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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

اجللسة »الفرعونية« للحكومة: تعادل سليب!
جملس  جلسة  انعقدت 
على  االول،  أمس  الوزراء 
»اللي  بـ  النصاب،  حافة 
انها  صحيح  بقيوا«. 
دستورية  جلسة  كانت 
والقلم«،  »الورقة  على 
لكن ذلك مل حيجب او ميأل 
غياب  خلفه  الذي  الفراغ 
أطراف اساسية هي »التيار 
و  اهلل«  و«حزب  احلر« 

»الطاشناق« و«املردة«.
القول،  ميكن  ولعله 
ابرز  كانوا  الغائبني  إن 
ان  باعتبار  احلاضرين، 
ازمة  تعكس  مقاطعتهم 
ميكن  ال  وطنية  ـ  سياسية 
ولو  اهماهلا،  او  جتاهلها 
ان مشاركة 16 وزيرا أّمنت 
الشرعية  العددي  باملعنى 
»اجلافة«  الدستورية 

للجلسة.
على حساسية  أدل  وليس 
ان  من  احلكومة،  وضع 
كان  االول  أمس  التتمة صفحة 31مصريها 

يف يد ميشال فرعون الذي 
حتول بني ليلة وضحاها من 
وزير للسياحة اىل »الوزير 
فرعون  جنح  امللك«. 

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو 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

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

مطلوب للعمل
مطلوب أشخاص للعمل يف أفران 

ماونت لويس بيتزيريا

لالتصال:
0414225577

احلكومة »املدلل« يف انقاذ 
بانعقاد  ومسح  النصاب، 
جملس الوزراء وفق الشرط 
عدم  وهو  وضعه  الذي 
مناقشة أي بند على جدول 
االعمال وبالتالي عدم اختاذ 

أي قرار.
اجللسة  بدت  وهكذا، 
اىل  اقرب  »النحيفة« 
اآلراء  لتبادل  »منتدى« 
مفهوم  حول  واالفكار 
اخلروج  وكيفّية  امليثاقية 
ان  أمل  على  االزمة،  من 
ما،  حال  الوسطاء  يبتكر 
»املهجرين«  الوزراء  يعيد 
خالل  وذلك  احلكومة،  اىل 
الطويلة  العطلة  فسحة 
تبدأ مع عيد االضحى  اليت 
عودة  حني  اىل  وتستمر 

بري: كانون األول مفصلي.. والسنيورة: االحتقان إسالمي أيضًا

الرتكي  اخلارجية  أكد وزير 
مولود جاويش أوغلو تطابق 
نظريه  موقف  مع  موقفه 
اجلبري،  عادل  السعودي 
الرئيس  توّلي  عدم  وهو 
دور«  »أي  األسد  بشار 
خالل املرحلة االنتقالية يف 
سورية، بالتزامن مع مضي 
إقامة  يف  الرتكي  اجليش 
منطقة خالية من »داعش« 
مشال  األكراد  واملسلحني 
احلدود  قرب  سورية 
واالستعداد  الرتكية، 
طرد  يف  للمشاركة 
الرّقة مشال  »داعش« من 
شرقي سورية. يف الوقت 
ذاته، حبث وزيرا اخلارجية 
كريي  جون  األمريكي 
والروسي سريغي الفروف 
ضد  التعاون  يف  هاتفيًا 

توافق سعودي - تركي على رفض أي 
دور لألسد يف املرحلة االنتقالية

التتمة صفحة 31

اجلامعة تنّدد بتصرحيات خامنئي: حتريض مشني لتسييس احلج
العربية  الدول  جامعة  نّددت 
التحريضية  »العدائية  بالتصرحيات 
للجمهورية  األعلى  للمرشد  التتمة صفحة 31املشينة« 

مطلوب للعمل
مطلوب أشخاص للعمل يف ملحمة

 

لصاحبها طوني فرنسيس
لالتصال:

9637 1759

TONY FRANCIS 
QUALITY MEATS

»اجملموعات اإلرهابية« يف 
سورية، حلل نقطتني بقيتا 
على  االتفاق  بعد  عالقتني 

12 بندًا.

يف  أوغلو  جاويش  وقال 
مع  عقده  صحايف  مؤمتر 
نظريه السعودي يف أنقرة 

الرئيس نبيه بري

تـهــنئة
نتقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة عيد األضحى 

املبارك، أعاده اهلل على الجميع بالخري والربكات.
الهريالد

التتمة صفحة 31

ج  التشنُّ من  نوع  ساد 
أول  يف  الكالمي  ط  والتخبُّ
للمرشَحنينْ  رئاسي  منتدى 
هيالري  الدميوقراطية 
واجلمهوري  كلينتون 
ومل  ترامب،  دونالد 
تسديد  يف  كالهما  ينجح 
اآلخر،  إىل  حامسة  ضربات 
األوىل  السيدة  ارتباك  مع 
حول  أسئلة  يف  السابقة 

ر  وتعثُّ اإللكرتوني  الربيد 
اإلجابة  يف  األعمال  رجل 
الرئيس  من  موقفه  عن 

الروسي فالدميري بوتني.
الساعة  منتدى  يتضّمن  مل 
»إن.بي.سي«  شبكة  على 
تهّز  قد  إعالمية  مفاجآت 
السباق الرئاسي األمريكي 
الذي تتقّدم فيه كلينتون، 

كلينتون ترتبك بـ »الربيد االلكرتوني« 
وترامب يتخّبط بـ »بوتني«

التحالف يشن 40 غارة  على مواقع احلوثيني وصاحل

التتمة صفحة 31

ضد  خامنئي  علي  اإليرانية 
السعودية.

العربي  التحالف  مقاتالت  شّنت 
االول 40 غارة استهدفت  أمس 
احلوثيني  ميليشيا  مواقع 

علي صاحل يف  السابق  والرئيس 
جبل أومان باحلوبان شرق حمافظة 
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ADVERTISEMENT

MESSAGE FOR  
Eid al-Adha

Luke Foley MP
Member for Auburn 

Leader of the Opposition

‘As you offer your prayers on  
Eid-al-Adha, I hope that the true spirit 

heart with happiness and good cheer.’  
Have a blessed Eid-al-Adha

Authorised by Luke Foley MP, 54-58 Amy Street, Regents Park NSW 2143

LUKE FOLEY MP
54-58 Amy Street, Regents Park 2143
Phone: 9644 6972
Email: auburn@parliament.nsw.gov.au

 ’أطيب وأحّر التمنيات �ناسبة 
عيد األضحى املبارك، تقّبل الله صلواتكم 
وأعاده عليكم بالخ� واليمن والربكات 

وغمر قلوبكم بالسعادة والغبطة.‘ 
عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخ� 

ليفربول،   بلدية  عضو 
البلدية  رئيس  نائب 
بلوط  غسان   السابق 
مرشح   )Gus Balloot(
فريق حزب االحرار للمرة 
البلدية  النتخابات  الثانية 
التي ستجري يوم السبت 

يف10 أيلول الحالي.
صوّتوا للمرشح

 غسان )Gus( بلوط
يف  االحرار  حزب  وفريق 
لكم  ليكون  االنتخابات 
يف  ومسموع  فعال  صوت 
ليفربول  بلدية  مجلس 

املقبل.

انتخبوا غسان بلوط )Gus Balloot( لبلدية ليفربول

أبواب مكتبه مفتوحة لكل طالب خدمة من  ويعلن املرشح غسان بلوط ان 
ابناء ليفربول ومنطقتها.. ويمكن االتصال به على الرقم: 400 071 0403

authorised by Gus Balloot P. O. BOX 370 Liverpool NSW 1871

Gus Balloot From  the Community and working 
hard for the Community

يتقدم
أصحاب محالت

للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر
من الجالية العربية عامة 

واالسالمية خاصة بأحر وأصدق 
التهاني بحلول عيد األضحى 

املبارك، أعاده اهلل بالخري والربكة 
على الجميع.

أضحى مبارك
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لبنانيات

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
يف  مبقرها  الدوري  اجتماعها 
امس  ظهر  بعد  حريك،  حارة 
االول برئاسة النائب حممد رعد 
خالله  عرضت  أعضائها  وحضور 
الشأنني  يف  املستجدات  اخر 
واصدرت  واالقليمي،  اللبناني 
»يف  انه  اىل  فيه  لفتت  بيانا 
غمرة االحداث واالهتزازات اليت 
علينا  يطل  املنطقة،  تشهدها 
هذا العام عيد األضحى املبارك 
ليجدد يف وجدان البشرية قيمة 
املصلحة  أجل  من  التضحية 
االستقامة  وأهمية  العامة 
على  االنتصار  خط  يف  والصرب 
اخلاصة،  واالطماع  االهواء 
وليؤكد حاجة اجملتمعات البشرية 
وإىل  االنانية  عن  الرتفع  اىل 
واألهداف  الدوافع  بني  التمييز 
االنسانية النبيلة اليت تستوجب 
أجل  من  اجلسام  التضحيات 
حفظ مصاحل اجملتمعات وترسيم 
احلقوق والواجبات طبقا ملوازين 
العدل واالنصاف، وبني املطامع 
تؤدي  اليت  الرخيصة  والنزوات 
حكما اىل هدر الطاقات واالوقات 
واملنجزات يف صراعات وحروب 
ظاملة تعيد عجلة التاريخ واالمم 

اىل الوراء«.
ال  اذ  الكتلة  »إن  اضافت: 
صور  ذاكرتها  عن  تغيب 
حدثت  اليت  الكارثية  الفاجعة 
وأودت  الفائت  العام  منى  يف 
نتيجة  احلجاج  آالف  حبياة 
يتحمل  اليت  السيئة  االدارة 
مسؤوليتها بكل وضوح وتأكيد 
النظام السعودي، فإنها تتوجه 
بأمسى التربيكات والتهاني لكل 
األضحى  عيد  مبناسبة  املؤمنني 
املبارك اليت تتوهج فيها القيم 
واملفاهيم االنسانية واحلضارية 
الراقية، راجية من اهلل عز وجل 
وقد  األمة  على  يعيدها  أن 

أصبحت بأفضل حال«.
احلوار  »استئناف  أن  واكدت 
ومصلحة  ضرورة  هو  الوطين 
املكونات  ومجيع  للبنان  وطنية 
حدة  من  الرغم  وعلى  اللبنانية، 
التقديرات  واختالف  التباينات 
املتحاورين،  بني  السياسية 
دولة  برعاية  احلوار  هيئة  فإن 
بري  نبيه  االستاذ  الرئيس 
تشكل الفرصة الواقعية املتاحة 

الوفاء للمقاومة: ملواصلة احلوار ومراعاة 
التوازن والشراكة احلقيقية

التوصل  أجل  من  الفرقاء  لكل 
اىل معاجلات وطنية خترج البالد 
السياسية  االزمة  نفق  من 
املتمادية، ذلك أن اخليار البديل 
عن مواصلة احلوار سوف يؤدي 
واطالة  األزمة  تعقيد  اىل  حكما 
أمدها أيا تكن موازين القوى بني 

الفرقاء راهنا او مستقبال«.
ودعت »بإحلاح اىل عودة اجلميع 
وإجراء  الوطين  احلوار  ملواصلة 
االتصاالت الالزمة لتحقيق ذلك 

بأسرع وقت ممكن«.
الكتلة  قناعة  »رغم  اضافت: 
بضرورة وأهمية استمرار احلكومة 
يف القيام مبسؤوليتها وممارسة 
إال  الدستورية،  صالحياتها 
اخلالفات  الرتدادات  تالفيا  أنه 
اجملال  يف  وافساحا  القائمة، 
اعادة  بهدف  االتصاالت  إلجراء 
طالبت  جماريها،  اىل  االمور 
الوزراء  جملس  جلسة  بتأجيل 
كل  وأبلغت  اليوم  املقررة 
لن  وزراءها  بأن  املعنيني 

يشاركوا يف تلك اجللسة«.
والتفاهم  »التفهم  أن  ورأت 
يشكالن  كافة،  اللبنانيني  بني 
األزمة  إلنهاء  الوحيد  املدخل 
وان  البالد،  يف  السياسية 
اخلارجية  التدخالت  على  الرهان 
من  مزيد  اىل  إال  يفضي  لن 
أن  مؤكدة  واالرباك«،  التعقيد 
»احلل املطلوب يستوجب مراعاة 
والشراكة  الوطين  التوازن 
على  اجلميع  واصرار  احلقيقية، 
احرتام مقتضيات العيش الواحد 
واالحتكام اىل الدستور ووثيقة 
الوفاق الوطين دون أي انتقائية 

او استنساب«.
كما اكدت ان »الدور اهلدام الذي 
إزاء  السعودي  النظام  يلتزمه 
ومصر  والعراق  وسوريا  لبنان 
واليمن والبحرين وايران وغريها 
يتحمل مسؤولية خاصة يف اثارة 
التوترات والصراعات واحلروب، 
واجهاض كل احملاوالت لتحقيق 
معاجلات واقعية تعيد االستقرار 
على  إن  املنطقة.  اىل  واألمن 
عن  يقلع  أن  السعودي  النظام 
يف  النظر  يعيد  وأن  مكابرته 
حساباته وسياساته سريعا ألن 
بدأت  اهلدام  دوره  ارتدادات 
تطاول عمقه وبنيته، فضال عن 

موقعه وتأثريه«.
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يف استقبال الراعي يف املنصف

دعوة

يدعوكم 
حزب القــوات اللبنـانيـة -  سيدني

 للمشاركة يف القداس اإللهي الذي يقام عن انفس
شهـداء املقـاومـة اللبنانيـة

وذلك يوم األحد الواقع يف: 2016/9/18، الساعة 4.00 مساًء
يف كنيسة مار شربل - بانشبول:

142 Highclere Ave. Punchbowl
لالتصال تلفون: 0855  9750 02

Muslims Australia
The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) 

املاروني  البطريرك  قام 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
املنصف،  إىل  بزيارة  الراعي 
راعي  استقباله  يف  كان  حيث 
ميشال  املطران  جبيل  أبرشية 
جورج  الرعية  كاهنا  عون، 
رئيس  صقر،  وميشال  بدران 
البلدية خالد صدقه، وحشد من 

الفاعليات واملؤمنني.
ورفع الراعي الصالة يف كنيسة 

القديسة رفقا.
عون  رحب  الصالة،  رفع  وبعد 
للراعي  الراعوية  بالزيارة 
للمنصف، وقال: »هذه األبرشية 
الغبطة  صاحب  أبرشية  هي 
فبجهوده  وأحبته،  أحبها  اليت 
ومساعيه بناها حجرا حجرا، وها 
حنن اليوم نكمل ما قد بدأمتوه، 

يا سيدنا«.
بالراعي  صقر  رحب  وكذلك، 
والوفد املرافق، شاكرا له هذه 
الزيارة لتفقد الرعية، الفتا إىل 
الراعي  »حضور  هو  أن حضوره 
احملب  الراعي  حضور  واملوجه، 
ليقوي  خرافه  يتفقد  الذي 
وقال:  الكنسي«،  انتماءها 
»هذه الرعية هي الرعية األوىل 
اسم  حتمل  اليت  العامل  يف 

القديسة رفقا«.
حيا  كلمة  الراعي  وألقى 
والكهنة  األبرشية  راعي  فيها 
تنظيمهم  واحلضور، شاكرا هلم 
إعجابه  مبديا  الزيارة،  هلذه 
صالة  لبناء  اجلبار  العمل  بهذا 

الكنيسة.
وقال: »لقد فوجئت بهذا العمل، 
وأنا أحيي أبناء هذه الرعية على 
أتوا  لقد  وتضامنهم.  وحدتهم 
بنوا  لكنهم  مناطق خمتلفة،  من 
األزمة  قلب  ويف  واحدة.  رعية 
من  متكنوا  اخلانقة  اإلقتصادية 
بناء بيت هلل، وهم على يقني بأن 
عمل اخلري هو دين على الرب، 

وهو يرده على طريقته«.
إميانكم  على  »أهنئكم  أضاف: 
وهذا  وتضامنكم،  ووحدتكم 
وأن  عليه،  حتافظا  أن  جيب  ما 
يعيشه مجيع اللبنانيني بدورهم. 
اليوم  نعيش  األسف،  ومع 
هو  الذي  اإلميان  إميان،  قلة 
والصالة  بالعمل  أخالقي  التزام 
اآلخر،  جتاه  والتزام  واملبادىء 
كثرت  المة  الويل  يقول  جربان 

بارك كنيسة سيدة البيدر اجلديدة يف حصارات: امليثاق الوطين روح الدستور 
الراعي من املنصف: اجلسم من دون رأس وما من شيء حيميه إال اجملتمع األهلي

ولكن  إميانها،  وقل  طوائفها 
إميانكم  على  حتافظون  أنتم 
كوديعة، لقد وصل التفكك على 
الشلل  إىل  السياسي  املستوى 
الكبري  االنفصال  إنه  التام، 
اللبناني،  اجلسم  كسر  الذي 
فاجلسم من دون رأس، وما من 
شيء حيميه إال اجملتمع األهلي، 
على  حتافظون  أنتم  وطاملا 
تضامنكم يكون خالص اجملتمع. 
أن  تسمحوا  أن  جيب  ال  لذلك، 
إىل  السياسية  اخلالفات  تدخل 

اجملتمع املدني«.
وشدد الراعي على »ضرورة أن 
يكون هناك تعاون وتضامن بني 
كل مكونات اجملتمع اللبناني«، 
وقال: »إن التعاون والتضامن 
أساسيان يف كل حترك ومبادرة 
فالبناء  مدنية،  أو  سياسية 
ونسأل  سهل.  واهلدم  صعب، 
القديسة رفقا أن حتمي الشعب 
اللبناني وتضامنه وتعاونه لنبين 

جمتمعا قويا«.
الراعي يف حصارات

البطريرك  ترأس  ذلك  اىل 
املاروني الكاردينال مار بشارة 
امس  عصر  الراعي،  بطرس 
يف  احتفاليا  قداسا  االول، 
جبيل،  قضاء   - حصارات  بلدة 
بارك خالله كنيسة سيدة البيدر 
من  بدعوة  ومذحبها،  اجلديدة 
االبرشية املطران ميشال  راعي 
عون وكاهن الرعية واعضاء جلنة 
املطرانان  فيه  عاونه  الوقف، 
ميشال عون ومنري خرياهلل والقيم 
اخلوري  فادي  اخلوري  االبرشي 
توفيق  اخلوري  الرعية  وكاهن 
عاصي  جان  والكاهنان  احلويك 
وبيار اخلوري، يف حضور النائب 
رئيس  ممثال  رميا  ابي  سيمون 
واالصالح«  التغيري  »تكتل 
عون،  ميشال  العماد  النائب 
وعباس  اخلوري  وليد  النائبني 
الزغندي  رفيق  العميد  هاشم، 
جان  العماد  اجليش  قائد  ممثال 
احلويك  جهاد  العميد  قهوجي، 
لقوى  العام  املدير  ممثال 
ابراهيم  اللواء  الداخلي  االمن 
وليد  الركن  العميد  بصبوص، 
لالمن  العام  املدير  ممثال  عون 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
ممثال  مرعب  ساسني  العميد 
املدير العام المن الدولة العميد 
عواد ممثال  روميو  قرعة،  جورج 
رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
جبيل  قائمقام  جعجع،  مسري 
املطران  فرح،  سويدان  جنوى 
ادمون فرحات، امني عام حزب 
وديع  الدكتور  الوطنية  الكتلة 
درك  فصيلة  آمر  شبل،  ابي 
جبيل الرائد كارلوس احلاماتي، 
قضاء  خمتاري  رابطة  رئيس 
جبيل ميشال جربان، خمتار البلدة 
العام  االمني  احلويك،  الياس 
احلواط،  جان  احملامي  االسبق 
العميد  السابق  الدرك  قائد 
بلدية  رئيس  سعادة،  الياس 
الشامي،  جوزف  السابق  جبيل 
االجتماعية  »آنج«  رئيس مجعية 
وعدد  جربان  اسكندر  احملامي 
واملخاتري  البلديات  رؤساء  من 
الكهنة  من  ولفيف  وفاعليات 
واآلباء، ووفود شعبية من قرى 

