاف: من 
الصراع  بروز  التحديات،  تفاقم 
السين الشيعي بشكل حاد، وهو 
خالف كنا يف لبنان بعيدين منه، 
بالرغم من أن جذوره ضاربة يف 
التاريخ. إن عودة التوترات السنية 
الشيعية تعوق االنفتاح اإلسالمي 
وقت  يف  املسيحيني،  اجتاه  يف 
أصبح هذا االنفتاح حاجة ملحة، فال 
انفتاح مع وجود اختالف عميق بني 
املكونني الرئيسيني لالسالم. وال 
بد هنا من حتذير املسيحيني من 
آخر،  أو  فريق  اجتاه  يف  االحنياز 
سيدفعون  النهاية،  يف  ألنهم، 
مثن هذا االحنياز، بينما رسالتهم 
رؤية  بلورة  على  بالعمل  تقضي 
بالقبول،  مشرتكة ملشروع حيظى 
وشيعة  سنة  اجلميع،  منه  ويفيد 
الرؤية  غياب  إن  ومسيحيني. 
الزبائنية  واالنقسامات  املسيحية 
تزيد  يعانونها،  اليت  الصغرية 
دورهم  يعطل  ما  إضعافهم،  يف 
يف املعادلة الكيانية ويف احلوار 

املسيحي - اإلسالمي.
املسيحيني  مستقبل  إن  وختم: 
عموما  الشرق  ويف  لبنان،  يف 
اإلسالمي-  العيش  مستقبل  كما 
املسيحي املشرتك، ليسا قامتني 
بالضرورة، ولكن ال بدَّ من اإلقرار 
بأنهما واقفان على مفرتق خطري، 
فإما أن حنمل معا مشروعا نهضويا 
بأسرها،  املنطقة  يشمل  عربيًا 
وإما  طليعتها،  لبنان يف  ويكون 
وخيسر  رسالته،  لبنان  يفقد  أن 
املميزة،  العالقة  هذه  الشرق 
بها  خيصه  اليت  النكهة  وهذه 
هناك  كانت  ومثلما  املسيحيون. 
املسيحيني  على  خاصة  مسؤولية 
صورة  عن  الدفاع  يف  العرب 
وخصوصا  العامل،  يف  اإلسالم 
 ،2001 أيلول   11 أحداث  بعد 
كبرية  املسلمني  مسؤولية  فإن 
الوجود  عن  الدفاع  يف  اليوم 
العربي املسيحي وفاعليته، ألنهم 
أنفسهم،  عن  يدافعون  بذلك 

إلسالم  احلقيقية  الصورة  وعن 
االعتدال.

فضل اهلل
رئيس  بكلمة  الندوة  واختتمت 
ملتقى األديان والثقافات العالمة 
السيد علي فضل اهلل قال فيها: 
العالقة  لقد رسم اإلسالم قاعدة 
إىل  استنادا  املسيحيني  مع 
حتكم  اليت  املشرتكة  العناصر 
عالقتهما ببعضهما البعض، واليت 
ينبغي أن تدفعهما إىل بناء مشروع 
ق سيساهم يف  عمل واحد، إن حتقَّ
إذابة اجلليد أو التوتر الذي ينتجه 

اخلالف يف الالهوت وغريه.
يكره  مل  اإلسالم  أن  وأكد 
عن  التخلي  على  املسيحيني 
خصوصياتهم العقدية والثقافية، 
أفضل  تأسيس  إىل  دعا  بل 
الروابط، على قاعدة الرب والقسط، 
بصريح اآلية القرآنية: ال َيْنَهاُكُم 
يفيِ  ُلوُكْم  ُيَقاتيِ مَلْ  يَن  ذيِ الَّ َعنيِ   ُ اهللَّ
ُكْم  َياريِ ديِ ن  مِّ ُجوُكم  ريِ خُيْ َومَلْ  ينيِ  الدِّ
إيِنَّ  ْم  َلْيهيِ إيِ ُطوا  َوُتْقسيِ وُهْم  َتربُّ َأن 

نَي. طيِ ْقسيِ بُّ امْلُ َ حُييِ اهللَّ
فإنَّ  كله،  ذلك  على  وأضاف: 
واحلضاري  االجتماعي  التفاعل 
بني املسلمني واملسيحيني، كان 
اإلسالم مثرة من مثرات  منذ فجر 
ص  خصَّ الذي  القرآني،  التوجيه 
الكتاب  أهل  من  املسيحيني 
واليت  العالقة،  صور  بأفضل 
العهد  طوال  وتنامت  ازدهرت 

النبوي الشريف.
الرؤية  هذه  من  بد  ال  كان 
الكريم  القرآن  لنظرة  التأسيسية 
واليت جتسدت غالبا يف العالقات 
املسلمني  بني  والدائمة  املتينة 
واملسيحيني، متهيدا ملقاربة أهم 
والسياسية  التارخيية  العوامل 
يف  العالقات  تلك  ضربت  اليت 
اعرتاها  ما  إىل  صميمها، وصواًل 
حتديات  من  الراهن  العصر  يف 
وأزمات عميقة سنتناوهلا يف ضوء 

املالحظات اآلتية:
فاصال  نضع  أن  جيب   - اوال 
الدين  املسيحية  بني  موضوعيا 
على  حرصت  اليت  والكنيسة، 
املسلمني،  مع  العالقات  أفضل 
أعطت  اليت  الدولة  واملسيحية 
وواجهت  الدين،  عنوان  لنفسها 
سياسي  بعدوان  املسلمني 
احملطات،  بعض  يف  وعسكري 

كانت حروب الفرجنة أبرزها.
العالقات  اضطربت  لقد   - ثانيا 
بفعل  املسيحية   - اإلسالمية 
الكربى  والفنت  اخلطرية  األحداث 
الراشدة،  اخلالفة  أعقبت  اليت 
التأويل  فوضى  وانتشار 
أجنبت  واليت  املضاد،  والتأويل 
بلغة  بعيدا  ذهبت  إسالمية  فرقا 
اإلقصاء والعنف، كما أنتجت فقه 
ليس  واالضطهاد،  االستبداد 
بل  فحسب،  املسيحيني  ضد 
الرأي  يف  خيالفها  من  كل  ضد 
ساهمت  وقد  أيضا،  واالجتهاد 
بعض الفتوحات يف اإلساءة إىل 
عن  خرجت  عندما  العالقات،  هذه 

التعاليم اإلسالمية.
ثالثا - إن أحداث العقود األخرية 
من القرن التاسع عشر يف بالدنا، 
تطورات، دفعت  من  وما البسها 
أن  إىل  واملسيحيني  باملسلمني 
يكابدوا معا أخطر التحديات الراهنة 
السياسي  املشهد  انتهى  حبيث 

املشرق  منطقة  سقوط  إىل 
مظلة  حتت  ودخوهلا  العربي، 
والربيطاني،  الفرنسي  االنتداب 
ومذهبية  طائفية  خرائط  ورسم 
واإلسالمي  العربي  اجلامع  متزق 
يهودي  كيان  وتأسيس  لبالدنا، 
ذلك،  وبعد  عنصري،  طائفي 
إنشاء أنظمة وحكومات على أسس 
طائفية، مرورا بإنعاش كل طموح 
يتسرت باملذهب أو العرق، لتعميق 
التناقضات واالنقسامات وتغذية 

كل حاالت التشرذم.
يف  بالدنا  شهدت  لقد  وقال: 
تيارات  املعطيات  هذه  ضوء 
تنتمي  متطرفة  إقصائية  إلغائية 
إىل هذا الدين أو ذاك املذهب أو 
تلك الطائفة، لكنها مل تصل إىل 
املدى الذي وصلت إليه التيارات 
أو  حجمها  يف  سواء  الراهنة، 
يف  اإللغائية  رؤاها  جتسيد  يف 
الضراوة،  بهذه  العنف  استخدام 
أو يف تناميها وتوسعها يف شكل 
اخلطر  ذروة  بلغ  مسبوق،  غري 
واأليزيديني  املسيحيني  بقتل 
وغريهم من اجلماعات، وتهجريهم 
وممارسة  وقراهم،  مدنهم  من 
والضغوط  الرتهيب  ألوان  مجيع 
حق  يف  واإلكراه  والتهديدات 
أولئك الذين مل تسعفهم الظروف 

باهلروب.
ال  التيارات  هذه  إنَّ  اضاف: 
تستهدف املسيحيني فحسب، بل 
املسلمني  وتستهدف  استهدفت 
ممن  مذاهبهم،  خمتلف  على 
أفكارهم  على  هؤالء  يوافق  ال 
أشد  تلحق  وهي  وسياساتهم، 
رمحة  كدين  باإلسالم  األضرار 
وتواصل وانفتاح. وهي إذ تقوي 

يف  لالسالم  املعادية  الصورة 
العامل، وتهدد الكثري من اجلاليات 
موجة  ارتفاع  ظل  يف  اإلسالمية، 
اإلسالم،  رهاب  اإلسالموفوبيا 
الدعوة  شرعية  من  تعزز  فإنها 
إىل دولة يهودية عنصرية، وتربر 
الكثري من اجملازر الصهيونية يف 
يدعونا،  ما  الفلسطينيني،  حق 
ومسيحيني،  ومسلمني  كعرب 
هذه  مواجهة  يف  الوقوف  إىل 

الظاهرة.

اقرتاحات
اقرتاح  الصدد  هذا  يف  وميكن 

نقاط عدة:
أوال - املواجهة املشرتكة ملشاريع 
ومتزيق  األوسط  الشرق  تقسيم 
شعوبه ونسيجه اجملتمعي وهويته 
احلضارية. كذلك، مواجهة مشاريع 
والتطرف  التكفريي  اإلرهاب 
ضرب  إىل  الرامية  الديين 
اإلسالمية،  اإلسالمية  العالقات 
تغيري  على  املسيحيني  وإكراه 
ديارهم  من  وتهجريهم  دينهم، 

وأوطانهم.
االحتالل  مشاريع  مواجهة   - ثانيا 
اجلديدة  االستعمارية  واهليمنة 
لتغيري  السافرة  وعدوانيتها 
أي  دون  من  الدميغرايف،  الواقع 

متييز بني مسلم ومسيحي.
ظاهرة  لكسر  معا  العمل   - ثالثا 
والتجاهل  والالمباالة  الصمت 
التشويه  ومحالت  واجلهاالت 
املستمرة لقيم الدينني الكرميني، 
والتأسيس لرؤية إميانية وأخالقية 
املسلمني  خترج  مشرتكة، 
رواسب  من  واملسيحيني 
باملسؤولية  معا  لنواجه  املاضي، 

املشرتكة،  والقيم  املشرتكة 
أسئلة املستقبل وحتدياته املقبلة، 
أرض  على  نكون  أن  يكفي  فال 
واحدة لتكون العالقات املسيحية 

اإلسالمية سليمة.
وتابع: ان العامل من حولنا ينتظر 
خطابا  واالسالم  املسيحية  من 
إىل  االعتبار  يرد  عامليا  إنسانيا 
فلم  باإلميان،  اخلالص  فلسفة 
نكن حنن املسيحيني واملسلمني، 
مشكلة للحضارة، بل كنا ضحايا 
الذين صنعوا لنا املشكلة، على حد 
السيد حممد حسني  املرجع  تعبري 
فضل اهلل، وعلى منهاجه رضوان 
اهلل عليه، نؤكد كلمته الشهرية: 
إذا  السماوية  الشرائع  نظلم  إننا 
تناقضا،  أو  عداء  بينها  إن  قلنا 
هذا  أوجدوا  الذين  هم  فالبشر 

العداء وذاك التناقض.
املبنية  املسيحية  يف  ان  وختم: 
من  املسيح  السيد  تعاليم  على 
ما جيعلها  السالم  السماحة وحب 
تلتقي دائما مع احلقيقة اإلسالمية 
السالم  بإفشاء  دائما  الواعدة 
ونشره. كذلك، فإن إعالن قداسة 
املواجهة  أن  فرنسيس  البابا 
املسلمني  بني  ليست  اليوم 
واملسيحيني، يؤكد وضوح الرؤية 
املشرتكة يف النظرة العميقة إىل 
وضرورة  الراهنة،  التحديات 
الوثيقة  يف  احلكيم  التبصر 
منذ  الفاتيكان  عن  صدرت  اليت 
ستينات القرن املاضي، وسواها 
أبواب  فتحت  اليت  الوثائق،  من 
ويف  الغرب  يف  كلها  املسيحية 
الشرق، من أجل حتصني العالقات 
املسيحية اإلسالمية مببادئ القيم 

املشرتكة واملصري املشرتك.
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املستقبل  كتلة  عضو  دعا 
النائب مسري اجلسر، يف حديث 
اىل  املستقبل،  تلفزيون  اىل 
وتقويته  اللبناني  اجليش  دعم 
الوحيد  احلل  النه  وتسليحه، 
لو  حتى  البالد  االمن يف  حلفظ 
جتنيد  حصول  اىل  االمر  اضطر 
املقبول  غري  من  النه  الزامي، 
ان يكون هناك سالح غري سالح 
مشروع  مبثابة  فذلك  الشرعية 

حرب بصراحة.
عن  يشاع  ما  ان  اىل  وأشار 
الدولة  اطار  خارج  تسلح  عملية 
داعش  خطر  حماربة  اجل  من 
اجتماع كتلة املستقبل  أثري يف 
يوم الثالثاء املاضي ويف بيان 
اال  نقبل  اننا ال  الكتلة، وقال: 
بسالح الشرعية يف البلد، ولكن 
سوريا  يف  املوجود  الوضع 
والعراق وتطوراته املتالحقة يف 
الشهرين املاضيني أثار من دون 
شك نوعا من اخلوف عند اجلميع 
خصوصا املسيحيني. وهناك من 
يعمل على استغالل هذا اخلوف 
بطريقة خاطئة جدا والسبب ان 
ختويف الناس يدفعهم اىل محل 
السالح، ومحل السالح هو مقدمة 
للحرب والتقاتل، وال نغفل عن 
وجود قرى مسيحية يف الشمال 
دفعت ببعض الناس اىل انشاء 
امن ذاتي  او  ما يسمى حراسة 

اجلسر: لدعم اجليش وتقويته وتسليحه 
ولن نقبل إالّ بسالح الشرعية يف البلد

خاص بهم.
وعن اجلهة املستفيدة من توتر 
علينا  قال:  لبنان،  يف  الوضع 
ان ال نغفل عن امر مهم وهو ان 
له مصلحة يف  السوري  النظام 
وقد  لبنان،  يف  االوضاع  توتر 
حاول هذا النظام اكثر من مرة 
ان يورد لنا مشاكل ولكن االمور 
يقوم  واليوم  مضبوطة،  بقيت 
الداخلية  السياسات  عرب  بذلك 
تعتقد  اليت  القوى  لبعض 
الستجالب  مناسبة  طريقة  انها 
تزويدهم  عرب  هلم  املسيحيني 
من  معهم  والتعاون  بالسالح 
وبالتالي  االرهاب،  حماربة  اجل 
حتصل  اليت  االطراف  كل  فان 
من  عليه  حتصل  السالح  على 
الذين  هؤالء  وحتى  احلزب  عند 
يشرتون  احلزب  مع  ليسوا  هم 
السالح من عند جتار احلزب وهو 

امر معروف.
ويف ما يتعلق باجلهة اليت تتسلح 
ال  قال:  املسيحي،  الفريق  يف 
ام  عونيني  كانوا  اذا  ما  اعرف 
العوني هذا  اجلو  ولكن يف  ال، 

االمر موجود.
له  اهلل  حزب  ان  اجلسر  ورأى 
حتالفه  على  البقاء  يف  مصلحة 
النه  اكيد  امر  وهذا  عون،  مع 
يؤمن له غطاء لبنانيا مهما جدا، 
وقال: يف الوقت عينه ال ارى 

ان احلزب متحمس جدا ال مللف 
ملف  الي  وال  االوىل  الرئاسة 
اخر. اضف اىل ذلك فاننا كفريق 
سياسي ومبنتهى الصراحة نقول 
حنن ضد التمديد وكالم الرئيس 
سعد احلريري كان واضحا حني 
جديدة  انتخابات  مع  حنن  قال 
بعد انتخابات رئاسة اجلمهورية، 
وهو الوحيد الذي حتدث بصراحة 

وبصدق.
تعاون  حصول  امكانية  وعن 
والواليات  السوري  النظام  بني 
املتحدة االمريكية لضرب تنظيم 
حتى  قال:  سوريا،  يف  داعش 
شيء  من  هناك  ليس  اآلن 
هذا  مثل  حبصول  يوحي  علين 
االمر، ولكن من الواضح ان ما 
يسعى اليه النظام هو نوع من 
قصف  ان  خصوصا  التحالف، 
من  وضربها  اجملموعات  هذه 
يكفي.  ال  بالطائرات  النظام 
موقف  فان  ذلك  اىل  اضف 
الواليات  من  السوري  النظام 
باتهامهم  معروف  املتحدة 
وال  املنطقة  يف  املوبقات  بكل 
الواليات  مصلحة  هي  ما  اعرف 
التعاون  هذا  وراء  من  املتحدة 
واذا كانت لديهم مصلحة فرمبا 
أعرفه  ما  ولكن  عليها،  يقدموا 
االمريكية  املتحدة  للواليات  ان 

مصلحة يف حماربة االرهاب.

التغيري  تكتل  عضو  رأى 
أسود  زياد  النائب  واإلصالح 
املاروني  البطريرك  كالم  ان 
الراعي  بطرس  بشارة  مار 
منع  أجل  من  الدستور  لتعديل 
الفراغ بعد ست سنوات، يصّب 
قّدمه  الذي  اإلقرتاح  اجتاه  يف 
التكتل، معتربًا ان احلل الوحيد 
الذي حيول دون تأجيل اإلنتخاب 
الرئاسي هو حني يكون الشعب 

من ينتخب مباشرة الرئيس.
أخبار  وكالة  اىل  حديث  ويف 
اليوم، قال أسود: يف كل دول 
اليت  سوريا  يف  حتى  العامل، 
تقع يف حالة حرب، استطاعت 
يف حالة معينة أن تدعو الشعب 
الرئيس  إنتخاب  اىل  السوري 

يف املوعد احملّدد.
الذي  الوحيد  احلل  واضاف: 
من  الدستورية  املهل  حيّرر 
النيابي  واجمللس  ضغط  اي 
يكون  أن  هو  تعطيل،  أي  من 
الشعب صاحب القرار واإلرادة 
املوعد  يف  رئيسه  اختيار  يف 

الدستوري احملّدد.
فإن  املنطلق،  هذا  من  وتابع: 
دعوة البطريرك الراعي لتعديل 
يف  تكون  أن  جيب  الدستور 
هذا اإلجتاه، لكي يقود الشعب 
اللبناني هذا اإلستحقاق فيتحّرر 

من أي تعطيل.
ترك  جيوز  ال  انه  واعترب 
ظل  يف  نائبًا   128 بيد  األمر 
ويف  وحملية،  دولية  تعقيدات 
وعدم  دستورية  تعقيدات  ظل 
مساواة املسيحيني واملسلمني، 
ويف ظل قانون إنتخابات نيابية 
غري عادل وملتٍو ال حيّدد بشكل 
دقيق حقوق وواجبات املواطنني 
املساواة يف  حق  يعطيهم  وال 
ما بينهم يف العملية اإلنتخابية، 
الدعوة  على  اإلصرار  وبالتالي 
ال  اجمللس  اىل  النزول  اىل 
احلل  بل  املشكلة  إطالقًا  حتّل 
يكون حبل التعقيدات املوجودة 
بها  أقّرت  واليت  النظام  يف 

االصرار على نزول النواب للمجلس ال حيل املشكلة

أسود: كالم الراعي يصب باجتاه اقرتاح التكتل

 

 

بمناسية ذكرى اعالن قداسة »مار 
شربل«

يتشرف رئيس وجمور دير مار شربل 
- بانشبول

بدعوتكم للمشاركة
 يف القداس االحتفالي  يوم السبت 27 ايلول 

2014 الساعة 5،30 مساء ويليه الباربكيو السنوي 
العائلي لرعية مار شربل وذلك الساعة 7،00 مساء

يف باحة مدرسة مار شربل.

نأمل مشاركتكم وحضوركم.
الدعوة عامة

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

ثم   1990 العام  منذ  بكركي 
عادت واكدتها مبوجب رسائلها 
 2000 العام  منها يف  ال سيما 
وبالتالي جيب ان تقوم مقاربة 
جديدة لدى بكركي حنو تصحيح 
اخللل بدءًا من توجيه اإلنتخابات 
حنو إعطاء الشعب اللبناني حقه 
يف اختيار ممثليه، فكما له احلق 
خيتار  ان  عليه  النواب  باختيار 
الرئيس، وهذا ال يغرّي أبدًا يف 
طبيعة وشكل النظام، بل فقط 

تتغرّي آلية اإلنتخاب.

ملاذا هنا وليس هناك
ال  من  هناك  كان  إذا  وتابع: 
يريد ان يعرتف للشعب اللبناني 
الرئيس،  اختيار  يف  حبكمته 
من  اختيار  اىل  ندعو  فكيف 
يريد متثيله يف جملس النواب، 
فلماذا هذا األمر يصّح هنا وال 

يصّح هناك.
البطريرك  طلب  على  وردًا 
للرئاسة،  الرتشيح  إلزامية 
الراعي  ان  اىل  أسود  أشار 
مرشحني،  غري  أشخاصًا  يدعم 
علينا  يأخذه  ما  وبالتالي 
أخرى.  أماكن  يف  فليعتمده 
عن  يتحدث  الراعي  وقال: 
ووسطية،  وفاقية  شخصيات 
ال  املواصفات  هذه  ولكن 

مع  بل  ترشح،  َمن  مع  تتالئم 
من مل يرتشح.

وعن طرح إنتخاب نائب للرئيس 
حلل مشكلة الفراغ، قال أسود: 
من  اإلنتخاب  يكون  عندما 
باملهل  اإللتزام  فيتم  الشعب 
ما حيول دون التعطيل، مشريًا 
بإمكانه  من  هناك  أن  اىل 
تعطيل نصاب اجللسة النيابية، 
هذا  مثل  حلصول  جمال  وال 
التعطيل يف دعوة الشعب اىل 

اإلنتخاب.
وذّكر أنه منذ اإلستقالل وحتى 
من  الكثري  لبنان  شهد  اليوم، 
إنتخاب  عملية  يف  التجاذبات 
الرئيس، ألنها حمصورة بالنواب 

وليس بالشعب.
نائب  عن  التكّلم  ان  ورأى 
يف  معتمد  هو  كما  الرئيس 
املشكلة  حيّل  ال  الدول  بعض 
لضغوط  خيضع  األمر  ألن 
وتعقيدات يف املستقبل جتعل 
من نائب الرئيس يقوم بأعمال 

الرئيس.
التعديالت  هذه  مثل  وختم: 
بعد،  ما  يف  مفيدة  تكون  قد 
النظام  إراحة  على  تساعد  وقد 
وجوهر  لّب  لكن  الدستوري، 
املوضوع هو أن نذهب مباشرة 

اىل مصدر السلطات.

القوات  حزب  رئيس  عرض 
اللبنانية مسري جعجع يف معراب 
امس االول مع سفري الواليات 
املتحدة األمريكية دايفيد هيل، 
يف حضور رئيس مقاطعة أمريكا 
الدكتور  القوات  يف  الشمالية 
جوزيف جبيلي، مستشار رئيس 
احلزب للعالقات اخلارجية ايلي 
العالقات  خوري ورئيس جهاز 
عاصي،  بو  بيار  اخلارجية 

لألوضاع السياسية العامة يف 
لبنان واملنطقة.

من جهة أخرى، استقبل جعجع 
برئاسة  احلرية  جبهة  من  وفدا 
جودة  ابو  غسان  املهندس 
بالشؤون  التداول  مت  حيث 
األخرية،  والتطورات  اللبنانية 
حمددة  آلية  على  االتفاق  ومت 
بني  التواصل  الستمرار 

الطرفني.

جعجع عرض مع هيل االوضاع
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يف انتكاسة أمنية هي االخطر منذ 
عرسال،  يف  النار  اطالق  وقف 
أمس  عنيفة  اشتباكات  دارت 
اللبناني  اجليش  بني  االول، 
على  اعتدوا  سوريني  ومسلحني 
اجليش  متكن  دورياته،  احدى 
هجوم  صّد  من  حمصلتها  يف 

املسلحني.
من  مسلحة  جمموعة  واعرتضت 
تابعة  دورية  والنصرة،  داعش 
ظهر  قبل  اللبناني  للجيش 
يف  الرهوة  منطقة  يف  أمس، 
احلادثة،  واثر  عرسال.  جرود 
بني  عنيفة  اشتباكات  اندلعت 
منطقة  يف  واملسلحني  اجليش 
شارك  اجلرود،  يف  عطا  وادي 
اخلامس  التدخل  فوج  فيها 
فيها  واستخدمت  اجليش،  يف 
الرامجات واملدفعية الثقيلة اليت 
املسلحني.  جتمع  أماكن  دكت 
تعزيزات  اجليش  استقدم  كما 

اىل مواقعه.
اجليش  تصدى  ذلك،  اىل 
على  واعتداء  تسلل  حملاوالت 
عرسال،  بلدة  مواقعه يف حميط 
جنوده  من   4 حترير  من  ومتكن 
من قبضة املسلحني كانوا فقدوا 
خالل االشتباكات، يف حني بقي 

مصري جندي خامس جمهوال.
بيان الجيش

من جهتها، أعلنت قيادة اجليش- 
الساعة  عند  ان  التوجيه  مديرية 
تابعة  آلية  تعرضت   ،11.00
للجيش بداخلها مخسة عسكريني 
 - الرهوة  وادي  منطقة  يف 
عرسال لكمني من قبل مسلحني 
قامت  أثرها  وعلى  إرهابيني، 

فقد جندي وجرح آخر ومقتل واصابة مسلحني

 اجليش حيرر 4 عسكريني بعد 
تعّرضهم لكم ين يف جرود عرسال

رعية مار يوحنا الحبيب املارونية
63 George St, Mt Druitt
 Ph 9625 8985   Fax 9625 9779

يتشرّف اآلباء املرسلون اللبنانيون الكريميون مع أبناء الرعية بدعوتكم للمشاركة يف 
إحتفاالت عيد مار يوحنا الحبيب وإحياء الذكرى العاشرة لتأسيس الرعية يف منطقة ماونت 
درويت، وذلك برعاية سيادة املطران أنطوان شربل طربيه السامي اإلحرتام وحضور األب 
فادي تابت املرسل اللبناني ممثاًل قدس األب العام مالك أبو طانيوس، بحسب الربنامج 

التالي:
الجمعة 19 أيلول الساعة 7:30 مساًء: حفل عشاء ساهر يف قاعة ال   -

Bellevue Bankstown يتخلله سحب على سيارة تويوتا جديدة وجوائز أخرى قيـّمة. 
للحجز اإلتصال على الرقم 96258985 أو 0414900075

األربعاء 24 أيلول والخميس 25 أيلول الساعة 7:30 مساًء: عرض   -
مسرحية »قلب األم« لألب فادي تابت على مسرح قاعة بلوزا Granville للحجز اإلتصال 

على الرقم     0426661406
الجمعة 26 أيلول الساعة 7:00 مساًء: قداس إحتفالي يف كنيسة مار يوحنا   -

الحبيب ماونت درويت يتخلله تجديد النذور الرهبانية لآلباء املرسلني.
األحد 28 أيلول الساعة 7:30 مساًء: العرض األخري ملسرحية »قلب األم«   -

على مسرح قاعة نينوى Edensor Park للحجز اإلتصال على الرقم 0426661406

إننا إذ نجدد شكرنا لكم، نسأل اهلل أن يفيض عليكم غزير بركاته ونعمه.

األب مارون موسى
رئيس الرسالة

استقبل مفيت اجلمهورية املنتخب 
يف  دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
الكتائب  حزب  رئيس  دارته، 
الرئيس أمني اجلميل، يف حضور 
بعد  اجلميل  وقال  سالم.  صالح 
تقديم  واجبنا  من  كان  اللقاء: 
اننا  خصوصا  للمفيت،  التهنئة 
نعترب ان هذا الصرح ليس فقط 
نعتربه  حنن  وللسنة،  للمسلمني 
البيت  وهذا  الوطن،  لكل  مرجعا 
لذلك  خملص،  لبناني  كل  بيت 
بعد  انه  مجيلة  مناسبة  كانت 
انتخاب املفيت ان نتداول ببعض 
األمور لنستشف كل الطرق لدعم 
مكوناته،  بكل  اللبناني  الكيان 
الظرف  هذا  انه يف  متاما  ونعلم 
واملنطقة  لبنان  به  مير  الذي 
اىل  احلاجة  بأمس  حنن  بأكملها 
مساحة  مثل  اخلرية  الطاقات 
الكبري  القلب  صاحب  املفيت 
كل  على  واملنفتح  النري  والفكر 
انسان خملص يف لبنان والعامل 

العربي.
املناسبة  بهذه  حنن  أضاف: 
نطمح إلرساء عالقة متينة مع دار 
دريان،  املفيت  بقيادة  الفتوى 
خري،  بداية  تكون  ان  عسى 
واعتقد ان كل لبنان حباجة هلذا 
الطيبة  للروح  حباجة  االنفتاح، 
ملواجهة  املفيت  عند  املوجودة 
اليت  والتحديات  املخاطر  كل 
واملشرتكة  واملعروفة  نواجهها 
متر  بأكملها  املنطقة  للجميع، 
خصوصا  جدا  صعبة  مرحلة  يف 
املتطرفة  التكفريية  الطروحات 
باإلسالم  فقط  ليس  تضر  اليت 
بالعربي  باإلنسان  تضر  بل 
وباإلنسان الكامل، والدور الذي 
سيقوم به املفيت كما ابلغنا اآلن 

سيكون دورا هاما جدا يف نشر 
وتعزيز  واالعتدال  االنفتاح  روح 
اللبنانيني  بني  العالقات  أواصر 
مصلحة  اىل  ننظر  كي  مجيعا 
وكيف  األوىل  بالدرجة  وطننا 
حنصنه وحنميه أمام كل املخاطر 

احملدقة بنا.
الشرق  مطارنة  ببيان  رأيكم  ما 

امس؟
ينظرون  الشرق  مطارنة  كان   -
ومل  بالكامل،  الشرق  الستقرار 
يدافعوا عن طائفة حبد ذاتها امنا 
كانوا يدافعون عن رسالة الشرق 
العامل،  هذا  يف  الشرق  وموقع 
هذه األجواء السلبية اليت تنتشر 
وهذا االقتتال العبثي الذي نعاني 
العربي  لالنسان  مدمر  هو  منه 
واالنسان املشرقي، فلذلك نأمل 
املبادرة حمصورة  هذه  تبقى  أال 
ان  جيب  اذ  بكركي،  إطار  يف 
وعلى  الناس  كل  على  تنفتح 
كل الفئات، واعتقد ان أصحاب 
مبسعى  قريبا  سيقومون  الغبطة 
والطوائف  املذاهب  لكل  جامع 
واألديان حول رسالة واضحة هي 
يف  واالستقرار  االنسان  خدمة 

املنطقة.
روحية  قمة  مستوى  على  يكون 

إسالمية مسيحية؟
املفيت  مع  نتكلم  كنا  اآلن   -
يتم  األزهر  لشيخ  مبادرة  حول 
باقي  مع  بالتعاون  هلا  التحضري 
مل  املسؤولية  الن  الطوائف، 
او  البطريرك  هذا  مسؤولية  تعد 
تلك،  او  الطائفة  هذه  او  ذاك 
علينا مجيعا،  املسؤولية هي  بل 
شعور  لديه  انسان  كل  ان  اذ 
املفرتض  من  الوضع  خبطورة 
عليه ان يتحرك، فلذلك كل هذه 

املفيت دريان التقى املزيد من املهنئني بانتخابه
اجلميل: املطلوب ابتكار حلول حتفظ لبنان

املساعي ان كان على صعيد دار 
الفتوى يف بريوت او على صعيد 
صعيد  على  او  بكركي  مبادرة 
مبادرة االزهر، وكذلك االمر على 
بطريرك  مع  بالتعاون  يبدو  ما 
االقباط يف مصر، نأمل ان تثمر 
خريا كل هذه اجلهود وكل هذه 
املبادرات اليت يتم التحضري هلا 
مع  انسان  مجع  اجل  من  بسرعة 
الدعوات  ومواجهة  االنسان  أخيه 
ولبنان  املتطرفة،  التكفريية 
هذه  مثار  ليقطف  األول  سيكون 

اجلهود.
أمني  الرئيس  سيرتشح  متى 

اجلميل لسدة الرئاسة ؟
- أوال نأخذ بركة املفيت قبل ان 
لغاية  حترك،  أي  هناك  يكون 
املوضوع،  هذا  نطرح  مل  اآلن 
موضوع  ليس  انه  واعتقد 
فكل  احلاضر،  بالوقت  االجتماع 
اآلن  املهم  بوقته،  يطرح  شيء 
هو انقاذ اجلمهورية قبل ان نفكر 
وال  اجلمهورية،  انقاذ  نريد  من؟ 
له  يطمئن  برئيس  نفكر  ان  بد 
كل اللبنانيني يستطيع رفع لواء 
لبنان يف كل احملافل ويستطيع 
ان يكون احملاور القوي يف كل 
على  للحفاظ  الدولية  احملافل 

سيادة لبنان وعلى استقراره.
بها  تقوم  اليت  اجلوالت  بعد كل 
املفيت،  وزيارة  بكركي  وزيارة 
امل  بصيص  او  بريق  من  هل 
ملوضوع رئاسة اجلمهورية وانهاء 

هذا الفراغ؟
حنن  جتدوه،  باخلري  تفاءلوا   -
من  حنن  باخلري،  نتفاءل  دائما 
الناحية،  هذه  من  املفيت  حزب 
املنا  الوطن،  بهذا  كبري  أملنا 
الذي  اللبناني  باإلنسان  وامياننا 
من  بد  ال  الصعبة  الظروف  يف 
مستخلصا  اىل ضمريه  يعود  ان 
السفينة  غرقت  اذا  النه  العرب، 

املفروض  من  أحدا.  توفر  فلن 
ان  الفرتة  هذه  مجيعا يف  علينا 
نتكتل وجنتمع حتى نبتكر ونبتدع 
هذه  لبنان،  حتفظ  اليت  احللول 
كل  مسؤولية  اجلميع،  مسؤولية 
قيادي، أكان روحيا او سياسيا 
هذه  عن  ختل  وكل  البلد،  يف 
غري  تقصريا  يكون  املسؤولية 

مقبول بواجباتنا جتاه وطننا.
زوار

االعالم  وزير  دريان  واستقبل 
مهنئا  الداعوق  وليد  السابق 
النجاح  له  ومتنى  بانتخابه، 
االسالمية  مهامه  يف  والتوفيق 

اجلديدة.
ثم استقبل النائب علي عسريان 
قدمنا  االثر:  على  قال  الذي 
ومتنينا  املفيت  لسماحة  التهنئة 
ومجيع  مهامه،  يف  التوفيق  له 
جانبه،  اىل  سيكونون  اللبنانيني 
وتباحثنا يف االوضاع العامة، اما 
سيئة  فهي  لبنان  يف  االوضاع 
ولكن لدينا امل وتفاؤل باجتياز 
النتيجة  ويف  الراهنة،  املرحلة 
جوهري  اجتماع  هناك  سيكون 
اللحمة  العادة  اللبنانيني  بني 
والتعاون والتواصل خلري لبنان.

واستقبل كذلك نقيب املهندسني 
السابق  والنقيب  شهاب  خالد 
من  وفدا  ثم  ضومط،  مسري 
سحر  برئاسة  االرقم  دار  مجعية 
اإلغاثة  هيئة  من  وفدا  احلليب، 
دار  يف  اإلنسانية  واملساعدات 
عيتاني،  رياض  برئاسة  الفتوى 
وفدا من مجعية الدعاة االسالمية 
القطع،  أبو  الشيخ حممد  برئاسة 
بالل  الشيخ  إقرأ  مجعية  رئيس 
دقماق، وفدا من مشايخ الضنية 
إمساعيل،  فؤاد  الشيخ  برئاسة 
وفدا من بلدية السلطان يعقوب 
امحد  الشيخ  الداعية  واملنارة، 
أنطوان  والدكتور  االيوبي 

صفري.

على  هجوم  بشن  اجليش  قوى 
املسلحني ومتكنت من إنقاذ أربعة 
آلية  تدمري  ومت  العسكريني  من 
مبدفع  جمهزة  لإلرهابيني  عائدة 
ملم   23 عيار  للطائرات  مضاد 
قتيل  بني  بداخلها  من  وإصابة 
االشتباكات  عن  ونتج  وجريح. 
وإصابة  العسكريني  أحد  فقدان 

آخر جبروح.
احلذر  اهلدوء  ساد  الظهر،  وبعد 
املنطقة، وأشارت املعلومات اىل 
ان اجليش أنهى العملية العسكرية 
يف اجلرود وأعاد تنظيم عناصره، 
يف حني بقي االتصال مفقودًا مع 

أحد العسكريني برتبة مؤهل.
الوضع  بقي  ذلك،  غضون  يف 
عرسال  مدينة  قلب  يف  االمين 
هادئا وبدت احلركة طبيعية، ومل 
ان  اذ  نزوح،  حركة  اي  تسجل 
صداها  تردد  اليت  االشتباكات 
من  بعيدة  بقيت  البلدة،  يف 

املناطق املأهولة.
اللبناني  اجليش  شدد  بالتزامن، 
اجراءاته االمنية على الطريق بني 
اللبوة وعرسال حيث أقام احلواجز 

ودقق يف هويات املارة.
وكان موقع اجليش اللبناني يف 
الليل  خالل  تعّرض  محيد  وادي 
هلجوم من قبل املسلحني الذين 
والتقدم  املوقع  تطويق  حاولوا 
عرسال.ودارت  بلدة  اجتاه  يف 
اشتباكات عنيفة حيث رد اجليش 
يف  اصابات  موقعا  املهامجني 
اية  تسجل  مل  فيما  صفوفهم، 
اجليش  صفوف  يف  اصابات 
املضيئة  القنابل  استخدم  الذي 

حتى ساعات الصباح االوىل.

السياسي  اجمللس  من  وفد  زار 
ابو  غالب  ضم  اهلل  حزب  ل 
علي،  احلاج  ومصطفى  زينب 
لويس  للكلدان  بابل  بطريرك 
روفائل ساكو يف حضور املطران 

قصارجي و حبيب افرام.
اللقاء  خالل  الوفد  أكد  وقد 
مسيحيي  مع  الكامل  تضامنه 
العراق ورفضه لكل انواع التهجري 
لالنسان  واالستباحة  والتنكيل 
متاما  يتنافى  الذي  واملمتلكات، 

مع قيم االسالم وتعاليمه.
املناخ  هذا  ان  اىل  وأشار 
يلغي  ان  يريد  الذي  التكفريي 
يف  والديين  االنساني  التنوع 
بالرتويع  حيكم  وأن  الشرق 
مجيعا  نقف  ان  ينبغي  والقتل، 
أنفسنا  على  نتكل  وأن  ضده، 
اوال، ألن ال مباالة اجملتمع الدولي 
ودفعه الناس اىل اهلجرة ما هو 
اال الوجه االخر لضرب التنوع يف 

املنطقة.
ظهر  بعد  بريوت  غادر  والحقا 
بابل  بطريرك  االول  امس 
للكلدان لويس ساكو، عائدا اىل 
شارك  للبنان  زيارة  بعد  بغداد 
بكركي  اجتماع  حضور  خالهلا يف 

لبطاركة الشرق.
يف  ساكو  البطريرك  وحتدث 
االجتماع  كان  وقال:  املطار 
الواقع  تشخيص  وجرى  صرحيا 

بطريرك الكلدان استقبل وفدا من حزب اهلل: اجتماع بكركي حباجة اىل متابعة
املسيحي للمنطقة يف هذا الشرق 
العام وخطوة  وللوضع  احملرتف، 
اوىل للمساعدة على تبادل االراء، 
لكن بتصوري ان هذا ال يكفي، 
آلية  واىل  ملتابعة  حباجة  فهو 
تفعيل هذا الصوت والتحرك ان 
كان داخل بلداننا وجتاه اجملتمع 
الدينية  واملرجعيات  الدولي 
هذا  حيافظ  حتى  والسياسيني 
الشرق على تنوعه وتعدديته وال 
يفرغ من هذا املكون املسيحي. 
خالل  ففي  مثال،  العراق  لنأخذ 
ليلة واحدة ويف ساعة غادر 120 
الف مسيحي وبدأت اهلجرة. واذا 
العراق فرغ وسوريا فرغت، فإن 
واالخرون  سيفرغ،  ايضا  لبنان 
اىل  التوجه  وسيبدأ  بعده  من 
هذا  من  لتزال  أخرى  مكونات 

الشرق. وهي خسارة كبرية.
أضاف: املشكلة هي يف الفكر، 
فهناك فكر جديد وثقافة جديدة 
هي التعصب والفئوية وتصنيف 
معينة،  فئات  حبسب  الناس 
وهذا  اآلخر،  وإلغاء  إزالة  ويتم 
نعيش  بدأنا  وكأننا  جدا  خميف 
يتم  حيث  اجلاهلي،  العصر  يف 
نسائهم  امام  الرجال  خطف 
النساء،  وتسبى  االوالد  وتقتل 
وكيف ميكن تقبل هذا االمر الذي 
جتاه  صمتا  جند  وباملقابل  يتم 
مكان  يف  حيدث  وكانه  ذلك، 

آخر. ونسمع  مكان  ما وحنن يف 
فقط شعارات الدين هلل والوطن 

للجميع.
إحدى  عنه  نقلته  كالم  وعن 
الصحف أن أمريكا هي املسؤولة 
غري  بشكل  أجاب:  داعش،  عن 
مباشر هي ميكن ان تكون مسؤولة 
فهي  العراق،  يف  حصل  عما 
الدميقراطية  ستؤمن  انها  قالت 
والرخاء وقد مرت عشر سنوات، 
حيث  الوراء  اىل  رجعنا  بالعكس 
واحلكومة  مقسم  اليوم  العراق 
تسيطر  ان  تستطيع  ال  املركزية 
العراق،  نصف  من  اكثر  على 
وقد  مستجد،  جديد  فكر  وهناك 
وسط  العراق  االمريكيون  ترك 
من  االزمة  وهذه  الفراغ  هذا 
وال  الدميقراطية  حتقيق  دون 
أن  يستطيع  مهين  جليش  وجود 
وهذه  داعش،  ودخل  حيمي. 
منذ  موجودة  اجلهادية  الفصائل 
والفلوجة  االنبار  اربع سنني يف 
ثم وصلوا اىل املوصل، وملاذا 
يقصف االمريكيون حبسب خطاب 
بانهم حيافظون على  علين منهم 
اربيل  يف  االمريكيني  املوظفني 
عاصمة اقليم كردستان، مع العلم 
ان عاصمة اخلالفة االسالمية هي 
قصف  يتم  مل  فلماذا  املوصل، 

املوصل وحتريرها.
وتابع: إن املسيحيني يف العراق 

ونصف  املليون  حواىل  كانوا 
يبق  ومل  تهجريهم  مت  املليون 
منهم اال حواىل 400 الف واهلجرة 
يسعى  حيث  يوميا،  مستمرة 
ارواحهم  محاية  اىل  منهم  كل 
واوالدهم فقط من دون املباالة 

بأمالكهم.
اىل  يوجهها  اليت  الرسالة  وعن 
الدول االوروبية اليت تفتح باب 
اهلجرة ملسيحيي العراق وسوريا، 
غري  الغربية  السياسة  إن  قال: 
واقعية وليست بعيدة املدى، انا 
سياستهم  مراجعة  اىل  ادعوهم 
وتقييمها من جديد ألنه بالنهاية 
السحر سوف ينقلب على الساحر، 
اجلهاديني  هؤالء  تواجه  وسوف 
وهم  أوروبا  من  يأتون  الذين 

أخطر من اجلهاديني العرب.
املرجعيات  على  أمتنى  وختم: 
والشيعية،  والسنية  املسيحية 
وتطمئن  الشارع  اىل  تنزل  ان 
الناس خبطاب معتدل وقوي فيه 
قبول االخر، والتأكيد على االخوة 
املشرتكة وعلى املواطنة الواحدة 
املصري  وعلى  الواحد  والتاريخ 
املشرتك، وان يعملوا على اجياد 
آلية لتفكيك هذا اخلطاب املتشدد 
الذي ال مستقبل له والذي ميكن 
ان يكون املسيحيون اليوم ضحية 
له امنا قد يكون السنة والشيعة 

ضحية له ايضا.
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بدأت  موسكو  أن  كييف  أعلنت 
أوكرانيا،  ألراضي  »غزوًا« 
قتالية  ووحدات  آليات  وزّجت 
عدة  بلدات  يف  للتوغل  روسية 
مبنطقة دونيتسك )شرق(، أهمها 
االسرتاتيجية  نوفوازوفسك 
ماريوبول  مدينة  اىل  واملؤدية 
الساحلية على حبر آزوف، واليت 
املوالون  االنفصاليون  قال 

لروسيا إنها هدفهم األبرز.
الروسية  الدفاع  وزارة  ونفت 
وحلفائها  كييف  اتهامات 
الغربيني، وقال الناطق بامسها 
صحة  »ال  كوناشنكوف:  إيغور 
تتصل  ال  اليت  املعلومات  هلذه 
اليت  اجليش  ووحدات  بالواقع، 
عربت  إنها  واشنطن  قالت 
احلدود اىل أوكرانيا تنفذ متارين 
النطاق  ضمن  تكتيكية  تدريبية 

احملدد هلا«.
إىل  األوكراني  اجليش  وأشار 
إعادة متركز قواته يف ماريوبول، 
بيرتو  الرئيس  وصف  فيما 
»بالغ  بأنه  الوضع  بوروشينكو 
السيطرة  متكن  لكن  الصعوبة، 
عليه«، داعيًا العامل اىل تقويم 
شرق  األمين يف  الوضع  تفاقم 
جملس  حبثه  ما  وهو  أوكرانيا، 
ليل  طارئ  اجتماع  يف  األمن 

امس االول.
مندوب  طالب  بروكسيل،  ويف 
األوروبي  االحتاد  لدى  أوكرانيا 
االحتاد  ايليسييف  كونستانتني 
عسكرية  مساعدات  تقديم 
عاجلة إىل بالده ملواجهة »الغزو 
احللف  بأن  علمًا  الروسي«، 
رصد  أعلن  )ناتو(  األطلسي 

جندي  ألف  من  أكثر  مشاركة 
الروسي  »الغزو  يف  روسي 
ألوكرانيا«، بينما حتدث ألكسندر 
زخارتشينكو، قائد االنفصاليني 
 3 انضمام  عن  دونيتسك،  يف 
اىل  روسي  نظامي  جندي  آالف 
من  إجازتهم  خالل  املتمردين 

اخلدمة.
وخالل اجتماع عاجل ملنظمة األمن 
فيينا،  يف  األوروبية  والتعاون 
قال مندوب روسيا لدى املنظمة 
من  نعرفه  »ما  كيلني:  اندريه 
القوات  أن  نوفوازوفسك  عمدة 
املدينة  من  فّرت  األوكرانية 
مدفعي،  تعرضت لقصف  بعدما 
ثم سيطرت عليها قوات الدفاع 

الشعيب )االنفصاليني(«.
لكن إيال بولياكوفا، العضو يف 
جملس الرئاسة الروسي حلقوق 
يتواجد  »حني  قالت:  اإلنسان، 

من  بأوامر  الناس  من  حشد 
قادة، يركبون دبابات ومدرعات 
يف  ثقيلة  أسلحة  ويستخدمون 
أراضي دولة أخرى، يعترب ذلك 
مع  بولياكوفا  وكشفت  غزوًا«. 
زميلها سريغي كريفنكو، مقتل 
روسي  جندي  مئة  من  أكثر 
صواريخ  استهداف  لدى  قتلوا 
»غراد« لقافلة شاحنات قادوها 
مليئة بذخرية قرب بلدة سنيغين 
الشهر   13 يف  بدونيتسك 

اجلاري.
ويف لندن، شدد رئيس الوزراء 
على  كامرون  ديفيد  الربيطاني 
الدبابات  تدفق  وقف  ضرورة 
حمذرًا  أوكرانيا،  اىل  الروسية 
مزيدًا  أنها ستواجه  من  موسكو 
عدم  حال  يف  العواقب  من 
سياسي  حل  اىل  التوصل 

لألزمة.

