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اللقاء االقتصادي  -العمالي يتعهد مبقاومة العجز السياسي

الراعي :على  ٨و ١٤آذار النزول اىل الربملان وانتخاب رئيس

 ٣٥قتيال يف جمزرة «داعشية»
جديدة يف عني العرب

داعش
مسلحو
شن
فجر امس االول هجوما
مزدوجا على مدينة عني
العرب الذي طردهم منها

سفري اململكة العربية السعودية لدى اسرتاليا
يتلقى تهاني قيادات اجلالية االسالمية

االكراد ،وعلى مواقع
للنظام السوري يف حمافظة
احلسكة حيث سيطروا على

التتمة صفحة 31

داعش يقتل  55شخصاً يف املوصل وانفجار
سيارة مفخخة مشال شرق بغداد

قتل مسلحو داعش مخسة
من
شخصًا
ومخسني
أهالي املوصل يف منطقة

الشالالت من بينهم عناصر
أمن بتهمة التعاون مع

التتمة صفحة 31

مـحالت جـبارة

تسلم البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشاره
بطرس الراعي يف الصرح
البطريركي يف بكركي،

للخضار والفواكه والسمانة العربية

الراعي خالل تسلمه الوسام

وسام الرابطة املارونية
اجلديد الذي قدمه رئيس
الرابطة النقيب مسري ابي
اللمع ،يف حضور املطران

واعضاء
مظلوم
مسري
اجمللس :فارس ابي نصر،
ميشال قماطي ،سهيل

التتمة صفحة 31

كريي يطالب ظريف بأجوبة عن «أبعاد عسكرية حمتملة»

تكتسب املفاوضات بني
الست
والدول
إيران
املعنية مبلفها النووي زمخًا
اليوم السبت ،من خالل
مشاركة وزراء اخلارجية

يف حماولة لتسوية خالفات
جوهرية تعرقل التوصل
إىل اتفاق ،قبل أيام من
انتهاء املهلة احملددة لذلك
آخر الشهر.

وأبدى مسؤول أمريكي
تفاؤ ً
بإمكان
حذرًا
ال
التوصل إىل اتفاق «جيد
جدًا» قبل آخر الشهر ،وإن

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة
خضار  -فواكه  -مسانة
عربية  -قهوة  -مكسرات
 خبز  -أجبان  -ألبان -خبز وغريها الكثري

السفري نبيل آل صالح مع مفتي اسرتاليا الدكتور ابو محمد وحضور
التفاصيل ص 3

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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اعالنات

املقامرة مشكلة ومساعدة التخلص منها متوفرة

أفران
ماونت لويس

سام (ليس امسه
احلقيقي) عمره 17
سنة مولود يف سوريا.
هاجر إىل أسرتاليا مع

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا

بإدارة :طوني شالال وأوالده
أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا
على أنواعها
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

نفتح  7ايام يف األسبوع:
األثنني من  6صباحا  4 -بعد الظهر
من الثالثاء اىل االحد :من  6صباحا  11 -ليال

خربة  -نظافة -
معاملة أخوية
توصيالت مجانية من الـ
 5مساء حتى الـ 10،30
ليال

( 30دوالرا وما فوق)

منقوشة
ع الصاج

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

والديه وشقيقتيه األصغر منه
قبل  4سنوات .سام حاليا
تلميذ يف السنة 12؛ وهو ال
حيب املدرسة وال ميكنه االنتظار
حتى حيصل على الوظيفة .ألن
سام جيد صعوبة يف املدرسة
ألنه «أحيانا» ال يفهم ما حيتاج
إليه للقيام بالواجب املدرسي
الزمر الغري
وألنه ُيشارك مع ُ
الئقة يف املدرسة ،وهذا يسبب
له أن يتخطى املدرسة وإعطاء
املواقف أمام املعلمني حتى
ميكن أن يظهر رابط اجلأش
«أمام أصدقائه .انه حيب لعب
كرة القدم وكان يلعبها عندما
كان أصغر سنا يف ناد لكرة
القدم احمللي.
عم سام حيب املقامرة .على
الرغم من انه يعرف أن القمار
«خطأ» ،وهو يسمع أشياء جيدة
عن املقامرة من عمه .أحيانا
يذهب إىل مقهى حملي مع
عمه للعب لعبة البطاقات بعد
املدرسة .أنها بدت مثرية لسام
وظهرت وكأنها وسيلة سهلة
لكسب بعض املال .لذلك عندما
ذكر صديق سام له عن موقع
على شبكة االنرتنت حيث ميكنه
كسب املال بلعب لعبة البوكر،

فكان سام سريعًا للتحقق من
ذلك .كان لعب البوكر من
املنزل عرب االنرتنت أسهل من
الذهاب اىل املقهى والكذب
على والديه عن مكان وجوده.
ومل َ
تبق إال القضية الوحيدة يف
أنه حيتاج اىل تسجيل بطاقة
االئتمان  ،لذلك أخذ بطاقة
وسجلها على االنرتنت.
والده
ّ
قام والد سام مبفاحتة مستشار
يف اخلدمة اإلجتماعية العربية
ملناقشة مشكلة القمار احملتملة
إلبنه .سام إئتمن الكثري من
اسراره مع والدته اليت قدمت
هذه املعلومات إىل والد سام.
اخلدمة اإلجتماعية العربية أمضت
بعض الوقت يف العمل مع سام
وعائلته لتقديم الدعم لوالدي
سام والعمل على اسرتاتيجيات
ملساعدة سام يف التصدي
ألنشطة القمار له وجتنب
املشاكل اليت قد تصبح مرتبطة
بها.
إذا كنت ترغب يف التحدث
إىل شخص ما عن شخصك،
أو شخص مقرب لك يتداول
باخلدمة
إتصل
بالقمار،
اإلجتماعية العربية على اهلاتف
رقم .9380 9346

ΓέϣΎϘϣϠϟϕέρϟϥϣΩϳΩόϟϙΎϧϫ
ϝϭλΣϠϟϕέρϟϥϣΩϳΩόϟϝΑΎϘϣϟΎΑϭ
ΓΩϋΎγϣϟϰϠϋ

gamblershelp.com.au

ϥέϭΑϠϣΎϳέϭΗϛϳϔϟΔϟϭ΅γϣϟέΎϣϘϟΔγγ΅ϣϝΑϗϥϣΩϣΗόϣ

Send money home to loved ones
*in minutes
1 800 049 087
moneygram.com.au

Send at:
*Subject to agents operating hours, availability, local laws and regulations.
MoneyGram, the Globe and MoneyGram Bringing You Closer are marks of
MoneyGram. All other marks are the property of their respective owners.
© 2015 MoneyGram.

And anywhere you see the MoneyGram sign

Money transfers.
Blessings shared
this Ramadan.
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تهاني

سفري اململكة العربية السعودية لدى اسرتاليا يتلقى تهاني قيادات
اجلالية االسالمية والعربية مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
باسرتاليا ورؤساء وممثلي اجلمعية االسالمية اللبنانية ،ومجعية الوحدة
االسالمية يف سيدني واجمللس االسالمي يف فكتوريا.
وقد عرب اجلميع عن تهنئتهم مبناسبة حلول الشهر الفضيل متمنني
للمملكة املزيد من التقدم واالزدهار يف ظل قيادة خادم احلرمني
مشيدين
الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل،
ً
مبا تقدمه اململكة خلدمة اجلاليات اإلسالمية يف اسرتاليا والعامل. .

كما استقبل السفري ال صاحل يف مقر السفارة رئيس غرفة التجارة
والصناعة باسرتاليا السيد رونالد جبور حيث جرى تبادل االحاديث الودية
واستعراض العالقات التجارية والصناعية بني اململكة واسرتاليا .
وقدم رئيس الغرفة التجارية تهانيه حبلول شهر رمضان املبارك ،منوها
مبوقع اململكة االقتصادي ودورها الريادي يف العامل ،ودور السفري ال
صاحل يف تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية بني البلدين.

السفري آل صالح مع املفتي مالك زيدان واالشوح ومهنئني

مع رئيس الجمعية االسالمية اللبنانية والشيخ يحيى صايف

مع الشيخ باسم زيني ومهنئني

السفري آل صالح يصافح السيد روالند جبور

7000

السفري آل صالح مع بعض املهنئني
استقبل سفري خادم احلرمني الشريفني لدى اسرتاليا
االستاذ نبيل بن حممد ال صاحل يف مقر السفارة بالعاصمة
األسرتالية يف كانبريا قيادات اجلالية االسالمية والعربية
الذين عربوا عن تهنئتهم حبلول شهر رمضان املبارك.
فقد تلقى السفري ال صاحل التهاني من مساحة مفيت
اسرتاليا الدكتور ابراهيم ابو حممد ،وممثل مفيت لبنان
يف اسرتاليا الشيخ مالك زيدان وامام مسجد االمام علي
يف الكمبا الشيخ حيي صايف ،و فضيلة الشيخ باسم
زيين رئيس مجعية املعهد العالي إلجازة القرآن واحلديث

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

الوفاء للمقاومة شجبت تعذيب املوقوفني:

اخلروج على مبادئ الوفاق هو السبب الرئيسي
لتفاقم األزمة

كتلة الوفاء للمقاومة خالل اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري بعد ظهر اليوم
يف مقرها يف حارة حريك،
برئاسة النائب حممد رعد وحضور
أعضائها ،واصدرت بعده بيانا
اعربت فيه عن «شجبها الشديد
لتجاوزات بعض عناصر االجهزة
االمنية الرمسية واستخدامهم
اساليب التعذيب مع املوقوفني
ايا تكن االتهامات املنسوبة
اليهم ،مؤكدة ان القصاص
ينبغي ان ينفذ مبوجب احكام
قضائية ليأخذ صفة العقوبة
بدل االنتقام».
وشددت على «ضرورة التحقيق
اجلاد حول تلك التجاوزات ملعرفة
املتورطني فيها واملسؤولني
عنها واملسربني ألفالمها»،
داعية اىل «التنبه من عواقب
ردود الفعل املتفلتة واىل احلذر
من لعبة الشارع واثارة غرائز
اجلمهور إلسقاط منطق القانون
والعدالة املرجتاة».
«املواقف
الكتلة
ودانت
االنتهازية الرخيصة اليت تذرعت
بإدانة التجاوزات لتحرض طائفيا
ومذهبيا وتلوح خبيارات تقسيم
البالد أو التفرد يف حكمها وهي
خيارات تستعيد منطق احلرب
االهلية وشعاراتها قبل اتفاق
الطائف».
ورأت أن «اخلروج على مبادئ
الوفاق الوطين هو السبب
الرئيس لتفاقم األزمة الراهنة
اليت تلحق الضرر البالغ ببنية
الدولة ،والظلم الكبري لكل
املكونات اللبنانية واملواطنني
من كل الطوائف واملذاهب
واملناطق».
واعتربت ان «االرهاب بوجهيه
هو
والتكفريي
الصهيوني
التحدي األهم الذي يضع
مصداقية القوى السياسية
والدول يف منطقتنا والعامل
على احملك إلنقاذ احلاضر
وبناء املستقبل .وان النفاق
السياسي لن ينطلي على قوى
املقاومة ضد هذا االرهاب
املزدوج الذي تنظمه وترعاه

باتت

دول غربية واقليمية
معروفة ومفضوحة.
واكدت ان «الرهان على تعب
حمور املقاومة هو رهان على
سراب ،وان احلرب النفسية
واالعالمية املمنهجة اليت تشن
ضد شعوب وقوى ودول هذا
احملور هي حرب فاشلة تكشف
فداحة املأزق وانسداد افق
املشاريع املعادية أمام ما حيققه
التصدي لالرهاب ولداعميه يف
املنطقة سواء يف لبنان أو سوريا
أو العراق أو اليمن وغريها».
ودعت الكتلة وزير الداخلية

نهاد املشنوق «بعد فضيحة
يف
ظهرت
اليت
االخطاء
وقيود
سجالت
استنساخ
االحوال الشخصية يف حمافظة
بعلبك  -اهلرمل اىل االسراع يف
التحقيق باألمر واختاذ االجراءات
السريعة لتصحيح تلك االخطاء
وحماسبة املقصرين او الضالعني
والتنبه اىل صوابية السجالت
والقيود يف كل احملافظات
تالفيا ألي اشكال يطال حسن
سري املعامالت واالستحقاقات
الشخصية والقانونية واليومية
واملومسية».

سالم التقى  3وزراء قزي :الوقت املناسب لدعوة
جملس الوزراء هو كل يوم
استقبل رئيس جملس الوزراء
متام سالم يف السرايا وزير
العمل سجعان قزي الذي
قال بعد اللقاء« :متنينا على
دولة الرئيس توجيه دعوة
اىل احلكومة لالجتماع ومواصلة
أعماهلا ولتقر البنود املتعلقة
بشؤون الناس واجملتمع،
وخصوصا يف هذه املرحلة
اللبنانيون
ينتظرها
اليت
مرحلة
وهي
سنة،
كل
وجميء
االصطياف
فصل
السياح واحلركة اإلقتصادية
والسياحية واملالية ،وأعتقد
ان الرئيس سالم يتجه اىل
دعوة جملس الوزراء ،لكنه مل
حيدد بعد الساعة وال اليوم
يف انتظار بعض اإلتصاالت
اليت سيجريها خالل الساعات
الثماني واألربعني املقبلة».
سئل :ملاذا يرتيث الرئيس
سالم يف توجيه الدعوة اىل
جملس الوزراء لالجتماع؟
أجاب« :أعتقد أنه سيعقد
اجتماعات مع بعض املكونات
املعنية بانطالقة اجملالس
الوزارية اجلديدة ،ويف ضوء
ذلك يتخذ القرار املناسب.
وأعتقد ان الوقت املناسب
هو كل يوم ،ألن الناس ال
يستطيعون انتظار املزيد من
الوقت من دون ان تسري
الدولة أعماهلا ،وال أعتقد
ان املواقف ستتغري من
اآلن وحتى اشهر ،واإلنتظار
سيطول ،وحنن ضد ان تكون
هذه احلكومة حكومة مع وقف
التنفيذ ،وكأنها مستقيلة

سالم مستقبل قزي
دون ان يعلن عن استقالتها.
هذه احلكومة تألفت للمحافظة
على ما بقي من دولة وعلى
مصاحل الناس ،واذا كان
هناك من يريد تفريغ الدولة
لتسهيل إعادة النظر يف
الوضع اللبناني مع ما جيري
يف الشرق األوسط فتلك
مؤامرة كربى على البالد».
سئل :هل سيدعو الرئيس
سالم اىل جلسة جمللس
الوزراءاألسبوع املقبل؟
أجاب« :هذا ما متنيناه عليه ،ال
جيوز اإلنتظار ،إن الصرب الذي
يتمتع به دولة الرئيس سالم،
وهو يف حمله ،جيب أن يبقى
سالحا يف يده ال أن يتحول
سالحا يف يد الذين يريدون
أن يعطلوا عمل احلكومة».

فنيش

كذلك استقبل سالم وزير
الدولة لشؤون جملس النواب

السيد ردا على جعجع :القواسم املشرتكة بني امليليشيات ال تعد وال حتصى
رأى اللواء املتقاعد مجيل السيد
يف بيان أنه «كان األوىل
برئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع من باب املوضوعية،
أن يشبه املمارسات اإلجرامية
االهلية
احلرب
مليليشيات
اللبنانية ،ومنها تنظيمه ،جبرائم
داعش ،خالل توزيعه باالمس
بطاقات االنتساب احلزبية ،بدال
من استغباء اللبنانيني واملقارنة
بني جرائم داعش من جهة وما
مساه جرائم سوريا يف لبنان،
اليت نسب اليها زورا يف خطابه
األخري جرمية تفجري كنيسة سيدة
النجاة يف الزوق عام ،1994
وهي اجلرمية اليت حيوم حوهلا
يف كل مناسبة».
وقال« :إن القواسم املشرتكة
بني معظم امليليشيات احلرب
األهلية اللبنانية مبا فيها القوات
داعش
وتنظيم
اللبنانية،
االرهابي ،ال تعد وال حتصى،
ورمبا تلك امليليشات نفسها اليت
ظهرت يف لبنان منذ عام ،1975
كانت هي امللهم اإلجرامي
لداعش الذي ولد عام ،2012
بدليل أن تلك امليليشيات قد
سبقت داعش يف جماالت خطف
األبرياء والذبح على اهلوية
وقطع الرؤوس وتهجري القرى
السيارات
وتفخيخ
واملدن
وتنفيذ
الناسفة
والعبوات

السيد

االغتياالت والقصف العشوائي
لالحياء السكنية وتدمري دور
العبادة ومصادرة مؤسسات
ومرافئها
ومرافقها
الدولة
وهدمها ،وفرض اخلوات على
الطرق ومصادرة اخلبز واملاء
واحملروقات والكهرباء ،وغري
ذلك من اجلرائم الوحشية
والبشعة اليت ساحمت تلك
امليليشات نفسها عليها مبوجب
قانون العفو اجملرم الذي صدر
بعد احلرب يف عام .»1991
وأضاف السيد أن «ما مييز
ميليشيا القوات اللبنانية عن
سواها خالل فرتة قيادة مسري
جعجع هلا هو أنها مل تكتف
فقط مبمارسات احلرب األهلية،
وبتفجري مطرانية سيدة النجاة
يف زحلة على رأس مطرانها
يف الثمانينات ،بل إنها قاتلت
وقتلت ضباط اجليش اللبناني
وعناصره ،واغتالت عام 1990

املرحوم داني مشعون وزوجته
وولديه بوحشية ما بعدها
وحشية ،ثم فجرت كنيسة سيدة
النجاة يف الزوق عام 1994
على رأس املصلني اآلمنني من
دون أي وازع أو رمحة ،حبيث
ثبتت هاتان اجلرميتان وغريهما
على القوات اللبنانية من خالل
أحكام اجمللس العدلي الذي هو

أعلى سلطة قضائية يف لبنان
برئاسة القاضي فيليب خرياهلل
حينذاك ،الذي حكم قطعا على
جعجع والقوات بارتكابهم جرمية
مشعون ،ثم حكم قطعا على
القوات اللبنانية بتفجري كنيسة
سيدة النجاة ،بينما استفاد
جعجع من عنصر الشك لتربئته
منها».

بوصعب :نتائج الشهادة املتوسطة على موقعي
وزارة الرتبية والوكالة الوطنية اجلمعة والسبت

اعلن وزير الرتبية والتعليم
العالي الياس بو صعب أنه
«ميكن للمرشحني واألهالي
احلصول على نتائج اإلمتحانات
الرمسية للشهادة املتوسطة عرب
نشر أرقام الرتشيح للتالمذة
الناجحني فقط وليس للراسبني
من حمافظات بريوت والشمال
واجلنوب والنبطية ،وذلك ابتداء
من الساعة الثانية من بعد
ظهر اجلمعة امس) الواقع فيه
 ،2015/6/26من خالل الدخول
إىل موقع وزارة الرتبية والتعليم
العالي  mehe.gov.lbوموقع
«الوكالة الوطنية لإلعالم» nna-
 .leb.gov.lbعلما أنه قد تتناول
هذه اللوائح وسائل إعالمية

بو صعب
خمتلفة بعد نشرها».
وذكر بوصعب بان «نتائج
امتحانات املتوسطة حملافظيت
جبل لبنان والبقاع سوف تصدر
ابتداء من الساعة الثانية من
بعد ظهر السبت الواقع فيه
.»2015/6/27

حممد فنيش وحبث معه يف
األوضاع الداخلية.
بعد اللقاء قال فنيش« :ان
ما حصل يف الفرتة االخرية
من ممارسات مشينة يف
حق بعض السجناء مدان
ومستنكر ،وينبغي استكمال
التحقيق ومعاقبة كل من
ارتكب هذه املخالفة وهذه
االساءة اىل احلقوق االنسانية
واملخالفة القانونية .واالمر
اآلخر املطلوب من التحقيق هو
ان يصل اىل معرفة من سرب
الشريط ومن أراد استغالل
هذا احلادث لغايات تدخل
البلد يف أجواء من الفوضى
وتوفر املناخ املالئم لالجتاهات
املتطرفة والتيارات الكفريية
للعودة جمددا من خالل اثارة
العصبيات اىل العبث بأمن
املواطنني واملناطق».

وزير الثقافة

والتقى سالم أيضا وزير
الثقافة روني عرجيي وتناوال
األوضاع العامة والتطورات.

شراكة النهضة اللبنانية-
األمريكية

واستقبل الحقا وفدا من مجعية
شراكة النهضة اللبنانية -
األمريكية.
بعد اللقاء حتدث وليد معلوف
الذي شكر لسالم استقباله
الوفد الذي أطلعه على أجواء
املؤمتر الذي ستعقده اجلمعية
غدا اجلمعة يف فندق فينيسيا
«للبحث يف أمور تهم اللبنانيني
كالبيئة والتكنولوجيا والبنى
التحتية».
وأشار معلوف اىل أنه «رغم
كل الظروف اليت مير بها
لبنان ،فقد حضر وفد من
الواليات املتحدة للمشاركة
برئاسة النائب يف الكونغرس
األمريكي نيك رحال ،اىل
جانب وفد من غرفة التجارة
األمريكية -اللبنانية للمشاركة
يف املؤمتر الذي يهدف اىل
دعم الدفاع املدني وتقديم
بدالت وطنية مقاومة للحريق
جلميع املتطوعني يف الدفاع
املدني».

الداود

ومن زوار السراي
السابق فيصل الداود.

النائب
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لبنانيات

الراعي تسلم وسام الرابطة املارونية والتقى كنعان وهيئات:

على  8و 14آذار تقديم مرشحيهما رمسيا لينزل
النواب اىل اجمللس وينتخبوا رئيسا
تسلم البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي يف الصرح البطريركي
يف بكركي ،وسام الرابطة
املارونية اجلديد الذي قدمه
رئيس الرابطة مسري ابي اللمع،
يف حضور املطران مسري مظلوم
واعضاء اجمللس :فارس ابي
نصر ،ميشال قماطي ،سهيل
مطر ،بشارة قرقفي ،اميل
ابي نادر ،انطوان قسطنطني،
وليد اخلوري ،مارون سرحال،
لوران عون ،جهاد طربيه،
ميشال جبور وفادي جرجس.
وبعدما رفع الراعي الصالة
لراحة نفس املثلث الرمحة
كاثوليكوس كيليكيا لألرمن
الكاثوليك نرسيس بدروس
التاسع عشر الذي غيبه املوت
صباح اليوم ،أعرب ابي اللمع
عن تقدير الرابطة «الكبري
للجهود وللعمل الذي يضطلع
بهما صاحب الغبطة يف هذه
املرحلة الدقيقة والصعبة
من تاريخ لبنان» ،مؤكدا ان
هذا «التقدير ترمجته الرابطة
بتقديم وسامها كتعبري حسي
وتكريم لغبطته».
وقال« :حنن اليوم سعداء كما
يف كل مرة بلقاء غبطتكم،
ألننا نؤمن إميانا ثابتا بأن هذا
الصرح سيبقى منطلقا خصبا
للفكر ،ومعقال حصينا للحرية
ومرجعا وطنيا يتشبه به كل
نضال .حنن اليوم ويف هذه
الظروف بالذات وقد حاولنا
مرارا كرابطة مارونية إصدار
بيانات واختاذ مواقف وعقد
مؤمترات تصب مجيعها يف إطار
دعم قيام الدولة اليت ننشدها
مجيعا ومحاية الدستور من كل
انتهاك .وأنتم بادرمت وكنتم
من األوائل يف لقاءات مجعت
القيادات املسيحية واملارونية
والوطنية بشكل عام ،وكانت
هناك آراء ،بعضها متفق مع
اآلخر واخرى خمتلفة تصب يف
إطار انتخاب رئيس للجمهورية
وهو اإلطار الذي نسعى إليه
مجيعنا يف الوقت احلاضر».
وأضاف« :ألن قيام الدولة ال
ميكن أن يستقيم إال من خالل
رأس حمرك وخصوصا بالنسبة
اىل لبنان ،هذا الوطن الذي
ميتاز عن غريه يف حميطه،
ألن الدميوقراطية كانت فيه
مضرب مثل ،إمنا من املؤسف
أن األمور قد تدحرجت إىل حيز
أصبح الوطن فيه خبطر داهم.
وبالعودة اىل الوراء حنو 72
سنة ،جند أن هناك حمطات
مرت بها الدولة اللبنانية،
وكانت هذه احملطات مقوضة
للنظام اللبناني بشكل أو آخر،
ولكن كانت هناك حلقات نرية
خالل هذه الفرتة ،طغت على
احللقات املظلمة .أما اليوم
بعد  14شهرا وسدة الرئاسة
خالية ،وقد أدى ذلك إىل خلل
يف اإلقتصاد ،بل اىل ركود
وخلل ،وانكشاف يف األمن
يف الداخل واحلدود .ووصلت

احلال إىل أن هناك ما يصيب
ليس فقط احلياة السياسية
مبفهومها العام ،بل الكيان
والنظام والوجود .وحنن عندما
نتداعى يف الرابطة ونناقش
األمور ،نناقشها من حيث
كيف جيب أن تكون املبادرات
للوصول إىل حلحلة أو إجياد
طريق يف هذا النفق املسدود.
مل
واملؤمترات
فالبيانات
تعد تنفع ،إمنا جيب القيام
مببادرات».
وتابع« :مسعنا البارحة الكالم
الصادر عن غبطتكم .حنن نؤيد
كالمكم ومواقفكم اليت تنم عن
فكر نري يف هذا الوطن ،وإمنا،
يا لالسف ،هناك أفكار اخرى
متباعدة.
اردنا يف هذا اللقاء أوال
وقبل أن نبدأ باإلستماع إىل
أفكاركم وطروحاتكم اليت
نتوق اليها لنستنري بها ،ان
نطلب بركتكم  -وقد اختذ
اجمللس التنفيذي قرارا بإنشاء
تقدير يسمى وسام الرابطة
املارونية ،أسوة باملؤسسات
الكربى لتقول إلنسان« :شكرا
على اعمالك» -فكثر هم الذين
منحوا األومسة ،ولكن قلة قليلة
هي اليت ترتفع إليها األومسة
عن حق وجدارة وخصوصا إىل
من أعطي له جمد لبنان ولذلك
أمسح لنفسي يا صاحب
الغبطة ،بأن أضع بني أيديكم
هذا الوسام الذي يرتفع إليكم
عن حق وجدارة وهو ميثل
الصليب األكرب ،والصليب
هو مرشدنا وهو خري من نسري
يف خطاه يف األمل والرجاء.
فليحرسنا وحيرسكم انه رمز
الرجاء الذي ينم عن حمبتنا
وتقديرنا لغبطتكم».
وبعدما شكر الراعي للرابطة
املارونية هذه املبادرة ،تطرق
اىل موضوع رئاسة اجلمهورية،
وقال« :من املخزي جدا،
حبق كل اللبنانيني ،أن نكمل
اليوم السنة والشهر على
فراغ رئاسة اجلمهورية .لقد
حاولنا جاهدين وقلنا كما قال
غرينا الكثري ولكن النتيجة ان
فريقي  8و 14يقفان يف وجه
بعضهما البعض».
اضاف« :لقد طالبنا فريقي 8
و 14اذار بتقديم مرشحيهما
يعلنا
ان
على
رمسيا
برناجميهما ولينزل النواب
اىل اجمللس النيابي وينتخبوا
الرئيس .ولكن ال ميكننا ان
نقبل بان يكون هناك شخص
واحد وأال حيق ألحد غريه
بالرتشح ،ألن الدميوقراطية
ونظامنا الدميوقراطي يف لبنان
يفرضان وجود شخصني على
األقل .وال ميكننا االستمرار
يف الوقوف قبالة بعضنا من
دون اي نتيجة ،فالبلد ميوت
ويتفتت واملؤسسات تنهار».

مركز «ام النور»

وكان الراعي قد زار صباحا،
مركز «أم النور» يف السهيله،

املخصص لرعاية الشباب
املدمن على املخدرات ،وكان
يف استقباله املطران بولس
روحانا النائب البطريركي
على نيابة صربا ،املطران غي
بولس جنيم مرشد املركز،
وعدد من أعضاء ادارة املركز
والعاملني فيه واملستفيدين
من خدماته.
وجال الراعي على أقسام
املركز مستمعا إىل شرح
مفصل ملا يقدم من خدمات
تتوزع على اربع مراحل تساعد
الشاب الذي وقع ضحية
اإلدمان على التخلص من هذه
اآلفة ،وتهدف اىل مصاحلته
مع ذاته ومع اهلل ومع اجملتمع
والطبيعة ،وعودته إىل حياته
الطبيعية ،واندماجه من جديد
يف اجملتمع ،ومرافقته على
مدى مخس سنوات أو أكثر
من أجل ثباته على حالة النعمة
وبناء مستقبله ،عرب تأمني عمل
له وحياة عائلية الئقة.
وشكر هيئة املركز ،وعلى
رأسها املطران جنيم ،على
«اخلدمة العظيمة اليت يؤديها
لشبيبتنا وهي جتسد حمبة اهلل
هلم ،وهي اليت تعيشونها
معهم كل يوم .هذا يساعد
الشبيبة اليت تعافت على ان
يكون افرادها رسل اجملتمع
من جديد كونهم اختربوا الذل
املتأتي عن املخدرات وتعافوا
منه .ليبارك ربنا خدمتكم
ويكون اىل جانبكم يف متابعة
ما انتم به قائمون».
بدوره شكر املطران غي بولس
جنيم البطريرك الراعي على
زيارته مركز أم النور ،كما
شكر فريق اإلدارة والعاملني
والشباب أنفسهم ،الذين
«بتفانيهم يشهدون على
عناية أم النور ورعايتها».
ويف ختام الزيارة قدم
القيمون على املركز دروعا
تكرميية للراعي وملرافقيه».

يونان

وبعد الظهر استقبل الراعي
بطريرك السريان الكاثوليك
يوسف ثالث يونان.

كنعان

ثم عضو تكتل «التغيري
واإلصالح» النائب ابراهيم
كنعان الذي عرض «املواقف
اإلجيابية بغالبيتها لعدد من
حيال
املسيحية
األحزاب
املبادرة اليت اطلقها التكتل
واملتمثلة باجراء استطالع لرأي
املسيحيني حول من يريدون
ان يكون رئيسا للجمهورية».
واذ رأى ان «غاية الزيارة
هي التماس بركة صاحب
الغبطة» ،أوضح كنعان ان
«املرحلة املقبلة تقضي بوضع
آلية لتطبيق هذه املبادرة»،
الفتا اىل «حرص غبطته على
ضرورة اجياد خمرج دستوري
األزمة
حلل
ودميقراطي
الرئاسية».

الشعار استقبل مسؤوال اوروبيا :مشكلة
طرابلس إقتصادية وامنائية بإمتياز
التقى مفيت طرابلس والشمال
الشيخ الدكتور مالك الشعار
يف منزله بطرابلس مدير
منطقة الشرق الوسط ومشال
أفريقيا يف جهاز العمل
اخلارجي األوروبي هوغاريللي
األوىل
السكرترية
حبضور
مسؤولة الشؤون السياسية
يف بعثة اإلحتاد األوروبي
يف لبنان روت بايادا وجرى
عرض لألوضاع الراهنة يف
لبنان والقضايا اإلقتصادية
واإلمنائية وما بعانيه لبنان من
تداعيات األحداث يف املنطقة.
إثر اللقاء قال هوغاريللي« :جئنا
لنطلع على اوضاع طرابلس
على األرض فلدينا قلق كبري
عما يشاع عن إضطرابات تتخذ
منحى طائفيا وال سيما جلهة
التطرف لدى الفئات الشبابية،
وحنن لدينا جتربتنا يف هذا
اجملال ونود مد يد املساعدة
ملواجهة هذه الظروف وهذا
التطرف ولقد استفدنا جيدا من
آراء املفيت الشعار الذي نعتربه
مرجعا ميكنه إلقاء الضوء على
هذه األوضاع».
وردا على سؤال قال« :هناك
العديد من املشاريع اليت يتم
تنفيذها يف الوقت الراهن
نقدمها
اليت
واملساعدات
وهناك أيضا مبادرات من قبلنا
لتحسني أوضاع املوقوفني
واملسجونني يف سجون لبنان،
وحنن بطبيعة احلال نعمل أيضا
على مشاريع إقتصادية جيري
تنفيذها يف طرابلس والشمال
عموما وسوف نعمل إلجياد
أفضل الطرق ملتابعة الدعم يف
هذا اإلطار».
واجاب ردا على سؤال:
«بطبيعة احلال هناك العديد
من املشاريع يف جمال التعليم
وحنن نعترب ان اإلستثمار يف
التنمية البشرية هو األهم وهذا
يسمح لنا يف معاجلة التطرف،
وهناك الكثري من املشاريع
واملبادرات يف هذا اإلطار
وميكن اإلطالع على خمتلف
املشاريع اليت ينفذها اإلحتاد
االوروبي من خالل البعثة
األوروبية».
سئل إذا كان هناك مساعدات
لالجئني السوريني املوجودين
على األراضي اللبنانية فقال:
«حنن منول العديد من املشاريع
ولدينا الكثري من املبادرات
اليت نسعى من خالهلا لدعم
اجملتمعات
ودعم
لبنان
املضيفة لالجئني من خالل
حتسني تقديم اخلدمات ال
سيما ما يتعلق خبدمات املياه
والكهرباء والصرف الصحي وما
إىل ذلك ونقدم دعما للصحة
مساعدة
وحناول
والتعليم
اجملتمع املضيف كذلك ،لكن
ال بد من القول أن املوارد
اليت لدينا حمدودة وبطبيعة
احلال مع اجلهود الكبرية اليت
نبذهلا ندرك أن هذه اجلهود ال
ترتقي إىل مستوى التحديات
اليت يواجهها لبنان على صعيد
الالجئني السوريني».

املفتي الشعار مستقبال هوغاريللي
الشعار

من جهته قال الشعار« :شرحت
ملمثل اإلحتاد األوروبي من
خالل شريط سريع مفصل
طرابلس
يف
األوضاع
واإلجتماعية
اإلقتصادية
والوطنية والدينية ،وتوقفت
كثريا عند املشكلة اإلقتصادية
ألنها املشكلة األم اليت نتج
عنها معظم املشاكل اإلجتماعية
حتى املشاكل الدينية او ما
يسمى مبظاهر التطرف اليت
ظهرت يف املدينة يف بعض
األحيان .واحلقيقة ان طرابلس
كما ذكرت هي مدينة العيش
الواحد املشرتك فالعالقة بني
املسلمني واملسيحيني هي
عالقة تكامل وأخوة وحمبة
وتقدير وتبادل أكثر من أن
تكون عالقة بروتوكولية ،كما
ان العالقة مع بقية املذاهب
الدينية واإلسالمية ترتقي
إىل نفس املستوى من الود
واإلحرتام».
اضاف« :لكن الذي حدث يف
طرابلس كما ذكرت ليس
نتيجة التطرف الديين او انها
مشكلة طائفية بل هي مشكلة
إقتصادية بإمتياز إستطاعت
الشريرة
األيادي
بعض
واألحزاب ان تستوعب كمية
كبرية من الشباب إلحداث
مثل هذه الفنت ،لكن أنا كنت
مطمئنا ان طرابلس قد جتاوزت
كل هذه احملطات ،لقد جتاوزت
الفتنة الطائفية وجتاوزت الفتنة
مع إخواننا العلويني ،وجتاوزت
الفتنة مع اجليش والتصادم مع
اجليش ،فقد كان يراهن على
ان يكون هناك مرحلة صاخبة
كان عنوانها التصادم مع
اجليش ولكن طرابلس كانت
اوعى وأكرب وجتاوزت كل هذه
الفنت».

وتابع»:األن يتم العمل على
ان تكون هناك فتنة بني أبناء
السنة ابناء الطائفة الواحدة وقد
طمأنت ممثل اإلحتاد األوروبي
لكين ذكرت بأن اخلطة اإلمنائية
ال بد من تطبيقها وال بد من
إستيعاب ما ال يقل على الفي
او ثالثة آالف شاب يف اجليش
ويف قوى األمن الداخلي ويف
األمن العام واجلمارك حتى
خنفف من وجود هذه املساحة
الكبرية من البطالة ،وقد ذكرت
اننا حنتاج إىل دعم إقتصادي
وضرورة
وثقايف
وتربوي
وجود اندية وانشطة إلحتضان
الشباب والشابات وإمتصاص
طاقتهم من اجل متتني العالقة
بني املواطن والدولة وتقوية
مشاعر اإلنتماء إىل الدولة».
وأردف قائال :لقد وعد ممثل
اإلحتاد األوروبي مع وفده
الكريم بتقديم بعض املشاريع
إىل طرابلس عرب البلدية وغرفة
التجارة والصناعة وسيكون
هلذه املشاريع أثر وخاصة يف
موضوع املساجني .وقد كانت
جلسة مطولة إستعرضت فيها
تفاصيل متعددة رمبا ذكرت
اآلن بعض تفاصيلها وان
التطرف ال ميكن القضاء عليه
إال باإلستيعاب وحبل املشكلة
اإلقتصادية وبأن تشعر الدولة
املواطنني بأنها هي األب
واألم والعني الساهرة عليهم
وأن تقدم هلم خدمات صحية
وإجتماعية وتعليمية وترفيهية
ورياضية وأعتقد أننا سنتجاوز
كل هذه احملطات رغم ضخامة
املشكلة لكن اإلرادة أكرب
والوعي اهم بكثري وإرادة
احلياة بإذن اهلل أكرب من ان
تضعف امام اية مشكلة من
املشاكل او فتنة من انواع
الفنت».
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لبنانيات

وزير الداخلية التقى باولي وقصارجي وتابع أوضاع سجن رومية

كاربوني :خصصنا مليون دوالر لتأهيل سجين طرابلس وزحلة
ترأس وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق ،اجتماعا أمنيا
حضره قائد الدرك العميد
جوزف احللو وقائد منطقة
جبل لبنان االقليمية العميد
جهاد احلويك ومستشار الوزير
لشؤون السجون العميد منري
شعبان.
وأعطى املشنوق توجيهاته
بتكثيف القوى االمنية جهودها
لتأمني حفظ االمن والسهر على
محاية املواطنني وسالمتهم.
وتناول وضع سجن روميه،
طالبا من القادة العسكريني
املتابعة
ضرورة
املعنيني
اليومية الوضاع السجن على
املستويات االمنية واالنسانية
واللوجستية ،والبنى التحتية،
«على أن يشرف شخصيا على
حسن املتابعة هلذا امللف».
وأوعز املشنوق اىل القادة
تأمني
بضرورة
املعنيني
حافلتني لنقل اهالي السجناء
من مدخل سجن رومية اىل
مكان لقاء أبنائهم.
ثم ترأس اجتماعني منفصلني،
االول للجنة صياغة وضع
املراسيم التنظيمية للدفاع
املدني والثاني للمتطوعني
الدفاع املدني.
وحضر االجتماعان النائب هادي
حبيش واملدير العام للدفاع
املدني العميد رميون خطار
والقاضي املنتدب يف وزارة
الداخلية زياد ايوب ومدير
املديرية املشرتكة يف وزارة
الداخلية العميد الياس خوري
ومستشار الوزير خليل جبارة
ورئيس الوحدة االدارية زياد
الناطور واحلقوقية رميا املر.
وأكد املشنوق يف االجتماع
أن «قانون الدفاع املدني
مت إقراره عام  2014وكرس
حق املتطوعني يف االشرتاك
يف املباريات لتثبيتهم ،وان
اللجنة اليت مت تشكليها أعدت
مسودة املرسوم التطبيقي هلذا
القانون .وقد ارسلت وزارة
الداخلية والبلديات مرسوم
حتديد الشروط اخلاصة لرئيس
مركز وعنصر يف املديرية
العام للدفاع املدني اىل
جملس الوزراء ،وسوف ترسل
املرسوم التطبيقي  289اىل
جملس اخلدمة املدنية متهيدا
لعرضه على جملس الوزراء».
وركز على ان «وزارة الداخلية
جنحت يف الفصل بني تثبيت
املتطوعني من جهة وتثبيت
االجراء من جهة اخرى ،بتوسيع
كادر الدفاع املدني».
وتعهد املشنوق بإيالء موضوع
تأمني التجهيزات واملعدات
للدفاع املدني اهمية قصوى،
وطلب من املدير العام درس
حاجات ال  500عنصر من
الدفاع املدين ليتم تأمينهم
على حنو سريع ،نظرا اىل
كثرة التحديات املنوطة بالدفاع
املدني.
وبعد االجتماع أدىل املتطوع
يوسف املالح بتصريح باسم

استقباالت املشنوق
املتطوعني« :اليوم تشرفنا
بلقاء معالي وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق،
واكتشفنا أن لديه أذنا أمنية
وأذنا انسانية .وبعد التباحث
يف موضوع تثبيت االجراء
واملتطوعني وابداء الرأي من
الطرفني ،وعدنا معالي الوزير
بأن هذا املشروع على قدم
وساق ،ولن يتجاوز االسابيع،
وما كان منا اال ان قلنا له انك
االب واالخ وانت رفيق درب
االنسانية».
اضاف« :بامسي وباسم متطوعي
الدفاع املدني كنا قد اعلنا
منذ  48ساعة انه بعد املؤمتر
الصحايف اذا مل نلمس اي
جتاوب او اي رد على املوضوع
الذي كان سيعقد املؤمتر
الصحايف من اجله ،فسنتوجه
بنداء اىل اهليئات االنسانية يف
سوريا كي تقبلنا كمتطوعني
على االراضي السورية .ولكن
بعد اللقاء مع معالي الوزير
وسعادة املدير ،يف حضور
النائب هادي حبيش ،وبعد
تفسري كل شيء أمامنا ،نعلن
تعليق هذا املوضوع ونقول إن
دمنا وعرقنا وانسانيتنا ستبقى
دائما فداء للمواطنني».
وختم« :حنن ابناؤكم واخوتكم،
ولسنا من مدرسة احراق
الدواليب وال من مدرسة اقفال
الطرق ،وال نهوى االعتصامات،
واذا تركنا فسنكون جزءا
صغريا ،وسيبقى اجلزء الكبري
الذي سيسهر على راحتكم
وسالمتكم .هذه هي مدرسة
الدفاع املدني ،مدرسة معالي
والبلديات،
الداخلية
وزير
وهؤالء حنن».

