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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

 عون يتحدى: قانون االنتخاب اواًل..جملس الوزراء يناقش بعد الفطر العمل خالل الشغور الرئاسي

سالم: وضعنا ال يسمح بتحريك الشارع والذهاب اىل اجملهول
عون  ميشال  العماد  جنح 
يف حتريك املياه السياسية 
ضمان  فبعد  الراكدة. 
إفشال خطة كسر الشراكة 
يف قرارات جملس الوزراء، 
جديدة:  معركة  إىل  انتقل 
رئاسية  انتخابات  ال 
تعيينات  وال  باألكثرية، 
يف ظل وجود جملس نواب 
»فاقد للشرعية بالتمديد«. 

االنتخابات النيابية أواًل
املستقبليون  أراد  فقد 
تكرار جتربة حكومة الرئيس 
فؤاد السنيورة األوىل اليت 
مضت يف عملها من دون 
االلتفات إىل فقدانها مكونًا 

رئيسيًا فيها.
متضي  أن  سالم  وأراد 
احلكومة  باستخدام صالحيات 
اجلمهورية، متخطية  رئيس 
رئيسية  مكونات  اعرتاض 
احلر،  الوطين  التيار  فيها: 

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

املردة،  تيار  اهلل،  حزب 
حزب الطاشناق...

الوزراء  جملس  عقد  فقد 
العاشرة  عند  جلسة 
اليوم يف  صباح  والنصف 
برئاسة  احلكومية  السرايا 
ويف  سالم  متام  الرئيس 
غاب  الذين  الوزراء  حضور 
منهم وزير السياحة ميشال 

فرعون.
استمرت  اليت  اجللسة  بعد 
أربع ساعات تال  ألكثر من 
جريج  رمزي  اإلعالم  وزير 

املقررات التالية:
دولة  دعوة  على  »بناء 
رئيس جملس الوزراء عقد 
األسبوعية  جلسته  اجمللس 
العاشرة  الساعة  عند 
والنصف من يوم اخلميس 
من  التاسع  فيه  الواقع 
يف   2015 متوز  شهر 
برئاسة  احلكومية،  السرايا 

الرئيس ويف حضور  دولة 
منهم  غاب  الذين  الوزراء 

عون يفرض رؤيته وينتزع حق الفيتو على القرارات )هيثم املوسوي(

النظامية  القوات  شنت 
بغارات  مدعومة  السورية 
الستعادة  هجومًا  مكثفة، 

من  األثرية  تدمر  مدينة 
تنظيم »داعش« الذي اخذ 
املبادرة يف مدينة احلسكة 

عناصره  تعرض  وسط 
التحالف  مقاتالت  لقصف 
يف ريف الرقة، فيما وسع 

التتمة صفحة  31

اجليش السوري على ختوم تدمر ويوّسع غاراته على الزبداني
التتمة صفحة  31

أعلنت  بعد مساع مكثفة، 
األمم املتحدة مساء أمس 
االول أن الرئيس اليمين 
هادي  منصور  ربه  عبد 
وافقا  احلوثيني  ومجاعة 
غري  إنسانية  هدنة  على 

هدنة انسانية 
غري مشروطة 

يف  اليمن

التتمة صفحة  31

الوزير ميشال فرعون.

التفاصيل صفحة  31

سعود الفيصل يف ذمة اهلل

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

غاراته  السوري  الطريان 
وبلودان  مضايا  لتشمل 
اجملاورتني للزبداني مشال 

غربي دمشق.
اخلارجية  وزير  ودافع 
الفروف  سريغي  الروسي 
فكرة  عن  االول  امس  
اقليمي  حتالف  تأسيس 
متدد  ضد  دولي   -

»داعش«.
الرمسي  التلفزيون  وأفاد 
بأن القوات النظامية بدأت 
وعرض  تدمر  على  اهلجوم 
التارخيية  للقلعة  لقطات 
ان  قائاًل  املدينة،  يف 
الربية  العسكرية  »العملية 
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مقاالت

Saturday 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 

الوزراء  )اول من امس(، متزامنًا يف جملس  أمس  الذي حدث  بعد 
اجلمهورية  رئاسة  روزنامة شغور  أن  آخر  بعد  يومًا  يتأكد  والشارع، 
لكن  قبل.  ذي  من  أكثر  ومهملة  واملغزى،  األهمية  عدمية  أضحت 

البارحة 9 متوز محل الرقم القياسي اجلديد غري املسبوق.
يف 9 متوز يكون الشغور الرئاسي قد قفز اىل رقم قياسي جديد: 
اليوم األول بعد الشهر 13 واليوم 13 اللذين احتكرهما خلو الرئاسة 
اخللو  كان  ثم   ،1988 عام  اجلميل  أمني  الرئيس  والية  انتهاء  بعد 
إميل حلود عام  الرئيس  انتهاء والية  بعد  الثاني طوال ستة أشهر 
2007. أما اىل متى يستمر الشغور الثالث الذي خلف والية الرئيس 
يف  البارحة  حدث  ما  يكون  وقد  يعرف.  أحد  فال  سليمان،  ميشال 
السرايا وحميطها، ثم ما أعاد الرئيس ميشال عون تأكيده، خري معبرّ 
الرئاسي يف ترتيب حساباته  أحدًا مل يعد يضع االستحقاق  عن أن 
السياسية يف مدى منظور. ال الداخل يسأل عن الرئيس املقبل، وال 

اخلارج معين مبا جيري هنا.
املسيحيني يف  املرة حبق  هذه  أوحى  الشارع  إىل  النزول  أن  على 
استخدام هذا السالح، بعدما سبقهم إليه املسلمون أكثر من مرة، 
أمر واقع سياسي جديد. استخدم  ناجعة لفرض  دائمًا وسيلة  وبدا 
حزب اهلل الشارع يف 7 أيار 2008 يف بريوت بذريعة الدفاع عن سالح 
املقاومة، ثم يف تظاهرة القمصان السود يف بريوت أيضًا يف كانون 
الثاني 2011 إلسقاط حكومة الرئيس سعد احلريري، واستخدمه تيار 
املستقبل يف كانون الثاني 2011 يف طرابلس وبثرّ الفوضى فيها 
جديدة.  حكومة  لتأليف  ميقاتي  الرئيس جنيب  تسمية  على  احتجاجًا 
يف حاالت حزب اهلل وتيار املستقبل، اقرتن اللجوء اىل الشارع حبمل 
السالح يف حماولة صرحية لقلب موازين القوى الداخلية، وجنمت عن 
حتركهما نزاعات مذهبية حادة النبة. كان يف اإلمكان كذلك إبصار 
هذين الفريقني يغطيان فلتان الشارع مرارًا يف ظاهرة أمحد األسري 

وسجن رومية واالضطرابات اليت أحاطت بهما.
أضحى االحتكام اىل الشارع مسة أساسية يف احلياة السياسية اللبنانية 
كلما وجد فريق، بل األصح طائفة يف مأزق سياسي حقيقي، وراحت 
احمللية.  للعبة  جديدة  قواعد  بفرض  منه  اخلروج  سبل  اىل  تتطلع 
ووضعه  األخرية،  األسابيع  يف  عون  إليه  ح  ملرّ ما  الواقع  يف  وهو 
ــ  الوزراء  النعقاد جملس  األوىل  اللحظة  منذ  ــ  أمس  متعمد  بعرض 
املفاجآت.  من  مبزيد  التالية  الساعات  لورّح يف  ثم  التنفيذ،  موضع 
ية،  والواضح يف ضوء التجارب الثالث، املسيحية بعد الشيعية والسنرّ
األفرقاء مجيعًا  الذي مينح  الدستورية هو  املؤسسات  الشارع ال  أن 

الشرعية السياسية ال الشعبية فحسب.
على  سالم  متام  الرئيس  إصرار  وراء  املباشر  السبب  أيضًا  وهو 
اه  النأي حبكومته عن النزاعات السياسية، وقصر مهمتها على ما مسرّ
تسيري شؤون البالد والعباد، خالفًا لقاعدة ذهبية خبها معظم العهود 
واحلكومات املتعاقبة عندما احتكم األفرقاء اىل جملس الوزراء إلدارة 
خالفاتهم. على األقل هو ما عرفته أزمات استعرت فيها االنقسامات 
الطائفية واملذهبية أعوام 1958 و1969 و1975 و1984، وصواًل اىل 
حكومات ما بعد اتفاق الدوحة عام 2008. مل يكن نزول التيار الوطين 
اًل لتجربيت 2008 و2011  احلر، وتاليًا املسيحي، اىل الشارع إال مكمرّ

اللتني قادتا اىل تكريس زعامة هذا الشارع.
وقد تكون حصيلة ما انتهت إليه جلسة جملس الوزراء يف الظاهر ــ 
والطرفان املعنيان خرجا منها راحبني بتفاوت ــ هو ما توخاه النزول 

اىل الشارع:
بني  ما  ثم  السورية،  احلقبة  يف  كما  الوزراء  جملس  يعد  مل  ـ   1
ال  العدد  مأزق  إن  بل  فحسب،  بالعدد  كم  حيحُ و2008،   2005 عامي 
حيول دون توجيه األنظار اىل الشارع وسيلة بديلة يف تبادل عضرّ 
ستة  سوى  وحلفائه  احلر  الوطين  التيار  يدي  بني  ليس  األصابع. 
الوزراء، وال نصاب  انعقاد جملس  وزراء ال يسعهم تعطيل نصاب 
مصري  يهدد  أن  أوشك  الذي  الشارع  اىل  فلجأ  القرارات،  اختاذ 
احلكومة برمتها ويضعها على احملك، األمر الذي يعين أن املؤسسات 
الدستورية مل تعد تدار بالنصاب الدستوري بل بالنصاب املستمد من 

أحجام القوى السياسية.
2 ـ على حنو كهذا، ال يقل إصدار مرسوم فتح عقد استثنائي جمللس 
انعقاد  تكمن مشكلة  بل  حكومة سالم،  تواجهه  عما  النواب صعوبة 
البملان يف افتقاره اىل النصاب السياسي لضمان اجتماعه يف ظل 
إصرار األفرقاء املسيحيني مجيعًا تقريبًا، كل لدوافع خمتلفة، على 
عَط اجمللس يف العقد العادي  مقاطعة جلسات اهليئة العامة. وما مل يحُ
عت التواقيع  عطى يف العقد االستثنائي املرجح إذا مجحُ األخري، قد ال يحُ
الالزمة له، ما مل ترتاجع الكتل املسيحية الرئيسية عن مقاطعتها إياه. 
الدستوري فحسب، ميسي مرسوم  السياسي ال  النصاب  يف غياب 

العقد االستثنائي حبًا على ورق.
3 ـ من املؤكد أن املشكلة الفعلية لعون ليست مع رئيس احلكومة 
بالذات، بل مع تيار املستقبل بعد أشهر طويلة من احلوار والتفاوض 
آل اىل النتيجة الصفر يف امللفات الثالثة اليت خاضا فيها: انتخابات 
رئاسة اجلمهورية، والتعيينات العسكرية واألمنية، وتصويب املشاركة 
يف السلطة. بذلك ال يعدو اخلالف على الصالحيات الدستورية، وال 
سيما منها صالحيات رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء، اليوم 
إال ترمجة ملأزق انقطاع التواصل والتفاهم بني التيارين. مل تنشب 
كأنهما  وبدَوا  اإلجيابية،  الرسائل  تبادهلما  عزرّ  الصالحيات يف  أزمة 
تعزيز  اىل  اهلل  حزب  انصرف  بينما  سالم،  حكومة  وحدهما  يقودان 
أبواب التفاوض يف  مشاركته يف احلرب السورية. ما إن أوصدت 
الشهرين  واألمنية يف  العسكرية  والتعيينات  األوىل  الرئاسة  ملفي 
ــ حتى  األخريين، انتقلت التداعيات فورًا اىل جملس الوزراء وكان 
ذلك الوقت ــ غري معين من قريب أو بعيد مبا كان يدور بني الرابية 
ال  ا،  تغريرّ الطرفني  أن  ما حصل  وباريس.  والرياض  الوسط  وبيت 

ممارسة الصالحيات.

عدوى الشارع تنتقل إىل املسيحيني بعد الشيعة والسّنة
نقوال ناصيف

احلر،  الوطين  التيار  انتفاضة  مع  حدود،  بال  متضامنون، 
فساد  من  عنه  ينجم  وما  لبنان،  على  السعودي  االنتداب  ضد 
التغيري  على  مستعٍص  اللبناني  النظام  هذا  أن  غري  وسلطوية؛ 
واإلصالح؛ إنه نتاج معادلة دولية ــ إقليمية ال تسمح باستقالل 
ل إىل دولة  اجلمهورية اليت ميكنها، باالستقالل الفعلي، أن تتحورّ
ب  دميوقراطية وكفوءة ومبادرة. داخليًا، هناك االستعصاء ــ املركرّ
على االستعصاء اخلارجي، الناجم عن احملاصصة اليت هي، ككل 
ديناميات  تؤول  النهاية،  ففي  مستحيلة؛  سياسية،  حماصصة 

السلطة، أي سلطة، إىل قوة حاكمة، من دونها ينهار النظام.
باحلكم بني  ار حلروب االستئثار  الدورّ الباب  املعادلة،  تفتح هذه 
»الشركاء«؛ قبل الـ75، كان احلكم بني يدي النخب املارونية، 
زة يف صالحيات الرئيس املاروني. وال تعدو  وكانت السلطات مركرّ
ة،  احلكاية املريرة للحرب األهلية اللبنانية، أن تكون انتفاضة سنيرّ
زتها املنظمات الفلسطينية، واليسار االنتهازي، لنقل السلطة  عزرّ
إىل النخب السنية، وحتويل الصالحيات من رئيس اجلمهورية إىل 
رئيس الوزراء. ولعل هذا هو ملخص اتفاق الطائف الذي أقصى 
مع  دمشق،  وضبطتها  رعتها  تسوية،  وأجرى  املسيحي،  ن  املكورّ
الشيعة، تكفل هلم حق املقاومة اليت حتولت إىل بنية اقتصادية 
ــ اجتماعية ــ ثقافية، شبه مستقلة، وقفزت، يف سنوات احلرب 
إقليمية  قوة  ل  لتتحورّ املعادلة،  وخارج  احلدود،  خارج  السورية، 
رئيسية يف اهلالل اخلصيب. ويف الواقع، كان هذا هو املخرج 

السلمي الوحيد من استعصاء العدالة يف النظام اللبناني.
مل تبز للمسيحيني قوة سياسية مستقلة، طوال مخسة عشر عامًا 
من نهاية احلرب األهلية، سنة 90، حتى نهض التيار الوطين احلر، 
باملهمة، وفهم أن التحالف مع حزب اهلل هو ضرورة اسرتاتيجية. 
وهي كذلك، ولكن للخروج من املعادلة اللبنانية، وليس لتعديلها، 
يتمتع حزب اهلل بفائض قوة استثنائي، كما ظهر، جليًا، بقدرته 
على أن يكون »حيث جيب أن يكون«، يف اإلقليم كله، من أقصاه 
إىل أقصاه، ولكن ليس يف بلدة عرسال، وال يف قريطم! فهنا، 
هلا صدامًا  وحتورّ القوة،  فائض  مفاعيل  الداخلية،  املعادلة  تلغي 

مذهبيًا ممنوعًا يف اسرتاتيجية املقاومة.
مشكلة التيار الوطين احلر، أنه ال يزال يعيش يف ما قبل 2011. 
أن حدود  املتمثلة يف  مل يدرك احلقيقة االسرتاتيجية املستجدة 
الكيانات  إحياؤها.  ممكنًا  يعد  ومل  سقطت،  املشرقية  الكيانات 
املشرقية انتهت، كادوك، ومل يعد ممكنًا إحياؤها أو إصالحها؛ 
واخليار بات واضحًا بني مصريين: فإما كانتونات منقسمة على 
للمشرق  احتادية  صيغة  وإما  بينها،  ما  يف  ومتقاتلة  نفسها، 
كله، يكفل لكل املكونات الدينية واملذهبية واإلتنية والقومية، 
التنموي  التعاضد  وأمنها، يف سياق  وذاتيتها  الثقافية  حقوقها 

والدميوقراطية االجتماعية.
ب، بنيويًا، على استحالة اإلصالح السياسي ــ  كما لبنان ــ املركرّ
كذلك األردن؛ فاملعادلة الدولية ــ اإلقليمية، متنع تغيري النظام، 
حفاظًا على مصاحل واندماج ما يقرب من مخسة ماليني فلسطيين 
متفاعلني مع ما يقرب من ثالثة ماليني منهم، يف الضفة الغربية. 
ممنوع  األردني  للنظام  الدميوقراطي  اإلصالح  أخرى،  جهة  ومن 
ش  أيضًا، ألنه، حبكم الرتكيبة الدميوغرافية واالقتصادية، سيهمرّ
الدولة.  وعصبية  اجليش  عماد  لون  يشكرّ الذين  أردنيني  الشرق 
ــ  إسرائيلية  ضرورة  عن  تعبرّ  اليت  ــ  املعادلة  هذه  إطار  ويف 
تتمكن أقلية متحالفة من البريوقراطية والكمبادور، من االستئثار 
بالسلطة، وإدامة ديناميات النهب والفساد واستخدام البلد يف 

مشاريع سياسية وأمنية، معروضة للبيع.
الكيان الفلسطيين وضعه كارثي بال أمل؛ فهو منشق إىل كيانني 
الكيان  والثقافية؛  واالجتماعية  السياسية  خصوصيتهما  تتوطد 
وليسا  كيانان،  احلقيقة،  إنهما، يف  الغزرّي.  والكيان  اوي  الضفرّ
جمرد حكومتني! وكل منهما منشق على نفسه؛ مراكز القوى يف 
»فتح« تتصارع يف ما بينها، متوافقة على التنسيق مع إسرائيل، 
القطري  اإلخواني  باملعسكر  نفسها  أحلقت  اليت  »محاس«  بينما 
الرتكي، خسرت حضورها كبديل وطين جامع، وحتولت إىل قوة 
ويائسة،  وحماصرة،  التكفرييني،  باملتطرفني  مهددة  سلطوية 
حبيث مل يعد، أمامها، من بديل سوى التفاهم على هدنة مديدة 

مع إسرائيل.
العراق، املنسوخة عن  اإلتنية يف  ــ  الطائفية  صيغة احملاصصة 
الصيغة اللبنانية، مل متش يومًا واحدًا يف هذه الدولة املركزية 
اليت تتنافى وحدتها وقوتها وحضورها، مع مصاحل القوى الغربية 
واإلقليمية، وتعجز، وستظل عاجزة، عن استعادة كيانها. وهي 
تدور يف وضع مأساوي يائس؛ فال اإلسالم السياسي الشيعي، 
وطنية،  دولة  بناء  على  قادر  واجلنوب،  الوسط  يف  املتحكم 
احملافظات  املتحكم يف  والتكفريي،  الرجعي  اإلسالم،  قوى  وال 
السنية، قادر على كسب احلرب أو االنفصال أو بناء دولة، وال 
هو مسموح لكردستان العراق، االنتقال من االستقالل الفعلي إىل 
استقالل قانوني قد يؤمن خروج الكرد من معادلة احلرب األهلية 

املستمرة.
سوريا، اليت ال تزال متلك دولة وطنية مستقلة، وجيشًا وطنيًا، 
رجعية  امبيالية  حرب  ومفاعيل  ملؤثرات  ختضع  وحدة،  وإرادة 
عثمانية تكفريية متصاعدة منذ أكثر من أربع سنوات. وعلى رغم 

انتفاضة التيار؛ متضامنون ولكن
ناهض حرت

وطنية  اجتماعية  كتلة  وحضور  وجود  واستمرار  الدولة،  صمود 
صلبة؛ فالواقع املرير يقول إن أقسامًا من اجملتمع السوري قد 
التنظيمات اإلرهابية، ممثاًل سياسيًا؛  انشقت وتشققت واختذت 
سوف  ــ  لدينا  شك  موضع  ليس  وهذا  ــ  سوريا  تنتصر  حني 
البناء  إعادة  السورية، عملية صعبة معقدة من  اجلمهورية  تواجه 
اجملتمعي، يستوعب املتغريات الدميوغرافية واالنشقاقات املذهبية 
واالجتماعية، قد ال يكون ممكنًا من دون االنفتاح الوحدوي على 

املدى العراقي.
ا نريد كسر الصهاينة والتكفرييني؛ إذا كنا نريد االستقالل  إذا كنرّ
الكريم  والعيش  السلم  نريد  كنا  إذا  االجتماعية،  والدميوقراطية 
واالزدهار التنموي والثقايف؛ فليس أمامنا سوى خوض املعركة، 
واهليمنة  اإلمبيالية  عن  املستقل  املشرقي،  االحتاد  صوب 
اخلليجية والعثمانية، والقادر على إقامة عالقات ندية مع احللفاء 

اإليرانيني.
واملذهبية  والدينية  االجتماعية  للمكونات  طريق  ال  ذلك،  سوى 
يف  تنتهي؛  ال  أهلية  حروب  يف  املوت  طريق  سوى  واالتنية، 
املشرق لن يتغلب السنة على الشيعة، أو العكس، يف العدد أو 
القوة أو احلضور، وسيكون املسيحيون كتلة وازنة ذات فعالية 
صيغة  يف  فضاؤهم،  للعلمانيني  وسيكون  وثقافية،  سياسية 
قومية علمانية، تعرتف حبقوق اجلميع، مبن فيهم الكرد واإلتنيات 

األخرى، وتستوعب اليهود من دون إسرائيل.
قد يبدو صعبًا، ورمبا حاملًا؛ ولكنه البديل الوحيد لالنتحار الذاتي 

الشامل.

يبدو  حتقيقها،  يصعب  اليت  املعجزات  من  املعلم  لوليد  بدا  ما 
بالنسبة اىل القوى اإلقليمية املطالبة برحيل األسد من املستحيالت 
اليت لن تتحقق، لكن فالدميري بوتني الذي يعرف كل هذا مل يكن 
م اىل موسكو ليعرض عليه اقرتاحه املفاجئ تشكيل  ليستدعي املعلرّ
حملاربة  واألردن  والسعودية  وتركيا  السوري  النظام  بني  حتالف 
»داعش«، يف حني ترى هذه الدول ان النظام و«داعش« وجهان 

لعملة اإلرهاب الواحدة!
بوتني  ان  »أعرف  بالقول  االقرتاح  على  ق  علرّ الذي  املعلم  وليد 
رجل يصنع املعجزات، لكن التحالف الذي يقرتحه حيتاج اىل معجزة 
هي  ما  مبقدار  روسية  مبادرة  ليست  انها  ضمنًا  أدرك  كبرية«، 
إحياء  عب  السياسي  احلل  على  تساعد  ثغرة  إجياد  هدفها  مناورة 

مؤمتر جنيف.
ذلك انه من غري املمكن احلديث عن أي تعاون إقليمي مع بشار 
األسد، الذي جعل سوريا مقبة كبى استجلبت »داعش«، ما مل 
يكن الثمن الذي سيدفع سلفًا صفقة إقليمية دولية واضحة تفضي 
اىل إنهاء حكم األسد ولو بالعودة اىل صيغة أوضح لبيان »جنيف - 
1« الذي عقد يف 30 حزيران من عام 2012، ومل حيدد دور األسد 

يف عملية اإلنتقال السياسي!
اإلرهاب  تقاتل  واألردن  السعودية وتركيا  ان  جيدًا  بوتني  يعرف 
ولكن  املاضي،  العام  ل يف  كرّ شحُ الذي  الدولي  التحالف  إطار  يف 
ع اىل درجة  على رغم انه مل ينجح يف حماربة »داعش« الذي يتوسرّ
جعلت جون ماكني يقول حنن خنسر احلرب ضد »داعش«، فسيكون 
احلواب جاهزًا: ما حاجتنا اىل حتالف جديد يف وجود التحالف القائم، 
ثم انه من املستحيل قبول أي دور لألسد الذي صنع »داعش« 

ر سوريا؟ ودمرّ
لكن بوتني ال يطرح مبادرة لرتى النور بل لرتفضها الدول اإلقليمية 
فورًا، يف حني سيقبلها األسد حتمًا ألنه غارق ويريد خشبة خالص، 
رسم  ثم ان بوتني الذي يضمن مصاحله يف دولة الساحل، اليت تحُ
حدودها اآلن بالنار من القلمون اىل الزبداني اىل دمشق فطرطوس، 
األلداء  األعداء  حتالف  إقامة  اىل  سعى  كأنه  يظهر  ان  يضريه  ال 
ملقاتلة »داعش« وانه ليس ضالعًا كما يبدو يف خمطط التقسيم 

اىل أذنيه مثل باراك أوباما!
إقرتاح بوتني ميكن ان يكسب أهمية كبرية اذا متكن من إلقاء األسد 
تستطيع  اليت  ية  السنرّ القوى  حتالف  وترتيب  الصيغة،  هذه  خارج 
وحدها ان تهزم »داعش« بسالحني: السالح العسكري والتحالف 
وهو  املرجعية«  و«سالح  السورية،  املعارضة  مع  ذلك  على  قادر 
ية اليت حياول »داعش« اختطافها وإقامة خالفته  األهم لتحرير السنرّ

على تشويه صورتها.
وحترير  »داعش«  قتال  يف  ايران  بدعم  أمريكا  تتمسك  وعندما 
ية اليت حيتلها، فإنها تقورّي هذا التنظيم بـ«تدعيش«  املناطق السنرّ
اذا  بالغة  أهمية  بوتني  اقرتاح  يكتسب  وهلذا  ة،  السنرّ من  مزيد 

استبعد األسد من التحالف املقرتح!

حتالف سّن حيّرر السّنية 
من »داعش«!

راجح الخوري 
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نائب رئيس بلدية ليفربول غسان بلوط يهنئ

يتقدم نائب 
رئيس بلدية 

ليفربول
غسان بلوط
بأحر التهاني 
من اجلالية 

العربية 
واالسالمية 
وخاصة يف 
ليفربول 
وضواحيها 
مبناسبة 

حلول عيد الفطر السعيد، أعاده اهلل على بالدنا 
باألمن واالستقرار والسالم وعلى اسرتاليا بالتقدم 

والرقي واالزدهار.
فـطر مـبارك للـجميع

يتقدم
أصحاب 
محالت

للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه 
هوشر

والحاج حسني 
هوشر

من الجالية العربية عامة 
واالسالمية خاصة بأحر 
وأصدق التهاني بحلول 

عيد الفطر املبارك، 
أعاده اهلل على الجميع 

بالخري واليمن والربكات.

فطر مبارك
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لبنانيات

»التغيري  تكتل  رئيس  ألقى 
واإلصالح« النائب العماد ميشال 
عون، بعد تظاهرات اليوم، وعلى 
الوزراء،  جملس  جلسة  انتهاء  أثر 
كلمة قال فيها: »هذا يوم تارخيي 
الشارع،  ويف  الوزراء  جملس  يف 
ونقول للشباب »يعطيكم العافية«، 
العاجل للمصابني  الشفاء  ونتمنى 
فنحن  مستعدين،  وابقوا  منهم، 
ابتلعوه  وما  البداية،  يف  نزال  ال 

بالتآكل سوف يعود«.
اليوم  اندفاع شبابنا  »إن  أضاف: 
الشارع،  إىل  ينزلون  جعلهم 
املسلحة  القوات  هلم  وتعرضت 
أنهم  إىل  هنا  ونشري  بالضرب. 
اليوم  من  أكثر  كانوا  باألمس 
مناطق  يف  جالوا  حيث  بكثري، 
من  ما  ولكن  لبنان،  من  متعددة 
أحد جرح أو عطب، كما مل يكسر 
يستخدمون  فلماذا  زجاج.  أي 
القوة معنا اليوم؟ هل يظنون أن 
عن  يثنينا  قد  القوة  استخدامهم 
اىل  ويدفعنا  مبوقفنا  االستمرار 

الرتاجع؟ نقول هلم طبعا كال«.
الشعبة  إىل  أيضا  »أتوجه  وتابع: 
اخلامسة يف الريزة وأسأل، ملاذا 
لتربروا  وهل  البيانات؟  هذه 
اعتداءكم على املواطنني؟ تقولون 
إنهم جتاوزوا احلاجز واعتدوا على 
العسكر ووقع 7 جرحى عسكريني، 
ومل  جرحيا  عسكري  أي  يقع  مل 
العكس،  وعلى  عليهم،  أحد  يعتد 
العسكر ضربوا املواطنني. تذكروا 
إياه عندما كنت قائدا  ما علمتكم 
اليت  الوثيقة  أن  وكيف  للجيش، 
تكون  أن  جيب  الريزة  من  تصدر 
أو  خطأ  يتخللها  ال  تارخيية  وثيقة 
هو  هذا  حملها،  غري  يف  فاصلة 

اجليش الذي نعرفه ونريده«.
اجلميع  يعرف  أن  »جيب  وأردف: 
أن بعد اليوم ما من أمر سيحصل 
اجللسات  ويف  للدستور.  خالفا 
املوضوع.  هذا  سيتأكد  املقبلة 
حنن مل خنطط لكل هذه املسريات، 
علينا.  نفسه  فرض  احلدث  ولكن 
للشباب،  العافية  اهلل  وليعط 

وسنكمل مسريتنا«.
الكالم  من  الكثري  »مسعنا  وقال: 
اجلمهورية،  لرئاسة  تعطيل  عن 
ولكن من سينتخب هذا الرئيس؟ 
مددت  اليت  األكثرية  ليست  أو 
حيصل  أين  بالcontrat؟  لنفسها 
ارتكبوا  خطأ  من  كم  األمر؟  هذا 
املدنية  والقوانني  الدستور  حبق 
كل  أن  يظنون  هل  والعسكرية؟ 
ما حتدثنا عنه يف البداية سيذهب 

هدرا؟ كال«.
أضاف: »من غري املمكن أال ننزل 
من  أن  يبدو  إذ  الشارع،  إىل 
يواجهنا هم أبناء شارع. فهل ميكن 
أن نتواجه معهم يف مكان آخر غري 
ذلك،  حيبون  كانوا  وإذا  الشارع؟ 

فليكن.
احلق،  يواجه  أن  اليوم  ميكن  ال 
بوقاحة الكذب، فبأي حق جيتهدون 
النواب؟  جمللس  للتمديد  قانونا 
بكل هذه  تقوموا  أن  وكيف ميكن 
واخلاطئة،  السيئة  االجتهادات 
لتعلموني  وقاحة  بكل  وتأتون 
من  شبعنا  والقانون«.  الدستور 
الذين يقولون لنا انزلوا إىل جملس 
النواب وانتخبوا رئيسا للجمهورية، 

واألبشع من ذلك أني ال أمسع أي 
صوت ينادي بأن هذا اجمللس غري 
شرعي، وأننا مل نوافق عليه. لقد 
وافقت على اجمللس بشرط واحد، 
جترى  كي  بتسوية  القيام  وهو 
االنتخابات يف شكل حيرتم ميزان 
اجلميع.  وبرضى  احلقيقي،  القوى 
فإذا مل تقوموا بذلك، لن تستطيعوا 
إذا،  للجمهورية.  رئيس  انتخاب 
ليس مبقدوركم أن تتخطوا املادة 

62 من الدستور«.
وتابع: »إن قانون االنتخابات جيب 
االنتخابات  إجراء  قبل  يأتي  أن 
رئيس  انتخاب  وقبل  النيابية 
اجلمهورية. ومن هنا نقول، إنه لن 
يكون هناك رئيس جديد للجمهورية 
نواب،  جملس  هناك  يكن  مل  إذا 
ولن يكون هناك جملس نواب قبل 
وضع قانون انتخاب جديد. ما هو 
معه  التعاطي  ليتم  املسيحي  خطأ 
تعايش  ألنه  هل  الطريقة؟  بهذه 
مع كل الطوائف يف حني أنها مل 
تتعايش هي مع بعضها وبقيت يف 
مكانها، يف حني أن املسيحي قام 
بهذه اللحمة مع اجلميع، وعاش مع 

الدرزي والسين والشيعي؟«.
وأردف: »الشيعي اليوم يتواجد يف 
12 دائرة، والسين يف 11 دائرة، 
 22 على  املسيحيون  يتوزع  فيما 
دائرة انتخابية. ولذلك، يف النظام 
األمساء  املتعدد  احلالي  االنتخابي 
وال  اليوم  ال  ميكن  ال  واألكثري، 
حقوقنا.  نأخذ  أن  عام   100 بعد 
تأخذون منا  نأخذ حقوقنا،  وعندما 
ما تريدون، ولكن بالدميوقراطية، 
ال  والوقاحة.  باملواجهة  وليس 
أحد،  وجهنا  يصرخ يف  بأن  نقبل 
مهما عال قدره أو قيمته أو موقعه. 
وصاعدا  اآلن  من  أقبل  لن  كما 
اتهامنا بتعطيل رئاسة اجلمهورية. 
اجمللس  إىل  للنزول  يدعونا  ومن 
اخلطيئة  على  يشجعون  من  هم 
ال  األمر  وهذا  الدستور،  واخرتاق 
ثم  يسرقونا،  أن  جيوز  وال  جيوز، 

يأتوا ليشرتونا بأمواهلم«.
أي  يف  أحدا  أوفر  »لن  وقال: 
بالقول  يستمر  عندما  كان  موقع 
وانتخب  اجمللس  إىل  انزل  لي 
نسمع  مل  مل  للجمهورية.  رئيسا 
أصواتهم عندما خرق الدستور ومل 
تبق مادة منه مل تنتهك؟ ال أمريكا 
وال روسيا وال العامل بأكمله قادر 
فأنا  قيد شعرة،  يزحيين  أن  على 
مستعد لالستشهاد للمحافظة على 
حاضرا،  يزال  ال  والشعب  حقي. 
االنتهاكات،  هذه  كل  ويرفض 
ال  ومن  به،  فأهال  معنا  هو  فمن 
شأنه،  فهذا  معنا  يكون  أن  يريد 

فنحن كافون ووافون«.
حوار

أسئلة  على  عون  العماد  ورد 
حلفاؤك  له:  فقيل  الصحافيني، 

اليوم ليسوا معك.
حلفائي،  عن  تسأليين  »ال  أجاب: 
حبقوق  يتعلق  فاملوضوع 
وبويف«  »بكفي  وأنا  املسيحيني، 
مبفردي. أنا مل أضع شروطا على 
أحد عندما قمت بتحالف سياسي، 
وإذا كانوا حيبون أن يسريوا معنا 
أما  بهم،  وسهال  فأهال  اليوم، 
ذلك،  يف  يرغبون  ال  كانوا  إذا 
فنحن سائرون من دونهم. وبني 
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الطوائف، حنن أكرب من أي أقلية من 
فعددنا  الكربى،  الثالث  األقليات 
الشيعية  الطائفة  عدد  من  أكرب 
وكل  السنية،  الطائفة  من  وأكرب 
ما نريده هو احلصول على حقوقنا، 
فليخربونا كيف حنصل على حقوقنا 
وللدستور  الطائف  لوثيقة  وفقا 

اللبناني وللقوانني اللبنانية«.
حلفائنا،  إىل  »بالنسبة  أضاف: 
الذي  املوقف  باختاذ  أحرار  فهم 
لدينا  حنن  ولكن  مناسبا،  يرونه 
أن  يريد  حق وسندافع عنه، ومن 
يساعدنا فأهال وسهال به، وإن مل 
يكن هناك من أحد معنا، فال بأس، 
ألن لدينا كياننا ووجودنا وقوتنا، 
يف  مسيحيا  األوىل  الكتلة  وحنن 
الثانية يف جملس  لبنان، والكتلة 

النواب«.
جملس  ينعقد  أن  يتوقع  سئل: 
الوزراء بعد أسبوعني، فهل سيهدأ 
األسبوعني،  هذين  خالل  الشارع 
هذا  سيستمر يف  الضغط  أن  أم 

االجتاه؟
حنتفل  أن  نريد  »سنرى،  أجاب: 
اجللسة  أجلت  اليوم،  بالعيد. 
ماذا  وسنرى  نريده،  ما  وحققنا 
ستسمعون  الغد.  يف  سيحصل 
الكثري من اإلشاعات، ولكن أؤكد 

أننا حققنا ما نريده اليوم«.
سئل: أال ختافون من لعبة الشارع 
على اعتبار أنه ميكن حتريك شارع 

مقابل شارع آخر؟
أجاب: »من يريد أن »يشحذ« حقه 
كان  وإذا  أبدا،  عليه  حيصل  لن 
اآلخرين  حقوق  على  استوىل  من 
احلقوق،  أصحاب  على  سينتصر 

فال داعي ألن يكون هناك بلد«.
سئل: إن املشكل اليوم هو بينكم 
وبني تيار »املستقبل« يف شكل 
أساسي، ورغم هذا التحرك الذي 
قمتم به، قال وزير العدل أشرف 
زوبعة  هو  التحرك  هذا  إن  ريفي 

يف فنجان، فما هو تعليقكم؟
ما  يقول  أن  »يستطيع  أجاب: 
قالت  املستقبل  فصحيفة  يشاء، 
أيضا إن مواكب التيار الوطين احلر 
البارحة كانت عبارة عن سيارتني، 
فليبق الوزير ريفي على اعتقاده، 

فهذا يرحيين« )ضاحكا(.
جلسة  يف  حصل  ماذا  سئل: 
اليوم؟ وهل مت التوافق على آلية 

العمل احلكومي؟

أجاب: »هذا األمر جييب عنه وزيرا 
كانا  فهما  والرتبية،  اخلارجية 

مشاركني يف اجللسة«.
داخل  العمل  سيتم  كيف  سئل: 

جملس الوزراء؟
من  قرار  أي  يصدر  »لن  أجاب: 

دون موافقتنا«.
قيل له: ولكن صدر قرار اليوم، 

فمجلس الوزراء أقر بندا جديدا.
بوزارة  يتعلق  بندا  »أقر  أجاب: 
املرضى،  مساعدة  وهدفه  الصحة 
وحنن كنا موافقني على إقراره«.

كلمة يف املتظاهرين
املتظاهرين  من  جمموعة  وكانت 
فيهم  وألقى  الرابية  اىل  توجهت 
العماد عون كلمة قال فيها: »يا 
جيش لبنان العظيم، أنتم اجليش 
احلقيقي الذي مل ولن ميد يده على 
اجليش اللبناني، فأنتم أحرص منه 
دمائكم.  على  كما  دمائه،  على 
استغربنا كثريا اليوم أن تعد قيادة 
اللبناني  الشباب  لضرب  اجليش 
الذي يطالب حبقه، وكأنهم باعوا 
اليت  اجلمهورية  رئيس  صالحيات 
وكأنهم  ألجلها،  اليوم  تنتفضون 
حقوق  من  تبقى  ما  باعوا  أيضا 
للبنانيني وليس فقط املسيحيني، 
ألنه إذا مل حيصل املسيحيون على 
حقوق  هناك  تكون  فلن  حقوقهم 
لغريهم ولن يبقى وطن ألحد، إذ 
والنصرة  داعش  ستبتلع  عندها 

اجلميع«.
به  قمتم  الذي  »التحرك  اضاف: 
األعمار،  كافة  والذي مجع  اليوم، 
أثبث أنكم على قدر املهمة امللقاة 
والصرب  واجللد  عاتقكم.  على 
به هو موضع تقدير  الذي حتليتم 
إن  وقلت،  سبق  وكما  حقيقي. 
املسرية ال تزال يف بدايتها، وما 
عوجل اليوم ليس إال بداية. صحيح 
جملس  يف  نريده  ما  نلنا  أننا 
عديدة  أمور  هناك  ولكن  الوزراء، 
فشيئا.  شيئا  ويقضمونها  تتآكل 
اجمللس  أكلوا  الكثري،  أكلوا  لقد 
اجليش،  قيادة  أكلوا  النيابي، 
وحياولون اليوم أن يأكلوا رئاسة 
مجيع  اىل  باإلضافة  اجلمهورية، 
حقوقنا، بينما حنن ال نزال نتعاطى 
على  وحريصون  وحكمة،  بعقالنية 
استقراره  وعلى  لبنان  سالمة 

وبذلنا كل اجلهد لذلك«.
دوما  كان سلوكنا  »هكذا  وتابع: 

وما  كنا  لبنان،  اىل  عودتنا  منذ 
زلنا حرصاء على السالم يف لبنان 
طريقة  وعلى  مؤسساته  وعلى 
املؤسسات  هلذه  نريد  عملها. 
وفق  تعمل  أن  ولكن  تعمل،  أن 
القوانني والدستور ال وفقا ألهواء 
وكما  سابقا،  حصل  كما  البعض 

حياولون أن يفعلوا اليوم«.
وختم: »حنن سنكمل الطريق، وما 
وكرب،  صغريا  كان  اليوم  حدث 

إذ مل نتوقع أن يتم التعاطي مع 
وأن  العنف  بهذا  سلمية  مظاهرة 
ال  املتظاهرين  بني  جرحى  يقع 
هناك  املستشفيات.  يف  يزالون 
نقاضي  أن  وميكننا  مسؤولية 
بضرب  األوامر  أعطى  من  كل 
الكاذب  والبيان  املتظاهرين، 
بوجود جرحى من اجليش ليس إال 
ارتكبت،  اليت  »الزعرنات«  لتربير 

وهذا له أيضا حسابه«. 

للمقاومة  الوفاء  كتلة  دعت 
عند  التوافق  بآلية  االلتزام  اىل 
التوازن  لضمان  القرارات  اختاذ 

املطلوب.
اجتماعها  الكتلة  عقدت  فقد 
الدوري يف مقرها يف حارة حريك، 
امس االول برئاسة النائب حممد 
رعد وحضور أعضائها توقفت يف 
واألبعاد  الدالالت  عند  مستهله 
اهلامة  واحلضارية  السياسية 
احياء  اىل  اخلميين  االمام  لدعوة 
يوم القدس العاملي كل آخر يوم 
املبارك،  رمضان  شهر  من  مجعة 
متواصال  تعبويا  نداء  فيها  فرأت 
على مدى الزمان يستنهض أجيال 
من  التحرر  باجتاه  املتعاقبة  األمة 
التبعية وحترير األرض من االحتالل، 
واالمكانات  اجلهود  وتوحيد 
املتمثل  الوجودي  العدو  ملواجهة 
بالكيان االسرائيلي الذي ما فتئ 
يهدد منطقتنا وشعوبنا مبزيد من 
التجزئة واالصطفاف واثارة الفنت 
والتكفري  احلقد  وحتريك عصابات 
يف خمتلف البلدان إلسقاط الدول 
واستنزاف  اجملتمعات  وانهاك 
القدرات. ان القدس هي ملتقى 
االنبياء والرساالت السماوية وان 
وعي  تنامي  رهن  يبقى  حتريرها 
شعوب املنطقة، وتنسيق أدوارها 
امكاناتها  وتوظيف  وطاقاتها، 
الذي  الصهيوني  االحتالل  إلزالة 
بوجوهه  االرهاب  مصدر  ميثل 

املختلفة يف منطقتنا والعامل.
اللبنانيني  الكتلة اىل  ثم توجهت 
التهنئة  آيات  بأمسى  واملسلمني 
الفطر  عيد  مبناسبة  والتربيكات 
السعيد الذي نأمل أن يطل علينا 
من  املزيد  معه  حامال  العام  هذا 
األمن واالستقرار واالنتصار على 
قوى االرهاب التكفريي يف لبنان 

والعامل العربي واالسالمي.
االزمة  الكتلة  ناقشت  ذلك  بعد 
البالد  يف  املتفاقمة  السياسية 
يعيد  مبا  منها  اخلروج  وسبل 
والنيابي  احلكومي  العمل  تنشيط 
يف  الشغور  ملء  آفاق  ويفتح 
بيانا  واصدرت  الرئاسة،  سدة 
التفرد  سياسة  ان  فيه  اعتربت 
الشركاء  وتهميش  واالستعالء 
على  اعتمدها  اليت  الوطن،  يف 
حزب  املاضية  السنوات  مدى 
تزال  ال  وملحقاته،  املستقبل 
وتعطيل  الدولة  متعن يف ختريب 
وتدفع  الدستورية  مؤسساتها 
الصارخة  للمطالبة  املغبونني 
حبقوقهم اليت هدرها سوء تنفيذ 
حزب  وخروج  الطائف  اتفاق 
املستقبل وملحقاته على مضامينه 
سواء جلهة االصالحات اليت طبقت 

العالقات  جلهة  ام  استنسابيا 
املميزة مع سوريا اليت مت التنكر 
لبنان ممرا  مبا جيعل  والقيام  هلا 
آمنا لالرهابيني ومالذا هلم بهدف 
يف  واالستقرار  باألمن  العبث 
سوريا األمر الذي ارتد سلبا على 
بلدنا وأدخله يف حال من الفوضى 
والتعقيد والتعطيل مل يشهد هلا 

مثيال من قبل.
اليت  احلملة  ان  اىل  واشارت 
أساليب  ضد  البعض  بها  يقوم 
التيار  إليها  ُيدفع  اليت  التحرك 
لن جتدي  ومواقفه  احلر،  الوطين 
عن  اللبنانيني  انتباه  صرف  يف 
املتفردة  والسياسات  الدوافع 
التيار  أجلأت  اليت  واالقصائية 
حتركه  إلطالق  احلر  الوطين 
املهرتئ  الوضع  على  اإلعرتاضي 
التزامنا  منطلق  من  اننا  برمته. 
هي  اليت  ومبقدمته  بالدستور 
تضامننا  جندد  منه  يتجزأ  ال  جزء 
مع التيار الوطين احلر يف مصلحة 
ندعو  احلقيقية  بالشراكة  الوطن 
شجاعة  مراجعة  وقفة  اىل  اجلميع 
تعيد عرب احلوار اجلدي واملسؤول 
لتصويب  التفاهم  منافذ  فتح 
األمور وإعادة احلركة للمؤسسات 

وتأمني مصاحل الناس.
ضمان التوازن

اللبناني قد  الدستور  ان  واكدت 
اناط برئيس اجلمهورية مسؤولية 
السياسي  التوازن  ضمان 
وعند  البالد.  يف  والدستوري 
ألي  اجلمهورية  رئاسة  موقع  خلو 
هذه  تنتقل  االسباب.  من  سبب 
جملس  اىل  مؤقتا  املسؤولية 
الوزراء جمتمعا. ولذا فإن احلكومة 
الظرف  هذا  يف  معنية  اللبنانية 
التوافق  آلية  بالتزام  االستثنائي 
احلكومية  القرارات  اختاذ  عند 

لضمان هذا التوازن املطلوب.
عمل  تعطيل  أن  الكتلة  ورأت 
التشريعي  النيابي  اجمللس 
أضر  انه  عن  فضال  والرقابي، 
فقد  واملواطنني،  البالد  مبصلحة 
ارتد سلبا أيضا على انتظام عمل 
احلكومة وأدائها وانتاجيتها. وأدى 
الرئاسي  الفراغ  أزمة  تعقيد  اىل 
اليت  أثر سلبا على املناخات  كما 
تسمح بالتقاط فرص التفاهم أو 
التداول اجملدي لألفكار ولوجهات 
النظر املختلفة وصوال اىل تلمس 

املخارج.
ضرورة  على  تأكيدها  وجددت 
وأهمية انعقاد اجللسات التشريعية 
حرصا  النيابي  للمجلس  العامة 
على حتريك عجلة احلكومة والبالد، 
وأمال يف توفر فرصة استنقاذ أو 

اعادة بناء.

الوفاء للمقاومة: لاللتزام بآلية التوافق عند 
اختاذ القرارات لضمان التوازن املطلوب
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لبنانيات

الوزراء  جملس  جلسة  شهدت 
االول  أمس  انطالقتها  قبيل 
اشكاال ساخنا بني وزير اخلارجية 
واملغرتبني جربان باسيل ورئيس 
احلكومة متام سالم، حيث استهل 
الوزير باسيل احلديث عن خمالفة 
سالم  الرئيس  وتعدي  الدستور 
أمام  الرئيس  صالحيات  على 
اجللسة  تصوير  أثناء  اإلعالميني 
سأقرأ  الدستور  مبوجب  قائال: 
 ،53 املادة  من  و11   1 البندين 
على  التعدي  موضوع  أطرح  أنا 

صالحيات الرئيس.
معالي  برتيد  إذا  سالم:  فرّد 

الوزير.
الدستور  خالفتو  باسيل:  وتابع 
وتعّديتوعلى صالحيات الرئيس.

فرد سالم: أنا بفتح اجللسة رجاء 
معالي الوزير ما عطيت الكالم حلدا 
بعد، هيدا النوع من املشاغبة مش 
اجمللس،  هيدا  حرمة  يف  مقبول 
ملا بئذنلك بالكالم بتحكي معالي 
بتسكت  بئذنلك  ما  وملا  الوزير 

معالي الوزير.
وهنا صفق بعض الوزراء للرئيس 

سالم
برتيد  إذا  قائال:  سالم  وتابع 
ما  وإذا  األخالق  حدود  التزم 
عجبك هالكالم تفضل عمول يّلي 

برحيك.
وهنا أيضا صفق الوزراء للرئيس 

سالم.
على  االمنيون  عمل  االثر،  وعلى 
اخراج املصورين من القاعة، وُعزل 
عنه  اخلارج وقطعت  السراي عن 
االتصاالت، ومت تعزيز االجراءات 
اعلن  ان  بعد  حميطه  االمنية يف 
التيار االنتقال من سن  مناصرو 
الفيل حيث كانوا حيتشدون اىل 

حميط السراي.