أوكرانيا تتهم روسيا بـ »غزو« دونيتسك

Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   !5L   $165
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مدرعات روسية يف منطقة روستوف قرب الحدود مع اوكرانيا. )رويرتز(

االول  أمس  األمن  جملس  فشل 
األزمة  مع  التعامل  يف  جمددًا 
أوكرانيا،  شرق  يف  املتصاعدة 
على رغم اإلتهامات اليت ساقتها 
الواليات املتحدة وغالبية األعضاء 

لروسيا بغزو أراضي جارتها.
طارئة،  جلسة  اجمللس  وعقد 
شأن  يف  له   24 الرقم  وهي 
ليتوانيا.  من  بطلب  أوكرانيا، 
من  احاطة  اىل  االعضاء  واستمع 
وكيل االمني العام لألمم املتحدة 
جيفري  السياسية  للشؤون 
فيلتمان الذي حذر من أن امتداد 
القتال يف أوكرانيا جنوبًا ليصل 
اىل احلدود مع روسيا وحبر آزوف 
للنزاع.  خطريًا«  تصعيدًا  »ميثل 
وقال: »ال ميكننا جتاهل التقارير 
عن التورط العسكري الروسي يف 
موجة التصعيد اجلديدة تلك، إذا 
انتهاكًا  سيمثل  فإنه  ذلك  تأكد 
وميثاق  الدولي  للقانون  مباشرًا 

األمم املتحدة«.
بيد أنه استدرك بأن »ليست لدى 
مستقلة  وسائل  املتحدة  األمم 
وقد  املعلومات،  تلك  لتأكيد 
نفت روسيا بقوة تلك التقارير«. 
وأضاف أن »الوضع على احلدود 
حوهلا  وما  وأوكرانيا  روسيا  بني 
رئيسية  عقبة  ويبقى  القلق  يثري 
على  الوضع  تصعيد  منع  أمام 
عن  التقارير  تفيد  فيما  األرض، 
استمرار تدفق األسلحة الثقيلة اىل 
أوكرانيا عرب احلدود من روسيا«. 
اىل  امللحة  »احلاجة  على  وشدد 
بآليات  املشرتكة  احلدود  تأمني 

مراقبة دولية«.
لعكس  سبل  »إجياد  على  وحض 
القتال  يف  اخلطري  التصعيد 
الذي حصل خالل الساعات الـ48 
االخرية، والتحرك على حنو عاجل 

وحنو  املسلح  النزاع  من  بعيدًا 
احلل السياسي واحلوار«.

وانتقد أكثر األعضاء نهج روسيا، 
األمريكية  املندوبة  واتهمت 
املتحدة  األمم  لدى  الدائمة 
سامانتا باور املسؤولني الروس 

بـ«الكذب«.
وقالت: »مثة حاجة ملحة اىل اجراء 
على  ولكن  جادة،  مفاوضات 
روسيا أن تتوقف عن الكذب وأن 
تتوقف عن تأجيج هذا الصراع«.

جملس  من  آخرون  أعضاء  وكرر 
األمن، كليتوانيا وفرنسا، مواقف 
الواليات املتحدة. وطالبوا روسيا 
من  فورًا  عسكرييها  بسحب 
الروسي  املندوب  أوكرانيا.أما 
فاتهم  تشوركني  فيتالي  الدائم 
السلطات يف كييف بـ«التهور«.

وقال إن الرئيس برتو بوروشنكو 
نفى  وإذ  يقول.  ما  غري  يفعل 

أوكرانيا،  بغزو  لبالده  اإلتهامات 
متطوعني  »هناك  بأن  أقر 
من  الشرقية  األجزاء  يف  روسًا 

أوكرانيا«.
بالتصريح  األمريكيني  وطالب 
عما يفعله »عشرات املستشارين 
بناء  يف  املوجودين  األمريكيني 
داعيًا  األوكراني«،  األمن  جملس 
»عدم  اىل  املتحدة  الواليات 
الداخلية  الشؤون  يف  التدخل 
»وقف  واىل  األخرى«  للدول 

طموحاتها اجليوسياسية«.
للتعبري  بيان  مشروع  واقرتح 
من  للمجلس  البالغ«  »القلق  عن 
الغربية  الدول  أن  بيد  األزمة. 
يلحظ  ال  ألنه  االقرتاح  رفضت 
يف  اإلنفصاليني  اىل  إشارة  أي 
يتجاهل  أنه  عن  فضاًل  أوكرانيا، 
استنادا  الواضح،  روسيا  تدخل 

اىل ديبلوماسيني غربيني.

جملس األمن يعكس خالفات عميقة بني الغرب وروسيا على أوكرانيا

االول   امس  داعش  تنظيم  بث 
اعدام  عملية  يظهر  شريطا 
السوري  اجليش  جلنود  واسعة 
قبضة  يف  وقعوا  الذي  النظامي 
التنظيم لدى سقوط مطار الطبقة 

العسكري يف الرقة.
انهم  التنظيم  يف  عناصر  وقال 
كانوا  سوريا  جنديا   250 اعدموا 
مبحافظة  األسر  يف  وقعوا  قد 

الرقة يف مطلع االسبوع.
عشرات  جثث  الفيديو  وأظهر 
ووجوهم  يرقدون  وهم  الرجال 
سوى  يرتدون  وال  االسفل  اىل 
مالبسهم الداخلية. ومتددت جثث 
طويل  صف  يف  الرجال  هؤالء 
لعشرات  يصل  طوله  أن  يبدو 

أيضا  الفيديو  وأظهر  األمتار. 
قرب  اجلثث  من  منفصلة  كومة 
مع  املرفق  العنوان  وقال  ذلك. 
الفيديو إن 250 من الشبيحة أو 
الرئيس  لقوات  املوالني  اجلنود 
السوري بشار األسد ممن اسروا 
قد  الرقة  يف  الطبقة  قاعدة  يف 
اعدموا. وقال أحد مقاتلي تنظيم 
الرقة  يف  االسالمية  الدولة 
لقد  نعم  االنرتنت  عرب  لرويرتز 

اعدمناهم مجيعا.
حلقوق  السوري  املرصد  وقال 
االنسان ان اجلنود الذين اعدموا 
املطار  من  الفرار  كانوا حياولون 
مقاتلي  قبل  من  اسروا  حني 

الدولة االسالمية. 

شريط فيديو لـ داعش عن اعدام 250 جنديا سوريا يف مطار 
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باراك  االمريكي  الرئيس  رأى 
تنظيم  شوكة  كسر  ان  اوباما 
»الدولة اإلسالمية« على املدى 
اسرتاتيجية  يتطلب  الطويل 
إقليمية بالتعاون مع السنة يف 

العراق وسوريا.
وقال ان »األولوية هي ضمان 
دحر التقدم الذي أحرزه تنظيم 
الدولة اإلسالمية يف العراق«. 
وأضاف: »قد يكون هناك دور 
لتحالف دولي بتقديم دعم جوي 
العراقية  العسكرية  للقوات 

وتوفري تدريب وعتاد«.
وأعلن أوباما انه طلب من وزير 
إعداد  هيغل  تشاك  الدفاع 
ملواجهة  اخليارات  من  جمموعة 
اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 
اخلارجية  وزير  من  طلب  وانه 
جون كريي التوجه اىل املنطفة 
التنظيم  ملواجهة  حتالف  لبناء 

املتطرف.
السوري  الرئيس  ان  وأكد 
شرعيته  »فقد  االسد  بشار 
على  املتفجرة  الرباميل  بالقاء 
العائالت الربيئة وقتل عشرات 
اآلالف من الناس، واالن نرى 
املناطق اليت حتتلها داعش وال 
لديه  وليست  عليها  يسيطر 
ال  وانا  دخوهلا.  على  القدرة 
اخليار  يتطلب  الوضع  ان  أرى 
الناس  واولئك  االسد  بني 
ميكن  ال  عنفًا  ميارسون  الذين 
سنواصل  لذلك  تصديقه، 
النه  املعتدلة  املعارضة  دعمنا 
خيارًا  الناس  نعطي  ان  جيب 

بدياًل من داعش واالسد. وانا 
ال ارى سيناريو ميكن االسد ان 
حتقيق  على  فيه  قادرًا  يكون 
السالم واالستقرار يف منطقة 
ذات غالبية سنية وهو الذي مل 
رغبة يف  أي  االن  حتى  يظهر 

تقاسم السلطة معهم«.
ال  انه  انطباعًا  اوباما  وترك 
عسكري  بعمل  القيام  يعتزم 
يف  »داعش«  ضد  وشيك 
عنه  يتخل  مل  لكنه  سوريا، 

خيارًا يف املستقبل.
االمريكي  الرئيس  والتقى 
اخلميس كبار مساعديه لشؤون 
اتهامات  وسط  القومي  االمن 
قوات  ارسلت  بانها  لروسيا 
تدرس  فيما  اوكرانيا،  اىل 
غارات  شن  احتمال  واشنطن 
تستهدف  سوريا  يف  جوية 

تنظيم »الدولة االسالمية«.
على صعيد آخر أظهرت لقطات 
»يوتيوب«  موقع  بثها  فيديو 
مقاتلي  أحد  وأكد  االول  أمس 
االسالمية«  »الدولة  تنظيم 
صحتها،  بـ«داعش«  املعروف 
التنظيم 250  أفراد من  اعدام 
وقعوا  قد  كانوا  سوريا  جنديا 
استوىل  عندما  األسر  يف 
مطار  على  املتشدد  التنظيم 
حمافظة  يف  العسكري  الطبقة 

الرقة مطلع االسبوع اجلاري.
اىل ذلك، أفادت االمم املتحدة 
بعضها  مسلحة،  جمموعات  ان 
اليت  النصرة«  بـ«جبهة  مرتبط 
يف  »القاعدة«  فرع  تعترب 

أوباما: األسد ال يستطيع حتقيق االستقرار يف منطقة ذات غالبية سنّية

سوبرماركت غاالكسي 
للخضار والفواكه يف 

مرييالندز
خضار وفواكه طازجة يوميًا من 

املاركت

201 Merrylands Rd, Merrylands - Tet: 8677 7559

تتوفر لدينا أجبان * ألبان * 
مكسرات * موالح * زيوت * 

زيتون * مخلالت * عصائر * حمص 
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر 
* ماء ورد * برية بافاريا *  عصائر 

نفتح 7 أيام يف االسبوعاسعار منافسة* هدايا وغريها الكثري معاملة جيدة

سوريا، حتتجز منذ فجر اخلميس 
جنديًا   81 وحتاصر  جنديًا   43
املتحدة  األمم  قوة  من  آخرين 
ملراقبة فك اإلشتباك »اندوف« 

يف مرتفعات اجلوالن.
السوري  »املرصد  وحتدث 
يتخذ  الذي  اإلنسان«  حلقوق 
عدد  مقتل  عن  له  مقرًا  لندن 
بينهم  »داعش«  افراد  من 
وأجانب  وعرب  سوريون  قادة 
جوية  غارة  خالل  التنظيم  يف 
شنها سالح اجلو السوري على 

مدينة دير الزور.
العربية  الوكالة  وأوردت 
ان  »سانا«  لألنباء  السورية 
عملية  بدأ  السوري  اجليش 
عسكرية يف حي جوبر والغوطة 

الشرقية قرب دمشق.

مجلس االمن

وطغت عملية احتجاز 43 جنديًا 
وحماصرة 81 جنديًا آخرين من 
ملراقبة  املتحدة  األمم  قوة 
يف  »اندوف«  االشتباك  فك 
ما  على  اجلوالن،  مرتفعات 
املقررة  املشاورات  من  عداها 
يف  األمن  جملس  يف  أصاًل 
الكيميائي  امللفني  شأن 
باألزمة  املرتبطني  واإلنساني 
االعتقاد  بسبب  السورية، 
عن  املسؤولة  اجلهات  أن 
مجاعات  اخلطرية  العملية  هذه 
لوائح  على  ارهابية  مصنفة 

املنظمة الدولية.
مغلقة  جلسة  اجمللس  وعقد 
أصدر بعدها بيانًا صحافيًا تاله 

نائب  اجلاري  للشهر  رئيسه 
املندوب الربيطاني الدائم لدى 
ويلسون،  بيرت  املتحدة  األمم 
 43 باحتجاز  »بشدة  فيه  وندد 
املتحدة  األمم  قوة  من  عنصرًا 
من  أندوف،  االشتباك،  لفك 
داخل منطقة الفصل يف حميط 
وكذلك   ،27 الرقم  املركز 
و69،   68 مركزي  حميط  من 
جنديًا   81 حيرسهما  واللذين 
على  السالم،  حفظ  قوات  من 
جملس  صنفها  مجاعات  أيدي 
األمن إرهابية وأعضاء مجاعات 

مسلحة من غري الدول«.
أعضاء  »طالب  واضاف:   
غري  باإلطالق  األمن  جملس 
املشروط والفوري جلميع جنود 

احملتجزين«،  السالم  حفظ 
ذات  »البلدان  طالبوا  كما 
النفوذ بالتشديد على مسلحي 
املعارضة يف منطقة االشتباك 
حفظ  جلنود  الفوري  لإلطالق 

السالم«.
لألمم  العامة  األمانة  وأجرت 
عمليات  ودائرة  املتحدة 
على  مشاورات  السالم  حفظ 
واقليمية  حملية  مستويات 
سالمة  »لتأمني  ودولية 
احملتجزين  واطالق  املراقبني 
اجلنسية  من  وهم  منهم، 
عن  احلصار  وفك  الفيجية، 
التابعني للجنسية الفيليبينية«، 
الناطق باسم األمم  كما صرح 

املتحدة ستيفان دوجاريك.

حلقوق  السوري  املرصد  نقل 
زعيم  أن  مصادر  عن  اإلنسان 
أبو  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 
»منحة«،  بـ  أمر  البغدادي،  بكر 
عناصر  من  يرغب  من  لكل 
التنظيم  بالزواج، وتشمل منزاًل 
إضافة إىل إكساء املنزل، ومبلغ 

1200 دوالر أمريكي.
وكان املرصد، قد نشر يف وقت 
الشهرية  الرواتب  أن  سابق، 
التنظيم  مقاتلو  يتقاضها  اليت 

تتوزع على الشكل األتي:
يتقاضى املقاتل السوري، راتبًا 

شهريًا مقداره 400 دوالر.
املتزوج،  السوري  املقاتل 

فيتقاضى مبلغًا قدره 50 دوالرًا 
عن كل طفل، و100 دوالر عن 
الراتب  إىل  إضافة  زوجة،  كل 
الشهري األساسي 400 دوالر، 
كما يتم تأمني املسكن له، إذا مل 
يكن ميلك مكانًا للسكن، إضافة 
من  لسيارته  وقود  تأمني  اىل 
التنظيم،  اليت يديرها  احملطات 
وقود  على  حصوله،  عن  فضاًل 

للتدفئة.
من  املقاتل  حيصل  حني  يف 
على  سورية،  غري  جنسيات 
الراتب واإلضافات والتعويضات 
نفسها، إضافة إىل بدل »هجرة« 

مقداره 400 دوالر شهريًا.

دخان يتصاعد من بلدة القنيطرة خالل االشتباكات بني الجيش السوري 
هدية أبو بكر البغدادي إىل عناصره وقوات املعارضة حول معرب القنيطرة املؤدي اىل الجوالن املحتل. )أ ف ب(

الراغبني يف الزواج: مسكن و1200 دوالر
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بالقوانني  األيام  هذه  أسرتاليا  يف  املسلمون  املواطنون  ينشغل 
اجلديدة املطروحة من قبل احلكومة األسرتالية و اليت تعنى مبكافحة 
اإلرهاب ودرء املخاطر عن الساحة األسرتالية يف ظل الوضع اخلطري 
والدموي القائم يف أكثر من بلد عربي و إسالمي، قد جيذب إليه 
يف  ليشارك  األسرتاليني  املواطنني  من  أبنائنا  و  إخواننا  بعض 
معه  حاماًل  أسرتاليا  اىل  ذلك  بعد  وليعود  هناك   الدائرة  احلرب 

الكثري من املشاهد املروعة و األفكار السوداوية. 
من الطبيعي أن تعمد احلكومة األسرتالية إىل وضع قوانني ختّول 
السلطات األمنية مكافحة اإلرهاب والعمل على وقاية البلد من أي 

اعتداء يؤثر على أمن املواطنني و سالمتهم.
 ومن املعلوم أن أسرتاليا  بلد القانون والعدالة والقضاء املستقّل 
ال تستطيع فيه القوى األمنية ان تتصرف وفق املزاج و األهواء 
والظنون لتعتقل شخصًا هنا أو تسجن شخصًا هناك من دون أن 
تراعي القانون و السلطة املمنوحة هلا. يعين هذا أن القوى األمنية 
البد هلا أن تكون حتت القانون يف كل حركاتها و حتقيقاتها وما 

يرتتب على ذلك من توقيف وإدانة أو براءة.
رمبا يتوافق على هذا األمر مجيع األسرتاليني و يؤيدونه ويسّلمون 

به. 
يبقى السؤال املطروح: َعالَم الضجة والقيل والقال واألخذ والرد 

على قانون مل يصدر بعد؟
ثم ملاذا يعمد بعض املسلمني إىل إثارة الغبار حول قانون يقال 
باإلسم  يذكرهم  وال  املسلمني  حيادية ال ميّس  بلغة  انه سيصدر 

والوصف واإلشارة؟!
إن اخلشية من هذا القانون يف غري حمّلها ألنه جيدر بنا كمسلمني 
أن نتصرف كأسرتاليني خملصني لبلدهم ووطنهم، ال أن ننطلق من 
ذهنية اإلستضعاف واإلستهداف حتى بات البعض يصّح فيه قول 

أبي حّيان: كاد املريب يقول خذني. 
إن املطلوب من مجيع األسرتاليني على اختالف أديانهم ومذاهبهم 
وثقافاتهم وأعراقهم أن حيفظوا بلدهم أسرتاليا من كل سوء وعدوان 
وإرهاب وتبعية للخارج ألننا نعتّز ببلدنا وسلمه األهلي ودميقراطيته 
وعدالته  االجتماعية، ولذلك أقول للمسلمني: ال ختشوا من قوانني 
مكافحة اإلرهاب ألنكم مسلمون مساملون، وأعلنوا جهارًا نهارًا من 
دون التفاف أو مواربة : حنن ضّد اإلرهاب واإلجرام وسفك الدماء 

والعبث بأمن أسرتاليا وسالمتها.
                                             الشيخ يوسف نبها 
إمام مسجد الرحمان يف سدني/أسرتاليا

ال ختشوا من قوانني مكافحة اإلرهاب األسرتالية

اعلن رئيس الوزراء طوني ابوت 
أدنى  تريد ضرائب  ان حكومته 
ولكنها حباجة اىل السيطرة على 

املوازنة أوال.
ووزير  الوزراء  رئيس  وكان 
املالية ماتياس كورمان قد اثارا 
خالل عطلة نهاية االسبوع، شبح 
يوافق  مل  إذا  الضرائب  زيادة 
ادخارات  على  الشيوخ  جملس 
 7 البالغ  املشرتك  الدفع  مثل 
املمارس  زيارة  لدى  دوالرات 
الرعاية  نظام  وإصالح  العام 
الرسوم  وحترير  االجتماعية 

اجلامعية.
على  اآلن  ابوت  السيد  ويصر 
ان احلكومة ال تأخذ اي زيادات 
ضريبية يف االعتبار، حيث صرح 
يوم  ملبورن  يف  للصحفيني 
زيادة  ندعم  ال  »حنن  الثالثاء 
خفض  نؤيد  الضرائب..إننا 

الضرائب«.
نعيد  »سوف  يقول  واضاف 
وضع املوازنة حتت  السيطرة من 
خالل وفورات معقولة وبعد ذلك 

بامكاننا ختفيض الضرائب«.
احلكومية،   املوازنة  عادت  وقد 
اليت ال حتظى بشعبية، مرة أخرى 
اثر استئناف  الضوء  اىل دائرة 
االسبوع  بداية  جلساته  الربملان 
احلالي بعد العطلة الشتوية اليت 

استمرت مخسة أسابيع.
وتسعى احلكومة لتحسني موقفها 
بشأن بيع موازنتها، اليت شابتها 
حتى اآلن زالت مثل قول السيد 
هوكي ان الفقراء ليس لديهم 
سيارات او ان رحالتهم غالبا ما 

تكون ملسافات قصرية.
ويقول حزب العمال ان  احلكومة 
مذنبة لغطرستها وعدم كفاءتها، 
محلة  بشن  وزراءها  متهما 
الديون  عن  حبديثهم  ختويف 
وطوارئ العجز وخماطر األزمات  

السيادية.
وزير  عن  ابوت  السيد  ودافع 
لقوله  جويس  بارنابي  الزراعة 
ان أسرتاليا تعاني من »سرطان 

اجللد املالي«.
ان  الوزراء  رئيس  وقال 
التصرحيات كانت »بضع عبارات 

ملونة«.
واستطرد يقول »)لكن( بارنابي 
نِعد  مل  إذا  حق-  على  أساسا 

سيكون  املوازنة  على  السيطرة 
للشعب  طويل  ملدى  أمل  هناك 

االسرتالي«.
وتابع يقول »إذا كنا لسنا على 
صعبة  قرارات  الختاذ  استعداد 
اليوم، فسنضطر يف نهاية األمر 
أكثر صرامة  قرارات  اختاذ  إىل 

يف الغد.«
مت  اليت  املوازنة،  ان  وقال 
بتأٍن  ودراستها  تفحصها 
وتفصيل من قبل دوائر املالية 
»إنقاذ  شأنها  من  األسرتالية، 

مستقبل هذا البلد«.
العمال  حزب  زعيمة  ورفضت 
السيناتورة  الشيوخ  جملس  يف 
بأن  احلوكمة  مزاعم  وونغ  بيين 

املعارضة تعرقل املوازنة.
وقالت انه ليس هناك »حتّول« 
يف موقف حزب العمال بالنسبة 
املشرتك  الدفع  مثل  لبنود 
التقاعد  ومعاشات  واجلامعات 
االجتماعية،  الرعاية  وإصالحات 
مصرحة إلذاعة ABC ان »حزب 
هو  ما  مع  يقف  سوف  العمال 
حق.. سوف لن نسمح بتمرير ما 

هو غري عادل.«
وقال وزير اخلزانة للظل كريس 
ثابت  العمال  حزب  ان  بوين 
عكس  على  وموقفه،  نهجه  يف 

اخلطاب املرتبك للحكومة.
 ،Ciobo سيابو  ستيف  وقال 
للوزير  الربملاني  السكرتري 
العمال  اخلزانة ان ادارة  حزب 
ادارة  دائما  كانت  لالقتصاد 

فقرية.
كانبريا  يف  للصحفيني  وصرح 
االئتالف  تشاهد  يوم  »كل 
بناءة   بطريقة  االخنراط  حياول 
االسرتالي..  العمل  حزب  مع 
متذمرا  شورتن  بيل  نرى  لكننا 

ويعارض كل شيء تقريبا«.
مل  إذا  كورمان  السناتور  وقال 
الطاولة  إىل  العمال  حزب  يأِت 
)يوافق على بنود املوازنة( فإن 

اخليار الوحيد زيادة الضرائب.
حزب  كان  »إذا  يقول  واضاف 
النفاق  مستعد  غري  العمال 
أقل... فان البديل اآلخر الوحيد، 
إذا مل يتعهد حزب العمال توفري 
فائض، هي زيادة الضرائب«.

وقال »هذا ليس تهديدا، هذه 
حقيقة واقعة.«

ابوت: حناول اعادة املوازنة حتت 
السيطرة وال ندعم فرض  ضرائب أعلى

اعلن رئيس معهد اسرتالي رائد 
االسرتاتيجي  األحباث  جمال  يف 
انها  األرجح  على  اسرتاليا  ان 
حربية  طائرات  ارسال  ستلتزم 
يف  اإلرهابيني  لضرب  فقط 
العراق  يف  اإلسالمية  الدولة 
كجزء من ائتالف يضم الواليات 

املتحدة ودول أخرى.
املدير  جينينغز،  بيرت  قال  فقد 

السياسة  ملعهد  التنفيذي 
ان   االسرتالي  االسرتاتيجية 
الواليات  إشراك  زيادة  إمكانية 
املتحدة قد جرت مناقشتها يف 

واشنطن.
وصرح السيد جينينغز لتلفزيون 
ABC قائال »من أجل ان مشاركة 
ان  اىل  حباجة  حنن   أسرتاليا، 
تنخرط  منظما،  غربيا  نهجا  نرى 
واململكة  املتحدة  الواليات  فيه 
ورمبا  ورمبا  وفرنسا  املتحدة 

دولة او دولتني اخريني«.
التزمت  وقال جينينغز أسرتاليا 
بـ 14 طائرة من طراز هورنيت  
غزو  يف  للمشاركة   F / A-18

العراق عام 2003..
وقال ان سوبر هورنيت اجلديدة 
االسرتالي  اجلو  لسالح  التابعة 
ومن  ملحوظ  بشكل  قدرة  اكثر 
الطائرة  تكون  أن  املرجح 

املفضلة ملثل هذا االنتشار.
وقال جينينغز من الضروري أن 
املناسبة  اخلطوات  الغرب  يأخذ 

للتعامل مع الدولة اإلسالمية.
هلذه  السماح  ميكن  »ال  قال 
انها  السلطة.  بتوطيد  اجملموعة 
على  جدا  كبريا  خطرا  تشكل 
الكثري من البلدان، وينبغي عمل 

شيء يف الوقت املناسب«.

اسرتاليا تريد حتالفا غربيا يف العراق

ان  للرأي  استطالع  أحدث  وجد 
االئتالف الفيدرالي ضيق الفارق 
بينه وبني حزب العمال حيث  ايد 
قوانني  بأغلبية ساحقة  الناخبون 
بشأن  سفر  املقرتحة  احلكومة  

اإلرهابيني احملتملني.
وأظهر االستطالع، الذي نشر يف 
ارتفاع  »االسرتاليان«،  صحيفة 
الدعم لالئتالف نقطة واحدة يف 
ليتصدر  املاضيني  األسبوعني 
حزب العمال 51 يف املئة مقابل 
بعد  لالئتالف،  املئة  يف   49
التفضيلية  االصوات  احتساب 
نتيجة  من  أقل  يزال  ال  ولكن 
بـ  العام املاضي  االنتخابات يف 

4.5 نقاط مئوية.
يف  تغيري  أي  هناك  يكن  ومل 
للحزبني  األولية  األصوات 
الكبريين منذ االستطالع السابق، 
على  لالئتالف  الدعم  بقي  حيث 
40 يف املئة، وللعمال على 34 
يف املئة، واخنفض الدعم حلزب 
اخلضر نقطتني ليستقر على 11 

يف املئة.
واظهر االستطالع، الذي أجري ما 
بني 22 و 24 آب احلالي، ان 77 
يف املئة من االسرتاليني يؤيدون 
املقرتحة  اجلديدة  القوانني 
دول  من  العائدين  للمسافرين 
واحلاجة  وسوريا  العراق  مثل 
مع  يعملون  ال  أنهم  إثبات  إىل 

اجلماعات اإلرهابية.
ووجد االستطالع ان 18 يف املئة 
يف  ومخسة  القوانني  هذه  ضد 

املئة مل يبدوا رأيهم.
الثقة  تصويت  من  الرغم  وعلى 
اجلديدة،  االئتالف  قوانني  على 
املعارضة  لزعيم  الدعم  قفز 
ابوت  طوني  فوق  شورتن  بيل 

كرئيس أفضل  للوزراء.
فقد ارتفع الدعم للسيد شورتن 
يف   40 إىل  ليصل  نقاط  ثالث 
التأييد  اخنفض  فيما  املئة، 
للسيد ابوت نقطتني إىل 39 يف 
املئة، يف حني أن 21 يف املئة 

مل ُيبدوا اي التزام.

االئتالف يضيـّق الفارق مع حزب العمال

تقارير  االتصاالت   وزير  حتدى 
بان رئيس الوزراء طوني ابوت 
زيارة   اعماله  جدول  على  وضع 
يوم  من  الباكر  الصباح  يف 
الثالثاء إىل مركز السرطان يف 
متطلبات  شروط  ليليب  ملبورن 

دفع مستحقات السفر.
اعالم  وسائل  ذكرت  فقد 
الوزراء  رئيس  ان  فريفاكس 
قال يف غرفة  اجتماع حزبه انه 
قرر زيارة ملركز بيرت ماك كاالم 
من  السابعة  الساعة  للسرطان 
صباح الثالثاء بعد حضور حدث 
خاص، متعلق باحلزب يف الليلة 

السابقة.
وأشار التقرير اىل قول العديد 

من النواب، مل يتم ذكر امسائهم، 
ان السيد ابوت قرر القيام بهذه 

تورنبول يتحدى ابوت استيفاء شروط استحقاق »الرحلة«
الزيارة لتربير وجوده يف ملبورن 

جلمع التربعات.
مالكومل  االتصاالت  وزير  لكن 
يكون  ان  يف  حتداهم  تورنبول 
اجتماع  يف  ذلك  ذكر  جرى  قد 
احلزب يوم الثالثاء يف العاصمة 

كانبريا.
لراديو  تورنبول  السيد  وصرح 
ABC يوم االربعاء »مل يقل ذلك 

إىل غرفة حزب« .
ولدى سؤال السيد تورنبول عما 
قال  قد  ابوت  السيد  كان  اذا 
انه قرر الزيارة لتربير متكنه من 
دافعي  اموال  استخدام  تربير 
انه  أذكر  »ال  اجاب:  الضرائب 

قال هذا، ال«.

الوزير تورنبول

اللبناني  الفيلم  مهرجان  يواصل 
أفالم  عرض  أسرتاليا  يف 
أنتجها،  ووثائقية  سينمائية 
من  لبنانيون  مثلها  أو  أخرجها 
حتى  وذلك  العامل،  أحناء  خمتلف 
أيلول 2014 حيث  السادس من 
سيختتم املهرجان نشاطه بعرض 
 Rock the Casbah حصري لفيلم
للمخرجة واملمثلة اللبنانية العاملية 

نادين لبكي.
اللبناني  الفيلم  مهرجان  ويعترب 
يف أسرتاليا أكرب مهرجان لألفالم 
تنظمه  العامل  حول  اللبنانية 

االسرتالي  الشباب  من  جمموعة 
من أصل لبناني  برئاسة الناشط 
يف احلقل الثقايف والفين السيد 
فريق  جانب  اىل  لطوف  كميل 
عمل ملتزم، وذلك بهدف تعريف 
الثقافة  على  الغربي  اجملتمع 
والعربية  اللبنانية  واحلضارة 
مهارات  على  الضوء  القاء  مع 
اللبنانيني يف العامل السينمائي. 
حول  املعلومات  من  ملزيد 
ميكن  التذاكر  حلجز  أو  املهرجان 
www. زيارة موقع املهرجان على

 lebanesefilmfestival.com.au

مهرجان األفالم اللبنانية يف أسرتاليا
»صوت وصورة« السينما اللبنانية يف بالد االنتشار 
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باملر  حزب  سيناتور  اعلن 
ان  الزاروس  غلني  يونايتد  
مبثابة  سيكون  الضرائب  رفع 
لرئيس  السياسي«  »االنتحار 
مشككا  ابوت  طوني  الوزراء 
تنفيذ  على  احلكومة  جبدية 
بنود  متر  مل  حال  يف  تهديدها 
جملس  يف  الرئيسية  املوازنة 

الشيوخ.
السيناتور  زميله  ويقول 
ان  زينوفون  نيك  املستقل 
مسؤول  وغري  »متهور  التهديد 
جترؤ  ان  متحديا  للغاية«، 
الضرائب  زيادة  على  احلكومة 
على معاشات التقاعد إذا كانت 
حني  تهديدها، يف  على  عازمة 
وصف حزب العمال هذا التكتيك 

بأنه »ابتزاز«.
ماتياس  املالية  وزير  وكان 
»البديل  ان  اعلن  قد  كورمان 
يف  التوازن  لتحقيق  الوحيد 
الضرائب«،  زيادة  املوازنة هو 
اما وزير التعليم كريستوفر باين 
فقال أن على احلكومة أن تدرس 
اذا  البحوث  متويل  خفض  خيار 
رفض الربملان اقرتاحها لتحرير 

القطاع اجلامعي.
وقال السيناتور الزاروس  ان 
هذا التكتيك من شأنه أن يبدو 
ما  إذا  لالئتالف  موت  ناقوس 

سارت فيه.
فريفاكس  لراديو  وصرح 
أنه  »أعتقد  قائال  بريزبن  يف 
سيكون انتحارا سياسيا حلكومة 
املزيد  فرض  حاولت  إذا  ابوت 

املواطنني  على  الضرائب  من 
ان  استطيع  ال  األسرتاليني، 

ارى حدوث ذلك«.
يونايتد  باملر  حزب  ان  وقال 
الدفع  مثل  بنودا  سريفض 
 7 والبالغ  املقرتح  املشرتك 
املمارس  زيارة  لدى  دوالرات 
الفقراء  سيضر  هذا  الن  العام 

بشكل غري عادل.
بارنابي  الزراعة  وزير  وقال 
بالكامل  »يتفهم«  انه  جويس 
ربط  ولكنه  الناخبني  خماوف 
حالة املوازنة بـ »سرطان اجللد 
املالي«، الذي »سوف يقتلك« 

إذا ُترك دون معاجلة.
 وقال »خالل 5، 10، 15 سنة 
من الوقت، وسوف يأتي الدجاج 
سنغلق  املنزل.  يف  ليجثم 
املستشفيات، سوف لن يكون 

نكون  لن  وسوف   ،ABC لدينا 
قادرين على الدفاع عن أنفسنا 

ألن املال لدينا سوف ينفد«.
واعلن ان على احلكومة إصالح 
املوازنة يف وقت مبكر، مضيفا 
»إما ان نقبل أن لدينا مشكلة 
هذا،  نقبل  ال  أو   .  . ديون. 
صغري  جلد  سرطان  فقط  انها 
على ذراعنا وإذا انتظرنا لفرتة 
يستشري..  سوف  فانه  طويلة 
انه سرطان جلد املالي، وسوف 

يقتلنا.«
لكن السناتور الزاروس قال ان 
خطاب احلكومة  القامت ال يطابق 
الكثري  »نسمع  مضيفا  الواقع، 
السليب من احلكومة  الكالم  من 
حول الوضع الذي حنن فيه، ال 
ما  بقدر  السوء  من  أنه  أعتقد 

يقولون«.

زينوفون  السناتور  ووصف 
موازنة  يف  التفاوض  جهود 
مثل  »قليل  بانه  احلكومة 
 a little like«( األرض  جرذ  يوم 
أنه  وأضاف   .»)»groundhog day

السيد  اقرتاح  يدعم  لن  هذا 
ال  بشكل  »الراديكالي  باين 
سيكون  أنه  مضيفا  يصدق« 
الطريقة  يف  زلزاليا«  »حتوال 
يف  التعليم  فيها  يدار   اليت 

أسرتاليا«.
وقال ان التهديد بقطع األحباث 
بقطاع  »الرمي  إىل  يؤدي 
التعليم العالي« الذي من شأنه 
أن يؤدي إىل »تراجع كبري« يف 
قدرة اجلامعات األسرتالية على 

جذب الباحثني يف اخلارج.
عن  بالتخلي  احلكومة  ونصح 
الوالدية  اإلجازة  نظام  اقرتاح 

الزاروس: رفع الضريبة انتحار سياسي ألبوت

مليارات   5،5 البالغ  املدفوعة 
دوالر و»املسرف يف التساهل« 
وحث وزير اخلزانة جو هوكي على 
االحراري  سلفه  حذو  حيذو  ان 

بيرت كوستيلو بدال من ذلك.
زينوفون  السناتور  وصرح 
حيث  »من  قائال   ABC راديو 
أنها  بالطبع  الضرائب،  زيادة 
أن  »أعتقد  ليضيف  بديل«، 
احلكومة ميكن أن تأخذ ورقة من  
أول  يف  كوستيلو  بيرت  كتاب 
موازنة له، الذي نظر عن كثب 
الزاوية  من  التقاعد  مسألة  يف 
يف  نظرة  لديه  كانت  األعلى، 
تكلفة إضافية مؤقتة، رمبا جيب 
هذا  من  شيء  إىل  ننظر  أن 
القبيل قبل هذا الكالم الطائش 

حول خفض متويل البحوث« .
ومنذ ذلك احلني وصف السيد 

اإلضافية  التكلفة  كوستيلو 
أسوأ  »احد  بأنها  التقاعد  على 
القرارات« اليت قام بها كوزير 

خزانة.
الوزراء  جملس  وزير  وقال 
االغنياء  ان  أندروز  كيفني 
بالفعل،  كافية  ضريبة  دفعوا 
تكسب  كنت  »إذا  انه  معلنا 
أكثر من 150 ألف دوالر سنويا 
فانك تدفع ضرائب بالفعل من 
وحنن  دوالر  ألف   50 اىل   40
فوق  إضافية  ضريبة  نفرض 
الدخل  ذوي  فان  اذًا،  ذلك.. 
العالي جدا دفعوا بالفعل مبلغا 

كبريا من الضرائب«.
يف  للصحفيني  مصرحا  وتابع 
هم  الذين  »الناس  كانبريا 
املنخفضة  الدخول  ذوي  من 
ضريبة  أي  يدفعون  ال  جدا 
صافية عندما تأخذ يف االعتبار 
لذلك  هلم،  ُتدفع  اليت  الفوائد 
الرفاهية  ضريبة  ملتزمون  حنن 

والنظام التقدمي«.
االسبوع  هذا  الربملان  عاد  وقد 
انقطاع  فرتة  بعد  االنعقاد  اىل 
ملدة مخسة أسابيع، طاف خالهلا 
للقاء  البالد  اهلوكي  السيد 
يف  الصغرية  االحزاب  أعضاء 
جملس الشيوخ crossbench يف 
مسعى للفوز بدعمهم للموازنة.

وقال وزير املالية للظل طوني 
حول  هو  التهديد  ان  بورك 
من  اكثر  االبتزاز  من  »املزيد 

احلكم«.
وقال لراديو اي بي سي »كان 
أكثر  كورمان  ماتياس  اداء 
انضباطا وانه مل يقل هذا لوال 
خطط  حول  ابوت  طوني  جدية 
ضرائب  من  جمموعة  إدخال 

جديدة«.

