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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

جلسة احلكومة الثالثاء املقبل ال ُتنهي األزمة.. مكب للنفايات يف كل قضاء تفرضه الداخلية؟

»هدنة سياسية« فرضها تلويح سالم: كل اخليارات مفتوحة حتى االستقالة
وفق  احلكومة  متضي  هل 
روزنامة شركة او شركات 
يف  تؤثر  كيف  عرفت 
وتدخل  القرار  أصحاب 
البالد يف ازمة، ام متضي 
الشركات والبلديات بارادة 
ملواجهة  خطة  متلك  حكومة 
يف  املرتاكمة  النفايات 
الكثري  كما  الشوارع، 
والقضايا  امللفات  من 

املعلقة؟.
السياسية  اهلدنة  مشهد 
تلويح  به  قوبل  الذي 
سالم  متام  الرئيس 
كل  ومبواجهة  باالستقالة 
مل  التعطيل،  حماوالت 
اليت  النتنة  الروائح  حيجب 
العاصمة  مساء  يف  تفوح 
معها  وتنشر  واملناطق، 
ويبدو  واالمراض.  االوبئة 

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

تزال  ال  النفايات  ازمة  ان 
الوزراء  منازل  من  بعيدة 
الذين انشغلوا امس االول 
لعمل  آلية  عن  بالبحث 
يتذكر  ان  قبل  احلكومة، 

وزير البيئة ان حل املشكلة 
من صالحياته بالتعاون مع 
خارج  الوزراء  من  عدد 

الطاولة احلكومية.
مسكنة  حلول  كانت  واذا 

مـحالت جـبارة
للخضار والفواكه والسمانة العربية
بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة

خضار - فواكه - مسانة 
عربية -  قهوة - مكسرات 
- خبز - أجبان - ألبان - 

خبز وغريها الكثري

الـخضار  والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

نـفتح 7 أيـام
فـي األسـبوع

الـعنـوان:
342 Blaxcell St, 
South Granville

عجقة كامريات كانت ترصد لحظة تصادم لم تحصل يف جلسة مجلس الوزراء أمس االول. )ابرهيم الطويل(

حذر وزير اخلارجية األمريكي 
جون كريي الكونغرس من 
أتاحها  »فرصة«  تبديد 

إيران  بني  املربم  االتفاق 
املعنية  الست  والدول 
إىل  منبهًا  النووي،  مبلفها 

أن رفض الصفقة سيتيح 
لطهران تطوير سالح ذري 

التتمة صفحة  31

كريي للكونغرس: رفض االتفاق يعين إيران 
»نووية« خالل سنة

التتمة صفحة  31

جبمع  اليوم  تبدأ  لالزمة 
يف  وتكديسها  النفايات 
صرح  فقد  موقتة،  اماكن 
املشنوق:  حمّمد  الوزير 
»سنعمل خالل 15 يومًا على 
فّض العروض واإلعالن عن 
الشركات الفائزة بالتلزيم، 
على أن تبدأ األخرية العمل 
وهي  أشهر،  ستة  خالل 

التتمة صفحة  31

ستشن غارات ضد التنظيم قريبا!
الدبابات الرتكية تقصف  
مواقع »داعش« يف سورية

احلربي  الطريان  أن  علم 
شّن  سيباشر  الرتكي 

السوري  »اجليش  شن 
هجومًا  االول  أمس  احلر« 
يف  درعا  مدينة  على 
للسيطرة  جديدة  حماولة 
على  كامل  شكل  يف 
جنوب  الثورة«  »مهد 
البالد و»ختفيف الضغط« 
على مدينة الزبداني اليت 
غارة   500 لنحو  تعرضت 
قوات  هجوم  بدء  منذ 
النظام و »حزب اهلل« قبل 
عشرين يومًا. يف الوقت 
ذاته شّدد وزير اخلارجية 
السوري وليد املعلم خالل 
الدولي  املبعوث  لقائه 
ميستورا  دي  ستيفان 
»أولوية  على  دمشق  يف 
اإلرهاب«،  مكافحة 
وفَدي  لقاء  مع  بالتزامن 
الوطين  »االئتالف 

»اجليش 
احلر« جيدد 

حماولته 
انتزاع درعا

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

مطلوب للعمل
مطلوب شخص لديه رخصة قيادة وسيارة للعمل 

يف توصيل البيتزا اىل املنازل يف منطقة جورجز هول 
ومحيطها.

لالتصال:  0410413738
97275600 )بعد الساعة 5 مساء(

مواقع  على  غارات 
تنتحب خالل دفن ضابط يف الشرطة الرتكية )أ ف ب(
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 

لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, 
Punchbowl NSW 2196 - 

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف

نتقدم من اجلالية 
بأحر التهاني حبلول 
عيد الفطر املبارك، 

أعاده اهلل على اجلميع 
باخلري والربكات.

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
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لبنانيات

مناقيش - لحم بعجني - صفائح بجبنة - 
سبانخ - سنبوسك - كباكيب - أقراص 
كبة - شيش برك - بيتزا وغريها 

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 7 أيام يف 
األسبوع

Saturday 25 July 2015  2015 متوز   25 السبت 

عادية،  جلسة  الوزراء  جملس 
ظهر  قبل  والنصف  العاشرة 
املس االول اخلميسفي السراي 
احلكومي، برئاسة رئيس جملس 
حضور  ويف  متام سالم  الوزراء 
وزير  منهم  غاب  الذين  الوزراء 

الداخلية نهاد املشنوق.
املقررات

استمرت  اليت  اجللسة  أثر  على 
تال  ساعات،  ثالث  من  ألكثر 
جريج  رمزي  االعالم  وزير 

املقررات الرمسية اآلتية:
»بناء على دعوة رئيس جملس 
جلسته  اجمللس  عقد  الوزراء، 
العاشرة  األسبوعية عند الساعة 
اخلميس  يوم  من  والنصف 
2015 يف  متوز   23 فيه  الواقع 
دولة  برئاسة  احلكومية  السرايا 
الوزراء  حضور  ويف  الرئيس 
نهاد  الوزير  منهم  غاب  الذين 

املشنوق بداعي السفر.
دولة  كرر  اجللسة  مستهل  يف 
جلسة،  كل  يف  كما  الرئيس، 
املطالبة بضرورة انتخاب رئيس 
للجمهورية يف أقرب وقنت من 
أجل استكمال تكوين السلطة يف 
ظل نظامنا الدميوقراطي، باعتبار 
الرئاسي  الشغور  استمرار  أن 
دون  من  جسما  البالد  جيعل 
رأس، وينعكس سلبا على عمل 

سائر املؤسسات الدستورية.
الرئيس  دولة  صرح  ذلك  بعد 
بأنه يقدم بامسه وباسم احلكومة 
اللبناني  الشعب  من  اإلعتذار 
يف  حصل  الذي  املشهد  على 
والذي  األخرية  اجمللس  جلسة 
وأعطى  التعامل  أصول  جتاوز 
جملس  عن  مرغوبة  غري  صورة 
الوزراء، معتربا ان ما حصل هو 
صفحة طويناها، وآمال اال يتكرر 
من  الوزراء  جملس  يتمكن  وان 

متابعة عمله.
مت  انه  الرئيس  دولة  وأضاف 
اإلتفاق على البحث يف موضوع 
عمل  لطريقة  املعتمدة  املقاربة 
ان  معتربا  الوزراء،  جملس 
والقائمة  اتبعت  اليت  املقاربة 
ظل  يف  التوافق  اعتماد  على 
جتربة  كانت  الرئاسي،  الشغور 
الوقت،  من  مرحلة  خالل  ناجحة 
ثم جرى يف مرحلة الحقة اعتماد 
ان  على  تقوم  جديدة  مقاربة 
التوافق ال يعين اإلمجاع اذا كان 
تعطيل  اىل  يؤدي  اإلمجاع  هذا 
اعرتاض  وان  الوزراء،  جملس 

وزير أو أكثر على أحد املواضيع 
من  اجمللس  مينع  ان  جيوز  ال 
إختاذ قرار بشأن هذا املوضوع.

مثة  ان  الرئيس  دولة  قال  ثم 
كالما قيل يف صدد هذه املقاربة 
عن  يتخلى  احلكومة  رئيس  ان 
أتوقف  فلم  صالحياته،  بعض 
عند هذا الكالم، باعتبار انين - 
يف ظل الشغور الرئاسي- مؤمتن 
يف الدرجة األوىل على املصلحة 
على  حرصت  وانين  الوطنية، 
السياسية  املواضيع  إبعاد 
الطابع اخلاليف عن طاولة  ذات 
حلها  مسؤولية  ألن  اجمللس، 
السياسية،  القوى  على  تقع 
وجيب ان يرتك جمللس الوزراء 
تسيري شؤون البلد والعباد، وال 
سيما ان هناك أمورا ملحة على 
واإلقتصادي  املالي  الصعيد 

جيب التصدي هلا دون إبطاء.
مناقشة  جرت  العرض  هذا  بعد 
جملس  عمل  لطريقة  مستفيضة 
الوزراء، فأدىل كل من الوزراء 
هذه  بصدد  نظره  بوجهة 
التوافق  ومبفهوم  الطريقة، 
جملس  لعمل  كمقاربة  املعتمد 

الوزراء.
الوزراء ملفي  كما تناول بعض 
املالية  النفايات واالستحقاقات 
يف  مناقشة  وجرت  الداهمة 
صدد هذين امللفني، ثم رفعت 
جلسة  عقد  تقرر  بعدما  اجللسة 
يوم  صباح  من  العاشرة  عند 
البحث  الثلثاء املقبل إلستكمال 
يف موضوع مقاربة عمل جملس 

الوزراء«.

بريوت  العاصمة  نواب  عقد 
االول  امس  عصر  اجتماعا 
الوسط«،  »بيت  يف  اخلميس 
اجمللس  رئيس  حضور  يف 
البلدي ملدينة بريوت املهندس 
بالل محد، وتداولوا يف موضوع 
العاصمة  يف  النفايات  ازمة 

واحللول املطروحة ملعاجلتها.

قباني
قباني  حتدث  االجتماع،  بعد 
فقال:  اجملتمعني  باسم 
»بيت  يف  اليوم  »التقينا 
األزمة  يف  للبحث  الوسط« 
الطارئة اليت تعيشها العاصمة 
واملتعلقة  املناطق،  كل  مثل 
االكثر  االزمة  وهي  بالنفايات 
صغر  بسبب  بريوت  يف  حدة 
مدينة  وكونها  مساحتها، 
واالبنية.  بالسكان  مكتظة 
وتداولنا يف خمتلف االمور اليت 
حنتاجها من اجل املساعدة يف 
حل ازمة النفايات. أكرر أننا ال 
نستطيع حل هذه االزمة لوحدنا 
بريوت  مدينة  نطاق  ويف 
الذكر.  اآلنف  للسبب  االدارية 
حنن حنتاج إىل تعاون من سائر 
كانت  كما  وبالتالي  املناطق، 
سكان  تستقبل  دائما  بريوت 
اليوم  هي  عندها،  لبنان  كل 
هناك  يكون  ان  ايضا  تطلب 

تعاون من املناطق معها«.
مت  االجتماع  »خالل  أضاف: 
االتصال بكل من دولة رئيس 
سالم  متام  االستاذ  احلكومة 
ودولة الرئيس سعد احلريري، 
وهما نائبان عن بريوت، وقد 
اإلمنائية  تبنينا بعض املطالب 
تتلخص  واليت  عكار،  ملنطقة 
بإنشاء فرع للجامعة اللبنانية يف 
عكار خاصة وأن هناك مبنيني 
متوفران ميكن وضعهما بتصرف 
اجلامعة، كما أن هناك فائضا 
يف األساتذة الذين يستطيعون 
ملء احلاجات التعليمية يف هذا 
الفرع املطلوب. كما أننا ندعم 
إنشاء أي فرع للجامعة اللبنانية 
يف أي منطقة حمرومة وحتتاج 

إىل إنشاء فروع فيها«.
الثاني  »املوضوع  وتابع: 
اإلمنائية.  عكار  حاجات  هو 
واملعروف أن هناك قرارا صدر، 
وبعده مرسوم، بتخصيص مبلغ 

 نواب العاصمة حبثوا يف أزمة النفايات 
قباني: ال نستطيع حل االزمة لوحدنا 

وحنتاج اىل تعاون سائر املناطق

503 ماليني دوالر يف أيار من 
منها  خصصت   ،2014 العام 
دوالر  ماليني  بسبعة  عكار 
فقط، وحنن نعترب أن هذا األمر 
جمحف بالنسبة إىل هذه املنطقة 
اليت فيها نسبة غري قليلة من 
سكان لبنان، تصل إىل %16، 
وحتتل مساحة كبرية من مساحة 
لبنان، ونطالب بأن تأخذ عكار 
الذي  اإلمناء  من  العادل  حقها 

كنا وما زلنا نتمناه«.
أن  أؤكد  أن  »أود  وختم: 
وسعد  سالم  متام  الرئيسني 
ويتبنيان  متضامنان  احلريري 
نواب  طرحها  اليت  املطالب 
بريوت وسنعمل مجيعا من أجل 

حتقيقها بإذن اهلل«.

حمد
»عقدنا  محد:  قال  جهته،  من 
العاصمة،  نواب  مع  اجتماعا 
رئيس  مع  قائم  والتواصل 
سالم،  متام  الوزراء  جملس 
ليس من اليوم بل قبل أن تبدأ 
اجلاري،  الشهر   18 األزمة يف 
كما أننا على متابعة حثيثة مع 
ومع  احلريري  سعد  الرئيس 
رئيس كتلة املستقبل الرئيس 
مع  وكذلك  السنيورة،  فؤاد 

وزير البيئة حممد املشنوق«.
اجتماعا  عقدنا  »لقد  أضاف: 
واختذنا  بريوت  بلدية  جمللس 
بريوت  ونواب  قرارين،  فيه 
يدعمون، واحلمد هلل، ما قام به 
األول  القرار  البلدي.  اجمللس 
جملس  مقام  مبطالبة  يقضي 
شركة  تستمر  بأن  الورزاء 
»سوكلني« مبا كانت تقوم به 
قبل 18-7-2015، على صعيد 
بريوت اإلدارية، ما عدا الطمر 
الذي توقف حتما بتوقف مطمر 
الناعمة. أما القرار الثاني، فهو 
أننا نعد عقدا مع شركة خاصة 
متلك عقارا أو أكثر خارج النطاق 
البلدي ملدينة بريوت، ألنه ال 
يوجد داخل املدينة عقار ضخم 
ميكنه أن يستوعب ما كان يطمر 
يف الناعمة، على أن تقوم هذه 
الشركة باستالم بقايا النفايات 
موقع  تطمرها يف  أو  وترميها 
خارج املدينة. وهناك اتصاالت 
مستمرة لتنفيذ ذلك بدعم من 

نواب العاصمة«. 

سالم يف جملس الوزراء: مؤمتن على 
املصلحة الوطنية يف ظل الشغور الرئاسي

الوزير رمزي جريج

الوزير قباني يتحدث بعد االجتماع

حممد  البيئة  وزير  حتدث 
جملس  جلسة  بعد  املشنوق 
الوزراء، عن مشكلة النفايات، 
كبري  موضوع  »أمامنا  فقال: 
املعاجلة  يف  جدا  ودقيق 
اليوم ملوضوع النفايات الذي 
الناعمة  مطمر  إقفال  إثر  نشأ 
النفايات  هذه  معاجلة  وكيفية 

وإجياد مطامر هلا«.
هذا  عرضت  »لقد  أضاف: 
الوزراء  جملس  أمام  املوضوع 
بصفته حالة طوارىء بيئية يف 
البلد ال جيوز حنن أن نتجاوز كل 
هذا من خالل مواقف نسمعها 
من كل الناس ولكن ال تصل 
اىل األرض على صعيد املطامر 
جملس  قرار  واضحون،  حنن 
ضرورة  يؤكد  السابق  الوزراء 
بريوت  ملدينة  مطامر  إجياد 
وضاحيتيها خارج هذه املنطقة 
ويف املناطق اللبنانية وفق ما 
هو مؤمن او جتري دراسته من 
املطامر. هذا املوضوع عرضته 
وأكدت  الوزراء  جملس  امام 
هذه  إلجياد  سنسعى  أننا 
من  منطقة  كل  يف  املطامر 
قضاء  كل  ويف  لبنان  مناطق 
حل  اىل  وهذا سيؤدي  فيها، 
أحيي  وأنا  املشكلة.  هذه 
إحتادات  رؤساء  من  اجلميع 
البلديات  ورؤساء  بلديات 
الذين استطاعوا تأمني مطامر 
هذا  ألن  مؤقتة  مكبات  أو 
ختفيف  على  يساعد  املوضوع 
األزمة، فهناك ما يناهز ال22 
ألف طن من النفايات اآلن على 
األرض وحتتاج اىل آلية كاملة، 
ال نتحدث هنا عن آلية جملس 

 وزير البيئة حممد املشنوق:
نسعى إلجياد مطامر لبريوت 

وضاحيتها يف كل منطقة

لنقل  عملية  آلية  هذه  الوزراء 
النفايات اىل مطامر مؤقتة«.

يف  اجلميع  من  »نأمل  وختم: 
هلذا  يتيحوا  ان  املناطق  كل 
البلد  يف  يتحقق  أن  العمل 
فعندما نكون دائما أمام حالة 
حالة  النوع نكون يف  من هذا 
سنطلب  اليوم  حنن  استنفار، 
األمنية  القوى  مجيع  مؤازرة 
واحملافظني  الداخلية  ووزارة 
املناطق  يف  األمنية  والقوى 
ما  معنا.  األمر  هذا  ملتابعة 
اآلن  حتى  حتقيقه  استطعنا 
املناطق  من  عددا  يشمل 
أماكن  تأمني  من  متكنت  اليت 
متابعة  وأملنا  املؤقت،  للطمر 
وال  حثيثة  خبطوات  األمر  هذا 
منطقة  اي  عن  يسألين  أحد 
أين تعمل ألننا حنن نعلم أين 
تعمل ليس بالضرورة اإلضاءة 
على هذا العمل بل املهم هو 
من  البلد  وختليص  التنفيذ 

النفايات املوجودة فيه«.

الوزير محمد املشنوق

»اللقاء  رئيس  إستقبل 
وليد  النائب  الدميوقراطي« 
جنبالط يف دارته يف كليمنصو 
سفرية  االول،  امس  ظهر  بعد 
أورسوال  لبنان  يف  النمسا 
فاهرينغر، وسفري قربص هومري 

جنبالط عرض مع سفريي النمسا 
وقربص التطورات الراهنة

معهما  وعرض  مافروماتيس 
التطورات السياسية الراهنة.

من جهة ثانية، ابرق جنبالط إىل 
الرئيس الربتغالي السابق ماريو 
سواريز معزيا بوفاة زوجته ماريا 

باروزو.
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واملغرتبني  اخلارجية  وزير  عقد 
صحافيا  مؤمترا  باسيل  جربان 
اخلميس  االول  امس  ظهر  بعد 
»حنن  فيه:  قال  الوزارة،  يف 
جملس  جلسة  بعد  مضطرون 
العام  للرأي  نوضح  ان  الوزراء 
ألننا  اجللسة،  يف  حيصل  ما 
نرى ان التسريبات اليت ترشح 
حيصل.  ملا  مطابقة  تكون  ال 
واالعالن  التصرحيات،  ان  حتى 
الرمسي يأخذ وجهة نظر واحدة، 
اذ انه بوجود رئيس اجلمهورية 
ان يتحدث رئيس  العادة  جرت 
احلكومة.  ورئيس  اجلمهورية 
اما اآلن فإن النقاش والصراع 
اخرى  جهة  وبني  بيننا  حيصل 
نظرها.  وجهة  عن  فقط  يعلن 

لذا اضطررنا اىل التوضيح«.
ما  لكم  »وسأسرد  اضاف: 
الذي حتدثنا عنه وما فعلناه يف 

اجللسة:
اعتذار من قبلنا من  أوال: كان 
احلكومة  على تصرف  اللبنانيني 
الدستور  مبخالفة  كان  ان 
االصول  مبخالفة  او  والقوانني 
الوزراء  عليها جملس  اليت عمل 
االمر  وهذا  القرارات.  بإصدار 
وقد  اعتيادي  وغري  مألوف  غري 
مألوف  غري  مشهدا  تاليا  سبب 

حصل يف اجللسة املاضية.
التقدير  من  بكثري  مسعنا  وقد 

لرئيس  املسؤول  الكالم 
للياقته  قدرناه  وقد  احلكومة، 
والضمانات  وملمارسته  واخالقه 
احرتامها.  ومت  مسعناها  اليت 
لفتح  نية  هناك  ان  ووجدنا 
صفحة جديدة. ونود التأكيد ان 
الصفحة اجلديدة ليست ملوضوع 
شخصي وال لعالقات شخصية، 
ألن هذه العالقات مل يسدها اال 
الدوام.  االحرتام والتقدير على 
بالنسبة  اجلديدة  الصفحة  ان 
الوزراء  جملس  لعمل  هي  الينا 
والقوانني،  الدستور  خالل  من 
ضمن  ليكون  العمل  وتصويب 

الدستور«.
متحور  موضوعنا  »إن  وتابع: 
يف  الدستورية  املمارسة  حول 
اجلمهورية،  رئيس  غياب  ظل 
كي ال نتحدث عن آلية ومقاربة. 
ممارسة  هو  االمر  لنا  وبالنسبة 
هناك  ألن  التوافق  على  قائمة 
امرا ميثاقيا يف البلد حنن منثل 
جزءا منه مبا منثل، اذ ال توافق 
من دوننا واال ال قيام للتوافق، 
فرضه  دستوري  امر  وهناك 
الدستور علينا وهو ليس خيارا 
ال لوزير او لرئيس احلكومة: يف 
ظل غياب رئيس اجلمهورية حنن 
ان  وبالتالي  عنه.  وكالة  لدينا 
رئيس  بني  املفروض  التوافق 
اجلمهورية ورئيس احلكومة لعمل 
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

احلكومة، من موعدها اىل جدول 
واالمور  ادارتها  اىل  اعماهلا 
عليها،  تستجد  اليت  الطارئة 
اال  تستقيم  ال  قراراتها  اىل 
بتوافق بني الشخصني. واليوم 
هناك شخص موجود هو رئيس 
غائب  شخص  وهناك  احلكومة 
وحنن  اجلمهورية،  رئيس  هو 
اجلمهورية  رئيس  عن  بوكالتنا 
جزئيا.  ولو  الشخص  هذا  منثل 
وحنن بالتالي مؤمتنون على هذه 

الصالحيات يف غيابه، من موعد 
االعمال  جبدول  مرورا  اجللسة 
الطارئة  االمور  اىل  اضافة 
وهذه  القرارات،  اىل  وصوال 

االمور ال تتم اال بالتوافق«.
املمارستان  »وهاتان  واردف: 
اللتان منلكهما كوزراء وكوكالء 
ما  هما  اجلمهورية  رئيس  عن 
بآلية  مسي  ما  عليهما  بنيت 
والذي  الدستورية«  »املمارسة 
يف  هلا  عنوانا  التوافق  كان 
يغيب  وملا  مراحلها.  كل 
عن  شيء  كل  يغيب  التوافق 
احلكومة  وتغيب  احلكومة،  عمل 
حتى. وهذا ما شكل عنوان كل 
ينقص  عندما  املاضية.  املرحلة 
التوافق ال يستقيم العمل وتاليا 
يكون  وال  قرارات،  تصدر  ال 
هناك حكومة، اكنا نتحدث عنها 
القوى  او  املكونات  باب  من 
ومهما  الطوائف،  او  السياسية 
النتيجة  فإن  التسميات  كانت 

ذاتها اال وهي التوافق.
النقاط  ابعاد  عن  الكالم  وعند 
هناك  يكون  ال  اليت  اخلالفية 
االمر  هذا  كان  عليها،  توافق 
السابقة  املمارسات  يف  يصح 
حتى،  اجلمهورية  رئيس  بوجود 
يتوقف.  كان  الوزراء  جملس 
هو  اجلمهورية  رئيس  وكان 
وهناك  احيانا  يوقفه  الذي 
يف  كثرية  وسوابق  شواهد 
اذ اوقف  عهد احلكومة احلالية، 
رئيس اجلمهورية جملس الوزراء 
عندما مل يتم تعيني اللجنة العليا 
رئيس  ان  كما  لالنتخابات. 
الوزراء  جملس  اوقف  احلكومة 
جلسة.  من  اكثر  وعلق  السابق 
اوقف  سياسيا  فريقا  ان  كما 
تتم  مل  عندما  الوزراء  جملس 
تعيينات قوى االمن الداخلي«.

من  اقل  لسنا  »حنن  وقال: 
سوانا ومل ال يكون مسموحا لنا 
ما هو مسموح لغرينا؟ وحتى اذا 
وجد  اذا  فإنه  االمر  هذا  غيبنا 
اي موضوع خاليف، فإن البديل 
من عدم وجود التوافق ال يكون 
مل  واذا  الدستور.  مبخالفة 
نتوافق على تعيني أمين، فهذا 
ال يعين ان خنالف القانون وان 
يعمد وزير خيتزل كل صالحيات 
ارتكاب  اىل  الوزراء  جملس 
خمالفة قانونية. هذا هو صلب 
وقف  فإن  وبالتالي  املوضوع، 
املخالفة  بعدم  يكون  التعطيل 

على  املعرتضون  يكون  ان  ال 
وسري  املعطلون،  هم  املخالفة 
بالتوافق  يكون  احلكومة  عمل 
الدستورية  االصول  واحرتام 
والقانونية. وال يعين هذا االمر 
السكوت عما نسمعه  انه ميكننا 
خارجه،  او  الوزراء  جملس  يف 
موضوع  على  تأثريا  لذلك  ألن 
الشراكة ووجودنا وعلى كرامتنا، 
ومن يستخف ويهز برأسه عندما 
نتكلم عن كرامتنا، حنن نفهمه 
املوضوع  بهذا  يشعر  ال  النه 
كما يلزم او ال يشعر بإحساس 
موقع  يكون يف  عندما  الناس، 
متثيلهم ورمبا ليست لديه هذه 
الصفة، وال يشعر باالزعاج اذا 
او  االتفاق على حقوقهم  ما مت 

املس بكرامتهم«.
ميكننا  ال  مثال  »حنن  اضاف: 
األربعة  نكون حنن  بأن  السماح 
أطراف اليت متثل 90 باملئة من 
املسيحيني، ان نضع عليهم فيتو 
مجاعيا وال نسمح الي واحد منهم 
ان يكون رئيسا للجمهورية. حنن 
ميشال  عن  فقط  هنا  ندافع  ال 
عون، حنن ندافع عن مسري جعجع 
وسليمان فرجنية وأمني اجلميل 
ان  ميكن  ال  األلقاب.  حفظ  مع 
بتمثيلهم  نلغي اشخاصا ومنس 
وشعورهم ونقول انه ال حيق هلم 
الوصول اىل رئاسة اجلمهورية. 
ال  حنن،  نقول  ان  مثال  ختيلوا 
وال  احلريري  الرئيس  يستطيع 
الوزير  وال  سالم  وال  ميقاتي 
رئاسة  يف  يكونوا  ان  كرامة 
حينها  سيحصل  ماذا  احلكومة، 
تصرحيا  قلنا  ما  اذا  البلد  يف 

كهذا؟«.
عشرين  وعلى  »مرة  وقال: 
األصول  حبسب  وذلك  مرة 
اختيار  هناك  اصبح  الدستورية 
رأس  على  ميقاتي  للرئيس 
احلكومة، ورأيتم حينها ما حصل 
يف البلد. حنن نزلنا اىل الشارع 
تذكرون  هل  سلمية،  بطريقة 
التكسري والسالح واخنض لبنان 
تسكري  اىل  إضافة  أجزائه  بكل 
الطرقات، وكل ذلك لعمل قمنا 
الذي  الدستوري  حقنا  وفق  به 
وهذا  هكذا،  نسمي  ان  اعطانا 
مرة.  عشرين  من  مرة  حصل 
حنن بعد الطائف مل حيق لنا وال 
نكون  اليوم  نطالب  فأن  مرة، 
الرئيس،  انتخاب  نعطل  بذلك 
انه حقنا الدستوري الذي اعطانا 
اال  والنصاب  الدستور  اياه 
ال  برئيس  اإلتيان  على  نوافق 
ميثلنا. هذه األمور عندما حتصل 
عنها  احلديث  يكون  او  باخلارج 
داخل اجللسة تؤثر بطبيعة احلال 
على كل الوطن والدولة وليس 
فقط على عمل احلكومة. ونتيجة 
النقاش وصلنا اىل إستنتاج اننا 
نوافق على آلية املتبعة القائمة 
على التوافق، ان كان باملرونة 
الن التوافق يؤدي اىل املرونة، 
اذا كنا سنكون مجيعنا متوافقني 
مبرونة على هذه آلية وتطبيقها 
او إن كنا غري متوافقني، يعين 
بالدستور  التشدد  اىل  سنذهب 
اي االمجاع، عندما وجدنا الصيغة 
اليت تقول التوافق وعلى األمور 
غري االساسية، واملوضوع الذي 
أساسي  من  اكثر  بصدده  حنن 

انه البلد برمته، امنا على األمور 
غري االساسية »منقطع« مكون، 
االعمال  جدول  من  تندرج  هذه 

القرار البنود«.
اخلالصة  »بهذه  انه  اىل  واشار 
اليت انتهينا اليها هناك عنوان 
من  الن  التوافق،  وهو  واحد 
بند  إمرار  يستطيع  انه  يعتقد 
من دون التوافق داخل اجللسة، 
وحنن اذا مل نكن موافقني عليه 
يعين اننا مل نوافق على وضعه 
يف اجلدول، كما اتفقنا يف االلية 
اي عندما يعرتض احد ما على بند 
ال ميكن إمراره، النتيجة نفسها 
بإمكانكم  قرارات  وال  جدول  ال 
ان تبدأوا من حيث تريدون. اذا 
توجد  ال  توافق  هناك  يكن  مل 
هناك  ليس  وبالتالي  قرارات 
من عمل سليم للحكومة. وإدارة 
عن  والتشاطر  واملواربة  الظهر 
نأتي  بأن  األساسي  املوضوع 
يف  امرا  ونطرح  أسبوع  كل 
اجللسة  اىل  نأتي  ثم  االعالم 
هذا  سترتكون  كيف  ونقول 

امللف؟«.
وتابع: »من هو بالفعل حريص 
ليذهب اىل املوضوع األساسي 
ولو  الوهمية  األمور  يطرح  وال 
اىل  وحباجة  مشاكل  كانت 
هذه  يف  طرح  كما  احللول، 
حل  اىل  حباجة  موضوعا  اجللسة 
وهو النفايات. ان هذا املوضوع 
لسنا حنن من نسأل عنه، حنن 
سبعة  أرسلنا   2010 العام  منذ 
مناقصات  بإجراء  وطالبنا  كتب 
وحتدثنا عن اهلدر ونبهنا من اننا 

سنصل اىل هذه املرحلة«.
احدى  يف  »وصلنا  وأردف: 
املرات اىل التصويت يف جملس 
موضوع  ان  وخسرنا.  الوزراء 
بطرحه  مسحنا  الذي  النفايات 
الوزير  اىل  واستمعنا  اليوم 
ليس  ان  اكتشفنا  املختص، 
هناك ما هو مطلوب من احلكومة 
القرارات  تطبيق  املطلوب  امنا 
اليت كانت قد اختذتها من قبل 
املعين  ان  املشكلة.  هذه  حلل 
بتطبيق هذه احللول فليطبقها، 
ونغرق  مرة  كل  نتشاطر  وال 
بقضايا  العام  والرأي  االعالم 
من  ونتهرب  لنهرب  فقط 
موضوع  اي  االساسية  القضايا 

الشراكة يف هذا البلد«.
موضوع  امام  »حنن  وختم: 
من  التعطيل،  مقابل  الشراكة 
يريد ان يعطل شراكتنا ودورنا 
يستطيع  ال  وكرامتنا  ووجودنا 
القيام بالبلد. هذه هي املعادلة 
اليت نأمل اليوم ان نكون فهمنا 
بعضنا البعض بشكل جيد جدا، 
جديدة  فرصة  امام  نكون  وان 
التعيينات  موضوع  يف  حتى 
اخلطأ  يف  مغاالة  هناك  اما 
استحقاقات  اىل  سنصل  الننا 
ممن  اصرار  وهناك  جديدة، 
ارتكب اخلطأ على تكراره وعلى 
تطبيق  وعدم  القانون  خمالفة 
الدستور، وهذا يعين املزيد من 
البلد،  والتصادم يف  االحتقان 
اىل  للذهاب  مناسبة  تكون  او 
والقانونية  الدستورية  احللول 
وحينها نكون نسري بإجتاه تسري 
بعضنا  واحرتام  البلد  شؤون 

البعض«.
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لبنانيات

»الوفاء  كتلة  توقفت   
بعد  بيان  يف  للمقاومة« 
يف  الدوري  اجتماعها 
حريك،  حارة  يف  مقرها 
رعد،  حممد  النائب  برئاسة 
االجتماعي  »الواقع  عند 
للمواطنني  الراهن  واحلياتي 
اليت  املتدحرجة  واملشاكل 
السياسي  االهرتاء  تعكس 
واالداري الذي أصاب الدولة 
وأجهزتها،  ومؤسساتها 
حيكم  الذي  االرجتال  ومدى 
أداء كثري من املسؤولني، مع 
العديد من  الفساد إىل  متدد 
املواقع والتسبب بهدر املال 
العام وممارسة االبتزاز ومترير 
وتلقي  املريبة  الصفقات 
الرشاوى وتقاسم املغامن يف 
أكثر من مرفق ومستوى، إىل 
احلد الذي مل يبق يف نفوس 
املواطنني اي احرتام أو مهابة 
وحتى  ولقوانينها  للدولة 

للسلطات فيها«.
مشكلة  »ليست  وقالت: 
احلكومي  والعجز  النفايات 
عن معاجلتها سوى واحدة من 
مفردات هذا الوضع املهرتئ 
البالد  اليه  وصلت  الذي 
روح  تفتقد  سلطات  ظل  يف 
وتدخالت  العامة،  املسؤولية 
على  عمليا  الطريق  تقطع 
احملاكمة واحملاسبة، وفقدان 
االصالح  ملشاريع  التخطيط 
مشاريع  عن  فضال  والتطوير 
ادارتها  وحسن  التنفيذ 

ومواكبتها.
وإذا كان هذا االهرتاء قد منا 
مع معظم احلكومات دون أي 
الراهنة  احلكومة  فإن  عالج، 
االستثنائي،  الظرف  هذا  يف 
وأدوات  آليات  وسط  تعمل 
وبنية فساد خلفتها هلا معظم 

احلكومات السابقة.
أن  هنا  اللبنانيني  حق  ومن 
يسألوا عن املسؤول عن عدم 
الوزراء  جملس  قرار  تنفيذ 
الصادر منذ العام 2010 حول 
اعتماد التفكك احلراري واجراء 
من  ثم  الالزمة؟  املناقصات 
العارضني  تقدم  منع  الذي 
اىل املناقصة املعلنة لبريوت 

والضواحي؟«.
ورأت أن »عدم تنفيذ القرارات 
يكشف  احملددة  املهل  ضمن 
جلهات  ومصاحل  غايات  عن 
الواقع  دميومة  من  مستفيدة 
مشكلة  وايصال  احلالي، 
وطنية  أزمة  اىل  النفايات 
وتهدد  البلد  صورة  تشِوه 

صحة وسالمة أبنائه.
ننت  اليوم  خيتلط  وإذ 
ننت  مع  الدولة  يف  الفساد 
الروائح املنبعثة من النفايات 
األحياء  بني  توزعت  اليت 
يصح  ال  الطرقات،  وعلى 
هذه  احلكومة  تلقي  أن  أبدا 
على  وتداعياتها  املشكلة 
واجملالس  املواطنني  عاتق 
البلدية، اليت ال تزال حقوقها 
والصندوق  اخلليوي  من 

 الوفاء للمقاومة: احلكومة الراهنة تعمل وسط أدوات وبنية 
فساد خلفتها هلا معظم احلكومات السابقة

احللول  ان  حمتجزة.  البلدي 
الطارئة هي مسؤولية الدولة 
وأجهزتها  بسلطاتها  كلها، 
يقصر  ولن  ومؤسساتهاكافة 
التعاون  يف  املواطنون 
ملعاجلة مشكلة تهدد صحتهم 
عندما  خصوصا  وبيئتهم، 
املسؤولني  جبدية  يشعرون 
تعاطيهم  ونزاهة  وصدقهم 
الواقعية املعتمدة  مع احللول 

من قبلهم«.
وأسفتت »أن جيد اللبنانيون 
هذه  يف  مضطرين  أنفسهم 
لالنشغال  املعقدة  املرحلة 
بشأن من املفرتض أن يكون 
واهتمام  عناية  بديهيات  من 
املتعاقبة  السلطة واحلكومات 

منذ زمن بعيد«.
وجددت »يف الذكرى التاسعة 
الذي  التارخيي  لالنتصار 
العدو  ضد  املقاومة  أجنزته 
العدوانية  وحربه  االسرائيلي 
 ،2006 عام  لبنان  على 
والوطين  الديين  التزامنا 
اليت  باملقاومة  واالنساني 
والشعب  اجليش  مع  متثل 
حتمي  اليت  االنتصار  معادلة 
أو  تهديد  أي  ضد  لبنان 

عدوان حمتمل.
إن اهلزمية اليت تلقاها الكيان 
رجال  أيدي  على  الصهيوني 
أحالمه  على  قضت  املقاومة 
دعائم  وهزت  التوسعية 
والعسكرية  األمنية  بنيته 
جراء  كربى  خبيبة  وأصابته 
عجزه عن حتقيق أهداف تلك 
وأحبطت  العدوانية  احلرب 
ثقة االدارة األمريكية بقدرته 
الوظيفي  دوره  مواصلة  على 

Saturday 25 July 2015  2015 متوز   25 السبت 

الكتائب  حزب  رئيس  استقبل 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية 
يف  املركزي  الكتائب  بيت  يف 
احتاد  وفد  اليوم،  الصيفي 
احلازمية   - الشياح  بلديات 
رؤساء  ضم  الشباك  وفرن 
ادمون  الشياح  بلديات: 
امسر  جان  احلازمية  غاريوس، 
مسعان  رميون  الشباك  وفرن 
بعبدا  اقليم  رئيس  حضور  يف 
واميل  خالد  ابو  رمزي  الكتائيب 
السمرا، ومت خالل اللقاء البحث 

يف امور املنطقة.
ومت التوافق على »ضرورة األخذ 
النائب  طرحها  اليت  باحللول 
الصحايف  املؤمتر  يف  اجلميل 
الذي عقده ال سيما اجياد مطامر 
واقرار  ممكن  وقت  اسرع  يف 

المركزية النفايات«.
بعد اللقاء حتدث غاريوس باسم 
الزيارة  »هدف  فقال:  الوفد 
سامي  النائب  الرئيس  تهنئة 
الكتائب  حزب  برئاسة  اجلميل 
تهم  بأمور  وتداولنا  اللبنانية، 
املنطقة وساحل املنت اجلنوبي. 
موضوع  هو  الساخن  املوضوع 
ازمة  يشكل  الذي  النفايات 
ميكن  يعد  مل  نعيشها  كبرية 
حتملها بشكلها احلالي، املطلوب 
حلول  الوزراء  من جملس  اليوم 
اىل  ذاهبون  فنحن  واال  سريعة 

مشكل بيئي كبري جدا«.
اضاف: »ما نطلبه هو ان تؤمن 
لنا الدولة عقارات مبناطق بعيدة 
معاجلة  من  لنتمكن  السكن  عن 
ميكن  ما  وطمر  مناطقنا  نفايات 
اكثر  يطمر  ان  جيب  فال  طمره 
من 15 باملئة من هذه النفايات 
بطريقة  سيتم  العمل  كان  اذا 
سليمة ووفق األصول وبتقنيات 
حديثة. حنن اضعنا وقتا طويال 

 سامي اجلميل استقبل وفد احتاد بلديات الشياح 
احلازميه وفرن الشباك

ميشال معوض: اوافق على مقاربة رئيس الكتائب 
مللف النفايات

يف هذا املوضوع وكان جيب ان 
هذا  تقديم  يف  سباقني  نكون 

النوع من اخلدمات«.
هل  حول  سؤال  على  وردا 
النفايات  مجع  للبلديات  ميكن 
ومعاجلتها وفرزها قال: »طبيعي 
انه  وصحيح  نؤمنها  ان  ميكننا 
يف  صعوبة  هناك  سيكون 
لدينا  سيكون  ولكن  البداية 
جلمع  ومستدامة  صحيحة  تقنية 
ونغلق هذا  ومعاجلتها  النفايات 

امللف بصورة نهائية«.
ميشال معوض

واستقبل اجلميل رئيس »حركة 
معوض  ميشال  االستقالل« 
»جئت  اللقاء:  بعد  قال  الذي 
بانتخابه  سامي  الشيخ  اهنىء 
مرحبا  الكتائب  حلزب  رئيسا 
بتولي الشباب املسؤوليات يف 
دفعا  يعطي  النهج  فهذا  البلد 

للحياة السياسية يف البلد«.
قال:  النفايات  ملف  وعن 
اسابيع  ثالثة  منذ  حذرت  »لقد 
اللبنانيني اننا سنصل اىل ازمة 
على  جدا  اوافق  وانا  نفايات، 
للقراءة  سامي،  الشيخ  مقاربة 
اليت  النفايات  لكلفة  باألرقام 
اللبناني وهي  يتكبدها املواطن 
معتربا  العامل«،  يف  األغلى  من 
ان »احللول اليت اقرتحها رئيس 

الكتائب منطقية«.
وختم: »حنن باألساس نتعاطى 
باب  من  النفايات  ملف  مع 
رفع  اإلحتكار  وهذا  اإلحتكار، 
النفايات اىل األغلى  كلفة مجع 
يف العامل. ان مسؤولية الدولة 
اللبنانية السيادية هي يف وضع 
خطة توجيهية للنفايات تتضمن 
الصارع  ان ترتك  املطامر دون 
سياسية  مافيا  بني  مفتوحا 
واقتصادية وبني املواطنني«. 

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

يف اضعاف املنطقة واخضاع 
شعوبها«.

وأكدت »أننا ال نزال ندعو يف 
االنتصار  استثمار  اىل  لبنان 
الوحدة  لتعزيز  اسرائيل  على 
دولة  ولبناء  لشعبنا  الوطنية 
تليق  وعادلة  وقادرة  قوية 
والشجاع.  املضحي  بشعبها 
شهداء  اىل  نتوجه  اننا  كما 
العدو  مواجهة  يف  املقاومة 
االسرائيلي والعدو التكفريي, 
أرواحهم  على  السالم  بأزكى 
الطاهرة واىل كل اجملاهدين 
الشريفة  وعوائلهم  واجلرحى 
االعتزاز  آيات  بأمسى 
واالمتنان، جمددين عهدنا هلم 
وااللتزام  هلم  بالوفاء  مجيعا 
اجنازهم  وحفظ  بنهجهم 
وحتقيق كامل أهدافهم مهما 

بلغت التضحيات«.
واعتربت ان »االتفاق النووي 
العامل  ودول  ايران  بني 
حتول  مفرتق  يشكل  الكربى 
العالقات  تاريخ  يف  كبري 
استطاعت  بعدما  الدولية، 
اجلمهورية االسالمية االيرانية 
أن تنتزع اعرتافا دوليا حبقها 
الطبيعي واملشروع يف امتالك 
ورفع  النووية  الطاقة  وانتاج 
اليت  االقتصادية  العقوبات 
فرضت عليها تعسفا، وفرض 
وإلرادة  هلويتها  االحرتام 
شعبها ولدورها وتأثريها يف 
الساحة االقليمية والدولية«.

»هذا  ان  اىل  وأشارت 
شك  دون  سيعزز  االتفاق 
االسالمية  اجلمهورية  قدرة 
وفعاليتها يف نصرة القضايا 
للشعوب  واملشروعة  احملقة 

املستضعفة,  والدول 
الشعب  وسيجعل من صمود 
مبادئه  على  وثباته  االيراني 
ودقة  حكمة  ومن  وهويته, 
ومن  قيادته  وحزم  وشجاعة 
والصادق  اجلدي  األداء 
ومصدر  منوذجا  ملسؤوليه، 
واضحة  بصماته  سنجد  إهلام 
احلرة  الشعوب  تفاعل  يف 
والدول الناهضة يف أكثر من 

مكان يف العامل«.
»استمرار  ان  الكتلة  ورأت 
السعودي-األمريكي  العدوان 
الظامل على اليمن وشعبه، يف 
الفاضح  الدولي  الصمت  ظل 
السلطات  مستوى  على 
واملنظمات وهيئات اجملتمعات 
من  أكثر  مرور  رغم  املدنية 
أربعة أشهر على بدايته ورغم 
اجلنايات الكربى واالنتهاكات 
واالعراف  للقوانني  الفظيعة 
االنسان،  وحلقوق  الدولية 
سيشكل إدانة دائمة ووصمة 
السعودي  للنظام  أبدية  عار 
اليمين  الشعب  يغفرها  لن 
والعامل،  املنطقة  وشعوب 
امكان  أنه سيعقد  عن  فضال 
سلمية  تسوية  أي  وجهود 
للنزاع بني البلدين، وسيزيد 
النزاع  استدامة  خماطر  من 

وكارثية ارتداداته«.
وختمت: »إن مراكمة الفشل 
أي  اىل  مطلقا  تفضي  لن 
جناح، وان املكابرة لن تفرض 
وقائع ميدانية تغري بالقوة من 
حقيقة سخط ورفض الشعب 
اليمين القاطع هليمنة وتسلط 
بالده  على  السعودي  النظام 

وقراره«.

الفرنسية  السفارة  وزعت 
فيه  اشارت  بيانا  لبنان  يف 
اخلارجية  وزير  استقبال  اىل 
الداخلية  لوزير  فابيوس  لوران 
املشنوق،  نهاد  والبلديات 
»بصورة  تناول  اللقاء  وان 
رئيسة الوضع اإلقليمي واألزمة 
لبنان  بها  مير  اليت  السياسية 

حاليا.
فرنسا  بدعم  فابيوس  وذكر 
الثابت الستقالل لبنان ووحدته 
وسيادته وحسن أداء مؤسساته. 
فرنسا  قلق  عن  عرب  كما 

فابيوس واملشنوق عرضا للوضع األمين 
يف لبنان وضرورة تعزيز مؤسساته

املؤسسية  االنسدادات  إزاء 
احلالية«.

الوزيرانفابيوس  وعرض 
األمين  »للوضع  واملشنوق 
تعزيز  وضرورة  لبنان  يف 
مؤسساته«. وأعربا »عن رضاهما 
للجيش  اجلاري  التعزيز  إزاء 
اللبنانية  الداخلي  األمن  وقوى 
تلقي  اليت  التهديدات  ملواجهة 
بثقلها على أمن البلد ومتاسكه« 
النشيط  التعاون  إىل  وأشارا« 
واملؤسسات  فرنسا  بني  جدا 

األمنية اللبنانية«.

فابيوس مستقبال املشنوق
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صندوق   - آفاق  مجعية  اقامت 
عشائها  حفل   - املريض  دعم 
احلزب  رئيس  برعاية  السنوي 
النائب  االشرتاكي  التقدمي 
وليد جنبالط ممثال بوزير الصحة 
يف  فاعور،  ابو  وائل  العامة 
التيم«  وادي  »ليالي  جممع 
عضو  فيه  شارك  راشيا،  يف 
النائب  الدميقراطي«  »اللقاء 
علي  الشيخ  سعد،  أنطوان 
راشيا  مفيت  ممثال  اخلطيب 
قائمقام  اللدن،  أمحد  الشيخ 
األب  املصري،  نبيل  راشيا 
ابراهيم  واألب  شحاذي  ادوار 
»منتدى  رئيس  نائب  كرم، 
أبو  وهيب  اللبناني«  التنمية 
التقدمي  داخلية  وكيل  فاعور، 
رباح القاضي، منسق عام تيار 
الغربي  البقاع  يف  املستقبل 
ومنسق  جامن  محادي  وراشيا 
ووفد  قدورة  مجال  كالغري 
املنطقة،  يف  التيار  قيادة  من 
مسؤول العالقات السياسية يف 
الغربي  البقاع  اهلل« يف  »حزب 
قيادة  عضو جملس  قمر،  امحد 
ابو  شوقي  الدكتور  التقدمي 
الصحة  مفوض  ووكيل  حممود 
سامر  الدكتور  التقدمي  يف 
حرب، مدير عام مجعية »بيوند« 
زكي  عواد،  جوزيف  لبنان  يف 
اشيت وحمسن يوسف عن »حزب 
الطليعة«، رئيس احتاد بلديات 
اهلادي  عصام  االستقالل  قلعة 
والسهل حممد اجملذوب، طليع 
جبل  بلديات  احتاد  ممثال  خضر 
خماتري  رابطة  رئيس  الشيخ، 
والعربي  ناجي  كمال  راشيا 
صالح صاحل، أعضاء من اجمللس 
املذهيب الدرزي، رؤساء بلديات 
سياسية  وفاعليات  وخماتري 
وصحية  وتربوية  وثقافية 

واجتماعية.

ثابت
ثم  الطويل  طالل  اللقاء  قدم 
»افاق«  مجعية  رئيس  حتدث 
امحد ثابت معتربا ان »صندوق 
دعم املريض من ابرز نشاطات 
اجلمعية وقد انطلق منذ سنوات 
وليد  النائب  من  ودعم  برعاية 
للتخفيف  اخلريين  ومن  جنبالط 
على  االستشفائية  االعباء  من 
وغري  امليسورين  غري  املرضى 
املضمونني صحيا«، مشريا اىل 
الصندوق املساعدة ل  »تقديم 
860 مريضا خالل سنة، وتغطية 
مئة  بقيمة  استشفاء  فواتري 
واربعة وثالثني مليونا وسبعمئة 
ادوية  ومساعدات  ـ  لرية  الف 
بقيمة اربعة عشر مليونا وثالمثائة 
ملرضى  ومساعدات  لرية،  الف 
بقيمة  املنطقة  خارج  تعاجلوا 
واربعمائة  مليونا  عشر  ثالثة 
معربا  لرية«،  الف  ومخسون 
احلفل  لراعي  اجلمعية  عن شكر 
وممثله وللخريين من »اصحاب 

االيادي البيضاء«.

