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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

»لغمان« متكن جملس الوزراء من جتاوزهما ولو مؤقتا

»عرسال«  ومطالبة عون بالتعيني بدل التمديد للقادة األمنيني

جنحت املساعي االخرية يف 
جتنيب حكومة الرئيس متام 
سالم املزيد من التعطيل، 
اخلالف  بسبب  موقتًا،  ولو 

اهلل«  »حزب  مطالبة  على 
اللبناني  اجليش  بتولي 
عرسال  بلدة  جرود  حترير 
املسلحني  من  البقاعية 

السوريني بقرار من جملس 
الوزراء، مقابل رفض تيار 
قوى 14 آذار توريط اجليش 

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

العماد قهوجي مع بعض الضباط )ارشيف(

التحالف  طريان  واصل 
مواقع  ضرب  االول  أمس 
والقوات  احلوثيني  جلماعة 
حمافظيت  يف  هلا  املوالية 
احلدوديتني  وحجة  صعدة 

فيما  غرب(،  )مشال 
بني  املعارك  احتدمت 
املقاومة  ومسلحي  اجلماعة 
عبدربه  للرئيس  املؤيدين 
منصور هادي يف حمافظات 

تعز ومأرب وشبوة وعدن، 
وأوقعت عشرات اإلصابات 

بني قتيل وجريح.
إن  مصادر  وقالت 

التتمة صفحة  31

طائرات التحالف تواصل غاراتها وهجوم للحوثيني حلسم معركة مأرب

التتمة صفحة  31

االول  أمس  إيران  حذرت 
الدول الست املعنية مبلفها 
النووي من »أوهام« انتزاع 
فيها«،  مبالغ  »مطالب 
بالتوصل  أملها  عن  معربة 
»خالل  نهائي  اتفاق  إىل 

فرتة معقولة«.
اخلارجية  وزير  وأعرب 
ظريف  جواد  التتمة صفحة  31اإليراني حممد 

إىل  »التوصل  بـ  أمله  عن 
فرتة  خالل  نهائي  اتفاق 

معقولة«.
نظريه  لقائه  بعد  وأضاف 
اليوناني نيكوس كوتزياس 
ذلك،  »لتحقيق  أثينا:  يف 
يكونوا  أن  األفراد  على 
يضعوا  وأن  واقعيني، 

إيران حتذر من »أوهام« انتزاع »مطالب 
مبالغ فيها« وتدعو الغرب اىل الواقعية

دارت اشتباكات عنيفة يف 
منطقة اجلزيرة غرب سامراء 
العراقية  القوات  بني 
الشعيب  باحلشد  مدعومة 
تنظيم  ومسلحي  جهة  من 

»داعش« من جهة أخرى.
التتمة صفحة  31وقد قصف األمن العراقي 

واحلشد الشعيب خط الالين 
إّن  وأضاف  غرب سامراء، 
عشرة مسلحني على االقل 
صاروخي  بقصف  قتلوا 
السالم«  »سرايا  لـ 
التنظيم  جتمعات  على 

اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش غرب 
سامراء واالكراد يطردون »داعش« من 

14 قرية آشورية يف احلسكة
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اعالنات
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis 
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77 

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on 

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

توصيالت مجانية من الـ 5 
مساء حتى الـ 10،30 ليال
)30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال معجنات على الصاج

تنقلكم اىل أجواء الضيعة

منقوشة ع الصاج
EAT IN OR TAKE AWAY

www.waynaktv.com.auWeb: www intervisiontv.com.au
Email: team@waynaktv.com.au

BEIN SPORTS 
1 - 15   ON 

WAYNAK TV

أحضروا هذا االعالن واحصلوا على حسم 50 دوالرا

We’re a growing business and currently have a limited number of opportuni-
ties for people with strong sales experience and an interest in furnishings / 
décor / home improvement and particularly people who are personable and 
enjoy providing excellent customer service.
 
We’re looking for motivated and energetic Salespeople to join our dynamic 
team and share in our ongoing success.
 
You’ll benefit from;
 
•	 excellent	conditions,
•	 a	professional	working	environment,
•	 ongoing	training	and	personal	development
•	 excellent	career	advancement	opportunities	and
•	 strong	earnings	potential	underpinned	by	a	 substantial	base	 salary	
package.  
 
Established	in	1993,	we’re	a	long-standing,	high	profile,	market-leading	retail	
organisation which prides itself on being first to market with innovative prod-
uct developments and helping our customers achieve their desired decorative 
and home furnishing outcomes.  
 
We do this through offering excellent value for money on quality products 
and a strong focus on customer service and satisfaction.
 
Our DecoRug retail stores specialise in…
 
•	 Decorator	Rugs	&	Cushions
•	 Pre-Finished	Flooring
•	 Wall-to-Wall	Carpet
•	 Window	Shutters
 
If you would like to be considered for any of the employment opportunities 
currently	available,	please	send	your	Resume	to	b5bankstown@decorug.com.
au to arrange a confidential meeting.

Salespeople Required for 
Our Bankstown Store!
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لبنانيات

جملس الوزراء وافق على تعيني ٤ قضاة يف جملس القضاء األعلى وترحيل عرسال والتعيينات اىل جلسة االثنني
يتجه جملس الوزراء اىل االتفاق 
قضييت  من  موحد  موقف  على 
عرسال والتعيينات األمنية على 
ما قال وزير االعالم رمزي جريج 
اثر انتهاء اجللسة امس االول. 
قرارات  على  اجمللس  ووافق 
ادارية ومالية عدة ابرزها تعيني 

اعضاء جملس القضاء األعلى.
عقد جملس الوزراء جلسة عادية 
برئاسة  السراي،  يف  امس 
سالم،  متام  احلكومة  رئيس 
غاب  الذين  الوزراء  وحضور 
والتجارة  اإلقتصاد  وزير  منهم 

آالن حكيم.
وزير  تال  اجللسة،  اثر  وعلى 
الرمسية  املقررات  االعالم 

اآلتية:
رئيس  دولة  دعوة  على  بناء 
اجمللس  عقد  الوزراء،  جملس 
الساعة  عند  األسبوعية  جلسته 
اخلميس  يوم  من  العاشرة 
الثامن  يف  الواقع  -امس- 
أيار 2015  والعشرين من شهر 
برئاسة  احلكومي  السراي  يف 
الوزراء  وحضور  الرئيس  دولة 
آالن  الوزير  منهم  غاب  الذين 

حكيم بداعي السفر.
يف مستهل اجللسة، كرر دولة 
جلسة  كل  يف  كما  الرئيس، 
املطالبة بضرورة إنتخاب رئيس 
مضى  ان  بعد  جديد  مجهورية 
سنة  املركز  هذا  شغور  على 
كاملة، متمنيا أن تتحمل القوى 
بهذا  مسؤولياتها  السياسية 
اإلنتخاب  هذا  يتم  وان  الصدد 

بأقرب وقت.
املقررات

الوزراء  باشر جملس  ذلك،  بعد 
املواضيع  بعض  مبناقشة 
أعمال  جدول  على  الواردة 
فتداول  خارجه،  من  او  اجللسة 
القرارات  بصددها  واختذ  فيها 

الالزمة وأهمها:
بعض  نقل  على  املوافقة  أوال: 
احتياطي  من  اإلعتمادات 
املوازنة العامة اىل موازنة بعض 
على   2015 للعام  الوزارات 
أساس القاعدة اإلثنيت عشرية.

ثانيا: املوافقة على قبول هبات 
املؤسسات  بعض  من  مقدمة 
بعض  لصاحل  األشخاص  أو 

الوزارات او اإلدارات.
ثالثا: املوافقة على طلب بعض 
بعض  يف  املشاركة  الوزارات 
خارج  واإلجتماعات  املؤمترات 

لبنان.
رابعا: املوافقة على منح سلفة 
لرية  مليارات  بعشرة  خزينة 
لبنانية ملستشفى رفيق احلريري 
وسلفة خزينة أخرى مبلياري لرية 

لبنانية ملستشفى بعبدا.
ملدة سنة  العمل  متديد  خامسا: 
مياه  مشروع  تشغيل  مبشروع 
يف  الصحي  والصرف  الشفة 
السلفة  وتأمني  بعلبك  شرقي 

الالزمة لتشغيل املشروع.
تعيني  على  املوافقة  سادسا: 
ميشال  السادة:  القضاة 
حممد  مشلب،  طنوس  طرزي، 
املرتضى ومروان كركيب أعضاء 
األعلى،  القضاء  جملس  يف 
احلكميني  األعضاء  اىل  إضافة 

والعضوين املنتخبني.
طلب  على  املوافقة  سابعا: 
الوزير  تفويض  املالية  وزارة 
التمويل  لتأمني  التفاوض 
العائدة  األشغال  لتنفيذ  الالزم 

الكهربائية  الطاقة  إنتاج  ملعمل 
يف موقع دير عمار.

الوزراء  جملس  إختذ  ان  وبعد 
ذكرها  سبق  اليت  القرارات 
الراهن  الوضع  اىل حبث  إنتقل 
جرودها  ويف  عرسال  بلدة  يف 
وكذلك موضوع تعيني القيادات 

األمنية.
وقد أبدى عدد من الوزراء وجهات 
نظرهم حول هذا املوضوع، كما 
الدفاع  وزيري  من  كل  عرض 
الوطين والداخلية الوضع األمين 
التعيينات  وقضية  عرسال  يف 

يف القيادات املنية.
املوضوع  هذا  واستيفاء ألهمية 
جمللس  جلسة  ختصيص  تقرر 
وذلك  حبثه  إلستكمال  الوزراء 
يوم  من  الرابعة  الساعة  عند 
من  األول  فيه  الواقع  اإلثنني 

حزيران 2015.
أسئلة وأجوبة

بعد ذلك، رد جريج على أسئلة 
الصحافيني كاآلتي:

كيف كانت وجهات النظر داخل 
مناقشة  خالل  الوزراء  جملس 

موضوع عرسال؟
ورصينا  هادئا  كان  النقاش   -
وقد أبدى كل من الوزراء جربان 
باسيل وحسني احلاج حسن رأيه 
عرض  كما  املوضوع  هذا  يف 
للوضع  الوطين  الدفاع  وزير 
األمين يف عرسال وعرض وزير 
نظرته  املشنوق  نهاد  الداخلية 
للوضع يف عرسال وانعكاساته 
وكذلك نظرته لقضية التعيينات 
األمنية. اجلو كان هادئا وكذلك 
النقاش كان رصينا وكل وزير 
أبدى وجهة نظره بثبات. وأعتقد 
اإلتفاق  اىل  ذاهبة  األمور  أن 
قضية  من  موحد  موقف  على 
موضوع  من  وكذلك  عرسال 

التعيينات.
ميشال  قضية  تطرح  مل  ملاذا 
رغم  اليوم،  جلسة  يف  مساحة 
جدول  واردة ضمن  كانت  أنها 

األعمال؟
الواردة  البنود  كل  تطرح  مل   -
لدينا  كان  األعمال  جدول  على 
عرسال  موضوع  مبناقشة  اخليار 
األمنية  القيادات  وتعيينات 
البنود  من  بأي  البحث  دون 
الواردة على جدول األعمال، إال 
اننا عاجلنا ما هو مستعجل على 
جدول األعمال واختذنا القرارات 
مصاحل  على  حفاظا  الالزمة 
اىل  انتقلنا  ثم  ومن  الناس. 
البحث يف املواضيع السياسية.

الداخلية  وزير  سيطرح  هل 
يف  األمنية  التعيينات  موضوع 

جلسة يوم اإلثنني املقبل؟
لتعيني  استحقاق  هناك   -
الداخلي  األمن  قوى  عام  مدير 
ويفرتض أن يقوم وزير الداخلية 
بعرض هذا املوضوع قبل موعد 
اإلستحقاق، وقيادة اجليش غري 
مرتبطة بهذا املوضوع وال أعرف 
سيقوم  الدفاع  وزير  كان  اذا 

بعرضه يف الوقت املناسب.
أجواء الجلسة

اليت  االتصاالت  حركة  وكانت 
يف  احلكومة  رئيس  توالها 
الساعات املاضية جنحت يف جلم 
اجللسة،  يف  السياسي  اخلطاب 
وحتت  مضبوطا  النقاش  فبقي 
السيطرة رغم ارتفاع سقفه خالل 
طرح قضية عرسال، اليت تقرر 
استكمال البحث فيها خالل جلسة 
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مناقيش - لحم بعجني - صفائح بجبنة - 
سبانخ - سنبوسك - كباكيب - أقراص 
كبة - شيش برك - بيتزا وغريها 

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 7 أيام يف 
األسبوع

املقبل.  االثنني  عصر  حددت 
الوزارية  املصادر  وأشارت 
الفرتة ستخصص  هذه  ان  اىل 
لتهدئة  اتصاالته  سالم  ملتابعة 
الفتة  للحكومة،  صونا  النفوس 
ما  ضرورية  التهدئة  ان  اىل 
واحدا  الفرقاء  مجيع  هدف  دام 
وهو محاية احلدود اللبنانية. يف 
مقابل اصرار وزراء فريق الثامن 
االستحصال على  آذار على  من 
املسؤولني  من  واضحة  أجوبة 
املقبلة  خطواتهم  حول  االمنيني 
وفق  احملتلة  عرسال  لتحرير 
تعبريهم، كان لسان حال سالم 
واحدا،  والداخلية  الدفاع  ووزير 
تضخيم  عدم  اىل  الدعوة  يف 
اخلطر واىل االتكال على اجليش 
لرد  املتأهبني  االمنية  والقوى 

أي خطر.
ويف السياق، وفيما سأل وزراء 
احلر  الوطين  والتيار  اهلل  حزب 
فعَل  الدولة  انتظار  سبب  عن 
هي  لتكون  املسلحة  اجلماعات 
يف موقع رد الفعل، أكد سالم 
ان ما يقال عن عرسال مضخم 
داهما  اخلطر  لتصوير  حاجة  وال 
فاالمور  االبواب،  على  وماثال 
حتت السيطرة واجليش متأهب، 
الستعجال  حاجة  ال  ان  معتربا 
تدرس  ان  اليت جيب  القرارات 
البالد  فتحصني  وعناية،  برتو 
يف وجه التحديات، يتطلب عدم 

زعزعة ركائز احلكومة.
وعلى املوجة عينها، القاه وزير 
الذي  املشنوق  نهاد  الداخلية 
للهلع  داعي  ال  ان  على  شدد 
ولقرع طبول احلرب يف عرسال، 
مضيفا عدد املسلحني ال يتجاوز 
للمبالغة،  داعي  وال  العشرات 
أمنيا  أو  أمر طارئا عسكريا  وال 
حيصن  واجليش  عرسال،  يف 
قواعده يف املنطقة وقادر على 
اللبنانية  القرى  كل  عن  الدفاع 
حسن  السيد  عنها  حتدث  اليت 

نصراهلل.
وتابع: أنا أول من أعلن عرسال 
اخالء  رفضتم  لكنكم  حمتلة، 
النازحني ل 8 أشهر وأوصلتمونا 

اىل هنا.
وزير  كررها  نفسها  الطمأنة 
مداخلته  مقبل يف  الدفاع مسري 
حيث أكد ان الوضع يف عرسال 
مستقر وحتت السيطرة والدخول 
وخميماتها  عرسال  اىل  بالقوة 

مكلف وحيتاج قرارا سياسيا.
ويف وقت اعتربت االوساط ان 
اثارة قضية عرسال أشبه بلعبة 
بليار حيث يراد منها ضرب طابة 
بأخرى هي طابة التعيينات، أصر 
وزير اخلارجية جربان باسيل على 
كلها  االمنية  املناصب  طرح 
فّضل  وقت  يف  متكاملة،  سلة 
وحبث  فصلها  واملشنوق  مقبل 
بهدوء  استحقاقه  عند  منها  كل 

وحكمة.
دوفريج

وعن جمريات اجللسة قال وزير 
نبيل  االدارية  للشؤون  الدولة 
دوفريج لوكالة االنباء املركزية: 
والتعيينات  عرسال  موضوع 
االمنية عرض لساعة من الوقت 
بعد ان أقررنا امورا كانت مدرجة 
وسجلت  االعمال.  جدول  على 
جربان  اخلارجية  لوزير  مداخلتان 
حسني  الصناعة  ووزير  باسيل 
فيهما  كررا  حسن،  احلاج 
موقفهما مما جيري يف عرسال، 

راهبات  مدرسة  طالب  عرض 
على  الروضة،   - الرسل  سيدة 
عيد  ملناسبة  املدرسة،  مسرح 
الرسل،  املدرسة سيدة  شفيعة 
البطريرك  وحضور  وبرعاية 
مار بشاره  الكاردينال  املاروني 
برتا  مسرحية  الراعي،  بطرس 
لالخوين رحباني، بنسخة جديدة.

البطريرك  اىل  املسرحية  حضر 
السريان  بطريرك  الراعي: 
الكاثوليك مار اغناطيوس الثالث 
يونان، راعي ابرشية جبل لبنان 
املطران  االرثوذكس  للسريان 
الطائفة  ممثل  صليبا،  جورج 
املونسنيور  لبنان  يف  االشورية 
العام  االمني  كوليانا،  يرتون 
االب  الكاثوليكية  للمدارس 
املنت  قائمقام  عازار،  بطرس 
بلدية  رئيس  حداد،  مارلني 
نقيب  جبارة،  انطوان  اجلديدة 
الرحباني،  الياس  الفنانني 
لراهبات  االقليمية  الرئيسة 
ماري  االخت  الرسل  سيدة 
شربل ميني واالخوات الراهبات، 
الرئيسة العامة لراهبات القلبني 
حروق،  دانييال  االم  االقدسني 
الرئيس العام جلمعية املرسلني 
مالك  االباتي  اللبنانيني 
اجمللس  واعضاء  بوطانوس، 
البلدي واملخاتري، رئيس القسم 
ابو  املدرسة شربل  الثانوي يف 
ايلي  االهل  جلنة  رئيس  جودة، 
وشخصيات  واالعضاء  تنوري 
وفنية  واجتماعية  عسكرية 

واساتذة واهال وطالب.
رحب  جودة  البو  كلمة  افتتاحا 
فيها باحلضور، متمنيا ان تبقى 
دائما  مرتافقة  الرتبوية  الرسالة 
يف  الوطنية  الرسالة  مع  وابدا 
التاريخ  ان  اىل  مشريا  لبنان، 
االول  العرض  منذ  يتغري  مل 
ملسرحية برتا وحتى يومنا هذا، 
مزودين  طالبنا  يبقى  ان  آمال 
بسالح العلم وحب الوطن، علنا 
والطمأنينة،  السالم  طريق  نلج 
مؤكدا ان وطنا ينعم بطالب من 
مدرسة راهبات سيدة الرسل ال 

ولن ميوت.
االخت يمني

رحبت  كلمة  االخت ميني  والقت 
وسائر  الراعي  بالبطريرك  فيها 
احلضور والقى تنوري كلمة جلنة 

االهل 
عرض املسرحية

املسرحية  عرض  كان  ثم 
 100 حواىل  فيها  شارك  اليت 
على  وأشرفت  وطالبة  طالب 

ابو  مسر  السيدة  اخراجها 
بلمسات  ومتيزت  الياس  رزق 
واملالبس  الديكور  يف  مبدعة 

والكوريغرايف.
تالمذة  الرئيسية  االدوار  ولعب 
فلعبت  النهائية  الصفوف 
التلميذة اليسا مراد دور فريوز 
نصري  دور  ابراهيم  وجيلرب 
كرم  وغوادالوبي  الدين  مشس 
دور  سعيد  وهادي  هدى  دور 
انطوان كرباج وشربل ابي سعد 
عكر  ابي  وشربل  بدر  رجا  دور 
كما  افيوني،  ماجد  دور  لعب 
فرح  ايلي  اليوس  دور  جسد 
ورئيس  عياش  يونس  وكارل 

القوافل بول نهرا.

البطريرك الراعي
للبطريرك  كلمة  كانت  وختاما، 
للطالب  فيها  شكر  الراعي، 
خانة  يف  ووضعهم  ابداعهم، 
املدرسة  جهد  مثمنا  احملرتفني، 
وادارتها يف تنشئة جيل يرتبى 
على حب الوطن وبذل الذات من 
اجل حتقيق العدالة، مؤكدا على 
ضرورة حتقيقها يف هذا العامل 
من اجل ان ننعم مجيعا بالسالم 

والطمأنينة.
الشرق  اىل  كلمته  يف  واشار 
بطمأنينته  واملهدد  املعذب 
واىل  ومستقبله  وسالمه 
املسيحيني الذين يعانون كل يوم 
مرارة القتل والتشرد والتهجري، 
مؤكدا ضرورة التمسك بأرضهم 

حتى الرمق االخري.
ضرورة  الراعي  أكد  وداخليا، 
لكي  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
وتسري  البلد  امور  تصطلح 
السليم،  بالشكل  مؤسساته 
بأي  جيوز  ال  البلد  فتعطيل 
شكل من االشكال وعلينا مجيعا 
مذاهبنا  خمتلف  على  التكاتف 
وطوائفنا للنهوض بالوطن وجر 

سفينته اىل شاطئ األمان.
ومديرتها  املدرسة  شكر  كما 
والتضحية  اجلهد  على  وادارتها 
يف سبيل تربية جيل على االخالق 
الوطنية الصحيحة اليت  والرتبية 

بتنا نفتقدها يف ايامنا هذه.
ايقونة الرسل

ايقونة  ميني  االخت  وقدمت 
الراعي،  البطريرك  اىل  الرسل 
لوحة  االهل  جلنة  رئيس  وقدم 

موزاييك جتمع قديسي لبنان.
املناسبة  يف  خنب  كان  وختاما 
صورة  حلوى محل  قالب  وقطع 

البطريرك الراعي.

الراعي: تعطيل البلد ال جيوز بأي شكل 
وجيب انتخاب رئيس لتصطلح األمور حتمل  اىل  الدولة  داعيني 

مفصل  رد  فكان  مسؤولياتها. 
والداخلية  الدفاع  وزيري  من 
املشنوق،  ونهاد  مقبل  مسري 
اللذين وّصفا الواقع وحتدثا عن 
الوضع على االرض، حيث طمأن 
مسيطر  اجليش  ان  اىل  مقبل 
على الوضع. وتابع دوفريج مل 
اي نقاش،  اليوم  تشهد جلسة 
بل اكتفى كل طرف بعرض ما 
لديه، لذا ال ميكن ان نقول ان 
االجواء كانت جيدة ام ال، لكن 
اجلو كان اجيابيا نوعا ما الن مل 

جير اي نقاش.
من  آذار   8 فريق  يريد  ماذا 
هل  عرسال،  احلكومة يف شأن 
اىل  اجليش  يدخل  ان  يريد 

البلدة؟
يريدون  انهم  علنا مل يقولوا   -
دخول اجليش اىل عرسال، لكن 
من الواضح ان هذا ما يريدونه 

يف الباطن.
وعما اذا كان يتوقع ان يؤدي 
ملف عرسال اىل تعليق جلسات 
ال  دوفريج  أجاب  احلكومة، 
اليوم على هذا  ميكن ان أجيب 
السؤال، لننتظر جلسة االثنني.

فنيش
الدولة  وزير  قال  جهته،  من 
حممد  النواب  جملس  لشؤون 
جلسة  يف  نقاشا  بدأنا  فنيش، 
وسنكمله  عرسال،  عن  اليوم 
االثنني. هذا املوضوع مسؤولية 
حتمل  عليها  اليت  احلكومة 
لبنانية  قرية  جتاه  مسؤولياتها 
معين  الوزراء  وجملس  حمتلة، 
يف البحث يف هذه املسألة وبدأ 
الينا  بالنسبة  مضيفا  البحث، 
لبنانية حمتلة مطلوب  ارض  اي 
حتريرها، هذا اول الكالم وهذا 
بديهي، وثانيا علينا ابعاد خطر 
االراضي  التكفرييني عن  هؤالء 
ذلك،  يتم  كيف  أما  اللبنانية. 
أوال  واضح  سياسي  قرار  فعرب 
واجليش  االمنية  القوى  تنفذه 

ثانيا.
آذار   8 وزراء  كان  اذا  وعما 
يف  مشاركتهم  سيعّلقون 
انها  يشعروا  مل  ان  احلكومة 
يف  مسؤولياتها  ستتحمل 
اريد  ال  فنيش:  أجاب  عرسال، 
نقاش  مطلبنا  االمور،  استباق 
الوضع وهذا النقاش بدأ ونأمل 
الذهاب حنو احللول ال املشاكل. 
االثنني  انتظار جلسة  وحنن يف 
االمور  حتدد  اساسها  وعلى 

ونبين على الشيء مقتضاه.
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اعلن الرئيس فؤاد السنيورة، 
امام احملكمة الدولية اخلاصة 
استكملت  اليت  بلبنان، 
اننا  افادته،  اىل  االستماع 
املقاومة  نسم  ومل  لن  قلنا 
بغري إمسها طاملا انها مقاومة 
حتارب اسرائيل، لكن عملها 
كان  انه  اىل  مشريا  تغري، 
وجهات  يف  تباين  هناك 
النظر مع الرئيس اميل حلود 
يف شأن رواتب وتعويضات 
ولكن  العسكريني  وتقاعد 

ليس خالفا.
اضاف ال علم لدي اذا كان 
تشرين  يف  خطط  فيلتمان 
ملفاوضات   2010 االول 
معرفته  نافيا  اهلل،  حزب  مع 
 - السعودية  اخللفية  بالقناة 
السورية مع حزب اهلل. وقال 
مل امسع إطالقا بهذه القناة.

من  يسمع  مل  انه  واوضح 
فيلتمان اي حديث عن هدية 
لنا يف عيد امليالد يف شأن 
االنسحاب من الغجر، وتابع ما 
املتحدة  الواليات  من  طلبناه 
اسرتداد مزارع شبعا، مؤكدا 
ان الواليات املتحدة كان هلا 
لكنها   1701 القرار  دور يف 
كفريق  لنا  حليفة  ليست 

سياسي.
القرار  ان  السنيورة  واكد 
بإنشاء  القاضي   1757
قرار  بلبنان  اخلاصة  احملكمة 
العدالة.  الستعادة  صائب 
فيلتمان  مع  تعاملنا  وقال 
للواليات  سفريا  كونه 
وخالل  األمريكية،  املتحدة 
كان  معه  اللقاءات  كل 
القرارات  إىل  التطرق  يتم 
قرأ يف  انه  واعلن  الدولية، 
 1559 القرار  عن  الصحف 
يف  له  اإلعداد  يتم  وانه 

جملس األمن.
قال  الغداء،  اسرتاحة  وبعد 
السنيورة  فؤاد  الرئيس 
قاله  مبا  حرفيا  امتسك  انين 
االسد  ان  عن  احلريري  لي 
على  لبنان  ساكسر  له  قال 
هذه  استعمل  االسد  رأسك. 

السنيورة اختتم شهادته امام احملكمة الدولية:

امتسك حرفيا بتهديد الرئيس 
السوري للحريري

ذكرها  احلريري  الن  العبارة 
امامي عدة مرات، معتربا ان 
كل االحتماالت واردة لتنفيذ 

هذا التهديد.
اضاف كان احلريري مهددا، 
اليت  البلد  اجنازات  وكانت 
بها مهددة، مشريا اىل  قام 
عبارة  األسد  استخدام  ان 
سأكسر لبنان على رأسك هو 

تهديد جسدي للحريري.
وبني  بيين  انه مل جير  واكد 
اي حديث يف  وسام احلسن 
يف  املوكب  عن  غيابه  شأن 

14 شباط 2005،
انه كان مشغوال  وما مسعته 

يف امتحان.
واعلن السنيورة ان احلريري 
لالمني  الزيارات  احدى  يف 
السيد  اهلل  حلزب  العام 
حسن نصر اهلل حبث معه يف 
وكيفية  االنتخابات  موضوع 
حماولة اقناع السوريني بعدم 
التمديد للحود. وقال ال يوجد 
اموال  ختصيص  يسمى  ما 
او  اهلل  حزب  ل  املوازنة  يف 
الي حزب آخر يف لبنان، فقد 
تكون معونات عرب مؤسسات 
واكد  تعليمية،  او  صحية 
معلومات  اي  لديه  ليس  ان 
رمسية حول عديد قوات حزب 

اهلل واألسلحة اليت ميتلكها.
واشار اىل ان مصطفى ناصر 
االجتماع مع نصر  حضر معي 
ينحصر يف  دوره  وكان  اهلل 

ترتيب االجتماع ليس اال.
احملكمة  السنيورة  وشكر 
اقول  ان  لي  اتاحت  النها 

احلقيقة كل احلقيقة.
االول  امس  احملكمة  وانهت 
جلسات االستماع اىل شهادة 

الرئيس السنيورة.
وافقت  احملكمة  ان  يذكر 
على ضّم 5 شهود إىل نظام 
احملكمة.  يف  الشهود  محاية 
وقال القاضي راي ان 4 من 
سيدلون  السريني  الشهود 
بإفاداتهم عرب نظام املؤمترات 
املتلفزة بني شهري حزيران 

ومتوز.

بمناسبة عيد مار شربل
يتشرف رئيس وجمهور دير مار شربل - بانشبول
بدعوتكم اىل افتتاح اسبوع احتفاالت عيد مار شربل

بالباربكيو السنوي العائلي للرعية
وذلك يوم السبت 11 تموز 2015 الساعة 7،00 مساء

يف باحة مدرسة مار شربل.
ويف نهاية االسبوع اىل القداس االلهي بمناسبة العيد

الذي يحتفل به صاحب السيادة املطران انطوان - شربل طربيه
يوم السبت 18 تموز 2015 الساعة 5،30  مساء

ويلي    القداس هريسة العيد.
نأمل   مشاركتكم وحضوركم.

الدعوة عامة

وسائر  أنطاكية  بطريرك  زار 
األرثوذكس  للروم  املشرق 
البطريرك يوحنا العاشر يازجي، 
الياس  مار  دير  رئيس  يرافقه 
شويا البطريركي األسقف كوستا 
كيال، رئيس جملس النواب نبيه 
بري يف مقره يف عني التينة، 
جملس  رئيس  نائب  حبضور 
وتطرق  مكاري،  فريد  النواب 
انتخاب  ضرورة  اىل  اللقاء 
على  حيافظ  للبنان  رئيس 
وأكد  الدستورية.  املؤسسات 
استقرار  أهمية صيانة  اجلانبان 
له  تتعرض  ما  وجه  يف  لبنان 

املنطقة من تغيريات.
يف  الوضع  البحث  تناول  كما 
على  العمل  وضرورة  سوريا 
واحلل  احلوار  منطق  تغليب 
السياسي السلمي ونبذ اإلرهاب 

والفكر التكفريي.
كما زار البطريرك يازجي رئيس 
السراي  الوزراء متام سالم يف 
يف حضور مكاري ونائب رئيس 
الوطين  الدفاع  وزير  احلكومة، 

مسري مقبل.
مستجدات  آخر  اللقاء  وتناول 
واإلقليمية،  اللبنانية  الساحتني 
الكنيسة  ثوابت  واستعرض 
مد  يف  األرثوذكسية  األنطاكية 
كما  اجلميع.  مع  التالقي  جسور 
جرى تأكيد ضرورة حلحلة ملف 
يدخل  الذي  الرئاسي  الفراغ 
عامه الثاني ويلقي بظالله على 
عمل  وعلى  املسيحي  احلضور 
كافة املؤسسات الدستورية يف 

لبنان.
قضية  إىل  االجتماع  تطرق  كما 
املخطوفني  حلب  مطراني 
يازجي  وبولس  ابراهيم  يوحنا 
املخطوفني منذ أكثر من سنتني 
الدولي  وسط استمرار الصمت 
األزمة  واستمرار  خبصوصهما 

يف سوريا.

اجتماع مسيحي عام
املركزية  األنباء  وكالة  وذكرت 
بطاركة  دعا  البطريرك  ان 
الشرق يف الكنيستني الشرقية 
اجتماع  اىل  والكاثوليكية 
يف  يعقد  األهمية  ببالغ  وصف 
يف  األرثوذكسية  البطريركية 
املقبل  حزيران   9 يف  دمشق 
مسيحيي  وضع  عنوان  حتت 
البطريرك  الشرق يتميز حبضور 
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املاروني الكاردينال مار بشاره 
بطرس الراعي.

ضوء  يف  التحرك  هذا  ويأتي 
من  املنطقة  تفريغ  حماوالت 
اهلجرة  اىل  ودفعه  الوجود  هذا 
القسرية عرب االضطهاد العنصري 
والطائفي واملذهيب الذي متارسه 
التكفريية  األصولية  املنظمات 
املنطقة،  يف  األقليات  ضد 
اليت  االحصاءات  أظهرت  بعدما 
دراسات  مؤسسات  أجرتها 
تدني  مدى  عاملية  وأحباث 
يف  املسيحي  الوجود  مستوى 
األدنى  حّده  اىل  الشرق  دول 

يف التاريخ احلديث.
حترك  ان  املصادر  وذكرت 
بعده  يتخذ  يازجي  البطريرك 
بوابة  من  والسياسي  الكنسي 
القيادي  املسيحي  االجتماع 
وحدة  حول  املنطقة  يف  العام 
الصف والوقوف سدًا منيعًا يف 
تستهدف  اليت  الغزوة  مواجهة 
افرز قداسة  بعدما  املسيحيني، 
من  كبريا  حيزا  فرنسيس  البابا 
وصلواته  ومواقفه  اهتماماته 
يف  الشرق،  مسيحيي  مللف 
بني  ناشطة  اتصاالت  موازاة 
البطريرك يازجي وقادة الكنيسة 
املسؤولني  وكبار  الروسية 
كان  واجتماعات  السياسيني 
يف  الراعي  البطريرك  عقدها 
روما وفرنسا رست على ضرورة 
تكفل  اجراءات  واختاذ  التحرك 
ومنع  وضع حد هلذه احملاوالت 

تفاقم االزمة.
اجتماع  ان  املصادر  وقالت 
دمشق الذي قد ال يكون يتيما، 
قد  اخرى  اجتماعات  ان  باعتبار 
يضم  عربي  بلد  غري  يف  تعقد 
سيحظى  واقليات،  مسيحيني 
ودوليا  حمليا  واسع  باهتمام 
وخطوات  توصيات  عنه  وتصدر 
حتدد  طريق  خريطة  ورمبا 
يف  اختاذها  الواجب  االجراءات 

هذا السياق.
املوفد الفاتيكاني

ان  املصادر  وفق  والالفت 
ستعقب  االجتماع  اىل  الدعوة 
الفاتيكان  خارجية  وزير  زيارة 
دومينيك  املونسنيور  السابق 
راهنا  يشغل  الذي  مامربتي 
العليا  احملكمة  رئيس  منصب 
اليت  لبريوت  الرسولي  لالمضاء 
وفد  رأس  على  اليوم  يصلها 
كان  ولئن  وهي  فاتيكاني، 
اوضاع  ترتيب  املعلن  هدفها 
تهدف  فانها  الروحية،  احملاكم 
يف شكل خاص اىل االطالع عن 
كثب على وضع املسيحيني يف 
خصوصا  ولبنان  عموما  املنطقة 
الرئاسية  االزمة  يف  والبحث 

املنصب  شغور  على  عام  بعد 
مبا  الدولة  يف  االول  املسيحي 
مستوى  على  أهمية  من  ميثل 
وسيعقد  الشرق،  مسيحيي 
اجتماعات  الفاتيكاني  املوفد 
كنسية يف بكركي منها املعلن 

ومنها طي الكتمان.
ورجحت املصادر ان يعقد لقاء 
والبطاركة  املطارنة  مع  موسعا 
املشرقيني  ورمبا  الكاثوليك 
االجتماع  يف  ويشارك  ايضا 
املطارنة  جمللس  الشهري 

وال  املقبل.  االربعاء  املوارنة 
على  الغربي  االهتمام  يقتصر 
هذا اجلانب، اذ تشري املعلومات 
لوفود  متتالية  زيارات  اىل 
الكنيسة  من  واخرى  فاتيكانية 
املنطقة  اىل  واجانب  الروسية 
حتت عنوان محاية االقليات ومنع 

نزف اهلجرة.
هلذا  متابعة  اوساط  وتردد يف 
احلراك ان قداسة البابا،انطالقا 
البالغ بامللف وبعد  من اهتمامه 
من  عددا  مشلت  اتصاالت 
املعنية،  الدول  املسؤولني يف 
قد يسمي مبعوثا خاصا مقيما، 
بريوت،  يف  اقامته  مقر  يكون 
للسيناريو  استعادة  يف 
الفاتيكاني الذي قضى بارسال 
ابان  لبنان  اىل  موفد  من  اكثر 
ارسل  حينما  والشدائد  احملن 
بولس  يوحنا  القديس  البابا 
له  الثاني موفدا شخصيا دائما 
يف العام 1985 هو املونسنيور 
سيليستينو بوهيغاز الذي مكث 
من  السادس  لغاية  جزين  يف 
الثاني سنة 1990 دعما  كانون 
يف  ولتثبيتهم  للمسيحيني 

أرضهم.

العماد جان  تفقد قائد اجليش 
قهوجي ظهر امس االول، فوج 
الكرنتينا،  يف  األول  املدفعية 
واطلع  مراكزه  يف  جال  حيث 
التدريبية،  نشاطاته  على 
املنتشرة  وحداته  ومهمات 
بالضباط  اجتمع  ثم  عمالنيا، 
توجيهاته  وأعطى  والعسكريني 

الالزمة.
أن  على  قهوجي  وشدد 
متر  اليت  االستثنائية  الظروف 
الداخلية  البالد والسجاالت  بها 
واملواضيع  االستحقاقات  حول 
إطالقا  تؤثر  لن  املطروحة، 
احلفاظ  يف  اجليش  إرادة  على 
األهلي  السلم  مسرية  على 
بني  املشرتك  العيش  ومحاية 
مواصلة  يف  كما  اللبنانيني، 
اإلرهابية  التنظيمات  مواجهة 
الفتا  الشرقية،  احلدود  على 
قوى  أن  إىل  اإلطار  هذا  يف 
يومي  بشكل  تتصدى  اجليش 
للمجموعات اإلرهابية اليت حتاول 
التسلل عرب هذه احلدود، وهي 
والقوة  احلزم  مبنتهى  تواجه 
تطلب  مهما  التنظيمات،  هذه 

ذلك من تضحيات.

اضاف: لن نسمح بأي تعمية أو 
للتضحيات  أو حتريف  تشويش 
اجليش  قدمها  اليت  اهلائلة 
اليت  الشرسة  املواجهات  يف 
اإلرهاب  هذا  ضد  خيوضها 
آب  شهر  منذ  التكفريي 
مبا  اجليش  قام  وقد  املاضي، 
اجليوش  أقوى  منه  تتمكن  مل 
تنظيمات  وتواجه  واجهت  اليت 
ذلك،  من  الرغم  وعلى  كهذه. 
كل  أن  إىل  اللبنانيني  نطمئن 
والتشكيك  التخويف  عوامل 
اجليش  مناعة  أمام  ساقطة 
فجنودنا  وتفانيه،  وجهوزيته 
يف  هم  وضباطنا  ورتباؤنا 
أعلى درجات اجلهوزية ملواجهة 
مجيع التحديات، وللتعاطي كما 
املستجدات  خمتلف  مع  يلزم 

والتطورات.
وصمدنا  صربنا  حنن  وختم: 
الظروف  أصعب  يف  وانتصرنا 
وأشد احملن، وسنخرج من هذه 
ألن  حتما،  منتصرين  املعركة 
عن  ندافع  وألننا  معنا،  احلق 
التاريخ،  يف  ضاربة  حضارة 
وعن وطن يعصى على املوت، 
وعن شعب ال يريد إال احلياة. 

الرئيس سالم مستقبال البطريرك اليازجي

قهوجي تفقد فوج املدفعية األول يف الكرنتينا:
لن نسمح بالتعمية على تضحيات 

اجليش يف مواجهة االرهاب التكفريي

كالعماد قهوجي يلقس كلمته يف الفوج
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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

قالت الوكالة الوطنية لالعالم 
يف  الثامن  اللواء  فوج  ان 
بلدة  دخل  اللبناني  اجليش 
محيد  وادي  جهة  من  عرسال 
واملصيدة، واقام حواجز داخل 
البلدة وعند مداخل املخيمات، 
مؤللة  بدوريات  قام  كما 
حار  ترحيب  وسط  داخلها، 

ونثر لالرز من اهالي البلدة.
وقد اصدرت منسقية عرسال 
املستقبل  تيار  يف  اهلرمل   -
بيانا جاء فيه: جمددا عرسال 
موقف  يف  اللبناني  وجيشنا 
التارخيية،  الوطن  مواقف  من 
انتماءها  تثبت  عرسال  جمددا 
جيشها  وترفع  الوطين 
اللبناني فتفرش ورودها حتت 
على  وترفعه  مالالته  جنازير 
الرؤوس. جمددا جيشنا األبي 
ووطنيته فريفع  حكمته  يثبت 
الوطن وعرسال فوق رؤوس 
ضباطه وأفراده وعلى رؤوس 
جمددا  أمجعني.  األشهاد 
عرسال الوطنية تالقي جيشنا 
فينقذان  احلكيم  اللبناني 
له  أراده  قطوع  من  الوطن 

املرتبصون باالثنني معا.
إخراج  بعضهم  أراد  وقال: 
الوطن  دائرة  من  عرسال 
لنفسه  ليربر  آخر،  حضن  اىل 
وبث  فحرض  الحق  عمل  أي 
ذلك،  وغري  األكاذيب 
دخول  يف  اجليش  وحتدى 

اللواء الثامن يف اجليش دخل عرسال وسط ترحيب االهالي
اآلخر  البعض  أراد  عرسال. 
لنزواته  رهينة  عرسال  خطف 
الشخصية ألجل منصب هنا أو 
مركز هناك. كان الغيارى من 
السياسيني على الوطن وعلى 
عرسال باملرصاد، فشكرا هلم 

مجيعا.
وأضاف: كان اجليش وقيادته 
على  العاملة  ألويته  وقيادة 
االستعداد  أهبة  على  األرض 
الطريق على كل هؤالء  لقطع 
شرا،  بالوطن  املرتبصني 
يف  عرسال  أن  فعال  واثبتوا 
معا.  والوطن  اجليش  قلب 
وما دخول شوارعها إال تدبري 
ذلك  أراد  متى  يتخذ  عمالني 
اعالمية،  ضجات  دون  من 
فكان الدخول املكثف لدورياته 
امس االول فور انتهاء جلسة 
أي  دون  من  الوزراء  جملس 
يفهم  أن  أراد  ملن  تأخري، 
كانت  اخلطوة.  هذه  معنى 
يف  دائما  هي  وكما  عرسال 
الوطين والقومي،  قمة وعيها 
وما استقباهلا املميز لدوريات 
إمنا  اجلديد،  بالشيء  اجليش 
كي يفهم كل من يغيظه هذا 
كل  عني  تقر  وكي  املشهد 

خائف على هذا الوطن.
عرسال  لك  مربوك  وختم: 
ومربوك  هذا،  األبي  جيشك 
لك جيشنا شعبا واهال كأهالي 

عرسال.

شباب عرسال
عرسال  شباب  أكد  بدوره 
تداول  على  تعليقا  بيان  يف 
اللبنانية  عرسال  بلدة  موضوع 
كثريا يف اإلعالم، أن عرسال 
بغالبية أهلها تقف خلف اجليش 
واألجهزة  اللبناني  الوطين 
األمنية الرمسية كافة، مرحبني 
داخل  إىل  بالدخول  ومطالبني 
للفلتان  حد  ووضع  البلدة 
مؤكدين  بداخلها،  املستشري 
اجليش  بقيادة  الكاملة  ثقتهم 
مناسبا  تراه  ما  بكافة  احلكيمة 
عرسال  عن  دفاعا  اجلرود  يف 

وكل لبنان.
كما أكدوا أن أهالي عرسال لن 
ومل يسمحوا ألي خمل أو مقنع 
الوطين  جيشنا  على  باإلعتداء 
داعني  البلدة،  داخل  من 
السوريني  النازحني  اإلخوة 
اىل التعاون الكامل مع أهالي 
عرسال واألجهزة األمنية وعدم 
بإستخدام  شاذ  ألي  السماح 
وقاعدة  منصة  املخيمات 
لألعمال اإلرهابية أو التخريبية 

حفاظا على األمن يف البلدة.
وطالبوا احلكومة اللبنانبة بوضع 
خطة عمل عاجلة لتخفيف اعباء 
النزوح السوري على عرسال، 
مشددين على أن عرسال بلدة 
ستبقى  وهي  لبنانية  بقاعية 
والعيش  احلياة  بثقافة  تؤمن 

الواحد. 

والقوى  االحزاب  لقاء  طالب 
اللبنانية  الوطنية  والشخصيات 
عرسال  جرود  بتحرير  احلكومة 
ومحل  االرهابيني  من  احملتلة 
على قوى 14 آذار لعدم اعطاء 
يف  القرار  اللبناني  اجليش 

ذلك.
للقاء  املتابعة  جلنة  عقدت  فقد 
والشخصيات  والقوى  األحزاب 
إجتماعها  اللبنانية  الوطنية 
مقر  يف  االول  امس  الدوري 
بريوت،  يف  التنسيق  هيئة 
املستجدات  خالله  ناقشت 
احمللية اإلقليمية, وأصدرت يف 

نهاية اإلجتماع البيان التالي:
أواًل: أّكد لقاء األحزاب ضرورة 
أن حتسم احلكومة خيارها بتحرير 
قبل  من  احملتلة  عرسال  جرود 
لتوفري  التكفرييني  اإلرهابيني 
يف  الصابرين  ألهلنا  احلماية 
عرسال، الذين عانوا من عمليات 
على  والرتهيب  والذبح  اخلطف 
املسلحة  اجملموعات  أيدي 
و  قتاًل  أرضهم  عاثت يف  اليت 

فسادًا.
ورأى اللقاء يف موقف مجاعة 14 
اليت  اجلرمية  يف  مشاركة  آذار 
وجرودها،  عرسال  تستهدف 
بسبب إصرارها على عدم إعطاء 
حامسًا  قرارًا  اللبناني  اجليش 
بتحرير أرضنا املستباحة هناك, 
خطاب  مع  التماهي  عن  فضاًل 
اجملموعات التكفريية يف حماولة 
اعتداءاتها  لتربير  مكشوفة 

لقاء االحزاب طالب احلكومة بتحرير جرود عرسال من االرهابيني
شجعها  والذي  وجرائمها 
استهداف  على  السابق  يف 
من  عدد  وأخذ  اللبناني  اجليش 
زالوا  ما  رهائن  العسكريني 

حمتجزين حتى اليوم.
ومّحل اللقاء أحزاب و قوى 14 
أي  عن  املسؤولية  كامل  آذار 
قطرة دم ُتراق من قبل اجلماعات 
التكفريية يف عرسال و حميطها، 
واعتربها شريكًا كاماًل يف اجلرمية 
ألنها منعت وال تزال اختاذ كافة 
أهلنا  حلماية  احلامسة  اإلجراءات 

على احلدود الشرقية.
الهيمنة على القرار

املوقف  اللقاء  أدان  ثانيًا: 
مفاوضات  بتعطيل  السعودي 
اليمن  يف  الوضع  حول  جنيف 
التدمريية  احلرب  واستمرار 
السعودي  اجليش  يشنها  اليت 
وبناه  اليمين  الشعب  على 
وصول  منع  عن  فضال  التحتية 
ورأى  اإلنسانية،  املساعدات 
على  تأكيدًا  التعطيل  هذا  يف 
األهداف احلقيقية للعدوان وهو 
السياسي  القرار  على  اهليمنة 

يف هذا البلد العربي العزيز.
املتحدة  األمم  اللقاء  وطالب 
والدول الصديقة بالعمل سريعًا 
ُترتكب  اليت  اجملازر  وقف  على 
يف حق الشعب اليمين املظلوم، 
والدفع يف اجتاه حوار سياسي 
بدون  اليمنيون  فيه  يشارك 
ضغوط خارجية، مبا حيقق وحدة 

اليمن واستقالليته.

