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اسرائيل تهدد :س ُنخلي مليون ونصف مليون لبناني يف اي حرب مع «حزب اهلل»

باسيل :احلكومة كلفت اجليش بتحرير عرسال وحنن بإنتظار النتائج

وقد كلف جملس الوزراء
اجليش اختاذ االجراءات
ملعاجلة الوضع يف عرسال
وحميطها ،يف وقت قصف
جتمعات
اجليش
فيه
للمسلحني يف جرود رأس
بعلبك برامجات الصواريخ.

التتمة صفحة 31

 12انتحارياً يفتحون طريق «داعش» إىل احلسكة
«الدولة
تنظيم
وصل
اإلسالمية» (داعش) إىل
مدينة احلسكة يف مشال
أمس
سورية،
شرقي
االول ،وسط معلومات
عن استخدامه ما ال يقل
فجروا
عن  12انتحاريًا
ّ
عرباتهم يف مواقع للقوات
احلكومية متهيدًا لتقدم
عناصره حنو مركز احملافظة

الذي يتقاسم السيطرة
ووحدات
النظام
عليه
احلماية الشعبية الكردية.
وأثار تقدم «داعش» يف
احلسكة استياء احلكومة
السورية اليت سارعت
وسائل إعالم قريبة منها
إىل شن محلة على األكراد
متهمة إياهم بـ «التخاذل»
وعدم املشاركة يف صد

اهلجوم ،علمًا أنهم يقودون
حاليًا بدعم من طائرات
إلنهاء
هجومًا
التحالف
وجود تنظيم «الدولة» على
شريط طويل من احلدود
السورية  -الرتكية بني
حمافظيت احلسكة والرقة،
وهو ما أدى إىل موجة
نزوح واسعة من السوريني

التتمة صفحة 31

مـعجزة الـنقل التلـفزيوني تـحققت

مبناسبة شـهر رمضان املبارك نقدم لكم هذا العرض:

أكثر من  400قناة ملدة  3سنوات كاملة مببلغ  349دوالرا فقط مع اخلدمة اجليدة املتواصلة.

الرئيس سالم ووزيران خالل الجلسة

التعيينات
على
خالف
على
وتوافق
االمنية
موضوع عرسال مشروط
بالتنفيذ .هذا باختصار ما

انتهت اليه جلسة جملس
الوزراء امس االول ،مع
االعالن عن جلسة يوم
اخلميس املقبل ملتابعة

قضية التعيينات.
التلويح
فان
وهكذا
مبقاطعة احلكومة مدد اىل
اجللسة املقبلة.

جملس األمن يبحث الوضع يف اليمن وموسكو تطالب بهدنة انسانية قبل مؤمتر جنيف
حبث جملس األمن الدولي
يف جلسة مشاورات مغلقة
الوضع يف اليمن واطلع
على آخر املشاورات اجلارية
لعقد مؤمتر جنيف بشأن

اليمن.
وقد شبه دبلوماسيون ما
جيري يف جملس األمن حاليًا
مبا جرى خالل اإلعتداءات
اإلسرائيلية على غزة

ونقل وكيل األمني العام
لألمم املتحدة للشؤون
اإلنسانية ستيفن أوبراين
إىل أعضاء جملس األمن

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

ميكنكم اعادة الربامج يف أكثرية القنوات  24ساعة اىل الوراء واملشاهدو دون تقطع او انقطاع السعر األصلي

من قنواتنا  Bein Sportsالرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة
مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم ..خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا
تركيب اجلهاز  50دوالرا وارساله بالربيد  25دوالرا

Tel; 1300 922 788 - Email; team@waynaktv.com.au

Web; www.intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com.au

Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

 599دوالرا
اآلن بـ
 349دوالرا
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اعالنات
National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من

أفران
ماونت لويس

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

9721 1611
) األبنية السكنية والتجاريةStrata( لصيانة وادارة
:اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم
0418 845 865 -- 02 9721 1511
 عاماً نضعها يف خدمة اجلالية30 خربة التقل عن
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au michael.k@nationalre.com.au

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
 صفائح بالجنب والسبانخ والسجق-  فطاير-  لحم بعجني- مناقيش
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
: ايام يف األسبوع7 نفتح
 بعد الظهر4 -  صباحا6 األثنني من
:من الثالثاء اىل االحد
 ليال11 -  صباحا6 من

5 توصيالت مجانية من الـ
 ليال10،30 مساء حتى الـ

) دوالرا وما فوق30(

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

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

IMPRESSIVE WARDROBES
CUSTOM DESIGN TO SUIT YOUR NEEDS  FACTORY PRICES

Prices starting from as little as

$600

(GST included)
Award winning
recognition for
excellent customer
service

Installed*

Conditions apply*

We provide standard and custom designed
wardrobes in affordable prices with 10 years written
guarantee

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood,
specialised in hinged and sliding solid timber and
polyurethane doors

20 YEARS OF EXPERIENCE
9LVLWRXUVKRZURRPDW&DQWHUEXU\5G%DQNVWRZQ�3�2SHQ'D\V
www.impressivewardrobes.com.au

10.22.2014 16:45
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لبنانيات

الراعي يف احتفال مدرسة احلكمة مبرور  ١٤٠عاما على تأسيسها:

عدم انتخاب رئيس استباحة للدستور وزعزعة للوحدة
احتفلت احلكمة ،جامعة ومدرسة،
بيوبيل  140عاما على تأسيسها
وباليوبيل الذهيب لكهنوت
رئيس أساقفة بريوت وولي
احلكمة املطران بولس مطر.
وللمناسبة ،ترأس البطريرك
مار
الكاردينال
املاروني
بشاره بطرس الراعي ذبيحة
إهلية يف كاتدرائية مار جرجس
املارونية يف بريوت حييط به
املطران بولس مطر والنائب
املطران
العام
البطريركي
بولس صياح ورئيس جامعة
احلكمة املونسنيور كميل مبارك
ورئيس مدرسة احلكمة األم
اخلوري عصام إبراهيم ،وشارك
دومينيك
الكاردينال
فيها
ممربتي رئيس حمكمة التوقيع
الرسولي العليا الذي محل معه
بركة رسولية من قداسة البابا
فرنسيس إىل املطران مطر يف
يوبيله الكهنوتي الذهيب.
وشارك يف القداس ،النائب
عبداللطيف الزين ممثال رئيس
جملس النواب نبيه بري ،وزير
الرتبية والتعليم العالي الياس
بو صعب ممثال رئيس جملس
الوزراء متام سالم ،الرئيسان
أمني اجلميل وحسني احلسيين،
الدكتور داود الصايغ ممثال
الرئيس سعد احلريري ،ممثلو
رؤساء الطوائف املسيحية،
السفري البابوي املونسنيور
غربيالي كاتشا ،وزراء ونواب
حاليون وسابقون ،لفيف من
وممثلو
والكهنة،
املطارنة
القيادات السياسية والعسكرية
واألمنية وشخصيات وقضائية
وتربوية
وحزبية
وحقوقية
احلكمة
وعائلة
واجتماعية
بهيئاتها األكادميية والرتبوية
واألهلية والرياضية والكشفية
وروابط القدامى فيها.

املطران مطر

والقى املطران مطر كلمة قال
فيها :إننا لنشعر يف حضرتكم،
يا صاحب الغبطة ،بأن أبرشيتنا
تؤدي اليوم حسابها أمامكم
وأمام التاريخ ،بعدما ترمست
يف اجملمع اللبناني ضمن عداد
أبرشياتنا املارونية اجملددة.
وقد مت هذا التدبري املبارك بعدما
حتضر اإلكلريوس املاروني
للقيام بهذه املسؤوليات اجلسام
بفضل املدرسة املارونية اليت
أنشأها األحبار األعظمون يف
روما ورعوها منذ العام .1584
فكانت هذه املدرسة األوىل اليت
دخلت يف تاريخ لبنان احلديث أو
اليت قادت لبنان والكنيسة على
طرق احلداثة واحلضور العاملي.
وقد انتظرت الكنيسة بعدها
قرنني من الزمن لتنشئ مدرسة
ثانية لتعليم اإلكلريوس على
أرض الوطن بالذات .فكانت
املدرسة التارخيية اجلديدة ،وهي
مدرسة عني ورقة الشهرية اليت
فتحت أبوابها للعلم يف العام
.1789
ثم انتظرت كنيستنا ما يقارب
القرن من الزمن أي إىل العام

 1875لتبصر فيها النور مدرسة
احلكمة ،وهي املدرسة التارخيية
الثالثة اليت أرادها املؤسس
لتعليم العلمانيني ،واليت محلت
بوحي منه قضية الوطن اللبناني
الكربى بتثبيت عيشه املشرتك
بني مسيحيني ومسلمني .فدعا
املطران أوالد اللبنانيني من كل
أرض الوطن واجلوار ليعيشوا
ويدرسوا معا وخيططوا سوية
لوطن الرسالة الذي بقي إىل
اليوم حرزا حريزا يف قلوبهم
أينما حلوا ،وأيا كان مكان
ارحتاهلم.
ومثلما أراد احلكمة مدرسة كربى
مفتوحة لكل أبناء لبنان ،هكذا
أيضا أنشأ املطران املؤسس
معهدا عاليا لتدريس احلقوق.
فكان أول معهد من نوعه يف
لبنان بعد املدرسة الرومانية
الشهرية يف بريوت نفسها.
وتابع :هذا كان املنطلق.
وعلى هذا األساس عال الصرح
وكرب ،وقام برسالته يف مجع
اللبنانيني ويف تعزيز الوحدة
بني صفوفهم .ومرت السنون
وشاب البنون وبقيت احلكمة
فتية وستبقى .أقفلت مدرسة
احلقوق أبوابها يف العام 1913
بعد فتح كلية مماثلة هلا يف
جامعة القديس يوسف ،برغبة
من املطران بطرس شبلي،
راعي األبرشية ،الذي تويف
شهيدا يف املنفى ألجل لبنان.
ويف خالل احلرب الكربى ،حرب
اجملاعة واملوت ،حتولت املدرسة
أيضا إىل ثكنة عسكرية بعدما
توقفت فيها الدروس قسرا
لثالث سنوات.
لكن أبواب الصرح فتحت من
جديد مع نهاية السلطنة وراحت
املدرسة تسعى مع أهل البالد
إىل استقالل لبنان الناجز على يد
بنيه متحدين متضامنني .فكان
للمطران اغناطيوس مبارك دور
يف إيصال البالد إىل وضعها
اجلديد يف العام  .1943وبعدها
تفرعت احلكمة اليت صارت
دوحة من حكمات ست متأل زوايا
األبرشية وتكمل رسالة الرتبية
بالروح عينها ،روح لبنان الواحد
واملتنوع ،لبنان الكرامة واحلرية
لكل إنسان دون تفرقة وال
متييز .أما اجلامعة ،فقد استعاد
فتحها سلفنا الصاحل املطران
اغناطيوس زياده يف العام
 ،1961كمدرسة للحقوق .وقد
أوالنا اهلل نعمة بعد ذلك فقررنا،
عندما تسلمنا زمام األبرشية عام
 1996أن نستكمل إنشاء اجلامعة
فأجنزنا األمر وبنينا الصرح
اجلديد يف منطقة فرن الشباك.
وبفضل اهلل وسهر رئيسني
متتاليني على مصري جامعتنا،
القدمية واحلديثة ،هما حضرة
املونسنيور جوزف مرهج نائبنا
العام وحضرة املونسنيور كميل
مبارك رئيسها احلالي ،انطلقت
اجلامعة إىل أن صارت اليوم
شريكة جلامعات لبنان الكربى
يف خدمة الثقافة والوطنية
واإلنسانية الفضلى ،على غرار

شجرة اإلجنيل اليت جاءت طيور
السماء تعشش يف أغصانها.
وها هي اليوم عائلة احلكمة
بتالمذتها وطالبها العشرة آالف،
تلتف حولكم ،يا صاحب الغبطة،
وهي البسة حلة العرس ،فرحة
جزىل مبا حققت إىل اآلن،
ومستعدة لتكمل الشوط يف
خدمة قضية لبنان ما دام لبنان
قضية ورسالة وسيبقى .ولقد
أدركنا اليوم أكثر من كل يوم
قيمة االستثمار بالبشر قبل
احلجر ،فلبنان هو شعبه األبي،
املتطلع إىل املستقبل بأحالم
كبرية ،شرط أن تكون له
دولة يف مستواه ويف مستوى
طموحاته املشروعة واليت ال
حدود هلا.

الراعي

وبعد اإلجنيل ،ألقى البطريرك
الراعي عظة عنوانها أنا اخرتتكم
وأقمتكم ،لتذهبوا وتعطوا مثارا،
وتدوم مثاركم يو  ،16 :15جاء
فيها:
 يسعدنا أن حنتفل معا بهذاالقداس اإلهلي اليوبيلي .نقيمه
ذبيحة شكر هلل على ما أفاض
من خري وبركات على مدارس
احلكمة واجلامعة وعلى أسرتها
الرتبوية املتعاقبة ،أهال وإدارة
وأساتذة وطالبا .ونقدمها ذبيحة
استلهام للروح القدس وللحكمة
اإلهلية ،من أجل انطالقة جديدة
وفقا لشعار االحتفال140 :
سنة من احلكمة يف خدمة لبنان
والرسالة.
 تبتهج اليوم أسرة احلكمةبكل الوجوه الكرمية احلاضرة
من قدامى وأصدقاء .وتزداد
فرحا مبشاركة نيافة الكاردينال
وسيادة
ممربتي
دومينيك
السفري البابوي املطران غربيالي
كاتشا ،وخباصة ألنهما ميثالن
حضور قداسة البابا فرنسيس
لربكة هذا االحتفال.
تعلمون أن نيافة الكاردينال
ممربتي هو يف زيارة للبنان
منذ مساء اجلمعة املاضي تلبية
لدعوة منا ،بصفته رئيسا حملكمة
التوقيع الرسولي العليا ،ولكونه
خدم الديبلوماسية الفاتيكانية

مستشارا يف السفارة البابوية
يف لبنان بني  1996و،1999
ورقي ،يف شهر شباط املاضي،
إىل الرتبة الكاردينالية ،ولكونه
زار لبنان يف مناسبات أخرى يف
إطار مهمته أمني سر حاضرة
الفاتيكان للعالقات مع الدول.
وهو خبري يف شؤون لبنان
والشرق األوسط.
واضاف  140عاما من عمر
صرح احلكمة ،وهو اليوم
مدارس وجامعة ،خترجت منها
أجيال لبنانية المعة من كل
الطوائف املسيحية واإلسالمية.
إنها مثار صرح احلكمة الذي
أنشأه املؤسس ،املثلث الرمحة
املطران يوسف الدبس ،الذي
أقامه اهلل راعيا ألبرشية بريوت،
فذهب وأعطى الثمار الوفرية
اليت تنعم بها األجيال حتى
يومنا .علم وألف وكتب وترجم.
نذكر من نتاجه الفكري سفره
الكبري التاريخ الدنيوي والديين
لسوريا الذي صدرت منه تسعة
أجزاء ما بني  1893و ،1907ثم
أصدر خمتصرا يف جزءين بعنوان
املوجز يف تاريخ سوريا .ونذكر
كتابه األخر اجلامع املفصل يف
تاريخ املوارنة املؤصل ،وهو
كناية عن فصول خمتصة بتاريخ
املوارنة من سفره املذكور.
وإذ كان همه األكرب تنشئة
والوطنية،
العلمية
األجيال
أسس مدرسة احلكمة عام 1875
وجامعة احلقوق؛ ثم مدارس
أخرى .فغرس الرتبية يف طالبه
وعممها يف أبرشيته وبناها
وحدة وطنية ،اعتربها الضامن
احلقيقي للوجود والبقاء ،وحمط
الرجاء .وأكمل خدمة الكلمة مبا
بنى من كنائس يف املدينة ويف
كل أرجاء أبرشية بريوت ،وكان
أوالها هذه الكاتدرائية اجلميلة،
اليت أعاد ترميمها سيادة أخينا
املطران بولس مطر بعد هدمها
يف احلرب اللبنانية املشؤومة،
وكان سقفها خط متاس.
فالكلمة اليت نعلنها ونعلمها،
حنتفل بها أسراريا لتقديسنا،
ونعيشها طريق هداية إىل
اهلل ،وتصبح ،يف خدمة الرتبية،
ثقافة وحضارة حياة.

 أما مثار صرح احلكمة ،بفضلكل أوليائها رؤساء أساقفة
بريوت إىل يومنا ،ورؤسائها
وهيئاتها اإلدارية وكوكبة
املعلمني املنتقني ومن بينهم
املعروفون
االختصاصيون
يف الفنون اجلميلة والتصوير
واملوسيقى وعلم الرياضيات
واخلطوط .لقد ضمت احلكمة
حتت سقفها طالبا من لبنان
وسوريا ومصر ،والعديد من
أبناء األسر الشريفة والبيوتات
الكبرية من أمراء شهابيني
وملعيني وإرسالنيني ،ومن
مشايخ آل اخلازن ودحداح
ومحاده،
وتلحوق
وحبيش
فضال عن أعيان لبنان كملحمه
وضاهر وكرم ،وسواهم .كما
ضمت طالبا من خمتلف الطوائف
املسيحية واإلسالمية .فوجدوا
فيها خري تربية وطنية على
التعددية والرتابط والتكامل
واإلغناء املتبادل واحرتام اآلخر
املختلف.
 أما الذين خترجوا من احلكمةوتألألوا يف مساء لبنان
واملنطقة ،فال بد من أن
نذكر من بينهم رجال كنيسة
كالبطريرك الكاردينال بولس
بطرس املعوشي ،واخلوري
نعمة اهلل مبارك واخلوري مارون
غصن ،ورجال سياسة حمنكني،
ورؤساء جملس نيابي ،ورؤساء
حماكم ،ووزراء ونوبا ،وحمامني
متضلعني ،وأطباء ماهرين،
وصحافيني ذائعي الشهرة،
وأصحاب صحف وحمررين،
ورجال أدب وشعراء ملهمني،
وكتابا ذوي بالغة .هذا فضال
عن الذين ملعوا يف الفنون
والتجارة وسواها من حقول
اإلبداع والعطاء.
وتابع كم نود لو أن املدرسة
السياسية خترج مثل هؤالء
الذين خرجهم صرح احلكمة:
رجال سياسة ودولة يدركون
أن العمل السياسي فن
شريف ميارس عرب املؤسسات
الدستورية والعامة يف خدمة
االنسان واخلري العام .لبنان
يف حاجة إىل رجال سياسة
ودولة يضعون الوطن فوق

كل اعتبار ،فيضحون مبصاحلهم
اخلاصة وحساباتهم يف سبيل
إعالء شأنه ،وبناء دولة مدنية
قادرة ومنتجة يعزز فيها اجليش
وحيرتم ويكرم ويشكر ويشجع
مع سائر األجهزة األمنية
اليت تتفانى يف محاية األمن
والسالم .رجال سياسة ودولة
يكون شغلهم الشاغل تنظيم
احلياة العامة بكل مقتضياتها
اليومية ،وإدارة شؤون الدولة
ومؤسساتها بعيدا عن الفساد
والرشوة وهدر املال العام،
ووضع املخططات يف ميادين
االقتصاد واالجتماع والتشريع
والثقافة ،وإقامة أفضل عالقات
تعاون وتبادل مع الدول،
وتعزيز حمبة الوطن وكرامته
وتراثه وعاداته وتقاليده ،اليت
تشكل هويته وثقافته.
لبنان يف حاجة إىل رجال سياسة
الدستور
حيرتمون
ودولة
وامليثاق الوطين ،ويأبون،
من أجل محاية كرامتهم وحبكم
مسؤوليتهم ،التمادي يف عدم
انتخاب رئيس للجمهورية ،بعد
أربعة عشر شهرا ،وسنة كاملة
من فراغ سدة الرئاسة .واحد
فقط يقسم اليمني على محاية
الدستور وضمان وحدة الشعب،
هو رئيس اجلمهورية .إن عدم
انتخابه يعين استباحة الدستور
الداخلية،
الوحدة
وزعزعة
االنقسامات
يف
واإلمعان
واخلالفات.

بركة رسولية

وتال الكاردينال ممربتي رسالة
شخصية وجهها البابا فرنسيس
اىل املطران بولس مطر عرب
فيها عن عاطفة األخ جتاه أخيه
يف مناسبة يوبيله الكهنوتي
الذهيب.
وأشارت الرسالة اىل املسار
الكهنوتي والسرية العلمية
الالمعة والصفات الكنسية
واإلنسانية اليت يتحلى بها
املطران مطر ،وهي صفات
مهماته
مع
أكثر
تألقت
األسقفية ،نائبا بطريركيا يف
بكركي ثم راعيا ألبرشية بريوت
املارونية.

مناقيش  -لحم بعجني  -صفائح بجبنة -
سبانخ  -سنبوسك  -كباكيب  -أقراص
كبة  -شيش برك  -بيتزا وغريها
الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات
نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة ..نفتح  7أيام يف
األسبوع
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لبنانيات

أبو فاعور نقل لربي خماوف كنعان أمل يف إحداث خرق جبدار االزمة كريوز حوّل سؤاله اىل احلكومة
جنبالط من الوضعني السياسي فرجنية اطلع من موفد عون على عن ازمة السري اىل استجواب
واألمين على البالد
إعالن النيات

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري امس يف عني التينة
وزير الصحة وائل ابو فاعور،
الذي قال بعد اللقاء :تشرفت
بلقاء دولة الرئيس يف سياق
التشاور الدائم بينه وبني
النائب وليد جنبالط .طبعا لدى
وليد جنبالط خماوف يف ما حييط
بنا من خماطر ،ويبدو انها تقرتب
أكثر فأكثر .ومن الواضح اننا
ندخل اىل مرحلة عسكرية جديدة
يف سوريا ،وقد تكون مرحلة
سياسية جديدة يف لبنان،
ومرحلة أمنية جديدة ال مسح اهلل
يف لبنان تقتضي تفاهما كبريا
بني مجيع السياسيني.
اضاف :نتيجة هلذه املخاوف
على البلد ،كان لدى النائب
الطروحات
بعض
جنبالط
واالفكار السياسية اليت طرحها
على املأل واليت يبدو أنها حتى
اللحظة مل تلق التجاوب املطلوب
ومل تنضج املقاربات السياسية
املختلفة بالوصول اىل تفاهم،
لذلك رمبا يكون وليد جنبالط
يستهول االمور اكثر من القوى
السياسية االخرى ،او رمبا تكون
لدينا خماوف مضخمة .ويف
كل احلاالت ،حنن نثق حبكمة
الرئيس بري يف ادارة االمور
يف استكمال احلوار بني تيار
املستقبل وحزب اهلل لتفادي
االسوأ والشرور يف املرحلة
املقبلة.

مجموعة مقاربات

ما هي هذه املبادرة ،ومن هي
االطراف اليت عرقلتها؟
 انا ال اقول ان احدا عرقل،بل انين اقول أن النائب
جنبالط طرح يف بيان اعالمي
جمموعة مقاربات تبدأ من رئاسة
اجلمهورية وتصل ثانيا اىل
تفادي الشلل يف عمل احلكومة،
الذي من الواضح اننا دخلنا
فيه دون ان نعلن ذلك ،وثالثا
فتح اجمللس النيابي وال سيما
ان هناك قوانني امنائية مهمة
جلميع اللبنانيني ومنها قروض

من البنك الدولي ،ورابعا هناك
ايضا استحقاقات مالية .كل هذه
االمور ،طرحها وليد جنبالط على
املأل ،ولكن كما قلت ال يبدو ان
االمور السياسية ناضجة وحنن ال
نتهم احدا بالعرقلة ،ورمبا تكون
مقاربتنا خمتلفة عن مقاربات
االخرين .يف كل احلاالت يبقى
لدينا شبكة أمان قائمة يف
احلوار السياسي القائم الذي
يرعاه الرئيس بري وحنن نركن
اليه.
وكان الرئيس بري استقبل
سفري البوسنة واهلرسك يف
لبنان دراكو زيلونيكا يف حضور
املستشار االعالمي علي محدان
يف زيارة وداعية.
كما استقبل رئيس بلدية تبنني
نبيل فواز ،ثم النائب السابق
الدكتور حسني يتيم.
واستقبل الرئيس بري جملس
بلدية طرابلس برئاسة رئيسه
عامر الطيب الرافعي الذي قال
بعد الزيارة :زرنا دولة الرئيس
بري من طرابلس عاصمة لبنان
الثانية ،املدينة اليت عانت
سنوات صعبة جدا يف املاضي
وتنفسنا مؤخرا الصعداء واحلمد
اهلل؟ جئنا اىل الرئيس بري
رجل االعتدال واالستنارة الذي
يعتربه كثري من اللبنانيني انه
الضمانة لوحدة لبنان ومؤسساته
وحنن اوهلم.
اضاف :جئنا اىل دولته لنتكلم
عن هموم طرابلس ومشاريعها
الننا نعرفه متاما بتوجيهاته
الوطنية دائما .جئنا وكلنا امل
انه سيكون سندا كبريا لنا
يف ادارات الدولة ومؤسساتها
لتنفيذ الكثري من املشاريع
اليت حنن نطمح هلا يف املدينة.
ونشكر دولته الن توقعاتنا
كانت كلها يف حملها يف مده يد
املساعدة اىل اهلنا يف طرابلس
ولبلديتها .وقد اجرى االتصاالت
الالزمة مع املسؤولني وبينهم
وزير االشغال لتلبية طلباتنا،
وسنزوره االسبوع املقبل النصاف
املدينة والتبانة حتديدا.

إستقبل رئيس تيار املرده
النائب سليمان فرجنيه يف
دارته يف بنشعي ،النائب
ابراهيم كنعان موفدا من رئيس
تكتل التغيري واالصالح العماد
ميشال عون ،لوضعه يف اجواء
اعالن النيات الذي جرى اعالنه
امس األول من الرابية ،حيث
عقد اجتماع شارك فيه املسؤول
االعالمي يف املرده احملامي
سليمان فرجنيه.
وإثر اللقاء ،قال كنعان :ان
اللقاء يأتي ضمن سلسلة
اللقاءات والتواصل الدائم مع
الوزير فرجنيه .لقد احببنا اليوم
ان نضعه يف كل االجواء اليت
رافقت اعالن النوايا مع القوات
اللبنانية ويف اللقاء الذي
حصل يف الرابية بني العماد
عون والدكتور جعجع ،وطبعا
لقد وجدنا كل جتاوب بالنسبة
للطروحات .ومن املعروف ان
سليمان فرجنيه يرحب بكل تالق
بني اللبنانيني ،فكيف باالحرى
اذا كان االمر داخل البيت

املسيحي وحول مسائل وطنية
ومبادئ جتمع وال تفرق.
اضاف :لقد ملست لدى فرجنيه
كل حرص على خيار دميقراطي
دستوري كما عرب العماد عون
وكما عرب بالنسبة للرئاسة غبطة
البطريرك الراعي ،وهذا االمر
سنسعى لبلورته يف االيام
املقبلة من خالل وضع آليات
مقبولة دستورية ودميقراطية
نتفاهم حوهلا كلنا.
وختم كنعان :نشعر بارتياح
يف كل مرة نزور فيها الوزير
فرجنيه ،فالزيارة كانت مهمة
وأعطت دفعا هلذا اجلو .ولن
نتحدث عن عالقة اجلنرال عون
والوزير فرجنيه ألن اجلميع يعلم
مدى هذه العالقة ،وان شاء اهلل
يف االيام القليلة املقبلة من
خالل هذا التطور الذي جيري على
مستوى العالقة اجلارية واآلليات
اليت نطرحها ،نتمكن من احداث
خرق جبدار االزمة والشلل الذي
نعيشه بشكل اجيابي ودميقراطي
ودستوري.

املوفد البابوي ابلغ السنيورة
حرص الفاتيكان على ابعاد
املخاطر عن لبنان وغادر
غادر املوفد البابوي حمافظ
احملكمة العليا للتوقيع الرسولي
الكاردينال
الفاتيكان
يف
دومينيك مامربتي بريوت امس
االول عائدا اىل روما بعد
زيارة للبنان استمرت اياما
عدة ،التقى خالهلا عددا من
ّ
املسؤولني ونقل اليهم وجهة
نظر الفاتيكان يف ما يتعلق
بضرورة العمل على انتخاب
رئيس جديد للجمهورية.
وكان مامربتي اتصل مساء
األربعاء برئيس كتلة املستقبل

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  11تموز  2015الساعة  7،00مساء
يف باحة مدرسة مار شربل.
ويف نهاية االسبوع اىل القداس االلهي بمناسبة العيد
الذي يحتفل به صاحب السيادة املطران انطوان  -شربل طربيه
يوم السبت  18تموز  2015الساعة  5،30مساء
ويلي القداس هريسة العيد.
نأمل مشاركتكم وحضوركم.
الدعوة عامة

النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
ناقال اليه حرص قداسة البابا
فرنسيس على العمل البعاد
لبنان عن املخاطر احمليطة به
وعودته اىل طريق االستقرار
والنمو وضرورة ان ينجح لبنان
بانتخاب رئيس جديد للجمهوربة
وجتاوز مرحلة الشغور الرئاسي
يف اسرع وقت ممكن.
وتداول املوفد البابوي مع
الرئيس السنيورة يف مضمون
مهمته احلالية متمنيا استمرار
التواصل مبا خيدم املصلحة
اللبنانية اليت حيرص عليها
الفاتيكان كل احلرص.
من جهته ،شكر السنيورة
قداسة البابا على عاطفته
وحرصه الدائم والصادق للعمل
على كل ما يساعد لبنان ،متمنيًا
على الكاردينال مامربتي ان
ينقل اىل قداسة البابا بامسه
واسم اعضاء كتلة املستقبل
التحيات
اصدق
النيابية
واالحرتام لشخص وتوجهات
ومواقف قداسته بالنسبة للبنان
وعلى ما يقوم به قداسته من
أعمال تصب يف خدمة االنسانية
مجعاء وتسهم يف ترسيخ االخوة
والسالم العاملي.
السنيورة
الرئيس
وأكد
للكاردينال مامربتي حرصه
ومتسكه الدائم بقضية لبنان
العيش
وبصيغة
الرسالة
املشرتك اإلسالمي -املسيحي
واالنفتاح واالعتدال.

حول النائب ايلي كريوز سؤاله
ّ
اىل احلكومة عن أزمة السري على
أوتوسرتاد جونيه اىل استجواب
وجهه اىل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،وجاء فيه:
عطفا على كتابنا املوجه اىل
دولتكم واملسجل لدى قلم
اجمللس النيابي يف 2015/4/27
حتت رقم  / 127س واملتضمن
سؤاال اىل احلكومة وحتديدا اىل
معالي وزير األشغال العامة
والنقل األستاذ غازي زعيرت
ومعالي وزير الداخلية والبلديات
األستاذ نهاد املشنوق ومعالي
وزير املالية األستاذ علي حسن
خليل ،حول استفحال أزمة
السري على أوتوسرتاد جونية
باجتاه بريوت وأسباب التباطؤ
يف إجياد احللول الناجحة هلذه
األزمة املستمرة منذ سنوات.
فإننا نتشرف بأن حنيطكم علما
مبا يلي:
 -1ملا كنا قد تقدمنا من دولتكم
بالسؤال املشار اليه أعاله ،عمال
حبق الرقابة الربملانية املكرس
دستورا واملنظم وفقا ألحكام
النظام الداخلي جمللس النواب،
طالبني من احلكومة االجابة عليه
خطيا ضمن مهلة مخسة عشر
يوما على األكثر من تاريخ
تسلمها السؤال ،عمال بأحكام
املادة  124من النظام الداخلي
جمللس النواب.
 -2وملا كان كتابنا املتضمن
السؤال املذكور مت تسجيله
لدى قلم جملس النواب بتاريخ
 2015/4/27وملا كان قد
انقضى أكثر من شهر على
تقديم سؤالنا املذكور دون
احلصول على اجلواب.

 -3وملا كان حيق لنا ،يف ضوء
ما تقدم ،الطلب من دولتكم
حتويل سؤالنا السابق اىل
استجواب للحكومة حتديدا حول ما
يأتي اىل متى ينتظر املواطنون
العالقون يوميا يف زمحة السري
على أوتوسرتاد جونية باجتاه
بريوت ،الذين يتلفون أعصابهم
ويهدرون وقتهم ،حتى تتحرك
احلكومة وحتل هذه املشكلة؟
 ملاذا يستمر مشروع توسيعأوتوسرتاد جونية مؤجال منذ
سنوات ،وملاذا مل جيد جملس
الوزراء حتى اليوم حال ملشكلة
الالزمة
التعويضات
تأمني
لإلستمالكات الضرورية لشراء
العقارات اليت تعيق توسيع
األوتوسرتاد؟
وبناء على ما تقدم ،جئنا مبوجب
كتابنا احلاضر نطلب من دولتكم
احالة طلب االستجواب احلاضر
اىل احلكومة وحتديدا اىل معالي
وزير األشغال العامة والنقل
األستاذ غازي زعيرت ومعالي
وزير الداخلية والبلديات األستاذ
نهاد املشنوق ومعالي وزير
املالية األستاذ علي حسن خليل،
للرد عليه خالل مهلة مخسة عشر
يوما عمال بأحكام املادة 132
من النظام الداخلي جمللس
النواب ،ومن ثم ادراج موضوع
االستجواب يف جدول أعمال أول
جلسة من جلسات اهليئة العامة
للمجلس املخصصة لالستجوابات
حسب تاريخ وروده عمال باملادة
 133من النظام الداخلي وتطبيق
االصول الربملانية كافة بعد
انتهاء املناقشة يف االستجواب
عمال باملادة  138من النظام
الداخلي.

املستقبل رحب باعالن النيات بني عون وجعجع

حوري :اجلميع حباجة الستمرار
احلكومة

استبعد عضو كتلة املستقبل
النائب عمار حوري التصعيد
داخل جملس الوزراء ،مشددا
على أن اجلميع مبن فيهم حزب
اهلل حباجة إىل استمرار احلكومة،
وقال :إن حزب اهلل وحليفه
التيار الوطين احلر يلجآن إىل
غنجة ال أكثر ،ولن يذهبا بعيدا
إىل حد االستقالة من احلكومة.
وأوضح يف حديث اىل اذاعة
الفجر أن احلكومة كلفت اجليش
مبتابعة موضوع جرود عرسال،
معتربا أن إثارة امللف من جديد
هو جمرد إطالق قنابل دخانية،
مؤكدا أن اجليش وحده من يتخذ
القرارات املناسبة يف التوقيت
املناسب ،وأنه ليس من
مسؤولية اآلخرين أن ينصبوا
أنفسهم خرباء عسكريني لفرض
أجندتهم .واعترب أن اإلعالن عن
معركة جرود عرسال من قبل
حزب اهلل يف حال كان رسالة
إىل الرئيس متام سالم فهو
رسالة خاطئة ،مذكرا بأن

احلكومة وأكثرية اللبنانيني
يدعمون اجليش ويرفضون أي
أمن بديل ،معتربا أن الضغط
عرب هذه الوسيلة على احلكومة
هو هروب اىل األمام من قبل
حزب اهلل ما يعين أنه يف مكان
ال حيسد عليه يف املستنقع
السوري.
وأشاد مبوقف الرئيس نبيه
بري معتربا أنه موقف رجل دولة
وموقف مسؤول يغلب املصلحة
الوطنية بعيدا عن النوايا
والرسائل املضمرة ،مشريا
إىل أن النائب وليد جنبالط
أراد رمبا توضيح ما حاول إعالم
فريق  8آذار حتميله إياه.
وأكد أن تيار املستقبل تابع
باهتمام لقاء النائب ميشال
عون والدكتور مسري جعجع،
مرحبا بورقة إعالن النوايا وال
سيما أنها متسكت بالطائف
الدولة
وسلطة
والدستور
باالجتاهني
احلدود
وضبط
والعيش املشرتك.
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لبنانيات

باسيل :االستخفاف بالقوانني لن مير دون كلفة غالية

اعلن وزير اخلارجية جربان باسيل
يف مؤمتر صحايف عقده يف الرابية
مساء أمس االول ،ان مطالبتنا
بتحرير عرسال هي الننا حرصاء
على البلدة وعلى اهلها وعلى ان
يكون للجيش الكلمة االوىل يف
الدفاع عنها .وسأل :هل هناك
قرار سياسي بتغطية اجليش يف
عرسال خارج احلكومة؟.
وقال :وافقنا على نقل النازحني
من عرسال تسهيال ملهمة اجليش،
وموضوع عرسال فيه خالف كبري
والوضع هناك غري سليم .وجرود
عرسال حباجة اىل قرار عسكري
ولكن البلدة حباجة اىل قرار
سياسي ،الفتا اىل ان احلكومة
كلفت اجليش بتحرير عرسال
وحنن بإنتظار النتائج من وزير
الدفاع مسري مقبل.
واكد اننا حريصون على قوى
االمن الداخلي كما اجليش اللبناني
ومع سالمة االنتقال ،مشريا اىل
ان احلجة هي أنه ال يوجد رئيس
مجهورية وكأن الرئيس معين
فقط بتعيني قائد للجيش،
معتربا ان هناك استهدافا مستمرا
للمواقع املسيحية يف الدولة،
الفتا اىل ان املستحق والذي
لديه أعلى متثيل ،ال ميكنه أن
يكون رئيس للجمهورية ،لذلك
نقول طفح الكيل.
ورأى ان من مينع االنتخابات
الرئاسية هو من خلق وضعا
شاذا يف التعيينات األمنية،
الفتا اىل ان اجلميع يقر بأن من
نطرحه لقيادة اجليش كفؤ لكن
يرفضون تعيينه مثلما يرفضون
مرشحنا القوي واألكفأ للرئاسة،
وقال :ان هذا التعاطي بهذا
الشكل هو أساس هذه املشكلة،

انه االستهداف املربمج لنا .لسنا
من يعطل التعيينات االمنية
واحلكومة وخيالف القانون ،حنن
نطالب باجراء التعيينات الالزمة.
اضاف :اننا نرفض بشكل قاطع
ونهائي أي قرار يصدر يف جملس
الوزراء ولن نسمح بإقراره قبل حل
مسألة التعيينات األمنية ،معتربا
ان الفراغ ال مينعنا من تعيني
قائد للجيش .حنن نستند اىل
الدستور والصالحيات وحنن منثل
رئيس اجلمهورية يف احلكومة،
مشريا اىل ان كل ما نطلبه ان
حنصر النقاش يف جملس الوزراء،
واي صدام حيصل داخل اجمللس
سيحمل تداعياته خارجه ،الفتا
اىل ان االصرار على االستخفاف
بالقوانني لن مير من دون كلفة
عالية جدا يف البلد.

سفري االمارات

وكان الوزير باسيل استقبل يف
قصر بسرتس سفري اإلمارات
اجلديد لدى لبنان محد بن سعيد
الشامسي.
ووزعت السفارة االماراتية يف
بريوت بيانا عن الزيارة ،اوضحت
فيه ان وزير اخلارجية اللبناني
جربان باسيل استقبل سفري دولة
اإلمارات العربية املتحدة املعني
لدى اجلمهورية اللبنانية محد
سعيد الشامسي وذلك إلعتماده
سفريا لبالده يف لبنان.
السفري
ان
اىل
واشارت
الشامسي نقل اىل باسيل حتيات
مسو الشيخ عبد اهلل بن زايد آل
نهيان وزير اخلارجية ومعالي
الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة
للشؤون اخلارجية.
بدوره ،وجه باسيل التحية اىل
وزير الدولة للشؤون اخلارجية

االماراتي ،وشدد على اهمية
العالقات الثنائية بني البلدين
الشقيقني ،مؤكدا تقديم الدعم
الكامل لسفري دولة اإلمارات يف
شتى اجملاالت والعمل معه من
اجل تطوير العالقات اللبنانية
اإلماراتية ملا فيه مصلحة
الشعبني الشقيقني.
بدوره ،أشاد السفري الشامسي
بالعالقات املتميزة بني البلدين
على مجيع األصعدة ،ووعد بأن
تشهد املرحلة املقبلة ،عمال
مستمرا من اجل احلفاظ على
العالقة التارخيية بني لبنان
وفق
وتطويرها
واإلمارات
االصول الدبلوماسية املتعارف
عليها.
واشارت السفارة يف بيانها،
اىل ان جملس الوزراء اللبناني
كان قد وافق وباإلمجاع يف
جلسته اليت انعقدت يوم
اخلميس املوافق 2015/01/15
على تسمية محد سعيد الشامسي
سفريا لدولة اإلمارات يف لبنان،
علما أن احلكومة اللبنانية اختذت
هذا القرار بصورة استثنائية
وخاصة ،رغم استمرار الفراغ يف
موقع رئاسة اجلمهورية.
كذلك استقبل باسيل سفري
البوسنة واهلرسك املقيم يف
األردن واملعتمد لدى لبنان
داركو زبلينكا وعرض معه
األوضاع العامة والعالقات بني
البلدين.
واستقبل الوزير باسيل مدير
دائرة الشرق األوسط ومشال
افريقيا يف وزارة اخلارجية
الفرنسية جان فرانسوا جريو،
الذي خرج من دون االدالء
بتصريح.

خالف على التعيينات االمنية ارجأ امللف اىل اخلميس املقبل

جملس الوزراء كلف اجليش اختاذ االجراءات
ملعاجلة الوضع يف عرسال وحميطها
جنح جملس الوزراء يف جلسته
امس االول يف تفكيك صاعق
من اثنني يتهددان عمل احلكومة،
فنزع فتيل قضية عرسال عرب
تكليف اجليش اللبناني اختاذ
مجيع اإلجراءات الالزمة إلعادة
سيطرته وانتشاره داخل بلدة
عرسال ومحايتها من اإلعتداءات
واملخاطر اليت تتهددها من
املسلحني اإلرهابيني وضبط
األمن فيها ،وتكليفه إجراء
التقييم األمثل للوضع امليداني
واختاذ القرارات واإلجراءات
املناسبة ملعاجلة أي خلل داخل
البلدة وحميطها ،مؤكدا ثقته
الكاملة بقيادته ومعلنا عدم
وجود قيود من اي نوع أمام
االجراءات اليت قد يتخذها
اجليش لتحرير جرود عرسال
وإبعاد املسلحني اإلرهابيني
عنها.
اال ان لغم التعيينات راوح
مكانه ،حيث أعلن وزير العدل
اشرف ريفي ان وزير الداخلية
نهاد املشنوق اقرتح تعيني
العميد عماد عثمان خلفا للواء
ابراهيم بصبوص على رأس
قيادة االمن الداخلي ،اال ان
الطرح مل ينل توافقا .بدوره،
كشف وزير العمل سجعان
قزي ان املشنوق سيمدد للواء
بصبوص هذا املساء  -امس،
يف وقت اشارت معلومات اىل
ان املشنوق سريجئ تسريح
بصبوص وسيعني جوزيف حلو
قائدا للدرك مبوجب مرسوم،

وقد وضع اجمللس يف صورة
هذا االجراء.

البيان

فقد عقد جملس الوزراء جلسته
األسبوعية امس االول يف
السراي برئاسة رئيس احلكومة
متام سالم وحضور مجيع الوزراء.
وبعد اجللسة تال وزير اإلعالم
رمزي جريج البيان اآلتي :بناء
على دعوة رئيس جملس الوزراء
عقد اجمللس جلسته األسبوعية
عند العاشرة والنصف من يوم
اخلميس الواقع فيه الرابع من
شهر حزيران  2015يف السراي
احلكومي برئاسة دولة الرئيس
وحضور مجيع الوزراء.
يف مستهل اجللسة كرر دولة
الرئيس ،كما يف كل جلسة،
املطالبة بضرورة انتخاب رئيس
للجمهورية ،بعد أن استمر
الشغور الرئاسي فرتة طويلة
وانعكس ذلك سلبًا على عمل
سائر املؤسسات الدستورية،
باعتباران رئيس اجلمهورية
هو رأس الدولة ورمز الوحدة
الوطنية وحامي الدستور.
بعد ذلك أشار دولة الرئيس
اىل ان الزيارة اليت قام بها مع
وفد وزاري اىل اململكة العربية
السعودية ،واليت أسفرت عن
نتائج اجيابية سواء جلهة توطيد
العالقة املمتازة القائمة بني
البلدين ام جلهة التعبري عن
امتنان لبنان للدعم الذي قدمته
وتقدمه له اململكة على خمتلف
األصعدة.
ثم انتقل اجمللس اىل متابعة
املناقشة يف املوضوعني اللذين
مل يستكمل حبثهما خالل اجللسة
السابقة ،فأبدى عدد من الوزراء
وجهات نظرهم يف كل من
امللفني ومتت مناقشة صرحية
ومستفيضة باآلراء املعروضة.

ملف عرسال

ويف نتيجة التداول اختذ
اجمللس بصدد ملف عرسال
القرار اآلتي:
إن جملس الوزراء بعد مناقشات
مستفيضة لألوضاع املأساوية
يف بلدة عرسال والنامجة عن
تواجداملسلحني يف جرودها،
وتركز أعداد هائلة من النازحني
السوريني داخلها ويف جوارها،
وإذ ُيعلن اجمللس ثقته الكاملة
باجليش وبقيادته وتكليفه إجراء
التقييم األمثل للوضع امليداني
واختاذ القرارات واإلجراءات
املناسبة ملعاجلة أي وضع داخل
البلدة وحميطها ،وإذ يؤكد عدم
وجود قيود من اي نوع أمام
اخلطوات اليت قد يتخذها اجليش
لتحرير جرود عرسال وإبعاد خطى
املسلحني اإلرهابيني عنها.
ان اجمللس ُيقرر تكليف اجليش
اللبناني اختاذ مجيع اإلجراءات
الالزمة إلعادة سيطرته وانتشاره
داخل بلدة عرسال ومحايتها
واملخاطر
اإلعتداءات
من
اليت تتهددها من املسلحني
اإلرهابيني وضبط األمن فيها.
وتقرر استكمال املناقشة خالل

اجللسة القادمة املقرر عقدها
يوم اخلميس املقبل.
وبعد اجللسة ،لفت وزير
اخلارجية جربان باسيل اىل أننا
حتفظنا على صيغة البيان ونريد
قرارا وليس بيانا واالسبوع
املقبل سنرى اذا طبق.