سجاالت
اىل  صحافية  معلومات  وأشارت 
قاعة جملس  باب  اقفال  بعد  ان 
الوزراء، أكمل سالم كالمه بنربة 
لباسيل  وقال  وبانفعال،  حادة 
وترأس  مكاني  اجلس  تفضل، 
اجللسة، ما تفعلونه عيب وعيب 
وعيب، تتصرفون على اساس أنا 
الغوغائية،  وتعتمدون  أحد  ال  او 
اجلمهورية  رئيس  باسم  تتكلم 
وال  به  ال  يليق  ال  املنطق  وهذا 
بك كوزير خارجية... ودار نقاش 
طويل وحاد متحور حول الدستور 
االعمال.  وجدول  والصالحيات 
فريق  بني  واضح  انقسام  وكان 
ويضم  احلكومة  رئيس  دعم 
وزراء 14 آذار واللقاء التشاروي 
االشرتاكي،  التقدمي  واحلزب 
وفريق داعم للتيار الوطين يضم 

املردة وحزب اهلل والطاشناق.
وقال وزير الزراعة أكرم شهيب 
الدبلوماسية  رأس  اذا  لباسيل 
هيك بيحكي مع رئيس احلكومة، 
للبقية...وهدأت  تركنا  شو 
االجواء بعد ذلك، قبل ان ينشب 
ووزير  باسيل  بني  جمددا  خالف 
فاعور...  ابو  وائل  الصحة 
جانبية  اتصاالت  اجللسة  وختلل 
خارجها  اىل  احلكومة  داخل  من 
خارج  ومرجعياتهم  الوزراء  بني 
جملس الوزراء، وأبرزهم الرئيس 
والنائبان ميشال عون  بري  نبيه 
خارجها  ومن  جنبالط،  ووليد 
بعد  سالم  وأصر  الداخل...  اىل 
كل  نظر  وجهات  اىل  االستماع 

جملس الوزراء انطلق مبشادة كالمية ساخنة بني باسيل وسالم وإرجاء البت يف آلية العمل اىل جلسة تعقد بعد عيد الفطر
جدول  يف  البحث  على  فريق، 
العمل  ان  اىل  مشريا  االعمال، 
آلية  فاعتمدت  بالتوافق،  سيتم 
بند  اقرار  ومت  االخرية  اجللسة 
املستحقات  لدفع  اعتمادات  فتح 
رغم  للمستشفيات،  املرتتبة 
وحلفائه  التيار  فريق  اعرتاض 
دعم  مرسوم  ايضا  ووقع 

الصادرات الزراعية.
أرادها  اليت  اجللسة  وانتهت 
مفصلية،  احلر  الوطين  التيار 
طرح  عدم  رغم  تهدوي،  بنَفس 
بند التعيينات االمنية وعدم البت 
الوزراء وال  آلية عمل جملس  يف 
اجلمهورية  رئيس  صالحيات  يف 
يف  ودورهما  احلكومة  ورئيس 
وهي  االعمال،  جدول  وضع 
بها  يتمسك  كان  اليت  املطالب 
ان  حتى  الربتقالي،  الفريق 
لإلعتمادات  مرسومًا  اقر  اجمللس 
العامة  للمؤسسات  الالزمة 
واخلاصة على نفقة وزارة الصحة 
دعم  مرسوم  وُوقع  العامة، 
وزيرا   18 قبل  من  الصادرات 
التيار  وزراء  اعرتاض  رغم  وأقر 
واملردة،  والطاشناق  اهلل  وحزب 
يف خطوة أتت تؤكد متسك سالم 
ان  وبدا  احلكومة...  مبنع تعطيل 
وأرجا  االمام  اىل  هرب  اجمللس 
امس،  فاقعا  الذي جتلى  اخلالف 
أسبوعني- اذ ان احلكومة لن جتتمع 
االسبوع املقبل بسبب عطلة عيد 
الفطر - افساحا يف اجملال امام 
اتصاالت مكثفة ستتم يف الوقت 
املستقطع، عّلها تسهم يف اجياد 
وجهات  بني  التقريب  ويف  حل 

النظر املتضاربة...
سالم

املقاربة  عرض سالم  وقت  ويف 
اليت مت اعتمادها يف تسيري عمل 
مبدأ  وقاالعتمدت  الوزراء  جملس 
من  خشية  العمل  يف  التوافق 
التعطيل، وسأبقى متمسكا بهذه 
املقاربة، وسأسعى دائما للحؤول 
حكومتنا  ان  أكد  التعطيل،  دون 
اإلئتالفية، ليست مهمتها معاجلة 
القضايا السياسية اخلالفية وامنا 
البالد.  شؤون  تسيري  تأمني 
خاليف  موضوع  هناك  كان  واذا 
وننطلق  جانبا  نضعه  ان  فيجب 
الناس.  امور  سائر  معاجلة  اىل 
حل  على  عجز  من  مثة  كان  واذا 
السياسية خارج جملس  املشاكل 
ذلك  يؤدي  أن  الوزراء فال جيوز 
مضيفا  اجمللس،  تعطيل  اىل 
وضعنا ال يسمح بتحريك الشارع 
والذهاب اىل اجملهول وتعريض 
اخلطر.  اىل  البالد  اإلستقرار يف 
نقاش طويل حول موضوع  وبعد 
يف  اجلمهورية  رئيس  صالحيات 
حال شغور مركز الرئاسة وكيفية 
ممارستها من قبل جملس الوزراء 
وكالة عن رئيس اجلمهورية خالل 
سالم  طرح  الشغور،  هذا  فرتة 
مقاربة  البحث يف  إدراج موضوع 
ظل  يف  الوزراء  جملس  عمل 
الشغور الرئاسي، قبل البحث يف 
يف  األعمال،  جدول  بنود  سائر 
بعد  ستعقد  اليت  املقبلة  اجللسة 

عيد الفطر.
املقررات

وبعد اجللسة اليت استمرت ألكثر 
عنها  وغاب  ساعات،  أربع  من 
وزير السياحة ميشال فرعون، تال 
وزير اإلعالم رمزي جريج املقررات 
رئيس  دعوة  على  بناء  التالية: 

اجمللس  عقد  الوزراء،  جملس 
الساعة  عند  األسبوعية  جلسته 
صباح  من  والنصف  العاشرة 
احلكومي،  السراي  يف  أمس، 
وحضور  الرئيس  دولة  برئاسة 
الوزير  منهم  غاب  الذين  الوزراء 
مستهل  يف  فرعون...  ميشال 
يف  كما  الرئيس،  كرر  اجللسة 
اجللسات السابقة، ضرورة العمل 
على انتخاب رئيس مجهورية جديد، 
بأقرب وقت، ملا يسببه استمرار 
انعكاسات  من  الرئاسي  الشغور 
سلبية على عمل سائر املؤسسات 
الدستورية وملا يلحقه من اضرار 
بالبالد على خمتلف األصعدة. ثم 
لن  املقبلة  اجللسة  ان  اىل  أشار 
تعقد األسبوع املقبل يف موعدها 
بسبب عطلة عيد الفطر السعيد، 
زمالئه  اىل  بالتهنئة  يتوجه  وانه 
الوزراء واللبنانيني بهذه املناسبة 
وسيعاود جملس الوزراء اجتماعاته 

بعد اسبوعني.
فأسف  سالم  الرئيس  وحتدث 
أمام  افُتعلت  اليت  لألجواء 
قبل  قيل  الذي  والكالم  اإلعالم 
إللتزام  ودعا  اجللسة  افتتاح 
حتكم  اليت  واألصول  القواعد 
إطار  ضمن  الوزراء  جملس  عمل 
سالم  وقال  املتبادل  اإلحرتام 
حنن مقبلون األسبوع املقبل على 
عطلة ملناسبة عيد الفطر وبالتالي 
إال  ُتعقد  التالية لن  فإن اجللسة 

بعد اسبوعني.
جملس  أجنزه  ملا  سالم  وعرض 
الوزراء منذ بدء الشغور الرئاسي 
فقال مت حتقيق الكثري من األمور 
من  كثري  على  التوافق  بفضل 
النهاية  يف  ادت  اليت  القضايا 
اىل تكريس اإلستقرار يف البالد. 
متكنت احلكومة والقوى السياسية 
مثل  املرة  الكأس  إبعاد  من 
واملذهبية  الطائفية  اإلحتكاكات 
مميز.  أمين  استقرار  وتثبيت 
ونأمل أن يستمر هذا التوافق اىل 
للجمهورية.  رئيس  إنتخاب  حني 
من  انزعاجه  عن  سالم  وأعرب 
األجواء احلالية السائدة يف البالد 
ليس  تطال  انها  قال  واليت 
صدقية احلكومة بل صدقية البلد 
اليوم  حباجة  حنن  وقال  برمته. 
على  يساعد  بناء  موقف  كل  اىل 
الصمود يف هذه املرحلة بدال من 
نظامنا  إن  املتبادلة.  اإلتهامات 
يسمح  الدميقراطي  السياسي 
ال  ان  اخلالف جيب  لكن  باخلالف 
يصل اىل حد الصدام الذي ُيلحق 
الضرر بالبالد... وعرض الرئيس 
يف  اعتمادها  مت  اليت  املقاربة 
تسيري عمل جملس الوزراء وقال 
العمل  التوافق يف  مبدأ  اعتمدت 
وسأبقى  التعطيل،  من  خشية 
متمسكا بهذه املقاربة، وسأسعى 

دائما للحؤول دون التعطيل.
اإلئتالفية،  حكومتنا  إن  أضاف 
ليست  الوطنية  املصلحة  حكومة 
مهمتها معاجلة القضايا السياسية 
تسيري  تأمني  وامنا  اخلالفية 
هناك  كان  واذا  البالد.  شؤون 
نضعه  ان  فيجب  خاليف  موضوع 
سائر  معاجلة  اىل  وننطلق  جانبا 
واذا كان مثة عجز  الناس.  امور 
عن عن املشاكل السياسية خارج 
جملس الوزراء فال جيوز أن يؤدي 
ذلك اىل تعطيل اجمللس. وأعرب 
القائم  للحوار  تأييده  عن  سالم 
بني قوى سياسية أساسية وقال 
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We wish to offer you our services and invite your company to submit an expression of 
interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial Residential and High rise 
Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA can supply 
an all-inclusive Formwork and Concreting package. 
AA can offer for you specific design and engineering services for your formwork and 
concreting. We can also provide in-house design schemes specific for each one of 
your project including engineering for final certification and approval, where required. 
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, from fixed 
lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.

AA has established Health and Safety in its integrated management system. We have 
implemented a number of practical and targeted initiatives to ensure the ongoing 
safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and capability to 
supply services, ensuring our people are qualified to carry out your tasks as required, 
maintaining a safe working environment for all parties concerned thereby being able 
to deliver your projects on time and on budget. 

PLEASE CALL 
SAM 0406551555
Or
Michael 0413561164

AA CONCRETE & 
FORMWORK

وضعنا ال يسمح بتحريك الشارع 
والذهاب اىل اجملهول وتعريض 
اخلطر.  اىل  البالد  اإلستقرار يف 
وأكد سالم على متسكه بصالحياته 
داعيا اجلميع اىل احرتام املقامات 
والكرامات معلنا متسكه بالدستور 
وحرصه  ومبسؤولياته  والنظام 
على تفعيل عمل جملس الوزراء.

اضاف جريج: على اثر هذا العرض 
وتناولوا  الوزراء  من  عدد  حتدث 
صالحيات  موضوع  كالمهم  يف 
رئيس اجلمهورية يف حال شغور 
مركز الرئاسة وكيفية ممارستها 
من قبل جملس الوزراء وكالة عن 
رئيس اجلمهورية خالل فرتة هذا 
الشغورومتت معاجلة هذا املوضوع 
بشكل مستفيض من قبل الوزراء 
الذين أبدى كل منهم وجهة نظره 
بعد  املطروح.  املوضوع  بصدد 
استغرقت  اليت  املناقشة  هذه 
عن  الرئيس  أعرب  طويال  وقتا 
الوزراء  جملس  وحرص  حرصه 
ومتسكه  جرى  ما  استيعاب  على 
السياسية ال ميكن  بأن اخلالفات 
ان حُتل يف جملس الوزراء طالبا 
اإلنتقال اىل البحث يف البند األول 
من جدول األعمال. فقرر اجمللس 
مرسوم  مشروع  على  املوافقة 
االعتمادات  توزيع  إىل  يرمي 
العامة واخلاصة  املؤسسات  على 
الصحة  وزارة  نفقة  على  للعناية 
البند  هذا  إقرار  وبعد  العامة. 
طرح سالم إدراج موضوع البحث 
يف مقاربة عمل جملس الوزراء يف 
ظل الشغور الرئاسي قبل البحث 
يف  األعمال،  جدول  بنود  بسائر 
بعد  ستعقد  اليت  املقبلة  اجللسة 

عيد الفطر.
ترحيل  حول  سؤال  على  ورّدًا 
الفطر،  عيد  بعد  ما  إىل  اخلالف 
استغرق  البحث  إن  جريج  قال 
حنو  بكاملها،  الفرتة  بدايًة 
الساعتني أو الساعتني والنصف، 
وعندما وصلنا إىل جدول األعمال 
بعدم  يرغب  فريق  هناك  كان 
تأجيل  طالبًا  اجلدول،  بنود  حبث 
املقبلة  اجللسة  إىل  النقاش 
هلذا  املستعجل  الطابع  بسبب 
كل  بتوافق  اجلميع  وافق  البند 

إقراره  ومّت  احلكومة،  مكونات 
مرسوم  إصدار  على  واملوافقة 
للمؤسسات  الالزمة  لإلعتمادات 
العامة واخلاصة على نفقة وزارة 
قد  الوقت  وكان  العامة  الصحة 
انتهى، ولكن كان هناك متنٍّ أن 
يفسح الرئيس اجملال لتخصيص 
الوقت الكايف لبحث يف مقاربته 
فرتة  خالل  الوزراء  جملس  لعمل 
اإلتفاق  ومّت  الرئاسي،  الشغور 
اجللسة  يف  البند  هذا  حبث  على 

املقبلة.
حال  يف  أنه  سؤال  على  ورّدًا 
عدم اإلتفاق، قال تفاءلوا باخلري 

جتدوه.
املشاّدة  حصول  كيفية  وعن 
سالم  الرئيس  بني  الكالمية 
والوزير جربان باسيل، رّد الوزير 
األمر  هذا  حلصول  آسفًا  جريج 
يف حضور املصورين، الفتًا إىل 
باسيل  الوزير  بإمكان  كان  أنه 

اإلستغناء عن ذلك.
درباس

الشؤون  وزير  اعترب  جهته،  من 
بعد  درباس  رشيد  االجتماعية 
جلسة احلكومة، ان جلسة جملس 
الوزراء كانت خطرية جدا ولالسف 
ألبسنا االشكال السياسي لباس 
حقوق الطوائف ولباسا دستوريا، 
رئيس  ان  املوضوع  حل  وقد مت 
يوجد  وال  اجللسة،  يدير  احلكومة 
مررنا  وقد  تعطيل،  امسه  شيء 
واجلنا  التعطيل  حيتمل  ال  بندا 
الفطر.  عيد  بعد  ما  اىل  اجللسة 
بالبحث  اجللسة  بدأنا  اضاف 
اجلمهورية  رئيس  بصالحيات 
صالحيات  يف  بالبحث  وانتهينا 

رئيس جملس الوزراء.

تدابري استثنائية
بتدابري  احيطت  اجللسة  وكانت 
استثنائية فرضت على االعالميني 
النقل  من  منعوا  حيث  جهة،  من 
املباشر من داخل السراي، تفاديا 
لنقل اي تشنج اىل اخلارج، كما 
مشددة  أمنية  بتدابري  ارفقت 
بفعل حترك مناصري التيار على 

االرض.
قبل الجلسة

وزيرة  متنت  اجللسة،  وقبيل 
على  شبطيين  اليس  املهجرين 
واالصالح  التغيري  تكتل  رئيس 
لعبة  تاليف  عون  ميشال  النائب 
الشارع، مؤكدة رفضها التعطيل. 
املوجود  اهلل  حزب  على  ومتنت 
ان  واليمن  والعراق  سوريا  يف 
ينظر لوضعه اين هو أفضل وهل 
او يف  لبنان  اكثر يف  ناجح  هو 

اجلوار؟
جريج  الوزير  اعترب  جهته،  من 
الشارع  حترك  باالحرى  كان  انه 
لتعيني  وليس  رئيس  النتخاب 

يف مركز ليس شاغرا.
كتاب  حامال  فجاء  باسيل،  اما 
الدستور، قائال انا اليوم أتظاهر 
وزير  لريد  الدستور...  مع 
جيب  حرب:  بطرس  االتصاالت 

أن يقرأه.
التنمية  وزير  سأل  جهته،  من 
يريد  دوفرجيماذا  نبيل  االدارية 
عّدلت  بعدما  احلّر  الوطين  التيار 

األلية بناًء لطلبهم؟
بدوره، اعترب وزير االقتصاد االن 
نسخة  ستكون  اجللسة  أن  حكيم 

طبق األصل عن سابقتها.
الصناعة  وزير  اعترب  جهته،  من 
املطلوب  أن  حسن  احلاج  حسني 
اتفق  اليت  العمل  آلية  احرتام 
عليها، مؤكدا أن بند الصادرات 
وليس  عليه  يقّر ومل يصّوت  مل 
صحيحا ان مرسومه ال حيتاج اىل 

توقيع...
شهيب  اكرم  الزراعة  وزير  ورد 
على احلاج حسن مؤكدا أن قرار 
بند الصادرات مّر ومعاملته مّرت 
لتنفيذ  آلية  هو  أقريناه  ما  ألن 

قرار سابق.
ريفي،  اشرف  العدل  وزير  أما 
ولدينا  طرحهم  لديهم  فقال 
وال  واضح  والدستور  طرحنا 
على  خطرا  يشكل  ان  ألحد  ميكن 
حساباتهم  من  وليخرجوا  وحدتنا 
يف  التحرك  معتربا  الشخصية، 

الشارع زوبعة يف فنجان.
حممد  الوزير  أعلن  جهته،  من 
واضحا  موقفا  هناك  أن  فنيش 
جدول  ترتيب  من  واساسيا 

األعمال.
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االعتدال  لقاء  رئيس  استغرب 
مصباح  السابق  النائب  املدني 
العماد  جلوء  بيان:  يف  األحدب 
الطائفي  للتجييش  عون 
بالنظام  والتشكيك  والتقسيمي 
يف لبنان رغم علمه بأن النظام 

بيد حليفه حزب اهلل.
وتساءل األحدب: إن كان العماد 
عون مستاء من حليفه حزب اهلل 
احلكومة،  رئيس  يهاجم  فلماذا 
لتصفية  يسعى  كان  وإن 
تيار املستقبل فال  مع  حساباته 
على حساب  ذلك  يتم  أن  جيوز 

الطائفة السنية والبلد.
رئيس  اتهام  ان  واعترب: 
بالسلطة  باالستئثار  احلكومة 
هو افرتاء وحتريض، الن دولة 
نادى  لطاملا  سالم  الرئيس 
بانتخاب  اإلسراع  بضرورة 
رئيس للجمهورية، ومن حيرص 
عليه  املسيحيني  حقوق  على 
النواب  جملس  إىل  التوجه 
النتخاب رئيس بدل النزول اىل 

الشارع.
أضاف: إن ما يقوم به اجلنرال 
الدستور  على  تشبيح  هو  عون 
اهلل  حزب  حليفه  سالح  بقوة 
رئاسة  اىل  الوصول  بهدف 
اجلمهورية بالقوة، يف حني انه 
نفسه  يطرح  من  على  يتوجب 
أن  اجلمهورية  لرئاسة  مرشحا 
الوحدة  أن  عن  بكالمه  يلتزم 
فما  الرئاسة،  من  أهم  الوطنية 
إال  ليس  اليوم  عون  يقدمه 
منوذجا ثنائيا حلكم الوطن وليس 
لكل  احلاضنة  اجلمهورية  منوذج 
أبناء الوطن، وهذا أمر خطري جدا 

النه يهدد الوطن باالنفجار.
وتابع االحدب: إن اتهام السنة 
سبعني  البالغ  العام  بالدين 
مليار دوالر هو تضليل وافرتاء 
ذلك  عن  فاملسؤول  وحتريض، 
بل  فقط  املستقبل  تيار  ليس 
ايام  السلطة  يف  كان  من  كل 
سيما  ال  السورية  الوصاية 
حزب  مقدمهم  ويف  عون  حلفاء 
الكلمة  هلم  كانت  الذين  اهلل 
الوصاية والذين ما  أيام  العليا 
الدولة  زالوا يصادرون مداخيل 
وليس املرفأ املثال الوحيد على 

ذلك.
وقال: ال يتوانى اجلنرال عن طرح 
الوحيد  الفضل  كصاحب  نفسه 
يف حتقيق السيادة يف حني انه 
كان يقاتل بأبناء عكار وعرسال 
والضنية،  واملنية  وطرابلس 
الذي  الوقت  يف  أنه  ونذكره 
من  آمنا  السوري  يقاوم  كان 
منفاه يف باريس، كنا يف لبنان 
السوري  حبضور  ونوقع  نقاوم 
كل  رغم  بلدنا  من  خروجه  على 

املخاطر والتهديدات.

األحدب: ما يقوم به عون تشبيح 
على الدستور بقوة سالح حزب اهلل

وأشار األحدب إىل: أن تصرحيات 
قدرة  عدم  عن  عون  العماد 
اجليش على مواجهة اإلرهابيني 
ألنها  مرفوضة  احلدود  عند 
تسيء للجيش الذي يعمل وفق 
وهنا  يتلقاها،  اليت  التعليمات 
للجيش  تعطى  ال  ملاذا  نسأل 
اللبنانية  القرى  تعليمات حلماية 
اليت يقصفها نظام بشار األسد؟ 
إننا مل نسمع يوما صوت العماد 
هذه  أهالي  عن  يدافع  عون 
قيام  على  ويعرتض  القرى، 
أنه  أم  جيش األسد بقصفها؟؟ 
يعترب هذه القرى خارج األراضي 
اللبنانية ألنها سنية؟ وملاذا مل 
نسمع اعرتاض عون عندما كان 
 30 مصري  يربط  النظام  حليفه 
عرسال،  أبناء  من  مواطن  ألف 
مبصري  اللبناني،  اجليش  أهالي 
80 ألف نازح سوري دخلوا إىل 
عرسال دون رقابة من الدولة. 
اجلميع  ضرب  يريدون  واليوم 
بذريعة حماربة اإلرهاب، فعن أي 
إرهاب يتحدث وكلنا شاهدنا ما 
جيري يف املناطق السنية حيث 
املسلحني  حبماية  النظام  يقوم 

وضرب املواطنني؟.
اللعبة  ان  على:  األحدب  وأكد 
لعبة  ليست  وهي  انكشفت 
الواضح  من  أصبح  ألنه  حقوق، 
يريدون  ال  وحلفاءه  عون  أن 
حتمي  مدنية  مؤسسات  دولة 
لعبة  إنها  بل  مواطنيها،  كل 
البلد،  على  يد  ووضع  هيمنة 
السنية  الطائفة  ممثلي  وعلى 
جيب  هنا  ومن  احلكومة  يف 
وقف  على  وقت  بأسرع  العمل 
املذلة  والوثائق  املذكرات 
ووضع أسس جديدة لربط نزاع 
فعلي جيعلنا مجيعا اىل جانبهم، 
ألن املواطن السين أصبح بهذا 
ومضطهدا،  مستهدفا  النظام 
ومبا أن عون وحلفاءه يرفضون 
تريدون  فكيف  النظام،  اليوم 
منا التمسك به وحنن من يدفع 

الثمن.
وختم األحدب: ان مل تعاجل هذه 
األوضاع فبإسم أهلنا املظلومني 
سنطالب  واملضطهدين 
من  ألننا  املدني،  بالعصيان 
جمتمع يتقاضى أبناؤه 225 ألفا 
كتعويض عن مصدر رزقه الذي 
اليت  العنف  جوالت  بفعل  ُدّمر 
أعني  حتت  طرابلس  يف  دارت 
قيمة  ان  فيما  النظام،  وغطاء 
من  أكثر  السري  خمالفة  غرامة 
أن  لبنانية، كما  ألف لرية   300
التاجر الطرابلسي الذي افلست 
االستقرار  عدم  نتيجة  مؤسسته 
هذا  من  سياسي  قرار  بسبب 
النظام هو من حيق له أن يعرتض 

وأن ال يدفع الضرائب. 
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يف  الشرعي  املكتب  أعلن 
السيد  املرجع  العالمة  مؤسسة 
يف  اهلل  فضل  حسني  حممد 
اجلمعة  أنَّ  فيه  أعلن  بيان، 
أول  هو  متوز،   17 فيه  الواقع 
بناء  املبارك،  الفطر  عيد  أيام 
لسماحته،  الفقهي  املبنى  على 
باالعتماد على احلسابات الفلكية 

الدقيقة مع إمكانية الرؤية.
هالل  يولد  البيان:  يف  وجاء 
شهر شوال 1436 يوم اخلميس 
يف السادس عشر من شهر متوز 
2015 يف الساعة، 04:24 فجرا 

املكتب الشرعي لفضل اهلل: اجلمعة 17 متوز اول ايام عيد الفطر

املاروني  البطريرك  عرض 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي يف الدميان، أوضاع أهالي 
اليومية  ومعاناتهم  عرسال  بلدة 
مع وفد من البلدة برئاسة رئيس 
احلجريي،  باسل  السابق  البلدية 
وضم الوفد عددا من خماتري البلدة 
وأعضاء اجمللس البلدي السابقني 

واحلاليني.
أوضاع  للراعي  احلجريي  وشرح 
األهالي وال سيما جلهة عدم متكنهم 
الزراعية  موامسهم  متابعة  من 
بالبلدة  احمليطة  البساتني  يف 
احلدود  من  القريبة  واملرتفعات 
على  املفروض  واحلصار  السورية 
البلدة جلهة املعامل واملزارع اليت 
يتواجد فيها املسلحون اللبنانيون 
واملسلحون  اهلل  حزب  من 
أهل  أن  على  مشددا  السوريون، 
الدولة  بوجود  يؤمنون  عرسال 
بشكل فاعل ومؤسساتها اخلدماتية 

احلجريي: نرفض اي سالح غري سالح اجليش

الراعي التقى وفدا من عرسال
أي  وجود  ويرفضون  واألمنية 
سالح غري سالح اجليش اللبناني.

وأشار احلجريي اىل أن رسالة أهل 
البطريركية  رسالة  هي  عرسال 
اليت  الغبطة  صاحب  بتوجيهات 

تتلخص بشعار الشراكة واحملبة.
لوران  احملامي  الراعي  التقى  ثم 
عرض  انه  اوضح  الذي  عون 
للبطريرك املسار اخلطري لالمور يف 
الصيغة  يهدد  بات  والذي  لبنان 
اللبنانية اليت تنظم آلية احلكم بني 

اللبنانيني.
االمانة  الدميان، منسق  زوار  ومن 
فارس  آذار   14 لقوى  العامة 
سعيد، بطريرك السريان الكاثوليك 
يونان  الثالث  يوسف  اغناطيوس 

وسفري فنلندا كاري كاهيلووتو.
مار  دير  زار  قد  الراعي  وكان 
أنطونيوس قزحيا حيث اطلع على 
وبلدات  قرى  يف  الرعايا  أوضاع 

قضاء بشري. 

ملدينة  احمللي  التوقيت  حبسب 
مساء  اهلالل  ويغرب  بريوت، 
اخلميس بعد غروب الشمس بنحو 
مواصفاته  وحبسب  دقائق،   5
مدينة  أفق  يف  رؤيته  ميكن  ال 
وال  اجملردة  بالعني  ال  بريوت 

بالعني املسلحة.
ولكن من املمكن رؤيته بالعني 
اجملردة يف بعض بلدان أمريكا 
يف  املسلحة  وبالعني  اجلنوبية 
القارة  من  اجلنوبي  القسم 
األفريقية، ولذا وحبسب املبنى 
املرجع  العالمة  لسماحة  الفقهي 

السيد حممد حسني فضل اهلل، 
يكون نهار اجلمعة السابع عشر 
من شهر متوز هو أول أيام شهر 
شوال لكل املناطق اليت تشرتك 
مع مناطق الرؤية جبزء من الليل، 
للقسمني  بالنسبة  متحقق  وهو 
األرض.  من  والغربي  الشرقي 
نسأل اهلل تعاىل أن يبارك جلميع 
مناسبة  جيعله  وأن  املسلمني 
وأن  والعزة  والنصر  للوحدة 
وأن  الصائمني  أعمال  يتقبل 
يعيده على اجلميع خبري وعافية 

إنه أرحم الرامحني. 

أبدى النائب عاطف جمدالني، يف 
قلقه  الشرق،  إذاعة  اىل  حديث 
من إنفالت الشارع يف اي حلظة 
حيدث  أن  وميكن  حتريكه،  عند 
سيارة  ملواكب  أمنيا  إخرتاقا 
تتحول  إبتزاز  عملية  وحتصل 

بلبلة  وتثري  ذلك  من  أكثر  إىل 
ليس  اليوم  فلبنان  الشارع،  يف 
حترك،  ألي  اإلطالق  على  حباجة 
يكون  التحرك  أن  إىل  مشريا 
مفيدا عندما يعطي منظمو التحرك 
أين  واخلرب  العلم  الداخلية  وزارة 
حتركهم  هو  وما  موجودون  هم 
هذا  يف  مسريتهم  هي  وما 
أو  إبتزاز  التحرك ملنع أي عملية 
أي عملية ممكن من خالهلا حصول 
وتصادم  األمين  للوضع  تدهور 
أن  نتمنى  وكنا  الشارع،  يف 
يكون التحرك حضاريا ودميقراطيا 

ويعطي النتيجة.
ولفت إىل أن التنسيق مع الداخلية 
هو من أجل محاية التحرك رأى أن 
احلالي خيلق  بشكله  اليوم  حترك 
تتعطل  الذين  الناس  عند  نقمة 
بلبلة، مشريا  أعماهلم، كما خيلق 
أن  عن  النظر  بغض  أنه  اىل 
الشعارات اليت يرفعها العونيون 
السبب  الواقع ألن  مع  تنطبق  ال 
هو  التحركات  هلذه  األساسي 
غري  يف  هي  التعيينات  موضوع 
قائد  والية  أن  خاصة  وقتها 
اجليش احلالي قبل 3 أو 4 أشهر 
وهذا األمر خيلق بلبلة وكأن القائد 
احلالي يرتكب أخطاء وليس على 
يناقض  وهذا  املسؤولية  قدر 
أي  ضد  لسنا  فنحن  الواقع، 
تعيني إمنا ليكن يف وقته فعندما 
طرحت أمساء ملنصب مدير األمن 
فحصل  توافقا  تأخذ  مل  الداخلي 
متديد للمدير احلالي قبل أيام من 

إنتهاء مدته.
قائد  أن  على  جمدالني  وشدد 
ويقوم  مبهامه  يقوم  اجليش 
أكمل  على  مسؤوليته  ويؤدي 
وجه، مشريا إىل أن التحرك يثري 
وينال  اجليش  ضباط  بني  بلبلة 
نقوي  أن  وبدل  معنوياتهم،  من 

اجليش هل نضعفه معنويا؟.
املسيحيني  املطالبة حبقوق  وعن 
يصادر  بانه  املستقبل  وإتهام 
أن  إعتقاده  أبدى  احلقوق  هذه 
حمله  غري  يف  هو  الشعار  هذا 
لتحريك  عون  العماد  وضعه 
حق  إن  املسيحيني،  عند  الغرائز 
عندهم  يكون  أن  املسيحيني 
ينزل  مل  ملاذا  مجهورية  رئيس 
العماد عون إىل اجمللس إلنتخاب 
كل  بعدها  وحنل  ماروني  رئيس 
مشاكل التعيينات، ال أحد حياول 
النيل من حقوق املسيحيني، حنن 
مع حقوق املسيحيني، إمنا العماد 
عون وحزب اهلل هم من يعطلون 
إنتخاب رئيس ماروني وهذا ينال 

من حقوق املسيحيني.

انقالت الشارع وارد بأي حلظة عند حتريكه
جمدالني: حق املسيحيني بوجود رئيس مجهورية
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»نعيش يف نظام برملاني حيث الرتكيز جيب أن يكون على كيفية بناء 
الثقة بني األفرقاء بدل من مجهرة الناس«.

ال شيء حيجب الرؤية احلالية عن لبنان. هو بوضوح مجهورية فاشلة. 
لكن رغم وضوح الرؤية هذا، الفشل ليس نتيجة حدث مفاجئ من هنا 

أو هناك، بل نتيجة لرتاكمات كثرية.
مبرشحني  الرئاسة  حصر  ميكن  ال  ذلك؛  من  أبعد  هو  ما  هناك  لكن 
جيمع  أن  الرئيس  فعلى  واحد،  طرف  عند  يقفون  تارخيهم  سيجعلهم 
ويوحد األمة بدل من تقسيمها. اإلدعاء بأن املطلوب هو »رئيس قوي« 
يف غري حمله خصوصًا يف نظام برملاني حيث الرتكيز جيب أن يكون 

على كيفية بناء الثقة بني األفرقاء بدل من مجهرة الناس.
أزمة تلو األخرى، وكارثة جتر كارثة! بدًءا باإلقتصاد حيث كل اإلستثمارات 
معلقة نتيجًة إلختالل منط عمل السلطتني التشريعية والتنفيذية، اضافًة 
العرجاء  ومقاربته  السوري  اللجوء  مبسألة  املتمثل  الكبري  العبء  إىل 
أيضًا  هذا  احلكومة.  حل  إمكانية  عن  احلديث  كثر  املعنيني!  قبل  من 
نتيجة الفراغ الرئاسي ونتيجة جتزئة صالحيات الرئيس على 24 وزير! 
إن ترميم الدميقراطية من خالل إنتخاب رئيس للجمهورية هو السبيل 
أساس  على  نيابية  إنتخابات  فورًا  يليه  احلالي  الشلل  إلنهاء  الوحيد 

قانون جديد... 
إذا اردنا أن حنلل تبعات اجلمود الرئاسي، بعيدًا عن خصوصيات بعض 
أنصار الكرسي، ترانا جند قضايا أساسية جيب معاجلتها، لكنها لألسف، 
أصبحت شبيهة مبصطلح »الفيل داخل الغرفة« الذي يراه اجلميع لكن 
ال أحد يريد فتح سريته! هذا »الفيل« موجود منذ عدة سنني وتفسريه 
يف واقعنا اللبناني هو التالي: عدم الثقة بني املكون الشيعي والسين؛ 
عند  واملشكلة  وإمكانياته،  اهلل  السنة هي سالح حزب  عند  فاملشكلة 
الشيعة هي املخاطر التكفريية. وما كان من متدد التطرف يف املنطقة 
جراء احلرب يف سوريا وتورط اجلهتان فيها إال العامل الذي جعل الراحة 

بينهما مفقودة.
لنكن واقعيني؛ حزب اهلل لن يرتاجع عن إلتزامه يف الدفاع عن النظام 
يف سوريا لعدة أسباب منها إسرتاتيجية ووجودية. يف املقابل، ال يزال 
اجملتمع السين يعيش هاجس أحداث 7 ايار، ما جيعله غري قادر على 
املصاحلة مع سالح حزب اهلل املقاوم ويعتربه تهديدًا للداخل اللبناني. 
برأيي، الطريقة الوحيدة إلنتخاب رئيس للجمهورية هي أن يوقف الطرفان 
)أي السنة والشيعة( مسعاهما إلنتخاب بطل يدافع عن قضيتهما، بل 
ويعمل  معا  مقاربة هواجسهما  على  يعمل  إنتخاب شخص  إىل  السعي 
هذه  يف  ومدعوم  حماط  أنه  اهلل  حزب  فيشعر  بينهما؛  التوفيق  على 
العدو اإلسرائيلي،  النبيلة وهي مقاومة  املرحلة الصعبة ويف قضيته 
ويشعرالطرف السين أن حزب اهلل لن يستعمل قواه العسكرية ضده. 
إن النية إلجياد حل عملي هلذا اإلختالف جيب أن يكون جزء من خطة 

إنعاش الرئيس العتيد.
 إن أي مرشح رئاسي ميثل نقطة حتول جلهة على حساب جهة أخرى، غري 

مرغوب فيه ويف ترشيحه، ال بل هو جزء من املشكلة ال من احلل.
السلبية  املعوقات  تلك  يفهم  الذي  هو  املطلوب  املسيحي  الرئيس 
بينهما،  أمان  وكجسر  اجلهتني  بني  وساطة  كقوة  موقعه  من  ويعمل 
»رئيس  هذا:  أمسي  الطرفني.  من  كال  بهواجس  اإلعرتاف  خالل  من 

عادل.« 
لنأمل اننا نستطيع أن نتواصل ونتكلم مع »الفيل« املوجود يف الغرفة 
اللبنانية ونستبدله برئيس عادل لكل اللبنانيني، ألن لبنان بال رئيس 

مجهورية فاشلة!

لبنان: فشل مجهورية

Saturday 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 

* ترايسي داني شمعون
* رئيسة حزب »الديمقراطيون األحرار«

فور مساعهم باملشادة الكالمية 
اليت استهلت بها جلسة جملس 
الوزراء بني رئيس احلكومة متام 
جربان  اخلارجية  ووزير  سالم 
التيار  مناصرو  حتّرك  باسيل، 
احتشدوا  الذين  احلر  الوطين 
مرينا  سنرت  يف  الصباح  منذ 
الشالوحي يف سن الفيل لتلبية 
اي نداء قد يوجهه اليهم العماد 
السراي،  حنو  عون،  ميشال 
الربتقالية  االعالم  رافعني 

والشعارات الداعمة لعون.
وسرعان ما حتولت شوارع قلب 
والفر  للكر  العاصمة اىل ساحة 
والعونيني  االمنية  القوى  بني 
الذين حاولوا أكثر من مرة كسر 
الطوق االمين للوصول اىل ساحة 
رياض الصلح. وُسّجل أكثر من 
اشكال وتضارب خالل التحرك، 
اصابات يف  بسقوط  تسبب  ما 
صفوف الطرفني. اال ان املشهد 
التيار  بعد خروج وزيري  تبدل، 
والياس بوصعب  باسيل  جربان 
مبشرين  الوزراء،  جملس  من 
املعتصمني ب أننا أخذنا ما نريد 
وصالحيات رئيس اجلمهورية لن 
باخالء  املعتصمون  فبدأ  متس، 

الساحة تباعا.
وكان اجليش استقدم تعزيزات 
أمنية يف العتاد والعديد منفذا 
قرارا واضحا مبنع االعتداء على 
اجليش  وأقفل  العامة.  املرافق 
املؤدية  والطرقات  املنافذ  كل 
امام  احلكومي،  السراي  اىل 
أعلن  بعدما  واملشاة  السيارات 
قطاع الشباب يف التيار الوطين 
اثر  السراي  اىل  توجهه  احلر 
جلسة  يف  وقع  الذي  االشكال 
سالم  بني  الوزراء  جملس 
العشرات  وتوافد  وباسيل. 
وسط  اىل  التيار  مناصري  من 
من  االقرتاب  وحاولوا  العاصمة 
االمين  الطوق  وكسر  السراي 
االمنية،  القوى  فرضته  الذي 
الطرفني  بني  تدافع  فحصل 
وسقوط  اغماء  حباالت  تسبب 
عرف  الطرفني،  من  جرحى 
والناشط  سعيد  أنطون  منهم 
و7  التيار  من  اوريان  طوني 

عسكريني.
مديرية  اجليش-  قيادة  وأعلنت 
االول،  امس  ظهر  ان  التوجيه، 
أقدم حشد من املتظاهرين على 
وضعته  الذي  السياج  اجتياز 
قوى اجليش يف حميط السراي 
بعضهم  واعتداء  احلكومي، 
أّدى  ما  اجليش،  عناصر  على 
عسكريني  سبعة  إصابة  إىل 
إىل  نقلهم  مّت  خمتلفة،  جبروح 
املستشفى العسكري للمعاجلة. 
وجود  عسكرية  مصادر  ونفت 
املعتصمني  من  موقوفني  اي 

يف عهدتها.
اىل  التسلل  حاولوا  ان  وبعد 
داخل باحة السراي من أكثر من 
مركزيا  املعتصمون  جتّمع  جهة، 
املواجه  املصارف  شارع  يف 
جلسة  انتهاء  وفور  للسراي. 
باسيل  توجه  الوزراء،  جملس 
املتظاهرين،  اىل  وبوصعب 
ال  اننا  كلمة  يف  باسيل  واكد 
نقبل ان حيل احد مكان رئيس 
اجلمهورية، مضيفا اليوم، حصلنا 
على ما نريد، لكن املعركة بدأت 
ولن تنتهي وليست متعلقة ببند 
او مبكان او زمان، وهي معركة 

تظاهرات النصار التيار احلر ومواجهات مع القوى االمنية امام السراي
القرار  اصحاب  وحنن  طويلة، 

والدولة دولتنا.
أما الوزير بو صعب فقال أقروا 
أسبوعني  وبعد  نريده،  كنا  ما 
لنا  تعهد  الفطر،  عيد  بعد  اي 
سيعاد  ان  احلكومة  رئيس 
رئيس  صالحيات  يف  البحث 
فنحن  العمل،  وبآلية  اجلمهورية 
ونريد  الدستور  تطبيق  نريد 
الرئيس  صالحية  الشراكة، 
احلكومة  ورئيس  والوزراء 
وبعد  واليوم  حمفوظة.  ستكون 
ونصفًا،  3 ساعات  دام  نقاش 
اتفقنا على العمل الجياد حل من 
الفطر،  عيد  بعد  ما  اىل  اليوم 
فلن يفرض اي بند على جدول 
اتفقنا  نكون  ان  اىل  األعمال 
ليس  هدفنا  للعمل.  آلية  على 
املواجهة واملرحلة اآلن للتهدئة، 
واجليش حنميه برموش عيوننا.

فض االعتصام
وبعد ذلك، أعلن مسؤول قطاع 
الشباب يف التيار انطون سعيد 
من  واالنسحاب  التحرك  انتهاء 
وسط بريوت الننا نلنا ما نريد. 
ومع خلو الشارع تدرجييا، أزيلت 
العسكرية  واحلواجز  العوائق 
امام  الطريق  فتح  وأعيد 

السيارات.
هذا  ان  قال  سعيد  وكان 
له  عالقة  وال  عفوي  التحرك 
له  يعد  الذي  الكبري  بالتحرك 
التيار. تزامنا توافد نواب التيار 
حميط  اىل  السابقون  ووزراؤه 
السراي دعما للتحرك الشبابي. 
من جهتها، تولت وسائل اعالم 
مهمة جتييش  الربتقالي  الفريق 
لشعارات  روجت  حيث  الشارع 
العظيم  لبنان  شعب  يا  تقول 
الداعشي سالم مصر على إهانة 
التيار.. ووزراء  املسيحيني 
كرامتكم بالدق ومعركتنا ليست 
مع  بل  اللبناني  اجليش  مع 

النظام.
نواب التكتل

التغيري  تكتل  عضو  ولفت 
ديب  حكمت  النائب  واالصالح 
من وسط بريوت اىل اننا نقوم 
باعرتاضات يف الشارع لنا احلق 
بها دميقراطيا، ويف كل البلدان 
سياسية  خالفات  حتصل  عندما 
الشارع  اىل  الناس  ينزل 
وحيتجون وهذا فعل دميقراطي، 
ومن املؤكد اننا سنضبط الوضع 
ولن حتصل اي مشاغبات. وأشار 
به هو  نطالب  ما  ان  اىل  ديب 
الشراكة احلقيقية، فال تدفعونا 
اىل الدخول يف احملظور، موضحًا 
أن ليس هناك أي جتاوب، وحنن 
مبا  بالتحرك  للقيام  مضطرون 
متليه علينا قياداتنا واخالقياتنا، 
لتأمني  الشارع  اىل  نزلنا  وحنن 

هذه املشاركة.
من جهته، قال النائب ابراهيم 
كنعان من شارع املصارف نطلب 
الدستور  إىل  يعودوا  أن  منهم 
فسنستمر  وإال  ضمائرهم  واىل 
يف حتركاتنا.. حنن نتظاهر من 
أجل حقوق اللبنانيني وليس يف 
مع  التعامل  يتم  الطريقة  تلك 
األمنية  القوى  قبل  من  الشبان 
وهذه املشادة ما كان جيب ان 
احلكومة  يف  والتصرف  حتصل 

بالشكل الذي حصل ال جيوز.
أما النائب ناجي غاريوس فقال 
أثبت  والذي  الشباب  مع  حنن 

القوى  عدد  هو  تظاهرتنا  جناح 
األمنية اليت وضعوها يف الشارع 
املسؤولني  ان  اىل  يدل  ما 

خائفون على أنفسهم.
فادي  النائب  أعلن  بدوره، 
أوقفوا  نرتاجع،  لن  أننا  االعور 
املكابرة، والتحرك سيكرب ككرة 
رئيسا  نريد  ال  مضيفا  الثلج، 

مبستوى غالم لدى السعودية.
اما النائب االن عون فأكد اننا 
مستمرون باالعرتاض وباملطالبة 
الوسائل  مجيع  يف  حبقوقنا 
حتركنا  ان  اىل  الفتا  السلمية، 
خمتلفة  اشكاال  يأخذ  ان  ميكن 
وخالل  االمور.  تطور  حسب 
مشاركته بالتظاهر مع مناصري 

شارع  يف  احلر  الوطين  التيار 
األمنية  القوى  محل  املصارف، 
اننا  مؤكدا  ما حصل،  مسؤولية 
هنا لتهدئة الوضع وسنبقى إىل 

جانب املتظاهرين.
وليد  النائب  أكد  املوازاة،  يف 
الشارع  يف  سنبقى  أننا  خوري 
اذا  احلكومة  إسقاط  حتى 
استمرت على هذا النهج، وقال 
السابق سليم جريصاتي  الوزير 
يوم  هذا  ان  اذاعي  حديث  يف 
لبنان،  يف  للدميقراطية  جميد 
يدخل  وزير  يقمع  ال  مضيفا 
جملس الوزراء متسلحا بالدستور 
مطالب  أو  بصفقة  ال  اللبناني 

خاصة. 

على  طعمة  نضال  النائب  علق 
بها  يقوم  اليت  الشارع  حتركات 
التيار الوطين احلر بتصريح قال 
فيه: أي إصالح هذا الذي يسعى 
أنصاره إىل تعطيل ما تبقى من 
تغيري  وأي  الدولة؟  مؤسسات 
اجليش  يعاندون  وهم  يريدون 
بعصي  ويضربونه  اللبناني 
على  الغرية  أين  بيارقهم؟ 
بهؤالء  تدفع  أين  وإىل  اجليش؟ 
ما  اجلنرال؟  حضرة  يا  الشبان 
أين  إىل  التحرك؟  هذا  أفق  هو 
ما  وكل  اجلنون  هذا  سيوصلنا 
حولنا جنون يف جنون؟ وملصلحة 
لبنان  أن خيوض شباب من  من 

مغامرة بال أفق وبال أهداف؟.
أضاف: ما من شك أن عدد الذين 
يكشف  عون،  العماد  نداء  لبوا 
بصوابية  مجهوره  قناعة  عدم 
شك  وال  املرحلة،  هلذه  خياراته 
أن السيناريو املفتعل يف بداية 
خيدم  مل  الوزراء،  جملس  جلسة 
يبدو  ما  على  الذين  أصحابه 

كانوا يسعون إىل خلق ردة فعل 
غرائزية من خالل استفزاز دولة 

رئيس احلكومة متام سالم.
والرد  املوقف  نثمن  إننا  وتابع: 
لسان  على  جاء  الذي  الصريح 
والذي  سالم،  الرئيس  دولة 
خالل  من  املبيتة  النوايا  فضح 
واملشاكسة  املشاكل  افتعال 
أننا  كما  باجللسة.  البدء  قبل 
لدولة  املؤسساتي  احلس  نقدر 
ضرورة  أكد  حيث  الرئيس 
الذي  وهو  باألصول،  االلتزام 
مشاعر  مراعاة  إىل  سعى  طاملا 
الذين  أولئك  وخاصة  اجلميع، 
قد يتحسسون من تولي جملس 
الوزراء مهام رئيس اجلمهورية.

الرئيس  دولة  يا  داوم  وختم: 
حكمة  من  عليه  عودتنا  ما  على 
فالبلد  تقدير،  وحسن  ولباقة 
حتتاج  الظروف  هذه  مثل  يف 
مزايدات  إىل  ال  لباقتكم،  إىل 
فارغة  واستعراضات  صبيانية 

متهورة.