بلدات قضاء جبيل.
كلمة  عاصي  غامن  القى  بداية 
الوقف،  جلنة  باسم  ترحيبية 

اليت  العالقة  عن  فيها  حتدث 
حصارات  بلدة  اهالي  تربط 
بناء  مراحل  وعن  بالراعي 
يف  »نعم   : وقال  الكنيسة، 
عشرين  قبل  العذراء  شهر 
عيد  ويف  الفكرة  ولدت  عاما 
عاما  عشرين  بعد  العذراء  مولد 
جتسدت الفكرة واقعا، حيث كنا 
منذ عقدين من الزمن قد عقدنا 
العزم وانطلقنا، فجمعنا احلروف 
على  تسرتيح  قرية  بيدر  على 
أكتاف بالد احلرف، وقد محلتها 
مساحب العبري إىل عبق البخور، 
ليرتدد صداها يف حقول التعب 
متناغمة  والتالل  الودايا  وبني 
مع رنات األجراس املتعاقدة مع 
مرحبة  الرجال،  الرجال  سواعد 
عنفوان  حماكية  البحر،  برحابة 

اجلبال.
بعد ذلك بارك الراعي الكنيسة 
املطران  القى  ثم  ومدخلها، 
عون كلمة شكر فيها البطريرك 
مؤكدا  حضوره  على  الراعي 
االلتزام مبواقف بكركي وسيدها 
ان  آمال  والروحية،  الوطنية 
تشهد بالد جبيل املزيد من بناء 

كنائس جديدة يف ربوعها.
مزدوجة  الفرحة  ان  اىل  واشار 
تكريس الكنيسة ووجود الراعي 
العالقة  عن  متحدثا  رعيته  بني 
جبيل  بالد  ابناء  تربط  اليت 
كان  منذ  الراعي  بالبطريرك 

مطرانا على االبرشية.
الراعي

القى  املقدس  االجنيل  وبعد 
الراعي عظة اعرب يف مستهلها 
عن سروره مبباركة هذا الصرح 
الروحي الذي كان واكب اعمال 
البدء بتشييده منذ عشرين عاما

االنسان  قرابة  عن  وحتدث 
اىل  الفتا  والروحية  االجتماعية 
ان االنسان حامل كرامة ابن اهلل 
وداعيا اىل جتديد االميان بيسوع 
قبلنا  اذا  انه  واكد  املسيح 
اقرباء  اصبحنا  البعض  بعضنا 

اىل اهلل.
عدو  هو  »االنسان  ان  ورأى 
احلروب  تقع  حيث  االنسان 
على  مشددا  الناس«،  وتقتل 
من  للخروج  التضامن  اهمية 

ذواتنا وانانياتنا.«
املستوى  على  »ايضا   : وقال 
الوطين حنن اقرباء بكلمات اربع 
وامليثاق  والدستور  املواطن 
والصيغة، فباملواطنة حنن كلنا 
لبنانيون وسنبقى لبنانيني مهما 
اننا  هو  جيمعنا  والذي  حصل 
اي  ال  تعين  وال   ، لبنانيون 
سياسي  لون  او  انتمي  طائفة 
باملواطنة  اقرباء  بل  حزبي  او 
كل  فوق  تعلو  وهذه  اللبنانية 
بهذه  الوالء  وتطلب  شيء 

املواطنة، حيث والئي ليس اوال 
لطائفيت ومذهيب او حلزبي هذه 
والئي  يكون  الن  تساعد  كلها 
لوطين واذا مل تكن هذه القرابة 
نلتقي  لن  املواطنة  على  قائمة 
يف  اليوم  منه  نعاني  وما  يوما 
الن  اقرباء  لسنا  اننا  لبنان 

املواطنة وضعت جانبا.
فهي  الثانية  الكلمة  اما 
حياتنا  ينظم  الذي  الدستور 
واضح  وهو  الوطنية،  العامة 
تفسريات  اىل  حباجة  وليس 
ما  نعيش   ، وهناك  هنا  من 
نلتقي  وبذلك  الدستور  يعلمنا 
والدولة  الوطن  هذا  حول  كلنا 
ومؤسساتها، واال يبقى الدستور 
كما هو اليوم عرضة لعديد من 
كل  قياس  حسب  التفسريات 
واحد وخمالفة الدستور كل يوم 

تؤدي بالبالد اىل اخلراب.
واضاف : »اما امليثاق الوطين 
هو روح الدستور والدستور من 
فبولس  ميت،  حرف  روح  دون 
يقتل  احلرف  يقول  الرسول 
اوجده  فامليثاق  تبين  واحملبة 
كل  عن  متيزوا  وبه  اللبنانيون 
ان  نريد  وقالوا  االرض  بلدان 
نعيش معا مسيحيني ومسلمني 
معا  بالعيش  الكاملة،  بالثقة 
والتعاون  والكرامة  واملساواة 
الوحدة  يف  والتنوع  والتكامل 
وترمجوا كل هذا الكالم بالصيغة 
اليت فيها يتشاركون ويعيشون 

مجال الشركة واحملبة.
وقال : »نعم اذا مل نسمع كالم 
اهلل لن حنبه ولن نكون يف قرابة 
معه، وبالتالي لن حنب اي انسان 
وعند ذلك ينهار كل اهليكل ، 
فتنهار املواطنة وينهار الدستور 
امام  وحنن  والصيغة  وامليثاق 
وسقوط،  دمار  حالة  هيكل يف 
مؤكدا انه ال يبنى صرح وطين 
يدا  كلنا  نكون  ان  دون  من 
مشريا  واحدا،  وقلبا  واحدة 
خروجا  يقتضي  ذلك  ان  اىل 
الشخصي  واملوقف  الذات  من 
ومن  االحادي  والرأي  املتحجر 
معه  والتفكري  االخر  حنو  الذات 

يف طريق احلل.
وختم الراعي داعيا للصالة اىل 
قمح  تزرع  لكي  البيدر  سيدة 
كلمة اهلل اليت قبلتها يف قلبها 
وصارت  وحب  ورجاء  باميان 
جسدا ، سائال اياها ان تزرع يف 
جنسدها  لكي  اهلل  كلمة  قلوبنا 
ثقافة حياة يف جمتمعنا ووطننا 

وكنيستنا.
البطريرك  بارك  العظة  بعد 
وصافح  اجلديد،  املذبح  الراعي 
جلنة  دعوة  ولبى  احلاضرين 
اقيمت  مأدبة عشاء  الوقف اىل 

على شرفه.
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لبنانيات

 زار رئيس جلنة االشغال العامة 
حممد  النائب  النيابية  والنقل 
النائبان  اللجنة  وعضوا  قباني 
قاسم هاشم وخضر حبيب مطار 
رفيق احلريري الدولي يف بريوت 
ظهر امس االول، وعقدوا اجتماع 
عمل حضره املدير العام للطريان 
شهاب  حممد  املهندس  املدني 
املهندس  املطار  الدين ورئيس 
امن  جهاز  وقائد  احلسن  فادي 
املطار العميد جورج ضومط وعدد 
العاملة يف  املصاحل  رؤساء  من 
املديرية العامة للطريان املدني، 
املطار  اوضاع  البحث يف  وجرى 
العمل فيه ال  بشكل عام وسري 
عديد  تعزيز  سيما جلهة ضرورة 
القوى االمنية املوجلة العمل يف 
هذا املرفق املهم وتوحيد امرتها 
امن  جهاز  رئيس  قيادة  حتت 
ضرورة  اىل  باالضافة  املطار، 
على  الذهاب  قاعات  توسيع 
والتجهيزات  املساحة  صعيد 
وضع  ضرورة  على  والتشديد 
املدني  للطريان  العامة  اهليئة 
موضع العمل الفعلي لتاليف كل 

املشاكل االدارية يف املطار«.
»حنن  قباني:  قال  االجتماع  بعد 
احلني  بني  املطار  نزور  كلجنة 
فيه،  العمل  ونتفقد  واالخر 
لزيارتنا  املباشر  السبب  امنا 
الطفل  دخول  فكان  املرة  هذه 
استطاع  الذي  الفلسطيين 
وحتى  الطائرة  اىل  الوصول 
السفر على متنها اىل اسطنبول، 
اهتمام  موضع  كان  االمر  هذا 
ميثل  لنا  بالنسبة  وهو  الناس، 
ان  الضروري  من  امنية  ثغرة 
ال تتكرر، وال مسح اهلل يف مرة 
العمل  يكون  ال  ان  ميكن  اخرى 
هذا من قبل ولد بريء امنا بقصد 
التخريب، وهذا االمر كان السبب 
املباشر للزيارة وكان لنا حديث 
صريح مع املسؤولني يف املطار 

اداريني وامنيني«.
اضاف: »ما استطيع قوله هو ان 
اجلميع مهتمون وقد ركزنا على 
الطريان  وسالمة  االمن  سالمة 
وانه ال جيوز ان تستمر الشكوى 

من االزدحام يف املطار«.
وتابع: »اود القول بشكل واضح 
ملوضوع  جذريا  حل  ال  انه  جدا 
انشاء  قبل  املدني  الطريان 
املدني  للطريان  العامة  اهليئة 
 ،481 القانون  اليت صدرت يف 
الزامي  هو  الذي  القانون  هذا 
وال حيق الحد وال جمللس الوزراء 
عدم تنفيذه وال الي وزير واي 
من  القول  واكرر  مسؤول، 
العامة  اهليئة  انشاء  الضرورة 
للطريان املدني اذ انه مل يعد يف 
كل العامل مطارات وطريان مدني 
جزء من الدولة، فلنضع اصبعنا 
على املشكلة االكرب وهي غياب 
املدني،  للطريان  العامة  اهليئة 
وندخل بعدها اىل املشاكل اليت 
يواجهونها، صحيح اننا يف بعض 
هناك  ان  ونقول  ننتقد  االحيان 
الوقت  يف  امنا  امنية  ثغرات 
هذه  اسباب  معرفة  جيب  نفسه 

املشاكل والعمل على حلها«.
جهاز  عديد  ان  »عرفنا  واردف: 
عنصرا   170 هو  املطار  امن 
وهذا   360 اصل  من  وضابطا 
عامة  شكوى  موضع  هو  االمر 
موضوعا  ان  جائزا  يعد  مل  امنا 
حساسا مثل مطار بريوت الدولي 
ال يكون فيه العدد املطلوب من 
العناصر واملطلوب ايضا توسيع 
قاعة الذهاب على صعيد املساحة 
حتديث  يتم  وان  والتجهيزات 

وجتهيز افضل هلذه القاعة«.
وقال: »هناك امور جيب ان تتم 
ان موضوع جهاز  معاجلتها حيث 
جيب  فيه  واالمرة  املطار  امن 
رئيس  قيادة  حتت  تووحد  ان 
ال  اذ  فقط،  املطار  امن  جهاز 

قباني زار املطار: ال حل جذريا للطريان املدني قبل انشاء اهليئة العامة
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

جيوز ان يكون هناك قسم يتبع 
الداخلي  االمن  قوى  اىل  بامرته 
او اجليش او االمن العام. وهذا 
ان  اال يستمر وجيب  االمر جيب 
تكون االمرة واحدة فقط لرئيس 
جهاز امن املطار واي شيء جيب 
ان مير عرب رئيس هذا اجلهاز وال 
جيوز اجراء اي تشكيل من دون 
معرفة رئيس جهاز امن املطار، 
وهذا غري مقبول يف هذا البلد. 
االجهزة  اصبحت  اسف  بكل 
ن  الطوائف  على  االمنية مسماة 
وهذا االمر مل يعد سرا، فاملطار 
العناصر  مجيع  تكون  ان  جيب 
جهاز  لرئيس  تابعة  فيه  االمنية 
امن املطار كائنا من كان، وحنن 
يف  مسؤول  اي  ندين  هنا  من 
االجهزة االمنية اللبنانية يتصرف 
بهذه الطريقة غري املقبولة واذا 
حدثت بعد فلن نسكت وسنسمي 

االشياء بامسائها«.
وعن دورهم كلجنة قال قباني: 
استطاعتنا  قدر  سنساعد  »حنن 
ويف فرتة نتمنى ان تكون قبل 
راس السنة سننظم ورشة عمل 
تتعلق باملخطط التوجيهي للمطار 
لبنان،  يف  املدني  وللطريان 
وهنا جتدر االشارة اىل مطارات 
جده  ان يف  املنطقة  جديدة يف 
غريها  او  اسطنبول  او  دبي  او 

املطارات  هذه  من  واحد  وكل 
مليون   120 الستيعاب  جمهز 
راكب سنويا وهذا يشكل حتديا 
الدور  استعادة  وعلينا  كبريا 
الرائد ملطار بريوت الدولي، من 
هنا سنتواصل مع جملس االمناء 
ونطلب  اهلندسة  ودار  واالعمار 
االسراع باالفراج عن كل الطلبات 
والضرورية  باملطار  املتعلقة 

لتحسني العمل فيه«.
الطريان  عودة  »تبلغنا  واضاف 
باستخدام املدرج الغربي البحري 
وبالتالي ال يعود حيلق يف اجواء 

العاصمة بريوت.
جتاوز  قضية  يف  اجلديد  وعن 
احلواجز  الفلسطيين  الطفل 
قباني:  قال  املطار  يف  االمنية 
اننا  وصحيح  املوضوع  »سنتابع 
القضاء  شؤون  يف  نتدخل  ال 
امنا  مستقلة  سلطة  هو  الذي 
نواب  كمجلس  النهاية  يف  حنن 
لبنان،  العليا يف  الرقابة  سلطة 
وحنن من هنا نقول وعرب وسائل 
االعالم اننا لن نقبل ان حتاسب 
ان  جيب  امنا  صغرية،  عناصر 
وكل  جدي  حتقيق  هناك  يكون 
مسؤول جيب ان تتم حماسبته«.

نصر  »اننا  القول:  قباني  وكرر 
على تعيني اهليئة العامة للطريان 
اىل  موجه  الكالم  وهذا  املدني 
الصديق  الوزير  واىل  احلكومة 
له  من  كل  واىل  زعيرت  غازي 

عالقة باختاذ هذا القرار«.
اعداد  يف  الفادح  النقص  وعن 
او  اداريني  كانوا  ان  املوظفني 
امنيني وكيفية تسيري العمل يف 
مرفق عام قال قباني: »سنعمل 
ليست  وزيارتنا  جهدنا،  بكل 
ندعم  ان  علينا  وحنن  شكلية 
تعزيز  حيثما جيب وحنن سندعم 
اليت  بالعناصر  امن املطار  جهاز 

حيتاجها ولتوحيد االمرة فيه«.
برافا  الكوستا  مكب  تأثري  وعن 
قباني:  قال  املطار  عمل  على 
مؤقتا  سيكون  املطمر  »هذا 
ال  كي  التدابري  كل  وستؤخذ 
مشريا  اضافيا«،  مشكال  يكون 
واجهزة  سيارات  »وجود  اىل 
عن  الطيور  ابعاد  على  تعمل 

ساحات الطائرات«.
ومتنى قباني ان »يبدأ العمل على 
توسعة املطار وتهيئته الستقبال 
االمور  وهذه  الركاب  من  املزيد 
مع  وسنتواصل  تتاخر  اال  جيب 
االمور  يف  للبدء  املعنيني  كل 

اجلدية املطلوبة«.
على  للوفد  جولة  كانت  واخريا 
فيها  اطلعوا  املطار  قاعات 
املطار  يف  العمل  سري  على 
جلهة  وضعت  اليت  والتجهيزات 

اجناز معامالت السفر.

»تيار  لـ  العام  االمني  زار 
املستقبل« أمحد احلريري، يرافقه 
املنسق العام للتيار يف اجلنوب 
الدكتور ناصر محود سراي صيدا 
احلكومي، والتقى حمافظ اجلنوب 
منصور ضو وقائد منطقة اجلنوب 
االقليمية يف قوى األمن الداخلي 
مهنئا  شحادة،  مسري  العميد 
املبارك،  األضحى  عيد  حبلول 
العامة،  األوضاع  عرض  وجرى 

خصوصا األمنية منها.
الحريري

ونوه احلريري ب«جهود مؤسسات 
يف  واألمنية  االدارية  الدولة 
اجواء  ترسيخ  يف  اجلنوب 
اإلستقرار، خصوصا على صعيد 
وجرى  ومنطقتها.  صيدا  مدينة 
القضايا  من  عدد  اىل  التطرق 
احلياتية اليت تهم املواطنني يف 

صيدا وجوارها«.
زغيب  ثكنة  زار  احلريري  وكان 
والتقى  صيدا  يف  العسكرية 
رئيس فرع خمابرات اجليش يف 
اجلنوب العميد الركن خضر محود 
مهنئا باألضحى ومستعرضا معه 
»جهود  مثمنا  األمنية،  األوضاع 
هذا  يف  العسكرية  املؤسسة 

 أمحد احلريري زار ضو وشحادة ومحود معايدا 
باالضحى: صيدا منوذج يف اإلستقرار واإلمناء

اجملال«.
»اخلطوات  اىل  البحث  وتطرق 
األمنية  األجهزة  بها  تقوم  اليت 
املدينة  يف  والعسكرية 
ومنطقتها، وتلك اليت تقوم بها 
القوى الفلسطينية يف خميماتها 
تعزيز  خانة  يف  تصب  اليت 

االستقرار يف هذه املنطقة«.
تصريح  يف  احلريري  واعترب 
ومن  »صيدا  ان  اجلولة،  اثر 
بني  والتعاون  التواصل  خالل 
األمنيني  ومسؤوليها  فاعلياتها 
وبني  وبينهم  والعسكريني، 
القوى الفلسطينية يف املخيمات، 
االستقرار  يف  منوذجا  تقدم 
يف  منوذجا  وتقدم  قدمت  كما 
بلديتها«،  تقوده  الذي  االمناء 
املستقبل  تيار  »متسك  جمددا 
بأن  ومرجعيتها  الدولة  بدور 
تبقى هي املظلة لكل اللبنانيني 
ودعم  تنوعهم،  اختالف  على 
األمنية  مؤسساتها  وتقوية 
والعسكرية املسؤولة عن امنهم 
واستقرارهم«، مؤكدا ان »همنا 
املدنية  الدولة  بناء  سيبقى 
جلميع  احلاضنة  والعادلة  القوية 

ابنائها«. 

شارك وزير اخلارجية واملغرتبني 
جربان باسيل يف مؤمتر رودوس 
يضم  والذي  واالستقرار  لألمن 
العربية  الدول  من  جمموعة 
بلغاريا،  منها  واالوروبية 
اإلمارات  تونس،  لبنان،  مصر، 
ألبانيا،  قربص،  سلوفاكيا، 
إيطاليا وليبيا، وذلك يف جزيرة 

 باسيل شارك يف مؤمتر رودوس لالمن واالستقرار
من  بدعوة  اليونانية  رودوس 
نيكوس  اليوناني  اخلارجية  وزير 

كوتزياس.
اخلميس  يومي  املؤمتر  واستمر 
وامس  )امس  واجلمعة 
األمن  شوؤن  وتتناول  االول(، 
االرهاب  ومواجهة  واالستقرار 

وقضايا أخرى.

التيار  يف  االعالم  جلنة  نفت   
الوطين احلر، يف بيان، »ما ورد 
عن تسوية تتعلق بالتعيينات«، 
الوطين  التيار  » يهم  وقالت: 
على  ورد  ما  ينفي  ان  احلر 
جلسة  بعد  الوزراء  بعض  لسان 
عن  االول(،  )امس  احلكومة 
وزيري  بطلب  تقضي  تسوية 
لالمني  التمديد  إلغاء  التيار 
األعلى  الدفاع  جمللس  العام 
القبول  مقابل  خري  حممد  اللواء 
العماد  اجليش  لقائد  بالتمديد 
حضور  ملعاودة  قهوجي  جان 

جلسات احلكومة«.

الوطين احلر نفى الكالم عن تسوية 
تتعلق بالتعيينات: نرفض التمديد باملبدأ

التيار  »موقف  ان  واكدت 
ال  التمديد  رفض  من  املبدئي 
عالقة له باألشخاص او االحداث، 
وهو مع حتقيق الشراكة الفعلية 
وامليثاقية لتصحيح اخللل وانتظام 
عمل املؤسسات، وان من يهتم 
تعطيل  وعدم  احلكومة  بانتاجية 
ملفاتها  يسري  ان  عليه  اعماهلا، 
واملتصلة  املتوقفة  العديدة 
بشؤون الناس كالكهرباء واملياه 
والنقل،  االتصاالت  والنفط 
مراعاة  بفعل  املعطل  وغريها 
حساب  على  اخلاصة  املصاحل 

مصلحة الناس«.