القرار  اللقاء  استنكر  ثالثًا: 
من  كاِدَرْين  حق  السعودي يف 
زعم  والذي  املقاومة،  كوادر 
إرهابية،  بأعماٍل  يقومان  بأنهما 
القرار  هذا  أن  إىل  مشريًا 
عن  ويعرب  بالكامل  إسرائيلي 
األمريكي-الصهيوني- التناغم 
حركات  خّص  ما  يف  السعودي 
والذي  املنطقة،  يف  املقاومة 
مسعة  على  بالتأكيد  يؤثر  لن 
األبطال  املقاومني  ومعنويات 
كّلها  األمة  عن  يدافعون  الذين 
يف مواجهة اخلطرين الصهيوني 

والتكفريي.
أن  الذي جيب  أن  اللقاء  ورأى 
الذين  هم  باإلرهاب  يوصف 
اإلرهابيني  آالف  استحضروا 
اىل  األرض  أقطار  كافة  من 
هلم  وقّدموا  ودعموهم  سوريا 
إلسقاط  املساعدة  أشكال  كّل 
الصراع  يف  احملوري  البلد  هذا 
وشّدد  الصهيوني،  العدو  مع 
النيل  حماوالت  أن  على  اللقاء 
نفعًا  جتدي  لن  املقاومة  من 
اليت  الوقائع  من  تغري  ولن 
مهمة  انتصارات  فيها  تشهد 
أدخل  والذي  املقاومة،  حملور 
حالة  يف  وحلفاءها  السعودية 
ال  أن  نأمل  هستريية،  يأس 
تباشري  مع  إال  منها  تستفيق 
 - الصهيوني  املشروع  هزمية 
الشرفاء  ايدي  على  التكفريي 
اللبناني  اجليشني  ابناء  من 
والسوري واملقاومني االبطال.
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عون  العماد  حديث  من  مقتطفات 
:OTV للـ

نتفق  بري  والرئيس  أنا   -
أحيانًا  خنتلف  ولكن  إسرتاتيجيًا 

بالتكتيك
- العالقة مع الوزير فرجنية ممتازة 

ولدي عاطفة خاصة جتاهه
كان  اليوم  البطريرك  موقف   -
خمرج  الجياد  يسعى  وهو  عظيمًا 

دستوري
- سنبعث بلجنة عند غبطة البطريرك 
جوالتنا يف خصوص  نتيجة  لشرح 

املبادرة
- يتهمونين بـ«عون او ال أحد« يف 
إال  كان  »أّي  سياستهم  ان  حني 

عون«
حدودها  التعيينات  مشكلة   -

الزمنية 5 حزيران
- أنا أفعل كل شيئ لكي يستمر 
ومطمئن  احلر  الوطين  التيار 

ملستقبله
- حنن مشرقيون وهذه أرضنا ولنا 

احلق بها
ارثنا  عن  خيتلف  اليوم  نراه  ما   -

األخالقي والسياسي
-  ال أدري ماذا فعلت لكي ألقى 

كل هذا اإلضطهاد
»التوفيقي«  بدور  أجنح  مل   -
أساسًا  نية  من  هناك  ليس  ألن 

للتوافق
للقاء  روما  إىل  ذهبت  عندما   -
إىل  جلأت  أنين  اعنقدوا  احلريري 

خط سياسي آخر
- أنا داعم للمقاومة ولست 8 آذار 

وقادر على الكالم مع اجلميع
تكلمنا  احلكومة  تألفت  عندما   -
مين  وطلبوا  مفصاًل  بالرئاسة 
لكنين  سليمان  مليشال  التجديد 

رفضت
- يف 7 أيار أخذوا قرارًا تعسفيًا 
حبق املقاومة وكان هناك استعداد 
خالل  من  وتسّلح  الطرفني  من 

شركات أمنية
- الصدمة الدولية األوىل لي كانت 
الدوحة  يف  والثانية  الطائف  يف 
الدولية  اإلرادة  اجتمعت  حيث 
الشعب  إرادة  لكسر  والعربية 

اللبناني وفرض احللول عليه
اليت   one way ticket ال  عبارة   -
موقفًا  تكن  مل  للحريري  وجهتها 

عدائيا بل موقفا سياسيًا
قانونيًا  ليس  النواب  جملس   -
أنا  اجلديد  االنتخابات  وبقانون 
اتعهد أن أحضر جلسات االنتخاب 

مهما كانت النتيجة
الدوحة  خطأ  لتكرار  جمال  ال   -

ومعارضيت اليوم بال سقف
- اطلب أن تعطى الكلمة للشعب 

وال حق ألي نائب بتمديد واليته
اليت  املبادرة  على  الردود   -
مجاعي  »غباء«  على  تدل  أطلقتها 
إثارة  تعمدت  ألنها  نية،  سوء  أو 

موضوع تعديل الدستور

لتعديل  طرح  أي  هناك  ليس   -
دستوري يف مبادرتي

- نعم، صحيح، لن أترك املعركة 
إال شهيدًا. إما أربح إما أخسر.

بتكرار  أقبل  ولن  سأقاوم،   -
بل  أجلي،  من  ليس  االضطهاد، 

من أجل أبنائنا وأحفادنا
- طرحوا علينا تعيني العميد شامل 
انتخاب  بعد  للجيش  قائدًا  روكز 
انتهاء  وبعد  للجمهورية  رئيس 
كان  وجاوبنا  احلالي  القائد  خدمة 
أن القائد احلالي غري شرعي وقد 

مت التمديد له
قابل  نظام  وكل  دستور  كل   -
قاباًل  يكن  مل  واذا  للتعديل 

للتعديل ميوت
- مل أخف ال من الطائرات وال من 
الدبابات يف 13 تشرين ولن خناف 

اليوم
- حوارنا مع القوات سحب التشنج 
ومشاوراتنا  املسيحي  الشارع  من 

مستمرة مع كل حدث
- هناك تقلبات سياسية لكن لن 
تؤثر على اعالن النوايا مع القوات 
اجلميع  بني  مرتاحة  واألجواء 

والتواصل واالجتماعات مستمرة
- لدى القوات اللبنانية قبول مبيدأ 

التصويت املسيحي
- حصر الرتشيح بني مرّشَحني هو 
ألن املرشح الثالث يعطل األكثرية 

ويبّدد األصوات
مشكلة  افتعال  يريدون  ملاذا   -
وظيفته  يف  باق  شخص  بسبب 

بوجه غري شرعي؟
- ضباط اجليش يعرفون جيدًا من 
جيب أن يكون قائد للجيش ومن 

األفضل يف الصفوف
- لنا احلق بتسمية األشخاص يف 
أم  ذلك  شاءوا  املسيحية  املواقع 
من  إلينا  موكلة  مهمة  ألنها  أبوا 

ناخبينا وممن منثل
الدفاع مؤمتن على تطبيق  - وزير 
على  إلستعماهلا  وليس  القوانني 
سنسحب  ذلك  فعل  وإن  هواه 

الثقة منه
- أنا لست يف مأزق بل حبالة دفاع 

عن النفس عن حقوق من أمّثل
أن  تريد  ماذا  احلكومة  فلتخربنا   -

تفعل بشأن جرود عرسال 
- قد تصل هبة الـ3 مليارات اىل 
انتهاء  بعد  لكن  اجليش  قيادة 

احلرب يف الشرق االوسط
وكل  داعش  تعرتف  هل   -
التشكيالت االسالمية حبدودنا كي 
نقول لو مل نذهب إىل سوريا ملا 

كانت داعش لتأتي؟
يف  املشروع  احلق  له  اجليش   -

الدفاع عن النفس
املناسب  الوقت  يأتي  عندما   -
يف  القيادة  أخطاء  عن  لنتكلم 

اجليش اللبناني.. سنتكلم 
- حنن ال نقبل أن تكون 400 كلم 
من أرضنا يف جرود عرسال حمتّلة

:OTV العماد عون للـ
معركيت اليوم بدون سقف، ولن اتركها اال شهيداً 

فإما أن أربح أو أخسر، ولكين لن أسلّم أبدًا

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

عزيز يحاور العماد عون

اكدت كتلة الوفاء للمقاومة يف 
االسبوعي،  اجتماعها  اثر  بيان 
اجملموعات  خلطر  التصدي  ان 
االرهابية اليت تتخذ من عرسال 
على  وطين  واجب  هو  هلا  مقرا 
اجلميع، وال حيتمل اي تقصري، 
معتربة ان احلكومة مسؤولة عن 
القيام بواجباتها يف هذا الصدد، 

واشارت اىل ان املقاومة دوما 
جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه، 
مشروع،  حق  انها  عن  فضال 
وهي تساند اجليش واملؤسسات 
االمنية والعسكرية يف هذا االمر، 
وقالت: طاملا هناك تهديد فإن 
باسم  باقية  املقاومة  شرعية 
القانون الدولي وما تنص عليه 
العاملية  والنصوص  االتفاقيات 
تلفيق  البعض  حاول  مهما 

االكاذيب حوهلا.
االصوات  ان  اىل  واشارت 
يف  البعض  عن  صدرت  اليت 
يف  تأتي  املستقبل،  تيار 
واخراج  املشاكل  افتعال  سياق 
وهي  حقيقتها،  عن  املواضيع 
لن تفلح يف التغطية على تورط 
عصابات  احتضان  يف  حزبهم 
لبنان،  يف  التكفريي  االرهاب 
على  اجلماعات  هذه  واعتداء 

اجليش واجلهات االمنية.
الفراغ  دخول  ان  اىل  ولفتت 
ان  جيب  الثاني  عامه  الرئاسي 
حيفز مجيع األفرقاء على انتخاب 
يستجيب  للجمهورية  رئيس 
يتمتع  ان  على  املرحلة،  هلذه 
بأكثرية مسيحية وقبول عام من 
تستطيع  حتى  اللبناني  الشعب 
املؤسسات الدستورية استعادة 
العادة  وعملها  ودورها  هيبتها 

االمن واالستقرار اىل لبنان.
السياسي يف  احلل  ان  واكدت 
الوحيد يف  السبيل  بلد هو  كل 
البلدان  كل  حدود  على  احلفاظ 
اىل  تتعرض  اليت  الشقيقة 
االمن  تستعيد  حتى  العدوان 
اراضيها،  على  واالستقرار 
كل  ضد  عدوان  كل  ودانت 
شعب شقيق او اي تدخل خارجي 
يف سياسة وامن اي بلد عربي 
بلد  او  اسرائيل  تشنه  صديق 
حماوالت  كل  مستنكرة  عربي، 
عرقلة احلوار يف اي بلد جماور 

للوصول اىل تفاهم سياسي. 

إنتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بأكثرية مسيحية
الوفاء للمقاومة: التصدي لإلرهابيني واجب وطين

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
االول يف عني  امس  بري  نبيه 
علي  السعودي  السفري  التينة، 
معه  وعرض  عسريي،  عواض 

التطورات.
حزب  رئيس  بري  استقبل  ثم 
السابق  الوزير  العربي  التوحيد 
بعد  قال  الذي  وهاب  وئام 
اللقاء: عرضنا مع دولة الرئيس 
هذه  ودولته يف  عديدة،  أمورا 
صمام  دائما  كان  كما  الفرتة 
لبنان،  يف  االساسي  االمان 
الظروف  هذه  يف  وخصوصا 
بلبنان  حتيط  اليت  الصعبة 
جملس  أقدم  لقد  واملنطقة. 
جيدة  خطوة  على  اليوم  الوزراء 
القضاء  جملس  أعضاء  بتعيني 
االعلى. ونتمنى أن ينسحب هذا 
االخرى  التعيينات  على  التوافق 
حتى ال ندخل دوامة االعتكاف او 

املقاطعة او اي شيء آخر.
بري  الرئيس  دولة  أضاف: 
يعترب أن الفراغ أسوأ اخليارات، 
هذه  يف  الفراغ  فإن  لذلك 
يف  وخصوصا  ممنوع،  الفرتة 
املؤسسات العسكرية واالمنية، 
ألن هذا الفراغ يف هذا الوقت 

انتحار.
وتابع: اليوم حنن نواجه معركة 
من  ومطلوب  االبواب،  على 
يناقش  أن  الوزراء  جملس 
جديا كيف سيتعامل مع املرحلة 
جرود  يف  وخصوصا  املقبلة، 
اجليش  سيوجه  وكيف  عرسال، 
أن  خصوصا  املعركة،  هذه  يف 
لكل  القلق  تشكل  اجلرود  هذه 
اللبنانيني، وجيب معاجلة االمر، 
بأنها  واضح  املقاومة  وكالم 
املنطقة،  هذه  يف  تتدخل  لن 
لذلك  للجيش.  الدور  ترتك  بل 
يغطي  أن  الوزراء  جملس  على 
يف  للجيش  حترك  أي  سياسيا 

هذه  دامت  وما  املنطقة.  هذه 
املنطقة حمتلة فعلى اجليش ان 
اللبنانيني  حيال  بواجبه  يقوم 

بري عرض االوضاع مع السفري السعودي ودعا اىل جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية االربعاء
وحيال املنطقة.

اىل  بري  الرئيس  ذلكدعا  اىل 
رئيس  النتخاب  جلسة  عقد 

عشرة  الثانية  اجلمهورية، 
 3 يف  االربعاء  يوم   ظهر  من 

حزيران. 

أعلن وزير العمل سجعان قزي، 
يف حفل إفتتاح مكتب التوظيف 
اللويزة  سيدة  جامعة  يف 
العمل  فرص  السنوي  ملعرضه 
2015، يف قاعة األصدقاء، ان 
من  اليت امسعها  الشكاوى  كل 
إدارة اجلامعة والطالب ستستمر 
شغور  هناك  طاملا  وستتفاقم 
ليس  الرئاسة،  منصب  يف 
احلل  هو  اجلمهورية  رئيس  ألن 
هناك  كان  فلقد  السحري، 
أزمات  هناك  وكانت  رؤساء 
ولكن  ومديونية،  اقتصادية 
إليه من خالل  الرئيس ال ينظر 
احللول للقضايا اليومية إمنا من 
اللبناني  الوجود  نوعية  خالل 

والواجب الوطين والدستوري.
أو  سياسي  كل  ان  ورأى 
رئيس  انتخاب  يؤخر  مسؤول 
او  ذريعة  أي  حتت  اجلمهورية 
حجة او سبب مسؤول عن انهيار 
تأسس  الذي  اللبناني  الكيان 
 1943 عام  واستقل   1920 عام 
والذي دفعنا آالف الشهداء منذ 
العام 1975 للحفاظ عليه. يكفي 

لفا ودورانا.
ولفت إىل أن هذا املعرض يعين 
ان ادارة اجلامعة ال تهتم فقط 
بتعليم طالبها امنا مبصري طالبها 
بعد خترجهم، كما ان ذلك يعين 
ان هناك مؤسسات من القطاع 
جديدة  خنب  عن  تبحث  اخلاص 
لتعزز مؤسساتها وتطور اعماهلا، 
وهذا ضروري يف ازمة البطالة 

اليت نعيشها يف لبنان.

وأشار اىل ان ارقام البطالة يف 
باملائة،  مائة  دقيقة  غري  لبنان 
انه  هي  احلالية  االرقام  وقال: 
قبل النزوح السوري اىل لبنان 
كانت نسبة البطالة حسب مركز 
االحصاء املركزي اللبناني حوال 
حالة  بعد  اليوم  باملئة،   11 ال 
نسبة  اصبحت  السوري  النزوح 
لبنان  يف  العمل  عن  العاطلني 
وهذا  باملئة،  ال25  حوالي 
اي  يعرفه  مل  السريع  االرتفاع 
 25 ال  وبني  طبيعي،  جمتمع 
العمل  عن  العاطلني  من  باملئة 
الشباب  من  باملئة   36 يوجد 
اجلامعات  وخرجيي  والنخب 
االرقام خميفة  واملعاهد، وهذه 

بالنسية للبنان.
٤٧ ألف خريج سنويا

من  اخلرجيني  نسبة  ان  واوضح 
اجلامعات سنويا حواىل 47 الف 
طالب وطالبة، ويف املقابل يتم 

توفري 12 الف وظيفة، يعين ان 
هناك 32 الف عاطل عن العمل 
العالج،  يستحق  االمر  وهذا 
مشريا اىل انه مت اطالق دراسة 
حول سوق العمل بالتعاون بني 
لالستخدام  الوطنية  املؤسسة 
وبنك  بريوت  جتار  ومجعية 
حواىل  منذ  جنرال  سوسيتيه 
يف  اليوم  وحنن  اشهر،  الستة 
الدراسة.  هلذه  النهائي  الطور 
مفاوضات  جنري  اننا  واعلنا 
مع منظمة العمل الدولية لوضع 
دراسة حول سوق العمل وحبثنا 
عام  مدير  مع  ايضا  االمر  هذا 

منظمة العمل العربية.
ورأى ان الدولة اليوم غري قادرة 
على توفري كل ما يطلبه القطاع 
اللبناني، هذه  اخلاص واجملتمع 
دولة ليست على مستوى اجياهلا 
اجلديدة وخنبها، هذه دولة مترر 

الزمن. 

قزي افتتح مكتب التوظيف يف جامعة اللويزة
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اكد رئيس تيار املرده النائب 
حديث  يف  فرجنيه  سليمان 
مع  اليوم  بانوراما  برنامج  اىل 
قناة  عرب  صباغ  منار  الزميلة 
الشر  لوجود  التربير  ان  املنار 
ان  اىل  الفتا  الشر  كداعم 
ضعيفة  املقاومة  يريد  البعض 
والتكفري قوي، معتربا انه على 
دميقراطية  مع  هو  شريف  كل 
يواجه  ان  وسيادته  البلد  هذا 

الفكر التكفريي.
بفكر  اميانه  فرجنيه  جدد  واذ 
بهذا  انه  اىل  لفت  املقاومة 
ان  جيد  التكفريي  الزمن 
لبنانيا  صحيحة  كانت  خياراته 
ومسيحيا ، مشريا اىل اننا يف 
يكون  ان  وجيب  وجود  معركة 
بالنفس  والثقة  االميان  فيها 
كبريين اكثر من معركة يشنها 
مرتزقة ولصاحل الغري، موضحا 
بعض  عند  توما  هناك  ان 
حسنة  بنية  منهم  املسيحيني 

ومنهم بنية سيئة .
يقبل  هل  فرجنيه  وسأل 
الشروط  يف  العيش  البعض 
داعش  يضعها  اليت  والظروف 
ان  مؤكدا  والتكفرييون؟ 
الصورة اليوم ختيف العلمانيني 
واالقليات  واملسيحيني 
الفكر  هذا  الن  املنطقة  يف 

التكفريي يأتي اللغاء اجلميع.

انه ال يأمل ممن  واكد فرجنيه 
وقت  يف  اسرائيل  مع  كان 
داعيا  وطنيا  يصبح  ان  معني 
اجليش ليقوم بواجبه كما حصل 
على  متمنيا  البارد  نهر  يف 
الدولة ان تتكفل بدحر االرهاب 
جلر  هناك جتربة  هل  ومتسائال 
لبنان اىل نزاع طائفي مذهيب.

الشغور  ان  اىل  فرجنيه  ولفت 
اجلمهورية  رئاسة  مركز  يف 
افضل من رئيس شاغر داخليا، 
شغور  مع  لسنا  اننا  مؤكدا 
املوقع امنا حنن مع رئيس ميثل 

كافة االطياف.
املرده  تيار  رئيس  ورأى 
الوقت  ان  يعترب  البعض  ان 
ملصلحته مؤكدا انه مع اجلنرال 
متخوف  وانه  املبدأ  يف  عون 
النواب  النزول اىل جملس  من 
انتخاب  قانون  على  للتصويت 

دون اتفاق مسبق.
اما عن التعيينات االمنية فأكد 
العميد  وصول  مع  انه  فرجنيه 
اجليش  لقيادة  روكز  شامل 
اذا مل  لنزاهته وكفاءته ولكن 
يكن هناك امجاع للتعيني فانا 
ال مشكلة لدي للتمديد للعماد 

قهوجي .

وفيما يلي نص احلديث :
عليه  ميلي  من  أن  فرجنيه  اكد 
مواقفه هي لبنانيته ومارونيته 
عليه  ويتوجب  ومسيحيته، 
كلبناني ان حيّرر ارضه ويدعم 
الرأس.  ترفع  اليت  املقاومة 
جربوا  عديدة  مرات  وتابع: يف 
ويف  املقاومة  صورة  تشويه 

فرجنيه للمنار: حنن مع تعيني العميد شامل روكز 
قائدا للجيش و مع اي خطوة يقوم بها العماد عون

ان  جند  التكفريي  الزمن  هذا 
لبنانيًا  صحيحة  كانت  خياراتنا 
ومسيحيًا، وقد نكون يف فرتة 
اال  انفسنا  سألنا  الفرتات  من 
ان  نتأكد  مرة  كل  يف  اننا 
واملسيحية  اللبنانية  خياراتنا 
اىل  نستند  فنحن  صحيحة، 
وباملقاومة  بانفسنا  ثقتنا 
وبصوابية رهاننا، كما انه يف 
الوقت نفسه هذه معركة وجود 
االميان  فيها  يكون  ان  وجيب 
والثقة بالنفس اكثر من معركة 
يشنها مرتزقة ولصاحل الغري .

حسن  السيد  كالم  وحول 
نصراهلل األخري قال فرجنيه:

باالمس  السيد  حتدث  »عندما 
وبارادة  بنفسي  ثقة  زادني 
حنن  موقفنا.  وصالبة  الوجود 
جبديد،  االمر  وليس  مؤمنون 
هذا  يسمع  ان  يريد  البعض 
بالنسبة  اما  ويطمئن  الكالم 
موجودة  املقاومة  فإن  لنا 
مسيحيًا  امنا  مطمئنون  وحنن 
ان  يتأكد  مل  الذي  توما  لدينا 
وضع  حتى  صلب  قد  املسيح 
توما  هناك  اجلرح.  اصبعه يف 
بنّية حسنة واخرون بنّية سيئة. 
املقاومة ضعيفة  يريد  البعض 

والتكفري قوي .
باالمس لفت نظري قول السيد 
محاية  على  قادرون  كنتم  اذا 
انفسكم وانا اسأل اضافة اىل 
تقبلون  هل  املسيحيني  ذلك 
االمان  اعطوكم  لو  العيش 
والنصرة  داعش  بشروط 
ظروف  فبأي  والتكفرييني 
يذحبون  فهم  شروط؟  واي 
وَيْسبون ويقتلون ومن يعيش 
مصانة؟  ستكون  كرامته  هل 
كل  ختيف  وحدها  الصورة 
االقليات باملنطقة ومن حياول 
للتخويف  االتهام  ان  القول 
غري صحيح. اليوم املسيحيون 
الداعمني  وغري  والعلمانيون 
للفكر الداعشي خائفني ولنرى 
غري  التنوع  يطمئنون  كيف 
التكفريي يف املنطقة ليشرحوا 
لنا كيف. املشكلة يف لبنان ان 
لدى البعض هناك دعم للفكر 
مباشرة  بطريقة  التكفريي 
هذا  ولالسف  مباشرة  غري  او 
موجود عند بعض املسيحيني. 
بعض الطوائف تعتربها معركة 
طائفية. انهم مغشوشون ومن 

يدافع هو »زبدة »املرتزقة .«
الدولة  على  أن  فرجنيه  واكد 
ولتأخذ  مسؤوليتها  تتحمل  أن 
مكان  اجليش  وليستلم  القرار 

املقاومة، وتابع:
»انا ال آمل من الذي يسري لفرتة 
مع اسرائيل ان يصبح وطنيًا. 
التربير لوجود الشر كدعم الشر 
لديه  شخص  كأي  وكأنهم 
وخمجول  منزله  يف  مشكلة 
فيها. ما نقوله انهم ان كانوا 
فعال ضد االرهاب وكلنا يعلم 
ان املساحة احملتلة من داعش 
لبنانية وانه من واجبات الدولة 
وحنن  االرض  هذه  حترر  ان 

معها ومن واجبات كل شريف 
البلد  هذا  دميقراطية  ومع 
يواجه  ان  وسيادته  ووحدته 
اململكة  التكفريي. حتى  الفكر 
العربية السعودية اعلنت احلرب 
حقيقية  حربا  ليست  امنا  عليه 
الصديق  السكات  اعلنت  امنا 
الطاولة  حتت  ومن  االمريكي 

دعم داعش.«
وأردف فرجنيه قائاًل:

مرحلة الشغور اليت منر بها تزيدنا 
قناعة بالتمسك باملقاومة. نريد 
الشراكة  وميثل  جيّسد  رئيسًا 
كل  لتكن  البلد  بهذا  الفعلية 
الفئات ممثلة اما رئيس لتعبئة 
املركز كما خالل الست سنوات 
االفضل  من  فيكون  السابقة 
ان نكون بال رئيس لذلك حنن 
الرئاسة  لسنا مع شغور موقع 
هذا  ملء  مع  لسنا  ولكننا 
بداخلها  شاغرة  بأناس  املقعد 
ومشكلتنا مع 14 اذار اننا نريد 
رئيسا ميثل فيما البعض منهم 

يريد شخصا شاغرا .
ميشال  العماد  مبادرة  وحول 

عون قال فرجنيه:
»حنن مع اجلنرال ميشال عون 
من  نتخوف  ولكن  باملبدأ، 
النيابي  اجمللس  اىل  الذهاب 
والتصويت على قانون انتخابي 
قبل االتفاق عليه، ألن البعض 
واملستقبل  القوات  وخصوصًا 
كتلة  مبشاركة  يستطيعان 
القانون  اقرار  من  مستقلة 
تعديل  أو  يريدون  الذي 
ببعض  االرثوذوكسي  القانون 
لالتفاق  ندعو  لذلك  فقراته، 
على القانون قبل الذهاب اىل 
اجمللس النيابي. اما يف موضوع 
ندعم  فنحن  اجلنسية  استعادة 
هذا االمر ولكن ليس هناك من 
»الكم«  من  صحيحة  دراسات 
حبيث نستطيع االستفادة منها 
يف هذا املوضوع خصوصًا يف 
تكون  ان  ميكن  اذ  اجلو،  هذا 
اجلمل  ونّية  شيء  اجلمال  نّية 
املزيد  طلبنا  لذلك  آخر،  شيء 
من الدراسات حول هذا امللف. 
الرئيس  انتخاب  نؤيد  كما 
مباشرة من الشعب، فنحن يف 
املبدأ مع العماد عون باملواقف 

االساسية.«
ويف موضوع التعيينات األمنية 

قال فرجنيه :

التعيني  يف  مشكلة  ارى  »ال 
الداخلي  االمن  قوى  داخل 
النهم مجيعًا من نفس الرتكيبة 
اىل  أتطلع  ولكن  السياسية، 
قائد اجليش ، حنن قلنا أننا مع 
العميد شامل روكز يف قيادة 
يسميه  ان  قبل  حتى  اجليش 
رمسي،  كمرشح  عون  العماد 
بشامل  عون  العماد  وعد  ومن 
وكذب  اجليش  لقيادة  روكز 
وليس  اآلخر  الفريق  هو  عليه 
فريقنا. شامل أهل هلذا املركز 
بطريقة  املركز  هذا  و«يعيب« 
جيدة. واذا تعّثر التعيني أعترب 
يكن  مل  قهوجي  العماد  ان 
لديه يوم أسود مع احد أو مع 
مشكلة  لدينا  وليس  املقاومة 
قلناه  ما  وهذا  التمديد  مع 
حال  لذلك يف  قهوجي  للعماد 
عدم القدرة على التعيني حنن 
مع التمديد الننا ال نستطيع ان 
نفرط بهذا املركز خصوصًا يف 
هذه املرحلة . وأي شيء يقدم 
عليه العماد عون للضغط على 
الفريق اآلخر لتفعيل املؤسسات 
معه  حنن  دميقراطي  بشكل 
ضد  كنت  وأنا  ضده  وليس 
العماد  أعطاها  اليت  التنازالت 
عون من سنة اىل اليوم مقابل 
،انا  اياها  أعطوه  اليت  الوعود 
اآلخر شيء  الفريق  اعطاء  ضد 

قبل ان نأخذ حقوقنا.«
ولفت ردا على سؤال اىل انه 
مع تصحيح القضاء بكل جوانبه 
آخر  دون  مكان  يف  وليس 
معتربا انه يف مكان ما ميشال 
لتوريط  معهم  متورط  مساحه 
شفاف  حتقيق  مع  وحنن  جّونا 

وكامل.
واوضح فرجنيه انه كان معجبا 
وانه  مغنيه  عماد  بالشهيد 
جهاد  احلاج  باسم  اليه  تعرف 
ماذا  حول  سؤال  على  وردا   .
حنن  قال:  للمقاومة  يقول 
دعمنا املقاومة يف السابق وما 
الذي  الزمن  بهذا  زلنا، فكيف 
يدنا  وعندما وضعنا  زمنها  هو 
عند  نتوقف  مل  املقاومة  بيد 

حسابات الربح واخلسارة .
وختم فرجنيه اننا سنبقى ندعم 
املقاومة الن كل شاب وفتاة 
عندنا يفكرون مقاومة والرتاب 
واملياه  واالرض  مقاومة  يفكر 

عندنا تفكر مقاومة.

افتتح بنك بريوت فرعه اجلديد 
البرتون، يف حضور  يف منطقة 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير 
عن  وممثلني  باسيل  جربان 
حرب  بطرس  االتصاالت  وزير 
والنائب أنطوان زهرا، قائمقام 
راعي  طوبيا،  روجيه  البرتون 
للموارنة  البرتون  أبرشية 
ومديري  خرياهلل،  منري  املطران 
ادارة  جملس  وأعضاء  املصرف 
البنك وفاعليات املنطقة واجلوار 

وحشد من البرتونيني.
صفري

وللمناسبة، القى رئيس جملس 
إدارة الفرع اجلديد يف البرتون 
فيها:  قال  كلمة  صفري  سليم 
البرتون  فرع  يكون  أن  »أردنا 
انطالقة جديدة واعدة، كما كان 
السور الفينيقي جتسيدا حلضارة 
إنطلقت من هذا الشاطئ وعمت 
غرار  »على  مضيفا:  الكون«، 
هذا الفرع املميز ستكون الوثبة 
خطوة  بريوت«،  »لبنك  اجلديدة 
جبارة حنو مستقبل خالق، خدمة 
يزال  وال  الكثري،  عانى  لوطن 
يعاني، ويستحق منا كل إسهام 
اإلقتصادية  يف تطوير مقدراته 

والبشرية«.
بالقول:  البرتونيني  إىل  وتوجه 

إفتتاح فرع جديد لـ»بنك بريوت« يف البرتون 

صفري: تعبري عن رؤيتنا املستقبلّية 
يف تكريس االنطالقة اجلديدة

يكون  ان  إخرتنا  البرتون  »من 
رؤيتنا  عن  تعبريا  هذا  فرعنا 
املستقبلية يف تكريس اإلنطالقة 
اجلديدة »لبنك بريوت«، مؤسسة 
طاحمة  وهادفة،  شابة  عصرية 
الديناميكي  ألن تكون املصرف 
تعتمدون  عليه  الذي  والتقين 
لبناء الغد الذي تطمحون إليه«.

باسيل
باسيل  الوزير  شكر  جهته،  من 
صفري على مساهمته يف مواكبة 
انطالقتهم  يف  البرتونيني 
أهل  »أن  معتربا  العمرانية، 
رفاق  بريوت  وبنك  البرتون 
على طريق إمناء املنطقة والبلد 
الذي حيتاج إىل الكثري«، مشريا 
اىل ان »افتتاح أي مؤسسة أو 
لبنان  أو  بريوت  باسم  مصرف 
إمنا هو بصمة جديدة للبنان يف 
جناح  سبب  هو  وهذا  اخلارج، 

لبنان«.
بريوت  بنك  شبكة  ان  يذكر 
باتت تضم 65 فرعا على خمتلف 
ويأتي ذلك  اللبنانية،  األراضي 
افتتاح فرعني جديدين يف  بعد 
العطايا،   - واألشرفية  جبيل 
فروع  الفتتاح  متهيد  وهو 
املستقبل  يف  للمصرف  أخرى 

القريب.

صفري يلقي كلمته ويبدو الوزير جربان باسيل

صفري يلقي كلمته وسط الحضور

يقطعون قالب الحلوى
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الدولي  االحتاد  رئيس  جتّرأ 
جوزف  السويسري  القدم  لكرة 
يف  أمس  كلمته  يف  بالتر 
افتتاح »كونغرس« الـ »فيفا« 
االنتخابات  عشية  زيوريخ  يف 
إن  القول  على  الرئاسية، 
بنا  »احمليطة  الفساد  فضيحة 
للعبة«.  واخلزي  العار  جلبت 
يكون  أال  ميكن  »ال  وأضاف: 
هناك فساد من أي نوع يف كرة 
القدم«، ساعيًا أن ينأى بنفسه 
عن الزلزال« الذي شهد توقيف 
البارزين  املسؤولني  من  سبعة 
يف االحتاد الدولي يف سويسرا 
أمريكية  اتهامات  على  بناء 
أن  ميكن  »ال  وقال:  بالفساد، 
أراقب اجلميع طوال الوقت. إذا 
خمالفات  ارتكاب  الناس  أراد 
إخفاءها«،  أيضًا  سيحاولون 
استعادة  ضرورة  على  مشددًا 
)اليوم(،  الغد  من  بدءًا  الثقة 
املزيد  »لفعل  احلاجة  مؤكدًا 
من  مجيع  يتصّرف  أن  لضمان 
القدم مبسؤولية ويف  كرة  يف 

شكل أخالقي«. )للمزيد(.
االول  أمس  »فيفا«  الـ  وشهد 
مسارًا دراماتيكيًا يكتنفه غموض 
وإثارة ومثقاًل مبسلسل السقوط 
الفضائحي الذي هّز أركانه أول 
من أمس، على أبواب االنتخابات 
يتنافس  أن  املقرر  من  اليت 
والية  عن  الباحث  بالتر  فيها 
خامسة واألردني األمري علي بن 

احلسني الداعي إىل التغيري.
وعاشت أروقة املنظمة الدولية 
أسود،  يومًا  أمس  زيوريخ  يف 
لتداعيات  مرهقة  تبعات  محل 
يف  وزاد  األربعاء،  فضائح 
سياسية  إسقاطات  تفاقمها 
بني  احملتدمة  األزمة  عكست 

ما  وروسيا،  املتحدة  الواليات 
تداخل  أخرى  مرة  جليًا  أظهر 

الرياضة بالسياسة.
األكثر  الرياضة  انزالق  أن  كما 
ال  حال  إىل  العامل  يف  شعبية 
دفع  الفوضى،  من  هلا  سابق 
راعية ملباريات كأس  بشركات 
و  »نايكي«  ومنها  العامل، 
»ماكدونالدز«  و  كوال«  »كوكا 
و »أديداس«، إىل التعبري عن 
قلقها من اتهامات الفساد اليت 

تطارد الـ »فيفا«.
واعتربت »كوكا كوال« يف بيان، 
أضّر  الطويل  اجلدل  »هذا  أن 
مبهمة كأس العامل والقيم اليت 
قلقنا  عن  مرارًا  وعربنا  ميثلها، 

حيال هذه املزاعم اخلطرية«.

حرب باردة مع فضيحة »فيفا«

الفقيد  وفاة  خرب  املارونية  الرابطة  تلقت  واحلزن   األسى  ببالغ 
الغالي جورج خطار، شقيق طوني خطار، رئيس الرابطة..

ان مجيع اعضاء الرابطة اذ يشاطرون صديقهم طوني أمله وحزنه 
جورج،  احلبيب  برحيل  اجللل  املصاب  بهذا  جانبه  اىل  ويقفون 
يتقدمون منه ومن عائلة الراحل العزيز كما ومن مجيع افراد عائلة 
خطار الكرمية بتعازيهم القلبية احلارة، ومبشاعر املواساة والتعاطف 
األخوية املخلصة، سائلني اهلل تعاىل أن يتغمد الفقيد العزيز جورج 
بواسع رمحته ويسكنه فسيح جناته و أن يلهم العزيز طوني وكافة 

أفراد أسرته الكرمية مجيل الصرب والسلوان.
أمانة السر    الرابطة املارونية

الرابطة املارونية تعزي

أبعد  »فيزا«  كما ذهبت شركة 
باالنسحاب  وهددت  ذلك،  من 
يف حال عدم حدوث أي تغيري.

القطرية  البورصة  وتراجعت 
التعامالت أمس على  بداية  يف 
أن  خصوصًا  الفضيحة،  خلفية 
العامل  كأس  تستضيف  قطر 
الدوحة  وبقيت   ،2022 عام 
صامتة من دون أن تعلق على 

االحداث.
»معركة«  كانت  االول  وأمس 
االحتادين  بني  احلبال  شد 
ومن  واألفريقي،  اآلسيوي 
خلفهما رئيس اجمللس األومليب 
أمحد  الشيخ  الكوييت  اآلسيوي 
على  املصرين  الصباح،  الفهد 
موعدها  يف  االنتخابات  إجراء 

واملناشدة  بالتر،  ودعم 
»فيفا«  لرئيس  األوروبية 
اتهام  مع  بالتزامن  باالستقالة، 
فالدميري  الروسي  الرئيس 
ستستضيف  الذي  بوتني، 
بالده مونديال 2018، الواليات 
انتخاب  منع  مبحاولة  املتحدة 
بالتر، واصفًا حتّركها وحتريكها 
القضاء بانتهاك واضح ملبادئ 
عمل املنظمات الدولية وحماولة 
دول  على  قوانينها  فرض 

أخرى.
أشار  حيدث كل هذا يف وقت 
رئيس الوزراء الربيطاني ديفيد 
قوي  مربر  وجود  إىل  كامرون 
رئاسة  يف  تغيري  إلحداث  جدًا 
وزير  وحتّدث  الدولي.  االحتاد 

خارجيته فيليب هاموند عن خطأ 
فادح داخل االحتاد الذي حيتاج 
إىل إصالح. وأّيد وزير اخلارجية 
فابيوس طلب  لوران  الفرنسي 
القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد 
تأجيل االنتخابات، الفتًا إىل أن 
الفضية حتتاج إىل بعض الوقت 

لتتضح مالبساتها.
ويف مشهد مؤثر، طالب رئيس 
الفرنسي  األوروبي  االحتاد 
بـ  بالتر  بالتيين،  ميشال 
اجتماع  خالل  »االستقالة« 
القارية،  االحتادات  لرؤساء 
له  »قلت  الصحافيني:  وأبلغ 
يف  أصبنا  حنن  كفى،  كفى، 
الصميم، الفيفا ال يستحق هذه 
املعاملة. لقد أصغى إلي وقال 
إىل  داعيًا  متأّخر«،  الوقت  إن 

انتخاب األمري علي.
واعترب بالتيين أن »أغلبية كبرية 
من االحتادات الوطنية األوروبية 
معربًا  علي«،  لألمري  ستصّوت 
اإلمكان  يف  »أن  اعتقاده  عن 
الرئيس  وتغيري  بالتر،  هزمية 
لتغيري  الوحيدة  الطريقة  هي 

الفيفا«. وكشف عن أنه
احلالي،  األسبوع  أحداث  »قبل 
هزمية  املمكن  غري  من  كان 
ما  كل  مع  اآلن  لكن  بالتر، 
اإلمكان  يف  أنه  أعتقد  حصل، 

ذلك«.
وتوّقع رئيس االحتاد النمسوي 
ليو وينتنر إعادة انتخاب بالتر، 
مذّكرًا بأن احتادات وطنية كثرية 
»مرتبطة جدًا به«. وشكك رئيس 
االحتاد الفرنسي نويل لو غرايه 
يف طلب إرجاء االنتخابات، ألنه 
»يتطلب ثلثي أصوات الناخبني 

)139 صوتًا من 209(«.
الشيخ  محل  أخرى،  جهة  من 
حديثًا يف  املنتخب  الفهد  أمحد 
الواليات  على  التنفيذية  اللجنة 

ضد  »حنن  وقال:  املتحدة، 
أي  وندعم  الفساد  أشكال  كل 
إجراء ملكافحته، شرط أن جيري 
حسب األصول«، مشريًا إىل أنه 
»ال ميكن اتهام أحد حاليًا حتى 
انتهاء التحقيقات«. وحتّدث عن 
إثارة ملفي مونديالي 2018 يف 
روسيا و2022 يف قطر جمددًا، 
عام  العامل  كأس  »يف  قائاًل: 
باستضافتها  فازت  اليت   1994
املغرب  على  املتحدة  الواليات 
أحد  يتكّلم  مل   ،7-10 بنتيجة 
فساد،  شبهات  هناك  أن 
النتيجة  القارات  واحرتمت 
وتساءل:  الصمت«.  والتزمت 
باستضافة  إنكلرتا  فازت  »لو 
مونديال 2018 بداًل من روسيا، 
مبونديال  املتحدة  والواليات 
كنا  هل  قطر،  من  بداًل   2022
سنرى املشهد احلالي ذاته ضد 

روسيا وقطر؟«.
كما ذّكر بالفضيحة اليت رافقت 
املتحدة  الواليات  استضافة 
دورة األلعاب األوملبية الشتوية 
عام 1998 قائاًل: »الكل يعرف 
وما  سييت  اليك  سولت  قضية 
هناك  تكن  مل  فلماذا  رافقها، 
ذاتها  األمريكية  اإلجراءات 
عما  وكشف  اآلن؟«.  احلاصلة 
قاله له األمري علي يف تشرين 
»على  املاضي  )نوفمرب(  الثاني 
اآلسيوي  االحتاد  جوائز  هامش 
يف الفيليبني، مّلح إىل أن هناك 
انتخابات  قبل  سيجري  حدثًا 
بي  »أف  الـ  قبل  من  الفيفا 
على  األمر  آخذ  مل  لكنين  آي«، 

حممل اجلد«.
وسيسعى بالتر اليوم الجياد خمرج 
االحتادين  بني  للصراع  مالئم 
من  واالسرائيلي  الفلسطيين 
على  حمرج  تصويت  جتنب  أجل 

توقيف اسرائيل خالل املؤمتر.

فتية فلسطينيون يرفعون البطاقة الحمراء مطالبني بإخراج إسرائيل من االتحاد الدولي لكرة القدم، 
ويف االطار دمية لرئيس االتحاد بالتر. )ا ف ب(
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عرب وعالم

Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف 
الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

للقوات  السابق  القائد  أعلن 
اخلاصة يف طاجيكستان غوملرود 
حليموف، أنه بايع تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« )داعش( »لالعرتاض 
واحلكومة  حكومته  سياسة  على 
يف  املسلمني«،  إزاء  الروسية 
وقت انفجرت مقاتلتان حربيتان 
»داعش«  حياول  مطار  يف 
سورية.  وسط  عليه  السيطرة 
الروسي  اخلارجية  وزير  وحتدث 
»تقارب«  عن  الفروف  سريغي 
احلل  ضرورة  إزاء  واشنطن  مع 

السياسي لألزمة السورية.
وظهر حليموف، أحد أشهر رجال 
القوات اخلاصة يف طاجيكستان 
وُعرف بأنه »صائد اإلرهابيني«، 
االول  أمس  فيديو  شريط  يف 
يعتقد أنه مت تصويره يف مدينة 
الرقة اليت أعلنها زعيم التنظيم 
عاصمة  البغدادي«  بكر  »أبو 
)يونيو(  حزيران  يف  »اخلالفة« 

املاضي.
وهذا هو الظهور األول حلليموف 
منذ اختفائه قبل حواىل شهرين، 
مرتديًا  االول  أمس  بدا  حيث 
بندقية  حاماًل  سوداء  مالبس 
بقماش.  ملفوفة  كالشنكوف 
بني  اللقطات  إحدى  يف  وظهر 
مالحمهم  بدت  آخرين  مقاتلني 
عربية. وقال املنشق الطاجيكي 
إنه خضع لدورات تدريبية لقتال 
املسلحني يف الواليات املتحدة، 
التدريبات  هذه  وصف  لكنه 
أمريكا  نية  عن  تكشف  بأنها 

لقتل املسلمني.
اإلذاعة  »هيئة  وذكرت 
أن  بي سي(،  )بي  الربيطانية« 
»داعش«  إىل  انضم  حليموف 

حكومة  سياسة  على  احتجاجًا 
بالده ضد املسلمني. كما أعرب 
الشرطة  من  األمل  خيبة  عن 
معاناة  عن  وحتدث  الطاجيكية 
آالف الطاجيك املهاجرين الذين 

يعملون يف روسيا.
االستخبارات  تقارير  ووفق 
سورية  يف  يوجد  الغربية، 
أجنيب  ألف   20 حواىل  والعراق 
 17 املتطرفني،  مع  يقاتلون 
يف املئة منهم جاؤوا من دول 
السابق،  السوفياتي  االحتاد 
بينهم »عمر الشيشاني« مسؤول 

احلرب لدى »داعش«.
يف وسط سورية، ذكر »املرصد 
أنه  اإلنسان«  حلقوق  السوري 
مطار  يف  انفجارين  دوي  مسع 
يف  الواقع  العسكري  التيفور 
نتيجة  الشرقي  محص  ريف 
املطار  يف  طائرتني  انفجار 
أثناء حشوهما بالذخرية، وأسفر 
االنفجار عن مقتل 5 عناصر على 

األقل من قوات النظام وإصابة 
علمًا  خطرة،  جبروح  آخرين   9
السيطرة  حياول  »داعش«  أن 
نشطاء  وقال  املطار.  هذا  على 
التنظيم  عناصر  إن  معارضون 
دمروا املقاتلتني وهما من طراز 

»سوخوي«.
يف  املعارضة  مقاتلو  وتقدم 
خاضعة  مدينة  آخر  أرحيا،  مدينة 
حمافظة  يف  النظام  لسيطرة 

إدلب.
مقاتلي  إن  »املرصد«  وقال 
أرحيا  اقتحموا  الفتح«  »جيش 
أشار  فيما  مكثف،  قصف  بعد 
سيطرة  إىل  معارضون  نشطاء 
كفرجند  بلدة  على  املعارضة 

قرب أرحيا.
يف موسكو، قال وزير اخلارجية 
الفروف:  سريغي  الروسي 
»أعتقد أن مواقفنا مع الواليات 
املتحدة تتقارب. أواًل وقبل كل 
شيء، يف ما يتعلق بالتصرحيات 

هناك  يكون  أن  ميكن  ال  بأنه 
يف  السياسي  احلل  من  بديل 
سورية«، لكنه انـــتقد واشنطن 
لدعمها بعض مجاعات املعارضة 
الرئيس  تقاتل  اليت  املسلحة 
روسيا  إن  وقال  األسد  بشار 
»يتسم  النهج  هذا  أن  تعترب 

بقصر النظر«.
نائب  اعترب  أخرى،  جهة  من 
حسني  اإليرانية  اخلارجية  وزير 
أمري عبداللهيان املناقشات يف 
جوي  حظر  منطقة  إنشاء  شأن 
ألخطاء  »تكرارًا  سورية(  )فوق 
الطرح  هذا  إن  وقال  سابقة«، 
ال يساعد على األمن واالستقرار 

اإلقليميني.
وأضاف االحتاد األوروبي مسؤواًل 
عسكريًا سوريًا رفيعًا إىل قائمة 
العقوبات اليت سبق أن فرضها 
وقرر  على مسؤولني سوريني، 
متديد هذه العقوبات عليهم لعام 

آخر.

ودعت اجلالية العربية واالسالمية يف سيدني واحد من ابز وجوهها 
طباع،  عبداهلل  الكمبا  الرياضي يف  االهلي  النادي  رئيس  الكبار 
البارزة يف حقول خمتلفة كان  االعمال  ترك بصمات من   الذي 
ابرزها تاسيس وقيادة النادي االهلي الرياضي يف باري بارك 

بالتعاون مع بلدية كانرتبري .
وقد استمر الفقيد بالعمل حتى الرمق االخري يف خدمة اجلالية رغم 
معاناة املرض ، وساهم يف تقديم اخلدمات للشباب من خمتلف 
اجلنسيات والطوائف ، وقد عرضت قناة اي بي سي االسرتالية 
فيلما عن نشاطات الفقيد ومساهماته البارزه يف خدمة الشيبية 

العرب واملسلمني يف الكمبا .   
الكمبا  مسجد  يف  العصر  صاله  بعد  مهيب  مامت  للفقيد  وجرى 
شارك فيها حشد كبري من ابناء اجلالية واالسالمية الذين ودعوه 

اىل مقربة ركوود.

