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موقف درزي احتوائي بعد أحداث إدلب

القوات الكردية تعلن استعادة قرى يف منطقة كركوك

سالم من غرفة العمليات :قضينا على الفتنة!

غارة عراقية على اجتماع لقيادات داعش أوقع  ١٦قتيال

ان اكثر من جهة مشاركة
يف احلكومة رجحت ان يدعو
رئيس الوزراء متام سالم
اىل جلسة اخلميس املقبل.
ويف ظل املناخ السياسي
املواكب هلذا املأزق شكلت
زيارة الرئيس سالم أمس
الدفاع
لوزارة
االول
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وزير الدفاع سمري مقبل – اىل اليسار – والعماد جان قهوجي يستقبالن الرئيس تمام سالم لدى
وصوله أمس االول اىل وزارة الدفاع يف الريزة( .م .ت).

االتصاالت
تبلور
مل
السياسية
واملشاورات
اجلارية على مستويات

عدة من أجل التوصل اىل
خمرج للمأزق احلكومي بعد
اجتاهات واضحة أو صيغة

تسوية من شأنها ضمان
انعقاد جلسة جملس الوزراء
االسبوع املقبل على رغم

اجليش السوري يستعيد آبار جزل النفطية ويص ّد هجوما على مطار الثعلة العسكري
استعاد اجليش السوري
قرية جزل يف ريف محص
وكامل احلقول النفطية
اليت تنتج حنو عشرة االف
برميل نفط يوميًا يف نفس

املنطقة.
واستشهد عشرون درزيا
سوريًا بينهم طفلة عمرها
مثاني سنوات يف هجوم
لـ «جبهة النصرة» فرع

القاعدة يف سوريا على
بلدة «قلب لوزة» مشال
غرب إدلب.
السوري
اجليش
وكان
ّ
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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

نواف سالم حيذر جملس
األمن من تهديد
اسرائيل بـ «حرب
حتمية» على لبنان
حذر املندوب اللبناني
الدائم لدى األمم املتحدة
نواف سالم ،يف شكوى
جمللس األمن ،من «متادي»
اسرائيل يف «استهتارها
بتنفيذ القرار ،»1701
مشريًا اىل «التهديدات
اخلطرية» اليت أطلقها

أعلنت قيادة عمليات بغداد،
امس االول اخلميس،
عن حترير منطقة احلمرة،
مشالي غرب العاصمة
من عناصر داعش ،فيما
أشارت إىل تفجري مخسة
معامل للتفخيخ وست
سيارات مفخخة.
وقالت القيادة يف بيان إن

قوة من اللواء  59التابعة
إىل قيادة عمليات بغداد
متكنت من تطهري منطقة
احلمرة من عناصر تنظيم
داعش ،مبينة أن العملية
أسفرت عن تفجري مخسة
معامل للتفخيخ وست
سيارات مفخخة.
وأضافت قيادة عمليات

بغداد ،أن القوة متكنت
من تفكيك  ٥آليات كانت
معدة للتفجري واالستيالء
على آلية بلدوزر وتفكيك
ناسفة
عبوات
أربع
يستخدمها عناصر التنظيم
يف أعماهلم.
وأعلن املتحدث باسم
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IMPRESSIVE WARDROBES
CUSTOM DESIGN TO SUIT YOUR NEEDS  FACTORY PRICES

Prices starting from as little as
)(GST included
Award winning
recognition for
excellent customer
service

$600

*Installed

*Conditions apply

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

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

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

? News Limited Proof
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أخبار

عرجيي حبث والشيخ نهيان بن مبارك التعاون الثقايف بني لبنان واالمارات

التعاون الثقايف بني لبنان
واإلمارات كان حمور اللقاء
بني وزيري الثقافة اللبناني
رميون عرجيي واإلماراتي
الشيخ نهيان بن مبارك
آل نهيان يف منزل األخري،
اعقبه وليمة غداء أقامها
الوزير اإلماراتي على شرف
الوزير عرجيي حضرها اعضاء
من اجلالية اللبنانية
وشارك الوزير عرجيي خالل
زيارته اإلمارات ،يف االحتفال

الذي أقيم يف السفارة
اللبنانية ،بدعوة مشرتكة
من اجلالية اللبنانية وسفارة
لبنان يف ابو ظيب ،تكرميا
لوزير الثقافة اإلماراتي.
ويف املناسبة ،القى آل
نهيان كلمة شكر فيها
الوزير عرجيي على حضوره
ومشاركته يف هذا احلفل،
وللجالية اللبنانية إسهاماتها
وجناح أعماهلا يف اإلمارات،
منوها بالصداقة الوطيدة

اليت تربط اإلمارات بلبنان،
وبدور لبنان الريادي الثقايف
يف املنطقة العربية.
بدوره القى الوزير عرجيي
كلمة ،اثنى فيها على دور
آل نهيان الرائد يف الثقافة
والتعليم ودعمه لنشاطات
اجلالية اللبنانية ،مشيدا
بنجاح التجربة اإلماراتية
االقتصاد
يف
الرائدة
والعمران والسياحة اليت
باتت تطاول قطاع الثقافة

والفنون واإلبداع.
واشار إىل أن قدر لبنان
وقراره ان يستمر رسالة
توهج حضاري ثقايف ومنوذج
تناغم إنساني على رغم حرائق
األمس وما حييط به اليوم،
مشيدا بدور اجلالية اللبنانية
يف نهضة وتطور اإلمارات،
متمنيا التعاون بني البلدين
خصوصا يف اجملال الثقايف،
وحيا الصداقة اللبنانية -
اإلماراتية.

السفارة
السعودية تهنئ
بشهر رمضان
املبارك

νόΑϟΡΎϣγϟΕΎΑϳΗέΗϟΔϳΎϬϧ
ϭΣΑλϳϟϲΑρϟωΎόηϹϲγέΎϣϣ
ϥϳϠΟγϣ

ϲϓGrandparentingΕΎΑϳΗέΗϲϬΗϧΗϑϭγ
.2015ϥέϳίΣϭϳϧϭϳ30
• ΔϳλϳΧηΗϟΔόηϷϲϧϓ
• ϥϭϳϋΎόηϹϥϭΟϟΎόϣϟ
• ϱϭϭϧϟΏρϟ˯ΎϣϠϋ

ΏϧΟΗϟΕέϳϳϐΗϟϥϋϝΟΎϋϝϛηΑϭ˯έϘϳϥϝϳΟγΗϠϟΏϠρΑΩόΑϭϣΩϘΗϳϡϟϥϳΫϟλϧ˵ϳ
ϕί΄ϣϲϓωϭϗϭϟ
ϰϠϋαϠΟϣϟϊϗϭϣϰϟ·ϝϘΗϧϲΑρϟωΎόηϹαέΎϣϣϛϙϠϳΟγΗϥϣϕϘΣΗϠϟϭΩϳίϣϟΔϓέόϣϟ
www.medicalradiationpracticeboard.gov.auϲϓΕϧέΗϧϹ

www.medicalradiationpracticeboard.gov.au

ΓέϣΎϘϣϠϟϕέρϟϥϣΩϳΩόϟϙΎϧϫ
ϝϭλΣϠϟϕέρϟϥϣΩϳΩόϟϝΑΎϘϣϟΎΑϭ
ΓΩϋΎγϣϟϰϠϋ

gamblershelp.com.au

ϥέϭΑϠϣΎϳέϭΗϛϳϔϟΔϟϭ΅γϣϟέΎϣϘϟΔγγ΅ϣϝΑϗϥϣΩϣΗόϣ
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لبنانيات

دعا البعاد املؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية

كنعان سلم الطاشناق نسخة اعالن النيّات:

سالم زار وزارة الدفاع :اجليش يعرف كيف منوذج للتالقي جيب تعميمه على اجلميع

يتحرك وحيمي احلدود

أشاد الرئيس متام سالم ب
أداء اجليش وكفاءته وحبكمة
مع
التعامل
يف
قيادته
املخاطر اليت تواجهها البالد،
مؤكدا دعم احلكومة الواضح
والصريح للجيش ،وداعيا اىل
إبعاد املؤسسة العسكرية عن
التجاذبات السياسية.
كالم رئيس احلكومة جاء يف
ختام زيارة قام بها لوزارة
الدفاع الوطين يف الريزة ،حيث
كان يف استقباله نائب رئيس
جملس الوزراء وزير الدفاع مسري
مقبل وقائد اجليش العماد جان
قهوجي ورئيس األركان اللواء
الركن وليد سلمان ،إىل عدد
من كبار الضباط.
وبعدما أدت له وحدة من
اجليش التشريفات الالزمة يف
باحة وزارة الدفاع ،انتقل سالم
إىل مكتب وزير الدفاع الوطين،
ثم إىل مكتب قائد اجليش حيث
عقد اجتماع مت خالله عرض
التطورات األمنية يف البالد،
واملهمات اليت ينفذها اجليش
حاليا حلفظ األمن واالستقرار
يف خمتلف املناطق اللبنانية،
خصوصا على احلدود اجلنوبية
والشرقية.
يف غرفة العمليات
ثم انتقل اجلميع إىل غرفة
عمليات قيادة اجليش ،حيث
قدم مدير العمليات العميد الركن
زياد احلمصي شرحا مفصال
عن مناطق انتشار الوحدات
العسكرية على احلدود الشرقية
وخصوصا يف منطقة عرسال
وحميطها ،واإلجراءات امليدانية
االستثنائية اليت اختذتها هذه
الوحدات ملنع تسلل التنظيمات
اإلرهابية والتصدي هلا ،وتأمني
سالمة أبناء البلدات والقرى
احلدودية.
بعد ذلك نوه رئيس احلكومة
وأدائه
اجليش
بتضحيات
املميز يف احلفاظ على وحدة
لبنان وسيادته واستقالله يف
هذه املرحلة األكثر خطورة من
تاريخ الوطن ،الفتا إىل أن
هذه املؤسسة قدمت وال تزال،
املثال لسائر مؤسسات الدولة

يف متاسكها وجتردها وبقائها
مبنأى عن التجاذبات احمللية،
وجناحها يف ختطي الظروف
الوطنية والسياسية الصعبة
اليت حتيط بعملها ،وذلك بفضل
حكمة قيادتها وإخالص جنودها،
وألقى كلمة قال فيها:
أتوجه بالتحية اىل هذه املؤسسة
الوطنية ،قيادة وضباطا وأفرادا،
لشجاعتهم وحكمتهم وقدرتهم
على مواجهة الصعاب ،والذود
عن لبنان بشرف وبكرامة.
حتية إىل شهداء اجليش ،حتية
اىل العسكريني املختطفني وإىل
عائالتهم اليت نتواصل معها
لنستخدم كل السبل املتوافرة
لإلفراج عن أبنائهم ،وعودتهم
ساملني اىل مؤسستهم أوال
ومن ثم اىل عائلتهم الكربى،
الوطن .اليوم كانت مناسبة
استمعنا فيها اىل عرض يف
غرفة العمليات للواقع العسكري
امليداني حلماية الوطن .إستمعنا
اىل اخلطط األمنية والتطورات
على مسرح العمليات ،من خالل
املتابعة الدقيقة والتفصيلية
احلديثة
التقنية
بالوسائل
املزود بها اجليش .هناك
حتديات كثرية ،حتدياتنا بدأت
منذ فرتة يف ظل خطط أمنية
اعتمدتها احلكومة يف خمتلف
أرجاء الوطن ،وجبهد جبار وكبري
متكنا من الوصول اىل مكان مميز
من األمن واإلستقرار يف البلد،
حبيث مل تعد هناك ضربة كف.
توصلنا اىل ذلك بأداء ميداني
متقدم جدا والعدو الذي حنن
نواجهه ،عدو أخذ شكال عسكريا
وهدفه
وإرهابيا،
وميدانيا
األساس زرع الفتنة يف البلد،
لكننا قضينا على الفتنة وهذا
إجناز كبري جدا .علينا أن نتابع
اجلهد ،خصوصا أن هناك أيضا
أخطارا خارجية تتمثل بعدونا
التارخيي الشرس ،إسرائيل،
ومنذ يومني كما تعلمون ،قام
هذا العدو بعمل استفزازي من
خالل وضع األسالك الشائكة يف
منطقة شبعا احملتلة ،وشخصيا
مسعت كالما على لسان قائد
القوات الدولية ،حييي فيه

أداء اجليش اللبناني وحكمته
يف التصدي هلذه اإلستفزازات
واخلروقات.

مهمة كبرية
وأضاف :هذه مهمة كبرية
يتصدى هلا اجليش بكثري من
املسؤولية واحلكمة ،وأيضا
عندنا مواجهات أخرى ويف
مناطق حدودية أخرى ،أي تلك
القائمة اليوم يف منطقة عرسال
وجرودها وحدودنا الشرقية
كلها .هناك مسرح عمليات
للجيش اللبناني الذي يستخدم
كل ما عنده من قوة وإمكانات،
بدعم واضح وصريح من
احلكومة ،اليت تؤكد أهلية هذا
اجليش ومكانته يف املواجهات.
اجليش ميدانيأ يعرف كيف
يتحرك وكيف حيمي الوطن،
ويستخدم كل قدراته لتحصني
احلدود .ونسعى يف احلكومة
لنوفر له كل التسليح املطلوب،
احلديث
السالح
وخصوصا
الذي يساعده على محاية هذه
احلدود.
هناك مناخ داخل املؤسسة
العسكرية ،مناخ وطين ووحدوي
ال يعرف طائفة وال مذهبا
وال فئة ،يعرف فقط مهمة
وطنية يقوم بها ،وهذه من
أقوى األسلحة اليت يتحلى بها
اجليش اللبناني ،ويعود ذلك
اىل قيادة حكيمة قادرة على
حفظ املؤسسة ،على الرغم
من كل الصراع السياسي يف
البلد والتجاذبات القائمة .محى
اهلل جيشنا ومؤسساتنا الوطنية
وقياداتها حتى نستطيع أن
نواجه هذه األخطار .أنا كلي
ثقة بأن هذه املؤسسة ستبقى
مدعاة فخر واعتزاز لنا مجيعا.
محاكم اهلل ألنكم حتمون الوطن
وال تطلبون شيئا ألنفسكم مقابل
ذلك ،سوى احملافظة على شرف
هذا الوطن وحرمته .هنيئا لنا
بكم ،وعهدي لكم أنه يف كل
مناسبة ويف كل مكان ،سأساند
هذه املؤسسة ،ولن أقصر أبدا
ألن ذلك من مسؤولييت.

زار أمني سر تكتل التغيري
ابراهيم
النائب
واالصالح
كنعان ،مقر حزب الطاشناق يف
برج محود ،والتقى االمني العام
للحزب النائب آغوب بقرادونيان،
يف حضور نائب االمني العام
افيديس كيدانيان ،وقدم نسخة
من وثيقة اعالن النوايا بني
التيار الوطين احلر وحزب القوات
اللبنانية.
وعلى االثر ،صرح بقرادونيان:
كان املوضوع االهم ورقة النيات
الناتج بني حوار التيار الوطين
احلر والقوات اللبنانية .حنن
حبزب الطاشناق وكتلة نواب
االرمن من الداعمني من االساس
اي حوار على الصعيد اللبناني،
سواء حوار مسيحي مسيحي،
حوار اسالمي اسالمي ،او حوار
اسالمي مسيحي ،او اي حوار بني
اي طرفني من االطراف اللبنانية،
ال سيما هذا احلوار الذي كنا من
الداعمني االوائل لسبب مهم
جدا ،انطالقا من قناعتنا ان اي
مشكلة يف لبنان ال حتل اال عن
طريق احلوار ،واحلوار هو السبيل
الوحيد من اجل حل املشاكل.
أضاف :بذلت مساع جدية من
اجل امتام هذا احلوار الذي ادى
اىل تهدئة االجواء اعالميا ومعنويا
وفعليا.
من جهته ،قال كنعان :تشرفت
بزيارة حزب الطاشناق واالمني
العام ،وطبعا وضعته يف اجواء
اتفاقنا وورقة النيات اليت مت
االعالن عنها بني التيار الوطين
احلر والقوات اللبنانية .حنن
وحزب الطاشناق معروف اننا
جزء من تكتل نيابي واالهم من
هذا اننا مل نشعر ابدا ال يف حالة
التحالف وال يف اي حالة اخرى ان
هذا احلزب بعيد عن اهلم اللبناني
او اهلم املسيحي ،مل نشعر ابدا
ان لديه دورا غري الدفع باجتاه
التوافق واجياد مساحة مشرتكة.
الذي مسعته من االمني العام
كالم مهم جدا ،هذا الكالم
يشجع اكثر ،اللبنانيني عامة
واملسيحيني خاصة ،ان يذهبوا
يف اجتاه محاية لبنان من خالل
املساحات املشرتكة .هذا ليس
اصطفافا جديدا ،والذي يعترب
ان هذا التفاهم او االتفاق هو
اصطفاف يف السياسة فليسمح
لي ان أقول له انه خمطئ،

هذا منوذج للتالقي علينا ان
نعممه على اجلميع ،وخاصة على
البيت املسيحي الواحد ،هذا هو
هدفنا.
أضاف :زيارتنا اىل حزب
الطاشناق اليوم سوف تعطينا
دفعا باجتاه استكمال هذه
اخلطوات والسعي معا لتطبيقها
ان على مستوى االنتخابات
الرئاسية او على مستوى قانون

االنتخابات او على مستوى
الالمركزية االدارية املوسعة وكل
البنود الواردة اليت نتشارك حنن
وحزب الطاشناق ،وان شاء اهلل
نتشارك مع سائر االحزاب اليت
لديها نفس النظرة ،االحزاب
اللبنانية اليت عليها اعادة صياغة
ممارسة جدية دستورية ،ميثاقية
لكل االستحقاقات اليت حنن
بصددها.

قاسم :علينا مواجهة القاعدة
فكريا وسياسيا وجهاديا

ألقى نائب االمني العام حلزب
اهلل الشيخ نعيم قاسم كلمة يف
مؤمتر التجديد واالجتهاد الفكري
عند اإلمام اخلامنئي الذي أقامه
معهد املعارف احلكمية يف جممع
احلدث اجلامعي.
وقال قاسم :االجتاه التكفريي
نتاج حتالف املال السعودي
واهليمنة االمريكية ،واخلطر هو
التعليم الديين بطريقة منحرفة
ألجيال الشباب الباحثني عن
اخلالص الروحي والسياسي
واالجتماعي ،ويعود أهم أسباب
انتشار هذه الظاهرة إىل األداء
التقليدي للعلماء من ناحية ،وإىل
انكفائهم عن محل قضايا األمة
من ناحية أخرى.
القاعدة ومتفرعاتها ظاهرة مضرة
باالسالم واملسلمني ،وهي حالة
سياسية بغطاء ديين ،يستخدمها
حكام ودول ال يعنيهم الدين بل
مصاحلهم ،كما يساهم التربير
التعصيب املذهيب للقاعدة يف

واملخالفة

االجرامية
أعماهلا
لتعاليم االسالم.
أضاف :لوال الغطاء والرعاية
الدولية واخلليجية ملا رأينا
عناصرها جمتمعني يف سوريا
والعراق .علينا مواجهتها فكريا
وسياسيا وجهاديا ،وبإمكاننا
كشف احنرافها وهزميتها ،وهي
مسؤولية مجيع املسلمني وخاصة
علماء األمة واحلركات اإلسالمية،
بل وكل أحرار العامل.
وتابع قاسم :ميتلك مشروع
املقاومة سالمة االجتاه الفكري
وحكمة األداء العملي ،يف
مقابل هزائم النصرة وداعش
يف جرود القلمون وعرسال
كمؤشر إلمكانية هزمية مشروع
القاعدة ومن وراءها ،كجزء
من هزمية املشروع االمريكي
االسرائيلي .واآلن وقت العمل
إلظهار الصورة املشرقة العظيمة
لإلسالم واملواكبة للحداثة وفضح
املدعني املسيئني له.

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

كريوز حول سؤاله عن نتائج
التحقيقات يف حماولة اغتيال
جعجع اىل استجواب

حول عضو كتلة القوات اللبنانية
النائب ايلي كريوز سؤاله اىل
استجواب واملوجه اىل احلكومة
عرب رئيس جملس النواب نبيه
بري وذلك عن مصري ونتائج
التحقيقات يف حماولة اغتيال
رئيس حزب القوات اللبنانية
الدكتور مسري جعجع يف معراب
بتاريخ .2012/4/4
وجاء فيه :عطفا على كتابنا
املوجه اىل دولتكم واملسجل
لدى قلم اجمللس النيابي يف
 2015/5/13حتت رقم  /129س
واملتضمن سؤاال اىل احلكومة
ممثلة برئيسها األستاذ متام
سالم ومبعالي وزير العدل
اللواء أشرف ريفي ومبعالي
وزير الدفاع الوطين األستاذ
مسري مقبل ومبعالي وزير
الداخلية والبلديات األستاذ نهاد
املشنوق،
 -1حول مصري ونتائج التحقيقات
يف حماولة اغتيال رئيس حزب
القوات اللبنانية الدكتور مسري
جعجع احلاصلة يف معراب بتاريخ
 ،2012/4/4واإلجراءات احلاضرة
والالحقة املنوي اختاذها وفقا
للقانون.
 -2وعن أسباب عدم إحالة هذه
اجلرمية أمام اجمللس العدلي من
قبل احلكومة اللبنانية ،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
 ،2015/5/13وملا كان قد
انقضى أكثر من مخسة عشر
يوما على تقديم سؤالنا املذكور
دون احلصول على اجلواب.
تحويل السؤال الستجواب

 -3وملا كان حيق لنا ،يف ضوء ما
تقدم ،الطلب من دولتكم حتويل
سؤالنا السابق اىل استجواب
للحكومة حتديدا حول ما يأتي:
ما هي نتائج التحقيقات األولية
والقضائية يف قضية حماولة
اغتيال رئيس حزب القوات
اللبنانية بتاريخ 2012/4/4؟،
إن اجلرمية املذكورة أحيلت
أمام قاضي التحقيق األول يف
جبل لبنان منذ حواىل السنتني
ونصف السنة ومل يظهر بعد أي
جديد يف التحقيقات .ملاذا مل
يتمكن التحقيق بعد من كشف
هوية اجملرمني واجلهة اليت تقف
وراءهم؟ ،هل حصل التحقيق
على حركة اإلتصاالت اليت كانت
وزارة اإلتصاالت قد حجبتها
عن املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي؟ ،ملاذا مل يصدر حتى
تارخيه قرار ظين يقفل مرحلة
التحقيقات األولية والقضائية؟،
ملاذا مل تتم حتى تارخيه إحالة
هذه اجلرمية اىل اجمللس العدلي
ومل يصر اىل تعيني حمقق عدلي
فيها يتابع التحقيقات من النقطة
اليت وصلت إليها ،بالرغم من
أن هذه احملاولة شكلت عملية
إرهابية واخرتاقا خطريا وكبريا
لألمن الرمسي اللبناني ،وبناء
على ما تقدم ،جئنا مبوجب كتابنا
احلاضر نطلب من دولتكم احالة
طلب االستجواب احلاضر اىل
احلكومة وحتديدا اىل معالي
وزير العدل اللواء أشرف ريفي
ومعالي وزير الدفاع الوطين
األستاذ مسري مقبل ومعالي
وزير الداخلية والبلديات األستاذ
نهاد املشنوق ،للرد عليه خالل
مهلة مخسة عشر يوما عمال
بأحكام املادة  132من 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 133
من النظام الداخلي وتطبيق
االصول الربملانية كافة بعد
انتهاء املناقشة يف االستجواب
عمال باملادة  138من النظام
الداخلي.

ليس مسموحاً عدم استثمار مواردنا املائية والنفطية

باسيل :لبنان سينتصر عى االرهاب املفيت دريان استقبل
جلان املستأجرين ووفودا

قال وزير اخلارجية واملغرتبني جربان
باسيل ان لبنان اعصى من ان ميد
احد يده عليه ،مشريًا اىل أن للجيش
اللبناني االولوية يف حماربة االرهاب،
مؤكدًا اننا سننتصر على هذا االرهاب
ونريد من مجيع اللبنانيني ان يكونوا
ضمن دائرة االنتصار وليس خارجه.
فقد أقامت اجلالية اللبنانية يف
ادمنتون ،عشاء للوزير باسيل،
حضره املونسنيور جوزف سالمة
كاهن رعية سيدة املعونات لألبرشية
املارونية يف ادمنتون ،األب ميشال
قصاص كاهن رعية سيدة السالم
لألبرشية املارونية يف كالغري،
الشيخ مجال محود عن مسجد
الرشيد يف ادمنتون ،األب الياس
الفرزلي كاهن رعية سانت فيليب
للروم األرثوذكس يف ادمنتون،
الشيخ حممد عمراني عن مركز االمام
اهلادي ،الشيخ ربيع سالمة مندوب
عن مشيخة العقل للموحدين الدروز،
وممثلون عن األحزاب اللبنانية،
وحشد من أبناء اجلالية يف ادمنتون
عاصمة مقاطعة البريتا ،ووفود من
كالغري الكالبيش ،ودراينت فالي،
اضافة اىل أبناء جاليات سوريا
والعراق واألردن.
وقال باسيل :ان اللبنانيني خمتلفون
بطبيعتهم إمنا ليسوا على خالف،
ولكن اخلوف هو عندما يأخذ االختالف
أحيانا منحى احلد العنفي كتجربة
احلرب اليت نأمل اال تتكرر وان نكون
تعلمنا منها ،او أن يأخذ منحى الصراع
الطائفي يف ظل الصراع الذي نراه
اليوم يف املنطقة والعامل .حنن خناف
ان يتحول اي خالف سياسي اىل ما
هو أبعد من السياسية .لذلك علينا
ان حنتمل بعضنا حتى لو اختلفنا،
ويكون عندنا قدرة التحمل واحلرية
لتقبل بعضنا.
نلتقي ويف لبنان واملنطقة أحداث
أليمة ،وقد مسعنا خربا أليما حتى لو
كنا مدركني ومتحسبني له ،مسعنا
عن مقتل عشرات االشخاص من
الطائفة الدرزية يف إدلب ،على
يد اإلرهابيني ،انه موضوع مؤثر
جدا بالنسبة الينا ،الننا نعلم عن
احملاوالت من اجل حتييد الدروز
خصوصا يف تلك املنطقة ،على
أساس اعتبارات كثرية تدخلت
فيها احزاب ودول وانظمة ،لتأمني
احلماية هلم .ليست املرة االوىل
يقتل فيها احد يف العراق او سوريا
او يف منطقتنا ألنه ينتمي اىل طائفة
او فكرة او ألنه خيتلف عن هؤالء
اإلرهابيني ،ولن تكون االخرية ،إمنا
االمر املعرب الذي أثبتته هذه احلادثة

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

ان من كان يعتقد انه يستطيع
جتنب ارهاب النصرة ويعقد معها
تفاهمات ويأخذ منها ضمانات معينة
من دول راعية هلا او منها مباشرة،
على اعتبار انه يؤمن محاية معينة ان
كانت درزية او مسيحية او شيعية
او سنية ،هو واهم ،فمع النصرة
وداعش واجلماعات اإلرهابية ال
ميكن ان يعقد تفاهم او إتفاق ،وال
ميكن للمرء ان مييز بينهما ،ويقول
ان هذه اجلهة افضل من تلك ،هذا
نصف ارهاب وذاك ربع ارهاب
وذلك ارهاب كامل ،اما ان يكونوا
ارهابيني واما ليسوا ارهابيني.
االولوية للجيش
وتابع :حنن نريد ،وأحب على قلبنا،
ان يكون اجليش اللبناني الذي ميثل
كل اللبنانيني ،هو من يقوم بهذه
املهمة ،ان له االولوية وحنن نفضله
على كل االطراف اللبنانيني وعلى
نفسنا ايضا ،وحنن كنا نريد ان
تكون مهمة حماربة االرهاب ملقاة
فقط على عاتق اجليش اللبناني،
ولكن لألسف احد ما مينعه من
القيام بهذه املهمة ،إمنا ال ميكنه
منع اللبنانيني من القيام بهذه
املهمة ،وذلك متاما كما حصل مع
اإلسرائيليني .فعندما اعتدت علينا
اسرائيل وجتاوزت حدودنا والدولة
قصرت يف محاية أهل اجلنوب
والبقاع وكل اللبنانيني ،أتى من
يقوم بهذه املهمة وأعاد لنا إعتبارنا
وشرفنا وحرر لبنان.
وأكد أن هذا الكالم ال ميكننا
االختالف عليه كلبنانيني النه جيب
اال يكون عندنا مفهومان لالستقالل
والسيادة ،بإمكاننا ان خنتلف حول
كيفية ممارستهما على االرض ،إمنا
ال ميكننا أن نعترب احملتل او املعتدي
إن كان امسه إسرائيل او داعش،
اقل من هذا ،انها مسؤوليتنا حنن
وسيادتنا واستقاللنا أن نتصدى
للمعتدي على لبنان من اي جهة
كان ،ونكون بذلك حنافظ على
سيادتنا واستقاللنا ،وحينها ال
نعود اىل تكرار اخلطأ الذي ارتكبناه،
ألننا نكون ظاملني وجمحفني اذا
ساوينا داعش بأي لبناني من اي
جهة لبنانية ،ونصل ايضا اىل مرتبة
اخليانة الوطنية اذا فضلنا داعش
على اي لبناني ،الن من يقبل
بهذا االمر يكون هو نفسه داعشيا
بتفكريه.
ورأى باسيل أن هناك حقيقة ثابتة
من دونها لبنان سينتهي ،هي انه
سينتصر حتما على االرهاب ،النه ال
ميكنه التعايش معه ،والننا مؤمنون
بأننا سننتصر على االرهاب ونريد
من مجيع اللبنانيني أن يكونوا ضمن
دائرة االنتصار وليس خارجها ،كي
ال يشعر احد بأنه مهزوم .وهذه
احدى نقاط قوتنا ،أن نستند اىل
بعضنا بالقوة وليس بالضعف،
ونقوي بعضنا .هذا هو مفهومنا
للبنان القوي ،وليس مفهوم احلياد
األعمى إمنا مفهوم االستقاللية
الفاعلة اليت تفعل دور لبنان.
ليس مسموحا ضعف لبنان حلمايته،
يف عامل اليوم الذي ال يرتكز على
املبادئ إمنا على القوة ،وال ميكن
لضعفنا ان حيمينا.
وأشار اىل انه ليس مسموحا عدم
استثمار لبنان ملوارده املائية
والنفطية ،علينا أن نبدي مصاحل
لبنان وثرواته على الفساد وجنعل
اقتصادنا قويا ،كما علينا ان نقوي
اغرتابنا ،ثروتنا األكرب ،بأن نعطيه
استقالليته ،ال ان ننقل اليه خالفاتنا
ومشاكلنا السياسية وال ميارس
عليه احد وصاية إن كانت وزارة ام
مديرية.

اجلمهورية
مفيت
استقبل
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف دار الفتوى ،وفدا
من حركة الناصريني املستقلني
املرابطون برئاسة أمني اهليئة
القيادية مصطفى محدان الذي
قال بعد اللقاء :تشرفنا بزيارة
مساحة املفيت ،وقدمنا له وجلميع
املسلمني يف لبنان ويف الوطن
العربي التهنئة حبلول شهر
رمضان ،وقدرنا ومثنا عاليا دور
مساحته يف عقد القمة االسالمية
يف دار الفتوى ،واكدنا على
اهمية هذا الدور الذي يقوم به
يف مجع ومل مشل املسلمني،
كما قدرنا البيان اخلتامي الذي
صدر عن القمة والذي يؤكد
الثوابت االسالمية يف منع
الفنت واالقتتال على الصعيد
الوطين اللبناني وعلى صعيد
امتنا العربية ،وادانة هؤالء
االرهابيني الذين يستخدمون
مسميات الطائفية واملذهبية.

لجان املستأجرين

واستقبل مفيت اجلمهورية وفدا
من جلان الدفاع عن حقوق
املستأجرين ،وبعد اللقاء تكلم
باسم الوفد منسق عام جتمع
جلان املستأجرين كاسرتو عبد
اهلل فقال :حنن وفد من جلان
الدفاع عن حقوق املستأجرين
وجلنة احملامني اليت كانت
مكلفة بالطعن بقانون اإلجيارات
األسود كما نسميه .اليوم
كان لنا شرف زيارة مساحة
املفيت ،وقدمنا له املذكرات
ووقفنا على رأيه واخربناه عن
الظالمة اليت تالحقنا كمستأجرين
قدامى ،وعن الطعن الذي حصل
يف قانون اإلجيارات األسود،
وما جرى حتى اليوم .واملؤسف
ان بعض القوى ممن يدعون
متثيل املالكني ما زالوا يسريون
بطريقة معاكسة بالرغم من كل
التصرحيات الصادرة عن دولة
رئيس جملس النواب نبيه بري،
ووزير العدل أشرف ريفي،
هيئة االستشارات وخاصة قرار
اجمللس الدستوري الذي ابطل
عدة مواد من هذا القانون3 ،
مواد مرتبطة ب 37مادة من
قانون اإلجيارات ،وبالرغم من
كل ذلك ،وحتى الصندوق
الذي كان حيكى عنه مل ينشأ،
وخاصة ان الدولة أساسا ليس
باستطاعتها ان تدفع رواتب
ستنشىء
فكيف
ملوظفيها
صندوقا لتدفع للمالكني عن
املستأجرين؟.
أضاف :إن التعديالت احلاصلة
يف جلنة اإلدارة والعدل،
نعتربها غري منصفة ،رغم اننا
تقدمنا مبشاريع تعديالت ،ورغم
وجود اربعة مشاريع تعديالت
مشروع
النيابي،
باجمللس
قانون تقدم به األستاذ زياد
اسود ،مشروع قانون تقدم
به األستاذ ايلي عون ،مشروع
قانون تقدم به اللواء الوليد
سكرية والدكتور قاسم هاشم،

ومشروع قانون معجل مكرر
سيتقدم به دولة الرئيس نبيه
بري عرب كتلته يف حال مت عقد
جلسة عامة .املؤسف أنه ما زال
البعض حياول ،وجرى بلبلة من
خالل صدور بعض القرارات
عن احملاكم وهي استنادا اىل
شكاوى سابقة وليست للقانون
اجلديد ،وبالتالي حصل لغط
وصدر هذا احلكم باالخالء الذي
كان للضرورات العائلية وليس
لتطبيق قانون اإلجيارات اجلديد
وخاصة انه جرت تعديالت حتى
من جلنة اإلدارة والعدل.

زخور

وكانت كلمة لرئيس جلنة
بقانون
للطعن
احملامني
اإلجيارات احملامي اديب زخور
قال فيها :نريد ان نؤكد من
هنا ،من دار الفتوى بيت مجيع
اللبنانيني ،حنن كلجنة حمامني
مع جلان الدفاع عن املستأجرين
مل نأت اىل هنا اال لندافع عن
مليون مستأجر لبناني مهددين
برميهم يف الشارع نتيجة لتنفيذ
قانون غري نافذ .أعلن هذا
االمر رئيس اجمللس النيابي
ورئيس اجمللس الدستوري
وهيئة التشريع واالستشارات
ووزير العدل ،حنن طالبنا مساحة
املفيت ونطالب من هذه الدار
مجيع القيمني على هذا البلد،
بسحب هذا القانون فورا الن
الناس ليسوا ألعوبة يف أيادي
املسؤولني ،الناس تتعرض
إلنذارات بدفع مبالغ طائلة حتت
ضغط اخلرباء ومؤازرة من قوى
االمن الداخلي ،هذا القانون ال
نقبل ان يطبق بشكل مبتور،
وقيد النظر يف جلنة اإلدارة
والعدل لتعديله.

وفد بقاعي

كما استقبل مفيت اجلمهورية
وفدا من البقاع الغربي جب
جنني برئاسة الشيخ عمر حيمور
ضم فاعليات البلدة.
وأيد الوفد وبارك مواقف
دريان ،وعرض له واقع املنطقة
وحاجاتها ال سيما يف ما يتعلق
مبوضوع اإلفتاء واألوقاف ورعاية
شؤون املسلمني.
واستقبل ايضا ،وفدا من بلديات
جبل أكروم حبضور العميد خالد
ضاهر ،وكان عرض الوضاع
املنطقة .كما استقبل وفدا
من مجعية ارثنا ،أطلعه على
نشاطاتها االجتماعية والثقافية.
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لبنانيات

الوفاء للمقاومة :ممارسة املستقبل واالستئثار بالسلطة سبب اهرتاء الدولة
رأت كتلة الوفاء للمقاومة ان
ممارسة تيار املستقبل ونهج
ّ
التحكم لديه واإلستئثار بالسلطة
سّبب اهرتاء الدولة ،واإلخالل
بالتوازن العام يف البالد.
فقد عقدت كتلة الوفاء للمقاومة
اجتماعها الدوري يف مقرها يف
حارة حريك ،امس برئاسة النائب
حممد رعد وحضور أعضائها.
وتوجهت الكتلة حبسب بيان إىل
اللبنانيني واملسلمني كافة ،على
مقربة أيام قليلة من بدء شهر
رمضان املبارك للعام 1436
اهلجري ،بأمجل التربيكات وأخلص
الدعاء كي مين اهلل علينا مجيعا
بالتوفيق لطاعته وأداء فرائضه
والتحلي بالصرب وطول األناة،
الضعفاء
مبعاناة
والتحسس
والفقراء واأليتام واملساكني،
وامتالك الشجاعة والعزم وقوة
االرادة ملواجهة أهل العدوان
واالرهاب انتصارا للحق والعدل
واخلري وحتقيقا ألمن البالد
وحفظا لالستقرار وصونا للكرامة
االنسانية.
اخلروق
الكتلة
وعرضت
االسرائيلية املستمرة يف بلدات
شبعا والغجر والوزاني ،واكدت
موقفها الثابت الداعم لرفض
ومقاومة كل انتهاك للسيادة
اللبنانية بكل الطرق املناسبة،
حيت روح اليقظة والتحفز
وإذ َّ
الوطين لدى اهلنا يف تلك
البلدات ووقفتهم الشجاعة ضد
انتهاكات العدو ،اشارت اىل انها
تتابع باهتمام بالغ سبل وضع حد
لتلك االنتهاكات اليت ال تقبل أي
تهاون أو استخفاف.
وتوقفت عند ما اجنزته املقاومة

خالل االسبوعني املاضيني من
حترير مساحات كبرية من جرود
عرسال اليت كانت حمتلة من
جمموعات االرهاب التكفريي
وتشكل تهديدا لسيادة الدولة
اللبنانية وسلطتها وأمن لبنان
واستقراره.
احلكومي
الوضع
وناقشت
ملقاربة
املطلوبة
واملنهجية
االستحقاقات املطروحة يف ضوء
ما تقتضيه املصلحة الوطنية
والقوانني املرعية االجراء ،كما
السياسية
األوضاع
ناقشت
وامليدانية يف البلدان العربية
اجملاورة ال سيما العدوان
السعودي  -األمريكي املتواصل
ضد اليمن وسط حال من النفاق
الدولي واالقليمي وصمت مشبوه
ازاء اجملازر املتعمدة واجلرائم ضد
االنسانية اليت يرتكبها نظام آل
سعود حبق أطفال اليمن ونسائه
وعموم شعبه.

ال تقبل تبعيض او تجزئة

وخلصت الكتلة يف نهاية االجتماع
اىل ان السيادة الوطنية ال تقبل
التبعيض وال التجزئة .وهي
ليست جمرد شعار يرفع يف
الساحات وامنا هي التزام صادق
يتوجب على اجلميع النهوض
مبسؤولياتهم لتحقيقه وتقديم
التضحيات يف سبيله ،وهو التزام
مل تقصر املقاومة االسالمية يف
ترمجته بأعلى مستوى من الصدقية
حني تصدت لالحتالل الصهيوني
ودحرته عن البالد ،وحني أبقت
على متام جهوزيتها لتحرير
بقية األرض احملتلة والتصدي
لتهديدات العدو واعتداءاته .وما
تقوم به املقاومة االسالمية من

حترير جلرود عرسال احملتلة من
االرهابيني التكفرييني هو يف
هذا السياق الوطين النبيل مبعزل
عن تقصري وجتين املشككني
لغايات باتت مفضوحة.
واذ حيت الروح الوطنية العالية
االسالمية
املقاومة
ألبطال
وتصديهم لعدوان اجلماعات
التكفريية واحلاقهم اهلزائم
داعش
جبماعيت
املتتالية
والنصرة ،اكدت موقفها الداعم
جلهاد هؤالء األبطال ،مقدرة عاليا
اجنازهم الكبري يف محاية بلدهم
وشعبهم وتنحين أمام شهدائهم
األبرار وعزمية جرحاهم املضحني
وروح املسؤولية املذهلة لدى
عوائلهم الشريفة ،مطالبة احلكومة
مبتابعة تنفيذ قرارها فيما يتعلق
ببلدة عرسال من أجل حتريرها
ومحاية أهلها وكل اللبنانيني من
سطوة التكفرييني وارهابهم.
التحكم
نهج
ان
واعتربت
واالستئثار واملصادرة الذي
مارسه حزب املستقبل يف
السلطة واالدارة على مدى
السنوات املاضية ،خالفا لنص
ومضمون اتفاق الطائف ،هو
السبب الرئيس لظاهرة االهرتاء
والتداعي اليت اصابت الدولة
وأجهزتها وانتهت اىل تعطيل
املؤسسات الدستورية الواحدة
تلو االخرى واىل االخالل بالتوازن
العام يف البالد كنتيجة طبيعية
احلقيقية
الشراكة
لتهميش
بني اللبنانيني وجتاوز احلقوق
الدستورية لبقية املكونات وخلق
ادارة موازية ،واستسهال تقديم
التنازالت السيادية يف األرض
واملياه ،والتصرف بشكل مريب

باملال العام مبعزل عن القوانني
املرعية االجراء.

معارضة النهج التدمريي

واكدت ان من حق غالبية
اللبنانيني املعارضة هلذا النهج
التدمريي للبالد ،تأييد ودعم
املرشح الرئاسي الذي جتد فيه
احلصانة الكافية ضد تسلل هذا
النهج إلفساد العهد الرئاسي
املرتقب حتى ال تضيع الفرص
جمددا أمام قيام دولة قوية
تعكس الشراكة احلقيقية بني
كل اللبنانيني وحتمي سيادة
الوطن وحقوق املواطنني دون
أي متييز .ان التعبري عن هذا
احلق ,لن تستطيع كل محالت
السياسية
املستقبل
حزب
واالعالمية ،مصادرته وحجبه عن
الرأي العام مهما توسلت من
فنون التشاطر لتشويه مضمونه
وحتريف مقاصده.
واشارت اىل ان الدعوة اليت
وجهتها االمانة العامة لألمم
املتحدة اىل عقد اجتماع جنيف
للحوار بني الفرقاء اليمنيني
برعايتها ،هي اعالن دولي
واضح عن الفشل الذريع الذي
انتهى اليه العدوان السعودي
 األمريكي على اليمن وشعبه،الذي مل حيقق أيا من اهدافه
املرسومة .كما أن مواصلة
ارتكاب اجملازر املتعمدة واملدانة
ضد الشعب اليمين وأطفاله
ونسائه ،هي جرمية موصوفة ضد
االنسانية ينبغي على املؤسسات
الدولية املعنية ان تالحقها
وحتاكم مرتكبيها حتقيقا للعدالة
وحفاظا على األمن والسلم
الدوليني.

جنبالط :أحداث إدلب نناقشها اليوم يف اجمللس املذهيب
اللقاء
رئيس
تلقى
الدميوقراطي النائب وليد
جنبالط إتصاال من الرئيس
سعد احلريري مت خالله مناقشة
تطورات األحداث يف سوريا
بعد احلادثة اليت حصلت يف
إدلب .وقد أطلع النائب
جنبالط الرئيس احلريري على
جمريات تلك األحداث.
وأكدا خالل اإلتصال أهمية
متابعة التواصل والتنسيق
يف هذه املرحلة احلرجة اليت
تشهد منعطفات كبرية يف
املنطقة مما حيتم بذل أقصى
اإلستقرار
حلماية
اجلهود
والسلم األهلي يف لبنان اليت
تبقى فوق كل اإلعتبارات.
وكانت التطورات الدموية اليت
شهدها ريف ادلب االربعاء
املاضي وذهب ضحيتها 20
درزيا برصاص عناصر من
جبهة النصرة يف بلدة قلب

اللوزة يف جبل السماق،
ّ
تدخال سريعا من
استدعت
النائب جنبالط ،الذي أعلن
ان اجتماعا طارئا للمجلس
املذهيب سيعقد اليوم اجلمعة
ملناقشة أحداث ادلب ،مشريا
عرب تويرت اىل ان كل كالم آخر
حتريضي ال ينفع ،ومذكرا ان
سياسة الرئيس بشار األسد
اوصلت سوريا اىل هذه
الفوضى ،رافضا وحمذرا من
التحريض االسرائيلي حول
العرب الدروز يف سوريا.
من جهة اخرى ،عرض جنبالط
يف دارته يف كليمنصو مساء
األربعاء مع السفري السعودي
يف لبنان علي عواض عسريي
التطورات السياسية الراهنة،
يف حضور وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور.
واستبقى جنبالط عسريي إىل
مائدة العشاء.

ميقاتي :أحذر من التعرض اىل صالحيات رئيس جملس الوزراء
حذر الرئيس جنيب ميقاتي
من املس بصالحيات رئيس
جملس الوزراء وجعل رئاسة
احلكومة مكسر عصا.
ودعا الرئيس ميقاتي اىل
االفادة من املظلة الدولية
القائمة لصياغة توافق بني
كل املكونات اللبنانية على

أي لبنان نريد ،متهيدا لتثبيت
االستقرار أكثر فأكثر ،بدءا
بانتخاب رئيس للجمهورية
يف أسرع وقت ممكن ،ومن
بدء العمل احلقيقي لصياغة
نظرة مستقبلية للبنان ،لوقف
اهلجرة وتثبيت اللبنانيني يف
أرضهم.