استقبل رئيس »حزب التوحيد 
وئام  السابق  الوزير  العربي« 
جملس  من  وفدا  وهاب، 
ضم  الدميوقراطية«  »سوريا 
للمجلس  املشرتكة  الرئيسة 
اهليئة  وعضوي  أمحد  إهلام 
الرئاسية ايشوع كورية وحكمت 
حبيب، يف مكتبه يف بئر حسن، 
يف حضور ممثل »حركة اجملتمع 
هاوار  بكروان  الدميوقراطي« 
حنان  نورور  رابطة  ورئيسة 

عثمان.
بيان  حبسب  اللقاء،  وتناول 
لوهاب،  االعالمي  ملكتب 

 وهاب استقبل وفد جملس سوريا الدميوقراطية: ال مربر للتدخل الرتكي
»األوضاع يف سوريا وخصوصا 
يف منطقة اجلزيرة، وأكد وهاب 
على األثر أهمية »هذه املنطقة 
الغالية على قلوبنا واليت تضم 
السوري  الشعب  مكونات  كل 
من الكرد والسريان والعرب«، 
اخلطرية  التطورات  اىل  الفتا 
املنطقة  تلك  تشهدها  اليت 
ومنها التدخل الرتكي يف سوريا 
السورية،  األراضي  ودخول 
»مما يشكل عدوانا سافرا على 
الشعب  وكل  السورية  األرض 
وقفه  جيب  والذي  السوري، 
سوى  له  مربر  ال  إذ  بسرعة، 

الطمع الرتكي التارخيي باألرض 
أراضي  من  وبكثري  السورية 
الدول احمليطة برتكيا«، مؤكدا 
أن »األخوة )الكرد( يف اجلزيرة 
عن  انفصالية  حالة  ليسوا 
حالة  السورية، وليسوا  الدولة 
تريد االستقالل عن سوريا، بل 
والدولة  سوريا  وحدة  مع  هم 
والشعب،  واجليش  واألرض 
البعض  حياول  ما  عكس  على 
الوفد  أكد  وقد  تصويرهم. 
مشروع  هناك  ليس  أن  اليوم 
والدولة  سوريا  وحدة  خارج 

السورية«.
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لبنانيات

 اكد نائب األمني العام ل«حزب 
اهلل« الشيخ نعيم قاسم يف كلمة 
الذي  التخرج  حفل  يف  القاها 
األعظم«  الرسول  »معهد  أقامه 
اجلامعي يف قاعة شاهد - طريق 
من  الغرب  إنزعاج  »ان  املطار، 
املقاومة هو ألنها حتمل مشروع 
السيد  املستقل  احلر  اإلنسان 
الذي ال يقبل املساومة وال يبيع 
مراكز  أجل  من  الشهداء  دماء 
املكاسب  بعض  أو  مناصب  أو 
السياسية، وحنن سنستمر بهذه 
الروحية و بهذا العطاء لنصل إىل 
النتائج املرجوة. حنن نؤمن باهلل 
تعاىل كمقاومة ونعمل يف سبيل 
اهلل تعاىل، لكن حولنا هذا الكالم 
إىل جتسيد مادي من خالل القتال 
والصمود  واملرابطة  املواجهة  و 
ومواجهة  إسرائيل  ومواجهة 
وانتصرنا  وجنحنا  التكفرييني، 
مشروع  وكسرنا  األرض  وحررنا 
وحدينا  اجلديد،  األوسط  شرق 
وحققنا  التكفرييني  قدرة  من 
موقع  من  كلها  كبرية  إجنازات 
هلل  والطاعة  واإلخالص  األخالق 
الروح مع اجلسد  تعاىل، فدجمنا 
يف امليدان وكان النجاح والنصر 
بربكة عطاءات الشهداء واجلرحى 

واملقاومني«.
أننا  لألسف  لبنان  »يف  وتابع: 
تفصيلية  بقضايا  ننشغل  دائما 
األمور وتراكم اإلشكاالت.  تعقد 
يف  املشكلة  األخرية  الفرتة  يف 
البلد تفاقمت وهناك شعور عند 
مهمشون  بأنهم  األفرقاء  بعض 
أنهم  آخرين  أفرقاء  عند  وشعور 
أن  ميكن  مبكتسبات  يقبلون  ال 
يف  لكن  وهناك،  هنا  تعطى 
يف  نعيش  حنن  املطاف،  نهاية 
لبنان مع بعضنا وجيب أن نفتش 
عن احلل وجيب أن نرى الطريق 
اليت تساعد لنجلس معا ونتفاهم. 
هذه  يف  نبذل  اهلل  كحزب  حنن 
تقريب  من  خاصة  جهودا  األيام 
ضرورة  ونرى  النظر  وجهات 
إيقاف التدهور يف هذا البلد وال 
إذا  التفهم والتفاهم،  بديل عن 
كان البعض ينتظر التغريات يف 
املنطقة لتحسني شروطه وموقعه 
اآلخر يف  فاملعسكر  واهم،  فهو 
حتل  مل  السورية  واألزمة  تدهور 
حتى اآلن، وربط البعض ملصري 
املنطقة  مبصري  السياسي  لبنان 
األمور تطول لسنوات.  أن  يعين 
حنن ندعو إىل أن ال نربط أمورنا 
بأمور املنطقة ومن كان ينتظر أن 
يأتي احلل من اخلارج فلن يأتي 
التطورات يف  احلل، مهما كانت 
سوريا سواء قرأها البعض إجيابية 
أو سلبية اآلن أو يف املستقبل 
فمسألة رئاسة اجلمهورية طريقها 
حمصور، أدخلوا من هذه الطريق 
حتى حنل هذه املشكلة ونبدأ حبل 
مشاكل لبنان، فقد مرت السنتان 
ولو  األول،  املربع  يف  زلنا  وال 
مرت سنوات أخرى سنجد أنفسنا 

يف نفس املربع«.
اضاف: »خري لنا أن نتقدم على 
يف  نبقى  أن  من  احلل  طريق 
وإذا  تؤخر.  وال  تقدم  ال  مناكفة 
حال  ينتظر  املستقبل  حزب  كان 
من السعودية، فها هي السعودية 
تتخبط مع نفسها داخليا وخارجيا، 
أخفقت السعودية يف كل امللفات 

 قاسم: ال بديل عن التفهم والتفاهم اليقاف 
التدهور واجياد احلل

املنطقة،  يف  فيها  دخلت  اليت 
لتأخذ  اليمن  إىل  دخلت  فقد 
يدخلون  باليمنيني  وإذ  اليمن 
السعودية،  األراضي  بعض  إىل 
اإلجرام  السعوديون  ويستخدم 
والقتل لألطفال والنساء وتدمري 
يصلون  وال  واملدارس  املشايف 
إىل حل، وأقول لكم: لو استمر 
سيبقى  لسنوات  احلال  هذا 
وستكون  متصدين  اليمنيون 
النتيجة هلم. أما يف سوريا فهم 
وشردوا  احللول  دوا  عقَّ الذين 
التكفرييني  ودعموا  املاليني 
وأوصلوا إىل هذه األزمة الكبرية 
مع غريهم ممن سار معهم، وال 
من  أيضا  وهذا  اآلن  إىل  حل 
امللفات اليت فتحتها السعودية. 
كان  من  يعلم  كلنا  العراق  يف 
أجل  من  يدفع  كان  ومن  ل  ميوِّ
السيارات املفخخة وإثارة الفتنة 
السنية الشيعية من أجل ختريب 
هذا البلد. دلوني على ملف واحد 
فيه  يدها  السعودية  وضعت 
خارجيا وجنحت؟، ما وضعت يدها 
على  وخربت  وخربته  إال  أمر  يف 

الناس«.
السعودية  أن  »األهم  واردف: 
فقد  النهج  بهذا  استمرت  إذا 
قريبا،  الداخلي  خرابها  نشهد 
فيكفي أنها بدأت تعاني من عجز 
وصرفت  التجاري،  ميزانها  يف 
الدوالرات  من  املاليني  مئات 
من الصندوق السيادي، وأيضا 
ازداد الفقر يف داخلها وأقفلت 
عشرات  فيها  كربى  شركات 
وفرضت  املوظفني  من  اآلالف 
الداخل،  يف  جديدة  رسوما 
املعروف  الصراع  عن  عدا  هذا 
وبن  سلمان  بن  احملمدين  بني 
ينفجر  متى  نعلم  وال  نايف، 
بينهما  القبائل  تنقسم  وكيف 
يف داخل هذه اململكة املتهاوية 
والداخلية،  اخلارجية  أزماتها  يف 
فمن كان ينتظر السعودية حتى 
تأتي باحلل فلتحل مشكلتها يف 

الداخل أوال«.
خترب  »منطقتنا  ان  اىل  واشار 
ملصلحة  معها  ومن  أمريكا  من 
اليت  املشاكل  كل  إسرائيل، 
للمحافظة  منطقتنا  يف  حتصل 
على إسرائيل، الدخول األمريكي 
العراق  لضرب  كان  العراق  إىل 
إسرائيل،  أجل  من  واحتالله 
النتفاضات  أمريكا  مواكبة 

Saturday 10 September 2016  2016 أيــلول   10 السبت 

املؤمتر  أعمال  اليوم  إختتمت 
العربية  الشبكة  ل«  اخلامس 
ومكافحة  النزاهة  لتعزيز 

الفساد«، املنعقد يف تونس.
البيان اخلتامي على أهمية  وأكد 
وتعزيز هيئات  الفساد  :مكافحة 

الرقابة وتبادل املعلومات«.
سلمَّ  اجللسة  نهاية  ويف 
ريفي  أشرف  اللواء  وزيرالعدل 
رئاسة الشبكة إىل وزير الوظيفة 
عبيد  السيد  التونسي  العمومية 
الدكتور  إنتخب  كما  الربيكي، 
العراق  ممثل  الياسري  حسن 

الرئيس الالحق للشبكة.
اشرف   اللواء  اجللسة  ختم  وقد 
»أن  فيها  أكد  بكلمة  ريفي 
لعملة  وجهان  والفساد  اإلرهاب 
»بعمل  أشاد  كما  واحدة«، 
الشبكة العربية وجبهود املؤمترين 
تعزيز  رواد  من  غدوا  حيث 
ألنه  الفساد،  ومكافحة  النزاهة 
اإلرهاب  متويل  مصادر  أبرز  من 

يف العامل«.
التونسية  احلكومة  ريفي  وشكر 
وكرم  اإلستقبال  حسن  على 

الضيافة.

 ريفي مبؤمتر الشبكة العربية ملكافحة الفساد 
يف تونس:اإلرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة

العربية  املنطقة  يف  الشعوب 
مساراتها  بعض  حرف  وحماولة 
ميكن  من  يرتبع  ال  أن  أجل  من 
أو  بشكل  إسرائيل  يزعج  أن 
بآخر. واحلرب يف سوريا من أجل 
إسرائيل، وحرب متوز 2006 يف 
إسرائيل  أجل  من  كانت  لبنان 
اجتمع  حيث  ومكانتها،  ودورها 
حربا  فكانت  إسرائيل  مع  العامل 
عاملية باليد اإلسرائيلية، وانتصر 
لبنان وانتصر حزب اهلل وارتفع 
عن  رغما  تعاىل  اهلل  حبمد  عاليا 
كانوا  الذين  أولئك  كل  أنوف 
وراء إسرائيل. ال خيار أمامنا إال 
أن نبقى يف امليدان وأن نقاوم، 
مشروع  لتحقق  املقاومة  فلوال 
الشرق األوسط اجلديد من بوابة 
لبنان وبعد ذلك من بوابة سوريا، 
لوال املقاومة لبقيت أراض حمتلة 
لوال  إسرائيل،  بيد  لبنان  يف 
م  تقسَّ اجلبنة  لكانت  املقاومة 
تنسجم  بطريقة  لبنان  يف  اآلن 

مع متطلبات إسرائيل«.
نقدم  أننا  »صحيح  وقال: 
التضحيات  ولكن هذه  تضحيات 
أمام  منيعا  سدا  تقف  اليت  هي 
معلوما  وليكن  إسرائيل،  أطماع 
أن املسألة ال تقتصر على احتالل 
إنساننا  يريدون  فهم  األرض، 
ومستقبلنا  وعقولنا  وأجيالنا 
أي  تعطيل  يريدون  وثقافتنا، 
واستقاللنا.  لوجودنا  قدرة 
واليوم لديكم جتربة خمزية، فقد 
السوريني من  نزح املاليني من 
بلدهم، وقررت الدول األوروبية 
لكن  منهم  عددا  تستوعب  أن 
بشروط، فيفحصون األب واألم 
ويقبلون الولد بال أب وأم، ويرون 
مدى إمكانية غسل األدمغة قبل 
بريطانيا  أن  قرأت  استقباهلم. 
من  طفال   350 أضاعت  العظمى 
تعرف  ال  داخلها  يف  السوريني 
أين هم وقد دخلوا إىل بريطانيا! 

اهلل أعلم ماذا حل بهم«.
أجل  من  نقاوم  ال  »حنن  وختم: 
حنن  األرض،  من  األمتار  بعض 
لوال  االنسان،  أجل  من  نقاوم 
االنسان وكرامته ملا كان هناك 
معنى للمقاومة، وها حنن اليوم 
ويتعلمون  يرتبون  أطفالنا  نرى 
واألمة  الوطن  همَّ  وحيملون 
دماء  بربكة  اخلريات.  مون  ويقدِّ
اجلرحى  وعطاءات  الشهداء 
واألسرى ترتفع رؤوسنا عاليا«.

ميشال  العماد  النائب  استقبل   
الرابية،  يف  دارته  يف  عون 
فرعون  ميشال  السياحة  وزير 
»حنن  االثر:  على  صرح  الذي 
سياسية  ازمة  دوامة  نعيش 
نسميها  ان  نستطيع  البلد  يف 
رئاسة  موضوع  اليوم  عواصف، 
من  املزيد  يتطلب  اجلمهورية 
اىل  والوصول  واحلوار  التشاور 
على  ضمانات  ويتطلب  سلة، 
الصعيد املسيحي وضمانات من 
اطراف اخرى مثل حزب اهلل وتيار 
تعنينا  عربية  واطراف  املستقبل 
التشاور،  يتوقف  اال  كلنا. جيب 
نعانيها  اليت  احلكومية  فاالزمات 
تتطلب  سنتني  من  اكثر  منذ 
عمل  تكملة  سبل  يف  التفكري 
الناس.  اعمال  لتسيري  احلكومة 
يف السنة املاضية ايضا أوقفنا 
الجياد  الوزراء  جملس  جلسات 

فرعون من الرابية: موضوع الرئاسة يتطلب ضمانات ومن 
االفضل تأجيل اجللسات احلكومية بانتظار اجياد احللول

حلول الزمة النفايات«.
التوافقية  الصيغة  »اما  أضاف: 
رئيس  غياب  تغطي  فهي 
اجلمهورية وحتتاج لوجود املكونات 
جملس  يف  واالساسية  املهمة 

وزير السياحة ميشال فرعون

الوزراء، وال جيوز ان ميثل رئيس 
صيغة  وجدود  دون  اجلمهورية 
بتأجيل  طالبنا  لذا،  توافقية. 
وعدم  الوزراء  جملس  جلسة 
البحث بأي بند يف غياب الصيغة 
التوافقية وغياب او معارضة او 
يكن  مل  واذا  مكونات،  استقالة 
فيفرتض  لتأجيل  امكانية  هناك 
اال يكون هناك حبث يف اي بند 
يعترب جتاوزا الي من املكونات او 

ملبدأ متثيل رئاسة اجلمهورية«.
املاضية  »املرحلة  أضاف: 
ظل  يف  اجللسة  من  انسحبت 
املضي ببعض البنود رغم الوعود 
واليوم  لتأجيلها،  اعطيت  اليت 
من  والتزام  وعود  هناك  كان 
الرئيس وقد حول اجللسة  دولة 
حبث  بدون  حوار  او  نقاش  اىل 
يف اي بند. على كل حال، اليوم 
اطراف  او  احلر  الوطين  التيار 
اخرى مل تستقل من احلكومة ومل 
حقها،  من  وهذا  اطاحتها  تطلب 
على  احلفاظ  على  حرص  ولديها 

مرافق الدولة«.
حريص  عون  »اجلنرال  وتابع: 
جدا على كل الدولة ومؤسساتها 
نطالب  وحنن  احلكومة،  وعلى 
واستمرار  للحوار  اجملال  بفتح 

البحث«.
أمور خاصة يف  »هناك  وأردف: 
أخرى  ومسائل  الوزراء  جملس 

جيب أن تبحث خارج احلكومة«.
كانت  اذا  عما  سؤال  على  وردا 
رسالة  حيمل  او  مببادرة  زيارته 
شك  »ال  فرعون:  قال  لعون، 
القيام  مسؤولية  اختذ  ال  انين 
لكن  تواصل،  او  مبادرة  بأي 
جيب اجراء االتصاالت واستكمال 
اجملال  يكن  مل  وإذا  التواصل، 
فاحلوار  احلوار  طاولة  على  متاحا 

الثنائي قائم«.
أضاف: »حبثنا مع العماد عون يف 
بعض االمور وسنوصل رأيه حتى 
مباشرة  اتصاالت  جيري  كان  لو 
او غري مباشرة. املطلوب املزيد 
من النتائج، فهناك مسائل باتت 
يف  التقدم  أن  وأعترب  واضحة 
احلوار حول الرئاسة سيحل الكثري 
نفسه،  الوقت  ويف  االمور.  من 
احلكومة من  أن حنمي  املهم  من 
ومن  االكرب  االزمات  ختطي  أجل 
االفضل تأجيل اجللسات احلكومية 
ال  جديدة.  حلول  اجياد  بانتظار 
ميكن القول إننا ال نعيش اليوم 
حاولنا  لقد  استثنائية،  ظروفا 
ايضا  ولكنها  احلكومة  حتييد 

مؤسسة سياسية«.
مجالس بلدية

جمالس  عون  استقبل  كذلك، 
عكار  يف  جربايل  بلديات: 

واجمليدل واحلميصة يف جزين.

القوات  حزب  رئيس  استقبل 
اللبنانية مسري جعجع يف معراب 
وفدا من حزب الوطنيني األحرار 
األعلى  اجمللس  عضو  برئاسة 
يف احلزب كميل دوري مشعون، 
يف حضور رئيس جهاز االعالم 

والتواصل ملحم الرياشي.
عقب اللقاء، قال جعجع: »كان 
لي الشرف اليوم باستقبال وفد 
من قيادة حزب الوطنيني األحرار 
وعلى رأسه السيد كميل دوري 
املشاركة  اىل  لدعوتي  مشعون 
الثامن واخلمسني  يف االحتفال 
لذكرى تأسيس احلزب، فحزب 
عن  غين  األحرار  الوطنيني 
املناسبة  هذه  ويف  التعريف، 
أستذكر منذ كنت ولدا صغريا 
الوطنيني  حزب  أن  اآلن  حتى 
األحزاب  أول  من  كان  األحرار 
احلرة يف لبنان والذي تعلم منه 
الكثريون كيف تكون السياسة 
احملافظة  تتم  وكيف  احلرة 
والسيادة  احلرية  مبادئ  على 
متنياتي  وأقصى  واالستقالل، 
كميل  الرئيس  إرث  يبقى  أن 
مشعون حيا ومستمرا ألنه ليس 
من السهل أن يتوافر لنا حاليا 

تراث مثله«.
شمعون

رئيس  مشعون  شكر  بدوره، 
القوات على االستقبال، وقال: 
»جئنا اليوم لنوجه هذه الدعوة 
اىل »احلكيم« ألننا متفقون معه 
دوما سياسيا وحول كل املبادئ، 
خالهلا  تبادلنا  مناسبة  وكانت 

الطروحات  سيما  وال  األفكار 
املعروضة اليوم واليت نعترب أنه 
ال جيب أن تتم أبدا، فإذا أرادوا 
احلالية  الصيغة  بني  ختيرينا 
حيكى  اليت  اجلديدة  والصيغة 
عنها للبنان سواء كانت املثالثة 
أو سواها، فنحن نرفضها كليا، 
الطائف  باتفاق  متمسكون  حنن 
ومببادئه، ويف حال لن يتمكنوا 
فلنعد  الطائف  تطبيق  من 
األوىل  اجلمهورية  مبادئ  اىل 
اتفق  الذي  الوطين  وامليثاق 
عليه كبار هذا البلد وأبرز بنوده 
املناصفة اليت هي ضمانة ثبات 

لبنان«.
يتوقف  »أن  مشعون  وأمل 
الكالم عن صيغة جديدة للبنان 
حرب  اىل  البلد  ستوصل  ألنها 
أهلية جديدة واىل اهلاوية اليت 

ال أحد يراها«.
عائلة يزبك

جعجع  التقى  أخرى،  جهة  من 
الراحل  وفدا من عائلة املطرب 
مسري يزبك، ضم: زوجته حنان 
يزبك وابنه أمري يزبك باإلضافة 
اىل رئيس بلدية رحماال ميشال 
سعد وخمتار البلدة طوني جورج 
نصار، الفنان أمري يزبك، رئيس 
مركز رحماال فادي سعد، حمامي 
عبداهلل،  أبي  ميشال  العائلة 
واملهندس بيار نصار. و شكر 
على  القوات  رئيس  الوفد 
األليم  مبصابها  العائلة  مواساة 
وعرض معه األوضاع العامة يف 

البالد.