شهيب

وخالل انعقاد اجللسة خرج
وزير الزراعة اكرم شهيب،
معلنا للصحافيني ان موضوع
اإللتزام بدفع فروقات النقل
البحري عن النقل الربي قرار
مبدئي اختذ يف جملس الوزراء
يف اجللسة ما قبل األخرية.
وبعد إجراء الدراسات وتكليف
الزراعة
وزارات
املعنيني
والصناعة واألشغال والنقل
توصلنا اىل أرقام هي 21
مليون دوالر مليون خالل سبعة
أشهر كناية عن نقل االنتاج
الزراعي والصناعي والرقابة
يف هذا املوضوع الذي قلنا انه
يلزمه إدارة ومت تكليف شركة
إيدال لإلشراف عليه مع وضع
رقابة للتأكد من ان اإلنتاج
لبناني ويصل اىل حيث جيب ان
يصل .ويف بداية اجللسة سألت
هل سيناقش هذا املوضوع أم
ال ،ألن برأي مصاحل املزارعني
والصناعيني اللبنانيني وقطاع
النقل والتخزين والتحميل تعمل
فيه شرحية أساسية وكبرية
يف لبنان ،إال انين مل اتلق أي
جواب على سؤالي ومل يؤخذ
مطليب باإلعتبار والذي يتعلق
مبوضوع ختصيص املبلغ املالي
للشروع بتصدير اإلنتاج الزراعي
والصناعي من لبنان اىل العقبة
واىل اخلليج حتى ال نفقد أسواق
بنيت بعرق املزارعني وبتعب
املصنعني يف لبنان عرب سنوات
وهذا القطاع ليس يف منطقة
حمددة بل كل األراضي اللبنانية
معنية به ومعظم الشعب
اللبناني يعمل فيه .ولكن
املوقع يف نظر بعض الوزراء
يف اجمللس كان أهم من كل
مصاحل اللبنانيني ،وهنا أقول
للشعب اللبناني وخصوصا
للذين يقطعون الطرق اليوم ان
عليهم ان يعلموا من املسؤول
عن وقف مشروع التصدير.
أضاف :اليوم سيبدأ املوسم
الزراعي بإنتاجه الكبري واليوم
لدينا  37شاحنة يف النهار
والحقا سيصبح لدينا  80شاحنة
كما لدينا حنو  1730شاحنة
سيتم تصديرها يف مرحلة معينة
لذلك أنا متخوف على األسواق،
وعندما أقول ال تصريف معناه ال
زراعة يف املستقبل ويف الوقت
نفسه عندما نفقد األسواق
نكون نفقد مدخوال ماليا كبريا
اىل البلد .لذلك انا آسف من
ان البعض اختار املوقع على
مصلحة اللبنانيني .وردا على
سؤال ،قال :ال جيوز تعطيل
البلد من أجل موقع يف ظل
ظروف البلد الصعبة وأوضاع
املنطقة اليت حترتق حولنا

صفحة 6

Saturday 6 June 2015

السبت  6حزيران 2015

Page 6

لبنانيات

زار مدرسة نوبريان االرمنية يف طرابلس

املفيت الشعار :ما حيدث صراع سياسي ال عالقة للدين به
زار مفيت طرابلس والشمال
الدكتور الشيخ مالك الشعار
مدرسة نوبريان األرمنية يف
طرابلس ،وكان يف إستقباله
مدير املدرسة فاتشي هارمانديان
والدكتور رايف نالبانديان ممثال
عن حزب الطاشناق ،ووفود
من مجعية صليب إعانة األرمن
يف طرابلس ،ومجعية نادي
اهلومنتمن الرياضي ،مجعية
الثقافة األرمنية ،وخوري الرعية
األب روبني ميسيسيان وأعضاء
اهليئتني اإلدارية والتعليمية
وطالب املدرسة واألهالي.
واستقبل املفيت الشعار يرافقه
وفد من رجال الدين ،باألعالم
اللبنانية.
وألقت املربية وجيهة عكاري
كلمة جلنة األهل .ثم ألقت
الطالبة سناهني نالبانديان كلمة
الطالب.
ثم ألقى املفيت الشعار كلمة
قال فيها :يغمرني اإلعتزاز
وتتملكين السعادة ،وحتيط
بي مشاعر الفرح واإلبتهاج يف
صبيحة يوم ألتقي فيه بأهلي
وإخواني .ألقيت فيه مبا أؤمتنت
عليهم .ألتقي فيه مبدرسة
لصناعة األبناء واألجيال واآلباء
واألجيال واألمهات .سعادة
باهرة ،أن نلتقي وأن نتقارب
وأن نتبادل مشاعر احلب،
واألخوة ،والوداد ،فنحن هنا
عائلة واحدة ،إمسها لبنان .حنن
لبنانيون مجيعا أيا كان إنتماؤنا
الديين أو املذهيب أو العرقي.
وأنا فخور جدا عندما علمت أن
هذا الصرح العلمي ضارب
اجلذور يف هذه املدينة منذ ما
ال يقل عن مخسني عاما وآمل
له العمر املديد كما آمل أن أرى
كما كبريا من األبناء والطالبات
من أجل صناعة مستقبلهم

وإعدادهم للغد املشرق الواعد
لنبين أوال وطنا يقوم على
الوحدة الوطنية ،ويقوم على
احلب والرتابط والتماسك لنبين
معكم لبنان.
وتابع :كنا باألمس القريب طالبا
كأمثالكم وكنا نستقبل زوارا
ونستمع إليهم وكنا نعتقد أن
الكالم نسيج من اخليال ،ومرت
بنا األيام واألعوام واستلمنا
ببناء
وساهمنا
املسؤولية
اجملتمع واملدينة ،واليوم حنن
وإياكم تتشابك أيدينا من أجل
بناء وطننا لبنان.
أضاف :حذار مئة مرة من أن
يتسرب التشاؤم اىل نفوسنا،
فلبنان ضارب اجلذور مل يتصدع
ولن يتهدم ولن يزول ولن
ينطفئ له ذكر بإذن اهلل تعاىل.
كل ما حيدث على ساحتنا هو
شباك سياسي وهو صراع
سياسي ورمبا مصلحي ال عالقة
للدين به على اإلطالق وال عالقة
للمذهب به على اإلطالق ،ليس
تصادما بني األديان او الكتب
السماوية أو بني اإلنسان
واإلنسان طاملا أننا نلتقي
أيدينا
وتتشابك
ونتصافح
مسلمني ومسيحيني سنة وأرمن
سنة وشيعة موارنة وروم سنة
وعلويني ،مسلمني ومسيحيني
كل ذلك صمام أمن وأمان
حلاضر ومستقبل لبنان.
من
حذار
الشعار:
وتابع
التشاؤم .كل ما نسمعه على
شاشات التلفزة أو نقرأه يف
صحف اليوم واألمس ال خيرج عن
العراك السياسي على اإلطالق.
باألمس كانت القمة اإلسالمية
وقبلها كانت القمة اإلسالمية
املسيحية كل مداميك الدولة
تلتقي لتتعاون ولتقول كلمة
واحدة :حنن لبنانيون واخلالف

يف لبنان خالف إما سياسي
وإما يقوم على حتقيق املصاحل
وليس أكثر.ال أخاف من فتنة
طائفية ولست متخوفا أبدا من
فتنة مذهبية واليوم تتشابك
أيدينا مع إخواننا وأهالينا وهم
نسيج من نسيج لبنان ،إخواننا
يف طائفة من طوائف لبنان هي
الطائفة األرمنية الكرمية تتشابك
أيدينا لنقول كلنا للوطن للعال
للعلم.
واردف :أمتنى يف زيارتي
القادمة وستكون قريبة بإذن
اهلل أن ننشد ونعلي الصوت
بالنشيد الوطين الذي ينبغي أن
حنفظه ألبنائنا وبناتنا وشبابنا
وحتى سائر أبناء الوطن أيا كان
عمرهم وأيا كان عملهم ،ألن
لبنان بيتنا وألن لبنان حمضننا
وألن مساء لبنان هي اليت
حتمينا بإذن اهلل تعاىل من كل

ما يتهدد اإلنسان واألوطان.
لبنان قوي بأبنائه وبشعبه
وقوي جبيشه وبوحدتنا الوطنية.
نعم لبنان قوي بوحدتنا الوطنية،
وأعين بالوحدة الوطنية مسلمني
ومسيحيني سنة وأرمن وعلويني
ودروز وأشوريني وروم وموارنة
وسائر الطوائف .حنن كلنا منثل
شعبا واحدا وجيال واحدا وعائلة
واحدة إمسها لبنان.
وختم :أبنائي ،سرني جدا
وغمرتين البهجة والفرح عندما
وجدت يف هذا احملضن الرتبوي
نسيجا متعددا ومتنوعا من كل
الطوائف مسلمني ومسيحيني
ألن األرمن إخواننا وألن
مدرستهم مدرستنا وألننا مجيعا
ندرس ثقافة للوطن ونصنع
رجاال للوطن وكلنا للوطن.
وقام مدير املدرسة بتسليم
املفيت الشعار درعا تكرميية.

أمل أحيت ذكرى مولد االمام املهدي:

على املسؤولني العمل لنبذ
كل الفنت
أحيت حركة أمل وكشافة الرسالة
االسالمية يف املنطقة السادسة
 اقليم بريوت ،ذكرى مولداالمام املهدي يف منطقة اجلناح
ملعب الشهيد وسام قداحه،
يف حضور املسؤول الثقايف
القليم بريوت الشيخ حسن
شريفة ،ومفوض بريوت يف
كشافة الرسالة االسالمية حممد
مبارك ونائب املفوض قاسم
مسلماني ومفوض املعلومات
يف املفوضية العامة أمحد رحال،
ومالك حيدر املسؤول التنظيمي

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

للمنطقة السادسة وقيادة
املنطقة احلركية والكشفية،
وحشد من أهل املنطقة.
وبعد تالوة آيات من الذكر
احلكيم ،كانت كلمة للشيخ حسن
شريفة قال فيها :إن أحوج ما
حنتاج اليه يف وقتنا هذا هو
االخالق لبناء االنسان واجملتمع.
وذكر بأخالق الرسول حممد
وأخالق االئمة من ولده ،مشريا
اىل دور االمام احلسني ومسو
أخالقه وحجم تضحياته ودمه
الذي أعاد بريق الدين وجوهر
االسالم اىل نصابه الصحيح،
مشبها االمس باليوم ولكن
باختالف االشخاص ،منطلقا اىل
فعل التكفرييني الذين فاقت
بشاعة أفعاهلم أفعال الصهاينة
من تدمري احلجر وقتل البشر
اىل طمس احلضارات ونهب
وتفجري االثارات وكل ذلك
باسم الدين.
وقال :إن الصراع الذي نعيشه
اليوم ليس صراعا من أجل
الدين كما يزعم هؤالء بل هو
صراع من أجل الدنيا وما فيها
من مال وسلطة ،وهذا ما نراه
كل يوم.
ونبه املسؤولني يف لبنان اىل
ضرورة االلتفات ملا جيري من
حولنا وقيامهم بواجبهم الوطين
والديين لنبذ كافة أشكال
الفنت وحل كافة املشاكل
العالقة من انتخاب رئيس
للبالد اىل استمرارية عمل
احلكومة وجملس النواب بعيدا
عن التعنت والكيدية حلماية
هذا الوطن من خطر الوقوع
باحملظور ألنه وطن اجلميع.
واختتم االحتفال بأناشيد من
وحي املناسبة لفرقة الصدر
االنشادية.

طورسركيسيان :لقاء عون  -جعجع
اعطى اطمئنانا
سكاف :ميكن التأسيس عليه اذا
خلصت النيات
اوضح عضو كتلة املستقبل
النائب سريج طورسركيسيان
ان لقاء رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب العماد ميشال
عون ورئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع كان
منتظرًا ،واعطى اطمئنانًا على
الصعيد املسيحي.
وقال يف تصريح :متنياتنا
كنواب ان نصل اىل ّ
حل مسألة
الرئاسة يف اسرع وقت ممكن،
ونطمح ان يكون الرئيس قويًا،
وليس رئيسًا ال مفعول له وال
متثيل لديه على االرض ،وشدد
يف الوقت نفسه على ضرورة
ان يكون الرئيس منفتحًا ايضًا،
ألن الرئيس القوي اذا كان
منعز ً
ال يعين إدخال الطائفة
املسيحية بأكملها يف موجة
خالفات يف البلد ،وإذا اتى
رئيس عرب تسوية معينة من
دون خلفية الزعماء املسيحيني
االربعة ،فهو سيكون قويًا لكن
ال متثيل لديه.
اوضح
اخرى،
جهة
من
طورسركيسيان انه مع املطالبة
حبق استعادة اجلنسية ،ولكن
هذه املطالبة ال جيب ان تكون
عبثية .حنن والنائب نديم اجلميل
نعمل على وضع اقرتاح قانون
ويسهل
يزيل هواجس عديدة
ّ
الوصول اىل قانون استعادة
اجلنسية.
سكاف
من جهته ،وصف رئيس الكتلة
الشعبية الوزير والنائب السابق
الياس سكاف لقاء عون  -جعجع
باملشهد الذي انتظره اللبنانيون
طويال ،فهو من جهة يساعد على
تربيد اجواء الشارع املسيحي
املنقسم ،ومن جهة ثانية قد
يؤسس إىل ابعد من ذلك يف
حال خلصت النوايا ،السيما اذا
ما كانت قد سقطت املوانع
الدولية اليت حالت يف املاضي
دون هذا اللقاء ،فالواقع أن
اللقاء مل حيصل قبل هذا الوقت
تنفيذا ألجندات خارجية.
وقال يف تصريح :ال اغالي

اذا كشفت اني شخصيا
حتدثت مع الدكتور جعجع منذ
سنوات طويلة بهذا اخلصوص
ولكن يبدو ان الظروف مل
تكن ناضجة بعد .ويف مطلق
االحوال ،أمتنى أن يؤسس
هذا اللقاء اىل قانون انتخابات
حيفظ املناصفة احلقيقية وصحة
التمثيل املسيحي الغائب منذ
عقود ،كما اىل انتخاب رئيس
جديد للجمهورية .فاحلقيقة ان
التمثيل املسيحي حيتاج اىل
اعادة نظر انطالقا من افراغ
املرجعيات واالحزاب والتيارات
مضامينها
من
املسيحية
السياسية ،بعد أن نزعوا منها
صالحيات أساسية ،فضال عن
أن الشارع املسيحي خصوصا
واللبناني عموما حيتاج إىل مثل
هذه اخلطوات اليت تقرب وجهات
النظر بني املكونات السياسية
من جهة وبينها وبني القواعد
الشعبية من جهة ثانية.
أضاف :ال بد من التحذير من
خيبة امل جديدة واحباط نهائي
يف حال كان هذا اللقاء صوريا
او مرحليا .كما امتنى ان يذهب
الرجالن بإعالن النوايا حتى
النهاية وحتويله اىل إتفاق نهائي
يف ظل ما خنشاه من مشاريع
لتغيري النظام ،بعد ان مات
الدستور مع التجديد والتمديد،
حبيث بتنا حباجة ماسة اىل
مشروع جديد للعيش املشرتك
حيافظ على حقوق الناس وعلى
الدميقراطية كما على احلريات،
بعد ان اصبحنا نعيش قانون
شريعة الغاب حيث يأكل القوي
حقوق الضعيف.
وختم :ان التاريخ شهد على
الكثري من حاالت انقالب
الشعوب على انظمتها ،ولكنه
مل يشهد قطعا على انقالب
االنظمة على الشعوب كما هو
حاصل يف لبنان ،حيث اصبح
النظام طائفيا بامتياز يتحكم
مبستقبل البالد والعباد ،بدل
أن يكون الدستور هو املقرر
واحلاكم املطلق.

يا ساسة ضحك من عبثكم العامل

جنبالط :لن أقوم بأي مبادرة
غرد رئيس اللقاء الدميوقراطي
ّ
النائب وليد جنبالط عرب تويرت
قائال أما وقد قرر البعض من
األقطاب السياسيني الدخول
يف مرحلة الشلل اجلزئي او
الكامل نتيجة حسابات ضيقة
صغرية والنار حتيط بنا من
كل حدب وصوب ،وليس يف
األفق أي مالمح النتخاب رئيس
للجمهورية ،وبالتالي لن تسمح
املزايدات بالوصول اىل تشريع
الضرورة ويف مقدمة املشاريع
تصديق معاهدة مع البنك
الدولي بقيمة مليار ومئة مليون

دوالر منها مخسمائة مليون
للسد احليوي ،سد بسري الذي
اذا ما شيد ،فانه سيؤمن املياه
ملليون ومثامنائة الف مواطن يف
بريوت الكربى.
أعلن أنين لن أقوم بأي مبادرة.
اكتفي بالقول :يا أمة ضحكت
ً
ساسة
من جهلها االمم ،ويا
ضحك من عبثكم العامل.
وختم :سبق وقدمت اقرتاحًا
متوازنًا تفاديًا للوقوع يف
الشلل ،فرفضته املرجعيات
الكربى وأمام هؤالء فلست إال
عبدًا فقريًا يعرف حدوده.
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لبنانيات

لقاء مفاجئ بني عون وجعجع يف الرابية واذاعة اعالن النيات
اللقاء املنتظر بني العماد
ميشال عون والدكتور مسري
جعجع ،مت مساء امس الثالثاء
من االسبوع احلالي يف الرابية
بشكل مفاجئ ،وختلله اذاعة
اعالن النوايا بني التيار احلر
والقوات اللبنانية.
وبعد االجتماع الذي استمر
اكثر من ساعة وحضره النائب
ابراهيم كنعان وملحم رياشي
اذيع اعالن النيات ونص على
ما يلي:
 التزام نهج احلوار والتخاطبوالسعي
البناء
السياسي
الدائم للتوافق على ثوابت
وقواسم مشرتكة.
 تأكيد االميان بلبنان كوطننهائي سيد حر مستقل وبصيغة
العيش املشرتك وبضرورة
التمسك باملبادئ الواردة يف
مقدمة الدستور بصفتها مبادئ
تأسيسية ثابتة.
 اعتماد املبادئ السياديةيف مقاربة املواضيع اليت هي
على ارتباط وثيق بالقضايا
االقليمية والدولية على أن
تؤخذ يف االعتبار امكانات
الدولة اللبنانية واملعادالت
االقليمية والدولية
 االلتزام مبرتكزات وثيقةاقرت
الوفاق الوطين اليت
ّ
يف الطائف والتعهد باحرتام
أحكام الدستور كافة دون
انتقائية وبعيدًا عن االعتبارات
السياسية واالبتعاد عن كل
ما من شأنه التالعب بأحكام
الدستور أو اساءة تفسريه.

وثيقة الطائف

 التأكيد على أن وثيقةالوفاق الوطين قد طبقت منذ
اقرارها وخالل عهد الوصاية
وحتى اليوم بشكل معتور مما
يوجب تصويب املسار من خالل
العودة إىل مرتكزات امليثاق
الدستور
واحكام
الوطين
املتعلقة باملناصفة الفعلية
وصحة التمثيل النيابي الفعال
والشراكة الصحيحة بني مكونات
اجملتمع اللبناني كافة مبا حيفظ
قواعد العيش املشرتك وترمجة
ذلك يف قانون انتخاب يؤمن
القواعد املشار اليها اعاله
ويف انتخاب رئيس للجمهورية
قوي ومقبول يف بيئته وقادر
على طمأنة املكونات األخرى
وااليفاء بقسمه وبالتزامات
الرئاسة مبا يؤمن الشراكة
الفعلية امليثاقية واملصلحة
الوطنية العليا.
 العمل على تعزيز مؤسساتالدولة وتشجيع ثقافة االحتكام
واملؤسسات
القانون
اىل
ّ
حلل أي خالف أو
الشرعية
اشكال طارئ وعدم اللجوء
إىل السالح والعنف مهما تكن
اهلواجس واالحتقانات.
 دعم اجليش على الصعيدينبصفته
واملادي
املعنوي
املؤسسة الضامنة للسيادة

واألمن القومي وتكريس اجلهد
الالزم لتمكينه وسائر القوى
األمنية الشرعية من التعامل
مع كل احلاالت األمنية على
األراضي اللبنانية كافة بهدف
بسط سلطة الدولة وحدها على
كامل األراضي اللبنانية.
 ضرورة التزام سياسة خارجيةمستقلة مبا يضمن مصلحة
لبنان وحيرتم القانون الدولي
وذلك بنسج عالقات تعاون
وصداقة مع مجيع الدول وال
سيما العربية منها مما حيصن
اللبناني
الداخلي
الوضع
سياسيًا وأمنيًا ويساعد على
وكذلك
األوضاع
استقرار
اعتبار اسرائيل دولة عدوة
والتمسك حبق الفلسطينيني
بالعودة إىل أرضهم ورفض
التوطني واعتماد حل الدولتني
ومبادرة بريوت .2002
 احلرص على ضبط األوضاععلى طول احلدود اللبنانية
السورية باالجتاهني وعدم
السماح باقامة منطقة عازلة
يف لبنان وباستعمال لبنان
مقرا او منطلقا لتهريب السالح
واملسلحني ويبقى احلق يف
التضامن االنساني والتعبري
السياسي واالعالمي مكفوال
حتت سقف الدستور والقانون
واملصلحة الوطنية العليا.
 احرتام قرارات الشرعيةالدولية كافة وااللتزام مبواثيق
االمم املتحدة وجامعة الدول
العربية
 العمل على تنفيذ القراراتالسابقة اليت مت االتفاق عليها
يف طاولة احلوار الوطين.
 اجياد حل ملشكلة النزوحالسوري واملتعاظمة واليت
أصبحت مبثابة قنبلة موقوتة
أمنيا واقتصاديا وسياسيا
مع
سيما
ال
واجتماعيا
تفاقمها مع مشكلة الالجئني
الفلسطينيني وذلك عن طريق
تأمني عودة النازحني إىل
املناطق اآلمنة داخل األراضي
السورية.
 ضرورة اقرار قانون جديدلالنتخابات يراعي املناصفة
الفعلية وصحة التمثيل مبا
حيفظ قواعد العيش املشرتك
ويشكل املدخل األساسي
العادة التوازن إىل مؤسسات
الدولة.
 االلتزام بوثيقة الوفاقالوطين جلهة اعتماد الالمركزية
اإلدارية واملالية املوسعة
ونقل قسم كبري من صالحيات
االدارة املركزية وال سيما
االمنائية منها إىل سلطات
المركزية منتخبة وفقًا لألصول
وتأمني االيرادات الذاتية
الالزمة لذلك.
 االلتزام بأحكام الدستورالعامة
باملالية
املتعلقة
احملاسبة
قانون
وبأحكام
العمومية اليت حتدد موازنة
الدولة ومشوليتها وأصول
ومهل اعدادها وتقدميها إىل

بامليثاق الوطين او باجلانب
القانوني ،طبعا ال مانع لدينا
مع انه كما قلت للجنرال اعتقد
ان النتيجة واضحة من اآلن.
ما حدا مضيع مني اقوى حزبني
مسيحيني يف لبنان ،وبالتالي
كل الفرقاء الوطنيني ،شركاءنا
يف الوطن اآلخرين يرون من
سيختارون .رغم ذلك اذا
اجلنرال حابب حنن ما عنا مانع!
اكتفي بهذا القدر ،واشكر
اجلنرال عون على استقباله
لي اليوم ،وامتنى هذه البداية
ان ال تنتهي اىل ابد اآلبدين.
آمني.

عون

خالل وجعجع خالل اللقاء الصحايف يف الرابية
اجمللس النيابي وكذلك اعداد
احلسابات املالية وتدقيقها
وتصديقها وفقًا لألصول
بضرورة
االلتزام
وكذلك
حتديد سقف لالقرتاض ال
ميكن جتاوزه اال باجازة جديدة
من اجمللس النيابي وبضرورة
ترشيد االنفاق واحلد من اهلدر
واالنفاق غري اجملدي وحماربة
الفساد املستشري وإعمال
قانون االثراء غري املشروع
اخلاصة
احملكمة
وانشاء
باجلرائم املالية.
 التأكيد على التمسكباملبادئ الكيانية املؤسسة
واليت
اللبناني
للوطن
هي سبب وجوده وجوهر
رسالته يف التسامح والتنوع
والتعايش الفريد القائم على
املشاركة الكاملة يف احلكم
والعمل املشرتك من اجل
اقرار القوانني احملققة لذلك
ويف طليعتها قانون استعادة
اجلنسية وقانون متلك األجانب
كما العمل من أجل احلؤول دون
القيام بأي اجراءات ختالف
املبادئ املنبثقة من الصيغة
اللبنانية وامليثاق الوطين.

مؤتمر عون وجعجع

ثم عقد عون وجعجع لقاء
صحافيا بدأه رئيس حزب
القوات قائال :اوال مسرور
جدا لوجودي يف الرابية،
وكنت اقول للجنرال يا ريت
االجتماع حصل منذ  ٣٠عاما،
لكن يف نهاية املطاف افضل
ان حيصل متأخرا من ان ال
حيصل نهائيا .انا موجود
اليوم هنا ليس ألي سبب
من االسباب املطروحة اآلن

او ألي موضوع من املواضيع
املطروحة على بساط البحث.
طبعا كلهم مأخوذون باحباثنا،
وكلهم مطروحون على بساط
البحث ،لكن السبب الرئيسي
هو التقاء هاتني القوتني
السياسيتني .برأينا ان التيار
الوطين احلر والقوات اللبنانية
قوتان سياسيتان كبريتان،
يف حال التقيا ممكن ان يكون
هلما تأثري اجيابي جدا على
االحداث يف لبنان .االوضاع
مثلما هي حاليا ال احد منا
مبسوط فيها ،وبالتالي نريد
طريقة للخروج من النقطة اليت
نتواجد فيها اىل مكان افضل
وهذا حيتاج اىل جتميع قوى .ال
احد منا يستطيع القيام لوحده
بهذه املهمة .من هنا كانت
الفكرة يف كل احلوار الذي بدأ
بني التيار والقوات ومن هنا
وجودي اليوم يف الرابية.
واضاف جعجع :البعض يعترب
ان اجتماعنا اليوم هو نهاية
حوارنا .صراحة اجتماعنا اليوم
هو بداية حوارنا ألن االشهر
االربعة املاضية كانت كناية
عن متهيد وحتضري اجواء ،اذ
ال ننسى اننا مررنا ب  ٣٠سنة
عجاف وسيئة واجواؤها كانت
باكثريتها ملبدة .بالتالي اخذنا
كل هذه االشهر املاضية
حتى وصلنا اليوم اىل النقطة
الصفر .عملنا احلقيقي سيبدأ
اليوم.
استطيع بهذه املناسبة ان
أعد اجلميع ،مثلما اجلنرال وانا
حتدثنا  -اننا سنضع كل جهدنا
كي ال تفشل هذه احملاولة
مهما يكن الثمن ألن ما يف اي
موضوع اغلى من هذه احملاولة
بالذات .املواضيع اليت سنتفق

عليها يكون جيد جدا ،واي
موضوع ممكن ان خنتلف عليه،
سنضعه على حدة ونكمل بكل
املواضيع االخرى لنعود الحقا
وحناول االتفاق عليه من اول
وجديد.
وقال جعجع :من اآلن اقول
لكم ال تسألونا ماذا فعلتم
وقيادة
الرئاسة
مبوضوع
اجليش والتعيينات االمنية...
ال تسألونا ،ألن ليست هذه
هي االساس .اجلوهر متفقون
عليه .ورقة النوايا اليت
رأيتموها مل يكن من السهل
الوصول اليها ،بل يف الوقت
عينه تعرب عن اجلو الذي بدأ
بالتواجد بني احلزبني .يف ما
يتعلق بتشريع الضرورة حصل
اتفاق بني اجلنرال وبيين على
ان هناك موضوعني كيانيا
مهمني :قانون انتخاب جديد
وقانون استعادة اجلنسية.
نعترب اي جلسة لن يكون
فيها اي شيء اهم من هذين
املوضوعني ،لذلك نطلب
ادراجهما يف رأس جدول اعمال
اي جلسة ويقروا وبعدها منر
على اية مواضيع اخرى ميكن
ان تطرح.
اما باملبادرة اليت طرحها اجلنرال
لرئاسة اجلمهورية فموضوع
الرئاسة مطروح عنا بكل ساعة
وبكل وقت وبكل حلظة ،هو ام
املواضيع يف الوقت احلاضر.
املبادرة اليت طرحها اجلنرال
واجلانب املتعلق باستطالع
الرأي او باالستفتاء حنن ليس
لدينا اي مانع ،ولكن كله جيب
ان يكون حتت سقف الدستور.
فريق اجلنرال يفكر بآلية واذا
متكن من العثور على آلية من
ضمن الدستور ال تعكر امرا

ثم حتدث العماد عون قائال:
سررنا بالزيارة اليت قام بها
احلكيم بشكل مفاجئ ،وكانت
تتوجيا ملرحلة قد اعتربها الناس
طويلة قليال ،ولكن بالنتيجة
كانت جيدة .لقد استمعتم
العالن النوايا وحنن نوافق
عليها ومصممون على تنفيذها
والعمل سويا على تنفيذها.
يف ما يتعلق باستطالع الرأي
سيكون من ضمن اآلليات اليت
ال متس بالدستور ،واليت تعطي
الرأي للبنانيني املسيحيني
وهكذا
خاص،
بشكل
نستطلع آراءهم .وهذه تكون
دميقراطية ودستورية إذ ال
منس ال بالدستور وال بالقضايا
الدميقراطية ،بل الدميقراطية
مع الشعب تكون أوسع
وأشرف أنواع الدميقراطية.
وتابع عون ال نستطيع تكرار
كل ا قاله احلكيم ،لكننا نؤكد
علي كالمه.
بعدها دار حديث بني العماد
عون والصحافيني ،وسئل عما
معينة
اذا فرضت معطيات
ّ
يف توقيت اللقاء واذا كان
سينعكس اجيابا على املوضوع
الرئاسي ،فأجاب ال حتدثين عن
هذه املواضيع اليت اعتربناها
بالقفص الذهيب.
وردا على سؤال عما اذا يعقل
ان ال يتطرق اللقاء بني أقوى
مرشحني لرئاسة اجلمهورية
اىل موضوع انتخاب رئيس
رئيس
فأجاب
اجلمهورية
واالصالح
التغيري
تكتل
قائال :شايفنا زعالنني؟ هذه
هدية للمسيحيني القلقني
على الوضع .يكفي تفاهمنا
واتفاقنا ومنذ بداية احلوار
بيننا ارتاح اجلو املسيحي
واآلن ارتاح أكثر ،ومنذ اآلن
رح تشوفوا أزود وأزود.
ختاما سئل :يعرف عن العماد
عون واحلكيم أصحاب قرارات
صارمة هل أنتم مستعدون
ملصارحة اللبنانيني والقول
هلم ان القرار ليس يف يدكم
بل يف السعودية ويف ايران؟
فأجاب عون :القرار بيدنا
املس
وليس لدينا ارادة
ّ
باآلخرين بل لدينا احلق مبمارسة
حريتنا وسيادتنا.
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عرب وعالم

ناديه وحيدر العوادي يفوزان
بلقب سفري السالم العاملي

الدكتور عالء العوادي يتوسط الفائزين عقيلته ناديه ونجله حيدر
العوادي
يف حفل بهيج مبناسبة اليوم
العاملي لالسرة ويوم افريقيا
مت منح لقب سفري السالم
ناديه
للسيدة
العاملي
العوادي عقيله الدكتور عالء

العوادي والسيد حيدر عالء
العوادي وحبضور عدد كبري
من سفراء السالم وذلك
يوم االثنني االول من
حزيران فالف مربوك.

غارات للطريان االسرائيلي على غزة بعد قيام مجاعة مؤيدة ل داعش باطالق  ٣صواريخ
ردت إسرائيل على صواريخ
ُأطلقت عليها من قطاع غزة
بشن غارات على ثالثة معسكرات
تدريب تابعة جلماعات ُمسلحة
فيما أعلنت مجاعة إسالمية
متشددة متعاطفة مع تنظيم
داعش مسؤوليتها عن اهلجمات
على إسرائيل.
وقال شهود عيان ومسعفون إن
اهلجمات اليت وقعت قبل الفجر
استهدفت ُمعسكرين تابعني
حلركة محاس اليت تهيمن على
ومعسكرا حلركة اجلهاد
غزة
ُ
وأسفرت عن وقوع بعض
األضرار لكن دون اصابات.
وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي
موشي يعلون يف بيان إن
إسرائيل حُ َ
تمل محاس املسؤولية
عن اهلجمات الصاروخية من غزة
حتى اذا كانت من تطلقها
عصابات مارقة من مجاعات
جهادية عاملية حتاول ان تتحدى
محاس باطالق النار علينا.
كانت الصواريخ اليت استهدفت
مدينة عسقالن وبلدة نتيفوت
ثاني هجوم من نوعه على
إسرائيل خالل األيام القليلة
املاضية.
وجاءت الغارات يف وقت
تواصل فيه القوات االسرائيلية
تدريبات يف خمتلف مناطقها.
ونشرت مجاعة سلفية ُمتشددة

بيانا على موقع تويرت أعلنت فيه
مسؤوليتها عن إطالق الصواريخ
على إسرائيل .وقالت اجلماعة
اليت تطلق على نفسها اسم
سرية الشيخ عمر حديد إن إطالق
الصواريخ االربعاء كان انتقاما
لقيام حركة محاس بقتل أحد
أنصار تنظيم الدولة اإلسالمية
يف تبادل الطالق النار قبل يوم
يف غزة .وقال البيان نؤكد اننا
ماضون يف دربنا وجهادنا ضد
أعداء اهلل اليهود ولن حيول
بيننا وبينهم كائن من كان
بإذن اهلل.
وقبل حنو أسبوع بلغت صواريخ
املسلحني يف غزة أبعد مدى هلا
يف إسرائيل منذ حرب الصيف
املاضي حيث أصابت منطقة
قرب مدينة أسدود الساحلية.
ومحلت إسرائيل مجاعة اجلهاد
االسالمية املسؤولية عن ذلك
اهلجوم الصاروخي وشنت حينها
ضربات جوية انتقامية أيضا.
استخدمت الشرطة اإلسرائيلية
قنابل الصوت لتفريق مئات
الفلسطينيني الذين خرجوا
مهرجان
على
لالحتجاج
األنوار الذي تقيمه السلطات
اإلسرائيلية يف املدينة القدمية
بالقدس.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت
بعض
وإن
رجال
أربعة
املتظاهرين ُدفعوا إىل األرض
أثناء اشتباكات لكن مل تقع

ومهرجان
خطرية.
إصابات
األنوار مهرجان سنوي تقيمة
اإلسرائيلية
القدس
بلدية
ويشارك األلوف يف أحداث
ثقافية وفنية يتضمنها منها
الرقص والغناء.
ونظم شبان فلسطينيون حدثا
موازيا عند بوابة دمشق يف
املدينة القدمية تضمن أنشطة
لألطفال منها عروض رقص.
ويقول املنظمون الفلسطينيون
أنهم يرفضون مهرجان األنوار
ألنه يهدف إىل تهويد املدينة
القدمية والقضاء على هويتها
العربية.
االحتالل
جرائم
وتتصاعد
اإلسرائيلي منذ بداية العام
الفلسطينيني
ضد
اجلاري
يف منطقة األغوار ،عرب هدم
وتدمري
املواطنني
مساكن
حيث
الزراعية،
حماصيلهم
تشن هجمة شرسة لصاحل
التوسع االستيطاني والتدريبات
العسكرية.
آخر تلك اجلرائم هدم جرافات
االحتالل العسكرية االسرائيلية
صباح امس االول ،أكثر من
ثالثني منشأة سكنية وزراعية
وحيوانية تعود ألربعة عائالت
فلسطينية تضم  30نفرًا يف
منطقة ضراع عواد بالقرب من
حاجز احلمرا يف منطقة األغوار.
وأوضح مسؤول ملف األغوار يف
حمافظة طوباس ،معتز بشارات،

أن جرافات االحتالل ترافقها
عدد من الدوريات العسكرية
اإلسرائيلية ،اقتحمت منطقة
ضراع عواد ،وشرعت بعمليات
هدم أكثر من  30منشأة زراعية
وحيوانية وسكنية ،إضافة إىل
خزانات مياه وخيم تعود ملكيتها
تقطن
فلسطينية
لعائالت
املنطقة منذ سنوات.
التقى الرئيس الفلسطيين
حممود عباس وزير خارجية
نيوزيلندا موري ماكولي يف رام
اهلل.
وأكد الرئيس عباس ،خالل
اللقاء ،التزام اجلانب الفلسطيين
بعملية السالم القائمة على
مبدأ حل الدولتني إلقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة
وعاصمتها القدس الشريف
على حدود عام  .1967وأشار
إىل أن االستيطان يشكل العقبة
الرئيسية أمام اجلهود الدولية
الرامية إلنقاذ عملية السالم.
الوزير
اكد
جهته
من
النيوزيلندي ،استعداد بالده
لدعم جهود السالم يف إقامة
دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد نائب رئيس املكتب
السياسي حلركة محاس إمساعيل
هنية أن استمرار االنقسام وحالة
االستفراد بالقرار الفلسطيين،
يشكالن خطرًا على القضية
الفلسطينية ،قد يؤدي إىل
انعكاسات خطرية على احلاضر
واملستقبل الفلسطيين.
وشدد هنية على إصرار حركته
على احلفاظ على ثوابت الشعب
الفلسطيين ومقاومته كعنوان
الوطنية،
األهداف
لتحقيق
أي
ورفضها االنسياق إىل
ّ
مساومة على هذه الثوابت
واحلقوق ،مع إبداء املرونة
الالزمة يف اهلوامش املتاحة
من العمل السياسي .وقال
إن ثوابت حركته هي ثوابت
الشعب الفلسطيين ،واملتعلقة
بقضيتني أساسيتني هما األرض
منقوصة،
غري
الفلسطينية
واإلنسان احلر على أرضه احلرة،
مبا حيقق ّ
حق العودة لكل إنسان
فلسطيين إىل أرضه ووطنه
وبيته وقريته.

قداس لراحة أنفس شهداء جمزرة اهدن

يدعو تيار املرده اوسرتاليا
ابناء الجالية الكرام
اىل حضور القداس الذي
يقيمه لراحة أنفس
شهداء مجزرة اهدن
وذلك يوم االحد الواقع فيه
 14حزيران 2015
الساعة الخامسة مساء
يف كاتدرائية سيدة لبنان
هاريس بارك
(صادر عن تيار املرده
اوسرتاليا)
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عرب وعالم

اجلزائر تضع قواتها املسلحة بأقصى درجات االستنفار ايطاليا تعتقل  ٤٤شخصاً بقضية فساد تتعلق تونس تضبط خلية مسلحة خططت الستهداف األجهزة األمنية

حتسباً ألي عملية ارهابية وسط تنسيق مع تونس

دعا كبار املسؤولني العسكريني
القوات
واألمنيني اجلزائريني
ّ
واألمنية إىل اختاذ
العسكرية
ّ
ّ
أقصى درجات احليطة واحلذر
إرهابية قد
عملية
ألي
حتسبا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدولة أو ما
يشنها تنظيم
ّ
يعرف بداعش يف اجلزائر أو يف
تونس كما ّ
مت تعزيز التعاون
والعسكري بني تونس
األمين
ّ
واجلزائر ملقاومة اإلرهاب مع
حلول شهر رمضان الذي يتزامن
مع الذكرى األوىل لتأسيس هذا
التنظيم.
ويف كلمة مبناسبة تنظيم
ملتقى وطين حول الدراسة
العمليات
االسرتاتيجية ملسرح
ّ
احلربية يف
باملدرسة العليا
ّ
اجلزائر ،دعا الفريق أمحد
قايد صاحل نائب وزير الدفاع
ورئيس أركان اجليش اجلزائري
العسكريني إىل االستعداد
لكافة االحتماالت مبا يكفل
إفشال كافة املخططات املعادية
وحفظ أمن واستقرار اجلزائر
اليت ّ
سلمت اجلارة تونس قائمة
تضم امساء ل 4500عنصرا من
داعش.
ّ
الظروف
إن
وقال قايد صاحل ّ
األمنية اليت يعرفها حميطنا
ّ
ّ
وحتى البعيد بكل ما
القريب
حتديات وتهديدات
ميثله من
ّ
ّ
ّ
منا كعسكريني بأن
تستحق
ونستعد
نوليها األهمية ال ّالزمة
ّ
ّ
لكافة االحتماالت مبا يكفل
ّ
ّ
إفشال كافة املخططات املعادية
وحفظ أمن واستقرار اجلزائر
املنتصرة واملستقلة وإبقائها

عزيزة اجلانب وسامية املقام.
وجدد قايد صاحل تأكيده
ّ
أن اجليش حريص على
على ّ
ضمان أمن واستقرار اجلزائر
وصيانة استقالهلا وحرمة ترابها
الوطين.
أن
من جهة أخرى كشف مصدر ّ
مصاحل مكافحة اإلرهاب باجلزائر
ّ
الدول اليت
حذرت تونس وبعض ّ
يتم معها التنسيق االستخباراتي
ّ
ّ
ّ
حيضر له
خمطط اعتداءات
من
تنظيم الدولة اإلسالمية داعش
تزامنا مع ذكرى تأسيسه وذلك
ّ
تنقالت منتمني هلذا
من خالل
التنظيم جبوازات سفر مزورة.
أن تونس
وأشارت املصدر إىل ّ
ّ
األمنية
السلطات
تسلمت من
ّ
ّ
اجلزائرية قائمة امسية بأكثر من
 4500عنصر من تنظيم داعش
عدة دول منها
ينتمون إىل
ّ
تونس واجلزائر حيث كلفوا
ّ
مسلحة
عمليات
مبهمة حتضري
ّ
لضرب استقرار دول املغرب
العربي.
من جهة أخرى كشف تقرير
ّ
الشروق اجلزائرية أن
لصحيفة
تنظيم داعش يف ليبيا يستند
يف جناحه احلالي إىل اعتماده
السيناريو العراقي يف أدق
تفاصيله مستفيدًا من غياب
سلطة الدولة يف حماولة لتكرار
التجربة يف ليبيا وما جاورها
بعد العراق وسوريا .وقالت
الصحيفة نق ًال عن تقارير
إن التنظيم يف ليبيا
متطابقة ّ
ّ
مسلح
يضم حوالي  3آالف
ّ
ينحدرون من  31دولة خمتلفة.

ايران تستأنف حمادثاتها النووية مع الغرب يف فيينا
قالت وكالة انباء اجلمهورية
االسالمية االيرانية ان ايران
والقوى العاملية الست استأنفت
امس مفاوضاتها بشأن برنامج
طهران النووي يف مسعى
للتغلب على اخلالفات الباقية مع
اقرتاب مهلة غايتها  30حزيران
النهاء املواجهة املستمرة منذ 12
عاما.
ونقلت الوكالة عن عباس
عراقجي نائب وزير اخلارجية
االيراني قوله لدى وصوله اىل
فيينا الستئناف احملادثات أمامنا
بضعة اسابيع ونأمل يف التوصل
اىل اتفاق نهائي حبلول مهلة
 30حزيران بل رمبا قبل ذلك.
حدث تقدم لكن ال يزال امامنا
طريق صعب .وقال عراقجي
لن تقبل ايران تفتيش مواقع
غري نووية وعسكرية والدخول
اليها وأوضح ان الدخول مبوجب
الضوابط اليت يضعها اإليرانيون
وحتت ِإشرافهم ال يعين تفتيشا.
وأضاف حنن حناول ان نضع
بعض القواعد للدخول بضوابط
اىل مواقع غري نووية.
وقالت فرنسا االسبوع املاضي
انها مستعدة لتعطيل التوصل
اىل تسوية نووية نهائية ما مل
تسمح ايران بدخول املفتشني
لكل املنشآت مبا يف ذلك املواقع
مسؤولون
وملح
العسكرية.
ايرانيون وفرنسيون اىل امكانية
متديد املهلة لكن الواليات

املتحدة قالت انه ميكن التوصل
اىل اتفاق حبلول  30حزيران.
هذا وحضر وزير اخلارجية اإليراني
جواد ظريف اجتماع جملس وزراء
خارجية منظمة شنغهاي للتعاون
يف موسكو امس ومؤمترا عن
القضايا األمنية يف دول
املنظمة.
تأسست منظمة شنغهاي للتعاون
عام  2001يف شنغهاي بالصني
وتضم يف عضويتها قازاخستان
والصني وقرغيزستان وروسيا
وأوزباكستان.
وطاجيكستان
واهلدف الرئيسي للمنظمة هو
تعزيز التعاون االقليمي وإقرار
السالم يف املنطقة .واسرتاليا
واهلند وإيران ومنغوليا وباكستان
أعضاء مراقبني يف املنظمة.
وأعلن وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف إن إيران
ستنضم للمنظمة كعضو كامل
العضوية .وذكر تلفزيون برس
اإليراني إنه من املتوقع أن يعقد
ظريف سلسلة من االجتماعات
الثنائية واحملادثات الثالثية
مع نظرائه من الصني وروسيا
هامش
على
وطاجيكستان
االجتماع.
ومن املنتظر ان ترتكز االجتماعات
على حمادثات إيران النووية اليت
دخلت املرحلة النهائية باإلضافة
إىل التطورات يف سوريا والعراق
واليمن وقتال تنظيم داعش
املتطرف.