رسالة شكر للشعب األسرتاليّ من عضو كتلة
القوات اللبنانية النائب الدكتور «فادي كرم»
قمت بها إىل أسرتاليا ،ال يسعين ّ
إال ّ
وجه
بعد الزيارة اليت
ُ
الت ّ
ً
حكومة ،وشعبًا ،بفائق الشكر واإلحرتام ،للحفاوة
لألسرتاليينّ
استقبلت بها ،خصوصًا اإللتفاتة الكرمية اليت قام بها رئيس
اليت
ُ
الوزراء « طوني أبوت» ،والذي كان لي شرف اإلجتماع به قبل
ِ
مأدبة العشاء املقامة من قبل مكتب
مشاركته اجلالية اللبنانية على ُ
كان الفتًا ّ
العه الدقيق على
القوات اللبنانية يف سيدني .وقد
إط ُ
َ
ِ
ِ
واستعداده لدعم القضية
وإهتمامه الصادق
امللفات اللبنانية
اللبنانية ّ
بكل ما لبالده من تأثري يف اجملتمع الدولي ،كما ّ
أتوجه
أنين
ّ
بالشكر الكبري ،إىل جملس الربملان يف والية فيكتوريا ،وخصوصًا
ّ
جبذورهم اللبنانية
متعلقني
اللبنانيي األصل ،الذين ما زالوا
النواب
ِ
ّ
وجاهزين لدعم القضية اللبنانية .فالشكر اجلزيل للمجتمع السياسي
ِ
لدعمها
األسرتالي ،الذي حيمل قضية لبنان يف فكِره ويعمل جاهدًا
يف احملافل الدولية.
القنصليتني ّ
كما ّ
بنانيتني يف
أتوجه خبالص الشكر إىل
أنين
ّ
الل ّ
ّ
القنصلني الكرميني «جورج بيطار» و
سيدني وملبورن بشخص
ِ
«غسان اخلطيب» ّ
يعمالن
اللذين
َ
جاهدين لتفعيل تالقي اللبنانيينّ
ِ
ِ
وتعاضدهم املطلق بني بعضهم البعض وجتاه الوطن
يف أسرتاليا
ٍ
حبفاوة كربى.
مما إنعكس إجيابًا على إستقبالهِ م لي
األمّ ،
ّ
أتوجه بالشكر الكبري إىل ّ
كما ّ
كل وسائل اإلعالم خصوصًا
أنين
ّ
ّ
ّ
كل
كل خطواتي على
اإلعالم اللبناني األسرتالي الذي واكب
النشاطات اليت قمنا بهاُ ،م ّ
تمنيًا هلم دوام النجاح يف العمل
الصحايف الشريف الذي يلعب دور اإلضاءة على وجه ِ
بالدهم الذي
ِ
وبالدهم أسرتاليا اليوم اليت حتتضنهم.
حتدروا منه
ّ
ّ
لكل مكاتب
أتوجه خبالص الشكر واإلحرتام
أخريًا وليس آخرًا،
ّ
كان لي شرف ّ
اللقاء
األحزاب اللبنانية يف سيدني وملبورن الذي
َ
وآليات ترتيب البيت اللبناني يف أسرتاليا،
بها ،والبحث معها بسبل
ّ
األم،
منتهزًا الفرصة لدعوتهم مجيعًا لإلستمرار
بتحمل هموم الوطن ّ
ّ
ّ
والتأكيد على ذلك من خالل حتثيث العائالت اللبنانية يف أسرتاليا
ِ
والقنصليات ،فاحلماسة لوطن
أوالدهم يف السفارات
لتسجيل
ّ
ّ
تتأكد ّ
السياسي الوطين
إال بإستمرار اإلرتباط مع القرار
األرز ،لن
ّ
ِ
ومشاركتهم يف صنع اخليارات الوطنية.
أتوجه من اجلميع بكلمات احملبة واإلمتنان ودوام
ويف النهاية،
ّ
ّ
النجاح.

ودمتم لنا ساملني
النائب الدكتور فادي كرم
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لبنانيات

جريج :الشغور الرئاسي مرشح لالستمرار ونرفض ان ميلي علينا احد ارادته تشريع الضرورة حل نصفي لكنه ضروري
اعلن وزير اإلعالم رمزي جريج،
ان الوضع يف لبنان غري مريح
وهناك أسباب عدة للوضع
السيء واحلرج ،والسبب األول
هو الشغور الرئاسي الذي مضى
عليه اكثر من سنة وهو مرشح
لالستمرار ،ولقد بشرنا الشيخ
نعيم قاسم اما بانتخاب النائب
العماد ميشال عون او باستمرار
الشغور اىل امد بعيد ،وقلت
بأن هذا الكالم غري مقبول
ويذكرنا بكالم املوفد األمريكي
سابقا ريتشارد موريف عندما
قال انتخبوا خمايل الضاهر
او الفوضى ،علما ان الضاهر
صديق لي وبرملاني عريق وكان
يستحق ان يكون رئيسا ولكن
الطريقة مل يتقبلها اجملتمع
السياسي .اذا حنن نرفض ان
ميلي علينا احد ارادته ،والشغور
الرئاسي مرشح لالستمرار،
فهناك نواب ال يقومون بواجبهم
الدستوري ويعطلون جلسات
اإلنتخاب اليت اصبح عددها حنو
 25جلسة.
اضاف :السبب الثاني ،هو
تعطيل اجمللس النيابي الذي
يتحول اثناء الشغور الرئاسي
اىل هيئة ناخبة وجيب عليه ان
يقوم بانتخاب رئيس للجمهورية
قبل الشروع بأي عمل آخر.
وهناك ضرورات ميكن للمجلس
النيابي التشريع فيها مثل كل
األمور املتعلقة بانبثاق السلطة
وقانون
اإلنتخاب
كقانون
استعادة اجلنسية وهناك امور
اخرى ضرورية كإقرار املوازنة
وسلسلة الرتب والرواتب اي
تشريع الضرورة.

وتابع :السبب الثالث ،هو تعثر
احلكومة اليت ليس بإمكانها
العمل بنفس القدر كما لو ان
هناك رئيسا للجمهورية الذي
هو حامي الدستور ،وحكم
ورأس الدولة ولديه بعض
الصالحيات اللصيقة به واليت
ال تتمكن احلكومة من اجرائها،
ولذلك اعتمد الرئيس متام
سالم التوافق ومن ثم اوضح
ان التوافق ال يعين التعطيل.
سبب التعثر
واعترب الوزير جريج ان تعثر
احلكومة ناتج عن حماولة من
فريق سياسي فرض بند على
جدول األعمال وعدم قبوله
ببحث اي بند آخر قبل البت بهذا
البند وهو التعيينات األمنية.
وقال :لقد التقيت الرئيس
سالم ونقلت اليه هواجس
بعض الوزراء وال سيما الوزراء
اجملتمعني يف اطار اللقاء
التشاوري ،بأن من صالحيات
رئيس احلكومة الدعوة اىل
انعقاد جملس الوزراء ،فهو
بالدعوة
املبادرة
صاحب
وصاحب اإلختصاص بوضع
جدول األعمال .هناك فريق
حياول ان يفرض على رئيس
احلكومة عدم البحث بأي بند
يف جدول األعمال قبل ان تبت
املواضيع املتعلقة بالتعيينات
األمنية ،وهذا امر غري مقبول
ألنه خمالف للدستور ،طبعا
التعيينات األمنية هامة ومل يبق
منها اال تعيني قائد اجليش
واإلستحقاق هو يف اوائل
ايلول وعندها ينبغي على وزير
الدفاع ان يقرتح من هو مناسب

لقيادة اجليش ،وعندما حيني
اإلستحقاق يبحث فيه .كما ال
ميكننا ايضا ان نفرتض انه من
األن اىل وقت هذا اإلستحقاق
لن ننتخب رئيسا للجمهورية،
فمن الضروري ان يكون
لرئيس اجلمهورية رأي باختيار
قائد اجليش.
ما هي قراءتك لتحريك هذا
امللف؟
األخر،
الفريق
اسألوا
وباعتقادي انه يدخل يف هذا
امللف بعض هواجس الفريق
األخر بوجود تهميش للفريق
املسيحي الذي ميثله.
وقال :ال احد يناقش طائفة
قائد اجليش الذي سيعني،
قائد اجليش احلالي هو من
الطائفة املارونية فال تهميش
اذا .إما انه علينا اآلن تعيني
قائد للجيش وانهاء خدمات
القائد احلالي ،يف الوقت الذي
يدافع فيه اجليش عن احلدود
اللبنانية .ويعترب انهاء اخلدمات
نوع من التدبري التأدييب يف حني
ان ال شيء يربر انهاء خدمات
قائد اجليش قبل اآلوان ،او
سنعني قائد اجليش ويكون
تنفيذ هذا التعيني بعد انتهاء
والية قائد اجليش احلالي ويف
هذه احلال ال يعود لقائد اجليش
احلالي اي هيبة او سطوة.
املطالبة قبل أوانها
وعن املخرج احملتمل ،قال :جيب
ان يفهم الفريق اآلخر ان هذه
املطالبة هي قبل أوانها .وسأل:
ملاذا ال يسعى إلنتخاب رئيس
مجهورية جديد؟ ونبه اىل خطورة
الوضع يف املنطقة ،معتربا ان

وضعنا يتأثر باحلرائق الدائرة
حولنا وجيب ان نسعى لتحييد
أنفسنا عن الصراعات واحلرائق
الدائرة حولنا ،وذلك بتحصني
الساحة الداخلية وتوطيد الوحدة
الوطنية ومواصلة احلوار واجياد
ارضية مشرتكة من اجل حتصني
لبنان.
ورأى انه ال جيب التقليل من
خطر اإلرهاب التكفريي على
لبنان والعامل بأثره ،مؤكدا
ان التضامن ودعم اجليش
هو أحد الوسائل حملاربة هذا
اإلرهاب ،وهناك وسائل اخرى
اعالمية وفكرية إلظهار ان هؤالء
اإلرهابيني بعيدون عن الفكر
اإلسالمي الذي هو دين التسامح
والرمحة والقبول باآلخر.
وعن موضوع عرسال ،قال الوزير
جريج :حماربة اإلرهاب التكفريي
ال خالف عليه يف جملس الوزراء،
اما يف موضوع عرسال ،فقد
اختذ قرار يف جملس الوزراء
بالتوافق بأن مسؤولية عرسال
تعود للجيش ،وتنفيذا لقرار
اجمللس باشر اجليش بتنفيذ
اخلطة داخلها ،اما الدفاع عن
احلدود اللبنانية فهي مسؤولية
اجليش.واذا احتاج اجليش ألي
دعم فكل مواطن لبناني وكل
الشعب اللبناني مستعد للدفاع
عن حدود الوطن مبا فيهم حزب
اهلل ،فهذا واجب كل لبناني وال
ميكن حصر املوضوع بالعشائر
وحبزب اهلل .ومهمة اجليش
الدفاع عن احلدود اللبنانية
وعدم جتاوز تلك احلدود ألنه
يف خالف ذلك يورط لبنان يف
حرب سعينا ان ننأى عنها.

موسى :بري لن يرتك قيادة
اجليش شاغرة
رأى النائب ميشال موسى أن
رئيس جملس النواب نبيه بري
مع التعيني يف املواقع األمنية
والعسكرية ،لكنه يتحفظ على
تعيني قائد للجيش قبل نهاية
مهلة تسريح قائداجليش العماد
جان قهوجي يف نهايةأيلول
املقبل.
وقال يف حديث اىل إذاعة الفجر
إن الرئيس بري لن يرتك قيادة
اجليش شاغرة يف حال تعذر
التعيني ،لكنه أشار إىل أن هذا
املوضوع يطرح يف وقته.
وأكد موسى أن موقف بري
ليس له مقصد سياسي بل نابع
من ضرورة دعم اجلميع للجيش
يف مهامه حبماية احلدود مع
سوريا ،دون إغفال التهديدات
اإلسرائيلية يف اجلنوب بعد
التحركات األخرية.
وعن املأزق احلكومي اكد موسى
أن املطلوب التعاطي بإجيابية،
وضرورة مواصلة املؤسسات
عملها رغم اخلالف يف الرأي
بني األطراف ،معتربا أن اجلميع
له مصلحة بالتمسك باحلكومة،
مشيدا حبكمة رئيس احلكومة
متام سالم وإجرائه االتصاالت
وتهدئة األجواء ،متوقعا أن
يستمر التعطيل احلكومي لفرتة،
لكنه استبعد أن تكون طويلة ال
يتحملها اجلميع.

ورأى أنه ليس من الضروري أن
ينال كل فريق ما يطالب به،
مشريا إىل أن األمور قد حتل
على الطريقة اللبنانية ،داعيا
إىل استكمال االتصاالت السيما
أن النيات حسنة عند اجلميع
بعدم تعطل احلكومة.
وعن تشريع الضرورة لفت
موسى إىل ضرورة فتح دورة
استثنائية للمجلس النيابي،
مشريا إىل أنه ال مانع للتوافق
داخل احلكومة لفتح هذه
الدورة ،مشددا على أن مصاحل
الناس ال جيب تعطيلها وأن
تشريع الضرورة حل نصفي
لكنه ضروري.
وعن دعوة الرئيس بري
املوارنة للتعلم من أكراد تركيا،
أكد موسى أن املقصود ليس
حتميل املسيحيني املسؤولية
يف ملف الرئاسة ،بل جمرد
حث لالعبني األساسيني حملاولة
إجياد احللول ،مؤكدا أن من جنح
بالتوصل إىل إعالن النيات بعد
صراع طويل يستطيع تسريع
اخلطى للخروج من الفراغ.
وعن موقف الشيخ نعيم قاسم
قال موسى إنه ليس جديدا ،بل
موقف معلن من قبل حزب اهلل
وفق حتالفاته ،ويدخل يف خانة
املواقف السياسية اليت من حق
اجلميع التعبري عنها.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

صـدق يف
الـمعاملة
اسـتقامة
يف الـعمل

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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تقديراً جلهوده االقتصادية ونشاطه االنساني

وسام روسي رفيع املستوى
اىل سليم صفري

كرمت وزارة خارجية روسيا
االحتادية رئيس جملس ادارة
مدير عام مدير عام بنك بريوت
سليم صفري مبنحه وسام
الصداقة الرفيع املستوى يف
خالل حفل اقامه سفري روسيا
يف بريوت السيد ألكسندر
زاسبيكني يف فندق فور
سيزونز .
حضر االحتفال رئيس اهليئات
االقتصادية يف لبنان الوزير
السابق عدنان قصار والوزير
السابق وليد داعوق ورئيس
احتاد غرف التجارة يف لبنان
حممد شقري وعميد الصناعيني
يف لبنان جاك صراف والسيدة
منى هراوي ورئيس اجلامعة
اللبنانية االمريكية الدكتور
جوزيف جربا وامني عام مجعية
املصارف يف لبنان الدكتور
مكرم صادر واعضاء جملس
ادارة بنك بريوت ومدراؤه
وعدد كبري من الفعاليات
االقتصادية.
والقى السفري الروسي كلمة
يف املناسبة قال فيها:
اشكركم مجيعًا على تلبية
دعوة سفارة روسيا االحتادية
اىل هذا احلفل املخصص
لتقليد رئيس جملس ادارة
ومدير عام بنك بريوت
الدكتور سليم صفري وسام
الصداقة الذي منحته اياه
وزارة خارجية روسيا تقديرًا
جلهوده االقتصادية ونشاطه
االنساني وسعيه الدؤوب
اىل اعالء احلوار الثقايف
والدبلوماسي بني الشعوب
والدول ،تكريسًا لقدسية
االنسان ومتكينًا له من التطور
والعيش بكرامة.
لقد تسنى للمسؤولني يف
موسكو التعرف اكثر على
الدكتور صفري خالل مرافقته
البطريرك مار بشارة بطرس
بطريرك
وزيارته
الراعي
روسيا البطريرك كرييلوس
اجلزيل االحرتام.
انين يف هذه املناسبة ادعوه
اىل العمل اكثر على تعميق
العالقات االقتصادية بني
لبنان وروسيا من خالل

يتوىل
اليت
املؤسسات
ادارتها لقناعيت بان االقتصاد
كفيل جبمع البشر وتوحيدهم
يف السعي حنو املثل العليا
للبشرية.
باسم وزارة اخلارجية يف دولة
روسيا االحتادية اقلد الدكتور
سليم جورج صفري وسام
الصداقة الروسية.
وبعد تقلده الوسام قال
صفري:
إنه لفخر كبري أن أقف بينكم
اليوم ،متقلدا وسام الصداقة
الروسية ،الذي منحتين إياه
وزارة خارجية دولة روسيا
اإلحتادية.
وكيف ال أكون كذلك ،وهو
وسام إعتزاز من دولة عريقة
يف التاريخ ،رمست دروبا
للحضارة اإلنسانية وللثقافة
و الفكر واألدب.
وإذ أشكر سعادة السفري
 ،Zasypkinومن خالله وزارة
اخلارجية الروسية ،والدولة و
الشعب الروسي ،فإنين يف
هذا احلدث الكبري بالنسبة
إلي ،أستذكر حلظات الزيارة
التارخيية اليت كان لي فيها
شرف مرافقة غبطة البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي اىل
موسكو ،حيث ملسنا عمق
احملبة ،وشديد الصداقة اليت
تكنها هذه الدولة العظيمة
وللشعب
لبنان،
لوطين
اللبناني الطيب ،مع اإلشارة
إىل أن العالقات بني بلدينا
وشعبينا قدمية العهد ،وال
أحد منا ينسى الدور الكبري
الذي أدته املدارس الروسية
يف تثقيف اإلنسان يف جبل
لبنان ،منذ القرن التاسع
عشر.
إنين بكل تواضع ،إذ أتقلد
هذا الوسام ،أدعو إىل تعميق
العالقات و توطيد عرى
الصداقة بني لبنان وروسيا،
وتثمري اجلهد الكبري الذي
يبذله سعادة القنصل الصديق
جاك صراف العامل بدأب على
تفعيل هذه العالقات.
واخريًا حفل استقبال يف
املناسبة.

جريصاتي بعد إجتماع التكتل:

مبادرة العماد عون قائمة
وسائرة اىل بداية التنفيذ»

عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي برئاسة
دولة الرئيس العماد ميشال
عون يف دارته يف الرابية،
وحبث يف التطورات الراهنة.
وعقب االجتماع ،تال الوزير
جريصاتي
سليم
السابق
ّ
التكتل ،فقال:
مقررات
ّ
أو ً
إن فصل التعيينات
الّ ،
ّ
امللف الرئاسي
العسكرية عن
ّ
هو مؤشر جيب املراكمة عليه.
نشد على أيدي من يسعى
إذ
ّ
إىل إنتهاج مثل هذا املسلك،
الذي يتوافق مع الدستور
أن سلطة
والقانون ،ذلك ّ
التعيني موجودة وعليها أن
متارس صالحياتها كي ال
ُت َّ
عطل نفسها ِ
بنفسها.
ثانيًا ،مسعنا كالمًا اليوم مفاده
قوة الرئيس املسيحي
أن
ّ
ّ
ُ
امل ِ
وان
سلم،
املكون
من
ّ
ّ
ّ
يعطالنها.
مكونا احلكومة ال
تصحيح وحماكاة ،فالتصحيح
ٌ
ّ
تكتل التغيري
ان مكونات
هو ّ
واإلصالح واحلليف املقاوم
هم أربعة ،هذا باإلضافة إىل
مكونات أخرى مل ُت ِ
بد رأيها بعد.
أن املعادلة
أما احملاكاة ،فهي ّ
ّ
قوة رئيس
باملبادلة ،حيث ّ
أن ّ
املكون
جملس الوزراء برضى
ّ
املسيحي عنه ..كفى مزايدات
كالمية ال تفيد! يف معرض
ّ
األمور امليثاقية والدستورية،
إن الوطن يسع اجلميع طاملا
ّ
ّ
أننا حنرتم امليثاق والدستور.
ثالثًا ،التناقض يف املوقف
حيتج على ٍ
بند
وزير
والكالم.
ّ
ٌ
قرار ال ُي ّتخذ،
وعلى
درج،
مل ُي
ٍ
وميارس هذا النهج ألشهر..
ثم يعود ويطالب بتطبيق
ّ
املادة  65من الدستور،
ّ
أي النصف  1 +والثلثان
ّ
األساسية.
يف املواضيع
ّ
اإلستنسابية يف
هنا أيضًا،
ّ
امليثاق والدستور مرفوضة!
يتباكون على موقع رئيس
اجلمهورية وخيتزلون غيابه
ّ
بالنصف  1 +نصابًا لإلنتخاب
ً
ووكالة يف
النواب
يف جملس
ّ
ممارسة صالحياته ،يف جملس
إن
الوزراء ..من قال هلؤالء ّ
شعبنا غافل..؟؟!
األساسية
إن املشكلة
رابعًاّ ،
ّ
ميثاقية
هي مشكلة حقوق
ّ
ودستوريةُ ،ينكرونها على
ّ
ومؤسس يف
أساسي
مكون
ّ
ّ
ّ
هذا البلد .لذلك نستهجن
الكالم اإللغائي ّ
الذي مسعناه
يف بعض املقابالت من قبيل
إجازة مساح ألسبوع أو اثنني،
ثم ُيقدم رئيس احلكومة إىل
ّ
دعوة جملس الوزراء إىل
وكأن شيئًا مل يكن،
االنعقاد،
ّ
وليحضر من حيضر وليعارض
فاحلكومة
يعارض،
من
سائرة.
والشركاء يف
أيها األخوان
ّ
الوطنّ ،
خففوا من غلوائكم.
حنن نطلب أن تنعقد احلكومة

يف هيئة جملس الوزراء كي
متارس صالحياتها الدستورية
تفسح
أو
تنكفئ
وال
اجملال لوزراء فيها باختزال
صالحياتها.
املادة  66من الدستور جتعل
من الوزير رأس إدارته
ضمن حدود احرتام الدستور
والقانون ،بدليل إمكانية
مالحقته حبسب أحكام الدستور
ّ
لعليت خرق الدستور واإلخالل
باملوجبات امللقاة على عاتقه.
إذًا ،أن جتتمع احلكومة لتخالف
الدستور والقانون ،فاعذرونا
ألننا لن نسمح بذلك .حنن
حراس امليثاق والدستور
ّ
والوثيقة ،كما وأننا ما اعتدنا
ّ
التخلي عن الوطن.
عرسال.
جرود
خامسًا،
باهتمام ّ
كلي األعمال
نرصد
ٍ
ّ
حترر
يت
ال
البطولية
العسكرية
ّ
ّ
اللبنانية من رجس
األرض
يصب
ما
التكفريي،
االرهاب
ّ
يف مصلحة الوطن أمجع.
وهنا أيضًا نرفض املزايدات
باملبدأ.
إن
يف اخلالصة السياسيةّ ،
مبادرة العماد عون قائمة
وسائرة إىل بدايات التنفيذ
يف بنودها التسووية ،بانتظار
ّ
ّ
املتمثل
احلل الدستوري األمثل
بإقرار قانون انتخاب يراعي
املناصفة الفعلية ،ومن ثم
ثم انتخاب
االنتخاب ،ومن ّ
الرئيس.
ّ
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
تتحملون مسؤولية
س :أال
ّ
سيما أيضاً
تعطيل احلكومة ،ال ّ
أن جملس النواب ال جيتمع،
وما من رئيس للجمهورية .أال
تتحملون هذه املسؤولية؟
ّ
ج :إذا انتبهتم للكالم ّ
الذي
قلته يف البيان ،جتدون
أننا قلنا ّ
أننا نطالب بانعقاد
ألي سبب
احلكومة ،ولكن
ّ
جيب على احلكومة أن تنعقد
ألجله؟! بالطبع لكي متارس
صالحياتها .إذًا ،حنن نرفض
أن تنعقد احلكومة للمناورة أو
للسماح لوزراء بااللتفاف على
ّ
صالحيات احلكومة.
حنن نطالب بانعقاد جملس
الوزراء يف ّ
كل حني ليمارس
ً
بالنص
صالحياته كاملة عمال
ّ
الدستوري .هذا هو مطلبنا.
نعطلّ ،
ّ
أذكر
أما أن يقال بأننا
ّ
بأن تعطيل ّ
عد
التعطيل ال ُي ّ
ّ
تعطي ًال.
حنن ندعو احلكومة اليت ال
تريد أن متارس صالحياتها
الصالحيات.
إىل ممارسة هذه
ّ
أما
معها.
قدم
وعندما ُتقدم ُن
ّ
إذا كانت ال ُتريد أن ُتقدم
وتريد أن تسمح باملخالفة
الدستورية ،عليكم إذن أن
تسمحوا لنا ّ
بأال نشارك فيها،
أي أال نشارك باملخالفة
الدستورية.

نصراهلل :هزمنا «النصرة» وبدأت املعركة مع «داعش»

ّ
أكد األمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصراهلل أن «هزمية
نكراء» حلقت بـ «جبهة النصرة»
يف جرود عرسال ،وأن املعركة
بدأت مع «داعش» ،الفتًا إىل
أنها «مسألة وقت» قبل أن
تلحق اهلزمية بهؤالء .وقال:
«املعركة مستمرة حتى إنهاء
الوجود االرهابي .وهذا أمر
حمسوم».
ّ
أكد األمني العام حلزب اهللالسيد
حسن نصراهلل أن املعركة مع
تنظيم «داعش» االرهابي «قد
بدأت» يف القلمون والسلسلة
الشرقية ،وعلى احلدود اللبنانية
ــــ السورية ،مشريًا إىل «أنهم
بدأونا بالقتال ،لكننا سنواصل
هذه املعركة حتى إنهاء الوجود
اإلرهابي التكفريي اخلبيث عند
حدودنا .وهذا أمر حمسوم».
وجزم بأن «اهلزمية ستلحق
بهؤالء .املسألة مسألة وقت.
لسنا مستعجلني ،ونعمل باهلدوء
املطلوب لنحقق هذا اهلدف.
ومن لديه اإلرادة والعزم
واحلزم ،ومثل هؤالء اجملاهدين
األبطال ،ال جيوز أن تتطلع عيناه
إال إىل النصر اآلتي».
ويف كلمة له يف افتتاح
للتجديد
الثاني
«املؤمتر
واالجتهاد الفكري عند االمام
اخلامنئي» ،يف اجلامعة اللبنانية
شدد نصراهلل على أنه
االربعاءّ ،
«مهما غلت التضحيات ،وبرغم
اإلعالميني،
التوهني والتواطؤ
َّ
نؤكد عزمنا وتصميمنا وإرادتنا
احلازمة والقاطعة على أننا لن
نقبل بعد اليوم بقاء أي إرهابي
أو تكفريي يف حدودنا وجرودنا
وعلى مقربة من قرانا».
وعن أحداث األيام األخرية يف
حتدث
القلمون وجرود عرسالّ ،
نصراهلل عن «إجنازات كبرية يف
القلمون ،وخصوصًا صباح اليوم
(االربعاء) ،حيث باتت كل القمم
العالية حتت سيطرة اجليش
وجماهدي
السوري
العربي
لديهم
وأصبحت
املقاومة،
السيطرة املطلوبة والكافية
بالنار على بقية اجلرود من تلك
اجلهة .وكذلك يف جرود عرسال،
حلقت يف األيام املاضية هزمية
نكراء جببهة النصرة .وبرغم
أن البعض يف لبنان حياولون
مساعدة النصرة معنويًا ونفسيًا
وإعالميًا ،انتهى املوضوع ،وهذا
املسار مستمر».
ولفت األمني العام حلزب اهلل
اىل «التطور املهم ،وهو بدء
املعركة مع داعش .وال بأس
أنهم بدأونا بالقتال ،وهذا
أفضل بالنسبة إلينا على
املستوى النفسي واملعنوي
والديين» .وشرح معارك الثالثاء
يف جرود بلدتي رأس بعلبك
والقاع ،فأشار اىل أن «داعش»
هاجم «مبئات املقاتلني وبعدد
كبري من اآلليات العسكرية عدة
مواقع إلخواننا يف جرود رأس
بعلبك عند احلدود اللبنانية ــــ
السورية .ومل يهامجوا من جهة
عرسال ومن جهة القلمون يف
اجلبهة املفتوحة ،ورمبا افرتضوا
أن هذه اجلبهة هادئة ،وأنهم
ميكن أن يستفيدوا من عنصر
املفاجأة ،وحيققوا اجنازًا معنويًا

كبريًا ،ويسيطروا على مواقع
حساسة ومؤثرة بالنسبة إىل
لبلدتي
وخصوصًا
احلدود،
القاع ورأس بعلبك ،وبالتالي
التوسع يف املنطقة ووصل
بعض املناطق بعضها ببعض».
وأضاف أن «اهلجوم كانت له
أهداف عدة ،على املستوى
النفسي واملعنوي واإلعالمي
لكن
والعسكري وامليداني،
ّ
املقاومني تصدوا بكل شجاعة،
وأوقعوا عشرات املسلحني
قتلى وجرحى ودمروا عددًا
من آلياتهم ،وعاد اإلرهابيون
ّ
خملفني عددًا
خائبني مهزومني
من قتالهم يف أرض املعركة».
وتابع« :بطبيعة احلال ،املقاومة
اليت تقاتل يف أشرس املعارك،
قدمت عددًا من جماهديها
شهداء أعزاء يف هذه املعركة
ّ
املظفرة».
تصدر هجوم «داعش»
ميدانيًا،
ّ
على مواقع املقاومة بني جرود
رأس بعلبك والقاع املشهد.
ويف املواجهة هي األوىل من
نوعها بني الطرفني ،استطاع
فيها تنظيم «الدولة» مباغتة
قوات املقاومة ،ولكنه فشل
يف تسجيل أي إجناز ،بعدما
ّ
متكن املقاومون من إستيعاب
«الصدمة» والتعاطي معها على
قاعدة «الدفاع حتى الطلقة
األخرية».
وحبسب مصادر مطلعة ،فإن
املقاومة «تأكدت من مقتل 50
مسلحًا من الدواعش وجرح 80
آخرين».
وأضافت أن «داعش» أطلق
مبادرة تعاون وتنسيق مع
«تنظيم القاعدة يف بالد
الشام ــــ جبهة النصرة» لوضع
اخلالفات جانبًا ،وحماولة تفادي
خسائر مماثلة الحقًا.
وعلى جبهة القلمون ،واصلت
قوات النخبة يف املقاومة
واجليش السوري تقدمها يف
جرود بلدة اجلراجري من اجلهة
اجلنوبية ،وسط معارك عنيفة
مع مسلحي «النصرة» أسفرت
عن سقوط خسائر بشرية يف
صفوفهم ،بني قتلى وجرحى،
باإلضافة إىل تدمري ثالث آليات
حمملة برشاشات ثقيلة وجرافة.
ولفتت املصادر إىل أن صفوف
مسلحي «النصرة» تشهد حاالت
من الفرار والتخوين بعد النتائج
امليدانية.
ونتج عن التقدم يف جرود
اجلراجري السيطرة على شعبة
الطمسة وشعبة وادي األمحر
وقرنة وادي األمحر ،ما مسح
للمقاومة واجليش بالسيطرة
النارية على رأس الكوش
وبداية وادي القادومي يف
جرود املنطقة .ومتكنت املقاومة
من حتقيق إجناز بسيطرتها على
كامل مساحة مرتفعات تعرف
اإلسرتاتيجية
بـ»البلوكسات»
جنوب جرود اجلراجري ،تبلغ
مساحتها  20كلم مربعًا،
وترتفع  2400مرت عن سطح
البحر .وتكمن أهمية املرتفعات
بإشرافها بشكل كامل على ما
تبقى من جرود اجلراجري وجرود
قارة وجرود عرسال اليت حيتلها
مسلحو «داعش» و»النصرة».
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عرب وعالم

ذبح دروز إدلب :ال شفاعة ألحد!
ّ
حبق أهالي
ارتكب إرهابيو «جبهة النصرة» جمزرة
قرية قلب لوزة الدروز يف إدلب ،تزامنًا مع هجوم
ّ
يشنه إرهابيو «النصرة» على مواقع اجليش السوري
غرب مدينة السويداء .إرهاب الدروز السوريني
ّ
الضخ اإلعالمي اإلسرائيلي
وختويفهم ،يتناسب مع
التمرد على الدولة
نية إسرائيل محايتهم ،مقابل
عن ّ
ّ
السورية
مل تنفع تطمينات النائب وليد جنبالط وزيارات
مبعوثيه إىل األردن وتركيا يف محاية دروز جبل
السماق يف إدلب (مشال سوريا) من الذبح والقتل.
ّ
يوم االربعاء ،حصل ما كان باحلسبان :ذبح إرهابيو
«تنظيم القاعدة يف بالد الشام ـــ جبهة النصرة»
السماق
عددًا كبريًا من رجال بلدة قلب لوزة يف جبل ّ
أمام بيوتهم ويف شوارع البلدة .وفيما تتضارب
األرقام حول أعداد شهداء اجملزرة وأسباب الذبح
بسبب احلصار الذي يفرضه اإلرهابيون على البلدة،
ّ
أن «العدد
أكدت مصادر يف جبل
السماق لـ»األخبار» ّ
ّ
التقرييب يتجاوز  40رج ًال ،بينهم مشايخ وشّبان
صغار».
إن أحد أسباب اجملزرة هو رفض
وقالت املصادر ّ
رجال البلدة تسليم أوالدهم الذين تراوح أعمارهم
بني  10و 14عامًا إلرهابيي «النصرة» ،بعد أن
السماق
أصدر «أمري» التنظيم اإلرهابي يف جبل
ّ
املدعو «أبو عبد الرمحن التونسي» قرارًا قبل حنو
أسبوع بسحب األوالد إىل معسكرات تدريب مغلقة
ملدة شهرينُ ،
وأبلغ القرار لألهالي بالتزامن مع
ّ
محلة مصادرة األسلحة الفردية من القرى .وقالت
املصادر إن إرهابيي «النصرة» من «املهاجرين»

فراس الشويف

(األجانب والعرب) «باتوا يطلبون الزواج بفتيات
القرى ،حتى نثبت هلم اعتناقنا إسالمهم ،وهذا ما
نرفضه» .وقالت مصادر أخرى إن السبب املباشر
هو «صدور قرار من التونسي مبصادرة منازل أهالي
شهداء اجليش السوري ورمي عائالتهم خارجًا ،ما
التمرد».
دفع األهالي إىل
ّ
قبل حنو عام ،انتزعت «النصرة» السيطرة على قرى
السماق من إرهابيي تنظيم «داعش» ،بعد أن
جبل ّ
كان «داعش» قد ّ
كلف «شرعيًا» سعوديًا يدعى
سعيد الغامدي «تعليم الدروز أصول اإلسالم»،
وإلاّ الذبح! ومع أن أهالي القرى منذ بداية األزمة
السورية ،عملوا بتوجيهات جنبالط بالتعاون مع
ّ
«الثوار» ،معاكسني املوقف العام ألقربائهم يف
جبل الشيخ والسويداء بالتمسك بالدولة السورية،
إلاّ أنه بعد فرتة قصرية من سيطرة «النصرة» ،بدأت
معاناة أهالي القرى من ممارسات اإلرهابيني باسم
«الشريعة»ُ ،
فأجربوا على تهديم مقاماتهم الدينية
وتغيري أزيائهم التقليدية ،ونبش اإلرهابيون قبور
أوليائهم ورجال الدين.
وخالل العام املاضيّ ،
متلق جنبالط كثريًا إرهابيي
«النصرة» ،ماحنًا إياهم ستار «االعتدال» ،وأنهم
املرات
وكرر عشرات
«جزء من النسيج السوري»،
ّ
ّ
دعوته الدروز يف سوريا إىل التعاون مع «الثورة»
واالنشقاق عن اجليش ،باإلضافة إىل رعايته يف
السابق عددًا من الضباط املنشقني واحتضان
معارضني من السويداء يف عاليه والشوف .حتى أنه
دعا أهالي راشيا خالل زيارة له العام املاضي إىل
الذهاب إىل سوريا والقتال إىل جانب «النصرة».

ولدى وصول «األخبار السيئة» إىل دروز لبنان عن
أحوال إخوانهم يف إدلب ،كان جنبالط يضغط على
املشايخ وعلى بعض وسائل اإلعالم للتسرت على
األمر ،والرتويج بأن «األمور حملولة ،ولن يصيبهم
ردد «االشرتاكيون» طوي ًال ،بأن
مكروه» ،وعلى ما ّ
«األتراك سيحمون الدروز يف إدلب ،كما سيحميهم
األردنيون يف السويداء» ،بفعل «تعهدات» مت
الترّ ويج بأن جنبالط حصل عليها من املخابرات
األردنية والرتكية.
وفيما حاول رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي
ومقربون منه ،طوال مساء أالربعاء ،التقليل من شأن
ّ
ما حصل وممارسة الضغوط على املشايخ اللبنانيني
حترك يف
لـ»مللمة القصة» وعدم القيام بأي
ّ
الشارع ،مل يقم خصوم جنبالط من الدروز يف لبنان
حترك بـ»انتظار معرفة
كالنائب طالل أرسالن بأي ّ
مصري أهلنا يف القرى األخرى ،وحتى ال حيصل ردود
ضدهم» ،كما تقول مصادر احلزب الدميوقراطي
فعل ّ
اللبناني لـ»األخبار» .ولي ًال ،ذكرت مصادر لـ»األخبار»
أن الوزير وائل أبو فاعور غادر إىل تركيا أو األردن
ّ
ملتابعة األوضاع ،بعد أن أمضى يومني مع تيمور
جنبالط يف اإلمارات العربية املتحدة.
ومن إدلب إىل اجلنوب السوري ،حيث تعيش حمافظة
السويداء أوقاتًا صعبة بعد سيطرة تكفرييي «النصرة»
مقر
و»حركة املثنى» و»لواء شباب السنة» على
ّ
«اللواء  »52مشال غرب مدينة السويداء ،وقصفهم
املستمر منذ ظهر أمس على مطار الثعلة العسكري،
آخر مواقع اجليش السوري يف غرب السويداء ،الذي
يكشف املدينة عسكريًا يف حال سقوطه .كذلك فإن
تهديدات إرهابيي «داعش» لقرى شرق احملافظة
مستمرة ،انطالقًا من نقاط سيطرة التنظيم اليت
توسعت يف البادية السورية بعد سقوط مدينة تدمر
ّ
وقبلها مدينة الرمادي العراقية.
يف السنوات املاضية ،مل يكن خطاب جنبالط يلقى
رواجًا يف أوساط الدروز السوريني ،إلاّ أن التطورات
امليدانية األخرية واقرتاب إرهابيي «داعش»
و»النصرة» من الشرق والغرب ،ومحالت التحريض
اإلعالمي والشائعات على وسائل إعالم املعارضة
ّ
التخلي عن خيار
والدول الداعمة هلا لدفع األهالي إىل
الدولة السورية والبحث عن تفاهمات مع اإلرهابيني،
أحدثت حالة من القلق والبلبلة يف صفوف األهالي،
يف ّ
تروج حلتمية
ظل محلة إعالمية إسرائيلية كبرية ّ
التدخل اإلسرائيلي ومحاية الدروز السوريني من
جمازر قد يرتكبها اإلرهابيون.
وجه عدد من
وبعد هجوم أول من أمس وأمسّ ،
قادة اجملموعات اإلرهابية املدعومة من إسرائيل
تضم
ومن غرفة العمليات األردنية «املوك» اليت
ّ
عدة رسائل
ضباطًا خليجيني وغربيني وإسرائيلينيّ ،
سري وبعضها
إىل أهالي وفعاليات السويداء بعضها ّ
على مواقع التواصل االجتماعي ،لـ»طمأنتهم» بأن

«السويداء ليست هدفًا» ،وأن «املطلوب هو القضاء
على مواقع اجليش السوري» ،متامًا كالتطمينات اليت
توىل جنبالط يف كثري
وجهت إىل دروز إدلب ،واليت ّ
من األحيان نقلها.
فلوال سقوط مدينة بصرى الشام قبل ثالثة أشهر
وعدد من
يف أيدي اإلرهابيني اليت عمل جنبالط
ٌ
الشخصيات الدرزية كـ»األمري» شبلي األطرش
والشيخ وحيد البلعوس ،على حتريض األهالي على
عدم املشاركة يف معركة الدفاع عنها ،حتت عنوان
«القتال يف قرى السويداء فقط» ،كما تقول مصادر
ميدانية من احملافظة ،لـ»كانت إمكانية صمود املواقع
العسكرية يف الغرب أكرب ومنها اللواء  ،52وكان
قوية إىل جانب مواقع اجليش متنع
ميكن تشكيل جبهة ّ
االخرتاقات من الغرب».
وعلى وقع القذائف والرصاص ،يزداد التحريض
على ضرورة قطع العالقة مع الدولة السورية،
حملية يف السويداء.
وإقامة إدارة
ّ

الدور اإلسرائيلي

الدور اإلسرائيلي والتدخل يف اجلنوب السوري
تعمدت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إظهاره يف
الذي ّ
األيام املاضية ،بعد تعتيم استمر ألعوام ،يشمل
إىل جانب السويداء ،قرى جبل الشيخ واجلوالن
سيما بلدة حضر ،اليت تستخدم شعبة
احملرر ،وال ّ
ّ
«االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية (أمان)» مع
أهلها األسلوب نفسه الذي تستخدمه واملخابرات
األردنية يف السويداء .إذ تدفع االستخبارات
اإلسرائيلية اجملموعات املسلحة إىل استهداف القرية
من األراضي املالصقة للشريط العازل مع اجلوالن
ّ
ثم حتاول إقناع أهالي
احملتل يف جباثا اخلشب ،ومن ّ
عرب وسطاء من الداخل الفلسطيين ،على رأسهم شيخ
عقل الدروز يف فلسطني ّ
موفق طريف بقبول الدعم
واحلماية اإلسرائيلية.
وتأتي جمزرة إدلب يف توقيت دقيق ،يتزامن مع
تصرحيات عدة ملسؤولي العدو اإلسرائيلي يف األيام
التحرك يف اجلنوب السوري ،حتت
نيتهم
املاضية عن ّ
ّ
ستار الدروز الفلسطينيني ،يف حال وقوع جمازر ّ
حبق
الدروز السوريني.

بعض أسماء شهداء املجزرة:

الشيخ نديم شاهني ( 75عامًا)،
الشيخ رشيد سعد ( 75عامًا)،
ميالد رزق ،فخرو الشبلي ،أمحد فخرو الشبلي ،فرج
فخرو الشبلي،
منعم فخرو الشبلي ،ابن أمحد فخرو الشبلي ،فاخر
الشبلي ،أنور الشبلي،
بدرو الشبلي ،خريو الشبلي ،حيدر فريد الشبلي،
مؤيد الشبلي،
رهف الشبلي ( 8سنوات) ،نايف الشبلي،
حممد عقفلي ،رشيد سعد أجويد،
أمحد حسني حممد ( 70عامًا)،
حممد أمحد حسني،
ميالد انعم رزق ،حممد شريف حممد،
أمين حممد شريف حممد ،ميمون حممد شريف حممد،
منهل حسني حممد ،أمحد حسني حممد ،ملهم فايز
شاهني.

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

برملان طربق يرفض تشكيل حكومة الوحدة
وشرعنة امليليشيات املسلحة

داعش يفجر طائرتني
حربيتني يف مطار سرت
أعلن تنظيم داعش عن تفجريه
لطائرتني حربيتني يف مطار
سرت الذي استوىل عليه من
قبل .ويأتي ذلك يف إطار
تعزيز وتوسيع التنظيم نفوذه
يف ليبيا بالسيطرة التدرجيية
على مواقع جديدة.
قال تنظيم داعش إنه فجر
طائرتني حربيتني يف قاعدة
جوية استوىل عليها قرب
مدينة سرت بوسط ليبيا.
ونشر التنظيم املعروف إعالميا
باسم داعش صورا على مواقع
التواصل االجتماعي قال إنها
للطائرتني املدمرتني .واستوىل
مقاتلو التنظيم على املطارين
العسكري واملدني يف سرت
قبل حنو أسبوعني ليوسع
املنطقة اليت يسيطر عليها
مستغال الفراغ األمين يف البالد
اليت تتصارع فيها حكومتان على
السلطة.
وسيطر التنظيم يف وقت سابق
هذا األسبوع على حمطة للكهرباء
يف ضاحية بغرب سرت ليكملوا
استيالء تدرجييا على املدينة بدأ
يف شباط.
وأعلن فرج بوهاشم املتحدث
باسم الربملان اللييب ،رفض
اجمللس أي أجسام سياسية
موازية ،معتربا وجود جسمني
مسودة
ينسف
تشريعيني
مؤكدا أنهم ال
االتفاق ،4
ً
يرفضون احلوار أو املصاحلة،
شرعنة
يرفضون
لكنهم
امليليشيات املسلحة وإشراكهم
يف احلوار.
وقال بو هاشم ،خالل مؤمتر
صحايف ،يف القاهرة ،إننا
نوافق على حكومة وحدة وفق
مؤكدا أن
املسودة الثالثة،
ً
اجملتمع الدولي يتخلى عن
مسؤولياته جتاه ليبيا.
وطالب املتحدث باسم الربملان
اللييب ،بضرورة التعويل أوال
على األشقاء العرب ،مشددا
على أن اجليش والشعب
متمسكون بالشرعية يف ليبيا.
وأوضح بوهاشم أن جملس
النواب ال يزال يعترب ميليشيات
فجر ليبيا إرهابية خاصة وأنها
مل تنف حتالفها مع تنظيم
داعش اإلرهابي.
وأعلن جملس نواب طربق املعرتف
به دوليا رفضه لتشكيل حكومة
الوحدة الوطنية ودعا وفده
املفاوض اىل العودة فورا إىل
ليبيا وتعليق جلسات احلوار
من ملزيد التشاور وذلك خالل
جلسة طارئة للمجلس برئاسة
املستشار عقيلة قويدر رئيس
جملس النواب.
وكان النائب زياد دغيم صرح
عقب اجللسة الطارئة للربملان أن
طريقة تشكيل احلكومة تضمنت
عدة عيوب واصفا اياها حبكومة
االنتداب فرئيس احلكومة ونائباه

معينون من طرف جلنة احلوار
ّ
وبرعاية األمم املتحدة وهؤالء هم
من سوف خيتارون بقية أعضاء
احلكومة.
وحذر رئيس بعثة األمم املتحدة
إىل ليبيا برناردينو ليون من أن
لدى تنظيم الدولة االسالمية
داعش اسرتاتيجية تقوم على
تقسيم ليبيا ،داعيا األطراف
املتنازعة السلطة يف البالد إىل
ترك خالفاتها والتوصل إىل
اتفاق مصاحلة.
وحث ليون أطراف النزاع على
التوصل سريعا إىل اتفاق
ينهي األزمة ،منبها إىل التهديد
األمين لداعش ،الذي قد تؤدي
سيطرته على مدن يف الوسط،
إىل تقسيم البالد .وطالب
املسؤول الدولي ببدء العمل
على حتويل مسودة االتفاق اليت
مت التوصل إليها يف احلوار الذي
انتهى امس االول يف منتجع
الصخريات باملغرب ،إىل اتفاق
نهائي .وقال إن من شأن هذا
االتفاق أن يفتح الطريق لعملية
انتقالية ستكون صعبة وطويلة،
ولكنها ستعطي البالد فرصة
أخرى.
ويف سياق متصل ،قالت رئاسة
املؤمتر الوطين العام اللييب
املنتهية واليته ،إن املؤمتر
الرابعة
املسودة
سيناقش
لالتفاق السياسي خالل جلسة
سيعقدها مطلع األسبوع املقبل،
فيما أعلن الربملان املعرتف به
دوليا ويتخذ من طربق مقرا له،
تعليق مشاركته يف جلسات
احلوار احتجاجا على بعض املواد
الواردة يف مسودة االتفاق.
وقال جملس شورى جماهدي درنة
وضواحيها وهو ائتالف مكون من
كتائب إسالمية مسلحة ،شرقي
ليبيا ،احلرب على تنظيم داعش،
وذلك غداة مواجهات مسلحة بني
الطرفني أسفرت عن مقتل قادة
من االئتالف.
وكانت مواجهات مسلحة وقعت
بني جملس شورى جماهدي
وتنظيم
وضواحيها
درنة،
الدولة داعش أسفرت عن مقتل
سامل دربي قائد كتيبة شهداء
أبوسليم اإلسالمية السابق،
وأهم القادة اإلسالميني يف
متأثرا
املدينة صباح امس،
ً
جبراحة أثناء حماولة قواته نقله
ملدينة طربق لتلقي العالج،
حبسب ما أكد مسؤول حملي
باملدينة لألناضول.
صرح
املعارك
وعلي خلفية تلك
ً ّ
جملس شورى جماهدي درنة
وضواحيها يف بيان إعالن
للحرب :إننا جملس شورى
جماهدي درنة وضواحيها قد
استعنا باهلل عليهم يف إشارة
إىل داعش ،ووضعنا فيهم
السيف ،وأعلنا عليهم اجلهاد
حتى ال نبقي منهم باقية.