أبو فاعور
ثم حتدث أبو فاعور فأشار إىل 
والنور  االشعاع  بلد  »لبنان  أن 
لشيء  ال  النفايات،  يف  يغرق 
اال لقصور يف آدائنا السياسي، 

ولعدم حتمل مسؤولياتنا«.
وقال:« كل لسان وليد جنبالط 
ومل على مدى االشهر املاضية، 
يصرخ يف برية احلياة السياسية 
ويقول ان هناك موعدا وهو 17 
متوز، لذلك اسرعوا يف اجناز ما 
حتتاجه العقود من معامالت لكي 
ال نصل اىل ما وصلنا اليه، مل 
نرتك فرصة يف جملس الوزراء 
وخارجه اال وذكرنا ان 17 متوز هو 
موعد قادم وبات خلف االبواب، 
االنقسامات  كانت  لالسف 
اليت  السياسية  واالولويات 
حاجات  االعتبار  بعني  تأخذ  ال 
املواطنني اللبنانيني تطغى على 
هذه االهتمامات، فوقع احملظور 
اىل  اليوم  ينظر  ومن  والشر، 
بالنفايات،  خيتنق  يراه  لبنان 
يف  وشوارعه  وقراه  مدنه  يف 
بريوت وغريها من املدن، وامل 
ان  الوزراء  جملس  جلسة  يف 
الرحابة  من  متسع  هناك  يكون 
كل  لدى  والسياسية  الفكرية 
القوى السياسية، مع االحتفاظ 
مواقفها  يف  حبقها  واالحرتام 
حتى  السياسية،  واشرتاطاتها 
ولو كانت غري حمقة، ان يتسع 
صدر اهل السياسية، للوصول 
اجراءات  واىل  خالصة  اىل 
تعفي املواطن اللبناني من هذا 
املشهد وهذه املخاطر، الن يف 
على  كبرية  خماطر صحية  االمر 
اللبنانيني«،  املواطنني  كل 
متسائال: »اي سياسة تلك اليت 
تعجز عن اجياد عالج لقضية ال 
اىل  بل  كبري  جهد  اىل  حتتاج 
القناعة بضرورة تسيري شؤون 

اللبنانيني«.
واحدة  تكون  »رمبا  أضاف: 
ان  جيب  اليت  االقرتاحات  من 
استعمال  هي  جبدية  تدرس 
املناطق  القائمة يف  الكسارات 
للنفايات،  كمطامر  اللبنانية 
تسمح  أن  املنطقي  غري  فمن 
بأن  مصلحة  لصاحب  الدولة 
مبا  يقوم  وبأن  البيئة،  يشوه 
يقوم به، خاصة تلك اليت تعمل 
برتخيص  العامة  االمالك  يف 
يكون  وال  ترخيص،  بدون  او 
ان  احلق يف  وللبلديات  للدولة 

تطمر نفاياتها«.
الكالم  هذا  ان  »نعرف  وتابع: 
من  الكثريين  حفيظة  سيثري 
اصحاب املصاحل الذين تعودوا 
انهم اقوى من الدولة واصلب 
املواطن،  من  واقوى  منها 
مصاحل  على  تتقدم  ومصاحلهم 
املواطنني، لكن رغم ذلك جيب 
شجاع  قرار  هناك  يكون  ان 
البلديات  ومن  البيئة  وزير  من 
ومواقعها  الكسارات  باستعمال 

كمطامر للنفايات«.
وأمل أبو فاعور ان »نكون كقوى 
سياسية، قد تعلمنا الدرس من 
املاضية،  الوزراء  جلسة جملس 
ومن  هاجم  من  النظر  وبصرف 
دافع،  ومن  افتعل  ومن  هوجم 
حصل  الذي  املشهد  يكن  مل 
االسبوع املاضي مشهدا مضيئا 
السياسية«،  وللقوى  للحكومة 
»يكون  ان  يف  أمله  عن  معربا 
يف  الدرس  تعلم  قد  البعض 
كيفية احرتام االصول والعقول. 
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يعرف  ان  يف  العقول  احرتام 
بأنه ال يستطيع مهما بلغ شأنا 
اوعظم حجما وتاثريا، ال يستطيع 
السياسية  احلياة  يصادر  ان 
الن  إال  لشيء  ال  والدستورية، 
لديه أولويات سياسية يريد ان 
املواطنني  جممل  على  يفرضها 
اللبنانيني«، معتربا أن »احرتام 
الطائف،  احرتام  يف  االصول 
االتفاق  هذا  ان  نعرف  الننا 
وجراح  دماء  من  كلف  ما  كلف 
وعذابات لدى اللبنانيني، وجيب 
ان  البعض  يستسهل  ال  ان 
يوم  كل  الطائف  اتفاق  يطعن 
يعترب  كان  اذا  النه  بسكني، 
انه بذلك يفتح اجملال البداعات 
فليس  جديدة،  دستورية  وبدع 
تكون  بأن  يضمن  من  بيننا 

احملصلة يف مصلحة احد«.
العقل  منطق  أن  واعترب 
يقول:«اننا يف احلرائق املنتشرة 
االنقسامات  ويف  حولنا  من 
واجواء  والنريان  واحلروب 
التقسيم اليت تعصف باملنطقة، 
رياح التقسيم اليت عصفت يف 
تعصف  وهي  وسوريا  العراق 

بدول اخرى«،
وقال: »اي منطق وحكمة وعقل 
ممكن ان يقود اىل نقاش يف 
اساس النظام يف هذه العجالة 
ان  آمال  املخاطر،  هذه  ويف 
واالصول  الطائف  احرتام  يتم 
واملواقع الدستورية يف نقاشات 
رئاسة  من  الوزراء،  جملس 
تكون  ان  اليت جيب  اجلمهورية 
اوىل املقدمات واملقومات حلياة 
سليمة،  ودستورية  سياسية 
رئيس  انتخاب  يف  هي  واليت 
رئاسة  موقع  اىل  للجمهورية، 
احلكومة، الن استسهال الطعن 
وتسجيل  والدستور  بالطائف 
سوابق دستورية، ال اعتقد انه 
يف  والصحيح  السليم  املنطق 

هذه املرحلة«.
واكد ان »موقف النائب جنبالط 
هو  الدميقراطي«،  و«اللقاء 
نسعى  ان  نريد  ما  بقدر  اننا 
التفاهم يف  اىل توسيع قاعدة 
القوى  كل  بني  الوزراء  جملس 
القضايا،  كل  حول  السياسية 
احملظورات  من  لدينا  فاننا 
االول  احملظور  حمظوران:« 
اجراءات  اىل  اللجوء  يتم  ان 
دستورية ال حترتم الدستور وال 
حترتم اتفاق الطائف، وان يتم 
اللجوء اىل اكتشافات دستورية 
ال تلتزم بهذا االتفاق. واحملظور 
االخر هو ان يكون فكرة االتفاق 
للتعطيل«،  سببا  التفاهم  او 
جملس  نقاش  »يكون  ان  آمال 
واجيابيا  مثمرا  نقاشا  الوزراء 
الصبور  الرجل  يدفع  ال  وان 
يكون  لن  خيار  اىل  متام سالم 

ملصلحة أحد«.
ندفع  ان  حناول  »اننا  وختم: 
اجملتمع  هذا  يف  اخلري  ارادة 
ملساعدة من مل تسعفهم احلال، 
الننا نتجاهل الكثري من احلقائق 
يف  اننا  واوهلا  الوقائع  ومن 
وفيه  ميسورون  فيه  جمتمع 
واحلزب  جنبالط  باسم  فقراء، 
اتوجه بالشكر اىل هذا االحتضان 

واىل هذه املبادرة«. 

ابو فاعور مثل جنبالط يف عشاء »آفاق«:
 الطعن بالطائف والدستور منطق غري سليم واستعمال 

الكسارات كمطامر واحد من االقرتاحات
والقوى  األحزاب  »لقاء  توقف 
والشخصيات الوطنية اللبنانية« 
الدوري  اجتماعه  بعد  بيان  يف 
التنسيق  هيئة  مقر  يف  اليوم 
األحزاب، عند »حالة اإلهرتاء يف 
أداء مؤسسات الدولة اخلدماتية، 
يف  الدائم  اإلنقطاع  سيما  وال 
لساعات  الكهربائي  التيار 
يف  النفايات  وتراكم  طويلة، 
يف  الغليان،  وحالة  الشوارع 
احلكومية  األزمة  تستفحل  حني 
اليت  العامة  األزمة  خلفية  على 
سنوات  منذ  بالبالد  تعصف 
آذار   14 فريق  استمرار  نتيجة 
متغريات  على  املراهنة  يف 
إقليمية ودولية لالخالل مبوازين 
اىل  والعودة  الداخلية  القوى 

اإلستئثار بالسلطة«.
وأكد أن »فشل هذه الرهانات 
من  مينعها  مل  آذار   14 لقوى 
عمل  تعطيل  يف  االستمرار 
وممارسة  الدولة  مؤسسات 
ملصلحة  املتواصل  االبتزاز 
مافيا  سيما  وال  املافيات، 
شركة  من  احملتكرة  النفايات 
سوكلني حلساب بعض النافذين 

يف السلطة السياسية«.
ورأى اللقاء أن »من يعوق إجياد 
اإلنقطاع  لقضية  جذرية  حلول 
الكهربائي  التيار  يف  الدائم 
بطريقة  النفايات  ومعاجلة 
املافيات  هذه  هو  حضارية، 
سياسية  قوى  من  املدعومة 

نافذة يف السلطة أيضا«.
السياسية  القوى  ودعا 
العام  املال  على  »احلريصة 
إىل  اللبنانيني،  ومصلحة 
حقوقهم  حلماية  بقوة  التحرك 

للوضع  حد  وضع  على  والعمل 
اللبناني  والشعب  الكارثي، 
بكل فئاته إىل التحرك ملمارسة 
الضغط على السلطة السياسية 
وعدم التأقلم مع الواقع املزري 

يف البالد واخلضوع له«.
حد  وضع  »ضرورة  وأكد 
اليت  سوكلني  شركة  البتزاز 
من  الطائلة  األموال  حتصل 
وتضغط  اللبنانيني،  جيوب 
اللبناني من خالل  على الشعب 
السموم اليت تشكل خطرا على 
ترتك  حني  املواطنني،  صحة 
إلبتزاز  الشوارع  يف  النفايات 
من  املزيد  ولتحصيل  الدولة 
وهو  املشروعة،  غري  األرباح 
حبق  موصوفا  إجراما  يعترب  ما 

الشعب اللبناني«.
ومحل اللقاء احلكومة »مسؤولية 
العام  املال  إهدار  يف  الرتاخي 
عرب االستمرار يف تلزيم سوكلني 
النفايات بأسعار خيالية«،  مجع 
مسألة  »بإخراج  احلكومة  مطالبا 
القضايا  من  وغريها  النفايات 
اىل  بالنسبة  احليوية  اخلدماتية 
التجاذب  من  اللبنانيني  مجيع 
إعالن  على  والعمل  السياسي، 

هذه  ملعاجلة  طوارئ  حالة 
القضايا بصورة جذرية«.

العربية  التطورات  عند  وتوقف 
واإلقليمية، وأكد »أهمية الدعوة 
إىل تشكيل حتالف إقليمي دولي 
ملكافحة اإلرهاب التكفريي من 
بات  الذي  وأخواتها  داعش 
العامل،  خطره يطال مجيع دول 
مبا فيها الدول اليت أسهمت يف 
لتضرب  ورعايته  داعش  دعم 
استقرار سوريا والعراق ومصر 
العربية،  الدول  من  وغريها 
وإعادة  املنطقة  تفتيت  بهدف 
األمريكي  للمشروع  إخضاعها 
القضية  ولتصفية  الصهيوني 

الفلسطينية«.
يوليو   23 ثورة  بذكرى  ونوه 
الراحل  الرئيس  قادها  اليت 
مجال عبد الناصر، »وباإلجنازات 
الوطنية والقومية واإلقتصادية 
حققها«،  اليت  واإلجتماعية 
مؤكدا أن »نهج عبد الناصر يف 
اإلستعماري  املشروع  مواجهة 
السبيل  هو  والصهيوني 
احلقيقي إلحباط اهلجمة اإلرهابية 
اإلستعمارية على العرب ومحاية 

وحدتهم وصون حقوقهم«. 

لقاء األحزاب: على احلكومة وضع حد البتزاز شركة سوكلني

اإلتصاالت  وزير  استقبل   
امس  ظهر  بعد  حرب  بطرس 
يف  مكتبه  يف  اخلميس  االول 
عسريان  علي  النائب  الوزارة، 
السراج  نادر  الدكتور  يرافقه 
والسيد شفيق طالب الذي قدم 

إليه كتابه »لبنان يف طوابعه«.
وأثنى الوزير حرب على املؤلف 
الطوابع  هذه  كل  مجع  الذي 
البحث  تناول  كما  كتاب.  يف 
العامة  األوضاع  عسريان  مع 

وشؤون البالد.

حرب التقى عسريان وتسلم من شفيق طالب 
كتاب »لبنان يف طوابعه«
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة 
الرئيس العماد ميشال عون يف 
يف  وحبث  الرابية،  يف  دارته 

التطورات الراهنة.
الوزير  تال  االجتماع،  وعقب 
السابق سليم جريصاتي مقّررات 

التكّتل، فقال:
بعض  عند  التكّتل  توقف 
اآلونة  يف  الالفتة  التصاريح 

األخرية.
احلكومة  رئيس  مبادرة  أواًل، 
األقطاب  على  فيتو  وضع  إىل 
لرئاسة  األربعة  املسيحيني 
اجلمهورّية.. يسأل التكّتل: من 
منح رئيس احلكومة حّق النقض 
هذا؟؟!! لقد وّسعت »بيكارك« 

يا دولة الرئيس..!
عن  متداول  كالٌم  هناك  ثانيًا، 
والرئيس  احملايد،  الرئيس 
من  شابه  وما  التوافقي، 
ماذا  عليكم،  باهلل  عبارات.. 
يعين احلياد يف رئاسة الدولة؟! 
اخلري  بني  احلياد  يعين  ماذا 
والشّر؟! وماذا يعين التوافق؟! 
هناك قول لإلمام علي: »احملايد 
هو الذي مل ُينِصر الباطل، إّنا 
املؤّكد اّنه خذل احلّق« فهل هذا 
مجهورية  رئيس  من  نريده  ما 

لبنان؟!
نائب  عن  كالٌم  صدر  ثالثًا، 
وزير  الوزراء،  جملس  رئيس 
فيه  يقول  الوطين،  الدفاع 
»بدأنا املشاورات مع الفعاليات 
األركان  رئاسة  بشأن  الدرزية 
يف اجليش«.. يا دولة الرئيس، 
الذي  املكّون  مع  التشاور  أين 
ليس  مكّونَك  إليه؟!  تنتمي 
معادلة  أّي  يف  ناقص  حبرٍف 

وطنّية..!
بالتحديد،  منه  نشكو  ما  هذا 
فاملشاورات مع مجيع الفعالّيات 
مكّوننا  مع  التشاور  دون  من 
يف  واألساسي  املؤّسس 
املعادلة اللبنانية بشأن املواقع 
القيادية والريادية..!! فاملادة 
الدستور حتتفظ حبقوق  95 من 
هذا املكّون الرئيسي يف البلد.

تطّرفنا..!  عن  آخر  كالٌم  رابعًا، 
هل  التطّرف؟!  يعين  ماذا 
التطّرف للميثاق والدستور يعين 
تطرفًا؟!  إشرحوا لنا تعبريكم! 
والقوانني  والدستور  امليثاق 
هي عقود وطنّية بني مكوناتنا، 
أو  يعدّلا  ان  له  حيّق  فمن 
ال  واحد؟!  طرٍف  من  ينقضها 
نقبل بأن يعرّينا أحد بالتطّرف.. 
فنحن معتدًى علينا يف التمثيل 
اإلجرائية،  والتشاركية  النيابي 
وما نطالبه به، قاله العماد عون 
مرارًا، وهو حقوق مكّوننا الوطنّية 
وليست على اإلطالق من قبيل 

احلقوق اجلهوّية أو الفئوّية.  
موضوع  هو  الثاني  املوضوع 

احلكومة.
جبلسة  هي  األوىل  النقطة 
اخلميس.  يوم  الوزراء  جملس 
مقاربة  عنوانها  اخلميس  جلسة 
املمارسة  مقاربة  أي  اآللية، 
مقاربة  - وهي  ارتضيناها  اليت 
دستورية - عند تأليف احلكومة، 

جرصاتي بعد اجتماع التكّتل: من منح 
رئيس احلكومة حّق النقض على األقطاب 

املسيحيني األربعة لرئاسة اجلمهورّية
وبعد دخولا إىل حّيز العمل، أي 
بعد أخذ الثقة. إذًا، العودة إىل 
والدستورية  امليثاقية  املمارسة 
أي التوافق يف جملس الوزراء، 
رئيس  بني  التوافق  غرار  على 
احلكومة  ورئيس  اجلمهورية 
الرئاسة  ُسدة  تكن  حال مل  يف 

خالية.
على  أن  هي  الثانية،  النقطة 
حّدًا  يضع  أن  الوزراء  جملس 
الدستورية  املخالفة  لتمادي 
تأجيل  مبوضوع  والقانونية 
تسريح الضباط القادة. ال ميكن 
أن نسمح بأن ُيصار إىل تفاقم 
والقانونية  الدستورية  املخالفة 
بهذا السياق، فيما حنن شهود 
الوقت  أو مشاركون غفلة، يف 
الذي لسنا فيه غفلة يف جملس 

الوزراء.
النفايات،  مللف  بالنسبة  أّما 
أن  اللبناني  الشعب  فعلى 
يتوّسل  من  هناك  أن  يعرف، 
وموسم  وهواءه،  صّحته 
اصطيافه يف هذا امللف بالذات، 
جملرد الضغط السياسي، وآلفة 
بالسلطة.  واالستئثار  التسلط 
ال دور جمللس الوزراء يف هذا 
امللف، فكّل ما هو مطلوب من 
جملس الوزراء قد حتّقق، سواء 
واملوافقة على  املؤقت  التمديد 
الّشروط، أو وضع اخلطة  دفرت 
على صعيد املناطق واألقضية. 
هو  اليوم،  مطلوٌب  هو  ما  إذًا، 
أن يبادر وزير البيئة إىل اختاذ 
اإلجراءات الناجعة ملعاجلة امللف 
من دون أن يثقل مطامر دون 
مناطق  أو  مناطقنا  يف  أخرى 

سوانا.
والدات  هو  الثالث،  املوضوع   
كما  فلبنان  السوري.  النزوح 
وعامل  مؤسس  عضو  تعرفون، 
يف منظمة األمم املتحدة، وملتزم 
حقوق  شرعة  ومنها  مبواثيقها 
الطفل، واتفاق فيينا للعالقات 
الديبلوماسية لعام 1961. إّن أي 
تطبيق مّتثق لذه املواثيق جيعل 
السامية  املفوضية  تعميم  من 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
القانوني.  حمله  غري  يف  واقعًا 
ومن  داعمًا  التكتل  يقف  لذلك 
عضو  ملوقف  حتّفظ  أي  دون 
التكّتل وزير اخلارجية واملغرتبني 
لكيفية  بالنسبة  باسيل،  جربان 
مكاتب  يف  الوالدات  تسجيل 
وزارة  مع  بالتعاون  املفوضية، 
الشؤون االجتماعية. لبنان أوقف 
التسجيل بقراٍر حاسٍم من جملس 
الوزراء ولدى سوريا سفارة يف 

لبنان.
مع  اللجوء  صفة  أن  اخلطر 
الكبرية،  القانونية  تداعياتها 
املطاف  نهاية  تؤدي يف  واليت 
لألطفال  اجلنسية  منح  إىل 
ُتنح  إّنا  اجلنسية،  العدميي 
سياديًا من الدولة الّلبنانية ولن 
ُتنح. السيادة مل ولن نفرط بها 
يومًا، فكيف إذا أدت استباحتها 
من  اآلالف  مئات  جتنيس  إىل 
مببدأ  عماًل  وأطفالم  السوريني 
األهل  ورعاية  العائلة  وحدة 
سوف  املوضوع  هذا  ألطفالم. 
يبقى قيد املتابعة من التكتل. 

إنفراج أو إنهيار: لبننة خياراتنا!
  
 

آخر موعد مت حتديده من مجيع األفرقاء السياسيني كان من دون 
أدنى شك »ضربة« اإلتفاق النووي بني إيران والواليات املتحدة 
املشهد  على  السياسية  املواعيد  من  كغريه  ولكن،  األمريكية؛ 
السياسي اللبناني، سيكون هذا اإلتفاق كالسراب يف الصحراء، ما 

إن نر عنه، خيتفي مع وعوده.
 

ولكن بالرغم من ذلك، ميثل هذا اإلتفاق النووي نقطة حتول نفسية 
ضخمة حيث ميكن للبنان إستعماله واإلستفادة منه كعامل إنفراج 
التوصل إىل  السياسية من خالل  ديناميته  إطالق  إعادة  أجل  من 
البلد  سيكمل  أو  الدستور،  بوصلة  تصويب  يعيد  رئيس  إنتخاب 
طريقه حنو اإلنهيار الكامل مع التأثري السليب على كل مؤسساته 
الواحدة تلو األخرى... يكاد يكون »الشعور باإلرتياح« هو الفائدة 
الرئيسية الوحيدة من خالصة هذا اإلتفاق، وبالتالي، أصبح بإمكان 
األفرقاء حتديد موقعهم على ضفيت السور إإلقليمي وتلقي البعض 

منهم  دون إحراج التوجيهات بشكٍل أوضح!
 

الشعور باإلرتياح هذا حبد ذاته جيب أن يستعمل كمحفز لإلنفراج، 
ولفرملة  الرئاسي  للجمود  احلل  بأن  اإلعرتاف  وقت  حان  قد  ألنه 
بأن  البعض  ولو يسعى  داخلي  هو شأن  املستمر،  الدولة  تفكك 

يكون خارجي. 
 

إذا كان ال بد من إجياد حل لتلك األزمة، فيجب أن يكون سريعًا جدًا 
حيث زخم اإلرتياح مل يزل موجودًا، ألنه يف الواقع، سيكون لإلتفاق 
النووي حبد ذاته تأثري ضئيل جدًا على لبنان بسبب اليكلية القائمة 
يف مشاركة السلطة املثبتة يف مكانها ضمن إتفاق الطائف، وهي 
تعمل ببعد ثالثي حبكم األمر الواقع، بصرف النظر عن امكانياتنا من 

إنتخاب رئيس أو ال، حيث املوقع يف جوهره للمسيحيني.
 

من ناحية أخرى، يبقى السؤال املتبادر إىل أذهان اجلميع هو هل 
سيكسب حزب اهلل قوًة نتيجة اإلتفاق؟ واجلواب هو أن حزب اهلل 
ال!  طبعا  واجلواب:  السين؟  اجملتمع  سيحرم  وهل  أصاًل!  قوي 
فاجملتمع السين كغريه من مكونات لبنان حيظى بالطابع املؤسسي، 

وبالتالي حقوقه حمفوظة.
 

يف مسألة الرئاسة: هل سيدفع اإلتفاق بالنواب إلنتخاب رئيس؟ 
ال، ما مل يكن اإلتفاق على شكل إتفاقي الطائف والدوحة، حيث 
إتفق على كل شيء مع إسم املرشح الرئاسي ضمنًا. وتبقى حقيقة 
يقدم  أن  جيب  خارجيًا،  مطبوخ  اإلتفاق  أتى  لو  حتى  أنه  األمر، 
على املائدة السياسية اللبنانية على شكل مقابالت إلرضاء أذواق 

اجلميع!
 

مهما يكن، وبغض النظر عن كل شيء، ال يوجد سراب يف األفق! 
اجلافة  سياستنا  لواقع  واملرة  الصارخة  احلقيقة  نواجه  أن  جيب 
والعمل كلبنانيني على إجياد حل نهائي لذلك أو مواجة اإلنهيار! 

والسالم...
 
 

 ترايسي داني شمعون
 رئيسة حزب »الديمقراطيون األحرار« 

مل تعد تنتهي لوائح حوادث العنف املسجلة يف لبنان. مل يعد 
حيصيها أي أرشيف أو موقع حبثي أو سلطة خمتصة. صارت 
املتفرقات  من  خربًا  ــــ  وحشية  األكثر  حتى  ــــ  العنف  حوادث 
اليومية يف وسائل اإلعالم. ال يصمد منها جزئيًا وبشكل موقت، 
للجذب  مادة  ظرفيًا  فيتحول  اإلثارة.  بطابع  منها  يتمتع  ما  إال 
اإلعالمي. جملرد تعبئة وقت اجلمهور، يف انتظار السبق األعنف 

التالي.

طبعًا قيل الكثري عن مسؤولية التفلت من العقاب، عن ازدياد 
النوع  من  شخصيات  حتول  املرتكبني  بعض  العنف.  ظاهرة 

الوليوودي، يف تقمصه أدوار القتلة املتسلسلني.

عجز  نتيجة  املتسلسل  القاتل  يولد  األفالم  يف  أنه  فارق  مع 
السلطات الرمسية عن اكتشاف هويته. يف لبنان، يولد املرتكب 

املتسلسل رغم معرفة هويته أو بفضل ذلك... ال خطيئة حيث 
ال شريعة، يقول الالهوت. أما يف اجلزاء، فحيث ال عقوبة تصري 
اجلرمية واقعًا يوميًا مستدامًا. املعادلة يف كل العامل بديهية: 
عقاب صفر. جرمية مئة يف املئة. وما بني الرقمني تواز يف 

صعود اجلرمية أو هبوطها، مع غياب احملاسبة أو حضورها.

قيل أكثر يف لبنان عن أسباب العنف اجلنائي. يظهر هنا سبب 
االحتوائية، عن  أو  العالجية  املؤسسات  آخر، هو عجز  أساسي 
معاجلة املرتكبني. أي أن سببًا آخر لتفشي العنف اجلنائي هو 
العقابي  ــــ  السجين  النظام  بل  ال  لبنان.  يف  السجون  واقع 
برمته. حيث يتحول السجن من عقوبة مفهومة إىل انتقام غري 
مفهوم وغري مقبول. وحيث يصري اإلجراء العقابي الوقائي، أو 
السجن، خطوة أكيدة حنو تصعيد أسباب العنف لدى السجني، 
وتأجيج مشاعر احلقد والثأر وحوافز تكرار االرتكاب بعنف أكرب 

ونزعة إىل التفلت من السجن أشد.

كل األسباب املذكورة صحيحة. لكنها غري كافية قطعًا لتفسري 
ظاهرة العنف عندنا. كل األسباب السابقة، قد تكون شافية لو 
أن العنف املشكو منه، ظل يف اإلطار الفردي. لو أن الوحشية 
اليت نعاني منها، اقتصرت على قتل أب بسكني على خلفية 
إشكال مروري، أو القضاء على طفل للتنصل من جناية خطف، 
أو إطالق نار على شاحنة أو على سيارة يف شقرا أو فاريا... 
اجلناية  مفهوم  عندنا. جتاوز  الفرد  املرضي ختطى  عنفنا  لكن 
الفردية الشخصية. مل يعد جمرد عنف عارض ظريف يف حلظة 
عنفنا سرطانيًا. متفشيًا.  بدافع فرداني. صار مرض  أو  ختل 
قاتاًل أكثر من قتل ضحية العنف الفردي. ألن عنفنا انتقل من 

الفرد إىل مستويات ثالثة أعلى وأخطر:

أواًل، صار عنفًا على مستوى العائلة. حتول العنف إىل مسألة 
منظمة وثابتة ضمن مؤسسة دائمة. ال بل، أخطر ما يف عنف 
يف  األوىل  املؤسسة  داخل  قاتاًل  عطبًا  يصري  أنه  العائالت، 
اجملتمع. هكذا يصري العنف داخل العائلة، بني أهل وأطفال، 
كل  على  مقابل  لعنف  ومولدًا  مؤسسًا  عنفًا  والدين،  بني  أو 

املستويات، ولكل املدى الزمين الالحق.

يعد جمرد  مل  اجلماعة.  مستوى  على  عندنا  العنف  ثانيًا، صار 
جرمية بني فرد وآخر، على خطورة هذه. ومل يكتف بأن تفشى 
إىل النواة األوىل للمجتمع البشري أو العائلة، حبيث صار العنف 
داخلها منبتًا لعنف دائم مستقبلي موروث ألجيال. بل األدهى 
أنه صار عنفًا مجاعيًا. عنف من جمموعة كاملة من البشر، ضد 
يتذرع  ألنه  وحشية.  األكثر  العنف  وهو  أخرى.  كاملة  جمموعة 
بغدها،  أو  بتارخيها  بعرضها،  أو  بشرفها  اجلماعة.  مبقدسات 
بوجودها أو مبصريها ... يصري ما تسميه األنرتوبوجليا »العنف 
املقدس«. وهو األكثر تشنيعًا وتفلتًا من أي ضابط إنساني 
بفرض  االلتزام  من  نوعًا  واجبًا.  عنفًا  يتحول  ألنه  أخالقي.  أو 
كل  وعنف  داعش  عنف  رأينا  هكذا  اجلماعة.  مسلمات  حتدده 
األديان األخرى يف مراحل سوداء من تارخيها. عنف اجلماعة هذا، 
مقيم عندنا. ال بالدم وحده. بل أيضًا بالكالم واملوقف والسلوك 

والنظرة إىل اآلخر، فردًا كان أم مجاعة.

بقيت طامة العنف الكربى عندنا، أنه صار عنف دولة. صارت 
مؤسساتها  بكل  كاملة  دولة  العنف.  مصدر  نفسها  الدولة 
بال  للعنف،  فاعاًل  حتولت  واملعنويني،  احلقيقيني  وأشخاصها، 
ضوابط انتظام عام، وال قواعد حق. فحني تأكل الدولة حقوق 
موظفيها، وحني تنهب الدولة موارد شعبها، وحني حتتل ارضًا 
حني  فيها،  السلطة  تداول  تنع  حني  حمتلة،  أرضًا  ترتك  أو 
ــــ  تلغي انتخابات أو تفرض قانونًا ال يوصل أصوات الناس 
حني تصري عاجزة عن  هل نسينا ثورات »أين صوتي؟« – 
برمتها  الدولة  اإلنصاف، تصري  العدالة وصورة  تقديم نوذج 

مولدًا للعنف.

صحيح أن عنف الدولة، يف شقه املادي، ال يبلغ وحشية العنف 
الفردي وال اجلماعي خصوصًا. لكن خطره هو األكرب واألعظم. 
ألن املؤسسة الوحيدة يف اجملتمع البشري، املؤتنة على سالم 

اإلنسان، تصري عندها سببًا لتولد العنف يف داخله.

يف األيام املاضية احتار كثريون يف توصيف دولتنا. هل هي 
دولة الزعران الذين رأيناهم يقتلون، أم دولة النفايات اليت 
أغرقت البلد. لكل ما تقدم، قد يكون الصحيح أنها دولة العنف 

األكثر بلطجًة ووسخًا.

الزعران والنفايات والعنف والدولة...
جان عزيز
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إحتفااًل بيوبيل الخمسني سنة
 لذكرى إفتتاح كاتدرائيـّة مار مارون - 

ردفرن 
2015 – 1965

تقيم رعيّة مار مارون املارونية
» عشاء الرعيّة السنويّ » 

                      وذلك يوم الجمعة 31 
تمـّوز 2015

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

2192

للمشاركة بدعم الرّعيـّة ولحجز البطاقات 
الرّجاء اإلتّصال بمكتب الرّعية على 
              93182148

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

عندما وصل وليد املعلم وبثينة 
إىل  املقداد  وفيصل  شعبان 
 29 يف  بوتني،  فالدميري  لقاء 
حزيران املاضي، مل خيطر ألحد 
نع اإلعالم من دخول قاعة  أن ميمُ
األوىل  الدقائق  ففي  االجتماع. 
من اللقاء، استمع الصحافيون، 
يف  إثارة  األكثر  الفقرة  إىل 
الروسي  الرئيس  بني  اللقاء 
ووزير اخلارجية السوري ونائبه 

ومستشارة الرئاسة السورية.
بوتني،  عرض  حتفظ  ودومنا 
فكرته  الصحافيني،  أمام 
ضد  حتالف  بإقامة  املستجدة 
وأكثر،  اقل  ال  جيمع  اإلرهاب، 
وتركيا  والسعودية  سوريا 
يف  السوريون  عبرّ  واألردن. 
بتلك  مفاجأتهم  عن  بعد  ما 
الطريقة غري املألوفة يف تقديم 
عرض »ثوري« سيقلب أوضاع 
على  رأسا  العربي،  املشرق 
أن  ما  يوما  له  در  قمُ لو  عقب، 

يتحقق.
املعلم، وهو ديبلوماسي جمررّب 
أغواره  سب  يصعب  وعتيق، 
ذلك،  مع  سيخرج  وإدهاشه، 
حتفظه  عن  مؤمتر صحايف،  يف 
األول،  حدسه  ليتبع  الغريزي، 
السعودية  مع  التحالف  ويصف 
ل اإلرهاب »بأنه حيتاج  ومن ميورّ

إىل معجزة«.
الديبلوماسي  اللقاء  ر  وفرّ
لبوتني  املفتوح  الصحايف 
املطلوبة  الرسالة  توجيه  فرصة 
قبل  التقاه  سعودي  زائر  إىل 
موعده السوري بعشرة أيام يف 
سان بطرسبورغ يف 19 حزيران. 
ال يوجد تفسري آخر لذلك البث 
لفكرة  املباشر  الديبلوماسي 
كان بوتني قد طرحها على ولي 
ولي العهد السعودي حممد بن 
سلمان، سوى دفع اجلميع حنو 
خيارات صعبة، وتوجيه رسائل 
علنية جلميع األطراف، وإدهاش 
اجلديد  السعودي  الشريك 
على  املراهنة  على  لتشجيعه 

روسيا يف سوريا ويف اليمن.
وبرغم املفاجأة، واملقارنة بطلب 
معجزة، طلب الروس جوابًا من 
األسد  بشار  السوري  الرئيس 

على العرض، وحصلوا عليه يف 
الساعات اليت تلت ذلك اللقاء، 

وكان اجيابيًا.
مطلعة  عربية  مصادر  وحبسب 
من  الروسي  الرئيس  طلب 
اجلانبني، السعودي والسوري، 
تكليفًا  حيمالن  مبعوثني  إيفاد 
امللك  ومن  األسد  من  رمسيًا 
لرفع  العزيز،  عبد  بن  سلمان 
أعلى  إىل  املفاوضات  طابع 
مستوى ممكن. وخالل األسابيع 
رعاية  حتت  بدأت،  املاضية 
القنوات  فتح  عملية  روسية، 
األمنية الستطالع إمكانية حتقيق 
ما حتدث عنه بوتني. ومت تكليف 
رئيس  اململوك،  علي  اللواء 
مبباشرة  القومي،  األمن  مكتب 
تلك اللقاءات، اليت انعقد أوهلا 
امللك  كلف  فيما  موسكو،  يف 
ح مسؤول  يرجرّ ما  سلمان، على 
يف  بتمثيله  كبري،  عربي  امين 
تلك اللقاءات، واحدًا من رجال 
يف  عمل  اململكة  استخبارات 
اململوك يف  اللواء  مع  املاضي 
ـ  السعودي  االنفراج  مرحلة 

السوري، يف العقد املاضي.
ويقول مصدر مطلع إن املسؤول 
يقوم  الكبري  السوري  األمين 
مع  للتنسيق  متواصلة  برحالت 
والعمل  أسابيع،  منذ  موسكو، 
على حتديد بعض إجراءات الثقة. 
املؤشرات  بني  من  تكون  وقد 
املفتوحة  القناة  تقدم عمل  يف 
وسائل  يف  مصطلحات  هدنة 
والفضائيات  السورية،  اإلعالم 
وخالل  السعودية.  متلكها  اليت 
األتراك  بدأ  املاضية  األسابيع 
الروسي،  بالعرض  االهتمام 
وأوفدوا إىل موسكو من حياول 

االطالع على تفاصيل العملية.
ويف تقدير مصدر سوري مطلع 
إن حصيلة اللقاءات األوىل تدل 
سعودي  استعداد  وجود  على 
سوريا  مع  جديدة  لفتح صفحة 

واليمن عب موسكو.
ويقول مصدر غربي موثوق إن 
دمشق استقبلت يف الثالث من 
اجليش  من  جنرااًل  احلالي  متوز 
الرتكي، للمرة األوىل منذ اندالع 
نطاق  يف  سوريا،  يف  احلرب 

قناة اتصال سعودية مع سوريا .. وجنرال تركي يف دمشق
تتطور  بدأت  اليت  االتصاالت 
التعاون  إمكانيات  الستطالع 
حنو  والتقدم  »داعش«،  ضد 

اقرتاح بوتني.
اليت  األزمة  خالل  اللقاء  وجاء 
اندلعت بعد انتصار األكراد يف 
وحدات  واحتشاد  أبيض،  تل 
عسكرية تركية على احلدود مع 
منطقة  بدخول  والتهديد  سوريا 
يسيطر  اليت  منبج  ـ  جرابلس 
حاول  ما  إذا  »داعش«  عليها 
املمر  هذا  حنو  التقدم  األكراد 
عفرين،  منطقة  لوصل  احليوي 
مبنطقة  عليها،  يسيطرون  اليت 
ورسم  )كوباني(  العرب  عني 

مالمح كيان كردي حمتمل.
وبات واضحًا أن التحالف بالدم، 
الذي يراهن عليه الروس، بات 
يتقدم بسرعة اكب من التحالف 
حنو  يدفع  وبات  بالسياسة، 
توحيد اجلبهات ضد »داعش«. 
الروسي  وقد اكتسب االقرتاح 
األيام  يف  اكب  مصداقية 
االنتحارية  العملية  مع  األخرية، 
سوروتش  يف  وقعت  اليت 
خاليا  عن  واحلديث  الرتكية، 
ثالثة  من  نائمة،  »داعشية« 
القول  عن  وغين  تركي.  آالف 
إن عودة اآلالف من السعوديني 
من سوريا إىل موطنهم، وجتنيد 
السعودي،  الداخل  يف  اآلالف 
ساعة  يدق  قادمة،  لعمليات 
العدوى  النتقال  الصفر 
الداخل  إىل  اإلرهابي  والتهديد 

السعودي.
العرض  أن  اآلن،  حتى  وجلي 
األوىل،  ساعاته  يف  الروسي 
احملور  لرتميم  كمحاولة  بدا 
باستبعاده  املنطقة  يف  السين 
اإليراني،  اجلانب  العرض  من 
تشكل،  إيران  أن  خصوصًا 
املتحدة،  الواليات  جانب  إىل 
واجليش  وسوريا،  العراق  يف 
سوريا،  يف  واألكراد  السوري 
احد أركان التحالف غري املعلن، 
»داعش«.  و  اإلرهاب  ملكافحة 
ولن يقيض ألي حتالف أن يعمل 
بفعالية ضد »داعش«، من دون 
مشاركة إيران وسوريا. وميكن 
لطمأنة  حماولة  بأنه  ذلك  فهم 
السعوديني يف املرحلة األوىل، 
وانتظار أن تنضج شروط ضم 
اإليرانيني إىل تلك العملية. كما 
أن أي تطوير للمشاركة السورية 
يف أي حتالف يضم هذه الدول، 
يتم  لن  السعودية،  وخصوصا 
بني  مسبق  تنسيق  دون  من 
أيضا  يعد  ما  وطهران،  دمشق 
احد الرسائل اإليرانيةـ  السورية 
بضمانات  الرياض،  جتاه 

روسية.
مع  الروسي،  العرض  ويتقاطع 
يقوم  دولي  ديبلوماسي  جهد 
ستيفان  األممي  املبعوث  به 
عملية  إلطالق  ميستورا  دي 
جنيف قبل نهاية العام احلالي. 
عملية  انتهاز  الروس  وحياول 
الذي  البيان،  لتحويل  جنيف 
العام  حزيران   30 يف  صدر 
إلطالق  قاعدة  إىل   ،2012
ويتجه  اإلرهاب.  ضد  التحالف 
تقديم  إىل  ميستورا  دي 
تقريره اجلديد إىل جملس األمن 
بعد  املقبل،  األسبوع  الدولي، 
تضمينه نتائج مشاوراته، ويف 

االتفاق  مع  يتزامن،  توقيت 
األمريكي،  ـ  اإليراني  النووي 
مرحلة  افتتاحه  على  والرهان 
من التسويات واالنفراجات يف 
خاص،  بشكل  واليمن،  سوريا 
وضم طهران إىل جمموعة العمل 
اليت  سوريا،  حول  الدولية 
صاغت بيان جنيف، بعد سقوط 
األمريكية  االعرتاضات  كل 
والفرنسية والبيطانية على تلك 
املشاركة، وهو أول نتائج اتفاق 
فيينا. وكان دي ميستورا قام 
بتأجيل تقديم تقريره إىل جملس 
نهاية  حتى  حزيران  من  األمن 
نتائج  تصب  أن  منتظرا  متوز، 
االتفاق اإليراني ـ األمريكي يف 

سلة احلل السوري.
تتضمن  اهلدف،  هلذا  وتبعا 
ميستورا  لدي  اجلديدة  اخلطة 
الدولية  العمل  جمموعة  قيام 
أعضاء  إىل  تضم  اليت  اجلديدة 
واألمم  اخلمسة  األمن  جملس 
ومصر  وتركيا  إيران  املتحدة، 
ملحق  بتحرير  والسعودية، 
جملس  عليه  يصادق  بالبيان، 
يف  توسيعا  ويتضمن  األمن، 
البنود اليت تدعو يف منت البيان 
وحتديث  اإلرهاب،  مكافحة  إىل 
هذه الفقرة، واعتبارها أولوية.

انتهى   »2 »جنيف  مؤمتر  وكان 
إىل فشل كبري، بعد دخوله يف 
تكون  النقاش حول ملن  أنفاق 
أو  اإلرهاب  مكافحة  األولوية: 
وسيكون  االنتقالية.  احلكومة 
مفاوضات مستقبلية  أي  بوسع 
للمرة  حتظى  أن  سوريا  حول 
ـ  روسية  بقراءة  األوىل، 
أمريكية، ملضمون بيان جنيف، 
انطالقا من التفاهم على أولوية 
مكافحة اإلرهاب، وهو ما عطل 
السياسية.  العملية  سابقًا 
على  القراءة  تلك  تنسحب  كما 
ببقاء  تتعلق  كاملة،  تفاهمات 
كرتمجة  السلطة،  يف  األسد 
لتقدم مكافحة اإلرهاب على ما 

عداه.

»السفري« البريوتية

كشفت وكالة »ناسا« ألحباث 
الفضاء عن وجود كوكب جديد 
يشبه األرض كثريًا ويدور فى 

مدار جنم.
»ناسا«  وكالة  كشفت  فقد 
كوكب  عن  الفضاء  ألحباث 
التليسكوب  اكتشفه  جديد 
وقالت  »كليب«،  الفضائيرّ 
خارج  الكوكب  إنرّ  الوكالة 
يشبه  لكنه  الشمسيرّ  نظامنا 
األرض كثريًا ويدور فى مدار 

هل أمسى لسكان األرض كوكب آخر ؟
جنم.

قد  البشر  يكون  اإلجناز  بهذا 
به  حيلمون  شيء  على  عثروا 
منذ آالف السنني وهو كوكب 

أرض آخر.
يف غضون ذلك، وصل صاروخ 
روسيرّ من نوع »سويوز« إىل 
الدولية.   الفضائية  احملطة 
جديدا  طاقمًا  حيمل  الصاروخ 
ل  اد وكان قد تأجرّ من ثالثة رورّ

إطالقه شهرين.

إسرائيل جتّند كل طاقاتها لعدم تصويت 
الكونغرس على االتفاق مع ايران

عن  اإلعالن  اصداء  تزال  ال 
بني  نووي  اتفاق  اىل  التوصل 
ترتدد  الكبى  والدول  إيران 
تدير  حيث  إسرائيل  يف  عميقًا 
على  للتأثري  معركة  ابيب  تل 
أعضاء الكونغرس األمريكيرّ من 

أجل رفض االتفاق.
اتفاق  إىل  التوصل  إعالن  فمنذ 
نووي بني إيران والدول الكبى 
دوليا  صراعا  تدير  وإسرائيل 

إلسقاطه.
احلكومة  رئيس  يوفر  ومل 
مل  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 
يوفر فرصة للتعبري عن استيائه 
اجملتمع  وحتذير  االتفاق  من 

الدولي من خماطره.
وعلى خط مواٍز شرعت إسرائيل 
حبرب إعالمية هدفها التأثري على 
الواليات  يف  اليهودية  اجلالية 
الكونغرس  وأعضاء  املتحدة 

األمريكي إلسقاط االتفاق.
عام  مدير  أطلع  الغاية  وهلذه 
االسرائيلية  اخلارجية  وزارة 
أعضاء  هاتفيا  غولد  دوري 
املنظمات  لكبى  الرؤساء  مؤمتر 
اليهودية األمريكية على املوقف 
النووي  االتفاق  من  اإلسرائيلي 

اإليراني.
فيما التقى سفري اسرائيل لدى 
ديرمري  رون  املتحدة  الواليات 
الكونغرس  أعضاء  من  جمموعة 

اجلمهوري  احلزب  عن  االمريكي 
القناعهم بالتصويت ضد االتفاق 

النووي مع إيران بعد مراجعته.
أحرونوت  يديعوت  صحيفة 
يف  سياسية  مصادر  عن  نقلت 
قد  نتنياهو  إن  قوهلا  واشنطن 
املتحدة  للواليات  بزيارة  يقوم 
الكونغرس  يف  التصويت  قبل 
القناع  ايران  مع  االتفاق  على 

اعضائه مبعارضته.
كل  إسرائيل  فيه  د  جتنرّ وفيما 
أعضاء  على  للتأثري  طاقاتها 
نقلت  األمريكي،  الكونغرس 
موظفني  عن  هآرتس  صحيفة 
اإلدارة  يف  املستوى  رفيعي 
األمريكية حتذيرهم من أن رفض 
سيعزل  االتفاق  الكونغرس 
وسيمس  املتحدة،  الواليات 
إسرائيل  عن  للدفاع  بقدرتها 
إىل  عينه  الوقت  يف  مشريين 
ومهما  إيران  مع  اتفاق  أي  أن 
بنيامني  يرضي  لن  شكله  كان 

نتنياهو.
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عرب وعالم

السعودي  اخلارجية  وزير  اكد 
عادل اجلبري، خالل مؤمتر صحايف 
مع  االول  أمس  جّدة  يف  عقده 
شكري،  سامح  املصري  نظريه 
أن مصر »جزء ال يتجزأ من حتالف 
اليمن«.  إىل  الشرعية  إعادة 
والتشاور  »التنسيق  وأضاف: 
وجّدد  بيننا«.  مستمران  دائمًا 
االتفاق  من  الرياض  موقف 
النووي مع إيران، مشريًا إىل أن 
تكمن يف  طهران  مع  »املشكلة 
لها يف شؤون الدول األخرى،  تدخُّ
ودعم اإلرهاب، وهذا مصدر قلق 
بالنسبة إىل دول املنطقة، وهو 
حبزم...  مواجهته  جتب  موضوع 
الواليات  مع  مشاورات  وهناك 

املتحدة« يف هذا الشأن.
وشّدد اجلبري على أن »السعودية 
أن  تدرك  التحالف  دول  وكل 
سياسي«،  اليمن  يف  احلل 
أن  جيب  جهد  »أي  أن  موضحًا 
بقبول  األطراف  إقناع  إىل  يرمي 
األسس اليت جيب أن ُيبنى عليها 
احلل السياسي، وهي تتمّثل يف 
الرقم  األمن  تطبيق قرار جملس 

.»٢٢١٦
اململكة  »ُنطلع  شكري:  وقال 
على كل جهد نقوم به )يف إشارة 
لبعض  القاهرة  لقاءات يف  إىل 
صاحل(،  عبداهلل  علي  أنصار 
والقاهرة  كامل،  تنسيق  وهناك 
عددًا  إليها  جتُذب  دائمًا  كانت 
من  هلا  رمبا  الشخصيات،  من 
مكانة سابقة، حبكم ما توّلته من 
مناصب، وكانت لدينا رغبة يف 
نساهم  أن  ميكن  ماذا  استطالع 
به دفعًا حنو مصلحة مشرتكة... 
من  التزام  هناك  يكون  عندما 
اليت  باحملددات  األطراف  كل 
خمرجات  من  العمل،  هذا  حتكم 
األمن،  جملس  وقرار  الرياض، 
خالل  من  مت  الذي  والتوافق 

املبادرة اخلليجية«.
السعودية  أن  إىل  اجلبري  وأشار 
كانت على دراية بهذه األمور و 
»ليس لدينا أدنى شك يف مصر 
إىل  بالنسبة  والتزامها  ونياتها 
اليمن«.  يف  املرجّوة  األهداف 
عمليات  وعن مشاركة مصر يف 
»عاصفة احلزم«، قال : »مصر 
اليت  الدول  أوىل  من  كانت 
شاركت يف التحالف من دون أي 
ظ، دعمته عسكريًا وسياسيًا  حتفُّ
ومعنويًا، وهذا حمل تقدير كبري 
أعضاء  كل  وإىل  إلينا  بالنسبة 
يزال  ال  الّدعم  هذا  التحالف. 
أي  يف  نلحظ  ومل  مستمرًا، 
املوقف  هذا  تغريُّ يف  أي  وقت 

القوي«.
إىل ذلك، أوضح شكري أن بني 
دول التحالف »تشاورًا وتنسيقًا 
مستمرًا لتوزيع األدوار، وحتديد 

ما خيدم مصلحة التحالف من حيث 
وتطورها،  وطبيعتها  املشاركة 
وهذا طبيعي إذ تكون لكل طرف 
أدوار خمتلفة متغرّية ختتلف من 
مرحلة إىل أخرى، مبا يتواكب مع 
ويف  إليها،  نهدف  اليت  الغاية 
بني  والتكامل  التنسيق  إطار 

الدول«.
بني  النووي  االتفاق  شأن  ويف 
الكربى،  الست  والدول  إيران 
نضمن  أن  »علينا  اجلبري:  قال 
عدم  سيضمن  اتفاق  أي  أن 
على  احلصول  على  إيران  قدرة 
آلية  حيتوي  وأن  نووي،  سالح 
فّعالة للتفتيش، يتم من خالهلا 
فيها  مبا  املواقع،  كل  تفتيش 
»هناك  وأضاف:  العسكرية«. 
آلية أيضًا إلعادة تطبيق العقوبات 
خمالفتها  حال  يف  إيران  على 
تشاور  »وجود  وأكد  االتفاق«. 
بالنسبة  األمريكية  احلكومة  مع 
أيضًا  وهناك  التفاصيل...  إىل 
املشكلة اليت نواجهها، املتعلقة 
الت إيران يف شؤون دول  بتدخُّ
اليت  الشغب  وأعمال  املنطقة، 
وعلى  املنطقة،  يف  بها  تقوم 
رأسها دعم اإلرهاب. هذا مصدر 
قلق بالنسبة إىل دول املنطقة، 
مواجهته  جتب  موضوع  وهو 

حبزم«.
تطبيق  حال  »يف  واستدرك: 
إيران االتفاق النووي، عليها أن 
تستغل مثاره إلعادة بناء بلدها، 
وحتسني وضع شعبها املعيشي، 
وال تستخدمه يف مزيد من أعمال 

الشغب يف املنطقة«.
مع  حديث  وجود  إىل  وأشار 
أمريكا ودول اخلليج »عن كيفية 
تطوير التعاون العسكري واألمين 
وتعزيزه وتكثيفه دفاعًا عن دول 
لألعمال  والتصدي  املنطقة، 
إيران  بها  تقوم  اليت  السلبية 
اجتماعات  وهناك  املنطقة،  يف 
ُأنشئت بني  ُعقدت، وفرق عمل 
هلذا  التعاون  وجملس  أمريكا 
الغرض، والعمل مستمر يف هذا 

اجملال«.
حركة  قيادة  أعضاء  زيارة  وعن 
أخريًا، قال  السعودية  »محاس« 
زيارة  هناك  تكن  »مل  اجلبري: 
من محاس«، موضحًا ان جمموعة 
مشعل  خالد  »بينهم  احلركة  من 
مكة  زاروا  زمالئه،  من  وعدد 
وهذا  العمرة،  ألداء  املكرمة 
حق ألي مسلم. وخالل وجودهم 
أدوا صالة العيد، وهنأوا املقام 
يكن  مل  العيد.  حبلول  الكريم 
هناك حبث وال اجتماعات«. وزاد 
بالنسبة إىل  ان »موقف اململكة 
، وموقفها الداعم  محاس مل يتغريرَّ
للسلطة الفلسطينية مل يتغري«.

Saturday 25 July 2015  2015 متوز   25 السبت 

اجلبري: احلزم ملواجهة الشغب اإليراني

الجبري وشكري يف مؤتمرهما الصحايف )أ ف ب(
الغامضة  الطائرة«  »األطباق 
وأخرى  فرتة  بني  ظهرت  اليت 
لغزًا  ظلت  خمتلفة،  مناطق  يف 
حريرَّ العامل سنوات طويلة، ومادة 
أن  بني  تراوح  لتكهنات  خصبة 
تكون أدوات لرحالت استكشاف 
بها سكان كوكب جمهول  يقوم 
األرض،  »غزو«  لـ  يستعّدون 
ألجهزة  »ابتكارات«  جمرد  أو 
حروبها  نقلت  اليت  االستخبارات 

السّرية إىل الفضاء.
لكن اجلواب جاء من روسيا هذه 
نقلته  »تسريب«  عرب  املرة، 
عن  لألنباء  »إنرتفاكس«  وكالة 
مصدر مل تكشف هويته أو طبيعة 

عمله.
يفيد اخلرب بأن روسيا تنّفذ جتارب 
حماطة بسرية مطلقة، على جهاز 
»املشروع  عليه  أطلقت  طائر 
4٢0٢«، يف إطار حتضرياتها ملا 
تسّميه »الرد احلاسم« على نية 
الدرع  منظومات  نشر  واشنطن 
أوروبا  شرق  يف  الصاروخية 

ومناطق أخرى من العامل.
وتعترب موسكو أن هدف مشروع 
»الدرع« تطويقها عسكريًا وشل 

قدراتها الصاروخية والنووية.
عن  سابقًا  أعلنت  وكانت 
بينها  للرد،  ستتخذها  إجراءات 
على  ثقيلة  وأسلحة  قوات  نشر 
طول احلدود مع أوروبا، وتعزيز 
إقليم  يف  الصاروخية  الدفاعات 
كاليننغراد )أقصى غرب روسيا( 
يف  احلربة  رأس  يعّد  الذي 
لّوحت  كما  احملتملة.  املواجهة 
روسيا أخريًا بإمكان نشر أسلحة 
ثقيلة يف شبه  نووية وقاذفات 
العام  اليت ضمتها  القرم  جزيرة 

املاضي.
استخدام  عن  احلديث  لكن 
إال  يظهر  مل  »خارقة«  ابتكارات 
املصدر  وقال  التسريبات.  يف 
 »4٢0٢ »املشروع  أن  للوكالة 
واشنطن  جهود  على  سيقضي 

موضحًا  نهائيًا،  »الدرع«  لنشر 
قدرات  لديه  طائر  »جهاز  أنه 
الصوت  سرعة  الخرتاق  فائقة 
سابقة  ُتعترب  مناورات  وتنفيذ 
واألفقي  العمودي  التحليق  مثل 
جيعله  ما  اخلارقة«...  بسرعته 
معه  تغدو  طائرًا«  »شبحًا 
منها  تتكّون  اليت  الصواريخ 
»الدرع األمريكية« أشبه بألعاب 

أطفال ال جدوى منها.
روسيا  أن  إىل  املصدر  وأشار 
على  التجارب  عشرات  نّفذت 
العشر  السنني  خالل  مشروعها 
شباط  يف  وآخرها  املاضية، 
باستخدام  املاضي،  )فرباير( 
من  للقارات  عابرة  صواريخ 
»أور  و   »١8 إس  »آر  طرازي 
١00« ُأطِلقت من قاعدة بايكونور 
ُأقيمت  اليت  الروسية  الفضائية 

يف كازاخستان.
أكثر  املشروع  إىل  إشارة  ويف 
وكالة  نسبت  ووضوحًا،  جدية 
جممع  مدير  إىل  »إنرتفاكس« 
التكتيكي«  الصاروخي  »السالح 
يف  قوله  أوبنوسوف،  بوريس 
أن  أخريًا،  ُعِقد  مغلق  اجتماع 
طائر  جهاز  لتطوير  جاٍر  »العمل 
ُعِرض  وأنه  للصوت«،  خارق 
يف فعالية مغلقة أمام عدد من 
الشهر  شاركوا  الذين  اخلرباء 
عسكري  معرض  يف  املاضي 

م قرب موسكو. ُنظِّ
وإىل أن تنكشف حقيقة »الطبق 
على  القادر  الروسي  الطائر« 
وقلب  »املعجزات«،  صنع 
األمريكيني  أمام  الطاولة 
بقدرات ُتعدُّ سابقة علميًا، يبدو 
معطيات  إىل  الوصول  صعبًا 
»املشروع  أن  تؤكد  دقة،  أكثر 
وعسكري  علمي  حدث   »4٢0٢
التسريبات  تضع  أو  »خارق«، 
اإلعالمية  »احلرب  إطار  يف 
بني  اآلن  املستعرة  والنفسية« 

روسيا والغرب.