جعجع استقبل وفد االحرار: نتمنى بقاء 
إرث الرئيس مشعون حيا ومستمرا

جعجع مستقبال وفد االحرار
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لبنانيات

 اختتمت اجلمعية العامة احلادية 
الشرق  كنائس  جمللس  عشرة 
عمان،  يف  املنعقدة  األوسط 
جاء  بيانا  واصدرت  أعماهلا، 

فيه:
صاحل،  ألنه  الرب  إمحدوا   -1«
 :136 )مز  رمحته«  األبد  إىل 
التأمت  الشعار  هذا  حتت   ،)1
عشرة  احلادية  العامة  اجلمعية 
جمللس كنائس الشرق األوسط 
للمرة األوىل يف عمان - اململكة 
مبشاركة  اهلامشية،  األردنية 
العائالت  الكنائس األعضاء من 
منها  يتألف  اليت  الكنسية 
األرثوذكسية  العائلة  اجمللس: 
الشرقية، والعائلة األرثوذكسية، 
والعائلة  الكاثوليكية،  والعائلة 
 8 إىل   6 من  وذلك  اإلجنيلية، 
كرمية  بضيافة   ،2016 أيلول 
للروم  القدس  بطريركية  من 
حضور  ويف  األرثوذكس، 
األول،  آرام  اجمللس:  رؤساء 
كاثوليكوس األرمن األرثوذكس 
ثيوفيلوس  كيليكيا،  لبيت 
الثالث، بطريرك القدس وسائر 
أعمال فلسطني واألردن للروم 
اغناطيوس  مار  األرثوذكس، 
بطريرك  يونان،  الثالث  يوسف 
األنطاكي،  الكاثوليك  السريان 
رئيس  يونان،  منيب  واملطران 
األردن  يف  اللوثرية  الكنيسة 
ورؤساء  املقدسة،  واألراضي 
أو ممثليهم،  األعضاء  الكنائس 
التنفيذية،  اللجنة  وأعضاء 
العام  األمني  بأعمال  والقائم 
وسائر  جلخ،  ميشال  األب 

العاملني يف اجمللس.
2- إننا نشكر اهلل الواحد، اآلب 
والروح  الفادي  واإلبن  اخلالق 

مجعنا  الذي  املعزي،  القدس 
العامة  اجلمعية  هذه  يف  معا 
على  تعاىل  ونشكره  لنصلي 
يغدقها  اليت  ونعمه  عطاياه 
الصاحل  اإلله  هو  دائما،  علينا 
والكثري الرمحة، وقد أوجدنا يف 
هذه البقعة من العامل حيث ولد 
ومن  املسيح،  يسوع  املخلص 
حيث انطلقت بشارة اإلجنيل إىل 
أقطار املسكونة، لنكون شهودا 

لرمحته وسالمه.
االفتتاحية،  اجللسة  يف   -3
ورؤساء  اجمللس  رؤساء  حتدث 
الكنائس األعضاء أو ممثلوهم، 
العراق  يف  البابوي  والسفري 
البطريرك  وممثل  واألردن، 
املسكوني، والقائم بأعمال أمني 
دعمهم  مؤكدين  اجمللس،  عام 
ومشددين  ورسالته،  للمجلس 
املسيحيني  صمود  أولوية  على 
اليت  الصعبة  الظروف  ظل  يف 

يعانونها.
العامة  اجلمعية  انعقاد  يأتي   -4
يف وقت تشهد املنطقة حتوالت 
ومصريية  خطرية  دميوغرافية 
الصراع  موجات  بتصاعد  جتلت 
والظالمية  والتطرف  والعنف 
العرقي  والتطهري  واإلرهاب 
والديين والتهجري بطرق إلغائية 
ودموية، مما يهدد كيان الدول 
ونسيجها  اجملتمعات  وسالمة 
أبنائها.  وحياة  املتنوع  البشري 
املدنيون  يدفع  وكالعادة، 
وغري  مسيحيني  من  األبرياء، 
مسيحيني، مثن هذه الصراعات 
وممتلكاتهم  أرواحهم  من 
وأمنهم واستقرارهم، وال سيما 
يف السنوات األخرية يف سوريا 
استمرار  مع  ولبنان،  والعراق 

منذ  الفلسطيين  الشعب  معاناة 
حقوقه،  أبسط  حبرمانه  عقود 
وفشل حتقيق املقررات الدولية 
الفلسطينية  الدولة  قيام  يف 

بكامل مقوماتها.
بتقدير  العامة  اجلمعية  تنظر   -5
وتفاؤل إىل املبادرات الريادية 
العديدة الصادرة عن مؤسسات 
ومرجعيات إسالمية يف املنطقة، 
رفض  على  ركزت  واليت 
التطرف والعنف، وأكدت احرتام 
التنوع واالختالف، وأقرت بدور 
األساسي  املسيحي  املكون 
العربية  احلضارة  يف  وأصالته 
وطالبت  بأسرها،  واملنطقة 
اجلمعية  وتأمل  عليه.  باحملافظة 
املواقف  هذه  ترتجم  أن  العامة 
من  سيما  ال  عملية،  خبطوات 
خالل الكتب واملناهج الرتبوية، 
بهدف اإلنتقال إىل آفاق جديدة 

من الشراكة والتعاون.
6- استمعت اجلمعية العامة إىل 
تقرير القائم بأعمال األمني العام 
وواقع  السابقة،  املرحلة  عن 
املستقبلية  واآلفاق  اجمللس 
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بأن  وذكرت  ورسالته.  لعمله 
مكانا  يعترب  الذي  اجمللس، 
للتالقي والتعاون بني مسيحيي 
من  يسعى  األوسط،  الشرق 
أجل الوحدة املسيحية، وتنشيط 
احلوار املسكوني ورفده مببادرات 
مشرتكة بني الكنائس، وتفعيل 
العالقات املسيحية - اإلسالمية، 
وتأمني وصول الروح املسكونية 

إىل قاعدة املؤمنني الواسعة.
عن  العامة  اجلمعية  عربت   -7
التطرف  أشكال  كل  رفضها 
والتكفري،  واإلقصاء  واإلرهاب 
اإلبادة  مبذابح  بشدة  ونددت 
األمرباطورية  ارتكبتها  اليت 
 1915 عام  الرتكية  العثمانية 
حبق األرمن والسريان والكلدان 
ومسيحيي  والروم  واآلشوريني 
من  واقتالعهم  لبنان،  جبل 
اآلباء  أرض  يف  جذورهم 
كما  وتهجريهم.  واألجداد، 
الدائم  السعي  اجلمعية  أكدت 
خالل  من  أمان  شبكة  بناء  إىل 
مقومات  توفري  على  العمل 
ووقف  املسيحيني،  صمود 
نزيف هجرتهم من منطقة الشرق 
تهجر  من  وإعادة  األوسط، 
واقرتحت  منازهلم.  إىل  منهم 
اللجنة  تكليف  العامة  اجلمعية 
التنفيذية اجلديدة بتشكيل وفد 
لزيارة مرجعيات دينية مسيحية 
القرار  وعواصم  وإسالمية 
مسيحيي  وضع  شرح  أجل  من 
حلول  إجياد  وحماولة  الشرق، 

مستدامة.
العامة  اجلمعية  طالبت   -8
وإقليميا  حمليا  القرار  أصحاب 

ودوليا مبا يلي:
احلرب،  لوقف  التدخل  أ- 
اجملموعات  إمداد  عن  واالمتناع 
حل  وتأمني  بالسالح،  اإلرهابية 
سلمي لألزمة يف سوريا يضمن 
املشرتك  والعيش  البالد  وحدة 
اآلمن واحلر بني خمتلف مكوناتها 
دولة  والدينية ضمن  احلضارية 

مدنية.
ب- تأمني الدعم املطلوب لعودة 
النازحني واملهجرين إىل بيوتهم 
مسيحيي  وخصوصا  آمنني، 
يف  نينوى  وسهل  املوصل 
األرض  أصحاب  وهم  العراق، 

وسكانها األصليون.
للجمهورية  رئيس  إنتخاب  ج- 
ليعود  بأقصى سرعة،  اللبنانية 
الدستورية  املؤسسات  إىل 
انتظامها، ملا فيه استقرار هذا 

البلد - الرسالة وازدهاره.
اإلبادة  أعمال  شجب   - د 
والديين  العرقي  والتطهري 
واإلقتالع من اجلذور اليت تعرض 
وال يزال يتعرض هلا املسيحيون 
يف  املكونات  من  سواهم  مع 

الشرق.
هـ حتمل الدول العربية واألسرة 
الدولية مسؤولياتها يف مساعدة 
وتقديم  والالجئني  النازحني 
داخل  هلم  املطلوب  الدعم 
أوطانهم ويف الدول املضيفة، 
على غرار ما تقوم به الكنائس 
وكذلك  الكنسية،  واملؤسسات 
إىل  عودتهم  لتأمني  السعي 
على  املمكنة،  بالسرعة  ديارهم 
وآمنة  كرمية  حبياة  ينعموا  أن 
باملساواة مع مجيع إخوتهم يف 

الوطن.
الشعب  قضية  دعم  تأكيد  و- 
وحقه يف  العادلة،  الفلسطيين 
الالجئني  وعودة  دولته،  إقامة 
أرضهم  إىل  الفلسطينيني 

حبسب مقررات األمم املتحدة.
يف  الشاذ  الوضع  إنهاء  ز- 
وحدة  وحتقيق  قربص،  جزيرة 
مجيع  حقوق  ومحاية  أراضيها، 

مواطنيها.
الدولية  املرجعيات  مناشدة  ح- 
سراح  إلطالق  اجلهود  تكثيف 
سيما  ال  املخطوفني،  مجيع 
اليازجي  بولس  حلب  مطراني 
مضى  بعدما  ابراهيم،  ويوحنا 
وثالث  نيف  اختطافهم  على 
الكهنة  وكذلك  سنوات، 
اهلل  إىل  والصالة  واملدنيون، 
بأقرب  ساملني  يعودوا  كي 

وقت.
9- يف اجللسة اخلتامية، انتخبت 
اجلمعية العامة أربعة رؤساء جدد، 
ممثلني العائالت الكنسية األربع 

اليت يتألف منها اجمللس:
األرثوذكسية  العائلة  عن   -
البطريرك  قداسة  الشرقية: 
الثاني،  أفرام  اغناطيوس  مار 
بطريرك أنطاكية وسائر املشرق 
للكنيسة  األعلى  والرئيس 
يف  األرثوذكسية  السريانية 

العامل أمجع.
األرثوذكسية:  العائلة  عن   -
العاشر،  يوحنا  البطريرك  غبطة 
بطريرك أنطاكية وسائر املشرق 

للروم األرثوذكس.
- عن العائلة الكاثوليكية: غبطة 
روفائيل  لويس  مار  البطريرك 
األول ساكو، بطريرك بابل على 

الكلدان.
القس  اإلجنيلية:  العائلة  - عن 
اإلحتاد  رئيس  بدر،  حبيب 

اإلجنيلي الوطين يف لبنان
العامة  اجلمعية  انتخبت  كما 
أعضاء اللجنة التنفيذية اجلديدة، 
األمني  بانتخاب  أعماهلا  وختمت 
العام اجلديد للمجلس ملدة أربع 
سنوات حبسب نظامها الداخلي، 
الراهب  وهو األب ميشال جلخ 

األنطوني املاروني.
وانتخبت اجلمعية العامة الرؤساء 

األربعة احلاليني للمجلس رؤساء 
األول،  آرام  وهم:  فخريني، 
كاثوليكوس األرمن األرثوذكس 
ثيوفيلوس  كيليكيا،  لبيت 
الثالث، بطريرك القدس وسائر 
أعمال فلسطني واألردن للروم 
اغناطيوس  مار  األرثوذكس، 
بطريرك  يونان،  الثالث  يوسف 
األنطاكي،  الكاثوليك  السريان 
رئيس  يونان،  منيب  واملطران 
األردن  يف  اللوثرية  الكنيسة 

واألراضي املقدسة.
10- شكر وتقدير وتهنئة

دور  العامة  اجلمعية  قدرت  أ- 
اهلامشية  األردنية  اململكة 
وجهودها التارخيية يف الوصاية 
املقدسات  على  اهلامشية 
يف  واإلسالمية  املسيحية 
وخباصة  املقدسة،  األراضي 
كنيسة  أن  حبيث  القدس،  يف 
كما  للمسيحيني  هي  القيامة 
واألقصى  الشريف  احلرم  أن 
املوضوع  هلذا  ملا  للمسلمني، 
إرساء  يف  كربى  أهمية  من 
تلك  يف  احلياة  حوار  قواعد 
وشكرت  املباركة.  األرض 
املسؤولني  عينه  الوقت  يف 
املميز  الهتمامهم  اململكة  يف 
باستضافة هذه اجلمعية، مقدرة 
الدور الذي يقوم به جاللة امللك 
يف  احلسني  بن  الثاني  عبداهلل 
ونشر  السالم  توطيد  سبيل 
العبادة  حرية  ومحاية  االعتدال 
يف  املواطنون  بها  ينعم  اليت 
أكده جلاللته  ما  وهذا  اململكة، 
والكنائس  اجمللس  رؤساء 
أثناء  به  لقائهم  خالل  األعضاء 

انعقاد اجلمعية.
ب- مثنت اجلمعية العامة القانون 
الذي أقره الربملان املصري يف 
الكنائس،  وترميم  بناء  تنظيم 
املسيحيني  كرامة  حيفظ  مبا 
هذا  يف  كمواطنني  وحقوقهم 

البلد.
عن  العامة  اجلمعية  أعربت  ج- 
شكرها وامتنانها ملشاركة بعض 
املنطقة  خارج  من  الكنائس 
العاملية  املسيحية  واملنظمات 
دعما  وهواجسه،  اجمللس  آمال 
والستمرار  ورسالته،  حلضوره 
الشهادة املسيحية يف الشرق.

د- تتوجه اجلمعية العامة بالتهنئة 
مبناسبة  املسلمني  مجيع  إىل 
املبارك،  األضحى  عيد  حلول 
سائلينه تعاىل أن يكون مدعاة 
يف  وأمان  وسالم  وبركة  خري 

منطقتنا املشرقية والعامل.
اجلمعية  تقف  اخلتام،  يف   -11
الشرق  كنائس  جمللس  العامة 
شعوب  مع  متضامنة  األوسط 
املنطقة، وسائلة الرمحة اإلهلية 
والعزاء  فيها،  العنف  لضحايا 
والشجاعة  والعزم  للمتأملني، 
إىل  الساعني  لكل  والتوفيق 
وتبقى  والسالم.  العدل  حتقيق 
كلمة الرب: ال ختافوا... »ثقوا 
إني قد غلبت العامل« )يوحنا 13: 
وثبات،  ورجاء  ثقة  33( مصدر 
وشهادتنا  بإمياننا  لنتمسك 
إلجنيل احملبة والسالم، وحنافظ 
يف  وأجدادنا  آبائنا  إرث  على 

أرضنا املشرقية املقدسة.
املسيح،  يسوع  ربنا  »نعمة 
الروح  وشركة  اآلب،  وحمبة 
 2( آمني  مجيعكم،  مع  القدس 

كورنثوس 13: 14(«.
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العسكرية  احملكمة  رئيس  خرج 
الطيار  الركن  العميد  الدائمة 
احد  ان  بقناعة  ابراهيم  خليل 
املتهمني املوقوف بتهمة االنتماء 
هو  االرهابي  داعش  تنظيم  اىل 
 . جدا«  جدا وذكي  »رجل خطري 
ومل يكن املوقوف سوى شقيق 
الذي  البزال  زوجة الشهيد علي 
اعدمته داعش، عبداهلل الفليطي 
الذي يالحق يف عدد من امللفات 

ومنها قضية استشهاد البزال.
امام  االثنني  استجوابه  يف 
املذكور  الفليطي  نفى  احملكمة، 
انتماءه لتنظيم داعش«وال حتى 
مناصريه«،  او  مؤيديه  من  انا 
مبديا امتعاضه من ذكر امسه يف 
االعالم حول قضية قتل صهره 
الشهيد البزال »فيما انا ال عالقة 

لي بهذا االمر«.
جرت  الذي  الطفيلي  منزل  يف 
لدى جهاز  توقيفه  بعد  مداهمته 
بصدد  كان  حيث  العام  االمن 
مطلوبا  كنت  »النين  الفرار 
والدولة«،  والنصرة  للدواعش 
وخمزون  ناسف  حزام  ُضبط 
اسلحة، فيما رّد عالقته بالسوري 
احد مسؤولي داعش  اهلمام  ابو 
اىل ماقبل الثورة السورية حيث 
كان االخري يعمل مبحل للحلويات 
هذه«العالقة«  عرسال.لكن  يف 
الفليطي  زعم  حبسب  تتطور  مل 
املوقوف  مساعدته  انكر  الذي 
الدخول اىل  رائد ح. على  االخر 

سوريا لاللتحاق بداعش.
يف هذه القضية اليت اتهم فيها 
رائد، الشاب العشريين باملشاركة 
يف »احداث طرابلس« عندما قرر 
اللجوء اىل عرسال بعد ان اصبح 
الشيخ  ان  عن  كشف  مطلوبا، 
سامل الرافعي كان بصدد انشاء 
املوقوف  ليأتي  امن«  »شركة 
االخر فادي النجار ويضيف على 
ذلك »بان الشيخ اراد من انشاء 
الشركة ان تكون مبثابة مصيدة 
لاللتحاق  املتحمسني  للشبان 
بتأمني   ، هناك  للقتال  بسوريا 

عمل هلم فيها«.
مطوال  احملكمة  رئيس  توقف 
عند هذه الواقعة اليت مل يسبق 
املوقوفني  عشرات  من  الي 
الذين مثلوا امامه من »موقويف 
وعاد  بها،  ادلوا  ان  طرابلس« 
ليستوضح النجار بعدما اعترب ان 
املتهم رائد » يصلح الن يؤلف 
النجار  هوليوديا«.وجاء  فيلما 
ليؤكد على اقوال رائد مضيفا:« 
كنت امسع بها من الشيخ نفسه 
امنا  وهمية  الشركة  تكون  وقد 
لبنان  يف  الشباب  ابقاء  هدفها 
سوريا«.  اىل  الذهاب  وعدم 
الرافعي  خطب  يفسر  وكيف 
الذي دعا فيها سابقا اىل اجلهاد 
قال  الثورة  ونصرة  سوريا  يف 
هو قصد  وامنا  النجار:« صحيح 
اىل  للعودة  السوريني  بذلك 
النظام  حماربة  اجل  من  بالدهم 

وليس اللبنانيني«.
وبعد ان قطع رائد نصف الطريق 
اىل داعش، عدل عن قراره وعاد 
ليسلم نفسه اىل اجليش« فدموع 
بالعودة  الي  وتوسّلها  والدتي 
صحي«  بعارض  والدي  واصابة 

كل ذلك دفعه اىل العودة.
وكيله  رائد حبضور  وباستجواب 
بان  افاد  عون،  جالل  احملامي 
اجليش  كان يف خمابرات  والده 
وقد خدم عشرين عاما املؤسسة 
االلتحاق  حاولت  اليت  العسكرية 
بها ثالث مرات.وكيف جيمع بني 
رائد:«انا  قال  وداعش  اجليش 
امنا  داعش  اىل  ذاهبا  اكن  مل 