نضال طعمة مّثن موقف سالم وسأل عن 
افق التحرك يف الشارع

مديرية   - اجليش  قيادة  اعلنت 
االول،  امس  بيان  التوجيه، يف 
جلسة  انعقاد  مع  تزامنا  انه 
السراي  يف  الوزراء  جمللس 
االول،  امس  بتاريخ  احلكومي 
احتجاج  حركات  من  رافقها  وما 
يف  احلكومي  السراي  حميط  يف 
إليه،  املؤدية  والطرقات  بريوت 
مجيع  اجليش  وحدات  اختذت 
األمنية  والتدابري  اإلجراءات 
احملتجني  دخول  مبنع  الكفيلة 
انعقاد  خالل  السراي  مبنى  إىل 
سالمة  على  واحلفاظ  اجللسة، 
قام  وقد  أنفسهم.  املتظاهرين 
السياج  باجتياز  احملتجني  بعض 
اجليش  وحدات  وضعته  الذي 
التدافع  عرب  السراي،  حميط  يف 
قوى  مع  الشدة  واستخدام 
اجليش، ما أدى إىل إصابة سبعة 
مت  خمتلفة،  جبروح  عسكريني 
نقلهم إىل املستشفى العسكري 

املركزي للمعاجلة.
واضاف البيان: إن قيادة اجليش 
أنها مل تلجأ إىل استخدام  تؤكد 
إال  احملتجني  بعض  مع  القوة 
للعسكريني  هؤالء  تعرض  بعد 

واستخدام الشدة معهم وحماولتهم 
اجتياز السياج الذي وضعته تلك 
التزامها  القيادة  وجتدد  القوى. 
التعبري  حرية  محاية  الكامل 
من  اللبنانيني  جلميع  السلمي 
دون استثناء، وتؤكد يف الوقت 
كان  ألٍي  السماح  عدم  نفسه 
بالتعرض للمؤسسات الدستورية 
واخلاصة،  العامة  واملمتلكات 
مبصاحل  املباشر  واإلضرار 

املواطنني.
اصدرت  اجليش  قيادة  وكانت 
بيانا قالت فيه: نظرا إىل تصاعد 
التجاذبات السياسية يف البالد، 
واملرتافقة مع بعض االحتجاجات 
الشعبية على عدد من املسائل 
اجليش  قيادة  يهم  املطروحة، 
التأكيد بأن املؤسسة العسكرية 
لن تستدرج إىل أي مواجهة مع 
أي فريق كان، وأن هدفها هو 
الدستورية  املؤسسات  محاية 
واخلاصة،  العامة  واملمتلكات 
جانب  إىل  املواطنني،  وسالمة 
مجيع  لدى  التعبري  حرية  تأمني 
القوانني  إطار  يف  اللبنانيني، 

واألنظمة املرعية اإلجراء.

اجليش: مل نلجأ اىل القوة مع بعض 
احملتجني اال بعد تعرض هؤالء للعسكريني
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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

Saturday 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 

الدولية  املواقف  تضاربت 
املهلة  انتهاء  وااليرانية عشية 
اتفاق  اىل  للتوصل  املمددة 
ترجيح  مع  ايران،  مع  نووي 

متديد جديد للمحادثات.
ويف حني قال الرئيس االيراني 
روسيا  يف  املوجود  روحاني 
املراحل  دخلت  احملادثات  ان 
وزير  اعالن  وكذلك  األخرية، 
سيبقى  انه  االيراني  اخلارجية 
يف فيينا املدة اليت تقتضيها 
وكالة  أعلنت  فقد  احملادثات، 
ان احملادثات  االيرانية  فارس 

وصلت اىل طريق مسدود.
ونقلت وكالة فارس عن مصدر 
ايراني قوله ان رفض الواليات 
املتحدة قبول حقوق إيران وال 
بالعقوبات  يتعلق  ما  سيما 
بني  التفاق  الوصول  يعرقل 

إيران والقوى الكربى الست.
املصدر  إىل  الوكالة  ونسبت 
الفريق  يظهر  بينما  القول 
اإليراني مرونة فإن األمريكيني 
إيران  حق  قبول  يرفضون 
يتعلق  ما  سيما  وال  الطبيعي 

بالعقوبات.
اإليراني  اخلارجية  وزير  وكان 
حممد جواد ظريف قال امس إنه 
اليت  للمدة  فيينا  يف  سيبقى 
النووية  املفاوضات  تقتضيها 
قالت  بينما  الكربى  القوى  مع 
االحتاد  يف  كبرية  مسؤولة 
احلقيقة  حلظة  إن  األوروبي 

تقرتب.
للصحافيني  ظريف  وقال 
فيه  جترى  الذي  الفندق  خارج 
والقوى  إيران  بني  احملادثات 
فيينا  يف  الست  العاملية 

سنبقى هنا للمدة الالزمة.
موغرييين  فيدريكا  وقالت 
اخلارجية  السياسة  مسؤولة 
باالحتاد األوروبي حنن قريبون 
جدا لكن إذا مل تتخذ القرارات 
السياسية التارخيية املهمة يف 
الساعات املقبلة لن يكون لدينا 
اتفاق. وأضافت حلظة احلقيقة 
للغاية..  قريبا  ستأتي  تلك 

أعتقد يف الساعات املقبلة.
املتحدث  قال  املقابل  ويف 
إن  األبيض  البيت  باسم 
الرئيس أوباما سيسحب فريق 
فيينا  من  األمريكي  التفاوض 
بشأن  احملادثات  أن  بدا  إذا 
غري  اإليراني  النووي  الربنامج 
مثمرة. وكانت هذه احملادثات 
قد مددت بالفعل عدة مرات عن 
املهلة اليت حددها املتفاوضون 

ألنفسهم.
واضحون  أننا  حقيقة  واضاف 
جتاه  توقعاتنا  بشأن  متاما 
االتفاق النهائي جيعل من غري 
احملادثات  تستمر  أال  املرجح 
لعدة اسابيع أخرى. لكن -مرة 
بشأن  أتكهن  ال  أنا  أخرى- 

النتيجة.
األمريكي  اخلارجية  وزير  وكان 
االول  امس  قال  كريي  جون 
والقوى  املتحدة  الواليات  إن 
متعجلة  غري  األخرى  الكربى 
للوصول التفاق نووي مع إيران 
واشنطن  أن  من  الرغم  على 
مع  يتفاوضوا  لن  وشركاءها 

طهران إىل أجل غري مسمى.
للصحافيني  كريي  وأضاف 
فيينا  النمساوية  العاصمة  يف 
أننا حنرز  نعتقد  ألننا  حنن هنا 
تقدما حقيقيا.. لن نتعجل ولن 
حذر  ولكنه  باستعجالنا.  نسمح 
طاولة  إىل  جنلس  لن  أنه  من 

املفاوضات إىل األبد.
سريغي  قال  موسكو،  ويف 
اخلارجية  وزير  نائب  ريابكوف 
التوصل  يتم  قد  إنه  الروسي 
يف غضون ساعات التفاق بني 
وإيران  الكربى  العاملية  القوى 
أنشطة طهران  احلد من  بشأن 

النووية.
على  للصحافيني  وقال 
بريكس  جمموعة  قمة  هامش 
يف  الناشئة  لالقتصادات 
أتوقع  أنا  الروسية  أوفا  مدينة 
أي شيء.. أنا حتى أتوقع أنه 
رمبا يتم التوصل التفاق خالل 

الساعتني املقبلتني. 

تصرحيات امريكية وايرانية متضاربة 

حول االتفاق النووي
عبد  املصري  الرئيس  اجتمع 
رئاسة  مبقر  السيسي،  الفتاح 
الدفاع  وزيري  مع  اجلمهورية، 
صبحي،  صدقي  أول  الفريق 
عبد  جمدي  اللواء  والداخلية 
الغفار، والفريق حممود حجازي 
القوات  حرب  أركان  رئيس 
املخابرات  ورئيس  املسلحة، 
قادة  كبار  من  وعدد  العامة، 

اجليش.
يوسف  عالء  السفري  وقال 
املتحدث الرمسي باسم الرئاسة 
املصرية، إن االجتماع استعرض 
األمنية  األوضاع  تطورات 
الداخلية، وكذلك االستعدادات 
خمتلف  أعدتها  اليت  واخلطط 

أجهزة األمن لتأمني البالد.
على  باحلفاظ  السيسي  ووجه 
حتسبًا  اليقظة  درجات  أعلى 
للمخططات اليت تستهدف زعزعة 
االستقرار يف البالد. كما وجه 
مبواصلة خطط استهداف البؤر 
اإلرهابية واإلجرامية، فضاًل عن 
يف  الكامل  التنسيق  استمرار 
القوات  بني  امليداني  العمل 

املسلحة والشرطة املدنية.
كذلك  املصري  الرئيس  وأكد 
ضرورة إيالء بالغ االهتمام ألمن 
املواطنني، مشددًا على أهمية 
التصدي مبنتهى احلزم والقوة 
على  اعتداء  حماوالت  ألي 

والشرطية  العسكرية  املنشآت 
واحلكومية واخلاصة، مبا يؤدي 
القومي  األمن  تعزيز  إىل 
حتقيق  يف  ويساهم  املصري، 

التنمية االقتصادية للدولة.
وأثنى السيسي على التضحيات 
رجال  يبذهلا  اليت  الكبرية 
والشرطة  املسلحة  القوات 
األعمال  مواجهة  يف  املدنية 
موجهًا  واإلجرامية،  اإلرهابية 
التحية والتقدير لذكرى شهداء 
جادوا  الذين  األبرار  مصر 
الوطن،  أجل  من  بأرواحهم 
تنسى  لن  الدولة  أن  مؤكدًا 

أبناءهم وعائالتهم.
كل  بأن  يقينه  عن  وأعرب 
دور  ُيقدر  خملص  مواطن 
ويعي  الشرفاء،  األمن  رجال 
جهود،  من  يبذلونه  ما  أهمية 
وما يقدمونه من تضحيات من 
القومي  أمننا  على  احلفاظ  أجل 
واستقرار جمتمعنا، السيما يف 
اجلبانة  اإلرهابية  العمليات  ظل 
اليت تستهدف مقدرات الشعب 

املصري.
وشدد على أن مثل هذه األعمال 
البائسة لن تزيد املصريني إال 
طموحاتهم  بلوغ  على  إصرارًا 
املستقبل،  مصر  بناء  أجل  من 
بني  الالئق  موقعها  واستعادة 

دول العامل.

السيسي يشدد على امن املواطنني 
ومواصلة استهداف البؤر االرهابية

اجلزائري  الرئيس  كلف 
اجليش  بوتفليقة  عبدالعزيز 
مبتابعة احلالة األمنية يف غرداية 
لوضع حد للمواجهات واستعادة 
األمن، وذلك خالل اجتماع عقده 
لبحث أحداث العنف اجلارية يف 
اجلزائر  جنوب  غرداية  والية 
شخصًا   25 حبياة  أودت  واليت 

وإصابة املئات.
الوزراء  رئيس  كلف  كما 
على  بالعمل  سالل  عبداملالك 
مت  اليت  التنموية  الربامج  إجناز 
استعادة  بهدف  ختصيصها 
تقوم  أن  الطبيعي على  الوضع 
العصابات  مبالحقة  النيابة 
القتل  وراء  تقف  اليت  امللثمة 
سابق  وقت  ويف  والتخريب. 
ووسائل  طبية  مصادر  أكدت 
وإصابة  مقتل  رمسية  إعالم 
بني  اشتباكات  يف  العشرات 
مدينة  يف  واألمازيغ  العرب 
اجلزائرية،  الصحراوية  غرداية 
كما أحرقت عدة متاجر ومنازل.

األسبوع،  مطلع  العنف  واندلع 
تعزيزات  األمن  قوات  وأرسلت 
االشتباكات  لتهدئة  يف حماولة 
اندلعت  أن  بعد  جتددت  اليت 
للمرة األوىل يف 2013. واشتد 
القتال يومي االثنني والثالثاء. 

وقال مصدر مبستشفى حملي: 
متأثرين  شخصا   15 تويف 
فيما  املاضية.  الليلة  جبروحهم 
ذكرت وسائل إعالم رمسية أن 
3 أشخاص توفوا، معظمهم يف 
القريبة  الصغرية  القرارة  بلدة 

من غرداية.
حملي  إعالمي  مصدر  وقال 
اشتبكوا  امللثمني  عشرات  إن 
ساعات  ملدة  بيضاء  بأسلحة 
األمن  قوات  تتدخل  أن  دون 
على  غرداية  وتقع  لتفريقهم. 
بعد حنو 600 كيلومرت عن مدينة 
العرب  فيها  ويعيش  اجلزائر، 
عرق  من  األمازيغ  أبناء  مع 
املنطقة  وشهدت  ميزاب.  بين 
يتنافس  إذ  كثرية،  اشتباكات 
الوظائف  على  واألمازيغ  العرب 

واملنازل واألرض.
وأفادت وكالة األنباء اجلزائرية 
الدين  نور  الداخلية،  وزير  أن 
يف  غرداية  إىل  وصل  بدوي، 
األربعاء،  وقت مبكر من صباح 
ودعا زعماء القبائل إىل التحلي 

باليقظة واحلكمة.
وذكرت مصادر طبية وحملية أن 
أيضا،  أصيبوا  شخصا   30 حنو 
بينهم 7 مصابني جبروح خطرية 

خالل اليومني املنصرمني.  

بوتفليقة يكلف اجليش بفرض األمن 
يف غرداية بعد سقوط 25 قتيال 

بأعنف االشتباكات العرقية

أعلنت إسرائيل أن حركة محاس 
من  إسرائيليَا  مواطنًا  أسرت 
مدينة عسقالن داخل قطاع غزة 
دخلها  عندما  أشهر  عشرة  قبل 
شاطئ  عرب  اخلطأ  طريق  عن 

زيكيم.
القدس  يف  أمين  مصدر  وأفاد 
منغيستو  افراهام  األسري  أن 
وهو  عامًا   28 العمر  من  يبلغ 
أفاد  كما  إثيوبية.  أصول  من 
لدى  ثان  أسري  بوجود  املصدر 
محاس جتاوز السياج قبل ثالثة 

قوات االحتالل تتهم محاس باحتجاز اسرائيليني يف قطاع غزة
أشهر من منطقة إيرز، وهو من 
األرجح  على  إسرائيل،  جنوب 
النقب. وقد محلت  بدو  هو من 
إسرائيل حركة محاس مسؤولية 

سالمة مواطنيها.
وقالت وزارة الدفاع اإلسرائيلية 
ملعلومات  وفقًا  بيان:  يف 
فإن  موثوقة  استخباراتية 
افراهام  اإلثيوبي  اإلسرائيلي 
محاس  حركة  حتتجزه  مينغيستو 
وأضاف  غزة.  يف  إرادته  رغم 
فإن  ذلك  على  عالوة  البيان: 
املؤسسة العسكرية تتعامل حاليًا 
مع قضية إضافية تتعلق بعربي 

إسرائيلي حمتجز يف غزة.
مينغيستو  أن  البيان  وأوضح 
تسلل إىل قطاع غزة يف 7 من 
إسرائيل  وأن   ،2014 ايلول 
الدوليني  احملاورين  ناشدت 
باإلفراج  باملطالبة  واإلقليميني 
من  والتحقق  عنه  الفوري 
سالمته. يذكر أن وسائل اإلعالم 
مت  قد  أنه  أفادت  االسرائيلية 
رفع أمر حبظر النشر على قضية 
املعلومات  أن  بيد  مينغيستو، 
حول العربي اإلسرائيلي ما زالت 

ختضع ألمر حظر نشر.
االحتالل  قوات  واعتقلت 
مواطنني من  ثالثة  اإلسرائيلي، 
يف  ونابلس  حلم  بيت  مدينيت 

الضفة احملتلة.
غرب  مشال  برقة  بلدة  ففي 
االحتالل  اعتقلت قوات  نابلس، 
عاما   26 عمر  أبو  محد  املواطن 
شايف  حاجز  على  مروره  أثناء 
املدينة.  غرب  مشال  مشرون 
قوات  اعتقلت  حلم  بيت  ويف 
االحتالل فجرًا، الشابني معتصم 

من  عاما   22 الشويكي  نبيل 
املدينة،  وسط  الصف  شارع 
من  عاما   32 عوده  عامر  وعمر 
دهم  بعد  مشاال،  عايده  خميم 

منزليهما وتفتيشهما.
بأن  إخبارية  تقارير  وأفادت 
الليلة  اعتقلت  إسرائيلية  قوات 
يف  فلسطينيني  مثانية  املاضية 

الضفة الغربية.
أن  اإلسرائيلية  اإلذاعة  وذكرت 
قوات من اجليش اعتقلت مثانية 
مطلوبني، بشبهة اإلخالل بالنظام 
إىل  املعتقلون  وأحيل  العام. 
معهم.  للتحقيق  األمنية  اجلهات 
محالت  إسرائيلية  قوات  وتشن 
مداهمات بصورة شبه يومية يف 
والقدس  الغربية  الضفة  أحناء 
حبثا عن فلسطينيني تصفهم ب 

املطلوبني.
اخلارجية  وزارة  وأدانت 
سلطات  قيام  الفلسطينية، 
بتوزيع  اإلسرائيلية  االحتالل 
إخطارات هلدم منازل فلسطينية 
املسجد  جنوب  سلوان  بلدة  يف 
تقضي  أخرى  وأوامر  األقصى، 
بوقف البناء يف بلدة أبو ديس 
شرق مدينة القدس وإخالء منازل 

أخرى وترحيل أصحابها.
صدر  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
تأتي يف  األوامر  هذه  إن  عنها 
رمسي  إسرائيلي  ختطيط  سياق 
من  األرض  تفريغ  إىل  يهدف 
وتنفيذ  األصليني،  سكانها 
خمطط القدس الكربى الذي من 
شأنه فصل مشال الضفة الغربية 
ووسطها عن جنوبها، ويطيح يف 
ذات الوقت بإمكانية وجود دولة 
فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة 

جغرافيًا، وفق تقديرها.
من  الدولي  اجملتمع  وحذرت 
خماطر هذا املخطط على إمكانية 
الدولتني  حل  مبدأ  تطبيق 
والسالم واالستقرار يف املنطقة، 
السياسة  تداعيات  إىل  منوهًة 
اليت  التهويدية  االستيطانية 
اإلسرائيلية  احلكومات  تتبعها 
املنظمات  وطالبت  املتعاقبة. 
واجلمعيات  واحلقوقية  اإلنسانية 
االستيطان  بشؤون  املختصة 
االنتهاكات  هذه  ورصد  توثيق 
للمحكمة  لرفعها  كامل  بشكل 
واملنظمات  الدولية،  اجلنائية 

األممية ذات العالقة.
االحتالل  سلطات  ووّزعت 
اإلسرائيلي، عشرات أوامر اهلدم 
ووقف البناء ملواطنني يف بلدتي 
بالقدس  وسلوان  ديس  أبو 
ب  وصفتها  ألسباب  احملتلة 

األمنية.
وأفادت جلنة الدفاع عن األراضي 
جنوب  االستيطان  ومقاومة 
شرق القدس يف بيان هلا، إن 
مستخدمي اإلدارة املدنية برفقة 
جتمع  اقتحموا  االحتالل،  جيش 
اجلهالني  عرب  لبدو  النوار  أبو 
العائالت  وسلموا  االول،  أمس 
األول  خمتلفني:  إخطارين 
بوابة  ملنطقة  الرحيل  يطالبهم 
واحلضور  شهر،  خالل  القدس 
ملناقشة   2015-7-22 بتاريخ 
يبلغ  والثاني  ترحيلهم،  قضية 
الربكسات  أصحاب  من  عدًدا 
بالتوقف عن البناء يف املنطقة، 
وستعقد جلسة هلم بتاريخ 8-6-
2015 يف حمكمة بيت إيل قرب 

رام اهلل.
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افطار رمضاني
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الوطنيني  حزب  مفوض  أقام 
السيد  اسرتاليا  يف  االحرار 
افطار  حفل  البطي  كلوفيس 

رمضاني مميز.
الشيخ  احلضور  بني  من  وكان 
النواب جوليا فني  مالك زيدان، 
لي،  وجيف  فريغسون  ولوري 
السيدان  هولرويد  بلدية  عضوا 
كفروني،  ونصر  سركيس  آدي 
رئيس التيار الوطين احلر طوني 
مرعب،  جوني  والسكرتري  طوق 
رئيس حزب القوات اللبناني يف 
اسرتاليا طوني عبيد، رئيس تيار 
املستقبل عبد اهلل املري، احملامي 
الكتائب  حزب  عن  حيدر  ايلي 
حزب  يف  الناشط  اللبنانية، 
االشوح  فؤاد  االسرتالي  االحرار 
وعدد  سكر  سامل  االعمال  رجل 
كبري من الفعاليات ورؤساء حترير 

النهار واملستقبل واهلريالد.
أنور  االستاذ  املناسبة  عّرف   
حزب  مببادرة  اشاد  الذي  حرب 
ونّوه  اجلامعة  االحرار  الوطنيني 
بدور احلزب الريادي يف اخليارات 

الوطنية ..
الدعوة  لصاحب  كلمة  كانت  ثم 
االحرار  الوطنيني  حزب  مفوض 
البطي  كلوفيس  اسرتاليا  يف 

بإسم احلزب جاء فيها:
الشهر  بهذا  الليلة  مجعتنا 
املبارك هو تأكيد واضح بإمياننا 
وثقافة  املشرتك  بالعيش 
كلبنانيني  احلضارات،حننا  تنوع 
يف  اننا  اهلل  نشكر  اسرتاليني 
الدفاع  ورائد يف  دميقراطي  بلد 
...حنن  االنسان  حقوق  عن 
يد  ومسلمني  مسيحيني  اليوم 
بيد وساعد بساعد حتى ال يكون 
الدين  عن  اخلارجني  من  حفنة 
بإمسه   التكلم  يدعون  وممن 
هم  فهوالء  املثل  يكونوا  ال  ان 
ستلفظها  مظلمة  عهود  بقايا 
اجلغرافيا كما لفظها  التاريخ...

فنعود  اللبناني  بالشأن  اما 
ونأكد على تضامن وتكاتف كل 
منارة  لبنان  يعود  حتى  الشرفاء 
للدميقراطية  وعنوانًا  للشرق 
وحنن كحزب وطنيني احرار نريد 

باننا  والداني  القاصي  يعلم  ان 
الطوائف  مجيع  من  كلبنانيني 
بنهائية  جازم  وقرارنا  متحدين 
من  بأقل  نقبل  وال  لبنان  كيان 
سيادته الناجزة على كل أراضيه 
.. .سيداتي وسادتي دعونا يف 
هذا الشهر املبارك ان نتضرع اىل 
لبنان من كل  لنا  ان حيفظ  اهلل 
سوء وُينِعم عليه باالمن واالمان  

شارك فيه سياسيون ورجال اعمال ورؤساء احزاب وتيارات وفعاليات

إفطار سنوي ناجح حلزب الوطنيني االحرار يف سيدني

اسرتاليا  بلدنا  لنا  حيمي  وان 
عليه  نأسس  منوذجًا  لتبقى 
واالجتماعية  السياسية  تطلعاتنا 
كما  تظل  حتى  مجيعنا  ولنعمل 
حرية  واحة  الدوام   على  كانت 
الدينية  شعائره  منا  كل  ميارس 
مظلة  حتت  مبسؤولية  والثقافية 
لبنان  عاش  القانون...عشتم 

وعاشت اسرتاليا   

الظل  لوزير  كلمة  كانت  ثم 
الفيدرالي لوري فريغسون الذي 
أبدى سعادته بهذا اللقاء اجلامع 
اللبنانيني  الذي يدل على وحدة 
يف  اللبنانيني  بدور  واشاد 
وعطاءاتهم  الريادي  اسرتاليا 

اجلمة يف شتى اجملاالت..
جوليا  للنائب  كلمة  كانت  كما 
فني شكرت فيها حزب الوطنيني 

الكرمية  الدعوة  على  االحرار 
يف  امكانياتها  كل  ووضعت 
اليت  اللبنانية  اجلالية  تصرف 
أعطتها ثقتها واليت هي بالتالي 

عندها  حمّط اعتزاز .
هذا وكان للشاعر االستاذ مجيل 

الدويهي كلمة باملناسبة. 
حيدر  أيلي  احملامي  والقى 
فيها  شدد  باالنكليزّية  كلمة 

وضرورة  املناسبة  معاني  على 
املبارك  الشهر  هذا  يف  التأكيد 
مسلمني  اللبنانيني  وحدة  على 
ومسيحيني على نبذ العنف وكل 
انواع التطّرف الذي ُيرتكب بإسم 

الدين.
فضيلة  مع  اخلتام  مسك  وكان 
حتدث  الذي  زيدان  مالك  الشيخ 
عن معاني شهر رمضان املبارك.

النائب جوليا فنيالسيد كلوفيس البطيالشيخ مالك زيدان

الزميل انور حربالنائب جيف ليالنائب لوري فريغسون

الزميل جميل الدويهيالسيد ايلي حيدر

كلوفيس البطي يتوسط النائب جوليا فني وداني دكان وحضور

الصديق آدي سركيس، السيدة فريغسون وحضورمن اليمني طوني طوق، جوني مرعب وسالم سكر

صورة جامعة للحضور

فؤاد االشوح، طوني طوق، جوني مرعب، سالم سكر، عادل  الحسن، النائب جيف لي، الزميل انور 
حرب، طوني عبيد، عبد اهلل املري، الزميل رفيق الدهيبي، سامي يونس وحضور

من اليمني النائب لوري فرغسون، النائب جوليا فني، السيد كلوفيس البطي، الشيخ مالك زيدان والنائب جيف لي



Page 10صفحة 10     

Australian Newsاسرتاليات

للرأي  استطالع  أحدث  أظهر 
فريفاكس-ايبسوس  ملؤسسة 
اخنفاضا كبريا يف الدعم لزعيم 
على  شورتن  بيل  املعارضة 
شكل  مما  الشخصي،  ادائه 
طوني  الوزراء  لرئيس  عزاء  
على  الدعم  تدنى  الذي  أبوت 

االداء الشخصي ايضا.
يف  الكبري  االخنفاض  ويأتي 
وهو   - شورتن  السيد  شعبية 
توليه  منذ  مستوى  األدنى 
يف   - العمال  حزب  قيادة 
فيه  يستعد  الذي  الوقت 
واحد  ملواجهة  املعارضة  زعيم 
قساوة يف  األسابيع  أشد  من 
مثوله  مع  السياسية،  حياته 
امام  )املاضي(  االربعاء  يوم 
للتحقيق  امللكية  املفوضية 
يف الفساد النقابي الستجوابه 
بشأن صفقات مكان عمل ُزعم 
بانها قام بها حني كان زعيما 

الحتاد العمال األسرتاليني.
ومل يرتجم االخنفاض يف شعبية 
يف  تراجع  إىل  شورتن  السيد 
الذي  العمال،  حلزب  التأييد 
نقاط  ست  بتقدمه  احتفظ 
كما  االئتالف،  على  مئوية 
اجري يف شهر   اظهر استطالع 
فيه  تصدر  املاضي،  حزيران 
حزب العمال االئتالف بـ 53 يف 
مائة مقابل  47 يف املئة بعد 
احتساب االصوات التفضيلية.

أن  االستطالع  أحدث  واظهر 
على  تراجعت  الرجلني  شعبية 
حد سواء بعد أسبوعني اتصفا 
شورتن  السيد  على  بالصعوبة 
والسيد ابوت، حيث واجه زعيم 
الفرتة  حول  أسئلة  املعارضة 
اليت قضاها يف  احتاد العمال 
وواجه   AWU األسرتاليني 
داخليا  حوارا  الوزراء  رئيس 
زواج  بشأن  لالنقسام  مثريا 

املثليني.
استبعاد  اىل  هذا  ادى  وقد 
انتخابات  اجراء  التكهنات حول 

مبكرة.
حزب  تصدر   إىل  وإضافة 
احتساب  بعد  االئتالف  العمال 
فان  التفضيلية  الصوات 
على  يتقدم  شورتن  السيد 
وزراء  كرئيس  ابوت  السيد 
مفضل بـ 43 يف املئة )بارتفاع 
نقطة واحدة عن شهر حزيران( 
إىل 39 يف املئة للسيد ابوت 

)باخنفاض نقطتني(.
يف  الكبري  االخنفاض  وهذا 
جعله  شورتن  السيد  شعبية 
ابوت  السيد  اىل  اآلن  ينضم 

يف عمق املنطقة السلبية.
الدائه  الدعم  اخنفض  فقد 
مئوية  نقاط  ست  الشخصي 
منذ حزيران إىل 35 يف املائة، 
يف حني ارتفع عدم الرضا على 
ادائه مثاني نقاط مئوية إىل 55 

يف املائة.
يف  التغيريات  هذه  ودفعت 
شورتن  السيد  الداء  التأييد 
هو  قياسي  مستوى  اىل 
اليت  الفرتة  تدنيا خالل  االكثر 
للمعارضة،  كزعيم  قضاها 

حيث اخنفض تصنيف املوافقة 
 20 ناقص  اىل  عليه  الصافية 
يف املائة، باخنفاض نسبته 14 

نقطة مئوية يف شهر واحد.
ويراقب نواب حزب العمال عن 
بعد  شورتن  السيد  أداء  كثب 
الربملانيني  األسبوعني  صعوبة 
الشتوية  العطلة  قبل  االخريين 
فيهما  استدعاؤه  مت  اللذين 
للمثول أمام املفوضية، وعبور 
نظام  اصالح  قانون  مشروع 
الشيوخ  جملس  يف  التقاعد 

بدعم من حزب اخلضر.
وخيشى بعض نواب حزب العمال 
السيد  يعاني  أن  احتمال  من 
السياسي«  »املوت  شورتن 
حيث تشحذ احلكومة »سيوفها« 
على  سياسية  هجمات  لشن 
بعض الصفقات اليت قام بها 
عندما كان زعيما الحتاد العمال 

.AWU االسرتاليني
الشعبية  يف  االخنفاض  وجاء 
الشخصية للسيد شورتن مبثابة 
طوني  الوزراء  لرئيس  عزاء 
شعبيته  تشهد  الذي  ابوت  
املزيد من االخنفاض، اذ تدنت 
حزيران  منذ  مئوية  نقاط  أربع 
املاضي إىل 36 يف املئة، يف 
الرفض  نسبة  ارتفعت  حني 
إىل  مئوية  نقاط  الدائه مخس 
سليب  بتقييم  املئة،  يف   59

صاف ناقص 23 يف املائة.
التأييد  نسبة  ترتفع  ومل 
لالئتالف بعد احتساب االصوات 
من  الرغم  على  التفضيلية 
واجليد  احلسن   االستقبال 
قوي  وتركيز  الثانية  للموازنة 
أشد  وقوانني  االقتصاد  على 

صرامة على األمن القومي.
قلق  مصدر  هذا  ويشكل   
لالئتالف مع اقرتاب االنتخابات 
الفيدرالية املقررة يف أقل من 

18 شهرا.
واندلعت انقسامات داخل حزب 
االحرار على خلفية تشريع زواج 
املثليني يف األسبوع املاضي، 
جملس  رئيس  طالب  حيث 
زمالءه   Abetz اريك  الشيوخ 
يؤيدون  ال  الذين  الوزراء، 
الذي  للحزب  احلالي  املوقف 
بني  فقط  بأنه  الزواج  يعّرف 

رجل وامرأة، باالستقالة.
مشل  وطين  استطالع  ووجد 
1402 ناخبا من مساء اخلميس 
االسبوع  من  السبت  ليل  اىل 
الشهر  يف  أنه  املاضي، 
االصوات  اخنفضت  املاضي، 

استطالع للرأي يظهر تدنيا كبريا يف 
شعبية طوني ابوت وبيل شورتن

رئيس الوزراء طوني ابوت وزعيم املعارضة بيل شورتن
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نقطتني  العمال  حلزب  االولية 
مئويتني إىل 35 يف املئة منذ 
حني  يف  حزيران،  استطالع 
األساسية  االصوات  اخنفضت 
 39 اىل  واحدة  نقطة  لالئتالف 

يف املائة.
اخلضر  حلزب  الدعم  وارتفع 
يف   16 إىل  مئويتني  نقطتني 
املائة، يف حني بقي العم حلزب 
عند  تغيري  دون  يونايتد  باملر 
»اآلخرون«  وبقي  واحدة  نقطة 

دون تغيري على 8 يف املائة.
حول مسات  الناخبون  وينقسم 
السيد  يتقدم  حيث  الرجلني، 
جماال   11 من    6 يف  شورتن 
الكفاءة  ذلك  يف  مبا  رئيسية 
)52-45(، االنفتاح على األفكار 
)68-34(، وجود اإلمساك بزمام 
 )30-59( االجتماعية  السياسة 

والثقة )35-39(.
ومع ذلك، ُينظر اليه على انه 
من املرجح أن يتأثر باجملموعات 

األقلية )46-28( كثريا.
املقابل،  يف  ابوت،  السيد 
ينظر اليه على انه زعيم قوي 
)42-34(، صاحب رؤية واضحة 
لديه    ،)36-49( ألسرتاليا 
االشياء   حقيق  على  القدرة 

.)35-55(
االقتصادية  السياسة  ويف 
السيد  اخلارجية،  والسياسة 
و42-  43-47 بـ  يتصدر  ابوت 

39 على التوالي.
على  التحدي  تسرب  ومنذ 
شباط  شهر  يف  القيادة 
املاضي، ارتفعت نسبة الناخبني 
الذين يقولون ان للسيد ابوت 
ثقة حبزبه 30 نقطة إىل 51 يف 
املئة؛ وارتفع تصنيفه كزعيم 
يف   42 إىل  نقاط  تسع  قوي 
املئة، يف حني ان قدرته على 
 12 ارتفعت  االشياء  حتقيق 

نقطة إىل 55 يف املئة.
خبري  ماكفدران  روب  وقال  
ايبسوس  االستطالع يف معهد 
الستطالعات الرأي ان االستطالع 
أظهر ان »االسرتاليني ال حيبون 
زعيمي احلزبني، كما يتضح من 
واستفاد  والرفض،  التأييد 
فارتفع   ذلك  من  اخلضر  حزب 

التأييد له اثنني يف املئة«.
واضاف »لكن من منظور كلي، 
حيظى  ال  زعيما  ابوت  يزال  ال 
هو  تصنيفه  ان  كما  بشعبية 
الزعامة  قوة  لناحية  االدنى 
واإلمساك حبزم بزمام السياسة 

اخلارجية«.

دوالر  مليارات   7 توفري  سيتم 
الكومنولث  موازنة  يف  سنويا 
العمال  وصول  دون  حيل  إذا 
قبل  التقاعدية  معاشاتهم  إىل 

بلوغهم سن  الـ 56 سنة.
وجهت  اإلنتاجية  مفوضية  لكن 
ابوت،  حلكومة  هادئا  انتقادا 
معرفة  الصعب  من  انه  قائلة 
ما إذا كان مثل هذه السياسة 
ال  عندما  فيها  مرغوب  سيكون 
أحد يعرف ما سيكون عليه نظام 

التقاعد يف املستقبل.
إذا  أنه  املفوضية  وجدت  وقد 
مت رفع السن اليت ميكن للناس 
 55 من  السوبر  على  احلصول 
يتم  سوف  فانه  سنة،   65 اىل 
تشجيع االسرتاليني كبار السن 
على العمل ملدة سنتني أخريني 
يف املتوسط، واحلد من الضغط 
واملوازنة  السن  متقاعدي  على 

الفيدرالية.
مليارات   7 املوازنة  وستوفر 
عام  من  ابتداء  سنويا  دوالر 
2055 - مزيج من نظام معاش 
مليارات   3 توفري  الشيخوخة 
الدخل  وضريبة  سنويا  دوالر 
بنسبة  املرتفعة  اإليرادات  على 
مدفوعات  لكن  دوالر،  مليار   5
الرعاية االجتماعية ستزيد بنسبة 
تقرب من 1 مليار دوالر حلساب 
كرها  يتقاعدون  الذين  للعمال 
االنتظار  إىل  ولكنهم مضطرون 
إىل  للوصول  أطول  لفرتة 

السوبر اخلاص بهم.
واظهر تقرير جديد من املفوضية 
ما  التقاعد ملرحلة  حول سياسة 
بعد التقاعد، صدر يوم الثالثاء، 
يف  املدخرات  تلك  معظم  أن 
املوازنة يأتي من العمال االثرياء 
قدرة  األكثر  سيكونون  ألنهم 

على حتمل العمل لفرتة أطول.
فيه  يستطيع  الذي  والعمر 
اىل  الوصول  االسرتاليون 
سن  يسمى  ما  او   - السوبر 
احملافظة - جرى تشريعه ليزيد 
سنة   60 اىل   55 من  تدرجييا 

حبلول عام 2025.
اعطت  اإلنتاجية  مفوضية  لكن 
منوذجا عن حصول ذلك اذا متت 
زيادة السن احملافظة يف وقت 
الحق من 60 اىل 65 سنة بني 

عامي 2035 و 2043.
حبلول  انه  املفوضية  وتقول   
اليت  السن  فان  الوقت،  ذلك 
ميكن للناس فيها الوصول اىل 
معاشاتهم التقاعدية ستكون 67 
عاما وهو ما ميثل فجوة سنتني 
هلم  العائد  السوبر  من  بني 

والوصول لتقاعد السن.
فان  السيناريو،  هذا  ومبوجب 
من  ستتأثر  عمرية  فئة  اول 
الذين  أولئك  سيكون  التغيري 
كانوا يف سن 30 و 34 سنة يف 

عام 2012.
األسر  تلك  ان  التقرير  ويبني 
ستؤجل تقاعدها ملدة عامني يف 
املتوسط، تاركة أرصدة التقاعد 
حوالي 10 يف املئة أكرب بالقيمة 

احلقيقية لدى تقاعدهم.
ويبني التقرير أيضا أنه ستكون 
هناك زيادة متواضعة يف نسبة 
سنا  األكرب  العمال  مشاركة 
عام  مئويتني يف  نقطتني  بنحو 

.2055
ومع ذلك، فإن السياسة أيضا 

إن  التأثري،  من  القليل  »لديها 
وجد، على املشاركة يف القوى 
العاملة لألفراد الذين يتقاعدون 
ما  تضم  جمموعة  وهي  كرها«، 
وأكثر  الرجال  نصف  من  يقرب 
من ثلث النساء الذين يتقاعدون 

ما بني سن 60 و 64 سنة.
حوالي  ان  إىل  البيانات  وتشري 
الرجال و 25  املئة من  28 يف 
الذين  النساء  من  املئة  يف 
و 64  أعمارهم بني 60  ترتاوح 
مبكرا  يتقاعدون  الذين  عاما 
حاليا يفعلون ذلك لرعاية أفراد 
ألسباب  أو  املرضى  األسرة 

صحية خاصة بهم.
من  املئة  يف   20 اىل  اضافة 
الرجال و 11 يف املئة من النساء 
جرى وضع نهاية لعملهم/عملهن  

توفري  7 مليارات دوالر سنويا يف املوازنة الفيدرالية اذا مل يستطع 
العمال الوصول اىل معاشاتهم التقاعدية قبل سن الـ 65 سنة

أو لديهم/ لديهن  األوان،  قبل 
عمل  على  العثور  يف  صعوبة 

جديد.
هؤالء  ان  املفوضية  وتفرتض 
شكال  يتلقون  سوف  الناس 
حتى  الدخل  دعم  أشكال  من 
التقاعد، مما يزيد  بلوغهم سن 
االجتماعية  الرعاية  مدفوعات 
مليون   750 حبدود  احلكومية 

دوالر سنويا.
أيضا  املفوضية  تقرير  وينتقد 
السياسي  التوجيه  وجود  عدم 
حول  الفيدرالية  احلكومة  من 
التقاعد، قائلة انه من الصعب 
سياسة  تصميم  كيفية  معرفة 
»عدم  هناك  يكون  عندما  جيدة 
وجود أهداف وأولويات واضحة« 

قادمة من كانبريا.

ان  اىل  جديد  تقرير  اشار 
من  واحدة  هي  ابوت  حكومة 
يف  االسوأ  احلكومات  بني 
العامل املتقدم بالنسبة لتحقيق 

التوازن بني اجلنسني.
عن  صادر  جديد  تقرير  يقول 
االقتصادي  التعاون  منظمة 
والتنمية ان الفجوة بني النساء 
وزارية  مناصب  يف  والرجال 
يف  تفاقمت  قد  أسرتاليا  يف 
على   ،2012 عام  منذ  الواقع 
الرغم من التعديل الوزاري يف 

كانون االول املاضي.
ويقول التقرير ان لدى اسرتاليا 
عددا أقل من النساء يف مراكز 
احلال  عليه  مما  عليا  حكومية 
باستثناء  املتقدمة  الدول  يف 
اليونان وكوريا وتركيا واجملر 

وسلوفاكيا.
الدول  يف  بلدان  وهناك 
التفيا  هما   OECD املتقدمة  
للمرأة  متثيل  لديها  وكولومبيا 
أعلى  الوزارية  املناصب  يف 

بكثري من أسرتاليا.
وحيذر التقرير من »إن اختالل 
التوازن بني اجلنسني ُوجد يف 
احلكومة  من  العليا  املستويات 
من  كثريا  حّد  مما  املركزية 
صنع  عملية  يف  املرأة  دور 

القرار«.
أدركت  احلكومات  ان  ويقول 
يف العقود األخرية اهمية متثيل 

النساء يف اإلدارة العامة.
ويضيف التقرير قائال ان النساء 
اآلن عموما ممثالت بشكل جيد 
العام  والقطاع  احلكومات  يف 

 ،OECD املتقدمة  الدول  يف 
ان  ويقول  املتوسط،  يف 
العاملة  القوى  يف  النساء 
اعلى مما هي عليه يف إمجالي 

االقتصاد.
النساء  ان  من  حيذر  ولكنه 
»ال يزلن يواجهن عوائق هامة 
املناصب  إىل  الوصول  يف 
القيادية العليا،« مستطردا ان 
اجلنسني  بني  التوازن  اختالل 
يف املستويات احلكومية العليا 

حباجة إىل حتسني.
أسرتاليا  ان  التقرير  ويظهر 
املتوسط  عن  كثريا  متخلفة 
 OECD   املتقدمة الدول  يف 
حلصتها من النساء يف احلقائب 

الوزارية.
ولدى حكومة أبوت فقط مثاني 
نساء من جمموع جملس الوزراء 

البالغ 43 عضوا.
وقد رفع التعديل الوزاري الذي 
جرى يف كانون االول املاضي 
جمموعة  يف  النساء  من  عدد 
43 عضوا من 6 اىل 8، وذلك 
تعرضت  الذي  االنتقاد  بعد 
االوىل  برتكيبتها  احلكومة  له 
النقص يف  بسبب   2013 عام 

العنصر  النسائي.
ومع ذلك، يقول تقرير املنظمة 
واحدة  هي  أسرتاليا  ان  أيضا 
من أفضل احلكومات يف العامل 
املتقدم اليت لديها توازن بني 

اجلنسني الشيوخ.
يف  عضوا   76 اسرتاليا  فلدى 
جملس الشيوخ، 31 منهم من 

النساء.

حكومة ابوت يف املرتبة الـ 6 االسوأ بني 
حكومات العامل حول التمييز اجلنسي 
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رفضت حكومة ابوت واملعارضة 
مفوضية  دعوة  دعم  العمالية 
السن  كبار  ملنع  اإلنتاجية 
إىل  الوصول  من  العمال  من 
قبل  التقاعدية  معاشاتهم 

بلوغهم سن الـ 65 عاما.
املوازنة  ان  املفوضية  وتقول 
مليارات   7 ستوفر  الفيدرالية 
 2055 عام  دوالر سنويا حبلول 
السن  إدخال قيود على  إذا مت 

أكثر صرامة.
ميكن  احلالي،  الوقت  ويف 
وشك  على  الذين  للعمال، 
على  احلصول  التقاعد، 
)السوبر( التقاعدية  معاشاتهم 
يف سن 55 عاما، وهذه السن 
من  تدرجييا  االرتفاع  يف  آخذة 
 ،2025 عام  حبلول   60 اىل   55
االسرتاليني  ان  لواقع  انعكاسا 

يعيشون لفرتة أطول.
جيب  انه  تقول  املفوضية  لكن 
رفع  تنظر يف  أن  احلكومة  على 
معاشات  على  احلصول  سن 
التقاعد من سن الـ 60 اىل 65 
عاما ما بني سنة 2035 و 2043، 
الشيخوخة  معاش  نظام  جلعل 

أكثر استدامة.
ويف تقريرها الذي نشرته، يوم 
الثالثاء املاضي - التقاعد ملرحلة 
ما بعد التقاعد- تقول املفوضية 
إن موازنة الكومنولث ستوفر 7 
مليارات دوالر سنويا ابتداء من 

عام 2055 إذا حصل ذلك.
بالوكالة  اخلزانة  وزير  لكن 
اقرتاح  رفض  بيلسون  بروس 
احلكومة  ان  قائال   املفوضية، 
لن  بأنه  متاما«  »واضحة  كانت 
تكون هناك »أي تغيريات سلبية 
غري متوقعة« لنظام السوبر يف 

واليتها األوىل هذه.
لدينا  ليست  انه  »كما  وأضاف 
أي خطط لتغيري ذلك بعد ذلك 

الوقت«.
وقال السيد بيلسون ان »عمل 
خيصها،  اإلنتاجية  مفوضية 
وسوف يكون مدخال مفيدا وحنن 
ورقة  عملية  يف  قدما  منضي 

الضرائب البيضاء«.
للظل   اخلزانة  وزير  اعلن  بدوره 
كريس بوين ان حزب العمال لن 
ايضا،  املفوضية  اقرتاح  يدعم 
ليس  أنه  الواضح  »من  قائال 

شيئا سندعمه«.
اخلضر  حزب  عضوة  وقالت 
راشيل  الشيوخ  جملس  يف 
يريد  اخلضر  حزب  أن   Siewert
حول  جادة  مناقشة  إجراء 
الرتكيز  مع  السكان،  شيخوخة 
واالدخار  العمالة  حتديات  على 
للعاملني األكرب سنا، قبل تغيري 

سن التقاعد.
املالية  اخلدمات  جملس  وقال 
)FSC(، الذي ميثل أكرب البنوك 
واملؤسسات املالية يف اسرتاليا، 
انه جيب على احلكومة الفيدرالية 
ألن  املفوضية  اقرتاح  تبين 
النظام الضرييب لن يكون قادرا 
إذا  القادمة  األجيال  دعم  على 
كان بامكان العمال أن يتقاعدوا 

يف سن الـ 60 عاما.
وقالت رئيسة اجمللس التنفيذي 

احلكومة واملعارضة ترفضان دعوة مفوضية 
االنتاجية رفع سن التقاعد اىل 65 عاما
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على  »جيب  انه   Loane سالي 
الفوائد  يف  النظر  االسرتاليني 
اليت تعود على مدخرات التقاعد 
 65 سن  حتى  العمل  جراء 

عاما«.
»سياسة  ان  قائلة  واوضحت 
اجمللس منذ امد طويل هي أن 
سن الوصول اىل معاش التقاعد 
ينبغي رفعها إىل 65 عاما، ولكن 
من  مرونة  أكثر  ذلك  جعل  مع 
املبكر  بالوصول  السماح  خالل 
الحتياجات  تلبية  السوبر  إىل 
حتى  العمل  على  القادرين  غري 

وزير الخزانة بالوكالة بروس 
بيلسون

وزير الظل للخزانة كريس 
بوين

بلوغهم سن التقاعد«.
الرئيس  وايتلي  ديفيد  وقال 
 Industry Super لـ  التنفيذي 
تدعم  اال  جيب  انه   Australia

احلكومة هذه اخلطة.
زيادة  ان  وايتلي  السيد  ورأى 
إىل  اإللزامي  السوبر  ضمان 
إعدادات  جتعل  املئة  يف   12
وأكثر  عدال  أكثر  الضرائب 
كفاءة، وتضمن أن تكون اموال 
االسرتاليني اجليدة األداء وسيلة 
مدخرات  لزيادة  بكثري  أفضل 
التقاعد من رفع السن إىل 65.

 يف إطار مشاركته يف قمة مدن 
للعام  اهلادئ  واحمليط  آسيا 
2015 يف بريزبن أسرتاليا عرض 
القاضي  بريوت  مدينة  حمافظ 
بريوت  جتربة  شبيب  زياد 
تارخيها  يعود  كمدينة  الفريدة 
عام  آالف  ستة  من  اكثر  اىل 
مأهولة بشكل مستمر منذ القرن 
اخلامس عشر قبل امليالد واليت 
عرفت يف القرن املاضي مراحل 
من االزدهار ومن ثم احلرب اليت 

تلتها اعادة اإلعمار.
على  شبيب  السيد  وشدد 
على  املدن  قدرة  تعزيز  أهمية 
احلياة والتطور رغم الظروف او 

األزمات اليت قد تواجهها
واشار القاضي زياد شبيب اىل 
بها  مير  اليت  النازحني  مشكلة 
واليت تشكل حتديا  حاليا  لبنان 

للمدينة لناحية عدم قدرة بناها 
االعداد  استيعاب  على  التحتية 
الكبرية من النازحني وآثار هذه 
االقتصادية  النواحي  من  األزمة 
واإلمنائية واالجتماعية والثقافية 

واألمنية.
رئيس  نائبة  شبيب  والتقى   
النقل  ووزيرة  كوينزالند  والية 
والبنى  والبلديات  والتجارة 
السيدة  التحتية وختطيط املدن 
األصل.  اللبنانية  طراد  جاكي 
التواصل  على  اجلانبان  واتفق 
بريوت  بني  التعاون  وتعزيز 

ووالية كوينزالند.
رئيس  التقى  قد  وكان شبيب 
كويرك  غراهام  بريزبن  بلدية 
احلفل  اىل  للدعوة  تلبيته  خالل 
القصر  يف  للقمة  االفتتاحي 

البلدي ملدينة بريزبن.

