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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

سيناء أرض معركة معزولة عن العامل اجليش ُيعلن احلرب ويردّ بغارات
السيسي يدعو إىل حلف عربي »لدحر اإلرهاب«

»إنها حرب«، قال مسؤول 
كبري يف اجليش املصري، 
هذا  مثل  نشهد  »مل  إذ 
اإلرهابيني  من  العدد 
ونوعية األسلحة املستخدمة 
ما  على  ردًا  قبل«،  من 
تعرض له اجليش املصري 
هجمات  من  األربعاء 
جنوده  استهدفت  منسقة 
جزيرة  شبه  يف  وهيبته 
اجليش  رد  وقد  سيناء. 
جوية  بغارات  االول  أمس 
 23 مقتل  وأعلن  كثيفة 
متشددًا فيها، بينما تبقى 
املواجهة مفتوحة على كل 
أن  خصوصًا  االحتماالت، 
مقاتلي »الدولة اإلسالمية« 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

أكثر معرفة باألرض وتغلغاًل 
فيها.

املصري  اجليش  واستخدم 
لقصف   »16 »ف  مقاتالت 

تشييع الضابط محمد أشرف الذي ُقتل يف سيناء أالربعاء )أ ب(

ممثلي  تصرحيات  تأرجحت 
الست  والدول  إيران 
النووي،  مبلفها  املعنية 
وأسٍف  حذر  تفاؤل  بني 
»اخرتاق«  حتقيق  لعدم 
يف مفاوضات فيينا، فيما 

من  غربية  مصادر  تشكو 
اجلمهورية  مرشد  »عرقلة« 
علي  إيران  يف  اإلسالمية 
خامنئي إبرام اتفاق نهائي 

يطوي امللف.
يف  احملادثات  تزامنت 

مع  النمسوية  العاصمة 
للوكالة  العام  املدير  إبالغ 
الذرية  للطاقة  الدولية 
زيارة  خالل  أمانو  يوكيا 
لطهران أمس، استياًء من 

التتمة صفحة  31

التفاؤٍل احلِذر يلّف  مفاوضات فيينا

التتمة صفحة  31

الوزراء  جملس  جلسة 
عن  خترج  مل  االول  أمس 
يف  هلا  املتوقع  السياق 
الذي  احلبال  شّد  ظّل 
كان  فالنقاش  سبقها. 
أوجه،  يف  والتشّنج  حادًا، 
مل  باملواقف  والتشبث 

يرتك جمااًل ملواقف.
متام  الرئيس  شّدد  وفيما 
صالحياته  ان  على  سالم 
األعمال  جدول  وضع  يف 
يقبل  وال  اختصاصه  من 

العماد  رد  فيها،  التدخل 
اننا سنذهب  عون  ميشال 

اىل انفجار كبري.

جلسة جملس الوزراء سادها تشّنج وحّدة وتشّبث باملواقف
سالم »جدول األعمال من اختصاصي«... وعون »سنذهب اىل انفجار«

التتمة صفحة  31

IMPRESSIVE WARDROBES
CUSTOM DESIGN TO SUIT YOUR NEEDS FACTORY PRICES�

We provide standard and custom designed 

wardrobes in affordable prices with 10 years written 

guarantee

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 

specialised in hinged and sliding solid timber and 

polyurethane doors

20 YEARS OF EXPERIENCE

www.impressivewardrobes.com.au
9LVLW�RXU�VKRZURRP�DW����&DQWHUEXU\�5G��%DQNVWRZQ���3��������������2SHQ���'D\V

Prices starting from as little as 

$600 (GST included)

Installed* 
Conditions apply*

Award winning 
recognition for 

excellent customer 
service 

10.22.2014  16:45    News Limited Proof ?  

مواقع املتشددين. وحتدث 
تركيز  عن  مسؤولون 

الغارات جنوب رفح.
وعند احلدود مع غزة مسع 
وشوهدت  انفجارات  دوي 
سحب دخان كثيف ترتفع. 
وأكد شهود كثافة الغارات 
على  سبعًا  بلغت  حبيث 

األقل كل نصف ساعة.

بنقاش حول  بدأت  اجللسة 
آلية عمل احلكومة حيث دعا 

بدأ اجليش السوري ومقاتلو 
مضادا  هجوما  العشائر 
داعش  جيوب  حملاصرة 
التتمة صفحة  31جنوب غرب احلسكة وقطع 

قواعده  مع  إمداده  خطوط 
بعد  وذلك  الشدادي  يف 
استعادة حي غويران جنوب 

اجليش السوري والعشائر يتقدمان يف 
احلسكة بعد معارك عنيفة مع »داعش«
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تتوفر لدينا مـختلف انـواع املـعلبات والـسكاكر 
واملـواحل واألجـبان واأللـبان واملرطبات 

والـقهوة والعصائر واالراكـيل  والـخبز واالفالم 
واملسلسالت العربية وغريها 

نـفتح 7 أيـام فـي االسـبوع

بـإدارة جـديدة...لـصاحبها فادي جـمال الـدين

معاملة صادقةخـدمة ممتازة

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

ختفيضات كبرية على االسعار 
مبناسبة شهر رمضــان املبارك

فادي جمال الدين وأحمد كريـّم يف خدمة الزبائن

جانب من داخل املحل

أجبان وألبان

حالوة، ماء زهر، ماء ورد وموجودات أخرى حبوب معلبات

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك.

رمضـان كريم
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ختصيص 21 مليون دوالر لدعم الصادرات مر بصعوبة ومرسوم الدورة االستثنائية سقط
جملس الوزراء مل يتمكن من حبث جدول االعمال بسبب الكباش السياسي

احلكومة  حمركات  ان  صحيح 
االول  امس  نشاطها  عاودت 
بعد 3 أسابيع من الشلل، اال ان 
اجللسة املنتظرة مل تكن مشجعة، 
حيث مل تتمكن من حبث جدول 
االنتاج  يف  تنجح  ومل  األعمال 
بعد ان كّبل الكباش السياسي 
الوطين  التيار  فوزيرا  اجمللس. 
اهلل  حزب  من  مدعومني  احلر 
قبل  موضوع  أي  طرح  رفضوا 
االمنية،  التعيينات  موضوع  بت 
كما كان متوقعا، وهكذا صار.. 
الصادرات  دعم  مشروع  وحده 
الزراعية والصناعية وجد طريقه 
 5 اعرتاض  رغم  االقرار  اىل 
اهلل  وحزب  التيار،  من  وزراء 
رئيس  فقال  عليه،  والطاشناق 
من  هلؤالء  سالم  متام  احلكومة 
أقبل  حقكم االعرتاض لكين لن 

بالتعطيل.
وكانت اجللسة احلكومية استهلت 
آلية  حول  مستفيض  بنقاش 
فريق  فيه  دعا  احلكومة،  عمل 
االلية  على  االبقاء  اىل  التيار 
اعرتاض  ان  اي  عليها  املتفق 
لعدم  كاف  موضوع  على  فريق 
اختاذ قرار يف شأنه. االمر الذي 
اآلخرين  الوزراء  حفيظة  أثار 
معنيني  غري  انهم  قالوا  الذين 
نشارك  مل  وحنن  اآللية  بهذه 
يف وضعها بهدف تعطيل عمل 
اجمللس.. اما مرسوم فتح دورة 
فلم  النواب،  استثنائية جمللس 
الكايف  االصوات  عدد  ينل 
القراره اي النصف زائدا واحدا، 
الوزراء  عليه  اعرتض  ان  بعد 
من  مزيدا  طالبني  املسيحيون 

الوقت لدرسه..
وكان اجمللس إنعقد يف السراي 
الوزراء  وحضور  سالم  برئاسة 
الثقافة  الذين غاب منهم وزير 

روني عرجيي.
استمرت  اليت  اجللسة  وبعد 
وزير  تال  ساعات  ثالث  قرابة 
املقررات،  جريج  رمزي  االعالم 
اجللسة  مستهل  يف  فقال: 
حلول  بعد  األوىل  هي  اليت 
قدم  املبارك،  رمضان  شهر 
احلكومة  باسم  سالم  الرئيس 
أصدق التهاني جلميع اللبنانيني 
وخصوصا املسلمني يف مناسبة 
متمنيا  الفضيل،  الشهر  حلول 
املبارك  رمضان  ايام  تأتي  أن 
لبنان،  على  والسالم  باخلري 
كل  يف  كما  املطالبة،  كرر  ثم 
رئيس  إنتخاب  بضرورة  جلسة، 
ألن  وقت،  أسرع  يف  مجهورية 
استمرار شغور هذا املركز يؤثر 
سلبا على عمل سائر املؤسسات 
كبريا  ضررا  ويلحق  الدستورية 

بلبنان.
احلكومة  رئيس  أشاد  كذلك 
ملصر،  بها  قام  اليت  بالزيارة 
رئيس  مع  خالهلا  اجتمع  واليت 
املسؤولني،  وكبار  اجلمهورية 
كامال  استعدادا  أبدوا  الذين 
العالقات  وتوطيد  لبنان  لدعم 
سيما  وال  البلدين  بني  القائمة 
موضوع النقل البحري للمنتجات 
قدم  كما  مصر،  عرب  الزراعية 
التعازي  أصدق  احلكومة  باسم 
وتونس  والسعودية  للكويت 
وفرنسا بسبب اجلرائم اإلرهابية 

اليت تعرضت هلا.

الرئيس سالم  عرض  ذلك  بعد 
اجمللس  انعقاد  عدم  موضوع 
متتالية،  أسابيع  ثالثة  خالل 
أراد خالهلا اإلفساح يف اجملال 
للمساعدة  التشاور  من  للمزيد 
األمور  كل  مواجهة  على 
واإلستحقاقات. غري أنه بعد هذه 
املوضوع  هذا  ان  إرتأى  الفرتة 
البحث ضمن جملس  اىل  حيتاج 
الوزراء آخذا باإلعتبار اإلختالفات 
يف وجهات النظر، اليت ال جيوز 
ان تقود اىل التعطيل والفشل 
أن  الوزراء  مجيع  على  ومتنى 
اإلجيابي  املنحى  أهمية  يدركوا 
الذي ميكن ان يقود اىل تسهيل 
العمل يف جملس الوزراء، مذكرا 
باملقاربة اليت اعتمدها يف اختاذ 
مقررات اجمللس، وانه ال يزال 
الذي  للتوافق  األولوية  يعطي 
ال جيب ان يؤدي اىل التعطيل 

الذي ال حيقق شيئًا.
على اثر هذا العرض أدىل عدد 
من الوزراء بوجهات نظرهم حول 
عدم  اىل  ادت  اليت  األسباب 
لفرتة  الوزراء  جملس  انعقاد 
مناقشة  ومتت  أسابيع،  ثالثة 
املواضيع،  جلميع  مستفيضة 
جلسات  اعمال  جدول  وملسألة 
والصالحية  الوزراء  جملس 
وضع  بها  املناط  الدستورية 
هذا اجلدول وإثارة مواضيع من 
خارجه، وكذلك ملسألة التعيينات 

األمنية من كافة نواحيها.
وبعد هذه املناقشة املستفيضة 
على  احلكومة  رئيس  متنى 
طلب  مبوضوع  البت  اجمللس 
الصادرات  دعم  الزراعة  وزير 
وصناعية.  زراعية  من  اللبنانية 
جملس  قرر  املناقشة  وبنتيجة 
املوافقة على ختصيص  الوزراء 
أمريكي  دوالر  مليون   21 مبلغ 
لدعم فرق كلفة تصدير املنتجات 
الدول  اىل  والصناعية  الزراعية 
سبعة  مدة  خالل  وذلك  العربية 
آللية  وفقًا  شهريًا  ُتدفع  أشهر 
تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق 

مع وزير الزراعة.

بو صعب
وزير  حتدث  اجللسة  انتهاء  بعد 
اىل  صعب  بو  الياس  الرتبية 
اجللسة  ان  فقال  اإلعالميني 
وكان  جدًا  هادئ  بنقاش  بدأت 
املوضوع األساسي كيف نتعامل 
باآللية اليت كانت معتمدة  فعال 
بالوكالة  املناطة  بالصالحية 
معظم  ومر  الوزراء.  جمللس 
وقت اجللسة حول هذا النقاش. 
ويف النهاية وصلنا اىل اختالف 
رئيس  وقرر  النظر  يف وجهات 
موضوع  يف  يتكلم  ان  احلكومة 
يتعلق بقرار من القرارات لنأخذ 
وهنا  واحدا.  قرارا  األقل  على 
كالم  وحصل  اختالف  حصل 
مضاد. حنن نفهم حرص رئيس 
العامة.  املصلحة  على  احلكومة 
هنا،  ليست  العرقلة  ولكن 
املسؤول عن العرقلة هو الذي 
يعرقل منذ فرتة صلب الشراكة 
احلقيقية املفروض أن تكون يف 

هذه احلكومة.
حنن واضحون اليوم يف جملس 
نتفاهم.  ان  الوزراء مل نستطع 
األمر يلزمه حل. ولكن من غري 

أن  ليس ممكنا  حقيقية  شراكة 
الشغور  ففي  األمور.  تسري 
املوجود بغياب رئيس اجلمهورية 
ال توجد آلية واضحة. ما هو دور 
حنن  نستعمل  وكيف  الوزراء 
أنا  اجلمهورية؟  رئيس  صالحية 
بداية  يف  اإلختالف  عن  حتدثت 
يكون  عندما  وقلت:  اجللسة 
يّطلع  للجمهورية  رئيس  هناك 
ويناقش  األعمال  جدول  على 
يرتأس  وعندما  رأيه.  ويبدي 
هو  اجللسة  اجلمهورية  رئيس 
أو  البنود  ُتبت  الذي يقرر متى 
ُيصوت عليها أو تتأجل. واليوم 
هذه  مجهورية،  رئيس  يوجد  ال 
الوزراء  اىل  معطاة  الصالحية 
هذا  نطبقها؟  فكيف  مجيعًا 
اخلالف  أيضًا،  أساسي  موضوع 
البعض  الذي حصل عندما قال 
انه بغياب رئيس اجلمهورية هذه 
الصالحية فقط لرئيس احلكومة، 

هذه هي املشكلة األساسية.
هناك جمال لنتفاهم ونتواصل، 
حقيقية،  بشراكة  نقتنع  وعندما 
الغاء،  عقلية  هناك  تكون  وال 
للبلد،  حال  نوجد  نكون  عندئذ 
النواب  جملس  يف  فالتشريع 
أيضا  ألنه  تفاهم  يلزمه 
احلل  وأقول:  أعود  ضروري. 
شامل  بشكل  بالسياسة  يكون 
خارج جملس الوزراء، من القوى 
السياسية كافة كي نستطيع ان 

نتابع ألن الوضع صعب جدًا.
حنن  قال  سؤال  على  وردا 
قرارات  ال  ان  على  مصرون 
رئيس  وغادر  اليوم.  اختذت 
ال  القاعة.  من  الوزراء  جملس 
احلقيقة.  ماذا حصل يف  نعرف 
امنا حنن معنيون، ان نقول: مل 

يتخذ أي قرار بوجودنا.

الوزير خليل مستاء
هل وقعتم على مراسيم؟

- حنن مل نوقع أي مرسوم، ولكن 
أعرف انهم كانوا حياولون توقيع 
استثنائية  دورة  فتح  مرسوم 
حسن  علي  املال  وزير  ومسعنا 
خليل وهو مستاء النه مل جتمع 
تواقيع كافية ملرسوم فتح دورة 

استثنائية.
وردًا على سؤال قال بوصعب: 
قلت دائما كان يتم اجتماع بني 
رئيس الوزراء ورئيس اجلمهورية 
ويتناقشان.  جلسة  أي  قبل 
يطلب  اجلمهورية  رئيس  وكان 
بند  ازاحة  االوقات  بعض  يف 
عندما  وحنن  بند.  اضافة  او 
من  ليس  نعرتض  اننا  نقول 
نعرتض  وامنا  التعطيل  مبدأ 
حتى ننتهي من البندين اللذين 
ولو  عالقني.  يزاالن  ال  كانا 
موجودا  اجلمهورية  رئيس  كان 
كان أصر على البند األول حتى 
وبالتالي  منه.  النقاش  ينتهي 
رأس  غياب  يف  نعمل  حنن 
أن  املوضوع جيب  هذا  الدولة. 
آلية يعمل ال  بأي  نتفاهم عليه 
أن يقال لنا اليوم أنه اذا كان 
كان  موجودا  اجلمهورية  رئيس 
موجودا جيب  يكن  مل  واذا  به، 
أن تتعودوا أن نعمل من دون 
من  وأخطر  مجهورية.  رئيس 
ذلك ال أنتم وال غريكم مُيثل يف 

احلكومة.

كتاب  على  الرد  كان  ماذا 
اىل  قدم  الذي  اإلعرتاض 

الرئيس سالم؟
مل  احلكومة  رئيس  أن  أعتقد   -
وقال  الكتاب  عن  راضيا  يكن 
انه ليس من صالحيتنا حنن أن 
الصالحية  كتاب.  هكذا  نرسل 
مصرون  حنن  أين؟  واضحة 
املوضوع  هذا  يف  أننا  على 
اجلمهورية  رئيس  باسم  نتكلم 
لنا  معطاة  الصالحية  هذه  ألن 
وفق الدستور يف غياب رئيس 

اجلمهورية.
هل اتفقتم على آلية ؟

اتفقنا عليها هي  اليت  اآللية   -
اليت ال تزال متبعة وهي عليها 
متفق  امنا  عالمة،  مئة  ايضا 
عليها. انها واضحة وقال ذلك 
رئيس احلكومة يف اجللسة لذلك 
اآللية  تغيري  يتم  كيف  فوجئنا 
من دون مناقشتها. اتفقنا على 
ان اآللية تقول أن اي مكونني 
قرار  على  يعرتضان  اساسيني 
ما ال يسري القرار. هناك اختالف 
صالحية  استعمال  كيفية  على 
رئيس اجلمهورية ومن يقرر اذا 

كانت القرارات تسري أم ال.

شهيب
الزراعة  وزير  قال  جهته،  من 
كل  اشكر  شهّيب:  اكرم 
حق  احقاق  يف  ساندني  من 
ال  الذين  اللبنانيني  املزارعني 
ينتسبون ال اىل حزب و ال اىل 
هم  بل  منطقة  اىل  وال  طائفة 
اللبنانية وهذا  املناطق  من كل 
حق هلم واخص بالشكر الرئيس 
الوزراء  والزمالء  سالم  متام 
الذين وقفوا مع طرحي بقضية 
الذي  واالعالم  بامتياز،  وطنية 

محل هذه القضية الوطنية.
تصدير  مسألة  ان  وأكد 
املنتجات الزراعية حق للمزارعني 
الذين يعيشون يف  واللبنانيني 
اخلارج ويف لبنان، الفتًا اىل ان 
اعرتاض  اي  يلق  مل  البند  هذا 
من قبل الوزراء، مؤكدًا ان كل 

ما جرى هو نقاش من حوله.
اىل  الوصول  متّنى شهّيب  كما 
حلول لالزمة تكون فاعلة وصاحلة 
وخصوصًا  املواطنني  ملطالب 
اىل  حيتاجون  الذين  املزارعني 
يف  يواجهونها  اليت  لالزمة  حّل 

اسرع وقت ممكن.
املزيد،  انتظار  وقال: ال ميكننا 
من واجبنا كمسؤولني سياسيني 
رئيس  انتخاب  البلد  هذا  يف 
لكي  وقت  باسرع  للجمهورية 
تتحلحل امورنا الداخلية وتتقسم 
املسؤولني  من  كل  مهام 
طبيعي  بشكل  السياسيني 

ومنّظم.
حرب

اإلتصاالت  وزير  قال  بدوره، 
بطرس حرب: ان جملس الوزراء 
جدول  يف  للبحث  اليوم  اجتمع 
على  بناء  الوزراء  اعمال جملس 
دعوة الرئيس متام سالم وكان 
بند  املاضية  اجللسة  منذ  عالقا 
البحث  العسكرية.  التعيينات 
ال  بأنه  طرح  هناك  وكان  بدأ 
ميكننا ان نقبل بأن نسري جبدول 
تكتل  فريق  قبل  من  االعمال 
اهلل  وحزب  واالصالح  التغيري 

وبالنظر  بالتعيينات،  البت  قبل 
بند  على  التوافق  عدم  اىل 
التعيينات كان من الطبيعي انه 
كما نسعى للتوافق على ما نقوم 
يفرض  أال  نسعى  ان  علينا  به 
علينا شيء يف جو عدم التوافق 
ان  الوزراء  جملس  قرر  لذلك 
افساحا  امللحة  بالقضايا  نسري 
قضية  يف  للبحث  اجملال  يف 
وزير  وان  سيما  ال  التعيينات 
بطرح  الصالحية  صاحب  الدفاع 
اي بند على جدول االعمال اعترب 
ان الوقت ليس مناسبا وانه عند 

االستحقاق سيطرح االمر.
اجللسة  اخذت  لألسف  أضاف: 
هناك  كان  الن  املواجهة  منحى 
بأي  قابل  غري  متشبث  فريق 
صورة من الصور للحوار وهو اتى 
اىل جملس الوزراء لفرض رأيه 
وعندما  اآلخرين  االفرقاء  على 
للقضايا  خمارج  اجياد  حاولنا 
كامال،  رفضا  وجدنا  املطروحة 
فقرر الرئيس سالم طرح قضية 
باملزارعني  مرتبطة  جدا  ملحة 
والصناعي  اللبناني  واالنتاج 
على  يؤثر  قد  وما  والزراعي 
وان  خصوصا  اللبنانيني  حياة 
هناك آالف االطنان ترمى يوميا 
الزراعي  اللبناني  االنتاج  من 
لعدم تصديره، لذا قرر رئيس 
الوزراء  جملس  ووافق  احلكومة 

على هذا االمر.
جملس  ان  املؤسف  من  وتابع: 
املرحلة  هذه  يف  مير  الوزراء 
جملس  تعطيل  ان  واعترب 
تعطيل  اىل  إضافة  الوزراء، 
وجملس  اجلمهورية  رئاسة 
هو  الظروف  هذه  يف  النواب 
وهذا  الدولة  النهيار  اشارة 
من  وكل  عليه  نسكت  لن  امر 
رأيه  فرض  اساس  على  يعمل 
التعطيل  او  سياسي  بابتزاز 
تقاليدنا  مع  ال  يتوافق  ال  امر 
مع  وال  الدستورية  االحكام  وال 
ثقافتنا، هلذا اختذ اجمللس هذا 
انه  للبنانيني  واثبت  املوقف 
رئيس  غياب  ظل  يف  موجود 
امللحة  القضايا  حلل  اجلمهورية 
حاجات  وتلبية  واملستعجلة 

الناس.
وختم: ادعو الفريق الذي يعطل 
تقديم  واىل  العقل  حتكيم  اىل 
املصاحل  على  الوطنية  املصلحة 
لبنان  مصلحة  الن  الشخصية 
على احملك وال جيوز الي سبب 
ان  الشخصي  بالطموح  مرتبط 

يعطل مصاحل املواطنني.

املشنوق
وأعلن وزير البيئة حممد املشنوق 
الزراعي  التصدير  قرار  ان 
اعرتض عليه وزراء التيار وحزب 

الطاشناق.

أبو فاعور
أبو  وائل  الصحة  زير  وقال 
هناك  ان  نعترب  ال  حنن  فاعور: 
امجاعًا  حتتاج  كانت  واذا  آلية 
عندما  عليها  اعرتضنا  فنحن 

طرحت مسبقًا.

درباس
بدوره وزير الشؤون االجتماعية 
رشيد درباس قال لوكالة االنباء 

ان  ننكر  ان  ال ميكن  املركزية: 
هناك ازمة، ليس فقط حكومية 
بل وطنية كربى بسبب التعطيل 
ان  تفصيال  فليس  املتمادي، 
ضمن  حكوميان  مكونان  يقول 
والسياسي  الشعيب  متثيلهما 
يف  بند  اي  بطرح  نسمح  لن 
ينجز  ان  قبل  االعمال  جدول 
املطلوب،  ان  علما  نطلبه،  ما 
روكز  شامل  العميد  تعيني  اي 
قائدا للجيش، ال ينال االصوات 
جملس  على  طرح  اذا  الكافية 
الوزراء، وهذا يعين ان املكون 
الوزراء  جمللس  يقول  املذكور 
سأعطل  واال  ارادتي  امسعوا 

الدولة.
قدر  حاول  سالم  ان  وشرح 
بطولة  املوضوع  أخذ  املستطاع 
ان  أريد  بال، ورجا املعرتضني 
امر  هناك  لكن  وضعكم  اكارم 
يوم  كل  ان  التأجيل  حيتمل  ال 
900 طن من املنتجات الزراعية 
وندعم  املوضوع  فلنمرر  تتلف، 
النقل الزراعي، فردوا االمر غري 
وارد، حقوقنا وحقوق املسيحيني 
ولذا   1990 العام  منذ  مهمشة 
اي  على  امرنا  يبّدى  ان  نريد 
ان  أرجوكم  سالم  وقال  امر. 
باالمجاع،  التصدير  موضوع  يقر 
فأجابوا جمددا ال ميكن. فأجابهم 
على  البكائية  هذه  أوقفوا  هنا 
املهضومة.  املسيحيني  حقوق 
منذ  واكثر  حقكم  تأخذوا  امل 
أخذ  من  احلكومة؟  هذه  تأليف 
غري  يف  بكاؤكم  منكم؟  أكثر 
مكانه، وذّكر سالم ان االرهاب 
حيوط بنا من كل حدب وصوب 
كفرنسا  تارخيية  دوال  ويضرب 
ومصر والكويت وتونس، ومنلك 
بذورا من كل شيء يف اخلارج 
اليوم  واحلكومة  الداخل،  ويف 
وصمام  احلارس  دور  تلعب 
االمان، تريدون تعطيلها اليوم؟ 

بأي حق؟
أخريا  أقر  املرسوم  لكن  وقال 
رغم اعرتاض املعرتضني. وعن 
آلية عمل احلكومة، أشار درباس 
ميكن  ان  اتفقنا  كنا  اننا  اىل 
موضوع  على  االعرتاض  لفريق 
املواضيع  نبعد  وان  معني، 
االصطدام،  لتفادي  اخلالفية 
شيء  كل  على  االعرتاض  اما 
يقولون  فكأنهم  يفعلون،  كما 
يا  وانت  لي  مرتهنون  انتم 
رئيس  الشكل  يف  سالم  متام 
احلكومة. لكن سالم أثبت اليوم 
انه رئيس وزراء فعلي. أضاف 
سالم اعرتض ايضا على كتاب 
وزيري التيار حيث اعرتضا على 
هذا  قائال  كله،  االعمال  جدول 
مل حيصل يف تاريخ اجلمهورية، 
يف وجود او يف غياب رئيس. 
رئيس  يضيف  ان  فيمكن 
حبث  يؤجل  او  بندا  اجلمهورية 
على  االعرتاض  لكن  آخر،  بند 
يسبق  مل  االعمال  جدول  كافة 
متاه  عن  واذ حتدث  ان حصل. 
والتيار  احلزب  وزراء  بني  تام 
درباس  قال  اجللسة،  خالل 
احلزب حاول لعب دور الوسيط 
من دون ترك موقعه يف تأييد 
مطالب التيار كلها. وأشار اىل 
الدورة  فتح  مرسوم  وّقع  انه 
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لبنانيات

قال السيد طوني سليمان فرجنيه 
ان اجلدل البيزنطي ال ينفع، وهو 
فيه  حنن  ما  اىل  اوصلنا  الذي 
اليوم، الفتا اىل ان لبنان الذي 
من  علينا  يسقط  لن  اليه  نطمح 
االهلية  القوة  تاتي  ولن  السماء 
وتعطينا اياه، بل ان مجيع دول 
وحتضرت  تقدمت  اليت  العامل 
بفضل شعوبها  كانت  وازدهرت 
وباميانهم  وبقدرتهم  وحكامها 
ان  جيب  اتكالنا  لذا  ببلدهم. 
نعمل  وان  انفسنا  على  يكون 
بايدينا وان جنند انفسنا عسكرا 

يف خدمة وطننا.
للواقع  اسفه  فرجنيه  ابدى  واذ 
الراهن رأى ان لبنان بالرغم مما 
وحتصينات  حتسينات  عن  حيكى 
ملواجهة  رمسيا  مهيأ  غري  فانه 

املخاطر اليت نراها آتية الينا.
كالم فرجنيه جاء خالل حفل العشاء 
السنوي ملكتب الشباب والطالب 
يف املرده الذي اقيم يف مطعم 
جوبيرت يف بنشعي حبضور الوزير 
السابق يوسف سعادة وعدد من 
من  كبري  وحشد  املرده  كوادر 
االلف  فاق  والطالب  الشباب 
مشارك حيث شكر كل من تعب 
من  بالرغم  املكتب  لتأسيس 
املطبات اليت مت جتاوزها ليصلوا 
متمنيا  اليوم،  عليه  هم  ما  اىل 
هلم النجاح والتقدم والقوة النهم 

فخر وقوة وعصب املرده.
واعلن فرجنيه: قد يقال ان هذا 
قدراتنا  من  اكرب  االمين  الوضع 
وهناك اياد خارجية ودول مؤثرة 
عشرات  نستذكر  دعونا  ولكن 
ندعي  الالمباالة،  من  السنني 
اننا نسبق غرينا من الدول لنجد 
انفسنا من دون كهرباء ويف حال 
تأمنت الكهرباء ندفع فاتورتني، 
وبالكاد لدينا اتصاالت وانرتنت 
بني  من  االغلى  كان  وجد  وان 

دول العامل.
حنن  انفسنا،  اىل  نتطلع  وتابع: 
الذين كنا نفتخر بأننا بلد العلم 
بلد االقدام بلد صلة الوصل بني 
الشرق والغرب، نرى أن اساتذة 
يتقاضون  زالوا  ما  املدارس 
عشرين  منذ  نفسه  الراتب 
مطالبتهم  عليهم  ويعيبون  عامًا 
بسلسلة الرتب والرواتب. وقال: 
به  تغنينا  طاملا  الذي  لبنان  ان 
اليوم  نراه  االخضر،  لبنان  انه 
وقطع  واملرامل  للكسارات  رمزًا 
االسف  مع  العشوائي.  االشجار 

هذا هو واقع لبنان كما هو.
كما  الضرائب  ندفع  واضاف: 
الدول  يف  املواطن  يدفعها 
نتكلم  واملتحضرة،  املتقدمة 
اكثر  من  املتوازن  االمناء  عن 
لنجد  عامًا  وعشرين  مخسة  من 
معظم القرى وبعض املدن لليوم 
الصرف  شبكات  من  حمرومة 
هذا  املياه،  شبكات  أو  الصحي 
كله جزء بسيط من املشاكل اليت 
البلد ولكن  نعاني منها يف هذا 
اذا استطعنا ان نواجه ذلك وأن 
نقول ال هلذا الواقع املرير الذي 
وصلنا اليه نكون اقوى وينطبق 

ذلك ويتالءم مع تارخينا.
يستحق  الواقع  هذا  ان  وقال: 
كيفية  ونفكر يف  اليه  ننظر  ان 
االستسالم  بدل  مواجهته كمرده 
اليه او الدخول يف جدل بيزنطي 
ما  سنة  اربعني  منذ  يتم  مثلما 

اوصلنا اىل ما حنن عليه اليوم. 
هذا هو السؤال املهم الذي جيب 
واتصور  انفسنا  على  نطرحه  ان 
ان اجلميع يدرك ان لبنان الذي 
نطمح اليه والذي نريد لن يسقط 
علينا من السماء ولن تاتي القوة 
دول  اياه.مجيع  وتعطينا  االهلية 
وحتضرت  تقدمت  اليت  العامل 
بفضل شعوبها  كانت  وازدهرت 
وباميانهم  وبقدرتهم  وحكامها 
ان  جيب  اتكالنا  لذا  ببلدهم، 
نعمل  وان  انفسنا  على  يكون 
بايدينا وان جنند انفسنا عسكرا 

يف خدمة وطننا.

التزام باملبادئ
واضاف: حنن هنا لنؤكد ونراجع 
تيار  مببادىء  التزامنا  وجندد 
املرده، املبادىء اليت نشأت عام 
اعتمده  الذي  النهج  وهذا   1970
اجدادنا وأهلنا، هذا النهج الذي 
كان له الفضل االكرب بأن نكون 
ايصال  يف  الرائد  التيار  دائمًا 
بلدنا اىل اخلري والسالم واالمن، 
العام  يف  كانت  احملطات  وابرز 
مع  املرده  كانت  عندما   1976
كرامي  رشيد  الشهيد  الرئيس 
من  خرج  الذي  األول  احلزب 
احلرب األهلية، أما احملطة املهمة 
بعد  فهي  تارخينا  يف  الثانية 
من  اول  كنا  عندما   1989 العام 
ودخل  سالحه  عن  وتنازل  بادر 
اىل كنف الدولة.هذه هي املرده 
اليت نعتز بها، هذه هي املبادىء 
اليت لو اختصرناها ببساطة نراها 
الذاتية  املصاحل  عن  الرتفع  يف 
واملذهبية  والطائفية  واخلاصة 
املصلحة  تغليب  حد  اىل  لنصل 
الوطنية العليا على كل املخاوف 
واملخاطر، الننا وبعد اربعني عامًا 
من اجلدل البيزنطي ما زلنا نسمع 
اما  تنادي  اليت  االصوات  بعض 
وانا  بالفيدرالية،  أو  بالتقسيم 
ان  جتدون  هل  اسألكم  اليوم 
بعد عشر سنوات سيكون  لبنان 
أبناءنا  سنورث  ماذا  موحدا؟ 
عامًا؟ هل  اوثالثني  بعد عشرين 
تريدون االستمرار بهذه اجلداالت 
الفلسفية اليت ال توصلنا اىل اي 
البوصلة  نضيع  وجتعلنا  مكان 
الذي  املرير  الواقع  ونتجاهل 
يرث  ان  تقبلون  وهل  به؟  منر 
فارط  ولكن  موحدا  بلدا  اوالدنا 
من الداخل بداًل من توريثهم بلدًا 
واحدا موحدا وقويا من الداخل؟.

وقال: انها القضية اليت استشهد 
يف سبيلها اجدادنا واغلى الناس، 
واحد  وكل  فيها  سنستمر  لذلك 
وبعقله  كتفه  على  سيحملها  منا 
وعلى لسانه وسينقلها من مكان 
بادىء  يف  سنعمل  آخر،  اىل 
أنفسنا باخلروج  اقناع  االمر على 
على  والتغلب  اللبناني  الفخ  من 
اخلوف النه ال جيب ان خناف اال 

من اخلوف ومن القلق.
البوصلة  حندد  ان  جيب  وتابع: 
وفق املصلحة العامة وليس وفق 
ما يناسبنا على الصعيد الشخصي 

او على الصعيد الفردي.
كل  قائال:  الشباب  اىل  وتوجه 
التيار  فهذا  مسؤول  منكم  واحد 
ليس تياري وال تيار ابي وال تيار 
الكوادر بل تيارنا مجيعا  اي من 
تيارا  نسميه  ان  نستحق  لكي 

منسجما مع تارخيه ومبادئه.

طوني سليمان فرجنيه يف عشاء طالب املردة :
اجلدل البيزنطي اوصلنا اىل ما حنن فيه
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تيار  ل  العام  األمني  اختتم 
زيارته  احلريري،  أمحد  املستقبل 
إىل بلجيكا، باملشاركة يف اللقاء 
الذي نظمه حتالف القادة العرب 
 ،)ALDF( والدميوقراطية  للحرية 
يف  األوروبي  الربملان  يف 
التحالف  مع  بالتعاون  بروكسل، 
والدميوقراطية  للحرية  الليربالي 

.)ALDE( يف أوروبا
خصص  الذي  اللقاء  يف  شارك 
الدول  أوضاع  يف  للبحث 
رئيس  ومستقبلها،  العربية 
حممود  السابق  اللييب  احلكومة 
األردنية  احلكومة  رئيس  جربيل، 
الكسواني،  عون  السابق 
األحرار  املصريني  حزب  رئيس 
التنمية  وزير  ساويرس،  جنيب 
ياسني  تونس  يف  واالستثمار 
الوطين  اجمللس  عضو  براهيم، 
السوري فوزي طلو، رئيس حكومة 
 )ALDE( بلجيكا السابق ورئيس
السكرتري  فورهستاف،  غاي 
اخلاص ب )ALDF( كورت ديبوف 
واملستشارة االقليمية يف برملان 
ونوه  دورنت.  ايزابيل  بروكسل 
من  شبكة  إحياء  بأهمية  احلريري 
احلرية  أجل  من  العرب  القادة 
املرحلة  والدميوقراطية، يف هذه 
املنطقة  يف  احلساسية  الشديدة 
العربية اليت تواجه أكرب التحديات 
سيما  وال  دوهلا،  استقالل  منذ 
يف سوريا اليت تشهد على أكرب 
معاناة إنسانية يف القرن الواحد 
أكثر  بنزوح  تسببت  والعشرين، 
من 4 ماليني سوري إىل البلدان 
العيش  استحالة  جراء  اجملاورة، 
بكرامة يف ظل إرهاب بشار األسد 
أن  االرهابية.واعترب  والتنظيمات 
حالة  يف  العربي  العامل  سقوط 
الثورات اليت  الفوضى، بعد  من 
ليس   ،2011 العام  يف  اندلعت 
نهاية  وليس  لليأس،  سببا 
إرادة  بأن  نؤمن  ألننا  التاريخ، 
بالعيش بكرامة وسالم  الشعوب 
تقهر،  ال  ودميوقراطية  وحرية 
مستقبال  األفق  يف  مثة  وبأن 
مشرقا للمنطقة العربية، وللبنان 

تورط  ويالت  من  يعاني  الذي 
البعض فيه يف املعارك الدائرة 

يف املنطقة.
االرادة  هذه  أن  على  وشدد 
القوية للشعوب العربية تستوجب 
بالديبلوماسية  األمل  استعادة 
بدور  الثقة  واستعادة  السلمية، 
اجملتمع الدولي والقانون الدولي، 
الدميوقراطية  قيم  وتعزيز 
نهاية  يف  أنه  مؤكدا  الليربالية، 
التسويات  من  مفر  ال  املطاف، 

السياسية حلل النزاعات.
لبنان يدفع مثن تورط  ورأى أن 
السورية،  األزمة  يف  اهلل  حزب 
إىل  باإلضافة  وسياسيا،  أمنيا 
رأس  وغياب  الرئاسي  الشغور 
الدولة منذ أكثر من عام، بسبب 
وحلفائه  اهلل  حزب  مقاطعة 
املقررة  النواب  جملس  جللسات 

النتخاب الرئيس جديد.
االزمة  تداعيات  عند  توقف  وإذ 
سياسيا  لبنان  على  السورية 
واجتماعيا،  واقتصاديا  وأمنيا 
الدولي  اجملتمع  أن  على  شدد 
فشل يف أداء واجبه جتاه الشعب 
السوري، ومل يقدم له املساعدات 
اإلنسانية الكافية، عدا عن كونه 
تردد يف اختاذ إجراءات استباقية 
لوقف محام الدم الذي تسبب يف 

نظام بشار األسد.
واعترب أن اجملتمع الدولي يصرف 
للوصول  الديبلوماسي  اهتمامه 
إىل حل للملف النووي اإليراني، 
األطماع  عند  التوقف  دون  من 
تتجلى  اليت  التوسعية  االيرانية 
الداخلية  الشؤون  يف  بتدخلها 
دعم  خالل  من  العربية،  للدول 
وتدريب ومتويل جمموعات مسلحة 
التخريب،  يف  أجندتها  لتنفيذ 
حمذرا من أن عدم قيام اجملتمع 
الدولي مبسؤولياته يف وضع حد 
املنطقة  يف  اإليرانية  للتدخالت 
منطقتنا  أن  معناه  العربية، 
ستصبح لعقود قادمة أرضا خصبة 
والتنظيمات  املتطرفة  للحركات 
الدين  تستغل  اليت  االرهابية 

للقيام بأعماهلا االرهابية.

امحد احلريري شارك بلقاء يف الربملان االوروبي:

اجملتمع الدولي فشل بأداء واجبه جتاه الشعب السوري
النواب  جملس  رئيس  استقبل 
يف  االول  أمس  ظهر  بري  نبيه 
سليمان  طوني  التينة  عني 
يف  فنيانوس،  ويوسف  فرجنية 
خليل  حسن  علي  الوزير  حضور 
واملستشار امحد بعلبكي، وجرى 

عرض لالوضاع العامة.
غازي  النائب  استقبل  ثم 
العريضي الذي قال بعد اللقاء: 
اجللسة مع دولة الرئيس بري من 
موقعه الوطين واملؤمتن فيه على 
الوحدة الوطنية والدستور وسري 
الدستورية  املؤسسات  عمل 
لبنان  ثروة  على  واحملافظة 
االنسانية واملادية، كانت جلسة 
اليوم  هذا  يف  خصوصا  مفيدة 
آلت  ملا  أسفا  فيه  نبدي  الذي 
جملس  جلسة  يف  االمور  اليه 
الوزراء يف وقت كان اللبنانيون 
ما  ثغرة  او  خطوة  ينتظرون 
تفتح يف هذا اجلدار املقفل بعد 
لعدم  تقريبا  شهر  ملدة  انقطاع 
الوزراء.  جملس  جلسات  انعقاد 
على  االمور  تكن  مل  لالسف،  يا 
مستوى متنيات اللبنانيني الذين 
تتعطل مصاحلهم مجيعا من دون 
استثناء. فأي تعطيل ملؤسسات 
الدولة ال ينعكس على فئة دون 
او  تيار  او  حزب  على  أو  غريها 
فالضرر  غريه،  دون  شابه  ما 
يلحق بنا مجيعا ولبنان يعيش يف 
فإن  وبالتالي  مشتعلة،  منطقة 
احلكمة  درجات  أقصى  املطلوب 

والتعقل.
الرئيس  مع  احلديث  أضاف: 
بري مفيد للغاية، فهو كان من 
استنباط  يف  املساهمني  أبرز 
فرتة  خالل  واالفكار  احللول 
يف  كنا  يوم  االهلية  احلرب 
قطيعة، وكنا نتقاتل ونتقاصف، 
واالفكار حول  احللول  واستنبطنا 
وجانبه  ميينه  واىل  الدستور، 
لنضمن مصاحل الناس. مل نصل 
يف مرحلة احلرب االهلية يف ظل 
حكومتني وجيشني اىل حديث عن 
عدم توفري الرواتب، لكن اليوم 
نسمع كالما انه اذا استمر احلال 

اىل  فسنصل  عليه  هو  ما  على 
مثل هذه املرحلة ألن احلكومة ال 
جتتمع، وكذلك اجمللس. ال بد من 
والذهاب  استثنائية  دورة  فتح 
ويتخذ  يعمل  نيابي  جملس  اىل 
ومصاحل  البلد  حلماية  القرارات 

أهله.

الفيديرالية والطالق
عن  كالما  نسمع  اليوم  وتابع: 
البلد.  يف  والطالق  الفيديرالية 
وتعزيز  بالبلد  االنطالق  املطلوب 
والشراكة  الوطنية  الوحدة 
والقانون،  الدستور  واحرتام 
وليس احلديث عن طالق يف ظل 
املنطقة  يف  تفكك  من  نرى  ما 
وللدول.  وللجيوش  للمؤسسات 
مثة  ليس  الن  نعمة  يف  نعيش 
احد يف اخلارج يتحدث اليوم عن 
نسمع  ان  ولكن  البلد،  تفتيت 
مثل هذا الكالم من الداخل فهذا 
امر ال جيوز، وجيب ان ننتبه اىل 
هذه املسألة اخلطرية اليت دفعنا 

مثنها غاليا.
ان  استطاعتنا  يف  أن  وأكد 
واىل  الدستور  اىل  نذهب 
من  حقيقية  ادارية  المركزية 
ضمن الدستور، وقد تأخر كثريا 
اقرارها من ضمن الدولة املركزية 
يف  ذلك  رغم  اجلامعة.  الواحدة 
ظل هذا اجلو ايضا فإن للرئيس 
بري دورا. عندما كنت يف وزارة 
مسألة  معه  اتابع  كنت  االشغال 
واخلالف  والنفط  البحرية  احلدود 
تلك  يف  االسرائيلي.  العدو  مع 
املرحلة بدأت حركة امريكية وكان 
فريدريك هوف  االمريكي  املوفد 
آنذاك، وجاء بإقرتاحات وكنا وما 
برعاية  تكون  ان  على  نصر  زلنا 
االمم املتحدة. ويا لالسف كانت 
خالفات بيننا وجرت على طريقة 
نشر الغسيل يف وسائل االعالم، 
للجميع  ذريعة  أعطى  الذي  االمر 
سوء  او  حسن  عن  اخلارج  يف 
اللبنانيني  خبالف  يتذرع  ان  نية 
من  تطلبون  كيف  ويسأل 
الشركات واملستثمرين املساعدة 
وانتم على خالف. لالسف ايضا، 
يف  اتفاق  اىل  نصل  مل  اننا 
فاملوفد  اليوم  اما  الفرتة،  تلك 
االمريكي يف بريوت وقد مسعناه 
واضحا،  كالما  وقال  وقرأناه 
واضحا  لقاءاته  كل  يف  وكان 
خصوصا مع دولة الرئيس بري. 
قبل  وتفاهم  تناغم  حصل  لقد 
جميئه بني املسؤولني اللبنانيني 
رغم كل االنقسام السياسي، ومت 
التوصل اىل تفاهم عزز احلوار مع 
وعزز  وغريه  االمريكي  املسؤول 
موقف لبنان وبالتالي ميكن هلذا 
ان  اراد  اذا  غريه  او  املسؤول 
يتعاطى حتت رعاية االمم املتحدة 
او احلركة مع  بإستكمال احلديث 
الطرف االسرائيلي ان يستند اىل 
موقف لبناني موحد، وهذه مسألة 
على  ايضا  دليل  وهذا  مهمة 
فنحن  نتفاهم  ان  اردنا  اذا  انه 
قادرون على ذلك وال حيول اي 

حدث اقليمي دول تفاهمنا.
وختم: هذه خطوة مباركة تسجل 
للرئيس بري وملن تعاون معه، 
الكبرية  واالجيابية  الكبري  الدور 
وان  جمراها  تأخذ  ان  نأمل  اليت 
يتمكن  كي  املتابعة  يف  تتعزز 
ثروته  من  االستفادة  من  لبنان 
االعتبار  يف  آخذين  النفطية، 
ضرورة ان جتتمع احلكومة بشكل 
دائم إلصدار املراسيم املطلوبة.

العريضي: ال بد من فتح دورة استثنائية حلماية البلد

بري عرض التطورات مع طوني فرجنيه

اخلارجية  وزير  نائب  أنهى 
األمريكية لشؤون الطاقة أموس 
هوشتاين جولته على املسؤولني 
أنه  معلنًا  وغادر،  لبنان  يف 
لبنان  مع  العمل  يف  سيستمر 
خالل  من  القريب  املستقبل  يف 
إلحراز  األفكار  ومشاركة  تبادل 
التقّدم والنجاح يف قطاع الطاقة 
جّو  وتأمني  عمل،  فرص  وخلق 
من االزدهار واألمن والسالم يف 
إىل  قدمًا  أتطّلع  وقال  املنطقة، 

زيارة مقبلة إىل لبنان.
االول  أمس  هوشتاين  زار  فقد 
بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس 
السفري  يرافقه  التينة،  يف عني 
االمريكي يف لبنان دايفيد هيل 
اإلعالمي  املستشار  حضور  يف 
علي محدان. ومت البحث يف ملف 
حدود  ترسيم  وموضوع  النفط 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة 
البحرية للبنان. ومت اإلتفاق على 
إبقاء التواصل مستمرًا وجديًا يف 

هذا اجملال احليوي.

عند السنيورة
رئيس  التقى  هوشتاين  وكان 
الرئيس  النيابية  املستقبل  كتلة 
فؤاد السنيورة صباحًا يف مكتبه 
يف بلس، يف حضور هيل ووفد 

من املستشارين املرافقني.
اإلجتماع،  بعد  صادر  بيان  ويف 
موضوع  يف  معمق  حبث  كان 
املنطقة  وحتديد  والغاز  النفط 
يضمن  مبا  اخلاصة  االقتصادية 
حقوقه  على  حصوله  للبنان 
العادلة يف هذه املنطقة، كذلك 
يف  التطورات  آخر  عرض  جرى 

لبنان واملنطقة.

عند باسيل
املسؤول  زار  الظهر،  وبعد 
حيث  بسرتس  قصر  األمريكي 
اجتمع بوزير اخلارجية واملغرتبني 

جربان باسيل، يف حضور هيل.

ختّللته  الذي  اللقاء  واستمر 
مأدبة غداء تكرميًا للضيف، ساعة 
هوشتاين  قال  الساعة،  ونصف 
بعده: من دواعي سروري دائمًا 
أن أزور لبنان، وأنا سعيد للقاء 
احلكومة  يف  هنا  أصدقائي 
اللبنانية، وأتطّلع قدمًا اىل زيارة 
مقبلة. إنها عالقة مستمرة، وأشعر 
بشدة بأنه يف اإلمكان االستمرار 
أمن  صعيد  على  أكثر  وتعزيزها 
الطاقة والتطّور االقتصادي وما 

خيدم مصلحة لبنان.
استعداد  على  أنيّن  كما  أضاف: 
للقيام بلقاءات عدة يف املنطقة 
ما  يف  العالقات  لتقوية  ولبنان 
معًا  العمل  يف  وسنستمر  بيننا، 
خالل  من  القريب  املستقبل  يف 
إلحراز  األفكار  ومشاركة  تبادل 
التقّدم والنجاح يف قطاع الطاقة 
جّو  وتأمني  عمل،  فرص  وخلق 
من االزدهار واألمن والسالم يف 

املنطقة.

نائب وزير اخلارجية األمريكية لشؤون 
الطاقة التقى بري والسنيورة وباسيل وغادر
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لبنانيات

املاروني  البطريرك  استقبل 
الكاردينال مار بشاره بطرس 
الراعي أمس االول يف الصرح 
بكركي،  يف  البطريركي 
سعد  الرئيس  مستشار 
احلريري الدكتور داود الصايغ 
الراهنة  االوضاع  معه  وعرض 

حمليا واقليميا.
اللقاء:  بعد  الصايغ  وقال 
حيرص الرئيس سعد احلريري 
مع  التواصل  على  باستمرار 
متثلها  اليت  الوطنية  املرجعية 
التعاون  سبيل  يف  بكركي 
املخلصني،  جهود  وضم 
الظرف  هذا  يف  وخصوصا 
املصريي الدقيق الذي تعيشه 
يف  العربي،  الشرق  منطقة 
هذه  من  لبنان  محاية  سبيل 
التأثريات، وذلك ال يكون اال 
بتأمني الوحدة الداخلية وصون 
عمل املؤسسات ويف طليعتها 
النتخاب  املطلقة  االولوية 
الن  للجمهورية،  جديد  رئيس 
سياج  هو  الدستور  احرتام 
اليه  يدعو  ما  وهو  للوطن 
البطريرك  غبطة  باستمرار 
سعد  الرئيس  ودولة  الراعي 
اىل  تطرقنا  كما  احلريري. 
االخرى  املواضيع  خمتلف 
وعلى رأسها الثوابت الوطنية 
واالعتدال  املشرتك  والعيش 
الصراعات  عن  لبنان  وحتييد 
واعالء شأن الدولة حتى يبقى 
به  املقتدى  النموذج  لبنان 

ملستقبل املنطقة.
التوالي:  على  الزوار  ومن 
الكاثوليك  االقباط  بطريرك 
ابراهيم اسحق، الوزير السابق 
اطباء  من  وفد  مروان شربل، 
انطوان  السيد  ثم  حدود،  بال 

ازعور.
مكافحة السرطان

كذلك استقبل البطريرك الراعي 
الدكتور نبيل حبيب املتخصص 
يرافقه عدد  الكيمياء  يف علم 
الذين  واملرضى  االطباء  من 
وكانت  معاينتهم.  متت 
ان  حبيب  فيها  اعلن  مناسبة 
السرطان  مكافحة مرض  دواء 
الواليات  اعتربته  ابتكره  الذي 
املتحدة األمريكية من بني اهم 

عشرة اعمال يف العامل.
وأشار اىل ان هذه الزيارة هي 
إللتماس بركة صاحب الغبطة 
ووضع هذه الزهرة بني يديه، 
ألن هذا العمل الذي انعم به 
فكرته  انطلقت  قد  علينا  اهلل 
يف العام 1985 لتصبح اليوم 
للسرطان  عالج  مثرتها  حقيقة 
كل  على  يتفوق  أو  يساوي 
العالجات املعروفة يف العامل، 
هذا  جانبية.  آثار  اية  وبدون 
أوروبا  يف  موقعه  أخذ  العالج 
أما يف  كله،  والعامل  وأمريكا 
بشكل  يواجه  يزال  فال  لبنان 
عنيف، وبدون أسباب وجيهة.