اجراءات أمنية يف املواقع األثرية
والسياحية يف مصر
املصرية
السلطات
اختذت
اجراءات امنية يف خمتلف
املواقع األثرية والسياحية يف
أعقاب حماولة اهلجوم اإلنتحاري
على معبد الكرنك يف األقصر.
وأكد اللواء جمدي عبدالغفار،
وزير الداخلية املصري ،أن
اإلرهاب لن ينجح يف النيل
من الوطن واملواطن وحماولة
القومي
االقتصاد
تقويض
للبالد.
وتوعد خالل تفقده ملعبدالكرنك،
اإلرهابية
العناصر
امس،
بالقضاء عليها قريبا ،مؤكدا أن
رجال الشرطة سيبذلون الغالي
والنفيس إلجهاض املخططات
اإلرهابية الدنيئة اليت تستهدف
مقدرات الوطن وذلك من خالل
مضاعفة اجلهود واالستمرار يف
تطوير األداء األمين وكذلك
التعاون مع املواطنني ملا
له من أثر إجيابي على حتقيق
األمن واالستقرار يف كافة ربوع
الوطن.
وشدد الوزير على أن إجهاض
عملية معبدالكرنك اإلرهابية خري
دليل على تطور األداء من مرحلة
رد الفعل إىل مرحلة الفعل

احلاسم ،مشريا إىل أنه سيقوم
بتكريم رجال الشرطة املشاركني
يف إحباط ذلك املخطط اإلرهابي
اخلسيس.
وكشف شهود عيان مصريون
هوية منفذي تفجري معبد الكرنك
وهم  3مصريني من حمافظات
بين سويف والغربية والشرقية.
وقال أحد شهود العيان إن
املتورطني هم علي مجال
أمحد من مركز ببا ببين سويف
والثاني هو فرج حامد سليمان
من حمافظة الغربية والثالث من
الشرقية.
وأكد أحد الذين شهدوا تنفيذ
العملية اإلرهابية ،أنه مت العثور
على حقيبة بها جواز سفر لفرنسي
يف موقع احلادث ،فيما أكد
مصدر أمين أن احلقيبة مملوكة
ألحد السائحني الفرنسيني
والذي كان يزور املعبد وهرب
من املوقع حلظة تبادل إطلاق
النريان خشية إصابته.
هذا ونفت الرئاسة املصرية،
امس ،تعرض سيارات تابعة هلا
هلجوم إرهابي أثناء عودتها من
شرم الشيخ عقب انتهاء قمة
التكتالت اإلفريقية.

قوات االحتالل ترحل  ٣٠عائلة
فلسطينية حبجة تدريبات عسكرية
االحتالل
سلطات
تسعى
اإلسرائيلي بشكل شبه يومي
إلجبار الفلسطينيني على الرحيل
من أراضيهم خاصة يف منطقة
األغوار ،دون االكرتاث بالوجهة
اليت سيذهبون إليها أو كيف
سيعيشون يف انتهاك واضح
للقانون الدولي.
االحتالل
قوات
وتستخدم
اإلسرائيلي التدريبات العسكرية
لرتحيل
احلجج
أهم
كأحد
الفلسطينيني عن أراضيهم
يف األغوار ،فقد أخلت قوات
االحتالل صباح امس 30 ،عائلة
يف مناطق الربج ومحامات املاحل
وامليتة باألغوار؛ إلجراء تدريبات
عسكرية فيها.
وقال رئيس جملس املاحل
واملضارب البدوية عارف دراغمة
أن قوات االحتالل االسرائيلي
أخلت  30عائلة فلسطينية من
مناطق الربج ومحامات املاحل
وامليتة باألغوار؛ إلجراء تدريبات
عسكرية يف املكان .وأشار إىل
أن قوات االحتالل أنذرت بإخالء
املنطقة مرة أخرى يوم األربعاء
املقبل ،الستكمال التدريبات.
وتشري االحصائيات يف حمافظة
طوباس أن قوات االحتالل يف
مناطق األغوار الشمالية منذ بداية
العام أخلت ما يقارب  300عائلة
من مساكنها حبجة التدريبات
العسكرية .وأوضحت أن قوات
االحتالل هدمت ما يقارب 100
منشأة سكنية وزراعية تعود ل20
عائلة ،يف حني أدت التدريبات
العسكرية إلتالف  4آالف دومن
من األراضي الرعوية واملزروعة

مبحاصيل القمح والشعري تعود
للمزارعني يف تلك املنطقة.
واعتدت جمموعة من املستوطنني،
صباح امس ،بالضرب املربح على
الشاب شادي عبد ربه يف مركز
عمله غربي القدس احملتلة.
وقال شهود عيان انه مت نقل
الشاب عبد ربه اىل مشفى
شعاريه تصيدق غربي املدينة،
إصاباته
ووصفت
للعالج،
ُ
باملتوسطة.

نائب سين :اوباما شيعي والدليل أسم أبوه حسني!!

قال نائب برملاني عراقي
سابق ان السبب الذي جيعل
من الرئيس األمريكي باراك
متعاطفا مع طهران ،ويبدو
مستعدا للتعاون والتفاوض مع
اجلمهورية اإلسالمية يف ايران،
يعود إىل أن جذوره شيعية!.
«واشنطن
صحيفة
وذكرت
بوست» أنه يف شريط فيديو بث
األحد املاضي على «يوتيوب»،
زعم النائب طه اللهييب إن
الرئيس أوباما «يتعاون أكثر مع
شيعة إيران» ،مرجعا ذلك إىل
جذور الرئيس األمريكي الشيعية
من ناحية والده.
وأضافت الصحيفة نقال عن
النائب قوله بأن االسم باراك
حسني أوباما هو إشارة إىل حفيد
الرسول الشهيد اإلمام احلسني،
موضحا بإن أوباما «تربى يف
حضن شيعي» ،وان اسم والده
حسني.
وعلقت الصحيفة بقوهلا ان هذه
التصرحيات أثارت سخرية واسعة
على مواقع التواصل االجتماعي،
مضيفة بأن القراء األمريكيني قد
يشعرون بالدهشة عندما يقرأون
أن أوباما الذي يعتنق املسيحية
لديه أجندة إسالمية سرية.
ويشري التقرير ،الذي ترمجته
«عربي ،»21إىل اإلشاعات اليت
انتشرت عندما رشح أوباما نفسه
لالنتخابات عن احلزب الدميقراطي
عام  ،2008وكونه مسلما بالسر،
وقيل إنه تلقى الدراسة يف
مدرسة إسالمية متشددة يف

أندونيسيا ،حيث كانت والدته
تعمل هناك وتزوجت من مسلم
أندونيسي ،مشرية اىل ان كل
هذه اإلشاعات مت نفيها سابقا.
وتقول الصحيفة ان «اللهييب،
وهو نائب سين سابق مغمور،
قد زعم يف السابق أن تنظيم
«داعش» هو صناعة سورية
بدعم من إيران ،وأن الواليات
املتحدة قد اخرتقته».
ويبني التقرير أن تعليقات
اللهييب ال حتظى بدعم يف
العراق ،كما يقول ريدر فيسر،
الذي يعمل حملال يف الشؤون
العراقية ،ويضيف أن «هذه
اإلشاعات ال تشري إال إىل أمر
واحد ،وهو ما وصلت إليه األمور
من حالة استقطاب بسبب ظهور
تنظيم داعش».
وتنقل الصحيفة عن حملل عراقي
يف لندن قوله إن «كالم اللهييب
لقي سخرية من العراقيني على
مواقع التواصل االجتماعي»،
مشريا إىل أن كالما تافها
مثل هذا ال يلقى دعما من
العراقيني.
ويوضح التقرير أن اللهييب
مل يكن هو وحده من ربط
بني أوباما والشيعة .فقد قال
الكاتب السوري حميي الدين
الالذقاني« :إن هناك أمرا واحدا
جيب أال ننساه ،وأنا ال أقدم
نظرية ،ولست عنصريا ،ولكن
باراك أوباما هو ابن رجل كيين
شيعي» ،حيث قال هذا على
تلفزيون «احلوار» يف لندن.

مجعية ابناء الضنية اخلريية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
شهرُ رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هداً للناس وبيناتٍ من الهدى
والفرقان ..صدق اهلل العظيم
يسرنا أن نتقدم من جميع املسلمني
والعالم أجمع بأجمل التهاني بشهر رمضان املبارك سائلني اهلل أن
يمنّ على الجميع بالخري واليمن والربكات وأن يجعل أوله رحمة
وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار وأن ينعم على الجميع باملحبة
والخري والسالم
وكل عام وأنتم بخري
جمعية أبناء الضنية
أمانة السر
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احلكومة مل تس َع ملشورة قانونية حول خماوف من اخلطف قبل محايتها االثرياء من الكشف الضرييب اسرتاليا تعيد سفريها اىل أندونيسيا

يسع االئتالف للحصول على
مل
َ
أي نصيحة من األجهزة األمنية
قبل املوافقة على محاية 700
من أكرب الشركات اخلاصة يف
البالد من الكشف عن الشؤون
الضريبية على أساس أن
املعلومات ميكن أن تشكل خطرا
على األمن الشخصي لألفراد
األثرياء فيها.
وجرى تربير خطة حكومة ابوت
الغاء أجزاء من قوانني الشفافية
الضريبية للحكومة العمالية
السابقة يف جزء كبري منها
بسبب خماوف أصحاب الشركات
من انهم ميكن أن يكونوا هدفا
أجبوا
للخطف واالبتزاز إذا ما
رِ
على الكشف عن مقدار الضريبة
الذي تدفعه شركاتهم.
لكن الوثائق املطلوبة مبوجب
قانون حرية املعلومات تظهر
ان مساعد وزير اخلزانة جوش
 Frydenbergمل يطلب احلصول
على أي نصيحة من خرباء األمن
احلكوميني انفسهم ،مبا يف ذلك
الشرطة الفيدرالية االسرتالية،
لتأكيد واقعية وحقيقة هذه
املخاوف.
وقال خبري اإلفصاح والكشف
املالي يف جامعة نيو ساوث
ويلز ،احملاضر يف احملاسبة
«عدم
جيفري  ،Knappأن
الكشف هو العذر االكثر غباء
الذي مسعته يف أي وقت
مضى».
وأفرجت احلكومة عن مشروع
قانون للتعليق عليه األسبوع
املاضي ،قائلة إن بعض
التقارير على اقرتاح حكومة
غيالرد األصلي «أشارت إىل
أن املعلومات ميكن أن تؤثر
سلبا على اخلصوصية واألمن
الشخصي الصحاب الشركات».

جو هوكي ووراءه كريغ الوندي
ولكن احلكومة مل تثبت تلك
املخاوف .وجاء الرد على
الطلبات للشرطة الفيدرالية
االسرتالية ،وإدارة املدعي العام
ومكتب الضرائب األسرتالي،
اليت قدمها احتاد عمال النقل،
ليقول انه ال توجد وثائق فيما
يتعلق باملشورة بشأن سالمة
األفراد إذا مت تشريع قوانني
جديدة للمضي.
وأشار متحدث باسم السيد
 Frydenbergإىل احالة واحدة
هي سالمة حاملي االسهم يف
تقديم من ثالث صفحات من
قبل أكرب مصنع للسجاد يف
اسرتاليا ،غودفري هريست،
( ،)Godfrey Hirstوتقديم من قبل
 Ernst & Youngالذي اعطى إشارة
عابرة إىل قانون مماثل جرى
االنقالب عليه يف اليابان .
وقد اضطرت  700شركة
100
تتجاوز
عائدات
مع

مليون دوالر إىل الكشف عن
املساهمات الضريبية السنوية
ومن ضمنها James Packer>s
 Consolidated Press Holdingsو Gina
.Rinehart>s Hancock Prospecting
وقال رئيس الوزراء طوني
ابوت يف اجتماع لالئتالف يف
اذار ان احلكومة سوف تعفي
الشركات اخلاصة وقال السيد
 Frydenbergلزمالئه ان هناك
«خماوف حقيقية» بشأن السالمة
الشخصية.
وعمل نائب حزب االحرار كريغ
 ،Laundyالذي باع نصف
إمرباطورية احلانات ،اليت متلكها
عائلته اىل مشروع مشرتك
جملموعة احلانات والبوكر مع
وولوورث يف عام  2012مببلغ
 400مليون دوالر ،بقوة داخل
االجتماع لالنقالب على قوانني
اإلفصاح والكشف.
وقال السكرتري الوطين الحتاد

النقل الوطين  TWUطوني
شيلدون ان غياب املشورة اليت
ينبغي ان تتلقاها احلكومة يثبت
انه ال يوجد أي أساس لتغيري
قانون الشفافية.
وكشف السيد شيلدون عن
ان «وثيقة خمتصرة ملكتب
مؤخرا
صدرت
الضرائب
وأظهرت ان أكرب  900شركة
يف اسرتاليا طالبت بتخفيضات
وإعفاءات ضريبية قيمتها 25
مليار دوالر العام املاضي.
العمال يستمرون يف الوقت
نفسه بدفع ضرائبهم القانونية
وحتمل النخبة اجلشعة».
وقال مساعد وزير اخلزانة
للظل أندرو لي ان هناك قائمة
اثبتت انها قدمت ما يكفي من
املعلومات املتاحة بالفعل عن
ثرواتها ،سواء من األفراد او
الشركات الذين فعلوا الشيء
الصحيح ومل خيفوا اي شيء.

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

السفري بول غرغسون
سفري اسرتاليا اىل
عاد
اندونيسيا جمددا اىل جاكرتا بعد
مخسة أسابيع على استدعائه
من قبل احلكومة الفيدرالية
للتعبري عن غضبها على اعدام
اثنني من جمموعة ما ُيعرف بـ
« بالي ناين» هما اندرو تشان
وميوران سوكوماران يف 29
نيسان املاضي بالرغم من اعادة
تأهيلهم ملدة عشر سنوات يف
السجن.
وكان رئيس الوزراء طوني
ابوت قد استدعى السفري
بول  Grigsonبعد اعدام شان
وسوكوماران ،كما مت تعليق
الزيارات الوزارية.

وأكدت متحدثة باسم وزيرة
اخلارجية جولي بيشوب يوم
الثالثاء ان السيد Grigson
سيعود إىل اندونيسيا.
وسبق ان مرت العالقات بني
كانبريا واندونيسيا ببعض
الفتور حتى ال نقول التوتو ،ففي
عام  ،2013استدعت إندونيسيا
سفريها لدى اسرتاليا وسط
غضب يف جاكرتا بسبب الكشف
عن حماولة جواسيس اسرتاليني
التنصت على هواتف الرئيس
االندونيسي السابق سوسيلو
بامبانغ يودويونو وزوجته.
ومع ذلك فإنه من النادر ان
تستدعي أسرتاليا سفراءها.

National

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
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الرابطة املارونية يف Maronite Catholic Society- Australia
welcomes and congratulates
اسرتاليا ترحب وتهنئ

مع سيادة املطران انطوان شربل طربيه

حان الوقت بعد السفر يف
نفق طويل ان نصل اىل االمل
املرجو.....أمل املصاحلة بني
االخوة....وما أصعب العيش
لوال فسحة االمل.....وها
حنن نكاد ال نصدق ما انتهى
سارة تبعث فينا
الينا من اخبار
ّ
االمل جمددا» لتخطي املاضي
واملضي قدما» يف مسرية
خالص لبناننا احلبيب.....
اننا يف الرابطة املارونية
ّ
نتمنى ان
االسرتالية نرجو و
تكتمل هذه املصاحلة من
الناحية العملية وتنطوي على
مصاحلات اخرى حقيقية و فعلية
نتخطى من خالهلا املظامل اليت
عانت منها طائفتنا املارونية
وعانى منها اجملتمع اللبناني
كافة ان يف لبنان ام يف بلدان
االنتشار....
انها فرصة القرن وينبغي البناء
عليها واالستفادة منها اذ تأتي
يف وقت حنن بأمس احلاجة
اليها.....
ما يتعينّ علينا القيام به اآلن
هو فتح قلوبنا مجيعا» لنكون
حبة الربكة يف وطننا
و نبقى ّ
احلبيب لبنان و بقية العامل....
ان ضمائرنا و قوامسنا املشرتكة
سوف جتعلنا نرى بوضوح ما
جيب القيام به من اجل حتقيق
النتائج املرجوة....
اننا يف الرابطة املارونية يف
اسرتاليا ،رئيسا» و أعضاء،
نرحب بهذه املصاحلة التارخيية
ونتقدم بالتهاني اخلالصة من
كل من رئيس التيار الوطين
احلر اجلنريال ميشال عون و
من رئيس القوات اللبنانية
الدكتور مسري جعجع على هذا
االجناز اهلام و الذي دون
شك سينعكس اجيابا» على
كافة مكونات اجملتمع اللبناني
جبميع طوائفه اليت حنرتم و
ّ
جنل ملتفني حول البطريرك
الغبطة
صاحب
املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي...عسى ان يكون مثرة
هذه املصاحلة انتخاب قريب
لرئيس اجلمهورية اللبنانية...
		

طوني خطار
رئيس الرابطة املارونية
اسرتاليا

And it is just about time... to reach into the desired
hope after traveling in a long tunnel.... the hope of
reconciliation between brothers .... and what is worse
and gloomier than to live or co-exist without the
expanse of hope .....
To this end, we hardly believe the latest good and exotic
news that gives us hope again, «to overcome the past
and move forward,» in the process of salvation of our
beloved Lebanon .....
We, in the Australian Maronite Catholic Society, hope
and wish that this reconciliation is completed in practice
and evolve into other real and actual reconciliations in
the hope of overcoming all the past grievances suffered
by the Maronites and which in fact plagued the whole
Lebanese society in Lebanon and abroad..
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دائرة اهلجرة تؤكد التجسس على السيناتورة يونغ
أكدت دائرة اهلجرة التجسس
على سيناتورة حزب اخلضر
ساره هانسون يونغ أثناء زيارة
هلا اىل ناورو من موظف واحد
على األقل من شركة Wilson
.Security
ويتناقض هذا التاكيد بشكل
مباشر مع تصرحيات وزير اهلجرة
بيرت داتون ،الذي قال االسبوع
املاضي ان مزاعم التجسس
هي «حمض هراء» ،واصفا
السناتورة هانسون يونغ بأنها
«حرج ( )embarrassmentهلذا
البلد».
ولكن يف أدلة قدمت يوم الثالثاء
للجنة حتقيق برملانية يف مزاعم
سوء املعاملة يف مركز ناورو،
أكد سكرتري اإلدارة مايكل
بيزولو أن موظفا على األقل من
شركة ويلسون لألمن قد سار
خلف سيارة السناتورة هانسون
يونغ خالل زيارة هلا اىل ناورو
يف كانون االول عام .2013
وقال بيزولو «لست على علم
بأي حالة أخرى جرى فيها معاملة
زائر برملاني بهذه الطريقة».
واضاف يقول «ال أريد النيل من
اي شخص على اإلطالق ،رمبا
كان لديه انفجار يف الدماغ،
رمبا كان يعتقد انه كان يقوم
بعمل دؤوب».
ووفقا ملداخلة إىل اللجنة يف
االعتداء على ناورو ،أمر مشرف
ويلسون التجسس يف خمتصر
احتوى على رقم غرفتها،
تسجيل السيارة ،واستخدام
االسم الرمزي « »Ravenلالشارة

We, in the Maronite Catholic Society- Australia, President
and Members, welcome this historic reconciliation and
extend our congratulations to both the head of the Free
Patriotic Movement General Michel Aoun and to the
head of the Lebanese Forces Dr. Samir Geagea on this
important achievement which undoubtedly will reflect
positively on all components of Lebanese society in all
walks of life, with the blessing of the Maronite Patriarch
His Beatitude Cardinal Mar Bechara Boutros El Raii ...
trusting and hoping that the favoured outcome will be
the election of the President of the Republic of Lebanon
the soonest possible ...
Tony Khattar
PRESIDENT
Maronite Catholic Society-AUSTRALIA

السيناتورة سارة هانسون يونغ

اليها.
وعلى الرغم من انه مل يكن على
رأس يف عام  ،2013قال السيد
بيزولو للجنة أنه على ثقة من
ان االدارة كانت قد ألغت أي
خطة جتسس على الفور واخربت
السيدة هانسون يونغ حول
احلادث.
وقلل السيد داتون من مزاعم
التجسس ،قائال انه جيب
تفحصها والتدقيق بها من قبل
«السلطات املختصة».
واضاف «اعتقد ان هذا حمض
هراء وأعتقد أن على السناتورة
ساره هانسون يونغ توفري نوع
من األدلة ،نوع من املشورة،

جلعل املزاعم ملموسة ومن ثم
ميكنها تقديم شكوى إىل السلطة
املختصة».
وقال «اعتقد انه اذا نظرت اىل
سجلها احلافل فان هلا سجال
ّ
رثا جدا واذا كان لديها حقائق
فيما يتعلق بهذا األمر ،فلتقدمها
لتفحصها من قبل السلطات
املختصة».
وقالت السيدة هانسن يونغ
ان اللجنة أثبتت صحة اقواهلا،
مضيفة «لدى داتون حقائق
خاطئة».
وأكد السيد بيزولو أيضا أنه
كانت هناك  50إحالة إىل شرطة
ناورو منذ عام .2013

Master License No: 409566317

It is the chance of a lifetime and the opportunity of the
century that we should build on and benefit from as it
comes at a time when we all desperately need it.....
What we need to do now is to open all our hearts to be
and remain the “Blessed seed” in our beloved homeland
Lebanon and the rest of the world .... Our consciences
and our common interests will make us see clearly
what needs to be done in order to achieve the desired
results ....
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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

السويداء يف مواجهة التكفرييني :إىل سالح الدولة السورية
فراس الشويف

الجيش يقاتل يف السويداء ولم ترتك أي قطعة عسكرية
مكانها (األخبار)

ال أحد يف السويداء مستعدٌ ألن يلقى مصري دروز إدلب
(فراس الشويف)
تقف السويداء على مفرتق طرق خطري ،يف ّ
ظل اقرتاب «داعش»
بشكل كبري من حدودها الشرقية ،وانتشار مجاعات «القاعدة»
على حدودها الغربية .ويف ّ
ظل التهديدات ودفع السويداء إىل
ّ
فك ارتباطها بالدولة السورية ،تبقى إرادة األهالي يف القتال
إىل جانب اجليش السوري هي احلكم يف رسم مصري احملافظة
ومستقبلها.
ألقت سيطرة تنظيم «داعش» على مدينيت الرمادي العراقية وتدمر
السورية قبل ثالثة أسابيع ظلاًّ ثقي ًال على شرق حمافظة السويداء،
املوحدين الدروز ،يف شرق
اليت تقطنها غالبية من أبناء طائفة
ّ
اجلنوب السوري .وجاء هجوم جمموعات من التنظيم على قرية
ُ
احلقف يف الشمال الشرقي للمحافظة قبل أسبوعني ،ودخوهلم إىل
«جس نبض»
البلدة لبعض الوقت وقتلهم ستة من أبنائها ،مبثابة
ّ
ألحوال القرى الشرقية.
تدرج صعودًا يف السنوات املاضية
تهديد السويداء من الغربّ ،
توسع سيطرة إرهابيي تنظيم «القاعدة» ومجاعات تكفريية
مع
ّ
أخرى على قرى شرق درعا املتامخة لـ»جبل الدروز» ،ومنها مدينة
بصرى الشام اليت احتلها اإلرهابيون قبل ثالثة أشهر .اّإل أن
انتشار «داعش» اجلديد يف البادية الشرقية ،وسيطرته على تدمر
ومثلث احلدود السورية ـــ العراقية ـــ األردنية ونقاط مالصقة
لقرى املقرن الشرقي كالقصر وبري القصب ومنطقة األصفر ،مع
خطوط إمداد مفتوحة ،يضع السويداء أمام تهديد وجودي ،يف ّ
ظل
نيات «داعش» التوسعية ،وغمرة مشاريع التقسيم اليت ُتطرح يف
ّ
املنطقة.
املقومات االقتصادية واالجتماعية اليت
ومع أن السويداء ال متلك
ّ
ّ
حتفز
متلكها حمافظات الشرق السوري والوسط العراقي ،واليت
ّ
تشكل عقدة
«داعش» للسيطرة عليها ،اّإل أن جغرافيا السويداء
التوسع مستقب ًال باجتاه احلدود
ربط رئيسية ،إذا ما أراد التنظيم
ّ
األردنية ثم السعودية ،علمًا بأن «داعش» بات ميلك نقاطًا ثابتة
على مقربة من املخافر األردنية ،بالقرب من معرب طريبيل بني
األردن والعراق ،باإلضافة إىل معلومات عن حشود للقوات األردنية
يف املنطقة.

الحرب اإلعالمية والشائعات
ّ
يشكلها حصار
ال يكفي السويداء التهديدات الوجودية اليت
ّ
فتكفلت
التنظيمات التكفريية من الشرق والغرب واجلنوب،
مئات الصفحات اجلديدة على مواقع التواصل االجتماعي ومواقع

املعارضة السورية ووسائل إعالم الدول الداعمة هلا ،باإلضافة إىل
النائب وليد جنبالط واإلعالمي يف قناة «اجلزيرة» فيصل القاسم،
بشن محالت شائعات يف اآلونة األخرية عن انسحاب وحدات اجليش
ّ
السوري من احملافظة وترك أهلها ملصريهم ،فض ًال عن شائعات
حول قيام الدولة السورية بسحب األموال من املصرف املركزي
وتفريغ إهراءات القمح ،ونقل حمتويات متحف السويداء إىل
الساحل السوري .وعلى ما تقول مصادر أهلية ورمسية ودينية يف
ّ
«كل كالم عن سحب األموال وإهراءات القمح هو
احملافظة ،فإن
تزود احملافظة بالقمح بشكل منتظم وليس العكس».
نفاق ،والدولة ّ
القيمة
املوجودات
بعض
سحب
«مسألة
إن
أخرى
وتقول مصادر
ّ
يف متحف السويداء هي من ضمن إجراء مماثل حلماية اآلثار يف
ّ
كل احملافظات ،ونقلها إىل دمشق وليس إىل الساحل السوري».
وعمدت وسائل إعالم تابعة للحزب التقدمي االشرتاكي وقناة
محود احلناوي
«أورينت» إىل تلفيق مواقف لشيخ عقل الطائفة ّ
يف كلمة له ألقاها يف مقام عني الزمان قبل عشرة أيام ،مبناسبة
اإلعالن عن تشكيل عسكري جديد رديف للجيش السوري من أبناء
احملافظة ،يقوده العميد املتقاعد نايف العاقل حتت مسمى «درع
وروجت املواقع
الوطن» ،ونشر مقاطع فيديو جمتزأة من الكلمة.
ّ
أن الشيخ احلناوي طلب من أهالي السويداء «عدم االعتماد على
يسمى باجليش السوري واالعتماد على أنفسهم فقط»،
ما كان
ّ
ّ
الصحة وكالمي
من
عار
«الكالم
أن
لـ»األخبار»
احلناوي
د
أك
بينما
ّ
ٍ
مناقض ملا نشر ،قلنا إن درع الوطن حيمي السويداء إىل جانب
اجليش العربي السوري».
وتقول املصادر إن «محلة الشائعات تهدف إىل سلخ السويداء
عن الدولة السورية ،عرب إشعار املواطنني بأن دور الدولة انتهى
وضعف ،وعليهم البحث عن سبل أخرى للحماية» .وتتقاطع أهداف
ُ
ّ
تتوقف املعارضة السورية
التحريض األخري مع الدعوات اليت مل
يف اخلارج وجنبالط عن إطالقها ،وبعض املعارضني يف داخل
السويداء ،من الذين ال جيرؤون على زيارة منطقة واحدة حتتلها
اجلماعات اإلرهابية «املعتدلة» ،عن ضرورة تعاون أهالي السويداء
ومترد األهالي على الدولة السورية ،على قاعدة
مع هذه اجلماعات،
ّ
أن املعسكر املعادي للرئيس السوري ّ
بشار األسد سينتصر .كذلك
عملت وسائل اإلعالم املعارضة على الرتويج بأن اجليش مل يشارك
يف الدفاع عن ُ
احلقف من مواقعه يف منطقة البثينة ،متامًا كما ّ
مت
الرتويج حلياد اجليش عندما هامجت «النصرة» بلدة داما قبل أشهر
(غربي السويداء) ،علمًا بأن كل املؤشرات واملصادر العسكرية
تشري إىل أن «جتربة ُ
احلقف كانت ممتازة من حيث شراسة أهالي
البلدة بالقتال ،وصمودهم أمام داعش حتى وصلت الفصائل
األخرى وشاركت يف املعركة ،من جمموعات درع الوطن إىل مجاعة
الشيخ وحيد البلعوس والدفاع الوطين واحلزب السوري القومي
االجتماعي» .وكان «دور اجليش أساسيًا من حيث التغطية املدفعية
واجلوية ومشاركة املشاة» ،على ما جتزم املصادر.
ّ

إرادة القتال ودور الجيش
ال ينتظر أهالي السويداء تطمينات أمري «النصرة» يف سوريا أبو
حممد اجلوالني ملعرفة املصري الذي ينتظرهم يف حال سيطرة
ّ
مرؤوسيه على احملافظة ،أو إخوانهم يف « داعش» .وتبقى جتربة
عدرا العمالية وريف سلمى وممارسات «النصرة» يف بصرى
الشام وقرى درعا القريبة ّ
حبق السوريني ّ
سنة وشيعة ومسيحيني
ّ
إنباء من كل التطمينات الواهية اليت حياول
وعلويني ،أصدق
ً
السماق
املعارضون وجنبالط تسويقها .غري أن جتربة دروز جبل
ّ

يف ريف إدلب ،على ما تقول مصادر أهلية ومن داخل املؤسسة
الدينية« ،تضع أهالي السويداء أمام خيار واحد :قتال اجلماعات
التكفريية وااللتصاق بالدولة السورية» .وحبسب املصادر ،فإن
«إرهابيي النصرة بعدما أجربوا الدروز (الذين ساعد جزء منهم
مقاتلي املعارضة يف املاضي) ،على تهديم مقاماتهم وتغيري
عاداتهم الدينية وأزيائهم ،جيربون اآلن الشباب من سن  13عامًا
وما فوق على االلتحاق بالنصرة لقتال اجليش السوري ،حتت وطأة
ّ
يتخلفون عن القتال» .وتقول املصادر
التهديد بقتل عائالت الذين
مستعد ألن يلقى املصري نفسه».
«ال أحد يف السويداء
ٌ
مصادر عسكرية سورية رفيعة املستوى ّ
أكدت لـ»األخبار» أن
ّ
قوة ،ومل ترتك أي
«اجليش يقاتل يف السويداء
بكل ما ميلك من ّ
قطعة عسكرية مكانها» .وعلى عكس الشائعات ،جزمت مصادر
عزز مواقعه
عسكرية يف احملافظة بأن «اجليش يف األيام املاضية ّ
تعد اجلماعات
سيما اللواء  52ومطار الثعلة ،اليت ّ
يف الغرب ،وال ّ
وكبدت املسلحني يف أكثر من عملية
عليها،
املسلحة للهجوم
ّ
قصف خسائر كبرية ،بينها قصف رتل قبل ثالثة أيام ملسلحي
املثنى والنصرة» .وأشارت املصادر إىل أن «كل من يريد من أبناء
ميده اجليش بالسالح» .بدوره،
السويداء القتال إىل جانب اجليشّ ،
ّ
أكد الشيخ يوسف جربوع لـ»األخبار» أن «خيار السويداء إىل جانب
الدولة السورية ألنها ضمانة السوريني ،وخيار األهالي القتال إىل
جانب اجليش» ،مشريًا إىل أن «الشباب يلتحقون بشكل ممتاز
بالتشكيالت العسكرية للدفاع عن احملافظة» .من جهتها ،أشارت
مصادر احلزب القومي إىل أن «أبناء السويداء ميلكون إرادة قتال
ّ
متوقف
عالية ملواجهة اجلماعات التكفريية» ،وأن «مصري السويداء
إما بالقتال أو االستسالم واخلضوع للعقيدة
على إرادة أبنائهاّ ،
الوهابية» .ودعت املصادر أبناء احملافظة إىل «عدم االنسياق وراء
الشائعات ،ومواجهة مشاريع عزل السويداء عن دمشق».

الدور األردني والتدخل اإلسرائيلي
سوق جنبالط أمام مشايخ الدروز يف
على مدى األشهر املاضيةّ ،
لبنان وسوريا حصوله على ضمانات من األردن حبماية السويداء يف
حال إقدام اجلماعات التكفريية على مهامجتها ،على غرار املساعدة
اليت طلبها من تركيا حلماية دروز إدلب ،ومل تفلح يف محايتهم
من «النصرة» .وزار جنبالط والوزير وائل أبو فاعور األردن مرارًا
للتحدث مع دوائر القرار األردنية عن محاية للسويداء ،يف الوقت
مبد اجملموعات اإلرهابية
الذي تقوم فيه االستخبارات األردنية ّ
تضم ضباطًا
عمان (املوك) ،اليت
باملال
ّ
والسالح من غرفة عمليات ّ
ّ
خليجيني وأردنيني وغربيني وإسرائيليني .اّإل أن مصادر ّ
مطلعة
ّ
يقدم أي ضمانات جلنبالط»،
أكدت لـ»األخبار» أن «األردن مل
ّ
وعلى العكس ،أكد النائب يف الربملان األردني فيصل األعور
لـ»األخبار» أنه «ال نية لألردن للتدخل يف سوريا ،وكل ما يقال هو
عار من الصحة» .أما االشرتاكيون فيربرون خطوات جنبالط بالقول
إن «وليد بك حياول قطع الطريق على إسرائيل الستمالة الدروز،
لذلك يطلب مساعدة األردن ،لكي ال يقع دروز السويداء يف
لكن ألهل السويداء خيار آخر ،غري إسرائيل
الشرك اإلسرائيلي».
ْ
واحلماية األردنية اليت لن تقيهم شر التكفرييني :القتال حتت راية
الدولة السورية.

فوضى السّالح و»نفط داعش»
ّ
املنظم يف
السالح غري
يف األشهر األخرية ،بدأت مفاعيل انتشار ّ
السويداء بالظهور إىل العلن ،بعد سلسلة إشكاالت فردية اجتاحت
ّ
ختللها استخدام للسالح وإطالق للنار وسط األحياء
احملافظة،
السكنية .وتتقاطع مصادر حزبية وأخرى يف املؤسسة الدينية على
القول إن «التحريض على الدولة والنيل من هيبتها هما سبب ّ
تفلت
السالح» ،وأن «اإلمعان يف إسقاط هيبة الدولة قد يأتي ببالء على
السويداء أكرب من ذلك الذي تأتي به التنظيمات التكفريية».
وبرزت يف احملافظة ،يف اآلونة األخرية ،ظاهرة تهريب النفط
اخلام الذي يستخرجه «داعش» من احملافظات الشرقية ،وقيام
املهربني بالتعاون مع بدو موالني لـ «داعش»،
عدد كبري من
ّ
سيما
ال
درعا،
يف
النفط
لبيع
عبور
كطريق
احملافظة
باستخدام
ّ
َ
املهربون بسرقة
يقوم
كما
ح.
ل
وم
اهلنيدات
ة
م
وص
ناحتة
قرى
َ
َ َّ
ّ
القمح واملواد الغذائية من أسواق السويداء وتهريبها إىل درعا،
ٍ
بعدد من عائالت املدينة ،إىل
السكان إليها ،ما دفع
رغم حاجة
ّ
جانب املؤسسة الدينية ،إىل رفض هذه املمارسات ومطالبة الدولة
املهربني .كذلك يقوم املهربون بإيصال شحنات من حبوب
مبحاسبة
ّ
الرقة إىل
مدينة
يف
«داعش»
مصانع
يف
املصنعة
«الكبتاغون»
ّ
درعا ،وتوزيع جزء منها يف السويداء.

صفحة 14

Saturday 13 June 2015

السبت  13حزيران 2015

Page 14

مقاالت وتحقيقات

بعد فشل مناقصات النفايات :مطمر عند احلدود أو التصدير إىل الربتغال
بسام القنطار
فشل وزير البيئة حممد املشنوق يف مسعاه
لطرح قضية مناقصات النفايات املنزلية
الصلبة من خارج جدول األعمال يف جلسة جملس
الوزراء أمس ،فملف عرسال والتعيينات األمنية
والعسكرية تطغى على غريها من امللفات ،وتهدد
بشلل حكومي مديد ،األمر الذي ينبئ باقرتاب
أزمة كربى يف إدارة ملف النفايات على ضوء
املوعد املضروب إلغالق مطمر عني درافيل يف
 17متوز املقبل .يف ظل ذلك ،يقرتح املشنوق
اختيار مطمر صحي يف عكار على احلدود اللبنانية-
السورية او تصدير النفايات اىل اخلارج مبا يزيد
كلفة املعاجلة احلالية.
على ضوء فشل مناقصات النفايات اليت اطلقها
جملس اإلمناء واإلعمار ،اودع وزير البيئة حممد
املشنوق بتاريخ  28الشهر املاضي كتابًا لدى
االمانة العامة جمللس الوزراء ،حصلت «االخبار»
على نسخة منه ،حيمل الرقم /1664ب ،يتضمن
تقرير اللجنة املشكلة لتقييم العروض كافة
املتعلقة باخلطة الشاملة للنفايات املنزلية الصلبة
مبا فيها عروض اإلشراف.
عما أعلنه املشنوق
ال حيمل هذا التقرير جديدًا ّ
االسبوع املاضي ،جلهة نتائج فض العروض
وفشلها يف مجيع املناطق اخلدماتية باستثناء
املنطقة ( )2اليت تضم املنت وكسروان وجبيل،
واليت اقرتح املشنوق السري بتقييم امللفات
االدارية والفنية فيها ،املقدمة من ثالثة ائتالفات
(«بيوتيك ،إندفكو« ،»Pizzorno ،آراكو،»Serco ،
خوري،
«الفاجيت،
 ،)»Danicoلكن املشنوق
استدرك« :بعدم إمكانية
فض العروض املالية
هلذه املنطقة باالنفراد
عن باقي املناطق» ،ما
يعين عمليًا جتميد السري
بهذه املناقصة اىل حني
اعادة طرح املناقصات
يف املناطق اليت مل يتقدم

تصل كلفة إدارة
النفايات يف
حال الشحن إىل
الخارج إىل قرابة
 250دوالراً
أمريكياً

اليها أي من العارضني (بريوت وضواحيها،
الشوف) او املناطق اليت تقدم اليها عارض واحد
(الشمال ،اجلنوب ،البقاع).
لكن الكتاب االهم الذي اودعه املشنوق االمانة
العامة جمللس الوزراء ومحل رقم الكتاب السابق
نفسه (ملحق) مؤرخ يف  29ايار املاضي ،ويتعلق
بوصف تقدم العمل يف قرار جملس الوزراء رقم
 ،1ال سيما الفقرة الرابعة املتعلقة مبناقصات
اشغال النفايات املنزلية الصلبة يف املناطق
اخلدماتية الست.
يقدم املشنوق يف كتابه اخليارات املتاحة لتأمني
استمرار اخلدمة يف مرفق النظافة احليوي خالل
الفرتة االنتقالية ما بني املوعد املرتقب لوقف
العمل يف مطمر الناعمة – عني درافيل ( 17متوز
 )2015واملوعد املرتقب للمباشرة بالتشغيل ضمن
العقود اجلديدة .علمًا ان هذا املوعد املرتقب
الذي اشار اليه املشنوق ال ميكن التكهن به كون
املناقصات فشلت ،ما يعين عمليًا ان ليس هناك
امكانية لتحديد هذا «املوعد املرتقب» أقله قبل
اربعة اىل مخسة اشهر.
ينطلق املشنوق يف خلفية اقرتاحه من مفهوم
االدارة املتكاملة للنفايات الصلبة على عدد من
املراحل املتسلسلة اليت تواجه مجيعها حتديات
خمتلفة ،لكن على مستويات متفاوتة ،ابرزها
املرحلة االخرية -مرحلة التخلص النهائي او ما
يعرف بالطمر الصحي -وحتديدًا تأمني املواقع
الالزمة هلذا الطمر .ويضيف« :قد يكون من
الصعب متديد العمل يف مطمر الناعمة عني درافيل
لفرتة اضافية نظرًا إىل الوقائع الفنية من جهة
(سعة املطمر احلالية) واملناخ الشعيب والسياسي
من جهة اخرى ،فبالرغم من مجيع التحفيزات اليت
اقرها جملس الوزراء ( 36.11مليار لرية دفعت اىل
 12بلدية حميطة باملطمر) ،ما زال هذا املطمر رمزًا

اقرتح املشنوق التفاوض مع شخص من آل القواص إلقامة مطمر يف ارض يملكها يف عكار (مروان بو حيدر)
للمعركة التحريضية املستمرة ،علمًا بأن املطمر
شبه الوحيد الذي يطابق املواصفات اهلندسية،
يقابله  700مكب عشوائي» .إذًا ،يعترب املشنوق
ان محلة اهلية مدنية القفال مطمر مضى على
انشائه قرابة  18عامًا واستقبل ما يزيد عن 20
مليون طن من النفايات هي «معركة حتريضية»،
كما اعترب احلوافز اليت اقرت بقانون معجل كبديل
سياسي ناتج من رفض احلكومات املتعاقبة
دفع احلوافز على دفعات إنفاذًا ملرسوم اصول
وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي املستقل،
هي ليست إال «رشوة» يفرتض بعد قبضها ان
تسكت البلديات احمليطة باملطمر واهالي املنطقة،
عن اي مطالبة باغالقه ،ال بل ان يرحبوا بتمديدات
اضافية وتوسيع جغرايف للمطمر مع ما يقابله من
استمالكات اضافية يف اراضيهم وروائح كريهة
تزكم انفوهم لسنوات مقبلة!
ما هي اخليارات البديلة اليت يطرحها املشنوق؟
إزاء صعوبة ،ال بل استحالة تأمني موقع جديد
للتخلص النهائي من النفايات (مطامر) واليت ال
مفر منها مهما كانت طريقة املعاجلة املعتمدة،
مبعنى أنه لو اعتمدت طريقة تسبيخ املواد
العضوية ،او حتويل النفايات اىل وقود بديل
 RDFاو اقامة حمارق ،فإن التخلص النهائي من
النفايات او بقاياها او مرفوضاتها حيتاج اىل
اقامة مطمر أو مطمرين كحد ادنى وخصوصًا يف
منطقة بريوت وجبل لبنان .وانطالقًا من استحالة
اجياد مطمر ،اقله يف هذه املرحلة ،بانتظار «تغري
طريقة التفكري البيئي لدى املواطنني» وفق
تعبري املشنوق ،فإن احللول املتاحة حمصورة
وفق تصوره ضمن خيارين :األول ،انتقاء منطقة
نائية يف لبنان واعتمادها كمطمر صحي .حيث
على سبيل املثل ،افاد السيد القواص (مل حيدد
االسم االول) بامتالكه عقارًا يف منطقة عكار على
احلدود مع سوريا ،مساحته حواىل مليوني مرت
مربع وهو مستعد لبيعه لقاء مبلغ قدره  10ماليني
يفصل املشنوق اكثر يف هذا
دوالر امريكي .مل
ّ
االقرتاح ،ومل يقدم تصوره ملواقع اخرى «نائية»
وفق تعبريه ،ومل يشرح ما اذا كان املوقع
املقرتح آمن من الناحية العسكرية يف ضوء
االوضاع االمنية غري املستقرة يف املنطقة ،اليت
تشهد مناوشات عسكرية مستمرة بني اجملموعات
العسكرية السورية املسلحة ،واجليشني النظاميني
اللبناني والسوري!
اما اخليار الثاني الذي اقرتحه املشنوق (ويبدو
مقتنعًا به بشكل اكرب) فينص على شحن النفايات
اىل خارج لبنان بعد كنسها ومجعها وحتضريها