وزير االتصاالت مالكولم 
تورنبول يقول ان الدولة تورنبول

االسالمية ليست املانيا هتلر او 
اليابان توجو او روسيا ستالني

 اعلن وزير االتصاالت مالكومل 
تورنبول انه ينبغي عدم تضخيم 
جمموعة  متثله  الذي  التهديد 
الدولة اإلسالمية اإلرهابية، كما 
ضد  باالنتقادات  التنديد  جيب 

تدابري األمن القومي اجلديدة.
ففي خطاب يبدو على تعارض 
مع التصرحيات االخرية لرئيس 
مساء  ابوت،  طوني  الوزراء 
تشديد  ان  قال  الثالثاء، 
رمبا  القومي  األمن  سياسات 
حيظى بشعبية ولكن »ميكن أن 

يكون خطأ«.
واستخدم تورنبول معهد سيدني 
واملناقشة  لالحرتام  للدعوة 
القومي،  املفتوحة بشأن األمن 
مشدد على أن الدولة اإلسالمية 
ليست أسوأ تهديد قد تواجهه 

أسرتاليا.
ال  أن  املهم  »من  ان  وقال 
عن  راضني  نكون  أو  نقلل، 
تهديد األمن القومي من داعش 
بديال  امسا  )مستخدما   ،Daesh
من  أنه  كما  اإلسالمية(  للدولة 
يف  املبالغة  عدم  أيضا  املهم 

تقدير هذا اخلطر«.
اإلسالمية  الدولة  ان  وقال 
اليابان  هتلر،  أملانيا  »ليست 
توجو أو روسيا ستالني« وعلى 
اجلماعة  تطلعات  من  الرغم 
اإلرهابية اخلاصة إىل السيطرة 
نكون  أن  »جيب  العامل،  على 
أو  قول  عدم  على  حريصني 
أن  ميكن  اليت  األشياء  فعل 
مصداقية  كاضفاء  اليها  ُينظر 

على تلك األوهام«.

وكأنه  اخلطاب  هذا  بدا  وقد 
على تناقض واضح مع اللهجة 
يف  ابوت  للسيد  املتشددة 
قال  عندما  األخرية،  األسابيع 
»تالحقنا  اإلسالمية  الدولة  ان 
وكل  شخص  كل  وتالحق 

حكومة«.
مكتبه  خطاب  ملالحظات  ووفقا 
هادئة  ملناقشة  بعناية  صيغت 
لألمن القومي، قال تورنبول ان 
الذين عارضوا باملقابل اإلرهاب 
ميكن أن تكون هلم وجهات نظر 
الصحيح  التوازن  حول  خمتلفة 

بني األمن واحلريات.
أيضا  تورنبول  السيد  اكد  كما 
معارضته  فعال  حنو  على 
اهلجرة  لوزير  األصلي  لالقرتاح 
بتجريد  القاضي  داتون  بيرت 
اإلرهابيني  من  اجلنسية 
املشتبهني، مدعوما من السيد 

ابوت.
وأشار إىل أنه »بدال من املضي 

الذي  االقرتاح  هذا  يف  قدما 
الوزير  يعطي  أن  شأنه  من 
سلطة تقديرية لسحب اجلنسية 
الشخص  من  األسرتالية 
او  شارك  انه  يعتقد  الذي 
فإن  إرهابية«،  بأنشطة  تورط 
شأنها  من  املنقحة  املقرتحات 
احلالي  القانون  على  البناء 
الذي جيرد اجلنسية من الناس 
الذين يقاتلون ضد أسرتاليا مع 

اجليوش األجنبية.
ينبغي  انه  تورنبول  وقال 
مع  سيما  ال  القوانني،  حتديث 
شدد  لكنه  التكنولوجيا،  تغري 
ينطوي  أن  جيب  هذا  ان  على 
القانون«  »احرتام سيادة  على 
من خالل إشراك احملاكم، وهو 
القرتاح  واضح  مبطن  انتقاد 
السيد داتون يف وقت سابق.

تورنبول يدعو اىل عدم املبالغة يف تقدير 
تهديد الدولة االسالمية

شبيب يلتقي جاكي طراد نائبة رئيس حكومة 
والية كوينزالند ويشرح جتربة بريوت
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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 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

جبيل.  مدينة  شاطئ  »يستهدف«  جديد  خاص  سياحي  مشروع  مثة 
املشروع املزمع إنشاؤه سُيقام على عقار مبنى ميتم »عش العصافري« 
اخلاص باألرمن. أهمية هذا العقار املتاخم لسور القلعة األثرية ال تكمن 
فقط يف أنه يشكل جزءًا رئيسيًا من ذاكرة أرمن جبيل، وبالتالي مثة 
تهديد يطال مالمح تارخيهم املنسوج هناك منذ مئة عام، بل تكمن 
أيضًا يف أن الشاطئ الذي يطل عليه يشكل آخر متنفس حبري جماني 

يف املدينة البحرية.
يعود عمر مبنى »عّش العصافري« اىل زمن اإلبادة. حني الذ حواىل 
4000 ناج من مذابح عام 1915 مبصنٍع للنسيج يقع على قطعة أرض 
متامخة للتل األثري يف مدينة جبيل. مبنى املصنع حتّول الحقًا اىل ملجأ 
لألطفال األيتام. على مّر سنوات، شغل االطفال املبنى، ومت تشييد 
أقسام إضافية، فضاًل عن كنيسة القديسة كيانه اليت يعود تارخيها 
الوحيدة  العبادة  دار  التاريخ  منذ ذاك  بقيت  عام 1921، وهي  اىل 

ألرمن مدينة جبيل.
األرمنية  كيليكيا  بيت  كاثوليكوسية  أعلنت   ،2015 شباط   21 يف 
)راعية ميتم »عش العصافري« منذ عام 1967( تأجري القسم اجلنوبي 
لعقار امليتم. حينها، صدر عن جملس أمناء امليتم إعالن عن مشاريع 
»يف طور التنفيذ« سُتقام داخل امليتم. ووفق اإلعالن، ورد أن هناك 
مشروعني: واحد يتعلق بإنشاء متحف »للمجازر واأليتام«، وآخر يتعّلق 

بإنشاء منتجع استثماري سياحي يف االقسام الساحلية للميتم.
وهو   ،)29955( مرت  ألف   30 حواىل   642 رقم  العقار  مساحة  تبلغ 
القديم  املبنى  يتضمن  الذي  الفوقي  القسم  قسمني،  اىل  ينقسم 
للميتم، والكائن على اجلهة اليمنى للمدخل الرئيسي، كان يستخدم 
طويلة.  لسنوات  امليتم  مؤسسة  مديرة  جاكوبسن،  ماريا  قبل  من 
والكنيسة  امليتم  مبنى  عن  عبارة  وهو  )الساحلي(،  التحيت  والقسم 
القدمية واملدفن اخلاص. جرى تأجري هذا القسم الذي تبلغ مساحته 
حواىل 20 ألف مرت مربع من قبل كاثوليكوسية األرمن، وحبسب اإلعالن 
الصادر عن األخرية، فإن املشاريع اليت خيطط إلقامتها يف امليتم 

تنقسم اىل قسمني:
القسم األول، يتعّلق باملبنى القديم للميتم، حيث سيتحول اىل متحف 
خيّلد ذاكرة اجملازر واأليتام، كـ«شاهد حي آلالف األيتام الناجني من 

أهوال اجملازر«. وسيتم افتتاحه يف 18 متوز املقبل.
القسم الثاني، حيث األقسام الساحلية من امليتم، مت تأجريها لرئيس 
قبل  من  استعماهلا  »بغية  قرداحي  لويس  جان  السابق  جبيل  بلدية 

العائالت ألهداف اجتماعية ورياضية«.
بـ«احلالة املزرية لألقسام  يربر االعالن جلوءه اىل تأجري هذا القسم 
والصعوبات املالية اليت يواجهها امليتم«، فيما تشري مصادر مطلعة 
يف جبيل اىل »وجود صفقة مالية كبرية من وراء هذا املشروع متت 
بني أصحاب املشروع والكاثوليكوسية مبباركة بعض اجلهات األرمنية 
»عندما مت تشييد هذا  النافذة«. وتضيف املصادر نفسها:  احلزبية 
يتم  فلماذا  عامة،  ملنفعة  أي  األرمن،  لأليتام  مت ختصيصه  املبنى، 

حتويله اىل مصاحل خاصة؟«.
مل يعلن عن طبيعة املشروع، واكتفى البيان باإلشارة اىل اآلتي: »أما 
يف ما يتعلق بأهداف وطريقة االستعمال خالل الفرتة التأجريية، فقد 
وّقع عقد بني املستأجر وكاثوليكوسية األرمن لبيت كيليكيا«، فيما 
يؤكد وزير الثقافة رميون عرجيي يف حديث إىل »األخبار« أن املشروع 
املطروح هو مشروع استثماري سياحي، شأنه شأن بقية املنتجعات 
املقامة على ساحل جبيل«. ويشري عرجيي اىل »اخلصوصية اليت يتمتع 
تراثي  املبنى  أن  اعتبار  على  حّد سواء«،  على  واملنطقة  املبنى  بها 
بسور  التصاقه  اىل  إضافة  أثرية،  مصنفة  منطقة  يف  يقع  والعقار 
»طلب إيضاحات من اجلهات املعنية،  أنه  األثرية، الفتًا اىل  القلعة 
إيضاحات  بدورها  طلبت  اليت  األونيسكو  منظمة  اىل  امللف  وحّول 
وأثري، فضاًل عن طلبها  بيئي  أثر  دراسة  إجراء  تتمثل يف  إضافية 
من مقدمي الطلب إعداد دراسة تتعلق بالشق األثري تكون بإشراف 

املديرية العامة لآلثار.
ورد يف اإلعالن أنه على »على ضوء املشروعني املذكورين، سُيصار 
اىل تنفيذ عدة مشاريع أخرى، من ضمنها »نقل رفات األيتام املتوفني 
خالل السنوات األوىل لتأسيس امليتم من القبور الكائنة يف القسم 

الساحلي«، على أن يتم حفظه يف ضريح مستقل)..(.
عن  مبرافقة ممثلني  الدرك،  عناصر  من  عدد  بادر  قليلة،  أيام  منذ 
الكاثوليكوسية، ببدء تنفيذ عملية النقل متهيدًا للمباشرة باملشروع، 
إال أن أوالد أحد املتوفني استطاع أن يستصدر قرارًا بوقف عملية 
النقل من قبل قاضي األمور املستعجلة يف جبيل جوزف عجاقة، على 
العقار 642 »حلني إبالغ املديرية العامة لآلثار )..( وتكليفها اجلواب 

ضمن مهلة أسبوع من تاريخ التبليغ«.
»ليس مفهومًا سبب اإلصرار على »إبادة« املدفن ونقل رفات 33 
متوفى، ذلك أن املساحة اليت يشغلها هذا املدفن الذي يعد »مزارًا« 
لسكان احلي ال تتعدى 500 مرت«، هكذا يعّلق الناشط املدني وحفيد 

أحد الناجني املتوفني فارتان أفاكيان.
من يزر املدفن يدرك أن األخري ليس إال عبارة عن »تصوينة« صغرية 
تعين الكثري ألهالي من حتتضنهم ولبقية األرمن الذين يتخذون منه 

»مزارًا«.
يقول أحد املتابعني للملف إن الكاثوليكوسية تستغل واقع أن معظم 

منتجع سياحي على حساب ذاكرة جبيل وآثارها: »عش العصافري« مهّدد

معظم رفات من دفنوا يف املقربة يعود ليتامى ناجني لن يغضب أحد 
ألجلهم 

هديل فرفور
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املدفن هو عبارة عن تصوينة مجاورة للتل األثري

املشروع استثماري سياحي شأنه شأن بفية املنتجعات القائمة على 
شاطئ جبيل

عائلة أفاكيان، هي العائلة الوحيدة من بني العائالت األربعة التي ترفض 
نقل الرفات علنا

هذا املزار هو مدفن تلقائي، لم يكن يوما تابعا للكاثولوكيسية

إذا  أحد  »يغضب«  ناجون، وبالتالي لن  رفات من دفنوا هم يتامى 
ما نقلوا ولن يطالب أحد بهم. ضمن هؤالء الثالثني، يوجد حنو 16 
طفاًل يتيمًا مدفونني هناك، أكربهم كان يبلغ من العمر 21 عامًا عندما 
تويف، »وبالتالي لن يطالب بهم أحد، فهم باألصل يتامى ناجون«، 
مشريًا اىل »وجود أربع عائالت فقط ممن لديها أحباء مدفونون يف 

هذا املدفن«.
اليت  األربع  العائالت  بني  من  الوحيدة  العائلة  هي  أفاكيان،  عائلة 
ترفض نقل الرفات علنًا، إذ يرتدد يف أوساط احلي األرمين هناك أن 
بقية العائالت »ممتعضة من هذا األمر، إال أن ضغطًا مورس عليهم 
من قبل حزب الطاشناق ومن قبل كاثوليكوسية بيت كيليكيا الكبري 
األرمنية. رفضت األخرية التعليق على األمر، وقالت لـ«األخبار«، »إنه 
ليس لدينا أي تعليق على هذا األمر حاليًا«، فيما أّكد حزب الطاشناق 

أنه »غري معين بهذا األمر«.
يرد يف بيان جملس األمناء أن الرفات سيتم حفظه يف ضريح مستقل 
ماريا  ضريح  قرب  واأليتام  اجملازر  متحف  جانب  خاصة  لوحة  مع 
جاكوبسن، يف حني يقول أفاكيان إن تربير الكاثوليكوسية غريمقبول، 
مجع  يعين  االستثماري،  للمشروع  توسيعًا  الرفات،  »نقل  أن  ذلك 
الرفات ضمن مقابر مجاعية، وهو أمر نسعى اىل رفضه منذ زمن«، 
رفاتهم  ننبش  بنا  كيف  اجلماعية،  املقابر  من  جنوا  »ناس  مضيفًا: 
يقرتح  للغاية«.  لنا  ومهم  معنوي  األمر  مجاعية؟  مقربة  ونزجهم يف 
أفاكيان أن يتم رفع لوحة بأمسائهم يف املتحف، كما هو مقرر، على 
أن يبقى الرفات مكانه، »مشوا آالف األمتار ليوصلو على جبيل، مش 
كثري إذا مشينا 200 مرت )املسافة بني مكان املتحف املزمع إنشاؤه 

واملدفن( لنزورهم«.
هذا  أن  يعتقد  جبيل،  أرمن  من  وعدد  عائلته  سائر  كما  أفاكيان، 
»املزار« هو معلم أساسي من معامل ذاكرتهم وتارخيهم، وأن قرار 

الرفات هو »مّس« بهذا املعلم، الفتًا اىل أن »هذا املزار هو  نقل 
مدفن تلقائي، مل يكن يومًا تابعًا للبطريركية. أهميته تكمن يف أنه 

تلقائي. هو حقًا ال مثيل له«.
وكان عدد من الناشطني األرمن قد أعدوا دراسة مصغرة حول طبيعة 
املشروع، لتمثل »دعوة للتحّرك ضده«. ويقول هؤالء يف دعوتهم إن 
»من واجبات الكاثوليكوسية، باعتبارها راعية أرمن الشتات والقائمة 
على حقوقهم وذاكرتهم وإرثهم أن تقوم بدورها يف وقف أّي مساع 
لتدمري املدفن، وذلك من منطلق أخالقي وتارخيي يف املقام األول 
واحلفاظ على كنيسة القديسة كيانه باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من تراث 

مدينة جبيل«.
وتوجه الناشطون اىل املديرية العامة لآلثار كي »تقوم بواجباتها يف 
احلفاظ على منطقة املدفن اليت مت تصنيفها موقعًا للتنقيب األثري، 

الذي حيّتم محايته، نظرًا إىل متامخته موقع التلة األثرية.
على  املوقع  هلذا  املدني  التخطيط  تصنيف  اىل  الناشطون  ويستند 
أنه أمالك عامة، وحقل حفريات خاضع لسلطة املديرية العامة لآلثار، 
كل  بواجبات  يقوما  أن  الثقافة  ووزارة  جبيل  بلدية  »على  وبالتالي 
منهما ومبا لديهما من صالحيات يف إعالن موقع مدفن عش العصافري 
نصبًا  كونه  جانب  إىل  تراثي  طابع  ذا  موضعًا  اإلبادة  من  للناجني 

تذكاريًا يشهد على دور لبنان يف استقبال الالجئني«.
مصادر بلدية جبيل قالت إن عملية نقل الرفات »ليست من صالحياتها، 
فهي تقع ضمن أمالك خاصة ولديها جهة خمولة التصرف فيها«، فيما 
أكد املهندس يف البلدية زاهر أبو غصن أن »البلدية ال متلك أي تصور 
حول املشروع املزمع إنشاؤه، وأن جّل ما ُوّجه اليها هو كتاب من قبل 
أكد  اآلثار. كذلك  التنقيب عن  إذن  األرمنية تطلب فيه  البطريركية 
عرجيي أنه »ال صالحية للمديرية العامة لآلثار مبا يتعلق بنقل الرفات«، 
نقل  بّت  متلكان صالحية  ال  والبلدية  الوزارة  أن  أفاكيان  يرى  فيما 

الرفات، »إال أنهما تستطيعان وقف عملية النقل«.
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مقاالت وتحقيقات

لتحذيرات  العملية  الرتمجة  جاءت 
النقد  وصندوق  الدولي  البنك 
على  امللقاة  الضغوط  من  الدولي 
نتائج  يف  العامة  املالية  عاتق 
اجلارية.  السنة  من  األول  الفصل 
 ،%11.5 بنسبة  تراجعت  اإليرادات 
بنسبة  إال  النفقات  ترتاجع  مل  فيما 
بنسبة  العجز  زاد  وبالتالي   ،%2.9

.%26.4
خرباء  قلق  أثارت  األرقام  هذه 
»األخبار«.  إىل  حتّدثوا  اقتصاديني 
النتائج  أّن هذه  ال شّك لديهم يف 
اقتصاديًا  سلبية  أوضاع  عن  نامجة 
واجتماعيًا، لكن خشيتهم تكمن يف 
نواة  املؤشرات هي  تكون هذه  أن 
العام إىل مسار  الدين  عودة كلفة 

تصاعدي خطري.
وزارة  املاضي،  االسبوع  أصدرت، 
عن  العامة  املالية  نتائج  املال 
 .2015 عام  من  األول  الفصل 
أظهرت األرقام تدهورًا يف اإليرادات 
اإلمجالية مقارنة مع األرقام احملققة 
 .2014 عام  من  األول  الفصل  يف 
وتشري النتائج إىل تراجع اإليرادات 
مليار   3349 لتبلغ   %11.5 بنسبة 
لرية، فيما تراجعت النفقات بنسبة 
2.9% لتبلغ 4257 مليار لرية، أما 
ارتفاعًا  سّجل  فقد  اإلمجالي  العجز 

بنسبة %26.4.
ناجم  اإليرادات  يف  الرتاجع  مصدر 
بصورة أساسية عن تراجع إيرادات 
الضريبة على القيمة املضافة بنسبة 
12.1%، أو ما قيمته 102.2 مليار 
لرية.  مليار   744.6 لتصبح  لرية 
ضرائب  إيرادات  تراجعت  كذلك 
األموال  ورؤوس  واألرباح  الدخل 
 53.8 قيمته  ما  أو   %8.2 بنسبة 
مليار   598.2 لتصبح  لرية  مليار 
لرية. أيضًا تراجعت حتويالت وزارة 
االتصاالت بنسبة 25.1% أو ما قيمته 
122 مليار لرية لتبلغ 363.3 مليار 
لرية... متّثل البنود املذكورة حّصة 
أساسية وكبرية من جممل اإليرادات 
القيمة  ضريبة  فإيرادات  العامة؛ 
وإيرادات   ،%23.7 متّثل  املضافة 
ضرائب الدخل واألرباح متّثل %19، 
متّثل  االتصاالت  وزارة  وحتويالت 
هناك  ذلك،  جانب  وإىل   .%12.3
بنود أخرى سّجلت نتائج سلبية أيضًا 
مثل حتويالت مرفأ بريوت اليت تدّنت 
إىل الصفر مقابل 50 مليار لرية يف 
املاضية،  السنة  من  األول  الفصل 
لبنان  كازينو  إيرادات  وتراجعت 
إيرادات  وتراجعت   ،%12.8 بنسبة 
بنسبة  واألثرية  السياحية  األماكن 

...%10
ويف الواقع، تكاد تكون مجيع النتائج 
سلبية باستثناء بعض البنود. فعلى 
مطار  إيرادات  زادت  املثال  سبيل 
بريوت الدولي بنسبة 121% لتبلغ 
37.3 مليار لرية، ورسوم السيارات 
مليار   48.5 لتبلغ   %2.8 بنسبة 
العام  األمن  رسوم  وزادت  لرية، 
مليار   14.3 لتبلغ   %14 بنسبة 
لرية. وتبنّي أن الزيادة يف إيردات 
ضريبة الفيول بلغت 60 مليار لرية، 
مليار   150 لتبلغ   ،%25 بنسبة  أي 

لرية...
اليت  اإليردات  أن جمموع قيمة  غري 
باقي  يف  الرتاجع  يغّطي  ال  زادت 
اخلرباء  يدفع  بل  اإليرادات،  بنود 
عن  التساؤل  إىل  االقتصاديني 
اإليرادات،  الرتاجع يف  أسباب هذا 
أسبابًا  األسباب  هذه  كانت  فإذا 
تقنية متعلقة بوجود أموال إضافية 

أرقام املالية العامة يف الفصل األول »مقلقة«

تراجعت إيرادات TVA بنسبة 12.1%، ضرائب الدخل بنسبة 8.2%، تحويالت االتصاالت 
بنسبة 25.1% )مروان طحطح(

محمد وهبة

Saturday 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 

العام 1989.

من  الدولة  استعادة  الشعار: 
سيطرت  اليت  املسلحة  امليليشيات 

على البالد بفعل احلرب األهلية.
االتهام: سعي إىل رئاسة اجلمهورية 
وبقاء سلطته على اجليش الذي كان 

يشغل منصب قائده.
احللفاء: مجهور من اللبنانيني، الظاهر 
»قصر  أقام  مسيحي  شباب  منهم 
وتضامن  بعبدا.  يف  الشعب« 
صامت لقسم من اللبنانيني اآلخرين، 
وخصوصًا، من موظفي الدولة وعناصر 

املؤسسات العسكرية واألمنية.

على  النافذة  القوى  جتمع  اخلصوم: 
املتنازعني.  احملورين  يف  األرض 
أبرزهم الكنيسة ومسري جعجع وأمني 
املستقلة  والشخصيات  اجلميل 
جنبالط  ووليد  بري  ونبيه  مسيحيًا، 

إسالميًا.
ــ  أمريكي  نزاع  اإلقليمي:  الوضع 
على  سعودي  ــــ  سوري  ـــ  أوروبي 

الوضع يف لبنان.

بعد ربع قرن.

من  الدولة  استعادة  الشعار: 
وهم  عليها.  املسيطرين  الناهبني 
اندجمت يف  اليت  امليليشيات  حتالف 
الدولة، وراعيها األبرز رفيق احلريري 

ثم ورثته.
االتهام: السعي إىل رئاسة اجلمهورية 
من  باجليش  االمساك  إىل  والسعي 
له  يدين  جديد  قائد  تعيني  خالل 

بالوالء.
احللفاء: مجهور من الشباب املسيحي 
ذاتها،  احلماسة  عليه  تظهر  ال  الذي 
اليت كانت قبل ربع قرن. لكنه ميثل 
املسيحي.  الشارع  يف  وازنة  كتلة 
املسلمني،  احللفاء  من  معلن  وحشد 
قيادتهم،  قرار  رهن  حركتهم  لكن 

وأبرز هؤالء حزب اهلل.
اخلصوم: حتالف امليليشيات السابق، 
الدولة:  داخل  اجلديد  تكوينه  مع 
واجلماعات  وجنبالط  وبري  احلريري 

االسالمية، 14 اذار مسيحيا.
سورية  مواجهات  اإلقليمي:  الوضع 
ـــ سعودية ـــ أمريكية ــــ أوروبية ــــ 
توافق  على  املؤشرات  غياب  وسط 
مستقبل  بشأن  دولي  ـــ  إقليمي 

الوضع يف لبنان.
حنو  األمور  ذهبت   ،1989 عام  يف 
اجلولة  انتهت  الشاملة.  املواجهة 
بهزمية ميشال عون وابعاده إىل خارج 
النفي، مل  من  لكن 15 سنة  لبنان. 
جتعله يرتاجع عن موقعه كأبرز القادة 
لبنان،  إىل  عاد  وعندما  املسيحيني. 
انتخابيًا،  املسيحي  الشارع  اكتسح 

وال يزال األكثر شعبية بني قادته.
يف عام 1989، ُشغل املسلمون يف 
حتصني ما حققوه خالل سنوات احلرب 
األهلية، ثم ما لبثوا أن استولوا على 
احلكم كله دفعة واحدة. توىل احلريري 
لكنه  اقتصاديًا،  املسيحيني  ارضاء 

تبنى خيار تهميشهم سياسيًا.
اآلن، أين حنن؟

خصوم عون ليسوا ضعفاء. وهم ال 
يزالون عند موقفهم إياه: ممنوع أن 
له  تتيح  مسؤولية  أي  عون  يتوىل 
لكّن  الداخلية،  اللعبة  قوانني  تعديل 
الدرجة  على  ليسوا  عون،  خصوم 

بني 1989 و2015
ابراهيم األمني

من وزارة االتصاالت مل جيِر حتويلها 
املال، فقد تكون وطأة  إىل وزارة 
مما  حّدة  أقّل  وتفسرياته  الرتاجع 
كان  إذا  عليه  تكون  أن  ميكن 
الرتاجع يعزى إىل أسباب اقتصادية 
النمّو  مؤشرات  بضعف  تتعلق  حبتة 
النقدية،  والتدفقات  واالستهالك 
ألن األمر كّله يصّب يف مسار الدين 
العام والقدرة على السيطرة عليه.

وحبسب اخلبري االقتصادي، رئيس 
واالستشارات  البحوث  مؤسسة 
كمال محدان، حتتاج هذه املؤشرات 
إىل الكثري من املعطيات التوضيحية 
إذا  نسبيًا  مرّبرًا  الرتاجع  »ويكون 
قّررت  االتصاالت  وزارة  أن  تبنّي 
أن ختفف من حتويالتها املالية إىل 
املال، فيما يعزى قسم من  وزارة 
الرتاجع إىل أسباب اقتصادية حبتة 
ما  كل  رغم  احلقيقي،  النمّو  ألن 
منحى  يف  يزال  ال  حاليًا،  نشهده 
إجيابي ويراوح بني 2% و%2.5«.

ويفّسر محدان تراجع إيرادات ضريبة 
القيمة املضافة على أنه تراجع يف 
االستهالك »لكن جيب أن نعرف ما 
ناجم  هو  هل  الرتاجع:  هذا  أسباب 
عن ضعف القدرة الشرائية؟ هل هو 
ناجم عن قرار املستهلك تأجيل شراء 
ضروري  هو  مبا  واالكتفاء  حاجاته 
للمستقبل؟  حتّوطًا  واالدخار  فقط 
هل ارتفعت البطالة يف لبنان وبدأ 
ينعكس ذلك على االستهالك؟ هل 

السوق مرتقبة ال أكثر؟«.
ويف اإلطار نفسه، يرى رئيس املركز 
االستشاري للدراسات والتوثيق عبد 
األرقام  أن هذه  احلليم فضل اهلل، 
وخصوصًا  مفاجئة،  »غري  السلبية 
جلهة نسبة تراجع اإليرادات بوترية 

أكرب من نسبة تراجع النفقات«.
السنوات  أن  يعتقد  اهلل  فضل 
 2009 عام  منذ  وحتديدًا  املاضية، 
الزاميًا  »تقشفًا  محلت  اليوم،  إىل 
عدم  بسبب  اللبنانية  احلكومة  على 
سقوف  وبسبب  موازنة،  وجود 
اإلنفاق احملّددة وفق القاعدة االثين 
عشرية والتشريعات اإلضافية اليت 
تتيح اإلنفاق... هذا السقف كانت 
له مفاعيل، وبالتالي مل يعد ممكنًا 
)باستثناء  أكثر  اإلنفاق  خفض 
إمكانية اخلفض من خالل اإلصالحات 
اجلذرية املطلوبة(، وهذا األمر يفّسر 
بكثري  أقل  بنسبة  النفقات  تراجع 
بالنسبة  اإليرادات«.أما  تراجع  من 
جتاه  حّساسة  فهي  اإليرادات،  إىل 
النمّو  أي  االمسي،  النمّو  معدالت 

التضخم،  معدالت   + احلقيقي 
استقرار  يفّسرها  النتائج  »وهذه 
معدالت التضّخم، فيما متيل معدالت 
النمو يف الناتج احمللي اإلمجالي إىل 
االنكماش. كذلك كانت هناك ظروف 
اإليرادات  على  سلبًا  أّثرت  سلبية 
مقابل بطء يف معاجلتها مثل إغالق 

املعابر وانقطاع التصدير الربي«.
هذه  أن  اهلل  فضل  يرى  هكذا 
أكثر  مرّشحًا  لبنان  املؤشرات جتعل 
أسرع،  بوترية  اإليرادات  »لرتاجع 
على  سلبية  تأثريات  إىل  وتؤدي 
الدين العام يف ظل عدم وجود منّو 

كاٍف«.
إال أن »ما يشغل البال أكثر هو أن 
»مسار الدين العام استأنف تصاعده 
منذ السنة املاضية، وبالتالي جيب 
االعتماد  إىل  العودة  من  االنتباه 
الودائع لتمويل  بصورة كبرية على 
الودائع  تصنيف  ألن  الدين  كلفة 

على نوعني:
غري  ودائع  هي  األول:  النوع  ــ 
حّساسة جتاه التطورات االقتصادية 
والسياسية واألمنية وميكن االعتماد 
هي  الودائع  هذه  )غالبية  عليها. 
الذين  اللبنانيني  املغرتبني  ودائع 
اللبنانية  املصارف  ال جيدون سوى 
إيرادات  لتحصيل  لودائعهم  منفذًا 
مرتفعة من الفوائد املرتفعة نسبيًا، 
اليت  والقيود  الصعوبات  وبسبب 
تواجه اللبنانيني يف فتح احلسابات 
هذه  إىل  ويضاف  لبنان،  خارج 
بنمو حجم  املتصلة  األموال  الودائع 
أنواع  وبعض  الشركات  أعمال 
إن  وبالتالي  والصناعة.  التجارة 
إىل  الودائع  هذه  تدفق  استمرار 
لبنان هو أمر شبه حتمي وانسحابها 

من لبنان ليس أمرًا سهاًل(.
الودائع هو عبارة  الثاني من  النوع 
الكتلة  تسمى  حّساسة  كتلة  عن 
حّساسة  هي  الكتلة  هذه  الساخنة. 
جتاه التطورات االقتصادية واألمنية 

والسياسية.
أما أسوأ التوقعات فهي أن تتوقف 
التدفق إىل لبنان،  هذه الكتلة عن 
لبنان،  يف  املودعة  تلك  تبدأ  أو 
حنن  فيما  لبنان  من  باالنسحاب 
حباجة إىل متويل كلفة الدين العام، 
املعنية  السلطات  تضطر  وبالتالي 
إىل رفع أسعار الفائدة إلغراء هذه 
وبذلك  لبنان...  يف  بالبقاء  الكتلة 
عسى أال نعود إىل هذا املسار جمددًا 
حّلت  اليت  الرديئة  الدورة  وإىل 

بلبنان قبل حنو عشر سنوات«.

نفسها من الوئام. لديهم الكثري من 
املشاكل بينهم. تعود بغالبيتها إىل 
على  النفوذ  وتراجع  شعيب،  ضمور 

األرض، وتآكل مقدرات الدولة.
لكن هؤالء اخلصوم ال يزالون ميسكون 
الدولة  تركيبة  أساسية يف  مبفاصل 
العامة  املؤسسات  يف  اللبنانية، 
املدنية والعسكرية. اما وجه »رجال 
هلم  يتيح  فهو  فيهم،  األعمال« 
االقتصادية  القوى  بني  كثرا  حلفاء 
النافذة حمليًا. وهؤالء ال يتوقع منهم 
اجلديد،  أمام هجوم عون  االستسالم 
لكنهم غري قادرين على اطاحته. هم 
يريدون تسوية معه، لكن بشروطهم، 
الذي  األمر  مطالبه،  سقف  حتت  ال 

جيعل املواجهة أكثر حدة.
يف املقلب اآلخر، يعدل موازين القوى 
حلفاء عون. إقليميًا، ال يكفي التوافق 
عون  إلطاحة  السعودي  ـــ  األمريكي 
لبنانيًا. داخليًا، يوفر »حزب اهلل« 
احلصانة اليت متنع اسقاط عون. وعلى 
الكنيسة  تعد  مل  املسيحي.  الصعيد 
كما يف السابق، وخصمه األبرز مسري 
التهدئة  إىل  أقرب  مناخ  جعجع، يف 
منه إىل مواجهة يعرف ان خراجها لن 

يعود إليه يف أي حال من األحوال.
املسيحيني  عون حبشد  ينجح  ال  رمبا 
لكنه  ربع قرن،  حوله كما فعل قبل 
تعاطفًا فعليًا، ال شكليًا، من  سيجد 
جانب فئات لبنانية كثرية، وخصوصًا 
هذا  واملقاومة،  اهلل  حزب  مجهور 
يف  احلياد  يلتزم  الذي  اجلمهور 
بأولويات  ربطًا  الداخلية،  املسائل 
إسرائيل  مواجهة  يف  املقاومة 
والتكفرييني، لكنه ال خيفي امتعاضه 
من مسار األمور الداخلية، وهو مجهور 
متعطش لتغيريات حقيقية داخليًا، يف 

مواجهة الفساد واالهمال والتمييز.
إىل أين يقدر أن يصل العماد عون؟

املشكلة  حجم  متامًا،  واضحًا  ليس 
توقع  منطقيًا  ليس  أنه  كما  اليوم، 
ان  األكيد،  لكّن  كبرية،  انقالبات 
املقبلة،  الفرتة  يف  نشهده  قد  ما 
معركة  يف  أوىل  جولة  يكون  سوف 
تغيري  الفعلي  هدفها  يكون  جديدة، 
لبنان.  يف  للحكم  الناظمة  الصيغة 
ان  القول،  ميكن  اإلطار،  هذا  ويف 
إعادة  هو  املنطقي،  الوحيد  التغيري 
تنظيم الصالحيات، على قاعدة تغيري 
أو  منها  النيابية  االنتخابات،  آليات 
لتغيري  حماولة  أي  لكن،  الرئاسية، 
انفجار  إىل  تقود حتمًا  أمشل، سوف 

اهلي جديد.
لفت  املفيد  من  النقطة،  هذه  ويف 
املالحظة  إىل  عون  العماد  انتباه 

اآلتية:
صحيح ان االحباط والغضب يقودان 
إىل خيارات قاسية، لكن، ليس أقسى 
من املواجهة الشاملة، إال االنكفاء على 
يف  يرى  البعض  كان  وإذا  الذات. 
الفدرالية عالجًا، فهذا حال غري مطابق 
للمواصفات اليوم. وحالة املسيحيني 
يف املنطقة عمومًا، ويف بالد الشام 
خصوصًا، ال يشجع على الذهاب حنو 
أفكار كهذه. أما يف ما خص لبنان، 
فمن املفيد، القول بصدق اكرب: إذا 
اتفاق  عن  التخلي  املسيحيون  قرر 
يذرفوا  لن  املسلمني  فإن  الطائف، 
سوف  البديل،  لكن  عليه،  الدمع 
يكون أكثر سوءًا إذا قام على أساس 

طائفي ومذهيب ومناطقي...
إنه الكيان املسخ، وال أمل منه!
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مقاالت وتحقيقات

اخليار اليوناني الصعب.. اخلضوع لليورو أو مواجهة خماطر التحرر

االحتاد  أي  اليونان،  دائين  إصرار  كان 
األوروبي  املركزي  والبنك  األوروبي 
جتاهل  على  الدولي،  النقد  وصندوق 
خلفض  واملتكررة  امللحة  أثينا  طلبات 
السبب  هيكلتها  إعادة  أو  ديونها 
األساسي لقرار األخرية وقف املفاوضات 
اليت  الشروط  حول  املاضي  األسبوع 
متديد  لقاء  فرضها  الدائنون  حاول 
»ابتزاز«  على  وردًا  القروض.  برنامج 
وضع  حراجة  استغلوا  الذين  الدائنني 
اليونانية، حماولني فرض  العامة  املالية 
الساعة  الربع  يف  »العقابية«  شروطهم 
األخري قبل انتهاء مدة برنامج القروض، 
الشعب  إرادة  إىل  االحتكام  أثينا  قررت 
يف استفتاء جتريه غدًا األحد لبّت مسألة 
قبول شروط الدائنني أو رفضها. يلقي 
عدد من اخلرباء االقتصاديني الضوء على 
خلفية موقف أثينا الرافض ألي اتفاق مع 
الدائنني ال يشمل خفض الديون وإعادة 
تصويت  شأن  من  أن  مبينني  هيكلتها، 

فراس أبو مصلح

يجهد االتحاد األوروبي إلسقاط الحكومة اليونانية عرب إحراجها أمام ناخبيها )أ ف ب(

Saturday 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 

االحتاد األوروبي. ويف حني أن الـ«نعم« معروفة النتائج تقريبًا، 
فإن الـ«ال« تعيد ألثينا السيادة على سياساتها املالية والنقدية، 
فاحتة أمامها آفاقًا غري واضحة املعامل، حيث األمل مبستقبل أفضل 
بأسره،  األوروبي  واالحتاد  باليونان  عديدة حتدق  تتهدده خماطر 

ورمبا أيضًا االقتصاد العاملي.
ورئيس  املعارضة  االشرتاكية  الدميقراطية  احلركة  رئيس  وهدد 
الوزراء اليوناني السابق، جورج باباندريو، بتبعات »خطرية« لرفض 
اليونانيني شروط الدائنني األوروبيني، قائاًل إن من شأن ذلك أن 
يؤدي إىل »الفوضى وانقسام البالد«، ذلك أن استطالعات الرأي 
املختلفة تشري إىل أن نسبة كبرية من اليونانيني، حتى من بني 
رافضي شروط الدائنني، تؤيد البقاء يف منطقة اليورو. وبالنسبة 
إىل العديد من املراقبني، يعين خروج اليونان من منطقة اليورو 
الوطنية،  العملة  صرف  سعر  ومعها  احمللية،  املصارف  انهيار 
االقتصاد  سيتقلص  السيناريو،  هلذا  ووفقًا  األسعار.  وانتفاخ 
حاد يف  اخنفاض  بفعل  واملقبل،  احلالي  العامني  خالل  اليوناني 
تتوقع  فيما  وذلك  االستهالك؛  ومستوى  التجارية  االستثمارات 
بعض مناذج احملاكاة أن يعود االقتصاد اليوناني إىل النمو عام 

.2017
إسقاط الديون شرط »الزم« للتعايف االقتصادي

أعظم،  تكون  قد  فاملخاطر  األوروبي،  االحتاد  مستوى  على  أما 
يف  األمريكي،  الفدرالي  لالحتياطي  السابق  الرئيس  يتوقع  إذ 
حديث لصحيفة Financial Post نشرته األخرية يف شباط من العام 
اجلاري، أن يؤدي انسحاب اليونان من منطقة اليورو إىل نهاية 
العملة األوروبية املوحدة، وعودة الفرنك واللرية واملارك وغريها 
من العمالت الوطنية األوروبية. وحبسب الصحيفة املذكورة، حتى 
املصرف  احتفاظ  فإن  السيناريو،  هذا  مثل  اليورو يف  لو صمد 
املركزي األوروبي بسندات الديون اليونانية )مثة 240 مليار يورو 
سعر  اخنفاض  إىل  يؤدي  قد  األوروبية(  اإلنقاذ«  »حزمة  ضمن 
االحتاد،  أسواق  من  الرساميل  هروب  وبالتالي  اليورو،  صرف 
كقربص  األضعف،  األوروبية  لالقتصادات  املستثمرين  وتصنيف 
وايرلندا والربتغال وإسبانيا ورمبا حتى إيطاليا، كبلدان ذات خماطر 
عالية؛ علمًا بأن أزمة أوروبية من هذا النوع )حصة االحتاد األوروبي 
من التجارة العاملية هي حنو اخلمس( قد تدفع االقتصادات الغربية 

الكربى إىل ركود جديد.

الغالبية ستصوت بـ«ال«... ولكن
تون  »إفيمرييدا  صحيفة  نتائجه  نشر  للرأي  استطالع  أظهر 
سينتاكتون« األربعاء املاضي أن غالبية اليونانيني ستصوت بـ«ال« 
لشروط االتفاق الذي حياول الدائنون فرضه، حيث قال 54% ممن 
ينوون املشاركة يف استفتاء يوم األحد إنهم سيعارضون االتفاق، 
مقابل 33% سيؤيدونه. لكن استطالعًا جديدًا للرأي ُأعلنت نتائجه 
ينهاية االسبوع املاضي أظهر أن 44.8% من املستطلعة آراؤهم 
قالوا إنهم سيصوتون بـ«نعم« لشروط الدائنني، مقابل %43.4 
الذي  األخري  االستطالع  وحبسب  بـ«ال«.  سيصوتون  إنهم  قالوا 
املستطلعة  من   %74 أفاد  »اثنوس«،  صحيفة  نتائجه  نشرت 
مقابل  اليورو،  منطقة  يف  اليونان  ببقاء  يرغبون  بأنهم  آراؤهم 
15% يريدون العودة إىل العملة وطنية. وفيما رأى البعض أن 
أصحاب  رغبات  تعكس  الرأي  استطالعات  نتائج  يف  التفاوت 
املصاحل املتضاربة، عزا معدو االستطالع األخري االخنفاض الكبري 
والسريع يف نسبة رافضي شروط الدائنني إىل االضطراب الذي 

ساد البالد عقب قرار إغالق املصارف.

بـ«نعم« أن ُيغرق البالد أكثر يف أزمتها، ويضطرها  اليونانيني 
يف النهاية إىل بيع أصوهلا الثابتة

»نعم« تعني التوجه نحو اإلفالس التام
دائرة  ورئيسة  الدولي  النقد  لصندوق  السابقة  املستشارة 
االقتصاد يف جامعة أوكسفورد، نريي وودز، رأت أن اليونان لن 
تتمكن من اخلروج من أزمتها االقتصادية، ولن تتمكن من سداد 
ديونها إال بعد إسقاط جزء منها، مشرية إىل أن صندوق النقد 
الدولي واٍع هلذا الشرط »امللزم« منذ فرتة طويلة، لكن »شركاء« 
اليونان األوروبيني ال حيبذون هذا اخليار. وإزاء رفض الدائنني 
شطب املزيد من الديون اليونانية )بعدما كانوا قد وافقوا على 
اليونان  الديون عام 2012(، حاولت  إسقاط 40 مليار يورو من 
الديون، وإىل شروط سداد مناسبة؛  إعادة هيكلة  التوصل إىل 
أن  الطلبات ذات الصلة. ورأت وودز  الدائنني جتاهلوا  أن  غري 
اإلنقاذ  خطة  إن  قالت  عندما  حق  على  كانت  اليونانية  احلكومة 
األصلية غري قابلة لالستمرار، مشرية إىل أن مجيع اإلجراءات اليت 

ذت يف هذا السياق مل تفلح يف تقليص الديون. اتُّ
فإن  فابر،  مارك  الدولي،  االستثمار  شؤون  اخلبري يف  وحبسب 
املؤسسات املالية الغربية مسؤولة بنسبة كبرية عن األزمة املالية 
البنك  فيها  مبا  األوروبية،  املالية  »املؤسسات  وإن  اليونانية، 
املركزي األوروبي، تصرفت بتهور من خالل منح هذا القدر من 
الديون إىل اليونان«. واتهم فابر رئيس البنك املركزي األوروبي، 
ماريو دراغي، بقيامه سابقًا بـ«عقد اتفاقات من أجل إخفاء ديون 
»مينح دراغي  أن  اليورو«، مستغربًا  اليونان وضمها إىل منطقة 

اليونان اآلن بعد كل ذلك قروضًا«.
الدولي  البنك  رئيس  نائب  ستيغلتز،  جوزيف  جييب  جهته،  من 
االقتصاديني  املستشارين  وكبري  سابقًا،  اقتصادييه  وكبري 
للرئيس األمريكي األسبق، بيل كلينتون، عن تساؤالت فابر بشأن 
املنطق من إعطاء بالد غارقة يف فخ املديونية املزيد من القروض. 
يرى ستيغلتز أن اإلقراض املشروط بسياسات »التشقف« أدى 
إىل تقلص الناتج احمللي لليونان بنحو 25%، وجتاوز نسبة بطالة 
نظريه،  عز  بشكل  وكارثي  متعمد  سيناريو  هو   ،%60 الشباب 
إمالءات  العامل  حول  االقتصاديني  من  الكثري  إدانة  عن  متحدثًا 
أن  تطبيقها  شأن  من  إن  وقائاًل  »عقابية«،  بوصفها  الدائنني 
يؤدي بشكل حتمي إىل ركود أعمق من ذاك الذي تعانيه اليونان 
لشروط  بـ«نعم«  اليونانيني  تصويت  أن  ستيغلتز  ويرى  اآلن. 
الدائنني سيؤدي إىل »ركود بال نهاية« وإىل بيع أصول البالد 
وهجرة شبابها خالل العقد املقبل أو الذي يليه، وذلك قبل أن 
يعفي الدائنون اليونان أخريًا. وهلذه األسباب، فإن »سرييزا«، 
احلزب الذي وصل إىل احلكم يف اليونان على أساس برنامج تعهد 
فيه بوضع حد لسياسة »التقشف« اليت جرت الويالت على البالد، 
واليت يصر الدائنون على فرض املزيد منها كشرط لتمديد برنامج 
القروض، يتجه إىل االستقالة إذا صوتت غالبية اليونانيني األحد 

بـ«نعم« للشروط.

الـ«ال« تهدد اليورو وتفتح أفقًا لليونان
يقول رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيرباس، إن تصويت 
التفاوضي  بـ«ال« من شأنه أن حيسن املوقع  اليونانيني  غالبية 
مع الدائنني، آماًل أن يؤدي ذلك إىل التوصل إىل اتفاق أفضل 
معهم؛ لكن قادة االحتاد األوروبي كانوا قاطعني يف قوهلم إن 
أيضًا من  اليورو، ورمبا  تلقائيًا من منطقة  الـ«ال« تعين اخلروج 

الشكاوى من انقطاع االنرتنت يف لبنان ومن بطئه كثرية. فاخلدمة اليت 
دخلت لبنان قبل حنو 20 عاما، ال تزال دون طموح املشرتكني الذي يبلغ 
عددهم حنو 475 ألف مشرتك يف الـ DSL، وال تالئم متطلبات تطبيقات 
االنرتنت املتسارعة واليت تستدعي على حنو مستدام سرعات متزايدة.