املوت يغيب عبداهلل طباع
رئيس النادي االهلي 
الرياضي يف الكمبا

عبداهلل طباع متوسطا  النائب طوني بورك وعضو املجلس البلدي 
عن حزب العمال ونائب الرئيس السابق لبلدية كانرتبري خضر 

صالح  امام النادي االهلي قبيل مدة قصرية من وفاته
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

إدارة  جملس  رئيس   ألقى 
ومدير عام بنك بريوت الدكتور 
سليم صفري حماضرة يف أثناء 
انعقاد مؤمتر الطاقة اإلغرتابية 

الثاني.
عنوان:  محلت  اليت  احملاضرة 
»القطاع املصريف اللبناني ... 
 , للمغرتبني«  جاذب  استثمار 
أتت من ضمن فاعليات اجللسة 
احلوارية اخلامسة اليت خصصت 
اإلقتصادية،  للدبلوماسية 
اخلارجية  وزيرّي  حضور  يف 
باسيل  جربان  واملغرتبني 
العالي  والتعليم  والرتبية 
الياس ابي صعب وعدد كبري 
جدًا من املغرتبني من خمتلف 

قارات العامل.
شارك  صفري  الدكتور  واىل 
نائب   : من  كل  اجللسة  يف 
األرجنتيين  اخلارجية  وزير 
ادواردو زوين ورئيس غرفة 
ساحل  يف  والصناعة  التجارة 
خوري  جوزيف  الدكتور  العاج 
, والقاضية فيفيان سولومون 
األعمال  ورجل  سرياليون  من 
اإلمارات  من  الزير  سليم 

العربية املتحدة.
كلمة  يف  صفري  ورحب 
إليهم  حتية  ووجه  باحلضور 
جربان  الوزير  دعوة  لتلبيتهم 
الذي  املؤمتر  هذا  إىل  باسيل 

جيمع الوطن بأبنائه.
وقال أن سبب جناح اللبناني 
أينما حَل يف العامل هو اللبناني 
نفسه، وان اإلنسان هو طاقة 
جدا  املهم  فمن  ولذا  لبنان 
اإلنسانية  الطاقة  هذه  مجع 
املقيم  يف  الكامنة  اجلبارة 
أجل متكني  ويف املغرتب من 
مقدراته  وزيادة  الوطن  هذا 
وضمان مستقبل ابنائه فيه .

القطاع  واقع  صفري  وشرح 
اللذي  اللبناني  اإلقتصادي 
بالرغم  التقدم  عن  يتأخر  مل 
بنا,  احليطة  األزمات  كل  من 
حقق  القطاع  هذا  أن  بدليل 
على  إنعكس  واضحًا  منوًا 
 8,7 بلغ  الذي  احمللي  الناتج 
األزمة  من  بالرغم  املئة  يف 
أن  كما   , العاملية  احلالية 
دول  بإستثناء   , سَجل  لبنان 
 , اخلليجي  التعاون  جملس 
أعلى إمجالي ناتج حمّلي للفرد 
الشرق  منطقة  يف  الواحد 
 , افريقيا  ومشال  األوسط 
فيه  التضخم  معدل  واستمر 

حتت السيطرة.
فأوضح  العام  الدين  عن  أما 
من   %118 يناهز  أّنه  صفري 
أَن %50  إاَل  الناتج ,  إمجالي 

منه باللرية اللبنانية.
التحويالت  اهمية  اىل  وأشار 
واليت  املغرتبني  من  الواردة 
ارتفعت اىل 8,9 مليار دوالر 
من   %20 لتشكل   2014 عام 

إمجالي الناتج . 
عرضه  يف  صفري  وأوضح 
اللبناني  املصريف  القطاع  أن 
منفتح على النمو وأنه بفضل 
السيولة  معدالت  ارتفاع 
أنشطتها  مصارفنا  كثفت 
ع  اجلسور  ملد  احلدود  خارج 
إخوتنا يف اخلارج . وقال أن 
جممل األصول بلغ 175 مليار 

كان  بعدما   2014 عام  دوالر 
10 مليار دوالر عام 1992 , 
 153 تبلغ  اإلمجالية  والودائع 
مليار دوالر , وارتفعت حقوق 
مليار   16 اىل  املساهمني 
دوالر بعدما كانت 200 مليون 

دوالر عام 1992 .
رأس  كفاية  نسبة  أن  وأكد 
متجاوزة   %14 ختطت  املال 
النسب اليت تشرتطها اتفاقية 

بازل 3 .
القطاع شّكل  هذا  أن  وقال  
مصدرًا لالستقرار خالل فرتات 
احلادة  السياسية  التقلبات 
املصرف  حاكم  دور  وأن 
سالمة  رياض  املركزي 
السنوات  خالل  حموريًا  كان 
خالل  من  املنصرمة  العشرين 
اجراءاته وتدابريه اليت حّصنت 
ما  وهذا  الداخلي،  اإلقتصاد 
املصريف  القطاع  من  جعل 
منو  لضمان  جدا«  جمهزا« 
املستقبل.  يف  اإلقتصاد  
على  مثااًل  صفري  واعطى 
ذلك »بنك بريوت« الذي من 
مصرفا«  صار  فروع  مخسة 
 11 يف  متواجدا«  دوليا« 
وصار   , قارات   4 يف  بلدا« 
املصرف االسرع منوًا يف لبنان 
 15 اإلمجالية  أصوله  وبلغت 
 48 كانت  بعدما  دوالر  مليار 
وقيمة   ,  1992 سنة  مليونا« 
أسهمه تبلغ حاليا« 1,8 مليار 
دوالر وكانت 200 مليون سنة 

.1992
لبنان  أن  صفري  وأعلن 
املغرتب  وان  فرص  أرض 
تفهم  ميكنه  من  أفضل  هو 
وقدراتنا  ممارساتنا  طبيعة 
كمستثمر، ودعاه اىل استثمار 
5% من نسب ارباحه السنوية 
يف  العاملة  املؤسسات  يف 
لبنان  وجعل  اخلاص  القطاع 
الشرائح  لصناعات  مقرًا 
بسبب  االلكرتونية  والربامج 
الكلفة املتدنية على املستثمر 
الكبري  اإلجيابي  واملردود 
اللبناني  الشباب  يبقي  الذي 

يف أرضه.
ودعا أخريا اىل أن يوفق اهلل 
املغرتبني حيثما هم وان يبقي 
لبنان مشتعال يف قلبهم وان 
اجياد  يف  ملساعدتنا  يلهمهم 
يف  لشبابنا  العمل  فرص 

لبنان.

صفري يدعو املغرتبني لالستثمار يف 
القطاع اخلاص يف لبنان

اثنان من أقوى املؤيدين  انتقد 
مثليي  لزواج  االحرار  حزب  يف 
املعارضة  زعيم  حترك  اجلنس 
بيل شورتن لتقديم تشريع زواج 
األسبوع  الربملان  إىل  املثليني 

املقبل.
اعلن  قد  شورتن  السيد  وكان 
يف وقت متأخر من يوم الثالثاء 
القانون  مشروع  سيعرض  انه 
املقبل،  األسبوع  الربملان،  امام 
)دون  حبرية  عليه  للتصويت 
التقيد بقرار احلزب( بهدف إضفاء 
الشرعية على زواج املثليني، يف 
الربملان  إجبار  إىل  تهدف  خطوة 
- ملخاطبة  احلكومة  - وخصوصا 

هذه املسألة.
ومع ثالثة مشاريع قوانني لزواج 
املثليني من ثالثة أحزاب خمتلفة 
ستقدم أمام الربملان، دعا حزب 
اخلضر لعقد اجتماع حزبي ملختلف 
اسرتاتيجية  ملناقشة  اجملموعات 

مشرتكة.
حزب  يف  السناتورة  وقالت 
ان  يونغ  هانسون  ساره  اخلضر 
هدف  لتحقيق  الوحيد  »السبيل 
عادل  زواج  وضمان  مشرتك 
معا عرب  العمل  هو  أسرتاليا  يف 
واضافت  احلزبية«.  اخلطوط 
فوق  هو  واملساواة  »احلب 

السياسة.«
يف  االحرار  حزب  نائبا  ولكن 
و   Entsch وارن  كوينزالند 
أكثر  من  وهما  روي،    Wyatt

املؤيدين لإلصالح يف االئتالف، 
زعيم  لقرار  الذعا  انتقادا  وجها 

املعارضة.
خطوة  يف   Entsch السيد  ورأى 
لصرف  حيلة  شورتن  السيد 

انتباه الناس عن حقيقة »هروب 
بشأن  األسئلة  من  )شورتن( 

املوازنة«.
ضمان  »ميكنك  انه  من  وحذر 
إذا قمت بإسقاط قنبلة يدوية، 
ميكنك  ال  ولكن  بيل،  فعل  كما 
يف   ستمر  أنها  تضمن  أن 

الربملان«.
رئيس  مع  حتدثت  »لقد  وقال 
هذا  حول  األسبوع  هذا  الوزراء 
االستفتاء  ضوء  يف  املوضوع، 
األيرلندي، وحنن نعمل على إطار 
زمين. وكنا قد اختذنا قرارا أن 

نفعل شيئا من هذا العام«.
غري  انه   Entsch السيد  وقال 
متأكد ما إذا كان الدفع من أجل 
السماح لنواب االحرار بتصويت 
الضمري )التصويت اخلاص( حول 
هذه القضية ستتم املوافقة عليه 

يف غرفة حزب االحرار.
رئيس  يستخدم  »هل  وسأل 
ذلك؟«  ملنع  منصبه  الوزراء 
امكان  متوقعا  »ال«،  بـ  ليجيب 

داعمان لزواج مثليي اجلنس يف حزب االحرار ينتقدان 
بيل شورتن

ان جيري النقاش يف قاعة حزب 
بتصويت  السماح  بشأن  االحرار 

الضمري يف فصل الربيع.
قرار  ان  روي  النائب  وقال 
القرار  تقديم  شورتن  السيد 
على  مثال  هو  الربملان(  )امام 
زعيم  من  الوقحة«  »السياسة 

املعارضة.
هو  ذلك  من  »اهلدف  ان  ورأى 
احلياة،  قيد  على  شورتن  بقاء 

وال شيء آخر«.
السيد  قال  االربعاء،  ويوم 
القضية  هذه  يأخذ  انه  ابوت 
اىل  مشريا  اجلد،  حممل  على 
نظر خمتلفة  وجهات  »هناك  ان 
األحزاب،  داخل  الربملان،  داخل 
بل وداخل األسر كما هو معروف 
هي  لذلك  اخلاصة.  حاليت  يف 
مسألة فيها وجهات نظر خمتلفة، 
وجمموعة من وجهات النظر حتتاج 

إىل التعامل معها باحرتام«.
تنظر  مسألة  »إنها  قائال  وتابع 
متأكد  وأنا  احلزب.  غرفة  فيها 

املناسب  الوقت  يف  أنه  من 
سيكون لنا نقاش شامل وصريح 

وصادق للغاية داخل الغرفة«.
واضاف »لكن جيب أن أقول أن 
األولوية املطلقة لدي، واألولوية 
الوقت  يف  للحكومة  املطلقة 
االسابيع  مدى  وعلى  الراهن 
مساعدة  هي  القادمة  القليلة 
الصغرية.  التجارية  األعمال 
وسوف نعمل على مترير املوازنة 
اال  وآمل  العمل  الربملان  يف 
منها  العمال  حزب  موقف  يكون 

سلبيا«.
انه سيتم  الوزراء  رئيس  وقال 
قانون  مشروع  مع  التعامل 
تصويت الضمري لزعيم املعارضة 
مما  املتبعة،  لالجراءات  وفقا 
املقرتحة  القوانني  أن  يعين 
سوف حتال إىل جلنة خمتارة يف 

جملس النواب للنظر فيها.
وقالت مصادر يف حزب االحرار 
لوسائل اعالم فريفاكس ان هذا  
ان  العملية،  الناحية  من  يعين، 
مشروع القانون لن ُيناقش على 
وجه السرعة على الرغم من دفع 

حزب العمال بهذا االجتاه.
هانسون  السناتورة  واقرتحت 
قانون،  مشروع  أيضا  يونغ 
يف  حوله  النقاش  لبدء  وختطط 
حزيران  يف  الشيوخ  جملس 

املقبل.
االحرار  حزب  عضو  قدم  كما 
الشيوخ  جملس  يف  الدميقراطي 
مشروع   Leyonhjelm ديفيد 
قانون«حرية الزواج« إىل جملس 

الشيوخ.
وقال السيد شورتن يوم االربعاء 
انه »سيشعر بالصدمة إذا قالت 
هذا  تناقش  لن  انها  احلكومة 

املشروع«.
مشكلة،  هناك  »اآلن  واضاف 
يريدون  االحرار  نواب  فبعض 
اآلخر  والبعض  حرة،  انتخابات 
ال. اعلم أن لدى الناس وجهات 
نظر خمتلفة بشأن املساواة يف 
الزواج. وأعتقد أن هذا أمر  ال 
ولكن  حزبيا،  يكون  أن  ينبغي 
العمال يف اجتاه،  كما تعلمون، 
أعتقد  آخر.  اجتاه  يف  واالحرار 
أن على اسرتاليا  املضي قدما 

واللحاق بركب العصر«.
العمال  حزب  يف  الزخم  وجاء 
اعرب  ان  بعد  اإلصالح،  باجتاه 
يف  االمامية  املقاعد  يف  نواب 
احلزب مبن فيهم كريس بوين، 
يف   Husic وإد  بورك  ووني 
دعمهم  عن  األخرية  األسابيع 

اإلصالح اآلن.
من  االقل  على   60 وسيصوت 
يف   80 الـ  العمال  حزب  نواب 
مشروع  لصاحل  اجمللسني  يف 

القانون.
لزواج  املؤيدة  االرقام  وتظهر 
ان  اسرتاليا  يف  اجلنس  مثليي 
ما  وجود  حافة  على  الربملان 
زواج  لتشريع  الدعم  من  يكفي 
املثليني، الذي حيتاج فقط اىل 
لتمرير  زيادة  األصوات  أربعة 
جملس  يف  القانون  مشروع 

النواب.
املشروع  يف  احلسابات  وحسب 
ميكن ان مير يف جملس الشيوخ، 

بأغلبية صوت واحد.

زعيم املعارضة بيل شورتن ونائبته تانيا بليربسك
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داتون  بيرت  اهلجرة  وزير  اعلن 
حيملون  الذين  االسرتاليني  ان 
ويشتبه  مزدوجة  جنسية 
أو  إرهابية  بأعمال  بقيامهم 
الناس  ونهب  واغتصاب  »قتل 
يف سوريا« جيب أن ُتنزع منهم 

جنسيتهم.
وقال أعتقد أن الغالبية العظمى 
تدعم  األسرتالي  الشعب  من 
إجراءات احلكومة التشديد بشأن 

اجلنسية.
ومن املتوقع ان تكشف احلكومة 
النقاب هذا االسبوع عن تشريع 
يعطي السلطات صالحية سحب 
اجلنسية  مزدوجي  من  اجلنسية 
الذين  اآلخرين  واألسرتاليني 
اإلرهابية  للجماعات  ينضمون 
للتطرف  يدعون  إىل  الدعوة  أو 

العنفي.
صباح  كانبريا  يف  ومتحدثا 
ان  داتون  السيد  قال  االثنني 
ستستخدم  املقرتحة  القوانني 

»باعتدال«.
»من  ان  اهلجرة  وزير  وقال 
املهم جدا أن ندرك أن الناس 
الذين يسعون إلحلاق األذى بنا 
هنا أو يف اخلارج جيب أن تتم 

حماسبتهم على ذلك«.
من  اجلنسية  »نزع  ان  واضاف 
هو  بل  عقوبة،  ليست  شخص 
إزالة لشرف عظيم.. لشرف أن 
وخاصة  أسرتاليا  مواطنا  تكون 
آخر  بلد  من  أتيت  قد  إذا كنت 
جديدة..   حياة  لبدء  بلدنا  اىل 
الحلاق  تسعى  كنت  فإذا 
لقتل  تسعى  كنت  وإذا  األذى 
الناس  فان من حق  اسرتاليني 
ان يتساءلوا ما كنت تستحق أن 

داتون يهدد بسحب اجلنسية من الذين يقتلون ويغتصبون وينهبون يف سوريا

تكون مواطنا أسرتاليًا«.
واكد السيد داتون ان احلكومة 
هذا  يف  تتصرف  أن  »جيب 

الشأن«.
أسرتاليا  اجرت  »اذا  وقال 
تغيريات يف هذا اخلصوص فإننا 
أيضا سنستخدمها باعتدال جدا« 
مستطردا »ولكن احلقيقة هي أن 
لدينا تهديدا كبريا وأعتقد قويا 
استعمال  علينا  يوجب  مما  جدا 
األدوات املناسبة لدينا لتطبيق 
االستخبارات  ووكاالت  القانون 
هذا  يف  جيدا  وحتقق  ستدقق 

التهديد«.
وعندما سئل عما اذا كان يعتقد 
ان احلكومة ستحظى بدعم حزب 
أن  داتون  السيد  قال  العمل، 

القرار يعود حلزب العمال.
وقال »أعتقد أن الغالبية العظمى 
االسرتالي  العام  الرأي  من 
بتشديد  احلكومة  إجراءات  تؤيد 

املواطنة«.
وتابع قائال »عندما يقسم الناس 
التزام  فهذا  لبلدنا  الوالء  ميني 
وتعهد جدي للغاية، وحتى هذه 
عواقب  هناك  ليست  اللحظة 
والتعهد،  العقد  ذلك  ملخالفة 
االلتفاف  يف  ترغب  كنت  وإذا 
على هذا العقد كمواطن اسرتالي 
وتعمد اىل قتل واغتصاب ونهب 
الناس يف سوريا، ]و[ إذا كنت 
يف  هنا  ضرر  إحداث  تنوي 
وقطع  قنبلة  بتفجري  أسرتاليا، 
كانت  إذا  ما..  شخص  رأس 
أن  هذه نيتك فأنت ال تستحق 

تكون مواطنا أسرتاليا«.
هي  املقرتحة  التغيريات  وهذه 
جزء من جمموعة تدابري ملكافحة 
أعمال  جدول  على  اإلرهاب 
إدخال  ذلك  يف  مبا  احلكومة، 
يف  التطرف  اجتثاث  برامج 

املدارس الثانوية.

وزير الهجرة بيرت داتون

يشكل ضخ كانبريا اكثر من مليار 
دوالر ملكافحة املخاطر املتزايدة 
لإلرهاب احمللي خطوة كبرية إىل 
األمام حيث عني رئيس الوزراء 
طوني ابوت الدبلوماسي السابق 
املرموق، غريغ موريارتي، كأول 
اإلرهاب  ملكافحة  وطين  منسق 

يف البالد.
ومتثل هذه اخلطوة، اليت اعقبت 
خمطط  اهلجمات  ست  تعطيل 
فعليني  هجومني  وارتكاب  هلا 
يف  التهديد  مستوى  رفع  منذ 
استجابة  أعلى  املاضي،  ايلول 
من احلكومة ضد االرهاب الذي 
للمواطنني  قاتال  تهديدا  يشكل 
التطرف  بدافع  األسرتاليني 
الديين والسياسي العنفي دون 
سابق إنذار أو اتصاالت واسعة 

النطاق.
وهو  موريارتي،  السيد  ويعترب 
الدبلوماسي االسرتاليني الوحيد 
مباشرة على خطاب  اطلع  الذي 
يف  مرجعا  األمريكي،  الرئيس 
واالستخباراتية  األمنية  املسائل 
التنسيق  مكتب  يرأس  وسوف 
الذي  اإلرهاب  ملكافحة  اجلديد 
او  قسم  داخل  مباشرة  يقع 

دائرة السيد أبوت اخلاصة.
السفري  وهو  موريارتي  والسيد 
من  كل  يف  السابق  االسرتالي 
عن  ففضال  وجاكرتا،  طهران 
لإلسالم  واسعة  معرفة  امتالكه 
فان  املتطرفة  ومشتقاته 
بني  ومدير  كمشّغل  خربة  لديه 

الوكاالت املختلفة.
ويأتي تعيينه يف أعقاب اطالق 
مراجعة شاملة ملكافحة اإلرهاب 
العام  هذا  من  سابق  وقت  يف 
أوصت مبزيد من التعاون النشط 
»اجملتمعات  بـ  يسمى  ما  مع 

املعرضة للخطر«.
حنو  ضخ  بعد  تعيينه  جاء  كما 
أموال  من  دوالر  مليون   600
الشهر  موازنة  يف  إضافية 
حكومة  التزام  رفع  مع  احلالي، 
اىل  اإلرهاب  ملكافحة  ابوت 

1.33 مليار دوالر.
تكشف  أن  أيضا  املتوقع  ومن 
احلكومة النقاب هذا االسبوع عن 
سحب  صالحية  يعطي  تشريع 
اجلنسية  مزدوجي  من  اجلنسية 
الذين  اآلخرين  واألسرتاليني 
ينضمون للجماعات اإلرهابية أو 
الذين يدعون للتطرف العنفي.

رسالة  ابوت  السيد  واصدر 
ان  قائال  االحد  يوم  فيديو 
ما  »كل  ستبذل  احلكومة 
الناس  ملنع   ... وسعها  يف 
املتطرفني واملتوحشني من ان 

جيوبوا شوارعنا«.
بشباب  التغرير  جرى  انه  وقال 
باخلطر  ينذر  مبعدل  اسرتاليني 
الدولة  تفسريات  بسبب 
الغارقة  املتطرفة  االسالمية 
إقامة  هدفها  واليت  الدماء  يف 

اخلالفة اليت حتكمها الشريعة.
اسرتاليا   250 حنو  أن  ويعتقد 
الدولة  دعموا،  او  قاتلوا 
الستة  األشهر  يف  االسالمية 
هجومان  هناك  وكان  املاضية، 
من  بوحي  متطرفني  قبل  من 
أسرتاليا،  االسالمية يف  الدولة 
كما جرى تعطيل ست مؤامرات 
مزعومة أخرى خالل تلك الفرتة.

ابوت  تصرحيات  جاءت  وقد 
من  العديد  يسعى  وقت  يف 

أبوت يعني موريارتي منسقا جديدا ملكافحة االرهاب

انضموا  الذين  االسرتاليني، 
)الدولة  إرهابية  مجاعة  إىل 
باسم  أيضا  ُتعرف  االسالمية(  
عارضني  للعودة،   ،ISILو  ISIS
دعاة  يصبحوا  ان  انفسهم 
هلم  السماح  مقابل  يف  ضدها 
الوزراء  رئيس  وقال  بالعودة، 

نظام  سيواجهون  هؤالء  ان 
العدالة اجلنائية.

قيد  على  كنت  »إذا  واوضح 
فان  للعودة،  وتسعى  احلياة 
عليك توقع أن تواجه العواقب. 
الكاملة  بالقوة  تواَجه  سوف 

للقانون«.

ابوت وموريارتي

جملس  من  أعضاء  ستة  مترد 
الوزراء ضد االقرتاح االستثنائي 
ألبوت إعطاء وزير صالحية نزع 
اجلنسية  االسرتالي  اجلنسية 

الوحيدة )ال لشخص غريها(.
اقرتحها  اليت  الفكرة  وقسمت 
بدعم  داتون  بيرت  اهلجرة  وزير 
من رئيس طوني أبوت، اجتماع 

جملس الوزراء مساء االثنني.
الذي  النقاش  ُوِصف  وقد 
قبل  من  ساعة  ملدة  استمر 
والساخن  بالتوتر  املشاركني 

يف بعض األحيان.
ووفقا ألشخاص حضروا االجتماع 
فان أعضاء جملس الوزراء الذين 
وزير  هم  االقرتاح  ضد  حتدثوا 
ووزيرة  اندروز  كيفني  الدفاع 
زعيم  ونائب  اخلارجية  الشؤون 
بيشوب،  جولي  االحرار  حزب 
براندس،  جورج  العام  النائب 
رئيس  ونائب  الزراعة  وزير 
احلزب الوطين بارنابي جويس، 
باين  كريستوفر  التعليم  وزير 
مالكومل  االتصاالت  ووزير 

تورنبول.
نفسها  اخلطة  قسمت  كما 
جملس  يف  القومي  األمن  جلنة 

الوزراء.
والفكرة هي أنه حتى املواطن 
األسرتالي املولد، من دون أي 
جنسية أخرى، ميكن جتريده من 
اجلنسية األسرتالية وفقا لتقدير 
وزير اهلجرة وحده، دون ثبوت 
التهم أو املثول امام احملكمة.

ومبوجب االقرتاح، فان احلماية 
هو  اجلنسية  نزع  ضد  الوحيدة 
يكون  أن  جيب  الشخص  أن 

للحصول  بطلب  للتقدم  مؤهال 
على اجلنسية من بلد آخر، حتى 
جنسية  فعال  حيمل  ال  كان  لو 

ثانية.
خالل  بيشوب  السيدة  وطرحت 
السؤال  الوزراء  اجتماع جمللس 
أسرتاليا  جردت  إذا  التالي: 
اجلنسية  من  مواطنيها  أحد 
باإلرهاب،  بتورطه  لالشتباه 
فهل من احملتمل أن يوافق بلد 
آخر ع على اعطاء املواطنة هلذا 

الشخص؟
األساسي  االعرتاض  وكان 
من  االسرتالي  املواطن  جتريد 
احلقوق  وفقدان  اجلنسية، 
القانون  وانتهاك  األساسية 
اإلجراءات  اتباع  دون  الدولي، 

القانونية الواجبة.
نزع  اقرتاح  قبول   مت  وقد 
اجلنسية االسرتالية من مزدوجي 
بتورطهم  لالشتباه  اجلنسية 

باإلرهاب.
فان عضو  للمشاركني،  ووفقا 
جملس الشيوخ جرورج براندس، 
قال يف اجتماع جمللس الوزراء 
هلذه  معارضته  معرض  يف 
العام  املدعي  »أنا  اخلطة: 
ومن واجيب أن اقف اىل جانب 

القانون.«
يف  فقال  جويس  السيد  اما 
احلضور:  الحد  وفقا  االجتماع 

»أليست لدينا حماكم؟«.
يف    اندروز  السيد  واشار 
االجتماع اىل أنه إذا كان قلقا 
النطاق  االقرتاح  بشأن  جدا 
أن  املرجح  فمن  جدا،  الواسع 
يكون القلق أكرب لدى اجملتمع.

مترد داخل جملس الوزراء على خطة ابوت 
ودوتون جتريد االسرتاليني من املواطنة

خالل االجتماع
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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

Page 12

الدليل التجاري

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

Saturday 30 May 2015  2015 أيـار   30 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

جنحت منظمة أمريكية يف االستحصال 
اخلارجية  وزارتي  وثائق  على عدد من 
احمليطة  الفرتة  اىل  تعود  والدفاع 
 ،2012 أيلول   11 يف  بنغازي  بهجوم 
بينهم  أمريكيني  أربعة  قتل  حيث 
السفري كريس ستيفنز. إالاّ أن الوثائق 
اليت ُأفرج عنها بأمر قضائي كشفت عن 
أسرار خطرية تتعلق باحلرب يف سوريا 
وتطورها والدور الغربي يف قيام دولة 
»داعش«. تنتقي »األخبار« ثالث 

وثائق من اجملموعة ألهميتها

حني ختوض احلكومة األمريكية، جبيشها 
وخمابراتها ووكاالتها السرية، حروبها 
ومهماتها حول العامل، فإناّ احلفاظ على 
الفعل  وجمهولية  اإلنكار«  »إمكانية 
املخططني،  أذهان  يف  دائمًا  يكون 
»العمليات  حاالت  يف  خاصة 

القذرة«.
عن  املعلومات  ومنع  السرية  نظام 
اجلمهور هو ما يسمح للمؤسسة األمنية، 
حني تسري األمور باجتاه كارثي ــ كما 
حصل يف أمريكا الوسطى، أفغانستان، 
عي أن  واملشرق العربي اليوم ــ أن تداّ
وهو  متوقعًا«،  يكن  مل  جرى  »ما 
على  أو،  واشنطن  إرادة  عن  خارج 

األقل، ال عالقة هلا بهز

مقتطفات مرتجمة من 
الوثائق

1- وثيقة وكالة استخبارات الدفاع عن 
مينع  سوريا - 12 آب 2012 - سراّي _ 

عرضها على أجانب

http://www.judicialwatch.org/wp-
-291-.Pg/05/2015/content/uploads

...287-.Pgs

الوضع اإلمجالي:

أ - داخليًا، تأخذ األحداث مسارًا طائفيًا 
واضحًا

املسلمون  واإلخوان  السلفيون   - ب 
القوى  هم  العراق  يف  والقاعدة 
األساسية اليت تقود التمراّد يف سوريا

ج - يقوم الغرب ودول اخلليج وتركيا 
روسيا،  تدعم  فيما  املعارضة،  بدعم 

الصني، وإيران النظام
...

القاعدة يف العراق:
سوريا  تعرف  العراق  القاعدة يف   - أ 
جيدًا. )جنود( القاعدة تدربوا يف سوريا 

قبل أن يتسللوا اىل العراق.
ب - دعمت القاعدة املعارضة السورية 

منذ البداية…
عدة  العراق  يف  القاعدة  أطلقت   - ج 
السورية  املدن  من  عدد  يف  عمليات 
وهو  النصرة«،  »جيش  اسم  حتت 

من املنظمات التابعة هلا
عرب  العراق،  يف  القاعدة  قامت   - د 
العدناني،  حممد  أبو  بامسها  املتحدث 
حربة  كرأس  السوري  النظام  بنعت 

اجلبهة الرافضية…
…

توقعات مستقبلية عن األزمة:
على  بالسيطرة  النظام  سيستمر   - أ 

أراض سورية

وثائق استخبارات وزارة الدفاع حول سوريا وليبيا وهجوم بنغازي

البنتاغون 2012: حنن ندعم إمارة للقاعدة يف سوريا

Saturday 30 May 2015  2015 أيـار   30 السبت 

عامر محسن

حرب  اىل  احلالية  األحداث  ر  تطواّ  - ب 
الصني،  روسيا،  من  بدعٍم  بالوكالة: 
وإيران، سيتحكم النظام مبناطق نفوذه 
وطرطوس(،  )الالذقية  الساحل  على 
من  عن محص…  بشراسة  يدافع  وهو 
املعارضة  قوى  حتاول  أخرى،  جهة 
الشرقية  املناطق  على  السيطرة 
احملاذية  الزور(  ودير  )احلسكة 
)املوصل  الغربية  العراقية  للمحافظات 
واألنبار(، إضافة اىل املناطق احلدودية 
مع تركيا. هذه اجلهود تدعمها الدول 

الغربية، دول اخلليج، وتركيا.
…

تأثريات الوضع على العراق:
…

ب - ستحاول قوى املعارضة السورية 
استعمال األراضي العراقية كملجأ آمن 
سكان  تعاطف  من  مستفيدة  لقواتها، 

املناطق احلدودية العراقية معها…
احتمال  هناك  الوضع،  انهار  إذا   - ج 
غري  أو  معلنة  سلفية،  إمارة  إلقامة 
معلنة، يف شرق سوريا )احلسكة ودير 
القوى  تريده  ما  وهذا حتديدًا  الزور(، 
الداعمة للمعارضة، بهدف عزل النظام 

السوري…
عواقب  الوضع  لتدهور  سيكون   - د 
وهي  العراقية،  احلالة  على  وخيمة 

كاآلتي:
إىل  ليبية  سالح  خمزونات  شحن  مت 

مرافئ بانياس وبرج اإلسالم

1 - هذا سيخلق الوضعية املثلى لتنظيم 
اىل  يعود  حتى  العراق  يف  القاعدة 
جيوبه السابقة يف املوصل والرمادي، 
توحيد  الدعاء  متجددًا  دفعًا  وسيوفر 
ة العراق وسوريا، وبقية  اجلهاد بني سناّ
ة يف العامل العربي ضد ما تعتربه  السناّ
عدوًا مشرتكًا، أي املعارضني هلا. قد 
تقوم »الدولة اإلسالمية يف العراق« 
أيضًا بإعالن دولة إسالمية عرب توحدها 
العراق  يف  أخرى  إرهابية  منظمات  مع 
ة  مجاّ خماطر  سيخلق  وهذا  وسوريا، 

تتعلق بوحدة العراق ومحاية أراضيه.
هذا  من  الفقرات  بقية  إزالة  ت  )متاّ
الرقيب  قبل  من  الوثيقة  من  اجلزء 

األمريكي(

2 - تقرير وكالة استخبارات 
الدفاع عن شحنات السالح الليبية 
اىل سوريا - 12 تشرين األول، 

2012، التصنيف: سري

http://www.judicialwatch.org/wp-
-3-1-.Pgs/05/2015/content/uploads

...fro-3-2

1 - ملخص تنفيذي: مت شحن أسلحة 
من ترسانة اجليش اللييب السابقة عرب 
مرفأ بنغازي يف ليبيا اىل مرفأ بانياس 
ومرفأ برج اإلسالم يف سوريا. تضمنت 
األسلحة اليت مت شحنها يف أواخر شهر 
آب بنادق قنص، قواذف آر بي جي، 
عيار 155  ميدان من  مدفعية  وقذائف 

و125 ملم.

مباشرة  تلت  اليت  الفرتة  خالل   -  2
تشرين  بني  القذايف  نظام  سقوط 
 ،2012 أيلول  وأواخر   2011 األول 
تلك،  االستقرار  عدم  حالة  ويف خضم 
تابعة  ليبية  سالح  خمزونات  شحن  مت 
للجيش اللييب السابق يف بنغازي، عرب 
مرفأ بنغازي، اىل مرافئ بانياس وبرج 
اإلسالم يف سوريا. مت اختيار املرفأين 
املذكورين بسبب صغر كمية احلاويات 

اليت متر عربها…
3

اليت مت شحنها اىل سوريا  األسلحة   -
 2012 عام  من  آب  أواخر  فرتة  يف 
بي  آر  قواذف  قنص،  بنادق  كانت 
جي، وقذائف مدفعية ميدان من عيار 
األسلحة  هذه  أعداد  ملم.  و125   155
بندقية   500 اآلتي:  النحو  على  تقدر 
قنص، 100 قاذف آر بي جي مع 300 
مدفعية  قذيفة   400 وحواىل  مقذوف، 
قذيفة  و200  ملم   155 قذيفة   200(

125 ملم(.

3 - تقرير وزارة الدفاع األمريكية 
عن هجوم بنغازي - 12 أيلول 

2012، سرّي - يمنع عرضها على 

صورة تعود لعمليات اقتحام السفارة يف بنغازي عام 2012 )أرشيف(

وثائق رسمية أمريكية تكشف دور واشنطن يف تمدّد السلفية يف سوريا 
وتسليحها )أرشيف(

أجانب:

http://www.judicialwatch.org/wp-
-394-.Pgs/05/2015/content/uploads

...396-398
…

ألوية  أعلنت   -1 تنفيذي:  ص  ملخاّ
مسؤوليتها  الرمحن  عبد  عمر  األسري 
األمريكية  القنصلية  على  اهلجمات  عن 
يف بنغازي، ليبيا. متلك هذه اجملموعة 
وتتبع  ليبيا  أحناء  يف  للتدريب  مواقع 

ايديولوجيا القاعدة.
القنصلية  اهلجوم على  ذ  ط ونفاّ 2- خطاّ
ألوية  تنظيم  بنغازي  يف  األمريكية 
)اجملموعة(  الرمحن.  عبد  عمر  األسري 
مسؤولة أيضًا عن هجمات سابقة ضد 
واهلجوم  بنغازي  يف  األمحر  الصليب 
يضم  وهو  الربيطاني،  السفري  على 
حواىل 120 عضوًا. )ألوية األسري عمر 
عبد الرمحن( هلا صالت مع كتيبة أنصار 
الشريعة اليت يقودها سفيان بن قمو؛ 
لديهم فرع  قاعدتهم يف درنة، ولكن 

يف بنغازي…
عشرة  قبل  اهلجوم  ختطيط  متاّ   -3

أيام أو أكثر، تقريبًا حبلول األول من 
أيلول 2012. النية كانت اهلجوم على 
من  ممكن  عدد  أكرب  وقتل  القنصلية 

األمريكيني
عبد  قام  املاضي،  العام  خالل   -4
عمر  ألوية  تنظيم  )قائد  عزوز  الباسط 
التوحيد يف  بإنشاء كلية  الرمحن(  عبد 
إقامة  التعليم  وزارة  أجازت  درنة. 
فتحي  الوزير  نائب  موافقة  مع  الكلية 
العكاري، وهو عضو يف تنظيم اإلخوان 
املسلمني وواحد من املرشحني الثمانية 
كلية  اجلمهورية.  رئاسة  ملنصب 
عمر  ألوية  قيادة  مركز  هي  التوحيد 
عبد الرمحن، وهي قريبة من مستشفى 
درنة املركزي. أغلب أعضائها هم دون 
منهم  كبري  وعدد  والعشرين،  الثامنة 
والواحدة  عشرة  السابعة  عمر  بني  هو 
والعشرين. جنح عزوز يف إقامة مركز 
قيادة وتدريب يف درنة، وهم يتدربون 
يف اجلبال احمليطة بدرنة حيث حيتفظون 
لديهم  مبخزونات كبرية من السالح … 
قواذف سام-7 وسام-23 و24 إضافة 
يتم حتديد  الصواريخ مل  اىل عدد من 

نوعها تفوق املرتين طوال.

اسامة بن الدن
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69 عائلة ستجد نفسها 
دخل  دون  من  قريبًا 
األدنى  احلد  هلا  يؤمن 
هذا  يف  املعيشة  من 
البلد. فقد قررت إدارة 
طرد  »أوجيه«  شركة 
»ألسباب  موظفًا   69
ممهلًة  اقتصادية«، 
هذا  نهاية  حتى  هؤالء 
لريحلوا. مصري  الشهر 
أزمة  ظل  يف  هؤالء، 
البطالة املسيطرة على 
البلد، واضح، إذ إنهم 
فئة  إىل  سينضمون 
العمل  من  العاطلني 
اليت، حبسب إحصاءات 
أصبحت  العمل،  وزير 
تشكل 25% من القوى 

»أوجيه« تطرد 69 موظفًا

العاملة، فهل سيتحرك الوزير ملنع انضمام هؤالء 
العمال اىل فئة العاطلني من العمل؟

شركة  أروقة  يف  معلومة  انتشرت  أسبوع،  منذ 
حنو  أصل  من  موظفًا   69 أّن  مفادها  »أوجيه« 
الشهر. مل  نهاية هذا  100 موظف سُيطردون مع 
قبل  من  اإلطالق  على  للتشكيك  املعلومة  ختضع 
املوظفني، فالشركة تؤخر ومتاطل منذ 4 أشهر يف 
إمكان  من  يقلقون  جعلهم  ما  رواتبهم،  إعطائهم 
قدوم هذا اليوم. تبّلغ إدارة الشركة يوميًا حنو 4 
إىل 5 موظفني ضرورة توقيع كتاب اإلنذار بفسخ 
شخصًا   34 تبليغ  جرى  اليوم،  حتى  العمل.  عقد 
تؤكد  املعلومات  أن  إال  خدماتهم،  عن  باالستغناء 
أّن الالئحة تضم 69 امسًا، ما يعين أّن 69 عائلة 
لن تتمكن من تأمني لقمة عيشها مع نهاية هذا 

الشهر، والبعض قد جيد نفسه يف الشارع.
فمعظم املوظفني على الئحة الطرد هم عمال يف 
مطلع  مصدر  يقول  منخفضة،  أجور  ذات  وظائف 
يعرف  ما  أو  احلّجاب  استدعت  بداية  الشركة  إّن 
بالـoffice boy، ثم انتقلت لطرد السائقني لتصل 
مهلة  الشركة  أعطت  املهندسني.  مساعدي  اىل 
بيوتهم  اىل  املوظفون  ليذهب  الشهر  نهاية  حتى 
القسم  قسمني:  اىل  هؤالء  ُيقسم  بساطة.  بكل 
مكتب  اىل  استدعاءه  وقلق  خبوف  ينتظر  األول 
مدير شؤون املوظفني لتبليغه الطرد، بينما القسم 

عرضت الشركة على املوظفني املطرودين تعسفًا 
تعسفي،  صرف  كتعويض  أشهر   4 إعطاءهم 
تعويض  إىل  إضافة  خدمة  سنة  كل  عن  وشهرًا 
»غري  التعويض  هذا  األغلبية  رفضت  الضمان. 
العادل«، إال أّن الشركة قالت هلم »توجهوا اىل 
لدينا  حمامي،  لديكم  إذا  وستخسرون.  القضاء 
يقبلوا  أن  املوظفني  من  الشركة  تطلب  عشرة«. 
»العرض« ويوقعوا على استقالة خطية، أّما الذين 
يرفضون فمن »األفضل أن ال يأتوا بعد أن يتبّلغوا 

الطرد«.
موظفًا،   150 حنو  الشركة  طردت  سنتني،  منذ 
القسم األكرب منهم وفق كالم املصدر من أهالي 
صيدا. آنذاك، عرضت عليهم تعويضًا كبريًا قدره 
24 شهرًا كتعويض صرف تعسفي وشهر عن كل 
سنة خدمة. يروي املصدر أنه يف تلك الفرتة »كّنا 
نشعر بأّن وضع الشركة غري مستقر، إذ مل حنصل 
أن  رواتبنا ملدة 6 أشهر وكنا متأكدين من  على 
عندما  اإلدارة  على  فطرحنا  إلينا،  سيصل  الطرد 
الشركة، لكنهم  أن نغادر  العرض مغر  أن  وجدنا 
رفضوا وقالوا إنهم حباجة إلينا«. يشعر املوظفون 
اليوم بأّن ما حيصل هو متييز واضح وظلم هلم، فهم 
بالدرجة األوىل حيتاجون إىل هذه الوظائف ليعيلوا 
جديًا  الشركة  قدرة  عدم  حالة  يف  أّما  عائالتهم، 
على إبقائهم فمشكلتهم واحدة »ملاذا ال يعطوننا 
منذ  املوظفون  الذي حصل عليه  التعويض نفسه 

سنتني؟«.
»العرض  أّن  فياض  ماجد  احملامي  يرى  قانونيًا، 
املقّدم يستويف اىل حد ما ما ميكن أن ينتج من 
نزاع قانوني ألن احلد األقصى للتعويض يف حالة 
الصرف التعسفي هو 12 شهرًا، وتبقى اخلالفات 
التعويضات  أو  األجر  لواحق  أو  العالوات  بشأن 

موضوعًا للبّت يف املفاوضات«.
إال أّنه، واستنادًا إىل ما أبلغته الشركة للموظفني 
قادرة  غري  جتعلها  مادية  مشاكل  تواجه  أنها  من 
على اإلبقاء عليهم يف وظائفهم، فإن املادة 50 
)و(  الفقرة  تنص يف  اللبناني  العمل  قانون  من 
على »حق إنهاء بعض أو كل عقود العمل اجلارية 
ظروف  أو  قاهرة  قوة  اقتضت  إذا  املؤسسة  يف 
حجم  كتقليص  اإلنهاء،  هذا  فنية  أو  اقتصادية 
املؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف 
نهائيًا عن العمل. ويف هذه احلاالت، على صاحب 
العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
رغبته يف إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، 
برنامج  لوضع  الوزارة  مع  يتشاور  أن  وعليه 
العمال  أقدمية  معه  تراعي  اإلنهاء،  لذلك  نهائي 
ووضعهم  وأعمارهم  واختصاصهم  املؤسسة  يف 
الالزمة  الوسائل  وأخريًا  واالجتماعي،  العائلي 
إلعادة استخدامهم«. وبذلك يعترب اإلخالل بشرط 
تبليغ وزارة العمل من قبيل اإلخالل بشرط جوهري 
وجيعل الصرف لسبب غري مقبول وتعسفيًا. وعليه، 
فإذا كانت الشركة تعاني فعاًل من أزمة اقتصادية 
»جُتربها« على طرد 69 موظفًا، عليها إذًا أن تثبت 
ذلك لدى وزارة العمل، وأن ختضع للرقابة كي ال 

تستبدهلم أو توّظف الحقًا سواهم.

الشركة قالت 
للمصروفني: 

»توجهوا إىل القضاء 
وستخسرون. إذا 

لديكم محامي، لدينا 
عشرة«

إيفا الشويف

منذ سنتني طردت الشركة نحو 150 موظفًا )هيثم املوسوي(

الثاني ــ الذين تبّلغوا الطرد 
ــ ضائعون وخائفون أيضًا، 
الالحقة  اخلطوات  يعلمون  ال 
إذا  اليت سيقومون بها وما 
القضاء  اىل  التوجه  كان 
هؤالء  مأساة  لصاحلهم. 

سرتمى  عائلة   69 »هناك  أحدهم  يقول  كبرية، 
على الطريق. كل موظف هون ماخد قرض للسيارة 
أو للبيت أو لتعليم أوالده، كيف سيسدد هؤالء 
هذه  يف  عمل  »إجياد  إّن  يضيف  ديونهم؟«. 
الظروف يعّد مستحياًل، فكيف إذًا بإجياد 69 وظيفة 
العمل  وزير  البطالة«.  مجيعًا  مصرينا  جديدة؟ 
سجعان قزي أعلن يف بيانه األخري أن نسبة البطالة 
بلغت 25% من القوى العاملة، ملقيًا اللوم بشكل 
أساسي على الالجئني السوريني، وجماهرًا حبرصه 
على اليد العاملة اللبنانية. فهل يتحرك قزي يف 
حرصه  اللبنانيني  للعمال  ويربهن  القضية  هذه 
الفعلي عليهم يف وجه جشع الشركات الرأمسالية، 
االستقواء  احلرص ال يظهر سوى عرب  أن هذا  أم 
على الجئني فقراء؟ حاولت »األخبار« التواصل مع 

قزي، لكن ما من جواب.
الكثري من املوظفني احلديث إىل اإلعالم،  يتجنب 
وخصوصًا الذين مل يتبلغوا بعد رمسيًا قرار الطرد، 
أما الذين تبلغوا فيخافون من أن يؤدي هذا األمر 
اىل امتناع الشركة عن إعطائهم تعويضاتهم أو أي 
سبب  إّن  تقول  مصادر  لكن  انتقامية،  تصرفات 
الطرد وفق ما أبلغت الشركة املوظفني هو أنها مل 

يعد بإمكانها أن تدفع هلم أجورهم بعد اليوم.

كعادتنا كنا، جورج غامن وعبداهلل 
أبو حبيب وأنا، نلتقي أسبوعيًا 
يف  والتداول  الغداء  لتناول 
شؤون البلد وتبادل املعلومات. 
الذي  األسبوعي  الغداء  أن  إال 
احلوار،  طاولة  إجتماع  سبق 
يوم اإلثنني بتاريخ 11 حزيران 
مثقاًل  كان   ،2012 العام 
الذي عرب عنه جورج  بالتشاؤم 
اجلمهورية  رئيس  عن  نقاًل 
آنذاك ميشال سليمان. بادرت 
اىل سؤاله: هناك طاولة حوار 
عن  تبحث  أنها  املفرتض  من 
خمارج هلذا الواقع املأزوم وإال 

إعتمدتها حكومة الرئيس جنيب ميقاتي جعلت من 
لتهريب  ومنطلقًا  وممرًا  مقرًا  ــــ  عمليًا  ــــ  لبنان 
السالح واملسلحني، خصوصًا إذا عدنا اىل تاريخ 
مصادرة باخرة »لطف اهلل« يف 17 أيار2012، أي 

قبل حوالي شهر من جلسة حزيران للحوار.
مل  الباخرة  أن  وسياسية  امنية  مراجع  ثبتت  ثم 
تكن األوىل، ومل تكن الوحيدة اليت مت إكتشافها. 
البند يشكل  هذا  من  األول  اجلزء  أن  اىل  إضافة 
أحد ثوابت إتفاق الطائف يف ما يتعلق بالعالقات 
اليت  الوقائع  عن  عدا  هذا  السورية.  ــــ  اللبنانية 
تسرب  عن  املتابعني  لدى  آنذاك  متداولة  كانت 
املطار  عرب  خمتلفة  عربية  جنسيات  من  مقاتلني 
واملوانىء البحرية، وعن أسلحة ليبية املصدر يتم 

تهريبها اىل بعض البلدان العربية ومنها لبنان.
كانت احلاجة ماسة إللزام قوى 14 آذار، وباألخص 
بالنفس عن  الفعلي  بالنأي  تيار املستقبل،  منها 
خصوصًا  املسؤولية،  وحتميله  السورية،  األزمة 
واألمين  السياسي  الغطاء  توفري  حينها  توىل  انه 
أحناء سوريا.  السالح واملسلحني اىل مجيع  لنقل 
وقد واجه الرئيس فؤاد السنيورة املقرتح برفض 
حتى  أشهر  أربعة  متر  ومل  ال  كيف  للبيان.  مطلق 
كان اجليش العربي السوري قد تصدى ملقاتلني 
لبنانيني وغري لبنانيني حياولون التسلل عرب احلدود 

اللبنانية اىل منطقة تلكلخ السورية.
رئيس  اىل  املقرتحات  جورج  صديقنا  محل 
أعجب  الرئيس  ان  الحقا  وعلمنا  اجلمهورية، 
القصر  السابق يف  العام  املدير  اىل  بها، وطلب 
اجلمهوري السفري ناجي أبي عاصي إعادة صياغتها 
وفق خربته وِحَرفيته الدبلوماسية، ومبا يتطابق مع 
ما  إضافة  مع  بلبنان،  املتعلقة  الدولية  القرارات 

تبقى من بنود البيان الذي صدر.
إنتظرنا، السفري أبو حبيب وأنا، أيامًا قليلة، قبل 
أن نتصل جمددًا جبورج لسؤاله عن مصري املقرتح، 
مع  الثوابت  هذه  صياغة  إعادة  تتم  أنه  فأكد 
بعض اإلضافات متهيدًا لطرحها على طاولة احلوار 

»اإلثنني املقبل«.
اىل  سليمان  الرئيس  دخل  املوعود  اإلثنني  يوم 
قاعة طاولة احلوار، وتبعه مساعدوه حيملون جمموعة 
على  بتوزيعها  وقاموا  البيان  نص  هي  أوراق 
الرئيس  مباشرة  رفضه  قراءته.  متت  احلاضرين. 
التأكيد  بإضافة  رعد  احلاج حممد  عّدله  السنيورة، 
الرئيس نبيه بري  على اخلطر اإلسرائيلي، تلقفه 
والنائب وليد جنبالط. ثم دار هرج ومرج أدى اىل 
إنسحاب بعض االقطاب من اجللسة، لكن إصرار 
سليمان على إصدار هذا البيان ــــ وليس اإلعالن 
الطاولة،  حول  فقط  أمساؤهم  املذكورة  أبقى  ــــ 
ليصري  وَكرب  َنُضج  الذي  املتداول  البيان  فكان 
إعالنًا يتجاوز الدستور والثوابت وحُيَمل اىل اجلامعة 
العربية واألمم املتحدة بإسم طاولة حوار مل تقره 

جمتمعة أو باإلمجاع !
نافل القول، ان ما عرف الحقا بـ »إعالن بعبدا«، 
احلوار.  طاولة  عن  صادر  بيان  احلقيقة  يف  هو 
وحتى هذا البيان، مل يكن من بنات افكار فخامة 

الرئيس السابق، حتى يدعي العكس!
* سياسي وإعالمي لبناني

قصة »إعالن بعبدا«:
حتى هذا ليس فكرتك يا سليمان!