بطريقة اولية (فرز ،وكبس وعصر وتوضيب
وتغليف) .ويضيف املشنوق« :تقدمت الينا
جمموعة من  4شركات تعرض خدماتها لشحن
 105آالف طن من النفايات شهريًا ،أي ما يقارب
 3500طن يوميًا (االنتاج اليومي لبريوت وجبل
لبنان) وذلك اىل البلدان التالية  :تركيا (30
الف طن شهريًا) ،املغرب ( 40الف طن شهريًا)،
الربتغال ( 25الف طن شهريًا) .مع االشارة اىل
انه ميكن هلذه اجملموعة تقديم عروض لكمية اكرب،
يف حال مت اعتماد هذا اخليار للمحافظات االخرى
(الشمال واجلنوب والبقاع) .وحبسب املشنوق،
فإن اجملموعة اليت تقرتح الشحن اىل اخلارج قد
اجرت االتصاالت الالزمة مع البلدان /الشركات
املستضيفة واستحصلت على مجيع املوافقات
الالزمة لناحية توريد النفايات ومعاجلتها والتخلص
النهائي منها ،باستثناء ما خيص الربتغال ،حيث
ما زال لديها الشق املتعلق بإجراءات االحتاد
االوروبي ،واليت ميكن تسهيلها عن طريق بعثة
االحتاد االوروبي يف لبنان! (علمًا ان ال عالقة
للبعثة نهائيًا بعملية تسهيل الشحن ،املرتبطة
بنوعية النفايات وكمية املواد العضوية فيها،
حبسب معايري االحتاد االوروبي لقبول التصدير
بني بلد وآخر).
وحبسب املشنوق ،تتسلم اجملموعة املصدرة
باالت النفايات عند نقطة تسفري على االراضي
اللبنانية ،وتتوىل عملية شحنها ومعاجلتها ،على
ان تكون وترية الشحن اسبوعية او كل عشرة
ايام ،وبالتالي اذا كان املوعد املرتقب لوقف
العمل مبطمر الناعمة – عني درافيل يف  17متوز
 ،2015فإن اجملموعة مستعدة لشحن الدفعة
االوىل يف اواخر متوز  !2015لكن املشنوق
يستدرك الحقًا بإشارته اىل ان عملية الشحن
حتتاج اىل تامني موقع لوزن الباالت ليتم احتساب
االطنان ،وآلة جديدة لكبس النفايات وعصرها،
وآلة اخرى جديدة للتوضيب بشكل باالت ،وتأمني
حمطة ملعاجلة النفايات السائلة عن عملية العصر،
وتأمني خدمة الكنس واجلمع والكبس والعصر
والتوضيب بشكل باالت اليت تؤمنها حاليًا شركتا
سوكلني وسوكومي يف بريوت وجبل لبنان .فهل
الفرتة الفاصلة بني موعد اغالق مطمر الناعمة –
عني درافيل وموعد الشحنة االوىل املرتبقة (15
يومًا) كافية لتأمني مجيع هذه املستلزمات؟
النقطة األبرز يف اقرتاح املشنوق تتعلق بالكلفة
والتلزيم ،حيث يشري اىل ان السعر األولي الذي
طرحته اجملموعة هو حواىل  110يورو للطن الواحد،
أما السعر النهائي الذي ميكن ان تقدمه فلم

تفدنا به بعد ،هذا مع االشارة اىل ضرورة اعتماد
طريقة دفع شهرية او فصلية ،نظرًا للموجبات
التعاقدية للمجموعة ،اليت طلبت أن تقوم الدولة
اللبنانية بتفويض احد االدارات (االرجح جملس
االمناء واالعمار) للتفاوض معها واجناز الرتتيبات
التعاقدية (تلزيم بالرتاضي) ،علمًا بأن اجملموعة
ستقوم بتقديم الكفاالت الالزمة.
يبدو املشنوق متفائ ًال جدًا بنجاح فكرة الشحن اىل
اخلارج ،اذ بعد ان اقرتح ان تكون لفرتة انتقالية
متتد لسنة واحدة ،عاد ليقرتح يف فقرة اخرى
امكانية ان تكون الفرتة االنتقالية ثالث سنوات،
وذلك اىل حني السري بدفرت تلزيم مناقصات
التفكيك احلراري (حمارق) ما يعين عمليًا اقرتاحه
بإلغاء مجيع املناقصات احلالية واالكتفاء خبيار
التصدير اىل حني بناء اربع حمارق على طول
الشاطئ اللبناني (دير عمار ،الكرنتينا ،اجلية،
والزهراني) بكلفة تفوق  1.4مليار دوالر!
واقرتح املشنوق تشكيل جلنة وزارية او تكليف
اللجنة احلالية للبت مبوضوع عروض املناقصات
ودرس اخليارين املقرتحني (مطمر عكار ،او
الشحن للخارج) ويف حال اعتماد خيار الشحن اىل
اخلارج تكليف اللجنة بإمتام التفاوض مع اجملموعة
للبت النهائي بها ،وتأمني مجيع مستلزماتها
الفنية واملالية واالدارية.
وأخريًا ،اقرتح املشنوق تأمني اخلدمات املتعلقة
بالنفايات يف بريوت وجبل لبنان (مجع وكنس)
من خالل متديد عقد سوكلني( ،فرز وعصر
وتغليف) من خالل متديد عقد سوكومي ،أو
استقصاء أسعار من شركات عدة مثل الشركات
اليت تقدمت بعروض ضمن املناقصات ،او اي
اقرتاح آخر .على ان تنجز اللجنة اعماهلا وترفع
تقريرًا اىل جملس الوزراء خالل مهلة اسبوعني
من تشكيلها.
النقطة االهم اليت اغفل املشنوق ذكرها ،تتعلق
بواقع العقد احلالي مع شركيت سوكلني وسوكومي،
فوفق ما هو مطروح يبقى عقد الكنس واجلمع كما
هو ،ويعدل عقد املعاجلة والطمر ليتم االكتفاء
بالفرز والعصر والتغليف ومعاجلة السوائل ،واذا
ما مت مجع اخلدمات اليت يتوجب على سوكلني-
سوكومي القيام بها قبل عملية التصدير يتبني
أن الكلفة االمجالية لن ختفض إال حواىل 40
دوالرًا للطن ،اي ان جمموع كلفة معاجلة الطن
الواحد ضمن خيار الشحن لن تقل عن  200دوالر
امريكي وقد تصل اىل  250دوالرًا أمريكيًا! فهل
يتحمل الصندوق البلدي املستقل هذه الكلفة؟
سؤال مل يقدم احد االجابة عليه حتى اآلن.
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مقاالت وتحقيقات

قـرى املـواجهة املـسيحية :ثالثـية الـجيش واملـقاومة و«الـعدرا»
ضحى شمس
«اشرتاكات» ايديولوجية عاطفية دينية ختيم على قرى املواجهة
املسيحية يف البقاع .قرى ُقذفت يف حضن التطرف املذهيب خالل
احلرب األهلية ،بعدما عرف بعضها طعم اليسار ،تعود اليوم لتفحص
معتقداتها على إيقاع التغريات امليدانية :فـ»داعش» على احلدود،
يصدانها ،يف حني أن األحزاب املسيحية اليت
واجليش واملقاومة
ّ
ّ
تتنكب تارخييًا «محاية الوجود املسيحي» ال دور هلا .اليوم ،يعتقد
أهالي تلك القرى بثالثية حتميهم :اجليش واملقاومة و« ...العدرا».
ثالثية حتاول تلك القرى أن تطرد بها شبح التكفرييني املتحول اىل
«غول» جديد ،ختيف به األمهات صغارهن املشاغبني هناك.
يدوي خلف التالل ،تصل اىل قرى
على وقع «اللبيد» الذي كان
ّ
املواجهة املسيحية يف البقاع .حني نقول القرى املواجهة ،نعين تلك
القرى املهددة بتسلل أو باقتحام من قبل جمموعات التكفرييني كراس
بعلبك والقاع اللتني ذكرهما خصيصًا األمني العام حلزب اهلل يف خطابه
األخري .حتى وقت قريب ،مل تكن راس بعلبك ،اليت كانت قبل احلرب
األهلية متنوعة حزبيًا مع وجود كبري للحزب الشيوعي ،خائفة من حمتلي
اجلرود القريبة ،أو على األقل ،كانت حتب التظاهر بذلك« :ليلة  2آب
الشهرية يف عرسال ،كان عنا عرس براس بعلبك ،والعامل عم ترقص
وتغين عادي يعين ...ال بل كان يف ألعاب ضوئية ،لدرجة إنو اجليش
ترجانا :إنو بالها األضواء يا شباب» ،يقول إيلي ،أحد شباب املنطقة
ّ
الذي كان جيول بنا على معامل القرية.
مجيلة هي راس بعلبك من هنا ،من موقع «ثكنة اإلنكليز» العالية
املشرفة على املنطقة بكاملها« .ملا بيكون اجلو صايف ،كنا نشوف
أوقات مصفاة محص من هون» يقول .تبدو القرية ،متمتعة حبد أدنى
من اجلمال العمراني ،رغم وقوعها يف منطقة جرداء .الشجر و»الغازون»
مفروش أمام بيوت ازدان بعضها بقرميد ،رغم احلالة املادية املتوسطة
ألهلها .وقد يكون الفضل يف ذلك للري املنظم عرب «سرابات» ،أي
قنوات حتتية تعود اىل أيام الرومان ،ال إىل الدولة اللبنانية!
وصلنا اىل القرية خالل خطاب السيد .يشري إلينا الشيوعي القديم
ّ
نتفضل ،حني ندخل قاعة النادي ،ثم
األستاذ املتقاعد بطرس رزق بأن
يواصل اإلصغاء اىل اخلطاب .يتوافد بعض األصدقاء اىل هنا« .شو
كانت أول نقطة؟» نسأل بعدما أنهى السيد كالمه ،فريد مسعان «حكي
يرد على مخس
عن مناورة إسرائيل ،بس
بدو ّ
بتحسي إنو خبطاب واحد ّ
ّ
ماليني وسيلة إعالمية .عم يعملوا األبيض أسود واألسود أبيض .كان
مرتاح .قال لن ندخل عرسال».
نسأهلم عن أوضاعهم يف ظل متغريات امليدان .يقول بطرس« :رغم
خوضنا لكل احلروب ،كل أهل الراس قلقون على األقل مما نسمعه عن
انتشار الفكر الداعشي الذي ال يوفر مسلمًا أو مسيحيًا أو درزيًا...
هذا العقل البهيمي خميف وحنن ضيعة معزولة» .ثم يضيف ّ
بتأني من
يستمع جيدًا وخيتار كلماته« :أمامنا الشيء الثاني اجليد يف ضيعتنا:
هناك تيارات خمتلفة ،ولكننا كلنا متفقون على محاية أنفسنا من هذا
اإلرهاب» .نسأله :ال فرق من أين أتى املدد؟ جييب« :أكيد .فلنتكلم
بواقعية :عندي مئة مالحظة على حزب اهلل كطرف سياسي ،مالحظات
تبدأ من الفكر اىل املمارسة ،لكن األولوية عندي اليوم هي أني ضد
إسرائيل ومع املقاومة ،إن كانت إسالمية أو وطنية ،وأنا جزء منها
(يبدو أن احلزب يعود اىل االشرتاك باملقاومة) .يف موقف حزب اهلل
ضد اإلرهاب حنن معه ،وخاصة ان سكان املنطقة بنسبة %90هم من
الشيعة .حنن جغرافيًا يف عني العاصفة ،بالطبع هذا ال يعين أننا ضد
عرسال .بالعكس ،حناول جهدنا أن ينتصر يف عرسال العقل والوعي
الوطين .أن تعود كما كانت».
نسأله «كيف؟» فيجيب« :عرب الكالم والناس اللي منعرفهم ،نسعى
اىل إجياد تيار غري أبو عجينة وامللتحقني بالداعشيني واملستقبل.
ونتمنى ،إن كان صحيحًا أن املستقبل هو تيار االعتدال ،وأنه حزب
رفيق احلريري ،فال ميكن أن يكون ما هو عليه اليوم .ليس هذا هو
رفيق احلريري وال حزبه الذي يغطي اإلرهاب .هذا تشويه لذكرى
الرجل».
ولكن ،من ميثل هذا الكالم هنا يف راس بعلبك؟ جييب« :أعتقد
األغلبية .رمبا ال يستطيعون أن يعبرّ وا كما أفعل» .يدخل مسعان على
اخلط ،حني نسأل عن الرأي التالي باألهمية يف القرية« :هناك من
يقول إن هناك تهوي ًال أكثر من اللزوم يف موضوع داعش من قبل
حزب اهلل» .وهذا رأي أي فئة؟ جييب« :من هلم عالقة باملستقبل أو
بالقوات اللبنانية بدرجة أقل» .يعلق جرجي« :مسؤول املستقبل عنا
بالضيعة ،بيحرس معنا بالليل وبالنهار بيحط اليك لقتلى املقاومة! شو
بدك أحسن من هيك؟» ،يقول ساخرًا.
حسنًا ،وهل يرتجم الرأي األول على األرض مث ًال بقبول إمدادات سالح
من احلزب من أجل املشاركة يف محاية القرية؟ يقول إيلي« :هناك
أطراف هلا عالقة جيدة مع احلزب» .يقاطعه رجل آخر« :تواصل وليس
عالقة» ،يكمل الشاب الذي يسكن القرية على مدار السنة« ،يوم
معركة تلة احلمرا جربوا يتسللوا .كنا نسمع دوي الرصاص بالضيعة،
وملا قوصوا على الطيارة (التابعة للمقاومة) كان اخلرطوش (عيار)
اربعة ونص يتساقط عندنا ،لذلك نعم كلنا مسلحون ،بسالح فردي
بالطبع ،وطبعًا يف بالنا أنه إن حصل داهم ما ،فسيكون اإلمداد من
احلزب».
امتعاض ال خيفيه أهل راس بعلبك من استحواذ عرسال على االهتمام
اإلعالمي برغم تساويهم معها باملعاناة« :ضجة وإنو عرسال وجرد
عرسال ،يف حني أن راس بعلبك وجردها ال يقالن أهمية وخطرًا عنها»،
يقول بطرس ،ثم يضيف بشيء من الغضب« :أنا بطرس رزق .عندي
 100دومن باملنطقة احملتلة من داعش والنصرة ،كل أهل الراس

قلق يف قرى البقاع الشمالي املسيحية من إرهابيي «داعش» ،واالعتماد
على ثالثية الجيش واملقاومة و «العدرا» لطرد التكفرييني (األخبار)
بيوتهم وطرشهم (مواشيهم) وعشرات آالف الدومنات من أمالكهم
ممنوعة عليهم .ممنوع نطلع أبعد من آخر بيت بالراس .واملؤسف بيطلع
مني يقول :ما يف شي ع املسيحية! يا عيب الشوم!».
غري بعيد عن النادي ،ثالث نساء من ثالثة أجيال جلسن أمام بيت
إحداهن مستندات اىل احلائط :لينا الشابة ،الكهلة أم جورج والثمانينية
مشلكان اليت حرصت أم جورج على أن تقول لنا إنها «عزبا مش
متجوزة».
وعن أحوال القرية تقول الشابة «هلق بضيعتنا متطمنني ،حاسبني
حساب إنو بدو يصري شي .يعين إلنا شي شهرين بيقولوا يف معركة
وداعش بدها تفوت بس ما عم يصري شي».
تتدخل أم جورج كأمنا كانت تقول عاليًا ما كانت تفكر به صامتة» ابين
باجليش طلعوه ع منطقة رافق (نقطة مواجهة على حدود القاع) مقطوع
قليب» .هنا ،حيث يبلغ عدد السكان شتاء حواىل ألفي نسمة و6
آالف صيفًا ،كثريات هن زوجات أو أمهات جنود يف اجليش اللبناني.
تعود لينا إىل الكالم «امسني ،صارت معركة ،منسمع مسع إنو احلزب
مقبرّ هم تقبري (للتكفرييني) يعين اتكالنا أو ً
ال على احلزب وبعدين ع
اجليش .وحياة العدرا لوال املقاومة كنا رحنا بالدعس» .حسنًا ،ولكين
مسعت أن شباب القرية يتعاونون مع املقاومة حلماية القرية .فهل هذا
صحيح؟ جتيب «صحيح ،يف عسكر متقاعدين ،عم حيرسوا مع سرايا
بينوا علـ»ال بي سي» ما شفتيهم؟ بس مغطايني
املقاومة ،مبارح ّ
وجوهن .حننا عرفناهم من أصواتهم» ،تقول ضاحكة.
نقوم لالستئذان فتسألنا مشلكان «شو ّ
ملتكم؟» .نضحك حماولني
تصر ثم تقول «يعين إذا قلنا شي كلمة طلعت
الزوغان ،إال أنها
ّ
واقفة ما تواخذونا».
يف مكان قريب ،تقف صاحبة حمل الالجنري مرحبة بزبونتني دخلتا
مع أطفاهلما .تقول مريم منصور اليت كانت حتاول إسكات رضيعتها
«احلركة طبيعية بالضيعة ،بس طبيعي يكون يف خوف .إنو داعش
مش لعبة» .ثم تضيف وهي تضع املصاصة يف فم الرضيعة «بس
كمان وجود اجليش واحلزب من ميلة تانية ،بيطمن .يف عناصر فعالة
عاألرض ،وأكيد عنا فرق شباب بيتناوبوا بالتنسيق مع اجليش وشباب
املقاومة» .تستشهد بأنه رغم اخلوف و»مواسم االمتحانات ...بس
السبت مث ًال عادي الناس عم جتي».
وماذا عن األطفال؟ أال خيافون؟ تقول زينة وهي تضحك «يعين كل
ما بيسمعوا لبيد منقللهم هيدا فتيش (مفرقعات)» .تثين ماري ــــ جو
على كالمها« :إي منقللن فتيش ...شو بدنا نقول للزغار؟».

القاع

يف القاع ،القرية الثانية املشغولة البال ،يلفت نظرنا عجوز جلس بكامل
هندامه العربي أمام منزله ،اىل جانب من بدت أنها زوجته .الذباب هنا
ذب متواصل .تقول
أسطوري ،يكاد ال يرتكك تكمل الكتابة من دون ّ
إحدى الصديقات إن السبب هو جماورة املكان ملشاريع القاع الزراعية.
حيرص الرجل على تهجئة امسه لنا «مطانوس جرجس مطر ،بس حطي
ألف قبل مطانوس ألنو املختار غلط وكتب امسي هيك» ،تصيح به
خصها؟» فيبادهلا صياحًا بصياح «إنت شو خصك؟» .يبدو
زوجته «شو ّ
أننا وقعنا على نسخة قاعية لثنائي مسلسل «اخلربة» ،توفيق «فاصلة
ّ
«نفجة».
منقوطة» وزوجته
«كان عندي  3قراريط مبشاريع القاع» يقول امطانوس ردًا على سؤال،
ّ
«نفجة» يا حسرتي ...راحت املشاريع»! يصيح بها «خليين
فتقاطعه
احكي» .فتصيح به «احكي شو ماسكتك؟»! وماذا عن األحوال األمنية؟
هل هم خائفون؟ جييبنا العجوز الذي تبني أنه مل يكن يرانا بسبب
«مية الزرقا» يف عينيه« :ما بيخلى األمر ،بس بعيد باجلرود .أنا بعت
القراريط من ورا قلة األمان» .نسأله إن كان قد باعها قريبًا؟ فيجيب

متقاعدو الجيش يف القاع يتناوبون على الحراسة «واللي ما معو
سالح اشرتى» (األخبار)
«ال ...بالثمانني ( .)1980كان يف طائفية .كانوا حيرقولنا بيوتنا».
هل كان يقصد أهل اهلرمل؟ «يا حمال أهل اهلرمل عند العراسلة» ّ
يعلق.
رمبا ظن أننا من هناك! نقول له :واليوم؟ جييب« :اليوم متطمنني ما
رح خيب عليكي ،وسط الشيعة ،ألنهم ضد اإلرهاب».
جنح الذباب يف تهشيلنا من تلك اجللسة ،لندخل بعدها دكانة جهان
شحود .الداخل ملجأ من الذباب .تقول زوجة العسكري اليت كانت
بصحبة أطفاهلا يف احملل «يف خوف .بس بوجود اجليش مرتاحني
شوي» .ثم تردف «بس بردو بتسمعي إشاعات :شي تسللوا شي ما
تسللوا ...يعين ع أعصابنا قاعدين .نسأهلا عن حال أوالدها« ،الوالد
كتري متأثرين» ،تقول« ،السنة املاضية نزل صاروخ خلف «الطرمبة»
(مضخة الوقود) هللق الصيب كل ما مسع شي فقع بيصري يبكي.
بعدين الوالد بيسمعوا .يعين كل حكي الناس داعش والنصرة وأميتني
رح يهجموا علينا( .تضحك) يعين لدرجة صرنا خنوف الوالد إنو بتسكت
وال ببعتك ع داعش؟ عم يستعملوها األمهات ،وخاصة إذا الصيب
مركبلها قرون ألمو وعنيد ...إيه بدها تعملها» .تعلق زبونة يف احملل
«اللي عندو والد حبيبيت بيضل ضابب الشنط .يعين احتياطًا شنطة
الوالد والوراق الرمسية داميًا مضبوبة» .تقول صاحبة احملل «هلق أنا
بضب الشنط ،بس ملا بيقولوا خلص ما يف شي ،برجع بفكها .مث ًال
اليوم طلعت ضربة ،صارت الناس :يه يه يف تسلل! حكينا مع اجليش
قالوا ال ما يف شي .بس خلص الناس خايفة» .تعلق جيسيكا «يعين
كابوسنا يفوتوا وياخدوا النسوان مث ًال والوالد .بعدين شويف هالوضع:
جوزك ع اجلبل ووالدك معك ،إذا صار شي شو بتعملي؟ بترتكي جوزك
أو بتضلي ناطرتيه؟ وإذا تركتو ورحت ع بريوت ،وين بدي روح إذا
هوي مش معي؟».
وماذا تفعل القاع لتحمي نفسها؟ جتيب إحداهن «الشباب املتقاعدين
(من اجليش) عاملني متل مناوبة حراسة على أطراف الضيعة .وهل
لديهم سالح؟ تقول «يعين كل بيت يف سالح فردي واللي ما معو
اشرتى».
«هلق صرنا خناف أكرت ألنو عم بيقول حسن نصر اهلل إنو صاروا هون
عنا حمصورين جبرود راس بعلبك والقاع» .تقول وداد وهبة عوض (60
عامًا) اليت كانت ساعة العصر جتلس مع أهل بيتها على شرفة منزهلا
املطل على حديقة من شجر اخلوخ واملشمش .وتضيف «إنو صاروا
حمصورين هون ،وما منعرف كيف رح يكون احلسم ...من مدة ما شفنا
شي مش منيح ،بس من يومني صاروا قال حمررين  %60وباقي %40
مشال شرق ،وحددوا القاع وراس بعلبك».
وماذا يفعلون ليطمئنوا أنفسهم؟ جتيب جارتها هند« :شباب الضيعة
املتقاعدين ومش متقاعدين عم حيرسوا ،متكلني عليهم وعاملقاومة.
يعين الشباب عم يطلطلوا ع الضيعة» .يقاطعها يوسف وهبة ،صاحب
املنزل الستيين« ،إيه الشباب عم حيرسوا الضيعة واجليش باجلبال،
بس األخبار ما بتطمن» .ولكن اىل متى هذه احلال برأيهم؟ يقول:
«حكي السيد إنو ما حدا حيط مدة زمنية ،حننا عم ندافع ومتفضايني
إهلم» .وماذا عن اجليش؟ تقول وداد «ال ...اجليش وراهن بشي 15
كلم .اهلل يرد عنهم» .يضيف يوسف« :عنا بالضيعة  1300عسكري،
واللي ما معو سالح جاب سالح» .تتدخل وداد قائلة «عنا كمان العدرا
(العذراء) سيدة التلة ،بتحمينا وبتحمي الضيعة .يعين بدك تقولي حنن
ناس مؤمنني بقدرة اهلل والعدرا واجليش واملقاومة».
نقوم مستأذنني فتمسك بيدنا السيدة العجوز «هلق ما قلتولنا إنتو
فتصر على اإلمساك بيدي
مع مني؟» نقول هلا« :مش مع حدا ستنا».
ّ
وعلى السؤال»يعين إنتو مع الدكتور؟» .حتبك النكتة فنجيبها «ال مع
احلكيم» .فتجيب متحمسة »:إيه هه .هيدا اللي بدنا اياه»!.
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طيارو «ميدل إيست» :عودة عقد العمل اجلماعي
الطيارين
نقابة
أنهت
اللبنانيني مفاوضات عقد
العمل اجلماعي مع إدارة
الشرق
طريان
شركة
األوسط «ميدل إيست».
العقد يشمل زيادة على
رواتب الطيارين بنسبة
إىل
باإلضافة
،%12
مساهمة بقيمة  100ألف
دوالر سنويًا لصندوقي
التقاعد والنظام الطيب
للمتقاعدين .النتائج وصفت
بأنها «ممتازة» نظرًا إىل
ممانعة إدارة الشركة منذ
أكثر من  15عامًا املشاركة
يف التقدميات االجتماعية
للطيارين.
ال يزال عقد العمل اجلماعي

محمد وهبة

«قـميص» اللـرية بـعد أشـهر مـن الــرتاجع
فقدت اللرية السورية جزءًا
من قيمتها منذ بداية األزمة
يف آذار من عام  ،2011إذ
تراجع سعر صرفها مقابل
الدوالر من حنو  47لرية
على مشارف األزمة إىل
حنو  290لرية حاليًا .وإزاء
ذلك تتباين اآلراء حول
مدى مسؤولية األحداث
والعسكرية
السياسية
اليت شهدتها البالد ونسبة
مساهمتها يف حدوث ذلك
الرتاجع يف سعر الصرف.

زيادة على الرواتب بنسبة  %12يف مقابل زيادة اإلنتاجية بنسبة %4
(بالل جاويش)

حيًا يرزق .ففي األيام املاضيةّ ،
وقعت
يف لبنان ّ
نقابة الطيارين اللبنانيني عقدًا مجاعيًا مع إدارة
وسجلته يف
ملدة مخس سنوات
«ميدل إيست» ّ
ّ
استمرت حنو سنة
وزارة العمل .املفاوضات
ّ
مدة العقد السابق
ونصف سنة ،أي منذ انتهاء ّ
يف  13كانون األول .2013
وحبسب املعنيني ،كانت املفاوضات «شاقة»
نظرًا إىل الظروف األمنية واالقتصادية الصعبة
اليت يشهدها لبنان ،إذ كانت التفجريات متنقلة
وهناك حديث عن إمكان
األمريكيني
دخول
إىل سوريا واألجواء
السياسية متشنجة .هذه
ّ
ولدت عنصر
الظروف
ضغط على الطيارين

التطورات العسكرية ال تنفصل عن املؤشرات االقــتصادية

خليل :ضاعفنا
املبالغ
املحصلة
وقت التقاعد

الذين مل يكن لديهم رغبة واسعة يف التصعيد،
وال سيما أنهم اختربوا معركتني مع إدارة «ميدل
إيست» .األوىل يف نيسان  2010وهي متصلة
بعقد العمل السابق ،فيما الثانية كانت يف
طيار أصيب
كانون األول  2011بسبب صرف ّ
مبرض السرطان .وحبسب بعض الطيارين ،فإن
وقف معظم الرحالت يف «املعركتني» جنح يف
ظروف خمتلفة ،وبالتالي مل يكن ممكنًا التصعيد
يف الظروف احلالية.
ويرى الطيارون أن عدم وجود دعم نقابي فعلي
كان عام ًال حمبطًا .فليس هناك منوذج ميكن
االرتكاز إليه أو التعويل عليه يف أي معركة
نقابية تتعلق حبقوق املوظفني .فاالحتاد العمالي
يقدم والءه
العام ليس لديه متثيل فعلي وهو
ّ
السياسي على مطالب العمال ،فيما النقابات
تعد من
اليت تعمل يف مطار بريوت الدولي أيضًا ّ
بنات هذا النموذج ،ال بل إنها مل حتصل على أي
مطلب من إدارات الشركات اليت تعمل لديها.
يف ظل هذا الوضع ،جلأت قيادة النقابة ممثلة
برئيسها فادي خليل (بعد االنتخابات األخرية
أصبح يف موقع أمني السر) وأمني السر أنطوان
أبي نادر (أصبح نقيبًا للطيارين) إىل اسرتاتيجية
جديدة .مل تضع هذه القيادة أي شروط ومل
تقدم ورقة مطالب ،كما درجت عليه النقابات
ّ
يف تعاملها مع اإلدارة ،بل ذهبت يف اجتاه
استطالع شروط العمل الواردة لدى منظمات
الطريان والشركات الكبرية ونقابات الطيارين
يف العامل.
«ورغم أن حمور اجلولة األوىل من املفاوضات
كان بناء ثقة مع اإلدارة» وفق خليل ،إال أن
أصرت على مطلب زيادة اإلنتاجية.
اإلدارة
ّ
«فأخذنا مطلبها لدراسته وحتديد شروطنا .ثم
أجنزنا دراسة شاملة تتضمن زيادة اإلنتاجية
بنسبة  ،%4وهي تساوي عدد ساعات العمل
الذي يقوم به الطيارون حاليًا مقابل بدالت
إضافية ،ثم أضفنا زيادة على الرواتب بنسبة
 ،%12لتصبح إيرادات الطيارين من الساعات
اإلضافية أكرب مما كانوا حيصلون عليه عندما
كانت بدالت إضافية ...وبعد ذلك وضعنا نظامًا

جديدًا للرتب والرواتب».
غري أن نقابة الطيارين مل تكتف بهذه املطالب،
بل رفعت سقفها يف اجتاه الصناديق اليت
أسستها قبل سنتني ،أي صندوق التقاعد
ّ
للطيارين ،وصندوق التغطية الصحية للطيارين
املتقاعدين.
ويشري خليل إىل أن «السبب األكرب حلوادث
الطائرات اليت يكون فيها الطيار مسؤو ً
ال عن
احلادث ،هو املشاكل اجلسدية والنفسية ،أي
عندما يكون عدد ساعات الطريان مرهقًا بالنسبة
إليه ،وعندما تكون شروط عمله متدنية فيصبح
قلقًا على مستقبله ومصري عائلته .هذا كان
حافزًا لنا من أجل متويل الصناديق اليت أنشأتها
النقابة قبل سنتني ،فطلبنا من الشركة أن تسهم
ملدة مخس سنوات ،أي
مببلغ  100ألف دوالر ّ
طوال فرتة العقد يف صندوقي التقاعد والتغطية
الصحية للمتقاعدين .وطلبنا أيضًا أن يكون هذا
العقد اجلماعي مبثابة شراكة لتطوير املهنة وأن
يرتجم يف اجتاه رفع مستوى الطيار مهنيًا وتقنيًا،
وال سيما بعد إنشاء مركز للتدريب ،وبهدف منع
هجرة الطيارين إىل اخلارج».
مل تكن التوقعات تشري إىل إمكان حتقيق هذا
املطلب ألن الشركة كانت ترفض منذ  15سنة
املشاركة يف التقدميات االجتماعية للطيارين
ولكل موظفي الشركة ،إال أن ممثلي الطيارين
قرروا اإلصرار على دراستهم كاملة ،فإما توافق
عليها اإلدارة بكامل بنودها ،أو ترفضها كاملة.
وبالفعل هذا ما حصل ،فقد وافقت إدارة ميدل
إيست على الدراسة اليت رفعتها النقابة بصورة
ستسجل
كاملة ،فنال الطيارون «مكاسب إضافية
ّ
يف عقود العمل املقبلة مثل مساهمة إدارة ميدل
إيست يف صندوقي التقاعد والتغطية الصحية،
وسيكون للطيارين جمال أوسع يف تطوير مهنتهم
وااللتفات أكثر إىل سالمة الطريان بعدما زادت
رواتبهم وباتوا مطمئنني أكثر إىل مستقبلهم.
لدينا تأمني صحي فاعل مدى احلياة لكل طيار
متقاعد وزوجته ،وأصبحت مبالغ التقاعد اليت
حيصل عليها الطيار من الصندوق مهمة وتوازي
ما حيصل عليه من تعويض نهاية اخلدمة ،أي
أننا ضاعفنا املبالغ احملصلة وقت التقاعد» وفق
خليل.

آكلو الحقوق

ال تزال نقابة الطيارين اللبنانيني تواجه مشكلة
كبرية ،هي مشكلة الطيارين املصروفني من
شركة  TMAبال أي تعويض .أصحاب هذه
قرروا إغالق
الشركة ،أي ورثة رفيق احلريريّ ،
الشركة وبيع ممتلكاتها وأصوهلا وأن «يأكلوا»
حقوق الطيارين املصروفني تعسفًا والذين منهم
قدموا وعودًا كثرية ومل
من تويف .آكلو احلقوق ّ
يفوا بأي منها .آخر هذه الوعود هو الذي نقلته
نقابة الطيارين بعد لقاء ممثل عن الشركة أبلغهم
حولت إىل أحد احلسابات
أن أموال التعويضات ّ
يف «بنك ميد» ...لكن أين هذه املبالغ بعد سنة
على هذا الوعد؟

دمشق | املرة األوىل اليت
تراجع فيها سعر صرف
اللرية إىل مستويات قياسية
جتاوز فيها عتبة الـ  320لرية

سامر حالس

عندما سيطرت «النصرة» على إدلب ارتفع سعر صرف الدوالر نحو
( %30األناضول)

للدوالر كانت مع إعالن اإلدارة األمريكية رغبتها
يف توجيه ضربة عسكرية لسوريا ،وذلك يف آب
من عام  ،2013لكن مع التوصل إىل اتفاق لتدمري
برنامج سوريا الكيميائي عادت اللرية لتستعيد
عافيتها وحتقق حتسنًا كبريًا .ومنذ ذلك احلني
واحملللون املاليون باتوا على قناعة مطلقة بأن
سعر صرف اللرية يرتبط ارتباطا وثيقا بالتقلبات
السياسية على صعيد األزمة السورية ،أكثر من
ارتباطه باملؤشرات االقتصادية املؤثرة يف سعر
الصرف عادة ،وخاصة
يف املناطق اآلمنة اليت
تقع حتت سيطرة احلكومة
السورية.
فاملضاربون

«ينتهزون

خليل :ضاعفنا
املبالغ
املحصلة
وقت التقاعد

أي تقدم للمجموعات املسلحة على األرض
ليشعلوا سعر صرف الدوالر ،ويضعوا له سعرًا
وهميًا خبلق فوضى سعرية باألسواق» ،حبسب
املدير العام ملصرف التسليف الشعيب الدكتور
لـ «األخبار»
حممد إبراهيم محره ،الذي بينّ
أن غايتهم تتمثل يف دفع أصحاب املدخرات
الصغرية والكبرية لتحويلها من اللرية إىل
الدوالر ،عرب إثارة املخاوف من إمكانية فقدان
اللرية املزيد من قوتها الشرائية ،مشريًا إىل
أن «هؤالء املضاربني أصبحوا مافيا منظمة لديها
خمططات وآليات للدعاية والرتويج والتسويق
للتدخل بالسوق يف أوقات يرونها مناسبة ،تبدأ
ببث الشائعات عرب مواقع الكرتونية ونشر أسعار
صرف وهمية» ،األمر الذي يؤكد أن هناك «جهات
خارجية وداخلية كانت ترمي منذ البداية إىل
تضخيم سعر صرف العمالت أمام اللرية ،لتحقيق
انهيارات متتالية يف قيمة العملة الوطنية».
ويف هذا السياق مل تفوت احلكومة فرصة توجيه
االتهام جلهات خارجية بالعمل على زعزعة استقرار
سعر الصرف يف كل مرة كان فيها السعر يتعرض
ملوجة تراجع ،فإعالن حاكم املصرف املركزي
أديب ميالة قبل حنو ثالثة أشهر عن التدخل يف
سوق القطع يف بريوت كان اتهامًا واضحًا لبعض
اجلهات يف السوق املذكورة باملضاربة على سعر
صرف اللرية ،فيما ذهب بعض االقتصاديني إىل
اتهام مصارف خليجية بالعمل على ذلك ،حتقيقًا
لغايات سياسية وانسجامًا مع مواقف حكومات
تلك الدول من احلرب السورية.
لكن ذلك ال يعين باملقابل إلقاء اللوم يف تقلبات
سعر الصرف على التطورات السياسية والعسكرية
وحدها ،ودون األخذ باحلسبان تراجع املؤشرات
االقتصادية واالجتماعية ،وحبسب الدكتور محره
فإن «تباطؤ اإلنتاج وارتفاع معدالت البطالة
واخنفاض املستوى املعيشي ،أثرت على حنو
واضح على القيمة السوقية احلقيقية للرية».
وهذا أيضًا ما ذهب إليه نائب عميد كلية
االقتصاد يف دمشق الدكتور رغيد صقر قصوعة،
الذي أكد يف تصرحيه لـ «األخبار» أن «العامل

النفسي وخماوف أصحاب املدخرات السورية هي
أمور مشروعة يف ظل تدني القدرة الشرائية
للرية ،واإلجراء الوحيد الذي كان يبدد هذه
اهلواجس هو ضخ املركزي «فعليًا» ملئات اآلالف
من الدوالرات بالسوق ،ما أعطى انطباعًا بتوافر
احتياطي من القطع األجنيب ،وقطع الطريق على
املضاربني وعزفهم على وتر العامل النفسي،
واستغالله أفضل استغالل يف كل تطور سياسي
أو عسكري» ،معتقدًا أن استغالل ذلك العامل
«أدى دورًا سلبيًا يف تراجع اللرية السورية».

«عسكرة» الصرف

وبناء على ذلك ميكن القول إن حتسن سعر الصرف
ً
واستقراره مرتبطان بالنتائج اإلجيابية اليت ميكن
أن تتحقق ميدانيًا واقتصاديًا ،فعلى سبيل
املثال عندما سيطرت «جبهة النصرة» اإلرهابية
على مدينة إدلب ،ارتفع سعر صرف الدوالر
مقابل اللرية مباشرة بنحو  ،%30إال أن جناح
وحدات اجليش واملقاومة يف عمليات القلمون
يف ريف دمشق أعاد إىل اللرية حنو  20لرية من
قيمتها مطلع شهر أيار املاضي .وحبسب إبراهيم
رجب ،مدير مكتب الفؤاد للصرافة ،فإن إعالن
الواليات املتحدة تدريب املعارضة املعتدلة يف
تركيا واألردن ،وزيادة متويل السعودية وقطر
حلجم متويلهما لألنشطة اإلرهابية للمجموعات
املسلحة ،إضافة إىل دعوات اجلهاد يف سوريا،
اليت انطلقت من السعودية ودول خليجية أخرى،
كلها تطورات أدت إىل حدوث حالة من عدم
استقرار سعر الصرف يف األسواق احمللية.
مصدر يف املصرف املركزيّ ،
فضل عدم الكشف
عن امسه ،أكد لـ «األخبار» أن الشارع السوري
عمومًا كان يبين آما ً
ال بإمكانية حصول انفراج
يدفع برتاجع مستوى العنف على خلفية عقد
مؤمتر «جنيف  »2ولقاءات موسكو األخرية ،إال
أن فشل تلك اللقاءات انعكس سلبًا على الوضع
االقتصادي للبالد وعلى استقرار سعر صرف
اللرية السورية يف اآلونة األخرية.
ومقابل دعوات كثرية انطلقت منذ بداية تدخل
املصرف املركزي يف سوق القطع احمللية وطالب
فيها أصحابها من اقتصاديني وماليني بأن
يكون التدخل عرب البنوك املرخصة ال عرب شركات
الصرافة ،يرى رجب يف تصرحيه لـ «األخبار» أن
ضخ املصرف املركزي بضعة آالف من الدوالرات
يف السوق النظامية إجراء ال جيدي نفعًا ،على
اعتبار أن العامل النفسي هو املتحكم الرقم واحد
يف تذبذب سعر صرف اللرية» ،وما جيدي نفعا
من وجهة نظره هو «ضخ مئات املاليني أسبوعيًا
ملواجهة احلرب اإلعالمية اليت تشن على اللرية»،
مضيفًا أنه «عندما يضخ املركزي كتلة ضخمة من
القطع األجنيب ،فإن سعر صرف الدوالر مقابل
اللرية سينخفض على حنو واضح ،وهذا أكرب
دليل على تأثري اهللع واخلوف يف نفوس ممتلكي
اللرية ،وعلى أن املضاربني يعزفون على وتر
العامل النفسي».
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عام على سقوط املوصل« :حكم اخلليفة» ..العيش يف ظل «داعش»  13تشرين لن يكون ثانياً :أعيدوا حساباتكم
أحمد هادي
مر على حلظة االنكسار املريبة،
عام ّ
ّ
املتمثلة يف سقوط املوصل بيد تنظيم
«داعش» ،تلك اللحظة الفارقة اليت ال
ميكن أن متحى من ذاكرة املوصليني
خاصة ،والعراقيني عمومًا ،وهم
يتذكرون اليوم الذي ّ
غطت فيه األعالم
السوداء املدينة ،معلنة بذلك خروجها
عن قبضة الدولة ،خالل وقت قياسي،
مل يتجاوز الساعات ،وألسباب يكتنفها
الغموض حتى اآلن.
بغداد | انقضى العام األول الحتالل
«داعش» املوصل ،شهدت خالله
املدينة أحداثًا جسامًا ،ووقائع دموية.
بدءًا من تغيري هيئة املدينة بالكامل،
مرورًا مبواصلة «داعش» بناء مؤسساته،
وتشجيع مقاتليه على االستقرار ،وفرض
قوانينه ،وإرغام السكان على تطبيقها،
بقوة السيف ،وتطرفه ضد أي شكل من
ّ
أشكال املعارضة أو املقاومة .فض ًال عن
عما ّ
ميكنه من البقاء طوي ًال ،ومواجهة
حبثه ّ
اخلطر ،املتمثل بسعي احلكومة العراقية
إىل حترير املدينة من سيطرته.
هذه األحداث خلقت العديد من األسئلة
عما جيري يف املوصل ،مع صعوبة العثور
على أجوبة ،يف ّ
ظل عدم قدرة الصحافة
على الوصول إىل املدينة ،ملعرفة ما
وشحة املصادر احمللية ،بسبب
جيري،
ّ
التهديد باملوت بتهمة «التجسس»
ّ
لكل من يتعاون مع الفضاء اخلارجي
للمدينة .وما ميكن البحث عنه ،هو كيف
عاش األهالي حتت وطأة اخلوف طوال
عام كامل؟
منذ  10حزيران املاضي ،وبعد سيطرة
«داعش» املفاجئة على املوصل ،نزح
قرابة  100ألف أسرة ،من خمتلف مناطق
حمافظة نينوى ،إىل عدد من احملافظات
الشمالية واجلنوبية.
حدث ذلك بعد أيام قليلة من استيالء
«داعش» بالكامل على املدينة ،ومن
ثم إصداره أوامر شديدة الصرامة
ّ
بإغالق الطرق املؤدية إىل خارجها،
ومنع األهالي من مغادرتها ،ألي سبب،
باستثناء احلاالت املرضية املستعصية،
شرط أن تكون مزكاة من قبل طبيب،
وكفيل من أهل املدينة ،وبصحبة مرافق
واحد فقط ،مع تعهد من أسرة املريض
بعودته خالل وقت حمدد ،وتسليمهم
صادر إن
سند ملكية ،ومستمسكاتُ ،ت َ
مل يعد املسافر خالل الفرتة احملددة.
يقول شهود ،من داخل املدينة،
لـ»األخبار» ،إن األهالي الذين أجربوا
على البقاء ،ومل يستطيعوا اخلروج ،بعد
 10حزيران ،أصبحوا سجناء معزولني
عن العامل .يقول أحد مواطين قضاء
تلكيف ،مشال املوصل« :اجلميع هنا
يشعرون باخليبة .حتى أولئك الذين
أيدوا داعش يشعرون بأنهم أمام مصري
ّ
جمهول» ،ويتابع ابن الـ 27عامًا ،الذي
أرغم على البقاء يف املوصل« :هذا
مر على املدينة
العام هو أسوأ عام ّ
منذ تأسيسها .من يشعر باألمان هم
أيدهم.
ثلة قليلة من الدواعش ،ومن ّ
أما البقية فينتظرون اخلالص من هذا
الرعب املزمن» .ويتابع شارحًا واقع
احلال ،حيث النقص يف مستلزمات
احلياة ،وانقطاع االتصاالت ،وفقدان
املياه عن  %60من مساحة املدينة:
جملرد
«رأينا أحباءنا يساقون إىل املوت،
ّ
االشتباه يف عالقتهم مع اخلارج» .وقد
أعدم التنظيم العشرات من الضباط،
ومنتسيب الشرطة ،وأعضاء جملس
العامني ،والعاملني
احملافظة ،واملديرين
ّ
ممن
يف احملاكم واهليئات القضائيةّ ،
بقي يف املدينة .ويستمر أيضًا مبالحقة

كل من له صلة باحلكومة املركزية،
يف السابق أو احلاضر .وحبساباتهم،
ّ
«كل من عمل
فإن املطلوبني هم
سابقًا للحكومة» .كذلك أعدم التنظيم
آخرين بتهمة التجسس ،بعدما اشتبه
ومدها
يف تعاونهم مع احلكومة،
ّ
باملعلومات.
ّ
ويؤكد املواطن املوصلي أن املدينة
مل تشهد ،طوال الفرتة املاضية،
انفجار سيارة مفخخة ،أو عبوة ناسفة،
«ال نسمع غري أصوات قصف طائرات
التحالف ،وطريان اجليش العراقي ،بني
احلني واآلخر» ،مؤكدًا أن «داعش مل
ّ
التخفي،
يتأثر بهذا القصف ،ألنه جييد
ومتويه أهداف الطائرات ،فض ًال عن نقل
مقاره الرئيسية ،وخمازن األسلحة ،إىل
ّ
وخباصة إىل بيوت
األحياء السكنية،
ّ
املسيحيني» .ولفت إىل أن عناصر
التنظيم هم األكثر امتالكًا للمال،
«يعيش انتحاريو داعش برفاهية
كبرية .وقد ُحجز جناح خاص هلم يف
فندق أوبروي ،بعدما غريوا امسه إىل
فندق الوارثني ،وهو من أفضل فنادق
تقدم هلم مجيع سبل
العراق .وهناك
ّ
الراحة ،فض ًال عن الرواتب املرتفعة».
حممد املوصلي ،هكذا طلب تسميته
خالل حديث مع «األخبار» ،يقول»:إن
شوارع املدينة مغطاة بسواد داعش،
راياتهم،
حيث
و سيا ر ا تهم ،
األفغاني
والزي
ّ
للعناصر» .ويؤكد
املوصلي أن املرأة
هي األكثر تضررًا،
فرض
حيث
عليها
التنظيم

يبلغ عدد
من بقي يف
مختلف مناطق
املوصل نحو
مليون ونصف
مليون نسمة

ارتداء النقاب ،حتت طائلة العقوبة هلا
وألفراد عائلتها يف حال املخالفة،
«كذلك متنع النساء من اخلروج مبفردهن.
كل امرأة حباجة ملرافقة حمرم إذا ما
قررت اخلروج» ،وكذلك يعاني الشباب
من حصار «داعش» هلم ،وإرغامهم على
احلياة وفق رؤيتهم حيث «ال تدخني،
وال غناء ،وال رقص ،وال جنس ،وال
ّ
تعرض املواطن
وكل خمالفة
رياضة.
ّ
لعقوبة اجللد ،أو الغرامة املالية ،أو
عقوبات أخرى تفرض يف وقتها».
وكان التنظيم قد أصدر ،يف متوز
املاضي ،ما أطلق عليه «وثيقة
املدينة» ،اليت تضمنت  16فقرة على
األهالي التزامها .ومبوجبها ُمنع نشر
عما يسمى
وإذاعة ّ
أي بيان غري صادر ّ
«دولة اإلسالم يف العراق والشام»،
أي راية سوى راية
وكذلك عدم رفع ّ
«دولة اإلسالم» .كذلك منعت الوثيقة
النساء من ارتداء اجللباب الفضفاض،
وفرضت عليهن ترك اخلروج إال حلاجة،
وفقًا للشريعة اإلسالمية ،إضافة إىل
حتريم االجتار باخلمور واملخدرات والدخان
وتعاطيها .وحول األوضاع االقتصادية
داخل املدينة ،يقول املوصلي« :أغلب
املواد الغذائية تستورد من سوريا،
من طريق اخلط الذي يصل احملافظة
ثم سوريا.
باألنبار ،ومن ّ
ولكن هذه املواد اليوم قليلة جدًا،
بسبب األحداث الدائرة على احلدود
مع سوريا ،وأخريًا العمليات العسكرية
اليت يقوم بها اجليش العراقي واحلشد
الشعيب ،الستعادة حمافظة األنبار،
بالقرب من املمرات التجارية املؤدية
إىل حمافظة نينوى ،كالطريق الرابط
بني حديثة وربيعة .وتعاني املناطق
البعيدة عن مركز املوصل من شح

املواد الغذائية»،
ويشرح املوصلي ،أن األسعار ختتلف
تبعًا لدرجة توافر املواد ،حيث بلغ سعر
أسطوانة الغاز  25ألف دينار ،بسبب
تدني اإلنتاج ،وكثرة الطلب .أما
اللحوم العراقية فسعرها رخيص ،حيث
يصل إىل  6500دينار سعر كيلو حلم
الغنم الطازج ،وبلغ سعر كيلو الطحني
«الزيرو» العراقي  50ألف دينار (سعر
الدوالر اليوم يعادل  1400دينار
عراقي) .واستوىل عناصر «داعش»
على مجيع املباني احلكومية ،ومنازل
املهجرين بعد أحداث 10حزيران ،وسجلوا
ّ
واملسؤولني،
املسيحيني،
منازل
بأمسائهم .واختذوا بعضها مقار هلم.
جراء عمليات
وقد تدنت أسعار العقارات ّ
النزوح والتهجري« ،وصل سعر املنزل
يف منطقة احلدباء ،وسط املدينة ،إىل
 70مليون دينار ،أو أقل ،بعدما كان
حبدود الـ 250إىل  500مليون .أما
اإلجيار فتختلف أسعاره وفقًا للمنطقة،
وتراوح من  50ألف دينار إىل  30ألفًا
للشهر الواحد».
مسؤول يف جلنة «إسناد أم الربيعني»،
اليت شكلت يف عام  ،2008داخل مدينة
املوصل ،ملساندة القوات األمنية ،على
غرار الصحوات يف األنبار ،وقد بقي يف
املدينة ،قال لـ»األخبار» :إن «عدد من
بقي يف خمتلف مناطق املوصل ،يبلغ حنو
مليون ونصف مليون نسمة ،غالبيتهم
العظمى من العرب السنة ،وآخرون من
قوميات خمتلفة ،كالرتكمان والكرد،
ونسبة ضئيلة جدًا من املسيحيني،
بينما يندر وجود الشيعة ،ويقدرون
بعدد أصابع اليد الواحدة».
وحول وجود جيوب مقاومة ،أو بوادر
النتفاضة شعبية ،جييب املسؤول،
الذي طلب عدم ذكر امسه« :الذين
انضموا إىل داعش بعد سقوط املدينة
هم رجال أمن وخمابرات سابقني ،يف
عهد نظام صدام حسني ،وهؤالء لديهم
خربة كافية للتعرف إىل أي شكل من
أشكال املقاومة ،باالضافة إىل وجود
األجانب األكثر تشددًا من أقرانهم
العرب ،والذين جيوبون الشوارع لي ًال
حترك ،فردي أو
ونهارًا ملراقبة أي
ّ
ضد داعش .كذلك ُزرع جهاز
مجاعي،
ّ
مكون من عدد كبري من
استخباراتي
ّ
األفراد لرصد أحاديث الناس» .ولفت
إىل بعض احلوادث املتفرقة اليت ُقتل
فيها عناصر من «داعش» من قبل
جهات جمهولة.
أما النائبة عن املوصل ،نهلة اهلبابي،
ّ
فقالت يف حديثها لـ»األخبار»« :هناك
مأساة حقيقية يعيشها األهالي ،وخباصة
األطفال والنساء .لدينا تواصل مع
األهالي ،وتأتينا يوميًا مئات االتصاالت
تطالبنا بالتحرك إلرسال قوات لتحرير
املدينة ،وتزايدت هذه املناشدات بعد
االنتصارات اليت حققتها القوات األمنية
واحلشد الشعيب يف مدن صالح الدين،
وأمرلي ،وجرف الصخر» .وتشري اهلبابي
إىل أن «املؤيدين لداعش ال تتجاوز
نسبتهم  ،%30أما البقية فهم أناس
بسطاء ،تضرروا من داعش ،وأجربوا
على معايشتها ،وهم على أمل بقدوم
أي قوة حتررهم .وهذا ما نسعى إليه،
حيث أجرينا اجتماعًا ،قبل أسبوع ،مع
رئيس الوزراء ،حيدر العبادي ،حبضور
 15نائبًا من حمافظة نينوى ،وطالبنا
العبادي بدخول احلشد الشعيب ،إضافة
إىل احلشد الوطين ،الذي تشكل من
حترر
أهالي نينوى ،وكنا متفائلني بأن ّ
نينوى يف القريب العاجل».