مبا أن هيئة »اوجريو« هي اليت تبيع خدمة االنرتنت يف لبنان، فإنها 
تكون دائما يف »الواجهة« ويقع اللوم عليها دائمًا حني تظهر األعطال 
أو تف السرعة. إال أن رئيس جملس ادارتها مديرها العام عبد املنعم 
يوسف يؤكد لـ«النهار« أن غالبية الشكاوى اليت ترد اىل املؤسسة سببها 
اعطال منها ما هو حقيقي ومنها ما هو وهمي يرتبط بالتمديدات الداخلية 
خارج صالحيات  هي  وتاليًا  اخلاص،  امللكية  حقل  املشرتك ويف  لدى 
»أوجريو«. واىل التمديدات، مثة اسباب أخرى تتعلق بكومبيوتر املشرتك 
ومكان وضع علبة االنرتنت يف منزله وطرق وصل الكابالت اىل بيته أو 
مؤسسته، وموقع وجود علبة اهلاتف العائدة للمسكن او املبنى او احلي 

الذي يقطن فيه املشرتك.
تفاصيل هذه األسباب اليت تصل اىل حنو 22 سببًا تؤدي اىل أعطال يف 
االنرتنت أو اىل بطئه يف أحيان كثرية، كما شرحها يوسف لـ«النهار« 

على النحو اآلتي:
تصل خدمة االنرتنت اىل املشرتك عرب اشرتاكه اهلاتفي لدى »اوجريو«، 
وهي تصل أواًل من السنرتال باجتاه املوزع الرئيسي بسنرتال املنطقة 
اليت يقطن فيها) MDF -Main distribution frame( ومن ثم عرب الكابل 
الرئيسي اىل املوزع الثانوي، ومن ثم عرب كابل ثانوي آخر لتبلغ العلبة 
)Distribution Point( املوجودة يف البناية اليت يقطن فيها املشرتك، 

ومن ثم اىل بيت املشرتك.
ويبني الرسم املرفق أن هناك ما ال يقل عن 22 سببًا لبطء أو ألنقطاع 
اعطال  وبعضها  املشرتك،  عند  موجودة   20 حنو  بينها  من  االنرتنت، 
وهمية، علما أنه اذا قسنا السرعة قبل أن تصل اىل بيت املشرتك جند 
انها تصل اىل 100 ميغابايت... ولكن أحيانًا ال يصل اليه اال 1 أو 2 

ميغابايت. وهذه االسباب هي:
لـ  جديدة  نسخة  وضع  عدم   -  2 املشرتك.  عند  الكومبيوتر  عمر   -  1
الوقت  االنرتنت يف  ومواقع عدة يف  تطبيقات  - فتح   3  ،)Software(
عينه. 4 - وضع اخلادم )Modem( يف مكان غري مكشوف. 5 - عدم 
وضع UPS لـ)Modem( يضمن له التغذية الكهربائية املستدامة. 6 - تعطل 
 8 .)Modem( املودم بسبب الكهرباء. 7 - عدم وضع »هوائي« للخادم
- وضع »اهلوائي« بطريقه غري ثابتة أو مكان يعيق وصول موجات الـ 
املهندسني  )نقابة  جيدة  غري  اهلاتف«  WIFI اليه. 9 - نوعية »مفتاح 
مل تضع مواصفات لتمديدات االنرتنت واالتصاالت يف األبنية(. 10 - 
الوقت  للمشرتك من اشخاص عدة يف  العائد  »الواي فاي«  استخدام 
عينه. 11 - وصل شريط اهلاتف بطريقة معقدة من بيت املشرتك اىل 
علبة اهلاتف يف املبنى. 12 - وضع علبة اهلاتف يف مبنى املشرتك يف 
مكان غري مالئم قريب من كوابل »املولدات« أو علب الكهرباء، وبراميل 
القمامة 13 - سحب وصالت من »مفتاح« التلفون اىل غرف أخرى يف 
املنزل. 14 - تعٍد على وصلة الـ WIFI العائدة للمشرتك من اشخاص 
خارجني عن اشرتاكه. 15 - الدخول اىل مواقع الكرتونية ضعيفة وبطيئة. 
16 - تعّرض الكابل االساسي لإلعتداءات والتخريب. 17 - انقطاع كابل 
الثانوي بسبب االشغال واحلفريات. 18 - اعطال يف املوزع  االنرتنت 
الرئيسي. 19 - عطل يف مفتاح االنرتنت العائد للمشرتك يف جهاز الـ 
العائدة  االلكرتونية  املراجع  على  عطل   -  20 السنرتال.  يف   DSLAM
للمشرتك يف املوّزع الرئيسي العام يف السنرتال. 21 - عطل طارىء 
على الكوابل البحرية الدولية اليت تربط لبنان بشبكة االنرتنت العاملية. 

22 - عطل طارىء على البوابات الدولية لالنرتنت يف لبنان.
و679  ألف   17 حنو  و2015-6-14   2015-1-1 بني  »أوجريو«  وسجلت 
عدد مشرتكي  من  باأللف شهريًا   7 اي حنو  االنرتنت،  شكوى ألعطال 
االنرتنت البالغ عددهم 475 الفًا. من هذه الشكاوى حنو 8582 شكوى 
تبني أنها اعطال داخلية )التمديدات( و3591 بسبب اعطال »املودم« 
 ،)UPS( التيار  انقطاع  مانع  احرتاق  أو  الكهربائي  التيار  انقطاع  نتيجة 
علمًا   . حقيقي(  لعطل  وجود  )ال  وهمية  أعطال  من  ناجتة   2406 وحنو 
ان 80% من هذه الشكاوى تعترب بسبب التمديدات الداخلية اليت هي 

مسؤولية امللك اخلاص.
االنتهائية  بالشبكة  تتعلق  بنيوية  مشكلة  هناك  يوسف،  برأي  إذًا، 
لالتصاالت لدى املشرتك اليت ال حترتم املواصفات، وهي تدخل ضمن 

امللك اخلاص للمشرتك وليست من مسؤولية املشغل »أوجريو«.
ومبا أن القانون مينع على »اوجريو« الدخول اىل بيت املشرتك إلجراء 
التصليحات، لذا يعترب يوسف أن احلل الوحيد هو بتعديل القانون ليكون 
فرنسا  كما يف  عالية،  مبواصفات  التمديدات  وضع  »أوجريو«  بإمكان 
حيث ال ميكن أحدًا أن حيصل على رخصة بناء قبل احلصول على تصريح 
من »أورانج« أو »فرانس تيليكوم« حول مكان التمديدات، علما ان مثة 
مواصفات هلذه التمديدات هي ملك املشغل وهو املسؤول عنها وكيفية 

وضعها.
ونقابات  »اوجريو«  مع  تنسيق  مثة  يكون  أن  ضرورة  يوسف  ويؤكد 
املهندسني )وضع املواصفات للتمديدات الداخلية لالتصاالت( والتنظيم 
املدني )املصادقة على املواصفات ونقل امللكية(. وهذا األمر ال ميكن 
أن يتحقق اذا مل تتم مواكبته جبهد تشريعي اللزامية مواصفات تقنية 

تضمن جودة التمديدات الداخلية لالتصاالت

22 سبباً ألعطال اإلنرتنت وبطئه يف لبنان 
وغالبيتها تتعلّق باملشرتك... كيف؟!

سلوى بعلبكي
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■ اىل أين أنتم ذاهبون؟
يف  يبقينا  ما  اىل  ذاهبون 
وصل  التصرف  سوء  الدولة. 
معه  نشعر  بتنا  مستوى  اىل 
مرغوب  غري  كمسيحيني،  بأننا، 
كما  مطواعني  كنا  إذا  إال  فينا 
حتى  التسعينيات  مرحلة  يف 
2005، وإال فإن البلد ميشي من 
دوننا. هذا هو مستوى املواجهة 

حاليًا.

إغالق  املواجهة:  وخطوات   ...■
طرق، حصار السرايا أم ماذا؟

من يفّكر باألمر من زاوية إغالق 
اعتصام  أو  تظاهرة  أو  طريق 
ذاهبون.  حنن  أين  اىل  جيهل 
إذا  ما  مهمًا  ليس  مسار  هذا 
ضعيفًا.  أو  قويًا  سيبدأ  كان 
لن  واألمر  يتطور،  كيف  املهم 
أو  واحدة  حركة  على  يقتصر 
واحد.  قطاع  أو  واحد  ميدان 
نعمل  سنوات،  عشر  منذ  حنن، 
تتعرض  وقوانني  مشاريع  على 
جملس  يف  واإلبطاء  للعرقلة 
سريون  اليوم  وغريه.  الوزراء 
شيئًا جديدًا واألمور ستذهب يف 
منحى آخر. ال نقول ذلك كتهديد 
ولكن  بسعادة.  أو  بفوقية  أو 
من احملزن أن نصل اىل مستوى 
الدفاع عن وجودنا وكرامتنا. ما 
حنن يف صدده ليس خيارًا، بل 
ُأجربنا عليه ألن األمر بات يتعلق 

بالوجود والكرامة.

يؤدي  أال  احلكومة،  إسقاط   ■
عكس املطلوب؟ وزير الدفاع يف 
حكومة تصريف أعمال ميّدد لقائد 

اجليش.
من  احلكومة،  إسقاط  موضوع 
من  واحد  خارج،  أو  داخل 
يشكل  يكاد  ال  لكنه  اخليارات، 
شيئًا يذكر أمام مروحة اخليارات 
يعتقدون  لدينا.  املوجودة 
أو  هنا  من  طريقًا  سنغلق  أننا 
مرفقًا من هناك، ويراهنون على 
أبعد  األمر  احلشد.  يف  إخفاقنا 
هذا  يف  دخلنا  ما  وإذا  بكثري، 
املسار فإننا ذاهبون اىل مكان 
آخر متامًا. احلراك الذي حنن يف 
مبعنى  تقليديًا  ليس  صدده 
ما  أو  اعتصام  أو  تظاهرة  أنه 
الدخول  صدد  يف  حنن  شابه. 
يف كل بنية الدولة ومؤسساتها 
وماليتها وكل ما حتويه إلعادة 

النظر فيه.

■ عصيان مدني؟
اآلخرون  عصيان.  على  عصيان 

مياه  ينّفذون عصيانًا. مؤسسة 
مثاًل،  لبنان،  وجبل  بريوت 
الرسوم  تتقاضى  اليت  الوحيدة 
على  تصرفه  فائض  وهناك 
مشاريع املياه. مؤسسات البقاع 
مفلسة.  واجلنوب  والشمال 

غرينا ال يدفع.

صالحيات الرئيس وقانون
اجلنسية  واستعادة  االنتخاب 
من  أهم  اإلدارية  والالمركزية 

انتخاب عون رئيسًا

كل هذا من أجل تعيني قائد   ■
للجيش؟

املوضوع مل يعد موضوع قيادة 
بل  مجهورية،  ورئاسة  جيش 
الرئيس  بصالحيات  يتعلق 
واستعادة  املناصفة  وقانون 
الالمركزية  وتطبيق  اجلنسية 
اليوم  هذا  واملالية.  اإلدارية 
أهم من أن يكون اجلنرال عون 
رئيسًا للجمهورية. يبدو واضحًا 
يريدون  ال  أنهم  فأكثر  أكثر 
ما  يؤكد  وهذا  رئيس،  انتخاب 
الراعي  بشارة  البطريرك  قّدره 
يف إحدى الفرتات بأنه لو اتفق 
لن  رئيس  على  املسيحيون 
غياب  اآلخر. يف  الطرف  يوافق 
القضاء  إىل  يسعون  الرئيس، 
صالحياته  من  تبقى  ما  على 
اجلمهورية  رئاسيت  واختزال 
رئيس  شخص  يف  واحلكومة 
الناهي.  اآلمر  ليكون  الوزراء 
هذا أمر ال ميكن القبول به وهو 
بالنسبة  موت  أو  حياة  مسألة 
إلينا. رئيس احلكومة هو رئيس 
حكومة، وحنن الوزراء وكالء عن 
رئيس اجلمهورية، وعليه احرتام 
هذه املعادلة. أنا سأتصرف يف 
رئيس  كأنين  الوزراء  جملس 
ألحد  أمسح  ولن  مجهورية 

باالنتقاص من صالحييت.

إىل أي حد حتسنون التوقيت؟   ■
انشغاالت العامل اليوم يف مكان 

آخر.
نوّقت شيئًا. لسنا من  حنن مل 
خمالفات  على  اإلقدام  اختار 
موضوع  قانونية ودستورية يف 
قيادتي اجليش واألمن الداخلي، 
االتفاق  على  انقلب  من  ولسنا 
بيننا وبني املستقبل على هذين 
وّقت  من  ولسنا  املوضوعني، 
لآللية  الوزراء  جملس  خمالفة 
وفقها  العمل  على  اتفقنا  اليت 
من  ولسنا  عام،  من  أكثر  منذ 

وسرقة  الدستور  خمالفة  قّرر 
اجلمهورية.  رئيس  صالحيات 
ضّحينا كثريًا يف تأليف احلكومة 
لتجنيب البلد أي منزلق عنفي، 
لينتهي األمر بأن احلكومة متشي 
من دوننا وجملس النواب أيضًا 
وكل البلد كذلك. فكيف نكون 
املستقبل  تيار  وّقت؟  من 
البلد  أخذ  يريد  من  وليس حنن 
للعبة،  اىل حتديد قواعد جديدة 
وإما أنه يفعل ذلك بقرار أو أن 
من  ذلك  اىل  يأخذه  من  هناك 

دون أن يدري.

■ مثل من؟
هذه  كل  اىل  املنطقة  أخذ  من 
التغيريات على أساس »ربيعي« 
وشّجعها وطّبل هلا، قد يكون هو 
املستقبل  تيار  يأخذ  من  نفسه 
مع  االجتاه،  هذا  يف  اليوم 
ال  اللعبة  قواعد  أن  له  التأكيد 
ميكن أن تتغري. ولكن من قال 
إن هذه القواعد مقدسة؟ أعتقد 
أن أحدًا ما »يدفشهم« ويدفعهم 

اىل هذا اخلطأ املميت.

■ تقصد أحدًا إقليميًا؟
الـ«حدا«  هذا  يعرفون.  هم 

داخلي وإقليمي ودولي.

■ واهلدف؟
تغيري كل ما هو قائم يف لبنان 
والعراق  سوريا  يف  حدث  كما 
من  خيطئ  وغريها.  واخلليج 
السيطرة  إمكانه  يف  أن  يعتقد 
على مسار األمور يف ظل الوضع 
احلالي يف املنطقة. هم يأخذون 
بإمعانهم  االجتاه  هذا  لبنان يف 
يف التحدي عرب خمالفة الدستور 
رئيس  صالحيات  وسرقة 
حتدي  اىل  وصواًل  اجلمهورية، 
وجودنا.  وحتى  مواقعنا  كل 
أكرب  إلينا  بالنسبة  املوضوع 
من تعيني قائد جيش وانتخاب 

رئيس للجمهورية.

ملا  السياسي  السقف  هو  ما   ■
تنوون فعله؟

تتغرّي.  األنظمة  سقوف.  ال 
نلعب  أن  ارتضينا  النظام  هذا 

تطبيقه.  يرفضون  فيما  ضمنه، 
مسائل  يف  الطائف  فليطّبقوا 
كالقانون االنتخابي والالمركزية 
وروح  واملناصفة  اإلدارية 
الشراكة، ويف صالحيات رئيس 
اجلمهورية. يدعوننا إىل نظام ال 
يريدون تطبيقه. يبدو كأنهم هم 
من يطمحون اىل تغيري النظام. 
بامكان  أقنعهم  من  هناك  رمبا 

حتصيل مكاسب أكرب!

إن  قال  بري  نبيه  الرئيس   ■
العماد ميشال عون ابن النظام 

ولن يفّرط به؟
ابن  وليس  الدولة  ابن  اجلنرال 
يفّرط  الذي  النظام  النظام. 
ال  ألنهم  لفرطه  مستعدون  بنا 

يطّبقونه وال يقبلوننا فيه.

اجلمهورية  رئاسيت  اختزال 
الوزراء  رئيس  يف  واحلكومة 
بالنسبة  موت  أو  حياة  مسألة 

إلينا

يف  احلكومة  رئيس  طرح  إذا   ■
التعيينات  بند  اخلميس  جلسة 
ما  كل  يتوقف  هل  األمنية، 

تلّوحون به؟
حنن ُيعتدى علينا. إذا قرر أحد 
وقف االعتداء، فماذا نقول له؟

■ مسيحيًا أنتم وحدكم اليوم؟
مقياسنا هو الناس. هذه ليست 
معركة التيار الوطين احلر وحده، 
بل معركة كل املسيحيني حول 
ودورهم  وحقوقهم  وجودهم 
من  تعّلموا  اجلميع  وكرامتهم. 
وحتى  و1990   1989 جتربة 
أننا   ،2005 بعد  ما  حكومات 
الناس  ينتصر  ننتصر  عندما 
ُيهزمون.  ُنهزم  وعندما  معنا، 
الناس تعلمت ولن تكرر اخلطأ.

■ ماذا عن األحزاب؟
األحزاب.  أيضًا  بالناس  أقصد 
جتارب  أبناء  احلزبيون 

ويتعلمون.

■ هذا العنوان املسيحي، أال يشّكل 
إحراجًا لكم وإضعافًا ملوقفكم؟

ال  حنن  اآلخر؟  العنوان  هو  ما 
نسعى  بل  عنوان،  عن  نفتش 
احلقيقي.  املشكل  معاجلة  اىل 
الطائف  دستور  بساطة:  بكل 
إال  اجلمهورية  لرئيس  يرتك  مل 
حضور جملس الوزراء وترؤسه. 
اجلمهورية  رئيس  يرأس  عندما 
اجللسة، يعين ذلك أن من حقه 
إسقاط بعض البنود وإرجاء أخرى 
وإحالة بنود إىل التصويت وطرح 
األعمال.  أخرى من خارج جدول 
الدستور  يف  الرئيس  صالحية 
على  »يّطلع«  أن  فقط  ليست 
الذي  ما  وإال  األعمال،  جدول 
أن  ميكنه  مواطن  أي  عن  ميّيزه 
»يّطلع« على اجلدول أيضًا. إذا 
كانت هذه هي الصالحيات كما 
البلد  أن  يعين  فهذا  يرونها، 
يعرتض  ومن  رئيس  بال  مكّفي 
يف احلكومة ميكنه اخلروج منها.

■ ولكن، أليس هذا ما نص عليه 
الطائف؟

النص معطوف على أمرين: على 
عرف استقّر وعلى نص دستوري 
اتفقنا  كـ«حيضر فريأس«.  آخر 
على آلية العمل احلكومي ألن لنا 
الوقت  ويف  وزراء،  صفتني: 
اجلمهورية  رئيس  منّثل  نفسه 
حنتاج  ملاذا  وإال  احلكومة.  يف 
اىل اآللية؟ رئيس احلكومة، يف 
اجللسات، مّيز دائمًا بني نوعني 
من املواضيع نتعاطى مع أحدهما 
كممثلني  اآلخر  ومع  كوزراء 
هذه  ووفق  اجلمهورية.  لرئيس 
اآللية، اتفقنا على أن من حقنا 
األعمال،  جدول  على  االعرتاض 
فكيف تكون هذه الصالحية لنا 
تكون  وال  للرئيس  كممثلني 
للرئيس نفسه؟ يف اختصار، ما 
أنهم  اليوم  نفهمه من موقفهم 
ال يريدون انتخاب رئيس، ومن 
ال يعجبه ميكنه اخلروج، ورئيس 

احلكومة هو رئيس اجلمهورية.

■ هل أوصلكم اليأس من النظام 
اىل حد طرح الفيدرالية؟

مسّلمني،  وال  يائسني  لسنا 
منها  جدًا  كثرية  وخياراتنا 
الفيدرالية. الفيدرالية، كما يف 
واإلمارات،  وأمريكا  سويسرا 
حال،  أي  على  تقسيمًا.  ليست 
بني  لالختيار  حشرنا  أرادوا  إذا 
وبني  وكرامتنا  ووجودنا  دورنا 
معها  فسنكون  الفيدرالية 
بني  تضعين  عندما  بالطبع. 
حيًا.  يبقيين  ما  خيارين سأختار 
أنا لست املسيحي غري اللبناني. 
أنا املسيحي اللبناني الذي أريد 
الكامل  بدوري  حيًا  أبقى  أن 
وليس أن أبقى جمرد كائن حي 
نطالب  ما  وأنام.  وأشرب  آكل 
ومالية.  إدارية  المركزية  به 
الطائف حتدث عن املساواة يف 
منطق  بأي  والواجبات.  احلقوق 
املئة  70 يف  املسيحيون  يدفع 
وضرائبها،  الدولة  رسوم  من 
وال تزيد حصتهم يف املشاريع 
واإلمناء على 30 يف املئة؟ »شو 

هالشراكة؟ مش زابطة«.

أليس يف هذا املنطق فوقية   ■
على املسيحيني العرب؟

ميزة لبنان أن مسيحيي املنطقة 
من  بقاءهم  يستمدون  كانوا 
سوء  حصل  لبنان.  مسيحيي 
تقدير كبري ألهمية احلفاظ على 
املسيحيني يف الشرق. واآلن، 
هناك سوء تقدير ألهمية الدور 
يأخذ  هذا  لبنان.  يف  املسيحي 
طابعه  أكرب  انفجار  اىل  البلد 
ليس فقط سنيًا ــــ شيعيًا، بل 
أيضًا مسيحي ــــ إسالمي. هناك 
الذي  للضرر  كبري  تقدير  سوء 

سيلحق باجلميع.

تيار املستقبل يريد أخذ
للعبة،  جديدة  قواعد  اىل  البلد 
هذا  إىل  »يدفشه«  من  وهناك 

اخلطأ املميت
■ هل حزب اهلل معكم يف كل هذه 

الطروحات؟
عندما شغر موقع الرئاسة، كان 
احلزب مصّرًا على توقيع الوزراء 
يف  املراسيم  على   24 الـ 
حنن  يتخطوننا  عندما  احلكومة. 
واحلزب يف جملس الوزراء، هل 
يكون مستهدفًا أم ال؟ ال أحتدث 
اليوم  لكنه  اهلل.  حزب  باسم 
يدافع عن كل لبنان يف املعركة 
الدماء،  ويقدم  اإلرهاب  ضد 
انشغاالته  لديه  بالتالي  وهو 
االعتبار  ذلك يف  نأخذ  األخرى. 
جيدًا، ولكن فيما هو يدافع عن 
قاطعي  ضد  مجيعًا  اللبنانيني 
الرؤوس، هناك من يريد قطع 

رأسنا يف السياسة.

■ هل من تواصل مع آل احلريري؟
هذا  يف  السري  اختاروا  هم 
االجتاه، علمًا بأنهم يعرفون متامًا 
احلكومة  استمرار  يف  مساهمتنا 
رغم مآخذنا الكثرية، وهم أكثر 
من يدرك أن التطورات األخرية 
ليست من صنعنا وال ختطيطنا. 
الكافية  املعطيات  ولديهم 
هذا  يف  األمور  سري  سبب  عن 
االجتاه، سواء كان ذلك برغبتهم 

أو ال.

■ هل قصدتهم بوصف »الداعشية 
السياسية«؟

املقصود كل من يريد أن يلغينا 
وحيتل مواقعنا ومراكزنا.

اىل أين وصلتم يف لقاءاتكم   ■
معهم؟

هم يعرفون جيدًا اىل أين وصلنا 
وأين أصبحنا اليوم. حنن مل يعد 
لدينا ما خنسره، لذلك املتضرر 
آل  األول من كل ما جيري هم 
احلريري: التطرف يف البلد يضّر 
بالنظام  املّس  وكذلك  بهم، 
الشراكة  وغياب  والالاستقرار 
الكاملة مع املسيحيني املمثلني 
فعليًا، واألهم أن ما حيصل يف 
الصراعات  من  سواء  املنطقة، 
أو من تفاهمات سياسية مقبلة، 
مصلحتهم  أيضًا.  بهم  سيضّر 
ومع  معنا  التفاهم  يف  الوحيدة 

غرينا.

جربان باسيل: مستعّدون لفرط النظام

الشراكة »مش زابطة« وإذا كانت الفيدرالية تبقينا أحياء... فلتكن

نحن يف صدد الدخول يف كل بنية الدولة إلعادة النظر فيها )هيثم 
املوسوي(

أّكد وزير الخارجية جربان باسيل أن »النظام الذي يفرّط بنا 
مستعدون لفرطه ألنهم ال يطبـّقونه وال يقبلوننا فيه«. وقال 
خيارين  »عندما تضعني بني  »األخبار«:  الزميلة  مع  يف حوار 
سأختار ما يبقيني حيًا. وإذا أرادوا حشرنا لالختيار بني دورنا 

ووجودنا وكرامتنا وبني الفيدرالية سنكون معها بالطبع«.
يف  والحكومة  الجمهورية  رئاستي  اختزال  أن  على  وشدّد 
شخص رئيس الوزراء »مسألة حياة أو موت بالنسبة الينا«، 
محذرًا من أن »تيار املستقبل يريد أخذ البلد اىل قواعد جديدة 

للعبة وهناك من يدفشه اىل هذا الخطأ املميت«
وفيق قانصوه
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
»حّشاش« يسرق حقائب املسافرين من املطار ملقايضتها 

باملخدرات 
  اراد »حّشاش« تأمني مثن حاجته من املخدرات، فقصد مطار رفيق 
احلريري الدولي الذي »يّعج« حبقائب املسافرين. ومتكن بالفعل وعلى 
مدى يومني متتاليني من سرقة حقائب، قبل ان يتم ضبطه باجلرم 

املشهود.
الوصول اخلارجية للمطار  وكان ج.ف. قد تعرض للسرقة يف قاعة 
حيث فقد حقيبيت سفر وحقيبة ظهر واخرى للكمبيوتر فضاًل عن كيس 
من املشرتيات. ويف اليوم التالي انتقل السارق اىل قاعة املغادرة 
يف املطار وسرق حقيبتني تعودان ل م.م.، غري ان العملية االخرية مل 
يكتب هلا النجاح اذ متكن رجال امن املطار من توقيف السارق واعيدت 

احلقيبتان اىل صاحبهما.
الفقار ح. عثر حبوزته  بانه يدعى ذو  افاد  الذي  السارق  وبتفتيش 
على غرامني ونصف من مادة حشيشة الكيف وعلى 12 حبة من نوع 
»ريفوتريل«.وبالتحقيق معه من قبل مفرزة الضاحية اجلنوبية اعرتف 
ذو الفقار بسرقة احلقيبتني العائدتني ل م. م. وزاد على اعرتافه هذا 
بانه سرق قبل يوم من ذلك حقيبتني تعودان ل ج.ف. ورماهما مبا 
حيتويانه يف مستوعب للنفايات يقع قرب ملعب الربج يف املرجية. ثم 
عاد ذو الفقار عن هذه االقوال ليفيد بانه باع مسروقاته للمدعو عالء 
ح. الذي حّرضه على السرقة مقابل مبلغ مخسماية الف لرية لبنانية 
مضيفًا بان االخري يبيع املخدرات »والسيمو«. وبّدل ذو الفقار مرة 
جديدة يف اقواله حيث افاد بانه مل يبع املسروقات للمدعو عالء وامنا 
رمى بها يف مكب للنفايات حيث كان حتت تأثري حبوب »الريفوتريل« 

و«السيمو«.
مكافحة  مكتب  لدى  للموقوف  اجري  الذي  املخربي  الفحص  واظهر 
املخدرات املركزي انه يتعاطى حشيشة الكيف دون غريها من املواد 
املخدرة. فاعرتف ذو الفقار حينها بتعاطي احلشيشة مبفرده واحيانا 
مع ابراهيم د. وحسن ش. وكان يشرتيها من خضر ح.ح. بقيمة 25 
الف لرية لكل 10 غرامات. وقد اشرتى من االخري ثالث مرات. كما 
افاد بانه يتناول »الريفوتريل ويشرتيها من صيدلية مبوجب وصفة 

طبية باسم مغاير المسه.
يرّوج  ال  بانه  واكد  اليه  اسند  ما  صحة  نفى  عالء  املتهم  وبسماع 
املخدرات وال يتاجر بها موضحًا بان ذو الفقار قد زّج بامسه يف هذه 
القضية بسبب مشاكل بينهما حيث اقدم على ضربه. واكد عالء انه مل 

يسبق له ان اوقف جبرم خمدرات امنا موقوف بدعوى ضرب وايذاء.
االجتار  تهمة  من  عالء  براءة  لبنان  جبل  اجلنايات يف  واعلنت حمكمة 
باملخدرات لعدم كفاية الدليل حبقه ولتعّذر اجراء مواجهة بينه وبني 
املتهم ذو الفقار بسبب تواري االخري عن االنظار الذي سبق ان حوكم 

بالصورة الغيابية.

حذاء من »الذهب« مبنزل مهجور يف الدكوانة
الباب  فتح  أن  بعد  فدخله  منزهلا  عن  خالته  غياب  روني  استغل    
بواسطة مفك براغٍي وسرق منه حقيبة مصاغها وقام بتخبئتها يف أحد 
املنازل املهجورة داخل حذاء. وعندما شّكت خالته بأمره أبلغت القوى 
األمنية اليت ألقت القبض عليه فاعرتف بفعلته وأرشد رجال االمن اىل 

مكان وجود املسروقات.
وكانت خالة املتهم قد ادعت يف البدء على جمهول بالدخول اىل منزهلا 
يف حملة الدكوانة بواسطة مفتاح مستعار وسرقة مصاغ وأوراق ثبوتية 

ومبلغ من املال من داخل حقيبة.
الدكوانة  فصيلة  اىل  عادت  حتى  اخلالة  ادعاء  على  يوم  ميض  ومل 
ابن شقيقتها روني وبأنها  األمنية بشكوكها حوال  العناصر  وأبلغت 
تشتبه به بالسرقة، فتم استدعاء األخري اىل التحقيق حيث نفى مزاعم 
خالته وأفاد بأنه بتاريخ حصول السرقة كان يف حمل يف سن الفيل 
وبقي فيه حتى الثالثة فجرًا وأنه يف اليوم التالي عّرج على منزل خالته 

حيث رن على جرس االنرتفون إال أن أحدًا مل جيبه فانصرف.
وبعد أن أكدت اخلالة بأنها مل تغادر منزهلا يومها ومل يقرع أحد جرس 
االنرتفون أفاد اجلريان بأنهم رأوا روني ليلة حصول السرقة ليعود 
ويعرتف األخري بأنه قصد منزل خالته تلك الليلة بهدف السرقة وعندما 
اىل  فعمد  املنزل  خارج  بأنها  أيقن  املوقف  سيارتها يف  يشاهد  مل 
معاجلة الباب بواسطة مفك براٍغ ودخل اىل غرفة النوم وفتح اخلزانة 
املوجودة فيها وسرق حقيبة وغادر املنزل ثم توجه اىل حملة جل الديب 
حيث فتح احلقيبة وعثر بداخلها على مصاغ وبعض األغراض اخلاصة 
وضعهم داخل الكيس ثم رمى احلقيبة. وقصد بعد ذلك حملة رأس 

الدكوانة وأخفى املسروقات داخل حذاء موجود يف منزل مهجور.
املنزل  اىل  وخالته  املوقوف  الدكوانة  واصطحبت دورية من فصيلة 
املهجور فعثرت يف مطبخه على حذاء بداخله كيس من النايلون حيتوي 
على إسوارة وطقم من الذهب وآخر من اللؤلؤ وقطع أخرى من الذهب 
املتهم.  عن  الشخصية  حقوقها  أسقطت  اليت  اىل صاحبتها  فسّلمت 
وحكمت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان على روني بالسجن مدة مخس 

سنوات أشغااًل شاقة.

دفع مثن غرام من الكوكايني ست سنوات يف السجن
  عجز »رأفت« عن دفع مثن غرام من الكوكايني فطلب منه التاجر 
ترويج دوالرات مزورة مقابل ذلك فكان أن ُحكم عليه بالسجن مدة 

ست سنوات.
الشويفات  حملة  يف  »أدهم«  وصديقه  ُأوقف  قد  »رأفت«  وكان 
املئة دوالر  وبتفتيشهما عثر معهما على ورقتني مزورتني من فئة 
أنه قصد  األول  أفاد  معهما  وبالتحقيق  الكوكايني.  من  غرام  وعلى 
بعلبك لشراء حشيشة الكيف من املدعو علي ج. أو علي م. فأعطاه 
غرامًا من الكوكايني ومل يكن حبوزته املال لتسديد مثنها فعرض عليه 
علي ترويج مئيت دوالر مزورتني. وأضاف بأن أدهم كان يساعده يف 

تصريف العملة عندما القي القبض عليهما.
واعرتف أدهم بأن رأفت أخربه مبحاولة تصريفه العملة بأي طريقة ألنه 
حباجة اىل املال، وراحا يتجوالن يف السيارة حيث مت توقيفهما. وأفاد 
بأنه رافق رأفت اىل بعلبك لشراء احلشيشة من املدعو علي الذي سلمه 

العملة املزورة.
واكد رأفت بأنه مل يسبق له أن قام برتويج العملة املزورة فيما عاد 

أدهم ونفى علمه بوجود العملة حبوزة رفيقه إال بعد توقيفهما.
اليت  العملة  تكون  أن  بدوره  رأفت  نفى  االستنطاقي  التحقيق  ويف 
استحصل عليها من علي هي مزورة وقد علم بذلك بعد أن عرضها 
على عامل يف أحد املصارف وقد أخرب أدهم باألمر الذي أرشده اىل 
شخص يدعى ربيع يف الشويفات لتصريفها وأن األخري طلب منهما 
العودة مساء. لكن أدهم أصر على إنكار ذلك وأكد بأنه مل يكن يعلم 
أن علي قد سّلم رأفت العملة املزورة لتصريفها عندما قصده اىل 
منزله يف بعلبك. وأضاف بأن رأفت التقى املدعو ربيع يف الشويفات 

لكنه مل يعلم بفحوى احلديث الذي دار بني الرجلني.
عبدالرحيم  القاضي  برئاسة  لبنان  جبل  يف  اجلنايات  حمكمة  وأنزلت 
محود حكمًا حبق رأفت وقررت جتريده من حقوقه املدنية بسبب فراره 

بعد إخالء سبيله فيما حكمت على أدهم بالسجن مدة سنة.

.لصوص يفّرون بعد فشلهم يف سرقة ورشة يف جبيل
دون  من  أبيض  لونه  فانًا  يستقلون  كانوا  اشخاص  أربعة  اقدم    
لوحات على حماولة سرقة حمتويات ماكينات حفر موجودة يف ورشة 
تنبه صاحب  جبيل.وعندما  بلدة شامات  united يف  قرب حمطة  بناء 
املاكينات للسرقة حضر مع جمموعة من أهالي املنطقة الستطالع االمر، 
ما دفع بالسارقني اىل الفرار يف األحراج اجملاورة يف املنطقة سريًا 
على األقدام بعد أن أطلقوا النار عشوائيًا من بندقية بومب أكشن ما 
ادى اىل اصابة الشاب شربل بولس أبي حنا )18 عاما( يف رجله، 
ومت نقله اىل مستشفى سيدة ماريتيم يف جبيل للمعاجلة. وعلى الفور 
حضرت القوى األمنية وباشرت عملية تعقب السارقني للقبض عليهم 

وتسليمهم للقضاء املختص.

686خمالفة سرعة
  افادت غرفة التحكم املروري عن ضبط 686 خمالفة سرعة زائدة 

يوم الثالثاء.

جرحى حبوادث سري
  ادى حادث سري وقع يف حملة العبودية عند مركز اجلمارك يف عكار، 
بني سيارة حتمل لوحة سورية وفان لنقل الركاب اىل سقوط جرحية 

مت نقلها اىل احد مستشفيات املنطقة.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جرحيني صباح امس نتيجة 

حادث تصادم بني سيارتني على اوتوسرتاد الزهراني صيدا.
كما افادت عن سقوط جريح نتيجة اصطدام سيارته بعامود كهربائي 

على اوتوسرتاد املنصف باجتاه طرابلس.
واسفر حادث سريوقع على اوتوسرتاد الكوخيات - عكار بني سيارتني 
من نوع »هوندا« و«ب.ام.ف«، عن إصابة سائق سيارة الـ«هوندا« 

جبروح بالغة، نقل على أثرها اىل املستشفى للمعاجلة.

جندي أمام »العسكرية«: التحقت بـ«النصرة« 
بالقوة

  
بعد ست سنوات على التحاقه باجليش اللبناني اثر استشهاد شقيقه 
يف »احداث خميم نهر البارد« خلع اجلندي يف اجليش عمر الشميطة 
فالتحق  االسالمية«  االمارة  »حلم  راوده  ان  بعد  العسكرية  بزته 
»مبجموعة املولوي-منصور« لتحقيق هذا احللم معلنا يف شريط فيديو 
بثته »جبهة النصرة »يف العشرين من تشرين االول العام املاضي 
انشقاقه عن اجليش قبل ان يعود ويسلم نفسه اىل خمابرات اجليش 

يف طرابلس بعد مثانية ايام.
الطيار خليل  الركن  العميد  برئاسة  الدائمة  العسكرية  وامام احملكمة 
ابراهيم مثل امس الشميطة واىل جانبه »رفيق السالح« اجلندي محزة 
جببهة  وااللتحاق  اجليش  من  الفرار  بتهم  ليحاكما  احلاج  عبدو  حممد 
النصرة والقيام باعمال ارهابية باهلجوم مع مسلحني اخرين على مراكز 
ومواقع اجليش ما ادى اىل سقوط قتلى وجرحى، كما اقدم احلاج على 
اعطاء اسامة منصور)قتل مبداهمة لشعبة املعلومات قبل حنو شهرين 
يف طرابلس( ارشادات حول كيفية استعمال بندقية قّناصة استخدمها 
الحقا يف قتاله ضد اجليش وافشائه معلومات عسكرية لصاحل منصور 

املذكور عن مراكز اجليش وعديده ودورياته ومداخل احدى ثكناته.
وادىل الشميطة برواية جديدة امام احملكمة مل يسبق ان ذكرها يف 
معرض التحقيق االولي معه حيث قال بان اسامة منصور قام خبطفه 

اثناء توجهه اىل مركز خدمته يف حملة التل يف طرابلس واجربه وشادي 
املولوي حتت وطأة السالح على اعالن انشقاقه عن اجليش. ويتابع 
الشميطة روايته بالقول بانه احتجز يف شقة ملدة 8 ايام حتت حراسة 
مسلحني اثنني قبل ان حتضر امرأة منقبة وحترره من دون ان يعطي 
املسلحني  بوجود  قيوده  فّك  من  املرأة  تلك  كيفية متكن  عن  اجوبة 

التابعني جملموعة املولوي-منصور.
واصّر الشميطة على هذه الرواية انطالقا من كون انه لو اقدم ما هو 
متهم به ملا سّلم نفسه وعلى اعتبار ان اعرتافاته السابقة قد انتزعت 

منه حتت الضرب والتعذيب.
وكانت احملكمة قد قررت رفع اجللسة اىل السادس والعشرين من 

تشرين االول املقبل الستجواب احلاج.
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي ناجي ياغي افاد الشميطة بانه خدم 
يف اجليش ست سنوات وان شقيقه استشهد يف معركة نهر البارد. 
قبل  من  معه  التحقيق  جرى  امنا  املخدرات  يتعاطى  ال  بانه  واضاف 

قيادته بهذا اخلصوص.
وبسؤاله افاد انه يف مطلع العام املاضي اوقف كعقاب مسلكي مدة 
يكون  ان  نافيا  ب.ح.  رفيقه  وبني  بينه  وقع  اشكال  اثر  يوما   15
كافر  »اجليش  بان  رفاقه  امام  خلفية تصرحيه  على  جاء  قد  توقيفه 

ومنحاز«.
وسئل: ملاذا تركت اجليش فأجاب: »أنا مل افر من اجليش امنا ابو عمر 
منصور)اسامة( اقدم على خطفي اثناء توجهي اىل مركز اخلدمة يف 
حملة التل يف طرابلس حتت تهديد السالح«. اضاف املتهم: »اجربني 
اسامة منصور على تالوة بيان انشقاقي عن اجليش ثم قام بتصويري 

بوجود مسلحني مقّنعني«.
وبعد ان اوضح بأن املدعو فادي املصري هو جاره، نفى ان يكون 
االخري قد حّرضه على اجليش بأنه كافر وفئوي ويتعامل مع طائفة 
معينة على حساب طائفة اخرى. وعن طلبه مأذونية من اجليش مدة 
72 ساعة حيث توجه اىل منطقة باب التبانة ولقاءه فادي املصري يف 
احد املقاهي، نفى الشميطة ذلك موضحا بانه يسكن يف منزل جده 

يف حملة القبة.
وحول اعرتافه السابق جلهة طلب املصري منه االنشقاق عن اجليش يف 
ذلك اللقاء وااللتحاق مبجموعة املولوي-منصور التابعة جلبهة النصرة 
اليت ستسيطر على منطقة الشمال وتعلنها امارة اسالمية وبانه اقتنع 

بالفكرة أجاب: ال اتعاطى بهذه االمور فأنا ال أصلي وال أصوم.
بعدما  التبانة  يف  مبسجد  واملولوي  مبنصور  مجعه  الذي  اللقاء  وعن 
اعلمهما املصري انه اصبح جاهزا العالن انشقاقه وان املولوي سلمه 
انشقاقه وان منصور توىل عملية  هاتفا خلويا مدّونًا فيه كالما عن 

التصوير قال املتهم ان هذا االمر غري صحيح.
وسئل عن فحوى بيان االنشقاق قال: ال اذكره ولو اني قمت بهذا 
به  ادىل  ما  املتهم  ونفى  نفسي.  سّلمت  كنت  ملا  بارادتي  االمر 
سابقا عن مشاهدته يف ذلك اللقاء العسكريني اللذين انشقا ايضا 
عاطف سعد الدين وحممد عنرت بعد ان كانا مقنعني وكشفا امامه عن 

وجهيهما.
وراح رئيس احملكمة يسرد للمتهم واقعات ادىل بها يف التحقيقات 
االولية حول نقله اىل شقة يف املربع االمين يف التبانة حيث شاهد 
هناك املتهم احلاج يعطي منصور دروسا عن كيفية استعماله لبندقية 
قناّصة وكان ذلك يف 23 تشرين االول العام 2014، كما ان احلاج 
اعطى منصور معلومات عن ثكنة فوج التدخل االول وان منصور خرج 
بعد ذلك من الشقة حتى اليوم التالي حيث حصل اشباك بني جمموعة 
يف  بقي  انه  الشميطة  جواب  وكان  اجليش.  وبني  منصور  املولوي 
الشقة مكّبال وبوجود حارسني مسلحني. وعن حادثة مداهمة اجليش 
للشقة واصابة املولوي يف رجله اثناء املداهمة ومت حينها نقل املتهم 

اىل منزل عائلة فادي املصري كان جواب الشميطة النفي ايضا.
وجاء جواب املتهم مماثال جلهة رؤيته املولوي ومنصور وهما مسلحان 

وحيمل كل منهما حزاما ناسفا.
وسئل الشميطة: ذكرت سابقا ان املولوي قّسم املسلحني اىل ثالث 
جمموعات االوىل بامرة ابو حيدر وتضم ابو ليلى وابو اسحق وغريهما 
والثانية بامرة املولوي ومعه العسكريان املنشقان عنرت وسعد الدين. 
اما اجملموعة االكرب فكانت بأمرة اسامة منصور. واعرتفت بانك شاركت 
املسلحني باطالق النار على اجليش وآلياته وأنك بقيت مع املولوي 
حتى الساعة اخلامسة مساء حيث حضر منصور ونقلك اىل مسجد وانك 
قمت باطالق النار على اجليش لتأمني فرار منصور الذي اطلق قذيفة 
ار.بي.جي. باجتاه اجليش. وكان جواب املتهم: انا كنت يف الشقة 
اليت ُنقلت اليها وكنت مكبال بوجود مسلحني اثنني، اىل ان حضرت 
امرأة منقبة ال اعرفها وّفكت قيودي وكل ما هو مكتوب يف افادتي 

»ما إلي فيه«.
وسأله رئيس احملكمة عن كيفية استطاعة املرأة حتريره بهذه السهولة 

وبوجود حارسني مسلحني فلم جيب املتهم.
اعرف.  ال  قال:  آنذاك  ومنصور  املولوي  وجود  مكان  عن  وبسؤاله 
من  متكن  املولوي  ان  عن  السابق  باعرتافه  احملكمة  رئيس  وذّكره 

الفرار اىل عني احللوة فقال: يف الوزارة ذكرت ذلك.
االول  بعد حتريره وكان ذلك يف 29 تشرين  انه  الشميطة  واوضح 

توجه اىل منزل عمه عبد الرمحن وانه يف اليوم التالي سّلم نفسه.
اي  منه  طلب  قد  منصور  يكون  ان  املتهم  نفى  سؤال  على  وردا 

معلومات عن اجليش.
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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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مقاالت وتحقيقات
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مدخل  عند 
مرتع  »املارينا«، 
امُلقام  اليخوت 
البحر  »بقايا«  على 
على  املردوم 
يف  بريوت  واجهة 
ميناء احلصن، يقف 
عناصر حرس شركة 
تأّهبا  »سوليدير« 
املواطنني  ملنع 
طريقهم  عبور  من 
ملكهم  اىل  العام 
هؤالء  ُيرب  العام. 
اىل  الدخول  على 
البحري  الرصيف 
احد  من  العام 
املداخل »السوداء« 
لولوج  املخصصة 

الدولة ضمن الدولة: »سوليدير« 
متتنع عن تنفيذ تدبري قضائي

هديل فرفور

»أمالك  انها  تّدعي  الفتات  عليها  عّلقت  اليت  باي«،  »الزيتوناي 
خاصة«.

هكذا يبدو املشهد إذا، ُينع املواطنون من استخدام ملك عام للعبور 
اىل ملك عام، فيما ُيربون على ارتياد ملك »خاص« للوصول اىل 

ملك عام.
املدخل املقفل بقّوة االمر الواقع غري القانوني، هو طريق عام على 
العقار الرقم 1459، وهو، وفق ما يرد يف السجالت العقارية »قطعة 
ارض مستحدثة نتيجة الردميات، ال بناء عليها، فهو عبارة عن ممرات 
القطاع  يسمى  ما  يف  واقفة  وهي  حبري  ورصيف  عامة  وطرقات 
وتضيف   .»)..( الغربي  امليناء  اىل  للدخول  وخمصصة   4 الرقم 
اإلفادة العقارية انه: »ال يوز بالتالي، احلد من وجهة استعماهلا من 
قبل مالكي العقارات اجملاورة وذلك وفق ما هو وارد يف اجلريدة 

الرمسية...«.
يف 7 أيار 2015، عمدت »سوليدير« اىل »زرع« حائط امسنيت يغلق 
أحد مداخل »السان جورج«، املطّلة على العقار املذكور )الذي هو 
»السان  صاحب  يؤكد  املارينا(.  اىل  يؤدي  عام  طريق  عن  عبارة 
جورج« فادي خوري يف حديث لـ »األخبار«، أن شركة »سوليدير« 
تريد اإلستيالء على هذا العقار املذكور، لتعيد تكريس »أن البحر 
هلا واملدينة ايضا«، الفتا اىل الطريقة »امليليشياوية اليت اعتمدتها 
الشركة لتغلق طريقا عاّما وتعتدي على حقوق السان جورج متهيدا 

لالستيالء مرة جديدة على امللك العام«.
العام  النائب  لدى  جورج«،  »السان  ادعى   ،2015 أيار   14 يف 
اإلستئنايف يف بريوت القاضي بالل ضناوي على شركة »سوليدير«، 
الضناوي  أحال  طرق.  وقطع  قضائية  قرارات  تنفيذ  عرقلة  جبرم 
مايا  القاضية  بريوت  يف  اإلستئنايف  العام  احملامي  اىل  الدعوى 
كنعان للتحقيق واإلفادة. يؤكد حمامي »السان جورج« مكرم غاوي، 
أن كنعان اعطت اإلشارة بإعادة احلال اىل ما كانت عليه، اي بإزالة 
اجلدار االمسنيت الذي وضعته شركة »سوليدير« عند مدخل »السان 
جورج«. وحبسب رواية »السان جورج« املسجلة يف الشكوى الرقم 
9522 فإنه عند الساعة الرابعة والنصف من صباح اخلميس يف 7 
أيار 2015، أقدمت شركة »سوليدير« على وضع بلوك من الباطون 
املسّلح عرب رافعة ضخمة إستقدمتها مع عدة عمّال لتسد مدخل السان 
جورج، ما أّدى اىل إقفال املعرب الربي املؤدي اىل »السان جورج« 

بهدف تعطيل أعماله وعرقلة أشغاله.
اذ »ال تنفك  ُيزل اجلدار تنفيذا إلشارة القضاء،  حتى الساعة، مل 
شركة سوليدير تطلب اإلستمهال«، يقول غاوي »إن املهلة األخرية 
لتنفيذ التدبري القضائي كانت منذ أيام قليلة«، ولكن »سوليدير« مل 
ختضع للقضاء بعد. املفارقة تكمن يف أنه عندما جلأ »السان جورج« 
بعناصر  »سوليدير«  شركة  »استنجدت«  اجلدار،  إزالة  حماولة  اىل 

الدرك، الذين أجربوا »السان جورج« على التوقف عن ازالته!
انها ليست املرة األوىل اليت تقدم فيها »سوليدير« على  الالفت 
مصادر  وحبسب  جورج«،  »السان  مدخل  عند  باطون  جدار  »زرع« 
األخرية، فقد سبق لـشركة »سوليدير« أن اقفلت املدخل بالطريقة 
استطاعت شركة  املرتني،  كلتا  و2002، ويف   1999 عامي  نفسها 
»السان جورج« استصدار قرارات قضائية قضت بإزاحة اجلدار وإبقاء 
املعابر الربية بالوضع الذي هي عليه مفتوحة بشكل ال يعرقل عمل 
أحد )قرار القاضي عبداهلل بيطار يف 08 07 1999 والقاضي جوزف 
بالقرارات  آبهة  »سوليدير« غري  تبدو   .)2002  02  26 معماري يف 
القضائية، و«متون« على القوى األمنية اليت هي دائما على استعداد 
لـ »نصرتها«، كذلك تصّر على القيام بـ«مناورات« التضييق املمنهج 
»السان  مدخل  اغالق  على  اصرارها  ان  بل  جورج«.  »السان  على 
العقار  »مصري«  عن  تساؤال  يطرح  العام،  امللك  جهة  من  جورج« 
1459، وحول إذا ما كان هناك »نوايا« لالستيالء عليه، فُيضاف اىل 

عن »األخبار«لوائح االمالك العامة املسلوبة.