نعد  أن  ميكننا  اليوم  وتابع: 
املوجودة  بالوثائق  أنه  العامل 
عالج  هناك  والوقائع،  معنا 
نظام  العامل  يف  جديد  لبناني 
جديدة  ونتائجه  جديد  عمله 
وبواسطته سنجعل لبنان حمجة 

مستشار احلريري: محاية لبنان بالوحدة الداخلية وصون عمل املؤسسات

الراعي التقى بطريرك األقباط الكاثوليك ووفودا
العامل.  يف  السرطان  ملرضى 
إعالن  يتم  أن  لنا  كبري  وفخر 
أبواب  امام  من  األمر  هذا 
الصرح الكبري، الذي هو بيت 

اللبنانيني مجيعا.
وضع  جيب  حبيب:  واردف 
تشريع  لبداية  نهائية  خطة 
العالج لكي يصبح قانونيا يف 
كل  يف  يستعمل  ألنه  لبنان، 
األمر  يتأخر  قد  العامل.  دول 
الوصول  قبل  توقف  ال  ولكن 
أن  احلرام  من  اهلدف.  اىل 
الناس  عن  العالج  هذا  يتأخر 
الذين هم حباجة اليه. واليوم 
املعنية  الوزارة  نطالب  حنن 
سلبا  فيه  والبت  امللف  بفتح 

أم إجيابا.
مروان شربل

الداخلية  وزير  الراعي  والتقى 
شربل  مروان  العميد  السابق 
العامة.  وكان عرض لألوضاع 
ان:  شربل  اعترب  اللقاء  بعد 
األجواء األمنية املستجدة على 
األجواء  هذه  ظل  يف  األرض 
السياسية، ال بد من تطويقها 
احلوار  استمرار  خالل  من 
اجملتمع  مكونات  كافة  بني 
ال  اإلطار  هذا  ويف  اللبناني. 
بد من اإلشادة باحلوار القائم 
بني تيار املستقبل وحزب اهلل 
على  اجيابي  تأثري  من  له  ملا 
يساعد  فهو  احمللية  الساحة 
يف  سليم  مناخ  ارساء  على 

البلد.
واذ اشار اىل االزمة اليت مير 
تعيينات  ال  حيث  لبنان  بها 
شربل  ختوف  انتخابات،  وال 
على  األمر  هذا  انعكاس  من 
مبنأى  ليس  فلبنان  األرض، 
عما يدور من احداث دامية يف 
العواصم  بعض  ويف  املنطقة 
من  بد  ال  هنا  من  العاملية. 
وتغليب  احلوارات  تكثيف 
مصلحة لبنان الوطن على اية 
مصلحة خاصة قد تطيح بركائز 

هذا البلد.
الرئيس  الصرح  زوار  ومن 
اجلديد لبعثة اطباء بال حدود يف 
لبنان بول يون ومساعدته جناة 
بروتوكولية  زيارة  يف  الراعي 
ألبرز  عرض  خالهلا  يف  مت 
على  املنظمة  هذه  نشاطات 

االراضي اللبنانية.
عيادات  ان  اىل  يون  وأشار 
تسع،  عددها  والبالغ  املنظمة 
فيها  العاملني  واالطباء 
حالة  الف   18 حنو  يعاينون 
شهريا يف لبنان ومعظمهم من 
النازحني السوريني والالجئني 

الفلسطينيني.
اللقاء  ان  اىل  يون  ولفت 
وديا  كان  الغبطة  مع صاحب 
مسبقا  توقعت  ولقد  جدا. 
كم ان شخصية غبطته مميزة 
اليه،  للتعرف  متحمسا  وكنت 
وخصوصا ان الرئيس السابق 
قد  كان  كوبنز  تيريي  للبعثة 
الكبري  تقديره  عن  لي  اعرب 
الراعي  البطريرك  لشخص 
دوما  بزيارته  ونصحين 
نظره  وجهة  اىل  لالستماع 
عدد  يف  والشفافة  الواضحة 

من املواضيع.
الراعي  البطريرك  ورحب 
الكاثوليك  األقباط  ببطريرك 
تشديد  وكان  اسحاق  ابراهيم 
على ضرورة وقف لغة احلرب 
والدمار واحرتام حقوق اإلنسان 
هذا  ألن  للسالم  آلية  ووضع 
الديانات  ارض  هو  الشرق 
ومتجذرة  متاصلة  وهي  كلها 

فيه.
انطوان  الراعي  التقى  كذلك 
حبيب  األعمال  ورجل  ازعور 
انالوضع  رأى  الذي  دبس 
يرتبوا  لكي  للبنانيني  مؤات 
وذلك  الداخلي،  بيتهم  امور 
عن طريق تعاونهم وتضامنهم 
مع بعضهم البعض حتت مظلة 

الوطن الواحد جلميع ابنائه.
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القوات  حزب  رئيس  قال 
اننا  جعجع  مسري  اللبنانية 
والكتائب لسنا حباجة اىل اعالن 
الطرح  منلك  اصال  الننا  نيات، 
اننا  موضحا:  نفسه،  السياسي 
االمور  على  متفقان  والكتائب 
يف  خنتلف  لكننا  االسرتاتيجية، 
االمور التكتيكية، خالفا لعالقتنا 

مع التيار الوطين احلر.
االول  امس  جعجع  زار  فقد 
النائب  الكتائب  حزب  رئيس 
سامي اجلميل يف بيت الكتائب 
مهنئا  الصيفي  يف  املركزي 

بانتخابه رئيسا للحزب.
األول  النائب  اللقاء  وحضر 
جوزف  الكتائب  حزب  لرئيس 
أبو خليل، واألمني العام للحزب 
جهاز  ورئيس  خوري،  ميشال 
القوات  يف  والتواصل  االعالم 

اللبنانية ملحم الرياشي.
أن  جعجع  أعلن  االجتماع،  بعد 
رئاسة  موضوع  تناول  البحث 
حصول  وضرورة  اجلمهورية 
وقت،  أسرع  يف  االنتخابات 
مشددا على ان البلد ال ميكنه ان 
وأكد  حكومة.  دون  من  يعيش 
السياسية هو  القوى  أن جتميع 
أي  إحداث  أساسي حملاولة  أمر 
تغيري ومن هنا تأتي االتصاالت 
مستغربا  حاليا،  جتري  اليت 
بشأن  أثريت  اليت  الضجة 
النائب  طرحه  الذي  االستطالع 
من  قائال:  عون  ميشال  العماد 
حق كل طرف ان يقيم استطالعا 
للرأي وهو جمرد استطالع يقوم 
من  أكثر  وليس  حزب  أي  به 

ذلك.
احلر  الوطين  التيار  أن  وذكر 
من  يأتيان  اللبنانية  والقوات 
مكانني بعيدين وال ميكن التقدم 
األوىل.  اللحظة  منذ  خطوة   17
وحنن  خطوتني،  تقدمنا  وقال: 
يف بداية مسرية ونعرف متاما ان 
هذه املسرية طويلة. لقد كنا 70 
اىل  وصلنا  واآلن  الصفر  حتت 
يتعاطى  ان  أمتنى  لذا  الصفر، 
االستطالع  موضوع  مع  اجلميع 
انطالقا  بإجيابية  النوايا  واعالن 

من املكان الذي كنا فيه.
أضاف جعجع: إننا مل نصل اىل 
الرئاسة  بشأن  مشرتك  تصور 

السيادي  املوضوع  بشأن  وال 
يف  مستمرون  لكننا  الكياني 

احلوار والتقارب.
جعجع:  قال  سؤال،  على  وردا 
حنن والكتائب، كما دائما، يف 
أخذ ورد حول أمور معينة، لكن 
عليه  متفقون  السياسي  الطرح 

بنسبة %99.
التيار  مع  العمل  إن  أضاف: 
جدا  جيد  بتقديري  احلر  الوطين 
اىل  يستمر  ان  أمل  على  اآلن، 
االمام، وسنبذل قصارى جهدنا 
ان  وأالحظ  االمام  اىل  للتقدم 
لدى  موجودة  كذلك  نية  مثة 
بالتقارب  الدفع  وجيب  التيار 

حنو االمام.
أما رئيس الكتائب فشكر جعجع 
على زيارته وقال: هو يأتي اىل 
دارته. وأنا أنوه بهذه اخلطوات 
بعضها  من  الناس  تقرب  اليت 

جعجع هنأ رئيس الكتائب يف الصيفي

ل  العام  األمني  نائب  استقبل 
قاسم  نعيم  الشيخ  اهلل  حزب 
برئاسة  األمة  حركة  من  وفدا 
اجلربي،  الناصر  عبد  الشيخ 
آخر  يف  التداول  جرى  حيث 
الساحات  على  املستجدات 

احمللية واإلقليمية والدولية.
اللقاء:  خالل  قاسم  وقال 
عني  املدَّ يكشف  اإلسالم  ان 
خالل  من  واملنافقني 
اهلل  لدين  املخالفة  سلوكياتهم 
أولئك  ويرفع  ويعز  تعاىل، 
للوحدة  دينا  يفهمونه  الذين 

واألخالق واإلنسانية.
التكفريي  اإلرهاب  اضاف: 
وليد  العامل  يف  املتنقل 
حيقق  حيث  وإسرائيل،  أمريكا 
مصاحلهما، ولكنه غري قادر على 
االستقرار يف املستقبل خاصة 

عندما نتصدى له موحدين.

من جهته، قال جربي بعد اللقاء: 
نأتي لزيارة الشيخ نعيم قاسم 
ملا ميثل من شخصية وموقعية 
تباحثنا يف  وقد  املقاومة،  يف 
ما حيصل يف لبنان من تعديات 
اجملموعات  خالل  من  كبرية 
جبرود  حتيط  اليت  اإلرهابية 
التعازي  وقدمنا  عرسال. 
لسماحته بالشهداء الذي ضحوا 
احلفاظ على  أجل  بأنفسهم من 
الوطن ووحدته، وأكدنا التعاون 
احلاصل بني املقاومة واجليش 
اللبناني املغوار يف الدفاع عن 
الشعب  وعن  املناطق  هذه 
عن  حتدثنا  وكذلك  البقاعي، 
اللبناني  ضرورة وحدة الشعب 
مع اجليش والقوى األمنية ومع 
لبنان  على  للحفاظ  املقاومة 
وشعبه، وهذه الوحدة ال بد أن 

نتمسك بها.

قاسم استقبل وفد حركة االمة:
االرهاب التكفريي وليد امريكا واسرائيل

زمن  منذ  بها  نطالب  واليت 
بعيد.

ولفت اىل انه كلما عم الوفاق 
أال  متمنيا  خبري،  لبنان  يكون 
يأخذ الوصول اىل درجة الواحد 
الوقت الذي استغرقه الوصول 
اىل الصفر، وقال: حنن نريد ان 

نصل اىل ال 100.
جعجع  الدكتور  أبلغت  وتابع: 
واالتفاق  التوافق  سندعم  اننا 
ألن  الكربى  القضايا  يف 
االستحقاقات تنتظرنا واخلطوات 
والناس  ان تكون سريعة  جيب 
مل  االقتصادي  والوضع  تعبت 
ألن  الوقت  حان  حيتمل.  يعد 
الطموحات  كل  وراءنا  نضع 
ونتطلع  واحلزبية  الشخصية 
ما  وهذا  الناس،  مستقبل  اىل 
سنعمل عليه يف املرحلة املقبلة 

مع الدكتور جعجع.

رأى عضو حزب القوات اللبنانية 
النائب د. فادي كرم، أن متهيد 
جلسات  لعقد  بّري  الرئيس 
دورة  فتح  خالل  من  تشريعية 
إستثنائية، خطوة جيدة وعملية، 
إذ ال جيوز أن يبقى اجلمود سيد 
النيابي،  اجمللس  يف  املواقف 
باتوا  اللبنانيني  وأن  خصوصا 
يشعرون أنهم يف غربة عن لبنان 
نتيجة الشلل الذي أصاب اجلسم 
الشغور  موازاة  يف  احلكومي 
الرئاسة،  سدة  يف  املتعمد 
معتربا بالتالي أنه ال بّد من رمي 
إلحداث  الراكدة  املياه  حجر يف 
ضمن  إمنا  تشريعية  موجات 
من  وانطالقا  الضرورة  مفهوم 
ثالثة مشاريع قوانني رئيسية أال 
وهي قانون اإلنتخاب واستعادة 

اجلنسية واملوازنة العامة.
ولفت كرم يف تصريح اىل جريدة 
القوات  حزب  أن  اىل  األنباء 
اللبنانية لن ُيبدل قناعاته حيال 
مفهوم تشريع الضرورة يف ظل 
وهو  اجلمهورية،  رئيس  غياب 
دورة  بفتح  ميانع  لن  بالتالي 
طليعة  يف  وسيكون  إستثنائية 
تشريعية  جلسة  ألي  احلاضرين 
شرط  الضرورة  عنوان  حتت 

حمصورة  الضرورة  تكون  أن 
مبشاريع القوانني الثالثة املشار 
قوانني  اىل  إضافة  أعاله  اليها 
مالية واقتصادية وإمنائية ملحة 
الستمرار الدولة. مؤكدا بالتالي 
أن أي قانون سُيطرح على اهليئة 
العامة من خارج املفهوم الصحيح 
ملعنى الضرورة، سيالقي موقفا 
القوات  حزب  قبل  من  معارضا 
ما  الرأي،  يشاركه  من  وكل 
مغيبة  اجلمهورية  رئاسة  دامت 
يف  السياسية  املعادلة  عن 

لبنان.
وعليه يعترب كرم أن العودة اىل 
احلياة السياسية الطبيعية، تبدأ 
فقط بانتخاب رئيس للجمهورية، 
النيابي  اجمللس  وأن  خصوصا 
رئيس،  النتخاب  حكما  منعقد 
يف  تأخري  كل  أن  اىل  مشريا 
مسؤوليته  يتحمل  الصدد  هذا 
الفريق  وتداعياته  ونتائجه 
املعطل للنصاب أيا تكن أسبابه 
ليس  إذ  وحججه،  وذرائعه 
هناك من أسباب توجب تعطيل 
مع  مقارنة  الرئاسية  اإلنتخابات 
األسباب الوطنية لضرورة وجود 
خالله  من  تتعافى  للدولة  رأس 

سائر أعضاء اجلسم الوطين. 

فادي كرم: القوات لن تبدل قناعاتنا حيال ضرورة التشريع

اجليش  من  وحدات  داهمت 
لالجئني  تابعًة  خيمًا  اللبناني 
بلدة  سهل  يف  سوريني 
وتوقف  بعلبك  شرقي  طليا 
فيهم،  مشتبهًا  شخصًا   30
حيملون  أشخاص  عدة  بينهم 
والكورية،  األمريكية  اجلنسية 
حول  تتضارب  واملعلومات 

أهداف املوقوفني.
بهم  املشتبه  اجليش  وأوقف 
يف خميمات الالجئني السوريني 
منطقة  يف  طليا  سهل  يف 
وحتديدًا  لبنان،  شرق  البقاع 
من  كان  الشمالي  البقاع  يف 
املفرتض أن يتم تنفيذ عملية 
كان  املخطط  كبرية،  إرهابية 
هامة  مراكز  ضرب  يستهدف 
جتمعات  سيما  وال  وحساسة 
سكنية ومراكز دينية بعشرات 
الصواريخ، تقرر أن تنطلق يف 
وقت واحد من نقاط عدة من 

أرض خالية يف سهل طليا..
على  يده  اجليش  ووضع 

تفاصيل املخطط، واملعلومات 
اإلرهابي  العمل  أن  أكدت 
سوريني  أيدي  على  سينفذ 
خمتلفة  جنسيات  من  وآخرين 
لالجئني  خيم  يف  متواجدين 
طليا  سهل  يف  السوريني 
شرقي بعلبك، وقبيل الشروع 
اللوجستية  األمور  تنفيذ  يف 
للعملية اإلرهابية قامت األجهزة 
األمنية قبل أيام مبداهمة هذه 

اخليم.
شخصًا   30 اجليش  أوقف 
مشتبهًا فيهم؛ 3 منهم أمريكيو 
اجلنسية  من   3 و  اجلنسية، 
الكورية، و24 سوريًا، مجيعهم 
للتحقيق  بريوت  يف  أصبحوا 

معهم.
طليا  هجوم  مع  وبالتزامن 
الصاروخي كان يهدف املخطط 
إىل تنفيذ هجوم صاروخي آخر 
قرى  بعض  أيضًا  يستهدف 
البقاع الشمالي مصدره اجلرود 
املطلة على عرسال والفاكهة، 

لكن اجليش اللبناني جنح أيضًا 
يف رصد اجملموعة اليت كانت 
الصواريخ،  منصات  تنصب 
الثقيلة  باملدفعية  فاستهدفها 
واملروحيات، ما أدى إىل تدمري 
من  قتلى  وسقوط  املنصات 

اجملموعة املسلحة.
املخطط  من  الثانية  املرحلة 
تقدم  إىل  تهدف  كانت 
سيما  وال  املسلحة  اجملموعات 
تلك املتواجدة يف جرود عرسال 
البقاعية  البلدات  بعض  باجتاه 

وال سيما بلدة عرسال.
اليت  اهلل  حزب  جمموعات  لكن 
عرسال  جرود  يف  تقدمت 
مشبوهًة  حتركات  رصدت 
للمجموعات املسلحة، وال سيما 
داعش،  لتنظيم  التابعة  تلك 
التسلل  منها  بعض  حاولت 
اهلل،  حزب  مواقع  أحد  إىل 
هلا  حمكم  كمني  نصب  فتم 
وضربها، ما أدى إىل مقتل 7 

وجرح عدد آخر.

اجليش اللبناني حيبط خمططاً إرهابياً ويوقف 3 أمريكيني وكوريني
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التغيري  تكتل  رئيس  حذر 
العماد  النائب  واالصالح 
ميشال عون من خطورة ختطي 
الدستور واخذنا اىل االنفجار، 
على  حرصنا  ان  اىل  مشريا 
الوطن ال يسمح لنا بعد اليوم 
بالركون اىل من يتوىل احلكم 

فيه.
اجتماعًا  التكتل  عقد  فقد 
استثنائيًا برئاسة العماد عون 
جتاوزات  اعتربها  ما  لبحث 
التعاطي  ناحية  من  احلكومة 
وجتاوز  املسيحيني  حقوق  مع 
اجلمهورية  رئيس  صالحيات 
مبجلس  وكالًة  املنوطة 

الوزراء.
وبعد االجتماع تال العماد عون 
البيان التالي: لقد آن األوان 
اللبناني  الشعب  لنصارح 
يف  حاليًا  حيدث  مبا  والعامل 
لبنان، سياسيًا وأمنيًا وماليًا، 
فال جيوز بعد اآلن السكوت عما 
جيري لئال نقوم بدور الشيطان 
األخرس الذي ميتنع عن فضح 

اجلرمية وعن الشهادة للحق.
إن ما يقوم به بعض الربملانيني 
والوزراء من أشياَء خطرية قد 

حرصنا على الوطن مل يعد يسمح بالركون اىل من يتوىل احلكم فيه 

عون: حنذر من خطورة اخذنا اىل االنفجار
يودي بالوطن وبأهله، خصوصًا 
بارتكاب  بعيدًا  ذهبوا  أن  بعد 
ممارسة  يف  اخلطايا  مجيع 
ال  وبصفاقة  مسؤولياتهم، 
ال  وبغرور  صفاقة،  تساويها 

يرّبره سوى أقزام العقول.
السياسية  باخلطايا  ولنبدأ 
اإلطاحة  وأوهلا  املرتكبة، 
التمديد جمللس  عرب  بالدستور 
وحصيلة  مرتني،  النواب 
التمديد أربع سنوات، أي والية 
من  ساخرين  للمجلس،  كاملة 
وكذلك  إرادته.  ومن  الشعب 
الدستوري  باجمللس  فعلوا 
األكثرية  عليه  ضغطت  الذي 
العمل  عن  فعطلته  النيابية 
مرتني، األوىل من خالل تعطيل 
جاء  عندما  والثانية  النصاب، 
هذا  حليثيات  مناقضًا  حكمه 

احلكم.

ارتكاب الخطايا
عندما  اخلطايا  ارتكاب  وتواىل 
قائد  تعيني  تاريخ  استحق 
فكان  املسلحة،  القوات 
بلغت  اليت  للقيادة  التمديد 
تعيني  من  بداًل  التقاعد  سن 

حيالون  والذين  املستحقني 
على التقاعد تباعًا. وما كان من 
احلكومة إال أن حتّججت بكونها 
مستقيلة لتمتنع عن التعيني، 
ألن  قانونية  غري  حجة  وهذه 
تنص  القانونية  االجتهادات 
يف حال الضرورة امللّحة على 

العكس متامًا.
من هنا أخذت تتكّشف النوايا 
السيئة اليت بدأت باستقطاب 
واستمالته  اجليش  قائد 
انقالبهم  ليكملوا  سياسيًا 
بعد  خصوصًا  الشرعية،  على 
اجليش  قيادة  أصبحت  أن 
عسكري،  جملس  دون  من 
وأصبح باستطاعة القائد إدارة 

املؤسسة العسكرية منفردًا.
ومل يكن ما حدث يف اجليش 
وزارة  كّررت  فقد  يتيمًا، 
اليت  نفسها  اخلطيئة  الداخلية 
ارتكبتها وزارة الدفاع، فمّددت 
الداخلي؛  األمن  قوى  ملديرية 
منفردًا  وزير  كل  قام  وهكذا 
بكاملها  حكومة  رفضت  مبا 
قراراتهم  وختّطت  به،  القيام 
الصالحيات الدستورية للحكومة 
عن  بالتغاضي  استمرت  اليت 
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مع  متواطئًة  اخلطايا،  هذه 
الوزراء.

احلكومة  جتاوزت  وقد  أما 
اجلمهورية  رئيس  صالحية 
الوزراء  جملس  إىل  املسندة 
وكالًة، فهي مل حترتم الدستور 
وأسقطت  القوانني،  وال 
ومبدأي  الوطين  امليثاق 
الشراكة والتوازن يف ممارسة 
تتصرف  فأصبحت  احلكم، 
كأنها  أو  انقالبية،  كحكومة 
حتولت اىل جلنة مركزية حزبية 
متارس احلكم كيفيًا واعتباطًا. 
غيها  يف  استمّرت  ما  وإذا 
أمامنا  يكون  فلن  ترتدع،  ومل 
تتصرف  حكومة  اعتبارها  إال 
بطريقة غري شرعية، ما يعطينا 
خصوصًا  مناهضتها  يف  احلق 
وأنها ختتطف صالحيات رئيس 

اجلمهورية.
الوزراء  بعض  جتاوز  إن 
باإلضافة  الصالحية  حدود 
السلطة  حدود  جتاوزهم  اىل 
كان  القانون،  يف  احملددتني 
بداية احلركة االنقالبية وتفكيك 
األكثرية  وتابعت  الدولة. 
لنفسها،  املمِددة  النيابية، 
والقوانني،  الدستور  ختطي 
ومعها  احلكم  معامل  فأضاعت 
البوصلة اليت حتدد االجتاهات 
منطقة  يف  للدولة،  الصحيحة 
رياح  فيها  تعصف  هائجة 

التطرف واحلروب.

غري مدركة لالخطار
احلكومة  تصرفات  من  ويبدو 
يف هذه األجواء أنها غري مدركة 
لتلك األخطار، أو تتعامل معها 
ذلك  عن  برهنت  وقد  خبّفة، 
يف  سواء  مناسبات،  عدة  يف 
عدم احلد من النزوح السوري 
أخطاره  متجاهلة  الكثيف 
اجلرمية  ضاعفت  اليت  األمنية 
اللبنانية،  األراضي  على 
تنوء  اليت  املالية  ومفاعيله 
حتتها اخلزينة اللبنانية الرازحة 
يف  أو  الديون،  حتت  أصاًل 
اإلرهاب  تسلل  على  التفرج 
اىل  القلمون  من  التكفريي 
هلم  صار  حيث  عرسال،  بلدة 
من  للعبور  وممر  قيادي  مقر 
مع  السورية،  األراضي  وإىل 
ما حيمل ذلك من خماطر على 
اللبنانيون  ذاق  وقد  األمن. 
اليت  التفجريات  من  األمّرين 
أو  قِدمت  وكلها  رّوعتهم، 
زلنا  وما  عرسال.  عرب  مّرت 
بانتظار متابعة احلكومة لتنفيذ 
والذي  باإلمجاع  املّتخذ  قرارها 
بتحرير  اجليش  قيادة  كلف 
املسلحني  من  البلدة  هذه 

التكفرييني.
الغيبوبة،  هذه  جانب  إىل 
به  تقوم  ما  احلكومة  تتجاهل 
إلعطاء  الغربية  الدول  بعض 
الالجئني،  صفة  السوريني 
من  بالرغم  لتوطينهم،  متهيدًا 
أن أرضهم تساوي مثاني عشرة 

لبنان..  أرض  مساحة  مرة 
هي  السياسة  هذه  أوليست 
لتهجري اللبنانيني، واملسيحيني 

بصورة خاصة؟
من  درجة  على  أصبحنا  وقد 
يلتزم  البعض  بأن  الشك 
هذا  مع  املتواطئ  الصمت 
ترافق  إذا  املشروع، خصوصًا 
هذا الصمت مع سعي دؤوب 
املسيحيني  موقع  لتهميش 
ممنهج  وإلغاٍء  السلطة  يف 

لدورهم.
واإلصالح،  التغيري  تكتل  إن 
األوىل  املسيحية  الكتلة 
يقّدر  النيابي،  اجمللس  يف 
األخطار  حجم  وجتّرد،  بواقعية 
املسيحي  الوجود  تهّدد  اليت 
أصبح شبه  أن  بعد  لبنان  يف 
وحرصنا  املشرق.  يف  منتٍه 
بعد  لنا  ال يسمح  الوطن  على 
اليوم بالركون إىل من يتولون 

شؤون احلكم فيه،
يتخذ  التكتل  فإن  وعليه، 
مبواجهة  وثابتًا  صلبًا  موقفًا 
اإلهمال احلكومي، كما مبواجهة 

هذه األخطار.

نحو انفجار كبري
جملس  جلسة  إنعقاد  أثناء 
الوزراء اليوم - )امس االول(، 
أحد  احلكومة  رئيس  طرح 
األعمال،  جدول  من  البنود 
التوافق  حيصل  مل  حيث 
كان  الذي  الوقت  يف  عليه. 
إنسحب  قائمًا،  النقاش  فيه 
صادمة..  بطريقة  اجللسة  من 
وقد تفاجأنا بعد إنتهاء جلسة 
جملس الوزراء بالقول إن هذا 
البند قد أقر! يف هذه احلال، 
فليعلم اجلميع أّننا سنذهب إىل 
إنفجار كبري..!! إّنهم يدفعوننا 
إىل اإلنفجار، فإن كانت هذه 
رغبتهم، ال بأس.. فلم خنَش 
ولينتبه  املواجهة..  يومًا 
إىل  أخذنا  خطورة  من  اجلميع 

اإلنفجار!!
يدفعوننا دائمًا حنو هذا اإلنفجار 
وليس األمر وليد اليوم، بدءًا 
التمديد  يف  خمالفتهم  من 
واملخالفة  النّواب،  جمللس 
ورئاسة  اجليش،  قيادة  يف 
اجلمهورية.. حنن لسنا شهود 
بالّتعدي  يقومون  فهم  زور، 

على حقوقنا!
رئيٍس  تعيني  ميكن  هل 
اإلرادة  دون  من  للحكومة 
الّسنّية.. حّتى ولو كان حيظى 
أكثرية املسيحيني..؟؟  بتأييد 
جنيب  مع  سابقًا  حصل  ماذا 
تعيني  ميكن  وهل  ميقاتي؟! 
رئيٍس جمللس النّواب من دون 
اإلرادة الشيعّية..؟! ملاذا إذًا ال 
جيب أن ميّثل رئيس اجلمهورية 
اإلرادة املسيحّية..؟! إن كان 
على  حتّفظات  من  لديهم 
إذ  ذلك..  فليقولوا  اإلسم، 
مبزاجّية  ترتبط  ال  القضّية  اّن 

بعض األشخاص!

وهل حيّق هلم إلغاء الدستور يف 
ظّل غياب رئيس اجلمهورية؟! 
الدستور  املاّدة 62 من  تنص 
اللبناني على ما يلي: يف حال 
عّلة  ألي  الرئاسة  سدة  خلّو 
كانت، تناط صالحيات رئيس 
مبجلس  وكالًة  اجلمهورية 
واضح  فالدستور  الوزراء.. 
متامًا، يتكّلم عن جملس الوزراء 
ال عن وزيٍر أو عن عدد معنّي 
الوزراء  فمجلس  الوزراء،  من 

يتألف من 24 وزيرًا!
إذا  أنه  على  متفقًا  كان  لقد 
أكثر  أو  مكونان  هناك  كان 
يكون  فال  احلضور  عن  متّنعوا 
ونراهم  لقوانني.  إقرار  هناك 
اليوم قد أطلقوا خربيات 131 
نلعب  حنن  هل  ولكن  و2-9. 
املونوبولي؟!  أو  الغميضة  ب 
وال  الدستور  هو  الدستور 
كل  لذلك حنذر  جتاهله.  ميكن 
أو  الدستور  أحد حياول ختّطي 

حقوقنا.
اسئلة واجوبة

هذا  ستواجهون  كيف 
املوضوع؟

- هذا سّر املهنة.
هل  ستفعلون؟!  ماذا 
احلكومة؟  من  ستستقيلون 
أكرب؟!  بشكٍل  التعطيل  يتّم 
أو ستعتكفون عن النزول إىل 

اجمللس؟! ماذا ستفعلون؟
لنحتفل  نذهب  فقد  كاّل،   -
النتصار  النارية  باألسهم 

احلكومة. مازحًا
لكم  هناك حتّرٌك  هل سيكون 

يف الشارع؟
- لن أجيب على هذا السؤال. 
وما أقوله هو أنه عندما حيني 
الوقت ندرس سويًا ما سنقوم 
ماذا  نقّرر  أساسه  وعلى  به، 
على  عندئٍذ  وُيبنى  سنفعل، 

الشيء مقتضاه.
كان مثة طرح أيضًا لفتح دورٍة 
من  النواب  استثنائية جمللس 

خالل جملس الوزراء..
- املادة 33 من الدستور حتّدد 
دورة  فتح  شروط  هي  ما 

استثنائية.
لكن باملبدأ يبدو أنكم مع األمر 
وما من مشكلة لديكم مع فتح 

دورٍة استثنائية..
البداية،  يف  نقرأ  أن  علينا   -
فهذا األمر جيب أن حيصل بناًء 
وجدول  وأصول  برنامج  على 
نّطلع  يصدر  وعندما  أعمال. 
األمر  مع  كنا  إذا  وحندد  عليه 

أو ال.
سالم  متام  الرئيس  عاد  إذا 
ودعا إىل جلسة حكومية، هل 
سيشارك فيها وزراء التكّتل؟

التوقيت،  على  يتوقف  هذا   -
إذا جاءت الدعوة قبل حصول 
هناك  إذًا  بعده.  أو  االنفجار 
اآلن  من  ُيتخذ  أن  جيب  قرار 

حّتى حتني اجللسة الثانية.
حترك  إىل  سيصار  هل  ولكن 
يف الشارع؟ وكيف سيكون؟ 
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واالصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية  يف  االسبوعي  اجتماعه 
العماد  الرئيس  دولة  برئاسة 
ميشال عون وحبث يف التطورات 

الراهنة.
امني  حتدث  االجتماع،  وعقب 
ابراهيم  النائب  التكتل  سر 

كنعان فقال:
من  التكتل  اواًل:يتقّدم 
اللبنانيني عمومًا، ومن الطائفة 
بالتعازي  خصوصًا  االرمنية 
نريسيس  البطريرك  لوفاة 
الذي  عشر،  التاسع  بيدروس 
متمنيًا  القيامة،  رجاء  على  رقد 

ان تكون نفسه يف السماء.
ثانيًا:يف الشأن احلكومي، ويف 
احلكومة  رئيس  دعوة  ضوء 
بعد  الوزراء  انعقاد جملس  اىل 
من  للتكتل  تبني  اخلميس،  غد 
االعمال  جدول  عرض  خالل 
الوزراء،  على  واملوزع  املقرتح 
بأن بند التعيينات االمنية الذي 
مدرج  غري  التكتل  به  يطالب 
على جدول االعمال.لذلك يعلن 
هذا  مبوقفه يف  التكتل متسكه 
تضمني  عدم  واعتبار  اجملال، 
جدول االعمال هذا البند خمالفة 
مبعنى  ودستورية،  قانوينة 
خمالفة مبدأ تداول السلطة يف 
منطق  وتعميم  القيادة  املواقع 
التمديد اخلطري على كل املواقع 
الدستورية واالدارية يف الدولة 
يتعارض  وهو  خطري،  امر  وهو 
مع  الرئاسي  الشغور  ظل  يف 
الوازنة  الكتل  من  عدد  موقف 
القانون  باحرتام  تطالب  اليت 
جدول  على  البند  وبادراج 

االعمال.
ويرى التكتل ان االستمرار يف 
املخالفات  وهذه  التجاهل  هذا 
يشكل عنصرًا خطريًأ يف عملية 
تفعيل عمل احلكومة والسيما يف 
ظل  يف  الوزراء  جملس  تعطيل 
على  خطرية  استثنائية  اوضاع 

الصعد كافة.
ثالثًا:يف ما يتعّلق باجلولة على 
االحزاب املسيحية يف  عدد من 
الرئاسي  باالستطالع  يتعّلق  ما 
،وضعت  عون  العماد  ومبادرة 
اجلولة  اجواء  يف  التكتل 
وحبصيلة املشاورات وقد تبني 
بني  مشرتكة  نقطة  هناك  ان 
القوات  اي  االحزاب،  غالبية 
التيار،  و  واملردة  اللبنانية 
وهي مبدأ اجراء االستطالع، على 
و  املالحظات  بعض  وجود  رغم 
الشروط لناحية تقنية االستطالع 
و  نقاش  هناك  ونتائجه.وكان 
من  قدر  بأكرب  بتلتعاطي  قرار 

االجيابية معها.
كما عرض التكتل ملوقف حزب 
للمبادرة،  املعارض  الكتائب 
واعترب ان العودة اىل املسيحيني 
يف استحقاق رئاسي غابت عنه 
االرادة املسيحية وحتى اللبنانية 
امر  هو  قرن  نصف  مدى  على 
ضروري وال خيالف الدستور بأي 
عمل  وهو  االشكال،  من  شكل 
املعرتضني  ندعو  دميوقراطي، 
عليه اىل التعاطي معه باجيابية، 

ففي ضوء تراكم املخالفات على 
عدم حتقيق  من  قرن  ربع  مدى 
سابقة  اليوم  نسجل  الشراكة، 
الشريك  تذكري  جلهة  اساسية 
يف الوطن واالطراف املعنيني، 
العودة  شركاء جيب  هناك  بأن 
اليهم.فالتمديد واختزال االرادة 
مناسبة  من  اكثر  يف  الشعبية 
على  الكبري  االنهيار  اىل  ادى 
واالمنية  الدستورية  املستويات 
التهرب  ميكن  وال  واملالية. 
ارادة  وجتاوز  املسؤولية  من 
واهية  حبجج  الناسواملسيحيني 

يف كل مرة.
موجة  يف  نقاش  رابعًا:حصل 
التفجريات االرهابية اليت ضربت 
هذا  ويف  الدول.  من  عددًا 
مبوقفه  التكتل  ذّكر  السياق، 
التحذير  جلهة  رئيسه  وموقف 

لن ننسحب من احلكومة وتغييب بند التعيينات خمالفة قانونية

كنعان بعد التكتل: ودستورية ونسأل احلكومة عن ترمجة قرارها 
بتحرير منطقة عرسال من املسلحني

إحتفااًل 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 7:00 مساًء
The Clarence House يف   
42 Albert Street, Belmore NSW 

2192

للمشاركة بدعم الرّعيـّة ولحجز البطاقات 
الرّجاء اإلتّصال بمكتب الرّعية على 
              93182148

مما حيصل يف املنطقة، ان على 
ما  او  التكفري،  موجات  صعيد 
مسي بالربيع العربي الذي نرى 
نتائج.لذلك  من  معه  حنصد  ما 
جدية  مبواجهة  مطالبتنا  جندد 
على  التكفريي  االرهاب  هلذا 
اجملتمع  االصعدة.ونعزي  كل 
الدولي بالضحايا الذين سقطوا، 

يف الكويت وتونس وفرنسا.
ويف اطار حرصنا على سيادتنا 
عن  احلكومة  نسأل  وجيشنا، 
يقضي  الذي  االخرية  قرارها 
من  عرسال  منطقة  بتحرير 
ونسأل  االرهابيني  املسلحني 
عما حصل والتدابري اليت اختذت 
تنفيذ  يف  العملية  واخلطوات 
هذا القرار، اذ ال جيوز ان تتخذ 

قرارات وال تطبق فعليًا.
جدول  عن  سؤال  على  وردًا 

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 

قال  الوزراء،  جملس  اعمال 
اجللسة،  كنعان«سنحضر 
بالذات،  االمر  هذا  وسنناقش 
ان  الوازنة  الكتل  حق  من  الن 
االعمال  رأيها يف جدول  تعطي 
يف ظل الشغور الرئاسي وتقرر 
مع اآلخرين ما ميكن ان حيصل يف 
احلكومة.فعند الشغور الرئاسي، 
جملس  اىل  الصالحيات  تنتقل 
رئيس  اىل  ال  جمتمعًأ،  الوزراء 
مبفرده.  وزير  اي  او  احلكومة 
بصالحيات  مرتبطة  واملسألة 
املسيحي،  اللبناني  الرئيس 
وببنود تتعلق بتعيينات اساسية 
جيوز  وال  للمسيحيني.  تعود 
او  ميثاقيًا  الواقع  هذا  جتاوز 
ضربًا  ذلك  يف  ألن  دستوريًا، 
مسيحية  شراكة  من  تبقى  ملا 

اسالمية.
وهل سينسحب وزراء التكتل من 
اجللسة احلكومية؟ اجاب كنعان: 
»موقفنا واضح، ومل نقل يومًا 
سنناقش  بل  سننسحب،  اننا 
يف  الدستوري  حقنا  ومنارس 
كبند  التعيينات  وضع  طلب 
اجللسة  مسار  وحبسب  اول. 
املوقف  سنتخذ  احلكومة  واداء 
اساسي يف  املناسب.وحضورنا 
جتاوز  ملنع  وسيكون  احلكومة 
من  احلكومة  وتعطيل  القانون 
وعدم  اخرى  مرة  التمديد  خالل 

احرتام القوانني.
بنود  يف  التكتل  سيبحث  وهل 
اي  نبحث يف  »لن  قال:  أخرى 
االول  البند  يكن  مل  اذا  بند 
وقانونيًا  دستوريًا  املستحق 
التعيينات  هو  واداريًا  وامنيًا 

االمنية«.

»تكنولوجيا  طالب  حاز 
سيدة  جامعة  يف  املعلومات« 
سنة(  بلعيس)19  جو  اللويزة 
املرتبة  على  زغرتا،  بلدة  من 
السابعة عامليا يف الئحة الشرف 
متكنه  بعد  »الفايسبوك«  يف 
والثغرات  األخطاء  إكتشاف  من 
التواصل  شبكات  أشهر  يف 
املواقع  وأبرز  االجتماعي 
االلكرتونية، وأرسلت له شركة 
»فايسبوك« جائزة مادية قيمتها 
12,500$، كما وجد أيضا ثغرة 
التابع  االلكرتوني  املوقع  يف 

العاملي   Microsoft لشركة 
حبسب الوكالة الوطنية لالعالم.

إكتشاف  بلعيس  ويواصل 
اخلطرية  الثغرات  من  العديد 
يف العديد من املواقع العاملية 
العاملية:  احلماية  شركات  مثل 
 Eset، Opera، AVG، Avira،
Kaspersky، bitdefender وموقع 

.ebay التسوق العاملي
اليه  ترسل  لرباعته  وتقديرا 
الشركات اهلدايا املادية وتقدم 
له شهادات، وتسجل إمسه يف 

الئحات املميزين.

جو بلعيس من زغرتا يفوز باملرتبة الـ7 عامليا 
الكتشافه ثغرات يف فايسبوك ومايكروسوفت

االستثنائية بعد ان عرض عليه 
من مكتب جملس الوزراء، لكنه 
البحث  بساط  على  يطرح  مل 

اليوم.
ستكون  ان  درباس  وأعلن 
جمللس  مقبلة  جلسة  هناك 
الوزراء مضيفا ردا على سؤال 
أظن انها ستكون منتجة، مضيفا 
جملس الوزراء سيتخذ قرارات 
أما  فليعرتض.  يعرتض  ومن 
فاذا  امليثاقية،  املواضيع  يف 
اعرتض وزير واحد فسنوقفها، 
آمال ان تعود املكونات احلكومية 

اىل صوابها.
وختم قلت لسالم انت حارس 
على اهليكل وهو مليء مبصاحل 
الناس، وعندما تصبح املصاحل 
جامدة، يصبح الشخص مسؤوال 
ان  عندها  وعليه  اجلوامد  عن 
فيه  يقول  كبريا  اعالنا  يكتب 

هذا املبنى آيل اىل السقوط.

شبطيني
بدورها وزيرة املهجرين اليس 
فصل  مت  لو  متّنت  شبطيين 
العادية،  االمور  عن  السياسة 
معنّي  لفريق  حيق  وقالت 
االعرتاض على قرار او رمبا اكثر 
لكن ال حيق له تعطيل جملس 
يستطع  مل  واليوم  الوزراء، 
احلكومة  تعطيل  دد  محُ فريق 
الن هناك قرارًا بتفعيل جملس 
قرار  ان  لو  ومتّنت  الوزراء، 
اخّتذ  الزراعية  املنتجات  دعم 
اخلمسة  الوزراء  لكن  باالمجاع، 
واالصالح  التغيري  تكتل  يف 
فيه  البحث  رفضوا  وحلفائهم 
اجليش،  قائد  تعيني  قبل 
انتخاب  على ضرورة  وشددت 
تعيني  قبل  مجهورية  رئيس 

قائد جديد للجيش.

اىل  سؤال  على  ردًا  ولفتت 
ان جلسات احلكومة لن تتوقف 

على رغم اعرتاض 5 وزراء.
اعرتاض  وردًا على سؤال عن 
على  اجلمهورية  رئيس  وزراء 
دورة  فتح  مرسوم  توقيع 
النواب،  جمللس  استثنائية 
ترّيثنا  حنن  شبطيين  قالت 
بضمانات.  وللمطالبة  للنقاش 
حوهلا  قوانني  صدرت  فاذا 
عالمات استفهام، فمن يضمن 
حق رّد هذه القوانني او الطعن 
الدستوري  اجمللس  امام  بها 
رئيس  صالحيات  من  وهي 
حّل  سيتم  كيف  اجلمهورية؟ 
ال  ان  واكدت  املشكلة؟  هذه 
فور  املرسوم  توقيع  من  مانع 
حصولنا على الضمانات؟ فنحن 
املؤسسة  وجه  يف  نقف  ال 
نطالب  لكننا  التشريعية 
بضمانات، وهذا ما قلته لوزير 
يف  خليل  حسن  علي  املال 

اجللسة.
التشاور  ان  اىل  واشارت 
بري  نبيه  الرئيسني  سيشمل 
علن  نحُ وعندها  سالم  ومتام 
موقفنا من مرسوم فتح دورة 
استثنائية، واعتربت ان االجدى 
بهما االتصال بالرئيس ميشال 
رئيسًا  كان  كونه  سليمان 
يف  خربة  ولديه  للجمهورية 

املوضوع.
وختمت شبطيين جملس الوزراء 
ختطى اعرتاض الوزراء اخلمسة، 
قرار  اي  يف  السري  وسيتم 
االكثرية  على  حيصل  عندما 

الضامنة.

قبيل الجلسة
االن  االقتصاد  وزير  وقال 
تعليقا  اجللسة  قبيل  حكيم 
االستثنائية  الدورة  فتح  على 
انه لن يوقع  النيابي  للمجلس 

على املرسوم.
بدوره قال وزير العمل سجعان 
الوزراء  جملس  يف  اننا  قزي 

ولسنا يف جملس النواب.
الدولة  وزير  أكد  جهته،  من 
نبيل  االدارية  التنمية  لشؤون 
دوفريج ان احدا ال يستطيع ان 
يفرض على رئيس احلكومة اي 
شيء بالنسبة اىل الصالحيات، 
اذا  مشكل  حصول  وتوقع 

اعرتض احد.
أما وزير البيئة فقال: االن نقرأ 
يف اجملهول ففتح الدورة يأتي 

مبرسوم عادي وانا سأوقعه.
وقال وزير االعالم لدى وصوله 
اىل السراي احلكومي: ما احلى 
العودة اليه هناك حسن نيات 
العليا  واملصلحة  اجلميع  لدى 

تعلو على كل شيء.
العدل  وزير  قال  جهته،  من 
اشرف ريفي: ان حتدينا االكرب 
كل  مع  وانا  الوطن  حنمي  ان 

شيء يقره الرئيس سالم.
وعن االشكال الذي حصل يف 
السعديات بني عناصر من تيار 
املقاومة،  وسرايا  املستقبل 
املقاومة  سرايا  من  ريفي  نبه 
اليت  الفتنة  سرايا  وأعتربها 
التنبه  اهلل  حزب  على  جيب 

واعادة النظر فيها.
توقيع  فرجح  املال  وزير  أما 
اكثر من 13 وزيرا على مرسوم 

فتح الدورة االستثنائية.

تتمة املنشور على  ص 3(

جملس الوزراء مل يتمكن..
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يف  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرفة  برعاية 
منطقة بريوت وجبل لبنان ومجعية الصناعيني يف 
لبنان ومبشاركة من عدد من السفارات العربية 
يف أسرتاليا يقام يوم 11 آب/ أوغسطس 2015 
قاعة  يف   2015 إكسبو  الفرح   – الفرح  معرض 
املعرض  بانكستاون ويستمر هذا  اللونا الونج– 

لغاية 20 آب/ أوغسطس 2015.
يهدف هذا املعرض إىل تعزيز أواصِر الصداقِة 

وتركيا  عمومًا  األوسط  الشرق  وبلدان  أسرتاليا  بني  ما  واإلقتصادي  التجاري  والتعاوِن 
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 
املشروبات  مع  والصغار  للكبار  الشهية  املأكوالت  من  خمتلفة  أنواعًا  املعرض  وسيقدم 

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. 
عام  بشكل  أسرتاليا  وعموم  خصوصا  سيدني  منطقة  العربية يف  اجلالية  أبناء  من  نأمل 
للحضور إىل هذا املعرض واملشاركة برفع اسم لبنان وبلدان الشرق األوسط عاليًا يف 
املعرض  هلذا  الرمسي  االفتتاح  سيكون  حيث  اإلنتاجية،  واالقتصادية  الدولية  اجملاالت 
املتميز يوم الثالثاء بتاريخ 11 آب/ أوغسطس 2015 الساعة 7:00 مساًء. ومن ثم للعموم 

بدءًا من يوم األربعاء املوافق 12 آب من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى العاشرة مساًء.
ملزيد من املعلومات واملشاركة يف املعرض يرجى االتصال مبنظمة ومديرة املعرض السيدة 

نادين شعار على الرقم التالي:  0415494949

أو  املصريون،  اجلنود  منه  يتخوف  كان  ما 
يف  ككابوس  فعاًل،  حصل  يتوقعونه،  باألحرى 
سيناء.  صحراء  وسط  احلارة  رمضان  أيام  أحد 
من  الفضيل«  »الشهر  هذا  »داعش«  يرتك  مل 
الذين  السيناويني  على  فيه  »جتود«  أن  دون 
لتزيد  احلكومي،  والتقصري  التهميش  يعانون 
عليهم الواقع بإدخال البالد حربًا ضروسًا ال أفق 
لنهايتها... رواية ميدانية تظهر القدرات اجلديدة 
لـ«والية سيناء« وسط حماولة اجليش امتصاص 

الصدمة.
حرب«،  إنها  واهلل  احلرب...  »إنها   | سيناء 
االربعاء؛  يومهم  بها  السيناويون  بدأ  صرخات 
صباحًا  الثامنة  من  تقرتب  الساعة  كانت  فما 
لتنظيم  املوالية  سيناء«  »والية  أطلقت  حتى 
حاجزًا  املتزامنة على حنو 16  »داعش« هجماتها 
عسكريًا بقذائف اهلاون و«اآلر بي جي« واألسلحة 
الرشاشة، يف معركة حربية متكاملة، حققت خالهلا 
»والية سيناء« أهدافًا كبرية، برغم خسارة بشرية 
يف األرواح، بعدما تدخلت الطائرات املقاتلة من 
طراز »إف 16«، إضافة إىل الطائرات املروحية، 

اليت قدمت مع تعزيزات كبرية للجيش.
عناصر  اآلتي:  الشكل  على  مشهد ميكن وصفه 
يشبه  قتاليًا  طوقًا  شكلوا  سيناء«  »والية 
بادروا بهجمات متزامنة على  الدائرة، ثم  نصف 
بإطالق  ثم  أواًل،  بالقذائف  العسكرية  احلواجز 

يوم داٍم يف مصر:
 إنها احلرب | 16 هجوماً و4 ساعات اشتباكات

الكمائن، ومت تفجريها بعناصر انتحارية موجودة، 
القتلى  من  األكرب  األعداد  سقوط  إىل  أدى  ما 

واملصابني.
العميد  العسكري،  املتحدث  قال  املقابل،  يف 
اإلرهابية  العناصر  من  »عددًا  إن  مسري،  حممد 
قطاع  يف  كمائن  مخسة  هامجت   70 بنحو  تقدر 
تأمني مشال سيناء بالتزامن«، موضحًا أن القوات 
تعاملت معها »بكافة وسائل النريان ما أدى إىل 
حمملة  عربات  ثالث  وتدمري  عنصرًا   22 مقتل 
باملدافع عيار )14.5( ملم املضادة للطائرات«، 
ثم أضاف املتحدث أنه مت استهداف منطقة جتمع 
لـ«العناصر اإلرهابية وتدمريها بالكامل، ما أدى 
بيانات  لتتحدث  آخرين«،  إرهابيًا   17 مقتل  إىل 
أخرى يف املساء عن مقتل حنو مئة مهاجم، ولكن 

ما من تأكيد.
وما زاد من حصيلة شهداء اجليش أن سيارات 
إخالء  عمليات  بدأت  سيناء  مشال  يف  اإلسعاف 
بعد  وذلك  ساعات،  قرابته ست  بتأخري  اجلرحى 
تأمني الطرق من األلغام والعبوات الناسفة اليت 
زرعتها »والية سيناء« لتعطيل مرور اإلسعاف أو 

وحدات الدعم القادمة حلماية الكمائن.
ورصد أن اجليش استخدم حنو 3 طائرات مقاتلة 
والعريش،  زويد  الشيخ  مدن  مساء  يف  حلقت 
ولكن املسلحني استطاعوا تفجري عدد من اآلليات 
العسكرية قدرت بنحو ستة مدرعات، كذلك أفيد 
بأنهم اختطفوا أربع مدرعات قبل تفجريها بالقرب 
»والية  ولكن  رفح.  جنوب  املهدية  قرية  من 
سيناء« مل تذكر أي معلومات عن اختطاف أفراد 
من القوات املسلحة أو الشرطة، ولكنها أشارت 
واالستيالء  واملواقع  الكمائن  بعض  تدمري  إىل 

على أسلحة وذخائر فقط.
ومنذ انتهاء العمليات املتزامنة، تقود قوات اجليش 
عمليات ميدانية مكثفة عرب عناصر حرس احلدود 
التدخل  الثاني امليداني ووحدات  ورجال اجليش 
السريع التابعة للمنطقة املركزية العسكرية، اليت 
متفرقة  مناطق  انتشار مكثفة مشلت  بدأت خطة 
من مشال سيناء، خاصة املدن الواقعة فى نطاق 
زويد  والشيخ  العريش  داخل  الساحلي  الشريط 
ورفح. ووفق مصدر أمين حتدث إىل »األخبار«، 
املسلحة  اإلرهابية  »اجلماعات  أن  تقديرهم  فإن 
الساعات  يف  األمنية  اخلدمات  ختفيف  استغلت 
املبكرة، ونفذت عملية منظمة اعتمدت فيها على 
واجملموعات  اهلاون،  وقذائف  الثقيلة  األسلحة 
املواد  مع  والتعامل  السالح  محل  على  املدربة 
وجتهيز  الناسفة  العبوات  وزرع  املتفجرة، 

السيارات املفخخة وتفجريها عن بعد«.
ولكن املصدر أشار إىل أنه مت الدفع بتعزيزات 
للسيطرة  ورفح  زويد  الشيخ  إىل  إضافية  أمنية 
على »الوضع امللتهب« هناك، فيما أكد شهود 
عيان من أهالي املدينتني أن كل السكان الذين 
يقدر عددهم بنحو 60 ألف نسمة من أهالي املدينة 
باتوا حماصرين داخل منازهلم وال خيرجون منها.

وحاليًا، تواصل قوات األمن إغالق طريق العريش 
مع  املصرية،  رفح  مدينة  وإغالق  زويد،  الشيخ 
بعدما  املناطق،  تلك  خمتلف  القوات يف  انتشار 
السري يف  حركة  وتوقفت  املارة  من  متامًا  خلت 
مكثف  انتشار  وجود  عن  فضاًل  كافة،  الشوارع 
للقوات على طول الشريط احلدودي جبانب الدفع 
بتعزيزات أمنية إىل املنطقة احلدودية وحميط معرب 

رفح، مع غزة.
القاهرة  يف  مصادر  قالت  متصل،  سياق  يف 
لـ«األخبار« إن اقرتاحًا أمريكيًا ُطرح على املصريني 
حلفظ  اجلنسيات  املتعددة  القوات  سحب  بشأن 
كامب  اتفاق  مقررات  )أحد  سيناء  يف  السالم 
ُعرض  املقرتح  أن  املصادر  وذكرت  ديفيد(. 
يف نطاق دوائر ضيقة من أجل معرفة رد فعل 
اجلانب املصري، خاصة أن هذه القوات مل يعد 
بني  العالقات  استقرار  ظل  يف  معنى  لوجودها 
القاهرة وتل أبيب. وأضافت أن »جزءًا من الرغبة 
الدولية  القوات  عن  االستغناء  يف  األمريكية 
مرتبط أيضًا باملخاوف اليت حتيط بها خاصة يف 

مشال سيناء«.