جان عزيز
منذ ربع قرن على األقل ،ومأساة لبنان
انعكاس ملأساة تشرذم املسيحيني.
ليس املقصود طبعًا تعدديتهم
السياسية ،وهي ظاهرة صحية .وال
املطلوب اص ًال أحاديتهم الصهرية خلف
شخص ــــ حزب واحدين ،وهو عارض
مرضي قاتل .بل الصحيح أن لبنان
عانى طيلة تلك الفرتة من انقسام
املسيحيني حيال اخليارات الوطنية
الكربى .من مسألة اهلوية ووظيفة
السلطة ،إىل قضايا العالقات مع اآلخر
يف الداخل واخلارج.
يف النتيجة ،واملزيد من التفصيل
مرتوك للتاريخ ،ميكن القول إن معظم
األزمة اللبنانية كانت انعكاسًا لألزمة
الكيانية املسيحية .فانقسام خياراتهم
وجوديًا ،عامي  1989و ،1990ساهم
بشكل حاسم يف متدد االحتالل وقيام
الوصاية .وانقسام خياراتهم حول
كيفية مواجهتها الحقًا ،فض ًال عن تبعية
بعضهم هلا ،أوجد الفراغ الكياني الذي
ولد منه اخللل امليثاقي البنيوي الكبري
طيلة عقد ونصف .ثم انقسام خياراتهم
حول سلوكهم بعد جالء االحتالل وزوال
الوصاية ،خلق جوهر التحالف الرباعي،
أو فلسفة الثأر من املارونية السياسية،
بتأسيس مذهبية سياسية أخرى ،تتبدل
وتتقلب وتتناوب ،حبسب موازين
القوى وظروف االستقواء باخلارج ،بني
سنية وشيعية ،مع جعالة درزية دائمة،
وانكشارية مسيحيني دائمني.
واستمر ذلك النظام الريعي قائمًا
حتى اللحظة .مل يشك منه أي من
املستفيدين منه .ومل ينجح يف وقفه
املتضررون منه .وهذا ما يفسر
سلسلة املواقف الفظيعة اليت ميكن أن
يطالعك بها األرشيف ،حني تستعرضه
لألعوام العشرين املاضية .مواقف
مذهلة ،مرعبة ،لكل الذين يتشدقون
اآلن مبصلحة الوطن والعيش املشرتك
وامليثاق والنفاق والعهرالسياسي
والبطر السلطوي .كلهم ،من دون
استثناء ،ظهروا على حقيقتهم يف
تلك املرحلة .حلظة اعتقدوا للحظة،
تأبد وأن الشريك أبيد.
أن الزمن
ّ
فاستمر «الشغل ماشي» معهم
من دون أي مشكل وال إشكاالت.
حتى انفجرت املنطقة .وحتى سقطت
ّ
وتشظت حروب الفنت ،ومعها
سوريا
خصوصًا اإلرهاب العنقودي على كل
احلدود وداخلها .عندها ،وفقط عندها،
اكتشفوا فجأة ،وبعضهم شك ًال ولفظًا
و»خدمات شفاهية» ال غري ،ان
على املسيحيني أن يتفقوا .اكتشفوا
ذلك خبلفيات خمتلفة .بعضهم أدرك
أن اندثار املسيحيني سيجعل السنية
والشيعية السياسيتني على متاس
مباشر .أي أن يصري النظام بكل
مؤسساته ،يف احلكومة واجمللس
واإلدارة ،مرادفًا خلط متاس قصقص.
فاكتشف ضرورة وجود الوسيط
املسيحي ،عامل امتصاص صدمات
وصدامات على األقل .بعضهم اآلخر،
اعتقد أنه باحلديث عن الوحدة املسيحية
وحيول الرتكيز
حيور األنظار
ّ
املفقودةّ ،
عن رهانه على الوقت ،وعلى انتصار
حمور خارجي جيعله جيتاح البلد ،أو أكثر
من بلد .بعض ثالث ،وجد نفسه عاط ًال
متعط ًال يف السياسة ،عن املشروع
والطرح واخلطاب والرؤية .فالتقط
الدرجة:
أول شعار قرأه ...وسارت ُ
اتفاق املسيحيني هو األزمة!
على مدى حنو سنتني ،أختمت آذان

املسيحيني ،سياسيني ،مسؤولني،
مواطنني علمانيني وروحيني ــــ
وبعض هؤالء أنفسهم ساهم يف تلك
املعزوفة ــــ بأن كل املشكلة الرئاسية
والنيابية واحلكومية وحتى االقتصادية
واالجتماعية والسيادية وغريها من
أزماتنا ،تكمن يف أن املسيحيني
منقسمون ،وأن عليهم االتفاق،
أو على األقل التوافق حول مروحة
خيارات ،لتنطلق كل احللول ...وكأنها
كانت «الشرطية املستحيلة» ،كما
يسميها علم املنطق الفلسفي ،ما كانوا
يراهنون عليه .أي الرهان على استحالة
اتفاق كهذا .ما يفتح الباب لالستثمار
فيه جمانًا ،ومن جيوب املسيحيني
وووجودهم وحضورهم .وحتى من
ْ
الذنب
جيب تذنيبهم وجترميهم ،مبعاني
َ
والذنب ،واجلرم واجلرمية...
فجأة اتفق املسيحيون ،فظهرت
الفضيحة .فجأة اجتمع املسيحيون.
اتفقوا على آلية أولية الختيار رئيس
(وللحرصاء واخلبثاء ،تتم بلورتها
لتصري أمرًا عمالنيًا مفص ًال) .اتفقوا
على تصور مبدئي لقانون انتخاب
ميثاقي حقيقي .واتفقوا على إطار
منهجي ملقاربة الشركاء واجلريان.
رمسوا على األقل رؤيتهم املرجعية
لشؤون الوطن والدولة .فوقعت
الكارثة :هجوم عنيف من حيث مل
يكونوا يتوقعون .محالت ،بعنوان
وبال عناوين ،مبضمون وبال مضامني،
لضرب احلدث .ممنوع اتفاقهم .ممنوع
تالقيهم .كأن مثة من استبطن واستدخل
طبيعة ثانية يف السياسة والنظام
واحلياة ،عنوانها العيش على اقتسام
حقوقهم ،واالعتياش من ذميتهم
وذمييهم ،وإقرار التسويات املافيوية
بني املتسلطني ،بعملة فتات دورهم
ومواقعهم .كل هذا سقط فورًا .حتى
ظهرت الوجوه على حقيقتها .متضررون
من كل ميل ،ومن كل صوب .نقزة
لدى اجلميع .ورد فعل بوليسي على
طريقة فربكة التحريض وحتريك األحقاد
ورمي الصغائر والصغار.
كلهم فضحوا وكشفوا .وليس ما حصل
يف التعيينات وما حوهلا من مزايدات
وخترصات وتفاهات ،إال الدليل على
ذعرهم .سقطت أقنعة كيانية البعض،
وميثاقية البعض اآلخر ،ودستورية
ومؤسساتية البعض الثالث .استعادوا
كلهم بطاقات االنتساب إىل حمفل
أيتام أبو يعرب وأبو عبده ال غري.
وحدها احللقة الضيقة املتكونة حول
سعد احلريري ظلت خارج هذه املسخرة.
حتى أنها صارت على ما يبدو بني
نارين .نار صديقة يف الظهر مبؤامرة
اخليانة ،ونار اخلصوم يف الصدر حبجة
عدم اإليفاء بالتعهدات وااللتزامات.
قد ال يكون احلريري الشاب مدركًا
لعمق التبدالت احلاصلة يف لبنان يف
غيابه .لكن مسؤولية حلقته البريوتية
كبرية جدًا يف هذا السياق .فاحلقائق
بدأت تظهر .ال فيتو سعوديًا على أحد
اآلن .كل املأزق القائم حاليًا ،منبثق
من عدم جرأة أصحاب النيات الطيبة،
مقابل وقاحة اآلخرين .مل يعد الوقت
للمجامالت .مصري اجلميع على احملك
اآلن .ال مزاح وال جتارب وال أالعيب.
عليكم مسؤولية كربى .فالشريك لن
يرتاجع ولن يستسلم 13 .تشرين
لن يكون ثانيًا .أعيدوا حسابات
الظروف واملواقف واملواقع ،وأعيدوا
حساباتكم.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
جندي يروي «سريته احلربية» وصوالً إىل
«جبهة النصرة»
خرج اجلندي يف اجليش حممود ص .من معركة نهر البارد يف
العام  2007سليمًا ،إال من آثار جانبية تركتها تلك احلوادث يف
نفسه ،حيث أمضى أكثر من شهر يف املعاجلة مبصح.
وعاد اجلندي بعد ذلك لاللتحاق خبدمته ليفر بعدها و»يظهر»
جمددًا يف «حوادث طرابلس» كمقاتل ،وأكثر من ذلك ،فإنه اتهم
باالنتماء اىل جبهة النصرة ،إثر حماولته االلتحاق بها يف سوريا.
هذه باختصار السرية الذاتية للموقوف حممود ص .الذي حوكم
أمس أمام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي حممد درباس
وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار.
وبعد استجوابه حبضور وكيله احملامي رشاد العلي ونفي التهم
ُ
املسندة إليه ،أصدرت احملكمة حبقه حكمًا قضى جبنه مدة سنتني
مع جتريده من حقوقه املدنية يف ملف حوادث طرابلس ،وأبطلت
التعقبات حبقه جبرم االنتماء إىل جبهة النصرة لسبق املالحقة،
فيما حكمت يف هذا امللف على املوقوف الفلسطيين حممد حليمة
مدة سنتني ،وعلى الفارين الفلسطيين حممد مصطفى وخالد
مسعد باألشغال الشاقة املؤبدة مع جتريدهم مجيعًا من احلقوق
املدنية.
وأفاد حممود ص .يف امللف األول بأنه كان جنديًا يف اجليش
وخدم ست سنوات ،وقال :مل أكفر اجليش ،إمنا دخلين الشباب
(اإلرهابيون) مبجموعة على اهلاتف (غروب) وأنا كنت أخاف منهم.
واضاف :شاركت يف معركة حوادث نهر البارد وتعرفت على
شخص يدعى خالد من عني احللوة حيث دعاني لزيارته ففعلت.
وأثناء وجودي وإياه يف مسجد يف املخيم اقرتب مين شخص
يدعى أبو حفض مع جمموعة من املسلحني ،وبعدما استجلى هوييت
وحقق معي تركين وعدت اىل طرابلس يف اليوم التالي.
وأوضح أن أبو حفص الذي تبني أنه حممد الشعيب ،كان يتواصل
معه أثناء حوادث كطرابلس لالطمئنان إليه ،نافيًا اعرتافاته
السابقة حول مشاركته يف تلك احلوادث ،وقال إنه اضطر إىل
شراء بندقية كالشنيكوف حلماية أهله يف التبانة ثم باعه ،وأنكر
شراءه لكوامت صوت ،وقال إن سبب زيارته للسجني بالل ابراهيم
امللقب بأبو عبيدة يف سجن رومية ،وهو لطلب يد شقيقته بهدف
الزواج منها ،وأن األخري دله على شخص يف التبانة لشراء قنبلة
أراد من خالهلا محاية عائلته ،لكنه مل يقدم على شرائها .وأكد أن
السجني املذكور مل يكلفه بأي عمل أمين.
ويف مرافعته بعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي كمال
نصار تطبيق مواد االتهام ،أوضح احملامي رشاد العلي أن موكله
قد خرج من حوادث نهر البارد وهو يعاني من أمراض عقلية،
وقد متت معاجلته ألكثر من شهر يف مصح ،وطلب منحه األسباب
التخفيفية باالكتفاء مبدة توقيفه.
ويف امللف املالحق به اىل جانب املوقوف حممد حليمة ،كرر حممود
ص .أقواله نافيًا الطلب من حممد الشعيب مساعدته لاللتحاق
جببهة النصرة قائ ًال« :أنا مبسوط مع أهلي» .وعن سبب إحراق
خط هاتفه اخللوي ،أوضح حممود أنه أراد من ذلك قطع التواصل
مع الشباب ضمن اجملموعة على «الواتس آب» ،كما أن شقيقته
قد تعمد إىل استعمال هاتفه.
أما املوقوف حليمة فأفاد حبضور وكيلته احملامية هالة محزة بأنه
من سكان خميم املية ومية ،وقد قصد سوريا حيث التحق باجليش
السوري احلر بعد وعود له بزواجه وتأمني مسكن له بـ»بالش»،
غري أن شيئًا من ذلك مل حيصل فعاد اىل لبنان بعد  20يومًا.
وبسؤاله أكد بأنه مل يقاتل يف سوريا ،وكان أن أدخل ضمن
جمموعة على الواتس آب حيث كانت تضم حممود ص .الذي
يعرفه باسم أبو عمر ص .وكانوا يتداولون بأخبار ومعلومات عامة،
وأحيانًا عن الثورة السورية.
وبعدما أكد أنه من مؤيدي الثورة أفاد بأن حممد الشعيب هو
خاله إمنا ال يتواصل معه إال مرة يف الشهر تقريبًا ،وكان يسمع
أن خاله مسؤول يف جند الشام ،وروى أن حممود ص .قصد
خميم عني احللوة واتفق معه على مالقاته هناك ،ثم أوصله اىل
إحدى احملطات وعاد حليمة أدراجه اىل خميم املية ومية .وبسؤاله
قال ان املدعو حممد م .ذكر له على اهلاتف أنه سيقوم بعملية
انتحارية ،وأنه طلب منه العودة اىل منزله ألن أمه مريضة.

ملف «تفخيخ السيارات» إىل كانون األول

كان الفتًا االثنني عدم سوق املوقوفة جومانا محيد اليت تطالب
«جبهة النصرة» مببادلتها مع موقوفني آخرين لتحرير األسرى
العسكريني لديها ،امام احملكمة العسكرية الدائمة حيث حتاكم
اىل جانب ستة آخرين أبرزهم نعيم عباس ومجال دفرتدار يف
ملف تفخيخ السيارات بهدف تفجريها ،والقيام بأعمال إرهابية
بواسطة الصواريخ.
غري أن عدم مثول محيد أمام احملكمة االثنني مل يكن العائق

الوحيد لالنطالق باحملاكمة يف جلستها الثالثة ،فاحملامي طارق
شندب وكيل محيد وعباس أيضًا مل حيضر اىل جانب موكليه،
نبه األخري اىل أنه يعرقل حماكمة
فما كان من رئيس احملكمة ان ّ
االخريين يف حال ختلف موكله عن احلضور ،وإصراره على عدم
حمام آخر.
توكيل
ٍ
وكان رد من عباس الذي صرح بأن شقيقه أبلغه بأن حماميًا
سيمثل شندب يف اجللسة ،االمر الذي مل حيصل.
ويف ضوء ذلك ،قررت احملكمة رفع اجللسة اىل السابع من كانون
االول املقبل.
وكان وكالء الدفاع عن املتهمني قد طلبوا تصوير امللف واحلصول
على نسخة عنه ،وهو يتجاوز يف عدد صفحاته اخلمسماية صفحة،
إذ أشار رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم اىل أن
إفادة نعيم عباس وحدها قد بلغت ما يفوق املائيت صفحة.
من جهة أخرى أرجأت احملكمة اىل  16أيلول املقبل حماكمة ستة
متهمني من آل حبلص بينهم  4موقوفني باالنتماء اىل تنظيم
داعش وتدنيس العلم اللبناني بشعارات التنظيم وجبهة النصرة
وتكفري اجليش .وجاء إرجاء اجللسة إلبالغ الفارين من املتهمني
لصقًا.

مالحقات «استقصاء بريوت» تسفر عن توقيف
 30بقضايا خمدرات
واصلت دوريات مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت
مالحقة املطلوبني واملخالفني ،وأوقفت  30منهم ضبطت حبوزة
معظمهم كميات من املخدرات.
ويف حملة النهر أوقفت أ.ف.أ .ضبطت حبوزته كمية من مادة
حشيشة الكيف.
ويف حملة الرملة البيضاء أوقفت ح.ز.ر ،املطلوب مبوجب خالصة
حكم جبرم سكر ظاهر.
ويف حملة اجلميزة أوقفت ك ًال من :ع.ح.ع ،وع.ح.ص وع.م.م
وضبطت حبوزتهم كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة الرملة البيضاء أوقفت الفلسطيين ح.غ.غ مبحاولة
سرقة ،وأ.ع.ز اللبناني املطلوب مبوجب بالغ حبث وحتر جبرم
تعاطي خمدرات وع.ك.ص وضبط حبوزتهما كمية من حشيشة
الكيف.
ويف حملة النهر أوقفت ج.ن.ج وضبطت حبوزته كمية من احلبوب
املخدرة.
ويف حملة املصيطبة أوقفت ك ًال من :ي.ز.ن .وع.ع.أ.م وضبطت
حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة البسطة أوقفت ح.م.س .وع.ع.أ.م وضبطت حبوزتهما
كمية من حشيشة الكيف.
وأوقفت يف حملة طريق الشام ح.ع.د وضبطت حبوزته كمية من
مادة حشيشة الكيف ،ويف حملة االشرفية أوقفت ك ًال من :أ.ع.ر
وأس.ص وضبطت حبوزتهما كمية من احلبوب املخدرة.
ويف حملة راس بريوت أوقفت أ.م.أ وع.م.ص وضبطت حبوزتهما
كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة طريق الشام أوقفت ف.ع.ط املطلوب مبوجب قرار
جزائي.
ويف حملة االشرفية أوقفت ك ًال من هـ.س.أ .ون.ك.ب ش.
وع.ح.د ور.غ.ع وضبطت حبوزتهم كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة الرملة البيضاء أوقفت السوري ع.أ.أ وضبطت حبوزته
كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة الرملة البيضاء أوقفت ط.أ.ز وأ.ع.ب وضبطت
حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة اجلميزة أوقفت م.ح.ع وضبطت حبوزته كمية من
احلبوب املخدرة.
ويف حملة االشرفية أوقفت ج.م.ن وضبطت حبوزته كمية من
مادة املرجوانا املخدرة والكوكايني.
ويف حملة االشرفية أوقفت خ.خ ،وهو مطلوب مبوجب بالغ القاء
قبض جبرم تزوير وخالصيت حكم جبرم تعاطي خمدرات وخالصة
حكم جبرم شك دون رصيد تقضي بالسجن مدة عشرة اشهر
وخالصة حكم جبرم تزوير تقضي بالسجن مدة ثالث سنوات.
ويف حملة االشرفية أوقفت ج.ج.م وف.ر.ر وضبطت حبوزتهما
مسدسًا حربيًا وكمية من مادة الكوكايني.
كما حجزت  19دراجة نارية ،و 20سيارة خمالفة.

جرحى حبوادث سري
صدمت شاحنة للنقل الربي يقودها ت.ح .سيارة ب.أم .دبليو.
يقودها م.ع .على طريق املنية ،ما أدى إىل جرح األخري وف.ع.
اللذين نقال إىل مستشفى اخلري يف املنية للمعاجلة .وعلى الفور
حضرت األجهزة األمنية املختصة وفتحت حتقيقًا يف احلادث.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط  3جرحى نتيجة تصادم

بني  3سيارات على طريق عام بشامون.

جثة طفلة سورية على ضفاف الربدوني
عثرت فرق االنقاذ يف الدفاع املدني على جثة الطفلة السورية
اليت كانت قد فقدت على ضفاف نهر الربدوني بعد عملية حبث
استمرت ثالثة أيام.
وقد عثر عليها يف بركة مياه تستخدم من قبل شركة كهرباء زحلة
لتوليد الطاقة الكهربائية .وقد دامت عملية سحب اجلثة ،اليت
نقلت اىل مستشفى املعلقة احلكومي ،ألكثر من ساعتني.

 4613خمالفة سرعة زائدة
سجل خالل أسبوع تنظيم  4613خمالفة سرعة زائدة.
ّ
وتبلغ هذه احملاضر إىل أصحابها عرب شركة  LIBAN POSTعلى
عناوينهم.

 4موقوفني جبرمية قتل يف املنية
أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف  4أشخاص
بينهم امرأة يف جرمية قتل يف املنية.
وأوضحت املديرية يف بيان هلا أنه بتاريخ  28أيار املاضي ويف
بلدة املنية عكار ،تعرض أمحد قاسم ( 32عامًا) لإلصابة يف رأسه
بطلق ناري من بندقية صيد جمهول املصدر ،ما أدى إىل وفاته
على الفور.
وبنتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة ،متكنت شعبة
املعلومات من معرفة هوية الفاعلني وتوقيفهم ،وهم :إ.خ23( .
عامًا) وأ.ح 23( .عامًا) وع.م 18( .عامًا) وح.د 18( .عامًا).
وبالتحقيق معهم بناء على إشارة القضاء املختص ،اعرتف األول
بإقدامه على إطالق النار وارتكاب اجلرمية مستخدمًا سيارة املوقوف
الثالث وبرفقته ،عازيًا الدافع للقتل وجود خالفات شخصية بني
الضحية وزوجته (املوقوفة الثانية).
ومت ضبط البندقية والقفازات والقناع وجهازي السلكي،
استخدمت مجيعها لتنفيذ اجلرمية.
وأودع املوقوفون القضاء املختص جبرم القتل فيما أوقف األخري:
ح.د .جبرم كتم معلومات.

 ..ومطلوب جبرمية قتل يف طرابلس
ألقى مكتب مكافحة اإلرهاب واجلرائم العامة يف الشرطة
القضائية يف الشمال القبض على م.ع ( 59عامًا) يف منطقة
«ضهر املغر» يف طرابلس وهو مطلوب مبذكرة توقيف جبرم
قتل .وأودع القضاء املختص.

سلب مسلّح حملل يف زوق مصبح
دخل مسلح حمال «برغر كينغ» يف زوق مصبح وشهر مسدسًا
بوجه العاملني فيه ،مهددًا إياهم بالقتل يف حال عدم إعطائه
وقدر املبلغ املسلوب بنحو  10ماليني
حمتويات صندوق احملل.
ّ
لرية ،فر به املسلح من دون أن يتمكن العمال من مالحقته
حملاولة معرفة اجلهة اليت قصدها.

توقيف  421مطلوباً
أوقفت قطعات قوى األمن الداخلي خالل أسبوع  419شخصًا،
وذلك إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على كافة األراضي اللبنانية،
ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة أهمها
جرائم سلب ،سرقة ،نشل وخمدرات.
كما أوقفت شعبة املعلومات يف البرتون والكورة مطلوبني يف
بلدة اهلري احدهما من عكار ،والثاني من طرابلس .وعلم ان
االول مطلوب بـ 5مذكرات توقيف والثاني بست.

إدانة شكر بدعوى جعجع
دانت حمكمة املطبوعات يف بريوت يف حكم اصدرته برئاسة
القاضي روكز رزق وعضوية املستشارتني نوال صليبا وروال
عبداهلل االمني العام القطري حلزب البعث العربي االشرتاكي فايز
شكر يف الدعوى املرفوعة ضده من رئيس حزب القوات اللبنانية
الدكتور مسري جعجع جبرمي القدح والذم على خلفية مؤمتر صحفي
عقده شكر يف منطقة اهلرمل العام  .2010وقضى احلكم بتغريم
شكر مبلغ ستة ماليني لرية وإلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغًا مماث ًال
مبثابة عطل وضرر.
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فــن

املمثل جوزيف احلجة  ...واطالالته الرمضانية
من اجلميع ،لذا لقبه اجلميع بـ «حمبوب اجلماهري» ،انه ابن  LBCمن حوالي
 23سنة.
سوف نشاهده بعدة مسلسالت يف شهر رمضان الكريم منها« :بنت
شاه بندر» إخراج سيف سباعي ،على شاشة املستقبل ،وسوف يشاركه
ابنه املمثل الرائع والطفل املعجزة انطوان جوزيف احلجة الذي شارك
السنة املاضية مريم فارس مبسلسل «إتهام» الذي حاز على عدة جوائز،
وهذه السنة يشارك بالبطولة بدور «حسن» على قول املثل «فرخ البط
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عوام».
ّ
املمثل جوزيف احلجة أبدع يف دور رجل االعمال مبسلسل «عراب نادي
الشرق» إخراج حامت علي ،على شاشة  ،NBC LBCومبسلسل «»Seven
إخراج عامر حممود ،و«غدًا نلتقي» إخراج رامي حنا ،كما له إطاللة رائعة
على شاشة املنار مبسلسل «درب اليامسني» إخراج ايلي حبيب»،
ومبسلسل «بو خريس».
كما ان حمبوب اجلماهري جوزيف احلجة مدير إنتاج بشركة كالكيت لإلنتاج
الفين لصاحبها السيد إياد جنار ،واذكر ان مسلسل «عراب نادي
الشرق» و»غدًا نلتقي» هما من انتاج شركة كالكيت لإلنتاج الفين.
دائمًا عودنا على كل جديد ومميز املمثل الرائع جوزيف احلجة ،سوف
يطل علينا طيلة شهر رمضان الكريم بأروع إطالالته وأبرز أدواره
الشيقة املمتعة من إجنازه.

7000

كتبت كوليت اسكندر سركيس

أبرز إطالالت ومشاركة يف التمثيل وإنتاج يف شهر
رمضان الكريم للممثل جوزيف احلجة ...
صاحب امجل إطاللة جوزيف احلجة ممثل كوميدي ومدير
إنتاج ورئيس جوقة بيبلوس للزجل سوف يزور أسرتاليا
قريبًا .ادخل إبتسامة إىل كل بيت ،خفيف الظل ،متواضع،
عفوي عنفواني مميز بإطاللته وبإحساسه املرهف ،حمبوب

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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News

Managing Director & CEO of Arab Bank Australia Joe Rizk is awarded “Medal of
Order of Australia” in the Queen’s Birthday Honours List – 8 June 2015

On Monday 8th June 2015
Joe Rizk Managing Director and CEO of Arab Bank
Australia was awarded the
‘Medal of Order of Australia’ in the General Division of the Awards. The
Award has been given to
Joe in recognition of his
extraordinary contribution
to the general community
as a whole, in particular to
the Australian- Lebanese
Community, to Charitable
Works and with particular

emphasise on his contribution to the banking sector.
Further to this, Joe Rizk
OAM was elected Chairman of the Board of Directors for the Westmead
Medical Research Foundation in 2014 and more
recently in 2015 has been
elected the Chairman of
the Board of Directors of
the Italian Opera Foundation Australia.
Arab Bank Australia Chair-

man Geoff Wild AM, was
pleased to announce that
“The Board and Management of Arab Bank PLC,
and the Board, Management and staff of Arab
Bank Australia, are very
proud of Joe and his
achievements in announcing the award and further
went on to express Arab
Bank’s congratulations to
Joe, Maureen and the Rizk
family for this wonderful
achievement.

Below is the submission al Australia Bank for 31 hospital and provided a
which earned Joe the years, Joe joined Arab Buggy for the movement
prestigious Medal of Order Bank Australia as Chief and comfort of patients
of Australia.
Banking Officer and in through the hospital. In
Joseph Rizk arrived in 2011 was appointed Man- the same year he began
Sydney on the 18th of aging Director & CEO
the support of the Breast
October 1958 with his Joe>s involvement with Cancer Institute (BCI) proparents from Lebanon. He health and medical re- viding free check-ups for
attended Mount Carmel search started in 2007 women in need.
College & Benilde High- when he first became a In 2011 Joe was apSchool in Bankstown and director on the Millen- pointed to the Board of
successfully graduated.
nium Foundation Board Directors of The AustraIn 1974 Joe joined the of directors, which was lian Lebanese Chamber
National Bank of Austra- the research arm to of Commerce to increase
lia. Over the past 39 years Westmead Hospital and the prospects and opporJoe has supported many since then the name has tunities of trade between
initiatives in the capac- changed to Westmead Australia and Lebanon. In
ity of the Arts, Education, Medical Research Foun- addition to this, Joe is an
Sports and Health. His dation to which in 2010 exemplary Managing Dipassion and dedication to Joe became the vice rector & CEO of Arab Bank
all the fields are exemplary president of the board Australia, leading a team
and one can see him tak- and in 2014 the Chairman. of around 150 employees.
ing time out of his busy Also Client
in 2010 he assisted He is admired and respectNegotiator
Magazine
schedule to be present in creating
a quiet
room ed.
ed #00
by all, not only for the
LOW RESOLUTION
supplied
for
at major milestones in all in theThis
Palliative
Care unit hardPDF
work isand
dedication
client
approval
only
and
must
not
be
used
for
THREE
QUARTER
PAGE
the fields lending his sup- of Westmead Hospital for to the Bank, but also for
other purpose.
port and admiration for the thoseany
suffering
and griev- the example he sets when
Coupon
Magazineit Group
P/Lsupporting the
achievements.
ing The
families,
purchased
comes to
After working for Nation- wheelchairs for use in the communities at large

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS
أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

CUT ME!

طوني شالال وأوالده

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT
FRONT & BACK, FREE FITTING,
*

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

BEFORE I
BURNOUT!

SAVE

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

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
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اعالن

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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كتابات

ومــضات
خيطفين احللم إىل ذاك
التمرد البعيد. .
ّ
أرى بريق الثريا ..
مسافة مشس ألقمار السماء
من خاطر الصباح
تنده لصحوة الثرى نورًا من
األمس
على خاصرة الوقت
يلوذ قضاء اجلواب. .
تسامى سالمًا يف ّ
كل انكسار. .
ويبدو احملال هيهات كان
وكان. .
هيهات من سالف عصر
كان اإلنسان وما أروع اإلنسان
. .
يتفرد بالعنوان خمتلفًا
لتشدو القصائد قصائدًا .
تغرد عذب الكالم سحرًاتقول :
ّ
لعظيم قدير. .
إنك
ٌ
حياكي الغروب مشسًا
حقو ً
ال تردد أغنيات العطر
تناجي املأمول ربيعًا
أمة الشعر يف دهشة
و ّ
ترنو قصائد األصل أسطورة ...
***
قالت القصيدة ذات يوم. .
حاولي أن تكتبيين. .
على هواك قافية حبر. .
وأطلقيين مشسًا ترصد النهار. .
ً
وليفة لقمر الليل. .
تعلقي بالنجوم حروفًا وانسجي
من حكايا الظالم أنشودة
الصباح. .
وتعالي إىل حضن البحر حمارًا. .
ومساء
جاب الكون أرضًا
ً
ممزقًا حلم السراب. .
واعدًا بالشروق قصيدة
من فوضى احلس
الشاعرة شادية اخلضر

احلكومة األسرتالية

التسريبات املكتومة النفوس وأهدافها
فجرت صحيفة ذي سدني مورنيغ هريالد فضيحة
قبل اسبوعني ّ
التسريبات احلكومية بعد ان نشرت تفاصيل جلسة جملس
الوزراء املتعلقة بالنقاش احلاد الذي دار داخل اإلجتماع حول
املسألة املثرية للجدل واملتعلقة بسحب اجلنسية األسرتالية
من األسرتاليني املشتبه بقيامهم بنشاطات ارهابية ،ومنح
صالحيات اضافية تقديرية لوزير اهلجرة بدون العودة اىل
القضاء.
وقد وصف وزير العالقات الصناعية إيان ماكفرلني التسريبات
املسرب او
بأنها دقيقة وكأنها منقولة حرفيًّا! ودعى الوزير
ّ
املسربني لألستقالة من احلكومة اذا كانت لديهم نية لإلستمرار
يف هذا النهج (سدني مورينغ هريالد  2015/06/04ص ،)6
بدأت القصة عندما طرح رئيس الوزراء طوني ابوت مسألة
سحب اجلنسية األسرتالية من غري حاملي اجلنسية املزدوجة
من خارج جدول جملس الوزراء ،وهذا ما فاجأ الوزراء الذين
مل يكونوا على اطالع على املوضوع مع العلم بأنه كان هناك
اتفاقًا ضمنيًا على سحب اجلنسية من محلة اجلنسية املزدوجة
رغم بعض احملاذير القانونية سواء كانت متعلقة بالقوانني
االسرتالية اوالتزامات اسرتاليا الدولية.
حسب التسريبات ،طرح املوضوع بتلك الطريقة أثار حفيظة
ستة من الوزراء ،وزيرة اخلارجية جوليا بيشوب اليت اعتربت
انها ُخ ِدعت لعدم اطالعها على املوضوع مع انها عضو يف
جملس األمن القومي ،وزير الزراعة ونائب رئيس احلزب
الوطين بارنيب جويس قال اذا مل يكن هناك ادلة كافية إلدانة
املشتبه بهم يف احملاكم فكيف ميكن ان حنصل على ادلة كافية
لسحب جنسياتهم.
وزير اإلتصاالت مالكوم تربنبول قال يف تصرحيات حول
املوضوع جاءت تأكيدًا ملواقفه داخل جملس الوزراء ،وحتدث
عن الدميقراطية وحكم القانون واألمن القومي معتربًا ان
الدميقراطية ليست اكثرية تستطيع فعل كل ما ترغب به،
هذه ليست دميقراطية ،مضيفًا بأن الدميقراطية الصحيحة هي
احلكم حسب القوانني املرعية ،ودميقراطيتنا تتعزز بالعملية
اإلنتخابية اليت تفرز اكثرية واقلية عرب صناديق اإلقرتاع،
واحتواء هذه األكثرية بأن تلتزم بالقانون ،واعترب تصرحيات
بعض نواب املقاعد اخللفية بإتهامه باخليانة مسيئة ،وردد
نفس املوقف الذي اختذه داخل جملس الوزراء حيث قال :جيب
احرتام القوانني املرعية وجيب على احلكومة ان ال متنح نفسها
صالحيات شديدة القسوة (دراكونية) لسحب اجلنسية بأمر
وزاري (س م ه  2015/06/04ص  .)6ومن الوزراء الذين كان
هلم مواقف متحفظة ايضًا ،وزير اإلدعاء العام جورج برندس
 ،وزير التعليم كرستوفر باين ووزير الدفاع كيفن اندروز.
اما وزير اخلدمات اإلجتماعية فكان له موقف آخر اذ دعى اىل
سجن املشتبه بهم وجتريدهم من بعض حقوقهم املدنية .وكان
امللفت للنظر موقف السنتور احملافظ كوري برناردي الذي
ابدى خشيته من هذه الصالحيات اإلضافية حيث قال :من
ناحية مبدئية ،اعتقد انه ملن اخلطأ الكبري ان نسحب اجلنسية
من األفراد الذين حيملون اجلنسية االسرتالية فقط ،خصوصًا
اذا قررنا ذلك بدون العودة اىل القضاء ومن خالل قرار وزاري
تعسفي (س م ه  2015/06/08ص .)16
وزيرة اهلجرة السابقة يف حكومة جان هاورد االحرارية اماندا
فانستون شنت هجومًا عنيفًا على الطريقة اليت تتعامل بها
احلكومة مع مسالة سحب اجلنسية من املشتبه بتورطهم باعمال
ارهابية من خالل منح وزير اهلجرة صالحيات تقديرية دون
مراجعة قضائية ورات ان احلكومة تظهر سوء فهم عميق لطريقة
عمل النظام الدميقراطي الغربي ووصفت فانستون هذه اخلطوة
بالغبية.
رئيس الوزراء والذي ّ
تلقى دعم نواب املقاعد اخللفية ،والذين
وقع  43منهم عريضة تطلبه باملضي قدمًا يف املشروعّ ،
ّ
حذر
املسربني
او
ب
املسر
على
وسياسية
شخصية
تداعيات
من
ّ
ّ
حملضر جلسة جملس الوزراء ،وكان التشدد ظاهرًا يف مواقف
بعض النواب حيث ذهب بعضهم اىل اتهام املعتدلني خصوصًا
وزيرة اخلارجية جوليا بيشوب ووزير االتصاالت مالكوم ترينبول
بالتساهل والضعف يف القضايا املتعلقة باألمن القومي وال
يصلحان للقيادة!
سرب وما هي األهداف
من
احملوري،
السؤال
هنا يتبادر للذهن
ّ
من وراء التسريبات املكتومة النفوس حتى اآلن ،من املستفيد
ومن املتضررمن هذه التسريبات؟ وهل هي استمرار الصراع
على السلطة داخل حزب األحرار او لتحسني شعبية احلكومة على
املستوى الوطين من خالل اظهار تشددها بقضايا االمن بعد
فشل سياستها املالية واإلقتصادية؟
حتى تاريخ كتابة هذه املقالة نفى اربعة من الوزراء عالقتهم

بالتسريبات وهم جوليا بيشوب ،مالكوم ترينبول ،بارنيب جويس
وكرستويف باين.
تقدم ،وموقف نواب املقاعد اخللفية حلزب االحرار،
من خالل ما ّ
يبدو ان هناك استهداف بشكل او بآخر لكل من بيشوب
وترينبول ألنهما البدائل احملتملة خلالفة ابوت على زعامة احلزب
من خالل اتهامهم بالضعف ،وإظهار ابوت على انه اكثر حرصًا
على األمن الوطين ،علمًا ان معظم نواب املقاعد اخللفية الذين
يدعمون ابوت حاليًا كانوا قد وقفوا ضده عند حتدي زعامته
اوائل العام خوفًا من خسارة مقاعدهم .أذًا فما املانع من
تدر املزيد من األصوات يف صناديق
ركوب موجة التخويف اليت ّ
ّ
يشذ عن هذه القاعدة رئيس الوزراء نفسه الذي
اإلقرتاع ،وال
يعرف حق املعرفة ان سحب اجلنسية من افراد سواء كانوا
من حاملي جنسيتني او جنسية واحدة مرحبة انتخابيًا ،لذلك
يتوان للحظة واحدة من استخدام هذه الورقة ضد خصومه
لن
َ
احلزبيني ،او على املستوى الوطين ضد املعارضة الفيدرالية
الغائبة عن السمع ولنفس األسباب خوفًا من ان تتهم بالتهاون
بقضايا األمن القومي ،حيث الحظنا كيف وافقت املعارضة
على مترير كل القوانني املتعلقة بقضايا اإلرهاب مما ادى
اىل تعطيل دور جملس النواب املفروض ان يدقق باملشاريع
واخرها املتعلقة بسحب اجلنسية اليت ما كنا لنعرف ماهيتها لوال
انتفاضة الوزراء الستة داخل جملس الوزراء ،هذا مع العلم بأن
املعارضة طالبت رئيس احلكومة باحالة مسالة تسريبات حمضر
جملس الوزراء للشرطة الفيدرالية للتحقيق فيها النها تعترب
جرمية يعاقب عليها القانون بالسجن ملدة عامني خصوصًا اذا ما
ّ
املعلقني
كان األمر يتعلق بقضايا األمن القومي ،وحسب بعض
ان موقف املعارضة هو لتسجيل موقف كعملية رفع عتب ألنها
اي املعارضة قد تصل اىل السلطة يف املستقبل وال تريد ان
ّ
تشكل سابقة قد ترتد عليها مستقب ًال .
من جهته زعيم املعارضة بيل شورتن ّ
ركز على اإلنقسام احلكومي
وراى ان تفاقم االنقسام داخل احلكومة دليل على انها حكومة
ال ميكن لألسرتاليني الثقة بها وشبه ما حيصل باحلرب االهلية
داخل حزب االحرارواتهم احلكومة بتعمد التسريبات من اجل
استغالل املسالة سياسيًا ضد خصومها.
ويف املواقف من تلك التسريبات وقضية سحب اجلنسية ،رأت
رئيسة مفوضية حقوق اإلنسان األسرتالية جيليان تريكس
واملغضوب عليها اساسًا من احلكومة اليت طالبتها سابقًا
باإلستقالة من منصبها ملواقفها من قضايا الالجئني ،اعتربت
تريكس ان منح صالحيات إضافية لوزير اهلجرة بدون ضوابط
قانونية وتدقيق تعترب تهديدًا للدميقراطية ( س م ه -06
 2015/06/07ص .)11
ويف عددها يوم  2015/06/08نشرت الصحيفة ذاتها مقا ً
ال
للمحامي تيم ديك بعنوان :خطة الوزير داتن لسحب اجلنسية
ميكن ان تشكل على حريتنا خطرًا مياثل التهديد اإلرهابي
نفسه.
صحيفة سدني مورنيغ هريالد ويف افتتاحيتها 2015/06/02
ص  ،16وصفت اقرتاح ابوت لسحب اجلنسية باملسخرة ورأت
ذكاء
الصحيفة ان استعمال ورقة اإلرهاب واجلنسية يظهر
ّ
سياسيًا ،ولكن ما هي كلفته على حكم القانون يف اسرتاليا
والتماسك اإلجتماعي ناهيك عن مصداقية احلكومة ووحدتها.
ومن هنا حتى تنجلي غيوم التسريبات وبعرف اجلاني ،هناك
أشياء اصبحت مؤكدة ،ان ازمة عدم الثقة ما زالت تسري
يف عروق حكومة ابوت ،يف الوقت الذي تعترب فيه اسرتاليا
بأمس احلاجة اىل حكومة تعمل على تعزير األمن القومي جبوانبه
ّ
اإلقتصادية ،اإلجتماعية ،املالية واإلنسانية كما األمنية.
الشيء الثاني ،الذي اصبح مؤكدًا ان قضايا األمن القومي
دخلت زواريب السياسة الضيقة وبزار اإلنتخابات وكسب
األصوات لإلحتفاظ بالسلطة ،وهذا ما يؤكده كالم وزير اهلجرة
بيرت داتن الذي اعترب ان رئيس الوزراء خرج اقوى من ازمة
التسريبات ،ورأي داتن ان ابوت حسن موقعه بعد ان مت نشر
خرب اإلنقسام حول سحب اجلنسية ،وحسب ما قال للقناة
التلفزيونية العاشرة ونقلته (س م ه  2015/06/08ص )7
وامللفت للنظر ان الوزير مل يستطع ان يشرح ملاذا مت تكليفه
هو وليست احملاكم بسحب اجلنسية من املشتبه بهم؟
أخريًا ،كيف ستكون ردة الفعل لدى املواطنني عندما معرفة
املسؤول عن التسريبات املكتومة النفوس اليت مل يتبناها احد
حتى تارخيه على زعامة ابوت بشكل خاص واحلكومة ومصداقيتها
بشكل عام؟
عباس علي مراد
سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com
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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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منوعات