مبراكز الالجئني
قالت الشرطة اإليطالية إنها
اعتقلت امس االول  44شخصا
يشتبه يف أنهم جزء من شبكة
من رجال األعمال والسياسيني
الفاسدين يف روما وجهت اليهم
اتهامات بالتالعب يف عقود عامة
خمصصة إلدارة مراكز استقبال
املهاجرين.
وتأتي هذه االعتقاالت إثر
اكتشاف فساد واسع النطاق
يف ادارة مدينة روما العام
املاضي يف قضية أطلق عليها
اسم عاصمة املافيا واليت دفعت
اجمللس البلدي الن يطلب من
السلطة الوطنية ملكافحة الفساد
التحقيق يف سلسلة من العقود
العامة املشتبه بها .وقالت شرطة
مدينة روما إن مذكرات التفتيش
صدرت أيضا ضد  21شخصا
إضافيا يف ضواحي روما والكيال
يف وسط ايطاليا وكاتانيا وإينا
يف صقلية .وأشارت إىل أن
التحقيق كشف عن نظام واسع
يسمح لتكتل من الشركات
بالفوز بعقود عامة مرحبة إلدارة
مراكز استقبال الالجئني.
قالت بورما إن اضطهاد
الروهينغا ليس السبب يف أزمة
اهلجرة مبنطقة جنوب شرق آسيا
وذلك بعد يوم من دعوة الواليات
املتحدة حكومة يانغون إىل منح
األقلية حقوقا كاملة للمساعدة
على وقف تدفق املهاجرين.
وكان الرئيس األمريكي باراك
أوباما قال هذا األسبوع إن
بورما حباجة إلنهاء التمييز ضد
الروهينغا إذا أرادت أن تنجح
يف انتقاهلا إىل الدميقراطية مع
تصعيد واشنطن ضغوطها على
الدولة االسيوية ملواجهة مسألة
ترى االدارةاالمريكية انها من
األسباب الرئيسية ملشكلة اهلجرة
اليت تكافح املنطقة حللها .وال
تعرتف بورما بالروهينغا وعددهم
 1.1مليون شخص كمواطنني
مما جيعلهم بدون جنسية .وفر
الكثريون منهم من أوضاع تشبه
التمييز العنصري يف والية راخني
الواقعة يف غرب بورما.
وقال وزير الشؤون اخلارجية
يف بورما ونا ماونج لوين
لدبلوماسيني ووكاالت دولية
يف إفادة صحافية مقتضبة يف
يانغون مت تصوير األمر على
أن التمييز واالضطهاد جيعالن
الناس ترتك والية راخني لكن
هذا ليس صحيحا .وأشار إىل
أن عدد مواطين بنغالدش يف
قارب املهاجرين الذي وصل يف
أيار دليل على أن تدفق مهاجري
القوارب مشكلة إقليمية هلا
عالقة باالجتار يف البشر .وأضاف
أظهرت هذه الواقعة للمنطقة
وللمجتمع الدولي أيضا أن هذا
ليس هو السبب األساسي.
واعرتضت البحرية يف بورما
طريق هذا القارب الشهر
املاضي .وقالت بورما إن 200
من بني  208أشخاص كانوا فيه
هم مهاجرون ألسباب اقتصادية
من بنغالدش .لكن حتقيقا أجرته
رويرتز توصل إىل أن ما بني
 150و 200من الروهينغا كانوا
أيضا يف القارب لكن مهربي

البشر أبعدوهم عن املنطقة يف
األسبوع الذي سبق قيام البحرية
بنقلهم إىل الشاطئ .ودفع
بعضهم أمواال حتى يعود إىل
خميمات النازحني اليت ركبوا منها
القوارب للفرار .وقال طارق
حممد نائب رئيس بعثة سفارة
بنغالدش يف يانغون إنه مت
حتديد هوية  150شخصا فقط
من ركاب القارب على أنهم من
بنغالدش.
وتفجرت األزمة الشهر املاضي
بعد أن شنت تايالند محلة على
خميمات االجتار يف البشر على
طول حدودها مع ماليزيا مما
صعب على مهربي البشر نقل
املهاجرين لذا ترك املهربون
القوارب مليئة باملهاجرين يف
عرض البحر.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية
الكشف عن خلية مسلحة وصفتها
ب اإلرهابية جبهة املهدية وسط
شرق تونس واعتقال مثانية من
عناصرها.
وأوضح بيان صادر عن الداخلية،
أن التحريات واألحباث أثبتت
ختطيط هذه العناصر الستهداف
كوادر أمنية ،مشريا إىل أن هذه
العناصر املسلحة سبق هلا خالل
عام  ،2013أن خططت ونفذت
عملية حرق خمزن تابع إلحدى
الفضاءات التجارية باملهدية،
كما أنه هلا عالقة بتمويل عمليات
تسفري نظرائهم لاللتحاق باجلماعات
املسلحة الناشطة ببؤر التوتر.
وأفادت الداخلية التونسية أنه
سيتم إحالة املوقوفني على العدالة
حال استكمال األحباث معهم.
والتقى رئيس اجلمهورية الباجي
قائد السبسي بقصر قرطاج
ممثلني لعدد من النقابات العربية
للصحفيني يتقدمهم رئيس االحتاد
الدوىل للصحفيني جيم بوملحة.

وأفاد رئيس االحتاد الدوىل
للصحافيني وفق بالغ اعالمي
لرئاسة اجلمهورية بأن اللقاء
تناول مواضيع تتصل بدعم
حرية الصحافة بتونس ومساندة
للصحافيني
الوطنية
النقابة
التونسيني وقضية الصحفيني
سفيان الشورابي ونذير القطاري
املفقودين بليبيا .وبني أن رئيس
اجلمهورية أكد خالل اللقاء دعمه
حلرية الصحافة والتعبري وأنه هو
الضامن هلذه املكاسب اجلوهرية
للمسار الدميقراطى الذي حققته
تونس وأن الدولة تضع كل
امكانياتها يف املتابعة والتعاطي
مع قضية الصحافيني سفيان
الشورابي ونذير القطاري .وجرى
اللقاء حبضور رئيس النقابة
الوطنية للصحافيني التونسيني
ناجي البغوري.
واكد رئيس حركة النهضة راشد
الغنوشي ان تونس ال تزال يف
قلب اخلطر طاملا تنظيم داعش
يزحف حنوها.
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اسرتاليات

Australian News

الناخبون يف مقاعد اساسية لالئتالف يدعمون التصويت
احلر ملشروع قانون زواج مثليي اجلنس

اعربت أغلبية واضحة من
الناخبني يف مقاعد رئيسية
لالئتالف عن دعمها للتصويت
احلر او تصويت الضمري (دون
لزواج
التقيد بقرار احلزب)
مثليي اجلنس ،وفقا الستطالع
جديد للرأي.
فقد وجدت دراسة استقصائية
ملؤسسة  ReachTELيف أربعة
مقاعد ائتالفية ،مبا يف ذلك
مقعد من أكثر املقاعد هامشية
يف البالد أن ما بني  64و 69
يف املئة من الناخبني يؤيدون
التصويت احلر جلميع النواب.
وجاءت هذه النتائج يف وقت
اجتمع نواب االئتالف يف
اجتماعهم األسبوع العادي يوم
الثالثاء ويف وقت يواصل زعيم
حزب العمال بيل شورتن وزعيم
حزب اخلضر ريتشارد دي ناتالي
الضغط على رئيس الوزراء
طوني ابوت لتمهيد الطريق
الجراء تصويت حر لنواب حزب
االحرار ملشروع قانون زواج
مثليي اجلنس.
ففي مقعد  Capricorniaيف
الساحل املركزي يف كوينزالند
الذي تشغله ميشيل اندري
بهامش  0.8يف املئة فقط،
وجد االستطالع ان  64يف املئة
من الناخبني الذين مشلهم
اجراء
يدعمون
االستطالع
انتخابات حرة ،فيما عارض 21
يف املئة الفكرة وقال  15يف
املئة انهم مل يقرروا بعد.
ويف مقعد التروب اهلامشي
وهو احد املقاعد يف الضواحي
اخلارجية يف ملبورن الذي
يشغله جايسون وود بفارق
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غيالرد تدعي ممارسة راد التخويف والرتهيب ضدها

راد  -غيالرد ..الود املفقود

مسرية داعمة لزواج مثليي الجنس
 4يف املئة ،اعرب ما يقرب
من  67يف املئة عن تأييدهم
للتصويت احلر ،وعارض الفكرة
 18يف املئة ومل يقرر بعد 15
يف املئة.
ويف ماكفرسون اآلمن يف غولد
كوست ،الذي حتتفظ به كارين
اندروز بهامش  13يف املائة،
دعم  69يف املئة من الناخبني
التصويت احلر ،وعارضه  20يف
املئة ومل يقرر  11يف املئة.
ويف مقعد لني اآلمن يف مشال
نيو ساوث ويلز الذي يشغله
ديفيد غيليسيب بفارق  14.8يف

املئة ،قال ما يقرب من  65يف
املئة انهم يؤيدون التصويت
احلر ،وعارض ذلك  21.7يف
املئة مقابل  13.7يف املئة
قالوا انهم مل يقرروا بعد.
وأجري االستطالع حول سؤال
املساواة يف الزواج (زواج
مثليي اجلنس) يوم األحد،
ومشل بني  670و  690ناخبا
لكل مقعد .وقد مت اختيار
أربعة مقاعد إقليمية رئيسية
الن نوابها احملليني أشاروا اىل
انهم يريدون أن يسمعوا رأي
ناخبيهم.

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

وقال املدير الوطين االسرتالي
رودني
املساواة
لزواج
 Croomeان «الرسالة لطوني
أبوت هي السماح بالتصويت
احلر يف أقرب وقت ممكن إذا
كان يريد احلفاظ على خمزون
عال لالئتالف يف مقاعد حيتاج
اليها للبقاء يف احلكومة».
واضاف «هذه املقاعد الرئيسية
تريد مناقشة حرة ومفتوحة حول
املساواة يف الزواج ،وال تريد
تقييد النواب خبط احلزب».
عندما سئل يوم االثنني السيد
ابوت ما اذا كان يعتقد ان
معظم األسرتاليني يدعمون زواج
املثليني ،أجاب« :دعونا نرى
أين يذهب نقاش اجملتمع».
وكان استطالع الرأي األكثر
شيوعا قد جرى العام املاضي
حول زواج مثليي اجلنس من
ِ
مستطلع اآلراء االحراري
قبل
كروسيب  Textorحيث وجد
ان  72يف املئة من الذين
مشلهم االستطالع يدعمون زواج
املثليني.
ويف حني قال أحد نواب
االئتالف اه «من املمكن دائما»
اثارة زواج املثليني يف اجتماع
يوم الثالثاء ،فقد اعترب البعض
أنه من غري احملتمل ذلك.
وكان السيد ابوت قد أكد ان
«كل واحد منا يف االئتالف»
سوف يركز على املوازنة خالل
األسابيع القليلة املقبلة.
ومع ذلك ،فقد أعلنت النائبة
االحرارية سارة هندرسون إنها
تؤيد زواج املثليني« ،حتسبا
الثارة مسألة املساواة يف
الزواج يف غرفة االئتالف صباح
االربعاء».
ودعت السيدة هندرسون،
اليت تشغل مقعد Corangamite
الذي مت اخذه يف جيلونغ ،اىل
مشروع قانون عابر لألحزاب
أمام الربملان ،ورأت ان»دعم
املساواة يف الزواج يتسق مع
القيم الليربالية األساسية ،اليت
تشمل حرية الفرد وعالقات
مستقرة طويلة األجل».

ادعت جوليا غيالرد ان كيفن
راد كان ميارس الرتهيب
والتخويف ضدها عندما كانت
األمور ال جتري بطريقته خالل
اجتماع التكتيكات السياسية
عندما كان االثنان يف منصيب
زعيم ونائبة الزعيم للمعارضة.
لكن هذا االدعاء املتفجر ،الواردة
يف الربنامج الوثائقي اجلديد
سارة فريغسون
للصحافية
عرب الـ  ABCحول سنوات
راد  -غيالرد ،املوسم القاتل،
( )The Killing Seasonفقد وصفه
السيد راد «باخلاطئ متاما ،متاما
(.»)utterly, utterly false
وتكشف احللقة األوىل من
الربنامج الوثائقي املؤلف من
ثالثة أجزاء ،من املقرر ان
تذاع يوم الثالثاء املقبل ،عمق
العداء بني رئيسى وزراء حزب
العمال األخريين وتوضح ان
احلرب املريرة داخل هذا احلزب

من املرجح أن تستمر لسنوات
قادمة.
ويكشف الربنامج الوثائقي ان
االثنني عقدا اتفاقا عندما حال
حمل كيم بيزلي وجيين ماكلني
كزعيم ونائب زعيم يف عام
 ،2006إلعطاء راد فرتتني هلزمية
جون هوارد يف االنتخابات.
الشديدة
اخلالفات
وتظهر
حول حكومة راد لإلفراط يف
االعتماد على ما يسمى بـ
«عصابة األربعة» ،أو مطبخ
جملس الوزراء  -الذي يضم
السيد راد ،السيدة غيالرد،
وزير اخلزانة واين سوان ووزير
املالية ليندساي تانر  -والذي
قاد االستجابة لألزمة املالية
العاملية ولكن يف وقت الحق
جرى انتقاد هذا املطبخ لتجاوز
جملس الوزراء بشكل منتظم
جدا ،وسط مزاعم حول مشاكل
إدارية يف زعامة راد للحزب.

خالفات بني ابوت وشورتن حول نزع اجلنسية من
االشخاص املزدوجي اجلنسية املتورطني باالرهاب

رفض رئيس الوزراء طوني
ابوت طلب املعارضة االطالع
على خطة نزع اجلنسية من
اجلنسية
ذوي
املواطنني
املزدوجة املتورطني باالرهاب،
يف عالمة على أن التعاون بني
احلزبني حول األمن القومي قد
يؤول اىل االنهيار.
فقد اظهرت رسائل حصلت
عليها وسائل اعالم فريفاكس
ان زعيم حزب العمال بيل
شورتن كتب إىل السيد ابوت
يوم األحد يف  24أيار املاضي
طالبا منه اصدار بشكل عاجل
خمتصر بشأن هذا االقرتاح،
قائال ان من املهم أن يتم
االفراج عن التشريع من قبل
احلكومة لذلك ميكن طمأنة
اجملتمع بانه لن تكون هناك
عواقب غري مقصودة
وكتب السيد شورتن «أود
أن أشري إىل تقارير تفيد بأن
احلكومة سوف تقدم للربملان
هذا األسبوع التشريع للسماح
بنزع اجلنسية األسرتالية من
املواطنني املزدوجي اجلنسية
الضالعني يف اإلرهاب».
واضاف «ومتشيا مع النهج
املسؤول للحزبني الذي مييز
تعامل حزب العمال يف املسائل
األمنية الوطنية ،سأكون ممتنا
إذا أمكن ترتيب لقاء للوكاالت
ذات العالقة فيما يتعلق
بالتشريع املقرتح مع املعارضة

كمسألة ملحة».
ويف رسالة مؤرخة يف  2حزيران،
أجاب السيد ابوت« :متشيا مع
املمارسات السابقة ،ستواصل
حكوميت ترتيب جلسات إحاطة
للمعارضة يف القضايا التنفيذية
حسب االقتضاء».
ومع ذلك ُعلم ان مكتب رئيس
جملس الوزراء قال ملكتب زعيم
املعارضة انه سيتم تقديم
إحاطة بعد االنتهاء من إعداد
التشريع الذي من املتوقع ان
يكون نهاية هذا الشهر.
وقدم مكتب السيد ابوت
للمعارضة ما يصل إىل  15إحاطة
بشأن قضايا األمن القومي منذ
فوز احلكومة يف االنتخابات عام
.2013
وقال السيد شورتن ان الخالف
بني احلزبني مؤسف داعيا السيد
ابوت لالفراج عن التشريع.
وصرح لوسائل اعالم فريفاكس
«كما قلت يف مناسبات عديدة،
ان حزب العمال منفتح على
أي تغيري معقول يف قانون
املواطنة».
وقال السيد ابوت يف وقت
االسئلة يوم االربعاء ان اقرتاح
جتريد اجلنسية األسرتالية من
اإلرهابيني «هو جيد جدا،
وسياسة قوية» ،طالبا من حزب
العمال اعالن موقفه ،قائال
«أريد أن أعرف أين يقف زعيم
املعارضة من ذلك».
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اسرتاليات

احملقق يف الشكاوى ينتقد احلكومة ملعدالت االحتجاز الطويلة
لطاليب اللجوء

ميضي طالبو اللجوء ،مبن يف
ذلك األمهات وأطفاهلن ،ما
يقرب من مخس سنوات يف
مراكز احتجاز املهاجرين يف
اسرتاليا ،حيث اعتربت فرتة
االعتقال هذه واحدة من أطول
املعدالت يف العامل.
وقد انتقد حمقق اهلجرة يف
الكومنولث احلكومة على خلفية
احتجاز طاليب جلوء لفرتات طويلة
بعد اجياد ان أطفاال فيها وظلوا
يف مرافق االحتجاز يف انتظار
معاجلة طلبات احلماية ألسرهم
أو االنتهاء من التقييمات
االمنية هلم.
حمقق
لتقديرات
ووفقا
امرأة تبلغ
الكومنولث فان
من العمر  33عاما معروفة
باسم «السيدة  »Xواوالدها
الثالثة « 17( »Master Zعاما)،
و « 14( ،»Master Qعاما) ،و
« 10( ،»Miss Wأعوام) ،بقوا
يف االعتقال اجملتمعي مدة أربع
سنوات ونصف ،أو  1643يوما.
ووجد ان األسرة تستحق احلماية
من أسرتاليا ،ولكن األم تنتظر
«التقييم األمين هلا» ،كما يقول
التقرير.
ووجد التقرير ،الذي صدر يف
 27ايار ،والدة ستة أطفال يف
االعتقال بني تشرين الثاني
 2012وشباط  .2013ويعيش
هؤالء األطفال الستة يف
االحتجاز اجملتمعي مع أسرهم،
ولكن مل تتم معاجلة طلبات
أسرهم.
ويقول التقرير «ان حمقق
الشكاوى الحظ بقلق واجب
للمعتقلني
الرعاية
احلكومة
واخلطر اجلدي الذي يشكله
االعتقال لفرتات طويلة على
الصحة العقلية واجلسدية على
األطفال وأسرهم» .واضاف
«بدون تقييم طلبات هؤالء
األطفال وأسرهم لتحديد ما إذا
كانوا يستوفون التزامات شروط
احلماية يف أسرتاليا ،يبدو
من املرجح أنها سيبقون رهن
االعتقال ألجل غري مسمى».
كما اظهر التقرير رجال يبلغ من
العمر  37عاما امضى يف االعتقال
 1827يوما ،اي أكثر من مخس
سنوات .وقد أطلق سراحه من

مركز االحتجاز يف كريسماس ايالند
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معلومات عن محلة مكافحة التدخني

ُتعترب محلة مكافحة التدخني
تذكريًا يف وقته املناسب بأن
ّ
تتجنب تدخينها
كل سيجارة
تكون مبثابة فائدة إضافية لك.
يف هذا اليوم العاملي ملكافحة
تشجع احلكومة األسرتالية
التبغ،
ّ
ّ
املدخنني على القيام مبحاولة
أخرى لإلقالع عن التدخني
بتذكريهم بفوائد اإلقالع عن
التدخني ليس فقط ألنفسهم
بل لعائالتهم أيضًا.
ما يزال التدخني أكرب سبب
منفرد ميكن ّ
جتنبه للوفيات قبل
األوان واألمراض يف أسرتاليا
ّ
متوسطه 31,5
تكلف ما
اليت
ّ
مليار دوالر سنويًا من التكاليف
االجتماعية (مبا فيها الصحية)
واالقتصادية.
وتظهر البحوث أن هناك فوائد
كربى لإلقالع عن التدخني يف
أية سن ،ومواد هذه احلملة
مصممة لتحفيز الناس على
ّ
اإلقالع عن التدخني يف احلال
بد ً
ال من االنتظار إىل أن يفوت
األوان.
مجة ألعزاء
وهناك أيضًا فوائد ّ
املدمنني على التبغ ،وهو أمر
جيب أخذه باالعتبار من جانب
الذين هلم عائالت.

من هنا تأمل دائرة الصحة
(الدائرة) بإيصال هذه احلملة
اهلامة إىل اجلالية الناطقة
بالعربية وحتفيزها على اختاذ
اإلجراءات الالزمة.

وقد ّ
أكدت البحوث أنه ال يوجد
للتعرض لدخان
مستوى آمن
ّ
اآلخرين ،1وهناك دالئل قوية
على أن دخان اآلخرين ميثل
تهديدًا خطريًا على الصحة.
معرضون
واليافعون واألطفال
ّ
بصورة خاصة لضرره ،ذلك

ولضمان وصول هذه الرسالة
الصحية اهلامة إىل األسرتاليني
متنوعة،
الذين من خلفية ثقافية
ّ
قامت الدائرة برتمجة معلومات
عن كيفية اإلقالع عن التدخني
ِ
«أقلع اآلن»
وذلك يف موقع
اإللكرتوني ونشر مواد احلملة

ّ
للتحكم ببيئتهم.
أنهم يفتقرون
هذا وميوت حوالي شخص غري
ّ
التعرض لدخان
مدخن نتيجة
ّ
اآلخرين مقابل كل مثانية
ّ
مدخنني ميوتون نتيجة أمراض
تتعلق بالتدخني2.

عرب جمموعة من قنوات اإلعالم
متعدد الثقافات.
ّ
ّ
املدخنون احلصول
يستطيع
على املساعدة باالتصال خبط
اإلقالع عن التدخني على الرقم
 .7848 13وميكن احلصول على
مواد مرتمجة أيضًا من املوقع
http://www.
اإللكرتوني
/quitnow.gov.au
http://www.cancer.
1
gov/ about- cancer/ causesp r e v e n t i o n/ r i s k / t o b a c c o/
second- hand- smoke- factsheet
.2Schick S and Glantz SA
مسية دخان السجائر
تزداد
ّ
التقدم يف السن
اجلانيب مع
ّ
التعرض له .ضبط
وطول مدة
ّ
التبغ .429-424;15 .2006

اطفال ولدوا يف االحتجاز

مركز احتجاز املهاجرين يف
كانون االول من العام املاضي
بتأشرية جتسري ()bridging visa
دون ان ميكنه العمل.
وخالل تقدير جملس الشيوخ
األسبوع املاضي ،مت الكشف
عن أن أطول فرتة يف السجن
لطفل كانت  1774يوما ،وهو ما
يقرب من مخس سنوات.
وقال متحدث باسم شبكة الدعم
والدفاع عن طاليب اللجوء يف
داروين  DASSANانه كان على
علم بان عددا من العائالت ظلت
يف معتقل ويكهام بوينت يف
داروين ملدة تصل إىل أربع
سنوات.
وقال  Ben Pyntانه «مل ُيقل لتلك
األسر ملاذا ال تزال قيد االحتجاز
أو ما ميكن عمله لتأمني اإلفراج
عنها».
ويف ظل وزير اهلجرة السابق
سكوت موريسون ،جرى التوقف
عن معاجلة الطلبات حتى مرور
التعديالت اليت أدخلت على
قانون اهلجرة ..وقد صودق
عليها يف كانون االول من
العام املاضي.
وقالت متحدثة باسم وزير اهلجرة
بيرت داتون أن املعاجلة قد بدأت
اآلن وان «العديد من األفراد»
يف تقرير حمقق الشكاوى ومنذ
ذلك احلني مت منحهم تأشريات
مؤقتة ويعيشون يف اجملتمع.
وفقا للتقديرات فان 600
من اصل  30448طالب جلوء
وصلوا بالقوارب يف ظل

حكومة حزب العمال ،قد متت
معاجلة  600طلب محاية .ووفقا
نائب
،Manthorpe
ملايكل
سكرتري جمموعة خدمات الفيزا
واملواطنة فان االمر قد يستغرق
ثالث سنوات لتتم معاجلة هذه
الطلبات.
وتظهر أحدث إحصاءات اهلجرة
أيضا ان  1195شخصا ظلوا يف
االعتقال ويف االحتجاز اجملتمعي
لفرتة أطول من  730يوما ،أو
سنتني.
لكن املتحدثة باسم السيد
عملية
ان
اعلنت
داتون
«التقييم السريع اجلديدة»
تسمح للمسؤولني «إدارة أنواع
خمتلفة من الطلبات بسرعة
وبشكل مناسب».
وقال غرانت ميتشيل ،مدير
االئتالف الدولي لالحتجاز ان
معدالت احتجاز املهاجرين يف
اسرتاليا هي واحدة من أطول
املعدالت يف العامل.
وتابع يقول يف السويد ،ميكن
اعتقال طاليب اللجوء يف مراكز
احتجاز املهاجرين ملدة أقصاها
مخسة أيام ،يف حني أن الطفل
ميكن أن يعقل لثالثة أيام فقط
مبوجب القانون السويد ،كاشفا
عن ان نيوزيلندا اعتمدت مؤخرا
القوانني اليت حتد من مدة
احتجاز املهاجرين إىل  14يوما
قبل ان يصدر القاض القرار.
وقالت سناتورة حزب اخلضر
سارة هانسون يونغ انه ال
ينبغي أن يسجن األطفال.

Master License No: 409566317

سدني
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

ويكيليكس تضرب من جديد :نصف مليون وثيقة من العام 1978
صباح أيوب

«نستغ ّل الفلسطينيني وهم يستغلّوننا أكثر»

بشري و«احللم القديم» من عكّار
إىل ...إسرائيل

وليد جنبالط وياسر عرفات (ارشيف)
يف عام  1978كما هو حاله اليوم بعد حنو  ٤٠سنة ،بقي وليد
ّ
الضيقة على
املوثق ،رجل حتقيق املصاحل
جنبالط ،حسب كالمه
ّ
حساب القضايا الوطنية .بعد عام على اغتيال والده ،ورث جنبالط
االبن شعار «االشرتاكية» الواسع األفق لكنه مل يستطع اخلروج
الضيق ،كحال معظم زعماء
من دائرة الطائفة واالنتماء العشائري
ّ
الطوائف اآلخرين يف لبنان.
برقيات لقاءاته مع السفري األمريكي عام  ١٩٧٨تشي بالكثري من
ّ
املتقلبة منذ ذلك احلني؛ فمن
طباعه وكيفية تعامله مع األوضاع
منظور جنبالط مث ًال تبقى النتيجة الكارثية الوحيدة من االجتياح
اإلسرائيلي حينها أن «الفلسطينيني ُدفعوا جغرافيًا باجتاه املناطق
الدرزية» ،واخلشية اجلنبالطية من تأليف جيش لبناني جديد
هو أنه «قد يهاجم الدروز» ،ورسالته الدائمة إىل املسيحيني
متسوا بالدروز وقراهم ...
واإلسرائيليني :ال ّ
بعد أسبوع على بدء االجتياح اإلسرائيلي جلنوب لبنان عام ١٩٧٨
d.html_1978BEIRUT01527/https://wikileaks.org/plusd/cables
شكا جنبالط بقلق إىل السفري األمريكي يف بريوت ريتشارد ب.
باركر أن «ال شيء ُح ّل» ،بل إن «الفلسطينيني ُدفعوا مشا ً
ال ،وها
هم يقرتبون من املناطق الدرزية» .جنبالط شرح للسفري أنه «حتى
لو استطاع عرفات قمع مقاتلي فتح ،لكن الفلسطينيني بشكل عام
ّ
املسلح ضد إسرائيل ألن ذلك سينهي قضيتهم»
لن يوقفوا العمل
لذا ،تابع« ،ليس هلم (أي للفلسطينيني) بلد وال يكرتثون إن
دمروا لبنان».
ّ
ويف أكثر من مناسبة ،أبدى جنبالط قلقه على أمن األمريكيني
وحرصه على محاية رعاياهم.
مرة أن للسفارة «أشخاصًا يسكنون يف شقق
باركر أعلم جنبالط ّ
قرب الكورنيش البحري يف منطقة تقع حتت سيطرة دروزه وأنهم
ِ
تعرضتم ألي مشكلة».
يف محايته» ،فأجاب جنبالط:
«أبلغوني إن ّ
الزعيم الدرزي نصح السفري باركر بأن «ينتبه على أمنه الشخصي،
وأن ّ
يتخذ احليطة واحلذر» ،من دون أن يعطيه تفاصيل أكثر.
جدد حتذيره لألمريكيني بعد أسبوع على لقائه السفري
جنبالط ّ
d.html_1978BEIRUT01720/https://wikileaks.org/plusd/cables
جدًا» كما أبلغ أحد
ودعاهم للحذر «ألن هناك أشخاصًا خطريين ّ
دبلوماسيي السفارة ،من دون أن حيدد هوية هؤالء األشخاص
الذين يهددون أمن الدبلوماسيني األمريكيني .جنبالط كرر يف
لقائه هذا خشيته من أن «يدفع اإلسرائيليون واملسيحيون
الفلسطينيني إىل الشوف».
وردًا على سؤال عن تغيرّ العالقات السياسية بني «احلركة
ّ
الوطنية» والفلسطينيني بعد االجتياح ،قال جنبالط إنه «ما من
ود بني الدروز والفلسطينيني .لكن ،ال وجود للحركة الوطنية من
ّ
ّ
ّ
يستغلوننا أكثر».
نستغل الفلسطينيني وهم
دونهم .حنن
ويف جلسة غداء مع السفري يف نيسان https://wikileaks. ١٩٧٨
 ، d.html_1978BEIRUT02159/org/plusd/cablesطلب جنبالط منه
«أن يسأل كميل مشعون ألاّ يفتعل مشاكل يف الشوف ،إذ إن
الوضع احلالي دقيق جدًا» .ويف اجللسة ،شرح جنبالط أن مسألة
ّ
املسلح هو
تسليم الفلسطينيني سالحهم غري واردة وأن «وجودهم
أمر واقع ،على اللبنانيني أن يتأقلموا معه».
بعيدًا عن «اهلموم الدرزية» ،وقبل االجتياح اإلسرائيلي
بأسابيع ،أراد جنبالط أن يزور الواليات املتحدة األمريكية.
ويف برقية حول ترتيبات سفره https://wikileaks.org/plusd/
 d.htm_1978BEIRUT00999/cablesوإضافة إىل اللقاءات مع
سياسيني وطلاّ ب جامعيني ،نقل السفري األمريكي إىل واشنطن
رغبة جنبالط بـ»زيارة مصنع سيارات فورد موتورز أو أي مصنع
آخر للسيارات يف ميشيغان وختصيص يوم للتجوال السياحي يف
نيويورك ،كما طلب أن يزور سان فرانسيسكو وهوليوود».

الرئيس بشري الجميل (ارشيف)
ّ
التوقعات ،فهو من بني الشخصيات
اجلميل
ال خيذل بشري
ّ
اللبنانية القليلة اليت ثبتت على مواقفها من القضايا السياسية
ّ
كافة
اجلميل ويف
األساسية يف البلد خالل فرتة السبعينيات.
ّ
برقيات السفارة األمريكية الصادرة من بريوت ومن القدس
ّ
احملتلة بقي واضحًا يف كالمه وسياسته املبنية على ركيزتني:
اجلميل محل قضيته
معاداته للسوريني وكرهه للفلسطينيني.
ّ
األساسية يف خمتلف املراحل وحتالف سياسيًا وعسكريًا مع
اإلسرائيليني بغيه حتقيق أهدافه .تلك األهداف اليت وصفها
متمسكًا
األمريكيون بـ»احلاملة» ،مستغربني كيف بقي بشري
ّ
بها حتى النهاية! بعد عشرة أيام على بدء االجتياح اإلسرائيلي
جلنوب لبنان ،ومع بداية انتشار قوات الـ»يونيفيل» ،طمأن
بشري السفري األمريكي يف بريوت ريتشارد ب .باركر https://
wikileaks.org/plusd/cables/1978BEIRUT01625_d.htmlبأنه
«سيحرص على أن تتعاون امليليشيا املسيحية يف اجلنوب
مع القوات الدولية» ،لكنه أشار اىل أن تلك «امليليشيا
املسيحية ،وعناصر من الكتائب ضمنًا ،خيضعون فعليًا لسيطرة
اإلسرائيليني».
بشري رأى أن االجتياح اإلسرائيلي كان «كارثيًا» ،ألن
«املسيحيني أملوا أن تقضي إسرائيل على الفلسطينيني ،لكن
جل ما فعلوه هو أنهم دفعوا الفلسطينيني مشا ً
ّ
ال ،ما تسبب يف
مشاكل أمنية خطرية يف بريوت».
بشري أبدى مرارًا تشكيكه يف قدرة قوات «اليونيفيل» واجليش
اللبناني على ضبط األوضاع يف اجلنوب ،ووصف سعد حداد يف
إحدى الربقيات بأنه يعاني من «جنون العظمة» ،وهو «خاضع
ّ
كليًا لإلسرائيليني ،وال ينبغي فهم أفعاله إال من هذه الزاوية».
https://wikileaks.org/plusd/cables/1978BEIRUT01865_d.
html
اجلميل إنه
ويف مالحظة كررها بشري على مسامع األمريكيني ،قال
ّ
«أكثر من أي وقت مضى ،يرى مسلمو لبنان حاليًا الفلسطينيني
اجلميل يشرح ذلك بالقول إنه «جيتمع
كأعداء وليس كأصدقاء».
ّ
ّ
السنة الذين يشاطرونه ذلك الرأي
دوريًا مع جمموعة من الشباب
ميهد لتفاهم
ويعدون بتغيرّ نوعي على مستوى الشارع ،قد
ّ
حد القول إنه
مسيحي ــ مسلم مأمول».
اجلميل ذهب أيضًا اىل ّ
ّ
«رمبا ،يومًا ما ،ستقوم قوة مشرتكة من املسيحيني واملسلمني
بطرد الفلسطينيني ،من الدامور مث ًال».
كريم بقرادوني من جهته ،نقل عن بشري يف إحدى الربقيات
https://wikileaks.org/plusd/cables/1978BEIRUT01946_d.
ّ
«تستغل فرصة
 htmlأنه كان يريد من «اجلبهة اللبنانية» أن
ّ
للتخلص من الفلسطينيني والسوريني
االجتياح اإلسرائيلي
يظن أن «اإلسرائيليني
معًا» .فبشري ،حسب بقرادوني ،كان
ّ
ّ
مسلحة تابعة
سيصلون اىل طريق الشام ويدعمون جمموعة
لـ»اجلبهة» يف عكار ملقاتلة السوريني يف الشمال أيضًا» .لكن
«الضوء األخضر اإلسرائيلي مل يأت ،وشعر بشري بأن حلفاءه
اإلسرائيليني وقادة «اجلبهة» كميل مشعون ووالده بيار قد
خذلوه» ،تضيف الربقية.
https://wikileaks.org/plusd/
١٩٧٨
نيسان
ويف
 d.html_1978BEIRUT02140/cablesبدا بشري فخورًا بإجناز
سيمهد اىل فتح
«انتقال مراكب حبرية بني الناقورة وجونية ،ما
ّ
طريق مباشرة من قلب معقل املوارنة والقوات املسيحية على
طول احلدود مع إسرائيل» .وهنا ّ
يعلق السفري بالقول إن «ذلك
متسكه به حتى اآلن ،رغم عدم
حلم بشري القديم ،وأتفاجأ من
ّ
رضاه عن إدارة اإلسرائيليني لعملياتهم يف اجلنوب».

العراق وسوريا إىل التفكيك ...فماذا عن لبنان؟
جان عزيز

االجتاه العام لألحداث يف العراق وسوريا بات واضحًا .ال بل مؤكدًا.
الدولة املركزية الواحدة سقطت يف كل من بغداد ودمشق .ال عودة
إليها قطعًا .هذا ما يريده أهل البلدين ،بأقدامهم وأفواههم وأصابع
األزناد .رغم أي كالم لفظي مغاير .وهذا ما خيطط له أعداء البلدين.
اكتملت إذن مقتضيات األمر ،داخليًا وخارجيًا .مل يعد ينقص يف
الواقع غري مسألتني تفصيليتني ،ويف التحليل إال سؤال عن لبنان.
املسألة األوىل اليت تبدو عالقة هي صيغة «التفكيك» .والظاهر أن
ثالث صيغ مطروحة للتجربة على النار الفعلية .األوىل متثل احلد األدنى
من تغيري طبيعة الدولة الدستورية .وتقضي بقيام مجاعات كلية
ضمن دولة واحدة ،حممية بوصايات خارجية .أي شيء من النموذج
اللبناني .حيث الدستور ينص بوضوح على وحدة نظامه ،وحتى على
مركزية حكومته .فيما الواقع أن مثة مجاعات تامة داخل الدولة ،تشكل
دويالت شبه مستقلة بإدارات ذاتية مكتملة ،حممية بنفوذ خارجي.
هذه الصيغة «التوافقية على القاعدة الشخصية» ،متثل أدنى درجة
يف سلم التفكيك .وهو ما يفرتض اعتمادها قبل الذهاب بعيدًا
يف الصراعات االنقسامية .لذلك تبدو التطورات العراقية والسورية
وكأنها قد ختطتها .لكنها تظل نظريًا صيغة مطروحة للحلول .على
األقل حتى إجناز املشهد النهائي وإعالن ما رست عليه املؤديات.
الصيغة الثانية ملواءمة واقع االجتماع السياسي والديين للدولتني ،مع
نظاميهما ،تطرح الفدرالية .أي ثنائية مركز فدرالي وأقاليم مفدرلة.
مع شراكة عادلة يف املركز وحق نقض متبادل يف األساسيات.
صيغة باتت ناجزة يف العراق .وإن مل حتقق سالمه املطلوب .ذلك
أن الفدرالية كانت علميًا وتارخييًا وفق منوذجني وسرعتني .يف
اجملتمعات اليت تستدخل الدميقراطية يف ثقافتها ووعيها ،شكلت
الفدرالية مرحلة وسطية لالنتقال من االنقسام إىل منظومة الدولة
الواحدة .أما يف اجملتمعات األقل مترسًا على الدميقراطية ،فكانت
الفدرالية خطوة معاكسة ،للذهاب من الدولة الواحدة إىل الدول
املنفصلة كليًا .لذلك قصرت فدرالية العراق عن تأمني سالمه .ال بل
بدت وكأنها حمطة أوىل على طريق االنفصال .انفصال باتت تشي
به سلوكيات القوى العراقية الثالث ،شيعة وسنة وكردًا .مع فارق
ال بد من حلظه هنا ،وهو مدى مالءمة هذا الطرح للمصاحل اإليرانية.
وهو ما يبدو أنه عرقل مسار التفكيك العراقي طيلة أعوام ،أو آخره
حتى اآلن.
أما فدرالية سوريا فقد تكون أكثر سهولة يف الشكل .تكفيها خارطة
االنتداب الفرنسي من جهة .ومصاحل تركيا أو أطماعها يف الدولتني،
من املوصل إىل حلب ،من جهة ثانية.
تبقى الصيغة الثالثة ،أو االنقسام الكامل والتقسيم الدوليت الناجز.
صيغة قد تبدو أكثر تعقيدًا .لكن اجللي أن أحدًا ال يستبعدها.
الربزاني قاربها علنًا يف البيت األبيض .ورد فعل سنة العراق على
قرار الكونغرس األمريكي بالتعامل معهم كوحدة مستقلة ،ال خيفي
طموحًا مماث ًال .فيما تعامل شيعة العراق مع الدولة اليت حكموها منذ
 12عامًا ،ال يظهر أن وجدانهم متمسك جدًا بعراق صدام حسني وكل
أسالفه منذ كربالء.
املسألة الثانية املطروحة ،أو اليت يبدو أنها ال تزال عالقة ،هي
احلدود .أين توضع اخلطوط اجلديدة؟ وإىل أي مرتكزات تستند؟ هل
تكتفي حبدود نفوذ القوى اخلارجية؟ ويف هذه احلال ،أين تتوقف
مث ًال مطامع النفوذ العثماني املتجدد يف مشال غرب العراق ،ويف
الشمال السوري؟ وأين تعترب طهران أن أمنها اخلليجي يتأمن يف
عمقه العراقي االسرتاتيجي؟ أم ترتكز احلدود اجلديدة على انقسامات
«اجلماعات الدولتية» اجلديدة؟ ويف هذه احلال أين تكون حدود
السنة والشيعة والعلويني والدروز يف سوريا مث ًال؟ يبقى عامل ثالث
لتظهري تلك احلدود ،هو عامل القوة والنار والدم على األرض .حبيث
يكون نفوذ هذه الدولة أو تلك ،وانتشار هذه اجلماعة أو تلك ،وفق
القوة العسكرية ،أي يف الواقعني العراقي والسوري لسوء احلظ،
وفق القوة التطهريية واإلبادية والرتانسفريية لآلخر.
أما السؤال املتعلق بلبنان ،فهو بسيط منطقي :كيف تنعكس هذه
اخلريطة الدولتية السياسية الطوائفية النفوذية اجلديدة على املشروع
الدائم للوطن اللبناني؟ يف هذا السياق تبدو االحتماالت حمدودة
وواضحة .إما أن حتافظ سوريا احلالية ،حبكمها ونظامها الراهنني،
على كامل الغالف السوري احمليط بلبنان ،من جبل الشيخ حتى
عكار .وإما أن ختسر قسمًا منه ،أو كله ،لصاحل الدولة الداعشية
أو دولة «القاعدة ـــ فرع اجلوالني» .ويف تلك االحتماالت كافة ،لن
يكون املشهد اجلديد ،وال موازين القوى املنبثقة منه ،لصاحل أي من
القوى اللبنانية الرئيسية .ولنسمها ،كي ال خيطئ أحد يف احلسابات
واألوهام والرهانات .إن أيًا من تلك االحتماالت لن تالئم السنة ،وال
الشيعة ،وال الدروز ،وال املسيحيني .على األقل ،من ضمن اإلمجاع
املفرتض هلؤالء على صيغة ميثاق العيش املشرتك .املسيحيون بدأوا
يدركون ما حيصل وما قد يأتي .وما مالمح التوافق على األساسيات،
بني بكركي ،عون ،جعجع وفرجنيه ،إال دليال على ذلك .لكنه إدراك
غري كاف هلم ،وال لسواهم من اللبنانيني .وليد جنبالط ،يبدو من
جهته مستشرفًا للخطر أيضًا .ورد فعله األولي نصيحة للحريري االبن
ولفريقه الداخلي واخلارجي ،أن أعطوا املسيحينيّ ،
سلفوهم اآلن ،يف
الرئاسة ويف اجليش .فكلنا سنكون يف حاجة إليهم وإىل دورهم يف
املوقعني يف املرحلة املقبلة .أقله كواقي صدمات وصدامات بني
النفوذين اإلقليميني املقبلني على سوريا ،بتداعياتهما داخل لبنان.
تبدو املعادلة منطقية .لكن هل من حيز باق للمنطق وسط كل هذا
اجلنون؟!
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مقاالت وتحقيقات

مياه املدارس ملوّثة :أوالدنا يشربون من اجملارير
إيفا الشويف
أكثر من نصف املدارس توفر مياهًا
ملوثة لطالبها ،وذلك حبسب لوائح
ّ
نتائج العينات اليت ُأخذتها وزارة
الصحة من  289مدرسة رمسية وخاصة
ّ
يف املناطق املختلفة ،واليت أظهرت
أن  152منها غري مطابقة للمواصفات،
أن  72مدرسة يوجد فيها تلوث
علمًا ّ
جرثومي كامل وخطري يؤدي اىل امراض
أن
عديدة .أما الفضيحة الكربى فهي ّ
 43مدرسة حتتوي مياهها على الرباز،
أن الطالب يشربون مياهًا خمتلطة
أي ّ
بالصرف الصحي!
يف  30نيسان فتح وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور ملف املياه يف املدارس
ضمن محلة سالمة الغذاء ،ليكشف يف
مؤمتر صحايف مشرتك مع وزير الرتبية
أن  %49من العينات
الياس بو صعب ّ
اليت ُأخذت من املدارس غري مطابقة
للمواصفات و %26من العينات
خضعت لتحاليل فيزيائية  -كيميائية
أظهرت أن  %24من الـ  %26غري
مطابقة للمتطلبات التقنية .فقد ثبت،
وفق كالم الوزير« ،احتواء بعض املياه
يف املدارس على الرباز البشري».
ان املراقبني
آنذاك أعلن أبو فاعور ّ
الصحيني التابعني لوزارة الصحة
أخذوا عينات ،يف املرحلة األوىل ،من
« 190مدرسة
رمسية وخاصة
يف
منتشرة
خمتلف األقضية
ا للبنا نية » ،
غري
وعلى

خطر اإلسهاالت
قائم حتماً ما أن
يشرب األوالد
من هذه املياه

أي من
عادة مل يعلن الوزير اسم ّ
املدارس الواردة يف الالئحتني أو
نتائج التحاليل لعدم إثارة اهللع مكتفيًا
إن «املياه حتتوي على بكترييا
بالقول ّ
مضرة بالصحة العامة املسببة ألمراض
خطرية» .بعد املؤمتر وصلت الئحة
ثالثة اىل وزارة الصحة مشلت نتائج
 75مدرسة ما رفع نسبة العينات غري
املطابقة اىل  .%52العدد اإلمجالي
وفق اللوائح الثالث اليت حصلت عليها
«األخبار» بلغ  289مدرسة من أصل
حنو  2600مدرسة يف لبنان ،وكان أبو
أن هذا
فاعور أعلن سابقًا يف املؤمتر ّ
عينة
العدد ( 190مدرسة) هو جمرد ّ
وهي غري كافية.
إذًا ،من أصل  289مدرسة تبينّ
أن مياه  152مدرسة غري مطابقة
ّ
أن مياه  72مدرسة
للمواصفات ،كما ّ
من الـ  152حتتوي على بكترييا تشري
اىل وجود تلوث جرثومي كامل عال
وخطري وتؤدي اىل أمراض عدة أبرزها
أن  43مدرسة
أما األخطر فهو ّ
اإلسهالّ .
ان
حتتوي مياهها على براز ما يعين ّ
هذه املياه هي خمتلطة مع مياه صرف
صحي ال تصلح حتى لالستعمال لغسيل
األيدي فكيف اذًا للشرب!
وحبسب التحاليل اجلرثومية ،تبينّ
وجود  7أنواع من اجلراثيم يف املياه
بنسب تتعدى احلد األقصى املسموح
به ،هي األحياء اجملهرية اهلوائية
والبكترييا الالهوائية املختزلة للكربيت
اليت ال تشكل أي خطر حقيقي وفق
رئيس مجعية محاية املستهلك الدكتور
ان
زهري برو« ،ولكن هذا ال يعين ّ
املياه مطابقة ،إمنا صاحلة لالستعمال
اخلارجي فقط مثل غسيل األيدي لكن
ليس للشرب» .كذلك أظهرت التحاليل
وجود القولونيات اليت تشري اىل أن

خملوطة
املياه
باجملارير ،وبكترييا
Pseudomonas
 aeruginosaاليت
تعين وجود «تلوث
جرثومي كامل عال
وخطري» .إضافة
اىل االيشرييشيا
كولي واملكورات
الربازية
العقدية
وهي تعين الرباز
أن
يؤكد
ما
ّ
ملوثة كليًا
«املياه ّ
وميكن تصنيفها
على انها مياه
صحي».
صرف
وأخريًا تبينّ وجود
النباتات اجملهرية
اإلمجالية اليت تأتي
الرطوبة
نتيجة
وعدم حترك املياه
أن املياه
وتعين ّ

من أصل  289مدرسة ،تبيّن ّ
أن مياه  152مدرسة غري مطابقة
للمواصفات (مروان طحطح)

ملوثة بالصرف الصحي .وعليه ،يؤكد
ّ
أن «خطر االسهاالت قائم حتمًا
برو ّ
ما إن يشرب األوالد من هذه املياه
أو عندما يستعملونها لغسل أيديهم
ويضعونها على أفواههم ما يعين
انتقال البكترييا اىل داخل اجلسم ،ما
أن
يشكل خطرًا على الصحة» .يرى برو ّ
«التحرك جيب ان حيصل أو ً
ال ملعاجلة
ّ
اخلزانات يف املدارس وثانيًا ملالحقة
مصادر املياه اليت ال عالقة هلا مبياه
الدولة إذ أننا فحصنا مياه الدولة ومل
يتبينّ وجود اي مشاكل فيها ،إلاّ اذا
كانت القساطل املستخدمة إليصال
املياه غري سليمة».
وقد أظهرت الالئحة األوىل اليت ضمت
 156مدرسة وجود بكترييا Pseudomonas
 aeruginosaواملكورات العقدية الربازية
يف العديد من املدارس ،ففي منطقة
بعلبك هناك مدرسة بعلبك الرمسية،
بعلبك الشروق ،بريتال املتوسطة
الرمسية وحوش العرب الرمسية .إضافة
اىل مدارس راشيا مثل مدرسة عيحا،
كفرقوق ،ينطا ،بكا وعزة .كذلك يف
مدرسة جزين االبتدائية الرمسية ،معهد
حلبا الفين ،ثانوية عمشيت الرمسية،
مدرسة ليسيه عمشيت واجلامعة
اللبنانية شعبة عمشيت .أما يف منطقة
الشوف فقد تبينّ وجود عدد كبري من
املدارس اليت حتتوي مياهها على الرباز
منها شوف ناشيونال كولدج ،اوكالند
اكادميي ،تكميلية بعقلني الرمسية
ومدرسة املرج .ويف صيدا تبينّ وجود
بكترييا Pseudomonas aeruginosaيف
ثانوية كفرحن ،املدرسة الكويتية
اللبنانية ،ثانوية الزعرتي ومدرسة عني
أن املياه
احللوة .كذلك أظهرت الالئحة ّ
يف مدرسة  -cantine Sabisادماlycee ،
 franco libanaisكسروان وراهبات
القلبني األقدسني جزين حتتوي على
نسبة تتجاوز احلد األقصى املسموح به
من األحياء اجملهرية اهلوائية اليت جتعل
املياه صاحلة فقط لالستعمال اخلارجي
وليس للشرب.
أيضًا ،مشلت الالئحة الثانية  58مدرسة
يف أقضية الشوف ،صيدا ،اهلرمل،
البقاع الغربي ،بنت جبيل ،راشيا
وعاليه… واتضح وجود تلوث جرثومي
كبري يف مدارس اهلرمل مثل مدرسة
الرباعم ،معهد اهلرمل الفين النموذجي،

متوسطة اهلرمل الرمسية ،ثانوية اهلرمل
الرمسية ،مدرسة االمام موسى الصدر،
التقدم ،تل مسعود...
أما الالئحة الثالثة فضمت  75مدرسة
منها  27مدرسة حتتوي مياهها على
Pseudomonas aeruginosa
بكترييا
مثل مدرسة املقاصد -القرعون ،ثانوية
القرعون الرمسية ،ثانوية جب جنني
الرمسية ،مدرسة عني وزين ،مدرسة
مرجعيون الوطنية جديدة ،كاردن
سييت ،ارده املارونية اخلاصة ،الفرير-
كفرياشيت وغريها من املدارس.
من هنا ،يربز اليوم الدور األكرب أو ً
ال
للجان األهل يف املدارس من ناحية
الضغط املستمر على وزارتي الصحة
والرتبية للبحث عن أسباب التلوث
ّ
حيصنوا
ومعاجلتها بأسرع وقت كي
أوالدهم من املخاطر الصحية اليت
تنتج عن هذا التلوث .وقد أعلن ابو
فاعور مؤخرًا عن اتفاق سيتم توقيعه
بني وزارتي الصحة والرتبية ونادي
الروتاري بقيمة مليون دوالر ،من
أجل تقديم فيلرتات مياه لعدد كبري
من املدارس الرمسية ،داعيًا املراقبني
إىل «إعداد الئحة باملدارس اليت حتتاج
إىل هذه الفيلرتات واملوجودة يف
ّ
يشكل إعالن أبو
املناطق األكثر فقرًا».
فاعور اعرتافًا رمسيًا واضحًا بالتمييز
احلاصل يف املدارس الرمسية الواقعة
يف املناطق الفقرية ما يؤكد سياسة
التهميش اليت متارسها الدولة على
هذه املناطق ّ
حتى يف ما يتعلق بنوعية
التعليم الرمسي وحاجيات املدارس.
الالفت يف اللوائح الثالث هو عدم
مشل العينات ألي مدرسة يف مدينة
بريوت كما مل تشمل اكثرية املدارس
اخلاصة املعروفة بارتفاع اقساطها،
ما يطرح تساؤالت بدأت منذ انطالق
احلملة اليت ابتعدت قدر اإلمكان عن
بريوت ما عدا مرات قليلة جدًا ُذكرت
فيها بعض املطاعم واملؤسسات يف
املدينة عرضًا.
كذلك فإن العينات املأخوذة مشلت
عددًا قلي ًال جدًا من املدارس (289
مدرسة من أصل حنو  2600مدرسة) ما
أن نسبة التلوث قد تكون
يؤشر اىل ّ
أعلى بكثري ،وبالتالي يفرض هذا األمر
مسحًا شام ًال وعاج ًال جلميع املدارس
وليس جمرد عينة «عشوائية».