»شبح خارق« ُيبِطل تفوُّق الّدرع 
الصاروخية األمريكية

تستعد القوات االمنية املشرتكة 
من  الثانية  املرحلة  خلوض 
معركة حترير االنبار، وذلك بعد 
إنهاء املرحلة االوىل عرب التقدم 
والرمادي  الفلوجة  ختوم  اىل 
من  االول  امس  متكنت  وقد 
اجلراح مشال شرق  قرية  حترير 
إحكام  اىل  الفلوجةاضافة 
داعش  مسلحي  على  احلصار 

داخل جامعة االنبار.
»سرايا  قوات  ووجهت    
السالم« التابعة للحشد الشعيب 
ضربات صاروخية على جتمعات 
عناصر تنظيم داعش يف منطقة 
سامراء  غرب  جنوب  التعاون 
من  عدد  مقتل  اىل  أدى  ما 
عناصره كما متكنت قوات لواء 
للشرطة  التابع  السريع  الرد 
مسلحا   ١4 قتل  من  االحتادية 
أب  بيك  عجالت   ٦ وتدمري 
باسلحتها املساندة اثر تصديها 
من  االقرتاب  داعش  حملاولة 
املضيق  منطقة  يف  الصد  خط 

يف الرمادي.
التابعة  الرحيانة  ناحية  ويف 
راوة  وقضاء  عنه  لقضاء 
واجلزيرة قصفت اهداف لتنظيم 

وجرح  مقتل  اىل  فأدت  داعش 
علم  وقد  عناصره  من  اعداد 
املدعو  داعش  قتلى  من ضمن 
حممد عبود فرج الشيحاوي الذي 
العسكري  االمري  موقع  يشغل 
البو عيفان  للتنظيم يف منطقة 
قرب جسر الشيحة مشال قضاء 

الفلوجة.
حيث  اجلو  اىل  االرض  ومن   
الذي  التحالف  طائرات  قصفت 
»داعش«  تقوده واشنطن ضد 
جتمعات للتنظيم االرهابي مشال 
عن  اسفر  ما  الفلوجة  شرق 
التنظيم  من  عنصرا   ١١ مقتل 

اإلرهابي.
أمنية  مصادر  عن  نقاًل  أفيد 
بأن الطائرات العراقية قصفت 
منطقة  يف  لداعش  مضافة 
الكرمة غرب  الرشاد يف قضاء 
بغداد ما اسفر عن قتل عدد من 
قيادة  متكنت  فيما  املسلحني 
مع  بالتنسيق  سامراء  عمليات 
طريان اجليش من قتل أكثر من 
١0 مسلحني وتدمري 3 سيارات 
حتمل رشاشات أحادية مع دراجة 
الالين غرب  منطقة  نارية قرب 

سامراء يف صالح الدين.

القوات العراقية تستعد خلوض املرحلة 
الثانية من معركة حترير األنبار

السوري  اجليش  يواصل 
واملقاومة اللبنانية تقدمهما يف 
مدينة الزبداني، حيث فّجرا نفقًا 
باجتاه  الزبداني  من سهل  ميتد 
مضايا كان يستخدمه املسلحون 
األسلحة  وتهريب  للتسّلِل 

والذخرية.
حول  احلصار  إحكام  بّدل  وقد 
الزبداني معطيات امليدان الذي 
بات مييل بكفته ملصلحة اجليش 
واملقاومة. كما قّلص اخليارات 
املسلحة،  اجملموعات  أمام 
خوض  على  تصر  كانت  فبعدما 
بات  النهاية..  حتى  املواجهات 
عن  يبحث  منها  كبري  فريق 
تسوية خترجه من املأزق نتيجَة 

إحكام احلصار.

مخسة  عن  تزيد  ال  فبمساحة 
اجليش  حياصر  كيلومرتات، 
اجملموعات  واملقاومة  السوري 
املسلحة يف الزبداني بعد حترير 
أكثر من عشرين كيلومرتًا مربعًا 
من املدينة وسهلها وبالتالي مت 
إىل  الدخول  منافذ  كامل  إغالق 

املدينة واخلروج منها.

وأحرز اجليش السوري واملقاومة 
اجلنوبية  األحياء  باجتاه  تقدمًا 
على  السيطرة  وأحكما  للمدينة 
ومدرسة  اضافية  عمرانية  كتل 
وحميِطها  القيادة«  »تعليم 
طريق  على  املراوح  منطقِة  يف 
سيطرا  كما  الزبداني،   - بردى 
على سهل الزبداني الذي تبلغ 
كيلومرتات  عشرة  مساحته 

مرّبعة.
واستهدَفت املقاومة أيضًا آليَة 
البارجة  رباعّي على طريِق  دفٍع 
بني جرِد معربون وجرد سرغايا 
السورية  اللبنانيِة  احلدوِد  عند 
كان  من  مقتل  عن  أسفر  ما 
املعلومات  أّكدت  كما  فيها. 
خالل  مسلحًا  عشر  مقتل مخسَة 
حماولتهم التسلل باجتاه سلسلة 
منطقة  شرقيرَّ  الواقعة  اجلبال 

الزبداني.
وكان اجليش السوري واملقاومة  
درب  منطقة  على  سيطرا  قد 
ومرج  احلصبة  ودرِب  الكالسة 
الكسارة ومزارِع سهل الزبداني 
اىل  املؤّديِة  اجلنوبية  واملداخِل 
وبالتالي   ... اجلبلي  املصيف 
املسلحني  إمدادات  طرق  فإّن 

تكون قد ُقطعت بالكامل.
اجليِش  يف  مصدر  وحبسب 
الزبداني  سقوط  فإن  السوري 
وقت  مسألة  أصبَح  عسكريا 

فقط.
كذلك دمرت وحدة من اجليش 
املسلحة،   للمجموعات  نفقًا 
بطول سبعني مرتًا وعمق مرتين 
باجتاه  الزبداني  من سهل  ميتّد 
مضايا كان يستخدمه املسلحون 
من  اإلمدادات  ونقل  للتسلل 
دّمرت  كما   ... مضايا  البلدة 
وحدة من اجليش معماًل لتصنيع 
وفّككت  الناسفة  العبوات 
العشرات منها تصل ِزنتها إىل 
يف  املتفجرة  املواّد  من  طّن 

سهل الزبداني.

سقوط الزبداني عسكرياً أصبح مسألة وقت

اعلن وزير الدفاع العراقي خالد 
استقباله  بعد  يقول  العبيدي 
العراق  إن  إن  األمريكي  نظريه 
عن  األول  الدفاع  خط  ميثل 
مشريًا  األوسط،  الشرق  أمن 
اجملتمع  مساهمة  »ضرورة  إىل 
بناء املناطق  إعادة  الدولي يف 

احملررة«.
العراقي  الدفاع  وزير  أكد  فقد 
خالد العبيدي خالل لقائه نظريه 
يف  كارتر   أشتون  األمريكي 
خط  ميثل  العراق  إن  بغداد 
الشرق  أمن  عن  األول  الدفاع 

األوسط.

العبيدي: العراق خط الدفاع األول عن أمن الشرق األوسط
و قالت وزارة الدفاع العراقية 
حبثا  »اجلانبني  إن  بيان   يف 
العسكري  التعاون  سبل تدعيم 

بني البلدين«.
»ضرورة  عن  العبيدي  وأعلن 
يف  الدولي  اجملتمع  مساهمة 

إعادة بناء املناطق احملررة«،
خط  ميّثل  »العراق  أن  وأكد 
الشرق  أمن  عن  األول  الدفاع 
قوى  ضد  قتاله  وأن  األوسط 
يف  بالنتيجة  يصب  اإلرهاب 
محاية مصاحل العامل املتحضر«.

كما لفت إىل أن »نهج اإلصالح 
يسري خبطى مدروسة«.وإعادة بناء املؤسسة العسكرية 
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بارنابي  الزراعة  وزير  وقع 
رئيسية  بروتوكوالت  جويس 
الطريق  متهيد  شأنها  من 
من  رأس  مليون  لتصدير 
الصني  إىل  احلية  املاشية 
سوقا  بذلك  فاحتا  سنويا، 
حلوم  ملزارعي  كبريا  جديدا 

البقر األسرتاليني.
جويس  السيد  موافقة  وتأتي 
الصحية  الربوتوكوالت  على 
يوم االثنني، بعد أسبوع فقط 
وهي   - اندونيسيا  اعالن  من 
لصادرات  آخر  رئيسي  سوق 
 - االسرتالية  احلية  املاشية 
كبري  بشكل  ستخفض  انها 
من عدد رؤوس املاشية اليت 

تستوردها من اسرتاليا.
وتبلغ حسابات اندونيسيا حنو 
 1.3 اصل  من  املائة  56 يف 
ايرادات  جمموع  دوالر  مليار 
اسرتاليا من السوق التصديرية 
أعلنت  لكنها  احلية،  للمواشي 
أنها ستستورد فقط 50 ألف 
اي  احلية  املاشية  من  رأس 
باخنفاض يصل اىل الربع، من 
250 ألف رأس لنفس الفرتة 
تركت  وقد   ،2014 عام  من 
حلوم  مزارعي  اخلطوة  هذه 
إلجياد  جاهدين  يسعون  البقر 

أسواق جديدة.
ولكن مع املوافقة على القواعد 
اليت ستحكم الشروط الصحية 
لذبح املاشية وتغذية املواشي 
فان  الصني،  إىل  املصدرة  
ضخمة  جديدة  سوقا  هناك 

حمتملة قد جرى فتحها.
ان  جويس  السيد  وقال 
الصفقة من احملتمل ان تضخ 
يف االقتصاد االسرتالي سنويا 
من مليار إىل ملياري  دوالر.

قائال   جويس  السيد  واضاف 
اليوم  كبرية  بسعادة  »اشعر 
للتوقيع على االتفاق.. سيتم 
عليه  األخرية  اللمسات  وضع 
بني بلدينا ... حيث سيوقعه 

نظريي، تشي شو بينغ«.
الصادرات،  أوىل  وستسلك 
التنفيذ  اىل  طريقها  مبدئيا، 
العام القادم، حبوالي 40 إىل 

50 ألف رأس.
لوسائل  جويس  السيد  وقال 
االتفاق  فريفاكس   ان  اعالم 
السوق  يفتح  ان  احملتمل  من 
ملزارعي   الضخمة  الصينية 
ونأمل  االسرتاليني  اللحوم 
عشر  إىل  مثاني  مدى  على 
سنوات، أن تصل الصادرات 
اىل السوق الصينية إىل مليون 

رأس من املاشية احلية.
ان  من  أمتكن  »مل  واضاف 
أرادوها،  اليت  باألرقام  نبدأ 
مليونا يف  املاضي طلبوا  يف 
اهلدف  هو  هذا  ولكن  السنة 
الذي سنبين حنوه. سنبدأ من 

عشرات اآلالف«.
وتابع يقول »حنن نعمل بنحو 
يف  سنويا  رأس  مليون   1.2
الوقت احلالي، واننا يف حاجة 

بارنابي جويس ميهد الطريق لصفقة تصدير كربى 
للماشية احلية مع الصني
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إىل مضاعفة ذلك«.
ان  جويس  الوزير  وقال 
احلكومة  أن  أثبتت  الصفقة 
املزارعني،  ملصلحة  تعمل 
واالتفاق يعين »احتمال أسعار 
الطويل،  املدى  على  أفضل 
لدينا عدد كبري من املشرتين 
قياسية  أسعار  لدينا  هناك، 

وحنن سنبقيها كما هي« .
وتقوم اآلن السلطات البيطرية 
بإضفاء  والصينية  االسرتالية 
االتفاق  على  الرمسي  الطابع 
بشأن متطلبات شهادة الصحة 

احليوانية.
التنفيذي  الرئيسة  وقالت 
الثروة  مصدري  جمللس 
»ان  األسرتالية  احليوانية 
االتفاق على الشروط الصحية 
لصناعة  كبريا  اجنازا  كان 
األسرتالية  املاشية  تصدير 
كبري  حد  إىل  حيسن  حيث 
األسواق  تنويع  خيارات  من 
واملنتجني  للمصدرين 

االسرتاليني«.
واضافت تقول »ان اسرتاليا 
تصدير  يف  األول  البلد  هي 
إىل  املاشية  وذبح  التغذية 

الصني«.
اإلمكانات  »إن  وقالت 
هي  الصني  لسوق  احلقيقية 
جدا  حريصون  املصدرين  ان 
الستكشاف وجود تدفق مستمر 
من املاشية ذات النوعية يف 

أقرب وقت ممكن.«

سدني
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وزير الزراعة برنابي جويس

حكومة  اقتصاديون  خرباء  حذر 
ختفيض  ينبغي  ال  بأنه  ابوت 
الضرائب مرة أخرى حتى عودة 
موازنتها اىل الفائض أو اجياد 
املزيد من العائدات، وذلك بعد 
أن قال وزير اخلزانة جو هوكي 
التخفيضات  يأخذ  أن  يود  انه 

الضريبية لالنتخابات املقبلة.
االحد  السيد هوكي يوم  وقال 
موقف  يف  يكون  أن  يود  انه 
يعد فيه مبزيد من التخفيضات 
الضريبية يف االنتخابات املقبلة 
حكومته   موازنة  يف  العجز  رغم 

البالغ 41،1 مليار دوالر.
لكن جون دالي من معهد غراتان 
حذر من ان خطة السيد اهلوكي 
يف  املوازنة  تضع  ان  ميكن 
حكومته  املتاعب الن  من  مزيد 
استبعدت مقرتحات جادة لزيادة 

اإليرادات يف الوقت نفسه.
خفض  خطة  إن  ويقول 
مصادر  اجياد  دون  الضرائب 
هذه  أن  تظهر  للدخل  جديدة 
سيتم  الضريبية  التخفيضات 
متويلها من خالل الفوائض يف 

املستقبل.
اىل  الوصول  احتمال  لكن 
املالي  العام  يف  الفائض 
مرجح  »غري  يبدو   19-2018
والطريقة  يقول،  للغاية«، كما 
الوحيدة األخرى للحكومة خلفض 
الضرائب دون تفاقم العجز يف 
موازنتها ستكون خبفض املزيد 
للمستشفيات  التمويل  من 

واملدارس يف الواليات.
لوسائل  دالي  السيد  وقال 

اختبار  »ان  فريفاكس  اعالم 
خفض الضرائب جيب اال يعين 
أننا قد نكون يف فائض بعض 
البعيد  املستقبل  يف  الوقت 
ولكن ان نكون يف فائض يف 

موازنة العام احلالي«.
للحكومة  »ميكن  قائال  واوضح 
أن متول املزيد من التخفيضات 
الضريبية اآلن إذا أخذوا اموال 
احملولة  احلالية  الكومنولث 
واملستشفيات  للمدارس 
وبعد  اكثر  بتقليصها  وقاموا 
ذلك يقولون للواليات »عليكم 
ال  هذا  ولكن  خمرج«  اجياد 

يسمى قيادة.
واضاف »هذا يسمى أخذ التكلفة 

إىل مستوى جديد كليا«.
وكان رئيس والية نيو ساوث 
يوم  دعا  قد  بريد  مايك  ويلز 
ضريبة  معدل  لزيادة  االثنني 
يف   10 من  واخلدمات  السلع 
لتوفري  املئة  املئة إىل 15 يف 
النظام  لتمويل  كافية  إيرادات 
النظام  ومنع  الوطين  الصحي 
املالي للكومنولث والواليات من 
»اهلبوط إىل اهلاوية املالية« .

احلالة  ان  بريد  السيد  وقال 
للحكومة  املالي  للنظام  الراهنة 
الواليات  وحكومات  الفيدرالية 
على  أسرتاليا  قدرة  ان  تعين 
اجليدة  الصحية  الرعاية  تقديم 

معرضة للخطر.
واعلن ان »هذه واحدة من أكرب 
كقادة  تواجهنا  اليت  املشاكل 

اواليات وكومنولث«.
بنك  إدارة  جملس  عضو  وحذر 

وارويك  السابق  االحتياط 
مواصلة  »ان  قائال  ماكيكينب 
ليست  الضريبية  التخفيضات 
فكرة جيدة« للحكومة  الفيدرالية  
التخفيضات  هذه  كانت  إذا 

الضريبية ستزيد من العجز.
احلكومة  كانت  اذا  انه  وقال 
فسوف  الضرائب  خفض  تريد 
حتتاج أيضا إىل خفض اإلنفاق 
الضرائب  بعض  رفع  »أو 

األخرى.«
»ليس  ماكيكينب  واوضح  
للحصول  أخرى  طريقة  هناك 
على موازنة لتحقيق االستقرار، 

وإعطاء خفض الضرائب«.
مقرتحات  ماكيكينب  يقول  
مؤخرا  صدرت  اليت  السياسة 
قطع  مثل   - غراتان  معهد  عن 
التقاعد  الضريبية  االمتيازات 
ولكن  األفكار  »جيدة«  هي   -
القيام  بكثري  أفضل  »سيكون 
الضرييب  للنظام  أوسع  بتقييم 
النظام  سالمة  لتحسني  ككل« 

وإصالح موازنة الكومنولث.
وتظهر أوراق امليزانية 15/2014 
اعطت  الفيدرالية  احلكومة  ان 
الواليات 46،3 مليار دوالرالعام 

املالي املاضي.
ويشمل هذا التمويل 16،4 مليار 
دوالر للصحة، 14.9 مليار مليار 
 5.7  $ للتعليم،  دوالر  مليار 
 2.1  $ التحتية،  للبنية  مليار 
 1.9  $ اجملتمع،  خلدمة  مليار 
مليار للسكن بأسعار معقولة، و 
ومساعدة  للمهارات  مليار   1.8

اليد العاملة.

اقتصاديون حيذرون احلكومة من ختفيض 
الضرائب قبل حتقيق فائض يف املوازنة

دوريات  من  عنصر  ضبط 
والية  رئيس  السريع  الطريق 
بريد  مايك  ويلز  ساوث  نيو 
قانونية  غري  بانعطافة  يقوم 
يرتدي  يكن  بينما مل   U-turn
حزام األمان، ولكنه يف وقت 

الحق طلب أن يتم تغرميه.
الديلي  الزميلة  وكشفت 
تلغراف انه جرى تغريم رئيس 
دوالرا   311 مببلغ  الوالية 
وخسارة ثالث نقاط استحقاق 
قانونية  غري  بانعطافة  لقيامه 
يف الثامن من حزيران املاضي 
 South Curl Curl على طريق
أبلغ  أن  بعد  يونيو   8 يوم 
يف  كبري  لضابط  نفسه  عن 

الشرطة.
وقال السيد بريد يوم االربعاء 
ارتكبت خمالفة  »لقد  املاضي 

مرورية يف عطلة نهاية أسبوع 
طويلة يف حزيران«.

واضاف السيد بريد يقول ان 
»الشرطي أصدر بالغا حتذيريا 
اتصلت  ذلك  بعد  لكنين 
حترير  منها  وطلبت  بالشرطة 
غرامة مالية لضمان أال يكون 
هناك على االطالق اي اقرتاح 

مبعاملة خاصة.«
حمضر  حبقه  حيرر  مل  لكنه 
حزام  ارتدائه  لعدم   خمالفة 
كانت  خمالفة  وهي  األمان، 
اخرى  دوالرا   311 ستكلفه 
جدارة  نقاط  ثالث  وخسارة 
سيصبح  كان  )حيث  اضافية 
و6  دوالرا   622 اجملموع  

نقاط(.
وقال السيد بريد لقد دفعت 

الغرامة«.

تغريم رئيس والية نيو ساوث ويلز 
U-turn  مبخالفة
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يف  شربل  مار  رعية  اقامت 
سيدني قداسا احتفاليا مبناسبة 
عيد القديس شربل وذلك قبل 

ظهر يوم السبت املاضي.
االبرشية  راعي  القداس  ترأس 
سيادة  اسرتاليا  يف  املارونية 
طربيه  شربل  انطوان  املطران 
االب  الدير  رئيس  يعاونه 
الرعية،  جوزيف سليمان وكهنة 
فعاليات  من  كبري  عدد  حبضور 

اجلالية واملؤمنني.
السيادة  صاحب  القى  وقد 
طربيه  أنطوان-شربل  املطران 
حول  تركزت  باملناسبة  كلمة 
وجاءت  شربل  القديس  حياة 

كالتالي:

املارونية  كنيستنا  حتتفل 
شربل،  القديس  بعيد  اليوم 
شفيع  والعامل،  لبنان  قديس 
الكنيسة  يف  النسكّية  احلياة 
والذي ذاع صيت  الكاثوليكّية، 
قداسته يف العامل كله واصبح 
القديسني  اكثر  من  اليوم 
الكنيسة  يف  واكرامه  شعبية، 
شربل   فالقديس  وغربًا.  شرقًا 
جيدًا  زرعًا  الرب  زرعه  الذي 
يوم  الطّيبة  بقاعكفرا  أرض  يف 
قبل سرَّي العماد والتثبيت يف 
أيار  شهر  من  عشر  السادس 
مسرية  انطلقت   ،  1828 سنة 
حياته وقداسته يف استعدادات 
تفوق الطبيعة لتلبية نداء الرب 
واتباعه والتتلمذ له يف مدارس 
مدرسة  أوهلا  كان  متعددة 
الصالة يف بيته الوالدي ومنها 
التكّرس  مدرسة  اىل  انطلق 
الرهباني يف الرهبانية اللبنانية 
الدعوة  لبى  وهناك  املارونية، 
وبعدها  الكهنوتية  اخلدمة  اىل 
النسك  مدرسة  اىل  انتمى 
والتقشف يف الكنيسة املارونية 
قديسًا  بتفوق،  منها  وختّرج 

قداس احتفالي مبناسبة عيد القديس شربل ترأسه املطران طربيه وحضره مجهور كبري من املؤمنني
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التقشف  حلياة  ورائدًا  عظيمًا 
والطواعية  والصالة  والصمت 

الهلمات الروح القدس.

باحلقيقة  كان  شربل  القديس 
حتى  والدته  منذ  جيدًا  زرعًا 
امليالد يف 24  ليلة عيد  وفاته 
وقد   1898 سنة  االول  كانون 
ظهرت فورًا عالمات دخوله اجملد 
السماوي يف اشعاعات من نور 
وفاته  بعد  قربه  على  سطعت 
القرى  أهل  من  مرأى  وعلى 

اجملاورة.

القديس شربل انتسب أواًل اىل 
مدرسة الصالة وفيها تعّلم من 
البيت  يف  اخوته  ومع  والديه 
وشكره.  اهلل  تسبيح  الوالدي 
والصالة وهي أول ما تركز عليه 
اياها  ويعلمنا  املقدسة  الكتب 
املعّلم االهلي الذي عّلم تالميذه 
اىل  للدخول  ودعاهم  الصالة 
والصالة  الباب  واغالق  املخدع 
يف اخلفاء هلل االب )متى 6 / 6( 
. هذا ما متّيزت به حياة يوسف 
حتى  عاش  حيث  بقاعكفرا  يف 
عمر 23 سنة وكان ذا َميٍل بارز 
باحثًا  والصالة  العزلة  حياة  اىل 
لّقبه  وقد  حياته  مشروع  عن 
زالت  وما  بالقديس  بلدته  اهل 
اليها  يلجأ  كان  اليت  املغارة 
تدعى  اخلفاء،  يف  هلل  ويصلي 

مغارة القديس.

اىل  شربل  القديس  ويدخل 
مدرسة التكّرس الرهباني  مبلء 
إرادته وحريته، ملبيًا نداء الرب 
اىل محل صليب احلياة الرهبانية 
وبالعامل  بذاته  كافرًا  واتباعه، 
العناية  شاءت  وقد  وبأباطيله. 
االهلية ان يتلّقى علومه الفلسفية 
نعمة  األب  يد  على  والالهوتية 
الذي  احلرديين،  كساب  اهلل 

قديسًا  املذابح  على  ايضًا  ُرفع 
وشفيعًا. فالنذور الرهبانية اليت 
ابرزها يف دير مار مارون عنايا 
وعيشه  الالهوتية،  وتنشئته 
العميق للفضائل االجنيلية جعلت 

منه عطية ذات كاملة هلل.

طريقه  شربل  القديس  وأكمل 
حيث  الكهنوت  مدرسة  اىل 
ارتسم كاهنًا يف 23 متوز سنة 
البطريركّي  الكرسي  يف   1859
حياته  فعاش  بكركي.  يف 
بشذا  عابقتان  ويداه  الكهنوتية 
اصبح  اذ  املقدس  املريون 
حياته،  حمور  اليومّي  قّداسه 
متأماًل بسرِّ حضور اهلل معنا يف 
القربان املقدس، مقتديًا بيسوع 
والذبيحة،  الكاهن  املسيح 
على  ذاته  بتقديم  به  متشبهًا 
مذبح اخلدمة والتواضع والعطاء 

من دون حساب.

مسرية  شربل  القديس  وتّوج 
الدعوة  لّبى  عندما  هلل  التكرس 
احلبساء  مدرسة  اىل  وانضم 
ودخل حمبسة القديَسني بطرس 
وبولس التابعة لدير مار مارون 
عنايا حيث قضى ثالثة وعشرين 
والعمل  الصالة  يف  سنة 
هلل  الطاعة  فعاش  والتقشف. 
قائم  عبادة  كفعل  وللرؤساء 
عن  وسرور  بفرح  التخلي  على 
أما  الشخصية.  ورغباته  ارادته 
طريقًا  فكانا  وفقره  طهارته 
شيء  أي  عن  للتجرد  واحدًا 
يفصله عن حمبة املسيح من اجل 
ان يكون غنيًا باهلل وحده. هكذا 
الرسول  بولس  كلمة  فيه  مّتت 
املسيح  بل  أنا،  ال  احيا،  »أنا 

حييا يّف« ) غال 2 / 20(.
تدرج  شربل  حياة  كانت  لقد   
الكمال:  طريق  يف  وترقي 
ويف  املسيح  لبس  فبعماده 

مدرسة الصالة دخل حبواٍر دائم 
الرهبانية  حياته  من  جعل  معه 
اهلل  على  واتكال  جترد  مسرية 
ومل  االهلية.   لعنايته  وتسليم 
أو  رتبة  جمرد  كهنوته  يكن 
وظيفة طقوسية، بل أضحى فيه 
كمال احملبة هلل واالحتاد باملسيح 
والفادي. وتأتي حياته  الكاهن 
النسكية يف احملبسة ال لتحجبه 
بل  البشر  اخوته  عن  وتبعده 
ليصبح سراجًا على منارة وعالمة 

مللكوت هلل بني اخوته البشر.
واليوم، ماذا يقول لنا القديس 

شربل يف عيده ؟

- إنه يدعونا للعودة اىل الذات 
التواضع  خالل  من  املسيحية 
منطقنا  من  واخلروج  والتوبة، 
كي  والضعيف  الضّيق  البشري 
اخلالق  اهلل  منطق  يف  ندخل 
به  االميان  جندد   ، واملخّلص 
ابدًا  احلاضر  احلقيقي  وبالنور 

معنا يسوع املسيح.
-  إنه يدعونا يف أبرشية اوسرتاليا 
املارونية لكي نكون قلبًا واحدًا 
االتية  شيبتنا   ألجل  يصلي 
االوسرتالية  الواليات  كل  من 
القادم  االسبوع  نهاية  لتلتقي 
من 24 اىل 26 متوز يف مؤمتر هو 
تتعارف   لكي  نوعه،  من  االول 
القدس  الروح  بنعمة  وتتجدد 
ألن  الكنيسة  قلب  وتشرق يف 
النور قد وافى. وأحب ان أتوجه 
اىل شبيبتنا وخصوصًا يف هذه 

الرعية قائاًل: 

 ,Dear Young Maronites
 You are the beating heart of
 the Church as St Jean-Paul II
 said and I am very pleased and
 proud of our youth groups in
 all our parishes, especially
 here in St Charbel’s. Tonight,

 my dear youth, I invite you
 all to register for ARISE, the
 Australian Maronite Youth
 Convention, which will run
 for 3 days at the end of next
 week with Maronite Youth

.from all over Australia

 This convention is from Friday
 24 to Sunday 26 July for all
 young people between the ages
 of 18 and 35. I encourage you
 all to attend as I am sure you will
 enjoy the engaging workshops,
 the keynote addresses, the great
 topics, as well as the social and
 outdoor activities, the bonfire,
 the celebration dinner and
 the ‘hafle’.  In our Masses
 and adoration, we will be
 praying for young people and
 for peace. I am waiting for
 you to Arise young Maronites

 .because the light has come

أيها االحباء،
لنا  شربل  القديس  عيد  حيمل 
هذه السنة دعوة لتجديد االلتزام 
واملسيحية  االجنيلية  بالقيم 
والعائلة  الزواج  وخصوصًا قيم 
املقدسة  الكتب  تعليم  حبسب 
الرسولية.  اجلامعة  والكنيسة 
واالخوات  االخوة  أيها  وأنتم 
اوسرتاليا مدعوون يف  هنا يف 
هذه املرحلة اىل التعبري الواضح 
والصريح عن رأيكم جتاه النواب 
مؤكدين  والفدراليني  احملليني 
القوانني  تغيري  ضد  أنكم  هلم 
لن  وانكم  بالزواج  املتعلقة 
االن  بعد  تنتخبوا  ولن  تؤيدوا 
القيم  يشاطرونكم  الذين  اال 
العائلية املبنية على الزواج بني 
رسالتكم  إنها  واملرأة.  الرجل 

رسالة  انها  الكنيسة،  ورسالة 
لبناء  الصحيح  والطريق  العائلة 

مستقبل الكنيسة واجملتمع.

ويف اخلتام، عيد القديس شربل 
شفيع هذه الرعية هو لقاء صالة 
معكم وألجلكم يا ابناء هذه الرعية 
ولكل  زّوارها  ولكل  املباركة 
 Noursat  الذين يشاهدوننا عرب
 MTV ال  Telelumiere، وحمطة 
Lebanon. فالقديس شربل هو 
عيد دائم يف قداس مستمر.  إنه 
املبارك  الدير  هذا  أيضًا شفيع 
واملدرسة ومجهور الرهبان الذين 
يقومون باخلدمة ويتممون رسالة 
الرهبانية اللبنانبة املارونية بكل 
غرية رسولية والتزام رهباني. 

األحباء،  أيها  مجيعًا  نعايدكم 
ومجهور  الرئيس  األب  نعايد 
على  يسهرون  الذين  ديره 
مجيع  ونعايد  النفوس،  خالص 
بهذا  معنا  احملتفلني  الزوار 
من  االتني  وخصوصًا  العيد 
لبنان، خنص بالذكر منهم االب 
جامعة  رئيس  موسى،  وليد  د. 
سيدة اللويزة، واالب الربفسور 
الروح  جامعة  من  حبيقة  جورج 
والصديق  الكسليك،  القدس 
رئيس جملس  د. سليم صفري 
اوف  وبنك  بريوت  بنك  ادارة 
سدني واالستاذ الصديق سهيل 

مطر.  

روحك  بقوة  رب  يا  أعِطنا 
على  نكون  لكي  القدوس 
للدخول  مستعدين  شربل  مثال 
وااللتزام  الصالة  مدرسة  اىل 
متجاوبني  واملسيحي،  االمياني 
مع نعمتك يف حياتنا، مصغّيني 
دومًا  يدعونا  الذي  صوتك  إىل 
لكلمتك  والتتلمذ  اّتباعك  إىل 

والشهادة لك. آمني. 

الذبيحة االلهيةاالب جوزيف سليماناملطران انطوان شربل طربيه

جمهور املؤمنني داخل الكنيسة مقدمة الحضور
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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 25 July 2015  2015 متوز   25 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

اهتمامه  اإلسرائيلي وحمط  للعدو  الرئيسي  الشاغل  اهلل  يبقى حزب 
الكومبيوتر  من  ُقرصنت  اليت  امللفات  عشرات  عمالئه.  واهتمام 
السورية،  املعارضة  مع  اإلسرائيلي  االرتباط  لضابط  الشخصي 
حبزب  »اهَلَوس«  يشبه  ما  اىل  تشري  هاتفه  ومن  الصفدي،  مندي 
اهلل. رسائل وحمادثات وصور وخرائط كلها تتعلق باحلزب وبتحركات 
قادته وعناصره وطلبات جلمع معلومات عنه وعن خططه، وصواًل اىل 
مالحقة لبنانيني يف اخلارج على أساس أنهم مقربون منه يف حماولة 
الستدراجهم. عيون عمالء إسرائيل على حزب اهلل يف كل مكان يف 

العامل!
بعد عملية »شهداء القنيطرة« اليت نّفذها حزب اهلل يف 2015/1/28، 
رّدًا على اغتيال العدو قادة يف احلزب، بينهم الشهيد جهاد عماد 
مغنية وجنرال إيراني يف غارة إسرائيلية استهدفت موكبهم يف منطقة 
رسالة   ،17:40 الساعة  الصفدي،  مندي  تلّقى  السورية،  القنيطرة 
من »بشار سلطان« عرب »سكايب« حتّذر من أن »هيبة إسرائيل يف 
األرض، والثمن سيكون غاليًا يف حال عدم رد اجليش على العملية 
اليت نفذها حزب اهلل«. فأجاب مندي »هناك خمطط رح يلغي حزب 
اهلل من شروشو... انتظر لتشوف«! لريد األخري ممازحًا: »اللهم انصر 

العدو اإلسرائيلي على حزب اهلل«.
ويف الساعة 19:15 من اليوم نفسه، جرت حمادثة بني اإلسرائيلي 
»ناجي أرهيب« )جمهول الصفة( والصفدي، حتّدث فيها األول عن 
مقرتح إسرائيلي للرد على العملية عن طريق دعم اجلماعات املسّلحة 
بعلبك.  اىل  للوصول  ومساعدتها  الشرقية  والسلسلة  القلمون  يف 
فرد مندي بأن املعركة جيب أن تكون منسقة وهجومية، الفتًا اىل أن 

إسرائيل قّررت »ختدير« حزب اهلل حلني االنتهاء من جتهيز األمور.
ويف 24/2/2014، جرت حمادثة بني »أمحد زيدان« )جمهول الصفة( 
فأجابه  اهلل،  حلزب  هت  ُوجِّ ضربة  عن  األول  فيها  سأل  والصفدي، 
مندي بأنها متت مساء السبت. كذلك ُعثر على مراسلة قدمية تعود إىل 
عام 2008 بني العميل »ن. ن.« واللبناني »م. خ.« يفيد فيها األخري 
بأن »د. ح.« يقوم بإرسال مادة C4 املتفجرة اىل العراق بواسطة 

»عناصر ينتمون اىل مغنية«.

إسرائيل ــ ليكس | هوس إسرائيلي حبزب اهلل من لبنان وسوريا إىل أوروبا

رسائل ومحادثات وصور وخرائط كلها تتعلق بالحزب وبتحركات قادته 
وعناصره وطلبات لجمع معلومات عنه )هيثم املوسوي(

رضوان مرتضى

Saturday 25 July 2015  2015 متوز   25 السبت 

عن »الغارات اإلسرائيلية يف دير ميماس«.
ويف ٣1/1/2015، أرسل مندي رسالة اىل اإلسرائيلي شيمرات ريغيف 
)العالقات اإلعالمية يف الكنيست اإلسرائيلي(، حتت عنوان »ُيرجى أن 
ترسل إىل يوشي« )يعتقد أن املقصود يوشي كوبرفاسر(، تتضّمن 
»معلومات ُمسّربة من ضباط يف اجليش السوري« عن حتركات لعناصر 
من حزب اهلل يف قرية وادي حنا السورية، إضافة اىل معلومات عن 

نقل مواد كيماوية من سوريا اىل اليمن.

إحداثيات يف القلمون

بتاريخ  مندي  أرسل  األخرية،  القلمون  معركة  طبول  قرع  بدء  ومع 
2015/05/09 لكوبرفاسر صورًا جوية لبعض مواقع حزب اهلل يف منطقة 

القلمون مع إحداثياتها كاآلتي:
E»٣7.24’٣6º٣0 - N»14.14’٣٣º44 :65فوج
E»42.46’٣6º٣0 - N»1٣.9٣٣’٣º44 :65فوج
E»28.61’٣6º26 - N»27.26’٣٣º42 :67فوج

E»٣5.٣4’٣6º25 - N»٣7.69’٣٣º42 :10فوج٣
ويف 16-5-2015 جرت حمادثة بني كوبرفاسر والصفدي، نقل فيها 
مباشرًا  تدخاًل  يطلب  القلمون  امسه يف  يذكر  مل  عن شخص  األخري 
للجيش اإلسرائيلي طالبًا إمداد املسلحني بصواريخ مضادة للدروع، 
رح  سالح  »هيك  راجيًا:  وأضاف  القتلى«،  من  »الكثري  خسارة  بعد 

يردهن عنا شوي. اعذرونا. حتملونا«.
منقولة  معلومة  مندي  أرسل  نفسه،  التاريخ  يف  أخرى  حمادثة  ويف 
عن مصدر جمهول مفادها أن اجليش السوري جّهز منظومة صواريخ 
فولكان، وأنه بعد رصد اإلحداثيات )املرفقة ربطًا بالصور( يتبنّي أن 

اجليش السوري وحزب اهلل قاما بتثبيت هذه القواعد.

عمالء وراء البحار

عن  األخري  فيها  حتدث  ومندي،  كوبرفاسر  بني  حمادثة  جرت  كذلك 
لندن«.  الذي يعيش يف  اهلل  أحد قياديي حزب  »السعي الستدراج 
وقد أبدى يوشي اهتمامه بهذا املوضوع. ويفيد مضمون احملادثة بأن 
وسيلة االستدراج ستكون فتاة. ويف حمادثة أخرى، يقول الصفدي 
أداء  على  قدرة  ولديه  اهلل،  حزب  عن  للمعلومات  مصدرًا  لديه  إن 

املهمات أيضًا.
ويف حمادثة مع »جان فرنش« )تعّذر حتديد هويته( يذكر مندي أنه 
اللبنانيني »ع. ب.« و«ع. ن.« )حيمل  ميتلك »معلومات هامة« عن 
واألملاس،  السالح  تهريب  يعمالن يف  اللذين  بريطانيًا(  سفر  جواز 
وحزب  اإليرانية  »االستخبارات  ملصلحة  يعمالن  أنهما  اىل  مشريًا 
اهلل« و«يغّذيان خاليا أمنية يف أوروبا تهدف اىل استهداف اجلالية 

اليهودية«.
حتديد  )تعّذر  خليل«  »أبو  ُيدعى  وشخص  مندي  بني  مراسلة  ويف 
هويته سوى أنه لبناني(، يشري األخري اىل أن يف حوزته »معلومات 
هامة« حول قادة عسكريني حلزب اهلل ميتلكون معلومات عن مواقع 
العسكرية  القطع  معلومات بشأن  اىل  إضافة  للحزب،  تابعة  وأسلحة 
للجيش اللبناني جنوب الليطاني وهي بقيادة »ضباط شيعة«. وذكر 

أسد الخطيب- قائد لواء القادسية يف املعارضة املسلحة الذي طلب 
الدعم اإلسرائيلي

األسري اإليراني لدى مسّلحي املعارضة

 2/4/2014 يف  جرت  حمادثة  ويف 
اإلسرائيلي  والضابط  مندي  بني 
)الرئيس  كوبرفاسر  يوشي 
السابق لشعبة التحليل يف اجليش 
لوزارة  العام  واملدير  اإلسرائيلي 
حكومة  يف  االسرتاتيجية  الشؤون 
األول  يشري  الصهيوني(،  الكيان 
يف  املسّلحة  اجلماعات  أن  اىل 
بشأن  معه  تواصلت  القلمون 
مغطاة  كبرية  شاحنات  »دخول 
بشوادر صفراء )يعتقد بأنها تابعة 
حنو  مبعدل  نفق«  اىل  اهلل(  حلزب 

املسّلحة  اجلماعات  »تزويد  على  العمل  وطلب  يوميًا.  شاحنات  عشر 
بأجهزة مراقبة وأجهزة تصوير باألشعة السينية«. فأجابه كوبرفاسر 
بأن اجلماعات تعمل على كشف األنفاق. وكشف مندي يف احملادثة أن 
املعارضة السورية زودت اإلسرائيليني مبعلومات عن وجود نفق يف 
جنوب سرغايا يبعد ثالثة كيلومرتات عن بلدة النيب شيت اللبنانية، 
أي  العمل«،  بهذا  للقيام  استعدادها  أبلغتين  »اجملموعات  أّن  مؤكدًا 

رصد الشاحنات عرب استخدام أجهزة املراقبة والتصوير.
وعثر يف امللفات على صور جوية وإحداثيات لبعض مواقع حزب اهلل 
رسالة  وعلى  كوبرفاسر،  اىل  الصفدي  أرسلها  القلمون  منطقة  يف 
موجهة من جمهول اىل مندي تتضمن خرائط وإحداثيات عسكرية ملوقع 
تابعة للحزب غرب بلدة القصر يف البقاع الشمالي، إضافة اىل شريط 
مصور ألسري إيراني يدعى عبد احلسني رضا أميين جنفي معتقل لدى 

إحدى اجملموعات السورية املسلحة.
ويف 4/6/2014، جرت حمادثة بني قائد »لواء القادسية« يف »اجليش 
احلر« أسد اخلطيب والصفدي، حتّدث فيها األول عن حتضريات لعمل 
عسكري الستعادة القلمون وقطع اإلمدادات العسكرية عن حزب اهلل، 
العملية. وبتاريخ ٣/7/2014، قال  وطلب مساندة عسكرية يف هذه 
سهاًل.  ليس  الطفيل  قرية  موضوع  »إن  أخرى  حمادثة  يف  اخلطيب 
أّمنا الطريق للتحرك حبرية باجتاه القرى  اجليش السوري وحزب اهلل 
اللبنانية واحلدود مع الطفيل«. وأضاف إن »هناك حركة غريبة يف 
الطفيل انطالقًا من مواقع حلزب اهلل يف بلدتي حام وبريتال، حيث مت 

قطع الكهرباء عن البلدتني ألكثر من تسع ساعات«.
وطلب اخلطيب من مندي »التحرك بقوة ألهمية هذا املوضوع وتأثري 
القلمون على العاصمة )دمشق(«، فأجابه مندي بأنه سيدرس املوضوع 
لريى كيف ميكن التحرك. وبتاريخ ٣/11/2014، يف حمادثة ثالثة بني 
اخلطيب والصفدي، أشار مندي اىل أنه تواصل مع »البيك«، وسأل 
اخلطيب ما إذا كان مفوضًا للحوار وما إذا كانت هناك »طريقة حلل 
القضية«، من دون أن ذكر تفاصيل حول القضية اليت يتحدثان عنها، 
وبتاريخ 7/12/2014، سأل اخلطيب املتورط يف خطف صحافيني أجانب 

معارضون 
سوريون 

يزودون العدو 
بمعلومات 
عن املقاومة 

ومواقعها

■ إحداثيات مراكز حزب اهلل والجيش السوري التي تناقلها ضباط االستخبارات اإلسرائيلية ومسلحو القلمون

»أبو خليل« أن لديه معلومات عن صواريخ إسرائيلية الصنع من نوع 
»رافائيل« يف حوزة حزب اهلل. وطلب من مندي عدم التواصل هاتفيًا 
معه كونها »طريقة غري آمنة«، فرّد األخري بأنه سيعمل على عقد اجتماع 
مع اجلهات اإلسرائيلية املختصة. واقرتح »أبو خليل« أن يكون مكان 

االجتماع يف القاهرة أو عمان.
كذلك وجدت رسالة من اللبناني »ن. ح.«، الذي يبدو أنه يعمل يف 
جمال االتصاالت، يعرض فيها خدماته على اإلسرائيليني مقابل مبلغ 

٣000 دوالر شهريًا.
وضمن املراسالت املقرصنة، ُعثر على حمادثة بني مندي واللبنانية 
سياق  ويف  الدولية.  املنظمات  إحدى  يف  تعمل  اليت  ب.«  »ن. 
احملادثة، أبلغته أنها تتنقل بني أمريكا ولبنان وفرنسا، وحتدثت عن 
مؤمتر كبري عن لبنان )تعّذر حتديد تفاصيله(، وأبلغته أنها حتدثت مع 
السابق  اجلمهورية  رئيس  وأن  هويته(،  حتديد  )تعذر  موفق  الشيخ 
ميشال سليمان كان موجودًا يف دار األوبرا يف باريس، وسألته عن 
سبب عدم قدومه إىل فرنسا رغم أنها حجزت تذكرة سفر له، فأبلغها 
بأنه تواصل مع شخص يدعى حاييم )جمهول باقي اهلوية(، وطلب 
منها التواصل معه لرتتيب لقاء. وأثناء احملادثة، أرسلت »ن. ب.« 

صورتها مع شخصني )تعذر حتديد هويتيهما(.
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خطبة  الفصل.  الكالم  جاء  الرابع  اليوم  ويف   …
للمرشد علي خامنئي وضعت النقاط على احلروف. 
»لن ُيسمح باستغالل االتفاق النووي سواء جرت 
بكل  الثورة  مرشد  قاهلا  ال«،  أم  عليه  املوافقة 
اجلمهورية  سياسة  أن  التأكيد  جمددًا  وضوح، 
لالستكبار  العداء  لناحية  تتغري  مل  اإلسالمية 
والشعوب  األصدقاء  دعم  ولناحية  األمريكي، 
بلبنان  مرورًا  اليمن  إىل  فلسطني  من  املظلومة 

وسوريا والعراق والبحرين.
»سياستنا جتاه أمريكا واالستكبار العاملي وقوى 
الشر لن تتغري«، و«لن نتخلى عن دعم الشعوب 
مصري  عن  النظر  بغض  املنطقة  يف  املظلومة 
عنوانان  الكربى«.  الدول  مع  النووي  اإلتفاق 
اإلسالمية  الثورة  مرشد  خالهلما  وضع  عريضان 
أولويات  عربهما حتديد  أعاد  نصابها.  األمور يف 
إيران وثوابت سياستها، ومعهما قواعد االشتباك 
املسمار  دق  نفسه،  الوقت  ويف  املنطقة.  يف 
األخري يف نعش أي رهان خارجي على فتنة يف 
وراء  من  رافعة  على  داخلي  رهان  وأي  الداخل، 

البحار للسيطرة واهليمنة وتغيري االجتاه.
يف  األوىل  مرحلتني،  على  جاء  مسهب  حديث 
استقباله  خالل  والثانية  الفطر،  عيد  خطبة  خالل 
التقاطع  نقطة  أن  فيه  أكد  بالعيد،  املهنئني 
أمريكا  مع  التفاوض  يقبل  جعلته  اليت  الوحيدة 
كانت النووي وفقط ملا فيه مصلحة إليران، يف 
خطوة براغماتية إمنا تؤكد على مبدئية طهران على 
املستوى االسرتاتيجي، ملّمحًا إىل أن يف تفاهم 

فيينا نقاطًا ال ميكن قبوهلا.
كثرية هي حقول األلغام اليت عربها خامنئي بإيران 
على مدى األعوام الـ٢٧ املاضية، مذ تسلم األمانة 
كانت   ٢٠٠٩ عام  فتنة  لعل  اخلميين.  اإلمام  من 

االختبار الداخلي األخري األصعب.
العدو  ملطالب  ختضع  لن  االسالمية  اجلمهورية 
الدفاعية  القدرات  صيانة  جمال  يف  مطلقا، 

واألمنية
وحدها عباءته هي اليت احتضنت اجلميع، وجنبت 
الرئيس  فاز  أن  إىل  عقباه.  حتمد  ال  ما  البالد 
حسن روحاني بانتخابات عام ٢٠١٣ بشعار حتسني 
الوضع املعيشي واالقتصادي عرب رفع العقوبات 
مل  العاملي.  االستكبار  مع  التفاوض  طريق  عن 
يكن وقتها من جمال سوى إلعطاء الفرصة للحكام 
أرض  على  السياسي  برناجمهم  الختبار  اجلدد 
الواقع، ولكن ضمن ضوابط متنع الشطط، ودعم 
املعارضني.  هجمات  من  اجلديدة  اإلدارة  حيصن 
بل أكثر من ذلك. كان حريصًا على وضع إطار 
نظري يعطي املشروعية السياسية والفقهية هلذه 
اسم  وقتها  عليها  أطلق  التفاوضية،  املبادرات 
يف  املصارع  يعتمدها  اليت  البطولية«،  »املرونة 
ولو  ينسى  أن  دون  من  الفوز  أجل  من  احللبة 
حلظة واحدة أن الطرف املقابل خصم يريد القضاء 

عليه.
بني  هاتفي  اتصال  من  بسرعة،  األمور  تدحرجت 
إىل  األخري  زيارة  خالل  وروحاني  أوباما  باراك 
بني  األقدام  على  السري  جوالت  إىل  نيويورك، 
جون كريي وحممد جواد ظريف، مع ما رافقهما من 
اشتعال للجبهة الداخلية يف صفوف األصوليني. 
كان هاجس خامنئي مزدوجًا على الدوام: حتصني 
اجلبهة الداخلية يف مواجهة مؤامرات األعداء، ودعم 
الفريق املفاوض مبا يضمن له حتقيق احلد األقصى 
من النتائج. كل ذلك يف ظل تشكيكه الدائم يف 
إىل  الوصول  إمكانية  ويف  اآلخر،  الطرف  نيات 
نتيجة مرضية، مع التحذر على حنو مستمر من غدر 
والعهود.  املواثيق  التزامه  عدم  األمريكي، ومن 
مع األخذ باالعتبار أن املرشد، حبكم موقعه، يسمو 
التيارات مجيعها. يرسم  على اجلميع، وأنه فوق 
أن  دون  من  األهداف  وحيدد  العريضة  اخلطوط 

يتدخل يف التفاصيل.
مفاوضات  خاض  أن  األصولي  للفريق  سبق 
 ٢٠١٢ عام  ووصلت  أربع سنوات،  استمرت حنو 
أشتون،  وكاثرين  جليلي  سعيد  بني  اتفاق  إىل 
إنه كان أفضل إليران من تفاهم  يقول البعض 
الضجيج،  ذلك  كل  يثار  أن  دون  من  فيينا، 

خامنئي: استسالم إيران حلم لن تراه أمريكا
إيلي شلهوب

إىل  االستماع  لشعبه حتى مبجرد  الذي ال يسمح 
تهمة  تلصق  الوقت  ذات  ويف  انتخابات،  كلمة 
اليت  اإليرانية،  اإلسالمية  باجلمهورية  االستبداد 
باالنتخابات  اآلن  حتى  تأسيسه  منذ  نظامها  مزج 

على مدى أربعة عقود«.

أشرف قوى الدفاع الوطني

»النظام  إن  بلبنان، قال املرشد  ما يتعلق  ويف 
االستكباري وعلى رأسه أمريكا الذ بالصمت بل 
الصهيوني  الكيان  احتالل  إزاء  بالرضى  شعر 
اللبنانية، إال  أجزاء كبرية من األراضي  الغاصب 
أنه حني بادرت املقاومة املؤمنة واملضحية، اليت 
تعد من أشرف قوى الدفاع الوطين على الصعيد 
العاملي، إىل مواجهة احملتلني الصهاينة وتصدت 
االستكبار  لبنان وصف  أرض  هلم وطردتهم من 

هذه القوة باإلرهابية وتآمر لتدمريها«.
وأكد خامنئي أن »سبب دعم اجلمهورية اإلسالمية 
بسالتها  إىل  يعود  اللبنانية  للمقاومة  اإليرانية 
مواجهة  يف  احلقيقي  وصمودها  وتضحياتها 
املعتدين«، موضحًا أن »األمريكيني يطلقون لفظ 
اإلرهاب على املقاومة اللبنانية، ويصفون إيران 
بأنها تساند اإلرهاب، بسبب دعمها حلزب اهلل يف 
لبنان، إال أن اإلرهابيني احلقيقيني هم األمريكيون 
أنفسهم، الذين صنعوا داعش، ويقدمون الدعم 
للصهاينة اخلبثاء، وينبغي مقاضاتهم على دعمهم 

لإلرهاب«.
يتهمون  »األمريكيني  أن  إىل  خامنئي  وخلص 
حزب اهلل باإلرهاب، وليس هناك ما يفوق عدم 
اإلنصاف هذا، ويف املقابل فإنهم يدعمون الكيان 
الصهيوني القاتل لألطفال، فكيف ميكن الدخول 
يف حمادثات مع دولة كهذه، والتوصل إىل اتفاق 

معها؟«.
اإليراني  الشعب  »شعارات  أن  خامنئي  وأكد 
للقدس  العاملي  اليوم  ويف  توجهاته،  أظهرت 
و«املوت  إلسرائيل«  »املوت  شعارات  أطلق 
ألمريكا«، ومل يقتصر األمر على طهران أو املدن 
الكربى فقط، بل إن كل أرجاء البالد شهدت هذه 

احلركة العظيمة«.