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 

»والية سيناء« شكلت طوقًا قتاليًا يشبه نصف 
الدائرة ثم بدأت هجمات متزامنة )األناضول(

محمد سالم

األسلحة  من  النريان 
والثقيلة،  املتوسطة 
وقوع  يف  أسهم  ما 
القتلى  من  كبري  عدد 
القوات  صفوف  يف 
تتمركز  كانت  اليت 
خالل  الدبابات  فوق 
شديد  رمضاني  يوم 
منهكو  وهم  احلرارة 
وجاءت  األجساد. 
اهلجمات على احلواجز، 

وفق شهود عيان، بالتزامن مع صعود العشرات 
القريبة  املرتفعة  البنايات  على  »الدواعش«  من 
من قسم شرطة الشيخ زويد، مشال سيناء، حيث 
وأمطروا  األمن،  من  علوًا  أكثر  املسلحون  أصبح 
من  النارية  والطلقات  بالقذائف  الشرطة  قسم 

عيار 250 و500 ملم.
عبوات  زرع  على  جديد  تكتيك  يف  عملوا  كذلك 
ناسفة حول تلك البنايات لتنفجر بالقوات يف حال 
وعمدوا  البيانات.  أسطح  إىل  الصعود  حماولتها 
أيضًا إىل وضع عبوات وتشريكات خالل انسحابهم 
على  وأيضًا  مالحقتهم،  من  اجليش  مينعوا  حتى 

الكمائن األخرى مساندة بعضها بعضًا.
وبرغم رواية اجليش عن مشاركة حنو 70 عنصرًا 
عيان  شهود  حديث  فإن  سيناء«،  »والية  من 
من سكان جنوب ووسط الشيخ زويد أكدت أن 
حنو 130 من عناصر »الوالية« على األقل نفذوا 
حيث  من  خمتلفون  وهم  احلواجز،  على  اهلجمات 
ما  املختلطة  واللهجات  الضخمة  اجلسدية  البنية 

بني الشامية والليبية والسعودية.
تنظيم  عناصر  هاجم  األمنية،  املصادر  ووفق 
أمنية يف  ارتكاز  ونقطة  كمينًا   16 سيناء  والية 
بينها  زويد ورفح، من  الشيخ  احلدودية:  املدن 
اليف،  ووالي  وسادوت،  املساورة،  كمائن: 
والوفاق، وأبو طويلة، والضرائب، وقسم شرطة 
الشيخ زويد، واخلروبة، وقرب عمري، واإلسعاف، 
والبوابة، والشالق، إذ استمرت االشتباكات فيها 

إىل ما ال يقل عن أربع ساعات متواصلة.
ووفق مصادر األمنية وأخرى طبية، أودت اهلجمات 
حبياة حنو 64 من ضباط وجنود اجليش والشرطة 
وأصابت حنو 35 آخرين خالل اهلجمات املتالحقة، 
اليت كان أخطرها ثالث عمليات انتحارية طاولت 
وحاجزي  العريش،  يف  الشرطة  ضباط  نادي 
بواسطة  زويد،  الشيخ  رفاعي يف  وأبو  السدرة 
ثالث سيارات مفخخة، اخرتقت احلرم األمين لتلك 

مقرتح أمريكي 
على القاهرة 

لسحب 
القوات الدولية 

من شمال 
سيناء

الفتاح  عبد  املصري،  الرئيس  أّجل   | القاهرة 
السيسي، االجتماع الطارئ جمللس الدفاع الوطين 
اللذين  املسلحة،  للقوات  األعلى  واجمللس 
انتهاء  حلني  أمس،  عقدهما  املفرتض  من  كان 
مشال  زوّيد،  الشيخ  يف  العسكرية  العمليات 
سيناء. وجاء تأجيل السيسي لالجتماع بعد زيارة 
مل يعلنها لغرفة العمليات، جرى فيها التواصل 
مبحاسبة  طالب  إذ  العسكرية،  القيادات  مع 
مشددًا  العمليات،  من  االنتهاء  فور  املقصرين 
على ضرورة احلفاظ على الروح املعنوية للجنود 
أجل  من  للشهادة  استعداد  على  بأنهم  وثقته 

الدفاع عن وطنهم.
يف هذا الوقت، جرى التنسيق بني القوات املسلحة 
والشرطة على نطاق واسع لتعزيز اخلدمات األمنية 
يف الشيخ زويد والتصدي لإلرهابيني، بينما دفع 
اجليش بالطائرات لتنفيذ مهمات حمددة، وسط 
حالة ترقب ملصري قائد القيادة املوحدة للجيش 
ُتتوقع  الذي  عسكر،  أسامة  الفريق  سيناء،  يف 

إطاحته بعد ما جرى االربعاء.
تلقتها  أن  سبق  اليت  التحذيرات  بشأن  أّما 
أيام، بشأن عملية كربى  القوات املسلحة، قبل 
جاءت عملية  احلالية، فقد  املرحلة  قد جتري يف 
أمس مضاعفة لناحية حجمها ونطاقها، األمر الذي 
فسرته مصادر عسكرية بأنه حماولة لفرض والية 
سيناء سيطرتها على األرض على غرار ما حدث 
ما  أّن  املصادر  واعتربت  والعراق.  سوريا  يف 
جرى ليس جمرد عملية انتقامية، كتلك العمليات 
يف  تنفيذها  اإلرهابية«  »للجماعات  سبق  اليت 
املسلحة  القوات  تصدر  أن  املقرر  ومن  سيناء. 
بيانًا رمسيًا يشرح تطورات األوضاع من بدايتها 
حتى نهايتها، وذلك فور االنتهاء من العمليات، 
باإلضافة إىل إصدار حزمة من القرارات العسكرية 

لفرض السيطرة يف مشال سيناء.
الالفت أن العناصر املسلحة استخدمت يف اهلجوم 
للدروع،  املضادة  الروسية  »كورنيت«  صواريخ 
باإلضافة إىل صواريخ »HJ8« املضادة للدبابات، 
فضاًل عن استخدام قذائف »آر بي جي« واهلاون، 
اعتربه عسكريون مصريون تطورًا كبريًا  ما  وهو 

يف قدرات »والية سيناء«.
فإن  احلربي،  للطريان  اجليش  استخدام  وبشأن 
أن  يرى  سويلم،  أمحد  اللواء  العسكري  اخلبري 
الطائرات ال ميكنها حسم املعركة من اجلو، خاصة 
»يف حالة االشتباكات بني القوات الربية والعناصر 
اإلرهابية«، مشريًا إىل أن ما حدث »تصعيد كبري 
يستلزم رد فعل قوي قريبًا، وذلك بضرب مراكز 
القيادات اإلرهابية وتعقب األوكار اليت خيتبئون 
املستخدمة  األسلحة  أن  سويلم  وأضاف  فيها«. 
ميكن  وال  متطورة  واجليش  الشرطة  مواجهة  يف 
ظل  يف  خاصة  سيناء،  إىل  بسهولة  إدخاهلا 

التشديدات األمنية اليت تطبق منذ مدة، وهو ما 
ذ يوم أمس أعّد خارج  يعين أن »املخطط الذي ُنفِّ
مصر، وجرى تدريب هذه العناصر قبل وصوهلا 

إىل سيناء لتنفيذ عملية الشيخ زويد«.
األسبق،  املصري  األركان  رئيس  رأى  كذلك، 
اللواء عبد املنعم سعيد، أن ما حدث يف الشيخ 
زويد يستلزم إجراءات شديدة احلسم من القوات 
املسلحة بهدف فرض األمن، خاصة أن »الظروف 
من  اجليش  أن  إىل  وأشار  استثنائية«.  احلالية 
يفرض  جتعله  اليت  األمنية  التدابري  اختاذ  حقه 
سيطرته على األرض، ألن »القوات املسلحة لن 
تسمح بأن يسقط جزء من أراضي سيناء يف يد 
تنظيم داعش«. وأضاف سعيد: »القوات املسلحة 
دخلت يف مواجهات أخرى عنيفة ضد اإلرهابيني 
نفسه  الوقت  يف  مؤكدًا  بالنهاية«،  وانتصرت 
ملعرفة  احلالية  املعركة  انتهاء  انتظار  »ضرورة 
واجلنود حلماية  الضباط  بها  قام  اليت  البطوالت 

األراضي املصرية وتطهريها«.
يرى  خلف،  اللواء حممود  العسكري،  اخلبري  لكن 
من  بتخطيط  جرت  أمس،  سيناء  عمليات  أن 
»أعضاء  أن  إىل  مشريًا  أجنبية،  دول  خمابرات 
إبادة  مبقدورهم  أن  اعتقدوا  اإلرهابي  التنظيم 
الحتالهلا  متهيدًا  املدينة«  يف  والشرطة  اجليش 
من  جزءًا  أن  خلف  وأضاف  هلم.  إمارة  وإعالنها 
املشكلة اليت تواجه اجليش يف سيناء هو »اختباء 
صعوبة  يزيد  ما  اإلهالي،  وسط  اإلرهابيني 
أن  إىل  الفتًا  خمططاتهم«،  وإحباط  استهدافهم 
مهما  إرهابية  عمليات  لوقوع  معرضة  دولة  أي 

جنحت يف الدفع بقوات عسكرية على األرض.

»كورنيت« يف سيناء... والسيسي واثق من »استبسال« اجلنود
أحمد جمال الدين
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عرب وعالم

إن  تونسي  مسؤول  قال 
السلطات اعتقلت مثانية أشخاص 
يشتبه يف أنهم على صلة بهجوم 
على فندق يف سوسة استهدف 
تتعقب  وإنها  أجانب  سياحا 
جهاديني تدربا يف معسكر بليبيا 

مع منفذ اهلجوم.
يوم  وقع  الذي  اهلجوم  وأسفر 
أجنبيا   38 مقتل  عن  اجلمعة 
قبل  بريطانيون  سياح  معظمهم 
أن تقتل الشرطة املهاجم. وقال 
املكلف  الوزير  العكرمي  لزهر 
النواب  جملس  مع  بالعالقة 
وقت  يف  للصحافيني  الربملان 
جمموعة  هذه  االول  أمس  متأخر 
تلقت تدريبا يف ليبيا وهلا نفس 
اهلدف. اثنان هامجا متحف باردو 
وواحد هاجم سوسة. وأضاف أن 

الشرطة تتعقب اثنني آخرين.
صورة  الداخلية  وزارة  ونشرت 
الدين  مشس  يدعى  جلهادي 
اىل  التونسيني  ودعت  سندي 
عنه.  البحث  يف  املساعدة 
الذي  سندي  أن  وأضافت 
وصفته بانه ارهابي خطري متورط 
يف هجوم باردو يف اذار املاضي 
يوم  وقع  الذي  سوسة  وهجوم 

اجلمعة.
رئيس  اجلندوبي  كمال  وقال 
خلية االتصال هلجوم سوسة وهو 
وزير مكلف بالعالقة مع اجملتمع 
عدد  سراح  اطالق  بعد  املدني 
عدد  وصل  بهم  املشتبه  من 
أشخاص  مثانية  اآلن  املعتقلني 
وقت  ويف  امرأة.  بينهم  من 
إن  أمين  مسؤول  قال  سابق 
تونس اعتقلت ثالثة مشتبه بهم 
قوات  شنتها  واسعة  محلة  لكن 
تسعة  اعتقال  من  متكنت  االمن 

آخرين.
وقالت احلكومة يف وقت سابق 
هجوم  منفذ  إن  األسبوع  هذا 
يف  تدريبات  تلقى  سوسة 
معسكر للجهاديني يف ليبيا مع 
مهامجي متحف باردو نهاية العام 
بني  العالقة  وتثري  املاضي. 
منفذي اعتداءات باردو وسوسة 
مزيد  شن  امكانية  من  املخاوف 
اليت  تونس  يف  اهلجمات  من 
استقرارها  الستعادة  تكافح 

املتشددين  ومواجهة  االمين 
أكرب  ميثلون  الذي  االسالميني 

تهديد للدميقراطية الوليدة.
مزيد  من  بريطانيا  وحذرت 
ولكنها  تونس  يف  اهلجمات 
توسيع  واحتمال  بالرد  تعهدت 
تنظيم  ضد  سوريا  يف  دورها 
هجوم  بعد  االسالمية  الدولة 

سوسة.
الربيطاني  اخلارجية  وزير  وقال 
فيليب هاموند إن العدد النهائي 
للضحايا الربيطانيني الذين تأكد 
متشدد  مسلح  يد  على  مقتلهم 
اجلمعة  يوم  تونس  هجوم  يف 
مت  وإنه  قتيال   30 هو  املاضي 

حتديد هوية كل الضحايا.
لدى  للصحافيني  هاموند  أضاف 
وصوله إىل العاصمة النمساوية 
النووية  فيينا حلضور احملادثات 
ما  العاملية  والقوى  ايران  بني 
اآلن  اننا  هو  لكم  قوله  ميكنين 
الضحايا  على  التعرف  من  كنا  مَتَ
وعددهم  مجيعهم  الربيطانيني 
30 شخصا وميكننا القول بدرجة 
هي  هذه  إن  الثقة  من  عالية 

احلصيلة النهائية.
وأعلن هاموند عن دقيقة صمت 
حدادا على الضحايا اليوم اجلمعة 
ظهرا  عشر  الثانية  الساعة  يف 
على  أسبوع  مرور  ذكرى  إلحياء 
اهلجوم الذي وقع على فندق يف 
بلدة سوسة التونسية. وقال ان 
دقيقة الصمت ستنفذ يف خمتلف 
السفارات  ويف  بريطانيا  أرجاء 
واملواقع الربيطانية وقال الوزير 
مع  بالعالقة  املكلف  التونسي 
واجملتمع  الدستورية  اهليئات 
إن  اجلندوبي،  كمال  املدني، 
خمتلف  مكنت  الداخلية  وزارة 
السياحية  واملناطق  األقاليم 
لتأمني  شرطة  فرد   1377 من 

املنشآت السياحية والشواطئ.
مؤمتر  خالل  اجلندوبي،  وأضاف 
أن  االتصال،  خللية  صحايف 
نص  إعداد  بصدد  احلكومة 
االحتياط  جيش  لدعوة  قانوني 
لتعزيز التواجد العسكري واألمين 
يف املناطق احليوية واحلساسة، 
الشروق  صحيفة  حبسب 

التونسية.
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القوات التونسية تعتقل ٨ من 
املتورطني بهجوم سوسة وتتعقب 
اثنني من املسلحني تدربا يف ليبيا

األطراف  عن  ممثلون  استأنف 
الصخريات  منتجع  يف  الليبية، 
الرباط،  العاصمة املغربية  جنوب 
اتفاق  مسودة  بشأن  مفاوضات 
االستقرار  إلعادة  يهدف  سالم 

وإنهاء االقتتال على السلطة.
مباحثات  جلسة  أول  عن  وغاب 
ممثلو  أيام   3 منذ  تعقد  رمسية 
واليته.  املنتهية  الوطين  املؤمتر 
املفاوض  املؤمتر  وفد  وكان 
غادر إىل طرابلس للتشاور حول 
رابعة  سياسي  اتفاق  مسودة 
األطراف  مجيع  عليها  وافقت 
للتوقيع  املتحدة  األمم  وسعت 
األحد  األوىل،  باألحرف  عليها 
التوقيع  تأجيل  قبل  املاضي، 
بسبب  االول،  امس  يوم  حتى 
الذي  املؤمتر  مفاوضي  استدعاء 
يهيمن عليه متطرفون يسيطرون 
على العاصمة طرابلس. وحياصر 
وأنصار  مقاتلي  من  متظاهرون 
املتطرفة  ليبيا  فجر  ميليشيات 
منذ يوم امس االول مبنى املؤمتر 

ملنع التصويت على املسودة.
صالح  املتظاهرين  بني  وشوهد 
بادي، األصولي اللييب الذي برز 
امليليشيات  تأسيس  يف  امسه 
جمموعات  مع  واحتالهلا  املتطرفة 
مسلحة أخرى العاصمة طرابلس. 
وفد  عودة  عدم  مراقبون  وتوقع 
السابق إىل طاولة احلوار  املؤمتر 
يف الوقت املتفق عليه مع بعثة 
األمم املتحدة بعد أن أصدرت دار 
ليبيا  ملتشددي  التابعة  اإلفتاء 
على  التوقيع  جواز  بعدم  فتوى 
التوصل  مت  الذي  السالم  اتفاق 

إليه يف الصخريات.
قبل  ليبيون  مفاوضون  وقال 
إنهم  امس،  حاسم  اجتماع  بدء 
ليون،  برناردينو  مع  سيبحثون 
مصري  املتحدة،  األمم  مبعوث 
مسودة اتفاق سالم جرى التوافق 

على غالبية فقراتها.
املواطنني  عشرات  ونظم 
ساحات  جتمع  لتنظيم  املنتسبني 
الثورة، مظاهرة شعبية أمام مقر 
بطرابلس  العام  الوطين  املؤمتر 
على  التوقيع  بعدم  للمطالبة 
مسودة االتفاق السياسي الرابعة 
على نسختها احلالية اليت طرحتها 
بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 

يف جلسات احلوار اللييب.
ورفع املتظاهرون شعارات يدعون 
فيها الفريق املفوض من املؤمتر 
الوطين العام للمشاركة يف احلوار 
اللييب لعدم التوقيع على املسودة 
على غرار ال للكرامة.. ال ملسودة 
مش  فرباير  و17  املعدلة  ليون 
الدولي  االنقالب  نرفض  للبيع.. 
املسودة  فرباير   17 ثورة  على 
اخلامسة تعين الدخول حتت مظلة 

الكرامة برعاية األمم املتحدة.
وقال عبد اهلل الثين رئيس احلكومة 
املؤقتة املنبثقة عن برملان طربق 
إنه يأمل التوصل إىل اتفاق سالم 
مع خصومه القتسام السلطة يف 
األمم  تدعمها  اليت  املفاوضات 
إنهاء  تستهدف  واليت  املتحدة 

نزاع يهدد بتقسيم البالد.
أمل  حيدوه  إنه  الثين  وقال 
واضاف  اتفاق.  إىل  بالتوصل 
املناقشات  من  الكثري  أن  الثين 
ستجرى بالتأكيد وسط تباين يف 
حكومته  أن  إىل  مشريا  املواقف 

تأمل التوصل إىل اتفاق.
تشكيل  فور  إنه  الثين  وقال 
حكومة وحدة فإنها ستبدأ القتال 
اإلسالمية.  الدولة  تنظيم  ضد 
عاقلة  حكومة  أي  إن  واضاف 
ان  إىل  االرهاب مشريا  ستكافح 
بعض  يف  بذلك  قامت  حكومته 
األحيان. وتابع إن مثل هذا األمر 
له أهمية قصوى ألمن واستقرار 
ليبيا وباقي دول العامل. وتركزت 
مباحثات رئيس احلكومة املؤقتة، 
عبد اهلل الثين، مع رئيس وزراء 
على  موسكات،  جوزيف  مالطا، 
اإلرهاب  وحماربة  األمن  قضايا 

واهلجرة غري الشرعية.
قام  اليت  احملادثات  مشلت  كما 
بها الثين مع بداية زيارة رمسّية 
أّيام،  ثالثة  تستغرق  مالطا  إىل 
االقتصادي  التعاون  مواضيع 
أنَّ  يذكر  االستثمار.  وفرص 
الليبية  املؤسسة  إدارة  جملس 
االستثمار  فريق  نقل  لالستثمار 
ليبيا  صندوق  إلدارة  مالطا  إىل 
مليار   67 من  املتكّون  السيادي 

دوالر أمريكي.
ليبيا  يف  داعش  تنظيم  وسيطر 
على منطقة السواوة اليت تبعد 7 

كيلو مرتات عن مدينة سرت.

تعثر التوقيع على مسودة اتفاق السالم 
مبفاوضات املغرب مع مقاطعة وفد حكومة 

مسري، طرابلس للحوار والتظاهرات الرافضة حممد  العميد  قال 
القوات  باسم  الرمسي  املتحدث 
املسلحة  القوات  إن  املسلحة، 
حربني،  األول  أمس  خاضت 
أحدها حرب إعالمية وأخرى قتال 
عددا  أن  مؤكًدا  األرض،  على 
من الصحف واملواقع وقعت يف 
الفخ، وسايرت املواقع األجنبية 
ألعداد  مغلوطة  انباء  نشر  يف 
شهداء القوات املسلحة، مؤكًدا 
أجنبية،  وصحف  وكاالت  أن 
تعمدت نشر تلك األرقام، لبث 
اإلحباط وخفض الروح املعنوية 
مناشًدا  املصري،  الشعب  لدى 
حتى  االنتظار  اإلعالم  وسائل 
خالل  العسكرية  البيانات  مساع 

الفرتة املقبلة.
وقال يف تصريح، نتعرض حلرب 
ونشر  األفكار  لبلبلة  شائعات 
املواطنني  إلفقاد  كاذبة  أخبار 
وإضعاف  قواتهم  يف  الثقة 
أخبار  وترويج  املعنوية  روحها 

غري مسؤولة ملصادر جمهولة.
يف  تأخري  يوجد  ال  أنه  وأوضح 
العسكرية، مشرًيا إىل  البيانات 
بياًنا  قدم  املتحدث  مكتب  أن 
حقيقية  حصيلة  بأول  مبدئًيا 
اليت  اهلجوم  ولطبيعة  للشهداء 
تلتها  أمنية،  نقاط  له  تعرضت 
بيانات بتفاصيل الرد واستمرار 
وسقوط  األرض  على  االشتباك 
من  القتلى  من  كبرية  أعداد 

اإلرهابيني.
تأخري،  أي  لو حدث  وقال حتى 
اإلضرار  وعدم  للتدقيق  يكون 
أن  إىل  الفًتا  العمليات،  بسري 
متابًعا  يكون  العمليات  قائد 
مكان  من  وينتقل  لالشتباك، 
يقدم  ثم  املعركة  إلدارة  آلخر 
تقرير قتال. وهناك قاعدة، أن 
احلصر النهائي للخسائر ال يتم 
أثناء املعركة بل يعد يف نهاية 

يوم القتال.
وأشار املتحدث العسكري، إىل 
أن احلرب الثانية اليت واجهتها 
األرض،  على  احلرب  هي  مصر 
يدل  حدث  ما  أن  على  مشدًدا 
واالضمحالل  السذاجة  على 
اإلرهابية،  للجماعات  الفكري 
ألنها ختيلت أنه بإمكانها احتالل 
جزء من األراضي املصرية، مهما 
كان حجم تسليحها، مشرًيا إىل 
تسمح  ال  املسلحة  القوات  أن 

سيناء،  أرض  من  شرب  باحتالل 
وال ذرة رمل.

وشدد على أن أداء قواتنا منذ 
أن  إلي  الفًتا  بطولي،  األمس 
األيام املقبلة ستكشف بطوالت 
عديدة قام بها جنودنا البواسل، 
دك  دعوات  يرفض  أنه  مؤكًدا 
مؤكًدا  األبرياء،  ومعاقبة  سيناء 
بعمليات  يرد  لن  اجليش  أن 
انتقامية مهما بذل من دماء ألنه 

لن يقابل اهلل بدماء أبرياء.
إن  العسكري،  املتحدث  وقال 
أحد الضباط أصيب يف دبابته، 
األوىل،  االنفجارية  املوجة  خالل 
اليت أحدثتها السيارة امللغومة، 
ليهاجم  إصابته  رغم  عاد  لكنه 
للكمني  املهامجني  اإلرهابيني 
أن  وأضاف:  مجيًعا.  ويبيدهم 
للعالج  العودة  رفض  الضابط 
يف  االستمرار  على  وصمم 
مواجهته لإلرهابيني يف سيناء، 
من  يسري  جزء  هذا  أن  مؤكًدا 
على  للقضاء  رجالنا  جهود 

اهلجمات اإلرهابية اجلبانة.
الصاعقة  قوات  إن  وقال 
تصدت هلجوم جديد على كمني 
املاسورة، ومت القضاء على ستة 
تكفريين هامجوا الكمني بسيارة 

دفع رباعي.
هذا واكد احتاد الشباب الناصري 
احلر، ضرورة تكاتف املصريني 
الوطين  جيشهم  خلف  مجيعًا 
خسيسة  عمليات  يواجه  الذي 
من اجلماعات اإلرهابية يف اجلزء 

الغالي من الوطن سيناء.
عام  منسق  ابراهيم  علي  وقال 
االول  امس  بيان  يف  االحتاد 
الذين  اإلرهابيني  ان  اخلميس، 
مسرحًا  سيناء  أرض  من  جعلوا 
املصريني  ضد  لعملياتهم 
من  جمموعة  إال  ليسوا  هناك، 
اخلونة الذين وضعوا أيديهم يف 
عنها  وحياربون  الصهاينة  أيدي 

بالوكالة.
املتحدث  صربه  حممود  وأوضح 
ثقة  االحتاد  باسم  اإلعالمي 
انتصار  يف  املصري  الشعب 
اليت  املواجهة  يف  جيشه 
اجلدد،  الصهاينة  ضد  خيوضها 
استطاعت  اليت  القوات  وان 
من  العاشر  يف  العدوان  إنهاء 
رمضان قادرة على سحق هؤالء 

املرتزقة.

املتحدث العسكري املصري: وكاالت أجنبية تعّمدت 
بث أرقام وأخبار مغلوطة خلفض الروح املعنوية

عربات   4 عن  يقل  ال  ما  سقط 
قطار، يستخدم يف نقل اجلنود 
نتيجة  قناة،  يف  الباكستانيني 
البنجاب  إقليم  جسر يف  انهيار 
عن  أسفر  ما  البالد،  شرقي 
قال  حسبما  جنديا،   12 مقتل 

مسؤولون.
وقال اجليش، إن القطار الذي 
كان يقل 300 راكبا من اجلنود 
خرج عن مساره أثناء عبوره قناة 
مدينة  من  بالقرب  شاناوان 
القوات  أن  وأضاف  جوجراواال، 
واملنقذين  والغواصني  اخلاصة 
 5 راكبا،   80 انتشلوا  اآلخرين، 
املتحدث  وقال  مصابني.  منهم 
الباكستاني  اجليش  باسم 
باجوا،  عاصم  جنرال  امليجور 

االجتماعي  التواصل  موقع  على 
تويرت: إن 12 جنديا من ضمنهم 
قائد وحدة، قتلوا يف احلادث، 

وأن جهود اإلنقاذ متواصلة.
وأظهرت الشبكات التليفزيونية، 
والسلطات  للجنود  صوًرا 
عملية  يف  يشاركون  املدنية، 
اإلنقاذ، بينما حلقت املروحيات 
اجلنود  وشوهد  القناة،  فوق 
القطار  نوافذ  حيطمون  وهم 
الركاب  ويسحبون  باملطارق، 
وأضاف  خارجها.  احملاصرين 
املتحدث باسم السكك احلديدية 
عبدالرؤوف طاهر، إن قطارا آخر 
األشخاص،  مئات  يقل  للركاب 
حنو  قبل  اجلسر  نفس  فوق  مر 
القطار  سقوط  من  دقيقة،   90

يف  اجلنود  يقل  كان  الذي 
القناة.

نفحص  املتحدث،  وأضاف 
املبكر  من  لكن  مراًرا،  جسورنا 
وقوع  سبب  عن  احلديث  جًدا 

احلادث.
وزير  زاده،  خان  شجاع  وقال 
للصحفيني،  اإلقليم،  داخلية 
أن  إال  حادثا  تبدو  الواقعة  إن 
السلطات ال تزال حتقق. وأعرب 
الباكستاني  الوزراء  رئيس 
احلزن  عميق  عن  شريف،  نواز 
يف  احلادث،  جراء  واألسى، 
بيان منه، ونقل تعازيه لعائالت 

اجلنود الشهداء.
ويف وقت سابق، قال مسؤول 
يف اجليش- شريطة عدم الكشف 

عن هوياتهما ألنهما غري خمولني 
اإلعالم-،  وسائل  إىل  التحدث 
يستخدمه  كان  القطار  إن 
لنقل  الباكستاني،  اجليش 
جنوبي  السند  إقليم  من  جنود 
البالد، وأضاف أن مئات اجلنود 
شاركوا يف عملية اإلنقاذ، وأن 
خرباء من اجليش فحصوا اجلسر 
احلادث،  سبب  لتحديد  املنهار 
وأن بعض ضباط اجليش كانوا 
القطار  منت  على  يسافرون 

برفقة عائالتهم.
السواحل  الشرطة وخفر  وقالت 
تقل  سفينة  إن  الفيليبني  يف 
189 من الركاب وأفراد الطاقم 
وسط  ساحل  قبالة  انقلبت 
أمواج متالطمة  الفيليبني وسط 

على  شخصا   36 فلقي  امس 
إنقاذ  جرى  لكن  حتفهم  األقل 

معظم من كانوا على متنها.
كيم-نريفانا  السفينة  وانقلبت 
 173 متنها  على  كان  اليت 
الطاقم  أفراد  من  و16  راكبا 
ميناء  مغادرتها  من  دقائق  بعد 
باليلو  ارماند  وقال  اورموك. 
وهو متحدث باسم خفر السواحل 
بينما  جنوا  شخصا   127 إن 
عداد  يف  شخصا   26 يزال  ال 
جوزون  ري  وقال  املفقودين. 
يف  املدني  الدفاع  مكتب  مدير 
املنطقة عمليات البحث واإلنقاذ 
األمر  بادئ  علمنا يف  مستمرة. 
أن السبب هو األمواج الكبرية.

املئات  إىل  يصل  ما  ويقتل 

أحيانا سنويا يف حوادث السفن 
 7100 تضم  اليت  بالفيليبني 
يف  سيئ  سجل  ولديها  جزيرة 

السالمة البحرية.
حالة  يف  السفن  من  وكثري 
أعدادا  حتمل  ما  وعادة  سيئة 
طاقتها.  عن  تزيد  الركاب  من 
السلطات  أن  باليلو  وذكر 
تبحث األسباب احملتملة للحادث 
والطقس  البشري  اخلطأ  ومنها 

السيئ.
احتجزت  الشرطة  أن  وأضاف 
طاقم  أفراد  وبعض  القبطان 
طنا   33 تزن  اليت  السفينة 
سيجرى  رمسيا  حتقيقا  وأن 
البحث  عمليات  استكمال  مبجرد 

واإلنقاذ.

٣٦ قتيال بغرق سفينة قبالة ساحل الفيليبني وبسقوط قطار مبجرى مائي يف باكستان



Page 10صفحة 10     

Australian Newsاسرتاليات

بيل  املعارضة  زعيم  احراج  مت 
األمن  حول  جمددا  شورتن 
املرة  هذه  انه  حيث  القومي، 
احلدود  قوة  هي  ما  يعلم  مل 
من  الرغم  على  االسرتالية 
إلنشاء  العمال  حزب  تصويت 
العام  والتدخل  الدهم  منظمة 

املاضي.
اجلديدة  القوة  اطالق  مت  وقد 
من  رمسيا  االسرتالية  للحدود 
مبنى  يف  الوزراء  رئيس  قبل 
الربملان صباح يوم األربعاء من 

االسبوح احلالي.
السيد  سئل  عندما  ولكن 
االندماج  حول  رأيه  عن  شورتن 
بني اجلمارك واهلجرة صباح يوم 
االربعاء، مل تكن لديه فكرة عن 

ذلك.
نر  »مل  املعارضة  زعيم  وقال 
سوف  ذلك،  حول  املقرتحات 
أن  التفاصيل قبل  لنرى  ننتظر 

أبدأ بالتعليق«.
حزب  دعم  حمرج،  خطأ  ففي 
العمال إنشاء قوة احلدود عندما 
وضعت امام الربملان يف العام 

املاضي.
تلقت  قد  املعارضة  وكانت 
الوكالة  عن  كاملة  إحاطات 

املقرتحة.
شورتن  السيد  مكتب  وحاول 
ان  مدعيا  اخلطأ  من  التقليل 
زعيم املعارضة مل يسمع السؤال 

بشكل صحيح.
القوة اجلديدة هي نتيجة لعملية 
األسرتالية  اجلمارك  اندماج بني 
ودائرة  احلدود  محاية  وخدمة 

اهلجرة ومحاية احلدود.
داتون  بيرت  اهلجرة  وزير  ورأى 
احلدود  ستؤمن  القوة  ان 

األسرتالية.
احلدود  »قوة  ان  وقال   
 Australian Border( األسرتالية 
أساسية  وكالة  ستكون   )Force

البالد  يف  احلدود  حلماية 
وستعمل بشكل وثيق مع ضباط 
من الدائرة والوكاالت الشريكة 
حلماية اسرتاليا من أولئك الذين 
يسعون لكسر قوانيننا أو احلاق 

الضرر مبجتمعنا«.
ورفض السيد شورتن مرة أخرى 
كان  إذا  ما  حول  موقف  إعطاء 
سياسة  سيدعم  العمال  حزب 
اعادة قوارب الالجئني يف حال 

فاز باحلكم.

شورتن خيطئ يف قوة مراقبة احلدود

زعيم املعارضة بيل شورتن
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 

لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, 
Punchbowl NSW 2196 - 

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف

نتقدم من اجلالية 
بأحر التهاني حبلول 
شهر رمضان املبارك، 

أعاده اهلل على اجلميع 
باخلري والربكات.

يعتقد  العمال  »حزب  ان  وقال 
األمة  هذه  أن  األساس  يف 
مع  متعاطفة  تكون  أن  ينبغي 

الالجئني احلقيقيني«.
شورتن  السيد  أصدر  وقد 
اهلجرة   حقيبة  باسم  واملتحدث 
للظل ريتشارد Marles يف وقت 

الحق بيانا رحبا فيه بالقوة.
حزب  »ان  البيان  وقال 
رومان  املفوض  يهنئ  العمال 
املوظفني  ومجيع   Quaedvlieg
كجزء  اليمني  اقسموا  الذين 
االسرتالية  احلدود  قوة  من 

.»)ABF(
احلدود  »قوة  ان  واضاف 
دورا  ستلعب  االسرتالية  
حدود  حامسا يف ضمان سالمة 

اسرتاليا.«

انتقد حزب العمال رئيس الوزراء 
السيد طوني ابوت ووزير اخلزانة 
السيد جو هوكي واتهم احلكومة 
اإلصالح  يف  »النفاق«  بـ 
الضرييب للتقاعد بعد ان كشف  
طلب مبوجب حرية معلومات ان 
بشأن  املشورة  تلقى  االئتالف 
اخليارات السياسية املمكنة قبل 

املوازنة.
واستبعد السيد ابوت اجراء أي 
تغيريات على التقاعد خالل هذه 
املدة من حكم احلكومة لكن طلب 
حرية املعلومات املقدم من قبل 
املعارضة أظهر ان وزير اخلزانة  
دائرة  مشورة  تلقى  هوكي  جو 
اخلزانة على اإلصالحات احملتملة 

يف أربع مناسبات.
وكانت املراسلة االخرية يوم 22 
الذي  نفسه  اليوم  نيسان، يف 
خططه  العمال  حزب  فيه  اعلن 

لتغيري نظام التقاعد.
ففي طلب مبوجب حرية املعلومات  
طلب حزب العمال احلصول على 
دائرة  بيانات من  أي  نسخ من 
»فيما  اهلوكي  للسيد  اخلزانة 
املتفاوتة  باالمتيازات  يتعلق 

لضريبية التقاعد«.
وردت دائرة اخلزانة ان السيد 
من  وثائق  أربع  تلقى  هوكي 
الدائرة وأن »مجيع الوثائق يف 
الفحص  على  حتتوي  طبيعتها 
السياسية  للخيارات  التمهيدي 
عملية  يف  أعدت  اليت  املمكنة 
موازنة 2015-16 للنظر احملتمل 
قبل  من  مبكر  وقت  يف  فيها 

جلنة من جملس الوزراء«.
ودعا حزب العمال احلكومة لنشر 
هذه الوثائق للجمهور، قائال ان 

ادعاءات  مصداقية  ميس  »هذا 
حكومة ابوت بأنها ليست لديها 
نظام  على  تغيريات  إلجراء  نية 
يف  التقاعد  ضريبية  امتيازات 

اسرتاليا«.
وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
بوين  كريس  للمعارضة  اخلزانة 
»ان رد دائرة اخلزانة على طلب 
نفاق  كشف  املعلومات  حرية 
امتيازات  بشأن  ابوت  حكومة 
انها  بتأكيدها  التقاعد  ضريبية 

تدرس اجراء إصالحات«.
»ال  بوين يقول  السيد  واضاف 
الوزراء  برئيس  الوثوق  ميكن 
شيئا  يقول  ث  التقاعد،  بشأن 
ما يف العلن، فيما يفعل شيئا 

آخر يف السر«.
وقال »إذا مل يكن لدى حكومة 
خطط  عن  ختفيه  ما  حقا  ابوت 
التقاعد،  ضريبية  المتيازات 

حزب العمال ينتقد ابوت وهوكي على خلفية اصالح ضريبة التقاعد

أي  هناك  تكون  اال  فينبغي 
هذه  عن  اإلفراج  يف  مشكلة 

الوثائق«.
الصغرية  األعمال  وزير  وقال 
بروس بيلسون ان من الطبيعي 
للحكومة للنظر يف أفكار يطرحها 

مسؤولو الدائرة.
وصرح لشبكة سكاي نيوز قائال 
تقرر  أن  احلكومة  مهمة  »انها 
ال  وما  به  العمل  يستحق  ما 
يستحق ... وهذا ما حدث بهذا 

اخلصوص«.
وقال ان احلكومة ليست لديها 

خطة لتغيري اي امتيازات.
ويف وقت سابق من هذا العام 
دعم  اىل  هوكي  السيد  املح 
عدم  ملعاجلة  احلزبني«  »نهج 
التقاعد  نظام  يف  املساواة 
ولكن السيد ابوت قضى بسرعة 

على أي خطط من هذا القبيل.

رئيس الوزراء طوني ابوت
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االمامية  املقاعد  عضو  أصبح 
 frontbencher يف حزب العمال
جول فيتزغيبون أول شخصية 
كبرية يف احلزب تشري بوضوح 
إىل دعم اعادة قوارب طاليب 
اللجوء، مما أثار غضب بعض 

من زمالئه يف جناح اليسار.
من  مسعى  أنه  يبدو  ما  ويف 
العمال  حلزب  اليميين  اجلناح 
للحصول على حصة من دعمه 
احلدود  حلماية  صارم  لنهج 
للحزب  الوطين  املؤمتر  قبل 
السيد  قال  املقبل  الشهر 
فيتزغيبون انه يعتقد ان اعادة 
قوارب الالجئني ستكون جزءا 
يف  العمال  حزب  سياسة  من 

املستقبل.
فيتزغيبون  السيد  وصرح 
لسكاي نيوز »اعتقد ان هناك 
جمموعة  حتتاجها  قوية  حجة 
لضمان  األدوات  من  كاملة 
)القوارب(  التدفق  بدء  عدم 

مرة أخرى«.
اعادة  »اآلن،  يقول  واضاف 
تلك  من  واحدة  هي  القوارب 
أعتقد  وأنا شخصيا  األدوات. 
من سياسة  جزءا  انها ستظل 

حزب العمال.«
اللجوء  طاليب  قوارب  واعادة 
هي  إندونيسيا  إىل  جمددا 
احلدود   محاية  سياسات  حمور 

املتشددة حلكومة ابوت.
 وسيشهد حزب العمال، الذي 
يستميت لطمأنة الناخبني بأن 
حكومة مستقبلية حلزب العمال 
تدفق  استئناف  تعين  لن 
اللجوء،  موجات قوارب طاليب 
نقاشا داخليا حول ما اذا كان 

سيعتمد السياسة نفسها.
حقيبة  باسم  املتحدث  وكان 
العمال   حزب  يف  اهلجرة 
ريتشارد Marles قد املح أواخر 
إمكانية  اىل  املاضي  العام 
ما  ولكن  القوارب(  )اعادة 
لبث، حتت ضغط زمالئه، ان 
تراجع عن تصرحياته خالل يوم 

واحد.
اول  هو  فيتزغيبون  والسيد 
املقاعد  يف  عمالي  نائب 
عن  بوضوح  يعرب  االمامية 

دعمه لذلك.

النائب العمالي 
فيتزغيبون يدعم سياسة 

اعادة قوارب الالجئني
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ومل تتاقض تصرحيات السيد 
املعارضة  زعيم  وال   Marles
تصرحيات  مع  شورتن  بيل 

السيد فيتزغيبون.
ان  قال  مارلز  السيد  لكن 
يشعر  يبقى  العمال  حزب 
بالقلق إزاء السرية اليت حتيط 
»مسألة  بسبب  احلكومة  بنهج 
وتأثري  البحر  يف  السالمة 
عالقاتنا  على  السياسة  هذه 

اإلقليمية.«
اتفاق  إن  مارلز  السيد  وقال 
إعادة التوطني اإلقليمي الذي 
من  األخرية  األيام  يف  أنشئ 
مما  بأكثر  قام  العمال  حكم 
أخرى  سياسة  أي  به  قامت 
لوقف طاليب اللجوء القادمني 

بالقوارب.
حقيبة  باسم  الناطق  وقال 
اهلجرة للظل السيد مارلز »اننا 
سياساتنا،  كل  على  نعمل 
قبل  عنها  نعلن  وسوف 

االنتخابات املقبلة.«
باسم  املتحدثة  وأشارت 
إعالم  لوسائل  السيد شورتن 
تصرحيات  اىل  فريفاكس 
زعيم املعارضة قبل أسبوعني 
ستكون  أنه  فيها  قال  اليت 
كاملة  »جمموعة  العمال  حلزب 
من السياسات يف االنتخابات 

املقبلة«.
السيد  تصرحيات  لكن 
نواب  أغضبت  فيتزغيبون 
احلزب.  يف  اليسار  جناح 
وقالت النائبة يف والية غرب 
وهي  بارك،  ميليسا  اسرتاليا 
اعالم  لوسائل  سابقة،  وزيرة 
نصية  رسالة  فريفاكس   عرب 
اوافق  ال  »]أنا[  اخلارج:  من 
على اعادة القوارب وتعليقات 

السيد جويل خميبة لآلمال«.
وقال وزير اهلجرة السيد بيرت 
االن  يعود  االمر  ان  داتون 
للسيد شورتن لشرح موقفه.

الصعوبة  »إن  واضاف 
للجمهور االسرتالي هي أنه ال 
يعرف املوقف احلقيقي للسيد 
تانيا  أن  شورتن. وحنن نعلم 
جناح  من  وغريها   Plibersek
العمال  حزب  داخل  اليسار 

يعارضون ذلك بشدة.«

فيتزغيبون اول شخصية عمالية كبرية تدعم اعادة قوارب اللجوء

للخزانة  سابق  رئيس  انتقد 
واملعارضة  ابوت  حكومة 
حول  النقاش  لعدم  العمالية 
واستبعاد  جهة،  من  املوازنة 
اليت  الضريبية  اإلصالحات 
جهة  من  إليها  احلاجة  تشتد 

أخرى.
مارتن  الدكتور  وقال 
باركنسون، الذي مت استبداله 
يف  للخزانة  لدائرة  كرئيس 
االزدهار  ان  الثاني،  كانون 
عرضة  أكثر  أسرتاليا  يف 
للخطر والفريقني السياسيني 

يدركان ذلك.
باركنسون يف  الدكتور  وقال 
مؤمتر عقد يف اجلامعة الوطنية 
ان  االثنني  يوم  االسرتالية 
القدرة  من  الكثري  هناك 
يف  االحتياطية  اإلنتاجية 
نقص  عن  فضال  االقتصاد، 
جانب  من  الطلب  يف  خطري 

املستهلكني.
واوضح ان اخلزانة تدفع النمو 
االقتصادي من 2.5 يف املئة 
إىل 3.5 يف املئة حبلول عام 
2017-18، ويرجع ذلك إىل حد 
كبري إىل انتعاش يف الطلب، 
حقيقية  فرصة  هناك  ولكن 

لعدم حصول ذلك.
إصالحات  هناك  ان  وقال 
جادة جيب ان حتصل لتحسني 
وتعزيز  املوازنة  يف  التعايف 
النمو االقتصادي، ولكن يبدو 
السياسة  طريف  من  أحد  ال 

يدرك مدى خطورة املشكلة.
لوضع  اجلانبني  كال  وانتقد 
اجلدية  اإلصالح  مقرتحات 
ألسباب  النقاش  طاولة  خارج 
بالذكر  وخص  سياسية، 
احملاولة األخرية حلزب العمال 
ابوت  لرفض تغيريات حكومة 
الختبار أصول معاش التقاعد، 
الشيوخ  جملس  أقره  الذي 
منذ   اخلضر  حزب  من  بدعم 
حواىل أسبوعني، كمثال  على 
تلحق  اليت  الفقرية  السياسة 

االذى والضرر باسرتاليا.
باركنسون  الدكتور  واضاف 
يف  انفسنا  جند  »اننا  يقول 
وضع حيث ينظر اىل كل شيء 
من خالل منظور العدالة، حيث 

مفهوم العدالة غامض«.
وقال »حنن حباجة إىل نقاش 
نتمكن  أن  وآمل  نضجا،  أكثر 
من الوصول إليه، ألنه إذا مل 
لدينا  تكون  فقد  ذلك  نفعل 
خمتلفة  الظروف  من  جمموعة 

متاما«.
يف  العمالي  العضو  وقالت 
وونغ،  بيين  الشيوخ  جملس 
اليت كانت يف قاعة املؤمترات، 
ال أحد ينادي باصالحات تؤذي 

أي جمموعة بعينها.
نظام  ان  تقول  واستطردت 
الرعاية االجتماعية يف أسرتاليا 
هو بالفعل احد اشد االنظمة، 
احلكومة  أرادت  إذا  لذلك 
املوازنة  يف  وفورات  حتقيق 
من  تبدأ  أن  ينبغي  ال  فإنه 
وفورات  حتقيق  حماولة  خالل 

من متقاعدي السن.
واستبعدت حكومة ابوت إجراء 
االمتيازات  على  تغيريات 

الضريبية للتقاعد ، على الرغم 
أن  يرى  العمال  حزب  أن  من 
هناك جماال للتغيري يف ذلك.

باركنسون  الدكتور  وقال 
اجراء  أسرتاليا  على  ان 

باركنسون ينتقد احلكومة وحزب العمال لوضع السياسة قبل االقتصاد

حول  ثراء«  أكثر  »مناقشات 
باملوازنة  املتعلقة  املشاكل 

واالقتصاد.
ورأى ان االسرتاليني حيتاجون 
إىل مناقشة سلسلة كاملة من 

التدابري خارج احلدود املسموح 
بها.

أن  ميكن  شيء  »ال  وقال 
وهذا  الطاولة،  خارج  يوضع 

هو املشكلة«.

خالل املؤتمر ويبدو الدكتور باركنسون يف الوسط

اعلن رئيس الوزراء طوني ابوت 
اجلنس  مثليي  زواج  طرح  ان 
ليس قضية مهمة ولكن سيكون 
من غري املألوف التصويت على 
الربملان  يف  القانون  مشروع 
الضمري  تصويت  اساس  على 

)دون التقيد بقرار احلزب(.
وارن  االحراري  النائب  ويعتزم 
إىل  املشروع  تقديم   Entsch
املقبل،  اب  شهر  يف  الربملان 
برعاية مشرتكة من حزب العمال 
بزواج  للسماح  آخرين،  ونواب 

املثليني.
للصحفيني  ابوت  السيد  وقال 
نيو  يف  االوسط  الساحل  يف 
االول  امس  يوم  ويلز  ساوث 
اتقبل  بالتأكيد  »أنين  اخلميس 
ولكن  مهمة،  قضية  انها 
ملشاريع  املألوف  غري  من 
الضمري  تصويت  قوانني 
للمناقشة  للربملان  تقدم  ان 

والتصويت«.
اريك  احملافظ  الوزير  يقول 
Abetz انه جيب أن على اسرتاليا 

عدم إضفاء الشرعية على زواج 
بلد  اي  يتنّب  مل  ألنه  املثليني 

آسيوي املساواة يف الزواج.
ان   Abetz السيناتور  ويقول 
زواج  على  الشرعية  إضفاء 
يؤدي  أن  شأنه  من  املثليني 

إىل مسألة خالفية.
برناردي  السيناتور  وجدد 
ان  من  اخلميس  يوم  حتذيراته 
أن  شأنه  من  املثليني  زواج 
حقهم  قاله  مما  األطفال  حيرم 

من أم وأب.

أبوت يقلل من امكانية تصويت الضمري على زواج مثليي اجلنس
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

دورة  على  اعوام   6 مضت 
اليت  الفرنكوفونية  االلعاب 
استضافها لبنان وحتى يومنا هذا 
هناك اشخاص مل حيصلوا على 
مستحقاتهم جراء مشاركتهم يف 
املبالغ  عامذاك.  احلدث  اجناح 
تتجاهل  والدولة  باملليارات 

اصحاب احلقوق.
بعضهم تويف، بعضهم أفلس، 
الكالم  يئس.  اآلخر  والبعض 
االفراد  من  جمموعة  عن  هنا 
مع  عملوا  الذين  والشركات 
االلعاب  لدورة  املنظمة  اللجنة 
اليت  السادسة  الفرنكوفونية 
عام  لبنان  على  ضيفًة  حّلت 
هم  االشخاص  هؤالء   .2009
لبنانيون، وقّدموا خدماتهم اىل 
حدث  الجناح  اللبنانية  الدولة 
وطين - عاملي، لكن وكغريهم 

8 مليارات ضائعة يف مغارة الدولة منذ 
األلعاب الفرنكوفونية

يعارض  مل  شادرفيان  دو  ميشال  الفرنكوفونية 
اليه  بالنسبة  فاملهم  وقتذاك،  مبلغ  اي  صرف 
اىل  االمر  احتاج  لكن  لبنان«،  وجه  »تبييض  كان 
سلسلة اجتماعات مع النائب ابراهيم كنعان حلّض 
لكن  امليزانية،  من  لبنان  دفع حصة  على  حكومته 
ما حصل بعدها كان كارثة، فاقرار جملس الوزراء 
دفع املبالغ املكسورة قبل اكثر من عامني )جلسة 
 )10890 )الرقم  املرسوم  عرب   )2013 شباط   13
اخلاصة  الكشوف  املنظمة  اللجنة  ارسال  عقب  جاء 
باملبالغ املستحقة تباعًا، جرى التعديل على القرار 
الصادر على حنو فاضح، حيث زاد احدهم وبواسطة 
»الداكتيلو« رأي هيئة التشريع واالستشارات رقم 
حتمل  اليت  االستشارة  دفع  يعين  ما   ،2013/630
مبلغًا يقّدر بأقل من مليار لرية من اصل 8 مليارات 
بعد التعديل على القرار، لتعود االمور بالتالي اىل 
اىل  حيتاج  جديد  مرسوم  اي  الن  الصفر  النقطة 

انعقاد جملس الوزراء، وهو امر مستحيل حاليًا.
ويف وقٍت وصف فيه دو شادرفيان ما حصل بسوء 
الوضع  مشّبهًا  الدولة،  ذهنية  يعكس  متعّمد  نّية 
رصيد«،  بال  »شيك  الناس  اعطت  الدولة  وكأن 
وكالم ابي رميا عن اياٍد خبيثة وشيطانية حصرت 
دفع املستحقات مبلفني من اصل العشرات، واصفًا 
اياها بـ »راجح« )الشخصية املعروفة يف مسرحية 
االخوين الرحباني(، مل يتطرق اىل اسم املعرقلني، 
لكن مصادر خاصة ذكرت لـ »األخبار« ان الرجلني 
كانا يف وارد توجيه اصابع االتهام اىل االمني العام 

السابق جمللس الوزراء سهيل بوجي.
املصادر نفسها افادت بأن اكثر املتضررين كانت 
املنشآت  وترميم  تأهيل  عملت يف  اليت  الشركات 
كاملدينة الرياضية اليت كانت يف حالة سيئة، فال 
تزال شركة »أبنية« مثاًل تنتظر حصوهلا على 700 
الف دوالر. كذلك كان لشركات االتصاالت والبث 
 200 بـ  طالبت  اليت  »إيزول«  مثل شركة  نصيبها 
سيارات  تأجري  وشركات  فنادق  اىل  دوالر،  الف 
ووسائل نقل مثل شركة »Avis« اليت قارب املبلغ 

املستحق هلا الـ 100 الف دوالر.
الشارع ينتظر أصحاب الحقوق

دورة  منسق  عقده  الذي  الصحايف  املؤمتر  يف 
األلعاب الفرنكوفونية ميشال دو شادرفيان، أمس، 
يف نادي الصحافة، حتدث النائب سيمون أبي رميا 
والدولة  الفرنكوفونية  اللجنة  بني  وسيطًا  بصفته 
اللبنانية، حيث أشار اىل أن »النائب ميثل الشعب 
»حبقوق  يطالب  وأنه  العكس«  ال  السلطة  جتاه 

الشعب«.
واقرتح أبي رميا تشكيل جلنة مشرتكة تضمه اىل 
متام  الوزراء  جملس  رئيس  للقاء  احلقوق  أصحاب 
جملس  أمام  امللف  هذا  وضع  منه  للطلب  سالم 
اىل  سنلجأ  »وإال  القصوى،  بالسرعة  الوزراء 
»غريكم  احلقوق  أصحاب  اىل  متوّجهًا  التصعيد«، 
ليس أحسن منكم، فإذا مل يكن هناك جتاوب فإن 
الساحات والطرقات يف االنتظار«، غامزًا من قناة 
»كفى  وختم:  الشارع.  يف  االعرتاض  إىل  الدعوة 

إذالاًل وهدرًا وفسادًا وسرقة لألموال العامة«.