 شقيق زوجة الشهيد البزال: لست مع »داعش« وال عالقة لي مبقتله

يوم  من  ابتداًء 
يكون  لن  االثنني 
صندوق  بإمكان 
الضمان إنفاق أّي 
مبلغ يفوق 6.750 
لرية.  ماليني 
املدير  أن  السبب 
سامي  املالي 
املخّول  يوسف، 
بالتوقيع  الوحيد 
على صرف املبالغ 
على  تزيد  اليت 
بلغ  السقف،  هذا 
القانونية،  السن 
خارج  وأصبح 
اخلدمة، فيما فشل 
جملس الضمان يف 
مالي  مدير  تعيني 

ويكون  املطلقة  باألكثرية  املكتب  هيئة 
للمندوب صوت واحد، وإذا تعادلت األصوات 
فيكون صوت الرئيس مرّجحًا، على أن تكون 
اإلدارة  جملس  يف  صوتت  اليت  األكثرية 
للقرار املتخذ شاملة األكثرية املطلقة لكل من 
ممثلي الدولة وأرباب العمل واألجراء )أعضاء 
اجمللس 26 عضوًا، 6 ميثلون الدولة والباقي 
وإذا  والعمال(،  العمل  أصحاب  بني  مناصفة 
مل يتوافر ذلك يف جلسة أوىل، يدعى اجمللس 
القرار  ذات  على  للتصويت  ثانية  جلسة  إىل 
دون  من  اجمللس  ألعضاء  املطلقة  باألكثرية 
اجللستني  بني  الفاصل  يقل  أال  على  متييز، 

مدة أسبوعني«.
 15 بعد  الثانية  اجللسة  انعقاد  عند  ما حصل 
اإلدارة  جملس  أعضاء  بعض  أن  هو  يومًا، 
صّوتوا خالفًا لتصويتهم األول، فسقط القرار. 
وتبنّي أن بني هؤالء من تلقى اتصاالت من 
تسمية  على  تعرتض  املارونية  البطريركية 
»مسيحي« من غري ممثلي املسيحيني. كذلك، 
تبنّي أنه مل يكن هناك اتفاق على تعيني بو 
ناصيف، بل كان قرارًا اختذته إدارة الضمان 
بعيدًا عن أي مشاورات مع األطراف املسيحية 
املعنية، وال سيما التيار الوطين احلّر والقوات 
اللبنانية اللذينن كانا يرشحان رميون حّنا هلذا 
اجللسة  أنه يف  ذلك  على  يدل  ما  املوقع... 
الثانية، وّجه عضو جملس اإلدارة جورج علم 
قائاًل:  كركي  الضمان حممد  مدير  إىل  كالمه 
لك  لغريك  وما  لك،  لك  ما  كأن  »تتصرف 

ولغريك. حنن فئة أساسية«.
ويف رأي بعض أعضاء اجمللس املعرتضني على 
تعيني بو ناصيف، أن اقرتاح إدارة الضمان هو 
انقالب على اتفاق سابق أفضى قبل فرتة إىل 
تعيني رؤساء املصاحل يف الضمان، وأفضى 
يف  جديدتني  مديريتني  »ابتداع«  إىل  أيضًا 
هيكلية الضمان لريتفع عدد املديريات من 12 
إىل 14، وذلك من أجل تكريس توزيع طائفي 
ومذهيب مناسب للجميع، ومبوجب اتفاق محله 
عضو اجمللس حممد حرقوص نقاًل عن رئيس 

جملس النواب نبيه بري.
 14 من  سّلة  كركي  يقرتح  أن  يفرتض  كان 
يتقامسهما  اثنان  مسيحيان  بينهم  مديرًا، 
التيار الوطين احلر والقوات اللبنانية، والباقي 
والرابية،  مبعراب  امللتزمني  غري  إىل  يذهب 
لكن كركي اقرتح تكليف بو ناصيف فقط، ما 
ترك انطباعًا عند اآلخرين أن هناك من يسعى 
دون  من  سيطرته  حتت  الضمان  وضع  إىل 
الوضع،  هذا  تعبري عن  أصدق  أحد.  مشاركة 
نفسه،  سّيد  ليس  الضمان  جملس  أن  هو 
الفنية، فالضمان  واللجنة  الضمان  إدارة  وال 
»جملس  هو  املكتب  وهيئة  باجمللس  ممثاًل 
مّلي« تتخذ فيه قرارات احملاصصة السياسية 

والصفقات املذهبية.

سقط اقرتاح املدير العام للضمان بتعيني شوقي بو ناصيف )أرشيف(

احملاصصة تعرقل تعيني املدير املالي:
الـضمان مـشلول مالـيًا

جديد بسبب نزاع على تعيينات املديرين، حبّجة 
احملاصصة الطائفية

أمضى سامي يوسف حنو 10 سنوات مديرًا ماليًا 
يف صندوق الضمان معّينًا بالوكالة. كذلك كان 
بالوكالة  اإلدارة  مديرية شؤون جملس  يشغل 
مشغولة  كّلها  الضمان  مديرية يف   12 أيضًا. 
ثم  ملّدة سنة،  يعّينون  منذ سنوات.  بالوكالة 
جيّدد هلم بصورة شبه تلقائية يف جملس إدارة 
الضمان حتى يبلغوا السن القانونية فيتقاعدون 

حكمًا، ليبدأ البحث عن بديل.

تقاعد  يوسف  قبل 
أيًا  أن  إال  كثريون، 
فراغًا  يرتك  مل  منهم 
تعطيل  إىل  يؤدي 
الضمان.  أعمال  معظم 
يوسف  تقاعد  أن  إال 
إذ  جّدية،  مشكلة  خلق 

ينص النظام الداخلي للضمان على صالحيات 
املدير املالي الذي يوّقع كل إنفاق يزيد على 
عشرة أضعاف احلد األدنى لألجور، أي إن كل 
مبلغ يزيد على 6.750 ماليني لرية، ال ميكن 

أن يصرف من دون موافقته.
بديل،  تعيني  وعدم  يوسف،  بتقاعد  إذًا، 
االثنني  يوم  الضمان  صندوق  يستفيق 
مستحقات  ُتصرف  لن  كربى.  أزمة  على 
لديه  مضمون  ألي  ُيدفع  ولن  املستشفيات، 
فواتري تزيد قيمتها على 6.750 ماليني لرية، 
املفتوح،  القلب  عمليات  سلفات  ُتدفع  ولن 
املالي،  املدير  توقيع  معظمها  يتطلب  اليت 
ولن يكون بإمكان الضمان تسديد تعويضات 
نهاية اخلدمة... يف اجململ، سيكون الضمان 
حيلف  يوسف  من  بديل  تعيني  حتى  مشلواًل 

اليمني القانونية ويباشر عمله.
الضمان  يف  مالي  مدير  تعيني  يكون  ال  قد 

بهذه البساطة.
فالبحث عن بديل من يوسف مل يكن مرتوكًا 
لليوم األخري على بلوغه السن القانونية، بل 
رفع  عندما  أسابيع  ثالثة  قبل  متداواًل  كان 
املدير العام للضمان حممد كركي إىل جملس 
بو  شوقي  تعيني  يتضمن  اقرتاحًا  اإلدارة 
ناصيف مديرًا ماليًا بالوكالة ملّدة سنة. يومها، 
صّوتت غالبية أعضاء اجمللس باملوافقة على 
هذا االقرتاح، إال أن القرار مل يصبح نهائيًا 
بسبب عدم وجود نصاب قطاعي يف جملس 

إدارة الضمان. 
يف هذه احلال، تفرض قوانني الضمان إعادة 
 15 بعد  ثانية  مّرة  االقرتاح  على  التصويت 
عليه  نّصت  كما  القطاعي  والنصاب  يومًا. 
قانون  من  الثانية  املادة  من  الثامنة  الفقرة 
ويف  اجمللس  يف  القرارات  »تتخذ  الضمان: 

يستفيق 
صندوق 

الضمان يوم 
االثنني على 
أزمة كربى

محمد وهبة

كنت مطلوبا يف احداث طرابلس 
ومل يكن لي عالقة بها . واضاف 
رائد بانه بعد ان علم ان الشيخ 
انشاء  بصدد  الرافعي  سامل 
مسجد  يف  قصده  امن  شركة 
انتساب  طلب  لتقديم  التقوى 
حيث حّوله اىل فادي النجار وان 
بندقيه  على  بتدريبه  قام  االخري 
وداخل  منزله  يف  كالشنيكوف 
من  ذلك  بعد  ليصبح  املسجد 
املتهم  واضاف  احلّراس.  ضمن 
احداث  خالل  ذلك  رائد:«كان 
طرابلس فأخذت بندقية واطلقت 
والدي  علم  وعندما  النار  منها 
ومنذ   ، ووّبين  ضربين  بذلك 

ذلك احلني اصبحت مطلوبا.
رئيس  »طمأنه«  ان  وبعد 
احملكمة بان مثة شبانا اصغر منه 
وان  معهم  حصل  مبا  ادلوا  قد 
احملكمة »استوعبتهم« سأله عما 
انه  االولي  التحقيق  يف  ذكره 
بالفكر املتشدد من خالل  اقتنع 
مومئا  رائد  رّد  املشايخ  خطب 
برأسه اجيابا واضاف بانه عندما 
اىل  اللجوء  قرر  مطلوبا  اصبح 
سامي  السوري  فزوده  عرسال 
لتسهيل  شخص  برقم  كسب 
وتابع:«  عرسال.  اىل  دخوله 
بعد  حبوزته  الذي  بالرقم  اتصل 
ان اوهم والده انه ذاهب للعمل 
حاجز  اىل  وبوصوله  شركة  يف 
انه  تبني  بشخص  اتصل  اللبوة 
وطلب  الفليطي  عيسى  املتهم 
الدخاله  احلاجز  اىل  مالقاته  منه 
اىل البلدة حيث نقله االخري اىل 
منزل شقيقه عبداهلل الفليطي ثم 
اهلمام  ابو  يدعى  شخص  حضر 
غرفة  اىل  ونقله  سوري  وهو 
 20 حوالي  بداخلها  اجلرود  يف 
للذهاب  حتضريا  شخصا   30 او 
الغرفة  تلك  يف   . اجلرود  اىل 
يضيف رائد« خفت كثريا وكانت 
وتتوسلين  بي  تتصل  والدتي 
اكن  مل  وتابع«واهلل   .« العودة 
اريد االلتحاق بداعش كنت اريد 
فقط حّل قضييت ومل اكن اريد 

يف نفس الوقت ان ُاسجن«.
وصوله  من  الثاني  اليوم  ويف 
اىل تلك الغرفة قرر رائد العودة 
فاستقل فانا ولدى وصوهلا اىل 
حاجز خمابرات اجليش يف اللبوة 
نزل منها وطلب مقابلة الضابط 
حصل  مبا  اعلمه  حيث  املسؤول 
االخري  منه  طلب  حينها  معه 
استدراج عيس الفليطي فاوهمه 
به  اتصل  ان  بعد  رائد  حينها 
عرسال«.وأبدى  يف  بانه«ضائع 
املتهم ندمه على فعلته »الن ال 
احد ميسح دموعه سوى والدي« 
ذكره  عما  سؤاله  لدى  معتربا 
بانه  »الفايسبوك«  على  سابقا 
الناس  هؤالء  البغدادي:«  يؤيد 

ال يعرفون دينا«.
وباستجواب املتهم فادي النجار 
حممد  احملامي  وكيله  حبضور 
»من جمموعة  انه  صبلوح اوضح 
حوكم  وقد  القدمية«  رحيم  نبيل 
من  اصبح  انه  وقال   . سابقا 
اتباع الشيخ سامل الرافعي، وبعد 
الشيخ  قرر  املسجدين  انفجار 
لتوظيف  امنية  شركة  انشاء 
يريدون  كانوا  الذين  الشبان 
وكانت  سوريا  اىل  الذهاب 
الشركة مبثابة »مصيدة« للشبان 

الراغبني بالالحتاق بسوريا.
اسئلة  على  ردا  املتهم  واكد 
القاضي  العامة  النيابة  ممثل 
كان  بانه  احلجار  حلمي  هاني 
وان  الشيخ«  حرس  »مسؤول 
للحصول  بطلب  تقدم  الرافعي 
وزارة  من  للشركة  رخصة  على 

الشباب  توظيف  بهدف  الداخلية 
اىل  الذهاب  من  ملنعه  فيها 
عن  اعرف  ال  وقال:«   . سوريا 
الشركة شيئا امنا مسعت بها من 

الشيخ نفسه«.
عيسى  املتهم  وباستجواب 
الطفيلي حبضور وكيلته احملامية 
جيسي حلود افاد بانه مل يطلب 
يعرفه  يكن  مل  الذي  رائد  من 
على  للضابط  يقول  ان  سابقا 
بانه  اللبوة  يف  اجليش  حاجز 
واخوته  بان  واوضح  عمته  زوج 
البلدة  يف  وقود  حمطة  ميلكون 
وان االعمال موزعة بينهم فضال 
للحجارة  معمال  امتالكهم  عن 
به  اتصل  رائد  بان  وتابع   .
واعتقد يف البدء انه زبون ويريد 
شراء مادة املازوت وابلغه بانه 
طالبا  اجليش  حاجز  على  موجود 
داخل  اىل  لنقله  احلضور  منه 
مينع  كان  اجليش  الن  عرسال 
مل  ما  البلدة  اىل  الغرباء  دخول 
 ، عرسال  من  احد  عنهم  يعّرف 
وبالفعل حضر عيسى على منت 
البلدة ونقله  سيارة شخص من 
ان  دون  من  البلدة  داخل  اىل 
رائد سبب جميئه. ولفت  يعلمه 
اىل  رائد  احضر  انه  اىل  عيسى 
حمطة الوقود اليت ميلكها واخربه 
حينها االخري بان لديه مشكلة يف 
طرابلس وقد فّر من هناك، وان 
عليه  دّله  السوري  اهلمام  ابو 
ملساعدته نافيا معرفته بالسوري 

املذكور.
ان  سابقا  ذكره  عما  وسئل 
يقاتل  الطفيلي  عبداهلل  شقيقه 
واياه  وانه  داعش  صفوف  يف 
يعمالن على تهريب الشبان اىل 
يذكر  مل  بانه  فاجاب  سوريا، 
ذلك وما قاله سابقا ان اشخاصا 
منزله  اىل  حضروا  سوريني 

لتأمني اخلبز.
اهلاتف  رقم  ان  عيس  واوضح 
ميلكها  اليت  احملطة  مبتناول  هو 
اخلاص  رقمه  وليس  واشقاءه 
مبلغ  نّقده  رائد  ان  اىل  مشريا 
اجرة«التوصيلة«  لرية  الف   150
كون  عبداهلل  شقيقه  منزل  اىل 

زوجته تبقى وحيدة يف املنزل.
حبضور  الفليطي  عبداهلل  وافاد 
فرحات  نادين  احملامية  وكيلته 
قبل  اهلمام  ابو  على  تعرف  انه 
انتماءه  نافيا  السورية  االحداث 
اىل داعش معتربا ان شقيقه قد 
التحقيق  اثناء  للتعذيب  تعرض 
االولي معه ما دفعه اىل القول 
انه يف داعش. واضاف ان عبد 
الرزاق مجعة هو االسم احلقيقي 
يعرف  ال  حاليا  وهو  اهلمام  البو 

عنه شيئا.
يعرفه  ما  ان  سؤال  على  وردا 
يف  االختباء  اراد  انه  رائد  عن 
عرسال وليس يف منزله هو وان 
ومل  منزله  اىل  حضر  اهلمام  ابو 
يكن مسلحا واخذ معه رائد نافيا 
مرافقتهما اىل الغرفة يف اجلرود 

متهيدا للدخول اىل سوريا.
يف  مالحق  انه  بسؤاله  واوضح 
ال  البزال«امنا  علي  ذبح  قضية 
مشريا   « باملوضوع  لي  عالقة 
من  منزله  ما ضبط يف  ان  اىل 
حزام ناسف وخمزون اسلحة كان 
سوري قد وضعهم لديه كأمانة. 
ابو  ثقة  مدى  عن  سؤاله  ولدى 
اهلمام به ليحضر اىل منزله دون 
قال  التوقيف  من  خيشى  ان 
عبداهلل »لنفرتض اني وشيت به 

فماذا سيفعل بي«.
وقررت احملكمة رفع اجللسة اىل 
السادس عشر من تشرين الثاني 

املقبل للمرافعة واحلكم.
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وّسعت السلطات الرتكية محلتها 
على حزب العمال الكردستاني، 
طيب  رجب  الرئيس  أعلن  إذ 
أن بالده تشّن أضخم  أردوغان 
تارخيها  يف  عسكرية  عمليات 
وزارة  مّجدت  فيما  احلزب،  ضد 
مدّرسًا،   11285 عمل  التعليم 
إىل  انتمائهم  يف  لالشتباه 
احلكومة  عّينت  كما  احلزب، 
سور  بلديتيَ  على  ني  وصيَّ
دياربكر  حمافظة  يف  وسيلفان 
جنوب شرقي تركيا. لكن حاكم 

اإلقليم نفى األمر.
الت  »التطهري«  محلة  وتزامنت 
يف  »الكردستاني«  تستهدف 
مناطق األكراد يف احملافظة، مع 
تشديد محلة لـ »تصفية« مجاعة 
الداعية املعارض فتح اهلل غولن 
الذي تتهمه أنقرة بتدبري حماولة 
االنقالب الفاشلة يف متوز )يوليو( 
السلطات  حبست  إذ  املاضي، 
حملاكمتهم،  أعمال  رجل   16
من  عشرات  بتوقيف  وأمرت 
جنراالت.   6 بينهم  الضباط، 
تشّن  تركيا  إن  أردوغان  وقال 
اآلن أضخم عمليات عسكرية يف 
تارخيها ضد »الكردستاني« يف 
جنوب شرقي البالد الذي تقطنه 
غالبية كردية. واعترب أن فصل 
مرتبطني  حكوميني  موظفني 
أساسيًا  باحلزب، يشّكل عنصرًا 
يف املعركة، مشريًا إىل خطوات 
من  العامة  املؤسسات  لتطهري 

أنصار »الكردستاني«.
أشار  الرتكي  الرئيس  وكان 
»أجهزة  لتطهري  محلة  إىل 
املرتبطني  مجيع  من  الدولة 
مجاعة  سواء  إرهابية،  جبماعات 
كما  الكردستاني«.  أو  غولن 
املاضي  الشهر  احلكومة  عّينت 

اعتربت  بلديات،  على  أوصياء 
أن رؤساءها املنتخبني مرتبطون 

جبماعة غولن وباحلزب.
وأشار مسؤول تركي إىل جتميد 
عمل 11285 مدّرسًا، ُيشتبه يف 
»الكردستاني«  إىل  انتمائهم 
وتأمني دعم مالي له. وأوردت 
بتعيني  رمسية  اعالم  وسائل 
ني على بلديتيَ سور  احلكومة وصيَّ
وسيلفان يف حمافظة دياربكر، 
اللتني يديرهما »حزب الشعوب 
الدميوقراطي« الكردي، التهامه 

مبساندة »الكردستاني«.
جانيكلي،  الدين  نور  وكان 
أعلن  الوزراء،  رئيس  نائب 
منتصف  منذ  أحبطت  بالده  أن 
 229 املاضي  )أغسطس(  آب 
بينها 19 عملية  للحزب،  هجومًا 
انتحارية. وأشار إىل توقيف 24 

مشبوهًا بإعداد اعتداءات.
وأعلن قائد الدرك اجلنرال يشار 
غوالر، أن قواته ختوض »معركة 
مسلحي  ضد  موت«  أو  حياة 

 60 برنامج  فريق  قضية  اختذت 
التاسعة  القناة  على  دقيقة 
باختطاف  املتعلقة  األسرتالية  
طفل بلبنان منحنى جديدا، حيث 
نايت«  »صنداي  برنامج  أعلن 
األسرتالية  السابعة  القناة  على 
استضافة خبري استعادة األطفال 
آدم ويتينغتون الذي سجن يف 
بكفالة،  عنه  وأفرج  بريوت  

ويعيش حاليا يف السويد.
قصته  سيحكي  ويتينغتون 
الكاملة عندما يستضيفه املذيع 

ميك ويليسي األحد املقبل.
أن  أكدت  السابعة  القناة 
»املؤسسة  رئيس  ويتينغنون 
األطفال  الستعادة  الدولية 
سنتا  يتقاض  مل  املخطوفني« 
واإلدالء  الظهور  مقابل  واحدا 

باالعرتافات.
وعندما أطلق سراحه بعد أن مكث 
أكثر من 100 يوم خلف القضبان 
أنه  ويتينغتون  تعهد  اللبنانية، 
لسرد  أسرتاليا  إىل  سيعود 

»القصة احلقيقية«.
وكتب على صفحة مؤسسته على 
موقع فيسبوك: »العامل سيشعر 

بالصدمة عند مساع احلقيقة«.
ونبذ برنامج صنداي نايت تقارير 
مفادها أن القناة السابعة منحت 
لويتينغتون مليون دوالر للتفوه 

باحلقيقة.
وقال يف بيان »صنداي نايت مل 
يدفع شيئا البتة إىل ويتينغتون 
أو عائلته أو أي طرف من أجل 
عن  اإلعالن  وسيتم  التحدث، 

ذلك خالل الربنامج«.
عرضته  الذي  املؤثر  الرتيلر 
املنتظر  الظهور  حول  القناة 
لويتينغتون تضمن عبارة »قصة 
االختطاف الفاشل لطفل بريوت، 
من  واحدا  جانبا  مسعتهم  لقد 

القصة«.
وأردف ويتينغتون خالل الرتيلر: 

»القصية برمتها كذبة« 
وتابع الرتيلر: »ويتينغتون الذي 

أضخم محلة عسكرية لـ »تطهري« مناطق األكراد يف تركيا
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منطقة  يف  »الكردستاني« 
للعراق  احملاذية  شوكورجه 
العمليات  أن  مؤكدًا  وإيران، 
حتى  ستستمر  العسكرية 

»تنظيف« املنطقة بأكملها.
أفادت  ذلك،  غضون  يف 
الرمسية  »األناضول«  وكالة 
أعمال  رجل   16 حببس  لألنباء 
حملاكمتهم، بينهم فاروق غولو، 
وهو مالك حمالت لبيع احللويات، 
ارتباطهم  يف  لالشتباه  وذلك 
حمكمة  أن  وأضافت  بغولن. 
إسطنبول تواصل استجواب 21 
رجل أعمال آخرين، بينهم جناة، 
حمالت  يدير  الذي  غولو  شقيق 
حلويات منافسة، وقطب صناعة 
فاروق  عمر  اجلاهزة  املالبس 

كورجمي.
وأشارت الوكالة إىل أن النيابة 
أصدرت  إسطنبول  يف  العامة 
جنراالت   6 لتوقيف  مذكرات 
و43 ضابطًا ومدنيني، احُتجز 4 

منهم.