الراعي يف دمشق :عود على بدء
هيام القصيفي
أثارت الزيارة اليت يعتزم البطريرك
املاروني مار بشارة بطرس الراعي
القيام بها إىل سوريا موجة تساؤالت
وانتقادات يف الوسط املسيحي
املناهض للنظام السوري.
ال يكاد الصرح البطريركي يفتح أبوابه
من أجل أن تلفحه بعض رياح التغيري،
حتى حيدث ما يقلب كل توقعات الذين
راهنوا أخريًا على احتمال أن يكون
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قد
قرر التزام التعقل يف تعاطيه الشأن
السياسي والوطين .وما كاد الصرح
البطريركي يطوي صفحة االنتقادات
وموجات التعليقات على مواقفه
املتناقضة ،حتى ابتدع جمددًا زيارة
لسوريا تعيده ومعه القوى السياسية
خضم جدل ال
املعارضة واملؤيدة له إىل
ّ
طائل منه يف ظل الظروف االستثنائية
اليت يعيشها لبنان واملسيحيون فيه.
فما إن انقضت ساعات على رعاية
الراعي مؤمتر سيدة اجلبل وتلقي
مقرراته من النائب السابق فارس
سعيد ومباركتها ،وفيما هو يستعد
اليوم لالحتفال مبناسبة  140سنة
على قيام «احلكمة» وعقد لقاء روحي
موسع يف بكركي ،فاجأ الراعي زواره
بتأكيده زيارة سوريا بعد ظهر األحد
املقبل لتدشني كنيسة ولقاء بطريرك
الروم األرثوذكس يوحنا اليازجي يوم
االثنني.
أعد هلا
تأكيدات الراعي للزيارة اليت ّ
مقربون منه خالل األيام املاضية،
أثارت كل ما ميكن أن خيطر بالبال من
تعليقات يف اجملالس السياسية ،وال
سيما تلك املناهضة للنظام السوري.
ومل تقتصر التعليقات على توقيت
الزيارة وهدفها فحسب ،بل أيضًا على
األسباب اليت تدعو الراعي إىل التمسك
بها من دون إعطاء مربرات واضحة عن
املغزى منها يف الوقت الراهن .إذ إن
الراعي مل يستطع الدفاع عن أهداف
الزيارة إال بتكرار القول أمام سائليه
إنها زيارة رعوية لتدشني كنيسة،
وإنه بطريرك أنطاكية وسائر املشرق،
وإن املوارنة يف دمشق واملسيحيني
فيها مسرورون جدًا بها وتفاعلوا معها
إجيابًا ،وإنه كبطريرك ال يتعاطى الشأن
السياسي ولن يلتقي خالل زيارة دمشق
أي مسؤول من النظام السوري.
مل تقنع هذه األجوبة معارضي النظام
السوري ومعارضي سياسة الراعي على
السواء ،إذ طرحت أمس تساؤالت (حتى
يف األوساط الكنسية) ،وحتذيرات من
سلبياتها على أكثر من مستوى:
األول أن الوضع اللبناني الداخلي ال
حيتمل ّ
خضات ال طائل منها من النوع
الذي ستثريه زيارة الراعي لسوريا،
ألن مثة أولويات داخلية اليوم تستدعي
عدم استدراج مشاكل جديدة على امللف
املسيحي الداخلي من نوع إعادة وصل
العالقة مع النظام السوري ،يف هذا
الوقت حتديدًا الذي يتعرض فيه لضغط
دولي وعربي إلسقاطه .وكذلك فإن
ذهاب الراعي يف هذه املرحلة احلساسة
إىل دمشق ،حيث معقل النظام السوري،
من شأنه أن يضاعف من املخاطر اليت
حتدق باملسيحيني يف سوريا ككل ،وأن
يرتد على صورة بكركي يف العاملني
العربي والدولي ،علمًا بأن موضوع
لقاء الراعي مع أي مسؤول سوري هو
سيف ذو حدين ،إذ إن اللقاء سيكون
له ارتداده ومفعوله السليب متامًا ،كما
عدم اجتماعه بأي مسؤول ،ما ينعكس
سلبًا على صورة البطريرك.
أما املستوى الثاني فأمين ،إذ إن الراعي

السفري البابوي يعدّ ملفاً عما يُنشر عن
أداء الراعي لنقله إىل الفاتيكان (هيثم
املوسوي)
ال يزور سوريا اليوم بصفة شخصية بل
بصفته بطريركًا للموارنة .وأي خطر قد
يتهدده ال ميكن أن مير عابرًا ،وخصوصًا
يف ظل تطورات سوريا األخرية واحتمال
دخول أي طرف على اخلط واستغالل
الزيارة لتوتري األوضاع .وقد ُنصح
الراعي أمنيًا بعدم القيام بالزيارة ،وال
سيما أن وضع سوريا اليوم ال يشبه
وضعها الذي كانت عليه عند زيارته
األوىل هلا ،بعد متدد تنظيم الدولة
اإلسالمية والنصرة يف أجزاء واسعة
من سوريا واملعارك اليت جترى على
احلدود اللبنانية السورية.
املستوى الثالث سياسي داخلي ،إذ
إن الراعي عمد يف األسبوع األخري إىل
القيام جبملة خطوات مزدوجة املعايري
واللغة ،واجتمع بنواب قوى  14آذار
وقال كالمًا أمامهم ،حول نصاب جلسة
انتخاب رئيس اجلمهورية ،لكنه سرعان
ما اتصل بالعماد ميشال عون لينفيه.
وهو اجتمع بالنائبني السابقني مسري
بناء على اتصال
فرجنية وفارس سعيد ً
أجراه بهما ،ورعى لقاء سيدة اجلبل
وأرسل راعي لقاء قرنة شهوان املطران
يوسف بشارة لريعى اللقاء موفدًا عنه،
أعد
ووافق على مقررات اخللوة .لكنه ّ
يف املقابل حقائبه لزيارة دمشق خبالف
كل ما أدرج يف مقررات سيدة اجلبل
اليت قرأها بتمعن ووافق عليها .وهذا
ميكن أن ينعكس على أي متابعات جديدة
داخلية ميكن أن يقوم بها الراعي ،إن
يف ما يتعلق مبلف رئاسة اجلمهورية أو
أي حدث داخلي حيتاج إىل تغطية من
الكنيسة املارونية.
وأسوأ ما يف الزيارة أيضًا ،حبسب
معارضيها ،أن ترتيباتها أجنزت خالل
وجود املوفد البابوي الكاردينال
دومينيك مامربتي يف بريوت وقيامه
جبوالت سياسية ،ما يعطي زيارة
دمشق صبغة فاتيكانية ،مهما حاول
الفاتيكان التنصل منها كما حصل خالل
زيارة الراعي إلسرائيل .وهذا الغطاء
أثار مجلة أسئلة عن حقيقة الرأي
الفاتيكاني وااللتباسات اليت تعطيها
مواقفه املتناقضة ،علمًا بأن السفري
البابوي غابريـال كاتشيا ،أجاب أكثر من
مسؤول ونائب (خارج قوى  14آذار)
مشهود هلم بالدفاع عن الكنيسة ،فاحته
بوضع البطريركية املارونية يف اآلونة
يعد ملفًا
األخرية ،بالقول مرارًا إنه
ّ
كام ًال عما يكتب يف الصحف واملقاالت
واألخبار اليت تنشر والتعليقات اليت
تعارض أداء الراعي ،وينقله يف صورة
دورية إىل الفاتيكان.
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مقاالت وتحقيقات

تدمر :هنا يرقص التتار احتفاال مبوتنا

الرايات السود فوق واحة احلضارة
خليل صويلح

يف امتحان مادة التاريخ ،كتبت تلميذة اسم كليوباترا بد ً
ال من اسم
ترتدد طوي ًال يف
زنوبيا ،يف إجابتها عن سؤال :من هي ملكة تدمر؟ مل
ّ
أن مسلس ًال كان ُيعرض على الشاشة عن حياة األوىل يف
اإلجابة ،ذلك ّ
الفرتة نفسها ،فعلق االسم يف ذهنها ،وكان أن حصلت على عالمة
الصفر .يف املقابل ،بإمكاننا أن نكتب موضوع إنشاء باهرًا ،نفتتحه
ونعم قيد
بعبارة منسوبة إىل زنوبيا «بئس تاج على رأس خانع ذليل،
َ
ٍ
ساعد
يف
أبي» .ويف حالة ثالثة ،رمبا سيظن أحدهم أن مسرية
حر ّ
ٍّ
توفيق هي امللكة زنوبيا بعد مشاهدة فيلمها «فاتنة الصحراء».
هكذا راكمنا تصورات فولكلورية وسياحية عن هذه املدينة األثرية،
بوصفها اسرتاحة عابرة يف الطريق الصحراوي ،وأوكلنا أمرها إىل أدلاّ ء
سياحيني حيفظون عن غيب معلومات تارخيية جاهزة ،يرددونها بببغائية
أمام الزوار .وبد ً
ال من استثمار سحر التاريخ يف هذه املدينة األثرية
العريقة ،عملنا على تأكيد بداوتها برتسيخ صورة مضادة وتصديرها
حمليًا بالتقاط صور تذكارية خاطفة
بصريًا إىل العامل ،فيما اكتفينا
ّ
سنعرج على «فندق
ورمبا
الفرات.
إىل
خالل عبورنا الطريق الصحراوي
ّ
زنوبيا» إىل يسار الطريق ،يف اسرتاحة قصرية ،نتناول خالهلا الشاي
األسود ،ونتأمل بقايا أعمدة املدينة القدمية ،وغابات النخيل .هناك
«رالي السيارات» أيضًا ،يف ثنائية السرعة والبطء ،إذ لن يغيب
«اجلمل» عن الصورة التذكارية السالفة الكتمال املشهد الفولكلوري.
ّ
نتمكن ثقافيًا إذًا من وضع تدمر يف نسيج الرتاكم احلضري
مل
السوري ،كما ينبغي .وحني حتضر يف املشهد ،سوف نستعيد ذاكرة
مهتزة عن مافيات تهريب اآلثار ،وإهمال املدينة ،وسيهمس بعضهم
ّ
مكان ما من املدينة،
بوقائع من «السجن الرهيب» الذي يقع يف
ٍ
السري لدفن النفايات السامة ،وسط صحراء تدمر يف
أو باملكان
ّ
مقاولة مشهورة ،كانت سببًا الرتفاع عدد مرضى السرطان يف املنطقة
الشرقية للبالد.
ّ
يتذكر اليوم أمحد مادون ،التشكيلي الذي استلهم أعماله من
ال أحد
مناخات هذه املدينة ،منّبهًا إىل فرادة الفنون النحتية ألسالفه ،فيما
املدرس يؤكد أهمية الفن التدمري يف تأصيل هوية تشكيلية
كان فاتح
ّ
معرض الفت،
حملية ،وسوف يستدعي نزار صابور «أيقونات تدمر» يف
ٍ
ّ
ُم ّ
ذكرًا بعراقة املدن الشرقية وأزمنتها الغابرة ،واستثمار النقوش
والكتابات على اجلدران يف بناء أعماله التشكيلية املشغولة بالرمل
والرماد .كما سيقرتح مسري ذكرى يف شريطه الروائي «وقائع العام
املدرج األثري للمدينة ،ناسفًا
املقبل» مشهدًا ألوركسرتا تعزف يف
ّ
بداوتها املعلنة اليت راكمها «مهرجان البادية» الحقًا ،بوصفها مكانًا
َ
املرة وفرق الدبكة السياحية ،والشعر
الشعر والقهوة
طارئًا لبيوت
ّ
اجلوالني ،وحفالت الشواء.
النبطي ،وعازيف الربابة
ّ
اجلدد ألوابد املدينة ،و»طريق احلرير»،
اآلن ،حلظة اقتحام الربابرة
ّ
وممر القوافل ،وموت الغزاة ،ستحضر صورة اإلمرباطور الروماني
ّ
أوريليوس حلظة أسر امللكة زنوبيا ،بعدما استوىل على املدينة سنة
مقيدة بسالسل الذهب إىل روما،
املتمردة
 282م ،واقتاد امللكة
ّ
ّ
لتموت هناك بعد فرتة قصرية كمدًا ،فيما سيعرب املدينة خالد بن الوليد
ّ
حيطم التماثيل ،أو يستبيح
جبيشه آتيًا من العراق إىل الريموك .لن
الق َ
ّ
توجه إىل معبد «بل» وبنى حمرابًا صغريًا جهة ِ
وصلى
بلة،
املدينةّ .
هناك ثم أكمل طريقه جنوبًا .بالطبع ،لن يستعيد الغزاة اجلدد مثل
ً
نسخة أخرى مما فعلوه يف مدينة املوصل،
هذه األمثولة ،إمنا سينجزون
ّ
حبد السيف ،وحمو الذاكرة
إمارتهم
وسيحطمون «األصنام» ويعلنون
ّ
احلضرية هلذه املدينة املعجزة ،استكما ً
ال للتمرينات على ترسيخ ماكيت
«مدن امللح» اجلديدة ،بد ً
ال من املراكز القدمية من بغداد إىل دمشق
وحتى صنعاء .ولن يلتفتوا إىل حتذيرات إيرينا بوكوفا ،املديرة العامة
أن تدمري مدينة تدمر األثرية السورية «جرمية حرب،
لألونيسكو من ّ
وخسارة هائلة للبشرية ألهم موقع تراث عاملي فريد يف الصحراء»،
أو لنداء مأمون عبد الكريم ،املدير العام لآلثار واملتاحف يف سوريا،
من أجل إنقاذ املدينة األثرية املدرجة ضمن قائمة الرتاث العاملي
عما
منذ عام  .1980لن يكون السيناريو اجلديد هلؤالء الربابرة خمتلفًا ّ
شاهدناه يف متحف نينوى ،لكن حفلة حتطيم األصنام ستكون هذه
املرة أكثر تأثريًا ،نظرًا ألننا إزاء متحف أثري يف اهلواء الطلق .ولكن
ّ
كيف واجه املثقفون السوريون هذه احملنة؟ اكتفى معارضو ما وراء
ّ
وهلل بعضهم لـ «حترير
البحار باستدعاء ذاكرة «سجن تدمر الرهيب»،
تدمر» ،واستعاد آخرون نصوصًا ملعتقلني سابقني كتبوها عن جتربتهم
خيم األسى على آخرين عرب
الرهيبة يف هذا املعتقل الصحراوي ،فيما ّ
صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي .يقول الشاعر
لت أجيا ً
أنهت الثنائية املقيتة اليت ّ
ال بكاملها:
حممد فؤاد« :داعش
ضل ْ
ْ
وأعدمت املعاصرة» ،فيما دعت
رت الرتاث،
املعاصرة،
الرتاث أو
ْ
فدم ْ
ّ
اإلعالمية ديانا جّبور إىل تنكيس األعالم حدادًا ،كي ال تضيع الحقًا،
أوغاريت ،وكنيسة حنانيا ،واجلامع األموي ،وبقية اآلثار .أما الشاعر
يتكسر ظهر التاريخ»،
صقر عليشي ،فاكتفى بالقول« :على أعمدة تدمر
ّ
نوع جديد «فلنصنع حورية عارية
واقرتحت لينا بطل حصان طروادة من ٍ
وعمالقة ،يف داخلها جنود ،وندخلها إىل تدمر ،فهي الوسيلة األفضل
للقضاء على داعش» .هل سنكتفي باملراثي من املتنيب إىل سليمان
العيسى ،ونغرق يف الرمال ،وبقايا طعم التمر وحليب النوق؟ وهل
ستنطفئ مدينة الشمس حتت خفق الرايات السود ،ملصلحة اخلرائط
اجلديدة إلمارة الصحراء ،أم سيستيقظ «زبداي» آخر ليخاطب امللكة
ّ
ألشهر سيفي حتى يف وجه النسيم الذي يعبث خبصالت شعرك
«إني
ّ
يا موالتي»؟

عذراً زنوبيا
بيار أبي صعب

تدمر ..مدينة الحضارة والتاريخ
عد من كنوز
أكثر من صرح مستباح ،إن املدينة ـــ اململكة اليت ُت ّ
البشرية ،تضعنا اليوم أمام خوائنا الروحي واحلضاري.
احلضارة
ّ
«وتدمر كإمسها هلم
الطيب.
مرة أبو
ْ
ّ
ُ
دمار» (أي لالعداء) ،قال ّ
تدمر اليوم ختتصر دمار العرب ،عند حلظة فظيعة من انهيارهم.
«اجلن»
من السهل طبعًا البكاء على أطالهلا العريقة اليت بناها
ّ
ـــ كما ُ
شّبه للنابغة الذبياني ـــ بناء على أوامر امللك سليمان.
األمة اليت مل تعد تنجب إال
هذه
أطالل
على
البكاء
السهل
من
ّ
يتفرجون على نهايتهم ،وميضون إىل
املسوخ ،فيما أبناؤها
ّ
ّ
مطمئنة ،وصدور منتفخة.
حتفهم خبطى واثقة ،ونظرات
من السهل تدبيج مقاالت الرثاء اليت لن حتمي تدمر ،ولن تعيد
لنا سوريا ،وال العراق ،وال… لكن من الصعب ،واملوجع ،أن
نعرتف أننا شركاء يف هذه املهزلة الكابوسية اليت نشهدها
ّ
املشلع ،املنهار ،احملاصر باألمية
اليوم على رقعة الوطن
والتعصب ،املرمتي خبشوع عند جزمة ج ّالده.
واجلهل واخلوف
ّ
باألمس فقط كان الناس يتجمهرون يف امليادينُ ،عّز ً
ال إال من
للحرية .واآلن نقف مشدوهني يف حضرة
غضبهم ،يهتفون
ّ
السياف الذي سبى زنوبيا ،ويتهيأ لقطع رأسها .ماذا جرى؟
ّ
كان الشعب حيلم مبجتمع مدني يتسع للجميع ،ودولة قانون
أكثر عدالة تساوي بني اجلميع ،وسلطة حتكم باسم الشعب ومن
املذهبية،
أجل سعادته ورخائه .الشعب نفسه بدده طاعون
ّ
والقومية .كيف
صار مجاعات متناحرة ،ونسي حقوقه االجتماعية
ّ
حدث كل ذلك بلمح البصر؟ من أين خرج هذا املسخ ،رافعًا
رايته السوداء ،ليقول لنا إن األرض له ،والعباد ،والسلطة،
واملستقبل .وها حنن نرتعد كاألرانب ،ونقبل صاغرين ،ونغرق
املذهبية اآلسن،
يف لعبة املقارنات السفيهة .نقفز إىل مستنقع
ّ
كما لو ّ
بديهيات السياسة ،وقوانني التاريخ .نتجادل
أنها من
ّ
حول األكثر اعتدا ً
نصدق الغرب اللئيم،
ال بني الربابرة اجلدد.
ّ
الفاجر ،بعدما ّ
غذى الوحش ،مباشرة أو عرب وكالئه ،وزرعه
يف تربتنا املوبوءة .وما زال يعدنا باالعتدال واالستقرار ،كما
بالعلمانية! لقد نسينا .حنن ننسى
بالدميقراطية ،وقبلها
وعدنا
ّ
ّ
دائمًا .مل نعد نعرف كيف كان عليه املشهد قبل «الربيع
العربي» ،قبل سيب النساء ،ورجم املساكني ،وقطع الرؤوس،
وتدمري التماثيل…
ِ
وأنت تساقني إىل ساحة االعدام ،أن ترمقينا
من الطبيعي،
بنظرات االستغاثة واملالمة .عذرًا ،مل نعد نستطيع أن نفعل
شيئًا .لقد ساومنا مع االستبداد ،وتعاملنا مع اجلالد ،ووقعنا
والتطرف .هتفنا
التعصب واالنغالق
عقودًا شيطانية مع أوثان
ّ
ّ
للمذهبية باسم «الثورة».
رنا
وبر
ة»،
«الدميقراطي
للتتار باسم
ّ
ّ
ّ
تفرجنا على
احلق.
وضد
العقل
ضد
للمرتزقة،
بالزور
شهدنا
ّ
ّ
الوحش وهو يكرب ،وعبرّ نا عن امتناننا لفاعلي اخلري الذين علفوه.
لقد خرج الوحش من الوعينا اجلماعي ،من ضمائرنا ،من عجزنا،
من تنازالتنا وعصبياتنا وجهلنا .اآلن مل يعد بوسعنا شيء.
عذرًا زنوبيا! حنن قتلتك الفعليون ،ساحمينا .عزاؤنا الوحيد،
أننا سنفنى معك .الشعوب متوت مع حضاراتها .سنمضي مثلك
همجيتنا ،من دعساتنا
إىل العدم ،كي تسرتيح هذه األرض من
ّ
األثيمة.

دُفنت ست مرات ...لكنها مدينة األبد
صهيب عنجريني
تدمرية متداولة حتى اليوم
ما زالت أشهر عبارة
ّ
هي عبارة «يا حبالتيه» اليت تعين :وا أسفاه.
التحسر،
ورغم أن دالالت العبارة تحُ يل على
ّ
لكن تدمر ما زالت موجودة .ربمّ ا تبدو هذه
ّ
املقدمة حماولة للبحث عن عزاء ،أو استشراف
ّ
أن يف ما يتداوله أبناء املنطقة
غري ّ
أمل ماَ .
ست مرات
عن «طمر املدينة عرب التاريخ
ّ
طمرًا كام ًال ،وجناحها كل مرة يف العودة»،
ينسجم مع عدم وجود معلومة دقيقة حول
ما
ُ
النشأة األوىل للمدينة اليت يعود أقدم ذكر
هلا بامسها احلالي إىل مطلع األلف الثاني قبل
امليالد ،مع ّ
أدلة على ّ
أنها أقدم بكثري من ذلك
ً
كثري
التاريخ .تبدو تدمر الئقة باألبد أكثر من
ٍ
من الرموز اليت ُألصقت به.
العمرانية
األوابد
على
عراقة تدمر ال تقتصر
ّ
سب
فن
البشر،
قدرات
من
(بدت لعظمتها أك َرب
ُ
َ
َ
بناؤها إىل اجلن) ،بل جتاوزت ذلك إىل
التشريعات والقوانني .تشري بعض الدراسات
ألول قانون ضرائب
إىل أن تدمر كانت مهدًا ّ
ويعرف باسم «التعرفة اجلمركية
يف العاملُ ،
التدمرية» ،وقد ّ
مت إقراره يف «جلسة عادية
جمللس الشيوخ» وفقًا ملا ورد يف النقش الذي يشي بنظام حكم
املذكور نقش على حجر يبلغ طوله  80.4مرت
دميقراطي .القانون
ُ
وارتفاعه  75.2مرت باللغتني اليونانية والتدمرية .هذا النقش التارخيي
موجود يف متحف األرميتاج (روسيا) منذ عام  ،1901حيث حصل األمري
الروسي الزاريف على إذن من العثمانيني لنقله ،بعد جتزئته إىل قطع
أن وجود حتفة من هذا النوع خارج
عدة من أجل سهولة محله .املفارقة ّ
سارًا ،ألن ذلك يعين ّ
أنها يف مأمن .لكن ماذا عن
البالد بات اليوم خربًا ّ
اإلسالمية»
كنوز تدمر اليت بقيت فيها يف ظل اجتياح «تنظيم الدولة
ّ
هلا أخريًا؟ يؤكد مأمون عبد الكريم ،املدير العام لآلثار واملتاحف يف
املستجدات األخرية
اهلامة ُنقلت قبل
سوريا أن «املئات من القطع
ّ
ّ
إىل مناطق آمنة»ّ ،
أن «تلك اإلجراءات
لكنه يوضح يف الوقت نفسه ّ
االحرتازية ال تعين أن كل شيء على ما ُيرام» .يقول عبد الكريم لـ
ّ
«األخبار» إن «األحداث يف تدمر كانت متسارعة على حنو مل ُيتح
الفرصة لتحريك ِ
القطع الكبرية من املتحف .ما زالت التماثيل الضخمة،
الرجل مواكبًا لكل
يبدو
هناك».
موجودة
والتوابيت
واألسرة اجلنائزية،
ّ
ّ
األنباء املتعلقة بتدمر ،يقول« :هم نشروا ما يثبت أن املدينة األثرية
حملية أكدت ذلك ،لكن املشكلة
خبري حتى اآلن .وحنن لدينا مصادر
ّ
أنهم غري مضمونني مع الوقت .يف أي حلظة ،ميكن هلم أن يقوموا
صوتية ُنقلت أخريًا عن أحد
بأفعال تدمريية» .يشري إىل «تصرحيات
ّ
أمراء داعش ،وامسه أبو الليث يؤكد فيها العزم على تدمري التماثيل،
أو األصنام وفقًا للتسمية اليت يعتمدونها» ،ويضيف« :هناك خماطر
ّ
كبرية على بقايا املتحف .وعالوة على ذلكّ ،
تتعلق
مثة خماطر كبرية
األثرية بأكملها».
باملدينة
ّ
أن املخاطر احملدقة كبرية نظرًا
بدوره؛ يؤكد الباحث مالتينوس جغنون ّ
إن «تدمر متحف
للغنى االستثنائي لتدمر .يقول جغنون لـ «األخبار» ّ
مفتوح ،كل ما فيها قيم ،كل عمود وكل تاج وكل نتوء فيها له قيمة
عالية» .ويضيف« :تتميز تدمر عن كل حواضر العامل القديم مبسألة
النقوش األثرية باللغتني اليونانية واآلرامية التدمرية .هذا إرث عظيم
جدًاّ .
كل األعمدة متوجة بنقوش ،والنقوش عبارة عن وثائق تؤرخ
ّ
«تكرميية،
ة:
التارخيي
للنقوش
مخسة
أنواع
ة
مث
وتواريخ».
ووقائع
أحداثًا
ٌ
ّ
ّ
وجنائزية .كل هذه األنواع موجودة يف تدمر،
ة،
ديني
ة،
رمسي
ة،
تكريسي
ّ
ّ
ّ
ّ
على األعمدة وأبدان األعمدة ،والنتوءات اليت يظن بعضهم أنها موجودة
لوضع مشاعل ،لكن وظيفتها الفعلية محل التماثيل التكرميية» ،وفقًا
االستثنائية والفريدة للمدافن
جلغنون .يشري أيضًا إىل «املكانة
ّ
سيما املدافن الربجية ،اليت حتتوي على متاثيل ميكن أن
التدمرية ،ال ّ
تتعرض للتخريب».
األثرية
لكن ماذا إذا وقع الفأس بالرأس؟ ُتعترب إعادة بناء املواقع
ّ
ً
حفاظية معروفة ،سبق مث ًال أن ُطبقت يف
ممارسة
اعتمادًا على بقاياها
ّ
ّ
ويتطلب
العاملية الثانية،
احلرب
عقب
ة
األملاني
دريسدن
بناء مدينة
ّ
ّ
ّ
ذلك ألاّ
ُ
يتطلب بطبيعة احلال أن
األنقاض من مكانها ،كما
تتحرك
ّ
دمر ّ
املعلم ُ
ّ
«كل شيء يف
أن
يكون
موثقًا .يؤكد مأمون عبد الكريم ّ
امل ّ
ُ
تدمر موثق ّ
بدقة متناهية .املباني والقطع ،مجيع املخططات والتفاصيل
التنقيبية» .لكنه يشرح« :أن إعادة اإلعمار لن تقدم لنا شيئًا
املعمارية
ّ
جمرد نسخ ال ميكن هلا أن حتظى بالقيمة نفسها .كما أن
أصي ًال ،بل ّ
َ
ذلك قد ُيفيد يف األعمدة واملباني الضخمة فقط ،وليس يف التفاصيل
كالم ينسجم مع كالم الباحث جغنون الذي يرى أن «أخطر ما
الدقيقة».
ٌ
شيء من
املتعمد ،وتشويه النقوش .إذا حصل
يف األمر هو التخريب
ٌ
ّ
ُ
أن عمودًا سقط وما إىل ذلك،
هذا ،فلن يكون
التعويض ممكنًا .أما ّ
فهذا أهون الشرور .من املمكن إعادة البناء كما حصل يف أفاميا مث ًال،
فشارع األعمدة هناك أعيد بناؤه يف مثانينيات القرن املاضي».
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مقاالت وتحقيقات

سرديات احلرب تبتلع رمز التعددية والوحدة واالزدهار :بل ويرحبول وعجليبول يسألونكم الرأفة
باسيليوس زينو  -باحث سوري
كان من عادات امللوك املنتصرين يف العامل القديم أن يقوموا
إما مبسح ذكر أولئك املهزومني ،أو بتخليد هزميتهم وإذالهلم إىل
األبد ليكتبوا بدورهم تارخيهم وخيلدوا إجنازاتهم عرب العصور .مع
بروز عصر القوميات والنشاط االستعماري وحركات االستشراق
وتوافد املستكشفني واملغامرين األوروبيني ،نشطت حركة البحث
عن املدن القدمية اليت كان ُيعتقد أنها أسطورية كتلك الواردة يف
العهد القديم واملالحم الكالسيكية كاإللياذة واألوديسة قبل أن
تتكشف حقيقة وجود هذه املدن واملمالك القدمية لتبدأ معها رحلة
تهريب اآلثار إىل املتاحف األوروبية.
بدأت الدول القومية احلديثة الوالدة وتلك املستقلة حديثًا بالتأكيد
بسن القوانني وتطوير املناهج املدرسية ــ على
تدرجيًا ــ والحقًا
ّ
أهمية الرتاث املادي كجزء أساسي من مكونات اهلوية املتخيلة
وكتعبري عن الرتاث والذاكرة والتاريخ املشرتك الذي جيمع
السكان الذي وجدوا أنفسهم ضمن حدود إدارية جديدة فرضتها
القوى املنتصرة والواقع الدولي اجلديد.
يف إصداراتهم الدعائية املقروءة واملرئية (كإصدار والية نينوى
املعنون« :اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر») ،يزعم دعاة
ّ
أن حتطيمهم للتماثيل واآلثار هو استجابة
ومنظرو تنظيم «داعش» ّ
واقتداء بفعل النبيني ابراهيم وحممد وصحابته من بعده
ألمر إهلي
ٌ
ألقوام يف القرون السابقة كانت ُتعبد من
«ألنها أصنام وأوثان
ٍ
دون اهلل» .تتجسد املفارقة الزمنية يف سياق الدعاية اإليديولوجية
بتصدر مسلحني إسالميني يف القرن احلادي والعشرين
للتنظيم
ّ
ملشهد الصراع الدامي يف سوريا والعراق وإضافة ُب ٍ
عد آخر للحرب
ّ
شن
ويتمثل يف
يتجاوز الصراع السياسي والطائفي املتصاعد،
ّ
حرب عدمية على التاريخ والثقافات والتعددية وخملفاتها الرتاثية
ٍ
واحلضارية املادية اليت شكلت إحدى أسس بناء اهلويات الوطنية
احلداثية يف املاضي.
يف سياق هذه احلرب ،يعمل دعاة التنظيم على استرياد نصوص
دينية وردت ضمن سياق القرن السابع امليالدي حملاكمة احلضارات
واألديان والثقافات السابقة لإلسالم كافة ،مستشهدين باآلية 25
َ
ول ِإاَّل ُن ِ
وحي ِإ َل ْي ِه
س ٍ
من سورة األنبياءَ :
[و َما أ ْر َ
سْل َنا ِم ْن َقْبِل َك ِم ْن َر ُ
َ
َ
ون] وأحاديث منسوبة للنيب حممد والصحابة
أ َّنُه لاَ ِإ َل َه ِإاَّل أ َنا َف ْ
اعُب ُد ِ
أن رسالً
حملاكمة األكاديني واآلشوريني لعباداتهم آهلة عدة ،بزعم ّ
مفرتضني وفق التفسري احلريف لآلية ،قد دعوا هذه الشعوب إىل
ٍ
مشهد عبثي أشبه بتداخل األزمنة يف ثقب
عبادة اهلل الواحد ،يف
أسود.
على رغم مزاعم التنظيم والرسالة الدعوية الظاهرية اليت تهدف
الستقطاب جهاديني حمتملني ،خباصة يف صفوف املراهقني
والشباب للمشاركة يف «املعركة املقدسة» على خطى األنبياء
أن اهلدف األبعد أثرًا يتجاوز املعنى الرمزي الكامن
السابقني ،إال ّ
يف قيام أولئك األنبياء بتحطيم متاثيل اآلهلة الرئيسية إعالنًا
للقطيعة مع نظام العبادة القديم السائد آنذاك بوصفه السلطة
اهلرمية العليا اليت تتمحور حوهلا خمتلف جوانب احلياة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية واحتكار السلطة من قبل الديانة اجلديدة اليت
تعمد إىل إعادة هيكلة النظام القديم .تنظيم «داعش» حياكي إىل
حد ما ممارسات بعض ملوك العامل القديم بإزالة كل أثر للملوك
ٍّ
والشعوب اليت هزموها لتنهال مطارقه وبلدوزراته على التماثيل
واألضرحة والنقوش ،وتفجر قنابله ومفخخاته صروحًا بكاملها يف
إعالن حلرب ال هوادة فيها ليس على املاضي غري اإلسالمي ،بل
ٍ
على املستقبل .ميارس التنظيم عملية تدمري منهجية ومدروسة
على ذاكرة وهوية أجيال ما بعد احلرب وتفتيت كل عناصر النظام
القديم باملعنى األوسع الذي يتجاوز املؤسسات اليت ُبنيت يف فرتة
الصعود القومي والنظامني احلاكمني يف سوريا والعراق ليشمل
عامل ما قبل اإلسالم تارخييًا وخملفات ما ال يعتربه التنظيم إسالميًا
كمساجد الشيعة ومقامات الصوفيني واألضرحة والشواهد البارزة
فوق سطح األرض .وهنا يكمن أحد أخطر اإلرهاصات احملتملة يف
أعقاب سيطرة التنظيم على مدينة تدمر التارخيية.

نموذج فريد لتالقح الحضارت

جاءت سيطرة «داعش» على مدينة تدمر ( 20أيار /مايو املاضي)
بعد أيام فقط من السيطرة على مدينة الرمادي ،عاصمة حمافظة
األنبار العراقية على رغم احلمالت اجلوية اليت تشنها قوات التحالف
أن سقوط تدمر
الدولي بني احلني واآلخر على مواقع للتنظيم .إال ّ
ّ
شكل صدمة كبرية للمتابعني لتطورات الصراع السوري
املفاجئ
مع تزايد املخاوف من قيام «داعش» بارتكاب جمزرة ثقافية جديدة
إىل جانب التقارير اليومية حول ارتكاب جمازر حبق سكان املدينة
واإلعدامات امليدانية للمجندين والضباط األسرى واملوظفني يف
القطاعات احلكومية غري العسكرية.
شن سابقًا هجمات عدة على مواقع ذات
وكان التنظيم قد
ّ
أهمية اقتصادية كحقل الشاعر كما سيطر قبل أيام من سقوط
املدينة على حقلي اهليل واالرك إلنتاج الغاز الواقعني بني تدمر
أن السيطرة احلالية على تدمر ذات املوقع
وبلدة السخنة .إال ّ
االسرتاتيجي ،يفتح الطريق باجتاه شن هجمات باجتاه محص ومحاة
والسلمية ودير الزور يف حال متكن التنظيم من تثبيت وجوده،

تدمر ..حضارة تـُدمـّر
خصوصًا بعد سقوط معرب التنف (الوليد من اجلهة العراقية) وهو
آخر معرب حدودي يربط بني سوريا والعراق .كما تشكل املدينة
َّ
صنفتها األونيسكو كموقع للرتاث العاملي عام  ،1980مصدرًا
اليت
اقتصاديًا ال ينضب بالنسبة إىل التنظيم ولصوص اآلثار واملافيات
الدولية.
موقع املدينة يف واحة وسط البادية السورية على تقاطع طرق
التجارة القدمية ،ومهارة التجار التدمريني يف إعداد نظام للقوافل
عرب الصحراء يربط مدينتهم باملراكز الكربى يف بالد ما بني
النهرين عن طريق حوض الفرات من جهة ،وحوض املتوسط من
جهة ثانية ...كلها عوامل لعبت دورًا بارزًا يف تكريسها كأحد أهم
املراكز االقتصادية والثقافية يف العامل القديم .شكلت املدينة
منوذجًا فريدًا لتالقح احلضارت اليت متثلت يف خصوصية طرازها
وفن النحت اجلنائزي الذي ازدهر بني القرنني األول
املعماري،
ّ
والثالث للميالد ،حام ًال بصمات متازج التقاليد الكالسيكية اليونانية
والرومانية واآلرامية احمللية.
يعترب معبد «بل» من أهم املعابد يف تدمر ،ويف سوريا عامة.
بشكل رئيس ،وللثالوث اإلهلي الذي
مكرسًا لإلله «بل»
كان
ٍ
ّ
يضم الرب بل ،ويرحبول رب الشمس ،وعجليبول رب القمر.
ّ
ُدشن املعبد يف السادس من نيسان (أبريل) عام 32م ،ومت
االنتهاء من بنائه يف القرن الثاني امليالدي .لكن املوقع الذي
ُ
ش ّيد فوقه املعبد ،كان قد استخدم ألغراض دينية سابقًا منذ فرتة
الربونز الوسيط ( 2200ـــ 1500ق.م) والحقًا يف الفرتة اهللنستية
(القرن الرابع حتى القرن األول ق.م) .يتألف هذا املعبد الفخم
من اهليكل الرئيسي أو احلرم الذي يقع يف وسط باحة مربعة
زود السور بأروقة
واسعة حماطة بسور تسمى «التمنوس» .كما ّ
حممولة على أعمدة ذات تيجان كورنثية .يبلغ عدد األعمدة 375
عمودًا يبلغ طول الواحد منها أكثر من  18مرتًا .تعكس هندسة
هذا املعبد تأثريات العمارة الكالسيكية (اإلغريقية ،الرومانية)
املتمثلة يف التيجان الكورنثية واأليونية واجلبهات املثلثية الشكل
ّ
فتتمثل يف األبراج
والبنية العامة للهيكل .أما التأثريات احمللية،
أن بوابة
فوق اهليكل ،وكذلك وجود احملراب داخل اهليكل .كما ّ
اهليكل شبيهة ببوابات املعابد املصرية .أما بالنسبة إىل الزخارف
ٍ
مسات شرقية
املوجودة يف هذا املعبد ،فهي غنية ووفرية حتمل
وكالسيكية.
شيد على مصطبة مرتفعة ،حييط به رواق حممول
أما اهليكل ،فقد ِّ
على أعمدة ،وتيجان ذات زخارف كورنثية نقشت عليها مشاهد
دينية وأسطورية وزخارف حيوانية ونباتية وهندسية .ويوجد داخل
خمصصني لوضع متاثيل اآلهلة على الطريقة
اهليكل حمرابان كانا
ّ
الشرقية ،إذ توضع التماثيل داخل احملاريب على عكس اليونانيني
والرومان الذين يضعون متاثيلهم يف اهليكل فوق قواعد حجرية.
وكان احملراب الشمالي مكرسًا للثالوث التدمري (بل ،يرحبول،
وعجليبول) يف حني كان احملراب اجلنوبي خمصصًا للرب «بل»
زين سقف
الذي كان يحُ مل متثاله خالل طقوس الطواف .كما ِّ
احملرابني بزخارف متنوعة .حتول اهليكل إىل كنيسة خالل العهد
البيزنطي (من القرن الرابع وحتى مطلع القرن السابع امليالديني)،
ومتكن مشاهدة بقايا صور القديسني امللونة على اجلدار الغربي.
ويف القرن الثاني عشر امليالدي ،حتول املعبد إىل قرية حمصنة
يف عهد صالح الدين ،وأصبح اهليكل مسجدًا حتى عام  1929ما
أسهم يف حفظه من التعديات .كما توجد يف املدينة األثرية معابد
عدة أخرى كمعبد بلحمون ومناة الذي بين يف جبل املنطار عام 88
م وكان يشرف على املدينة بكاملها ،وقد حتول يف العصر األيوبي
إىل مزار .وكذلك ،هناك معبد نبو الواقع غرب قوس النصر وبدأ
بناؤه خالل الربع األخري من القرن األول امليالدي وحتى القرن
الثالث امليالدي .وأيضًا معبد بعل مشني الواقع يف احلي الشكالي
وبين عام 129م على أنقاض معبد أقدم منه وحتول يف العصر
البيزنطي إىل كنيسة .وهناك معبد الالت الواقع يف احلي الغربي

من املدينة ويعود زمن بنائه إىل القرن الثاني امليالدي وحتول
أيضًا إىل كنيسة يف العصر البيزنطي ،وكذلك هيكل احلوريات
وهو حبرية ماء نصف دائرية تقع يف الرواق الشمالي من الطريق
املستقيم.
تضم املدينة صروحًا معمارية بارزة كقوس النصر والشارع
املستقيم املصمم وفق املخطط اهلندسي الروماني حيث بين
يف عهد االمرباطور سبتيموس سيفريوس ( 211--193م) زوج
اإلمرباطورة احلمصية جوليا دومنا .يتميز القوس جبمال تصميمه
ومداخله الثالثة ،أوسعها األوسط الذي كان خمصصًا للحيوانات
والعربات ،ويعلوها قوس مزين بنقوش نباتية وهندسية .املسرح
نصف الدائري ذو منصة بثالثة أبواب ّ
مبلطة باحلجارة وقد بين خالل
القرنني الثاني والثالث امليالديني .واألغورا هي عنصر أساسي
يف عمارة املدينة الكالسيكية ،كانت تشكل عصب احلياة اليومية.
هنا كانت تعقد املبادالت والصفقات التجارية واالجتماعات العامة
أيام احلرب والسلم .وهي ساحة عامة مسورة وحماطة بأروقة
ذات أعمدة كورنثية الطراز ،ويعود زمن بنائها إىل القرن الثاني
امليالدي .أما احلمامات املؤرخة بالقرن الثالث امليالدي ،فتتألف
من األقسام املعمارية الرئيسية (البارد والدافئ واحلار) كما تتميز
بوجود مدخل ذي أربعة أعمدة غرانيتية مستوردة من مصر .وكانت
تضم قاعة مثمنة حيث كانت امللكة زنوبيا تستقبل ضيوفها.
ومتكن مشاهدة أحجار الغرانيت املستوردة أيضًا يف املصلبات
األربعة (ترتابيل) املوجودة عند نقطة تقاطع الشارع املستقيم مع
شارع عمودي آخر ،ويعلو كل عمود غرانييت تاج كورنثي الطراز.
من أبرز مسات احلضارة التدمرية فن النحت اجلنائزي واملدافن.
متيزت باملدافن األسرية الفخمة واملزخرفة بالفريسكو أو احلجر
إذ ّ
أو اجلص وبالعناية بالتفاصيل لتالئم اإلميان بأن املدفن مسكن
للميت .وكان القرب ُيغلق بتمثال نصفي جيسد امليت وحيمل نقشًا
يوثق اسم امليت وتاريخ وفاته .أما السرائر اجلنائزية ،فكانت
ّ
ومتثل باني املدفن وعائلته سواء
تتصدر اجلناح الرئيسي للمدفن
أحياء .وميكن تصنيف املدافن إىل أربعة أنواع
أكانوا أمواتًا أم
ً
حبسب أمناطها وهي :املدفن-البيت ،والقبور الفردية ،واملدافن
األرضية واملدافن الربجية.
وال يتسع اجملال للكتابة عن بقية اآلثار املهمة كمعسكر ديوقلسيان،
وأسوار تدمر ،وقلعة فخر الدين املعين الثاني ،وقصري احلري
الشرقي والغربي ،وموقع تل الكوم وال لتحليل الوضع العسكري
الذي أدى إىل سقوط املدينة.