إىل  خامنئي  وتوجه 
الفريق النووي املفاوض 
قائاًل »إننا نتوقع أن يأخذ 
البالد  مصاحل  املعنيون 
بعني  القومية  واملصاحل 
يستطيعوا  وأن  االعتبار، 
حققوه(  )ما  يسلموا  أن 
إىل الشعب، وهم مرفوعو 
الرؤوس أمام الباري عز 
»ما  أن  وأضاف  وجل«. 
يعين  الورق  على  جاء 
اإليراني،  الشعب  اقتدار 
أثر  على  حتّصل  وهذا 
صمود ومقاومة الشعب، 
علمائنا  وايثار  وبسالة 
خامنئي  وكان  األعزاء«. 
التأكيد  على  حريصًا 
جرت  »سواء  أنه  على 
املوافقة على هذا النص 
نتخلى  لن  فإننا  ال،  أم 
يف  أصدقائنا  دعم  عن 
أن  مضيفًا  املنطقة«، 
الفلسطيين  »الشعب 
املظلوم واليمن واحلكومة 
سوريا  يف  والشعب 
والشعب  والعراق 
املظلوم  البحريين 
الصادقني  واجملاهدين 
وفلسطني  لبنان  يف 
على  بدعمنا  سيحظون 

الدوام«.
أعاد السيد خامنئي تأكيد الثوابت وتحديد األولويات وقواعد االشتباك )املوقع الرسمي 

للمرشد(

من  أحد  خيش  ومل  التأويالت،  تلك  كل  وخترج 
وحدتها  من  وال  اجليوسياسي،  إيران  اصطفاف 
الداخلية. اجلديد هذه املرة كان يف طبيعة الفريق 
املفاوض، ويف مقاربته للملف. فريق ينتمي إىل 
مدرسة ترى أن الصراع مع أمريكا والغرب ال مينع 
من التورط اإلجيابي يف مفاوضات وحوار معهما. 
املتحدة  والواليات  السوفياتي  االحتاد  أن  ترى 
خاضا حربًا باردة استمرت أربعة عقود ونيف، ومل 
تقفل السفارة األمريكية يف موسكو أبوابها، وال 
فعلت السفارة السوفياتية يف واشنطن. تعتقد 
االقتصادية  للرئة  بأن حوارًا كهذا ميّثل متنفسًا 
من  الكثري  حلل  اجملال  يف  ويفسح  اإليرانية، 

امللفات العالقة عن طريق طاولة التفاوض.
فيهما  أن  املدرسة  وهذه  الفريق  هذا  مشكلة 
تيارًا من مجاعة »إيران أواًل«، يعتقد بأن اخنراط 
املنطقة،  صراعات  يف  اإلسالمية  اجلمهورية 
إيران  مّحال  املظلومة،  الشعوب  عن  ودفاعها 
أكثر مما حتتمل من دون أي عائد على مصاحلها 
مثن  يدفع  اإليراني  الشعب  جعل  بل  القومية، 

قضايا ال ناقة وال مجل له فيها.
كانت  اليت  املشاهد  فإن  أمر،  من  يكن  مهما 
اليت  العواصم  من  وغريها  فيينا  جنيف  من  ترد 
إيران مع السداسية خالل  استضافت مفاوضات 
التباين،  هذا  كل  أحيت  املاضيني،  العامني 
أيضا،  بعضها  طموحات  كما  األطراف،  وخماوف 
إيران  أعداء  صفوف  يف  وإرباكًا  حرية  وأثارت 

وأصدقائها.
الطيف  توحد  مبادرة  من  خلامنئي  بد  ال  كان 
كلها،  األطراف  عليها  ثوابت جتمع  على  الداخلي 
أعداء  منها  ينفذ  أن  ميكن  اليت  الفجوات  وتسد 
احلمراء«  »اخلطوط  فكانت  الداخل،  إىل  إيران 
وتفتيش  النووية  األنشطة  تقييد  الشهرية: 
املنشآت واستجواب العلماء، مشرتطًا لتوقيع أي 
تفاهم رفع العقوبات فورًا. إىل أن تصاعد الدخان 
استمهل  فيينا.  من  املفاوضون  وعاد  األبيض 
الستيعاب  اجلميع  أمام  اجملال  تاركًا  أيام  ثالثة 
ما حصل، والتفريغ عن الشحنات العاطفية اليت 
ما  مع  للعقوبات،  وشيك  برفع  اآلمال  أثارتها 
متوقعة  إجيابية  انعكاسات  من  ذلك  على  يرتتب 
جهود  بشكر  اكتفى  االقتصادي.  الوضع  على 
األعداء،  خبث  من  والتحذير  التفاوضي  الفريق 
والتأكيد على ضرورة الوحدة الداخلية إىل أن جاء 

يوم العيد وخطبته املعتادة فيه.

أضغاث أحالم
واجهت  اإلسالمية  »إيران  أن  خامنئي على  شدد 
لالعرتاف  اضطرت  اليت  الكربى  الست  الدول 
حبقها يف الطاقة والصناعة النووية«، الفتًا إىل 
عرب  ستكون  النووي  االتفاق  على  »املوافقة  أن 
»هذا  وأضاف  والقانونية«.  الدستورية  اخلطوات 
النص سواء أَجرت املوافقة عليه أو مل جتِر، فلن 
باملبادئ  واملساس  باستغالله  جهة  ألي  نسمح 
احملافظة  وستجري  االسالمي،  للنظام  األساسية 
على القدرات الدفاعية، وإن البالد، وإن اجلمهورية 
يف  مطلقًا،  العدو  ملطالب  ختضع  لن  اإلسالمية 

جمال صيانة القدرات الدفاعة واألمنية«.
وقال خامنئي إن »األمريكيني يزعمون بأن إيران 
تراه  ولن  ال  حلم  هذا  لكن   .. تستسلم  سوف 
اإلدارة األمريكية«. وأضاف أن »إيران اإلسالمية 
ال، ولن تستسلم أمام طموحات وأمنيات األعداء، 
نسمح  لن  كما  أصدقائنا،  عن  نتخلى  لن  وحنن 
ألي أحد خبرق املبادئ الدستورية للبالد«، موضحًا 
»أننا لن نتفاوض مع أمريكا يف قضايا املنطقة 
يف  بالكامل  خمتلفتان  البلدين  سياسيت  ألن 
الشعوب  دعم  عن  نتوقف  لن  كما  اإلطار،  هذا 
ولبنان،  والعراق  واليمن  وسوريا  فلسطني  يف 
وأضاف  ال«.  أم  النووي  االتفاق  جرى  وسواء 
أن »رؤساء مجهورية يف الواليات املتحدة كانوا 
أمنياتهم  لكن   ... إيران  بهزم  أنفسهم  مُيّنون 
باتت أضغاث أحالم«، مؤكدًا أن »إيران اإلسالمية 
ال ترّحب بأي حرب ... لكن إذا حصلت فإن من 

سيخرج منها منهزمًا، هو أمريكا«.

1٨٠ درجة

وقال خامنئي »كما قلنا مرارًا فإنه ليست لدينا 
الدولية  القضايا  بشأن  أمريكا  مع  حمادثات 
واإلقليمية املختلفة والقضايا الثنائية، وقد عقدنا 
حمادثات أحيانًا يف حاالت استثنائية تأسيسًا على 
هذه  تكن  ومل  النووية،  القضية  مثل  املصلحة، 

احلالة وحدها«.
لكن خامنئي أكد أنه »مع هذه املفاوضات والنص 
مقابل  فى  تتغري  لن  سياستنا  فإن  أعد،  الذي 
األحوال  مطلق  يف  املستكربة  األمريكية  احلكومة 
... أن السياسات األمريكية يف املنطقة ختتلف 
 ١8٠ بنسبة  اإلسالمية  اجلمهورية  سياسات  عن 
درجة«. وأضاف، متخذًا العراق مثااًل على ذلك، 
أن »سياسات االستكبار يف هذا البلد تقوم على 
وعلى  الشعب،  رأي  عن  املنبثقة  حكومته  تدمري 
الشيعة والسنة، ويف  الصراع بني  تأجيج نريان 
النهاية تقسيم العراق، إال أن سياسة اجلمهورية 
على  تقوم  البلد  هذا  حيال  اإليرانية  اإلسالمية 
الناخبني،  أصوات  عن  املنبثقة  احلكومة  دعم 
تأجيج  عناصر  مواجهة  يف  والصمود  ومحايتها 
واحلفاظ على وحدة  واخلالفات،  الداخلية،  احلرب 

األراضي العراقية«.
»سياسة  أن  السوري، رأى خامنئي  الشأن  ويف 
االستكبار يف هذا البلد تقوم على فرض االمالءات 
احلكومة  وإسقاط  الشعب،  تطلعات  عن  اخلارجة 
حبزم  الصهيوني  الكيان  مواجهة  يف  تقف  اليت 
يقوم  املقابل  إيران يف  موقف  أن  إال  ووضوح، 
على احرتام موقف هذه احلكومة اليت ترفع شعار 
ونّياتها  أهدافها  الصهاينة وجتعل  أمام  الصمود 
التصدي هلم، وَتعّد ذلك يصب يف مصلحة العامل 

اإلسالمي«.
كذلك هو احلال يف الشأن اليمين. قال خامنئي إن 
»أمريكا دعمت رئيسًا قدم استقالته وفر من بالده 
متنكرًا بزي النساء يف أشد الظروف حساسية، من 
أجل صنع فراغ سياسي، ودعا بلدًا آخر للعدوان 
األبرياء  ضد  اجملازر  ارتكاب  ودعم  شعبه  على 
واألطفال وتدمري البنى التحتية يف اليمن، وقد 
مدت أمريكا يد الصداقة ألكثر األنظمة استبدادًا، 
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العامل الصعداء،  تنفس 
مفاوضات  أخريًا. 
استمرت  ماراتونية 
حدًا  وضعت  عامني، 
الصراع  من  سنة  لـ12 
النووي  الربنامج  على 
كاد  الذي  اإليراني، 
من  أكثر  يف  يهدد، 
مناسبة، حبرب إقليمّية. 
الساعات  يف  اتفاق 
رباعي  أدخل  األخرية 
أوباما ــ كريي وروحاني 
من  التاريخ  ظريف  ــ 
بات  أبوابه.  أوسع 
إرث  األمريكي  للرئيس 
ولإليراني  به،  يفاخر 
نفوذه.  يعزز  إجناز 
مثار  انتظار  يف  اجلميع 
مستقبل  فأي  االتفاق، 
واملنطقة  إيران  ينتظر 

اتفاق ُيعّدل قواعد االشتباك وال يوقف الصراع
إيلي شلهوب

املتحدة يف املنطقة مستمر، بل سيشهد تصعيدًا. 
كافة  إخضاع  على  وافقت  إيران  أن  صحيح 
منشآتها، وبينها العسكرية منها، للتفتيش، لكن 
وفق اآللية اليت ينص عليها الربوتوكول اإلضايف 
آلية  وهي  النووية،  االسلحة  نشر  حظر  ملعاهدة 
معقدة جدًا إىل حد جتعل من هذا »اإلخضاع« بال 
قيمة عمالنية. لكنها نالت مطالبها األساسية منه، 
يف مقدمها رفع كامل للعقوبات ومنع استجواب 
آراك مفاعل مياه ثقيلة  اإلبقاء على  العلماء، مع 
وإن بإشراف الصني، فضاًل طبعا عن االعرتاف بها 

دولة نووية بدورة إنتاج إيرانية بالكامل.
هذا  بلوغ  أن  من شك يف  ما  أمر،  من  يكن  أيًا 
اجلانبني  من  سياسية  إرادة  يعكس  التفاهم 
تضع  أن  بد  ال  اليت  الغاية،  هذه  إىل  للوصول 
يزيد  كان  الذي  املباشر  الصدام  الحتمال  حدًا 
لطهران،  الصاروخي  النووي  التقدم  منسوبه  من 
والذي وضعها على حافة ثالثة أشهر من امتالك 
قنبلة نووية على ما يعرتف به الغرب. وبالتالي، 
يشكل االتفاق سقفًا لقواعد االشتباك يف املنطقة 
حيقق  وجوده،  حبكم  هو،  بل  جتاوزه.  ميكنها  ال 
فرض  عن  الدولي  اجملتمع  عجز  األول،  أمرين: 
دون  من  ذريعة  أي  حتت  إيران  على  عقوبات 
املخاطرة بإعالن إيران حتللها من التزاماتها مبوجب 
أكرب  هامشًا  إيران  يعطي  والثاني،  االتفاق.  هذا 
اليت  باملقدرات  مدعومة  اإلقليمية،  احلركة  من 
سيمنحها إياها رفع العقوبات، وحمررة من عقدة 

حافة اهلاوية.
أما موضوع العقوبات، فهو ليس تفصياًل ماليًا، وال 
يعين إيران فقط. هو عمليًا سيدخل إىل اجلمهورية 
يف  ومتى؟  دوالر.  مليار   120 حواىل  اإلسالمية 
أوج أزمة مالية تعصف بالعامل. ليس هذا فقط. 
عن  احلظر  ويرفع  سويفت  نظام  اىل  سيعيدها 
التعامالت التجارية معها، مع ما يعنيه ذلك آلالف 
الشركات الغربية اجلائعة اىل فرص استثمارية من 
كاحبًا  حتققها،  عند  بذاتها،  ستشكل  النوع،  هذا 

للغرب ضد أي تصعيد للمواجهة مع إيران.
تبقى الرسالة األبلغ تلك اليت صدرت عن خامنئي 
روحاني  حسن  الرئيس  إىل  مجعه  إفطار  خالل 
الذي  الوقت  ففي  أمس.  مساء  حكومته  وأعضاء 
التلفزة  وحمطات  املنابر  العامل  قادة  فيه  اعتلى 
اكتفى  النووي،  التفاهم  يف  بدلوهم  لإلدالء 
بالرغم  املوضوع،  هذا  حول  واحدة  املرشد جبملة 
من أنه كانت لديه كلمة مقررة يف اإلفطار. قال 
»نشكر جهود الوفد املفاوض الصادقة«، وحصر 
خطبته كلها يف احلديث عن نصائح اإلمام علي يف 
احلديث  ضرورة  حول  األشرت،  مالك  إىل  رسالته 
الناس  بإنصاف  السابقني  احلكام  مواصفات  عن 
مصادر  رأت  مقاربة  بتواضع.  معهم  والتعامل 
األوىل  رسالتني:  عن  »تعرب  أنها  مطلعة  إيرانية 
للداخل بضرورة اهلدوء والتصرف بعقالنية وعدم 
استغالل ما حصل يف فيينا يف املعارك السياسية 
أال يعتقد  الثانية فللخارج ومفادها  أما  الداخلية. 
أحد بأن إيران تقرر نومها ويقظتها على إيقاع ما 

حيصل يف العالقات مع الغرب«

بات واضحًا من خالل نص اإلتفاق أنه محصور بالنووي من دون أن يشمل امللفات اإلقليمية 
)أ ف ب(

من بعده؟
ذاك  زمنني،  بني  يفصل  شك  بال  تارخيي  يوم 
الذي شهده العامل يوم أمس. نقطة فاصلة، هلا 
ما قبلها وما بعدها. حدث كاشف عّرى الواليات 
قوة.  من  متتلكه  ما  حدود  للجميع  وبنّي  املتحدة 
يف  االشتباك  لقواعد  سقفًا  وضع  إيقاع  ضابط 
املنطقة. »خالصة املفاوضات«، اليت يتم تعريفها 
مل   ،»1+5« وجمموعة  إيران  بني  »اتفاق«  بأنها 
تعد ذات صلة بذاتها، بقدر ما تكمن أهميتها يف 
دالالتها. كثر سيسعون خلف املفردات والتعابري، 

بل رمبا حيللون الفواصل واألرقام.
ليبنوا  و«األهداف«  »النتيجة«  بني  سيقارنون 
استنتاجات الربح واخلسارة. لن يتذكر هؤالء، رمبا، 
أن جمرد تفكري إيران يف ولوج الغمار النووي كان 
بل  والنار.  باحلديد  التهديد  حتت  عليها  حمظورًا 
سيتجاهلون على األرجح أنها بنت برناجمها النووي 
كاماًل، ومن ثم فرضته على طاولة املفاوضات. 
هل مصطلح »الكعكة الصفراء« الذي أقام الدنيا 
بداية  يف  اإلسالمية  اجلمهورية  على  يقعدها  ومل 

العقد املاضي ال يزال يعين شيئًا؟
أنه »اتفاق« قد يبدو مفخخًا، وحيمل يف  صحيح 
للطرفني  تسمح  اليت  النقاط  من  الكثري  ثناياه 
إىل  حيتاج  بالتالي  وهو  أهدافه،  حتقيق  باّدعاء 
الكامن  الشيطان  الستخراج  التمحيص  من  وقت 
من  لكثري  مصداقًا  شكل  لكنه  تفاصيله،  يف 
االستنتاجات اليت اعتربت، خالل فرتة خلت، أنها 

حتليالت.
لعل أول دالالته إخراج »خيار احلرب« على إيران 
من دائرة التداول نهائيًا. كان باراك أوباما قد 
عرب عن ذلك يف أكثر من مطالعة )عادة ال تتلى إال 
يف دوائر مغلقة( أكد فيها أن اخليار الثاني، وهو 
العقوبات، مل جيد نفعًا ومل مينع إيران من تطوير 
قدراتها النووية وال من متدد نفوذها يف املنطقة، 
وبالتالي مل يبق من خيار سوى احلوار والتفاهم. 
بل أكثر من ذلك. أطاح االتفاق، مبا استبطن من 
احلمر«  »اخلطوط  عليه ضمن سقف  إيراني  إمجاع 
استخدامه  على  رهان  كل  املرشد،  حددها  اليت 
أوباما  أكد  داخلية،  كحصان طروادة إلثارة فتنة 
اآلمال  سقف  اقتصر  عليها.  يعّول  ال  أنه  أصاًل 
يف  اإلسالمية  اجلمهورية  إدخال  على  األمريكي 
»ثقافة حوار« ميكن أن تؤدي بعد عقد من الزمن 
إىل تطويع طهران عرب املراهنة على اجليل الثالث 
يكون  أن  ويفرتض  يشهدها،  مل  الذي  للثورة، 
قد تسّلم املواقع القيادية يف البالد حبلول ذلك 
الذي  الوحيد  االجناز  بأن  احملاججة  التاريخ. ميكن 
حققه الغرب هو إجياد آلية متنع طهران من امتالك 
ترمي  كانت  أنها  فرض  على  هذا  نووية،  قنبلة 
إىل ذلك أصاًل، وهذا فضاًل طبعًا عن فتح الطريق 
أمام شركاته لولوج األسواق اإليرانية.يف املقابل 
جاء االتفاق ليحسم »نطاق التفاهم«، الذي بات 
واضحًا من خالل النص الذي وزع أمس أنه حمصور 
اإلقليمية.  امللفات  يشمل  أن  دون  من  بالنووي 
السيد  واضحًا من خطاب  العكس. كان  على  بل 
علي خامنئي قبل يومني أن الصراع مع الواليات 

مشهد تكدس النفايات يف شوارع 
أقضية  وبلدات  وقرى  بريوت 
يوم  منذ  مألوفًا  بات  لبنان  جبل 
االثنني، مع استمرار إقفال مطمر 
ـ عني درافيل. ويف حني  الناعمةـ 
تبحث وزارة البيئة وجملس االمناء 
البديلة،  اخليارات  عن  واالعمار 
أمجعت البلديات اليت يوجد فيها 
نفايات  نقل  رفض  على  مكبات 

بريوت وجبل لبنان اليها.
على  االسبوع  هذا  بريوت  نامت 
وقع مشهد تكدس النفايات يف 
توقفت شركة  ان  بعد  احلاويات 

أزمة النفايات تستعر: احلل املؤقت مرفوض من البلديات
بسام القنطار

واحلشرات  الكريهة  الروائح  انتشار  وإىل  اجلوفية، 
الضارة واألمراض«.

تعاني  حيث  مأساوية  أكثر  املشهد  النبطية  ويف 
املدينة من أزمة إغالق مكب الكفور بقرار قضائي، 
يف حني يتم ربط تشغيل معمل املعاجلة يف وادي 
باملناقصة  االوروبي  االحتاد  من  املمّول  الكفور 
اجلديدة اليت يفرتض بناًء على نتائجها أن يتسلم 
بلديات  ورفضت  لتشغيله.  املعاجلة  معمل  الفائز 
املنطقة خطة وزارة البيئة بنقل 200 طن من نفايات 
بريوت يوميًا اىل قضاء النبطية، ألن القضاء يغّص 
مبا فيه من نفايات، وأعلنت أنها ستتحرك ضد أي 
قرار بنقل نفايات بريوت وجبل لبنان اىل النبطية.

ومن النبطية اىل حبالني تصاعدت املواقف البلدية 
والشعبية الرافضة لنقل النفايات اليها، يف حني ال 
يزال وزير البيئة حممد املشنوق على موقفه املطالب 
بتشغيل مطمر الناعمة ــ عني درافيل ليستقبل ٦00 
طن من نفايات الشوف وعاليه، ونقل بقية الكمية 
البالغة قرابة 2500 طن اىل املكبات املوجودة يف 
األكثر  اخليار  أن  »األخبار«  وعلمت  املناطق.  بقية 
ترجيحًا يقضي بنقل الكمية االكرب من النفايات اىل 
مكب سرار يف عكار، مع العلم بأن هذا اخليار يزيد 

من الكلفة بسبب بعد املسافة.
تطبيق  على  مصّر  إنه  اتصال  يف  املشنوق  وقال 
خطته اليت تقضي بنقل النفايات اىل املكبات يف 
واىل حني  أشهر  لفرتة ستة  مؤقت  كحل  املناطق 
أنتظر  لن  املشنوق«  واضاف  املناقصات.  انطالق 
جملس الوزراء وسأبدأ منذ الغد )اليوم( االجراءات 
العمالنية لتطبيق اخلطة، وخيار تصدير النفايات اىل 
املرتفعة«.  الكلفة  بسبب  نهائيًا  مستبعد  اخلارج 
ولفت املشنوق اىل أن القوى السياسية تعرتض يف 
العلن على اخلطة ثم تزورني وتطلب حاًل ملنطقتها. 
ولفت اىل أن »حزب اهلل« هو اجلهة الوحيدة اليت 
أعلنت موافقتها على اخلطة مع حتّفظ على موقعي 
راس العني وبعلبك حلساسيتهما البيئية. وأضاف: 
مكب  كل  على  املئة  يف   20 زيادة  أن  أعتقد  ال 
نفايات  يتحمل  أن  الناعمة  مطمر  وعلى  مشكلة، 
أن  »املطلوب  وأردف  والشوف«.  عاليه  منطقة 
يتوقف جنوم املطامر عن التحريض، ألن النفايات 

يف الطرقات وحنتاج اىل حل سريع«.
وأكد املشنوق ان العارضني اجلدد تقدموا باقرتاح 
العقود  بأن  اجلميع  يفاجأ  وسوف  مطامر،  لعشرة 
اليت تقدمت بها الشركات تتضمن اقرتاحات إلقامة 
مواقع للمعاجلة والطمر وحتظى مبوافقات مسبقة من 
أصحاب العقارات، على عكس ما يشاع، لكن املهم 
ان نعجل يف إمتام مناقصة بريوت وفض العروض 
التلزيم بأقصى سرعة ممكنة«. وحذر  ونبدأ مرحلة 
املشنوق من أن مشهد النفايات يف الشوارع سوف 
يضرب املوسم السياحي بعد شهر رمضان، معلنًا 
الفنادق  أصحاب  من  عدد  من  اتصاالت  تلقى  أنه 
السائحني  من  عددًا  ألن  لألزمة،  حل  إجياد  تناشد 
قد ألغوا حجوزاتهم بعد تضخيم القضية يف وسائل 

االعالم.
ويف الناعمة استمر االعتصام املفتوح لليوم الرابع 
أوقات  طيلة  كثيف  حبضور  ومتيز  التوالي،  على 
ليل  املعتصمني  أعداد  وصلت  حني  ويف  النهار. 
من  أكثر  بات  شخص،  مئة  من  أكثر  اىل  أمس 
عند  نصبت  اليت  اخليم  يف  ليلتهم  منهم  مخسني 

مدخل املطمر.
إقفال  محلة  يف  الناشط  العياش،  أجود  وقال 
حسموا  املشاركني  مجيع  إن  الناعمة،  مطمر 
خياراتهم ويرفعون شعار »صحتنا أهم من الزعماء 
البيئية  احلركة  كررت  بدورها  والسياسيني«. 
اللبنانية موقفها من أزمة النفايات، معتربة أن احلل 
بأيدي البلديات. وطالبت »احلركة البيئية« يف بيان 
»البلديات يف لبنان باستعادة صالحياتها يف مجع 

ومعاجلة النفايات وحتمل مسؤولياتها«.

املشنوق: مصرّ على الخطة االنتقالية وليتوقف »نجوم املطامر« عن التحريض 
ألن النفايات يف الطرقات )مروان بو حيدر(

سوكلني عن مجع النفايات نتيجة تعذر ختزينها يف 
مركزي الفرز واملعاجلة يف العمروسية والكرنتينا. 
وقال مصدر يف شركة سوكلني لـلزميلة «األخبار« 
يف  املتكدسة  النفايات  برش  بدأوا  العمال  إن 
للحشرات  مضادة  وأدوية  بالكلس  الطرقات 
اىل  مشريًا  الكريهة،  للروائح  وخمففة  والقوارض 
النفايات  رفع  لكن  تتوقف  لن  الكنس  اعمال  ان 
من احلاويات بات خارج اخلدمة نتيجة وصول معملي 
االستيعابية  القدرة  أقصى  اىل  واملعاجلة  الفرز 

لديهما.
ويف حني أرسلت شركة سوكومي بطلب عاجل اىل 
اىل  بالدخول  هلا  للسماح  واالعمار  االمناء  جملس 
وتشغيل  النفايات  عصارة  لسحب  الناعمة  مطمر 
حمارق الغاز ومعمل توليد الكهرباء، علمت »األخبار« 
أن املعتصمني جتاوبوا مع املطلب ومت تأمني خروج 
شاحنات حتمل عصارة النفايات اىل حمطة املعاجلة 
يف الغدير، وتعمل الشركة على تشغيل حمارق الغاز 
وصيانتها، وقامت بتصليح عطل كهربائي أدى اىل 
توقف معمل الكهرباء عن العمل منذ ما يزيد على 

15 يومًا.
الفطر  عيد  عطلة  بعد  عمل  يوم  أول  يشهد  مل 
رئيس  وقال  االزمة.  هذه  ملعاجلة  ملموسًا  حتركًا 
»األخبار«  مع  اتصال  يف  محد  بالل  بريوت  بلدية 
املشنوق  حممد  البيئة  وزير  مع  تنسق  البلدية  إن 
إلجياد حلول مؤقتة لنفايات بريوت االدارية حصرًا، 
بانتظار التوصل اىل حل ملختلف املناطق اخلدماتية، 
متام  احلكومة  رئيس  موافقة  ينتظر  احلل  هذا  وإن 
جملس  رئيس  مع  تنفيذه  على  والتنسيق  سالم، 
االمناء واالعمار نبيل اجلسر، ولقد تعذر مناقشتهما 
لبنان.  خارج  وجودهما  بسبب  أمس  املوضوع  يف 
ومن باريس أكد حمافظ بريوت زياد شبيب أنه لن 
أنه  مؤكدًا  العاصمة،  النفايات يف  بتكدس  يسمح 
اقرتح استخدام عقارات مؤقتة يف بريوت لتخزين 

النفايات اىل حني إجياد حل لالزمة.
بدوره، قال وزير الزراعة أكرم شهيب إنه سيعقد 
اجتماعًا مع اجلسر واملشنوق اليوم للبحث يف اخليارات 
اليت تقرتحها وزارة البيئة، مؤكدًا ان بلديات أقضية 
الشوف وعاليه بدأت البحث يف حلول مؤقتة تقضي 
جبمع النفايات وختزينها يف مواقع كانت تستخدم 
املناقصات  بت  بانتظار  وكسارات،  مقالع  سابقًا 
مشكلة  بروز  اىل  الفتًا  اجلدد،  املتعهدين  وتسلم 
بسبب  وعاليه  الشويفات  مدينيت  بنفايات  تتعلق 

عدم وجود أراض صاحلة للتخزين فيهما.
ولفت شهيب اىل أن مسألة التمديد ملطمر الناعمة 
االن  واملطلوب  وراء ظهرنا،  باتت  درافيل  ــ عني 
واعترب  المركزية.  بطريقة  مؤقتة  بدائل  عن  البحث 
لن  والضواحي  بريوت  مدينة  مناقصة  ان  شهيب 
عنه  بقرار يصدر  الوزراء  ما مل حيدد جملس  تنجح 
ومل  والضواحي.  بريوت  لنفايات  خمصصًا  مطمرًا 
العارضون للدخول يف  يستبعد شهيب ان يتزاحم 

مناقصة بريوت إذا تأمن املطمر.
وبرزت أمس بيانات وحتركات قامت بها البلديات 
اليت اقرتحت وزارة البيئة ان ترحل النفايات اليها 
ضمن ما مّسته اخلطة املرحلية. ويف صيدا صدرت 
مواقف عن رئيس البلدية حممد السعودي، النائبني 
مغبة  »من  حتذر  السنيورة،  وفؤاد  احلريري  بهية 
كميات  إدخال  حول  فيه  التشاور  جيري  ما  تنفيذ 
من النفايات من بريوت وسواها إىل مدينة صيدا«. 
بدوره، أعلن النائب السابق اسامة سعد »أن معمل 
معاجلة النفايات الصلبة الكائن على الشاطىء جنوبي 
املدينة غري قادر على استيعاب كميات إضافية من 
النفايات، فضاًل عن كونه يف الوقت احلالي ال يعاجل 
مدينة  من  إليه  الواردة  النفايات  نصف  من  أكثر 
إىل  عليه  القيمون  يعمد  بينما  وضواحيها،  صيدا 
رمي حواىل نصف النفايات يف احلوض البحري من 
دون أي معاجلة، وهو ما يؤدي إىل تلويث املياه 
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أمام العونيني فرصة ال يتمتع بها كثريون غريهم. فهم سيفكرون 
يف املرشح األنسب لتنظيم حزبهم وإدارته وإشراك اجلميع يف 
استنهاضه مبعزل عن عالقتهم العاطفية بالعماد ميشال عون. 
االنتخابي من معادلة  السباق  الرتشح خيرج  اجلنرال عن  عزوف 
»تبعية القاعدة للقائد«، وجيعله استحقاقًا يفرض على كل عوني 

أن خيتار من خلف الستارة من يراه األفضل.
العميد  املغاوير  فوج  قائد  ينتقل  بأن  حيلمون  كانوا  كثريون 
رومية  من  للجيش،  قائدًا  تعيينه  عدم  حال  روكز، يف  شامل 
إىل قيادة التيار الوطيّن احلر. إال أن حتديد موعد االنتخابات يف 
20 أيلول، قبيل تقاعد روكز ببضعة أسابيع، يقطع عليه طريق 
رئاسة التيار. أما من كانوا يتوقعون أن تؤول رئاسة التيار إىل 
نعيم عون، باعتباره األقدر على مّل مشل مجيع الناشطني، فخابت 
توقعاتهم أيضًا، حبكم مادة يف نظام التيار الداخلي تنص على 

وجوب امتالك املرشح إىل رئاسة احلزب شهادة جامعية.
وسط هذا كله، استبقت صحيفة »املستقبل« فتح باب الرتشيحات 
بنشر خرب عن حتمية فوز الوزير جربان باسيل برئاسة التيار، يف 
موازاة تسريب مصادر »املستقبل«، يف وزارة الداخلية، أخبارًا 
الرتاجع  الداخلية نهاد املشنوق خمرجًا يتيح له  عن إجياد وزير 
عن رفض التعديالت على النظام الداخلي اليت أرسلتها الرابية، 
على حنو يرضي باسيل، بعدما كان لرفضها أثر كبري يف خلخلة 

بدء رئاسة معركة التيار الوطين احلر

جربان باسيل

االتصاالت السياسية وامللفات املهمة لسبب واحد: أنه صهره. 
وباسيل اليوم أمام فرصة نادرة إلثبات ثقة أكثرية العونيني به، 
ال اجلنرال فقط، واخلروج نهائيًا من »تهمة املصاهرة«. وخالفًا 
لكل ما يشاع، ال أحد يتابع النبض الشعيب كما يفعل اجلنرال. 
وهو يعلم، بالتالي، أن انتزاع باسيل رئاسة التيار خالفًا لإلرادة 
الشعبية سيضّيع اإلرث العونّي وجيعل التيار جمرد مقرات فارغة 

ال تؤمن لباسيل وأصدقائه دميومة وزارية.
فعليًا  األمر  يقتصر  واجملموعات،  االنقسامات  لغة  عن  وبعيدًا 
على وجود مؤيدين لكل من جربان باسيل وآالن عون، من دون 
الساعة،  حتى  املشهد،  اختصار  وميكن  أكثر.  األمور  تسوء  أن 
كاآلتي: يف األشرفية، يؤيد القيادي يف التيار زياد عبس عون، 
بأن  علمًا  باسيل،  الصحناوي  نقوال  السابق  الوزير  يؤيد  فيما 
عبس والصحناوي كانا وال يزاالن »أعز األصحاب«. يف بعبدا، 
مستشار  يؤيد  عاليه،  لباسيل. يف  بتأييده  بعد  أحد  جياهر  مل 
الوزير سيزار أبو خليل الوزير طبعًا، فيما تؤيد غالبية اآلخرين 
وزحلة  الشوف  يف  عون. 

انتخابات  على  يشرف  أشهر  ستة  خالل  تنفيذيًا  جملسًا  بعدها 
املنسقني بعد ستة أشهر أخرى. وميكن الرئيس مواصلة الرتشح 
إىل رئاسة احلزب مدى احلياة. وهذا يعين أن الفائز بالرئاسة 
سيمسك باحلزب »من البابوج إىل الطربوش«، وال جمال، وفق 

النظام الداخلي، للشراكة أو حتى النقاش.

هل من تسوية؟
يبدو أفق التسويات ضيقًا لعدم ثقة النواب بباسيل أواًل، ولعدم 
ولثقتهم  ثانيًا،  هلم  جدية  ضمانات  أي  الداخلي  النظام  توفري 
بأن وزير اخلارجية لن يلتزم وعود اجلنرال هلم ثالثًا. أما خطاب 
اجلميع  استيعاب  وجوب  على  فريتكز  التنظيمي،  عون  آالن 
التيار برجال األعمال، فيما يتكبد باسيل  وعدم استبدال رموز 
السنوات  التيار يف  أصاب  الذي  الوهن  من  نفسه  تربئة  عناء 
القليلة املاضية يف النقابات واجلامعات واملناطق، حميطًا نفسه 

مبسؤولي النقابات والطالب واملناطق.
التيار  استحقاق  إلرجاء  أشهر،  بضعة  قبل  باسيل،  ضغط 
بنفسه.  وإهلائه  التيار  تشتيت  عدم  حبجة  السابق  االنتخابي 
جمددًا، يف  نفسه  اخليار  إىل  اجلنرال  يلجأ  أن  حيتمل  واليوم، 
حال تفاُقم حدة التنافس، وإن كان املعنيون مباشرة بالسباق 
يؤكدون استعدادهم اللتزام ضوابط اللعبة الدميقراطية. غري أن 
التيار يشددون  بعد، حبب وقلق، ملا حيصل يف  متابعني عن 
أن  ميكن  ال  احلر  الوطين  للتيار  منتخب  رئيس  أول  أن  على 
يكون غري ميشال عون، خصوصًا أن صالحيات الرئيس املطلقة 
نائبيه أن يرحياه من تعاظم  الرئيس. ميكن  باعتباره هو  ُأقرت 
مسؤولياته، لكن ال ميكن أحدًا غريه أن حُيضر اجلميع إىل مكتب 
سياسي حقيقي، ويؤمن التساوي املفقود اليوم بني احملازبني 
يف احلقوق والواجبات وخضوعهم ألكثر من جتربة انتخابية قبل 
إلزامهم بكابوس انتخاب مرشح غريه رئيسًا للتيار الوطين احلر. 
أما إذا أصر على موقفه، فليس أمام املناوئني لباسيل سوى 
مرشح واحد قادر على حسم املعركة قبل 20 أيلول بكثري، لثقة 
أية  تسجيل  والستحالة  به،  استثناء  دون  من  العونيني  مجيع 
مالحظة سلبية عليه، ريثما يتقاعد العميد شامل روكز ويصبح 
نديم  اللواء  هو:  املرشح  اسم  االنتخابات.  خوض  على  قادرًا 

لطيف.

الحالة العونية ال تورّث
كثريًا ما يسأل خصوم التيار الوطين احلر ــــ بنية سيئة ــــ عن 
ـــ  مصريه »بعد عمر طويل« للجنرال. السؤال نفسه يطرحه أيضًاـ 
بنّية طيبة ــــ حلفاء التيار وأبناؤه. فاحلالة العونية أكرب بكثري من 
زعماء املناطق أو األحزاب املهرتئة اليت تودع رئيسًا بالتطبيل 
والتزمري لتستقبل ابنه بالطريقة نفسها. هناك ما ال يستطيع أحد 
توريثه أو وراثته: مسرية اجلنرال احلافلة، اطمئنان حلفائه إىل 
ثباته السياسي، استيعابه غالبية أبنائه، ثقة الرأي العام العوني 
بنظافته وصدقه، قدرته على إقناع مجهوره بوجهة نظره، وأخريًا 
كثر،  عونيون  دعا  هنا،  من  صائبة.  اسرتاتيجية  برؤية  متتعه 
يف السنوات األخرية، اىل إنشاء مؤسسة حزبية تسمح بتكوين 
جملس قيادي يتعاون من خالله الوزراء والنواب ورجال األعمال 
واملؤسسات اإلعالمية ومنسقو األقضية والقطاعات وغريهم من 
املعنيني باستمرارية التيار. إال أن هذه الدعوات مل تلَق صدى: 
تكتل التغيري واإلصالح توّسع ليتحول إىل ما يشبه لقاء األربعاء 
يف عني التينة، إذ تطغى فيه الدردشات وأسئلة النواب شبه 
الصحافية على وضع خطط عمل سياسية ومناطقية؛ العالقات 
بني املسؤولني العونيني ازدادت توترًا حتى بات يستحيل يف 
قضاء )غري بعبدا( إجياد نائبني عونيني حيبان بعضهما، من دون 
الدخول يف العالقة امللعونة بني بعض النواب والوزراء؛ ويف 
موازاة االكتفاء بتحويل التيار مناطقيًا ونقابيًا من حزب سياسي 
مفرتض إىل جمرد ماكينة انتخابية )جمّمدة(، يدير الوزير جربان 
باسيل وحده كل امللفات السياسية من دون إشراك أحد. ويف 
معزل عن أمساء املرشحني، أمام العونيني خياران: األول مشابه 
حلزبي الوطنيني األحرار والكتلة الوطنية والقوات اللبنانية )بعد 
احلزب  مبقار  احملظيني  أحد  يفوز  حيث  اجلميل(  بشري  اغتيال 
وتنبثق هنا وهناك جتمعات  الداخلي من دون مجهور،  ونظامه 
معارضة. أما الثاني فيتسع لكل من يرغب يف العمل السياسي 
أو اإلمنائي أو احلقوقي أو اخلدماتي يف إطار مؤسساتي واضح، 
يف ظل عالقة متينة حبلفاء التيار احلاليني بدل استفزازهم بعدم 
حتى.  إعالمهم  دون  خصومهم  على  واالنفتاح  معهم  التنسيق 
ويف ظل طّي صفحة األحقاد املتبادلة بني ميشال عون ومسري 
يعد  الثاني فرصة جدية ملواكبة جيل مل  النموذج  جعجع، ميثل 
مشروع  من  بد  ال  عونيًا؛  ليكون  جعجع  ضد  يكون  أن  يكفيه 
ــــ خدماتي يشعره بأنه شريك فيه ال جمرد  ــــ إمنائي  سياسي 

املنت  يف  جدًا.  ضبابية  الصورة 
الشمالي يؤيد النائب نبيل نقوال 
باسيل،  السابقة  التيار  وهيئة 
التيار  وهيئة  كنعان  يؤيد  فيما 
احلالية عون. يف كسروان يسجل 
اآلن  حتى  كبريًا  خرقًا  باسيل 
يتمثل باستمالة املسؤول العونّي 
األبرز يف كسروان روالن خوري 

)كان مقربًا من نعيم عون( املؤثر 
يف هيئة القضاء احلالية. يف جزين، النائب زياد أسود يف جهة 
عون، واملرشح جاد صوايا يف جهة باسيل. ويف جبيل يصطف 
النائب سيمون أبي رميا وهيئة القضاء إىل جانب عون، وبعض 
باسيل.  جهة  يف  النيابي  رميا  أبي  بكرسي  للفوز  الطاحمني 
البرتون مع باسيل، فيما يؤيد املرشح السابق إىل االنتخابات 
رفول  الكورة جورج عطاهلل عون. ويف عكار، جنح  النيابية يف 
حيظى  فيما  لباسيل،  بالكامل  حاضنة  تنظيمية  بنية  تأمني  يف 
عون بتأييد قائد فوج اجملوقل السابق جورج نادر وعدة رؤساء 
جمالس بلدية. وال شك يف أن تقدير النتائج ال يزال مبكرًا جدًا، 
النائب  بتقدم  يوحي  املاكينات  على  املسؤولني  توزيع  أن  إال 
عون يف األشرفية وبعبدا واملنت وجزين والكورة وجبيل، مقابل 

تقدم باسيل يف البرتون وكسروان وعكار.
كنعان  النواب  بتكتل  تتمثل  اآلن،  حتى  الرئيسية،  املفاجأة 
إذ كان  وأبي رميا وعون وأسود وحكمت ديب حول بعضهم. 
كثريون يتوقعون تفرق هؤالء، أو مسايرتهم ــــ إضافة إىل زياد 
عبس وجورج عطاهلل ــــ باسيل نظرًا إىل خشيتهم على مقاعدهم 
النيابية. غري أن ما حصل كان عكسيًا: خشيتهم على مقاعدهم، 
منافسته،  إىل  تدفعهم  بباسيل،  ثقتهم  عدم  على  معطوفة 
فوزه.  حال  يف  منه  مقربني  بآخرين  سيستبدهلم  أنه  مدركني 
ويبدو واضحًا أن حسابات االنتخابات النيابية ال تغيب عن هذه 
االنتخابات احلزبية. فكثريون يفرتضون أن إثبات أنفسهم يف 
ماكينة باسيل سيعزز حظوظهم كمرشحني على لوائح التيار يف 
حال فوزه، كذلك يفرتض آخرون أن هزمية باسيل كفيلة حبفظ 
مواقعهم. فاالنتخابات احلزبية ما كانت لتعين املرشح عن املقعد 
الكاثوليكي يف املنت الشمالي جورج عبود، مثاًل، لو مل ينخرط 
منافسه يف الرتشح على املقعد نفسه إدي معلوف يف ماكينة 
باسيل، لذا غدا فوز باسيل ــــ بالنسبة إىل عبود ــــ فوزًا ملعلوف 
الرئيس  مينح  للتيار  الداخلي  النظام  أن  خصوصًا  بالرتشيح، 
صالحيات مطلقة وحيرره من كل أشكال النقاش أو التصويت. 
يشكل  الذي  للرئيس  القاعدة  بانتخاب  تنتهي  فالدميقراطية 

الفائز سيمسك 
بالحزب »من البابوج 

إىل الطربوش« 
والنظام الداخلي ال 

يسمح بالشراكة

عالقته بتيار »املستقبل«.
باسيل  طريق  خريطة  وتبدو 
للوصول إىل رئاسة التيار واضحة، 

وهي تستند أساسًا إىل:
شامل  استبعد  داخلي  نظام  1ــــ 

روكز ونعيم عون.
2ــــ تكثيف اللقاءات التعارفية مع 
التيار ممن يعرفون اجلنرال  أبناء 
بعيدًا  يعرفونه،  وال  عون  ميشال 

عن البذلة الرمسية.
3ــــ الظهور يف جملس الوزراء مبظهر املدافع األول عن حقوق 

املسيحيني.
معّبدة  تبدو  ال  التيار  رئاسة  إىل  اخلارجية  وزير  طريق  أن  إال 
إىل  السياق،  خارج  آالن عون، من  النائب  بادر  بالورود. فقد 
اإلعالن يف مقابلة تلفزيونية احتمال ترشحه، قبل أن يستضيف 
الثمانية، وأبرز  العونيني  النواب  لقاًء ضم ستة من  يف منزله 
املرشحني العونيني يف األشرفية واملنت والكورة وعكار، إضافة 
إىل نعيم عون. وتبع اللقاء اجتماع آخر عقده ناشطون أساسيون 
لدرس كل االحتماالت، مبا فيها ترشيح النائب زياد أسود أو 
زميله سيمون أبي رميا بدل آالن عون إن كانت حظوظهما أكرب، 
ولتجّنب الوقوع يف فخ اخلالف العائلي بني صهر اجلنرال وابين 
شقيقه وشقيقته، مع إبقاء النائب إبراهيم كنعان خارج اللعبة 

لتقدميه كمرشح توافقّي الحقًا إن لزم األمر.
هيئات  خمتلف  بعبدا  نائب  دعوة  وجوب  إىل  اللقاءان  خلص 
فعاًل(، يف  بدأ  ما  )وهو  معه  لقاءات  إىل  التيار  يف  األقضية 
موازاة التحضري ملا يشبه مهرجانات انتخابية يف املنت واألشرفية 
وتنورين وزغرتا، قبل إجراء تقويم آخر لظروف املعركة، وحسم 
هوية املرشح املناوئ لوزير اخلارجية الذي عهد إىل مدير املاكينة 
االنتخابية يف التيار منصور فاضل إدارة ماكينته االنتخابية )رغم 
الياس  الوزير  على  أساسًا  ويتكل  الوظيفتني(،  بني  التعارض 
أبو صعب والوزيرين السابقني فادي عبود وسليم جريصاتي، 
واملنسق العام للتيار بيار رفول ومسؤولي الطالب واجلامعات. 
القيام  استعجاهلما  وباسيل  عون  ديناميكية  من  واضحًا  ويبدو 
بأكرب حركة ممكنة قبل ترشحهما رمسيًا، بعد فتح باب الرتشح 
يف 20 آب، والتزامهما شروط احلمالت االنتخابية اليت تنظمها 
جلنة خاصة متنع املرشحني من تداول األمور الداخلية على وسائل 
بـ«أي تصريح  التواصل االجتماعي، واإلدالء  اإلعالم وصفحات 
لإلعالم عن أي موضوع كان«، وحتظر تنظيم التجّمعات احلزبية.

بالطبع، الطريق إىل رئاسة التيار متر بالرابية. وال يشك اثنان 
يتورط  أن  يتخيل  ال  أحدًا  لكن  باسيل.  أن سّيدها يفضل  يف 
أقالم  أمام  اللوائح  توزيع  عرب  االنتخابية  الزواريب  اجلنرال يف 
االقرتاع أو االتصال بالناخبني لتزكية أحد أبنائه ضد آخر. صحيح 
أّنه أّمن لباسيل الظروف االنتخابية األنسب، لكن الصحيح أيضًا 
إنه أسس حزبًا دميقراطيًا  القول  االنتخابات  يريد من هذه  أنه 
كغالبية  خليفته  خيتار  أن  بدل  قيادتها،  القاعدة  فيه  تنتخب 

األحزاب األخرى.
وبالتأكيد، يفّضل عون أن يفوز باسيل بقوته الشخصية ليثبت 
يقولون  من  على  ويرّد  ملواقعه،  استحقاقه  املشككني  لكل 
بكل  إليه  وعهد  وزيرًا  وعّينه  البرتون  يف  رشحه  اجلنرال  إن 

الطريق إىل رئاسة 
التيار تمر بالرابية 
وال يشك اثنان يف 
أن سيّدها يفضل 

باسيل

غسان سعود

آالن عون
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باسم  شعبّيًا  النضارة  وادي  ُيعرف 
واضحة  داللة  النصارى«، يف  »وادي 
أبنائه.  ملعظم  الديين  االنتماء  على 
محص،  حمافظة  إدارّيًا  الوادي  يتبع 
رغم أّنه أقرب إىل طرطوس يف معظم 
ثالثني  حواىل  من  يتكون  التفاصيل. 
مرمريتا،  أشهرها:  من  وبلدة،  قرية 
الناصرة، احلواش، املشتاية واحلصن. 
حتّسنت  األمنية  األوضاع  أن  ورغم 
الدولة  سيطرة  إىل  احلصن  عودة  بعد 
السورية، غري أن احلرب ال تزال قادرة 

على التحكم بكل شيء.
أثناء التخطيط لزيارة  وادي النضارة | 
إحدى قرى وادي النضارة، ستستوقفك 
أّول األمر صعوبة االعتماد على وسائل 
الالذقية،  من  انطالقًا  اجلماعّية  النقل 
من دون أن ُيشكل وجود عدد ال بأس 
جامعة  يف  طالبًا  الوادي  أبناء  من  به 
راغبًا  تكن  مل  وما  فارق.  أي  تشرين 
أو قادرًا على دفع كلفة سّيارة خاصة 

وادي النضارة: احلرُب حاضرٌة يف كل التفاصيل

تـُعترب بلدة مرمريتـّا واحدة من أكثر بلدات 
الوادي حيويًة )أ ف ب(

صهيب عنجريني

ُتقّلك )حواىل 20 ألف لرية، 70 دوالرًا 
استقالل  متاحان:  حالن  فثّمة  تقريبًا( 
الرحلة اليومية الوحيدة من الالذقية إىل 
صافيتا )تتبع لطرطوس( ثم استئجار 
نقل من صافيتا إىل مرمريتا،  وسيلة 
أو االنطالق من الالذقية حنو طرطوس، 
لتستقّل منها سيارة »الفان« اليومّية 
الوحيدة إىل الوادي، شريطة أن تكون 
فيها  مسبقًا  حجزًا  لنفسك  ضمنت  قد 

)تتسع لـ 14 شخصًا(.
إىل  طرطوس  من  رحلُتنا  استغرَقت 
ساعة،  ونصف  ساعًة  املشتاية  قرية 
 55 حواىل  بينهما  املسافة  أن  رغم 
مل  أّننا  الفتًا  وكان  فقط.  كيلومرتًا 
أحدًا  وأّن  تفتيش،  عملية  ألي  خنضع 
من رّكاب »الفان« مل ُيضطّر إىل إخراج 
الشخصّية عند أي من احلواجز  بطاقته 
وبدا  الطريق.  امتداد  على  املنتشرة 
واضحًا أّن عناصر احلواجز يعّولون على 
أبناء املنطقة، ويعرُف  السائق من  أن 

الرّكاب جيدًا!

»إمارة الحصن«... كانت هـُنا
بأّنك  إحساٌس  لوهلٍة  سيداخلك  ُهنا؛ 
إحساس  وهو  وراءك.  احلرب  تركت 
ناجٌم عن أسباب كثرية: سحر الطبيعة 
الذي تشتهر به املنطقة، ولطف أبنائها 
الدمثة  طباعهم  احلرب  ُتغرّي  مل  الذين 
مقصدًا  املنطقة  كون  مع  املنسجمًة 
تصبغ  اليت  واألناقُة  قدميًا،  سياحّيًا 
تشعر  ذلك،  رغم  التفاصيل.  معظم 
بوجود شيٍء ناقص يف كل ما حولك. 
العثور على العنصر املفقود سيتطّلب 
السّكان، وحماولة اخلوض  التحدث مع 

يف حكايات احلرب وانعكاساتها.
ُتشرف قلعة احلصن على الوادي، وقد 
مشكالت  ملعظم  مصدر  إىل  حتّولت 
»جند  مسّلحو  اّتذها  أن  منُذ  املنطقة 
احملمود  خالد  اللبناني  بزعامة  الشام« 
)أبو سليمان الدندشي( مقّرًا لـ«إمارتهم 
اإلسالمّية«. يتفق اجلميُع هنا على أّن 
عودة  بعد  حتّسنت  األمنية  »الظروف 
احلصن« إىل سيطرة الدولة السورّية. 
آذار  )منتصف  أشهر  وأربعة  عام  قبل 
على  فجأة  الوادي  أبناء  أفاق   ،)2014
أنباء دخول اجليش السوري إىل القلعة. 
بها  مّت  اليت  السهولة  خّلفت  أمٌر  وهو 
نتائجه  تركت  كما  سعيدًا،  استغرابًا 

الحقًا شعورًا كبريًا باالرتياح.