غلني ال زاروسابوت وسينوفون
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz
Solicitor/ Migration Agent

MARN; 1382887

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي 
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:

0404 772 772
Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com

Saturday 30 August 2014  2014 آب   30 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

أصبحت مديونية األسر للمصارف خطرية، بعدما باتت قروض 
التجزئة متّثل أكثر من 50% من مداخيل هذه األسر. حصل ذلك 
بسبب شهية املصارف وارتكابها خمالفات »باجلملة« ومنحها 
قروضًا سكنية مدعومة للمضاربني، فضاًل عن ممارستها نوعًا 
فوائد  ذات  ائتمانية  ببطاقات  الزبائن  لتوريط  اإلغراء  من 
باهظة... يف هذا السياق، قرر مصرف لبنان أن يضبط إيقاع 

ديون املصارف لألسر.
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، أمس، قرارًا يفرض 
على املصارف قيودًا متشّددة بالنسبة إىل »قروض التجزئة« 
وكبح  املصارف  »شراهة«  ضبط  هو  اهلدف  أنواعها.  بكل 
حيّدد  بالقروض.فالقرار  اللبنانية  األسر  إغراق  حنو  مجاحها 
سقفًا لالستدانة بالنسبة إىل السيارات والسكن يوازي %75 
من السعر، وجيرب املصارف على التحّوط يف مواجهة مؤشرات 
التعّثر يف السداد، سواء يف تكوين مؤونات استباقية، أو يف 
تكوين احتياط عام مقابل حمفظة قروض التجزئة. طبعًا مثل 
هذا القرار مل يعجب املصارف واستفّزها بعدما جتّنب سالمة 

التجاوب مع طلبها بإجراء تعديالت عليه.

املباح واملحظور
يف البدء، يعّرف القرار الوسيط 11831 قروض التجزئة بأنها 
السيارات وقروض  »القروض االستهالكية مبا فيها قروض 
الطالب وقروض التعليم، وخطوط االئتمان املتجددة مبا فيها 

بطاقات االئتمان واحلسابات اجلارية، والقروض السكنية«.
تتبعها  أن  جيب  اليت  القيود  ذكر  إىل  القرار  ينصرف  ثم 
قروض  عمالئها  »منح  عند  املالية  واملؤسسات  املصارف 

جتزئة«. ويفرض عليها اآلتي:
ــ وضع نظام يتضمن سياسة واضحة ملنح قروض التجزئة.

ــ أال يتجاوز أي من قرض السيارة أو القرض السكين املمنوح 
لشراء مسكن أول ما نسبته 75% كحّد أقصى من سعر السيارة 
أو املسكن موضوع القرض )ما عدا القروض السكنية املذكورة 
يف البند )ز( من البند )1( من املادة الثالثة، أي القروض 
اإلسكان  ومؤسسة  اإلسكان  مصرف  من  املمنوحة  السكنية 
وعرب جهاز إسكان العسكريني ووزارة املهجرين وبروتوكوالت 

القضاة وقوى األمن الداخلي واألمن العام(.
ــ أال يتجاوز جمموع التسديد الشهري لقروض التجزئة كافة 
العائلة، منها نسبة 35% كحّد أقصى  نسبة 45% من دخل 

للقروض السكنية )تتألف العائلة من الزوج والزوجة(.
ــ تكوين مؤونة خاصة على رصيد أي من قروض التجزئة عند 
بروز مؤشرات تعّثر بتسديده وفقًا جلدول مفصل يربط بني 

مّدة التأخري ونسبة املؤونة )انظر اجلدول(.
إىل  بالنسبة  املؤونات  احتساب  أن  لبنان  مصرف  وأوضح 
القرض  رصيد  أساس صايف  على  يكون  السكنية  القروض 
القروض  مقابل  املقّدمة  النقدية  الضمانات  قيمة  تنزيل  بعد 
السكنية ونسبة 60% من القيمة التخمينية للضمانات العقارية 
أو من القيمة التأمينية، أيهما أقل. )املؤونة هي املبلغ الذي 
يفرتض أن يأخذه املصرف من رأمساله وخيّصصه يف ميزانيته 
احتساب  وميكن  بتحصيله(.  مشكوك  أو  متعّثر  دين  إلطفاء 
املؤونة بالنسبة إىل باقي قروض التجزئة على أساس قيمة 

الضمانات النقدية فقط.
ــ تكوين احتياط عام مقابل حمفظة قروض التجزئة بعد تنزيل 
املؤونات املكّونة، مبا يوازي 2% من هذه احملفظة يف نهاية 
عام 2014 إضافية إىل نسبة 0.5% سنويًا على مدى السنوات 
الست املقبلة اعتبارًا من عام 2015، وعلى أن حيتسب هذا 
االحتياط ضمن األموال اخلاصة املساندة. بغية احتساب هذا 
االحتياط تستثنى قروض السكن والطالب والتعليم من حمفظة 

قروض التجزئة.
وأخريًا، منع مصرف لبنان، املصارف واملؤسسات اليت تكون 
التجزئة  قروض  بنسب  املتعلقة  للفقرة  خمالفة  وضعية  يف 
من دخل العائلة )45% لكل قروض التجزئة ما عدا قروض 
السكين 35%(، من إعطاء أي قرض جتزئة قبل التقيد بهاتني 

النسبتني.

خلفيات القرار
جاء هذا القرار ترمجة عملية لناقوس اخلطر الذي دّقه سالمة 
يف منتصف حزيران املاضي عندما كشف عن ارتفاع كبري يف 
أكثر  متّثل  االستهالكية  القروض  باتت  بعدما  األسر  مديونية 
اخلاص  القطاع  مديونية  ارتفاع  وعن  مدخوهلا،  من   %50 من 

ضبط »شراهة« املصارف اللبنانية
قروض التجزئة جيب ألاّ تتجاوز 45% من دخل األسرة

Saturday 30  August 2014  2014 آب   30 السبت 

)شركات وأفراد وأسر( إىل 100% من الناتج احمللي اإلمجالي. 
خماطر هذين املؤشرين، كانت مقلقة، وخصوصًا أنه من أبرز 
جلهة  املصارف  بها  تقوم  اليت  املخالفات  تلك  هي  أسبابها 

إقراض الزبائن.
أن  املصارف  على  الرقابة  للجنة  تبنّي  املثال،  فعلى سبيل   
مصرف  من  املدعومة  السكنية  القروض  ملفات  مئات  هناك 
 cash( لزبائنها مقابل ضمانات مالية لبنان منحتها املصارف 
جلهة  لبنان  مصرف  تعاميم  عليه  تنص  ملا  خالفًا   )collateral
أن موضوع القرض هو الضمانة، أي أن يكون العقار مرهونًا 
ف الزبون عن  ملصلحة املصرف وميثل ضمانة له يف حال ختلُّ

السداد.
عقاريني  مضاربني  إىل  تعود  امللفات  هذه  أن  تبنّي  وقد 
يشرتون الشقق بضمانات مالية ويبيعونها الحقًا، مستفيدين 

من دعم مصرف لبنان للفوائد.
وزبائنها  املصارف  أمهل  لبنان  فإن مصرف  احلال،  يكن  أيًا 
مّدة شهرين لتسوية هذه امللفات، سواء يف اجتاه استبدال 
الضمانات املالية بالرهن العقاري، أو حترير القرض بعد دفع 

غرامة مالية.
ومن األمثلة اإلضافية اليت استدعت تدخاًل متشددًا من مصرف 
على  بينها  ما  تتنافس يف  أصبحت  املصارف  أن  هو  لبنان، 
إغراق األسر ببطاقات االئتمان، إذ لدى املصارف حمفظة من 
مليوني بطاقة ائتمان عليها حركة تداوالت مالية بقيمة 11.4 
مليار دوالر، أما معدالت الفوائد املركبة على الزبائن فتصل 
يف حّدها األدنى إىل 20% سنويًا، وهي من أعلى املعدالت 

يف العامل.
من  مرتفعة  نسبة  فيها  السيارات  قروض  أن  تبنّي  كذلك، 
التخلف عن السداد، وهو ما يعين أن منح القروض جيري على 

أسس غري سليمة.
هو  لبنان.  مصرف  لدى  قلقًا  ميّثل  مما  العينات  بعض  هذه 
متويل  مبنتجات  املشبعة  احمللية  السوق  تنفلت  أن  من  قلق 
استهالكية وجبشع مصريف القتطاع حّصة من األرباح املتاحة 
فيها. ومرّبرات الفلتان أن مصرف لبنان حاول يف السنوات 
أي  الرأمسالي،  اإلقراض  على  املصارف  يشّجع  أن  األخرية 
ذلك  وسوى  منها  القائم  وتوسيع  جديدة  مشاريع  إقراض 
من إنفاق رأمسالي، لكن تبنّي له أن املقرتضني يستعملون 
قسمًا كبريًا من املبالغ املستلفة من أجل استثمارها يف خارج 

لبنان.

اعرتاض املصارف
بطبيعة احلال، قرار سالمة مل يعجب املصارف اليت اعرتضت 
أكثر من مّرة على إصدار مثل هذا القرار. وقد اجتمعت اللجان 
املعنية بهذا األمر يف مجعية املصارف أكثر من مّرة ملناقشة 
على  »الغاضب«  اعرتاضها  وأبدت  القرار،  مسودة  مضمون 
نقطتني: إجبار املصارف على اإلقراض بسقف حمّدد بالنسبة 
إىل السكن والسيارات، على اعتبار أنه جيب ترك هذا األمر 
املليئني  الزبائن  من  الكثري  لديها  أن  وخصوصًا  لتقديرها، 
من  االستفادة  مالية ختّوهلم  قدرات  لديهم  الذين  أي  ماليًا، 
أما  يريدونها.  اليت  السلعة  يوازي مثن  قروض بسقف كامل 
املفروضة  املؤونات  مبستويات  تتعلق  فهي  الثانية،  النقطة 
على املصارف، وخصوصًا أن سّلم املؤونات يفرض تكوينها 
بعد تأّخر شهر واحد وحبّد أدنى نسبته 15%، وهي تصل إىل 

نسبة 100% بعد تأخر لسنة واحدة.

محمد وهبة

املصارف ترفض أي ضوابط على تسليفاتها )أرشيف ــ مروان طحطح(

على مدى أربعة عشر قرنًا، قاوم مسيحيو املشرق ـــ وأغلبيتهم من 
أرومة عربية ومن إثنيات مشرقية قدمية ـــ موجات منتظمة من اإلبادة 
والتهجري، من خالل اتباع أربعة خيارات: )1( التحّول إىل اإلسالم، 
)2( التحالفات القبلية، حيث ومتى كان ذلك ممكنًا، )3( التحّصن 
مبنعزالت جبلية، )4( القبول بوضع دوني كأهل ذّمة يدفعون اجلزية 
ويرضون باجلور، يف إطار نظام وساطة سياسية تقوم بها النخب 
الدينية والعلمية واملهنية واملالية بني الطوائف املسيحية والسلطة 

احلامية.
تاريخ  يسمى  ملا  الرمسية  الرواية  بها  تشبعت  اليت  الثرثرة  كل 
»التسامح«، ليس سوى تاريخ الوضع املهني ألهل الذّمة، مبا يف 
فهي  العمرية«؛  بـ«العهدة  املعروفة  املمجدة  الوثيقة  تلك  ذلك، 
تالفيًا  املغلوبون مضطرين،  قبلها  إذعان  اتفاقية  من  أكثر  ليست 

للذبح والتهجري.
مل يعرف مسيحيو املشرق، طوال ذلك التاريخ من االضطهاد، وضع 
املواطنة ـــ ولو املنقوصة ـــ إال يف إطار الدول الوطنية احلديثة اليت 
تنهار أو تتزعزع اآلن، أمام موجة جديدة من التطرف الديين اختذ، 

أخريًا، مساته الكاملة حتت راية »داعش«.
سبعينيات  وحتى  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  منذ 
أوهلا  اسرتاتيجيات،  أربع  املشرق،  مسيحيو  اتبع  العشرين،  القرن 
وأهمها، االندراج الكثيف يف تأسيس األفكار والتنظيمات القومية 
وثانيتها،  والثقافية،  واملدنية  السياسية  واملشاركة  واليسارية، 
وثالثتها،  إخل،  االقتصادي  والنشاط  املهين  واالحرتاف  التعليم 
اهلجرات العائلية والفردية. أما االسرتاتيجية الرابعة، فقد انفردت 
بها النخب املارونية اللبنانية، من التحالف مع فرنسا لتأسيس كيان 
ـ  تكون عصبيته احلاكمة مارونية، ثم التحالف مع املعسكر الغربي 
الرجعي العربي ـ اإلسرائيلي، يف حماولة يائسة للحفاظ على سلطة 
الدولة يف احلرب األهلية اليت انتهت بهزمية املارونية السياسية، 

وتالشي وضع املوارنة السلطوي.
التاريخ غري املشرف واملأساوي للميليشيات املارونية، كرست لدى 
مسيحيي املشرق، نزعة االندماج الوطين ورفض التعبري السياسي 
أضفنا  فإذا  املسيحي.  االجتماعي  للوجود  ـــ  املسلح  عن  فضاًل  ـــ 
املشرق،  مسيحيي  بني  والذّمي  املسامل  النزوع  ثوابت  ذلك،  إىل 
الدولة  انهيار  بعد  وحتى  والتسّلح.  التنظيم  من  ينفرون  وجدناهم 
الوطنية يف العراق، واندراج السنة والشيعة ـــ وقبلهم األكراد ـــ 
يف بناء منظمات مسلحة، مل يلجأ املسيحيون العراقيون إىل تأسيس 
ميليشيا، أقله للدفاع عن وجودهم وحيواتهم وأسرهم ومصاحلهم، 
بل اختاروا االستسالم واهلجرة. ومن املدهش أن املكّون اإليزيدي، 
على  التدّرب  بدأت  جمموعات  أخريًا،  منه،  نفرت  تقليديًا،  املسامل 
له  تعرضت  بعدما  الذات،  عن  للدفاع  ميليشيا  وتأسيس  السالح، 
األخبار  ويف  »داعش«.  أيدي  على  وتهجري  مهابدة  من  طائفتهم 
أن شبابًا إيزيديني بدأوا فعاًل عمليات انتقامية ضد الدواعش. أما 

املسيحيون العراقيون، فما زالوا بعيدين عن خيار كهذا.
ليست »داعش« حدثًا عابرًا، وقد ترتسخ يف دولة معرتف بها يف 
واأللوان،  األشكال  متعددة  موجة  »داعش«  الشام.  بادية  حدود 
العلين  احلثيث،  الدعم  وتتلقى  اجملتمعات،  قلب  يف  ومتجذرة 
وقد  وإسرائيل.  والغرب  املتحدة  والواليات  اخلليج  من  والضمين، 
أيقظت هذه املوجة اهلمجية، بني مسيحيي املشرق، خصوصًا بعد ما 
حدث يف سوريا والعراق، ذكريات تارخيية مؤملة، وشعورًا بفشل 
اسرتاتيجية االندماج واملشاركة، وخماوف من مصري جمهول. وهذه 

كلها تدفع حنو االنكفاء واهلجرة.
ال شيء يطمئن املهّددين يف حياتهم وأعراضهم وممتلكاتهم ومنط 
عيشهم، ال الدول الوطنية اليت يرونها تنهار أو تتمزق أو تضعف، 
أو  فعليون  دواعش  صفوفها  بني  من  ظهر  اليت  اجملتمعات  وال 
إزاء  الصمت  واصلت  اليت  للنخب  املعسول  الكالم  وال  قادمون، 
يتعّرض  مشرق  يف  »األقليات«  من  وسواهم  املسيحيني  مهابدة 

ألبشع جرائم التاريخ ضد البشر املختلفني.
التهديد نفسه مسلط على رؤوس الشيعة والعلويني والدروز إخل؛ 
بيد أن الشيعة يف لبنان والعراق، جمتمعون يف املكان ومنظمون 
السالح  سنرى  قريب  وعما  والدروز،  العلويون  كذلك  ومسلحون، 
يف أيدي اإليزيديني. باملقابل، نرى أن نزوع مسيحيي املشرق إىل 
االندماج، فّرقهم، غالبًا، من حيث السكن، بينما نزوعهم املسامل، 
ومتتعهم، عمومًا، بوضع الطبقة الوسطى، جيعل منهم لقمة سائغة 

للوحوش اآلدمية من الدواعش وأشباههم.
العودة إىل  ال يستطيع مسيحيو املشرق، بعد عقود من املواطنة، 
الوضع املهني الالإنساني ألهل الذّمة، وال ميكنهم جتاوز خيار اهلجرة 
املؤمل، إال باالطمئنان إىل قواهم الذاتية؛ بقاء املسيحي املشرقي 
على أرضه أصبح مرهونًا بامتشاقه السالح! وهذه، حبّد ذاتها، كارثة 
دينامية  فئاتها  أكثر  تتحّول  أن  املشرقية،  إىل اجملتمعات  بالنسبة 

واندماجًا، إىل تقليد املكونات األخرى، باالنتظام والتسّلح.
استمرار  يف  احلق  من  تنبع  املسلحة،  املسيحية  املقاومة  شرعية 
ميكنك  فال  والكرامة؛  واحلرية  واحلياة  األجداد،  أرض  يف  الوجود 
بيته  يدافع عن  رجل  يدي  الكالشنكوف بني  أن تسأل عن شرعية 
وعرضه وأبنائه؛ غري أن على املسيحي املشرقي مسؤولية تارخيية 
حنو جمتمعه، مرتبطة برتاثه التنويري والعلماني والقومي والتحرري، 
وهو ما يفرض عليه أن يبدع صيغة الندراج املقاومة املسيحية يف 

صيغ ال خترج به عن تراثه ذاك.

املقاومة املسيحية؛ سؤاٌل يف الشرعية؟
ناهض حرت
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»موجبات استثنائية« أملت العودة املفاجئة، والقصرية، للرئيس 
»ختليه« عن  األمر  أبلغ من يعنيهم  سعد احلريري اىل بريوت. 
مهمة إسقاط النظام السوري، واستعداده لتسوية تتيح انتخاب 
التداول ويرتك  رئيس جديد يضمن سحب سالح املقاومة من 
لتيار املستقبل إدارة الشأنني السياسي واالقتصادي. ومّسى 
جان  »املهمة«:  هذه  لتولي  شخصني  األوىل،  للمرة  احلريري، 

عبيد وجان قهوجي.
سعد  للرئيس  األخرية  الزيارة  نتائج  تقدير  يف  كثريون  بالغ 
اخرتاق  او  عامة،  إجراء تسوية  أملوا  كثر  بريوت.  اىل  احلريري 
أنصار  حتى  املؤسسات.  لعجلة  حتريك  او  السياسي،  للجمود 
الرجل كانوا يعتقدون بأنها رحلة العودة الدائمة. ويف دائرته 
بوجود  ربطًا  اليومية،  عاداته  جدولة  أعاد  من  هناك  القريبة، 
الزعيم، وأخرج آخرون من أدراجهم مشاريع متنّوعة، كان ُيطلب 

منهم إرجاء البحث فيها حتى يعود الشيخ!
وأن  جدًا،  قصرية  زيارته  أن  يعرف  كان  احلريري  سعد  وحده 
موجبات استثنائية فرضتها، وأن بعضًا من االسباب اليت دفعته 
اىل املغادرة مل يعاجل، لكن عليه بت بعض االمور والعودة اىل 

عادات اهل الصحراء!
كانت رحلة احلريري القصرية مثل علبة أسرار من حلظة الوصول 
تقّله يف  كانت  اليت  الطائرة  حّطت  عندما  املغادرة.  اىل حلظة 
الثالثة  املواكب  الزائر.  هو  انه  مساعديه  بعض  علم  بريوت، 
اليت انتقلت من املطار اىل وسط املدينة، كان عناصر أحدها ال 
يعرفون من يف السيارات. حتى امنيو السرايا عرفوا باالمر يف 
الدقائق االخرية. مل يكن مهمًا ألحد ان يعرف مبوعد الوصول. 
اصاًل، مل يكن هناك تقدير بأن احتفاالت مجاهريية ستقام، وأن 
واالعالم  الورود  حاملني  الطرقات  على  سينتشرون  املواطنني 
احلريري  يكن  مل  سفره،  بعد  ما  واىل  القائد.  بعودة  ترحيبًا 
وغالبية مساعديه ميلكون جوابًا عن الربودة الشعبية اليت رافقت 
عودته، ما خال محلة الفتات نّظمتها قيادة املستقبل على عجل. 
استعان القائمون على االمر يف التيار خبرباء من عناصر سابقني 
يف االستخبارات السورية، وآخرين عملوا طويال ملصلحة االجهزة 
االمنية يف الشوارع واألزقة. والدرس واحد: متعّلم احلي يكتب 
عشرة شعارات، وآخرون يعّدون االمساء واجلهات املفرتض بها 
التوقيع. وألن معظم الشركات املصنعة هلذه الالفتات هلا يف 
اللجوء  االنتخابات، جرى  ايام  اموال منذ  ذمة احلريري ومجاعته 
اىل مصّنع واحد، مل يكن لديه الوقت للتنويع فكانت النتيجة: 
نسخة موحدة خارجة مباشرة من بيت الوسط اىل شوارع املدن 

والقرى!
احد احمليطني باحلريري، بّرر الربودة الشعبية بأن احلريري نفسه 
منعت  أمنية  إجراءات  لديه  وأن  الناس،  ازعاج  يريد  يكن  مل 
جدول  واقتصر  استقباله.  يف  الكثيفة  املشاركة  من  اجلماهري 
اعماله الداخلي على فريقه الوزاري والنيابي والسياسي واحلزبي 
والتنظيمي، ومل يكن هناك من وقت الستقبال رئيس بلدية او 
خمتار او شخصية عامة او رابطة عائلية او مجعية او خالفه، لكن 

السؤال احلقيقي: ماذا كان سيقول احلريري هلؤالء لو زاروه؟

دار الفتوى
على أن حدثًا بارزًا عّجل يف الزيارة. جدول االعمال كان يسمح له 
بالتأخر بعض الوقت، لكن استحقاقًا اساسيًا كان جيري العمل 
الفتوى.  دار  الدينية يف  باملرجعية  ويتعلق  اسابيع،  منذ  عليه 
املساعدة املصرية والسعودية العاجلة وّفرت التفاهم مع املفيت 
عامة  عالقات  ومحلة  لالنسحاب،  قباني  رشيد  حممد  السابق 
أتاحت للمفيت اجلديد احلصول على دعم الفريق السين املعارض 

للحريري، لكن األخري يريد حتقيق عدة اهداف:
يف  بوجوده  اجلديد  املفيت  انتخاب  حدث  ربط  أوال،  يريد،  ــــ 
بريوت. كان حوله من يرفض ترك االمر يف عهدة مساعديه، 
وهو يعرف انه ليس يف فريقه من ميكنه التصدي غري الرئيس 

فؤاد السنيورة. واالخري كان مرفوضا حضوره اصاًل.
ــــ يريد، ثانيًا، إثبات قدرته على االمساك بالقرار متى تطلب 
بأنه  حوله، واىل اخلصوم،  وتوجيه رسالة اىل من  االمر ذلك، 
للطائفة  املمثلة  للمؤسسات  السياسية  املرجعية  ميثل  يزال  ال 

السنية يف لبنان.
املؤسسة  هذه  يف  تفصيلي  مبلف  االمساك  ثالثًا،  يريد،  ـــــ 
احلريري  كان  إذ  السابق،  املفيت  مع  اخلالف  بعده  يتجاوز يف 
على  ومصري،  سعودي  بدعم  أكثر  وأصر  الدوام،  على  يصر 
ابعاد هيئة علماء املسلمني عن املوضوع. تقّرر اال يكون هلؤالء 
التزام االتفاق من  أي دور، وأن على من يريد منهم احلضور 
دون اي مقابل. ومن يرفض فليبَق بعيدًا. وعندما تظاهر بعض 
اعضاء اهليئة احتجاجا على طريقة االخراج، كان احلريري مسرورًا 

بالصورة االعالمية بأنه ليس على وئام مع هؤالء.

أزمة عرسال و«داعش«
كان  ما  املستعجلة،  احلريري  بزيارة  املتصل  اآلخر  اجلانب  يف 
يدور سياسيًا واجتماعيًا وشعبيًا يف ضوء أحداث عرسال. يدرك 
احلريري عدم قدرته على توفري تغطية للجيش للدخول يف عملية 
عسكرية دامية يف البلدة وحميطها. ويعرف اكثر ان أي مواجهة 
حامسة يدخلها اجليش تتطلب تنسيقًا وتعاونًا بينه وبني حزب 
اهلل من جهة، ومع اجليش السوري من جهة أخرى، وهو امر غري 
مرغوب فيه ألكثر من سبب، ليس من جانب احلريري وحده، بل 
من جهات اقليمية ودولية ال تريد هذا التكريس العمالني لدور 
حزب اهلل يف محاية حدود لبنان الشرقية، ال اجلنوبية فقط، كما 
اللبناني  اجليشني  بني  امليداني  التنسيق  عودة  هؤالء  يريد  ال 
البارد.  والسوري، ولو حبدود ما حصل يف مواجهة خميم نهر 
بصرف  تقضي  مبادرة سعودية  باطالق  العاجلة  اخلطوة  فكانت 
عاجل ملليار دوالر خيصص لدعم اجليش والقوى االمنية االخرى 

يف سياق ضبط الوضع االمين يف البالد.
يقول سفري دولة االرهاب الفرنسي يف بريوت إن بالده، كما 
دول غربية أخرى، كانت على عالقة باملبادرة السعودية، وان 
الية ملواجهة  اعداد  ارادت هذه اخلطوة يف سياق  الدول  هذه 
والعراق  ولبنان  سوريا  يف  املتشددة  االسالمية  التنظيمات 
الغربية  املشاورات  وان  مكاسب،  اية  اخلصوم  منح  دون  من 
افضت اىل ضرورة ان تتوىل السعودية، بوصفها »دولة السنة 
األوىل«، قيادة مبادرة املواجهة مع »داعش« و«النصرة«. وان 
يتوىّل سعد احلريري بوصفه »زعيم سنة لبنان« ادارة اجلانب 
التنفيذي هلذه العملية. لذلك ُوضع شرط عدم صرف هذه اهلبة 
إال باشراف احلريري، بصفته الوكيل املباشر للمانح. وان يصار 
من خالل هذه الرعاية اىل ضبط عملية االنفاق مبا يؤدي اىل عدم 

استفادة اخلصوم احملليني واالقليميني منها.
مل يفعل احلريري خالف هذا االتفاق. عندما وصل اىل بريوت، 
)مل  االجتماعات  للحكومة. حيضر  الفعلي  الرئيس  كأنه  تصرف 
جلسة  سياسية  شخصية  حضور  والقانون  الدولة  مجاعة  ينتقد 
رؤساء االجهزة االمنية كما حصل يوم اصر وزير الداخلية نهاد 
املشنوق على حضور املسؤول يف حزب اهلل وفيق صفا اجتماعًا 
مماثاًل(. ووضع تصورًا اوليًا لتوزيع اهلبة. وتوىل شخصيًا عقد 
االجتماعات مع قائد اجليش واملدير العام لقوى االمن الداخلي 
واملدير العام لالمن العام ورئيس فرع املعلومات وآخرين للبحث 
يف تفاصيل توزيع اهلبة. نصف املبلغ للجيش شرط ان يصرف 
للقوى  االخر  والنصف  اللوجسيت.  االسناد  ختص  ابواب  على 
اعرتض  العام.  لالمن  دوالر  مليون  مئة  صرف  تقرر  االمنية. 
او  عشرين  املبلغ  برفع  احلريري  فوعده  ابراهيم،  عباس  اللواء 
ثالثني مليونًا. لكن النقاش حول الية االستفادة املباشرة ترك 
حيتاجه  الذي  ما  يعرف  املعلومات  فرع  وحده  الحق.  وقت  اىل 

احلريري »ختلّى« عن إسقاط النظام: عبيد أو قهوجي للرئاسة

أبلغ الحريري مساعديه ضرورة االمتناع عن التطرق اىل إسقاط النظام 
يف سوريا )هيثم املوسوي(

ويريد ان حيصل عليه، وسيكون له ما يريد، ولو من خالل طرق 
»العامل  ترد من  جانبية على شكل هبات  موازنات  او  التفافية 

احلر«.

الشارع السني
ويف هذا السياق، كان على احلريري حسم بعض املسائل ذات 

الصلة بامللف االمين. أبرزها:
ــــ اعالن القطيعة مع هيئة علماء املسلمني. واذا كان الظرف ال 
يسمح بفتح مواجهة معها، اال انه تقرر عدم التعاون معها خارج 
القيام  من  ومنعها  والقرى.  االحياء  بعض  حدود ضيقة ختص 
بأي دور، وسيط او قيادي، يف مواجهة اية مشكلة، من ملف 
قادة احملاور يف طرابلس اىل ملف عرسال مرورًا بكل ملفات 
السجون. وكان منطقيًا، تبعًا لذلك، توقع وقف وساطة اهليئة 
كما  عرسال،  جرود  يف  العسكريني  من  املخطوفني  ملف  يف 
بات قريبون من احلريري يتحدثون، صراحة، عن عالقة وطيدة 
وعن  املسلحة،  اجملموعات  مع  اهليئة  يف  بارزين  اعضاء  جتمع 
التفاوض  رحالت  خالل  مالية،  ورمبا  غذائية،  مساعدات  نقلهم 
خالل  من  بالشارع  االمساك  يريدون  بأنهم  واتهامهم  االخرية، 
خارجي.  مالي  دعم  من  االستفادة  او  السياسية  الرعاية  تولي 
ويف هذا السياق، يشري احد املسؤولني القريبني من احلريري 
اىل ان قطر هي الطرف الذي يتوىل رعاية هيئة العلماء، وان 

لرتكيا دورها يف االمر ايضًا.
ــــ اعادة تنظيم املوقف السياسي لفريق املستقبل من املسألة 
االوىل من خالل  االمر على دفعتني،  برّمتها. وحصل  السورية 
والثانية  ونواب،  قيادات  مع  مباشرة  احلريري  اجراها  حمادثات 
توالها مساعده نادر احلريري مع قيادة تيار املستقبل، متجاوزًا 
شكاوى  احلريري  مسع  الذي  امحد  شقيقه  موقع  االوىل  للمرة 

كثرية عن مسؤوليته يف ترهل التيار.
وكان احلريري واضحًا يف التأكيد أن موقفه ال يزال على حاله، 
جلهة معاداة النظام السوري، وانه سيكون مسرورًا اذا سقط، 
اسقاط  مهمة  فان  ذلك،  »مع  ليقول:  سريعًا  استدرك  لكنه 
النظام ليست من واجبنا وليست مهمتنا، وبالتالي، ممنوع على 
اىل  خطاب  او  كلمة  اي  االشارة يف  بامسنا  ينطقون  أي ممن 
مطلب اسقاط النظام، ألننا، يف لبنان، ال قدرة لنا على حتمل 
فاتورة معركة اسقاط النظام يف سوريا. كما لن يكون مبقدورنا 
حتمل فاتورة انتصارات قوى داعش والنصرة وغريهما«. ولكي 
ال يسود االحباط، قال احلريري النصاره إن يف امكانهم مواصلة 
شتم حزب اهلل واتهامه بالتدخل يف شؤون بلد آخر، لكن دون 
استفزازه مبا يؤدي اىل اي صدام، مشريًا اىل أن معاجلة امللفات 
الداخلية تتطّلب تعاونًا مع حزب اهلل، سيكون يف املرحلة احلالية 

عرب الرئيس نبيه بري فقط، او يف احلكومة.
ويف املقابل، مسع احلريري مطالبات بتعزيز نشاط ماكينة تيار 
الشباب  تستقطب  اليت  االسالمية  القوى  ملواجهة  املستقبل 
موازنات  برامج عمل واىل صرف  اىل  االمر حيتاج  وان  السنة، 
اجلميع  لكن  االمور.  هذه  بتلبية  احلريري  وعد  وقد  ضرورية. 

يشّكك يف ظهور نتائج قريبًا.

تحييد لبنان
ودولية،  اقليمية  قوى  خلفه  ومن  احلريري،  يراها  خطوة  ويف 
ضرورية، سارع اىل اثارة ملف التسويات السياسية مع احللفاء 
واخلصوم. وهو اعد برنامج عمل يستهدف، اواًل، محاية احلكومة، 
وثانيا، ابالغ الرئيس بري وبقية احللفاء أن تيار املستقبل يريد 
نيابية  انتخابات  اجراء  حيّبذ  وال  النيابي  للمجلس  فورًا  التمديد 
االن. وابلغ احلريري رئيس اجمللس ان فريقه ال ميانع يف تفاهم 
للمجلس  التمديد  ربط  يريد  لكنه ال  الرئاسة،  سريع على ملف 
ومن  تياره،  ان  االوىل،  وللمرة  وقال صراحة،  التفاهم.  بهذا 
العماد  امسي  مبدأ سحب  على  تقوم  منطقية  تسوية  مع  ميثل، 
ميشال عون ومسري جعجع من التداول، والبحث عن تفاهم على 
وللمرة  السياسي.  التفاهم  محاية  على  قادرة  تكون  شخصية 
اىل هذه  االقرب  بأنهما  يعتقد  من  اىل  احلريري  اشار  األوىل، 
كان  هنا،  واحلريري،  قهوجي.  وجان  عبيد  جان  وهما  الفكرة، 
واضحًا، منذ البداية، بأن اي رئيس جديد سيضمن حلزب اهلل بأن 
ملف سالحه لن يكون مدار حبث اآلن. »لكن على هذا الرئيس 
الشأنني  ادارة  حول  ومفصلة  واضحة  تفاهمات  معنا  يعقد  ان 

السياسي واالقتصادي«.
لبعض  النفس  اخذ  تتيح  ارضية  على  معتمدا  احلريري  سافر 
الوقت، على امل العودة قريبًا الجناز ترتيبات اخرى ختص احللفاء 
يف فريق 14 اذار، وقضايا اخرى، وما ستؤول اليه االتصاالت 
اجلارية بعيدًا عن االضواء للتفاهم على خطوات تقود اىل مزيد 

من حتييد لبنان عن النار السورية.

ابراهيم األمني
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عسكريًا   29 وأهالي  يومًا،   23 مضى 
يعيشون معاناة خطف أبنائهم من قبل 
و«داعش«  النصرة«  »جبهة  مسلحي 
املخطوفني  أهالي  يف عرسال. يشدد 
التأخري  مسؤولية  احلكومة  حتميل  على 
خبطوات  ويهددون  أبنائهم  حترير  يف 

تصعيدية »قد ال حتمد عقباها«.
املصيبة نفسها مجعت بينهم. مل يكن 
تقارب  رغم  اآلخر،  يعرف  منهم  أحد 
البقاعية.  وبلداتهم  قراهم  جغرافّية 
اختطاف أبنائهم العسكريني والدركيني 
و«جبهة  »داعش«  مسلحي  قبل  من 
النصرة«، إبان »غزوة عرسال«، قبل 
3 أسابيع، وضعهم مجيعًا داخل دوامة 
أوالدهم.  مصري  على  واخلوف  القلق، 
ما  حد  إىل  أشبه  اجتماعاتهم  مشهد 
مبشاهد أبنائهم املرغمني على التقوقع 
أحد  يف  ظهروا  كما  واحد،  مكان  يف 
مقاطع الفيديو اليت نشرها املسلحون 
احلكومة  رئاسة  اىل  أرسلوها  اليت  أو 

اللبنانية.
ليس هذا فحسب، مثة ضوابط وحدود 
املخطوفني،  أهالي  نقاشات  يف 
طبيعة  فرضتها  أيضًا،  محراء  وخطوط 
عملية اخلطف، وانتماء املخطوفني إىل 
مطالب  عن  فضاًل  أمنية،  مؤسسات 
أنها  األهالي  يؤكد  اليت  اخلاطفني 

»خارج نطاق إمكانياتنا وقدراتنا«.
املختطفون  العسكريون  يبدو  ال 
»داعش«  أو  النصرة«  »جبهة  لدى 
إظهار شيء  مرتاحني، رغم حماوالتهم 
أحاديثهم:  والسكينة، يف  اهلدوء  من 
والساطور  هيك  غري  ياه حيكي  »بدك 
الستيين،  الرجل  يعلق  راسو؟«،  فوق 
والد أحد العسكريني املخطوفني، على 
ما جاء يف شريط الفيديو، خالل اجتماع 
لعائالت املخطوفني يوم االحد املاضي 
غربي  ـــ  مشسطار  بلدية  مبنى  يف 
بعلبك، وما حتدث فيه املختطفون عن 

مطالبة حزب اهلل باخلروج من سوريا.
اليت  األهالي،  جلنة  اجتماعات  ختلو  ال 
يف  تقارب  من  يومية،  تكون  تكاد 
اآلراء ووجهات النظر. لكنهم خيتلفون 
أيضًا يف تقويم زياراتهم للمسؤولني 
اللبنانيني والسياسيني واألمنيني، حول 
من حتدث أمامهم »بصراحة واضحة«، 
كما قائد اجليش العماد جان قهوجي، 
ومن مل يفارقه »االرتباك يف حديثه، 
حال  كفيه«،  راحيت  يفرك  ينفك  ومل 
قال  الذي  متام سالم  احلكومة  رئيس 
بعض األهالي إن اللقاء الذي مجعهم 
به كان »حمبطًا ومقلقًا« نظرًا اىل حالة 
يف  عليه  واضحة  بدت  اليت  االرتباك 
يف  األهالي  وقال  وتصرفاته.  حديثه 
اليوم  بيان هلم إنهم مل يلمسوا حتى 
إطالقًا،  امللف  إدارة  طريقة  جدية يف 
وإن كل ما يرونه ال يعدو كونه جمرد 

»تسويف ومماطلة«.
عمومًا،  اللبنانية  »احلكومة  وحيّملون 
سالمة  مسؤولية  خصوصًا،  ورئاستها 
عائالتهم  إىل  وإعادتهم  أوالدهم 
وأهاليهم«، مطالبني احلكومة بـ«العمل 
والدخول يف  األوان  فوات  قبل  اجلاد 
نفق أحداث ومشاكل ال حتمد عقباها«. 
وناشدوا املسؤولني األمنيني املعنيني 
الداخلي(  )قيادة اجليش وقوى األمن 
»حتمل مسؤولياتهم كاملة، إلطالق أبناء 
املؤسستني، الذين تعترب كرامتهم من 

كرامتهما ومن كرامة الوطن«.
أهالي  واقرتاحات  آراء  تتداخل 
فالبعض  العسكريني،  املخطوفني 
منهم يرى أن على »الدولة أن تنصاع 
ملطالب املسلحني، وتطلق املوقوفني 
االقرتاح  أن  إال  رومية«.  سجن  من 

أهالي املخطوفني إىل التصعيد واملسلحون عادوا اىل عرسال
رامح حمية

ردة  يواجه  ما  سرعان 
فعل من الغالبية بأن هذه 
صالحيات  من  »اإلجراءات 
حكومة  اللبنانية  الدولة 
وقضائية،  أمنية  وأجهزة 
وحنن من األساس رفضنا 
يف  أبنائنا  قضية  إدخال 
اليت  األزمات  تشعبات 
وجواره،  بالبلد  تعصف 
البازارات  زواريب  ويف 
وعمليات االبتزاز، فأبناؤنا 
وال  بأحزاب  هلم  عالقة  املسلحون عادوا إىل التجول بحرية يف شوارع عرسال ال 

)هيثم املوسوي(
»جبهة  الذي خطفه مسلحو  حممد محية 
النصرة« مع رفاقه يف عرسال. تفتقد 
»احلنون  شقيقها  عشر  األربعة  ابنة 
أوقات  غالبية  معي  ميضي  كان  الذي 
مأذونيته العسكرية. وعدني قبل أيام 
»آي  يهديين  بأن  خبدمته  التحاقه  من 
باد« بعدما تبّلغ املوافقة على القرض 

املالي الذي طلبه إلكمال بناء بيته«.
ال مكان يف يوميات عائلة حممد، بعد 
للقلق واخلوف. وفود  اختطافه، سوى 
األقارب واجلريان من القرى اجملاورة ال 
تكاد تنقطع منذ ذلك احلني عن منزل 
العائلة الكائن بني سهلي بلدة طاريا 
لالطالع  )شرق(،  وطليا  بعلبك(  )غرب 
على آخر األخبار، فيما »مصّب القهوة 

املّرة جيول بني احلاضرين«.
التحق  ربيعًا،  الـ22  ابن  محية، 
باملؤسسة العسكرية مطلع عام 2013، 
اليت  الزراعية  األعمال  من  »هربًا 
العمل  ومشقات  تعبها  ومن  يتقنها، 
والدته  توضح  كما  وخسائرها«،  فيها 
»مل  وتضيف:  لـ«األخبار«.  مشال محية 
تستهِوه األحزاب والتيارات السياسية 
إىل  الزراعة  فامتهن  اختالفها،  على 
االخنراط  قرر  أن  إىل  والده،  جانب 
يف املؤسسة العسكرية حبثًا عن لقمة 

العيش«.
مبوجب  نقل حممد  الفائت،  متوز  مطلع 
عرسال،  بلدة  إىل  عسكرية  تشكيالت 
اللواء  يف   83 الكتيبة  قيادة  وحتديدًا 
حملة  يف  املهنية«  ثكنة  يف  الثامن، 
آب  من  الثاني  صبيحة  السرج.  رأس 
اجليش(،  على  املسلحني  هجوم  )يوم 
ارتياحه  »عدم  عن  لوالدته  حممد  عرب 
بعض  بسبب  عرسال«  يف  للخدمة 
يف  حتصل  اليت  واألحداث  التجاوزات 
البلدة«، »مشي ع اخلدمة وهوي مش 
مبسوط وال مرتاح«، تقول الوالدة وهي 
تغطي وجهها بكلتا يديها، مستطردة: 
وقت  من  عيين  تغمض  عم  ما  »واهلل 

اللي اخنطف«.
معاناة العائلة تزيدها »خربيات« وصور 
وسائل  تتداوله  وما  فيديو،  ومقاطع 
إعالمية، ما خيلق حالة إضافية من التوتر 
تكاد  ال  محية  معروف  الوالد  والقلق. 
الرجل  أهمل  السيجارة تفارق شفتيه. 
بيعّوض،  اهلل  الرزق.  »يروح  زراعته: 
املهم يرجع حممد خبري«، يقول. ال يوفر 
الوالد أي معلومة عن مصري ابنه. زار 
خالل  أطلقوا  الذين  الدركيني  غالبية 
ومستفسرًا  مهنئًا  التفاوض،  مراحل 
محية  يؤكد  ولده.  عن  يقني  خرب  عن 
العسكرية«،  املؤسسة  »ابن  ابنه  أن 
وقيادة  حكومة  اللبنانية،  و«الدولة 
أمنية، مسؤولة عن حترير وإطالق مجيع 
أبنائنا،  من  العسكريني  املخطوفني 
وحنن نناشد الضمري اإلنساني لدى كل 
إطالقهم،  يف  املساعدة  يستطيع  من 
إىل  وإعادتهم  عنهم  لإلفراج  التدخل 
أهلهم وذويهم، ألن ال ذنب هلم يف 

كل ما حصل وحيصل«.