سليمان يف االجتماع الثاني لـ »لقاء الجمهورية« الذي جدّد الدعوة اىل التزام إعالن بعبدا

محمد عبيد

ما هو دورها؟
أجاب: ال شيء، فقلت: إذن فلنقرتح بعض الثوابت 
الوطنية على أن ُتصاغ الحقًا يف بيان حيمله رئيس 
مسبقًا  كشفه  دون  احلوار  طاولة  اىل  اجلمهورية 
حتى ال يفسح هلم يف اجملال ملناكفات وسجاالت 

أو غياب عن اجللسة.
رد جورج: متل شو؟ فأخذت عن الطاولة جمموعة 
وقلت:  أمامه،  ووضعتها  الورقية  احملارم  من 
قلمه  جورج  فإستل  النقاط.  هذه  بتسجيل  فلنبدأ 
وتوىل كتابة خالصة أفكارنا اليت تداولناها، وهي 
مضمون معظم البنود التالية وفق الرتقيم املعتمد 

يف البيان:
ـــ إلتزام نهج احلوار والتهدئة األمنية والسياسية  1ـ 
ثوابت وقواسم  للتوافق على  واإلعالمية والسعي 

مشرتكة.
اإلستقرار  دعائم  تثبيت  على  العمل  إلتزام  ــــ   2
اىل  اللجوء  دون  واحلؤول  األهلي  السلم  وصون 

العنف واإلنزالق بالبالد اىل الفتنة.
3 ــــ دعوة املواطنني بكل فئاتهم للوعي والتيقن 
بأن اللجوء اىل السالح والعنف مهما تكن اهلواجس 
واإلحتقانات يؤدي اىل خسارة حمتمة وضرر جلميع 
ومستقبلهم  الناس  أرزاق  مجيع  ويهدد  األطراف 

ومستقبل األجيال الطالعة.
5 ــــ دعم اجليش على الصعيدين املعنوي واملادي 
بصفته املؤسسة الضامنة للسلم األهلي واجملّسدة 
لتمكينه  الالزم  اجلهد  وتكريس  الوطنية،  للوحدة 
مع  التعامل  من  الشرعية  األمنية  القوى  وسائر 
إنتشار تسمح  الطارئة وفقًا خلطة  احلاالت األمنية 

بفرض سلطة الدولة واألمن واإلستقرار.
الفكر  وقادة  السياسية  القوى  دعوة مجيع  ــــ   8
السياسي  اخلطاب  حدة  عن  اإلبتعاد  اىل  والرأي 
والتشّنج  اخلالفات  يثري  ما  كل  وعن  واإلعالمي 
الوحدة  حيقق  مبا  واملذهيب،  الطائفي  والتحريض 
الوطنية ويعزز املنعة الداخلية يف مواجهة األخطار 
اخلارجية، وال سيما منها اخلطر الذي ميثله العدو 
العام  الرأي  اإلسرائيلي، وما ينعكس إجيايًا على 
وعلى القطاعات اإلقتصادية والسياحية واألوضاع 

اإلجتماعية.
ــــ تأكيد الثقة بلبنان كوطن نهائي وبصيغة   10
باملبادىء  التمسك  وبضرورة  املشرتك  العيش 
مبادىء  بصفتها  الدستور  مقدمة  يف  الواردة 

تأسيسية ثابتة.
تنفيذ  ومواصلة  الطائف  بإتفاق  التمسك  ــــ   11

كامل بنوده.
13 ــــ احلرص تاليًا على ضبط األوضاع على طول 
احلدود اللبنانية ــــ السورية وعدم السماح بإقامة 
منطقة عازلة يف لبنان وبإستعمال لبنان مقرًا أو 
ممرًا أو منطلقًا لتهريب السالح واملسلحني، ويبقى 
السياسي  والتعبري  اإلنساني  التضامن  يف  احلق 

واإلعالمي مكفواًل حتت سقف الدستور والقانون.
النأي بالنفس

يف احلقيقة، كان مضمون البند رقم 13 اهلاجس 
األكرب الذي دفعين اىل إبتداع فكرة البيان، وهو 
البند الذي حاز على نقاش مستفيض يف لقائنا، 
اليت  بالنفس«  »النأي  مامُسي  سياسة  أن  ذلك 
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مقاالت وتحقيقات

جلسة  يف  الوزراء،  جملس  وافق 
مشروع  على  املاضي،  االسبوع 
األشغال  اعتبار  اىل  يرمي  مرسوم 
وحبرية  سد  إنشاء  ملشروع  العائدة 
بسري وختطيط طريق لتمرير خطوط 
قرى  بعض  أنان يف  بركة  اجلر حنو 
وبلديات قضاءي الشوف وجزين من 
تصاعد  مقابل  يف  العامة،  املنافع 
من  واالعرتاضات  البيئية  احلملة 

البلديات على املشروع.
رغم تصاعد احلملة الرافضة ملشاريع 
السدود من قبل البلديات واجلمعيات 
كان  احملليني،  والسكان  االهلية 
جملس  موافقة  اجللسة  يف  الفتًا 
الوزراء على اعتبار مشروع إنشاء سد 
وحبرية بسري وختطيط طريق لتمرير 
خطوط اجلر حنو بركة أنان، يف بعض 
الشوف  قضاءي  وبلديات  قرى 
وجزين، من املنافع العامة، ما ميّهد 
والبازار  االستمالكات  أمام  الطريق 
املنتظر يف كل بلدة لرفع أو خفض 
قيمة االستمالك وتعديل مرور اخلط 
يف العقارات حتقيقًا ملصاحل األزالم 

واملنتفعني.
وكان وزير البيئة حممد املشنوق قد 
ال  احلكومة  أن  االسبوع  مطلع  أعلن 
تستطيع وهي يف تركيبتها وظروفها 
احلالية تغيري خيار حكومي مّتخذ يف 

مشروع سّد بسري: »منفعة عامة« تضّر »املصلحة العامة«

Saturday 30 May 2015  2015 أيـار   30 السبت 

خالل السنوات 1951 إىل 1954، من 
مجلتها استكشاف موقع إلنشاء سد 
 1975 سنة  ويف  بسري.  نهر  على 
قامت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مبزيد من االستقصاءات اجليولوجية. 
على  التوقيع  مت   1980 سنة  ويف 
لنهر  الوطنية  املصلحة  بني  اتفاق 
آر  »بي  واالستشاريني  الليطاني، 
سي للهندسة« و«دار اهلندسة نزيه 

طالب« إلجراء دراسة اجلدوى.
مشروع  أن  اىل  الدراسات  وتشري 
السد يقع على منسوب 395م فوق 
كلم   23 مسافة  على  البحر  سطح 
األبيض  البحر  يف  النهر  مصب  من 
يؤمن  أن  املفرتض  ومن  املتوسط، 
املياه  من  مكعب  مرت  ماليني   105
من  املمتدة  املنطقة  ملصلحة  سنويًا 
اىل  وصواًل  اخلروب  إقليم  ساحل 
بالضاحية  مرورًا  املنت  مرتفعات 

اجلنوبية وبريوت االدارية.
البيئية  احلملة  تتصاعد  املقابل،  يف 
مشروع  يف  النظر  بإعادة  املطالبة 
املناطق  خمتلف  يف  السدود  إنشاء 
بسري،  سد  ضمنها  ومن  اللبنانية، 
ال  الذي  البيئي  ضررها  إىل  نظرًا 
ووجود  املرتفعة،  وكلفتها  يعوض، 
فائدة،  وأكثر  كلفة  أقل  هلا  بدائل 
الصغرية  الطبيعية  الربك  أهمها 

والتخزين اجلويف.
املتعلقة  العلمية  الدراسات  وتشري 
التلوث  بالبحريات والسدود إىل أن 
وآثار  السكانية  الكثافة  من  الناتج 
املياه  احلراري، جيعل من  االحتباس 
صاحلة  غري  السدود  خلف  اجملمعة 
للشرب، ويستوطن فيها عدد كبري 
الضارة،  والطحالب  البكترييات  من 

عدا عن تبّخر جزء كبري منها.
ويؤكد الناشط البيئي رجا جنيم أّن 
مشروع  نطاق  يف  الواقعة  املناطق 
مواقع  ُمصّنفة  بسري  وحبرية  سّد 
طبيعية حممّية مبوجب القرار الوزاري 

بسام القنطار

بلدية امليدان ــ 
قضاء جزين هي 

الوحيدة التي 
أصدرت قرارًا 

برفض سدّ بسري

مة  حلكو ا
 ، بقة لسا ا
العمل  وأن 
سّد  يف 
جنة مستمر، 
األمر  كذلك 
سد  يف 

دراسة  أن  مؤكدًا  وبسري،  محانا 
هذه  حول  البيئي  االثر  لتقييم 
يف  ستصدر  االسرتاتيجية  املشاريع 

أقل من أسبوعني.
دراسة  إن  البيئية  اجلمعيات  وتقول 
االثر البيئي لسد بسري قدمية، وجيب 
البحث فيها باالستناد اىل  أن يعاد 
تلزميها  املرسوم اجلديد، وأن جيري 
اليت  تلك  غري  خمتصة  شركة  اىل 
والتلزيم،  التخطيط  بأعمال  كلفت 
يف  السكان  استشارة  تراعي  وأن 

منطقة السد.
وسبق جمللس الوزراء أن وافق مبوجب 
قراره رقم 33 تاريخ 8 ايلول 1999 
واالعمار  االمناء  جملس  تكليف  على 
بتحديث الدراسة العائدة ملشروع سد 
بسري واملباشرة باالجراءات املتعلقة 
بتنفيذ هذا املشروع. ويف 12 متوز 
2012، أي بعد 13 عامًا على تكليف 
االمناء  وافق جملس  الوزراء،  جملس 
االستشاري  تكليف  على  واالعمار 
دار اهلندسة »نزيه طالب وشركاه« 
مندجمة(  )جمموعة  نوفك  وشركة 
وإعداد  الدراسات  استكمال  مبهمات 
ملفات التلزيم ومؤازرة اجمللس خالل 
عملية تلزيم وتنفيذ االشغال العائدة 

ملشروع سد بسري.
ملشروع  االوىل  الدراسات  وتعود 
مخسينيات  اىل  بسري  سد  إنشاء 
القرن املاضي، حيث سبق أن قامت 
النقطة الرابعة »املساعدة األمريكية« 
بدراسة عامة للموارد املائية يف لبنان 

تراجعت مشاريع السدود يف مختلف دول العالم بسبب التلوّث واالحتباس الحراري)مروان طحطح(

رقم 131 لسنة 1998 )وزارة البيئة(، 
ضمن تصنيف نهر األّولي من املنبع 
اىل املصّب طواًل، مبا فيه حرم النهر 
الذي يشمل مجيع األراضي املصابة 
بالتخطيط. كذلك فإن هذه املنطقة 
حممية مبوجب »اخلّطة الشاملة لرتتيب 
األراضي اللبنانّية«، حيث مّت تصديق 
تصنيف نهر األولي، وخاصة »البارك 
لنهر  املناطقي  الطبيعي«  املتنزه  ــ 
طبيعية  منطقة  باعتباره  بسري، 

وطنّية.
وينبغي للمخططات التوجيهية وأنظمة 
املدن والقرى اليت سيجري إعدادها 
باإلجراءات  االلتزام  تعديلها،  أو 
يتخذها  اليت  والتنظيمية  التخطيطية 
»اخلّطة  من  انطالقًا  الوزراء  جملس 
الشاملة لرتتيب األراضي اللبنانّية«. 
الرابعة  املادة  عليه  نّصت  ما  وهذا 
 ٦9 رقم  املدني  التنظيم  قانون  من 
 ،1983 سنة  أيلول   22 الصادر يف 
التصاميم  وضع  »يتم  بالقول: 
اخلطة  ضمن  والقرى  املدن  وأنظمة 

الشاملة لتنظيم األراضي«.
يف املقابل، يتبني من نص »اخلّطة 
اللبنانّية«  األراضي  الشاملة لرتتيب 
أنها تتضمن فصاًل كاماًل عن السدود 
سد  مشروع  فيه  ورد  والبحريات 
بسري من ضمن املشاريع احلكومية 
املقرتحة باعتباره يف »طور الدراسة 
املفصلة«، لتخلص اخلطة اىل القول 
إن الكلفة املرتفعة للسدود، واليت 
تتجاوز ملياري دوالر، عدا عن كلفة 
بضعة  تكلف  اليت  التوزيع  شبكة 
مشاريع  من  جتعل  أخرى،  مليارات 
السدود املقرتحة جمرد »خطط مبدئية 
يف  وحمددة  ثابتة  برامج  منها  أكثر 

الزمان«.
ويؤكد جنيم أن منطقة بسري تتميز 
يف  متوافر  غري  فريد  بيئي  بتنّوع 
األخرى.  اللبنانية  املناطق  من  أي 
السد  إنشاء  كلفة  فإن  وبالتالي 

عالية األثر من الناحية البيئية.
أن  الزراعة  وزارة  تقّدر  حني  ويف 
ما  إزالة  اىل  حيتاج  السد  إنشاء 
يقارب 70 ألف شجرة ، يشري جنيم 
اىل أن هذا التقدير ميكن أن يرتفع 
شجرة  ألف   200 على  يزيد  ما  اىل 

على أقل تقدير.
السد  أن  اىل  جنيم  يشري  كذلك 
اآلثار  على  بالقضاء  يهدد  املذكور 
الرومانية والعثمانية يف مرج بسري 
وال  موسى«.  »مار  ومزار  وكنيسة 
املنطقة  طبيعة  االعتبار  بعني  يأخذ 
الزلزالية لوقوعها مباشرة فوق فالق 

روم الزلزالي.
الرشوة«  ــ  »العرض  جنيم  ويرفض 
املنطقة  بلديات  إىل  يقدم  الذي 
للصرف  تكرير  حمطات  بإنشاء 
البلديات  موافقة  مقابل  الصحي يف 
ال  ذلك  أن  مؤكدًا  املشروع،  على 
وادي  تلوث  أن حيسم مسألة  ميكن 
اخلروب  إقليم  مبجارير  بسري  نهر 
الصرف  مشاريع  دامت  ما  وجزين 
الصحي ال ُتربط ربطًا كاماًل مبحطات 
تكرير، علمًا بأن من واجب الدولة أن 
تنفذ هذه املشاريع الضرورية ألبناء 
املنطقة مبعزل عن املوافقة أو عدم 

املوافقة على مشروع السد.
واإلعمار  اإلمناء  جملس  ويطالب 
وأقسام  عقارات  استمالك  بضرورة 
من العقارات تقع يف مناطق بسري، 
خربة بسري،  احلرف،  الظهر،  مزرعة 
عاراي، بكاسني، مزرعة الشوف، دير 
املخلص، حبنني ، بنواني، الغباطية، 
العقارية،  وبسابا  عماطور،  باتر، 
والبحرية  السد  إنشاء  مشروع  لزوم 
وختطيط طريق لتمرير خطوط اجلر حنو 
وبلديات  أنان يف بعض قرى  بركة 

قضاءي الشوف وجزين.
الذي  امللف  ملخص  من  ويتبني 
اىل جملس  واإلعمار«  »اإلمناء  رفعه 
البلديات  راسل  اجمللس  أن  الوزراء 

املشروع،  على  موافقتها  طالبًا 
بلديات مزرعة الشوف  حيث وافقت 
وبنواتي ومزرعة الظهر على املشروع 
مبوجب قرارات صادرة عن اجملالس 
البلدية مع بعض املالحظات )غالبًا ما 
تكون مالحظات نفعية تتعلق بضم أو 
التخطيط  من  العقارات  بعض  حذف 
وعائلية  انتخابية  مصاحل  حبسب 
وطائفية(. كذلك صدر عن قائمقام 
على  باملوافقة  قرار  بالتكليف  جزين 
اليت  القرى  إىل  بالنسبة  املشروع 
بلديات، مرفقًا قراره  ال يوجد فيها 
حبنني  وقرى  بلدات  خماتري  مبوافقة 

وبسري والغباطية واحلرف.
اما بالنسبة إىل بلديات بسابا وباتر 
وعاراي وبكاسني، فقد رأى جملس 
االمناء واالعمار أنه صدر عنها موافقة 
ضمنية على املشروع، ألنها مل ترد 
سلبًا أو إجيابًا خالل 15 يومًا من تاريخ 
تبليغها، عماًل بالبند الثامن من املادة 
اخلامسة من املرسوم االشرتاعي رقم 
حني  يف   ،1977 آذار   31 تاريخ   5
وخمتار  عماطور  بلدية  رئيس  أبدى 
حول  مالحظات  بسري  خربة  بلدة 
املشروع، يقول جملس اإلمناء إنه أخذ 
بها، علمًا بأن ذلك ال ميكن اعتباره 
تلك  من  قانونية  موافقة  مبثابة 
البلدات على املشروع، ألنه يفرتض 
بهذه املوافقة أن تكون صادرة عن 

اجمللس البلدي.
امليدان  بلدية  فإن  املقابل،  يف 
قرارًا  أصدرت  اليت  الوحيدة  هي 
أكثر  عليه  التأكيد  وجددت  واضحًا، 
للمشروع  القاطع  برفضها  مرة،  من 
االمناء  وكرر جملس  وتفصياًل،  مجلة 
بلدي غري  اختاذ قرار  واالعمار طلبه 
مشروط باملوافقة، لكن البلدية تصّر 

على موقفها.
وزير  أن  »األخبار«  الزميلة  وعلمت 
عن  أرسل  املشنوق  نهاد  الداخلية 
بلدية  إىل  كتابًا  احملافظ  طريق 
على  توافق  بأن  طلب  مع  امليدان 
املشروع، وأجابت البلدية، بالرفض، 
عن طريق قرار بلدي موّقع من مجيع 

األعضاء.
لكن رفض بلدية امليدان مل يشكل 
الذريعة الكافية لعدم املصادقة على 
يف  العامة  املنفعة  مرسوم  مشروع 
جملس الوزراء، وعلمت »األخبار« أن 
تراجعت  قد  الوزارية  الكتائب  كتلة 
املوافقة  بعد  السابق  موقفها  عن 
على املشروع قبل أخذ موافقة مجيع 
البلديات، ولقد صّوت الوزيران رمزي 
جريج وسجعان قزي على املرسوم، 
آالن  االقتصاد  وزير  كان  حني  يف 

حكيم غائبًا بداعي السفر.
بلديات  احتاد  رئيس  ويسعى 
الضغط  اىل  حرفوش  خليل  جزين 
عن  باإلمجاع  قرار  صدور  أجل  من 
املشروع.  على  باملوافقة  االحتاد 
اجتماعًا  يعقد  أن  املقرر  من  وكان 
يف  للبحث  السبت  اليوم  للبلديات 
تراجع  حرفوش  لكن  املسألة.  هذه 
عن عقد االجتماع املذكور لعلمه بأن 
موقف عدد كبري من االعضاء سيكون 
على  اقرتح  ولقد  للمشروع،  رافضًا 
مع  جديد  اجتماع  يعقد  أن  البلديات 

جملس اإلمناء واإلعمار للتفاوض.
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فشلت مناقصات النفايات فشاًل ذريعًا. النتيجة اليت أعلنها وزير 
البيئة حممد املشنوق، يف مقر جملس اإلمناء واإلعمار، الثالثاء، مل 
تكن سوى حمصلة حتمية لدفرت شروط غري مطابق للمعايري الدولية، 
يف  الدخول  عن  ودولية  حملية  شركات  فيه  أحجمت  وقت  ويف 
املناقصات منذ البداية، لعلمها باستحالة جناحها، راهنت شركات 
أخرى على »حل سحري« مل يظهر، فرتاجعت يف الساعات األخرية.

منذ ساعات الصباح أغلقت الطريق املؤدية إىل مقر جملس اإلمناء 
واإلعمار يف وسط بريوت بسيارات املتعهدين الطاحمني إىل تقديم 
الصلبة  املنزلية  النفايات  إدارة  مناقصات  إغالق  قبل  عروضهم 
ظهر  من  عشرة  الثانية  الساعة  عند  اللبنانية  املناطق  مجيع  يف 
وإيداعها  ملفاتهم  »كراتني«  إىل محل  هؤالء  الثالثاء. سارع  يوم 
جلنة املناقصات يف اجمللس، ليتبني من نتائج فض العروض أن 
ستة متعهدين تقدموا للمناقصات: ثالثة يف املنطقة اخلدماتية 2 
)كسروان واملنت وجبيل(، وثالثة توزعوا على املناطق اخلدماتية 
)اجلنوب  و6  اهلرمل(  وبعلبك  )البقاع  و5  وعكار(  )الشمال   4
والنبطية(، فيما مل يتقدم أي من املتعهدين إىل املنطقة 1 )بريوت 

وضاحيتيها(، واملنطقة اخلدماتية 3 )الشوف وعاليه وبعبدا(.
ويشري هذا الزهد املفاجئ يف التقدم للمناقصات، رغم أن عشرات 
الشركات بادرت إىل شراء دفرت الشروط، إىل أن اآللية والشروط 
اليت وضعها جملس الوزراء للمناقصات غري واقعية، وأن أيًا من 
هذه االئتالفات ليس على استعداد لالمتثال لدفاتر الشروط وفق 
الصيغة اليت ُأقرت يف جملس الوزراء واليت تنص على أن »حيدد 
املقرتحة  والتقنيات  املواقع  املناقصة  املشاركون يف  املتعهدون 
للمعاجلة والطمر الصحي، على أن يلتزم املتعهدون الذين ترسو 
اليت  العقود«،  فرتة  طوال  املواقع  هذه  تأمني  املناقصة  عليهم 
أدخل  والحقًا  سنوات.  ثالث  للتمديد  قابلة  سنوات  بسبع  حددت 
جملس الوزراء تعديالت على اخلطة، وصدر القرار رقم 1 بتاريخ 
12 كانون الثاني 2٠15، ومن أبرز هذه التعديالت إلزامية اسرتداد 
ما نسبته 6٠٪ من النفايات من خالل الفرز والتدوير والتسبيخ 
واسرتداد الطاقة يف السنوات الثالث األوىل من االلتزام، و٧5٪ 
يف السنوات الالحقة، وصواًل إىل التفكك احلراري، مبا فيه إنتاج 
احلرق. كذلك  أو   RDFالـ املرفوضات  املشتق من  البديل  الوقود 
نص القرار على التخلص النهائي من العوادم )مرفوضات التسبيخ 
والنفايات غري القابلة للمعاجلة( أو )الرماد الثقيل والطائر الناتج 
املقالع  مواقع  يف  تنشأ  مطامر  يف  طمرها  خالل  من  احلرق(  من 
والكسارات واملكبات العشوائية، أو أي مواقع أخرى حيددها جملس 
الوزراء، بناًء على اقرتاح وزارة البيئة، وذلك على أساس مطمر 

لكل منطقة خدماتية باستثناء منطقة بريوت وضواحيها.
ولعل العقبة األبرز اليت واجهت املتعهدين الطاحمني إىل الدخول 
يف مناقصة بريوت وضواحيها، ترتبط بقرار جملس الوزراء باختيار 
اليت  اخلدماتية  املنطقة  هذه  من  الناجتة  النفايات  لطمر  موقع 
تصل إىل حدود ٨٠٠ طن يوميًا يف منطقة خارج بريوت، إضافة 
التوسع  دون  برج محود  املعاجلة يف  مركز  اشرتاطه حتسني  إىل 
أيٍّ من املتعهدين،  أمام  وُيَعّد هذا الشرطان تعجيزيني  جغرافيًا، 
مبن فيهم املتعهد »األوفر حظوة سياسيًا« جهاد العرب، الذي قرر 
عدم التقدم لبريوت، واكتفى مبنافسة شركات أخرى يف املنطقة 
بني  عليه  متفقًا  فيها  املرشح  الطمر  موقع  لكون   ،)2( اخلدماتية 
األطراف السياسية، أي مكّب حبالني يف قضاء جبيل. أما املتعهد 
رياض األسعد، الذي كان قد أعلن أنه سيتقدم للمنطقة اخلدماتية 
)3(، فرتاجع أيضًا يف اللحظة األخرية يف خطوة تكتيكية بعد أن 
أيقن أن أحدًا لن يتقدم ملناقصة بريوت. فيما أصر ميسرة سكر، 
صاحب جمموعة إيفريدا )سوكلني وسوكومي( على موقفه برفض 

شراء دفرت شروط املناقصات الذي اعتربه غري قابل للتطبيق.
النتيجة اليت أعلنها وزير البيئة حممد املشنوق، جاءت بعد اجتماع 
عقد ظهر أمس يف مقر جملس اإلمناء واإلعمار، شارك فيه إىل وزير 
البيئة وزير الداخلية نهاد املشنوق ورئيس جملس اإلمناء واإلعمار 
اللجنة  وأعضاء  الوزراء  جملس  رئاسة  عن  وممثلون  اجلسر  نبيل 

املختصة بفّض عروض مناقصات النفايات.
تتخذ  أن  الطبيعي  »كان من  أنه  البيئة  وزير  أعلن  االجتماع  وبعد 
اللجنة قرارها بعدم فتح أي عروض يف املناطق اليت فيها عرض 
واحد، وركزت على املنطقة الثانية، أي املنت وكسروان وجبيل، 
حيث توجد ثالثة عروض، وُفتحت هذه العروض للتأكد من وجود 
»بيوتيك،  عرض شركة  ُفتح  البداية  فيها، ويف  املطلوبات  مجيع 
العرض.  يف  قبوهلا  على  املوافقة  وجرت   ،»Pizzorno إندفكو، 
ويرأس شركة بيوتيك نزار يونس، وشركة إندفكو نعمة افرام، أما 

Pizzorno فهي شركة فرنسية تعمل يف قطاع النفايات.
كذلك ُفتح عرض شركة »آراكو، Serco« وأيضًا ُقبلت هذه الشركة 
بسبب اكتمال املطلوبات. ويرأس شركة آراكو جهاد العرب. أما 
داخل  مناقصات  بعدة  فازت  بريطانية  شركة  فهي   Serco شركة 
العرب  أعلن  بشركات  ملقارنتها  جمال  ال  لكن  املتحدة،  اململكة 
سابقًا أنه يفاوض للتحالف معها، وأبرزها جمموعة SUEZ الفرنسية. 

احلكومة تسقط يف امتحان الزبالة
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بسام القنطار

املدرجة  الفرنسية  اجملموعة  رفضت  »األخبار«،  معلومات  وحبسب 
أسهمها يف البورصة الدخول يف مناقصات النفايات يف لبنان بعد 
إدارتها واملصارف اليت متوهلا،  اجتماعات استشارية جمللس  عدة 
مسبقة  مواقع  اللبنانية  احلكومة  إعالن  عدم  هو  األول  لسببني: 
بندًا  املتعهد  حيّمل  الشروط  دفرت  أّن  والثاني  والطمر،  للمعاجلة 
اللبنانية من مقاضاته دوليًا يف حال فشله  جزائيًا ميّكن احلكومة 
وال  اخلطورة  عالي  الشركة  وجدته  أمر  وهو  النفايات،  إدارة  يف 
جهاد  األمر  هذا  دفع  ولقد  بها.  تعمل  اليت  املعايري  مع  يتناسب 
العرب إىل استخدام اخلطة )ب(، أي التحالف مع الشركة الربيطانية 
Serco، علمًا بأن هذه الشركة ليست مؤهلة للدخول يف مناقصة 
مناقصة  يف  الدخول  العرب  فقرر  أعماهلا،  حجم  بسبب  بريوت 
الوزراء قراره  أن يعدل جملس  أماًل يف  املنت وكسروان وجبيل، 
وخيتار موقع مسبق ملطمر بريوت وضواحيها، األمر الذي ميكنه من 
 SUEZ التفاوض مع شركات أخرى أو إعادة التفاوض مع جمموعة

الفرنسية، للتقدم إىل مناقصة بريوت جمددًا.
شركة  من  فجاء   ،)2( اخلدماتية  املنطقة  يف  الثالث  العرض  أما 
»الفاجيت، خوري، Danico«، وقبل أيضًا بسبب وجود املطلوبات. 
باتكو اليت تتوىل إدارة النفايات  ويرأس ائتالف شركة الفاجيت – 
يف طرابلس أنطوان أزعور، أما شركة اخلوري للمقاوالت فريأسها 
داني اخلوري، ولقد ائتلفت الشركتان مع شركة Danico اإليطالية، 
عكار،  وتقدمت إىل مناقصيت كسروان، املنت وجبيل والشمال – 
ُتَفّض عروضها، ألن العرض الذي تقدم به  علمًا بأن األخرية مل 
هذا االئتالف كان العرض الوحيد املسجل. أما بالنسبة إىل عرض 
اجلنوب، فقد تقدمت به شركة دنش للمقاوالت، فيما تقدمت إىل 
مناقصة البقاع شركة قاسم محود للتعهدات. لكن عروض الشمال 
ها للتأكد رمسيًا من هوية العارضني  والبقاع واجلنوب مل جيِر فضُّ

والشركات األجنبية املؤتلفة معهم.
 )2( اخلدماتية  املنطقة  يف  العروض  قبول  »أن  املشنوق  وأعلن 
هو مبدئي، وجيب النظر يف اجلوانب القانونية واإلدارية واملالية، 
حيث ُتفَتح العروض املالية بعد انتهاء عملية التقويم. واآلن، يف 
تقرير  وسرُيفع  كاماًل،  اللجنة حمضرًا  ستضع  النتائج،  هذه  ضوء 
قّرر  إن  للمتابعة  النتيجة  هذه  أساس  على  الوزراء  جملس  إىل 
جملس الوزراء إجراء مناقصة جديدة للمنطقتني 1 و3، أي بريوت 
والضاحيتني وجبل لبنان اجلنوبي، أو إذا قرر فتح العروض ألنه 
يوجد عرض واحد يف املناطق اخلدماتية )4- 5- 6(، وهذا قرار ال 

نأخذه حنن«.
خصوصًا يف  عروض،  تقديم  لعدم  تفسريه  عن  املشنوق  وسئل 
من  باملطامر  عالقة  هلا  مشكلة  هناك  تكون  »قد  فأجاب:  بريوت 
جهة، ثم أعتقد أن الشركات رأت أال تتقدم بعروض يف بريوت 
أن أضع  أريد  املناقصة فيها، وال  تعقيد  أو  بسبب رمبا كمياتها 
وإذا مل  أن حتاول،  حقها  من  لكن  الشركات،  هذه  مكان  نفسي 
جتد طريقة للدخول يف هذه املناقصة، فتعتذر. وقد جاءتنا أيضًا 
أنها يف  رغم  أن تشارك،  ترد  اعتذارات من شركات مل  جمموعة 
البداية كانت من الذين حصلوا على دفاتر الشروط، أي دفعوا مثن 

هذه الدفاتر«.

وردًا على سؤال »األخبار« عّما إذا كان موعد إقفال مطمر الناعمة 
»ال  البيئة:  وزير  قال  القاضية،  بالضربة  قد سقط  متوز   1٧ يف 
عالقة إلقفال مطمر الناعمة بأي شيء حيصل اليوم، فمطمر الناعمة 

وعدنا بإقفاله وسُيقفل يف 1٧ متوز«.
وعّما إذا كان خيار التصدير إىل اخلارج سيكون بدياًل حتميًا ملطمر 
الناعمة، رأى املشنوق أن هذا األمر يبّته جملس الوزراء، علمًا بأن 
شركات  عدة  بها  تقدمت  اليت  العروض  اخليار حبسب  هذا  كلفة 

مرتفعة جدًا.
وعن مواقع املعاجلة والطمر يف املنت وكسروان قال: »هذا أمر 
فنحن  املقدمة،  العروض  على  االطالع  قبل  اآلن  معرفته  ميكن  ال 
قبلنا هذه العروض بالشكل من حيث وجود مجيع النقاط املطلوبة 
منها، وعلينا كلجنة أن نعود لندرس هذه العروض«. وإذا كانت 
»مل  قال:  مطامر،  إلقامة  املرشحة  الالئحة  التزمت  قد  الشركات 
نفتح العروض، وهذه العروض ُتفتح يف ما بعد. اآلن قبلنا هذه 

العروض بسبب استكمال املتطلبات فقط«.
وإذا كان اقرتاح تصدير النفايات إىل اخلارج ال يزال جاريًا مبوازاة 
املناقصات، قال: »دعين أتكلم أواًل عن املناقصات، فتقرير اللجنة 
موضوع  يف  سيفصل  الذي  الوزراء  جملس  إىل  سرُيَفع  الوزارية 
من  املوضوع  وهذا  اخلارج،  إىل  شحن  أو  مناقصات  طرح  إعادة 
الضروري بّته يف أسرع وقت ممكن، وأتصّور أنين سأحاول طرحه 
من خارج جدول أعمال جملس الوزراء يوم اخلميس، ألن جلسة الغد 

)اليوم( خمصصة للموازنة«.

ال عروض يف بريوت وضاحيتيها، وال يف الشوف وعاليه وبعبدا )هيثم املوسوي(

فشلت الثالثاء مناقصات النفايات فشاًل ذريعًا كمحصلة حتمية 
لدفرت شروط غري مطابق للمعايري الدولية )هيثم املوسوي(
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مّر عام على شغور رئاسة اجلمهورية. كثريون، 
رمبا، مل يشعروا بسوء من األمر، خصوصًا عندما 
يتذكر هؤالء من كان آخر شاغلي القصر. ولكن 
األصعب هو أن القوى السياسية القابضة على 
جدية  مبعاجلة  معنية  وكأنها  تتصرف  ال  الدولة 
وعاجلة هلذه املعضلة. وبينما حياول املسلمون، 
البالد، رمي كرة املسؤولية على  وفق تركيبة 
ميارس  اجلديد،  الرئيس  الختيار  املسيحيني 
مبا جيعل  الفيتو،  حق  عمليًا،  والشيعة،  السّنة 
على  بتفاهمات  مرتبطًا  الرئيس  على  التفاهم 
ملفات أخرى، ال تقل تعقيدًا عن ملف الرئاسة 
نفسه. ومن خارج لبنان، هناك احلسابات اليت 
مشاكلها  إىل  التعرف  إىل  اللبنانيون  حيتاج  ال 

أكثر.
لكن هذا العام مل يكن استثنائيًا مبا حيول دون 
اختيار رئيس جديد. مل يشهد لبنان حربًا أهلية، 
إلدارات  تعطاًل  وال  كبرية،  طبيعية  كارثة  وال 
الناس  وظل  العسكرية.  أو  املدنية  الدولة 
أعماهلم  إىل  ويذهبون  ويستيقظون  ينامون 
ويزورون  ويسافرون  وينفقون  ويعودون 
ويأكلون ويشربون. مل حيصل انهيار يقود إىل 
كارثة وطنية سياسية أو أمنية أو اجتماعية. مل 
ومعدالت  الوطين،  النقد  لسعر  تدهورًا  نشهد 
الدين العام بقيت عند حدودها. ومل تصدر حبق 
ويف  تشّله.  عقوبات  أو  دولية  قرارات  لبنان 
هذا العام، مل نشهد تغيريات على صعيد بنى 
القوى السياسية القائمة. مل يستقل زعيم، وال 
رئيس حزب، ومل حتصل انشقاقات. ومل يتعدل 
املزاج العام لدى الكتل الشعبية املتحركة وفق 
حساسيات سياسية أو طائفية أو مذهبية. ومل 
نشهد أي معركة من النوع الذي يفرض تعليق 

حتدي  أمام  الناس  سيكون  احلالة،  هذه  ويف 
االختيار. إما جولة من االنقسامات العنيفة، حتى 
جيري تعديل موازين القوى لفرض هذا اخليار 
والوحيد  الوسطي  باحلل  القبول  أو  ذلك،  بدل 
هؤالء  كل  ينطق  من  إىل  العودة  وهو  اليوم، 
هذه  ويف  الشعب.  إىل  العودة  أي  بامسهم، 
احلالة، ميكن، ببساطة، إما الركون إىل الوقائع 
كما هي، من خالل القبول مببادرة العماد عون، 
أو دعوة أصحاب احلقوق إىل البحث عن وسيلة 
حقوقهم  احرتام  اآلخرين  على  يفرضوا  لكي 

وحفظها.

هل نحن أمام عقدة حقيقية؟
يبدو من خالل معطيات جدية أننا كذلك، وأن ما 
يعلنه العماد عون ميثل نقطة حتول يف املشهد 
السياسي. وأي حماولة للتعامل معها كما جيري 
التعامل مع امللفات الداخلية األخرى، يعين عدم 
فهم حقيقة املتغريات الكبرية اليت حصلت يف 
على  تفرض  متغريات،  وهي  واملنطقة.  لبنان 
بالدرجة األوىل، وعلى حلفائه  تيار املستقبل، 
يف فريق 14 آذار ثانيًا، على وليد جنبالط ونبيه 
بري ثالثًا، النظر إىل األمر من زاوية واضحة: 
إما القبول مبعادلة متساوية على صعيد اختيار 
السلطة،  مؤسسات  يف  ميثلها  ملن  الطوائف 
املسيحيني  ودعوة  املعادلة،  هلذه  انكسار  أو 
القوى  املتضررين، ومن يقف إىل جانبهم من 
والطوائف األخرى، إىل البدء باالستعداد ملرحلة 
نتيجة  إىل  حتمًا  ستقود  املواجهة،  من  جديدة 

واحدة: تعديل جوهري واضح يف الدستور!
إىل  العودة  ميكنه  األمور،  تبسيط  يرد  ومن 
ينجح  مل  إن  يعين،  للعبة.  القائمة  القواعد 
النيابية،  االنتخابات  قانون  بتغيري  اللبنانيون 
ما يقود إىل إفساح اجملال أمام تغيري تدرجيي 
هو  البديل  فإن  الطائفي،  للنظام  شامل  أو 
التمثيل  صعيد  على  املساواة  اجلميع  التزام 
مثلما  احلالة،  هذه  ويف  الدولة.  يف  الطائفي 
يرضى اجلميع، وخصوصًا القوى صاحبة النفوذ 
الدولة، بأن تيار املستقبل هو من يرشح  يف 
رئيس احلكومة وغريه من املناصب، وأن حزب 
اهلل وحركة أمل يرشحان رئيس اجمللس النيابي 
خيتار  جنبالط  وليد  وأن  املناصب،  من  وغريه 
من ميثل الغالبية الدرزية يف مؤسسات الدولة، 
للمسيحيني  بأن يرتك  القبول  فإن على هؤالء 
اختيار من ميثلهم يف رئاسة اجلمهورية وغريه 

من املناصب يف الدولة.
وإذا كانت حجة فريق املسلمني أن املسيحيني 
منقسمون حول هوية املرشح ملنصب الرئاسة أو 
غريه، وكل طرف يدعي أنه ميثل الكتلة األكرب، 
إىل  باللجوء  إال  واقعي،  عالج  ألي  جمال  فال 
الناس. هؤالء من خيتارون من بني املسيحيني 
من يرون أنه األفضل هلذا املنصب. وبالتالي، 
إّن آلية الوصول إىل هذه النتيجة، إما تستند 
احلالي،  املسيحية  النيابية  الغالبية  واقع  إىل 
ويف  املسيحيني.  استفتاء  إىل  اللجوء  وإما 
الباب  تفتح  اليت  اخلطوة  إجناز  احلالتني، ميكن 
أمام متغريات كبرية وجوهرية على صعيد عمل 

مؤسسات الدولة كافة.
يف هذه احلالة، فقط، ميكن جملس النواب أن 
وهناك.  هنا  من  تسويات  دومنا  بقوة  حياسب 
ويف هذه احلالة، فقط، تستعيد مؤسسة جملس 
عمل  حالة  يف  يبقيها  الذي  التوازن  الوزراء 
األبواب  تفتح  فقط،  احلالة  هذه  وإنتاج. ويف 
أمام فرصة بناء بقية مؤسسات الدولة األمنية 

والعسكرية واملالية واإلدارية.
األمر  هذا  أن  توضيح،  إىل  أنه حباجة  يبدو  ما 
مل يعد حكرًا على أفكار عند العماد عون فقط، 
أقوياء  حلفاء  أعمال  جدول  على  بندًا  صار  بل 
له يف لبنان وخارجه. ومن يرد االستمرار يف 
جتاهل هذه احلقيقة، ويفكر يف تعريض لبنان 
الختبار قوة جديد، فسيخطئ إن فّكر يف معاجلة 

إقصائية مللف التعيينات األمنية والعسكرية!

العودة إىل الشعب...
 ليست خيار عون وحده!

ابراهيم األمني

إما تغيري جذري 
للنظام الطائفي 
وإما إقرار بحق 

املسيحيني باختيار 
الرئيس أو فتح 

الباب أمام الخراب

بالدستور،  العمل 
حالة  إعالن  وال 
العامة.  الطوارئ 
ومل نشهد استقالة 
تصريف  حلكومة 
برغم كل  األعمال، 
اليت  الصعوبات 
ومل  تواجهها. 
انتفاضة  حتصل 
تطالب  شعبية 

بانتخابات نيابية عاجلة. ومل يتوقف صرف املال 
وجود  عدم  بسبب  غضب  حيصل  ومل  العام. 

موازنة كما هي احلال منذ سنوات طويلة.
ما حصل، هذا العام، أمر واحد واضح ال لبس 
البالد  يف  الطائفيني  الفرقاء  أن  هو  فيه، 
يف  املسيحي  شريكهم  متثيل  على  خيتلفون 
رأس الدولة. الشيعة )حزب اهلل أساسًا ومعه 
الرئيس نبيه بري، ولو على مضض( يدعمون 
العماد ميشال عون، مستندين إىل قوة شعبية 
واضحة عنده، سواء يف الشارع أو يف التمثيل 
»القوات  قائد  ظاهرًا  يدعمون  السّنة  النيابي. 
اللبنانية« مسري جعجع، لكنهم يعارضون عمليًا 
وصول العماد عون. ويريدون رئيس تسوية، 
من الصنف الذي ميثل، عادة، ومنذ قيام اتفاق 
الطائف، رئيسًا يرضي املسلمني، لكنه ال ميثل 

القوة الفعلية يف الشارع املسيحي.
أما الدروز، وبرغم تراجع نفوذهم بصورة حادة 
أن  على  يتصرفون  فإنهم  األخري،  العقد  خالل 
زعيم  املبارزة.  خيوهلم  أصوات  من  بيدهم  ما 
وال  عون  يريد  ال  جنبالط  وليد  بينهم  الغالبية 
جعجع، بل يريد رئيسًا مسيحيًا ضعيفًا ونقطة 
فانقسامهم  اللبنانيني،  بقية  أما  السطر.  على 
على ما هو عليه، بني داعم لعون، وبني رافض 
له. واملشرتك الفعلي بني اجلميع هو أن جعجع 
ترشيحه  إن هدف  بل  ذاته،  مرشحًا حبد  ليس 

هو، حصرًا، إبعاد العماد عون.
عمليًا، ميكن القول، باختصار، إنه ليس يف العامل 
أي جتربة شبيهة. وقد وصل اجلميع إىل املأزق. 

وهبوط  بعد صعود 
مع  العالقة  يف 
السوري،  النظام 
 ،1975 عام  منذ 
التطورات  فرضت 
االخرية  السورية 
متثل  جديدًا،  واقعًا 
النظام  بقاء  يف 
السوري، ال سوريا، 
ما  للبنان،  جارًا 
مصري  ربط  يعيد 

حل أزمتيهما معًا.
املخاطر  وقع  على 
االمنية والعسكرية، 
على احلدود اللبنانية 
وبعد  السورية،  ــــ 
العسكرية  األحداث 
شهدتها  اليت 
سوريا يف االسابيع 

والنظام  سوريا  مستقبل  شأن  يف  اتصاالت 
والسعودية  تركيا  خط  على  جيري  وما  فيها، 
السوري  للنظام  املعادية  العربية  والدول 
ال  السياسي  احلل  افق  ان  يظهران  ولبقائه، 
السريع  العسكري  الضغط  وان  متعثرا،  يزال 
دول  والسالح  باملال  دعمه  على  التقت  الذي 
عدة يف املنطقة يرمي اىل رسم حقائق جغرافية 

جديدة قد متهد لطبيعة احلل السياسي.
من هنا اهمية الوقائع امليدانية االخرية اليت باتت 
السوري يف  للنظام  امتداد املوالني  ان  تظهر 
شكل اساسي من دمشق اىل الساحل السوري 
حيث املنفذ البحري على املتوسط، ميّثل بطريقة 
جهة  من  اللبنانية  للجغرافيا  امتدادا  بأخرى  او 
الشمال  اىل  وصوال  الشمالي  والبقاع  البقاع 
حيث احلدود املشرتكة واملعابر الشرعية وغري 
الشرعية مع لبنان. وما ميكن ان حيدث من تطور 
عسكري يف جرد عرسال يف مرحلة مقبلة، رغم 
االعرتاضات الشديدة اليت بدأت تتصاعد ضده، 
يزيل آخر بقعة تعرقل هذا االلتصاق اجلغرايف، 
الذي يعزز يف اشكال خمتلفة تالمحا جديدا بني 
النظام السوري ولبنان. ويبدو واضحا احلرص 
اهلل  حزب  جانب  من  او  النظام  جانب  من  ان 
على تأمني طريق دمشق بريوت، متاما كما كان 
العمل على مدى االعوام االخرية البقاء املناطق 
اللبنانية مشاال حتت  للحدود  السورية احملاذية 
السوري، ما يدل على ان مثة  سيطرة اجليش 
على  اخلاص  ايقاعه  يفرض  بدأ  طويال  مسارا 
احلدود بني البلدين، االمر الذي عززه اخريا ما 

جرى يف املناطق البقاعية احلدودية.
املقبلة،  املرحلة  ستحمله  وما  التطورات  وهذه 
سيكون هلا ارتدادها السياسي يف لبنان الذي 
ينتظر منذ حنو عام، ال بل اكثر، حلوال خارجية 
الرئاسة ومتفرعاتها وألزمة احلكم فيه.  ملأزق 
وسيكون لبنان على احملك الذي يفرتضه اجرتاح 
ايضا،  السوري  النظام  ملأزق  سياسي  حل 
العسكرية حنو  االوضاع  تطورت  اذا  وخصوصا 
فأكثر  اكثر  تثبت  واضحة  متاس  خطوط  رسم 
جغرافية  معامل  من  االخرية  املعارك  افرزته  ما 
الرئيس  نظام  متطلبات  مع  تتالءم  وسياسية 

االسد.
ويبدو واضحا من خالل حركة القادة السياسيني 
ان  االخرية  واطاللتهم  االساسيني  اللبنانيني 
مصري مستقبل لبنان السياسي بات اكثر ارتباطا 
النظام فيها، كما  ازمة  او حبل  حبرب سوريا، 
مل يكن عليه احلال منذ ان بدأت املعارك فيها. 
ومن املستبعد ان يكون اي طرف على متاس مع 
احلدث املباشر قادرًا على اجرتاح حل لالزمات 
الداخلية قبل ان تتبلور حقيقة ما ستؤول اليه 
تطورات سوريا يف املرحلة املقبلة، وما سيقدم 
مواقع  تثبيت  عملية  السوري يف  النظام  عليه 
الدول  سيضع  ما  آلياته،  وحتديد  انتشاره 
املعنية حينها امام اختبار صياغة مشاريع فيها 

خالصات حلل ازمة لبنان وسوريا معا.