بني تهريب وتدمري

يف  12شباط (فرباير)  2015سادت موجة من التفاؤل بني
أوساط الباحثني والعلماء يف العامل إثر تبين جملس األمن القرار
ذي الرقم  2199الذي تعهد محاية الرتاث الثقايف املهدد يف
سوريا والعراق .قضى القرار باختاذ تدابري ملزمة قانونًا ملكافحة
االجتار غري املشروع بالقطع األثرية واملمتلكات الثقافية اآلتية من
العراق وسوريا وجتفيف منابع اإلرهاب اليت أصبحت القطع األثرية
أن
املهربة أحد موارده األساسية .ورغم تبين القرار باإلمجاع ،إال ّ
الدول اجملاورة ــ باستثناء لبنان ودائرة آثاره ــ مل تتعاون لضبط
حدودها ومصادرة القطع املهربة اليت يصعب تقديرها ،خباصة
أن مصدر معظمها يأتي من حفريات مباشرة ،وبالتالي فالقطع
ّ
أن تداوهلا يتم يف األسواق
غري موثقة وصعبة التعقب .كما ّ
السوداء وهواة مجع التحف واملافيات الدولية .وتشكل تركيا ـــ
عرب غازي عنتاب وهاتاي ـــ معربًا للمهربني والزبائن حيث تتم
مقاضاة القطع األثرية باألموال واألسلحة من قبل العصابات وأمراء
احلرب .ونتيجة لألوضاع االقتصادية الكارثية ،يلجأ بعض السكان
احملليني أحيانًا إىل التنقيب العشوائي حبثًا عما يسد رمقهم،
وغالبًا ما يقعون ضحية اخلداع من قبل العصابات احملرتفة اليت
تشرتي اآلثار بأسعار خبسة.
يف خريف  ،2014أسس التنظيم إدارة منبج األثرية بهدف اإلشراف
وتنظيم عمليات النهب املنهجي للمواقع يف املنطقة
ويف خطوة وقحة ،أنشأ بعض املهربني صفحة على فايسبوك لبيع
أن هذا
اآلثار السورية يف تركيا ،لكن الصفحة متوقفة اآلن .إال ّ
ال يعين أن عمليات التهريب توقفت .ويصعب التحقق من صحة
الصور اليت نشرها املهربون لقطع أثرية ،ويعود مصدر معظمها
إىل مواقع خمتلفة من الفرتة الكالسيكية ،خباصة مع نشاط حركة
تزييف القطع األثرية وحماولة تسويقها وبيعها بوصفها قطعًا
أصلية.
شكلت تدمر اختبارًا فعليًا ملدى فعالية تطبيق القرار ،خباصة ّ
أنها
على الئحة الرتاث العاملي .ورغم مهامجة جحافل «داعش» للمدينة
من حماور عدة ،قاطعني أميا ً
ال يف الصحراء املكشوفة ومتكن
أن قوات التحالف
القوات احلكومية من
ّ
صد اهلجوم األولي ،إال ّ
حترك ساكنًا .ويبدو أنها كانت تفضل هزمية القوات احلكومية
مل ّ
على يد قوات التنظيم على أن تبدو يف مظهر املساند له ،وميكن
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مقاالت وتحقيقات
األقالم اليت كانت ستحلل ذلك «التآمر الفاضح»
لو حدث التدخل!
ورغم عدم اعرتاف «داعش» بأي مواثيق أو قوانني
إال شرائعه ومصاحله االسرتاتيجية ،فقد دعت
املديرة العامة ملنظمة األونيسكو إيرينا بوكوفا
مجيع الفصائل املتحاربة إىل وقف األعمال العدائية
داخل املوقع األثري يف تدمر ،ما يعكس درجة
ً
مؤكدة يف بيانها« :من الضروري أن تراعي
العجز،
كل األطراف االلتزامات الدولية حبماية الرتاث
الثقايف وقت احلرب بتفادي االستهداف املباشر
وكذلك استخدامه ألغراض عسكرية».
مطول أجريناه مع املدير العام
خالل اتصال هاتفي
ّ
لآلثار واملتاحف يف سوريا مأمون عبد الكريم الذي
يكرس كل حلظة من حياته إلنقاذ ما ميكن إنقاذه
ّ
على األرض وحشد دعم املؤسسات األكادميية
الدولية للضغط باجتاه إيقاف التهريب وضبط
احلدود ،عرض علينا جممل األضرار واالنتهاكات
اليت تعرضت هلا املواقع األثرية السورية وفق
املنطقة اجلغرافية .وأعرب عبد الكريم عن صدمته
وحزنه العميق كأثاري وكسوري من سقوط تدمر
يتصور
املفاجئ« ،فال ميكن ألي أثاري أو سوري أن
ّ
آثار سوريا من دون تدمر اليت حتتل مكانة فريدة يف
التاريخ اإلنساني» حبسب تعبريه .كما أبدى خشيته
من تعرض املعابد واملدافن لعمليات تدمري على
غرار آثار منرود واحلضر ونينوى ومتحف املوصل
يف العراق ،خصوصًا معبد بل واملدافن الربجية.
ّ
وتوقع تكثيف عمليات التنقيب بهدف التجارة يف
حال متكن التنظيم من تعزيز سيطرته على املدينة
أن االهتمام العاملي مبدينة تدمر قد يغري
ال سيما ّ
التنظيم بإنتاج أفالم دعائية جديدة على غرار ما
وأكد عبد الكريم أنه ّ
مت تأمني
حدث يف العراق.
ّ
معظم القطع األصلية يف «متحف تدمر الوطين» اليت
تعكس الفن التدمري من خالل نقلها من املتحف
بإشراف آثاريني من تدمر وبدعم اجلهات املختصة
إىل أماكن آمنة .ورغم النداءات اليت أطلقها عبد
الكريم قبل أكثر من عام حلث اجملتمع الدولي على
الضغط على الدول اجملاورة لفرض رقابة على
دمرت عددًا كبريًا
محالت التهريب املنظمة اليت ّ
أن االستجابة كانت خميبة
من املواقع األثرية ،إال ّ
من الدول العربية والدول اجملاورة .باستثناء لبنان
و»املركز اإلقليمي العربي للرتاث العاملي» يف
البحرين و»املركز اإلقليمي حلفظ الرتاث الثقايف
يف الوطن العربي» (إيكروم ـ الشارقة) ،ما زالت
دوائر اآلثار يف الدول املعنية تتعامل مع املديرية
ٍ
كجزء من احلرب
العامة لآلثار واملتاحف يف سوريا
القائمة وبوصفها «النظام السوري» يف حني تعمل
أملانيا وإيطاليا واملؤسسات األكادميية الفرنسية
والربيطانية واليابانية بالتنسيق مع املديرية
كمؤسسة مستقلة لضبط ورصد القطع املهربة.
أكد عبد الكريم أهمية الدور الذي لعبه اجملتمع
كما ّ
احمللي وبعض اآلثاريني يف محاية آثار منطقتهم
والتصدي للجماعات املسلحة اليت حاولت السطو
على اآلثار ،يف حني كان الدور سلبيًا يف مناطق
أخرى كدير مار مسعان الفريد الذي يبعد حواىل
حتول إىل ثكنة تدريب
 60كم عن مدينة حلب .إذ ّ
عسكرية (معسكر نساء النصر والتمكني) لكتيبة
من النساء املقاتالت احملليات ممن يعتقد أنهن
مواليات لـ «داعش» .وقد أنشأت املديرية العامة
لآلثار واملتاحف خريطة تفاعلية للمواقع األثرية
املتضررة باللغتني العربية واإلنكليزية مع إتاحة
خيارات البحث عن املناطق املتضررة ومزودة
بالصور ،ما يتيح للمهتمني فرصة االطالع على
أحدث البيانات واملعلومات اليت يتم رفعها إىل
اخلريطة كل أول ومنتصف كل شهر .على صعيد
اجلهود الدولية األكادميية واملبادرات العلمية،
ظهرت منظمات ومشاريع عدة تعمل على إصدار
تقارير دورية توثق االنتهاكات والتعديات على
الرتاث الثقايف املادي السوري ومنها مث ًال
مبادرة «الرتاث من أجل السالم» (Heritage For
 ،)Peaceو»الرتاث السوري يف املدارس األمريكية
للدراسات الشرقية» ( ،)ASORو»مجعية محاية
اآلثار السورية» ( ،)APSAو»معهد األمم املتحدة
للتدريب واألحباث» ( ،)UNITAو»مركز دراسات
اآلثاري السوري» (مدماك).

األخطار املحدقة باملواقع األثرية

ميكن تلخيص العوامل املسببة لالنتهاكات اليت
ّ
تعرضت هلا املواقع األثرية بـ:

 )1االشتباكات املتواصلة بني القوات احلكومية
وقوات املعارضة أو بني كتائب املعارضة
املتنافسة.
 )2األنفاق والرباميل املتفجرة (خباصة يف حلب)
اليت أدت إىل دمار هائل يف املباني والطبقات
األثرية.
 )3دوافع إيديولوجية ودعائية إسالمية متشددة.
 )4أعمال احلفر والتنقيب بغية النهب والتجارة غري
املشروعة باآلثار.
ورغم وجود عصابات تهريب نشطة قبل احلرب،
أن أنشطتها
خباصة يف منطقة أفاميا وتدمر ،إال ّ
كانت حمدودة .لكن مع تزايد الفوضى والتسليح،
تزايد نشاط عصابات التهريب ،فبلغ عدد احلفر
اليت خلفتها يف أفاميا ما يزيد عن  15ألف حفرة يف
زمن قياسي ،مما يؤكده مأمون عبد الكريم .وتكمن
اخلطورة يف تزايد األفراد املتورطني يف عصابات
التهريب وتداخل نشاطاتها مع عصابات دولية،
دمرت
باإلضافة إىل استخدامها البلدوزرات اليت
ّ
السويات األثرية متامًا كما حدث يف محام الرتكمان
والصيب األبيض يف الرقة .يف تقرير نشره
أخريًا عمرو العظم األثاري وأستاذ تاريخ الشرق
األوسط واألنثروبولوجيا يف «جامعة شاوني» يف
طور «داعش» سياساته يف
أوهايو ،رصد كيف ّ
إدارة املواقع األثرية بعد اكتشاف ما تدره أعمال
التنقيب والنهب من أرباح مالية .هكذا ،بدأ بفرض
اخلمس (ضريبة  )٪20على املنقبني احملليني عن
اآلثار لينتقل إىل إصدار رخص تنقيب واستئجار
متعاقدين .ويف خريف  ،2014أسس التنظيم إدارة
منبج األثرية ،نسبة ملدينة منبج القريبة من احلدود
الرتكية بهدف اإلشراف على /وتنظيم عمليات
النهب املنهجي للمواقع األثرية يف املنطقة ،ما
مصدر
يعكس حتويل التنظيم للمواقع األثرية إىل
ٍ
إضايف للتمويل.
وسط استنفار اآلثاريني والناشطني السوريني
على اختالف مواقعهم ومواقفهم السياسية حلماية
ورصد وتوثيق االنتهاكات حبق آثار بالدهم وإطالق
محالت إعالمية كحملة «أنقذوا تدمر» SavePalmyra#
اليت استقطبت اهتمامًا عامليًا ،تعمل بعض وسائل
اإلعالم املعارضة وبعض الصحافيني السوريني
كمطارق اهلدم عرب تكريس سردية حتاول اختالق
معضلة أخالقية خادعة باملقارنة املثنوية بني احلجر
والبشر ،والتذرع بأن محلة االهتمام باملواقع األثرية
السورية عمومًا أمر ثانوي أمام دماء ضحايا الصراع
السوري .ووصل األمر ببعض هؤالء إىل الزعم
أن السوريني ال يعرفون عن تدمر
بثقة قطعية ّ
وصيدنايا إال سجنيهما الرهيبني واجملازر الدامية
اليت شهدتهما .هذه السردية ليست جديدة،
فمنذ نهاية  2012على األقل ومع تصاعد محالت
التنقيب العشوائية وتفجريات األنفاق (ال سيما يف
حلب القدمية) بدأ توظيفها يف الصراع بل تدعيمها
حبديث آخر ُف ّسر حرفيًا وينسب للنيب قوله« :لهَ َ ْد ُم
ْ
ال َك ْعَبِة َح َجرًا َح َجرًا َأ ْهَو ُن ِم ْن َق ْت ِل المْ ُ ْسِل ِم» ،حبيث
مينح «شرعية» دينية الستهداف املواقع األثرية
تارة بذريعة وجود قوات نظامية ،وطورًا بذريعة
أهمية املواقع االسرتاتيجية حلماية املدنيني .يكفي
االطالع على خريطة الصور الفضائية (بني عامي
 2012و )2014ملتابعة عمليات النهب اليت تعرضت
هلا مواقع ماري (األلف الثالث  -منتصف األلف
الثاني ق.م) ودورا أوروبوس (القرن  3ق.م-
والقرن 3م) .هذه املواقع ،كمئات املواقع األخرى
اليت تتعرض للنهب اليومي ،مل تكن خطوط متاس
كما حدث يف قلعة حلب واحلصن واملضيق واجلامع
األموي يف حلب اليت حتولت إىل مسارح عمليات
عسكرية ،وقد تعرض بعضها للقصف باآلليات
الثقيلة والطريان احلربي من قبل القوات احلكومية
واالستهداف املباشر من قبل كتائب املعارضة.
رغم أن املدنيني السوريني سواء يف مناطق
سيطرة املعارضة أو يف مناطق السيطرة احلكومية
كانوا وما زالوا ضحية الصراع الدائر وحروب
الوكالة وجتار احلروب من مجيع األطراف يف ٍ
بلد
يتفكك تدرجيًا ،إال ّ
أنه عرب تسييس اآلثار خطابيًا
وإقحامها يف مقارنات عدمية حتاول اختالق معضلة
أخالقية خادعةُ ،يسهم املروجون لسرديات «البشر
قالب صحايف
واحلجر» يف نشر فتاوى قاتلة ضمن
ٍ
هلدم ليس فقط ما قد جيمع السوريني مستقب ًال مع
تفاقم حدة التفسخ اجملتمعي واهلوياتي ،بل أيضًا
تدمري أحد أهم أسس االقتصاد احمللي للسكان
والتغطية على عمليات التدمري والنهب والتجارة
غري املشروعة.

احلرب مل تغادر
عني محص على تدمر:
ُ
صهيب عنجريني
يكن أبناء مدينة محص حباجة إىل
سيطرة «داعش» على مدينة تدمر
لتتجدد خماوفهم من عودة نار احلرب
ّ
حتول
إىل مدينتهم .فعلى الرغم من ّ
غري
املدينة إىل ما يشبه ثكنة كبريةَ ،
أن أبناءها مل يشعروا إىل اليوم بنعمة
ّ
األمانّ .
كل ما فعلته معركة تدمر ّ
أنها
صّبت الزيت على مجر اخلوف الذي
كان أبناء املدينة حياولون مراوغته.
محص | كي تتمكن من معاينة نبض
الشارع احلمصي بال «رتوش» سيكون
َ
َ
مثل أي
عليك أن تصل إىل املدينة
زائر آخر باستخدام وسائل النقل
العامة ،وأن جتول فيها متخففًا من
ٍ
رحلة ضاعفت
بعد
أي صفة
إعالميةَ .
ّ
احلرب زمنها املفرتض ستوصلك

لم يُتح للمدينة التي ّ
تُمثل قلب سوريا جغرافيّاً أن تلتقط
أنفاسَها (األخبار)

دوار تدمر الذي ُيعترب اليوم بوابة
احلافلة إىل ّ
الشخصية
الوافدين إىل مدينة محص .البطاقة
ّ
(اهلوية) اليت سبق وأن ّ
سل َ
ومررها
متها للسائق
ّ
ّ
بدوره لكل احلواجز على امتداد الطريق ستسبقك
يف النزول من احلافلة ،قبل أن يعود السائق
ويطلب من اجلميع النزول.
الركاب يف انتظار أن يأتي
متضي احلافلة ،ويبقى ّ
الشخصية بعد «تفييشها».
أحد العناصر ببطاقاتهم
ّ
ومهما طال االنتظار ،سيتحاشى اجلميع االقرتاب
احلجرية للسؤال أو التذكري .بعد
من الغرفة
ّ
يهم رجل ستيين
انتظار قارب العشرين دقيقة،
ّ
املهمة ،فتصرخ فيه زوجته «تعال،
للقيام بتلك
ّ
بال تسمعلك شي كلمة» .ويبدو أن عملية «ضرب
ّ
ً
للتأكد
كافية يف نظر العنصر
الفيش» مل تكن
ّ
فبعد
من سالمة الوضع األمين للركاب املنتظرين.
َ
جتمعنا ،كان
قدومه حام ًال البطاقات
الشخصية حنو ّ
ّ
ٍ
واحد ّ
منا ،ويطرح
بد له من أن ينادي على كل
ال ّ
ً
أسئلة على البعض من قبيل« :وين ساكن ،شو
بتشتغل؟ ...إخل».

تسوية بال حصاد؟

رغم مرور أكثر من عام على إجناز «تسوية محص»
الشهرية ،مل ُيتح للمدينة اليت تمُ ّثل قلب سوريا
أنفاسها .وخالفًا ّ
النظريات
لكل
جغرافيًا أن تلتقط
َ
ّ
ّ
ً
مقدمة لعودة
املتفائلة اليت رأت يف تلك التسوية
احلياة الطبيعية واآلمنة إىل «مدينة ابن الوليد»،
فإن وقائع عام ما بعد التسوية حفلت بالتفجريات
ومظاهر انعدام األمان .ما بني استمرار حاالت
السرقة واالختطاف ،وخماوف عودة نريان احلرب
اليت مل ختمد أص ًال ،وإنمّ ا ابتعدت قلي ًال لتدور على
مسافات تزيد أو تنقص بني مرحلة وأخرى.
عامر (اسم مستعار) ابن محص الذي مل يغادرها
تفجر األزمة السورية يسرد على مسامعنا بعضًا
منذ ّ
مما يتداوله كثري من أبناء مدينته يف أحاديثهم،
ّ
ّ
ويتعلق معظمه بالوضع األمين الذي ال ميكن حتى
اليوم القول ّ
إنه مستتب ،أو شبه مستتب« .انظروا
جربوا أن
مكان،
كل
يف
املنتشرة
إىل احلواجز
ّ
ثم ّ
فكروا :من أين ميكن أن تصل
حتصوا عددهاّ ،
سيارة مفخخة؟!» .يسود الصمت قلي ًال ،قبل أن
يضحك ويضيف« :أغلب الناس صاروا مقتنعني
ّ
إنو دود اخلل ّ
منو وفيه» .بقدر ما تكثر احلواجز
املنتشرة يف أرجاء املدينة ،تكثر اجلهات املسؤولة
ً
فعالوة على حواجز اجليش،
عن تلك احلواجز.
اجلويةّ ،
مثة حواجز
واألمن العسكري ،واملخابرات
ّ
كثرية للدفاع الوطين ،وأخرى ّ
الشعبية ،كما
للجان
ّ
للحزب السوري القومي االجتماعي ،بل ّ
«مجعية
حتى
ّ
اخلريية»!
البستان
ّ

عقدة الوعر

ّ
أن عدم حتقيق تسوية املدينة القدمية
مثة من يرى ّ
ّ
ٌ
الدرجة األوىل بعدم
املتوخاة
أهدافها
مرتبط يف ّ
ّ
إجناز تسوية الوعر ّ
مسلحي
حتى اآلن .يقول أحد
«الدول اليت
إن
لـ»األخبار»
«القومي السوري»
ّ
ّ
ُت ّ
مضطرة إىل الرضوخ
نفسها
وجدت
شغل املسلحني
ّ
ودفع املسلحني إىل اخلروج من محص القدمية
لكن هذه الدول تقوم
بعدما ضاق اخلناق عليهم.
ّ
ً
فإن «اهلدف
له،
ا
ووفق
بتعطيل تسوية الوعر».
ّ

واضح ،طاملا بقيت بؤرة مثل هذه خارج سيطرة
الدولة ،فإن املدينة بأكملها لن تكون يف مأمن.
من السهل أن جتد سيارة مفخخة طريقها من الوعر
إىل هنا» .فما الفائدة من كل هذه احلواجز إذًا؟
ّ
ّ
املسلحون املدينة».
الحتل
جييب« :لوال احلواجز
يف املقابلّ ،
كالم كثري على ضلوع بعض
مثة
ٌ
ً
نظريا للدولة يف التفجريات»
«امليليشيات التابعة
ّ
ّ
سكان شارع احلضارة .وهو
ملهندس من
وفقًا
ٍ
كالم «جدير باالهتمام ،وخاصة يف ظل رغبة هؤالء
ٌ
حبجة انعدام
متذرعني
يف احلفاظ على سطوتهم،
ّ
ّ
األمان».

عني على تدمر

سقوط مدينة تدمر (شرقي محص) يف يد تنظيم
املستجدات
اإلسالمية» أخريًا كان أحدث
«الدولة
ّ
ّ
اليت أسهمت يف تزايد التوتر من جديد يف نفوس
ّ
أن املسافة بني
سكان املدينة .وعلى الرغم من ّ
املدينتني تزيد على  150كيلومرتًا ،ومن أن
املتطرف حيتفظ مبناطق سيطرة أقرب إىل
التنظيم
ّ
أن املخاوف املتزايدة هنا
مدينة من تدمر،
غري ّ
َ
«ال تحُ سب بالكيلومرتات بقدر ما تحُ سب باخليبات»،
جمرد رأي خاص
الرجل ّ
وفقًا لعامر .ال يبدو كالم ّ
ستسمع كالمًا مماث ًال عن
به ،ففي حي احلميدية
ُ
«مفاجآت احلرب اليت ال ترحم» .أبناء احلي (الذي مل
يعد من عائالته سوى نسبة بسيطة رغم مرور أكثر
من عام على عودته إىل كنف الدولة) خيشون اليوم
جمددًا يف
من اضطرارهم إىل املرور بتجربة النزوح ّ
ُ
يربط جورج (أحد أبناء احلي)
مستجدات تدمر.
ضوء
ّ
«تردد أبناء احلارة يف العودة» وبني أسباب
بني
ّ
أن «االستقرار مل يعرف
كثرية ،وعلى رأسها ّ
طريقه إىل محص بعد» .كذلك ،يشري الشاب إىل
تردي الوضع اخلدمي وعدم تعافيه ،بوصفه سببًا
ّ
ّ
«كنا
أساسيًا من أسباب تأخر العودة .ويضيف:
ّ
نأمل أن تشهد نهاية العام الدراسي عودة كثري
من العائالت اليت أرجأت عودتها إىل أن ُينجز األبناء
عامًا من الدراسة يف املناطق اليت نزحوا إليها».
يؤديان
لكن توقيت معركة تدمر ونتيجتها قد
ّ
ّ
إىل «مراجعة أبناء احلارة حلساباتهم وربمّ ا كانوا
أن من سبق له وعاد إىل
معذورين يف ذلك .طاملا ّ
احلارة ،يعيش اليوم هواجس نزوح جديد إذا اتضح
أن أطماع داعش لن تتوقف عند تدمر».

«إىل األمام»

احلميدية أن يغادرها من دون أن
ال ميكن لزائر
ّ
يزور دير اآلباء اليسوعيني ،وقرب األب فرانس
فاندرلوخت .فاسم الكاهن اهلولندي قد يكون أكثر
ما يطرق أمساعك يف احليُ .يسهب الكثري من أبناء
احلميدية يف احلديث عن مواقف الرجل وصفاته.
ويتمنى البعض لو ّ
ّ
حني أصبح
أنه «غادر احلارة
َ
ذلك متاحًا له» .لكن الذين عايشوه جيدًا يؤكدون
التصرف
احلميدية كان
أن «إصراره على البقاء يف
ّ
ّ
ّ
الوحيد املتوقع منه ،واملنسجم مع مسرية حياته».
كثرية هي املآثر اليت تروى عن صاحب عبارة «إىل
ّ
ولعل أبرزها «إصراره على
األمام» الشهرية،
إيصال الطعام إىل كثري من سكان احلارة أيام
دراجته .مل يكن يعترب نفسه كاهنًا
احلصار على ّ
للمسيحيني ،بل لكل أبناء احلارة» ،يقول.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
فلسطيين «أنقذته» خطيبته من «جبهة
النصرة»
«العسكرية» تدين متّهمني باالنتماء إىل
«داعش»
دانت احملكمة العسكرية الدائمة يف حكم أصدرته برئاسة العميد
الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي
حسن شحرور وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار
الفلسطيين غسان خليفة بعد اتهامه باالنتماء إىل تنظيم داعش
للقيام بأعمال إرهابية.
وقضى احلكم حببس خليفة مدة سنة.
وكانت احملكمة قد استجوبت خليفة يف جلسة سابقة حبضور وكيلته
احملامية إيلني عواد حيث أفاد بأنه قصد اجليش السوري احلر من
أجل احلصول على املال إلجراء عملية جراحية لوالدته املريضة ،وإنه
عاد بعد أيام ،نافيًا التحاقه بأي تنظيم يف سوريا.
وبعد أن طلب القاضي نصار تطبيق مواد االتهام حبق خليفة
غرر به ،وهو الذي يعاني
ترافعت وكيلته اليت رأت أن موكلها قد ّ
من ضائقة مالية ،لتأمني املال ،فلجأ إىل اجليش السوري احلر بعدما
مني إليه أنه ميكنه احلصول على املال ملعاجلة والدته .واعتربت أن
موكلها هدف من اللجوء إىل اجليش احلر إىل الربح املادي ،وقد
عاد بعد أيام قليلة من ذلك .وأشارت إىل عدم وجود أي دليل يف
امللف على قيام موكلها بأي عمل جرمي منتهية إىل طلب إبطال
التعقبات عن موكله واستطرادًا الرباءة وإال منحه أسبابًا ختفيفية
باالكتفاء مبدة توقيفه .أما املتهم فطلب الشفقة والرمحة.
كما أصدرت احملكمة يف امللف عينه حكمًا غيابيًا حبق الفارين
الفلسطينيني علي الرفاعي وعالء ابراهيم ،قضى بوضعهم يف
األشغال الشاقة املؤبدة وإلزامهما مع املوقوف خليفة بتقديم كل
منهم بندقية حربية ،وجتريدهم من حقوقهم املدنية.
من جهة أخرى ،استجوبت احملكمة املوقوفني الفلسطينيني نديم
هريش وحممد سليمان بتهمة انتمائهما إىل فتح اإلسالم ورمي
عبوات على مراكز اجليش اللبناني ،فنفى األول أن يكون من
جمموعة املطلوب بالل بدر أو مشاركته من حي التعمري يف خميم
عني احللوة بإلقاء  15عبوة ناسفة على مركز للجيش ،وذلك مع
بدء أحداث عربا يف  23حزيران العام  ،2013وتراجع عن اعرتافاته
السابقة يف هذا اجملال.
وبسؤاله عن أن ابن عمه شجعه على االلتحاق جببهة النصرة يف
سوريا ،إمنا خطيبته آية «أنقذته» من ذلك ،أجاب :أنا مل أذهب
إىل سوريا.
أما املوقوف حممد سليمان ،فأفاد بأنه كان يف السابق من جمموعة
أنصار اهلل ،إمنا مل يكن تابعًا لبالل بدر وخالل «أحداث عربا» شارك
عدة شبان بالنزول إىل الشارع بشكل عادي.
وقررت احملكمة رفع اجللسة إىل  16أيلول املقبل للمرافعة واحلكم.
وحكمت احملكمة يف ملف آخر على املتهم الفار وليد الرتك بالسجن
املؤبد جبرم انتمائه إىل تنظيم داعش.

جرحى حبادثي سري
وقع حادث اصطدام بني سيارة رباعية الدفع ودراجة نارية على
طريق املطار باجتاه وسط بريوت ما أدى إىل سقوط جرحيني.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جرحيني نتيجة تصادم
بني سيارة وشاحنة على طريق عام بلونة يف كسروان.

 16موقوفاً بتزوير مستندات سفر
أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع
ستة عشر شخصًا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال ألشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية
وشخص جبرم خطف واغتصاب.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا إىل القضاء
املختص.

..وتوقيف  13مطلوباً
واصلت مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت تعقب
املخالفني واملطلوبني فأوقفت  13شخصًا بينهم فلسطيين وآخر
مكتوم القيد.
كما حجزت دورياتها  23دراجة نارية و 5سيارات خمالفة.
ففي حملة البسطة مت توقيف كل من الفلسطيين ع.ن.ج .املطلوب
مبوجب مذكرة توقيف جبرم خمدرات ،وح.م.م ،املطلوب جبرم الفرار
من اجليش وب.م.س بعدما ضبطت حبوزته كمية من املخدرات.

ويف حملة طريق الشام مت توقيف كل من:أ.ع.أ ،لقيادته دراجة
نارية مسروقة وو.م.أ.ل بعدما ضبطت حبوزتهما كمية من مادة
اهلريويني.
ويف حملة ميناء احلصن مت توقيف ي.إ.أ.ح بعدما ضبطت حبوزته
كمية من احلبوب املخدرة.
ويف حملة االشرفية مت توقيف كل من :هـ.ع.ح وع.ن.أ وم.ع.م
(مكتوم القيد) ،بعدما ضبطت حبوزتهم كمية من اهلريويني،
ون.أ.أ بعدما ضبطت حبوزته كمية من احلشيشة وج.ن .بعدما
ضبطت حبوزته كمية من مادة الكوكايني ومسدس حربي غري
مرخص.
ويف حملة رأس بريوت مت توقيف كل من :ع.ع.ع بعدما ضبطت
حبوزته كمية من الكوكايني واحلشيشة وح.ا.ن املطلوب مبوجب
مذكرة توقيف جبرم خمدرات.

 4074خمالفة سرعة زائدة
ّ
نظمت مفارز السري يف قوى األمن الداخلي خالل أسبوع 4074
ّ
وتبلغ هذه احملاضر إىل أصحابها يتم عرب
خمالفة سرعة زائدة.
شركة  LIBAN POSTعلى عناوينهم.

التمييز العسكرية حددت  16متوز العادة حماكمة
مساحة
قبلت حمكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف،
التمييز الذي تقدم به مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية
القاضي صقر صقر شكال واساسا ،بعدما ناقشت كل االسباب
الواردة فيه والرد عليها يف قضية الوزير السابق ميشال مساحة
وابقت فصل ملفه عن ملف اللواء علي اململوك.
وردت التمييز املقدم من وكيل الدفاع عن مساحة صخر اهلاشم
ايضا ،بعدما ناقشت كل االسباب الواردة فيه.
وحددت  16متوز موعدا العادة احملاكمة.

وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر تطبيق
مواد االدعاء حبق املتهمني ترافعت وكيلتهم احملامية هتاف وهيب
فلفتت إىل أن كتاب املعلومات الذي أوقف على أثر املتهمون
مليء بالتناقضات ،وغري دقيق ،وأبرزت كتابًا صادرًا عن
املسؤول املباشر للمتهمني يؤكد فيه حسن سلوكهم وعدم وجود
شبهة عليهم .وأكدت عدم وجود أي شبهة أمنية على املتهمني،
معتربة أن كتاب املعلومات يهدف إىل االنتقام منهم ،كما أكدت
أن التوسع بالتحقيق مع املتهمني مل يثبت صحة ما أسند إليهم.
وانتهت إىل اعتبار عدم وجود قرينة تؤيد ما ورد يف كتاب
املعلومات ،طالبة هلم الرباءة لعدم توافر أي دليل حبقهم .كما
طلب املتهمون الرباءة.

إدانة سوري شارك يف هجوم على مركز للجيش
النظامي
دانت احملكمة العسكرية الدائمة يف حكم أصدرته االربعاء برئاسة
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم املوقوف السوري بسام علي
ّ
املولية بتهمة انتمائه إىل تنظيم «داعش» بهدف القيام بأعمال
إرهابية ومشاركته يف دورات تدريب على التفجري وتفخيخ
السيارات ،ونقل انتحاريني.
املولية مدة مخس سنوات أشغا ً
ّ
ال شاقة
وقضى احلكم بسجن
وجتريده من حقوقه املدنية وإلزامه بتقديم بندقية حربية ،وتسليم
املضبوطات إىل صاحبها األساسي.
وكان سبق للمحكمة أن استجوبت املولية الذي حتدث عن وجود
انتحاريني هم تونسيان وليبيان ،وأن املدعو أبو حديد كان يقوم
بأعمال تفخيخ السيارات مع أبو طلحة ،وقال إن أحد االنتحاريني
األربعة ّ
نفذ عملية ضد حاجز للجيش النظامي السوري ،أما هو
فنفى انتماءه إىل داعش ،إمنا أقر مبشاركته يف اقتحام حاجز
للجيش السوري وقتل عدد من العسكريني.
وقال إنه كان جمندًا يف اجليش السوري وقد انشق عنه.من جهة
أخرى ،أصدرت احملكمة حكمًا حبق املوقوف عماد آغا املتهم بـ
«أحداث طرابلس» ،قضى حببسه مدة سنة وإلزامه بتقديم بندقية
حربية ،وذلك بعدما استجوبته أمس حيث نفى مشاركته يف تلك
األحداث.

مسلحون اطلقوا النار واحرقوا مبنى شرف الدين يف
بعلبك
القبض على قاتل يف املنية واحمل ّرض على اجلرمية

أفاد مندوب الوكالة الوطنية لالعالم يف بعلبك حممد أبو إسرب:
أن مسلحني جمهولني اطلقوا النار بعيد الساعة العاشرة من مساء
الثالثاء باجتاه مبنى صدر الدين شرف الدين يف حملة الشيقان يف
بعلبك ،على خلفية احلادث املؤسف الذي وقع قبل يومني وأدى
إىل مقتل الشاب علي عبد العزيز وهبة ،وأضرم املسلحون النار
عند مدخله املبنى ويف داخله وترافق ذلك مع إطالق العيارات
النارية ،فيما هرعت إىل املكان سيارات إطفاء الدفاع املدني
ومتكنت من امخاد النريان مبؤازرة اجليش اللبناني.

حماكمة « 7فتحاويني» بناء على كتاب معلومات
حول تأييدهم «جبهة النصرة» وعقد اجتماعات
سرية
بناء على كتاب معلومات عن قيام سبعة فلسطينيني بتأليف جمموعة
حتمل الفكر التكفريي وتؤيد جبهة النصرة ،وتعقد اجتماعات سرية
للقيام بأعمال إرهابية ،حتركت األجهزة األمنية وألقت القبض
عليهم وذلك قبل حنو شهر ،ليتبني من خالل جمريات حماكمتهم
االربعاء أمام احملكمة العسكرية عدم صحة «املعلومات».
وكانت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم قد
استجوبت الفلسطينيني السبعة حبضور وكيلتهم احملامية هتاف
وهيب وأصدرت حبقهم حكمًا قضى حببس كل من عالء سرية
ووائل ابراهيم وحممد بركة مدة شهر ،فيما غرمت اآلخرين كمال
سرية وأمحد رحيل وحممد ياسني وحممود ياسني مبلغ  300ألف
لرية ،وألزمتهم مجيعًا بالتكافل بتقديم بندقيتني حربيتني.
وباستجوابهم أمجع املتهمون على أنهم ينتمون إىل «حركة فتح»
جناح صبحي أبو عرب ،وما جيمعهم الصداقة وصلة القربى
و»اجلرية» يف خميم عني احللوة .وكانوا يلتقون مرة يف األسبوع
يف منزل أحدهم للعب الورق والتسلية ،نافني خضوعهم ألي
دورات عسكرية أو حتى ذهابهم إىل مناطق طرابلس أو البقاع أو
أماكن أخرى .كما نفوا حماولة أي منهم االلتحاق جبماعات إسالمية
متطرفة أو معرفة أي من الذين ينتمون إىل تلك اجلماعات« ،فنحن
ضدها» كما قال أحدهم.
ويف ردهم على سؤال حول فصلهم من جناح أبو عرب بعد االشتباه
بقربهم من جبهة النصرة ،أكد املتهمون أن هذا األمر غري صحيح،
ومل يتم فصلهم فهم ال زالوا منضوين حتت هذا اجلناح.

اوقفت شعبة املعلومات يف املديرية العامة لقوى االمن الداخلي
واحملرض أ.ح .يف منطقة
يف الشمال قاتل أمحد قاسم املدعو أ.خ.
ّ
املنية .واودعا القضاء املختص .وعلى أثر ذلك أصدرت عائلة آل
حامد يف املنية بيانا» دانت فيه «االعتداء اآلثم واهلمجي» ،وتربأت
ٌ
تثبت
ارتباط وصلة بعملية االغتيال وكل َمن
«من كل َم ْن َله
ُ
ُ
وعه يف اجلرمية النكراء» .ودعت «القضاء والقوى
التحقيقات
ُ
ضل َ
أشد وأقسى العقوبات بالفاعل».
األمنية للقيام بواجباتها وإنزال
ّ
واشادت العائلة «باملواقف العادلة واملسؤولة اليت صدرت عن
اسرة املغدور وفاعليات بلدة ببنني».

توقيف مطلوب بتزويده رمانات لرميها على اجليش
أعلنت قيادة اجليش عن توقيف مطلوب يف طرابلس زود أشخاصًا
رمانات يدوية الستعماهلا يف االعتداء على اجليش.
وأوضحت يف بيان هلا أنه «يف إطار احلفاظ على األمن واالستقرار،
أوقفت وحدة من اجليش يف حملة البحصاص  -طرابلس ،املطلوب
حممد أمحد خرمة ،املطلوب لقيامه بتزويد أشخاص رمانات يدوية
الستعماهلا يف االعتداء على اجليش ،وضبطت داخل منزله 8
رمانات يدوية وكمية من الذخائر املختلفة واألعتدة العسكرية
املتنوعة .من جهة أخرى.
واوقفت قوى اجليش يف منطقة املصنع  17شخصًا من التابعية
السورية أثناء حماولتهم التسلل إىل األراضي اللبنانية .مت تسليم
املوقوفني مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء الالزم.

ضبط  5كيلوغرامات من الكوكايني يف املطار
ضبطت مجارك مطار رفيق احلريري الدولي ،يف قاعة الوصول
كمية من البودرة البيضاء (الكوكايني) تزن مخسة كيلوغرامات
كانت خمبأة يف حقيبة ذات قعر مزدوج ملسافر قادم من دولة
جورجيا مرورا برتكيا عرب الرتانزيت ومنها إىل لبنان.
وأعلنت وزارة املال أنه مت تسليم املسافر ح.أ.خ واملضبوطات
اليت سحبت منها عينات لتحليلها يف املختربات املختصة ،إىل
مكتب مكافحة املخدرات يف بريوت ،بناء إلشارة احملامي العام
االستئنايف املناوب يف جبل لبنان القاضي كلود غامن إلجراء
املقتضى.
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اخبار لبنانية

حزب اهلل يطلق معركة حترير جرود عرسال

ثّبت حزب اهلل أالربعاء أوىل خطوات معركة حترير جرود
عرسال بسيطرته السريعة على أكثر من  50كلم مربعًا منها
بهجوم سريع وخاطف أجرب اجلماعات التكفريية على الفرار
مشا ًال وغربًا .قرار املقاومة واضح يف متابعة املعركة ،بينما
ال حتسد «النصرة» على خياراتها املتاحة.
املخصصة لنقاش أزميت
استبق حزب اهلل جلسة احلكومة
ّ
عرسال والتعيينات األمنية اخلميس (امس االول) ،بهجوم
ٍ
خاطف فجر االربعاء على مواقع إرهابيي «تنظيم القاعدة يف
بالد الشام ــ جبهة النصرة» وحلفائها يف جرود عرسال،
ّ
مربعًا من
حمققًا تقدمًا بالسيطرة على ما يقارب  50كلم ّ
األراضي اللبنانية اليت حتتلها اجلماعات التكفريية.
يصرح فيه من
ويف وقت كان وزير الدفاع مسري مقبل
ّ
صحة للمعلومات عن اشتباكات يف
السعودية بأن «ال
ّ
ّ
تتسلل من جرود حنلة
عرسال» ،كانت جمموعات املقاومة
ويونني يف جنوب وجنوب شرق جرود عرسال إىل عمق
اجلرود ،حتت غطاء مدفعي وناري كثيف ،وسط فرار سريع
ّ
وأكدت مصادر ميدانية أن
للمسلحني إىل مشال اجلرود.
«العملية ستستمر بكثافة خالل األيام املقبلة لتحرير كامل
اجلرود ،والوصول إىل املداخل الشرقية للمساحات املوصولة
ببلدة عرسال».
توقيت اهلجوم يشري إىل أن حزب اهلل اختار حلظة سياسية
مناسبة ،ترافقت مع «الشلل املبدئي» للحكومة ،ووجود
رئيسها خارج البالد ،ويف ّ
ظل أجواء االسرتخاء اليت عكستها
زيارة رئيس حزب القوات مسري جعجع للنائب ميشال عون،
بعد أن كان حزب اهلل قد احتوى موجة اهلجوم السياسي
أجواء
واإلعالمي األوىل عليه األسبوع املاضي .كذلك ،فإن
ً
من االسرتخاء سيطرت على اإلرهابيني املنتشرين يف اجلرود
يف األيام املاضية ،يف ّ
ظل مؤشرات لبنانية ،رمسية وسياسية
وحزبية ،واتصاالت إقليمية مكثفة ،أوحت للمسلحني بأن ال
غطاء لعملية عسكرية يف عرسال ،إضافة إىل أن املفاوضات
املكثفة حول العسكريني املخطوفني أعطت انطباعًا بأن
ّ
نية احلزب القيام بأي
عملية التبادل
تشكل ورقة تعوق ّ
عمل عسكري.
ميدانيًا ،عمد اإلرهابيون يف األسبوعني املاضيني إىل تعزيز
مواقعهم ،من دون أن توحي حركة حزب اهلل يف املقابل
بوجود أي حشود أو استطالع حتضريًا ملعركة .أكثر من ذلك،
شن املسلحون عملية عسكرية قبل يومني ضد إحدى نقاط
حزب اهلل املتقدمة ،فأوقعوا إصابات قاتلة يف صفوف
املقاومني وأسروا جثيت شهيدين واستولوا على أسلحة ،ما
أعطى انطباعًا بأن احلزب ليس يف وضع يتيح له القيام
بعمل خاص.
ّ
وتسلل
وفور بدء العملية فجر االربعاء عرب القصف املدفعي
اجملموعات من قوات النخبة ،بدا وكأن احلزب مهتم بتثبيت
مواقع واالنتقام من اهلجوم ،من خالل القصف العنيف،
وليس القيام بهجوم كاسح.
وحتى اخلامسة من عصر االربعاء ،كانت املقاومة قد سيطرت
على منطقة بعرض  10كلم ،وبعمق يراوح بني  4.5و6.5
كلم .واملساحة املقدرة بـ  50كيلومرتًا مربعًا.
يف تفاصيل اهلجوم ،بدأ حزب اهلل هجومه من اجلرود املمتدة
بني عرسال ورأس املعرة السورية ،من حمورين أساسيني:
األول من اجلهة اجلنوبية ،وحتديدًا من جرود بلدتي حنلة
طهرت يف املرحلة السابقة ،والثاني من اجلهة
ويونني اليت ّ
الشرقية من جرود فليطة ورأس املعرة يف القلمون .وحبسب
املصادر امليدانية ،سيطرت املقاومة صباحًا على مرتفعات
الشروق االسرتاتيجية ،وادي أبو ضاهر ،مشرعة الطويل،
ضليل وادي الديب ،قلعة عني فيقُ ،شعاب الدمل ،كتفني
الفيق ،وجبل الزاروب االسرتاتيجي ،ومرتفع كنز الرصيف
يف جرود عرسال .وعند ساعات الظهر ،تابعت املقاومة
تقدمها وسيطرت على مرتفعات مراد غازي وحرف وادي
اهلوا ،ومرتفعات جمر احلمرا ومشيس احلمرا مشال جرود حنلة،
ومسحت السيطرة على التالل املرتفعة بكشف كامل سهل
الرهوة ووادي اخليل ووادي أطنني ،حيث يوجد قياديو
«النصرة» ،وبينهم أمريها يف القلمون أبو مالك التلي ،الذي
غاب عن السمع .وقالت املصادر امليدانية إن «املنطقة اليت
ّ
متت السيطرة عليها تعترب مساحة مناورة كانت تستخدمها
اجملموعات املسلحة للضغط على قرى البقاع الشمالي من
وأكدت أن «مقاتلي املقاومة ّ
بعلبك حتى اللبوة»ّ .
متكنوا من
رؤية بعض مواقع اجليش املشرفة على وادي عطا يف عرسال
اجملردة» ،كذلك «رؤية طريق معّبدة تؤدي إىل منطقة
بالعني
ّ
الكسارات» .وميكن القول إن «انتشار اجليش اللبناني جنوب
شرق عرسال ،صار حمميًا من اخللف بانتشار املقاومة ،ومت
اإلخالء الكامل جملموعات النصرة» .وشددت على أن «القرار
هو االستمرار بالعملية وإرسال املزيد من القوات حلسم
املعركة» ،باإلضافة إىل «التنسيق مع اجليش».
ضيقة ،أحالها
ويف املقابل ،تبدو «النصرة» أمام خيارات
ّ
مر ،يف ّ
ظل حصارها من جانب «داعش» مشال اجلرود،
ّ
واجليش غربًا ،واملقاومة من اجلنوب والشرق.