بتيارات سياسية أو دينية، وإمنا أبناء 
ينفذون  وكانوا  الدولة،  مؤسسات 
يف  إليهم  املوكلة  األمنية  مهماتهم 

عرسال، إحدى البلدات البقاعية«.
ماهية  عن  املخطوفني  أهالي  يتكتم 
ذكرت  اليت  »التصعيدية«  اخلطوات 
يف بيانهم، واليت تباحثوا يف إمكانية 
تنفيذها يف »حال مل نرصد حتركًا جديًا 
العسكريني«،  املخطوفني  ملف  إلنهاء 
استكمال  على  منهم  إصرار  وسط 
احلكومة،  رئاسة  على  »ضغطهم 
جملس  رئيس  دولة  للقاء  والسعي 
النواب نبيه بري، واملدير العام لألمن 
العام اللواء عباس ابراهيم. وقد علمت 
املخطوفني  أهالي  جلنة  أن  »األخبار« 
يف  ستلتقي  عرسال  يف  العسكريني 
اليومني املقبلني عددًا من املسؤولني 
وزير  وستزور  واألمنيني،  السياسيني 
املشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية 
اليوم عند السادسة مساء، وذلك قبل 
الشروع يف »اخلطوات التصعيدية« اليت 
لن ختلو من إقفال طرقات واعتصامات 
بريوت،  يف  احلكومية  السرايا  أمام 
وصواًل اىل »طرد نازحني سوريني من 

قرى بقاعية«.
عرب  نفسه،  السياق  عن  بعيدًا  وليس 
عدد من أبناء عرسال عن ختوفهم من 
إىل  املسلحني  من  كبرية  أعداد  عودة 
أحياء البلدة. وعلمت الزميلة »األخبار« 
»مسلحي  أن  األهالي  بعض  من 
اختالفها،  على  املسلحة،  الفصائل 
يصولون وجيولون منذ أيام داخل أحياء 
البلدة، بأسلحتهم وذخريتهم، وحتى مع 
قادتهم ومنهم أبو مالك التلي«، أمري 
الذي  القلمون،  يف  النصرة«  »جبهة 

»شوهد أكثر من مرة أخريًا«.
منسقية  استنكرت  أخرى،  جهة  من 
املستقبل،  تيار  اهلرمل يف  ـــ  عرسال 
االعتداء  »أعمال  أمس،  بيان  يف 
كافة«،  األشخاص  حرية  واحتجاز 
وأكدت أن »هذا األمر مرفوض ومدان 
أيًا كانت اجلهة الفاعلة، جمموعة مسلحة 
وعشائر  أفراد  من  حتى  أو  حزبية،  أو 
وعائالت«، كما دانت »أي دخول ألي 
لبنان  اىل  لبنانية  غري  مسلحة  جمموعة 
أي  عمومًا وإىل عرسال خصوصًا حتت 
عنوان أو حجة«، وطالبتها »باالنسحاب 
لبنان اىل ما وراء احلدود«.  فورًا من 
من  تدخل  »أي  املنسقية  واستنكرت 
لبنان ومن حزب اهلل حتديدًا يف سوريا«، 
وترك  الفوري  »باالنسحاب  وطالبته 
»بإطالق  وطالبت  للسوريني«.  سوريا 
وخصوصًا  لبنان،  يف  املخطوفني  كل 
عند  احملتجزين  واألمنيني  العسكريني 
اجملموعات املسلحة«، مشددة على أن 
»أبناء عرسال لن يّدخروا جهدًا للوصول 
اىل حرية هؤالء، شأنهم يف ذلك شأن 
املهندس ماجد القاضي الذي أفرج عنه 

قبل يومني«.
ترتافق دموع سارة مع ابتسامة رقيقة 
اجلندي  شقيقها  عن  حديثها  لدى 

مجعية  أجرتها  اليت  الفحوصات  كشفت 
محاية املستهلك يف لبنان واحتاد بلديات 
الضاحية عن وجود تلّوث كبري يف املياه 
اليت تضخ بواسطة الشبكات العامة إىل 
الكبد  »التهاب  يسبب  التلّوث  املنازل. 
آثارًا كبرية يف اجلسم  الوبائي« ويرتك 
نوع  من  معادن  وجود  بسبب  البشري 
العالية....  وامللوحة  والزرنيخ  الزئبق 
الشبكة  على  التعديات  سببه  التلّوث 

واختالطها مبياه اجملارير.
بريوت  ملدينة  اجلنوبية  الضاحية  مياه 
تسبب  قد  البكترييا  من  بأنواع  ملّوثة 
النتيجة  هذه  الوبائي«.  الكبد  »التهاب 
تكرّرت يف أكثر من فحص أجرته مجعية 
محاية املستهلك وبلدية الغبريي يف أحياء 
الفحوصات  املنطقة.  هذه  من  خمتلفة 
الينابيع  أي  املياه،  مصادر  أن  أظهرت 
واآلبار، »نظيفة«، لكن شبكات التوزيع 
امللوحة  من  خطرية  مستويات  فيها 
الكبدي  للتسمم  املسببة  والبكترييا 
االنتشار.  السريعة  الوبائية  واألمراض 
لكن  املعامل،  واضح  غري  التلّوث  سبب 
ختتلط  الشبكات  أن  هو  منه  ظهر  ما 
مبياه اجملارير، سواء كان األمر ناجتًا من 
تعديات على شبكة التوزيع أو عن إهمال 
خزانات  من  وتكريرها  املياه  معاجلة  يف 

التجميع إىل املنازل.
نتائج مقلقة

على مدى اثين عشر شهرًا مضت، أجرت 
مجعية محاية املستهلك فحوصات دورية 
ما  لبنان.  كل  يف  املياه  مصادر  على 
عن  كشف  اجلنوبية  الضاحية  يف  ظهر 
قبل  من  سريعًا  حتّركًا  تستدعي  خماطر 
محاية  مجعية  رئيس  وحبسب  املعنيني. 
الفحوصات  فإن  بّرو،  زهري  املستهلك 
»أن املشكلة األساسية  أظهرت بوضوح 
تبنّي  إذ  اجلنوبية.  الضاحية  يف  هي 
يسببها  صحية  مشاكل  سلسلة  وجود 
هذا التلّوث، سواء التهاب الكبد الوبائي 
وغريه من األمراض اليت ال تنتج إال من 
اختالط املياه العامة اليت تضّخها الدولة 
إىل املنازل مبياه اجملارير«. وأوضح أن 
اجلمعية طلبت »إبالغ وزارة الصحة العامة 
سهولة  إىل  نظرًا  األمراض  هذه  بوجود 

انتشارها«.
وسالمة  املراقبة  قسم  مسؤولة  وتشري 
أنها  إىل  نعمة  ندى  اجلمعية  يف  الغذاء 
اليت  املياه  من  عّينة   23 استخرجت 
منطقة  يف  املنازل  إىل  الدولة  تضخها 
من  تبنّي  وقد  اجلنوبية،  الضاحية 
ملّوثة.  أن مجيعها  املتكررة  الفحوصات 
الغبريي،  مناطق:  من  العينات  ُأخذت 
الشياح، الشويفات، التريو، حي السّلم، 
وبئر  صفري  الرباجنة،  برج  الدلبة،  عني 
العبد، وأخضعت لنوعني من الفحوصات: 
الكيميائي.  الفحص اجلرثومي والفحص 
أظهرت  اجلرثومية  الفحوصات  نتائج 
املعوية  لألمراض  مسببة  بكترييا  وجود 
مثل »األحياء القولونية الربازية، األحياء 
القولونية اإلمجالية وأشريشيا إيكوالي«. 
من  األنواع  هذه  وجود  أن  نعمة  وتؤكد 
البكترييا »هو دليل على التلّوث الناتج 
مبياه  الصحي  الصرف  مياه  اختالط  من 
الكيميائية  الفحوصات  أما  اجملارير«. 
وجود  عن  كشفت  فقد  العينات،  على 
االستهالك  على  جدًا  خطرية  »مواد 
البشري مثل الزئبق والزرنيخ، فضاًل عن 
مستويات مرتفعة من امللوحة يف املياه 
تزيد 30 ضعفًا و40 ضعفًا على  بنسبة 
مرتفعة  ومستويات  املقبولة،  املعدالت 
الدولة  مياه  أيضًا جتعل  الصوديوم  من 
مماثلة ملياه البحر. وتؤكد نعمة أن وجود 
الزئبق والزرنيخ يدّل على وجود ملّوثات 
السيارات  زيوت  وخصوصًا  صناعية 
هذه  إن  إذ  الصناعية،  واملخلفات 
املعادن الصناعية مضّرة جدًا باإلنسان« 

وفق نعمة.
مصادر املياه يف الضاحية

»كل املياه يف الضاحية موبوءة« يقول 
حممد  الضاحية  بلديات  احتاد  رئيس 
اخلنسا. هذه النتيجة مصدرها فحوصات 
ثانية أجراها احتاد بلديات الضاحية بعدما 
تبّلغ اخلنسا من مجعية محاية املستهلك 
هذه  عند  إليها.  توصلت  اليت  النتائج 
النقطة »كان ال بّد من تأكيد النتائج اليت 
تفّسر ظهور حاالت تسمم كبدي يف بعض 
مستوصفات املنطقة، فأجرينا فحوصات 
إضافية يف مناطق متعددة من الضاحية 
وأنه  واقع،  أمر  هو  التلّوث  أن  أظهرت 
أصبح خطريًا جدًا على السالمة العامة«.

لدى  ليس  التلّوث؟  مصدر  هو  ما  إذًا، 
اخلنسا إجابة قطعية عن هذا األمر »ألننا 
واجلهات  واملياه  الطاقة  وزارة  راسلنا 
يدها  وضع  أجل  من  األمر  بهذا  املعنية 
الالزمة  التحقيقات  وإجراء  امللف  على 
واآلبار  الينابيع  سالمة  لنا  ستؤكد  اليت 
منها،  أي  تلّوث  أو  التوزيع  وشبكات 
وال نزال ننتظر إجابة عن مراسالتنا اليت 
كانت واضحة جلهة حجم اخلطورة واآلثار 
الوضع  استمرار  يرتكها  اليت  السلبية 
ألف   700 من  أكثر  صحة  على  القائم 

نسمة مقيمني يف الضاحية«.
غري أن مصدر املشكلة واضح بالنسبة إىل 
أجرته  الذي  مجعية املستهلك. فالكشف 
اجلمعية على مدى األشهر املاضية أظهر 
فيها  التجميع  خزانات  بعض  هناك  أن 
تعديات  هناك  وأن  جرثومية،  ملّوثات 
إىل  تؤدي  التوزيع  شبكة  على  كبرية 
تسّرب مياه اجملارير إليها، رغم أن احتاد 
بلديات الضاحية كان قد جّدد قسمًا من 
هذه الشبكات. وشبكات التوزيع ليست 
وحدها شبكات نقل املياه بالقساطل، بل 
هي أيضًا مراكز جتميع املياه بعد ضّخها 
»شبكات  فإن  بّرو،  اآلبار. وحبسب  من 
التلّوث ألن مصادر  التوزيع هي مصدر 
تغذي  اليت  واآلبار،  الينابيع  أي  املياه، 

هذه الشبكة نظيفة«.
تجارة املياه

محاية  مجعية  اقرتحت  الواقع،  هذا  إزاء 
املستهلك أن يكون العالج اجلذري هلذه 
املشكلة يف جتديد شبكات املياه وإزالة 
التعديات عنها. فاملشكلة باتت واضحة 
الشّح  »وجود تشابك يف مشكليت  جلهة 
والتلّوث. ومن الواضح أن هناك تقنينًا 
الكثري من  مرّبر، فيما هناك  للمياه غري 
شركات املياه املكّررة حتصل على املياه 
من الشبكات العامة، أي تسرقها، سواء 
املوظفني  بعض  مع  بالتواطؤ  أو  بالقوة 
املياه  يف  حصتها  من  الناس  فتحرم 
وجتربها على شراء املياه بأسعار خيالية« 
يقول برو. وتضيف بعض املعطيات اليت 
عمليات  إن  اجلمعية  عليها  استحصلت 
تكرير املياه لدى مؤسسات املياه ليست 
دورية وليست واضحة، فيما تكرير املياه 
ألي  خيضع  ال  والدكاكني  التجار  لدى 
تدخل إىل كل  مياه  رقابة فعلية، وهي 
الضاحية،  مقيم يف  كل  وتصيب  منزل 
يف  للخدمة  املياه  استعمال  جلهة  سواء 
واملأكوالت،  اخلضر  لغسل  أو  املنزل 
لقاء  من  أكثر  عقد  كذلك،  للشرب.  أو 
بني املسؤولني عن نوعية وجودة املياه 
مجعية  وبني  واملياه  الطاقة  وزارة  يف 
املستهلك، إال أن هذه اللقاءات مل تنتج 
بوجود  و«ذهول«  »تشكيك«  من  أكثر 
التلّوث »فمن الواضح أنه ليس هناك أي 
تنسيق بني وزارة الطاقة واملياه وبني 
املوضوع،  بهذا  املعنية  األخرى  اجلهات 
تستدعي  كبرية  تراكمات  وجود  رغم 
هناك  أن  وخصوصًا  واسعة،  معاجلات 
إضافيًا  وطلبًا  املتساقطات  يف  نقصًا 
سوريني  وجود  عن  نامجًا  املياه  على 

نازحني مقيمني يف الضاحية«.
الضاحية  أبناء  أن  واضحًا  يبدو  هكذا 
املياه  سرقة  تتم  بالتلّوث:  حماصرون 
بيعها  ثم  وتلويثها  البعض  بعضهم  من 

لبعضهم البعض.

مياه يف الضاحية ملّوثة: مستويات خطرية من امللوحة والبكترييا
محمد وهبة
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األمريكية ضد  الصواريخ  »فورة«  بعد 
مالمح  بروز  ثّم  العراق،  »داعش« يف 
التنظيم يف  هذا  لقتال  دولي  ائتالف 
دمشق  أكدت  أخريًا،  وسوريا  العراق 
أمس أّنها شريك رئيسي وحموري يف 
موسكو  دعت  فيما  »االئتالف«،  هذا 
الغرب إىل التنسيق مع الرئيس بشار 
األسد بعد »معرفته اليوم متأخرًا مبكامن 

اخلطر« يف املنطقة<
يتبلور على حنو أوضح حتالف دولي ضّد 
»داعش« يف سوريا والعراق. ما كان 
أصبح  املغلقة  والغرف  الكواليس  يف 
أصبحت  واشنطن  العلن.  إىل  خيرج 
بينما  »داعش«،  قتال  أولويتها 
موسكو تدعوها إىل التنسيق مع الدولة 
حتييد  املمكن  من  يعد  مل  السورية. 
دمشق عن هذا التحالف. ال حترك دون 
وبالتنسيق  السورية  احلكومة  موافقة 
معها قال وزير اخلارجية وليد املعلم. 
بعد ساعات دعا نظريه الروسي سريغي 
الفروف الغرب إىل التعامل مع الرئيس 
السوري بشار األسد للتصدي لتنظيم 

»الدولة اإلسالمية«.
يف واشنطن، أعلن البيت األبيض أن 
قرارًا  يتخذ  مل  أوباما  باراك  الرئيس 
داخل  غارات  شّن  بشأن  بعد  نهائيًا 
رئيس  أعلن  بينما  السورية،  األراضي 
هيئة أركان اجليوش األمريكية، مارتن 
إجراءات  سيتخذون  »أنهم  دميبسي، 
ضد داعش يف سوريا إذا أصبح يشكل 

تهديدًا مباشرًا«.
دمشق، أّكدت إذًا أمس، وجودها يف 
حتدث  »داعش«.  ضد  املعركة  قلب 
»من  ألّن  الشريك  موقع  من  املعلم 
أن  الطبيعي جغرافيًا وعمليًا وعملياتيًا 
سوريا هي مركز هذا االئتالف الدولي... 
ال بد أن يأتوا إىل سوريا للتنسيق معها 
من أجل مكافحة »داعش« و«النصرة« 

إذا كانوا جادين«.
وأعلن نائب رئيس جملس الوزراء يف 
حكومة تسيري األعمال أّن هذا التعاون 
اإلرهاب  مكافحة  جمال  يف  والتنسيق 
عن  الصادر  للقرار2170  تنفيذًا  يأتي 
تفويضًا  يعطي  ال  الذي  األمن  جملس 
دولة.  أي  ضد  منفردًا  بالعمل  ألحد 
أّن  على  صحايف،  مؤمتر  يف  وشّدد، 
خالل  من  يكون  أن  جيب  التعاون 
احلكومة السورية، مبينًا جاهزية احلكومة 
السورية للتعاون اإلقليمي والدولي إما 
أو  إقليمي  أو  ائتالف دولي  من خالل 
من خالل تعاون ثنائي مع من يرغب، 
وأن  وجادًا،  خملصًا  يكون  أن  شرط 

يتخلى عن ازدواجية مواقفه.
املعلم  مشل  وأدبياته  الغرب  وخبالف 
إرهاب  ذكر  عند  النصرة«  »جبهة 
»داعش«، مؤكدًا أولوية »جتفيف منابع 
ضبط  اجلوار  دول  والتزام  اإلرهاب 
األمنية  املعلومات  وتبادل  حدودها 
التمويل  ووقف  السورية  احلكومة  مع 

والتسليح«.
»باألمس  اإلطار،  هذا  يف  وقال، 
األمريكي  الصحايف  عن  اإلفراج  مت 
النصرة وحنن  املختطف من قبل جبهة 
بيان  صدر  لكن  عنه،  باإلفراج  نرحب 
إن  يقول  القطرية  اخلارجية  وزارة  عن 
اجلهود القطرية أدت إىل اإلفراج عنه. 
إذًا هذه اجلهود أليست مرتبطة بتنظيم 
أيضًا  اإلرهابي؟«، الفتًا  النصرة  جبهة 
قبل  األملان  الوزراء  أحد  تصريح  إىل 
متويل  عن  معلومات  لديهم  بأن  ذلك 

قطر لتنظيم »النصرة«.

التنسيق لم يبدأ
حتى  تلمس  مل  بالده  أن  إىل  وأشار 

دمشق من موقع الشريك: سوريا مركز مكافحة »داعش«
اآلن التزامًا من دول اجلوار بتنفيذ هذا 
القرار »رمبا ألنهم مل يشعروا بعد أّن 
لن  النصرة«  و«جبهة  »داعش«  خطر 
يقتصر على سوريا والعراق، بل سيمتد 
إىل الدول اإلقليمية وما بعدها«. وأكد 
أّن األيام القليلة القادمة ستحكم على 
والدولية  اإلقليمية  الدول  جدية  مدى 
قرار  وتنفيذ  اإلرهاب  مكافحة  يف 

جملس األمن.
والغرب  سوريا  بني  التنسيق  وعن 
هذا  بأن  املعلم  أجاب  وحدوده، 
التنسيق مل يبدأ... »ولو كان اجملتمع 
جملس  يف  األعضاء  والدول  الدولي 
األمن التزموا قرارات اجمللس السابقة 
اإلرهاب ملا وصلت  يف جمال مكافحة 
اليوم«،  إليه  وصلت  ما  إىل  األمور 
حدود  أن  إىل  ذاته  الوقت  يف  الفتًا 
االئتالف  أطراف  على  تتوقف  التعاون 
الدولي و«ستتم مناقشة ذلك يف ضوء 

مصاحلنا الوطنية«.
جرى  إنه  تقول  معلومات  وجود  وعن 
والواليات  سوريا  بني  سري  تنسيق 
املتحدة وبريطانيا يف عمليات عسكرية 
سرية متت على األراضي السورية أجاب 
املعلم: »إن كل ما يقال هو معلومات 
جاهزون  حنن  ذلك  ومع  صحافية... 
للتعاون والتنسيق مع الدول اإلقليمية 
مكافحة  جمال  يف  الدولي  واجملتمع 

اإلرهاب«.
جديدة،  سعودية  فتاوى  صدور  وعن 
يف  حتول  بداية  ذلك  يشكل  وهل 
»إذا  املعلم:  قال  السعودي،  املوقف 
كانت السعودية ترى يف هذه املواقف 
يوجد  ال  فنحن  مصاحلها،  عن  دفاعًا 
تعارض بني مصاحلنا ومصاحلها، وأي 
عمل خيفف من تأثري الفكر الوهابي يف 
حياسب  عمل  وأي  الداخل  أو  اخلارج 
التنظيمات  مع  سوريا  يف  يقاتل  من 
اإلرهابية هو عمل جيد، لكن ال يكفي 

إطالقًا«.
وعن إمكانية أن تأخذ التحوالت اجلارية 
يف تركيا إىل موقع أفضل يف عالقاتها 
اإلقليمية، أشار املعلم إىل أّن عالقات 
إىل  »تدهورت  اجلوار  دول  مع  تركيا 
تتغري  أن  وجوب  مؤكدًا  احلضيض«، 
يف  األحداث  جتاه  الرتكية  السياسة 
املنطقة، وذلك من أجل مصلحة الشعب 
الرتكي  األمن  عن  ودفاعًا  الرتكي 
هلا  حدود  ال  اإلرهابية  »فالتنظيمات 
حنو  تركيا  وحدود  دين  وال  وطن  وال 
850 كيلومرتًا مع سوريا وال أعرف كم 
مع العراق وهذه التنظيمات على حدود 
القومية  تركيا  مصلحة  من  لذا  تركيا 
يف  النظر  تعيد  أن  الرتكي  والشعب 

مواقفها«.

اعملوا مع األسد
الروسي  اخلارجية  وزير  حّث  بدوره، 
احلكومات  أمس،  الفروف،  سريغي 
ضغائنها  جتاوز  على  والعربية  الغربية 
معه  والعمل  السوري  الرئيس  إزاء 
للتصدي ملقاتلي »الدولة اإلسالمية«.

املتحدة  »الواليات  إّن  الفروف  وقال 
ارتكبت مع الدولة اإلسالمية اخلطأ نفسه 
اليت ظهرت  القاعدة  مع  ارتكبته  الذي 
مقاتلون  كان  حني  الثمانينيات  يف 
املتحدة  الواليات  تدعمهم  إسالميون 
السوفياتي  االحتالل  إلنهاء  يقاتلون« 
أن  »أعتقد  وأضاف:  ألفغانستان. 
خطر  بالفعل  يدركون  الغرب  ساسة 
االنتشار«.  السريع  املتنامي  اإلرهاب 
قريبًا  عليهم  »سيتعنّي  أّنه  ورأى 
النظام  تغيري  أهم:  أيهما  خيتاروا  أن 
شخصية  ضغائن  إلرضاء  )السوري( 

عن  وخروجه  الوضع  بتدهور  جمازفني 
أي سيطرة أو إجياد سبل عملية لتوحيد 

اجلهود يف مواجهة اخلطر املشرتك«.
رحب  البداية  »يف  الفروف:  وقال 
األمريكيون وبعض األوروبيني )بالدولة 
اإلسالمية( على أساس أنها تقاتل بشار 
األسد. رحبوا بها كما رحبوا باجملاهدين 
الذين أنشأوا الحقًا القاعدة ثم ارتدت 
ضرباتها إليهم يف 11 سبتمرب 2001«. 
اآلن«،  حيدث  الشيء  »نفس  وتابع: 
مضيفًا أن الواليات املتحدة مل تبدأ يف 
قتال اجلماعة إال بعد أن بدأ املتشددون 

جيتاحون العراق ويقرتبون من بغداد.
السوري،  نظريه  موقف  الفروف  وأيد 
قائاًل إنه إذا كانت هناك خطط »لقتال 
سوريا  أراضي  على  اإلسالمية  الدولة 
ذلك  يكون  وأن  بد  فال  أخرى  ودول 
الشرعية«  السلطات  مع  بالتنسيق 
اآلن  تشعر  بالده  أن  وأوضح  هناك. 
بأن ساحتها برئت. وقال: »يف وقت 
بشار  بدعم  االتهامات  إلينا  ما صوبت 
فما  اآلن  أما  إطاحته...  ومنع  األسد 
من أحد يتحدث عن هذا«. ولفت إىل 
أّن األمريكيني واألوروبيني بدأوا اآلن 
اليت كانوا يقرون  »باحلقيقة  يعرتفون 
بها يف أحاديثهم اخلاصة... وهي أن 
وعلى  املنطقة  على  األساسي  اخلطر 
نظام  يف  يتمثل  ال  الغرب  مصاحل 
استيالء  احتمال  يف  بل  األسد،  بشار 
اإلرهابيني يف سوريا ودول أخرى يف 

املنطقة على السلطة«.

أوباما لم يقرّر بعد
األبيض،  البيت  أعلن  السياق،  يف 
أمس، أن الرئيس باراك أوباما مل يتخذ 
غارات  شّن  بشأن  بعد  نهائيًا  قرارًا 
األراضي  داخل  داعش  على  عسكرية 

السورية.
أركان  هيئة  رئيس  أعلن  كذلك 
دميبسي،  مارتن  األمريكية،  اجليوش 
تنظيم  اجراءات ضد  سيتخذون  »أنهم 
الدولة اإلسالمية )داعش( يف األراضي 
السورية إذا شكل تهديدًا مباشرًا على 

الواليات املتحدة األمريكية«.
الطائرة  يف  للصحفيني  تصريح  ويف 
قال  أفغانستان،  إىل  رحلته  خالل 
دميبسي: »إذا قررُت أن عناصر تنظيم 
األراضي  يهددون  أصبحوا  داعش 
اجليش  فسأوصي  مباشرة،  األمريكية 
يف  التنظيم  ضد  مباشرًة  بالتحرك 
األمريكي  املسؤول  وشكك  سوريا«. 
يف قدرة »داعش« على التخطيط لشن 
هجمات يف الواليات املتحدة وأوروبا، 
يشكل  يزال  ال  التنظيم  أن  مؤكدًا 

تهديدًا إقليميًا.
بأن  اعتقاده  عن  دميبسي  وأعرب 
الدول احلليفة لواشنطن مبا فيها تركيا 
املهمة  والدول  واألردن  والسعودية 
يف املنطقة، ستدعم الواليات املتحدة 

إلحلاق اهلزمية بـ«داعش«.
من جهته، أكد املتحدث باسم دميبسي 
زالت  ما  »داعش«  ضد  اخليارات  أّن 
إىل  احلاجة  على  وشدد  الدراسة،  قيد 
تشكيل »حتالف من الشركاء اإلقليميني 

واألوروبيني القادرين«.
أّن  توماس  إد  الكولونيل  وأضاف 
املركزية  القيادة  مع  »جيهز  دميبسي 
الدولة  تنظيم  مع  التعامل  خيارات 
العراق وسوريا  اإلسالمية يف كل من 
عرب جمموعة من األدوات العسكرية مبا 
اخلالصة  اجلوية...  الضربات  ذلك  يف 
إلقامة  جيد  موضع  قواتنا يف  أن  هي 
ضد  اإلقليميني  حلفائنا  مع  شراكة 

الدولة اإلسالمية«.

إبراهيم  الظين يف قضية  القرار  كشف 
عن  وشركائه  وأوالده  وزوجته  بشري 
األموال  اختالس  فيها  مت  اليت  الطريقة 
العامة من اهليئة العليا لإلغاثة وتهريبها 
إىل خارج لبنان. هذه الطريقة قد تبدو 
معّقدة للبعض، إال أنها يف الواقع من 
أبسط عمليات تبييض األموال، بل من 
يكن  مل  بشري  أن  يبدو  عالنية.  أكثرها 
على علم بأنه سيكون »كبش فداء« يف 
لعبة اختالس املال العام، وأنه سيكون 
الوحيد الذي يرفع الغطاء عنه بني الكثري 

من املختلسني والفاسدين.
غسان  األول  التحقيق  قاضي  أصدر 
عويدات قراره الظين ضد االمني العام 
إبراهيم  لإلغاثة  العليا  للهيئة  السابق 
تعاونوا  ومن  وولديه  وزوجته  بشري 
معهم. القرار يشري إىل أن إبراهيم بشري 
أقدم على اختالس املال العام ويظّن به 
جلهة الغّش، واإلخالل بواجباته الوظيفية، 
وتبييض األموال. كذلك، تضمن القرار 
الظّن بكل من وسام إبراهيم بشري وسامي 
إبراهيم بشري وحسني حكمت فواز ورجاء 
 ،FAWCO مسعود يونس بشري وشركة
االختالس  االشرتاك يف  على  إلقدامهم 
وتهريبها  املختلسة  األموال  وحتويل 
جابر  يوسف  حسن  أما  بها.  والتصرف 
حكمت  وعباس  يونس  مسعود  وحممد 
فواز فقد ظّن بهم جلهة مساهمتهم يف 
الغّش... وقد سّطر القرار مذكرة حبث 
وحتر توصاًل ملعرفة كامل هوية املدعى 
عليها فيكتوريا بشري غريغوريفنا )زوجة 
احملاكمة  ومنعت  إبراهيم(،  جنل  وسام 
عن كل من وليد يوسف البعلبكي وزينب 
حممد صمادي فواز وغسان الياس رزق 

لعدم كفاية الدليل.
القرار الظين للقاضي  هذه هي خالصة 
غسان عويدات يف قضية إبراهيم بشري. 
هذه القضية، رغم كونها عملية اختالس 
غري معقدة وسهلة الكشف، نسبيًا، كان 
يفرتض أن تكشف التحقيقات املزيد من 
الوقائع واحلقائق املتصلة بإنفاق اهليئة 
العليا لإلغاثة يف عهد بشري وغريه، لكن 
التحقيقات مل تتوسع إىل هذه الدرجة، 
فاستقّر  بشري،  به  أدىل  ما  كل  رغم 
بشري  اختالس  قّصة  كشف  على  األمر 
وشركائه فقط. )للمزيد من املعلومات 
ملف  عن  سابق  تقرير  مراجعة  يرجى 
التحقيقات نشرته »األخبار« حتت عنوان 
مليارات  بشري:  إبراهيم  »اعرتافات 
طرابلس«  حروب  لتمويل  »اإلغاثة« 
.)202395/http://al-akhbar.com/node

تتبع حركة الحسابات
باالستناد اىل القرار الظين، بدأت تتكشف 
فصول القّصة يف 30 آذار 2013 حني 
ورد إىل النيابة العامة التمييزية قرار من 
بتجميد  يقضي  اخلاصة،  التحقيق  هيئة 
لكّل  املباشرة  املباشرة وغري  احلسابات 
من إبراهيم بشري ورجاء مسعود يونس 
بشري وحسني حكمت فواز وزينب حممد 
وقد   .FAWCO وشركة  فواز  صمادي 
استند قرار جتميد احلسابات إىل تقرير 
الذي تلقى كتابًا  من أمني سر اهليئة، 
من بنك لبنان واملهجر يتحدث عن حركة 
إىل  العائدة  احلسابات  يف  مشبوهة 
اليت  العمليات  ويفّند  عليهم  املدعى 

أجريت على هذه احلسابات.
بشري  إبراهيم  فإن  الكتاب،  وحبسب 
حسابًا  فتحا  مسعود  رجاء  وزوجته 
فتح  فيما   ،2002 آذار   8 يف  مشرتكًا 
حساب باسم زوجته وحدها يف 31 أيار 
2005. ويشري الكتاب إىل أن العمليات 
اليت أجريت على احلساب الثاني العائد 

دائنة  عمليات  تضمن  وحدها  لزوجته 
ومدينة بقيمة 10 ماليني دوالر، وذلك 
بني 1 تشرين األول 2012 لغاية تشرين 
جرت  أنه  تبنّي  وقد   .2013 األول 
بـ45  لكليهما  املشرتك  احلساب  تغذية 
ومصدر  دوالر،  مليونا  جمموعها  شيكًا 
معظمها من حساب املدعى عليه حسني 
صادر  مصرفيًا  وشيكًا  فواز،  حكمت 
دوالر.  ألف   470 بقيمة  عودة  بنك  عن 
وحسني حكمت فواز هو صاحب شركة 
املواد  جتارة  تتعاطى  اليت   FAWCO
تكليفه  وجرى  واملشروبات،  الغذائية 
لتنفيذ  لإلغاثة  العليا  اهليئة  قبل  من 
مواد  بالنيابة عنها جلهة توفري  مشاريع 
السوريني  لالجئني  ومشروبات  غذائية 
حسابني  فواز  وميلك  املخيمات.  يف 
الشخصي  بامسه  االول  مصرفيني؛ 
والثاني باسم شركته. وقد أوكل فواز 
زينب حممد صمادي حتريك  زوجته  اىل 
حسابه الشخصي ابتداًء من أيار 2012، 
عمليات  أجريت  أنه  التحقيقات  وبّينت 
إبراهيم  زوجة  ملصلحة  احلسابني  على 

بشري.
يف  أودع  فواز  أن  التحقيقات  أظهرت 
حسابه لدى بنك لبنان واملهجر40 شيكًا 
صادرة من حساب اهليئة العليا لإلغاثة 
 168 فيه  وحصلت  لبنان  مصرف  لدى 
عملية سحب، أبرزها 19 شيكًا بقيمة 2.3 
مليون دوالر ذهبت إىل حساب إبراهيم 
بلوم  لدى  زوجته  مع  املشرتك  بشري 
احلساب  إىل  دوالر  مليون  و1.6  بنك، 
و76  بنك،  بلوم  لدى  لزوجته  املستقل 
إبراهيم  وسام  حساب  إىل  دوالر  ألف 
دوالر  ألف  و18  فرنسبنك،  لدى  بشري 
لدى  بشري  إبراهيم  سامي  حساب  إىل 
بلوم بنك، فضاًل عن حتويل خارجي بقيمة 
347 ألف دوالر إىل حساب حسني فواز. 
التدقيق يف حسابات شركة  أظهر  وقد 
FAWCO أن 240 ألف دوالر حّولت إىل 
دوالر  ألف  و200  يونس،  رجاء  حساب 

حّولت إىل احلساب املشرتك.
وتبنّي أن احلساب املستقل العائد لزوجة 
وحتويل  إيداع  عملية   33 تضمن  بشري 
من  دوالر  ألف   161 أبرزها:  وسحوبات 
حساب حسني فواز، و67 ألف دوالر من 
دوالر  ألف  و200  املوارد،  بنك  إصدار 
من حساب FAWCO، و200 ألف دوالر 
من حساب غسان الياس رزق لدى بنك 
بيبلوس، و3.2 ماليني دوالر من حتويل 
و150  املشرتك،  احلساب  من  داخلي 
ألف دوالر شيكات مسحوبة ألمر وسام 
بشري، و3.5 ماليني دوالر هي عبارة عن 
حتاويل خارجية إىل حساب رجاء يونس 
لدى فرنسبنك ــ روسيا، و18 ألف دوالر 
عبارة عن حتويل خارجي إىل فادي بشري 

لدى فرنسبنك ــ بيالروسيا.
عملية   123 هناك  أن  تبنّي  كذلك، 

هكذا اختلس إبراهيم بشري أموال 
اهليئة العليا لإلغاثة!

إبراهيم بشري أقدم على اختالس ما أوكل 
إليه أمر إدارته من نقود للدولة )أرشيف(
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مل يعد صيت لبنان عامليًا مرتبط فقط 
باكرب صحن تبولة او محص! قبل اسبوع 
يف  لبنانيني  شباب  ثالثة  امساء  برز 
قائمة تضم ٣٥ مبتكرا حتت سن الـ ٣٥ 
ماساتشوستس  معهد  سنويًا  يطلقها 
الذين  الثالثة  اللبنايون  للتكنولوجيا. 
واوروبا  املتحدة  الواليات  اىل  هاجروا 
ميثلون الرتمجة احلرفية ملصطلح »هجرة 
اي  البنائه  يقدم  ال  بلد  من  االدمغة« 

فرصة للبحث العلمي واالبتكار.
قائمة  ضمن  من  لبنانيني  ثالثة  اختري 
معهد  يطلقها  مبتكرًا   ٣٥ تضم  سنوية 
آي  )ام  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
تي( من بني املبتكرين الواعدين الذين 
والثالثني.  اخلامسة  سّنهم  يتجاوز  ال 
واللبنانيون هم فاضل أديب )٢٥ عامًا( 
وآية بدير )٣١ عامًا( وراند هندي )٢٩ 
يف  األمساء  قائمة  ظهرت  وقد  عامًا(. 
جملة Technology Review التابعة ملعهد 
وتهدف  للتكنولوجيا.  ماساتشوستس 
هذه اجلائزة إىل تكريم »اإلجنازات اليت 
على  كبري  تأثري  هلا  يكون  أن  يتوقع 

العامل كما نعرفه«.
وقد بدأت هذه اجلائزة يف عام ١٩٩٩ 
لت لتضم ٣٥  مع ١00 فائز، ولكنها ُعدِّ
م اجلوائز  فائزًا يف عام ٢00٥. وسُتقدَّ
يف مؤمتر Emtech السنوي للتكنولوجيات 
أيلول   ٢٣ يف  سيقام  الذي  الناشئة، 
ماساتشوستس  معهد  يف  املقبل 

للتكنولوجيا.
اجمللة،  تنتجها  إقليمية  قوائم  وهناك 
مبتكرًا حتت سن   ٣٥ أعلى  قائمة  مثل 
إيطاليا،  إسبانيا،  اهلند،  يف  الـ٣٥ 
الفائزون  ح  ُيرشَّ ما  وعادة  وفرنسا. 

اإلقليميون للقائمة العاملية.
للجوائز  الفرعية  الفئات  وتتغري 
على  عمومًا  هو  الرتكيز  لكن  سنويًا، 
واالتصاالت،  واحلوسبة  احليوي  الطب 
واملواد،  والطاقة،  التجارية،  واألعمال 
الرتشيحات  وترسل  اإلنرتنت.  وشبكة 
جلنة  وتقّومها  العامل،  أحناء  مجيع  من 
 ٢0١٤ عام  ويف  اخلرباء.  القضاة  من 
ضمت الرتشيحات ٥00 طلب اختري ٨0 
اختار  حيث  النهائية،  للتصفيات  منها 
باالستناد  مبتكرًا  الـ٣٥  قائمة  القضاة 
إىل جمموعة من املؤشرات، أبرزها الدور 
االبتكارات  أصحاب هذه  به  قام  الذي 

يف تغري العامل الذي نعيش فيه.
وقد ضمت القائمة السنوية على امتداد 
أصحاب  من  العديد  املاضية  السنوات 
مؤسسو  بينهم  العاملية،  األمساء 
شركات فيسبوك وتويرت ومتبلر وغوغل 

وغريها.
املنشورة يف  الذاتية  السرية  وحبسب 
أديب  فاضل  اخرتع  اجلائزة،  موقع 
يتيح  جهازًا  طرابلس  مدينة  من  وهو 
غرفة  يف  األشخاص  حتركات  تقفي 
فاي  الواي  إشارات  باستخدام  أخرى، 
)اإلنرتنت الالسلكي(. وقال املعهد إن 
أحباث أديب قد تغري وجه التكنولوجيا 

يف هذا املضمار.
وكان فاضل أديب قد نال البكالوريوس 
ختصص  مع  الكومبيوتر  هندسة  يف 
اجلامعة  من  الرياضيات  يف  ثانوي 
 ،٢0١١ عام  يف  بريوت  يف  األمريكية 
أم آي تي لتحصيل  وانتقل إىل معهد 
شهادة املاجستري يف علوم الكومبيوتر، 
وهو اآلن يف عامه الثالث من برناجمها. 
ويسعى أديب إىل حتسني تقنيات الواي 
فاي وابتكار منتجات جديدة تستعملها. 
اجلامعات  اهتمام  عمله  اجتذب  وقد 
قد  أديب  وكان  العلمية.  األمريكية 
حل أول خالل كل سنوات دراسته يف 

اجلامعة األمريكية 
بريوت  يف 
عالماته  ومعدل 
يف  األعلى  هو 
املسجل  التاريخ 
إلكرتونيًا لكربيات 
يف  اجلامعات 

لبنان.
يف  أكد  أديب 
للزميلة  حديث 
أنه  »األخبار« 
جدًا  سعيد 
ضمن  الختياره 
ولفت  القائمة. 