لبنان أصبح جارا للنظام السوري ال لسوريا
هيام القصيفي

مصري مستقبل لبنان 
السياسي بات أكثر 
ارتباطا بحرب سوريا

وانعكاسه  سوريا، 
على لبنان، ما ادى 
سياسة  فك  اىل 
بالنفس  النأي 
الرمسي  واحلياد 

للبنان، ورغم كل مواقف الرفض هلذا التدخل، 
فان اجتاه االحداث الدراماتيكي يدل يف شكل 
حاد، على ان احدث خالصاتها، بعد ثالثة اعوام 
من احلرب، ان لبنان صار املنفذ الوحيد للنظام 

السوري ال لسوريا.
العبثية،  السياسية  املفارقات  من  تكون  قد 
تعود  اال  اللبنانيني،  السياسيني  احد  حبسب 
سوريا كبلد وكدولة هي جارة لبنان، بل صار 
التصاقا  واكثر  لبنان  جارًا  السوري  النظام 
واحلروب  املعارك  وقائع  تظهره  ما  وفق  به، 
و«النصرة«  »داعش«  انتشرت  حيث  االخرية، 
واملعارضة على انواعها يف املناطق الداخلية، 
للبنان.  املتامخة  املناطق  على  النظام  ومتدد 
عام  لبنان  حرب  بداية  على  عاما  اربعني  وبعد 
1975، وعقود من اخلالفات مع النظام السوري، 
صعودا  والتحالفات  واملعاهدات  والصراعات 
االفرقاء  العالقات بني  وتبدل طبيعة  وهبوطا، 
اللبنانيني والنظام بني مرحلة ما قبل عام 2005 
وما بعدها، عاد لبنان جمددا لريتبط به، ليس 
من زاوية سياسية كما كانت حاله يف السنوات 
االخوة  معاهدة  باب  من  او  املاضية،  االربعني 
والتنسيق وتالزم املسارين باملعنى الذي كان 
سائدا آنذاك، بل من زاوية ارتباط مصريه كيانا 

ونظاما مبصري هذا النظام.
على  اليوم  السياسي  التخبط  ميّثل  ما  فبقدر 
الساحة الداخلية مأزقا حقيقيا بني التفتيش عن 
وغريها  االمنية  والتعيينات  الرئاسة  ألزمة  حل 
من مشاكل تتدرج بني االساسي والتفصيلي، 
فان احداث سوريا العسكرية، ونوعية تطوراتها 
امليدانية سواء جلهة حرب اجليش السوري مع 
»داعش« ومتفرعاتها او جتمع قوات املعارضة 
احللول  ان  على  تدل  حمددة،  مناطق  يف 
املرسومة هلا ال تزال بعيدة، ما يعين حكما بقاء 
لبنان رهينة االنتظار ملا ستؤول اليه اوضاعها. 
من  وروسيا  وطهران  واشنطن  بني  يدور  فما 

حقائق جغرافية جديدة قد تمهد لطبيعة الحل السياسي )أ ف ب(

او  السورية  والبادية  تدمر  يف  إن  االخرية، 
مستشفى جسر الشغور او املعابر مع االردن، 
باتت  حلب،  اىل  اآلتية  التطورات  اىل  وصوال 
احلرب  منحى  تدل على خطورة  اليت  املؤشرات 

وانعكاسه على لبنان، كثرية ومتسارعة.
وتظهر خريطة املتغريات العسكرية واجلغرافية 
اليت بات احلديث عنها واقعيًا ان حتواًل خطريًا 
يفرض نفسه على االرض السورية، انطالقًا من 
احداثها  وتدحرج  فيها  الدائرة  احلروب  نوعية 
السريع يف مناطق باتت خاضعة لسيطرة قوى 
املعارضة وتنظيم »داعش« يف شكل اساسي. 
ورغم كل ما قيل ويقال عن تدخل حزب اهلل يف 
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
ليل أمين طويل يف خميم البداوي بسبب سيارة 

مفخخة
علم موقع »ليبانون فايلز« ان خميم البداوي شهد ليال امنيا طويل 
حيث عززت الفصائل من اجراءاتها االمنية وحواجزها ودورياتها وذلك 

بعد انتشار شائعات عن دخول سيارة مفخخة عممت مواصفاتها.
وعلمانالشائعات قالت ان السيارة ستستهدف مدرسة تابعة لفصائل 
امن  السوري، وبعد مسح طويل من قبل عناصر  النظام  مقربة من 
املخيم مل يتم العثور على اي شيئ، واكدت مصادر من داخل املخيم 
املتخذة  واالجراءات  التعامل معها جبدية  االمر كان شائعة جرى  ان 

وتشديدها حتمي املخيم ومتنع تسلسل اي سيارة اىل داخله«.

بّرأ الصباغ وأبطل التعقبات عن 5 بينهم فاّرون
اجمللس العدلي يصدر حكمني حبق 22 يف »أحداث 

البارد«
  

أصدر اجمللس العدلي مساء االثنني حكمني يف ملفني متفرعني عن 
قضية »أحداث نهر البارد والشمال« حبق 22 متهمًا بينهم فلسطينيون 
وسوريون ولبنانيون من ضمنهم 12 موقوفًا أبرزهم اللبناني حسام 
الصباغ الذي أعلن اجمللس براءته من جرم التآمر على الدولة باالتصال 
بعناصر وكوادر تنظيم فتح اإلسالم. فيما يقضي عقوبة السجن مدة 
الدائمة  العسكرية  احملكمة  عن  حبقه  الصادر  للحكم  انفاذًا  سنتني 
باالنتماء اىل تنظيم مسلح. وأبطل التعقبات عن 5 بينهم فارين جرت 

حماكمتهم بالصورة الغيابية.
ودان اجمللس برئاسة القاضي جوزف مساحة وعضوية القضاة بركان 
سعد وناهدة خداج وغسان فواز وجان مارك عويس 15 متهمًا من 
والسجن  سنوات   10 السجن  بني  راوحت  بعقوبات  التنظيم  عناصر 
سنة مع جتريدهم من حقوقهم املدنية واحتساب مدة توقيفهم منذ 

العام 2007.
وقضى احلكم األول بسجن املوقوفني حممد سليمان مرعي مدة 10 
سنوات وابراهيم علي قبيطر وحسني عبد الوهاب صهيون بالسجن 
مدة 6 سنوات وأمحد علي قبيط وعبد الرمحن حسن بيضا بالسجن 
مدة سنتني وأمحد عمر األيوبي بالسجن مدة سنتني. وحكم اجمللس 

باإلعدام على الفلسطيين الفار اسامة الشهابي.
وقضى احلكم الثاني بسجن املوقوفني أمحد هودا مدة 3 سنوات وأمحد 
توفيق صبحي رمحون مدة سنتني وسامل طالل العرتي ورجب مسيح 
حسني وأمحد خالد ستيته مدة سنة. وحكم اجمللس غيابيًا على بالل 
حسن البستاني مدة مخس سنوات والفلسطيين خالد حممد بالطة مدة 
ثالث سنوات والفلسطيين حممد حسن بالطة مدة سنتني والسوري 
بشار حممد األمحد مدة سنة أشغااًل شاقة مع جتريدهم من حقوقهم 
حممود  خالد  عمر  املوقوفني  عن  التعقبات  اجمللس  وأبطل  املدنية. 
اخلالد وعماد امحد العرت لعدم كفاية الدليل. كما أبطل التعقبات عن 
الفارين عثمان وعدنان خلف الصاحل الغالب والفلسطيين عمر حممد 
أبو مرسة للسبب عينه. وأعلن اجمللس براءة املوقوف حسام الصباغ 

والفلسطيين الفار حممد علي يوسف من اجلرائم املنسوبة اليهما.
ويتوقع أن ينهي اجمللس قبل العطلة القضائية اليت تبدأ يف 15 متوز 
أمامه بإصدار  النظر يف امللفات األربعة اليت ال تزال عالقة  املقبل 

األحكام فيها.

مذكرة توقيف حبق حبلص بعد استجوابه يف »حادثة 
حبنني«

  
التحقيق  قاضي  أمام  مطّولة  بإفادة  حبلص  خالد  املوقوف  أدىل 
العسكري األول رياض أبو غيدا يف معرض استجوابه أمس حبضور 
اجليش  باالعتداء على  املتعلقة  إليه  املنسوبة  التهم  عنه حول  حماٍم 
يف حملة حبنني يف منطقة املنية الذي أسفر عن استشهاد عدد من 
بأعمال  للقيام  وتأليفه جمموعات مسّلحة  بينهم ضابط،  العسكريني 

إرهابية.
وجاهية حبق  توقيف  مذكرة  غيدا  أبو  القاضي  أصدر  اجللسة،  وبعد 
حبلص، بعدما سبق أن استجوب يف امللف عينه أحد عشر شخصًا من 

جمموعته وأصدر حبقهم مذكرات مماثلة.
»حادثة حبنني« اليت  إليه، وقد عمد بعد  أقّر حبلص مبا أسند  وقد 
وقعت يف أواخر كانون األول املاضي إىل إجراء عمليات جتميل عدة، 
واستطاع من خالل ذلك إىل التنقل بسهولة يف طرابلس خصوصًا، 
إىل أن أوقف يف عملية نوعية قبل حنو شهر بعد كمني نصبته القوى 

األمنية للمطلوب أسامة منصور الذي قضى خالله.

قتيل حبادث سري يف الضنية
  

قضى حممد توفيق الشامي يف حادث سري مروع وقع يف حملة البياض 

على طريق الضنية، بني سيارة »جيب« وباص لنقل الركاب.
انزلقت حاوية عن شاحنة على جسر نهر املوت ما  اخرى،  من جهة 
ادى اىل اصطدامها حبوالي 10 سيارات ونتج عن ذلك سقوط عدد 

من اجلرحى.
البحرية يف بلدة عمشيت بني  الطريق  وادى حادث سري وقع على 
العني  ضهر  من  علي  حممد  سامر  يقودها  »رينو«  نوع  من  سيارة 
اصابة  اىل  فرام  ابي  تقودها هدى  »شفروليه«  طرابلس، وسيارة 
االخرية جبروح، ومت نقلها اىل مستشفى »سيدة ماريتيم« يف جبيل 

للمعاجلة.
واصيب السوري حممد صفر جبروح فريأسه بعدما اصطدمت شاحنة 
كان يقودها حبائط على املسلك الشرقي ألوتوسرتاد الرببارة، ومت 

نقله اىل مستشفى املعونات.

مخسيين يبتّز ضحاياه
  

بعدما أوهم ضحاياه بعالقاته الوطيدة مبسؤولني، إلجناز معامالتهم، 
متكن مخسيين من القيام بعمليات احتيال عدة بهذه الطريقة مقابل 

املال، إىل أن ألقي القبض عليه، واعرتف بفعلته.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه بتاريخ 
2015/5/23 ويف حملة رأس النبع متكنت دورية من شعبة املعلومات 
بالتنسيق مع مفرزة بريوت القضائية يف وحدة الشرطة القضائية، 

من توقيف ز.ع. )52 عامًا( لالشتباه بقيامه بعمليات احتيال.
بارتكاب  اعرتف  القضائية،  بريوت  مفرزة  قبل  من  معه  بالتحقيق 
عمليات احتيال طالت العديد من املواطنني يف مدينة بريوت، وذلك 
بعد إيهام ضحاياه أنه على عالقة وطيدة مبسؤولني أمنيني ورمسيني 

يسهلون له إجناز معامالتهم مقابل مبالغ مالية.
وقد تعرف عليه بعض من وقع ضحية أعماله متخذين صفة االدعاء 

الشخصي حبقه.
وقعوا ضحية  الذين  من  الشخصي، وطلبت  املديرية رمسه  وعّممت 
القضائية  بريوت  مفرزة  مركز  إىل  احلضور  عليه،  وتعرفوا  أعماله 
أحد  على  االتصال  أو  فردان،   - اخلازن  بربر  ثكنة  يف  الكائن 
الرقمني:01/810170 - 01/810171 متهيدًا الختاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة.

4470 خمالفة سرعة يف أسبوع
  

سّجلت مفارز السري يف قوى األمن الداخلي 4470 خمالفة سرعة زائدة 
 LIBAN خالل أسبوع. ويتم إبالغ هذه احملاضر إىل أصحابها عرب شركة

POST على عناوينهم.

إحالة شكوى مقتل جندي إسباني إىل اجليش
  

القاضي صقر صقر  العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  أحال 
النواب  جملس  رئيس  بها  تقدم  اليت  الشكوى  اجليش  قيادة  اىل 
إسباني  جندي  مقتل  بشأن  التمييزية  العامة  النيابة  لدى  بري  نبيه 
التمييزي  العام  النائب  من  تسّلمها  بعدما  »اليونيفيل«،  قوات  من 
القاضي مسري محود. وطلب صقر من قيادة اجليش إجراء التحقيق 
اىل  احلادثة  اجملراة يف  احملاضر  وضم  املسؤوليات  لتحديد  الالزم 

امللف متهيدا الختاذ االجراءات القانونية املناسبة.

سوريان يقضيان اختناقاً ببئر يف النبطية
 

قيامهم  أثناء  اختناقهم  جراء  آخر  وأصيب  سوريان  عامالن  قضى   
بتنظيف بئر للمياه يف بلدة عبا قضاء النبطية.

وكان العامالن السوريان حيدر خليل عساف )18 عاما من احلراك يف 
درعا( وعبد احلميد احلسني )33 عاما من محاه( يقومان بتنظيف بئر 
للمياه باألجرة يف حي الربكة يف بلدة عبا، واستخدما شافطا للمياه 
يعمل على مادة املازوت. ونتيجة انعدام االوكسيجني، فقدا الوعي، 
عبا يف  بلدة  من  عاما(   27( حريري  سليمان  حسن  مرور  وصودف 
املكان، فسمع صراخ أحدهما وحاول إنقاذهما، وانتشاهلما، لكنهما 
فارقا احلياة. وأصيب حريري حبال إغماء ونقل إىل مستشفى الشيخ 

راغب حرب حيث متت معاجلته.

توقيف مطلوبني بينهم 90 سوريًا
  

أوقفت قوى اجليش يف عدد من مناطق البقاع والشمال، 90 شخصًا 
من التابعية السورية، وذلك لتجول بعضهم داخل األراضي اللبنانية 
تنظيمات  إىل  اآلخر  بعضهم  بانتماء  ولالشتباه  غري شرعية،  بطريقة 
ارهابية، وضبطت 7 دراجات نارية من دون أوراق قانونية. ومت تسليم 

املوقوفني مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء الالزم.
انه: »ضمن  الداخلي  العامة لقوى األمن  من جهتها أعلنت املديرية 
إطار مهماتها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف 

أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي خالل اسبوع من توقيف 
األراضي  كل  على  جرمية  أفعااًل  الرتكابهم  وذلك  وشخصني،   402
عدلية خمتلفة  وأحكام  مذكرات  للقضاء مبوجب  ومطلوبني  اللبنانية، 

أهمها جرائم سلب، سرقة، نشل وخمدرات.
اىل ذلك أوقف مكتب امن الدولة يف زحلة عصابة مؤلفة من سوريني 

وفلسطينيني يقومون برتويج عمالت مزورة من فئة املئة دوالر.

سقوط شهيد للجيش و3 جرحى يف انقالب ماللة 
بطرابلس

أفاد مندوب »الوكالة الوطنية لالعالم« عن سقوط شهيد للجيش و3 
جرحى يف انقالب ماللة يف امليناء بطرابلس.

»داعشي« أمام »العسكرية«: الدولة اإلسالمية 
قادمة

  
مل تعد »الدولة االسالمية قادمة«، جمرد عبارة كتبت يف السابق على 
جدران كنائس وحمال يف مناطق رشعني وعرمون وصور وطرابلس 
قاب  املوقوفني  أحد  اىل  بالنسبة  باتت  امنا  املناطق،  من  وغريها 

قوسني من وصوهلا اىل لبنان.
االسالمية«  »الدولة  تنظيم  هارون سيف، خيشى تسمية  فاملوقوف 
بـ«داعش«، ألنهم قادمون وحينها سيتم جلده »ولذا امسيه بالدولة 

اإلسالمية«.
الطيار  الركن  العميد  الدائمة  العسكرية  احملكمة  رئيس  استوضح 
»انهم  الذي قال له  ابراهيم املوقوف حول ما أدىل به ومن  خليل 
قادمون« فأجاب: »اجلميع يقول ذلك«، فرد رئيس احملكمة »أهاًل 

وسهاًل بهم«..
وحياكم سيف بتهمة انتمائه اىل تنظيم ارهابي مسلح ومتابعة دورات 
جمموعة  بإنشاء  وقيامة  استعماهلا  وكيفية  املتفجرات  يف  عسكرية 
يف بلدة وادي النحلة تابعة للتنظيم ومراقبة مراكز اجليش حتضريًا 

ملهامجتها.
مصطفى  احملامي  وكيله  حبضور  احملكمة  أمام  االربعاء  وباستجوابه 
العكاري تراجع سيف عن اعرتافاته األولية واالستنطاقية زاعمًا تعرضه 
للضرب والتهديد، وافاد بأنه تلقى دروسًا يف التجويد والقرآن على 
يد أحد املشايخ. وقال ردًا على اسئلة الرئاسة: لست متعاطفًا مع 
الثورة السورية ومل أدِل بأي أمساء تؤلف جمموعة إرهابية، إمنا هذه 
األمساء ُذكرت أمامي يف التحقيق وسئلت عنها. وأضاف بأنه اتفق 
وابن عمه بكر سيف املوقوف حاليًا، على تلقي دروس دينية بهدف 

الشريعة والدعوة.
وسئل عما أدىل به سابقًا عن أنه اتفق وقريبه على زيارة الشيخ أمحد 
األسري ولقائهما به يف عربا وعرض عليه فكرة انشاء خلية تابعة له 
على أن يزود أفراد اخللية باألسلحة، األمر الذي مل حيصل، فأجاب 
سيف: مل نلتِق باألسري مطلقًا امنا كنا نتابعه عرب االعالم مثل السيد 

نصراهلل، وأنا أستغرب ما ورد يف قرار االتهام بهذا اخلصوص.
القتال يف  الشباب اىل  الذي دعا  أبو ضهر  بالسوري  وعن عالقته 
سوريا وتوجهه وقريبه بكر سيف اىل عرسال بعد أن نقدهما السوري 
مبلغ 100 دوالر بعد أن باع هاتفه أجاب: هذا كالم وزارة، أنا سّلمت 

نفسي ألني مل أفعل شيئًا.
»انه دخل اىل جرود عرسال ومنها اىل  به سابقًا  أفاد  وسئل عما 
كان  طليس  الرزاق  عبد  وان  الفاروق  بكتائب  والتحق  فيربود  آرا 
قائد جمموعته وانه أثناء عودته وبكر سيف تعرضا للخطف من قبل 
مسلحني وان »أبو طاقية« حررهما بعد دفع فدية، نفى املوقوف هذه 
االعرتافات. وقال عن املدعو ربيع زهرمان انه ابن منطقته وصديق 
نفى  كما  النصرة،  جببهة  املذكورين  التحاق  نفى  لكنه  سيف  لبكر 
التحاقه وقريبه اآلخر بشار سيف بالتنظيم املذكور، حيث التقى حينها 

ببكر سيف يف عسال الورد حيث تابع دورة عسكرية.
وعن تأليفه وبكر سيف جمموعة تابعة للنصرة ملهامجة اجليش تضم 
12 شخصًا قال: هؤالء كان حيضرون دروسًا يف التجويد، أضاف: ان 
ثالثة منهم قتلوا يف الرقة بعد التحاقهم بالدولة االسالمية، موضحًا 
أن حممود املانع قضى على يد اجليش اللبناني، فيما ربيع زهرمان 

موجود يف وادي النحلة.
وعما ذكره سابقًا ان ربيع زهرمان التحق مبجموعة أسامة منصور يف 
مع  انه  لنا  يقول  كان  أجاب:  طرابلس«  »أحداث  أثناء  التبانة  باب 
النصارى ومل يكن  األخري يريد قتل  ان  أسامة منصور وحيدثنا عن 
هدفه اجليش. وأكد املوقوف انه مل يشارك يف القتال ضد اجليش 

»فلدي 4 أشقاء يف اجليش«.
وبسؤاله قال: أنا ال أذكر »داعش« امنا أقول انهم الدولة االسالمية، 
وأنا أؤيدهم إذا حكوا فقط بشرع اهلل. وسئل: يعين انك واحد منهم 

فأجاب: أنا أخاف جلدي إذا قلت داعش ألنهم قادمون اىل لبنان.
وسئل: من قال ذلك، فأجاب: الكل يقول ذلك.

وبسؤال وكيله عن سبب تسليم نفسه أجاب: ألني نادم. وبعد أن 
استمهل وكيله للمرافعة أرجئت اجللسة اىل 18 أيلول املقبل.
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اىل مقاطعة فريق من النواب جلسة انتخاب الرئيس، كان 
ينقص الشغور مسارعة فريق آخر اىل نبش ما ُظّن انه اعترب 
انتخاب  اخفق يف فرضه، هو  عندما  منه قبل سبع سنوات 
رئيس اجلمهورية بالنصف +1. هذا كتلك. كالهما ال ينجب 

رئيسًا.
اعاد النواب املسيحيون يف قوى 14 آذار فتح باب السجال 
يف املادة 49 من الدستور من حيث انتهوا اليه عامي 2007 
اىل  جمددا  ساعني  آنذاك،  الرئاسي  الشغور  ابان  و2008، 
اخلروج من مأزق االستحقاق من هذا الباب. مل يفلحوا، وكان 
رأس حربتهم النائب وليد جنبالط وهو ليس كذلك اليوم، 
التسليم  على  اآلخر  الفريق  وارغام  اخليار  هذا  فرض  يف 
 .1+ بالنصف  آذار   14 قوى  صفوف  من  رئيس  بانتخاب 
اخفقوا حينما كانوا ميلكون ما يزيد على هذا النصاب، وكان 
مثة ما يشّدهم اىل الوراء وحيّظر عليهم التهور، اىل ان ذهبوا 

بعد ستة اشهر اىل الثلثني.
يعودون اآلن اىل النصف +1 من املكان الذي رفض جماراة 
اقرتاحهم القديم اجلديد، وهو بكركي، عندما اصر حينذاك 
الثلثني  نصاب  على  صفري  بطرس  مارنصراهلل  البطريرك 
اخللف  البطريرك  بدوره  الرئيس.  وانتخاب  الربملان  النعقاد 
مار بشارة بطرس الراعي ــــ من دون ان يعيد تأكيد املؤكد 
بالنصف  الرئيس  انتخاب  اّيد  انه  اشيع  ما  ساءه  ــــ  علنا 

.1+
ارفضاضه،  فور  الثلثاء  بكركي  اجتماع  مغزى  انتهى  بذلك 
واهدرت جدية فرصته. مل يعد على االثر مثة مربر للخوض يف 
ما كان يقتضي ان يليه للضغط واستعجال اجناز االستحقاق. 
بالتأكيد، لن يفاتح اي من هؤالء، بعد اآلن، البطريرك يف 

هذا االقرتاح.
مذ رفع رئيس جملس النواب نبيه بري يف 23 نيسان 2014 
الدستورية  املهلة  يف  الرئيس،  النتخاب  االوىل  اجللسة 
وقتذاك، وطلب تالوة حمضرها الذي اقتصر على دورة اوىل 
من االقرتاع واعلن املصادقة عليه، حدد سلفا مراحل تعاطيه 

مع اي موعد آخر جللسة االنتخاب الذي مل حيصل اىل اآلن:
النواب ستكون جمددا  ــــ اي جلسة يكتمل نصاب ثلثي   1
 23 جلسة  عن  منفصلة  الرئيس،  النتخاب  جديدة  جلسة 
نيسان 2014 اليت تلي حمضرها وصار اىل املصادقة عليه. 
تاليا توجب آلية انعقادها، يف حضور الثلثني، اجراء دورة 
االصوات  ثلثي  حيوز  الذي  املرشح  بها  يفوز  اوىل  اقرتاع 
فيها  يفوز  ثانية  اقرتاع  دورة  اىل  انتقل  واال  االقل،  على 
باالكثرية املطلقة من االصوات، لكن يف حضور الثلثني على 
االقل ايضا. على غرار ما حصل يف جلسة 23 نيسان، تبدأ 

اجللسة املقبلة من الصفر.
ــــ كل جلسة يتلى حمضرها ويصادق عليه تصبح كيانا   2
مل  وان  التالية  باجللسة  اتصاهلا  تفقد  منفصال،  مستقال 
رئيس  انتخاب  جلسة  مع  احلال  كذلك  اعماهلا.  جدول  تنجز 
اجلمهورية. اضحت جلسة 23 نيسان حدثا يف ذاته انقضت 
التئام  ان  القول  يصح  ال  بذلك  اليوم.  ذلك  يف  مفاعيله 
الربملان يف اي موعد آخر بعد 23 نيسان ــــ وهو اخفق مذ 
ـــ جيعله ينتقل للفور اىل الدورة  ذاك يف 23 موعد حتى اآلنـ 
الثانية لالقرتاع، سواء حضر الثلثان او االكثرية املطلقة. ال 
يلتئم اال بالثلثني، ولن يكون يف وسعه اجراء دورة ثانية 
لالقرتاع للفوز باالكثرية املطلقة قبل ان جيري جمددا دورة 

اوىل بالثلثني.
ـــ على مّر تاريخ انتخابات الرئاسة اللبنانية بدءًا بأوالها عام  3ـ 
1926، مل يسبق ان انعقد جملس النواب النتخاب الرئيس يف 
اكثر من جلسة. ُحّدد اكثر من موعد لالستحقاقات املتعاقبة. 
يف الغالب موعد واحد، واحيانا اثنان كما يف اعوام 1958 
الثاني  يف  ينعقد  اجمللس  كان  و1982،  و1976  و1970 
ما  الثانية  او  االوىل  الدورتني  احدى  الرئيس يف  وينتخب 
الدورة  الرئيس يف  بانتخاب  عام 1970  واحدا  استثناء  خال 
الثالثة. بعد ذلك يرفع رئيس اجمللس اجللسة ويطلب تالوة 
مواعيد  تعددت  الشغور  درج  مذ  عليه.  ويصادق  حمضرها 
اجللسات: عام 1988 حدد الرئيس حسني احلسيين موعدين 
فلم ينتخب الرئيس، وعاما 2007 و2008 حدد الرئيس نبيه 
جتاوز  اآلن  االخري.  يف  سوى  ينتخب  فلم  موعدا   20 بري 

الشغور 23 موعدا واحلبل على اجلرار.
4 ــــ مل يقع يف حسبان اي من تلك الربملانات تعذر انتخاب 
الرئيس يف جلسة واحدة، هي االلتئام يف معزل عن دورة 
اىل  والذهاب  االجتماع  ارفضاض  على  ما حيملهم  االقرتاع، 
جلسة ثانية يف وقت الحق سواء تلي حمضرها واقفلت، كما 
يف جلسة 23 نيسان، ام مل ُيتل. مل يقع يف ظنهم ايضا 
اخلروج من اجمللس قبل اجناز االستحقاق، وهو مغزى التمييز 
بني اجللسة والدورة. كالهما منفصل عن اآلخر، وله نصابه. 
اكثر من دورة اقرتاع، لكن يف جلسة واحدة. وهو ايضا ما 
عناه لعقود طويلة من االستحقاقات املتتالية توافق االقطاب 
والسياسيني على الرتكيز على دورة االقرتاع ونصابها، ال 

النصف +1 ال ينجب كاملقاطعة متاماً!
على جلسة االنعقاد ونصابها احلتمي بالثلثني.نقوال ناصيف

ينعقد جملس النواب مرة. ما ان يفعل، يكب على دورات االقرتاع النتخاب 
الرئيس اىل ان ينجزه ثم ينصرف. على حنو كهذا، مناصفة تقريبا، سبعة 
رؤساء انتخبوا من الدورة االوىل )شارل دباس وبشارة اخلوري وكميل 
مشعون وشارل حلو وامني اجلميل واميل حلود وميشال سليمان(، وستة 
وبشري  سركيس  والياس  شهاب  وفؤاد  اده  )اميل  الثانية  الدورة  من 
اجلميل ورينه معوض والياس هراوي(، ورئيس واحد من الدورة الثالثة 
جلسة  من  اكثر  اىل  منهم مل حيتج  اي  انتخاب  لكن  )سليمان فرجنيه(. 

واحدة. على امتداد 89 عاما، مل ينقص مرة حضور النواب يف اي من دورات 
االقرتاع عن الثلثني على االقل.

واحدة  جبلسة  التمسك  كرستا  بسابقتني  التذكري  هنا  ضروريا  يكون  قد 
لالنتخاب:

ــــ يف 17 آب 1970 عندما رفع الرئيس صربي محادة اجللسة دقائق للتشاور 
بعد الدورة االوىل من االقرتاع بني فريقي املرشحني سركيس وفرجنيه، سعيا 
النواب برحوا  اىل االتفاق على ثالث فتعذر. سرعان ما استؤنفت، ومل يكن 

القاعة.
اجللسة  احلسيين  حسني  الرئيس  رفع  عندما   1989 الثاني  تشرين   5 يف  ــــ 
والياس  سعادة  وجورج  معوض  رينه  هم  مرشحني  ثالثة  بني  ايضا  للتشاور 
هراوي دقائق للتشاور بعد الدورة االوىل، ما لبثت ان استؤنفت بالتفاهم على 

انتخاب نائب زغرتا.
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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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مناسبات

سيدني  يف  اللبنانية  اجلالية  جملس  احتفل  سنة  كل  كعادته 
بالذكرى اخلامسة عشرة لعيد املقاومة والتحرير وذلك مساء يوم 

االثنني يف 25 ايار اجلاري يف مركزه يف بانكستاون.
بلدية  عضو  اجمللس  رئيس  اىل  اضافة  املناسبة،  حضر  وقد 
ليفربول علي كرنيب ونائب الرئيس طوني بو ملحم واالعضاء، 
كل من  السيناتور شوكت مسلماني، النائب بول لينش، عضو 
بلدية هولرويد آدي سركيس، نائب رئيس بلدية ليفربول غسان 
)غاس( بلوط واعضاء البلدية ويندي ويلر وجيف شالتون وبيرت 
هال، عضو بلدية روكدايل جو عواضة، الناشط يف حزب االحرار 
االسرتالي فؤاد االشوح، الدكتور اميل الشدياق، الدكتور عماد 
بّرو، الدكتور علي بزي، وعدد من رجال االعمال منهم ريتشارد 
طنوس وجورج عيسى وحممد رمال والزمالء ممدوح سكرية وطوني 

قزي وانطونيوس بو رزق.
بدأت املناسبة بكلمة لرئيس اجمللس السيد علي كرنيب أشاد 
فيها بتضحيات املقاومة اليت امثرت حتريرا للجنوب بعد 22 عاما 

جملس اجلالية اللبنانية حيتفل بالذكرى الـ 15 لعيد املقاومة والتحرير حبضور رمسي وشعيب مميز

من االحتالل االسرائيلي الغاشم.
كما تطرق اىل نكبة 1967 اليت شردت قسما كبريا من الشعب 
الفلسطيين وسلخته عن ارضه وقال ان الفلسطينيني ما زالوا 

حيتفظون مبفاتيح منازهلم.
ونوه السيد كرنيب مبعادلة »اجليش والشعب واملقاومة« حيث 
وقف اجليش والشعب اىل جانب املقاومة اليت متكنت من اجناز 

التحرير واهدائه اىل اللبنانيني يف 25 ايار من عام 2000.
وقال ان الدولة اللبنانية جعلت يوم 25  أيار من كل عام يوما 
وطنيا تقفل فيه االدارات العامة وذلك يف ظل رئاسة الدكتور 
هذا  وثبت  متام سالم  الرئيس  عاد  وقد  للحكومة  احلص  سليم 

اليوم عيدا وطنيا.
وشكر رئيس اجمللس كال من السيدين جورج عيسى وحممد رمال 

على دعمهما هلذا احلفل
ثم حتدث كل من النائب بول لينش والسيناتور شوكت مسلماني 

اللذين اشادا ببطوالت املقاومني وتضحياتهم.
واحللويات  الشهية  باملأكوالت  غنية  مأدبة  هناك  وكانت 

واملرطبات.

ضيوف اسرتاليون وحضورويندي ويلرجيف شالتونالنائب بول لينشالسيناتور شوكت مسلمانيالسيد علي كرنيب

رئيس املجلس علي كرنيب ونائبه طوني بو ملحم واللجنة مع السيد غاس بلوط

االشوح، ديب، سركيس والسيناتور مسلماني طنوس، بو أنطون، سركيس، مسلماني وحضور

رئيس املجلس ونائبه وبعض اعضاء اللجنة مع السادة سركيس وبلوط وعلوشرئيس املجلس ونائبه وبعض اعضاء اللجنة مع الدكتور علي بزي وجورج عيسى وحضور

الدكتور عماد برو وغاس بلوط وحضوررئيس املجلس ونائبه مع طنوس وبو انطون وديب وحضور

السيدان آدي سركيس وغسان )غاس( بلوط
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اعالن

ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

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

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

مــباشرة

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

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

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

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

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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

للبنائني - املهندسني - املصممني

Saturday 30 May 2015  2015 أيـار   30 السبت 
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كتابات

حوار الشعروالشعراء

نـبض الصـباحات
ع- صباح اخلري ليتِك تصبحينا 

على أمٍل يعانق يامسينا   
م- صباح اخلري يا ملك القوايف 

لَك اإلشراق دومًا ... ما حيينا   
ع- بِك اإلبداع يا خريًا جتّلى   
على اإلصباح شّفافًا رزينا    

م- بَك اآلمال يف خرٍي وشعٍر    
بكم يسمو مليك املبدعينا   

ع- كالمِك تاج ورٍد فوق رأسي   
وإبداٌع بدونِك لن يكونا    

م- مبثلَك تزهر األقالم وعدًا   
عساَك منوذجًا للعاملينا     

ع- عسانا يا صديقة أن نوازي 
برفعتنا مقام الّسابقينا    

م- سنسمو يا صديقي كن أكيدًا    
فما زال الكثري مصّممينا    

ع- وما زال الكثريحبضن وهٍن 
كساىل يف احلياة وخاملينا     

م- برغم مجيع من ظّلوا ضعافًا   
سننجز وعدنا ... لن نستكينا     

ع- مسعتِك نغمًة يف بوح ناٍي   
تناهْت يف قلوب الّسامعينا   
م- وكم غّردَت أحلانًا طروبًا 

تفوق الوصف جنم العازفينا  
ع- أغّرد كي تكوني يف مسائي     

صدًى لللحن رقراقًا حنونا      
ظاللِك يف عيوني لن توارى   
وعدتِك يا مثرية لن أخونا      

خذي مّن اجلنون صداق عهدي     
فكم من شاعٍر عشق اجلنونا      

م- أكون كما البالبل يف الفضاء   
إذا ما كنَت من يسمو فنونا    

ستبقى دائمًا رمزًا بعين   
ألّنَك صادٌق حقًا يقينا     

لكم مّن الوفاء وصدق قوٍل  
بكوٍن نابٍض باحلّب فينا 
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دعــوة

مبناسبة الذكرى الثالثة لغياب

 بطرس عنداري – أبو زياد
بطرس  منتدى  العربي/  االسرتالي  الثقايف  املركز  يتشرف 

عنداري
بدعوتكم حلضور امسية شعرية حيييها الشعراء:

د. مجيل الدويهي، جورج منصور ، شربل بعين وفؤاد نعمان 
اخلوري )مع مرافقة موسيقية وتقاسيم على العود والناي يقدمها 

االخوان خالد ومسري معرباني(
م االمسية  يلقي كلمة املركز الدكتور مصطفى علم الدين ويقدِّ

الشاعر شوقي مسلماني.
وذلك الثالثاء يف 9 / 6 / 2015 الساعة السابعة مساء

يف قاعة اجمللس العربي على العنوان التالي:
Level 2, 194 STACEY Street Bankstown

نأمل حضوركم الدعوة عامة – 
م يف االمسية القهوة والشاي واحللويات( )ُيقدَّ

الرقم:  على  بّرو  عماد  بالدكتور  االتصال  الرجاء  للمراجعة 
الرقم:  على  دّيوب  جورج  بالسيد  او   0415190013

0434631501

ّيل للدكتور املشرف على مشروع ختّرج الشاب زياد سنكري  مل ُيَ
شركٍة  مشروَع  يصبح  أن   )LAU( األمريكية  اللبنانية  اجلامعة  من 
ناجحة تعنى بإنقاذ حياة املاليني من الناس. لكن زياد علَم بأن 
األمر سيحصل، أو على األقل آمن بهدفه الطّب وعمل على حتقيقه، 
رافضًا السلبية اليت عّب عنها املشرُف نفُسه. وما تكريم الرئيس 
األمريكي باراك أوباما حديثًا لسنكري وفريق عمله، مقّدرًا مشروعه 
الطب Cardiodiagnostics، إال دليٌل إىل اإلبداع والطموح املتوافَرين 

لدى الشباب اللبناني.

»العقلية ال زالت تشخيصية بدل أن تكون وقائية«
أّسس  سنكري  زياد  الطرابلسي  اللبناني  األعمال  ورائد  فاملخرتع 
عب  القلب  ومراقبة  محاية  يف  الرائدة   Cardiodiagnostics شركة 
تقنياٍت متطورة، واخرتع جهاز Life Sense املراِقب حلالة القلب بشكٍل 
متواصل يوميًا، ما يسمح بإرسال تنبيهات فورية إىل الفريق الطب 

إلنقاذ املعّرض خلطر اإلصابة بنوبة قلبية.
جييب زياد »النهار« أننا »ال زلنا يف »العصور املظلمة« يف طّب 
القلب، ألننا يف مراحل متأخرة من قدرتنا على اكتشاف األمراض«، 
موضحًا أنه »ليس لدينا وقاية، بل حنن يف مرحلة التشخيص، أي 
املرحلة اليت تلي املرض، وما نهدف إليه يف Cardiodiagnostics هو 
أن نصل إىل مرحلة ال نرى فيها مريض قلب، أي أن نالحظ احتمال 

تعّرضه للمرض قبل حصوله، ونعاجله«.
ويكمن احلل عب تطوير التقنيات التكنولوجية من جهة، وتطوير عقلية 
املستخِدم ليتجاوب مع العالج من جهٍة أخرى، إذ يشري سنكري إىل 
تأّخر العقلية يف لبنان: »إن كان الطب أو األعمال أو االقتصاد، 
ما يأخذ بلدًا واقتصادًا من مرحلة إىل أخرى هو العقلية، لكن يف 
لبنان ال زالت العقلية تّتبع أسلوب احلماية والوقاية، فيتوجه أحدهم 
إىل الطبيب، ويصرفه هذا األخري قائاًل له »ما زلت شاّبًا وال عّلة 
هو،  بها  يشعر  معينة  وآالم  نَفس  من ضيق  الرَّغم  على  فيك«، 
الفحوصات  إجراء  إىل  ندعو  الوقائية،  املتطورة  العقلية  يف  لكن 
لراحته  باملرض،  لإلصابة  املعّرض  أو  املريض  ملساعدة  الالزمة، 

نفسيًا والوقاية من احتمال حصول املرض«.
وهذا ما يوفّره جهاز Life Sense نظرًا ملراقبته القلب طوال الوقت، 
تسمح  الصدر،  على  موضوعة  ثالثة  استشعار  أجهزة  طريق  عن 
للشخص أن ينشط يف حياته اليومية من دون أن يضطر للمكوث 
أنقد Life Sense فعاًل  يف املستشفى، ويب زياد »النهار« كيف 
حياة عديدين »كانوا توّفوا حاليًا لو مل يتوفر هذا احلل هلم، وهو ما 
ننصح به كذلك املعّرضني ملشكالت قلبية مثل املدّخنني واملعانني 
من دهون كثرية يف اجلسم واملعتمدين أسلوب حياة يفتقر للحركة 

والرياضة«.
التقنيات  إدخال  احتمال  عن  الشاب  املخرتع  »النهار«  وسألت 
التكنولوجية الكتشاف احتمال إصابة اإلنسان بأمراض أخرى فّتاكة، 
خارجة عن نطاق طب القلب، ِمثل مرض السرطان، فأكد أن األمر 
ليس على الئحة املشاريع اليت ستطّورها Cardiodiagnostics، »ألنه 
خارج عن نطاق اخلبة املتوافرة لدينا، ونسعى إلبقاء عملنا مرّكزًا 
للحصول على جودة عالية«، وأضاف: »لكن هذا ال مينع أن تطّور 
البحوث  فمراكز  للسرطان،  وقائية  تكنولوجية  تقنيات  أخرى  جهة 

بدأت تهتم أكثر هلذا اجملال«.

»من الضروري مشاركة الفكرة اإلبداعية لتحقيقها«
تطوير  نطاق  على  فقط  ليس  زياد  عند  اإلقدام  روح  وتنعكس 
أيضًا،  األعمال  ريادة  عن  حديثه  على  بل  القلب،  لطّب  تقنيات 
أفكارهم  مشاركة  من  يافوا  أال  »النهار«  عب  اللبنانيني  فنصَح 
مع الغري: »ألتقي بالعديد من الشباب الطاحمني ليصبحوا ريادّيي 
ُيفصحون عن فكرة  ال  لكنهم  اخلاصة،  وينِشئوا شركاتهم  أعمال 
الضروري  »من  أنه  موضحًا  ُتسَرق«،  أن  من  خوفًا  مشروعهم 
ونشاط  زخم  تكوين  دون  فمن  الغري،  مع  أفكارهم  يشاركوا  أن 
واهتمام بفكرة املشروع من مدّربني ومستثمرين وزبائن حمتملني، 
لن يتمكن الشخص من التقّدم«، وداعيًا احلريصني على أفكارهم 
اإلبداعية »إىل مشاركتها مع الغري، لكن طبعًا من دون الدخول يف 

التفاصيل وإفشاء الكثري من املعلومات«.
لكن جناح زياد يف حتويل فكرته اإلبداعية إىل مشروٍع واقعي يدم 
حديثه  ما مل يفه يف  وهو  الصعوبات،  من  يُل  مل  القلب  طب 
لـ«النهار«: »كان هناك عدٌد من اخليارات اخلاطئة يف انتقاء أعضاء 
فريق العمل، وقد وثقنا بأشخاص أكرت من الالزم«، إذ أشار إىل 
أنه »يف عامل ريادة األعمال، ُتعتب هذه املشكالت دروسًا كبرية ال 
ُتَعّلم يف اجلامعة أو يف الكتاب، بل يف احلياة واخلبة«، ورأى أن 

»كل درس جيعل رائد األعمال متمرسًا أكثر«.
األصول  ذات  األمريكي  القلب  جبّراح  ما  نوعًا  عمله  ترابط  وعن 
اللبنانية، الراحل مايكل دبغي، أكد سنكري أن »اجلّراح دبغي هو 
طبعًا من الشخصيات اليت ُتلهمن، ويكمُن ترابطنا يف إمياننا بقضية 
مصدر  لكن  والعربية«.  اللبنانية  وبهويتنا  اإلنسان  حتسني صحة 
إهلام زياد احلقيقي هو والدته السيدة مسر عوض سنكري »اليت 
عّلمتن وشقيقي املثابرة واحلس باملسؤولية، وأال نرضى باخليارات 
املتوسطة«، إذ يكمن تأثريها الكبري يف ابنها زياد ألنها »حتّدت 

اللبناني زياد سنكري خيرتع جهاًزا ملراقبة القلب: ما يطّور البلد هو العقلية

عوائق اقتصادية واجتماعية كبرية، مبا أنها رّبت ولَدين بنفسها«.
يف  هبوطه  منذ  املتعددة  اللبنانية  ومواعيده  حتركاته  خضّم  ويف 
بريوت الثلثاء فجرًا، أكد زياد لـ«النهار« أنه وفريق عمله يف صدد 
العمل حاليًا مع عدٍد من األطباء اللبنانيني يف بعض املستشفيات 
بأمراض  لإلصابة  املعّرضني  األشخاص  مساعدة  على  املعروفة، 
هو   Cardiodiagnostics »فهدفنا يف  منها:  الوقاية  بهدف  قلبية، 
أسلوب  يعتمدوا  أن  الناس  مكلفة ومساعدة  تقنيات غري  تصميم 

حياة صحي«.
وما ال شك فيه هو أن اللبنانيني يفتخرون بفكرة زياد اإلبداعية، 
متامًا كما يفتخر والده الراحل طارق سنكري به، الذي تويّف نتيجة 
إصابته بنوبة قلبية، ما أهلَم ابنه إنقاذ حياة آباء وأشخاص آخرين.

املصدر: »النهار« كلودا طانيوس

 الشاعر حممد عامر األمحد )ع (
والشاعرة مثرية حسني )م ( 
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ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

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 May 2015  2015 أيـار   30 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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 May 2015  2015 أيـار   30 السبت 

Ken Willson
Real State

بيع وشراء جميع املحالت 
التجارية واملزارع.

اتصلوا بصاحب الخربة
ياسر فياض - أبو رمزي

0422122699
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ملبورن

Saturday 30 May 2015  2015 أيـار   30 السبت 

210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف مؤمنة للسيارات مع حراسة مشددة

لقمة 
شهية

أسعارنا تناسب 
اجلميع

نظافة 
تامة

أربع صاالت بكل اناقتها وديكورها 
الفخم جاهزة الحتضان مناسباتكم

المرياج عنوان الثقة تستقطب أملع 
جنوم الفن والطرب من لبنان والشرق 

األوسط..
المرياج.. الصاالت االفضل جلميع 

املناسبات.. عمادات - خطوبة - زواج - 
أعياد ميالد - اجتماعات عمل وغريها

لصاحبها سام يونان

المــرياج
عـروس الـصاالت يف فيكـتوريا

خدمة 
مميزة

صدق يف 
املعاملة

 بعدما احتل احملتجز األمريكي 
الشاب "جريميي ميكس" لقب 
ممثالت  من  اآلالف  معشوق 
تظهر  اآلن  اللطيف،  اجلنس 
لتحتل  بودوين"،  "شتيفاني 
لقب اجملرمة األكثر إثارة يف 

العامل.
شتيفاني طالبة متريض وتبلغ 
وهي  عاما،   21 العمر  من 
أكثر  وتواجه  اجلنسية،  كندية 
منازل  اقتحام  تهمة   114 من 
وسرقات، إال أنه من الواضح 
أن مدمين مشاهد االثارة يف 
يأبهون  ال  االنرتنت  جمتمع 
بل  إليها،  املوجهة  بالتهم 
أشياء  إىل  أنظارهم  تتجه 
به  يهتم  عما  متاما  خمتلفة 

القانونيون.
على  القبض  ألقي  وقد 
املاضي،  الشهر  شتيفاني 
لالشتباه يف تورطها باقتحام 
42 منزال، باالشرتاك مع ثالثة 

تعرف على اجملرمة األكثر 
إثارة يف العامل

طلبة آخرين، ترتاوح أعمارهم 
بني 13 و 15 و 17 عاما.

اتهامات  شتيفاني  وتواجه   
ممتلكات  وسرقة  باقتحام 
امتالك  إىل  باإلضافة  خاصة، 
نارية  أسلحة  تسعة  وختزين 

بشكل غري قانوني.

 ولكن بالرغم من ذلك انتشرت 
صورة للمجرمة الشابة، وهي 
يف  كالنار  البحر،  لباس  يف 
التواصل  مواقع  على  اهلشيم 
حتتل  جعلها  ما  اإلجتماعية، 
بسرعة فائقة بكل جدارة لقب 
على  إثارة  األكثر  "اجملرمة 

مستوى العامل".

ر  ثا إ
ق  طال إ

صفحة 
على 

قع  مو
التواصل االجتماعي "فيسبوك" 
منذ أيام حتت اسم "آثار للبيع 
يف  كبرية  ضجة  سوريا"  من 
السوري ونشطاء يف  الوسط 
وسائل التواصل االجتماعي .