عاصمة عربية بني
املدن العاملية العشرة
«األكثر دعارة»

ال اعتذار يف الغابة
ـ شوقي مسلماني
( 1قال)
«الدين يرتبط باجملتمع ،ويكون
ـ قال:
ُ
ّ
أما الدولة فال تعرف
اإلتصال باهلل
عموديًاّ ،
ّ
عباءة ّ
ٌ
عمامة ،وذاك
إال الكفاءة ،وهذا
ّ
فكلهم سواء يف
وذياك برنيطة،
قلنسوة،
ّ
كنف الدولة.
ـ والعقل الذي أوعز باغتيال شهيد العقل
مهدي عامل تكفريي أيضًا.
يدمر أثرًا ،هو يعمل عمل
املوح ُد ،عندما
ـ
ّ
ّ
اجملرم عندما حياول أن ميحو أثر جرميته!.
ونظرت يف مكتبته اليت يتباهى بها فوجدتها
ـ
ُ
ّ
كلها إىل املتحف!.
ـ ال يرتفع صوت يف حوار ّ
إال فيه محق.
يتهمون «هتلر» ّ
ـ ّ
أنه أراد أن يأخذ العامل
ُ
ّ
قبل
وكأنهم هم أخذوه من
بالقوة،
ّ
بالورود!.
ٌ
قدمية ،عائمة يف احمليط ،تالطمها األمواج،
ـ
وينقذف منها الضعيف.
الطبيب يد اهلل على األرض أم يد الشيطان
ـ
ُ
يف جيوب الناس؟.
سيارة ،وأن تسقط يف
ـ «حيدث أن تنحرف ّ
ّ
ّ
ٍ
يظل الراديو
تتحطم ،وأن
واد سحيق ،وأن
ً
ّ
ال
ا
شغ
بتصرف.
منقول
ـ
»!.
ّ
اعتذار يف الغابة.
ـ ال
َ
احلب! أن تهب َّ
كل ما متلك.
ـ
ُّ
لسان ُ
الطموح.
املظهر!
ـ
ُ
ُ
ـ يف الشعر «احلديث» ألمساء «كبرية» سالح
ضد هذا الشعر.
ّ
الشعرية هي الشيء له قرين.
الصورة
ـ
ّ
ـ الشعر أكثر الفنون تفاؤ ً
ال!.
ـ ِ
الكلية أكثر.
الروح
عر!
ُ
ّ
الش ُ
خد وردة.
ـ شامة ـ ندى على ّ
***
( 2مصطفى فحص)
إن الفرد ال يسقط ،وإن ّ
تعثر ،حني
«يقال ّ
ُ
نفسه مبوقف أخالقي» كريم.
لزم
ُي ِ
َ
***
 (3فيديو)
داعية إسالمي يقول :عندما حاصر الروس
الكونية الثانية
بعض مناطق أملانيا خالل احلرب
ّ
احملاصرون رسالة يطلبون
أرسل اجلنود
َ
توجيهات الفوهرر فأرسل إليهم أن يقاتلوا
«يتأسوا باإلمام احلسني»! .ومسعوا
وأن
ّ
وأطاعوا ودحروا الروس وانتصروا!!!.
***
( 4الصادق النيهوم)
أن أربعة
يقول الراحل الصادق النيهوم ّ

أمخاس األمم ّ
املتحدة ـ يف النصف الثاني من

انظر اىل عيون حمدثك إذا كنت
تريد معرفة مباذا يفكر

صدر تقرير حديث حول املدن

الصهيونية العاملية العشرة األكثر دعارة
ضد
مثانينات القرن العشرين ـ
ّ
ّ
فيما اإلعالم العربي يشيد «بنجاح الصهاينة يف العامل ،وهو التقرير الذي

يف كسب الرأي العاملي»!.
***

أصدرته جمموعة من املراقبني

واملهتمني

( 5أوراق)
ٌ
ّ
واتهمين بعدم اإلنصاف.
صديق
احتج
ـ
ّ
ّ
وارتفع حاجباي ،فقال:
سعت عيناي
ات
ْ
َ
َ
وقلت« :علي بابا واألربعني حمامي»!
«سبق
َ
لقلت« :علي بابا واألربعني
أنصفت
ولو
َ
َ
َ
أفرخ روعي:
فقلت وقد
«عمامي»! ـ عمامة.
ُ
ً
«رحم ُ
إلي عيوبي».
َ
اهلل امرأ أهدى ّ
•
«عباس األبيض يف يومه األسود» مسلسل
ـ ّ
ّ
وألنه
ليحيى الفخراني :يبكي حييى يف مأمت،
ردًا على سؤال
ال ّ
ميت للمتوفيّ بصلة ،أجاب ّ
حول سبب بكائه :أريد أن أبكي ،ومل أجد
مكانًا مناسبًا أكثر من هذا املكان لكي أبكي
فيه.
•
« _»All is lostفيلم من بطولة «روبرت
ضد
ردفورد»ُ .يكافح وحيدًا من أجل احلياة
ّ
املوت يف شساعة حميط ،بعدما انكسر ُ
خيته
وغرق .يعتمد على إرادته وعقله وقليل من
ّ
احلظ فقط.
•
ـ أراد أن يقول« :فقط أريد أن أرتاح»
ومرة أخرية أغمض عينيه.
فقال« :وداعًا».
ّ
***
( 6قاسم شرارة)
ِ
الصفحه دعاني
«ك ِثْر شوقي هلا
ْ
ْ
خيي األمسراني
صفحة
ْ
عون «عون جابر» ّ
بد ْ
وبالقي ْحبابي
عليها ْ
خل ْ
ممنون ّ
من ْك يا زماني
ْوأنا
ْ
ّ
صحابي
مع
ين
ع
مج
لي
ال
زماني
ْ
َ
ْ
صدق ْوأماني
ْوكلمه ْبقوهلا ْب ْ
عون يا ْرفيقي ْبشبابي
خيي
ْ
يا ّ
ْوإبن بيضون «قاسم بيضون» َعراسي
ْوعيين
وبقلب الكل شوقي املسلماني».
ْ
***

ظاهرة

بانتشار

الدعارة يف العامل.

ورغم أن البعض يربط اسم
بعض املدن املغربية بظاهرة

الدعارة،

خاصة

وأكادير

مراكش

البيضاء

والدار

وطنجة ،إال أن املفاجأة أن

الالئحة اليت تداولتها جمموعة
من املنابر االعالمية ،مل تدرج

أي مدينة مغربية ضمن الئحة
املدن العاملية العشرة األكثر

دعارة يف العامل ،يف حني
تضمنت القائمة وجود مدينة
عربية

وحيدة،

تتمثل

العاصمة البحرينية املنامة اليت

احتلت املرتبة الثامنة.

وإليكم قائمة املدن العاملية

العشرة
العامل:

األكثر

دعارة

يف

 1باتايا  -تايالند 2تيجوانا  -املكسيك 3امسرتدام  -هولندا 4الس فيغاس  -أمريكا 5ريودي جانريو  -الربازيل 6موسكو  -روسيا 7-نيواورالينز لويزيانا  -أمريكا

( 7شكرًا)
الفت ،حيفر
ص شوقي مسلماني
ٌ
«َ ..ن ُّ
وتقنية عالية».
اإلنساني،
الوعي
يف
عميقا
ّ
 9مكاو  -الصنيـ الشاعر جليل حيدر.

 8-املنامة  -البحرين

 10- SHAWKI1@OPTUSNET.COM.AUبرلني – أملانيا.

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

يف

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

يكفي النظر اىل عيون حمدثك
إذا كنت تريد ان تعرف ما
جيول يف خاطره.
يقال ان العني هي مرآة
الروح ،ألنها تعكس العواطف
واخللجات اليت ال يريد الشخص
ان يكشفها .ورغم ان العلم
احلديث ينفي وجود الروح عند
اإلنسان ،إال ان بعض العلماء
يعتقدون ان يف هذا القول
القديم بعضا من احلقيقة .لقد
تبني ان العيون ميكن ان تؤثر
يف كيفية تقبلنا للمعلومات
إضافة
القرارات،
واختاذ
اىل انها تعكس ما جيري يف
دماغنا.
العيون يف حركة مستمرة،
بعض هذه احلركات نتحكم
بها ،ولكن األغلبية منها تتم
يف الالوعي .فمثال خالل
القراءة تتحرك بسرعة بصورة
عشوائية ،حيث يرتكز نظرنا
على كل كلمة ،ونفس الشيء
حيصل عندما ندخل اىل الغرفة
ولكن يف هذه احلالة تكون
النظرة أوسع.
بينت نتائج دراسة علمية
أجريت مؤخرا ،ان رصد اجتاه
النظر ميكن ان يؤثر يف خيارنا
األخالقي  ،اردنا ذلك أم ال.

طرح الباحثون على املشرتكني
يف الدراسة ( 12مشرتكا)
اسئلة أخالقية مثال (هل ميكن
تربير القتل؟) ،وبعد ذلك
عرضوا عليهم من خالل شاشة
الكمبيوتر خيارات االجابة مثل
"احيانا نعم " و "ال ميكن
مطلقا" .ومن متابعة حركة
عيون املشرتكني يف الدراسة،
اتضح انهم كانوا خيتارون
االجابة اليت تركزت عليها
عيونهم ،حتى بعد رفع خيارات
االجابة من شاشة الكمبيوتر.
يقول اخلبري دانيل ريتشاردسون
من كلية لندن اجلامعية،
"مل نزودهم بأي معلومات
اضافية ،بل فقط راقبنا كيف
جتري عملية اختيارهم االجابة،
وقطعناها يف اللحظة املناسبة.
كما اجربناهم على تغري رايهم
من خالل حتكمنا بلحظة اختاذ
القرار".
من
الباحثون
طلب
كما
املشرتكني يف الدراسة قراءة
ارقام خمتلفة بصوت عال،
وراقبوا حركة عيونهم ،حيث
تبني انهم عند قراءتهم لألرقام
الكبرية يتوجه نظرهم حنو
اليمني واألعلى ،وعند قراءتهم
لألرقام الصغرية يتوجه حنو
اليسار واألسفل.

«يال عقبالكن» فيلم جنسي لبناني مع
 4نساء يظهر إحنطاط السينما
بعد املوجة الكبرية من
الرتويج للفيلم اللبناني
«يال عقبالكن» انصدم
اجملتمع بكلمات الفيلم
املستخدمة يف احلوار
واليت تدل على ادنى
درجات االحنطاط اليت
وصلت إليها السينما
اللبنانية.
يعاجل الفيلم ،قصة  4نساء قاربن بلوغ األربعني من العمر وما
زلن عازبات ،ويتناول السيناريو فيه نظرة اجملتمع إىل النساء
العازبات وموضوع الزواج.
لكن املشكلة االساسية وقعت بعد نشر اجزاء منه عرب شبكة
التواصل االجتماعي واعطت الصورة الواضحة عن االحنطاط من
خالل استعمال بعض العبارات اليت خنجل من كتابتها ونرتكها
للرقابة واجملتمع اللبناني ليحدد أين تندرج.
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خطوات غري متوقعة لتحقيق  8أسرار صادمة حتاول الفنادق
إخفاءها
الثراء ..تعرف عليها ؟
اخبار  |24نشرت
"ديلي
صحيفة
ميل" الربيطانية
تقريرًا عن األسرار
حتاول
اليت
الفنادق إخفاءها
نزالئها،
عن
وذلك قبيل موسم
اإلجازات الصيفية.

نشرت شبكة (إيه بي سي نيوز) األمريكية تقرير عن  5خطوات
لتحقيق ثروة كبرية دون عناء مشرية إىل أن تكوين الثروات ليس
معقدا مثل علوم صناعة الصواريخ  ،ولكنه ال يتسم دائما
أمرا
ً
ً
بالوضوح أيضا.
وذكرت الشبكة يف تقرير نشرته على موقعها اإللكرتوني إنه
وعلى الرغم أن األساس الذي ُتبنى عليه عملية تكوين الثروات
يكمن عادة يف عادات التوفري الذكية ،مثة خطوات أخرى عديدة
تقود إىل العملية اليت ميكن أن تسرع وترية تلك املسألة وتزيد
من الوفورات اخلاصة بك.
واقرتح التقرير ،بناء على هذا املبدأ ،خطوات مخس غري متوقعة
تقود صاحبها يف النهاية إىل تكوين ثروة طائلة.
 -1التوقف عن التسويف
كلما زادت املدة اليت تنتظر فيها البدء يف بناء الثروة ،كلما زادت
احتماالت اخلسارة .وعلى هذا فإن التسويف يف حتقيق وفورات
وادخارات والشروع يف تنفيذ خطط تكوين الثروة حيول بينك
وبني استغالل ميزة الفائدة املركبة .فكلما زاد الوقت الذي متنحه
لنفسك يف حتصيل الفائدة ثم حصد العوائد منها ،كلما كانت
فائدتك منها أسرع وأسهل يف سبيل حتقيق الثراء.
 -2االنفتاح على خوض املخاطر
كلما كانت املخاطر كبرية ،كلما كانت املكافأة كبرية أيضا! وعلى
الرغم من أنها ال ُتعد بالتأكيد املسار املفضل للجميع ،فإن خوض
خماطرة مالية بني احلني واألخر يعزز إسرتاتيجيتك اخلاصة بتكوين
الثروة .وقبل أن تقرر االستثمار يف حافظة األسهم املضطربة تلك
أو حتى تساعد يف دعم فكرة عمل ألحد األشخاص ،فإنك حباجة
إىل التأكد من أنك يف وضع االستقرار املالي النسيب وتستطيع
حتمل اجلانب السليب احملتمل.
 -3اكتشاف املتعة يف العمل
إذا ما كنت من نوعية األشخاص الذين تعدو وظائفهم كونها
تربيرا لغاية ،من املمكن أن تواجه صعوبة أحيانا إجياد املتعة يف
عملك .وغياب السعادة يف مكان عملك جيعل من الصعب عليك
إدراك بل ومن املمكن أن يعرقل أداءك يف العمل وحيول بينك
وبني الرتقي يف السلم الوظيفي .ولذا ،حاول أن تكتشف شيئا
عن وظيفتك والذي ميكن أن حيقق لك متعة حقيقية يف العمل أو،
بقدر املستطاع ،فكر يف االنتقال إىل وظيفة أخرى تعتقد أنها
ستحقق لك متعة أكرب.
 -4التقليل من املشرتيات ( التقشف)
يبدأ مشوار حتقيق الثراء بإدخار مزيد من األموال ،وهذا ما يعلمه
اجلميع علم اليقني .لكن أحيانا يكون من الصعب إجياد طرق فاعلة
إلدخار األموال .ولعل الطريقة األفضل واألسهل يف إدخار جزء من
األموال شهريا هو أن تقلل من مشرتياتك ،وتضع األموال املتبقية
يف حسابك اإلدخاري .وسوف ُتفاجأ من مقدار األموال اليت سوف
توفرها يف نهاية الشهر.
 -5التفاوض على كل شيء
عندما تهم بتنفيذ عملية شراء كبرية ( سيارات أو أجهزة على
سبيل املثال) أو حتى جتديد خدمة ( كابل ،تليفون ،اخل) ،حاول
أن ترى أقل سعر سيقدمه الطرف األخر .وال يتعني عليك أن تبذل
جهدا جبارا يف حماولة أن يكون لك اليد العليا يف املفاوضات،
ولكن عليك فقط أن تطلب سعرا شرائيا منخفضا .وعلى ذلك،
فإن طرح سؤال رمبا يساعد على توفري مئات ( أو حتى أالف)
الدوالرات يف عملية شراء ما.

إليكم أبرز هذه األسرار:
 -1الفنادق تعج باجلراثيم :كشفت دراسة أعدتها جامعة هيوسنت
حد أن اجلراثيم
أنه نادرًا ما تكون غرف الفنادق نظيفة ،إىل ّ
املوجودة قد تعادل أحيانًا نسبة اجلراثيم املوجودة يف احلمامات.
وبالتالي ،ينصح اخلرباء باحلذر أثناء ملس بعض احلاجيات يف
الغرفة ،كجهاز التحكم بالتلفاز عن بعد ،ويدعون إىل استخدام
املطهرات.
 -2املوت يف الفندق :تقول الصحيفة إن املوت أمر طبيعي يف
الفندق ،فعدد من نزالئه قد يلقون حتفهم يف غرفهم ،وهو أمر
حتاول الفنادق التكتم عليه بأكثر من وسيلة .وذكرت "ديلي
ميل" أنه بعد وفاة أحد النزالء وإخراجه من الغرفة ،يتم تعقيمها
وتنظيفها وجعلها متوفرة للضيف التالي بعد ساعات قليلة من
الوفاة.
 -3الشرب من األكواب يف الغرفة :تقول الصحيفة الربيطانية إنه
نادرًا ما يقوم عمال النظافة بغسل األكواب بواسطة الصابون ،لذا
ينصح اخلرباء نزالء الفنادق بضرورة الشرب مباشرة من زجاجات
املياه املغلقة ،أو استخدام األكواب البالستيكية.
 -4مواد التجميل :كشفت "ديلي ميل" أن سلسلة فنادق "ماريوت"
تنفق حنو  20مليون دوالر سنويًا على منتجات العناية بالبشرة ،لكن
السر يكمن يف أن الفنادق تقوم بتغيري مواد التجميل املوجودة يف
محام الغرفة مبجرد استخدامها ،وبالتالي يفضل قيام النزالء بأخذ
مواد التجميل معهم واالستفادة منها يف وقت الحق.
 -5نظافة البياضات :تقول الصحيفة إن العديد من الفنادق ال
تقوم بغسل البياضات بعد مغادرة النزالء من الغرفة ،وبالتالي
ينصح اخلرباء النزالء اجلدد بضرورة طلب بياضات جديدة مبجرد
استالمهم الغرفة.
 -6ماكينة القهوة :يدعو اخلرباء نزالء الفنادق إىل توخي احلذر عند
استخدام ماكينة القهوة ،أو على األقل تنظيفها بعناية قبل القيام
عمال النظافة بتنظيفها بشكل جيد.
بذلك ،ألنه نادرًا ما يقوم ّ
تغرم النزالء يف حال قيامهم
 -7الثالجة :هناك بعض الفنادق اليت ّ
ّ
يفضل قيام النزالء
بتغيري أماكن املواد املوجودة يف الثالجة ،لذا
باالستفسار عن هذا األمر ،إذ قد حيرمون من استخدامها.
 -8صالحية الغرفة :تنصح الصحيفة نزالء الفنادق بالتأكد من
صالحية مجيع األغراض املوجودة يف الغرفة مباشرة بعد استالمها،
على سبيل املثال ،قد يكون مكيف اهلواء معط ًال أو يصدر
ضجيجًا.

أجنلينا جولي وبراد بيت يف
الطائرة بالدرجة اإلقتصادية
فوجئ عدد كبري من القراء والناس بنجمي هوليوود أجنلينا
جولي وبراد بيت وهما يستقالن الطائرة برفقة أوالدهما الستة
بالدرجة االقتصادية رغم شهرتهما الكبرية وثروتهما الطائلة.
وقد استقلت العائلة الشهرية طائرة تابعة للخطوط اجلوية
الفرنسية ضمن مقاعد الدرجة االقتصادية ،من أجل احملافظة على
تواضع أوالدهما الستة ،على ما يبدو.
وكان قد انتقل الثنائي الشهري من الواليات املتحدة األمريكية
ّ
متجهني إىل فرنسا ،حيث حطت الطائرة يف باريس ،قبل أن
عائلية إىل مدينة "نيس" جنوب فرنسا.
رحلة
يف
العائلة
تنتقل
ّ

اليكم توقعات ليلى عبد
اللطيف اجلديدة...
أطلقت ليلى عبد اللطيف دفعة جديدة من التوقعات عرب برنامج
"التاريخ يشهد" عرب قناة الـ"أل بي سي أي" ابرزها:
العسكر سيحكم على كل مساحة لبنان وسيكون احلكم واحلاكموليس هناك انقالب عسكري بل هو تفويض من الشعب
واحلكومة
 اللقاء بني النائب ميشال عون ومسري جعجع سيتكرر بني اكثرمن شخصية مسيحية ومسلمة وارى لقاء بني سليمان فرجنية
وجعجع وامني وسامي اجلميل وعون
 الرابية ستصبح حمطة لقطار املصاحلاتازمة سياسية بسبب رفض عون مترير ملف التعيينات جعجع يؤيدهيف بعض امللفات وتصدي ملنع اخرتاق الدستور
 صورة جتمع وئام وهاب وطالل ارسالن ووائل ابوفاعور وغازيعريضي وأكرم شهيب
دور للرئيس نبيه بري يف اجياد حلول لبعض امللفات العالقةزيارة مفاجئة للرئيس نبيه بري اىل السعودية ،ستساهم يف حلبعض امللفات
حصول املعارك يف القلمون شبه حمسوم ونشهد معركة سياسيةواعالمية تصل اىل احلكومة
"حزب اهلل" سينسق مع اجليش حلماية احلدود ومنع الفتنة املذهبيةيف الداخل
 أمني عام "حزب اهلل" السيد حسن نصراهلل خياطب اللبنانيني منمكان قريب من الناس وسيغلق ابواب الفتنة املذهبية
 نصراهلل يلتقي عدد من الشخصيات اللبنانيةتطورات متسارعة يف عرسال ومعركة اعالمية لكن ادراك اهلعرسال سيقفون ضد الفتنة ومع اجليش اللبناني
 صيف لبنان يشهد تغريات على الصعيد السياسي واملناخيوامطار خالل الصيف
عاصفة رملية صفراء تغطي لبنان ومتنع حركة الطريان لساعاترحيل اكثر من شخصية دينية مرموقة ولبنان يودع شخصيةمسيحية كبرية لعبت دورا كبريا يف لبنان ورحيل شخصية من
الطائفة الشيعية
رحيل شخصية دينية يف ايران واحلزن يلف الفاتيكان بسببرحيل شخصية مقربة من احلرب االعظم
احباط حماولة اغتيال كانت ستطال شخصية عسكرية بفضل فرعاملعلومات
قبل شهر رمضان املبارك ليس كما بعده وسيكون هناك حماوالتلتفجري املوسم السياحي لكن الوزير ميشال فرعون سيبذل جهده
الجناح املوسم
ملف العنف ضد املرأة سيتفاعل والرئيس سعد احلريري والوزيرانوائل ابوفاعور وزياد بارود والنائب هادي حبيش يقودون محلة
ضد العنف اىل جانب مجعية "كفى"
مطاران جديدان يف لبنان وانشاء مطار يف عكار قريبا القطار يعود اىل لبنانرحيل عدد من عمالقة اهل الفن والسياسةالعامل العربي
حماولة اغتيال شخصيات عربية عدةوفاة رئيس دولة عربية او رئيس سابق يف اجلزائر او مصرجناة الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي من حماولة اغتيال حكومة عربية تسقط امام مطالب شعبها واعمال انتقاميةوخروقات امنية تطال املدنيني
 تغريات يف الوجوه السياسية يف اليمن والعراق وليبياسوريا
 الرئيس السوري بشار االسد سيبقى العالمة الفارقة يف سورياوالساحة السورية ستشهد تطورات واالسد يزور روسيا
 مفاجأة كبرية يف االراضي السورية وايران تتدخل عسكريا يفسوريا
 تغيريات يف سوريا بعد االعياد وعودة عدد كبري من النازحنييف شهري  7و8
 الشعب السوري سيعود اىل الوطنالسعودية
 اململكة السعودية ستصبح اقوى وحدث مهم يف االسابيع املقبلةواجناز امين يكشف خمطط
مؤمتر يف جنيف حلل اخلالفات يف اليمن تقارب سعودي  -ايراني يصب يف مصلحة لبنان وسوريافن
ّ
 الفنانة اليسا تدخل القفص الذهيب-اقول مربوك للفنانة هيفا وهيب
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مطبخ العدم
كالديس مطر
بدأ القرن الواحد والعشرين مفلسا على الرغم من
كل احلمولة الثقافية والتكنولوجية والسياسية
ِ
يأت االفالس بسبب من
اليت انطلق بها  .مل
عدم قدرة رجال هذا القرن على فك شيفرة
هذه احلمولة والتعامل معها  ،وإمنا بسبب
إهماهلا كلية واالنطالق يف حركة تغيري مهولة
أخذت يف طريقها املاليني وشردت أكثر منهم
 .االفكار املاورائية املدمرة اليت لعبت بعقول
املشرعني ،مشرعي اخلراب ،ومن يعتقدون
انهم الوصاياعلى الفكر والسياسة ،تركت
الباب مفتوحا على مصراعيه امام املستحيل ،
املستحيل الذي لن يأتي ولو بالدمار.
املتطلع اىل املشهد البانورامي الدامي اليوم
أمامنا يف ديار العرب  ،يرى حركة خرافية
من توالد ال ينتهي لقطع االحجية ،الواحدة تلو
االخرى  ،والواحدة تتوالد من أخرى  ،وهناك
قطع فالته تتوالد ذاتيا حول املشهد  ،واخرى
انبثقت وكأنها من الالمكان والالزمان لتتموضع
عشوائيا فوق اجلميع .ومن بني كل هذه الفوضى
يف املشهد العربي الربيعي العريض  ،هناك
خيوط عنكبوتية تشد املتفرج لكي يتورط يف "
التمثيلية " أمامه  ،تشده بقوه وباستفزاز وبكل
ما متلك من أدوات وعقوبات وأسلحة ومؤثرات
صوتية ( مواعظ وتكفري وإفتاء وحتى ترغيب
بالنكاح وحبوب اهللوسة ) .
املشهد كله جمنون  ،غري عقالني حيتشد
مبصطلحات ال تناسبه ،ال تناسب خشبته وال
حجم الصالة وال قماش الستائر وال كراسي
املتفرجني وال املتفرجني أنفسهم .إنها
مصطلحات ُركبت عل طريقة (الكوالج) يف
الرسم  .كلمات وعبارات وشعارات الصقت يف
غري مكانها إمعانا يف ترك االثر على املتفرج عن
طريق خلق حالة من التناقض النافر أمام عينه
الدامعة املنكسرة واملدهوشة يف آن .
واذا كنت كاتبا او تدعي انك من متابعي
الشأن العام ،فإنك سرتى أمامك واحدة من
الرتاجيديات اليونانية االكثر حيوية ؛ قدرًا فاردًا
جناحيه كشبح  ،وحوادث ال ميكن التكهن بها،
ونسوة متشحات بالسواد يندبن على من راح
ومن بقي  .أما الدرس االخالقي هنا فهو غري
موجود أص ًال ،عدا عن سؤال فلسفي كبري جدا
عن الوجود والعدم لكن من دون جواب  .يف
هذه الرتاجيديا  ،اإلنسان الخياف ،اليقلق ،ال
تتملكه اهلواجس وإمنا ينتحر من دون تفكري .
يرمي بنفسه يف جلة العمى األجدب من غري رجعة
دافعا موته املشتهى مثنا حلياته  .أما الوسائل
فكثرية وهي ملك أميانه ؛ قنبلة مرمية يف
حاوية ،صهريج ممتلىء بـ ( السي  ، )4قذائف
هاون عشوائية أو حتى جهاديني مدججني يأتون
من دول صديقة لكي يذحبوا االطفال و النساء
السافرات من طوائف خمتلفة.
هناك أيضا اجلوقة اخلفية للموت من وراء
الكواليس  .رجال بربطات عنق ونساء مسرتجالت
بـ " تايورات من تصميم آن تايلور " حياولوا أن
يفهموا طبيعة هذا العصر كما يدعون .إنهم
يطلبون حماكمة هذا القرن الذي كان مسؤوال
عن قتل وتشريد سبعني مليون بين آدم على
هذا الكوكب خالل حروب النصف االخري من
القرن املاضي والثالثة عشرة سنة الدموية من
هذا القرن الفالت من عقاله .إنهم هناك منكبون
على اخلرائط األكثر تعقيدًا والكامريات االكثر
تكبريًا بينما تنكمش عقوهلم الصغرية وهي
تتحضر للهلع الذي يهيؤون له عن سابق تصور
وتصميم  .ايديولوجياتهم ليست خفية على أحد
؛ إنها هناك فوق احلافالت املسرعة يف طرقات
مدن الشرق االوسط ،ويف "منشيتات" جرائد
االحزاب الدينية  ،وهي أيضا معلقة فوق املنابر
العالية للدعوة للصالة  ،ويف فناجني القهوة
املقلوبة واخلرق املقدسة وعبارات التطري  .إنها
أيضا يف شيطنة رجل الشارع البسيط واطالق
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االلقاب عليه  ،ويف دك كل عقيدة تدعو اىل
التهدئة والسالم .ايديولوجياتهم مكتوبة على
ظهور شحنات االسلحة اليت ترسل مع نسخ
من القرآن املرتل لزوم االقناع ،وعلى كراسي
الكتان واخلشب ملخرجي هذا املشهد الذي
غص بهم حتى أخذوا يسرقون مقاعد املتفرجني
أنفسهم .
إنها كواليس – مطبخ العدم بامتياز حيث تتدافع
" الثورة اليت انقلبت اىل ديكتاتورية من الطراز
الدموي " مع " التمرد الذي المس عنفه الطفولة
يف مهدها "  ،يف طابور طويل لشراء احلرية
واخلبز خيتلط فيه احلابل بالنابل .الثورة اليت
هي ابنة الفكرة املاورائية – كما يقول البري
كامو – من دونها ال نشوة يف اشعاهلا؛ من
دون هذه اجلذوة من الالمعقول واالنتفاض
وغرس خنجرها يف القلوب اليت تنبض باحلياة
"من دون تطرف" .الثورة ُتولد نظرية يف املقام
االول ،لكنها تضل طريقها وتغدو متردا من
دون داع  .إنها ليست معارضة  ،الن للمعارضة
اصوهلا اهلادئة وفكرها التطبيقي ورؤيتها النقية
والنقدية .املعارضة كمفهوم و فكرة أمر بناء ،
وهي الزمة يف كل صرح سياسي حكومي .
أما الثورة عندما تتسلح فهي مترد ماورائي عبد
فكرته وانتحر معها يف مشهد تراجيدي سخيف .
انها تتحول اىل مترد ،اىل آلة قتل مربوطة بفكرة
ماورائية ،مثقلة بأسهم تنطلق بكل اجتاه .وأول
الضحايا هي املبادىء ،مبادئها اليت " ثارت "
من أجلها.
هذه العقلية الالهوتية اليت فتحت الباب على
أقصاه لكل هذه االفكار الدموية القاسية  ،آن
هلا أن تنتهي اليوم اىل غري رجعة  .لقد ثبت
خطأ مقاربتها يف كل حرب ويف كل معركة ويف
كل ثورة ويف كل عصيان عرب التاريخ كله .
هذه العقلية ليست شعبية ومل تكن يوما ولن
تكون .الشعب ،الفكر اجلماعي الميكن اال ان
يكون مدنيا بكليته  ،مأخوذا كجماهري  .العقلية
الالهوتية ليست معطاة للجميع باعتبارها حالة
شعبية  ،وإمنا هي " تنزل " على بعض العقول
الصغرية احملدودة األفق كاستثناء  ،واالستثناء
ال يقبله الشعب ككتلة بشرية اجتماعية .
حني يفشل التمرد فإنه يلجأ اىل ما هو أعنف
من االسلحة وفرض عقيدته اخلاصة؛ التطهري
العرقي و الديين  .إنه يبدو -هذا التمرد -وحيدا
كملك خملوع أو قيصر مل يعد يعثر على أحالم
ليحققها .وبدال من فك حصار عزلته ،تراه ميعن
فيها تشذيبا وتنميقا ثم حنتا لصنمه الوحيد
وفرضه ،بعد ذلك ،على كل الدنيا حوله حتى
ولو لزم األمر اقتالع قلوب اآلخرين وأكلها .
واحلق إنه بهذا جيعل من " نظامه " اخلاص
القنبلة اليت ستنفجر فيه متاما.
ما الذي يدفع " االنتحاري "  ،وكل متمرد مسلح
هو انتحاري  ،اىل العبور لوطنه من هذا املنفذ
املرعب ؟ ما هذا االنتحار املقدس  ،السامي،
الذي حيمل مشروعيته يف ذاته ويتنقل من عقل
لعقل ومن روح لروح ومن وجهة نظر لوجهة
نظر ؟؟؟ لرمبا كان الدافع هي االيديولوجية
املاورائية القابعة يف قعر الفناجني املقلوبة ،
وتلك املكتوبة يف االحاجي املطوية واملدسوسة
حتت الوسائد ،واملعلقة بالدبابيس على محاالت
صدور النساء  .رمبا هذا ما أحال هذه الدنيا
 ،املرة تلو االخرى  ،وعرب تاريخ هذه البشرية
احلزين  ،اىل واحة من الفوضى واالرهاب.
الواقع العربي اليوم ،املؤله بقسم منه للثورات،
يندفع حنو حتفه ليس من تلقاء نفسه وإمنا
بسبب اخليوط الكثرية املعلقة فوق رأسه حتركه
كدمية من خرق وخرز .إنها ليست خيوط خفيه
كما هو احلال يف مسرح الدمى وامنا خيوط
تعلن عن نفسها بكل فخر  .لكن هذا املسكني
الواقع يف الفخ ال يراها ألنه أعمى  ،فنظره يف
افضل حاالته طاملا أنه قادر على قنص أخيه
من مسافة كبرية ،وإمنا ألن عماه يكمن يف قلبه

الذي شلته االيديولوجيات املاورائية  .إن حمرك
خيوطه يقول له بكل شفافية االن سوف تقوم
بكذا وكذا  ،وسوف تكون ردة فعلك كذا وكذا
وهو يتطلع إليه كطفل برىء مبتسم انهى وجبة
ارضاع للتو .
التناقضات ،الكذب والتضليل  ،اجلنس بأبشع
وأرخص تبدياته ،الالعقالنية يف املقاربات ،
تشجيع القاتل يف مكان وإدانته يف مكان آخر،
اهللوسة العربية املاورائية ،ثم الغرب الذي دمر
جذور جذوره يف سوريا من أجل اخلامات والطاقة
 ،وشعارات كابوسية مزيفة متل الدميقراطية
اليت تريد التغطية على اهلدف االول واحلقيقي
لكل هذا الدمار  :خطوط أنابيب الغاز" االسالمية"
واجتاهها .
انهم حياربون أكرب دولة دميقراطية يف الشرق
االوسط بينما يرتكون شركاءهم الذين مل
يعرفوا رائحة الدميقراطية يف بالدهم ليكونوا
رأس حربتها ،حيث خترج " الدشاديش املكوية
جيدًا" عن عرفها الثقايف واملاورائي لتخطب يف
السوريني ليل نهار عن كلمات مل ترد مرة واحدة
كما هي مستعملة اليوم يف تراثهم الديين الفحل
!!!!!............
إن إمعان النظر البسيط يف خريطة سورية اليوم
جيعلنا نرى هذا االلتقاء والتقاطع الواضح بني
املناطق اليت يشتعل فيها الصراع واملناطق
اليت من املقرر ان مير بالقرب منها او فيها خط
الغاز القطري  :محص وريفها ودمشق وريفها
 .إنهم يريدون انهيار سوريا بنظامها احلالي
وفقدانه للسيطرة على اراضي اجلمهورية العربية
السورية وذلك النه متى حدث ذلك  ،فانه
سينهار بلحظة خط سري الغاز مبفهمومه العاملي
اجليو -سياسي.
هلذا فان املعارضة السلمية العقالنية لكل هذا
مرفوضة يف أدبيات اخلراب والتمرد .املعارضة
السليمة الصحية اليت هي جزء الزم ال يتجزأ من
اي نظام سياسي يريد أن يستمر ،هي معارضة
غري مقبولة وال يريدونها ،النها ستكون حكمًا
معارضة تؤمن بالثوابت الوطنية وتلتزم بعقيدة
الدولة املوحدة والفكر القومي  .هل ملشروع
الغاز وفلسفة التمرد أن يلتقي مع كل هذا ؟؟
طبعا ال .إن اخلط االسالمي  ،أو خط إيران –
العراق – سوريا هو الذي جيعل املعارضة تتسلح
مبعونة تلك الدول اليت تقرتح مرورا آخر هلذا
اخلط يف أراضيها؛ تركيا -قطر -اوروبا .وفوق
هذا وذاك  ،هناك املكتشفات السورية الضخمة
من الغاز ومقدرة سورية املستقبلية على تصديره
اىل االحتاد االوروبي  ،خرب بالتأكيد لن يسر
العدوا وال " صديقا" !
وحني تستيقظ مصر كشعب ،ككتلة وجدانية
عاشت وتربت على هذه الثوابت  ،وتريد ان
تضع القطار أخريا على سكته الصحيحة فانهم
يغضبون و يبدأون باستنساخ النموذج السوري
هلا.
ليس هذا موقفا متشائما مين للواقع وإمنا
توصيف  .لرمبا كان لدى البعض ما هو أقسى
لكي يقولونه  ،ولرمبا كان لدى البعض االخر
ذكريات وأفكار أكثر اعتداال ،و لكين اجزم أن
اجلميع لن يرى نورًا آخر هذا النفق ولن يشم
رائحة اليامسني النقي املنعش  ،وامنا رائحة
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هناك أشياء عديدة ميكن أن يقوم اإلنسان بها
للوقاية من الشدة النفسية ..ومن النصائح العامة
للوقاية من الشدة النفسية •:على اإلنسان أن
يتجنب مسببات الشدة النفسية اليت يستطيع أن
يتجنبها ..ميكن لإلنسان أن يسيطر على الكثري
من احلاالت اليت تسبب الشدة النفسية ،وقد
يستطيع أن يتجنبها متامًا .ومن األمثلة على ذلك
أنه إذا كان تسوق اإلنسان برفقة زوجته يسبب له
التوتر فيمكنهما االتفاق على عدم التسوق معًا•.
على اإلنسان أن خيطط ختطيطًا جيدًا للتغريات
الكربى يف حياته ..إذ ميكن للعديد من التغريات
الكربى أن تولد الشدة النفسية .فإذا خطط
اإلنسان للتخرج وللحصول على وظيفة جديدة
وللزواج والستقبال مولود جديد يف األسرة يف
الوقت نفسه ،ينبغي أن يكون مستعدًا الستقبال
الكثري من التغريات اجليدة ،لكنها تغريات ثقيلة
الوطأة إذا حدثت كلها معًا .وعليه أن يضع خطة
زمنية للتغريات الكربى يف حياته •.على اإلنسان
أن يعرف حدوده ..وعليه أن يتعلم كيف يرفض
املسؤوليات اجلديدة اليت يشك يف قدرته على
توليها .فمن األسهل أن يرفض عمل شيء
من أن يبدأ يف عمله ثم يقف عاجزًا عن إمتامه،
فرفض عمل الشيء أسلم وأكثر عد ً
ال لألشخاص
الذين هلم عالقة بهذه املسؤوليات اإلضافية•.
على اإلنسان أن يرتب األولويات ..فحني يواجه
اإلنسان مهامًا عديدة ،عليه أن يرتبها حسب
أولويتها! وعليه أن ال يعمل أشياء متعددة يف
الوقت نفسه .بل عليه أن ينجز املهمة جيدًا ثم
ينتقل إىل املهمة األخرى ،وعليه أن ال يدفع
ي ِّسن
نفسه لالستعجال •.على اإلنسان أن حُ َ
تواصله مع الناس ..إذ ميكن لإلنسان أن يقي
نفسه من ضغط العالقات يف البيت والعمل إذا
كان يصغي جيدًا ويبتسم ويعرتف باخلطأ وجيامل
ويعب عن مشاعره وأفكاره بشكل واضح •.على
رّ
اإلنسان أن يشارك الناس مبا حيمله من أفكار..
فعلى اإلنسان أن يتبادل أفكاره مع زوجته أو أهله
أو ابنه أو صديقه ،وأن ياستمع إىل نصائحهم!
ّ
يفكر يف كالمهم ويأخذ به إذا رآه معقو ً
ال..
وأن
فقد جيدون له خمرجًا مل خيطر على باله من حالته
املسببة للشدة النفسية •.على اإلنسان أن يتخذ
موقفًا إجيابيًا ..من الصعب كثريًا أن يتفادى
اإلنسان الشدة النفسية أو أن يستطيع تدبريها
بشكل جيد إذا مل يكن لديه أسلوب إجيابي يف
احلياة .فإذا كان اإلنسان يعتقد أنه ال يستطيع
السيطرة على نفسه ،فإنه سوف يتجه حنو
الفشل واملزيد من الشدات •.على اإلنسان أن
يكافئ نفسه ..ينبغي أن يكافئ اإلنسان نفسه
حني ينجح يف التغلب على الصعوبات .وجزء
من هذه املكافأة جيب أن يتضمن االسرتخاء،
مثل أخذ إجازة إذا كان اإلجناز كبريًا أو التمتع
مبباهج خاصة إذا كانت اإلجنازات صغرية •.على
اإلنسان أن ميارس التمارين الرياضية ..تعترب
ممارسة التمارين الرياضية إحدى الطرق الفعالة
للوقاية من الشدة النفسية وتدبريها .وعلى
اإلنسان أن يبدأ بزيادة النشاط اجلسدي وأن
ميارس التمارين مرة كل يومني ملدة  30دقيقة
على األقل •.على اإلنسان أن يأكل جيدًا وأن
ينام جيدًا ..فأخذ قسط وافر من النوم يف الليل
وتناول وجبات الطعام املغذية ميكن أن يساعد
اإلنسان على بلوغ منط حياة صحي يقلل من
الشدات النفسية.
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متفرقات

نهاية العامل يف سبتمرب

مدينة الزنا اإليطالية اليت
اختفت يف ظروف غامضة

يلف الغموض مدينة «بوميب» الرومانية ،إحدى
املدن اإليطالية الواقعة على سفح جبل بركان
فيزوف واليت يطلق عليها مدينة الزنا ،ملا عرف عن
أهل املدينة من االنغماس يف الشهوات ،إذ كانت
تكثر فيها بيوت الدعارة والنشاطات اجلنسية.

املنظرين ليوم القيامة يتوقعون كارثة للحضارة
بني  28-22سبتمرب  ،مع القول بأن الصخور
الفضائية العمالقة سوف تشق و حتطم األرض.
يتوقع املنظرين حدث مناخي كارثي سيدمر
احلضارة يف ثالثة أشهر فقط.
تكهن معظم املواقع االلكرتونية أن الفرتة التدمريية
ستكون ما بني  28-22سبتمرب حيث اإلطار الزمين
لكارثة وشيكة .الكثري من املنظرين يعتقدون
و حبسب الكتاب املقدس ,أن احلدث سيؤدي
للنشوة و بداية سبع سنوات من املعاناة.
هذه النظريات  ،واليت تقتصر على أقلية صغرية
من الكنائس واجلماعات ،قد رفضت من قبل
العلماء  ،ويعتقد أن تكون بعيدة عن العالمة.
حلسن احلظ ،يتم تدمري الكويكبات كلها تقريبا
بسبب االحتكاك بالغالف اجلوي الشديد التدفئة
اليت يتلقونها  ،وكسر يف القطع غري الضارة اليت
حترتق قبل أن تصل إىل األرض .قامت وكالة
ناسا اكتشاف الكويكب أولوية عالية .
وقال متحدث  « :ناسا ليست على علم بأي
كويكب أو مذنب يف الوقت الراهن على مسار
تصادمي مع األرض  ،وبالتالي فإن احتمال حدوث
تصادم كبري صغري جدا».
«يف الواقع  ،و أفضل ما ميكننا ان نقول  ،أنه
ليس من املرجح أن يضرب األرض يف أي وقت
أي كائن كبري خالل عدة مئات من السنني املقبلة.
«

عملية شفط دهون تنهي
حياة آرثي اجاراول
توفيت ممثلة
بو ليو و د
اهلندية آرثي
ا جا ر ا و ل
عاما)
(31
يف الواليات
بعد
املتحدة
عملية
فشل
شفط دهون
خضعت هلا.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» أن املمثلة الشابة
توفيت يف مستشفى باتالنتك سييت بوالية
نيوجريسي.
وأضافت ان املمثلة اهلندية حققت شهرتها يف
بوليوود عندما كانت يف السادسة عشرة بعد
مشاركتها يف فيلم  Nuvvu Naaku Nachavعام
 2001مشرية إىل أنها كانت شاركت يف متثيل
أفالم بعدة لغات هندية مثل التاميل والتيلجو
على الرغم من انها ولدت يف الواليات املتحدة
األمريكية.
وقالت الصحيفة أن النجمة اهلندية حاولت االنتحار
عام  2005بعد انفصال خطيبها عنها وعدم تلقيها
عروضا جديدة للتمثيل( .وكاالت)

واملدينة األثرية اليت مت اكتشافها يف القرن
الـ 18من قبل أحد املهندسني خالل عمله يف حفر
قناة باملنطقة ،تعج باألسرار واخلبايا اليت ما ال
زالت حتى اليوم لغزا ،رغم العديد من األحباث
اليت أجريت عليها.
دمر املدينة
ويقول العلماء أن بركانا مفاجئا ّ
بالكامل ،حتى حتول مجيع سكانها إىل جثث
«إمسنتية» مدفونة حتت الرماد ،بعد أن كانت
مدينة تعج باحلياة واحلضارة ،حيث كانت شوارعها
مرصوفة باحلجارة و أبنيتها متميزة بفن العمارة،
كما كان فيها ميناء حبريا متطورا ،وحتى مسارح
وأسواق.