قصارجي

ثم التقى املشنوق رئيس
الطائفة الكلدانية يف لبنان
املطران ميشال قصارجي،
وحبثا يف اوضاع العراقيني
الكلدان الذين نزحوا اىل لبنان
جراء االحداث يف مناطقهم يف
العراق.
وبعد اللقاء قال قصارجي:
«تشرفنا بلقاء معالي وزير

الداخلية ،وحنن نفتخر بوزارة
الداخلية اليت تقوم بهذا العمل
الرائع يف لبنان ،وخصوصا
بهذه الظروف اليت نعيشها
مجيعا .لقاؤنا كان يف حضور
املونسنيور رافاييل طرابلسي
لكي نطلعه على أجواء الكنيسة
الكلدانية ،ونقول إن االوضاع
االمنية يف البلد مضبوطة،
وحنن نعترب أن الدولة تضع
كل إمكاناتها حلفظ االمن يف
لبنان» ،مشيدا بالدور الذي
تضطلع به وزارة الداخلية
وأجهزتها االمنية يف حفظ
االمن».
وأضاف :ناقشنا مع معالي
الوزير ملف الالجئني العراقيني
يف لبنان ،والتمسنا من معاليه
كل التفهم لتسهيل اوضاعهم
على مستوى التنقل والعمل
والطبابة».
وختم« :نتمنى ان تكون وزارة
الداخلية العني الساهرة ملعاجلة
معاناة اهلنا العراقيني يف
لبنان ،وعلى كل اللبنانيني».

باولي

وحبث املشنوق مع سفري فرنسا
باتريس باولي يف العالقات
وكانت
اللبنانية-الفرنسية.
التطورات
لعرض
مناسبة
اللبنانية واالقليمية يف ضوء
املستجدات ،لتجنيب لبنان
تداعيات االحداث هناك.

كاربوني

والتقى أيضا وفدا من بعثة
اللجنة الدولية للصليب االمحر
برئاسة فابريزيو كاربوني،
ومت البحث يف اوضاع سجن
رومية.
وقال كاربوني اثر اللقاء:
«نيابة عن اللجنة الدولية
للصليب االمحر ابدينا قلقنا
حول تعرض املعتقلني للضرب،
بغض النظر عن االسباب اليت
اعتقلوا من اجلها .وجيب ان
االنسانية
باملعاملة
حيظوا
املنصوص عنها بعيدا عن
اسباب اعتقاهلم».
اضاف« :هنا يف لبنان نشهد
مستوى عال جدا من التعاون

مع الصليب االمحرالدولي
حبيث اتاحت لنا السلطات
اللبنانية الدخول اىل مجيع
مراكز السجون ،ووجدنا بان
االمور تسري بشكل جيد وال
توجد مشاكل ،ولكننا نعتقد
ان بامكاننا التعاون لتحسني
االوضاع اكثر ،وطلبنا من
معالي الوزير ان يؤكد على
السلطات اليت تقوم بالتحقيق،
ان يشمل عمل جلنة التحقيق،
ليس روميه فحسب ،بل
االستجواب
مراكز
مجيع
واالعتقال».
وتابع« :اما الطلب الثاني
فقد شددنا على الوزير
املشنوق ،ان يعطي اوامره
اىل مجيع السلطات االمنية
اليت تقوم بالتحقيق الحرتام
املعايري االنسانية مع الذين
خيضعون لالستجواب ،وان
حترتم احلقوق االنسانية هلوالء
احملرومني من احلرية ،وابدينا
استعدادنا وجهوزيتنا لتدريب
العناصر ودعم جهودهم يف
كيفية احرتام حقوق االنسان.
اما االمر الثالث ،فجميعنا يعلم
ان مراكز االعتقال ليست
مؤهلة وهذا يشكل ازمة ليس
بالنسبة للسجناء فحسب،
بل للقوى االمنية اليت تعمل
يف هذه السجون .لذا نقرتح
اعادة تأهيل السجون باجياد
البيئة املالئمة للسجناء ولقوى
االمن الداخلي».
وختم« :تقدمنا كلجنة دولية
للصليب االمحر بعرض اىل
جملس الوزراء اللبناني عرب
وزير الداخلية لكي يصار اىل
اعادة تأهيل بعض السجون،
وخصصنا مبلغ مليون دوالر
امريكي لبعض هذه املراكز
ومن بينها سجين طرابلس
وزحلة ،ولذا نطلب من
السلطات اللبنانية ان تسارع
يف قبول هذا العرض لكي
نبدأ العمل فيه .وسنستمر
بزيارة السجون ،كما سنستمر
حبواراتنا مع السلطات احمللية
وعلى رأسها وزير الداخلية،
ونأمل ان نشهد حتسنا قبل
نهاية العام».

لقاء األحزاب :من يسعى اىل إشعال
فتنة داخلية هو داعم لالرهاب
عقد «لقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية»
اجتماعه الدوري برئاسة أمني
اهليئة القيادية يف «حركة
املستقلني
الناصريني
املرابطون» العميد مصطفى
محدان ،يف مقر احلركة.
بداية استنكر محدان «أساليب
التعذيب الال إنسانية اليت
ظهرت يف الفيديو املسرب من
سجن رومية» ،معربا عن تأييده
«لالجراءات اليت تتخذ حبق
املخطئني» ،مثمنا «املسؤولية
الوطنية العالية ملعالي وزير
الداخلية نهاد املشنوق الذي
أشار اىل ان الفيلم كشف
عن اإلعتداء بالضرب حبق
املساجني يف حني مل يظهروا
ممارسة املساجني بتهم ارهابية
كيف اعتدوا على رجال قوى
األمن الداخلي أثناء التمرد
قبل شهرين ،خاصة ان هؤالء
اإلرهابيني واملخربني باشروا
بإنشاء إمارة تقود من سجن
رومية كل اإلرهاب الذي
شاهدناه على امتداد الوطن
اللبناني».
ورأى أنه «ال بد من الوقوف
والتنبه ملا جرى بعد تسريب
هذا الفيلم» ،منتقدا اعالن وزير
العدل أشرف ريفي ان «حزب
اهلل وراء هذا التسريب» ،مشريا
اىل ان «هذا الكالم يؤدي اىل
فتنة مذهبية نبذل قصارى
جهدنا كي ال نصل اليها».
واعترب ان «تسريب هذا الفيلم
يف شهر رمضان هدفه إحداث
الفتنة خدمة لالرهابيني الذين
ينهزمون يف القلمون وال عالقة
له ال بتسريبات ويكيليكس وال
باملنافسة بني وزيري العدل
والداخلية».
ودعا محدان اىل حماسبة ريفي
متهما اياه ب «إعطاء األوامر
لتيار املستقبل بإحراق الدواليب
يف بريوت».
من جهة اخرى حيا محدان «أهلنا
الدروز العرب يف جبل العرب
ويف السويداء بالتحديد مقدرا
هذا املوقف الذي يشرفنا فهو
ليس جبديد على اهلنا الدروز
ابناء سلطان باشا األطرش،
وما يتعرضون له يف جمدل
مشس ليس جبديد عليهم وهم
املناضلون منذ سنوات طوال
وحنن معهم وندعو اجلميع ألن
يكونوا معهم».
كما صدر عن «لقاء األحزاب
والقوى والشخصيات الوطنية
اللبنانية» بيان تاله محدان،
طالب فيه «رئيس جملس
الوزراء متام سالم والقوى
األمنية واجليش اللبناني الذين
لنا ملء الثقة بهم بإختاذ
اإلجراءات الالزمة ملنع حرق
الدواليب وقطع الطرقات ضد

األبرياء وأهلنا يف بريوت ويف
كل املناطق ،هذه املمارسة اليت
كادت تؤدي اىل فتنة مذهبية
كبرية بسبب رعونة وصفاقة
احد الوزراء فالبعض حياول
التخفيف من هذه املسؤولية
وربطها بالصراع الداخلي يف
حني انها ترتبط باإلرهاب ،ومن
يقف مع اإلرهاب ويسعى اىل
إشعال فتنة داخلية هو داعم
لالرهاب ان مل يكن إرهابيا،
ومن يستنجد باإلرهاب سيكون
أول ضحاياه».
ووجه اللقاء «التحية ألبناء
اجليش اللبناني واملقاومني
املتواجدين يف جبال القلمون
ويف عرسال واجلنوب ويف كل
مكان حلماية لبنان واللبنانيني
ولتحقيق النصر على االرهابيني
عزتنا
ولصون
واملخربني،
وكرامتنا وسيادة وطننا».
النعقاد
«تأييده
وأبدى
املؤمترات االقتصادية اجلدية
شرط أن ال يقتصر انعقادها
على إصدار البيانات والصور
الرمسية الفارغة املضمون،
يف ظل تفتت وتشتت اإلدارة
الرمسية اللبنانية واستشراء
الفساد يف كل مفاصل النظام
اللبناني القائم على احملسوبية
والطائفية واملذهبية».
دعا اللقاء «كل القوى السياسية
ألن تكون شريكة بإجياد احللول
اإلقتصادية يف ظل املعاناة
الكبرية ألهلنا اللبنانيني يف
تأمني لقمة عيشهم وغريها
من األزمات اليت تتفاقم مع
حلول فصل الصيف كأزمة
املياه وسوء تصريف املنتجات
الزراعية».
وأكد «وجوب اإلسراع بإنشاء
اهليكلية اإلدارية لعملية إستخراج
بالعملية
واملباشرة
النفط
التنفيذية لالستفادة من هذه
الثروة الوطنية الطبيعية»،
معتربا «التلكؤ بانتاجه جرمية
حبق أهلنا اللبنانيني ،ويرتبط
باألمن القومي اإلسرائيلي،
فاإلسرائيلي واألمريكي يريدون
منع إنتاجه ألنه بامتالكنا هذه
الثروة الوطنية سنصبح أكثر قوة
وأكثر قدرة على املقاومة وعلى
دعم أهلنا الفلسطينيني للعودة
اىل أرضهم» ،مشددا على أنه
«من املعيب توزيع البلوكات
النفطية مذهبيا وطائفيا ألن
ذلك من شأنه التحضري ملشروع
حرب أهلية كبرية».
ودعا اللقاء «الفلسطينيني اىل
عدم الوقوع يف شر االقتتال
املمتلكات
وتدمري
الداخلي
الشخصية والعامة يف خميم
عني احللوة ،الن هذه األعمال
ختدم العدو الصهيوني وال متت
بصلة اىل النضال الفلسطيين
املشرف».

جنبالط عرض مع باولي التطورات يف لبنان واملنطقة
«اللقاء
رئيس
إستقبل
الدميوقراطي» النائب جنبالط
يف دارته يف كليمنصو السفري

الفرنسي يف لبنان باتريس
باولي ،وعرض معه التطورات
الراهنة يف لبنان واملنطقة.
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لبنانيات

باسيل استقبل وزيري خارجييت اجلزائر والتفيا وسجلماني وسفريي روسيا وهولندا :حللول سلمية لالزمة السورية وحل دائم ملشكلة النازحني
استقبل وزير اخلارجية جربان
باسيل االمني العام لالحتاد
من اجل املتوسط فتح اهلل
سجلماني ،يف مكتبه يف
الوزارة ،واصدرا بعد اللقاء
بيانا مشرتكا عن عالقات
التعاون بني لبنان واالحتاد من
اجل املتوسط.
نص البيان
وجاء البيان على الشكل
التالي:
«بداية ،ويف معرض عملية
اجلوار
سياسة
مراجعة
االوروبية ،وبعد املؤمتر الناجح
الذي استضافه لبنان يوم
االربعاء ،ال بد من التأكيد على
اهمية االحتاد من اجل املتوسط
كإطار اقليمي فاعل ،يساهم
يف حتقيق اهداف سياسة اجلوار
يف اقامة منطقة من االستقرار
واالزدهار يف املتوسط.
استعرضنا مع االمني العام
مراحل تقدم املشروع الذي
اتفقنا عليه خالل زيارة االمني
العام السنة املاضية اىل لبنان
املتمثل بتنظيم مؤمتر مشاريع
يف لبنان ،يتوىل مجع االطراف
املاحنة لتمويل مشاريع لبنانية
تتوافق مع معايري واولويات
االحتاد من اجل املتوسط.
ويسرني االعالن عن تقدم يف
هذا اجملال حيث نعمل على
االنتهاء من الئحة مشاريع
بالتعاون مع الوزارات املختصة
الجل تقدميها للجهات املاحنة
اليت ستدعوها االحتاد من اجل
املتوسط بعد نضوج الدراسات
التقنية ،وقد توافقنا على
العمل الجل عقد املؤمتر مطلع
 2016يف بريوت وسوف نتابع
هذا املسار يف اطار جهودنا
لتنشيط مشاركتنا يف احملافل
الدولية حيث جند مصلحة
للبنان».

زاسبكني

والتقى باسيل سفري روسيا
الكسندر زاسبكني الذي حبث
معه يف عدد من املواضيع
املطروحة ،وناقشا املبادرة
املعروفة للبنان وروسيا واليت
تهدف اىل محاية املسيحيني
يف لبنان والشرق االوسط.
باالجراءات
باسيل
وذكر
املتخذة خالل املؤمتر الدولي،
مشريا اىل اجراءات اضافية
ستتخذ يف املرحلة املقبلة.
ولفت اىل مناقشة نتائج
املنتدى االقتصادي يف سان
بطرسبورغ والذي شارك فيه
عدد كبري من رجال االعمال
من العديد من الدول مبا فيها
لبنان ،مشريا اىل تناول بعض
املواضيع االقليمية.
وقال« :اصر ان االرهاب هو
املشكلة االساسية يف املنطقة
وجيب توحيد اجلهود ملكافحته،
لذا على القوى الداخلية يف
الدول مبا فيها سوريا ان
تتوحد يف وجه هذه الظاهرة
ما يساهم يف االنطالق للتقدم
حنو تسوية سياسية».
كما تطرق زاسبكني مع باسيل
اىل موضوع تسريب حمادثات
السفري اللبناني يف اخلارجية
الروسية ،مطالبا باجراء التحقيق

يف املوضوع واختاذ االجراءات
الالزمة لكشف احلقيقة ،واكد
ان باسيل وعد مبتابعة ذلك.
وردا على سؤال عن اجيابية
التقارب السعودي جتاه روسيا،
قال زاسبكني« :روسيا جتري
اتصاالت مع اكرب عدد ممكن
من االطراف املعنيني سواء
ايران او السعودية او اخلليج
ونتحدث معهم انطالقا من
اهداف التسوية السياسية يف
سوريا ويف الدول االخرى.
لذلك ارى ان هذه احملادثات
مفيدة جدا لقضية السلم يف
املنطقة».

سفرية هولندا

كما التقى باسيل
هولندا استري سومسن.

سفرية

وزير خارجية الجزائر

وكان وزير اخلارجية استقبل
امس نظريه اجلزائري وزير
الدولة ،وزير الشؤون اخلارجية
والتعاون الدولي السيد رمطان
لعمامره على رأس وفد وحبث
معه يف الشؤون السياسية.
وقال الوزير باسيل بعد اللقاء:
«اغتنمنا مناسبة انعقاد االجتماع
العربي ملناقشة سياسة اجلوار
االوروبي لنعقد جلسة مشاورات
سياسية بني لبنان واجلزائر
حيث حصل اتفاق عام 2004
لعقد جلنة مشرتكة عليا بني
البلدين اال انها مل تتم بسبب
االوضاع االمنية ،لذا يعد هذا
اللقاء االول بيننا على صعيد
التشاور السياسي».
وأشار إىل انه «ستكون
انطالقة جديدة ومميزة اذ الحظ
الطرفان ان هناك تقاربا يف
املواقف دائما بني البلدين إن
يف احملافل العربية اوالدولية»،
الفتا إىل أن هناك تقاربا
سياسيا وقراءات مشرتكة
يف موضوع السالم ،واالرهاب
واالخطار املهددة للمنطقة
وتطور االمور يف العامل العربي
واحلاجة االصالحية يف اجملاالت

العديدة».
وأعلن عن «تكثيف التشاور
الدائم بني سفراء البلدين
اجلامعة
يف
واملندوبني
املتحدة
واالمم
العربية
وكل
وبروكسل
وجونيف
املنابر الدولية» ،مشريا اىل
«عقد جلنة مشرتكة ،حيضر هلا
على املستويات االقتصادية
كافة».
وأضاف« :هناك جماالت عدة
يف القطاع الزراعي لالستثمار
يف اجلزائر ،كذلك هناك
موضوع النقل بني لبنان
واجلزائر وافريقيا حيث انتشار
لبناني كثيف واستعداد مشرتك
يف االستفادة من هذا االنتشار
يف تطوير العالقات االقتصادية
باالضافة اىل املوضوع الرتبوي
وغريه».
وأمل يف «الوصول اىل عقد
هذه اللجنة والذهاب بعيدا يف
فتح آفاق اقتصادية للبنان
الذي اعتمد وال يزال يعتمد
على اجلزائر يف موضوع الطاقة
واسترياد املشتقات النفطية،
متحدثا عن «احتماالت واعدة
ملوضوع الغاز» ،مشددا على
«احلاجة اىل عمل حتضريي كبري
ينتهي عند انعقاد اللجنة».

اسابيع على قمة جوهنسبورغ،
وخصوصا ان لبنان يهتم
وبالعمل
االفريقة
بالقارة
االفريقي املشرتك».
وتطرق اىل عدد من القرارات
املتخذة أهمها التحضري اجلاد
للدورة االوىل للجنة املختلطة
كي تعقد دورتها االوىل قبل
نهاية السنة ،مشددا على ان
«التحضري اجلاد يرمي اىل
اجناز ما ال يقل عن  11مشروع
اتفاق يوقع عليهم يف اجللسة
االوىل».
وأضاف« :نفكر يف اشكال
جديدة للتنوع والشراكة لذلك
علينا االستفادة من جتربة
البلدين يف كسب اسواق
والعمل على االنتاج املشرتك
وخلق مشاريع مشرتكة كي
نستطيع الدخول اىل اسواق
القارة االفريقية خصوصا».
وحيا «اجلسم البشري املتواجد
بني اجلزائر ولبنان» ،مذكرا ان
«اجلزائر لديها جالية يف لبنان
تضم اكثر من  2000جزائري
كما ان للبنان جالية ناشطة
يف وطنها الثاني وال يقل
عددها عن  6000شخص»،
آمال ان «يزداد هذا العدد بني
البلدين».

المامرا
بدوره ،أعرب الوزير اجلزائري
عن سعادته يف هذه الزيارة
املثمرة ،متمنيا ان «تكون
مشاركة بالده قد لعبت دورا
يف اجناح التشاور العربي
وجلسة العمل اليت اجريت مع
االحتاد االوروبي» ،مشريا اىل
«لقائه رئيس احلكومة متام
سالم ورئيس جملس النواب
نبيه بري والبحث معهما يف
عدد من االمور».
واعترب أن «هذه اجللسة مع
باسيل تعد الدورة االوىل
للجنة التشاور السياسي بني
البلدين» ،الفتا اىل «معاجلتهما
أمورا ذات اهتمام مشرتك على
الساحة العربية واالفريقية ،بعد

وزير خارجية التفيا

إحتفا ً
ال بيوبيل الخمسني سنة
لذكرى إفتتاح كاتدرائيـّة مار مارون -
ردفرن
2015 – 1965
تقيم رعيّة مار مارون املارونية
« عشاء الرعيّة السنويّ «
وذلك يوم الجمعة 31
تمـّوز 2015
الساعة  7:00مسا ًء
The Clarence House
يف
42 Albert Street, Belmore NSW
2192
للمشاركة بدعم الرّعيـّة ولحجز البطاقات
الرّجاء اإلتّصال بمكتب الرّعية على
93182148

كما التقى باسيل وزير خارجية
التفيا ادغار رينكيفيكس على
رأس وفد والذي يزور لبنان
للمرة االوىل كوزير للخارجية،
وناقشا املواضيع الثنائية
والسياسية والعالقات بني
البلدين.
وأكد باسيل بعد انتهاء اللقاء،
انهما توافقا على «موضوع
االرهاب وعلى ضرورة اجياد

حلول سلمية لالزمة السورية
وحل دائم ألزمة النازحني
السوريني يف لبنان» ،مشددا
على «أهمية دور التفيا يف
االحتاد االوروبي بالنسبة لدول
املنطقة ولبنان».
كما رأى أن «لبنان يعد
بني
مهم
تواصل
جسر
اوروبا والشرق االوسط عرب
املتوسط» ،وقال« :إن لبنان
يؤمن ايضا بان احلوار هو امر
ضروري واساسي من اجل حل
املشاكل واالزمات».
ورأى أن «هذه الزيارة تأتي
العالقات
لتقوية
كمناسبة
بني البلدين وتعميق العالقات
والديبلوماسية
السياسية
احملادثات
انها
وخصوصا
االوىل بني البلدين».

رينكيفيكس

اما رينكيفيكس ،فاشار اىل
انه يف لبنان ملناقشة سياسة
اجلوار االوروبية ومتطلبات
الدول العربية باالضافة اىل
تطوير العالقات االقتصادية
واجياد حلول مشرتكة اىل
معاجلة االرهاب واهلجرة».
وأضاف« :أتطلع قدما اىل
وجهات نظر لبنان فيما يتعلق
باالزمة السورية ومسار عملية
السالم يف املنطقة ،وسنعمل
املتعلقة
االتفاقات
على
بالتعليم واالقتصاد وامور
أخرى».
ومتنى أن «يستمر هذا احلوار
والعمل سويا بني البلدين كي
يتسفيد الطرفان من عالقات
بعضهما البعض ودورهما».

بري استقبل السفريين االيطالي
والعراقي ونقابة أطباء الشمال

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري بعد ظهر امس االول
يف عني التينة السفري االيطالي
اجلديد ماسيمو ماروتي يف
زيارة بروتوكولية.
وقال ماروتي بعد اللقاء« :جئت
اليوم لزيارة الرئيس بري يف
إطار زياراتي للمسؤولني مع
تسلم مهماتي سفريا لبالدي
يف لبنان .وقد قدمت احرتامي
لدولته ،وتناولنا العالقات
الثنائية والتعاون الذي وصلنا
اليه على الصعد االقتصادية
والثقافية والسياسية واالمنية
يف مواجهة االرهاب ،ويف دعم
ايطاليا للبنان وشعبه .وأود

ان أعرب يف بداية مهميت عن
كل التمنيات والدعم للبنان
والشعب اللبناني من بلد
صديق له عرب التاريخ».
بري السفري
ثم استقبل
العراقي اجلديد علي عباس بندر
العامري يف زيارة بروتوكولية،
وكانت مناسبة لعرض االوضاع
يف املنطقة.
والتقى أيضا نقابة االطباء يف
الشمال برئاسة النقيب ايلي
حبيب ،يف حضور مسؤول
املهن احلرة يف حركة «امل»
سامر عاصي ،وجرى عرض
لشؤون االطباء وعدد من
مطالب النقابة.
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عرب وعالم

محاس تعلن موافقتها على املشاركة يف حكومة الوحدة الوطنية

زعمت القناة االسرائيلية الثانية
ان طائرة صغرية دون طيار
اخرتقت امس االول ،أجواء
اراضي فلسطني احملتلة وسقطت
يف منطقة قريبة من اجلدار االمين
الفاصل.
وسببت الطائرة الفلسطينية
الصغرية حالة استنفار كبرية يف
صفوف سالح اجلو اإلسرائيلي
الذي أرسل طائراته املقاتلة
العرتاضها بعد أن ظهرت على
الرادارات اإلسرائيلية لكن األمر
انتهى بسقوط الطائرة الصغرية
دون حاجة إلطالق نار عليها
من قبل املقاتالت اإلسرائيلية.
وأضافت القناة إن اجليش
اإلسرائيلي سيطر على الطائرة
بهدف اجراءات فحوصات عليها
للتاكد من طبيعتها.
وكان أخر اخرتاق فلسطيين ألجواء
فلسطني احملتلة قد وقع أثناء
العدوان األخري على قطاع غزة
وحتديدا يف متوز املاضي حني
اسقط سالح اجلو االسرائيلي
طائرة فلسطينية دون طيار
على ساحل مدينة سدود بواسطة
صاروخ م طراز باترويوت.
االحتالل
شرطة
وقررت
اإلسرائيلي نشر اآلالف من
عناصرها إىل جانب القوات
اخلاصة يف شرقي القدس،
اليوم اجلمعة ،حبجة تأمني صالة
اجلمعة الثانية من رمضان يف
املسجد األقصى املبارك.
وقالت الشرطة يف بيان أصدرته،
إنها ستنشر اآلالف من عناصر
القوات اخلاصة والشرطية منذ
ساعات الصباح الباكر ،صلتأمني
صالة اجلمعةص الثانية من شهر
رمضان يف املسجد األقصى
املبارك ،معلنة عن إغالق عدد
من الطرقات خاصة يف البلدة
القدمية من القدس وحميطها.
ونوهت الشرطة إىل أنها تفرض
قيودا على دخول الرجال دون
سن األربعني ممن ال ميلكون
تصاريح للوصول إىل القدس،
فيما مل تفرض أي قيود على
دخول النساء من كافة الفئات
العمرية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية

واصل أبو يوسف ،إن مجيع
الفصائل ،مبا فيها حركة محاس،
أعلنت موافقتها على املشاركة
يف حكومة الوحدة الوطنية اليت
جتري مشاورات لتشكيلها يف
الوقت الراهن.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن
محاس أبدت استعدادا إلجناح
بتفويض
القادمة
احلكومة
هذه احلكومة إدارة املعابر بني
غزة وكل من مصر وإسرائيل،
وتسليم الوزارات هلا وحل
مشكلة املوظفني الذين وظفتهم
محاس بعد انفصال غزة عن
الضفة الغربية قبل حنو مثاني
سنوات.
يشار إىل أن اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية كانت
قد قررت يف اجتماعها برام اهلل
االثنني املاضي تشكيل جلنة
من أعضائها لالتصال مع مجيع
الفصائل للتشاور بغية الوصول
إىل اتفاق لتشكيل حكومة وحدة
وطنية خالل أسبوع.
ورفضت محاس االعرتاف بأي
إجراء منفرد لتشكيل احلكومة
الفلسطينية اجلديدة .وقال نائب
رئيس املكتب السياسي حلركة
محاس موسى أبو مرزوق ،الذي
أكد أن حركته لن تعرتف بأي
إجراء منفرد وستبقى مع االمجاع
الوطين.
وقدمت دولة فلسطني امس
االول بالغها األول إىل مكتب
املدعية العامة يف حمكمة اجلنايات
الدولية ضد اسرائيل.
ويعترب هذا امللف األضخم ميثل
مساهمة فلسطني لتمكني مكتب
املدعية العامة من االقتناع
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية قامت بها إسرائيل ضد
الشعب الفلسطيين.
وودعت البالغ عصر أمس
بتوقيت هولندا ،بعد أن أصبحت
فلسطني عضوا يف احملكمة
اجلنائية الدولية مطلع شهر اذار
املاضي.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية
العليا ملتابعة ملف حمكمة اجلنايات
الدولية مصطفى الربغوثي إن ما
ستقدمه فلسطني هو بداية لرفع
احلصانة عن اسرائيل بالقانون

برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف
منطقة بريوت وجبل لبنان ومجعية الصناعيني يف
لبنان ومبشاركة من عدد من السفارات العربية
يف أسرتاليا يقام يوم  11آب /أوغسطس 2015
معرض الفرح – الفرح إكسبو  2015يف قاعة
اللونا الونج– بانكستاون ويستمر هذا املعرض
لغاية  20آب /أوغسطس .2015
ِ
الصداقة
يهدف هذا املعرض إىل تعزيز أواصِر

الدولي
والقانون
الدولي
اإلنساني ،فألول مرة منذ 67
عامًا ستعرض جرائم إسرائيل
أمام القانون الدولي والقانون
الدولي اإلنساني.
واضاف إن امللف الفلسطيين
املقرتفة
اجلرائم
يتضمن
يف الضفة الغربية والقدس
الشرقية وقطاع غزة منذ تاريخ
 ،2014/6/13بدءا من احلملة
العسكرية على اخلليل ومن ثم
باقي الضفة الغربية والعدوان
األخري على قطاع غزة ،والتحقيق
يف جرائم احلرب ،وسيشمل
الطلب أيضًا االستيطان كجرمية
حرب مستمرة منذ  67عامًا،
واجلرائم حبق األسرى.
التحرير
منظمة
ورحبت
الفلسطينية ،بتحرك أوروبي
جديد لالعرتاف بدولة فلسطني
على األراضي احملتلة عام
.1967
وأثنت دائرة العالقات الدولية
يف املنظمة يف بيان صحايف،
الربملانية
الكتل
مبواقف
السلوفينية الثالثة قائمة اليسار
االشرتاكي
واحلزب
املوحد
الينكا
وحتالف
الدميقراطي
براتوشيك الليربالي اليت تقدمت
مبشروع قرار للربملان لالعرتاف
بدولة فلسطني على أن يتم
التصويت عليه يف شهر ايلول
القادم .وأكدت الدائرة أن تطور
املواقف األوروبية يشكل خطوة
هامة على طريق إقامة دولة
فلسطينية مستقلة على كامل
األراضي اليت احتلتها إسرائيل
عام  1967وعاصمتها القدس
الشريف.
وشددت على أن املواقف
األوروبية املتالحقة اليت تؤيد
حق الشعب الفلسطيين بإقامة
دولته املستقلة إمنا تدعم
حل الدولتني ،وتشكل دفعة
لعملية السالم املتعثرة بسبب
املمارسات اإلسرائيلية .يشار
إىل أن دول أوروبية مثل السويد
أعلنت اعرتافها بدولة فلسطني
العام املاضي تالها اعرتافات
مماثلة من عدة برملانات أوروبية
لدول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا
وأسبانيا والربتغال.

والتعاون التجاري واإلقتصادي ما بني أسرتاليا وبلدان الشرق األوسط عمومًا وتركيا
ِ
أيضا .وسيشارك جمموعة من التجار من لبنان وسوريا وتركيا واألردن وفلسطني وغريها
من الدول وجتار من أسرتاليا حيث سيقدمون عددًا متميزًا من الصناعات واملنتوجات الشرق
أوسطية يف بلدنا أسرتاليا .ويتضمن املعرض سهرة طربية يوميًا حيييها فنانو املهجر كما
وسيقدم املعرض أنواعًا خمتلفة من املأكوالت الشهية للكبار والصغار مع املشروبات
ونشاطات تسلية متنوعة أخرى.
وهناك العديد من املفاجآت واهلدايا اليت سيقدمها املعرض من ضمنها سحب تومبوال على
سيارة جديدة وبطاقيت سفر ذهابًا وإيابًا إىل منطقة الشرق اآلوسط.
نأمل من أبناء اجلالية العربية يف منطقة سيدني خصوصا وعموم أسرتاليا بشكل عام
للحضور إىل هذا املعرض واملشاركة برفع اسم لبنان وبلدان الشرق األوسط عاليًا يف
اجملاالت الدولية واالقتصادية اإلنتاجية ،حيث سيكون االفتتاح الرمسي هلذا املعرض
مساء .ومن ثم للعموم
املتميز يوم الثالثاء بتاريخ  11آب /أوغسطس  2015الساعة 7:00
ً
مساء.
بدءًا من يوم األربعاء املوافق  12آب من الساعة  12:00ظهرًا وحتى العاشرة
ً
ملزيد من املعلومات واملشاركة يف املعرض يرجى االتصال مبنظمة ومديرة املعرض السيدة
نادين شعار على الرقم التالي0415494949 :

اجلوالن :اسرائيل تبقى على مسافة من احلرب السورية
بعد ايام من تصرحيات
وزير التعليم االسرائيلي،
نفتالي بنيت ،زعيم حزب
املستوطنني ،بأنه سيطرح
على احلكومة خطة جللب 100
ألف مستوطن يهودي جديد
اىل هضبة اجلوالن (السورية
احملتلة) ،أطلقت صفارات
االنذار ثم أعلن عن إغالق
منطقة الشمال ،من جبل الشيخ
اىل مزارع شبعا ،واعتبارها
منطقة عسكرية حيظر وجود
املدنيني فيها ،فانتشر اهللع
وجلأ املستوطنون اىل الغرف
اآلمنة واخلنادق واملالجئ.
وحتول سيناريو االستيطان
اجلديد إىل مسخرة.
وملا انقشع الغبار ظهر ان
الصفارات أطلقت بسبب
طريان شظايا القذائف اليت
السوري
اجليش
اطلقها
باجتاه قوات «جبهة النصرة».
الرادارات
فالتقطتها
االسرائيلية ،بالغة احلساسية.
مع انها سقطت يف اجلهة
الشرقية من اجلوالن .ثم ظهر
ان اعالن املنطقة العسكرية،
مت يف أعقاب وصول بضع
مئات من املتظاهرين أبناء
الطائفة الدرزية من اسرائيل
ومن قرى اجلوالن احملتل،
للتضامن مع الدروز يف
السويداء واحلضر.
وكانت النتيجة مثرية .فقد
هرب املستجمون االسرائيليون
من اجلوالن ،وخشي اجليش
من ضرب املوسم السياحي.
وخشيت احلكومة من تبخر
احلماسة لتوسيع االستيطان
يف اجلوالن ،وسقوط مشروع
نفتالي بنيت قبل ان يولد.
وجاء املشهد كأصدق تعبري
عن تلك املشاريع االسرائيلية
ختبطات
يف
ووقوعها
وتناقضات هلا أول وال يوجد
هلا آخر.
تعاين اسرائيل تصارع القوى
يف سورية ،وتعترب العبًا خفيًا
يف احلرب األهلية السورية.
تقيم عالقات مع بعض قوى
تسمح
لكنها
املعارضة،
لسالح الطريان السوري أن
يطري فوق املنطقة الشرقية
يف اجلوالن ،مع ان هذا
يتناقض مع اتفاقية فك
االرتباط بني البلدين .تفتح
احلدود أمام بضع مئات من
اجلرحى السوريني التابعني
باألساس للمعارضة ،ولكنها
حتذرها من دخول بلدة احلضر
وضواحيها ،بدعوى انها منطقة
درزية حممية .تقصف مواقع
للجيش السوري وترفض
مساعدة اجليش السوري احلر
وجبهة املعارضة الداخلية.
ظلت اسرائيل تناور طيلة اربع
سنوات بنجاح ما ،من دون أن
تكشف رغبتها احلقيقية ،هل
هي تؤيد نظام األسد ،وبذلك
تقوي «احملور االيراني؟ أم
هي مع املعارضة اليت قد
تفرز نظامًا اسالميًا متطرفًا
على حدودها؟ لكن دخول
املوحدين الدروز على اخلط،

عاد ليزعزع برناجمها من جديد.
فالغضب الذي ينتشر يف
صفوف الطائفة يف اسرائيل،
بسبب احلوادث املتكررة يف
قلب لوزة والسويداء ،وضع
اسرائيل يف خانة التشكيك.
وقد انقسمت الطائفة العربية
الدرزية اىل قسمني :قسم
يطالبها بتقديم املساعدة
العسكرية للدروز يف وجه
«جبهة النصرة» أو على
األقل اتاحة الفرصة للشباب
الدرزي من خرجيي اجليش
االسرائيلي لالنتقال اىل
سورية ومناصرة اخوتهم،
فلسطينيي
من
وهؤالء
 ،48وقسم يتهم اسرائيل
بتقديم الدعم لـ «جبهة
النصرة» ضد الدروز وضد
النظام .وحتول الغضب اىل
هبة شعبية واسعة ،فنظمت
التظاهرات يف اجلوالن ويف
القرى العربية الدرزية يف
الكرمل واجلليل .وعقدت
سلسلة اجتماعات مع القادة
والعسكريني،
السياسيني
من رئيس الدولة رؤوبني
رفلني وحتى الضباط الصغار
يف اجلوالن.
وبدا املوضوع حمرجًا للقوى
الدرزية يف اسرائيل ،وهي
اليت تقف بغالبيتها مع النظام
وتتهم اسرائيل بإقامة حلف
مع «جبهة النصرة» و
«داعش».