عاد لينتقم.. آدم ويتينغتون حيكي 
حقيقة مغامرة بريوت 

ترك حتى يتعفن يف سجن لبناني 
الكاملة  باحلقيقة  خيربكم  سوف 
فولكنر  سالي  األم  عملية  عن 
زوجها  من  طفلها  الستعادة 
اللباني علي األمني.  سيخربكم 
حقائق متفجرة مل يريدوا للعامل 

معرفتها«.
الصحفي  الرتيلر، يسأله  وخالل 
ميك ويليسي: »كم نسبة حتملك 
أرادوني  »لقد  فأجابه:  اخلطأ«، 
أن أظل صامتا، إنهم ال يريدون 

للحقيقة الظهور على املال«.
ظهور  بعد  احللقة  وتأتي 
ويتينغتون مع  طاقم فيلم يف 
زوجته  بصحبته  كوست  غولد 
كارين، وولديه، ووالدته جورجيا 

الت تعيش يف غولد كوست.
 اجلندي األسرتالي السابق، الذي 
السويد دفعت  اآلن يف  يعيش 
للتخطيط  التاسعة  القناة  له 
اختطاف  لعملية  والتنفيذ 
الطفل، لكن ألقي القبض عليه 
براون  وتارا  فولكنر،  جبانب 
دقيقة«،   60« برنامج  مذيعة 
وثالثة من طاقم الربنامج، وهم  
رايس،  ستيفن  البارز  املنتج 
باملنت،  ديفيد  األصوات  وخبري 

واملصور بني ويليامسون.
يف  هؤالء  على  القبض  وألقي 
أوائل أبريل عندما باءت حماوالت 
استعادة أطفال فولكنر بالفشل، 

وزج جبميع هؤالء يف السجن.
عقدت  التاسعة  القناة  أن  بيد 
صفقة بقيمة 500ألف دوالر مع 
والد األبناء علي األمني إلسقاط 
فريق  ضد  االختطاف  اتهامات 
خرجوا  والذين  دقيقة،   60 عمل 
من سجن بريوت بعد أسبوعني.

أما ويتينغتون وفريقه فمكثا يف 
أن يفرج عنه يف  السجن، قبل 
 26000 بكفالة  املاضي  يوليو 
ضده  االتهامات  لكن  دوالر، 
ما زالت سارية وقد حيكم عليه 

بالسجن.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

خبري استعادة األطفال ويتينغتون مع زوجته يف مطار استوكهولم عائدا من 
لبنان حيث سجن وأفرج عنه بكفالة.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

وأوردت وسائل إعالم مقّربة من 
رئيس  مكتب  مدير  أن  احلكومة 
داود  أمحد  السابق  الوزراء 
لالشتباه  موقوف  وهو  أوغلو، 
يف عالقته جبماعة غولن، يدلي 
للمحققني باعرتافات ضخمة عن 
داخل  اجلماعة  خدمة  يف  دوره 

احلكومة.
ثوربيورن  حّض  بروكسيل،  يف 
جمللس  العام  األمني  ياغالند، 
»تقّدم  أن  على  تركيا  أوروبا، 
مالحقتها  يف  واضحة«  أدلة 
االنقالبيني، وتتفادى استهداف 
»ال  إذ  والصحافيني،  املعلمني 
ميكن اعتبارهم تلقائيًا جزءًا من 
جملرد  االنقالبية«،  )احملاولة( 

أنهم عملوا لدى غولن.
القومية«  »احلركة  حزب  وطرد 
أكشنر  مريال  املعارض  الرتكي 
حاولت  بعدما  عضويته،  من 
دولت  احلزب  رئيس  إطاحة 

باهلشي.
وزير  أكد  آخر،  صعيد  على 
اخلارجية الرتكي مولود جاويش 
أوغلو أن بالده ستسمح لنواب 
أملانية  قوات  بتفّقد  أملان 
إجنرليك  قاعدة  يف  متمركزة 
أن  معتربًا  البالد،  جنوب  اجلوية 
الزيارة.  شروط  أوفت  برلني 
األملاني  اخلارجية  وزير  وكان 
رّحب  شتاينماير  فالرت  فرانك 
الصدد،  هذا  يف  أنقرة  بقرار 

ورأى فيه »خطوة إىل أمام«.
من  النواب  تركيا  ومنعت 
بعدما  سابقًا،  القاعدة  زيارة 
قرارًا  األملاني  الربملان  أصدر 
 1915 عام  األرمن  جمزرة  يعترب 
»إبادة مجاعية«. لكن شتاينماير 
لفتا  مركل  أنغيال  واملستشارة 

إىل أن القرار ليس ملزمًا.

أردوغان يتحدث عن »تطهري« مؤسسات الدولة )أ ب(

السعودي  الطاقة  وزيرا  يعقد 
خالد الفاحل واجلزائري نورالدين 
ملنظمة  العام  واألمني  بوطرفة 
ومدير  بركندو  حممد  »أوبك« 
فتحي  الدولية  الطاقة  وكالة 
باريس  يف  اجتماعًا  بريول، 
اجتماع  قبل  للتشاور،  اليوم 
املرتقب  الدولي  الطاقة  منتدى 
و27   26 يومي  اجلزائر  يف 
والذي سيشهد  اجلاري،  الشهر 
اجتماعًا غري رمسي  على هامشه 
الوزير  ويصل  »أوبك«.  لـ 
حيث  موسكو،  من  اجلزائري 
املسؤولني  مع  حمادثات  أجرى 
أن  وُيتوّقع  الطاقة.  قطاع  عن 
أسواق  يف  املستجدات  ُتناقش 
االتفاق  بعد  خصوصًا  النفط، 
السعودي- الروسي للتعاون من 

أجل ضمان استقرارها.
لكن مصادر خمتلفة يف املنظمة 
من  اإليراني  املوقف  أن  أكدت 
أي اتفاق لتجميد اإلنتاج النفطي 
القضية  لتسييس  حماولة  هو 
الدول  أكثر منه ملصلحة منظمة 
عددًا  أن  إىل  وأشارت  املنتجة. 
»أوبك«  يف  النفط  وزراء  من 
الوزير  وبينهم  إيران،  زاروا 
الفنزويلي، وعادوا مستائني من 
لتجميد  اتفاق  إزاء  إيران  ت  تعنُّ
اإلنتاج. وُيتوّقع أن يطرح اجتماع 

باريس املسألة.

لقاء رباعي ميّهد 
الجتماع »أوبك«
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اخلطأ  منذ  األوىل،  للمرة 
الكارثي، حتدث دانيال وبينيش 
اليت  أميليا  الطفلة  والدا  خان 
جنت بإعجوبة بعد استنشاق غاز 
مستشفى  يف  النيرتوز  أكسيد 
لكنها  ليدكومب،  بانكستاون- 
أصيبت مبضاعفات مستدمية يف 

املخ.
يف يونيو املاضي، كان دانيال 
وبينيش زوجان شابان يتأهبان 

الستقبال مولودتهما األوىل.
الزوجة  وضعت  أن  بعد  ولكن 
عملية   خالل  من  مولودتها 
املستشفى  يف  قيصريية 
أدرك  سيدني،  غرب  تقع  اليت 
حيدث  ما  شيئا  أن  الزوجان 
ليس على ما يرام، حيث كانت 
الرضيعة يف حالة صحية خطرية 

شديدة السوء.
وعانت الرضيعة من تلف باملخ 
أصابها  مبا  مقاومته،  ميكن  ال 
بنوبات مرضية مستمرة، وتطلب 
األمر  وضعها يف العناية املركزة 

فائقة اجلودة بشكل مستمر.
علم  حتى  أسابيع  متض  ومل 
حالة  تدهور  سبب  والداها 
أميليا، حيث اعرتفت املستشفى  
أن الطفلة استنشقت  عن طريق 
بدال  النيرتوز  أكسيد  غاز  اخلطأ 
وحدة  داخل  األكسجني  من 

اإلنعاش.
مدمر  أمر  »إنه  الزوجان:  وقال 
ابنتنا  أن  إخبارنا  مت  عندما 
ذلك  بسبب  أصيبت  العزيزة 
املخ،  يف  دائم  بتلف  اخلطأ 
نريد اجلميع معرفة أن ما حدث 
دائمة، حيث  عواقب  له  ألميليا 
مستمر  بشكل  عليها  يتعني 
هلا  فعلته  ما  بعواقب  العيش 

املستشفى«.
واستدركا: »لكننا سنكون دائما 
جبانبها، وسنبذل قصارى جهدنا 
أفضل  مستقبل  توفري  أجل  من 

هلا«.
وكان الرضيع جون غامن قد مات 
أكسيد  غاز  استنشاق  بسبب 
املستشفى  نفس  يف  النيرتوز 
مولد  من  شهر  من  أقل  بعد 

أميليا.
وأضاف الزوجان: »نتخيل اآلالم 
أسرة  تعانيها  اليت  الشديدة 

 والدا ضحية غاز النيرتوز 
يتحدثان للمرة األوىل

هذا الطفل الراحل، ونشاطرهم 
األحزان«

وحتدث الزوجان ألول مرة رغم 
مرور كل هذه الفرتة، حيث آثرا 
شخصيتهما  عن  الكشف  عدم 
املكثف  التحقيق  أيام  خالل 
اخلطأ  على  العام  والرتكيز 

املأساوي.
إليها  يشار  أميليا  وكانت 
بوصف  اإلخبارية  التقارير  يف 
»مولودة جديدة« دون اإلفصاح 

عن امسها.
لييب بروك حمامية عائلة الطفلة، 
بالكربون«  »موريس  مكتب  من 
املستشفى  »اعرتاف  قالت: 
على  مروعة  صدمة  مبثابة  كان 

الوالدين«.
ابنتهما يف  مع  الزوجان  ومكث 
املستشفى خالل فرتة املعاناة، 
وعلقت احملامية: »إنهما والدان 

مجيالن يعتنيان بطفلتهما«.
تزايد  الضغط  »لكن  وأردفت: 
حبمل  املعبئني  الوالدين  على 
إصابات  من  رضيعة  معاجلة 
صادمة يف املخ، إنهما يشعران 
بالقلق من تلك النوبات املستمرة 
اليت تستهدف أميليا«، ال سيما 
عرب  تتغذى  زالت  ما  وأنها 

أنابيب.
»املستشفى  تقول:  ومضت 
مولد  منذ  العائلة  مع  تتواصل 

الطفلة«.
مناقشات  أعقاب  يف  أنه  بيد 
اقرتاح  مت  املاضي،  األسبوع 
اإلضافية  اخلدمات  من  جمموعة 
املتزايدة  االحتياجات  لدعم 

للعائلة«.
وكشف تقرير  أصدره مسؤول 
يف  ويلز  ساوث  بنيو  صحي 
سلسلة  إن  املاضي  أغسطس 
حبدوث  مسحت  األخطاء  من 

اخلطأ«.
مقاول  قام   ،2015 يوليو  ويف 
يعمل لدى شركة »بو إو سي« 
غاز  أنابيب  الطبية   لإلمدادات 
اخلطأ  بطريق  النيرتوز  أكسيد 

بدال من األكسجني«.
أميليا  الطفلة  يلي صور  وفيما 
لتناول  تضطر  اليت  ووالديها 

الغذاء عرب أنابيب طبية.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

األسرتاليني،  من  العديد  يرى 
الصني  حبر  أن  حمقون،  وهم 
النزاعات  أكثر  أحد  اجلنوبي 
تتصدر  واليت  للقلق،  املثرية 

عناوين األخبار هذه األيام.
التقى  األسبوع،  نهاية  يف 
تورنبول  مالكومل  الوزراء  رئيس 
بالرئيس الصيين شي جني بينغ 
يف إطار فعاليات قمة العشرين 

اليت أقيمت مبدينة هانغشتو.
موقف  املأل  على  أيد   تورنبول 
ببحر  املتعلق  املتحدة  الواليات 
الصني اجلنوبي،  وحث الرئيس 
الصيين  على التوصل من أجل 
حل  سلمي يتوافق مع القانون 

الدولي.
األشخاص  من  القليل  لكن 
يدركون أنه على بعد 2000 كم 
يوجد  النزاع  حمل  املنطقة  من 
بني  بالفعل  مشابه  آخر  صراع  

عدد من األقطار القوية.
حبر  صراع  أن  من  حذر  البعض 
إىل  يؤدي  قد  الشرقي  الصني 
البعض  حذر  كما  عاملية،  حرب 
من أن أسرتاليا قد تضطر الختاذ 
قرارات كبرية إذا تصاعد الوضع 

احلالي.
ما هو حبر الصني الشرقي؟ 

تقع  عليها  متنازع  منطقة  هي 
منتصف الصني واليابان وكوريا 
أنها  ويعتقد  وتايوان،  اجلنوبية 

غنية مبصادر طبيعية.
اكتشفت   ،1995 عام  ويف 
حتت  طبيعي  غاز  حقل  الصني 
أعقبه صراع  البحر يف املنطقة، 

حول حقوق امللكية.
من جانبه، قال شريو أرمسرتونج 
مدير مركز الدراسات األسرتالية 
الوطنية  باجلامعة  اليابانية 
احتماالت  مثة  إن  األسرتالية 
دخول املنطقة املتنازع عليها يف 
أي  ارتكبت  إذا  كبرية  مشكالت 

دولة أي زلة.
الصني  حبر  من  »كل  وتابع: 
الشرقي  الصني  وحبر  اجلنوبي 
ونقطتان  للقلق،  مثريان 

حمتملتان حلسابات خاطئة«.
وفسر ذلك قائال: »قد تتصاعد 
البحران  يرتبط  حيث  األخطاء، 
لذلك  كبار،  العبني  مبصاحل 
بهما  املرتبطة  القلق  فمشاعر 

مربرة«.

تعرف على أكثر املالك األجانب ألراضي أسرتاليا الزراعية

الشرقي  الصني  حبر  وتسبب 
يف الكثري من اجلدل على مدى 
أحبرت  حيث  عديدة،  سنوات 
متكرر يف  بشكل  صينية  سفن 
يؤجج  مبا  عليها،  متنازع  مياه 

الغضب الياباني.
هائل  جدل  حدث   ،2010 ويف 
تصادم  بعد  الدولتني  بني 
سفينة صيد صينية مع مراكب 
حرس حدود يابانية يف املنطقة 

املتنازع عليها.
واعتقلت احلكومة اليابانية تشان 
كويكونغ، الرجل الذي كان يدير 
سفينة الصيد الصينية، وهو ما 
الصني،  داخل  أثار محلة شجب 
شوارع،  احتجاجات  تضمنت 
خاصة  يابانية  ملدرسة  وختريب 
إىل  باإلضافة  تياجنني،  يف 
االلتماسات  من  العديد  تقديم 
إلطالق  ملسؤولني  واخلطابات 

سراح الصياد.
تقريبا،  أسبوعني  مدى  وعلى 
املطالب،  تلك  اليابان  جتاهلت 
وهو ما أدى إىل اختاذ احلكومة 
اليابانية قرارا بإلغاء االجتماعات 

الرمسية مع طوكيو.
وذكرت تقارير آنذاك أن الصني 
صادرات  مؤقت  بشكل  أوقفت 
خلفية  على  اليابان  إىل  حيوية 

النزاع، لكن بكني نفت ذلك.
»ناشيونال  مبجلة  مقاله  يف 
إنرتيست« ، قال روبرت فريلي 
البحرية  وشؤون  األمن  خبري 
األمريكي إن  هناك 5 صراعات 
وحدد  عامليا،  حربا  تشعل  قد 
اجلنوني  الصني  وحبر  سوريا 
وحبر الصني الشرقي ضمن تلك 

األزمات.
وأشار إىل أنه حال حدوث صراع 
ستجد  واليابان،  الصني  بني 
يف  صعوبة  املتحدة  الواليات 

تفادي االشتباك.
وحذر اخلبري من إمكانية أن ترد 
املعدات  على  بهجوم  الصني 
ما  وهو  باملنطقة،  األمريكية 
قد يؤدي إىل رد فعل أكرب من 
واشنطن ويرمي املنطقة بأسرها 

يف أتون الفوضى«.
األسبوع املاضي، طلبت اليابان 
هي  عسكرية  موازنة  ختصيص 

األكرب يف تارخيها.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

كان يفرتض أن يكون عام 2014 
ورينو  إلمييلني  بالنسبة  سعيدا 
ينتظران  كانا  اللذين  ماثيوز 

طفلهما الثاني.
من  األخرية  الشهور  يف  لكن 

احلمل حدث شيء مروع.
من  املعاناة  يف  إمييلني  بدأت 
ميالدها  وبعد  مربحة،  آالم 
 6 يف  قيصرية  بعملية  البنتها 
فرباير 2014، علمت أن إصابتها 

بالسرطان سبب آالمها.
من  يزيد  كان  السرطان  عالج 
سوءا،  للعائلة  املالية  األحوال 
لذلك طلبت الزوجة من مصرف« 
بنك ويست« األسرتالي اململوك 
دعم  إىل  بنك«  »كومنولث  لـ 

يتعلق برهن عقاري.
وقال زوجها رينر ماثيوس: »مل 
يكن مبلغ الرهن العقاري كبريا، 
حيث مل يتجاوز 170 ألف دوالر، 
ملحوظا  عبئا  يشكل  كان  لكنه 
علينا ال سيما وأن مواردنا املالية 

وحياتنا انقلبت رأسا على عقب«
ماثيوس هو أحد زبائن متعددين 
من  تذمروا  ويست«  »بنك  لـ 
املصرف  من  السيئة  املعاملة 
»كومنولث  ومالكه  األسرتالي 

بنك«.
ويف حالة رينو وإميالني ماثيوس، 
هلما،  دعم  تقديم  البنك  رفض 
عليهما  ينطبق  ال  أنهما  بدعوى 

املعايري املطلوبة.
قوبل  ثان  بطلب  تقدم  ماثيوس 
شهور   3 ملدة  ولكن  باملوافقة 

فحسب.
فرتة  »أثناء  الزوج:  وأردف 
التقدم بطلب ثاني، أغرقنا البنك 
ورسائل  واتصاالت  خبطابات 

نصية ورسائل صوتية«.
اليت  التهديدات  يقول:  ومضى 
على  باحلجز  البنك  من  تلقيناها 
ببيع منزلنا أمر مدمر بينما كانت 

زوجيت على وشك املوت«.
وبعد حوالي 10 شهور من اكتشاف 
أخرب  بالسرطان،  إميالني  إصابة 
البنك ماثيوس أنه لن يرسل له 

أي مساعدة مالية.
األسرتالي  املصرف  وأجرب 
ماثيوس على رد كافة املتأخرات 
دفع  إىل  والعودة  املستحقة،  
معتادة  كاملة  شهرية  إسقاط 

للرهن العقاري.
حياة  من  األخرية  الشهور  ويف 
إميالني، كان يتعني على ماثيوس 
العثور على عمل ليتمكن من دفع 

الفواتري.
تصاعدت   ،2015 عام  ويف 
بسرعة،  إميالني  سرطان  أعراض 
يوم  أول  يونيو،   1 يوم  وماتت 

يف الشتاء.
قائال:  فاجعته  عن  الزوج  وعرب 
أن  هو  صدمين  شيء  »أكثر 
تهديد البنك ببيع منزلنا كان له 
زوجيت  نفسية  على  وخيمة  آثار 

خالل أزمتها«.
واستطرد: »لقد كان التهديد غري 
ثقيال  عبئا   لكنه شكل  ضروري 
محلته معها حتى نهاية حياتها«.