تجاهلت الحكومات املتعاقبة دفع مستحقات اصحاب الحقوق من افرادٍ 
وشركات الذين عملوا يف تنظيم دورة االلعاب الفرنكوفونية عام 2009 

)أرشيف(

شربل كريم

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 

تنّكرت  مماثلة  جتارب  عرفوا  الذين  املواطنني  من 
الدولة هلم وجتاهلت حقوقهم ومل حيصل اي منهم 
على فلٍس واحد حتى اآلن برغم مضي ستة اعوام 

على االستضافة.
ختّص  لبنانية  لرية  مليون  و352  مليارات   8

دورة  مع  املتعاملني 
الفرنكوفونية  االلعاب 
منذ  عنها  البحث  جيري 
هناك  ليس  لكن  اعوام، 
يستجيب  او  جييب  من 
يف  هؤالء  بات  حتى 
اخلروج  يعرفون  ال  دوامة 

منها، فيقول احدهم انه تعب من مالحقة املوضوع 
احدهم  وفاة  عن  آخرون  بينما حيكي  جدوى،  دون 
جراء القهر الذي عاناه ما تسّبب مبرضه بعدما بنى 
كل آماله على العمل يف االلعاب من اجل حتصيل 
االرباح، لكنه يف نهاية املطاف خسر مؤسسته بعدما 

جرى افشال استثماره بطريقة مريبة.
6 اعوام من االهمال واذالل املواطن كانت العنوان 
املتعاقبة  فاحلكومات  القضية،  هلذه  االساس 
ان  بل  ال  املسألة  نهائي هلذه  يومًا حبلٍّ  مل خترج 
اقنيتها التّفت على املوضوع وعّطلت احلّل يف كل 
مّرة رأى فيه اصحاب احلقوق انفسهم على مقربة 

من صندوق وزارة املالية لقبض مستحقاتهم.
القصة بدأت مع انتقال استضافة البطولة اىل لبنان 
و300  ماليني   10 بلغت  ميزانية  رصد  جرى  حيث 
ان  يفرتض  الشروط  دفرت  وحبسب  يورو.  الف 
يكون نصف هذا املبلغ على عاتق الدولة املضيفة، 
ويف  املاحنة.  البلدان  عاتق  على  اآلخر  والنصف 
عليها  املتوّجب  اللبنانية  الدولة  فيه  دفعت  وقٍت 
من امليزانية، مل حيصل البلد املضيف على املبلغ 
من الدول املاحنة، ما حيّتم على الدولة سّد العجز 
مل  امر  وهو  الشروط،  دفرت  حبسب  امليزانية  يف 

حيصل.
لكن مل  دولة،   40 بنجاح مبشاركة  االلعاب  ُنّظمت 
ينجح اي وزير للشباب والرياضة منذ 2009 وحتى 
برغم  الدولة  على  املرتتب  الدين  انهاء  يف  اليوم 
ان كان هناك نّية لديهم مجيعًا حلّل هذه املعضلة 
حبسب رئيس جلنة الشباب والرياضة يف الربملان 
اللبناني النائب سيمون ابي رميا، لكن ما يفرتض 
هم  ليسوا  الرياضة  وزراء  ان  اليه  النظر  لفت 
املسؤولني اواًل عن مسألة استضافة بطولة من هذا 
وطبعًا  ايضًا  دور  له  الثقافة  وزير  ان  بل  النوع، 

جملس الوزراء.
والالفت انه يف عام 2009 كان وزير الثقافة نفسه 
رئيس احلكومة احلالية متام سالم الذي يعلم متامًا 
يشفع  مل  االمر  هذا  حتى  لكن  القضية،  تفاصيل 
للتوصل اىل حّل برغم ان هذه املسألة اصبح املعين 

االول فيها ومن مسؤولياته بدرجة اكرب حاليًا.
رئيس احلكومة األسبق فؤاد السنيورة الذي يصعب 
األلعاب  دورة  منسق  حبسب  منه  املال  سحب 

اصابع االتهام 
تشري إىل 

عرقلة سهيل 
بوجي للقضية

يف مقابل اصرار العماد ميشال 
عون على موقفه من التعيينات 
مقابل  اصرار  هناك  االمنية، 
على أن ال حّق له يف التفرد، 
وعلى أن آلية التوافق سياسية 

وليست دستورية.
توقف  تلت  اليت  االسابيع  يف 
االنعقاد،  عن  الوزراء  جملس 
التغيري  تكتل  رئيس  حّدد 
عون  ميشال  العماد  واالصالح 
بوضوح،  عدة،  مرات  موقفه 
رافضًا الرتاجع عن مطلبه تعيني 

قائد جديد للجيش.
يف املقابل هناك طرف مشارك 
عون  يعارض  احلكومة،  يف 
األفق،  يف  يرى  وال  جذريًا، 
رغم دعوة رئيس احلكومة متام 

سحر اسقاط احلريري ينقلب على عون

انقلب  »السحر  ان  فهي  املفصلية،  االشارة 
على الساحر« اذ على عون ان يدرك خصوصية 
حيرتمه  مل  امر  وهو  السياسية،  القوى  متثيل 
حني اطاح حبكومة الرئيس سعد احلريري ومبا 
ميثل يف الشارع السين، لالتيان بالرئيس جنيب 
ميقاتي رئيسًا للحكومة، ما خلق جوا من الشرخ 
يف الشارع السين ال تزال آثاره موجودة حتى 

اللحظة.
واذا كانت نقطة اخلالف االساسية بني الفريقني 
هي التعيينات االمنية، فان حمورها يدور ايضًا 
اعرتاف  ومثة  املختص.  الوزير  حول صالحيات 
حبق كل كتلة سياسية يف ان تعرتض او توافق 
داخل جملس الوزراء على اي قرار يطرح. لكن 
ما هو مرفوض ان يقدم اي طرف على التدخل 
وزير  اي  عمل  ويف  اخرى  وزارات  يف شؤون 
آخر. على سبيل املثال، هناك اآلن جمموعة من 
يف  سنوات  اربع  خدمة  انهوا  الذين  السفراء 
جربان  اخلارجية  وزير  يصدر  ان  وجيب  اخلارج 
عمله؟.  يف  نتدخل  فهل  تشكيالتهم.  باسيل 
تشكيالته  يصدر  ان  العدل  وزير  من صالحية 
ومن  آخر،  وزير  اي  تدخل  دون  من  القضائية 
قراراته  يتخذ  ان  مقبل  الدفاع مسري  وزير  حق 
منفردا وما حيتاج منها اىل عرضه على جملس 
تبعا  قراراته.  سيد  يكون  واال  يعرض  الوزراء 
لذلك، ال حيق للوزير باسيل او غريه التدخل يف 

عمل وزير الدفاع.
وفق ذلك ماذا ستكون عليه جلسة اخلميس او 

ما يليها؟
الذي  االجتاه  اآلن ال شيء حمسومًا حول  حتى 
ستتخذه جلسة اخلميس وال توقعات يف شأنها. 
التمديد  اآلن،  حتى  »حمسوم«،  هو  ما  لكن 
املقبل،  آب  من  السابع  يف  االركان  لرئيس 
والتمديد لقائد اجليش العماد جان قهوجي حني 

حيني املوعد يف 23 ايلول.
ولكن هل ميكن لعون ان يرتاجع وكيف سيكون 
ريفي،  اىل  بالنسبة  اهلل؟  حزب  موقف  عليه 
حبسب زواره، فان موقف بري هو االكثر تعبريا 
عن حقيقة موقف حزب اهلل، »وما جيري توزيع 
ادوار ليس اكثر، واال لكان حزب اهلل مارس 
قدرة اقناعه على بري الذي ال يزال يصر على 
ينسحبوا  لن  وزراءه  ان  الطاولة  فوق  القول 
املصلحة  بري  االمر حيفظ  وبهذا  احلكومة.  من 
الوطنية، وحيفظ احلزب مصلحته مع عون. ويف 
النهاية سيتم التمديد لقهوجي وسلمان، كما مت 
التمديد للمدير العام لالمن العام اللواء ابراهيم 
بصبوص. ما خال ذلك عاصفة يف فنجان حملي ال 
ترتك تأثريات على املسار العام. ألن السفراء 
لنا  اكدوا  واالوروبيني،  االمريكي  الغربيني، 
اخريًا ان ال مفر من استمرار عمل احلكومة كما 
ترعى  املعنية  العواصم  كانت  فاذا  عليه.  هي 
فاالحرى  واالقتصادية،  االمنية  لبنان  شؤون 
باحلكومة ان ترعى مصاحل اللبنانيني وان تواصل 
عملها، وان تبقى حال املؤسسات االمنية كما 

هي عليه االن.

ريفي: السفراء الغربيون اكدوا ان ال مفر من استمرار الحكومة كما هي 
)هيثم املوسوي(

هيام القصيفي

سالم اىل عقد جلسة جمللس الوزراء اخلميس، 
سائرة  االمور  أن  القائمة، سوى  للمشكلة  حاًل 
العماد جان قهوجي  التمديد لقائد اجليش  حنو 

ورئيس االركان اللواء وليد سلمان.
عنه  ينقل  كما  ريفي،  اشرف  الوزير  حبسب 

دعوة  فان  زواره، 
اجلميع  تضع  سالم 
مسؤولياتهم،  امام 
قال  ان  سبق  وعون 
فيها.  سيشارك  انه 
على  اصر  اذا  لكنه 
التعيينات،  طرح 
سيكون هناك اصرار، 
يف املقابل، على فتح 
حول  جمددًا  النقاش 
اعتمدت  اليت  اآللية 
منذ  احلكومي  للعمل 
ان حلت احلكومة حمل 

رئيس اجلمهورية.
عودة النقاش اىل املربع االول، تتقاطع مع كالم 
النواب نبيه بري  سبق ان قاله رئيس جملس 
زواره،  ريفي، حبسب  يقول  املستقبل.  وتيار 
ان اآللية اليت اتفق على اعتمادها عند الشغور 
الرئاسي آلية وطنية وليست دستورية. وتاليًا، 
اي اصرار على اعتماد التوافق، رغم انه ادى 
يف االسابيع االخرية اىل تعطيل جملس الوزراء 
الفريق  اشهر بسبب  الثانية يف غضون  للمرة 
اىل  العودة  على  باالصرار  يقابل  قد  نفسه، 
الدستور الذي يقول ان قرارات جملس الوزراء 
»تتخذ بالتوافق، واذا تعّذر فبالتصويت، ويتخذ 
قراراته بأكثرية احلضور. اما املواضيع االساسية 
فتحتاج اىل موافقة الثلثني«. تبعا لذلك، قد يتم 
اللجوء اىل طرح هذا النقاش جمددا على بساط 
البحث، واستخدام سالح الدستور مقابل سالح 
الذي  موقفه  على  التكتل  اصر  اذا  التعطيل، 
فاذا  الوزراء.  جلسات جملس  تعليق  اىل  ادى 
كان التوافق الوطين والشغور الرئاسي اقتضيا 
الوزراء  وتوقيع  التوافق  آلية  اعتماد  حينه  يف 
الـ 24، فان خماطر املرحلة احلالية تقتضي آلية 
جديدة ملنع تعطيل البلد وشؤون الناس والبلد 

اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويف حني يصّر عون على ضرورة التوافق وحقه 
يف طرح التعيينات االمنية وبأنه ميثل يف جملس 
الوزراء املسيحيني يف غياب رئيس اجلمهورية، 
عدم  على  واضحا  يبدو  املستقبل  اصرار  فان 

التوافق معه حول هذه النقطة ايضًا.
مبدأ  على  توافق  اي  بأن  االنتقادات  فرغم 
الثلثني قد يعين ان املستقبل وبري والنائب 
الطرف  وجه  يف  سيتحالفون  جنبالط  وليد 
ان  اال  احلكومة،  يف  متثياًل  االكثر  املسيحي 
وجهة نظر ريفي ان املسيحيني ممثلون ايضًا 
بوزراء الرئيس ميشال سليمان ووزراء الكتائب 
اما  املستقبل.  تيار  ومسيحيي  واملستقلني 

االصرار على 
طرح التعيينات 
سيقابله اصرار 
على اعادة فتح 
النقاش حول 
آلية العمل 
الحكومي
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مقاالت وتحقيقات

أمام   2015 الثاني  تشرين   2 يف  لبنان  ميثل 
الشامل يف جملس  الدوري  االستعراض  دورة 
حقوق االنسان يف مقر االمم املتحدة يف جنيف. 
ويف حني بدأت املنظمات غري احلكومية بالتفكري 
الوطين  املستويني  على  املدافعة  خطة  يف 
طور  يف  اللبنانية  احلكومة  تزال  ال  والدولي، 
اإلعداد للتقرير احلكومي الذي يفرتض مناقشته 

يف جنيف
ما ال شك فيه أن تسريبات الفيديو  .جنيف | 
عن التعذيب داخل سجن روميه ستفاقم املأزق 
احلكومي يف ما يتعلق بسجل لبنان يف حقوق 
االنسان، مع اقرتاب موعد االستعراض الدوري 
الشامل أمام االمم املتحدة يف جنيف. وتكشف 
الشرائط املصورة زيف االدعاءات املتكررة حول 
حني  التعذيب، يف  من  اللبنانية  السجون  خلو 
أكدت مصادر دبلوماسية يف جنيف لـ«األخبار« 
أخذ  قد  التعذيب  مبناهضة  املعين  الفريق  أن 
مراسلة  بصدد  وهو  املصورة،  بالشرائط  علمًا 
عاجلة  بزيارة  القيام  وطلب  اللبنانية  احلكومة 
الفضيحة  هذه  حول  احلقائق  لتقّصي  للبنان 

املدوية.
وكان لبنان قد قدم تقريره الوطين االول أمام 
باالستعراض  املعين  للفريق  التاسعة  الدورة 
الدوري الشامل يف تشرين الثاني عام 2010، 
حيث تعهدت احلكومة اللبنانية أمام جملس حقوق 
االنسان يف آذار عام 2011 بتعزيز حالة حقوق 
االنسان وتنفيذ 41 توصية طرحتها 49 دولة. 
يف هذا السياق، حتالفت منظمات من اجملتمع 
املدني ورفعت تقارير اىل جملس حقوق االنسان 
تناولت مدى تنفيذ لبنان للتوصيات اليت قبلها. 

حالة حقوق اإلنسان يف لبنان تزداد سوءًا

ضمانات 
املحاكمة 
العادلة 

ال تحرتم 
بشكل جيد 

يف لبنان

الخدمة الصحية يف لبنان امتياز وليست حقًا )مروان بوحيدر(

أن  يالحظ  حني  ويف 
لبنان مل يتقدم أي خطوة 
تذكر على مستوى إنفاذ 
قبلها،  اليت  التوصيات 
احلكومة  تربر  أن  يتوقع 
اللبنانية تقصريها الكبري 
اخلمس  السنوات  خالل 
خالل  من  املاضية، 
االشارة اىل أزمة النزوح 
لبنان  اىل  السوري 

واالحداث االمنية اليت عصفت به.
اجملتمع  منظمات  تقارير  مراجعة  من  ميكن 
املدني حتديد االولويات االساسية من وجهة 
املستويات.  على خمتلف  املنظمات  هذه  نظر 
واملدنية،  السياسية  احلقوق  صعيد  فعلى 
األوىل  اجلولة  خالل  اللبنانية،  احلكومة  قبلت 
العديد  الشامل،  الدوري  االستعراض  من 
املتعّلقة بهذه احلقوق. ولكن  التوصيات  من 
غري  اللبناني  الدستور  أن  تبني  اجملريات 
وحقوق  الدميقراطية  مبادئ  محاية  على  قادر 
املنقسم؛  السياسي  الواقع  ظل  االنسان يف 
فلبنان يعيش يف حالة فراغ رئاسي منذ 24 
املتتاليني  التمديدين  جانب  اىل   ،2014 أيار 
النيابي.  اجمللس  لوالية  الدستوريني  غري 
للدستور  فاضحًا  خرقًا  األمر  هذا  ويشكل 
اليت  الدولية  واملواثيق  وللُمَعاهدات  اللبناني 
وّقع عليها لبنان. كذلك ميّثل نظام احملاصصة 
أحد  والوظائف  للمراكز  واملذهبية  الطائفية 
الكفاءة  الشوائب، حبيث تضعف معايري  أهم 

واملوضوعية يف التعيينات.
أن  اىل  احلكومية  غري  املنظمات  تقرير  يشري 
بشكل  حترتم  ال  العادلة  احملاكمة  ضمانات 
أساسية  ضمانات  تزال  وال  لبنان،  يف  جيد 
يف  مكّرسة  غري  اللبناني  القضاء  الستقاللية 
جواز  عدم  جلهة  سيما  وال  اللبناني،  القانون 
حرية  من  حمرومون  والقضاة  القاضي،  نقل 
يف  حقهم  ومن  اجلمعيات،  وتشكيل  التعبري 
انتخاب أعضاء جملس القضاء األعلى. كذلك، 

بوصاية  مرتبطة  القضاة  حماسبة  تزال  ال 
يف  اإلعدام  عقوبة  تزال  وال  العدل.  وزارة 
لبنان  ويفشل  قانوني،  بوضع  حتظى  لبنان 
الوفاء بااللتزامات املرتتبة على انضمامه  يف 
والربوتوكول  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  اىل 
االختياري. ويكشف التحقيق الذي أجرته جلنة 
مناهضة التعذيب يف عام 2014 عن ممارسة 
التعذيب »بشكل منهجي« يف لبنان، وال سيما 
على  احلصول  وبغرض  التحقيق  سياق  »يف 
اعرتافات.« ومل يقّر مشروع القانون املتعلق 
الذي  قسريًا،  واملخفيني  املفقودين  بقضايا 
على  وأحالته  املدني  اجملتمع  منظمات  أعّدته 

جملس النواب.
يضمنها  اليت  واملعتقد  الرأي  حرية  وختضع 
تستهدف  النتهاكات  اللبناني  الدستور 
املدني  اجملتمع  وناشطي  الصحافيني 
واملدنية  السياسية  احلقوق  عن  واملدافعني 
الفردية. ورفضت اإلدارة العديد من إخطارات 
العلم واخلرب لتأسيس اجلمعيات، فيما ختضع 
النقابات واالحتادات العمالية لنظام الرتخيص 
عام  يف  العمل  قانون  أرساه  الذي  الصارم 
194٦. وال يزال لبنان بعيدًا عن ضمان احلق 

يف الوصول اىل املعلومات.
ترتبط انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
اعتمدتها  اليت  السياسات  بفشل  والثقافية 
السياسات  تساهم  ومل  املتعاقبة.  احلكومات 
االقتصادية يف خلق فرص عمل، األمر الذي 
يعكس إشكالية النموذج االقتصادي الريعي. 
واخلدمة الصحية يف لبنان تقع بني ارتهانها 
دون  من  اخلاص  القطاع  وتوّسع  للسياسة 
ما  الدولة،  دور  ظل ضعف  جدية، يف  رقابة 
جيعل من جودتها امتيازًا وليس حقًا. وال يزال 
نظام احلماية االجتماعية يف لبنان مقتصر على 
النهج الضيق من الضمان االجتماعي، وهو يف 
حّد ذاته يعاني من الثغر الرئيسية والنقص، 
سواء على مستوى اإلطار القانوني والتنظيمي 
بعض  زالت  وما  التنفيذ.  مستوى  على  أو 
وطوارئ  )التقاعد  االجتماعي  الضمان  فروع 
العمل( غري منفذة على الرغم من أن 52 عامًا 

مّرت منذ صدور قانون الضمان.
افتقدت أعمال الدولة اللبنانية الرؤية الشاملة 
أعادت  وقد  املرأة،  ضد  التمييز  ملعاجلة 

بسام القنطار

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 

حاالت قتل النساء على أيدي أزواجهن قضية 
املساواة اىل األضواء. يضاف اىل ذلك ضياع 
الصالحيات يف موضوع االحوال الشخصية بني 
السلطات العامة واجلهات الطائفية. وارتفعت 
حدة التفاوتات نتيجة أزمة اللجوء السوري اىل 
لبنان وما نتج منها من زيادة الفقر والبطالة 
الالجئات.  النساء  تطال  اليت  واالنتهاكات 
ويعاني واقع الطفل يف لبنان من العديد من 
أهم  أحد  األطفال  عمالة  تزال  فال  التحديات، 
األطفال  وصحة  نشأة  تعرتض  اليت  املخاطر 
اجلسدية والنفسية يف لبنان. وعلى الرغم من 
مرور 15 سنة على صدور القانون 2000/220، 
اخلاص حبقوق األشخاص املعوقني، مل تبادر 
التطبيقية  املراسيم  استصدار  إىل  احلكومة 

له.
املتعلقة  التوصيات  بشأن  العلم  لبنان  أخذ 
بإعادة النظر يف نظام الكفالة، فإن االستمرار 
أشكال  من  ُيعترب  النظام  هذا  تطبيق  يف 
االتفاقية  على  لبنان  يصادق  ومل  العبودية. 
الدولية اخلاصة بالالجئني، ومل ترسم احلكومات 
أي سياسات باجتاه االرتقاء بأوضاع الالجئني 
الفلسطينيني وهم حمرومون من التمتع بأبسط 
احلقوق اإلنسانية، أيضًا ليس هناك من تعاط 
توافد  ظل  يف  السوريني  الالجئني  مع  جدي 
أبرز  وتتمثل  لبنان.  إىل  منهم  كبرية  أعداد 
التحديات اليت يواجهها الالجئون الفلسطينيون 
يف لبنان يف القيود على دخوهلم إىل سوق 
العمل اللبناني وحرمانهم من العمل يف املهن 
احلّرة ومن احلصول على كامل حقوق الضمان 
االجتماعي وحرمانهم من متلك العقارات. كذلك 
وضوح  عدم  الفلسطينيون  الالجئون  يفتقد 
وتطال  لبنان،  يف  هلم  القانونية  الشخصية 
مشكلة الشخصية القانونية الالجئني السوريني 
يف لبنان أيضًا. وقد بلغ عدد املسجلني من 
الالجئني السوريني يف املفوضية 1.٣ مليون 
الجئ سوري يف عام 2015. ومن بني الالجئني 
العمل  أصحاب  قام  مهرة،  عمال  السوريني 
لساعات  تشغيلهم  عرب  باستغالهلم  اللبنانيني 
أي  دون  ومن  منخفضة  بأجور  طويلة،  عمل 

تقدميات اجتماعية.
توصيات للحكومة اللبنانية

غري  املنظمات  تسعى  اليت  التوصيات  أبرز 

تقدميها  إىل  احلكومية 
الوفود  قبل  من 
احلكومية خالل جلسة 2 

تشرين الثاني:
القواعد  احرتام   -
األساسية  الدستورية 
دورية  مببدأ  املتعلقة 
ومبدأ  االنتخابات 
واحرتام  االقرتاع  حق 
رئاسة  انتخابات  مهل 
واالنتخابات  اجلمهورية 
والعمل  النيابية، 
الطائفية  إلغاء  على 
واختاذ  السياسية 
املالئمة  اإلجراءات 

لتحقيق هذا اهلدف.
أصول  قانون  تعديل   -
اجلزائية  احملاكمات 
معايري  مع  ليتواءم 
العادلة  احملاكمة 
ضمانات  وتكريس 
بدءًا  القضاء  استقاللية 
نقل  جواز  عدم  مببدأ 
وتكريس  القاضي، 
حرّيات القضاة األساسية 
وتأسيس  بالتعبري 

اجلمعيات وتكريس مبدأ انتخاب أعضاء جملس 
القضاء األعلى، وربط هيئة التفتيش القضائي 

بسلطة جملس القضاء األعلى.
- اعتماد الربوتوكول االختياري الثاني للعهد 

الدولي بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام.
- اعتماد األدوات القانونية الوطنية املناسبة 

لوضع حد النتشار استخدام التعذيب.
- التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع 
األشخاص من االختفاء القسري لعام 200٧، 
وضحايا  للمفقودين  قانون  مشروع  اعتماد 

االختفاء القسري.
من  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  تعديل   -
التعبري  حلرية  الكامل  االحرتام  ضمان  أجل 
ثابتة  مهلة  لتحديد   1909 قانون  ومراجعة 
للسلطات لتسليم وصل استالم العلم واخلرب 

للجمعيات.
الفقر  من  للحد  وشامل  جديد  نهج  اعتماد   -
القطاعات  وتعزيز  التفاوت،  ومن  احلاد 
العمل؛  فرص  لتوليد  الوطنية  االنتاجية 
االقتصادية  احلقوق  تضع  سياسات  واعتماد 

واالجتماعية يف الطليعة.
- التطبيق احلازم لقانون العمل لناحية ضمان 
حقوق العاملني وحتسني ظروف العمل ومراجعة 

احلد األدنى لألجور.
صحية  تغطية  نظام  إلنشاء  قانون  إقرار   -

شاملة وإنشاء صندوق للبطالة.
النساء  بني  يساوي  مدني  قانون  إقرار   -
وكوتا  الشخصية،  لألحوال  وُمَوّحد  والرجال 
واحمللية  التشريعية  االنتخابات  يف  النسائية 
ويف جملس الوزراء بنسبة ٣0 يف املئة على 

األقل.
بشأن  الدولية  االتفاقية  على  التصديق   -
وبروتوكوهلا  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق 
لتفيذ  التطبيقية  املراسيم  واعتماد  املرفق. 

قانون 2000/220.
اخلاصة  الدولية  االتفاقية  على  التصديق   -
القانون  وتعديل  نظام  وإلغاء  بالالجئني 
ومنح  العمل  إجازة  إلغاء  لناحية   2010/129
الالجئني الفلسطينيني احلق يف مزاولة املهن 
يسمح  مبا   2010/128 القانون  تعديل  احلرة، 
لالجئني الفلسطينيني العاملني بالتمتع بكامل 

حقوقهم يف الضمان االجتماعي.
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مقاالت وتحقيقات

اطالق الوصفة الطبية املوحدة: قوة الفساد الراسخة
مرة أخرى، تنجح منظومة الفساد يف تفريغ كل 
إجراء إصالحي من مضمونه، مهما كان متواضعًا. 
هذا ما حصل وحيصل يف موضوع »الوصفة الطبية 
املوحدة«. فبعد شهور، بل سنوات، من مقاومة 
نقابة األطباء لتطبيق القانون، الذي يفرض على 
اليت  الدواء  لوصفة  موّحد  منوذج  اعتماد  األطباء 
باستبدال  للصيدلي  ويسمح  املريض،  حيتاجها 
الدواء من ماركة جتارية معينة بآخر من الرتكيبة 
د موعد جديد يف آخر الشهر  والفعالية نفسها، ُحدِّ
اجلاري إلطالق العمل بهذه الوصفة، إال أن اهلدف 
منها مل يعد واضحًا، أو باألحرى، مل يعد اهلدف 
وجشع  األطباء  بعض  فساد  من  املريض  محاية 

جّتار الدواء، بل على العكس متامًا.
املنتفعني  من  بضغط  عدة،  مّرات  تأجيل  بعد 
وأصحاب االمتيازات واملصاحل اخلاصة، وال سيما 
جّتار األدوية احملتكرون وبعض األطباء املتورطون 
ُحّدد 30 حزيران  أدوية معينة.  معهم يف ترويج 
موعدًا  اجلاري(،  االسبوع  من  )الثالثاء  املاضي 
نهائيًا، ال رجوع عنه حبسب مصادر وزير الصحة، 
وبدء  املوعودة  املوحدة  الطبية  الوصفة  إلطالق 
أن بعض  أن كل ذلك، ال يعين  إال  بها.  العمل 
األطباء وجتار الدواء قد يئسوا من حماولة ضرب 
اهلدف من إقرار هذه الوصفة، فما زالت املساعي 

متواصلة لعرقلتها.
تقول مصادر وزير الصحة إن املوعد مؤّكد هذه 
َهت الدعوة إىل حفل اإلطالق يف  املرة، فقد ُوجِّ
متام  احلكومة  رئيس  برعاية  احلكومية،  السرايا 
سالم. إذ إن وزير الصحة وائل بو فاعور، هدد 
جمددًا بقرار فصل أتعاب األطباء عن املستشفيات 

إن مل ترضخ نقابة األطباء يف بريوت.
أن  أشهر  منذ  أعلن  أن  فاعور  بو  للوزير  سبق 
العمل بالوصفة سيبدأ من 1 آذار من هذا العام، 
جابهته حينها نقابة األطباء بسلسلة من العقبات 
الشكلية »املفتعلة«، منها ضرورة قيام الضمان 
للصندوق  الطيب  النظام  من   42 املادة  بتعديل 
الوطين للضمان االجتماعي حتى يسمح للصيدلي 
يف  األطباء  نقيب  وُأحضر  الدواء،  يستبدل  بأن 
وقف  إىل  دفعته  اليت  األسباب  ليشرح  الشمال 
العمل بالوصفة الطبية املوحدة بعد حنو على بدء 
جهاز  إن  يومها  قيل  إذ  الشمال،  يف  تطبيقها 
عرقلة  يف  األطباء  مع  تواطأ  االجتماعي  الضمان 
للوصفة  وفقًا  األدوية  فواتري  صرف  معامالت 
تذرع  بأن  علمًا  أخريًا(،  تعديلها  )قبل  املوحدة 
اليت  الطيب،  نظامه  من   42 باملادة  الضمان 
تنص على أن »ال يدفع الصندوق إال مثن الدواء 
واملواد الصيدالنية اليت يصفها طبيب متعاقد مع 
الصندوق«، واٍه، بعد أن أصبحت هذه املادة حبكم 
 ،2010 عام  الصادر يف  القانون  مبوجب  امللغاة 
الذي يقول: »خالفًا ألي نص آخر، حيق للصيدلي 
أن يصرف إىل حامل الوصفة الطبية، دواء حتت 
 Generique or Brand Generic  – جنيسي  اسم 
غري املذكور فيها، وذلك ضمن شروط )...(«. 
حينها، مل تستطع اللجنة الفنية يف الضمان أن 
فسقطت  احلجة،  هذه  وراء  طويلة  لفرتة  تتلطى 
إحدى أهم أدوات الضغط اليت يستخدمها األطباء 
الوطين  مديرالصندوق  أعلن  بعدما  وحلفاؤهم، 
للضمان االجتماعي حممد كركي، أن جملس إدارة 
الضمان سيلغي هذه املادة، بضغط من بو فاعور 
الوصاية  )وزير  قزي  سجعان  العمل  وزير  ومن 

على الضمان(.
من  سلسلة  فيه  تنظم  كانت  الذي  الوقت  ويف 
ونقابيت  والعمل  الصحة  وزارتي  االجتماعات بني 
األطباء يف بريوت والشمال والضمان االجتماعي، 
للضمان،  الطيب  النظام  من   42 املادة  إللغاء 
كانت  للوصفة.  نهائية  صيغة  إىل  وللتوصل 
نقابة األطباء تشّن محلة إعالمية مضادة، إذ أصدر 
املواقف  من  جمموعة  له  وزمالء  األطباء  نقيب 
وجودة  بالوصفة،  العمل  بإمكانية سري  املشككة 
خالل  يف  بوقاحة  ذلك  وظهر  اجلينرييك،  دواء 
اللقاء الذي نظمه نقيب األطباء أنطوان البستاني 
يف نقابة األطباء حبضور وزير العمل سجعان قزي 
وغياب وزير الصحة وائل بو فاعور، وبنّي األطباء 
للوصفة  رفضهم  وراء  احلقيقية  األسباب  حينها 

حسني مهدي

اإعالن البدء بتنفيذ الوصفة الطبية املوحدة؟ )مروان طحطح(

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 

املوحدة.  الطبية 
إذا  الوصفة،  فهذه 
بالشكل  طبقت  ما 
توقف  منه،  املرجو 
شركات  احتكارات 
على  وجتربها  األدوية 
إعادة هيكلة عالقاتها 
واألطباء  بالصيدليات 
العامني.  واإلداريني 
تقّلص  فإنها  كذلك 
من مداخيل املتورطني 
»جتارية«  بعقود 
لتصريف أدوية بعض 
احملتكرة  الشركات 
اليت تصل إىل املرضى 
أسعارها  بضعف 
املنشأ،  بلدان  يف 

أرضية  على  »املبنية  غريها،  أو  الطبية  الوصفة 
والصدأ،  الفساد  ينخرها  وأساسات  وعواميد 
وأجهزة  إداريني  وغري  إداريون  تنفيذها  ويتوىل 
رقابة منخورة بالفساد«، فاخلشية، وفق سكرية، 

أن تتحول إىل »كلمة حق يراد بها باطل«.
الطبية  الوصفة  بإقرار  املنادين  من  سكرية 
املوحدة، اليت تهدف إىل »تشجيع وتوسيع مساحة 
التسويق لدواء اجلنرييك األرخص عامليًا، واملتمتع 
إال  نفسها«،  األصلي  املخرتع  الدواء  مبواصفات 
أنه يف الوقت عينه يربطها بضرورة ضمان جودة 
األدوية يف لبنان، التجارية والبديلة يف آن واحد، 
من خالل بناء خمترب مركزي يفحص الدواء، مشددًا 
األدوية  مجيع  على  الرقابة  وجود  ضرورة  على 
املشددة  والرقابة  كان،  بلد  أي  من  املستوردة 
»حرصًا  األدوية املصنعة حمليًا،  أكثر على مجيع 
مصانع  هناك  أن  خاصة  الوطنية،  الصناعة  على 
اجلينرييك«.  بأدوية  البالد  لتعويم  أدوية متأهبة 
أما املختربات اجلامعية، من خمترب اجلامعة األمريكية 
وغريها، فـ«غري مؤهلة وال متلك صالحية فحص 
إحدى  مع  مريرة  بتجربة  مررنا  وقد  األدوية، 
بتجارب  مررنا  كذلك  سكرية،  يقول  اجلامعات«، 
عديدة زّور فيها الدواء، »فكيف احلال إذا أغرقت 
الطبية  بالوصفة  العمل  بدء  بعد  باألدوية  البالد 

املوحدة؟«، يسأل سكرية.
اخلارج،  الدواء يف  بفحص  القيام  تربير  عن  أما 
ماذا حصل  لنا  يؤكد  الذي  »ما  فيسأل سكرية: 
متلك  أال  مثاًل؟  فرنسا  يف  فحصت  اليت  بالعينة 
املصانع واملختربات هناك أي مصلحة يف تصدير 
أو  االنتهاء  من  صالحيتها  اقرتبت  اليت  األدوية 
األدوية ذات اجلودة املتدنية بهدف الربح املادي 
أو التهرب من الضرائب؟«، ولكن سكرية يشري 
يف الوقت نفسه إىل أن بعض األطباء مل يشككوا 
ما  بقدر  نوعيته  الشك يف  اجلينرييك بسبب  يف 
األدوية«،  شركات  مع  خطوط  »فاحتني  أنهم 
ودليل ذلك أنهم مل يتطرقوا إىل مسألة األدوية 

التجارية اليت زّورت.
الوصفة الطبية ستساعد يف فضح أرباح األطباء 
من  التهرب  عن  بعضهم  تردع  وقد  احلقيقية، 
الطبية  الوصفة  حسنات  إحدى  وهذه  الضرائب، 
حبسب سكرية. أما عن تذّرع بعض األطباء بأنهم 
يطّببون بعض املرضى جمانًا وهم أصبحوا بذلك 
ملزمون بدفع مثن كل وصفة تصدر )وهي تعرفة 
رمزية متدنية جدًا(، فريى سكرية أن هذا »حكي 
بّياع خضرة مش حكي طبيب«، فحني تطبب أي 
»أنت ال تنتظر أي مقابل ودافعك  شخص جمانًا 
يفرتض بأنه إنساني«، وسأل سكرية عن نسبة 

املرضى اليت يقوم الطبيب مبعاجلتهم جمانًا.

زهري برو: احذروا لجنتي التسعري والتسجيل

رحب رئيس مجعية محاية املستهلك الطبيب زهري 
برو بإطالق الوصفة الطبية املوحدة، مشريًا إىل 
أنها تشكل مرحلة جديدة من التعاطي مع الدواء 
يف لبنان بعد انتظار دام سنوات طويلة، يف ظل 
االحتكارات احلاصلة يف القطاع الطيب وغريه من 

القطاعات، مثنيًا على جهود وزير الصحة وائل بو 
فاعور املتجهة يف االجتاه الصحيح من أجل تعزيز 
خماوف  عن  أعرب  لكنه  اجلينريك،  أدوية  دور 

ميكنها أن تفّشل هذه السياسة اإلصالحية.
الطبية:  يشرح برو اهلدف األساس من الوصفة 
»تعزيز أدوية اجلينرييك يف سوق الدواء اللبنانية، 
بهدف خفض العبء على االقتصاد اللبناني وعلى 
املستهلك اللبناني، خاصة أن اجلنرييك اليوم ال 
ميثل أكثر من 18-20% من حجم السوق اللبناني، 
يف الوقت الذي جتاوز 92% من حجم سوق الدواء 
يف أوروبا«. وسبب تأخر لبنان يف اعتماد الوصفة 
وتأخري إطالقها يف اآلونة األخرية »ليس احلرص 
األرباح  أقصى  بل حتقيق  اللبنانيني،  على صحة 
يف ظل منظومة الفساد املسيطرة على القطاع«.

من هنا ينطلق برو للحديث عن دور جلنيت تسجيل 
األدوية وتسعري األدوية، حيث أثبتت مجعية محاية 
هاتان  تقوم  األخرية كيف  الفرتة  املستهلك يف 
بأسعار  وتسعريها  األدوية  بتسجيل  اللجنتان 

مضاعفة عن األسعار الدولية.
»ترتبط  فاعور  بو  مساعي  لنجاح  األول  الشرط 
بآليات وأسس حمددة، منها وجود سياسة تسجيل 
وتسعري مستقلة عن املستوردين والصيادلة وعن 
وزارة  داخل  موظفون  وضمنها  الفساد  منظومة 
الصحة، فالرتكيبة احلالية هلذه اللجان )تضم هذه 
وزارة  من  وموظفني  املستوردين  التجار  اللجان 
ظل  يف  سيما  وال  هدفها،  إىل  تشري  الصحة( 
يرى  املستوردين«.  مع  أساسأ  احلاصل  التواطؤ 
املشكلة،  برأس  يبدأ  مل  »إن  اإلصالح  أن  برو 
عرب تشكيل جلان تسعري وتسجيل مستقلة، تضم 
ممثلني عن اهليئات الضامنة وهيئات اقتصادية 
املستهلك،  محاية  مجعية  عن  وممثلني  وعمالية 
وزير  بها  يقوم  إصالحات  أي  ختريب  فسيتم 

الصحة«.
اجلينرييك،  اعتمدت  اليت  الدول  طرحته  ما  أهم 
إعطاء احلق للصيدلي بتغيري الدواء، من جتاري 
زيادة  عرب  الصيادلة  وشجعت  جينرييك،  إىل 
نسب أرباحهم إن وصفوا اجلينرييك )يف فرنسا 
رفعت من 22.5 إىل 33.5%(، وقد حددت هذه 
الدول قواعد صارمة تنص على أحقية الشركات 
التجارية يف خفض أسعارها إىل مستوى أدوية 
اجلينرييك، على أن ال تسقط دونها، وإال أصبح 
الدواء،  لسوق  وإغراق  تالعب  عملية  املوضوع 
وهذا ممنوع عامليًا، وهذه ممارسات تشجع على 
االحتكار، فربط الدواء باقتصاد السوق عرب ربط 
سعري اجلينرييك والتجاري أحدهما باآلخر تؤدي 
إىل إلغاء اجلينرييك من السوق. فيتخوف برو من 
اليت  الصيدلي  قانون  من   54 املادة  استغالل 
استغلها عدد من الوزراء السابقني لتسجيل هذه 
بو فاعور أصدر  أن  إال  بأسعار خيالية،  األدوية 

قرارًا بتجميد العمل بها.
أكثر ما تتخوف منه مجعية محاية املستهلك، تطبيق 
القرار الوزاري 728/1 الصادر عام 2013 الصادر 
عن وزير الصحة السابق علي حسن خليل، الذي 
ينص على ربط اخنفاض سعر اجلينرييك بسعر 
فيها  ينخفض  اليت  فالنسبة  التجاري،  الدواء 
البديل  الدواء  فيها  ينخفض  التجاري،  الدواء 
نصفها. »هذا ربط مشبوه« وفق برو، ألنه يرتك 
اآلن  نراه  »فما  املبادرة،  زمام  التجاري  للدواء 
أسعارها  خلفض  الشركات  من  عدد  ذهاب  هو 
ضرب  بهدف  و%70   50 بني  تراوح  ملعدالت 
أدوية اجلينريك يف السوق، وسيبدأ العمل فيها 
رمسيًا يف 1 متوز، فكيف يفّسر هبوط دواء بقيمة 
70% دفعة واحدة، إال إذا كانت أرباح شركات 
األدوية يف األساس هي، كما كنا نقول دائمًا، 
يطالب  هنا  من  املعلن«،  عن  مضاعفة  أضعافًا 
الوزاري وحتديد التسعري  القرار  بإلغاء هذا  برو 
بناًء على األسس اآلتية: توحيد سعر اجلينرييك 
بعد  جديدة  تسعري  جلنة  قبل  من  فئته  حبسب 
دعا  كذلك  وتطويرها.  احلالية  اللجنة  إصالح 
برو باسم مجعية محاية املستهلك وزارة الصحة 
الوصفة  تطبيق  مواكبة  االجتماعي  والضمان 
الطبية املوحدة، من حيث تطور وجود اجلينريك 

يف سوق الدواء.

كذلك فإنها تفضح األرباح احلقيقية اليت جينيها 
األطباء الذين يتهربون من الضرائب، وغريها من 
اإلصالحات داخل القطاع الطيب، إضافة إىل اهلدف 
األساس من العمل بها: خفض الفاتورة الدوائية 
على املواطن، عرب استبدال الدواء التجاري بأخر 

جنيسي )جنرييك( له الفعالية نفسها.
استمرت حماوالت شركات احتكار الدواء وشرحية 
من األطباء لتكريس »األمر الواقع«، ومل تتوقف 
الضغوط لتعديل الوصفة مبا حيفظ مصاحلهم على 
حساب مصاحل املرضى، فبعدما جرى تعديل املادة 
42 من الضمان، وإعالن بو فاعور إطالق الوصفة 
األطباء،  مربرات  سقطت  حزيران،   1 يف  الطبية 
فما كان منهم إال أن بدأوا بتأخري طباعة النموذج 

وعرقلة العملية اإلدارية قدر املستطاع.
النقابة  أن  األطباء  نقابة  داخل  مصدر  من  وعلم 
من  حتول  مل  ألنها  أشهر،   3 لنحو  الطبع  أّخرت 
وكانت  لذلك،  املخصصة  األموال  صندوقها 
صحة  وزير  وتعيني  احلكومة  تغرّي  على  تراهن 
يقف  ومن  للنقابة  حيقق  فاعور،  لبو  خلفًا  جديد 
الوزراء السابقون، إال  وراءها مرادها، كما فعل 
فاعور  بو  أّجل  أن  فبعد  سقط.  الرهان  هذا  أن 
إطالق الوصفة إىل 15 حزيران، احتدم اخلالف بني 
نقابة األطباء ووزير الصحة أكثر فأكثر، إىل أن 
انقطع التواصل بينهما تقريبًا بني، فجرى تهديد 
النقابة بإجراءات عقابية إن مل حتّول األموال إىل 
املطبعة واملباشرة بطباعة الوصفة الطبية »غصبًا 
عن النقابة«، حبسب ما أشار مصدر طيب. لذلك، 
لت األموال ومّت إجناز  رضخت النقابة، وبالفعل حوَّ

هذه اخلطوة االدارية.
جديد  موعد  وُعنيِّ  جاهزة،  الوصفة  أصبحت 
إلطالقها يف 30 حزيران، خبالف ما يتمّناه األطباء 
واملنتفعون، إال أن حماوالت العرقلة لن تتوقف، 
فقد أشار مصدر من داخل جملس نقابة األطباء، 
الذي  االحتفال  ملقاطعة  حاليًا  يدور  نقاش  إىل 
علمًا  الثالثاء،  غدًا  احلكومية  السرايا  سيجرى يف 
قد  لبنان  يف  األطباء  على  الوصفة  توزيع  بأن 
التعطيل  أن  يعين  ما  تقريبًا،  أسبوعني  يستغرق 

ال يزال ممكنًا.

إسماعيل سكرية: اإلصالح املفخّخ

الطبيب إمساعيل سكرية  السابق  النائب  يتخّوف 
من أن ختلق الوصفة الطبية املوحدة بلبلة وإرباكًا 
للطبيب  تركت  فالوصفة  املواطنني.  عند  كبريًا 
أو  الدواء  باستبدال  للمريض  السماح  قرار 
نقطة  لذلك، وهذه  معيار  أي  منعه، دون وضع 
قيمتها  من  بعضًا  الوصفة  »وتفقد  واضحة  غري 
القائمة  املنظومة  ظل  يف  فالطبيب  وهدفها«. 
باستبدال  للمريض  دائمًا  يسمح  ال  قد  حاليًا 
له  »مادية«  مصلحة  ال  والصيدلي  الدواء، 
من  اليت جينيها  النسبة  لكون  الدواء،  باستبدال 
الدواء ترتفع مع ارتفاع سعره، كذلك إن »دفة 
الفساد« بدأت تنتقل إىل الصيدلي منذ أن بدأ 

احلديث جديًا عن الوصفة الطبية املوحدة.
اإلصالحية،  اخلطوات  هذه  من  موقف  لسكرية 
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متامًا كما تتطّلب العجلة املتدحرجة سرعًة ثابتة أو متزايدة للحفاظ على 
توازنها، حيتاج النظام النقدي اللبناني واالقتصاد برمته دفقًا مستمرًا 
من ودائع غري املقيمني ليبقى مستقرًا، بغض النظر عن طبيعة هذا 
االستقرار. يدير املصرف املركزي بالتعاون مع البنوك التجارية حالة 
الدّب  عناق  على  القائمة  اإلدارة،  هذه  جناح  ومؤّشر  هذه.  االرتهان 
لـ«الدولة« وفرض الفوائد الدمسة على شعبها املقيم، هو االحتياطي 
النقد  صندوق  يشرح  كما  ولكن،  لبنان.  مصرف  خزنة  يف  األجنيب 
املراجعة  تقرير  أخريًا ضمن  أوراق حبثية صدرت  الدولي يف جمموعة 
والذي  الصندوق  نظام  من  الرابعة  املادة  تطبيق  اطار  يف  الدورية 
التنفيذي  اجمللس  على  طرحه  قبل  مسوّدته  على  »األخبار«  حصلت 
هو  واملصارف  الدولة  بني  »االرتباط«  هذا  فإن  إلقراره،  للصندوق 
مصدر اخلطر األول على االقتصاد. فالبنوك، اليت حتمل أكثر من نصف 
األجل  طويلة  استحقاقات  بتمويل  تستمر  عائداته،  من  وتغنم  الدين 
باستخدام ودائع قصرية األجل. لذلك، حتتاج البنوك اىل الدولة لكي 
تعيش، إال أن هذه املرحلة احلساسة قد تكشف اللعبة كليًا، وتعّرضها 
الحتماالت خطرية جدًا نتيجة عوامل سياسية أو أمنية. اذ »إن النظام 
من  عرضة جملموعة  هو  املصارف  عليه  تسيطر  الذي  اللبناني  املالي 
تدفق  تباطؤ  إىل  يؤدي  قد  الثقة  يف  مفاجئ  هبوط  فأي  املخاطر، 
الودائع ويرفع معدل الدولرة ما ُينتج خسارة يف االحتياطات األجنبية 
ويضغط على قدرة احلكومة على تأمني التمويل املالئم«. هكذا خيتصر 

خرباء الصندوق اللعبة النقدية اليت شارفت على النهاية
غداة اغتيال الرئيس رفيق احلريري يف شباط 2005، شهد لبنان نزوحًا 
طفيفًا وموقتًا للودائع من قطاعه املصريف. مل تكن هجرًة كاملة نظرًا 
ألّن قوة اجلذب املالية اليت يوظفها النظام لتغذية نفسه كانت أقوى 

من اضطراباته السياسية األمنية.
غري أن مؤشرًا أخطر ُسّجل بعد شهر من االغتيال، وهو معدل دولرة 
الودائع - أي نسبة الودائع بالدوالر من الودائع اإلمجالية - الذي ارتفع 

إىل مستوى قياسي بلغ %79.
يف إحدى األوراق البحثية اليت نشرها صندوق النقد الدولي أخريًا يف 
 Background( لبنان  الشامل عن  لتقريره  التحضريية  الدراسات  إطار 
إىل  املعّدون  يعود   ،)Article IV Consultation  2015  Notes for the
الدولرة،  »معّدل  أّن  البديهي  املعطى  من  حتليل  لبناء  احلدث  هذا 
اليت  السلبية«  بالصدمات  يتأّثر حبّدة  الودائع،  بالتماهي مع مستوى 

تتعرض هلا البالد.
للعراء  البالد عرضة  املستدام جيعل  ارتفاعه  املعّدل خطري كون  هذا 
البالد  النقدي يف أي حلظة اضطراب. وبالتالي، من حسن احلظ أن 
استقّر  أن  فكان  املاضي،  العقد  خالل  اجملهول  إىل  كليًا  تنزلق  مل 
النظام عند دولرة حتوم حول 65%، متاهيًا مع تدّفق الودائع مبعّدالت 
سخية بلغ متوسطها 15% بني عامي 2007 و2010، ثم تراجعت إىل 

مستويات مقلقة أخريًا، نتيجة األحداث احمليطة.
احلديث عن الدولرة وتدفق الودائع أساسي يف هذه املرحلة احلساسة 
يف  تكمن  اليت  اهلائلة  الضعف  »لعوامل  نظرًا  لبنان،  بها  مير  اليت 
االقتصاد اللبناني«، حبسب مسودة تقرير صندوق النقد، الذي يشرح 
املسألة كالتالي: معدل الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجالي بلغ 
134% بنهاية عام 2014، واحلاجات التمويلية للدولة اليت بلغت %26 
املركزي.  البنك  ومن  التجارية  املصارف  من  تأمينها  يتّم  الناتج  من 
وهذه احلاجات املستمرة معطوفة على عجز يف احلساب اجلاري يعادل 
25% من الناتج »جتعل لبنان معتمدًا على استمرار تدّفق ودائع غري 

املقيمني وهي مبعظمها قصرية األجل«.
تزداد حدتها وخطورتها.  ارتهان  أشبه حبالة  االعتماد هو  ولكن هذا 
صحيح أن النظام املصريف »يبقى املصدر األساسي لتمويل القطاعني 
العام واخلاص«، إال أن »االرتباط الكبري القوي بني املصارف وبني 
الدين السيادي، الذي ُيعّد مصدر قّوة، هو يف الوقت نفسه نقطة 

ضعف حمتملة، وحتديدًا إذا استمّر الدين العام باالرتفاع«.
ويف نقد مباشر ُيعّد األول من نوعه يصدر عن الصندوق، يقول اخلرباء 

إن »هذا االرتباط ميّثل مصدر اخلطر األول يف االقتصاد اللبناني«.
للودائع مطلوب  املستمر  النمو  »إّن  اخلرباء موقفهم كالتالي:  يشرح 
غياب  ظّل  يف  التمويل  لذلك  حباجة  ستبقى  اليت  احلكومة  لتمويل 
اإلصالح املالي. وهذا الدفق مطلوب أيضًا لدعم السيولة واالستقرار 
اإلمجالي للنظام املالي ولتأمني االحتياطي من النقد األجنيب، الذي ُيعّد 
حجر الزاوية يف النظام النقدي القائم. لذا فإن أي تباطؤ كبري ومستمر 
يف هذه التدفقات سيكشف مواطن الضعف وسيجعل السلطات تواجه 

خيارات صعبة«.
وتتمّثل املشكلة األساسية يف عدم التناسب بني الودائع وتوظيفها. 
فمن جهة، يالحظ خرباء الصندوق ان أكثر من 85% من الودائع تستحّق 
خالل ثالثة أشهر أو أقل من ذلك. وقد عمدت املصارف إىل توظيف 
يف   %22 بني  مقّسمة   - العام  الدين  يف  أصوهلا  من   %60 قرابة 
السندات احلكومية املباشرة، وبني 35% عبارة عن ودائع وسندات مع 
البنك املركزي. يف املقابل، الدين العام عبارة عن استحقاقات طويلة 

األجل، إذ أن أكثر من 80% منه يستحق بعد أكثر من عام.
ويف غمرة هذا التفاوت واالحتياجات املتبادلة، »يدير املصرف املركزي 
الفوائد على سندات اخلزينة«. ويقول خرباء الصندوق  بهامش كبري 
»فعليًا،   :)Currency Regime( النقدي«  »النظام  تشرحيهم  إطار  يف 
األساسي،  الشاري  هو  املركزي  البنك  كون  مسبقًا  حمّددة  الفوائد 
وقد ساهم هذا السلوك يف احتواء فاتورة خدمة الدين املرتتبة على 
االقتصاد.  وتعادل 9% من  تبقى كبرية  رغم ذلك،  اليت،  احلكومة، 
)ُيشري خرباء الصندوق إىل أنه يف ما يبدو »خطوة صغرية أوىل حنو 

أخريًا  املال  وزارة  بدأت  اخلزينة  الشفافية يف سوق سندات  حتسني 
بنشر روزنامة مسبقة لإلصدرات املرتقبة(.