املأزق االسرائيلي

رغم اخلالفات داخل الطائفة
الدرزية يف اسرائيل ،فإن
أبناءها يتوحدون يف اشتباههم
وقيادة
حكومتها
بدور
جيشها .فهم ال يقتنعون مبا
تدعيه انها ال تريد التدخل يف
احلرب األهلية ،ألنهم واثقون
من انها تتدخل وهلا مصاحلها
اليت ال يدخل فيها الدروز.
جاي بيخور وهو كاتب
مييين ،كشف حقيقة املوقف
االسرائيلي وخلفياته .فكتب:
«علينا أن نعد قواتنا لليوم
املصريي ،على اجلبهة اللبنانية
واجلبهة الشرقية» ،وهذا ما
قاله رئيس القيادة الشمالية
االسرائيلي
اجليش
يف
أفيف كوخايف هذا األسبوع:
«على اجليش اإلسرائيلي
أن يستعد الحتمال هجوم
املنظمات السنية – تنظيم
الدولة اإلسالمية ومجاعات
مشابهه – على حدودنا من
ناحية األرض اليت ال يوجد
حاكم فيها واليت أطلق عليها
يف املاضي اسم سورية .من
واجب اجليش اإلسرائيلي أن
يستعد ألي سيناريو ،ولكن ال
ألن مينح حافزًا للهجوم علينا.
ففي األيام األخرية ،شهدنا
نوعًا من احلملة اإلعالمية
السياسية تطالب إسرائيل
بالتدخل ملصلحة حنو عشرات
آالف من الدروز يعيشون يف
جنوب سورية ،بالقرب من
احلدود مع األردن.
مثل هذا التدخل ،يف حال
مت ،لن يكون حتضريًا لليوم

املصريي ،عندما يهامجنا
العدو ،وإمنا سيدفع العدو
جيب
ولذلك
ملهامجتنا،
أال حيدث بأي شكل من
األشكال .مل تكن هناك
أبدًا أي عالقة بيننا وبني
دروز سورية .على العكس،
كانوا من األعمدة املركزية
لنظام بشار األسد الشرير،
وهم اليوم حلفاء حلزب
اهلل .مسري قنطار املعروف،
أرسل مؤخرًا من قبل األمني
العام حلزب اهلل حسن نصر
اهلل من أجل املساعدة على
تنظيمهم حتت محاية املنظمة
الشيعية .ال يعقل ان متنح
إسرائيل بالذات أسلحة أو
تتدخل ملصلحة حلفاء حزب
اهلل .يف تلك اللحظة سنحول
أنفسنا ،وبصدق ،ألعداء
ّ
السنة السوريني لألجيال
املقبلة .محلة مشابهة انطلقت
فورًا عقب حرب األيام الستة
(حرب عام  )1967عندما
قامت مجاعة ضغط موالية
للدروز ضمت رئيس بلدية
حيفا أبا حوشي ،ومسؤول
الدفاع غيورا زايد ،ملمارسة
الضغط على وزير الدفاع
موشيه ديان من أجل إعادة
دروز هضبة اجلوالن الذين
هربوا اىل سورية .وحقًا ،مسح
ديان هلم بالعودة اىل قراهم.
هؤالء هم دروز اجلوالن،
الذين كانت قيادتهم –وما
زالت -معادية لدولة إسرائيل
اليت أنقذتهم».
وخيتتم بيخور« :يف حال
تدخلت إسرائيل ،فإن كشاف
الضوء الكبري سيوجه حنونا
الذبح
وعمليات
وضدنا،
السورية ستلتصق بنا يف
شكل فوري .مساحة سورية
هي  10أضعاف مساحة لبنان
وهي أخطر بكثري .من واجبنا
محاية أمثن أصولنا يف وجه
عدم
اإلقليمي:
االنهيار
تدخلنا .حنن لسنا سنة وال
شيعة ،لذلك مت استثناؤنا
مسبقًا من هذه احلرب .عدم
تدخلنا وردعنا سيستمران
حبمايتنا يف واقع خمادع.
اليوم املصريي سيأتي فقط
عندما يتم تهديد حدودنا،
وليس قبل ذلك».
هذا هو املوقف االسرائيلي
اجلوهري .وكل التصرحيات
االسرائيلية عن دعم الدروز
تبدو وهمًا ال أكثر .واحلد
األقصى للدعم هو يف
األحاديث غري املباشرة اليت
جتريها اسرائيل أو وسطاؤها
مع قوى املعارضة السورية
بأن ال تعتدي على الدروز.
والوهم األكرب هو ان يضعوا
اخلطط لتوسيع االستيطان
وتثبيت االحتالل للجوالن
السوري ،فهذه ليست اخلطة
األوىل ولن تكون األخرية.
واجلوالن يشهد على ذلك.
فعدد املستوطنني اليهود
فيه مل يزد على  21ألف
مستوطن منذ عشرين سنة،
على رغم التكاثر الطبيعي.
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متفرقات

افطار رمضاني لبلدييت بانكستاون وكانرتبريي

ليندا داوني

براين روبسون

رئيس بلدية بانكستاون السابق كال عصفور مع بعض اعضاء البلدية

بعض اعضاء بلدية بانكستاون مع الزميلني سكرية ومجذوب

رئيسة بلدية بانكستاون داوني ورئيس بلدية كانرتبري روبسون وحضور

جانب من الحضور
بانكستاون
بلديتا
اقامت
منذ
كعاجتهما
وكانرتبري،
سنوات ،افطارا رمضانيا مشرتكا
شارك فيه مشايخ وفعاليات
من اجلالية واعضاء من بلدييت
باكستاون وكانرتبري وممثلون
لوسائل االعالم واملئات من
ابناء اجلالية.
عرف حفل االفطار السيد
عدنان مرعي الذي قدم رئيسة
بلدية بانكستاون السيدة ليندا
داوني اليت تكلمت عن اجلالية
االسالمية اليت ساهمت يف

اثراء التعددية الثقافية يف
نيو ساوث ويلز عامة ويف
باكستاون خاصة وحتدثت عن
معاني شهر رمضان املبارك.
ثم قدم رئيس بلدية كنرتبري
السيد براين روبسون الذي
حتدث عن معاني هذا الشهر
الفضيل داعيا اىل التحابب
والتآخي واملساعدة وعمل اخلري
مستشهدا باالية اليت تقول ان
اهلل يف عون العبد ما دام العبد
يف عون اخيه متمنيا للحضور
افطارا مباركا.

إنزال قوة مدربة لتعزيز املقاومة يف عدن
أعلنت قيادة التحالف يف بيان
فجر أمس االول ،استشهاد
الرقيب فرحان أمحد احلقوي
وزميله اجلندي أول أمحد موسى
مطمي ،من منسوبي القوات الربية
إثر إصابتهم مبقذوف يف قطاع
جازان أثناء اإلفطار األربعاء ،كما
استشهد اجلندي أول علي سعيد
الزهراني ،من منسوبي حرس
احلدود ،أثناء أدائه مهماته يف
منفذ علب مبنطقة عسري.
وسبق أن استشهد ضابط
الصف هزيم بن عبيد آل علي،
أحد منسوبي القوة اإلماراتية
املشاركة يف التحالف ،أثناء
مواجهة مع ميليشيات احلوثي يف
قطاع جنران اإلثنني.
وذكرت مصادر املقاومة اليمنية
أن قوة مدربة تضم عشرات
املسلحني وصلت عرب البحر إىل
عدن لدعم صفوف املقاومة.
وقال شهود إن مواجهات عنيفة
اندلعت أمس مشال مطار عدن
بني احلوثيني وعناصر املقاومة
الذين حياولون استعادة وسط
املدينة وإجبار اجلماعة على
االنسحاب مشا ً
ال.
وأكد الرئيس اليمين عبدربه
وفد
أن
هادي،
منصور
امليليشيات احلوثية وأتباع علي
صاحل ،يف مشاورات جنيف اليت
ُعقدت منتصف الشهر اجلاري،
وضعوا العراقيل والصعاب أمام
اجلهود الدولية الرامية إىل حتقيق
األمن واالستقرار يف اليمن،
وتنفيذ قرارات جملس األمن،
وخصوصًا القرار .2216
وأوضح أمس االول خالل اجتماع
عقده يف الرياض مع مستشاريه
وعدد من الوزراء وقادة األحزاب
السياسية وأعضاء وفد احلكومة
الشرعية املشارك يف مشاورات
جنيف ،أن احلكومة «ستظل تقدم
كل ما يف وسعها ،وستذهب إىل
أبعد مكان من أجل إعادة األمن
واالستقرار وعودة األوضاع إىل
طبيعتها يف البالد».
واستعرض هادي ،خالل االجتماع،
التطورات امليدانية وما تقوم به
ميليشيات احلوثي من أعمال عنف
ضد املدنيني .وأشاد هادي ،يف
االجتماع الذي حضره نائبه خالد
حمفوظ حباح ،بالتقدم الذي
حترزه اللجان الشعبية والقوات
العسكرية املوالية للشرعية يف
معاركها مع امليليشيات املتمردة
يف عدد من حمافظات البالد.
ميدانيًا ،كثف طريان التحالف
ضرباته اجلوية على مواقع
وخمازن
املتقدمة
احلوثيني
اليت
واملعسكرات
األسلحة
سيطرت عليها اجلماعة والقوات
املوالية هلا يف حمافظات شبوة
وحلج ومأرب واجلوف ،وتواصلت
املواجهات على األرض يف تعز
وأعلن مسلحو املقاومة تقدمهم
مشال مطار عدن بالتزامن مع
قصف حوثي عشوائي على
األحياء السكنية الشمالية الغربية
أدى إىل سقوط قتلى وجرحى.
واحتدمت مواجهات عنيفة يف
مناطق قيفة القبلية التابعة
حملافظة البيضاء بني قوات اجلماعة
ومسلحني قبليني مدعومني

مقاتلون جنوبيون موالون لهادي يف ضواحي عدن أمس االول( .أ ف ب)
بعناصر تنظيم «القاعدة» ،وسط
أنباء عن سيطرة املسلحني على
عدد من املواقع وتدمري آليات
حوثية يف حميط جبل «مجيدة»
االسرتاتيجي.
وكانت طائرة من دون طيار
ُيعتقد أنها أمريكية استهدفت
مساء األربعاء سيارة قرب
معسكر اللواء  27يف منطقة
الريان شرق املكال (عاصمة
حضرموت) ما أدى إىل تدمريها
ومقتل مخسة من عناصر التنظيم
كانوا على متنها ُيعتقد أن بينهم
أحد القياديني.
وأفادت مصادر حملية يف
مدينة عتق ،بأن طريان التحالف
استهدف أمس قيادة حمور عتق
العسكري ومواقع عسكرية يف
جبل السوداء وعدد من النقاط
اليت يسيطر عليها احلوثيون
والقوات التابعة هلم ،ما أدى
إىل انفجارات ضخمة نامجة عن
احرتاق خمازن للذخرية .وقدرت
املصادر سقوط  30قتي ًال على
األقل خالل هذه الغارات ،اليت
امتدت لتضرب أيضًا مواقع
اجلماعة يف منطقة اجلفينة غرب
مأرب ويف حمور اجلوف العسكري
حيث استهدفت جتمعات حوثية
يف مدينة احلزم.
ومشلت الغارات معسكر قوات
األمن اخلاصة يف احلوطة عاصمة
حمافظة حلج ،كما طاولت حميط
مطار عدن ومناطق متفرقة من
املدينة اليت حياول مسلحو
املقاومة استعادتها من احلوثيني
الذين حياولون بدورهم السيطرة
على بقية مناطقها الشمالية
الغربية حيث تتمركز قوات
املقاومة.
ويف حمافظة أبني اجملاورة (شرق
عدن) ،أكدت مصادر قبيلة أن
املواجهات جتددت يف جبهة عكد
التابعة ملديرية لودر اليت يسيطر
عليها احلوثيون ،وأضافت أن
قوات اجلماعة شنت قصفًا عنيفًا
على املنازل والقرى اجملاورة
ما أدى إىل سقوط جرحى من
املدنيني.
ويف صنعاء ،مسع أمس االول
دوي املضادات األرضية قبيل
املغرب وحتليق للطريان ،يف
وقت أكدت مصادر أمنية مقتل
شرطي وإصابة اثنني آخرين جراء
انفجار عبوة ناسفة مساء األربعاء
زرعها جمهولون يعتقد أنهم على

صلة بتنظيم «القاعدة» أمام
بوابة مبنى وكالة األنباء اليمنية
(سبأ).
وكثف الطريان احلربي لقوات
التحالف خالل الساعات املاضية
غاراته على املناطق احلدودية
املتامخة
الغربية
الشمالية
للسعودية يف حمافظيت صعدة
وحجة ،حيث استهدف مواقع
مفرتضة للحوثيني يف مديريات
ساقني ورازح والظاهر وحيدان
وطاولت
وميدي،
وحرض
مناطق بين معاذ وسوق العند
قرب صعدة ،وواشة واحلصامة
ووادي «ليه» ،وقال شهود
إن غارات أخرى ضربت مباني
حكومية وخاصة ،كما امتد
القصف إىل جزيرتي بكالن
وزمهر جوار منطقة ميدي التابعة
حملافظة حجة.
وطاول القصف يف حميط
حرض مناطق اجملرب واملداحشة
واجلمارك ،كما استهدف مواقع
للمرة األوىل يف حمافظة احملويت
اجملاورة يف مديرية الرجم ،كما
طاول اجملمع احلكومي حملافظة
اجلوف.
وذكر يف نيويورك أن املبعوث
اخلاص اىل اليمن امساعيل ولد
شيخ أمحد سيتوجه اىل الرياض
وجدة اليوم للقاء املسؤولني
السعوديني واليمنيني على أن
يزور صنعاء بعد أيام بعدما حصل
على دعم قوي من جملس األمن
خلطة النقاط الست اليت طرحها
واهلادفة اىل التوصل اىل هدنة
إنسانية ونشر مراقيب حمايدين
باملؤسسات
العمل
وإعادة
احلكومية.
وغداة االستماع اىل إحاطة من
ولد شيخ أمحد أصدر جملس
األمن أمس بيانًا بإمجاع أعضائه
دعا فيه األطراف اليمنيني اليت
التجاوب مع جهود ولد شيخ أمحد
والنقاط اليت طرحها للتوصل
اىل هدنة إنسانية وتطبيق قرار
جملس األمن .٢٢١٦
وجدد اجمللس التأكيد على
ضرورة تطبيق قراراته السابقة
املتعلقة باليمن ومنها القرار
 ٢٢١٦مشددًا على احلاجة اىل
«عملية سياسية سلمية وشاملة
يقودها اليمنيون وجدد طلب
التطبيق الكامل لقرارات اجمللس
ودعوة كل اليمنيني وفق ما جاء
يف القرار  ٢٢١٦اىل استئناف

وتسريع املشاورات اليت ترعاها
األمم املتحدة».
وجدد «دعوة األطراف اليمنيني
اىل حضور احملادثات املقبلة
واالخنراط فيها من دون شروط
مسبقة ورفض كل أعمال
العنف» .وأعرب عن «القلق
البالغ حيال التدهور اخلطري
للوضع اإلنساني يف اليمن مبا
يف ذلك خطر اجملاعة ويدعو
اجملتمع الدولي اىل املساهمة
يف متويل الربامج اإلنسانية
بسرعة».
وأيد البيان «دعوة األمني العام
لألمم املتحدة اىل هدنة إنسانية
للمساعدات
للسماح
جديدة
بالوصول اىل الشعب اليمين
بشكل عاجل» .كما دعا «كل
األطراف اىل تسهيل وصول
املساعدات ووصول العاملني
اإلنسانيني بشكل عاجل اىل
املناطق املنكوبة يف اليمن».
ويشدد على «ضرورة تقيد
كل األطراف بالقانون اإلنساني
الدولي وجتنب استهداف املدنيني
واملساعدات اإلنسانية».
ويف اجلانب اإلنساني دعا وكيل
األمني العام لألمم املتحدة
للمساعدات اإلنسانية ستيفان
أوبراين اهليئات املاحنة اىل
تنفيذ تعهداتها لتمويل برامج
اإلغاثة يف اليمن.
وقال إن «كل اليمنيني يف كل
احملافظات يعانون من وضع
إنساني مأسوي» مشددًا على
ضرورة دعم اهلدنة اإلنسانية
اليت كان دعا إليها األمني العام
بان كي مون ومبعوثه اخلاص
اىل اليمن امساعيل ولد شيخ
أمحد «يف اسرع وقت».
وقال أوبراين يف مؤمتر صحايف
عرب اهلاتف يف نيويورك إن
«اجملاعة خطر قائم يف اليمن
ولكن ال يزال ميكن جتنبها»
مشددًا يف الوقت نفسه على
ضرورة إعادة السماح بوصول
السفن التجارية اىل اليمن ألنها
«تؤمن  ٩٠يف املئة من املواد
األساسية لليمنيني».
ووجه شكرًا خاصًا اىل السعودية
على التعهد بتمويل املساعدات
اإلنسانية ،وذكر أن املشاورات
مع اململكة مستمرة للتوصل اىل
حتديد «نظام إيصال املساعدات»
إضافة اىل حتديد آليات تفتيش
السفن املتجهة اىل اليمن.
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اسرتاليات

حزب اخلضر يدفع لتشكيل مفوضية ملكية للتحقيق يف فضائح مؤسسات مالية
من املتوقع ان يفشل مسعى
حزب اخلضر لتشكيل مفوضية
سوء
ملكية للتحقيق يف
السلوك يف القطاع املالي بعد
رفض حزب العمال وحكومة
ابوت تقديم الدعم له.
فقد أعطى سناتور حزب اخلضر
بيرت ويش ويلسون إشعارا
يوم االثنني بانه سيدعو
حكومة ابوت إلطالق مفوضية
ملكية للتحقيق يف سوء سلوك
يف قطاع اخلدمات املالية اثر
سلسلة من الفضائح املصرفية
وكشوفات مثرية عن خمالفات
داخل القطاع.
وقد اهتز هذا القطاع يف
بسبب
املاضيني
العامني
الفضائح داخل قسم التخطيط
املالي يف بنك الكومنولث CBA
وبنك الناشيونال  ،NABو
 ،Macquarie Private Wealthواآلن
جمموعة  ،IOOFاليت تدير أكثر
من  150مليار دوالر من أموال
العمالء البالغ عددهم 650
ألفا.
وقد تعمقت الفضيحة اليت
جمموعة  IOOFيوم
جتتاح
االثنني حيث مت ارسال رئيس
قسم البحوث يف اجملموعة بيرت
هيلتون يف إجازة إىل أجل غري
مسمى.
والحظ اإلشعار الذي رفعه عضو
حزب اخلضر يف جملس الشيوخ
ويلسون «مزاعم بأن املخططني
املاليني يف بنك كومنولث
اسرتاليا ،بنك الناشيونال،
بنك  ،ANZبنك ماكواري،
ومؤخرا جمموعة  IOOFيقومون
بنشاط غري أخالقي و  /أو غري
قانوني».
ويف بيان له ليل الثالثاء اعلن

وزير اخلزانة للظل كريس بوين
ان حزب العمال لن يدعم هذا
احلراك «يف الوقت احلالي».
وقال السيد بوين ان «حزب
العمال يشعر بالقلق إزاء
التقارير املستمرة لسوء السلوك
املزعوم من قبل مستشارين
ماليني مما يكبد املستثمرين
يف أسرتاليا اخلسائر».
وقال السيد بوين ان حزب
العمال «يأخذ يف االعتبار»
حتقيق جلنة جملس الشيوخ
االقتصادية ملراجعة أداء ASIC
و «الحظ» العمل اجلاري من
قبل جلنة حتقيق مستقلة يف
املشورة املالية.
واضاف «يف هذه األثناء ،فان
جلنة التحقيق احلالية يف جملس
الشيوخ هي املكان املناسب
ملواصلة النظر يف أدوار
املفوضية االسرتالية لالوراق
املالية واالستثمارات ،ASIC
واملخططني املاليني ،والتحدث
إىل الضحايا الذين فقد بعضهم
مدخراتهم».
ورفض السيناتور العمالي
سام دستياري ،الذي كان من
اشد الداعني لتشكيل مفوضية
ملكية ،التعليق حميال ذلك اىل
مكتب السيد بوين.
اما مساعد وزير اخلزانة جوش
 Frydenbergفهو يعارض منذ
فرتة طويلة تشكيل مفوضية
ملكية للنظر يف سوء السلوك
يف القطاع املالي.
وكشفت وسائل اعالم فريفاكس
هذا األسبوع عن مزاعم خطرية
تتعلق بسوء السلوك من قبل
أعضاء حاليني وسابقني من
كبار موظفي اخلطوط األمامية،
وحتريف أرقام األداء والغش

السيناتور ويليامز

السيناتور ويلسون
يف تفحص مؤهالت العمل يف
هذه الصناعة.
واظهرت املئات من الوثائق
الداخلية ،اليت اطلعت عليها
فريفاكس،
اعالم
وسائل
الكثري من سوء السلوك  -مبا
يف ذلك حالتان ملوظفني
سابقني على األقل داخل هذا
القطاع  -مل ُيبلغ عنهما إىل
املفوضية األسرتالية لألوراق
املالية واالستثمارات وبدال من
ذلك ،تعاملت  IOOFمع األمور
كمسائل داخلية وقالت أنها
تقف اىل جانب سجل امتثاهلا.
ويف تصريح هليئة األوراق
املالية األسرتالية ،كشفت
 IOOFان معظم املطالبات
هي «ذات طبيعة تارخيية»
لكنها اعرتفت بان بعضها أكثر
حداثة.
وقالت «وعلى حد علمنا ،وبناء
على التحريات املعقولة فإن
أيا من القضايا اليت أثريت

يف هذه املادة مل تسبب أي
خسارة ألي من عمالء ،IOOF
يف املاضي أو احلاضر».
وأكد مساعد وزير اخلزانة
جوش  Frydenbergان احلكومة
«ليست لديها خطط» لتشكيل
مفوضية ملكية.
وقال عضو جملس الشيوخ يف
احلزب الوطين جون وليامز انه
سيدعم التصويت.
وكان السناتور وليامز وما زال
يدعو لتشكيل مفوضية ملكية
للتحقيق يف جرمية ذوي الياقات
البيضاء منذ ست سنوات وكان
له دور أساسي يف الدعوة اىل
حتقيق جملس الشيوخ يف أداء
 ASICوفضيحة التخطيط املالي
يف بنك الكومنولث  CBAيف
عام .2013
وكانت جلنة جملس الشيوخ قد
اوصت بتشكيل مفوضية ملكية
للتحقيق يف بنك الكومنولث
 CBAواجراء حتقيق أوسع نطاقا

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

يف هذه الصناعة .غري ان تلك
التوصيات اوقفت عجالتها
حكومة ابوت.
وقال عضو جملس الشيوخ
وليامز ان «املعلومات اليت
وصلت وتصل إىل مكتيب،
أشعر
ببساطة
جعلتين
باالمشئزاز».
ورأى ان «تشكيل مفوضية
ملكية أمر ضروري».
وقال السناتور املستقل نيك
زينوفون انه أيضا يدعم هذا
احلراك.
ويقف السيناتور زينوفون
منذ فرتة طويلة بصالبة ضد
السلوك الفقري والسيئ يف
قطاع اخلدمات املالية.
وقال عضو جملس الشيوخ
حزب االحرار الدميقراطي ديفيد
 Leyonhjelmانه لن يدعم هذا
احلراك نظرا للممارسة املكلفة
والباهظة الثمن للمفوضيات
امللكية.

وقال عضو حزب «العائلة اوال»
يف جملس الشيوخ بوب داي
انه لن يؤيد االقرتاح.
ويوم الثالثاء ،كشفت وسائل
اعالم فريفاكس ان السيد
هيلتون «يف إجازة حتى إشعار
آخر» كما اظهرت رسالة بالربيد
االلكرتوني ملخططي وموظفي
جمموعة .IOOF
وجاء يف املذكرة ،اليت بعث
بها رئيس جمموعة IOOF
كريس كاالهر  Kelaherيوم
االثنني ،يف أعقاب الكشف
اعالم
وسائل
قبل
من
فريفاكس عن أن موظفني
كبارا يف  IOOFمتورطون
مبجموعة من األخطاء.
وتواجه الشركة اآلن احتمال
واطلقت
مجاعية
دعوى
املفوضية األسرتالية لألوراق
هذا
واالستثمارات
املالية
األسبوع حتقيقا يف عمليات
الشركة.

National

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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Australian News

افطار رمضاني يف برملان نيو ساوث ويلز
يقيمه رئيس الوالية

رئيس الوالية مايك بريد وعقيلته واملفتي ابراهيم ابو محمد وحضور

رئيس الوالية يلقي كلمته ويبدو جانب من الحضور

النائب مارك تايلو وحضور

مايك بريد يلقي كلمته
أقام رئيس والبة نيو ساوث
ويلز السيد مايك بريد حفل
افطار رمضاني يف برملان
الوالية وذلك مغرب يوم
االثنني من االسبوع احلالي.
وقد شارك يف االفطار
الذي قدم فقراته النائب
جيفري لي ،اضافة اىل
رئيس الوالية السيد مايك
بريد وعقيلته ووزير خدمات
االعاقة واملسنني وشؤون
جون
الثقافية
التعددية
عجاقة ،عدد من الوزراء
دومينيلو،
فيكتور
منهم
النائب مارك تايلور ،زعيم
املعارضة لوك فولي ،النائب
جهاد ديب وعدد من النواب،
مفيت اسرتاليا الشيخ ابراهيم
ابو حممد ومشايخ ورجال
دين وفعاليات من اجلاليات
االسالمية وممثلي وسائل
اعالم.
وبعد تناول االفطار قدم
النائب لي الوزير جون
عجاقة ،الذي يشغل حقيبة
التعددية الثقافية فتحدث عن
اهمية هذه التعددية يف اثراء
اجملتمع االسرتالي.
وقال ان سكان نيو ساوث
ويلز يتحدثون حواىل  125لغة
وان مخسني يف املئة منهم
اما ولدوا يف اخلارج او ان
والديهم او احد الوالدين ولد
يف اخلارج وأنا واحد منهم.
وحتدث الوزير دومينيلو عن

الوزير جون عجاقة يلقي كلمته

النائب جيف لي يقدم الحفل

علينا مسؤولية مساعدة من
هم اقل حظا والشعور مع
الشعوب اليت جتتاح دوهلا
الن
والصراعات
احلروب
شهر رمضان هو شهر عمل
اخلري واالحسان والصيام
والتضحية.
وقال ان اجلالية االسالمية
ساهمت يف إغناء اجملتمع
االسرتالي الواسع وناشد
قياداتها العمل ملا يوحد
التناغم
ويغين
اجملتمع
والنسيج االجتماعي.
وكانت املأدبة غنية باملأكوالت
الشرق اوسطية

النائب جهاد ديب وحضور

رئيس الواية يصافح الشيخ مالك زيدان ويبدو املفتي ابو محمد

Master License No: 409566317

رئيس الوالية مايك بريد مع النائب جيف لي والوزير دومينيلو وحضور

الوزير جون عجاقة وزعيم املعارضة لوك فولي وحضور
معاني شهر رمضان الذي هو
شهر التقوى والصيام وعمل
اخلري.
ثم اعطى الكالم لرئيس

الوالية السيد مايك بريد
الذي حتدث عن اهمية هذا
الشهر الفضيل شهر اليمن
واخلري والربكات ،وقال ان

سدني
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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H
Z
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

رمضان رابع من احلرب يف حلب :ال « ِعت َق من النار» يف األفق
صهيب عنجريني
هَ
مع مطلع رمضان قبل ثالثة أعوام ّ
رحالا يف حلب ،على
حطت احلرب
َ
اجلميع ّ
أنها مسألة عابرة ،وأمل
ظن
تفرقة.
وقتهاّ ،
ُ
شكل ٍ
بؤر صغرية ُم ّ
ّ
تتوقف القالقل قبل عيد الفطر .اليوم ،تستعد املدينة
كثريون أن
الستقبال رمضان رابع يف كنف احلرب ،بينما تكاد أمنيات أبنائها أن
تقتصر على التقاط األنفاس.
ثم يطلق ضحكة
حممود،
يقول
أجار»،
حلب | «حلب إلنا ،بس بيتنا
ّ
ُ
الرجل األربعيين الذي فقد
حالة
والسخرية.
ختتصر الكثري من املرارة
ّ
ً
صاحلة
أشهر أربعة تبدو
بينهما
تفصل
حادثتني
اثنني من أوالده يف
ٌ
ّ
سكان املدينة .فالنكبة اليت توشك أن تطوي
كنموذج حلال معظم
ٍ
ً
ّ
سيما الذين مل
أبنائها،
من
ا
أحد
ر
توف
مل
حلب
عامها الثالث يف
ّ
يغادروها حتى اآلن( ،وسواء كان ذلك قرارًا بالتشّبث بها ،أو عجزًا
خارجها).
عن إجياد حلول حلياة كرمية
َ
التحوالت اليت حاقت حبلب (منذ آب  2012حتى اليوم) أك َرب
تبدو
ّ
حتوالت مل تقتصر على حال
بكثري من طاقة أبنائها على االستيعابّ .
ٍ
الناس ،وطبائعهم ،وطرائق عيشهم بل جتاوزتها إىل شكل املدينة
طبقيًا .احلرب كادت أن تلغي الفوارق
وطرقاتها ،وتقسيم األحياء
ّ
ّ
فإن النسبة األكرب
متامًا بني األحياء ،وبني
السكان .ويف واقع األمرّ ،
ّ
ً
ً
السكان باتت تسكن بيوتا بديلة من بيوتها السابقة .فمعظم
من
امليسورين من أبناء األحياء الفارهة غادروا املدينة ،ليرتك البعض
بيوتهم ألقارب نزحوا من مناطق ساخنة ،ويقوم البعض اآلخر (وهم
الشرقية .كل شيء
األكثر) بتأجري بيوتهم للهاربني من جحيم األحياء
ّ
هنا بات خمتلفًا ،سوى إصرار أبناء املدينة على إجياد حلول تضمن
طبيعيًا أن تشرتي شراشف وبياضات من
مواصلة احلياة .وسيكون
ّ
كشك صغري يديره صاحب معمل أقمشة سابق أو أن ُتصادف شريكًا
ً
ملكية مطعمك ُ
«بسطة» لبيع اللحوم
افتتح
املفضل سابقًا وقد
يف
َ
ّ
املشوية على أحد أرصفة املدينة.

هل يدخلون؟

الغربية من املدينة (خاضعة لسيطرة الدولة السورية)
يف األحياء
ّ
ّ
مثة سؤال مشرتك بني معظم الناس« :رح يدخلوا؟» ،يف إشارة
ّ
النفسية اليت ُك ّثفت يف
املسلحة .ويبدو أن احلرب
إىل اجملموعات
ّ
ّ
املسلحني ،و»استعداد النظام
األسابيع األخرية حول احلشود وأعداد
إلخالء املدينة» قد تركت أثرًا لدى كثري من الناس ،وخاصة يف ضوء
ما آلت إليه األمور يف حمافظة إدلب اجملاورة .ورغم أن االنعكاسات
ّ
مل َ
لكن
بأن حلب ستسقط يف يد
ترق إىل درجة التسليم ّ
املسلحنيّ ،
حتول املدينة إىل ساحة ملرحلة جديدة من احلرب يبدو
التخوف من ّ
ّ
كبريًا .كذلك؛ كان لتحركات تنظيم «داعش» األخري يف ريف حلب
أدت إىل اختالط األسئلة بني «رح يدخلوا؟»،
الشمالي منعكسات ّ
و»مني اللي رح يدخل؟».
بطبيعة احلال ختتلف تقديرات الناس ُهنا لنتيجة أي معركة ،فبينما ال
بأن «النظام
يستبعد البعض تكرار سيناريو إدلب ،يتشّبث الكثريون ّ
ّ
يتخلى عن حلب بسهولة» ،ويضيف البعض« :وال بصعوبة» .بني
لن
هذا وذاك ،يبدو خوف النسوة على وجه اخلصوص أكرب من أن تنفع
معه حماوالت التهدئة .أم فراس تؤكد لـ»األخبار» ّ
جديًا يف
أنها ُتفكر ّ
شرعية ألبنائها (األطفال واليافعني) :مالءات
ضرورة «جتهيز مالبس
ّ
وجالبيات للذكور (أردية بيضاء)».
وأغطية رأس سوداء للفتيات،
ّ
رد فعلنا« :عمتضحكو؟ هدول ما بيخافو اهلل ،وبيدحبو
تستنكر السيدة ّ
عأهون سبب .مشان بنطلون اجلينز بيدحبو».
فردية ،فأم أمحد قامت
املفارقة أن هذه األفكار ليست حاالت
ّ
بإجراءات مماثلة بالفعل ،كذلك شقيقتها وابنة أخيها ،بينما تعكف أم
«شرعية» ألبنائها الثالثة بيدها ..وهكذا.
النور على خياطة مالبس
ّ

«الحالة تعبانة يا شهبا»

أبرز التغريات اليت اتضحت معاملها يف الشهرين األخريين ترتبط
بالوضع االقتصادي .جولة قصرية يف األسواق ستكون كفيلة مبالحظة
اخنفاض أسعار معظم السلع قياسًا مبحافظيت دمشق والالذقية مث ًال.
وخالفًا ملا يكون عليه احلال يف أيام السلم ،فإن اخنفاض األسعار
هذه األيام ليس مؤشرًا على أن األمور خبري« .اجلمل بلرية ،وما
حدًا ألسئلتنا املتتالية
يف لرية» يصرخ سائق سيارة األجرة ،ويضع ّ
باللجوء إىل دندنة أغنية معروفة ،بعد التالعب بكلماتها« :احلالة تعبانة
يا شهبا ،عملة ما فيش» .النقاشات مع عدد من الباعة ،وجتار «نصف
الشرائية لدى
القوة
اجلملة» ستنتهي بنا إىل النتيجة ذاتها« :اخنفضت ّ
ّ
ّ
سكان املدينة إىل درجات خميفة» .وبسبب ما ُعرف عن شطارة التاجر
أن معظم التجار قد
احلليب ،وفهمه للسوق ومتطلبات كل مرحلة يبدو ّ
خلصوا إىل ضرورة االقتناع بهوامش ربح ضئيلة ،حفاظًا على استمرار
أكرب قدر من عمليات البيع والشراء« .إي نعم ،حلب صارت فقرية،
الغذائية .يتدخل يف
مني بيصدق يا عامل!» ،يقول أحد جتار املواد
ّ
مفاده أن «أحد
بكالم طويل
ويدلي
احلديث
ُ
ٍ
قريب له يعمل حماسبًاُ ،
ٌ
إفقارها» ،وأن هذه النتيجة «مرضية للجميع.
أهداف احلرب على حلب
ُ
ّ
الكفة
تبدل امليزان االقتصادي ورجحت
حتى الدولة (السورية) .فقد ّ
ملصلحة مدن الساحل» .هي نظرية املؤامرة اليت يبدو أنها تلقى رواجًا
دائمًا يف العقل اجلمعي السوري.

 ...والحيويّة مستمرّة

تقدم ،ما زالت احليوية تفرض إيقاعها على األسواق
برغم كل ما
ّ
ً
منتشرة يف كل األحياء واملناطق .خيتلف األمر
احللبية اليت باتت
ّ
األعظمية
بني سوق وآخر ،فسوق الفرقان هو األنشط ،تليه أسواق
ّ
ّ
تتأثر ال بسوء
واجلميلية والفيض .اللاّ فت أن أسعار العقارات مل

فضيحة حترش يف أكرب جامعات لبنان
فيفيان عقيقي  -النهار البريوتية
وتوجهت إىل بريوت ملتابعة
الشمالية
عندما تركت ضيعتها
ّ
ّ
دراستها والعمل لتأسيس حياة جديدة ،مل تكن تعلم غنوة مدى
الوردية اليت راودتها منذ الصغر .لقد
صعوبة حتقيق األحالم
ّ
تزوجت
تركت منزل العائلة بسبب مشكالت مع والدتها اليت ّ
تعنفها وتسيء معاملتهاّ .
ثانية بعد وفاة والدها ،وباتت ّ
وملا
بلغت الثامنة عشرة أخذت قرارها ومضت فيه ،وباملال القليل
وتسجلت يف إحدى
الذي ورثته عن والدها استأجرت غرفة
ّ
للتخصص يف جمال علم النفس،
اجلامعات الكربى يف بريوت
ّ
وبدأت العمل يف اجلامعة نفسها ،إىل أن وقعت تلك احلادثة.
«كنت أدرس وأعمل وسعيدة حبياتي اجلديدة اليت أبنيها ،إىل
أن بدأ املسؤول عنيّ يبدي إعجابه بي» .وتتابع غنوة يف حديثها
لـ»النهار»« :مذ بدأت العمل ،كان املسؤول عين الذي يكربني
إلي ،لكن مل ِ
أعره اهتمامًا ،فتابع
بسنوات حياول أن
ّ
يتودد ّ
متاديه معي ،وبات يتصل بي ويراسلين ،لكنين كنت أجتاهله،
حترش بي جسديًا ،فعال صوتي ،وعلم املدير املسؤول
إىل أن ّ
باحلادثة ،وعاجلها عرب نقلي إىل قسم آخر .هنا يف جمتمعنا،
لتحرش تصبح مذنبة إذا ّ
تكلمت».
تتعرض
الفتاة اليت
ّ
ّ

تحرّش ومللمة املوضوع

سيكون طبيعيّاً أن تُصادف شريكاً يف ملكيّة مطعم وقد افتتحَ
«بسط ًة» لبيع اللحوم املشوية (األخبار)
الوضع األمين ،وال برتدي احلالة االقتصادية للسواد األعظم من
الناس .فعلى سبيل املثال بلغ بدل اإلجيار الشهري لبعض األكشاك
يف الفرقان  50ألف لرية (حواىل  175دوالرا) ،مقابل  30ألفا (حواىل
وسجلت بعض احملاضر
 100دوالر) للمحل الصغري يف األعظمية.
ّ
فلكية وصلت إىل  200مليون لرية يف حي
العقارية الكبرية أسعارًا
ّ
الفرقان ،وهي حماضر جيري تقسيمها إىل حمال جتارية بأحجام صغرية
أن
ومتوسطة قبل بيعها أو عرضها لالستثمار .كذلك ،يبدوالفتًا ّ
ّ
تتأثر .وعلى سبيل املثال فقد
عمليات افتتاح املطاعم واملقاهي مل
ٍ
ومقاه جديدة ُ
افتتحت خالل الشهرين األخريين
أحصينا تسعة مطاعم
وحده.
يف حي املوكامبو
َ
وبينما عزف معظم أبناء املدينة عن متابعة أخبار احلرب ،سوى ما
استمر هؤالء يف مواكبة
يرتبط منها ارتباطًا مباشرًا مبدينتهم ،فقد
ّ
الرياضية البارزة .ووجب على الراغبني يف متابعة مباراة
األحداث
ّ
األوروبية بني ناديي برشلونة ويوفنتوس يف املقاهي
الكروية
القمة
ّ
ّ
ّ
أن حيجزوا أماكنهم قبل ثالث ساعات على األقل .األجواء داخل املقهى
ً
محاسية إىل درجة جتعلك تنسى على امتداد الساعتني ّ
أنك يف
كانت
ّ
والرتقب ،والتصفيق،
«أخطر مدينة يف العامل» .وتنخرط يف املتابعة
والصراخ أحيانًا.