ومن بني اخليارات :إما عقد مصاحلة مع «داعش» واالنتقال مشا ًال ،خصوصًا
أن املعطيات املتداولة حول معارك «تلة التالجة» ،تشري إىل دعم تتلقاه
جمموعات «النصرة» من «داعش» اليت يكشف سقوط «التالجة» مواقعها؛
وإما «اجلنون» والتقدم حنو عرسال ،وخوض معركة « انتحارية» مع اجليش
وإما البحث عن تسوية مع الدولة السورية للخروج إىل الداخل
واملقاومة؛ ّ
ّ
والرقة حتديدًا ،من دون أي قطعة سالح ،علمًا أنه ليس مؤكدًا
السوري
قبول دمشق مبخرج كهذا.
مقرها الرئيسي يف
مقربة من «النصرة» أن اجلبهة أخلت ّ
وأكدت مصادر ّ

وادي اخليل ،الذي يبعد مثانية كيلومرتات عن بلدة عرسال ،وحيث احتفظت
بالعسكريني املخطوفني لفرتة طويلة قبل نقلهم ،والذي كان يتمركز فيه ّ
التلي.
كذلك ُأخليت تالل رئيسية على خط وادي اخليل كان أبرز قياديي «النصرة»،
نور الدين اجلزائري و»األمري» زياد التونسي ،يتمركزان فيها .فيما نفت مصادر
ّ
املضخمة بشأن التالل املسيطر عليها يف جرود
مسته «مزاعم احلزب
أخرى ما ّ
عرسال»ّ .
وأكدت أن «املعارك ال تزال دائرة على معظم التالل» ،لكنها رفضت
ّ
مسلحوها حنوه عندما يقرتب
اإلجابة عن سؤال بشأن االجتاه الذي قد ينسحب
مقاتلو حزب اهلل من السيطرة على اجلرود العرسالية ،نافية أي نية لدخول
عرسال .وعن خيار التوجه إىل مناطق سيطرة «داعش» يف واديي الزمراني
ومريا وجبال احلاليم ،قالت املصادر إن «النصرة قد تتفق مع احلزب ،لكن من
االستحالة أن حيصل ذلك مع مجاعة الدولة» .وعن مصري ّ
التلي الذي غاب عن
السمع خالل اهلجوم ،قالت املصادر إنه ُر ِ
صد استخدامه هلاتفه قبل املساء.

7000

Quit Now:
My QuitBuddy
Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

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:
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اعالنات

كوليت سركيس تهنئ العروسني سركيس اسكندر وريتا مهنا

العروسان سركيس اسكندر وريتا مهنا يقطعان قالب الحلوى

العريس سركيس طوني اسكندر مع العائلة

أتقدم بالتهنئة من
العروسني سركيس
طوني إسكندر وريتا
مهنا مبناسبة زفافهما
 يف،األسبوع الفائت
،ربوع لبنان احلبيب
بكنيسة سيدة احلارة
الشمال
عروسة
 وأمتنى هلما،اهدن
واحلياة
التوفيق
وايضًا
السعيدة
أتقدم من أهالي
بأحر
العروسني
التهاني مبناسبة هذه
.املناسبة املقدسة
الكتاب
يقول
املقدس «ما مجعه
يفرقه
ال
اهلل
االنسان» فاهلل الذي
مجع الزوجني يضمن
وحمبته
بعطفه
جناحهما يف تكوين
أسرة متألها نعمة
 وهذه احملبة،احملبة
هي حمبة روحانية أي
حمبة مصدرها الروح
القدس الذي ناله
الزوجان يف السر
.الزواج
القلبية
تهاني
ّ
للعروسنب سركيس
وألف
..وريتا
.مربوك

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

CUT ME!

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT

BEFORE I
BURNOUT!

*

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES
when4you
purchase
دواليب
تشرتون
عندما
الشهر
هذاthis
جديدة
4 NEW
TYRES
month

SAVE

80!
best
tyres!
best prices!
$

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

SMALL
CARS

†

with 2 or more

 صدق يف التعامل..العمل
دقة يف
tyres purchased

TM

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

email: sales@tyresexcel.com

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13

39

بــارغـن وايــرهـاوس
LARGE
CARS

لـصاحبه عـبدو جـاد
$

89

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء
جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

H]dljhVcn
XdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
ING:eg^XZVcY

L:L>AA7:6I>I

7N* E:GING:#
I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

4WD

159

$

Dunlop
Monza
200R

205/65R15

Goodyear
Wrangler
HT
31/10.5R15

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD . . . . . . 9745 6007 MERRYLANDS . . 9637 0511
CASTLE HILL . . . . 9894 7777 PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

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

صـدق يف
الـمعاملة

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge. Tread pattern may vary to photos. Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10.
HMD-163-MTH -HILLS

HMD-163-MTH.indd 1

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

23/6/10 4:39:00 PM

اسـتقامة
يف الـعمل
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مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

Direct to Builders, Architects, designers
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Trades Centre;
22 / 24 Anzac St
Greenacre

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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حوار الشعر والشعراء يا حاج راشد يا معلم االجيال عا فعل املنيح

رهني الذهول
يّ
ضن إذا يومًا
 ...أتيتك سائال..
وطرحت عندك
ُ
حرية وتساؤال؟
ً
رمحة
وإذا سألتك
ال تفعلي
ودعي دمي
بيين وبينك حائال
وحدي
ألفت كآبيت
وتبعثري ..
وغدوت دونك متعبًا
متآكال
توجهي
وإىل الشرود ُ
وقصائدي
تركت على موج الغبار
ْ
منازال
أمضي....
ً
حقبة
تراودني اخلطيئة
ألغيب
عن وعي
القصيدة خامال
فأنا رهني ذهوهلا
وعمائها!!
حد
مستغرقًا ّ
الظالم متاثال
يّ
ضن وربك
ال أريد تفاع ًال
حتى إذا
بادلتين سأقول ال..
وملاذا ال ؟
إن تسألي فإجابيت :
أن أنت أول
ْ
من نهرت السائال
أن أنت أول
من نهرت السائال .

الشاعر جوزيف عقيقي

يا حاج راشد يوم ما اهلل ابتدا

يكون ربى وسهول وحبور وودا
ّ
ّ
فكر بذاتو وقال هالكون الوسيع

بدو خليقه ترافقو طول املدى
من االرض شال تراب عا كفو الوديع
وقلو يا آدم طل واآلتي بدا
وسجل اله الكون أمساء اجلميع
ّ

ورشرش قلوب الطاهرة بعطر الندا
وعااالرض حتى خينق الفعل الشنيع
ودى حدا
وداك وحدك انت ما ّ
ّ
******

وداك اهلل منني يا ابن احلالل
تعطف عا شاعر ّ
سكروا عليه اجملال

هالعجنة املعجون منها مقدسي
أمك شريفه ووالدك خري الرجال

يا شهم فاتح للرجولي مدرسي
ّ
تعلم االجيال عا طيب اخلصال
تا
لو ما يكون املركب بشطك رسي
كان ضل شر النقص يقوى عالكمال
******

فضلك عليي قد ما يطول الزمان

واملرء يكرم بعد فعل االمتحان
انضليت كل العمر صليلك قليل

انت الكرامه بذاتها وصدق البيان
برتوح روحي وصعب انسى هاجلميل

بر األمان
وانسى الزرعلي الورد عا ّ
كنت الدوا ملصيبيت وحيب األصيل
ويا ريت كل الناس عندن هاحلنان
******

قدام فعل اخلري راسي بينحين
ّ
يشدني
حتى يضل اخلري صوبو
ّ
ّ
معلم األجيال عا فعل املنيح
يا
رحية كفوفك متل عطر السوسين

مطبق وصايا االنبيا وفعلك صريح
ّ
ّ
كف قرآن النيب
حامل بأول
حممد عامر األمحد
أبو العال الشماء
ّ
كف اجنيل املسيح
وحامل بتاني

أال تعرف ماذا أقصد؟
ـ شوقي مسلماني

( 1اخلطر املظلم)
َ
كشف مِ ُ
عال أحياء
َ
َ
الضعيفة
السمكة
إن
ّ
ال أمان هلا ّ
إال يف التواري

بني شقوق الصخور
إن مسكة القرش
غري ّ
ُ
زودة مبا ُيعينّ هلا
امل َّ

ِ
السمكة الضعيفة
مكان
جتتاحها اجتياح عاصفة
ُ
ّ
جيتاح
وإذاك بالتحديد
ُ
َ
مسكة القرش ذاتها

جنون الشهوة
ُ
فال تبقى مسكة يف اجلوار
مهما كانت سليمة
مبأمن ِم َن اخلطِر ُ
امل ِ
ظلم.
َ
( 2اآلب وآبوب)
أيها اآلب؟.
 كيف احلال ّسيئة!.
 ّ سالمتكهل تشكو من شيء؟
آمل أن يكون األمر
عارضًا!.
جيدة
 أنا يا آبوبّ
صحيت ّ
لكن املكان صار ال
ّ
ُيطاق.
 صحيح.(وأردف آبوب ،وهو
ينحين فوق مكتبه،
ويتظاهر ّ
إنه ميسح غبارًا):
 فالظروف غري مالئمة،والتعقيدات متكاثرة،
واألوضاع دقيقة.
ومن هو املسؤول؟.
 َ أنت أعلم!. أنا؟.ِ
حلالنا.
 آبابا ال يرتكنا لو تشرح لي ِم ْنِ
فضلك.
استلمت زمام
 أنا منذُ
هذا املقام
كنت أريد أن أرفع
أوسع
وأن
ّ
ّ
علي
ل
سه
ي
ال
آبابا
إن
إال
ّ
ّ
ُ
ّ
ذلك
وجعل آبوبو معي يف
القمرة
معلقاً
عوض أن جيعله ّ
يف السجن
ِم ْن ساقيه.
ً
أنت مسؤول أيضا؟
 َّ
احلق
إن
فاجلميع يقولون ّ
هو على آبابا
كأن آبابا مشجب!.
ّ
أقسم بأبيك الذي يف
ُ
السماء
ّ
حاولت استعادة
إني أخريًا
ُ
زمام األمور
لكن آبابا سارع إىل
ّ

إعاقيت.
ُ
 وملاذا ُيعيقك آبابا؟.ألن آبابا ُيريد
 َّّ
الناس
كالبه
تعض
أن
َ
ُ
الطيبني.
ّ
 فقط آبابا لديه كالبّ
الناس
تعض
يريدها أن
َ
الطيبني؟.
ّ
أيها اآلب؟.
تقصد
ماذا
ّ
 أال تعرف ماذا أقصد؟. البغال حتمل ما ال تطيقهاخليل.
لتزم
 وعلى هذا النحو ُي َاملكان؟
ألنه حيمل ّ
ُيقتل احلصان ّ
أقل؟
ّ
إنك يا آبوب جتعل املكان
ِ
مقفرًا
ليس فيه سوى آبابا وكالبه
املفرتسة.
ِ
 عندنا أمحال!. عليك يا آبوب أن تلتزمحدودك.
 يد آبابا طويلةوجيب أن نصرب.
يهم
(قال له اآلب وهو
ّ
باخلروج)
ْ
اعمل يا آبوب ما يوافقك
أنبهكْ ،
خذ يّ
يّ
من حذرك.
لكن ّ
( 3غريق)
يا حادي العيس
يف الرمال اهلائلة.
**
ومرات
ّ
يف الصمت
ال غزال ،ال فراشة
ال شيء.
**
ِ
اهلو ُة مبلغًا
وبلغت
ّ
وبات التجسري
أمس احلاجة إىل معجزة
يف
ّ
دماء كثرية
فكت
س ْ
ُ
بأنياب كثرية.
**
وهناك
َم ْن جيتاز املسافات
طالبًا نباحًا
وعلى هذا النحو
وقت ّ
كله أسف.
ميضي
ٌ
**
كان باألمس أيضًا
يرفع يدًا طالبًا النجدة.
Shawki1@optusnet.com.au
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ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

Ken Willson
Real State

بيع وشراء جميع املحالت
.التجارية واملزارع
اتصلوا بصاحب الخربة
 أبو رمزي- ياسر فياض
0422122699

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

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

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.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

حبضور ديين ورمسي وشعيب كثيف

رعية القديس يوسف يف ملبورن حتيي حفلها السنوي الساهر

بخعازي ،راضي ،طعمة ،مغبغب وحضور

املطران رباط والنائبان االسمر وكريوز واالب حداد

املطران رباط يبارك الطعام ويلقي كلمة

القنصل الفخري السابق عيسى الزريبي وحضور

الراهبات االنطونيات والشويريات

بول خياط وسمري كلزي وحضور
حبضور سيادة راعي ابرشية امللكيني الكاثوليك يف اسرتاليا
ونيوزيلندة املطران روبري رباط اقامت رعية مار يوسف يف
ملبورن حفلها السنوي الساهر وذلك مساء السبت املاضي يف
صالة كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ثورنبريي.
وقد حضر احلفل النائبان نزيه االمسر ومارلني كريوز واعضاء
جملس امناء االبرشية زياد غزالي وعبد اهلل حداد وسامل حداد
واالباء االجالء واميل قنصل وعادل طابا وفايز عساف والياس
متى وهوفيك من رهبنة مار شربل يف ملبورن واالب انطوان
واملونسنيور يوسف توما والراهبات الشويريات واالنطونيات

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581

املطران رباط وحضور اىل املائدة

املطران رباط يقلد صليب االبرشية للسيد حداد وتبدو العائلة

وبعض فعاليات اجلالية اللبنانية والعربية االقتصادية والسياسية
واالجتماعية وحشد كبري من املواطنني.
قدمت حلقات احلفل السيدة اليس حداد اليت استهلتها بالنشيد

الوطين االسرتالي .والقى االب حداد خادم رعية مار يوسف
كلمة رحب فيها باحلضور وخص بالرتحيب والشكر سيادة راعي
االبرشية املطران روبري رباط الذي حضر خصيصا من سيدني
ليشارك ابناء الرعية هذه املناسبة.
والقى سيادة املطران روبري رباط كلمة شكر فيها كل احلضور
والذين خدموا يف الرعية وخص بالشكر الذين عملوا على اجناح
هذا احلفل.
وقدم االب هوفيك تراتيل دينية نالت اعجاب واستحسان
احلضور.
فنيا احيا املناسبة عدد من الفنانني حيث عقدت حلقات الرقص
الشرقي والدبكة.
ويف نهاية احلفل جرى سحب تومبوال ووزعت اجلوائز على
الراحبني.
ويوم االحد وعند الساعة احلادية عشرة من قبل الظهر ترأس
سيادة املطران روبري رباط القداس االحتفالي يف كنيسة مار
يوسف يف فريفيلد مبناسبة عيد مجيع القديسني وعاونه كهنة
الطائفة .وبعد االجنيل املقدس القى سيادته عظة من وحي
املناسبة.
ويف نهاية القداس قلد سيادته السيد سامل حداد صليب
االبرشية تقديرا لتضحياته املتعددة يف خدمة الرعية والكنيسة
وقد تقبل السيد حداد والعائلة التهاني بهذه االلتفاتة املميزة.
ثم تناول اجلميع الغداء يف صالة الكنيسة.

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
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منوعات

صحفي خيتلق قصصا على مدى
 20عاما

اعرتف صحفي كندي باختالق قصص صحفية ،وإرسال تقارير غري
دقيقة خالل عمله كمراسل ملدة عشرين عاما.
وقال فرانسوا باجينجو الذي عمل مراسال أجنبيا مستقال يف عدة
صحف كندية مبقاطعة كيبيك ،انه قدم تقارير صحفية مزورة من
البوسنة وأفغانستان ومصر.
واضاف باجينجو الذي عمل يف :ال برس وجورنال مونرتيال وراديو
كندا ،انه زور معلومات وزينها يف العديد من قصصه الصحفية.
وأعرب عن أسفه العميق عن أفعاله ،وقدم اعتذاره لزمالئه وللجمهور
وألصدقائه ،وقال يف تغريدة له باللغة الفرنسية على الفيسبوك
اليوم السبت ،ان أفعاله هذه كانت تتم حتت هاجس االستحواذ على
مجهور كيبيك فى املوضوعات التى غالبا ما تبدو أنها بعيدة عنه.
واعلن أنه سيرتك احلياة العامة ،وسيأخذ خطوة كبرية إىل الوراء
ليفكر مليا فى مستقبله.
ويأتى هذا االعرتاف عقب حتقيق أجرته الصحفية "إيزابيال هاشي"
بصحيفة البرس الناطقة باللغة الفرنسية ،تناولت فيه العديد من
إدعاءات باجينجو واليت من بينها أنه كان من املفرتض أن جيري
مقابلة مع جنل الرئيس اللييب معمر القذايف ومل يتم نشرها.
وقالت هاشي اليت غطت العديد من هذه القصص ،أنه كان لديها
الكثري من الشكوك حول صحة تقاريره الصحفية ،مشرية إىل أن
هناك تقارير يعود تارخيها إىل احلرب يف سراييفو عام .1993

كيف انتقمت عائلة بريطانية بعد
طردها من املنزل لعدم دفع اإلجيار؟
نتقمت
ا
مستأ جر ة
مالك
من
منزل بسانت
،
هيلينز
ململكة
ا
املتحدة ،بعد
ُطردت
أن
بإقامة
منه
حفلة ختريب
يف
عارمة
مجيع أحناء املكان.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية،استخدمت املطرقة يف
حتطيم األبواب واملرايا باإلضافة إىل خدش ورق احلائط بالسكني
وترك جثة دجاجة متعفنة داخل البالوعة ،وتسببت كل تلك التخريبات
يف ضرر بآالف اجلنيهات.
ُ
استأجر املنزل من ِقَبل أم عزباء وهى من تسببت يف كل ذلك
عاما يف حاجة لتجديد املنزل
الضرر الذي ترك السيدة «مادن» ً 50
بالكامل ،واليت وصفت كيف كانت املستأجرة هادئة الطباع حتى
حاول صديقها السابق حتطيم الباب األمامي للمنزل ثم عادت
الشرطة للقبض عليه عقب ذلك بأسبوعني.
قررت صاحبة املنزل طردهم لعدم دفع اإلجيار وتراكم القمامة على
باب املنزل ،لكن االبنة املراهقة انهالت عليها بسيل من اإلهانات
وعقب حصوهلا على موافقة من احملكمة بطردهم تفاجأت بالوضع
كله.

اكتشاف اول جرمية قتل يف
التاريخ

اكتشف العلماء اول جرمية قتل وقعت يف التاريخ البشري ،اذ عثر
على مججمة انسان قديم تعود اىل  430الف عام وقد تعرض صاحبها
لضربات عدة على الرأس قبل ان يلقى يف كهف باسبانيا.
واشار االكتشاف اجلديد اىل ان تاريخ العنف والقتل يسبق بكثري
ظهور االنسان احلديث منذ حنو  200الف سنة ،وقد استخدم علماء
متحجرات تقنيات حديثة يف مجع األدلة اجلنائية إلعادة تركيب
اجلمجمة من  52قطعة عظمية ُعثر عليها يف كهف مشالي اسبانيا
والتوصل اىل ان الضحية على األرجح ُقتل أو ُقتلت بضربتني على
الرأس قبل ان ُترمى اجلثة يف غياهب الكهف.
يف املقابل مل جيد العلماء أي دليل على حدوث التئام يف مؤشر اىل
ان الضربات كانت قاتلة.
وقال عامل املتحجرات نوهيمي ساال من املركز املشرتك للنشوء
والسلوك البشري يف مدريد "ان هذا ميثل أول حالة واضحة لعدوان
قاتل مع سبق االصرار إثر نزاع بني شخصني يف تاريخ االحفوريات
البشرية مبينا ان هذا سلوك بشري غابر القدم" .وكان عثر عام
 2013على أكثر من  28هيك ًال عظميًا بشريًا لالنسان القديم ُكلها
ُ
انتشلت من الكهف نفسه ،وألن املوقع ال ميكن الوصول اليه إال
بالنزول  13مرتا حتت األرض وليس هناك ما يشري اىل استخدام
الكهف للسكن فان اسئلة ُأثريت عما ادى اىل وجود هذه اهلياكل
هناك .واستبعد العثور على قتيل يف الكهف امكانية ان يكون
االنسان القديم استخدمه مصيدة لاليقاع باآلخرين وقتلهم فيه.
وحبسب ساال فانه "ليس من املمكن ان يقع لك حادث هناك إذا
كنت أصال ميتًا" .ويرجح العلماء ان تكون اجلثث ُنقلت اىل مدخل
َ
ورميت فيه ويبني هذا ان البشر بدأوا يدفنون موتاهم يف
الكهف ُ
وقت أبكر بكثري مما كان يعتقد العلماء.
كما يشري هذا االكتشاف استخدام سالح للقتل حتى إذا كان حجرًا
والضربات املتكررة يف الرأس اىل ان البشر بدأوا يستخدمون
عقلهم املتزايد تطورا لتحقيق غايات عن طريق العنف اىل جانب
استخدامه للتعاون فيما بينهم من اجل البقاء.

باريس تستعد إلزالة  45طنا من
«أقفال احلب»
العاصمة
بلدية
ستحسب
الفرنسية باريس اعتبارا من
االثنني  1جوان  2015مئات
آالف "أقفال احلب" ُ
املعلقة على
جسر "بون ديزار" الشهري الذي
سقط جزء من سياجه العام
املاضي حتت ثقلها.
ويتمتع جسر "بون ديزار"
أو جسر الفنون ُ
املقام فوق نهر "السني" بأحد أمجل املناظر يف
العاصمة الفرنسية وقد بات معروفا يف العامل بأسره بـ"أقفال
احلب" اليت يضعها العشاق على طول سياجه قبل أن يرموا املفتاح
يف مياه النهر" إال أن جزءا من سياج اجلسر انهار العام املاضي جراء
ثقل األقفال احلديدية مما تسبب يف وقوع ضحايا.
وسيتم سحب حوالي مليون قفل يبلغ وزنها اإلمجالي  45طنا وفق
ما أكده املساعد األول لرئيسة بلدية باريس.
وستعمد البلدية يف مرحلة أوىل إىل استبدال السياج واأللواح
اخلشبية "بأعمال لفنانني عدة" قبل "وضع ألواح زجاجية" اعتبارا
من اخلريف املقبل.

بعد قرن من االحباث ..اكتشاف لغز
الثقوب يف «اجلبنة السويسرية»

بعد دراسات واحباث استمرت قرابة القرن ،كشف لغز الثقوب يف
بعض االجبان السويسرية وال سيما اإلمنتال واالبينيزل على ما اعلن
معهد علوم املواد الغذائية "اغروسكوب" ومقره يف برن.
واكتشف الباحثون يف "اغروسكوب" باالشرتاك مع نظراء هلم يف
"إميبا" (املخترب الفدرالي للتجارب على املواد واالحباث) ان الثقوب
عائدة اىل جزئيات التنب اليت تقع يف احلليب خالل حلب االبقار.
وهذه اجلزئيات تفرز غازات خالل مرحلة التخمر تتسبب بثقوب يف
االجبان على ما اوضح املعهد يف بيان.
وقام الباحثون بهذا االكتشاف عندما تبني هلم ان الثقوب متيل اىل
االختفاء عندما يكون احلليب مستخرجا بتقنيات اكثر حداثة.
واوضح ناطق باسم "اغروسكوب" لوكالة فرانس برس "ان اختفاء
الدلو التقليدي" الذي يوضع حتت البقرة واعتماد تقنيات حديثة
مكانه اكثر مراعاة ملعايري النظافة كان وراء اختفاء "الثقوب".
وختم املعهد "هذا االكتشاف حدث بالصدفة التامة كما هي احلال
مع كل االكتشافات الكبرية".
وبفضل هذا االكتشاف بات صانع االجبان يدرك أنه بتحكمه
باجلزئيات الصغرية ميكنه التحكم باعداد الثقوب اليت يريد يف
اقراص اجلنب.

العثور على بقايا خملوق منذ 5.3
ماليني سنة

عثر خرباء حفريات يف منطقة موحلة بإقليم عفار يف إثيوبيا ،على
عظام فك وأسنان تعود ملخلوق عاش منذ  3ر 3إىل  5ر 3مليون
سنة ،إىل جانب سلفه البشري الشهري (لوسي).
ووفقا ملواقع اعالم عاملية ،قال العلماء وهم يعلنون الكشف اجلديد،
أن هذه احلفريات تسلط مزيدا من الضوء على حقبة مهمة من نشوء
اإلنسان وتطوره قبل ظهور جنس (هومو) ،وتطرح أول دليل على
أن نوعني مبكرين من أسالف البشر عاشا يف نفس الزمان واملكان
قبل ثالثة ماليني عام.
وأضافوا ان النوع اجلديد جيمع بني السمات املميزة للقردة واإلنسان
يف آن واحد ،مثل نوع (لوسي) أو القردة اجلنوبية املكتشفة يف
منطقة عفار بشمال شرق إثيوبيا ،لكنه خمتلف بدرجة كبرية.
وقال عامل السالالت البشرية القدمية مبتحف كليفالند للتاريخ
الطبيعي ،يوهانيس هايلي-سيالسي ،الذي أشرف على البحث
الذي أوردته دورية (نيتشر) ،إن وضع عظام الصدغ للنوع اجلديد،
وصغر حجم األسنان بشكل عام ،رمبا جعله يبدو أكثر شبها باجلنس
البشري أكثر من الشبه بالنوع (لوسي).
وقالت عاملة السالالت البشرية القدمية بقسم تطور اإلنسان ،التابع
ملعهد ماكس بالنك لتطور السالالت يف أملانيا ،ستيفاني ميليلو،
إن النوع اجلديد لديه فك سفلي أكثر متانة ،كما أن عظام الصدغ
أكثر بروزا عن الفك العلوي ،واألضراس ذات ميناء أكثر كثافة ،مع
الصغر النسيب ألسنان املنطقة العلوية والسفلية من الصدغ.
وأضافت "األمر بات يف غاية التعقيد مع إضافة املزيد من األفرع
لشجرة عائلة اجلنس البشري".
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متفرقات

خرافات حول شراء خامت خطوبة من األملاس
استخدام
بات
يف
األملاس
الزواج
خوامت
متبعا بني
تقليدا
ً
األغنياء والنبالء
القرن
يف
عشر
اخلامس
وحتديدا عام  1477م ،حينما قدم اإلمرباطور
الروماني ماكسيميليان األول  Maximilanخلطيبته
األمرية ماري دي بورغندي للزواج ،خامتا مرصعا
بقطعة مسطحة من املاس على شكل حرف «M
« ،لكن الوضع تغري نسبيا بعد اكتشاف مناجم
األملاس يف جنوب إفريقيا يف منتصف القرن
التاسع عشر عام  ،1870فأصبح متاحا لطبقات
حكرا على القادرين.
جمتمعية أوسع ،وإن ظل
ً
ُيشري أهل الصنعة ممن قضوا يف رحابها عمرا
مديدا واكتسبوا خربة طويلة ،وأصبحوا على دراية
بكل خباياها وفنونها صناعة وجتارة ،أنه يكمن
يف أذهان بعض الناس معلومات غري دقيقة
حول شراء خوامت خطوبة من األملاس ،متيل أكثر
إىل اخلرافات ،وأكثرها تداوال بينهم وأهمية هي
 5خرافات كاآلتي:
خرافة  :1ارتفاع مثن خامت األملاس
ُيعد «الثمن» أو القيمة املادية اليت تدفع عند
شراء خامت خطوبة من األملاس ،هو أكثر األشياء
اليت ُيساء فهمها لدى املقبلني على الزواج ،حيث
يعتقد البعض أن جمرد التفكري يف اقتناء خامت
خطوبة من األملاس ،يتطلب ذلك ادخار راتب
عام كامل أو رمبا أكثر ،وفقا لدخل الشخص.
وما ال ُيعلم أنه بإمكان أي شخص أن يقتين
خامت خطوبة من األملاس بأسعار بسيطة ومناسبة
مليزانيته ،فخوامت األملاس ليست حمددة بل هي
متنوعة يف أحجامها وأشكاهلا وبالتالي يتنوع
مثنها ،خاصة يف ظل ارتفاع أسعار الذهب ،حيث
ينفق كثري من شباب الطبقة املتوسطة املقبلني
على الزواج مبالغ ترتواح من  10إىل  20ألف
جنيه يف مثن شبكة من الذهب ،على الرغم من
أنه بإمكانه أن يشرتي خامت خطوبة من األملاس
يصل حجمه إىل ½ قرياط بنفس الثمن تقريبا،
فليس من الضروري أن نقتين خوامت كبرية احلجم
تصل إىل  5قراريط مثال.
انس هذه اخلرافة اليت عفا عليها الزمن ،وحدد
َ
ميزانيتك وستجد ما يناسبك من خوامت اخلطوبة
املاسية.
خرافة  :2خوامت األملاس كبرية احلجم ..أفضل
من الشائع جدا يف جمتمعنا أن معظم النساء
يفضلن ارتداء خوامت كبرية احلجم من األملاس
يف أيديهن ،لذلك فليس من املستغرب أن يرى
البعض أن خوامت األملاس الكبرية احلجم تبدو
ويعد من الشائع أيضا
أكثر جاذبية يف يد املرأةُ ،
ً
خامتا كبري
يف ثقافتنا أن إهداء الرجل للمرأة
احلجم داللة على حبه هلا.
لكن الواقع يشري إىل عكس ذلك ،فعليك أن
تصدق أو ال تصدق ،فليس كل النساء يفضلن
ارتداء خوامت ضخمة وكبرية احلكم يف أيديهن،
ً
خامتا صغري احلجم ذا شكل
يري َن أن
بعضهن
ْ
جذاب وغريب أفضل بكثري من خامت كبري احلجم
وممل.
اخلوامت كبرية احلجم قد تسبب مشكلة للمرأة
العاملة يف أن متارس حياتها بصورة طبيعية،
فبعض املهن ال تسمح للمراة بارتداء خوامت
كبرية احلجم أثناء مزاولة أعماهلن مثل مهنة
الطب والتمريض واملطاعم وغريها من املهن
اليت تتطلب استخدام األيدي بشكل كبري ،إذن
فالبد أن يتواكب اخلامت مع أسلوب حياة املرأة.
خرافة  :3شراء األملاس املستعمل فأل سيء

األملاس من املعادن اليت حتتفظ بقيمتها بدرجة
كبرية ،لذلك ،فليس من املألوف أن يلجأ الناس
إىل بيع خوامت اخلطوبة القدمية لتجار اجملوهرات،
إال ألسباب نادرة منها الطالق.
حيث
تتعنت
كثري من
ا لعا ئال ت
أن
يف
أ
يبد
أ بنا ؤ هم
حيا تهم
ا لز و جية
بشراء خوامت من األملاس املستعمل بدافع
احملافظة على التقاليد ،بل البعض منهم يعترب
ذلك «فألاً
ً
شؤما أو لعنة
سيئا» ،وقد يكون
ً
على زواجهم يف املستقبل ،ولكن هناك حاالت
كثرية واقعية يلجأ الناس فيها إىل شراء الذهب
املستعمل أو األملاس املستعمل للزواج ،وقد
جنحت هذه الزجيات واستمرت فرتات طويلة ،مما
يدحض هذه اخلرافة ،وعلى العكس يرى كثري
من خرباء اجملوهرات أن شراء خوامت األملاس
املستعمل للزواج يعد وسيلة رائعة لتوفري
األموال.
ليس هناك أي تأثري
بشراء خامت خطوبة من
تشرت
خرافة  :4ال
ِ
خطيبتك

سيء على احلياة الزوجية
األملاس املستعمل.
خامت خطوبة األملاس مع

يظن بعض الناس أن من الرومانسية أن يفاجئ
الرجل خطيبته خبامت من األملاس يوم اخلطبة،
هذه النظرة باتت غري صائبة ،فالناس اليوم
أصبحوا أكثرعملية من ذي قبل ،فهناك الكثري
من املزايا اليت تتوفر للرجل عند شراء خامت
اخلطوبة مع شريكة حياته.
فأن يشرك الرجل خطيبته يف البحث وشراء
خامت خطوبة من األملاس ،يتيح له أن يشرتي
ما يريده بالضبط ،كما يسمح له باحلديث معها
عن امليزانية املتاحة واليت سوف يشرتي خامت
اخلطوبة بها ،خاصة وأن أمام الزوج نفقات أخرى
حلفل الزفاف ،على األقل يتيح له أن ال يضطر
لالستدانة والوقوع يف مغبة الديون كما يفعل
البعض ،جملرد أنه يريد شراء خامت من األملاس
غالي الثمن ،يكون مفاجأة وينال إعجاب خطيبته
وتتباهى به أمام أقاربها وأصدقائها.
خرافة  :5خامت األملاس مع الذهب األصفر موضة
قدمية
حظيت خوامت اخلطوبة من الذهب األصفر بإقبال
منقطع النظري على مدار التاريخ ،فالذهب كان
ومازال معشوق املرأة ،لكن مع انتشاره فقد
أصبح ارتداء الذهب األصفر اليوم موضة شعبية،
فقليلاً ما جتد امرأة من الطبقات الراقية ترتدي
قطعة جموهرات من الذهب األصفر.
باإلضافة إىل ارتباط األملاس بالبالتني يف أذهان
كثري من الناس ،األمر الذي جيعله صعب املنال،
نظرا الرتفاع مثنه ،فليس من املهم أن تشرتي
خوامت ماسية مصنوعة من البالتني،
أيضا اقرتان األملاس مع الذهب األصفر
يعطي مظهرا كالسيكيا للمجوهرات ،وفخامة قد
يعشقها كثري من الناس اليوم ،خاصة يف خوامت
اخلطوبة.
كما تغلبت شركات اجملوهرات اآلن على ذلك
باستخدام الذهب عيار  18واملطلي بالراديوم
مظهرا
يف تصنيع اجملوهرات املاسية إلكسابها
ً
فضيا ،تعويضا عن البالتني ،والخنفاض مثنه.
ً

هذا النبات خيربك اذا كان يف
باطن هذه املنطقة يوجد أملاس

قد يصبح نبات شوكي يشبه النخيل أفضل
صديق للباحثني عن األملاس يف ليبرييا بغربي
أفريقيا؛ ألنه ال ينمو إال قرب الصخور اليت
حتتوي على احلجر الكريم ،وفقا للعلماء.
وينمو النبات املعروف باسم "باندانوس
كانديالبروم" يف الرتبة الغنية بالكيمربليت ،وهو
صخر بركاني وثيق الصلة باألملاس.
ويقول ستيفن شريي -اجليولوجي وخبري
األملاس مبعهد كارنيغى للعلوم يف واشنطن:-
إن املنقبني عن األملاس يهجمون على النبات
كاجملانني.
واملعروف أن هناك نباتات أخرى تدل على وجود
معادن كالنحاس مثال ،ولكن هذه هى املرة
األوىل التى يتم فيها اكتشاف نبات ينمو فوق
املناجم التى يتوقع وجود أملاس فيها.
ويتكون األملاس على عمق مئات الكيلومرتات
يف باطن األرض ،وتنتقل إىل السطح عرب أخاديد
الكيمربليت .وميكن أن تكون هذه األخاديد
الرأسية كبرية إىل حد ما .فقد اكتشف الدكتور
ستيفن هاغرتي ،من جامعة فلوريدا العاملية يف
ميامي أخدودا قطره  50مرتا وعمقه  500مرت.
غري أن هذه األخاديد نادرة ،و 10باملئة فقط
منها حتتوي على أملاس ،وعشرة باملئة فقط من
هذه حتتوي أملاس جبودة تستحق عناء التنقيب
عنه.

العلماء حيذرون :انتظروا املزيد
من األحوال اجلوية السيئة

تشهد أجزاء كثرية من العامل يف السنوات
األخرية أمطارا غزيرة وفيضانات وجفاف
وعواصف ودرجات حرارة قاسية ،إال أن علماء
املناخ يؤكدون أنه ميكن توقع األسوأ يف
السنوات القادمة.
ويربط بعض العلماء بني األحوال اجلوية القاسية
اليت يعيشها عامل اليوم وبني ما يعرف باسم
"التغريات املناخية" ،أو ظاهرة االحتباس احلراري،
الناجتة من ازدياد األنشطة البشرية الصناعية
يف العقود األخرية ،وتوليد كميات كبرية من غاز
ثاني أكسيد الكربون .إال أن هذا الربط يالقي
الكثري من النقد من جانب علماء آخرين.
ومييل معظم العلماء إىل تفسري التغريات يف
الطقس يف بعض مناطق العامل بأن ذلك حيدث
نتيجة تأثر اجلو بالظواهر الطبيعية طويلة املدى،
مبا يف ذلك "ظاهرة النينيو" على سبيل املثال،
وأيضا ظواهر أخرى مثل اختالف درجات احلرارة
يف احمليطني األطلسي واهلادئ ،على سبيل
املثال.
ويضرب الباحثون مثاال على ذلك بأن االرتفاع
الطفيف يف درجات حرارة سطح البحر يف بعض
املناطق ،رمبا قد أضاف  4أو  %5لنسبة هطول
األمطار يف الفرتة األخرية.
وبالرغم من اإلمجاع على أن العوامل الطبيعية
ما زالت تلعب الدور األكرب يف تغري األحوال
املناخية يف العامل ،إال أنه بالرغم من ذلك ،رمبا
خالل عدة عقود مقبلة ،ستصبح آثار االحتباس
احلراري عامال أكثر أهمية يف تغري أحوال الطقس
إىل األسوأ بشكل واضح ،كما يؤكد الباحثون.

ويبدو أن النبات يتغذى على املغنيزيوم
والبوتاسيوم والفسفور يف الرتبة الغنية
بالكيمربليت ،األمر الذي يفسر ملاذا ينمو يف
مثل هذه املناطق دون سواها ،ما يشري إىل
إمكانية وجود أملاس فيها.
ويكتسب هذه االكتشاف أهمية قصوى يف غربي
أفريقيا ذلك أنه يقلل نفقات إعداد اخلرائط،
ومجع العينات يف األراضي الوعرة التى يرجح
منو النبات وجود أملاس فيها ،على حد قول
الدكتور هاغرتي.

ما هو أفضل توقيت لتناول القهوة؟

سائق تاكسي يقود سيارته بعد
وفاته يف بورتوريكو

حاولت قناة " "AsapSCIENCEاملتخصصة بالعلوم
على موقع "يوتيوب" املساعدة يف إجياد التوقيت
األنسب من أجل شرب القهوة واإلحساس
بالنشاط ،من خالل نشر فيديو يدرس الطبيعة
اإلنسانية ومقدار جتاوبها مع مادة الكافيني.

متكن سائق سيارة أجرة يف بورتوريكو من حتقيق
أمنيته األخرية ،وهي اجللوس وراء املقود كما
كان يفعل لسنوات طويلة ،ولكن هذه املرة
بعد وفاته ،ليلقي عليه األهل واألصدقاء نظرة
الوداع األخرية.
وكان كاردوزا قد أوصى قبل وفاته بأن حيظى
برحلة أخرية يف سيارته العزيزة ،وحرصت ابنته
جينريوسا برييز على حتقيق وصيته ،وأجلسته
داخل السيارة وأسندت ظهره إىل املقعد ويداه
ممسكتان باملقود ،ودعت األهل واألصدقاء
لوداعه.
وأشارت جينريوسا يف حديث ملوقع إخباري حملي
إىل أن املنظر الغريب جذب املئات من الناس
ملشاهدة والدها وراء مقود سيارته بعد وفاته،
ومن بينهم أعضاء يف دور اجلنازات احمللية يف
املنطقة ،وحضر اجلميع إلظهار االحرتام لوصية
والدها.

وحبسب الفيديو ،فيجدر جتنب شرب القهوة
خالل ساعات الصباح األوىل ،يف حني ميكن
تناول كوب من القهوة بني الثامنة والتاسعة
صباحًا ،أو بني الثانية عشر والواحدة ظهرًا وبني
اخلامسة والنصف والسادسة والنصف مساء.
ويوضح الفيديو كيفية إفراز اجلسم هلرمون
الكورتيزول طوال اليوم بناء على الساعة
البيولوجية ،حيث يتحكم هذا اهلرمون يف
مستويات اليقظة أثناء النهار ويصبح يف أحسن
أحواله بني تلك الساعات.
وهلذا السبب ،فإن اجلسم خالل تلك الفرتات
ال حيتاج إىل مادة الكافيني لتحفيزه وبالتالي
تنخفض نسبة تأثري تلك املادة على اجلسم.
واملفارقة هي أن الفرتة املمتدة بني الثالثة
والرابعة فجرًا تعد من الفرتات األنسب لشرب
الكافيني بسبب اخنفاض مادة الكورتيزول يف
اجلسم يف هذا التوقيت.

صفحة 29

Saturday 6 June 2015

السبت  6حزيران 2015

Page 29

متفرقات

أطول وأقصر فرتات
الصيام عرب العامل..
عدد ساعات الصيام خالل شهر رمضان
املبارك ختتلف من بلد آلخر وفقا خلطوط الطول
والعرض.
املسلمون يف الدمنارك سيشهدون أطول
ساعات صيام يف العامل ملدة تصل إىل 21
ساعة ،وفقا ألحدث اخلرائط لتسجيل ساعات
الصيام يف مجيع أحناء العامل.
واملسلمون يف األرجنتني سيصومون أقل مدة
وهي  9ساعات ونصف .أما يف االردن فسيكون
الصيام ملدة  14ساعة.
ووفقا للفلكيني ،فإن نصف الكرة الشمالي لن
يشهد فقط أطول فرتة صيام ولكنه سيعيش
موجة حر هي األعلى منذ  33عاما خالل شهر
رمضان املبارك .وذلك ألن الشمس متر فوق
مدار السرطان يف نصف الكرة الشمالي ،مما
جيعل نصف الكرة الشمالي يعيش ذروة فصل
الصيف وحيل الشتاء يف نصف الكرة اجلنوبي.
ساعات الصيام الطويلة
وفقًا للخارطة العاملية ،تضم قائمة الدول اليت
ستشهد أطول فرتات الصيام ايسلندا والسويد
والنرويج حبوالي  20ساعة.
هولندا وبلجيكا  18ساعة و 30دقيقة ،إسبانيا
 17ساعة و  30دقيقة ،إجنلرتا وأملانيا  16ساعة
و 30دقيقة .وتكون مدة الصيام يف الواليات
املتحدة وفرنسا وإيطاليا  16ساعة.
ساعات الصيام املتوسطة
تقع دول جملس التعاون اخلليجي والشرق
األوسط حتت هذه الفئة ،غري أنه يف مصر تكون
ساعات الصيام ملدة  16ساعة ونصف.
يف البحرين والسعودية وتونس وفلسطني
تكون مدة الصيام لـ  15ساعة .ويف اليمن 14
ساعة و  50دقيقة .يف قطر  14ساعة و40
دقيقة .االمارات  14ساعة و 51دقيقة ،الكويت
والعراق واألردن وسوريا واجلزائر واملغرب
وليبيا ،والسودان  14ساعة.
أقل ساعات الصيام
يف األرجنتني سيصومون أقل مدة وهي 9
ساعات ونصف ،ويف أسرتاليا ستكون مدة
الصيام خالل الشهر الكريم  10ساعة ؛ جنوب
أفريقيا  10ساعات و 30دقيقة ،الربازيل 11
ساعة؛ املكسيك  13ساعة و  20دقيقة.
وقد حدد علماء الدين مدة الصوم من طلوع
الفجر إىل غروب الشمس ونصحوا سكان األبراج
واملباني العالية بتأخري اإلفطار حتى تغرب
الشمس أمام أعينهم.

فقط يف مصر  ..مسيحي يفوز
برحلة عمرة

ليست مزحة ،ولكن بالفعل فاز مواطن مصري
مسيحي يف قرعة العمرة لعام  2015املقدمة
للعمال يف إحدى الشركات.
ووفقا للقائمة اليت أعلنتها إدارة املوارد البشرية
يف شركة السويس للصلب وضمت  20عاما،
جاء اسم "مينا حمروس مرقص" ضمن الفائزين
يف القرعة.
جدير بالذكر أن عدد كبري من الشركات اليت
جتري قرعة للعمرة ،عادة ما ختري الفائزين يف
القرعة بني احلصول على قيمة مادية معينة ،أو
قبول الرحلة.

رسوم جنسية تدفع رئيس
أمريكي يقاضي صديقته ألنها
حترير «الشرق» لالستقالة ف ّرت حبصته من جائزة اليانصيب

طفلة الـ 11عاما طالبة يف
«هارفارد»!

قدم رئيس حترير صحيفة الشرق القطرية
استقالته االثنني  1يونيو/حزيران  ،2015بعد
نشر الصحيفة صورة ألوضاع جنسية من كتاب
"كاماسوترا" اهلندي.
وقال رئيس التحرير املستقيل "جابر احلرمي"
يف تغريدة له على تويرت "أحتمل املسؤولية،
واستقاليت على طاولة جملس اإلدارة" .ومل
يعرف ما إذا كان جملس اإلدارة قد قبل
استقالته أم ال.
وقدم جابر احلرمي استقالته بعد نشر صورة
يف الصحيفة أليدي نساء مغطاة بوشوم احلناء
التقليدية تصور مشاهد من كتاب "كاماسوترا"
اهلندي الذي يتضمن أوضاعا جنسية ،ويف عدد
الصحيفة الذي صدر االثنني  1يونيو/حزيران،
ظهرت الصورة يف قسم الصحة فوق مقال حيذر
من خماطر احلناء.
وقد كتب احلرمي على موقع الصحيفة على
اإلنرتنت إن ما جرى هو "خطأ غري مقصود متاما"،
وهو "أسوأ ما تعرضت له يف حياتي الصحفية
املمتدة لربع قرن من العمل الصحايف" ،وقال
إنه يتحمل املسؤولية الكاملة عن ذلك.