وبنتيجة إدارة النقد وتسيري إقراض احلكومة، حيافظ املصرف املركزي 
املاضي  شباط  وبنهاية  األجنبية.  العمالت  من  عالية  مستويات  على 
بلغت تلك االحتياطات، باستثناء الذهب، 38 مليار دوالر، أي ما يعادل 
لبنان  الوضعية الصافية ملصرف  أن  »غري  الواردات.  عامًا كاماًل من 
على مستوى العمالت األجنبية هي يف تدهور مستمر نظرًا لإلفراط يف 

السحب من جانب احلكومة«.
حتى اآلن وعلى الرغم من تراجع منو الودائع يف الفرتة األخرية، تبقى 
التدفقات النقدية قادرة على تغطية احتياجات لبنان. ولكن ال شيء 
مضمونًا يف هذه املرحلة، على الرغم من عوامل القوة القائمة لضمان 
ذلك - وهي السرية املصرفية، الفوائد العالية إضافة إىل اخلدمات 
املصرفية التقليدية اليت تؤمنها شبكة من البنوك اللبنانية املنتشرة 

يف اكثر من 30 بلد.
املكشوفة  »املصارف  ان  من  الصندوق  خرباء  حُيّذر  أخرى،  جهة  من 
ُتعّد أسرية بدروها وجمربة على االستمرار بتمويل  على الدين العام، 
احلكومة طاملا أن لديها السيولة الكافية«. حّتى اليوم »تبدو احتياطات 
غري  الودائع،  منو  موقت يف  تراجع  لتحّمل  مالئمة  املوجودة  السيولة 
متويل  آلية  يهّدد  قد  الودائع  تدفق  يف  ومستمرًا  كبريًا  تراجعًا  أن 
املصارف للحكومة )...( كذلك من املمكن أن يؤدي ذلك إىل تباطؤ 
وهو  تقلصها،  حتى  أو  لبنان  مصرف  لدى  األجنبية  االحتياطات  منو 
مؤشر يراقبه عن كثب املستثمرون يف الداخل واخلارج«. أيضًا، »تبدو 
املخاطر عالية على حنو خاص يف حال تصاعدت حدة األزمة السورية 
وجنم عنها تدهور مواز يف الوضع األمين )يف لبنان( ما يؤدي إىل ردة 
فعل سلبية من جانب املستثمرين«، أي املودعني. كذلك، قد تعود 
»املزاعم ضد املصارف بأنها متّول اإلرهاب وتبّيض األموال، ما يعين 
تدهورًا إضافيًا يف الثقة«. وهناك أيضًا إمكانية أن حُيجم املستثمرون 
االجانب عن اإلقبال على متويل لبنان يف حال تغريت املعطيات يف 

السوق املالية العاملية حنو األسوأ.
من هنا أهمية حتديد املعدل املطلوب لنمو الودائع لكي يستمر عمل 
فإن  اخلرباء  يعتمده  الذي  التحليل  وبنتيجة  القائم.  بالشكل  النظام 
املعدل املطلوب لكي تبقى االحتياطات األجنبية لدى مصرف لبنان عند 
مستويات مقبولة وتكون مؤشرًا لالستقرار اللبناني النسيب، هو %8. 
»وإذا اخنفض منو الودائع بنسبة كبري ومستمرة دون هذا املستوى 
فإن هذا األمر يعين تغيريًا لقواعد اللعبة«. مثاًل، إذا تراجع منو الودائع 
إىل 3.5% فقط، فإن احتياطات مصرف لبنان من العمالت األجنبية 
يرتاجع من 37.3 مليار دوالر بنهاية 2014 إىل 1.6 مليار دوالر فقط 

يف عام 2020.
إن التخلص من حالة االرتهان لتدفق الودائع هذه يكون، حبسب نصائح 
الصندوق، »إطالق اسرتاتيجية متوسطة املدى لضبط أوضاع املالية 
العامة وخفض العجز. وهي الوسيلة األفضل للمساعدة على استباق 

املخاطر املمكنة أي خفض املخاطر النامجة عن تباطؤ منو الودائع«.
»أكثر من ثالثة أرباع الودائع املصرفية هي فوق 200 ألف دوالر... 
ومصدرها أصحاب الثروات العالية يف املنطقة واملغرتبني اللبنانني«. 
إىل  لإلشارة  املبدأ،  يف  املؤشر،  هذا  النقد  صندوق  خرباء  يستخدم 
القطاع  الودائع يف  اىل  باالستناد  الثروة  الكبري يف  الرتكز  مستوى 
تأكيد  أيضًا يف  يفيد  أنه  غري  املمكنة،  اخلفيفة  وحركيتها  املصريف 
غياب  من  يعانون  األعظم  السواد  فيما  أقلية  ختدم  البالد  أن  واقع 

اخلدمات االجتماعية والضرائب العادلة.
يف  إصالحه  ُيعّد  الذي  االجتماعية  واحلماية  التقاعد  نظام  مع  بداية 
من  الرغم  وعلى  األهمية«.  بالغة  »مسألة  واخلاص  العام  القطاعني 
أنها كانت غري ناجحة  ُقّدمت لتحقيق إصالحات إال  »اقرتاحات عديدة 
القرن  ستينيات  منذ  القائمة  بصيغته  النظام  ويستمر  اآلن،  حتى 
»االعتبارات اخلاصة  أن  املاضي«. من هنا حيّذر خرباء الصندوق من 
باستدامة النظام وبتحقيق العدالة يف كنفه يفرض احلاجة إىل حتقيق 
التقاعد على حنو  نظام  تتدهور ديناميات  أن  تدرجيية قبل  إصالحات 
كبري«. واستنادًا إىل احلسابات اليت أجراها هؤالء اخلرباء فإن تدهور 
النظام سيبدأ بالتسارع بعد عام 2020 وبالتالي فإن »إصالحات جزئية 
والرواتب  الرتب  سلسلة  مع  بالتماهي  وذلك  بتطبيقها  البدء  مُيكن 

ملوظفي القطاع العام«.
ومتامًا كما املخاطر حمدقة بنظام التقاعد، فإن استدامة املالية العامة 
عمومًا حتتاج إىل تعديالت دقيقة، ورغم صعوبة النجاح يف كبح اإلنفاق 
وعدم التأثري سلبًا على النمو، يرى الصندوق أن ذلك ممكن يف حال 
مت توجيه اإلنفاق املرصود يف املوازنة صوب القطاعات املنتجة؛ ولكن 

املهم هو تأمني اإليرادات.
ومن هنا، ينتقل الصندوق إىل قضية أخرى ترتبط بالعدالة يف اجملتمع 
اللبناني، وهي الضرائب غري املباشرة اليت تغرف من جيوب أصحاب 
الدخل احملدود فيما يتمتع األغنياء حبصانة ضرائبية نادرة يف األنظمة 
كبري  »جمال  وجود  عن  الصندوق  يتحدث  هنا  العامل.  حول  املالية 
لزيادة اإليرادات الضريبية نظرًا ملستوى اجلباية الضعيف يف لبنان 

حاليًا، ولالحتياجات املهمة على مستوى متتني املالية العامة«.
أنه  يعين  ما  فقط،   %50 لبنان  يف  الضريبية  الفاعلية  تبلغ  حاليًا 
باستخدام املقومات اإلمجالية املتاحة مُيكن مضاعفة اإليرادات الضريبية 
لتبلغ 30% من الناتج احمللي اإلمجالي. وبرأي خرباء الصندوق فإن 
ُتعد من بني  املضافة  القيمة  على  الضريبة  على مستوى  التغيريات 

التعديالت اليت تعد بأهم عالمات النجاح.
السياح،  لتشمل  الضريبة  قانون  تعديل  مُيكن  القصري  املدى  على 
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الدبلوماسيني واملنظمات الدولية، ومجيعهم معفي منها حاليًا. »ومن 
غري املتوقع أن يؤثر هذا اإلجراء يف املؤشرات السياحية نظرًا إىل أن 

اإلنفاق السياحي هو مرن ارتباطًا بالدخل«.
اخلدمات  على  الضريبة  فرض  خيار  هناك  املباشرة،  اإلجراءات  ومن 
املالية اليت تقوم على السمسرة وقبض الرسوم. »ومن شأن تكليف 
أن  املالية،  االستشارات  وخدمات  الثروات  إدارة  مثل  النشاطات 

يعززها ويشجع على دجمها يف إطار املصارف«.
أيضًا مُيكن التفكري بفرض الضريبة على البضائع النهائية واخلدمات 
وخصوصًا عندما يبدو أن تأثري الطلب عليها يكون حمدودًا. ومن األمثلة 
يف هذا اإلطار، الكتب، اجملالت والنقل احمللي للبضائع واألشخاص.

أما يف املدى املتوسط، يطرح خرباء الصندوق تطبيق إجراءات مثل 
بوالص  وعلى  العقارات،  بيع  عمليات  على  الضريبة  فرض  توسيع 
بالتأمني على احلياة  التأمني غري تلك اخلاصة  التأمني كافة وإعادة 
التعقيدات اخلاصة بهذا اإلجراء كونه قد يؤدي إىل  التنبه إىل  )مع 

مضاعفة التكليف(.
مصرف  يديرها  اليت  النقدية  اللعبة  ديناميات  توصيف  من  انطالقًا 
لبنان - واليت تذوب فيها السياسة املالية على حنو شبه كلي - ينتقد 
خرباء صندوق النقد الدولي السياسات اليت اعتمدها حاكم املصرف 
املركزي رياض سالمة خالل السنوات االخرية لتحفيز االقتصاد من 

جهة، ولدعم متويل القطاع اخلاص من جهة أخرى.
بالفوائد  التجارية  املصارف  إغراء  عرب  الدولة  متويل  دعم  مع  بداية 
العالية - من خالل الودائع لديه أو شراء شهادات اإليداع - واستخدام 
يقول  الدولة. هنا،  السلوك لشراء دين  املرتتبة على هذا  السيولة 
مصرف  يسجلها  اليت  الضعف  عالمات  بني  من  إن  الصندوق  خرباء 
لبنان يف هذا اإلطار هي »االلتزامات الكبرية اليت ترتتب عليه لصاحل 
هؤالء  ويالحظ  الدولة«.  من  مطلوباته  مقابل  التجارية يف  املصارف 
يف هذا اإلطار أن أكثر من 80% من املطلوبات على مصرف لبنان 
هي لصاحل املصارف التجارية - ومعظمها عبارة عن ودائع ألجل وعن 

شهادات إيداع بفرتات استحقاق طويلة.
والالفت يف هذا السياق حديث خرباء الصندوق عن أن »العوائد اليت 
حتققها املصارف التجارية الناجتة من التسهيالت اليت يؤمنها املصرف 
)يف  حُتققه  أن  مُيكن  مما  أكرب  هي  الصعبة  عمالتها  مقابل  املركزي 
السوق(، وبالتالي فإن خطوة املركزي لتحريك كتلة العمالت الصعبة 
من خزنة املصارف إىل خزنته »ال تساهم فقط يف دعم االحتياطات 
غري  حنو  على  املصارف  رحبية  دعم  يف  أيضًا  بل  الرمسية  األجنبية 

مباشر«.
أي  لبنان،  مصرف  رحبية  ترتاجع  املصارف  رحبية  دعم  مقابل  ويف 
رحبية الشعب اللبناني. »إن قيام مصرف لبنان مبراكمة االحتياطات 
وبدعم احلكومة أّثرت على إيراداته... وقد تفاقت خسائره منذ عام 
2011 نتيجة أكالف التعقيم النامجة عن متويل العجز العام« عرب إغراء 

املصارف بالفوائد العالية.
اليت  اآللية  جراء  تتحقق  اليت  التجارية  املصارف  أرباح  تبدو  هكذا 

يعتمدها املركزي أكرب من الفائدة اليت حتققها الدولة.
وينتقل خرباء الصندوق إىل آليات دعم القطاع اخلاص عرب رزم التحفيز 
اعتمادها منذ عام 2013. هنا  البنك املركزي  بدأ  اليت  االقتصادي، 
أيضًا ُيشري خرباء الصندوق إىل خماطر قائمة. بداية يؤّكد هؤالء أن 
»منو القروض للقطاع اخلاص متني على حنو مفاجئ، إذ رغم تباطؤ 
النشاط االقتصادي، سّجلت القروض إىل القطاع اخلاص غري املالي 
منوًا يفوق 9% خالل فرتة العامني املاضيني«. وقد ساهم هذا النمط 
»وهو   %94 إىل  الناتج  إىل  اخلاص  القطاع  قروض  معّدل  رفع  يف 
اللبناني وقياسي أيضًا لدى املقارنة مع  مستوى قياسي لالقتصاد 

باقي البلدان يف املنطقة«.
خماطر  هناك  »بالضرورة«،  اإلجيابية  غري  املؤشرات  هذه  ظل  يف 
بقيمة   ،2013 عام  منذ  ثالثة  عددها  بلغ  اليت  التحفيز  لرزم  خمفية 
إمجالية بلغت 3.39 مليارات دوالر عبارة عن قروض ميّسرة للمصارف 
القروض  أن  العلم  مع  تفاضلية،  بفوائد  اخلاص  للقطاع  متّدها  لكي 
خرباء  حُيّذر  اذ  منها.   %40 مّثلت  والسكن  البناء  بقطاعي  املرتبطة 
الصندوق من »أن خطط الدعم املتعددة اليت يتبناها مصرف لبنان 
الفوارق  جانب متييعها  »فإىل  للخطر«.  املالي  االستقرار  تعّرض  قد 
حالة  إىل  اخلطط  هذه  تؤدي  قد  واملالية،  النقدية  السياستني  بني 
للمصارف«.  معاكسة  نتائج  عنها  وينجم  املوارد  استخدام  سوء  من 
ويشرح اخلرباء فكرتهم كالتالي: بالنظر إىل معدل منو القروض خالل 
السنوات املاضية، يبدو منو االقتصاد بطيئًا لدى مقارنته مع املعدالت 
املسجلة يف البلدان املشابهة، ما يفيد بأن هناك استخدامًا غري فعال 

لألموال.
وتوزيع  استخدام  سوء  يؤدي  قد  حتذيراته:  يف  التحليل  وميضي 
القروض إىل استدانة مفرطة يف قطاعات معينة مثل السكن. إضافة 
اليت  اإللزامية  االحتياطات  من  العديدة  اإلعفاءات  فإن  ذلك،  إىل 
يعتمدها املصرف املركزي لتنفيذ خططه قد تدفع إىل إضعاف سيولة 
املصارف التجارية، وبالتالي قدرتها على الصمود يف حاالت هروب 

الودائع بشكل مفاجئ وعلى نطاق واسع.
لدى  جتاهلها  يتّم  مسألة  إىل  الصندوق  ُيشري  نفسه،  اإلطار  ويف 
استعراض خمططات البنك املركزي. وهي أن رزم التحفيز هلا كلفة 
على احلكومة وتبلغ 1% من النفقات احلكومية الكلية، »وهو مبلغ غري 

قليل نظرًا الحتياجات لبنان لتعزيز ماليته العامة«.
هكذا، ويف ظّل »غياب أي دليل واضح« على إجيابيات رزم التحفيز 
املطروحة »هناك جمال إلعادة النظر ببعض هذه املخططات«. وحتديدًا، 
حبسب نصائح الصندوق، »على مصرف لبنان أن ُينهي برامج الدعم 
واملالية  الضريبية  السلطة  )وهي من وظيفة  يتبناها  اليت  االئتماني 
املعنية، أي وزارة املال( ويركز على كيفية حتقيق االستقرار املالي 
عرب حتسني تصنيف القروض وقواعد التحوط إضافة إىل خفض احلاالت 

االستثنائية من اإلعفاءات من االحتياطي«.
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يف  والرمسية،  املدنية  احملاوالت،  مجيع  فشلت 
عن  التنقيب  أصبح  بل  الرقة،  مدينة  آثار  محاية 
اآلثار، وبيعها يف السوق السوداء، جتارة مشروعة 

ومقوننة، وفق قوانني »الدولة اإلسالمية«.
حتى سنوات قريبة كان أبناء مدينة الرقة خييفون 
املساءلة  لتجنيبهم  األثرّية،  املناطق  من  أطفاهلم 
إذا ما قادهم فضوهلم إليها. ما دفعهم إىل ابتكار 
احلكاية اخلرافّية حول »السعلوة«، زوجة ملك اجلان، 
اليت تسكن القالع اخلاوية، وقد تظهر بهيئة عنزة 
أو قّطة سوداء، أو امرأة تبيع غزل البنات، وختطف 
باتوا  الذين  من يدخل قصرها. مل خيطر لألطفال، 
وأن  واقعًا.  ستغدو  اخلرافة  أّن  شبانًا،  اليوم 
»السعالي« ستسكن املناطق األثرّية، بعدما عملت 
كتائب »اجليش احلر«، والكتائب املبايعة لـ«جبهة 
النصرة«، خالل استيالئها على املدينة، على نهب 
فوق  أثرّية  أّي قطعة  من  الرقة  خلت  حتى  آثارها، 

األرض.
متحف الرقة ومستودعات هرقلة

جعرب  وقلعيت  الرقة،  متحفي  آثار  سارقي  متابعة 
كّل  صعبة.  مسألة  ُتعد  ال  األثريتني،  وهرقلة، 

جّتار  إىل  صورها  وإرسال  تصويرها،  بعد  صناديق،  يف  فتحفظ 
خمتصني يف تركيا. وبعد االتفاق على السعر، جيري شحنها عرب 

خطوط التهريب، يف مدينة تل أبيض«.
يعكس اهتمام تنظيم »داعش« باآلثار إىل حاجته إىل مصادر متويل 
جديدة خاّصة بعدما أصبح لدى التنظيم عدد كبري من املوظفني، 
مدنيني وعسكريني. ويف خطوة الفتة، بدأ التنظيم مبنح »رخصة« 
وأقبل  ميلكها،  أرض  اآلثار يف  عن  بالتنقيب  يرغب  مواطن  لكّل 
مواطنو »الوالية« على استصدار رخص، لتنشط عمليات التنقيب 
يف خمتلف املناطق. وحول ذلك يقول املواطن أسعد علي: »ُبنيت 
الرقة احلديثة فوق أطالل الرقة األثرية. ولدى األهالي هوس بوجود 
حفر  أثناء  عثروا،  البعض  أّن  وخاّصة  منازهلم،  حتت  أثرية  لقى 
بالذهب. ومبا  أساسات منازهلم احلديثة، على جرار فخارية مليئة 
أحدًا مل  فإّن  األعمال،  مثل هذه  كانت متنع  السورية  احلكومة  أن 
يكن ميتلك اجلرأة للقيام بها، حتى يف ملكه اخلاص«. ويضيف: 
وقد  داعش،  تنظيم  به  ح  مسمَ بعدما  ممكنًا،  ذلك  أصبح  »اليوم 
اشرتط احلصول على مخس مثن اللقى اليت يعثر عليها أي مواطن 
يف منزله. وال جتري عمليات احلفر والتنقيب إال بوجود ممثل عن 

التنظيم يشرف عليها«.
يبقى »تل مريبط«، 90 كم غرب الرقة، هو الناجي الوحيد، يف ظل 
ما تشهده احملافظة، وهو أّول مسكن تارخيي يعود لأللف التاسع 
قبل امليالد، وقد جنا من السرقة... ألّن مياه »حبرية األسد« غمرته 

بعد إنشاء سد الفرات عام 1974.
متحف الرقة ومدينة توتول

يقع متحف الرقة وسط املدينة، يف شارع املنصور، ويعود لعام 
1861. ُبين من مادة اآلجر، وهو فخار مشوي تشتهر به الرقة، منذ 
العصر العباسي. وحبسب أحد الباحثني »فقد استخدم املبنى دارا 
مؤّلف من طابقني، يضم  الفرنسي، وهو  االحتالل  ان  إبَّ للسرايا، 
الطابق األرضي لوحة فسيفسائية مجيلة، تعود إىل القرن اخلامس 
عشر امليالدي، ُعثر عليها يف تل حالوة يف حمافظة الرقة، وجرى 
اآلثار يف سوريا. وفيه  بلوحات ضوئية ألهم  الطابق  تزيني هذا 
العصور  من  لآلثار  آخر  وجناح  القدمية،  لآلثار  ُخّصص  جناح  أيضًا 
حلفظ  ومستودع  احلديث،  للفن  جناح  مع  والبيزنطية،  الرومانية، 
القطع األثرية«. بينما يعود تاريخ مدينة توتول، أو تل البيعة، كما 
تعرف حمليًا )البيعة، تعين الكنيسة(، إىل األلف الرابع قبل امليالد، 
تنقيب  بعثة  كشفته  ما  حبسب  وهذا  »األورك«،  عصر  وحتديدًا 
أملانية، بدأت عملها يف املوقع سنة 1980، واستمرت حتى 1995، 
وتضّم املدينة األثرية معابد، أشهرها معبد اإلله »دجن«، إضافة 

إىل جمموعة قصور ومدافن وكنائس، وأفران لصناعة الفخار.
قصر هرقلة وقلعة جعرب

يقع قصر هرقلة غرب مدينة الرقة بنحو 7 كم، وقد أنشأه اخلليفة 
العباسي هارون الرشيد ختليدًا النتصاره على الروم، وفتح مدينة 
هرقلة، عام 806. وُتعّد هرقلة من املناطق الغامضة جدًا، وبقيت 
معلمًا جمهواًل إال لبعثات اآلثار األجنبية، وهذا ما جعل مديرية اآلثار 
اللقى  مئات  إلخفاء  ضخمًا،  مستودعًا  القلعة  من  تتخذ  واملتاحف 

األثرية، بعد بدء األزمة السورية، واستشعار اخلطر.
إىل  وقد حتّولت  الرقة،  غرب  كم،   53 فتقع حنو  جعرب،  قلعة  أّما 
جزيرة بعدما أحاطتها مياه »حبرية األسد« عام 1974. ترتّبع القلعة 
 50 إىل  حوهلا،  عّما  ارتفاعها،  يصل  هّشة،  كلسية  هضبة  فوق 
مرتًا. وارتفاع قّمتها 347 مرتًا فوق سطح البحر. هلذه القلعة شكل 
متطاول، يبلغ من الشمال إىل اجلنوب، 320 مرتًا، ومن الشرق إىل 
الغرب 170 مرتًا، وحييط بها سوران ضخمان، أحدهما داخلي واآلخر 
خارجي، ال تفصل بينهما سوى بضعة أمتار، ويضّمان ما يزيد على 
35 برجًا دفاعيًا. وفيها مسجد ما زالت مئذنته قائمة حتى اللحظة.
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الرقة تنعى تارخيها: »داعش« يقونن التنقيب عن اآلثار وبيعها

»أمري« تونسي يشرف بنفسه على عمليات التنقيب يف تل البيعة )أرشيف(

فراس الهكار

شيء موّثق بالصور والفيديو، على شبكات التواصل االجتماعي، 
و«الثّوار« الذين دّمروا املدينة، هم اآلن يف أوروبا، يبحثون عن 
كما  الرقاوي«  حذيفة  »أبو  املقاطع.  هذه  من  للتخّلص  طريقة 
يعّرف عن نفسه، أحد مسلحي لواء »أمناء الرقة«، امُلنحّل، يروي 
املمتلكات  عن  الدفاع  األساسية،  مهمتنا  »كانت  أّنه  لـ«األخبار« 
أردنا  الرّقة  حترير  بعد  واملتاحف.  اآلثار  وعن  واخلاصة،  العامة 
محاية املدينة من السرقات اليت تكثر يف حاالت النزوح والفوضى 
والقصف«. ويضيف: »مل ُيكتب ملهمتنا النجاح واالستمرار، بسبب 
ضغف اإلمكانات والتمويل، وخطف قائد اللواء على يد جهة جمهولة. 
حتت  لتصبح  مرغمني،  األماكن،  وبقية  الرقة،  متحف  من  وخرجنا 
سيطرة حركة أحرار الشام اإلسالمية وختتفي كل مقتنيات املتحف، 

مع مغادرة احلركة للمحافظة«.
بسيطة،  فردية  أسلحة  محلوا  الذين  الرقة  أبناء  حماوالت  مجيع 
الرقة«  »أمناء  لواء  باسم  ُعرفت  آنذاك،  للمتحف  حامية  وأنشأوا 
)»األخبار«، العدد 2051، 11 متوز 2013( باءت بالفشل، ومل يبقمَ 

يف متحف الرقة اليوم سوى اجلدران.
أّما مستودعات مبنى هرقلة األثري، فكانت ضحّية نهب املسلحني، 
أبوابا  أعددنا  الرقة،  سقوط  »قبل  الرقة.  سقوط  من  أشهر  بعد 
حديدية ملستودعات قلعة هرقلة. ومل خنرب حتى احلّداد الذي أجنز 
أنها  سوى  هرقلة  عن  الناس  يعرف  وال  تفاصيل،  أي  العمل، 
موقع لصناعة الفخار املشوي، وبعد إقفال األبواب، جرى ردمها، 
آثار  مديرية  يف  موّظف  يرويه  ما  هذا  بالرتاب«.  متامًا  وتغطيتها 
الرقة إال أّن األمر مل يدم طوياًل إذ هاجم ما يقرب من 100 مسلح 
مستودعات مبنى هرقلة األثري، بعد سقوط املدينة، وسطوا على 
تلك  إىل  املسلحني  وصول  كيفّية  املوظف،  ويشرح،  حمتوياتها. 
املستودعات، قائاًل: »استدّلوا على املستودعات عرب محاقة ارتكبها 
مدير آثار الرقة، حني ناشد املنّظمات الدولّية، عرب صحيفة تشرين 
املناشدة  هذه  وكانت  هرقلة.  مستودعات  آثار  حبماية  السورية، 

مبثابة تصريح علين عن كنز أثري، مل يبقمَ منه شيء«.
قلعة جعرب

أّول عملية اعتداء على اآلثار، يف حمافظة الرقة، سّجلت حني سرق 
مسّلحون ملّثمون متحف قلعة جعرب، عام 2012، وأفرغوه من مقتنياته 
اليت كان أبرزها متاثيل لآلهلة »عشتار«. وكانت اهليئة العامة لآلثار 
قد أحدثت متحفًا ضمن القلعة، يضّم، إضافة إىل التماثيل، عددًا 
من اللقى األثرية وأواٍن فخارية، وجرار متنوعة، ومدافن تعود إىل 
النصرة«  لـ«جبهة  مقر  إىل  القلعة حتّولت  لكن  البيزنطي،  العصر 
بعدما فرَّ مسلحوها من الرقة بداية عام 2014، وحتصنوا يف القلعة، 
إىل أن أخرجهم منها تنظيم »داعش«، الذي حّول القلعة إىل مقّر 
رئيس له، مستفيدًا من قربها من أهم معسكرات تدريب مقاتليه، 
الواقع يف جزيرة عايد )»معسكر الصاعقة« ملنظمة »احتاد شبيبة 

الثورة« سابقًا(.
التنقيب مستمر

بعد سيطرة »داعش« على املدينة، عمل على إحداث هيئة خمتّصة 
وافتتاح  األثرية،  املواقع  على  اإلشراف  مهّمتها  اآلثار،  بشؤون 
عمليات تنقيب منّظمة فيها، باستخدام أدوات وآالت حديثة، على 
متثالني  باجلّرافات،  دّمر،  حيث  دخوله،  بداية  يف  جرى  ما  عكس 
ألسدين آشوريني، عند مدخل حديقة الرشيد. الناشط الرقاوي، أبو 
أمحد، يروي لـ«األخبار« عّما جيري اليوم: »يشرف أمراء من جنسيات 
خمتلفة على املواقع األثرية، والتالل والقالع، ويتابع أمري تونسي، 
بنفسه، عمليات التنقيب يف تل البيعة )توتول(. وعمليات التنقيب 
جتري بواسطة أجهزة حديثة جدًا، تستطيع رصد ما حتت األرض«. 
العصر  إىل  العائدة  اآلثار  على  األمراء  اهتمام  »يرتكز  ويضيف: 
الروماني، وال يعريون اهتمامًا لآلثار اإلسالمية. أما املكتشفات، 

من دون اي تغيري يف مواقف االفرقاء املعنيني، ينعقد جملس 
ن  الوزراء اخلميس ويف ظن كل منهم انه ميسك بعنق اآلخر: ممَ
ن يضع بني يديه  يتمسك بالتئام اجمللس ومواصلته اعماله، وممَ

فيتو تعطيله بغية اعادة ترتيب االولويات.
االدارة املرتقبة جللسة جملس الوزراء اخلميس، االوىل بعد ثالثة 
اسابيع من االنقطاع، واضحة بالنسبة اىل الرئيسني نبيه بري 
ومتام سالم: اصرار على انعقادها مالزم الصرار على اختاذها 
قرارات هي مربر هذا االنعقاد، على االقل يف ضوء االشتباك 
السياسي االخري بني رئيس احلكومة وتكتل التغيري واالصالح 
وحزب اهلل. ما جيعل التحدي الفعلي لكل من هؤالء غدا: ماذا 
بعد افتتاح اجللسة وتالوة البند االول. احتمال انسحاب الوزراء 
الستة لتكتل التغيري واالصالح وحزب اهلل قد يكون واردا كي 

يعوضوا استمرار التئام اجللسة رغم ارادتهم.
اال ان املوقف يبدو اكثر من ذلك لدى سالم. ليس يف حاجة 
اىل تأكيد استخدامه صالحيتيه الدستوريتني وهما وضع جدول 
االعمال ودعوة جملس الوزراء اىل االنعقاد ــــ وقد استخدمهما 
فعال ــــ بل تشبثه بدوره على انه هو الذي يرأس احلكومة اوال 
ثانيًا،  اجلمهورية  رئيس  به صالحيات  املنوط  الوزراء  وجملس 
ويتوىل انتظام عملهما. التقى سالم على هاتني املسألتني مع 
رئيس جملس النواب بربط دوران عجلة اعمال جملس الوزراء 
الشهر  عنها  بدوره  املنقطع  الربملان  اجتماعات  عجلة  بدوران 
خلت. يف تقدير بري ال شوائب يف طريق التئام جملس الوزراء: 
ال شكوك يف ميثاقية اجللسة ألن املكونات الطائفية ممثلة يف 
الذين يعتزمون احلضور وهم 18 وزيرا )اخصهم املكون الشيعي 
الستة  الوزراء  انسحب  حال  امل( يف  حركة  وزيرا  ميثله  الذي 
اآلخرون، وال شكوى من النصاب الدستوري املتوافر لالنعقاد 

مبا يزيد على ثلثي الوزراء وال خصوصا الختاذ القرارات.
بعدما بدا اصدار مرسوم فتح عقد استثنائي جمللس النواب امرا 
اىل  الصالحية  انتقال هذه  على  اخلالف  اوهلما  متعذرا لسببني 
جملس الوزراء جمتمعا من جراء خلو رئاسة اجلمهورية وثانيهما 
رفض وزراء مسيحيني توقيع مرسوم فتح عقد استثنائي قبل 
انتخاب الرئيس، اضحى الوصول اىل املرسوم خيارا شبه نهائي 

يف اتفاق بري وسالم.
ما يقوله رئيس الربملان ان ال عقبات حتول دون صدور مرسوم 

فتح عقد استثنائي عن حكومة سالم لدوافع شتى:
اوهلا، ان هذه الصالحية مكملة لسائر صالحيات رئيس اجلمهورية 

اليت انتقلت، حتت وطأة الشغور، اىل جملس الوزراء جمتمعا.
عقد  فتح  بصالحية  اساسا  الوزراء  جمللس  عالقة  ال  ثانيها، 
رئيسي  على  توقيعه  يقتصر  بل  النواب،  جمللس  استثنائي 
املراسيم  شأن  فيه  خمتصا  وزير  وال  واحلكومة،  اجلمهورية 
رئيس  حل حمل  جمتمعا  الوزراء  وألن جملس  االخرى.  العادية 
اجلمهورية بفعل الشغور، أضحى االمر بني يدي رئيس احلكومة 
ذلك  يعين  اجلمهورية.  رئيس  هيئة  بصفتهم  الـ24  والوزراء 
الوزراء،  اقراره يف جملس  اىل  ال حيتاج  املرسوم  مشروع  ان 
بل يتوىل رئيس احلكومة امراره على الوزراء الـ24 تباعا لنيل 

موافقتهم عليه.
ثالثها، ألن االتفاق املعمول به بعدما انهى سالم اعتكافه قبل 
اشهر، على اثر االزمة االوىل حلكومته بازاء اخلالف على توقيع 
املراسيم، يقضي بان يصري اىل اخضاع آلية ممارسة صالحيات 
رئيس اجلمهورية آللية عمل جملس الوزراء عند اختاذ القرارات 
يقتضي  وحيث  بالثلثني،  القرار  ُيتخذ  الثلثان  يقتضي  )حيث 
مراسيم  توقيع  وكذلك  املطلقة(،  باالكثرية  ُيتخذ   1+ النصف 
جملس  عن  تصدر  اليت  القرارات  مراسيم  تعد  مل  القرارات، 
الوزراء تقرتن مذ ذاك بشرط توقيع الوزراء الـ24 مجيعا، كما 
غري  مواضيع  يف  وخصوصا  الشغور،  من  االوىل  االشهر  يف 
اساسية تعنى احيانا بتسيري ادارات الدولة. وهو ما يتمسك به 
سالم، ويؤيده رئيس اجمللس بال حتفظ، العادة االنتظام اىل 

جلسات جملس الوزراء دوريًا، وكذلك اختاذه القرارات.
على قياس مماثل، بات مرسوم فتح عقد استثنائي يف صلب 

هذه اآللية.
عداد  ليس يف  استثنائي  عقد  فتح  ان  بري  رأي  رابعها، يف 
املواضيع االساسية اليت نصت عليها املادة 65 من الدستور. 
العادية  تبعا لذلك مقاربته على غرار سائر املواضيع  ما حيتم 
االخرى، ومن ثم االكتفاء مبوافقة االكثرية املطلقة من الوزراء 
على اختاذ قرار بفتح عقد استثنائي، وتوقيع االكثرية املطلقة 

نفسها مرسوم فتح العقد.
ــــ  املرسوم  صدور  انتظاره  اجمللس  رئيس  تأكيد  خامسها، 
ــــ كي يوجه  وقد اخذ رئيس احلكومة على عاتقه املضي فيه 
دعوة اىل اهليئة العامة للربملان لالنعقاد. على غرار موقفه من 
انه لن يتوانى عن ترؤس جلسة تشارك  حكومة سالم، يقول 
فيها املكونات الطائفية وان ختلف فريق سياسي او اكثر عن 
احلضور. يضيف بري: ماذا ينتظرون بعد ذلك ان خيرب البلد 

نهائيا؟

تفاهم بّري ـ سالم:
تالزم أعمال احلكومة واجمللس

نقوال ناصيف
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 السجن 3 سنوات ملوقوف يف »أحداث طرابلس«

عيسى  طالل  املوقوف  على  الدائمة  العسكرية  احملكمة  حكمت    
بعدما  املدنية،  حقوقه  من  جتريده  مع  سنوات   3 مدة  بالسجن 
استجوبته أمس جبرم تأليفه جمموعة مسلحة ومشاركته يف »أحداث 
األشغال  بوضعهم يف  فارين  آخرين  دانت ستة  فيما  طرابلس«، 

الشاقة املؤبدة.
وكان عيسى قد نفى أثناء استجوابه حبضور وكيله احملامي مأمون 
املصري أي عالقة له بشادي املولوي وأسامة منصور، مؤكدًا بأنه 
سّلم نفسه يف العشرين من أيار العام 2014، وقال ردًا على أسئلة 
للقيام  املساجد  أحد  اجتماع عقد يف  أي  اشارك يف  الرئاسة: مل 
بعمل ما ضد اجليش، مقرًا مبشاركته مرة واحدة يف األحداث، قبل 

املعركة األخرية يف طرابلس وذلك بسبب إصابة والدته.
وعن أمساء أوردها يف التحقيق األولي تشكل جمموعة عائدة خلالد 
ما  وأنكر  أعرفهم.  وال  أمساء  ذكروا  التحقيق  أجاب: يف  العبداهلل 
ذكره سابقًا عن أن حممود العبوشي يتبع وجمموعته جلبهة النصرة، 
وأن يكون املدعو مصطفى رجب امللقب بأبو خنفوس الداعم هلا. 
أنه تعرف عليه يف  وقال عن زياد صاحل املعروف بزياد علوكي 
السجن، ومل يكن يتسلم منه »قنابل علوكية« لرميها بهدف زعزعة 
تواريخ عديدة  للجيش يف  وأنكر عيسى مهامجته دوريات  األمن. 
بندقية  أن  موضحًا  امللولة،  له يف  مركز  على  »اينريغا«  وإطالقه 
الكالشينكوف اليت كانت حبوزته عائدة لشقيقه. وبسؤاله قال: مل 
أسّلم سالحي لعميد محود فهو ما زال يف املنزل، إمنا املساجني 
قالوا لي أن أذكر يف التحقيق أن السالح يعود لعميد محود وأني 

أرجعته له، فأنا ال أعرفه.
تطبيق  الزعين  داني  القاضي  العامة  النيابة  أن طلب ممثل  وبعد 
مواد االتهام ترافع وكيله طالبًا إعالن براءته من التهم املنسوبة 
إليه لعدم كفاية الدليل، واستطرادًا منحه أسبابًا ختفيفية باالكتفاء 
مبدة توقيفه. وأرجأت احملكمة إىل 13 تشرين الثاني املقبل حماكمة 

عبدالكريم النشار.

اجمللس العدلي ينهي »ملف البارد« يف 10 متوز
  

ملف  املقبل  متوز  شهر  من  العاشر  يف  العدلي  اجمللس  يطوي 
»أحداث نهر البارد والشمال«، يف أكرب ملف شهده منذ نشأته يف 
الشكل واملضمون، إذ يضم 430 متهمًا ومدعًا عليه بني موقوفني 
صدرت حبق معظمهم أحكام مربمة. وفارين ابرزهم رئيس تنظيم 

فتح االسالم شاكر العبسي.
وقد أسفرت جهود اجمللس منذ احالة امللف اليه خالل العام 2012 
عن تفريعه اىل اكثر من 38 ملفًا لتسريع االجراءات بعدما تعاقب 
على رئاسة اجمللس القاضي انطوني عيسى اخلوري قبل احالته على 
التقاعد يف شباط املاضي، والقاضي جوزف مساحة الذي توىل مع 
مستشاريه االعضاء اجناز القسم األكرب من هذا امللف بإصدار معظم 
األحكام فيه، حبيث مل يبق امام اجمللس سوى 4 أحكام بينها ما 
يتعلق بالشيخ نبيل رحيم الذي تقدم مبذكرة دفوع شكلية يطلب 
فيها ابطال التعقبات حبقه لسبق املالحقة واحلكم الصادر عن حمكمة 

التمييز العسكرية.
املقبل،  األول  تشرين  اىل  معلقًا  يبقى  وحيدًا  ملفًا  مثة  ان  غري 
كون املالحق به ناصر درويش يعاني من مرض مزمن ما يستدعي 
اىل  حماكمة  ارجاء  مؤخرًا  اجمللس  قرر  وقد  دائم.  لعالج  خضوعه 

التاريخ املذكور بسبب وضعه الصحي.
النظر يف عدة  بعد  املاضي  اجلمعة  يوم  وكان اجمللس قد أصدر 
املتهم  براءة  فيه  اعلن  حكمًا  »البارد«  ملف  عن  متفرعة  ملفات 
لعدم  العسكرية(  احملكمة  امام  اخرى  بدعاوى  )مالحق  كايد  بالل 
»بتنظيم  أو  البارد«  »بأحداث  عالقته  حول  حبقه  الدليل  كفاية 
فتح االسالم«. ودان اجمللس امحد علي امحد وفتحي نصر الدين 
اشرف  دان  كما  شاقة،  أشغااًل  عامًا   20 مدة  بالسجن  العصادي 
يوسف ابو زينب بالسجن مدة 15 عامًا اشغااًل شاقة. وقرر اجمللس 

جتريد احملكومني الثالثة من احلقوق املدنية.
وقوف يف »أحداث طرابلس«، وذلك لتوكيل حمام للدفاع عنه.

استأجر سيارة لعمليات احتيال
  

ضروب  يف  يستخدمها  وراح  عاليه  يف  سيارة  ب.س.  استأجر 
االحتيال مبناطق كسروان وجبيل، ومل يعدها اىل اصحابها اىل ان 

القي القبض عليه يف عمشيت.
وأعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا انه بتاريخ 
2015/6/18 أقدم ب. س. )45 عامًا( على سرقة سيارة من مدينة 
عاليه، إذ مل يعدها إىل أصحابها بعد أن كان قد استأجرها، وهي 
بأعماله  ليقوم  يستخدمها  وأخذ  أسود،  لون  سرياتو  كيا  نوع  من 
كسروان  منطقيت  يف  املواطنني  من  عددًا  طالت  اليت  االحتيالية 
ب معامالت أو »مسسار«  وجبيل، وذلك من خالل انتحاله صفة معقِّ
لتخليص املعامالت الرمسية واإلدارية وتأمني رخص سوق مقابل 

مبالغ مالية.

ونتيجة للتحريات واالستقصاءات املكّثفة متكنت شعبة املعلومات 
من توقيفه بتاريخ 2015/6/27 يف حملة عمشيت الطريق البحرية على 
منت السيارة ذاتها، وضبطت حبوزته جمموعة من الصور الشمسية، 
ورخص سري سيارات، ورخص سوق خصوصية، ولوحات سيارات، 
وبطاقات هوية، وبيانات قيد، وإفادات سكن، وسجالت عدلية...

رخص  من  عدد  وبتزوير  إليه  نسب  مبا  اعرتف  معه  وبالتحقيق 
يف  الدولية  السرقات  جرائم  مكافحة  مكتب  أودع  وقد  السوق، 
وحدة الشرطة القضائية، للتوّسع بالتحقيق معه، وذلك بناًء إلشارة 

القضاء املختص.

ترك موقوَفني بعد اتهامهما بالتخطيط لتفجري سيارة
  

العام شخصني كانا خيططان لتفجري  االمن  اثار خرب توقيف جهاز 
سيارة مفخخة يف احدى مناطق بريوت يوم السبت املاضي، بتكليف 
السورية،  القلمون  »داعش« يف منطقة  تنظيم  احد مسؤولي  من 
حالة من اخلوف لعودة عمليات التفجري بسيارات مفخخة اليت شهدها 
لبنان يف الفرتة السابقة، ليتبني بعد حتقيقات مكثفة اجرتها مديرية 

املخابرات يف اجليش عدم عالقة املوقوفني بتنظيم داعش.
احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  ان  قضائية،  مصادر  وكشفت 
ط.أ.ك.  املوقوفني  ترك  قرر  صقر،  صقر  القاضي  العسكرية 
وم.ح.أ. حّرين بعد احالتهما اىل مديرية املخابرات يف اجليش اليت 
توسعت بالتحقيق معهما، وثبت عدم صحة ما اتهما به. واوضحت 
املصادر ان املوقوفني كانا يتداوالن حديثًا عن سيارة حيث سأل 
االول اآلخر عن سيارة وموعد وصوهلا، فكان ان القت دورية من 
جهاز االمن العام القبض عليهما بتهمة التخطيط بتفجري سيارة يف 

احدى مناطق بريوت.

»نسر عرسال« أمام »العسكرية«
  

أرجأت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل 
حماكمة  املقبل  الثاني  كانون  من  والعشرين  الثاني  إىل  ابراهيم 
زياد األطرش املوقوف يف ثالث دعاوى تتصل بتفخيخ سيارات 
بهدف تفجريها منها »سيارة املعمورة« يف الضاحية اجلنوبية اليت 

مت ضبطها قبل تفجريها ليلة عيد األضحى املاضي.
ويالحق يف إحدى الدعاوى إىل جانب األطرش، املوقوف أمحد عبداهلل 
األطرش امللقب بـ »نسر عرسال« والذي ألقي القبض عليه يف 12 
ابراهيم احلجريي  حزيران اجلاري، والفارين سامح الربيدي وحممد 
والسوري أمني غرلي باالنتماء إىل جمموعة مسلحة للقيام بأعمال 
ذات  عثمان  والنيب  اللبوة  بلدتي  باجتاه  وإطالق صواريخ  إرهابية 

الغالبية الشيعية.
وكان مثل مع األطرش وكيلته احملامية ندى مشص اليت استمهلت 
لتقديم مذكرة دفوع شكلية، فيما صّرح »نسر عرسال« بأن ليس 
نقابة احملامني  إىل  توجيه كتاب  رئيس احملكمة  لديه حمام فقرر 
لتوكيل حمام للدفاع عنه. وكان رئيس احملكمة قد استوضح أمحد 
األطرش عن إصابته البليغة يف عينه اليمنى وما إذا كانت نتيجة 
قتاله إىل جانب »داعش« فرّد بأن إصابته عائدة إىل »فرتة سابقة 

مل يكن حينها قد نشأ داعش أو غريه«.
ولدى سؤاله عما إذا كان يعرف زياد األطرش املاثل إىل جانبه، 
قال: نعم أعرفه وهو شقيق سامي األطرش. وملاذا هو ملقب بـ 
»نسر عرسال« أجاب: هذا لقيب قبل أحداث عرسال بفرتة طويلة، 

وقد الزمين هذا اللقب.

سوريان يزّوران هويات وإقامات
  

ألقت عناصر مديرية أمن الدولة يف عكار القبض على السوريني 
بلدة  املقيم يف  ع.  العبودية، ومسري  بلدة  املقيم يف  ك.  مثنى 
تلعباس واملتهمني بتأليف عصابة لتزوير بطاقات هوية وإقامات 

لبنانية لسوريني.
بالتحقيق  للتوسع  املختّصة  املعنية  اجلهات  إىل  تسليمهما  ومت 

معهما.
اليومني  خالل  مداهمات  اللبناني  اجليش  نفذ  أخرى،  جهة  من 
املاضيني يف منطقة وادي خالد مستهدفًا بعض جتمعات وأماكن 
سكن النازحني السوريني. وأوقف 14 سوريًا يف خراج قرية جرمنايا 
احلدودية ال ميلكون أوراقًا ثبوتية ومتت إحالتهم إىل اجلهات املختصة 

لتسوية أوضاعهم.

خطف سوريني على طريق املصنع
  

نوع شريوكي على خطف كل من  اقدم جمهولون يستقلون جيب 
السوريني حممد زكريا حييى )28 عاما( وامساعيل فهد نور الدين 

)31 عاما( قرب »افران تفاحة« على طريق املصنع، وفروا.

وفاة بنغالية أثناء فرارها من مكتب استخدام يف 
صور

  
قضت العاملة البنغالدشية NUR ASHAB KHANESSA )26 عامًا( 
دير  بلدة  من  طرابلسي  أمحد  علي  اللبناني  كفالة  على  واملسجلة 
لالستخدام«  »سريينا  مكتب  من  الفرار  حماولتها  اثناء  الزهراني 
بناية  البحر  جل  صور  يف  والكائن  قشور  حسن  لناتالي  العائد 
اجلوهرة الطابق الثالث، وذلك جراء سقوطها أثناء استعماهلا حباًل 
تولت فصيلة درك  املكتب وقد  تدلت من خالله من على شرفة 

العباسية التحقيق يف احلادث.

إشكال بني جتار خمدرات ُيوقع قتياًل
  

افادت »الوكالة الوطنية لالعالم« عن سقوط قتيل يف إشكال وقع 
فجر الثالثاء بني عصابتني لبنانية وفلسطينية من جتار املخدرات 

يف حي فرحات خلف املدينة الرياضية.

توقيف 8 سوريني قرب عرسال
  

أعلنت قيادة اجليش عن توقيف مثانية سوريني ينتمون إىل جمموعات 
إرهابية يف جرود عرسال. وأفاد بيان صادر عن قيادة اجليش أنه 
يف إطار احلفاظ على األمن واالستقرار، أوقفت وحدة من اجليش 
بني بلدتي اللبوة وعرسال، السوري وليد أمحد يوسف النتمائه إىل 
أحد التنظيمات اإلرهابية، كما أوقفت سبعة أشخاص من التابعية 
السورية لالشتباه بانتمائهم إىل اجملموعات اإلرهابية املنتشرة يف 
جرود عرسال.وقد مت تسليم املوقوفني إىل املرجع املختص إلجراء 

الالزم وبوشر التحقيق.

.. وسوري ثالث بتزوير هويات وإقامات
  

كشفت التحقيقات اليت جتريها املديرية االقليمية ألمن الدولة يف 
يومني يف  قبل  عليهما  القبض  القي  اللذين  السوريني  مع  عكار 
عكار بتهمة تزوير بطاقات اهلوية واالقامات اللبنانية للسوريني، 
عن تورط سوري ثالث وهو ماهر د. الذي مت توقيفه امس يف بلدة 
الشيخ عياش يف عكار. وقد مت نقل املوقوفني الثالثة اىل املديرية 

العامة يف بريوت ملتابعة التحقيق معهم.

اإلفراج عن سوريني بعد خطفهما يف البقاع
  

مت فجر الثالثاء اإلفراج عن السوريني حممد زكريا حييى وامساعيل 
فهد نور الدين اللذين خطفا اول من امس من امام افران تفاحة 
على طريق املصنع - جمدل عنجر. وقد اخضع املفرج عنهما للتحقيق 

يف ثكنة أبلح.

قتيل حبادث سري يف جبيل
  

قضى جورج يوسف فرح حبادث سري وقع بني سيارة فان كان 
يقودها على طريق حبوب يف جبيل وسيارة ب.ام. لصاحبها روجيه 
ابي حنا الذي أصيب جبروح. ونقل القتيل واجلريح اىل مستشفيات 

املنطقة فيما تولت القوى االمنية التحقيق يف احلادث وأسبابه.

السجن لـ8 فارين بينهم جنال األسري خططوا لتفجري 
السفارة املصرية

  
أصدرت احملكمة العسكرية الدائمة حكمًا غيابيًا حبق 8 فارين بينهم 
الفلسطيين توفيق طه وجنال الشيخ أمحد االسري، حممد وعمر، جبرم 

التخطيط لتفجري السفارة املصرية يف لبنان.
وقضى احلكم بسجن كل من الفارين اىل طه وعمر وحممد االسري 
الفلسطينيني صاحل موعد وحممد عزام وكل من عثمان حنيين وحممد 
العوجي وفراس الدنب أشغااًل شاقة مؤبدة وجتريدهم من احلقوق 
املدنية والزام كل منهم بتقديم بندقية حربية وتنفيذ مذكرات إلقاء 

القبض الصادرة حبق كل منهم.

جرحيان حبادث سري يف املنية
  

أصيب أمحد مصري وخالد املصطفى جبروح جراء اصطدام سيارة 
بدراجة نارية كانا على متنها عند مفرق حي املنكوبني يف املنية. 
ما  املنطقة، يف  مستشفيات  أحد  إىل  اجلرحيان  نقل  الفور  وعلى 

فتحت القوى األمنية حتقيقًا يف احلادث.
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من هو أسطورة 
األوسط  الشرق 
العالم  بطل 
ربيع  للمحرتفني 
وكيف  حمزه؟ 
سرية  يلخص 
حياته وبطوالته؟ 
وعلى كم بطولة 

حائز؟ 
بالتمرين  بدأت 
 9 عام  عن 
حتى  سنوات 
تحت  سنة   23
املدرب  اشراف 
ماسرت  غراند 
الشامي  منري 
يف نادي الزهراء 
ونادي  طرابلس 
ان  بعد  اللواء 

أسطورة الشرق األوسط بطل العامل للمحرتفني ربيع محزه

باسل االسد وفزت على خصمي 
الفلسطيني الجنسية 

وليد  استاذ  مع  اسافر  بدات 
واصبحت  الخارج  اىل  قصاص 

العب مع كثري من االبطال 
ليلة  بطولة  لعبت  سنة 2009 
معرض  يف  جرت  التي  االبطال 
رشيد كرامي وفزت على خصمي 
 5 مدتها  قاضية  ضربة  باسرع 

ثواني 
2006 و 2007 لعبت بطولة 

العالم يف اليونان 
2010 بدات سرية حياتي بلعبة 
النفس  عن  والدفاع  الرمي  قوة 
وكان  ايران  يف  لعبة  اول  ولعبنا 
وعربي  لبناني  فريق  اول  فريقي 

يحقق فوزا قويا كاسحا
مدربا وعضوا  واصبحت من هنا 
الرمي  قوة  اتحاد  يف  مؤسسا 

والدفاع عن النفس 
منتخب  مدرب  2012و2015 
لبنان ورئيس لجنة الشمال بقوة 

الرمي والدفاع عن النفس 
عاملية  بطوالت   4 بـ  فزت 
وقوة  بوكسنغ  الكيك  باسلوب 

الرمي والدفاع عن النفس
لبناني  اول   2013 سنة 
العالم  لقب  حزام  يلعب  وعربي 
الرمي  قوة  باسلوب  للمحرتفني 
على  وفزت  النفس  عن  والدفاع 
منافسي التشيكي وكانت املباراة 

5 جوالت
سنة 2014 حائز على تهنئة من 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 

اللرية  بدرع  وكرمني  سليمان 
الذهبية 

سنة 2009 حائز على تهنئة من 
نجيب  السابق  الحكومة  رئيس 
ميقاتي وتهنئة من عدة جمعيات 
ونواب،  اول لبناني وعربي يحمل 
للمحرتفني  العالم  بطولة  لقب 
عن  والدفاع  الرمي  قوة  لعبة  يف 

النفس. 
حياتي  مسرية  بدأت  هنا  من 

بالكيك بوكسينغ مع استاذ وليد 
الرحمن  عبد  واالستاذ  قصاص 

الريس. 
سنة  من  لبنان  بطل  عملت 
كنت   2000 سنه     1994
الحمدهلل   قبل سنة  لبنان  بطل 
الكاراتيه  العب  كنت   1994
عام  واملالكمة،  والتايكوندو 
علوم  دبلوم  على  حزت   2008

بالفنون القتالية املختلطة.