أغرب  10طقوس للزواج حول العامل
على الرغم من التطور الكبري يف شتى جماالت
احلياة االجتماعية واالقتصادية والتقنية ،ال
تزال العديد من شعوب العامل وحتى يف الدول
املتقدمة تتبع تقاليد غريبة يف مراسم الزفاف
ناجتة عن معتقدات متوارثة عرب األجيال.
وتشكل هذه التقاليد والعادات اهلوية الوطنية
للشعوب واليت ترفض التخلي عنها ،لتنتقل جي ًال
بعد جيل منذ مئات ورمبا آالف السنني.
فيما يلي جمموعة من أغرب تقاليد الزفاف يف
العامل حبسب موقع إميلي اإللكرتوني:
 -1سكب الطالء على العروس يف اسكوتلندا

ويف حال جنحت أسرة العروس يف مساعيها
لسرقة احلذاء ،يتوجب على العريس دفع فدية
الستعادته .وإذا أردت تصور املشهد ،فعليك
ختيل مباراة يف الركيب بني فريقني كل منهما
مكون من  300شخص.

مدينة الزنا
واكتشف الباحثون أن هذه املدينة احتوت على أكرب
جمموعة من املنحوتات اجلنسية الفاضحة واللوحات
اجلدارية اليت كشفت العديد من النشاطات اجلنسية
غري الطبيعية ،كممارسة اجلنس مع احليوانات أو
ممارسته مع أكثر من شخص أو حتى املمارسة مع
شخص من اجلنس نفسه.
ووضعت هذه اجلداريات واملنحوتات لفرتة يف
املتحف األثري الوطين مبدينة نابولي االيطالية،
لكن بعد ما شاهدها امللك فرانسيس األول أثناء
زيارته للمنطقة ،أمر بنقلها إىل املتحف السري
حيث اعتربها خادشة للحياء ،وبقيت تلك اجلداريات
خمبأة بعيدا ألكثر من قرن.
ويقول الباحثون ،أن أهل هذه املدينة الصغرية
كانوا ميارسون اجلنس عالنية ،حتى أمام االطفال،
وكانوا أيضا يستنكرون من يتسرت.
إنفجار الربكان
بدأ الربكان بالثوران ظهرية  24أغسطس عام 79
حمدثًا سحبًا متصاعدة غطت الشمس وحولت النهار
إىل ظالم دامس .وحاول سكان املدينة الفرار
بعضهم عن طريق البحر وجلأ آخرون إىل بيوتهم
طلبًا للحماية.
وكان ذلك اليوم معدًا لعيد آله النار عند الرومان،
ووصف شاهد العيان الوحيد «بليين الصغري»
املشهد قائال إن السحب كانت متصاعدة والربكان
كان يقذف نريان هائلة ،وتساقط رماد مسيك
وهزات مصاحبة وارتفاع ملستوى سطح البحر أو
مايعرف اليوم بتسونامي ،وحتول النهار إىل ليل
دامس يف املدينة.
والغريب يف املدينة ليس فقط اندثارها ملدة
تصل 1,600عاما ،بل الشكل الذي ظهر به أهل
املدينة نفسها بعد تلك املدة ،حيث حافظوا على
نفس هيئاتهم وأشكاهلم اليت كانوا عليها قبل
انفجار الربكان ،حتى أن علماء اآلثار أشاروا إىل أن
 80جثة متت دراستها ،مل تظهر على أي منها أي
عالمة للتأهب حلماية نفسها أو حتى الفرار ،ومل
يبد أحدها أي ردة فعل ولو بسيطة ،واألرجح أنهم
ماتوا بسرعة شديدة دون أي فرصة للتصرف،
وكل هذا حدث يف أقل من جزء من الثانية.
ويفسر خرباء األثار الظاهرة بأن أهل القرية احيطوا
مبوجة حارة من الرماد امللتهب تصل درجة حرارته
إىل  500سيلسيوس ،بصورة سريعة ،لدرجة أن
الغبار الربكاني حل مكان اخلاليا احلية الرطبة
لسكان املدينة ،ما يفسر بقاء اجلثث على هيئاتها
وقد حتجرت كما هي ،فظهر بعضها نائم وآخر
جالس وآخرون على شاطئ البحر.
واليوم أصبحت مدينة بوميب مزارًا سياحيًا ،وبعض
املناطق فيها حيظر على األطفال واألقل من 18
عامًا دخوهلا بسبب الرسومات اإلباحية ،وخاصة
على بعض املباني واحلمامات اليت كانت تعرض
املتعة لزبائنها.

يف بعض أجزاء اهلند مطلوب من العريس خلع
حذائه قبل التوجه إىل مذبح الزفاف ،ومبجرد
فعل ذلك تعم الفوضى يف حفل الزفاف ،حيث
تنشأ معركة بني أهل العروس وأهل العريس،
وحياول أهل العريس محاية احلذاء ،يف حني
حياول أهل العروس سرقته.

لالحتفال بأسعد يوم يف حياة املرأة ،يقوم أصدقاء
وأقارب العروس جبمع كل األمور السيئة اليت
ميكن أن تتخيلها مثل احلليب الرائب واألمساك
النافقة واألغذية الفاسدة والقطران والصلصات
والطني والنقانق وغريها يف دلو ومن ثم سكبها
على رأس العروس .حيث يسود االعتقاد بأن
ذلك يشكل حتضريًا للعروس للتعامل مع أية
مشاكل زوجية تتعرض هلا يف املستقبل.
 -2بكاء العروس لشهر كامل يف الصني
بالنسبة لكثري من العرائس ،تشكل التحضريات
للزفاف مصدرًا للتوتر واالستنزاف العاطفي،
ويف الصني يصل هذا األمر إىل أبعد مدى ،من
خالل استعداد العروس هلذا احلدث بالبكاء.
فقبل شهر كامل من الزواج تبدأ العروس بالبكاء
ساعة كل يوم ،وبعد  10أيام تنضم هلا والدتها
وبعد  10أيام أخرى تنضم جدتها هلذه املراسم،
وحبلول نهاية الشهر تكون كل أنثى يف األسرة
تبكي إىل جانب العروس كتعبري غريب عن الفرح
بهذه املناسبة.

 -6تقليد املرحاض يف فرنسا
رمبا يكون هذا التقليد من األكثر إثارة لالمشئزاز،
فبعد انتهاء مراسم الزفاف ،يقوم املدعوون جبمع
بقايا الطعام وقطع القمامة وأي شيء يقع حتت
أيديهم من طعام وشراب يف وعاء على شكل
قاعدة مرحاض ،ثم يقتحمون غرفة العروسني وال
يغادرون قبل إجبارهما على تناول ما حيتويه.
 -7البصق على العروس يف كينيا
يسود تقليد غريب بني قبائل املساي يف كينيا،
حيث يقوم والد العروس مبباركة ابنته بالبصق
على رأسها وصدرها ،قبل أن تغادر القرية مع
زوج املستقبل دون أن تنظر إىل اخللف خوفًا من
أن تتحول إىل حجر.
 -8اختطاف العروس يف رومانيا

 -3ضرب العريس على قدميه يف كوريا

تنص التقاليد الكورية بضرب العريس على
قدميه بعصا أو مسكة قبل أول ليلة من الزواج،
وعلى الرغم من أن هذا التقليد رمبا يكون مؤملًا
بعض الشيء ،إال أنه جيري على سبيل الدعابة،
وللتأكيد على أن العريس ال خييب أمل أصدقائه
يف ليلة زفافه.
 -4جتنب استخدام املرحاض يف أندونيسيا
ال تقتصر التقاليد الغريبة على يوم الزفاف،
ففي إندونيسيا جيب على العروسني جتنب
استخدام املرحاض ملدة  3أيام يف شهر العسل،
ويتناول العروسان كميات بسيطة من الطعام
والشراب هلذه الغاية ،وذلك حسب املعتقدات
بأن ذلك يساعد على السعادة الزوجية وإجناب
األطفال األصحاء.
 -5تقليد سرقة احلذاء يف اهلند

ميارس الرومانيون طقسًا غريبًا يف حفل الزفاف،
حيث يقوم العريس باختطاف العروس أو يهرب
العروسان دون موافقة والديهما .وذلك بسبب
االعتقاد بأن اختطاف فتاة والبقاء معها ملدة
يومني أو ثالثة أيام سيجعل منها زوجة بشكل
رمسي.
 -9رمي العروس بالسهام يف الصني
يف ثقافة شعوب اليوغور
الصينية ،يقوم العريس
برمي عروسه بثالثة سهام
غري مؤذية .وبعد االنتهاء
السهام
هذه
جيمع
ويكسرها .للتأكيد على
أن العروسني سيحبان
بعضهما بعضًا طوال العمر.
 -10حتطيم األطباق يف أملانيا
يف طقس غريب يطلق عليه "بولرتابيند" يف
أجزاء عديدة من أملانيا ،حيضر املدعوون جمموعة
من االطباق الزجاجية كهدية للعروسني ليقوما
يتحطيمها ،يف حماولة لطرد األرواح الشريرة من
صوت حتطم األطباق حبسب معتقداتهم.
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منوعات

وفاة عشريين برازيلي بعد
حتوله إىل دمية بشرية

عبارات تعشقها املرأة أثناء جنوم قد تصدمكم أصوهلم!!
العالقة احلميمة
هل تعلمون بأن هناك
عدد كبري من النجوم
العامليني هم من أصول
أسيوية وعربية جلهة االم
أو االب ،فمنهم من هو
من أصول صينية أو
لبنانية او سورية .إليكم
قائمة بأشهر هؤالء.

كيم كارداشيان
تعود أصول
كارداشيان،
جنمة تلفزيون

تويف عشريين برازيلي بعد سلسلة من عمليات التجميل ليصبح
شكله مشابهًا لصديق الدمية باربي املعروف باسم "كني" منفقًا
آالف الدوالرات إلشباع هوسه.
وأفادت صحيفة دايلي ميل الربيطانية ،أن الربازيلي سيلسو
سانتبانس ( 20عامًا) أجرى أربع عمليات جتميلية ألنفه وذقنه
وفكه باإلضافة إىل زرع السيلكون يف صدره ،وحتول بعدها إىل
جنم مشهور على صفحات اجملالت وشاشات التلفزيون.
لكن هذه النجومية سرعان ما بدأت ختفت أضواؤها بعد اكتشاف
إصابته بسرطان الدم عن طريق الصدفة ،حني توجه للمستشفى
لعالج التهاب يف ساقه ،فبدأت رحلة العالج الكيماوي وانتهت
مبوته بسبب تفشي املرض ووصوله إىل رئتيه ،بعد  5أشهر من
املعاناة.
وحبسب الصحيفة نفسها ،أنفق الشاب العشريين  46ألف دوالر
ليحقق حلمه بالتحول إىل دمية بشرية منذ أن كان يف سن ،16
وسرعان ما حصد شهرة واسعة بعد أن ظهر يف برنامج حواري.
ثم بدأ يتقاضى أجرًا لقاء ظهوره التلفزيوني وصل إىل  15آالف
دوالر حني وافق على الظهور على الشاشة يف ساوباولو ،كما
أصدر دمية "سيلسو" يف لوس أجنلوس قبل فرتة وجيزة من
إصابته بالسرطان.

طرد املمثلة األمريكية ليندسي لوهان
من مطعم يف موسكو
طردت املمثلة األمريكية
املعروفة بفضائحها ليندسي
لوهان من مطعم مبوسكو حني
حاولت التدخني يف داخله.
فعندما شرعت املمثلة األمريكية
بالتدخني داخل قاعة املطعم
قال هلا العاملون هناك بإن
التدخني يف األماكن العامة
ممنوع يف عموم روسيا مبوجب
القانون ،وطلبوا منها مغادرة
املطعم.
وأشارت قناة "روسيا – "24
إىل
الروسية
التلفزيونية
أن معجيب ليندسي لوهان
واملصورين أحاطوا بها إثر ذلك ،ما أجربها على الفرار منهم.
وقالت صحيفة "دايلي مايل" إن املمثلة كانت قد زارت يف 6
يونيو/حزيران مسابقات رالي "فورموال – إي" اليت أقيمت يف
العاصمة الروسية .ويف اليوم التالي قررت أن تقوم جبولة
يف الساحة احلمراء بصحبة أصدقاء ،ثم دخلت يف مطعم بوسط
موسكو.
يذكر أن املمثلة كانت سابقا تواجه مشاكل متعلقة بعاداتها
الضارة وعوجلت من اإلدمان على الكحول واملخدرات .ومت سجنها
 5مرات ،مبا يف ذلك ألنها سببت عام  2012حادث مرور وغادرت
موقع احلادث .وأصدرت احملكمة حبقها حكم القيام بأعمال جمانية
لصاحل اجملتمع ملدة  125ساعة .لكنها مل تنفذ هذا احلكم بالكامل
 ،فحكمتها احملكمة بإعادة تنفيذ تلك األعمال.
وبعد حل كل املشاكل املتعلقة بالقانون قررت املمثلة زيارة كل
من البندقية ولندن وموسكو .ويبدو أنها مل تتخلص من عاداتها
الضارة.

ومقدسًا بني الزوجني إلطالق
تشكل العالقة احلميمة وقتًا مهمًا
ّ
العنان ملشاعرهما وتثبيت العالقة بينهما .ولكن ولتفعيل هذه
حتب املرأة أن يهمس زوجها بعض
العالقة واخلروج من الروتني
ّ
العبارات يف أذنيها كما أن الرجل يعشق التلفظ بها:
 1أعشق شفتيك:حتب املرأة أن تسمع مدحيًا
إن التقبيل هو مفتاح العالقة احلميمة،
ّ
بشفتيها مث ًال أنها نضرة ورائعة ما جيعلها متحمسة أكثر للعالقة
اجلو وحتريك األمور حنو مستوى أعلى.
وللدخول يف
ّ
 2رائحتك رائعة:من الطبيعي أن يأخذ املديح باملرأة بعيدًا  ،خصوصًا إذا قال هلا
الرجل أن رائحتها مثرية ورائعة .فاملرأة حتب أن تعلق رائحتها
يف عقل وخميلة زوجها.
 3انت مثرية:حتب النساء اجملاملة كثريًا خصوصًا إذا شعرن بتقدير شريكهن
ّ
يعزز ثقتهن بأنفسهن.
هلن ما يشعرهن باألمان و ّ
 4بشرتك مبنتهى النعومة:عندما يبدأ الرجل مبداعبة زوجته و ملس بشرتها أثناء العالقة
احلميمة قد يكون هذا من أفضل الشعور يف العامل .ولكن من
ً
جماملة أثناء العالقة احلميمة لكي تنتقل إىل
املهم أن تسمع املرأة
مرحلة أخرى من اإلثارة.
 5أنت مثالية:التواصل هو املفتاح األساسي لنجاح العالقة احلميمة بني زوجني،
تشجع املرأة على
خصوصًا يف الليلة األوىل للزفاف .فهذه العبارة
ّ
التخلص من خجلها ووتنقل العالقة احلميمة إىل مستوى آخر.

صيين يشرتي سيارة جديدة بالعملة املعدنية

روبرت
والد
الواقع

كيم كردشيان إىل االرمنية ووالدتها ،كريس جينر ،لديها أصول
إنكليزية.
كيانو ريفز
ولد املمثل واملوسيقي واملخرج واملنتج واملؤلف العاملي كيانو ريفز
يف بريوت عام  1964من أم بريطانية وأب منحدر من أصول إنكليزية
وصينية.
فانيسا هدجينز
ولدت املمثلة الشابة فانيسا هدجينز يف كاليفورنيا وهي نصف
ايرلندية .ولدت والدتها يف مانيال يف الفليبني ،وبالتالي هي من
أصل خمتلط.
سلمى حايك
ولدت املمثلة العاملية سلمى حايك يف فرياكروز ،املكسيك ،كان
والدها من أصل لبناني .و لديها أيضا أصل إسباني ومكسيكي كال
األبوين.
تريي هاتشر
ولدت املمثلة االمريكية تريي هاتشر لني ،املشهورة بدورها يف
سلسلة مغامرات سوبرمان يف كاليفورنيا ،والدتها سورية أملانية.
ستيف جوبز
ولد مؤسس 'آبل' ستيف جوبز يف سان فرانسيسكو ،الواليات املتحدة
األمريكية .كان والده البيولوجي سوري األصل ،وكانت أمه البيولوجية
من أصل سويسري وأملاني.
فينس فون
ولد املمثل الشهري فينس فون يف والية مينيسوتا ،يف الواليات
املتحدة األمريكية ،والده إيطالي من أصل لبناني.
علياء شوكت
ولدت املمثلة االمريكية عليا مارتن شوكت يف والية كاليفورنيا والدها
كردي عراقي ،أما والدتها فهي من أصول امريكية وايرلندية.
سامي الشيخ
يقيم املمثل سامي الشيخ ما بني لوس أجنلوس والقاهرة وهو من
أصول مصرية ،كانت بدايته الفنية عام  2007حني شارك يف املسلسل
الشهري  ،The Big Bang Theoryقبل أن يأتي إىل مصر ويشارك يف
مسلسل حكايات بنات عام .2012

حياتك فى خطر إذا اقرتبت من هذه اجلزيرة

ادخر صيين ملبغا كبريا من النقود املعدنية فئة واحد يوان
صيين ،وصل إىل  680ألف يوان ،لشراء سيارة جديدة.
وقرر الصيين ،الذهاب ألحد معارض السيارات لشراء السيارة،
ليصدم مجيع من كانوا باملعرض.
وأرسل الصيين املبلغ الكبري يف شاحنة ضخمة لنقله إىل معرض
السيارات ،وقد بلغ وزن املبلغ  4أطنان .واحتاج إىل  10أفراد من
عمال املعرض ،النزال  1320صرة من على الشاحنة ،خالل ساعة
كاملة من العمل الدؤوب.
وعلق أحد املصرفيني الصينيني ،أنه ليس هناك أي مشكلة يف
وضع هذا امللبغ الضخم من العمالت املعدنية يف البنوك ،إال أن
املسألة ستكلف صاحب املعرض رسوما إضافية حلساب ومراجعة
الصرر اململوءة بالعمالت املعدنية
هذه ُ

«ليس كل ما يلمع ذهبا» هذه املقولة تنطبق فعال على جزيرة
«نورث سينتينل» يف احمليط اهلادي .فجزيرة «نورث سينتينل»
من أمجل جزر العامل ،حيث تتميز بطبيعتها اخلالبة ومع ذلك فال
ميكن ان تطأها قدم بسبب طبيعة سكانها الوحشية.
فلقد نشرت صحيفة «الدايلى ميل» تقريرًا عن هذه اجلزيرة ،حيث
أشارت إىل أن الزوار أو السياح الذين يتجرؤون على دخول اجلزية
يعرضون حياتهم للخطر ،بسبب املعاملة الوحشية اليت يعاملها
أفراد قبيلة تدعى «سينتيليسي» ،فلقد وصل االمر اىل قتل عدد
من الصيادين يف عام  2006حاولوا التسلل داخل اجلزيرة.
بل ووصل األمر اىل حماولة السلطات اهلندية دخول اجلزيرة
حتى بعد التفاوض مع سكانها ،إال انهم رفضوا بشدة مما جعل
السلطات تبتعد متاما عن اجلزيرة وحتذر السياح والصيادين منها.
ومل يتم التقاط أي صور هلذه اجلزيرة حتى اآلن بسبب صعوبة
االقرتاب منها.
ومل يتم حتديد عدد سكان اجلزيرة ،ولكن يؤكد الكثريون انهم
بعيدين عن احلياة املدنية ،ومل يستدل أحد على شعائرهم او
ديانتهم حتى اآلن.
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تتــمات

غارة عراقية على ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وزارة الداخلية العراقية مقتل  16وإصابة  11آخرين ،بينهم قياديون
بارزون من تنظيم داعش يف قصف جوي استهدف اجتماعا لقادة
التنظيم يف مدينة القائم.
وقال العميد سعد معن ،يف بيان امس االول ،إنه من خالل عملية
استخبارية نوعية جديدة ،استطاعت خلية الصقور االستخباراتية
يف وزارة الداخلية متابعة اجتماع قيادي لتنظيم داعش يف مدينة
القائم .وبالتنسيق مع طريان القوة اجلوية وبضربة مباشرة ،مت
إيقاع خسائر فادحة ،حيث قتل  16إرهابيا فيما جرح أكثر من 11
آخرين .ونشرت الداخلية العراقية قائمة بأمساء وجنسيات القتلى.
من جهتها ،أعلنت مصادر أمنية كردية امس اخلميس حترير عدد من
القرى جنوب غرب كركوك.
وقال بوالت شيخ جنكي ،من قوة مكافحة اإلرهاب ،إن قوات
املكافحة أحبطت خمططا لإلرهابيني إلنشاء قاعدة عسكرية قرب
قرية وستانة حيث دمرت القاعدة وأوقعت عشرات القتلى بني
صفوف تنظيم داعش.
وأفاد مصدر أمين آخر بأن قوات البيشمركة ومكافحة اإلرهاب وبدعم
من طريان التحالف الدولي ،متكنت من تطهري قرييت وستانة وجممع
صدام النور الواقعتني جنوبي كركوك من سيطرة داعش ،مشريا
يف الوقت نفسه إىل سقوط قتلى وجرحى من قوات البيشمركة.
وأوضح أن العملية األمنية اليت انطلقت امس استهدفت اجملمع
الذي كان مرتكزا لداعش يف مهامجة القوات األمنية بالقذائف
والصواريخ ،مؤكدا أن تطهريه سيزيد من التعزيزات األمنية ومينع
تقدم داعش ومحاية كركوك من التهديدات.
قصف قافلة داعشية
شن طريان التحالف الدولي امس غارة جوية استهدفت رت ًال عسكريًا
تابعًا لتنظيم داعش غربي املوصل ،مركز حمافظة نينوى مشالي
العراق ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من  100مسلح.
وذكر رئيس اللجنة األمنية يف جملس حمافظة نينوى حممد ابراهيم
البياتي أن الرتل العسكري التابع لداعش يضم أكثر من  150مقات ًال
مدججني بالسالح وحبوزتهم عربات عسكرية ومدرعات وسيارات
رباعية الدفع حتمل مدافع رشاشة وأسلحه متنوعة.
واعلن الناطق الرمسي باسم غرفة عمليات بركان الفرات ان محلة
بركان الفرات تستمر يف ريف كوباني الشرقي ،واجلنوبي بتحرير
املزيد من القرى ضمن محلة حترير تل ابيض.
وأكد شرفان درويش الناطق الرمسي باسم غرفة عمليات بركان
الفرات ان قوات بركان الفرات متكنت من حترير قرى :ابو صرة،
عطشانة ،جر اخليط ،حيمر ،نعيت ،فلح ،وقرية لوكتة جنوب شرقي
كوباني ،وبتحرير هذه القرى تصبح عني عيسى والقرى احمليطة
بها هي اهلدف التالي.
وأضاف يف هذه احلملة مت اغتنام أسلحة وذخائر وقتل العشرات من
إرهابيي داعش و بقيت جثث  6منهم حتت سيطرة قواتنا.
هذا وقال وزير املالية العراقي ،هوشيار زيباري ،إن سقوط
األنبار كان انتكاسة حتاول احلكومة العراقية معاجلتها ،مشريًا إىل
أن حكومة بالده لديها التزامات دولية بتسليح وتدريب العشائر
ملواجهة اخلطر اإلرهابي يف العراق.
وقال زيباري إن سقوط األنبار حقيقة كان انتكاسة حناول معاجلتها،
احلكومة احلشد والتحالف الدولي ،قدموا جهدًا جبارًا يف استعادة
السيطرة على الرمادي وتقدموا يف كثري من احملاور .وزاد التحالف
الدولي من وترية مساعداته التسليحية والضربات اجلوية ،كما
لدينا التزامات صرحية وواضحة منهم يف زيادة وترية التسليح
والتدريب للعشائر السنية .وهذا من شروط هزمية داعش.

سالم من غرفة العمليات...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

لوزارة الدفاع الوطين واليت احيطت باجواء استثنائية الفتة رسالة
واضحة عن االولوية املطلقة اليت توليها رئاسة احلكومة لدعم
اجليش وقيادته يف هذه املرحلة ،وهو االمر الذي مل ختف ابعاده
أيضًا يف تزامن الزيارة مع املوعد الدوري املعتاد جللسة جملس
الوزراء املرجأة.
وقام سالم جبولة على الوزارة بعد اجتماعه مع وزير الدفاع مسري
مقبل وقائد اجليش العماد جان قهوجي ،ثم عقد اجتماع موسع يف
غرفة عمليات قيادة اجليش قدم خالله مدير العمليات العميد الركن
زياد احلمصي شرحًا مفص ًال عن مناطق انتشار الوحدات العسكرية
على احلدود الشرقية وخصوصًا يف منطقة عرسال وحميطها
واالجراءات اليت يتخذها اجليش ملنع تسلل التنظيمات االرهابية
وتأمني سالمة البلدات والقرى احلدودية وابنائها.
وحرص رئيس الوزراء على توجيه كلمة علنية يف ختام االجتماع
أبرز فيها تضحيات اجليش وأداءه «املميز للحفاظ على وحدة لبنان
وسيادته واستقالله يف هذه املرحلة االكثر خطورة يف تاريخ
الوطن» ،مشددًا على ان املؤسسة العسكرية «جنحت يف ختطي
الظروف الوطنية والسياسية الصعبة اليت حتيط بعملها بفضل حكمة
قيادتها واخالص جنودها» .واعترب انه «جبهد جبار وكبري متكنا من
الوصول اىل مكان مميز من االمن واالستقرار يف البلد وقضينا
على الفتنة .وهذا اجناز كبري جدًا وعلينا ان نتابع اجلهد» .وأكد ان
احلكومة «تسعى لتوفري كل التسليح املطلوب للجيش».
ويف هذا السياق أبلغت مصادر عسكرية ان اجليش حيصل يف اطار

الدعم العربي والدولي له على كل ما حيتاج اليه من تسليح يف
مواجهته لالرهاب ،وقد تسلم من اجلانب االمريكي أخريًا دفعة من
الصواريخ املوجهة من ُبعد .وخالفا ملا ُأشيع أخريًا ،أفادت املصادر
أن اهلبة السعودية مل تتوقف والدليل ان وفد شركة «أوداس»
ّ
املكلفة تأمني حاجات اجليش من السالح الفرنسي موجود
الفرنسية
يف لبنان ويتابع مع ضباط اجليش تفاصيل تتعلق بعملية التسليح،
علمًا أن مثة مئة ضابط يعملون يف هذا االطار ويتوزعون على عشر
جلان .وأضافت ان الدول معنية بشكل اساسي حاليًا باالمن يف
لبنان وكل ما له عالقة بالسياسة ليس يف أولوياتها .ونقلت عن
العماد قهوجي ارتياحه اىل وضع اجليش اميانًا منه بأنه املؤسسة
الوحيدة اليت ال تزال تعمل وحتمي البلد ومؤسساته حتى لو أمعن
بعض السياسيني يف ضرب معنوياتها وهي املؤسسة اليت تقوم
على املعنويات.

املأزق الحكومي

فصرح وزير الشؤون االجتماعية
أما يف شأن انعقاد جملس الوزراء،
ّ
رشيد درباس بعد لقائه أمس االول الرئيس سالم بأن رئيس
تريث قبل الدعوة اىل عقد جلسة جديدة
احلكومة ال يزال يف فرتة ّ
جمللس الوزراء ولكن ضمن حدود هلذا الرتيث ،وهو يعتمد سياسة
«ميهل وال يهمل» يف إنتظار جالء االتصاالت اجلارية .وأوضح
أنه مل يسمع من الرئيس سالم أنه لن يدعو اىل جلسة االسبوع
املقبل .ونقل عنه أنه عاد من زيارته امس لوزارة الدفاع مطمئنا
بعد الشروح اليت مسعها يف غرفة العمليات عن أن اجليش يتحكم
متامًا باملوقف يف عرسال.
وترصد أوساط وزارية وسياسية اجلولة الثالثة عشرة من احلوار بني
«تيار املستقبل» و»حزب اهلل» االثنني املقبل يف عني التينة لتبني
ما اذا كانت ستؤدي اىل نتائج ملموسة يف شأن املأزق احلكومي،
علما ان املؤشرات الثابتة حتى اآلن عن موقف احلزب تؤكد مضيه
يف دعم موقف حليفه العماد مشيال عون من بت التعيينات االمنية
والعسكرية شرطا للبحث يف أي بند آخر يف جملس الوزراء.
وحضر املأزق احلكومي ،يف جانب بارز من لقاء رئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط والنائب ابرهيم كنعان
ّ
وسلمه نسخة من «اعالن النيات» بني
الذي زاره يف كليمنصو
«التيار الوطين احلر» وحزب «القوات اللبنانية « .وقال كنعان
انه «أطلع النائب جنبالط على اعالن النيات كما حبثنا يف ما جرى
يف سوريا وقدمنا التعزية للنائب جنبالط باملواطنني الدروز الذين
سقطوا وناقشنا ايضا سبل حل االزمة احلكومية».
وعلم ان جنبالط شدد امام كنعان على ضرورة حتصني الوضع
الداخلي يف معرض استماعه اىل شرح كنعان العالن النيات ،فيما
شدد االخري على أهمية هذا التطور يف ازالة الفتائل واخلصومات
 .ثم طرح الوضع احلكومي ومل خيف جنبالط ختوفه من الشلل
احلكومي ،الفتا اىل املبادرة اليت طرحها ومل تسلك طريقها اىل
االستجابة  .وقال كنعان ان «تكتل التغيري واالصالح «ال يقفل على
االفكار املطروحة وهو يطرح موضوع التعيينات االمنية والعسكرية
من منطلق اعتبارها اولوية وطنية تعزز وضع اجليش واملؤسسات.
وكان اتفاق على ضرورة البحث عن خمارج.

أحداث قلب لوزة

يف غضون ذلك ،أثارت االحداث الدامية اليت حصلت يف بلدة
قلب لوزة السورية بريف ادلب وذهب ضحيتها عدد من ابناء
طائفة املوحدين الدروز على ايدي «جبهة النصرة» ردود فعل
لبنانية واسعة وسط تفاعالت قلقة فرضت نفسها على القيادات
الدرزية يف لبنان .واذ يعقد اجمللس املذهيب للطائفة اجتماعا
استثنائيا بعد ظهر اجلمعة (امس) ملناقشة التطورات اليت حصلت
وما ميكن ان تستتبعه من تداعيات على ابناء الطائفة يف سوريا
علم ان اجمللس يتجه اىل اعالن موقف مهدئ قطعا لدابر التوظيف
املتعدد اجلانب هلذه التطورات والدفع حنو حتييد الطائفة وابنائها
عن الصراع اآلخذ باالحتدام .وكان النائب جنبالط رفض «كل كالم
حتريضي» مذكرا بأن «سياسة بشار االسد أوصلت سوريا اىل هذه
الفوضى».

نواف سالم ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ويف رسالة قدمت بنسختني متطابقتني اىل األمني العام لألمم
املتحدة بان كي  -مون ورئيس جملس األمن للشهر اجلاري
املندوب املاليزي الدائم لدى املنظمة الدولية حسني حنيف ،كتب
السفري سالم أن احلكومة اللبنانية «تكرر منذ صدور القرار 1701
التزامها تنفيذ كل أحكامه» ،وتواظب على تقديم شكاوى تبني
«خرق اسرائيل املتمادي ملوجباتها وفق هذا القرار» ،موضحًا أن
لبنان قدم  22شكوى ضد اسرائيل النتهاكها السيادة اللبنانية
 698مرة جوًا و 333مرة برًا و 38مرة حبرًا خالل العام املاضي ،اىل
مثاني رسائل يف شأن اخلروقات اليت بلغت  217مرة جوًا و 87مرة
برًا و 44مرة حبرًا منذ مطلع السنة اجلارية.
وشدد على أن استمرار اخلروقات االسرائيلية «ميثل انتهاكًا
صارخًا للسيادة اللبنانية وألحكام القانون الدولي ومليثاق األمم
املتحدة وللقرارات الصادرة عنها مبا فيها قرارات جملس األمن،
وال سيما القرار  .»1701وطالب تكرارًا بـ «إدانتها وبالعمل على
وقفها فورًا» ،حمذرًا من أن «متادي اسرائيل يف استهتارها بتنفيذ
القرار  1701يقوض اجلهود املبذولة لتحقيق األمن واالستقرار
يف املنطقة» .والحظ أن املسؤولني اإلسرائيليني «واكبوا

خروقات جيشهم للسيادة اللبنانية بكيل من التهديدات اخلطرية
للبنان وحكومته وحماوالت الرتهيب املفضوحة لشعبه» ،الفتًا اىل
تهديدات وزير الدفاع االسرائيلي موشي يعالون خالل كلمته يف
مؤمتر شورات هادين حول قوانني احلرب الذي عقد يف القدس يف
 4أيار و 5منه ،فض ًال عن «اإلدعاءات اليت حياولون تروجيها يف
بعض وسائل اإلعالم واحملافل الديبلوماسية لتربير ما يسمونه:
احلرب املستقبلية احلتمية» ،مؤكدًا أن هذا «خرق فاضح للفقرة 4
من املادة  2من ميثاق األمم املتحدة اليت تنص على إمتناع الدول
عن «التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي
أو اإلستقالل السياسي ألي دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق
ومقاصد األمم املتحدة» ،ناهيكم عن أن «هذه األفعال تتناقض
بشكل فاضح مع مبادىء القانون الدولي واحكامه وكذلك القانون
الدولي االنساني».
وطالب بـ «إختاذ التدابري الالزمة لردع اسرائيل عن االستمرار
يف انتهاكاتها اخلطرية لسيادة بالدي وتهديدها ألمنه وسالمة
أهله ،والزامها تنفيذ كامل مندرجات القرار  .»1701وطلب إصدار
الرسالة كوثيقة رمسية من وثائق األمم املتحدة.
وكان املندوب اإلسرائيلي الدائم لدى األمم املتحدة رون بروسور
وجه قبل أسبوعني رسالة اىل األمانة العامة لألمم املتحدة وجملس
األمن ضمنها حتذيرات وتهديدات ضد لبنان على أثر اجلولة اإلعالمية
اليت نظمها «حزب اهلل» إلظهار قدراته العسكرية وشبكة األنفاق
يف اجلنوب ،وبعضها يقع ضمن منطقة عمليات القوة املوقتة لألمم
املتحدة يف لبنان« ،اليونيفيل».

اجليش السوري يستعيد ...
تتمة املنشور على الصفحة االول

استقدم تعزيزات إىل املكان الستعادة القرية واآلبار اليت تنتج
حنو عشرة االف برميل نفط يوميًا ،بعد سيطرة تنظيم «داعش»
على مساحات واسعة من آبار جزل النفطية مشال غرب تدمر شرق
حمافظة محص.
وكان التنظيم قد سيطر الشهر املاضي على مدينة تدمر ،وارتكب
فيها جمزرة ذهب ضحيتها العشرات من أبنائها.
ويف ريف ادلب ،استشهد عشرون سوريًا بينهم طفلة عمرها مثاني
سنوات يف هجوم لـ «جبهة النصرة» فرع القاعدة يف سوريا على
بلدة «قلب لوزة» مشال غرب إدلب.
وهامجت جمموعة من «النصرة» يتزعمها قيادي تونسي البلدة،
واعتقلت عددًا من ابنائها وأطلقت النار عشوائيا على آخرين ما
أدى إىل حصول اجملزرة.
يذكر أن اقتحام البلدة جاء بعد مقتل عنصر من النصرة يف اثناء
حماولته اإلستيالء على منزل أحد ابنائها.
وصد اجليش السوري هجومًا ملسلحي الفصائل اإلسالمية على
ّ
وأكدت مصادر عسكرية
مطار الثعلة العسكري يف ريف السويداء،
ّ
للميادين أن املطار مل يسقط وأن االشتباكات على بعد كيلومرت
منه ،املصادر اضافت ان جمموعات من اهالي الثعلة والسويداء
تدافع إىل جانب اجليش عن املطار.
ويف مدينة السويداء استشهد مواطن سوري واصيب آخرون
بسقوط قذائف هاون على املدينة وفق ما افادت به مراسلتنا.
القذائف الصاروخية سقطت على األحياء السكنية يف اجلهة الشمالية
من املدينة ،وأوقعت أضرارا مادية يف عدد من املنازل واحملال
التجارية والسيارات اخلاصة املركونة يف مكان سقوط القذائف.
على صعيد آخر شدد الرئيس السوري بشار األسد على أن «ما
تتعرض له منطقتنا من عدوان إرهابي أساسه الفكر التكفريي
املتطرف يستهدف النسيج االجتماعي والثقايف املتنوع يف املنطقة
عمومًا ويف سوريا بشكل خاص» ،موضحا أن الشعب السوري ّ
بكل
مكوناته جنح يف التصدي هلذا الفكر التخرييب من خالل متسكه
بتارخيه وثقافته وجذوره املتشابكة منذ األزل.
املقدس للكنيسة
ولفت الرئيس األسد خالل اللقاء مع أعضاء اجملمع
ّ
السريانية األرثوذكسية يف العامل برئاسة البطريرك مار إغناطيوس
أفرام الثاني «إىل أن العامل األهم يف مواجهة هذا الفكر اإلرهابي
املتطرف الذي ال يعرف جنسيات وال حدودًا يتمثل بالتمسك بالقيم
األخالقية اليت نادت بها مجيع األديان السماوية واليت تقوم على
متسك
االنفتاح الفكري والتسامح وحرية العقيدة» مشددا على «أن ّ
كل السوريني بوطنهم ومبادئهم كان من أهم عوامل صمود
السوريني».
وأكد أعضاء اجملمع خالل اللقاء أن سوريا «كانت وستبقى وطنًا
لكل السوريني مبختلف انتماءاتهم ومالذا لكل من يؤمن بالقيم
اإلنسانية السمحاء بالرغم من احلرب اإلرهابية الشرسة اليت تتعرض
هلا» ،معربين عن ثقتهم بأن الشعب السوري «سيتمكن من خالل
صمود شعبه وتضحيات جيشه وحكمة وشجاعة قيادته من حتقيق
االنتصار والقضاء على اإلرهاب».
واعترب البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية
وسائر املشرق الرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية
يف العامل أن انعقاد دورة اجملمع املقدس للكنيسة السريانية
األرثوذكسية يف العامل ببلدة صيدنايا السورية بهذا التوقيت يعبرّ
عن دعم املشاركني للشعب السوري يف وجه ما يتعرض له وهو
مبثابة دعوة من قبل مجيع املشاركني للعامل أمجع لكي يعملوا من
أجل استعادة السالم واألمن لسورية.
ويضم الوفد أعضاء يف الكنيسة السريانية األرثوذكسية من
عدة دول هي سورية والعراق وتركيا والسويد وأملانيا وهولندا
وغواتيماال والربازيل واهلند.
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صحة ومجتمع

أسرار التوت الربّي اخلارقة
يعترب التوت ال ّربي
بأنواعه املختلفة ،أبرز
العناصر الغذائية من
دون منازع .وذلك
بسبب تركيبته الغنية
جدًا مبادة البوليفينول
املضادة لألكسدة.
التوت ال ّربي أو الـ
يتصدر
«كرانبريي»
ّ
الئحة األغذية الصحية،
هامة جدًا ،مثل :البوليفينول
بسبب إحتوائه على عناصر غذائية
ّ
(وبكمية اكرب من تلك املوجودة يف التفاح واملوز والربتقال)،
والفيتامينني «سي»  Cو»إي»  ، Eواأللياف ومركبات الفالفونويد
واألنثوسيانني وغريها.
وتشري الدراسات احلديثة أن مجيع أنواع التوت ال ّربي اخلام ،تلعب
دورًا هامًا يف احلفاظ على صحة جيدة ،حيث تعمل على حماربة
احلرة يف اجلسم اليت تتسبب بتأكسد اخلاليا.
اجلذور
ّ
التوت ال ّربي حيارب التعب واإلرهاق ويساعد على دعم املسالك
البولية من خالل كبح إلتصاق بعض البكترييا داخل اجلسم،
وبإمكانه أيضًا دعم اجلهاز املناعي يف اجلسم.
يعدل
والتوت ال ّربي مضاد لإللتهابات ولألمراض السرطانية،
ّ
مستوى ضغط الدم وحيافظ على صحة القلب والشرايني.
كما وأن التوت ال ّربي غين باملواد الغذائية األساسية ،وفقري
بالوحدات احلرارية ،إذ حيتوي نصف كوب منه على حنو  25سعرة
حرارية ،ما جيعله مالئمًا للرجييم.
نصيحة:
جربي هذه الوصفة اللذيذة واملفيدة لصحتك وصحة عائلتك:
ّ
ّ
مثلج مع التوت ال ّربي «كرانبريي» وتوت العليق
شاي
«راسبريي».
الكمية لشخصني ومدة التحضري 3 :ساعات
املقادير:
 1كيس شاي
ّ
العليق
 500ملل من مشروب التوت ال ّربي وتوت
ّ
العليق للتزيني
وحبات من توت
شرحية ليمون طازج
ّ
طريقة التحضري:
يوضع كيس الشاي داخل إبريق ويضاف إليه  250مليليرتًا من
املاء البارد .يرتك منقوع الشاي يف الثالجة ملدة  3ساعات.
وصب
إمزجي الشاي مع مشروب التوت الربي وتوت العليق.
يّ
اخلليط يف كوب كبري وأضيفي قطع الثلج.
ّ
املثلج بشرحية الليمون والتوت الطازج.
زيين الشاي
ّ

معلومات جمهولة عن القهوة
تعد القهوة من أكثر املشروبات احملببة لدى الكثري من الناس،
كما أنها من املشروبات التقليدية يف العامل أمجع ،و فيما يلي
جمموعة من املعلومات غري املعروفة عن القهوة :
-1مشروبات الطاقة ال تزال تفتقر إىل الكثري من الكافيني مثل
القهوة.
-2العامل يستهلك قرابة الـ  2.25مليار كوب من القهوة كل
يوم.
-3القهوة هي ثاني سلعة تباع وتشرتى يف العامل ،من بعد
النفط.
-4القهوة هي األكثر فعالية إذا مت تناوهلا يف الفرتة ما بني الـ9
ظهرا.
صباحا ،والـ11
ً
-5يف كوريا اجلنوبية واليابان ،القطط تذهب إىل املقهى لشرب
القهوة.
يؤمن بأعلى األسعار على العاملني
العاملي
"ستاربكس"
-6املقهى
ّ
لديه يف صناعة القهوة.
-7اخرتع القهوة الفورية رجل يدعى جورج واشنطن عام . 1910
-8شرب كوب من القهوة اليت حتتوي على الكافيني حيسن بصورة
ملحوظة من تدفق الدم.

تعرف على األطعمة اليت تطيل العمر حقائق عن مرض التهاب القولون املزمن
وتبعد الشيخوخة
يقول العلماء ان
هي
الكربوهيدرات
مفتاح الصحة اجليدة
وطول العمر.
استنتج علماء اسرتاليون
الدراسة
نتائج
من
العلمية اليت أجروها ،ان
تناول الكربوهيدرات هو مفتاح طول عمر األنسان وصحته اجليدة.
بينت نتائج الدراسة أن احلمية الغذائية املنخفضة الربوتينات
تعطي نفس الفوائد اليت تعطيها احلميات الغذائية ذات السعرات
القليلة.
أجرى علماء جامعة سدني خالل جتاربهم على الفئران تغريات يف
نسب الربوتني والكربوهيدرات يف تغذيتها .تبني من نتائج هذه
التغريات انها تعادل ختفيض كمية السعرات بنسبة  40باملائة.
وكانت نتائج دراسات سابقة قد بينت أن حتديد السعرات حيسن
عملية التمثيل الغذائي يف اجلسم ويطيل العمر .ولكن ليس
بإمكان اجلميع مراعاتها ،إضافة اىل انها قد تضر أحيانا بالصحة.
إن تناول كمية صغرية من الربوتينات والكربوهيدرات اجليدة
قد يصبح أفضل اسرتاتيجية غذائية لإلنسان .وكما هو معلوم
فان البيض افضل مصدر للربوتينات اجليدة ،إضافة اىل اللحوم
البيضاء واحلليب وفول الصويا.
أما الكربوهيدرات اجليدة فأفضل مصادرها هي الفواكه
واخلضروات والبقول واحلبوب الكاملة ،ويفضل االبتعاد عن
السكر واخلبز األبيض واملعجنات.