املسؤول  وايتكرانش  أندرو 
يعلق  مل  بنك«  »كومنولوث  بـ 
ماثيوس،  حالة  على  مباشرة 
دائما  يبحث  إنه   بقوله  واكتفي 
تعامل  سياسات  حتسني  عن 

املصرف مع زبائنه.
وفسر ذلك قائال: »عندما يواجه 
فإن  مالية،  صعوبات  الزبائن 
أولويتنا تتمثل يف العمل الوطيد 
لتحسني  حالة  كل  حبسب  معهم 
سنحاول  املالية،  أوضاعهم 
ونفعل كل شيء من أجل مساعدة 
الزبائن خالل فرتة التحديات، ألن 

ذلك يف مصلحة اجلميع«.
حدث  ما  غرار  على  قصص 
يف  شائعة  باتت  ملاثيوس 
أشغل  مبا  األخرية  السنوات 

الغضب العام ضد البنوك.
ويف وقت سابق من هذا العام، 
حتت  بنك«  »كومنولث  وضع 
جلنة  قامت  عندما  امليكروسكوب 
برئاسة  قوية  مشرتكة  برملانية 
دفيد  الليربالي  السيناتور 
مع  التعامل  باختبار   فاوسيت 

معوقات القروض.
أن هناك سياسة  اللجنة  وكشف 
يتبعها البنك بوضع األرباح فوق 

مصاحل املقرتضني.
حدثت  ذلك،  على  وعالوة 
فضيحة بشأن الذراع التأمينية لـ 
»كومنولث بنك« حيث يتم تأجيل 

ورفض مطالب مشروعة.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

مأساة الراحلة إمييلني مع »بنك ويست« 
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مالكولم تورنبول رئيس وزراء أسرتاليا

إيميلني ورينو ماثيوس، مع طفلتهما. إيميلني ماتت بسبب السرطان عام 2015.

كشف »سجل األراضي الزراعية« 
للمستثمرين  هزيال  معدال 
أراٍض  امتالك  يف  الصينيني 

بأسرتاليا.
لكن تلك النسبة قد تتغري   إثر 
صفقة هائلة حتتاج موافقة وزير 

اخلزانة الفيدرالي.
أن  أفادت   اإلحصائيات 
الصينيني يهيمنون على أقل من 
األراضي  من  من  باملائة  نصف 
لتتبوأ  األسرتالية  الزراعية 
املالك  فيقائمة  اخلامس  املركز 

األجانب.
ثالثة  تقفز  قد  الصني  أن  بيد 
املركز  إىل  واحدة  مرة  مراكز 
ا  وزير  موافقة  حال  الثاني 
على  موريسون  سكوت  خلزانة 
صفقة ضخمة بقيمة 370 مليون 
دوالر لبيع أراضي مساحتها 10 
»داكانغ  لشركة  هيكتار  مليون 

أسرتاليا« التابعة للصني.
ومتتد األراضي املتعلقة بالصفقة  
اإلقليم  جبانب  واليات   3 عرب 

الشمالي األسرتالي.
شاسع،  وبفارق  الربيطانيون، 
قائمة  األول يف  املركز  حيتلون 

املالك األجانب يف أسرتاليا.
ويهيمن املستثمرون الربيطانيون 
على 52 % من األراضي اململوكة 

لألجانب يف أسرتاليا.
اخلامس  إىل  الثاني  من  املراكز 
حتتلها الواليات املتحدة وهولندا 
على  والصني  وسنغافورة 

التوالي.
 0.38 أن  اإلحصائيات  وذكرت 
أسرتاليا  أراضي  من  فقط   %
مستثمرون  ميلكها  الزراعية 

صينيون.
إعدادها  جرى  املذكورة  القائمة 
يف أعقاب هواجس أمنية بشأن 

التوسع األجنيب يف أسرتاليا.
يذكر أن سجل األراضي الزراعية 
احلكومة  التزام  من  جزءا  ميثل 
األسرتالية بزيادة نسبة التدقيق 
االستثمارات  بشأن  والشفافية 

األجنبية يف القطاع الزراعي.
كشف  املاضي،  مايو  ويف 
سي  بي  »إيه  استطالع 
بني  من   %  80 أن  كومباس« 
يشعرون  مشارك  ألف   450
بالقلق حيال حجم التملك األجنيب 

يف أسرتاليا.
دعمه  عن  أعرب  موريسون 
األجنبية،  لالستثمارات 
يتم  أن  »ينبغي  واستدرك: 
مصاحلنا  محاية  سياق  يف  ذلك 

القومية«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

حبر الصني الشرقي.. هل ُيغرق أسرتاليا؟
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سيضحى سكان فيكتوريا أحرارا 
املارجيوانا  وزراعة  تدخني  يف 
إذا جنحت الضغوط اليت يبذهلا 
يف  األسرتالي  اجلنس  حزب 

شرعنة املخدر.
زعيمة  باتن  فيونا  وستقدم 
مبجلس  اقرتاحا  اجلنس  حزب 
الشيوخ بالوالية االربعاء املقبل 
يطالب حكومة فيكتوريا  بإلغاء 
فوري للعقوبات املتعلقة حبيازة 
املارجيوانا  وزرع  وتعاطي 
بشرط  الشخصي،  لالستخدام 

أال يقل السن عن 18 عاما.
على  احلكومة  االقرتاح  وحيث 
بزراعة  للمزارعني  السماح 
يولد  قد  مبا  املارجيوانا، 
مصدرا اضافيا للدخل من خالل 

الضرائب.
ويهدف االقرتاح إجبار األحزاب 
مشروع  تفعيل  على  الرئيسية 
سيخضع  الذي  القنب،  قانون 

ايلول/   14 يف  للمناقشة 
سبتمرب.

وقالت باتن: الوقت قد حان، 
أن  يعلمون  الناس  معظم 
تشريع  يف  اخلارجية  التجارب 
الرتفيهي  للتعاطي  القنب 

كانت إجيابية.
التجارب  جناح  أن  إىل  ولفتت 
يوفر ادخارا هائال  يف التكاليف 

األمنية.
احتمال  صعوبة  من  وبالرغم 
مترير اقرتاح زعيمة حزب اجلنس 
بشرعنة املارجيوانا لكنها حققت 
سياسات  يف  النجاحات  بعض 
الدعوة  مثل  أخرى،  طموحة 
لعمل مناطق عازلة حول عيادات 
أوبر  خدمة  وشرعنة  اإلجهاض، 
وكذلك  بالسيارات،  للتوصيل 
يف  برملانيا  حتقيقا  اقرتحت 

قوانني املخدرات.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

حزب اجلنس األسرتالي يطالب بشرعنة 
املارجيوانا يف فيكتوريا 

جملة  من  اجلديدة  النسخة  يف 
والناطقة  لداعش  التابعة  دابق 
باإلنكليزية، دعا مقال إىل تنفيذ 
»الذئاب  هجمات  من  املزيد 
األسرتاليني  لقتل  املنفردة« 

يف أعمال رعب علنية.
اجمللة  يف  نشر  مقال  وقال 
»اقتلوا  اإلثنني:  صدرت  اليت 
األسرتاليني يف شوارع برانزويك 
وبرودميدوز وبونداي، اقتلوهم 
يف MCG و SCG, ودار األوبرا، 

أو حتى يف فناءات منازهلم«.
اطلقوا  »اطعنوهم،  وأردف: 
اقتلوهم  الرصاص،  عليهم 
ادهسوهم  أو  بالسم، 

بسياراتكم«.
»اقتلوهم حيث  وواصل قائال: 
جتدونهم حتى متتلئ غطرستهم 
وجيثون  بالرعب،  الفارغة 
منكسرة،  بظهور  ركبهم  على 
ضد  حرب  شن  على  ويندمون 

املؤمنني«.
»بإذن  املقال:  وأضاف 
عرب  األمة  هذه  ستنتصر  اهلل 

تضحياتكم«.
افتتاحية اجمللة اليت محلت عنوان 
»من املؤمنني رجال« زعمت أن 
الذي  ملبورن  رجل  رعد  عزت 
ملعب  لتفجري  خطة  جراء  أدين 
 ،2005 عام  مبلبورن  كريكيت 
ُقتل خالل قتاله مع داعش يف 

نوفمرب 2015.
وقدم التنظيم رثاء خاصا لرعد 
الذي هرب من أسرتاليا قاصدا 

داعش يدعو  »الذئاب 
املنفردة« لقتل األسرتاليني 

جند  حيث   ،2013 عام  سوريا 
اجلماعة  أجل  من  للقتال  آخرين 

اإلرهابية.
وأظهرت اجمللة صورة ملا يبدو 

أنها جثة رعد.
كما نعت اجمللة مراهق ملبورن 
تفجريا  نفذ  الذي  دهمان  آدم 
انتحاريا يف العراق عام 2014.

ودعا داعش أتباعه يف أسرتاليا 
التوجيهات،  تلك  تنفيذ  إىل 

معتربا أنه ال يوجد طريق آخر.
اخلالفة  »تدعوكم  واستطرد: 
إىل االحتشاد من أوكاركم وبث 
األمل والرعب يف قلوب الكفار 

عرب ضربهم يف عقر دارهم«.
أن  اهلل  »حكمة  بقوله:  وزاد 
أراضي  يف  متناثرين  جعلكم 
األرض  أرجاء  يف  الصليبيني 

الصطفاء أفضلكم«.
كينان  مايكل  رأى  جانبه،  من 
لشؤون  الوزراء  رئيس  مساعد 
الدعوة  أن  اإلرهاب  مكافحة 
الذي  التنظيم  يأس  تعكس 

يتواصل خسارته لألراضي.
خسر   »لقد  قائال:  ذلك  وفسر 
ميلكها  اليت  األرض  نصف  حنو 
العراق وحوالي 20 % من  يف 
وكشفت  سوريا،  يف  أراضيه 
تقارير حديثة أن أعداد مقاتلي 
رقما  حاليا  سجلت  داعش 

قياسيا يف االخنفاض«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

زعيمة حزب الجنس االسرتالي فيونا باتن

ويلز   ساوث  نيو  حكومة  قالت 
مشكلة  حلل  خطة  متتلك  إنها 
اإلسكان وخفض األسعار،  لكن 
عدم  إىل  تشري  التالية  اخلريطة 

صحة ذلك.
وتظهر اخلريطة أن أسعار املنازل 
يف سيدني مستمرة يف الصعود 
اخلمس  السنوات  طفرة  رغم 

املتعلقة بإمدادات التسكني.
ويلز  نيوساوث  حكومة  وتصر 
وزيادة  األفقي  التغيري  على 

نسبة املعروض.
تقرير  يف  احلكومة  وتزعم 
بدأت  اإلسكان  أزمة  أن  حديث 
 7 دام  ركود  من  التعايف  يف 
السنوات  أن   زاعمة  سنوات، 
القليلة املقبلة ستسفر عن نتائج 

مبشرة.
وخمططني،  قتصاديني،  لكن 
مع  خيتلفون  جمتمعية  ومنظمات 
األسبوع  هذا  وكتبوا  احلكومة،  
خالله   حثوا  مفتوحا  خطابات 
نطاق  جتاوز  على  املسؤولني 
التسكيين،  اإلمداد  سياسة 
اإلسرتاتيجية املتبعة الوحيدة يف 
حماولة ختفيض أسعار اإلسكان.

اليت  األوىل  املرة  هذه   وتعد 
عقاريون  مطورون  فيها  يتحد 
وقطاع  رحبية  غري  ومنظمات 
اإلعمال وجامعات من أجل الدعوة 
إىل اختاذ خطوات ملموسة جتعل 
يف  السكنية  الوحدات  أسعار 

متناول املواطنني.
حكومة  برئاسة  فوزه   ومذ 
 ،2011 عام  ويلز  ساوث  نيو 
اعتمدت سياسة االئتالف اخلاصة 

خدعوك فقالوا.. أسعار املساكن يف سيدني ستنخفض
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إسرتاتيجية  على  باإلسكان 
بناء  يف  تتمثل  مغرية  بسيطة 

مساكن جديدة.
 غالديز برجيكليان وزيرة اخلزانة 
زعمت   ويلز  ساوث  نيو  حبكومة 
يف مناسبات عديدة أن : »أكثر 
طريقة مؤثرة حلل أزمة اإلسكان 

هي زيادة نسبة املعروض«.
الفيدرالي  الوزراء  رئيس 
أيضا  يدعم  ترينبول  مالكومل 
يف  قائال  اإلسرتاتيجية،  تلك 
ارتفاع  »أزمة  املاضي:  مايو 
بعدم  ترتبط  املنازل  أسعار 
وجود معروض كاف من الوحدات 
إىل  حاجة  يف  إنكم  السكنية، 

وزير العدل مايكل كينان

رئيس الوزراء مالكولم تورنبول  يف قمة اسيا يف اليوس

ملعب الكريكيت هدف لعمل ارهابي

زيادته«.
وتبدو وجهة النظر هذه مستندة 
على قاعدة: »كلما زاد املعروض، 

كلما قلت األسعار«.
لكن احلقيقة أن األسعار السكنية 
ارتفعت بنسبة 40 % منذ 2011، 
رغم زيادة املعروض بنسبة 85 

% خالل ذات الفرتة.
رانولف  بيل  قال  جانبه،  من 
 « اإلسكان:  جمال  يف  اخلبري 
لو فهم هؤالء كيف يعمل سوق 
اإلسكان ، لن يكون ذلك مفاجئا 
تستطيع  ال  أنك  املشكلة  بتاتا، 
اقتصادية  نظرية  تطبق  أن 
العاشرة  السنة  طالب  يدرسها 

على األوضاع الفعلية للسوق يف 
»املساكن  وأردف:  سيدني«. 

ليست موزا«.
ويليامز  تيم  األسرتالي  اخلبري 
ميكن  ال  »املساكن  قائال:  علق 
نبين  ألننا  ليس  سعرها  حتمل 
لكن  املطلوب  من  أقل  بنسبة 
برصيد  إغراقه  مت  السوق  ألن 

رخيص«.
وفسر ذلك قائال: »الكل تقريبا 
لشراء  االقرتاض  إىل  حيتاج 
مسكن، وهو ما يعين أن احملدد 
هو  املنازل  ألسعار  الرئيسي 

قيمة املال«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

االئتالف خيسر التصويت على ثالثة 
مشاريع قوانني يف  جملس النواب

ضربة  تورنبول  حكومة  تلقت 
ثالثة  خسارتها  بعد  حمرجة 
مبجلس  متعاقبة  تصويتات 

النواب.
األغلبية  أن  إىل  ذلك  ويشري 
الضيقة اليت يتفوق بها االئتالف 
ليست كافية لتمرير مشروعات 

القانون اليت حيتاجها.
الضعف  العمال  حزب  واستغل 
غادر  حيث  االئتالف  أعداد  يف 
كانبريا  النواب  من  العديد 

عائدين إىل مساكنهم.
خوض  املعارضة  وحاولت 
لدعوة  حماولة  يف  مناقشة 
رئيس الوزراء مالكومل تورنبول 
بشأن  ملكية  جلنة  لتأسيس 

البنوك.

باحملاولة  العمال  حزب  وفاز  
الضئيلة  األغلبية  على  متفوقا 
لالئتالف، مستغال غياب  بعض 

من أعضاء احلكومة.
طوني  النواب  جملس  رئيس 
التصويت،  على  أجرب  مسيث 
اقرتاح  حول  األوىل،  للمرة 

إجرائي للسماح باملناقشة.
وزير اخلزانة سكوت موريسون 
زعيم  متهما  االقرتاح  استنكر 
شورتن  بيل  العمال  حزب 
لتحقيق  السياسي  باالنتهاز 
للربملان:  قائال  وتابع  مصلحة، 
للرتويج  حيلة  يستخدم  »إنه 

حليلته«.
وذكر شورتن أن اللجنة امللكية 
العدالة  لتحقيق  مالذ  آخر  هي 
جراء  أملهم  خاب  الذين  هلؤالء 

النظام املصريف.
وزير  بوين  كريس  علق  بدوره 
اخلزانة يف حكومة الظل قائال: 
لكننا  ال،  أو  اليوم  ننجح  »رمبا 
رئيس  وحث  نستسلم«  لن 
الوزراء على عدم مقاومة فكرة 

إقامة جلنة ملكية.
يتعني  »أحيانا  يقول:  وتابع 
تسري  متى  معرفة  عليك 
وأحيانا  ضائع،  طريق  يف 
إلدراك  مناسبا  الوقت  يكون 

احلقيقة«.
واحتفل أعضاء يف حزب العمال 
باالنتصار على مواقع التواصل 

االجتماعي.

عضو  دريفوس  مارك  وكتب 
حسابه  يف  األمامية  املقاعد 
يا  ستعمل  »كيف  تويرت:  على 
األغلبية  تلك  ظل  يف  تورنبول 

الواهنة؟

رئيس الوزراء مالكومل ترينبول 
تستهدف   املعارضة  إن  قال 
للحصول  يائسة  »محلة  شن 

على شعبية سياسية«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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Australian Newsاسرتاليات

حكما  أسرتاليا  حمكمة  صدرت 
بسجن محدي القدسي 6 سنوات 
كحد أدنى، بعد إدانته مبساعدة 
إىل  للسفر  أسرتاليني  شباب 
احلرب  يف  للمشاركة  سوريا 

األهلية.
صدر  عاما،   42 القدسي، 
للعقوبة  األقصى   احلد  ضده 
سنوات،   8 وهي  املناسبة، 
على  الرجال  مبساعدة  إلدانته 
القتال مع مجاعات متطرفة عام 
تنظيم  رواد  يف  بينهم   ،203

داعش.
يف  أحقيته  احلكم  وتضمن 
اخلروج من السجن يف 11يوليو 
2022 بعد 6 سنوات من قضاء 

العقوبة.
أدين  املاضي،  يوليو  ويف 
بدعم  اتهامات  بسبعة  القدسي 
مسلحة  عداوات  يف  االرتباط 

بسوريا.
مقاتل  مع  القدسي  وتعاون 
الربيالي  حممد  البارز  داعش 
على  شباب  سبعة  ملساعدة 

السفر إىل سوريا.
القاضية  قالت  جانبها،  من 
أهمية  إن  أدامسون  كريستني 
عقوبة القدسي تتمثل يف ردع 
نفس  ارتكاب  من  اآلخرين 
السلوكيات، واحلفاظ على الثقة 

العامة يف النظام القضائي.
خطورة  »أصنف  وتابعت: 
متوسطة  بأنها  االتهامات 
قبوهلا  إىل  ولفتت  االرتفاع«، 
وصف النيابة للمتهم باعتباره« 
الرجال  مركزا لعجلة كان فيها 
مبثابة  وبريالي  اآلخرون 

املكابح.
 وأردفت: » املتهم لعب دورا 
واضحا،  واستشاريا  اتصاليا 
جيندهم،  مل  ذلك  بالرغم  لكنه 
متطوعا  كان  منهم  كل  ألن 
للحصول  املتهم  إىل  سعى 
على مساعدة، ومل يكن هو من 

جندهم«.
أن  كيف  القاضية  وشرحت 
الشرطة  مع  يتعاون  املتهم مل 
خالل التحقيقات معهم، ورفضت 

سجن محدي القدسي 6 
سنوات بتهمة مساعدة شباب 

للقتال يف سوريا 

ادعاءه بأنه مل يكن يعلم بعدم 
مشروعية تصرفاته«.