دان   5 حزام  على  وحصلت 
وقوة  بوكسينغ  الكيك  باسلوب 
الرمي والدفاع عن النفس يف عام 

2014
من  حمزه  ربيع  ماسرت  واصبح 
يف  املعروفني  املدربني  اهم 
واصبحت  العربي  والوطن  لبنان 
دراغون  بالك  نادي  مدرسة 
يف  الرياضية  األندية  اهم  من 
الكثري  منها  تخرج  حيث  لبنان 
والدوليني  اللبنانيني  االبطال  من 

والعرب والعالم. 
من  تلميذا   130 من  اكثر  لديه 

اىل  اضافة  والشباب  االناث 
وقد  دروسا خصوصية..  اعطائه 
الفنون  تكللت مسريته يف هذه 
مساحة  على  املمتدة  القتالية 
27 سنه من التدرب والتدريب 

بالنجاح واالنتصار. 
اىل  مره   30 من  اكثر  سافر 
وعقد سيمنارات  أوروبية  دول   
الرمي   وقوة  بوكسينغ  بالكيك 
كما انه خبري بلعبة جيت كون دو 
العالم  األسطورة  أسسها   التي 
باملختصر  هذا  لي...  بروس 
إنجازات أسطورة الشرق  بعض 

األوسط بطل العالم للمحرتفني 
ربيع حمزه.

العالم ربيع حمزه  البطل  ويوجه 
لرئيس  وإخالص  محبة  تحية 
االستاذ  الهريالد  جريدة  تحرير 
والسيدة  رزق  بو  أنطونيوس 
كوليت سركيس على إهتمامهما 
وطنهما  يف  بالرياضة  املتواصل 
االم لبنان.. كأفأهما اهلل وجزاهما 
للكلمة  رسولني  وادامهما  خريًا 
تكرم  »والكبار  والضمري،  والحق 

الكبار«.   
 )كوليت سركيس( 

التدريب  عن  استاذي  توقف 
الدكتور  اىل  منري  استاذ  اخذني 
يف  عنده  للتدرب  قصاص  وليد 

نادي الساموراي.
بالكاراتيه  لعبت 110 بطوالت 
بوكسينغ  والكيك  والتايكواندو 
والدفاع  الرمي  وقوة  واملالكمة 
ومحلية  لبنانية  النفس  عن 
الكثري  وخضت  وعاملية  وعربية 
من املباريات القوية.. ويف الفرتة   
الشامي  عند  فيها  كنت  التي 
يريدون  اشخاص  عدة  يأتي  كان 
منازلتي وبفضل اهلل كنت انتصر 
عليهم وكان يرى يّف االستاذ منري 

احد االبطال املميزين عنده.
الزهراء  يف  عنده  اتمرن  كنت 
نفسي  على  واتمرن  ساعات   3

ساعتني يف منتصف الليل. 
املباريات،   من  العديد  خضتُ 
سنة 1992 اشرتكت يف بطولة 
الشمال وحصلت على مركز األول 
 1996 سنة  الكاراتيه..  بلعبة 
للشرق  بطولة  باول  لعبت 
االوسط بالكاراتيه وحققت فيها 
بالضربات  وربحت  كبريا  انجازا 
لعبت   1996 سنة   .. القاضية 
يف  جرت  التي  لبنان  بطولة 
وحصلت  بالتايكواندو  الشمال 
على املركز االول.. سنة 1994 
بالكيك  لبنان  بطولة  لعبت 
وحققت  ثانية  درجة  بوكسينغ 

املركز االول..
مباراة  خضت   2003 سنة 
كاس  بطولة  يف  عكار  حلبة  يف 

مع رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان

البطل ربيع حمزة
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 



Page 21صفحة 21     

اعالنات

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis 
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77 

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

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

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

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

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

تنقلكم اىل أجواء الضيعة

منقوشة ع الصاج
EAT IN OR TAKE AWAY

ينظم التيار الوطين احلر، فرع سيدني، ندوة 
سياسية حتت عنوان: 

» األوضاع يف املنطقة وتداعياتها على لبنان: 
حقائق وأخطار  وحلول« 

مبشاركة منسق عام التيار الوطين احلر
الدكتور بيار رفول

وذلك مساء الثالثاء 14 متوز 2015 الساعة السابعة 
والنصف  

يف قاعة كنيسة سيدة لبنان- هاريس بارك
لتأكيد احلضور يرجى لالتصال على األرقام التالية: 

كلودين منصور جرمانوس 0401663004
ميشال خنول 0412210452

الدعوة عامة

Client 
Negotiator Magazine ed. #00 
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for 
client approval only and must not be used for 
any other purpose. 
The Coupon Magazine Group P/L

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD  . . . . . . 9745 6007
CASTLE HILL . . . . 9894 7777  
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

MERRYLANDS  . . 9637 0511
PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
WINDSOR . . . . . . . 4577 6262  

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

HMD-163-MTH.indd   1 23/6/10   4:39:00 PM

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

453 Merrylands Rd, Merrylands email: sales@tyresexcel.com

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

دقة يف العمل.. صدق يف التعاملنفتح 6 أيام يف األسبوع
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ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

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

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

مــباشرة

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

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

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

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

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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

للبنائني - املهندسني - املصممني

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 
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شفاء اليامسني
تاهت يف عمق الغياب شتات أرقام. 

ترصد الويل وتعتق اليامسني 
يف زمحة القاني رماد بني أحكام 

القضاء 
تنادي اهلوينى يف جحيم األزقة 

يردد الصدى بارود هجٍو
يف مالمح األفق 

وكل ماتهادى من األمنيات 
يسري على رأس الشمس العنيدة 

يزلزل سالمل خيوطها السمر 
صراع األساطري يف النخيل 

قامات كربياء وجمد
تقتل النقاء يف عمق الوفا 

تكسر رياحني أجبد 
واليكف سرطان الغلو 

يف جذور االنقالب 
والتاريخ صامت الوقت

ما أعان البقاء يف قراءات 
السؤدد واألغاني 

والعال يف انتصاراته 
اختلس الزمان من هلفة املكان 

يفتعل االحتقان والكبت 
يف جوف البطن املتضارب 

خيمر اجلروح لوذمة االنفصال 
فاجعة الدهر احلكيم 

تقرع االجراس احلزينة 
باسم األسى 

تدوي تضاريس الثكاىل 
والساحبات العالقات يف تلة اهلاوية 

تصلي الشفاء نية الشفاء 
إعصار الرياح 

يرسم على دائرة الوقت 
والورم تبددًا

من لون اهلواية 
روحا.. 

تالشت يف مدى األعوام 
مصري اجلوع املوحش 

ظلمة األمان ولوعة احرتاق 
تفصل السماء 

واخلبيث املفتعل التمرد 
يسطوعلى املرح ليخنق األنفاس 

هاتوا صالة الراحة 
لنفس العلة ليفيق مصلوب
من ذعر اخلبث ليوم يسجل 
تاريخ الذلة يف رماد الزمن 

مستقيل الروح 
حيتوي املكان . .

 ما هو العالج بالتنويم املغناطيسي 
العالج بالتنويم املغناطيسي Hypnotherapy , أحد اجملاالت العالجية 
العلل و  العديد من  الوقت احلالي لعالج  اليت ينشر استعماهلا يف 
األعراض املرضية, خاصة النفسية منها . وسوف نقوم بالرد على 

أهم األسئلة اليت تراود الكثريين. 

س-1 أريد أن أجرب العالج بالتنويم املغناطيسي, لكنين خائفة من 
حالة التنويم املغناطيسي, هل ميكن شرح ماذا حيدث للشخص أثناء 

التنويم؟ 
التنويم املغناطيسي على استقصاء  ج-1يف أول جلسة يعمل خبري 
اهلدف الذي تريدينه من اجللسات, و نأخذ التاريخ املرضي الكامل, 
و يشرح مالذي سيحدث خالل اجللسات وم اهي الفزاءداليت ينتظر 
اليت  اجللسات  عدد  كم   , املعاجل  خيربك  أن  ويفرتض  حتقق.  أن 
سيستغرقها العالج, و رمبا يطلب منك استشارة طبيبك ما ان كانت 

اجللسات تتعارض مع اي أدوية أو عالج يقدم لك حاليا. 
التنويم  حالة  يف  الشخص  خالهلا  من  يدخل  طرق  عدة  يوجد 
املغناطيسي, و أشهر هذه الوسائل أن يطلب املعاجل من االنسان 
االسرتخاء واغماض العينني و الرتكيز على نفسه, ومع الدخول يف 
حالة االسرتخاء العميق, يشعر االنسان باالبتعاد تدرجييا عن الواقع, 
لكنه يستمر يف مساع ما يدور حوله. و يف حالة االسرتخاء العميق 
يكون االنسان مستعدا لتلقي االقرتاحات االجيابية اليت يطرحها بري 
العقل  يسرتخي  أيضا   , احلالة  هذه  يف  و  املغناطيسي.  التنيوم 
ويكون   , مباشرة  وعي  الال  اىل  املعاجل  اقرتاحات  وتدخل  الواعي 
الشخص  يظل  العادة  ويف   . سهلة  بصورة  هلا  مستقبال  الالوعي 
صامتا طوال اجللسة , بينما يتكلم املعاجل. وعندما يستيقظ من حالة 

النوم يشعر باالنتعاش وتصبح نظرته اجيابية. 

يف  كبرية  بدرجة  فعال  املغناطيسي  التنويم  أن  نرى  س-2ملاذا 
مساعدة الناس على القالع عن التدخني؟ 

واالقالع  لذلك ميكن عكسها   , االنسان  يتعلمها  عادة  ج-2التدخني 
عنها. و يف حالة جلسات التنويم املغانطيسي اليت تهدف اىل االقالع 
التدخني  يف  بدأ  متى  االنسان  بسؤال  املعاجل  يقوم  التدخني  عن 
ويذكره  الوقت.  ذاك  حياته  يف  حيدث  كان  الذي  ما  و  وملاذا, 
مبواصفات حياته قبل التدخني, ويشجعه على العودة الي تلك الفرتة 
واجلسمية.  النفسية  سلبيا يف صحته  يؤثر  التدخني  يكن  مل  اليت 
وخالل اجللسة يكرر املعاجل القول ان االنسان لن حيتاج بعد ذلك 
للتدخني أو يرغب به. وهذا األمر يقوي عزمية االنسان يف التخلص 
من تلك العادة السيئة, كما يعزز بتوفري الصحة والتحكم يف النفس 

من خالل االقالع عن التدخني. 

س-3أعاني من نوبات الرعب الشديد أحيانا, هل ميكن أن تساعدني 
جلسات التنويم؟ 

أسباب  على  التعرف  يف  تكمن  العالج  يف  البداية  ونقطة  ج-3نعم 
القلق الذي يسبب هذه النوبات. وبعد ذلك ترسم اسرتاتيجية فعالة 
لتحقيق اهلدوء واالسرتخاء عندما تشعرين بقرب حدوث نوبة, وتكون 
ضمن اخلطوات اليت ينصح باتباعها أساليب التنفس بهدف االسرتخاء 
والتخلص من التوتر النفسي. ويعمل املعاجل على أن تكتشفي نقاط 

قوتك وقدتك على ادارة مواقف مزعجة ميكن أن تقابليها. 

س-4 هل ميكن تنويم أي شخص؟ 
ال  كنت  واذا  ينوم.  أن  يريد  ال  شخص  أي  تنويم  ميكن  ال  ج-4 
تريدين أن ينجح العالج فلن ينجح . وجند أن بعض األشخاص ال 
يستجيبون حملاولة التنويم املغناطيسي. ومن هؤالء األطفال حتت 

سنة السادسة واألشخاص الواقعون حتت أثر اخلمر أو املخدر. 
األطفال أكرب من سن السادسة ميكن عالجهم بالتنويم املغانطيسي 
من أعراض مرضية . مثل تبليل الفراش أثناء النوم وقطم األظافر, 
وجيب عالج األطفال يف حضور فرد من األهل, واألشخاص الذين 
بالتنويم  للعالج  يستجيبون  ال  منومة  أو  مهدئة  أدوية  يتناولون 
العقل  كيميائية  يف  تؤثر  األدوية  هذه  ألن  وذلك  املغناطيسي, 

بطريقة تؤثر يف التنويم املغناطيسي. 

س-5 قرأت أن التنويم املغناطيسي الذاتي ميكن أن يساعد االنسان 
على التخلص من الضغوط , كيف ميكن تنفيذ التننويم ذاتيا؟ 

ج-5 ميكن أن يكون التنويم املغناطيسي الذاتي فعاال أكثر اذا أجري 
خمتص بالتنويم جلسة واحدة على األقل, وذلك لكي يعرف االنسان 

بالتجربة الواقعية مالذي حيدث خالل جلسات التنويم. 
اذا كنت تريدين جتربة التنيوم الذاتي اسرتخي يف مكان منعزل و 
مريح وهادئ وميكنك أن جتلسي أو تستلقي, ثم اغمضي عينيكي 
وعدي تنازليا من 10 اىل واحد, بينما تركزين على تنفسك, وعندما 
أنك تشعرين  لنفسك  توحي  أن  العميق ميكنك  باالسرتخاء  تشعرين 
مشاكل  أي  ومواجهة  جيدا  ظروفك  ادارة  على  قادرة  أن  باهلدوء 
تعرتضك , وميكنك أن تتبعي هذه الطريقة يف التنويم الذاتي عندما 
من  للتخلص  مرهق  و  شاق  يوم  نهاية  يف  او  بضغوط  تشعرين 

التوتر. 

ما هو العالج بالتنويم املغناطيسي )االحيائي(

بقلم الدكتور عالء العوادي

الشاعرة شادية الخضر 

وعندما تريدين اخلروج من حالة التنويم الذاتي عي من 1 اىل 10 ثم 
افتحي عينيك. 

س-6 أشعر بالرعب الشديد عندم أذهب اىل طبيب األسنان , هل 
عالج  أثناء  اهلدوء  على  املغانطيسي  التنويم  يساعدني  أن  ميكنك 

أسناني؟ 
التنويم  على  تدربوا  األسنان  أطباء  بعض  وهناك   .. نعم  ج-6 
املغناطيسي, وميكنهم أن يدخلوا الشخص الذي يعاجلونه يف حالة 

االسرتخاء العميق قبل جلسات العالج, وحتى ان تنتهي. 
الغرض, كما ميكن تعلم  التنويم املغناطيسي هلذا  وتعمل جلسات 
لكي  وذلك   ,5 رقم  السؤال  ذكره يف  كما سبق  الذاتي,  التنويم 

حتافظي على االسرتخاء العميق من خالل عالج االسنان. 

األدوية  بعض  أتناول  أنين  حتى  األرق  من  لسنوات  عانيت  س-7 
اليت تساعدني على النوم. هل ميكن ان أستفيد من جلسات العالج 

بالتنويم املغناطيسي؟ 
التنويم  مع  تتعارض  املنومة  او  املهدئة  األدوية  بعض  ج-7 
الطبيب  وافق  فاذا  أوال  طبيبك  استشارة  لذلك جيب  املغناطيسي 
على تلقي جلسات العالج بالتنويم املغناطيسي فيجب أن ختربي خبري 

التنويم باألدوية اليت تتناولينها. 
ما  حالة  أو يف  املنومة.  و  املهدئة  األدوية  تناول  عدم  حالة  ويف 
اذا كن االنسان يعاني من األرق, لكن ال يتناول أدوية فان عالج 
األرق بالتنويم املغناطيسي يكون كبري الفعالية يف تفهم األسباب 
الكامنة وراء األرق والوصول اىل احلالة من االسرتخاء العميق وقت 
و  براحة وهدوء.  االنسان  وينام  بسرعة  األرق  يبتعد  النوم, حبيث 
للتخلص  الفعالية  كبرية  يكون  ذاتيا  املغناطيسي  التنويم  أسلوب 

من األرق. 

س-8 حاول زوجي لسنوات طويلة أن ينقص وزنه. فهل ميكن أن 
يفيده العالج بالتنويم املغناطيسي؟ 

ج-8 ميكن أن يكون التنويم املغناطيسي أسلوبا ممتازا يف التخلص 
من الوزن الزائد , واحلفاظ على الوزن املناسب بعد الوصول اليه, 
و ذلك الخنفاض الوزن يف هذه احلالة يكون تدرجييا, ويركز على 
الشديد  اجلوع  وليس   , احلياة  أسلوب  يف  دائمة  تغيريات  ادخال 
عليها  االستمرار  يصعب  صارمة  محية  اتباع  أو  الوقت,  من  لفرتة 

ملدة طويلة. 
خالل  لزوجك  يوحي  أن  املغناطيسي  بالتنويم  املعاجل  يستطيع 
وضرورة  الطعام,  من  صغرية  بكمية  االكتفاء  العالجية  اجللسات 
على  تساعد  اليت  املناسبة,  الرياضية  التمارين  مبمارسة  االلتزام 
النشاط واحليوية, واتباع نظام غذائي  الوزن والتوفري من  انقاص 
صحي واملعروف أن اتباع نظام غذائي صحي, واملعروف أن اتباع 
هذه النصائح يعترب الطريقة املثالية لتخفيض الوزن واحلفاظ على 

الوزن املثلي بطرقية دائمة. 

س-9 والدتي تعاني من التهاب املفاصل وتتامل كثريا, على الرغم 
من تناول أدوية فهل ميكن ان تستفيد من التنويم املغناطيسي؟ 

حالة  الدواءيف  عن  بديال  ليس  املغانطيسي  بالتنويم  العالج  ج-9 
والدتك, لكنه من ناحية أخرى يعترب آمنا كعالج يهدف اىل اسرتخاء 
من  حالة  يف  والدتك  يدخل  أن  للمعاجل  وميكن  والعقل,  اجلسم 
االسرتخاء العميق, وخالل تلك احلالة ميكن أ ختف اآلالم اليت تشعر 
بها كثريا, من خالل تعطيل مراكز األعصاب اليت تنقل نبضات األمل 
من املخ اىل اجلسم , وميكن للمعاجل أن يشجع والدتك على ممارسة 
متارين عقلية خاصة تتخيل خالهلا كأن األمل يتحول اىل مشاعر دافئة 
ومرجية, أو يتجمد ويبطل تأثريه, كما ميكن أن تتعلم والدتك أسلوب 
التنويم الذاتي, الذي سبق شرحه يف السؤال رقم 5 لكي تستطيع 

التحكم يف األمل وشدته. 
- لكن جيب مالحظة استشارة الطبيب واالستمرار يف تناول األدوية 

اليت وصفت هلا.
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اعالنات

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

صفحة ٢٤     

ملبورن
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl
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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  

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  

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria
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ملبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

سايد حامت وعقيلته السيدة 
جانيت يعودان من لبنان

سايد  السيد  لبنان،  الوطن  ارض  من  املاضي  االسبوع  عاد، 
دامت  زيارة  بعد  جانيت  عقيلته  الفاضلة  السيدة  ترافقه  حامت 
ثالثة اسابيع التقيا خالهلا االهل واالقارب هناك وكانا موضع 
منطقتهما  يف  التقوهما  الذين  مجيع  قبل  من  واكرام  حفاوة 
يقدرونهما  الذين  بعشتار  دار  بلدتهما  ابناء  وباالخص  الكورة 

وحيرتمونهما.
التطورات  على  حامت  السيد  خالهلا  اطلع  مناسبة  كانت  كما 

واالوضاع على الساحة اللبنانية.
السنني  عشرات  حامت  سايد  السيد  على  مضت  انه  واملعروف 
يف اسرتاليا غري ان الغربة مل تسرقه من الوطن كما مل تسرق 
كلما  واالجداد  االباء  ارض  لبنان  يزور  نراه  لذلك  منه  الوطن 
سنحت له الفرصة حيث يزور الوطن وبلدته دار بعشتار حواىل 

اربع مرات يف السنة.
وعلى  عقيلته  جانيت  والسيدة  حامت  بالسيد سايد  أهال وسهال 
ملبورن  يف  وعائلتك  وحمبيك  اصدقائك  بني  والسعة  الرحب 

اسرتاليا.
اسرة »اهلريالد« اليت تربطها عالقة صداقة واخّوة بالسيد حامت 

تهنئه وعقيلته بسالمة الوصول.

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 

السيد سايد حاتم يعود ملزاولة اعماله ونشاطاته

إرهابّي سيتذّكر  ياسني صاحلي 
لكونه  طوياًل،  امسه  الفرنسّيون 
املصنع  يف  عمله  صاحب  قتل 
الكيميائي الذي يعمل فيه ضمن 
منطقة إيزير الفرنسّية، ثّم قطع 
سيلفي  صورتي  والتقط  رأسه 
حبسب  أحدها،  وأرسل  معه 
الواتساب  عرب  »االنديبندت«، 
حياول  أن  قبل  كندي  رقم  اىل 
ذاك  يف  نفسه  تفجري  عبثًا 

املصنع.
املتزّوج   ) عامًا   35( صاحلي 
اىل  حتّول  أوالد  لثالثة  واألٌب 
بدايات  يف  الراديكالي  اإلسالم 
على  والعشرين  احلادي  القرن 
يد سلفّي فرنسّي هو فريديريك 
جان-سالفي . أستاذه يف الفنون 
القتالّية الذي أشرف على تدريبه 
أبلغ  سنوات،  االربع  حوالي  منذ 
أّن  »الباريزيان«  صحيفة  اىل 
يصفه  كان  والذي  صاحلي 
االنفجار«،  املؤّجلة  ب«القنبلة 
الشخصّية.  مزدوج  إنسان 
يتعّرض  نفسه  يرتك  كان  فقد 
حيمي  أن  بدون  بشّدة  للضرب 
غضبًا  ينفجر  ثّم  حتى،  وجهه 
مؤذية.  بطريقة  زمالءه  فيضرب 
بل  يقاتل،  يكن  وأضاف:«مل 
كان حيارب«. وروى أّن تلميذه 
حديثه  كّل  يتمحور  كان  الذي 
االنظار  من  غاب  االسالم،  حول 
بعدما اّتبع النادي أسسًا علمانّية 

صارمة.
فريديريك-جان سالفي )36عامًا( 
بعد  الكبري«  »علي  بـ  ُعرف 
اعتناقه االسالم. مواطن فرنسي 
ألقي القبض عليه بتهمة االجتار 

سيلفي الرأس املقطوع أرسلت اىل يونس: أنا السبب يا أّمي!

السجن  اىل  وأدخل  باملخّدرات 
التطّرف  اىل  ميوال  اظهر  حيث 
قبل أن يطلق عام 2001 حبسب 
صحيفة »ليرباسيون« الفرنسّية. 
يف  إسالمّيني  التقى  بعدها 
فيهم  مبن  بونتاليي،  منطقة 
نهائّيًا  فرنسا  غادر  ثّم  صاحلي 
مصر  اىل  متوّجهًا   2008 عام 
اّتهم  حيث  اندونيسيا  اىل  ثم 
مع  إرهابّية  اعتداءات  بارتكاب 
 .2010 آب  يف  القاعدة  تنظيم 
ال  كان صاحلي  الوقت  هذا  يف 
يزال يقطن يف مدينة بيزنسون 
الفرنسّية اليت تركها يف 2014 
ضواحي  احدى  اىل  لينتقل 

»ليون«.
»الدافع  يؤّكد  الفرنسي  القضاء 
صاحلي  لياسني  اإلرهابي« 

وارتباطه بـ«داعش«
سيباستيان صار يونس

الفرنسّي  »اجلهادّي«  أّما 
»أدجلة«  يف  ساهم  الذي  اآلخر 
أكثر  أخرى  قّصة  فله  صاحلي 

القاتل  قّصة  من  للدهشة  إثارة 
نفسه.

بّينت التحقيقات األّولّية أّن الرقم 
الكندّي الذي أرسلت إليه صورة 
السيلفي يعود اىل يونس الذي 
قّدرت اجلهات االمنّية وجوده يف 
الرّقة مع ما يقارب 500 فرنسّي 
صفوف  ضمن  يقاتلون  آخرين 

تنظيم »الدولة االسالمّية«.
يونس )سيباستيان قبل اعتناقه 
االسالم( تعّرف اىل صاحلي يف 
تزّوج  كما  الفرنسّية.  دوبس 
عليها  تعرف  فرنسّية  امرأة  من 
يعودا  أن  قبل  االنرتنت،  على 
زوجته  وصفته  بعدما  فينفصال 
وقت  ويف  كثريًا«.  بال«معتدل 
تعّرف   2012 سنة  من  الحق 
زواجًا  وتزّوجها  أخرى  امرأة  اىل 
أحياء  أحد  يف  واستقّرا  دينّيًا 
بعد  طفلة  رزقا  وقد  بيزنسون. 
الرّقة  اىل  مجيعًا  ليغادروا  سنة 
ويرّجح   .2014 ال  خريف  يف 
على  تعّرفا  ويونس  صاحل  أّن 

بعضهما أواسط العقد االّول من 
داخل  والعشرين  احلادي  القرن 
مسجد سّن يف مدينة ببزنسون 

الفرنسّية.
»اوروبا  إذاعة  اىل  حديث  يف 
1« قالت والدة يونس أّن ابنها 
االلتحاق  نّيته  عن  خيربها  مل 
بالتنظيم للقتال يف صفوفه، بل 
إّن ازوجته هي اليت أبلغتها يف 
املاضي  العام  االّول من  كانون 
سوريا  يف  للعيش  ذهبا  أّنهما 
االسالمي وقد  احلكم  حتت كنف 
هناك.  اىل  طفلتهما  اصطحبا 
وأضافت اّن ابنها اعتنق االسالم 
مظاهر  عليه  وبدت   2003 عام 
االلتزام، لكّنها حني كانت تلفت 
اليت  الرببرّية  االعمال  اىل  نظره 
ينّفذها إسالمّيون متطّرفون ضد 
جييبها:«نعم  كان  الصحافّيني 
إّنهم برابرة ! هذا ليس االسالم 

احلقيقي«.
» ارتكب فعلته من أجلي«

ابنها  بانتقال  معرفتها  بعد 
على  والدته  دأبت  الرّقة،  اىل 
»الواتساب«.  عرب  به  االتصال 
إيزير  باجلرمية يف  وحني مسعت 
عّما  عينها،  اخلدمة  عرب  سألته 
ب«ياسني  علم  على  كان  إذا 
صاحلي« املّتهم باجلرمية أجابها: 
»نعم إّنه أٌخ صاحٌل لي ... وانا 

أحد أسباب فعلته هذه!«
رّبيت  »كأّنن  الوالدة:  وتضيف 
وحشًا«. لكّنها كما اعلنت لراديو 
إاَل  حاليًا  تهتّم  ال   ،»1 »اوروبا 
حبفيدتها الصغرية اليت مل خترت 
ما حيصل هلا واليت حرمها منها 

كما أّكدت متحّسرة وباكية ...
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ت  ظهر ا
سة  ا ر د
أن  حديثة 
على  القدرة 
اصوات  مجع 
يقة  بطر
بطة  ا مرت

لتشكيل 
ئل  سا ر
مة  مفهو
حكرا  ليست 
البشر،  على 

بهذه  ايضا  يتميز  العصفوريات  من فصيلة  حيوانا  ان  تبني  إذ 
القدرة على التواصل.

وأشار معدو الدراسة اليت نشرت نتائجها جملة "بلوس بيولوجي 
االمريكية اىل انها املرة االوىل اليت تالحظ فيها هذه القدرة يف 
عامل احليوانات ما من شأنه تسليط الضوء بطريقة خمتلفة على 

اصل التواصل اللغوي البشري.

يعرف  العصفوريات  حيوانا من فصيلة  ان  اىل  الباحثون  ولفت 
يف  ويعيش  روفيسيبس"  "بوماتوستوموس  العلمي  بامسه 
اسرتاليا، يتميز بقدرته على تركيب معان جديدة من خالل اعادة 
ترتيب االصوات، يف شكل من اشكال الثرثرة له مسات مشرتكة 

مع الطريقة اليت يركب فيها البشر كلمات بهدف التواصل.

االنظمة  لظهور  االوىل  املراحل  كل  يكشف  قد  االكتشاف  هذا 
هؤالء  حبسب  حاليا  البشر  لدى  املستخدمة  املتقنة  اللغوية 

العلماء.

وقالت سابرينا اينغيسر الباحثة يف جامعة زيوريخ يف سويسرا 
وإحدى ابرز معدي الدراسة ان "حبوثا اجريت سابقا اظهرت قدرة 
خمتلفة  اصوات  مجع  على  العصافري  وخصوصا  احليوانات  لدى 

للغناء بطريقة معقدة".

وأوضحت أن "هذه االنشودات ال يكون هلا عموما تفسري حمدد 
رسالتها  من  يبدو  ما  على  يغري  ال  االصوات  توزيع  تغيري  ألن 

االمجالية" كمثل االبالغ عن خطر حيوان مفرتس يف احمليط.

وخالفا ألكثرية االنواع االخرى من العصفوريات، ال تقوم عصافري 
"بوماتوستوموس روفيسيبس" بالغناء. اال انها تستعني مبجموعة 
صوتية واسعة تتميز بنداءات ضعيفة مكونة من اصوات فردية 

اقصر ومتباينة على الصعيد السمعي، حبسب الباحثة.

العلوم  استاذ  راسل  اندي  الدراسة  اعداد  يف  املشارك  وقال 
النوع  هذا  يف  واخلبري  بريطانيا  يف  إكسيرت  جامعة  يف  البيئية 
من العصافري "اننا نعتقد ان هذه االجناس من العصافري ميكنها 
اختيار اعادة ترتيب االصوات النتاج معان جديدة ألنه من االسهل 

واالسرع مجع صوتني موجودين".

والحظ هؤالء الباحثون ان عصافري "بوماتوستوموس روفيسيبس" 
تبعا  خمتلفة  جمموعات  ضمن  و"ب"  "أ"  صوتني  استخدام  تعيد 

لالنشطة احملددة اليت تقوم بها.

لكنها  ب"،  "ا  صوت  العصافري  هذه  تصدر  التحليق،  فخالل 
عندما تطعم صغارها يف االعشاش تصدر تركيبة اخرى من هذه 

االصوات هي "ب ا ب".

املختلفة  االصوات  العصافري  بامساع  العلماء  هؤالء  قام  وعندما 
اليت سجلوها، اظهرت هذه احليوانات من خالل تفاعالتها قدرة 

على متييز هذه الرتكيبات الصوتية املختلفة.

وبالتالي كانت العصافري تنظر يف اجتاه االعشاش عند االستماع 
اىل االصوات الثالثة برتتيب "ب ا ب" كما كانت تدير رؤوسها 
يف اهلواء للبحث عن قريب هلا حيلق على مقربة منها عند مساع 

صوت "ا ب" الذي يبدو أنه يؤشر اىل فعل التحليق.
عصافري  لدى  "ب"  الصوت  ان  اىل  العلماء  هؤالء  وخلص 
مييز  ما  يبدو  ما  على  هو  هذه  روفيسيبس"  "بوماتوستوموس 
معاني "الكلمات" كما أن وجود حرف اضايف او ناقص مييز كلمة 

عن اخرى يف التواصل البشري.

وقال سامين تاونسند اخصائي علوم االحياء يف جامعة زيوريخ 
واملشارك يف اعداد الدراسة "على الرغم من ان هذه الظاهرة 
بدائية جدا، من شأنها مساعدتنا على فهم كيف تطورت القدرة 

على اصدار معان جديدة مع االصوات لدى البشر يف البداية".

 العصافري تتواصل مثل البشر

اليت  الدول  عدد   ..”76“   
وال  املثلية،  العالقات  جترم 
تسري على نهج احلكم الذي 
يف  العليا  احملكمة  أصدرته 
والذي  املتحدة،  الواليات 
للمثليني  احلق  مبنح  يقضي 
كافة  يف  بالزواج  جنسًيا 

باراك  الرئيس  وصفه  الذي  احلكم  وهو  األمريكية،  الواليات 
أوباما، بأنه “انتصار ألمريكا.. وانتصار للحب”.

ترتاوح العقوبات اليت تفرضها تلك الدول على املثليني ما بني 
أحكام بالسجن وحتى اإلعدام، وفًقا لتقارير األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسا،ن واليت أشارت إىل أن 7 دول تقيم حد اإلعدام كعقوبة 
مقررة من من الناحية القانونية للجرائم املتعلقة باملثلية اجلنسية، 
وهي: “إيران، موريتانيا، اململكة العربية السعودية، السودان، 
الصومال  من  مناطق  الدينية يف  احملاكم  تطبقها  وقد  اليمن”، 

ونيجرييا.

ويف أوغندا، تطبق عقوبة احلبس، حيث وقع الرئيس األوغندي 
املثليني،  ضد  قانون  على  املاضي،  العام  موسيفيين،  يوري 
يقضي حببس املخالفني ألول مرة 14 سنة، كما يقضي بالسجن 
“الشذوذ  تسمى  املخالفات  من  قصوى جملموعة  كعقوبة  املؤبد 
اجلنسي املتفاقم”، املعرف بأنه ممارسة اجلنس ملرات عدة بني 
احلكومة  مسؤولو  وصفق  بالرتاضي،  اجلنس  نفس  من  بالغني 
عقب التوقيع مشروع القانون، الذي دعت نسخته األصلية إىل 
أزيلت  العقوبة  تلك  لكن  املخالفني،  اإلعدام حبق  عقوبة  تطبيق 

عقب انتقادات دولية كبرية.

كل  يعاقب  حيث  اجلنسية،  املثلية  جَرم  اهلندي،  القانون  أما 
شخص بعشر سنوات سجًنا وغرامة مالية ويصف املثلية اجلنسية 
بغري “الطبيعية”، حيث نقضت احملكمة العليا يف اهلند، يف العام 
2013، حكًما أصدرته حمكمة أدنى عام 2009 نص على عدم جتريم 
املثلية اجلنسية يف ضربة حلقوق املثليني يف أكرب دميقراطيات 

العامل من حيث عدد السكان.

تصل  ال  عقوبات  الدول  بعض  أقرت  االجتماعي،  الشق  وعلى 
إىل حد السجن ولكن باستبعاد والنفر من هؤالء األشخاص يف 
الذين  التالميذ  طرد  بإمكانية  “بوروندي”  أقرت  حيث  اجملتمع، 
يعتقد أنهم من املثليني من مدارسهم، وذلك عمال باملادة 9 من 
األمر الوزاري الصادر عن وزير التعليم األساسي رقم 620/613 
أقر  الذي  الدستور  يعرف  اجملر،  ويف   ،2011 يونيو   7 بتاريخ 
عام 2012، األسرة بطريقة تستبعد األشخاص املثليني واملثليات 

ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسًيا.

رم الزواج املثلي تعرف على الدول اليت تجُ

  ُأعتربت الصورة 
فية  ا غر تو لفو ا
األزياء  لعارضة 
كيندال  األمريكية 
مت  اليت  جينر، 
مايو/ يف  نشرها 
املاضي،  أيار 
بأنها أكثر الصور 
فية  ا غر تو لفو ا
على  شعبية 

إنستغرام.

بذلك  أفادت  )أعجبين(.  اليك  مليون   2.6 آنذاك  الصورة  وجنت 
صحيفة "ذي إندبندنت" األمريكية.

وُتظِهر الصورة الفوتوغرافية جينر منبطحة على األرضية ومرتدية 
فستان دانتيل. أما خصالت شعرها فتؤلف أشكال قلوب.

التلفزيونية  النجمة  بني  للزواج  الفوتوغرافية  الصورة  وكانت 
رقما  سجلت  قد  ويست  كاني  الريب  ومغين  كارداشيان  كيم 
قياسيا على إنستغرام حيث جنت عام 2014 حنو 2.4 مليون اليك. 

والتقطت تلك الصورة يف إيطاليا يف مايو/أيار عام 2014.
طلبا يف  األزياء  عارضات  أكثر  من  تعد  جينر  كيندال  أن  يذكر 
"اسرة  برنامج  عرض  كمشاركة يف  أيضا  معروفة  وهي  العامل. 
كارداشيان" التلفزيوني ، علما أنها اخت غري شقيقة للنجمة كيم 

كارداشيان.

شاهد الصورة الفوتوغرافية األكثر شعبية 

على إنستغرام

أنواع  عدد  يبلغ  الطاووس  العنكبوت  العامل  يف  عنكبوت  أغرب 
25عنكبوت  من  أكثر  اآلن  حتى  املكتشفة  الطاووس  عناكب 
وسنذكر أمجلهم يف هذا املوضوع أي حوالي 10 أنواع، و تعترب 
هذه  تعيش  حيث  الطاووس  لعناكب  األصلي  املوطن  اسرتاليا 
ونيو  كوينزالند  والية  وتنتشر يف  سيدني  غابات  العناكب يف 
حياته   Jurgen Ottoاألسرتالي العامل  كرس  وقد  ويلز  ساوث 
يف دراسة هذه العناكب ويعترب هو املرجع األصلي لصور هذه 
األنواع  من  الكثري  مكتشف  هو  يعترب  كما  ومعلوماتها  العناكب 

اجلميلة

 يبلغ عدد أنواع عناكب الطاووس املكتشفة حتى اآلن أكثر من 
25عنكبوت وسنذكر أمجلهم يف هذا املوضوع أي حوالي 10 أنواع، 
و تعترب اسرتاليا املوطن األصلي لعناكب الطاووس حيث تعيش 
كوينزالند  والية  يف  وتنتشر  سيدني  غابات  يف  العناكب  هذه 
ونيو ساوث ويلز وقد كرس العامل األسرتاليJurgen Otto حياته 
يف دراسة هذه العناكب ويعترب هو املرجع األصلي لصور هذه 
األنواع  من  الكثري  مكتشف  هو  يعترب  كما  ومعلوماتها  العناكب 

اجلميلة من هذه العناكب.

 Jumping(القفازة العناكب  عائلة  إىل  تنتمي  الطاووس  عناكب 
Spider( ويعرف اإلسم العلمي هلذه العائلة بـ)Salticidae( وهي 
حتتوي على أكثر من 500 جنس أي حوالي أكثر من 5000 نوع من 
ضمنهم أكثر من 25عنكبوت طاووس ،وبهذا تعترب عائلة العناكب 
القفازة أكرب عائالت العناكب ألنها حتتوي على حوالي %13 من 

أنواع العناكب.

العنكبوت الطاووس .. هل مسعت عنه من قبل ؟

 وأخريا توصل العلماء إىل حل لغز 
حفرية كائن اهلالوسيجينيا العجيب 
سنوات،  لعدة  العلماء  حري  الذي 
سوف  االكتشاف  هذا  وبفضل 
الضوء  تسليط  من  العلماء  يتمكن 
تاريخ  يف  حمورية  حقبة  أبرز  على 

احلياة على األرض.

العلماء حائرين وعجزوا عن   وقف 
فك لغز كائن اهلالوسيجينيا العجيب ومل يعرفوا رأسه من ذيله. 
يونيو/ حزيران2015(   24( األربعاء  أمس  يوم  قالوا  العلماء  لكن 
مرة  وفر هلم وألول  قد  اهلالوسيجينيا  جديدا حلفرية  أن حتليال 
فهما كامال هلذا الكائن البحري الصغري الذي عاش منذ حنو 508 
ماليني عام. واهلالوسيجينيا هو نوع من األنواع اليت متثل العصر 
الكمربي وهو فرتة حمورية يف تاريخ احلياة على األرض شهدت 
ظهور غالبية اجملموعات األساسية يف عامل احليوان والعديد من 

الرتكيبات اجلسمانية العجيبة اليت ظهرت ثم اندثرت.

وقال مارتن مسيث الباحث يف أشكال احلياة يف العصور اجليولوجية 
السالفة جبامعة كمربدج أنه شيء ظريف أن يتعرف العلماء أخريا 
كم كان عدد أرجل اهلالوسيجينيا وأن يعرفوا رأسها من ذيلها. 
واكتشفت حفرية اهلالوسيجينيا يف موقع بورجيس شيل يف جبال 
روكي بكندا ويرتاوح طوهلا بني عشرة و55 ملليمرتا وهلا سبع 
فقرات عمودية مزدوجة ناتئة من ظهرها وعدد مماثل من األرجل 

ذات املخالب.

ولطاملا حريت اهلالوسيجينيا العلماء، وخالل السبعينات اعتقدوا 
وتصوروا  األرجل  هي  الظهر  من  الناتئة  العمودية  الفقرات  أن 
الذيل هو  أن  الظهر كما تصوروا  األرجل هي جمسات على  أن 
الرأس والعكس. ويعرف العلماء اآلن أين الرأس احلقيقي بعد 
أن استخدموا تقنية تصوير متقدمة لتحليل احلفرية ووجدوا أن 
الرأس يوجد عند نهاية أنبوب على شكل اخلرطوم وقرب نهاية 

الرأس توجد عينان على شكل حبيت الفول.

كائن غريب حري العلماء وخلطوا بني رأسه وذيله
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املنرُي والقمر  النجم  تدىل 
يستطرُي نوره  البدُر  وشّع 
قريٍش من  اهلواشم  افاطمة 
االمرُي حناياِك  يف  ترّبى 
فخٌر كفاك  االمني  فناداها 
البصرُي ُوِلد  قد  ضلعيك  ِحى 
سالمًا قالت  وليدها  حبفظ 
املسرُي جّد  حلها  مبأمن 
وْلٍد خبري  ُرزقُت  رّبي  أيا 
تستجرُي بغريك  الثكلى  فمن 
امنياتي توالت  ربي  ويا 
املغرُي هو  احلروب  يف  عليٌّ 
سواُه َمن  االكارم  نسُل  هو 
الغديُر هو  املياه  تلك  ومن 
طّرًا االميان  مصدَر  فكان 
املثرُي والزند  السيف  وكان 
عزٍّ مدار  للرسول  وكان 
اخلمرُي باخلبز  اعتّز  كما 
عقوٍد من  الآللي  أفاطمة 
الكثرُي فضائلك  من  تواىل 

أمٍّ خري  يا  اهلل  حاِك 
النصرُي جوانبك  يف  ترعرع 
حاٍم خري  للرسول  وسيفه 
تستعُر نار  االعداء  وعلى 
إماٍم من  البصائر  قلب  فيا 
الفقرُي تقشفه  من  فريضى 
الليالي طول  خصمه  ينام 
تطرُي أرٍق  من  ومقلتاه 
شهمًا االميان  حاجز  ختّطى 
العبرُي جمالسه  من  وفّح 
حيٌم هلا  الضاريات  حروب 
القديُر السبع  خاضها  ما  اذا 
صلدا املوت  حام  يف  فكان 
الشهرُي السيف  فقاره  وذو 

والدة االمام 
علي )ع(

 الشاعر السيد أحمد الحسيني

»أسعد اهلل مساءكم« لزافني قيوجميان
مئة حلظة حنني إىل التلفزيون اللبناني يف زمنه الذهيب

يقظان التقي
قيوجميان  زافني  لإلعالمي  جديد  إصدار  مساءكم«  اهلل  »أسعد 
بالتعاون مع »هاشيت أنطوان« يأتي حبثه ملئة بلحظة من الزمن 
اجلميل، فيستعيد صورًا ألمساء هلا شهرتها الكبرية وناس كثرية 

تعرفها.

حسنًا فعل زافني إذ حيتفي بكل األمساء ومبرحلة ذهبية من مسار 
تلفزيون لبنان الرمسي الذي رسم زمنًا من وحدة اللبنانيني حينًا 
استقرار  فرتات  عكس  زمن  لكنه  آخر.  حينًا  انقساماتهم  ومن 
كل  مجعت  واسعة  مجيلة  وفرتات  خصبة  نسبيًا  مئة  وازدهار 
اللبنانيني إىل الشاشة الصغرية، ومجعتهم إىل كل هذا احلب 
ومبيول  والتقنيات  واخلريات  والشغف  األشياء  نقاوة  زمن  يف 

متثيلية وأداءات كبرية جدًا.

بناء  فنية جنحت يف  أسرة  إىل  احلنني  ذلك  ميثل  أنيق  إصدار 
حلظة حنونة جدًا وفضاء رومانسيًا شغل ليل اللبنانيني مبواءمة 
لستينات القرن املاضي اليت مثلت عصرًا ذهبيًا لإلبداعات على 

املستويات كافة السياسية واالجتماعية والثقافية.

إصدار مؤثر يستعيد حياة جيلني وأكثر من الذين رمسوا كادر 
شاشة فضية جنحت مع كتابها وفنانيها وجنومها ومسلسالتها أن 

تكون األوىل عربيًا يف سبعينات القرن املاضي.

ثم إن هذا اجليل املنخرط يف عطاءاته كان أكثر ما يشبه لبنان 
والغامض  العميق  احلضور  الجرتاح  وحتفزه  وتنوعه  بتعدديته 
والدامس وحيمل رسالة ثقافية تضافرت وجوه عدة لنجاحها وما 
كبار  وخمرجني  وشعراء  وأدباء  كّتاب  أمساء  لوال  لتنجح  كانت 
الناس  خدمة  الكامريا يف  توظف  كيف  يعرفون  خربة  وأصحاب 
والشارع وغري فناني الدكانة واملقاولني اليوم وعلى ال شيء ال 
جلهة النص احلقيقي وال األداء احلقيقي وال النص الواقعي الذي 

جيعلهم قريبني من الناس بقوة التجربة وصدقها وصفائها.

ونهى  وعبداجمليد جمذوب  سعيد  وحممود  رميي  اللمع  أبي  هند 
اخلطيب سعادة ووحيد جالل وشوشو وابراهيم مرعشلي ونبيه 
وأبو سليم  والدروندي  والياس رزق  أبو احلسن وفريال كريم 
وفرقته والعمالق رشيد عالمة... وإىل كّتاب تلك املرحلة وجيه 
أمساء  إبداعية.  جيل  من  أخرى  وأمساء  العشي  وأحد  رضوان 
راكمت تكاماًل مع تلك املرحلة مع فؤاد نعيم الذي عرب عن ميول 

حداثية للمؤسسة وكذلك رهافة جان كلودبولس وحيويته.

مرحلة ال يدعي زافني قيوجميان تفكيكها يف مقدمة تبحث يف 
مساء تلك التجربة وأمسائها وما عربت عنه يف بيئتها واجتاهاتها 
وعالقتها مع الكّتاب والنصوص والعالقة مع الشارع واآلخرين.

والشاشة  التلفزيون  يشبه  كتبه  الذي  النص  أن  زافني  يعترب 
نفسها ال حتتمل التفسري الدقيق والقاسي والنافذ إىل سجاالت 
أخرى فقط أراد العبور مباشرة إىل تلك اللحظة اليت قد تكون 
زمنًا مجياًل وقد تكون ال، قد تهيأ لزمن مجيل وكل حلظة متثل زمنًا 

مجياًل، حني جتاوز مسرحها إىل جتارب أخرى وحلظات أخرى.

املرحلة  تلك  قيم  إىل  السهل  باحلنني  عبور  اهلدف  كان  هكذا 
الكالسيكية اجلميلة مبناخاتها التأسيسية وليس البحث املعمق يف 
عاملها التجرييب وتوثيقها وهي بالتأكيد لن متوت يف تفاصيلها 

وأشيائها وخصوصياتها ولغتها العربية النظيفة.

مئة حلظة صنعت التلفزيون يف لبنان من ثالثة عقود، حلظات 
التأسيس يف العام 1959، إىل جتارب البدايات يف الستينات 
وإىل السبعينات مع اندالع احلرب األهلية وصواًل إىل العام 1989 
ووالدة اجلمهورية الثانية هي أكثر من حلظات هي إرادة وتصميم 
والدموع  والدم  احلي  باللحم  اإلبداعية  على  األوىل  الكوكبة  مع 
وكسر التابوات العديدة يف لبنان واملنطقة العربية لتجسيد ذلك 
الضوء اللبناني أو الوجه املضيء من القمر، تلفزيون لبنان، قبل 

أن يتحول إىل الوجه املظلم.

حلظات تعيد اللبنانيني إىل حيث كانوا منذ عقود على كراسيهم 
ومقاعدهم وغرفهم أمام الشاشة ما يقسم صندوق الذاكرة أمام 

جهاز كان األكثر شعبية ذاكرة وجذور.

وأخبار  وطرائف  وخبت  ملعت  جنوم  مضت،  أزمنة  من  صور 
ومذيعون ومذيعات رحل بعضهم وبقي البعض اآلخر يعمل يف 
مساحات أخرى أكادميية وحبثية. لكن دائمًا هي تلك االبتسامات 

بكامريات أو من دون كامريات، ابتسامات وأحيانًا دموع تضّوي 
على ذاكرة كان فيها لبنان واحدًا على اختالف ميوله ونزاعاته، 
لفرتات غنية وحنونة، هل باإلمكان أن يستشف منها املستقبل 
أو نافذة على ضوء يعيد توحيد اللبنانيني على قيم كالسيكية 

يف زمن مجيل ضاع أو غاب؟

كل الزمن هو زمن مجيل يقول زافني قيوجميان، وحجم مرحلة 
كل  بل يف  لبنان  فقط يف  ليس  مرحلة مجيلة  هي  الستينات 
فيها  عربت  مجيلة  أيضًا  كانت  التسعينات  مرحلة  لكن  العامل، 
الفنون  السياسي ويف  رأيها  وعن  جديدة  تطلعات  عن  الناس 
والسياسة ويف الثورات مرحلة الثمانينات حدودها مهمة تعمل 
فيها ما تريده الناس. إذًا كل حلظة تارخيية هي حلظة مجيلة، 
ألنها تفتح على ما يليها وعلى ما قبلها. وليس صحيحًا أن مرحلة 
الستينات كانت مرحلة استقرار، كانت الناس هادئة نسبيًا ولكن 
هي مستنقع ترى أمامها ثورات جديدة ويف كل االجتاهات كما 

هي اللحظة اليوم تتسم بعدم االستقرار أيضًا.

مخس  استغرقه  البحث  أن  زافني  الزميل  يقول  مجيلة  حقبة 
سنوات متواصلة من البحث والتنقيب ومشاهدة مئات الساعات 
اخلاصة  الفوتوغرافية  الصور  آالف  واستعراض  التلفزيونية 
والعامة ومقابالت مع 200 شخصية من رواد الصناعة التلفزيونية 
يف لبنان، ممن عملوا أمام الكامريا وخلفها وشهادات.. جيد. 
األمر بالنسبة إليه ال حيتاج إىل معادلة ذهبية ومقاربات نقدية 
ال تتواءم مع الشاشة وهي مرآة بسيطة وعلى غري جفاف فقط 
حلظة متسك حبب الناس لنجومهم واخنراطهم جمددًا يف شعورهم 
األول، من دون مقاربات بعيدة لتجربة درامية/ منضجة، مليئة 
ومتمكنة ومبدى حيوية ذلك اجليل الذي شكل لوحة مدينية اوىل 
وبكل التعددية احلية يف أصواتها ونرباتها وألقها وبكل الواقعية 

السحرية حينها.

يؤكد  الوطين  التماسك  إىل  احلاجة  هو  اإلصدار  أهم شيء يف 
زافني حاجة الوطن إىل الذاكرة. قبل تلفزيون لبنان كان لكل 
منطقة قصتها، حكاياتها، حكاية قبل النوم، هي غري حكاية بعد 
النوم، جاء التلفزيون ووحد احلكاية وخلق حكاية جديدة وكسرت 
القصة وقصة ومتعة مجيلة، وسعادة خلطت القيم احمللية إىل 
جاءت  لألسف  اجلميع.  عاشها  اليت  املشرتكة  القصة  من  نوع 
مل  ألنه  ركيكة  النها  الشعبية  هذه  احلكاية  تعمد  ولكن  احلرب 
يشتغل جيدًا على الذاكرة اجلماعية ومل تصل األمور إىل الشغل 
على برنامج ثقايف ينفذ إىل القصص املشرتكة وحيافظ عليها. 
هذا األمر بناء الذاكرة هو يف كل صفحة من الكتاب. اهلدف بناء 
التلفزيون  مبقاييس  مستقلة  مرجعية  والصورة  مشرتكة  ذاكرة 
على  مفتوحة  لكنها  للنقد،  نهبًا  ليست  املادة  أن  يوضح  وهو 
القيام  بعدم  املسبقة  رغبته  يؤكد  ادعاء،  دون  ومن  نقاشات 
مبقاربات تستدعي كل السجاالت العميقة والعمل أخرج مبقاييس 
اللعبة التلفزيونية نفسها والعودة بالناس إىل مستوى تلفزيوني 

كان احرتافيًا وإنتاجيًا وأخالقيًا.. 
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 جلأ األدباء إىل الرمز فى األدب العربي، وكان من 
أكثر الشخصيات التى مت استخدامها واستغالهلا 
فى القص هي شخصية »جحا« ملا ميثله من قبول 
واهتمام خاصة عند حميب قراءة األدب الساخر..

لكن غفل كثري من األدباء والباحثني على ذكر أن 
»جحا« شخصية حقيقية تارخيية، فى هذه املقالة 
ببعض  ونستمتع  قرب،  عن  جحا  على  سنتعرف 

أقواله الساخرة.
هل يوجد يف األدب جحاوان؟

»جحا«  باسم  عرفا  األدب  فى  شخصيتان  يوجد 
العربي«  »جحا  الرتكي،  واآلخر  العربي  إحداهما 
فهو  الرتكي«  »جحا  أما  تارخييًا،  األسبق  فهو 
عاش  الذي  الرومي  خوجه  الدين  نصر  الشيخ 
السابع  القرن  خالل  األناضول  بالد  فى  رحالة 

اهلجري.

فمن هو جحا العربي؟

فى  ساخرة  كشخصية  مرة  ألول  »جحا«  ذكر 
للجاحظ  البغال«  فى  »القول  كتاب  فى  األدب 
اليت عاش  الفرتة  عن  أما  225ه،  املتوفى سنة 
فيها فقد ورد فى كتاب »نثر الدرر« ملنصور بن 
احلسني بعض النوادر املنسوبة لـ«جحا«، واليت 
تأكد أنه عاش فى أواخر الدولة األموية وبداية 

الدولة العباسية.