... والحرب مستمرّة
توّقفت أسطوانة القذائف و«الغزوات« 

القوات  حزب  رئيس  زيارة  استأثرت 
للسعودية،  جعجع  مسري  اللبنانية 
العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك  ولقاؤه 
باهتمام لبناني الفت، وكذلك باهتمام 
واضح.  وإعالمي  سياسي  سعودي 
فالزيارة أتت يف خضم تطورات لبنانية 
حملية متسارعة، إن بالنسبة اىل االزمة 
إعالن  ورقة  اىل  بالنسبة  أو  احلكومية 
النوايا بني جعجع ورئيس تكتل التغيري 
عون. كذلك  ميشال  العماد  واالصالح 
االيراني  االتفاق  أعقاب  يف  جاءت 
النووي مع الدول اخلمس زائدًا واحدًا، 
تفسريات  لبنانيًا  أعطي  الذي  االمر 

كثرية.
فالسعودية بعد اهلزة اليت تعرض هلا 
حلفاؤها يف لبنان، ال سيما بعدما رفع 
املستقبل  تيار  وجه  يف  صوته  عون 
حتتاج  املسيحيني،  بإنصاف  مطالبًا 
وحضورها  صورتها  تظهري  إعادة  اىل 
املستقبل  تيار  رئيس  إطاللة  وإعادة 
الزعماء املوارنة  سعد احلريري مع أحد 
االساسيني وتأكيد عالقته مبوارنة لبنان 
كأنها  الزيارة  بدت  لذا  ومسيحييه. 
مبثابة تهدئة للتوتر الذي ساد العالقة 
بصفته  عون  رئيسيني:  مكّونني  بني 
احلكومة  ورئيسي  املسيحية  التمثيلية 
التمثيلية  بصفتيهما  املستقبل  وتيار 
رئيس  خصوم  رأى  حني  يف  السنية، 
حزب القوات أن اهلدف من الزيارة هو 
إعادة متوضع جعجع اىل جانب قوى 14 
النوايا  إعالن  وورقة  احلوار  وفك  آذار 

مع عون.
الغربي،  ــ  االيراني  االتفاق  جلهة  أما 
فتبدو الزيارة، من هذه الزاوية، كأنها 
يف سياق إعادة الرياض جتميع االوراق 
حماولة  مواجهة  يف  الداخلية  اللبنانية 
العراق  من  وضعيتها  متتني  إيران 

وسوريا ولبنان.
يف املقابل، يضع املطلعون على جوانب 
هذه الزيارة وبعض ما جرى فيها يف 

إطار آخر.
يف الشكل، متت الزيارة بناًء على موعد 
سابق لالتفاق النووي وللتطورات اآلنية 
سابقًا  أن حتصل  وكان جيب  احمللية. 
لكنها ُأرجئت اىل ما بعد شهر رمضان. 
السعودي  اخلارجية  وزير  وفاة  وجاءت 
عوامل  لتوّفر  الفيصل  سعود  السابق 
حبسب  لذلك،  وتبعًا  املوعد.  حتديد 
للزيارة  عالقة  ال  نفسها،  املصادر 

باالتفاق النووي االيراني.
يف الشكل أيضًا، كان الفتًا استقبال 
امللك سلمان جلعجع، وكذلك اللقاء مع 
ولي ولي العهد االمري حممد بن سلمان 
السعودي.  العاهل  عمل  فريق  وكامل 
يف هذه الصورة اجلامعة، ليس الشكل 
وحده هو الذي ُيعطى أهمية، بل أيضًا 
السعودي  امللك  ألن  اللقاء،  مضمون 
الذي يستقبل مرجعية مسيحية ورئيس 
معلومات  حبسب  مسيحي،  حزب 
املطلعني على اللقاءات، يعطي العالقة 
ويؤكد  جديدًا،  بعدًا  ولبنان  جعجع  مع 
حرص السعودية، يف وقت يتصاعد فيه 
الوجه  على  املتطرفة،  التنظيمات  خطر 
االسالمي املعتدل احلريص على الوجود 
املسيحي وعلى ضرورة أن يؤدي لبنان 
دورًا فاعاًل يف منطقة الشرق االوسط، 
ويف إعادة تفعيل دور اجلامعة العربية 
دوره  كان  كما   ، جديدة  أسس  على 
رياديًا عند تأسيسها، علمًا بأن جعجع 
أهمية  عن  رمسيًا  سعوديًا  كالمًا  مسع 
يلعبه  أن  جيب  الذي  احملوري  الدور 
لبنان، واملسيحيون فيه، يف املعادلة 
الصراعات  عن  حتييده  ويف  االقليمية 
تتعاطى  اململكة  أن  سيما  ال  احلالية، 
دول  من  دولة  بصفته  ليس  معه 

جعجع يف السعودية: تثبيٌت لدور املسيحيني
هيام القصيفي

كاَن  اليت  اخلاطفة 
احلصن  مسّلحو 
وقت  بني  يشّنونها 
أطراف  على  وآخر 
وخماطر  الوادي، 
املتكررة  االشتباكات 
يف اجلوار. رغم ذلك، 
البعض  خيفي  ال 
»عودة  من  قلقهم 
األوضاع إىل التدهور 
أن  سبق  كما  فجأة، 
حتّسنت فجأة«. وهو 
احلاالت  ُتغّذيه  قلٌق 
تكّررت  اليت  املماثلة 
من  مكان  غري  يف 
السورية.  اجلغرافيا 
احلرب  أّن  ورغم 
لكّنها  ابتعدت قلياًل، 
ال تزال تتحّكم مبعظم 
وخاصًة  التفاصيل، 

يف الشق االقتصادي.
كثرية،  حكايات  معهم  النازحون محلوا 
قرى  احتفظت  كذلك  كبريًا.  وقهرًا 
الوادي بنصيب وافر من قصص املوت 
االختطاف  حاالت  أن  الالفت  واخلطف. 
بشكل  عددها  )اخنفض  تتوقف  مل 
املسّلحة يف  اجليوب  زوال  رغم  كبري( 
الكثرية،  املوت  قصص  أّما  اجلوار. 
فتبدو دافعًا كافيًا لقول إحدى األمهات 
املكلومات: »واجب الوطن يغّنج والدو، 
مو يقتلهم«، قبل أن يتشعب احلديث 
حول وطٍن قتله كثرٌي من أبنائه، وُقتَل 

كثرٌي منهم حتت شعارات »وطنّية«.

الشـّهيد الحي
املشتاية(  )قرية  النضارة  فندق  يف 
يعمل فراس نادر. ميتاز الشاب بلطف 
استثنائي وحيويٍة الفتة لالنتباه. فراس 
وبطل  األحياء«،  »الشهداء  أحد  هو 
قّصة موجعٍة اشتهرت آَن حدوثها. حني 
يف  نائمًا  الشاب  كان  حكايته،  عرفنا 
منذ  النوم  اعتاد  حيث  الفندق،  ملجأ 
تعافيه. »مل يعد قادرًا على النوم إال 
يف امللجأ، رغم تغرّي الظروف األمنّية« 
ونصف  عام  قبل  له.  صديٌق  يقول 
عام، كان فراس وصديقه فادي مّتى 
مّتجهني حنو بلدة مرمريتا حيث يسكن. 
جملموعة  كمنٍي  ضحّية  وقعا  لكنهما 
تسّللت من احلصن، وكمنت على جانب 
الطريق. تلّقت سّيارة فراس واباًل من 
جّثة صديقه  املسّلحون  جّر  الّرصاص، 
وغرس  رأسه  بقطع  وقاموا  فادي، 
صليٍب مكانه. تبدو جناة فراس أشبه 
يدور  ملا  واعيًا  الشاب  بقي  مبعجزة، 
أحاديث  مسَع  باملوت.  وتظاهر  حوَله، 
الذي  السكني  وصوت  املسّلحني، 
أيضًا  مسَع  صديقه.  عنق  بصعوبة  جّز 
أن  قبل  السّيارة  إحراق  حماوالتهم 
يأمرهم رئيس اجملموعة باملسارعة إىل 

الفرار لسبٍب ما.
خولي،  طوني  الفندق،  صاحب  خيرب 
عن »رصاصٍة يف فك فراس ال تزال 
موجودة حتى اآلن. ويبدو أّنها ستبقى 
موجودة، هذا هو اخليار األفضل وفقًا 
»أبرز  أّن  إىل  خولي  ُيشري  لألطباء«. 
احلادثة مل حتّول  أّن  االنتباه  يلفت  ما 

فراس إىل شخص حاقد«.
هذه  حفيظة؟  التقيتم  »هل  ويضيف: 
الفتاة من قرية احلصن. ال تعلم شيئًا 
إنين  القول  وميكنكم  عائلتها،  عن 
الفندق،  يف  حفيظة  تعمل  تبّنيتها«. 
أعوام.  ثالثة  حواىل  منذ  فيه  وتعيش 

أكثرنا  كان  »فراس  أّن  خولي  يؤكد 
بعد  كذلك  استمّر  وقد  عليها،  عطفًا 
أن  مثاًل  باله  يف  خيطر  مل  تعافيه. 
بعض  من  به  حلق  ما  جبريرة  يأخذها 

أبناء بلدتها«.

مرمريتـّا التي تجيد اإلصغاء
أكثر  من  واحدة  مرمريّتا  بلدة  ُتعترب 
احنسار  ورغَم  حيويًة.  الوادي  بلدات 
الذين  والسياح  املصطافني  إقبال 
هذه  مثل  يف  البلدة  ُيغرقون  كانوا 
مّثة  حبيويتها.  حتتفظ  تزال  ال  األيام، 
اختارت  اليت  العائالت  من  كبري  عدد 
مرمريتا وغريها من قرى الوادي مكانًا 
العام  انتهاء  لعب  كذلك،  لنزوحها. 
العائالت  من  كثري  وعودة  الدراسي 
أخرى(  حمافظات  يف  تسكن  )اليت 
احلفاظ  يف  دورًا  هنا،  اإلجازة  لقضاء 
البلدة  ومقاهي  مطاعم  اكتظاظ  على 
الثقايف  املركز  حافظ  كذلك  مساًء. 
احلرب.  مراحل  كل  يف  نشاطاته  على 
تبدو مديرة املركز أوديت أديب معتّزة 
له  مشهوٌد  املركز  أّن  والواقع  بذلك. 

بالتمّيز منذ ما قبل احلرب.
فرتتي  حاليًا يف  تقام  األنشطة  معظم 

الصباح والظهرية.
يف خالل أمسية شعرّية، كان احلضور 
بأنشطة تقام يف كربى  معقواًل قياسًا 
»نوعية  وكانت  السورية،  املدن 
اجلمهور« جتيد اإلصغاء بطريقة الفتة. 
وبالعموم... مرمريتا جتيد اإلصغاء إىل 
كل شيء، مبا يف ذلك صوت احلرب.

نزيه أبو عفش: املنتصرون ال 
يدفعون الثمن

يف مرمريّتا يعيش الشاعر الكبري نزيه 
غادرها  الذي  البلدة  ابن  عفش.  أبو 
عاد  أن  يلبث  مل  احلرب،  أّول  لفرتٍة 
االحتفاء  جُييد  مثلها  وهو  إليها، 
شي  تعملوا  »بدكم  يسأل:  بضيوفه. 
عن املنطقة؟«، قبل أن يقول: »فتشوا 
إذًا عن ضحايا احلرب وأبطاهلا السرّيني، 
فهؤالء ال حيّبون الظهور وال جييدونه«. 
ينصح باجللوس قرب حمّل خضر مثاًل، 
للسؤال  يأتون  الذين  أولئك  ومراقبة 
ينصرفوا  أن  قبل  السلع،  أسعار  عن 
خاويي الوفاض إال من اخليبة واحلسرة. 
يضحُك مبرارة تتلط بالسخرية، ويقول: 
يدفع  من  هنالك  احلروب  كل  »يف 
من  املستفيدون  فيما  باهظة.  أمثانًا 
وبضرورة  الوطن  حبب  يتغّنون  احلرب 
راحوا  احلرب  انتهت  فإذا  التضحيات، 

يتغّنون باالنتصار«.

احملاور، بل دولة عربية قائمة بذاتها. 
وأبدت الرياض أيضًا اهتمامًا بضرورة 
بقاء اتفاق الطائف ناظمًا سياسيًا بني 

االطراف اللبنانيني.
لبنانيًا، يؤكد اللقاء دور جعجع الداخلي 
ويعطيه بعدًا رئاسيًا، كمرشح أساسي، 
ما  رئيسي،  كناخب  دوره  وأيضًا 
يناقض بعض الطروحات احمللية، حتى 
من جانب الدائرين يف فلك السعودية 

يف لبنان.
للزيارة  عالقة  ال  أن  املطلعون  ويؤّكد 
إن  إذ  واحلكومة،  عون  بني  حصل  مبا 
»املواجهة احلالية ليست، كما يصّورها 
البعض، مواجهة مسيحية ــ سنية، بل 
مواجهة بني طرفني سياسيني، خلفياتها 
معروفة، لكنها وضعت يف إطار كبري 
ال حيتمل التأويالت اليت أعطيت له«. 
جعجع  للقاءات  عالقة  ال  لذلك،  تبعًا 
االخرية،  احلكومية  باالزمة  السعودية 
احلكومة  رئيس  مع  حبث  حكمًا  لكنه 

األسبق سعد احلريري يف هذا امللف.
يكون  أن  يفرتض  أيضًا،  الشكل  يف 
ـ احلريري عاديًا بني حليفني  لقاء جعجعـ 
 14 مكّونات  من  أساسيني  ومكّونني 
الداخلي  ببعدها  الزيارة،  لكن  آذار، 
وال  تأويالت،  أيضًا  محلت  اللبناني، 
سيما أن كالمًا كثريًا قيل يف أوساط 
لبنان، ونقل عن لسان  املستقبل يف 
الرئيس فؤاد السنيورة، عن االمتعاض 
جعجع  بني  النوايا  إعالن  ورقة  من 
بعد  يأتي  االجتماع  فإن  كذلك  وعون. 
املستقبل  بني  متبادلة  اتهامات  محلة 
وعون، بعدما انفرط عقد احلوار بينهما 

على خلفية التعيينات االمنية.
جعجع أكد مع احلريري ما سبق أن أكده 
متام  احلكومة  لرئيس  االخري  لقائه  يف 
سالم يف السراي احلكومي، وما نقله 
إبراهيم  النائب  عنه اىل عون كل من 
ملحم  الرابية  اىل  وموفده  كنعان 
عمل  استمرار  ضرورة  أي  الرياشي، 
الشغور  ظل  يف  وخصوصًا  احلكومة، 
أولوية،  لبنان  استقرار  الرئاسي، ألن 
هذا  أجل  من  حيوية  واحلكومة ضرورة 
ظروف  نضوج  انتظار  يف  االستقرار، 
هذه  ويف  الرئاسية.  االنتخابات  إجراء 

النقطة كان الرجالن متفقني.
مع  لقائه  جعجع يف  أكد  املقابل،  يف 
عالنية  ذلك  عن  عرب  وهو  احلريري، 
االوسط« من  »الشرق  اىل  يف حديثه 
وأن  الضرورة،  بتشريع  متسكه  جدة، 
املسيحيني متفقون على أهمية قانون 
بالنسبة  اجلنسية.  واستعادة  االنتخاب 
اسرتاتيجيان  القانونان  »هذان  اليه، 
املسيحيني  استعادة  طريق  على 
السوري  النظام  غّيبها  اليت  حقوقهم 
والظروف اليت استجّدت منذ عام 2005 
من تنافس على السلطة، ما أطاح حقوق 
مواقعهم،  اسرتجاع  ومنع  املسيحيني 

كاملديرية العامة لالمن العام«.
احلريري  أن  »األخبار«  معلومات  ويف 
ميال اىل تبني هذا االجتاه، وال سيما 
اجلنسية،  استعادة  قانون  حنو  الدفع 
ألنه يشكل بالنسبة اليه قيمة مضافة 
بأن  علمًا  املسيحيني،  مع  العالقة  يف 
يف تيار املستقبل من ال يزال يعارض 
املشروع يف صيغته احلالية، كالنائب 

مسري اجلسر.
ورقة  أن  هي  واألهم  الثالثة  النقطة 
ال  ثابتة  وثيقة  عون  مع  النوايا  إعالن 
اىل  جعجع  يذهب  مل  لنقضها.  جمال 
يرتاجع  ولن  عليها،  لالنقالب  الرياض 
وما  كتب،  قد  فيها  كتب  ما  عنها. 
حصل مع عون مسار مسيحي مستمر، 
يتعلق برتتيب أوضاع البيت املسيحي 

الداخلي، وال عودة عنه.
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
مرّوجة تتابع »مسرية« زوجها وشقيقه بعد دخوهلما 

السجن
فتابعت  السجن،  اىل  وشقيقه  زوجها  دخول  من  فاديا  تأبه  مل 
والكوكايني،  احلشيشة  بنوعيها  املخدرات  ترويج  يف  »مسريتهما« 
وتوّلت بنفسها ايصاهلا للزبائن بعد طلب حاجاتهم منها عرب االتصال 

على هاتفها اخلاص اىل ان مت توقيفها.
وكانت وردت معلومات اىل مكتب مكافحة املخدرات املركزي عن قيام 
اشخاص برتويج املخدرات على طريق املطار داخل سيارة من نوع ب. 
ام. اكس 5، فانتقلت دورية اىل املكان حيث اوقفت داخل السيارة 
فاديا وشخصني اخرين وضبطت بداخلها كيسا حيوي سبعة مظاريف 
من الكوكايني بلغت زنتها 4 غرامات وقطعتني من حشيشة الكيف بزنة 
35 غراما وميزان حّساس عدد 2 وهاتف خلوي. كما ضبطت هويات 

تعود لعدة اشخاص.
اشخاص  اتصاالت من  عدة  التوقيف  عملية  بعد  اهلاتف  ووردت على 
تواجدهم فتم توقيف عدد  اماكن  بعد حتديد  املخدرات  يطلبون شراء 

منهم.
وبالتحقيق مع املدعو عباس ع. افاد بانه كان برفقة فاديا مع زوجته 
ان  وموضحا  املخدرات  برتويج  عالقتهما  نافيا  املتهمة  شقيقة  وهي 
قبل  ع.  حسن  املتهمة  زوج  شقيق  يستخدمه  كان  املضبوط  اهلاتف 
دخوله اىل السجن، ويعتقد ان املتهمة تابعت ترويج املخدرات مكان 
حسن املذكور كونها كانت تغيب لفرتات طويلة عن املنزل مضيفا ان 

زوج املتهمة موقوف وحمكوم جبرم خمدرات.
بانها  زاعمة  املضبوطة  باملخدرات  عالقتها  انكرت  فاديا  وباستجواب 
هوياتهم  ُوجدت  الذين  األشخاص  تعرف  وال  ع.  عباس  للمدعو  تعود 
داخل كيس املخدرات. واقّرت بان السيارة عائدة هلا وقد اشرتتها 
مببلغ ثالثني الف دوالر دفعت منه عشرة آالف على ان تقوم بتقسيط 
سنوات  ثالث  منذ  املوقوف  زوجها  مع  العمل  ونفت  املتبقي.  املبلغ 
لشراء  الالزم  املبلغ  تأمني  استطاعت  بانها  موضحة  زوجها،  وشقيق 
السيارة بعد بيع »سنرتال« كانت تديره يف اهلرمل واضافت بان املبلغ 
الذي ضبط يف حقيبتها يعود لوالدة زوجها )اربعة ماليني ومخسماية 

الف لرية و550 دوالرًا(.
واجريت مقابلة بني فاديا وعباس فأّصر كل منهما على اقواله.

رقم  على  اتصاهلم  بعد  املخدرات  بتعاطي  االظناء  من  عدد  واعرتف 
اهلاتف الذي ضبط حبوزة املتهمة. وافاد احدهم بانه اشرتى املخدرات 
من املتهمة ملرتني فيما انكرت االخرية معرفته به. وتعرف عدد منهم 
باسم  املخدرات  الذي كان يسّلمهم  ع.  الشمسي حلسن  الرسم  على 
»ربيع«، وهو شقيق زوج املتهمة والذي كان قد اوقف قبل عشرين 

يوما من توقيفها داخل السيارة على طريق املطار.
وامام احملكمة نفت فاديا ما اسند اليها وادلت بان ما افاد به احد 
االظناء بانها باعته حشيشة الكيف ملرتني غري صحيح النها ال تعرفه 
مضيفة بان املخدرات اليت ضبطت يف سيارتها عائدة لصهرها حسن 
السيارة يومذاك وكان حيما  الذي صعد معها يف  ع. زوج شقيقتها 
بان  واوضحت  هلا.  عائد  الكيس  بان  زعم  توقيفه  مت  وعندما  كيسا 
شقيقها ايضا موقوف جبرم خمدرات وبانها مالحقة ايضا بنفس اجلرم 

بدعوى اخرى.
ودانت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم محود 
املتهمة فاديا وانزلت حبقها عقوبة االشغال الشاقة املؤبدة وخّفضتها 

اىل السجن مخس سنوات مع تغرميها مبلغ مخسة ماليني لرية.
وكان القرار االتهامي يف هذه الدعوى قد منع احملاكمة عن عباس ع. 

لعدم كفاية الدليل حبقه.

موقوفان برتويج املخدرات يف النبطية
  القت دورية من »شعبة املعلومات« يف قوى األمن الداخلي يف حملة 
من  بعدما ضبطت حبوزته كمية  )ح.ع(  على  القبض  النبطية،   - تول 

حشيشة الكيف، و)ن.ج( املطلوب جبرم تعاطي وترويج املخدرات.
 

4988 خمالفة سرعة يف اسبوع
  تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات 
السرعة الزائدة عرب الرادارات ليل نهار اليت سجلت خالل اسبوع تنظيم 
4988 خمالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف احلفاظ على سالمة املواطنني 

وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من احلوادث.
إبالغ هذه احملاضر إىل أصحابها عرب شركةLIBAN POST على  ويتم 

عناوينهم.

»أخطأ« زوجته فانتحر أمامها
  وضع واهان طوفوليان حّدًا حلياته العتقاده ان زوجته قد فارقت 

احلياة بعد ان اطلق مخس رصاصات باجتاهها فأخطأتها.
ووفق املعلومات االولية حول احلادثة فان زوجة طوفليان وهي عسكري 
يف اجليش برتبة مؤهل اول كانت قد هجرته منذ مدة بسبب خالفات 
زوجية قدمية بينهما، وعلى اثر ذلك اختذ من غرفة على سطح املبنى 
غرفة صغرية  سوى  ال حيوي  مسكنًا  زوجته  فيه  تسكن  الذي  نفسه 
ومحام يف وقت يعاني الزوج ضائقة مالية حيث يعمل على سيارة اجرة 

. وتشري املعلومات اىل ان الزوج حتنّي وجود زوجته ر.ن. صباح امس 
امام املصعد متوجهة اىل عملها. واثناء انتظارها وصول املصعد عمد 
اىل اطالق النار عليها فانبطحت ارضًا. واعتقد الزوج حينها ان زوجته 
واطلق  رأسه  على  حبوزته  كان  الذي  املسدس  فصّوب  توفيت  قد 

رصاصة كانت كفيلة بوضع حّد حلياته.
وتتوىل الشرطة العسكرية التحقيق يف احلادث كون الزوجة عسكريًا 

يف اجليش.

فتى يقضي صعقاً مبسبح يف النبطية
  قضى الفتى حسن أمحد فقيه )15 عامًا( من حي السراي يف مدينة 
أحد  يف  السباحة  ممارسته  أثناء  الكهربائي  بالتيار  بصعقة  النبطية، 
املسابح يف منطقة النبطية. ونقلت جثته اىل مستشفى النجدة الشعبية 

يف املدينة، وباشر خمفر درك النبطية حتقيقاته باحلادثة.

زجاجة مخر توقع أربعة جرحى
  تطور خالف على ادخال زجاجة مخر اىل حفل زفاف يف مطعم يف صيدا 
ال يقدم مشروبات روحية اىل تضارب باأليدي بني املدعوين وموظفني 
وعاملني يف املطعم ما اوقع مخسة جرحى بينهم مدير الصالة وحتطيم 

بعض حمتويات املطعم. ومت نقل اجلرحى اىل مركز لبيب الطيب.
وحضرت القوى االمنية اىل املكان وفتحت حتقيقًا باحلادث.

جرحيان من »فتح« بإطالق نار يف »عني احللوة«
  شهد خميم عني احللوة توترًا حمدودًا عقب اطالق نار اسفر عن اصابة 

عنصرين يف حركة فتح جبروح.
وكان كل من الفلسطيين امحد ح. امللقب بـ »بيضون« والفلسطيين 
السوري امحد أ. يتنقالن يف حملة بستان القدس عند مفرتق امللعب 
االمحر يف املخيم، عندما صودف مرور اللبناني هشام ق. امللقب بأبي 
وهما  نارية  دراجة  على منت  ع.  ابراهيم  الفلسطيين  وبرفقته  هريرة 
النار  اطالق  على  فأقدم هشام   ، الشام«  »جند  تنظيم  اىل  ينتميان 
باجتاههما ما ادى اىل اصابتهما بساقيهما. ومت نقلهما اىل مستشفى 

النداء االنساني يف املخيم.
وعلى اثر احلادث شهد املخيم استنفارًا متباداًل يف صفوف الطرفني، 
فيما حضرت اىل املكان عناصر من القوة االمنية الفلسطينية املشرتكة 

وباشرت حتقيقاتها ملعرفة مالبسات احلادث.

طارق يتيم ألرملة الريف: لست نادماً وال مشكلة يف إعدامي
  وجهًا لوجه، واجهت روال الريف قاتل زوجها جورج الريف املوقوف 
طارق يتيم يف دائرة قاضي التحقيق املناوب يف بريوت جورج رزق 
على مدى ساعتني وهي تنصت اىل اعرتافاته »الصادمة« حول ارتكابه 
اجلرمية بدم بارد وتسأل وتتساءل عن سبب تيّتم أوالدها األربعة لذنب 

ان والدهم مل يفسح الطريق للقاتل...
مل يكتف طارق يتيم الذي مل يكن حتت تأثري املخدرات أثناء ارتكابه 
اجلرمية، باعرتافه بها، و مل يرّبر اقرتافها، ال بل زاد على وجع العائلة 
نادم على فعلته وان ال مشكلة لديه يف  بأنه غري  بالقول  املفجوعة 
اعدامه. والتفت اىل الزوجة قائال هلا: »زوجك مرتاح مطرح ما هّوي 

أكرت مين«.
هذه اجلرمية اليت هزت الرأي العام كانت الثالثاء مدار حتقيق قضائي 
افضى يف النهاية اىل اصدار مذكرة توقيف وجاهية حبق يتيم فيما 
تريث القاضي رزق اىل اليوم االربعاء الختاذ قرار بشأن االبقاء على 
لينا حيدر اليت كانت برفقة يتيم اثناء ارتكابه اجلرمية موقوفة او تركها 

بعد االدعاء عليها جبرم تسهيل فرار اجلاني.
ويتجه القاضي رزق يف املرحلة الثانية من التحقيق اىل استدعاء عدد 

من الشهود على ان حيدد يف اليومني املقبلني جلسة لذلك.
وكان يتيم قد أحضر اىل دائرة القاضي رزق ظهر الثالثاء بعد االستماع 
زياد  احملامي  العائلة  وكيل  حبضور  كمدعية  الريف  روال  افادة  اىل 
بناء على طلبه بعد  البيطار. ثم جرى استجواب يتيم من دون حمام 
وأفاد  حبيب.  احملامية سيدة  له  أوكلت  قد  قريباته  إحدى  كانت  ان 
يتيم لدى سؤاله عن عمله بانه »عاطل عن العمل« فيما كان ادىل يف 

التحقيقات االولية انه املرافق الشخصي ألحد رجال االعمال.
عند  املخدرات  تأثري  يكن حتت  انه مل  التحقيقات  يتيم حبسب  وأكد 
ارتكابه اجلرمية امنا كان قد احتسى كمية من الكحول حيث كان متوجهًا 
مع صديقته املوقوفة لينا حيدر اىل أحدى الشاليهات يف املنطقة اليت 
وقعت فيها اجلرمية . ونقلت عنه زوجة املغدور بانه اثناء التحقيق معه 
مل يبد يتيم اي ندم على فعلته وبانه يطلب اعدامه لريتاح. وقال هلا 

بأن زوجها مرتاح حيث هو اكثر منه.
وبعد حواىل الساعتني اعيد يتيم اىل نظارة قصر العدل يف بريوت 

على ان يتم نقله الحقًا اىل سجن رومية املركزي.
ثم استجوب القاضي رزق حيدر حبضور وكيلتها احملامية زويا داغر 
فأكدت بأنها مل تكن على علم بان املغدور قد قتل بعد أن عمد يتيم 
اىل طعنه. واكدت بأنها حاولت ثين يتيم عن القيام مبا قام به اال 

انها فشلت يف ذلك.
وبعد اجللسة صّرح احملامي البيطار بأن »جلسة التحقيق كانت حبجم 
احلدث الذي هز الرأي العام« وقال: »اختذنا صفة االدعاء الشخصي 

لطارق  االعدام  عقوبة  وطلبنا  أيضًا  العام  الرأي  وباسم  القضية  يف 
يتيم«. وأمل البيطار ان تكون العقوبة حبق اجملرم درسًا للجميع الن 

البلد فيه قانون وال جيب ان يفلت اي جمرم من العقاب.
البيطار أن القضية تسري بسرعة ملا يف ذلك  وردًا على سؤال رأى 
خري ومصلحة للمواطنني »الننا ال نؤمن بشريعة الغاب امنا بالقانون«. 
وقال: »كان يوجد وحش كاسر على الطرقات ولو ُوضع سابقًا يف 
املكان املناسب ملا حصل ما حصل«. وعما تردد بان يتيم مل يكن 
لديه  ليس  بأن  واجاب  بذلك  واجهناه  »حنن  قال:  فعلته  على  نادمًا 
بانه  واضاف  هذه«.  رغبته  بتنفيذ  نطالب  إعدامه، وحنن  مشكلة يف 
مل يظهر على املتهم اي ندم على ما ارتكبه اثناء التحقيق معه مطالبًا 

الدولة مبعاقبته بشكل صارم واختاذ موقف على هذا املستوى.
اما زوجة املغدور روال الريف فتمنت حتقيق العدالة ألن كل بيت وكل 
عائلة معّرضة للذي حصل معها متسائلة عما ارتكبه زوجها لينال ما 
ناله. وأبدت ثقتها بوزير العدل اشرف ريفي وبقاضي التحقيق جورج 

رزق.
وبسؤاهلا قالت: »بالرغم من كل ذلك فان يتيم ليس نادمًا وطلب 
اعدامه لريتاح. وقال لي بأن زوجي مرتاح أكثر منه يف املكان الذي 

هو فيه«.

توقيف »السنفور« لطعنه طارق املصري يف رأس النبع
  

من  بريوت  وحدة شرطة  بريوت يف  استقصاء  مفرزة  عناصر  متكنت 
النبع  رأس  حملة  يف  املصري  طارق  طعنه  بعد  »السنفور«  توقيف 

بالسكاكني باالشرتاك مع »السرتينغ« الذي ال يزال فارًا.
وأوضحت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا انه »بتاريخ 
2015/07/13 ويف حملة رأس النبع - بريوت أقدم كل من ع. ق. )21 
عامًا( امللقب بـ«السنفور« وح. غ. )20 عامًا( امللقب بـ«السرتينغ« 
على طعن طارق املصري )21 عامًا( بالسكاكني وأصاباه بعدة جروح، 

نقل على أثرها إىل املستشفى.
مفرزة  عناصر  متكن  املكثفة،  واالستقصاءات  التحريات  وبنتيجة 
األول،  مكان  حتديد  من  بريوت،  شرطة  وحدة  بريوت يف  استقصاء 
حيث أوقف بتاريخ 2015/07/21 يف حملة حي اللجا - سليم سالم / 
بريوت، فيما العمل جاٍر لتوقيف الثاني. وبالتحقيق معه اعرتف بإقدامه 
من  أنهما  وتبني  الضحية  وطعن  ضرب  على  غ.  ح.  مع  باإلشرتاك 
أصحاب السوابق جبرائم: خمدرات، نشل، إطالق نار، ضرب وإيذاء. 

والتحقيقات جارية بإشراف القضاء املختص«.

أحرق نفسه هرباً من التوقيف
  مل تعد جرائم القتل والتسّيب االمين وغريها من احلوادث الفردية 
اخرى.  بلد ينام على حادثة ويصحو على حادثة  امرًا غري مألوف يف 
وآخر تلك احلوادث ما شهدته منطقة الرمل العالي يف حملة برج الرباجنة 
حيث عمد شاب عشريين اىل احراق نفسه على سطح مبنى »هربًا« من 

توقيفه مفّضال املوت على العودة اىل سجن رومية.
وكان امحد حممد عيس )23 عاما( قد صعد صباح الثالثاء اىل سطح 
العالي وسكب على جسمه مادة  الرمل  املبنى الذي يقطنه يف حملة 
البنزين واضرم النار فيه. وبعد اندالع النريان سقط عيس عن سطح 

املبنى املؤلف من اربعة طوابق وتويف.
وحبسب املعلومات االولية فان عيس الذي سبق ان اوقف يف رومية 
قبل ست سنوات جبرائم جنحية كان مطلوبا مبذكرة توقيف. وقد عمد 

اىل اضرام النار بنفسه لعدم توقيفه جمددا.

جرحى بإشكالني يف صيدا وطرابلس
  أدى حادثان فرديان وقعا يف صيدا وطرابلس اىل سقوط أربعة 
اطالق  بسبب  والثاني  حادة،  بآالت  التضارب  نتيجة  األول  جرحى، 

النار.
الكورنيش  عند  الشبان  من  عدد  بني  وقع  قد  فردي  إشكال  وكان 
البحري يف مدينة صيدا وتطور اىل تضارب بآالت حادة ما ادى اىل 
جرح كل من )حذيفة ع.( و)أمحد ط.( عملت عناصر الصليب االمحر 
على نقلهما اىل مستشفى صيدا احلكومي، فيما حضرت القوى األمنية 

وعملت على تطويق اإلشكال ومالحقة مفتعليه.
وتطور إشكال فردي وقع يف باب الرمل يف طرابلس، اىل إطالق نار 
ما أدى اىل سقوط جرحيني هما جالل ورائد رضوان ونقال على الفور 
اىل املستشفى. وتوجهت قوة من اجليش اىل مكان اإلشكال وعملت 

على مالحقة مطلقي النار.

موقوف باالعتداء على اجليش يف عرسال
  اعلنت قيادة اجليش عن توقيف احد املشاركني يف »احداث عرسال« 

يف آب املاضي ضد اجليش وسوريًا بأعمال ارهابية.
واوضح بيان صادر عن اجليش ان« قوى اجليش اوقفت املدعو حسن 
حممد شاهني يف عرسال ملشاركته مع آخرين يف مهامجة مراكز اجليش 
خالل أحداث عرسال يف شهر آب من العام 2014، كما أوقفت السوري 
حممود مصطفى درباس يف دير عشاش لالشتباه بارتكابه أعمااًل إرهابية 

ولقيادته سيارة حتمل لوحة مزورة، وجتوله ببطاقة هوية مزورة.
الجراء  املختص  املرجع  إىل  املضبوطات  مع  املوقوفني  تسليم  ومت 

الالزم.



Page 19صفحة 19     

مناسبات

Saturday 25 July 2015  2015 متوز   25 السبت 

الفيدرالي طوني بورك، ونائب  النائب  قام 
الكمبا جهاد ديب ، وعضو اجمللس البلدي عن 
حزب العمال خضر صاحل جبولة على  املساجد  
والتجمعات اليت اقامت بها اجلالية االسالمية  
صلوات العيد  يف منطقة الكمبا للتهنئة بعيد 

الفطر املبارك.
وقد القى بورك وديب وصاحل  كلمات هنأوا 
للجميع  متمنني  بالعيد  املصلني  مجوع  بها 
املناسبة  هذه  ُيعيد  وأن  والسالمة،  الصحة 
واخلريات،  باليمن  اجلميع  على  الغالية 
منطقة  بها  تتميز  اليت  القيم  على  واكدوا 
الكمبا واالهمية اليت يكتسبها شهر رمضان 

املبارك.

جولة معايدة« لـ«حزب العمال« يف الكمبا مبناسبة عيد الفطر املبارك

ودعا النائب بورك يف كلمة القاها خالل صالة 
العيد، اليت اقيمت يف حديقة باري بارك يف 
اىل  5000 شخص،  من  اكثر  الكمبا حضرها 
انتهاز فرصة العيد لتذكر  املعاناة القاسية 
اليت يعيشها ضحايا احلروب واالضطهاد يف 
والعراق  وسوريا  بورما  يف  خاصة  العامل  

وفلسطني.
وتطرق يف كلمته اىل مؤمتر حزب العمال الذي 
سينغقد االسبوع القادم حيث سيقدم النائب 
االعرتاف  على  ينص  اقرتاح  مشروع  بورك 
بدولة فلسطني كدولة مستقلة ذات سيادة 
يف  االسرائيلية  املستوطنات  اقامة  ورفض 

القدس الشرقية.  

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

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

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

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

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

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

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

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

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

دقة يف العمل.. صدق يف التعاملنفتح 6 أيام يف األسبوع
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عطاءات  مثرة   ... خمزوم  أديب  أستاذ   
يفوح  خالدة  وأشعار  فنية  لوحات  وإبداعات 
عطر حروفه وألوانه الرائعة واملتألقة املرهفة 
العامل، وثقافته ال  ارجاء  احلياة يف كل  حلب 
مثيل هلا ... رسول الفن والعطاء واإلبداع ... 
ال  ووطنه   ... واالستمرار  احلياة  حب  هويته 
حدود له ... شامخ بكلماته .. وكريم بإجنازاته 
قلعة  وانه   .. وإبداعاته  بأخالقه  وعنفوان   ..
بقلوب  وأدبية وإعالمية .. حمفور امسِه  فنية 
ماليني املثقفني واملبدعني .. وسفري الثقافة 
عليه  اطلق  سوَف  واليوم   .. الراقية  الفنية 

لقب »رسول اإلجنازات واإلبداعات«
صدر له يف بداية عام 2010 كتاب موسوعي 
احلجم  من   ، وفاخرة  أنيقة  طباعة  ونقدي، 
الكبري- مربع الشكل ، حتت عنوان ) تيارات 
احلداثة يف التشكيل السوري (، استعاد من 
وبالصور  التحليلية  النقدية  بنصوصه  خالله 
السوري  التشكيل  وأجواء  مالمح  امللونة، 
املعاصر، خالل املئة سنة املاضية . والكتاب 
باريس،  يف  العربي  العامل  معهد  يف  موجود 
ويف قصر األونيسكو يف بريوت، ويف مكتبات 
كليات الفنون اجلميلة يف سورية، ولدى أشهر 
واإلعالميني يف سورية  التشكيليني  الفنانني 

ولبنان . 
التشكيليني  الفنانني  احتاد  عضو       •

السوريني.
•    عضو احتاد الصحفيني العرب .

•    ظهرت ميوله حنو الرسم واملوسيقى والشعر 
سورية  منذ طفولته ) من مواليد طرطوس – 
1962( ويف منتصف مثانينات القرن املاضي، 
بدأ بنشر كتاباته النقدية يف صحيفة السفري 

الصادرة يف بريوت.
واملقاالت  والزوايا  الدراسات  آالف  له      •
النقدية املنشورة يف بعض الدوريات واجملالت 
والصحف العربية واحمللية )من ضمنها صحيفة 
السفري اللبنانية، وجملة دبي الثقافية، وجملة 

الفنون الكويتية( .
التشكيلية  حمرر أساسي يف جملة احلياة      •

الفصلية السورية.
برامج  يف  النقدية  املشاركات  مئات  له      •

تلفزيونية. 
•    له مشاركات يف ندوات ثقافية مفتوحة مع 

اجلمهور.
استعان بعض طالب الدراسات العليا يف      •
كلية الفنون اجلميلة مبقاالته ، يف خطوات إعداد 
أطروحات درجيت املاجستري والدكتوراه يف الفن 

التشكيلي.
كتب النصوص النقدية للتقويم السنوي،      •
السورية،  الطريان  مؤسسة  اصدرته  الذي 
خالل عام 2008 عن بعض رموز الفن التشكيلي 

السوري.
العديد من  النقدية منتشرة على  مقاالته      •

مواقع، ومنتديات اإلنرتنت الدولية .
كتب النصوص التحليلية للوحات ، اليت      •
اختريت للتقويم السنوي اخلاص بالفنان الرائد 
أمحد مادون )1941-1983( وهو تقويم من احلجم 

أديب خمزوم – كاتب وفنان وناقد تشكيلي ومؤرخ موسيقي 

الكبري، وخمرج بطباعة فنية فاخرة  .
دخلت بعض لوحاته ضمن مقتنيات وزارة      •
الثقافة واحتاد الفنانني، ويف جمموعات خاصة، 

يف سورية واخلارج .
•    حائز على جوائز وشهادات شرف تقديرية ، 
يف الفن والنقد، من جهات حملية وعربية ودولية 
)من ضمنها شهادة تقدير، وميدالية من نقابة 
الفنون اجلميلة يف سورية 1996 لدوره احليوي 

يف ابراز الفن التشكيلي(.
فنية  معارض  يف  لوحاته  ببعض  شارك      •
تشكيلية رمسية وخاصة، من ضمنها مشاركاته 
العام  السنوي  املعرض  دورات  بعض  يف 

للفنانني السوريني )معرض اخلريف(. 
•    له جمموعة شعرية نثرية حتت عنوان ) أحبِك 
له يف  اآلتي( صدرت  الزمن  أكثر يف سواد 

كانون الثاني - يناير 2013 .
يعترب الصحافة الثقافية اللبنانية مدرسته      •
األوىل ، ويف كل اطاللة إعالمية له، جيدد حمبته 
ملدينة بريوت عاصمة عواصم الصحافة املكتوبة 
حد  العربي-على  الشرق  يف  املرئي  واإلعالم 
قوله. ويعتز بوجود  كتابه املوسوعي والنقدي 
يف  السوري(  التشكيل  يف  احلداثة  )تيارات 
مكتبات أشهر اإلعالميات اللبنانيات، من أمثال 
كابي لطيف ورميا جنم جباني وأجنيليك مونس 
طعمه وريتا خوند وداليا داغر وغريهن . إضافة 
لوجود لوحة له، يف منزل اإلعالمية وملكة مجال 
وهي   ، طعمه  مونس  أجنيليك  السابقة  لبنان 
عبارة عن بورتريه رمسه هلا، بقياس متوسط.

له اهتمامات واسعة يف الفن املوسيقي،      •
والتسجيالت النادرة )ميتلك جمموعة كبرية من 
الشعوب(   موسيقا  لكل  القدمية  األسطوانات 
واألغلفة والصور التارخيية، ولقد حاور بعض 
)من  العربي  والغناء  املوسيقى  رموز  كبار 
صباح  واألسطورة  الصايف  وديع  ضمنهم 

وصباح فخري وغريهم( .
شارك يف الربنامج الذي أعده التلفزيون      •
السوري خالل عام 2015، عن مشوار حياة وفن 
فريد األطرش، مبناسبة إعالن منظمة اليونيسكو 
الدولية عام 2015 سنة املوسيقار املؤسس فريد 

األطرش .
أقام يف نهاية عام 2014  معرضَا ملكربات      •
صور املوسيقار اخلالد فريد األطرش النادرة، 
يف دار األوبرا يف دمشق مبناسبة، إعالن منظمة 
اليونيسكو الدولية عام 2015 سنة املوسيقار 

املؤسس فريد األطرش .
أقام يف نهاية عام 2014  معرضَا ملكربات      •
صور املوسيقار اخلالد فريد األطرش النادرة، 
يف املركز الثقايف بأبو رمانة، مبناسبة مرور 40 

عامًا على رحيله.
•    له عشر كليبات على قناته يف اليوتيوب، حتت 

عنوان: فريد األطرش قيثارة السماء .
له عدة كتب حتت الطبع:

•    املناخ اللوني يف اللوحة السورية املعاصـرة.
اإلبــداع  فــي  جـــديـدة  تـأويـالت      •

التشــكيـلي.
ســجاالت تشــكيليـة يف      •

حمتـرفات ســــورية .
قيثارة  األطرش  فريد      •

السماء
والغناء  املوسيقى  جدل      •

)انطباعات وحوارات ( .
العربية  األمة  يف  تاريخ  انه 
أديب  االستاذ  الثقافية 

خمزوم.

)كوليت إسكندر سركيس(  

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

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

مناقيش ع الصاج
EAT IN OR TAKE AWAY

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
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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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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
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حني تذهبون اىل الشراء ,على ماذا تقع  اعينكم  
اول شيء ؟...هل على املاكياج ام املالبس ؟ 
ام انكم تفضلون االدوات املنزلية ؟ ولنفرتض 
انكم تريدون شراء هدية لشخص عزيز ...مباذا 
تفكرون ؟  اال حيدث ان جتدون  انفسكم يف 
املناسبة  اهلدية  اختيار  حول   شديدة   حرية  
اليت تتفق وهوى شخص ما عزيز عليكم.؟ حسنا 
اذ  ان  علم  اليوم  ...اذن لن حتتاوروا  بعد 

االبراج يتدخل لينقذكم من حريتكم كيف؟...
يف دراسة غريبة ومثرية للجدل توصل الدكتور 
كلية  يف  التسويق  استاذ  ميتشيل«  »فينس 
مانشسرت لالدارة يف بريطانيا اىل ان عاداتنا يف 
غريها  من  اكثر  نفضلها  اليت  واهلدايا  التسوق 
قد ال تكون هلا عالقة كبرية بالذوق وامنا بتاريخ 
ميالدنا ,اي ان  اختياراتنا عادة ما تكون مكتوبة 
دراسة  اول  هذه  وتعد   . االبراج  يف  وحمددة 
من نوعها تربط بني خصائص الشخصيات اليت 
.لقد  نشرتيها  اليت  واالشياء  النجوم  حتددها 
سلوكيا  33منطا  ميتشيل    الدكتور  اكتشف 
اكتشاف  يتوقع  حيث  االبراج   بدائرة  مرتبطا 
سبيل  على  مستقبال.  االمناط  هذه  من  املزيد 
املثال ...جيب ان تستهدف شركات التبغ يف 
انهم  الذين لوحظ  اعالناتها اصحاب برج احلمل 
منسجما  هذا  ويبدو   . من غريهم  اكثر  يدخنون 
واثقون  احلمل  برج  ,فاصحاب  شخصياتهم  مع 
بانفسهم يتخذون قراراتهم حبرية وال يسمحون 
اقل  فهم  ,لذا  اراءه  عليهم  يفرض  بان  الحد 
مثل  الصحية  والتحذيرات  للضغوط  استجابة 
حتذير التدخني ! اما اصحاب برج السرطان الذين 
يتصفون بكونهم متشائمني وقلقني ويفتقرون 
اىل احلس باالمان اىل جانب اصحاب برج اجلدي 
ميال  اجلميع  اقل  فهم  املخاطر  يتجنبون  الذين 
للتدخني . ويشبه هذا البحث اىل حد كبري ذاك 
يف  غواكولني«  »ميشيل  الدكتور  اجراه  الذي 
فرنسا يف السبعينات من هذا القرن ,فكي يثبت 
عدم مصداقية علم التنجيم شرع جبمع معلومات 
عن تاريخ امليالد للشخص واملعلومات املتعلقة 
مبهنته من خالل عينة جملموعة اناس عاملني...
الصفات  ان  وجد  البالغة  غواكولني  ولدهشة 
املنسوبة عادة لالبراج تطابقت الي حد كبري مع 
الصفات املنسوبة لوظائف ومهن االشخاص يف 
يتم   ان  احملتمل  من  اليس  لكن   . البحث  عينة 
املستهلك  ضد  املعلومات  هذه  مثل  استغالل  
اىل  مثال  التامني  شركات  بعض  تسعى  ؟كأن 
رفع قيمة قسط التامني على السيارة الصحاب 
من  وتهورا  اندفاعا  اكثر  باعتبارهم  االسد  برج 
هذا  جائز يف  شيء  ...كل  يدري  ؟من  غريهم 

العامل العجيب!!!  االبراج واهلدايا 
عشر  االثنى  لالبراج  العامة  الصفات  يلي  فيما 
من  اكثر  اصحابها  تناسب  قد  اليت  واهلدايا 
الناس  :هؤالء  الصفات    : احلمل   غريها: 
وهم  بانفسهم  وواثقون  وانانيون  حازمون 
الوقوف  ويكرهون  الشراء  يف  صبورين  غري 
اليت  االجهزة  تكون  ان  ميكن  .لذا  طوابري  يف 
ختتصر الوقت واجلهد افضل هدية نقدمها هلم 
او  ميكروويف  او  :عصارة  املثالية  اهلدية   «  .
الثور   . مفتوح«  مكان  يف  عطلة  لقضاء  دعوة 
الربج  هذا  اصحاب  وصف  :ميكن  الصفات    :
بالبيت  ارتباطهم  ان  »مبعنى  »منزليون  بانهم 
كبري,كما انهم حيبون االشياء العملية او املفيدة 
واالستمتاع  السعادة  بان  .ويؤمنون  البيت  يف 
 «  . احلياة  اهم شيئني يف  هما  الدنيا  مبلذات 
اهلدية املثالية :الشيكوالته الفاخرة او االطعمة 
اجلوزاء    . الكمالية  املطبخ  ادوات  او  الغالية 
:  الصفات :هؤالء الناس فضوليون وخياليون 
وحيبون التنويع لذا فان أي شيء جديد ومبتكر 
اجتماعيون وحيبون  ...وهم  يناسب شخصيتهم 
»اهلدية  الناس.  مع  والتواصل  االختالط 
املثالية:هاتف نقال او جهاز نداء آلي او بعض 
الدمى اخلفيفة اليت ميكن ان توضع على املكتب 

طرائف األبراج : اهلدايا واالبراج - 
هداياكم واالبراج

بقلم الدكتور عالء العوادي

. السرطان :  الصفات :اصحاب برج السرطان 
حساسون وحيتاجون اىل احلماية ,وينظرون اىل 
البيت باعتباره اكثر مكان يوفر االمان لذا تراهم 
حريصني على ايالء اهمية خاصة باالثاث حبيث 
يكون محيميا ودافئا . » اهلدية املثالية :ستائر 
  . البيت  امان  انظمة  او  سجاد  او  وسائد  او 
يريدون  االشخاص  :هؤالء  الصفات    : االسد 
ان يكونوا حمط االنظار دوما االمر الذي ينعكس 
مرحون  .وهم  ملالبسهم  اختيارهم  طريقة  يف 
,كما  انفسهم  عن  التعبري  وجييدون  وانيقون 
تنعكس  صفة  وهي  بانفسهم  معتدون  انهم 
ماركات  حتمل  منتجات  شراء  على  حرصهم  يف 
احذية او  او  » اهلدية املثالية:مالبس  عاملية . 
حقائب او نظارات مشسية او اكسسوارات ذات 
يكون  :قد  الصفات  العذراء:   . عاملية  ماركات 
هؤالء الناس متزمتني بعض الشيء وال مييلون 
اهمية  يولون  ,كما  بالناس كثريا  االختالط  اىل 
:بعض  املثالية  اهلدية   «  . لرشاقتهم  بالغة 
اىل  تتطرق  اليت  الكتب  او  الرياضية  االجهزة 
الصحة النفسية واجلسدية . امليزان :  الصفات 
املوضة  وحيبون  انيقون  امليزان  برج  :اصحاب 
غري  ,لكنهم  قوي  مجالي  حبس  يتمتعون  ,كما 
ارائهم  تغيري  اىل  مييلون  تراهم  ,لذا  حامسني 
اختيار  يفضل  هلم  هدية  شراء  ,عند  باستمرار 
الدارجة  املوضة  خطوط  وضمن  عصري  شيء 
او  املوضة  على  :مالبس  املثالية  اهلدية   «  .
  : العقرب   . جديدة  عطور ومستحضرات جتميل 
الصفات :اصعب شيء ان تشرتي هدايا هلؤالء 
الناس فلديهم اراء حمددة وثابتة حيث حيتلون 
اقوى موقع يف دائرة الربوج ,والتالي يصعب 
تغيريهم يف العادة طموحون للغاية . » اهلدية 
او دفرت  عمل  حقيبة  او  اوراق  :حافظة  املثالية 
:اي  الصفات    : القوس  اليوميات.  لتدوين 
شيء متعلق بالسفر يناسب شخصيات هذا الربج 
باذواق غريبة وخارجة على  انهم يتمتعون  ,كما 
:تذكره  املثالية  اهلدية   «  . واملالوف  العادي 
السياحة  عن  كتب  او  مثري  مكان  اىل  سفر 
  : اجلدي  نائية.  دول  من  تذكارات  او  والسفر 
الصفات :حنب ان نشرتي هلؤالء الناس اهلدايا 
ويفضلون  ومنضبطون  ومنظمون  عمليون  فهم 
املثالية  اهلدية   «  . الكالسيكية  االشياء  عادة 
 . االنتيكات  او  الصينية  االواني  او  :التحف 
الدلو : الصفات :انهم اشخاص غريبو االطوار 
وال ميكن التنبؤ بتصرفاتهم ,وهم يفضلون أي 
» اهلدية  انه غريب وغري تقليدي.  شيء طاملا 
املثالية :هدية مصنوعة منزليا او شيء قديم من 
حمل للخردوات واالنتيكات او منسوجات مطرزة 
. احلوت :  الصفات:انهم افضل ناس ميكن ان 
التعامل  ,فهم سهل  تفكر يف شراء هدية هلم 
معهم ومرنون ويتقبلون أي شيء دون تذمر او 
اعرتاض. » اهلدية املثالية :ميكن ان تشرتي هلم 

أي شيء ...اذ سيحبونه على الفور.