كمشرفة على املشرتكني.
وهو   ،Karaj مشروع  بدير  وأسست 
الربح،  إىل  يهدف  ال  خمترب  أّول 
خمّصص لالختبارات العلمّية واهلندسّية 
يف  اجلميزة  منطقة  يف  والتكنولوجّية، 

بريوت.
رسم  على  هندي  راند  يعمل  بدوره 
دليل جديد للعيش من خالل االستفادة 
هندي  صمم  البيانات.  قاعدة  من 
كل  وسجل  الوزن  خلسارة  برناجمًا 
يأكلها  اليت  الكمية  العملية،  تفاصيل 
يستغرقه يف  الذي  والوقت  ويشربها 
النوم، وحّلل البيانات من خالل برنامج 
يعرف  أن  استطاع  حيث  إلكرتوني، 
تؤثر  اليت  السيئة  العادات  من  أيًا 
الغذائي.  ونظامه  اليومية  حياته  يف 
اليت قدمها  التعليمات  التزم  أن  وبعد 
وزنه  خيفض  أن  استطاع  الربنامج، 
على  هندي  يعمل  وحاليًا  دراماتيكيًا. 
التخفيف من خشونة العيش يف املدن، 
 ،Snips باريس شركة  وقد أسس يف 
جلعل  البيانات  حتليل  على  تعمل  اليت 
أكثر  الفرنسية  املدينة  يف  العيش 
الربامج  ضمن  ومن  وفائدة.  سهولة 
اليت ابتكرتها الشركة، تطبيق للهواتف 
الذكية يستطيع التنبؤ حبركة القطارات 
مقبلة،  أيام  ثالثة  ملدة  املدينة  يف 
وبالتالي تفادي االزدحام والتوفري يف 
الوقت واملال. ومن خالل حتليل قاعدة 
الطقس  حال  عن  املشرتكني  بيانات 
أصبح  القطار،  إىل  الدخول  وتوقيت 
اليت  القطارات  أي  معرفة  باإلمكان 

تشهد ازدحامًا أقل من غريها.
هندي أكد يف حديث للـزميلة«األخبار« 
أن اختياره ضمن ٣٥٣٥ مبتكرًا حتت سن 
الـ٣٥ يف فرنسا كان أمرًا مثريًا ومشوقًا 
بالنسبة إليه، وأنه سعيد باختياره أيضًا 
هندي  ولفت  العاملية.  القائمة  ضمن 
له  حافزًا  يشكل  التكريم  هذا  أن  إىل 
بأهمية  أوسع  بنحو  الناس  لتعريف 
لالستفادة  وحتليلها  البيانات  قاعدة 

منها يف حياتنا اليومية.
هندي الذي عاش لفرتة من حياته يف 
مدينته بريوت، ميضي حاليًا اجلزء األكرب 
وهو  وباريس،  لندن  بني  وقته  من 
يف  فالي  سيلكون  يف  لإلقامة  خيطط 
الواليات املتحدة األمريكية لفرتة تزيد 
على ستة أشهر يف عام ٢0١٥، وذلك 
العلمي  البحث  تطوير  من  لالستفادة 
املرتبط بالشركة اليت أسسها. ويعمل 
هندي حاليًا على توسيع مبادرته، وهو 
سيطلق قريبًا محلة جلمع التربعات لزيادة 
اليت  املنتجات  وقائمة  العمل  فريق 
وشعاره  الشركة،  يف  تطويرها  جيري 
األساسي هو »حتسني كل شيء نقوم 
حتليل  خالل  من  اليومية  حياتنا  به يف 
اليت  النتائج  من  واالستفادة  البيانات 

حنصل عليها«.
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دائمًا  يسعى  وخمرتع  كباحث  أنه  إىل 
إىل أن يكون عمله ذا تأثري إجيابي يف 
الناس، وأن تكرميه على هذا املستوى 
إلكمال  له  مهمًا  حافزًا  يشكل  العاملي 

العمل الذي يقوم به.
املستوى  »على  أديب:  وأضاف 
حيال  متحمسًا  كنت  لطاملا  الشخصي 
االخرتاعات العلمية، وكشخص ترعرع يف 
لبنان كنت أشعر دائمًا بأن التقدم على 
املستوى البحثي ويف جمال االبتكارات 
وحاليًا  أسباب.  لعدة  املنال  بعيد  أمر 
اللبنانية  املواهب  من  العديد  نشهد 
الواعدة يف اجملال البحث العلمي، وآمل 
دافعًا  حققته  الذي  اإلجناز  يشكل  أن 
أكرب،  جبهد  للعمل  اللبناني  للشباب 
يف  نسهم  أن  نستطيع  أننا  ولتأكيد 

تغيري العامل الذي نعيش فيه«.
يف  العلمي  حبثه  أن  فاضل  وأعلن 
رصد  أسهم يف  قد  فاي  الواي  جمال 
التنفس،  )احلركة،  بعد  عن  األشخاص 
دقات القلب... إخل( دون احلاجة إىل 
جهاز متصل بنحو مباشر، وحتى يف حال 
وجود جدار أو حاجز. ولفت إىل أنه يركز 
من  املزيد  على  املستقبلية  أحباثه  يف 
دقات  إىل  للتعرف  التكنولوجي  اجلهد 
قلب اجلنني يف بطن أمه. كذلك يركز 
فاضل يف أحباثه على رسم صورة ظلية 
للشخص، حتى لو كان موجودًا يف غرفة 
ر العمل البحثي املرتبط  جماورة، وسُيطوَّ
لالستفادة  بعد،  عن  املرضى  مبراقبة 

منه يف املستشفيات.
اجلامعة  بدير، فقد درست يف  آية  أما 
شركة  وأسست  بريوت  يف  األمريكية 
تدعى »ليتل بتس« يف مدينة نيويورك 
الشركة  أعوام. وتقوم فكرة  قبل عدة 
املصدر  مفتوحة  مكتبة  إنشاء  على 
حتتوي على وحدات إلكرتونية مدجمة مع 

املغناطيس.
تربوية  ألعابًا  بتس«  »ليتل  وتنتج 
ليغو كهربائية  بألعاب  أشبه  إلكرتونية 
مغناطيسيًا.  ببعض  بعضها  يلتصق 
بلدًا،  سبعني  يف  تباع  األلعاب  وهذه 
صنع  وتتيح  االستعمال  سهلة  وهي 
إلكرتونية  منظومات  أو  آليني  أشخاص 
مبدأ  دائمًا  بدير  ناصرت  وقد  معقدة. 
لتسهيل  جمانًا  اإللكرتونيات  استعمال 
وهي  العامل.  حول  واالبتكار  الرتبية 
تي  آي  ام  معهد  خمترب  يف  متخرجة 
لإلعالم، واختريت كإحدى مئة شخصية 
األعمال.  قطاع  يف  إبداعًا  األكثر  هي 
»سي.ان.ان«  التلفزة  حمطة  وصنفت 
شركات  عشر  أهم  كإحدى  شركتها 

ناشئة.
 Open Hardware رّواد  من  وبدير 
 ٢0١٣ عام  ومّسيت   ،Movement
إحدى أكثر األشخاص ابتكارًا يف جمال 
بدير  شاركت   ٢0١0 وعام  األعمال. 
العلوم«  »جنوم  الواقعي  بالربنامج 

 ٢.٣ أبرزها:  املشرتك  احلساب  على 
مودعة من حساب حسني  مليون دوالر 
فواز، و٨00 ألف دوالر من حساب شركة 
FAWCO. أما بالنسبة إىل حساب سامي 
يونس،  رجاء  أمه  مع  املشرتك  بشري 
دوالر  مليون  مبلغ  بتحويل  تغّذى  فقد 
من احلساب املستقل ألمه رجاء يونس، 
املشرتك  احلساب  من  دوالر  ألف  و٢٥ 
ألمه وأخيه فادي إبراهيم بشري. ويف ما 
خّص حسابات حسني فواز، فقد تبنّي أن 
شيكات اهليئة العليا لإلغاثة هي مصدر 
إيداعاتها األساسية بني ١٤ نيسان ٢0١٢ 
و٣0 أيلول ٢0١٣، وقد حصلت الشركة 
على ٤٩٥ ألف دوالر. وتظهر حركة هذا 
املبالغ  من  كبريًا  قسمًا  أن  احلساب 
املذكورة أودعت يف احلساب املستقل 
بني  املشرتك  واحلساب  يونس،  لرجاء 
يونس،  رجاء  وزوجته  بشري  إبراهيم 
وحساب ابنه سامي لدى بلوم بنك وابنه 
وسام لدى فرنسبنك. خريطة احلسابات 
نهائية  عليها ليست  والعمليات اجملراة 
بعد، فقد تبنّي من معطيات قدمها عدد 
من املصارف إىل اهليئة اخلاصة أن وليد 
مبالغ  على  حيصل  كان  بعلبكي  يوسف 
العليا لإلغاثة ثم حّول مبالغ  من اهليئة 
إىل حسابات إبراهيم بشري ورجاء يونس 

بقيمة ٢٢١.٥ مليون لرية.
إبراهيم  صهر  كان  ذلك،  موازاة  ويف 
تلقى  قد  جابر،  يوسف  أي  بشري، 
املوارد  بنك  إيداعات يف حساباته لدى 
بقيمة ١.٨6 مليار لرية، ثم سحب منها 
مبلغ ١.٤١ مليار لرية ألمر زوجة إبراهيم 
بشري. وهذه األخرية حصلت أيضًا على 
١٥0.٨ مليون لرية من نهيد حنا خواجة. 
أما بالنسبة إىل حسابات غسان الياس 
إيداع متت  عمليات  أن  تبنّي  رزق، فقد 
ألمر خضر علي بكور، وحممود علي بكور، 
وعمليات سحب  الغا،  علي  وعلي حممد 
ألمر وسام بشري أودع يف حساب رجاء 

يونس بقيمة ٢00 ألف دوالر.
ادّعاءات املتهمني

ال شّك يف أن حركة األموال، من سحب 
بشري  حسابات  من  وحتويالت  وإيداع 
وزوجته وأوالده وشركائه، تنطوي على 
مرّبرات  هي  ما  لكن  طبيعي،  غري  أمر 
املتهمني؟ يؤكد إبراهيم بشري أن زوجته 
وأوالده يالحقون حساباته لدى املصارف 
بسبب انشغاله، وأنه مل يكن على علم 
زوجته  بني  مشرتكة  حسابات  بوجود 
ويشري  عودة،  بنك  لدى  سامي  وابنه 
إىل وجود عالقة بني حسني فواز وابنه 
املالية  باألمور  يتعاطى  ال  وأنه  وسام، 
العائدة لزوجته. وأكثر من ذلك، يقول 
ليست  زوجته  أموال  مصادر  إن  بشري 
من العمل مع حسني فواز الذي أوقفت 
عائلته يف نيجرييا بتهم تبييض األموال 
وجتارة األسلحة، بل ألنها تعمل مع ابنها 
يعلم كيف متكنت  »وال  عام ٢00٨  منذ 
بعد  املال  من  كبرية  مبالغ  حتويل  من 

توليه منصب أمانة اهليئة«.
أما زوجة بشري، رجاء يونس، فقد صّرحت 
بأنها شريكة مع ابنها وسام يف صيدلية 
بشري، وأن حسني فواز هو شريك ابنها 
ويعمالن على تأسيس مشروع مستقبلي 
أخذته  الذي  املال  وأن  بيالروسيا،  يف 
له  وحّررت  ذمتها  له يف  دين  هو  منه 
يف املقابل سند أمانة بقيمة ٢.7 مليون 
دوالر، وأنها ال تتدخل نهائيًا يف عمل 

زوجها.
أنه  رزق  الياس  غسان  أوضح  وفيما 
إىل  العاملي  الغذاء  منظمة  من  منتدب 
اهليئة العليا لإلغاثة، وأنه موكل من خضر 
بكور وحممود بكور وعلي الغا ليساعدهم 
اليت  املساعدات  قيمة  حتصيل  على 
استحقت هلم من اهليئة لرتميم منازهلم 

يف قرية ايزال، وأنهم طلبوا منه تسيلم 
املال إىل وسام بشري ففعل.

زوجة  )أخ  يونس  مسعود  حممد  وقال 
إبراهيم( إنه ربح ١0 آالف دوالر من خالل 
تأمني حصص غذائية لالجئني بالشراكة 
مع أخته رجاء يونس )٣0% منه و%70 
من أخته(.. وأنه سّلم هذه املبالغ إىل 
وليد البعلبكي... لكن هذا األخري أوضح 
العليا لإلغاثة مبا  أنه يتعامل مع اهليئة 
قيمته ٤00 مليون لرية، وأبرز نسخًا عن 
الفواتري الرمسية، مشريًا إىل أنه توقف 
منه  طلب  عندما  اهليئة  مع  العمل  عن 
حممد يونس، بإيعاز من إبراهيم بشري، 
أن خيفف نوعية البضاعة متهيدًا خلفض 
سعر احلصة فرفض. واّدعى أن رحبه من 
مبلغ الـ٤00 مليون لرية بلغ ٣٥ مليون 
لرية. وقد تبنّي أن حساباته من اهليئة 
بلغت ٤٨٨ مليون لرية وقد سحب منها 
مبلغ ٤٥ مليون لرية ألمر إبراهيم بشري 
وشيكًا بقيمة 6٩ مليون لرية ذهب إىل 
وزوجته،  بشري  بني  املشرتك  احلساب 
وشيكًا بقيمة ١07 ماليني لرية إىل حممد 

يونس.
بيالروسيا  مع  املراسالت  أظهرت  وقد 
حساب  من  سحب  بشري  وسام  أن 
وأودع  دوالر،  ألف   ٣70 يونس  رجاء 
غريفوريفنا  بشري  فيكتوريا  حساب  يف 
وسام  أفاد  وقد  دوالر..  ألف   ٩٥0
األموال  أن  البيالروسية  السلطات  أمام 
احملولة من حساب أمه هي أمواله وأموال 
ولديه، وحصلوا عليها من بيع جزء من 
أعماهلم وشقة يف زغرتا وفيال مع قطعة 
أرض، وهي أمالك جرى شرائها منذ مدة 
منصب  والده  يتسلم  أن  قبل  طويلة 
مدير اهليئة. وقد أفادت فيكتوريا بأن 
زوجها وسام كان يبيع مواد صيدالنية 
يف لبنان، وأنه باع أعماله وحّول األموال 
العائلة، وعند وصوله  إىل رقم حساب 
إىل مينسك سّجل شركة بشري انفست 

وحّول األموال إىل حساب الشركة.
استنتاجات القاضي

من كل ما تقّدم، تبنّي لقاضي التحقيق 
األولي غسان عويدات أن إبراهيم بشري 
أمر  إليه  أوكل  ما  اختالس  على  أقدم 
إياها  حمّواًل  للدولة،  نقود  من  إدارته 
وأقاربه،  وعائلته  زوجته  حساب  إىل 
إىل  راميًا  صرفها،  واقع  يف  وحمّرفًا 
بذلك  فيكون  االختالس،  اكتشاف  منع 
يف  عليه  املنصوص  اجلرم  اقرتف  قد 
املادة ٣٥٩/٣60 عقوبات. كذلك، تبنّي 
أنه بإقدامه على الغش وخمالفة األحكام 
اليت تسري على إدارة أموال اإلدارة جلّر 
يف  اإلهمال  على  وإقدامه  ذاتي  مغنم 
القيام بوظيفته، يكون قد اقرتف اجلرم 
املنصوص عليه يف املادة ٣7٣ عقوبات. 
األموال  على حتويل  أيضًا  أقدم  وبشري 
املختلسة مبا يتيح اتهامه باقرتاف اجلرم 
من   ٢/٣ املادة  يف  عليه  املنصوص 

القانون ٣١٨/٢00١.
وحسني  بشري  وسام  إىل  بالنسبة  أما 
 ،FAWCO وشركة  مسعود  ورجاء  فواز 
العليا  فقد ظهروا مبظهر املوّرد للهيئة 
مباشرة  مساهمني  جيعلهم  مبا  لإلغاثة 
يف اقرتاف جرائم االختالس، واشرتكوا 
حتويل  على  أيضًا  أقدموا  وقد  فيها، 
على  وهم  املختلسة  األموال  وتهريب 

علم باألمر.
وعباس  يونس  وحممد  جابر  حسن  أما 
الغّش  على  أقدموا  فقد  فواز،  حكمت 
وخمالفة األحكام اليت تسري على إدارة 
أموال اإلدارة واإلضرار باملصلحة العامة. 
وقد تبنّي للقاضي أنه مل يثبت أن وليد 
البعلبكي وزينب صمادي وغسان الياس 
رزق قد أقدموا على املساهمة يف هذه 

اجلرائم، ويقتضي منع احملاكمة عنهم.
)األخبار(

هكذا اختلس بشري
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
   آثر االنتحار بعد مداهمته لرميه قنابل يف الزاهرية

بشكل  صوتية  قنابل  ثالث  االثنني  ظهر  بعد  ب.  عيسى  القى 
عشوائي يف حملة الزاهرية يف طرابلس، قرب مسجد احلميدية، 
ما ادى اىل اصابة كل من سامر حسون، عبد اهلل شومان، وسام 

الزعيب وربيع قبوط والسوري مهند كجك جبروح.
واثر تطويق عناصر اجليش منزله يف حملة سوق القمح يف باب 
التبانة عمد عيسى اىل رمي نفسه من سطح املبنى ما ادى ال 

وفاته على الفور.
وكانت شهدت املنطقة جوًا من البلبلة اثر احلادث وقامت عناصر 

اجليش باالنتشار.

ستة حوادث .. »واتس أب«

ان  دون  من  وضواحيها  مدينة صيدا  على  يوم  مير  ال  يكاد    
االنشغال  عن  نامجني  سري  حادثي  او  حادثا  األقل  على  تشهد 
اثناء القيادة خبدمة التواصل االجتماعي الواتس أب عرب اهلاتف 

اخللوي .
وسجلت ايام اجلمعة والسبت واألحد من األسبوع املنتهي وحدها 
الصاحلية  طريق  بني  توزعت  النوع  هذا  من  سري  حوادث  ستة 
حادثني  وحدها  اليت شهدت  الرئيسية  عربا  وطريق   ، جمدليون 
)مفرق ثانوية راهبات عربا وقبالة جنة اخلضار(، ومدخل اهلاللية 
اىل صيدا  باالضافة  مرعي،  ابو  وتقاطع حمطة  اخلروبة(  كوع   (
املدينة اليت شهدت ظهر األحد حادثا مماثال قرب مسجد الصديق. 
بني  اصاباتهم  تراوحت  جرحى  بوقوع  احلوادث  هذه  وتسببت 

املتوسطة والطفيفة .
واملفارقة حبسب تقارير خرباء السري الذين تابعوا احلوادث ان 
القيادة  االنتباه خالل  بينها مجيعا كانت عدم  القاسم املشرتك 
او  اب«  بـ«الواتس  السيارات  هذه  اصحاب  بعض  إلنشغال 

خبدمات التواصل االجتماعي عرب اهلاتف اخللوي.
ويغتنم كثري من السائقني ، وال سيما من صغار السن ازدحام 
رسائل  الرسال  الضوئية  السري  شارات  عند  والوقوف  السري 
نصية او »واتس اب« عرب هواتفهم اخللوية، لكن بعضهم يتابع 
هذه اهلواية حتى اثناء القيادة ما يعرضهم ملخاطر االصطدام مع 
آخرين ويتسبب حبوادث سري توقع املزيد من الضحايا واجلرحى.

من جهة اخرى، افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح 
نتيجة حادث تصادم بني سيارة ودراجة نارية على طريق الكفاءات 

باجتاه احلدث نقل اىل مستشفى السان ترييز للمعاجلة.
وادى تدهور سيارة على طريق عام بيت -الدين اىل سقوط جريح 

نقل اىل مستشفى بعقلني للمعاجلة.
كما ادى اصطدام سيارة حبائط جانب اوتوسرتاد عمشيت باجتاه 
البرتون اىل سقوط جرحيني نقال اىل مستشفى سيدة املعونات 

للمعاجلة.
كذلك سقط جريح يف انقالب سيارة داخل نفق فينيسيا باجتاه 

عني املريسة.

مطلوب خطر يف قبضة القوى األمنية

واملالحق  األمنية  القوى  قبضة  املطلوبني يف  أخطر  أحد  وقع    
املخدرات،  وجتارة  واخلطف  القتل  أبرزها  اجلرائم  أنواع  بشتى 

والصادر حبقه أكثر من 130 مذكرة.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه 
أخطر  أحد  البيدر  ضهر  حاجز  عناصر  أوقف   2014/8/24 بتاريخ 
املطلوبني للقضاء: ـ م. ج. )27 عامًا( املطلوب للقضاء مبوجب 
/131/ مذكرة توقيف وخالصة حكم جبرائم تصل عقوباتها لالعدام 
واحلبس املؤبد عدة مرات وهي: قتل، قتل عسكري وحماولة قتل 
بقوة  وخطف  للخطف  مسلحة، ختطيط  عصابة  تأليف  عسكريني، 
إبتزاز،  عسكري،  مركز  على  تعٍد  السالح،  بقوة  السالح، سلب 
سرقات خمتلفة، سرقة سيارات، حيازة أسلحة وألبسة عسكرية، 
شراء مسروق وتسويقه، إطالق نار من سالح حربي، نقل أسلحة 
رشوة،  ختريب،  بوفاة،  تسبب  تهديد،  تزوير،  حربية،  وذخائر 

جتارة وترويج خمدرات.
وقد أجري املقتضى القانوني حبقه، بإشراف القضاء املختص.

جثة لسوري يف جزين

  عثر على السوري عبداهلل عبيد )27 عاما( عند الساعة الرابعة 
من فجر امس جثة يف معمل بهجت احلجار يف جزين ونقل اىل 

مستشفى جزين احلكومي للكشف عليه ومعرفة سبب الوفاة.

جلسة جديدة الستجواب مجعة بعد رد مذكرة الدفوع

  
اصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين االثنني قرارًا قضى 
برد مذكرة الدفوع الشكلية اليت تقدم بها املوقوف السوري عماد 
املصري،  وزينة  طارق شندب  احملاميني  وكيليه  بواسطة  مجعة 
اي  ارتكابه  لعدم  موكلهما،  سراح  اطالق  فيها  طلب  واليت 
االولية  التحقيقات  بطالن  واعالن  اللبنانية،  االراضي  على  جرم 

ملخالفتها القوانني.
هذا  مجعة  الستجواب  جديدًا  موعدًا  الزين  القاضي  جدد  وقد 
االسبوع، يف حال مل يستأنف وكياله قراره امام حمكمة التمييز 

اجلزائية.
احدم مجعة  بينهم 10 موقوفني  انه اسند اىل 42 سوريًا  يذكر 
باالنتماء اىل تنظيمي »جبهة النصر« والدولة االسالمية يف بالد 
منطقة  يف  ارهابية  بأعمال  والقيام  »داعش«،  والشام  العراق 
عرسال باالعتداء على اجليش وحواجزه، وقتل وحماولة قتل وجرح 
عسكريني وحماولة السيطرة على مناطق لبنانية بهدف اجياد مكان 

المارتهم.

عبارة »داعش« توقف 6 سوريني
  

أوقفت خمابرات اجليش عند مفرتق بلدة النمريية يف النبطية 6 
عبارة  كتابة  على  احدهم  أقدم  بعدما  فيهم،  لالشتباه  سوريني 
»داعش« على صخرة يف البلدة حيث ميكثون، واقتيد املوقوفون 

للتحقيق معهم.

خالف يف الضنية يوقع جرحيني
  

أدى خالف وقع يف بلدة القطني الضنية إىل جرح كل من ز.ظ 
بهدف  آخر  شخص  أرض  إىل  األشخاص  أحد  دخول  إثر  وع.ع 
الصيد، وحصل تبادل إلطالق النار ما أدى إىل سقوط اجلرحيني 
املذكورين اللذين نقال إىل مستشفى الضنية احلكومي للمعاجلة.

وباشرت  الداخلي  األمن  قوى  من  عناصر  املكان  إىل  وحضر 
التحقيقات.

... وجرحيان بإشكال يف عكار بني نازحني وعمال سوريني
  

سقط جرحيان بإشكال تطور اىل تضارب باحلجارة والعصي بني 
جمموعة من النازحني السوريني ، وآخرين من العمال السوريني 
على  عكار  داوود يف  خربة  منطقة  الدجاج يف  مزارع  احدى  يف 

خلفية سجال تطور اىل هتافات للعمال مؤيدة لألسد.
ونقل اجلرحيان إىل أحد مستشفيات املنطقة للمعاجلة.

حاالت اختناق حبريق يف مكب للنفايات يف بعلبك
  

بعلبك  مدينة  مدخل  عند  الكيال  نفايات  مبكب  النريان  اندلعت 
الغربي. وحاولت البلدية إمخاده باستعمال املياه والرتاب، لكن 
طبيعة الطقس احلار حالت دون ذلك، مما تسبب حباالت اختناق 
يف حي البساتني وتضرر جرافة عائدة للبلدية كانت تعمل على 

إمخاد النريان.
والتل  ايعات  حميط  الكيال،  البساتني،  أحياء  اهالي  وناشد 
األبيض، املسؤولني بالعمل على إجناز حل جذري هلذه املعضلة 

املزمنة.

النجمة هيفا وهيب تنجو باعجوبة من حادث اطالق نار !

خبري  انها  على  مجهورها  وهيب  هيفا  اللبنانية  النجمة  طمأنت   
وبصحة جيدة ومل تتعرض ألي اذى وذلك بعدما قام جمهولون 
لألغاني   mtv جوائز  لتوزيع  التمهيدي  احلفل  خالل  النار  بإطالق 
املغين  كان  حيث  هوليوود  غرب   1OAK نادي  يف  املصورة، 

االمريكي كريس براون )25 عامًا( يغين. شاهد الفيديو
على  واطمأن  وهيب  هيفا  بالنجمة  بصراحة  موقع  اتصل  وقد 
عاشت حلظات  انها  اىل  ولفتت  انها خبري،  لنا  واكدت  صحتها 

من الرعب.
وكانت هيفا قد اكدت على صفحتها اخلاصة على موقع تويرت 
انها خبري وانها شعرت باخلوف كثريًا، وشكرت الرب على انها 
برفقتها  كانوا  الذين  اصدقائها  اىل  باالضافة  بأذى  تصب  مل 

مجيعهم خبري.
اما موقع تي ام زي فقد اورد ان املنتج املوسيقي ساج نايت 
)49 عامًا( فقد أصيب أثناء خروجه من النادي بطلقتني يف معدته 

وذراعه، وخيضع حاليًا لعملية جراحية.
وكان من بني املدعوين أيًضا املغين جاسنت بيرب، ومغين الراب 

ذي جيم، والنجمة كاتي كليندون وغريهم.
يزال  وال  بهم  املشتبه  احد  على  القبض  الشرطة  القت  وقد 

التحقيق جاريًا ملعرفة كافة تفاصيل احلادث.

اعرتافات عماد مجعة وخمطط تنظيمه اإلرهابي للسيطرة 
على عرسال والشمال

اعرتف اإلرهابي عماد مجعة، الذي أشعل توقيفه شرارة االشتباكات 
يف عرسال، يف التحقيقات األولية اليت حصلت الـLBCI  على 
النصرة يف  جبهة  أمري  السوري  مالك  أبا  أن  فيها  جاء  ما  أبرز 
القلمون وجمموعاته التسعة والعشرين توافقوا قبل توقيف مجعة 
على شن هجوم مشرتك على عرسال ألخذها قاعدة انطالق ضد 
قرى لبنانية وضد اجليش اللبناني وذلك خللق منطقة أكرب للنزاع 
تبدأ من القلمون السورية والبقاع ومن ثم االنتقال إىل الشمال 

واعالن اإلمارة وتعيني سراج الدين زريقات أمريًا عليها.

العثور على جثة شاب على شاطئ العبدة
  

عثر الثالثاء على جثة متحللة مرمية عند شاطئ العبدة بالقرب من 
معمل السكر القديم وعليها آثار ضرب بآلة حادة وملفوفة بستائر 
ووسادات، ووفق املعلومات فإنه مضى على وجودها أكثر من 

يومني. وهي تعود لفادي طالل حرفوش من بلدة كروم عرب.
وقد أفاد أهالي البلدة عن اختفائه منذ حواىل يومني بعد ان عمد 
ركاب سيارة من نوع رانج روفر اىل اختطافه اىل أن عثر عليه 
مقتواًل عند شاطئ العبدة. وقد حضرت األجهزة االمنية وطبيبان 

شرعيان للكشف على اجلثة وبوشرت التحقيقات.

مقتل مخسيين برصاص سالَبني أثناء فرارهما يف جل 
الديب

  
أثناء  برصاص مسلحني  عامًا(   52( منصور كفوري  إيلي  قضى 
جل  منطقة  يف  جتاري  حمل  سلب  يف  فشلهما  بعد  فرارهما 

الديب.
احد  سلب  حاوال  عندما  نارية  دراجة  يستقالن  املسلحان  وكان 
احملال التجارية قرابة العاشرة والنصف من قبل ظهر أمس يف 
منطقة جل الديب بالقرب من كنيسة مار تقال. وعندما شعر بهم 
احد املواطنني فرا هاربني، مطلقني النار عشوائيا فأصيب ايلي 
قرب  الكهربائية  األدوات  لبيع  الذي ميلك حماًل  منصور كفوري 

مكان احلادث، والذي ما لبث أن فارق احلياة.
وعلى الفور حضرت اىل املكان االجهزة االمنية وفتحت حتقيقا 
يف احلادث.والحقًا متكنت القوى االمنية من توقيف احد الفاعلني 

ع.ش. يف مستشفى برج الرباجنة.

خالف بني شقيقني يقضي على أحدهما يف جمدل عنجر
  

أطلق م.ح النار على شقيقه فأصابه يف رأسه وأرداه، وذلك يف 
بلدة جمدل عنجر، إثر خالف وقع بينهما.

وعلى الفور توجهت عناصر من قوى األمن الداخلي ملعاينة املكان 
وإجراء التحقيقات.

وفاة طفل سوري بظروف غامضة يف ببنني
  

نقلت اىل مستشفى اخلري يف املنية جثة الطفل السوري صاحل 
حممد احملمد )عامان( من دون معرفة أسباب وفاته، وأفيد أن 
ذوي الطفل يقطنون يف خميم الرمحة يف الرحيانية بالقرب من 
بلدة ببنني، وقد مت فتح حتقيق يف احلادث لكشف كافة تفاصيل 
وفاة الطفل، حيث مت استدعاء طبيب شرعي للكشف على اجلثة 

اليت ظهرت آثار عنف.

توقيف سارق سيارة يف ضهر البيدر
  

أوقف حاجز قوى األمن الداخلي يف ضهر البيدر سيارة نوع »بي.
ام.« لون جردوني موديل 2005، يقودها عالء علي عنرت، بعد 
أن مت تعميم مواصفات سيارة متت سرقتها صباح ألثالثاء من 
بريوت، وقد تطابقت مواصفات السيارة املعممة مع اليت كان 
يقودها عنرت، وهي تعود لسريين اراكاريان فتم توقيف عنرت، 

وبوشرت التحقيقات.

4 جرحى حبادث سري يف جونية
  

أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط اربعة جرحى نتيجة حادث 
سري وقع بني عدة سيارات يف منطقة جونية مقابل تقاطع أدما.
وقد توجهت اىل مكان احلادث فرق االنقاذ واالسعاف من مركز 

جونية، وعملت على نقل اجلرحى إىل مستشفيات املنطقة.
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استضافت مؤسسة جورج نعيم خطار )GNK( والبنك العربي أسرتاليا 
األعمال  رجال  من  نوعه حضره حواىل خمسني شخصا  من  فريدا  حدثا 
بالزميلني  الهريالد  وتمثلت  العربي  واالعالم  الجالية  وفاعليات  البارزين 
انطونيوس بو رزق واكرم املغوش وذلك يف 20 آب الجاري يف مستشفى 

ويستميد.
امراض  يف  الباحث  اىل  لالستماع  فرصة  املميز  الحدث  هذا  اتاح  وقد 
زميله  مع  عامليا  الرائد  عمله  Kizana حول  كيزانا  إيدي  الدكتور  القلب 
حدوث  دون  للحؤول  به  يقومان  وما   Chong تشونغ  جيمس  الدكتور 
اصالح  على  أبحاثهما  ترتكز  حيث  القلب  أمراض  بسبب  مفاجئ  موت 

»القلب املعطوب«.
Kizana العالج الجيني لكشف اسرار عدم انتظام  ويستخدم الدكتور 

ضربات القلب بهدف  تطوير عالج فعال.
ويكتسب عمل الدكتور كيزانا وزميله الدكتور تشونغ أهمية بالغة كون 

هناك  اسرتالي يفقد حياته نتيجة  أمراض القلب كل 12 دقيقة.
وانماء   الجذعية  الخاليا  أبحاث  يف  عامليا  رائد  فهو  تشونغ  الدكتور  اما 
عضلة قلب جديدة إلصالح الضرر بعد اصابته بأزمة قلبية. ويأمل فريقه 
يف مواصلة املراحل النهائية من األبحاث قبل الذهاب إىل التجارب على 

االنسان.
ويمكن للناس الذين يعيشون يف غرب سيدني ان يكونوا فخورين جدا 
يف  تقع  ويستميد  مستشفى  )كون  منطقتهم  يف  يجري  الذي  بالعمل 
املناطق الغربية لسيدني(. ويحقق كل من الباحثني خطوات هائلة يف مجال 

عملهما ويحوزان  انتباه واهتمام العالم لالخرتاقات التي يحققانها.
وتفخر مؤسسة ويستميد للبحوث الطبية، ولجنة جمع التربعات األولية 
لكل من مستشفى ويستميد ومعهد األلفية يف ويستميد، بتقديم عمل 
والبنك   GNK خطار  نعيم  جورج  ملؤسسة  وتشونغ(  )كيزانا  الباحثني 
سيتم  التي  األموال  من  )الباحثان(  حيث سيستفيدان  اسرتاليا  العربي 
التربع بها لدعم هذا العمل يف حفل خاص يقام  يف 12 أيلول / سبتمرب 
)Le Montage(  يف سيدني، ويحضره  مونتاج  2014 يف صالة  ال 
بالسعادة  يشعران  اللذان  تشونغ  والدكتور  كيزانا  الدكتور  الباحثان 
للدعم الكبري الذي ستقدمه مؤسسة جورج نعيم خطار GNK والبنك 
العربي أسرتاليا اللذان يشجعان ويحثان الجالية واملجتمع على دعم حفل 

.GNK
ملزيد من املعلومات واالستفسارات حول كيف يمكنك املشاركة االتصال 

على:
 )Casey Evans( ايفانز  كيسي  الطبية:  للبحوث  ويستميد  مؤسسة 

السيد جو خطار يلقي كلمة

حبضور حواىل 50 شخصا من رجال االعمال وفاعليات اجلالية وممثلي االعالم العربي

مؤسسة جورج نعيم خطار )GNK( والبنك العربي أسرتاليا يلتقيان باحثي أمراض القلب يف ويستميد يف كوكتيل مميز 

مديرة التسويق واالتصاالت هاتف: 9019 9845.
casey.evans@wmrf.org.au :الربيد اإللكرتوني

والبيع  الخدمات  قسم  مديرة  يونس  راغدة  أسرتاليا:  العربي  البنك 
بالتجزئة، هاتف: 8900 9377.

Raghida.Younes@arabbank.com.au :الربيد االلكرتوني
مؤسسة GNK: هوب هادي Hope Hedi مديرة التسويق يف مؤسسة 

Dyldam، هاتف: 7607 9893.
hope.hedi@dyldam.com.au :الربيد اإللكرتوني

من اليمني: جو رزق، د. آدي كيزانا، جو خطار والدكتور اريك دينديالدكتور اريك ديندي يلقي كلمةالدكتور آدي كيزانا يلقي كلمة

من اليمني: جو رزق، د. آدي كيزانا والربوفيسور طوني كانينغهام من اليمني: أنطوني خطار، د.اريك ديندي، جو خطار، د. آدي كيزانا، راي  خطار وجو رزق وحضور

من اليمني، جو رزق، جو خطار و د. اريك ديندي د. آدي كيزانا مع السيدة كارول خطار وابنتيها جورجيا واالنا

جو خطار وجو رزق مع الزميلني انطونيوس بو رزق واكرم املغوش وحضورآميل شاهني يتوسط راغدة يونس وايما دعبول
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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مـطعم سـوا ربـينا
 فـي غيلـفورد

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش - حلم بعجني - بيتزا على أنواعها 
- مشاوي متنوعة - شيش طاووق - شاورما 

على الطريقة العربية - كبة نية -  سجق - 
مناسف حلم ودجاج - مجيع أصناف الثمار 

البحرية - سانبوسيك - فالفل - فتة  - تبولة 
 Chicken Burger   - محص - فول -
Beef Burger -  - سلطات على أنواعها 
- بطاطا مقلية - وجبات لألطفال وغريها 

الكثري...

Ask Your Waiter For Our Daily Specials
جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات.. 

أراكيل بعدة نكهات 
سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً ُيشعرك باجللوس 

يف اهلواء الطلق

املـطعم يـتسع لـ 200 شخص ويـستقبل جـميع 
مـناسباتكم .

نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات

حـــالل حـــالل

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

أوقات العمل
نـفتح 7  أيـام فـي األسـبوع

من الساعة 5،30 صباحا حتى الـ 12 ليال
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فـرع أول: سـيدني          فـرع ثـاٍن: ملـبورن
بادارة محمد هوشر

178 Whitehorse Rd, Blackburn VIC 3130
Tel: 03 9878 2923 

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9 صباحا 
حتى 5 بعد الظهر

السبت من 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر
االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر

% 2
سم 0

 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح
!!!!

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au Next to ANzAc St

أسعار 
ال

 تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

تــنزيالت كـبرية جــدا على مجيع املوجودات
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة من املفروشات 

اخلارجيةوالبالط والفانييت 
واهلدايا

فرع ملبورن 204 B Hume Highway,  Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

زورونا واستفيدوا من فرع سيدني
تنزيالتنا الكبرية
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تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

الياس كرم سيدني مع كامل فرقته املوسيقية وحييي أمجل  الكبري  النجم  يف كل مرة يزور فيها 
احلفالت اليت كانت أشبه مبهرجانات رائعة ومجيلة كنت أجري معه املقابالت الصحفية وكان يقول لي 
أخي أكرم للحقيقة أقول إن اجلالية العربية يف اسرتاليا مميزة إلن تراثنا اجلميل متأصل فيها وهي 
تتفاعل  مع هذه البالد االسرتالية العظيمة واجلميلة وهذا فخر  كبري لنا ...وحيلو لي أن أنشر هذه األغنية 

اجلميلة للنجم الرائع الياس كرم بعنوان :
) كلن عنك سألوني ( 

..كلن عنك سألوني ...ملا وحدي شافوني 
يعين رح بتكوني وين ...يعين رح بتكوني وين ...

يا بقليب يا بعيوني  ...يا بقليب يا بعيوني ..
أول ما فيكي تالقيت ...صرتي رفيقة قليب وروحي 

وعا حبة صوتك حنيت ...يسلملي الصوت املبحوح 
أنا من قليب يا ما متنيت  وردك عا أيامي يفوح 

وحبلم بييت يكون البيت  اللي من أهله رح بتكوني ..
متلكيت قليب والعني  وما يف بلون خدودك لون 

حا لفين احلظ بأمرين    إنك حلوه وإنك هون 
ما حننا روح جبسمني  وأن اجتمعوا حلوين الكون 

وقفوا قدامي صفني  عنك مش رح يلهوني 

النجم الياس كرم  :كلن  عنك سألوني ...ملا وحدي شافوني 

النجم الكبري الياس كرم يتحدث إىل  الزميل أكرم املغوّش يف مقابلة صحفية يف سيدني  )إرشيف (

يا ذات البازلت االسوْد
أصالٌة عشقك أم معبْد

وصحوت عليك هوى نفسي
نقشًا يف البال كما أعهْد

ِو رٌد يف اليوم أردده
كصالة الناس على أمحْد

وأحس بأنك لي قدُر
قدُر ال يصلح أن يبعْد
منطٌ  للشغف أكابده
فلغري عذابي مل أوجْد

وصحوُت عليها وفتاتي
كانت طالبة  يف املقعْد

كانت للسحر حقيقته
كالنور يشع من الفرقْد
وتسري صباحًا يف وطين
كالطفلة ما أحلى املشهْد

واألرض تقبل قدميها
أحسدها أرضك كم تسعْد

وفتاتي اليوم طفولتها
تزداد ربيعًا يتجدْد
تزداد مجااًل كونيًا

يتناثر عطرًا من سرمْد
عطٌر وعبريك يسكبه

سيفوح العمر ولن يفسْد
أعشقها اليوم كما أمسي
بل أزود أزود من أزوْد

لن أنسى فضلك يف نفسي
سأكون الكافر إن أجحْد
هل لي أن أكفر تارخيي
هل يعقل هذا هل حيمد
قد قال نزاُر من قبلي
ال تبكي يا حيب األوحْد
وأقول بكاؤك طاهرتي

لوضوء الوردة يف املسجْد
أعتّز بعشقك شرفين

أن أقطن فيك وأن أشهْد
أْن أنت الدرة من وطين
يا محص لك رٌب يعبْد

  محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء

حـمص

يف  قرأته  ما  أصدق  ال  وكدت  دهشت  لقد 
الراعي  البطريرك  ابينا  غبطة  اىل  رسالتك 
فرنسيس...واالثنان  البابا  قداسة  زمن  يف 

معروفان بالدفاع عن احلق و االنصاف.....
هل يعقل ان قضيتك احملقة ما زالت معلقة 

رغم مرور اكثر من ربع قرن و نّيف عليها؟
زالت يف  ما  احملقة  قضيتك  ان  يصّدق  هل 

االدراج يف وطن ام الشرائع؟
هل يعقل ان قضيتك الشريفة يهدر حقها يف 

بلد الشرف و الكرامة؟
هل يعقل ان الظالمة اليت احلقت بك و بالعائلة 

سببها »حاميها حراميها«؟ 
و هل...وهل....

رافعوا  الذين  حماميا«  السبعني  عن  فضال« 

اىل أشرف وأنبل معلم ومربٍّ لالجيال ...االستاذ أنطوان السبعالني

To our beloved and 
most respectable teacher 
and educator... Mr. 
Antoine Sebaalani 
I was amazed and I could not believe what I 
read in your message to his Beatitude Patriarch 
Beshara El Raii in the time of Pope Francis ... 
both keen advocates of the truth and fairness...
Is it right that your legitimate case is still pending, 
despite the passage of more than a quarter of a 
century? 
Is it conceivable that your rightful case is still on 
the shelves in a country which claims to hold the 
cradle of all laws? 
Is it possible that your honorable case is 
undermined and belittled in the country of 
honor and dignity? 
Is it possible that the injustice which distressed 
you and your family was caused and propagated 
by those who were supposed to protect you?
Along with about seventy lawyers who defended 
and advocated for your stolen rights and by 
whom? ..... And despite their shameful 
deeds... we, from the other part of the world…
Australia ... the country that values and highly 
respects its teachers…we cry out to His Beatitude 
and Eminence Patriarch El Raii whom we long to 
meet very soon, during his first visit to Australia 
... and he will undoubtedly listen to our just and 
legitimate plea from afar ... 
Our dearest and beloved teacher ... You are 
forever in our minds.... We love you and we ask 
God to prolong your life and to grant you good 
health and lots of needed energy ... with our 
most sincere greetings to you, to Lady Georgette 
and to all the 
family...
                                                                                        
Raymond

قبل  من  و  املسلوب  حقك  عن  دافعوا  و 
من؟؟؟.....ورغم اخلجل الذي ينتابنا اذ انهم 
البسو الثوب الذي جنل وحنرتم...فنحن ...و 
أسرتاليا... العامل...من  أصقاع  اواخر  من 
االنسان..وخباصة  و حترتم  تقّيم  اليت  البالد 
صاحب  اىل  عاليا«  صوتنا  املعلم...نرفع 
الغبطة والنيافة وحنن على اشد و احّر الشوق 
للقائه قريبا« يف زيارته االوىل السرتاليا...

وانه دون اي شك السميع اجمليب...
أستاذنا الكريم...انت دائما« يف خميلتنا....

حنن حنّبك  و نطلب من اهلل ان يطيل بعمرك و 
مينحك الصحة و العافية...مع اعطر السالمات 

لك و للسيدة جورجيت و لكافة العائلة..
                                                                
ريمون
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101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 30  August 2014  2014 آب   30 السبت 
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Melbourneملبورن

 استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر

عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

وجميع املناسبات 
تصويرفيديو وفوتوغراف .. صورة نقية وصوت صافٍ

استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن
لالتصال: 0413101539

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 
املأكوالت الشهية..اللحوم 

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء
واخلضار طازجة يومياً.. نظافة تاّمة وخدمة مميزة

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Saturday 30 August 2014  2014 آب   30 السبت 

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 ابتكار سجادة تعد الركعات 
للشخص الذي يصلي عليها

تعمل  للصالة  سجادة  الروسية،  داغستان  مجهورية  يف  عرضت   
باللمس، تساعد املصلي يف إحصاء عدد الركعات. تعترب الركعات 
من العناصر األساسية يف صالة املسلم، مع العلم أن عددها يف 
ايلدار كليتشيف سجادة  ابتكر  اإلطار  كل صالة حمدد. ويف هذا 
يثبت  استشعار  جهاز  بواسطة  الصالة  أثناء  املصلي  تراقب وضع 
الركعات اليت يؤديها  الركعات. وإذا أخطأ املصلي يف عدد  عدد 
أو أخطا يف تتابع تغري وضعيات الصالة، يبدأ هذا  أثناء صالته، 

اجلهاز بإطالق ذبذبات اهتزازية، ال تؤثر يف سري الصالة.

يقول املبتكر ايلدار، أحيانا عندما أصلي، أخطأ يف حساب الركعات 
الفكرة  هذه  نضجت  لذلك  الصالة،  يف  أداؤها  الواجب  من  اليت 
باعتقادي ستساعد  اليت  السجادة  ابتكار هذه  يف رأسي، وقررت 
املسلمني يف كافة أحناء العامل يف صالتهم. هذا وقد حصل املبتكر 
الوثائق  وقدموا  روسيا،  رمسية يف  اخرتاع  براءة  على  ومساعدوه 
الالزمة للحصول على براءة اخرتاع دولية. ويقول ايلدار، انه خيطط 
متناول  يف  السجادة  سعر  سيكون  حيث  قريبا،  مشروعه  لتنفيذ 
التجارية،  الناحية  اجلميع، ويأمل يف أن يكون املشروع مرحبا من 

خاصة وأن عدد املسلمني يف العامل حوالي ملياري نسمة.

مدرسة هندية تستنجد بالفن 
للخروج من ضائقتها املالية 

 يف كل عام، يف قرية سوجاتا النائية الواقعة يف واحدة من أفقر 
مهرجان  اخلريية  نرياجنانا  مدرسة  تنظم  بيهار،  يف  اهلند  واليات 
الفنون. يقضي فنانون من اهلند واليابان ثالثة أسابيع يف  جدار 
هذه  خالل  الطني.  باستخدام  املدرسة  مبنى  جدران  لرسم  القرية 
لتعليمهم  عمل  ورش  يف  األطفال  مع  الفنانون  يتفاعل  العملية، 

مبادئ الرسم.

 2006 عام  يف  املبادرة  هذه  انطلقت  فيد"،  "باز  ملوقع  ووفقًا 
جاكوجي  طوكيو  جامعة  من  طالبا  مخسني  حوالي  تربع  عندما 
املنظمات  إلحدى  جزئي  بدوام  وظائف  يف  عملهم  من  باملال 
بيهار  والية  يف  جديدة  مدرسة  لبناء  اهلند  يف  احلكومية  غري 
ملساعدة  املساعدات  جلب  هدفها  اخلريية  املبادرة  هذه  الفقرية. 
وسوء  الفقر  مثل  تواجهها  اليت  القضايا  خمتلف  حل  على  القرية 
والفين. الثقايف  التبادل  خالل  من  العمل  فرص  وإجياد   التعليم 

املعلمون  بذله  الذي  اجلاد  العمل  بفضل  املدرسة  هذه  ومنت 
إىل  يف  التالميذ  عدد  وصل   ،  2010 عام  وحبلول  واملتطوعون، 
توفري  وألهمية   .7 الصف  إىل  احلضانة  من  يدرسون   400 حوالي 
الدعم املستمر للمدرسة، فكرت إدارتها بإطالق مهرجان فين تسلط 
من خالله الضوء على املشاكل اليت يعانيها أهل القرية، فضال عن 
تعميم الفن بني الطالب. وفتحت جدرانها أمام الفنانني ليحولوها 

إىل لوحات تنبض باحلياة.