على أبواب رمضان

احتفاليًا يف الشهباء.
يف األيام اخلوالي ،كان دنو شهر الصيام حدثًا
ّ
يتسابق أبناء األحياء يف تزيينها ،وينشغل أرباب ُ
األسر يف شراء
وختزين كميات كبرية من السلع الغذائية ،بينما تنهمك كثري من
ربات البيوت يف إعداد صنوف من األطعمة (الكبب واحملاشي على
ّ
وجه اخلصوص) قبل أسبوع من رؤية اهلالل .وكانت بعض األحاديث
ّ
ً
تصلي
بدك
األيام ،وعلى رأسها« :وين ّ
الزمة واجبة يف مثل هذه ّ
الرتاويح؟» .لتتحول اإلجابات إىل مناسبة للمفاضلة بني «جامع كذا
وجامع كذا» ،وبني «الشيخ ُفالن ،والشيخ علتان» .ويسارع البعض
تبدل
إىل التذكري بأن «أفضلكم صالة أبعدكم إليها ممشى» .اليومّ ،
كل شيء ،فال ختزين للسلع وال إعداد ملوائد إفطار عامرة .معظم
الناس باتوا يعيشون حياتهم على مبدأ «يوم بيوم» .وصالة الرتاويح
منزلية لدى معظم من ينوي تأديتها ،ويف جامع احلارة لدى
صارت
ّ
البعض .وفيما كان األطفال ينتظرون رمضان بغية عد األيام تنازليًا
وصو ً
ال إىل العيد ،صارت أمنياتهم اليوم من قبيل «خيتفوا املسلحني،
وارجع ألعب حبارتنا حتت القلعة (تسمية شعبية للحي اجملاور للقلعة)»
كما يقول مسري ( 8سنوات) ...أو «ميوتو كل الطيارات ،ونرجع
عضيعتنا» ،كم تقول طفلة يف عامها السادس .ضاقت أحالم الناس،
وكادت تقتصر على «العيش اآلمن» .وبصوت أقرب إىل احلشرجة
تقول كفاء« :هاد رابع رمضان ...إميت بدنا ننعتق من النار؟ ما حدا
بيعرف» .قبل أن تشيح املرأة بنظرها إىل البعيد ،من دون أن حتاول
مداراة دموعها.

تغيريات وهواجس أمنية

ّ
مثة اختالفات ملحوظة يف طريقة عمل معظم احلواجز املنتشرة يف
الغربية .وهي اختالفات جاءت بعد التغيريات األمنية اليت
األحياء
ّ
محلت رئيسًا جديدًا إىل فرع أمن الدولة .لتغدو اإلجراءات ُ
امل ّتبعة
سواء جلهة عمليات
على معظم احلواجز أقل تعقيدًا ،وأكثر سالسة،
ٌ
هوية العابرين .ومثل أي إجراء
تفتيش السيارات ،أو التدقيق يف
ّ
جديدّ ،
خلفت هذه اإلجراءات ردود فعل متباينة يف الشارع احلليب .ما
ً
تخُ
رحب بها ومعت ٍرب ّ
أنها « فف عن املواطن ضغوطا ال حاجة إليها
بني ُم ّ
متوجس
أن مداخل مناطق سيطرة الدولة مضبوطة» .وما بني
طاملا ّ
ّ
وم ّ
شكك ،إىل درجة التذكري باالخرتاق األمين اخلطري الذي ُتّوج بظهور
ُ
ّ
ً
الشرقية قبل ثالثة أعوام.
األحياء
من
عدد
داخل
فجأة
الريف
حي
مسل
ّ

ّ
يكف املسؤول
يف القسم الثاني مل تكن شروط العمل أفضل ومل
األمرين« :لقد ضغط
التحرش بها ،لقد عانت غنوة
السابق عن
ّ
ّ
علي يف القسم الذي ُنقلت إليه ،فلم يسمحوا لي بالقيام
كثريًا ّ
بأي عمل أو املشاركة بأي نشاط ،ومل أعد أشعر أنين مفيدة.
فسجلت كل
كما بقي املسؤول السابق حياول االتصال بي
ّ
ّ
وهددت بفضحه ،عندها مللم
بكل رسائله
اتصاالته واحتفظت
ّ
اإلدرايون القضية ،وطلبوا منيّ ترك العملّ ،
لدي
وملا مل يكن
ّ
وظيفة أخرى ،مل أقبل بل أصررت على رؤية عميد اجلامعة،
عندها أحالوني إىل طبيب نفسي حبجة أنين أختلق القصص...
وبعد أن تعبت نفسيًا ،وافقت على الرحيل ،أخذت تعويضي
ّ
ووقعت على ورقة تربئ ذمتهم من أي مطلب ورحلت.
القانوني
لقد طردت ألنين قلت ال!»
ملدة  4سنوات ،تغيرّ ت حياة
بعد تركها العمل الذي شغلته ّ
غنوة ،ومل تستطع إكمال دراستها ونيل اإلجازة ،كما خسرت
ويسد احتياجاتي
جيدًا ،يكفيين
ّ
لقمة عيشها« ،كان راتيب ّ
ّ
كلها .ملاذا تطرد الفتاة اليت تريد أن تعمل بشرف وكرامة من
وظيفتها؟ وملاذا حترم من لقمة عيشها؟ ها أنا أعمل اليوم يف
ّ
ٍ
ألوفر
ناد رياضي ،مل أستطع إكمال دراسيت ألنين كنت أعمل
لدي سند يف هذه
جزءًا من األقساط .والدي توفيّ  ،وال يوجد
ّ
جملرد أنها فتاة».
احلياة اليت تظلم الفتاة
ّ

التحرّش يف القانون

عملهن،
للتحرش اجلنسي خالل أداء
تتعرض النساء
غالبًا ما
ّ
ّ
ّ
وكثريًا ما نقرأ ونسمع إعالنات «مطلوب موظفات يرتدين
التحرش داخل أماكن العمل موجود ،سواء
مالبس مثرية» .إذًا
ّ
ً
ً
ً
أكان لفظيًا أو جسديا أو جنسيا أو نفسيا ،وهو من القضايا
سلبية على حقوق العامل املختلفة.
املنسية اليت هلا تأثريات
ّ
ّ
توددًا بل هو انتهاك حلقوق اإلنسان ،إنه ابتزاز
التحرش ليس ّ
ّ
لشخصه واحتقار لكرامته ،إنه جرم من املفرتض أن يعاقب
املتحرش يف
عليها القانون ،لكن يف لبنان ال عقوبة تطاول
ّ
ألي تشريعات حتظره أو تعاقب عليه.
أماكن العمل ،وال وجود ّ
القانونية»
«املفكرة
مجعية
«نسوية» مع
مجعية
من هنا ،عملت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
على إعداد مشروع قانون يضمن حقوق العامل يف مكان العمل
ّ
يؤكد احملامي كريم
وميده حبماية ،ويقضي املشروع حبسب ما
ّ
ّ
منور لـ»النهار» بإلغاء االستثناءات الواردة يف املادة  7من
قانون العمل ،حبيث يستفيد األجراء الزراعيون أو العاملون
يف خدمة املنازل من محاية قانون العمل ،وتكريس حق األجراء
بالتمتع ببيئة سليمة للعمل خالية من أي حترش جسدي أو
نفسي ،وإلزام صاحب العمل بتأمني بيئة عمل سليمة عرب
تضمني نظام املؤسسة الداخلي املواد اخلاصة بالتحرش اجلنسي
واملعنوي وإجياد أصول تقديم الشكوى لديه ،وجتريم التحرش
اجلسدي والتحرش النفسي مع حتديد أركانهما ،وحتديد عقوبات
وفق مبدأ التناسب بينها وبني خطورة اجلرم ،ومحاية املتضرر
والشهود من أي تدبري تعسفي أو متييزي انتقامي ،وضمان
املتضرر من التحرش برتك مكان العمل على مسؤولية
حقوق
ّ
صاحب العمل وباحلصول على تعويض يتناسب مع خطورة
األفعال املرتكبة ضده.
مشروعا كان يقضي بتعديل مواد يف قانون
يشار إىل أن
ً
التحرش خارج
العمل وإضافة مواد إىل قانون العقوبات لتلحظ
ّ
العمل ،ويف إطار النقاشات اليت دارت حولهّ ،
مت الدمج بينه
غسان خميرب ضمن
وبني مشروع قانون آخر
ّ
تقدم به النائب ّ
بالتحرش بعيدًا من قانون العمل.
خاص
إطار مشروع قانون
ّ
ّ
مشروع القانون ّ
مستمر يف
والتحرش
علق حتى إشعار آخر،
ّ
ّ
الغرف املغلقة ،فهل يشمل التمديد الساري املفعول يف كلّ
اللبنانية مسألة هضم حقوق املواطنني؟
الدولة
ّ
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مقاالت وتحقيقات

«اجلهاديون» يبيحون دم املشنوق
رضوان مرتضى

نادر الحريري زار وزير الداخلية مساء االثنني وأعرب عن تضامنه معه (هيثم املوسوي)
فعل فيديو تعذيب السجناء اإلسالميني فعله.
شد عصب اجلماعات اإلسالمية جمددًاُ ،منِبئًا
ّ
باستدراج ردود فعل انتقامية ستتسابق عليها
التنظيمات الفاعلة يف امليدان اللبناني ،من
«كتائب عبداهلل عزام» اىل «تنظيم الدولة
اإلسالمية» و»جبهة النصرة» .أما يف ما يتعلق
ببنك األهداف ،فالالئحة تطول.
من «الصحوجي» و»املرتد» و»اخلائن» مرورًا
بـ»عدو اهلل» إىل «اقتلوا جلاّ د رومية» ،كلها
ّ
عبارات ،تبعًا لدالالتها الشرعية ،تعين هدر
دم وزير الداخلية نهاد
والتحريض
املشنوق
على قتله .وهو ما يبدو
أن تيار املستقبل أدرك
خطورته ،عقب «انتفاضة
األحد» ضد املشنوق ،ما
دفع مستشار الرئيس
سعد احلريري ،نادر
احلريري ،إىل لقاء وزير
الداخلية مساء أالثنني

«داعش»
يستقطب
شباباً
من «سرايا
املقاومة»
ويأخذ بيعتهم

واإلعراب عن تضامنه معه.
ضباطًا وعناصر من فرع
هدر الدم طال أيضًا
ّ
سّربت
معلومات يف قوى األمن الداخليُ ،
أمساؤهم ُ
ونشرت صورهم وصور أفراد عائالتهم
وأماكن سكنهم على فايسبوك ،مع دعوات إىل
االقتصاص منهم .احلملة اليت انطلقت عقب
تسريب فيديو التعذيب ،أعقبتها محلة موازية
ُ
املقرب من الغرب
شّنت على «الوزير العلماني
ّ
والذي حيابي حزب اهلل للوصول اىل رئاسة
احلكومة» ،اخنرط فيها دعاة عرب يف موازاة
محلة شرسة ُرصدت على شبكات التواصل
االجتماعي للتنظيمات «اجلهادية» .مصادر
«جهادية» قالت لـ»األخبار» ،تبعًا لذلك ،إن
«استهداف املشنوق واجب متى أمكن ذلك
وتوافرت املقدرة عليه».
الفار أمحد األسري هاجم «الصحوجي
الشيخ
ّ
غرد املتحدث باسم «كتائب
املشنوق» ،فيما ّ
عبداهلل عزام» سراج الدين زريقات ،على تويرت،
واصفًا وزير الداخلية بـ»سجان رومية» .ورأى
الداعية املصري يف بريطانيا هاني السباعي أن
ّ
سنة لبنان تكمن يف عوائل علمانية
«مشكلة
ّ
السنة كالصلح وكرامي واحلريري
حمسوبة على
ّ
سنة
دجنوا
ممولة سعوديًا
ومشايخ سلفية
ّ
ّ
لبنان
وميعوهم عقديًا» .أما الداعية السعودي
ّ
ّ
السنة
حممد العريفي فرأى أن «استهداف أهل
ووحشية التعامل معهم صار حدثًا يوميًا» ،معتربًا
حترك العلماء والوالة واهليئات اإلسالمية
أن
ّ
بات «واجبًا»ُ .
ونقل عن «األمري العسكري»
لتنظيم «الدولة االسالمية» يف القلمون موفق

أبو السوس قوله إن «العسكريني األسرى
ّ
حيضلوا خبري».
خبري .بس ما
مصادر أمنية ّ
أكدت أن هناك خطرًا حمدقًا بوزير
الداخلية ،مشرية اىل أن تسريب شريط الفيديو
«شد عصب اجلماعات االسالمية وقد يدفعها
ّ
اىل عمليات انتقامية رمبا تستهدف مراكز حزبية
أو حواجز عسكرية أو عناصر أمن».
فإن تنظيم «كتائب عبداهلل
وحبسب املعطياتّ ،
تعرض لضربات قاصمة أدت اىل
عزام» ،الذي ّ
خسارته قيادات من الصف األول (وفاة ماجد
املاجد ،توقيف نعيم عباس ومجال الدفرتدار
وترجح
ووسام نعيم) ،عاد لينمو جمددًا.
ّ
املعلومات األمنية أن يستغل هذا التنظيم
يشد
الوضع للقيام بعمل عسكري انتقامي
ّ
األنظار إليه ،علمًا بأن «الكتائب» تعترب نفسها
األحق بقيادة الساحة اللبنانية من حيث أقدمية
العمل فيها.
وتكشف املعلومات عن تنسيق قوي يف لبنان
بني «الكتائب» و»النصرة» ،مشرية إىل أن
تنظيم عزام بايع «اجلبهة» «بيعة حرب» منذ
حنو سنة .وهذه البيعة تعين أنه ما دامت هناك
حرب قائمة ،فإن «الكتائب» تسري وفق خطط
«اجلبهة» لكونها الفصيل األقرب فكرًا وعم ًال،
فض ًال عن العالقة اجليدة اليت تربط زريقات
بأمري «النصرة» يف القلمون أبو مالك التلي.
الساحة اللبنانية ليست لـ»الكتائب» وحدها.
فمصلحة تنظيم «الدولة أن يكسب اآلن
احلاضنة الشعبية وخيطف القلوب املكلومة
بعمل عسكري مميز» ،حبسب مصادر جهادية،
ملا لسجن رومية من رمزية ،سيما أن زعيم
التنظيم أبو بكر البغدادي واملتحدث بامسه أبو
حممد العدناني أتيا على ذكر سجن رومية يف
خطبهما.
وحبسب التقارير األمنية ،فإن تنظيم «الدولة»
حياول ترتيب خالياه يف لبنان ،وهو متكن من
استقطاب شباب كثر ،بينهم من كان سابقًا
يف عداد «سرايا املقاومة» اليت يشرف على
عملها حزب اهلل.
وتكشف املعلومات أن «نائب أمري الساحة متفق
عليه حاليًا» ،إال أن الوالي مل يعينّ بعد .وتشري
املصادر إىل أن «الدولة تشرتط أن يكون
الوالي عراقيًا أو أجنبيًا من غري أهل البلد»،
كاشفة أن «الشيخ أمحد األسري ُيريد قيادة
الساحة ،رغم أنه مل ُيبايع دولة اخلالفة ،لكن
هناك مفاوضات وقد يقرتب من التنصيب».
كذلك تكشف مصادر «جهادية» لبنانية أن
ممثلني عن «الدولة» عرضوا البيعة على توفيق
طه ،لكنه رفض .وينقل عنه «وصفه هلم
وغلو ،وال
باخلوارج وأن منهجهم منهج تطرف
ّ
يتفق معهم فكريًا أو عمليًا».

إسرائيل ته ّدد مبعاقبة الدروز
يحيى دبوق ,فراس الشويف
انقلب املشهد رأسًا على عقب بالنسبة إىل
تطورات األحداث يف اجلوالن
إسرائيل بعد
ّ
واجلليل .وبدل أن تكون ورقة الدروز
الفلسطينيني عامل ضغط على دمشق
حتول دعم إسرائيل
الستمالة دروز سوريا،
ّ
لعناصر «القاعدة» إىل دليل فاقع على تقديم
تل أبيب مصلحتها على «حلف الدم» املزعوم
بني اليهود والدروز الفلسطينيني
اتسمت السنوات املاضية يف ميدان اجلنوب
السوري مبساعدة إسرائيل طبيًا ولوجستيًا
ّ
املسلحة اليت تقاتل
واستخباريًا للجماعات
اجليش السوري ،ويدور أغلبها يف فلك تنظيم
«القاعدة» .وحاولت إسرائيل استخدام ورقة
رابطة الدم بني الدروز الفلسطينيني ودروز
سوريا ،لدفعهم إىل اخلروج من عباءة الدولة
السورية واالنقالب عليها ،يف إطار تفكيك
سوريا إىل كيانات مذهبية.
إلاّ أن جمرى األحداث ،وانكشاف الدور
اإلسرائيلي أكثر فأكثر يف دعم اجملموعات
املسلحة اليت تستهدف النسيج السوري،
أيقظا لدى جزء كبري من الدروز الفلسطينيني
مغيبة طوي ًال ،عن أن إسرائيل
«بديهية» كانت
ّ
تقدم شيئًا على مصلحتها ،ومصلحتها اآلن
ال ّ
تقتضي دعم مسلحي «القاعدة» لالستمرار
يف قتال اجليش السوري وحزب اهلل ،وحتييد
ّ
يشكله هؤالء عند حدود اجلوالن
اخلطر الذي
ّ
بغض النظر عن الكالم اإلسرائيلي
الشمالية،
ُ
خوة « بني اليهود والدروز.
«األ
عن
املعسول
ّ
«جتر» إسرائيل دروز سوريا إليها
أن
وبدل
ّ
عرب ورقة دروز فلسطني ،انقلب السحر على
الساحر ،فلحق جزء كبري من دروز فلسطني
بوجهة نظر دروز سوريا للصراع مع اجلماعات
حتول
املسلحة ودور إسرائيل يف دعمها ،يف ّ
املوحدين
منطقي نظرًا إىل مركزية وجود طائفة
ّ
الدروز يف سوريا بالنسبة إىل دروز املنطقة
بشكل عام ،وممارسات اجلماعات اإلرهابية.
ٍ
وزاد الطني ّ
بلة يف األيام املاضية وضوح
السياسة اإلسرائيلية جتاه التعامل مع قرية
حضر املقابلة لبلدة جمدل مشس احملتلة ،جلهة
ّ
ملسلحني من «تنظيم القاعدة يف
السماح
بالد الشام ــ جبهة النصرة» و»جبهة أنصار
اإلسالم» يف بلدة جباثا اخلشب املالصقة
للشريط العازل مع اجلوالن احملتل باستخدام
األسلحة الثقيلة من الدبابات وقذائف اهلاون
الستهداف حضر ،علمًا بأن جباثا تقع ضمن
املنطقة املنزوعة السالح اليت حترص إسرائيل
على عدم إدخال هذه الصنوف من األسلحة
إليها إذا كانت يف حوزة اجليش السوري أو
أهالي حضر ،بينما تسمح ملسلحي «القاعدة»
تعرض جمموعات مسلحة
باستخدامها ،فض ًال عن ّ
من أهالي ومشايخ حضر لرصاص الرشاشات
اإلسرائيلية الثقيلة من موقع مرصد جبل
الشيخ الشرقي ،خالل حماولتهم االلتفاف على
ّ
مسلحي «النصرة» و»جيش حرمون» املوجودين
يف بلدة بيت جن على سفح جبل الشيخ .وبدا
واضحًا الدفع اإلسرائيلي لتهجري أهالي حضر
ّ
تشكل
على أيدي اجلماعات املسلحة ،فالبلدة
ّ
تشكله جمموعات
العائق األخري أمام حزام أمين
ّ
«القاعدة» حول غالف اجلوالن احملتل ،ويشكل
ركيزة مستقبلية لقتال حزب اهلل يف املقلب
الغربي من جبل الشيخ وتهديد حاصبيا وراشيا
وعمق اجلنوب اللبناني.
ويف ّ
ظل احلراك الشعيب الكبري يف قرى اجلليل
والكرمل (الذي ّ
ً
بداية مراكز قوى درزية
غذته
قريبة من احلكومة اإلسرائيلية) واجلوالن،
تضامنًا مع دروز حضر والسويداء وجبل
السماق يف ريف إدلب بعد جمزرة قلب لوزة
اليت ارتكبتها «النصرة» ،استمرت إسرائيل يف
الدعم العلين للجماعات املسلحة ،ونقل جرحاها
من املشايف امليدانية على حدود اجلوالن احملتل
إىل الداخل الفلسطيين عرب القرى اليت يقطنها

الدروز .وظهر يف القناة الثانية العربية ليل
مصور حول مقاتلني من
األحد املاضي تقرير
ّ
ٍ
مشاف
اجلماعات اإلرهابية يتلقون العالج يف
ويتوعدون فيها الدروز وغريهم
إسرائيلية،
ّ
من السوريني بالقتل فور شفائهم وعودتهم
إىل القتالّ ،
مؤكدين «حسن املعاملة» اليت
تلقوها من اجليش اإلسرائيلي .وبدت خطوة
نشر التقرير مكتملة جلهة تطبيع العالقات
بني إسرائيل واجلماعات املسلحة ،لكن «غري
حمسوبة» من الرقابة العسكرية اإلسرائيلية
جتاه ردود فعل الدروز الفلسطينيني وأهالي
اجلوالن على التعاون اإلسرائيلي مع املسلحني،
الذين يقتلون إخوانهم خلف احلدود الوهمية.
وال يبدو حديث إسرائيل عن «مؤامرة» تقودها
سوريا وحزب اهلل أدت إىل اعرتاض أهالي بلدة
حرفيش قبل يومني سيارة إسعاف عسكرية
إسرائيلية تقل جرحى من «النصرة» وأصيب
على إثرها الشيخ أبو محد يوسف شروف،
واعرتاض أهالي جمدل مشس ليل االثنني
لسيارة إسعاف أخرى وقتل واحد من جرحيني
من «النصرة» كانا بداخلها ،مقنعًا بالنسبة
إىل الدروز الفلسطينيني الذين انقسموا يف
اليومني املاضيني بني الداعي إىل التهدئة
والداعي إىل التصعيد ،يف ّ
ظل إصرار اجليش
اإلسرائيلي على االستمرار يف استقبال جرحى
ّ
املسلحة.
اجملموعات
وأمنت القيادات الدرزية املوالية للحكومة
اإلسرائيلية يف فلسطني احملتلة الغطاء ألي
حترك إسرائيلي ضد أهالي جمدل مشس ،ورفع
الغطاء الواضح كان من شأنه التسبب بتحويل
يف املقاربة اإلسرائيلية جتاه «احلادثة»،
من الدعوة إىل «تهدئة اخلواطر» واالكتفاء
بتوصيف الوضع بأنه «خطري جدًا» ،كما ورد
بداية على لسان رئيس احلكومة بينامني
نتنياهو واملتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي،
إىل الدعوة لتنفيذ سلسلة من االعتقاالت
وحماسبة «القتلة» على لسان املسؤولني
اإلسرائيليني الحقًا.
وحسب تعبري نتنياهو« :سنعثر على منفذي
اهلجوم وحناكمهم» .وهذا التحول جاء يف
أعقاب مواقف وتصرحيات أطلقتها قيادات
درزية حمسوبة على دولة العدو ،رمت إىل رفع
الغطاء عن املنفذين ،إذ طالب الرئيس الروحي
للطائفة ،الشيخ موفق طريف« ،سلطات
القانون بالتدخل والعمل ضد املخلني بالنظام
الذين ارتكبوا اجلرمية البشعة» ،فيما وصف
نائب وزير التعاون اإلقليمي يف احلكومة،
أيوب قرا ،املنفذين بأنهم «أدوات لدى
النظام السوري وحزب اهلل»!
مساعد قرا ،واملسؤول عن «قناة االتصال «
مع املسلحني يف سوريا ،مندي صفدي (امسه
احلقيقي منذر ،وهو من أهالي جمدل مشس ّ
لكنه
ُأبعد من القرية على خلفية عالقاته باألجهزة
محل منفذي «االعتداء»
األمنية اإلسرائيلية)ّ ،
مساه
ما
مسؤولية
اإلسعاف
على جرحى سيارة
ّ
«فتح الباب أمام الشيطان» ضد الدروز يف
سوريا .وقال يف تصريح إىل موقع «والال»
العربي «إذا كان هناك اتفاق على عدم اهلجوم
على حضر مع اجليش السوري احلر ،فاليوم
بات هذا االتفاق ملغى ،وال يلزمهم بشيء».
وأكد أنه اتصل بقائد العمليات يف «احلر»
وحاول تهدئة خاطره ،و»معجزة فقط ستمنع
يومًا صعبًا جدًا على قرية حضر».
وكان «قادة الطائفة الدرزية» يف فلسطني
احملتلة ،كما أشارت اإلذاعة العربية ،قد تداعوا
إىل اجتماع خاص يف مقام النيب شعيب قرب
طربيا ،واتفقوا على «القيام حبملة توعية يف
البلدات الدرزية لتوضيح خطورة هذه األفعال
اليت تلحق ضررًا كبريًا بالطائفة» .من جهته،
قال وزير األمن اإلسرائيلي ،موشيه يعلون،
إنه سيجري التعامل مع «إعدام اجلرحى».
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مقاالت وتحقيقات

حيصن النووي اإليراني
«الشورى» ّ
حسن حيدر
املهلة
اقرتاب
مع
احملددة إلبرام اتفاق
ّ
نووي ،ما زالت الضبابية
ختيم على إمكان التوصل
ّ
إليه ،خصوصًا أن طهران
ّ
اجليد،
تفضل االتفاق
ّ
جتاربها
من
انطالقًا
املاضية مع الغرب الذي
طاملا سعى إىل اإليقاع
بها ،والذي حتى اآلن
يسيطر عدم الوضوح
على مواقفه.
طهران | قذفت إيران
الكرة النووية يف اجتاه
ملعب الغرب ،عرب إقرار
قانون يف الربملان،
وزير
به
سيتسلح
اخلارجية اإليراني حممد
جواد ظريف« ،ملزمًا» يف

روزنامة آب :تأجيل تسريح
سلمان وخري وقهوجي
نقوال ناصيف

أعضاء الربملان اإليراني خالل الجلسة (أ ف ب)

املباحثات النووية .قانون فرضه جملس الشورى
اإليراني رامسًا أساسيات أي اتفاق نووي ببنود
غري قابلة للنقاش:
أو ً
ال :ضرورة رفع العقوبات بشكل تام وكامل
فور توقيع االتفاق .ثانيًا :عدم السماح بإجراء
عمليات تفتيش للمراكز العسكرية واألمنية
والدفاعية ،كذلك فإنه لن يسمح بأي عمليات
تفتيش غري «متعارف عليها» .ثالثًا :عدم السماح
مبقابلة أو استجواب العلماء النوويني أو احلصول
على دراسات ووثائق نووية .رابعًا :عدم فرض
أي قيد أو شرط على مشاريع األحباث والتطوير
العلمي النووي.
املتمعنة للبنود املفروضة تسمح بتوسيع
القراءة
ّ
دائرة التحليل للوصول إىل خالصة مفادها أن ما
أقره جملس الشورى هو عملية استباقية تهدف
ّ
إىل الرد على أي مطالب بفرض موضوع (،)PMD
وهو االصطالح اخلاليف (Possible Military
 )Dimensionsأي «األبعاد العسكرية احملتملة»،
الذي تطرحه واشنطن على الطاولة ،فيما يعارض
ويصر على طرحها
اجلانب اإليراني هذه التسمية
ّ
حتت عنوان ( ،)PPIأي مواضيع املاضي واحلاضر
(.) Past Present Issues
رستم :اسم شخصية أسطورية إيرانية ال تقهر
وردت يف ملحمة «الشاهنامه» للشاعر اإليراني
أبو القاسم فردوسي
اخلالف يف املصطالحات نابع من اقتناع إيراني
بأن ما جيري احلديث عنه ليس أبعادًا عسكرية
للملف ،بل مواضيع مبنية على فربكات حتاول
إدخال امللف النووي يف متاهة ( ،)PMDوهو
ما يسمح للربوتوكول اإلضايف يف حال إقراره
بتفتيش منشآت تدور حوهلا شبهات عسكرية
ويسهل الدخول إىل قواعد عسكرية حتت
نووية،
ّ
طائلة فرض عقوبات أو استخدام الفصل السابع
يف جملس األمن.
يعود التشدد اإليراني يف رفض التسمية
إىل «عملية مرلني» ،وهي عملية قامت بها
ابتداء من عام 1998
االستخبارات األمريكية،
ً
حتى عام  ،2000يف عهد الرئيسني األمريكيني
السابقني ،بيل كلينتون وجورج بوش االبن.
سّربت عرب أحد
تفاصيل «عملية مرلني» ،اليت ُ
العمالء الفدراليني ونشر تفاصيلها الصحايف
األمريكي جيمس ريزن عام  2006يف كتابه «state
 ،»of warتظهر حجم التورط األمريكي يف ضرب
الربنامج النووي واإلعداد لضرب إيران عسكريًا،
وفرض عقوبات عليها عرب تزوير وثائق وقلب
احلقائق ،خدمة ملصاحل واشنطن ضد طهران.
يف عام  ،1997قام العميل الفدرالي الذي يعمل
يف امللف اإليراني جفري سرتلينغ بدراسة اللغة
الفارسية ،بهدف جتنيد أشخاص إيرانيني يف
اخلارج ،للعمل ملصلحة االستخبارات األمريكية،
إضافة إىل مشاركته يف «عملية مرلني» .ثم
تواصلت االستخبارات األمريكية ،يف عام ،1998
مع عامل نووي روسي أطلق عليه اسم «مرلني»،

وقامت بتزويده بتصاميم لصناعة قنبلة نووية
ّ
ليسلمها إىل اإليرانيني .التصاميم كانت حتتوي
على معلومات وأرقام مغلوطة ،حيث قامت وحدات
اهلندسة النووية يف االستخبارات األمريكية بوضع
خمطط ناقص لصناعة قنبلة نووية ،ليتم نقله
إىل العلماء اإليرانيني ،عرب العميل الروسي.
ّ
تتسلم طهران املخطط
وكانت اخلطة تقضي بأن
وتقوم بتجربته ،فإما يقع انفجار نووي يدين
طهران بالتجربة ،أو ينجح اخلرباء اإليرانيون يف
كشف الثغر فيطلبون مساعدة العميل الروسي
يقدم دلي ًال
الذي يطالبهم بدفع مبالغ مالية ،ما
ّ
تورط إيران يف
قاطعًا وملموسًا ،بالوثائق ،على ّ
السعي إىل امتالك قنبلة نووية ،مع العلم بأن
ّ
توقعات االستخبارات األمريكية كانت تشري إىل
قدرة اإليرانيني على اكتشاف وتصحيح اخللل يف
التصميم ،يف مدة تصل إىل أكثر من مخسة أشهر
كافية إلدانة طهران .ولكن حصل ما مل يتوقعه
املخططون للعملية ،فقد رفضت إيران التعامل أو
حتى اإلجابة على اقرتاح العميل الروسي ،ومل تعر
أهمية للموضوع ،بل جتاهلته.
رد الفعل اإليراني دفع بالعميل الروسي إىل
ّ
إرسال نسخة عن املخطط ،عرب الربيد اإللكرتوني،
إىل ممثلية إيران يف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف فيينا ،إال أنه مل َ
يلق جوابًا من اجلانب
اإليراني الذي مل يكن يعلم ،مطلقًا ،باملخطط
األمريكي اهلادف إىل توريطه يف صناعة قنبلة
نووية.
مفاجأة أخرى دخلت على خط إفشال العملية
وكشفها ،متثلت يف قيام أحد عناصر االستخبارات
األمريكية بإرسال رسالة إلكرتونية مشفرة إىل
عميل إيراني يعمل ملصلحة واشنطن ،كان فيها
بعض التفاصيل عن أمساء عمالء للـ»سي آي
إيه» يف إيران .العميل اإليراني كان مزدوجًا،
ّ
سلم املعلومات إىل االستخبارات اإليرانية اليت
قامت ،بصمت ،باعتقال عدد من العمالء ،ما أدى
ّ
شكل فش ًال
إىل كشف هوية مشغليهم ،وبالتالي
مضاعفًا لواشنطن يف حربها على إيران.
خالصة القول أن اخلالفات حول االتهامات
باملساعي اإليرانية لصناعة قنبلة نووية مبنية
على معلومات استخبارية ،فال دليل مقنعًا على
نيات عسكرية يف امللف النووي اإليراني ،وهو ما
يؤكد إمكان أن يكون احلاسوب احملمول ــ الذي
وجدت عليه بعض التصميمات النووية عام 2003
ونقله عناصر من املعارضة اإليرانية إىل الغرب ــ
قد احتوى فربكات ،كالوثائق املفربكة اليت قادت
إىل حرب العراق .وإن كان ذلك يعين شيئًا ،فهو
دليل إضايف على احتمال وجود شهود زور ضللوا
الرأي العام العاملي والوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،من خالل الرتويج لسعي طهران المتالك
صممتها واشنطن وقدمتها
مزيفة،
قنبلة نووية
ّ
ّ
لطهران ،إليهام العامل بأن اخلطر اإليراني بات
كبريًا ،وللقول إنه «لن ينقذكم من رستم*
اإليراني إال السوبرمان األمريكي».

مل يقتصر اخلالف على التعيينات العسكرية
واالمنية على االنتقال به اىل ازمة حكومية ،ومن
سد
ثم دستورية تراكم الشغور على شغور ،بل ّ
متسك االفرقاء
منافذ البحث عن احللول يف ظل
ّ
املعنيني بهذا اخلالف بشروطهم.
ما دام اخلالف على التعيينات العسكرية واالمنية
مستمرا ،ستظل ابواب السرايا موصدة امام
استعادة حكومة الرئيس متام سالم مقدرة جملس
الوزراء على اختاذ القرارات .بيد ان ذلك ال يوقف
دوران الزمن الذي جيعل االستحقاقات املتنازع
عليها اقرب ،يوما بعد يوم .الئحة االستحقاقات
تلك حتدد الروزنامة اآلتية :يف  7آب حيال رئيس
االركان اللواء وليد سلمان على التقاعد .بعده يف
 20ايلول مدير املخابرات العميد ادمون فاضل.
بعده يف  21ايلول االمني العام للمجلس االعلى
للدفاع اللواء حممد خري .بعد يف  22ايلول قائد
اجليش العماد جان قهوجي .ثم يف  15تشرين
االول قائد فوج املغاوير العميد شامل روكز .يف
ثالثة ايام بفاصل ساعات ،يغادر خري وفاضل
وقهوجي تباعا.
يف ّ
كل من الضباط اخلمسة الكبار تكمن عقدة يف
املنشار .لكل منهم مرجعية يسهل عليها فرض
والتسبب بتعطيل آلة
قواعد لعبة اخلالف الداخلي
ّ
احلكم .لدى كل منهم ما يتيح للمرجعيات تلك
التمسك به ،او مقايضة التخلي عنه بثمن سياسي
باهظ.
مفتاح سلمان يف جيب النائب وليد جنبالط،
صاحب الكلمة الفصل والوحيدة يف تعيني رئيس
االركان ،وهو يؤيد التأجيل االول لتسرحيه.
كذلك سيفعل سالم عندما حيني اوان احالة
خري على التقاعد ،وان بدا يف الظاهر ان القرار
لوزير الدفاع مسري مقبل كونه الوزير املختص.
اال ان القرار سنيّ اوال واخريا .ما يعين تأجيل
تسريح االمني العام للمجلس االعلى للدفاع للمرة
الثانية.
تبدو مشكلة مدير املخابرات اكثر تعقيدا .يفرتض
احالة فاضل على التقاعد نهائيا يف ايلول بعدما
ان يكون انهى  42عاما يف اجليش ما مينع بقاءه
مر يف السنوات الثالث
فيه بعد ذلك .وهو ّ
املنصرمة بثالثة تأجيل تسريح .يف االسابيع
االخرية فتح بازار امساء حمتملة خلالفته :قهوجي
يدعم مدير مكتبه العميد كميل ضاهر ،ومقبل
باحياء من الرئيس ميشال سليمان يريد قائد
احلرس اجلمهوري العميد وديع غفري .طرح ايضا
اسم قائد مقر عام اجليش العميد جورج كيوان حال
وسط ،لكنه يشكو من ثغرة يف حظ وصوله ان
املدة املتبقية له يف اخلدمة ليست طويلة.
ورغم االعتقاد بأن فاضل ذاهب اىل التقاعد
هذه املرة ،مثة احاديث هامشية يف اوساط
املؤسسة العسكرية عن خمرج متاح الستمراره بال
عراقيل قانونية من خالل استدعائه اىل اخلدمة من
االحتياط ،بعد ان يكون قد احيل على التقاعد،
دومنا احلاجة اىل تأجيل تسريح مل يعد ممكنا.
تبعا لقانون الدفاع ،ما خال االعضاء الستة يف
اجمللس العسكري (ضمنا قائد اجليش ورئيس
االركان) حيق استدعاء اي ضابط آخر سواهم من
االحتياط واحالله يف وظيفة .ما يفتح باب التكهن
بتكريس سابقة يف ذلك مع فاضل يف حال اخفق
التفاهم على مدير للمخابرات خيلفه .لكن املشكلة
املرتتبة على خيار كهذا انها تفتح الباب على
سوابق من ضمن السابقة :هل يقتصر االستدعاء
عليه وحده؟
بعض َمن خيوض يف هذا املخرج يتذرع بـ
«املباركة الدولية» لدور املؤسسات العسكرية
واالمنية ورجاالتها ،اذ تنصح بابقاء القديم على
قدمه ريثما يصري اىل انتخاب الرئيسّ .
مثة َمن
يتحدث عن تنسيق كبري ومهم يف السنوات
املنصرمة بني فاضل ونظرائه يف االستخبارات

للوزير مرشحه ولقهوجي مرشحه ملديرية املخابرات
(هيثم املوسوي)
االمريكية والربيطانية والفرنسية واالوسرتالية
تعزز ميلها اىل استمرار هذا التعاون.
ما يرتدد داخل اجليش على نطاق ضيق ،ان موعد
تأجيل تسريح رئيس االركان يف آب سيكون
مناسبة البرام صفقة متكاملة تشمل ،يف آن،
تأجيل تسريح خري وقهوجي تفاديا لتكرار الضجيج
والسجال بازاء هذا القرار جمددا .على حنو كهذا
حيافظ الدرزي واملاروني والسين على موقعه يف
اجمللس العسكري ،فيما املناصب الثالثة االخرى،
الشيعي واألرثوذكسي والكاثوليكي ،تستمر
شاغرة منذ عام .2013
اذ ذاك يفتح الباب على مصري مدير املخابرات.
عمال بقانون الدفاع ،يعينّ مدير املخابرات بقرار
من وزير الدفاع بناء على اقرتاح قائد اجليش.
حتى اتفاق الطائف كان رئيس اجلمهورية َمن يسمي
مدير املخابرات ،ويف بعض االحيان بالتفاهم مع
قائد اجليش الذي يسلم بارادة الرئيس ما دام
هو اآلخر يسميه رئيس اجلمهورية ،فيصدر وزير
الدفاع ــــ آخر َمن يعلم ــــ قرارا بالتعيني .كان
العقيد سيمون قسيس آخر مدير للمخابرات يسميه
اجلميل آنذاك ــــ دومنا
رئيس اجلمهورية ــــ أمني
ّ
الوقوف على رأي قائد اجليش العماد ابرهيم
طنوس آنذاك سوى للتسليم به .يف مرحلة ما
بعد اتفاق الطائف ،متأثرة بالنفوذ السياسي
واالمين السوري ووطأته على اجليش ،حيل دون
الرئيس يف تسمية مدير املخابرات :االول العقيد
خليل جلبوط مساه قائد اجليش العماد اميل حلود
ثم خلفه بعد سبعة اشهر العقيد ميشال رحباني
خالفا الرادة الرئيس الياس هراوي يف احلالني.
مسى قائد اجليش
عندما اصبح حلود رئيسا
ّ
العماد ميشال سليمان العميد رميون عازار مديرا
للمخابرات ثم خلفه العميد جورج خوري ،من غري
ان تكون للرئيس ووزير الدفاع كلمة فصل.
مل تكن هذه احلال مع فاضل .رئيس الغرفة
العسكرية لوزير الدفاع الياس املر واحد االمساء
املقرتحة لقيادة اجليش عام  .2008بعد تعيني
قهوجي اتفق الرئيس اجلديد ميشال سليمان
مع املر وقهوجي على احالل فاضل يف مديرية
املر بالذات وراء
املخابرات .شاع االعتقاد بأن
ّ
اإلختيار ،الدور الذي حياول الوزير احلالي اليوم
االضطالع به ،خافيا وراءه تأثري سليمان الراغب
يف تعيني قائد احلرس اجلمهوري ابان واليته.
والواقع أن تأثري سليمان على مقبل أكثر منه
على قهوجي الذي له مرشحه ومدير مكتبه الوثيق
الصلة به ،ما مينحه لدى قائد اجليش أفضلية
تتقدم سواه.
ال رئيس للجمهورية ،وكل من الوزير والقائد
يضع قدمه يف موطىء خمتلف عن اآلخر.
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مقاالت وتحقيقات

اعتدى والدها على صديقتها ...من هنا بدأ مسلسل رعب مايا
سلوى أبو شقرا

مير به أي إنسان آخر طيلة حياته،
مرت مايا يف  24عامًا مبا قد ال ُّ
َّ
فاألشخاص الذين تواجدوا يف حياتها ،كانوا مصدر تعاستها
تدمرها .وجهها
ومعاناتها مما دفعها إىل اختاذ قرارات كادت
ِّ
أن احلياة خذلتها
الربيء وصوتها الناعم واخلفيض ال جيعلنا ندرك َّ
ً
دافعة بها للبحث عن أية وسيلة إلرضاء اآلخر كي ال
مكان ما،
يف
ٍ
يرتكها وحيدة شرط أن حييطها بالدعم واحلب واالهتمام.