بعيدًا عن آراء املؤيدين واملعارضني لإلتفاق النووي 
االيراني وجمموعة الدول 5+1، هناك حقيقة ثابتة 
ان اإلتفاق اصبح حقيقة وواقعًا ملموسًا وهذا ما 
اراده اجلميع من املفاوضات اليت استمرت سنوات 
العامني املاضيني  نار حامية خالل  ووضعت على 
من اجل الوصول اىل اتفاق احلد األدنى او نقطة 
حجر  بأخرى  او  بصورة  سيكون  والذي  البداية 

االساس ألتفاقيات متممة ال تقل اهمية.
األسابيع  رافق  الذي  النربة  العالي  اخلطاب  رغم 
باإلنسحاب  والتهديد  املفاوضات  من  األخرية 
اوالعودة اىل نقطة الصفر اليت كانت جزءًا من عملية 
التفاوض وشد احلبال لتحقيق بعض املطالب هنا 
والتخفيف من بعض الشروط هناك فقد سيطرت 
اليت  للمحادثات  العقائدي  البعد  على  الرباغماتية 
حلظت كل السناريوهات احلسنة والسيئة للتوقيع 

من عدم التوقيع.
تريد  ال  اتفاق  لتوقع  ايران  كانت  ما  ايرانيًا، 
وضعها  اليت  احلمراء  اخلطوط  رغم  به  اإللتزام 
املرشد األعلى للثورة اإلسالمية السيد علي خامنئي 
طويلة  ملدة  النووية  األنشطة  جتميد  عدم  وأهمها 
او تفتيش املنشآت العسكرية اإليرانية وضرورة 
رفع العقوبات بعد توقيع اإلتفاق وحبسب البنود 
األساسية لإلتفاق سوف سيستمر العمل بالربنامج 
اليورانيوم  نسبة  ختفيض  مع  اإليراني  النووي 
املنخفض التخصيب اىل 300 كلغ خالل 15 عامًا، 
وختفيض عدد اجهزة الطرد املركز من 19000 اىل 
دائمة،  دولية  مراقبة  حتت  ستوضع  واليت   5060
ملواقع  تفتيش  آلية  على  ايضًا  اإلتفاق  وينص 
احلاالت  بعض  ويف  عامًا   25 ملدة  النووية  ايران 
تأخري  إليران  حيق  اإلتفاق  ومبوجب  دائم  بشكل 
املدة  عن  النظر  بغض  يومًا،   24 ملدة  التفتيش 
الزمنية تكون ايران قد حققت هدفها وهو اعرتاف 
هو  وكما  ألنه  وسلميته  النووي  بربناجمها  الغرب 
معروف فهناك حكم شرعي)فتوة( يف ايران حيّرم 

صناعة القنبلة النووية.
من جهتتها جمموعة الدول 5 + 1 الواليات املتحدة، 
واملانيا سعت  فرنسا  بريطانيا،  الصني،  روسيا، 
اىل توقيع اإلتفاق ولكل دولة او لبعضها جمتمعة 

اعتبارات تتجاوز الشرق االوسط ومشاكله.
اوروبيًا، الدول األوروبية عينها على الغاز والنفط 
بإمدادات  الروسي  التحّكم  من  للتخلص  اإليراني 
الغاز للقارة العجوز، خصوصًا اذا ما كان النفط 
اىل  باإلضافة  سعرًا  ارخص  اإليراني  والغاز 
قبل  من  القطاعني  هذين  يف  االستثمار  امكانية 
شركة النفط االوروبية العمالقة اليت كانت تلتزم 
العقوبات الدولية املفروضة على ايران، وقد بدى 
لإلنفتاح  االوروبيني  املسؤولني  تهافت  واضحًا 
على ايران وزيارتها وبهذا اإلطار كان ملفتًا للنظر 
الصفعة اليت وجهها وزير خارجية بريطانيا فيليب 
هاموند لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
إلنتقاداته احلادة لإلتفاق النووي مع ايران عندما 
تساءل اي اتفاق تريد اسرائيل اجلواب اسرائيل ال 
تريد اي اتفاق مع ايران، اسرائيل تريد املواجهة. 
وانا ال اعتقد ان ذلك يّصب يف مصلحة املنطقة وال 
اعتقد انه يّصب يف مصلحتنا. روسيا والصني هلما 
اعتبارتهما وحساباتهما وعملتا على تشجيع توقيع 
اإلتفاق وقد شّكلتا الضمانة إليران رغم ما يشاع 
األمريكية  العالقات  تطور  من  روسية  عن خماوف 
لكن  روسيا،  مع  العالقات  حساب  على  اإليرانية 
املخاوف   هلذه  ارضية  من  هل  البديهي  السؤال 
على املدى القريب واملتوسط خصوصًا ان ايران 
حاجات  وهناك  عميقة  بعالقات  ترتبطان  وروسيا 
متبادلة واجلدير ذكره ان الفائض من اليورانيوم 
اىل  باإلضافة  روسيا  اىل  ُينقل  سوف  املخصب 
سوريا  يف  والنظام  الدولة  دعم  يف  التقاطع 
وحماربتهما تنظيم داعش، هذا باإلضافة على ان 
للتعويض  إليران  السالح  بتصدير  ترغب  روسيا 
جراء  الروسي  باإلقتصاد  اليت حلقت  اخلسائر  عن 
اخنفاض اسعار النفط وكذلك هناك طموح روسي 

لألسثمار يف ايران.
الواليات املتحدة األمريكية الالعب األساسي واليت 

ايران والغرب التخصيب اإلقتصادي 
والسياسي

عملت على توقيع اإلتفاق واليت خرج رئيسها باراك 
انه سيستعمل  ان صّرح  حتى  عنه  مدافعًا  اوباما 
على  الكونغرس  حال صوت  الرئاسي يف  الفيتو 
رفض اإلتفاق رغم صعوبة حصول احملافظني على 
دعم 44 نائب دميقراطي من اصل 188 للتصويت 

اىل جانبهم إلبطال الفيتو.
كان الرئيس اوباما صرحيًا يف حديث اىل نيويورك 
تاميز االسبوع املاضي فقال: ان رغبتنا إلستمرار  
ان  ندرك  ان  وعلينا  مطروحة،  تكن  مل  احلصار 
فهناك  احلصار  تكلفة  تدفع  وحدها  ليست  ايران 
وغريها  واهلند  اجلنوبية  كوريا  اليابان،  الصني، 
من الدول اليت كانت تعتمد على النفط اإليراني 
والذين وجدوا انفسهم يف وضع يكلفهم مليارات 

الدورارات يف حال استمرار احلصار.
ملنع  حمددًا  كان  اإلتفاق  ان  على  اوباما  وشدد 
وقال  النووية  القنبلة  على  احلصول  من  ايران 
لنيويورك تاميز: حنن ال ننظر اىل اإلتفاق من منظار 
تغيري النظام داخل ايران او حلل كل املشاكل اليت 
إليران عالقة بها او لوقف كل النشاطات اإليرانية 
هلجته  من  ورفع  عاد  لكنه  العامل،  حول  الشائنة 
داخل  واملعرتضني  اخلائفني  تطمني  يريد  وكأنه 
امريكا وخارجها )احملافظني، اسرائيل والسعودية( 
حيث قال: مع احرتامنا إليران، انها حضارة عظيمة، 
معاد  ألمريكا،  معاد  ثيوقراطي  نظام  لديها  لكن 
وهناك  اإلرهاب  يتبنى  السامية،  وضد  إلسرائيل 

من الفروقات الكبرية بيننا وبينهم.
اذن، ادىل كل فريق بدلوه يف اإلتفاق لكن هناك 
الشرق  منطقة  يف  جديدة  تارخيية  ملرحلة  بداية 
البداية ملشوار  واليت قد تشكل  والعامل  االوسط 
وترسيم  والتحالفات  الكربى  السياسية  التحوالت 
مناطق النفوذ يف منطقة بدأت بها عملية ختصيب 
بدماء  املخصبة  والدميغرافية  اجلغرافية  احللول 
اإلتفاق  وقع  على  واملسلمني  العرب  من  أبنائها 
النووي اإليراني الغربي، وهناك نقطتان رئيسيتان 
فيه   ملا  داعش  على  القضاء  اواًل  األولوية،  هلما 
التخصيب  عملية  تبدأ  ان  يف  عاملية  مصلحة  من 
بوادرها  بدأت  واليت  والسياسي  اإلقتصادي 
بالظهور كما اسلفنا حيث بدأ موسم احلج اىل ايران 
املرحبة،  التجارية  العقود  على  احلصول  اجل  من 
ثانيًا حاجة الواليات املتحدة للتفرغ للّهم الصيين 
واحتواء الصني يف جنوب شرق آسيا باالضافة اىل 
حاجة الرئيس اوباما لتحقيق اجناز بهذا املستوى 
ليدخل به التاريخ كما فعل يف اعادة العالقات مع 

كوبا وتطوير العالقات مع فيتنام.
باختصار، من جهتها ايران تكون قد بدأت عملية 
وحروب  عزلة  بعد  الدولية  األسرة  اىل  العودة 
وحصار واعطت بيد واخذت باليد االخرى حتى تكون 
العبا من ضمن القوى االقليمية وتدخل يف اتفاقية 
ويستفاليا اليت وقعتها  عام الدول االوربية1648 
واليت  والدينية  القومية  احلروب  انهكتها  بعدما 
شكلت االرضية لعامل اليوم رغم جتاوزها او خرقها 

بشكل فاضح احيانًا، واليت من اهم مبادئها:
-1 مبدأ السيادة املطلقة للدولة الوطنية وما يصاحبها 

من حق اساسي لتقرير املصري.
الوطنية،  الدول  بني  القانونية  املساواة  مبدأ   2-
فأصغر دولة مساوية ألكرب دولة مهما بلغ ضعفها او 

قوتها،غناها او فقرها.
-3 مبدأ الزامية املعاهدات بني الدول عامليًا، حيث 
طرحت معاهدة ويستفاليا ألول مرة فكرة  »القانون 

الدوالي« امللزم لكل الدول. 
-4 مبدأ عدم التدخل من طرف دولة ما يف الشؤون 

الداخلية.  
هنا قد يبدو ان املبدأ الثالث اكثر اهمية يف عصر 
وجملس  املتحدة  االمم  مؤسسة  تلعبه  ملا  العوملة 
حبق  العضوية  الدائمة  الدول  احتكار  رغم  االمن 
الفيتو يف جملس االمن والذي سيعرض  النقض 
عليه االتفاق االيراني وجمموعة الدول 5+1 ألقراره 

واختاذ قرارات برفع العقوبات عن ايران.
عباس علي مراد 
سدني اسرتاليا
  Email:abbasmorad@hotmail.com
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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
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 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

Page 24

Melbourne

صفحة ٢٢     

ملبورن

Page 22

Melbourne

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹flb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚfláÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@fibóm¸a

 Hatem
Electrical Contracting

k÷]á^⁄Ê<kfi^“
@#by@Ú◊ãí@

ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€

^„¬]Áfi_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]

<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
<ÌÈfl”ä÷]<Ÿá^flπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜

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

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

Saturday 25 July 2015  2015 متوز   25 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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دعا رئيس دير مار شربل يف ملبورن االب شارل حيت االنطوني 
ومجهور الدير مبناسبة التحضري لعيد مار شربل اعضاء جلنة بيت 
مار شربل  للمشاركة يف الذبيحة االهلية اليت رفعj على مذبح 
كنيسة الدير وذلك يوم االثنني يف 13 متوز 2015 متام الساعة 
السادسة مساء من اجل الصالة لكل اعضاء وعائالت جلنة بيت 
مار شربل االحباء منهم وايضا الذين انتقلوا اىل السماء عربون 

شكر وتقدير واكرام من قبل الرهبانية االنطونية.
والذين  وعائالتهم  االحباء  اللجنة  اعضاء  املناسبة  حضر  وقد 
انتقلوا من اىل االخدار السماوية حضرت عائالتهم وحشد كبري 

من املؤمنني.
حيت  شارل  االنطوني  االب  قدس  الدير  رئيس  ترأس  وقد 
الذبيحة االهلية، وبعد تالوة االجنيل املقدس قال االب حيت 
حنن ال نتحدث يف السياسة ولكن ال بد لي من ان اذكر االب 
شربل الشدياق اول رئيس لدير مار شربل رمحه اهلل ومن بعده 
االب ادمون اندراوس اطال اهلل بعمره وانا اليوم رئيس الدير 
بعد االب اندراوس ومل يكن لي اي علم بلجنة بيت مار شربل 
اليت تأسست يف منتصف عام 1979 اال بعد زيارة قمت بها 
مؤخرا اىل بيت خليل حريقة الذي كان يصارع املوت وقد لفت 
نظري خليل حريقة اىل هذا املوضوع وكان ذلك قبل وفاته 
مبناسبة  شيئا  سأعمل  بأني  يومها   وعدته  قد  وكنت  بشهر 

قداس على نية أعضاء جلنة بيت مار شربل يف ملبورن

التحضري لعيد مار شربل وستكون الكرسي االوىل لك يف دير 
السفن وكانت  الرياح مبا ال تشتهي  مار شربل ولكن جتري 
مشيئة اهلل اقوى من كل شيء حيث توفى خليل حريقة رمحه 
اهلل  وعسى ان يكون من عليائه يشاهدنا ويستمع الينا يف 

هذا الوقت.
واحلديث هذا املساء عن اعضاء جلنة بيت مار شربل.

هؤالء الشباب امضوا نهارات وسهروا ليالي بعيدين عن عياهلم 
يقرعون االبواب انطالقا من مبدأ اخذوه على عاتقهم الميانهم 
بالقديس شربل.. هؤالء الشباب من اجلنوب وطرابلس وزحلة 
وكفيفان ومن كل لبنان وقد مت شراء البيت من خالل السنت 
واخلمس سنتات وذلك يف اوائل  عام 1980 حتت اسم بيت 
بفضل  للقديس شربل  ديرا  البيت  اصبح  واليوم  مار شربل 
اليوم  واصبحوا  االساس  حجر  وضعوا  الذين  الشباب  هؤالء 

كبارا يف السن.
وختم عظته طالبا من شفيعنا القديس شربل ان يرحم الذين 
انتقلوا من بيننا وان يفيض نعمه ومواهبه يف حياتكم وعيالكم 

لتكونوا شهودا حقيقيني للخالص.
وقد تناول اجلميع طعام العشاء اىل مائدة الدير.

هذه  على  الدير  وجلمهور  االب حيت  الدير  لرئيس  الف شكر 
البادرة الطيبة وغري املسبوقة.

زياح القديس شربلاالب حتي يلقي عظة يتحدث فيها عن شباب اللجنة

حضور اىل مائدة الديرحضور داخل الكنيسة

لرية  مليارات   5 من  أكثر    
االوىل  اجلائزة  قيمة  لبنانية.. 
بأن  كفيل  رقم  اللبناني،  للوتو 
لدى  "هلع"  حالة  اقله  يسبب 
ملا  اللبناني  الشعب  من  اآلالف 
مير به لبنان من ضائقة إقتصادية 
ومعيشية، وكلما تراكمت اجلائزة 
مراكز  على  الطلب  زاد  االوىل، 
يف  البيع  نسبة  لتصل  البيع، 
بعضها اىل اكثر من 90 % عن 

سابقاتها من السحوبات.

يرددها  مجلة  سأربح،  ما  يوما 
الكثريون، للتخلص بشكل سريع 
من اوضاعهم االقتصادية، فوسم 
اللوتو هو الطريقة االسرع، عّلهم 
األزمة،  هذه  وطأة  من  خيففون 
خاصة ان اجلائزة جتاوزت اخلمسة 
مليارات لرية، وهو مبلغ ميكن ان 

يكون اكثر من حلم.
وال  يسحب  ال  حظ  الو  ما  "لي 
يشقى " هكذا يعلق من يتشاءم 
ميكنين  كيف  بالقول"  حظه  من 
إصابة 6 أرقام من أصل 42 رقم 
هذا جنون، معتربين ان احلصول 
هو  ارقام  ثالثة  او  رقمني  على 
يف  حصوله،  ميكن  ما  اقصى 
اليت  الفئة  أن  خاصة  اي سحب 
أي  االصغر  هي  بها  يلعبون 
نسبة  ان  يعين  ما  لرية  الفني 
الربح جيب ان تكون 100 % على 
عكس البعض الذي يقوم بسحب 
لرية،  ألف   168 مببلغ  ارقام   9
 10 لسحب  البعض  يذهب  بينما 
ارقام مببلغ 420 الف لرية، وعلى 
الشبكات ليصل جمموع  عدد من 
طوني  بها  يقوم  اليت  الشبكات 
يف منطقة الدكوانة اىل اكثر من 

1200 دوالر امريكي!.
على  املدمنني  احد  وهو  طوني 
تعبريه،  حبسب  اللوتو  سحب 
"بتتكيس"  يقوم بشكل اسبوعي 
عدد من الشبكات، فيتحدث عن 
اللوتو كأنه اهلواء واملاء بالنسبة 
له، فقد سبق ان فاز بعدد من 
الشبكات وصلت للجائزة الثانية، 
وهو يطمح للفوز باجلائزة االوىل، 
وتغيري حياته فاجلائزة يف الوقت 
احلالي هي جّل ما يفكر به، بينما 
يقوم بتتكيس نفس االرقام اليت 
سبق ان فاز بها يف وقت سابق 

باالضافة اىل ارقام عشوائية.
اجلائزة  يعترب  والذي  طوني 
احد  كونه  بها  بالفوز  االحق  هو 
يعلق  سنوات،  منذ  املشرتكني 
على االعداد الكبرية اليت تشارك 
بالوقت احلالي بالسحب، اال انه 
من غري املنطقي ان يقوم احدهم 
ويفوز  مرة  اول  من  بالسحب 
منذ  العشرات  بها  حيلم  جبائزة 
سنوات ويقومون بسحبها بشكل 
ولكن  عدال،  ليس  فهذا  يومي، 

تبقى االمور حظا.
يدفع عدد  ما  بالتغيري هو  احللم 
اللوتو  لعب  اىل  الشباب  من 
فتقول سارة وهي احدى الفتيات 
االلعاب،  بتلك  حديثًا  بدأت  اليت 
على  حتصل  ان  هو  هدفها  ان 
املرتبة االوىل او الثانية، ال يهم 
فهي حلمها ان تتمكن من تغيري 
منط حياتها، وان ترتبط بالشاب 
الذي حتبه املهاجر اىل قطر لكي 
يتمكن خالل 4 سنوات من تسديد 
ما تبقى من سعر شقته، فتشري 
بريجع  اللوتو  رحبت  "اذا  سارة، 
بكرا"  قبل  اليوم  ونتجوز  خطييب 
عائليت  احوال  تغيري  واستطيع 

اللوتو اللبناني... 5 مليارات 
وماليني االحالم

وبعض االصدقاء املقربني.
الضغوطات اليومية يتحدث عنها 
انه يف  اىل  فيشري  أيضًا،  امحد 
فهو  األوىل  باجلائزة  فاز  حال 
سيقوم بشراء اسهم يف الشركة 
املدير  وسيكون  بها  يعمل  اليت 
العام وسيطرد مديره الذي يقوم 
غري  وهو  امحد مبضايقته  حبسب 

جدير بأن يكون يف منصبه.

نفس االرقام
الياس وهو احد االشخاص الذي 
يقوم بالسحب منذ اكثر من 10 
سنوات، ما زال حتى اليوم يقوم 
قام  اليت  الشبكة  نفس  بسحب 
بلعبها يف اول مرة باالضافة اىل 
تلك  ان  ويعترب  اخرى،  شبكات 
له احلظ  ان حتمل  بد  االرقام ال 

يومًا ما.
سائقي  بأحد  االمر  وصل  بينما 
من  بعدد  حلم  ان  التاكسي، 
االرقام يف منامه قبل 5 سنوات، 
وهو منذ ذلك اليوم يقوم بسحب 
نفس الشبكة، ولكن دون جدوى 

وبقي حلمه جمرد اوهام.
ارتفاع ملحوظ

املشرتكني  عن  زاد   %  70
بالسحب عن سابقيه، هكذا يعلق 
حمال  اصحاب  احد  وهو  طوني 
اللوتو، متحدثًا عن بعض  سحب 
اصحابها  يقوم  اليت  الشبكات 
يقوم  بينما  منذ سنوات  بسحبها 
عن  يزيد  ما  بدفع  الزبائن  احد 
ظل  يف  خاصة  لرية  مليون 
ارتفاع اجلائزة عرب سحب عشرات 
الشبكات، معتربًا ان اجلائزة تعد 
االكرب منذ سنوات، وهذا ما يفسر 

االقبال الكثيف للمواطنني.
ما بعد الربح

ما  تروي  اليت  القصص  تكثر 
حدث للبعض بعد الفوز باجلائزة 
الكربى، ففادي وهو احد سكان 
فاز  والذي  الغبريي  منطقة 
سنوات  منذ  االوىل  باجلائزة 
السيارات  من  عدد  بشراء  قام 
تبقى  ما  بصرف  وقام  وشقتني 
الليلية،  احلانات  على  ماله  من 
فيما كان النصيب االكرب لزوجته 
ما  بتحصيل  قامت  اليت  الثانية 
ليعود  وشقته  امواله  من  تبقى 

من جديد اىل "الفقر".
اخرى  تقابلها قصة  فادي  قصة 
والذي  التاكسي  سائقي  ألحد 
يقوم  وهو  االوىل  باجلائزة  فاز 
على  يومي  شبه  بشكل  بالعمل 
ولكن  القدمية  السيارة  نفس 
يرافقه  زبون  وكل  مقابل  بدون 
برحلته ال يقبل منه بدال ماديا ال 
بضحكة  يقابله  العكس  على  بل 
كانت  السيارة  تلك  ان  معتربًا 
رفيقته يف السراء والضراء ولن 
يقوم بالتخلي عنها بعد ان اصبح 

من ذوي الثروات.
اذًا مساء اليوم سيتسمرعشرات 
اآلالف من اللبنانيني على الشاشة 
سنا  االعالمية  اطاللة  بانتظار 
امللونة،  الطابات  وجبانبها  نصر 
يف  وتتساقط  بالدوران  لتبدأ 
وتسقط  احلظ  دوالب  اسفل 
ويلعن  االحالم،  عشرات  معها 
تعلو  فدائمًا  العاثر  حظه  البعض 
او  رقم  على  "فرقت"  االصوات 
حيمل  ان  بعيدًا  وليس  اثنني 
ومن  لنصر.  املسؤولية  البعض 
دون فقدان االمل يبدأ احللم من 
جديد مع السحوبات القادمة ... 

"اذا مش االثنني اخلميس "

يف  متخصصون  علماء  أعلن   
سيكون  إنه  الشمس  دراسة 
بعد  مصغر"  جليدي  "عصر  هناك 
يف  وبالتحديد  اآلن،  من  15عاما 

عام 2030.

قادرون  "حنن  العلماء:  وقال 
الطاقة  بدورات  التنبؤ  على  اآلن 
من  بكثري  أكرب  بدقة  الشمسية 
النماذج  أي وقت مضى، بفضل 
إىل  اليت تشري  اجلديدة،  العلمية 
يف  منتظمة  غري  أمناط  وجود 
ودّلتنا  الشمس،  قلب  نبضات 
النماذج اجلديدة على أن النشاط 
الشمسي سينخفض بنسبة %60 
مما   ،2040 و   2030 عامي  بني 

األرض تنتظر عصرا جليديا مصغرا بعد 15 عاما
سيسبب "عصرا جليديا مصغرا".

كانت آخر مرة شهدت فيها الكرة 
مصغرا"  جليديا  "عصرا  األرضية 
بني  استمرت  اليت  الفرتة  يف 
واليت   ،1715 و   1645 عامي 

.Maunder Minimum تدعى

البحوث  هذه  نتائج  وقدم 
فالنتينا  الروسية  الربوفيسورة 
الدولي  االجتماع  يف  جاركوفا 
اململكة  يف  الفلك  لعلوم 

املتحدة.
يذكر أنه يف عام 1843 اكتشف 
العلماء أن نشاط الشمس يتغري 
خالل دورة تستمر ما بني 10 إىل 

12 عاما، ويصعب التكهن بسعة 
تقلبات هذه الدورات، على الرغم 
من أن العديد من علماء الفيزياء 
هذه  بأن  يعلمون  الشمسية 
ديناميكية  عن  ناجتة  التقلبات 
باطن  عمق  يف  السوائل  انتقال 

الشمس.

موجات  العلماء  وجد  وقد 
من  اثنتني  يف  مغناطيسية 
باطن  من  املختلفة  الطبقات 
نصفي  بني  تتقلبان  الشمس، 
واجلنوبي  الشمالي  الشمس 
حمدثتني هذه االضطرابات، وعند 
اجلمع بني املوجتني معا، ومقارنة 
للعلماء  املتاحة  بالبيانات  النتائج 

احلالية،  الشمسية  الدورة  عن 
البحوث إن توقعاتهم  وجد فريق 
وفقا   ،%97 بنسبة  دقة  أظهرت 
ملا قالته الربوفيسورة جاركوفا.

املوجات  أمناط  أظهرت  أيضا   
هناك  سيكون  إنه  املغناطيسية 
الشمسية  البقع  من  أقل  عدد 
الشمسيتني  الدورتني  يف 
 ،25 رقم  الدورة  القادمتني، 
عام  يف  ذروتها  تصل  اليت 
بني   ،26 رقم  والدورة   ،2022
عامي 2030 و 2040 ، وسيكون 
هناك اخنفاض ملحوظ يف النشاط 
"عصر  الشمسي سيؤدي حلدوث 

جليدي مصغر" بشكل واضح.
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ملبورن

ماذا حيصل يف Publicity وهل سُيقفل أبوابه؟
مل يتوقع رّواد مشروع Publicity السياحي أن ينقطع التيار 
الكهربائي فجأة خالل السهرة، فاضطروا الستعمال هواتفهم 
الذكية كضوٍء مشّع. إذ غابت املوسيقى، وانطفأت األضواء، 
مع العلم أن املكان كان يعّج بالزائرين. هذا ما أكده أحد 
املوجودين يف Publicity منذ عدة أسابيع، وأخرب “النهار” أن 
املسألة أصبحت “بهدلة” بعد فرتة، خصوصًا أن “عناصر من 
وبدأوا  الكهرباء،  انقطعت  بعدما  املكان  إىل  الدرك وصلوا 

بالتشاجر مع املسؤولني عن األمن )Security( هناك”.
الغالبية  فاعتربت  املشروع،  رّواد  بني  التكهنات  تعددت 
 ،Publicity أنه قد تكون هناك مسألة قانونية بشأن منهم 
وُيراد للمشروع أن يقفل أبوابه. أما البعض اآلخر، فرأوا أن 
الصوت املرتفع قد يكون هو السبب النقطاع الكهرباء. فيما 
ذهب آخرون بعيدًا، وتكهنوا أن قوى األمن تطارد مطلوبًا 

للعدالة، وقد يكون موجودًا بني الزبائن.

”Publicity ال مصلحة للبعض بنجاح“

pLizard Property Develo  أوضح رئيس جملس إدارة شركة
ment اليت متتلك مشروع Publicity، فيكتور رعيدي، لـ”النهار” 
أننا “لسنا املسؤولني عن انقطاع التيار الكهربائي”، مشريًا 
بشأن  أحدًا  نتهم  “ال  أحد:  اتهام  وارد  يف  ليس  أنه  إىل 
انقطاع الكهرباء، لكن يبدو، ويا لألسف، أال مصلحة للبعض 

بنجاح هذا املشروع يف املنطقة”.
سؤاٍل  عن  جميبًا  أحدًا،  اتهامه  عدَم  جمّددًا  رعيدي  وشّدد 
بالقول: “لن أّتهم عشوائيًا، وال ميكنين أن أقول إن هناك 
من أمَر بأن ينقطع التيار الكهربائي، ليس لدّي دليل، لكن 
عندما سألنا عن مسألة انقطاع الكهرباء، قيل لنا إن هناك 

عطاًل”.
وأكد أننا “أصلحنا األمر اآلن، ووّفرنا موّلدًا كهربائيًا لالكتفاء 
الذاتي وكي نتفادى “األعطال” يف املستقبل وال نزعج الناس 
املوجودين هنا”. أما عن سبب جميء عناصر الدرك، اكتفى 

رعيدي بالقول: “احملبني كتار”.

أهو انزعاج من الصوت أم من ازدهار املشروع؟
pPu “النهار” ِمن كّل من كان موجودًا يف   اعتذر رعيدي عرب
وعلى  يتكرر،  لن  األمر  أن  هلم  وأؤكد  فردًا،  licity “فردًا 
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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

الرَّغم من عدم مسؤوليتنا عن انقطاع الكهرباء وعن “ختريب” 
زيارتهم لنا، نتحمل املسؤولية ألننا جمربون على حتّملها جتاه 
رّواد هذا املشروع”. وأعاد القول إنه “ال ميكنين أن أعطي 
إجاباٍت واضحة مبا أن ال أدلة حبوزتي، ولكن أتصّور أن القّراء 
يعرفون قراءة الرسالة”. وأوضح أن العطل استمّر حتى يوم 
اإلثنني، “ما دفَعنا إللغاء افتتاح حوض السباحة يوم األحد، 

وأعدنا األموال ألكثر من 100 شخص كانوا سيحضرون”.
أما املشكلة اليت واجهها مشروع Publicity كما تبنّي، فهي 
مرتبطة بالصوت املرتفع، إذ تكاثرت الشكاوى حبجة ارتفاع 
الذين يقطنون يف  وانزعاج اجلريان  الصوت من املشروع، 
مساحاٍت غري بعيدة، األمر الذي استغربه رعيدي “فنحن على 
من  منزعجني  غري  أنهم  لنا  وأكدوا  منهم،  بالكثري  اتصال 
الصوت مبا أننا عاجلنا املسألة من قبل، واستعّنا مبهندس 

صوت، وقالوا لنا إنهم ال يسمعون أي شيء”.
إذًا، ال يزال البعض منزعجًا من دون معرفة السبب احلقيقي، 
فقال رئيس جملس اإلدارة متسائاًل: “هل ُيعَقل أن ينزعج 
احلّي  يقطنون يف  وُهم  اآلخر،  البعض  ينزعج  وأال  البعض 
 ،Publicityبـ بالط  بلدية  عالقة  عن  سؤاله  وعند  نفِسه؟”. 

اقتصرت إجابته بالتمين منها “أن تتعاون معنا أكثر”.

Publicity يعيل 400 عائلة ويطلق حمالت توعوية

املشروع،  على  اعرتاضًا  تبِد  مل  ناحيتها،  من  بالط،  بلدية 
إنه  لـ”النهار”  كمال قصيفي  البلدية  رئيس  نائب  قال  إذ 
 Publicity ال مصلحة ألحد بأن يصّوب إصبع االتهام باجتاه“
بألفني إىل ثالثة آالف شخص  أنه مشروٌع ناجح ويأتي  مبا 
إىل املنطقة عند كل نهاية أسبوع”. لكنه مل ينِف يف الوقت 
أدى إىل تعّدد  ما  انزعج من الصوت  “من  أن هناك  نفسه 
الشكاوى عند فصيلة درك جبيل”. املوضوع ُيَضّخم بالنسبة 
إىل قصيفي، وأجاب أن املشروع إجيابي خصوصًا أن العديد 

من أبناء املنطقة يعملون فيه.

وهو ما أكده رعيدي قائاًل إن “املشروع يعيل أكثر من 400 
عائلة، مبا أنه يضّم 13 حانة تستثمر فيها شركات خمتلفة، 
تضم مالكني ومساهمني وموظفني ومديرين”، ولفت إىل أننا 
“أتينا حبركة سيولة كبرية جّدًا إىل املنطقة، وأنعشنا احلركة 

متخرجو  مثقفون  شّباٌن  أوجده   Publicityفـ االقتصادية”. 
فهؤالء  رعيدي،  يصّرح  كما  رأمساليني،  وليسوا  جامعات، 
“أنعشنا  الفكرة.  هذه  حتقيق  على  وعملوا  باملشروع  آمنوا 
منطقة مل يكن هلا وجود يف اخلريطة السياحية، فاملشروع 
يقع يف بالط وليس يف جبيل، وأثبت جناحه وال جيوز أن 

ُياَرب وكأننا “داعش”” على حّد قوله.
يف الواقع، ال ميكن أحدًا أن يتنّكر لنجاح املشروع، إذ يدخله 
ما  اجلمعة والسبت(،  )ليلتا  أسبوع  6000 شخص كل عطلة 
فأشار  العادية.  األيام  عدا  ما  شهريًا،  زائر  ألف   24 يعين 
 400 يوقفوا مصدر عيش  أن  أرادوا  “إذا  أنهم  إىل  رعيدي 
عائلة، فهذا قرارهم. عندها نلجأ إىل القضاء وهو يقّرر، ال 

ُهم وال حنن”.
Publicity محالت  السهر واملرح، يطلق مشروع  وفضاًل عن 
pThe Good Will Su ب ي  مُسّ الّذي  الصيف  خالل  ـتوعوية 
mer. ارتكزت أوىل احلمالت على التوعية من خماطر املخدرات 
التواصل  مواقع  يف  وانتشرت  الشباب،  على  خصوصًا 
 .)NFD )No For Drugs شركة  مع  بالتعاون  االجتماعي، 
استهالك  خماطر  من  التوعية  على  التالية  احلملة  وسرتتكز 
pKu بالتعاون مع مجعية القيادة،   الكحول والسرعة خالل 

.hadi

Publicity باٍق و”بقوة”

عند التطرق إىل قيمة اخلسائر اليت تكّبدها املستثمرون يف 
Publicity بسبب انقطاع الكهرباء و”البلبلة” اليت تلتها، أجاب 
رعيدي أال دليل حاليًا واألرقام كلها تقريبية “لكن اخلسائر 
ليست أقل من 100 ألف دوالر، فكل حانة خسرت تقريبًا 10 

إىل 15 مليون لرية”.
أو نقله إىل منطقة  إقفال املشروع  ورفض أي حديث عن 
أخرى، مؤكدًا أن “Publicity باٍق و”بقوة”، وال جيوز أن ُتفَرض 
ضغوطات علينا مهما كانت األسباب، ولسُت أنا من يقول 

إني أريد املشروع، بل آالف الزائرين شهريًا”.
من  هم  الذين  “الشباب  ليهّنىء  الفرصة  رعيدي  واستغل 
خرية اجملتمع، والذين أجنحوا املشروع، فما من جناٍح فردي”، 
الفتًا من جهة أخرى إىل أن ويا لألسف هذا هو بلدنا “ومش 

الكل بيتمنى اخلري للكل”.
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كتابات

محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء
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ألحلى بتول

متاهي مع الشعر
شّقي دروبًا من الصعب

رامسًة يف املسافة مشسًا
تفّتش عن رحلٍة مقبلْة ...
فإن القصيدة تبحث عّمن 
ترّش الصباح بوعي النداء

وتشدو تراتيل جمد البتول 
على مسمع األمة اجلاهلة ..
أضيئي موّشحةً  بالنيازك 

يا جمدلية عصر اللغات 
أضيئي ..

ألفرش شعري ترابًا 
يليق خبطوتك املستقيمِة 

كوني األمرية كوني اجلديرة 
كوني القديرَة سيدة األغنياِت

فهيهات تبدأ دونك مشٌس
وهيهات ينسخ دونك أمٌس

وهيهات تبدأ رحلتها القافلْة ...
هلمي ..

وكوني انتصارًا
يلم انكسارًا

فأنت األحّق وأنت األرّق وأنت األدقُّ
سأكتب يف دفرت الربِق يومًا

سالمًا دمشُق ألحلى بتوٍل
وتفعيلة الشعر سلمٌ  مجيلٌ 

فعولن فعولنْ 
وشاديٌة مذهلْة ....

أضيئي 
سأغمض حلمي 

من اآلن حّتى أراك التمّرد
ينمو على رعشة الصحِو

ميحو احنباس األثرِي
وتطفئ مجراتها األسئلْة.

األنباء أصدق  ليلك  محيم 
وبالِء جفا  يف  عيٍش  ونعيم 
الضحى بدر  مسّفهًا  اإلماُم  وانت 
الظلماِء كاشف  بدٍر  نوَر  يا 
هواطٌل والدموُع  روحي  فداك 
األمساِء بأمجل  نعتَك  حتى 
احلصى وطأ  من  خري  يا  حسٍن  أبا 
الصحراِء مبعارج  الفتى  أنت 
متماياًل حبسنه  يتيه  نوٌر 
الشهباِء صفوة  حسٍن  ُرّب  يا 
حبذا يا  كرامٌة  الرسول  آل 
اآلباِء خرية  علّي  منهم 
جبحافٍل واعتلى  املطّية  جلم 
العلياِء جنة  توّسد  حتى 
غمارها واستباح  احلروب  صّد 
األنواِء موجة  تعصف  كالريح 
واصطلت األسنَة  محل  َمن  خري  يا 
األعداِء جبهُة  تهاوت  حتى 
حزينٌة والنجوُم  الليالي  رصدوا 
السمراِء محى  يف  يقدح  والسيف 
وميُضها السيوف  من  االشارة  ان 
االشالِء قاطُع  سيٍف  ُرّب  يا 
خيفًة ليله   بعتم  اللئيم  مكث 
العوراِء فاضح  فجٍر  قبل  من 
متأبٌط وسيُفه  احلصرَي  فرش 
البيداِء واحة  من  يسعى  واحلقد 
متعّبدًا لرّبه  اإلمام  سجد 
رعناِء بضربٍة  الشقي  هوى 
حصانٌة محتَك  ما  املالجم  ابن 
غّناِء جبنة  رحبَت  وما 
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 الشاعر السيد أحمد الحسيني

حرب  العربي هي  وطننا  على  الغرب  ّشنها  اليت  الباردة  احلرب 
مبطنة هلا أهداف معلنة و هلا أهداف بعيدة املدى ترنو إىل تهويد 

عروبتنا و تدمري عقول أجيالنا الصاعدة .

فقبل هذه احلرب الباردة تسربت ثقافة الغرب إىل أبناء وطننا 
القصة هي  بداية  اإلنرتنيت و كانت  العربي عن طريق وسائل 
الغرب  بتقليدهم  العرب  بدأ  و  هابطة  أغاني  و  هابط  سروال 
أصبحوا  اليومية  أحاديثهم  يف  حتى  و  حمتشم  الغري  بلباسهم 
يدخلون الكلمات األجنبية على لغتهم العربية ظنًا منهم بأن هذا 

امسه تطور .

و يف ظل الفوضى يف احلرب و اشتعال ثورة احلرية املزعومة بدأ 
الغرب حيرض الشيوخ املأجورين على نشر ثقافة الفتنة الطائفية 

بني السنة و الشيعة حتى انتهت حريتهم جبهاد النكاح .

و بدأ كل مواطن عربي يفكر يف مصلحته الشخصية فقط و ينسى 
موطنه و يلوذ بالفرار من ذلك الواقع املؤمل و تلك احلرب اللعينة 
ظنًا منه بأنه سيهنئ بالعيش الكريم يف بالد املهجر بعيدًا عن 
معمعة احلرب املفروضة على وطنه غري مدرك مبا سيّلم به يف 
تلك البالد و غري آبه مبا حياك له يف املهجر ألنه ال يريد أن يفكر 

أبعد من أنفه فكل ما يريده هو اهلروب من احلرب فقط .

و ما حصل يف هذه الفرتة هو أنه يف بعض دول الغرب أصدرت 
حكوماتهم قبل انتهاء العام الدراسي قرارًا بإدخال مادة اجلنس 
يف املنهج التعليمي الدراسي للمرحلة اإلبتدائية يف مجيع املدارس 
و خالل هذه الدروس يقوم املدرس بشرح العالقة اجلنسية هلم 
انتباه  الشذوذ اجلنسي و يلفت  بالتفصيل كما يشرح هلم عن 
الطالب بأنه هلم كامل احلق يف اختيارهم ملمارسة ما يناسبهم 
من هذه العالقات حتى بشذوذها و لكن حبرص و أن اختيارهم 
للعالقة اجلنسية اليت تتناسب مع مطالب أجسادهم أو غرائزهم 

تعترب من أهم حقوق اإلنسان يف اخلارج .
و قد انطلقت اجلالية العربية يف بعض هذه الدول مبسرية انضمامية 
تعرب فيها عن رفضها لذلك القرار و لكن دون جدوى فالقرار قد 

ُاختذ و لن يتم إلغاؤه أو حذفه من املنهج التدريسي.

و هذا األمر يعترب من أهم و أخطر مراحل احلرب الباردة على وطننا 
العربي ألن الغرب حياول تهويد هويتنا العربية فهي حتاربنا يف 
عروبتنا و متحو تقاليدنا و عاداتنا من ذهون أجيالنا اليت نعتمد 

عليها يف بناء املستقبل .
و إطالق احلرية للغرائز سيجمد عمل العقول البشرية و سيجعلها 
مْسرية غري خمرية فالغرائز تتحكم باإلنسان أحيانًا و جتعله خيضع 

هلا و هنا يتعلم التكفري و يلغي التفكري .

العروبة ليست هوية فقط بل هي كل ماضينا العريق الذي نفتخر 
به و عاداتنا و تقاليدنا و كرامتنا و عزة نفوسنا اليت يريد كل 

منا تشريبها ألبنائه .
و رفض أمر كهذا هو من أجل احلفاظ على عروبتنا و عاداتنا و 
تقاليدنا يف العيب و احلرام و من أجل احلفاظ سالمة أجيالنا و 
نسلنا ألنه قد ثبت علميًا بأن الشذوذ اجلنسي ينشئ عنه عدة 
أمراض و منها املستعصية اليت ال عالج هلا كمرض اإليدز و أيضًا 
دينيًا هذه األمور مرفوضة ألن اهلل خلق اإلنسان آدم و حواء و 

ليس حواء و حواء أو آدم و آدم .

اليت تصلنا مبوطننا  و  املربوطة فينا  عروبتنا هي حبل املشيمة 
التخلي  و دمنا ال ميكننا  املتجذرة يف عروقنا  األم هي أصولنا 
عنها بسهولة من أجل تهويدها فإن فقدنا هويتنا العربية فعلى 

الدنيا السالم .

و أدياننا السماوية ستضيع معاملها فينا ألن الدين هو الرادع 
الوحيد لكل إنسان حيمل ضمري و يؤمن باهلل عّز و جّل .

يا أيها املواطن العربي أما آن األوان لثورتك اهلائجة أن تهدأ 
و هلجرتك عن موطنك أن تتوقف فإىل أي عامل تأخذ أبناؤك و 
ترحل و إىل أي مصري جترهم قبل أن تفكر مبا ينتظرك يف اخلارج 
من ذل و إهانة و منعك من أصغر حقوقك مبمارستك لطقوسك 
الدينية و لعاداتك و تقاليدك اليت تريد أن تشربها ألطفالك من 

بعدك .

منهم  سينتزع  لألطفال  صغري  سن  يف  للغرائز  احلرية  إطالق 
عروبتهم بالالشعور و هذا ما سيؤدي يف املستقبل البعيد النهيار 

هيكل عروبتنا و من ثم إىل زواهلا .

ثقافة اجلنس دخلت املدارس وهويتنا 
العربية بدأت تتهود

  بقلم اإلعالمية السورية : دنيز جنم
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نيزك بقيمة 5.4 تريليون 
دوالر مير باألرض يوم األحد 

يوم  األرض  بكوكب  مير 
ُيعتقد  نيزك  املقبل  األحد 
 90 باطنه  يف  حيمل  أنه 
البالتني،  من  طن  مليون 
أخرى  مواد  عن  فضال 
نادرة، وقدر الباحثون قيمة 
ما حيمله من البالتني اخلام 

بـ 5.4 تريليون دوالر.

 ،UW158  2011 الرمسي  امسه  بالبالتني  الغين  الكويكب)النيزك( 
ويبلغ طوله 1011 مرتا وعرضه 452 مرتا، وسيمر بكوكب األرض 
غولدستون"،  "رادار  ملرصد  وفقا  كيلومرت،  مليون   2.4 بعد  على 
وعلى هذه املسافة من كوكب االرض سيكون النيزك أقرب بـ 30 

مرة إىل األرض من أقرب كواكب اجملموعة الشمسية إليها.

ومع ذلك، مير الكويكب باألرض على مسافة 6 أضعاف ُبعد مدار 
القمر، ولذلك سيكون من املستحيل رؤيته بالعني اجملردة.

ويقوم حاليا مرصد Slooh Community Observatory مبشروع ربط 
يبث  وسوف  العام،  لالستخدام  باإلنرتنت  قوية  تلسكوبات  شبكة 
املشروع صور الكويكب الغين باملعادن، من مرصد موجود يف جزر 
الكناري، وسيكون من املمكن مشاهدة هذا احلدث على موقع مرصد 
Slooh للبث احلي يف الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش يوم األحد 26 

يوليو/متوز اجلاري.

وقد تسبب قرب مدار النيزك من األرض يف وضعه بالفعل على 
"قائمة أمنيات" املستقبل، بالنسبة ملهمات مركبات الفضاء القادمة، 

املعنية بالبحث عن املعادن يف الكويكبات واملذنبات الفضائية.

ووفقا لتقديرات خمتلفة، قدر بعض الباحثني ان الكويكب حيتوي 
 300 بني  قيمتها  ترتاوح  أخرى  ومعادن  مثينة  معادن  خامات  على 
معرفة  إىل  الباحثون  وتوّصل  تريليون دوالر،   5.4 و  مليار دوالر 

مكونات النيزك مبساعدة قياس طيف شدة الضوء املنعكس منه.

التعدين  مهام  أجل  من   ،Planetary Resources مشروع  أن  ُيذكر 
على املذنبات والكويكبات يدعمه ماليا كل من "الري بيج" و"إيريك 
امللياردير  عن  فضال  غوغل،  العمالقة  الشركة  رئيسا  مشيت"، 
املذكور  الكويكب  املشروع  وحدد  برانسون".  "ريتشارد  الربيطاني 
التعدين  ملهام  الصاحلة  السماوية  األجرام  ضمن  من   158-UW
عرب  املماثلة  املستقبلية  األهداف  عشرات  على  عالوة  املستقبلية، 

اجملموعة الشمسية، اليت يتبعها كوكب األرض.

 3  Arkyd املركبة  املاضي  األسبوع  بالفعل  الشركة  عرضت  وقد 
التعدين  تكنولوجيات  الختبار  الدولية،  الفضاء  حمطة  من   Reflight
حمطة  إىل  املركبة  هذه  نقل  ومت  املستقبل،  يف  الكويكبات  على 
شهر  9 يف   SpaceX Falcon الصاروخ  منت  على  الدولية  الفضاء 
أبريل/نيسان املاضي، وخالل مهمتها اليت تستمر 90 يوما سرتسل 
املركبة بيانات إىل جمموعة من العلماء يف مقر الشركة بالعاصمة 

األمريكية واشنطن.

أراٍض فيها مملوكة  »توهماياريف«، شرقي فنلندا  بلدية   عرضت 
إىل  السكان  جلذب  منها  سعيًا  واحد،  يورو  بسعر  للبيع  للدولة 

املنطقة، بعد تضاؤل عدد السكان فيها.

وأوضح رئيس بلدية توهماياريف، »أوللي ريكونني«، أن هدف هذه 
املبادرة العمل على جذب العائالت للسكن يف املنطقة«، متعهدًا 
بـ«تقديم خدمات املياه والطاقة الكهربائية وقنوات الصرف الصحي 
جمانًا ملن يبنون منازل يف األراضي اململوكة للدولة اليت يشرتونها 
ويسكنوها«، وذلك حبسب ما نقل عنه التلفزيون الرمسي السويدي 

.»SVT«
واشرتط ريكونني على من يقوم بشراء أراٍض بسعر »رمزي« يف 
سيتم  وإال  سنتني  غضون  يف  منزاًل  يبين  أن  املذكورة  املنطقة 
شروط  مثة  كان  إذا  فيما  يوضح  أن  دون  منه،  األرض  استعادة 

أخرى لشراء األرض.

وتبلغ مساحة توهماياريف 895.35 كليومرت مربعًا، ويبلغ عدد سكانها 
الشمالية،  كاريليا  منطقة  ضمن  وتقع  نسمة،  و800  آالف  أربعة 

شرقي فنلندا.

بلدية يف فنلندا تبيع أراٍض بـ ” يورو واحد” 

باقتناء  الكثريون  حيلم   
من  الفاخرة  السيارات 
أحدث الطرازات العاملية، 
مئات  البعض  وينفق 
اآلالف من الدوالرات يف 
سبيل ذلك، إال أن شابًا 
بناء  من  متكن  صينيًا 
بنفسه  الفاخرة  سيارته 

بتكلفة مل تتجاوز 5 آالف دوالر.

واستطاع تشن ينكسي )27 عامًا( أن يسرق األضواء خالل معرض 
هاينان الدولي لصناعة السيارات يف األسبوع املاضي، من خالل 
بناها  واليت  العلمي،  اخليال  أفالم  من  املستوحاة  الفاخرة  سيارته 

بنفسه من الصفر حبسب موقع أودييت سنرتال.

وطاملا حلم تشني بتصميم السيارات، ودرس هلذا الغرض هندسة 
إىل  لضمه  والداه خيططان  كان  عامني، يف حني  ملدة  السيارات 

مصنع العائلة الذي سريثه يف يوم من األيام من والده.

الدراسة لاللتحاق باملصنع، إال أنهما مل  وشجعه والداه على ترك 
بتصميم  املفضلة  هوايته  يف  العمل  ملتابعة  تشجيعه  عن  يتوقفا 

السيارات.

لكن خطط والدي تشني قد تتغري بعد أن حاز ابنهما على اهتمام 
كبري من شتى أحناء العامل من خالل تصميمه الفريد للسيارة اليت 
شاركت يف املعرض، ومل يصدق معظم اجلمهور أن هذه السيارة 
اخلارقة من تصميم رجل واحد داحل املنزل وبتكلفة 30 ألف يوان 

)4800 دوالر(.

وعمل تشني جبد على مدى 5 أشهر للخروج بهذه التحفة الفريدة 
على املأل، إال أن التقدير الذي حازت عليه السيارة من قبل اجلمهور، 

أكد أن جهود الشاب املوهوب مل تذهب سدى.

صيين يصنع سيارته الفاخرة 
بـ 5000 دوالر فقط

جراحة  قسم  حيتفظ    
مستشفى  يف  الصدر 
جبامعة  الطب  كلية 
والية  يف  اجلمهورية، 
تركيا،  وسط  سيواس 
بعدد من األجسام الغريبة 
اليت استخرجها األطباء من 
ابتلعوها  أشخاص  جوف 

عن طريق اخلطأ.

 
هذه  بعض  املرضى  ابتالع  كيفية  أحيانا ختيل  الصعب  من  ويبدو 
األجسام، حيث تعقد الدهشة ألسنة األطباء، الذين يستخرجونها من 

معدة املرضى أو قصباتهم اهلوائية.
 

وتتضمن اجملموعة أجساما تثري الدهشة كأشواك شجرة األكاسيا، 
وقالدة معدنية، وأجزاء من عظام، ومسمار يبلغ طوله 12 سنتيمرتا، 

إضافة إىل األجسام اليت يكثر ابتالعها كالدبابيس وإبر اخلياطة.
 

وقال عضو هيئة التدريس يف قسم جراحة الصدر يف الكلية، أكرب 
شاهني، يف حوار مع األناضول، إن فريق األطباء يف املستشفى 
استخرج خالل السنوات األخرية املاضية حوالي 700 جسم غريب، 
من معدة املرضى وقصباتهم اهلوائية، واختار أغرب تلك األجسام 

ليحتفظ بها.
 

وأعرب شاهني عن تعجبه من الطريقة اليت يبتلع بها البعض أجساما 
كأشواك األكاسيا أو املسامري الطويلة.

 
وطالب شاهني األهالي باالنتباه ألطفاهلم، مشريا إىل انتشار حاالت 
إىل  احللوى،  يف  املوجودين  واجلوز  كالفستق  املكسرات،  دخول 

القصبات اهلوائية لألطفال.
 

وشدد شاهني على ضرورة أن ُينقل من يبتلع أي جسم غريب فورا 
إىل املستشفى، مؤكدا على خطأ االعتقاد بأن جسم اإلنسان ميكنه 

لفظ تلك األجسام الغريبة دون مداخلة طبية.

مستشفى تركي حيتفظ مبجموعة أجسام غريبة

وزارة  اعلنت   
املصرية  االثار 
عن  الكشف  عن 
أثريتني،  لوحتني 
إىل  األوىل  تعود 
الدولة  عصر 
بينما  الوسطى 
إىل  الثانية  ترجع 
االنتقال  عصر 

الثاني، وذلك أثناء أعمال احلفائر اليت جتريها بعثة املركز البولندي 
يف  البولندية  وارسو  جامعة  مع  بالتعاون  املتوسط،  البحر  آلثار 

موقع ميناء امللكة برنيكي الواقع على ساحل البحر األمحر.
 

وأعلن وزير اآلثار املصري الدكتور ممدوح الدماطي، يف تصريح 
له، األحد ، أن البعثة جنحت أيضا يف الكشف عن ثالث دفنات 
باملوقع ترجع إىل بداية العصر الروماني باإلضافة إىل العثور على 

أجزاء من واجهة معبد برنيكي املعروف باسم معبد سرا بيس.
 

يذكر أن ميناء برنيكي أنشأه امللك بطليموس الثاني يف بداية 
مناطق  إىل  بشن محالت  أمر  والذي  امليالد،  قبل  الثالث  القرن 
ليتم استخدامها يف  األفيال  الشرقى ألفريقيا حبثا عن  الساحل 

احلروب.
 

امللك  خرطوش  حتمل  األوىل  اللوحة  أن  "الدماطي"،  وأوضح 
احلمالت  من  العديد  حكمه  فرتة  شهدت  والذي  الرابع  أمنمحات 
اخلاصة بالبحث والتنقيب عن حجر الفريوز يف سيناء واجلمشت 
من صعيد مصر وكذلك بالد بونت، أما اللوحة الثانية فهي متهدمة 

وحتتاج إىل ترميم.
 

من جانبه قال رئيس البعثة، أن البعثة جنحت أيضا يف الكشف 
عن نقش باحلفر الغائر ُيظهر زهور اللوتس ونبات الربدى وإحدى 
نصوص  حيمل  نقش  إىل  باإلضافة  الوقوف،  وضع  اإلهلات يف 
عند  واآلخر  املعبد  مدخل  جبوار  احدهما  باليونانية  مسجلة  كاملة 
إهداءات  متثل  نصوص  وهي  بالفناء،  اخلاص  الشمالي  اجلدار 
نقشت على الكتل احلجرية الداعمة للتماثيل اليت شيدها مؤسس 

املعبد داخل قدس األقداس.

إكتشاف لوحتني اثريتني على 
ساحل البحر االمحر..

  أكد »آالن شترين« احملقق الرئيسى فى مهمة نيو هورايزون 
على سطح كوكب بلوتو، أن جبال جليدية شاهقة بارتفاع يتجاوز 
التقطها املسبار اآلىل  التى  3 آالف مرت، كانت من بني الصور 
وحبسب  املاء.  وجود  يؤكد  ما  وهو  الكوكب،  من  نيوهورايزون 
فضائية يورونيوز، يتجه املسبار اآلن إىل حزام كايرب الذى يوجد 
الشمسى  النظام  من  منطقة  وهى  نبتون،  األزرق  الكوكب  بعد 
بقايا  من  تشكلت  التى  اجلليدية،  والكتل  الصخور  بآالف  مليئة 

النظام الشمسى قبل ما يزيد عن أربعة مليار سنة.

وجود املاء على كوكب ما يعين إمكانية تطور حياة عليه، كما يقول 
العلماء. والصور اجلديدة للكوكب القزم بلوتو تشري إىل أن النواة 
الصخرية له ال حتتوي فقط على جليد مائي، وإمنا أيضًا على ماء 

سائل وصل إىل بعض مناطق السطح وجتمد.

"نيو  األمريكية  الفضاء  مركبة  التقطتها  اليت  الصور  أثارت  وقد 
قال  إذ  األملان،  العلماء  بلوتو دهشة  القزم  للكوكب  هورايزنز" 
بالنك  ماكس  معهد  مدير  كريستنسن،  أولريش  األملاني  العامل 
ألحباث النظام الشمسي يف مدينة غوتنغن األملانية: "لقد فاجأني 
يف تلك الصور أمران تفصيليان: وجود مساحات شاسعة دون 

فوهة بركان كبرية، واجلبال اليت تتخذ شكل األهرامات".

اكتشاف رهيب على كوكب بلوتو
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02 87648186 - 0403482345

Saturday 25 July 2015  2015 متوز   25 السبت 

  يف السادس من أغسطس عام 1945 كانت قنبلة 
احلرارة  رفعت  اليت  القنبلة  املعروفة،  هريوشيما 
األرضية حول مكان انفجارها لدرجٍة صهرت كل ما 

حوهلا من بيوٍت ونباتاٍت و بشٍر..