امارات  |24أقدم رجل أمريكي من فلوريدا على
مقاضاة صديقته السابقة بعد أن رحبت مبلغ
مليون دوالر يفاليانصيب ،وهربت باملبلغ قبل
أن تعطيه حصته من اجلائزة.
ويدعي هاوراد براونينغ ( 61عامًا) بأنه اتفق
مع صديقته لني آن بويرير ( 61عامًا) على
أن يتقامسا املال إن رحبت بطاقة اليانصيب
اليت قاما بشرائها سوية من منطقة ريد لوبسرت
سيمينولكاونيت .وقال السيد براونينغ بأنه هو
من دفع مثن التذكرة .غري أن املرأة اختفت بعد
شهر منالفوز ببطاقة اليانصيب ،وعندما عادت
كانت تقود سيارة جديدة فارهة ،وطردته من
املنزل الذيكانا يعيشان فيه سوية.

وقال احلرمي يف نص استقالته" :قيمنا
ومبادئنا وأخالقياتنا خط أمحر ،ال ميكن التهاون
أو التساهل فيها ،وعليه فقد وضعت استقاليت
منذ اللحظة أمام جملس إدارة دار الشرق الختاذ
ما تراه مناسبا ،والبت فيها".

وكان السيد براونينغ قد حاول أن يقاضي
صديقته يف عام  2008إال أن القاضي يف
ساندفورد مل حيكم لصاحله وأقفلت القضية
يف عام  .2012حبسب ما أوردت صحيفة "ذي
أورالندوسينتينيل" األمريكية.

وأكد احلرمي أنه قد متت إقالة مجيع من كانوا
وراء هذا اخلطأ.

ولكن احملكمة العليا يف فلوريدا وافقت األسبوع
املاضي على أن السيد براونينغ ميكنه أن يقاضي
السيدة بويرير مرة ثانية .وصرح حمامي السيد
براونينغ" ،سني باتريك شيبريد" بأنه مسرور
بقرار احملكمة العليا ،إال أنه خيشى بأن تكون
السيدة بويرير قد أنفقت املال كله .حبسب
صحيفة"دايلي ميل" الربيطانية.

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة على مواقع
التواصل االجتماعي يف البلد اإلسالمي احملافظ،
ودعا البعض رئيس التحرير إىل البقاء يف
وظيفته ،والموا آخرين على نشر الصورة.

هذا هو اليوم املناسب ملمارسة اجلماع أردنية تفسخ خطبتها بعد خالف مع
كشفت الدراسة عن اليوم املثالي ملمارسة خطيبها على دفع « فاتورة الغداء»

اجلماع ,أال وهو يوم اخلميس الذي يعد األنسب
بعد التوتر والضغط املرتاكم منذ بداية األسبوع.
ففي يوم اخلميس تصل ذروة الرغبة باجلنسية
تباعا بعد مرور عطلة
حدها األقصى لتتضاءل
ً
األسبوع.
ويف سياق اخر ,يتوق معظم الناس إىل اتباع
واملفصلة يف حياتهم العملية
األنظمة الدقيقة
ّ
والشخصية والعاطفية ,للشعور بالراحة النفسية
واإلستقرار واإلنتظام.
وهي يف الواقع مشكلة يواجهها اجلميع يف ظل
الفوضى وضغوطات احلياة واملسؤوليات.

ويف هذا السياق كشفت إحصاءات أخرية عن
األيام الصاحلة واملناسبة إلجراء محية غذائية
صحية أو ما يعرف بالرجييم ,وتبينّ وحبسب
ٍ
عدد كبري من النساء
اإلحصاء الذي أجري على
ألن
للرجييم
املثالي
اليوم
أن نهار االثنني هو
ّ
ّ
حبماس أكرب لبداية
اليوم
هذا
املرأة تشعر يف
ٍ
أسبوع عنوانه الرشاقة.
ً
أيضا نهار اإلثنني اليوم األنسب لإلقالع
ويعد
عن التدخني.
كما تبني أن الدخول إىل املستشفى نهار اإلثنني
يعزز فرص الشفاء والتعايف السريع للمريض,
حبيث مت التوصل إىل أن اجلراحات اليت أجريب
أيام االثنني جنحت بنسبة أكرب من باقي األيام
ً
ٍ
مقارنة
شفاء أكرب
كما حظي املرضى بنسبة
باآلخرين.

فسخت فتاة أردنية خطوبتها من شاب بعد
مشادة كالمية وقعت بينهما يف أحد مطاعم عمان
على فاتورة املطعم اليت تبلغ قيمتها  70دوالرًا ،
ورفضت دفعها واتهمت الشاب بأنه عرف بأنها
حصلت على راتبها للتو ويريد استغالهلا.
ونقلت وسائل إعالم عن شهود عيان يف املطعم
أنه يبدو أن الشاب كان بالفعل ال ميلك قيمة
الفاتورة ،وفوجئ برقمها املرتفع ،ومل يكن
يهدف إىل استغالل خطيبته ،ومل يدر ما يفعل
سوى االستنجاد بها.
وأضاف الشهود حصلت مشادة كالمية بني
اخلطيبني لعدم قدرة الشاب على دفع فاتورة
الطعام ،ليطلب من خطيبته دفع املبلغ على أن
يرده هلا خالل األيام املقبلة ،لكن الفتاة رفضت
دفع الفاتورة العتقادها بأنه ميتلك املبلغ إال أنه
خبيل وطمع براتبها حبكم أنها موظفة.
ووجهت الفتاة كالمًا خلطيبها بصوت مرتفع
وعلى مسمع احلاضرين ،حيث قالت "ليه عزمتين
على الغدا وأنت ما معك وال غريت رأيك بعد ما
عرفت إني أخذت الراتب".
وانتهت املشاجرة خبلع الفتاة دبلتها ووضعها
على الطاولة أمام خطيبها الذي بقي صامتًا
طوال فرتة غضب الفتاة وغادرت املكان.

طفلة تنحدر من عائلة هندية مهاجرة إىل
الواليات املتحدة اجتازت بنجاح الثانوية العامة
وقبلت للدراسة يف جامعة "هارفارد" األمريكية
العريقة .الغريب يف األمر أن الطفلة مل يتجاوز
عمرها  11عاما بعد.
"أريد أن أعرف أكثر وأن أتعلم أكثر وأن أفهم
العامل" .هكذا حتدثت ببساطة الطفلة ريا جريوفو
بعد أن ُقبلت للدراسة يف جامعة "هارفارد"
األمريكية العريقة للموسم الدراسي القادم .ريا
ذات الـ 11عاما والفائقة الذكاء تنحدر من عائلة
هندية مهاجرة إىل الواليات املتحدة.
أم ريا تنبهت مبكرا لذكاء ابنتها عندما كان
عمرها  9أشهر .ويف املدرسة انتبه هلا مدرسوها
ومدير املدرسة وطلبوا من أهلها دعم البنت
وتقديم حصص إضافية هلا يف اإلنرتنت لتطوير
مواهبها .واستطاعت بذلك ريا اجتياز املراحل
الدراسية بسرعة كبرية ما أهلها ،وهي بعمر 11
عاما ،إىل أن تنهي الدراسة الثانوية.
لكن الطفلة ريا فائقة الذكاء بقيت متواضعة رغم
ذلك ،ويف حديث صحايف هلا ،قالت "كل إنسان
هو متميز ،وكل شخص حيمل موهبة خاصة".
يف اخلريف املقبل ستبدأ ريا رحلتها اجلامعية يف
"هارفارد" وستدرس علم " التشفري العصيب"
وهو مزيج من علم التشفري والعلوم احلديثة
وفيه ختصصات كثرية ،كالذكاء االصطناعي.
وعن سبب رغبتها يف دراسة هذا العلم تؤكد
"أريد أن أفهم كيف يعمل دماغ اإلنسان".
أما عن خططها للمستقبل فتحمل ريا تصورا
واضحا لذلك وتقول "حنن موجودون ليس
للعيش فقط ومن ثم منوت ،بل حنن هنا لنصل
لشيء ما يف حياتنا".
ستعيش ريا مع والدتها يف "هارفارد" بعيدا
عن بيتهم يف أريزونا .ولكن األم ترفض أن
تتصل ريا بأصدقائها عن طريق مواقع التواصل
االجتماعي ،معتربة "ريا ما زالت صغرية على
مواقع التواصل االجتماعي".

عاشق البامية يرتك  2000دوالر بقشيش
ترك عاشق للبامية بقشيشًا كبريًا يف مطعم
أمريكي بالعاصمة واشنطن ،رغم أنه تناول وجبة
مل تكلفه إال قلي ًال مقارنة بالبقشيش.
فقد قال صاحب مطعم يف واشنطن إن رجالً
فاجأ العاملني يف املطعم بأن ترك هلم 2000
دوالر "بقشيشًا" بعد أن تناول وجبة من البامية
اليت مل تتجاوز قيمتها  100دوالر.
وأضاف صاحب مطعم "بلو "44-كريس نارديلي،
األربعاء ،أن الرجل ،الذي وصفه بأنه عاشق
لطبق البامية الذي يتخصص مطعمه يف طهيه،
ترك البقشيش ليل االثنني بعد أن دفع فاتورة
قيمتها  93دوالرًا فقط.
وكتب الرجل على الفاتورة ،بعد أن فرغ من
تناول وجبته األثرية اليت تقامسها مع صديق
"أشكركم على طبق البامية".
وطلب الرجل ،الذي مل يكشف عن امسه ،على
الفاتورة منح  1000دوالر من البقشيش للطاهي
جيمس تارنر و 500دوالر لكل من صاحب املطعم
نارديلي والنادلة لورا دالي.
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أطلق النار على رأسه ..فشفي من املرض

هل ميكن أن تتحول الرغبة يف االنتحار بطلقة مسدس اىل طلقة
شفاء والتخلص من سبب اللجوء اىل االنتحار؟ حالة تبدو يف غالب
األحيان مستحيلة ،لكن هذا بالضبط ما صار لشاب أمريكي امسه
جورج يبلغ من العمر  19سنة خالل مثانينيات القرن املاضي!
جورج كان يعاني من وسواس قهري ،األطباء شخصوا حالته،
واعتربوه خمتال عقليا ،الشاب جلأ اىل االنتحار حماولة للهروب من
خلل يف سلوكه ،حيث أطلق النار على نفسه ،لكن مل يفقد حياته،
بل ان الطلقة مست موطن اخللل يف دماغه ،فعاجلته وبذلك صار
سلوكه طبيعيا.
وحسب صحيفة "نيويورك تاميز" األمريكية ،صرح الطبيب املكلف
باحلالة يف تقريره ،أن " الرصاصة اليت أطلقها على نفسه ،كانت
حتتوي على سبيكة مست جزء من الدماغ ،فعطلت اجلزء املسؤول
عن سلوك الوسواس القهري ،من دون أن تسبب أي تلف يف
وظائف الدماغ األخرى ،وهذه طبعا حالة استثنائية ،ووقوعها نادر
جدا.
وقال الدكتور الذي عرف جورج ،أن الشاب كان يتجه اىل احلمام
بشكل متكرر خالل اليوم لغسل يديه عدة مرات ،ومن املمكن
أن يستغرق وقتا أطول خالل االستحمام ،ألنه ما أن ينتهي حتى
أن تأتيه أصوات داخلية ،جتربه على االستحمام مرة ثانية ،وهذا
السلوك املضطرب دفعه اىل التخلي عن املدرسة وترك وظيفته،
ألنه يقضي كل يومه بني غسل يديه واالستحمام.
أما خالل فرتات الصحو ،وحينما يعي جورج حقيقة سلوكه فانه
يدخل يف حالة قلق من استمرار هذا السلوك ،حتى وصل حلد
اليأس ،ومع تدهور حالته فضل االنتحار واملوت ،لكن مل يكتب له
ذلك ،فالقدر جعل يف رصاصة املوت املنقذ الوحيد من وسواسه
القهري الذي كاد أن خينقه مع استفحال الوضع.
أما يف ما خيص التعامل مع هذا النوع من احلاالت ،فقال الدكتور
مايكل  ،Jenikeوهو طبيب نفسي يف جامعة هارفارد ،الذي أشار
اىل نسبة  3يف املئة من سكان الواليات املتحدة األمريكية،
تعاني من الوسواس القهري ،لذلك قال أن هذا املرض الينفع
معه العالج التقليدي ،وقد يتم عالجه بشكل تدرجيي عن طريق
العقاقري املضادة الكتئاب ،لكن اليتم الشفاء مباشرة بل يتطلب
وقتا يسريا.

لبنانية جديدة خطفت قلب امللياردير
االيطالي
عضو جديد انضم،
إىل
السبت،
«نادي اللبنانيات
اخلاطفات لقلوب
بني
املشاهري»
القارات ،وأحدثهن
احملامية
كانت
من
الربيطانية
أصل لبناني ،أمل
علم الدين ،بزواجها من املمثل األمريكي جورج كلوني .أما عضو
النادي اجلديدة ،فهي سابني غامن ،اليت تزوجت يف روما نؤخرا
من امللياردير جوزيف غييت ،ابن مؤسس ورئيس جملس إدارة
«وكالة غييت» العاملية للصور ،والناشط حبقل النفط والغاز
حبسب موقع العربية .
سابني غامن ،املولودة يف سويسرا قبل  30سنة ،أمضت طفولتها
وبعض مراهقتها بني بريوت وجنيف واجلنوب الفرنسي ،وهي
تقيم حاليًا يف لندن ،املعروفة فيها كمصممة جموهرات ،ماركتها
شهرية باسم  Sabine Gعلى مستوى دولي ،ويديرها معها
صديقها الذي أصبح زوجها يف حفل زفاف جذب املشاهري على
كل صعيد ،ومنهم األمرية الربيطانية «بياتريس أوف يورك»
االبنة الكربى لألمري أندرو ،ابن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية.
ودرست سابني «علم األحجار الكرمية» وفق ما قرأت «العربية.
نت» يف مقتطفات متفرقة عنها ،وحني خترجت يف  2012من فرع
معهد  Gemological Institute of Americaيف لندن ،أسست يف
العام نفسه شركتها مع من أصبح زوجها ،األصغر سنًا منها بأربعة
أعوام ،واملعروف بأنه حفيد ملياردير النفط الربيطاني واألمريكي
املولد ،السري جون بول غييت ،الراحل قبل  12سنة.
أما والده مارك غييت ،وعمره  55عامًا ،فصاحب ومؤسس ورئيس
 Getty Imagesاملعروفة بأكرب «بنك صور» مقرها يف الواليات
املتحدة ،وطالعت «العربية.نت» عنها ،بأنها متلك أرشيفات
متنوعة تضم أكثر من  85مليون صورة ،وشرائط مصورة تزيد
مدتها عن  50ألف ساعة ،ومبيعاتها السنوية مبئات املاليني،
وجعلت ثروة مؤسسها تصل يف  2007إىل أكثر من  4مليارات
دوالر.
كان بني املدعوين أيضًا حلفل الزفاف عارضات أزياء وجموهرات
وأمراء ،منهم بيار كازيراغي ،االبن األصغر ألمرية هانوفر،
بوروميو ،وفقًا ملا طالعت
كارولني ،ومعه خطيبته بياتريس
ّ
«العربية.نت» عن الزفاف الذي متيز بصور قليلة مت التقاطها
لفعالياته ،مع أن العريس ناشط أيضًا يف وكالة الصور اليت
أسسها والده.
وتنضم سابني غامن بزواجها من ملياردير الصور واجملوهرات
إىل لبنانيات أخريات خطفن قلوب مشاهري أجانب ،منهن دانييال
مسعان ،زوجة جنم الكرة اإلسباني سيسك فابريغاس ،وأمل علم
الدين اليت تزوجت جورج كلوني يف سبتمرب املاضي ،إضافة إىل
من تزوجت جنم الكرة اإلسباني جريارد بيكيه ،وهي املطربة
الكولومبية اللبنانية األصل شاكريا.

مسري غامن يفاجئ ابنته يف اكس فاكتور ..واليسا تغضب ..و السببب ؟
ّ
حل الفنان مسري غامن ضيفًا على برنامج «أكس
فاكتور» ،إذ فوجئ املشاهدون بظهوره يف بداية
احللقة.
وحظي الفنان الكوميدي حبفاوة كبرية من اجلمهور
وأعضاء جلنة التحكيم راغب عالمة واليسا وابنته
دنيا.
وفور ظهوره على املسرح ،وقفت جلنة التحكيم،
لتعبرّ دنيا عن سعادتها بوجود والدها وفخرها بكونه
والدها.

كانت أخبار أعماهلم الفنية حديث الساعة ،ثم شكلت نهاية بعض
النجوم هزة يف جمتمعاتهم ،نتيجة موتهم يف ظل ظروف غامضة مل
تكتشف خيوطها حتى اآلن ،لتسجل سطور حياتهم األخرية مبأساة
أشبه بلغز.
مطاردة يف الصحرواي
ويوافق اليوم  29مايو  1981ذكرى رحيل عازف اجليتار املشهور عمر
خورشيد ،الذي تويف نتيجة حادث سيارة يف طريق مصر -إسكندرية
الصحرواي يف سيارته اليت كانت تسري بسرعة تتجاوز  100كيلومرت/
ساعة.
بدأت احلادثة عندما قامت سيارة خضراء اللون من طراز «بويك»
جيلس بها شابان مبطاردة عمر خورشيد بسيارته وعندما انطلق عمر
خلف السيارة اخلضراء اليت هربت إىل طريق الصحراوي ،احنرفت
سيارته لتصطدم جبزيرة تتوسط الطريق ويصاب بنزيف يف قاع
اجلمجمة ،ويتوفى وهو يف طريقه إىل مستشفى اجلمعية اإلسالمية
بالعجوزة ،ومت نقل دينا زوجته للعالج وهي مصابة جبروح بالغة،
وكانت معه يف السيارة أثناء احلادث ،وقيدت ضد جمهول.
أنتحار من الشرفة
رحلت الفنانة سعاد حسين يف  21يونيو  ،2001يف الوقت اليت كانت
تستعد فيه للعودة إىل الوطن من لندن بعد رحلة عالج استمرت
صادما
لسنوات ،وتستعد أيضا للعودة إىل حياتها الفنية ،وجاء اخلرب
ً
للجميع حيث جاءت حتقيقات الشرطة الربيطانية أنها ألقت بنفسها من
شرفة منزهلا وماتت منتحرة.
وما زالت أسرتها والكثري من حمبيها يشككون يف األمر ،ويعتقدون
يف وجود جرمية قتل مقصودة ومنظمة وراء اغتيال سندريال الشاشة
العربية ،وحتى اآلن مل يثبت أي شيء رغم إعادة فتح القضية مرة
أخرى يف السنوات املاضية.
مقتل يف غرفة النوم
حمريا
لغزا
شكل رحيل املخرج نيازي مصطفى يف  20أكتوبر ً ،1986
ً
حتى اآلن مل يتم اكتشافه ،ويعترب حادث مقتله يف شقته واحدة من
احلوادث اليت هزت الرأي العام وأثارت جدلاً واسعا يف تلك الفرتة.
فيلما أغلبها مرتبط باملطاردات
بلغت أعماله الفنية ما يقارب 152
ً
والعنف ،وشهد موته أيضا ً
عنفا ومطاردة ،حيث صعد الطباخ اخلاص
به إىل الشقة للدخول وحاول الدخول من باب املطبخ الذي كان دائما
ً
مغلقا ،فصعد إىل باب الشقة الرئيسي وطرق
مفتوحا ولكنه وجده
ً
الباب ومل يفتح أحد.
وتوجه بعد ذلك إىل منزل أخت املخرج نيازي مصطفى اليت أعطته
نسخة احتياطية من املفتاح ،ليكون الطباخ أول من شاهد جثة املخرج
وهي ملقاة على األرض جبانب دوالب غرفة نومه ،مكتوفة اليدين من
اخللف ،ومل يتم العثور على بصمات للقاتل أو معرفة سبب اجلرمية
حتى اآلن.
أنتحار بأقراص مهدئة
عثر على جثة النجمة املصرية الراحلة داليدا يف  3مايو  ،1987وأثبتت
التحقيقات أنها ماتت منتحرة جبرعة زائدة من األقراص املهدئة ،بعد
أن تركت رسالة تقول فيها" :ساحموني احلياة مل تعد حتتمل".
صعدت داليدا سلم الشهرة من بدايته ،حيث بدأت حياتها الفنية
ً
بسيطا يف أفالم األبيض واألسود ،وسافرت إىل فرنسا
"كومبارس"
بعيدا عن األضواء
لتتحول هناك إىل مطربة عاملية أحبها اجلميع ،ولكن
ً
والشهرة كانت هلا حياتها اخلاصة املليئة بالغموض ،وانتهت مبأساة
موتها الذي مل يعرف أسبابه حتى اآلن.
سقوط يف الرتعة

أما مسري غامن ،فقد أشاد باملتسابقني وأدىل برأيه
يف دنيا ،مشريًا إىل ّ
أنه فوجئ بإمكانياتها يف
التحكيم على املواهب الشابة.
رحبت دنيا بوالدها ،وكذلك راغب عالمة الذي
بعدهاّ ،
حتدث عن الصداقة اليت جتمعه بالنجم الكوميدي منذ
سنوات طويل ،لتغضب اليسا بعدما جتاهلها مقدم الربنامج باسل

فنانون عرب ماتوا يف ظروف غامضة

الزارو ،قائلة ّ
بأنه «ال يصح أال ُيسمح هلا باحلديث مثلهما».
ً
مرددة« :أنا إليسا يا حبييب».
ورفضت حماوالته ملصاحلتها،

تعرضت الفنانة السورية أمسهان يف  14يوليو من عام  1944حلادث
سيارة مروع ،سقطت على إثره السيارة يف ترعة الساحل املوجودة
حاليا يف مدينة طلخا ،حيث لقيت مصرعها على الفور هي وصديقتها
ً
عاما ،بينما السائق مل يصب
اليت كانت ترافقها عن عمر يناهز ً 31
بأذى ،واختفى ومل يتم العثور عليه.
حبسب رأي الكثريين احلادثة مل تكن طبيعية ،فقد ختلت أمسهان عن
حياة األمراء مع زوجها األمري حسن األطرش حًبا يف الفن ،ووجهت
أصابع االتهام للمخابرات الربيطانية ،حيث ربطوا حادث أمسهان برغبة
املخابرات يف التخلص منها بسبب جتسسها لصاحل فرنسا الدجيولية،
بعد أن كانت جاسوسة لصاحل بريطانيا ،بينما قال البعض اآلخر إن
احلادثة كانت مدبرة من قبل زوجها الثالث الفنان أمحد سامل ،ولكن
لغزا.
بقي احلادث ً
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املناقشات
واوجز مصدر وزاري بعض مداوالت اجللسة فقال انه يف بداية
املناقشات وبعدما طلب الرئيس متام سالم استكمال البحث يف
ملف عرسال ،سأل الوزير سجعان قزي :هل ان ما اقدم عليه حزب
اهلل يف جرود عرسال ،واالعالن عن احتالل بعض التالل واملراكز،
هو صرف نظر عن طلب من اجليش ان يقوم باالجراءات املنوطة به
يف منطقة عرسال وجرودها ،خصوصا ان احلزب اعلن امس االول
عن سيطرته على تالل يف تلك املنطقة؟ فطلب الوزير حسني احلاج
حسن الكالم للرد ،اال ان قزي رفض وطلب اجلواب من وزير الدفاع
املعين بامللف ،واال فانين بذلك اعرتف بشرعية ما تقومون به .اريد
جوابا من الوزير املعين على طاولة جملس الوزراء.
وحتدث مقبل فقال ان اجليش مسؤول عن تلك املنطقة وليس
اي قوة اخرى وكل ما جرى ال يعدو كونه معارك جانبية .وهنا
تداخل احلاج حسن وقال حنن مل نبادر بل صدينا هجوما شنته جبهة
النصرة.
وبعد نقاش مستفيض طرح الرئيس سالم البيان االساسي الذي
أعد للنقاش يف اجللسة االخرية وتداخل مجيع الوزراء وكانت موافقة
من اجلميع مبن فيهم وزراء احلزب ،بعد اجراء تعديالت ،واقتصر
التحفظ على وزيري التيار.

قرار مجلس الوزراء

وجاء يف نص القرار الذي اختذه جملس الوزراء حول عرسال إن
جملس الوزراء بعد مناقشات مستفيضة لألوضاع املأسوية يف بلدة
عرسال والنامجة عن تواجد املسلحني يف جرودها ،وتركز أعداد
هائلة من النازحني السوريني داخلها ويف جوارها ،وإذ يعلن اجمللس
ثقته الكاملة باجليش وبقيادته وتكليفه إجراء التقييم األمثل للوضع
امليداني واختاذ القرارات واإلجراءات املناسبة ملعاجلة أي وضع داخل
البلدة وحميطها ،وإذ يؤكد عدم وجود قيود من اي نوع أمام اخلطوات
اليت قد يتخذها اجليش لتحرير جرود عرسال وإبعاد خطى املسلحني
اإلرهابيني عنها.
ان اجمللس يقرر تكليف اجليش اللبناني اختاذ مجيع اإلجراءات
الالزمة إلعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال ومحايتها من
اإلعتداءات واملخاطر اليت تتهددها من املسلحني اإلرهابيني وضبط
األمن فيها.
وقد تقرر استكمال املناقشة خالل اجللسة القادمة املقرر عقدها يوم
اخلميس املقبل.
ويف موضوع التعيينات ،اعلن وزير العدل اشرف ريفي ان وزير
الداخلية نهاد املشنوق اقرتح تعيني العميد عماد عثمان خلفا للواء
ابراهيم بصبوص على رأس قيادة االمن الداخلي ،اال ان الطرح مل
ينل توافقا .ومساء قالت الوكالة الوطنية ان املشنوق مدد خدمة
بصبوص لسنتني( .املزيد من التفاصيل ص)5

مؤتمر باسيل

وقد حتدث الوزير جربان باسيل يف مؤمتر صحايف مساء امس االول
عن اجللسة والتطورات ،وقال ان مطالبنا بتحرير عرسال هي الننا
حرصاء على البلدة وعلى اهلها وعلى ان يكون للجيش الكلمة االوىل
يف الدفاع عنها .وسأل :هل هناك قرار سياسي بتغطية اجليش يف
عرسال خارج احلكومة؟.
وقال :موضوع عرسال فيه خالف كبري والوضع هناك غري سليم.
وجرود عرسال حباجة اىل قرار عسكري ولكن البلدة حباجة اىل قرار
سياسي ،الفتا اىل ان احلكومة كلفت اجليش بتحرير عرسال وحنن
بإنتظار النتائج من وزير الدفاع مسري مقبل.
واكد اننا حريصون على قوى االمن الداخلي كما اجليش اللبناني
ومع سالمة االنتقال ،مشريا اىل ان احلجة هي أنه ال يوجد رئيس
مجهورية وكأن الرئيس معين فقط بتعيني قائد للجيش ،معتربا ان
هناك استهدافا مستمرا للمواقع املسيحية يف الدولة ،الفتا اىل
ان املستحق والذي لديه أعلى متثيل ،ال ميكنه أن يكون رئيسا
للجمهورية ،لذلك نقول طفح الكيل.
اضاف :اننا نرفض بشكل قاطع ونهائي أي قرار يصدر يف جملس
الوزراء ولن نسمح بإقراره قبل حل مسألة التعيينات األمنية.
وقال :حنن نصف البلد .حنن اكثر من نصف املسيحيني ،وحنن
اكثر من نصف الناس يف هذا البلد الذين اختذوا هذا املوقف .اي
صدام حيصل يف جملس الوزراء لن يبقى دون تداعيات خارج جملس
الوزراء .لذا ال ميس احد اكثر من ذلك ال بامليثاق وال بالدستور،
وال فينا ،وال بوجودنا .حنن على موعد يف اول جلسة( .املزيد من
التفاصيل ص)5

اسرائيل تهدد

على صعيد آخر كتب موقع «والال» االسرائيلي ان ضابطا كبريا يف
هيئة األركان العامة االسرائيلية ،حتدث االربعاء ،عن احتمال اندالع
حرب مع حزب اهلل ،وقال« :يف جنوب لبنان هناك بني  6آالف وحتى
مدنية ،و(يف احلرب) لن يكون أمامنا
 10،000هدف تقع يف مناطق
ّ
وشن هجوم
لبناني،
مواطن
مليون
ونصف
مفر ،اال اخالء مليون
ّ
مسلح» .وحبسب تقديراته فإن» إخالء مليون ونصف مليون مواطن
من جنوب لبنان سيستغرق  24ساعة».
وقال الضابط االسرائيلي يف تصرحيات للمراسلني العسكريني بعد
انتهاءاملناورات العسكرية يف اجلبهة الداخلية« ،لقد جنحنا خالل
صور االهداف
أربعة أيام من التدريب مبهامجة آالف األهداف اليت ُت ِّ
اليت هامجناها خالل حرب لبنان الثانية».
أن «حزب اهلل يواجه اآلن ضائقة
وشدد الضابط االسرائيلي على ّ

أن» بني  8000-6000حمارب من جمموع
اسرتاتيجية صعبة» .وكشف ّ
ّ
جمند يف التنظيم ،يتواجدون اليوم يف سوريا ،ومئات
 25ألف
ومؤخرا أرسل التنظيم مستشارين إىل اليمن».
العراق،
يف
املقاتلني
ً
واضاف «يف اآلونة األخرية بدأ التنظيم بنقل قوات مقاتلة من جنوب
لبنان إىل سوريا ،مع معداتهم الشخصية» ،لكنه استدرك القول
«يف هذه املرحلة ال نالحظ نقل وسائل قتالية من جنوب لبنان وهم
يستخدمون األسلحة السورية».

 12إنتحاريا يفتحون...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العرب إىل األراضي الرتكية.
وبالتزامن مع ذلك ،تواصلت املوجهات بني فصائل املعارضة
املسلحة وبني تنظيم «داعش» يف حمافظيت محص وحلب ،يف وقت
متكنت قوات النظام من السيطرة على عدد من القرى على احلدود
اإلدارية بني حمافظيت محاة وإدلب.
يف غضون ذلك ،اجتمع أعضاء «اهليئة السياسية» يف «االئتالف
الوطين السوري» مع املبعوث الدولي إىل سورية ستيفان دي
ميستورا وفريقه اخلاص صباح أمس االول يف إسطنبول .وأوضح
«االئتالف» يف بيان أن الطرفني عرضا «عملية تطبيق بيان
وقدم االئتالف وجهة نظره يف ما خيص تشكيل هيئة حكم
جنيف،
ّ
انتقالية ذات صالحيات كاملة» .ولفت البيان إىل أن أعضاء اهليئة
قدموا لدي ميستورا ووفده «حملة عن رؤية االئتالف
السياسية ّ
املستقبلية لتطبيق بيان جنيف ووثيقة املبادئ األساسية للتسوية
السياسية يف سورية املتوافق عليها مع عدد من الفصائل السياسية
والعسكرية».
ونقل البيان عن رئيس «االئتالف» خالد خوجة دعوته دي ميستورا
إىل «الضغط على نظام األسد للعودة إىل طاولة املفاوضات بعد
تعطيله عددًا من املبادرات الدولية حول إجياد حل سياسي يف
رحب بالتصريح الصحايف الصادر عن فريق املبعوث
سورية ،كما ّ
الدولي حول إدانة استخدام نظام األسد الرباميل املتفجرة يف حلب».
وأكد خوجة ،وفق البيان« ،أن أي مقاربة تستهدف تنظيم داعش
اإلرهابي وتستثين نظام األسد والتنظيمات اإلرهابية الداعمة له هي
مقاربة خاطئة وغري جمدية» ،وشدد على «ضرورة إجياد مناطق آمنة
يف سورية».
وعلى صعيد معارك احلسكة ،نقلت وكالة «رويرتز» عن حممد زعال
العلي حمافظ احلسكة قوله للتلفزيون احلكومي السوري أن عناصر
فجروا أكثر من  12شاحنة حمملة باملتفجرات عند نقاط
«داعش» ّ
تفتيش تابعة للجيش السوري حول مدينة احلسكة .وعلى رغم هذه
اهلجمات تقول احلكومة أن جنود اجليش والقوات املتحالفة معهم
متكنوا من صد هجمات املقاتلني ونشر نقاط تفتيش جديدة يف أحناء
احملافظة .لكن املرصد السوري حلقوق اإلنسان أكد أن «داعش»
بات على بعد  500مرت فقط من املدخل اجلنوبي ملدينة احلسكة.

جملس االمن يبحث...

املؤيدين للرئيس عبدربه منصور هادي.
شن طريان التحالف يف الساعات األربع والعشرين املاضية عشرات
الغارات على مواقع للجماعة ومعسكرات موالية هلا ،يف ذمار وتعز
وإب وعدن وصعدة واحلديدة وصنعاء ومأرب ،وسقط عشرات
املسلحني بني قتيل وجريح.
شيع آالف القيادي يف حزب «اإلصالح» أمني الرجوي
يف مدينة إبَّ ،
الذي ُق ِتل يف غارة على مواقع للحوثيني يف مدينة ذمار قبل حنو
أسبوع.
وحتدثت مصادر اجلماعة أمس االول عن مقتل  30مدنيًا بقصف على
ّ
مديرية سحار يف حمافظ صعدة ،يف حني أعلن تنظيم «القاعدة» يف
حساب له على «تويرت» مسؤوليته عن قتل عشرات من احلوثيني يف
هجمات ،مشريًا إىل أنها استهدفت األربعاء رت ًال عسكريًا يف مديرية
الزاهر يف حمافظة البيضاء.
يف مدينة عدن روى شهود أن املواجهات تواصلت مشال املدينة بني
مسلحي املقاومة والقوات احلوثية ،وسط قصف مدفعي وصاروخي
متبادل ،وتركزت االشتباكات يف أحياء صالح الدين وخور مكسر
والعريش واملطار .وأضافوا أن طريان التحالف شن غارات على
مواقع للجماعة ،واستهدف شبكة االتصاالت يف جبل حديد ،بعد
ساعات على ضربات جوية طاولت مواقع يف أحياء املنصورة والشيخ
عثمان.
وأفادت مصادر عسكرية وشهود بأن طريان التحالف ّ
كثف غاراته
على مناطق ،مستهدفًا معسكرات وقواعد يسيطر عليها احلوثيون.
وطاولت الغارات معسكر النهدين وحميط القصر الرئاسي يف
صنعاء ،وجبل عطان غرب العاصمة ،كما امتدت إىل احلديدة غربًا
حيث دمرت معهد القوات البحرية ومقر الدفاع الساحلي ،واستهدفت
مبنى االستخبارات العسكرية والقيادة العامة للقوات البحرية،
ومعسكر الكمب ومنطقة الفازة الساحلية التابعة ملديرية التحيتا،
ومواقع أخرى قرب مديرية زبيد.
ويف ذمار ( 100كلم جنوب صنعاء) ضرب طريان التحالف معسكري
القشلة وقوات األمن اخلاصة ومعسكر سامة التابع للحرس اجلمهوري
شرق املدينة ،كما استهدف يف حمافظة إب اجملاورة معسكر احلمزة
ومواقع يف مديرية السربة.
وفر ،تواصلت املواجهات بني أنصار هادي وقوات احلوثيني
كر ّ
وبني ّ
يف حميط مدينة مأرب (شرق صنعاء) ويف حمافظة اجلوف اجملاورة،
يف حني شهدت مدينة تعز اشتباكات عنيفة يف أحياء كالبة واجلهيم
وشارع األربعني وقرب جبل جرة ،بكل أنواع األسلحة ،ما أدى إىل
سقوط قتلى وجرحى.

بادرو احلجة سفرياً ويهدي اللقب
لوطنه اجلريح لبنان

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ّ
وحث
الدولي صورة قامتة السواد ،عن الوضع اإلنساني يف اليمن.
أعضاء جملس األمن الدولي يف جلسة طارئة على ضرورة جتديد اهلدنة
اإلنسانية ،قبل عقد مؤمتر جنيف بشأن احلل السياسي اليمين.
وابلغ املبعوث الشخصي لألمني العام إمساعيل ولد شيخ أمحد غ
اجمللس بقبول الرئيس عبدربه منصور هادي حضور مؤمتر جنيف،
وهو ينسق مع األمني العام حتديد املوعد.
وقالت دينا قعوار مندوبة األردن يف جملس األمن الدولي «أكيد
مسعتم أن اللقاء يف جنيف سيحصل ،لكن سيتم حتديد موعد هلذا
اللقاء» ،مشرية إىل أن «هناك حديث أيضًا عن عقد املؤمتر بني
العاشر والرابع عشر من الشهر اجلاري».
وأعرب مندوب روسيا عن قلقه بعد اجللسة من أي تأخري بالنظر إىل
فداحة األوضاع اإلنسانية ،ومنع حتى السلع التجارية والوقود من
دخول البالد .وأضاف أن «من الضروري فرض هدنة إنسانية قبل
املؤمتر ال سيما بعد أن دخلت الغارات شهرها الثالث».
وقال مندوب روسيا لدى األمم املتحدة فيتالي تشوركني ب «إننا
قلقون من تأخر عقد املؤمتر».
وأضاف «جيب نقل األمر إىل احليز السياسي بسرعة ،لكن يبدو أن
التحالف مسرتسل يف غاراته إىل حد بعيد» ،الفتًا «إنهم يقصفون
املعامل الثقافية واألثرية ،والوضع اإلنساني درامي للغاية» ،مؤكدًا
«من الضروري وقف النار بدون شروط».
كذلك نّبه مندوب روسيا إىل أن قرار جملس األمن رقم  2216يدعو
كل األطراف إىل إحرتام القانون اإلنساني الدولي وهذا ال حيدث.
بدوره ّ
حث الناطق الرمسي بإسم األمني العام على سرعة وقف النار
بعد أن جتاوز عدد النازحني داخليًا مليون نسمة .وقال إن اإلستجابة
لذلك تقع على عاتق املتحاربني.
الناطق الرمسي بإسم األمني العام لألمم املتحدة ستيفان دوجاريك،
كرر دعوة بالده ودعوة جملس األمن الدولي لتجديد اهلدنة اإلنسانية،
الفتًا إىل أن «األمر يقع على عاتق القابضني على زناد التنفيذ».
وأعرب دبلوماسيون عن قلقهم من أي تأخري إضايف وشهر رمضان
املبارك على األبواب.
وقد شبه دبلوماسيون ما جيري يف نيويورك حاليًا مبا جرى خالل
اإلعتداءات اإلسرائيلية على غزة .فهناك من مياطل يف طلب وقف
النار من أجل حتسني أوضاعه العسكرية كما يقولون.
على الصعيد امليداني نشر احلوثيون يف صنعاء أمس االول مئات
من املسلحني ،فيما تواصلت على كل جبهات القتال يف اليمن،
املواجهات بني احلوثيني والقوات املوالية هلم وبني مقاتلي املقاومة

يف احتفال كبري يف مقر  UPFيف سدني مت تعيني سفراء جدد
للسالم العاملي  ،تقديرا لعطآتي املستمرة مت اختياري حلمل
هذا اللقب اليت استلمته ورفعت معه علم لبنان يف حلظه مؤثرة
جدا ،وبعد حصولي على هذا اللقب (سفري السالم العاملي) وبعد
ان أهديته لوطين اجلريح لبنان قمت بتسليم األمانة ملن ميثل
اجلمهورية اللبنانية و املؤمتن على اجلالية اللبنانية يف اوسرتاليا
سعادة القنصل العام يف سدني االستاذ جورج بيطار حيث عرب عن
حمبته و تقديره ملسريتي اإلعالمية و االجتماعية يف اوسرتاليا.
سعادة القنصل أشكرك من كل قليب على هذه احملبة والتقدير
واالستقبال املميز ،وأعدكم بأنين سأكون رسول للمحبة والسالم
ملا فيه من مصلحة ألوسرتاليا وللجالية العربية و خاصة لوطين
احلبيب لبنان.
كما اشكر مجيع الوسائل االعالمية العربية واللبنانية واملواقع
االلكرتونية على دعمهم وحمبتهم والشكر ايضا يكون جلميع
األصدقاء واالهل من رجال سياسة وفكر و أدب و فن وصحافة و
إعالم على دعمهم وثقتهم الكاملة لي.
بادرو احلجة
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صحة ومجتمع

قشر الليمون ..كنز صحي يف سلة املهمالت الباذجنان مصدر اساسي لزيادة القدرة
اجلنسية ..هلذا يسمى «مثرة احلب»؟

أظهرت دراسة
للمرة
جديدة
كيف
األوىل
الليمونويد
أن
املركب الطبيعي
يف
املوجود
ن
لليمو
ا
و ا حلمضيا ت
يعيق منو اخلاليا
ا لسر طا نية
لسرطان الثدي
املوجب والسليب.

حتدثت دراسات عديدة عن أهمية احلمضيات للوقاية من سرطان
الثدي وجيمع الناس على استهالك كامل الليمونة ،وعدم التخلص
من أي شيء منها ،وذلك لفوائدها الصحية و ملذاقها الرائع!.
وتكمن الفائدة األكرب يف قشر الليمون ،فيحتوي على فيتامينات
أكثر بـ  5أو عشر مرات من عصري الليمون نفسه ،كما أن القشر
يساهم يف ختليص اجلسم من السموم.
وقالت معلومات أن جتارب لشركة كبرية مل ُيكشف عنها أن
الليمون يساهم يف قتل اخلاليا السرطانية القاتلة ،فهو أقوى
بـ  10000مرة من العالج الكيماوي ،كما أن لليمون تأثري هام
على األكياس واألورام ،ويقول اخلرباء بأنه عالج هلذا النوع من
السرطان.
ويعترب الليمون مضادا لاللتهابات البكتريية والفطرية ،وعالجا
هاما للطفيليات الداخلية والديدان ،ينظم ضغط الدم ،إن كان
مرتفعا ،يعمل كمقاوم للتوتر واالنفعال العصيب.
ً
خمربيا
فحصا
وأضافت أهم شركات األدوية انها توصلت بعد 20
ً
ً
نوعا
منذ  ،1970أن مستخلصات الليمون تدمر اخلاليا اخلبيثة يف ً 12
من أنواع السرطان ،مبا يف ذلك ،القولون ،والثدي ،والربوستاتا،
والرئة ،والبنكرياس .وأن مركبات الليمون فعالة أكثر بـ 10000
مرة من منتجات أدرميايسني املستخدمة لعالج أنوع من السرطانات
إلبطاء منو اخلاليا السرطانية.
يتضح من خالل ذلك أن الشركات تقوم بإخفاء هذه املعلومات،
وتقوم بصنع تركيبة خاصة لعالج املرضى ،واليت ينتج عنها
أعراض جانبية ،تستلزم احلصول على عالج آخر إليقاف آثارها؛
وذلك بغرض حتقيق املكاسب املادية.

فاكهة واحدة فقط ختلصك من الكرش متاما
يف الوقت
احلالي هناك
ا لكثري و ن
من الشباب
و ا لكثري و ن
كبار
من
لسن
ا
يف
أيضا
حالة صعبة
بسبب
ا نتفا خ
لبطن
ا
ا لد ا ئم
و كثر ة
الدهون به وظهور الكرش بشكل بارز وهو ما جيعل الشباب وكبار
السن يف حالة من احلزن بسبب مظهر الكرش البارز الغري حمبب
باملرة وهو ما يعود على الكثريون بسوء أحوال احلالة النفسية
بشكل عام
الكرش يتم ظهوره بسبب تراكم الكثري من الدهون يف منطقة
البطن واحلل املثالي للتخلص من الكرش هو استخدامنا لفاكهة
الرمان
فعصري الرمان هو حل مثالي للتخلص من الكرش متاما
عصري الرمان كفيل إن اهتممنا بشرب كوب واحد منه يوميا ان
يعمل على تفتيت الدهون وأيضا املواد الشحمية اليت تتواجد على
البطن وتسبب ظهور الكرش
قام األطباء بعمل البحوث حول تناول كوب واحد من عصري الرمان
بشكل يومي وهو ما أذهلهم بنتائجه الفورية ففي خالل شهر واحد
تتقلص نسبة الدهون بشكل كبري جدا يف منطقة البطن فعلينا
االهتمام به بدون إضافة سكر طبعا.

حيمل الباذجنان األسود
عدة ملن
فوائد صحية ّ
يتناوله ،باإلضافة إىل
القضاء
على
قدرته
الضعف اجلنسي .كما
يزيد من الرغبة اجلنسية
لدى الرجال والنساء على
السواء.
إذ حيتوي البذجنان على
املعادن
من
كميات
والفيتامينات باإلضافة
مضادة
مواد
اىل
لألكسدة .يهتم البذجنان أيضًا بتنشيط إفرازات اهلرمونات
الذكرية واألنثوية املصدر االساسي لزيادة القدرة اجلنسية.
أن قليه
يعمل البذجنان على حتفز مراكز اإلثارة فى املخ ،إلأّ ّ
ً
بالزيت يفقده الكثري من فوائده لذا يفضل تناوله مسلوقا.
ً
أن الباذجنان حيتوى على مستويات عالية من
وجتدر االشارة
أيضا ّ
مركبات األكسدة التى حتمى خاليا اجلسم من التلف.
أما يف جمال الدايت ،فهو مثالي إذ خيفض السعرات احلرارية،
ّ
جبانب احتوائه على نسبة عالية من املواد املكافحة للسرطان ،و
قدرته على إدرار البول ،وخيلص اجلسم من رائحة العرق.
اجلدير بالذكر أن الباذجنان له فاعلية وقدرة على زيادة مناعة
املرتني يف األسبوع.
اجلسم لذا ينصح بتناوله مبا يعادل
ّ

الربوفيسورة كيلي كالمب :هل يأكل
املتسرعون أكثر من حاجتهم؟
امارات  |24قالت نتائج
أحباث جديدة إن املتسرعني
مييلون إىل التصرف بتهور
فيما خيص تناول الطعام
عندما يتعرضون ملشاعر
سلبية ،فيصبحون أكثر
عرضة ألكل وجبات دمسة
وزيادة تناول الطعام أكثر من حاجتهم.
وجدت الدراسة اليت أجريت يف جامعة
صحيفة "دايلي ميل" أن  14باملائة من
السيطرة على حجم طعامهم مييلون إىل
يتعرضون ملشاعر سلبية ،ويعرف علماء
"اإلحلاح السليب".