طالء أظافر ملكافحة »االغتصاب«
الطالب  من  فريق  ابتكر 
كارولينا  جبامعة  األمريكيني 
الشمالية طالء أظافر جديد له 
ميكن  حبيث  مذهلة،  خاصية 
أن يتغري لونه مبجرد مالمسته 
ألي مادة خمدرة وضعت يف 

سائل.

وتقوم فكرة الطالء على تلوين املرأة أظافرها به، قبل الذهاب ملوعد 
مع شخص جمهول، ثم وضع أصبعها يف الشراب املقدم هلا لتبني 

ما إذا كان حيتوي على مادة خمدرة ام ال.

ويتحول الطالء اىل لون آخر على الفور حال اكتشافه وجود مواد 
خمدرة، معطيا الضحية فرصة اهلرب قبل فوات اآلوان.
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

Saturday 30 August 2014  2014 30  آب  السبت 

اعالنات ملبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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ملبورن

Saturday 30 August 2014  2014 آب   30 السبت 

مبناسبة عيد السيدة مريم العذراء وحبضور 
سيادة راعي االبرشية املارونية يف اسرتاليا 
طربيه  شربل  انطوان  املطران  ونيوزيلندة 
فيكتوريا  يف  املارونية  الطائفة  راعي  اقام 
لقاء  حفل  طقشي   جو  املونسنيور  سيادة 
يف  ستار  صالة  يف  لسيادته  واستقبال 
يف  العام  لبنان  قنصل  حضره  بريستون، 
فيكتوريا غسان اخلطيب، النائب نزيه االمسر 
والسيدة هيام عقيلته، النائبة مارلني كريوز، 
الراهبات االنطونيات، االب هوفيك من رهبان 
مار شربل، رؤساء احزاب وتيارات سياسية 
ومجعيات خريية وفعاليات من اجلالية سياسية 
من  وحشد  واعالمية  واقتصادية  واجتماعية 

املواطنني وعياهلم.
برناديت  السيدة  الربنامج  حلقات  قدمت 
بالوقوف  واستهلته  االنكليزية  باللغة  خوري 
واللبناني والقت كلمة  للنشيدين االسرتالي 

قيمة يف املناسبة.
بعدها بارك سيادة املطران طربيه الطعام 

حفل لقاء واستقبال لسيادة املطران أنطوان شربل طربيه مبناسبة عيد السيدة مريم العذراء

ورحب بالرمسيني وجبميع احلضور ثم حتدث 
مار  البطريرك  الكاردينال  غبطة  زيارة  عن 
بشارة بطرس الراعي اىل اسرتاليا يف تشرين 
من هذا العام وزيارته اىل ملبورن لتدشني 
هول كنيسة سيدة لبنان وقال اني اطلب من 
لنبقى  القوة  ان يعطينا  اهلل سبحانه وتعاىل 
والسيدة  اهلل  حمبة  على  جمتمعني  واياكم 
والسيدة  لبعض  بعضنا  مريم وحمبة  العذراء 

العذراء تبارككم وتبارك عيالكم.
بسيادة  طقشي  جو  سيادة  رحب  بدوره 
املطران ترحيبا حارا وجبميع احلضور ثم حتدث 
عن زيارة غبطة البطريرك اىل سيدني وملبورن 
يف تشرين حيث سيدشن هول كنيسة سيدة 

لبنان يف ملبورن.
ثم  الفنان  من  خنبة  احلفل  احيا  فنيا 
على  اجلوائز  ووزعت  التومبال  سحب  جرى 

الراحبني.
عشرة  احلادية  الساعة  عند  االحد  ويوم 
صباحا ترأس سيادته القداس االهلي الذي 

اخلطيب،  غسان  العام  لبنان  قنصل  حضره 
نزيه االمسر والسيدة عقيلته وحشد  النائب 

كبري من املؤمنني.
االجنيل  طقشي  املونسنيور  قرأ  وقد 
االب  بالعربية  وقرأه  باالنكليزية  املقدس 
شارل حيت وبعد االجنيل القى سيادة املطران 
فيها  املقدس حتدث  االجنيل  عظة من وحي 
عن عجائب السيدة العذراء مريم مشددا على 
ابناء اجلالية وشكر  اللحمة بني  امياننا وعلى 
االحتفال   تنظيم  على  والقيمني  املونسنيور 
العمل  انهاء  على  شدد  كما  تربعوا  والذين 
باهلول قبل جميء غبطة البطريرك الراعي اىل 

اسرتاليا.
الذين  كل  طقشي  املونسنيور  وشكر 
ساعدوا وتربعوا المتام مشروع هول الكنيسة 
وخص بالشكر مجعية سيدة زغرتا اليت تربعت 
مببلغ عشرة آالف دوالر المتامه وقال )ضاحكا( 
ُفِقد منا الشك، وصودف وجود الشيخ رزق 
الدويهي يف الكنيسة وقال متمتما كي ال يزعج 

برناديت خوري تقدم الربنامج

جورج طوق وحضور

املطران والكهنة اثناء القداس

جوقة الكنيسةالقنصل الخطيب، النائب االسمر وعقيلته واالخوية

سيادة املطران يلقي عظة االب حتي يقرأ االنجيل باالنكليزية

اثناء زياح السيدة العذراء

سايد وجانيت حاتم وحضور

املونسنيور طقشي يلقي كلمةسيادة املطران يبارك الطعام ويلقي كلمة

املطران وكريوز والنائب االسمر وعقيلتهاملطران طربيه، القنصل الخطيب واملونسنيور طقشي

الراهبات والرهبانسايد حاتم وعقيلته والراهباتشربل راضي، ديب وعقيلته

احدا »مونسنيور ال تعتل هم يف غريو«.
السيدة  بزياح  االحتفالي  القداس  وانتهى 
خارج  وتقبل  الكنيسة،  داخل  العذراء  مريم 
تهاني  والكهنة  املطران  سيادة  الكنيسة 

املؤمنني. 

جانب من الحضور
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متفرقات
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 ما عالقة النساء الشقراوات بـ 
“داعش” ؟

املخاوف تتزايد حول 300 امرأة إيزيدية، وردت أخبار عن اختطافهن 
األسبوع املاضي، وسط ادعاءات بأنهن قد يستخدمن إلجناب ساللة 

جديدة تقضي على الطائفة القدمية.

والطائفة اإليزيدية هي يف األصل أقلية آرية، احتفظت ببشرة أكثر 
بياضا من بقية أبناء البلد، وبتميز أبنائها بالشعر األشقر والعينني 

الزرقاوين، عن طريق الزواج بني أبناء الطائفة فقط.

ولكن يبدو أن جهاديي تنظيم "الدولة اإلسالمية"التكفريي  يرغبون 
يف حتويل مجيع السكان غري املسلمني إىل مسلمني مثلهم، وألجل 

ذلك يبدو أن النساء الـ 300 اختطفن.

وقد استطاع مؤخرا حنو 45 ألف الجئ من الطائفة اإليزيدية اهلرب 
القوات  وبفضل  األمريكية  اجلوية  الضربات  بعد  سنجار  جبل  من 
الكردية، اليت استطاعت كسر احلصار، الذي استمر عشرة أيام من 

قبل املتشددين اإلسالميني.

ولكن، ال تزال النساء حماصرات، وتطلب امليليشيات الكردية من 
الغرب األسلحة بدال من إرسال بعثات اإلنقاذ.

وقال رئيس املركز الثقايف الكردي يف لندن عدنان كوشار جلريدة 
لكن ألن  آريون،  واإليزيديون هم أصال  "األكراد  أونالين":  "ميل 
والشعر  البيضاء،  بالبشرة  احتفظوا  فقد  مغلق  جمتمع  اإليزيديني 

األشقر وزرقة العينني، ألنهم ال يتزوجون من غري اإليزيديني".

إلعطائهن  سنجار  من  امرأة   300 حوالي  داعش  اختطف  "وقد 
للجهاديني للزواج، وإجناب أطفال مسلمني، فإذا مل يتمكنوا من 

قتل كل اإليزيديني، سيحاولون حتطيم الساللة الشقراء".

اإليزيديون يتبعون املذهب اإليزيدي، الذي انتقل عرب األجيال منذ 
أكثر من 4000 سنة، وهو يتكّون من عناصر من عدة ديانات.

ويّدعي أبناء الطائفة أنهم تعرضوا ملوجات متعاقبة من االضطهاد 
يزعمون أنها تصل إىل 72 إبادة مجاعية - من قبل احلكام الرتك   –
العثمانيني وصدام حسني واآلن من قبل املتشددين اإلسالميني.

هذه املوجات املتعاقبة من االضطهاد خّفضت عدد اإليزيديني من 
ماليني إىل حوالي 700 ألف شخص فقط.

 الشعب الدمنركي أكثر شعوب 
العامل سعادة...فما السر؟

اجلينات  سببها  علميا   : السعادة 
الوراثية.. اما عمليا فسببها احلب".

تقوم  السبعينات  منتصف  منذ 
بقياس  األوروبية  املفوضية 
ويتكرر  األوروبيني,  سعادة  مقدار 
حصول  الرأي  استطالعات  يف 
"الدمنركيني" على املرتبة األوىل يف 
قائمة الشعوب األكثر سعادة ليس 

يف أوروبا فحسب، بل وعلى املستوى العاملي.

ففي عام 2011 قامت مؤسسة أملانية بسؤال مواطنني من 13 دولة 
عن نظرتهم إىل املستقبل، فحل الدامنركيون يف املرتبة األوىل بفارق 

كبري حيث قال 96 يف املائة منهم إنهم سعداء حبياتهم.

وعندما نشرت األمم املتحدة ألول مرة عام 2012 تقريرها عن السعادة 
بينما كان  البشر سعادة،  أفريقيا كأقل  الناس يف  جاء  العامل  يف 
الناس يف مشال أوروبا األكثر سعادة، أما األسعد على اإلطالق يف 

العامل فكان أيضا الدمنركيون, ونفس النتيجة تكررت عام 2013.
هناك حماوالت  األملانية  تسايتونغ"  دويتشه  "زود  وحسب صحيفة 
بأن  التفسريات  وجاءت  "الدمنركيني"  سعادة  سر  ملعرفة  عديدة 
األسباب تكمن يف الرفاهية اليت يتمتعون بها، والرعاية اليت يلقونها 
من دولتهم، وكذلك تصاحلهم مع أنفسهم وتساحمهم مع غريهم , 
لكن اثنني من العلماء الربيطانيني جبامعة وارويك هما أويغينيو بورتو 
وزميله أندرو أوسوالد أضافا إىل تلك التفسريات نظرية جديدة تقول 

إن الدمنركيني يتمتعون جبينات خمتلفة.

قام "بورتو وأوسوالد" بتأليف كتاب سجال فيه نتائج أحباثا أجرياها 
عن  كافية  معلومات  وجود  لعدم  ونظرا  دولة,   143 شعوب  على 
اخلارطة اجلينية لكل شعب من تلك الشعوب على حده، قام الباحثان 
الربيطانيان مبقارنة جينات تلك الشعوب مع جينات الدمنركيني، وخرجا 
بنتيجة أن البلد الذي ال يشعر شعبه بالسعادة يوجد فارق كبري يف 

اجلينات بينه وبني جينات الشعب الدمنركي، حسب زعم الباحثني.
السعادة؛  بهرمون  يعرف  ملا  فاحصة  بدراسة  الباحثان  _وقام 
السريوتونني )5-هيدروكسي الرتيبتامني أو اختصارا HT-5( . وهذا 
اهلرمون له شكالن مما يعرف باحلليل أو األليل Allele)نسخة أو شكل 
بديل للجني وهي كلمة مصغرة من Allelomorph(، فإما أن يكون هذا 
احلليل طويال أو قصريا. وتوجد نظريات بأن أصحاب احلليل القصري 

معرضون بشدة لإلصابة باالكتئاب.

_وقاما الباحثان بإجراء اختبارات يف 30 دولة وكانت النتيجة أن من 
قالوا إنهم غري سعداء حيملون حلياًل قصريا، أما الدمنركيني فكانت نسبة 
قليلة منهم تتمتع حبليل قصري, وحسب صحيفة "زود دويتشه" فإن 
الباحثني الربيطانيني ينبهون إىل وجوب التعامل حبرص مع فرضيتهم  
ونقلت عن بورتو قوله "إننا لسنا متأكدين بنسبة مائة يف املائة من 

وجود عالقة بني اجلينات الوراثية والسعادة".
_وأضافت الصحيفة أن املفوضية األوروبية سألت يف عام 2008 مواطين 
االحتاد األوروبي عما تتوقف عليه سعادتهم فقالت أغلبية املواطنني إن 
الصحة هي أهم شيء  لكن الدمنركيني وحدهم ذكروا أن الشيء األهم 

بالنسبة لسعادتهم هو احلب.

هذا هو سر سعادة الدمنركيني "الــُحــب" فهو يعطي كل شيء من 
دون أن نشعر والغالبية منا تعرف احلب لكن القلة الذين يفهمونه 

ويقدرون قيمته.

 يفربك قصة موته هرباً من الزواج
أ ف ب - أغلقت وكالة محاية املستهلك الروسية، أمس األربعاء، 

4 حماّلت تابعة لسلسلة املطاعم األمريكية

   ماكدونالدز يف العاصمة الروسية موسكو "بسبب خرق قواعد 
السالمة الصحية".

األزمة  بسبب  الغرب  مع  والتوتر  األزمة  خلفية  على  القرار  ويأتي 
الروسية األوكرانية.

وقالت الوكالة إنها أغلقت 4 مطاعم معروفة للعالمة األمريكية، مبا 
فيها أول مطعم فتح أبوابه يف روسيا باسم ماكدونالدز، وآخر يقع 
يف حميط الكرملني "بشكل مؤقت"، بعد زيارات تفقد وتفتيش بني 
18 و 20 أغسطس )آب(، مضيفة أن املطاعم األمريكية ستخضع 

ملزيد من الرقابة والتدقيق على خدماتها يف الفرتة القادمة.

بالقول  واكتفت الشركة األمريكية يف ردها على قرار السلطات 
إن األولوية املطلقة لدى ماكدونالدز تتمثل يف "العمل بنجاح يف 

روسيا".

إغالق مطاعم ماكدونالدز يف موسكو

تنتهي بعض قصص احلب نهايات مأساوية، أما أن تبدأ قصة حب 
بكذبة وتنتهي بكذبة، فهو األمر الذي ال حتسد عليه أي فتاة،

 متامًا مثلما وقع لألمريكية ألكس النشسرت مع خطيبها تاكر بالنفورد، 
واليت جعلتها تفقد لثقة يف الرجال كافة ويف احلب خاصًة.

ويف التفاصيل، حبسب ما أوردت صحيفة مريور الربيطانية، كانت 
ألكس النشسرت تعيش سعادة غامرة أثناء قيامها بالتحضريات حلفل 
نتيجة  خطيبها  وفاة  بنبأ  هاتفيًا خيربها  اتصااًل  تلقت  حني  زفافها، 
معاناته من حالة إحباط واكتئاب شديدين أدت به لالنتحار رميًا بنفسه 

أمام سيارة، وزعم املتصل أنه والد خطيبها تاكر بالنفورد.
ولتعرف  صحته،  من  للتحقق  دفعها  مما  اخلرب،  ألكيس  تصدق  مل 
احلقيقة عن طريق أمها، ثم لتكتشف أن خطيبها هو األب الذي انتحل 
شخصية ابنه وفربك صوته ليدعي خرب وفاته، حماواًل بذلك التهرب 

من الزواج بها.

هيفاء وهيب تنهار وتفقد وعيها بعد 
حماولة قتل كريس براون امامها

خالل حضورها  هيفاء وهيب  اللبنانية  النجمة  عاشتها  رعب  حظات 
حفل النجم العاملي كريس براون، 

واليت أقامها بلوس أجنيليس احتفاال بقرب صدور أحدث ألبوماته، 
على  النار  بإطالق  وقام  احلفل،  مكان  األشخاص  أحد  داهم  حيث 
وهرول  عقب،  على  رأسا  احلفل  فانقلب  قتله،  حماوال  براون 
كما  وعيها،  وفقدت  هيفاء  انهارت  بينما  االختباء،  حماوال  اجلميع 
من  الفور،  على  للمستشفى  نقلهم  مت  أشخاص  ثالثة  أصيب 
املصابني  بني  من  أن  كما   ،Suge Knight الشهري  املنتج  بينهم 
مساع  فور  املكان  حبصار  األمريكية  الشرطة  وقامت  حرجة.  حالة 
مطلق  وتعقب  احلفل،  حضور  إنقاذ  ومت  النريان،  إطالق  دوي 
أمنية مشددة، وكان  إخراج املشاهري وسط حراسة  النريان، ومت 
طارق  العاملي  املخرج  بيرب،  جاسنت  وهيب،  هيفاء  بينهم،  من 
وغريهم. ايكون،  العاملي  الفنان  شقيق  تيت،  لورينز   فريتخ، 

 »haifaholics« وأكد حساب »فانز هيفاء وهيب« املعروفني باسم
مبوقع  اللبنانية  الفنانة  تواجد  خرب  »انستغرام«  موقع  على 
هيفاء  حميب  كل  وطمأنوا  نريان،  إلطالق  تعرض  الذي  احلفل 
إصابات. ألي  تتعرض  ومل  خبري  أنها  مؤكدين  حالتها،   على 

املصرية  الفضائيات  بإحدى  اجلمهور  فوجئ  خمتلف،  سياق  ويف 
بعد  وهيب،  هليفاء  روح«  »حالوة  فيلم  بعرض  تقوم  اليت 
الوزراء  رئيس  من  بقرار  سينمائيا  العرض  من  منعه  مت  أن 
بعادات  خيل  ما  تضمنه  حبجة  حملب،  م.إبراهيم  املصري 
العام. احلياء  خدشه  وبسبب  وتقاليده،  املصري   اجملتمع 

ومت عرض الفيلم على قناة حتمل اسم »مصر العرب«، وهي قناة 
غري معروفة بشكل كبري، وظهرت ضمن موجة قنوات األفالم اليت 

انتشرت مؤخرا، من دون وجود أي رقابة عليها.

وعن موقف املنتج حممد السبكي من هذا األمر، قال، يف تصرحيات 
له، إنه مل يشاهد هذه القناة، وتابع: لكن بالتأكيد أن ما عرض 
هو ليس النسخة األصلية من الفيلم، بل نسخة مسربة من اليت مت 

تسريبها وبيعها على اسطوانات.

الروك  فرقة  اضطرت 
تغيري  إىل   ISIS األمريكية 
اسم صفحتها على الفيسبوك 
ألنه يتطابق مع اسم "الدولة 
 the Islamic( اإلسالمية" 

.) State Of Iraq And Syria

أن   MusicFeeds موقع  ذكر 
فيها  يشكون  بدأوا   ISIS األمريكية  الروك  فرقة  وعشاق  مشجعي 
لتشابه  اإلسالمية"  "الدولة  اإلرهابي  التنظيم  مع  اتصاالت  هلا  بأن 
اإلسم مما اضطر الفرقة إىل تغيري اسم صفحتها ليصبح: "الفرقة 

." ISIS املوسيقية

تأسست فرقة الروك ISIS يف عام 1997 يف بوسطن. يف غضون 
ألبومات. يف عام 2010 فرطت  بضع سنوات أطلقت الفرقة تسعة 
بقيت  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  صفحاتها  ولكن  الفرقة، 

حتتوي على تسجيالت األغاني.

اسم فرقة روك أمريكية شبيه بإسم 
“الدولة اإلسالمية” تغري امسها



Page 29صفحة 29     

منوعات

Saturday 30 August 2014  2014 آب   30 السبت 

 ازدهار عمليات شد وجه كالب 
املشاهري

األخرية  اآلونة  يف  ازدهرت 
الوجه  شد  عمليات  بدعة 
الرئيسي  والسبب  للكالب، 
بها  تتباهى  اليت  الكالب  هو 
واليت  املشهورات  النجمات 
من  خالي  بوجه مشدود  تتميز 
امللكية  للكلية  وفقًا  الطيات، 
للطب البيطري يف بريطانيا. 

للكالب  التجميل  عمليات  ان  حديثة  إحصائية  دراسة  يف  تبني 
إلزالة اجللد الزائد قد ارتفعت بنسبة أكثر من 80 يف املائة خالل 

السنوات األربع املاضية. 

ويقول االطباء البيطريون ان هذه احليوانات، ال سيما كالب الـ 
"بولدوغ"، تكون أحيانًا ضرورية إلزالة الطيات اإلضافية عن وجه 
الكالب ألنها متنعهم من الرؤية أو التنفس بشكل صحيح، لكنها 
جتري اليوم ألسباب مجالية ولتبدو الكالب شبيهة بتلك اليت حتملها 

الشخصيات املشهورة.

وقال الدكتور غريت تريهار من الكلية امللكية للطب البيطري ان 
هناك زيادة كبرية يف عدد العمليات التجميلية للكالب، وارتفعت 
من 30 عملية يف السنوات اخلمس املاضية إىل أكثر من 260 سنة 

حتى اآلن.

وشهدنا  أسبوع،  كل  عمليات   5 إىل   4 جنري  "حنن  وأضاف: 
القليلة  السنوات  العمليات على مدى  النوع من  ارتفاعًا يف هذا 

املاضية".

املشاكل الرئيسية اليت يعاني منها كالب البولدوغ هي الطيات 
اىل  تؤدي  واليت  الوجه،  حميط  يف  واملرتهلة  الكثرية  اجللدية 

مشاكل يف السمع والبصر. 

غري  ألسباب  اليوم  إجراؤها  يتم  العمليات  هذه  من  الكثري  لكن 
طبية، وألن اناس يريدون التشبه باملشاهري اللواتي يقتنون مثل 
هذه الكالب إمنا بوجوه مشدودة، مثل كالب جوناثان روس، كيلي 

أوزبورن، كيلي بروك وجيسيكا ألبا.

وقال بول مانكتلو، وهو طبيب بيطري، إىل أن "عملية شد الوجه 
قد تكون ضرورية أحيانًا، إال أنها حتولت إىل نوع الغرور والرفاهية 
لصحة  بيطريًا ضرورياًا  إجراًء  كانت  أن  بعد  أو ممارسة جتميلية 

الكلب".

يشار إىل أن عملية شد الوجه للكالب مكلفة وتصل إىل 2000 
البيطرية  العيادات  من  العديد  افتتحت  وقد  اسرتليين،  جنيه 
عمليات  على  الشديد  اإلقبال  بسبب  اجملال  هذا  يف  املتخصة 

الكالب التجميلية.

 مقص داخل بطن سيدة
بوجود  أطباء  تفاجأ 
مقص جراحة يف بطن 
عانت  جزائرية  سيدة 
على مدى سنوات من 
املعدة  حادة يف  آالم 
بعد أن خضعت لعملية 
قيصرية لوالدة طفلها 
يف إحدى مستشفيات 

العاصمة.

سنوات  لعدة  حاولوا  األطباء  أن  جزائرية  اعالم  وسائل  وذكرت 
مضت معاجلة السيدة عرب مدها بأدوية عالج املعدة والقولون وبعد 
أن زاد األمل مبرور الوقت قررت املرأة مؤخرا إجراء فحص املاسح 
الطبيب بوجود قطعة معدنية يف بطنها  الضوئي سكانري ليفاجأ 
وتبني الحقا أن األمر يتعلق مبقص جراحة كان األطباء قد نسوه 

يف بطنها.

نفسه  للمستشفى  جمددًا  العودة  إال  املريضة  من  كان  فما 
وواجهتهم باألمر وبعد شّد وجذب قرروا إجراء عملية أخرى وبالفعل 

مت استخراج املقص.

تعاني سيدة بريطانية من حالة غريبة، إذ أنها مدمنة على شرب 
احلليب بكميات كبرية يوميًا. 

من  هيب  ساندرا  السيدة  قصة  ميل"  "دايلي  وتناولت صحيفة 
مدينة ساوثبورت الربيطانية، مشرية إىل أنها تشرب احلليب بنهم 

غريب وبصورة َمَرضية.

وما يزيد قصتها غرابة أنها مل تكن تشرب احلليب عندما كانت 
وتقول  باستمرار.  شربه  عدم  اليوم  عليها  يصعب  لكن  طفلة، 
هيب: "أشرب احلليب مرتني أو ثالثة على األقل يف اليوم الواحد، 
مبا يعادل حنو 5 ليرتات، ال أعلم إن كان ما حيدث معي مرتبط 

باجلانب النفسي أم ال".

وتضيف السيدة اليت متلك ثالجة خاصة باحلليب يف املنزل "يكلفين 
شراء احلليب حنو 40 دوالرًا أسبوعيًا، ذلك أنه الشراب املفضل 
الكحول،  على  احلليب  أفّضل شرب  بأنين  وأعرتف  لي،  بالنسبة 

فضاًل عن أنين ال أحّبذ طعم املياه". 

والالفت أن زوج ساندرا يكره احلليب إىل درجة أنه قد يصاب 
باإلعياء إذا تنشق رائحته، وتقول الزوجة: "إن زوجي لن يشرب 

احلليب حتى لو أعطيته 200 دوالر مقابل هذا األمر".

واعرتفت السيدة أنها حني كانت معلمة يف املدرسة، كانت تقوم 
باستبدال احلليب الذي حيضره األطفال بأنواع عدة من العصائر، 
كي تتمكن من شرب الكمية كلها، لكنها تؤكد نيتها التخلي عن 
هذه العادة بسبب الوزن الزائد الذي يسببه شرب احلليب بنهم.

وعلقت "ديلي ميل" على حالة ساندرا قائلة: "هي سيدة تتمتع 
بصحة جيدة، وعظام قوية، وأسنان بيضاء لؤلؤية، بسبب احلليب 

الذي تتناوله يوميًا".

سيدة بريطانية تشرب 5 
ليرتات من احلليب يوميًا

عن  للزواج،  حبيبته  يد  لطلب  مبتكرة  بوسيلة  خرج شاب صيين 
طريق استخدام 1001 شطرية "هوت دوغ" لكتابة عبارة يعرب فيها 

عن حبه هلا ورغبتها بالزواج منها.

ومل جيد وانغ شيو )32 عامًا( وسيلة أفضل للتقدم للزواج من 
زهني جوان كانغ )27 عامًا(، سوى جتميع عدد كبري من الشطائر 

لتشكيل عبارة "أحبك" وسط حضور عدد كبري من األصدقاء.

وذكرت صحيفة دايلي مريور الربيطانية أن العاشقني التقيا أول 
مرة يف مطعم هوت دوغ عندما كانا يف تايلند، ومنذ ذلك الوقت 
نشأت عالقة حب بينهما، وحتولت شطائر اهلوت دوغ أيقونة حب 

جتمع بينهما.

اليت  الوسيلة  دوغ  اهلوت  شطائر  تكون  أن  زهني  تتوقع  ومل 
سيعتمد عليها وانغ لطلب يدها للزواج، وذلك يف مدينة شانغدو 

مبقاطعة سيشوان الواقعة جنوب غرب الصني.

على تشكيلها  وانغ  وبعد شراء 1001 شطرية هوت دوغ، عمل 
العدد  هذا  واختار  للزواج،  وطلبه  حبه  عن  فيها  يعرب  بطريقة 
من الشطائر كإشارة إىل تقليد متعارف عليه يف الصني، بأنك 

الشخص املميز بالنسبة لي من بني ألف شخص.

وبعد أن تال وانغ العبارة اليت كتبها بالشطائر على أنغام الفرقة 
العريس  أكد  الزواج، كما  وافقت زهني على طلب  املوسيقية، 
الزفاف  حفل  يف  كبريًا  دورًا  ستلعب  دوغ  اهلوت  شطائر  بأن 

املرتقب.

صيين يطلب يد حبيبته 
للزواج بألف شطرية هوت دوغ

 منع لبنانية من دخول اإلمارات 
بسبب »السيليكون«

منعت  مسبوق،  غري  إجراٍء  يف 
دبي  مطار  يف  املختّصة  األجهزة 
األراضي  دخول  من  لبنانية  إمرأة 
وجهها  حقن  بسبب  اإلماراتية، 

بكمية كبرية من السيليكون.

ويف التفاصيل، فقد وصلت املرأة 
إىل مطار دبي قادمًة من بريوت، 

فأوقفت على الفور، بسبب إنتفاخ وجهها بشكٍل مبالغ به، بعد 
إجرائها عمليات جتميل وحقن وجهها مباّدة السيليكون ال سّيما يف 
بعد  أطلق سراحها صباحا  وقد  واجلبني،  واخلدين  العليا  شفتها 

منعها من دخول دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 
ونقل موقع panarabiaenquirer عن شهود عيان تأكيدهم أّن ما 
حصل أثار غضب املرأة اليت ُتدعى هبة قواق، واليت مّت استجوابها 

لفرتة وجيزة قبل إرساهلا اىل بريوت عرب أّول رحلة.
 

واستنكر مسؤول طلب عدم الكشف عن امسه التصّرف مع املرأة، 
وكشف أّن سبب إعادتها هو أّن جواز سفرها ُيظهر أّنها من مواليد 
العام 1964، لكّن وجهها ال يبدو أنها بهذا العمر، واعتقد من يف 

املطار أّن أمرًا ما غري صحيح حيدث.

مل جتد سيدة أمريكية وسيلة للحصول على األموال الالزمة لتغطية 
ابنتها  بأن  االدعاء  "ديزني الند"، سوى  رحلة سياحية إىل  نفقات 

مصابة بالسرطان.
 

وذكر تقرير الشرطة بوالية أيوا، أن ليثا كاي سالوسون )30 عامًا( 
كذبت على زوجها واملؤسسات اخلريية، بشأن معاناة ابنتها رايلي، 
البالغة من العمر مخس سنوات، من مرض السرطان، وحلقت شعر 

الطفلة لتبدو مصابة بالفعل باملرض اخلبيث.
استطاعت  احملتالة  األم  أن  اإلخباري  ميديا  ستاندرد  موقع  وذكر 
احلصول على مبالغ نقدية كبرية من التربعات، حيث تربع أحد احملسني 
مببلغ ألف دوالر، وتربع آخر مببلغ 600 دوالر، اعتقادًا منهما بأن هذه 
األموال سيعود ريعها للمساعدة يف عالج الطفلة، يف الوقت الذي 

كانت فيه األم ختطط لقضاء رحلة العمر يف ديزني الند.

وذكر املدعي العام يف القضية داني فرايزر أن سالوسون اعرتفت 
وأنشأت  الرحلة،  أموال  جلمع  رتبتها  حيلة  جمرد  كان  األمر  بأن 
الرأس  حليقة  صورها  نشرت  كما  ابنتها،  باسم  تربعات  صندوق 

الستجداء عطف احملسنني.
ومل تكتف السيدة سالوسون بذلك، بل ظهرت يف مقابلة على أحد 
جسد  يف  املرض  انتشار  عن  تتحدث  وهي  احمللية،  التلفزيونات 
ابنتها يف  بريل )نيسان( املاضي، ويف مقابلة الحقة ظهرت بصحبة 

الطفلة وهي تضع أنبوب داخل إحدى فتحيت أنفها.
حاول  عندما  إال  سالوسون،  دبرتها  اليت  احليلة  تكتشف  ومل 
املسؤولون يف مدرسة الطفلة االتصال باألرقام اليت زودتهم بها 
األم وادعت أنها تعود للمؤسسات الطبية اليت تشرف على عالجها، 
وتبني أن هذه األرقام مزيفة، فسارعت املدرسة لالتصال بالشرطة 
اليت ألقت القبض على األم، وناشدت املواطنني بالتوقف عن التربع 

لصندوق رايلي.

تّدعي مرض ابنتها بالسرطان 
لتغطي نفقات رحلة سياحية
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من هنا وهناك

Saturday 30 August 2014  2014 آب   30 السبت 

 انظروا ماذا تنبأ و حذر منه قبل 11 سنة مساحة امني عام حزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل، 

وسط  يف  تكفريي  اجتاه  اي  امام  وحزم  بشدة  الوقوف  جيب 
املسلمني، سواء كان هذا اإلجتاه سنيًا يكّفر بقية السنة ومعهم 
الطوائف، أو كان هذا اإلجتاه شيعيًا يكّفر  الشيعة وغريهم من 

السنة وغريها من املذاهب والطوائف..

اي اجتاه تكفريي يف األمة هو اجتاه تدمريي، اإلجتاه التكفريي 
يسقط كّل احلرمات، ال يبقى هناك حرمة ال للمسجد احلرام وال 
ملسجد النيب، وال ملقام علّي، وال خلليفة وال لصحابي، وال لتابع 
باحسان، اإلجتاه التكفريي ال يبقي حرمة ال لدم وال لعرض وال 

ملال وال ملستقبل..

اإلجتاه التكفريي هو اجتاه شيطاني غرائزي متحّجر، ال يستند اىل 
اي منطق قرآني أو نبوي، وجيب ان يواجه.

حتى ان الذين ربوا هذا اإلجتاه ودعموا هذا اإلجتاه بدأوا يعانون 
كّل  ومعهم  يسارعوا،  ان  عليهم  وجيب  اإلجتاه  هذا  ويالت  من 
األمة والعامل اإلسالمي، هذا اجتاه خطر.. أنا ال اريد ان ادخل يف 
من  أقول  وانا  واجيب  من  ولكن  عناوين،  وامساء ويف  تسميات 
واجب كّل املسلمني ان يقفوا ويصرخوا، وأقول: نعم يوجد اجتاه 
تكفريي يف األمة وميكن هلذا اإلجته التكفريي أن يرتكب فجائع 
ليس حبق  افغانستان  ارتكبت يف  الفجائع  النوع، هذه  هذا  من 
الشيعة فقط بل حبق الشيعة والسنة، وباسم اإلسالم والقرآن 

والنيب حممد.. )ص(

السنني  مئات  ولدينا  والضغائن،  وألحقاد  العواطف  تثار  عندما 
بامكاننا استحضارها إلثارة الضغائن واحلساسيات، ويوجد  اليت 
يف احلاضر أيضًا ضغائن وحساسيات.. ولكن عندما يصبح اجتاه 
الفتنة هو الذي يسيطر على املشاعر لن يبقى مكان لعاقل شيعي 
وال لعاقل سين.. سوف تصبح الساحة يف يد الـcia ويد املوساد 
ترفع  اليت  اجملموعات  من  العديد  خترتقان  بانهما  اقسم  التني 
شعار اإلسالم وراية اإلسالم من اجل ضرب املسلمني من داخل 

جمموعاتهم ومن داخل تنظيماتهم ومن داخل مؤسساتهم...

 هذا ما حصل و حيصل اليوم على الرغم من ان هذا اخلطاب يف 
سنة 2003..

ال يصّدق..فيديو للسّيد نصراهلل من 
العام 2003 يتنبأ فيه أفضل بكثري من 

عبد اللطيف وحايك..

طلقت  أ
من  جمموعة 
ت  شطا لنا ا
ت  نيا للبنا ا

محلة 
كية  فيسبو
عنوان  حتت 
ك  ر صد «
صدر  مش 
 . . » فة كنا

فكيها 
»وذلك لتشجيع النساء على نزع محالة الصدر«.

الفيسبوكي: عندما نزعت  الناشطات على حاسبها  وكتبت إحدى 
واملليئة  الكبرية  القبعة  العاملية  احلرب  خالل  »الغابونية«  املرأة 
بالريش، كانت نقطة الفصل لتقدمها ونزوهلا مليدان العمل ومن 
ثم نزعت الـ »كورسيه« املشدود واملعقد وبدأت تلبس ثيابا أقل 
قماشا وصوال اىل الستينيات وعهد الثورة، حيث خلعت النساء 
امنا هلا  األمور مل تكن عبثية  اجلينز، هذه  الصدر ولبست  محالة 
دالالتها لتطور املرأة وانفتاحها وخرقها للمفهوم اجملتمعي احملدد 
الكثري من املثقفني.. وقد  أهمية  الكالم قد ال يعريه  هلا، هذا 
عن  ال خيتلف  موقف  هكذا  يقف  ومن  الفكرة،  تسخيف  حياولون 

»داعش« الذي حصر املرأة يف الدور اجلنسي فقط!

لبنانيات يطلقن محلة صدرك مش 
صدر كنافة !

مع  تتعامل  رمبا 
ككذبة  العنوان 
تظنه  أو  أبريل، 
أو  خادعًا  عنوانًا 
ملعنى  جمازيًا  حتى 
آخر، غري أن احلقيقة 
جملة  أكدتها  اليت 
التابعة  "حرييت" 
اجلمهورية  ملؤسسة 
تقول  الصحفية 
حيث  ذلك،  غري 
خبرب  اجمللة  انفردت 
جنسية  حقيقة  عن 
املطرب  وأصول 
مصر،  يف  األهم 
غالفها  وخصصت 

قد  سابقة  يف  له، 
تكون األوىل من سنوات يف عمر اجمللة.

صورة الغالف حتى، صممتها اجمللة خمتارة لعمرو زيًا نصفه عصري 
ونصفه ميين، فيما ضم اخلرب املنشور داخل صفحاتها حتت عنوان 
»انفراد .. عمرو دياب مش مصري«، التفاصيل التالية : علمت 
"حرييت" من مصادرها اخلاصة أن أصول النجم عمرو دياب جنوبية 
من دولة اجلنوب العربي سابقًا، واليمن حاليًا، وحتديدًا من احدى 
القرى التابعة لصعيد حضرموت، ومن عائلة كبرية ومعروفة هناك 
تسمى »العوالقة« حيث أن والده امسه »أمديب صاحل العوالقي« 
وتزوج والدة النجم عمرو دياب وهو طالب يدرس يف اجلامعة يف 
مصر، ثم انفصل عنها بعد أن أجنب عمرو دياب، ليسافر بعدها 
للجنوب وانقطعت صلته بعدها بطليقته وابنه لفرتة طويلة بسبب 

بعض الظروف اليت حيتفظ بها األب لنفسه.

املطرب عمرو دياب  والد  : ومازال يعيش  املنشور  اخلرب  وتابع 
وله  املعروفة،  »آل فريد«  اشتهرت مبشايخ  اليت  القرية  بنفس 
نشاط سياسي وحركي يف قضية اجلنوب، ومشهود له بالنزاهة 
واألخالق، وبأنه من أكفأ اإلداريني وأنزههم يف جمال عمله، وكان 
آخر منصب له مدير عام جملس الوزراء يف صنعاء، وله مؤلفات 
عديدة، وهو اآلن على املعاش يعيش حياة بسيطة، ويقال أن 
املقربني  وبعض  بوالده  متامًا  مقطوعة  كانت صلته  دياب  عمرو 

أكدوا أنه التقى به منذ سنوات ليست بعيدة.
هذا  خلفية  ملعرفة  عمران  والء  الصحفية  اخلرب  بصاحبة  إتصلنا 
اإلنفراد اخلطري الذي يشكك يف أصول وجنسية أهم وأكرب مطرب 
يف مصر، فقالت عمران : أواًل أنا من عشاق النجم عمرو دياب 
الفنية، ولكن اإلنفراد  أخباره  ومهتمة مثلي مثل مجاهريه بكافة 
الذي نشرته، حدث بالصدفة ومل يكن نتيجة سعي وراء كشف أي 
تفاصيل ختص حياة النجم عمرو دياب، فقد التقيت باملصادفة 
حاليًا"،  "اليمن  العربي  اجلنوب  دولة  من  مهمة  قيادية  شخصية 
القرية اليت  أنه من قرية قريبة من  أخربني عن  وأثناء دردشتنا 
يعيش فيها والد عمرو دياب، وحكى لي بشكل عفوي عن والد 

عمرو الذي يعترب صديقًا له.

وأضافت والء : جنسية وأصول عمرو دياب موضوع مثار منذ فرتة، 
وهناك من كتب من فرتة عن أن والده غري مصري، وكان هناك 
لغط حول أصوله هل هو من الصعيد أو الشرقية أو بورسعيد، 
كما أن هناك أخبار نشرت من فرتة حول أن أصول عمرو دياب 
من فلسطني، ولكن احلقيقة اليت ال تشكيك فيها هي أن والدته 
من بورسعيد، وأن اخلرب ال يشكك يف وطنية عمرو وال يقلل من 

حجمه كنجم عربي كبري.
وأنهت والء تعليقها مؤكدة أن املعلومات اليت نشرتها على عهدة 

املصدر الذي أخربها بها.

صدق أو ال تصدق.. عمرو دياب ليس مصريًا انفجار سالح سري للبنتاغون حمدثا 
كرة هلب غامضة بأالسكا

تطويره  كان جيري  السرية  العالية  الدرجة  من  تدمري سالح   مت 
من قبل اجليش األمريكي بعد أربع ثوان من انطالقه يف منطقة 
إطالق صواريخ بوالية أالسكا بوقت مبكر من صباح االثنني 25 

أغسطس/آب.

وقالت وزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون" إن تدمري السالح جاء 
بعد اكتشاف وحدات املراقبة مشكلة يف نظام التشغيل.

صاروخ  لصنع  برنامج  من  جزء  هو  هذا  السري  السالح 
الكرة  سطح  على  مكان  أي  يف  األهداف  تدمري  على  قادر 
تتجاوز  بسرعة  التحليق  وميكنه  ساعة،  من  أقل  يف  األرضية 
.5  Mach بـ  يعرف  ما  أو  الساعة،  يف  كيلومرتا   5631 

هذا ومل يسفر احلادث الذي وقع يف الساعة 4:00 بتوقيت شرق 
ّمع  جمجُ يف  اإلطالق  وحدث  إصابات،  أية  عن  املتحدة،  الواليات 
كودياك يف والية أالسكا، طبقا ملا قالته مورين شومان، املتحدثة 

باسم وزارة الدفاع األمريكية.

وقالت شومان: » كان علينا إنهاء التجربة، السالح انفجر خالل 
عملية اإلطالق وسقط يف حميط جممع اإلطالق، وتسبب احلادث 
يف مقدار غري حمدد من األضرار اليت حلقت مبرافق اإلطالق على 

عد 30 كيلومرتا من مدينة كودياك«. بجُ

بداية  يف  طبيعي  غري  أمرا  اخلرباء  »اكتشف  شومان:  وأضافت 
املهمة، ما جعلهم يتخذون قرار تدمري الصاروخ لضمان السالمة 

العامة«.

يراد  الصواريخ  النوع من  األمريكيني فان هذا  اخلرباء   وحبسب 
األقمار  قبل  من  يتم حتديدها  اليت  اإلرهابية  األهداف  به ضرب 
الصناعية على ٌبعد آالف األميال أو تدمري أسلحة الدمار الشامل 

اليت يتم نقلها يف أماكن مكشوفة.

إطالق »آيفون 6« بعد أسبوعني 
ربت هذا األسبوع علبة تروجيية جلهاز آيفون اجلديد تؤكد اعتزام   سجُ
الثالثاء 9 سبتمرب/ يوم  اجلديد  الذكي  إطالق هاتفها  آبل  شركة 

أيلول املقبل.

اهلاتف  تــفاصيل  من  الــعديد  عن  املـسربة  العلبة  وكــشفت   
لزر  اجلديد  واملوقع  الصوت  مفاتيح  األخرى، مبا يف ذلك مكان 

التشغيل.
ستوفر،  ستيف  لسان  على  فوربس  جملة  عنه  حتدثت  التسريب 
احملرر ملوقع nowhereelse.fr، وهو يتميز مبصداقية كبرية حيث 
كشف العام املاضي عن تفاصيل هاتف آيفون 5S قبل إطالقه 

رمسيا، مما يضفي بعض املصداقية على التسريب اجلديد.