القنبلة اليت دمرت مدينًة بأكملها وتسببت مبقتل 
إىل  اليابان  تاريخ  ولكنها سّطرت  ثلث سكانها، 
كانت  بأنها  اليابانيون  قنبلٌة يصفها  هذا!  يومنا 
خريًا لليابان فوجهتها من احلرب إىل التعمري، ويف 
غضون 7 سنوات عادت الدولة إىل ما كانت عليه 

.. وبدأت مسرية التطوير!
دولة اليابان، أو كوكب اليابان كما وصفها مقدم 
برنامج خواطر أمحد الشقريي وبالتحديد يف املوسم 
الذي مت تصويره كاماًل يف  الربنامج  اخلامس من 

اليابان ولليابان.

ص أمحد الشقريي لليابان مومسًا  ولكن ملاذا خصَّ
كاماًل مبفردها؟ ملاذا قال رأيت يف اليابان ما مل 

أرُه يف أمريكا وال يف أوروبا؟

أم ألنها  العامل؟  ثالث قوة جتارية يف  هل ألنها 
وباناسونيك وسوني  ونيسان  وهوندا  تويوتا  بلد 
وفوجي فيلم، وغريها من الشركات الضخمة اليت 
ومنتجاتها  بأجهزتها  العامل  تغزو  زالت  وما  غزت 
إىل يومنا هذا! أم ألن التكنولوجيا اليابانية هي 

من أجنبت للعامل اإلنسان اآللي؟

اقتصاد  ندرس  أن  ال حنتاج  .. حنن  الواقع  يف 
اليابان  أخالق  ندرس  أن  حنتاج  ما  بقدر  اليابان 
وشعب اليابان .. الشعب املعروف عامليًا بالشعب 
العظيم، الشعب الذي يبهر العامل دائمًا بتصرفه 

الراقي يف أوقات الزالزل والكوارث البيئية!

الشعب الذي مل متنعه ثروته من أن يكون أكثر 
أن  من  تقدمه  مينعه  مل  تواضعًا،  العامل  شعوب 
ما  يومنا هذا! فهم  إىل  وتقاليده  بعاداته  يلتزم 
مهرجاناتهم  يزّينون  و  بالعيدان،  يأكلون  زالوا 
ما  وهم  العريقة،  اليابانية  بأزيائهم  وأعيادهم 
زالو ينحنون لبعضهم عند السالم! فاالحنناءة يف 
اليابان ليست جمرد حركة روتينية يؤديها الناس 
ولكنها عندهم احرتام، ثقافة ووعي شعٍب كامٍل 

ال يتهاون أبدًا بتطبيق ما نشأ عليه!

لنكن واقعيني .. رقّي اليابان وحتضرها وتقدمها 
ليس حمض صدفٍة ومل حيدث بني يوٍم و ليلٍة! 
إذن فلنخض قلياًل يف بعض األسباب اليت أدت 

إىل هذا..
املدرسة اليابانية

الطالب  يتعلمه  مبدٌا  مبدأ!  األمر  ما يف      كل 
ِم  من أول يوم يدخل فيه إىل املدرسة، مبدأ اْحرترَ

رَم حُترترَ

كل  املدرسة  إىل  يذهب  طالٍب  من  تنتظر  ماذا 
يف  احلال  يتفقد  وهو  املدرسة  مدير  فريى  يوم 
اخلارج ويساعد الطالب يف الدخول إىل املدرسة 
و حيييهم؟ ويرى معّلميه وهم يقفون على الباب 
ليحييونه وقت دخوله؟ ويرى عمااًل  كل مهمتهم 
هي الوقوف عند الطرق ملساعدة الطالب يف عبور 
أن  منه سوى  تتوقع  ماذا  املدرسة؟  أمام  الطرق 

حيرتم مدرسته!
الطالب اليابانيون لديهم ربع ساعة يوميًا خمصصة 
يرتبون  من  هم  الطالب  املدرسة!  لتنظيف  فقط 
يقدمون  من  وهم  األكل  موعد  عند  طاوالتهم 
الوجبات ألنفسهم، ويساعدون بعضهم و ال يأكل 
كل  على  األكل  توزيع  ينتهي  عندما  إال  أحدهم 

الطالب!
ال يرتكون حبة أرز واحدة يف الطبق! فكل طبٍق به 
ما يكفي صاحبه فقط، ال يرمى طعاٌم فائٌض .. 
أسنانهم  ويغسلون  الصحون  إسراف! جيمعون  ال 

وكل هذا يف املدرسة!
واجلدير بالذكر أن هذا ليس روتينًا صعبًا أو مزعجًا 
من  ويغضبون  يتأّففون  تراهم  فال  بالنسبة هلم! 
العمل بل على العكس! فاالبتسامة متأل وجوههم 

حقائق رائعة ومدهشة عن اليابان
يعرفون  ال  فهم  كليًا!  عليهم  يسيطر  والنشاط 
الفوضى  معنى  يعرفون  ال  هم  احلياة!  هذه  إال 
احرتام  يعرفون فقط معنى  واهلمجية واملشاغبة! 
التدريس  طرق  إىل  باإلضافة  هذا  مدرستهم، 
مدارسهم  يف  اليابانيون  يعتمدها  اليت  املبتكرة 

ولن نتطرق للحديث إليها يف هذا املقال ..
لليابان  أخرجت  اليت  اليابانية  املدرسة  هي  هذه 
أكيو موريتا وسويتشريو هوندا وماساررو إييوكا 
العظماء  من  وغريهم  ماتسيوشيتا  سوكي  وكونو 

الذين سطروا تاريخ واقتصاد اليابان!

الصحة

يف  يقدم  الذي  الياباني  املطبخ  عن  نتحدث  لن 
أطباقه كل ماهو مفيد وصحي فقط! من أمساك 
وحلوم وأرز وخضراوات وغريها .. ولكنها معادلة 

بسيطة يتبعها اليابانيون!

طعاٌم صحي +كميات معتدلة + رياضة يومية = 
شعٌب ال تزيد نسبة السمنة فيه عن %4

ال ارتفاع ضغط دم، ال سكري، و ال كوليسرتول، 
باإلضافة إىل متوسط أعمار يصل إىل 86 سنة! 

وهو األعلى يف العامل.
القراءة

    شعب يقرأ شعب ال جيوع وال ُيستعبد

ويف  مكان  كل  يف  يقرأ  يقرأ،  اليابان  شعب 
بلغتهم  اخلاصة  كتبهم  لديهم  فهم   .. أي وقت 
اجملاالت  كل  يف  اخلاصة  ومبفاهيمهم  اخلاصة 
أساسها  القيادة  أن  يؤمنون  هم  األعمار!  ولكل 
القراءة، شعٌب يبدع يف كتبه فال ميل من يقرأها 

أبدًا!

والنتيجة.. نسبة أمية 0%، فليس هناك يابانيٌّ ال 
جييد القراءة والكتابة على األقل!

الوقت

الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك، حكمٌة نرّددها 
ويتوارثون  ينفذونها  وهم  ترديدها  نتوارث  و 

تنفيذها!
واليت  املعروفة  اليابانيني  خصال  من  فلعل 
الشديد  االحرتام  هي  جيٍل  بعد  جياًل  يتوارثونها 
ال  مدرسته،  موعد  عن  طالٌب  يتأخر  فال  للوقت، 
تأخر يف مواعيد العمل ويف الباصات .. وال تقّدم 
أيضًا! فالوقت هو الوقت، وهم ال ميلكون وقتًا 

لتضييعه! فهم شعب يعمل ..

هذه هي اليابان، الدولة اليت متتلك سدس مساحة 
اململكة العربية السعودية مبا يعادل ثلث مساحة 
الدولة اليت ال متتلك أرضًا مؤهلة للسكن  مصر، 
والعيش سوى 20% من مساحتها الصغرية! الدولة 
ما يقرب من  والرباكني  اجلبال  اليت تشّكل فيها 
ثالثة أرباع املساحة، الدولة اليت تتعرض للكوارث 

الطبيعية والزالزل والرباكني بشكل مستمر!

فماذا بإمكاننا أن نقول عن اليابانيني أيضًا؟

هل نصف أمانتهم اليت جعلتهم والعامل يسّلمون 
حبقيقة ) Nothing gets lost in Japan (؟

وشوارعهم  مدارسهم  نظافة  عن  نتحدث  هل 
سالل  إىل  حيتاجون  ال  أنهم  لدرجة  وحدائقهم 
قمامة يف الشوارع واحلدائق فكل شخص يتكفل 

بقمامته!

نظامهم   ، ثقافتهم   ، وعيهم  عن  نتحدث  هل 
ورقيهم؟

فقد صدق فعاًل من قال ) إذا كان العامل يلهو 
فاليابان تعمل (.

حيمل  الكالم  هذا  أن  للحظة  لو  و  أحسست  إذا 
عن  تتحدث  إذن  اليابان  فدع  املبالغة،  من  جزءًا 

نفسها!

نسبية ختتلف  اجلمال مسألة  أن  على  ال خالف   
حبسب الشخص نفسه وباختالف املكان أيضًا، 
فالشعر األشقر الناعم يضفي على صاحبته مجااًل 
اآلخر  البعض  يراه  البعض، يف حني  يف عيون 
هذه  ورغم  اجملعد.  الداكن  للشعر  ومييل  مماًل 
احلقيقة، إال أن استطالعات الرأي ال تتوقف عن 
رصد "الشعوب األمجل" على وجه األرض، خاصة 
وأن بعض الدول تشتهر بارتفاع معدالت اجلمال 

فيها.

اإلسبان  على متتع  اتفاق  أن هناك شبه  ويبدو 
إسبانيا  احتلت  إذ  اجلمال،  من  عالية  بدرجة 
املركز األول يف استطالع للرأي مشل 15 دولة. 
ورأى معظم املشاركني يف االستطالع أن املرأة 
اإلسبانية هي األمجل والرجل اإلسباني هو األكثر 

جاذبية.

الثاني  املركز  احتالل  يف  السويد  وجنحت 
 "Zoover" موقعا  أجراه  الذي  االستطالع  يف 
و"Momondo" ونشرته جملة "بريغيته" األملانية. 
ومل يصل مواطنو السويد، الذين يغلب عليهم 
بفضل  املتقدمة  املرتبة  هلذه  األشقر،  الشعر 
األناقة  بسبب  ولكن  فحسب،  الطبيعي  اجلمال 
وفقًا  املالبس،  اختيار  يف  الواضح  والذوق 
لنتائج االستطالع. وعلى صعيد "املرأة األمجل"، 
جاءت البولندية يف املركز الثالث بعد اإليطالية 

والسويدية.

وكان تقييم "مجال الربيطانيني" من األمور اليت 
جاء  إذ  اجلمال،  مسألة  نسبية  بوضوح  تظهر 
الربيطانيون يف املركز العاشر لالستطالع، وهي 
تظهر  نفسه،  الوقت  يف  نسبيًا.  متأخرة  مكانة 
تقدمًا  فقط  األمريكيني  بني  االستطالع  نتائج 
الربيطاني،  الرجل  السيما  للربيطانيني،  كبريًا 

الذي تقدم االستطالع كأكثر رجل جذاب.

أن  األوروبيون  فيه  يرى  الذي  الوقت  ويف   
األمريكيون  يرى  األمجل،  هي  اإلسبانية  املرأة 
أن الكولومبية هي أمجل امرأة، تليها الربازيلية 
فأظهر  لألملانيات،  بالنسبة  أما  السويدية.  ثم 
يليه  األملاني  الرجل  يفضلن  أنهن  االستطالع 

اهلولندي.

السابع  املركزين  واليونانيون يف  األتراك  وجاء 
والثامن لـ "مقياس اجلمال". أما روسيا وفنلندا 
والصني والربتغال، فلم حتصل على نسب تذكر 
تؤهلها للحصول على مراكز يف هذا االستطالع، 
لكن هذا ال مينع أن يتقدم مواطنو هذه الدول 
استطالعات أخرى مستقباًل، لتتأكد جمددًا نظرية 

نسبية اجلمال.

من هو »أمجل شعب« 
وكيف ميكن اختياره؟

 قال خرباء إن أحد هواة اآلثار يف أملانيا على 
جمموعة تارخيية من العمالت الذهبية قيمتها حنو 
45 ألف يورو من املرجح أنها دفنت حتت األرض 
خالل احلقبة النازية أو بعد احلرب العاملية الثانية 
بوقت قصري. وبواسطة جهاز كشف املعادن عثر 
فلوريان باوتستش على 10 قطع عملة يف جتويف 
بشمال  لونبورغ  بلدة  من  بالقرب  شجرة  أسفل 
باستخراج  ذلك  بعد  املتخصصون  وقام  البالد 

207 قطع عملة أخرى.

 والعمالت ذات أصول فرنسية وبلجيكية وايطالية 
 1831 بني  للفرتة  وترجع  ومنساوية-جمرية 
و1910 . وعثر أيضا مع العمالت على ختمني من 
األلومنيوم عليهما صليب معقوف ونسور وعبارة 
املركزي  البنك  وكان   ."244 برلني  بنك  "رايخ 
أثناء  بنك(  رايخ  )دويتشه  عليه  يطلق  األملاني 
اخلتمني  معدن  حتليالت  وترجح  النازية  احلقبة 

أنهما صنعا يف وقت ما بعد 1940.

وقال خبري اآلثار احمللي ماريو باهلو لرويرتز "عثر 
على كل هذا أسفل شجرة صنوبر عمرها حنو 50 
عاما ... ويتعني أن تكون زرعت الحقا ... لذلك 
نعلم أن )الكنز( البد وأن يكون دفن يف األيام 
األخرية للحرب أو بعدها بقليل". وقال هو وخرباء 
آثار آخرون حيللون اخلبيئة إنها يف األغلب كانت 
رايخ  )دويتشه  بنك  احتياطيات ذهب  من  جزءا 
يرجح  األرض  مدفونة حتت  عليها  والعثور  بنك( 

أنها مسروقة.

هاوي يعثر على كنز 
يعود للحقبة النازية

"كراسنودار"  مدينة  من  روسي  رجل  فوجئ    
بإقليم "كراسنودار كراي"، جنوب غربي روسيا، 
بعد  األسود،  اللون  إىل  البيضاء  بشرته  ل  بتحوُّ
من  أمريكي  متربع  من  كبد  زراعة  عملية  إجرائه 
ت األطباء الروس  أصول إفريقية، يف حالة حريَّ

الذين مل جيدوا تفسريًا طبيًا هلا.  
 

وحبسب صحيفة "دايلي مريور" الربيطانية، فإن 
"سيمني جيندلر" )65 عامًا( قام بإجراء العملية يف 
الواليات املتحدة األمريكية، بعد أن مت تشخيص 
حالته يف روسيا بأنه يعاني مرض الوباء الكبدي 
ماسة  الكبد، وحباجة  إضافة إىل سرطان  سي، 

إىل عملية زراعة كبد إلنقاذ حياته.  
 

وذكر "جيندلر"، الذي تربطه عالقة جتارية ببعض 
األشخاص يف مدينة نيويورك األمريكية، أنه كان 
سيموت يف النهاية لو انتظر متربعًا من بالده، 
لكن وجد الفرصة يف الواليات املتحدة األمريكية 
بعد طلبه املساعدة من بعض األصدقاء هناك.  

 
وأضاف بأن العملية كلفته نصف مليون دوالر، 
أنه سعيد حبصوله على كبد رجل شاب  مؤكدًا 
يف الـ 38 من العمر. وعن التغري املفاجئ بعد 
العملية ذكر "جيندلر" أن األمر ال يضايقه طاملا 

أنه يعيش بصحة جيدة.

حالة عجيبة..روسي يتحول 
إىل أفريقي بعد زراعة كبد
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تتــمات

الدبابات الرتكية تقصف ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
التحالف.  مع  وبالتنسيق  أجنرلك،  قاعدة  من  انطالقًا  »داعش« 
ل مقاتلي التنظيم وحزب  وناقشت احلكومة الرتكية تدابري ملنع تسلُّ
اجليش  أرسل  فيما  عازل،  جدار  بناء  بينها  الكردستاني،  العمال 
ان تركيا  االول  قوات خاصة إىل احلدود مع سورية. وبدا أمس 
باتت شريكًا كاماًل يف حرب التحالف على »داعش«، وأعطى التنظيم 
أنقرة الذريعة الكافية، إذ ُقِتل ضابط تركي وُجرح جندّيان برصاص 
ُأطِلق من اجلانب السوري للحدود. وبّثت قناة »ان تي يف« أن 
دبابات تركية قصفت مواقع لـ »داعش« يف سورية، يف حني ُنِقل 

عن مسؤول تركي أن أنقرة أرسلت طائرات مقاتلة إىل احلدود.
وعقد رئيس الوزراء أمحد داود أوغلو اجتماعًا أمنيًا مصّغرًا، حضره 
قائد األركان ورئيس املخابرات ومستشار وزارة اخلارجية ووزيرا 
الداخلية والدفاع لبحث املستجدات على احلدود السورية - الرتكية 
بعد إطالق »داعش« النار على اجليش عند معرب كيليس احلدودي. 
سورية،  مشال  يف  الرتكي  للجيش  حمدود  ل  توغُّ خطط  وُطرحت 
التحالف  قوات  لتستخدمها  إجنرلك  قاعدة  فتح  من  باالستفادة 

والطريان الرتكي.
مع  مباشرة  مواجهة  باتت يف  بعدما  عصيبة  أوقاتًا  تركيا  وتواجه 
تنظيم »داعش« وحزب العمال الكردستاني، اللذين أعلنا يف آن 
اىل  والتنمية«  »العدالة  حكومة  ذلك  يدفع  وبينما  عليها.  احلرب 
لدفع  املعارضة  تضغط  تفاديها،  مرارًا  حاولت  عسكرية  خطوات 
لوقوع  سببًا  تعتربها  اليت  اخلارجية  مراجعة سياستها  اىل  احلكومة 
تركيا يف »مستنقع اإلرهاب«، وحتّذر من جرها اىل حرب استنزاف 

طويلة.
الرئيس  اتصل  العالقات،  يف  والربود  القطيعة  من  أشهر  وبعد 
األمريكي باراك أوباما بنظريه الرتكي رجب طيب أردوغان معّزيًا 
مبقتل 32 مواطنًا بتفجري انتحاري نّفذه »داعش« يف مدينة سروج 

احلدودية، ومؤكدًا دعم واشنطن »حرَب تركيا على اإلرهاب«.
وحضَّ أوباما تركيا على االخنراط يف شكل أكرب مع التحالف الدولي 
يف حربه على »داعش« يف سورية والعراق. ويبدو أن االتصال 
أمثر تفعيل اتفاق السماح باستخدام قاعدة أجنرلك اجلوية الرتكية 
يف هذه احلرب، علمًا أن استخدام القاعدة اآلن يقتصر على طائرات 

من دون طيار أمريكية وتركية. 
وعلم أن تركيا ستبدأ شّن غارات على مواقع »داعش« انطالقًا من 
باالنطالق من  التحالف  لطائرات  أجنرلك، ومل يتضح هل ستسمح 
ظ أنقرة على موقف التحالف من حزب العمال  القاعدة، إذ إن حتفُّ
الكردستاني وقوات احلماية الكردية يف سورية مازال قائمًا. وجدد 
رئيس الوزراء الرتكي أمحد داود أوغلو القول إن بالده ال تفرق 
إرهابيتني  منظمتني  وتعتربهما  »الكردستاني«  و  »داعش«  بني 

»ستتعامل معهما باألسلوب ذاته«.
وُيتوّقع أن تشمل الغارات الرتكية قوات »داعش« ومحاية الشعب 
تقتصر  أن  على  التحالف،  قوات  مع  بالتنسيق  ولكن  الكردي 
اليت  »املواقع  على  الكردية  احلماية  قوات  إىل  املوّجهة  ضرباتها 
قد تشكل تهديدًا لألمن الرتكي«. وفيما اعتربت أوساط سياسية 
تركيا،  على  »داعش«  من  حرب  إعالن  مبثابة  سروج  التفجري يف 
واغتيال  الرتكي  اجليش  على  »الكردستاني«  هجمات  عودة  فإن 
شرطيني يف جيالن بينار وقيادي كردي إسالمي يف إسطنبول كان 
وصف قتلى تفجري سروج بالكفار، ورجل أمن يف أضنة، مع إعالن 
»الكردستاني« نيته االستمرار يف االغتياالت، واهلجوم على مواقع 
للجيش الرتكي، كل هذه التطورات دفع اىل استنتاج إعالن احلزب 
أيضًا احلرب على تركيا وعلى »داعش« فيها. وُسرِّبت معلومات 
من مصادر أمنية عن مقتل 1050 تركيًا يف سورية منذ بداية العام 
خالل احلرب بني »داعش« واألكراد، منهم 750 كرديًا قاتلوا يف 

صفوف احلماية الكردية، والبقية يف صفوف التنظيم.
ل  وناقشت احلكومة تدابري أمنية على احلدود مع سورية ملنع تسلُّ
»اإلرهابيني من داعش والكردستاني« اىل تركيا، وبني تلك التدابري 
بناء جدار عازل يف بعض املناطق وتركيب كامريات حرارية، بينما 
دفع اجليش الرتكي جزءًا من القوات اخلاصة اىل احلدود الستكمال 
استعداداته لعملية برية حمدودة داخل األراضي السورية من أجل 
إنشاء منطقة عازلة بني جرابلس ومارع، مستفيدًا من الغطاء اجلوي 

الذي ستؤّمنه طائراته املنطلقة من أجنرلك.
يف املقابل مّحلت املعارضة بكل أطيافها حكومة »العدالة والتنمية« 
مسؤولية ما وصلت إليه تركيا اليوم، حمّذرة من استغالل الرئيس 
املبكرة  االنتخابات  املتدهورة يف محلة  األمنية  األوضاع  واحلكومة 
اليت باتت شبه أكيدة مع تراجع احتماالت تشكيل حكومة ائتالفية.

»اجليش احلر« جيدد حماولته...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الوطين السوري« و »هيئة التنسيق الوطين للتغيري الدميوقراطي« 
يف بروكسيل، لتوحيد موقفيهما من احلل السياسي استعدادًا لـ 

»جنيف- 3«.
وأعلنت فصائل »اجلبهة اجلنوبية« يف »اجليش احلر« عرب حسابها 
على »تويرت«، استئناف »معركة حترير درعا« بعد حنو شهر على 
هجوم مماثل شّنته على املدينة مل حيقق هدفه. وأفاد مدير »املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان« رامي عبد الرمحن بأن »فصائل إسالمية 
ومقاتلة بدأت هجومًا عنيفًا منذ الصباح )أمس االول( على األحياء 

أن  وذكر  درعا«.  مدينة  يف  النظام  قوات  سيطرة  حتت  الواقعة 
الطريان احلربي شن 32 غارة على املدينة وأطرافها.

ويسيطر مقاتلو املعارضة على حنو سبعني يف املئة من حمافظة 
درعا، وعلى اجلزء األكرب من مدينة درعا اليت تسمى »مهد الثورة«، 
إذ شهدت أول االحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار األسد منتصف 
آذار )مارس( 2011. وكانت فصائل املعارضة شّنت هجومًا أطلقت 

عليه »عاصفة اجلنوب« للسيطرة على املدينة.
وقال ماهر العلي عضو املكتب اإلعالمي للفصائل املشاركة، إن 
املعركة اجلديدة هي امتداد لـ »عاصفة اجلنوب«، و »تهدف أيضًا 
من  أكثر  منذ  هلجمة شرسة  تتعّرض  اليت  الزبداني  مدينة  لنصرة 

عشرين يومًا من النظام وحزب اهلل اللبناني«.
الزبداني  أن  إىل  اإلنسان«  حلقوق  السورية  »الشبكة  وأشارت 
تعرضت لنحو 500 غارة منذ بدء هجوم يف الثالث من الشهر اجلاري 
»أسفرت عن مقتل 53 شخصًا ودمار عشرات املنازل واملنشآت 

يف املدينة«.
سياسيًا، وصل دي ميستورا أمس االول إىل دمشق حيث التقى 
حل  إجياد  حول  أطراف  مع  مشاوراته  نتيجة  على  وأطلعه  املعلم 
وبثت  األمن.  جملس  اىل  تقريره  تقديم  من  أيام  قبل  سياسي، 
»وكالة األنباء السورية الرمسية« )سانا( أن »املعلم أكد أن سورية 
ودعمه،  ومتويله  مصادره  وجتفيف  اإلرهاب  إنهاء  تعترب  تزال  ال 

أولوية أساسية«.
وقال نائب رئيس »االئتالف« هاشم مروة بعد لقائه وفدًا من »هيئة 
التنسيق«: »اخلالف جزء من املاضي«، فيما أوضح عضو املكتب 
التنفيذي لـ »هيئة التنسيق« خلف داهود، أن هدف احملادثات هو 
»وضع وثيقة مشرتكة تتضمن تصورًا للحل السياسي استنادًا إىل 

بيان جنيف«.
وفيما تنّصلت »هيئة التنسيق« من االجتماع يف بيان على صفحتها 
املكتب  من  توصية  »هناك  إن  داهود  قال  »فايسبوك«،  يف 

التنفيذي يف 15 الشهر اجلاري تدعم إجراء احملادثات«.
ِفق على خريطة طريق إلنقاذ سورية، تتضّمن  وقالت مصادر إنه »اتُّ
سلطات  فيها  مبا  كاملة  بصالحيات  انتقالي  حكم  هيئة  تشكيل 
وصالحيات رئيس اجلمهورية«، وأن اهليئة »ستكون هلا صالحيات 
تشريعية وقضائية وأمنية، وهو تفسري لبيان جنيف1«. وأشارت 
إىل أن »بنود الوثيقة ُتعَلن اليوم يف مؤمتر صحايف مشرتك يف 

بروكسيل«.

كريي للكونغرس: رفض...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
»خالل سنة« وانهيار »نظام العقوبات« املفروضة عليها.

أجرى  الفرنسي فرنسوا هوالند  الرئيس  أن  اإلليزيه  وأعلن قصر 
أمس االول اتصااًل هاتفيًا بنظريه اإليراني حسن روحاني، مشريًا 
بلديهما. وحض هوالند  التعاون بني  اتفقا على تعزيز  أنهما  إىل 
الشرق  أزمات  تسوية  إجياباًَ يف  تساهم طهران  أن  على  روحاني 

األوسط.
وعقدت جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ األمريكي أول 
الطاقة  ووزيَري  االتفاق، يف حضور كريي  ملناقشة  علنية  جلسة 
إرنست مونيز واخلزانة جاكوب لو، مع بدء مهلة للكونغرس مدتها 
على  للمصادقة  املقبل،  )سبتمرب(  أيلول   17 تنتهي يف  يومًا   60

االتفاق أو رفضه.
اجللسة  كوركر  بوب  اجلمهوري  السيناتور  اللجنة  رئيس  وافتتح 
منتقدًا االتفاق، إذ اعترب أن كريي خرج »بال ريش« خالل اجلولة 
األخرية يف فندق »كوبورغ« الذي استضاف املفاوضات. وأعاب 
على الوزير ومسؤولني آخرين يف اإلدارة، قوهلم إن البديل الوحيد 
لالتفاق مع إيران، سيكون حربًا ضدها، معتربًا أن البديل احلقيقي 

سيكون صفقة أفضل.
وعّلق كريي: »البديل لالتفاق ليس ما نراه من إعالنات على شاشات 
التلفزة. ليس صفقة أفضل، نوعًا من ترتيب خرايف ينطوي على 
استسالم كامل إليران«. وأضاف: »لدى إيران اآلن خربة واسعة 
يف تكنولوجيا دورة الوقود النووي. ال ميكننا قصف تلك املعرفة، 

وال فرض عقوبات عليها«.
مواد  من  يكفي  ما  »امتلكت  االتفاق  قبل  إيران  أن  إىل  ولفت 
انشطارية، منذ عشر سنني، لتطوير 10-12 قنبلة نووية«، مشددًا 

على أن االتفاق يعيد برناجمها النووي إىل وراء.
وحذر الكونغرس من »تبديد أفضل فرصة لتسوية هذه املشكلة، 
من خالل وسائل سلمية«، وزاد أن رفض االتفاق سيعين إمكان 
إيران خالل ثالثة أشهر مواد انشطارية كافية إلنتاج قنبلة  صنع 

نووية خالل سنة، و«انهيار نظام العقوبات«.
التعاون مع دول اخلليج، لكبح نشاطات  ورّكز كريي على تعزيز 
وكانت  »إجيابية  الدول  مع هذه  املشاورات  أن  إىل  الفتًا  إيران، 
آشتون  الدفاع  وزير  زيارة  بعد  السعودية  جيدة يف  لنا حمادثات 

كارتر«.
العقوبات على طهران  إىل ذلك، أعلن وزير اخلزانة جاك لو، أن 
التجاري  التبادل  على  »احلظر  رفع  دون  من  »تدرجيًا«،  سرُتفع 
والعقوبات على احلرس الثوري« اإليراني. وتعهد تشديد العقوبات 
لكبح نشاطات إيرانية »داعمة لإلرهاب«، خصوصًا لـ »حزب اهلل« 
اللبناني. وأعلن أن االتفاق النووي لن مينع واشنطن من تشديد 
العقوبات على طهران، بسبب قضايا مثل انتهاك حقوق اإلنسان.

االتفاق  الثوري«  »احلرس  معارضة  أن  إيرانية  مصادر  وأبلغت 
النووي سببها قلقه من مسألتني يعتربهما من اخلطوط احلمر، هما 

وإجراء  بالستية  صواريخ  إنتاج  ومواصلة  عسكرية  مواقع  دخول 
جتارب عليها.

ورّجحت متايز قيادة »احلرس« مع مرشد اجلمهورية اإلسالمية يف 
»املرشد ال  أن  االتفاق، مستدركة  إيران علي خامنئي يف تقويم 
يف  والعسكري  األمين  بالوضع  متسك  اليت  املؤسسة  كبح  يريد 

الداخل، إضافة إىل إشرافها على العمليات خارج إيران«.
القومي  لألمن  األعلى  للمجلس  مرتقبًا  اجتماعًا  أن  املصادر  ورأت 
اإليراني سيتخذ موقفًا من االتفاق يكون ملزمًا لكل مراكز القرار 

يف إيران، مبا فيها »احلرس« وجملس الشورى )الربملان(.

»هدنة سياسية« فرضها...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
الشركات  أن بعض  الشروط علمًا  اليت ينّص عليها دفرت  املهلة 
تقول ان التجهيزات متوافرة لديها وانها جاهزة للبدء بالعمل يف 

مهلة قد تصل إىل ثالثة أشهر«.
وطلب املشنوق يف جملس الوزراء أن يكون يف كّل قضاء مطمر 
صحي »وممنوع على أي قضاء أن يرفض ذلك، سوف أطلب من 
وزارة الداخلية إجياد هذه املواقع وسوف أسعى إىل فرضها فمن 
غري املسموح أال يتم إجياد مطمر لبريوت، كما أن قبول املواطنني 
مقابل  األقضية  كل  على  موزعًا  عشوائيًا  مكبًا   760 بني  بالعيش 
رفض مطامر صحية تعاجل نفاياتهم بشكل سليم هو أمر غري منطقي 

وال هو مقنع«.
»ان  االول اصدر مكتب املشنوق توضيحا جاء فيه  ومساء امس 
دعوته اىل االستعانة باحملافظني وقوى االمن الداخلي يف مسألة 
املطامر كانت تهدف اىل تنظيم عمليات النقل ووصول الشاحنات 
أي صيغة  أو  بالقوة  تلويح  أي  عن  تعبريًا  تكن  ومل  املطامر  اىل 

تهديدية ألي منطقة«.
لكن رّد عكار مل يتأخر وصدر عن النائب معني املرعيب الذي قال: 
»خلصنا مسخرة من بالل محد ومجاعته، ومن املعروف ان هناك يف 
الكرنتينا والعمروسية مكانني لفرز النفايات ويستوعبان ثالثة االف 
السمسرات  وعلى  التشبيح  على  اصروا  واذا  النفايات.  من  طن 
اخلاصة بهم فمن املؤكد انه لن يكون على حساب عكار، والشاحنة 
كبلديات  وسنستخدمها حنن  عكار  عكار ستبقى يف  اليت ستدخل 

جلمع النفايات«.
أما البلديات، فقد بدت مستاءة من الوضع املتفجر يف مواجهتها، 
علينا«.  الزبالة  وكبوا  مصرياتنا،  سوكلني  »اخدت  حاهلا  ولسان 
بنفسها.  نفاياتها  قضية  ملعاجلة  االموال  من  جّردت  فالبلديات 
يف  الدولة  تقاعس  كحالة  نبيل  الفيل  سن  بلدية  رئيس  وانتقد 
القيام مبسؤولياتها. وقال: »ال اعلم اىل متى ميكن الصمود امام 
هذا الكّم اهلائل من النفايات، وال ميكن الدولة ان تقول لنا فجأة 
بعدما  الطريقة  بهذه  يورطونا  ان  النفايات، ال ميكن  اهتموا جبمع 
اخذت منا سوكلني أموالنا وأموال الصندوق البلدي وكبوا الزبالة 
علينا، فالبلديات ال يصلها شيء من حقوقها املالية ويقولون انه 

ال يزال لسوكلني اموال لدينا«.
الحكومة

املشكل  بأن  الوضع  عرجيي  روني  الثقافة  وزير  خلص  حكوميًا، 
و »من  واملرحلة صعبة  الوزراء،  خارج جملس  وهو  كبري  سياسي 
جملس  اىل  ويأتي  الوزراء،  جملس  خارج  املشكل  باثارة  يتذاكى 
الوزراء التهام اآلخرين بالتعطيل، يعتمد تكتيكًا سياسيًا غري مقبول. 
وما حيصل يف املنطقة قضية كبرية جدًا تفرض علينا مجيعًا الرتّفع 

وحتّمل املسؤولية السياسية...«.
وسأل الرئيس سالم: »ملاذا حتميل جملس الوزراء املسؤولية يف 
قضية سياسية جيب ان حتّل يف اخلارج؟ انا شخصيًا ال أعرف ماذا 
العاشرة صباح  عند  استثنائية  اىل جلسة  البحث  فلنرجئ  تريدون 

الثلثاء«.
ونقل وزراء عن رئيس الوزراء استياءه ألن »اخلالف مستمر وقد 
يؤدي اىل مسار مل نرد ان نصل اليه ولكن االفضل اختاذ القرار 
الصعب على بقاء حكومة غري منتجة.«وسأله الوزير اشرف ريفي: 
االستقالة؟«  اىل  نذهب  فهل  التوافق  اىل  الثلثاء  نصل  مل  »اذا 

فاجابه سالم: »كل اخليارات مفتوحة«.
وقالت مصادر وزارية إن اجللسة املقبلة جمللس الوزراء الثلثاء لن 
تنهي االزمة ما دام موضوع اآللية خيفي يف طياته أزمة التعيينات 
االمنية اليت ال يبدو أن هناك حال وشيكا هلا. ووصفت ما جرى 
يزال  ال  الورم  لكن  جراحية،  عملية  بأنه  االول  أمس  جلسة  يف 
لثنيه  الوزراء  برئيس  اخلارجية  االتصاالت  تكثفت  وقد  موجودًا. 
عن خيار تقديم االستقالة. ولفتت اىل أن هناك وحدة موقف بني 
»حزب اهلل« و«التيار الوطين احلر« حيال احلكومة لكنهما يتمايزان 
باالمجاع، يدعو احلزب  التيار  العمل. ففيما يطالب  آلية  يف شأن 
اىل إعتماد التوافق ويؤيده يف ذلك تيار »املردة«. يف املقابل، 
يتمسك وزراء »أمل« واالشرتاكي بالنص الدستوري وكأن هناك 

رئيسا للجمهورية.
ولياًل رأى العماد ميشال عون يف حديث اىل »املؤسسة اللبنانية 
لالرسال« ان 24 وزيرًا يقررون مجاعيًا االمور يف احلكومة وهذه 
التمديد باملطلق واذا كان  »انا ضد  اآللية املعتمدة. وقال:  هي 
لدي مآخذ على جان قهوجي نتحدث فيها يف اجملالس اخلاصة، اما 
صالحية تعيني قائد اجليش فتعود إىل جملس الوزراء وما عدا ذلك 
خمالف للدستور«. وكرر انه اتفق مع الرئيس سعد احلريري »يف 
18 شباط على شامل روكز لقيادة اجليش مقابل عماد عثمان او 

مسري شحاده يف رئاسة قوى االمن لكن االمر مل يبت«.
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يعترب اهلليون من النباتات 
بالعناصر  جدًا  الغنية 
االنسان  لصحة  الغذائية 
يف  تتواجد  قلما  واليت 
اخلضروات  من  واحد  نوع 
حيتوي  فهو  النباتات.  او 

على 94 % ماء،

 بروتني، أمالح معدنية ، 
 ،B6 فيتامني ،B3 فيتامني ،B2 فيتامني ،B1 فيتامني ،A فيتامني
محض الفوليك، فتيامني K، فيتامني C، بوتاسيوم، مغنيسيوم, 
فوسفور, سيلينيوم, زنك, حناس، حديد, كالسيوم، بوتاسيوم 
وغري  للذوبان  القابلة  االلياف  على  حيتوي  انه  كما  منغنيز.  و 
القابلة للذوبان. وهو منخفض جدًا يف نسبة الدهون والسعرات 

احلرارية.

اما أهم فوائد اهلليون الغذائية والصحية هي التالي:
- يساعد يف التقليل من تشنجات احليض و مشاكل اخلصوبة.

- رائع بالنسبة لألمهات املرضعات ألنه حيفز انتاج احلليب.
- ينصح بتناوله للحامل أو اليت ختطط للحمل ألن ارتفاع نسبة 

محض الفوليك فيه - يساعد على منع العيوب اخللقية.
- يساعد على حماربة ارتفاع ضغط الدم ويزيد من الكولسرتول 

النافع، وبالتالي   هو مفيد لصحة القلب.
مضادة  خصائص  لديه  كما  لألكسدة،  مضادات  على  حيتوي   -

للسرطان
 مفيد للجهاز اهلضمي والقولون و ملني جيد.

الربو   املفاصل،  التهاب  وأهمها  لاللتهابات  جيد  مضاد   -
والروماتيزم

- صديق رائع للكلى، ينظف اجلسم عن طريق حتفيز إدرار البول 
ومنع احتباس   املاء. كما انه مينع حصى الكلى.

- يساعد على التخلص من البثور  ومينع آثار الشيخوخة.
 يساعد يف عالج االكتئاب وحيسن املزاج.

للفريوسات  ومضادة  للفطريات  مضادة  مركبات  على  حيتوي   -
فهو يساعد على   منع التهابات املثانة و املسالك البولية. يساعد 

يف عالج فريوس نقص املناعة   البشرية اإليدز.
- يستخدم كمنشط جنسي.

- يساعد على منع مرض التصلب املتعدد )التهاب اجلهاز العصيب 
املركزي(

- يساعد على مكافحة متالزمة التعب املزمن.
  جيد لقوة الدم.

- هام للعينني حيث مينع إعتام عدسة العني.
- إذا كنت تعانني من فقدان الشعر، تناول املزيد من اهلليون 

فهو ينشط منو الشعر.

فوائد اهلليون ...ال تعد وال حتصى

 يتكون اجلهاز العصيب  من خاليا عصبية  تنقل اإلشارات من 
املخ اىل أعضاء اجلسم لتقوم بوظائفها. ويؤدي الغذاء دورًا مهما 
يف تقوية اجلهاز العصيب ومحايته، من خالل األغذية والفيتامينات 

ومضادات األكسدة وغريها .

ويف حديث مع اختصاصية التغذية والصحة العامة مرينا الفتى، 
تنصح  واليت  العصيب  للجهاز  املهمة  األطعمة  إىل بعض  أشارت 

بتناوهلا.
وفيما يلي، بعض األطعمة اليت تقوي اجلهاز العصيب:

الفريز: تقي الفراولة من تدهور وظائف اجلهاز العصيب والدماغ، 
احتوائها على نسبة مرتفعة  التدهور بسبب  األنسجة من  فتحمي 

من اليود.
ويزيل  تقويتها،  و  األعصاب  تهدئة  يف  اخلس  يساهم  اخلس: 
على  حتوائه  بسبب  بالتوتر  الشعور  من  ويقلل  والقلق  االجهاد 

فيتامني B، واملاغنيزيوم والكالسيوم.
البيض: حيسن البيض آداء اجلهاز العصيب بسبب احتوائه على 

B فيتامني
وإرسال  العصبية  اخلاليا  منو  يف  األمساك  تساهم  األمساك: 
منتظم  بشكل  بدورها  للقيام  العضالت  إىل  العصبية  اإلشارات 

بسبب احتوائها على األوميغا 3
ويعزز صحة  تهدئتها  على  ويعمل  األعصاب  املوز  يقوي  املوز: 
الدماغ بسبب احتوائه على البوتاسيوم بنسبة مرتفعة وفيتامينات 
على  املساعد  بالرتبتوفان  املعروف  األميين  واحلمض   B6و  B12

انتاج السريوتونني املهم للدماغ واخلاليا العصبية

العصيب يف حتسني  اجلهاز  مساعدة  الكبدة يف  تساهم  الكبدة: 
B12 و B6 آدائه الوظيفي،بسبب احتوائها على فيتامينات

واالضطرابات  التوتر  حدة  ختفيف  يف  الكيوي  يساهم  الكيوي: 
بسبب احتوائه على البوتاسيوم ومادة السريوتونني املهدئة

التمر : حيسن تناول التمر من اآلداء الوظيفي للخالبا العصبية، 
وحيد من التوتر بسبب احتوائه على فيتامني B وغناه بالسكريات 

السريعة االمتصاص
الشوكوالته السوداء: وحتتوي الشوكوالته السوداء على مضادات 

األكسدة اليت ُتعرف بقدرتها على تهدئة األعصاب
اللحم االمحر: يعزز اللحم األمحر من آداء اجلهاز العصيب ويقويه 
غلوكوز  إىل  تتحول  واليت  الغليكوجني  مادة  على  الحتوائه 

وفيتامينات B املقوية لألعصاب
األمراض  ويعاجل  العصيب،  اجلهاز  العدس  ويقوي   : العدس 
العضوية الناجتة عن ضعف األعصاب والتوتر مثل التهاب القولون 

العصيب .

ما هي املأكوالت اليت تقوي اجلهاز 
العصيب؟

العلماء  أعلن   
توصلوا  انهم 
وضع  اىل 
يقتني  طر
تني  يد جد

لتخفيض 
الوزن.

يقة  لطر ا
األوىل، تتضمن 
تناول مستحضر 

جترييب، اثبت خالل التجارب املخربية على الفئران فعالية عالية. 
هذا املستحضر من ابتكار علماء معهد هيوسنت للبحوث املنهجية، 
ويؤثر يف كمية الطاقة احملروقة. هذا املستحضر حياكي مفعول 
عمليات  مستوى  ويرفع  الدرقية  الغدة  تفرزها  اليت  اهلرمونات 

األيض مما يؤدي اىل فقدان سريع يف الوزن.  

حيول  املستحضر  هذا   ."1-GC" الرمز  اجلديد  املستحضر  منح 
الشحوم البيضاء اليت ختزن الطاقة اىل الشحوم البنية اليت تساعد 
يف التخلص من الوزن الزائد عن طريق حرق السعرات وحتويلها 

اىل حرارة.

اجتاز املستحضر اجلديد االختبارات الالزمة على الفئران املخربية، 
حيث تبني ان درجة حرارة جسم هذه الفئران ارتفعت مبقدار 4 
درجات، وانها خالل 14 يوما فقدت نصف وزنها. ويؤكد العلماء 
على ان الوقت مل حين بع الختبار هذا املستحضر على االنسان، 
ألن ارتفاع درجة حرارة جسمه بهذا املقدار قد تؤدي اىل وفاته.

الطريقة اجلديدة الثانية، هي استخدام هرمون األوكسيتوسني " 
Oxytocin"، الذي يرتكز تأثريه يف كبح الشهية.

لتوضيح التأثري االجيابي هلذا اهلرمون يف عملية ختفيض الوزن، 
أجرى علماء كلية الطب جبامعة هارفرد جتارب عديدة، بينت نتائجها 
ان تناول هذا اهلرمون فعال يؤدي اىل كبح الشهية. وبعد اجراء 
حسابات بسيطة اتضح انه بتناول هذا اهلرمون ثالث مرات يف 
اليوم، ميكن أن يفقد اإلنسان 17 كلغ من وزنه خالل عام واحد.

مكان تراكم هرمون األوكسيتوسني

ويشري اخلرباء اىل ان مفعول هذا اهلرمون طويل األمد، ولكن مل 
يدرس تأثري هذا اجلانب على اإلنسان حتى اآلن.

العلماء يقرتحون طريقتني 
جديدتني لتخفيض الوزن

تنتشر يف فصل الربيع امراض الربد "الزكام واإلنفلونزا" نتيجة 
ضعف منظومة املناعة يف جسم األنسان.

األسباب  أحد  األمراض  هذه  تبقى  الرمسية  االحصائيات  وحسب 
الرئيسية ملراجعة األطباء للحصول على اجازة مرضية تعفي من 

العمل.

ال  الربد،  بأمراض  املصابني  من  العديد  ان  اىل  اخلرباء  يشري 
يولون أي اهتمام هلا ويستمرون يف العمل كاملعتاد، أو يعاجلون 
أنفسهم بأنفسهم دون استشارة الطبيب. ولكن جيب األخذ يف 
االعتبار ان األعراض األولية هلذه األمراض متشابهة، حيث تبدأ 
يف حبة باحلنجرة وجفاف احللق وسعال وزكام، ولكن دون ارتفاع 
درجة احلرارة. لذلك ال يهتم الشخص بهذه األعراض، مع العلم 

انها تصبح معدية بعد ساعات من ظهورها.

باإلنفلونزا،  يصابون  بعيد  زمن  منذ  الناس  أن  للكثريين  يبدو 
وأعراضها وطرق عالجها معروفة للجميع وبسيطة. ولكن األطباء 
يفندون هذه األوهام ويؤكدون ان فريوسات الزكام واإلنفلونزا 
تتغري باستمرار. بالرغم من أنها كالسابق تدخل اجلسم عن طريق 
درجة  وارتفاع  قشعريرة  مسببة  الدم  اىل  ومنها  واألنف  الفم 

احلرارة وآالم.

مقابل هذا تبدأ منظومة مناعة اجلسم بإفراز اجسام مضادة ملكافحة 
هذه الفريوسات وتنظيف الدم منها.

فإن سلبيات  لذلك  العوامل.  بعدد من  املرض  استمرار  يرتبط   
العالج الشخصي)من دون الطبيب( تتمثل يف صعوبة فهم نوع 

مخسة أخطاء شائعة يف عالج الزكام واإلنفلونزا
الناجتة عن  الفريوس الذي يصيب هذا األنسان، ألن األعراض 
هذه األمراض متشابهة، لذلك ميكن ان حتصل مضاعفات خمتلفة، 
قد تصيب القلب واألوعية الدموية أو اجلهاز اهلضمي أو التنفسي 
أو البولي. يقول اخلرباء، الطبيب فقط ميكنه حتديد طريقة العالج، 

وال ينصحون مبزاولة العمل حلني الشفاء التام.

بينت نتائج العالج الشخصي ان املرضى يقعون يف اخطاء تسبب 
يف اطالة مدة املرض، وحتى يف بروز مضاعفات خمتلفة.

على  يقضي  الكحول  تناول  ان  كثريون  يعتقد  األول:  اخلطأ 
اجلسم،  مناعة  جهاز  تضعف  الكحول  أن  حني  يف  الفريوسات. 
لذلك ينصح اخلرباء باالبتعاد عن املشروبات الكحولية عند اإلصابة 
انواع  بعض  مغلي  تناول  يف  األطباء  وينصح  األمراض.  بهذه 
ختفيف  يف  تساعد  ألنها  والبابونج،  والشاي  الطبية  األعشاب 

اعراض املرض.

الثاني: ينصح البعض بضرورة تناول فيتامني "C " حال  اخلطأ 
الشعور بأعراض املرض، بدعوى أنه يزيد من مناعة اجلسم. ولكن 
يف الواقع ال توجد دراسة علمية تؤكد أن املريض الذي يتناول 
منه  يشفى  املرض  أعراض  ظهور  عند  الفيتامني  هذا  من  كمية 
بسرعة. ولكن املواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامني ختفف بالفعل 

بعض الشيء من أعراض املرض.

اخلطأ الثالث: غلق النوافذ وباب الغرفة اليت يرقد فيها املريض 
وتغطيته بغطاء مسيك.

مرات  عدة  الغرفة  بتهوية  أي   ، بالعكس  فينصحون  اخلرباء  أما 

يف اليوم، مثال كل 
 –  5 ملدة  ساعتني 
خالهلا  دقائق،   10
تغطية  جيب  فعال 
بغطاء  املريض 

مسيك.

يكثر  الرابع:  اخلطأ 
املرضى من استخدام 

اجلهاز الرذاذ والقطرات لتسهيل عملية التنفس عرب األنف. يف 
املستحضرات  هذه  استخدام  من  االكثار  ان  اخلرباء  يقول  حني 
االصابة  اىل  يؤدي  مما  لألنف،  املخاطي  الغشاء  جفاف  يسبب 

بزكام مزمن.

اخلطأ اخلامس: استخدام املضادات احليوية يف العالج.

يعتقد العديد من الناس انه مبا ان املضادات احليوية ساعدت يف 
الشفاء من العديد من األمراض، فإنها ستساعدهم يف الشفاء من 
أمراض الربد ايضا. وهذا خطأ كبري، ألن املضادات احليوية تقتل 
البكرتيا، يف حني أمراض الربد تسببها الفريوسات. لذلك فإن 

تناول املضادات ال ينفع مطلقا يف عالج أمراض الربد.

ولكن أخريا ما العمل؟

ملنع  للفريوسات  املضادة  املستحضرات  بتناول  اخلرباء  ينصح 
تكاثرها داخل اجلسم. وكذلك بتناول الربوتينات اليت تساعد على 

زيادة افراز "االنرتفريون" لتعزيز مناعة اجلسم.
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ثروة

97505588

 * 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
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 حني نتحدث عن الدهاء املفرط، 
الثراء الفاحش والسلطة املطلقة 
فنحن  واحد،  آن  يف  جمتمعني 
حتمًا نعين بذلك عائلة روتشيلد 
آخر،  طراز  من  عائلة  اليهودية، 
وجتاوزت  األعراف  كل  ختطت 
كل القوانني حتى سادت العامل 

وأحكمت قبضتها عليه.

فمن هي عائلة روتشيلد؟

آل روتشيلد.. حكاية عائلة متلك نصف هذا العامل!
يهودية  أصول  ذات  عائلة  هي 
أملانية، بلغ صيتها أرجاء العامل 
وثرائها  نفوذها  قوة  بسبب 
الذي مل يسبق له مثيل، إذ متلك  
فعليًا نصف ثروة العامل، و إن 
تكلمنا بلغة األرقام فهي متتلك 
دوالر  تريليون   500 يعادل  ما 
العائلة  هذه  مؤسس  أمريكي. 
لَقب  أما  إكانان«،  »إسحق  هو 
حقيقته  يف  فيعين  »روتشيلد« 

إىل  إشارة  يف  األمحر«  »الدرع 
قصر  باب  ميز  الذي  »الدرع« 
فرانكفورت  العائلة يف  مؤسس 

يف القرن 16.

روتشيلد  آل  زحف  ميتد  مل 
ومؤسساته  العامل  أقطار  إىل 
بل   ، فقط  باملال   ، املختلفة 
كان التخطيط  احملكم و الدهاء 
اخلارق لبنة هذا االنتشار، ففي 

العمالت  تاجر  قام   1821 عام 
روتشيلد«  »ماجرياشيل  القدمية 
بإرسال أوالده اخلمسة إىل كل 
وإيطاليا  وفرنسا  إجنلرتا  من 
أن  على  والنمسا،  وأملانيا 
على  السيطرة  مهمتهم  تكون 
النظام املالي ألهم بلدان العامل 
كل  تأسيس  عرب  وذلك  آنذاك، 
فرع من العائلة ملؤسسة مالية، 
الفروع  تتواصل هذه  و من ثم 
أقصى  حيقق  بشكل  وترتابط 
ألبناء  والربح  النفع  درجات 
العامل  يف  اليهودية  اجلالية 
بالزواج  أبناءه  ألزم  كما  كله، 
ثرية  من يهوديات من عائالت 
لضمان احملافظة على الثروة  و 

عدم ضياعها.

أنبياء املــال و سادة اخلــداع

العائلة  يلقب املصرفيون هذه 
أو   »Money Master« بلقب 
أما  والسندات«،  املال  »أنبياء 
احلروب فقد شكلت دورًا بارزًا 
يف زيادة ثروتهم، إذ استطاعوا 
أي  ظروف  استغالل  مبكرهم 
صاحلهم  يف  يصب  مبا  حرب 
وحدهم، هم جتار حروب بكل ما 

يف الكلمة من معنى.

يذكر أن من شدة دهائهم دعم 
الفرع الفرنسي لديهم نابليون 
يف حروبه ضد النمسا وإجنلرتا 
فروع  أخذت  بينما  وغريها، 
احلرب  تدعم  األخرى  روتشيلد 
الدول  هذه  يف  نابليون  ضد 
على أن تكون النتيجة النهائية 
مصلحة  فيه  ما  حتقيق  هي 

اليهود.

جنين  و  احلروب..  فلنشعل 
املاليني

كانت هذه القاعدة اليت اتبعها 
ثروتهم،  لتوسيع  روتشيلد  آل 
إليهم  بالنسبة  احلروب  فكانت 
ناجحًا،  واستثمارًا  مرحبة  جتارة 
اليت  وترلو«  »معركة  فخالل 
على  إجنلرتا  بانتصار  انتهت 
اإلجنليزي  الفرع  علم  فرنسا، 
شبكته  خالل  من  بذلك 
املعلوماتية قبل أي شخص يف 

إجنلرتا.