«متوحش» يحبُّ التسلط

ولدت مايا اليت ُت ُ
عاجل يف مركز  Cedar rehabمن أبوين صغريي
السن ،خترب «النهار» «أمي كانت يف السادسة عشرة ووالدي
ّ
يف العشرين ،أحبا بعضهما وحاربا اجلميع من أجل هذا احلب،
ثم ولدت أنا قبل زواجهما ،ما دفعهما إىل االرتباط سريعًا
ومن َّ
والسفر إىل خارج لبنان ،يف حني بقيت مع جدي وجدتي .يف عمر
والدي
الثماني سنوات ،شعرت جدتي بضرورة سفري للعيش مع
َّ
أن والدي مدمن على
وإخوتي الذين مل أكن أعرفهم .هناك ،وجدت َّ
الكحول ويسيء معاملة والدتي ،وبات يسيء معامليت كذلك على
حيب التسلط ،شعرت
الصعيدين اجلسدي والنفسي .كان متوحشًا
ُّ
بأني غربية بينهم إىل ٍ
حد ظننت أني متبناة ،وبدأت الغرية تكرب
يف داخلي جتاه إخوتي جراء التمييز بينهم وبيين .والدي عنيف
جدًا ،كان يضربين ،ويف إحدى املرات كسر لي أنفي ،ومل يكن
باستطاعة أمي القيام بأي شي ألنها كانت تتعرض للعنف نفسه.
علي التكلم يف املوضوع مع أحد ،كي ال يلومه اجلريان،
كان ممنوعًا َّ
وكان جيربني على الذهاب إىل املدرسة والكدمات متأل وجهي ،حتى
بات رفاقي خيافون منه .فما إن كان يأتي ألخذي من املدرسة حتى
كن يسألنين عن السبب
خيتبىء رفاقي خوفًا منه .حتى َّ
أن األساتذة َّ
يتواصلن مع والدتي اليت مل يكن بيدها حيلة.
فكن
فأخربهم،
َ
َّ
عدة ،من خالل سكني ،أو حماولة رمي
وهي حاولت االنتحار مرات َّ
نفسها من املبنى ،كما طلبت الطالق ،فقرر منعها من رؤيتنا ،إىل
أن عادت وخضعت له .أعتقد أنه مريض نفسي! فقد اعتدى على
َ
يتبق جبانيب أحد .بعد كل
صديقيت املقربة ،فخسرت صداقتها ومل
ما حصل ،تعرفت إىل شاب وأخربت والدي عنه فرفع السالح يف
وجهي حماو ً
علي لردعي».
ال إطالق النار
َّ

«ما تغلطي غلطتي»

سن الثالثة عشرة ،تعرفت مايا إىل شاب كان يبلغ  17عامًا
يف
ِّ
يسد النقص العاطفي الذي
وجدت فيه احلب واحلنان ،وكان
ّ
كانت تعانيه منذ صغرها ،حبسب ما ختربه لـ»النهار»« .يف سن
دخلت اجلامعة وحاولت االبتعاد عن أهلي ،قررت
السادسة عشرة،
ُ
االرتباط بهذا الشاب الذي كان أجنبيًا من أصل عربي .عارض
ً
رغبة منه يف السيطرة على قراري .يف حني
والدي هذه العالقة،
بأن الشاب ميلك طباع والدي فكانت تقول
أن والدتي كانت تشعر َّ
َّ
َّ
«كال إنه ال يشبهه ،ولو
لي «ما تغلطي غلطيت» .وكنت أجيبها
بدأت
تزوجنا بسرعة ،وبعد ذلك
ُ
كان كذلك أنا أستطيع تغيريه»َّ .
أرى شخصيته بشكل أوضح .كان أسوأ من والدي ،يكذب كثريًا،
ومدمنًا على الكحول ويتعاطى املخدرات ،كما أنه كان خيونين
وجيلب الفتيات إىل املنزل .وعندما كنت أراه يتعاطى املخدرات
وأصدقاءه يف املنزل كنت أصرخ يف وجهه ،وأدخل إىل غرفيت
علي .كان يعتذر الحقًا قائ ًال «آسف» اليت كانت
وأقفل الباب
َّ
يومها تكفيين ملساحمته .وكنت أقول يف نفسي «فليفعل ما يريد،
أمر به ،كي ال يلقوا
فهو حتمًا سيعود» .مل أخرب أهلي مبا كنت ُّ
علي وعلى اختياري .أجهضت  3مرات يف املنزل جراء عنفه
اللوم
َّ
إذ مل يكن يف وعيه بل كان دومًا حتت تأثري املخدر .يف أحد
األيام ،كان يريد الذهاب للشجار مع والدي فأقفلت باب املنزل
ٍ
وقت كانت
كي ال يتمكن من اخلروج وأخذت مفتاح سيارته ،يف
صديقاتي يف انتظاري يف أسفل املبنى بغية أخذي إىل مقابلة
ومسعن أنه كان يضربين ،مل
فصعدن،
شعرن بأني تأخرت
عمل.
َ
َ
َ
فأمس َك حزامه
أصرخ ومل ُأعبرِّ عن شعوري باألمل ،استفزه األمر،
َ
وتابع ضربي ،يف تلك اللحظة مل َّ
أمتكن حقًا من حتمل األمل .مسعين
ص ِدم
أصدقائي فاتصلوا بالشرطة ،الذين قدموا وخلعوا البابُ ،
بقوة لريتطم رأسي بزاوية احلائطُ ،
فكسرت
مما جرى ،فدفعين
َّ
مدة  7أشهر .اتصل أصدقائي
عظمة رقبيت ودخلت يف غيبوبة َّ
قي ْت إىل جانيب .عندما استيقظت
بوالدتي إلخبارها فحضرت فورًا َ
وب َ
ثم خاف أهلي من أن أبقى يف
مل أستطع التكلم حواىل شهر .ومن َّ
اخلارج معهم لئال يالحقين أو يؤذيين أكثرَّ ،
توقفت عن الذهاب إىل
اجلامعة أو اخلروج مبفردي .عندها جلأت إىل الكحول فبدأت أسهر
وأخرج بغية التنفيس عما خياجلين ،ولكنيِّ
دخلت يف حال اكتئاب،
ُ
فرحت أجلس يف العتمة ،مل أرغب يف رؤية أحد ،أو التكلم مع أحد.
ُ
خالل هذه الفرتة ،توقفت عن احتساء الكحول ،وراح شريط حياتي
مير أمام عيين ،إىل أن وصلنا للمحاكم ولكنيِّ مل أمتكن من تقديم
ُّ
ضده ،كي ال أؤذيه ،فقررت خلعه .وتاليًا ،سحبت أوراقي
شكوى
َّ
من اجلامعة وقررت العودة إىل لبنان».

من جحيم إىل آخر

«بعد عودتي ،مل أحتمل سلطة جدي ،إذ كنت قد عشت فرتة لوحدي،
وتسجلت يف اجلامعة حيث راح والدي يدفع
فقررت مغادرة منزله.
َّ
أن كل شيء ميكن ُّ
حله باملال،
قسطي اجلامعي ،فهو كان يعتقد َّ
ال يعطي احلب بل املال ،وهذا األمر مل يكن يهمين .يف تلك
الفرتة ،تعرفت إىل شاب وأخربته عن وضعي ،فقال أنه سريحيين

من الضغط فعرض
مادة
تناول
علي
َّ
شدة
من
خمدرة،
يأسي تناولتها .مبرور
الوقت ،بات صديقًا
مقربًا ،كنا منضي كل
أيام األسبوع معًا،
صار يأخذ املال مين
املخدرات.
ليشرتي
كنت آخذ جرعة مرة
كل أسبوعني ،ومن
ثم مرتني ،والحقًا يف نهاية كل أسبوع .يف أحد األيام شعرت فجأة
َّ
بأمل يف جسمي ووجع يف رأسي ،ذهبت إىل املنزل حيث ارتفعت
حدة األمل ،فاتصلت بصديقي وطلبت منه أخذي إىل املستشفى،
سألين إن كنت نظيفة ،فأجبته ال .فقال بأنه ال ميكنه أخذي ألنهم
سيجرون فحوصات يف املستشفى ستشري إىل أني أتعاطى
املخدرات .يف ذاك اليوم ،كانت اجلرعة موجودة يف حقيبيت ،إال
أني مل أكن أعرف َّ
علي تناوهلا كي يزول األمل».
بأنه
َّ
بأن جسمي بات نظيفًا بعد هذه األيام
تتابع مايا« :عندما عرف َّ
الثالث ،طلب مين أخذ جرعة هريويني ،كي أبقى أعطيه املال
بت أعرفه
وأجلب له املادة ،يف تلك الفرتة مل أكن أدرك ذلك ،بل ُّ
اليوم .بقينا مع بعضنا  3سنوات ،حيث كنت أجده إنسانًا جيدًا
وغري عنيف ،ولكن تبني أنه استغاللي .بعد ذلك تزوجنا ،يف تلك
الفرتة ،كان مدمنًا جدًا ،وبات يأخذ مين كل يوم مبلغًا من املال،
وعندما مل أكن ُأعطيه املال ،كان يرهن هوييت أو حاسوبي ليحصل
على املال .شعر أهلي ّ
بأني أطلب كمية كربى من املال ،ولكنهما
مل يعرتضا على ذلك ،كي ال أجلأ إىل طلب املساعدة من أحد.
بت أعيش يف ظروف ضاغطة إىل أن طفح الكيل ،فأخربت جدي
ُّ
والعائلة مبا حصل وبرغبيت يف العالج عرب الذهاب إىل مركز تأهيل
تتضرر سمُ عة العائلة ،فقرر أن
للمدمنني ،رفض والدي ذلك لئال
َّ
أدخل فقط إىل املستشفى وأن آخذ املال من بعدها وأغادر لبنان.
مل أرغب يف السفر ،بل أردت أن أنتهي من هذه املعاناة .وقف
أقاربي إىل جانيب ودعموا قراري ،بعد دخولي إىل املستشفى،
اتصلت بالسيد أمحد خطاب مؤسس مركز  cedar rehabلتأهيل
املدمنني على املخدرات فأخربته ما حصل معي وطلبت منه املساعدة
بعد  3سنوات من اإلدمان».

«أملكُ إرادة التغيري»

دخلت مايا إىل مركز  cedar rehabمنذ شهر ونصف الشهر للتعايف
من اإلدمان والعمل على حتسني وتطوير شخصيتها« .بعد دخولي
قررت االنفصال عن زوجي ،فاملخدرات مل تكن جزءًا من شخصييت،
ومل أكن نفسي ،بدأت أخسر أصدقائي ونفسي .أنا مرتاحة يف
املركز ،فهم يساعدونين يف العالج من اإلدمان ويف تأهيل
نفسييت اليت كانت محُ َّطمة وجعلتين أترك منزل والدي ،ألختار رج ًال
ثان .أنا جعلتهم يستغلونين .هنا تعلمت مواجهة
سيئًا َّ
ثم ٍ
أول ومن َّ
لدي إرادة يف التغيري .لطاملا رغبت
فأنا
«ال»،
كلمة
وقول
خماويف
َّ
يف مساعدة املدمنني قبل أن أصبح مدمنة ،واآلن أرغب يف ذلك
أكثر .ال أتقبل فكرة أنين كنت مدمنة ،فهذا ال يشبه شخصييت.
أحب الكتابة والرسم ،وأكتب مذكراتي ،اليت قد تصبح
إىل ذلك،
ُّ
يومًا ما كتابًا يروي جتربيت».

معاناة شخصية منذ الطفولة

خيرب مؤسس مركز  Cedar rehabأمحد خطاب «النهار» البريوتية
أن «فكرة املركز بدأت جراء معاناة شخصية منذ الطفولة ،حيث
َّ
ِّ
ختطيه ،ودخلت مراكز
اختربت اإلدمان ،ولسنوات طويلة حاولت
ُ

عدة يف لبنان وخارجه ،حيث خضعت لعالجات طبية ونفسية ،ومن
َّ
أن ختطي املسألة ليس باألمر الصعب ملن ميلك اإلرادة
هنا أدركت َّ
ويأخذ القرار بالتوقف عن اإلدمان .ومن يعاني منه يفقد املبادىء
األساسية يف احلياة ،وتربز لديه نقاط ضعف ،وتصرفات يتبناها
ويرتكبها كالكذب واالستغالل ،واالجنرار وراء مشاعر يظنها إجيابية
فيها َّ
لذة وهمية .من هنا ،قررنا إنشاء املركز ،وبعد سنة و8
أشهر على التأسيس نستقبل حاالت يساعدهم فريق عمل مؤلف
من أطباء نفسيني ،وممرضني يبقون مع املرضى طوال الوقت يف
ومدرب يوغا ،ومدرب رياضة.
املركز ،ومعاجل بالفنون والدراما،
ِّ
خالل العالج ،يشعرون بصعوبة يف ختطي املشكلة ،ودوري يكمن
يف مساندتهم للقيام بكل هذا اجلهد .وجنري تقوميًا لدراسة كيفية
جهوز الفرد ملواجهة اجملتمع وإعادة االندماج فيه .ولكن تربز أحيانًا
مشكلة إضافية بعد اخلضوع للعالج واخلروج من املركز عرب العودة
إىل احمليط واجملتمع نفسه حيث يواجه املشاكل نفسها وأبرزها
الفراغ والشعور بعدم وجود هدف يف حياته».
يقدم مركز  Cedar rehabتأهي ًال نفسيًا واجتماعيًا للمدمنني ،وهذا
ِّ
املركز الذي كان يقتصر على عالج الشبان ،بات يخُ صص اآلن
قسمًا إضافيًا للشابات .وهو مؤهل بطريقة تريح القاطن فيه،
عدة ُتساعد املدمن يف املركزَّ ،
أن
وعلى الرغم من وجود عوامل َّ
إال َّ
األساس يبقى يف إرادته الفعلية للعالج وإعادة التأهيل الستكمال
حياته بشكل أفضل.

قصة االستطالع  ...من الزيارة إىل الرئاسة
جان عزيز
كثر احلديث أخريًا عن سيناريو االستطالع الرئاسي .بعض الكالم قريب
من حقيقته .بعضه اآلخر حتليالت وختيالت .وسط التسميات املختلفة
حيال املوضوع ،يبدو ضروريًا وضع األمور يف نصابها احلقيقي والدقيق.
انطلقت فكرة االستطالع الرئاسي للمسيحيني ،عند تقدم مشروع زيارة
مسري جعجع إىل الرابية .يومها ،أواخر أيار ،بات حمسومًا أن سيد معراب
سيحط فجأة يف منزل عون .غري أن األخري كان يريد موقفًا رئاسيًا
ملموسًا من ضيفه املفاجئ.
فيما جعجع كان ميلك قراءة مطولة متشعبة ال ختلو من احلجة ،خيلص يف
نهايتها إىل استحالة أن يعلن موقفًا رئاسيًا واضحًا اآلن .بني ما يشبه
االستحالتني ،ولد خمرج االستطالع .كان عون قد طرحه كبند من ضمن
أربعة شكلت مضمون موقفه الرئاسي يف مؤمتره الصحايف األخري .وافق
جعجع على الفكرة كوسيلة إلمتام الزيارة .يصل إىل الرابية .ال يقول
أنه مع اجلنرال رئيسًا .وال يسكت عن موضوع الرئيس كليًا .خصوصًا
أن وثيقة إعالن النوايا بني الرجلني ،تنص بوضوح على مبدأ الرئيس
القوي يف بيئته .فصار االتفاق على أن يعلن جعجع من الرابية أنه «ال
ميانع يف حصول استطالع مسيحي» ما.
غري أن التطورات اليت تلت زيارة  2حزيران تلك ،مل تلبث أن رسخت
الفكرة وبلورت املبادرة .ذلك أن عون وجعجع استذكرا ــــ كل مبفرده
ــــ املنطلقات اليت جتمعهما حيال االستحقاق الرئاسي املطروح .أوهلا
أن االثنني يعتربان شرعية اجمللس النيابي «معتورة» .خصوصًا بعد
متديدين غري دستوريني لواليته .وعلى قاعدة أن هذا اجمللس مل ُينتخب
أص ًال على أساس قانون انتخابي ميثاقي عادل منصف ومتزن .ومل يكن
مقدرًا لنوابه أن ينتخبوا الرئيس املقبل يف كل األحوال .ذلك أن واليتهم
كانت تنتهي قبل االستحقاق الرئاسي بسنة كاملة .ثانيًا ،أن املأزق
الداخلي بات حمكمًا وموصدًا بشكل قصرت معه كل السبل والوسائل
يف حماولة خرقه .فيما األزمة اإلقليمية احمليطة بنا تنذر باالستمرار
أعوامًا .وهو ما جيعل من اجلنون الرهان على أي من تطوراتها أو الركون
إىل قراءة مؤدياتها .ثالثًا ،أن الرجلني أدركا ،بالتجربة واخلطأ ،بالعلن
والسر ،باملقول واملكتوم ،أن مثة من ال يريد لشراكة لبنانية حقيقية
أن تقوم يف البلد .هناك من ال يريد أن يعطيهما ــــ منفردين أو معًا ــــ
حاجبًا يف مديرية .فكيف برئيس رئيس جلمهورية مجهورية؟!
من هذه املنطلقات تطورت أكثر لدى الرجلني فكرة االستطالع .مل تعد
جمرد خمرج إلمتام زيارة حصلت .راحت تتبلور باجتاه طرح ميكن أن حيدث
ثغرة .أو حماولة تستحق التجربة وسط انسداد كل اآلفاق واملستويات
يف الداخل واخلارج .عندها ،انتقلت فكرة االستطالع من العبارة اللفظية
على باب الرابية ،إىل املشروع اخلطي واحلسابي والرقمي والعلمي،
يف كل من معراب والرابية وبنشعي وبكركي وغريها من مقرات القوى
واجلهات املعنية .فبدأت تتضح الفكرة وتتحول عينات وآليات ومسارًا
جتسيديًا ،من االستمارة إىل الرئاسة.
عند هذا احلد ،بدأ يتضح املؤدى النهائي لكل العملية .وبدأ يتأكد
ألصحاب املشروع أنهم سيكونون بني صيغتني له .لكن ك ًال منهما
حتتاج إىل ملسات نهائية لتتحول عملية تنفيذية .يف الصيغتني ،يقضي
األمر إجراء استطالع لعينة مسيحية واسعة جدًا ،ومبشاركة أكثر من
جهة منظمة أو أكثر من شركة استطالع يوافق املعنيون على اعتمادها.
لكن يف صيغة أوىل مقرتحة ،يجُ رى االستطالع باستمارة مفتوحة ،ترتك
للمستطلعني حتديد األمساء اليت يؤيدونها لرئاسة اجلمهورية .على
أن يكون املعنيون قد تعهدوا مسبقًا ،وبشكل واضح وجلي ،القبول
بالنتائج .أي تزكية الشخص الذي تظهره االستطالعات حائزًا على أعلى
نسبة من التأييد املسيحي .على أن يلي ذلك ،تعهد اجلميع بانتخابه
مرشحًا وحيدًا يف اجمللس النيابي املمدد له .حبيث يكون األمر موازيًا
لدوحة لبنانية .أي تكرار جتربة العام  ،2008لكن من دون مطبات ذلك
االستحقاق الثالثة :أو ًال من دون انتظار وقوع الدم مللء الشغور .ثانيًا
من دون اللجوء إىل قوى خارجية وصية على لبنان لتسمية رئيسه عرب
مرشح يتيم .بل االحتكام إىل ناسه يف اختيار املرشح األقوى املستحق.
وثالثًا ،عدم الوقوع يف موبقة الدوحة جلهة انتهاك الدستور اللبناني
وانتخاب شخص غري مؤهل دستوريًا لذلك .هكذا ،ميكن لالستطالع بهذه
الصيغة أن جينب البالد منزلقات العام  ،2008وأن يؤمن احلل األفضل
اآلن وهنا.
أما الصيغة الثانية فأن يصاغ االستطالع بشكل يسمح باختيار مرشحني
اثنني ،هما األكثر حيازة للتأييد املسيحي .على أن يذهبا إىل اجمللس
النيابي ،يف جلسة يلتزم فيها القطبان املرشحان ،ويتعهدان إلزام
حلفائهما ،ما أمكنهما اإللزام وااللتزام ،بعدم االقرتاع ألي مرشح ثالث
غريهما .غري أن هذه الصيغة تظل مفتوحة على احتمال العرقلة .ذلك
أنه على قاعدة أن الدستور ال ميكن أن مينع أي شخص من الرتشح،
أو أن يفرض على أي نائب كيفية اقرتاعه ،وعلى قاعدة أنه يف أدنى
االحتماالت ،ال ميكن هلذه الصيغة أن تلغي االقرتاع بورقة بيضاء مث ًال،
ما يعين أنه ميكن التفاق مسيحي شامل كهذا ،أن يصل إىل اجمللس وأال
يبلغ االنتخاب .حبيث يتنافس املرشحان وال حيوز أي منهما  65صوتًا
ضرورية للفوز دستوريًا .وهو ما يقتضي التحسب له مسبقًا .والتحسب
الوحيد املمكن ،أن يقوم املعنيون باملشروع باالتفاق على شرعة أخالقية،
تكون بكركي جزءًا منها راعية وضامنة ومنفذة ملفاعيلها .شرعة تقول
بأن املرشحني اللذين يزكيهما االستطالع ،يتنافسان يف دورة اقرتاع
واحدة .بعدها ينسحب احلائز عددًا أقل من األصوات ملنافسه .حتى ال
يتعطل االتفاق ،وكي ال يتحول مطية لتهريبة رئاسية ممكنة يف أي حلظة
الحقة ،حبجة املأزق أو حرية نواب األمة.
عند هذه املعضالت بلغت األمور ووصل التفكري .لكن األكيد أن
الفكرة تستحق التجربة ،وهي األقرب زمنيًا على األقل إىل حتقيق احلل
املفقود.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
أبو محزة يسحب مليون دوالر من حساب شركة
عائدة جلنبالط

يكشف قرار ظين جديد صدر الثالثاء عن قاضي التحقيق يف بريوت
جورج رزق حبق بهيج أبو محزة ،يف احدى الشكاوى املرفوعة ضده
من النائب وليد جنبالط ،اقدامه خالل العام  2013على سحب مبلغ
ستماية الف دوالر من حساب شركة «ليفانت اويل» اململوكة من
املدعي ،وتصرفه بأموال الشركة وافرغها من حسابها الذي كان
يقدر حبواىل املليون دوالر.
وعلى الرغم من انذار جنبالط له باعادة األموال اليت استوىل عليها،
فانه مل يبادر اىل ذلك ،وصرح اثناء التحقيق بأنه قام بسحبها بناء
على طلب جنبالط الشفهي نقله اليه املقدم شريف فياض ،لكن
األخري نفى ذلك ،وقال ان ابو محزة اخربه باعادة مبلغ الستماية الف
دوالر ووعده بتسديد الباقي ،لكنه مل يفعل .فقام جنبالط حينها
بتسديد الفرق من جيبه اخلاص وقام بعزل ابو محزة عن الوكالة
وعن التصرف بأمواله واعترب القرار الظين ان ما اقدم عليه ابو محزة
باالستيالء على اموال الشركة واساءة االمانة بهذه االموال وعدم
اعادتها اىل احلسابات اليت سحبت منها على الرغم من تبلغه االنذار
يؤلف جنح املادة  672من قانون العقوبات اليت تعاقب باحلبس من
ثالثة اشهر اىل ثالث سنوات.
واحال القاضي رزق ،املدعى عليه ابو محزة امام احلاكم املنفرد
اجلزائي يف بريوت للمحاكمة.
وأوردت وقائع القرار ان املدعية شركة «ليفانت اويل» (ش.م.ل)
ممثلة برئيس جملس ادارتها واملفوض بالتوقيع عنها وليد بك
جنبالط الذي كان مكلفا املدعى عليه الشيخ بهيج ابو محزة بادارة
امواله وامالكه ،مدة طويلة من الزمن ،وقد قام هذا األخري خالل
العام  2013بصفته هذه وحتديدا يف شهر ايلول ،من العام املذكور،
بسحب شيك مصريف بقيمة ستماية الف دوالر امريكي من حسابات
الشركة املدعية املفتوحة لدى بنك بريوت والبالد العربية من دون
اي مربر قانوني ومستغال الثقة املمنوحة له من رئيس جملس
االدارة ،ومن دون علم األخري الذي منحه ثقته فرتة طويلة من
الزمن ،حبيث انه تعمد سحب شيك مصريف ،كي ال يتم التعرف
على مصدره ،وهو مسحوب من حسابات الشركة املدعية.
ويضيف القرار بأن املدعى عليه كان يتصرف حبسابات مؤسسة
وليد جنبالط للمساعدات االجتماعية واملالية للطالب اجلامعيني على
هواه ،ما بني العام  2000والعام  2013ويسحب منها األموال
ويستولي عليها ،بعدما كان يستعملها لغايات شخصية وخلدمات
خاصة به ،حتى صار حسابها فارغًا بعدما كان يقدر حبواىل املليون
دوالر.
وقد انذر املدعي ،املدعى عليه باعادة هذه املبالغ املالية اليت
استوىل عليها ،اال ان االخري مل يبادر اىل اعادة اي مبلغ ،وصرح
لدى استماع افادته ،انه بالنسبة ملبلغ الستماية الف دوالر ،فانه
قام بسحب هذا املبلغ بناء على طلب وليد بك جنبالط الشفهي
الذي نقله اليه املقدم شريف فياض ،وان وليد بك طلب منه تأمني
مبلغ مثامناية الف دوالر لتغطية اعبائه الشخصية واخلاصة.
وجرى االستماع اىل افادة املقدم شريف فياض فأنكر ان يكون
قد نقل اي رسالة شفهية من جنبالط اىل املدعى عليه بسحب اي
مبالغ مالية سواء من حسابه الشخصي ام من حساب املؤسسة
االجتماعية للمساعدات اجلامعية الذي وصل رصيدها اىل اكثر من
مليون دوالر .وقد علم من وليد بك ان هذا احلساب قد تبخر وان
بهيج ابو محزة قد سحب مجيع املبالغ منه وصارت الفوائد ترتاكم
فيه ،مضيفًا بانه طلب من بهيج ابو محزة اعادة املبالغ املالية اليت
سحبها من هذا احلساب ،وامنا مل ينقل اليه اي رسالة شفهية من
احد ،وان بهيج مل يكن لديه اي توكيل بتحريك هذا احلساب ،وقد
نصحه بأن يعيد األموال اليت سحبها الن ذلك من صاحله .ومل
بالتصرف
حيدد له اي مبلغ ،وامنا طلب منه إعادة األموال اليت قام
ّ
بها .وأضاف املقدم فياض بأن أبو محزة وعده بإعادة األموال اليت
تصرف بها لوحده إىل حساب املؤسسة ،وبعد فرتة زمنية أخربه أنه
ّ
قام بالفعل بتحويل مبلغ ستماية ألف دوالر إىل حساب املؤسسة
سيحول الباقي ،فأجابه أن لديه ورشة
«املكسور» ،وسأله متى
ّ
ليسدد املبلغ .وبعد انتظار طويل األمد مل يفعل
بناء وسوف يبيعها
ّ
ذلك .وقام وليد بك فيما بعد بتسديد الفرق من جيبه اخلاص ،ويف
العام  2013جرى عزل بهيج أبو محزة عن الوكالة والتصرف باألموال
من ِقَبل وليد بك.

اجليش يوقف سورياً شارك يف «أحداث عرسال»

أعلنت قيادة اجليش عن توقيف سوري شارك يف «أحداث عرسال»
األخرية ،و 5آخرين باالنتماء إىل تنظيمات إرهابية .وأوضحت يف
بيان هلا أنه يف إطار احلفاظ على األمن واالستقرار ،أوقفت قوى
اجليش يف منطقة اللبوة ،املطلوب حممد أمحد يوسف من التابعية
السورية ملشاركته باالعتداء على مراكز اجليش خالل أحداث عرسال،
كما أوقفت  5سوريني لالشتباه بانتمائهم اىل تنظيمات إرهابية.
من جهة أخرى ،وعلى أثر حصول إشكال فردي بني مواطنني يف
حملة القبة  -طرابلس وتطوره إىل إطالق النار من مسدس حربي،
تدخلت قوة من اجليش وأعادت الوضع إىل طبيعته ،وأوقفت 6

أشخاص من املشاركني يف احلادث.
ومت تسليم املوقوفني اىل املراجع املختصة إلجراء الالزم.

تسليم  4مبقتل فلسطيين يف البداوي

ّ
سلمت اللجنة األمنية املشرتكة يف خميم البداوي بعد ظهر الثالثاء،
أربعة أشخاص إىل األجهزة األمنية اللبنانية ،مشتبه بتورطهم يف
مقتل الفلسطيين أبو ياسر ،النازح من خميم الريموك يف سوريا
فجر يوم السبت املاضي ،وهم :عيسى .م ،حممود .م ،أمحد .ع.
وحممد.م.

جرحيان بإطالق نار وطعن يف البقاع

تعرض أمحد م.ع.خ ( 20عامًا) من بلدة جمدل عنجر للطعن بسكني
من قبل كل من (س.س) و (ا.ع.خ) ومخسة اشخاص آخرين داخل
خميم لالجئني السوريني يف بلدة املرج ،وادخل اىل مستشفى
البقاع للمعاجلة .كما أدخل إىل املستشفى املذكور بالل حسني
اجلباوي ( 20عامًا من بلدة عرسال) نتيجة إصابته بطلقات نارية يف
ركبتيه من قبل ابن عمته ر.احلجريي.

«التمييز العسكرية» تدين رحيّم باإلرهاب وحتكم
عليه مبدة توقيفه السابقة

اصدرت حمكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف
ألثالثاء ،حكمًا مربمًا حبق الشيخ نبيل رحيم قضى بسجنه مدة أربع
سنوات وتسعة أشهر بعد ادانته جبرم االنتماء إىل تنظيم مسلح
بهدف القيام بأعمال إرهابية ،وهي املدة اليت أمضاها رحيم يف
السجن بعد توقيفه العام  2007واخالء سبيله يف متوز من العام
 2011مستفيدًا من قانون ختفيض السن السجنية اىل  4سنوات
و 9أشهر.
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة قد أصدرت يف تشرين االول من
العام  2010حكمًا حبق جمموعة تضم  54متهمًا بينهم رحيم الذي
حكم عليه بالسجن مدة  7سنوات جبرائم االنتماء اىل تنظيم مسلح
بقصد ارتكاب اجلنايات على الناس واالموال والنيل من سلطة
الدولة وهيبتها واحلض على القتل والنهب والتخريب من خالل
حيازة مواد متفجرة وملتهبة ،واقدام بعضهم على نقل ارهابيني
اىل شقة سكنية يف طرابلس ،وتزويدهم باالسلحة لتنفيذ جرائم
قتل حبق عسكريني ومدنيني ومساعدة جمرمني على الفرار وتأمني
املأوى والطعام هلم.
وكانت هذه اجملموعة تضم اىل رحيم  29موقوفًا من جنسيات
سورية ولبنانية وفلسطينية وسعودية ،ومن بينها الشيخ عمر بكري
فستق ،الذي حكم عليه آنذاك بالصورة الغيابية بالسجن املؤبد،
ثم اعيدت حماكمته بعد توقيفه حيث صدر منذ شهر حكم حبقه يف
هذه القضية قضى بسجنه مدة  3سنوات.
ويبقى رحيم مالحقًا امام اجمللس العدلي يف احد امللفات املتفرعة
عن ملف «أحداث نهر البارد والشمال» ،وهو أفاد يف جلسة سابقة
انه مالحق أمام حمكمة التمييز العسكرية باجلرائم عينها املالحق بها
امام اجمللس ،طالبًا إمهال استجوابه حلني صدور حكم احملكمة.

توقيف مطلوبني يف املناطق
أوقف مكتب مكافحة اإلرهاب واجلرائم العامة يف الشرطة القضائية
الفوار وهو مطلوب بأربع
يف طرابلس ك ًال من م.س يف منطقة
ّ
مذكرات عدلية منها فرض خوة ،وع.م يف منطقة القبة بعدما ضبط
حبوزته مادة احلشيشة ،وأودعا القضاء املختص.
وألقت «شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي القبض على
مصطفى حممد حسن يف دورس -بعلبك ،املتهم بنقل اسلحة
وذخائر حربية ،كذلك اوقفت الفلسطيين عزام االمحد يف بعلبك
واملطلوب جبرم تهريب خمدرات .وأعلنت املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي يف بيان هلا أنه ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ
األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات
قوى األمن الداخلي خالل أسبوع من توقيف  443شخصا ،وذلك
إلرتكابهم أفعاال جرمية على كافة األراضي اللبنانية ،ومطلوبني
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة أهمها جرائم سلب،
سرقة ،نشل وخمدرات.

أثناء حماكمته أمام «العسكرية»
جنل الشهال :تواصلت مع النصرة ملساعدة أهالي العسكريني

أدىل جعفر الشهال ،جنل الداعية داعي اإلسالم الشهال ،بإفادة
مطولة أمام احملكمة العسكرية الدائمة أمس ،يف معرض استجوابه
ّ
تنظيمي جبهة «النصرة»
حول التهم املسندة إليه حول اخنراطه يف
َ
و»داعش» واجليش السوري احلر ،وتقديم الدعم اللوجسيت هلم
والتنقل بني مراكزهم العسكرية على اجلبهات يف سوريا وتواصله
مع قادتها واستالم السالح منها ،ومحله على نشر الفكر اإلرهابي
متس بسمعة اجليش.
والتبشري به ونشر مقاالت
ّ
أن تواصله مع املسؤول اإلعالمي يف جبهة
وكشف الشهال ّ
«النصرة» أبو منذر الشامي كان بهدف نقل رسائل سياسيني
وأهالي العسكريني ،وان غايته من ذلك كانت املساعدة لعودة

العسكريني املخطوفني إىل عائالتهم .وأكد ان هذا التواصل كان
بعلم أحد ضباط األمن العام يف الشمال ومبوافقة مدير عام األمن
العام اللواء عباس ابراهيم.
ورفض الشهال اتهامه باالنتماء إىل «النصرة» وقال :كيف أكون
كذلك وخطيبيت ال ترتدي احلجاب .أضاف :أنا ابن داعي اإلسالم
الشهال ،إمنا من بيئة أخرى».
صرح بأن تدخل «حزب
به،
ويعتز
بوالده
وإذ لفت اىل انه يفتخر
ّ
ّ
جير إىل لبنان سوى الويالت واخلراب ،متهمًا
اهلل» يف سوريا مل ّ
«بعض قادة وأفراد اجليش اللبناني بأنهم منحازون» .وقال« :ان
االنتقاد ال يعين التشهري».
وكانت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم قد
استجوبت الشهال حبضور وكيله احملامي سعدي قالوون فأفاد بأنه
سافر إىل اوكرانيا العام  2011من أجل االلتحاق بإحدى اجلامعات،
وبعد اندالع األحداث األمنية هناك عاد إىل لبنان يف العام .2012
وبسؤاله عن ذهابه إىل سوريا مرتني ،قال :ان معظم التحقيق
االولي الذي حصل معي كان حول الشيخ (داعي االسالم الشهال)،
وأنا أعتز وأفتخر به .وأوضح بأنه دخل اىل سوريا بشكل نظامي
عن طريق املطار عرب تركيا إىل لواء التوحيد التابع للجيش السوري
احلر ،وذلك مبباركة الشيخ ،وقال :ذهبت كداعم للمخيمات السورية
زوده برقم
لتقديم املساعدات اإلنسانية هلم .وأوضح ان الشيخ ّ
شخص سوري كان مسؤو ً
ال يف اهلالل األمحر الرتكي ،حيث دخال
إىل منطقة قريبة من اعزاز حبماية لواء التوحيد ولالطالع على حاجات
النازحني األساسية ،ثم انتقال اىل ريف حلب الشمالي ،وبقيا هناك
 40يومًا.
وسئل عن اعرتافه السابق حول التحاقه بأحد مقرات «داعش» ملدة
أسبوعني ،فنفى الشهال ذلك .موضحًا بأنه قصد منطقة كسب
بعد حتريرها من الثوار .كما نفى تنقله على اجلبهات بني مقرات
«داعش» و»النصرة» ،وقال :أنا فقط التقيت لواء التوحيد.
وعما قام بنشره على حسابه على موقع الفايسبوك ،قال :أنا أعترب
ّ
ان بعض قادة وأفراد اجليش منحازون وحنن نتمنى معاجلة هذا
األمر.
وسئل :أين ملست احنياز اجليش؟ فأجاب :بدل أن يعملوا على
تغيري نظرتي للجيش ،عندما أوقفت ،قاموا بشتم والدي وشتمي،
إمنا مت تدارك هذا األمر .اضاف« :بغض النظر عن دعمنا الثورة
جير إىل لبنان سوى الويالت
السورية،
ّ
فإن تدخل حزب اهلل مل ّ
واخلراب ،وحنن نرفض أي اعتداء ومن حقنا القول ان هناك ظلمًا».
وقال« :االنتقاد ال يعين التشهري».
وبسؤاله أفاد انه التقى الصحافية يف قناة «اجلديد» مينى فواز
يف مكتب والده عندما اتصل به عبيدة العبدو الذي كان يف منطقة
القصري ،إمنا مل يكن يعلم انه من «داعش» ،وعندما أبلغه ان فواز
بقربه طلب منه التواصل معها .وعما صرح به العبدو أثناء املقابلة
مع فواز حول «داعش» أجاب :هو كان ملثمًا وهي ال تعرفه وأظن
أنه من باب التبانة وهو حاليًا موقوف.
تربينا
وسئل عن مصطفى احلجريي (أبو طاقية) ،فقال :حنن
ّ
علي العمل مبلف
يف منزله يف صيدا وهو تلميذ الشيخ ،وعرض
ّ
العسكريني وبسرية ،بعد أن انسحب من املوضوع ،وكونه يثق بي
ّ
زكاني لدى أبو منذر الشامي وهو املسؤول اإلعالمي يف «النصرة».
وتابع الشهال يقول :أنا تواصلت مع ضابط يف األمن العام يف
الشمال الذي عرض املوضوع على اللواء ابراهيم من أجل املساعدة
يزودني باألخبار.
فوافق ،وان أبو منذر هو الذي كان ّ
وعن طبيعة هذه األخبار قال :تسجيالت جاءت بعد إحلاح من أهالي
العسكريني املخطوفني الذين طلبوا مساع أصوات أبنائهم ،وأنا
زودني به الشامي الذي سلمين أيضًا أرقام
أرسلت إليهم فيديوّ ،
األهالي.
وأنكر الشهال «كلمات» وردت يف حمضر التحقيق االولي معه،
موضحًا ان الصورة اليت يظهر فيها وهو حيمل السالح ،ونشرها
على الفايسبوك ،التقطها حتت منزله بني احلراس .وقال ان زيد
شقيقه قد أوقف منذ شهر بتهمة مشاركته يف معركة القصري ومت
تركه.
وأضاف الشهال :حنن ال نتعدى على أحد ،واهلل أمرنا بالعدل
واالنصاف واملساواة ،وإذا كانت لدينا أخطاء فليست معصومة.
وسئل :بعد كل ما ذكرته ،فبماذا ختتلف عن والدتك ،خصوصًا
وأنك أدليت بأنك من بيئة أخرى ،فأجاب :أنا بالنسبة لكم إرهابي،
أنا أمتنى أن أكون مثل أبي.
وعاود رئيس احملكمة سؤاله عن نقاط االختالف بينه وبني والده
فقال :أنا لست ملتزمًا ،ثم أضاف :هناك اختالفات كثرية.
وبسؤال ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر أكد الشهال بأنه
نقل معلومات إىل أهالي املخطوفني عن أوالدهم.
وملاذا ستختاره «النصرة» إذا مل يكن على صلة وارتباط بها،
أجاب :ان الشيخ مصطفى احلجريي ّ
زكاني عندهم.
وهل تعلم أين هم املخطوفون ،أجاب :أبدًا ،وغاييت عودة العسكريني
ساملني إىل عائالتهم .أضاف :أنا أرفض أن اتهم بأن أكون من
جبهة «النصرة» ،وكيف أكون منهم وخطيبيت ال ترتدي احلجاب.
وبعد أن طلب وكيل الشهال استدعاء الضابط يف األمن العام يف
الشمال للشهادة ،وافقت احملكمة على طلبه وقررت رفع اجللسة
اىل العاشر من آب املقبل.
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نتقدم من اجلالية بأحر التهاني حبلول شهر رمضان املبارك ،اعاده اهلل على اجلميع باخلري
واليمن والربكات ..رمضان كريم

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

نتقدم من اجلالية Dulux Wash & Wear 15 L $165
بأحر التهاني حبلول Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
شهر رمضان املبارك،
Taubmans Endure 15L $165

أعاده اهلل على اجلميع
باخلري والربكات.