كانت تقارير كثرية قد ظهرت األسبوع املاضي وسلطت الضوء 
مواصفات  لتلبية  املوردين  تواجه  اليت  والتحديات  املخاطر  على 
آبل الصعبة يف هاتفها اجلديد، ومنها صنع مناذج شاشات أقل 
تكون  وأن   ،6 آيفون  اهلاتف  يف  ومساحة  صالبة  وأكثر  مسكا 
واحدة  نسختني،  إلصدار  الشركة  سعي  مع  للخدش،  مقاومة 
 بشاشة مبقياس 4.7 بوصة، واألخرى بشاشة مبقياس 5.5 بوصة.

أيضا أوردت أخبار كثرية أن الشركة تسعى يف هاتفها املقبل 
للحصول على معاجل أسرع، وكامريا خلفية أفضل، وقد يتضمن 
اهلاتف اجلديد ميزة الدفع النقدي عرب اإلنرتنت، وتطبيقات تنظيم 
ضربات القلب، عالوة على استخدام كابالت الشحن ذات منفذ الـ 
ّكن املستخدمني من توصيل اهلاتف بأكثر  USB العكسي، الذي ميجُ

من جهاز.

نانسي ووائل كفوري وأحالم والشافعي 
يف » أراب أيدول 3«

باملوسم  اخلاصة  اإلعالنية  احلملة   mbcالـ قنوات  أطلقت جمموعة 
الرمسية  قنواتها وصفحاتها  أيدول عرب  أراب  برنامج  الثالث من 

على اإلنرتنت.
 

حيث نشرت صورة جديدة للحّكام األربعة، الفنانة نانسي عجرم، 
أحالم واملوزع املوسيقي حسن  والفنان وائل كفوري، والفنانة 

تب عليها:"إبتدا املشوار". الشافعني، كجُ
 

أيلول  شهر  اآلداء يف  جتارب  مرحلة  حلقات  عرض  املقرر  ومن 
احللقات  النجوم واملشرتكني إىل  بعدها  ينتقل  أن  املقبل، على 

املباشرة .
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تتــمات

النصرة ختطف 34 ..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اجلديد ستيفان ديستورا سيزور دمشق  الدولي  املبعوث  بأن 
يف التاسع من الشهر املقبل، يف أول زيارة له إىل سورية منذ 
تسلمه منصبه، علمًا بأن السلطات السورية وافقت على اعتماد 

مارتن غريفث ممثاًل للمبعوث الدولي يف دمشق. )للمزيد(
»جبهة  بأن  أفاد  اإلنسان«  حلقوق  السوري  »املرصد  وكان 
بني  الفاصل  الشريط  »يف  الدوليني  اجلنود  خطفت  النصرة« 
اجلوالن السوري احملتل واجلوالن احملرر«، داعيًا إىل »اإلفراج 
ال  »خطفهم  أو شرط« ألن  قيد  من دون  فوري  عنهم بشكل 
يصب يف مصلحة الشعب السوري«، ذلك بعدما أعلنت املنظمة 
الدولية يف بيان أن جمموعة مسلحة احتجزت فجر اخلميس 43 
بني  اجلوالن  يف  االشتباك«  فك  الدولية  عناصر«القوات  من 
سورية وإسرائيل. ومل تكشف املنظمة عن جنسيات احملتجزين، 
إال أن ست دول تساهم يف تلك القوات البالغة 1200 عسكري، 
وهي فيجي واهلند وإيرلندا ونيبال وهولندا والفيليبني. وقال 
البيان إن »األمم املتحدة تبذل كل جهد ممكن لتأمني اإلفراج 
عن عناصر حفظ السالم احملتجزين وإعادة حرية احلركة الكاملة 
للقوات يف منطقة عملياتها«. وكانت فصائل مسلحة سورية، 
القنيطرة يف  معرب يف  على  االربعاء  »النصرة« سيطرت  بينها 

اجلوالن.
أكثر من 160 جنديا  »داعش«  أعدم  البالد،  يف مشال شرقي 
نظاميًا أسرهم التنظيم بعد سيطرته على مطار الطبقة العسكري. 
وقال »املرصد« إن ستة قياديني يف »داعش« قتلوا يف غارة 
نفذتها طائرات النظام السوري على مقر للتنظيم يف ريف دير 
وعسكريني«.  »شرعيني  لقياديني  اجتماع  انعقاد  خالل  الزور 
كما شن الطريان 18 غارة على حي جوبر شرق دمشق. وقال 
»املرصد« إنه »أكرب استخدام للكثافة النارية من قوات النظام، 
املقاتلة  الكتائب  منذ سيطرة  جوبر  وأعنف قصف يشهده حي 

على اجلزء األكرب منه« منذ حواىل سنتني.
يف واشنطن، عقد أوباما اجتماعًا موسعًا أمس االول مجع رؤساء 
والقيادة  واخلارجية  الدفاع  ووزيري  األمريكية  االستخبارات 
العسكرية لبحث »الوضع يف العراق وسورية«، انطالقًا من دعوته 
أركان اإلدارة اىل وضع خطة شاملة لضرب »داعش« يف سورية. 
ومن املتوقع أن يبحث االجتماع يف املعلومات االستخباراتية اليت 
سورية  فوق  استطالعية  طائرات  إرسال  عرب  واشنطن  مجعتها 
هذا األسبوع واخليارات املتاحة لضرب التنظيم والشركاء على 

األرض املمكن أن يساعدوا يف ذلك. 
يف باريس، قال هوالند يف خطاب خالل افتتاحه املؤمتر السنوي 
لسفراء فرنسا يف اخلارج: »النزاع )السوري( امتد إىل العراق، 
الدينية  والنزاعات  االنقسامات  من  أساسًا  يعاني  الذي  البلد 
وانعدام االستقرار، ودخل )تنظيم( الدولة اإلسالمية من هذه 
الثغرة، ألن اإلرهاب يتغذى دائمًا من الفوضى«. وشدد على أنه 
»من الضروري تشكيل حتالف واسع، لكن لتكن األمور واضحة: 
بشار األسد ال ميكن أن يكون شريكًا يف مكافحة اإلرهاب، فهو 

احلليف املوضوعي للجهاديني«.
»داعش«.  إنساني وعسكري ملواجهة  إىل حترك  ودعا هوالند 
دولي  مؤمتر  عقد  يأملون  أنهم  فرنسيون  ديبلوماسيون  وقال 
سيضم إيران ودواًل عربية والدول اخلمس دائمة العضوية يف 

جملس األمن التابع لألمم املتحدة بني 15 و20 الشهر املقبل.

»اخلالف اخلليجي - القطري« ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اليت سيخرج بها االجتماع الوزاري اخلليجي اليوم السبت يف جدة 
جتاه األزمة مع قطر، ويرّجح مراقبون أن خيرج االجتماع حامسًا 
بعد انقضاء ا ملهلة اليت ُمنحت للدوحة لاللتزام ببنود »اتفاق 

الرياض«.
يف وقت مّثن ولي عهد أبوظيب الفريق الشيخ حممد بن زايد 
آل نهيان، خالل استقباله الوفد السعودي أمس االول، »رؤية 
واستقرارها  املنطقة  مستقبل  جتاه  الشريفني  احلرمني  خادم 

وتنميتها يف هذه الفرتة الدقيقة من تارخيها«.
كما أعرب عن اعتزازه بالعالقات األخوية اليت تربط السعودية 
العالقات  الذي تشهده هذه  االسرتاتيجي  والتطور  واإلمارات، 
التارخيية، بفضل حرص خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقال وزير الدولة للشؤون اخلارجية يف اإلمارات أنور قرقاش 
يف تغريدات على »تويرت«: »لقاء مميز بني الشيخ حممد بن زايد 
والوفد السعودي رفيع املستوى برئاسة األمري سعود الفيصل، 

وعالقة اسرتاتيجية مثمرة، أساسها الثقة واملودة«.
الثقة  تكون  أن  أمجل  وما  واإلمارات،  »السعودية  وأضاف: 
التعاون  مطمئن  هو  وكم  العالي،  املستوى  بهذا  والصدقية 
املخلص خلري املنطقة تنميًة واستقرارًا«، مشريًا إىل أن تقدير 
كلماته  له،  حدود  ال  احلرمني  خلادم  زايد  بن  حممد  »الشيخ 
عنه كمن يتحدث عن والده، وثقته يف حكمته مطلقة، قيادة 
استثنائية يف زمن صعب«. وذكرت وكالة أنباء اإلمارات )وام( 
أن »ولي عهد أبو ظيب نائب القائد األعلى للقوات املسلحة يف 
اإلمارات كان يف استقبال الوفد السعودي، إضافة إىل نائب 

بن  الشيخ سيف  الفريق  الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس جملس 
زايد آل نهيان، ونائب مستشار األمن الوطين الشيخ طحنون بن 
زايد آل نهيان، ووزير اخلارجية الشيخ عبداهلل بن زايد، ووزير 

الدولة للشؤون اخلارجية أنور قرقاش، وعدد من املسؤولني.
وأشارت الوكالة إىل أنه مت البحث يف »سبل تعزيز وتطوير 
خمتلف  يف  والرياض،  أبوظيب  بني  الوطيدة  التعاون  عالقات 
اجملاالت، حتقيقًا للمصاحل االسرتاتيجية املشرتكة بني البلدين 
والشعبني، يف ظل سعي قيادتي البلدين الدائم إىل تعزيز آفاق 
التعاون بينهما، والتنسيق والتشاور، خلدمة مصاحل البلدين«.

لدول  التعاون  مسرية جملس  استعراض  »جرى  وأضافت:   
اخلليجي  العمل  دعم  على  البلدين  وحرص  العربية،  اخلليج 
املشرتك، وتبين املواقف اليت تصب يف وحدة الصف اخلليجي 
مبا يعود باخلري على شعوب دول اخلليج يف حاضرها ومستقبلها، 
وميّكنها من مواجهة األخطار والتحديات احملدقة، إىل جانب حبث 
املشرتك  العمل  وآفاق  الراهنة،  والتطورات  املستجدات  جممل 

واجلماعي لدعم األمن واالستقرار يف املنطقة«.
خليجية  جولة  االول،  أمس  استكمل  السعودي  الوفد  وكان 
مشلت قطر والبحرين واإلمارات على مدى اليومني املاضيني، 
ملناقشة قضايا تتعلق بالشأن اخلليجي، كما أن اجلولة السعودية 
تأتي عشية انعقاد االجتماع الدوري الـ132 لوزراء اخلارجية يف 
جملس التعاون، للبحث يف نتائج اللجنة املكلفة مبتابعة تنفيذ 

قطر لـ«اتفاق الرياض«.
وتشهد العالقات اخلليجية مع قطر وضعًا متأزمًا، بعدما قررت 
املاضي  )مارس(  آذار   5 يف  والبحرين  واإلمارات  السعودية 
سحب سفرائها من الدوحة، نتيجة السياسية القطرية املخالفة 
ملسرية اجمللس. وأكدت الدول الثالث يف بيان مشرتك أخريًا 
أن هذه اخلطوة جاءت »حلماية أمنها واستقرارها، ولعدم التزام 

قطر مببادئ العمل اخلليجي«.
من  والبحرين(  واإلمارات  )السعودية  الثالث  الدول  وتشكو 
السياسة اخلارجية يف قطر، ودعمها املتواصل لتنظيم اإلخوان 
املسلمون الذي صنفته الرياض وأبو ظيب تنظيمًا إرهابيًا. كما 
املعادي،  اإلعالم  الدوحة إىل وقف  الثالث كثريًا  الدول  دعت 
وانتهاج سياسة متناسقة مع سياسة دول جملس التعاون، كما 

نصت لوائح املنظومة اخلليجية.

البيشمركة تتقدم و »داعش«..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

زالة )على بعد ثالثة كيلومرتات مشال زمار(،  يف حقول عني 
مزارات  نسف  على  العدو  وأقدم  البعاج،  منطقة  وتراجعوا حنو 
احلمدانية، شرق  الكردية يف قضاء  الكاكئية  للطائفة  تارخيية 

املوصل«.
بني  الرابط  الطريق  تتوسط  اسرتاتيجية  نقطة  زمار  ومتثل 
املوصل ومعرب ربيعة احلدودي، كما أنها تقع اىل الشمال من 
قضاءي تلعفر وسنجار اللذين سيصبح احتفاظ »داعش« بهما 

مكلفًا يف حال جنحت »البيشمركة« يف السيطرة على املعرب.
من  أرتال  ترافقها  احتادية  عسكرية  وحدات  تتقدم  جنوبًا، 
منذ  »داعش«،  حياصرها  اليت  آمرلي  بلدة  باجتاه  املتطوعني، 
بلدة  من  ميتد  القوات  سري  »خط  إن  مصادر  وقالت  أسابيع. 
حيث  العظيم،  بلدة  باجتاه  مشااًل  دياىل  حمافظة  يف  اخلالص 
إىل  للوصول  تالل محرين  حاجز  جتاوز  أمامها سوى  يكون  لن 

آمرلي«.
من جهة أخرى، قال الصدر، خالل مؤمتر صحايف مشرتك مع 
املنتهية واليته  الوزراء  رئيس  تغيري  »صولتنا يف  إن  احلكيم 
نوري املالكي جاءت بوحي ودعم ودعوة املرجعية الدينية ولتلبية 
مطلب الشعب«. واعترب أن »كل ما يدار يف األروقة السياسية 
من حوارات الكتل لرتشيق الوزارات سيصل بالعراق إىل اخلري 

والسالم«.
أما احلكيم فأكد »تأييده ترشيق احلكومة املقبلة ما دام يصب 
يف صاحل الوطن واملواطن«، رافضًا »تقسيم البالد على أسس 
طائفية«. وأضاف: »نركز حاليًا على برنامج حكومي شامل قبل 
توزيع احلقائب الوزارية، وأكدنا ضرورة دعم العبادي«. واعرب 
عن »أمله يف عدم إصرار القوى الوطنية على املطالب والقبول 

بسقف الدستور والقوانني النافذة«.

دعم امريكي واجناز..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الثانية لالرهابيني بعد أقل من شهر من معركة عرسال االوىل 
يف 2 آب اجلاري أبرزت معطيات شديدة اخلطورة باتت تضغط 
بقوة استثنائية لتبديل اساليب املواجهة بسرعة وخصوصا على 
املستوى السياسي الرمسي، وغري الرمسي الن ما جرى أمس 
الوزراء  تبّلغ جملس  اليت  االرهابية  التنظيمات  بأن  ينذر  االول 
تعاود  قد  عرسال  جرود  املسلحني يف  من  ألوفًا  انها حشدت 
وترية استهداف اجليش يف كل حلظة. وهو االمر الذي ال تبدو 
املتعاظمة  احتماالته  عن  غائبة  اجليش  بتسليح  املعنية  الدول 
بدليل انتظار تطورين مهمني يف الساعات وااليام املقبلة هما 
وصول دفعة مساعدات أمريكية كبرية ونوعية اليوم اىل اجليش، 
وتذليل معظم العقبات اليت أخرت اطالق عقد التسليح الفرنسي 

للجيش ضمن هبة الثالثة مليارات دوالر السعودية للجيش.

ان  الذي جيب  السياسي  القرار  اىل  االنظار  تتجه  ذلك،  ومع 
يواكب االستنفار االقصى للجيش والقوى االمنية يف مواجهة 
تصاعد اخلطر االرهابي وسط معامل مشهد سياسي داخلي مفجع 
غري  اخطار  من  بالبالد  حييق  ما  وعي  عن  وقصوره  غيابه  يف 

مسبوقة حتى يف حقب احلرب اليت عرفتها سابقًا.
هجمات  يف  جديدًا  تطورًا  أمس  واجه  اجليش  ان  والواقع 
االرهابيني االصوليني متثل يف مكمن نصبته جمموعات مسلحة 
كثيفة آللية »ويليس« عسكرية عائدة اىل اللواء الثامن وفيها 
يف  العسكرية  املراكز  أحد  من  انتقاهلا  لدى  عسكريني  مخسة 
وادي محيد مبحلة وادي الرهوة يف جرود عرسال حيث اشتبك 
املسلحون مع اجلنود مما أدى اىل اصابة عسكري جبروح وفقدان 

آخر.
من  عدد  فأصيب  احمللة،  االثر  على  اجليش  مدفعية  وقصفت 
املسلحني ودمرت سيارة بيك آب كانت حتمل رشاشًا مضادًا 
احمللة  اىل  مؤللة  عسكرية  تعزيزات  وصلت  بينما  وفرارهم، 
واعقبت املكمن محلة متشيط بالقذائف الصاروخية للتالل احمليطة 
بعرسال واستمر القصف املدفعي املتقطع حتى ساعات املساء. 
وعمت املنطقة حال ذعر وسجل نزوح عائالت من عرسال يف 
اجتاه القرى اجملاورة تزامنًا مع دخول وحدات مؤللة اضافية من 
اجليش لتعزيز عدد من مراكزه املنتشرة على اطراف عرسال من 

الناحية اجلردية.
الصويري  يف  ارهابية  خلية  اجليش  توقيف  مع  ذلك  وتزامن 
الحقا  اجليش  أوقف  ثم  تضم مخسة سوريني،  الغربي  بالبقاع 
أفراد  على  نار  اطالق  جبرائم  املطلوب  صاحل  بركات  توفيق 

اجليش واالنتماء اىل مجاعة ارهابية.
مواقع  تناقل  اثر  عكار  يف  مناطق  لياًل  واسعة  بلبلة  وعمت 
التواصل االجتماعي صورة مزعومة لعسكري من فنيدق نسب 

اىل داعش انها قتلته ذحبًا.
وتعّذر التأكد من صحة الصورة واخلرب، لكن الغضب عم املناطق 
العكارية وأقدم عدد من ابناء املنطقة على قطع الطريق الرئيسية 

يف بلدة برج العرب بعض الوقت.

مجلس الوزراء
اليت  املعلومات  وقع  على  أمس  جلسته  الوزراء  جملس  وعقد 
كانت ترده عن الوضع املتدهور يف عرسال. وعلم أن مناقشات 
عن  قزي  سجعان  العمل  وزير  طرحها  بأسئلة  بدأت  اجمللس 
اهلبتني السعوديتني )ثالثة مليارات ومليار دوالر( وحقيقة ما 
جرى يف عرسال ومصري املخطوفني العسكريني، فجاء اجلواب من 
الرئيس متام سالم الذي قدم املعلومات االمنية الضرورية عن 
تطورات عرسال مؤكدًا »احلرص على عدم نشر هذه املعلومات 
كي ال يتم املس باألمن القومي وكذلك بأمن العسكريني ورجال 

االمن املخطوفني«.
ويف ضوء هذه املعطيات تبنّي أن الوضع العسكري يف عرسال 
ليس مرحيًا ألن املسلحني موجودون داخل عرسال ويف حميطها 
يطرح  مما  جتتاحهم  صراعات  وسط  الالجئني  خميمات  ويف 
السؤال عما إذا كانت هذه الصراعات نامجة عن خالفات فعلية 
أم أنها من قبيل توزيع االدوار؟ كما دّلت املعطيات أن سلوك 
النظام السوري يشري اىل أنه ال يقوم مبا يتوجب عليه لقطع 
الطريق على تفاقم الوضع مما يطرح أسئلة كبرية عما ينطوي 

عليه هذا السلوك؟
أنه  الرئيس سالم  أكد  السعوديتني،  باهلبتني  يتعلق  ما  ويف 
يف شأن هبة الثالثة مليارات دوالر هناك اتصاالت جارية متهد 
لتحرك قريبًا جدًا. أما يف شأن هبة املليار دوالر فإن التصرف 

بها يتم بصورة طبيعية.
وأعلن الرئيس سالم أنه سيدعو اىل انعقاد جملس االمن املركزي 
واخلميس  الثلثاء  الوزراء  جمللس  جلستان  هناك  ستكون  كما 

املقبلني. كما أعلن أنه سيقوم بزيارتني لالمارات وقطر.

التسليح
وفيما تسلم اجليش ظهر امس دفعة من املساعدات العسكرية 
االمريكية من اعتدة وذخائر يف القاعدة اجلوية مبطار الرئيس 
مللف  متابعة  فرنسية  مصادر  كشفت  الدولي،  احلريري  رفيق 
اتفاقا مت  ان  االول  امس  باريس  اللبناني يف  اجليش  تسليح 
العقد  والسعودية على  الفرنسية  السلطات  اليه بني  التوصل 
الذي سينظم عملية تسليم السالح والعتاد اىل اجليش اللبناني 

مبوجب هبة الثالثة مليارات دوالر السعودية.
وتوقعت ان تبت املسألة نهائيا وان تزال كل العقبات املتبقية 
اذا وجدت خالل الزيارة اليت سيقوم بها ولي العهد السعودي 
االمري سلمان بن عبد العزيز لباريس ابتداء من االثنني املقبل. 

الرتشيحات؟
على رغم هذه االجواء االمنية املشحونة، برز تطور جديد يتعلق 
باملهل القانونية للرتشيحات لالنتخابات النيابية مع اصدار وزير 
لتقديم  االول  امس  تعميما  املشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية 
تصاريح الرتشيحات لالنتخابات احملددة يف 16 تشرين الثاني 
املقبل وبدأت املهلة من صباح امس االول على ان تنتهي يف 

16 ايلول املقبل.
ومن شأن هذا االجراء ان يدفع القوى السياسية واحلزبية كما 
سائر الراغبني يف الرتشح اىل تقديم ترشيحاتهم ضمن املهلة 

مبعزل عن احتمال التمديد ثانية جمللس النواب.

Saturday 30  August 2014  2014 آب   30 السبت 
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األشخاص من  يشكو بعض 
طنني مزعج يف األذن أو ما 
يشبه الصفري وقد يصاحبه 
فقدان  الوقت  مرور  مع 
تدرجيي للسمع وفيما يؤكد 
بل  مرضا  ليس  أنه  اخلرباء 
عارض ملشكلة صحية معينة 
حيذرون من إهمال تشخيصه 
من  أكثر  استمر  حال  يف 

مبكرا ألمراض خطرية كتصلب  يكون مؤشرا  باعتباره قد  أسبوع 
شرايني العنق والقلب.

وتتنوع أسباب طنني األذن فيما يأتي تقدم العمر باملقدمة حسب 
حيث  العلي  زين  الدكتور  واحلنجرة  واألذن  األنف  اختصاصي 
تضعف اخلاليا السمعية العصبية بعد عمر الستني ما يؤدي عادة 
إىل نقص يف السمع وطنني مزعج يتزايد بالتدريج وببطء ليصيب 

كلتا األذنني معا.

الطنني  حاالت  بعض  حدوث  وراء  للضوضاء  التعرض  ويقف 
ويوضح الدكتور العلي أن األصوات العالية جدا تسبب تلفا يف 
خاليا األذن الداخلية املرتبطة بالعصب السمعي ما يؤدي لنقص 
السمع والطنني الذي قد حيدث مباشرة كاحلاالت اليت تتبع وقوع 
التفجريات أو على املدى البعيد نتيجة الضوضاء العالية املزمنة.

وتسبب بعض األمراض حدوث الطنني وفقا للدكتور العلي منها 
بعد  الطنني  خيتفي  ما  وعادة  الشمع  مبادة  األذن  قناة  انسداد 
اهلواء  دخول  إىل  يؤدي  األذن  طبلة  انثقاب  أن  كما  تنظيفها 
بشكل غري منتظم إىل األذن الوسطى مسببا نقصا مسعيا وطنينا 
ويتم عادة رقع طبلة األذن بعملية جراحية ما يفضي إىل وقف 

الطنني.

ويوضح  للطنني  حمتمل  آخر  سبب  الركاب  عظمة  وتصلب 
وتنقل  الوسطى  األذن  يف  تقع  الركاب  عظمة  أن  االختصاصي 
الذبذبات إىل األذن الداخلية وتتميز مبرونة احلركة لكن عند تكلسها 
تصبح حركتها حمددة وتسبب بعض األعراض منها الطنني املزعج 
ونقص السمع ويف بعض احلاالت حتدث دوخة ودوار فيما العالج 
يكون باستبدال عظيمة الركاب باخرى صناعية ونسبة جناحها عالية 

وعادة ما خيتفي الطنني بعدها.

العلي إىل أن متالزمة منيريز اليت حتدث نتيجة  الدكتور  ويشري 
منها  أعراضا  تسبب  الداخلية  األذن  يف  السوائل  ارتفاع ضغط 
الدوران ونقص السمع والطنني على شكل نوبات متكررة يصاحبها 

قيء واستفراغ وفقدان توازن يف بعض احلاالت.

وتؤدي إصابات الرأس وكسور اجلمجمة واألذن يف بعض األحيان 
ارجتاجا يف  تسبب  النها  لالختصاصي  وفقا  الطنني  حدوث  إىل 
حدوث  إىل  يؤدي  ما  السمع  أعصاب  تصيب  أو  الداخلية  األذن 
طنني مؤقت أو دائم يصاحبه نقص مسعي عصيب حسب موقع 

وشدة اإلصابة.

وتسهم عوامل أخرى يف حدوث طنني األذن كتناول بعض األدوية 
واملهدئات واملضادات احليوية وارتفاع الضغط ومرض السكري 
العنق  الدرقية وأورام قاع اجلمجمة وشرايني  الغدة  واضطرابات 
أعراض ورم  أول  الطنني من  أن  العلي  الدكتور  والدماغ ويبني 
عصب التوازن يف قاع اجلمجمة ويكون يف جهة واحدة وهو ورم 

محيد قابل للشفاء الكامل.

ويوصي االختصاصي كل شخص جتاوز األربعني ويشعر بطنني 
يف أذن واحدة ألكثر من عدة أسابيع مراجعة الطبيب وعدم إهماله 
وال سيما أنه قد يكون مؤشرا لتصلب شرايني العنق والدماغ مبينا 
أنه ورغم اإلزعاج الذي يسببه الطنني لكنه مفيد لناحية أنه يسهم 

بالكشف املبكر عن امراض قد تكون خطرية ومينع تفاقمها.
بالتشخيص  يبدأ  انه  العلي  الدكتور  يوضح  العالج  وفيما خيص 
ومعرفة سبب الطنني فإذا كان السبب انغالق قناة األذن بالشمع 
فيتم  األذن  طبلة  يف  ثقب  نتيجة  كان  إذا  أما  تنظيفها  فيتم 
رقعه إضافة إليقاف األدوية املسببة له والتحكم يف ضغط الدم 

والسكري املرتفع.

األذن  كمشاكل  العالج  صعبة  حاالت  إىل  االختصاصي  ويشري 
ألن  السمعي  والعصب  العصبية  اخلاليا  مستوى  وعلى  الداخلية 
لكن  للطنني  شفاء  ال  وبالتالي  للتجديد  قابلة  غري  اخلاليا  هذه 
ميكن ختفيف حدته باالبتعاد عن األشياء اليت تزيد منه كالضوضاء 
كالقهوة  املنشطات  عن  واالبتعاد  الدم  ضغط  على  والسيطرة 
والدخان والتقليل من التوتر واإلجهاد وعدم التفكري يف الطنني 

واالبتعاد عن الكحول.

 ماذا خيتبئ داخل سرتك؟ طنني األذن.. أحد مؤشرات التقدم بالعمر
أمضاها  قد  كان  اليت  التسعة  باألشهر  اإلنسان  يذكر  واحد  أثر 
يف رحم أّمه: السّرة. يتساءل بعضكم عن سبب وجودها، أسباب 

الروائح اليت تصدر عنها، وظائفها، وماذا خيتبئ خلفها.

وجدت جمموعة من باحثي جامعة Caroline األمريكية يف دراسة هلا 
نشرت يف جمّلة Plos One أّن سّرة اإلنسان حتتوي على البكترييا. 
البكترييا من  نوعًا من  الباحثون من استخالص 2368  فقد متكن 
سّرة 60 متطّوعًا! واملدهش أكثر أّن هذه األنواع ختتلف من إنسان 
إىل آخر، فلم يتمكن الباحثون من حتديد سوى مثانية أنواع مشرتكة 
التنوع  البكترييا لدى 70% من املتطّوعني الستني وأسباب  من 

هذه ما زالت جمهولة حتى كتابة هذه السطور.

 International Journal كما تبنّي عرب دراسة أخرى نشرت يف الـ
على  تأثري  للسّرة  أن   of Design and Nature and Ecodynamics
 Duke University األداء الرياضي. فقد أثبت باحثو جامعة ديوك
األمريكية من خالل هذه الدرسة أّن السّرة تعترب مركز الثقل يف 
جسم اإلنسان وتتواجد يف املنطقة اليت حتدد 56% من طوله. 
هذا ما يفسر سبب تفّوق السود على البيض يف الركض وتفّوق 
البيض على السود يف السباحة. مبعنى آخر، موقع السّرة يف جسم 
اإلنسان وليس طول اإلنسان، هو الذي حيدد أداءه الرياضي. 
فعند األفريقيني، تقع السّرة يف منطقة أعلى من سّرة األوروبيني 
مّما  وطوهلا،  أرجلهم  ارتفاع  بفضل  وذلك  سنتيمرتات  بثالث 
جيعلهم أكثر سرعة من البيض يف الركض. بينما أثبت أّن البيض 
أجذاع  ألّن  وذلك  السباحة  يف  السود  على  يتفوقون  املياه  يف 
أجسامهم أطول، ما يفسر سبب وجود سّرتهم يف مكان أدنى من 

األفريقيني.

واجلراحة  التوليد  اختصاصي  يوضح  "النهار"،  مع  حديث  ويف 
أّن  غامن،  جوزف  الروم،  مستشفى  العقم يف  ومعاجلة  النسائية 
السّرة هي أثر حبل السّرة الذي كان مفيدًا أثناء احلمل: فينقل 
إىل  األم  من  املغذّية  والعناصر  واألوكسيجني  الدم  السرة  حبل 
اجلنني. كما ميكن الكشف من خالله عن حالة النقص يف الدم أو 
 .vélocimétrie du sang الغذاء الذي يؤثر يف الطفل عرب فحص الـ
أضف إىل ذلك استخالص اخلاليا الذكية أو الـ smart cells منه، 
واليت يتّم وضعها يف بنوك خاصة كي تستعمل الحقًا يف عالج قد 

حيتاج إليه الفرد. )يرجى مراجعة  أسفل الصفحة(
منها،  تصدر  قد  اليت  والروائح  السّرة  امحرار  إىل  بالنسبة  أما 
فهي حبسب غامن، دليل على التهاب ناجم عن تراكم الباكترييا 
من  يصبح  السّرة،  من  إفرازات  مالحظة  حال  ويف  السّرة.  يف 
الضروري إجراء الزرع للتأّكد من أسباب هذه اإلفرازات، ويكون 
أّن  غامن  الدكتور  ويشري  الزرع.  بنتيجة  مرتبطًا  بالتالي  العالج 
الـ  عمومًا  سببها  البشرة  صعيد  على  لألمراض  املسببة  اآلفات 

.Staphylococcus aureus

 كيف حتمي نفسك من مضار زيت القلي؟
يدخل زيت القلي يف معظم أطباقنا، وعلى الرغم من أهميته إال أن 
تكراره يصيبنا بأضرار وخيمة، ويعتقد البعض بضرورة استخدام 

الزيت النباتي الصحي بدل الزيوت احليوانية. 

ليبقى  الزيت  على  احلفاظ  كيفية  لتتعلم  التالية  اخلطوات  إليك 
صحيًا:

1.قم بتنظيف املقالة عند كل استخدام، لكي ال تتكدس الرواسب 
فيها وتعيق نظافة الزيت.

2. قم باستعمال قطعة قماش رقيقة وضعها يف مصفاة الزيت 
وصفه، لكي خترج بقايا األطعمة املقلية خارجًا.

3. جتنب استعمال األواني احلديدية والنحاسية، ألنها تسرع من 
احرتاق الزيت فتؤدي اىل إفساده يف مدة قصرية.

4. ال تقِل بالزيت نفسه مرات عدة أو أكثر من مرتني.
5. ال تضع الزيت يف مكان مشرق ودافئ، بل ضعه يف مكان 

داكن وبارد.
مع  فتتأكسد  القدمية  بالزيوت  اجلديد  الزيت  خلط  من  احذر   .6

بعضها وتتلف.
7. ال تقم بتغطية " القدر" أو املقالة أثناء قليك لألطعمة، لتجنب 

كثافة خبار املاء، وحتلل الزيت وحيبس الرطوبة داخله.
8. ال تقِل األطعمة وهي مازالت جممدة، أو ممزوجة بامللح لكي ال 

تزيد من تأكسد الزيت وفساده.
9. جتنب تسخني الزيت على درجة حرارة مرتفعة بسرعة، سخنه 

على مراحل متدرجة.
10.ال تنَس إطفاء النار عن مقالة الزيت عند االنتهاء لكي ال ترتفع 

درجة حرارته وحيرتق.
11. ميكنك استخدام ميزان حرارة لقياس حرارة الزيت اليت جيب 

أن ال تتخطى 190 درجة مئوية.

 4 وسائل طبيعية حتافظ على صحة القلب
حوالي  القلب  يدق 
مليون مرة يف اليوم، 
جالون  ألفي  ويضخ 
األوعية  عرب  الدم  من 
مسافة  تقطع  الدموية 
لكن  تقريبًا!  كم   60
على  تؤثر  مشكلة  أية 
قدرة القلب على ضخ 

الدم متهد الطريق ملرض من أمراض القلب اليت حيتمل أن تهدد 
احلياة.

بانتظام،  الرياضية  التمارين  القلب عليك ممارسة  لضمان صحة 
وتناول الغذاء الصحيح، مع عديد من األعشاب اليت تعزز صحة 
هذا اجلهاز احليوي يف جسمك.  إليك جمموعة من الوسائل الطبيعية 

اليت تدعم صحة القلب:

الثوم.
للثوم خصائص طبية تفعل العجائب لصحة القلب، وقد وجدت 
إنتاج  خفض  على  يساعد  يوميًا  ثوم  تناول فص  أن  الدراسات 
الكوليسرتول الضار، وزيادة إنتاج الكوليسرتول اجليد، إىل جانب 

احلفاظ على ضغط الدم ضمن احلدود الطبيعية.

احلار  .
حيث  القلب،  لصحة  مفيدة  احلارة  التوابل  أن  الدراسات  وجدت 
الدم  جتلط  فرص  وتقلل  الدموية،  األوعية  مرونة  على  تساعد 

وتقلل مستويات الكوليسرتول الضار، وحتسن عمل القلب.

الزجنبيل.
يشتهر الزجنبيل بفوائده للجهاز اهلضمي، وهناك اعرتاف متزايد 
بأهميته لصحة القلب، حيث أظهرت الدراسات  أنه قادر على منع 
مستويات  وخفض  الدموية،  الدورة  وحتسني  اجللطات،  تشكيل 
الكوليسرتول الضار. وتشري نتائج بعض الدراسات إىل أنه أكثر 

فاعلية من األسربين يف منع جتلط الدم.

الشاي األخضر.
ميتاز الشاي األخضر بأنه غين مبضادات األكسدة اليت حتسن صحة 
اخلاليا اليت تشكل بطانة األوعية الدموية، وقد أظهرت الدراسات 
أنه يقلل من ارتفاع ضغط الدم وتشكيل الكوليسرتول الضار. 
ويعتقد أن تناول 3-4 أكواب من الشاي األخضر يوميًا بانتظام 
حيافظ على صحة القلب واألوعية الدموية، ويساعد على خفض 

خماطر اإلصابة بأمراض القلب.

 حتذير: النوم جبوار احملمول يسبب 3 
كوارث..ماهي؟

افادت آخر اإلحصائيات إن ما يقرب من 44% من أصحاب اهلواتف 
احملمولة يرتكون هواتفهم على خمادعهم، لكن وفقا ملوقع فوكس 
نيوز فإن هناك العديد من األسباب والتحذيرات الصحية من ترك 

اهلاتف على السرير اخلاص بك وتشمل:

- قد يتسبب يف نشوب حريق:
اهلاتف  باحرتاق  ترتبط  اليت  احلريق  حوادث  من  العديد  هناك 
متصال  كان  إن  وخاصة  الوسادة،  حتت  لوضعه  نتيجة  احملمول 
حريق،  حدوث  احتمالية  من  يزيد  حيث  له،  الكهربائي  بالشاحن 
والذي على الرغم من ندرته، فإنه ميكن أن يتسبب يف إحراق كل 

شىء بداية من الوسادة وحيت كامل املكان.

- األرق:
ما  تطلق  والتلفاز  التكنولوجية  واألجهزة  عامة  احملمولة  اهلواتف 
إنتاج  يثبط  الضوء  من  النوع  وهذا  األزرق،  الضوء  عليه  يسمى 
هرمون امليالتونني املعروف بإحداثه للنوم، مما يسبب األرق، كما 
أنه حيدث اضطرابا يف الساعة البيولوجية هلذا إن كنت تريد نوما 
هادئا هنيئا يرجى االبتعاد عن الضوء األزرق قبل النوم بساعتني 

على األقل كما تقول آخر الدراسات الطبية.

- عالقة اهلواتف احملمولة بالسرطان:
من املهم جدا أن تعلم أنه ال يوجد تأكيدات قاطعة على سالمة 
ضررها  على  دامغة  أدلة  توجد  ال  كما  متاما  احملمولة  اهلواتف 
وتسببها يف اإلصابة بالسرطان، لكن هناك دراسات أشارت إىل 
السينية واملوجات  األشعة  اهلواتف احملمولة تطلق نسبة من  أن 
الدقيقة اليت اعتربتها منظمة الصحة العاملية يف عام 2011 مصادر 
سرطنة يف األطفال الصغار، لذا جيب الوقاية فالوقاية خري من 

العالج.
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97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

كتب أكرم املغوّش 
املغفور  اخللوق  املثقف  القومي  املناضل   الشاب  املوت  غّيب 
عمر  عن  بقرقاشا  بلدة  من  املسيح  عبد  لبنان  جورج  املرحوم  له 
وأصدقاء  بلدته  أبناء  من  واقرباء  الثكلى   زوجته  تاركًا  ٥٨ سنة 
من اجلالية اللبنانية والعربية حيث ُعرف الفقيد الغالي بإنسانيته 
وحمبته ووطنيته  من خالل  مسرية حياته وخمافة اهلل، وكان قد 
جاء  وزوجته من  أمريكا ليستقرا يف سيدني حيث فاجأه  املوت  
يف  الدفن  مراسم  نفسه  لراحة  أقيمت   وقد  إنذار  سابق  دون 
كنيسة سيدة لبنان هاريس بارك  وكان يف وداعه زوجته وأوالد 
عمته وابن عمه وأخواله وابن خالته االستاذ كلوفيس البطي  يف 

واالستاذ جورج ديب رئيس مجعية بقرقاشا يف سيدني 
االستاذ   وعديله  العبيدي  كريم  الدكتور  االعمال  رجل  وعديله 
من   وعدد  املغّوش  أكرم  والزميل  وعقيالتهما  العاني  مالك 
األصدقاءاألعزاء   الذين ألقوا النظرة االخرية على جثمانه الطاهر 

رمحه اهلل .
يف هذه املناسبة األليمة تتقدم ارملة املرحوم جورج لبنان عبد 
مجيع  من  اجلزيل  بالشكر  الفقيد  وعائلة  فاديا  السيدة  املسيح  
باالتصاالت  او  باحلضور  سواًء  األليم  مبصابهم  واسوهم  الذين 
اهلاتفية   سائلني اهلل ان ُيبعد عنهم  كل شر وحيفظهم وعائالتهم 

بالصحة واحملبة واحلياة املديدة 
 #  #  #  #  #  #  #  #  #                 

كما يتقدم الزميل أكرم املغّوش والدكتور امحد حسون واملهندس 
علي كوثراني واحلاج مصطفى وشقيقه احلاح حممود خضر  بأصدق 
التعازي القلبية من أرملة الفقيد الغالي السيدة فاديا  والعائلة 

واالقارب مجيعًا 
وخنص االصدقاء االعزاء عديله الدكتور كريم العبيدي وعديله 
مالك العاني وابن خالته االستاذ كلوفيس البطي واالستاذ جورج 
واالقارب  بقرقاشا   اهالي  وعموم  بقرقاشا  مجعية  رئيس  ديب 

واالصدقاء .
الدرب  على  وكلنا  الكبري  الغالي  للفقيد  واخللود  الرمحة 

سائرون.

مأمت حاشد للفقيد املرحوم جورج 
عبد املسيح 

 املليونري الربازيلي آيك باتيستا يبيع 
سيارة المبورغيين كانت تزين دارته 

باع املليونري الربازيلي آيك باتيستا الذي تراجعت ثروته كثريا 
العام 2013 سيارة المبورغيين افينتادور تزيد قيمتها عن مليون 
ريو  الكبري يف  دوالر واليت كانت تزين قاعة اجللوس يف منزله 

دي جانريو.
وذكر موقع "ج1" ان السيارة الرياضية البيضاء اشرتتها شركة 
لبيع السيارات يف غويانيا على بعد 120 كيلومرتا من برازيليا يف 
انها مل  اال  للعام 2012  عائدة  والسيارة  الغربي.  الربازيل  وسط 
تقطع اال مسافة الفي كيلومرت فقط. ويبلغ سعر سيارة جديدة من 

هذا النوع اكثر من ثالثة ماليني ريال )1,3 مليون دوالر(.

وبدأ باتيستا البالغ ٥7 عاما العام املاضي بيع أصوله من اجل 
إنقاذ شركته، فضال عن الكثري من ممتلكاته املفضلة مثل مروحية 
جيد  مل  الذي  فليت"  "بينك  الضخم  وخيته  خاصة  طائرات  وثالث 
الفندق  ايضا  للبيع  وعرض  دوالر.  مليون   19 بسعر  من يشرتيه 
بتحديثه  تعهد  كان  الذي  جانريو  دي  ريو  "غلوريا" يف  التقليدي 
االلعاب االوملبية يف ريو دي جانريو  استعدادا الستضافة دورة 

العام 2016.

وكان باتيستا الذي يعشق السرعة، حتى العام 2012 أغنى أغنياء 
الربازيل مع ثروة تقدر بثالثني مليار دوالر. اال ان ثروته تراجعت 
اىل اقل من مليار دوالر عندما اقرت شركته النفطية "او جي اكس" 
العام  القضاء يف  االنتاجية وطلبت محاية  اهدافها  انها لن حتقق 
2013 لتجنب االفالس. وطالت األزمة شركاته االخرى وكانت ثروته 

تقدر بأقل من مئة مليون دوالر نهاية العام 2013.

 تطبيق جديد يساعدك على إجياد 
أماكن لركن سيارتك

مت مؤخرًا تدشني تطبيق جديد من شأنه مساعدة األشخاص على 
إجياد مساحات يوقفون فيها سياراتهم، وهو ما يرجى أن يساعد 

يف تقليل حركة املرور بالطرق احلضرية.
يسمح التطبيق الذي أطلق عليه JustPark لألشخاص بإجياد، حجز 
) مبقابل مالي ( ومن ثم التوجه مباشرًة إىل مكان خالي من خالل 
لوحات عدادات سياراتهم. ويعمل التطبيق من خالل ربط أصحاب 
األعمال واملنازل الذين يودون كسب املال من خالل إجيار أماكنهم 

اخلالية بالسائقني الذين يكونوا حباجة ملواقف آمنة ومناسبة.
وميكن للسائقني تصفح جمموعة مكونة من 100 ألف مكان خمصص 
لوقوف السيارات يف كافة أحناء اململكة املتحدة، بدايًة من مواقف 
السيارات والفنادق وانتهاًء باملداخل احمللية واحلانات. ومبجرد أن 
هون  خيتاروا املكان ويدفعوا املقابل املطلوب لتأجريه، فإنهم ُيَوجَّ
إىل ذلك املكان مبساعدة النظام املالحي بسياراتهم. وكانت شركة 
ميين هي أول شركة سيارات تقوم بدمج ذلك التطبيق، لكن شركة 
بي إم دبليو ختطط لطرحه بكافة موديالتها يف وقت الحق من العام 
اجلاري. ويتوافر هذا التطبيق كذلك عرب تطبيقات هواتف اآليفون 

.justpark.com ومن خالل موقع
ونقلت بهذا اخلصوص صحيفة التلغراف الربيطانية عن أنطوني 
إسكينازي، مؤسس التطبيق، قوله "مل يعد يتعني على أي سائق 
يف 2014 أن يشعر حبالة قلق أو عدم تيقن بشأن السري يف خمتلف 

الشوارع حبثًا عن أماكن لتوقيف سياراتهم".
وتابع أنطوني "حيث مينح تطبيق JustPark للسائقني فرصة إجياد 
وحجز موقف بسعر معقول يف غضون ثواني، وهو ما يقضي على 

عناء البحث املتكرر عن املواقف".