الفرع  هذا  مالك  من  كان  فما 
املصريف »ناثان روتشيلد« إال 
أن مجع أوراق سنداته وعقاراته 

بها  ووقف  ضخمة،  حقيبة  يف 
أبواب  أمام  رثة  مالبس  مرتديًا 
البورصة يف لندن قبل أن تفتح 
أبوابها. وما أن فتحت البورصة 
وباع  مسرعًا  دخل  حتى  أبوابها 
ونظرًا  وعقاراته،  سنداته  كل 
املعلومات  بشبكة  اجلميع  لعلم 
أن  ظنوا  مبؤسسته  اخلاصة 
املعلومات وصلته بهزمية إجنلرتا، 
سنداتهم  ببيع  اجلميع  فأسرع 
فقام  »ناثان«  أما  وعقاراتهم، 
من خالل عمالئه السريني بشراء 
هذه السندات والعقارات بأسعار 
وصلت  الظهر  وقبل  زهيدة، 
أخبار انتصار إجنلرتا على فرنسا 
االرتفاع  إىل  األسعار  فعادت 
وبدأ يبيع ما اشرتاه حمققًا بذلك 

ثروة طائلة.

طريق  يف  يقف  شيء  ال 
روتشيلد

تسمح  ال  كانت  العائلة  ألن  و 
أمام  عائقًا  يقف  بأن  ألحد 
فقد  ملصاحلها،  حتقيقها 
ستة  قتل  يف  سببًا  كانت 
منهم:  واحلكام  الرؤساء  من 
و«تايلور«  لينكولن«  »إبراهام 
و«جاكسون«  و«هاريسون« 
كنيدي«  و«جون  و«غارفيلد« 
من  والكثري  روسيا«  و«قيصر 
وأصحاب  الكوجنرس  أعضاء 

املصارف.

روتشيلــد و وعد بلــفور

وزارة اخلارجية نوفمرب 1917

عزيزي اللورد »روتشيلد«

بالنيابة  أبلغكم  أن  جدًا  يسرني 
اجلاللة  صاحب  حكومة  عن 
ينطوي  الذي  التالي  التصريح 
اليهود  أماني  على  العطف  على 
على  عرض  وقد  والصهيونية، 

الوزارة وأقّرته:
تنظر  اجلاللة  صاحب  حكومة  إن 
بعني العطف إىل تأسيس وطن 
يف  اليهودي  للشعب  قومي 
فلسطني، وستبذل غاية جهدها 
الغاية،  هذه  حتقيق  لتسهيل 
بشكل  مفهومًا  يكون  أن  على 
من  بعمل  يؤتى  لن  أنه  واضح 
شأنه أن ينتقص احلقوق املدنية 
والدينية اليت تتمتع بها الطوائف 
يف  اآلن  املقيمة  اليهودية  غري 
فلسطني، وال احلقوق أو الوضع 
السياسي الذي يتمتع به اليهود 

يف البلدان األخرى.

أحطتم  ما  إذا  ممتنًا  وسأكون 
علمًا  الصهيونية  اهليئات  احتاد 

بهذا التصريح.

املخلص آرثر بلفور

املشؤوم  الوعد  هذا  تذكر  هل 
نكبة  يف  سببًا  كان  الذي 
الفلسطينيني حتى يومنا هذا ؟ 
لقد لعب آل روتشيلد دورًا هامًا 
الصهيوني و  إمتام املخطط  يف 
أرض  على  يهودية  دولة  إقامة 

فلسطني.
العالقات  شبكة  عرب  ذلك  كان 
ملوك  مع  العائلة  الواسعة هلذه 

أبرزهم  من  و  الدول  رؤساء  و 
البيت امللكي الربيطاني، كذلك 
عضوية  إىل  بعضهم  وصول 
جملس النواب يف دول خمتلفة، 
لربيطانيا  لدعمهم  إضافة 
أن  بعد  ضخمًا  مبلغًا  بإقراضها 
أوشكت على اهلزمية أمام أملانيا 

يف احلرب العاملية.

الوطن  ملسألة  دعمهم  أسباب 
القومي لليهود

يف البداية مل تؤيد العائلة فكرة 
»هرتزل« بإقامة دولة يهودية، 
و لكن حدث أمران غريا من توجه 

آل روتشيلد متامًا:

كبرية  جمموعات  هجرة  أوهلما: 
الغرب  بالد  إىل  اليهود  من 
اجملموعات  وهذه  األوروبي، 
جمتمعاتها  يف  االندماج  رفضت 
تتولد  بدأت  وبالتالي  اجلديدة، 
ال  فكان  املشاكل،  من  جمموعة 
بد من حل لدفع هذه اجملموعات 
املصاحل  منطقة  عن  بعيدًا 

االستثمارية لبيت روتشيلد.

النهائي  التقرير  ظهور  ثانًيا: 
االستعمارية  الدول  ملؤمترات 
منطقة  أن  يقرر  الذي  الكربى، 
البحر  وشرق  أفريقيا  مشال 
احملتمل  الوريث  هي  املتوسط 
ألن  نظرا  و  احلديثة،  للحضارة 
بالعداء  تتسم  املنطقة  هذه 
جيب  كان  الغربية،  للحضارة 
إثارة  و  تقسيمها  على  العمل 
زرع  و  طوائفها  بني  العداوة 
شرق  بني  يفصل  غريب  جسم 
والشمال  املتوسط  البحر 

األفريقي.

حصر  ال  أمـالك  و  استثمــارات 
هلــا

نشأتها  منذ  العائلة  أقامت 
شركات عدة لبناء سكك حديدية 
كما  أوروبا،  أحناء  كافة  يف 
فيما مضى قرضًا حلكام  سلموا 
من  حديدية  سكك  لبناء  مصر 

اإلسكندرية إىل السويس.
روتشيلد  مؤسسات  عملت 
الثابتة  االستثمارات  جمال  يف 
مثل: مصانع األسلحة، السفن، 
األدوية، شركة اهلند الشرقية، 
وهي  الغربية،  اهلند  وشركة 
اليت كانت ترسم خطوط امتداد 
والفرنسي  الربيطاني  االستعمار 

واهلولندي وغريه.

العذب  املاء  ثلث  العائلة متتلك 
ثابت  برقم  األرضية  بالكرة 

وليس عن نسبة متغرية.

 كما متتلك معظم بنوك العامل، 
حمطة CNN، وكذلك هوليود عرب 
وحق  الصناعية  لألقمار  ملكيتها 

شراء البث.

#ُألفت العديد من الكتب حول هذه 
العائلة ، أذكر لك منها :

رقعة  على  »أحجار  كتاب 
كار،  غاي  لويليام  الشطرنج«  
كامل،  »جملدي  روتشيلد  »آل 
جلاميس  العمالت«  »حروب 

ريكاردز.
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Prime Minister Tony Ab-
bott says Bronwyn Bishop 
must make no more errors 
with expenses and entitle-
ments, effectively putting 
the under-pressure Speak-
er on notice.
I think the message to 
Bronwyn, the message to 
all of us is please no errors 
in the future like the sorts 
of errors that we have seen 
in the not too distant past 
But Mr Abbott said neither 
he nor his office have dis-
cussed with Mrs Bishop 
the prospect of her resign-
ing following revelations 
she took a $5227 helicop-
ter charter flight to a Lib-
eral Party fundraiser, an 
$88,000 two-week trip to 
Europe.
The Department of Finance 
is investigating the heli-
copter flight and two other 
flights to the NSW towns 
of Nowra and Young.
On Monday, Mr Abbott said 
Mrs Bishop was “on pro-
bation” - prompting Labor 
finance spokesman Tony 
Burke to write to the Prime 
Minister and ask what that 
meant in practice - and 
on Tuesday, Mr Abbott’s 
warning was blunt.
“It is a serious error of 
judgement and under-
standably, the Australian 
people are unhappy that a 
senior representative in the 
Parliament should think 
that it was all right to use 
a helicopter to get around, 
when a Comm[onwealth] 
car would have been avail-
able at a fraction of the 
price,” he said.
“I said yesterday that she 
was on probation and 
what I expect of Bronwyn, 
indeed what I expect of all 
of my people, is that they 
will act in accordance with 
the rules. 
“I think the message to 

Bronwyn Bishop helicopter scandal: 
Abbott’s blunt warning to Speaker

Bronwyn, the message to 
all of us is please no errors 
in the future like the sorts 
of errors that we have 
seen in the not too distant 
past.”
Mr Abbott said the Speaker 
still had his confidence.
In a subsequent press con-
ference, Mr Burke again 
asked the Prime Minister to 
explain what, in practice, it 
meant for Mrs Bishop to 
be placed on probation.
“Years ago, a Speaker 
would walk in with a wig 
and gown and now Tony 
Abbott gives Bronwyn 
Bishop one of these,” Mr 
Burke said, referring to 
a P-plate prop with Mrs 
Bishop’s name on it. 
“Bronwyn Bishop now is 
told by the Prime Minister 
‘you are on probation’. In-
stead of walking in with a 
wig and gown which was 
always ridiculous, Bron-
wyn Bishop now gets to 
walk into the Parliament 
with a P-plate. That is the 
chaos and the joke that the 
Parliament has become 
under the most biased 
Speaker in living memory.
“Today he’s even made 
clear that it [probation] is 
because Bronwyn Bishop 
has broken the rules. He 
specifically referred in his 
media conference today 
to the breaking of rules, 
something that up un-
til now Bronwyn Bishop 
had denied. But whatever 
the reason, we need to 
know what on earth this 
means.”
Mrs Bishop is facing fur-
ther difficulty when Parlia-
ment resumes on August 
10, with Labor strategists 
planning an immediate 
no-confidence motion in 
a move designed to blast 
the Speaker out of the 
chair.
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Prime Minister Tony Abbott. Photo: Andrew Meares 

Households struggling to 
afford the cost of private 
health insurance should 
brace themselves for more 
bad news.
The ‘real’ increase in the 
cost of premiums could 
hit as high as 10 per cent 
per annum over the next 
five years, new analysis 
by UBS insurance analyst 
James Coghill shows.
The data is troubling for 
customers, but also for 
insurers like Medibank Pri-
vate, Bupa and nib, which 
are facing slowing revenue 
growth as customers shop 
around for cheaper deals.
Each year, private health 
insurers apply to the Health 
Minister to approve their 
premium hikes. Mr Coghill, 
in a recent note to clients, 
said these increases were 
expected to come in at the 
rate of about 6 per cent 
per annum in the coming 
years, which is already 
more than double the rate 
of inflation.
However, recently imple-
mented changes to the 
way the private health in-
surance rebate is applied 
will further hit hip pockets.
The 30 per cent rebate 
was introduced in 1999 
and along with the lifetime 
health cover loading, which 
penalises people who take 
up health cover in their lat-
er years, has been effective 
in driving take-up of insur-
ance. In 2000, the propor-
tion of the population with 
private health cover rose 
to about 45 per cent, from 
about 31 per cent the pre-
vious year.
But Labor policy that was 
enacted last year on July 
1 means that the rebate, 

Health insurance premiums to rise 
by up to 10pc a year

which costs the govern-
ment $6 billion a year, has 
begun to gradually shrink. 
This is because it is now 
linked, or indexed, to the 
economy-wide rate of in-
flation as opposed to the 
rate of premium inflation. 
Mr Coghill said the com-
bined effect of rising pre-
miums, the scale-back of 
the rebate and big step 
reductions in the rebate 
when people earn too 
much (due to Labor-im-
plemented means testing, 
which the Coalition has 
backed away from repeal-
ing), means a policyholder 
earning $85,000 a year will 
face an annual increase of 
9.7 per cent over the next 
five years. The “average” 
earner will also face “one 
sticker shock increase 
of [about] 20 per cent 
for the first income band 
change.”
“At this rate of PHI [private 
health insurance] inflation, 
premiums would increase 
from 1.7 per cent of dis-
posable income (ie. gross 
income less tax and Medi-
care Levy), to 2.3 per cent 
by 2019-20 and 2.8 per 
cent by 2024-25,” he said.
This is bad news for the 
insurers, as Mr Coghill 
noted. He estimated one 
in five policyholders could 
face this level of increase 
nature over the next three 
years.
“If one third of these react 
by switching insurers for 
a better deal, this would 
theoretically equate to [an 
approximately] 2 per cent 
lift in the industry switch-
ing rate, which currently 
sits at [about] 4 per cent,” 
he said.

The ‘real’ increase in the cost of private health premiums could hit as high as 
10 per cent per annum over the next five years, new analysis by UBS insurance 
analyst James Coghill shows. Photo: Peter Braig PBR 

A key premier is giving se-
rious consideration to in-
creasing the GST to 15 per 
cent on the condition the 
revenue is quarantined for 
public school and hospi-
tals, rather than going back 
to Treasurer Joe Hockey’s 
“mates”.
It can’t be frittered away on 
other things, certainly not 
on tax cuts 
South Australia Premier 
Jay Weatherill on Tuesday 
tentatively backed calls by 
NSW Premier Mike Baird for 
the GST to be lifted from 10 
per cent to 15 per cent.
Unlike his Victorian and 
Queensland counterparts, 
Annastacia Palaszczuk and 
Daniel Andrews - who have 
both opposed the hike - Mr 
Weatherill said he was giv-
ing “serious consideration” 
to the GST hike proposed 
by Mr Baird.
“I think for the first time we 
have a conservative leader, 
Mike Baird, who has actu-
ally been prepared to stand 
up and say what needs to 
be said about the fact that 
there is a revenue deficit in 
this country,” Mr Weatherill 
told ABC radio on Tuesday 
morning.
“We have never had a con-
servative leader stand up 
before and say that we need 
to lift taxes rather than just 
cut them and hand them 
back to their mates in busi-
ness.”
Mr Weatherill said he would 
only support the hike on 
strict conditions and cer-
tainly not for “Joe [Hockey] 

GST rise: South Australian Premier 
Jay Weatherill backs increase - with 
one big condition

to hand over some tax cuts 
to his mates.” 
“It can’t be frittered away 
on other things, certainly 
not on tax cuts,” he said. 
“There are a lot of details 
that we would have to be 
satisfied with before are 
prepared to sign up to this.
“What we want to do is 
to use the revenue that is 
raised from this to protect 
an important public ser-
vice, that is the funding of 
public hospitals and also 
public education.”
Mr Hockey on Sunday said 
he hoped to take a series 
of tax cuts to the next elec-
tion.
Mr Weatherill said the pub-
lic health care system was 
one of Labor’s great policy 
projects.
“If we can’t fund it and it 
collapses it is going to 
devastating for the sort of 
people who rely on Labor 
governments,” he said.
Mr Baird on Monday pro-
posed lifting the GST to 15 
per cent to provide enough 
revenue to fund the na-
tional health system and 
prevent the federal-state fi-
nancial system from “tum-
bling over a fiscal cliff”.
Mr Baird will put his propos-
al to a tax summit attended 
by Prime Minister Tony Ab-
bott and state and territory 
leaders on Wednesday.
The summit has been 
called to address the $80 
billion funding cuts that 
were announced in Mr 
Hockey’s first federal bud-
get in 2014.

South Australia Premier Jay Weatherill. Photo: Alex Ellinghausen 
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Economists have warned 
that the Abbott govern-
ment should not cut taxes 
again until its budget is in 
surplus or it raises more 
revenue, after Treasurer 
Joe Hockey said he would 
like to take tax cuts to the 
next election.
Mr Hockey said on Sun-
day he would like to be 
in the position to promise 
more tax cuts at the next 
election despite his gov-
ernment’s $41.1 billion 
budget deficit.
But the Grattan Institute’s 
John Daley has warned 
Mr Hockey’s plan could 
put the budget in more 
trouble because his gov-
ernment has ruled out 
serious proposals to in-
crease revenues at the 
same time.
He says the plan to cut 
taxes without raising new 
sources of revenue ap-
pears to assume that those 
tax cuts will be funded by 
future surpluses.
But the likelihood of reach-
ing surplus by 2018-19 
looks “extremely unlike-
ly,” he says, and the only 
other way for the govern-
ment to cut taxes without 
worsening its budget defi-
cit would be to cut even 

Economists warn Abbott gov-
ernment should not cut taxes 
until budget in surplus

more state funding for 
hospitals and schools. 
“The test for tax cuts 
should be not that we 
might be in surplus some 
time in the distant future 
but that we are in sur-
plus in the current budget 
year,” Mr Daley told Fair-
fax Media.
“The government could 
fund more tax cuts now 
if they took existing Com-
monwealth transfers for 
schools and hospitals 
and cut them further and 
then told the states: ‘You 
figure it out’, but that’s not 
called leadership.
“That’s called taking cost-
shifting to a whole new 
level,” he said.
NSW Premier Mike Baird 
on Monday called for an 
increase in the rate of 
the GST from 10 per cent 
to 15 per cent to provide 
enough revenue to fund 
the national health sys-
tem and prevent the fed-
eral-state financial sys-
tem from “tumbling over a 
fiscal cliff”.
Mr Baird said the current 
state of the federal-state 
financial system meant 
Australia’s capacity to 
deliver quality health care 
was compromised.
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Agriculture Minister Barn-
aby Joyce has signed off 
on key protocols that will 
clear the way for up to a 
million head of live cattle 
to be exported to China 
annually, opening up a 
major new market for 
Australian beef farmers.
Mr Joyce’s  approval of 
the health protocols on 
Monday comes just a 
week after Indonesia - 
another major market for 
Australian live cattle ex-
ports - announced it was 
dramatically reducing the 
number of cattle it will 
take.
Indonesia accounts for 
about 56 per cent of Aus-
tralia’s $1.3 billion live 
export market but an-
nounced it would only 
take 50,000 head of cattle 
this quarter, down from 
250,000 for the same pe-
riod in 2014 - a move that 
left beef farmers scram-
bling to find new markets.
But with approval given 
to the rules that will gov-
ern the health conditions 
of export feeder and 
slaughter cattle to China, 
a potentially massive new 
market will open up.
The deal is potentially 
worth between $1 billion 
to $2 billion annually to 
the economy, Mr Joyce 
said.
“I was very pleased today 
to sign the agreement …
now it’s over to my coun-
terpart, Minister Zhi Shup-
ing, to sign on the dotted 
line and finalise the agree-
ment between our two na-
tions,” Mr Joyce said.
The first exports would 
take place next year and 
initially, about 40,000 to 
50,000 head will be able 
to be exported.
Speaking to Fairfax Me-
dia, Mr Joyce said the 

Barnaby Joyce clears the way for ma-
jor live export cattle deal with China 

agreement would open up 
the potentially massive 
Chinese market to Aus-
tralian beef farmers and 
over eight to ten years, it 
would hopefully lead to 
up to a million cattle be-
ing supplied.
“I could not start with the 
numbers they wanted, in 
the past they have asked 
for a million a year but 
that is a target that we 
will build towards. We will 
start in the tens of thou-
sands,” he said.
“We do about 1.2 million 
head a year at the mo-
ment, we would need to 
double it.”
The deal proved the gov-
ernment was making a 
difference for farmers, 
Mr Joyce said, and would 
mean the “long term pros-
pect of better prices - we 
have a heap of buyers 
out there, we have record 
prices and we are going 
to keep it up”.
Australian and Chinese 
veterinary authorities will 
now formalise an agree-
ment on animal health cer-
tification requirements.
Australian Livestock Ex-
porters’ Council chief 
executive said the agree-
ment on health condi-
tions was a “major break-
through for the Australian 
livestock export industry 
and significantly improves 
the market diversification 
options for Australian ex-
porters and producers”.
“Australia will be the first 
country to export feeder 
and slaughter cattle to 
China,” she said.
“The true potential of the 
China market is some-
thing exporters are very 
keen to explore with a 
steady stream of qual-
ity cattle as soon as pos-
sible.”

Agriculture Minister Barnaby Joyce estimates the deal with China is potentially worth be-
tween $1 billion to $2 billion a year to the Australian economy. Photo: Glenn Campbell

A PROJECTED shortfall 
in health care funding has 
forced the nation’s lead-
ers to turn their attention 
to primary care and ways 
to keep people out of hos-
pital. 
A SPECIAL leaders’ re-
treat held by Prime Min-
ister Tony Abbott with 
premiers and chief minis-
ters on Wednesday com-
missioned further number 
crunching on the fiscal 
gap in health, which could 
rise to at least $35 billion 
a year by 2030, according 
to some estimates.
The leaders decided to 
keep tax changes - includ-
ing increases to the GST 
rate and the Medicare levy 
- on the table as a way of 
addressing the looming 
health funding crisis.

Leaders tackle health funding gap 
While Australia had one of 
the most efficient health 
care systems in the world, 
it was agreed that health 
was a top priority for all 
levels of government, with 
a serious funding chal-
lenge made more difficult 
by an ageing population.
A new focus on primary 
care and keeping people 
out of hospital was neces-
sary, a communique from 
the retreat said.
When it came to chronic 
care, the issue of diabetes, 
heart disease and mental 
health required particular 
attention.
There was also recogni-
tion of the need to consid-
er extending Medicare to 
cover treatments in hos-
pitals, based on efficient 
pricing.

PREMIER Mike Baird was 
let off by a young Highway 
¬Patrol officer for perform-
ing an illegal U-turn while 
not wearing a seatbelt — 
but later dobbed himself 
in and asked to be fined. 
The Daily Telegraph can 
reveal the Premier was 
given a $311 fine and lost 
three ¬demerit points for 
the illegal manoeuvre at 
South Curl Curl on June 8 
after reporting himself to 
a senior police officer.
“I was pulled over for a 
traffic offence on the June 
long weekend,” Mr Baird 
said yesterday.
“The officer issued me 
with a warning but I sub-
sequently contacted the 
police and asked them 
to issue me with a fine to 
ensure there could be ab-
solutely no suggestion of 
special treatment.”
But he escaped with a 
warning for driving while 
not wearing a seatbelt, an 
offence that would have 
cost him ¬another $311 
fine and an ¬additional six 
demerit points because 
the offence occurred dur-
ing the June long weekend 
double demerit period.
“I was fined $311 and lost 
points. I have since paid 
the fine,” Mr Baird said.
The Premier had been for 
a coffee with wife Kerryn 
at the South Curl Curl Surf 
Club cafe on the Northern 
Beaches on the Monday of 
the June long weekend.
He was spotted by a High-
way Patrol officer pull-
ing on his seatbelt in his 
grey Toyota Kluger and 
performing an ¬illegal U-
turn across the double 
white lines on the narrow 

Premier Mike Baird dobs himself in after 
Highway Patrol officer lets him off for illegal 
U-turn on double demerit long weekend 

seafront road outside the 
club.
The officer pulled him 
over and had a chat with 
him ¬before letting the 
Premier off with a warn-
ing.
But once he got home 
Mr Baird had second 
thoughts about what had 
happened and called his 
police local area com-
mander.
It took police several days 
to track down the Highway 
Patrol officer involved to 
get to the bottom of the 
incident.
Police officers then ¬re-
viewed the Highway Pa-
trol officer’s in-car video 
and saw footage of the 
Premier’s SUV crossing 
the white line.
However, there was insuf-
ficient evidence to prove 
that the Premier had not 
been wearing a seatbelt at 
the time.
The Premier was issued 
with a fine and lost three 
¬demerit points — double 
¬demerits only apply to 
speeding and seatbelt of-
fences.
A NSW Police spokesman 
said the Highway Patrol 
officer had been entitled 
not to issue the Premier 
with a ticket.
“All officers have the legal 
authority to use discre-
tion in the performance of 
their duty,” he said. “They 
are required to act in good 
faith at all times but every 
officer is taught the use of 
discretion is a very impor-
tant tool in their kitbag.
“Discretion must be used 
reasonably and appropri-
ately and that will depend 
on the circumstances.”

U-turn on ticket: Premier Mike Baird phoned police after escaping the fine.
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The Abbott government 
faces a popularity test in 
the expected byelection 
in the West Australian 
seat of Canning, sparked 
by the death MP Don Ran-
dall, at at a time when the 
Coalition is trailing in the 
polls and state Liberal 
government’s fortunes 
have slumped.
Mr Randall was found un-
conscious in his car on 
Tuesday afternoon after 
suffering a suspected 
heart attack. Prime Min-
ister Tony Abbott de-
scribed him as “an out-
standing local member” 
and passionate advocate 
in Canberra.
The prospective bye-
lection in the safe seat, 
which covers the south-
east urban fringe of Perth 
and adjoining rural areas, 
will be the first caused by 
the death of a sitting MP 
since Victorian Liberal 
MP Peter Nugent died of 
a heart attack in 2001.
It will be a litmus test for 
the Coalition following 
Prime Minister Tony Ab-
bott’s leadership crisis 
in February. The federal 
government trails La-
bor in the national polls 
despite a well-received 
second budget and sus-
tained focus on the econ-
omy and a tough national 
security stance.
ABC election analyst Ant-
ony Green said federal 
governments had suf-

Abbott government’s popularity to be tested at expected Can-
ning byelection after Don Randall’s death

fered an average five per 
cent swing against them 
at two-party byelections 
over the past 25 years.

“It’s the normal course of 
events, particularly in the 
first term. A government 
usually comes to office 
with a good vote and it 
declines after that,” he 
said.
Mr Green said Mr Randall 
was a popular MP and 
“you’d expect the loss of 
a local member will cause 
some loss of support”.
He said the earliest date a 
byelection could be held 
was August 29.
Mr Randall was among a 
group of backbenchers 
who led the party room 
push against Mr Abbott 
in February, seconding a 
motion to spill the leader-
ship.
He declared at the time “I 
can’t go to a shop without 
[constituents] saying to 
me Ỳou guys have got to 
do something about your 
leader’”.
Mr Randall was comfort-
ably returned for a fifth 
consecutive term at the 
last election and enjoyed 
a margin of more than 11 
per cent. He campaigned 
against Labor’s carbon 
tax and pledged strong 
action on border protec-
tion, jobs, the economy 
and cost-of-living pres-
sures.
He defeated Labor candi-

Don Randall pictured in the House of Representatives in 2013. Photo: Andrew 
Meares 

date Joanne Dean, in what 
the Liberals described as 
the ALP’s “worst perfor-
mance in the seat since 
1963”.
On Wednesday WA Pre-
mier Colin Barnett praised 
Mr Randall’s hard work in 
the electorate and said 
he will be missed.
“I think it’s fair to say that 
Don had a colourful po-
litical career. But I think 
what needs to be recog-
nised is his seat of Can-
ning was a true marginal 
swinging seat and Don, 
through very hard work 
in his electorate and very 
strong support by the 
people of Canning, has 
made it his seat for the 
last 15 years,” he said.
Newspoll results show 
the Abbott government’s 
popularity has fallen sub-
stantially in WA and the 
Coalition and Labor are 
tied at 50-50 on a two-
party-preferred basis.
Successive Newspolls 
this year have also shown 
Mr Barnett trailing West 
Australian Labor leader 
Mark McGowan as pre-
ferred premier.
Western Australia is due 
to hold an election in 
March 2017 and Mr Bar-
nett has announced he 
will seek a third and final 
term.
A Newspoll conducted 
between April and June 
showed WA Labor led 
the Liberal¬-Nationals 
government 52 per cent 
to 48 per cent on a two-
party-preferred basis.
It found almost six in 10 
voters were dissatisfied 
with Mr Barnett’s perfor-
mance and the Liberal 
Party’s primary vote was 
languishing at 33 per 
cent, down from 47 per 
cent at the last WA elec-
tion.
The WA Senate election 
re-run in April last year 
was billed as an early 
test of the Abbott govern-

ment’s performance. Its 
three WA senators were 
re-elected, consolidating 
the Coalition’s position.
The re-election was 
brought on after 1370 
votes went missing dur-
ing a recount at the 2013 
election.
Federal Labor MP Alan-
nah MacTiernan unsuc-
cessfully challenged Mr 
Randall in Canning at 
the 2010 election, before 
winning the seat of Perth 
at the last election.
She said people were “in 
a state of shock” over Mr 
Randall’s death.
Asked about Labor’s 
prospects at a byelec-
tion, Ms MacTiernan said 
voters were frustrated 
by the government’s re-
sponse to the mining 
downturn in Western 
Australia.
“The sense of concern 
about the lack of jobs is 
huge and I don’t think 
people are buying the 
view that [Mr] Abbott has 
got a solution,” she said.
Ms MacTiernan said her 
2010 campaign was 
hampered by the intro-
duction of the mining tax 
and Labor’s leadership 
instability.
She said Labor cam-
paigned only “lightly” 
in Canning in 2013 - in-
stead focusing on retain-
ing existing seats and an 
unsuccessful attempt to 
win the seat of Hasluck.
“It’s going to be a very 
tough seat for Labor to 
win back … but politics is 
a very volatile business 
these days and I would 
hope we get in there, get 
a good candidate and re-
ally go hard,” she said.
The Canning byelection 
would be the second in 
this Parliament, after for-
mer prime minister Kevin 
Rudd retired from Parlia-
ment. Labor’s Terri But-
ler won the seat in Janu-
ary last year.

Treasurer Joe Hockey will 
have to pay 85 per cent 
of his own legal costs of 
his defamation battle with 
Fairfax Media, dwarfing 
his damages payout of 
$200,000.
Federal Court Justice Rich-
ard White ruled on Wednes-
day that Fairfax should pay 
15 per cent of Mr Hockey’s 
costs of his proceedings 
against The Sydney Morn-
ing Herald, The Age and 
The Canberra Times.
Justice White said Mr 
Hockey is not entitled to 
his costs in full because 
“he failed on the matters 
which were the real core of 
his claim”.
“Mr Hockey failed on a 
number of legal and fac-
tual issues in the trial,” he 
said.
But Mr Hockey came out 
swinging on Wednesday, 
saying that “after nearly 
twenty years in public life I 
took this action to stand up 
to malicious people intent 
on vilifying Australians 
who choose to serve in 
public office to make their 
country a better place”.
“Whilst the cost of this 
action has been consid-
erable for me, my family 
and friends, it has been far 
greater for Fairfax Media. 
They are clearly not ‘Inde-
pendent. Always’,” he said, 
in a reference to the Her-
ald’s slogan.
“I do not regret taking this 
action,” Mr Hockey said.
The fight over costs was 
as fierce as the substan-
tive dispute over a series 
of articles, posters and 
tweets published by the 
three mastheads. The par-
ties’ combined legal bill is 
more than $1 million.
Mr Hockey and Fairfax had 
been at loggerheads over 
who should pick up the bill 
for the case, which result-
ed in a partial victory for 
the Treasurer and a dam-
ages payout of $200,000 
plus $7000 in interest.
Justice White’s ruling does 
not mean Mr Hockey will be 
able to claim 15 per cent of 
his total costs.
The costs order was made 
on an ordinary rather than 
an indemnity basis, which 

means only about 60 to 70 
per cent of a total bill is re-
coverable in any case.
A spokesperson for Fair-
fax Media said: “The costs 
judgment is a fair reflection 
of the outcome of the pro-
ceedings where Mr Hockey 
failed on all of the matters 
which were the real core of 
his claim.”
Justice White also declined 
to issue seven injunctions 
sought by Mr Hockey.
In his principal judgment 
Justice White found Fair-
fax defamed Mr Hockey 
by publishing the words 
“Treasurer for Sale” on 
Sydney Morning Herald 
advertising posters and in 
two messages on Twitter 
from The Age’s Twitter ac-
count. 
However, Justice White 
dismissed the balance of 
Mr Hockey’s case in rela-
tion to the articles pro-
moted by the posters and 
tweets.
In his judgment on costs 
and injunctions he said 
there was no need to or-
der Fairfax Media to take 
down two tweets from The 
Age’s Twitter account as 
the publisher did so the 
day after he handed down 
judgment that found they 
were defamatory .
Mr Hockey had also sought 
a permanent injunction 
to restrain the Herald and 
The Age from republishing 
the imputations that were 
found to be conveyed by 
the poster and the tweets. 
This included that Mr Hock-
ey was “corrupt in that he 
was prepared to accept 
payments to influence his 
decisions as Treasurer”. 
Justice White rejected 
the application. He said in 
promptly taking down the 
offending tweets, The Age 
had shown its “respect for 
court orders and a willing-
ness to act responsibly”.
The only Herald publication 
found to be defamatory 
was the poster “Treasurer 
for Sale” placed outside 
newsagents and retailers 
on the day the series of ar-
ticles about Mr Hockey and 
Liberal fundraising body 
the North Sydney Forum 
were published.

Joe Hockey to bear 85 per cent of his legal costs 
of defamation case against Fairfax Media
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Bill Shorten faces a bruis-
ing battle at Labor’s na-
tional conference over his 
determination to include 
turning back the boats in 
the party’s asylum seeker 
policy.
The Labor leader has de-
clared it is clear that a 
combination of regional 
resettlement, offshore pro-
cessing and turning back 
boats was defeating peo-
ple smugglers.
“I can no longer escape 
the conclusion that, if La-
bor forms government, it 
needs to have all the op-
tions on the table,” Mr 
Shorten told ABC televi-
sion.
The policy reversal, after 
years of opposing turn-
backs as unsafe and coun-
terproductive, will be vig-
orously opposed on the 
floor of the Labor Party’s 
national conference in 
Melbourne over the week-
end.
One of the convenors of 
the left faction, Andrew 
Giles, predicted after Mr 
Shorten’s declaration that 
the reversal would be op-
posed by the left, which 
has almost half the 397 
votes on the conference 
floor.
Predicting that the issue 
would be the most hotly 
debated at the conference, 
Mr Giles told Fairfax Me-
dia, ahead of a meeting of 
the left to decide its posi-
tion: “My expectation is 
that we will not support 

Bill Shorten to support boat turn-backs, warns against bind-
ing vote on same-sex marriage

turn-backs.”
Mr Shorten refused to 
quantify how many lives 
were lost because Labor 
did not embrace turn-
backs in government, in-
stead blaming Tony Abbot 
for opposing Labor’s solu-
tion of sending boat arriv-
als to Malaysia.
He also promised a more 
compassionate approach 
that would include lifting 
Australia’s refugee intake. 
It is likely Mr Shorten and 
immigration spokesman 
Richard Marles will argue 
turn-backs are permitted 
under the platform to go 
before the conference, 
though they are not explic-
itly mentioned.
“I can no longer escape 
the conclusion that Labor, 
if we form a government, 
needs to have all the op-
tions on the table,” Mr 
Shorten said.
“It’s not easy, though, 
because it involves the 
admission, I think, that 
mistakes were made when 
Labor was last in govern-
ment.”
Immigration Minister Peter 
Dutton attacked Mr Short-
en for his policy shift, ac-
cusing him of “playing 
word games”.
“They say they want the 
‘option’ of turn-backs. It 
is a con by a desperate 
leader and this latest pol-
icy will be lucky to make it 
to the election let alone be 
implemented,” Mr Dutton 
said.

Bill Shorten: “If Labor forms government, it needs to have all the options on the 
table.” Photo: Meredith O’Shea 

“Bill Shorten has been op-
posed to and now says he 
is in favour of turn-backs. 
This latest position on 
turn-backs is a dodgy deal 
stitched up with union 
mates desperate to keep 
Bill Shorten as leader.”
While Mr Shorten expects 
to win a close vote on the 
issue at the conference, 
he is also likely to prevail 
on the issue of marriage 
equality after warning ad-
vocates of a binding vote 
for Labor MPs they could 
set back their cause if they 
were to get their way at the 
conference.
The Opposition Leader 
has predicted any move 
by Labor to bind its MPs 
to support same-sex mar-
riage will make Prime Min-
ister Tony Abbott more de-
termined to bind Coalition 
MPs against change, mak-
ing any reform impossible 
this year.
Mr Shorten’s warning on 
same-sex marriage comes 
as strong supporters of 
marriage equality and 
strong opponents of boat 
turn-backs meet on Thurs-
day to consider tactics for 
the three-day conference.
Some backers of a bind-
ing vote, including Queen-
sland MP Terri Butler, are 
set to support a compro-
mise that would bind Labor 
MPs on a policy support-
ing gay marriage, but only 
after the next election.
This is because there is no 
prospect of change before 

the next election unless 
Coalition MPs are given 
the free vote that Labor 
MPs were afforded during 
Julia Gillard’s prime min-
istership.
It is not yet clear whether 
the party’s most senior 
advocate of a binding 
vote, deputy leader Tanya 
Plibersek, will support de-
laying the imposition of a 
binding vote until after the 
election.
Ms Plibersek has argued 
that the issue goes to the 
heart of ending discrimina-
tion, and that conscience 
votes should be limited to 
issues such as abortion 
and euthanasia.
But Mr Shorten argues the 
best way to achieve the 
change is “to build sup-
port by finding common 
ground; through consen-
sus not coercion — not 
through the force of pro-
cedure but through the 
power of an idea whose 
time has come”.
Mr Shorten is also fac-
ing challenges on party 
reform, with the fate of a 
push for local membership 
votes for Senate preselec-
tions still uncertain.
With neither the Right nor 
the Left factions having a 
clear majority at the largest 
conference in Labor’s his-
tory, factional negotiators 
are trying to avoid issues 
being decided by a count 
of delegates’ votes. One 
source said the left had 
196 votes, the right 197, 

with four non-aligned.
Marriage equality, asylum-
seeker boat turn-backs, 
party reform and trade 
policy loom as the most 
divisive issues at the con-
ference, beginning in Mel-
bourne on Friday.
In an opinion piece writ-
ten exclusively for Fairfax 
Media, Mr Shorten has 
warned that a binding vote 
on same-sex marriage 
would place “a handful of 
Labor MPs” in a very dif-
ficult position.
“Either they vote against 
their conscience – or they 
vote against the party 
they’ve dedicated their 
working life to serving,” 
he writes.
But a greater consequence 
would be that it would 
jeopardise any prospect 
of Mr Abbott supporting a 
free vote among Coalition 
MPs.
“Not only is it far more dif-
ficult for us to call on Mr 
Abbott to give his party 
room a free vote if we bind 
ourselves, there is also 
the very real risk the Coali-
tion re-commits to binding 
against marriage equality,” 
Mr Shorten writes.
Former senator Louise 
Pratt says the Rainbow 
Labor coalition supporting 
marriage equality is over-
whelmingly behind a bind-
ing vote, but could be pre-
pared to compromise for 
tactical reasons to maxi-
mise the prospect of a free 
vote in this Parliament.

She predicted that the 
numbers would be “very 
tight” if Rainbow Labor 
backed a binding vote.
Mr Shorten nominated 
party reform as one of his 
priorities when he cam-
paigned for the Labor 
leadership and appears 
likely to deliver on several 
fronts, though the fate of 
reform of Senate preselec-
tions is uncertain.
The conference is expect-
ed to back rule changes 
for a 20 per cent increase 
in the say of local mem-
bers in House of Repre-
sentatives preselections; 
the abolition of the rule 
that requires party mem-
bers to belong to a union 
(where this rule is still in 
force); some form of di-
rect election of conference 
delegates and stronger af-
firmative action for female 
candidates.
“I put the case for party 
reform back in 2013 and I 
wanted to see more Labor 
members having more of a 
say, more often,” Mr Short-
en told Fairfax Media.
“We have been working 
hard behind the scenes 
to deliver those impor-
tant reforms,” he said, 
describing the changes 
as “undoubtedly the most 
significant reforms Labor 
has attempted in recent 
history”.
“I remain absolutely com-
mitted to these changes, 
to rebuilding Labor, so 
rank and file get a more 
meaningful say, so we are 
more connected and in 
tune with modern Austra-
lia.”
If the preselection chang-
es are approved, the say 
of rank and file party mem-
bers would increase from 
50 per cent to 70 per cent 
in Victoria and from 25 
per cent to 45 per cent 
in South Australia. Party 
members in NSW already 
have a 100 per cent say 
in lower house preselec-
tions.

Asylum seekers from a crowded boat are escorted to Christmas Island in 2013. 
Photo: Reuters
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رئيس اجمللس القومي الكلداني يف اسرتاليا ونيوزيالندة سام )مسري( يوسف لـ »اهلريالد«:
من اهدافنا املطالبة حبقوق الكلدان وتوثيق العالقة بني الشعب الكلداني املقيم واملغرتب

*هل لنا ببطاقة هوية خمتصرة 
للسيد سام )مسري( يوسف؟

العراق   -  1963 مواليد  من   -
حاصل  أوالد،   3 ولنا  متزوج 
البناء  دراسة  يف  دبلوم  على 

ودبلوم يف الرسم اهلندسي.
هذا  يف  تعمل  هل   *

االختصاص؟
أسست  خترجي  منذ  نعم،   -
 Atkinson اخلاصة  شركيت 
 Building & Developments
اليت تتعهد مجيع اعمال وخدمات 
الرسم اهلندسي والبناء واهلدم 
مشاريع  وادارة  االنقاض  ورفع 
بهذا  يتعلق  ما  وكل  البناء 

اجملال.
اي  يوسف  سام  للسيد  هل   *
احلقل  يف  ادوار  او  نشاطات 

العام؟
العمل  احب  وانا  منذ صغري   -
خدمة  اىل  اهلادف  االجتماعي 
العام  ففي  وتقدمه.  اجملتمع 
1993 شاركت يف تأسيس مجعية 
الثقافة الكلدانية االسرتالية مع 
الكلدانية  اجلالية  ابناء  من  خنبة 
رئيس  نائب  منصب  وتسلمت 
ثم  للجمعية،  التأسيسية  اهليئة 
لعدة  اجلمعية  رئيس  منصب 

دورات.
* ما هي اخلدمات واالعمال اليت 

تقوم بها هذه اجلمعية؟
منها  اهداف  عدة  للجمعية   -
من  املهجرين  الكلدان  مساعدة 
العراق بسبب الظروف القاسية 
والقادمني  البلد  يشهدها  اليت 
الدعم  وتقديم  اسرتاليا  اىل 
واالرشاد هلم للتأقلم مع اجملتمع 
االسرتالي اجلديد. كما كنا نقدم 
يف  الكلدان  لالجئني   كفاالت 
اىل  للقدوم  االغرتاب  بالد 
وزارة  بني  والتنسيق  اسرتليا 
اهلجرة وهؤالء لتقديم املساعدات 

وحثهم  هلم  واملعنوية  املادية 
على احلفاظ على اللغة والرتاث 

والعادات الكلدانية االصلية.
* نعلم انك ترأس اآلن اجمللس 
اسرتاليا  يف  الكلداني  القومي 
ان  لك  فهل  ونيوزيالندة، 
ونشاطات  بأعمال  علما  حتيطنا 
اليت  واخلدمات  اجمللس  هذا 

يقدمها؟
 2001 عام  اجمللس  تأسس   -
وكنت من مؤسسيه وقد تسلمت 
منصب نائب اهليئة التأسيسية 
يف  العام  املنسق  وكذلك  فيه 

العامل.
للمجلس  ان  * هل هذا  يعين 

فروعا يف اكثر من بلد؟
- بالطبع، فاملقر العام للمجلس 
)كردستان(  العراق  يف  هو 
واملانيا  فرنسا  يف  فروع  وله 
والسويد  وسويسرا  واليونان 
عدة  يف  وكذلك  والنمسا 
املتحدة  الواليات  يف  واليات 
االمريكية.. كما ان للمجلس يف 
العراق فروعا يف اكثر من مدينة 
منها بغداد والبصرة وغريهما. 

* ما هي أهداف اجمللس؟
منها  أهداف  عدة  للمجلس   -
القومية  باحلقوق  املطالبة 
للشعب  واالجتماعية  والثقافية 
عليها  ينص  كما  الكلداني 
ودستور  العراقي  الدستور 
كردستان وتوثيق عرى العالقات 
فيما بني الشعب  الكلداني يف 
وبلدان  العراق  االم  الوطن 

االنتشار.
واشري هنا اىل ان اجمللس كان 
عضوا يف جلنة االحزاب العراقية 
الرئيس  عهد  يف  املعارضة 
العراقي السابق صدام حسني.
* متى تسلمت رئاسة اجمللس؟
يف  اجمللس  تأسس  ان  منذ   -
وأنا  ونيوزيالندة  اسرتاليا 

اشغل منصب الرئيس فيه كما 
املركزية  اللجنة  يف  عضو  انين 

للمجلس يف العامل.
* كونك عضوا يف هذه اللجنة 
تفقدية  بزيارات  تقومون  هل 
بالد  يف  الكلدانية  للجاليات 

االنتشار لالطالع على حاجاتها؟
- يقوم اجمللس بزيارات دورية 
الكلداني  وينسق مع  لالنتشار 
املؤسسات االنسانية االخرى يف 
حاجاتهم  لتأمني  االنتشار  بالد 
بالذكر  واخص  االمكان،  قدر 
االرسالية املارونية يف اسرتاليا 
عليه  تشكر  قامت مبجهود  اليت 
الكلداني  الشعب  مساعدة  يف 
يف العراق ولبنان بتوجيه مباشر 
املطران  السيادة  صاحب  من 
انطوان شربل طربيه الذي كان 
له الفضل، مع اللجنة املشرفة، 
املواد  من  حاويات  ارسال  يف 
الغذائية والطبية واملدرسية اىل 
العراق  يف  املسيحي  الشعب 
وتأسيس مالعب خاصة للنازحني 
املسيحيني تكفلت بها االرسالية 
فلها  اسرتاليا  يف  املارونية 
الشكر اجلزيل من كل العراقيني 
بصورة عامة واملسيحيني منهم 

بصورة خاصة.
*من ضمن زياراتكم التفقدية، 
هل قام اجمللس بزيارة للجالية 

الكلدانية يف لبنان؟
حواىل  منذ  زرنا  فقد  نعم،   -
شهر، يف اطار عملنا كمجلس، 
لبنان  يف  الكلدانية  اجلالية 
سد  مناطق  يف  تنتشر  اليت 
وبرج  والدكوانة  البوشرية 
واحلازمية  واالشرفية  محود 
يف  االشوريني  وحي  وجونيه 
جلنة  مع  اجتمعنا  حيث  بريوت 
اليت  بريوت  يف  اجمللس  فرع 
سيدة  كنيسة  خالل  من  تعمل 
النهر يف برج محود ومجعية ألفا 

املجتمع يف  الهادف اىل خدمة  العمل االجتماعي  منذ صغره وحب 
املجلس  رئيس  انه  عروقه..  يف  تجري  املحتاجني  ومساعدة  دمه 
)سمري(  سام  السيد  ونيوزيالندة  اسرتاليا  يف  الكلداني  القومي 

يوسف.
الكلدانية  الثقافة  جمعية  تأسيس  يف  شارك   1993 العام  يف 
منصب  وتسلم  الكلدانية  الجالية  ابناء  من  نخبة  مع  االسرتالية 
رئيس  منصب  ثم  للجمعية،  التأسيسية  الهيئة  رئيس  نائب 

الجمعية لعدة دورات.
اسرتاليا  يف  الكلداني  القومي  املجلس  مؤسسي  من  انه  كما 
ونيوزيالندة عام 2001 وتسلم منصب نائب الهيئة التأسيسية 
تأسيسه  ومنذ  العالم..  يف  للمجلس  العام  املنسق  وكذلك  فيه 

تسلم رئاسته وما زال يشغل هذا املنصب حتى اآلن.
ان  »الهريالد«  لـ  يوسف  سام  السيد  قال  املجلس  اهداف  وحول 
والثقافية  القومية  بالحقوق  املطالبة  منها  اهداف  عدة  »للمجلس 
فيما  العالقات  عرى  وتوثيق  الكلداني  للشعب  واالجتماعية 
االنتشار  وبلدان  العراق  االم  الوطن  يف  الكلداني  الشعب   بني 
مع  وينسق  الكلداني   لالنتشار  دورية  بزيارات  املجلس  ويقوم 
لتأمني حاجاتهم  االنتشار  االخرى يف بالد  االنسانية  املؤسسات 

قدر االمكان«.
اسرتاليا  يف  املارونية  االرسالية  بالشكر  يوسف  السيد  وخص 
واللجنة  طربيه  شربل  انطوان  املطران  السيادة  صاحب  وخاصة 
الغذائية والطبية واملدرسية  املواد  املشرفة الرسالها حاويات من 
اىل الشعب املسيحي يف العراق وتأسيس مالعب خاصة للنازحني 

املسيحيني تكفلت بها االرسالية املارونية يف اسرتاليا.

العراق  يف  الكنيسة  وكذلك  وشعبا  حكومة  كردستان  شكر  كما 
والبطريركني مار بشارة بطرس الراعي ومار لويس رافائيل ساكو 
وايضا العماد ميشال عون الهتمامه شخصيا بايجاد حلول لبعض 

املشاكل التي تعاني منها الجالية املسيحية العراقية يف لبنان.
االنتشار  بالد  يف  الكلدانية  الجالية  اوضاع  على  قرائنا  والطالع 
املجلس  التقينا رئيس  العراق وكردستان   الكلداني يف  والشعب 
 Easy مكاتب شركة   السيد سام يوسف يف  الكلداني  القومي 
آدي  الصديق  لصاحبها  مرييالندز  يف    Training Solutions

سركيس وكان لـ »الهريالد« معه هذا الحوار:

حاوره أنطونيوس بو رزق
ملساعدة  املسيحيني العراقيني 

يف لبنان.
* هل كنتم راضني عن اوضاع 

اجلالية الكلدانية هناك؟
ابناء  غالبية  ان  تعلم  كما   -
هم  لبنان  الكلدانية يف  اجلالية 
من النازحني اجلدد الذين تركوا 
قسرا  وممتلكاتهم  أرضهم 
ومنها  اجلوار  دول  اىل  وجلأوا 
لبنان وهؤالء ال يتوفر لديهم اي 
شيء من مقومات احلياة الكرمية 
واملساعدة  للدعم  حباجة  فهم 
من  وامنا  لبنان  من  ليس فقط 

االسرة الدولية كافة.
هل  هناك،  وجودكم  خالل   *
كان لكم اي اجتماع او اتصال 

بشخصيات لبنانية؟
-لدى اطالعنا على ظروف اجلالية 
لبنان  يف  العراقية  املسيحية 
بعض  من  تعاني  انها  الحظنا 
حتتاج  اليت  احلياتية  املشاكل 
املسؤولني  من  التفاتة  اىل 
اتصلنا  حيث  هناك  والنافذين 
عون  ميشال  اجلنرال  مبكتب 
وكان لنا شرف لقائه يف الرابية 
وبعد اطالعه على ما تعاني منه 
مشاكل  من  لبنان  يف  اجلالية 
قام  وأمنية،  وصحية  تعليمية 
هاتفية  اتصاالت  بعدة  مشكورا 
خالل ساعة متكن فيها من اجياد 

حلول ملعظم املشاكل.
الدكتور  مبكتب  اتصلنا  كما 
مسري جعجع حيث حتدثنا هاتفيا 
الذي  ايلي شربتجي  السيد  من 
قدر  املساعدة  علينا  عرض 
ايضا  واتصلنا  املستطاع. 
نبيه  الــرئيس  مكتب  مبدير 
الذي  السيد حسني قبالن  بري 
عرض املساعدة من خالل بعض 

االصدقاء.
على  حصلت  انك  شك  ال   *
حياتك  خالل  تقديرية  القاب 

تضعنا  ان  لك  هل  اخلدماتية، 
يف اجواء ذلك؟

- نعم، حصلت على لقب سفري 
اسرتاليا  شعب  وسفري  السالم 
وما زلت احتفظ بهذين اللقبني 
الشهادات  عن  عدا  اآلن،  حتى 
عليها  حصلت  اليت  التقديرية 
بينيدكتوس  البابا  قداسة  من 

وقداسة البابا فرنسيس.
أخرى  نشاطات  اي  لكم  هل   *

يف احلياة العامة؟
اجمللس  بعضوية  فزت  لقد   -
البلدي يف بلدية فريفيلد 2008 

وبقيت فيه حتى عام 2012.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها؟
من  بالشكر  اتقدم  ان  أود   -
للدور  العراق  يف  الكنيسة 
به  وتقوم  قامت  الذي  العظيم 
لتأمني احتياجات النازحني ضمن 
واشكر  وكردستان.  العراق 
كردستان، حكومة وشعبا، لفتح 
شعبنا  ابناء  واحتضان  حدودها 
وتقديم  مكوناته  بكل  املسيحي 

يد العون هلم.

أنطونيوس بو رزق يحاور السيد سام يوسف

العماد ميشال عون مستقبال السيد سام يوسف يف الرابية

من  اجلزيل  بالشكر  وأتقدم 
اللبنانيني يف اسرتاليا والوطن 
به  قاموا ويقومون  الذي  للدور 
يف  شعبنا  باحتضان  واملتمثل 
لبنان  وتقديم املساعدة لشعبنا 

يف العراق قدر االمكان.
الغبطة  لصاحب  والشكر 
بطرس  بشارة  مار  البطريرك 
للشعب  االبوية  لرعايته  الراعي 
لنا  وكان  العراقي  املسيحي 
شرف اللقاء بغبطته لدى زيارته 

اىل اربيل.
واذكر هنا انه يف هذه الزيارة 
لويس  مار  البطريرك  قام 
بطريرك  ساكو،  رافائيل 
العامل  يف  الكلدانية  الطائفة 
برعاية املؤمتر التأسيسي االول 
للرابطة الكلدانية يف العامل اليت 
أشغل فيها منصب عضو اهليئة 

التأسيسية.
وأخريا اتقدم بالشكر من كل من 
قام مبساعدة اجلاليات الكلدانية 
تركت  اليت  االنتشار  بالد  يف 
بسبب  قسرا  وامالكها  ارضها 

احلرب.

البطريرك الراعي يتوسط وفد املجلس يوسف وغانم وبيداويد



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

تبعد 
دقيقة
عن 

حمطة 
القطار

0451 340 097

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي
* عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

مـعجزة الـنقل التلـفزيوني 
تـحققت بـ

السعر 
األصلي

599 دوالرا
اآلن بـ

349 دوالرا

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

تركيب اجلهاز 
50 دوالرا 

وإرساله بالربيد 
25 دوالرا

نزوال عند رغبة أبناء اجلالية ومساهمة منا يف ادخال القنوات 
العربية اىل كل املنازل قررنا ابقاء ختفيضاتنا كما هي:

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

من قنواتنا  Bein Sports الرياضية والقاهرة اليوم وغريها 
الكثري من القنوات احملببة

تركيب اجلهاز 50 دوالرا وإرساله بالربيد 25 دوالرا

انرتفيجن.. عنوان الثقة معاملتنا هي األفضل
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