صورًا  الصفحة  ونشرت 
قالت  أثرية  قطع  جملموعة 
أنها من سوريا، وكتب حتتها 
"للبيع، املصدر سوريا والبيع 

والتسليم يف تركيا".
صورة  ناشطون  تناقل  حيث 
إشعار يسمح حلامله بالتنقيب 
محاة  حمافظة  يف  اآلثار  عن 
وعليها موافقة "جبهة النصرة" 
يف  القاعدة  تنظيم  فرع 
على  تسيطر  واليت  سوريا، 

تلك املنطقة.
يأتي هذا بعد أن نشرت مواقع 
أصدرها  ورقة  اإلنرتنت  على 
"ديوان  من  اآلثار"  "قسم 
لتنظيم داعش  التابع  الركاز" 
تسهيالت  تقديم  مفادها   ،
الورقة  حلامل  التعّرض  وعدم 
ومحلت  آثار"،  "خبري  كونه 
أختام التنظيم املتطرف إضافة 

إىل صورة رايته.

»آثار للبيع من 
سوريا« صفحة جديدة 

على »الفيسبوك«

اإلغراء  أفالم  جنمة  تعترب  ال   
عاما(   22( ميساكي  روال 
األصل  اليابانية  الروسية 
سيدة نفسها اآلن ألنها باعت 
صيين  أعمال  لرجل  نفسها 
ماليني   7.5 مقابل  جمهول 

دوالر ملدة 15 عاما.

شوهد رجل ملثم الوجه برفقة 
الفعاليات  من  عدد  يف  روال 
بيكني،  يف  الصينية  للنخبة 
عاما   15 مدته  لعقد  وفقا 
وهي يف  الفتاة  عليه  وقعت 

الـ22 من

عمرها مع رجل األعمال الصيين 
لروال  حيق  ال  العقد  وحبسب 
أفالم  تصوير  يف  االخنراط 

رجل أعمال صيين يستأجر جنمة افالم 
ملدة 15 سنة

للكبار.

خرب  بروال  املعجبون  واستقبل 
حيث  جدا  باستياء  استعبادها 
اخلطوة  تلك  تفهم  عجزوا عن 
متابعتها  من  ستحرمهم  اليت 
الفنانات  أبرز  من  وهي 
اللواتي يعملن يف ذلك اجملال 
جدا  عادية  كانت  بأنها  علما 
وأعربوا عن آرائهم يف شبكة 
االجتماعي  للتواصل   Weibo

يف الصني.
روال  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
ميساكي بدأت عملها يف هذا 
اجملال عام 2012 ومتكنت منذ 
ذلك احلني من اكتساب شعبية 

كبرية يف الصني غالبا.

األغذية  ادارة  خرباء  أجرى   
املتحدة  الواليات  واألدوية يف 
جامعة  علماء  مع  بالتعاون 
أوهايو، دراسة لتحديد العالقة 
ودخله  الشخص  طول  بني 
ان  نتائجها  بينت  املالي، 
طول  يف  زيادة  سم   2.5 كل 
املالي  املدخول  تزيد  الشخص 
له مبقدار 800 دوالر. وقد اخذ 
املعطيات  باالعتبار  الباحثون 
للشخص يف  والبدنية  الذهنية 

هذه الدراسة.
طول  بني  عالقة  اكتشاف 
الشخص ودخله املالي  اكتشاف 
عالقة بني طول الشخص ودخله 

املالي
الطول  فرق  ان  تبني  عموما 
يرتبط  سم   12  –  10 مبقدار 
البلدان  يف  املرتب  بارتفاع 
باملائة   15  –  9 بنسبة  الغربية 
املكاتب،  يف  العاملني  بني 
القوة  مستخدمي  بني  وليس 

العضلية يف عملهم.

ويذكر ان دراسة سابقة مشلت 
النساء فقط ، بينت نتائجها ان 
الطويلة  للمرأة  املالي  الدخل 
أعلى من األخريات القصريات.

ان  الباحثني  بعض  يعتقد 
يزداد  القامة  طوال  األشخاص 
ميزات  ميلكون  ألنهم  دخلهم، 
ذهنية أفضل، إضافة اىل انهم 

اكثر ثقة بنفسهم.

 اكتشف العلماء وجود 
عالقة متبادلة بني 
طول الشخص ودخله
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العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 كشفت "جمموعة فنادق إنرتكنتيننتال" النقاب عن خطط لبناء فندق 
"إندجيو" الذي يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، كجزء من املشروع 

الطموح "املدينة املستدامة" يف دبي.

غرفة،  بـ170  نوعه  من  األول  الفندق  يفتتح  أن  املتوقع  ومن 
على   %100 بنسبة  وسيعتمد   ،2017 عام  من  األول  النصف  يف 
باإلضافة  والنفايات،  املياه  تدوير  وإعادة  الشمسية  الطاقة 
اخلضراء،  املساحات  لتوفري  احمللية  النباتات  زراعة  إىل 
املياه.  من  كبرية  كميات  يتطلب  الذي  العشب  من  بداًل 

 

بالطاقة  أيضًا  تعمل  اليت  باحلافلة  النقل  خدمات  توفري  كما سيتم 
الشمسية، وستكون متاحة للضيوف يف الفندق لتأمني تواصلهم 

مع وسط مدينة دبي.

فنادق  جمموعة  يف  التنفيذي  املدير  غوفان،  باسكال  وقال 
فندق  إن  وأفريقيا:  األوسط  والشرق  اهلند  يف  "إنرتكنتيننتال" 
"إندجيو" باملدينة املستدامة بدبي، سيكون فندقًا فريدًا من نوعه، 

مما جيعله مثاليًا للنزالء.

وأشار فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة املاس للمطورين، 
املشرفة على املشروع، إىل أن املدينة املستدامة وضعت معايري 
السياحي  اجلذب  مناطق  من  كبريًا  عددًا  وستشمل  معينة،  بيئية 
التجارية  الفعاليات  جلذب  فضاءات  جانب  إىل  لالهتمام،  املثرية 

واللقاءات.

فنادق  جملموعة  بالنجاحات  احلافل  السجل  مع  أنه  وأضاف 
"إنرتكنتيننتال" يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، "حنن على ثقة 

من أن الفندق سيكون ناجحًا".

وسيضم مشروع املدينة املستدامة، جتمعات سكنية ومدرسة خضراء 
ومركزًا للفروسية ومواقف للسيارات مغطاة بألواح الطاقة الشمسية، 
ومزرعة عضوية ستورد مجيع األعشاب اليت حيتاجها اجملتمع، فضاًل 

عن منطقة مركزية خضراء.
ومن املتوقع أن يلتزم مشروع "املدينة املستدامة" يف دبي، بأعلى 
والتجارية؛  االجتماعية  االستدامة  ومعايري  الدولية  البيئية  املعايري 
سعيًا من دبي لتكون رائدة إقليميًا يف جمال السياحة البيئية ومحاية 

البيئة العاملية.

وتدير جمموعة فنادق "إنرتكنتيننتال" حاليًا 18 فندقًا يف اإلمارات 
العربية املتحدة، إضافة إىل 10 فنادق أخرى ستفتتح بعد الـ 5-3 

سنوات القادمة.

األول من نوعه بالعامل.. فندق يعمل 
بـالطاقة الشمسية يف دبي

 تقدمت زوجة جون لينون الفنانة يوكو أونو بإعالن مثري اعرتفت 
فيه بعالقات محيمة كانت تربطها بوزيرة اخلارجية األمريكية السابقة 

هيالري كلينتون.

أفادت بذلك صحيفة "وورد نيوز دايلي ريبورت" األمريكية.

املاضي  القرن  لديها يف سبعينات  كانت  إنها  أونو  يوكو  وقالت 
عالقة محيمة مع املرشحة للرئاسة األمريكية هيالري كلينتون. وجاء 
هذا اإلعالن الذي أثار ضجة كبرية ضمن اجلمهور على هامش حفل 
لوس  املعاصر مبدينة  الفن  متحف  والصحون يف  الفناجني  تقديم 

أجنلوس.

وقالت الفنانة:" كانت لدينا قصة حب قصرية وقت كنت أعيش مع 
جون لينون يف مانهاتن. أما هيالري فكانت تدرس آنذاك يف جامعة 

ييل، إال إننا افرتقنا يف نهاية املطاف".

وترى الفنانة أن انتخاب هيالري كلينتون رئيسة للواليات املتحدة 
ستكون خطوة هامة على طريق دعم حقوق األقليات اجلنسية.

فيما يعتقد اخلرباء السياسيون أن هذا اإلعالن قد ميثل عقبة جدية 
هليالري كلينتون يف محلتها االنتخابية.

زوجة جون لينون: كنت على عالقة 
محيمة مع هيالري كلينتون

 Neuroscience and Biobehavioral Reviews نشرت الصحيفة العلمية 
دراسة قامت بها جامعة  »برمنغهام« تؤكد أن هرمون احلب املسمى 
»األوكسيتوسني« يؤثر على السلوك البشري بنفس الطريقة اليت 
، ألنهما يستهدفان نفس املستقبالت يف  دماغ  اخلمر  بها  يؤثر 

اإلنسان.

فاحلب و اخلمر كالهما قد يوجه السلوك  حنو الكرم  والرومانسية 
العاطفية ، كما ميكن أن ينتج عنه العنف و الغرية.

هرمون  أن  إىل  الدراسة  بهذه  قاموا  الذين  الباحثون  وأكد 
»األوكسيتوسني« ال ميكن أن يعوض اخلمر ، لكن ميكن استعماله 

يف معاجلة بعض األمراض النفسية و العقلية.

ولطاملا تغنى الشعراء و الفنانون بنشوة العشق اليت ال شبيه هلا إال 
ما يفعله اخلمر بشاربه، وهاهو العلم يثبت صحة هذا التشبيه.

 للحب تأثري اخلمر

استطاع رجل هندي ميلك 
إقناع  من  باهظة  ثروة 
على  متابعيه  من   400
قطع أعضائهم التناسلّية 
"الوصول  إىل  بهدف 

الرّب"! 

ويف تفاصيل هذه احلادثة الغريبة، وقعت عملية قطع خصييّت 400 
متابٍع من أصل 50 مليون لرجل الدين اهلندي "غورميه رام رحيم 
سينخ" يف العام 2000 داخل إحدى املستشفيات اليت يديرها يف 

اهلند.  

األذى  بإحلاق  "رحيم"  اهلند  يف  اجلنائي  التحقيقات  مكتب  واّتهم 
اجلسدي هلؤالء األشخاص وهو اليوم  خيضع للتحقيق. وقد سبق أو 
ُوّجهت إليه تهمة مقتل صحايف يف العام 2002 باإلضافة إىل تهمة 

االعتداء  اجلنسي على جمموعة من النساء اللواتي يتبعنه. 
 

العملّية خوًفا  أجرى  إّنه  ونقل حمامي عن إحدى ضحايا رحيم قوله 
قطع  عملية  إّن  الذين جيرون  رحيم  هلم  "قال  اجتماعًيا   نبذه  من 

اخلصيتني سيتمّكنون وحدهم من الوصول إىل الرّب".  
 

ويبلغ رحيم 47 عاًما وهو ُيسّمى بـ "املعّلم" أو  Guru  ويدير مجعّية 
سياسّية اجتماعّية ُتدعى  Dera Sacha Suada  تبلغ قيمتها أكثر من 

40 مليون دوالر. 

400 رجٍل قطعوا أعضاءهم »للوصول إىل 
الرّب«!!؟

شركة  قامت   
 Wilkinson  "
 "  Sword
يكية  مر أل ا
فة  و ملعر ا
د  ا عد بإ
تصنيف ذوات 
أمجل السيقان 
 . ئية لنسا ا
حتلت  ا و
ة  ر سطو أ
د  و ليو هو
الراحلة مارلني 
فيه  مونرو 
األوىل  املرتبة 

.

مشل  و
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أودري  أيضا 
 ، ن ر هيبو
وتابلور سفيت 
وأجنيلينا   ،

جولي وغريهن من النجوم.

استطالع  املشاركني يف  إن 47% من  الشركة  باسم  ناطق  وقال 
الرأي صوتوا تأييدا لساقي مارلني مونرو. وشغلت املغنية كايلي 
أما  األصوات.  من   %22 على  حصلت  حيث  الثانية  املرتبة  مينوغ 
عارضة األزياء يف ستينات القرن املاضي تويغي فغنت فحصدت 

17% من األصوات.

وأضاف الناطق أن استطالع الرأي شاركت فيه أكثر من ألف امرأة 
ترتاوح أعمارهن بني 16 عاما و55 عاما.

وشغلت املرتبات التالية كل من املغنية تينا ترينر )املرتبة الرابعة( 
غرايبل  بييت  واملمثلة  اخلامسة(،  )املرتبة  هاليويل  جريي  واملغنية 
كامبل  نعومي  األزياء  عارضة  جاءت  وبعدهن  السادسة(.  )املرتبة 
كامريون  واملمثلة  سويف  تايلور  واملغنية  جولي  أجنيلينا  واملمثلة 

دياز.
من  تقوم  املعروفة  العاملية  والشركات  الصحف  خمتلف  أن  يذكر 
املثال فإن  بإعداد تصنيفات شبيهة. وعلى سبيل  آخر  إىل  وقت 
كيغان  ميشيل  املمثلة  قد وصفت  كانت   "  FHM  " الرجال  جملة 

بأكثر نساء العامل أنوثة.

تصنيف أمجل السيقان النسائية
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كارثة  كـأسوأ  النووية  تشارنوبيل  كارثة  ُتصّنف 
شهدها  البيئي  والتلّوث  اإلشعاعي  للتسّرب 
العامل، ومع مرور 29 عامًا على تلك احلادثة فإّن 
ماليني الناس ما زالوا يعانون من آثارها القاتلة 
حّتى اآلن، حيث قّدرت السلطات السوفيتية عدد 

الضحايا بأكثر من 8 آالف شخص..

وفاة  الدولية  املنظمات  بعض  توّقعت  يف حني 
ألف شخص نتيجة إصابتهم  بني 10 آالف و90 
إحصائية  أشارت  بينما  الدرقية،  الغدة  بسرطان 
 2.3 أّن  إىل  األوكرانية  الصحة  لوزارة  رمسية 
مليون مواطن ما زالوا يعانون حتى اليوم من آثار 

هذه الكارثة بأشكال متفاوتة.

 1.2 بتلّوث  أيضًا  الكارثة  هذه  تسبّبت  كما 
مليون هكتار من األراضي الزراعية يف أوكرانيا 
وبيالروسيا، وما تزال املنطقة احمليطة باملفاعل 

غري مأهولة بالسكان حتى اليوم.

أسوأ  حول  احلقائق  أبرز  من  جمموعة  يلي  فيما 
كارثة نووية على اإلطالق.

أخطاء قاتلة

األربعة  تشارنوبيل  مفاعالت  تربيد  عملية  تتم 
بواسطة مربّدات املياه، ويف حال حدوث قصور 
ما يف أداء املرّبدات سيؤدي ذلك إىل ارتفاع كبري 

للحرارة وذلك بداًل من توقّفه بشكل تلقائي.

باإلضافة  املستقر  وغري  اخلاطئ  التصميم  هذا 
إىل سوء خربة العناصر البشرية الفنية وقراراتهم 
املفاعل  هائل يف  انفجار  إىل  أّدت  العشوائية، 

الرابع يف صباح يوم 26 أبريل 1986.

االستجابة األوىل

خالل الساعات األوىل من حدوث االنفجار، اندفع 
املئات من رجال اإلطفاء إىل املفاعل يف حماولة 
أكثر من 300  النريان، ومت ضّخ  للسيطرة على 
طن من املياه يف كل ساعة للحفاظ على اجلزء 

املتبقي من املفاعل والذي ال ميكن إصالحه.

طائرات  قامت  املفاعالت،  خطر  اشتداد  مع 
أكثر  بسكب  التالية  األيام  خالل  اهلليكوبرت 
والرصاص  والطني  الرمل  من  طن  أالف   5 من 
وتغطية  احلرائق  لوقف  حماولة  يف  والدولوميت 

العناصر املشّعة.

اإلشعاعات تغّطي أوروبا

استغرقت احلكومة السوفيتية يومًا كاماًل للتحقيق 
يف أسبابه وتبعاته قبل أن تبدأ بعملية إخالء شامل 
احمليطة  املنطقة  يف  واملدن  القرى  من  للعديد 
باملفاعل، حيث مّت إجالء مئات اآلالف من السّكان 

خالل وقت قصري لكن بعد فوات األوان.

احملليني  السّكان  إخالء  عمليات  كانت  حني  يف 
األنباء  وكالة  ُتعلن  مل  وساق،  قدم  على  جارية 
وقوع  من  يومني  بعد  إاّل  الكارثة  عن  الرمسية 
املأساة وذلك يف الوقت اليت بدأت اإلشعاعات 
تتسّرب فيه وتصل إىل أوكرانيا وروسيا البيضاء 
والعديد من الدول األخرى يف وسط أوروبا، بينما 
شهدت األسابيع التالية وصول اآلثار اإلشعاعية 

إىل فنلندا والسويد واجلزر الربيطانية.

تدمري صّحة اإلنسان

تلك  عن  جنمت  اليت  النووّية  اإلشعاعات  كمّية 
اإلشعاعات  من  مرات  بعّدة  أعلى  كانت  املأساة 
اليت صدرت عقب إلقاء القنبلتني النوييتني على 
مدينيت هريوشيما وناغازاكي إّبان احلرب العاملية 

الثانية.

وحّتى يومنا هذا فقد مّت إحصاء معداّلت مرتفعة 
من حاالت اإلصابة مبرض السرطان يف أوكرانيا 

حقائق ُمثرية عن أسوأ كارثة نووية على اإلطالق.. تشرنوبل

وروسيا البيضاء، حيث ُسّجل يف املناطق اجلنوبية 
من روسيا البيضاء عدد كبري من األطفال الذين 

ًأصيبوا بسرطان الغّدة الدرقية.

وفقًا للجنة الرقابة النووية األمريكية فإّن األطفال 
امللّوثة  األبقار  سنة 1986 كانوا يشربون حليب 
كمية  يتلّقون  وبالتالي  املشع،  اليود  مبادة 
بعد  فيما  أّدت  واليت  اإلشعاعات  من  جدًا  عالية 
مّت  حيث  الدرقية،  الغّدة  بسرطان  اإلصابة  إىل 
تشخيص حوالي 6 آالف حالة من سرطان الغّدة 

الدرقية بني األطفال.

سّكان رفضوا عملية اإلخالء!

السّكان  من  ألف   100 حوالي  إجالء  مّت  أّنه  رغم 
احملليني فور وقوع الكارثة، إاّل أّن ما ال يقل عن 
1200 شخص معظمهم من النساء رفضوا مغادرة 

منازهلم.

بعض  فإّن   CNN لشبكة  لتحقيق صحفي  وفقًا 
هؤالء النسوة قاوموا عملية اإلخالء يف حني أن 
بعضهن ُعدن إىل منازهلن بطريقة غري مشروعة 
يف وقت الحق إّما بسبب الدعم احلكومي الضئيل 

للنازحني أو بسبب تعّلق بعضهن بأراضيهن.

أّن  كون  التصّرفات  هذه  عن  احلكومة  تغاضت 
أّن  إاّل  النسوة جتاوزن سن اإلجناب،  مجيع تلك 
املثري للدهشة أّن الكثري منهن مل يعانني من آثار 
إّن بعضهن أيضًا ما زلن أحياء  اإلشعاعات، بل 

إىل اليوم وأعمارهن تتجاوز الـ 80 سنة!

مدّمر، لكن ما زال قيد التشغيل

بعد  ُتغلق  مل  تشارنوبيل  حمّطة  فإّن  لألسف 
االنفجار، ووفقًا للجنة الرقابة النووية األمريكية 
فإّن احلكومة السوفيتية أعادت تشغيل املفاعالت 
الثالثة األخرى بكامل طاقتها بني أوكتوبر 1986 
وديسمرب 1987 ومل تتوّقف املفاعالت عن العمل 

بشكل كامل ونهائي إاّل يف ديسمرب 1999.

خماطر حقيقية تهدد بإنقراض اجلنس البشرى

وجهة للعلماء والسّياح

أصبحت حمّطة تشارنوبيل مكان جذٍب للعديد من 
الناس، فالبعض يقصدها بغرض البحث العلمي، 
يف حني يدفع الفضول البعض اآلخر إللقاء نظرة 

على مكان الكارثة.

السياحية  الشركات  بعض  أصبحت  ولذلك 
يريدون  الذين  ألولئك  سياحية  خدمات  تقّدم 
مثل  ومنكوبة  مهجورة  منطقة  يف  التجّول  جتربة 

تشارنوبيل.

احليوانات املشّعة

نتيجة  واحليوانات  الطيور  من  الكثري  نفقت 
لكن  الكارثة،  حدوث  عند  النووية  اإلشعاعات 
األدمغة  الطيور ذوات  العشرات من  اآلن هناك 
األنواع  عن  عدا  املشّوهة،  املناقري  أو  الصغرية 
تشوّهات  من  ُتعاني  اليت  احليوانات  من  األخرى 

خلقية كثرية يف تلك املنطقة احملظورة.

قضت حمكمة أمريكية، بعقوبة السجن ست سنوات 
على "بائعة هوى" مفرتضة بعد بإقرارها بـتهمة 
التنفيذيني  املدراء  أحد  العمد" حبق  "القتل غري 
بشركة "غوغل" حبقنة جبرعة زائدة من اهلريويني 

على منت خيته الفاخر بوالية كاليفورنيا.

وعثر على فورست تيموثي هيز، 51 عاما، وهو 
متزوج وأب خلمسة أطفال، ميتا على منت خيته 
الفاخرة يف ميناء سانتا كروز يف كاليفورنيا يف 

نوفمرب/تشرين الثاني عام 2013.

تهمة  تشيلمان  أليكس  إىل  السلطات  ووجهت 
القتل العمد هليز حبقنه باملادة املخدرة على منت 
اليخت، وما أن بدأ حيتضر، جلست حتتسي اخلمر 
واستجمعت حاجياتها قبل مغادرة اليخب بهدوء.

بتهمة  الحقا  وأقرت  التهمة،  تشليمان  ونفت 
"القتل غري املتعمد" جانب عدة تهم أخرى منها: 
بالدعارة،  والعمل  أدلة  وإخفاء  خمدر،  حيازة 
مرارا  أكدنا  وأن  "سبق  قائال:  حماميها  وأضاف 
بأنها قضية قتل غري متعمد، جمرد حادث عرضي 
جلرعة خمدر زائدة، تلتها حالة رعب والفشل يف 
االتصال بالطوارئ.. اعتقد أنها )موكليت( تشعر 

بارتياح بالغ النتهاء هذه احملنة."

لتشليمان  السابق  الصديق  إن  الشرطة  وتقول 
تويف كذلك جبرعة زائدة من املخدرات.

بائعة هوى تقتل مدير 
تنفيذي بغوغل

وغريبة  جديدة  طريقة  صيين  مطعم  إبتكر 
يف تقديم احلسومات والتخفيضات لزبائنه 
من النساء تقوم على قصر طول التنورة.

وكشفت صحيفة الـ Telegraph الربيطاينة 
بوت"  هوت  جيا  "يانغ  مطاعم  سلسلة  أن 
موظفو  يقوم  أن  بعد  ختفيضاتها  تقدم 
املطعم بقياس قصر التنورة، ووفقًا لذلك 

حتسب القيمة النهائية لفاتورة الزبائن.

يف املطعم: كلما قصرت التنورة..نزلت قيمة الفاتورة

تصل قيمة اخلصم حبسب الصحيفة عينها 
إىل 90 باملئة إذا كانت املسافة بني الركبة 

والتنورة تصل إىل 33 سنتيمرتًا.

وحبسب ما نقلت الصحيفة عن املسؤولني 
الطريقة  هذه  تطبيق  فإن  املطعم  يف 
ساهم يف ارتفاع املبيعات بشكل كبري، إذ 
أضيفت 50 طاولة إضافية مقارنًة باأليام 

العادية.

أفادت وسائل إعالم هندية الثالثاء 26 مايو/أيار 
مبقتل ما ال يقل عن 800 شخص خالل أسبوع يف 
عدة واليات هندية إثر موجة حر قياسية جتاوزت 

47 درجة مئوية.

يف  احلر  ملوجة  خطورة  األكثر  اآلثار  وسجلت 
وأندرا-براديش  تيالنغانا  اجلنوبية  الواليات 
حيث قتل 750 شخصا، فيما قتل 50 يف والية 

راجستان ووالية "غرب البنغال وأديشا.

افتتاح  اندرا-براديش  والية  حكومة  وأعلنت 
وحدات متنقلة من املساعدة لتقديم مياه الشرب 

واحلليب، عالوة عن اخلدمات الطبية.

وتعاني هذه املناطق عادة من نقص يف املياه 
ما يؤدي إىل تفاقم الوضع.

وكانت درجات حرارة اهلواء سجلت رقما قياسيا 
يف والية تيالجنانا عام 1947 حينما ارتفعت يف 

الظل إىل 47.2 مئوية.

اكثر من 800 شخص، 
ضحايا موجة احلر باهلند
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أمريكا العنصرية: أقليات مستعَمرة 
يف مجهورية بيضاء

الغاز املسيل  التعامل مع  فريغسون حول طريقة 
إدراكًا  للدموع فنقلت اخلرب وكأنه مؤامرة وليس 
واحد«  والصراع  واحد  »العدو  أن  الطرفني  من 

فعاًل(.
طبعًا، مل تكن احلرب األهلية األمريكية، كما هو 
شائع باخلطأ، من أجل إنهاء العبودية، بل كانت 
نظامني  بني  حينها  القائم  للتوتر  منطقية  نتيجة 
يف  وصناعي  اجلنوب  يف  )زراعي  اقتصاديني 
الشمال( أصبح وجودهما معًا معيقًا لرتاكم رأس 
املال يف الشمال ومعيقًا للدور العاملي املرتقب 
للزمان  لننتبه  العامل.  ستحكم  اليت  للجمهورية 
واملكان واحلدث لنفهم القصة جيدًا ولنخلع عنا أي 
لنكولن:  أبراهام  العظيم  احملرر  عن قصة  أوهام 
من  ومببادرة   ١٨٦١ نيسان   ١٢ بدأت يف  احلرب 
أعلنت  اليت  الشمال(  من  )ال  اجلنوبية  الواليات 
انفصاهلا وهامجت قاعدة عسكرية تابعة للحكومة 
الفيدرالية يف والية كارولينا اجلنوبية. أما إصدار 
»وثيقة حترير العبيد« فجاء يف األول من كانون 
احلرب  بداية  تقريبًا من  بعد عامني  الثاني ١٨٦٣ 
موازين  تعديل  هو يف  حينها  األهم  أثرها  وكان 
من  أكثر  الوحدة  جيش  إىل  )انضم  احلرب  قوى 
أن  أيضًا  يؤكد  هذا  أسود(.  جندي  ألف   ١٩٠
بعض  قاد  الذي  السبب  حتى  تكن  مل  العبودية 
واملشاركة  االنفصال  إلعالن  اجلنوبية  الواليات 
يف اجملهود احلربي. وطبعًا مل تعن احلرب مطلقًا، 
كما هو شائع أيضًا، أن الشمال كان حينها جنة 
املواجهات  فأكثر  العرقي،  والتسامح  املساواة 
العرقية دموية يف التاريخ األمريكي حدثت أصاًل 

يف الواليات الشمالية.
يف النهاية، انتصر اجلنوب يف حرب خسرها ألنه 
رب  يجُ ومل  عسكريًا،  احلرب  خسارته  مثن  يدفع  مل 
بدا  كما  جذريًا  االجتماعية  العالقات  تغيري  على 
حينها أنه هدف احلرب. بعد فرتة قصرية عرفت 
بـ »إعادة البناء« ومل تتجاوز عشر سنوات حصلت 
الردة وتأسس نظام فصل عنصري سيدوم أكثر 
هذه  البناء«  »إعادة  وعملية  ـ  عامًا  مثانني  من 
تشبه ما يردده ببغاوات الثورات املضادة عندنا 
كانت  ولو  الدميقراطي«،  االنتقال  »عملية  عن 
الثورات تقوم فعاًل على مراحل انتقالية ومل تهدف 
واالقتصادية  السياسية  املنظومات  كل  الجتثاث 
لكن  كذلك.  مسوها  ملا  واستبداهلا،  واالجتماعية 
ماذا تفعل بـ »مفكرين« مزورين دأبوا على رجم 
أدبيات  من  نبشوها  مبصطلحات  يوميًا  الناس 
املؤسسات االستعمارية الغربية وال تشري إال إىل 
َر للمرحلة  تفاهتهم. يستثنى من هذا طبعًا من َنظَّ
االنتقالية من موقع مثقفي الثورة املضادة، فهذه 

وظيفتهم.

االستعمار الداخلي: فقر خطاب احلقوق املدنية

بعد أكثر من مخسني عامًا من صدور قانون احلقوق 
شرطي  باستطاعة  يزال  ال  أمريكا  يف  املدنية 
أبيض أن يقوم خبنق رجل أسود حتى املوت أمام 
ذلك  ورغم  العامل.  من  مرأى  وعلى  الكامريات 
يدعو  أي سبب  الكربى«  احمللفني  »هيئة  جتد  ال 
العدالة  مؤسسة  جتد  وال  الشرطي  هذا  حملاسبة 
الشخص  االنتقام من  البيضاء غضاضة حتى من 
الذي قام بتصوير اجلرمية ووضعه يف السجن حبجة 
اخرى. هذا يعين أن جمرد إلغاء القوانني ال يفعل 
املواطنني«  »مواطن« و«دولة  وأن صفة  شيئًا، 
ال تعنيان شيئًا طاملا كان التمييز بنيويًا وطاملا 
كانت العالقات االجتماعية مؤسسة على العنصرية 
ال  العرب  فالسفة  بعض  لكن  ـ  والالمساواة 
ووهم  »املواطنة«  وهم  عن  احلديث  عن  يكّفون 
املواطنة معلقة يف  املواطنة« وكأن هذه  »دولة 
أو كأن جمرد كتابتها يف نصوص قانونية  فراغ 
أصدرت  مثاًل،   ،١٩٥٤ عام  يف  املشكلة.  سيحل 
احملكمة العليا حكمها يف القضية الشهرية »براون 
 Brown vs. the Board of( التعليم«  .vs جملس 
عجُ  َشرِّ Education( والذي أنهت مبوجبه حكمًا سابقًا يجُ
لنظام  ويؤسس  املدارس  يف  العنصري  الفصل 

فصل عنصري يف ١٨٩٦

إال وقت ... تتمة العدد السابق لكن مل ميض   .)Plessy vs. Ferguson(
حكمًا  أن  بعدها  األقليات  لتكتشف  فقط  قليل 
كفيل  غري  البالد  يف  حمكمة  أعلى  من  قضائيًا 
بإنهاء الفصل العنصري يف التعليم ويف مرافق 
احلياة اليومية، ولتكتشف بعدها بسنوات أن نظام 
إخضاع  أدوات  إال  ليست  الشرطة  العدالة وجهاز 
وقهر وتقييد، ولتكتشف أيضًا أن توصيف فرانز 
فانون يف »معذبو األرض« عن االستعمار اخلارجي 
»العامل  الداخلي:  االستعمار  على  متامًا  ينطبق 
املستعمر منقسم إىل عاملني، واخلط الفاصل، أو 
احلدود الفاصلة، بينهما إمنا هي لثكنات ومراكز 

الشرطة«.
لكن حركة احلقوق املدنية غفلت حقيقة االختالف 
واإلثنية  العرقية  لألقليات  التارخيية  التجربة  يف 
وخدعها وهم املساواة الشكلية ووهم املواطنة. 
األقليات  بني  متيز  واإلثنية  العرقية  فالدراسات 
ِغلت لقوة عملها، كما حدث  املستعمَرة، اليت استجُ
لألفريقيي األصل، أو ألرضهم كما حدث للسكان 
يف  ضمها  مت  اليت  األقليات  وبني  األصليني، 
لويزيانا  صفقة  أعقاب  يف  غربًا  التوسع  سياق 
املهاجرة  واألقليات  التشيكانوز،  مثل   ١٨٠٣ يف 
اليت جاءت »مبحض إرادتها«. رمبا تستطيع بعض 
األقليات اإلثنية اليت هاجرت »طوعًا«، كما حدث 
مع االيرلنديني مثاًل حتقيق بعض النجاح واالخنراط 
فال  املستعَمرة،  األقليات  أما  العام،  التيار  يف 
ودستور  ودولة  مؤسسات  تواجه  وستبقى  تزال 
ِجَدْت أصاًل إلخضاعهم ومنع اندماجهم. وقوانني وجُ

خامتة: أبطال وطواويس

احلقوق  قانون  على  عامًا  مخسني  من  أكثر  بعد 
املدنية، رمبا سيظن جيل مناضلي احلقوق املدنية 
املاضي  القرن  من  والستينيات  اخلمسينيات  من 
فيما  يراقب«  العامل  »كل  يهتفون  كانوا  الذين 
تهامجهم  احلقيقية(  )الكالب  الشرطة  كالب 
وتنهش حلمهم، أنهم أمام كابوس حني يعلمون 
القرن  من  الثاني  العقد  يف  اليوم،  العامل  أن 
األسود  الرجل  فعاًل  يشاهد  والعشرين،  احلادي 
نق أمام الكامريات حتى املوت فيما ال جتد هيئة  خيجُ
احمللفني الكربى سببًا كافيًا حملاكمة قاتله. لكن 
حني يدعو بعض أبنائهم اليوم إىل اعتصام بعد 
آخر »Sit_In« لظنهم أن القضية هي قضية حقوق 
مدنية مل حتقق أهدافها بعد، فهذا يعين أنهم مل 
التاريخ جيدًا. كان مالكومل اكس  يتعلموا درس 
النوع  هذا  من  اعتصام  إىل  يدعو  من  على  َعلقجُ  يجُ
بالقول: »لقد أضعنا وقتًا طوياًل يف اجللوس. آن 

األوان للوقوف«.
وطواويسها  أبطاهلا،  املستعمرة  لألقليات  لكن 
عبقريًا  مفكرًا  قريبًا  أمريكا  تعرف  لن  رمبا  أيضًا. 
من عيار دو بويس وناشطًا سياسيًا فذًا من نوع 
مالكومل اكس، وإرثهما سيظل يشكل حتديًا ليس 
فقط،  البيضاء  ساكسونية  األنغلوـ  للجمهورية 
من  الوسطى  الطبقة  من  للطواويس  وأيضًا  بل 
األمريكيني من أصول أفريقية وغريها من األقليات 
للخالص  سعيهم  يف  جلدتها  أبناء  ختون  اليت 
واشنطن  بوكر  كان  جبلدهم.  والنجاة  الفردي 
يطالب أهله بقبول سياسات توفيقية والعمل جبد 
األنغلوـ ساكسون.  من  احرتام مضطهديهم  لنيل 
لكن دو بويس الذي أدرك األثر التدمريي الكبري 
هلؤالء الطواويس، أفرد هلم، رمبا، أهم ما كتبه 
الناس السود«، معلنًا أن  على اإلطالق، »أرواح 
تعميق  إال  شيئًا  تفعل  ال  التوفيقية  السياسات 
احلرية  »مثن  وأن  االضطهاد،  سياسة  وتكريس 
يف  كتب  كما  االضطهاد«،  مثن  من  أقل  دائمًا 
من  الطواويس  وهؤالء  براون«.  جون  »إرث 
األقليات، الذين يظهرون هذه األيام يف اإلعالم 
كمدافعني شرسني عن نظام اجلمهورية البيضاء، 
هم أنفسهم من مساهم مالكومل اكس سابقًا »عبيد 
إلمخاد  للموت  استعدادًا  يبدون  الذين  البيت« 
احلقل«،  »عبيد  فيما  »السيد«،  بيت  احلريق يف 
من أمثاله، يلسون هناك يف احلقل، ينظرون إىل 
احلريق، يتضرعون هلل ويصلون من أجل قليل من 

الريح لعل النار تلتهم البيت وسكانه.

ملاذا يوجد هناك ثقبان إضافيان يف أعلى حذاء 
أن  األمر  الطريف يف  قلما نستخدمهما؟  الرياضة 
ربط  أثناء  نستخدمهما  ال  اللذين  الثقبني  هذين 
احلذاء حيوالن دون احتكاك القدم ويقلل الضغط 
داخل  الكبري،  األصبع  وبالتحديد  للقدم،  األمامي 

احلذاء.

خالل  أخضر  رداءًا  عادة  اجلراحون  يرتدي  ملاذا 
أهمها  متعددة،  ذلك  أسباب  اجلراحية؟  العمليات 
املستخدم  الضوء  يعكس  ال  األخضر  اللون  أن 
أخرى  ألوان  عكس  وميتصه،  العمليات  غرفة  يف 
األخضر حيول دون  اللون  أن  األبيض. كما  مثل 
شعور الطبيب بالغثيان عن رؤيته للدم ذي اللون 

األمحر.

عندما  األغصان  على  من  الطيور  تسقط  ال  ملاذا 
متصلة  أربطة  أقدامها  يف  الطيور  متتلك  تنام؟ 
بعضالت القدم والساق، وهي متفرعة إىل ثالثة 
حيّط  وعندما  أصبع.  إىل  منها  كل  يصل  فروع 
تلقائيًا  األربطة  تنقبض هذه  على غصن،  الطائر 
وتغلق القدم حول الفرع، وتبقى كذلك طاملا بقي 

الطائر واقفًا.

ملاذا يسيل األنف يف درجات احلرارة املنخفضة؟ 
ينتج األنف يف درجات احلرارة العادية من أغشيته 
املخاطية سائاًل يقوم حبماية أنسجة الرئة الرقيقة 
من اهلواء املستنشق، وذلك عرب ترطيب وتدفئة 
هذا اهلواء. ويف درجات احلرارة املنخفضة، فإن 
املخاطي  السائل  هذا  إفرازات  من  يزيد  األنف 
لتدفئة اهلواء، والكمية الزائدة عن احلاجة تتدفق 

خارج األنف.

العطس  عند  نعطس؟  حينما  أعيننا  نغمض  ملاذا 
ال تتمدد عضالت اجلهاز التنفسي ومنطقة الصدر 
عالوة  بأكمله.  اجلسم  عضالت  ولكن  وحسب، 
على ذلك، فإن العينني واألنف مرتبطان بعصب 

واحد.
رؤساء  بني  اهلاتفية  املكاملات  ترمجة  تتم  هل 
الدول فوريًا؟ عادة ال تكون هناك حاجة للمرتمجني 
يكون  قد  إذ  اهلاتفية،  املكاملات  أثناء  الفوريني 
االثنان  أن  أو  اآلخر  السياسيني يتحدث لغة  أحد 
مرتمجون  هناك  ذلك،  ومع  اإلجنليزية.  يتحدثان 
عند  بسرعة  تقنية  مصطلحات  لرتمجة  جاهزون 

احلاجة، إال أنهم ال يقومون بذلك فوريًا.

ملاذا يتكون شهر فرباير من ٢٨ يومًا؟ عند الرومان، 
كان التقويم يتكون يف البداية من عشرة أشهر، 
أوهلا شهر مارس، يف ما اعترب فصل الشتاء فرتة 
ال شهور فيها. بعد ذلك أضيف شهرا يناير وفرباير 
مللء أيام الشتاء. وألن الرومان كانوا يتشاءمون 
تصحيح  بإمكانهم  يكن  ومل  الزوجية  األرقام  من 
التقويم، حصل شهر فرباير على رقم زوجي )٢٨( 

عل أقصر الشهور لـ"اختصار شره"! وججُ

هل تبقى احلشرات على قيد احلياة بعد امتصاصها 
املكنسة  متتص  ما  عادة  الكهربائية؟  باملكنسة 
الكهربائية احلشرات بقوة تصل إىل ١٤٠ كيلومرتًا 
احلشرات  اصطدام  أن  يعين  ما  الساعة،  يف 
موتها  إىل  يؤدي  املكنسة  خرطوم  باحنناءات 

مباشرة.

درجة  إىل  وصوله  قبيل  املاء  صوت  يعلو  ملاذا 
الغليان ثم ينخفض الصوت عند الغليان؟ الغاز، 
التوتر  وعملية  املاء  يف  يذوب  األكسجني،  مثل 
البعض.  بعضها  إىل  الفقاعات  جتذب  السطحي 
وكلما ارتفعت درجات احلرارة، قل هذان األمران. 
فعند تسخني املاء ترتفع فقاعات اهلواء والبخار، 
احلرارة،  درجة  ارتفاع  مع  يزداد  ما حيدث صوتًا 

لدرجة أن التوتر السطحي خيتفي عمليًا.

الزبادي البالستيكية  ملاذا تكون عبوات اللنب أو 
مضّلعة يف األسفل؟ السبب يعود إىل أن مصنع 
التعبئة يب أن يكون قادرًا على الوصول إىل كل 
كوب أو عبوة والتقاطه مبفرده. لذلك، فإن جعل 
العبوات يف األسفل مضّلعة حيول دون خلق فراغ 

بني األكواب والعبوات.

نا يف حياتنا اليومية ألغاز حتريرّ

تهدف  خطوة  يف    
إىل  احلياة  إعادة  إىل 
يف  يهودي  كنيس 
مجع  البجليكية،  أرلون 
مبلغا  املدينة  مسلمو 

تربعات  محلة  عرب  ماديا 
أطلقوها منذ شهر نهاية فرباير، ما يظهر حقيقة 

التعايش بني األديان يف أرلون.
سعيا إلنقاذ معبد آرلون يف بلجيكا، قامت مجعية 
مسلمي أرلون مببادرة جلمع التربعات لتمويل عمليات 
إصالح كنيس يهودي. وفقا ملوقع "أيورجويكونغ" 
فإن املسلمني القائمني على هذه املبادرة متكنوا 
من مجع مبلغ قدره ٢٤٠٠ يورو بدءا من إطالق هذه 

احلملة يف نهاية شهر فربايراملاضي.
ويعد معبد آرلون من أماكن العبادة اليهودية يف 
يف  وأغلق   ،١٨٦٥ عام  إىل  بناؤه  ويعود  بلجيكا 
صيف ٢٠١٤ خوفا من انهياره، بسبب هشاشته. 
حوالي  إىل  التارخيي  املعبد  هذا  ترميم  وحيتاج 
هذه  على  القائمون  يسعى  لذا  يورو،  ألف   ٤٠٠
احلملة جلمع املزيد من التربعات قبل انطالق عملية 
الرتميم املقررة يف نهاية هذا العام. وتظهر هذه 
اخلطوة حقيقة التعايش بني األديان املختلفة يف 

بلجيكا.
وجدير بالذكر أن مدينة أرلون ال يوجد فيها مسجد 
أرلون  أعضاء مجيعة مسلمي  للمسلمني، ويسعى 
إىل حتقيق ذلك مبساعدة من السلطات البلجيكية 

يف املدينة.

ترميم »كنيس« بتربعات 
من املسلمني يف بلجيكا

 تستعد مكة املكرمة الفتتاح أكرب فندق يف العامل 
سيضم عشرة آالف غرفة وسبعني مطعما، وذلك 
ضمن املشاريع الضخمة اجلارية حاليا لرفع قدرات 

استيعاب املدينة املقدسة.

أبراج كدي -الذي تبلغ تكلفته حنو  ويعترب فندق 
٣.٥ مليارات دوالر ومن املقرر افتتاحه يف ٢٠١7 
- مدينة متكاملة توفر خدمات راقية لقطاع هام من 

قاصدي مكة للحج أو العمرة.

من  الفندق  سيتشكل  غارديان،  لصحيفة  ووفقا 
١٢ برجا ويضم مهابط للطائرات العمودية ومراكز 
عن  بعيد  غري  ويقع  للمؤمترات،  ومركزا  تسوق 
جنوب احلرم املكي، وتتكفل بتمويله وزارة املالية 

السعودية.

وسيضاف الفندق اجلديد ملخطط التطوير الضخم 
الذي تشهده مكة والذي يضم خطة إلنشاء جممع 
ألف  مائة  الستقبال  عمر  جبل  منطقة  يف  فنادق 
حمل  آالف  وأربعة  فخما  فندقا   ٢٦ يف  شخص 

ومخسمائة مطعم.

ويتزامن ذلك مع مشروع زيادة سعة احلرم املكي 
من ثالثة ماليني إىل سبعة ماليني مصل، وذلك 
إمجالية  وبتكلفة   ٢٠٤٠ عام  إىل  متتد  خطة  عرب 

تتجاوز ستني مليار دوالر.

وتستقبل مكة سنويا حنو مليوني حاج وأكثر من 
تسعة  بنحو  دخال  يوفر  ما  معتمر  مليون  عشرين 

مليارات دوالر سنويا.

مكة تستعد الفتتاح أكرب 
فندق يف العامل
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 من املعتاد يف السينما 
أن جند أساطري، جرائم، 
مرعبة،  وحكايات  أحداث 
يف  نراها  أن  ولكن 
الواقع، وأن تكون غريبة 
وعجيبة لدرجة يعجز أعتى 
عن  هوليوود  خمرجي 
هو  هذا  لفيلم.  حتويلها 
الغريب! ولكننا سنقرتح 
املخرج والنجوم، إذا ُقدر 
لتلك احلكايات أن تصبح 

أفالًما!
اجلميل أن كل تلك األحداث ليست تارخيية، مبعنى أن أقدمها يعود 
ملنتصف القرن الـ20، باستثناء واحدة، تلك اليت تتميز بطابع عربي 

أصيل!

1- قضية "متام ُشد" - الرجل الذي ال نعرفه!

احلكاية بدأت منذ 66 عاًما، وبالتحديد 1 ديسمرب/كانون األول 1948، 
بأسرتاليا جبثة  على شاطيء سومرتون  املتنزهني  أحد  فوجيء  حني 
شخص، وسرعان ما استدعى البوليس الذي بدأ التشريح والتحقيقات. 
والنتيجة؟ ال شيء! البصمات غري موجودة يف السجالت )حول العامل 
أي  حتمل  وال  خصيًصا  مفصلة  املالبس  فقط(،  أسرتاليا  وليس 
ماركات، ال يوجد يف جيوبه مال، فقط تذكرة حافلة، وعلبة سجائر 
وقصاصة ورق خمبأة بعناية يف جيب سري مكتوب عليها )متام شد( 
وتعين النهاية بالفارسية، ودلت التحقيقات على أن تلك القصاصة 
مأخوذة من نسخة نادرة من رباعيات اخليام، ومل تسفر التحقيقات 
عن شيء، أي شيء، ودفن الرجل يف قرب ُكتب عليه "هنا يرقد الرجل 

الذي ال يعرفه أحد"، ومازال التحقيق مفتوًحا، وال جديد!

2- امرأة إيزدال - جمهولة يف وادي املوت!

املوت  وادي  عليه  يطلق  النرويج،  أودية  أحد  ويف  عاًما،   44 منذ 
-بالصدفة-، عثر أستاذ جامعي كان يقوم بنزهة على األقدام، على 
بقايا حمرتقة المرأة خمبأة بعناية بني الصخور! وكشفت التحقيقات عن 
وجود جواز سفر حمرتق، بعض احلبوب املنومة، زجاجيت كريوسني، 
وعلبة غذاء!  وأن املرأة لقت حتفها بسبب ضربة شديدة على الرأس، 
أو اختناًقا بالدخان، أو بسبب آثار 50 حبة منومة يف جهازها اهلضمي. 

ال نعرف من هي، كيف وصلت هنا، وكيف قتلت.
مت حمو بصمات أصابعها بصنفرة، وأغلق التحقيق دون نتيجة ملدة 32 
عاًما. قبل أن يظهر شاهد عيان وقال أنه شهد آخر حلظات حياتها، 
حيث اعرتف أنه رآها متشي يف املنطقة، مرتدية ثياًبا أنيقة، وعلى 
وجهها أعتى عالمات الرعب. بل إنها حاولت قول شيء له حني مرت 
جبانبه، ولكنها بدت خائفة من شخصني ذوي مالمح غريبة على بعد 

خطوات خلفها!

3- احلاكم بأمر اهلل - خرج ومل يعد!

اخلليفة اجملنون كما كانوا يسمونه، وهو الذي حكم مصر بداية من 
عام 996 ميالدية، وهو يف الـ11 من عمره، وحتى عام 1021، وطوال 
تلك الفرتة كانت له قرارات غريبة، أغربها أنه منع العامة من أكل 
امللوخية، ليقتصر تناوهلا على امللوك فقط )االسم مشتق من كلمة 
ملوكية نسبة للملوك(! خرج احلاكم بأمر اهلل لنزهة يف الصحراء يف 
أحد أيام عام 1021 على ظهر محاره، ليعود احلمار وعليه آثار دماء، 

دون أن يعود احلاكم حتى اآلن!

4- هذا الرجل - رجل األحالم بال مبالغة!