Unit 4, 1350 Canterbury Rd,
Punchbowl NSW 2196 -
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الت ّيار الوطني احلر يهنئ

يـتقدم

الـتيار الوطـين احلـر يف سيـدني
بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
عامة ومن اجلالية االسالمية خاصة مبناسبة

شهر رمضان املبارك
شهر الصيام والتضحية وعمل اخلري ،جعله اهلل
شهر خري وبركات على اجلميع.
رمـضان كريم
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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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افطار رمضاني

حبضور أكثر من  450شخصا بينهم النائب ديب ومشايخ واعضاء بلديات وفعاليات

إفـطار رمـضاني ناجـح لـجمعية أبـناء الـضنية الـخريية

النائب جهاد ديب

الحاج وجيه هوشر

الشيخ مالك زيدان

الشيخ عبد الباقي

الحاج عمر ياسني

الشيخ فايز سيف

الحاج وجيه هوشر والحاج عمر ياسني يتوسطان اعضاء الهيئة االدارية للجمعية

أقامت مجعية أبناء الضنية
اخلريية حفل افطار رمضاني
يف مركز اجلمعية يف باسهيل
وذلك مغرب يوم األحد
املاضي.
وقد شارك يف حفل االفطار
اكثر من  450شخصا يف
مقدمتهم النائب جهاد ديب،
ممثل دار االفتاء يف اسرتاليا
الشيخ مالك زيدان ،رئيس
االحتاد االسرتالي للمجالس
االسالمية احلاج حافظ قاسم
واعضاء بلديات وفعاليات
ومجعيات
روابط
وممثلو
ومؤسسات واعالم وعدد كبري
الحاج عمر ياسني يتسلم هدية الجمعية
من ابناء الضنية.
واحلفل ،الذي بدأ بتالوة
من الذكر احلكيم للشيخ عبد
الباقي ،قام بتعريفه سكرتري
اجلمعية احلاج عمر ياسني
الذي رحب باحلضور وشرح
معاني شهر رمضان الكريم
مباركا البناء الضنية واجلالية
نيل املركز الرتخيص من
بلدية بانكستاون الستعماله
للنشاطات الثقافية والثقافية
والرياضية.
بعد ذلك كانت كلمة هاتفية
مباشرة للشيخ أمحد احلريري
الذي هنأ اجلالية بشهر رمضان
املبارك ناقال حتيات الرئيس
سعد احلريري متمنيا للجمعية الحاج وجيه هوشر يتوسط جو رزق ،اميل شاهني ،حسني هوشر والزميل مخايل
دوام التوفيق والنجاح.
ثم كانت كلمة للشيخ مالك زيدان الذي حتدث عن مضامني هذا
الشهر الفضيل ومتنى للجميع العمل مبحبة وتعاون بني مجيع
شرائح وفئات اجلالية.
ثم قدم احلاج ياسني رئيس اجلمعية احلاج وجيه هوشر واصفا
اياه بوجيه اجلالية والضنية فتحدث احلاج هوشر عن معاني شهر
رمضان املبارك شاكرا للبنك العربي دعمه املتواصل للجمعية
ونوه بادارة رئيسه السيد جوزيف رزق احلكيمة.
ومن ثم قدم رئيس واعضاء اهليئة االدارية للجمعية هدية
رمزية للحاج عمر ياسني تقديرا جلهوده اجلبارة اليت امثرت
حصول املركز على ترخيص استعماله للنشاطات االجتماعية
املتعددة.
بعده القى الشيخ سيف كلمة نوه فيها بأعمال اجلمعية داعيا
اىل اقامة اطيب العالقات بني اجلميع.
ثم قدم احلاج ياسني النائب املنتخب االستاذ جهاد ديب الذي

جانب من الطاولة الرسمية ويبدو الحاج وجيه هوشر وبعض املشايخ

جانب آخر من الطاولة الرسمية ويبدو عبد اهلل املري ،الحاج حافظ قاسم ،النائب جهاد ديب ،هشام زريقة وحضور

القى كلمة باللغتني العربية واالنكليزية اعرب فيها عن تقديره
وشكره لكل من دعمه للفوز يف االنتخابات وقال انه لشرف
كبري له ان يكون اول من أدخل القرآن اىل الربملان حيث ان
اسرتاليا بعيدة كل البعد عن التمييز العرقي او الديين وقال
انه سيكون صوت ابناء مقعده واجلالية يف الربملان مشجعا ابناء
اجلالية وخاصة الشباب منهم على االخنراط يف احلياة العامة.
ومل يتمكن عضو اهليئة االدارية احلاج حممد صايف من املشاركة
يف االفطار لظروف صحية حيث متنى له احلاج هوشر واحلاج
ياسني التعايف.
وهنأ احلاج ياسني رئيس البنك العربي السيد جوزيف رزق لنيله
وسام االستحقاق امللكي
وكانت هناك ،كالعادة ،مأدبة افطار رمضانية غنية باملأكوالت
الشهية من اعداد مطعم االصيل.
وقد اتصل رئيس اجلمعية احلاج وجيه هوشر برئيس حترير
اهلريالد الزميل انطونيوس بو رزق شاكرا اياه على حضوره

الزميلتان الهام حافظ ونادين الشعار وحضور
ودعمه املتواصل لنشاطات اجلمعية واجلالية.
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مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

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

Trades Centre;
22 / 24 Anzac St
Greenacre

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة

صفحة 23

Saturday 27 June 2015

السبت  27حزيران 2015

Page 23

اعالنات

بـإدارة جـديدة...لـصاحبها فادي جـمال الـدين
ختفيضات كبرية على االسعار
مبناسبة شهر رمضــان املبارك
تتوفر لدينا مـختلف انـواع املـعلبات والـسكاكر
واملـواحل واألجـبان واأللـبان واملرطبات
والـقهوة والعصائر واالراكـيل والـخبز واالفالم
واملسلسالت العربية وغريها

فادي جمال الدين وأحمد كريـّم يف خدمة الزبائن

نـفتح  7أيـام فـي االسـبوع

خـدمة ممتازة

معاملة صادقة

جانب من داخل املحل

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة حلول
شهر رمضان املبارك.

رمضـان كريم
أجبان وألبان

معلبات

حبوب

حالوة ،ماء زهر ،ماء ورد وموجودات أخرى

Shop 9 – 10 / 19 Restwell Street Bankstown NSW 2200 (Opp. Bankstown
sports club) - TEL: 02 – 9796 1399
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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
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Melbourne



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


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

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

Hatem

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

كل يوم أربعاء من الساعة٢٢
مساء
٢٤ ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
السادسة إىل الثامنة مساء
٢٠١١
٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٠١٢
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻛﺎﻧﻮﻥ٢١

Saturday
4 June
2011 2012
Saturday
21 January

CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
At Central Immigration Solutions,
our qualified legal
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
*Temporary Visas
*Citizenship
@Âﬂ@·ÿmbuby
*Visa Cancellation
*Deportation
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
Call us today to find out what we can do for you.
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
@äb»édi@@Úñb©a *Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Úèœb‰ﬂ
Celebrant Reg No. A11175
FFF

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

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

*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555
:لالتصال على الرقم

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages*
*Commitments* *Funerals*

 اهلجرةTel/Fax:
اهلجرة اتصلوا خببرية
معامالت
يف ما خيص0686
جلميع احتياجاتكم
03
9391
0413805930
احلليب على
السيدة ديانا
Mb: 04:الرقم
1794
9650
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ملبورن

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
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طرائف اهلبوط االضطراري للطائرات..حنلة..فئران!!....
يف واقعة غريبة تسببت حنلة يف عودة طائرة تتبع شركة بريطانية
كانت متجهة من "ساوثهامبتون" إىل "دبلن" بعد أن تسببت يف
مشكلة فنية داخل الطائرة.

كما اضطرت طائرة تابعة للخطوط اجلوية اهلندية "إير أنديا" إىل
اهلبوط بعد أن عثر طاقمها على فأر يف املقصورة ،يف الرحلة من
نيودهلي إىل كلكتا.

وكانت طائرة شركة "فالى بى" الربيطانية اإلقليمية منخفضة
التكلفة متجهة من "ساوثهامبتون" إىل "دبلن" ،اجلمعة املاضي،
عندما استقرت النحلة داخل أحد أجهزة الطائرة.

وحبسب أحد املسئولني يف شركة الطريان فإن "الفئران قد تتسبب
بكارثة يف الطائرة إذا قرضت األسالك الكهربائية ،فيفقد الطيار
السيطرة على لوحة التحكم" ،فيما أكد أحد املسئولني يف الشركة
أن وجود جرذان على منت الطائرات "أمر شائع" يف أحناء العامل
أمجع.

وقالت متحدثة باسم "فال بى"" :نستطيع أن نؤكد أن الرحلة رقم
بى أي  ،384املتجهة إىل دبلن ،عادت إىل ساومثبتون بعد مشكلة
فنية ،حيث هبطت الطائرة دون وقوع حوادث ،وغادر مجيع الركاب
بشكل طبيعى".
وأضافت" :عند تفتيش الطائرة اكتشف املهندسون أن سبب
املشكلة كانت حنلة استقرت يف أحد األجهزة على السطح اخلارجى
للطائرة" ،مشددة على أن سالمة ركاب وطاقم الطائرة متثل أولوية
لشركة الطريان ،معربة عن أسفها ألي إزعاج تسببت به الشركة
نتيجة هلذا التأخري.
إال أنه وعلي اجلانب اآلخر فإن "النحلة" مل تكن أول املتسببني يف
اهلبوط االضطراري للطائرات حول العامل.
طيور متفحمة
وسبق لطائرة تابعة لشركة اخلطوط امللكية املغربية ،مبطار
أمسرتدام ،اهلبوط االضطراري بعد ستة دقائق من إقالعها ،وذلك
بعد تسرب عدة طيور ألحد حمركاتها.
وأوضح بيان لشركة الطريان ،أن عدة طيور من احلجم الكبري،
اصطدمت بعدة أجزاء من الطائرة( ،بوينج  ،)400-737من بينها أحد
احملركات ،مما تسبب يف انبعاث دخان بسبب تفحم الطيور.
وأضاف البيان أن “ربان الطائرة قرر ،وفقا لإلجراءات املعمول بها
وأنظمة السالمة بشركة اخلطوط امللكية املغربية ،العودة إىل املطار،
وهبطت الطائرة فيما مت التكفل بالركاب الـ ،156الذين نزلوا من
الطائرة يف ظروف عادية ،كما مت إيوائهم يف فنادق بأمسرتدام".
هبوط بسبب الفئران

"النوم سلطان"
ويف أبريل املاضي اضطرت طائرة تابعة لشركة آالسكا إيرالينز،
كانت متجهة إىل لوس أجنلوس ،للقيام بهبوط طارئ يف مطار
منطقة سياتل بعد إقالعها ،عندما مسع قائدها صوت استغاثة قادم
من عنرب الشحن أسفل قمرة القيادة.
وقال متحدث باسم املطار" :إن الطيار مسع صراخا صادرا من
عنرب الشحن وعندما عادت الطائرة بسالم بعد أن ظلت يف اجلو 14
دقيقة ،عثر على عامل لتحميل البضائع داخل عنرب الشحن األمامي،
وبعد خروجه أبلغ العامل السلطات أن النوم غلبه أثناء وجوده داخل
عنرب الشحن بينما ظن زمالئه أنه تويف".
وقالت شركة الطريان يف موقعها على اإلنرتنت" :عامل حتميل
البضائع بدا يف حالة جيدة ،ونقل إىل املستشفى كإجراء احرتازي..
حنن جنري حتقيقا يف األمر".
مشاجرة زوجني
وأيضا اضطرت طائرة تابعة لشركة "دلتا إير الينز" األمريكية إىل
اهلبوط اضطراريا يف جزر كاميان يف البحر الكارييب بعد مشاجرة بني
رجل خممور وزوجته يف عيد زواجهما.
وحكم قاض يف جزر كاميان ،بتغريم الرجل الذي يدعى مايكل
فوريت وهو من لويزيانا بغرامة قدرها  600دوالر أمريكي بسبب
"سلوكه املضطرب" الذي أجرب الطائرة على اهلبوط اضطراريا.
وأنزلت الشرطة الرجل من الطائرة بعد هبوطها وكانت يف رحلة من
أتالنتا إىل كوستاريكا ،يف حني تابعت زوجته رحلتها.

«اصربي على زوجك»..بعد ْأن ظلت  8أشهر بعد الزواج بك ًرا
تدخل وجهاء إحدى قبائل حمافظة صعدة اليمنية يف إنهاء خالف
أن طلبت (الزوجة العشرينية) النظر
عائلي بني سيدة وزوجها بعد ْ
بكرا
يف طالقها بعد فشل الزوج يف املعاشرة الزوجية وأنها التزال ً
على الرغم من مرور  8أشهر على زواجها ،حيث طالب الوجهاء الفتاة
ً
أزمة
بالصرب حلني زوال الظروف اليت متر بها اليمن واليت أحدثت
ً
نفسية لدى اليمنيني ممن كان يأمل يف ٍ
غد مشرق.
أن السيدة العشرينية
وتعود التفاصيل وفق مصادر حملية إىل َّ
أن قضت قرابة الثمانية أشهر من زواجها
غادرت منزل الزوجية بعد ْ
ً
طالبة حق الطالق لعدم قدرة زوجها على مواقعتها وفق الشرع
والسنة البشرية وإهماله يف تأدية مهامه وواجباته جتاهها؛ إلسرافه
يف تعاطي نبتة القات ،وبعد ثبوت ادعاء الفتاة بالكشف عليها من
قبل نساء القبيلة طالب ذويها من وجهاء القبيلة بالتدخل وحث
الزوج على الطالق وإال سيدفعهم للتوجه للمحكمة.
وأضافت املصادر بعد حماوالت حثيثة جنح وجهاء القبيلة يف إقناع

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

اكثر  10دول فسادًا يف العامل بينها 3
عربية !
اشارت مؤسسة " "Verisk Maplecroftللتحليل والتنبؤ باملخاطر،
اىل زيادة حجم الفساد على مستوى دول العامل.
وأعطت املؤسسة ،اليت اعتمدت يف حتليلها على مخسة عوامل
أساسية وهي :مدى تكرار الفساد ،طول مدته ،حجم الفساد،
مدى انتشاره ،ومدى جرأة الفاسدين يف ارتكاب جرائمهم ،درجات
تتفاوت من الصفر إىل العشر درجات لقياس حجم الفساد يف كل
دولة وفقا لتلك املعايري ،فوجدت أن الصحراء اإلفريقية حتتضن حنو
فسادا.
 45%من الدول األكثر
ً
وجاء تصنيف أكثر عشر دول تعاني من الفساد كالتالي:
 1الصومالفسادا إذ حصلت
جاءت الصومال على رأس قائمة الدول األكثر
ً
على الصفر املئوي ،وأشارت تقارير اىل أن  80%من حجم احلسابات
املسحوبة من البنك املركزي الصومالي يتم استخدامها ملصاحل
خاصة وليس لتمويل مشاريع حكومية ،كما أن معظم الودائع اليت
يتم وضعها بالبنك جمهولة املصدر ،حبسب تقرير "وول سرتيت
جورنال".
 2مجهورية إفريقيا الوسطى ( 0.12درجة)حصلت على  0.12درجة ،وفقًا هليئة اإلذاعة الربيطانية "بي بي
سي" ،فإن الفساد املستشري يف البنك املركزي جلمهورية إفريقيا
الوسطى يقوض اآلثار االقتصادية اإلجيابية الزدهار جتارة املاس
واألخشاب يف الدولة.
 3السودان ( 0.12درجة)أحد أبرز الدالئل على الفساد السوداني هو الرحلة اجلوية السرية
األخرية للرئيس السوداني البشري جلنوب إفريقيا ليرتأس وفد
السودان يف القمة اإلفريقية دون أن يتم إلقاء القبض عليه ،وفقا
ملوقع "بيزنس انسايدر".
 4أفغانستان ( 0.13درجة)ذكر "بيزنس انسايدر" أن أكثر من نصف عائدات اجلمارك اليت متثل
حنو ثلث إمجالي الناتج القومي الباكستاني مت سرقته ،مضيفًا أن
أفغانستان لديها أقل معدالت "جتميع بيانات الدخل" يف العامل.
 5غينيا ( 0.13درجة)أشار تقرير للمنظمة احلقوقية "هيومن رايتس ووتش" إىل أن
غينيا االستوائية عانت الفقر والفساد والقهر طوال عهد الرئيس
"تيودور أوبيانج جنيما" الذي حكم البالد منذ عام  ،1979فمعظم
العائدات الضخمة اليت تدرها صناعة النفط املزدهرة يف الدولة
اإلفريقية تذهب اىل الطبقة العليا احمليطة بالرئيس يف حني يعيش
بقية الشعب يف فقر مدقع ،وهناك فساد كبري يف إدارة الصناديق
العامة يف البالد.
 6العراق ( 0.13درجة)ملموسا يف حجم الفساد اإلداري
رصد تقرير ملوقع "مونيتور" ارتفاعًا
ً
واملالي يف العراق منذ انتهاء احلرب األمريكية به.
 7ليبيا ( 0.13درجة)وذكر تقرير لصحيفة "فاينانشيال تاميز" أن املسؤولني اإلداريني
الذين يراقبون الثروة النفطية الليبية واليت متثل  90%من امجالي
الناتج القومي يواجهون اتهامات بسوء اإلدارة.

ً
مهلة ملدة أربعة
أسرة الفتاة بالعودة لبيت الزوجية وإعطاء زوجها
أمرا.
أشهر؛ لعل اهلل حيدث بعد ذلك ً

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

 8ميامنار ( 0.15درجة)أشار تقرير لـ "بي بي سي" إىل أن اقتصاد هذه الدولة الواقعة
جنوب شرق آسيا يعد من أبطء اقتصادات العامل منوا بسبب العقود
الطويلة اليت شهدها من الركود وسوء اإلدارة واالنعزال ،وهناك
اتساع يف مستوى الفساد اإلداري واملالي.
 9روسيا ( 0.15درجة)ذكر "بيزنس انسايدر" بعض املؤشرات على الفساد يف روسيا
ومن بينها شراء أصوات من وفود "الفيفا" للفوز بإستضافة كأس
العامل لعام  ،2018وكذلك العالقات الوثيقة بني احلكومة الروسية
وشركات البناء املرتبطة بدورة األلعاب األوليمبية الشتوية.
 10جنوب السودانرغم ثرواتها النفطية الغنية وحصوهلا على االستقالل منذ قرابة
الثالث سنوات ،فإن الدولة وقعت فريسة للحروب األهلية اليت
تسببت يف مقتل عشرات اآلالف من مواطنيها ونزوح حنو مليونني
آخرين.
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كتابات

ملحمة البتول

من
وحي
رمضان

البارانويا

الشاعر السيد أحمد الحسيني

يّ
الروح
تغن على أيكة
ِ
نور
بركان ٍ
وتبلغ أقصى الوصول
القلب
إىل منتهى
ِ
تفتح حلم الليالي
ِ
السماء
لتفرشه يف
تبارك لون انتمائي إليها
وختطفين من دمائي
ْ
للقصيدة
وترجعين
ْ
ٌ
فريدة
بتول
فمن أول السطر حتى
انتهائي عصافري تشدو
س
طموح
التفر ِ
ّ
يف رقعة الشعِر
أنثى ...
تطري ...فيبكي اليمام
ُ
ِ
القصائد
لقد مات شاه
ُ
العقل
واستنفر
ِ
الشاديات
يف عامل
لتبقى املليكة
ٍ
انبعاث
ومض
ِ
اللغات
لكل
ٌ
بتول
وجد
وعيناك
ٌ
التمرد
لصحو
ّ
ٍ
آه .....
رؤى
خبأته العيون
ً
ملا ّ
الصميم
يف
ِ
ِ
ألجلك ال زلت أحلم
اختيار بصبح ٍ
دون
ٍ
بالكروم
يوحدني
ِ
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

ِ
الساعات
رمضان بأطيب
أتى
ُ
خُ
ِ
النيات
ونلص
فيه نصلي
ٌ
كرامة
يا خري شهٍر قد اتتك
ّ
ِ
صفات
الكريم
تستل من وحي
ِ
الكرام على مرور زمانهم
تعطي
َ
ِ
العثرات
مفرج
خري العطايا
ّ
ُ
العبادة من صميم قلوبهم
تلك
ِ
ّ
اآليات
ويرتلوا
يسبحوا
ّ
ِ
حوتك مشاعري
خري العبادة قد
ِ
ِ
األوقات
فيك قضينا أمجل
ٌ
عربة
الدعاء من املساجد
فيك
ُ
ِ
بصالة
جباههم
والعافرون
فهذا يسهر ليله متيقظًا
ِ
العربات
بدمع يرسل
وذاك
ٍ
ٌ
عالمة
التقي على اجلبني
وذاك
ّ
ِ
احلسنات
وعلى النفوس فضائل
*
*
*
*
ّ
هل حيمل اإلميانا
رمضان
ويزهو خري صفاته احسانا
وترى اجلموع على موارد رزقه
والغارفني من اهلدى قرآنا
ٍ
بندامة
ذنوبهم
واحلاملني
والساكبني دموعهم اطنانا
واخلاشعني لربهم نيل العلى
والسائلني بصالتهم رمحانا
ٍ
مولد
تلك النفوس على طهارة
رب حلمك للعلى اتانا
يا
ُّ
دموعي
ذرفت
رب عفوك قد
ُ
يا ُّ
َ
ّ
حيل وجيحف امليزانا
امثًا
رب يا حبيب قلوبنا
يا
ُّ
اجعل لنا درب اهلدى مأوانا

بقلم الدكتور عالء العوادي
ّ
معقدًا
مرضية ميلك املصاب بها جهازًا عقائديًا
نفسية
حالة
ّ
ّ
ً
أرضية واقعية هلا.
ال
أوهام
حول
يتمركز
ا
وتفصيلي
ّ
هذه األوهام تقنعه بأنه ّ
وبأن السبب
مضطهد من قبل اآلخرين
ّ
ومهما
عظيما
شخصا
كونه
هو
قبلهم
الرئيسي إلضطهاده من
ّ
للغاية!
اجلهاز العقائدي املفعم باألوهام الذي يبتلي به املصاب
ّ
مر زمن طويل.
بالبارانويا
يتشكل ويتطور ببطء شديد وعلى ّ
ّ
منظمًا للغاية إىل درجة يبدو معها منطقيا
ويصبح مع األيام
ومقنعا!
واخلطورة اليت ينطوي عليها هذا اإلضطراب النفسي تكمن
طبيعيا أثناء احلديث ويف تصرفاته
يف أن املصاب به يبدو
ّ
إية رغبة ملواجهة
وسلوكه إىل درجة ال تثري لدى الآلخرين ّ
املعنية بعالجه.
املريض وإحالته إىل اجلهات
ّ
ّ
تتشكل لدى املريض قناعة مطلقة ّ
وبأن اآلخرين
بأنه عظيم
ّ
ّ
يسعون إليذائه واحلط من عظمته .ويدافع عن قناعته هذه
ّ
صحة تلك
بكل الرباهني اليت تثبت عدم
حتى عندما تواجهه
ّ
القناعة.
عدم الثقة باآلخرين يدفع املريض لرتكيز ّ
كل حواسه على
تصرفات الناس من حوله وتفسري كل حركة هلم بطريقة ختدم
يدعي عندما
قناعاته .يبين من احلبة الصغرية جبال كبريا كأن ّ
بأن هذا الشخص يشري اليه
يرى شخصا يلوح يده عن بعد ّ
فيدعي أنه
ويتكلم لآلخرين عنه ،وقد يذهب أبعد من ذلك
ّ
خيطط لقتله.
هذه األوهام اليت يعيشها املصاب بالبارانويا جتعل منه شخصا
ّ
عدوانيا وناقما على اآلخرين.
شكاكا عنيدا غاضبا
ّ
اسباب االصابة باملرض:
 )1الوراثة  60%من العائالت اليت أصيبت بهذا املرض العقلي قد
تعرضوا ألمراض عقلية أخرى.
 )2اضطرابات يف عمل جمموعة الغدد الصماء .مما يسبب تغريات
كيماوية يف اجلسم تودي حلدوث املرض.
 )3فشل الفرد يف حماولته التكيف للبيئة احمليطة به .فيلجأ اليه
املريض النعزال عن عامل احلقيقة ،مما جيعل تصرفات املريض
وردود أفعاله ال تالئم االخرين.
العالج :
مبا ان املرض مزمن وشديد اخلطورة فغالبًا ما تطول فرتة
العالج ،وعلى املعاجل كسب ثقة املريض ،والتقرب منه وإقناعه
بفاعلية العالج وضرورته ويتم ذلك بعدت طرق تدرجيية نعلمها
كأطباء معاجلني .مع الدعم الدائم لتقوية االرادة والعزمية،
وذلك مصحوبًا بالعالج الدوائي كعقاقري األمراض العصبية اليت
تؤثر على جهاز تنشيط مادة الدوبامني التى تقلل من األعراض
النفسية وازدواج الشخصية ومبا أنها تعمل خصيصًا على مادة
الدوبامني ومنها عقار الكلوزابني الذي يقلل عدد كرات الدم
البيضاء وبذلك يقلل من مناعة اجلسم فلذلك جيب متابعة الغدد
أسبوعيًا ,يفضل متابعة مجيع املرضى عن قرب.
كثريًا ما ميتنع املريض عن تناول الدواء ويعلل ذلك بشعوره
بالتحسن ،ولكن جيب أن يعلم أن األعراض ستعاوده مرة أخرى
إذا توقف عن تناول العقار إما فى احلال أو بعدها بعدة شهور.
وتكون فرتة العالج االوىل هي أحرج فرتات العالج لذا يفضل
ادخل املريض املستشفى ملراقبته عن قرب ،ومنع أي حماولة
انتحار .قد نلجأ احيانًا للجراحة يف املخ بعد التأكد من استحالة
شفاء املريض بالطرق والوسائل املعروفة كالعالج بالكهرباء
والعقاقري او التنويم اإلحيائي.
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املدن األكثر نظافة يف العامل

نشرت مؤسسة االستشارات الدولية "Mercer
 "Globalتقريرها السنوي عن أنظف عشر مدن يف
العامل.
يوضح التقرير اإلجراءات اهلادفة إىل احلفاظ على
نظافة املدن من دولة اىل أخرى ،ما يطرح السؤال
هنا" :يف أي بقعة يف العامل أعطت هذه اإلجراءات
أكرب مثارها"؟
واعتمدت يف اختيارها للمدن األكثر نظافة على
مخسة معايري رئيسية وهي مدى توفر وجودة مياه
الشرب ،وكيفية التخلص من الفضالت ،وجودة
نظم الصرف الصحي ،وحجم التلوث اهلوائي،
وحجم الكثافة املرورية.
معا على قائمة أنظف  10مدن فى العامل
لنتعرف ً
حسبما عرضها موقع " "top10forالعاملى الشهري:
 - 1برن "سويسرا"
كثريون من الناس يعرفون سويسرا كمركز ماىل
ومصرفى من املراكز الكربى فى العامل ،ولكن
يبدو أنها تتصدر قوائم أخرى فى أمور غري هذه
األمور ،إذ احتلت رأس قائمة أنظف  10مدن فى
العامل ،وكان دخول سويسرا إىل القائمة مبدنية
"برن" التى حتتوى على بيئة نظيفة وصحية ،ألن
احلكومة هناك تفعل كل ما فى وسعها للحفاظ
على نظافة الطرق والشوارع.
 - 2هلسنكي "فنلندا"
إذا كنت تبحث عن بيئة مثالية للتنفس ،فإنه
بإمكانك زيارة العاصمة الفنلندية "هلسنكي"،
التى جاءت فى املرتبة الثانية ضمن قائمة أنظف
لروادها
 10مدن فى العامل ،وتوفر هذه املدينة ّ
جوا من االسرتخاء ومنط احلياة الفاخرة
وسكانها ًّ
سياحا أو حمليني ،كما
إىل الناس ،سواء كانوا
ً
تشتهر بكثرة املنتجعات السياحية.
 - 3ويلينغتون "نيوزيلندا"
ثالث أنظف مدن العامل كانت من نصيب نيوزيلندا،
إذ حضرت مدينة "ويلينغتون" ضمن قائمة أنظف
 10مدن فى العامل ،وهذه املدينة يقصدها السياح
من خمتلف دول العامل ملشاهدة املناظر الطبيعية
اخلالبة واهلندسة املعمارية التى متنح منازهلا
ً
وملفتا.
طابعا مجي ًال
ومنشآتها
ً
 - 4كوبنهاغن "الدمنارك"
عندما يتعلق األمر بالنظافة والبيئة وصيانتها
بد من أن
فهنا ال بد أن حتضر هذه الدولة ،وال ّ
نذكر عاصمتها "كوبنهاغن" ،إذ رغم نظافة ونظام
الدمنارك بشكل عام إال أن كوبنهاجن واحدة من
أنظف املدن فى العامل ،إضافة إىل أنها تتمتع
بتاريخ عريق من الثقافة والتقاليد.
 - 5مينيابوليس "أمريكا"
احلضور األول للواليات املتحدة األمريكية على
هذه القائمة يأتى فى املركز اخلامس ،والذى
احتلته مدينة "مينيابوليس" لواحدة من أنظف
املدن فى العامل ،وتقع هذه املدينة على جانبى

ماليا
نهر املسيسيب ،وهي مدينة متقدمة وقوية
ًّ
واقتصاديا.
ًّ
 - 6كوبي "اليابان"
فى املرتبة السادسة تأتى مدينة "كوبي" اليابانية،
وبينما تشتهر اليابان بأسلوب حياتها املتقدم
واملتطور وفق أحدث التقنيات واألساليب العلمية
والصناعية ،فإن هذا األمر مل خيصم من نظافة
ومجال "كوبي" وأجوائها الصحية ،وتقع هذه
املدينة بالقرب من أوساكا ،وتعد واحدة من أنظف
اقتصاديا فى الوقت
املدن فى العامل وأقواها
ًّ
ذاته.
 - 7إفران "املغرب"
الظهور العربى األول على هذه الالئحة من نصيب
مدينة "إفران" باململكة املغربية ،وهى واحدة من
أنظف املدن فى العامل وفق أحدث التصنيفات
فى هذا السياق ،ويعود هذا إىل أن لدى هذه
املدينة  ٪ 100من احتياجاتها من املياه واهلواء
النظيفني ،وهو ما جيذب السائحني إليها بشدة.
 - 8كاليجاري "كندا"
"كاليجاري" مدينة بارزة ضمن أشهر وأهم مدن
كندا فى القارة األمريكية الشمالية ،حتتوى على
مركز للنفط والغاز يعترب األكرب هناك ،كما أن
اإلدارة قامت برتكيب حمطة لتنقية املياه والتى
يوميا،
توفر حنو ترليون لرت ،من املياه النقية
ًّ
إضافة إىل نظافة شوارعها وطرقاتها املبهرة.
 - 9هونولولو "هاواى"
املدينة التاسعة هي "هونولولو" الواقعة فى والية
هاواي األمريكية ،وهى عاصمة الوالية ،وتعترب
واحدة منأنظف املدن فى العامل ،حيث اخلضرة
واملناظر الطبيعية اليت تنتشر فى مجيع أحناء
املدينة ،إضافة إىل توفريها  ٪ 100من احتياجات
سكانها من مياه الشرب النقية و 90٪من اهلواء
النظيف.
 - 10فرايبورغ "أملانيا"
فى املرتبة العاشرة من هذا الرتتيب حضرت مدينة
"فرايبورغ" األملانية ،وهى مدينة دائمة اخلضرة،
حتتوى على كثري من األشجار والتالل والزهور
واملناظر الطبيعية اجلميلة ،وقد اختذت احلكومة
عديدا من اإلجراءات اجلادة للحفاظ على نظافة
ً
املدينة وعلى طابعها اجلميل واألخضر الذى أهلها
إىل احتالل هذه املكانة.

أكثر عشرة دول خيون فيها
الرجال زوجاتهم

«أغرب مطعم» يقدم طعامه يف
الظالم وموظفوه من املكفوفني

تنتشر اخليانة
الزوجية يف مجيع
ّ
إال
أحناء العامل.
أن نسبتها تتفاوت
من دولة اىل أخرى
بفعل عوامل عدة،
اجتماعية ونفسية
واقتصادية .وأظهر استطالع للرأي أجرته شركة
“ستاتيستا” بالتعاون مع موقع The Richest
وموقع  Matchملعرفة أكثر عشرة دول خيون فيها
الرجال زواجتهم ،أن غالبية هؤالء كانوا من دول
أوروبية.
أن أكرب نسبة للرجال الذين
وأظهر االستطالع ّ
خينون زوجاتهم إحتلتها دولة تايالند حيث وصل
عدد الرجال اخلونة إىل  ،56%تلتها الدمنارك يف
املرتبة الثانية بنسبة  .46%وتعادلت ّ
كل من أملانيا
ثم فرنسا بنسبة  ،43%تلتها
وإيطاليا بنسبة ّ ،45%
ثم إسبانيا ،39%
بلجيكا والنرويج بنسبة ّ ،40%
فنلندا  36%وبريطانيا .36%

مسن خيوض معركة قضائية
لتقبيل زوجته يف دار العجزة

خيوض مسن بريطاني معركة قضائية مع جملس
مدينة ديربي للسماح له بتقبيل زوجته اليت تعاني
من اخلرف ،بعد أن طلب منه املوظفون يف دار
املسنني التوقف عن تقبيل زوجته باستمرار خالل
زياراته اليومية هلا.
وكان موظفو دار الرعاية باملسنني قد هددوا
توماس ميدلتون (87عامًا) مبنعه من زيارة زوجته
ملدة  67عامًا يف حال مل يتوقف عن تقبيلها،
وطلبوا منه التوقيع على تعهد من  8نقاط يسمح
له مبوجبه بتقبيل زوجته مرتني فقط خالل الزيارة،
مرة عند الوصول واألخرى عند املغادرة.
وقال السيد ميدلتون يف حديث لصحيفة دايلي
ميل الربيطانية إنه يشعر باإلحباط منذ أن انفصل
عن زوجته ،ويعمل يف الوقت احلالي على مجع
األموال الالزمة خلوض معركة قضائية مع اجمللس
احمللي للمدينة الذي أيد قرار دار الرعاية باملسنني
بشكل رمسي.
وأضاف "أعيش حياة مريرة منذ أن ُأخذت زوجيت
مين يف  4سبتمرب (أيلول)  ،2010ومنذ ذلك الوقت
وأنا أطالب بأن تعود للمنزل ،وعندما أذهب
لزيارتها يف دار الرعاية جيلس أحد املوظفني
بقربنا يدون كل كلمة أقوهلا هلا ،وأعامل كأنين
سجني يف بلد متحضر".
وكتب ميدلون يف اإلعالن الذي نشره جلمع
التربعات عرب موقع "كارود جستيس"" :ساعدوني
يف معركيت ضد اجمللس احمللي للحصول على
حقي بتقبيل زوجيت".
يذكر أن السيدة ميدلتون ( 84عامًا) تعاني من
اخلرف ومرض باركنسون ،وتعيش منذ عام 2010
يف دار الرعاية مبدينة ديربي ،ويشرف املوظفون
على الزيارات اليومية لزوجها بعد أن قضت
احملكمة عام  2012بأنها تفتقر إىل القدرة على
اختاذ القرارات بشأن احتياجها.