وضع احلزب السوري القومي االجتماعي العام ينسحب على ُمنفذيته 
يف كسروان. قوميون منقسمون بني قيادة أسعد حردان وعلي حيدر، 
وقسم ثالث فّضل النأي بالنفس. احلزب يف كسروان »فقري« ماديًا 
ال  »دورنا  يؤكدون:  املسؤولني  أن  إال  »العديد«.  مستوى  وعلى 

يتقلص ونعمل ألجيال مل تولد بعد«
يف منزله يف ضهور الشوير اجملاور لتمثال »الزعيم« أنطون سعادة، 
يتذكر ابن بلدة العقيبة الكسروانية أنطون العلم »الزمن اجلميل« داخل 
احلزب السوري القومي االجتماعي. الندوب اليت خّلفتها اإلصابات يف 
يده اليسرى وقدمه تعيد اليه ذكريات النضال يف صفوف حزب كان 
رئيسًا جلهاز التدريب فيه، و«ما زلت أحتفظ بتسجيالت االستشهاديني 
املقاومة  تأييد  الذين دربناهم. ولكن، لألسف رأمسال احلزب أصبح 

مقابل مثن يقبضه«.
فكر  من  تتحّسس  مل  لـ«الْغريب«  حبساسيتها  املعروفة  كسروان 
سعادة. براعم القومية بدأت بالتفتح فيها منذ أن أسس األخري احلزب. 
الورقة  خالل  من  إليه  و«تعرفنا  »القومي«  العلم يف صفوف  اخنرط 
والقلم. سرنا عكس التيار وُسجّنا من أجل احلفاظ على كرامتنا«. من 
البوار، حريصا،  املناطق:  باقي  برفاق يف  فالتقينا  »انطلقنا  العقيبة 

درعون، عشقوت، القليعات، ذوق مكايل، ذوق مصبح وجعيتا.
وشاركنا يف احللقات  أرشدنا العديد من الشباب إىل الفكر القومي… 

اإلذاعية اليت كان ُينظمها احلزب يف اجلديدة«.
حيدر(  علي  )فرع  احلزب  العامة يف  لبنان  جبل  العام ملنفذية  املنفذ 
أواخر  »وجود احلزب يف كسروان يعود إىل  مارس قنيزح يقول إن 
التقهقر  أن حصل  املاضي. كان احلضور جيدًا إىل  القرن  ثالثينيات 
نتيجة أحداث عدة«. مرحلة احلرب األهلية دفعت »منظمتنا إىل االنكفاء 
على نفسها. رفضنا القتال أو محل السالح، على العكس من املؤسسة 

الثانية«.
وصل عدد القوميني يف كسروان إىل حنو 400 انقسموا على 8 مديريات. 
بعد اندالع احلرب األهلية، استنادًا إىل جوزف العلم، »القبضايات يف 
املنطقة هّجرونا«. ُوضع القوميون أمام ثالثة خيارات: مغادرة املنطقة 
أو االنسحاب من احلزب أو املوت. لذلك، »عّممت قيادة احلزب علينا 
يف تلك املرحلة وقف النشاطات احلزبية يف املنطقة الشرقية... رغم 
ذلك اضُطهدنا فنزحنا إىل احلمرا يف بريوت الغربية وضهور الشوير«، 
بعدما ُنّكل بالعديد من القوميني يف املنطقة. يف املقابل، يروي املنفذ 
العام لكسروان ربيع واكيم، عن »رفاق كسروانيني لعبوا منذ البدايات 
دورًا يف إيصال املفاهيم القومية، كالطبيب إميل مبارك«، ويشري إىل 

أنه كانت للقوميني »وقفات عز إلسقاط املشروع الصهيوني«.
غري أن هذا ال يعين أن مسرية »رجال سعادة« جرت بكل سالسة يف 
القضاء الذي يغلب عليه الطابع »املسيحي ــــ املاروني«، والذي يؤمن 
بنهائية الكيان اللبناني، فضاًل عن دور رجال الدين يف التحريض على 
القوميني. رغم ذلك، ال يوافق أنطون العلم على أن كسروان منطقة 
»ُفرض  ولكن  األمة«،  على  اليت هلا فضل  العقيبة  »أنا من  ُمنغلقة: 
احلاكمة  القوى  املسلحة.  واهليمنة  القوة  بطش  حتت  التقوقع  عليها 
زرعت لدى الناس مفاهيم خاطئة«. يف هذا االطار، يتذكر جوزف العلم 
اجلوالت  »يف  التسعينيات:  النيابية يف  االنتخابات  إىل  ترشح  الذي 
االنتخابية رّد فعل الناس مل تكن إيابية بداية. السؤال األساسي الذي 
كان ُيطرح علّي: ملاذا قتلتم بشري اجلمّيل؟ والرد كان جاهزًا: اجلمّيل 
مقاتل مثلي مثله. من حيمل البارودة يب أن يتوقع التعرض للقتل«. 
كان الرتشح األول للقوميني بعد غياب »وحصلت يف جبيل وكسروان 

على حنو 3000 صوت«.
العمل القومي، كما يقول مسؤول القضاء، »مل يكن سريًا إال عندما 
احلرب،  انتهاء  بعد  علنيًا  العمل طابعًا  أخذ  علينا االستسالم…  فرض 
تنظيم  إىل  إضافة  والبلدية،  النيابية  لالنتخابات  مرشحون  لنا  فكان 
االحتفاالت والندوات«. واكيم طلب األسئلة ُمسبقًا وأجاب عنها خطيًا. 
على الورقة رفض االعرتاف بتقّلص دور احلزب، ففي »قاموسنا دورنا 
ال يتقلص أبدًا ألننا نعمل ألجيال مل تولد بعد. حنن نرتاجع عندما تعلو 
أصوات جتار الطوائف واملذاهب ممن ُيسمون أنفسهم رجال دين أو 
أحزاب«، ما يعين تلقائيًا أن »القوميني ليسوا حباجة الستنهاض. فهم 
الرتاجع  »مرحلة  بأن  ُيسلم  اللقاء معه  أنه يف  إال  دائمة«.  يف حركة 
النكران لدى واكيم ينسحب على مجيع  كانت بني عامي 70 و90«. 
املسائل احلزبية: »ليس يف حزبنا انقسامات على املستوى الفكري. 
تباينات ألداء بعض قياديينا. حنن حزب ديقراطي  قد تكون هناك 
حردان  أسعد  األمني  ورئيسنا  النهضة  داخل صفوف  مشاكلنا  نعاجل 

يعمل دائمًا لذلك«.
»مؤسستنا  أن  إىل  باإلشارة  حديثه  يبدأ  الذي  قنيزح  كالم  أن  إال 
تتميز باالنضباط أكثر من غرينا، فنحن نطبق النظام وال نرتهن ألحد«، 
يشري إىل العكس. ينتقد »املسؤولني امُلعينني عند الرفيق أسعد، فال 
رأي للقوميني على األرض«، إضافة إىل »تصفية القوميني بعضهم 

لبعض، اليت خلقت حاجزًا بيننا«.
العمل يف  حناول  »أننا  رغم  اآلخر،  أحدهما  يعرف  ال  وقنيزح  واكيم 
كسروان والتواصل مع الرفاق القوميني«. يقول قنيزح: »منذ ثالثة 

أشهر حناول تنظيم حلقات إذاعية مشرتكة«.
مكتب منفذية احلزب يف القليعات، مسقط رأس واكيم، ُتعقد احللقات 
»نسعى  املناطق:  باقي  يف  حزبية  بيوت  ال  أسبوعيًا.  فيه  االذاعية 

احلزبيني  عدد  أما  قصرية«.  واليد  بصرية  العني  ولكن  ذلك،  إىل 
فيتسرت واكيم على الرقم، »كل من يؤمن باجملتمع املدني والعدالة 
االجتماعية نعتربه من مناصرينا... ال ختلو قرية من حضورنا. إال أن 
الوجود يرتكز أكثر يف قرى الوسط حيث النشاط أوسع والوقت الذي 
ُيصرف عليها أكرب«. يؤمن امُلنفذ بأن »الوجود ثابت ألنه ال خالص إال 
القومي«. يصطحب معه شابًا يتحفظ عن هويته ألن عائلته  بنموذج 
اليت تؤيد قوى 14 آذار مل تدِر بعد بتحوله السياسي. تعّرف الشاب 
النقاش.  حلقات  ثم شارك يف  اجلامعة،  احلزب يف  إىل  الكسرواني 
يعرف أن وقع الصدمة على العائلة وجمتمعه سيكون صعبًا. ال يهم: 
»وجدت لدى القومي أفكارًا ثورية غري تقليدية، وذلك بعد أن جربت 
العديد من األحزاب«. يف البداية كان خياف من الشعارات اليت يرفعها 
معنا«.  الرفاق  بها  يتواصل  اليت  الطريقة  فـ«أحب  اآلن  أما  احلزب، 
مرحلة »اإلعداد الفكري« للشاب مل تنتِه بعد، قبل ذلك ال ُيَعّد جاهزًا 

ملواجهة جمتمعه.
رفيق  أي  ترشيح  من  ينعنا  هذا  نفسه.  على  يتكل  »احلزب  ماديًا 
يف  مرشح  لنا  يكون  أن  إىل  نسعى  ولكن  النيابية،  االنتخابات  إىل 
املرحلة املقبلة«. أما يف ما خص العالقة بني القومي والتيار الوطين 
األمور  من  الكثري  على  نتالقى  ومتينة،  فـ«جيدة  كسروان،  احلر يف 
وطنيًا وإقليميًا، ومن الطبيعي أن ُيرتجم هذا األمر يف االستحقاقات 
»اختلفنا  اللبنانية  والقوات  الكتائب  حزبي  إىل  بالنسبة  االنتخابية«. 
معهما سابقًا ألنهما تعامال مع الصهاينة فقاتلناهما. أما اآلن، فخالفنا 
البطريركية  ومع  وللمقاومة«.  الوطين  للعمل  نظرتهما  حول  معهم 
عن  تغّيبنا  كانت  املطرانية  أن  رغم  حاليًا،  جيدة  »العالقة  املارونية 

نشاطاتها يف السابق«.
نشاطات احلزب كسروانيًا يف املرحلة املقبلة ال تزيد على »االجتماعيات«: 
جونية  يف  املبادئ  تضم  اليت  املناشري  توزيع  كبري،  احتفال  تنظيم 
واهلدايا يف عيد امليالد. يريد واكيم أيضًا »املطالبة بفتح طريق عام 
النواب  أحد  سكن  بسبب  وُتقفل  أساسي  شريان  ألنها  امللك  يسوع 
)أنطوان زهرا( هناك«. ولكن يف النهاية »حننا مش كتري سياسيني. 

نعمل عقائديًا«.
قوميون »حردانون«: ضد املشروع الفارسي ــ الرتكي

احلزب،  اليت قصمت ظهر  القشة  األهلية كانت  احلرب  بعد  ما  مرحلة 
االنكفاء. يعتقد جوزف  القياديني واحلزبيني إىل  العديد من  فدفعت 
العلم أن املشكلة اليت أصابت احلزب هي »وضع االستخبارات السورية 
يدها عليه. وقعت اخلالفات داخل احلزب وعينت القيادة مسؤولني ال 
خربة هلم، غري عابئة بالقوميني القدامى«. مل تتمكن القيادة »من خلق 
حالة يف كسروان، ألن املواقف السياسية خمالفة للنهج الذي تأسس 
على أساسه. حنن كثر، ولكن أغلبنا خارج إطار احلزب«. يتهم جوزف 
تركنا احلزب ولكننا مل  ُيوهلا. حنن  بالسري خلف من  »القيادة  العلم 
سبيل  قومي يف  مناضل  يوت  أن  »عار  بأنه  يزيد  العقيدة«.  نرتك 
الرتكي أو أي مشاريع ُأخرى... حنن أمضينا عمرنا  املشروع الفارسي – 

يف املخاطر، أال حيق لنا أن نتأسف على شبابنا؟«.
أنطون، شقيق  يؤكد  »القومي«،  اخلالفات مع قيادة  الرغم من  على 
جوزف، أنه »ال ُيكن االنتقال إىل حزب آخر«. وجد احلل بأن يعمل »مع 
جمموعة من القوميني بشكل رديف للحزب، حناول أن نتلمس الطريق 
النهضة  حركة  تأسيس  سنوات  أربع  منذ  حاولنا  حزبنا...  لتخليص 
السورية القومية، ومل نتمكن من مباشرة العمل بسبب الضغوط اليت 
مورست علينا«. بالنسبة إىل هؤالء »مل تعد امُلشكلة بـ)رئيس احلزب( 
أسعد حردان، بل بالنهج امُلتبع... كان القومي مثااًل للناس. اآلن باتوا 
يتفادونه«. جوزف يقول إنهم »زعالنون وحمبطون. الشعار حتول من 

البقاء لألمة إىل البقاء من أجل النفوذ«.

القوميون ليسوا بحاجة الستنهاض، فهم يف حركة دائمة )هيثم املوسوي(

احلزب السوري القومي يف كسروان »مش ْغريب«
ليا القزي
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اعالنات

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 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 
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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 1٤ 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

National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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نداء الشرود 

نداٌء على الّشفة امللجمْه
صداُه الّسراب وما أوهمْه 

يؤول إىل الغيم حيث الغموض 
عصيُّ الطالسم والرتمجْه 
نداٌء له من أماني احملال
ضفاف امللوحة والعلقمْه

فال حاول الشعر أن  يقتفيه 
وال حاول النثر أن يفهمْه

فأغمض شعورك يا ذا اخليال
لتحبس أنفاسه املؤملْه

خيالك حلم الزجاج انكسارًا
تناثر شرذمًة شرذمْه

وحزنك تاريخ سفٍر طويٍل
يسّطر ملحمًة ملحمْه

 
شعوٌر واليفء ما من جماٍل
 فأشواكه قد أخاطت فمْه

 يشبُّ على وحشٍة من أواٍر
تبدد أحالمه املربمْه

 غريبًا يتمتم حلن البعيد
 يبّشر باالسحت والعوملْه 

لريضع حرب الشرود انكفاًء 
تداعى إىل كوٍة مظلمْه

تعّثرت يا صاحب املفردات 
مبعنًى تكّسر يف اجلمجمْه

 نداٌء بسّرك قيد اخلفوت 
يرّتل آياته املبهمْه 

وخيرب عّمن رفا يف النعاس
على عوسج اليتم والتمتمْه

ليأوي إىل نقطة الصفر عودًا 
ويهذي بأرٍض أحّلت دمْه

 وألقت به يف شعاب اغتياٍل 
وقالت له إنها جمرمْه

األول  كان  إن  تعرف  وال  متجانسة..  تتمات  األجزاء  لكل  ليست 
هو األخري.. الكتابة طقس جمنون ميليه عليها رأسها وتفاعالته مع 
ما تذكره من أحداث.. رغم ذلك.. تقرر مسلوبة اإلرادة يف إمالء 
اجلزء  أن تسميه  الواقع واحلقيقة..  الفكري بني  اهلذيان  حالة  من 

األول.

1
رطبة جدًا بعد محامها الساخن الذي ينزع عنها آثار الغربة ليؤهلها كي 

تعود هي نفسها قبل أن تغادر املكان..
املاء الساخن يذكرها بأحشاء أمها..

جلسات  يف  تلعب  »حشورة«  طفلة  تسرتجعها  الصنوبر  وجلسة 
أبيها  مرافقة  بكليتها..  الضيعة  أجواء  وتعيش  الصغار  كما  الكبار 
يف مشاويره ومبدية آراءها حينًا ومتسلقة األحراش من الشوير إىل 
الضهور أحياًنا، على قاعدة أن  األحراش هي سبيل ابنة األرض إىل 

األرض..

2
تركت شعرها رطبًا على سجيته.. متموجًا وناعمًا يف آن.. متكوًما 
على نفسه بعد أن عانقت املياه خصالته... أشبه مبياه الساقية اليت 

تنسدل ببطء على طريق »عني املعصرة«..
حان وقت الطقس املسائي..

ابتكار عطر الصنوبر..
عدم  أمها  رجت  أن  بعد  تساقط..  بقش  املليئة  على شرفتها  من 
القش  إىل  تتكئ  أرضًا..  فقط.. جتلس  واحد  ليوم  »تكنيسه« 
اليابس وتنتظر ذاك املسحوق الصنوبري األصفر الذي يتطاير يف 

اهلواء ليلفح شعرها وجلدها وتتعطر أخريًا بعطر الصنوبر..
ها  تذهب إىل ُدرْجها، جتلب قنينة العطر الباهظة اليت آملها مثنها إاّل أنَّ
أحبتها.. تفتح غطاءها، جتمع ما تبقى على األرض من بودرة الصنوبر 

ئها فرحة حبلة عطرها اجلديدة.. الصفراء، ختلطها بعطرها، وختبِّ

3
جمنونة وشاعر والتوت الربي ثالثهما

 مربكة.. رأته جيلس هناك ولكنها دارت حول املكان قبل أن تأتي 
وتسلم عليه..

تستنفر جنونها كله ملعركة كالمية..
نتها إياها ناشطات حقوق املرأة يف رأسها من  تستحضر كل ما لقَّ

تهم جاهزة..
تكررها كطفلة حتفظ آراء املعلمة اليت هي دومًا على حق..

تعاند حتى يف اختيار الشراب،  لتختار يف النهاية الشراب نفسه 
دون أن تتنبه لفيض احلماقة يف معامل وجهها..

جتد نفسها آذانًا صاغية..
تنتفض فتصطنع عالمات امتعاض..

الصحو  بني  وكأنها  الطاولة  إىل  وتسندهما  خد  على  يدين  تضع 
املدرسة يف  تلك  تفعل على مقعدها يف  متاًما كما كانت  والنوم، 
اخلارجية..  الباحة  البلوط يف  إىل شجرة  بأنظارها  الضيعة، سارحًة 

ملعبهم الصيفي..
يتلو قصائده كصالته اليومية..

بني الواقع واحللم تتأرجح أفكارها..
متر الكلمات يف رأسها.. حبيث ال تذكرها.. ولكنها تشعر مبعانيها 

اليت تضفي على الطقس الشعري هوية شعورية..

4
تقرر أن جتالس نفسها يف مقهى الروضة.. ما زالت كما غادرت 
برحيقه  أنها تشعر  بالصنوبر.. حتى  الصباح.. معطرًة  منذ  الضيعة 
يلتصق جبلدها.. ميتزج بهواء البحر الذي تغريه إحياءات الصنوبر.. 
تتغاضى عن كل ما ومن يف املكان، تنظر إىل السماء من حتت.. 
إىل  وتتطلع  البالستيكي  الكرسي  إىل  اخللف  من  عنقها  قاع  تسند 
جبانب  البحر  ترى  املوج  إيقاع  على  عيونها  رقصة  ويف  السماء.. 
به ميأل تلك  ق  الذي حتدِّ والفراغ  آخرها..   السماء وكأنه يقبع يف 

املسافة بني حبر يضاجع مساًء..
 
5

قطرات املياه املاحلة اليت تتطاير أحيانًا قليلة، حني يتمرد البحر يف 
جبلدها،  تلتصق  باجتاهها،  بعضها  فريشق  الصيفي،  املساء  ذاك 

تتذوق قطرة منها..
يرخي املساء يرخي بظالله على املكان فيغريها.. 

منال عبد األحد: 
هذيان فكري بني 

واقع وحلم

محمد عامر األحمد

فضائل الكريم  من  النبّوة  ابن 
منازُل القلوب  بني  له  َمن  يا 
تشاخمًا عالك  يف  ربي  حّياك 
قالئُل الوجود  يف  مثالك  اّن 
حممٍد رحيق  من  اهلواشم  ابن 
دالئُل الزمان  صرح  على  له 
ضياؤُه يشرئّب  نورًا  زلَت  ما 
بدائُل الوجود  لغريك يف  فليس 
عادٍل إماٍم  من  دّرك  هلل 
رذائُل السالم  يف  توالت  ملا 
العهر يف خطواتهم اذ استفاض 
غوائُل واستقّرت  ظلٌم  وبات 
واجٌب الربية  على  الدماء  حقُن 
مخائُل السالم  يف  توالت  اذا 
بغاِتها جالف  للدنيا  وتركت 
حائُل وبينك  اهلل  بني  كان  ما 
سالمٍة داَر  الدارين  يف  وجعلَت 
خجائُل الطامعني  يف  وجتمعت 
نقضوا الوثيقَة واستباحوا شروَطها
جائُل املعارك  يف  مثالك  وقّل 
مشسُه توقّد  سبط  من  لك  فيا 
البدوِر كمائُل على  الشموَس  ان 
حممٍد فصيل  من  سبط  خري  يا 
رسائُل احلبيب  اىل  طه  قبالُت 
ليَثها االمامة  كنت يف عصر  قد 
خصائُل الوارثني  يف  ومتيزت 

والدة 
االمام 

احلسن 
)ع(

 الشاعر السيد أحمد الحسيني
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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
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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 11 July 2015  2015 متوز   11 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
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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 11 July 2015  2015 متوز   11 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

Saturday 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 

ظهرت يف العامل قدمًيا عمليات 
 ، املنظم  القتل  أي  االغتيال 
متعمدة  بطريقة  تنفذ  وكانت 
ذات  مهمة  شخصية  تستهدف 
أو  سياسي  أو  فكري  تأثري 
ألسباب  قيادي،  أو  عسكري 
سياسية  أو  عقائدية  تكون  قد 
انتقامية  أو  اقتصادية  أو 
يعتربه  معينًا  شخصًا  تستهدف 
يف  هلم  عائقًا  العملية  منظمو 
ألفكارهم  أوسع  انتشار  طريق 
العصر  يف  و  أهدافهم  أو 
احلديث بدت و انتشرت ظاهرة 
الرؤساء  و  للملوك  االغتياالت 
ظاهرة  بدت  حتى  وللمشاهري 
عادية وخطرية يف نفس الوقت 
و قامت نصف الدنيا برصد أهم 

االغتياالت منها :

أبناء  هلابيل  قابيل  قتل   -1
آدم ، كانت أول عملية اغتيال 
عرفها اإلنسان، ومهدت الطريق 
إلي 7 اغتياالت أخري يف العهد 

القديم .

2- اغتيال عثمان بن عفان يف 
سنة  عثمان  مقتل  فتنة  حادثة 

35 من اهلجرة .

عصماء  الشاعرة  اغتيال  مت   -3
بن  عمري  يد  على  مروان  بنت 
عدي بن خرشة بن أمية اخلطمي 
لقصائد  لتنظيمها  نتيجة 
حتريضية ضد الرسول حممد، إاّل 
لنقد  تعرضت  الرواية  هذه  أن 
احملدثني واحملققني كابن عدي 

 أهم 10 اغتياالت يف العامل
اجلوزي  وابن 
واأللباني وأنها 
الروايات  من 
ملختلقة  ا

واملوضوعة.

اغتيال   -4
ر  طو ا مرب إل ا
ني  ما و لر ا
يوليوس قيصر 
حوادث  أشهر 

الروماني،  العصر  يف  االغتيال 
والذي عرف عنه أنه أكرب طاغية 
بواسطة  اإلغريقي  الطراز  من 
خنجر حاد طعنه به ) بروتوس( 
يف ظهره بقاعة جملس الشيوخ 
عبارته  وكانت  روما،  يف 
الشهرية اليت أطلقها يف وجهه 
أنفاسه  يلفظ  أن  قبل  قاتله 
األخرية عندما قال: ,ال أنت يا 

بروتوس,.

املتحدة  الواليات  يف   -5
األمريكية : مت اغتيال الرئيس 
جون كنيدي يف ,داالس, بثالث 

رصاصات من أوزوالد.

الوزراء  رئيسة  اغتيال  مت   -6
أنديرا غاندي بـ ,نيودهلي, على 
يد حراس من السيخ بعد خروجها 
من منزهلا ، وكانت أول رئيسة 
لوزراء اهلند يف فرتة سياسية 

مليئة بالتقلبات.

هي  احلادثة  هذه  تكن  مل   -7
حوادث  أشهر  يف  األوىل 

االغتيال باهلند حيث مت اغتيال 
صاحب   ، ,غاندي,  املهامتا 
فلسفة الال عنف، حيث قتله أحد 
املتطرفني يف مدينة ,دهلي, .

مت  فقد  السعودية  يف  أما   -8
اغتيال امللك فيصل بالرصاص 
بقصره على يد ابن أخيه ، يف 
قام  حيث   ،1975 مارس   25
األمري فيصل بن مساعد بن عبد 
النار  بإطالق  سعود  آل  العزيز 
عليه وهو يستقبل وزير النفط 
الكاظمي  املطلب  عبد  الكوييت 
امللكي  بالديوان  مكتبة  يف 

وأرداه قتيال.

اغتيال  مت   1981 عام  ويف   -9
السادات  أنور  حممد  الرئيس 
على  عسكري  عرض  خالل   ،
اجلهاد  منظمة  من  أفراد  يد 

اإلسالمي بالقاهرة.

مت  بآخر  وليس  أخريًا  و   -10
هشام  العام  النائب  اغتيال 

بركات يف يونيو املاضي. .

تاريخ  كثريون ال يعرفون عن 
أنها  غري  القديم  مالي  دولة 
يف  اإلسالم  منارات  إحدى 
دخلتها  أن  بعد  إفريقيا  غرب 
واللغة  اإلسالمية  الدعوة 
األوائل،  الفاحتني  عرب  العربية 
وعلى األخص دولة املرابطني 
يف املغرب يف القرن اخلامس 

اهلجري.
 

منذ ذلك  مالي  استمرت  ولقد 
كإحدى  التنامي  يف  الوقت 
احلديثة،  اإلسالمية  الدول 
مستغلة نشر الدعوة اإلسالمية 
للتوسع يف  اجلدد  ملوكها  عرب 
السنغال  من  األحناء،  مجيع 
املعروفة  كامن،  إىل  جنوبا، 

بشمالي نيجرييا حديثا.
 

قوية  إفريقية  قبيلة  وبفضل 
أشهر  متكن  حينها،  وثرية 
اثنني من ملوك مالي من بسط 
نفوذ غري مسبوق يف املنطقة، 
قوية،  عسكرية  سلطة  قوامه 
مسبوق يف  غري  فاحش  وثراء 

التاريخ.
 

أبوبكر  هؤالء،  أول  وكان 
مؤرخون  عده  الذي  الثاني، 
للقارة  األول  املستكشف 
كريستوفر  قبل  األمرييكة 
والذي  بقرنني،  كولومبوس 
عاش يف القرن 14 امليالدي.

 
وقد أطلقت على مدينة تينبكتو 
"عاصمة  حينها  مالي  عاصمة 
الالفتة  الثروة  الذهب" بفضل 

ملوك الذهب يف مالي.. من أمريكا إىل مكة
ء  ال هلؤ
 ، ك مللو ا
قام  حيث 
بكر  بو أ

بفضل 
ثرائه باختاذ 
غريب  قرار 
 ، حينها
قرر  حينما 
ر  حبا إل ا

احمليط  وراء  ما  الستكشاف 
األطلسي، أو حبر الظلمات كما 
الكتابات  بعض  عليه  أطلقت 

العربية حينها.
 

جبمع  حينها  أبوبكر  قام  ولقد 
حنو 200 سفينة مبصاحبة 2000 
زورق إضايف وجهز أطعمة جافة 
تكفيه عامني ليبحر متنازال عن 
من  يقينه  لعدم  ألخيه،  امللك 
سردها  اليت  املغامرة  عودته، 
وريث عرشه امللك منسا موسى 
حني مروره بالقاهرة يف رحلة 
لقيه فيها  اليت  الشهرية  حجه 

املؤرخ املصري العمري.
 

كريستوفر  شهادة  وحسب 
كولومبس نفسه، فإنه أقر أن 
أفارقة قد سبقوه إىل أمريكا، 
الفرنسي  مثل  علماء  قرره  ما 
إيفان فان سريتيما والذي عمل 
 ،Rutgers University يف جامعة
جاوسوس  املالي  العامل  وكذا 
دياوارا حيث ذكروا أن أبابكر 
إىل  الوصول  يف  جنح  الثاني 

العامل اجلديد.

 
الذي  موسى  منسا  امللك  أما 
التاريخ،  عرب  رجل  أثرى  عد 
 400 مبا يساوي  بثروة قدرت 
كان  فقد  اليوم،  دوالر  مليار 
هذا الرجل أشهر زعماء إفريقيا 
واإلسالم يف القرون الوسطى، 
وقد اشتهر كذلك بفضل رحلته 
الشهرية إىل احلج بعد أن وسع 
دولته لتضم أكرب وأشهر مناجم 

ذهب يف غينيا باجلنوب.
 

حمطاته  أشهر  القاهرة  وكانت 
املماليك  استقبله  حيث  للحج، 
وزع  للهجرة، حيث  عام 1324 
يف القاهرة ويف مكة ويف كل 
أدى  ما  الذهب،  به  مر  مكان 
إىل اخنفاض الذهب يف العامل 
تضخم  حالة  إىل  وأدى  أمجع 
تالية  سنة  لعشرين  سريع 

بسبب ذهب تلك الرحلة.
 

ما  هو  القصة  يف  والطريف 
رواه املؤرخ العمري أن مانسا 
يف  لالقرتاض  اضطر  موسى 
نهاية رحلة حجه لنفاذ الذهب 

الذي أحضره معه.
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الدولة  تنظيم  جولي،  أجنلينا  األشهر  األمريكية  النجمة  هامجت   
االسالمية يف العراق والشام عرب حسابها على “تويرت”،

لو عرفوا  أي مقاتلو تنظيم الدولة –    عرب قصة مفادها أنهم – 
معنى القرآن الكريم ملا قتلوا الناس، ال مسلمني وال مسيحيني 
وال غريهم، يف اشارة منها إىل ثقتها بأن الدين اإلسالمي حيث 

على التسامح والتعايش والسالم.

ونشرت جولي عرب حسابها على “تويرت” قصة، رمبا تكون حقيقية 
أو غري حقيقية، لكنها تهدف إىل القول بأن مقاتلي تنظيم الدولة 
ال ميثلون اإلسالم وال يعرفون القرآن، ولو أنهم فهموا القرآن 

الكريم ملا ارتكبوا األعمال اليت يقومون بها حاليًا.

وحبسب القصة اليت نشرتها الفنانة األمريكية على حسابها فان 
مقاتاًل من تنظيم الدولة أوقف سيارة وفيها زوجني مسيحيني، 
حنن  نعم  الرجل:  أجاب  مسلمون؟  أنتم  هل  املقاتل:  فسأل 
آية  مسلمني، فسأل املقاتل ليتأكد: لو أنت مسلم فاقرأ علي 
أجابه  آية من االجنيل.  الرجل املسيحي  الكريم، قرأ  القرآن  من 

املقاتل: إذهب برعاية اهلل.

ال  أنا  لزوجها:  املسيحية  املرأة  قالت  السيارة  غادرت  أن  بعد 
أستطيع أن أصدق املخاطرة اليت وضعتنا بها.. ملاذا أخربته بأننا 

مسلمون؟ لو عرف أننا نكذب لقام بقتلنا حنن االثنني.

أجاب الرجل مطمئنا زوجته: “ال تقلقي، فلو كانوا يعرفون القرآن 
ملا قتلوا الناس”.

وانتهت النجمة األمريكية أجنلينا جولي إىل التأكيد بأن “تنظيم 
الدولة ليس هو اإلسالم، واالرهاب ال دين له”.

وتعترب أجنلينا جولي املولودة يف العام 1975 يف والية كاليفورنيا 
املتحدة، وهي  الواليات  النجوم يف  أشهر  من  واحدة  األمريكية 
ممثلة ومنتجة أفالم وناشطة يف اجملال اخلريي والعمل االنساني، 
كما أنها حاصلة على العديد من اجلوائز العاملية مبا فيها جائزة 

أوسكار.

أجنلينا جولي تهاجم تنظيم »داعش«: 
لو فهموا القرآن ملا قتلوا الناس

 رمبا تنتهي نظرية املؤامرة حول الكائنات الفضائية بعد موافقة 
زيارة  حول  سرية  ملفات  عن  اإلفراج  على  الربيطانية  احلكومة 

كائنات فضائية لربيطانيا.

مبا يف ذلك هبوط مركبة الفضاء الغريبة بالقرب من سوفولك يف 
مثانينيات القرن املاضي.

وسيتم اإلفراج عن هذه امللفات السرية من قبل وزارة الدفاع 
الربيطانية، بعد محلة طويلة من أجل نشرها، حيث ناضل املدافعون 
عن نظرية الـ UFO )أو الكائنات الفضائية الغريبة( لإلفراج عن 
18 ملفا حول مشاهدة أجسام طائرة جمهولة يف اململكة املتحدة، 
مدعومني من قبل اللورد "برنتوود"، الذي أكد يف سؤال برملاني 

أن هذه امللفات ستنشر يف مارس/آذار من العام املقبل.

وستغطي هذه امللفات مشاهدة أجسام غريبة مثل حادثة غابات 
Rendlesham يف عام 1983، عندما شاهد جنود يف اجليش األمريكي 
متمركزين بالقرب من سوفولك "مثلثا معدنيا غريبا" كان "يقطر 

معدنا منصهرا" وشهدوا ضوءا مثل "عني محراء ضخمة".

وخالفا ملعظم مشاهدات األجسام الطائرة اجملهولة، فقد مت توثيق 
ذلك يف تسجيالت صوتية من اجلنود األمريكيني، الذين رمسوا 

أيضا صورا مثرية ملا شاهدوه.

من  اآلالف  عن  بالفعل  الربيطانية  احلكومة  أفرجت  اآلن  وحتى 
بعد   ،2005 عام  ويف  الفضائية،  باألجسام  املتعلقة  الوثائق 
سنوات من اإلنكار، اعرتفت احلكومة بأنها قد أجرت دراسة علمية 
مستفيضة عن األجسام الغريبة، واليت خلصت إىل أن الظواهر 
اجلوية جمهولة اهلوية، أو ما يعرف باسم UAPs، موجودة بالفعل، 

ولكنها ليست أطباق طائرة من كواكب أخرى.

احلكومة الربيطانية تفرج عن ملفات سرية 

حول زيارة الكائنات الفضائية لربيطانيا

فتاة  نشرت   
مجيلة  شقراء 
صورة هلا على 
مع  االنستغرام 
النجم الربتغالي 
نو  يستيا كر
مع  رونالدو 
قالت  تدوينة 
فيها إنها كانت 
دعوة  يف  معه 
العشاء  على 

الليلة املاضية يف الس فيغاس.

وكتبت الفتاة اليت تدعى أوسنت ميالن على "االنستغرام": "أخبار 
سيئة ضيعت هاتفي يف اليومني املاضيني. واألخبار اجليدة أن 
كريستيانو رونالدو وجده. واألخبار األفضل انين كنت معه يف 

دعوة على العشاء الليلة املاضية".

ويبدو أن احلظ ابتسم ألوسنت ميالن، بأن يعثر الدون كريستيانو 
رونالدو، الذي يتمنى الكثريون التقاط صور معه أو احلصول على 
توقيعه يف أحسن األحوال، أن يعثر جنم ريال مدريد بالذات على 
هاتفها، ويدعوها للعشاء معه بغية التأكد من أنها هي صاحبة 

اهلاتف و"احلظ السعيد".

 كريستيانو رونالدو يدعو فتاة شقراء 

للعشاء ويرد هلا هاتفها الضائع

املتوفى  زوجها  من  طفلني  إجناب  من  بريطانية  امرأة  متكنت   
قام  منوية  حيوانات  عرب  االصطناعي  اإلخصاب  تقنية  باستخدام 

زوجها بتجميدها قبل وفاته.

بعد  الرأس  بآالم شديدة يف  يشعر  بدأ  قد  مايك  الزوج  وكان 
وقد  التالي،  العام  يف  الزواج  وقرار   2008 عام  بكادي  لقائه 
اتضح من التشخيص الطيب أن سبب اآلالم هو إصابته مبيالنوما 
خبيثة امتدت إىل الدماغ والصدر، وأنه قد ال يعيش ألكثر من 

6 أشهر.

بعد  وافته  املنية  لكن   ،2010 عام  قرانهما  وكادي  مايك  وعقد 
أربعة أشهر فقط حيث أنهك العالج الكيميائي جسده.

وبعد 4 أشهر على وفاته خضعت كادي لعملية أوىل من التخصيب 
االصطناعي أجنبت على إثرها ابنها تشارلي يف يونيو 2012، ثم 

أجرت عملية ثانية العام املاضي وأجنبت ابنتها إسيال.

بريطانية تنجب طفلني من زوجها بعد 
وفاته بسنتني

الرجل،  الصفات اخلاصة يف  تبحث عن بعض  املرأة  أن    كما 
بعض  عن  يبحث  الرجل  كذلك  أحالمها؛  لفارس  وترسم صورة 
الصفات املعينة يف املرأة اليت يرغب باالرتباط بها. نطلعك من 

خالل موقعنا على أبرز هذه الصفات.

لغة التواصل اجليدة

يبحث الرجل بشكل عام عن امرأة تفهمه بشكل سريع، فهو بطبعه 
األسئلة،  قليلة  املرأة  كانت  كلما  لذا  كالمه،  يكرر  أن  ال جيب 

اجنذب الرجل إليها أكثر.

غري متحكمة

ال حيب الرجل أن تتحكم به امرأة؛ فهو معروف بتحركاته الكثرية، 
لذا فهو ينزعج من املرأة اليت تسأله عن كل حتركاته، فيعترب أنها 
تريد التحكم له، واحلد من حريته يف التنقل. لذا يبحث عن املرأة 

اليت ال تأسره بأسئلتها عن حتركاته.

اإلستقرار العاطفي

التقلّبات  حيب  ال  فهو  عاطفيًا،  املستقرة  املرأة  الرجل  حيب 
لذا  بها.  الثقة  يفقد  أن  إىل  ذلك  يؤدي  فقد  للمرأة  العاطفية 
حاولي أن تتماسكي حني تشعرين بتقلبات عاطفية، كي ال يبتعد 

عنك شريكك.

اإللتزام اجلاد

إذا قرر الرجل االلتزام بشيء فهو يتفّوق على املرأة يف ذلك، 
واألمر ينطبق على رغبته يف الزواج، فإن أراد الرجل أن يتزوج 
فهو يبحث عن املراة اجلادة واملستعدة لاللتزام جديًا يف الزواج 
أن  ال حيب  أنه  كم  القرار.  هذا  مع  ترتافق  اليت  واملسؤوليات 

تكون املرأة سهلة االنقياد ألن ذلك أيًضا يهز ثقته بها.

النضوج

يبحث الرجل عن املرأة ناضجة يف التفكري، خصوصًا إذا كانت 
ببناء  كفيل  األمر  أن  فسيجد  تفكريه،  طريقة  جهة  من  متقاربة 

عالقة جدية تؤدي إىل الزواج فيهنآ بالعيش سويًا.

املرأة غري الغيورة

بالطبع حيب الرجل أن تغار زوجته عليه، ولكنه ال حيب أن تزيد 
هذه الغرية عن احلد املقبول، فتتعبه بأسئلتها اليت ال لزوم هلا. 
واملرأة،  الرجل  بني  املشاكل  من  العديد  تولد  الكبرية  فالغرية 

األمر الذي يتعبه ويدقعه إىل التخلي عنك.

عَم يبحث الرجل يف املرأة؟

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345
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من  وقليل  واألمل،  احلب  من  وكثري  ومبتكرة،  ذكية  أفكار 
املتاعب، وقوة لتخطي القيود مجيعها، وصفة لكل رواية تقع 
التوحد، ولكن ليس هذا فقط ما  أبطاهلا حتى  امرأة يف عشق 
قنابل  متثل  وقصص  األفكار  من  واملزيد  املزيد  نريد  نريده، 
ثقافية وجمتمعية أثارت النقاش وحتدت املعتقدات السائدة يف 

وقت كتابتها.

هذه القائمة اليت مجعتها ليست كاملة بكل تأكيد وميكنك إضافة 
الكتب اليت تطلق فيك روح اإلبداع، واألهم من بعد ذلك الرغبة 

يف العمل وإنتاج اجلمال.
1- »ذهول ورعدة« آميلي نوثومب

آميلي
إميلي  لسرية  األقرب  الرواية 
بنربة ضاحكة ساخرة  الذاتية، حتكيها 
بلجيكية  فتاة  خجل،  دون  وذكية 
بإحدى  كمرتمجة  وظيفة  على  حتصل 
انبهارها  ووسط  اليابانية،  الشركات 
باإلمرباطورية اليابانية تصطدم إميلي 
بثقافة مغايرة تلفظها مع كل حماولة 
منها إلثبات جدارتها فتفشل بسلوكها 
املسؤولة،  غري  الفكاهية  وتصرفاتها 
الوظيفي وتتسبب يف  لينحدر سلمها 
والذين  لرؤسائها،  متكررة  أزمات 
ورقة  أية  ملس  بعدم  مراًرا  يرجونها 
خوًفا من إفسادها العمل الذي انتهى 

بها كمشرفة على مراحيض الشركة.

يكف  وال  بالغباء  رئيستها  تتهمها  كل حلظة  مع  إميلي  تضحك 
ذهنها عن النقد والتفكري حتى وهي تقدم املناديل أمام مرحاض 
واحد  عام  بعد  عملها  ينتهي  أن  الطبيعي  من  وكان  الشركة، 
طاملا  اليت  رئيستها  فإن  بالنهاية  لكن  منها،  الفائدة  النعدام 
إميلي  مباشًرا من  بعد أشهر خطاًبا  أفعاهلا تسلمت  تذمرت من 
ختربها بأمر إصدارها أوىل رواياتها »نظافة القاتل« واليت حصلت 

بها على جائزة األكادميية الفرنسية.

2- »أعرف ملاذا يغين الطائر احلبيس« مايا أجنلو

والدتها  أرسلتها 
جدتها  مع  للعيش 
قرية  يف  املتدينة 
وأختها  مايا  صغرية، 
مايا  عملت  بيلي، 
على حتمل آالم اهلجر 
بيئة  يف  والعيش 
سيئة، حيث تعرضت 
لالغتصاب يف الثامنة 
من العمر واالستغالل 

عدة مرات، ورغم ذلك حتملت تبعات احلياة بروحها القوية وفكرها 
اخلاص وحريتها اليت امتلكتها منذ بدأت الكتابة.

طاملا  األمريكية  والشاعرة  الكاتبة  أجنلو  ملايا  الذاتية  السرية 
غريت عقواًل قرأتها، حتكي فيها عن سنوات شاقة يف طفولتها 
وشبابها رمبا كانت حافزها للنضال حتقيًقا ألهداف األمريكيني 
كونها  أفريقية  أصول  من  واملنحدرين  السمراء  البشرة  ذوي 
ذاقت التمييز العنصري بشخصها لرتى العنصرية وقد جسدتها 

ا. مايا يف نص شعري رائع حتت عنوان جذاب حقًّ

3- » الدفرت الذهيب« دوريس ليسينج
   »فضاء داخلي من خيال«؟ هو بالضبط وصف هذه الرواية، 
العقلي  االنهيار  اكتشاف  على  دوريس  خالهلا  تعمل  واليت 
واالجتماعي لـ«آنا وولف«، آنا روائية ماهرة حققت جناًحا باهًرا 
بكتابها األول عن الشيوعيني األفريقيني وقت االستعمار، تعيش 
مع ابنتها وتقومان بتأجري إحدى الغرف بالشقة وتعيش معاناة مع 

نضوب أفكارها عقب النجاح اهلائل.

تعيد آنا النظر يف التجربة األفريقية اليت واكبتها فرتة شبابها 
وأرادت كتابتها بدفرت أسود فأتت بأربعة دفاتر لتبث فيها التشتت 
أفكارها، واستخدمت كل واحد منهم لتسجيل  انهيار  خوًفا من 
يف  أملها  وخيبة  السياسية  حياتها  فرتصد  حياتها،  من  جانب 

 روايات لكل امرأة، ستغري حياتك ولن تعودي للوراء ثانية
الشيوعية باملفكرة 
لتكون  احلمراء، 
خيالية  رواية  بطلة 
األصفر،  بالدفرت 
حياتها  وتسجل 
اللون  يف  اليومية 
أن  وبعد  األزرق، 
ا  أمريكيًّ آنا  تعشق 
خطر  ويتهددها 
باجلنون  اإلصابة 
تعرضها  إثر 
حتاول  للخيانة، 
شتاتها  مجع  بقوة 
خيوط  وجتمع 
مفكراتها يف دفرت 
وتصارح  واحد، 
خبروجها  نفسها 
من وهم الشيوعية 

واالهتمام بعالقات الصداقة والعائلة أكثر، وتبدأ رحلة التعايف 
من أمل احلب.

دوريس عرب هذه الرواية تثري أسئلة أكثر مما جتيب عنها، تضعك 
أمام التعقيد ومن حياة آنا وولف تطرح األسئلة على حياتك أنت 
ا صعبة املنال وصعب التخلي  ومقدار حريتك وتشعرك أنها حقًّ

عنها.

4-  »حب وكربياء« جني أوسنت
كانت إجنلرتا يف القرن 19 
طبقية بشكل ال يصدق، 
قضايا  أوسنت  تناولت 
والتعليم  األخالقيات 
جمتمعات  يف  والفضيلة 
وعلى  األراضي،  مالك 
أطروحته  أن  من  الرغم 
النظام  ضد  تقف  ال 
فيتزويليام  يظل  متاًما، 
بينيت  وأليزي  دارسي 
من األزواج األكثر شعبية 

يف األدب اإلجنليزي.

ذكر  عن  البحث  جارى 
بنات  من  واحدة  ليتزوج 
أسرة بينيت اخلمس قبل 

وفاة والدهن ليذهب له اإلرث كله كأقرب ذكر, بداية صنعت 
أوىل الروايات الرومانسية يف التاريخ، حتديًدا يف القرن الـ19، 

وقت كانت بريطانيا تعيش طبقية ال تصدق.

جتمع أطراف القصة بني إليزابيث اجلميلة املرحة والسيد دارسي 
البلدة؛  أثرياء  أحد  وهو  إليزابيث  خلطبة  تقدم  الذي  الصموت 
ليال  لتكن  اآلخر،  هو  ويزدريها  حديثه  ومن  منه  هي  فتسخر 
قضتها إليزابيث بصحبة أختها جاين خارج البلدة فرصة لدارسي 
بعدما  يستمر  مل  الذي  األمر  وهو  أفضل،  بشكل  يعاملها  كي 
تقرب ضابط عسكري خبيث إلليزابيث زرع داخلها كراهية دارسي 
ودفعها ذلك لتوبيخه عندما اعرتف حببه هلا متوسال إليها بقبول 
الزواج منه، وهو ما مل ينزع حبه هلا ليظل كرمًيا مع أسرتها اليت 
جنبها فضيحة هروب ابنتها الصغرى مع الضابط لتكن سبًبا يف 
إعادة نظر إليزابيث إليه وقبول طلبه بالزواج أخرًيا بعد مبادلته 

ا ليصبحا أشهر زوجني يف األدب اإلجنليزي. ا قويًّ حبًّ

5- »باوال« إيزابيل الليندي
نصحت  وتبكي  ابنتها  بعيين  تنظر  أيامها  تقضي  أن  من  بداًل 
بعدما  لتقرأها  ابنتها  رسائل  تكتب  أن  إياها  إيزابيل  سكرترية 
تستيقظ من غيبوبتها، كتبت إيزابيل البنتها حتكي هلا ما فاتها 
لتجد  نادر  مرض  بسبب  املستشفيات  أسرة  بني  تتنقل  وهي 
العسكري  االنقالب  عن  إيزابيل  حكت  مذكراتها،  نفسها حتكي 
الذي وقع يف وطنها تشيلي على الرئيس »سلفادور الليندي« 
إىل فنزويال  عاًما  بالدها 15  نفيت من  زوجها، وكيف  ابن عم 

بسبب ديكتاتورية خاضت ضدها مغامرات سرية.

ناقشت إيزابيل الدين والسياسة، وروت قصص والدتها ونقلت 
خطواتها يف األدب بداية بروايتها »بيت األرواح« و«عن ظالل 
»اخلطة  حتى  الفاشل  زواجها  من  هرًبا  للكتابة  وجلوءها  احلب« 

ويللي  مع  اجلديدة  ومغامرتها  احلب  يف  ووقوعها  الالنهائية« 
الذي ساندها يف حمنتها، فكانت كتابة الرسائل اليومية مبثابة 
ابنتها كل  أمام ما تلقاه من مرض وذبول  إيزابيل  عالج لروح 
يوم ويأس األطباء من شفائها حتى نقلها للبيت وتوفري الرعاية، 
لتستمر إيزابيل يف الكتابة عن كل ما فات باوال وتنتهي السرية 

بوفاة الفتاة.

6- »جني إير« شارلوت برونيت

   واحدة من أقدم التجسيدات 
فردية،  نسائية  لشخصية 
عاطفية ومعقدة، على الرغم 
من أنها تعاني إىل حد كبري، 
فقد قالت إنها تعتمد دائًما 
على  للوقوف  نفسها  على 

قدميها.

أنبل قصص احلب تلك اليت 
مع  احملن,  أشد  يف  ولدت 
جني  عاشتها  قاسية  طفولة 
إير يف منزل خاهلا بعد وفاة 
أصبحت  بالتيفود،  والديها 
جني خادمة لدى زوجة خاهلا 
األسرة  طبيب  ساعدها  حتى 

قضت  اخلريية،  املدارس  إلحدى  والذهاب  منهم  التخلص  يف 
جني باملدرسة ست سنوات قاسية قتل فيها الوباء صديقاتها 
السيد روشيسرت  العمل كمدرسة خاصة مبنزل  بعد ذلك  لتقرر 

للتدريس.