»جممع  كتاب  فى  فورد  وكنيته  نسبه  عن  أما 
قبيلة  من  أنه  أكد  امليداني،  إلبراهيم  األمثال« 
عن  أما  الغصن،  أبو  كنيته  وأن  العربية  فزارة 
الكربى«  احليوان  »حياة  كتاب  يف  فورد  امسه 
لكمال الدين الدمريي أن جحا هو »دجني بن ثابت 
أبو الغصن الريبوعي البصري«، وأن أمه كانت 

خادمة فى بيت الصحابي أنس بن مالك.

ما هي مسات جحا العربي؟

فطن،  الشديد،  بالذكاء  شخصية«جحا«  اتسمت 
صايف  ورؤية،  رؤى  صاحب  البديهة،  سريعة 
القلب ال حيمل حقد ألي شخص، حتى وإن أظهر 
عكس ذلك من تغابي ومحاقة مع من حوله، فهو 
حيدث  ما  تناول  فى  والفكاهة  للسخرية  عاشق 

حوله وفى إبداء رأيه.
نوادر جحا.. عن السياسة واحلياة والناس

#مر به يومًا عيسى بن موسى اهلامشي، وهو حيفر 
بظهر الكوفة موضعا فقال له: ما بالك يا أبا الغصن؟ 
إنـى دفـنـت فـى هذه  ألي شيء حتفر؟ فقـال: 
الصحراء دراهم، ولست أهتدي إلـى مـكـانـهـا..

فـقـال لـه عـيـسـى: كـان ينبغي أن جتعل عليها 
عالمة، قال جحا: لقد فعلت، قال: ماذا؟  قال: 
أدري  ولست  تظلها  كانت  السماء  فى  سحابة 

موضع العالمة اآلن.

#حيكى أنه ورث نصف بيت عن أبيه فقال: أريد أن 
أبيـع حـصـتـي مـن البيت واشـتـرى الباقي فيصبح 

البيت كله ىل.

#ضاع من جحا خام من الذهب فى الطريق وكان 
الظالم شديدًا يف الشارع، فلم يستطع أن يبحث 
عنه، فلما حضر إىل بيته أخذ يلف ويدور فى احلجرات 
ويبحث عن اخلامت، فقالت له زوجته: عن أي شيء 

تبحث يا جحـا؟

فـقـال: أحبث عن اخلامت، فقالت: وهل ضاع منك 
إذا  فقالت:  الـشـارع،  فـي  بـل  ال  فقـال:  هنا؟ 
كان اخلامت قد ضاع منك يف الشارع، فكيف تبحث 
عـنـه هـنـا، فقال جحا: الشارع مظلم ولكن البيت 

فيه نور.

#اتفق مجاعة من أفراد احلاشية امللكية أن يـأخـذوا 
جـحـا إلـى قـصـر امللك ليضحكوا عليه امللك -كان 

جحا ندميًا للملك- فأخذ كل منهم بيضة فلما صاروا 
أمام امللك، قالوا: تعالوا نبض، ومن مل يبض 

فعليه أجرة احلمام..

فصار كل واحد منهم يصيح مثل الدجاجة وخيرج 
جحا،  على  الدور  جاء  حتى  بـيـضـة،  حتـتـه  من 
فصاح ودار حوهلم مثل الديك، فقال له امللك: 
ما هذا يا جحا؟ فأجابه: أفال يكون جلماعة الدجاج 

ديك واحد!

#شب حريق يوما يف دار جحا، فجاء أحد جريانه، 
وقال له: أسرع فإن داركم حترتق، وقد طرقت 
الباب كثريًا ومل يرد أحد، فأجاب جحا بربود: يا أخي 
إنين قسمت األمور بيين وبني زوجيت قسمني: أنا 
علي أن اجتهد يف اخلارج، وهى عليها أن تدبر 
باحلريـق  وأخربها  إليها  فاذهب  البيت،  شؤون 

ألنها هى املختصة بالشؤون الداخلية.

#غضبت زوجة جحا فى يوم، فقالت له: ابتعد عين، 
فلبس حذاءه وخرج من البيت ومشى مسافة طويلة 
حتى وصل إىل نهاية البلدة، فقابله جار له على 
محار، فقال له جحا: إذا وصلت بسالمة اللـه إىل 
البيت فقل لزوجيت: هل تريدين أن يبتعد زوجك 

عنك أكثر مما ابتعد.

#سألين أحد أصدقائي: هل لك أن تتزوج يا جحا؟ 
قلت: لو استطعـت لطلقت نفسي.

#سئل ابن جحا: ما هو الباذجنان؟ فقال: هو ولد 
اجلاموسـة الـذى لـم يفتح عينيه بعد، فصاح أبوه 
متعجبًا: إنه ابين حقًا، واللـه ما علمه أحد هذا اجلواب 

السديد.

#حيكى أن جحا كان قاضيًا، فحضرت أمـامـه امـرأة 
عـجـوز شـاهـدة فـى قـضـيـة فأمرها جحا أن تقسم 
اليمني فقالت العجوز: واللـه العظيم أقول احلق، 
فسأهلا جحا: كم عمرك؟ فقالت العجوز: إذا كنت 
ستسألين عن عمري، فلم تأمرني أن أقسم باللـه 

العظيم.

#وقع أحد الناس مغشيًا عليه، فغسلوه وكفنوه 
ومحلوه إىل النعش وساروا به، وفى الطريق أفاق 
الرجل وصاح: أنا حي مل أمت، خلصنى يا جحا، 
هؤالء  كل  وأكذب  أأصدقك  عجبًا،  جحا:  فقال 

املشيعني.

#مرت جبحا-يومًا-جنازة ومعه ابنه، وفـى اجلـنـازة 
امـرأة تـبـكـي وتـقـول خماطبة زوجها امليت: اآلن 
يذهبون بك إىل بيت ال فراش فيه وال غطاء وال 
وطاء وال خبز وال ماء،فقال ابنه: يا أبي إىل بيتنا 

واللـه يذهبون.

#صعد جحا يوما على املنرب يعظ فى الناس قائال: 
أيها الناس اعلموا أن هواء بلدكم مثل هواء بلدنا، 
فقالو له: ومن أين عرفت يا جحا، فقال: أن النجوم 
التى كنت أراها فى بلدنا، أرى مثلها فى بلدكم، 

فعرفت أن هواء بلدكم مثل هواء بلدنا.

#اشتهر جحا بالعلم واألدب فقدم له شخص دينارين 
ليقول له كلمة واحدة من أدبه وعلمه، فأخذ النقود 

ووضعها فى جيبه قائاًل: أشكرك.

قالوا يا جحا عد غنمك، قال واحدة نامية وواحدة 
قائمة، قالوا يا جحا فني بلدك، قال اللي مراتي 
قال:  جحا،  يا  بتحبك  أبوك  مرات  قالوا  فيها.. 

أكيد اجتننت.

جحا.. األسطورة العربية..من هو؟؟
وجود  عدم  من  بالرغم    
احصائيات متفق عليها عامليًا 
بعدد املتحدثني بلغة ما، إال 
املصادر  بعض  هناك  أن 
اليت حتصي عدد املتحدثني 
وبعضها  أم،  كلغة  باللغة 
بها  املتحدثني  اآلخر يضيف 

كلغة ثانية.

اإلحصائيات  أشهر  ومن 
العاملية كتاب "حقائق العامل" 
االستخبارات  من  الصادر 
وايضًا  و"إنكارتا"  األمريكية 

"إثنولوج".

وقد أمجعت معظم االحصائيات واملصادر على 
ترتيب قائمة بعشر لغات يف العامل هي األكثر 
انتشارا من حيث عدد املتكلمني فيها ونسبتهم 
من عدد سكان العامل. واليكم هذه القائمة من 

اآلسفل إىل األعلى:

10- يف املرتبة العاشرة اللغة األملانية

سكان  عدد  من   %2.77 بها  املتحدثني  نسبة 
اجلرمانية  اللغات  إىل  تنتمي  وهي  العامل، 
الغربية، وتعترب إحدى اللغات األم األكثر شيوعا 
يف االحتاد األوروبي، ومن أشهر البالد املتحدثة 
بهذه اللغة، أملانيا والنمسا وأجزاء من سويسرا 

وبلجيكا.

9- يف املرتبة التاسعة اللغة الفرنسية

السكان املتحدثني بها 3.05% من  نسبة عدد 
عدد سكان العامل، وتستخدمها 32 دولة كلغة 
أم  كلغة  بالفرنسية  ينطق  من  معظم  رمسية، 
أصلية يعيشون يف فرنسا، حيث نشأت اللغة، 
أما البقية فيتوزعون بني كندا وبلجيكا وسويسرا 

وأفريقيا ولكسمربغ وموناكو.

8- يف املرتبة الثامنة اللغة البنغالية

العامل  سكان  عدد  من  متحدثيها  عدد  نسبة 
هم  نسمة  مليون   120 حوالي  منهم   ،%3.19
جمموع سكان بنغالديش، وهي أيضا لغة والية 
بنغال الغربية يف اهلند، وتعترب واحدة من أكثر 
لغات العامل انتشارا. وهي إحدى اللغات اهلندية 
اآلرية، مثل اهلندية واألردية والسندية، وأصلها 

السانسكرتية.

7- يف املرتبة السابعة اللغة الربتغالية

سكان  عدد  من   %3.26 متحدثيها  عدد  نسبة 
العامل، متوزعون يف الربازيل والربتغال وماكاو 

وأنغوال وفنزويال وموزمبيق.

العامل  أحناء  اللغة يف مجيع  انتشرت هذه  وقد 
يف  استعمارية  كقوة  الربتغال  ظهور  إبان 
وامتدت   ،16 والـ   15 الـ  امليالديني  القرونني 
يف  وغوا  الصني  يف  ماكاو  إىل  الربازيل  من 
الرئيسة  اللغات  من  واحدة  اليوم  وهي  اهلند. 
يف العامل، كما أنها أكرب لغة يف أمريكا اجلنوبية 
لغة  أيضا  وهي  بها،  املتكلمني  عدد  حيث  من 
رئيسة يف عدد من بلدان إفريقيا، وهي اللغة 

الرمسية يف 9 دول.

6- يف املرتبة السادسة اللغة الروسية

نسبة عدد املتحدثني بها 3.95%، ويتوزعون يف 
بلدان كثرية من مجهوريات االحتاد السوفياتي 
وكازاخستان  وبيالروسيا  روسيا  منها  السابق، 

وغريها.

هي أكثر اللغات السالفية انتشارًا، وإحدى أكثر 
الرمسية  اللغات  وإحدى  انتشارًا،  العامل  لغات 

تعرف على ترتيب لغات العامل من حيث االنتشار

يف األمم املتحدة، وهي لغة غري رمسية، ولكن 
يتم التحدث بها على نطاق واسع، يف أوكرانيا 
والتفيا وإستونيا وليتوانيا، وإىل حد أقل ، يف 
البلدان األخرى اليت كانت اجلمهوريات املكونة 
األكثر  اللغة  تعترب  وهي  السوفييت،  لالحتاد 

انتشارا جغرافيا يف أوراسيا.

5- يف املرتبة اخلامسة اللغة اإلسبانية

نسبة عدد متحدثيها يف العامل 6.25%، وعددهم 
تقريبا 400 مليون نسمة، ويتم التحدث بها يف 
كل من بلدان أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية، 
الواليات  من  وأجزاء  وكوبا  إسبانيا  على  عالوة 

املتحدة األمريكية.

4- يف املرتبة الرابعة اللغة العربية

وهي   ،%6.6 العامل  يف  متحدثيها  عدد  نسبة 
بها  ويتحدث  العامل،  لغات  أقدم  من  واحدة 
أفريقيا،  األوسط ومشال  الشرق  غالبية سكان 
وباألخص سكان البلدان العربية كافة. وعالوة 
على ذلك، يقبل املاليني على تعلم اللغة العربية 
من  املاليني  وهناك  الكريم،  القرآن  لغة  ألنها 
العربية  يتحدثون  أخرى  بلدان  يف  املسلمني 

أيضا.

يف عام 1974 مت اعتمادها كلغة رمسية سادسة 
يف األمم املتحدة .

3- يف املرتبة الثالثة اللغة اهلندية

عدد  من   %11.51 تقريبا  متحدثيها  عدد  نسبة 
اهلند  يف  الرمسية  اللغة  وهي  العامل،  سكان 
خارج  ويف  )اهلندوستانية(،  فيجي  جزر  ويف 
اهلند يتم التحدث بها يف النيبال، ويف جنوب 
وأوغندا، وحتى  واليمن  إفريقيا، وموريشيوس 

يف الواليات املتحدة.

2- يف املرتبة الثانية لغة املاندرين )الصينية(

نسبة عدد متحدثيها 18.05%، وعددهم يتجاوز 
املليار تقريبا، وهي لغة الصني ذات أكرب تعداد 
سكاني يف العامل، واللغة الصينية ليس لديها 
توضيحية، كل  رموزًا  وإمنا يستخدمون  أجبدية، 

كلمة هلا الرسم التخطيطي اخلاص بها.

وسنغافورة،  تايوان  يف  بها  أيضا  ويتحدث 
واجلدير بالذكر أن املاندرينية حتتوي على عدد 

كبري من اللهجات.

1- يف املرتبة األوىل اللغة اإلجنليزية

 ،%25 زهاء  العامل  يف  متحدثيها  عدد  نسبة 
اللغة  مليار نسمة، وهي   1.8 يتجاوز  وعددهم 
بها  واملتحدثون  البلدان،  من  للعديد  الرمسية 
ذلك  يف  مبا  العامل،  أحناء  مجيع  من  ينحدرون 
نيوزيلندا والواليات املتحدة واسرتاليا وانكلرتا 
الكارييب وهونغ كونغ  البحر  وزميبابوي ومنطقة 
وجنوب أفريقيا وكندا. عالوة على ماليني أخرى 
من البشر يتحدثون اللغة االجنليزية كلغة ثانية، 

باعتبارها اللغة األكثر شعبية يف العامل.
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صحة

احذروا مستحضرات التنحيف »الطبيعية«!
األدوية  على  اإلعالنات  الصيدليات  واجهات  تغزو 
العشبية، وخصوصًا املنحفة اليت تسّوق على أنها 
لكن  كيمائية.  مواد  أي  على  حتتوي  وال  طبيعية 
سوق ما يسمى »املتممات الغذائية« الذي توسع 
ال  ألنه  آمنًا،  ليس  األخرية  السنوات  يف  كثريًا 
خيضع آلليات الرقابة نفسها اليت خيضع هلا الدواء 

الكيميائي
أحالم  التنحيف  مستحضرات  اإلعالنات  تلك  تدغدغ 
ومثالي«،  »حنيف  جسم  على  باحلصول  الفتيات 
 15 إىل  تصل  للوزن  كبرية  خبسارة  وتعدهم 
اتباع  ودون  جهد  أي  دون  شهر  خالل  كيلوغرامًا 
يف  كله  السحر  رياضية!  متارين  أو  غذائية  محية 
الطبيعية اليت حتتويها كبسوالت  توليفة األعشاب 
ذلك املنتج الذي مل يكتشف مفعوهلا السحري أحد 
يف هذا العامل سوى جّتار الصحة يف لبنان، فيما 
نواقيس  من  بالرغم  متفرجة،  الصحة  وزارة  تقف 

اخلطر اليت تدّق من حني إىل آخر.
فقد حذرت اهليئة العامة للغذاء والدواء السعودية 
مستحضر  من  املستهلكني  احلالي  الشهر  مطلع 
طبيعي  مستحضر  أنه  على  يروج  AB Slim »الذي 
مضلل  االدعاء  هذا  أن  حني  الوزن، يف  إلنقاص 
وأظهرت  الصحة«،  من  أساس  أي  له  وليس 
مادة  على  احتواءه  للهيئة  املخربية  التحاليل 
إىل  اإلشارة  دون   ،»Sibutramine« السيبوترامني 

Saturday 4 July 2015  2015 متوز   4 السبت 

الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حذرت 
املستهلكني من مستحضر AB Slim )مروان 

طحطح(
ذلك يف النشرة املرفقة بالدواء، وهذه املادة هي 
مادة دوائية حمظورة من املنظمة األمريكية للدواء 
FDA ومن الوكالة األوروبية للدواء EMA منذ عام 
2010 نتيجة ملضاعفاتها اخلطرية جدًا على الصحة من 
ارتفاع احتمال اإلصابة بأمراض القلب والشرايني، 
إىل خطر التجلطات إىل الوفاة، لكن وزارة الصحة يف 

لبنان بعد مرور شهر مل تتحرك، ومل جتر فحوصاتها 
لبنان«  »األكثر مبيعًا يف  اخلاصة على املستحضر 
كما يشري املوقع اإللكرتوني للشركة اليت ترّوج له 
هذا  من  للتأكد  الصيدليات  يف  بكثافة  واملنتشر 

اخلرب كحّد أدنى.
احلادثة ليست األوىل من نوعها، ففي عام 2011 
من  األتات  زين  من مستحضرات  منتجًا   38 ُسحب 
تضّمنها  بسبب  العربية،  الدول  أسواق  بعض 
والرصاص،  كالزئبق  ومضّرة،  سامة  مكونات 
غري  طبية  ادعاءات  مع  ترتافق  انها  اىل  اضافة 
الصحة  وزارة  لكن  للمستهلك،  ومضللة  صحيحة 
مل تتحرك وتسحب هذه املستحضرات من السوق 
اللبنانية إال بعد إثارته يف اإلعالم، وبعد فرتة قليلة 
وعادت  بقوة  األتات  زين  عاد  الضجة،  هذه  من 
مصنعه  أقفل  أن  إىل  ومترح  تسرح  مستحضراته 

خالل العام احلالي.
الصحة  كلية  يف  طالبات  أجرتها  دراسة  وتأتي 
»العالج  عنوان  حتت  اللبنانية  اجلامعة  يف  العامة 
باألعشاب يف لبنان«، أشرف عليها رئيس اهليئة 
الوطنية الصحية النائب السابق الدكتور إمساعيل 
كبرية  صحية  خماطر  »هناك  أن  لتؤكد  سكرية 
وخصوصًا  املتداولة،  األعشاب  بعض  تسببها 
مستحضر Seven Slim »سافن سلم« املستعمل يف 
خفض الوزن، حيث بينت التحليالت املخربية وجود 
املسرطنة   phénolphtaléine فينولفتاليني  مادة 
وسيبوترامني املمنوعتني من االستعمال عامليًا«، 
بالنسبة  شيئًا  تكشف  ال  الدراسة  هذه  أن  علمًا 
إىل وزارة الصحة. ففي تاريخ 2011/03/08 صدر 
قرار  خليفة  جواد  حممد  األسبق  الصحة  وزير  عن 
يقضي بإلغاء ترخيص هذا املستحضر وسحبه من 
لكن  سيبوترامني،  مادة  على  الحتوائه  األسواق 
هذا املستحضر مل يسحب من التداول إال منذ عام 

تقريبًا!
 11710 املرسوم  إىل  املشكلة  أصل  يرجع سكرية 
العشبية  األدوية  »حّرر  الذي   ،1998 عام  الصادر 
املسماة متممات غذائية من اخلضوع آلليات املراقبة 
يف  الكيميائي«،  الدواء  هلا  خيضع  اليت  الصحية 
خمالفة واضحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي 
منه   37 املادة  تنص  حيث  الدواء،  قطاع  ينظم 
صفة  هلا  اليت  الطبية  األعشاب  جتارة  »أن  على 
عالجية سواء مبفردها أو خملوطة أو اليت ميكن أن 
حتتوي على مواد مضرة أو سامة هي كلها خمتصة 
بالصيادلة«، فأصبح أي شخص بفعل هذا املرسوم 
ميكنه استرياد أو تصنيع املستحضرات واألدوية 
العشبية، وأوكل مهمة تنظيم هذا القطاع إىل جلنة 
مشرتكة من وزارة الصحة ووزارة االقتصاد فنتج 
من ذلك ارتفاع عدد املتممات الغذائية من 1200 

إىل 4860 حتى نهاية عام 2014!
ال تكمن اخلطورة فقط يف االسترياد غري املنظم، 
بل أيضًا يف االستهالك املفرط هلذه »املتممات« 
اجلسم،  على  تؤثر  وال  أعشاب  أنها  عنوان  حتت 
»وهذه من أكرب اخلدع اليت استخدمها املرّوجون« 
يف  يباع  الذي  املستحضر  ألن  سكرية،  يشري 
الصيدليات كأعشاب الشاي والبابونج والزهورات 
»املنحفة« وغريها، على سبيل املثال، هي مركزة 
بنسبة 10 أضعاف وأكثر مما هو موجود يف العشبة 
الطبيعية، ويؤدي تفاعلها مع أدوية أخرى يتناوهلا 
املريض إىل مضاعفات واشرتاكات ال حُتمد عقباها 

يف كثري من األحيان. 
هذا من ناحية، ويؤدي استهالكها إىل خسارة اجلسم 
الفيتامينات، ما  لكمية كبرية من املاء، وبالتالي 
أخرى، كما  ناحية  احليوية، من  يؤثر على وظائفه 
لكن  عياش.  مسية  التغذية  اختصاصية  تشرح 
األهم هو االنتباه إىل أن هذه املنحفات تؤثر على 
الطعام  الشهية عن  العصيب مباشرة لكبح  اجلهاز 
وإعطاء اإلحساس بالشبع. هذا التأثري قد تكون له 
تداعيات على الصحة النفسية أو اجلسدية، فبعض 
من يتناول هذه األدوية قد يصاب باالكتئاب أو 
اهلضمي  اجلهاز  يف  واختالل  املعدة  يف  حبروق 
على  السرطان  مبرض  إصابته  إىل  تؤدي  وقد 
وزن  من  يعانون  الذين  وتنصح  الطويل،  املدى 
هذا  متوازن وحتويل  غذائي  نظام  اتباع  إىل  زائد 
النظام إىل منط حياة حتى ال يستعيدوا الوزن الذي 
خسروه، ألن ال شيء حيدث بسرعة... ال تصدقوا 

اإلعالنات!

زينب محسن

يبحث  العام  هذا  الصيام  ساعات  طول  ظل  يف 
العطش  جتنبهم  اليت  األمثل  الطرق  عن  الكثريون 
خالل النهار. إليكم جمموعة من النصائح تساعدكم 
الدكتور خالد  يف حتقيق اهلدف، وفق ما يؤكده  

يوسف، استشاري التغذية.
-1 جتنب تناول األطعمة املاحلة واملشروبات الغازية 
والشاي والقهوة؛ حيث إنها تؤدي إىل جفاف نسبة 

املاء يف اجلسم.
-2 يفضل احلصول على محام بارد خالل النهار.

-3 احلرص على اجللوس يف مكان بارد بقدر اإلمكان. 
الشمس  أشعة  املشي حتت  أو  اجللوس  -4 جتنب 
العصر؛  فرتة  وأول  الظهرية  فرتة  خالل  املباشرة 

وذلك لتجنب فقدان كمية كبرية من العرق.
-5 احلرص على ارتداء مالبس خفيفة؛ وذلك لتجنب 

الشعور بارتفاع درجات احلرارة.
-6 يراعى جتنب القيام بأي متارين عنيفة قد تتسبب 
بإصابتك بأي أمل، أو فقد كميات كبرية من العرق 

أثناء النهار.
-7 احلرص على تناول بعض األطعمة كالربتقال أو 
اللنب أو البيض املسلوق أو الكرنب، اليت تعمل على 
زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون بكمية أكرب. 
-8 يراعى احلرص على جتنب تناول املشروبات الغنية 
أو املعلبات، واحلرص على تناول عصائر  بالسكر 
الفاكهة الطبيعية، والفاكهة اليت حتتوي على نسبة 
املفيدة  والفيتامينات  الطبيعية  األلياف  من  عالية 

للجسم. 
-9 يفضل استبدال املخلالت بطبق السلطة اخلضراء.

والكرنب  واخليار  اخلس  تناول  على  احلرص   10-
األبيض يف وجبة السحور؛ حيث إنها تعد غنية باملاء 

واأللياف، وتقلل الشعور بالعطش إىل حد كبري.
فيما تقول أخصائية التغذية أملا ارشيد، إن بعض 
تسبب  رمضان  يف  نتناوهلا  اليت  األطعمة  أنواع 
اليت  كتلك  الصوم  فرتة  خالل  بالعطش  الشعور 
والتوابل  البهارات  من  عالية  كميات  على  حتتوي 
خالل شهر  اإلمكان  قدر  جتنبها  املفضل  من  اليت 
األطعمة  تناول  من  بالتقليل  تنصح  كما  رمضان، 
والزيتون  املخلالت  مثل:  أمالح  على  حتتوي  اليت 
وترجع  واملكسرات.   والصويا  املدخنة  واألطعمة 
عالية  بكميات  األمالح  استهالك  أن  إىل  السبب 
حيث اجلسم على إعادة التوازن والتخلص منها عن 
طريق العمليات احليوية مثل »التبول والتعرق« مما 
يسبب اجلفاف اذا مل يتم تعويض اجلسم باملاء. 
وحذرت من تناول الشوربات اجلاهزة الحتوائها على 
اليت  املضافة  املواد  و  األمالح  من  كبرية  كميات 
تزيد من الشعور بالعطش، واستبداهلا بالشوربات 
املعدة يف املنزل.  وأوضحت أن استهالك كميات 
كافية من اخلضروات والفواكه يساهم يف ترطيب 
اجلسم نظرا الحتوائها على نسبة كبرية من املاء، 
ويفضل جتنب تناول احللويات واملشروبات اجلاهزة 
يؤدي  ما  السكر  من  عالية  نسب  على  الحتوائها 
إىل الشعور بالعطش، وينصح باستبداهلا بالفاكهة 
والعصائر الطبيعية. وتقول أملا »من املهم احلفاظ 
على رطوبة اجلسم من خالل شرب كميات من املياه 
ما بني فرتة اإلفطار والسحور مبعدل ما بني ٨-١٠ 

أكواب.« 

هكذا ميكنك جتنب 
العطش يف نهار رمضان

ايالف
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تتــمات

السيسي يدعو اىل حلف ...
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منذ  مستمرة  عملية  ينفذ  الذي  املصري  اجليش  أن  خرباء  ورأى 
سنتني يف سيناء مل حيقق نتائج ملموسة ألنه ال يلجأ إىل قوات 
خاصة. أضف أن املواجهة دخلت مرحلة متقدمة، ال باتساع هجوم 
األربعاء بل باألسلحة املستخدمة فيه. فإىل قذائف الـ«آر بي جي«، 
حتدثت صحيفة »الوطن« عن استخدام صواريخ »كورنيت« الروسية 

املضادة للدبابات وقاذفات مضادة للطائرات.
طراز  من  مبروحيات  جوي  قصف  يف  مسلحًا   22 اجليش  وقتل 
القتلى  إن  عسكرية  مصادر  وقالت  رفح.  مدينة  يف  »أباتشي« 
»بعضهم شارك يف اهلجوم على الشيخ زويد، وبينهم قيادي يف 

اجلماعات اإلرهابية«.
قتلى  من  عشرات  جلثث  نشر صورًا  اجليش  باسم  الناطق  وكان 
من  ومئات  اجليش  بني  أمس  من  أول  اندلعت  اليت  املواجهات 
مسلحي مجاعة »والية سيناء« الفرع املصري لتنظيم »داعش« يف 
مدينة الشيخ زويد، وانتهت مبقتل أكثر من 100 مسلح و17 من 
اجليش، بينهم أربعة ضباط، حبسب حصيلة رمسية. وأعلن وزير 
استنفار قصوى يف مجيع  »حال  وجود  عبدالغفار  الداخلية جمدي 
القطاعات للتصدي ألي أعمال إرهابية أو إجرامية تستهدف إشاعة 

الفوضى واإلخالل باألمن«.
وجاء يف بيان أصدره اجليش املصري أن القوات املسلحة »تقود 
حربًا شرسة على اإلرهاب من دون هوادة... لن نتوقف حتى يتم 

تطهري سيناء من مجيع البؤر االرهابية«.
وغداة املواجهات اليت وقعت يف مشال سيناء بني قوات اجليش 
أن  بدا  »داعش«،  لتنظيم  املصري  الفرع  مسلحي  من  ومئات 
القاهرة ستمضي يف حتركات ديبلوماسية خارجية حملاصرة اإلرهاب 
لتقويض  الداخلي  املسار  يف  التوسع  مع  بالتوازي  وداعميه، 
مجاعة »اإلخوان املسلمني« وحلفائها، إذ دعا الرئيس عبدالفتاح 
»حلف  إىل  عرب  مسؤولني  مع  هاتفية  اتصاالت  خالل  السيسي 
عربي ملواجهة اإلرهاب والتطرف... وإعادة األمن واالستقرار يف 

املنطقة العربية«.
وبعث خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز برقية 
العربية  اململكة  »وقوف  فيها  أكد  السيسي،  الرئيس  إىل  عزاء 
أمنها  يستهدف  ما  كل  مواجهة  يف  مصر  جانب  إىل  السعودية 

واستقرارها«.
الداخلية  وزير  الوزراء  رئيس جملس  نائب  العهد  ولي  بعث  كما 
األمري حممد بن نايف برقية عزاء إىل السيسي، وأجرى ولي ولي 
العهد النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء وزير الدفاع األمري حممد 
بن سلمان اتصااًل هاتفيًا بوزير الدفاع املصري الفريق أول صدقي 

صبحي لتعزيته.
وُعقد يف جامعة الدول العربية اجتماع طارئ على مستوى املندوبني 
أمس االول، بطلب من مصر، برئاسة مندوب األردن بشر اخلصاونة، 
وُخّصص للبحث يف تداعيات أحداث سيناء، وخلص إىل »ضرورة 
اإلرهاب،  ومكافحة  العربي  القومي  األمن  صيانة  قرارات  تفعيل 

وإنشاء القوة العربية املشرتكة«.
األعضاء  الدول  »كل  إن  اجتماعه  عقب  اجلامعة  جملس  وقال 
ملتزمة التعاون املشرتك يف ما بينها للقضاء على ظاهرة اإلرهاب 
لقطع  املشرتك  »التعاون  إىل  العربية  الدول  داعيًا  ومسبباتها«، 
التمويل عن التنظيمات اإلرهابية وتقديم كل أشكال الدعم ملصر 
هذه  معها يف  والتضامن  لإلرهاب  تتعرض  اليت  العربية  والدول 
احلرب اليت ختوضها ضد اإلرهاب«. وطالب اجملتمع الدولي بدعم 
اجلهود العربية ملكافحة اإلرهاب الذي استفحل يف أحناء عدة من 
الوطن العربي، ما يهدد األمن القومي العربي بكل أبعاده السياسية 

واألمنية واالقتصادية واالجتماعية«.
وأشار إىل »أهمية التعاون بني الدول العربية الختاذ ما يلزم من 
تدابري لصون األمن القومي العربي على مجيع املستويات السياسية 
واألمنية والدفاعية والقضائية واإلعالمية، والعمل على جتفيف منابع 
اإلرهاب الفكرية ومصادر متويله ومعاجلة األسباب اليت أدت إىل 

انتشاره«.
أمري  من  اهلاتفية  االتصاالت  من  سلسلة  تلقى  السيسي  وكان 
الكويت الشيخ صباح األمحد اجلابر وولي عهد أبوظيب الشيخ حممد 
قدموا  الذين  العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء  ورئيس  زايد  بن 

تعازيهم يف ضحايا اهلجمات.
وشدد السيسي خالل االتصاالت الثالثة على أن »مثل هذه اهلجمات 
الغامشة لن تثين الدولة عن عزمها على مكافحة اإلرهاب وتطهري 
وتعزيز  التكاتف  »أهمية  مؤكدًا  اإلرهابية«،  البؤر  تلك  من  سيناء 
العمل العربي املشرتك من أجل مواجهة التطرف واإلرهاب والقضاء 
العربية، وكذلك  األمن واالستقرار يف املنطقة  عليهما واستعادة 
واالستقرار  السالم  وحتقيق  اإلسالمي  الدين  عن  الدفاع  أجل  من 

لإلنسانية«.
مساء  األسبوعي  اجتماعها  عقب  أعلنت  املصرية  احلكومة  وكانت 
وفضح  لردع  والديبلوماسية  القانونية  اإلجراءات  »اختاذ  االربعاء 
القائمني على األعمال اإلرهابية«، بعدما أقرت حزمة من القوانني 
وحصار  التقاضي  مدد  تقليص  شأنها  من  اإلرهاب«  »ملكافحة 

اجلماعات املسلحة.
من جهة أخرى، أصدر القائم بأعمال النائب العام علي عمران قرارًا 
شأن  العامة يف  النيابة  جتريها  اليت  التحقيقات  يف  النشر  حبظر 

واقعة اغتيال النائب العام هشام بركات.

التفاؤل احلذر  يلف ...
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الدور الذي تؤديه الوكالة، فيما نسبت وسائل إعالم إيرانية إىل 
التعاون« بني  »اقرتاحات إلزالة عراقيل وتسريع  أنه قّدم  أمانو، 

اجلانبني.
مع  لقاءات  كريي  جون  األمريكي  اخلارجية  وزير  عقد  فيينا،  يف 
فابيوس  لوران  والفرنسي  هاموند  فيليب  الربيطاني  نظرائه 
واألملاني فرانك فالرت شتاينماير والصيين وانغ يي، قبل اجتماعه 

مع نظريه اإليراني حممد جواد ظريف.
وقال فابيوس: »حتّقق تقّدٌم يف نقاط ومل حيدث يف نقاط أخرى«. 
أما هاموند، فأقّر بأن طريفيَ املفاوضات مل حيققا »أي اخرتاق بعد«، 
املقبلة  القليلة  األيام  خالل  وسرتون  مستمر،  »العمل  مستدركًا: 

وزراء يأتون وآخرين يذهبون، للحفاظ على زخم احملادثات«.
وأشار شتاينماير إىل »عراقيل صغرية وكبرية نعمل على إزالتها«. 
صفقة،  وإبرام  للنجاح  األطراف  مجيع  »جهود  أن  على  وشدد 

صادقٌة«، مذّكرًا بأن »اخلطوات األخرية هي األكثر صعوبة«.
بعد، هو هل ميلك  عليه  اإلجابة  الذي ال متكنين  »السؤال  وتابع: 
اجلميع ما يكفي من اإلرادة واجلرأة يف نهاية األمر« للتوصل إىل 

اتفاق.
لكن الوزير الصيين كان أكثر تفاؤاًل، إذ أعرب عن »ثقة بأن األطراف 
املعنيني سيتوصلون يف النهاية إىل اتفاق عادل ومتوازن«. وحتدث 
عن »احتمال كبري للتوصل إىل اتفاق«، مستدركًا أن إيران والدول 

الست »تواجه قضايا مهمة وحساسة ال ميكن أحدًا جتنبها«.
ونّبه توني بلينكن، نائب وزير اخلارجية األمريكي، إىل أن »إيران 
إىل  »حيتاجون  وزاد:  النووية،  املفاوضات  كثريًا« يف  استثمرت 
ذلك أكثر بكثري منا. ما ال نعرفه هو هل أن لدى اإليرانيني مساحة 

سياسية إلبرام اتفاق«.
األمد  طويل  جتميدًا  خامنئي  رفض  على  غربي  دبلوماسي  وعّلق 
العسكرية،  مواقعها  بتفتيش  والسماح  إليران  النووي  للربنامج 
األخرية.  املرحلة  هناك خالفات كربى، حتى يف  زالت  »ما  قائاًل: 
وهناك  املقبلة،  األيام  الفجوات يف  ردم  ُتصّعب  خامنئي  مواقف 

عمل جيب إجنازه«.
يف املقابل، أعلن ظريف، الذي التقى هاموند وشتاينماير ووانغ، 
أنه لن يعود إىل طهران، مشددًا على أن »املفاوضات حتّقق تقدمًا 
وجيب أن نكون متفائلني«. أما جميد ختت رواجني، نائب ظريف، 
فلفت إىل »تسوية غالبية املسائل يف اجتماعات اخلرباء«، وزاد أن 
على وزراء خارجية إيران والدول الست »اختاذ قرارات يف شأن 

القضايا الرئيسة العالقة«.
يف طهران، أبلغ سكرتري اجمللس األعلى لألمن القومي اإليراني علي 
مشخاني، أمانو أن بالده »مستعدة للتعاون مع الوكالة الذرية من 
أجل تسوية القضايا العالقة... للتوصل إىل اتفاق عادل ومتوازن 

يضمن احلقوق القانونية إليران«.
وشدد على »ضرورة تعزيز الدور التقين للوكالة الذرية يف التعامل 
زعزع  القانونية  مكانتها  من  »ابتعادها  أن  معتربًا  أعضائها«،  مع 

الثقة بأدائها اإلجيابي«.
ونسبت وسائل إعالم إيرانية إىل أمانو، الذي التقى أيضًا الرئيس 
حسن روحاني، قوله إنه يتفهم »قلق« اإليرانيني و »حساسيتهم« 
إلزالة  اقرتاحات  »قّدم  أنه  إىل  مشريًا  الوكالة،  مع  التعاون  إزاء 

العراقيل القائمة وتسريع التعاون« بني اجلانبني.
وأفادت وكالة األنباء الرمسية اإليرانية )إرنا(، بأن روحاني وأمانو 
»ناقشا العالقات بني إيران والوكالة... وكيفية تسريع حّل كل 

القضايا، مبا يف ذلك النشاطات النووية السابقة يف إيران«.
وكانت الوكالة الذرية أعلنت أن حمادثات أمانو يف طهران ستتطرق 
إىل »توضيح أبعاد عسكرية حمتملة« للربنامج النووي اإليراني، فيما 
»سيتلقى  الذرية  للوكالة  العام  املدير  بأن  »مهر«  وكالة  أفادت 

اقرتاحًا بدياًل من إيران الستجواب علمائها النوويني«.

سالم »جدول االعمال من اختصاصي« ...
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ان  اي  عليها،  املتفق  االلية  على  االبقاء  اىل  احلر  التيار  فريق 
اعرتاض فريق على موضوع كاف لعدم اختاذ قرار يف شأنه. االمر 
الذي أثار حفيظة سائر الوزراء الذين اكدوا انهم غري معنيني بهذه 

اآللية ومل يشاركوا يف وضعها بهدف تعطيل عمل اجمللس.
واستمر النقاش يف هذا املوضوع اكثر من ساعة من دون نتيجة، 
وسجل الرئيس سالم اعرتاضه على الكتاب الذي رفعه اليه وزراء 
يعرتض  ان  اجلمهورية  تاريخ  سابقة يف  انه  اىل  مشريا  التكتل، 
فريق على جدول االعمال كله، ومؤكدا ان صالحياته من اختصاصه 
وال يقبل التدخل فيها،حتى ان دور رئيس اجلمهورية هو االطالع 

على اجلدول ال نسفه.
ثم طرح سالم املضي يف جدول االعمال، فقال وزيرا التيار لن 
نقبل باختاذ اي قرار قبل البت يف ملف التعيينات. فتدخل الوزير 
بطرس حرب قائال لنسأل وزير الدفاع مسري مقبل املعين بامللف 
نوصلها منصلي  لدي وبس  جديد  مقبل ال  فأجاب  املوضوع،  عن 

عليها.
توىل وزيرا التيار جربان باسيل والياس بو صعب الدفاع عن حقوق 
أكرب تكتل مسيحي يف الشراكة ويف التعيني، ويف االعرتاض على 

جدول األعمال يف غياب رئيس اجلمهورية. واختذ وزيرا حزب اهلل 
معهما خط الدفاع الثاني عن احلقوق والشراكة، فيما غاب وزيرا 

أمل عن هذا الكباش.
ذلك مهمشون،  ومع  املسيحية  األكثرية  باسيل: حنن منثل  وقال 

وحقوقنا مغبونة، ولن نسري بأي بند قبل استجابة طلبنا.
من  هي  التعيينات  ان  اعتربمت  اذا  املشنوق:  نهاد  الوزير  وقال 
فلن  التعيني،  طرح  واذا  امجاع،  اىل  حتتاج  فهي  الكربى،  األمور 
حيصل على األصوات الالزمة، فهل أنتم تطلبون االمجاع على االجراء 

وترتكونه يف القرار؟
وطرح الرئيس سالم موضوع دعم الصادرات الزراعية والصناعية، 
واعرتض عليه وزراء التيار وحزب اهلل والطاشناق اخلمسة، فغادر 
أقبل  لن  لكين  حقكم  هذا  اعرتاضكم  سجلوا  قائال  القاعة  سالم 
أنا مسؤول  البلد  لكن صرب  تشيدون بصربي،  انكم  بالتعطيل... 
عنه، والتوافق هو املبدأ، ولكن يف ٣ أسابيع مل نصل اىل وضع 

امللفات اخلالفية جانبا.
أما مرسوم فتح دورة استثنائية جمللس النواب، فلم ينل األصوات 
املطلوبة أي أكثر من النصف، وأشارت املعلومات اىل ان الوزراء 

املسيحيني رفضوا توقيعه باستثناء الوزير نبيل دو فريج.
املركزية  للوكالة  درباس  رشيد  االجتماعية  الشؤون  وزير  وقال 
اىل  وتوجه  بصرب،  املوضوع  أخذ  املستطاع  قدر  حاول  سالم  ان 
املعرتضني بالقول أريد ان اكارم وضعكم لكن هناك ما ال حيتمل 
التأجيل، فكل يوم يتلف 900 طن من املنتجات الزراعية، فلنمرر 
حقوقنا  وارد،  غري  االمر  فردوا  الزراعي،  النقل  وندعم  املوضوع 
يبّدى  ان  نريد  ولذا   1990 العام  منذ  مهمشة  املسيحيني  وحقوق 
امرنا على اي امر. وقال سالم أرجوكم ان يقر موضوع التصدير 
باالمجاع، فأجابوا جمددا ال ميكن. فأجابهم هنا أوقفوا هذه البكائية 
عن حقوق املسيحيني املهضومة. امل تأخذوا حقكم واكثر منذ تأليف 
هذه احلكومة؟ من أخذ أكثر منكم؟ بكاؤكم يف غري مكانه، وذّكر 
سالم ان االرهاب حيوط بنا من كل حدب وصوب ويضرب دوال 
كل  من  بذورا  ومنلك  وتونس،  والكويت  ومصر  كفرنسا  تارخيية 
شيء يف اخلارج، يف الداخل، واحلكومة اليوم تلعب دور احلارس 

وصمام االمان، تريدون تعطيلها اليوم؟ بأي حق؟
اعرتاض  رغم  على  أخريا  أقر  املرسوم  لكن  درباس:  واضاف 
من  وليعرتض  الوزراء،  جمللس  جلسة  وستكون  املعرتضني، 
واحد  وزير  اعرتض  فاذا  امليثاقية،  املواضيع  يف  أما  يعرتض. 
)مزيد  اىل صوابها.  احلكومية  املكونات  تعود  ان  آمال  سنوقفها، 

من التفاصيل ص ٣(
وبعد انتهاء اجللسة عقد تكتل التغيري واالصالح اجتماعا يف الرابية 
برئاسة العماد عون الذي حتدث بعد االجتماع وقال: أثناء إنعقاد 
البنود من جدول  الوزراء، طرح رئيس احلكومة أحد  جلسة جملس 
األعمال، حيث مل حيصل التوافق عليه. ويف الوقت الذي كان فيه 
النقاش قائما، إنسحب من اجللسة بطريقة صادمة. وقد تفاجأنا 
بعد إنتهاء جلسة جملس الوزراء بالقول إن هذا البند قد أقر. ويف 
إنهم  كبري.  إنفجار  إىل  سنذهب  أننا  اجلميع  فليعلم  احلال،  هذه 
فلم  بأس،  ال  رغبتهم،  هذه  كانت  فإن  اإلنفجار،  إىل  يدفعوننا 
خنش يوما املواجهة، ولينتبه اجلميع من خطورة أخذنا إىل اإلنفجار. 
يدفعوننا دائما حنو هذا اإلنفجار وليس األمر وليد اليوم، فبدءا من 
خمالفتهم يف التمديد جمللس النواب، واملخالفة يف قيادة اجليش، 
ورئاسة اجلمهورية. حنن لسنا شهود زور، فهم يقومون بالتعدي 

على حقوقنا. )مزيد من التفاصيل ص 6(

اجليش السوري والعشائر ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
غويران جنوب احلسكة.

وكشفت املعلومات عن عنف معارك الساعات األخرية، اليت سقط 
فيها العشرات من داعش يف معركة خاسرة، كانت تستهدف حتقيق 
انتصار سريع، بعد هزائم عني العرب، وتل أبيض، وفتح الطريق 

ملهامجة القامشلي مشااًل.
وقال مهدي دخل اهلل كاتب وباحث سياسي ، »يف الشمال ورغم 
كل االنتكاسات توصلنا إىل مرحلة أن كل املونات السورية ختطط 
القامة منطقة عازلة لتعزل بها االرهابيني عن الدعم الرتكي«، الفتًا 

إىل أن »هذه القضية متقدمة جدًا يف نضال الشعب السوري«.
وكان اخرتق داعش باملفخخات خاصرة اجلبهة الرخوة من جسر أبيض 
حتى السكن الشبابي غربي املدينة، وهاجم مقر الدفاع الوطين، ثم 
األمن اجلنائي مبفخخة، من أجل استنزاف احلامية، اخرتقت الغويران، 

ومن ثم تدفقت حنو حي النشوة.
ورأى اخلبري العسكري حسن حسن أن »االستطالع املتقدم للجيش 
مّت  حيث  واملفخخة،  املدرعة  اآلليات  من  الكثري  تدمري  أسهم يف 
»التنسيق  أن  أيضًا  مضيفًا  هدفها«،  إىل  الوصول  قبل  تدمريها 
ما بني اجليش وما بني سكان احلسكة  أو غريها يف كل املناطق 

بالتأكيد ستكون هلا نتائج اجيابية«.
واستعاد اجليش السوري املبادرة يف اليومني األخريين. طريانه مل 
يغادر مساء املنطقة منذ أكثر من أسبوع. التقدم بدأ مع التعزيزات 
محاية  وحدات  العشائر.  ومقاتلي  عشرة،  السابعة  الفرقة  من 
الشعب الكردية يف احلسكة، تكفلت بالدفاع عن األحياء الشرقية 
اجلنوبية  اجلبهة  على  للقتال  السوري  اجليش  فتفرغ  والشمالية، 
الغربية الرئيسة، وأجنز قطع طرق إمداد املهامجني مع الشدادي، 
أكرب مراكز احلشد والتجمع لداعش، على ختوم احلسكة مشال شرق 

سوريا.
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تعد احلموضة، هي واحدة من أشهر مشاكل اجلهاز اهلضمي يف 
اجلهاز  صحة  يف  خلل  وجود  عن  إما  تنتج  حيث  رمضان،  شهر 
اهلضمي من مشاكل القولون أو زيادة أمحاض املعدة والتهابها 

أو من تناول بعض األطعمة غري الصحية والدمسة.

أشار االطباء إىل أن هناك جمموعة من النصائح اليت يتوجب على 
الصائم االلتزام بها يف رمضان، من أجل جتنب اإلصابة حبموضة 

املعدة ومشاكل اجلهاز اهلضمي يف رمضان وهي:

طعام متوازن
حيث إن تناول كمية كبرية من الطعام يساهم سلبا يف زيادة 
اإلصابة باحلموضة، لذلك يبقى من الضروري يف رمضان تناول 
كمية مناسبة ومتوازنة من الطعام الصحي على وجبة السحور وعلى 

مائدة اإلفطار، لتجنب اإلصابة باحلموضة.

جتنب النوم بعد السحور
حيث جند أن من أهم العوامل اليت تتسبب يف اإلصابة باحلموضة 
خالل فرتة الصوم هو اخللود إىل النوم بعد تناول وجبة السحور 
من  االنتهاء  بعد  النوم  عدم  على  احلرص  يراعى  لذلك  مباشرة، 
تناول وجبة السحور مباشرة، مع ضرورة االنتظار ملدة ال تقل عن 

ساعة أو ساعتني للوقاية من احلموضة املزعجة.

جتنب تناول التوابل
يبقى من الضروري للغاية على الصائم جتنب تناول األطعمة الغنية 
بالتوابل على وجبة السحور، حيث إن التوابل بدورها تساهم سلبا 
يف تهييج املعدة، األمر الذي يؤدى بدوره إىل زيادة من الشعور 

باحلموضة.

االبتعاد عن احللويات
حيث إن اإلكثار من تناول األطعمة الغنية بالسكريات على وجبة 
باحلموضة  الشديد يف اإلصابة  بفاعلية لألسف  السحور، يساهم 
خالل فرتة الصوم، لذلك يبقى من الضروري جتنب تناول احللويات 

على وجبة السحور حلماية املعدة من احلموضة.

االبتعاد عن الكافيني
حيث يعترب الكافيني أحد العوامل واألسباب الرئيسية اليت تزيد 
من فرص اإلصابة باحلموضة، حيث إنها تعد من املشروبات املدرة 
للبول واليت تعمل على ختلص اجلسم من السوائل اليت حتتويه، 

األمر الذي ينتج عنه اإلصابة حبموضة املعدة.

للتخلص من محوضة املعدة برمضان، اليكم هذه النصائح

 نباتات عديدة توجد يف منزل كل اسرة وال ندرك فائدتها، وتعترب 
كنزا يف بعض األحيان ويقول الباحثون ان للبقدونس بشكل عام 

وللزيت املستخلص منه بشكل خاص فوائد عديدة، أهمها:

1- يستخدم ضد تسمم الكبد واألكسدة الناتج عن الكحول

تأثريات  له  وليس  والكبار  لألطفال  للحرارة  خافض  طعام   -2
جانبية.

3- يستخدم حاالت عسر الدورة الشهرية أو انقطاعها.
4- يستخدم على شكل لبخات إلزالة االلتهابات واألورام.

5- بذور البقدونس إلزالة غازات األمعاء وعسر البول.
6- عالج التهابات املعدة املؤملة.

7- يذوب حلصى الكلى ويفتتها مع االستمرار يف تناوله.
8- ملني جيد للبطن ومضاد للمغص ويساعد على اهلضم وعدم 

حدوث التقلصات.
ملشاكل  مفيد  الثدي،  وأورام  التنفس  وضيق  للربو  مضاد   -9

الطحال والكبد.
10- يطيب رائحة الفم ومدر للطمث، كما يدر احلليب.

11 -األوراق الطازجة لنبات البقدونس تستخدم كلبخة ضد تورم 
الثدي ولدغ احلشرات والقمل والتهابات اجللد.

البقدونس، احد كنوز الطبيعة بسبب فوائده املذهلة

اليت  املواد  من  العديد  هناك  تكون  قد 
خصوبة  على  تؤثر  يومي  بشكل  نستخدمها 
خرباء  كشف  حيث  علمنا؛  غري  من  الرجال 

صحة بريطانيون،

 أن هناك مادة كيميائية ضارة، توجد يف 
العديد من األشياء اليت نستخدمها يف حياتنا اليومية، تتسبب يف 

خفض عدد احليوانات املنوية لدى الرجال.
وأشار اخلرباء، إىل أن "اجلنب وستائر احلمام، والكرميات الواقية 
لدى  املنوية  احليوانات  السيارات، خترب  ولوحات  الشمس،  من 

الرجال".
وحبسب ارم، قال باحثون يف جمال تدوير املواد، إنه "مت العثور 
زيادة  تتسبب يف  البالستيك،  موجودة يف  كيميائية  مواد  على 

احتماالت حرمان الرجال من تكوين أسرة".

وتكشف األرقام املخيفة، أن "واحدًا فقط من كل أربعة شبان، 
ينتجون نوعية جيدة من احليوانات املنوية، فيما اخنفض متوسط 
كم احليوانات املنوية مبقدار الربع، منذ عقد األربعينيات من القرن 

املاضي".

"الفثاالت"،  تسمى  كيميائية  مواد  هناك  الدراسة،  وحبسب 
موجودة يف البالستيك، واليت ميكن استنشاقها أو استهالكها أو 
امتصاصها عن طريق اجللد للمرأة احلامل، مما يعوق إنتاج هرمون 
الذكور، وبالتالي يتسبب يف اخنفاض  تستوستريون يف األجنة 

احليوانات املنوية لديهم.

باسم  تعرف  أخرى،  كيميائية  مواد  إىل  اخلرباء،  أشار  كما 
يف  عليها  العثور  مت  واليت  بالفلور،  املشبعة  اهليدروكربونات 
أواني القلي، والواقيات الشمسية، والسيارات واملواد الغذائية، 

وكذلك بعض املالبس، واليت تسبب ضعف احليوانات املنوية.

 أشياء نستعملها يومياً تؤثر على احليوان املنوي!!
طبيعي  عالج  القرفة 
فعال للغاية، إذ بإمكانها 
ختفيض مستويات السكر 
وتقليل نسبة الكولسرتول 
عملية  وتنشيط  الدم  يف 
وهذا  الغذائي،  التمثيل 
وزن  إلنقاص  مفيد 
اجلسم. فما هو سر قدرة 

القرفة على إيقاف مرض السكري وحرق دهون اجلسم؟

القرفة عالج نباتي وطبيعي ذو فعالية كبرية، إذ بإمكان القرفة 
الدم.  الكولسرتول يف  ختفيض مستويات السكر وخفض نسبة 
وتعترب القرفة من التوابل املقوية لعملية التمثيل الغذائي، وهذا 
باملواد  للغاية  غنية  القرفة  أن  كما  اجلسم.  وزن  إلنقاص  مفيد 
النباتية الواقية من السرطان، وبالتالي فإنها تعترب من املكمالت 
العالج.  لتأثري  واملقوية  األمراض  من  الواقية  املمتازة  الغذائية 
السر  توضيح  هنا  غيزوندهايت"  دير  "تسينرتوم  موقع  وحياول 
الكامن وراء قدرة القرفة على إيقاف مرض السكري وحرق دهون 

اجلسم.