ما سر البطيخة اليت وصل سعرها
لـ  2800دوالر؟

دول متنع مواطنيها من صيام
رمضان

حبلول شهر رمضان املبارك ،يستمر اضطهاد
املسلمني حول العامل ،بدعوى أنهم سبب اإلرهاب
والتطرف -حسب تصورهم -يف خمتلف بالد
العامل.
فمن هذه البالد ما يستخدم قوانينه للتضييق على
خصوصا يف شهر رمضان ملنعهم من
املسلميني
ً
أداء املناسك والعبادات يف هذا الشهر الكريم.
الصني
جمددا حبظر الصيام يف رمضان يف
وقامت الصني
ً
أجزاء مبحافظة شينجيانغ ،على أفراد احلزب احلاكم،
واملوظفني العموميني ،والطلبة واألساتذة.
واعترب زعيم األيغور ،ديلكسات راكسيت ،هذه
اخلطوة ،مبنزلة حماولة من الصني للتحكم يف
ّ
وحذر من كون التضييق سيدفع
اجلانب الديين،
أبناء طائفة األيغور ،إىل مقاومة نفوذ احلكومة
تصاعدا ،حسب ما نقلته
الصينية بشكل أكثر
ً
الصحيفة الربيطانية.
ويف السنوات األخرية ،ألقت السلطات الصينية
اللوم على املسلمني األيغور ،بالوقوف وراء
سلسلة من اهلجمات اإلرهابية ،اليت مت شنها على
املدنيني واملؤسسات احلكومية ،لكن الطائفة
أنكرت دائما تورطها يف تلك األحداث.
مدارس بريطانية متنع طالبها من الصيام
أرسلت  4مدارس يف بريطانيا ،رسالة إىل أولياء
أمور الطالب املسلمني؛ إلبالغهم أنها لن تسمح
لطالبها بالصيام خالل شهر رمضان ،دون احلصول
على إذن خاص من مدير املدرسة ،وأرجعت ذلك
إىل حالتهم الصحية.
وقال مدير املدرسة ،يف رسالته ،إن املدرسة لن
تسمح للطالب املسلمني بالصيام خالل ساعات
الدراسة؛ ألنها تشعر بالقلق إزاء سالمتهم
وصحتهم.
وأضاف أنهم لن يستطيعوا استكمال يومهم
الدراسي وهم صائمون.
مسلمو ميامنار

نشرت قناة " ،"CCTVفيديو مذه ًال ،ألحد املطاعم
املوجودة يف كينيا ،والذي تبنى فكرة جديدة
بعيدة عن املألوف ،يعتمد املطعم الكيين على
موظفني مكفوفني ،ويقدم لرواده جتربة تناول
الطعام يف الظالم.
قال صاحب املطعم" :إنه أراد أن يكسر فكرة
أن الشخص الكفيف ال جيب أن يبتعد عن بعض
أبدا ،بل جيب اندماجه مع اآلخرين،
الوظائف العادية ً
مؤكدا أنه أراد لألشخاص العاديني أن يفهموا
ً
طبيعة هذا الشخص ،وأضاف أن التجربة كانت
لكثري من العمالء ال ميكن نسيانها"
خمتلفة
ٍ

دفع رجل ياباني مبلغ  2800دوالر مثنا لبطيخة
يف مزاد باليابان.
ولكنه ليس أي بطيخ على األقل وفقا ملا يقوله
مقدمو العروض.
إنه بطيخ الدينسوكي ذو الطعم احللو املضاعف.
حيث يقول املزارعون بأنهم يبعون الفواكه اليت
تليب معايري شديدة وصارمة بشأن حمتوى السكر،
وقد بيعت معظم فاكهة البطيخ الدينسوكي
املتبقية مبعدل  40دوالرا للواحدة.
يذكر بأن شحنة من بطيخ الدينسوكي ستصل
لألسواق اليابانية يف منتصف شهر يوليو /متوز.

يتعرض مسلمو الروهينغا يف ميامنار ،على مدى
العقود املاضية ،النتهاكات جسيمة حلقوقهم
اإلنسانية ،مشلت حرمانهم من حق املواطنة،
ومنعهم من حقهم يف صيام شهر رمضان
املبارك ،فضلاً عن منعهم من أداء مناسك الصالة
يف مجاعة ،وعدم أحقيتهم يف ممارسة أي من
شعائرهم الدينية.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345
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أكرب  10سرقات يف التاريخ
هاري ويسنت يف فرنسا عام 2008
تنكر  5رجال بشعر مستعار ومالبس نسائية وأفرغوا احملل من مجيع
اجملوهرات دون إطالق رصاصة واحدة ليسرقوا  100مليون دوالر.
سرقة القرن
شهد مركز انتور لالملاس البلجيكي عام  2003سرقة ماسة بـ 100مليون
دوالر ومل يتم العثور عليه اىل يومنا هذا ،ونفذ السرقة ليناردو بارتولو
مع  3لصوص بالتخطيط على مدار  3سنوات.
ونفذها اجملرمني على الرغم من أن اخلزنة حممية بـ  10تقنيات أمنية
تاجر يهودي.
وقفل له مليون تركيبة وسرق املاسة لصاحل
ً
مصرف كاليفورنا بالواليات املتحدة عام 1972
القيمة  30مليون دوالر أي ما يعادل حاليا  100مليون دوالر ,ونفذ
السرقة  7لصوص من اوهايو ،وقبضت الشرطة الفيدرالية عليهم لكن
مل يتم العثور املسروقات ومل حتديد قيمتها بدقة نظرا لسرية حمتويات
الصندوق.
مطار شيبول يف أمسرتدام هولندا عام 2005
وتعد هذه السرقة اكرب عملية سرقة يف التاريخ حيث تقدر قيمة املاسة
 118مليون دوالر تقريبا ،وقام  4أشخاص بسرقة شاحنة خاصة بأحد
اخلطوط وبعض املالبس اخلاصة للعاملني واستخدموها للتجول حبرية
يف ارجاء املطار ويف  25فرباير  2005ذهب اللصوص مباشرة اىل شاحنة
حتمل كمية كبريه من االملاس ذاهبة اىل انتور وسيطروا على الشاحنة
بأسلحتهم ثم هربوا بها ،وقد اثار معرفة اللصوص بالشاحنة احململة

باالملاس شكوك الشرطة بأن هناك احدا ساعدهم من داخل املطار.

عدد ساعات الصوم خالل رمضان
 2015يف مجيع أحناء العامل

البنك الربيطاني للشرق األوسط يف بريوت يف عام  1976قيمة السرقة
 25مليون جنيه اسرتليين ,أيام احلرب اللبنانية حيث اقتحمت جمموعة
البنك ونهبوا أمواال وذهبا يعادل  100مليون دوالر حاليا.
وقد دخل املهامجون الكنيسة املالصقة للبنك ودمروا احلائط املشرتك
ثم قاموا على مدار يومني بسرقة اخلزنة الرئيسية.
مركز امانات نايست بريج يف اململكة املتحدة
قيمة السرقة  60مليون جنيه اسرتليين ,كان غريليو مطلوبا يف أكثر من
 50عملية سطوا مسلح يف ايطاليا حيث هرب اىل اململكة املتحدة ليكمل
مسريته ويف عام 1987دخل غريليو مركز االمانات ليستاجر صندوق
أمانات ثم قام بالسيطرة على املدير املسوؤل واحلراس وعلق الفتة
بأن املركز قد أقفل ثم قام بادخال افراد عصابته ونهبوا مجيع صناديق
االمانات
ومت قبض على مجيع افراد العصابة ماعدا فالريوا والذي هرب اىل
امريكا االتينية ثم عاد اىل اململكة املتحدة بعد سنوات جللب سيارته
الفراري ووقع يف أيدي الشرطة وحكم عليه  22سنة ,وعام  2000اطلق
سراحة ليوم واحد ثم قتل يف اشتباك مسلح مع رجال الشرطة يف
احد شوارع لندن.
مصرف ضاري السالم يف بغداد
قيمة السرقة  282مليون دوالر ،ففي عام  2007وصل موظفو البنك اىل
مكاتبهم ليتفاجئوا بابواب املكتب
واخلزنة مفتوحة واختفت النقود
منها ويعتقد أن احلراس هم من
قاموا بسرقة ومل يعرف سبب
احتفاظ املصرف بهذه الكمية من
النقود يف اخلزنة ومل يتم القبض
على اجملرمني اىل يومنا هذا
ومن الغريب أن مل يتم تغطية
هذه السرقة يف وسال اإلعالم
احمللية.
متحف بوسطن قارنر يف الواليات
املتحدة 1990
قيمة السرقة  300مليون دوالر,
دخل رجالن متنكران بزي شرطة
املتحف وخبالف سياسة املتحف
مسح احلراس بدخوهلم ،ويف 81
.
دقيقة قام اللصان بسرقة
قطعة فنية بقيمة  300مليون
دوالر واختفيا ومعهم أشرطة
املراقبة ومل يتم القبض على
اللصني إىل يومنا هذا برغم من
وجود
مكافئة تقدر خبمسة ماليني
دوالر ملن يدلي مبعلومات القطع
املسروقة.
سندات خزانة يف لندن 1990
قيمة السرقة  290مليون جنية
أسرتليين ففي أحد شوارع لندن
مت االعتداء على جونكو قارد احد
موظفي تشبارتز وسرقة حقيبته
اليت حتتوي على سندات خزنة
بقيمة  290جنية اسرتليين ,ومت
القبض على أحد املتورطني يف
العملية والسجن  6سنوات  ,اما
املتهم االخر فقد قتل بطلق نار
قبل حمكامته ومت اسرتجاع كافة
السندات باستثناء سندين بقيمة
مليوني دوالر.
البنك املركزي العراقي 2003
قيمة السرقة مليار دوالر ,وتعد
هذه واحدة من أكرب جرائم السرقة
للبنوك العراقية ومتت قبيل الغزو
األمريكي ،واسرتدت السلطات
 650مليونا مت استخراجها من
حائط قصر صدام حسني؛ ليظل
األمر غامضًا وغري مفهوم حتى
اآلن.

يعود شهر رمضان ضيفا عزيزا على املسلمني يف مجيع أحناء العامل،
شهرا لألجر والثواب والعبادة والغفران ،شهر الصوم ،الذي ميسك فيه
املسلمون عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس.
وحيتل هذا الشهر الكريم مكانة عظيمة يف قلوب املسلمني ،ألنه الشهر
الذي نزل فيه القرآن الكريم ،وتكون بداية شهر رمضان بظهور اهلالل
بدءا من يوم  29من شهر شعبان كل عام .إال أن ظهور القمر خيتلف من بلد
ً
آلخر ،حيث تصعب رؤيته يف بعض احلاالت حني تكثر السحب ،لذلك يتغري
تاريخ بداية شهر رمضان من بلد آلخر.
وتشهد بلدان الشمال أطول ساعات الصوم ،حيث تسجل الدمنارك
أقصى مدة صيام يف العامل ،بينما تسجل بلدان اجلنوب ادنى ساعات
الصوم ،إذ تسجل األرجنتني أقل عدد ساعات صوم يف العامل.
وخيتلف عدد الساعات أحيانا يف البلد الواحد ،وقد يظهر ذلك جليا
يف الدول ذات املساحة الشاسعة مثل روسيا والواليات املتحدة
األمريكية.
وهنا معدل عدد ساعات الصوم خالل شهر رمضان  2015يف بعض
بلدان العامل ،نذكر منها:
أماكن الصيام األطول
 1الدمنارك 21 :ساعة 2السويد ،النرويج ،آيسلندا 20 :ساعة 3روسيا 19 :ساعة 4بلجيكا ،هولندا 18:30 :ساعةأماكن الصيام األقصر
األرجنتني 9:30 :ساعة
أسرتاليا 10 :ساعات
جنوب إفريقيا 10:30 :ساعة
الربازيل 11 :ساعة

شركة رومانية تعني ًّ
هرا مدي ًرا لإلتصاالت
أقدمت شركة "كات بوكس"
الرومانية املتخصصة يف جمال
بيع اهلدايا واإلكسسوارات
األصلية والشخصية على
تعيني هرا مديرا لالتصاالت
وهو من الفصيلة االسكتلندية
ويبلغ عمره  9أشهر وأطلق
عليه اسم املدير"بوس" ،وقد
اختري "املدير القط" بعد عملية
توظيف صارمة استغرقت عدة أشهر ،قدم خالهلا أكثر من  700مرشح
أوراق سريتهم الذاتية.
وسيكون القط صورة الدعاية لسلسلة جديدة من منتجات الشركة
وستطبع صورته على مجيع صناديق اهلدايا اليت تبيعها الشركة ،كما
سيكون "بوس" السمة الرئيسية املميزة ألفالم الشركة الرتوجيية،
كما سيتلقى راتبا شهريا قدره  200يورو ،خصص ربعه لشراء طعامه،
أما الباقي سيذهب إىل مالكه.
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تتــمات

كريي يطالب ظريف ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مل يستبعد متديد املهلة أيامًا .لكن معلومات أفادت بأن واشنطن
ّ
يتطلب إجابة األخرية عن «أبعاد
أبلغت طهران بأن إبرام اتفاق
عسكرية حمتملة» لربناجمها النووي.
تزامن ذلك مع حتذير نواب أمريكيني إدارة الرئيس باراك أوباما
من جتاوز «خطوط محر» وضعتها الواليات املتحدة ،وإبرام اتفاق
«ضعيف» مع إيران.
نبه ساسة أمريكيون خمضرمون ،بينهم مستشارون سابقون
كما ّ
ألوباما ،األخري من مغبة التوقيع على اتفاق «سيء» مينح طهران
مزيدًا من التنازالت يف مسألة تفتيش مواقعها العسكرية ورفع
العقوبات املفروضة عليها.
وبعد يوم على تصرحيات متشددة ملرشد اجلمهورية اإلسالمية يف
إيران علي خامنئي ،وضعها وزير اخلارجية األمريكي جون كريي
جددت واشنطن التلويح
يف إطار «االستهالك السياسي احمللي»ّ ،
سربت صحيفة «بوليتيكو» تقريرًا عن «اخلطة
باخليار العسكري ،إذ ّ
ب» يف حال فشل املفاوضات ،أفاد بقنبلة نوعية تزن  15طنًا
تسقطها مقاتالت من طراز «ستيلث بُ ،»2
اخترِبت يف صحراء نيو
مكسيكو وهي قادرة على اخرتاق عمق البنية النووية اإليرانية ،مبا
يف ذلك منشأة فردو احملصنة يف جبل قرب مدينة قم.
وسيشارك وزراء خارجية إيران والدول الست (اخلمس الدائمة
العضوية يف جملس األمن وأملانيا) يف جهود املرحلة األخرية من
أجل التوصل إىل اتفاق ،مع إعالن طهران وواشنطن وباريس أن
وزراء اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف واألمريكي جون كريي
والفرنسي لوران فابيوس سيصلون إىل فيينا غدًا.
ونبه كريي إىل أنه «لن يكون هناك اتفاق ،إذا مل تعاجل إيران
ّ
املسائل العالقة اليت كنا واضحني جدًا يف شأنها».
وبعد ضجة أثارتها تصرحيات للوزير األمريكي أفادت بأن واشنطن
«ال ّ
تركز» على نشاطات نووية إيرانية سابقة قد تكون ذات «أبعاد
عسكرية» ،نقلت وكالة «رويرتز» عن مسؤولني غربيني وإيرانيني،
وتصر
أن كريي اتصل بظريف مرتني وأبلغه أن «املاضي مهم،
ّ
الواليات املتحدة على تسوية قضية األبعاد العسكرية احملتملة
يف املفاوضات» كما قال مسؤول غربي .وأشار مسؤول إيراني
إىل أن كريي «صحح موقفه» ،وأبلغ ظريف أنه ُ
«أسيء فهمه وأن
ّ
النشاطات السابقة مهمة وجيب توضيحها».
وحتدث مسؤول بارز يف اخلارجية األمريكية عن «قضايا صعبة»،
مستدركًا« :ميكننا أن نرى طريقًا للمضي قدمًا يوصلنا إىل اتفاق
جيد جدًا .أنا متفائل ،ولكن ما زال غري واضح هل سنتمكن من
التوصل إىل اتفاق».
وأشار إىل أن املهلة النهائية قد «تمُ ّدد» أيامًا ،الفتًا إىل أن ممثلي
إيران والدول الست يعتزمون البقاء يف فيينا «حتى التوصل إىل
نتيجة ،أو التأكد من أننا عاجزون عن ذلك .لكننا نتوقع إجناز
مهمتنا» .واستدرك« :ما يهم هو جوهر االتفاق».
إىل ذلك ،ذكر سريغي ريابكوف ،نائب وزير اخلارجية الروسي ،أن
نص االتفاق النووي «جاهز بنسبة  90يف املئة تقريبًا».

 35قتيال يف جمزرة ...
تتمة املنشور على الصفحة االول
مواقع يتمركز فيها اجليش السوري.
وقال املرصد السوري حلقوق االنسان ان ما ال يقل عن  ٣٥شخصا
قتلوا واصيب اكثر من  ٧٠يف اهلجوم على عني العرب والذي بدأ
بتفجري سيارة مفخخة ،فيما ذكرت مصادر ان سيارة ثانية انفجرت
واستهدفت موقعا كرديا يف املدينة.
وقال مسؤول كردي ان اهلجوم تزامن مع التفجريين ودخل مسلحو
داعش من ثالثة حماور.
وقال داعش يف بيان ان مقاتليه سيطروا على منطقة النشوة
واملناطق اجملاورة هلا يف جنوب غربي مدينة احلسكة املقسمة إىل
مناطق حتت سيطرة احلكومة وأخرى حتت سيطرة األكراد .وأضاف
البيان أن القوات احلكومية انسحبت حنو مركز املدينة.
وقال التلفزيون السوري التابع للنظام إن مقاتلي داعش طردوا
سكانا من منازهلم يف النشوة وأعدموا البعض واعتقلوا آخرين.
وأضاف أنه قتل كثري من مقاتلي التنظيم املتشدد بينهم قيادي
تونسي.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان إن التنظيم انتزع السيطرة
على منطقتني من القوات احلكومية.
وتعترب املناطق اليت تسيطر عليها القوات احلكومية يف احلسكة بني
آخر املناطق اخلاضعة لسيطرتها يف مشال شرق سوريا على احلدود
مع العراق وتركيا وهي أراض يسيطر األكراد على معظمها.
وقال املتحدث باسم وحدات محاية الشعب ان املقاتلني الذين
شنوا اهلجوم دخلوا املدينة من الغرب يف مخس سيارات وإنهم
قاموا خبدعة فرفعوا علم اجليش السوري احلر املدعوم من الغرب
والذي حيارب التنظيم املتشدد مع الوحدات .وأضاف فتحوا النار
بشكل عشوائي على كل من وجدوه.
وقال شهود ان عشرات االشخاص فروا من عني العرب اىل تركيا
نتيجة اهلجوم.
وذكر التلفزيون السوري ومتحدث كردي ان املهامجني دخلوا عني

العرب من تركيا .غري ان تركيا نفت أن يكون املسلحني دخلوا
املدينة من اراضيها ،مشرية اىل انهم دخلوا عني العرب من مدينة
جرابلس السورية.
ويف جنوب سوريا قالت املعارضة السورية انها شنت هجوما واسعا
لطرد قوات النظام من مدينة درعا.
وقال حتالف للمعارضة يعرف باسم اجلبهة اجلنوبية إن هجومه على
درعا بدأ فجر امس وأضاف املتحدث باسم اجلبهة اجلنوبية إن
املعركة تستغرق وقتا وانهم مستعدون هلا وأضاف أنهم بدأوا
القصف لكن ال ميكنهم تقييم الوضع حاليا.
وقال خالد اهلنوس حمافظ درعا للتلفزيون السوري ان املقاتلني
شنوا حربا حقيقية وقصفا عنيفا بأسلحة خمتلفة أو مدفعية على
مدنيني يف أحياء باملدينة ويف مستشفيات ومدارس وبنية اساسية.
وقد ردت قوات النظام بسلسلة غارات استهدفت املدينة.
وقال املرصد اذا سقطت درعا تكون ثالث عاصمة حمافظة تسقط
من النظام بعد الرقة وادلب.

داعش يقتل  55شخصا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
القوات العراقية ،ومنع تسليم جثث الضحايا إىل ذويهم.
كما استشهد مخسة مواطنني وأصيب سبعة آخرين يف حصيلة
ّ
حي الشعب مشال شرق العاصمة
أولية لتفجري سيارة
مفخخة يف ّ
العراقية.
حي الشعب ،مشال شرق العاصمة العراقية استشهد مخسة
ويف ّ
مواطنني وأصيب سبعة آخرون يف حصيلة أولية لتفجري سيارة
ّ
عبوة يف قضاء احملمودية جنوب بغداد إىل
مفخخة ،كما أدى انفجار ْ
اصابة طفلني جبروح.

الراعي :على  8و  14آذار...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مطر ،بشارة قرقفي ،اميل ابي نادر ،انطوان قسطنطني ،وليد
اخلوري ،مارون سرحال ،لوران عون ،جهاد طربيه ،ميشال جبور
وفادي جرجس.
وبعدما شكر الراعي للرابطة املارونية هذه املبادرة ،تطرق اىل
موضوع رئاسة اجلمهورية ،وقال :من املخزي جدا ،حبق كل
اللبنانيني ،أن نكمل اليوم السنة والشهر على فراغ رئاسة
اجلمهورية .لقد حاولنا جاهدين وقلنا كما قال غرينا الكثري ولكن
النتيجة ان فريقي  8و 14يقفان يف وجه بعضهما البعض.
اضاف :لقد طالبنا فريقي  8و 14اذار بتقديم مرشحيهما رمسيا على
ان يعلنا برناجميهما ولينزل النواب اىل اجمللس النيابي وينتخبوا
الرئيس .ولكن ال ميكننا ان نقبل بان يكون هناك شخص واحد وأال
حيق ألحد غريه بالرتشح ،ألن الدميوقراطية ونظامنا الدميوقراطي
يف لبنان يفرضان وجود شخصني على األقل .وال ميكننا االستمرار
يف الوقوف قبالة بعضنا من دون اي نتيجة ،فالبلد ميوت ويتفتت
واملؤسسات تنهار.

مركز ام النور

وكان الراعي قد زار صباحا ،مركز أم النور يف السهيله ،املخصص
لرعاية الشباب املدمن على املخدرات ،وكان يف استقباله املطران
بولس روحانا النائب البطريركي على نيابة صربا ،املطران غي
بولس جنيم مرشد املركز ،وعدد من أعضاء ادارة املركز والعاملني
فيه واملستفيدين من خدماته.
وجال الراعي على أقسام املركز مستمعا إىل شرح مفصل ملا يقدم
من خدمات تتوزع على اربع مراحل تساعد الشاب الذي وقع ضحية
اإلدمان على التخلص من هذه اآلفة ،وتهدف اىل مصاحلته مع
ذاته ومع اهلل ومع اجملتمع والطبيعة ،وعودته إىل حياته الطبيعية،
واندماجه من جديد يف اجملتمع ،ومرافقته على مدى مخس سنوات
أو أكثر من أجل ثباته على حالة النعمة وبناء مستقبله ،عرب تأمني
عمل له وحياة عائلية الئقة.
وشكر هيئة املركز ،وعلى رأسها املطران جنيم ،على اخلدمة
العظيمة اليت يؤديها لشبيبتنا وهي جتسد حمبة اهلل هلم ،وهي اليت
تعيشونها معهم كل يوم .هذا يساعد الشبيبة اليت تعافت على ان
يكون افرادها رسل اجملتمع من جديد كونهم اختربوا الذل املتأتي
عن املخدرات وتعافوا منه .ليبارك ربنا خدمتكم ويكون اىل جانبكم
يف متابعة ما انتم به قائمون.
بدوره شكر املطران غي بولس جنيم البطريرك الراعي على زيارته
مركز أم النور ،كما شكر فريق اإلدارة والعاملني والشباب أنفسهم،
الذين بتفانيهم يشهدون على عناية أم النور ورعايتها.
ويف ختام الزيارة قدم القيمون على املركز دروعا تكرميية للراعي
وملرافقيه.

البطريرك يونان

وبعد الظهر استقبل الراعي بطريرك السريان الكاثوليك يوسف
ثالث يونان.
ثم استقبل عضو تكتل التغيري واإلصالح النائب ابراهيم كنعان
الذي عرض املواقف اإلجيابية بغالبيتها لعدد من األحزاب املسيحية

حيال املبادرة اليت اطلقها التكتل واملتمثلة باجراء استطالع لرأي
املسيحيني حول من يريدون ان يكون رئيسا للجمهورية.
واذ رأى ان غاية الزيارة هي التماس بركة صاحب الغبطة ،أوضح
كنعان ان املرحلة املقبلة تقضي بوضع آلية لتطبيق هذه املبادرة،
الفتا اىل حرص غبطته على ضرورة اجياد خمرج دستوري ودميقراطي
حلل األزمة الرئاسية(.مزيد من التفاصيل ص )5

اللقاء التشاوي االقتصادي  -العمالي

من جهة ثانية ،صرخة قطاع االنتاج ،من هيئات اقتصادية ونقابات
دوت امس بكل قوة ،رافضة االستهتار السياسي
ومهن حرةّ ،
مبصلحة الوطن واملواطن .ولكن الصرخة ارفقت بتحذير من ان هذه
احلال االعرتاضية كرة ثلج ستكرب وقد تكون نهايتها انتفاضة.
ضم ممثلي اجملتمع املنتج بكل أطيافهُ ،أطلق
ففي لقاء جامع،
ّ
ضد اإلنتحار ومحل صرخة موجعة من الواقع
نداء  25حزيران :لقرار
ّ
األليم ،ودعوة صرحية للسياسيني إىل التغيري ،وإعالنًا خمتصرًا
إنتخبوا رئيسا وخالصة مفيدة مل نعد حنتمل ،أنقذونا وأنقذوا
لبنان.

النداء

ً
اجملتمعة ترفض الرضوخ لألمر
وجاء يف نص النداء :إن القوى
الواقع واالستسالم للتالشي واملوت البطيء ،وألنها املؤمتنة على
والنمو فهي تعاهد اجلميع
لقمة العيش وعلى مفاصل االقتصاد
ّ
على مقاومة سلوك النحر واالنتحار واالنتظار وتدعو اللبنانيني إىل
قد ِمها رئاسة
مؤازرتها يف الضغط إلعادة إحياء املؤسسات ويف ُم َّ
الرتاجع
املراوحة تعين
اجلمهورية وبالتالي دورة احلياة الطبيعية .إن
َ
ُ
ِ
والتقدم.
ثم نبدأ التحسني والتطوير
القاتل،
ّ
فلنكمل مسرية احلياة ّ
فلنكتب تارخينا كي ال يكتَبنا التاريخ.
وحتدث يف هذه املناسبة الوطنية على التوالي :النائب روبري
فاضل ،رئيس مجعية تراخيص اإلمتياز شارل عربيد ،رئيس
اهليئات اإلقتصادية الوزير السابق عدنان القصار ،رئيس احتاد
الغرف اللبنانية حممد شقري ،رئيس اإلحتاد العمالي العام غسان
غصن ،نقيب احملامني يف بريوت جورج جريج ،رئيس غرفة صيدا
واجلنوب حممد صاحل ،نقيب األطباء يف بريوت أنطوان البستاني،
األمرية حياة إرسالن ،رئيس مجعية املصارف الدكتور فرانسوا
باسيل ،نقيب املهندسني يف بريوت خالد شهاب ،رئيس مجعية
اجلميل ،رئيس مجعية جتار بريوت نقوال مشاس،
الصناعيني فادي
ّ
نقيب الصيادلة ربيع حسونة ،ورئيس احتاد املؤسسات السياحية
بيار األشقر.

وطن اشباح

اورنا أهم من
وقال النائب فاضل يف كلمته :خالفاتنا وحصصنا ومحَ ِ
االهتمام ب  ٥،١ماليني الجئ أو ب  ٧٠مليار دوالر دين ،أو مئات
آالف َمن هم على طريق اهلجرة حتى أصبحنا نسألَ :من سيبقى يف
لبنان غري السياسيني ،ملوك على وطن أشباح أفرغوه من طاقاته
وقيمه.
وطموحاته
َ
وأورد شقري يف كلمته احصاءات جاء فيها :ان معدل البطالة
بلغ  ،%٢٥وعند الشباب جتاوز ال ،%٣٥وفرص العمل معدومة،
والفقر والعوز يضرب عائالتنا ويضيع شبابنا ،وجيعلهم عرضة
للذهاب باجتاه اجلرمية واالرهاب .نقول ذلك ،ألن االقتصاد الوطين
يرتنح ،والقطاعات تصرخ ،وآالف املؤسسات تقفل ،فيما آالف
أخرى تصارع من أجل البقاء.
أما مشاس فقال :أقول للطبقة السياسية ال تستسهلوا هذه احلال
اإلعرتاضية اليت ترونها اليوم ،ألنها كرة ثلج ستكرب بدايتها نداء،
وقد تكون نهايتها إنتفاضة ...واهلل أعلم.

االزمة الحكومية

وحتى امس مل يكن احد قد مسع الصرخة اذ ان ال بوادر حلحلة حتى
الساعة يف أفق االزمة احلكومية اليت أكملت اسبوعها الثالث يف
انتظار مؤشر جدول االعمال الذي يفرتض يف حال اقرار عقد جلسة
االسبوع املقبل ان يوزع اليوم او غدا على ابعد تقدير.
اما االتصاالت واملساعي اليت يتوالها رئيسا احلكومة وجملس
النواب ورئيس احلزب التقدمي االشرتاكي ،فما زالت تصطدم
بربط التيار الوطين احلر املدعوم من حزب اهلل عقد اي جلسة جمللس
الوزراء مبطلب اجناز سلة التعيينات االمنية ،وكل صيغ التسويات
اليت تعرض تسقط امام متسك الرابية مبواقفها .وردت مصادر
قريبة من الرئيس بري على سؤال للوكالة املركزية عن امكان
الوصول اىل حل بالقول كلما عاجلنا ثغرة بانت ثغرات.
من جهته اوضح عضو كتلة املستقبل النائب امحد فتفت ان
االتصاالت اليت اجراها الرئيس متام سالم العادة تفعيل احلكومة
متجهة اىل ّ
كانت ّ
حل االزمة ،لكن تصعيد العماد ميشال عون
امس االول وكالم وزير اخلارجية جربان باسيل بعد لقائه الرئيس
نية واضحة بالتعطيل من
نبيه بري افشال املساعي ،مشريًا اىل ّ
قبل التيار الوطين احلر وحزب اهلل .وقال ان الوزير حممد فنيش
التحدث
ابلغ الرئيس سالم بعد لقائه امس ان حزب اهلل ال يريد
ّ
باملوضوع احلكومي خالل شهر رمضان.
أن سالم يتجه اىل
يف املقابل ،أعلن وزير العمل سجعان ّ
قزي ّ
الدعوة جمللس الوزراء لكنه مل حيدد بعد الساعة وال اليوم يف
انتظار بعض اإلتصاالت اليت سيجريها يف خالل الساعات الثماني
أن االخري سيعقد
واألربعني املقبلة .وأوضح بعد لقائه سالمّ ،
إجتماعات مع بعض املكونات املعنية بانطالقة اجللسات الوزارية
وعلى ضوء ذلك يتخذ القرار املناسب.
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فوائد الصيام على أمراض القلب
واألوعية الدموية

تعد أمراض القلب واألوعية الدموية أحد األسباب الرئيسية للوفاة
يف العامل ،وميثل الصيام خالل رمضان تغيريا وكسرا للروتني
اليومي ،وهذا يؤثر بشكل إجيابي على القلب واألوعية الدموية
ومن أكثر عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب املرتبطة بزيادة
معدل حدوث تصلب الشرايني ،هو وجود وضع غري طبيعي يف
نسبة الدهون يف الدم ،وارتفاع ضغطه ،وتغيريات يف عوامل
ختثره وأيضا التدخني ،ولذلك أجريت دراسة لتوضيح مدى العالقة
بني صيام شهر رمضان وتاليف اإلصابة بأمراض القلب ،ومت
نشرها يف جملة التغذية .Nutrition Journal
وتبني الدراسة أن للصيام فوائد مجة على جسم اإلنسان ،والسيما
أمراض القلب ،وأجريت هذه الدراسة على جمموعة من املرضى
مصابني على األقل بواحد من أمراض القلب واألوعية الدموية،
ومت إجراء مقارنة بدراسة هذه األمراض قبل شهر رمضان وبعد
انتهائه ،من أجل الوصول لتأثري الصيام على هؤالء املرضى.
ومشلت الدراسة كال اجلنسني ،حيث ضمت  38رجال و 44امرأة،
وكانت أعمارهم ترتاوح ما بني  29و  70سنة ،ولكل منهم تاريخ
سابق يف أمراض القلب واألوعية الدموية ،ومت استبعاد النساء
احلوامل واملرضعات ،ومل تشمل الدراسة من هم يف عمر أقل من
 18سنة  ،والذين صاموا لفرتة أقل من  10أيام.
كانت مدة الصيام يف الوقت الذي أجريت فيه الدراسة  14ساعة
و 42دقيقة يف اليوم األول لشهر رمضان ،وهو أيضًا اليوم
األول للدراسة ،يف حني وصلت املدة الزمنية للصيام يف آخر
أيام الشهر إىل  13ساعة و 35دقيقة ،وبينت هذه الدراسة حتسنًا
ملحوظًا يف احلاالت املصابة بأمراض الشريان التاجي ،عالوة على
حتسن ملحوظ يف عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب ،مثل الوزن
وكتلة اجلسم ،والحظ الباحثون أن هناك اخنفاضًا حدث يف نسبة
الدهون الثالثية والكولسرتول ،باإلضافة لتحسن يف قراءة ضغط
الدم بعد شهر رمضان باملقارنة مع القراءات املأخوذة قبل شهر
رمضان ،وتوصلت الدراسة إىل أن صيام شهر رمضان من أفضل
احللول لتحسني حالة مرضى القلب واألوعية الدموية.
الباحثون :الصوم يؤدي إىل  3فوائد مهمة وهي:
 -1أثناء استهالك اجلسم للمواد املرتاكمة فيه فرته الصيام
فإن من بني هذه املواد تكون الدهون امللتصقة جبدران األوعية
الدموية ،ويؤدي ذلك إىل إذابتها متاما كما يذيب املاء الثلج،
وبالتالي زيادة تدفق الدم خالل هذه األوعية وزيادة نسبة
األكسجني والغذاء الواصل إىل اخلاليا عرب الدم ،وتزداد بذلك
حيوية وعمل اخلاليا ،لذلك نرى أن الشخص الذي حيافظ على
الصيام تقل إصابته مبرض تصلب الشرايني وتتأخر عنده عالمات
الشيخوخة .
 -2الصيام يؤدي إىل حتلل اخلاليا التالفة واستبداهلا خباليا جديدة
ونشطة ،مما يزيد من عمل وقوة وظائف اجلسم املختلفة ،لذلك
يشعر اإلنسان بعد انتهاء شهر الصوم بنقاء جسمه وزيادة طاقته
وصفاء نفسه .
 -3يضخ القلب عادة الدم إىل خمتلف أعضاء اجلسم ،ويستفيد
اجلهاز اهلضمي من  %10من هذه الكمية ،لكن أثناء الصوم يرتاح
اجلهاز اهلضمي ويتوقف القلب عن ضخ هذه الكمية ،مما يساعد
مرضى القلب والذحبة الصدرية ،الذين يصومون ،على حتسن
حالتهم الصحية.

للتخلص من االنتفاخ والغازات طوال
رمضان عليك بـ....

التغذية الصحية املتكاملة ضرورية يف
رمضان

انتفاخ
ا لبطن
بالغازات
من
ا ملشا كل
ا لصحية
ليت
ا
يعا ني
منها
ا لكثري
من الصائمني ،لسوء التغذية ،واالعتماد على تناول بعض
األطعمة املسببة للغازات.

حيل شهر رمضان ضيفا عزيزا مرة يف العام ،وينتظره مجيع
املسلمني بكل محاس وبهجة ليبدأوا صيامهم داعني من اهلل أن
يتقبله لكسب الرمحة واملغفرة.
ويف سبيل ذلك يصرب الصائم على اجلوع والعطش ،ولكن هل
يؤثر شهر رمضان على حاجة اجلسم من الفيتامينات واملعادن؟
ومن أجل هذا بالتحديد ،تكون التغذية الصحية املتكاملة مهمة
للحصول على كامل االحتياجات الغذائية للجسم خالل هذا الشهر
الفضيل.