أوهايو ونشرها موقع
الذين مل يتمكنوا من
التصرف بتهور عندما
النفس هذه احلالة بـ

تعليقًا على النتائج قالت الربوفيسورة كيلي كالمب من جامعة
ميتشغان " :يشعر الشخص املتسرع بالراحة بعد األكل إذا تعرض
لبعض ما يضايقه".
وأضافت كالمب "إنها طبيعية بشرية ،أن تبحث عن شئ يرضي
بعد يوم سيء ،لكن ما وجدته أحباثنا أن األشخاص املتسرعني
يتصرفون بتهور عند التعرض ملشاعر سلبية ،ويؤدي ذلك إىل
شراهة عند تناول الطعام".

هل تعاني من الصداع؟ ...اليك هذا
العالج السحري
لسبب ال يعرفه
العلماء متاما ،فإن
هناك حال سحريا
وبسيطا للتخلص
من آالم الرأس
قم
والصداع،
بتخفيض
فقط
كمية امللح اليت
تتناوهلا يف وجباتك
اليومية ،وقد ختتفي بعدها معاناتك مع الصداع لألبد.
فبحسب دراسة جديدة يساعد تقليل كمية امللح يف الطعام
إىل مستويات طبيعية على الوقاية من الصداع عند حوالي ثلث
األشخاص.
إال أن املشكلة تكمن يف التالي :تقضي التوصيات العاملية
بتناول  3غرامات من امللح يوميا ،أي ما يعادل حوالي نصف
ملعقة شاي ،يف حني أن وجبة "همربغر" واحدة حتوي على حوالي
 6غرامات من امللح ،وهو احلد األعلى الذي جيب على اإلنسان
تناوله يوميا حبسب التوصيات ،ويستهلك الناس باملعدل ما
قدره حوالي  9غرامات يف اليوم مما يتسبب حبوالي 1.6مليون
وفاة سنوية يف العامل بسبب األمراض القلبية والوعائية ،حبسب
دراسات سابقة ،ميكن للبشرية أن توفرها إن قللت من كمية
امللح املستخدمة يف الطعام.
وقد وجدت الدراسة احلديثة اليت قام بها باحثون من جامعة
"جون هوبكنز" ومشلت  400مشرتك ،أن ختفيض كمية امللح يف
الطعام اليومي من  9غرامات إىل احلد الذي تقضي به التوصيات،
أي  3غرامات ،كان كافيا للقضاء على الصداع عند حوالي ثلث
املشرتكني الذين متت متابعتهم خالل شهور طويلة مت خالهلا
تعديل كمية امللح يف وجباتهم اليومية على مراحل.
ويسود اعتقاد بني الباحثني أن تقليل كمية امللح خيفض من
ضغط الدم ،وهو ما قد يسهم يف القضاء على الصداع وآالم
الرأس ،إال أن نتائج الدراسة وجدت أن تقليل امللح يقضي على
الصداع حتى عند األشخاص ذوي الضغط الطبيعي ،وهو ما يعين
أن هناك آلية أخرى ال يعرفها العلماء يتسبب فيها امللح باإلصابة
بالصداع.
وتظهر إحصاءات سابقة أن سكان آسيا الوسطى هم األكثر
استهالكا للملح يف العامل ،يف حني ينخفض االستهالك إىل
مستوياته الدنيا يف إفريقيا ،إال أن زيادة استهالك امللح ترتبط
أيضا بالوجبات السريعة والنمط الغربي يف الطعام ،حبيث إن معدل
استهالك الفرد للملح يف أوروبا وأمريكا بتجاوز ضعف التوصيات
العاملية ،وهو ما يتسبب بشيوع الوفيات بفعل األمراض القلبية
والوعائية وارتفاع ضغط الدم.

طريقة بسيطة لعالج آالم املفاصل
لقشرة الليمون احلامض فوائد صحية وقيمة غذائية كثرية ،مبا
يف ذلك عالج آالم املفاصل .فقشر الليمون احلامض حيتوي على
فيتامني  ،Cوقد أظهرت الدراسات احلديثة انها تساعد على منع
هشاشة العظام ،والتهاب املفاصل ،وكسور العظام.
اليكم وصفة بسيطة تساعد على عالج آالم املفاصل من خالل
استخدام قشر الليمون احلامض:

املكونات:
أشارت النتائج إل أن غري املتسرعني أيضًا يلجأون إىل أكل وجبة 
 قشر الليمون احلامضدمسة من آن آلخر عند التعرض ملشاعر سلبية.
 زيت زيتونوقالت الربوفيسور سارة راسني املشرفة على الدراسة من جامعة
أوهايو" :ترتبط كال من زيادة األكل وفقدان السيطرة على حجم طريقة التحضري:
 ضعوا قشر الليمون احلامض يف جرة واسكبوا فوقها زيتالوجبة بالتسرع عند التعرض ملشاعر سلبية ،سواء كانت كمية
الزيتون حتى يصل إىل أعالها .اغلقوا اجلرة واتركوا املزيج ملدة
الطعام الزائدة قليلة أو كبرية".
 14يوما.
أوضحت راسني" :تعكس العالقة بني الشراهة وبني اإلحلاح السليب  -عندما يصبح العالج جاهزًا ،ضعوا بعضا من الناتج على شاش
نظيفة ،ثم ضعوا الشاش على املفصل املتضرر.
ضعفًا يف السيطرة السلوكية عند التعرض ملشاعر سلبية".
 -ضعوا كيسا من البالستيك على الشاش وشاال من الصوف فوق
متكنا من عالج امليل للتحول صوب األكل الكيس .ينبغي القيام بذلك لي ًال قبل الذهاب إىل الفراش ألنكم
ّ
أضافت راسني" :إذا
عند التعرض ملشاعر سلبية مثل اإلجهاد قد نساعد بذلك آالف حباجة لرتك الكيس والشال مبكانهما خالل الليل.
 عند االستيقاظ صباحًا يكون االمل قد زال.األشخاص الذين يعانون من اضطرابات األكل".
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متفرقات

حقائق مذهلة عن أخبل مليارديرات العامل
ماذا لو كان يرتع يف حسابك
البنكي بضعة مليارات من
ستكون
ماذا
الدوالرات؟
خطواتك القادمة؟ هل ستشرتي
طائرة خاصة لتقلك عرب العامل
لتناول أشهى الطعام والنوم
يف أرقى الفنادق والتزين
بأنفس اجملوهرات ،حسب
موقع ارم.
برغم أن هذا هو حال أغلب
أصحاب املاليني إال أن
االقتصاد
فضل
بعضهم
والعيش بزهد ،ولكن احلديث
هنا ليس يف صدد توفري
مليار أو مليون أو حتى بضعة
مئات! إمنا عن الفرق يف
السعر بني حساء بقيمة 0.39
وحساء بقيمة  0.89وهذا هو
البخل الالفت الذي يتصرف به
بعض أهم األثرياء يف العامل
ممن ميتلكون املاليني.
فكتوريا هنت:
عايشت فكتوريا الفقر يف
مراحل عمرها األوىل وناضلت
يف بداية أمومتها حيث انها
كانت تنام يف املقطورات
وتعيش فيها إىل أن متكنت من
أن تصبح من أصحاب املاليني
بعد االستثمار بالعقارات جراء
العمل الشاق ،لكن هذه
الثروة مل متنعها من توفري ما
ميكن توفريه على مدار اخلمسة
والعشرين عاما املنصرمة.
تنفق فيكتوريا  12ألف
دوالر سنويا فقط ومبقارنتها
مبن يعيشون مبقدر  25ألف
سنويا فهم يناضلون من أجل
النفقات واالكتفاء لكن هذا ال
حيصل مع فكتوريا اليت تروي
حديقتها ببوهلا اخلاص لكي
توفر املاء.
إميي إليزابيث:
على غرار هنت حصلت إميي
على ماليينها من العقارات وقد
كانت مشردة يف مراهقتها
لكنها استطاعت كسب ثروة
الحقا ،لكنها متتلك يف مطبخها
اسفنجة واحدة وسكينا واحدا

فقط الدعائها أن السكني ال
يالمس املاء فهي تستخدمه
وتعيده على الفور يف درج
املطبخ األمر الذي جيعله
عرضة للجراثيم ،وقد ظهرت
يف تقرير تلفزيوني عن أخبل
األثرياء.
شايلني وودلي

 ،1990عالوة على
ذلك فإن أوالده
يرتادون املدارس
وليس
احلكومية
اخلاصة.
فديفيد ال يكرتث
بقدر
باإلنفاق
االدخار.
إنغفار كامبارد:

شايلني األصغر يف القائمة
وهي ممثلة شابة واعدة
قامت بأدوار حمورية وشاركت
ببطولة أفالم جعلت منها بطلة
حمبوبة وقد زاد أجرها دورا
بعد دور إال أن مصروفها مل
يكن كذلك ،ميكنك أن ترى أن
شاليني ترتدي أفضل الثياب
يف أدوارها وهذا يتنافى
مع البخل املذكور ،يبقى أن
تعرف أن هذه الثياب هي من
املصممني الذين يرغبون بذكر
أمسائهم بأعماهلا.

مبدع إيكيا وصاحبها ،الشخص
الذي اشتهرت خمازنه لبيع
األثاث األنيق واحلديث بأسعار
مميزة ،ال ميتلك أي سيارة
فارهة أو طائرة خاصة إمنا ما
يزال يقود سيارته الفولفو
طراز  ،1993وميكنك مشاهدته
يتحاور مع البائعني حول
األسعار ليحصل على األرخص،
يشار إىل أن ثروته تفوق 3.8
مليار دوالر.

ديفيد تشرييتون

تشاك فيين:

يعمل الربوفيسور ديفيد يف
جامعة ستانفورد ،وبرغم أن
اجلامعة سخية العطاء إال أن
ثروة ديفيد اليت فاقت املليار
مل تأت منها ،إمنا من تالميذه
الذين جعلوا جوجل على ماهو
عليه اآلن ،وعليه فقد حصل
على حصص وترضية مكنته
من بناء الثروة غري املتناقصة،
وتعد سيارة اهلوندا ميين فان
اليت اشرتاها ديفيد من أغلى
االشياء اليت اقتناها يف حياته
إذ مل ينفق مبلغ كهذا قط ،مع
العلم أن هذه السيارة تعترب
من السيارات االقتصادية
املتوفرة للجميع.

ميتاز فيين بالبخل على نفسه
فقط وليس اآلخرين ممن حوله،
وهو أحد مؤسسي ديوتي فريي
التجارية ،وقد عاش فيين
طفولة قاسية مليئة باإلحباط
ومل يرد يوما أن يصبح غنيا،
فيين اليت تفوق ثروته الـ8
مليارات مل ينجح بالتربع بها
كليا ،وقد ترى فيين يقلب
قائمة الطعام أو الشراب مرارا
ليطلب األرخص ،كما هو احلال
يف ملبسه وسفره.

ديفيد تيبار:
يعترب تيبار من أعظم رجال
املصرفية املعاصرين ،وقد
مجع ثروته من خالل عمله
يف مناصب وشركات عمالقة
املالية
خدماته
وتقديم
واملصرفية للعديد العديد من
مديري األموال يف العامل ،إال
أن تيبار ما يزال يعيش يف
املنزل الوحيد الذي امتلكه منذ

عظيم برمييجي:
شركة
مالك
هو
عظيم
ويربو ،إحدى أعظم شركات
التكنولوجيا املعاصرة ،وميكنك
أن حتصل على تعليق موحد من
مجيع العاملني لدى عظيم بأنه
أخبل رجل قابلوه ،يعتاد عظيم
أن حيسب ورق التواليت
وساعات اإلضاءة بل وما دون
ذلك للتوفري واالقتصاد ،وبيد
أن كل هذه األموال تصب يف
صاحله إال أنه يفضل ركوب
التك تك من املطار عوضا
عن التاكسي ،وال يزال ميتلك

قراصنة يسربون صور جديدة عارية بالكامل
للنجمة كيم كارداشيان على اإلنرتنت

سيارة فورد طراز  1996حتى
اآلن.
وثروة عظيم تفوق  12مليار
دوالر.
مارك زوكينبريج:
ال ميكن إحصاء ثروة مارك
مؤسس الفيس بوك بشكل
دقيق إال أنها تفوق ال35
مليار دوالر ،سيكون من
النادر جدا أن تراه يف بدلة أو
زي رمسي ،وإمنا غالب الوقت
واملناسبات يرتدي املالبس
املرحية ،ومل ينفق وزوجته
الكثري على حفل زفافهما بل
وال حتى القليل حيث إنه قام
بذلك يف حديقته اخللفية ،وال
ينفق الزوجان على العشاء
الفاره وال التسكع املكلف،
إمنا ميكنك أن تراهما يف
املطاعم العادية مثل بريغري
كينج وماكدونالدز وحيث انه
من املشروع التساؤل أين
سينفق مارك كل هذه الثروة
إال أن التساؤل األهم هو ملاذا
يلتفت إىل قائمة (فقط بدوالر
واحد) للشراء.
وارين بوفيه
يعد وارين من أغنى الرجال
على كوكب األرض لكن ذلك
مل مينعه من احتالل مراتب
متقدمة يف البخل حيث انه
يعيش يف أرخص مكان يف
أمريكا يف نرباسكا منذ أكثر
من نصف قرن ،حيث اشرتى
منزال هناك وقد تزوجت ابنته
يف نفس املنزل ،وال يؤمن
وارين باإلنفاق على أشياء
مثينة بداعي التوفري فإن
ثروته ال ميكن حتديدها بشكل
دقيق إال أنها كفيلة بإصابتك
بالدهشة.

ظهرت من جديد على اإلنرتنت صور عارية للممثلة األمريكية كيم
كارداشيان ،من بني ضحايا القراصنة كانت املمثلة األمريكية
كيم كارداشيان ،واملمثلة فانيسا هودجنز وحارس مرمى فريق
السيدات الوطين لكرة القدم هوب سولو .
فمن املفرتض أن يكون قد نشر الصور على موقع chan. 4
 orgاملعروف بغياب الرقابة عنه ،نفس اهلاكرز الذي فعل ذلك
يف نهاية أغسطس ،عندما نشر على نفس املوقع صورا عارية
ألكثر ممثالت هوليود شهرة من بينهن املمثلة األمريكية جنيفر
لورانس ،وريهانا وكيم كارداشيان وماري كيت اولسن و
أريانا غراندي و فيكتوريا جاستيس و كيت ابتون وعشرات
املشاهري األخريات .سرقت الصور من خالل القرصنة باستخدام
تقنية خدمات أيفون حيث ظهرت لفرتة قصرية على مواقع 4
 chan.orgو redditوبعد ذلك أزيلت
قالت كيم كارداشيان يف أوائل سبتمرب خبصوص السرقة
األوىل من الصور« :أنا متأكدة من أنها حتذير لنا مجيعا على أنه
من الضروري تعزيز اإلجراءات األمنية ».
وقد دعت شركة آبل أول اخرتاق قرصين بأنه» هجوم مستهدف»
ولكن بعد ذلك نفت تقارير بأن أمن خوادمها قد مت اخرتاقها .
وأشارت الشركة أن الشهريات املتضررات كن قد استخدمن
كلمات مرور بسيطة جدا ،أو وقعوا ضحايا جملرمني متنكرين
باسم ممثلي شركة آبل .اآلن جيري مكتب التحقيقات الفيدرالي
حتقيقات يف احلادث.

«اللعب مع الشيطان» جيتاح
وسائل التواصل اإلجتماعي

حتدي "تشارلي تشارلي" أو ما يسمى أيضا بلعبة قلم الرصاص،
هي لعبة اجتاحت خمتلف مواقع التواصل اإلجتماعي وأثارت
ضجة كبرية السحضارها "الشيطان املكسيكي" ليجيب عن كل
التساؤالت.

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

فاللعبة بسيطة ال تتطلب سوى رسم شبكة بأربع خانات على
قطعة من الورق ويكتب يف كل خانة كلميت "نعم" أو"ال" ،ومن
مثة يوضع قلما رصاص ،واحدا فوق اآلخر ،ليشكال صليبا ،ثم
تنطلق اللعبة برتديد السؤال "تشارلي ،تشارلي أنت هنا؟" ،أو
"تشارلي ،تشارلي هل ميكننا أن نلعب؟" ،ومن ثم يبدأ قلم
الرصاص يف التحرك ليجيب على كل األسئلة اليت تطرح على
"الشيطان" احلاضر.
وقد ظهرت لعبة "تشارلي تشارلي" على اإلنرتنت ألول مرة عام
 ، 2008ثم اختفت لتظهر مرة أخرى هذا العام وجتتاح مجيع وسائل
التواصل اإلجتماعي.
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Same-sex marriage: Coalition voters in key Ombudsman slams government for long
seats back free vote
detention rates

Jason Haines with partner David Momcilovic and their son Oliver are in
Canberra to attend Bill Shorten’s introduction of a private members bill
on marriage equality. Photo: Andrew Meares

Rodney Croome, of Australian Marriage Equality: ‘’These key seats want
a free and open debate on marriage equality.’’ Photo: Graham Tidy

A clear majority of voters
in key Coalition-held seats
support MPs having a free
vote on same-sex marriage, according to a new
poll.
A ReachTEL survey of
four federal seats, including one of the country’s
most marginal, has found
that between 64 and 69
per cent of voters back a
free vote for all MPs.
The results come as Coalition MPs gather for their
regular sitting week meeting on Tuesday. And as
Labor leader Bill Shorten
and Greens leader Richard Di Natale continue to
pressure Prime Minister
Tony Abbott to smooth
the way for a free vote for
Liberal MPs on same-sex
marriage.
In Michelle Landry’s
Queensland central coast
seat of Capricornia (held
with a margin of just 0.8
per cent), the poll found
64 per cent of voters surveyed supported a free
vote. A further 21 per cent

opposed the idea and 15
per cent were undecided.
In Jason Wood’s marginal
outer Melbourne seat of La
Trobe (held by 4 per cent),
almost 67 per cent back a
free vote, with 18 per cent
opposed and 15 per cent
undecided.
The safe Gold Coast seat
of McPherson (held by
Karen Andrews with a
margin of 13 per cent), 69
per cent of voters support
the free vote, 20 per cent
are opposed and 11 per
cent are undecided.
In the northern NSW seat
of Lyne (safely held by David Gillespie on 14.8 per
cent), almost 65 per cent
support a free vote, with
21.7 per cent opposed and
13.7 per cent undecided.
The poll was conducted
for Australian Marriage
Equality on Sunday, which
polled between 670 and
690 voters per seat. The
four seats were chosen
because the local members had indicated they
wanted to hear from their

constituents or were key
regional seats.
“The message for Tony
Abbott is to allow a free
vote as soon as possible
if he wants to keep the Coalition’s stocks high [in]
seats he needs to stay in
government,” Australian
Marriage Equality national
director Rodney Croome
said.
“These key seats want a
free and open debate on
marriage equality, and
don’t want their MP restricted by party line.”
When asked on Monday if
he thought most Australians supported same-sex
marriage, Mr Abbott replied: “Let’s see where the
community debate goes.”
The most commonly cited
general opinion poll on
same-sex marriage was
done by the Liberal Party’s
pollster Crosby Textor last
year. It found 72 per cent
of those polled supported
same-sex marriage.
While one Coalition MP
said it was “always possible” same-sex marriage
would be raised in Tuesday’s meeting, it is considered unlikely.
Many senators are away
for Senate estimates hearings and Mr Abbott has
stressed that “every single
one of us on the Coalition
side” would be focused on
the budget for the next few
weeks.
However, first-term Liberal
MP Sarah Henderson announced on Monday night
that she supported samesex marriage, “in anticipation that the issue of marriage equality may come
before the Coalition party
room tomorrow morning”.
Ms Henderson, who holds
the seat of Corangamite
that takes in Geelong,
called for a cross-party
bill to be brought before
the Parliament.
“Support for marriage
equality is consistent with
fundamental Liberal values, which embrace freedom of the individual and
stable, long-term relationships,” she said in a statement.

Christmas Island detention centre. Photo: Scott Fisher

Asylum seekers, including mothers and their children, are spending nearly
five years in Australian
immigration detention facilities, as the time in detention has soared to one
of the longest rates in the
world.
The Commonwealth and
Immigration Ombudsman
has slammed the government for its prolonged detention of asylum seekers
after finding children are
being born, and remain, in
detention facilities waiting
for their families’ claims of
protection to be processed
or for their security assessments to be cleared.
According to the Ombudsman’s assessments,
one 33-year-old woman
known as “Ms X” and her
three children, “Master Z”,
aged 17, “Master Q”, 14,
and “Miss W”, 10, have
remained in community
detention for four and a
half years, or 1643 days.
The family has been found
to be owed protection by
Australia, but the mother
is awaiting her “security
assessment”, the report
says.
The May 27 report, which
is designed to be a “snapshot in time” of immigration detention, also shows
six children had been born
in detention between November 2012 and February 2013. All six children
live in community detention with their families, but
not one of their families’
claims have been processed, it says.
“The Ombudsman notes
with concern the government’s duty of care to detainees and the serious
risk to mental and physical
health prolonged deten-

tion may pose to children
and their families,” the report says.
“Without an assessment
of claims of these children
and their families to determine if they are found to
engage Australia’s protection obligations, it appears
likely that they will remain
in detention for an indefinite period.”
A 37-year-old man spent
1827 days in detention,
which is more than five
years. He was released
from immigration detention in December last year
on a bridging visa without
the ability to work.
During Senate estimates
last week, it was revealed
that longest time in detention for a child was 1774
days, which is nearly five
years.
A spokesman for the Darwin Asylum Seeker Support and Advocacy Network, DASSAN, said he
was aware of a number of
families who had been kept
at Wickham Point in Darwin for up to four years.
“Those families are not
told why they are still in
detention or what can be
done to secure their release,” Ben Pynt said.
Under former immigration
minister Scott Morrison,
the processing of claims
was paused until the
amendments to the Migration Act were passed. They
were passed in December
last year.
A spokeswoman for Immigration Minister Peter
Dutton said that processing had now begun and
“several individuals” in
the Ombudsman’s report
have since been granted
temporary visas and were
living the community. The

minister did not say which
cases had been dealt with.
According to the estimates
hearing, of the 30,448 asylum seekers who arrived
by boat under the Labor
government, only 600 have
begun to have their protection claims assessed.
According to Michael Manthorpe, deputy secretary
of the Visa and Citizenship
Services Group, it could
take three years for these
claims to be processed.
The latest Immigration
statistics also show 1195
people have remained in
held detention and community detention for longer than 730 days, or two
years.
But Mr Dutton’s spokeswoman said a new “fasttrack assessment” process would allow officials
to “quickly and appropriately manage different
types of claims”.
Grant Mitchell, director of
the International Detention
Coalition, said Australia
had one of the longest immigration detention rates
in the world.
“The big problem in Australia is that there is no
time limit to how long people can be kept in immigration detention,” he said.
“Australia is unique that
it lacks court oversight
on decisions, leaving it in
the hands of the minister’s
discretion, which is highly
problematic,” he said. “We
are lagging far behind.”
In Sweden, asylum seekers
can be held in immigration
detention for a maximum
of five days, while a child
can be held for only three
days under Swedish law,
Mr Mitchell said. He also
said New Zealand recently
adopted laws that limit the
duration of immigration
detention to 14 days before a judge must make a
decision.
Greens Senator Sarah
Hanson-Young said children should not be incarcerated.
“Children don’t belong in
detention and it is time the
law was changed to ban
it from happening,” she
said.
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Australia given more than $4 billion in foreign subsidies for coal projects: report

Julia Gillard claims Kevin Rudd bullied and intimidated her

No love lost here: Kevin Rudd and Julia Gillard. Photo: AFP

The report is an attempt to unravel a web of public finance for coal-fired power plants.

Australia has received
more than $4 billion in
money from foreign governments to fund coal
projects since 2007, according to a new report
highlighting the extent to
which wealthy countries
are still financing fossil
fuels.
And Australian taxpayers have subsidised coal
mines and power plants
around the world to the
tune of $1.4 billion through
the Export Finance and
Insurance Corporation,
a government bank that
helps finance Australian
projects in other countries.
Government-owned
finance institutions poured
more than $US73 billion
into coal between 2007
and 2014, according to
the research by the Natural Resources Defense
Council, Oil Change International and the World
Wide Fund for Nature.
The global report is an attempt to unravel a web of
public finance for coalfired power plants in
particular that has been
“moved through largely
unknown and opaque
institutions” by governments to fund projects
overseas.
It comes as Australia, Japan and South Korea are
leading opposition within
the OECD to a push by the
US, Britain and France to
curb the amount of gov-

ernment funds spent on
coal plants.
Australia is listed as the
fourth highest recipient of
public finance for coal, but
ranks first among high-income countries in the report. Only Vietnam, South
Africa and India outrank
Australia overall.
Australia was the eighth
largest provider of export
subsidies for coal projects
worldwide.
Japan is named as the biggest contributor to global
coal financing at $20 billion in the seven-year period, followed by China,
South Korea, Germany
and the US.
Between them, the five
countries account for
more than 80 per cent
of the coal funding from
countries reviewed in the
report.
“Nations of the world, and
particularly of the G20 and
G7, have made repeated
clear commitments to
both fight climate change
and end fossil fuel subsidies,” the report states.
“And yet, billions of dollars’ worth of government
support continues to flow
towards fossil fuels and,
incredibly, towards coal.”
The report argues that
claims by governments
that continued public
spending on coal is necessary to end energy
poverty in poor nations is
“baseless” because “zero
export finance for coal has

gone to low-income countries, where the need for
access to energy is greatest”.
It continues that the $73
billion is probably an underestimate because of a
lack of transparent data
for many of the institutions.
“Governments of the
world are literally hiding
their ongoing support for
fossil fuels, and for coal in
particular,” it says.
It calls for an immediate
end to international finance for coal via export
credit agencies, development banks and stateowned banks, except in
circumstances to support
energy access for the
poor where no other options are available.
And it demands OECD
nations immediately disclose “exhaustive data on
public finance” for the entire energy sector.
Fairfax Media revealed in
March the Abbott government was using an international forum to frustrate
efforts by the US, Britain
and France to wind back
export subsidies for coal
plants.
A leaked briefing paper
showed the government
arguing it was in global
environmental interests
for developing countries
to have access to the most
up-to-date, “emissionsreducing coal-fired power
station technology”.

Julia Gillard claims she
was intimidated and bullied by Kevin Rudd when
things didn’t go his way
during a political tactics
meeting when the pair
were serving as opposition leader and deputy.
But that explosive claim,
contained in ABC journalist Sarah Ferguson’s
new documentary on the
Rudd-Gillard years, The
Killing Season, is “utterly,
utterly false” according to
Mr Rudd.
The first episode of the
three-part documentary,
to be aired next Tuesday,
exposes the depths of animosity between the two
most recent Labor prime
ministers and makes clear
the bitter legacy war within the ALP is likely to continue for years to come.
It reveals the pair struck a
deal, when replacing Kim
Beazley and Jenny Macklin as leader and deputy in
2006, to give Mr Rudd two
terms to defeat John Howard at an election.
Fierce differences emerge
about the Rudd government’s over-reliance on
the so-called “Gang of
Four”, or kitchen cabinet
– which comprised Mr
Rudd, Ms Gillard, Treasurer Wayne Swan and
Finance Minister Lindsay Tanner – and which
steered the response to
the Global Financial Crisis but was later criticised
for circumventing cabinet
too regularly, amid claims
of governance problems
within Rudd Labor.
On the bullying claim, Ms
Gillard states that “Kevin
was always very anxious
to strut his stuff in Question Time” and that during
one meeting, which she
had led as manager of opposition business “tactics

hadn’t gone his way, I’d
taken a view about something else forming the issue of the day and after
the tactics meeting broke
up he very physically
stepped into my space, it
was a bullying encounter,
it was a, you know, menacing, angry performance”.
Mr Rudd says the claim
is “utterly false” and that
he can recall no angry exchanges with Ms Gillard
“including on the night
that she marches into
the office to announce
the coup. I said to her repeatedly but Julia you are
good person, why are you
doing this?”
He also states during the
documentary that “Julia
was my loyal deputy and
I didn’t believe she would
do that [challenge] until
that point” and later, that
he relied a lot on Ms Gillard while overseas “because what I wanted to
happen longer term was
for Julia to replace me as
Australia’s first female
prime minister”.
Ms Gillard states the twoterm leadership deal was
struck because “getting
us back into government
in 2007 was a big ask,
we needed to win a lot
of seats, so clearly Kevin
wanted to know that he
would be supported for
more than one shot and
I was prepared to say
that”.
As an aside, Ms Macklin
says she stood aside as
deputy because “I knew
Julia wasn’t going to stop,
she would continue until
she won”.
The government’s response to the Global Financial Crisis is covered
in detail by the documentary.
In comments that go to

the heart of why Ms Gillard and the so-called
faceless men moved on
Mr Rudd in June 2010, Ms
Gillard states that before
the crisis, there was growing concern in the ALP
about Mr Rudd’s management style but that the
GFC suited Mr Rudd’s
“command and control”
decision-making style.
After the worst of the crisis had passed, however
the Gang of Four was not
disbanded because, in
Ms Gillard’s view “he preferred to do business that
way” though she argued
for a “more regular decision-making style”.
But Mr Rudd rejects that
charge as “the most creative reconstruction of a
political memory I have
ever heard. I remember
Julia, in particular, enjoyed and liked the relative secrecy of that small
gathering”.
As 2009 progressed Ms
Gillard said she sought
to discuss policy, politics
and “managing Kevin” –
though she adds “none of
them were leadership discussions”.
In further criticism of
Mr Rudd’s management
style, the former immigration minister, Chris Evans,
highlights the unilateral
handling of the Oceanic
Viking stand-off with 78
asylum seekers, asserting that he received a call
from the then prime minister’s chief of staff to advise him of a deal with Indonesian president Susilo
Bambang Yudhoyono.
“That was done without
consultation with the
relevant ministers and
certainly without the calling of a national security committee of cabinet
meeting,” he states.
Mr Rudd does not deny
the charge but states: “If
there was a breakdown in
the command structure
within the government
about which ministerial
office was engaged or
not, it is difficult to sustain that a prime minister
has to physically pick up
a telephone to every senior bureaucrat and minister and say this is what
is happening.”
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Cabinet chaos: Abbott confronts leakers with a ‘come to Jesus moment’

Prime Minister Tony Abbott warned his cabinet members there would
be consequences for leaking to the media. Photo: Andrew Meares

Tony Abbott has revealed that he confronted agitators in his
cabinet on Monday,
warning there will be
both “personal and political” consequences
for leaking to the media.
The warning came during the weekly cabinet
meeting in which he
said those being disloyal had been left in no
doubt because they had
experienced a “come to
Jesus moment”.
Responding to the
spectacularly detailed
account of last week’s
cabinet
discussion
over denying citizenship to terrorist supporters – reported by
Fairfax Media – the
Prime Minister told his
backbench on Tuesday
that the cabinet leaks
had been “disappointing” but had done little
harm because they had
not resonated with voters.
Instead, he told the government party room that
the Coalition’s hardline
approach to defence
and security was popular in “voterland”. The
party room revelation
came on the same day
as a key frontbencher,
Senator Concetta Fierravanti-Wells, left open
the possibility of the
Australia withdrawing
from an international
treaty requiring it to
ensure nobody is rendered stateless. How-

ever it is understood
the government has no
intention of going that
far at this stage.
MPs contacted by Fairfax Media said Mr Abbott made clear to his
backbench that he had
“read the riot act to
cabinet” the night before.
Multiple sources confirmed that Mr Abbott
had characterised the
leak as disappointing
rather than damaging
and as a preoccupation
of people exclusively
within the Canberra
political scene. As a result, it was of no consequence to people outside the capital.
“He said out in voterland, the issue of being tough on terrorists
and strong on national
security is running our
way,” said one MP.
Another MP said he
was intrigued by Mr
Abbott’s description of
his own lecture to the
frontbench the previous evening as cabinet’s “come to Jesus
moment”.
Asked what the Prime
Minister had meant,
the MP said Mr Abbott
had been attempting
to say the cabinet had
been given an ultimatum which few would
have misunderstood:
“You’re either on the
team or you ain’t.”
While Mr Abbott did not
elaborate to the party
room, the expression

“a come-to-Jesus moment” is often used in
business circles – particularly in the US – to
describe the instant at
which team members
recommit to working in
unison or depart to pursue their own interests.
Queensland MP Andrew Laming was one
of few to go on the record after Tuesday’s
party room meeting,
telling Fairfax Media
the government’s policy of being decisive on
national security was
“running 100 per cent
for the Coalition”.
And he said the leak
from last week’s cabinet meeting had in fact
had the perverse effect of reinforcing the
government’s resolve
within the electorate’s
mind.
“The irony of this episode is it has simply
perpetuated the story
for 10 days now, that
the Abbott government is absolutely determined to take the
strongest action to protect the nation – this
is now understood in
every household in the
nation,” he said.
Mr Abbott faced stiff
resistance from mostly
moderate
ministers
at last week’s cabinet
meeting when he attempted to extend the
powers of the immigration minister to deny citizenship to suspected
terrorists even where
their right to dual nationality had not been
clearly established.
Ministers who spoke
up against it included
Malcolm Turnbull, Julie Bishop, Christopher
Pyne, George Brandis,
Barnaby Joyce and
Kevin Andrews.
The plan has also met
with resistance on the
party’s right wing with
the firebrand senator Cory Bernardi de-

scribing the idea of
increasing ministerial
power over citizenship
as “power creep” and
“very dangerous”.
Labor leader Bill Shorten pressured the Prime
Minister in question
time in the House of
Representatives
on
Tuesday, calling on
him to elaborate on reports he had warned
ministers there would
be consequences for
leaking.
“What did the Prime
Minister mean today
when he said there
would be political and
personal consequences for his ministers
who leak from cabinet
and what steps has the
Prime Minister taken to
identify those ministers
on his frontbench who
are responsible?” Mr
Shorten said.
Labor MPs Graham
Perrett and Mark Dreyfus were sent out of the
chamber for creating a
“wall of noise” when Mr
Abbott responded by
promoting the government’s national security policy.
“I want to assure the
Leader of the Opposition and members opposite and indeed the
entire Australian community that this government has a strong and
effective policy to keep
our country safe. That’s
what we have – a strong
and effective policy to
keep our country safe,”
Mr Abbott said.
“That was further
strengthened by the decision the cabinet made
last Monday night.”
Ms Bishop who is in
Paris for strategic meetings over Islamic State
brushed off news of the
cabinet meeting amid
speculation that the
Foreign Minister may
have been responsible
for the cabinet leak.
“It was described to me

as a ‘cathartic’ cabinet the source of the leak
meeting. I was not pres- I slept soundly,” Ms
ent and as I was not Bishop said.

Labor ambush sees government
vote down its own small business
budget measure

Opposition Leader Bill Shorten listens to Prime Minister Tony Abbott
during question time on Tuesday. Photo: Alex Ellinghausen

Labor has ambushed the
Coalition in Parliament,
which has resulted in
the government voting
against its own key budget measures that it has
been urging the opposition to pass as a matter
of urgency.
Opposition Leader Bill
Shorten caught the Coalition by surprise by calling on a vote at the end
of a speech on Wednesday morning, given the
opposition supports the
measure.
The government voted
against the bill, despite
devoting a portion of
question time this week
urging Labor to pass the
measure.
“Let us pass this bill
straight away,” Prime
Minister Tony Abbott said
on Monday.
“Let’s get it through this
place in a hurry,” Small
Business Minister Bruce
Billson said last week.
On Wednesday, Mr Shorten obliged.
“We are not going to delay this legislation for one
minute longer,” he told
the House of Representatives and then put forward a parliamentary procedure that if approved

would allow an immediate vote.
The government opposed
Labor’s motion so it failed
by 47 to 77 votes.
The leader of the house
Christopher Pyne immediately decried the incident as a stunt, because
the Senate is in estimates
and not sitting this week.
“Labor are a joke. Ending
the debate on small business won’t get the bills
to the Senate any faster
– the Senate isn’t in session!” he tweeted.
“So why the calls for Labor to get out of the way
in such urgent tones,” Labor backbencher Joanne
Ryan immediately responded.
Small Business Minister
Bruce Billson released a
statement describing the
spectacle as a “another
pointless piece of politics
by Labor”.
Speaking at a media conference in the Canberra
suburb of Dickson a short
time later, Mr Shorten
said: “If they’re in such a
hurry to help small business, why were they so
slow today?”
“I think the government’s
got some explaining to
do,” he said.
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Federal budget 2015: hit to family
payments to reach $84 per week
The budget will cost a
two-parent family with two
primary school children
on $60,000 around $84
per week, a new analysis
reveals.
Prepared by independent
experts at the Australian National University
and dealing only with the
changes to family payments, its findings broadly back those of modelling
conducted commissioned
by the Labor Party from
the National Centre for
Social and Economic
Modelling.
The Centre found families
with children on the lowest incomes would bear
the brunt of the cuts in the
Coalition’s first two budgets, while high income
families would see their
disposable incomes rise
slightly over the next four
years.
The analysis from academics Peter Whiteford
and Daniel Nethery limits
itself to the changes to
family tax benefits confirmed in this year’s budget.
They freeze benefits for
two years, freeze thresholds for three years, cut
and freeze supplements,
and remove Family Tax
Benefit B for children
aged six and over, introducing a smaller supplement in its place.
The experts examined the
effect on incomes in the
2017-18 financial year,
when the freezes on indexation begin to bite.
By then a one-parent family with one child aged
three on a private income
of $20,000 would have
lost $10.10 per week as
a result of the changes.
Such a family on $60,000
would have lost 20.75 per
week, and such a family on
$100,000 would have lost
nothing. A one-parent family with two children aged
eight and 11 would have
lost $53.19 per week on a
private income of $60,000
and $13.97 on a private income of $100,000.
Two-parent families earning $80,000 with two primary school aged children would lose $77.90

per week whereas those
on a combined income
of $100,000 would lose
$20.26.
The ANU experts acknowledge that their figures
are maximum losses that
may be offset by other
measures in the budget.
In particular they don’t
take account of promised
boost in child care payments. But they point out
that the childcare package will cost the government $4.4 billion over four
years while the family tax
benefit cuts will save it $9
billion, suggesting that
for most people the cut
in family tax benefits will
overwhelm the benefit
of higher childcare payments.
“Clearly, the total volume
of assistance for families
is going down,” Professor Whiteford said. “To
assess the overall household impact of the budget,
it is necessary to balance
who wins from the generally progressive child care
assistance proposals versus who loses from last
year’s and the new savings proposals.”
In parliament Prime Minister Abbott ridiculed the
ANU analysis mistakenly
dismissing it as “old”.
“There has been no new
analysis and the analysis
that the shadow minister
refers to is the old analysis
and the old analysis did
not actually analyse the
2015 budget,” he said.
“The analysis in question
failed to take into account
the incentives to move
from welfare to work.”
Both reports fail to take
into account incentive of
cutting benefits as does
the budget itself in accordance with standard practice.
The ANU tables have
been prepared in the
same form as those presented in every budget
since 2005 except for the
last two, usually in a table
entitled “detailed family
outcomes”. In 2014 Treasurer Joe Hockey excluded the table from his first
budget and did so again
this year.
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Abbott government’s multinational tax avoidance plan was
never costed
The Abbott government
didn’t get costings from
Treasury on how much revenue its multinational tax
avoidance budget measure
would bring.
The revelation explains
why costings were not given by Treasurer Joe Hockey when he announced the
measure or included budget papers.
Speaking at a Senate estimates hearing on Tuesday,
finance minister Mathias
Cormann said the government could not “credibly
do that”.
“You can only do that if
you’ve got realistic information to be able to
base such a costing on,”
he said, in response to a
question from Labor’s Sam
Dastyari.
“Unless you’re suggesting the government should
just make up numbers out
of thin air,” Senator Cormann said.
Shadow assistant treasurer, Andrew Leigh said
it was “astonishing that
the government would propose a significant change
to Australia’s tax laws without having any idea what
the implications of this will
be”.
“Joe Hockey’s best effort
features a proposal so
flimsy that the country’s
brightest economic minds
in Treasury can’t even cost
it,” Mr Leigh said.
“This may be the clearest
example yet of Joe Hockey’s erratic and slapdash
approach to managing
Australia’s economy.”
But the Coalition’s taxation
changes were not the only
ones under scrutiny.
Economic activity compromise
Speaking at the same hearing, Treasury’s Rob Hefferen was critical of Labor’s
2013-14 budget tax plan,
specifically its proposed
changes to Australia’s
“thin capitalisation” laws,
which deal with excessive

debt deductions claimed
by multinationals.
Mr Hefferen said that Labor’s proposed changes
would “compromise economic activity”.
He said Labor’s proposal
would have increased the
cost of capital for subsidiaries of multinationals and
would reduce the attractiveness of doing business
in Australia, which could
lead to job losses.
The changes would not
have increased structural
unemployment rates, Mr
Hefferen said. But they
would have been likely to
have an impact on some
individual jobs.
But at no stage did Treasury attempt to put a number on potential job losses
as a result of the proposal,
he said.
G20 leaders and finance
ministers will receive
the OECD’s proposal on
tackling multinational tax
avoidance in Turkey in
September.
The OECD base erosion
and profit shifting [BEPS]
project aims to address
tax avoidance through several key measures, but the
onus is then on the world’s
governments to implement
the plan.
Locally, the Coalition also
flagged in the budget that it
would work with business
and the ATO – through the
Board of Tax – to develop
a voluntary code whereby
large corporates disclose
detailed information about
their tax affairs.
This is in addition to existing tax disclosure laws,
introduced by the former
labor government, requiring the Tax commissioner
Chris Jordan to publish
headline tax information
about multinationals.
Mr Hefferen said if there
was not agreement on the
voluntary code, then the
government would “revisit
the issue and possibly go
another path”.
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Citizenship stoush: Tony Abbott refuses
to provide Bill Shorten with briefing despite demands to reveal Labor’s position
Prime Minister Tony Abbott
has rejected the opposition's
request for a briefing on a
plan to strip dual citizens of
their Australian citizenship,
in a sign the bipartisanship
on national security may be
breaking down.
Letters obtained by Fairfax
Media show Labor leader Bill
Shorten wrote to Mr Abbott
on Sunday, May 24 requesting an urgent briefing on the
proposal.
It's important the legislation
is released by the government so it can reassure the
community there will be no
unintended consequences
«I refer to reports that the
government will introduce
legislation to permit the revocation of Australian citizenship for dual citizens involved in terrorism into the
Parliament this week,» Mr
Shorten wrote.
«Consistent with the responsible bipartisan approach
which characterises Labor's
handling of national security
matters, I would appreciate
it if a briefing with relevant
agencies in relation to the
proposed legislation could
be arranged for the opposition as a matter of urgency.»
In a letter dated June 2, Mr
Abbott replied: «Consistent
with past practice, my government will continue to arrange briefings for the opposition on operational issues
as appropriate.»
However, it is understood
the Prime Minister's office has told the Opposition
Leader's office a briefing will
be provided once the legislation is prepared, which is
not expected until later this
month.
Mr Abbott's office has provided the opposition with up
to 15 briefings on national
security issues since the
government won the 2013
election.
Mr Shorten said the breakdown in the bipartisanship
was regrettable and called
on Mr Abbott to release the
legislation.
«As I have said on numerous
occasions, Labor is open
to any sensible change to
the Citizenship Act,» he told
Fairfax Media
«It's important the legislation
is released by the govern-

ment so it can reassure the
community there will be no
unintended consequences.
«Currently, the act states
that a person will have their
citizenship revoked if they
serve in the military of another nation at war with Australia – it seems sensible to
update this act to include
non-state combatants such
as Daesh.»
Mr Abbott told Question
Time on Wednesday that the
proposal to strip Australian
citizenship from terrorists
«is very good and strong
policy» and demanded Labor
reveal its position.
«I want to know where the
Leader of the Opposition
stands on this,» he said.
«Does the Leader of the Opposition agree that someone
who raises a gun or a knife
to an Australian because of
who we are has forfeited the
right to be considered one of
us? That is what we believe.
What does he believe? Yet
again, we just don't know.»
A further proposal to strip
sole citizens of their citizenship has split cabinet, with
several ministers worried it
would breach the rule of law,
according to a series of damaging leaks.
But some government backbenchers believe the Coalition should not shy away
from rendering hardened
terrorists stateless and have
signed a letter to the Prime
Minister urging him to embrace even tougher measures.
In a letter sent to MPs late
Wednesday, Mr Abbott
urged his backbenchers to
continue their campaigning
on the issue
The letter was addressed to
Victorian backbencher Dan
Tehan, who is leading the
push from 43 colleagues.
«I encourage you and your
many interested colleagues
to actively participate in
the public consultation process,» Mr Abbott wrote.
He added in handwriting that
the «support of the partyroom for a strong national
security policy is really important».
The letter has been seen as
a a «greenlight» to the backbench to continue campaigning for tougher measures.
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اعالنات

المــرياج

عـروس الـصاالت يف فيكـتوريا
لصاحبها سام يونان
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
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صدق يف
املعاملة

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات
روحانية ونفسية -عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي
* عضو عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

تبعد
دقيقة
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حمطة
القطار

0451 340 097

حسومات تصل
اىل  %50بمناسبة إفتتاح الـ
 Super Storeالجديد يف أوبرن
تشكيلة واسعة جدا من غرف النوم
وأطقم الصالونات من الجلد والقماش

مفروشات جلدية ايطالية ومحلية الصنع

نفتح  7أيام يف األسبوع

 -غرف سفرة  -غرف نوم لألطفال

نؤمن الطليبات حسب رغبة وطلب الزبون
أسعار مهاودة تناسب جميع امليزانيات

موديالت حديثة وتصاميم رائعة
معاملة صادقة  -خدمة سريعة -
خربة طويلة

أحضروا معكم الهريالد واحصلوا على
قسيمة بقيمة  200دوالر على اللحف
وأغطية األسرّة ()Manchester
لدى شرائكم من املحل.

Beds n Dreams Super Store
173 Canterbury Rd, Bankstown
Tel; 02 9790 2033

فـرشات طـبية

Beds n Dreams Super Store
243 - 247 Parramatta Rd, Auburn
Tel; 9737 8894