القرفة تنظم مستويات السكر يف الدم

من أهم خصائص القرفة وأكثرها شهرة هي ختفيض نسبة السكر 
الدم. وقد نشرت جملة "ديابيتيس كري" املتخصصة مبرض  يف 
مواجهة مرض  القرفة يف  السكري عام 2003 دراسة حول دور 

السكري، وكانت النتيجة أكثر من مدهشة:
فقد أجريت الدراسة على 60 شخصًا من الذين يعانون من النوع 
الثاني من مرض السكري، مت تقسيمهم إىل ست جمموعات، ومت 
القرفة  من  معينة  كمية  اجملموعات  هذه  من  جمموعة  كل  إعطاء 
وهي نصف غرام وثالثة غرامات وستة غرامات من القرفة. وبعد 
20 يومًا من تناول القرفة، تبني أن مستوى السكر كان منخفضًا 
بشكل ملفت للنظر لدى اجملموعة اليت تناولت كمية أكرب من القرفة 
للقرفة،  اليومي  التناول  يومًا من  )أي ستة غرامات(. وبعد 40 
اجملموعتني  لدى  رائع  بشكل  اخنفض  السكر  مستوى  أن  لوحظ 

املتبقيتني، وتراوح هذه االخنفاض بني 18 و29 يف املائة.

نسبة  أيضًا  خفضت  القرفة  أن  الدراسة  هذه  يف  لوحظ  كما 
هذه  وتراوح  الثالثية،  ودهونه  الدم  يف  الضار  الكولسرتول 
االخنفاض من 10 إىل 24 يف املائة بالنسبة للكولسرتول، و23 إىل 
30 يف املائة بالنسبة للدهون الثالثية، يف حني بقيت مستويات 

الكولسرتول احلميد كما هي.

دور القرفة يف حرق الدهون وخفض الوزن

السريرية"  للتغذية  األمريكية  "اجمللة  نشرتها  دراسة  رجحت  كما 
عام 2007 أن أحد أسباب إنقاص القرفة ملستوى السكر يف الدم 
هي أن القرفة تعمل على إبطاء إفراغ املعدة، حبيث أن اجلسم ال 
يتفاجأ بكميات كبرية من السكر يف الدم، بل يتم تنظيم دخول 
الغلوكوز إىل الدم بشكل متعاقب ومتسلسل. وبذلك فإن القرفة 

تساعد على ختفيض مستويات السكر يف الدم.

الدم، ينخفض أيضا مستوى  وعند اخنفاض مستوى السكر يف 
هرمون اإلنسولني، واملعروف بوظيفته البيولوجية املهمة املتمثلة 
يف ختفيض نسبة السكر يف الدم حال ارتفاعه واملساعدة على 
حتويل  على  الكبد  حيث  أنه  كما  اخلاليا،  إىل  الغلوكوز  إدخال 
الغلوكوز إىل مادة الغليكوجني، وهو ما يؤدي أيضًا إىل اخنفاض 

مستوى الغلوكوز يف الدم.

الدم  الدم، واخنفاض سكر  القرفة على خفض سكر  إذًا، تعمل 
يؤدي إىل اخنفاض هرمون اإلنسولني الذي يفرزه البنكرياس يف 
نة وحرقها،  جمرى الدم، وهذا يدفع اجلسم الستهالك دهونه املخزَّ
للدهون تستجيب حبساسية كبرية  نة  املخزِّ البطن  أن خاليا  ذلك 
الرتفاع مستوى اإلنسولني، إذ إن ارتفاعه يقلل من حرق الدهون 
والسعرات احلرارية، ألن وجوده بكمية كبرية يف الدم جيعل هذه 
اخلاليا تعتقد بوجود الكثري من السكر يف الدم، وبالتالي فهي ال 

تعطي دهونها حلرقها من أجل توليد الطاقة.
وإذا مت اتباع نظام غذائي صّحي خيفض من سّكر الدم وإرفاقه 
بتناول القرفة، لن يكون هناك سبب كي يرتفع مستوى اإلنسولني 
يف الدم أكثر من الالزم، وبالتالي فإن اخنفاض مستوى اإلنسولني 
يعين أن اخلاليا الدهنية تستغين عن دهونها من أجل توليد الطاقة، 

وبالتالي يتم حرق دهون اجلسم وبالتالي إنقاص الوزن.

من جانب آخر، أثبتت دراسة علمية أن بإمكان رائحة القرفة وحدها 
مساعدة الدماغ على حتسني أدائه اإلدراكي. كما أظهرت دراسات 
الرحم  عنق  سرطان  من  واقيًا  دورًا  تلعب  قد  القرفة  أن  أخرى 

وأورام الربوستاتا والرئتني.

 القرفة.. مهلكة مرض السكري وحارقة دهون اجلسم

نتيجة  ألف شخص ميوتون كل عام  إن حنو 184  األطباء    قال 
اإلصابة بأمراض السكري والقلب والسرطان النامجة عن التعاطي 

املفرط للمشروبات الغازية.

وجاء يف مقال نشرته جملة " Circulation " األمريكية أن التناول 
عديدة  مشاكل  يف  يتسبب  احللوة  الغازية  للمشروبات  املفرط 

متعلقة بالصحة والوزن الزائد بالنسبة إىل ماليني الناس.
وشدد الباحث داريوش موزافاريان من جامعة بوسطن األمريكية 
على ضرورة فرض حظر على تعاطي املشروبات الغازية احللوة، 
أو احلد من تناوهلا، ألنها تعترب سببا وحيدا ملوت الكثري من الناس 

يف خمتلف البلدان.
ويتابع موزافاريان وزمالؤه على مدى أعوام تأثري استهالك خمتلف 
املواد الغذائية على ميل اإلنسان إىل اإلصابة مبرض السرطان 
األمراض  من  واألوعية وغريها  القلب  وأمراض  السكري  ومرض 

املهددة حلياة اإلنسان.

وقبل ذلك كان العلماء يدرسون نتائج البحوث العلمية اليت كان 
زمالؤهم يف العامل كله جيروها على مدى 30 سنة مضت. ومشلت 

تلك البحوث 611 ألف شخص يف 50 بلدا.
وقارن فريق الباحثني برئاسة موزافاريان كثرة تناول املشروبات 
الغازية مع عدد الوفيات. واتضح أن التعاطي املفرط للمشروبات 
الغازية يقتل حنو 180 ألف شخص كل سنة بشكل مباشر أو غري 

مباشر.
ويعود الكثري من هذه الوفيات إىل مرض السكري من الصنف 
الثاني واآلثار الناجتة عنه. وتعود 45 ألف وفية إىل أمراض القلب 

واألوعية. أما 6.5 ألف وفية فتعود إىل مرض السرطان.

ويعترب اليابانيون املسنون أقل تعرضا لذلك، إذ ان نسبة %1 
فقط منهم ميوتون جراء تعاطي املشروبات الغازية. ورمبا يعود 
تلك  تعاطي  من  متنعهم  اليت  الوراثية  شفرتهم  إىل  ذلك  سبب 

املشروبات.

من  املتوسط  العمر  يف  املكسيك  أهالي  من   %30 ميوت  فيما 
تلك املشروبات. ومل يتأخر عنهم كثريا سكان الواليات املتحدة 

وأمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب.
مليون  أصل  من  شخص   400 أن  على  العلماء  حسابات  وتدل 
تناول  بسبب  سنة  كل  ميوتون  عاما   18 سنهم  جتاوز  مكسيكي 

املشروبات الغازية.

واقرتح موزافاريان طرقا حلل تلك املشكلة، وبينها زيادة إنتاج 
مصادر  من  وغريها  نفسها  والفواكه  الفواكه  عصري  ومبيعات 

السكر األقل ضررا ، أألمر الذي ميكن أن خيفض حدة املشكلة.

املشروبات الغازية تقتل كل سنة 184 ألف شخص
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

كشفت دراسة طبية حديثة أن شرب عصري الربتقال صباحًا يزيد 
من خماطر اإلصابة بـ »امليالنوما« أحد أنواع سرطان اجللد.

أشارت دراسة مشلت أكثر من 100 ألف شخص متت متابعة نظامهم 
الغذائي طوال 25 سنة، إىل أن الذين شربوا عصري الربتقال بشكل 
دائم كان احتمال إصابتهم بسرطان اجللد أكرب بنسبة 25% مقارنة 

بالذين يتفادون هذا النوع من العصري صباحًا.
وحذر العلماء من شرب الربتقال أو الغريب فروت أو أي نوع من 
جيعل  الفاكهة  من  النوع  هذا  ألن  الصباح  عند  احلمضيات  عصري 
مواد  على  حيتوي  أنه  إذ  الشمس،  ألشعة  حساسية  أكثر  اجللد 
كيميائية معينة تتفاعل مع أشعة الشمس مثل »الفيوروكومارين« 

و«البسورالني«.
أبرار قريشي، رئيس طب األمراض  البارز  الباحث  وقال الدكتور 
اجللدية يف جامعة براون وطبيب األمراض اجللدية يف مستشفى رود 
آيالند، يف بروفيدانس، إن احلمضيات جتعل اجللد أكثر حساسية 
ألشعة الشمس، وبالتالي تزيد من احتمال اإلصابة بسرطان اجللد، 
منبهًا إىل ضرورة استخدام الكرميات الواقية من الشمس يف حال 

شرب هذه العصائر عند الصباح.

عصري الربتقال قد يسبب سرطان اجللد!

يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس املرحوم

جرجس طنوس رفول
من بلدة حرف مزيارة وذلك الساعة اخلامسة من نهار االحد 
كاتدرائية  يف  املقبل  متوز  شهر  من  اخلامس  يف  املوافق 

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

قداس وجناز االربعني لراحة نفس 
املرحوم جرجس طنوس رفول
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استخدم   
لص نوعا آخر 
األسلحة  من 
على  للسطو 
البنوك،  أحد 
سطا  حيث 
أحد  على 
ك  لبنو ا
والية  يف 

بنسيلفانيا، مستخدما دمية جنسية مدعيا أنها حتتوي على قنبلة.

ووفقا ملا نشرته "سي أن أن" العربية، مت القبض على السارق 
ويواجه  مروري،  ازدحام  بسبب  توقفه  أثناء  قصري  وقت  بعد 
بينها  من  عدة  تهما  عاًما،   35 العمر  من  البالغ  شتاين  هارون 

االعتداء والسرقة. 

لص يسطو على بنك وسالحه »دمية جنسية«

والبحرين،  ولبنان  وقطر  والكويت  فلسطني  مساحة  مجعت  إذا 
ومعها منطقة جازان ومدينة جدة بالسعودية، وحمافظة القاهرة 
املصرية، إضافة إىل اإلمارات العربية املتحدة، باستثناء أبوظيب، 
برقم  واليوناني، فستخرج  الرتكي  حتى واجلارة قربص بشقيها 
يساوي مساحة أرض مطروحة للبيع حاليًا، ويتنافس راغبون من 
املستثمرين  من  عدد  بينهم  يكون  قد  على شرائها،  عدة  دول 

العرب.

أكرب ملكية خاصة  األرض املمتدة يف 4 واليات أسرتالية، هي 
تسع  مربع،  كيلومرت  آالف   110 البالغة  مساحتها  جلهة  بالعامل، 
البحرين،  من  مرة   165 أكرب  وهي  والدمنارك،  وبلجيكا  هولندا 
ومعروضة للبيع ملن يدفع أكثر من 325 مليون دوالر يف مناقصة 
ينافس بها الراغب بشرائها يف ظرف خمتوم يذكر فيه ما سيدفعه، 
ومن يتضح الشهر املقبل أنه عرض أكرب مبلغ، فسيمتلكها حالاًل 
 S. Kidman and Co شركة  وهي  منها،   %98 مالك  من  زالاًل 

اململوكة بدورها من 58 فردًا من عائلة كيدمان.

الشركة اليت تذكر يف موقعها أنها متلك 185 ألف رأس من البقر، 
أسسها يف 1899 السري األسرتالي سيدني كيدمان، الذي لقبوه 
باسم "ملك البقر" قبل 100 عام، والذي طالعت "العربية.نت" يف 
سريته أنه امتلك األرض على مراحل يف بدايات القرن املاضي، 
ثم تركها للشركة اليت ورثها أبناؤه األربعة، وهم ابن و3 بنات، 

بعد وفاته يف 1935 بعمر 78 سنة.

حتى  هكتار،  مليون   11 ومساحتها  باألرض،  احلال  واستقرت 
يصدرون  ممن  الوارثني،  وأحفاد  ألحفاد  الشركة  مع  أصبحت 
األبقار املقتاتة على العشب مباشرة إىل دول عدة، بينها الصني 
وسويسرا،  وبريطانيا  املتحدة  والواليات  وإندونيسيا  واليابان 
إضافة إىل دول بأمريكا اجلنوبية، وفق الوارد يف وسائل إعالم 
أسرتالية، اطلعت فيها "العربية.نت" على رغبة الشركة يف بيع 
األرض احملتوية على مزارع لرتبية األبقار، يعمل فيها 170 شخصًا، 

هم سكان األرض الشاسعة الوحيدون، وليس فيها سواهم.

قليل،  أبقارها  عدد  أن  مع  بالعامل،  األكرب  هي  املزارع  إحدى 
فمساحتها 24 ألف كيلومرت مربع، أي تقريبًا مساحة فلسطني، وهي 
معروفة عامليًا ولألسرتاليني باسم Anna Creek Station الواقعة 
يف متاهات والية "ثاوث أسرتاليا" بالوسط اجلنوبي للبالد البالغة 
مساحتها 7 ماليني و700 ألف كيلومرت مربع، جتعلها سادس دولة 
باملساحة يف العامل، فيما متتد بقية األرض املعروضة للبيع إىل 
والية  وإىل  األسرتالي،  الشرقي  الشمال  "كوينزالند" يف  والية 

"إقليم الشمال" إضافة لوالية "ويسرتن أسرتاليا" يف الغرب.

 Ernst and Young Adelaide وميكن اعتبار األرض املشرفة شركة
ما  إذا  الواعدة،  االستثمارات  أكرب  أحد  بيعها،  على  األسرتالية 
مت تطوير قطاع تربية األبقار واملواشي فيها، وهو قطاع قرأت 
"العربية.نت" بعدد 10 أبريل من صحيفة "ذا أسرتاليان" احمللية، 
أن الشركة املالكة لألرض احملتوية على 155 ألف بقرة و30 ألف 

عجل، تصّدر سنويًا 15 ألف طن من اللحوم.

يف  فذكر  األسرتالي،  اإلخباري   Property Observer موقع  أما 
"أكثر  أن املتنافسني على شراء األرض هم  10 يونيو اجلاري، 
200 شخص وجهة" من دول عدة، من دون أن يأتي على ذكر 
جنسياتهم، مع االعتقاد بأن معظمهم من محلة اجلنسية األسرتالية، 
ومل يتطرق أيضًا إىل أي حتفظات قانونية على إمكانية أن ميتلك 

أي أجنيب ألرض بهذه املساحة الكبرية.

أرض مبساحة 5 دول عربية للبيع ..
 نشرت صحيفة "ديلي 
الربيطانية،  ميل" 
لقبيلة  جديدة  صوًرا 
الطوارق البدوية اليت 
حافظت على أسلوبها 
يف احلياة منذ قرون، 
الكربى  الصحراء  يف 

بأفريقيا.

الصحيفة  وذكرت 
تقاليد  من  بعًضا 
"الطوارق"  قبيلة 
السماح  مثل  الغريبة 
بقيادة  للمكفوفني 
خالل  من  القبيلة 
قوة  األكثر  حواسهم 
والتذوق،  كالشم 
الختيار الطريق اآلمن 
عرب الرمال املتحركة.

وُيعرف رجال القبيلة بـ"رجال الصحراء الزرقاويون"؛ نظًرا لألوشحة 
نيلية اللون اليت يرتدونها لتضفي عليهم صفة الغموض.

وتابعت الصحيفة، أنه خلف أسلوب احلياة القديم، تتبنى "الطوارق" 
ُيسمح  إذ  الوقت،  نفس  وغريبة يف  جًدا  تقدمية  وثقافة  أفكار 
للنساء أن يكون هلن أكثر من صديق خارج إطار الزواج، احلصول 
على كامل مستحقاتهن بعد الطالق، باإلضافة إىل أن الشباب ال 

جيرؤون على تناول الطعام يف نفس حجرة السيدات.

هت الصحيفة عن أنه بالرغم من اعتناق "الطوارق" لإلسالم،  ونوَّ
إال أنهم يتبنون عادات وتقاليد ال يتقبلها العامل اإلسالمي مثل 

تغطية الرجال وليس النساء، وجوههم.

تتبعت  اليت  بتلر"،  "هنريتا  الفتوجرافيا  مصورة  سألت  وعندما 
النساء  تغطية  عدم  عن سبب   ،2001 منذ  الصحراء  القبيلة يف 
رؤية  وحنب  مجيالت،  "النساء  باإلجابة:  تفاجئت  لوجوههن، 

وجوههن".

فتيات  بها  تتمتع  اليت  املطلقة  احلرية  إىل  الصحيفة  ولفتت 
القبيلة، الالتي تقطن صحاري مشال أفريقيا، إذ متلك الفتيات 

حرية االرتباط عاطفًيا أكثر من مرة قبل الزواج

»الطوارق« ملوك الصحراء الكربى.

  تعترب مدينة دبي من أكثر مدن العامل حتقيقًا لألرقام القياسية 
القياسية  األرقام  العديد من اجملاالت، ومن أشهر  العاملية يف 

اليت حققتها مدينة دبي:

رقم قياسي ألكرب عرض لأللعاب النارية احتفااًل برأس السنة يف 
عام 2014، حيث وصل عدد األلعاب النارية إىل 450 ألف لعبة 
مول  أكرب  باعتباره   2008 عام  دبي  ملول  قياسي  ورقم  نارية، 
جتاري يف العامل من حيث املساحة اإلمجالية، فقد مت تشييده على 

مساحة 548.127 مرتًا مربعًا.

كما حققت دبي رقمًا قياسيًا تارخييًا بتشييد برج خليفة الذي ال 
يزال حمتفظًا بلقبه كأطول برج شيده اإلنسان يف العامل بارتفاع 
828 مرتًا، وقد مت بناؤه بتكلفة 1.5 مليار دوالر، وحصدت يف 
ديسمرب 2014 رقمًا قياسيًا جديدًا ألطول رسومات على اجلدران 
فنانًا  حوالي 150  الرسومات  العامل، حيث اشرتك يف هذه  يف 
حمليًا وعامليًا برسم لوحة معربة عن إجنازات اإلمارات بطول بلغ 

2245.48 مرتًا.

وأنشأت دبي عام 2012 أطول فندق يف العامل آنذاك، وهو فندق 
جيه دبليو ماريوت، وقد وصل طول هذا الفندق 354.7 مرتًا، 
كما دخلت موسوعة "غينيس" عام 2014 بإنشائها أكرب لوحة توعية 
بالورق  الفسيفساء  من  صنعها  مت  اإلمارات  يف  التوحد  مبرض 
الالصق، وقد صنعت بطول 581 مرتًا وباستخدام 300 ألف قطعة 
ورقية، إضافة إىل أنها متكنت من حتقيق رقم قياسي يف 5 يناير 
2015 بأطول سلسلة ذهبية عيار 22 يف العامل، حيث وصل طوهلا 

إىل 5.52 كيلومرت، وغريها من األرقام القياسية.

 أرقام قياسية دخلت بها دبي 
موسوعة »غينيس«
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A former head of Trea-
sury has slammed the 
Abbott government and 
the Labor opposition for 
entrenching Australia in a 
“non-debate” about bud-
get fairness on one hand 
and ruling out much-
needed tax reforms on 
the other.
Dr Martin Parkinson, who 
was replaced as Treasury 
secretary in January, 
says Australia’s prosper-
ity is more at risk than 
both sides of politics rea-
lise.
Dr Parkinson told a con-
ference at the Australian 
National University on 
Monday there was too 
much spare productive 
capacity in the economy, 
as well as a serious lack 
of demand from consum-
ers.
He said Treasury was pro-
jecting economic growth 
to pick up from 2.5 per 
cent to 3.5 per cent by 
2017-18, due largely to 
a pick-up in demand, but 
there was a real chance 
that would not happen.
Serious reforms had 
to be made to improve 
the health of the budget 
and to boost economic 
growth, but neither side 
of politics seemed to 
realise how serious the 
problem was, he said.
He criticised both sides 
for taking serious reform 
proposals off the table 
for political reasons, 
and singled out Labor’s 
recent attempt to reject 
the Abbott government’s 
changes to the pen-
sion assets test, which 
passed the Senate with 
support from the Greens 
last week, as an example 
of the poor politics doing 
Australia harm.
“We find ourselves in a 
position where every-
thing is seen through a 
prism of fairness, where 
the notion of fairness 

is vague,” Dr Parkinson 
said.
“We need to have a much 
more mature debate, and 
I hope we can get there, 
because if we don’t then 
we may well have quite 
a different set of circum-
stances.”
“Once you get into this 
debate where you see 
everything through the 
prism of fairness, what 
is your default? ... [Does 
it mean] I can never take 
a dollar away from any-
one? So if I want to take 
away the generosity of 
tax concessions for the 
high end in superannua-
tion but if that’s now un-
fair then I can never do 
anything?” he asked.
Labor senator Penny 
Wong, who was in the 
conference room, said 
no one was saying that 
you ought not to have 
reforms which hurt any 
particular group.
But the welfare system 
in Australia was already 
one of the tightest, so if 
the government wanted 
to make budget savings 
then it should not start 
by trying to make sav-
ings from aged pension-
ers, she said.
Dr Parkinson then said 
Australia needed to have 
a “richer discussion” 
about its budgetary and 
economic problems.
The Abbott government 
has ruled out making 
changes to superan-
nuation tax concessions 
and negative gearing, 
although Labor has sug-
gested there is some 
room for change in those 
areas.
Dr Parkinson said Aus-
tralians needed to be de-
bating a whole series of 
measures that have been 
ruled off limits.
“Nothing can be taken off 
the table, that’s the prob-
lem,” he said.

Ex-Treasury head Martin Parkin-
son slams government, Labor for 
putting politics before economy

Labor frontbencher Joel 
Fitzgibbon has become 
the party’s first senior 
figure to clearly state 
support for turning back 
asylum-seeker boats, 
angering some of his 
left-wing colleagues.
In what appears to be a 
push by Labor’s Right to 
stake out its support for 
the tough approach to 
border protection ahead 
of the party’s national 
conference next month, 
Mr Fitzgibbon said he be-
lieved turn-backs would 
be part of future Labor 
policy.
“I think that there’s a 
powerful argument that 
you need a whole range 
of tools to ensure that 
the flows don’t begin 
again,” Mr Fitzgibbon 
told Sky News.
“Now, one of those 
tools currently is boat 
turn-backs. Personally 
I believe turn-backs will 
remain part of Labor pol-
icy.”
Turning asylum-seeker 
boats back to Indone-
sia is the centrepiece 
of the Abbott govern-
ment’s hardline border 
protection policies. La-
bor, which is desperate 
to assure voters that a 
future Labor government 
would not mean the re-
sumption of waves of 
asylum-seeker boats, is 
going through an inter-
nal debate over whether 
to adopt the policy itself.
Labor’s immigration 
spokesman Richard 
Marles flagged the pos-
sibility late last year 
but was quickly shut 

Senior Labor figure Fitzgibbon 
supports turning back boats

down by colleagues and 
backed away from his 
comments within a day. 
Mr Fitzgibbon is the first 
frontbencher to state so 
clearly his support.
Tellingly, neither Mr Mar-
les nor Labor leader Bill 
Shorten contradicted Mr 
Fitzgibbon on Sunday.
Mr Marles said Labor re-
mained concerned about 
the secrecy surrounding 
the government’s ap-
proach because of “the 
issue of safety at sea and 
the impact this policy is 
having on our regional 
relationships.”
He said the regional re-
settlement agreement 
set up in the dying days 
of Labor had done more 
than any other policy 
to stop asylum-seekers 
coming by boat.
“We are working on all 
of our policies, and we’ll 
announce those well be-
fore the next election.”
Mr Shorten’s spokes-
woman referred Fairfax 
Media to remarks by 
the Opposition Leader a 
fortnight ago in which he 
said Labor would have 
“a full suite of policies at 
the next election”.
But Mr Fitzgibbon’s re-
marks have angered 
some on Labor’s Left. 
Western Australian MP 
Melissa Parke, a former 
minister, told Fairfax 
Media via text message 
from overseas: “[I] don’t 
agree with boat turn-
backs [and it is] disap-
pointing to learn of Jo-
el’s comments.”
Immigration Peter Dutton 
said it was now up to Mr 
Shorten to explain where 
he stood.
“The difficulty for the 
Australian public is they 
don’t know what Mr 
Shorten really stands 
for. We know that Tanya 
Plibersek and others 
from the Left within the 
Labor Party are vehe-
mently opposed.”
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Labor frontbencher Joel Fitzgibbon 
believes turnbacks will be part of fu-
ture Labour policy. Photo: AFR

The government has been 
accused of “hypocrisy” 
over superannuation tax 
reform after a Freedom 
of Information request 
revealed the Coalition re-
ceived advice on possible 
policy options ahead of 
the budget.
Tony Abbott has ruled 
out any changes to su-
perannuation during this 
term of government but 
an FOI request lodged 
by the opposition shows 
Treasurer Joe Hockey 
received Treasury advice 
on potential reforms on 
four occasions.
The last correspondence 
was on April 22, the same 
day Labor announced its 
own plans to change the 
superannuation scheme.
In its FOI request, Labor 
asked for copies of any 
submissions from Trea-
sury to Mr Hockey “in 
relation to varying super-
annuation tax conces-
sions”.
Treasury responded that 
Mr Hockey had received 
four documents from 
the department and that 
“all documents in scope 
are deliberative in nature 
containing preliminary 
examination of possible 
policy options prepared 
early in the 2015-16 bud-
get process for potential 
consideration by a com-
mittee of cabinet”.
Labor has called on the 
government to make 
these documents pub-
lic, saying it “goes to the 
credibility of the Abbott 
government’s claims that 
it has no intention to make 

changes to Australia’s 
system of superannua-
tion tax concessions”.
Opposition treasury 
spokesman Chris Bo-
wen said: “Treasury’s 
response to a Freedom 
of Information request 
reveals the Abbott gov-
ernment’s hypocrisy over 
superannuation tax con-
cessions by confirming it 
was considering reforms.
“The Prime Minister just 
can’t be trusted on su-
perannuation, saying one 
thing publicly, but pre-
paring to do another pri-
vately.
“If the Abbott govern-
ment truly has nothing to 
hide on plans to super tax 
concessions then there 
should be no problems 
releasing these docu-
ments.”
Small Business Minis-
ter Bruce Billson said it 
was the normal course of 
government to consider 
ideas brought forward by 
department officials.
“It’s the job of govern-
ment to decide which 
are worth pursuing and 
which aren’t ... and that’s 
what happened in this ac-
count,” he told Sky News.
The government has no 
plan to change conces-
sions, he said.
Earlier this year Mr Hock-
ey flagged support for a 
“bipartisan approach” to 
address inequalities in 
the superannuation sys-
tem but Mr Abbott quickly 
killed off any plans to go 
after high-income earners 
over super tax conces-
sions.

Labor slams PM, Joe Hockey of ‘hypocrisy’ 
over super tax reform

Tony Abbott
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Treasurer Joe Hockey has 
had a partial victory in his 
defamation case against 
Fairfax Media, with a court 
finding he was defamed by 
the words “Treasurer for 
Sale” on a poster and two 
tweets and awarding him 
$200,000 in damages.
However, Federal Court 
Justice Richard White 
ruled on Tuesday that the 
Sydney Morning Herald, 
The Age and The Canber-
ra Times had not defamed 
him by publishing a series 
of articles on May 5 last 
year about the operation 
of a Liberal Party fund-
raising body, the North 
Sydney Forum.
Justice White awarded Mr 
Hockey $120,000 dam-
ages for the Herald poster 
and $80,000 for the two 
tweets from The Age’s 
Twitter account. 
He said the articles were 
of “considerable public 
interest”.
However, in the case of 
the Herald, if the articles 
had been found to be de-
famatory, the defence of 
qualified privilege would 
have been defeated be-
cause of malice on the 
part of the publisher. Fur-
ther, Mr Hockey wasn’t 
given “reasonable no-
tice” of the nature of the 
story in a list of questions 
sent to his office, Justice 
White said.
Justice White appeared 
via video link from Ad-
elaide. He said the dam-
ages were designed to 
console Mr Hockey for his 

Treasurer Joe Hockey awarded $200,000 in defamation case 
against Fairfax Media

hurt feelings and to “sig-
nal to the public the vin-
dication of the applicant’s 
reputation”.
He conceded that much 
of Mr Hockey’s hurt and 
distress was said by him 
to result from the articles 
that he found were not de-
famatory.
But Justice White said 
even if Fairfax Media’s 
conduct in publishing the 
articles was reasonable, 
it does not follow that it 
was also reasonable to 
publish a poster or tweets 
with a defamatory mean-
ing to promote interest in 
them. 
He estimated more than 
1 million people would 
have seen one of the 
2,466 posters with the 
“strong and eye-catching 
headline” placed outside 
newsagents and other 
places selling the news-
paper.  
A very large number of 
them would not have gone 
on to read the article either 
in print or online, which 
put the words “Treasurer 
for Sale” in context. The 
headline also appeared 
on the front page of the 
Herald and The Age. 
Mr Hockey had claimed 
the articles, by the Her-
ald’s state political editor 
Sean Nicholls and chief 
political correspondent 
Mark Kenny, and the re-
lated publications de-
famed him by suggesting 
he was corrupt and ac-
cepted bribes paid to in-
fluence his decisions as 

Treasurer.
But Justice White said or-
dinary reasonable readers 
who read the articles as a 
whole would have under-
stood that “the SMH was 
reporting on a method by 
which access to Mr Hock-
ey in his important role 
as Treasurer could be ob-
tained by the payment of 
significant sums, but not 
that Mr Hockey himself, 
or his judgment or discre-
tion, could be bought”.
“The articles make it plain 
that the fundraising is for 
the purposes of the Lib-
eral Party or Mr Hockey’s 
own election campaign 
rather than any decision 
to be made by him in his 
capacity as Treasurer, 
and I consider that the or-
dinary reasonable reader 
would have understood 
them in that way.”
However, in “the circum-
stance of the heightened 
consciousness of issues 
of corruption in NSW at 
the time” ordinary rea-
sonable readers who only 
saw the posters “are like-
ly to have understood that 
the poster was indicating 
that the SMH contained an 
article concerning corrupt 
conduct by Mr Hockey”.
“The words “for sale” im-
plied that that conduct in-
volved the receipt by him 
of payment of an improp-
er kind, or a willingness 
on Mr Hockey’s part to 
receive such payments,” 
Justice White said.
“Those readers who lat-
er read the SMH article 

Joe Hockey arrives at court during a hearing of his defamation case in 
March 2015. Photo: Dominic Lorrimer 
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would, for the reasons 
given earlier, have appre-
ciated that that was not 
what the SMH was in fact 
conveying.”
In defamation law, a post-
er is regarded as a dis-
crete publication while a 
headline is to be read in 
the context of the article 
as a whole.
Justice White applied sim-
ilar reasoning to tweets 
sent from The Age’s Twit-
ter account, which repro-
duced the “Treasurer for 
Sale” headline.
However, he said the 
tweets are likely to have 
been read and “taken in” 
by fewer people than in 
the case of the SMH post-
er.
Fairfax had denied the 
meanings pleaded by Mr 
Hockey were conveyed. 
But if the court disagreed, 
Fairfax Media said it had 
a defence of qualified 
privilege, because the 
matters were in the public 
interest, and they acted 
reasonably and without 
malice in publishing the 
material.
Mr Hockey had contended 
the articles were motivat-
ed by “personal spite and 
ill will” and “payback” 
by Fairfax for having to 
publish an apology and 
correction to an earlier 
article. 
Justice White said that in 
the case of the Herald, the 
defence of qualified privi-
lege would have been de-
feated by malice.
He said Herald editor-in-

chief Darren Goodsir “had 
lost objectivity” and was 
“motivated by his animus 
towards Mr Hockey and 
that he sought a headline 
which would be hurtful of, 
or damaging to, Mr Hock-
ey”.
“If it was not for his desire 
to get back at Mr Hockey, 
I consider it probable that 
he would have selected 
a less provocative head-
line.”
He found Nicholls, Kenny, 
Age editor-in-chief An-
drew Holden and Herald 
news director Ben Cubby 
were not motivated by 
malice and acted respon-
sibly.
And he dismissed Mr 
Hockey’s claims that the 
publication was deliber-
ately timed to coincide 
with preparations for the 
2014 budget.
Justice White criticised 
Mr Hockey’s barrister 
Bruce McClintock, SC, 
for asking for further or 
aggravated damages 
because of the conduct 
of Fairfax Media’s law-
yers during the trial. Mr 
McClintock’s claim that 
barrister Dr Matthew Col-
lins, QC, tried to “embar-
rass” Mr Hockey during 
cross-examination was 
“inappropriate”, Justice 
White said. He also dis-
missed Mr McClintock’s 
pronouncement during 
closing submissions that 
Fairfax Media’s defences 
of qualified privilege were 
“hopeless”.
He also dismissed Mr 
Hockey’s claim that ac-
cess provided by the NSF 
is the same as the occa-
sional access obtained 
by an ordinary member of 
the CWA, Rotary, a mem-
ber of a Chamber of Com-
merce and Industry, or for 
that matter the person in 
the street.
A spokesman for Fair-
fax Media said the court 
found the articles were 
“well researched and ac-

curate”.
He said reporting in Tues-
day’s SMH and The Age 
on political donations 
paid by Mafia figures to 
Liberal Party fundraising 
vehicle the Millennium 
Forum shows “Fairfax 
journalists remain fear-
less in their pursuit of 
information that is in the 
public interest”.
He said the company will 
consider the full 127-page 
judgment before deciding 
whether to appeal. The 
matter will return before 
Justice White on July 14 
for submissions on costs, 
interest and injunctions 
and final orders. The com-
pany will then have 21 
days to appeal.
Mr Hockey wants an in-
junction restraining future 
publication of the defama-
tory imputations. 
A spokeswoman for the 
Treasurer said Mr Hockey 
was unlikely to respond 
to the judgment on Tues-
day.
Mr Hockey has been in 
Beijing and Hong Kong for 
the last two days to meet 
with Chinese government 
figures including the Fi-
nance Minister, Lou Jiwei, 
and to discuss Australia’s 
decision to join the Asian 
Infrastructure Investment 
Bank. In Hong Kong he 
met with the state’s Mon-
etary Authority.
Prime Minister Tony Ab-
bott recently suggested at 
Parliament’s Mid-Winter 
Ball that Mr Hockey might 
well make a donation to 
the Mo, Evie and Otis 
foundation, which was set 
up by Mr Abbott’s chief of 
staff Peta Credlin and the 
Herald to remember the 
three Maslin children who 
died in the Malaysian Air-
lines MH17 tragedy.
The charity was es-
tablished to resolve a 
complaint over a poten-
tially defamatory letter 
published by the newspa-
per. 

Justice Richard White of the Federal Court. Photo: Supplied
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Labor has dropped any 
reference to non-refoule-
ment - the principle which 
protects refugees from 
being returned to a coun-
try where they face harm 
- from its draft national 
platform.
The only difference be-
tween the two big parties 
is the Liberals are cruel to 
refugees and boast about 
it and Labor is cruel to ref-
ugees and feel ashamed 
about it 
The move has drawn sharp 
criticism from lawyer and 
refugee advocate Julian 
Burnside and Greens sen-
ator Sarah Hanson-Young, 
but Labor’s immigration 
spokesman Richard Mar-
les and Labor for Refu-
gees spokesman Shane 
Prince point to a replace-
ment clause they argue 
covers Australia’s obliga-
tions under the UN Refu-
gee Convention.
The change is one of a 
slew of amendments con-
tained in the ALP’s draft 
national platform and is 
part of a shake-up of the 
ALP’s approach to refu-
gee policy. 
Advertisement 
Those changes include:  
• For Australia’s refugee 
intake to be increased 
from 13,750 to 27,000 
over time. This aspiration 
is contained in the draft 
platform and is an increase 
on the 20,000 target set in 
2011;
• Detention facilities - in-
cluding those offshore - to 
be subject to transparent, 
independent oversight;
• The abolition of tempo-
rary protection visas;
• Current detention cen-
tres will continue to be 
run with private sector 

It’s the principle that stops refugees from facing harm. So why is it absent from Labor’s platform?

contractors for the term of 
the current contracts.
The platform is silent on 
the issue of Labor adopt-
ing the Coalition’s policy 
of turning back asylum 
seeker boats.
Labor leader Bill Shorten 
and Mr Marles left the door 
open to that policy being 
adopted on Monday, but 
it is expected the party’s 
Left faction will fight that 
move by putting a resolu-
tion that explicitly prohib-
its Labor in government 
from implementing turn-
backs.
According to the 1951 
Refugee Convention, 
which Australia signed in 
1954, any signatory na-
tion shall not “expel or 
return (“refouler”) a refu-
gee in any manner what-
soever to the frontiers of 
territories where his life or 
freedom would be threat-
ened on account of his 
race, religion, nationality, 
membership of a particu-
lar social group or politi-
cal opinion”.
The two previous national 
platforms, published in 
2009 and 2011, both ex-
plicitly committed an Aus-
tralian Labor government 
to “comply with the non-
refoulement and all other 
protection obligations we 
have voluntarily assumed 
in signing the Refugee 
Convention”.
The new draft, which will 
be the subject of vigorous 
debate at national confer-
ence, instead contains 
a new clause numbered 
206 that states: “Labor 
will treat people seeking 
our protection with dignity 
and compassion and in ac-
cordance with our interna-
tional obligations, the rule 
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of law and core Australian 
principles of fairness and 
humanity”.
Mr Burnside said the prin-
ciple of non-refoulement 
was the central obligation 
of the Refugee Conven-
tion, which “imposes very 
few obligations, but the 
central one is that you do 
not send a person back to 
a place where they face 
possible persecution and 
you must not do it directly 
or indirectly”.
He suggested the omission 
“opens the way to turn-
backs” [of asylum seeker 
boats] and that it may 
have been cut because 
“until the last election, La-
bor was in flagrant breach 
of many obligations and 
certainly in breach of the 
Refugee Convention”.
“The only difference be-
tween the two big parties 
is the Liberals are cruel to 
refugees and boast about 
it and Labor is cruel to ref-
ugees and feel ashamed 
about it,” he said.
But Mr Marles, who has 
led the drafting process in 
consultation with a group 
of backbench MPs, said 
the absence of a specific 
reference to non-refoule-
ment was to “make sure it 
[the platform] is readable 
and non-repetitive”. 
“There are numerous ref-
erences to the Refugee 
Convention, international 
obligations and the prin-
ciples of protection, all of 
which are about adhering 
to the principle of non-
refoulement. I can assure 
you that Labor is commit-

ted to the principle of non-
refoulement which is at the 
heart of the Convention,” 
he told Fairfax Media.
“ The draft platform spe-
cifically references putting 
the Refugee Convention 
back into the Migration 
Act.”
Asked about the looming 
debate about turn-back 
policy, Mr Marles said: “ 
I’m not going to pre-empt 
what debate occurs other 
than to say it will be a de-
bate characterised by dig-
nity, which stands in stark 
contrast to our political 
opponents since 2001”.
Mr Prince, who has been 
involved in negotiations 
with Mr Marles on the plat-
form, said Labor for Refu-
gees viewed clause 206 
as “requiring compliance 
with the Refugee Conven-
tion and other internation-
al obligations which are 
breached by turn-backs”.
In a sign of the loom-
ing debate, he added the 
group was “of a view that 
turn-backs are in breach 
of the existing platform”.
Senator Hanson-Young 
said that “ deleting the 
core principle of refugee 
protection [non-refoule-
ment] from the Labor plat-
form signals one more 
dangerous step towards 
Tony Abbott’s policies”.
TIMELINE: HISTORY OF 
LABOR’S ASYLUM SEEK-
ER POLICY
May 1992
Keating Labor government 
introduces mandatory de-
tention for arrivals who 
don’t have valid visas, a 

policy that has had bipar-
tisan support ever since.
September 2001
Howard Coalition govern-
ment introduces offshore 
processing through excis-
ing several islands in the 
migration zone, with the 
support of the Labor op-
position.
December 2007
During the election cam-
paign, opposition leader 
Kevin Rudd promises to 
end the “Pacific Solution” 
if elected.
February 2008
Rudd Labor government 
dismantles Howard gov-
ernment’s “Pacific Solu-
tion”, winding down of 
the Manus and Nauru de-
tention centres, in favour 
of Christmas Island. This 
was an election promise.
May 2008
Rudd government abol-
ishes the temporary pro-
tection visa regime.
April 2010
As asylum seeker arriv-
als continue their post-
2008 surge, the Rudd 
government temporarily 
suspends all processing 
of applications from Sri 
Lanka and Afghanistan.
July 2010
Gillard Labor government 
reinstates offshore pro-
cessing. It announces the 
beginning of discussions 
with nearby countries 
with the intention of re-
establishing a “regional 
processing centre for the 
purpose of receiving and 
processing irregular en-
trants to the region”.
October 2010
Gillard government ex-
pands community deten-
tion to ease pressure on 
detention facilities.
July 2011
Gillard government signs 
asylum seeker transfer 
agreement with the Malay-
sian government. A mem-
orandum of understand-
ing is signed with the 
government of Papua New 
Guinea regarding sending 
asylum seekers to Manus.
August 2012
After the High Court finds 

that the “Malaysia solu-
tion” was invalid under 
the Migration Act, off-
shore processing in Nauru 
and PNG are announced 
as alternatives. A memo-
randum of understanding 
is signed with the gov-
ernment of Nauru. The 
government introduces a 
“no advantage” principle 
for people who arrive by 
boat.
September 2012
An updated memorandum 
of understanding is signed 
with the government of 
PNG regarding transfer-
ring asylum seekers to 
Manus Island.
May 2013
Gillard government ex-
cises the entire Australian 
mainland from the migra-
tion zone.
June 2013
Second Rudd government 
announces tougher mea-
sures that send all asylum 
seekers offshore for pro-
cessing, stopped any asy-
lum seekers arriving by 
boat being settled in Aus-
tralia, and returned those 
found not to be refugees 
to their home country.
December 2014
Abbott Coalition govern-
ment reintroduces tem-
porary protection visas 
despite opposition from 
Labor and the Greens. The 
legislation also empowers 
the government to fast-
track refugee status deter-
minations, circumvent the 
Refugee Convention and 
fast-track the release of 
children from detention.
June 2015
Labor opposition sup-
ports government’s emer-
gency legislation to close 
loophole making offshore 
detention illegal. Explicit 
guarantee of non-refoule-
ment (which protects refu-
gees from being returned 
to danger) is dropped 
from ALP platform, but 
new draft says “interna-
tional obligations” will be 
complied with. Pressure 
mounts for the party to de-
clare a position on turning 
back boats.

Labor’s immigration spokesman Richard Marles. Photo: Alex Ellinghausen

Julian Burnside. Photo: Fairfax Media
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OPPOSITION Leader Bill 
Shorten has been caught 
out on national security 
again - this time unaware 
what the Australian Border 
Force is despite Labor vot-
ing to create the crack or-
ganisation last year. 
The new Australian Bor-
der Force was officially 
launched by the Prime Min-
ister at Parliament House 
Wednesday morning.
But when Mr Shorten was 
asked about his view on 
the merger of customs and 
immigration Wednesday 
morning, he had no idea 
what it was.
“We haven’t seen the 
propositions around that. I 
will wait to see details be-
fore I start commenting,’’ 
he said.
In an embarrassing blun-
der, Labor supported the 
creation of the Border 
Force when it was put be-
fore parliament last year.
The Opposition received 
full briefings on the pro-
posed agency.
“We haven’t seen the prop-
ositions around that. I will 
wait to see details before I 
start commenting”
Mr Shorten’s office at-
tempted to play down the 
blunder, suggestion the 
Opposition Leader had not 
heard the question prop-
erly.
The new force is the result 
of a merger between the 
Australian Customs and 
Border Protection Service 
and the Department of Im-
migration and Border Pro-
tection.
Immigration Minister Pe-

Bill Shorten blunders on 
Border Force control 

ter Dutton said the force 
would secure Australia’s 
borders.
 “The Australian Border 
Force will be the nation’s 
primary border protec-
tion agency and will work 
closely with officers from 
the Department and part-
ner agencies to protect 
Australia from those who 
would seek to break our 
laws or bring harm to our 
community,’’ he said.
Mr Shorten again declined 
to give a position about 
whether Labor would sup-
port boat turnbacks if they 
won office.
“Labor fundamentally 
believes that this nation 
should be compassionate 
to genuine refugees,’’ he 
said.
“That is why we’re sup-
porting regional resettle-
ment. We want to also 
make sure that people 
coming to Australia don’t 
do so in manners which 
are unsafe by paying crim-
inal people smugglers lots 
of money to potentially 
drown at sea.”
Mr Shorten and shadow 
Immigration spokesman 
Richard Marles later is-
sued a statement welcom-
ing the force.
“Labor congratulates 
Commissioner Roman 
Quaedvlieg and all the 
personnel being sworn in 
as part of the Australian 
Border Force (ABF),’’ it 
said.
“The ABF will play a cru-
cial role in ensuring the 
integrity of Australia’s 
borders.”

Opposition Leader Bill Shorten in Question Time 

Tony Abbott has introduced 
a new GP Tax through the 
back door. As of July 1 lo-
cal GPs will be $8.43 worse 
off, forcing many doctors 
to charge patients who are 
currently bulk billed.
The freeze on Medicare re-
bates is the latest version 
of the GP Tax which has 
seen the Government at-
tempt to slug patients with 
a $7 fee, a $5 fee a $20 fee 
and now an $8.43 fee.
The Abbott Government 
wants to make people in 
Western Sydney pay more 
to see a doctor – as the 
Health Minister recently 
made clear.
There are a lot of people 
who attend a doctor, who 
pay nothing who can afford 
to pay a bit more and that's 
where we have to land in 
this discussion with the 
medical profession.
Health Minister Sussan Ley, 
3AW, 3 March 2015 “This 
will discourage people 

from going to the doctor. 
By putting people off going 
to the doctor it means that 
sick people will just get 
sicker,” Mr Clare said. “My 
electorate, in Bankstown, 
has the second high-
est bulk billing rate in the 
country – 98.2% of visits to 
the doctor in my electorate 
are bulk billed. “This is the 
case right across Western 
Sydney. The top 10 bulk 
billing electorates across 
Australia are all in Western 
Sydney.
“The Abbott Government 
remains committed to de-
stroying Medicare - It’s an 
attempt to end universal 
healthcare in Australia and 
create a two-tiered, Ameri-
can style health system,” 
Mr Clare said.
“Medicare was created by 
the Hawke Labor Govern-
ment and it means that ev-
eryone gets the health care 
they need, not the health 
care they can afford.”

BANKSTOWN PATIENTS HIT HARDEST 
BY TONY ABBOTT’S SNEAKY GP TAX

Member for “electorate”, 
“insert name” has an-
nounced that the NSW 
Government will once 
again conduct the Commu-
nity Building Partnership 
program in 2015. 
The Program offers grant 
funding for infrastructure 
based projects that meet a 
need in the local communi-
ty. Applications for funding 
will be open from Monday 
29 June – Friday 7 August 
2015. 
“Incorporated not-for-profit 
community organisations 
and local councils are once 
again encouraged to apply 
for funding to build and im-
prove facilities in the local 
community,” ”insert name” 
said.

“This Program supports 
the building, refurbishment 
or enhancement of com-
munity infrastructure fa-
cilities that deliver positive 
social, recreational and 
environmental outcomes 
for the community,” he/she 
continued.  
Applications can be made 
via the Community Build-
ing Partnership website 
(www.communitybuilding-
partnership.nsw.gov.au), 
where potential applicants 
can obtain additional in-
formation regarding the 
program and the types of 
projects that are eligible to 
apply for funding.
The application period 
closes at 5pm, Friday 7 Au-
gust 2015. 

Prime Minister Tony Ab-
bott has talked down the 
chance of a same-sex mar-
riage bill going to a vote. 
Source: AAP 
PRIME Minister Tony Ab-
bott says same-sex mar-
riage is an important issue 
but it would be unusual for 
a private member’s bill to 
go to a vote in parliament. 
LIBERAL MP Warren En-
tsch plans to bring to par-
liament in August a bill, co-
sponsored by Labor and 
other MPs, to allow gay 
marriage.
“I certainly accept it’s an 
important issue on which 
decent people can differ ... 
(but) it’s quite unusual for 
private member’s bills to 
come on for debate and 
vote in the parliament,” Mr 

Abbott told reporters on 
the NSW central coast on 
Thursday.
Conservative cabinet min-
ister Eric Abetz says Aus-
tralia should not legalise 
gay marriage because no 
Asian country has adopted 
marriage equality. 
And Senator Abetz says 
legalising gay marriage 
would lead to polyamory 
and argues issue should 
be rejected out of hand 
because Opposition Lead-
er Bill Shorten supports 
change. 
Two Liberal MPs have been 
revealed as co-sponsors of 
a multi-party private mem-
bers bill due to be intro-
duced into the Parliament 
in August, meaning the is-
sue can finally come to a 

Abbott talks down same-sex vote 
head in the Liberal party-
room.
Many Liberals favour 
change and want a free vote 
but the conservative wing 
of the party mobilised on 
Thursday to warn the sup-
port required to pass any 
bill into law does not exist 
within the government.
Supporters of change say 
Australia is now lagging 
the rest of the world, with 
comparable countries in-
cluding Britain, New Zea-
land, America and Ireland 
all redefining marriage to 
include gay couples.
But Senator Abetz ques-
tioned whether Australia 
should instead be follow-
ing Asia on the issue.
“The Labor Party and other 
journalists tell us time and 
time again that we are liv-
ing in the Asian century, 
tell me how many Asian 
countries have redefined 
marriage?” Senator Abetz 
said during an interview on 
ABC radio.
He also lashed out at the 
“bizarre” US Supreme 
Court decision and plead-
ed for “some rationality 
and balance back into the 
debate”.
“Are we in the Asian centu-
ry or not? It’s amazing how 
certain people try to pick 
and choose in relation to 

debates. All of the sudden 
the United States, which is 
usually condemned, is now 
being celebrated on this 
bizarre decision of a 5-4 
decision in the Supreme 
Court.”
Appearing on Sky News a 
short time later, Senator 
Abetz described the push 
for marriage equality as 
“the latest fad”.
“If you undo the institution 
of marriage by redefining 
it for the latest movement 
or the latest fad, you will 
open the Pandora’s box,” 
he said.
Senator Bernardi renewed 
his warnings on Thursday 
that gay marriage would 
deny children what he said 
is their right to a mother 
and a father.
“If you are claiming this 
is an issue of discrimina-
tion, who are you to dis-
criminate from you know, 
commercial surrogacy? 
Aren’t you then denying 
someone the opportunity 
to have children or to enter 
into private arrangements 
in that capacity?” he told 
the ABC.
Senator Abetz also op-
posed same-sex marriage 
on the basis that it is sup-
ported by Mr Shorten.
He also slammed the Aus-
tralian media and said vot-
ers resented “unfair report-
ing” by journalists on the 
issue.
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SignatureTYRES مـؤسـسة املـكاري لدوالـيب السيارات
مؤسسة املكاري، لدواليب السيارات، لصاحبها 
السيد أحمد املكاري، مجهزة بأحدث املعدات 
واملاكينات الالزمة ومجهزة أيضا بجميع أنواع 

الدواليب العاملية واملحلية العالية الجودة والنوعية 
من مختلف القياسات وبأحدث االجنطة الرائعة 
واملتنوعة التي ال يتآكلها الصدأ على مرّ السنني 

اىل ميزان أوتوماتيكي حديث يعطيك سيارة آمنة 
على الطريق.. وداخل املؤسسة طاقم متخصص 

بكافة األعمال امليكانيكية..

1257 Sydney Rd, Fawkner VIC    Tel: 03 9359 5556

اسعارنا األفضل يف فيكتوريا.. الصدق سر نجاحنا.
يتقدم السيد أحمد املكاري والعاملون معه من أبناء الجالية اللبنانية والعربية واالسالمية بأحر التهاني 

القلبية بمناسبة شهر رمضان املبارك.. جعله اهلل شهر خري وصيام وبركات على الجميع.

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

لقمة 
شهية

أسعارنا تناسب 
اجلميع

نظافة 
تامة

أربع صاالت بكل اناقتها وديكورها 
الفخم جاهزة الحتضان مناسباتكم

المرياج عنوان الثقة تستقطب أملع 
جنوم الفن والطرب من لبنان والشرق 

األوسط..
المرياج.. الصاالت االفضل جلميع 

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

لصاحبها سام يونان

المــرياج
عـروس الـصاالت يف فيكـتوريا

خدمة 
مميزة

صدق يف 
املعاملة



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

تبعد 
دقيقة
عن 

حمطة 
القطار

0451 340 097

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

مـعجزة الـنقل التلـفزيوني 
تـحققت بـ

مبناسبة شـهر رمضان املبارك نقدم لكم هذا العرض:

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

ميكنكم اعادة الربامج يف أكثرية القنوات 24 ساعة 
اىل الوراء واملشاهدة دون تقطع او انقطاع

السعر 
األصلي

599 دوالرا
اآلن بـ

349 دوالرا

وغريها الكثري من القنوات احملببة
مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم.. خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

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

Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

من قنواتنا  Bein Sports الرياضية والقاهرة اليوم 

انرتفيجن.. عنوان الثقةتركيب اجلهاز 50 دوالرا وإرساله بالربيد 25 دوالرا
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