أثره  على  يقضون  واملدرسة  السيد  بني  ولد  باإلعجاب  شعور 
حببه  صارحها  حتى  أكثر  ويتقاربون  يتجادلون  طويلة  ساعات 
وطلبه الزواج منها، استعدت جني لزفافها بفستان قسمته امرأة 
واليت  لروشيسرت  األوىل  الزوجة  هي  كانت  لنصفني  وحشية 
حبسها أعوام جلنونها ليمنعه ظهورها ثانية من الزواج جبني اليت 
لترتك  زواج  دون  ا  سويًّ والعيش  لفرنسا  معه  السفر  رفضت 
أنها  مصادفة  تكتشف  حتى  الطعام  أجل  من  وتتسول  القرية 
وريثة لثروة خاهلا الطائلة الذي تبناها قبل وفاته، ولسوء حظها 
فقدت املال يف طريقها لتعود لعملها كمدرسة وترفض الزواج 
بالقديس بعدما عادت ثروتها لتحن لروشيسرت الذي فقد بصره 
بعدما أحرقت زوجته املنزل وانتحرت ليتزوجا ويشفى بعد إجناب 

طفلهم األول.

7- »طعام صالة حب« إليزابيث جيلبريت
     «تكريس النفس إلنتاج اجلمال واالستمتاع به من شأنه أن 
ا وهو ليس وسيلة للهروب من الواقع، بل وسيلة  يكون عمال جّديًّ

للتمّسك مبا هو حقيقي يف عامل ينهار فيه كل شيء«.

هنا  قدمت 
األمريكية  الكاتبة 
إليزابيث جيلبريت 
يف  مذكراتها 
طالق  بعد  رحلة 
تبع زجية فاشلة، 
جيلبريت  عربت 
خالل  من  عنها 
ثالثينية  بطلة 
وناجحة يف عملها 
هي  ذلك  ورغم 
لفشل  تعيسة 
الذي  زواجها 
وحياتها  ترتكه 
لتبدأ  السابقة 
حول  رحلتها 
العامل يف البحث 
عرب  ذاتها  عن 
ثقافات،  ثالث 

وصداقات  ومطاخبه  اإليطالي  األكل  يف  واملتعة  البهجة  لتجد 
محيمة، ثم التأمل يف الكون وماهيته وأسراره باهلند حتى تكتشف 
احلب احلقيقي على يد حكيم تلقاه على جزيرة بالي اإلندونيسية 
لتوازن بني متع الدنيا ومسو الروح يف احلب اإلهلي، وبسبب 
هذه التوليفة تظل مذكرات إليزابيث هي األعلى مبيًعا على قائمة 

نيويورك تاميز لعامني
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حول  السنوي  تقريره  الدولي  البنك  أصدر   
بكتيب  يعرف  والذي  العاملية  البيئية  املؤشرات 
البيانات األخضر، وفيه مفاجآت عدة أبرزها البلد 

األكثر تلوًثا يف العامل من حيث تلوث اهلواء.
ليس  البلد  هذا  الكثريون،  يتوقعه  ملا  وخالًفا 
أي  بالسكان،  اكتظاًظا  االكثر  البلدين  من  واحًدا 
اهلند والصني الذين يتناوبان على قمة التصنيف 

العاملي لتلوث اهلواء، بل هو دولة عربية.
مدى  بأنها  اليوم  اهلواء  تلوث  مؤشرات  وُتقاس 
التعرض للمواد الدقيقة العالقة اليت يقل قطرها 

عن 2.5 ميكرون.
العربية  االمارات  االطار، ُصنفت دولة  ويف هذا 
 80 على  هواء حيتوي  مع  االسوأ،  كونها  املتحدة 
ميكروغراًما من امللوثات لكل مرت مكعب، يف حني 
ميكروغراًما،   73 على  الصني  يف  اهلواء  حيتوي 
 32 اىل  تصل  اهلواء  فملوثات  اهلند  يف  أما 

ميكروغراًما.

ما هي الدولة العربية اليت تتصدر 

الدول األكثر تلوًثا بالعامل؟

أمن  على  احلفاظ  يف  ضرير  صيين  شرطي  جنح 
عقد  من  ألكثر  البالد  جنوب  الواقعة يف  منطقته 
أكثر  إذ مل تقع فيها أي جرمية منذ  الزمان،  من 

من 10 سنوات.

البالغ  وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الشرطي 
43 عامًا بدأ بفقدان بصره منذ عام 2002 بسبب 
املرض إىل أن أصبح ضريرًا، وميلك قدرة فقط 

على استشعار الضوء.

يونغ  بان  مينع  مل  املأساوي  الواقع  هذا  لكن 
يف  الوحيد  الشرطي  بصفته  وظيفته  أداء  من 
تأمني حمطة  يتوىل  باملنطقة حيث  الشرطة  مركز 
للقطارات، إضافة إىل 3 قرى إدارية، و13 قرية 

صغرية متتد على مساحة 38 كيلومرتًا. 

تشهد  مل  بأكملها  املنطقة  أن  الصحيفة  وذكرت 
من  أكثر  منذ  سري  حادث  أو  إجرامي  حادث  أي 
10 سنوات حتت إدارة الشرطي بان، مشريًة إىل 
أن الفضل يف ذلك يعود أيضًا إىل زوجته اليت 

تساعده يف أداء مهامه. 

 46( هوغينغ  تاو  الزوجة  عن  الصحيفة  ونقلت 
السابق حارسة  إنها كانت تعمل يف  عاما( قوهلا 
يف حمطة للقطارات، مشريًة إىل أن القدر مجعها 
احلفاظ على  معًا معجزة يف جمال  ليحققا  بزوجها 

األمن يف البالد. 

شرطي صيين حيفظ األمن 
رغم فقدانه البصر

 يعد باب الكعبة املشرفة أحد أمجل مالمح املسجد 
احلرام الذي يقع يف قلب مدينة مكة املكرمة وهو 

منوذج رائع لفن اإلبداع اإلسالمي يف الزخرفة.

ذهبية  كتلة  أكرب  يعد  الذي  الكعبة،  باب  ويزن 
يف العامل، 300 كيلو غرام من الذهب اخلالص، 
مليون   3.47( ريال  مليون   13 تكلفته  وبلغت 

دوالر(، واستغرقت صناعته عامًا كاماًل.

وكان العاهل السعودي الراحل امللك خالد )الذي 
حني  و1982   1975 سنيت  بني  العرش  اعتلى 
 ،)1978( عام 1398هـ  أمر بصناعته  وفاته( قد 
اخلرباء،  من  عدد  الزخارف  تصميم  يف  وشارك 
األساسية  األفكار  قدموا  أشهر  ثالثة  وخالل 
فن  طراز  على  املعتمدة  اخلاصة  والدراسات 
املعمار اإلسالمي يف زخرفة الباب، مع احملافظة 
على الشكل املعهود للباب ونقش اآليات الكرمية 
على الذهب، مع إضافة زخارف يف الزوايا العلوية 

حتيط بها اآليات القرآنية املكتوبة.

وأضيفت يف الزاويتني العلويتني زخارف متميزة 
)اهلل  اجلاللة  بلفظ  حييط  قوس  بشكل  إلبرازها 
جل جالله(، واسم الرسول حممد صلى اهلل عليه 
دائرتان  ذلك  ويلي  الكرمية،  واآليات  وسلم، 
رسول  اهلل حممد  إال  إله  )ال  كتب يف وسطهما 
اهلل( خبط بارز، وقد ثبتت على سطح الدائرتني 
العلويتني حلقتا الباب، اللتان تظهران مع القفل 
يف شكل متناسق مجيل، وبني احللقتني والقفل 
أنواع  بني  الفصل  لغرض  مناسبة  مساحة  توجد 

الزخارف.

ويعد املسجد احلرام أعظم املساجد يف اإلسالم، 
ويقع يف قلب مدينة مكة غرب اململكة العربية 
هي  اليت  املشرفة  الكعبة  تتوسطه  السعودية، 
أول بيت وضع للناس على وجه األرض ليعبدوا 
اهلل فيه تبعًا للعقيدة اإلسالمية، وهذه هي أعظم 

وأقدس بقعة على وجه األرض عند املسلمني.

واملسجد احلرام هو قبلة املسلمني يف صالتهم، 
وإليه حيجون، ومسى باملسجد احلرام حلرمه القتال 
فيه منذ دخول النيب املصطفى إىل مكة املكرمة 
منتصرًا. ويؤمن املسلمون أن الصالة فيه تعادل 

100 ألف صالة.

باب الكعبة يف املسجد احلرام.. 
أكرب كتلة ذهبية يف العامل

تويف، الثالثاء، ساكاري موموي، أكرب رجل معمر 
يف العامل عن عمر ناهز 112 عاما، وفق ما ذكرت 

تقارير إعالمية يابانية.
وأعلن موموي –الذي ولد يف فرباير 1903 مبنطقة 
فوكوشيما- كأكرب معمر يف العامل يف أغسطس 

.2014
أعيش  أن  "أريد  الوقت:  ذلك  مومي يف  وقال 

عامني آخرين"، حسب ما ذكرت وكالة رويرتز.

ومن املرجح أن يكون أكرب رجل معمر يف العامل 
اآلن هو الياباني ياسوتارو كويدي الذي ولد يف 

مارس 1903.

املقيمة يف  جونز  أن سوزانا موشات  إىل  يشار 
عاما،   116 العمر  من  والبالغة  املتحدة  الواليات 

هي أكرب املعمرين يف العامل.

رحيل أكرب رجل معمر يف العامل

  تسبب روبوت يف إصابة موظف مبصنع الشركة 
األملانية "فولكس واغن" جبروح بليغة أدت إىل 
وفاته فيما بعد، يف حادثة تراجيدية يوم اإلثنني 

30 يونيو/ حزيران املاضي.

الذي  عاما،   21 العمر  من  البالغ  الشاب  وكان 
يعمل متعاقدا مع الشركة، يقوم بتجميع الروبوت 
ملدير  وفقا  جديد،  سيارات  انتاج  خط  أجل  من 

الفرع احمللي للشركة.

على  ووضعه  الروبوت  من جتميع  االنتهاء  وبعد 
بإمساك  الروبوت  قام  لتجربته  االنتاج  خط 
الشاب ودفعه بقوة على لوح معدني، مما تسبب 
إثرها  على  وتويف  الصدر،  مبنطقة  إصابته  يف 

باملستشفى.

وقال هاييكو هيلويغ، املتحدث باسم الشركة إن 
سبب  كان  جتميعه(  عند  يقصد  البشري)  اخلطأ 
احلادث، ألن الروبوت مربمج للقيام بأمساك قطع 

غيار السيارات ووضعها يف املكان املناسب.

ويبعد  فرانكفورت  مشال  يف  املصنع  ويقع 
ويعد  كيلومرت،   100 حوالي  باوناتال  مدينة  عن 
ثاني أكرب مصنع لشركة فولكس واغن األملانية 

الشهرية.

روبوت يقتل عامال داخل مصنع 
»فولكس واغن«

بيدرو  أعلن جويل روهاس عمدة مدينة سان    
املكسيكية، أعلن رمسيا أنه تزوج للمرة الثانية 

من أنثى متساح.
وسبق له أن تزوج أنثى متساح العام املاضي.

 " International Business Times " وقالت صحيفة
إن مراسم حفلة الزفاف أقيمت على حساب سكان 
املدينة الذين يأملون بأن جيلب الزواج من هذا 

النوع احلظ والتوفيق هلم، حسب معتقداتهم.
وقبل أن تقام حفلة الزفاف ارتدت أنثى التمساح 
أزياء الزواج. وقدم العمدة عهودا جيب أن يقدمها 
 - العروس  قّبل  ثم   ، املناسبة  بهذه  العريس 
مربوطني  بالطبع  التمساح  فكا  وكان  التمساح. 
العريس.  العمدة  قبل  من  تقبيله  حلظة  حببل 
وانتهت احلفلة بألعاب نارية وبالرقص. أما أنثى 
التمساح فأفرج عنها صباحا لتسبح يف البحرية.

ويتساءل البعض ملاذا تقام حفلة الزفاف للمرة 
الثانية؟ وقال الصيادون املكسيكيون إن إقامة 
مثل هذه احلفلة تساعد يف الصيد الوفري وازدهار 

املدينة.
من جانبه أكد العمدة أنه خيطط للزواج من متساح 

للمرة الثالثة يف العام املقبل.

عمدة مدينة مكسيكية يتزوج 
متساحا للمرة الثانية

الكريم  رمضان  خالل شهر  املسلمون  ينشغل   
بطول ساعات الصيام، خاصة يف نصف الكرة 
ودرجات  ساخنا  صيفا  يشهد  الذي  الشمالي 

حرارة مرتفعة.

وفقا  ألخرى  بلد  من  الصوم  ساعات  وختتلف 
البلد(  )موقع  اجلغرايف  العرض  الختالف خطوط 
مركز  ملدير  وفقا  االستواء،  خط  عن  وبعدها 
الفلك الدولي يف اإلمارات العربية املتحدة حممد 

شوكت عودة.

نيوز  "سكاي  إىل  حتدث  الذي  عودة  وأوضح 
عربية" أن كل الدول اليت تتواجد على بعد واحد 

من خط االستواء تشهد فرتة صيام واحدة.

وأكد أن رمضان هذا العام، الذي يزامن فصل 
فيه  الشمالي، تشهد  الكرة  الصيف يف نصف 
ساعات  االستواء  خط  مشال  الواقعة  الدول 
صيام أطول مقارنة بالدول الواقعة جنوب خط 
االستواء، وهي ساعات تطول كلما بعدت الدولة 

عن خط االستواء.

يف  االستواء،  خط  جنوب  اجتهنا  "كلما  وقال: 
اجلنوب  فيه  يشهد  الذي  العام  هذا  رمضان 
فصال شتويا، فإن ساعات الصيام تقل، حبيث 

يشهد القطب اجلنوبي ساعات صوم قليلة".

وأشار مدير مركز الفلك الدولي إىل كيفية تأثري 
فصل الشتاء على األوضاع الفلكية مشال وجنوب 
خط االستواء، حيث يقصر النهار ويطول الليل، 
تتساوي  اليت  الصيام  ساعات  تقل  وبالتالي 

تقريبا مع عدد ساعات النهار.

وكمثال أشار عودة إىل الصومال باعتبارها تقع 
عند دائرة عرض تصل 12 درجة مشاال بالنسبة 
الصيام  ساعات  أن  يعين  ما  االستواء،  خلط 

ستزيد.

أما يف اإلمارات اليت تقع على خط عرض بني 
فتزيد  االستواء  خط  مشال  درجة  و26.5   22
وتكون  بالصومال،  مقارنة  بها  الصوم  ساعات 
اليت تقع على نفس  الدول  متساوية مع مجيع 

خط عرضها.

ويف تركيا اليت تقع بني دائرتي العرض )36، 
فيها  فتزيد  االستواء،  خط  مشال  درجة(   42
والصومال،  باإلمارات  مقارنة  الصوم  ساعات 
وسط  إىل  مشاال  اجتهنا  كلما  احلال  وكذلك 

أوروبا.

خط  فوق  الواقعة  املناطق  "كل  عودة  وأضاف 
االستواء تزيد بها ساعات الصيام، لكنها ختتلف 
من دولة ألخرى باختالف مواقع هذه الدول من 

خط االستواء".

مناطق  إىل  الدولي  الفلك  مركز  مدير  ولفت 
الدائرة القطبية الشمالية، اليت تشرق الشمس 
فنلندا  مثل   ، يوميا  ساعة   24 مدار  على  فيها 
والسويد والنرويج، وهي دول تقع على دائرة 
يعين  ما  االستواء،  خط  درجة مشال   66 عرض 
طيلة  والشرب  األكل  عن  املسلمني  امتناع 
الظاهرة  الفقهاء استحدثوا هلذه  أن  إال  اليوم، 

بعض احللول الشرعية.

ملاذا ختتلف ساعات الصيام من 
دولة ألخرى؟
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صحة

Saturday 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة صغرية  
تلعب دوًرا مهًما يف احملافظة على صحة اجلسد.

أما مكان هذه الغدة فهو العنق، وتعترب واحدة من 
الغدد الصماء اّليت تتحكم بالعديد من األنشطة يف 
جسم اإلنسان من بينها احلفاظ على توازن حرارة 

اجلسم وحيويته ومنّوه.

قصور الغدة الدرقية

يعترب قصور الغدة الدرقية حالًة مرضية عند اإلنسان 
تنجم عن نقص إنتاج اهلرمونات الدرقية.

الغّدة  األشخاص مع قصوٍر يف  يولد بعض  وقد 
الحًقا  احلالة  هذه  تتطور  أن  ميكن  كما  الدرقّية 
ألسباٍب متنوعة، منها العالج اإلشعاعي أو بعض 
األدوية أو حتى وجود كمّية قليلة من اليود يف 

النظام الغذائي.

من أعراض قصور الغدة الدرقية:

-         زيادة يف الوزن غري مربرة
-         إمساك
-         اكتئاب

-         تعب

ما هي الغّدة الدرقّية وكيف نفحصها يف املنزل؟
-         زيادة 
ر  لشعو ا

بالربد
كيفية فحص 
الغدة الدرقية 
ن  ا مبيز

احلرارة

حباجة  أنتم  السهل،  املنزلي  االختبار  هذا  إلجراء 
مليزان يقيس درجة حرارة اجلسم القاعدية.

قبل اخلروج من السرير يف الصباح، يوضع          ·
ميزان احلرارة حتت اإلبط

على الشخص أن يستلقي بهدوء ملدة 10          ·
دقائق

يف حال كانت حرارة اجلسم أدنى من 36 درجة، 
من املفّضل زيارة الطبيب.

فرتة  يف  يزلن  ال  اللواتي  للنساء  بالنسبة  أما 
احليض، فيجب إجراء هذا الفحص املنزلي يف اليوم 
الثاني والثالث والرابع من الدورة الشهرّية.جتدر 
اإلشارة إىل أن هذا الفحص املنزلي ليس بديال 
اختبار  هو جمّرد  بل  املناسب  الطيب  التقييم  عن 
الشخص  كان  إذا  ما  حتديد  على  يساعد  منزلي 

يعاني من أي خلٍل يف الغدة الدرقّية.

إذا كنت تعتقد أن الكحول وحده هو ما يؤثر على 
هناك  أخرى،  مرة  التفكري  تعيد  أن  عليك  الكبد 
عناصر تدخل يف حياتنا اليومية جتهد الكبد ميكنك 
تفاديها بتغيري منط حياتك. إليك ما حتتاج معرفته 

عن األمر:

1 - السكر
يزيد السكر املكّرر من خطر اإلصابة بأمراض الكبد، 
لذلك ينبغي مراعاة عدم اإلفراط يف حتلية الشاي 
املشروبات  تناول  يف  اإلفراط  وعدم  والقهوة، 

الغازية والعصائر احملالة.

2 - فيتامني أ
أ مفيد لإلبصار،  تناول فيتامني  أن  نعلم مجيعًا 
لكن الكثري من الفيتامني قد يكون ضارًا للكبد. 

ال تتجاوز اجلرعة املوصى بها.

3 - املشروبات الغازية
حتى لو كانت هذه املشروبات خالية من السكر 
يف  حتتويها  اليت  االصطناعية  ّليات  احملحُ تتسبب 
اإلضرار بالكبد، كما حتتوي هذه املشروبات على 
نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي 

لإلصابة بأمراض الكبد.

4 - مضادات االكتئاب
 يف بعص احلاالت حتتوي مضادات االكتئاب على 
محولة زائدة من املواد السامة اليت تضر الكبد. 
مالحظة  متت  إذا  الطبيب  استشارة  تنبغي  لذلك 
عالمات رئيسية ألمراض الكبد عند استهالك هذه 

األدوية.

5 - امللح
تسبب زيادة امللح ارتفاع ضغط الدم، وقد يؤدي 
ذلك إىل مرض الكبد الدهين بسبب جتمع السوائل 

حوله.

6 - األغذية املعلبة
اخلفيفة  واملأكوالت  الشيبس  بطاطس  أكياس 
األخرى مصدر للدهون املشبعة اليت تسبب تلف 

الكبد.

6 أشياء يومية تسبب 
أمراض الكبد

إنسان  كّل  يبحث 
عن  حياته  يف 
الّسعادة باستمرار، 
إىل  يلجأ  لذلك، 
كثرية  طرق 
ومتنّوعة تضمن له 
شعوره بالّسعادة.

وأحاسيسه  اإلنسان  مشاعر  أّن  هي  واحلقيقة 
يف  العصبّية  كالعملّيات  كثرية  بعملّيات  ترتبط 

الّدماغ وعدد من اهلرمونات.

الكيميائّية  باملواد  اجلسم  تزويد  ميكن  هنا،  من 
احملّفزة للشعور بالّسعادة وحتسني املزاج ببساطة 

من خالل تناول بعض األطعمة واملشروبات.

األطعمة  من  جمموعة  اليوم  لكم  نقّدم  لذلك، 
مرتبطة  بعناصر  اجلسم  متّد  اليت  واملشروبات 
ا  بالّشعور بالّسعادة، واليت هي بذلك حمارًبا طبيعيًّ

للقلق واإلكتئاب:

احلليب  مشتّقات  حتتوي  احلليب:  مشتّقات   -
املخّمرة كالّلنب والّروب بكترييا الربوبيوتيك اليت 

من شأنها تقليل مستويات التوّتر.

- الّشوكوالتة الّسوداء: باإلضافة لكونها مصدًرا 
الّسرطان،  من  الواقية  األكسدة  مبضاّدات  ا  غنيًّ
"البوليفينول"  بعنصر  غنّية  السوداء  الشوكوالتة 
شعوًرا  اإلنسان  عطي  ويحُ املزاج  حيّسن  الذي 

بالراحة.

األكسدة  - املشمش: حيتوي املشمش مضادات 
رتبطة بتحسني املزاج، وكذلك فيتامني "بي 6"،  املحُ
الذي أثبتت دراسة تعود للعام 2010 أّنه يقّلل من 
الشعور باإلكتئاب عند األشخاص الذين يبلغون 65 

عاًما وما فوق.

- الرمان: يساهم تناول الرّمان بصورٍة مستمّرة يف 
تقليل ضغط الدم ومستويات القلق واإلكتئاب.

الورقية  واخلضار  السبانخ  حتتوي  السبانخ:   -
بالّتعب  الشعور  يقّلل  الذي  الفوليك،  حامض 
وخيّفف من وطأة االكتئاب، كما أّنها غنّية مبعدن 
"املغنيزيوم" الذي يساعد يف إنتاج"السريوتونني" 

املنّظم للشعور.

لشعور  حماربة  بعناصر  غيّن  العسل  العسل:   
ال  فهو  للسّكر  طبيعي  مصدر  عّد  ويحُ اإلكتئاب. 
رتبط بتناول  سّبب الّشعور بالّتعب واإلكتئاب املحُ يحُ

الكثري من احللويات والسّكرّيات.

 6 أطعمة متنحك 
الّسعادة يف رمضان

قالت دراسة أعدت يف السويد إن الرجال والنساء 
الذين يتناولون وجبات من األمساك واخلضراوات، 
رمبا يعيشون عمرًا أطول ممن ال يتناولون هذه 
آالف   4 من  أكثر  إن  الدراسة  وقالت  األطعمة. 
رجل وامرأة - يبلغون من العمر 60 عاما وتوجد 
لديهم يف الدم أعلى نسب من الدهون العديدة 
غري املشبعة اليت حتتويها األمساك واخلضراوات 
- هم أقل عرضة بواقع حنو 15 مرة للوفاة جراء 
مبن  باملقارنة  وذلك  وغريها،  القلب  أمراض 

لديهم مستويات أقل من هذه الدهون.

والدهون العديدة غري املشبعة والدهون األحادية 
غري املشبعة، هي اليت تضمن مستويات صحية 
بديال  تستعمل  عندما  الكوليسرتول، السيما  من 
عن الدهون املشبعة واملتحولة أو الكوليسرتول 

الضار.

دهون األمساك والزيوت النباتية 
تطيل العمر

أن  إىل  األمريكيني،  الباحثني  من  فريق  توصل 
اجلمع بني عصري الرمان والتمر، يعمل على توفري 
الشرايني  تصلب  ضد  احلماية  من  قدر  أقصى 
سكتة  أو  قلبية  نوبة  يسبب  أن  ميكن  والذي 

دماغية.

الباحثون يف نتائج أحباثهم اليت نشرت  وأوضح 
يف العدد األخري من جملة "األغذية"، أن الفوائد 
الغين مبضادات  والرمان  التمر  من  لكل  الكثرية 
على  تعمل  "البوليفينول"،  مادة  خاصة  األكسدة 
أهم  من  تعد  إذ  التأكسدي،  اإلجهاد  من  احلد 
املصادر الغنية مبضادات األكسدة، واليت تعمل 
السيء،  الكوليسرتول  تأكسد  منع  على  بدورها 
جدار  من  الكوليسرتول  إزالة  حتفيز  عن  فضال 

الشرايني.

كوكتيل يقيكم من تصلب الشرايني 
والنوبات القلبية
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تتــمات

اجليش السوري على ختوم ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مدينة  داعش وتطهري  تنظيم  إرهابيي  بدأت مبالحقة  امُلسلحة  لقواتنا 
تدمر«. وأضاف: »وصلت القوات ومتكنت من السيطرة على عدد من 

النقاط باجتاه تدمر«.
باتت  النظامية  القوات  ان  السوري حلقوق اإلنسان«  »املرصد  وقال 
على بعد مخسة كيلومرتات غرب املدينة وختوض مواجهات عنيفة مع 
ان  »ميكن  انها  اىل  للنظام، الفتًا  عربات  الذي دمر ثالث  »داعش« 
تدخل املدينة يف اي وقت واملنطقة اليت تفصلهم عنها هي منطقة 

صحراوية«.
وأشار نشطاء من تدمر اىل ان املدينة اليت سيطر عليها »داعش« يف 
ايار املاضي، تعرضت لغارات عدة قتل وجرح فيها مدنيون، علمًا انه 

يقيم فيها حواىل 50 الف شخص.
ومتكنت »وحدات محاية الشعب« الكردي بدعم من مقاتالت التحالف 
بعد  الرقة،  قرب  عيسى  عني  بلدة  على  »داعش«  هجوم  صد  من 
من  اجلنوبي  الريف  حنو   40 حواىل  فرَّ  حيث  التنظيم،  عناصر  تسلل 
وفق  منهم،  الكثري  وقتلت  التحالف  مقاتالت  فاستهدفتهم  املدينة، 
مدينة  املبادرة يف  استعاد  »داعش«  ان  اىل  اشار  الذي  »املرصد« 
احلسكة بني الرقة وحدود العراق شرقًا، بسيطرته على دوار البانوراما 

يف املدينة.
وأشار »املرصد« اىل ان »داعش« اعتقل يف نهاية حزيران املاضي 
بطل العامل يف املالكمة األملاني فالديت جاشي »أثناء حماولته الفرار مع 
جمموعة أخرى من مناطق يسيطر عليها داعش يف ريف حلب واقتادوهم 

إىل سجن يف مدينة منبج«. وتضاربت األنباء حول مصريهم.
يشهد  اليت  العلمية  البحوث  منطقة  النظام  قوات  حلب، قصفت  يف 
حميطها اشتباكات، فيما قالت شبكة »الدرر الشامية« املعارضة أن 
آخرون يف مواجهات مع كتائب  النظام قتل وُجرح  »عددًا من قوات 

الثوار يف ريف حلب اجلنوبي«.
وأعلن »جتمع فاستقم كما امرت« الذي يشارك يف اهلجوم على حلب، 

عن ختريج دفعة من مقاتليه.
 30 حواىل  ألقت  النظام  مروحيات  ان  »املرصد«  قال  اجلنوب،  يف 
االشتباكات  مع  بالتزامن  الزبداني  مدينة  يف  مناطق  على  »برمياًل« 
العنيفة بني »حزب اهلل« اللبناني والفرقة الرابعة )يف احلرس اجلمهوري 
السوري( من طرف، ومسلحني حمليني من طرف آخر، فيما قال نشطاء 
ان الطريان وسع دائرة غاراته لتشمل مضايا وبلودان اللتني قصفتا 

بعشرات »الرباميل«.
أكثر من 65 جرحيًا  ان  أطباء بال حدود« امس االول  »منظمة  وقالت 
- معظمهم مصابون نتيجة سقوط براميل متفجرة - وصلوا إىل غرفة 
الطوارئ يف مستشفى الرمثا مشال األردن يف األسبوعني املاضيني، 

مسجلني ارتفاعًا ملحوظًا يف عدد احلاالت.
يوميًا«  »تناقش  بالده  ان  االول  امس  الفروف  قال  اخرى  جهة  من 
فكرة تأسيس حتالف اقليمي - دولي ضد متدد »داعش« وإن النظام 
السوري وافق عليها. لكن الفروف شدد على عدم نية بالده املشاركة 
يف التحالف املقرتح، وأنها لن ترسل قوات اىل املنطقة، مشريًا اىل 
»داعش«  تهديد مجاعة  »سرتكز على محاية حدودها ضدَّ  ان روسيا 
القوات  تقودها  أن  جيب  والعراق  سورية  يف  واملعركة  اإلرهابية، 
املسلحة احمللية وال يوجد أي نقٍص يف الرجال املسلحني ضمن هذه 

املنطقة«.
ودافع الفروف امام الصحافيني عن »واقعية الفكرة« وقال: »عندما 
تسألون هل هذا واقعي، أن تتمكن السعودية وتركيا ودول أخرى، ال 
تتمتع اآلن بعالقاٍت جيدة مع نظام بشار األسد، من توحيد جهودها يف 
إطار هذا التحالف؟ أعتقد أنه ينبغي احلديث ليس عن واقعية ذلك، بل 

عن الضرورة امللحة هلذا األمر«.

هدنة انسانية ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مشروطة سيبدأ تطبيقها يف اليمن اجلمعة )امس( وستستمر حتى نهاية 
شهر رمضان.

وأعلن األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون أمس االول أنه تلقى 
موافقة هادي على اهلدنة، وحصل على »ضمانات« من احلوثيني وحزب 

الرئيس السابق علي عبداهلل صاحل »باحرتام اهلدنة بشكل كامل«.
وقال يف بيان إنه »يتطلع قدمًا حنو التزام كل أطراف النزاع يف اليمن 
اهلدنة اإلنسانية غري املشروطة ابتداء من اجلمعة )امس( عند منتصف 
أن من  نهاية شهر رمضان« مشددًا على  اليمن حتى  بتوقيت  الليل 
دون  من  اليمن  احملتاجني يف  اىل كل  املساعدات  أن تصل  »امللح 

معوقات خالل اهلدنة غري املشروطة«.
وأكد على ضرورة وصول املساعدات اىل »كل مناطق اليمن مبا يف 
األطراف يف  »كل  مذكرًا  واجلوية«  البحرية  املرافىء  ذلك عن طريق 
النزاع بالتزاماتهم مبوجب القانون الدولي اإلنساني محاية املدنيني«.

وأعرب بان عن امتنانه جلهود مبعوثه اخلاص اىل اليمن الذي يعمل 
مع كل األطراف اليمنيني »الختاذ إجراءات بناء الثقة حنو وقف دائم 
إلطالق النار وتطوير آلية النسحاب القوات وإطالق السجناء السياسيني 
واستئناف عملية سياسية شاملة تتوافق مع قرار جملس األمن ٢٢١6«. 
سيتطلب  أمشل  اتفاق  من  »جزءًا  ستكون  اإلجراءات  هذه  إن  وقال 

املزيد من املشاورات«.
ودعا بان كل أطراف النزاع اىل التعاون الكامل ودعم مبعوثه اخلاص 
اىل اليمن مشددًا على أن »احلل الوحيد القابل لالستمرار للنزاع يف 

اليمن يكون من خالل حوار ومفاوضات سياسية شاملة وسلمية«.
العام لألمم  األمني  أبلغ  اليمين عبدربه منصور هادي  الرئيس  وكان 

املتحدة بان كي مون موافقته على إعالن هدنة إنسانية من مخسة أيام 
»ميكن أن جتدد مرتني يف حال عدم انتهاكها من احلوثيني«.

وأكد أن أي »حتركات للحوثيني واملوالني هلم خالل اهلدنة ستقابل برد 
عسكري من قوات التحالف من دون إعالن مسبق على أن يستمر احلظر 
والدعم  السالح  وصول  ملنع  اليمن  على  والبحري  اجلوي  والتفتيش 

العسكري اىل احلوثيني«.
وكان مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن إمساعيل ولد شيخ أمحد غادر 
صنعاء أمس االول، بعد أربعة أيام من املفاوضات مع مجاعة احلوثيني 
والقوى احلليفة هلا، متوقعًا إعالن هدنة إنسانية خالل ٢4 ساعة. يف 
الوقت ذاته، تواصلت املواجهات يف اليمن، وأوقعت عشرات القتلى 
واجلرحى، مع استمرار الغارات اجلوية على مواقع حوثية وخمازن ذخائر 

يف صنعاء وحمافظات أخرى.
وفيما أكد مسلحو املقاومة املوالون هلادي يف عدن وتعز، أنهم غري 
ملتزمني أي هدنة ال تشمل انسحاب احلوثيني من املدينتني، صّعدت 
اجلماعة هلجتها، واعتربت »اللجنة الثورية العليا« التابعة هلا يف بيان 
إن »مناجزة املعتدي ومن معه، صارت اخليار الوحيد املتاح للشعب 

اليمين«.
اليمنية املتصارعة إىل نقيض  التحركات امليدانية لألطراف  وأشارت 
أجواء التفاؤل اليت أشاعتها جهود موفد األمم املتحدة لوقف احلرب. 
وقال ولد شيخ أمحد لدى مغادرته مطار العاصمة أمس: »خرجنا من 
الزيارة الثالثة لصنعاء بشيء من التفاؤل احلذر، وهناك بعض النقاط 
اليت ميكن أن تنقلنا إىل أمام، وخالل الساعات الـ ٢4 املقبلة سنعلن 

اهلدنة اإلنسانية«.
وحتّدث عن »بعض املشاورات اليت يتواّلها مكتب األمني العام لألمم 
املتحدة مع األطراف املعنية يف الرياض وصنعاء، والتفاؤل كبري بهدنة 

إنسانية«.
يف غضون ذلك، أكدت مصادر حملية وطبية أن قوات احلوثيني جّددت 
أمس االول قصفها األحياء الشمالية والغربية يف مدينة عدن باملدفعية 
وصواريخ »كاتيوشا«، ما أدى إىل سقوط مخسة قتلى مدنيني وجرح 
١5 آخرين، يف سياق حماولة اجلماعة إخضاع أحياء الربيقة واملنصورة 
وأنصار  املقاومة  عناصر  تتمركز  حيث  سعد،  ودار  عثمان  والشيخ 

الرئيس هادي.

سعود الفيصل يف ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االول  أمس  العامل  يف  خارجية  وزير  منصب  أطول  صاحب  رحل 
)اخلميس(، إذ أعلن عن وفاة وزير اخلارجية السعودي السابق األمري 
سعود الفيصل - رمحه اهلل - بعد أن قضى 40 عامًا يف قيادة العمل 
الديبلوماسي السعودي منذ أن توىل منصبه يف تشرين األول )أكتوبر( 
١975، حتى قبل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

استقالته، بسبب ظروفه الصحية، يف ٢8 نيسان )أبريل( املاضي.
والده  العملية بصدمة مقتل  رحلته  املولود يف ١940،  الفيصل،  بدأ 
امللك فيصل بن عبدالعزيز - رمحه اهلل - الذي ظل حيتفظ حبقيبة وزارة 
اخلارجية، بعد أن بويع ملكًا يف ١96٢، إذ عينه امللك خالد بن عبدالعزيز 

- رمحه اهلل - يف منصب وزير اخلارجية.
االجتياح  أهمها  مهمة،  أحداثًا  الفرتة  تلك  طوال  الفيصل،  وعاصر 
عامي ١987  انتفاضتني فلسطينيتني  واندالع  للبنان يف  اإلسرائيلي 
تاله،  وما  للكويت  العراقي  والغزو  وايران  العراق  وحرب  و٢000، 
والعراق  واليمن  وسورية  ومصر  تونس  العربية يف  الثورات  واندالع 

وغريها من الدول العربية منذ ٢0١١ حتى اليوم.
وفيما غلف احلزن كلمات املتحدث الرمسي باسم وزارة اخلارجية أسامة 
نقلي، خالل اعالنه أمس االول خرب وفاة الفيصل، وقوله يف تغريدة 
له يف موقع التواصل االجتماعي »تويرت«: »كنت أمتنى أن أنفي إشاعة 
وإنا  والقلب حيزن،  تدمع  العني  ولكن  أيضًا،  املرة  وفاتك هذه  خرب 
لفراقك حملزونون«، قال يف كلمات مقتضبة مستشار خادم احلرمني 
الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة األمري خالد الفيصل، »أحسن اهلل 

عزاءنا مجيعًا يف فقيد الوطن األمري سعود الفيصل«.
عن  واألجانب  العرب  والديبلوماسيني  السياسيني  من  عدد  وأعرب 
أن  مؤكدين  االول  أمس  الفيصل،  األمري سعود  وفاة  لنبأ  صدمتهم 

العامل خسر واحدًا من أهم العقالء واحلكماء على الساحة الدولية.
أن  أمس  له  بيان  جون كريي، يف  األمريكي  اخلارجية  وزير  وأوضح 
»األمري سعود الفيصل مل يكن وزير خارجية فحسب، بل كان من بني 

األكثر حكمة يف العامل أيضًا«.
إىل ذلك، أكد وزير اخلارجية املصري سامح شكري أن »األمري سعود 
عامًا،  والعربية على مدى 40  السعودية  الديبلوماسية  قاد  الفيصل، 
شهد له اجلميع خالهلا حبرصه الشديد على املصاحل السعودية من جهة، 
ومصاحل املنطقة والدول العربية من جهة أخرى، فضاًل عن دوره املهم 

يف دعم وتوثيق العالقات املصرية - السعودية طيلة تلك العقود«.
اخلارجية  وزير  العربية  الدول  السابق جلامعة  العام  األمني  كما شدد 
املصري السابق عمرو موسى على أن الديبلوماسية العربية »خسرت 
الفيصل«، ووصف  األمري سعود  السابق  اخلارجية  وزير  بوفاة  كثريًا 
الفيصل يف بيان ملكتبه اإلعالمي بأنه »صاحب مدرسة الديبلوماسية 
القوية، وكان قويًا حني حيتاج املوقف إىل  الرصينة  العاقلة واآلراء 
قوة، وإنسانًا حني حيتاج املوقف إىل إنسانية، وديبلوماسيًا حني حيتاج 

املوقف إىل ديبلوماسية، وخبريًا إذا احتاج األمر إىل رأي خبري«.
خدمة  يف  الفيصل  سعود  األمري  به  قام  الذي  الدور  موسى  ومّثن 
القضايا العربية، مؤكدًا أنه »أضاف الكثري إىل الديبلوماسية العربية 
والسعودية، فوجوده كان على الدوام ميثل صوت العقل والرصانة، 

إضافة إىل صفاته الشخصية واإلنسانية األخرى«.
وقال: »إن سعود الفيصل من أفضل الرجال الذين قابلتهم فى حياتي 

املهنية على مدى الوقت الطويل الذي قضيته يف العمل الديبلوماسي 
العربي واملصري«.

سالم: وضعنا ال يسمح ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

السابقة،  اجللسات  الرئيس، كما يف  اجللسة كرر دولة  يف مستهل 
ملا  وقت،  بأقرب  جديد  رئيس مجهورية  انتخاب  على  العمل  ضرورة 
عمل  على  سلبية  انعكاسات  من  الرئاسي  الشغور  استمرار  يسببه 
سائر املؤسسات الدستورية وملا يلحقه من اضرار بالبالد على خمتلف 

الصعد.
ثم أشار دولة الرئيس اىل أن اجللسة املقبلة لن تعقد األسبوع املقبل 
يف موعدها بسبب عطلة عيد الفطر السعيد، وانه يتوجه بالتهنئة اىل 
الوزراء  جملس  وسيعاود  املناسبة،  بهذه  واللبنانيني  الوزراء  زمالئه 

اجتماعاته بعد اسبوعني.
وحتدث الرئيس سالم فأسف لألجواء اليت افتعلت أمام اإلعالم، والكالم 
الذي قيل قبل افتتاح اجللسة. ودعا اىل التزام القواعد واألصول اليت 

حتكم عمل جملس الوزراء ضمن إطار االحرتام املتبادل.
وقال الرئيس سالم: حنن مقبلون األسبوع املقبل على عطلة ملناسبة 

عيد الفطر، وبالتالي فإن اجللسة التالية لن تعقد إال بعد اسبوعني.
الشغور  بدء  منذ  الوزراء  جملس  أجنزه  ملا  سالم  الرئيس  وعرض 
الرئاسي، فقال: لقد مت حتقيق الكثري من األمور بفضل التوافق على 
اإلستقرار يف  تكريس  اىل  النهاية  ادت يف  اليت  القضايا  من  كثري 
البالد. ولقد متكنت احلكومة والقوى السياسية من إبعاد الكأس املرة 
مثل اإلحتكاكات الطائفية واملذهبية وتثبيت استقرار أمين مميز. ونأمل 

أن يستمر هذا التوافق اىل حني انتخاب رئيس للجمهورية.
وأعرب الرئيس سالم عن انزعاجه من األجواء احلالية يف البالد، واليت 
قال إنها تطال ليس صدقية احلكومة بل صدقية البلد برمته. وقال: 
هذه  الصمود يف  على  يساعد  بناء  موقف  اىل كل  اليوم  حنن حباجة 
املرحلة بدال من االتهامات املتبادلة. إن نظامنا السياسي الدميوقراطي 
يسمح باخلالف، لكن اخلالف جيب أال يصل اىل حد الصدام الذي يلحق 

الضرر بالبالد.
وعرض دولة الرئيس املقاربة اليت مت اعتمادها يف تسيري عمل جملس 
الوزراء، وقال: اعتمدت مبدأ التوافق يف العمل خشية التعطيل، وسأبقى 

متمسكا بهذه املقاربة، وسأسعى دائما للحؤول دون التعطيل.
أضاف دولته: إن حكومتنا اإلئتالفية، حكومة املصلحة الوطنية ليست 
مهمتها معاجلة القضايا السياسية اخلالفية، وامنا تأمني تسيري شؤون 
البالد. واذا كان هناك موضوع خاليف فيجب ان نضعه جانبا وننطلق 
اىل معاجلة سائر امور الناس. واذا كان مثة عجز على حل املشاكل 
السياسية خارج جملس الوزراء، فال جيوز أن يؤدي ذلك اىل تعطيل 

اجمللس.
سياسية  قوى  بني  القائم  للحوار  تأييده  عن  الرئيس  دولة  وأعرب 
اىل  والذهاب  الشارع  بتحريك  يسمح  ال  إن وضعنا  وقال:  أساسية، 

اجملهول وتعريض االستقرار يف البالد للخطر.
وأكد الرئيس سالم على متسكه بصالحياته، داعيا اجلميع اىل احرتام 
ومبسؤولياته  والنظام  بالدستور  متسكه  ومعلنا  والكرامات،  املقامات 

وحرصه على تفعيل عمل جملس الوزراء«.
وأضاف جريج: »على أثر هذا العرض حتدث عدد من الوزراء وتناولوا 
يف كالمهم موضوع صالحيات رئيس اجلمهورية يف حال شغور مركز 
رئيس  عن  وكالة  الوزراء  جملس  من  ممارستها  وكيفية  الرئاسة 
اجلمهورية خالل فرتة هذا الشغور، ومتت معاجلة هذا املوضوع بشكل 
نظره يف صدد  وجهة  منهم  كل  أبدى  الذين  الوزراء  من  مستفيض 

املوضوع املطروح.
الرئيس  دولة  أعرب  طويال  وقتا  استغرقت  اليت  املناقشة  هذه  بعد 
عن حرصه وحرص جملس الوزراء على استيعاب ما جرى، ومتسكه بأن 
اخلالفات السياسية ال ميكن ان حتل يف جملس الوزراء، طالبا االنتقال 

اىل البحث يف البند األول من جدول األعمال.
فقرر اجمللس املوافقة على مشروع مرسوم يرمي إىل توزيع االعتمادات 
الصحة  وزارة  نفقة  على  للعناية  واخلاصة  العامة  املؤسسات  على 

العامة.
البحث يف  موضوع  إدراج  الرئيس  دولة  طرح  البند  هذا  إقرار  وبعد 
مقاربة عمل جملس الوزراء يف ظل الشغور الرئاسي قبل البحث يف 
سائر بنود جدول األعمال، وذلك يف اجللسة املقبلة اليت ستعقد بعد 

عيد الفطر«.
وردا على سؤال عن ترحيل اخلالف إىل ما بعد عيد الفطر، قال جريج 
إن »البحث استغرق بداية الفرتة بكاملها، حنو ساعتني ونصف ساعة، 
عدم  يرغب يف  فريق  هناك  كان  األعمال  جدول  إىل  وصلنا  وعندما 
املقبلة.  اجللسة  إىل  النقاش  تأجيل  طالبا  اجلدول،  بنود  يف  البحث 
وبسبب الطابع املستعجل هلذا البند وافق اجلميع بتوافق كل مكونات 
احلكومة، ومت إقراره واملوافقة على إصدار مرسوم لإلعتمادات الالزمة 
وكان  العامة،  الصحة  وزارة  نفقة  على  واخلاصة  العامة  للمؤسسات 
الوقت قد انتهى، ولكن كان هناك متن أن يفسح دولة الرئيس اجملال 
لتخصيص الوقت الكايف للبحث يف مقاربته لعمل جملس الوزراء خالل 
يف  البند  هذا  يف  البحث  على  اإلتفاق  ومت  الرئاسي،  الشغور  فرتة 

اجللسة املقبلة«.
باخلري  »تفاءلوا  قال:  اإلتفاق،  عدم  حال  يف  سؤال  على  وردا 

جتدوه«.
وعن كيفية حصول املشادة الكالمية بني الرئيس سالم والوزير جربان 
باسيل، رد جريج آسفا حلصول هذا األمر يف حضور املصورين، والفتا 
إىل أنه »كان بإمكان الوزير باسيل اإلستغناء عن ذلك«. )مزيد من 

التفاصيل ص 5(

Saturday 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 



Page 32صفحة 32     

صحة ومجتمع

Saturday 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 

 ترجع تسمية رجيم دوكان إلي خبري التغذية الدكتور بيري دوكان 
الفرنسي، والذي قام بإعداده منذ عشرة سنوات. اكتسبت هذه 
احلمية الغذائية شهرة واسعة بني السيدات الفرنسيات من وقت 
طويل، لكن ما أدي لشهرتها عامليًا هو إتباع كيت ميدلتون دوقة 
كامربيدج هلذا الرجيم ما أدي لظهورها يوم حفل زفافها برشاقة 

مذهلة أدهشت اجلميع.

فكرة رجيم دوكان:

رجيم دوكان شأنه شأن العديد من أنظمة وبرامج الرجيم عالية 
الربوتني، يعتمد الرجيم علي 4 مراحل غنية يف برناجمها الغذائي 
علي الربوتني وفقرية بالكربوهيدارت ما يقلل من الشهية بالتدريج، 
وهذه املراحل األربعة كفيلة حلصولك علي الوزن املثالي. حلساب 

وزنك املثالي ميكنك استخدام حاسبة الوزن املثالي.

معروف علميًا أيضًا بأن امتصاص اجلسم للربوتني يعمل علي حرق 
كميات كبرية من السعرات احلرارية من دون خسارة العضالت، 
واالهم من هذا وذلك أن رجيم دوكان يراعي فرتة ما بعد االنتهاء 
من الرجيم واليت يطلق عليها فرتة أو مرحلة تثبيت الوزن، حيث 
يساعد الرجيم علي جتنب اكتساب الوزن املفقود من جديد بعد 
أنظمة  من  العديد  عن  الرجيم  مييز  ما  وهذا  الرجم  من  االنتهاء 

وبرامج الرجيم املختلفة األخرى.

معلومات هامة عن رجيم دوكان:

كما ذكرنا يعتمد الرجيم يف نظامه الغذائي املكون للمراحل األربعة 
علي الربوتني ويفتقر إلي الكربوهيدرات اليت تعد سببًا أساسيًا 
علي خنالة  أساسي  بشكل  الرجيم  يعتمد  كما  الوزن،  زيادة  يف 
الشوفان وشرب الكثري من املاء واملشي ملدة 20 دقيقة يوميًا.

ال يعتمد الرجيم يف برناجمه الغذائي علي كمية الطعام اليت يتم 
تناوهلا أو علي عدد السعرات احلرارية، كما يسمح الرجيم بتناول 
الطعام املرغوب به ما دام من الربوتني علي األقل يف املرحلة 
األولي. ويف املرحلة الثانية يسمح الرجيم بتناول اخلضروات مع 
كميات اقل من احلبوب الكاملة والفواكه. كما يسمح الرجيم أيضًا 
والتوابل  الصناعي  والسكر  حملي  الغري  )اللبان(  العلكة  بتناول 

واخلل.

يستطيع الرجيم أن يفقدك الكثري من الوزن يف املرحلة األولي، 
مع ضمان انتهاء الشعور باجلوع بعد اليوم الثالث من هذه املرحلة 

وهذا هو األهم لسهولة االستمرار.

نظام رجيم دوكان

املرحلة األولي )مرحلة اهلجوم(

تتكون هذه املرحلة من الربوتني فقط كما ذكرنا من قبل، ومتت 
من  الكثري  خلسارة  مفاجئة  خطة  لكونها  اهلجوم  مبرحلة  تسميتها 
الوزن. وميكن خالل هذه املرحلة تناول حوالي 68 نوعًا من األطعمة 
اخلروف.  حلم  عدا  بالدهون  والفقرية  بالربوتني  الغنية  واألغذية 

وننصح هنا بالتعرف علي جدول السعرات احلرارية.