أفضل وأسهل الطرق الطبيعية يف تبييض
األسنان ونظافة وتغقيم الفم
كثريا يف
نعاني
ً
سبيل احلصول على
أسنان بيضاء المعة،
وننفق األموال لشراء
خمتلفة
مستحضرات
تعمل على تبييض
األسنان.
لكن ما ال نعرفه أن هناك مستحضرات ميكن حتضريها يف املنزل
لذلك .فاستخدم قشر املوز ،وافرك به األسنان ،فللمعادن
املوجودة فيه تأثري على األسنان ،فيتغلغل املاغنيسيوم،
والبوتاسيوم ،واملنجنيز داخل األسنان ،ليعمل على تبييضها.
قم بفرك األسنان بالقشر ملدة دقيقتني ،ستالحظ بعد ذلك حتول
قشرة املوز إىل اللون األصفر ،وأسنانك إىل األبيض!
مضمضة الزيت من العالجات القدمية لصحة اللثة ،والتخلص
من السموم .وتتضمن استخدام الزيت النقي كمضمضة لطرد
البكترييا ،والفطريات ،وغريها من الكائنات احلية اليت توجد داخل
الفم ،واألسنان ،واللثة ،وحتى احللق .الطريقة األكثر فعالية
وضع ملعقة من زيت السمسم داخل الفم ،واملضمضة داخله
ملدة  15 – 10دقيقة .كما ميكن استخدام زيت جوز اهلند ،ودوار
الشمس ،وزيت الزيتون ،وزيت السمسم ،وينصح بتغيري الزيت
كل بضعة أيام لالستفادة القصوى.
وضع زيوت عضوية ذات جودة عالية هلا تأثري متعدد .وتبدأ
الدهون بإخراج السموم من اللعاب .وحني يدخل الزيت إىل الفم
واألسنان واللثة واللسان ،يستمر يف امتصاص السموم وعادة ما
ينتهي بطبقة بيضاء مسيكة .وقد أثبتت الدراسات العلمية قدرة
زيت السمسم على تعزيز صحة الفم.
وخاصة فإن استخدام زيت السمسم كعالج لصحة الفم ميكن أن
يقلل من كمية اجلراثيم .فالدهون املوجودة يف الزيت تعمل على
طرد البكترييا ومنعها من االلتصاق يف جدران جتويف الفم .كما
خيلق الزيت بيئة صابونية تنظف البكترييا الضارة ،وتقليل منو
الفطريات ،وتعزيز اللثة ،واألسنان ،والفم ،ووقايتها من األمراض
كتسوس األسنان ،والتهاب اللثة ،ورائحة الفم الكريهة ،وعالج
نزف اللثة ،أو جفافها.

التهاب القولون هو التهاب مزمن يصيب الغشاء املخاطي للقولون
وغالبا ما يكون مصحوبا بتقرحات .تشخيص املرض مبكرا يزيد من
فرص العالج.
بيد أن جتاهل أعراض االلتهاب يزيد من خماطر اإلصابة بسرطان
القولون.
يعاني الكثري من البشر من أمراض التهابات املعدة ،وباألخص
التهابات القولون .وذكر موقع املستشفى اجلامعي جلامعة
هايدلربغ العريقة أن حنو  2باملائة من البشر يعانون من هذا النوع
من االلتهابات .ويقع القولون يف اجلزء األخري من األمعاء الغليظة
يف اجلهاز اهلضمي وينتهي باملستقيم.

ويقوم القولون بعمل مهم يف اجلسم ويساهم يف امتصاص ما
تبقى من املاء واملواد الغذائية من الطعام ونقل الفضالت إىل
املستقيم .يبقى الطعام فرتة طويلة نسبيا يف القولون وفيه تتم
عملية هضم املواد الغذائية بصورة بطيئة .وتعيش يف القولون
أنواع من البكرتيا املعوية املفيدة للجسم ،واليت ميكنها إنتاج
بعض الفيتامينات املهمة كفيتامني" ك".
التهاب القولون املزمن
يتكون القولون من أغشية خماطية .وتصاب هذه األغشية بعض
األحيان بالتهابات قد تكون مرضية أو وراثية .وقد تتطور
االلتهابات لتتكون قرحات أو أورام األغشية املخاطية .القرحات
ميكن أن تسبب ندبات يف املعدة وجيب إزالتها ألنها قد حتول
املعدة إىل جدار متحجر وجتعلها غري صاحلة ألداء وظائفها .أما
مرض القولون املتهيج فيسبب عمل غري طبيعي لوظائف القولون
وحركة سريعة للغذاء يف املعدة ،ما جيعل عملية االستفادة من
املواد الغذائية ال تتم بصورة صحيحة.
وبعض االلتهابات يف القولون ميكنها أن تتطور إىل سرطان
القولون اخلطري إذا مل تتم معاجلتها بسرعة .ويسبب التهاب
القولون املزمن أعراض جانبية كثرية ،مثل الناسور أي اتصال
غري طبيعي بني نسيجيني طالئيني لعضوين غري متصلني طبيعيا،
ويسبب املرض كذلك بعض اخلراجات غري الطبيعية اليت تنتج عن
األنسجة املصابة باملرض.
تشخيص املرض
هنالك بعض العالمات اليت تشري إىل وجود املرض يف اجلسم
مثل اآلآلم وتقلصات البطن واالنتفاخ والشعور املستمر باإلمساك
وباإلسهال .باإلضافة إىل وجود دم أو خماط يف الرباز .وعلى
املريض التوجه إىل طبيب خمتص يف الفور للكشف عليه عند
وجود مثل هذه األعراض .ويتم الكشف عن املرض بصورة
موضعية وأخذ عينات من الدم أو عن طريق األشعة السينية
لألمعاء عن طريق استخدام مادة قابلة للذوبان يف املاء يتناوهلا
املريض وتظهر التغيريات اجلارية يف املعدة وجدارها.
العالج
يعتمد العالج أوال على حجم املرض وانتشاره يف اجلسم ،وثانيا
على قابلية املريض على التجاوب مع املرض .واحلاالت الطارئة
من مرض التهاب القولون ،واليت من أعراضها الغائط املليء
بالدم ،تعاجل عن طريق أدوية وعقاقري مضادة لاللتهاب ،كما أشار
موقع "أوبوتيكني أومشاو" األملاني املختص يف تقديم النصائح
الطبية .وقد يعطى املريض جرعات صغرية من الكورتيزون يف
املراحل األوىل للمرض.
أما يف حاالت املرض املتطورة والصعبة واليت تصاحبها يف العادة
موجة من احلمى وفقدان الوزن فينصح بنقل املرضى للمستشفى
ومعاجلتهم حتت إشراف طيب خمتص .ويعطى للمرضى يف هذه
احلالة حقنات من الكورتيزون وبعض املضادات احليوية .ويف حالة
انتشار املرض أو تطوره إىل سرطان القولون ينصح باستئصال
القولون واملستقيم .يذكر أن النساء هم أكثر عرضة لإلصابة
للمرض من الرجال .وقد تتكرر نوبات املرض وتتوقف بصورة
مفاجئة لعدة سنوات ومن ثم تعود من جديد بعد ذلك.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345
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متفرقات

اشياء ال تتوقع ان يكون هلا تاريخ
صالحيه  ..هل تعرفها ؟

ال يشرتط أن يكون هناك
حتذيرات على أى شىء تستخدمه،
أو تاريخ النتهاء صالحيته،
فهناك الكثري من األشياء التى
ال يكون هلا تاريخ انتهاء ولكن
استخدامها بشكل مستمر يؤثر
سلبيا ،فى
تأثريا
على صحتك
ً
ً
السطور التالية نقدم جمموعة من
أهم هذه األشياء التى جيب أن
تنتهى صالحيتها وجيب االستغناء
فورا.
عنها ً
 1املنظفاتيعتقد البعض أن املنظفات
ال يكون هلا تاريخ صالحية،
ولكن هذا األمر الشائع غري
صحيح حيث إنها بعد ثالثة
أشهر تقريًبا تفقد هذه املنتجات
قدرتها على التنظيف ،والبد من
االستغناء عنها ،ألنها من املمكن
ً
أيضا أن يكون هلا تأثري سىء
على األقمشة واملالبس وعلى
ُ
املستخدم نفسه.
ُ 2املشرتكات الكهربائية
يشري التقرير إىل أن الكثري منا
يلجأ إىل استخدام مشرتكات
الطاقة الرخيصة ،والتى من
املمكن أن يكون كثرة استخدامها
له تأثري سىء على من يستخدمها،

«دوامة البحر» ماهي وكيف تتجنبها؟ يف كوريا الشمالية ..الكلمة من الرجل واملال من املرأة
كوريا الشمالية
ذكوري
جمتمع
يطغى عليه الطابع
لكن
العسكري،
املرأة هي من يصنع
املال يف وقت
تتغاضى فيه البالد
عن اقتصاد غري
رمسي يعتمد على
قوى السوق.

فضال عن أضرارها اجلسيمة على
الصحة.

انتشرت يف مواقع
التواصل االجتماعي مؤخرا
صورة لدوامة البحر أو اجلزر
تظهر انفصال األمواج عن
بعضها البعض ،ومت حتذير
مرتادي الشواطئ وحثهم
على مراقبة هذه الظاهرة
قبل دخول البحر ،ألنها
ستبتلهم وتسحبهم إىل
القاع.

 4طفايات احلريق ،من األشياءالتى ال يتخيل البعض أن هلا
تاريخ صالحية ،وأنها تنتهى بعد
 15عاما ،حتى لو مل يتم استخدامها
فهى بعد هذا الوقت تكون خطرة
وجيب التخلص منها.

وللخروج منها بأمان جيب عدم اهللع وحماولة السباحة عكس التيار
باجتاه الشاطئ ولكن حاول السباحة باالجتاه املوازي للشاطئ .وعندما
تصل إىل مكان ينخفض فيه التيار اسبح إىل الشاطئ وإن مل تتمكن
ارفع يدك للفت انتباه املنقذين.

 3التوابل اجملففة ،من أكثراألشياء التى قد تنتهى صالحيتها
فى وقت قصري ،لذا جيب شراء
كميات قليلة منها أسبوعيا ،حتى
ال تفسد سريعا ،وتضطر إىل
التخلص منها بدال من االستفادة
منها.

 5مقاعد السيارات من أكثراألشياء التى جيب جتديدها من
فرتة إىل أخرى ،ألن تعرضها
إىل الشمس بشكل يومى جيعلها
ال تصلح لالستخدام مع مرور
الوقت.
 6إذا كنت تستخدم األحذيةالرياضية فأعلم أنه بعد  250ميال
جيب أن تتخلص على الفور من
احلذاء اخلاص بك ،ألنه بعد هذا
الوقت يكون ُمضرا لكونه يضغط
على املفاصل.

الدوامة هي ماء يدور حول نفسه بسرعة وقوة هائلتني ،ميكن أن
حتدث يف املاء لعدة أسباب ،منها أن يأتي املد سريعا ويلتقي
باجلزر ،فتبدأ تيارات البحر بالتحرك بشكل دوار ،وهذا حيدث يف
املمرات الضيقة بني جمموعات اجلزر وشواطئ اليابسة .وقد تتسبب
كذلك الرياح يف هذه الظاهرة .ميكن للصخور واألجسام اليت تطفو
أن تقف يف طريق تيار احمليط ،فتحدث الدوامة نتيجة لذلك ايضا.
فحني يكون املمر الضيق الذي يتدفق فيه املد عميقا جدا فإن املاء
الدوار يتحول يف بعض األحيان إىل تدفق لوليب ،وعندها حيدث تيار
إىل األسفل ،لكن هذا ال حيدث يف احمليط املفتوح حيث أن الدوامة
يف احمليط املفتوح ليست أكثر من تيار معاكس على نطاق كبري،
يعين تدفق املاء بشكل دوار .وخالل العواصف تصبح الدوامات عنيفة
وخطرة على السفن.
بعض التيارات تستمر لدقائق وغريها لساعات ،وغريها تكون دائمة
يف املنطقة نفسها،

تعرفوا على نساء امللك فاروق
عرفه البعض كزير نساء ،وملك
فاسد شارك فى تدمري اجليش
املصرى فى حرب  ،48فيما عرف
باألسلحة الفاسدة ،باإلضافة إىل
عدم قدرته على احلكم ،ما أدى
إىل قيام ثورة يوليو.
امللك فاروق آخر حكام مصر
واملولود فى  11فرباير 1920
وتوفى فى  18مارس عام 1965
فى إيطاليا ومت دفنه فى مسجد
الرفاعى بالقاهرة مقابر أسرة
حممد علي.
امللكة فريدة
وفى تاريخ امللك فاروق عدد من
النساء منها املعلن ومنها املخفى
على رأسهم امللك فريدة زوجته
األوىل التى تزوجها فى  20يناير
عام  1938وهو اليوم الذى تزينت
القاهرة كلها باملصابيح وكانت
عيدا بالنسبة للشعب املصرى

فى ذلك الوقت.
وجاء هذا الزواج بعد قصة حب
بني فاروق وفريدة بعد رحلة
أوروبا وأجنبت له فريدة ثالث
بنات هن األمريات فريال وفوزية
وفادية وهو ما تسبب فى غضب
امللك فاروق بسبب عدن إجناب
وريثا للعرش ،ومت الطالق فى
 17نوفمرب  1948وهو الطالق
الذى رفضه الشعب املصرى
واحتج عليه نظرا ألن امللكة
فريدة كانت حمبوبة من الشعب
املصرى ألعماهلا اخلريية ،بل
وصل األمر إىل خروج مظاهرات
محلت عنوان "خرجت الفضيلة من
بيت الرذيلة".
امللكة نارميان
فى  6مايو عام  1951كان الزواج
الثانى للملك فاروق من امللكة
نارميان التى أجنبت له امللك

أمحد فؤاد وذلك فى  16يناير
عام  1952وهو الولد الذى متناه
فاروق ليحكم مصر ولكن جائت
ثورة يوليو لتنهى أحالم فاروق
حول توريث العرش البنه.

لقاءاتهما تتم خارج مصر.
ولقيت كاميليا مصرعها فى
حادث تفجري طائرة متجهة إىل
القاهرة وال يزال تفاصيله
غامضة حتى اآلن.

"كاميليا" اليهودية
املرأة الثالثة التى كانت فى
حياة امللك فاروق هى املمثلة
املصرية "كاميليا" أو ليفى
كوهني فيكتور أمسها احلقيقى
التى ولدت فى اإلسكندرية
وتنتمى إىل أصول أجنبية.

باربرا سكلتون رفيقته
بعد تنحى فاروق عن احلكم
وسفره إىل إيطاليا ارتبط بعالقة
قوية مع الكاتبة الربيطانية باربرا
سكلتون التى كانت معه فى آخر
حلظاته قبل أن يتوفى فى 18
مارس  1965بسبب التخمة.
امللكة نازىل
املرأة الرابعة التى كانت فى
حياة فاروق هى أمه امللكة
نازىل التى كانت تسبب له األمل
النفسى بعد زواجها العرفى من
أمحد حسنني باشا الذى قتل على
يد سائق إجنليزى خممور لتقرر
بعدها الرحيل من مصر.

وبدأت عالقة فاروق بكاميليا
حينما رآها ألول مرة فى إحدى
حفالت "حليمة باالس" لتبدأ
بعدهاا مطاردة فاروق هلا حتى
توطدت العالقات بينهما لدرجة
إنها عرفت طالق امللكة فريدة
قبل إعالنه رمسيا وكانت

وأظهر حبث أجراه
معهد كوريا للتوحيد
الذيالوطين
تديره حكومة كوريا
اجلنوبية -أن النساء هن مصدر أكثر من  70%من دخل األسرة يف
كوريا الشمالية ،وأن معظم دخلهن يأتي من التجارة يف األسواق غري
الرمسية اليت بدأت تنتشر يف السنوات األخرية.
حيدث هذا رغم أن النساء ال يشكلن سوى حنو نصف الفئة النشطة
اقتصاديا يف البالد ،وقوامها  12مليون نسمة حسبما يقول اخلرباء.
أما أغلب الرجال فإما مكبلون يف وظائف حكومية جينون منها ماال
أقل ،وإما خيدمون يف اجليش.
فرت إىل كوريا اجلنوبية عام  2012وترسل
وتقول شابة عمرها  26عاما ّ
أمواال ألسرتها يف الشمال بصفة منتظمة لتدعم نشاط أمها التجاري
البسيط' ،حنن الكوريون الشماليون نقول إن الرجال حياربون على
جبهة االشرتاكية أما النساء فيحاربن يف معركة احلياة'.
واقتصاد كوريا الشمالية املركزي مل يسرتد بعد عافيته بعد انهيار
االحتاد السوفياتي داعم بيونغ يانغ االقتصادي والعسكري خالل
احلرب الباردة ،وأتبع هذا جماعة مروعة يف التسعينيات أودت حبياة
ما يقدر بني  800ألف و 1.5مليون نسمة ،وبدأت حينها النساء يبعن
فطر عش الغراب املسروق وأسالك النحاس خردة إلعالة أسرهن.
وشيئا فشيئا بدأ الكوريون يف الشمال يولون وجههم شطر االقتصاد
غري الرمسي إلعالة أسرهم ،وباتت النساء يلعنب دورا نشطا يف هذا
اجملال يفوق كثريا دور الرجال.
غري أن الرجل هو العنصر املهيمن على اجليش واحلكومة مصدر القوة
املطلقة يف كوريا الشمالية اليت يبلغ عدد سكانها  24.5مليون نسمة.
وال تظهر من النساء يف الطبقات العليا يف الصفوة احلالية يف بيونغ
يانغ سوى قريبات الزعيم كيم جونغ أون ،مثل أخته كيم يو جونغ
وعمته كيم كيونغ هوي أخت الزعيم الراحل كيم جونغ إيل.
وقالت املنشقة كيم مني جونغ اليت تدير خدمة تعارف بغرض تزويج
 1500امرأة فررن من الشمال' ،إذا كانت املرأة تريد أن حتيا حياة
كرمية هناك فعليها إما أن تبيع أغراضا يف السوق أو تتزوج من رجل
يعيش على الرشى أو اإلتاوات اليت يتقاضاها من النساء العامالت
يف السوق ،أو أن تعمل حلساب شركات التجارة التابعة للنظام'.
وأضافت أن نساء كوريا الشمالية يصفن رجاهلا بأنهم 'أنوار مطفأة
طوال اليوم'.

إطالق عضو باملافيا بسبب
حساسيته من السجن

أفرجت السلطات اإليطالية عن سجني ينتمي إىل إحدى عصابات
املافيا ،بعدما ثبت أنه يعاني من "حساسية" شديدة من السجن ،ميكن
أن متثل تهديدا على حياته.
وكان جوليو المبادا ،البالغ من العمر  44عاما ،قد أدين يف عام 2011
الرتباطه بعصابة "كونديلو" ،وحكم عليه بـ  14سنة داخل السجن،
حبسب وسائل إعالم حملية.

* 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

ويف األشهر السبعة األخرية ،خسر جوليو أكثر من  10كيلوغرامات،
كما أكد األطباء أن وجوده داخل زنزانة السجن أصابه باإلحباط ،حيث
مل خيرج من الزنزانة مطلقا.
وعاش المبادا خالل السنوات املاضية على الفواكه وبعض الوجبات
اخلفيفة رافضا تناول أي شيء آخر ،وذلك حتى قرر األطباء أنه ال
يقوى على العيش داخل السجن أو حتى يف العنرب اخلاص باحلاالت
اليت تعاني من اضطرابات نفسية.
وقضت حمكمة يف مدينة ميالنو باإلفراج عنه شرط اإلقامة اجلربية يف
منزله ،ليعيش مع زوجته وبناته الثالث ،وذلك بعدما أكد األطباء بأن
ذلك هو الطريق الوحيد ليتمكن من اسرتداد عافيته جمددا.

Page 35

Saturday 13 June 2015

2015  حزيران13 السبت

35 صفحة

NEWS

Tampon tax to cost $480 million Rising house prices ‘causing social harm’ as property bubin lost revenue over a decade ble debate continues
Scrapping the GST on
tampons and other women’s sanitary items will
cost $480 million over the
coming decade, according to new analysis.
Independent
costings
done by the Parliamentary
Budget Office have found
that removing the GST on
sanitary products will see
a revenue loss of $35 million in 2017-18 – the earliest likely date it would be
scrapped.
Advertisement
The loss climbs to $40
million a year by 201819 and $50 million a year
by 2025-26. By 2027-28,
government coffers will
have lost a total of $480
million in revenue.
The costings come as
Treasurer Joe Hockey
prepares to meet his state
counterparts next month,
where they will discuss
scrapping the GST on
tampons and pads.
Last month, Mr Hockey
said the GST should be removed from the products
and tasked his department to cost the change.
His comments, however,
were at odds with Prime
Minister Tony Abbott’s,
who said scrapping the
GST on tampons was “not
something this government has a plan to do”.
However, Mr Abbott added that “if all the states
and territories can agree,
obviously we are happy to
hear from them”.
The majority of states and
territories have indicated
they support axing the
tax.
Labor has been calling on
the government to scrap
the tampon tax, arguing
that the government’s
plan to broaden the GST
to include “cross border”
digital products – the socalled “Netflix tax” – will
raise enough money to
cover the difference.
“This represents a rare
opportunity, not previously available, for the
Commonwealth to remove
the GST on tampons and
pads without decreas-

ing GST revenue to the
states,” Labor’s finance
spokesman, Tony Burke,
said.
“It’s time Tony Abbott
and Joe Hockey got serious about removing this
unfair tax on these essential items.”
The Netflix tax, announced
in last month’s budget, is
forecast to raise $350 million over two years. The
tampon tax will cost $75
million over the same period.
Last week, Mr Hockey
would not reveal the
Treasury costings on the
removal of the GST on
tampons, when asked by
reporters.
He said he would be
“sending that data to the
state treasurers”.
“I want to provide the
information to the state
treasurers directly.”
It is unlikely the Treasury
figures will vary greatly
from the Parliamentary
Budget Office analysis.
The two organisations
have a memorandum
of understanding to exchange
“information,
documents, knowledge
and views”.
The tampon tax debate
was recently revived by
Sydney University law
student Subeta Vimalarajah, who started an online
petition against the tax,
which has amassed almost 100,000 signatures.
Noting that condoms and
sunscreen are not subject
to the GST, Ms Vimalarajah has called for the tax
on tampons and pads to
be removed as a fairness
measure.
“Isn’t the reproductive
health and hygiene of 10
million Australians important too?”
It is estimated that women
pay just over $10 a year in
GST on tampons.
Economists have cautioned against scrapping
the GST on tampons and
pads, arguing that if items
start to be exempted, then
it will make the tax less effective.

Bank of America Merrill Lynch
economist Saul Eslake Photo: Pat
Scala

Rising property prices are
causing social as well as
economic harm, one of
Australia’s leading economists has warned, as Assistant Treasurer Josh
Frydenberg argued that
Sydney was not in the grip
of a housing bubble.
Bank of America Merrill
Lynch chief economist
Saul Eslake said rising
house prices were not
just hurting Australians’
budgets.
“I would say they are causing social harm because
they are widening the
gap between those who
have houses and those
who don’t, and freezing
younger generations out
of home ownership,” he
told Fairfax Media.
The Australian Bureau of
Statistics says the average Sydney house price
has jumped by more than
30 per cent since the end
of 2011.
Amid concern about rising costs in the housing
market, Mr Frydenberg
said he did not agree with
Treasury Secretary John
Fraser that Sydney was
facing a housing bubble.
“I don’t think there is
a housing bubble,” Mr
Frydenberg said on Sunday. “Housing prices
have gone up, but it went
up higher in the early
2000s.”
Mr Frydenberg, who holds
the inner Melbourne seat
of Kooyong, said regulators like the Reserve Bank
were keeping an eye on
housing price growth.
“In the early 2000s housing prices increased by
20 per cent for three years
in a row and then were
steady for a decade. And
there wasn’t a bubble that

Assistant Treasurer Josh Frydenberg . Photo: Sean Davey

led to a major correction.”
Mr Frydenberg’s comments sit in stark contrast
to his departmental Secretary’s.
“When you look at the
housing price bubble
evidence, it’s unequivocally the case in Sydney
– unequivocal,” Mr Fraser
told Senate estimates last
week.
“It does worry me that the
historically low level of
interest rates are encouraging people to perhaps
over-invest in housing.”
Reserve Bank assistant
governor Malcolm Edey
also told senators: “We
agree that this is a situation where the market is
strong. It’s over-heated –
it’s a risky situation. Some
people call that a bubble.”
Mr Eslake said Mr Fraser
and Mr Frydenberg could
both be right, because
among economists there
was no “agreed definition” for the “emotionally
laden term bubble”, which
is usually identified after
it bursts.
“What I do say, without
any hesitation at all, is that
Australian prices of housing in most Australian
cities, and particularly in
Sydney, are, as [Reserve
Bank governor] Glenn
Stevens called them in
September last year, ‘elevated’,” he said.
“I would argue their continued inflation is neither
doing any economic or
social good.
“And unlike 15 years ago,
people are no longer willing to borrow against the
equity in their own homes
to do anything other than
invest in other properties.”
The home ownership rate

is at its lowest level since
1950 but with new dwellings set to reach a record
high of 200,000, Mr Eslake said the shortage of
housing supply could be
met by the end of the decade.
But he said governments
should scale back their
inflationary policies, including stamp duty concessions for first home
buyers, the first home
owners’ grants and negative gearing.
The debate about house
prices came as the Greens
released a plan to curtail negative gearing and
clamp down on property
prices in Sydney and Melbourne.
The Greens are proposing that negative gearing,
which allows investors to

use losses made on property to reduce their taxable income, be scrapped
for new residential investments.
Critics say negative gearing inflates house prices
and locks people out of
the market.
The Abbott government
has previously ruled out
changes to negative gearing, although Labor has
suggested there is some
room for reform.
On Sunday, Labor frontbencher Anthony Albanese cautioned that negative gearing was just one
element when it came to
housing affordability.
He said a lot of investors
in housing were “mums
and dads”.
“It’s not just the big end of
town.”

Maronite Catholic Society of
Australia
Hon. Tony Abbott MP
Prime Minister of Australia
Federal Parliament
Canberra NSW 2600
CC All Members of Parliament
Regarding Federal Push For Same Sex Marriag
The Maronite Catholic Society of Australia is extremely
concerned about this undesirable attempt to change
the fundamental
definition of the most revered pillar in our society
namely the institution of marriage.
Marriage is based on the very essence of a loving relationship between a man and a woman and their natural
physical, spiritual
and emotional union which provides their capacity to
generate children who will grow within the love and affection of their
biological parents. This loving growth becomes a
strong foundation for the development of a strong family unit and consequently
a strong nation.
Any attempt to neutralize the strength of a loving relationship between a man and a woman in Holy Matrimony will be the beginning
of the process of destabilization and destruction of a
strong and stable Australia. For when the pillar of the
institution of marriage is
diminished by definition and/or practice, then, all other
pillars of integrity will follow suit.
The Maronite Catholic Society of Australia wishes to
strongly endorse the call of
DON>T MESS WITH MARRIAGE
Tony Khattar
President
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Abbott government sought no security
advice on kidnap fears before protecting
wealthy from tax disclosure

Treasurer Joe Hockey, and Liberal MP Craig Laundy, who was behind a push to have
the disclosure laws overturned. Photo: Dallas Kilponen
The Coalition did not receive any advice from
security agencies before
agreeing to shield 700 of
the nation’s largest private
companies from disclosing their tax affairs on the
basis that the information could endanger the
personal security of the
wealthy individuals behind
them.
The Abbott government’s
plan to rescind parts of Labor’s tax transparency laws
was justified in large part
on the fears of company
owners that they could be
targeted for kidnap and extortion if they were forced
to divulge how much tax
their companies pay.
But documents requested
under Freedom of Information show Assistant Treasurer Josh Frydenberg
did not ask for or receive
any advice from the government’s own security
experts, including the Australian Federal Police, to
confirm those fears were
real.
University of NSW financial disclosure expert, accounting lecturer Jeffrey
Knapp, has called the decision “the stupidest excuse
for non-disclosure I’ve
ever heard”.
The government released
draft legislation for comment last week, saying that

some submissions to the
Gillard government’s original proposal had “noted
that the information could
adversely affect the privacy and personal security
of the ultimate owners” of
companies.
But the government did not
corroborate those fears.
Applications to the AFP,
the Attorney-General’s department and the Australian Tax Office, submitted
by the Transport Workers’
Union, all came back saying no documents exist in
relation to advice about
the safety of individuals if
the new regulations went
ahead.
A spokesman for Mr
Frydenberg pointed to a
single reference to the
safety of shareholders in
a three-page submission
by Australia’s largest carpet manufacturer, Godfrey
Hirst, and a submission by
Ernst & Young that makes
a passing reference to a
similar law being overturned in Japan.
The 700 businesses with
revenues in excess of
$100 million that would
have been forced to disclose their annual tax contributions include James
Packer’s
Consolidated
Press Holdings and Gina
Rinehart’s Hancock Prospecting.

Prime Minister Tony Abbott told the Coalition party room in March that the
government would exempt
private companies and
Mr Frydenberg told colleagues there were “real
concerns” over personal
safety.
Liberal MP Craig Laundy,
whose family sold half
its pubs empire into a
$400 million joint venture
pubs and pokies group
with Woolworths in 2012,
worked hard inside the
party room to have the disclosure laws overturned.
TWU national secretary
Tony Sheldon said the absence of advice received
by the government proved
there is no basis for altering the transparency law.
“A Tax Office briefing document recently showed
Australia’s biggest 900
companies claimed tax deductions and exemptions
worth $25 billion last year.
Workers meanwhile continue to legitimately pay
their taxes and carry the
greedy elite,” he said.
Shadow assistant treasurer Andrew Leigh said
the BRW Rich List proved
there was sufficient information already available
on the wealth of individuals and companies doing
the right thing should have
nothing to hide.

The internet’s advice for Joe Hockey: Social
media users bite back after he gives cold advice to home buyers
JOE Hockey understands
the depth of feeling over
his advice to first home
buyers, but insists the federal government is helping
them by working to create
more, better paying jobs.
The federal treasurer
sparked a wave of criticism when he told Australians wanting to buy a
house to get “a good job
that pays good money”.
“The starting point for a
first homebuyer us to get
a good job that pays good
money,” Mr Hockey said.
“If you’ve got a good job
that pays good money and
you have security in relation to that job then you
can go to the bank and
you can borrow money.
“That’s readily affordable,
more affordable than ever.
(It’s more affordable to)
borrow money for a first
home now than it’s ever
been.”
He told ABC radio on
Wednesday morning the
Government was working
hard “to build jobs... for
people to get ahead”.
“Let’s not play the man,
let’s actually deal with the
policy,” Mr Hockey said,
adding he understood the
depth of feeling over his
comments.
Mr Hockey acknowledged
that for a lot of Australians
in Sydney, Melbourne and
some other parts of the
country housing was very
expensive.
“I totally understand that,”
he said.
Labor’s finance spokesman Tony Burke said the
treasurer was having “crazy rants” day after day
without any factual basis.
He also said there were
many policy levers that
could help improve affordability because housing
prices were influenced by
demand as well as supply.
The opposition is open
to including changes to
negative gearing in any

discussion.
“We’ve ruled out anything
that would be retrospective and flatly ruled out
anything that would have
a negative impact on supply,” Mr Burke said.
Australian Council of Social Service chief Cassandra Goldie says the treasurer’s comments are out
of touch with the reality of
everyday families and individuals.
“Not everyone has the luxury of simply switching to
a better paying job,” she
said.
“The reality is there are
nearly 800,000 people
who can’t get a job right
now.”
Independent senator Nick
Xenophon labelled the
comments
“incredibly
inane”.
“I wasn’t aware that Joe
Hockey was getting me-

dia advice from Kim Kardashian,” he told Sky
News.
The opposition has compared it with Mr Hockey’s
outburst a year ago when
he was ridiculed for saying that poor people don’t
drive cars, when trying to
sell a budget proposal to
re-index fuel excise.
Hockey’s comments also
sparked a social media reaction across Twitter, with
many users giving their
own #adviceforjoe.
Twitter users including
MPs and local councillors
have now started sending their own advice to Mr
Hockey, with the trending hashtag #adviceforjoe
becoming popular across
Australia on the social
networking platform.
Here are some of the pieces of advice some users
have sent in.

Hand back salary, Vic minister told

Suspended Victorian minister Adem Somyurek has been told to
hand back his ministerial salary. Source: AAP

A VICTORIAN minister
stood down over bullying
allegations is being told
to hand back his ministerial salary while he’s suspended.
SMALL Business Minister
Adem Somyurek is earning $2362 a week on top
of his base salary despite
being stood down.
“That’s much more than the
average Victorian earns in
any one week,” opposition
upper house leader Mary
Wooldridge told reporters
on Wednesday.
Ms Wooldridge said the

opposition will call on Mr
Somyurek to hand back
his salary, like Arthur
Sinodinos did in the federal parliament.
Mr Somyurek says the allegations against him are
“baseless” and on Tuesday appeared to confirm
suggestions they were
part of a factional hit.
He recently defected from
the Shop, Distributive and
Allied Employees Association sub faction to join the
wider Right faction, sparking internal ructions within
Labor.
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Sydney hosts counter-terrorism summit but Indonesia
opts not to send minister
Sydney will host a major
international summit to
counter violent extremism
this week, but some key
countries including Indonesia will be represented
at the relatively junior level of officials rather than
ministers.
Prime Minister Tony Abbott
will on Thursday morning
open the gathering, which
will focus on combating
extremist propaganda and
involve participants from
about 25 countries.
However, Jakarta, despite
being Australia’s most
important regional partner on counter-terrorism,
would not be represented
by a minister, nor by the
head of the National Counter-Terrorism Agency, a
spokesman for the Indonesian embassy said.
Instead, it is sending a director, Herry Sudrajat, who
is not the most senior person at the agency.
The Indonesian Embassy
spokesman said Ambassador Nadjib Riphat Kesoema would also attend
the summit. He denied
there was any “snub” intended, insisting “we are
not sending any message
like that”.
The nation’s most senior
counter-terrorism official
had planned to attend but
instead had been asked
specifically by President
Joko Widodo to go to another “special event”, the
spokesman said.
“We think that this counter-terrorism event is very
important,” he said.
Relations between Canberra and Jakarta have
been strained since the executions of Bali nine drug
smugglers Andrew Chan
and Myuran Sukumaran.
Countries that will be represented by ministers include Malaysia, Cambodia,
Japan, Laos, Singapore,
South Korea, Vietnam and
New Zealand.
Most countries will send
ambassadors or offi-

cials, including the United
States, China, Britain, Russia, India, the Philippines,
Sri Lanka, Egypt and Thailand. The United Nations
and the European Union
will also have delegates.
Attorney-General George
Brandis will host the summit and Foreign Minister
Julie Bishop will deliver a
speech on the role of women and families in countering extremist narratives.
Other key figures to address the summit include
ASIO head Duncan Lewis,
Twitter’s head of global
public policy, Colin Crowell, Google Australia executive Samantha Yorke
and Attorney-General’s
Department boss Chris
Moraitis.
When he announced the
summit last month, Senator Brandis said the focus would be to “identify
and develop practical resources and strategies to
address the shared threat
posed by terrorist propaganda and exploitation of
the internet”.
He said the Islamic State
terror group alone was
responsible for spreading
at least 100,000 pieces of
online propaganda each
day.
The summit would build
on previous work at a similar event hosted by the
White House in February,
which Senator Brandis attended along with about
60 ministers from around
the world.
It will report on its work to
the United Nations General Assembly leaders meeting in September, where
counter-terrorism will be
a focus.
The Australian Federal Police has counter-terrorism
co-operation teams in
Indonesia and the Philippines and a training and
development centre in
Thailand, which support
those countries in counter-terrorism investigations.
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Immigration Department confirms Sarah HansonYoung was spied on
advice, to [substantiate]
the claims and then she
can make the complaint
to the appropriate authority,” he said.
“I think if you look at her
track record she’s got a
pretty shabby track record when it comes to
facts and if she’s got facts
in relation to this matter,
bring them forward and
of them tested by the appropriate authority.”

Senator Sarah Hanson-Young at the parliamentary inquiry on
Tuesday. Photo: Andrew Meares

The Immigration Department has confirmed
Greens Senator Sarah
Hanson-Young was spied
on during her visit to Nauru by at least one Wilson Security officer who
may have had a “brain
explosion”.
This directly contradicts
comments by Immigration Minister Peter Dutton, who said last week
that the spying claims
were “complete nonsense”, labelling Senator Hanson-Young as an
“embarrassment to this
country”.
But in evidence given
on Tuesday to a parliamentary inquiry into allegations of abuse at the
Nauruan centre, department secretary Michael
Pezzullo confirmed that
at least one Wilson security staff member had
trailed Senator HansonYoung’s car during her
visit to Nauru in December 2013 and had since
been disciplined.
“I’m not aware of any
other case where a visiting Parliamentarian has
been treated in that way,”
Mr Pezzullo said.
“I don’t wish to impugn
the person at all, he
might have had a brain
explosion, he might have

thought he was operating
under diligent action.”
According to a submission to the committee into
abuse on Nauru, a Wilson supervisor ordered
the spying in a briefing
that included her room
number, car registration,
and using the code name
“Raven” over the radio to
make reference to her.
Despite not being at the
helm in 2013, Mr Pezzullo told the inquiry he was
confident management
would have quashed any
spying plan immediately
and that Ms HansonYoung should have been
told about the incident.
“It would have taken no
more than a nanosecond,” he said.
“I think they would have
very quickly jumped at
any such suggestion had
senior members of the
department been consulted about such a foolish action.”
On Friday Mr Dutton
discounted the spying claims, saying they
should be tested by the
“appropriate
authorities”.
“I think it’s complete nonsense and I think Senator Sarah Hanson-Young
should provide some sort
of evidence, some sort of

Ms Hanson-Young said
the committee had vindicated her.
“Dutton had his facts
wrong,” she said.
Mr Pezzullo also confirmed that there had
been 50 referrals to the
Nauru police since 2013.
Of these, five charges
were made which resulted in two convictions
where sentences were
handed down.

Recalled ambassador Paul Grigson returns to Indonesia

Back in Jakarta: Australian ambassador to Indonesia Paul Grigson.
Photo: Jeffrey Chan

Australia’s ambassador
to Indonesia has returned
to Jakarta five weeks after he was recalled by the
Federal government to
express its anger over the
Bali nine executions.
Prime Minister Tony Abbott announced Paul
Grigson would be recalled
after Andrew Chan and
Myuran Sukumaran were
killed on April 29, despite
their well-documented rehabilitation over 10 years
in jail.
Ministerial visits were also
suspended.
A spokeswoman for Foreign Minister Julie Bishop

confirmed on Tuesday
that Mr Grigson had returned to Indonesia.
Reynold’s brother, chef
Arnold Poernomo, is a
judge on Masterchef Indonesia.
In 2013, Indonesia recalled
its ambassador to Australia amid fury in Jakarta
over revelations that Australian spies tried to tap
the phones of former Indonesian president Susilo
Bambang Yudhoyono and
his wife. He was absent
for six months.
However it is rare for Australia to recall ambassadors.
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Premier Mike Baird warns Sydneysiders to brace for a ‘new world’ of
infrastructure disruption and inconvenience

Premier Mike Baird: ‘’If you want to build the infrastructure that we
need, there will be significant disruption.’’ Photo: Louise Kennerley

Mike Baird has urged
Sydneysiders to brace for
a “new world” of disruption and inconvenience
as projects including
the CBD light rail and
WestConnex motorway
are rolled out in coming
years.
Speaking at an infrastructure conference on
Thursday, the Premier
said Sydney was experiencing a “new frontier”.
“The reason it’s new is
because the city hasn’t
seen this in a long, long
time,” he said.
“That is, when infrastructure is built it causes significant disruption.”
The government has been
battling complaints over
the demolition of houses
in the inner west to make
way for the WestConnex
and the impact of construction of light rail in
George Street in the Sydney CBD.
The government is also
preparing to partially privatise the NSW electricity
network and expects to
have $20 billion to spend
on projects including a
second Sydney Harbour
rail crossing.
Mr Baird noted that his
father, former NSW transport minister Bruce Baird,
received death threats
when the M2 motorway
was being built.
He said the government
“can’t dismiss concerns
that are raised as projects are delivered. You

have to listen very carefully”.
He conceded that governments including his
need “to do a better job
in terms of community
engagement”.
“But at the same time it is
the new world,” he said.
“And the new world is: if
you want to build the infrastructure that we need,
there will be significant
disruption. It will cause
inconvenience.”
The Premier said some
people’s reaction was:
“Well that must be
stopped and fixed immediately!”
“Well it can’t be,” he argued. “It can be minimised, it can be managed
and that’s what we’ll be
focusing on over the next
few years.
“But the message for
Sydney and NSW is: expect the inconvenience
to come,” he warned.
“Because all of these
projects will cause disruption, they will cause
inconvenience. But we
have to take the long
term view.
“And the long term view
is that how does this city
look when the infrastructure is completed? And
that’s the exciting thing.”
Mr Baird highlighted the
difficulties experienced
building the Sydney Harbour Bridge and the Sydney Opera House.
“And no-one would question those now.”
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Shorten deal with builder ‘weakens union’
Bill Shorten oversaw a controversial deal under which
a Melbourne builder paid his
union hundreds of thousands
of dollars over a decade for its
employees’ union dues.
The deal, with builder Winslow Constructors has been
criticised by current Australian Workers Union state secretary Ben Davis, who told the
Royal Commission into union
corruption it had “profoundly” weakened the union’s industrial position in the workplace.
Receipts and emails provided
to the inquiry show that in
2005, Mr Shorten’s Australian Workers Union Victorian branch invoiced Winslow
Constructors for $38,228.68
to pay for 105 union memberships. The invoice shows
the AWU requesting payment
from the company in 2004/5.
Separate documents indicate
the payments continued at a
similar rate the following financial year when Mr Shorten,
now opposition leader, was
still branch secretary.
Deals such as Winslow’s
boosted the AWU membership numbers and, in turn,
Mr Shorten’s factional power
within the Labor Party, including over preselection of parliamentary candidates.
The practice of companies
paying membership dues is
frowned on by many unions
but appears to have been
commonplace for the AWU for
many years.
Mr Shorten’s office did not
respond to questions about
the deal, including whether it
was common for the AWU to
receive money for members’
dues when he ran the union,
or what Winslow received in
return for paying the union.
Another company, Austral
Bricks, on Wednesday night
confirmed a string of regular
payments of between $1500
and $1900 that it made to the
AWU were for membership
dues while Mr Shorten was
state secretary.
Austral Bricks, which is now
a wholly owned subsidiary of
Brickworks, said the company
made a decision to terminate
the process around 2006.
“It was pretty normal form for
employers to pay their employees’ membership dues,”
said Brickworks managing di-

rector Lindsay Partridge.
“Having said that, we decided
to cut that out around this
time because we felt it wasn’t
appropriate.”
On Wednesday, a well-placed
Winslow insider told Fairfax
Media that the company’s
group director Dino Strano
was preoccupied about keeping the militant Construction,
Forestry, Mining and Energy
Union out of his operation.
“Dino is always on about it.”
The insider said it was well
understood that the AWU
would accept lower rates of
pay and conditions, allowing
the company to undercut its
competitors.
Mr Davis confirmed the Winslow deal remained in place
until last year when he ended
it.
On Wednesday, Mr Shorten’s
predecessor as secretary of
the Victorian AWU, Bob Smith,
said that in his time as secretary the union had no such relationship with Winslow.
“That company was not involved with the AWU in my
time as secretary.”
Mr Smith’s comments point to
the deal being struck when Mr
Shorten was secretary.
Detail of the Winslow deal
comes as Mr Shorten’s successor at the AWU, Cesar Melhem, was forced out from his
position as upper-house whip
in the Victorian Parliament
due to some of his dealings
with companies.
That included Mr Melhem’s
dealings with Winslow in
which the company was
falsely invoiced for $225,000
from the AWU between 2008
and 2013 for “OH&S training”.
The real reason was to pay for
union memberships.
Mr Melhem is a close factional ally of Mr Shorten and the
links between the two have
been seized upon by the Abbott government.
Prime Minister Tony Abbott
accused Mr Shorten of dodging questions about whether
workers were ripped off while
he led the AWU.
“For a long, long time he was
the leader of the Australian
Workers’ Union. He’s very familiar with the union business
model and what we’ve learnt
from the royal commission
over the last few days is that
the AWU, in particular, was

guilty of ripping off workers to
advance its own political position,” Mr Abbott said.
Mr Shorten has so far refused
to comment on specific pieces of evidence unearthed at
the royal commission. When
asked about his time as AWU
secretary, Mr Shorten told reporters on Wednesday he had
not struck sweetheart deals
with employers.
“In my time working as a union
official, I have always put the
interests of my members first

every time – every time,” he
said. “I can refer to my 20
years representing people, be
it in the union or in Parliament,
I have no truck for any form of
corruption, nor will I tolerate it
with anyone else, be they employers or union reps.”
A royal commission spokesman would not say whether
Mr Shorten would be called to
the inquiry, saying it was the
“longstanding practice of the
commission not to comment
on operational matters”.

Julie Bishop calls for more women involved in combatting extremism
Foreign Affairs Minister Julie
Bishop says that women and
families need to be more included in the nation’s – and
the Abbott government’s – efforts to combat radicalisation
of young Australians.
Addressing a major counterterrorism summit in Sydney on
Thursday, Ms Bishop will say
that women can be “powerful
voices against extremist propaganda and the radicalisation
of members of their families or
communities”.
Ms Bishop says that while
families can be incubators of
extremism, they can also form
the most effective frontline
against the predatory behaviour of radical recruiters such
as those from the Islamic State
terror group, according to
speech notes provided by her
office.
“The ability of women and
families to act as champions of
counter-radicalisation means
we must do more to engage
women and families and empower them in this role,” she
will tell the Regional Summit
to Counter Violent Extremism
in Sydney.
“This means including women
and children in the whole process – in the design, implementation, monitoring and evaluation of our CVE [countering
violent extremism] efforts.”
Prime Minister Tony Abbott will
also address the two-day summit, which is being attended by
ministers, ambassadors and
officials from about 25 countries and will focus on combating extremist propaganda,
particularly online. AttorneyGeneral George Brandis will
host the gathering.
Ms Bishop says that gov-

ernments, communities and
families need to kill any “romanticism or idealism” about
groups such as Islamic State,
which is increasingly appealing to women, including as
so-called jihadi brides who are
marrying foreign fighters from
the terror group.
Up to 40 Australian women are
involved with or supporting
terrorist activity from Syria,
Iraq and Australia, Ms Bishop
says.
Women are believed to account
for nearly one-fifth of foreign
fighters among the ranks of
the Islamic State, including
more than 500 from Western
countries, she says.
While women can be responsible for the radicalisation and
recruitment of others, they
can also provide an effective
defence given that the Islamic
State’s ideology was particularly brutal towards women.
“So when we look at how we
counter the propaganda of extremist groups in our CVE programs, we must find the right
voices to expose the ugly truth
about the fear, suffering and
trauma these thugs impose on
women and children.”
In comments that echo recent
remarks by the head of ASIO
Duncan Lewis, Ms Bishop said
women and families could also
be the first to spot changes in
young people prone to radicalisation.
“It is those closest to a vulnerable individual – their family
and friends – who are likely
to be the first ones to see
the signs of radicalisation
and best placed to notice the
changes to their behaviour,
their attitude, their beliefs or
their social circle.”
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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

لقمة
شهية

نظافة
تامة

خدمة
مميزة

صدق يف
املعاملة

أسعارنا تناسب
اجلميع

مواقف مؤمنة للسيارات مع حراسة مشددة

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

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
عن
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