 إيليو .. سيارة على 3 عجالت توفريا للوقود واملال
كشفت شركة "ايليو موتورز" األمريكية عن آخر تصميم لسياراتها 
احلديثة، واليت تسري على 3 عجالت وتتسع لراكبني بسعر 6٨00 

دوالر فقط.  

استحسان  الثالث  بعجالتها  إيليو  سيارة  تلقى  أن  املتوقع  من 
الزبائن حيث يعد مصنعوها بتوفري استهالك الوقود وسهولة ركنها 
وسرعتها املعقولة، على أن يتم تصنيعها يف معمل "جنرال موتورز 

"السابق يف والية لويزيانا.
 

ومن املتوقع أن يتم الرتويج للسيارة يف حمالت الشركة املنتشرة 

يف أمريكا. وتصنف احلكومة 
األمريكية السيارة على أنها 
تسري  كونها  نارية  دراجة 

على 3 عجالت فقط.
أنها  الشركة  وكشفت 
تلقت 27 ألف طلب تصنيع 
شرائها  يف  راغبني  من 
ثالثة  أو  ثانية  كسيارة 
لسهولة وسرعة التنقل من 

مكان آلخر.
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NSW GOVERNMENT DE-
LIVERS AN EXTRA 170 
FRONTLINE OFFICERS
• Congratulations have 
been extended to 170 
members of “Class 322” 
who have this week at-
tested from the NSW Police 
Academy at Goulburn.
• The probationary officers, 
made up of 111 male and 
59 female recruits ranging 
from 19 to 48 years, will 
now begin their careers 
across 50 Local Area Com-
mands. 
• The graduates join an 
elite group of women and 
men who selflessly dedi-
cate their lives on a daily 
basis to serve and protect 
the community.
• NSW Police Force num-
bers are at a record high – 
with an authorised strength 
of 16,396. Since 2011, the 
NSW Liberals & Nationals 
Government has employed 
an additional 590 police of-
ficers.

OPAL BUS ROLLOUT 
REACHES HALFWAY 
MARK
• The Opal card is about 
to go live on another 720 
buses in Western Sydney, 
North Sydney and Suther-
land.
• This means customers 
will be able to “tap on” and 
“tap off” on 2,890 buses, 
as well as trains and fer-
ries.
• With 5,000 buses set to 
be Opal ready by the end 
of the year, this week’s 
milestone means the pro-
gram’s halfway mark has 
been passed.
• NSW Transport Minister 
Gladys Berejiklian took the 
occasion to remind com-
muters of the retirement of 
14 paper ticket types at the 
end of this month.

MINISTERIAL CODE OF 
CONDUCT TOUGHENED
• The Code of Conduct for 
NSW government Ministers 
will become an “applicable 
Code” for the Independent 
Commission Against Cor-
ruption under changes an-
nounced this week by Pre-
mier Mike Baird.
• The changes mean a 
Minister could potentially 
be found to be corrupt 

by ICAC on the basis of a 
substantial breach of the 
code.
• In addition, new provi-
sions in the Code will pro-
hibit Ministers from pres-
suring civil servants into 
changing their recommen-
dations – a reform Mr Baird 
said would strengthen the 
provision of “frank and 
fearless” advice in NSW.
• The changes, which 
implement recommenda-
tions in a 2013 report by 
ICAC, come into force next 
month.

SMARTER PLANNING 
LOCKS IN JOBS AROUND 
SECOND SYDNEY AIR-
PORT
• The NSW Liberal and 
Nationals Government is 
planning for the future by 
expanding the Western 
Sydney Employment Area 
(WSEA) to take advantage 
of the second Sydney air-
port announced by the 
Commonwealth. 
• The Western Sydney Em-
ployment Area is the area 
set aside for industrial and 
commercial purposes that 
is serviced by strong road 
links and infrastructure.  

• The proposed expansion 
of WSEA will lock in land 
for more than 57,000 jobs - 
36,000 industrial jobs and 
21,000 office jobs over the 
next 30 years. 
• Expanding the Western 
Sydney Employment Area 
will safeguard the land to 
provide the jobs we will 
need in coming decades 
and ensure we make the 
best use of the land around 
a new Western Sydney air-
port.

PREMIER BAIRD TO MAKE 
FIRST OFFICIAL VISIT TO 
CHINA
• NSW Premier Mike Baird 
will lead his first official 
visit to China next month 
to strengthen economic 
and cultural ties with the 
world’s second-largest 
economy. 
• The visit from 3-5 Sep-
tember will be Mr Baird’s 
first overseas mission as 
Premier and will promote 
trade between NSW and 
China, particularly in the 

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 22 August 2014
areas of tourism, education 
and financial services. 
• Mr Baird will visit Guang-
zhou, Shanghai and Beijing 
to reinforce the message 
that NSW is open for busi-
ness with China, which is 
our number one trading 
partner and biggest source 
of international tourists 
and visitors.
• Mr Baird will also push 
the case for Sydney to be-
come a Renminbi settle-
ment hub to make it easier 
for Australian firms to do 
business with China.
WAGGA WAGGA BASE 
HOSPITAL REDEVELOP-
MENT SURGES AHEAD
• Health Minister Jillian 
Skinner and Wagga Wagga 
MP Daryl Maguire toured 
the $282.1 million redevel-
opment of Wagga Wagga 
Base Hospital this week.
• The new hospital will de-
liver an enhanced emer-
gency department, operat-
ing theatres, new intensive 
care and high dependency 
units, additional inpatient 
beds and a rooftop heli-
pad.
• The $282.1 million re-
development is a jointly-
funded project between 
the NSW Government and 
the Australian Government 
through its Health and Hos-
pitals Fund Program. 

FIREFIGHTERS START AT 
NEW ALBION PARK FIRE 
STATION

• Full-time firefighters have 
commenced work at Fire & 
Rescue NSW’s brand new 
Albion Park Fire Station 
on a 24/7 roster, boosting 
fire and emergency protec-
tion for residents in the Il-
lawarra.
• The 16 permanent fire-
fighters join retained (on-
call) firefighters at the new 
$2.5 million Albion Park 
Fire Station, which houses 
two fire trucks, including a 
specialist rescue fire en-
gine that was previously 
stationed at Shellharbour.
• The new Fire Station was 
designed to accommodate 
permanent and retained 
firefighters to service the 
future fire and emergency 
response needs of the re-
gion.

PROTECTING NSW’S PRE-
CIOUS WATER RESOURC-
ES
• For the first time in Aus-
tralia state-of-the-art com-
puter modelling will be 
used with groundwater 
baseline data to map and 
protect the State’s pre-
cious underground water 
resources.
• The Water Monitoring 
Framework will provide 
NSW with honest, inde-
pendent and consistent 
oversight and further 
strengthen the toughest 
regulations for mining and 
gas in Australia.
• Water is the lifeblood 
of communities across 
the State and that is why 
the NSW government is 
increasing mapping and 
monitoring to make in-
formed decisions that en-
sure our water resources 
are protected.
• Further information on 
the Groundwater Baseline 
Project is available at www.
water.nsw.gov.au.

NSW JAILS TO GO SMOKE 
FREE
• NSW Attorney General 
and Minister for Justice 
Brad Hazzard has declared 
NSW jails will become 
smoke-free from August 
2015. 
• About 17 per cent of the 
community smoke and the 
rate is declining. Yet 75 to 
80 per cent of inmates con-
tinue to smoke.
• The move was supported 
by the Cancer Council and 
Health Minister Jillian Skin-
ner and a pilot program 
was conducted at Lithgow 
Correctional Centre.

MORE FUNDING FOR CHIL-
DREN WITH DISABILITY
• Children with disability 
will be given more support 
to attend community pre-
school under an overhaul 
of funding arrangements 
announced by the NSW 
Government.
• The new Preschool Dis-
ability Support Program will 
make $17 million available 
to community preschools 
in NSW — including an ex-
tra $2 million directly going 
to support young children 

each year.
• Funding for children with 
the highest needs will in-
crease by 30-70 per cent, 
assisting children who pre-
viously were not getting 
the level of support they 
need.
• For the first time in NSW, 
all community preschools 
will receive funding to sup-
port children with low-level 
disabilities. This will be 
distributed according to 
the total number of chil-
dren included in the Pre-
school Funding Model and 
preschools will not have to 
apply to receive it.

MULTICULTURAL NSW: 
A NEW VISION FOR HAR-
MONY
• The NSW Government 
has outlined a new vision 
for our multicultural state 
as part of a three-year plan 
that will also see what is 
now known as the Commu-
nity Relations Commission 
renamed ‘Multicultural 
NSW’.
• Key reforms under the 
plan - Harmony in Action - 
include a revitalised grants 
program and an improved 
community engagement 
strategy, which will main-
tain regular contact with 
multicultural communi-
ties, religious leaders and 
sporting codes to promote 
social cohesion.
• The new approach will 
support initiatives that ad-
dress racism and discrimi-
nation and will place great-
er emphasis on the beliefs 
and values that unite us as 
Australians.
• The strategic plan, Har-
mony in Action, can be 
found by visiting www.crc.
nsw.gov.au.

PLANS FOR NEW BYRON 
CENTRAL HOSPITAL GO 
ON PUBLIC DISPLAY
• Health Minister Jillian 
Skinner and Ballina MP Don 
Page this week inspected 
plans on the new Byron 
Central Hospital, valued at 
more than $80 million.
• The NSW Government 
committed $1.5 million in 
the 2014/15 Budget for 
construction to get under-
way, with ground works 
on the Ewingsdale site on 
track to begin in the com-
ing months.

• The Byron Central Hospi-
tal will work with the new 
ambulance station, which 
has been providing fantas-
tic care for the community 
since opening in 2012.

• Plans are now on display 
until Friday 19 September 
at the Byron Shire Council 
and via the Department of 
Planning and Infrastruc-
ture website www.plan-
ning.nsw.gov.au.

NEW LIFE FOR OLD EX-
PORT ABATTOIR
• Deniliquin could see up 
to 460 full time jobs cre-
ated over the next five 
years with the announce-
ment that the local abattoir 
will be refurbished and re-
opened, with support from 
the NSW Government.
• The NSW Government 
has been working with 
Australian Meat Group Pty 
Ltd on a multi-million dol-
lar investment plan for the 
facility, which will breathe 
new life into the commu-
nity.
• In the first year, it is an-
ticipated that jobs for up 
to 130 full time equivalent 
staff will be created. This 
is expected to increase to 
up to 460 full time equiva-
lent staff by year five of the 
project.

RESOURCES FOR RE-
GIONS RECEIVES EXCEL-
LENT RESPONSE
• The NSW Government’s 
2014-15 Resources for 
Regions program has had 
a strong response from 
eligible communities, with 
81 expressions of interest 
received for a share of the 
$87 million available this 
year.
• Infrastructure NSW re-
ceived EOIs from across 
the 11 local government 
areas eligible for this 
year’s program, includ-
ing Broken Hill, Cessnock, 
Cobar, Lithgow, Maitland, 
Mid-Western Regional, 
Muswellbrook, Narrabri, 
Newcastle, Singleton and 
Wollongong.
• The Resources for Re-
gions program recognises 
the need for the NSW Gov-
ernment to provide tangible 
support to mining commu-
nities to ensure their long 
term economic viability
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The Member for East Hills, 
Glenn Brookes MP has con-
gratulated the 170 members 
of “Class 322” who have at-
tested from the NSW Police 
Academy in Goulburn this 
month. 
“I extend my congratula-
tions to Class 322, 4 of 
which will be allocated to 
the Bankstown LAC.” Glenn 
said. 
“The dedication of these 
young men and women to 
serving the communities of 
NSW is highly admirable, 
and we appreciate their 
hard work in reaching the 
day of their attestation.”
“A number of today’s re-
cruits will join our valued 
officers at local police sta-

tions, and will be warmly 
welcomed by members of 
our community,” said Mr. 
Brookes. 
NSW Police Force numbers 
are now at record highs 
with authorised strength at 
16,396. 
“Since 2011 the NSW Lib-
erals and Nationals Gov-
ernment has delivered an 
additional 590 police officer 
positions, and more than 
2,600 probationary consta-
bles have attested from the 
Academy,” said Glenn
“The people of East Hills 
have the right to feel safe 
on our streets and in our 
homes, and the NSW Gov-
ernment is delivering on 
this.”
The new recruits will be 
hard at work in local police 
stations from next week. 
“I have full faith in the abili-
ties of the new recruits, and 
look forward to seeing them 
carry on the excellent work 
of the NSW Police Force.” 
Glenn said. 

MEDIA: Jim Daniel – 0408 
461 952 

GLENN BROOKES MP WELCOMES 
AN EXTRA 4 FRONTLINE OFFICERS 
TO THE BANKSTOWN LAC

Raising taxes would be 
“political suicide” for Prime 
Minister Tony Abbott says 
key crossbench Senator 
Glenn Lazarus who doubts 
the government is genu-
ine about its threat if key 
budget measures aren’t 
passed.
And fellow crossbencher 
Senator Nick Xenophon 
says the threat is “incred-
ibly reckless and irrespon-
sible” and has dared the 
government to raise taxes 
on superannuation if it is 
genuine about its threat, 
while Labor has labelled 
the tactic as tantamount to 
“extortion”.
Finance Minister Mathias 
Cormann said on Sunday 
the “the only alternative 
to balance the books is to 
increase taxes” and Educa-
tion Minister Christopher 
Pyne said the government 
would have to examine the 
option of cutting research 

funding if Parliament rejects 
his proposal to deregulate 
the university sector.
Palmer United Senator 
Glenn Lazarus said on 
Monday that the tactic 
would sound a death knell 
for the Coalition if followed 
through.
“I think it would be politi-
cal suicide for the Abbott 
government if they did try 
and introduce more taxes 
to the Australian public, I 
can’t see that happening,” 
he told Fairfax Radio in 
Brisbane.
He said PUP would reject 

Glenn Lazarus says any tax rise would be ‘political 
suicide’ for Tony Abbott
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PUP Senator Glenn Lazarus

measures such as the pro-
posed $7 fee for doctor’s 
visits because they unfairly 
hit the poor.
Agriculture Minister Barn-
aby Joyce said on Monday 
that he “fully understands” 
voter’s concerns but lik-
ened the budgetary situa-
tion to a “financial melano-
ma”, which “will kill you” if 
left unaddressed.
 “In five, 10, 15 years’ time, 
the chickens will come 
home to roost. We will be 
closing down hospitals, 
we won’t have an ABC, we 
won’t be able to defend 
ourselves because we will 
have run out of money,” he 
said.
He said the government 
had to fix the budget and fix 
it early.
“We either accept that 
we’ve got a debt problem 
. . . or we basically say no, 
this is only a small mela-
noma on our arm and if we 
just wait long enough it will 
go away,” he said. “No, it’s 
a financial melanoma, it will 
kill you.” 
But Senator Lazarus said 
the government’s gloomy 
rhetoric does not match re-
ality.
“We hear a lot of negative 
speak from the Government 
about the situation we’re in 
I don’t think it’s as bad as 
what they’re saying,” he 
said.
Senator Xenophon on Mon-
day described the govern-
ment’s budget negotia-
tion efforts as “a little like 
groundhog day”. He added 
that would not support Mr 
Pyne’s “incredibly radical” 
proposal because it would 
be a “seismic shift” in the 
way education is run in 
Australia, which he com-
plained “wasn’t even hinted 
at” before the last election.
And he said threatening to 
cut research would lead to 
the “wholesale dumbing 
down of the tertiary educa-
tion sector”, which would 
lead to a “significant de-
cline” in Australian univer-
sities’ ability to lure over-
seas researchers.
He advised the government 
to abandon it’s proposed 
$5.5 billion “extravagant in-
dulgence” of a paid paren-
tal leave scheme and urged 

Treasurer Joe Hockey to 
take a leaf out of his Liberal 
predecessor Peter Costel-
lo’s book and slug wealthy 
superannuants instead.
“In terms of tax increases, 
well of course that’s an al-
ternative,” Senator Xeno-
phon told ABC Radio.
“I think the government 
could take a leaf out of 
Peter Costello’s book in 
his first budget, he looked 
very closely at the issue 
of superannuation at the 
top end, he had a tempo-
rary surcharge, maybe we 
should look at something 
like that before there’s this 
reckless talk about slash-
ing research funding,” he 
said.
Mr Costello has since de-
scribed the superannuation 
surcharge as “one of the 
worst decisions” he made 
as Treasurer.
Cabinet minister Kevin An-
drews said the wealthy al-
ready paid enough tax.
He said on Monday that “if 
you’re earning more than 
$150,000 a year you’re al-
ready paying  somewhere 
in the order of $40-$50,000 
in tax and we’re putting an 
additional tax on top of that, 
so high income earners are 
already paying a substan-
tial amount of tax”.
“People who are on very 
low incomes don’t pay any 
net tax when you take into 
account the benefits they 
are paid, so we are commit-
ted to a progressive tax and 
welfare system,” he told re-
porters in Canberra.
Parliament returns this 
week after a five-week 
break, in which Mr Hockey 
has toured the country to 
meet crossbench Senators 
seeking their support for 
the budget. 
Labor’s finance spokesman 
Tony Burke said on Monday 
the government’s threats 
were “more about extortion 
than it is about governing”.
“Mathias Cormann has 
been their most disciplined 
performer and he wouldn’t 
say this unless Tony Ab-
bott seriously had plans to 
introduce a raft of new tax-
es,” he told ABC radio.
“This bizarre game where 
they’re saying if you don’t 
vote for an unfair budget, 
we’ll come up with some-
thing even more unfair,” he 
said.

THE federal coalition has 
narrowed Labor’s slim 
lead in the latest News-
poll, which also shows 
voters are overwhelming-
ly in favour of the govern-
ment’s proposed terror 
travel laws. 
THE poll, published in The 
Australian, shows the co-
alition has picked up one 
point in the past fortnight 
in the two party-preferred 
results, trailing Labor 51 
per cent to 49 per cent, 
but is still 4.5 points be-
low its election result last 
year.
There has been no change 
in the primary votes of the 
two major parties since the 
previous Newspoll, with 
the coalition on 40 per 
cent and Labor on 34 per 
cent, however the Greens 
have dropped two points 
to sit at 11 per cent.

The poll, conducted over 
August 22-24, also shows 
77 per cent of Australian 
are in favour of proposed 
new laws for travellers 
returning from countries 
such as Iraq and Syria 
having to prove they are 
not involved with terrorist 
groups.
A total of 18 per cent were 
against the laws and five 
per cent were uncommit-
ted.
Despite the vote of confi-
dence for the coalition’s 
new laws, Opposition 
Leader Bill Shorten has 
jumped above Tony Ab-
bott in who would make a 
better prime minister.
Mr Shorten gained three 
points to 40 per cent, 
with Mr Abbott dropping 
two points to 39 per cent, 
while 21 per cent were un-
committed.

Coalition narrows Labor’s slim poll 
lead 

The countdown to spring is 
fast approaching as green-
thumbed locals show off 
their gardens in Parramat-
ta City Council’s Spring 
Garden Competition.
Lord Mayor of Parramat-
ta, Cr John Chedid, said 
Council’s annual Spring 
Garden Competition rec-
ognises the beauty and 
environmental benefits of 
gardening.
«We’re calling on all those 
who help make our City 
beautiful to take part in our 
Spring Garden Competi-
tion,» Cr Chedid said.  
«There’s a category for 
everyone. We’re also en-
couraging schools, com-
munity gardens as well as 
commercial and industrial 
businesses to enter.
«Last year’s winner in the 
category for Small Spaces 

was Leo Agius from Win-
ston Hills. He showed that 
beautiful, sustainable gar-
dens are possible in any 
space. All it takes is a little 
creativity and determina-
tion.”
The Spring Garden Com-
petition categories include 
Best Floral or Ornamen-
tal, Best Sustainable, Best 
Front Yard, Best Non-Res-
idential and Best Commu-
nity or School Gardens. 
There is also $500 worth of 
prize money up for grabs. 
Competition entry forms 
can be downloaded from 
parracity.nsw.gov.au. 
Entries close on Friday 
12th September 2014.
Organised by Parramatta 
City Council, the Spring 
Garden competition is 
supported by Parramatta 
Advertiser, with Carling-
ford Produce, Andreasens 
Green Wholesale Nurser-
ies.
For media enquiries please 
contact: Parramatta City 
Council Media Advisor Al-
ice Coote.
t: 02 9806 5803
m: 0427 905 885

Spring bloom battle 
looms
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TONY Abbott says his 
government wants to get 
taxes down but it needs 
to get the budget back 
under control first. 
OVER the weekend the 
prime minister and his 
finance minister Mathias 
Cormann raised the spec-
tre of higher taxes if sav-
ings such as the GP co-
payment, welfare reform 
and university deregula-
tion aren’t approved by 
the Senate.
Mr Abbott now insists the 
government doesn’t have 
increases in mind.
“We don’t support rais-
ing taxes - we support 
cutting taxes,” he told re-
porters in Melbourne on 
Tuesday.
“We will get the budget 
back under control but 
the way to get the budget 
back under control is by 
sensible savings so that 
we can get taxes down.”
The government’s unpop-
ular budget is back in the 
spotlight as parliament 
resumes following a five-
week winter break.
The government is seek-
ing to improve its budget 
sales pitch which has so 
far been marred by gaffes 
like Mr Hockey’s poor-
people-don’t-own-cars 
comments.
Labor says the govern-
ment is guilty of arro-
gance and incompetence, 
accusing ministers of 
fearmongering with talk 
of debt and deficit emer-
gencies and a sovereign 
risk crisis.
Mr Abbott defended Agri-
culture Minister Barnaby 
Joyce for saying Austra-
lia is suffering a “finan-
cial melanoma”.
The remarks were a 
“colourful bit of phrase-
ology”, the prime minis-
ter said.
“(But) Barnaby’s essen-
tially right - if we don’t get 
the budget back under 
control there will be long-

term pain for the Austra-
lian people,” he said.
“If we’re not prepared to 
take the tough decisions 
today, we end up having 
to make even tougher de-
cisions tomorrow.”
The budget was a careful 
and detailed examination 
of Australia’s finances 
that would “rescue this 
country’s future”, he 
said.
Labor’s Senate leader 
Penny Wong rejected 
claims that the opposi-
tion was being obstruc-
tionist on the budget.
However, she said it 
was “not for turning” on 
measures such as the 
co-payment, universities 
and pension and welfare 
reforms.
“Labor’s going to stand 
up for what is right,” she 
told ABC radio. “We’re 
not going to allow what’s 
unfair to pass.”
Shadow treasurer Chris 
Bowen said Labor had 
been consistent in its ap-
proach, unlike the con-
fused rhetoric from the 
government.
Steve Ciobo, parliamen-
tary secretary to the trea-
surer, said Labor’s con-
sistency was in poorly 
managing the economy.
“Every day you see the 
coalition trying to engage 
in a constructive way ... 
with the Australian Labor 
Party but we’ve got whiny 
Bill Shorten who stands 
opposed to pretty much 
everything,” he told re-
porters on Canberra.
Senator Cormann said 
if Labor didn’t come to 
the table the only option 
would be to increase tax-
es.
“If Labor is not prepared 
to spend less ... then the 
only other alternative, if 
Labor is committed to 
delivering a surplus, is to 
increase taxes,” he said.
“That is not a threat, that 
is a reality.”

Aust wants Western co-
alition on Iraq 
AUSTRALIA would likely 
only commit warplanes 
to strike Islamic State ter-
rorists in Iraq as part of 
a coalition involving the 
US and other nations, the 
head of a leading strategic 
think tank says. 
PETER Jennings, execu-
tive director of the Austra-
lian Strategic Policy Insti-
tute, said the possibility 
of greater US involvement 
was being debated in 
Washington.
“In order for Australia to 
become involved, we’d 
need to see a concerted 
Western approach, which 
would involve the US, UK, 
possibly France and may-
be one or two other coun-
tries,” he told ABC TV.

Mr Jennings said Austra-
lia committed 14 F/A-18 
Hornet aircraft to take 
part in the 2003 invasion 
of Iraq. They conducted 
about 300 missions.
He said the RAAF’s new 
Super Hornets were sig-
nificantly more capable 
and would likely be the 
aircraft of choice for such 
a deployment.
Mr Jennings said it was 
imperative the West took 
appropriate steps to deal 
with the Islamic State.
“This is a group which 
cannot be allowed to con-
solidate power. It pres-
ents too great a risk to 
too many countries and in 
time something will need 
to be done,” he said.

A SENIOR Liberal MP has 
challenged reports Tony 
Abbott scheduled an early 
morning visit to a Mel-
bourne cancer centre to 
meet travel entitlement re-
quirements. 
FAIRFAX Media reports 
the prime minister told his 
party room he scheduled 
the 7am Tuesday visit to 
the Peter MacCallum Can-
cer Centre after attending 
a private, party-related 
event the night before.
The report cited several 
unnamed MPs saying Mr 
Abbott said he scheduled 
the visit to justify being in 
Melbourne for the fund-
raiser.

But Communications Min-
ister Malcolm Turnbull 
has disputed their version 
of what was said at the 
Tuesday meeting in Can-
berra.
“He didn’t say that to the 
party room,” Mr Turn-
bull told ABC radio on 
Wednesday.
“Tony was quite upfront 
and said he had been in 
Melbourne and he had 
been to a fundraiser the 
night before.”
Asked if Mr Abbott had 
said he scheduled the vis-
it so he could justify bill-
ing taxpayers, Mr Turnbull 
said: “I don’t recall him 
saying that, no”.

Turnbull challenges Abbott 
trip claims 

FORMER Health Services 
Union supremo Michael 
Williamson used a foul-
mouthed tirade to accuse 
another official of treach-
ery as he sought to retain 
control of the union he 
defrauded of millions of 
dollars. 
A TAPPED phone call 
between Mr Williamson - 
who was jailed in March 
for five years - and cur-
rent HSU secretary Ge-
rard Hayes was played 
on Tuesday to the Royal 
Commission into Trade 
Union Governance and 
Corruption.
In an expletive-laden 
blast, Mr Williamson ac-
cused Mr Hayes of “f***ing 
treachery” for not warn-
ing him the federal gov-

ernment was about to 
appoint administrators to 
the scandal-ridden union.
“Well mate, you’ve just 
f***ing blown the whole 
f***ing house up mate,” 
Mr Williamson said in the 
April 4, 2012, phone call.
“The whole f***ing house 
up because of your f***ing 
paranoia about stuff that’s 
not there.”
Mr Williamson had 
stepped aside as nation-
al president at the time, 
pending an investigation 
into his systemic defraud-
ing of HSU finances.
Mr Hayes told the com-
mission on Tuesday that 
Mr Williamson controlled 
the organisation even af-
ter he had left the top po-
sition.

HSU boss Williamson’s foul tirade on tape 

“He was still in the vicinity 
and he was still directing 
things,” Mr Hayes said.
“Was I happy about that? 
No.”
In the phone call, Mr Wil-
liamson told Mr Hayes it 
was impossible for the 
government to appoint ad-
ministrators to the union 
and expressed outrage 
that he and acting general 
secretary Peter Mylan had 
not been consulted when 
the warning about pos-
sible administration came 
the day before.
An administrator was ap-
pointed to the HSU East 
branch the following 
June.
“I thought we were mates. 
And you went around and 
you tried to f*** around 
Peter and f*** around me,” 
Mr Williamson said.
Mr Williamson claimed 

he had senior barrister 
Ian Temby QC, who was 
investigating him on be-
half of the union “on the 
f***ing rack”.
Three months later Mr 
Temby’s devastating 
report was leaked and 
revealed $20 million in 
questionable payments 
from the HSU East branch 
controlled by Mr William-
son, including $5 million 
paid to companies linked 
to the union boss.
Two other intercepted 
calls were played at the 
commission.
In one call, Mr Williamson 
called Mr Hayes on Janu-
ary 27, 2012, and criticis-
es the then-HSU national 
secretary Kathy Jackson, 
who helped expose his 
corruption and is now 
facing questions about 
her own use of union fi-
nances before the com-
mission.
“She’s gone f***ing trop-
po,” Mr Williamson said 
about a media release is-
sued by Ms Jackson defy-
ing a ban on her speaking 
about a Fair Work investi-
gation into the union.
Outside the commission, 
Mr Hayes said Mr William-
son had continued to in-
fluence the union beyond 
April 2012.
“Elvis never left the build-
ing,” he said.

FORMER Health Services Union supremo Michael Williamson
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Australia is a at “high 
state of readiness” to 
assist the United States 
with further airstrikes tar-
geting Islamic State ter-
rorists in Iraq, Defence 
Minister David Johnston 
says.
The New York Times is re-
porting the US has begun 
mobilising a coalition of 
allies and is considering 
asking them to become 
involved in airstrikes in 
Iraq.
Defence Minister David 
Johnston says Australia 
has so far only contrib-
uted humanitarian aid, 
with troops dropping en-
ergy biscuits and water to 
trapped refugees.  But he 
has told the ABC Austra-
lia might do more.
“We’re at a high state 
of readiness. We’re at a 
good state of readiness at 
all times. Apart from say-
ing that, I wouldn’t want 
to say any more,” Senator 
Johnston told the ABC on 
Wednesday night.
But the minister added 
Australia has a “lot of ca-
pability” at its “fingertips” 
including the “incredibly 
capable Super Hornets”.
“Now, that’s an obvious 
first port of call were we 
to consider it necessary 
to participate with our 
friends and our ally,” the 
minister said.
But he said both the US 
and Australia wanted to 
see a “more inclusive 
government in Baghdad” 

before committing to any 
large scale military mis-
sion.
“The Secretary of State 
and Julie Bishop and I 
discussed that we think 
it’s appropriate that a 
more inclusive govern-
ment in Baghdad should 
be established before we 
start talking to them about 
what level of military as-
sistance from the sort of 
group of allies who are so 
concerned would start to 
materialise. 
Labor says it has asked 
for a briefing from the gov-
ernment but so far has not 
been provided with one.  
The opposition’s spokes-
woman on foreign affairs 
Tanya Plibersek said she 
supported Australia’s hu-
manitarian involved but 
said “we need to be very 
cautious” about any mili-
tary involvement.
“If there is a potential 
genocide the interna-
tional community has a 
responsiblity to protect, it 
does look as though there 
are potential genocides in 
northern Iraq but any ac-
tion Australia might take 
is something we need to 
be very thoughtful and 
very calm about,” she 
said. 
“You can’t make serious 
decisions about national 
security by press con-
ference,” she said and 
called on the government 
to provide more detail, in-
cluding draft legislation.

Australia in ‘high state of readi-
ness’ to support US in Iraq: De-
fence Minister David Johnston

A Labor senator has ac-
cused Prime Minister Tony 
Abbott of “scaremonger-
ing” over national security 
and using the situation in 
Iraq as a “shield” to deflect 
from its budget mess and 
to improve his position in 
the polls.
West Australian Senator 
Sue Lines says the govern-
ment’s “Team Australia” 
rhetoric is “threatening” 
because it tells groups 
within the community they 
can are either “in or out”.
The government has used 
question time this week to 
focus on the threat posed 
by home grown terrorists, 
activated by the establish-
ment of a caliphate in Iraq, 
by the barbaric terrorist 
group Islamic State.
Ms Lines says the tactic 
shows the government is 
only interested in “scare-
mongering”.
“[The Prime Minister] is 
just using this as a shield 
to try and deflect from the 
awful mess they’re in with 
their budget,” she told Fair-
fax Media.
“This is just the govern-
ment dead keen to get out 
there and try and improve 
its ratings with the Austra-
lian public,” she said.
Asked whether she was try-
ing to politicise the nation-
al security debate, Senator 
Lines said, “I’m not politi-
cising security; the Abbott 
government is doing that 
by its constant scaremon-
gering”.

Labor senator Sue Lines accuses 
Tony Abbott of using national secu-
rity as a shield against budget mess

Ms Lines said she believed 
the director-general of ASIO 
David Irvine had outlined 
only a “mild threat” and 
said some response was 
needed to curb the growth 
of Islamic State across Iraq 
but it needed to be formu-
lated in a calm way.
Government MP Alex 
Hawke has seized on the 
comments, labelling them 
“foolish” and “false”.
Mr Hawke says it is a test 
for Bill Shorten and called 
on the Labor leader to “rein 
in” his senator.
“If Bill Shorten can’t control 
the Left of his own party on 
national security, which he 
says is above politics, then 
he is unfit to hold the lead-
ership.”
Mr Shorten refused to say 
if he reprimanded his back-
bencher, but said Labor 
would not engage in any 
point scoring when it came 
to national security.
“I’ve spoken to Senator 
Lines; our position is that 
we will work in the best in-
terests of our nation,” he 
said.
“I’m not going to get into pol-
itics here. I and Labor recog-
nise that national security is 
a matter which goes above 
the day-to-day politics,” he 
said in Canberra. 
However, Labor front-
bencher Kim Carr appears 
to have partially endorsed 
Senator Lines, who ac-
cused the government of 
wanting to talk about ev-
erything but the budget. 

Defence Minister David Johnston and Foreign Minister Julie Bishop, 
with US Secretary of State John Kerry. Photo: Brendan Esposito

Former prime minister Ju-
lia Gillard has been sum-
monsed to appear before 
the royal commission 
into trade union corrup-
tion, which has heard al-
legations she was given 
money from a union slush 
fund to pay for repairs to 
her house.
The Royal Commission 
into Trade Union Gov-
ernance and Corruption 
released a statement on 
Thursday morning saying it has advised Ms Gillard’s 

Julia Gillard called to appear before royal commission into 
trade unions

legal representatives of a 
hearing date in early Sep-
tember.
“The Commission will is-
sue further details of its 
hearings in due course,” 
it said. “No further com-
ment will be made.”
Ms Gillard is the fourth 
Australian prime minis-
ter to be called before a 
special commission of 
inquiry in recent history. 
John Howard appeared 
before the Cole inquiry 
into kickbacks involv-
ing the Australian Wheat 
Board in 2006, while in 
1983, Bob Hawke ap-
peared before the Hope 
royal commission into 
the Combe-Ivanov intelli-
gence scandal. And Kevin 
Rudd recently answered 
questions before the Ab-
bott government’s royal 
commission into the for-
mer Labor government’s 
home insulation scheme.
Neil Clelland QC, who has 
been acting on Ms Gil-
lard’s behalf in the royal 
commission, declined to 
comment on the call for 
Ms Gillard to appear as a 
witness.
The commission has 
raised questions about 
whether money from a 
secret slush fund linked 
to the Australian Workers 
Union was used to pay for 
renovations to her house 
in the Melbourne suburb 
of Abbotsford in the early 
1990s.
Self-confessed fraudster 
and former AWU official 
Ralph Blewitt has told the 
royal commission that 
$7000 from the fund was 
allegedly used to pay for 
renovations to Ms Gil-
lard’s house. 
Mr Blewitt and Ms Gil-
lard’s former boyfriend, 
Bruce Wilson, established 
the secret fund called the 
Workplace Reform As-
sociation with the help of 
her legal advice in 1992. 
Mr Blewitt has admitted 
to filtering payments from 
the Thiess construction 
firm to the Workplace 

Reform Association for 
work he claims was never 
rendered. He has alleged 
$23,000 from the fund was 
used to pay for a deposit 
on a house, purchased in 
his name, for Mr Wilson.
Counsel assisting the 
commission, Jeremy 
Stoljar, has said there is 
little controversy about 
the facts suggesting that 
money from the AWU-as-
sociated slush fund was 
used in part to pay for a 
house for Mr Wilson. But 
allegations that Ms Gil-
lard had directly benefited 
from the slush fund were 
less clear.
Mr Stoljar said there is 
“factual controversy” sur-
rounding allegations that 
union slush fund money 
was used to pay for her 
house renovations. 
Melbourne builder Kon-
stantinos Spyridis has 
given evidence that Ms 
Gillard paid for all the 
work he did at her home 
in 1994.
But another builder, Athol 
James, who helped with 
renovations, has alleged 
he saw Mr Wilson hand 
cash to Ms Gillard to pay 
for his work.
Wayne Hem, a former em-
ployee of the AWU, has 
also claimed he deposited 
$5000 in cash into Ms Gil-
lard’s bank account at the 
request of Mr Wilson.
Mr Wilson said he had no 
recollection of giving the 
money to Mr Hem or hav-
ing told him the money 
was for Ms Gillard.
Ms Gillard has strongly 
denied that union slush 
fund money was used to 
pay for renovations to 
her home and faced an 
exhaustive press confer-
ence when she was still 
prime minister to answer 
questions about the is-
sue.
Ms Gillard has previously 
said: “I believe I paid for 
all of my renovations,” 
adding there has been no 
evidence to prove other-
wise in 20 years.

Julia Gillard will be called to 
answer questions about pay-
ments for renovations to her 
house. 
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PANDITH SANJEEV JI can removes any kind of problem

اخلطيبان روني داغر وجانني حنا..  
مسرية حب وتصميم على االرتباط

يف  املاضي،  االحد  يوم  تمت 
خطوبة  الحالي،  آب   24
داغر  روني  املهذب  الشاب 
ذات  الحسناء  اآلنسة  من 
حنا  جانني  والعفاف  الصون 
حيث اقيم حفل الخطوبة يف 
الفخمة  باراديزو  نيو  صالة 

يف فريفيلد.
اىل  اضافة  الحفل،  وحضر 
قيصر  الخطيب  والدي 
ووالدي  واخوته  داغر  ولور 
التاجر السيد عادل  الخطيبة 
عقيلته،  أديبة  والسيدة  حنا 
وحنا  داغر  آل  من  كبري  عدد 

واالهل واالصحاب.
وقد ألبس الخطيبان بعضهما 
خاتم الخطوبة وتبادال الهدايا 
وهتاف  الطبل  قرع  وسط 
للخطيبني  وتمنياته  الحضور 
بالسعادة  وجانني  روني 

والهناء والفرحة الكربى.
روني  السيد  ان  واملعروف 
ناجح  اعمال  رجل   داغر 
ومؤسس  صاحب  وهو 
للقنوات  انرتفيجن  شركة 
وشركة  العربية  التلفزيونية 
للقنوات   ELLAS  TV
حيث  اليونانية  التلفزيونية 
العملية  مسريته  تميزت 
واالستقامة  بالصدق 

والطموح.
جانني  اآلنسة  الخطيبة  اما 
علم  يف  مجازة  فهي  حنا 
اختصاص  يف  وايضا  النفس 
 Human البشرية  املوارد 
تشغل  وهي   Resources
شركة  يف  رفيعا  منصبا 

NRMA للتأمني.
تربطها  التي  »الهريالد«، 
بعائلة  ومودة  صداقة  عالقة 
الخطيبني  تهنئ  داغر، 
مباركة  لهما خطوبة  وتتمنى 
الكربى«  الفرحة  و»عقبال 
كما تهنئ آل داغر وحنا بهذه 
واملميزة  السعيدة  املناسبة 
وتطلب من اهلل ان تكون حياة 
بالسعادة  مكللة  الخطيبني 

واألمل والبنات والبنني. 

اهلاشم يكرم القنصل العام جورج البيطار غامن
أقام رئيس التيار الوطني الحر 
والناشط  سابقا  سيدني  يف 
الهاشم  نسيب  السيد  الدائم 
حفل عشاء عامر تكريما لقنصل 
لبنان العام يف سيدني االستاذ 
وذلك  غانم  البيطار  جورج 
االسبوع  من  االربعاء  مساء 
 Its a Pizza  الحالي يف مطعم

يف مرييالندز.
اىل  اضافة  املناسبة،  حضر 
غانم،  القنصل  به  املحتفى 
املحامية  برو،  عماد  الدكتور 
بهية ابو حمد، الرئيس السابق 
للتيار الوطني الحر يف سيدني 
رجل األعمال ريتشارد طنوس، 
الناشطان  دكان،  بسام  السيد 
يف التيار املهندس هشام عالم 
صاحب  نجال  هيار،  وفادي 
الهاشم،  ونورم  نيفل  الدعوة 
والزميل  ناصيف  بو  ايلي 

انطونيوس بو رزق.
السيد  الدعوة  صاحب  والقى 
اننا  فيها  قال  كلمة  الهاشم 
»شكرا«  لنقول  هنا  نجتمع 
االستاذ  العام  لبنان  لقنصل 
على  غانم  البيطار  جورج 
الخدمات التي تقدمها القنصلية 
اللبنانية  الجالية  ابناء  لسائر 
وبأقصى  وطوائفها  فئاتها  بكل 

سرعة ممكنة.
ان  غانم  القنصل  قال  بدوره 
مفتوحة  القنصلية  أبواب 
معامالت  وانجاز  أمور  لتسيري 
يعترب  وانه  اللبنانيني  جميع 

أبناء  كل  خدمة  يف  موظفا  نفسه 
الجالية.

والقى الزميل انطونيوس بو رزق كلمة 
اللبنانية  الجالية  ان  فيها  قال  مقتضبة 
يرضيها  ال  مـُتعبة  جالية  اسرتاليا  يف 
شيء وال يعجبها العجب وقد استطاع 
الرفيعة  بدبلوماسيته  غانم  القنصل 

القنصل اللبناني العام جورج البيطار غانم يتوسط نسيب الهاشم 
واملحامية بهية ابو حمد ونورم الهاشم وفادي هيار

من اليمني: بسام دكان، د. عماد برو، ايلي بو ناصيف، ريتشارد طنوس، 
هشام عالم ونيفل الهاشم

الخطيبان روني داغر وجانني حنا يتبادالن خاتمي الخطوبة وسط تصفيق االهل واالصدقاء

الخطيبان روني وجانني يشربان نخبة بعضهما وسط التصفيق الحار

الخطيبان محمولني على االكتاف

الخطيبان يتوسطان والدي الخطيب قيصر ولور داغر

الخطيبة جانني تتوسط والديها عادل وأديبة حنا

واخالقه العالية وحنكته الكبرية ان 
الجالية  يرضي سائر شرائح هذه 
املشرتك  القاسم  يكون  وان 
للجميع وهذه نقطة كبرية تسجل 

يف سجله الدبلوماسي.
وكانت ادارة املطعم بمنتهى الكرم 

والضيافة والخدمة.



انـرتفـيجن 
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية
تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم

تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
أحر التهاني بمناسبة شهر رمضان املبارك

 ثمن الجهاز450 دوالرا.. سعر خاص ألول 100 مشرتك بـ 199 دوالرا فقط
ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة 

واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

1300  z a a p   t v
1300 9  2  2  7      8  8

لالتـصال:

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية

كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز
الجهاز 
مكفول

ملدة سنة 
واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من 650 دوالرا اىل 500 دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية.. حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر: - بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
  - اذا فاتت نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة، مثال، بإمكانك مشاهدته من جديد 

257 Wًoodville Road- Merrylands NSW -  Tel; 1300 922 788 - Web: www 
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345
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