ويؤكد اخصائيوا التغذية العالجية أنه ميكن التخلص متاما من
انتفاخ البطن بالغازات من خالل تناول بعض األطعمة اليت هلا
مفعول قوي يف التخلص من الغازات ،ومن بينها:
األناناس
غين بإنزيم يعرف باسم "الربوميلني" ،يساعد يف عملية اهلضم،
وبالتالي مينع وجود الغازات يف املعدة ،ويعد من أفضل األغذية
الطبيعية لشد البطن.
الزجنبيل
أفضل أنواع األعشاب الطاردة للغازات ،يريح من األمل واالزعاج
الذي يسببه االنتفاخ ،ميكن تناول مشروب الزجنبيل يوميا،
ليخلصك من الغازات ،ويعمل أيضا على شد بطنك.
الزبادي
غين بالبكترييا اجليدة -الربوبيوتيك -اليت تساعد يف عملية اهلضم،
ويساعد أيضا يف امتصاص الفيتامينات واملعادن ،يقلل من
الغازات واالنتفاخ بنسبة .% 80
املوز
ألنه غين بالبوتاسيوم يساعد على تقليل االنتفاخ ،كما أنه يزيل
السوائل احملتجزة يف اجلسم اليت تسبب التورم.
عصري الليمون
يساعد يف عملية اهلضم ،والتخلص من اإلمساك ،وتناوله قبل
السحور بساعة واحدة يعمل على احلد من تورم املعدة والتخلص
من االنتفاخ.
البطيخ
ألنه يزيد من وترية وحجم البول ،فهو خيلصك من األمالح اليت
تسبب تورم جسمك.
شاي االعشاب
تناول مشروب البابونج والنعناع خيفف من االنتفاخ ويساعد يف
اهلضم ،وحتى ال تشعر بالثقل بعد تناول وجبة اإلفطار ،ميكنك
تناول كوب من مشروب األعشاب الدايفء.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

وتتنوع مصادر االحتياجات الغذائية الرئيسية للجسم كاآلتي:
 -1النشويات ،وتعمل كوقود للجسم حيث متده بالطاقة اليت
حيتاجها ليقوم بوظائفه بصورة طبيعية ،كما أن النشويات
تلعب دورا مهما يف احلفاظ على معدل السكر يف الدم .مصادر
النشويات تشتمل خبز القمحة الكاملة ،األرز واملعكرونة والتمر
والفاكهة اجملففة والفاكهة الطازجة اليت تشكل مصدرا ممتازا
للسكريات الطبيعية.
 -2الربوتينات ،وتعترب أساسية لبناء وجتديد خاليا وأنسجة اجلسم،
وتضم املصادر اجليدة للربوتينات األمساك والدجاج املنزوع
اجللد واللحوم القليلة الدهون ،باإلضافة إىل البقوليات (الفول،
احلمص ،الفاصولياء) واملكسرات والبذور.
إن تناول كمية كافية من الربوتينات يف مجيع وجبات رمضان قد
تشعر بالشبع حتى الوجبة التالية.
 -3الدهون ،وتعد أيضًا مصدر طاقة مهم جلسم اإلنسان ،وتلعب
دورا مهما يف وظائف خاليا اجلسم.
الصحية) مفيد لصحة لقلب والبشرة
البعض منها (أي الدهون
ّ
النباتية
والشعر أيضا ،وهذه الدهون املفيدة موجودة يف الزيوت
ّ
والزيتون واألمساك واملكسرات.
ومن األفضل جتنب الدهون املشبعة املوجودة يف الزبدة والسمنة
يف أطباق رمضان ،ألنها قد ترفع مستوى الكولسرتول يف الدم
وتزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب ،ويف املقابل يفضل
استخدام زيت الزيتون وزيت الكانوال لبلوغ صحة أحسن.
 -4الفيتامينات و املعادن ،وهي تلعب دورًا هامًا يف احلفاظ على
وظائف خاليا اجلسم بشكل طبيعي ،كما أنها تعزز مناعة اجلسم و
متنحه احليوية ،باإلضافة إىل دور البعض منها كمضادات لألكسدة
اليت تعمل حلماية اجلسم من األمراض.
املصادر الغذائية اهلامة للفيتامينات واملعادن توجد يف اخلضروات
واحلبوب الكاملة واملكسرات والفاكهة (الطازجة واجملففة والعصائر)،
ومجيع هذه األغذية هلا مكانتها اخلاصة على مائدة رمضان.
أيضا احلليب حيتوي على الكالسيوم ،باإلضافة إىل فيتامينات
أخرى أساسية للحفاظ على صحة العظام.
وجيب احملافظة على تغذية متوازنة خالل فرتة الصيام من أجل
تلبية االحتياجات الغذائية الرئيسية ،وهنا مثال لوجبة يومية
متكاملة خالل شهر رمضان الكريم:
أوال :وجبة اإلفطار
حبتان من التمر
حساء
السلطة  +ملعقة زيت زيتون
دجاج حممر مع األرز والفاصوليا اخلضراء (90غ من الدجاج،
 1كوب من األرز)
كوب من اللنب القليل الدسم
قطايف (قطعة واحدة مع ملعقة صغرية من القشدة).
ثانيا :وجبة الليل:
 2/3الكوب من اللنب القليل الدسم
شرحيتان من اخلبز األمسر
نصف كوب سلطة فاكهة
ثالثا :وجبة السحور:
كوب من احلليب القليل الدسم
رغيف صغري من اخلبز األمسر
طبق فول مدمس مع الطماطم والبقدونس
ملعقتا طعام من زيت الزيتون
برتقالة
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متفرقات

قداس وجناز االربعني لراحة نفس
املرحوم جرجس طنوس رفول
يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس املرحوم

جرجس طنوس رفول

من بلدة حرف مزيارة وذلك الساعة اخلامسة من نهار االحد
املوافق يف اخلامس من شهر متوز املقبل يف كاتدرائية
سيدة لبنان يف هاريس بارك.
الداعون :اوالده الدكتور بيار وجربان وفوزي ولويس ومجيل
وعياهلم ،ابنتاه كالديس زوجة الياس اهلواش وسلوى زوجة
ميالد روحانا وعياهلما وعموم آل رفول وعائالت حرف مزيارة
ومزيارة ومحيص وصخرة يف الوطن واملهجر.
تقبل التعازي عند مدخل الكاتدرائية.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
الدعوة عامة

دعوة الطالق كتاب

يتشرف أصدقاء االديب جورج اهلاشم بدعوتكم حلضور حفل إطالق
كتابه اجلديد:

«خارج السرب»

يعاجل الكتاب قضايا إجتماعية ،أدبية ،سياسية ،تربوية برؤية

نقدية
يتحدث يف احلفل:
املربية و اإلعالمية شادية حجار
األديبة الدكتورة جنمة حبيب  -الشاعر واالديب الدكتور مجيل الدويهي
الباحث والكاتب الدكتور رغيد النحاساالستاذ املساهم يف اجلامعة اللبنانية االمريكية الدكتور بول طرب
مساء فيقاعة
وذلك يوم اإلثنني  ٦متوز  - ٢٠١٥الساعة السابعة
ً
مجعية كفر حلدا  ٩٢٥ -كانرتبريي رود ،الكمبا  -الطابق الثاني
لتأكيد احلضور و ملزيد من املعلومات يرجى اإلتصال:
بالدكتور عماد برو 190013 0415 :أو بـ جورج اهلاشم على الرقم:
0413 285414
او باالميايلghasham1@optusnet.com.au :
وجودكم يغين مناسبتنا  -نأمل حضوركم و مشاركتكم.

مناديل ورق تتحول إىل
فساتني زفاف

تعرفوا على ملك لديه 100
زوجة ورث  72منهن

معمران يصبحان أكرب
عروسني سنا

حتتوي فساتني الزفاف هذه على
كل التفاصيل اليت قد جتدها يف
أعمال أشهر املصممني العامليني
من الذيول الطويلة اىل التنورات
متعددة الطبقات واملزينة بالورود
والكشكشة لكنها ليست مصنوعة
من احلرير والدانتيل بل من
املناديل الورقية .وعرضت هذه
الفساتني يف نهائي مسابقة
فساتني الزفاف املصنوعة من
املناديل الورقية حلفالت الزفاف
األنيقة وغري املكلفة يف مدينة
نيويورك يوم األربعاء .وصمم
هذه الفساتني  10مصممني
تنافسوا للحصول على جائزة
قيمتها  10آالف دوالر.

يبلغ عدد زوجات هذا "امللك"
األفريقي  100زوجة ،منهن 72
ورثهن عن والده ،وأصبحن
زوجاته ،بينما يبلغ عدد أبنائه 500
شخص ،مجيعهم يعيشون معه
مبنطقة بافوت يف الكامريون.
وكان أبوميب الثاني أصبح "الفون"
أو امللك احلادي عشر ملنطقة
بافوت بشمال غرب الكامريون
بعد وفاة والده يف عام ،1968
وورث عنه مجيع أمالكه ،مبا يف
ذلك زوجاته ،البالغ عددهن 72
امرأة ،حبسب ما نقلت صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.

يبدو أنه العمر ليس عائقا أمام
احلب .ذلك ما برهن عليه معمران
بريطانيان عندما قررا أخريا
الزواج.

وتقول لورا جاون إحدى مؤسسات
املسابقة إن القواعد بسيطة.
وتضيف "ينبغي أن يستخدموا
مناديل ورقية وأي نوع من أنواع
الشريط الالصق وأي نوع من
الصمغ وميكنهم استخدام اإلبرة
واخليط" .لكن سوزان بني إحدى
املؤسسات تقول إن من غري
املسموح هلم تثبيت قطع من
القماش يف الفساتني .وأنشأت
الشقيقتان بني وجاون املسابقة
للرتويج ملوقعهما اخلاص حبفالت
الزفاف .وفازت جبائزة املسابقة
دونا بوب فينسلر وتقول إن
صنع الفستان استغرق  3شهور
واستلزم  22بكرة من مناديل
الورق والكثري من الشريط
الالصق والصمغ.

الزوجة
كونستانس،
وقالت
الثالثة ألبوميب "حسب تقاليدنا
عندما ميوت امللك ،يرث ابنه األكرب
زوجاته ،ويكون واجب الزوجات
األكرب سنا تعليم الزوجات األصغر
سنا العادات والتقاليد امللكية،
وأيضا تعليم امللك اجلديد تقاليد
احلكم" .وغالبا ما تكون زوجات
امللك متحدثات جيدات ،ويتحدثن
بعدة لغات ،وعلى قدر كبري من
التعليم ،وعلى الرغم من أن
القانون يف الكامريون ال يضع
حدا لعدد الزوجات ،إال أن هذه
املمارسة منتشرة فقط يف بعض
املناطق الريفية والقبلية.
ويقوم الفون أو امللك بالسيطرة
على العالقات اخلارجية مع
املناطق اجملاورة ،فضال عن
إدارة الشؤون الداخلية للعائلة،
كما أنه يقوم بتطبيق القانون،
وتقديم القرابني ألسالفه.

جثة من السماء تهبط فوق سطح مبنى يف لندن..
حتقق الشرطة الربيطانية يف
تقارير صحفية ذكرت ،اجلمعة،
أن جثة عثر عليها فوق سطح
مبنى يف جنوب غرب لندن،
وهي ملسافر تسلل خلسة إىل
مكمن عجل طائرة قادمة من
جنوب إفريقيا ،وسقط منه،
حني كانت يف مرحلة اهلبوط.
وعثر على جثة الرجل فوق سطح
مبنى إداري يف ريتشموند،
اخلميس.

وقبل قليل من اكتشاف األمر
عثر على رجل آخر كان فاقدا
للوعي يف مكمن عجالت طائرة
تابعة لشركة بريتيش أير وايز،
عقب وصوهلا إىل مطار هيثرو
القريب ،قادمة من جوهانسربغ.
ونقل إىل املستشفى يف حالة
حرجة.
وقالت الشرطة يف بيان "ليس
هناك دليل يف الوقت الراهن
للربط بني حالة الوفاة والعثور

مسافر
على
خمتبئ يف مكمن
العجالت بطائرة
يف مطار هيثرو".
البيان
وأضاف
"على أي حال هذا
املسارات
أحد
للتحقيق من أجل حتديد هوية
املتوفى ومالبسات وفاته".
فيما ذكرت بريتيش أير وايز،

يف بيان مقتضب ،أنها تعمل
مع الشرطة والسلطات يف
جوهانسربغ "الستجالء احلقائق
احمليطة بهذا املوقف النادر
جدا".

* 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

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية أن العريس جورج
كريبي تزوج عروسه دورين
لوكي البالغة من العمر  91عاما
ما جيعلهما أكرب عروسني عمرا
على مستوى العامل.
ومت حفل الزفاف مبناسبة احتفال
كريبي بعيد ميالده الـ،103
حبضور ممثل عن موسوعة جينيس
لألرقام القياسية.
وكان كريبي ،وهو جندي سابق
يف اجليش الربيطاني ،قد خطب
دورين يوم  14فرباير املاضي
يف عيد احلب.
وأقيمت مراسم الزواج ،الذي مت
بضغط من أوالد العريسني ،يف
فندق مبدينة إيستبورن حبضور
 50مدعوا.
والعروسان لديهما  7أبناء و15
حفيدا و 7أبناء أحفاد.
وقال جورج "دورين تبقيين
شابا .وميكنين أن أقول بكل
تأكيد إننا سنقضي بقية حياتنا
معا" .وأضافت العروس "مل
أكن عروسا خجولة لكنين أصبت
بالدوار قليال .كان يوما رائعا
وعظيما".

عاشق للبامية يرتك 2000
دوالر «بقشيشا»

قال صاحب مطعم بالعاصمة
االمريكية إن رجال فاجأ العاملني
يف املطعم بأن ترك هلم
ألفني دوالر "بقشيشا" بعد
ان تناول وجبة من البامية مل
تتجاوز قيمتها  100دوالر.
واضاف كريس نارديلي صاحب
مطعم بلو 44-إن الرجل الذي
وصفه بانه عاشق لطبق البامية
الذي يتخصص مطعمه يف طهيه
ترك البقشيش بعد ان دفع
فاتورة قيمتها  93دوالرا فقط.
وكتب الرجل على الفاتورة
بعد ان فرغ من تناول وجبته
االثرية اليت تقامسها مع صديق
"أشكركم على طبق البامية".
وطلب الرجل -الذي مل يكشف
عن امسه -على الفاتورة منح
 1000دوالر من البقشيش
للطاهي جيمس تارنر و500
دوالر لكل من نارديلي ونادلة
املطعم لورا دالي.

العثور على مئات الكالب
احملنطة بسراديب مصر األثرية
عثرت بعثة بربيطانية
على مثانية ماليني حيوان
حمنط أغلبها من الكالب
يف سراديب دفن واقعة
يف منطقة سقارة األثرية
يف مصر.
وعلى الرغم من أن دفن أو
حتنيط احليوانات ليس غريبا عن
تاريخ مصر القديم ،الذي كانت
بعض حضارته تعبد احليوانات،
اّال ان هذا االكتشاف هو األول

من نوعه بسبب الرقم اهلائل
الذي احتواه مدفن آهلة املوت
"أنوبيس" الذي كان يعتقد انه
نصف إنسان ونصف كلب.
اىل ذلك عرب مدير املشروع
بول نيكلسون عن مدى دهشته
لوجود هذا العدد الكبري من
احليوانات احملنطة وأكد أن
وجودها يفتح اجملال لكثري من
األسئلة حول عالقة املصريني
القدماء باحليوانات.
وتشري الدراسة اىل ان
املصريني القدماء يقدمون
لآلهلة
كقرابني
الكالب
"أنوبيس" باعتقادهم انها قد
حتميهم وتبعث اخلري هلم.
ووجدت هذه الكالب احملنطة
ليس كاملومياوات امللفوفة

واملضمدة جيدا ،إمنا خالل
أحجامها
جبميع
احلفريات
وأعمارها مكدسة فوق بعضها
البعض حباله شبه سيئة،
مما دفع نيكلسون لتوقع أن
قدماء املصريني كانوا يقومون
برتبيتها واحلرص على تكاثرها
خصيصا للتضحية بها لآلهلة.
كما يعتقد أن هذه السراديب
ترجع اىل ما بني بني  750و30
قبل امليالد.
وقد بقيت هذه الكالب دون
اكتشاف رغم اكتشاف موقعها
منذ عام  ،1897إال أنها ظلت
دون استكشاف حتى عام
 2009عندما بدأ املشروع على
يد فريق جامعة كارديف املكون
من بول نيكلسون وسليمة
إكرام وستيف ميلز الذين
يف
دراستهم
سيواصلون
استكشاف موقع سقارة ملعرفة
املزيد عن املنطقة واحليوانات
احملنطة.
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Climate change: Prime Minister Tony Abbott
warming to bigger greenhouse cuts

Prime minister Tony Abbott is weighing tougher emissions reduction targets than conservatives in cabinet had
wanted. Photo: Andrew Meares

The Abbott government
is weighing tougher emissions reduction targets for
the post-2020 period than
conservatives in cabinet
had wanted in a move that
would restore Australia to
the international mainstream on climate change
policy and challenge the
Prime Minister’s reputation as a global warming
denier.
Fairfax Media understands the push for a
more urgent approach,
which could see Australia
running with Canada and
the US who have both announced stronger targets
than expected, is coming from within the government and is aimed at
cutting Australia’s greenhouse emissions more
rapidly, perhaps by as
much as 24 to 28 per cent
by 2030.
It comes a day after Fairfax Media launched its Climate For Change series,
highlighting the renewed
enthusiasm in Australia
to addressing the threat
of global warming.
Foreign Minister Julie
Bishop and Environment
Minister Greg Hunt have
met several times, including as recently as last
Thursday ahead of an upcoming final meeting with
Mr Abbott before their
submission is completed
and taken to cabinet.
According to one theory,

Mr Abbott is eager to announce a target that is
greater than expected - in
order to garner support
from natural Liberal supporters who have drifted
away because of his perceived hard line against
stronger climate policy
- but not so high as to anger conservatives in his
party room.
He is accutely sensitive to
this latter group as it was
on climate change policy
itself that he was able to
replace the pro-emissions
trading scheme former
leader Malcolm Turnbull
in late 2009 - by a single
party room vote.
With an election possible later this year and
due by late 2016, Mr Abbott also wants to prove
to voters that significant
cuts to emissions can be
achieved without a carbon price which Labor
has committed to reintroducing, but which he has
promised will not now nor
ever be part of Coalition
policy.
Neither minister would
speculate on the outcome
but it is understood the
target to be proposed
to cabinet is broadly in
line with the recently announced US position of
26 to 28 per cent cuts
on year 2005 levels of
emissions by 2025 or the
higher-than-expected Canadian pledge of 30 per

cent on 2005 emissions,
albeit by the later date of
2030.
While it has been reported
that Mr Abbott favoured
milder targets in a range
as low as 13 to 18 per
cent by 2030, this rate of
emissions reduction had
been based on outputs
of greenhouse gases in
the year 2000, and would
equate with cuts of 20 to
25 per cent on year 2005
levels.
China, one of the most
important pieces of the
international puzzle, is
expected to announce its
post-2020 pledge within
days and it too is tipped
to be considering stronger action amid growing
internal disquiet over the
health effects of polluted
city air, and the economic
costs.
Leaving aside the greenhouse effect it has leading to global temperature
increases, air pollution is
estimated to be directly
responsible for as many
as 3.7 million “premature”
deaths each year across
the world, with 1.23 million deaths in 2010 in
China itself. That has cost
its economy between 9.7
and 13.2 per cent of GDP,
according to some studies.
Climate activists say the
policy aim remains trying
to limit global warming to
no more than 2 degrees

by the end of the century.
Public pressure is mounting within domestic
economies for stronger
action by governments,
and from the collective
international community.
Australia, for example,
had committed to a range
of 5 to 25 per cent on year
2000 levels compared to
17 per cent pledges by
the US and Canada based
on 2005.
Last week, Pope Francis
issued a Papal Encyclical
in which he described climate change as a problem
that could not be solved
without governments facing up to realities about
consumption,
energy
policy, and the moral dimension of harm to the
environment.
Asked about that in the
Senate on Monday, Attorney-General George Brandis reacted angrily, telling
Greens senator Larissa
Waters that her suggestion of ignoring the Pope
was offensive.
“The Prime Minister has
failed to listen to the scientists, will he now listen
to the leader of his own
church and abandon his
attacks on the clean energy target,” she asked.
Senator Brandis replied:
“I’ll tell you what we will
be doing, Senator Waters,
we will be setting our priorities and making our
policy decisions in accordance and good public
policy, not in accordance
with theology.”
He also repeated Mr Abbott’s words from earlier this year when he
describe coal, widely regarded as the most damaging energy source in an
environmental sense, as
“good for humanity”.
Australia is set to announce its post-2020
targets in July - possibly
at the Major Economies
summit in the US on the
18th.

Tony Abbott’s latest citizenship plan gets
cautious backing from legal experts
Top legal experts have
given cautious backing to
the constitutionality of the
Abbott government’s latest proposal to strip dual
national terrorists of their
citizenship.
The government is understood to have largely
ditched previous plans to
give Immigration Minister
Peter Dutton the power to
revoke citizenship, which
were roundly attacked by
many top lawyers.
Instead it is expected to
expand an existing law
that automatically cancels
the citizenship – subject
to judicial review – of dual
nationals who fight with
foreign militaries against
Australia, under plans to
be unveiled to Coalition
MPs in a party room meeting on Tuesday.
Critically the compromise
is much more likely to
win Labor’s backing and
restore bipartisanship after a fortnight in which
national security became
the subject of a political
slanging match. Labor has
previously expressed inprinciple support for such
an approach.
The proposal, which is also
expected to assuage concerns of Coalition figures
such as Malcolm Turnbull,
is tipped to extend section
35 of the Citizenship Act
to non-state groups such
as the Islamic State.
Greg Craven, vice-chancellor of the Australian Catholic University who strongly
attacked the government’s
previous proposal, said
that the new option was
much less likely to fall foul
of the High Court.
“You’d have to see the
draft but, on the face of it, if
it’s a careful draft and they
don’t do anything silly, it
should work,” he said.
The major issue with the
previous proposal was
that it gave powers to the
minister that should be
only wielded by courts,
making it unconstitutional,
he said.
Section 35, however,

works automatically - the
law itself strips the citizenship from the person
deemed to have fought
with a foreign military or,
under the proposed extension, a terrorist group.
Problems would arise if
the law limited the scope
of judicial review or gave
too much power to the
minister to decide whether
or not someone was a terrorist, Professor Craven
said.
While the minister will
have to issue the cancellation, security and intelligence agencies will likely
make the call that a person
is fighting with a terrorist
group against Australia
and its interests.
George Williams, a law
professor at the University of NSW, also said the
proposal was less likely
to be struck down by the
High Court, though he said
he remained “very concerned” about it.
He said he would prefer to
see an option where the
minister could revoke citizenship only after a criminal conviction.
Don Rothwell, an international law professor at the
Australian National University, stressed the new proposal could still be unconstitutional, depending on
who determined the loss
of citizenship and how the
review process worked.
“Will there be a capacity
for just an administrative
appeal, as has been floated? Or will there be the
capacity for an appeal on
the merits?” he said. “That
goes back to the constitutional question.”
Labor leader Bill Shorten
branded the latest move
a “significant backdown
from the Prime Minister”.
But he reiterated a strong
support in principle for
revoking citizenship of
terrorist fighters without
making them stateless.
“Any dual citizen taking
arms against Australia
should be stripped of their
citizenship.”
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Julia Gillard ‘knew Bill Shorten would switch Greens push for royal commission into finance scandals
support to Kevin Rudd
A Greens push for a royal tims, some of whom have ment, referring inquiries to

Julia Gillard addresses the media after losing the leadership to Kevin
Rudd on June 26, 2013. Photo: Alex Ellinghausen

’Julia Gillard was aware
Bill Shorten was prepared
to desert her and switch
support to Kevin Rudd
up to two weeks before
she lost the leadership on
June 26, 2013.
Mr Shorten had been one
of Ms Gillard’s most loyal
supporters and was one
of the so-called “faceless
men” who helped install
her in June 2010.
His loyalty was such that,
in an excruciating interview about former speaker Peter Slipper’s political
future in April 2012, Mr
Shorten told Sky News
that “I haven’t seen what
she said, but let me say, I
support what it is that she
said”.
But Ms Gillard tells ABC
journalist Sarah Ferguson in the final episode
of The Killing Season:
The Long Shadow documentary that the pair had
a frank discussion about
Labor’s electoral difficulties shortly before she
lost her job.
“I had a conversation with
Bill in Melbourne before
the last Parliamentary
fortnight, the last Parliamentary fortnight where
he indicated to me he
thought things were pretty dire,” she says.
“Did you feel betrayed by
him at that point because
he had been a very fervent backer, driver of the
change of leadership in
2010?” Ferguson asks.
“I understood he was going to make a, you know,
different decision ... yes,
in the moment you’re disappointed.”
At the time Mr Shorten’s
support, as one of the

key factional players in
Victoria, had been crucial to shoring up Ms Gillard’s leadership as factional power brokers in
NSW and other parts of
the country agitated for a
switch of leader.
In the end, Mr Shorten
only publicly announced
his switch to Mr Rudd on
the day of the challenge,
though the pair had had
a secret meeting in the
office of Victorian MP
Richard Marles a week
earlier. In the documentary, Mr Rudd confirms
that Mr Shorten asked for
nothing in return - but Mr
Rudd sought support to
change the party leadership rules.
The final episode of the
documentary also features Ms Gillard conceding it had been “foolish”
to concede her emissions
trading scheme, which began with a fixed price, was
effectively a carbon tax.
Former treasurer Wayne
Swan concedes “we lost
control of that debate” as
a result of the decision.
The series of devastating
leaks that rocked the early
days of Ms Gillard’s prime
ministership, including
during the 2010 election
campaign, are covered in
depth.
Mr Rudd confirmed that
he may have given journalist Laurie Oakes an account of what happened
in his office on the night
Ms Gillard challenged for
the leadership.
“It’s entirely possible but
just as it’s possible that
I spoke to a whole bunch
of other journalists about
it. Julia Gillard marches in

and launches a leadership
coup and then suddenly
there’s supposed to be
some veil of total secrecy
surrounding a conversation with me?”
Ms Gillard, Mr Swan and
former families minister
Jenny Macklin all squarely blame Mr Rudd for a
leak about Ms Gillard’s
opposition to a paid parental leave scheme.
“It couldn’t have been
anybody else,” Ms Macklin says.
But Mr Rudd says he
was “absolutely not” the
source of that leak and
that it is “absolutely truthful” to say he did not leak
during the 2010 campaign.
In response, Ms Gillard
says, “It was made perfectly clear to me that the
only way to stop the leaks
was to give Kevin what
he wanted”, referring to
a mid-campaign pledge
to award him the post of
Foreign Minister.
Ms Gillard also says that
now-Prime Minister Tony
Abbott’s decision to
stand in front of “ditch the
witch” signs at a carbon
tax protest should have
been a career-ending moment.
“I really don’t know why
this wasn’t a career-ending moment for Tony Abbott – sexism is no better
than racism,” she tells the
documentary.
Former trade minister
Craig Emerson says he
“felt like vomiting when I
saw the signs. ‘Ditch the
Witch’ is bad enough but,
‘Ju-liar’, ‘Bob Browns
bitch’ is so deeply and utterly offensive”.
Looking back, Ms Gillard
tells Ferguson that, “It it
did shock me that, you
know, anyone would want
to associate themselves
with such a vicious act
of cruelty as the one that
Alan Jones had engaged
in”.
Even Mr Rudd, Ms Gillard’s mortal political enemy, says he thought her
misogyny speech was a
“brilliant speech”.

commission into misconduct in the finance sector
looks set to fail after the
Labor Party and Abbott
government refused to
support it.
Greens Senator Peter
Whish-Wilson gave notice
on Monday that he would
call on the Abbott government to launch a royal commission into misconduct
in the financial services
sector following string of
banking scandals and explosive revelations about
wrongdoing inside IOOF.
The industry has been
rocked in the past couple
of years by scandals inside CBA’s financial planning division, NAB, Macquarie Private Wealth and
now IOOF, which manages
more than $150 billion of
customer money and has
650,000 clients.
The scandal engulfing
IOOF deepened on Monday
as it emerged the group’s
head of research Peter Hilton was sent on indefinite
leave.
The notice of motion filed
by Senator Whish-Wilson
said the Greens Party
“notes the allegations that
financial planners at the
Commonwealth Bank of
Australia, National Australia Bank, ANZ Bank,
Macquarie Bank and, most
recently, IOOF having engaged in unethical and/or
unlawful activity”.
In a statement last night,
shadow treasurer Chris
Bowen said Labor would
not be supporting the motion “at this time”.
“Labor is concerned by
continued reports of alleged misconduct by financial advisers that see
Australian investors lose
out,” he said.
Mr Bowen said Labor was
“considering” the Senate economics references
committee inquiry into the
performance of ASIC and
“noted” the ongoing work
of a separate inquiry into
financial advice.
“For the meantime, the
current Senate inquiry is
the appropriate place to
continue to examine the
roles of ASIC, financial
planners, and to talk to vic-

lost their life’s savings,” he
said.
Representatives for Labor senator Sam Dastyari
– who has been vocal in
his calls for a royal commission – declined to com-

Mr Bowen’s office.
Assistant Treasurer Josh
Frydenberg has long been
an opponent to a royal
commission into misconduct into the finance sector.

Labor, coalition close detention loophole
LABOR has helped the
federal government fasttrack a bill to put beyond
doubt Australia>s authority to enter offshore processing agreements with
other countries.
THE Australian Greens and
human rights lawyers claim
the government rushed the
bill to try to circumvent a
future decision of the High
Court regarding a challenge over the spending of
taxpayers> money on the
Nauru detention centre.
The bill, which took just
over an hour to be introduced and pass the lower
house, authorises Commonwealth actions and
spending on regional processing dating back to August 18, 2012.
Immigration Minister Peter
Dutton told parliament the
bill doesn>t change or expand regional processing,
but merely gives «clear express statutory authority»
for the government to provide assistance to other
countries.
«Regional
processing
helps combat people smuggling,» Mr Dutton said.
«It is an important solution
for maintaining Australia>s
strong border protection
policies.»
Opposition Leader Bill
Shorten told parliament
Labor objected to having
so little time for caucus to
consider the bill.
But it supported the laws
because regional processing was Labor policy.
«We come to this decision
... guided by our compassion,» Mr Shorten said.
«Our compassion demands
we prevent drowning at
sea, just as our compassion demands the humane
treatment of all those in
our care.»
Mr Shorten said Labor did
not believe the government was running offshore

detention in a way the Australian public wanted it to.
«They (detainees) are not
illegals and fleeing persecution is never a crime,»
Mr Shorten said.
«There is no place for violent, inhumane or degrading treatment.»
The Human Rights Law
Centre, which is bringing
the High Court action, said
the laws contradicted the
government>s claim that
its actions running and
funding offshore detention
centres are legal.
«A government confident its actions are lawful
doesn>t suddenly change
the law when its actions
are challenged in court,»
said HRLC director of legal
advocacy, Daniel Webb.
The case began on May
14 on behalf of a group of
asylum seekers and their
families, but a hearing date
has not been set.
Mr Webb said newborn babies, people with serious
medical issues and women
who have reported being
sexually assaulted on Nauru deserved to have the
lawfulness of their treatment considered by the
courts.
While Mr Dutton did not
mention the High Court
case in his speech, Liberal
backbencher Andrew Laming told parliament the bill
would «close a loophole
opened up by the High
Court».
Outspoken Labor MP Melissa Parke, while acknowledging her party>s role in
re-establishing offshore
processing, said she was
uncomfortable with the
bill.
She criticised the «awful,
ugly, illegal» treatment of
asylum seekers under the
Abbott government.
«This is a matter of national shame for which one day
there will be a reckoning.»
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Labor to back increase to the petrol tax

Labor has caved into the
government>s demand
that it support an increase
in the petrol tax under
threat that all the money
collected from motorists
over the past year would
instead be refunded to big
oil companies.
Mr Shorten said the caucus had made the «difficult
decision» when faced with
the «Hobson>s choice» to
compromise but only if
the government agreed to
boost funding for regional
roads by $1.1 billion.
«In a beauty parade between giving money to oil
companies and putting
money back into Australian roads, generating
jobs and confidence, it>s
clear which way Labor
has to go,» he said.
The decision is a political
victory for Finance Minister Mathias Cormann who
when faced with a roadbock in the Senate decided to introduce the tax
hike through a back-door
method in late 2014.
«If the measure is not validated within 12 months,
and we are very confident
that it will be by the way,
but if it wasn>t validated
by the Parliament within
12 months, the money
would have to go back to
those that have paid the
duty, that have paid the
excise; it will go back to
fuel manufacturers and to
fuel importers who would
essentially have a windfall
gain,» Senator Cormann
said in October last year.
The increase in fuel excise
is expected to raise $2.2
billion over four years and
$19 billion over the decade.

But Mr Shorten boasted on
Tuesday at having «rewritten the rules of the game»
with his offer, which the
shadow treasurer Chris
Bowen made personally,
via a telephone call, to
Treasurer Joe Hockey and
Finance Minister Mathias
Cormann.
«Understand,
Labor>s
changing the political
game here, we>re changing the rules of the game
on Tony Abbott, we>re
saying that we put Australians ahead of the political
games,» he said.
Labor>s backdown comes
one week after the government struck a deal
with the Greens to tighten
the pensions asset test
- the $2.4 billion savings
measure passed the Senate on Monday night. The
Greens, under the direction of former Leader
Christine Milne, opposed
the increase in the fuel
excise, despite purporting
to support higher taxes
on fossil fuels and carbon
price signals, and to the
dismay of other Greens
members and party supporters.
Mr Shorten says Labor
will monitor the changes
to the pension assets
test before determining
whether to reverse it when
in government.
The increase in fuel excise
is expected to raise $2.2
billion over four years and
$19 billion over the decade. The fuel excise was
frozen in 2001 by former
Liberal prime minister
John Howard as a peaceoffering to motorists following the introduction of
the GST.

New laws on terrorism could be retrospective for dual nationals

Immigration Minister Peter Dutton and Prime Minister Tony Abbott address the media on Tuesday. Photo:
Alex Ellinghausen

Tony Abbott’s plan to use
ministerial discretion to
cancel the citizenship of
dual nationals suspected
of terrorism activities without trial or conviction
- has proved unconstitutional, forcing him to accept a more minimal option of updating the nearly
70-year-old Citizenship
Act to treat terrorist fighters in the same manner as
those fighting with foreign
armies.
The result is an amendment to be introduced on
Wednesday in which the
Minister for Immigration
Peter Dutton will, in Mr Abbott’s own words, exercise
merely a “notification”
power of citizenship loss
but will have no adjudication role.
But in an effort to bolster
his tough-on-terrorists approach, the Prime Minister will ask Parliament to
consider going further by
applying the new law retrospectively. That could see
some of those currently in
jail for terrorism-related offences deported upon release - or detained indefinitely - on completion of
their sentences if no other
country will accept them.
It could also potentially see
persons such as the convicted criminal and terrorist sympathiser Zaky Mallah, who confronted junior
minister Steve Ciobo live
on air on Monday night’s
Q&A program, stripped
and deported, if they are
dual nationals.
In a clear backdown from
his stated aim of having
the government and not
the courts determine the
guilt or innocence of dual

nationality suspected terrorists, Mr Abbott on Tuesday revealed his amended
plan will, in fact, involve no
quasi-judicial function.
“What we are effectively
doing is updating section
35 of the Citizenship Act
to reflect modern conditions where often people
don’t go and fight against
us in a foreign army, they
fight against us in a terrorist group,” Mr Abbott told
reporters in Canberra.
“If you are a terrorist, and
you are a dual national,
we’ll do our best to strip
the citizenship of you.”
While the bill has not been
provided to the opposition,
Mr Abbott revealed he had
briefed Opposition Leader
Bill Shorten and would
provide a formal briefing to
the opposition on Wednesday, once it is introduced.
While cancellation will be
automatic - a matter of
statute rather than of ministerial evaluation - it will
be triggered by two new
categories: renunciation
by conduct (fighting with
a designated terrorist organisation) and renunciation by conviction (where
a court has found a dual
national guilty of a terrorist crime).
Mr Abbott denied the
change was a backdown,
saying his motive had only
ever been to stop “terrorists from being loose on
our streets”.
There are currently 120
Australians fighting with
Islamic State, Mr Abbott
said, and there are at least
another another 160 Australians supporting the
cause with the government
advised that around half of

these are dual nationals.
Mr Abbott said he expected
the bill to be immediately
referred to the Joint Standing Committee on Intelligence and Security ,which
would also be asked to
advise on whether the new
law should be applied retrospectively.
“There is a further very
large question and that is
what do we do about the
50 per cent or so of those
Australians who are currently known to be fighting overseas with terrorist
armies who are not dual
citizens,” Mr Abbott said.
The government has already put in place a mechanism for considering
these sole nationals under
the stewardship of former
attorney-general
Philip
Ruddock and parliamentary secretary Senator Concetta Fierravanti-Wells.
Mr Abbott dismissed suggestions the proposal was
a backdown from what had
been originally proposed.
“We have wanted to strip
citizenship from terrorists

who are dual nationals,
that’s what we have wanted
to do, and we have wanted
to be able to do so without
needing, if you like, a prior
judicial process ... and that
is exactly what we believe
we have achieved through
this legislation.”
He also denied that his initial more ambitious plan
had been informed by a
misinterpretation of advice
from the former National
Security and Intelligence
Monitor Bret Walker SC.
The government had used
Mr Walker’s annual report
to justify its plan to expand the poswers of the
Immigration Minister, but
Mr Walker has since stated
that he never recommended giving judicial powers
to a minister as it would be
unconstitutional.
“I think, if I may say so,
with respect to distinguished senior counsel,
he’s changed his mind.
That’s what’s happened,”
Mr Abbott said.
“For all sorts of reasons,
he’s changed his mind and
I don’t want to speculate
on what those reasons
might be, because it was
a very, very clear and unambiguous recommendation in his report back in
March, I think, of last year,
that there should be the capacity for the minister on
national interest grounds
to strip terrorists who are
dual nationals of their citizenship.”
There are currently 21 organisations proscribed
by the Attorney-General
George Brandis.

$14b of budget measures
pass parliament

THE federal government plans to push on with making its childcare package a reality when parliament
returns after the winter break.
FINANCE Minister Mathias Cormann is pleased parliament has made significant progress on passing
government budget measures during the past fortnight and says the families assistance is next on the
agenda.
More than $14 billion in budget repair measures have
passed in the past fortnight of parliament, taking the
total reductions to the budget’s bottom line to more
than $50 billion, Senator Cormann told ABC radio on
Thursday.
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Kim Kardashian shows off first glimpse of baby bump at Nice airport in France

SHE’S expected to welcome
her second child in December,
and Kim Kardashian has now
revealed the first glimpse of
her growing baby bump.
The 34-year-old reality TV star
was spotted arriving at Nice
airport in France on a flight
from LAX, and all eyes were
on her growing tummy visible
in a pair of black high-waisted
trousers which she attempted
to conceal under a long trench
coat.
Under her trench though, Kim

was less interested in concealing much else, donning a skintoned bodysuit with a seriously
plunging neckline.
Fans can expect to be seeing
plenty more outfits just like this
one over the next few months.
After all, she’s always said she
doesn’t do maternity wear.
In the South of France for the
Cannes Lions festival, Kim
will be joined by mother Kris
Jenner and the pair plan to take
in the week of film premieres
and festivities.

الـنائب جـهاد ديـب يـهنئ
My very best
wishes of health,
peace and
prosperity during

Kardashian’s high-waisted pants revealed
her growing baby bump. Source: Splash
News Australia

this joyous season
of Ramadan

Jihad Dib MP

Member for Lakemba

Ramadan
Kareem

أتقدم بأحر التهاني من الجالية االسالمية
 جعله اهلل شهر،بحلول شهر رمضان املبارك
. خري وصيام وبركات على الجميع

رمضان كريم

يتقدم
أصحاب
محالت
للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بأحر وأصدق
التهاني بحلول شهر رمضان
 جعله اهلل شهر خري،املبارك
..وبركات على الجميع
رمضان كريم

THE HON JOHN AJAKA MLC
Minister for Multiculturalism
Message for Ramadan 2015

It is my great pleasure as Minister for Multiculturalism to greet members of the
Islamic faith as they enter the holy month of Ramadan.
Ramadan is not only a month of sacrifice - it is also about spiritual renewal, social
responsibility, thoughtful reflection and good deeds. Its focus on helping people who
are less fortunate resonates with all Australians.
With more than 200,000 people of the Islamic faith in NSW, our residents reflect the
diversity of Muslims across the world.
Whether from the Middle East, Europe, Africa, India, China or Southeast Asia,
Australian Muslims have contributed greatly to our society through volunteering and
advocacy for community harmony.
I am proud that in NSW cultural and religious diversity is a unifying feature of our
society, and I wish everyone of the Islamic faith peace and harmony throughout
Ramadan and beyond.
Ramadan Mubarak.

John Ajaka MLC
Minister for Multiculturalism
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مـحالت الـخطيب للـسمانة الـعربية
جميع أنواع الحبوب والزيوت
واملعلبات
خـبز طـازج يـوميا ..مـوالح  -بـهارات
 أجـبان  -ألـبان -مــعكرونة بأصـنافمـتعددة  -بـندورة معـلبة  -قـهوة
وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني والعربي من
كافة أنواع املواد الغذائية

املحل من الخارج

محالت الخطيب
أكرب من سوبرماركت
إستقامة ،صدق يف املعاملة واسعارنا
هي األفضل
وبمناسبة شهر رمضان املبارك شهر
التضحية والصيام وعمل الخري
تتقدم محالت الخطيب وجميع
العاملني فيها
بأحرّ التهاني من أبناء الجالية
العربية عامة واالسالمية خاصة جعله
اهلل شهر سالم واستقرار على

املكـسرات

حبوب ومعلـبات

اوطاننا العربية وشهر خري وبركات على الجميع.

رمضان كريم ومبارك

Tel: 03 9465 4044

366 Station St, Lalor, VIC 3075 -
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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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

تبعد
دقيقة
عن
حمطة
القطار

0451 340 097

مـعجزة الـنقل التلـفزيوني
تـحققت بـ
مبناسبة شـهر رمضان املبارك نقدم لكم هذا العرض:
أكثر من  400قناة ملدة  3سنوات كاملة مببلغ  349السعر
األصلي
املتواصلة.
اجليدة
اخلدمة
مع
فقط
دوالرا
 599دوالرا
ميكنكم اعادة الربامج يف أكثرية القنوات  24ساعة اآلن بـ
 349دوالرا
اىل الوراء واملشاهدة دون تقطع او انقطاع

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

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

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

Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

انرتفيجن ..عنوان الثقة