مدة  تكون  أن  وميكن  أيام،  مخسة  حوالي  األولي  املرحلة  مدة 
املرحلة أطول أو أقصر حسب الرغبة وحسب مقدار الوزن املرغوب 
يف إنقاصه، فإذا كان الوزن املرغوب به خالل الرجيم حوالي 5 
كيلوجرام فتكون مدة املرحلة 5 أيام فقط، وينصح بإطالة مدة 
املرغوب يف  الوزن  مقدار  كان  إذا  أيام   10 أو   7 إلي  املرحلة 
اجلسم  بوزن  ينصح  األحوال  ذلك. ويف مجيع  من  أكثر  إنقاصه 
لتحديد  الرجيم  إتباع  خالل  وتدرجييًا  الرجيم  إتباع  البدء يف  قبل 

املدة املناسبة.

خالل املرحلة األولي من رجيم دوكان جيب تناول ملعقة ونصف 
من خنالة الشوفان باإلضافة إلي شرب لرت ونصف من املاء بشكل 

يومي باإلضافة إلي املشي ملدة 20 دقيقة يوميًا.

املرحلة الثانية )مرحلة االستمرار(

من  الثانية  املرحلة  خالل  جيب  بأنه  الرجيم  معلومات  يف  ذكرنا 
الكاملة  احلبوب  تناول  من  التقليل  مع  اخلضروات  تناول  الرجيم 
والفاكهة. ومسيت مبرحلة االستمرار ألن الوزن خالل هذه املرحلة 

يستمر بالنقصان.

خالل املرحلة الثانية جيب االستمرار يف تناول األطعمة واألغذية 
الغنية بالربوتينات والفقرية بالدهون، وخالل هذه املرحلة مسموح 
بتناول 28 نوعًا من اخلضروات الغري نشوية عدا الذرة والبطاطس 

والبسلة واجلزر.

 رجيم دوكان كاماًل، سر رشاقة الفرنسيات
خالل املرحلة الثانية من رجيم 
خسارة  تستطيعني  دوكان 
ثالثة  كل  جرام  كيلو  نصف 
املعلومة  هذه  وحسب  أيام، 
ميكن حتديد مدة املرحلة حسب 
اجلسم  وزن  ظل  ويف  احلاجة 

باستمرار.

من  ملعقتني  تناول  يتم 
يومي  بشكل  الشوفان  خنالة 
باإلضافة إلي تناول الربوتني 

يف يوم والربوتني مع اخلضروات يف يوم آخر وهكذا. ذلك مع 
من  الكثري  وشرب  يوميًا  دقيقة   20 ملدة  املشي  االستمرار يف 

املاء.

املرحلة الثالثة )مرحلة التماسك(

ألنها  التماسك  مبرحلة  دوكان  رجيم  من  الثالثة  املرحلة  مسيت 
الرجيم، حيث مييل اجلسم يف هذه  األكثر حساسية يف  املرحلة 
املرحلة  لذا قد مت تصميم  الوزن من جديد.  إلي كسب  املرحلة 
لتمنع رغبة اجلسم يف كسب الوزن وذلك من خالل تقديم أنواع 

من األطعمة كانت ممنوعة يف املراحل السابقة بشكل تدرجيي.
يف هذه املرحلة خيسر الشخص نصف كيلو جرام كل مخسة أيام. 
لتناول  واحد  يوم  بعمل  يسمح  املرحلة  هذه  إتباع  فرتة  وخالل 
الربوتني فقط ويف بقية األيام مسموح بتناول الربوتني مبا يف 
ذلك حلم اخلروف الذي كان ممنوعًا يف املراحل السابقة باإلضافة 
إلي اخلضروات باإلضافة إلي مثرة واحدة من الفاكهة قليلة السكر 
الكاملة وقطعة واحدة  وشرحيتني من اخلبز املصنوع من احلبوب 
من اجلنب ومقدار أو اثنني من اخلضروات النشوية ويف يومني من 
األسبوع ميكن تناول وجبة أو اثنان من أنواع األطعمة املرغوب بها، 

وال تنسي املشي ملدة 20 دقيقة وشرب الكثري من املاء.

املرحلة الرابعة )مرحلة الثبات(

هذه هي املرحلة األخرية من رجيم دوكان، وتساعد هذه املرحلة 
باملراحل  املرور  بعد  إليه  الذي وصلت  الوزن  علي  احلفاظ  علي 
الثالثة السابقة ملدي احلياة. وللمحافظة علي جناح هذه املرحلة 

جيب إتباع القواعد التالية:
يومي  بشكل  الشوفان  من  مالعق   3 تناول  هي  األولي  القاعدة 
باإلضافة إلي االستمرار يف املشي ملدة 20 دقيقة يوميًا وزيادة 
احلركة بشكل عام ولو من خالل استخدام السالمل أو زيادة احلركة 
بالبيت. ويف هذه املرحلة يتم عمل يوم واحد أسبوعيًا للربوتني.

ملحوظة هامة للغاية:

البد من استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل الشروع يف 
املختلفة  الرجيم  وأنظمة  برامج  من  غريه  أو  دوكان  رجيم  إتباع 
واالستمرار يف املتابعة معه، يزداد األمر أهمية مع هذا الرجيم 
قد  واليت  والضرورية  اهلامة  العناصر  من  بالعديد  فقري  لكونه 
يوصف لك طبيبك مكمالت بديلة لتعويض اجلسم. وعند الشعور 
عن  التوقف  أي عرض طارئ جيب  أو ظهور  التعب  أو  باإلجهاد 

الرجيم واستشارة الطبيب.

مميزات رجيم دوكان:

1- يتم إنقاص الكثري من الوزن الغري مرغوب به.
2- ليست هناك حاجه حلساب السعرات احلرارية.

3- النقص يف استهالك الكربوهيدرات يقلل من الشعور باجلوع.
مساوئ وعيوب رجيم دوكان:

تعانني  فقد  األلياف  يف  جدًا  منخفضة  األولي  املرحلة   -1
أو  بالبواسري  اإلصابة  حالة  يف  األمر  يضر  وقد  اإلمساك،  من 
حول  املختص  الطبيب  استشارة  جيب  ولذا  فيها،  يتسبب  قد 
السماح بتناول مكمالت غذائية باإلضافة إلي مكمالت الفيتامينات 

واملعادن لتجنب أي مشاكل.
2- يسمح الرجيم بتناول الربوتينات بدون حظر علي أنواع معينة، 
قد  فهذا  والبيض  اللحوم  تناول  يف  اإلسراف  عدم  جيب  لكن 

يسبب زيادة مستويات الكولسرتول يف الدم.
3- رجيم دوكان أو غريه من األنظمة الفقرية بالكربوهيدرات تعمل 
علي سوء رائحة التنفس وجفاف الفم والشعور بالتعب وقد تؤدي 

غلي االكتئاب.
4- يقول بعض املتخصصني بأن هذا الرجيم ال حيتوي علي مجيع 
العناصر الغذائية اليت حيتاجها اجلسم لتؤدي كل أجهزته دورها 

بالشكل األمثل.
بظهور  التسبب  أو  العضالت  خسارة  غلي  الرجيم  يؤدي  قد   -5
أو  الطبيب  استشارة  دون  من  إتباعه  مت  ما  إذا  باملعدة  حصى 

أخصائي التغذية املختص.

  العسل معروف بفوائده الصحية والطبية وتنوعت استخداماته 
منذ آالف السنني. بيد أن للعسل استخدامات أخرى مفيدة قد ال 

يعرفها الكثريون، نقدمها لكم

منظف للبشرة

عن  بعيدا  البشرة  لتنظيف  كوسيلة  العسل  استخدام  ميكن 
مستحضرات تنظيف البشرة غالية الثمن. فالعسل مضاد للبكترييا 
ولاللتهابات ولطيف على اجللد، وهو مناسب جدا ألصحاب البشرة 

اجلافة وألولئك الذين يعانون من مشكلة حّب الشباب.

لشعر مبلمس حريري

ميكن استخدام العسل كغسول طبيعي للشعر. فهو مينح الشعر 
ملمسا حريريا وناعما. الطريقة: بعد دهن العسل على الشعر يرتك 

ملدة 10 دقائق ومن ثم يتم غسله جيدا.

عالج اجلروح واخلدوش

بدال من استخدام مراهم عالج اجلروح الكيميائية، ميكن استخدام 
العسل لعالج اجلروح الصغرية واخلدوش. فالعسل مضاد للجراثيم 

ويعترب من أفضل وسائل العالج الطبيعية للجروح.

عالج احلروق

أظهرت أحباث كثرية أن للعسل فوائد مذهلة يف عالج احلروق، 
تربيد  بعد  العالج:  طريقة  شفاءه.  ويعزز  اجللد  يهدئ  فالعسل 
احلرق باملاء البارد أو مكعبات الثلج ينصح بدهن احلرق بالعسل 
وتضميده بضمادة أو غالف بالستيكي، مع ضرورة تغري الضمادة 
يوميا. واستخدام العسل لتربيد احلروق يكون ممكنا عندما تكون 
طفيفة فقط، ويف حاالت احلروق الشديدة البد من الذهاب إىل 

الطبيب.

اضطرابات املعدة

ينصح  وهنا  العسل.  باستخدام  املعدة  اضطرابات  عالج  ميكن 
بتذويب ملعقة من العسل مع قليل من خّل التفاح يف كوب من 
املاء. وهذا املشروب كفيل بتخليص معدتك من البكترييا املعدية 

الضارة.

لتخفيف آالم احللق

السعال.  وتهدئة  احللق  التهاب  ختفيف  يف  مهم  دور  وللعسل 
الطريقة: نقوم بتذويب ملعقتني كبرييتني من العسل يف كوب 
من  وملعقة  والقرفة  الزجنبيل  من  القليل  إضافة  مع  مغلي  ماء 

عصري الليمون.

ترطيب الشفاه

ألولئك الذين يعانون من مشكلة جفاف الشفتني، ميكنهم التخلص 
من هذه املشكلة بطريقة سهلة وبسيطة، إذ يكفي دهن الشفاه 
مبزيج العسل مع قليل من زيت جوز اهلند. وللحصول على نتائج 

جيدة ينبغي تكرار العملية عدة مرات يف اليوم.

عالج التهابات العدوى الفطرية

أظهرت بعض الدراسات أن دهن العسل على منطقة املهبل ميكن 
العسل  بدهن  وينصح  املهبلية.  الفطريات  قتل  يف  يساعد  أن 
وتركه مدة 30 دقيقة ومن ثم غسله باملاء وتكرار ذلك مرة كل 

24 ساعة.

العسل.. فوائد عالجية وجتميلية كثرية
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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

Saturday 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 

سيقام قداس  يف ذكرى االربعني لراحة نفس

املرحوم لويس نجيب عريضة
وذلك يوم السبت القادم تاريخ ١١-٧-٢٠١٥ الساعة السادسة 

مساًء يف كنيسة سيدة لبنان هارس بارك  .الدعوة عامة..

***
من اربعني نهار والدمع الغزير ما فارق عيون االحبا يا كبري   
بالظرف  لبنان  محي  بطرك  احلبيب   األرز  عطيت  عيله  ياابن 
اخلطري  وقت اللي شعبو جاع باحلرب العصيب  لبنان عارف 
من كبري ومن صغري البطرك عريضه شال عن صدره الصليب 
ورهنو مبصاري تاطعم شعبو الفقري تاتضل بديار السما حدو 
قريب عاملقربة ودا ماليكة السما تاحيملوك حلد بطركنا الشهري   
السود مش عن  تياب  إال  تنوح   عافقدك عن  العمر  ورفيقة 
ترتدي  هي وانت روحني بفرد روح ومن حيث عاصوتك تبقى 
معودي   دمعة عيونها متل مزراب السطوح ومن اربعني نهار 
دمعها ما هدي  وجروح قلبا شكل عن كل اجلروح عاقد منها 
تضل  تا  تروح  بدها  عاملقربة  معك  كانت  متفقدي   لغيبتك 
ليل نهار حدك قاعدي ربيت عيلة من بنات ومن شباب ورغم 
املرض  ضليت فيهن تعتين ووقت البدر عمرك تكي عالغياب 
وعرفت حالك صرت شجرة متشرني قلتلهن يبين الدني حبة 

تراب  ال تعملو إال املليح والبريحيين بهاك الدني .   
عائلة املرحوم لويس عريضة

قداس يف ذكرى أربعني الفقيد 
لويس عريضه

  قبيلة النوير وهي إحدى قبائل جنوب إفريقيا إذا مات الزوج 
حيق ألرملته الزواج من ابنها أو من شقيق الزوج؛ أما الرجل 
الذى مات أخوه دون زواج فيجب على األخ احلي الزواج من 

امرأتني واحدة له واألخرى لشقيقه امليت.

فى سنغافورة: يتم وضع امليت فى عربة يركب فيها إخواته 
مالبس  يرتديان  شخصان  العربة  هذه  أمام  ويسري  وأوالده 
لونها أزرق وقبعات محراء، فيما حتمل عربة أخرى اهلدايا التى 
أهديت إىل امليت يف حياته على أن يكتب على كل هدية اسم 

املهدي، وبعد دفن امليت يتم حرق تلك اهلدايا على قربه.

يف  حبرية  أكرب  تعد  اليت  توبو  حبرية  عند  املوتى:  اسرتضاء 
امليت،  روح  اسرتضاء  مبحاولة  دائما  األهاىل  يقوم  نيوزيلند 
العتقادهم بأن هذه الروح ال حتل بركتها عليهم إال إذا قدموا 
ال  حتى  وغضبها  ثورتها  خيشون  فهم  والقرابني،  الضحايا 

تسلط عليهم شر الويالت واألمراض.

يف مدغشقر: فى جزيرة مدغشقر تقوم املرأة عند احلداد بنفش 
شعرها بشكل خميف تعبريا عن احلزن لوفاة زوجها.

يعدون  فرعون  مات  إذا  القدماء  املصريون  كان  الفراعنة: 
موكبا كبريا يليق باجلنازة، وميشي النائحات وضاربات األوتار 

والنافخات باملزامري وراء نعش فرعون.

قطع أصابع النساء: تقوم املرأة يف قبيلة "داني" الغينية ببرت 
إصبع يف كل مرة تفقد فيها أحد أقاربها، كوسيلة للتعبري عن 
احلزن واحلداد واألغرب أن هذه املمارسة اليت مت حظرها اآلن، 
تنطبق على مجيع النساء الالتي تربطهن صلة قرابة بامليت، 

مبا يف ذلك الفتيات الصغريات.

أغرب 6 طقوس حزنا على 
 امليت

 عثرت زائرة يف حديقة »كرايرت فور داميندز« األربعاء، بوالية 
أركنساس األمريكية، على أملاسة قدرت بـ 8.٥٢ قراريط، حسب 
املسؤولني باحلديقة. وتعترب هذه املاسة خامس أكرب أملاسة جيدها 

زائر باحلديقة منذ افتتاحها سنة ١9٧٢.

وعثرت بوبي أوسكارسن على املاسة بينما كانت حتفر يف أحد 
احلقول باحلديقة، وظنت أوسكارسن يف البداية أنها جمرد قطعة 
كريستال، ولكن أحد املوظفني أكد بعدها أنها يف الواقع قطعة 

أملاس.

قال وامين كوكس، مرتجم باحلديقة، يف بيان صحايف: »اآلنسة 
أوسكارسن وشريكها شاهدا الفتة حديقة كرايرت فور داميندز على 
خريطة بالطريق العام لوالية أركنساس بينما كانا باجلوار يف بلدة 
معروفة بينابيعها الساخنة، عندها قررا زيارة احلديقة. وقد ابتسم 

هلما احلظ يف زيارتهما األوىل«.

بابنة  تيمنا  األملاسة،  على  إسربينزا  اسم  أوسكارسن  أطلقت 
شقيقها، وتنوي االحتفاظ بها.

منذ  باحلديقة  هذه  يف  أملاسة  ثالثني  من  أكثر  على  عثر  وقد 
افتتاحها، وقال كوكس إن سبب االكتشافات املتكررة مؤخرا هو 
كثرة هطول األمطار هذا العام، واضاف ان »األمطار، باإلضافة 
إىل احلرث الدائم باملنطقة من قبل موظفي الصيانة جعل فرص 

عثور الزوار على األملاس أكرب«.

فور  »كرايرت  حديقة  يف  اكتشفت  أملاسة  ألف   ٧٥ من  أكثر 
داميندز« منذ العثور على أول ماسة يف تلك املنطقة سنة ١9٠٢. 
وتعترب احلديقة اليت كانت حتتوي سابقا على منجم للماس، املوقع 
الوحيد يف العامل الذي يفتح أبوابه للعامة رغم احتوائه على أحجار 
كرمية، وتسمح قوانني احلديقة للزوار باالحتفاظ مبا جيدونه من 

األملاس.

أمريكية تعثر على أملاسة ضخمة يف 
حديقة عامة بأركنساس

  رفعت زوجة دعوى يف حمكمة دبي الشرعية تطلب الطالق من 
زوجها حبجة أن زوجها ال يستطيع أن يشبع رغبتها اجلنسية وهي 
ترغب يف اجلماع مرتني أو ثالث مرات يوميًا حبسب صحيفة »غلف 

نيوز اإلماراتية«.

وقد أخربت الزوجة القاضي بأن زوجها يقيم معها عالقة مرتني 
تطلب  أن  القاضي  اقرتح  هنا  أسبوعيًا،  مرات  ثالث  وأقصاها 
الزوجة مساعدة طبية لعالج شبقها فردت سريعًا أن زوجها هو 

الذي حيتاج إىل مساعدة طبية وليست هي.

قال مصدر قضائي للصحيفة إن القاضي رفض دعوى الطالق 
اليت ترتكز على أن زوجها يسبب هلا ضررًا وان األسباب األخرى 

اليت ذكرتها يف دعواها ليست كافية لتطليقها.

هنا أصّرت الزوجة أن زوجها ليس يف مقدوره أن يفي حباجتها 
اجلنسية وقالت يف دعواها إنها تشرتط على زوجها أن يسعدها 

جنسيًا أو مينحها الطالق.
الزوج فحوصات طبية  أمرت احملكمة أن جيرى  الزوجة  وإلصرار 
لكي ترى احملكمة إن كان الئقًا ويستطيع أن يسعدها وما زالت 

القضية مستمرة.

سيدة اماراتية تطلب الطالق: زوجي 
ال يضاجعين 3 مرات يوميًا
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A whopping three-quar-
ters of voters support a 
controversial proposal 
to strip the citizenship of 
sole Australian nationals 
who take part in terrorist 
activities, if they able to 
obtain the citizenship of 
another country.
The proposal to strip sole 
nationals of their pass-
ports, floated by Prime 
Minister Tony Abbott and 
backed by Immigration 
Minister Peter Dutton in 
May, was put on the back-
burner after an extraordi-
nary cabinet leak revealed 
six ministers had con-
cerns about the move.
The proposal is now be-
ing canvassed as part of 
a citizenship discussion 
paper being steered by 
senator Concetta Fierra-
vanti-Wells and veteran 
MP Philip Ruddock.
In findings that will po-
tentially embolden advo-
cates of the move within 
the Abbott government, 
an exclusive Fairfax-Ip-
sos poll of 1402 voters, 
conducted from Thurs-
day evening to Saturday 
night, revealed that 75 
per cent of voters support 
the proposal, with 21 per 
cent opposed and just 4 
per cent undecided.
The proposal is popular 
with voters of all politi-
cal persuasions, but most 
of all with conservatives: 
89 per cent of Coalition 
supporters back the mea-
sure, compared with 69 
per cent of Labor voters 
and 49 per cent of Greens 
voters.

Poll shows huge support for stripping sole nationals of Australian citizenship

Only 9 per cent of Coali-
tion voters oppose the 
proposal, with 2 per cent 
undecided; among Labor 
voters, 25 per cent op-
pose the proposal, with 6 
per cent undecided, while 
46 per cent of Greens vot-
ers oppose the proposal, 
with 4 per cent undecid-
ed.
Two weeks ago, the fed-
eral government unveiled 
the details of legislation 
that would see terror-
ists who are dual nation-
als, both in Australia and 
overseas, stripped of their 
Australian citizenship by 
expanding the operation 
of section 35 of the Aus-
tralian Citizenship Act.
Those new laws, which 
are currently being exam-
ined by the Joint Standing 
Committee on Intelligence 
and Security, would allow 
for “renunciation by con-
duct”, meaning that if an 
Australian engaged in ter-
rorism against Australia, 
citizenship would be au-
tomatically forfeited.
The other measure in 
prospect to tackle the is-
sue of dual nationals en-
gaged in terrorism is “re-
vocation by conviction”, 
which would see some-
one convicted of a terror-
ist offence forfeiting their 
citizenship.
At the time he launched 
the proposal to strip dual 
nationals engaged in ter-
rorism of their passport, 
Mr Abbott said the issue 
of sole nationals los-
ing their passport would 
be examined by Senator 

Saturday 11 July 2015  2015 متوز   11 السبت 

Prime Minister Tony Abbott’s order for his frontbench to boycott Q&A takes 
focus away from more important issues like the summit of Indigenous leaders 
on recognition. Photo: James Brickwood 

Fierravanti-Wells and Mr 
Ruddock as part of the 
citizenship discussion 
paper.
“That’s something which 
the government will re-
consider, along with what 
might possibly be done in 
respect of people fight-
ing with terrorist armies 
overseas who are wholly 
and solely Australian citi-
zens,” he said.
Under international law, 

Australia is required to 
not render a person state-
less, but there have been 
suggestions that this road 
block could be worked 
around with a person be-
ing able to take out citizen-
ship of another country.
The discussion paper sug-
gests that certain privi-
leges of citizenship, such 
as the right to vote in elec-
tions and receive consular 
assistance, could instead 

be suspended for Austra-
lian citizens engaged in 
terrorism. 
That suggestion has won 
support from Social Ser-
vices Minister Scott Mor-
rison, who has suggested 
sole nationals involved in 
terrorism overseas could 
have their residency rights 
suspended, rather than be-
ing stripped of citizenship.
Senator Fierravanti-Wells 
told Fairfax Media that 

submissions to the dis-
cussion paper had now 
closed and that she and 
Mr Ruddock were now 
evaluating and analysing 
the responses.
“We have had very good 
response to the wide-
ranging questions raised 
in the discussion paper,” 
she said. She did not com-
ment on whether the pro-
posal to strip sole nation-
als would be revived.

A former national sec-
retary of the Australian 
Labor Party, Bob Hogg, 
has called for Opposition 
Leader Bill Shorten to 
resign, accusing him of 
failing to understand the 
concept of conflict of in-
terest.
Bill, do something for the 
ALP. It>s simple. Just go. 
Bob Hogg, former ALP na-
tional secretary 
Mr Hogg attacked Mr 
Shorten after the Labor 
leader on Wednesday ad-
mitted he had failed for 
eight years to reveal that a 

labour hire company had 
paid the salary of his cam-
paign director in the 2007 
election campaign.
The company had been 
involved at the time in ne-
gotiations with the Austra-
lian Workers Union for a 
new enterprise bargaining 
agreement for its workers, 
the royal commission into  
trade unions was told.
Mr Shorten told the royal 
commission he had not 
been involved in the en-
terprise bargaining nego-
tiations with the compa-
ny, Unibilt, as it had been 

Bill Shorten should resign after failing to properly disclose donations, says former ALP 
national secretary Bob Hogg

handled by the Victorian 
branch of the AWU.
He also denied that  he had 
used his former position 
as AWU national secre-
tary to gain an advantage 
for himself by having the 
company pay for his cam-
paign director, and apolo-
gised for failing to declare 
the donation to the Aus-
tralian Electoral Commis-
sion until last week.
But Mr Hogg, in an angry 
open letter to Mr Shorten 
on social media, wrote: 
«Dear Bill - is the concept 
of conflict of interest be-
yond your understand-
ing?»
Mr Hogg has a long his-
tory in the inner circles of 
the Labor Party. He was 
Victorian secretary of the 
ALP from 1976-78, was 
a senior adviser to prime 
minister Bob Hawke from 
1983 to 1986, advised 
Victorian premier John 
Cain 1986-1987 and was 
ALP national secretary 
from 1988-93.
Mr Hogg dismissed the 
view of some other ALP 
figures that Mr Shorten>s 
evidence during his first 
day>s appearance at the 
royal commission add-
ed up to little of conse-
quence.
«Really?» he wrote. «His 
campaign director was 
paid for by a company 
whose employees were
covered by Bill>s AWU, 
and therefore, as union 

members, deserved their 
interest to be protected to 
the maximum.
«The payment wasn>t de-
clared until Bill was re-
minded eight years later: 
a real lapse of memory, 
sloppy book-keeping or a 
hope non-one would no-
tice. Take your pick.»
Mr Hogg, also the partner 
of journalist and former 
ALP MP Maxine McKew, 
said there was no good 
in pointing to the Liberal 
Party>s malfeasance in 
failing to declare some of 
their political donations. 
The Labor Party should 
be setting its own ethical 
standards, he said.
Mr Hogg said he was 
saddened to see another 
former ALP national sec-
retary, Gary Gray, ratio-
nalising such behaviour.
Mr Gray, now a Labor 
frontbencher, told ABC>s 
7.30 on Wednesday his 
party had made a «mis-
take» in failing to declare 
the $40,000 donation for 
Mr Shorten>s campaign 
director when it was 
made, but said most polit-
ical parties had done the 
same thing.
«Let>s call a halt to de-
fending the indefensible,» 
Mr Hogg said.
«If we don>t we will burn 
off Gary Gray and others 
in the process.
«Bill, do something for the 
ALP. It>s simple.
«Just go.»

Former ALP national secretary Bob Hogg Photo: Patrick Cummins
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Communications Minister 
Malcolm Turnbull is under 
intense pressure to can-
cel a scheduled appear-
ance on Q&A, with deputy 
Nationals leader Barnaby 
Joyce warning of chaos if 
cabinet ministers disobey 
Prime Minister Tony Ab-
bott’s directive to boycott 
the ABC program.
Mr Turnbull, who has pre-
viously said he would not 
participate in a boycott 
of the program, remained 
silent on Monday when 
asked if he would appear 
on next week’s Q&A as 
planned.
Mr Joyce confirmed that 
Mr Abbott had instructed 
him not to appear on Mon-
day night’s episode as 
the fallout continued from 
former terror suspect 
Zaky Mallah’s appearance 
a fortnight ago.
Mr Abbott’s stance has 
caused confusion within 
the Coalition, with back-
bench and frontbench 
government MPs uncer-
tain about the criteria for 
the boycott and how long 
it will last.
Mr Joyce said on Monday 
that the Prime Minister 
does not want cabinet 
ministers to participate 
in the program until the 
ABC’s editorial audit of 
the program is complete.
The Q&A audit, to be con-
ducted by television veter-
an Ray Martin and former 
SBS managing director 
Shaun Brown, is expected 
to take eight to 12 weeks 
to complete, meaning the 

Q&A boycott: Malcolm Turnbull under 
growing pressure to cancel appearance

program could be without 
a government minister for 
three months if the boy-
cott holds.
Mr Abbott ordered a gov-
ernment review of the 
program, which has been 
finalised and released 
publicly, because he 
feared the ABC inquiry 
would be a “whitewash”.
“It is by deference to the 
Prime Minister that when 
an instruction comes 
through it is obeyed, oth-
erwise the whole process 
of cabinet becomes cha-
otic,” Mr Joyce said on 
Monday.
“You don’t say, ‘Oh look, 
I’ll come back to you on 
that’. An instruction is an 
instruction and that’s what 
happens, and that’s it. 
He’s made an instruction 
that until the processes 
of the review at the ABC 
is properly concluded 
that he doesn’t want peo-
ple from cabinet on Q&A. 
That’s the instruction. It’s 
not a case of alternative A 
or alternative B.”
A pair of Coalition back-
benchers, senator Cory 
Bernardi and Queensland 
MP George Christensen, 
called for Mr Turnbull and 
other cabinet members to 
obey Mr Abbott’s edict.
“Ministers are responsi-
ble to the Prime Minister,” 
said Senator Bernardi, a 
persistent ABC critic.
“A request has been made 
by the Prime Minister – I 
don’t think a minister 
should ignore that.”
Mr Christensen said all 

cabinet ministers should 
follow the edict because 
“we are not happy with 
what they [Q&A] have 
done”.
“The whole thing needs 
to be looked at before an-
other minister sets foot 
on the show again,” he 
said.
Coalition MP Ewen Jones 
disagreed, saying: “I 
agree with the Prime Min-
ister 100 per cent that it 
is a lefty lynch mob but 
if you void the area, if 
you cede the space then 
someone else will take up 
the space.
“As a matter of principle I 
believe we should be out 
fighting the good fight 
and we have good people 
who can do that. As a mat-
ter of principle, I think we 
should have people there 
[on Q&A].”
ABC managing director 
Mark Scott tweeted that 
Mr Joyce had missed an 
opportunity to sell the 
benefits of the govern-
ment’s agriculture white 
paper to a million ABC 
viewers by withdrawing 
from the program.
When the Q&A furore 
erupted, Mr Turnbull said 
the ABC had made a se-
rious error in inviting Mr 
Mallah onto the program 
but that government 
members “need to take 
advantage of every plat-
form that’s available. So 
I’ll continue to appear on 
ABC programs, including 
Q&A, if I’m invited to be 
there.”

Communications Minister Malcolm Turnbull remained 
silent on Monday when asked if he would appear next 
week on Q&A. Photo: Tamara Voninski 
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Barnaby Joyce: ‘it is by deference to the Prime Minister 
that when an instruction comes through it is obeyed’. 
Photo: Andrew Meares 

The Abbott government 
ministry is one of the worst 
in the developed world for 
gender balance.
A new report from the Or-
ganisation for Economic 
Co-Operation and Devel-
opment says the gap be-
tween women and men 
in ministerial positions 
in Australia has actually 
worsened since 2012, de-
spite the government’s re-
shuffle in December.
It says Australia now has 
fewer women in its high-
est ranks of government 
than every OECD country 
except for Greece, Korea, 
Turkey, Hungary and Slo-
vakia.
Two countries the OECD 
is considering accepting 
into its fold - Latvia and 
Colombia - have far higher 
female representation in 
ministerial positions than 
Australia.
“The gender imbalance 
found in senior levels of 
central government con-
siderably limits the role 
of women in the decision-
making process,” the re-
port warns.
The OECD report, Govern-
ment at a Glance 2015, is 
the first of its kind in two 
years.
It says governments have 
realised in recent decades 
that a more representative 
public administration pro-
vides them with access to 
“previously overlooked” 
knowledge and perspec-
tives.
It says women are now 
generally well-represent-

Sixth-worst in the world: The gender charts 
that shame the Abbott government

ed in OECD public sector 
workforces, where OECD 
public sectors have, on 
average, a higher share of 
women in the labour force 
than the total economy. 
But it warns women “still 
face important barriers in 
reaching senior leadership 
positions,” saying gender 
imbalance at the most se-
nior levels of government 
needs to improve.
It shows Australia is lag-
ging well behind the OECD 
average for its share of 
women ministers.
The Abbott government 
has just eight women in its 
43-member cabinet, outer 
ministry and parliamentary 
secretary group following 
a reshuffle on December 
21 last year (which dou-
bled the number of women 
in the government’s pow-
erful cabinet, from one to 
two).
That reshuffle increased 
the number of women 
in the 43-member group 
from six to eight overall, 
from the government’s 
first ministry arrangement 
in 2013, which was criti-
cised for having a lack of 
women.
However, the OECD report 
also says Australia has 
one of the best gender-
balanced senates in the 
developed world.
Australia has 76 members 
in its Senate, 31 of which 
are women.
“In 2014, the composition 
of [OECD parliaments], 
elected by citizens to take 
decisions that affect every 

aspect of their lives, did 
not reflect gender equal-
ity,” the report says.
“On average, fewer than 
30 per cent of seats in the 
lower and upper parlia-
mentary houses of OECD 
countries were filled by 
women. Those that came 
closest to gender balance 
were the lower parliamen-
tary houses of Sweden, 
Finland and Belgium and 
the higher parliamentary 
houses of Australia, Cana-
da and Belgium.”
There are 34 countries in 
the OECD.
The gender balance of 
Australia’s senate has 
improved slightly since 
the data in the OECD re-
port was compiled, with 
three women - Labor’s 
Katy Gallagher and Jenny 
McAllister, and the Liberal 
National Party’s Joanna 
Lindgren - joining the sen-
ate this year.
Women in the Abbott gov-
ernment:
• There are two women in 
its 19-member cabinet: 
Foreign Affairs Minister 
Julie Bishop and Health 
and Sport Minister Sussan 
Ley.
• It has three women in its 
11-member outer minis-
try: Assistant Minister for 
Health Fiona Nash, Human 
Services Minister Marise 
Payne and Assistant Min-
ister for Immigration and 
Border Protection Michae-
lia Cash.
• It has three more women 
in its 13-member group of 
parliamentary secretaries.

Foreign Minister Julie Bishop is one of just two female members of the Abbott government cabinet. Photo: Andrew Meares 



Page 37صفحة 37     

News

Opposition Leader Bill 
Shorten has suffered a 
massive hit to his person-
al approval ratings, but 
there is little consolation 
for Prime Minister Tony 
Abbott, who has also seen 
his approval ratings dive 
in the latest Fairfax-Ipsos 
poll.
The dive in Mr Shorten’s 
standing - the lowest he 
has recorded since taking 
the leadership of the Labor 
Party - comes as the op-
position leader prepares 
to face one of the biggest 
weeks of his political ca-
reer, with the royal com-
mission into trade union 
corruption to question 
him on Wednesday about 
work place deals struck 
while he was the leader 
of the Australian Workers 
Union.
The dip has not translated 
into a drop in support for 
Labor, which has retained 
its six percentage point 
lead over the Coalition 
and, as in the June poll, 
leads 53 per cent to 47 
per cent in the two-party 
preferred vote.
The latest Fairfax-Ipsos 
poll shows that after a diffi-
cult fortnight for Mr Short-
en and Mr Abbott, in which 
the opposition leader has 
faced questions about his 
time at the AWU and the 
prime minister has faced 
a divisive internal debate 
over same-sex marriage, 
both men’s standing has 
plummeted.
It will also dampen specu-
lation about an early elec-
tion.

Bill Shorten and Tony Abbott hit by popularity nose-
dive: Fairfax-Ipsos poll

In addition to Labor’s two-
party preferred lead Mr 
Shorten is ahead of Mr 
Abbott as preferred prime 
minister, leading 43 per 
cent (up one point since 
June) to 39 per cent (down 
two points).
But it is Mr Shorten’s ap-
proval ratings that has 
taken the larger hit and he 
now joins Mr Abbott deep 
in negative territory.
His personal approval 
has dived six percentage 
points since June to 35 
per cent, while his disap-
proval rating has risen 
eight percentage points to 
55 per cent.
Those changes have driv-
en down Mr Shorten to a 
record low approval rating 
during his time as opposi-
tion leader, with a net ap-
proval rating of minus 20 
per cent, a fall of 14 per-
centage points in a single 
month.
Labor MPs are closely 
monitoring Mr Shorten’s 
performance after a dif-
ficult final parliamentary 
fortnight before the long 
winter break that included 
him being called to appear 
before the commission, a 
decision to oppose pen-
sion reform that has been 
questioned by some in the 
shadow cabinet and un-
inspired performances in 
question time.
Some Labor MPs fear that 
Mr Shorten could suf-
fer “death by a thousand 
cuts” as the government 
sharpens its political at-
tack over some of the 
deals struck while he was 
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leader of the AWU.
However, there is scant 
consolation in the poll for 
Mr Abbott, who has seen 
his approval rating fall fur-
ther, down four percent-
age points since June to 
36 per cent, while his dis-
approval rating has risen 
five percentage points to 
59 per cent, delivering a 
net negative rating of mi-
nus 23 per cent.
The fall in Mr Abbott’s rat-
ings - and the fact that its 
support in the two-party 
preferred vote has not ris-
en despite a well-received 
second budget and a 
strong focus on the econ-
omy and tougher national 
security legislation - will 
be of equal concern to the 
Coalition, with a federal 
election due in less than 
18 months.
Liberal Party divisions 
over same-sex marriage 
have erupted in the last 
week, with Senate leader 
Eric Abetz calling for fel-
low cabinet ministers 
who do not support the 
party’s current position, 
which defines marriage as 
only between a man and a 
woman, to resign.
The national poll of 1402 
voters was conducted 
from Thursday evening to 
Saturday night and found 
that, in the last month, 
Labor’s primary vote has 
fallen two percentage 
points to 35 per cent since 
the June poll, while the 
Coalition’s primary vote 
has fallen one point to 39 
per cent.
The Greens political 
party saw a two percent-
age point rise in its vote 
to 16 per cent, while the 
Palmer United Party’s 
vote remained unchanged 
at one point and “others” 
remained unchanged on 8 
per cent.  
This 53-47 lead for Labor, 
based on preference flows 
from the 2013 election, re-
mains 53-47 when based 
on how those polled stat-

ed they where would di-
rect their preferences. 
Voters are divided on the 
two men’s attributes, with 
Mr Shorten leading in six 
of 11 key areas includ-
ing competency (52-45), 
being open to ideas (68-
34), having a firm grasp 
of social policy (59-30) 
and trustworthiness (39-
35). However, he is seen 
as much more likely to 
be influenced by minority 
groups (46-28).
Mr Abbott, in turn, is seen 
as a strong leader (42-34), 
having a clear vision for 
Australia (49-36), having 
the ability to make things 
happen (55-35). On eco-
nomic policy and foreign 
policy, Mr Abbott leads 
47-43 and 42-39 respec-
tively.
Since the February leader-
ship spill, the percentage 
of voters who say Mr Ab-
bott has the confidence 
of his party has risen 30 
points to 51 per cent; his 
rating as a strong leader 
has risen nine points to 
42 per cent, while his abil-
ity to make things happen 
is seen to have risen 12 
points to 55 per cent.
Ipsos pollster Rob McPhe-
dran said the poll demon-
strated that “Australians 
don’t like either party lead-
er, as evidenced by the 
approval and disapproval 
ratings, and the Greens 
have benefited with a two 
point rise”.
“Tony Abbott has really 
bounced back since his 
leadership scare, it seems 
like Australians believed 
he has galvanised sup-
port in that area and there 
has been a 30 point turn 
around since we asked 
the same question in Feb-
ruary,” he said.
“But from a macro per-
spective, he is still an un-
popular leader and he has 
some of the lowest ever 
ratings for being a strong 
leader and having a firm 
grasp of foreign policy.”

Popularity blues: Tony Abbott and Bill Shorten meet at Kirribilli House on 
Sunday evening. Photo: James Alcock 

The Commonwealth bud-
get would save $7 billion 
a year if workers were 
prevented from access-
ing their super before they 
turned 65.
But the Productivity Com-
mission has taken a quiet 
swipe at the Abbott govern-
ment, saying it is difficult 
to know if such a policy 
would be desirable when 
no one knows what the su-
perannuation system will 
look like in the future.
The commission has found 
that if the age at which peo-
ple can access their super 
was raised from 55 to 65, 
older Australians would 
be encouraged to work for 
two more years on aver-
age, reducing pressure on 
the aged pension and fed-
eral budget.
The budget would save $7 
billion a year from 2055 – 
a combination of the age 
pension system saving $3 
billion a year and income 
tax receipts rising by $5 bil-
lion, but welfare payments 
increasing by nearly $1 bil-
lion to account for workers 
who retire involuntarily but 
are forced to wait longer to 
access their super.
A new report from the 
commission, Superannua-
tion Policy for Post-Retire-
ment, released on Tues-
day, shows most of those 
budget savings would 
come from wealthier work-
ers because they would be 
the ones most likely to be 
able to afford to work for 
longer.
The age at which Austra-
lians can access their su-
per – the so-called preser-
vation age – is legislated to 
gradually increase from 55 
to 60 by 2025.
But the Productivity Com-
mission has modelled 
what would happen if that 
preservation age were lat-
er raised from 60 to 65 be-
tween 2035 and 2043.
By that time, the commis-
sion says the age at which 
people could access their 
aged pension would be 67, 

representing a gap of two 
years between their super 
and pension access ages.
Under that scenario, the 
first age group to be affect-
ed by the change would be 
those who were 30 to 34 
years old in 2012.
The report shows those 
households will likely de-
lay their retirement by two 
years on average, leaving 
them with superannuation 
balances around 10 per 
cent larger in real terms 
when they retire.
The report also shows 
there would be a modest 
increase in the participa-
tion rate of older workers 
by around 2 percentage 
points in 2055.
However, the policy would 
also “have little, if any, 
impact on the workforce 
participation of individuals 
who retire involuntarily”, a 
group comprising almost 
half of men and over a 
third of women who retire 
between the ages of 60 
and 64.
Data shows around 28 per 
cent of men and 25 per 
cent of women aged 60 
to 64 who currently retire 
early do so to care for sick 
family members or for their 
own health reasons.
A further 20 per cent of men 
and 11 per cent of women 
have their employment ter-
minated prematurely, or 
they have difficulty finding 
new work.
The commission assumes 
those people will receive 
some form of income sup-
port until they reach the 
pension age, increasing 
government welfare pay-
ments by $750 million a 
year.
The commission’s report 
also criticises the lack of 
policy direction from the 
federal government on 
superannuation, saying 
it is hard to know how to 
design good policy when 
there is an “absence of 
clear and prioritised objec-
tives” coming from Can-
berra.

Federal budget would save $7b a year if 
workers unable to access super before 65 
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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

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.
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The threat posed by the 
Islamic State terror group 
should not be overstated, 
and critics of new national 
security measures should 
not be denounced, Com-
munications Minister Mal-
colm Turnbull has said.
In a speech that strikes 
a jarringly different tone 
from recent remarks by 
Prime Minister Tony Ab-
bott, Mr Turnbull said on 
Tuesday evening that 
making “tough” national 
security polices might be 
popular but “can still be a 
mistake”.
He used a Sydney Institute 
address to call for respect-
ful, open debate on nation-
al security in which new 
measures could be ques-
tioned without inviting op-
probrium.And he stressed 
that Islamic State was not 
the worst threat Australia 
had faced.
“Just as it is important not 
to underestimate, or be 
complacent about, the na-
tional security threat from 
Daesh, it is equally impor-
tant not to overestimate 
that threat,” he said, using 
an alternative name for Is-
lamic State.
He said Islamic State was 
“not Hitler’s Germany, To-
jo’s Japan or Stalin’s Rus-
sia” and despite the terror 
group’s own aspirations 
to world domination, “we 

should be careful not to 
say or do things which can 
be seen to add credibility 
to those delusions”.
The speech stands in ob-
vious contrast to the tone 
struck by Mr Abbott in 
recent weeks, when the 
Prime Minister has said 
Islamic State is “coming 
after us” and “coming … 
for every person and every 
government”.
In a carefully worded plea 
for calm debate over na-
tional security, Mr Turnbull 
said people who equally 
opposed terrorism could 
have different views on 
the right balance between 
security and liberties, ac-
cording to speech notes 
provided by his office.
“Denouncing those who 
question the effectiveness 
of new national security 
measures as ‘friends of 
terrorists’ is as stupid as 
describing those who ad-
vocate them as ‘proto-fas-
cists’.”
Mr Turnbull also effectively 
confirmed his opposition to 
Immigration Minister Peter 
Dutton’s original proposal 
for ministerial discretion in 
stripping citizenship from 
terrorists, which Mr Abbott 
reportedly backed.
He noted that “instead of 
proceeding with a proposal 
which would give the minis-
ter the discretion to revoke 

Australian citizenship if he 
believed the person affect-
ed had engaged in terror-
ist activities”, the revised 
proposals would build on 
existing law that strips citi-
zenship from people who 
fight against Australia with 
foreign militaries.
Mr Abbott lashed out at 
the opposition in the heat 
of the citizenship debate, 
accusing shadow attor-
ney-general Mark Dreyfus 
of wanting to “roll out the 
red carpet” to terrorists af-
ter Mr Dreyfus suggested 
Australian jihadists abroad 
should be brought home to 
be prosecuted.
Mr Turnbull said laws 
should be updated, par-
ticularly as technology 
changed, but stressed this 
must involve “respect for 
the rule of law” through 
involvement of the courts, 
an apparent veiled criti-
cism of Mr Dutton’s early 
proposal.
He also said the govern-
ment had so far got the 
balance right between 
security and liberties but 
urged that “in order to en-
sure we continue to do so, 
this conversation is one 
that should proceed in a 
considered manner re-
spectful of the views and 
experience of others”.
In other remarks, Mr Turn-
bull said few people today 
believed that the 2003 in-
vasion of Iraq was “not a 
tragic error”.
“It is more important that 
counter-terrorism mea-
sures be the right ones, 
the effective ones, than 
that they simply be tough. 
Tough policies can be pop-
ular, they may even be jus-
tified at the time they are 
conceived, but they can 
still be a mistake,” he said.
“I suppose there is noth-
ing tougher than invading 
a country, overthrowing its 
government and occupy-
ing its territory. But with 
the benefit of hindsight, 
few today contend that the 
2003 invasion of Iraq, pop-
ular with the US public and 
the Congress at the time, 
was not a tragic error.”

Don’t overestimate Islamic State threat: Malcolm Turnbull

Malcolm Turnbull urged respectful, open debate on national security 
in which new measures could be questioned without inviting oppro-
brium. Photo: Louise Kennerley

Mr Turnbull said Islamic State was “not Hitler’s Germany, Tojo’s Japan 
or Stalin’s Russia’’. Photo: Reuters

The Abbott government 
and Labor have refused 
to back the Productivity 
Commission’s call to pre-
vent older workers from 
accessing their super be-
fore they turn 65.
The commission says the 
federal budget would save 
$7 billion a year by 2055 
if the tougher age restric-
tion were introduced.
At the moment, workers 
nearing retirement can 
access their super at 55, 
and that access age is ris-
ing incrementally, from 55 
to 60 by 2025, to reflect 
the fact Australians are 
living longer.
But the commission says 
the government ought to 
consider raising the ac-
cess age even higher, 
from 60 to 65 between 
2035 and 2043, to make 
the age pension system 
more sustainable.
It released a report on 
Tuesday, Superannuation 
Policy for Post-Retire-
ment, saying the Com-
monwealth budget would 
save $7 billion a year from 
2055 if that occurred.
It says modelling shows 
households would likely 
delay their retirement by 
two years in response to 
the policy change, giv-
ing them super balances 

around 10 per cent larger 
in real terms when they 
eventually retired.
But acting Treasurer 
Bruce Billson rejected the 
commission’s proposal, 
saying the government 
has made it “absolutely 
clear” there would be 
“no adverse unexpected 
changes” to the super 
system in its first term of 
government.
“And we have got no 
plans to change that be-
yond that time,” he said.
“The work of the Produc-
tivity Commission, work 
they instigated on their 
own behalf, will be useful 
input as we proceed with 
the tax white paper pro-
cess,” he said.
Shadow treasurer Chris 
Bowen says Labor would 
not back the commis-
sion’s proposal either.
“Clearly that is not some-
thing we would support,” 
he said.
Greens senator Rachel 
Siewert said the Greens 
would like Australia to 
have a serious discussion 
about its ageing popula-
tion, focusing on employ-
ment and savings chal-
lenges for older workers, 
before changing its retire-
ment age.
The Financial Services 

Council, which represents 
Australia’s biggest banks 
and financial institutions, 
said the federal govern-
ment ought to adopt the 
commission’s proposal 
because the tax system 
would not be able to sup-
port future generations 
if workers could retire at 
60.
“Australians must con-
sider the benefits to their 
retirement savings of 
working until 65 years,” 
council chief executive 
Sally Loane said.
“The FSC’s long-standing 
policy is that the superan-
nuation preservation age 
should be raised to 65 
years, but also made more 
flexible by allowing early 
access to accommodate 
the needs of those unable 
to work to retirement,” 
she said.
Industry Super Austra-
lia chief executive David 
Whiteley said the govern-
ment should not support 
the plan.
Mr Whiteley said increas-
ing the compulsory super 
guarantee to 12 per cent, 
making tax settings fairer 
and more efficient and 
ensuring Australians are 
in well-performing funds 
would be a much better 
way to increase retirement 
savings than raising the 
preservation age to 65.
The commission’s report 
says the Commonwealth 
budget would save $7 
billion from the proposal 
because it would reduce 
pressure on the age pen-
sion system, saving $3 
billion a year, and raise 
income tax receipts by 
$5 billion a year, pre-
dominantly from wealth-
ier workers. However, 
welfare payments would 
have to increase by nearly 
$1 billion to account for 
workers who retire invol-
untarily but are forced to 
wait longer to access their 
super, the report says.
The first workers to be 
affected by the commis-
sion’s proposal would be 
those who were aged be-
tween 30 and 34 in 2012.

Abbott government, Labor refuse to raise superan-
nuation age to 65

Acting Treasurer Bruce Billson said the Coaltion had made it clear 
there would be “no adverse unexpected changes” to the super system 
in its first term of government. Photo: Rob Homer

Shadow treasurer Chris Bowen said the Productivity Commision pro-
posal was not something Labor would support. Photo: Alex Elling-
hausen 
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Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
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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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