يف نيويورك، عام 2006، ويف عيادة أحد األطباء النفسيني، رمست 
إحدى املريضات صورة لشخص ادعت أنه يزورها يف أحالمها ليعطيها 
بعض النصائح، ولكنها مل تقابله يف الواقع. وبعدها بأيام، تعرف 
أحالمه،  أنه يزوره يف  الرمسة، وأقسم  الرجل من  آخر على  مريض 
ولنفس السبب! املصادفة الغريبة جعلت الطبيب يرسل نسخة من 
الرمسة لزمالئه األطباء. املفاجأة؟ أكثر من 2000 شخص حول العامل 
موقع خمصص  هناك  اآلن،  وحتى  أحالمهم!  يف  الرجل  هذا  التقوا 
thisman.org خمصص جلمع أي معلومات عن هذا الشخص الذي ال 

يعرفه، أو يعرفه الكل!

Slenderman ..وأخرًيا

قدمية،  حكاية  ليست  االنرتنت!  على  يظهر  فولكلور  بطل  أول  وهو 
ولكنها من 2012، ومن تأليف إريك نودسن، الذي وصفه على أنه 
بهدوء  ما يسري  وغالًبا  أخطبوطية،  وأذرع  ثابتة،  مالمح  بال  "شخص 
حبًثا عن فريسته يف الغابات. وكل شخص له نسخته من سلندرمان، 
األبطال  كل  مثل  قصًصا  له  حتكي  اليت  الفنية  األعمال  وانتشرت 

اخلرافيني!

5 ألغاز عنيدة استعصت على العامل

  حيتل الـ"فيسبوك" و"تويرت" صدارة شبكات التواصل االجتماعي 
حول العامل بفارق كبري عن أقرب منافسيهم، لكن هناك شبكات 
أخرى اختارت الوصول للمستخدمني من خالل اخلدمات الغريبة اليت 

تقدمها.

Date My Pet )1

اهتمامات  على  التعرف  خالل  من  وذلك  للمواعدة  مبتكرة  طريقة 
الشخص اآلخر ومدى حبه للحيوانات األليفة، واألنواع اليت يفضلها 
والفصائل اليت ميتلكها يف منزله، باإلضافة إلمكانية حتديد موعد 
األشخاص  اهتمامات  بني  توافق  هناك  كان  إذا  سويًا  للتنزه 

واحليوانات اليت ميتلكونها.

Farmers Only )2

موقع مواعدة على الطراز القديم، خاص باملزارعني وسكان القرى 
حيث يقدم طريقة سهلة لرواده من املدن الريفية واملناطق الصغرية 
للتعرف على بعضهم البعض عن طريق التعليقات الكوميدية، مثل 

"أنا مشغول جدًا ملواعدة أي شخص حتى انتهاء موسم احلصاد".

Stache Passions )3

موقع للمولعني بالشوارب الغريبة، سوف جتد فيه أفضل وأغرب 
القصات اجلديدة للشوارب، مع قصص وحكايات عن جتارب واقعية 

ملن يقومون برتبية شواربهم بطريقة غري تقليدية.

Match a Dream )4

أكرب حمتوى إلكرتوني لتفسري األحالم مقسم على أساس العنصر 
األوضح يف احللم، وكذلك مقارنة كل حلم بأحالم اآلخرين، وإذا 
إنشاء  لك  يتيح  فإنه  احللم  بنفس  مر  قد  غريك  أحد  هناك  كان 

صداقة معه بناء على أحالمكم املشرتكة.

Ravelry )5

أو  النسيج  أنواع  من  نوع  بأي  للمهتمني  اجتماعي  تواصل  موقع 
احلياكة وصناعة املالبس واملفروشات، يسمح املوقع للمستخدمني 
كما  املستقبلية،  بأعماهلم  اخلاصة  والتصميمات  األفكار  بتبادل 
يقوم بتمويل العديد من املشروعات الصغرية ويضمن هلا النجاح 

والتوسع.
 وجهات سياحية للتواصل مع الكائنات الفضائية

Star Trek Dating )6

كما يتضح من االسم، يعترب املوقع هو أول شبكة تواصل االجتماعي 
بني حميب سلسلة أفالم Star Trek حيث يعطيهم الفرصة للتحدث 
عن شخصيات الفيلم وتبادل األفكار، كذلك يتضمن قسمًا خاصًا 

بالدردشة احلية.

RedKaraoke )7

أيام غنائك وحيدًا أثناء االستحمام أو يف أحد غرف منزلك ستكون 
جزءًا من املاضي مع RedKaraoke الذي يعترب أكرب موقع جتمع حمليب 
لديه  إلكرتوني  شريك  مع  الغناء  ميكنك  حيث  الكاريوكي،  الغناء 

نفس املزاج يف األغاني اليت تستمع إليها.

VampireFreaks.com )8

مهووسي  من  عضو  مليون   2 من  أكثر  املوقع  هذا  يف  يشرتك 
أفالم مصاصي الدماء وكل ما يتعلق بعاملهم مثل األفالم الشهرية 
والفرق املوسيقية اليت تغين موسيقى الـ"ميتال"، ويضع أعضائها 

مكياج جيعلهم أشبه مبصاصي الدماء.

Intellectconnect )9

الرياضيات والفيزياء ويطلق عليهم  الطلبة يعشقون علوم  بعض 
باملصطلح اإلنكليزي Nerds هؤالء ميكنهم اآلن االلتقاء عن طريق 
وخيتربون  الرياضية  املسائل  ليتبادلوا   Intellectconnect موقع 

قدرات بعضهم البعض يف التغلب على النظريات الفيزيائية.

ZiiTrend )10

هناك نظريات يف علم النفس تفيد بأن رأي عدد كبري من البشر 
حول قضية ما، عادة ما يكون رأيًا صحيحًا وأقرب إىل الصواب 
النظريات،  هذه  لتطبيق  حماولة  هو   ZiiTrend موقع  واحلدوث، 
متى  مثل  أمر  أي  حول  ما  سؤال  بإثارة  يقومون  املوقع  فأعضاء 
رأيه  بإعطاء  شخص  كل  ليقوم  الثالثة،  العاملية  احلرب  ستقوم 
هذه  بشأن  موحد  رأي  إىل  التوصل  يتم  أن  إىل  لألمور  ونظرته 
القضية املستقبلية. املوقع يتنبأ بأحداث املستقبل عن طريق آراء 

األعضاء وتطلعاتهم.

أغرب 10 شبكات تواصل اجتماعي 
مل تسمع بها من قبل

  استندت صحيفة "يو إس آي" إىل تعليقات الناس واخلرباء، 
يسعى  أن  شخص  على  يتوجب  آسيوية  مدن  بـ10  لتوصي 

لزيارتها خالل حياته، بغية التمتع مبيزاتها وفرادتها.

وأشارت الصحيفة إىل أن هذه املدن اآلسيوية الـ10 هي:

واليت  الصاخبة  الطويلة  بلياليها  تتميز  اليت  كونغ  هونغ  ـ   1
تضج بالنشاط.

وأطباقها،  ونظافتها  بأمانها  تعرف  اليت  سنغافورة  ـ   2
ومساحاتها اخلضراء.

3 ـ سييم ريب يف كمبوديا اليت تلفت األنظار ويتحول كل ما 
فيها إىل حتفة عند شروق وغروب الشمس.

4 ـ سيول يف كوريا اجلنوبية اليت حتولت من مدينة فقرية إىل 
عاصمة التكنولوجيا واخلدمات العصرية فيما حافظت على إرثها 

من اهلندية القدمية.

قبيل  خصوصًا  وخدماتها،  مبطاعمها  تتميز  اليت  طوكيو  ـ   5
استضافتها األلعاب األوملبية يف الـ2020.

ـ خوي آن يف فيتنام اليت أدرجتها األونيسكو على الئحة   6
الذي جيذب  بلدة قدمية تتميز مبينائها  العاملي، وهي  اإلرث 

السياح من كل أحناء العامل.

7 ـ تايبيه اليت تعرف بأطعمتها وأسواقها الليلية.

واهلندسة  والعراقة،  احلداثة  بني  متزج  اليت  بيجينغ  ـ   8
اإلمرباطورية.

9 ـ مومباي اليت تعد مدينة السينما، وفيها منتزهات مميزة 
وغابة استوائية ضخمة، وهي أشبه مبزيج ألوان، وفيها بهارات 

لذيذة وتذكارات مجيلة.

الساعة،  مدار  على  الطعام  فيها  يقدم  اليت  بانكوك،  ـ   10
وتشتهر حبانات تعزف فيها موسيقى البوب طيلة الليل.

 مدن آسيوية ال بد من زيارتها

رمضان  الشيشاني  الرئيس  أعلن   
مل  "من  فيلم  عرض  عن  قاديروف 
القريب  يف  يفهم"  فسوف  يفهم 

العاجل.
على  حسابه  عرب  قاديروف  وكتب 
موقع اإلنستغرام: "إنها قصة حادة، 
فيها  البطولة  دور  متثيل  قبلُت  لقد 

بعد حمادثات مطولة. وقد مت تصوير بعض املشاهد. ويعمل على 
الفيلم جنوم  الفيلم خمرج شهري ألفالم هوليوود. ويشارك يف 

عامليون. ويثق املؤلفون أن الفيلم سيحظى بنجاح كبري".

كما نشر قاديروف مقطع فيديو، يظهر فيه حامال للسالح يركض 
يف منطقة رملية وتالحقه جمموعة من السيارات. ومن ثم يتوقف 

الرئيس الشيشاني ويطلق النار يف اهلواء.

الرئيس الشيشاني بطل فيلم يف هوليوود
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تتــمات

طائرات التحالف تواصل...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
صعدة  يف  مواقع  على  االول  أمس  أغارت  التحالف  مقاتالت 
الشمالية  احلدود  طول  على  للحوثيني  مواقع  وقصفت  وحميطها، 
والقصر  اخلاصة  األمن  قوات  معسكرات  استهدفت  كما  الغربية، 
اجلمهوري، ومناطق أخرى يف ضواحي املدينة، وضربت مدينة حرض 

احلدودية.
ألفي قتيل  أفادت بسقوط حواىل  العاملية  الصحة  وكانت منظمة 

ومثانية آالف جريح يف اليمن، منذ 26 آذار )مارس( املاضي.
االول  أمس  صّدوا  القبائل  مسّلحي  أن  املقاومة  مصادر  وأكدت 
هجومًا واسعًا للحوثيني من ثالث جهات على مدينة مأرب )شرق 
من  كيلومرتات  بعد  على  عنيفة  معارك  معهم  وخاضوا  صنعاء(، 
احلوثيني وتدمري  إىل قتلى وجرحى يف صفوف  أدى  ما  املدينة، 

آليات هلم، علمًا أنهم يسعون إىل حسم معركة مأرب.
وأشارت إىل مواجهات عنيفة بني الطرفني يف منطقة اجلفينة وجوار 
تباب السد، مؤكدة أن قذائف صاروخية للحوثيني طاولت أطراف 
املدنيني، ونزوح عشرات  املدينة وتسببت يف قتلى وجرحى من 
من األسر، يف ظل قصف متبادل باملدفعية والدبابات وصواريخ 
»كاتيوشا« وقذائف »هاون« يف مناطق ماس واجلميدر يف جبهة 
إنهم سيطروا أمس  اجلدعان. وقالت مصادر قريبة من احلوثيني 
االول على منطقة »الكمب« ودخلوا منطقة »احملازيم« جنوب غربي 

مأرب.
الطرفني،  بني  املواجهات  تواصلت  غرب(  )جنوب  تعز  مدينة  يف 
سقوط  لدى   25 وإصابة  أشخاص   5 مقتل  طبية  مصادر  وأكدت 
استمّرت  حني  يف  املدينة،  وسط  »ديلوكس«  حي  على  قذيفة 
حميط  يف  جديد  ووادي  األشراف  حوض  يف  أحياء  يف  املعارك 
شارع الستني وجبل العريش قرب شارع األربعني. وذكرت مصادر 
املقاومة أن مسلحيها سيطروا على جبل احلرير، ويتقدمون للسيطرة 

على معسكر قوات األمن اخلاصة.
ويف جبهة عدن، قصف طريان التحالف أمس االول مواقع للحوثيني 
لت اشتباكات عنيفة  ر آليات هلم، فيما ُسجِّ يف منطقة املمدارة ودمَّ
يف أحياء دار سعد والشيخ عثمان وجعولة مشال املدينة وشرقها 
بني اجلماعة والقوات املوالية هلا من جهة، وأنصار الرئيس هادي 
القصف  طاول  كما  أخرى.  جهة  من  اجلنوبي«  »احلراك  وعناصر 

معسكر الصولبان يف مديرية العريش.
الشمالية  عدن  مناطق  على  السيطرة  استكمال  احلوثيون  وحياول 
والغربية، بعد سيطرتهم على وسط املدينة يف خور مكسر واملعال 
منابع  على  للسيطرة  مأرب  معركة  كما حياولون حسم  والتواهي، 
وجودهم  وتعزيز  حضرموت  إىل  للزحف  بقواتهم  الدفع  ثم  نفط، 

العسكري يف حمافظة شبوة اجملاورة.
االول  أمس  أكدت  شبوة  حمافظة  يف  املقاومة  مصادر  وكانت 
منطقة  يف  انتصارًا  حققوا  هلادي  املوالني  القبائل  مسلحي  أن 
مفرق الصعيد، وقتلوا عشرات من احلوثيني وجرحوا آخرين، كما 
يستعّدون للزحف إىل مدينة عتق عاصمة احملافظة، لتحريرها من 

قبضة اجلماعة.
تنظيم  عليها  يسيطر  اليت  حضرموت(  )عاصمة  املكال  مدينة  يف 
»القاعدة« منذ حنو ستة أسابيع، أكدت مصادر حملية أن التنظيم 
بدأ فتح معسكرات للتجنيد، وأمر األهالي الدفع بأبنائهم لاللتحاق 
حترك  ألي  االستعداد  بذريعة  وتسليحهم  تدريبهم  أجل  من  بها، 

حوثي حنو حضرموت.

ايران حتذر من »اوهام«...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
أرجلهم على أرض صلبة، ال يف أوهام«. وأشار إىل أن طهران 
لن تقبل تسوية »ليست حمرتمة أو حتفظ كرامتها«. وتابع: »على 
آالف  املمتد  بتارخيها  إيران  معًا.  اخلسارة  أو  معًا  الفوز  الطرفني 
السنني، لن ختضع لرتهيب«. وزاد: »إذا احرتم اجلانب اآلخر ما 
اُتِفق عليه يف لوزان، وحاول وضع مسودة قابلة للحياة التفاق 
شامل مع إيران، على أساس االحرتام املتبادل، سنتمّكن من الوفاء 

باملهلة« اليت تنتهي يف 30 حزيران )يونيو( املقبل.
واستدرك: »إذا أصّرت القوى العاملية على مطالبها املبالغ فيها، 
وعلى إعادة التفاوض، سيكون صعبًا تصّور احتمال التوصل إىل 

اتفاق، ولو من دون وجود مهلة أخرية«.
بالده  أن  إىل  نّبه  فابيوس  لوران  الفرنسي  اخلارجية  وزير  وكان 
إشارة واضحة إىل  إذا مل يتضمن  اتفاقًا« مع طهران  »لن تقبل 
»إمكان إجراء عمليات تفتيش يف كل املنشآت اإليرانية، مبا يف 
ذلك املواقع العسكرية«، علمًا أن مرشد اجلمهورية اإلسالمية يف 

إيران علي خامنئي يرفض ذلك.
جنيف  يف  كريي  جون  األمريكي  اخلارجية  وزير  ظريف  وسيلتقي 
الوزير اإليراني،  السبت )اليوم(، علمًا أن عباس عراقجي، نائب 
ونظريتيه األمريكية ويندي شريمان واألوروبية هيلغا مشيد، أجروا 

حمادثات يف فيينا أمس االول.
وأعلنت اخلارجية األمريكية أن شريمان، أبرز املفاوضني األمريكيني 
وإبرام  احملادثات،  انتهاء  بعد  منصبها  عن  ستتخلى  طهران،  مع 
صحيفة  ونقلت  اإليراني.  النووي  امللف  يطوي  نهائي  اتفاق 
طويلتان«،  سنتان  »إنهما  قوهلا:  شريمان  عن  تاميز«  »نيويورك 
يف إشارة إىل مفاوضات مطولة ومعقدة مع اإليرانيني أفضت إىل 

اتفاقني موقتني يف جنيف ولوزان.
املفاوضات  يف  شريمان  أدته  »حاسم«  دور  إىل  كريي  ولفت 

النووية، مشيدًا بـ »مثابرتها ومهارتها«.
اجلناح  اإليرانية«،  للمقاومة  الوطين  »اجمللس  أعلن  باريس،  يف 
السياسي لـ »جماهدين خلق«، أبرز تنظيم معارض للنظام اإليراني 
الشمالية  كوريا  مع  تعاونها«  »تواصل  طهران  أن  اخلارج،  يف 
لتطوير »رؤوس نووية وصواريخ باليستية«، معتربًا أن »إيران ال 

تعتزم التخلي عن سعيها إىل امتالك أسلحة نووية«.
ونقل اجمللس عن »مصادر داخل النظام اإليراني«، مبا يف ذلك 
الشمالية  الكورية  الدفاع  وزارة  من  وفدًا  أن  الثوري«،  »احلرس 
يضم سبعة »خرباء يف الرؤوس النووية والصواريخ الباليستية«، 
زار سرًا يف نيسان )أبريل( املاضي، جمّمع اإلمام اخلميين، وهو 

موقع تابع لوزارة الدفاع اإليرانية شرق طهران.
وأضاف أن »الوفد هو البعثة النووية والباليستية الثالثة من كوريا 
الشمالية اليت تزور ايران عام 2015«، مشريًا إىل أن وفدًا يضم 

تسعة أعضاء سيعود إىل طهران يف حزيران.
وذكر اجمللس أن طهران ترسل غالبًا خرباء نوويني إىل بيونغيانغ، 
النووي  الربنامج  أبرز مهندسي  زاده،  أن حمسن فخري  إىل  الفتًا 
اإليراني، كان يف كوريا الشمالية يف 12 نيسان 2013، بالتزامن 

مع ثالث جتربة نووية نفذتها الدولة الستالينية.

»عرسال« ومطالبة عون...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اجليش يف املعارك اليت خيوضها احلزب يف منطقة القلمون عند 

احلدود السورية خوفًا من تداعيات معارك كهذه على البلدة.
وأجل جملس الوزراء أمس االول استكمال املناقشة يف هذا الشأن 
على  اخلالف  ترحيل  أيضًا  جرى  فيما  املقبل،  اإلثنني  جلسة  إىل 
إصرار رئيس »تكتل التغيري واإلصالح« العماد ميشال عون على 
اعتماد مبدأ التعيني يف املناصب القيادية العسكرية بدل التمديد 

للقادة األمنيني والعسكريني، إىل اجللسة املقبلة.
عرسال  بلدة  داخل  دورياته  االول  أمس  اللبناني  اجليش  وعزز 
ولقي ترحيبًا من األهالي املتخوفني من قيام »حزب اهلل« بعمليات 
عسكرية على املسلحني يف جرودها تؤدي إىل انتقال القتال إليها 
كما حصل يف شهر آب )أغسطس( املاضي. وقالت مصادر أمنية 
إنه ال مشكلة يف األساس داخل عرسال واجليش متواجد فيها وهو 

يكثف دورياته يف أحيائها من حني إىل آخر.
االول  أمس  تكثيف اجليش دورياته  أن  األمنية  وذكرت املصادر 
شكل رسالة بأن البلدة ليست خارجة عن سلطة الدولة وال مرتعًا 
عرسال  تدابريه يف  عزز  اجليش  أن  املصادر  وأضافت  لإلرهاب. 
للتأكيد أنها حتت جناح الدولة وسلطة اجليش الذي سيأخذ تدابري 
أما يف شأن جرود عرسال وحتريرها من  الصدد.  الحقة يف هذا 

املسلحني السوريني فهذا أمر آخر يتطلب قرارًا سياسيًا.
الظروف  أن  العماد جان قهوجي أمس االول،  وأكد قائد اجليش 
االستحقاقات  حول  الداخلية  والسجاالت  البالد  يف  االستثنائية 
يف  اجليش  إرادة  على  إطالقًا  تؤّثر  لن  املطروحة،  واملواضيع 
على  كما  املشرتك،  العيش  ومحاية  األهلي  السلم  على  احلفاظ 
مواصلة مواجهة التنظيمات اإلرهابية على احلدود الشرقية. وطمأن 
أمام  ساقطة  والتشكيك  التخويف  عوامل  »كل  أّن  إىل  اللبنانيني 

مناعة اجليش وجاهزيته وتفانيه«.
وكان وزيرا »حزب اهلل« حسني احلاج حسن و »تكتل التغيري« جربان 
باسيل طرحا »ضرورة إنهاء اجليش وجود اجملموعات املسلحة« يف 

جرود عرسال.
بدائل  باسيل على وجوب حسم احلكومة مسألة تعيني  أحل  وفيما 
للقادة العسكريني الذين تنتهي مدتهم، رافضًا التمديد هلم، قال 
احلاج حسن: »ال نستطيع أن نتحمل إقامة إمارة يف عرسال، وعلى 
حترير  اجليش  تكلف  وأن  مسؤوليتها  تتحمل  أن  اللبنانية  الدولة 
املناطق احملتلة يف اجلرود«، مبديًا موافقة احلزب على نقل خميمات 
النازحني السوريني يف عرسال إىل أمكنة أخرى، بعدما كان عارضها 

سابقا.
أن  مؤكدًا  مقبل،  مسري  الدفاع  وزير  احلكومة  رئيس  نائب  ورد 
اجليش يتحكم بالوضع يف البلدة ومينع املسلحني من الدخول إليها، 
فيما اشار وزير الداخلية نهاد املشنوق إىل أن ما يقال حول عرسال 

ليس يف حمله وهناك تضخيم ألعداد املسلحني يف اجلرود.
ودعا إىل ترك األمر للجيش. وأنهى الرئيس سالم النقاش بالتأكيد 

على أن احلكومة هي صمام األمان لوضع البلد املتأزم.
وكان »حزب اهلل« بذل جهدا مع الوزير باسيل كي ال يصّعد املوقف 
باصراره على اختاذ احلكومة قرارًا بتعيني قائد أصيل للجيش بدل 

التمديد لقهوجي. )مزيد من التفاصيل ص 3(

اشتباكات عنيفة مع...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
العراقّي  اجليش  طائرات  استهدفت  تكريت.كما  جنوب  اإلسحاقي 
موقعا لتنظيم »داعش« يف القائم غرب العراق ما اّدى اىل مقتل 

جمموعة من املسلحني.
املقابر  من  جثة  وسبعني  أربعمئة  العراقية  السلطات  وانتشلت 
يسيطر  كان  اليت  تكريت  مشارف  على  عليها  عثر  اليت  اجلماعية 

عليها داعش.
عليها  عثر  اجلثث  أان  إىل  الصحة  وزارة  باسم  الناطقة  وأشارت 

القاعدة العسكرية  حيث اعتقل  يف موقع »سبايكر« القريب من 
مسلحو داعش املئات من اجملندين العراقيني يف حزيران/  يونيو 

املاضي.
وقال املتحدث باسم قوات احلشد الشعيب العراقي امحد األسدي 
إن االسرتاتيجية اآلن تقضي بقطع خطوط امداد داعش من مجيع 

االجتاهات ومبحاصرته لتحرير الرمادي.
وأشار اىل أنه جيري تسليم االراضي بعد حتريرها إىل أبناء العشائر 
العراقي  الشعيب  احلشد  قوات  باسم  املتحدث  املسلحة  والقوات 
امداد  خطوط  قطع  هي  اآلن  االسرتاتيجية  إن  قال  االسدي  امحد 

داعش من مجيع االجتاهات وحماصرته من أجل حترير الرمادي.
وأشار األسدي اىل أنه يتم تسليم االراضي بعد حتريرها إىل أبناء 

العشائر والقوات املسلحة املكلفة البقاء يف املنطقة
من جهته، قال العضو اإلعالمي يف هيئة احلشد الشعيب عبد اهلادي 
الدراجي »إن املعركة ليست معركة بغداد النها مؤمنة بل  معركة 
صالح الدين والرمادي«. الفتا اىل أن الرمادي تعد مفصال مهما 

ألبناء املقاومة لقطع املدد عن تنظيم داعش.
وفصائل  العراقي  األمن  بني  االشتباكات  حدة  تهدأ  مل  بدورها 
جهة  من  »داعش«  وتنظيم  جهة،   من  الشعيب  واحلشد  املقاومة 
أخرى يف تكريت،  فاالشتباكات ما زالت على اشّدها يف الالين 
جنوب غرب تكريت  وصوال اىل االسحاقي حيث تراخت يد داعش 
يف القبض على املنطقة الواقعة بني حدود صالح الدين واألنبار  
يف  لداعش  مواقع  دّك  الثقيلة   وباملدفعية  صاروخي  قصف 
تسمح  ال  امنية  معاجلات  واهلدف   النباعي   واطراف  الكسارات 

ملقاتلي داعش ان يتسللوا حتت جنح الليل إىل مناطق آمنة.
االتصال  كما  الدين،  وصالح  بينها  املعركة  تتصل  األنبار  يف 
وجهة  الثرثار  منخفض  احملافظتني   بني  واالسرتاتيجي  اجلغرايف 
القوات العراقية املقبلة  فالضفة الغربية للمنخفض  هدف حملورين  
اآلتي من االسحاقي شرقا  واملندفع من النباعي صوب املنخفض 
مشااًل. وجلأ »داعش« وحبكم اتساع جبهة الضغط عليه إىل اسلوب 
العمليات االنتحارية يف جبهات متفرقة،  اليت يرى كثريون انها 

إعالمية الظهار قوة التنظيم  اكثر من ان تكون عسكرية.  
وأضحت البوسحل مشال شرق الرمادي خط املواجهة،  ما يعين ان 
القوات العراقية تقدمت بالسرعة نفسها لوصول احلشد والشرطة 
االحتادية إىل جامعة االنبار من جنوبها، وبالتزامن تؤكد االستخبارات 
لكن  للرمادي   مهمة  امداد  خطوط  فقد  التنظيم  ان  العسكرية  
تضييق اخلناق عليه  لن يكتمل اال بتأمني الفرات وخصوصا يف 
عيثة مشال  والبو  بالي  البو  لـ  وصوال  بالسجارية  مروره  حمطات 

املدينة.
إلستمرار  الدعوات  تتجدد  »داعش«   مع  املواجهات  وقع  وعلى 
العمليات األمنية الوقائية ضد خاليا التنظيم،  سواء يف حميط بيجي 
ومصفاتها،  او يف مرتفعات محرين وصواًل إىل حقول النفط يف 

عجيل وعالس شرق تكريت.
على صعيد آخر فقد متكنت وحدات محاية الشعب الكردي، بدعم 
من مقاتلي اجمللس السرياني، من طرد مسلحي »داعش« من بلدة 
آشورية يف  قرية   14 استعادة  بعد  سوريا  شرق  املربوكة مشال 
وتنظيم   ، السريانّي  العسكرّي  اجمللس  مبساندة  احلسكة  حمافظة 
»داعش« يعدم عشرين رجاًل بإطالق الرصاص عليهم يف املسرح 

الرومانّي يف قلعة تدمر التارخيية.
سيطرت وحدات محاية الشعب الكردّي يف سوريا على بلدة املربوكة 

مشال شرق البالد بعد طردها مسلحي »داعش« منها.
واعلن املرصد السورّي حلقوق اإلنسان أّن املقاتلني الكرد مدعومني 
استعادوا  السريانّي  العسكرّي  واجمللس  اخلابور  حرس  بقوات 
السيطرة مطلع األسبوع على اربع عْشرة بلدة آشورية يف حمافظة 
احلسكة، كانت آخرها املربوكة بعد اشتباكات عنيفة مع »داعش« 

استمرت عشرة أيام وانتهت بإخراج التنظيم من املنطقة.
ويف مدينة تدمر قتل تنظيم »داعش« عشرين رجاًل بإطالق الرصاص 
عليهم، وقال املرصد السورّي إّن عملية القتل نّفذها التنظيم يف 
املسرح الرومانّي يف قلعة تدمر التارخيية يذكر أّن تنظيم داعش 
ارتكب عّدة جمازر راح ضحّيتها العشرات لدى سيطرته على مدينة 

تدمر.
من جهة ثانية أعلن الرئيس الرتكّي رجب طيب أردوغان أن أنقرة 
وواشنطن مل تتمّكنا حتى اآلن من التوّصل إىل اتفاق بشأن حظر 

جوي وإنشاء منطقة عازلة يف سوريا.
وحبسب أردوغان، الذي كان يتحدث يف لقاء تلفزيوني، فإن بالده 
اتفقت مع السعودية وقطر على ضرورة إنشاء هذه املناطق، الفتا 
أنقرة وواشنطن،  فقد جرى  القائمة بني  أنه برغم اخلالفات  إىل 

توقيع  االتفاقية مع واشنطن لتسليح املسّلحني وتدريبهم.
العربية  الشؤون  يف  االيرانية  اخلارجية  مساعد  اكد  جهته،  من 
لالزمة  الوحيد  احلل  بان  عبداللهيان،  امري  حسني  واالفريقية 
السورية هو احلل السياسي فقط، معتربا احلديث عن اقامة منطقة 

عازلة وحظر طريان تكرارا لالخطاء السابقة.
جاء ذلك يف تصريح ادىل به امري عبداللهيان على هامش االجتماع 
الـ 42 لوزراء خارجية الدول االعضاء يف منظمة التعاون االسالمي 

يف الكويت.
نظريه  دعوة  على  رّد  املعلم  وليد  السورّي  اخلارجية  وزير  وكان 
املخّصصة  املعسكرات  محاية  إىل  األمريكية  الطائرات  الرتكّي 
سورية  غري  لطائرات  خرق  أّي  أّن  من  وحّذر  املعارضة.  لتدريب 

لألجواء هو عدوان يستدعي الرّد.
موقف املعلم جاء يف مؤمتر صحايّف مشرتك مع نظريه األرمييّن يف 

دمشق.
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تقاوم الصداع والربد: حقائق ال تعرفها عن الفراولة!

 لكل شخص أسلوب خاص يف تناول الطعام، فالبعض يفضل 
ميتعهم  وآخرون  التلفاز  أمام  املعيشة  غرفة  يف  الطعام  تناول 
األكل يف املطبخ أثناء الطهي، بيد أن لسلوك األكل تأثري كبري 

على الصحة

عادات األكل لدى األشخاص من األمور اليت يتعلمونها على مدار 
سنوات. األمر الذي جيعل تغيري أسلوب األكل ليس سهال. لكن 
خرباء التغذية يرون أن هذا األمر من املمكن، فتغيري عادات األكل 
واستبدال  باألكل  تتعلق  جديدة  املرء سلوكيات  يتعلم  أن  يعين 
العادات القدمية بسلوكيات جديدة. وهذا حيتاج بالطبع إىل الكثري 

من الوقت والصرب أيضا.

اليت  التالية  النصائح  تساعد  األكل:  للتحكم يف سلوك  نصائح 
عادات  يف  التحكم  على  األملاني  "إيرنريونغ"  موقع  استعرضها 
السيئة  الطعام  تناول  سلوكيات  من  والتخلص  الطعام  تناول 

واألكل بطريقة واعية.

1. االبتعاد عن القيام بأي شيء أثناء تناول الطعام: ينصح خرباء 
التغذية باالبتعاد عن القراءة أو مشاهدة التلفاز أو أي عمل آخر 
الطعام  تناول  أثناء  األشياء  بهذه  فالقيام  الطعام،  تناول  أثناء 
من سلوكيات األكل السيئة ويفسر خرباء التغذية ذلك بأنه من 

الصعب الرتكيز على أمرين يف آن واحد.

تناول  الكثريون على  اعتاد  الطعام:  تناول  2. عدم تغري مكان 
الطعام يف أماكن خمتلفة، كتناول الطعام يف غرفة اجللوس أمام 
خرباء  ويرى  املكتب.  يف  أو  الطهي  أثناء  املطبخ  أويف  التلفاز 
أن  املختلفة  للمواقع  ميكن  السلوك  هذا  خالل  من  أن  التغذية 
ينصح  لذا  وعي.  وبدون  الطعام  من  املزيد  تناول  إىل  تدفعنا 

اخلرباء بضرورة االلتزام مبكان واحد يف املنزل لتناول الطعام.

بااللتزام  التغذية  خرباء  ينصح  الطعام:  تناول  أوقات  حتديد   .3
مبواعيد حمددة لتناول الطعام موزعة على كامل اليوم فهذا يساعد 

على معرفة موعد وكمية الطعام الذي نتناوله.

رمبا  فارغة  الصحون  ترك  الطعام:  كامل  تناول  عن  االبتعاد   .4
من  كبرية  كميات  تناول  إىل  تدفعنا  مكتسبة،  أكل  عادة  تكون 
بعض  برتك  اخلرباء  ينصح  لذلك   . بالشبع  الشعور  رغم  الطعام 
الطعام يف الصحن للتقليل من هذا الشعور. هل تغيري سلوكيات 
يتوصل  مل  األملاني،  "غزوندهايت"  ملوقع  ووفقا  ممكن؟  األكل 
العلماء حتى اآلن إىل طريقة تسمح بالتأثري على العوامل الوراثية، 
فاستعداد الفرد للسمنة هي من املسلمات وال ميكن تغيري ذلك.

لكن سلوك األكل اخلاطئ يؤدي إىل السمنة، وجدير بالذكر أن 
السمنة تعود نصف أسبابها إىل عادات األكل السيئة، بينما يرتبط 
النصف اآلخر بعوامل وراثية. ما يزيد من صعوبة ختفيف الوزن 
لدى الكثريين الذين يعانون من السمنة. ومبا أن التحكم بالعوامل 
لتغري  السعي  سوى  البدناء  أمام  يبقى  ال  ممكن،  غري  الوراثية 

أسلوب األكل للتخلص من البدانة.

 نصائح للتحكم يف سلوكيات 
تكون األكل لتفادي زيادة الوزن  أن  يوما  ختيلت  هل 

أو  غازية  مياه  زجاجة 
سببا  علكة  أو  حلوى  قطعة 
للوفاة؟!! احرتس من سكر 
يف  يقتلك  فقد  "الدايت" 
للموت  ويعرضك  صمت 
للفتاة  جرى  كما  املفاجئ.. 
من  واحدة  فعبوة  مسانتا.. 
الدايت  الغازية  املشروبات 

وتسبب  املخ  تدمر  يوميا 
أمراض القلب والسرطان.

ال تتعجب فقد أثار موقع الـ"ديلي مريور" الربيطاني أخريا، قصة 
امرأة توفيت ابنتها مسانتا فجأة ومن دون أسباب بعد أن اشتكت 
من الصداع الشديد واإلسهال. وبعد 4 سنوات من البحث، الذي 
خاضته األم للكشف عن سبب وفاة ابنتها، أثبت الطب الشرعي 
نتيجة لنقص  بورم فى املخ  ابنتها هو إصابتها  أن سبب وفاة 
األسربتام،  تناوهلا علكة حتتوي على سكر  بعد  امللح يف اجلسم 

حملي صناعي موجود يف معظم احللوى واملشروبات "الدايت".

اإلصابة  إىل  يرجع  اجلسم  امللح يف  نقص  أن  األطباء،  وأوضح 
التى حتتوى  األطعمة  تناول  أضرار  أحد  الشديد، وهو  باإلسهال 
على "األسربتام"، الذي قد يظهر باسم "E951" وهو االسم اخلفي 
املكتوب على العبوات الغذائية. وفى هذا السياق، أعلنت شركة 
"بيبسيكو" أنها أوقفت حتلية منتجاتها بـ"األسربتام" يف أمريكا، 
بسبب املخاوف من تأثرياته، وتعتزم استبداله مبادة "السوكرالوز" 
أن  األحباث  كشفت  حيث  "كاندريل".  باسم  جتاريًا  املعروفة 
الوزن،  وزيادة  والتعب،  والدوخة،  الصداع،  يسبب  األسربتام 
الذاكرة، واإلسهال الشديد، ولكن ما زال  واالكتئاب، وفقدان 

األسربتام مستخدما فى منتجات الشركة بباقي البلدان.

حذار السّكر القاتل

ن  لو لقو ا
من  هام  جزء 
اهلضم  نظام 
يف  واإلخراج 
كما  اجلسم، 
حيتوي  أنه 
حصة  على 
اجلهاز  من 
 ، عي ملنا ا
مسؤول  وهو 

عن ختليص اجلسم من اجلراثيم والفريوسات مع إخراج فضالت 
الطعام.

كيف تنظف القولون بانتظام؟إذا مل يعمل القولون بالشكل الصحيح 
ميكن أن تعرب هذه الشوائب إىل الدم وتسمم اجلسم.

اإلخراج  وعدم  الغذائي،  النظام  بسبب  غالبًا  القولون  يتضّرر 
السليم.

ملنع تضرر القولون واحلفاظ على عمله بشكل صحيح عليك تناول 
الكثري  باأللياف، وشرب  الغنية  والفواكه  اخلضروات  من  الكثري 

من املاء. 

الرباز بالشكل  التخلص من  البطن، ويتم  بهذه الطريقة تتنفس 
الصحيح، وال حيدث له تعفن داخل القولون.

ميكنك أيضًا تنظيف القولون كالتالي:

* اشرب املاء الساخن يف الصباح قبل اإلفطار، وقم بتسخني 
وعاء من املاء حيتوي ما يعادل 8 أكواب، واتركه يربد وتناوله 

على مدار اليوم.

* أضف ملعقة صغرية من ملح البحر إىل هذا الوعاء، لتشرب منه 
على مدار اليوم، ستشعر حبركة األمعاء خالل ساعة، إذا مل حيدث 
ذلك أضف ملعقة صغرية أخرى من ملح البحر، وتناول كوبًا من 

ماء هذا الوعاء الفاتر.

ثم انتظر ساعة أخرى، وكرر شرب املاء كل ساعة لتحريك األمعاء 
وتنظيف القولون.

كيف تنظف القولون بانتظام؟

 هل الليمون والربتقال األغنى بفيتامني 
"ج"؟ معلومة يرددها البعض، لكن ما 
هي  الفراولة  أن  الكثريون  يعرفه  ال 

األغنى بهذا الفيتامني.

 نقدم لكم حقائق غري معروفة عن هذه 
الفاكهة الغنية بالفيتامينات واليت برزت يف األدب والغناء. تصنف 
عليها  ويطلق  الوردية  الفصيلة  األحياء ضمن  علم  الفراولة يف 
"الثمرة امللحقة"، إذ تتكون من مبيض الزهرة مع أجزاء خارجية 
أخرى من الزهرة، وتعرف أيضًا باسم "توت األرض". وتتنوع أحجام 
الفراولة وأنواعها بشكل كبري، فمنها احلبات الصغرية ومنها ما 
الفواكه املناسبة متامًا  الفراولة من  التفاحة. وتعترب  يصل حلجم 
متد  إذ  زائدة،  حرارية  سعرات  دون  الفيتامينات  عن  للباحثني 
أن  الفيتامينات يف حني  الفراولة من يتناوهلا جبرعة كبرية من 

نسبة السعرات احلرارية بها قليلة للغاية.

والفراولة غنية جدًا بفيتامني "ج" الذي تزيد نسبته يف الفراولة 
والليمون.  الربتقال  مثل  التقليدية،  الفيتامني  هذا  مصادر  عن 
احلديد  من  بنسبة كبرية  اجلسم  الفراولة  نفسه، متد  الوقت  يف 
ومحض الفوليك، وفقًا لتقرير صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" 
األملانية. وينصح املتخصصون يف جمال الطب الطبيعي والبديل 
الساليسيليك،  حبمض  غناها  بسبب  لألسربين  كبديل  بالفراولة 

الذي يستخدم يف تصنيع أقراص عالج الصداع وتسكني األمل.

رواية  بارزًا يف  دورًا  الفراولة  لعبت  فقد  األدب،  عامل  أما يف 
حول  القصة  وتدور  مان.  توماس  لألملاني  فينسيا"  "املوت يف 
كاتب أملاني يذهب إىل البندقية، وبالرغم من كل التحذيرات من 
شراء الطعام من الباعة املتجولني بسبب انتشار وباء الكولريا، إال 
أن الكاتب ال يستطيع مقاومة تناول الفراولة يف مدينة يعصف بها 
الوباء. ويف جمال املوسيقى، حققت أغنية "حقول الفراولة" شهرة 

واسعة وصارت أحد أشهر أغنيات فرقة البيتلز األسطورية.

ولكن األغنية مل تتناول حقول الفراولة باملعنى احلريف، ولكنها 
الربيطانية حتمل هذا  ليفربول  مدينة  أيتام يف  دار  تتحدث على 
االسم. كما تقيم كوريا اجلنوبية سنويًا أحد أكرب املهرجانات الذي 
يعرف بـ"مهرجان الفراولة"، ويقام يف أكرب املدن الكورية إنتاجًا 
املعروفة  النادرة  الفاكهة  تلك  هي  الفراولة  غرائب  ومن  هلا. 
طعمها  لكن  الفراولة  تشبه  بيضاء  مثار  وهي  "أناناولة"،  باسم 
النادرة يف  الفاكهة  هذه  واكتشفت  األناناس.  تشبه  ورائحتها 
أمريكا الالتينية ومتت زراعتها الحقًا يف بعض املناطق األوروبية، 

وفقًا لتقرير "زود دويتشه تسايتونغ".

 يسبب االمتناع عن تناول أي من الوجبات الثالث، الفطور والغداء 
والعشاء، يسبب تراكم الشحوم يف منطقة البطن.

أجرى علماء جامعة اوهايو األمريكية جتارب على الفئران املخربية، 
بينت نتائجها ان الفئران اليت كانت حتصل على كامل كمية الوجبات 
الغذائية اليومية دفعة واحدة، وبقيت جائعة طوال الفرتة الالحقة، 
بدأت تعاني من مقاومة كبدها إلنزيم االنسولني، وهذا من اعراض 
مرض السكري، حيث ميتنع الكبد عن التفاعل مع االشارات اليت 
تشري اىل ضرورة هضم السكر، مما يسبب ارتفاع مستواه يف الدم 

ويرتاكم على هيئة شحوم.    

بدأت التجارب بفرض محية غذائية قاسية على جمموعة من الفئران، 
مما تسبب يف حنافتها، مقارنة باجملموعة الثانية اليت كانت حتصل 
على الوجبات الغذائية بصورة منتظمة. استعادت فئران اجملموعة 
األوىل وزنها بعد ان حصلت بانتظام على السعرات الالزمة يوميا، 

ويف النهاية اصبح وزنها يعادل وزن فئران اجملموعة الثانية.

فئران  عند  البطن  منطقة  يف  الشحم  تراكم  ان  التجارب  بينت 
اجملموعة األوىل كان واضحا. وهذا يشري اىل ارتباط ذلك مبقاومة 
االنسولني واحتمال تطور النوع الثاني من مرض السكري وكذلك 

أمراض القلب.

هذه النتائج تؤكد نصائح خرباء التغذية اليت تفيد بأن تناول 5-4 
وجبات صغرية يف اليوم، أفضل من تناول 1-2 وجبة كبرية يف 
الغداء أو العشاء. أي ال ينصح باالمتناع عن أي من الوجبات، بهدف 
ختفيف الوزن، لكي ال ترتاكم الشحوم يف منطقة البطن. أي تكون 

النتائج عكسية.

 االمتناع عن تناول أي من الوجبات الثالث 
يسبب تراكم الشحم يف منطقة البطن
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متفرقات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 30 May 2015  2015 أيـار   30 السبت 

إىل  ينظرون  من  أغلب   
كيم  الواقع  تلفزيون  جنمة 
أنها  سيعتقدون  كارداشيان 
ثروتها  اكتسبت  مرفهة،  إمرأة 
من  باملاليني  املقدرة  الطائلة 

جمهود ال يذكر.

هذه  على  كيم  ردت  ولكن 
االدعاءات املثرية الستفزازها، 
بالتأكيد على أنها تشقى وتكد 
يف  شخص  كل  مثل  وتتعب 
ملوقع  حوارها  حبسب  مهنته، 

.Access Hollywood

اليومي  جدوهلا  أن  وأشارت 
األمور  من  بالعديد  مزدحم 
سلسلة  إدارة  ومنها  املرهقة، 
حتمل  اليت  للمالبس  حمالتها 
برناجمها  وتصوير   ،Dash اسم 
 Keeping up with The الواقعي
لعبتها  وتطوير   ،Kardashians
على اهلواتف احملمولة، ونشرها 
لكتب عنها، إضافة إىل مشاريع 

أخرى.

وقالت: "لقد سئمت من األسئلة 
املؤمترات  يف  إىل  املوجهة 
عملي  طبيعة  بشأن  الصحفية 
بتعجب  عليهم  ألرد  حتديدا، 
أنين متواجدة هنا للرتويج ألمر 

 كيم كارداشيان: أحتدى الناس أن يشقوا 
مثلي وأن يتحملوا ما أفعله لكسب رزقي

ما، أليس هذا عمل؟!".

وتابعت: "أرد على هؤالء الناس 
بأن يؤدوا كل أعمالي بدال عين 
اليت  الرائعة  بالنتيجة  ليشعروا 
أحظى بها اآلن، فقط جربوا أن 
تفعلوا وأنا أحتداكم أن تتحملوا 

ما أفعله".

كيم  إمرباطورية  وتشمل 
كارداشيان خطوط إنتاج خاصة 
واجلمال،  املوضة  يف  بامسها 
وأكثر من 65 مليون متابع على 

مواقع التواصل االجتماعي".

تعاملها  حول  على سؤال  وردا 
مواقع  عرب  هلا  املهامجني  مع 
ما  وحول  االجتماعي،  التواصل 
 ،Block إذا كانت تقوم حبجبهم
أجابت كيم كارداشيان أنها ال 
جتد الوقت لفعل هذا، ولكنها 
يعلق  من  الفور  على  حتجب 
طفلتها  على  سلبية  بصورة 
املغين  زوجها  من  "نورث" 

كانيى ويست.

بالغرابة  تشعر  أنها  وأكدت 
يقوم  من  جتاه  الشديدة 
التواصل  مواقع  على  مبتابعتها 
االجتماعي كي يقوم مبهامجتها 

فقط.

مر  على  األخطاء  لبعض  كان   
مئات  بلغ  باهظ  مثن  السنني 
مليارات  أحيانًا  وحتى  املاليني، 
التالية  الصور  الدوالرات.ويف 
هذه  من  بعضًا  نستعرض 

األخطاء:

بيعة رونالد واين اخلاسرة:

جوبز  ستيف  من  لكاَل  كان 
وستيف وزنياك، ورونالد واين 
أسهم فعالة بشركة Apple خالل 

السنوات األوىل من تكوينها.

املستقبل  ثقته يف  لعدم  ولكن 
السابقة،  التجارب  من  وخوفَا 
الشركة  يف  أسهمه  واين  باع 
بعد  دوالر   800 مقابل  بالكامل 
تشكيل  من  يومًا  عشر  أحدى 
أن  التقارير  واوضحت  الشركة، 
هذه األسهم بلغت قيمتها اليوم 

اربعني مليار دوالر.

خطأ حسابي لتوشيهيده ايغوشي 
استمر أثنتا عشرة عامًا:

قام الياباني توشيهيده ايغوشي 
دايوا  لبنك  التنفيذي  املدير   ،
دين  بتحويل   1983 عام   Daiwa
بقيمة 70.000 دوالر أمريكي إىل 
مليار   1.1 قيمتها  بلغت  خسارة 
يف  فشل  أن  بعد  وذلك  دوالر 
استعادة الرهان املثبت بسندات 

احلكومة األمريكية.

خيدع  أن  أيغوشي  استطاع  وقد 
السلطات ألكثر من عقد إىل أن 
متكن مكتب التحقيقات الفدرالية 
من القبض عليه بعد إثنى عشر 

عامًا.

نيك ليسون وجتارته الفاسدة:

يف  ما  فرد  يتسبب  ما  نادرَا 
كاملة،  مالية  مؤسسة  سقوط 
التاجر   “ أو  ليسون  نيك  ولكن 
عندما  ذلك  من  متكن   “ الفاسد 
بارينجز  بنك  انهيار  يف  تسبب 
بنك  اقدم   ،Barings Bank
استثماري يف اململكة املتحدة يف 

منتصف التسعينات.

يف  قانونة  الغري  فمضاربته 
يف  النجاح  له  جلبت  البورصة 

بداية األمر.

أخطاء فادحة دخلت التاريخ من بابه العريض
ولكن يف النهاية وقعت الكارثة 
اخلسائر  حجم  تضخمت  حيث 
لتصل إىل أكثر من 300 مليون 
إىل  ذلك  بعد  وهرب  دوالر 
القبض  ألقي  حيث  سنغافورة 
ملدة  بالسجن  عليه  وحكم  عليه 

ست سنوات.

مليون   125 قيمته  حسابي  خطأ 
دوالر:

األمريكية  الفضاء  وكالة  انفقت 
مليون   125 حنو   NASA ناسا 
الفضائية  املركبة  على  دوالر 
اليت ارسلتها لدراسة املناخ على 
سطح املريخ ، ولكن تسبب خطأ 
حسابي بسيط يف توقف املركبة 
عن العمل وانقطاع االتصال بها 
األمر بتدمريها فوق  انتهى  وقد 

سطح الكوكب.

أالسكا  يبيع  الثاني  ألكسندر 
مقابل 7.2 مليون دوالر:

مل   ، العشرين  القر  أواخر  خالل 
لألمرباطور  بالنسبة  أالسكا  تكن 
الروسي “ تسار الكسندر الثاني” 
مغطاة  األرض  من  قطعة  سوى 

باجلليد.

وخوفًا من رغبة الواليات املتحدة 
قرر  عليها،  االستيالء  يف 
واسعة  اراضي  بيع  االمرباطور 
منها للواليات املتحدة مقابل 7.2 

مليون دوالر يف مارس 1867.

الروبل  قيمة  لتساوي  ونظرًا 
فقد  الوقت،  ذلك  والدوالر يف 
القليل  على  روسيا  حصلت 
مصادر  وخسرت  املال  من 
مليارات  قيمتها  بلغت  طبيعية 

الدوالرات.

 181.000.000 بقيمة  كربى  جائزة 
دوالر مل يطالب بها أحد:

ثروة  بريطانيان  زوجان  خسر 
بقيمة حوالي 181،000،000 دوالر 

عام 2010.
على  حصلت  قد  الزوجة  فكانت 
باجلائزة  فازت  اليت  التذكرة 
املاليني  ياناصيب  يف  الكربى 
 ،Euro Millions lottery األوروبي
ولكن زوجها ألقى التذكرة بسلة 
يستطيعا  مل  ولذلك  املهمالت 

املطالبة باجلائزة املالية.

خطأ باملعدات يسبب كارثة نووية 
بقيمة 358 مليار دوالر:

املاساة اليت مازالت تقشعر هلا 
العامل،  حول  الكثريين  أبدان 
مفاعالت  أربع  تعطلت  حيث 
مبحطة تشرينوبيل للطاقة النووية 
وخرجت عن نطاق السيطرة خالل 

إحدى االختبارات عام 1986.

 358 اخلسائر  قيمة  بلغت  وقد 
مليار دوالر ويشمل ذلك عمليات 
األراضي  عن  فضاًل  التنظيف 
باإلشعاع  تشبعت  اليت  الزراعية 

وفقدت قيمتها.

حبسابات  اخلسارة  هذه  وتقدر 
اليوم حبوالي 720 مليار دوالر.

محاية  يف  زيروكس  فشل 
أفكارها:

شركة  انتجت   1970 عام 
كمبيوتر  جهاز   Xerox زيروكس 
عن  فيه  التجكم  ميكن  شخصي 
حيقق  مل  ولكنه  املاوس  طريق 

اية مبيعات.

دعت  تقريبًا  عام  مرور  وبعد 
زيروكس ستيف جوبس واخرين 
مراكز  لزيارة   Apple شركة  من 
مقابل  لديها  والتطوير  البحث 
حصوهلا على أسهم يف الشركة 

بقيمة مليون دوالر.

ستيف  استطاع  لألسف  ولكن 
جوبس أن يسرق الفكرة ويطلقها 
بإسم شركة Apple، وعلى الرغم 
من أن قيمة األسهم بلغت األن 
ستيف  أن  إال  دوالر,  مليار   14
جوبس حقق ايرادات بلغت 550 

مليار دوالر.

عمالت  يلقي  هويل  جيمس 
معدنية بقيمة ستة مليون دوالر 

يف سلة املهمالت:

استطاع   ،2009 هام  حبلول 
نيوبورت،  من  هويل  جيمس 
أن  املتحدة  اململكة  إجنلرتا، 
7500 عملة معدنية، ولكنه  جيمع 
كان جيهل قيمتها وختلص منها 
عندما سقط بعض الشراب على 

بها.وعندما  اخلاص  الصندوق 
عرف أن القيمة الفعلية جملموعته 
ستة  حبوالي  تقدر  العمالت  من 

مليون دوالر.

حاول أن يسستعيد الصندوق من 
ساحة املخلفات احمللية ولكنه مل 

ينجح يف العثور عليه.

أملانيا  بني  موفقة  غري  شراكة 
وأمريكا:

بني  اندماج   1998 عام  شهد 
mDai  شركة السيارات األملانية
مريسيدس  سيارات  صاحبة   ler
بنز” وشركة السيارات األمريكية 
سيارة  معًا  وانتجوا   Chrysler
 Daimler عليها  أطلق  جديدة 
 36 حنو  بلغت  بتكلفة   Chrysler
مليار دوالر، ولكنها مل حتقق أية 

مبيعات.

شركة  باعت   ،2007 عام  ويف 
 %  80 من  أكثر  كرايسلر  داميلر 
 7.4 مقابل  كرايسلر  أسهم  من 
 Cerberus لشركة  دوالر  مليار 

.Capital Management

 MORGAN ستانلي  مورغان 
STANLEY ’تغلق ابوابها:

السوق  يف  الكبرية  الراهانات 
العقاري مليئة باملخاطر .

السابق  السمسار  ارتكب  فقد 
يف شركة مورغان ستانلي “هوي 
األخطاء خالل  من  العديد  هوبلر” 
هذه املراهنات وتسبب للشركة 
يف خسائر تقدر بـ 9 مليار دوالر 
إىل  أدى  الذي  األمر   2007 عام 

إغالق الشركة.

تطوير  يف  كوكري  خطط  فشل 
:SNAPPLE

نظرَا للنجاح الذي حققته شركة 
األوىل،  أعوامها  خالل   Snapple
قرر كويكر شراء الشركة مقابل 
1.7 مليار دوالر عام 1994 وكان 

لديه خطط فعالة لتطويرها.
ولكن هذا النجاح مل يكن بامكانه 
االستمرار أمام منافسيه األقوياء 
كويكر  باع  سنوات  ثاللث  وبعد 
الشركة مقابل 300 مليون دوالر 

فقط .
أصيب   
املسعفون بهلع 
عندما بدأ رجل، 
الطبيب  أعلن 
عن  الشرعي 
يتحرك  وفاته، 
 ، يتنفس و
وجرى ذلك يف 
مدينة ميلووكي 

األمريكية.

الشرعي  الطبيب  لتقرير  وفقا 
اجلمعة  يوم  مسعفون  توجه 
الرجل  منزل  إىل  مايو/أيار   22
البالغ من العمر 46 عاما بعد أن 
وطلبت  صديقته  بهم  اتصلت 
املساعدة لعدم اتصاله بها منذ 

يومني.

يشري التقرير إىل أن املسعفني 
ذلك  منزل  إىل  وصوهلم  بعد 
الرجل وجدوه نائما يف فراشه 

وجسمه باردا وشاحبا ومتصلبا 
ظنا  انعاشه،  حياولوا  مل  وهلذا 

منهم أنه توفى.

 50 بعد  أنه  التقرير  وأضاف 
الشرعي  الطبيب  دقيقة وصل 
بوفاته  الرجل  عائلة  وأبلغ 
اإلعداد  أثناء  ولكن  رمسيا. 
لنقله إىل املشرحة حرك الرجل 
ذراعه اليسرى وساقه اليمنى، 
أقرب  إىل  املسعفون  فنقله 
مستشفى حيث وضع يف غرفة 

العناية املركزة.

بعد إعالن وفاته.. رجل يعود من العامل اآلخر
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NEWS

Australians who hold dual 
nationalities and are sus-
pected of terrorism acts 
or “killing, raping and pil-
laging people in Syria” 
should lose their citizen-
ship, Immigration Minister 
Peter Dutton says.
I believe the vast majority 
of the Australian public 
support the government’s 
actions to tighten up citi-
zenship 
The government is expect-
ed to unveil legislation this 
week giving authorities 
the power to revoke the 
citizenship of dual nation-
als and other Australians 
who join terrorist groups 
or advocate for violent ex-
tremism.
Speaking in Canberra on 
Monday morning, Mr Dut-
ton said the proposed 
laws would be used “spar-
ingly”.
“It is very important to 
recognise that the people 
who seek to do us harm 
here or overseas need to 
be held accountable to 
that,” he said.
“Taking someone’s citi-
zenship away while ren-
dering them stateless is 
not a penalty, it is a re-
moval of a great privilege 
and it is a privilege to be 
an Australian citizen par-
ticularly if you have come 
from another country to 
our country to start a new 
life and if you are seeking 
to do do harm and if you 
are seeking to kill Austra-
lians then people rightly 
ask if you deserve to be 
Australian citizen.”

Mr Dutton said the govern-
ment “should act in this 
regard”.
“If Australia makes chang-
es in that direction we 
would also use it spar-
ingly too but the reality is 
that we have a significant 
threat and I believe very 
strong that we have to put 
in place the tools for our 
law enforcement and intel-
ligence agencies to stare 
down this threat,” he said.
When asked whether he 
believed the government 
had Labor’s support, Mr 
Dutton said that was a de-
cision for Labor.
“I believe the vast major-
ity of the Australian public 
support the government’s 
actions to tighten up citi-
zenship,” he said. 
“When people make an 
oath or an allegiance to 
our country it is a very 
serious undertaking and 
at the moment there is no 
consequences for a breach 
of that contract, and if you 
like going around as an 
Australian citizen killing, 
raping and pillaging peo-
ple in Syria [and] if your 
intent is to cause harm 
back here in Australia, to 
detonate a bomb of cut off 
someone’s head, if that is 
your intent you don’t de-
serve to be an Australian 
citizen.”
The proposed changes 
are part of a suite of coun-
ter-terrorism measures on 
the government agenda, 
including introducing de-
radicalisation programs in 
high schools.

People killing, raping and pil-
laging in Syria should lose cit-
izenship: Dutton

Canberra’s billion dollar-
plus fightback against the 
increasing risk of home-
grown terrorism will take 
a major step forward from 
Monday when Prime Min-
ister Tony Abbott names 
the former distinguished 
diplomat, Greg Moriarty, 
as the country’s first Na-
tional Counter-Terrorism 
Coordinator.
The move, which fol-
lows the disruption of 
six planned attacks and 
the commission of two 
actual attacks since the 
threat level was raised 
to high last September, 
represents a new top-of-
government response to 
the diffuse but potentially 
deadly threat of radica-
lised Australian citizens 
enacting religious and 
politically-motivated vio-
lence without prior warn-
ing or extensive commu-
nications.
Mr Moriarty, one of the 
only Australian diplomats 
to have directly briefed an 
American president, is re-
garded as an authority on 
security and intelligence 
matters and will head up a 
new counter-terrorism co-
ordination office located 
directly within Mr Abbot’s 
own department.
He is a former Australian 
ambassador to both Teh-
ran and Jakarta and, as 
well as possessing exten-
sive knowledge of Islam 
and its radical variants, 
has experience as an in-
ter-agency operator.
His appointment fol-
lows a comprehensive 
Counter-Terrorism Re-
view released earlier this 
year which recommended 
more active cooperation 

with so-called “at-risk 
communities”.
It follows the injection of 
some $600 million in ex-
tra funds in this month’s 
budget, taking the Ab-
bott government’s overall 
counter-terrorism com-
mitment to $1.33 billion.
The government is also 
expected to unveil leg-
islation this week giving 
authorities the power to 
revoke the citizenship of 
dual nationals and other 
Australians who join ter-
rorist groups or advocate 
for violent extremism.
No citizen will be left 
stateless under the new 
regime, with only Austra-
lians eligible to take an-
other nationality targeted. 
As well as dual nationals, 
citizens eligible to take 
the nationality of another 
country could be affected.
The proposed changes 
are part of a suite of coun-
ter-terrorism measures on 
the government agenda, 
including introducing de-
radicalisation programs 
in high schools.
Mr Abbott released a vid-
eo message on Sunday 
saying the government 
would do “everything in 
our power … to stop radic-
alised and brutalised peo-
ple roaming our streets”.
He said young Austra-
lians were being seduced 
at an alarming rate by Is-
lamic State’s extreme and 
blood-soaked interpreta-
tion of Islam and its goal 
of establishing a caliphate 
governed by sharia law.
Some 250 Australians are 
believed to be fighting, or 
supporting, IS. In the past 
six months, there have 
been two attacks by solo 

Tony Abbott names Greg Moriarty as new counter-terror tsar
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Immigration Minister Peter Dutton addresses the media after a visit to 
the Australian Maritime Security Operations Centre in Canberra. Photo: 
Alex Ellinghausen 

extremists inspired by IS 
in Australia. A further six 
alleged plots have also 
been disrupted during 
that time.
Mr Abbott’s comments 
come as several Austra-
lians who joined the ter-
rorist group, which is also 
known as ISIS and ISIL, are 
seeking to return, offer-
ing to become advocates 
against IS in exchange for 
being allowed back in the 
country to face the crimi-
nal justice system.
“If you survive and seek 
to return, expect to face 
the consequences. You 
will face the full force of 
the law,” Mr Abbott said.
Dual nationals who join 
militaries at war with Aus-
tralia already lose their 
citizenship under cur-
rent arrangements. The 
proposed reforms would 
extend that principle to 
people who take up arms 
with non-state groups.
The government is also 
planning to introduce 
powers to revoke the 
citizenship of individuals 
who have held another 
nationality in the past 
but are not currently dual 
citizens and those whose 
parents may allow them 
to take another national-
ity..
Those who advocate for 

violent extremism,  but 
don’t necessarily par-
ticipate in actual plots or 
travel overseas to sup-
port terrorist groups, will 
also be at risk of losing 
their citizenship.
In February, Mr Abbott 
flagged a crackdown on 
the radical but avowedly 
non-violent Islamic group 
Hizb ut Tahrir and other 
so-called “hate preach-
ers”
Meanwhile, state and fed-
eral education ministers 
will convene on Friday 
to discuss a “deradicali-
sation” strategy to en-
courage teachers and 
students to identify and 
report teenagers who ap-
pear to be falling under 
the influence of Islamic 
extremists.
Labor leader Bill Short-
en wrote to Mr Abbott 
on Sunday asking for a 
briefing on the proposed 
changes, saying the op-
position approached se-
curity law in a bipartisan 
spirit.
“We obviously need to 
see the detail and we have 
asked the Prime Minister, 
Tony Abbott, for a brief-
ing on these matters to 
make sure we can make 
our ongoing consistent 
and constructive contri-
bution,” he told reporters.

New National Counter-Terrorism Coordinator Greg Moriarty with Prime 
Minister Tony Abbott. Photo: AFP

THE Tasmanian govern-
ment will spend almost 
$18 million over four years 
getting parents and fami-
lies involved with helping 
young children learn ba-
sic literacy and numeracy 
skills.
EDUCATION Minister Jer-
emy Rockliff on Tuesday 
announced there will be a 
$17.75 million provision in 
Thursday>s state budget 
for a program encourag-
ing greater cooperation 
between students, families 
and schools.
«(It) will focus on children 
from Kindergarten to Year 
2, and will encourage par-
ents, or other guardians, 
to be actively involved in 

their child>s learning,» he 
said.
Some parts of Tasmania 
have recorded among the 
nation>s worst school 
education levels and the 
island>s Liberal govern-
ment wants to link learn-
ing to home life.
«It is widely recognised 
that by having parents 
or guardians actively en-
gaged and supporting the 
education of their children 
we can greatly improve 
educational outcomes,» 
Mr Rockliff said.
The program is due to start 
in 2016 across about 80 
school communities where 
students are struggling 
most with the basics.

Millions for families to help kids learn
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Assalamu’”alaikum (Peace 
be with you)
Before I commence my 
speech, let me acknowl-
edge the leaders and el-
ders,
(Past and present), of the 
first settlers to this coun-
try!
- Your Excellencies
Imams, Bishops, Religious 
Leaders, and Representa-
tives of our sister faiths.
- Your Excellencies
Ambassadors and High 
Commissioners, and Mem-
bers of Diplomatic Cor
- Representative of the 
Leader of Opposition
- Ministers, members of 
Parliament and Senators
- State Parliamentary Mem-
bers and Members of Nsw 
Legislative Assembly
- Mayors and Councillors
- Our friends from the 
Community Media and 
Academia
- My Colleagues in AFIC 
from around Australia
- Principles, Staff and Stu-
dents of AFIC Schools
- Chairmen and Board 
Members of AFIC Schools
- Distinguished guests and 
Fellow Australians

It is indeed a great honour 
for me to welcome you 
this evening to celebrate 
the 51st Anniversary 
Congress of the Austra-
lian Federation of Islamic 
Councils.

First of all, let me tell you 
that today I just survived 
in my position during the 

THE AUSTRALIAN FEDERATION OF ISLAMIC COUNCILS INC.
51st ANNIVERSARY CONGRESS DINNER, 16 MAY 2015
ADDRESS BY HAFEZ KASSEM, PRESIDENT OF AFIC

hard election that we have 
been having in AFIC this 
year especially in the past 
month or so. You know, 
in AFIC we have become 
politicians, with a religious 
flavour.

Some of us, especially 
some disgruntled individu-
als, take the name of God, 
and spread propaganda 
and false hood at election 
time. I can guarantee you 
that we are worse than 
the political parties in this 
country or should I say, 
that our politics, is getting 
worse than the labor party, 
and unions
I thank Allah for this great 
honor, to serve the com-
munity of Muslims, and 
Australians for another 
term of three years. I also 
thank all my colleagues 
in AFIC, for entrusting the 
task to me, all this time.
         I need the support of 
the communities, the gov-
ernments, and all agen-
cies to site the community 
through the difficult times 
that we face domestically 
and internationally.
My sincere plea to every-
one is to bring out the 
humanity, within us and 
to work for the welfare of 
all, with justice and equity 
for only; this will bring 
contentment in our hearts, 
and much needed peace 
that has been eluding us 
for so long.
Brothers and sisters in 
humanity, fellow Austra-
lians, we are all together in 

this world. So let us make 
it much better place than 
what it is today.
We face crisis of all kinds 
on the planet. We must 
find solutions, for these 
as children of God created 
by him through our great, 
great, great grandfather, 
Adam. We are all from the 
same source and we all 
have the same make up.

So let us, and all of hu-
manity, deal with one an-
other, as brothers and 
sisters do, and treat each 
one with care and compas-
sion, as family, and not as 
enemies.
I don’t want you to think, 
that I am going to give you 
a long sermon, so I will 
be short. I also know that, 
there is the delicious food, 
before us and the dessert 
and other speakers.

Your Excellencies and dis-
tinguished guests, broth-
ers and sisters.
The Muslims in this coun-
try are a new and diverse 
group, having some from 
many countries, and re-
gions of the world. Despite 
being new, and facing 
many challenges, the com-
munities are settling well, 
and integrating, with the 
main stream communities

AFIC and the Muslim lead-
ership, persevere to en-
sure that Muslims become 
an essential part of the 
Australian society, playing 
their roles in making Aus-
tralia strong, prosperous, 
a place for peace and se-
curity for all.
Like all Australians Mus-
lims must have total com-
mitment for this countries 
welfare and progress.
The new generation of 
Muslims born and bred in 
Australia continually ex-
press concerns of being 
unfairly targeted in the me-
dia and being made scape- 
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goats.
New arrivals and the youth 
complain of discrimination 
and bias makes it difficult 
to get jobs.
Women find it hard to get 
the jobs that will allow 
them to contribute to so-
ciety and their families to 
their best of their abilities.

We must find solutions for 
these issues, Laws alone 
are not enough. People 
have to change and atti-
tudes have to change if we 
are to see real peace and 
unity.

Allah has commanded that 
we must also bear hard-
ship with patience and for-
bearance. It is very impor-
tant that we must act with 
calmness and rationality 
and be patient in adver-
sity.

During the 50th Anniver-
sary Dinner, at the Parlia-
ment House in Canberra 
last May I gave a message 
which I am giving again to-
night.
• My message to all of you 
here tonight is that Mus-
lim Australians are ready 
to play their part in build-
ing a better and inclusive 
Australia where all Austra-
lians are one and united 
together.
• Let us show to the world 
, what our Multicultural so-
ciety and country can do 
in leading a global change 
for peace, harmony and 
wellbeing of all humanity 
as one family.

Your Excellencies, and 
distinguished guests, 
brothers and sisters
Thank you very much for 
your attendance and for 
listening.

God bless you all and God 
Bless Australia.
Was Salamu Alaikum 
(Peace be upon you.)

The NSW Opposition has 
today called on all mem-
bers of Parliament to use 
National Sorry Day as an 
opportunity to reflect on 
the legacy of the Stolen 
Generation.
May 26, 2015 marks 14 
years since the Bring-
ing Them Home report 
was tabled in the Federal 
Parliament. Amongst the 
report’s many recommen-
dations was that a nation-
al day be established to 
commemorate the history 
of forcible removal and its 
effects. 
“National Sorry Day is a 
reminder to pause take 
stock of our nation’s his-
tory and the experience 
of the first Australians,” 
NSW Opposition Leader 
Luke Foley said. 
“We must ensure the in-
justices of the Stolen Gen-
eration are never repeated 
and never forgotten.” 
Deputy Opposition Leader 
and Shadow Minister for 
Aboriginal Affairs Linda 

Burney said: “The poli-
cies that led to the Stolen 
Generation are a national 
tragedy which the Ab-
original community is still 
coming to terms with.
“As a member of the Par-
liament and as an Aborigi-
nal person, Sorry Day is 
an opportunity to reflect 
on the role we play in the 
Legislative Assembly. Col-
lectively we need to com-
mit to never repeating the 
mistakes of the past.
“Sorry Day is a day of 
great sadness but also 
an opportunity to reflect 
on the progress that has 
been made. 
“Kevin Rudd’s apology to 
the Stolen Generation was 
a massive leap forward for 
reconciliation and I hope 
this momentum can con-
tinue through to recogni-
tion of Aboriginal and Tor-
res Strait Islander People 
in our Federal Constitu-
tion.” 
MEDIA CONTACT: KSENYA BE-

LOOUSSOVA 0408 407 852

NSW LABOR COMMEMORATES 

NATIONAL SORRY DAY

FORMER assistant trea-
surer Arthur Sinodinos 
says the GST base should 
be broadened. 
TREASURER Joe Hockey 
has asked his department 
to cost a move to exempt 
feminine hygiene prod-
ucts from the GST, which 
he will take to a meeting 
with his state counter-
parts in July.
Mr Hockey is also under 
pressure to change the 
way the GST is distributed 
to the states.
Senator Sinodinos as 
chief of staff to former 
prime minister John How-
ard was involved in the 
design of the GST.
The Liberal senator said 
there were debates at the 
time about what was and 
was not health-related, 
which led to some exam-
ples of “rough justice” in 
the tax system.
However, he said making 
small changes to the GST 
would not be useful.
“The challenge for us to-

day is not to be reducing 
the GST base. It’s about 
how we can expand the 
base and use that to po-
tentially help fund other 
tax reform,” Senator Sino-
dinos told Sky News on 
Wednesday.
“I think the base should 
be broadened.”
Labor says that if the 
government wants to ex-
empt feminine hygiene 
products it should also 
extend the GST to digital 
downloads to ensure the 
revenue base is not un-
dermined.
Treasurer Joe Hockey said 
there were many different 
views on the tax system 
which had to deal with all 
the needs of a 21st cen-
tury economy.
He said he had asked Trea-
sury to cost the removal 
of the GST from tampons 
and sanitary products 
and then seek the view 
of the states, which must 
unanimously agree to any 
changes.

Liberal calls for broader GST 
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Six members of the Ab-
bott cabinet have risen 
up against an extraor-
dinary proposal to give 
a minister the power to 
strip an Australian of 
their sole citizenship.
The idea, proposed by 
Immigration Minister 
Peter Dutton with the 
support of Prime Minis-
ter Tony Abbott, divided 
a meeting of the cabinet 
on Monday night.
The hour-long debate 
was described by par-
ticipants as tense and 
sometimes heated.
The cabinet members 
who spoke against 
the proposal were De-
fence Minister Kevin 
Andrews, Foreign Af-
fairs Minister and dep-
uty Liberal leader Julie 
Bishop, Attorney-Gen-
eral George Brandis, 
Agriculture Minister 
and deputy Nationals 
leader Barnaby Joyce, 
Education Minister 
Christopher Pyne and 
Communications Min-
ister Malcolm Turnbull, 
according to people 
present in the room.
The same plan had di-
vided the cabinet’s Na-
tional Security Commit-
tee.
The idea is that even 
an Australian-born citi-
zen, without any other 
citizenship, could be 

stripped of Australian 
citizenship at the dis-
cretion of the immigra-
tion minister alone, 
without a suspect be-
ing charged or facing a 
court.
Under the proposal, the 
only protection against 
an Australian being 
rendered stateless is 
that they must also be 
eligible to apply for 
citizenship of another 
country, even if they do 
not actually hold that 
second citizenship.
Ms Bishop posed to the 
cabinet meeting this 
question: if Australia 
were to strip one of its 
people of citizenship on 
suspicion of terrorism, 
would another country 
be likely to approve that 
person’s application to 
become a citizen?
The core objection was 
that an Australian ef-
fectively can be ren-
dered stateless, losing 
fundamental rights and 
in violation of interna-
tional law, without due 
process.
A related proposal – 
that dual citizens could 
be stripped of Aus-
tralian citizenship on 
suspicion of terrorism 
– has been accepted.
According to partici-
pants, Senator Brandis, 
in opposing the plan, 

Cabinet revolt over Tony Abbott and Peter Dut-
ton plan to strip Australians of citizenship
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Prime Minister Tony Abbott’s plan to strip Australians of their sole citizenship faces a rocky journey through 
cabinet. Photo: Alex Ellinghausen 

The Prime Minister has 
called a bipartisan sum-
mit of Indigenous lead-
ers for July 6 to discuss 
the timing and wording 
of the referendum for the 
recognition of Aboriginal 
and Torres Strait Islander 
people in the constitution.
The Sydney summit 
looms as the best chance 
for a consensus to begin 
to emerge among Indige-
nous leaders on the ques-
tion that is likely to be 
put to the people in May 
2017.
It will come a week after 
a parliamentary commit-
tee lays out options for 
change that range from 
Indigenous recognition 
and a ban on racism being 
inserted into the country’s 
founding document to an 
alternative championed 
by Cape York leader Noel 
Pearson.
The summit was welcomed 
by Indigenous leaders last 
night, with Coalition MP 
Ken Wyatt declaring he 
was willing to back a new 
proposal if one emerged 
from the meeting.
“I would expect that there 
would be extremely good 
discussions around op-
tions that our report has 
reflected in it,” Mr Wyatt 
told Fairfax Media. “Equal-
ly, if the Aboriginal lead-
ership believes there is 
another option that would 
be acceptable to the Aus-
tralian people, then I don’t 
have an issue with that.
“The outcome has to be 
something that is accept-
able, not only to Aborigi-
nal and Torres Strait Is-
lander people, but to all 
Australians so we get a 
majority of voters in a ma-
jority of states.”
Opposition leader Bill 
Shorten welcomed Tony 
Abbott’s move, declaring 
it “the next step in our na-
tional journey of reconcili-
ation”.
“It’s time to sit down with 
Aboriginal and Torres 
Strait Islander leaders in 
a serious and considered 

way to listen,” he said. 
“We must find a place of 
honour for our Aboriginal 
and Torres Strait Islander 
people in our constitu-
tion.”
Mr Abbott said the sum-
mit would be an impor-
tant opportunity for him 
and Mr Shorten to hear 
“the views of a range of 
Indigenous Australians as 
our country contemplates 
change”.
Among those certain to 
attend are Pat Dodson, 
Galarrway Yunupingu, 
Warren Mundine, Tanya 
Hosch, Mick Gooda, Mr 
Pearson, Nova Peris, Mr 
Wyatt and Marcia Lang-
ton.
Mr Pearson was cautious 
about the prospects for 
a breakthrough, saying 
there was no “magic” in 
the calling of the sum-
mit, and a lot of work was 
needed in the coming 
weeks if it was to be pro-
ductive.
“I happen to believe that 
the optimal model for bi-
partisan support can only 
emerge with active Indig-
enous involvement in the 
shaping of it,” Mr Pearson 
told Fairfax Media.
The summit would only 
be an important moment 
if it produced answers to 
the criticisms of the rec-
ommendations of the ex-
pert panel that reported in 
January 2012, including 
Mr Abbott’s concern that 
a prohibition on racism 
in the constitution could 
amount to a “single issue 
bill of rights”.
Announcing the summit, 
Mr Abbott and Mr Shorten 
reaffirmed their “biparti-
san commitment to consti-
tutional recognition”, with 
Mr Abbott declaring: “Rec-
ognising Indigenous Aus-
tralians in the constitution 
will complete our consti-
tution, rather than simply 
change it. This should be 
a unifying moment for our 
nation and this meeting 
will be an important part 
of this journey.”

Abbott calls summit to break recog-
nition impasse

told the cabinet meet-
ing: “I am the attorney-
general. It is my job to 
stand for the rule of 
law.”
Mr Joyce put to the 
meeting: “Isn’t that 
what we have courts 
for?”, according to 
people present.
Mr Andrews is said to 
have pointed out to the 
meeting that, if concern 
about the proposal was 
so widespread, commu-
nity concern was likely 
to be even greater.
Because the idea had 
divided cabinet’s Na-
tional Security Commit-
tee, it was not present-
ed to Monday night’s 
cabinet meeting as pro-
posed law but as part of 
a “discussion paper”.
The six-page discus-
sion paper was distrib-
uted during the meet-
ing, angering some that 
it had not been circu-
lated in advance, as 
matters for cabinet as 
supposed to be.
Mr Turnbull asked Mr 
Abbott in the meeting 
whether the Daily Tele-
graph had been briefed 
on the idea for Tuesday 
morning’s newspaper, 
according to people 
present.
Briefing the newspa-
per, a favoured channel 
for leaking the Prime 

Minister’s moves in 
advance, would have 
effectively pre-empted 
the cabinet, which met 
from 7pm.
Mr Abbott replied that 
the newspaper not 
been briefed. Page five 
of the Daily Telegraph 
on Tuesday morning 
carried a report that 
said, in part:
“Prime Minister Tony 
Abbott will announce 
today, after cabinet 
last night approved the 
policy, that a bill will be 
introduced before the 
end of June that would 
strip dual national ter-
rorist sympathisers of 
their Australian citizen-
ship.
“Included in the bill 
will be controversial 
measures based on the 
UK model to also strip 
nationality from Aus-
tralians who hold sole 
Australian citizenship 
but only if they have 
legal access to citizen-
ship of another country 
– getting around inter-
national law preventing 
countries from making 
people stateless.”         
Ministers were angry 
that Mr Abbott and his 
office were apparently 
riding roughshod over 
the National Security 
Committee of the cabi-
net and the full cabi-
net.
On Tuesday morning, 
Senator Brandis ruled 
out stripping terrorist 
sympathisers of their 
citizenship if it would 
leave them stateless, 
but left open the pos-
sibility of other serious 
penalties.
“We are not going to 
rendering anyone state-
less, nobody has pro-
posed that, everything 
we do will be compliant 
with the rule of law ... 
but we are going to be 
tough,” he said.
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The children of notori-
ous Australian jihadist 
Khaled Sharrouf may be 
allowed to return to Aus-
tralia but the government 
has warned their parents 
will face the full force of 
the law if they try to come 
home.
I just don’t understand 
what would be in the mind 
of these people - this par-
ent, this father to do this. 
It defies all parenting, love 
and logic, doesn’t it? 
Fairfax Media under-
stands the family of Shar-
rouf’s wife, Tara Nettleton, 
is trying to help her and 
the couple’s five children 
return to Sydney.
Sharrouf’s young son 
made global headlines 
last year when he was 
photographed holding a 
severed human head.
Advertisement 
Agencies recently traced 
Ms Nettleton’s mother, 
Karen, on a trip to Malay-
sia in what police suspect 
was an effort to arrange 
the repatriation of Shar-
rouf’s wife and children.
Immigration Minister Peter 
Dutton said on Wednes-
day the image depicted 
an “act of savagery” and 
showed the parents had 
“destroyed” their lives.
“We are a compassion-
ate country that provides 
support to children in par-
ticular who are in need,” 
Mr Dutton told Sky.
One government MP on 
Wednesday called for the 

children to taken from 
their parents, while Oppo-
sition Leader Bill Shorten 
likened the situation to 
“child abuse”.
It is a serious offence 
to fight with the Islamic 
State. Jihadists who re-
turn to Australia face up 
to 25 years in jail.
Prime Minister Tony Ab-
bott suggested that mi-
nors caught up in fighting 
abroad could also face 
Australia’s terror laws.
“Well the point I make 
is that crime is crime is 
crime,” Mr Abbott said.
“If a minor commits a 
crime, again there are 
standard provisions for 
dealing with that. Crimi-
nals will be punished, 
whether they’re young, 
whether they’re old, 
whether they’re male, 
whether they’re female, 
whether they’re criminals 
abroad or criminals or at 
home.”
But Mr Abbott also said 
the children of jihadists 
would be treated no dif-
ferently to other children 
of criminals.
“There are criminals who 
go to jail all the time and 
the children of these par-
ticular criminals will be 
dealt in the same way that 
the children of criminals 
are normally dealt with,” 
he said.
Mr Shorten told Seven’s 
Sunrise program he would 
request a briefing from the 
government.

Children of notorious jihadist Khaled Sharrouf may be al-
lowed to return to Australia

“I think those children are 
probably the victims of ef-
fectively child abuse,” he 
said.
When asked how he 
would feel if Sharrouf’s 
children went to the same 
playground as his own, 
Mr Shorten replied: “Well, 
that’s really tough, isn’t 
it?”
“We need to get to the 
facts. They will be scarred. 
I can’t understand any 
parent who would take 
their children to these war 
zones and subject them to 
those things that we saw 
in the photos. That is so 
far away removed from 
what parents who love 
their kids would do. I just 
don’t understand what 
would be in the mind of 
these people - this parent, 
this father to do this. It de-
fies all parenting, love and 
logic, doesn’t it?”
Liberal backbencher Alex 
Hawke said Sharrouf and 
Nettleton’s decision to 
join Islamic State and take 
his children to a war zone 
should result in their “im-
mediate disqualification 
for parenthood”.
He said the children 
should come back to Aus-
tralia and rehabilitated but 
their parents stripped of 
their citizenship and nev-
er allowed back into the 
country.
“You can’t go over and 
seek to support this and 
then try and come back 
when you realise its not all 
that great,” he told Fairfax 
Media. 
It is understood Shar-
rouf’s three young boys 
and two teenage daugh-
ters are viewed by some 
senior security sources 
as victims of their father’s 
extremism. However, the 
case of Nettleton is more 
vexed.
She is suspected of help-
ing to spirit her children 
to Syria via Malaysia after 
Sharrouf flew out of Syd-
ney in December 2013 
using his brother’s pass-
port.
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Two of the strongest Liber-
al supporters of same-sex 
marriage have lashed Op-
position Leader Bill Short-
en’s move to introduce 
same-sex marriage legisla-
tion to the Parliament next 
week.
Mr Shorten announced late 
on Tuesday that he will in-
troduce a private member’s 
bill designed to legalise 
same-sex marriage next 
week, a move designed to 
force the Parliament - and in 
particular the government - 
to address the issue.
With three same-sex mar-
riage bills from three differ-
ent parties coming before 
the Parliament, the Greens 
are calling for a cross-party 
meeting for the different 
groups to discuss a com-
mon strategy.
“The only way to achieve a 
common goal and secure 
marriage equality in Aus-
tralia is to work together 
across party lines,” Greens 
senator Sarah Hanson-
Young said. “Love and 
equality is above politics.” 
But Queensland Liberal 
MPs Warren Entsch and 
Wyatt Roy, who are two of 
the most vocal supporters 
of the reform in the Coali-
tion, were scathing of Mr 
Shorten’s decision.
Mr Entsch suggested Mr 
Shorten’s move was a ploy 
to distract people from the 
fact that “Bill has run out of 
questions on the budget”.
He warned “you can guar-
antee if you drop a hand 
grenade, like Bill has done, 
you can guarantee it won’t 
get through the Parlia-
ment”.
“I spoke to the Prime Min-
ister this week about this, 
in light of the Irish refer-
endum and we have been 
working on a time frame. 
We had made a decision to 
do something this year,” he 

said.
“He [Tony Abbott] said to 
me ‘talk to like-minded in-
dividuals, come back and 
have a yarn to me and we 
will see where we go with 
it’. But out of left field, he 
[Shorten] has pre-empted 
his colleagues. This is 
nothing to do with marriage 
equality, this is all about Bill 
trying to create credibility.”
Mr Entsch said he was un-
sure if the push for to allow 
Liberal MPs a conscience 
vote on the issue would 
be approved by the Liberal 
party room. 
“But will the PM use his 
position to block it? No,” 
he said, while predicting 
debate in the Liberal party 
room over allowing a con-
science vote would happen 
in spring.
Mr Roy said the decision to 
bring forward the bill by Mr 
Shorten was an example of 
“shameless politics” from 
the Opposition Leader.
“This is about Bill Short-
en’s survival, nothing else. 
It is so obvious and trans-
parent, people will see it for 
what it is. This just should 
not be a partisan issue, this 
should be as close to bipar-
tisan.”
On Wednesday, Mr Ab-
bott said he took the issue 
very seriously, adding that 
“there are different views 
inside the Parliament, in-
side parties, indeed, inside 
families as is well known 
in my own case. So it is an 
issue where the different 
views, the range of views 
need to be treated with re-
spect”.
“It’s a matter that the party 
room will consider, as you’d 
expect. I’m sure at that time 
we’d have a very full and 
frank and candid and de-
cent debate inside the party 
room,” he said.
“But I do have to say that 

Liberal same-sex marriage supporters slam Bill Shorten
my absolute priority, the 
government’s absolute pri-
ority right now and for the 
next few weeks will be help-
ing small business. It will 
be getting our small busi-
ness budget boost through 
the Parliament and I hope 
that the Labor Party is not 
distracted.”
The Prime Minister said the 
Opposition Leader’s pri-
vate member’s bill would 
be dealt with according 
to standard procedures, 
which means the proposed 
laws will be referred to the 
House select committee 
and considered.
Liberal sources told Fairfax 
Media that meant, in prac-
tice, the bill would not be 
debated urgently despite 
the Labor push.
Senator Hanson-Young 
has also proposed a bill, 
and plans to begin debate 
on her bill in the Senate in 
June. And Liberal Democrat 
senator David Leyonhjelm 
has introduced a “freedom 
to marry” bill to the upper 
house. 
Mr Shorten said on Wednes-
day he would be “shocked 
if the government said they 
wouldn’t debate the issue”.
“Now I get that there’s an 
issue, some Liberals want a 
free vote, others don’t. I get 
that people have different 
views on marriage equal-
ity. I think this is a matter 
though which shouldn’t be 
partisan, you know, Labor 
one way, Liberal the other 
way. I just think Australia 
needs to move forward and 
catch up with the times,” he 
said.
Momentum has been build-
ing in the Labor Party for 
the reform, with frontbench 
MPs including Chris Bo-
wen, Tony Burke and Ed 
Husic announcing in recent 
weeks they now support 
the reform.
At least 60 of the 80 Labor 
MPs in the upper and lower 
house will vote for the bill.
Australian Marriage Equal-
ity figures show Parliament 
is on the brink of having 
enough support to legislate 
same-sex marriage, need-
ing just four more votes 
to pass a bill in the House 
of Representatives. In the 
Senate, it is calculated a bill 
could pass with a majority 
of one. 

Khaled Sharrouf has paraded his young sons on social media.

Shorten announced he will introduce a private member’s bill on same-sex marriage 
next week. His deputy  Plibersek will co-sponsor it. Photo: Alex Ellinghausen
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سيدني  غرب  جتمع  أقام 
 The  Western Sydney للمطورين
Developer Forum  منتدى عمل 
ومعلومات حتت رعاية وبدعم من  
 James هاردي  جاميس  شركة 
الثالثاء  مساء  وذلك    Hardie

يف 26 أيار احلالي.
ويضم التجمع مخس شركات هي: 
لصاحبها   Gus Fares Architects
 Byblos ،املهندس غاس فارس
كرم،  جورج  لصاحبها   Finance
لصاحبها   Macquarie Lawyers
 Sfeir & صعب،  بيار  احملامي 
Associates لصاحبها سيد صفري 
 MMDCC Constructionو
مايكل  لصاحبها   Consultants

دخول.
من  أكثر  املنتدى  حضر  وقد 
جماالت  يف  شخصية   300
يف  وخاصة  واالعمال  املال 
بناء  وغريهما  والتمويل  البناء 
وجهها  خاصة  دعوات  على 
يف اقيم  الذي  التجمع   اليهم 
 The Waterview, Bicentennial 
 Drive, Bicentennial Park,

Sydney Olympic Park
مدير  من  بتعريف  املنتدى  بدأ 
يف   باملفرق  املبيعات  قسم 
شركة  James Hardie  يف نيو 
 Travis السيد   ويلز  ساوث 
Johnson فقدم تعريفا موجزا عن 
اجملموعة اليت يتألف منها التجمع 
وعن النجاحات اليت حققتها هذه 

الشركات يف جماالت عملها.
هو  املنتدى  هذا  ان  وقال 
املنتديني  جناح  بعد  الثالث 

العام  اقيما  اللذين  االولني 
منتدى  بتنظيم  واعدا  املاضي 
هذه  ملثل  ملا  العام  هذا  رابع 
لرجال  فائدة  من  املنتديات 
وللعاملني يف  والبناء  االعمال  

حقل البناء واالنشاءات.
عن  جونسون  السيد  وكشف 
استثمرت  هاردي  جاميس  ان 
يف  دوالر  مليون   70 من  اكثر 
لتلبية  كوينزالند  يف  مصانعها 

متطلبات السوق.
املسؤول  املنتدى  يف  وحتدث 
للعقارات   CBRE شركة  يف 
السيد   والسكنية  التجارية 
ان  قال  الذي   Justin Brown
الشركة حتقق حواىل 3400 عملية 
 2،5 مبا جمموعه  السنة  بيع يف 
مليار دوالر وان الشركة تقدم 
للمطورين  اختصاصية  خدمات 
املوقع  مواصفات  ذلك  يف  مبا 
االفضل  االستعمال  ودراسات 
واحباث السوق ومحالت التسويق 

James Hardie منتدى عمل ومعلومات ناجح  لتجمع تطوير غرب سيدني برعاية جاميس هاردي

ترافيس جونسون

واسرتاتيجيات البيع.
واضاف يقول ان منصة اعمالنا 
مكنتنا من تقديم خدمات جتارية 
وسكنية شاملة مبقاييس وطنية 
الشركة  لدى  وان  ودولية، 
من  الكثر  رائدة  بيانات  قاعدة 
12 ألف مشرٍت مهم وبفضل هذه 
عملية   1500 اجناز  مت  البيانات 

بيع يف العام 2014.
 Travis السيد  قدم  بعده 
شركة  صاحب   Johnson
املختصة   Macquarie Lawyers
بيار  السيد  العقارية  بالسوق 
الذي حتدث عن قوانني  صعب 
عليها  طرأ  وما  القدمية  البناء 
من تعديالت وتغيريات وخاصة 
من  باالبنية  يلحق  ملا  بالنسبة 
املسموح  واملدة  وتصدع  ضرر 
مفصال  الشكاوى،  لتقديم  بها 
هناك  ان  وقال  الضرر  انواع 
ضررا بهيكلية البناء مثل  تصدع 
وغريها  واالساسات  اجلدران 

تسرب  مثل  اقل  ضرر  وهناك 
املاء يف احلمامات وغري ذلك.

 Craig Foreyth  ثم قدم السيد
 From Ritek Building Solutions
اجلديد  املنتج  عن  حتدث  الذي 
جديد  نظام  وهو  للشركة 
 XL( اسم  حيمل  للجدران 
 )XL  Thermal Wall(و  )Wall
وما مييز االخري هو احتواؤه على 
طبقة عازلة للتغريات الطبيعية. 
وشرح عن اهمية هذا التطور يف 
جمال البناء وانه سهل الرتكيب 
ومطواع ويستعمل لالبنية العادية 
ان  الطبقات.وقال  واملتعددة 
البنائني  على  يوفر  النظام  هذا 
الكثري  واملطورين  واملتهعدين 
انه  والكلفة.كما  الوقت  من 
اقل ثقال على الرافعات وحتدث 

بالتفصيل عن مزاياه.
 Ritek شركة  ان  واجلدير 
تستعمل    Building Solutions
مواد البناء اليت تصنعها شركة 

James Hardie يف عملياتها.
وبعد االنتهاء من  الكلمات كانت 
هناك احاديث جانبية بني رجال 

االعمال الذين حضروا املنتدى، 
بدعوة خاصة من منظميه، وبني 
املتكلمني وخاصة ممثلي شركة 
 Ritek Building جاميس هاردي و
Solutions الذين شرحوا للحضور 
عن اهمية هذا االبتكار الذي يعد 

ثورة يف عامل البناء.
رجال  من  احلضور  اعرب  وقد 
سرورهم  عن  واالعمال  املال 
عليها  حصلوا  اليت  باملعلومات 
تسيري  يف  تساعدهم  واليت 
من  طالبني  اعماهلم  وادارة 
حيث  تكراره  املنتدى  منظمي 
وعد منظموه بتنظيم منتدى رابع 

يف العام احلالي.
ضم  كوكتيل  هناك  كان  كما 

مأكوالت خفيفة ومشروبات.
ويف نبذة خمتصرة عن الشركات 
 The  Western Sydney املؤلفة لـ
Developer Forum فان مكاتبها 
 Gus فصاحب   باراماتا  يف 
مهندس  هو   Fares Architects
يف  خربة   25 بـ  يتمتع  معماري 
جبميع  واهلندسة  البناء  جمال 
والسكنية..  التجارية  انواعها 

Byblos Finance لصاحبها جورج 
كرم تأسست منذ أكثر  15 سنة 
اخلمس  شركات  من  تعد  وهي 
األوىل يف اسرتاليا يف جماالت 
حقل  يف  للمستثمرين  التمويل 
والسكين..  التجاري  البناء 
شركة  هي   Sfeir & Associates
اجملاالت  يف  ورائدة  متأصلة 
وتقديم  والضريبية  احملاسبية 
والنصائح  االستشارات 
 Macquarie للمستثمرين.. 
أكثر من  Lawyers تأسست من 
القانون  واختصاصها  سنة   15
املطورين  مع  وتتعامل  التجاري 
 MMDCC أما  واملستثمرين.. 
 Construction Consultants
فتختص بتقدير حساب الكميات 

للمباني وادارة املشاريع.
جاميس  شركة  ان  هنا  وننوه 
االصل  اسرتالية  هي  هاردي 
سنة   150 منذ  تأسست  ناجحة 
وفروعها  اعماهلا  جتاوزت  وقد 
والواليات  اوروبا  اىل  اسرتاليا 
مواد  بتصنيع  وختتص  املتحدة 

البناء وتصديرها.

كريغ فوريثبيار صعبجاستن براون

ترافيس جونسون يتوسط غاس فارس ومايكل دخول
من اليمني: سيد صفري، ترافيس جونسون، غاس فارس، مايكل دخول، بيار صعب وجورج كرم

جانب من الحضور

مايكل دخول، غاس فارس، ريتشارد طنوس وحضور



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي
* عضور عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

تبعد 
دقيقة
عن 

حمطة 
القطار

0451 340 097

Beds n Dreams Super Store
243 - 247 Parramatta Rd, Auburn

Tel; 9737 8894

النوم  غرف  من  جدا  واسعة  تشكيلة 
وأطقم الصالونات من الجلد والقماش

مفروشات جلدية ايطالية ومحلية الصنع 
- غرف سفرة - غرف نوم لألطفال

فـرشات طـبية

أسعار مهاودة تناسب جميع امليزانيات

حسومات تصل
 اىل 50% بمناسبة إفتتاح   الـ

Super Store الجديد يف أوبرن 

نفتح 7 أيام يف األسبوع

موديالت حديثة وتصاميم رائعة

أحضروا معكم الهريالد  واحصلوا على 
قسيمة بقيمة 200 دوالر على اللحف 
 )Manchester( األسرّة  وأغطية 

لدى شرائكم من املحل.

نؤمن الطليبات حسب رغبة وطلب الزبون

معاملة صادقة - خدمة سريعة - 
خربة طويلة

Beds n Dreams Super Store
173 Canterbury Rd, Bankstown

Tel; 02 9790 2033
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