القدسي  بكاء  من  وبالرغم 
سابقة،  استماع  جلسة  خالل 
عدم  عن  عربت  القاضية  لكن 
أنه  أو  نادم  بأنه  اقتناعها 

يتفهم خطورة جرائمه«.
الظروف  عن  القاضية  وحتدثت 
وعدم  للقدسي،  الشخصية 
ألسباب  اإلجناب  على  قدرته 
بديال  والدا  كان  وكيف  طبية، 
حمبوبا وخملصا لسبعة أبناء من 

زوجته كارنيتا ماثيوس.
كان  كيف  القاضية  ولفتت 
اليت  لزوجته  راعيا  القدسي 
سرطان  مرض  من  تعاني 
الصغري  شقيقه  وكذلك  الدم، 
الذي يعاني من تصلب متعدد 

لألنسجة.
معروفة  كانت  القدسي  زوجة 
عندما  الشرطة  من  بهروبها 
وجهها  غطاء  كشف  رفضت 

أثناء اختبار تنفس.
ضد  احلكم  صدور  وبعد 
داخل  العائلة  القدسي، هتفت 
»أهلل  بعبارة  احملكمة  قاعة 
»سأتصل  بقوله  وعلق  اكرب«، 

بك يا رجل«.
قبل  القدسي  كلمات  آخر 
هي  احملكمة  قاعة  مغادرته 

»سالم«.
للسفر  شبابا  القدسي  وساعد 
مزقتها  اليت  الدولة  إىل 
يونيو  بني  الفرتة  خالل  احلرب 
يف  ليقاتلون   2013 أكتوبر   –
مثل  متشددة  مجاعات  صفوف 
جبهة النصرة وداعش ومجاعات 

موالية للقاعدة.
الذين  الرجال  من  اثنان 
وكانر  كاسي  تيلر  ساعدهما، 
تيمل قتال يف سوريا، بينما عاد 
اثنان آخران إىل أسرتاليا وهما 
حممد أبو كريم مصلح املعروف 

باسم أبو حسن وحممد بايرب.
عليم  أبو  من  كل  مصري  لكن 

ونسيم الباشا ليس معروفا.

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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حمدي القدسي

واسعة  جديدة  تغيريات  بدأت 
تتعلق  اإلثنني  اليوم  النطاق 

ببطاقات أوبال«.
الذين  البطاقات  تلك  حاملو 
ميرون عرب التقاطعات التبادلية 
االكثر ازدحاما يف سيدني مثل 
)سنرتال  املركزية«  »احملطة 
ستيشن(، و »تقاطع بوندي« 
 )Bondi Junction(
الركاب  آالف  إىل  سيضمون 
بتخفيض  التمتع  يف  اآلخرين 
2 دوالر عندما يغريون وسيلة 

التنقل يف الرحلة الواحدة.

 ومع ذلك، حيتاج الركاب إىل 
للبالغني  أوبال  بطاقات  مترير 
الكاملة  املسافة  سافروا  إذا 

للطرق يف احلافالت والطرق.

يعين  ذلك  فعل  يف  الفشل 
البطاقة  حامل  استحقاق  عدم 
الذي  الدوالرين  خصم  يف 

حيمل اسم »خصم النقل«.

وكجزء من تغيريات كبرية يف 
رسوم املواصالت بنيو ساوث 
اإلثنني  اليوم  يشهد  ويلز، 
الشهري  احلافز  نهاية  أيضا 
حاملو  به  يتمتع  كان  الذي 
كانوا  حينما  أوبال،  بطاقة 
جماني  سفر  على  حيصلون 
األجر  مدفوعة  رحالت   8 بعد 

أسبوعيا.

سيضطر  ذلك،  من  وبدال 
حاملو البطاقة إىل دفع نصف 
 8 جتاوزوا  إذا  التذكرة  مثن 

تغيريات جديدة 
حلاملي بطاقات 

»أوبال«

رحالت.
النقل  وزير  قال  جانبه،  من 
خالل  كونستانس  أندرو 
األسبوع  موازنة  استماع  جلسة 
السفر  إنهاء  إنه قرر  املاضي 
اجملاني لسبب وجيه يتمثل يف 
تقديم املزيد من اخلدمات اليت 
من  يدفعوا  أن  عليهم  يتعني 

أجلها.

من  كونستانتني،  نادين 
أشفيلد، بغرب سيدني، قالت 
استخدام  اآلن  تدرس  إنها 
القطارات  من  بدال  السيارة 
أليب  ابنيها  ألخذ  واحلافالت 

وبريون لرحالتهم.

»أعمل  قائلة:  ذلك  وفسرت 
يف  وعادة  أسبوعيا،  أيام   4
اليوم اخلامس آخذ األوالد يف 
مكان ما باستخدام املواصالت 
األجدر  من  سيكون  العامة، 

اآلن استخدام السيارة«.

اإلنرتنت  على  املقارنة  خدمة 
ثلثي  أن  ذكرت  »فايندر« 
تتجاوز  الذين  املسافرين 
رحالتهم األسبوعية 10 أو أكثر 
كنتيجة  أكثر  يدفعون  سوف 

للتغيريات.

يبلغ  أن  »فايندر«  وتوقع 
اإلضافية  السنوية  النفقات 
دوالرا،   562 التغيريات  جراء 

أو 10.81 دوالرا أسبوعيا.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

األم نادين كونستانتني مع عائلتها 

كشفت إحصائيات أن الشركة 
منحت  فو«  »تشونغ  الصينية 
حزب العمال األسرتالي تربعات 
 3.6 من  أكثر  قيمتها  تتجاوز 
العام  مليون دوالر يف نفس 
اليت فازت فيه حبقوق تطوير 

مشروع زراعي مثري للجدل.
ولذلك، وبينما يوجه سياسيونا 
العمالي  للسيناتور  انتقادات 
تلقيه  حول  داستياري  سام 
1600 دوالر من شركة صينية 
مثة  سفره،  نفقات  لتغطية 
شؤما،  أكثر  أجنبية  تربعات 
سقف  ضعفا   30 تتجاوز 
لكنها  املعتادة،  التربعات 

كانت طي الكتمان.
 ،2013-2012 عام  ويف 
باملبلغ  فو«  »تشونغ  تربعت 
الشركة  كانت  بينما  املذكور، 
 KimBerley هلا  التابعة 
 A g r i c u l t u r A l
تدخل   investments
املرحلة  لتطوير  مناقصة 
الثانية من خطة نظام ري حتمل 
 ord irrigAtion اسم 

.scheme
أحد  كانت  املذكورة  اخلطة 
الزراعية يف  املشروعات  أكرب 

أسرتاليا.
االئتالف  انتقد  جانبهم،  من 
إىل  باإلضافة  الفيدرالي 
بالوالية  عماليني  سياسيني 
يف  للجدل  املثرية  الصفقة 
ذلك الوقت، واعتربوها مبثابة 
تهديد  و  األرض،  تفريط يف 

ألمن أسرتاليا الغذائي.
أن  الكشف  مت  األسبوع،  هذا 
منظمة  رئيس  لويس  دونكان 
االستخبارات األمنية األسرتالية 
الكربى  األحزاب  أخطر  »أزيو« 
املخاطر  حول   2014 عام 
من  تربعات  أخذ  من  األمنية 
إياهم  شركات صينية، حمذرا 
من أن احلكومة الصينية تسعى 
التربعات  عرب  نفوذها  لفرض 
ترتبط  مؤسسات  متنحها  اليت 

بها.
ليس واضحا بعد إذا ما كانت 
هذه  إحدى  فو«  »تشونغ 
منها  حذرت  اليت  الشركات 

فضيحة.. شركة صينية متنح 
حزب العمال تربعا بـ 3.6 مليون 
دوالر مقابل الزراعة يف أسرتاليا

املخابرات.
 ord ري  خطة  أن  يذكر 
مشروع  هي   irrigAtion
مشرتك بني حكوميت أسرتاليا 
الفيدرالية   واحلكومة  الغربية 
دوالر  مليون   510 بقيمة 

لتطوري منطقة »كيمربلي«.
وحبسب شروط الصفقة، فقد 
»شنعهاي  جمموعة  وافقت 
تشونغ فو »على استثمار 700 
 33000 لتطوير  دوالر  مليون 
السكر  قصب  لزراعة  فدان 
أجل  من  أخرى  ومزروعات 
تصدير منتجات كالسكر وغريه 

إىل الصني.
»شنغهاي  تستأجر  وباملقابل، 
ملدة  األراضي  شنونغفو« 
احلكومة  وتلتزم  عاما،   50
البنية  بتوفري  األسرتالية 
الري  قنوات  مثل  التحتية 

والطرق.
واتفق رئيس حكومة أسرتاليا 
يف  بارنت  كولني  الغربية 
عدم  إعالن  مع  الوقت  ذلك 
استعادة  على  الوالية  قدرة 
يتعلق  فيما  االستثمار، 
باإليرادات الضريبية، لكنه ذكر 
األمر يستحق نظرا ألهمية  أن 
»كيمربليب«  منطقة  تطوير 
والفوائد اليت سيجينيها جمتمع 
سكان أسرتاليا األصليني، ال 
الصينية  الشركة  وأن  سيما 
توظف يف الوقت احلالي أكثر 
من 50 من السكان احملليني.

شركتني  فو  تشونغ  وهزمت 
تقدمتا  قد  كانتا  أخريني 
الشركة  وهما  العطاء،  يف 
والزراعية  األسرتالية 
 the AustrAliAn(
 A g r i c u l t u r A l
»تروبيكال  و   ،)compAny

فوريسرتي سرفيسيس«.
أسرتاليا  حكومة  وأعلنت 
»تشونغ  أن  آنذاك  الغربية 
فو هي الشركة الفائزة، لكن 
ليس واضحا بعد دور احلكومة 
يف  الفيدرالية  األسرتالية 

الصفقة.

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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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

الدليل التجاري

Saturday 10 September 2016  2016 أيــلول   10 السبت 



Page 13صفحة 13     

مقاالت وتحقيقات

حتت اجلسر، يتجّمع العّمال منتظرين »فان« حيملهم 
ضواحي  على  املتوّزعة  منازهلم  إىل  الورشة  من 
تتهادى  بسيارات  دومًا  املزدحم  الشارع  املدينة. 
العصري  بيع  وحمالت  الصغرية  املقاهي  أمام 
واألفران خيفي حيًا ينبض بإيقاع يشابه املدينة، 

ويفضح ما وراء مسرحية اإلعمار املقابلة له

يدّلنا إىل مكان املبنى املهّدم على الزاوية، جنوَب 
اجلسر قائاًل: »هون كانت البناية اللي كّنا نشرب 
جثث.  متالنة  طلعت  احلرب.  كل  تبعها  البري  من 
كانوا من الـ75 يقتلوا الناس ويكبوهن بالبري...
وحننا عم نشرب مّنه«، هكذا يبدأ »حسني« حديثه 
معنا وحنن واقفني على زاوية مبنى عكر وتابت، 

وهواء قادم من البحر يلفحنا وينسينا حر مّتوز.

رّبا اختار سّكان »اخلندق الغميق« األوائل العيش 
هوائها  لطيب  بريوت،  من  الـ«قرنة«  هذه  يف 
على تّلة صغرية مواجهة للبحر خارج سور بريوت 

مباشرة.

يف اخلندق نفسه الوسط ينبذ حميطه
جنى نخال

كيف لفقراء أن يعيشوا يف مكان بهذا الجمال؟ )مروان طحطح(

حوهلم  يبنون  خينقونهم،  إخالء،  بتبليغات  بأمسنت،  حييطونهم 
هذه  بأن  ليقولوا هلم  بهم شيئًا فشيئًا،  حلزونيًا يضيق  جدارًا 
املدينة ليست هلم. وهم ال يتعّلقون بأحد، وال يرجون جندة من 
أحد. يقولون بأنهم سيرتكون بيوتهم ويعودون إىل قراهم...أو 

يهاجرون، فما من مكان لفقري يف هذا البلد.

»هيديك سوليدير تبعن، وهاي سوليدير تبعنا«
برور سريع على جسر الرينغ أو من اجلهة الغربية للخندق، يبدو 
الـ«دجييتال  من  باملشاريع.  مطّوقًا  أصبح  اخلندق  بأن  واضحًا 
ديسرتيكت« حتى قطعة األرض اهلائلة من جهة الرينغ )مشااًل( 
واليت ُيقال أنها واملبنى الذي حيتّله اجليش حاليًا، بيعا البن أحد 

زعماء الطائفة الشيعية وسيبين عليها مركزًا جتاريًا.
ويف الداخل، يف قلب اخلندق، الكالم كثري. يبدو جليًا أن املباني 
»الرتاثية« ُترتك لتنهار، وأن باقي األبنية املهجورة واألراضي 
األبنية  بعض  وأن  زمن،  منذ  وشراؤها  بيعها  يتّم  املبنية  غري 
قد اشرتتها مصارف وشركات وهي ترّمها لتصبح مركزًا هلا. 
فاخلندق )وننصح بتغيري امسه عند التهجري الكامل، فليس من 
املمكن كتابة عنوان لشركة حمرتمة يبدأ بـ«خندق غميق«( قريب 
جدًا من »وسط بريوت«، وخطوة كهذه ُتظِهر أن الشاري يعلم 
أن املنطقة سيتّم تغيريها دميوغرافيًا ووظيفيًا، وستصبح امتدادًا 

آخر لـ«سوليدير«.
ال أمساء مؤكدة عّمن يشرتي هذه األراضي، السماسرة ال يريدون 
الكالم، وأهل املنطقة يقولون »منّيمني األراضي«، مشددين على 
أكثر.  واإلشاعات  كثرية حتصل،  وشراء  بيع  عمليات  هناك  أن 
أراٍض  قطع   5 من  أكثر  تأجري  عن  تكّلم  الشباب  أحد  أن  حتى 
من وقف الكنيسة يف املنطقة، ملدة 99 سنة، ألحد أهم زعماء 
الطائفة الشيعية. نسأله كيف يتّم ذلك فيقول وهو يضحك »شو 
إشبك؟ إنت جديدة هون؟! ما مقسمينها بيناتن. عم يعملوا فينا 

متل ما عملوا بأهل بريوت بالبلد.
على  والسجائر  للعصري  صغريًا  كشكًا  بنى  قد  »حسني«  كان 
قارعة الطريق، فجاؤوا ليزيلوه عندما اشرتى أحد رجال األعمال 
قطعة األرض اجملاورة له. »قلتله بيعين ياه هاملرت. مرت واحد، 
شو قديش بيطلع حّقه؟ قلت ببيع بيت الضيعة وبشرتي املرت. 
فيهم  فيك تشرتي  بالضيعة  بيوت  وال عشر  »عم حتلم«،  قّلي 

املرت«.
رّبا يفعلون  أو  ال يتعّلق أهل اخلندق حبّيهم بشكل رومانسي، 
دون أن ُيظهروا ذلك، فهم قبضايات احلّي. لكن ال بّد لنا هنا 
من النظر إىل أن قيمة التبادل هي اليت جتعل من تهجري الناس 
»حالاًل«، ومن حمو ذاكرة املدينة »حالاًل«، ومن خنقنا بشكل موّحد 
كلها  املدينة  واحدة جتعل  وظيفة  فرض  ومن  »حالاًل«،  للعمارة 
عبدًة لرأس املال، وتابعة للتحويالت املالية، وجزءًا أساسيًا يف 

بناء اقتصاٍد ريعي خدماتي يف منطقة ساقطة أمنيًا، »حالاًل«.
ويبقى أن وجود هذا احلي حبّد ذاته، ضروري فيما يظّهر الضد 
زيف  يظهر  اإلعمار،  إعادة  كذبة  يظّهر  الغميق  اخلندق  ضده: 
زجاج  لتوّسخ  »بوراته«  برتاب  ويرسل  العنق،  وربطات  األطقم 

السيارات.
علينا  ككل.  للمدينة  حيدث  عما  مفصولة  ليست  البيع  عمليات 
حقًا قراءتها كجزء من اخلطة التغيريية لشكل بريوت ووظيفتها 

وأحيائها كما لسكانها.
من اخلندق تبدو الصورة أوضح. خط تناظر يرمسه جسر الرينغ 
والتهجري  وسوليديره  »البلد«  خيتلفان:  ال  مدينة  وجهي  بني 
واخلصخصة والسرقة، واخلندق الغميق وموالته اجلديدة والدجييتال 

ديسرتيكت ومباني الطبقة العليا املنتظرة. 
»هيديك سوليدير تبعن، وهاي سوليدير تبعنا« يقول مرافقنا، 
واحدة لكل طائفة يقصد، وأهل الطوائف يقتسمون الكأس املرة 

وحياة بعيدة عن بريوت.
يف  باردة  نسمة  عليهم  تستكثر  عّماهلا،  املدينة  هذه  تستهلك 

املتناثرة حوله، على أمتار قليلة 
باملاليني؟ كراهيتنا هلؤالء  تقدر 
تأتي من أننا ال نرى هلم حقًا يف 
األراضي  من  قطع  على  العيش 
من  قيمة  أكثر  نراه  ما  تساوي 

مستغليه.
زمن  من  مزخرفة  مجيلة  مبان 
حلمًا قصريًا من  أنه كان  نسمع 

بهذا  مكان  يف  يعيشوا  أن  لفقراء  كيف  حنسدهم:  السعادة، 
اجلمال؟ »ضيعانها فيهم«، مباٍن من عهٍد مضى حُيكى أنه كان 

ذهبيًا، حيتّلها أبناء القرى احلدودية.

ُينظر إىل اخلندق الغميق بوصفه »سرطانًا« يف وجه املدينة احللوة 
)مروان طحطح(

يدّلين على التقاطع حيث نقف ويقول »كّنا نلعب »كلل« هون. 
حزب اهلل ينزلوا من هاجلهة، وحركة أمل من اجلهة الثانية. تعلق 
بيناتن. نتخّبى. ختلص املعركة، نرجع ننزل نلعب. احلرب كانت 
عليهم.  تتوّقف  مل  احلرب  بتوقف«.  ما  هلق حننا حبرب  توقف. 

ال شيء يبدو غريبًا على منطقة، شرب أهلها من هذه املاء وما 
زالوا أحياء يعيشون كل يوم بيومه، ضمن جمتمع ال يريدهم.

بني ستيغما الفقر واإلجرام واخلارجني عن القانون وخميلة طبقية 
لدينا  املنطقة، أصبح  أهل هذه  أن يكونه  ما ميكن  نشطة حول 
»وحوش اخلندق«. رّبا نرى »أهل اخلندق« غريبني عن جوارهم. 
هم غريبون حقًا عن جريانهم يف »سوليدير«، عن مدراء الشركات 
واملصارف، لكنهم ليسوا بغريبني أبدًا عن أهل الباشورة والبسطة 
والنويري وراس النبع. العدسة تنتقل بني هذه األحياء فتجدها 
هو  بريوت«  »وسط  يبدو  بينما  منطقية،  متناسقة،  متشابهة، 

املختلف، هو.. »اآلخر«.

الخندق وخارجه

الوصمة هذه ال ختفى على أهل اخلندق، بل إنهم يواجهونها كما 
جيب: بال مباالة. ما حيدث داخل اخلندق، هو استكمال ملا حيدث 
يف حواري بريوت كلها، هو إسقاط حلدود وهمية، تظهري هلوية 
للمنطقة.  الطبقي  الواقع  احلقيقة هي يف  بينما  طائفية خمتلفة 
األحياء الفقرية هي اليت يتّم اهلجوم عليها، واحدة تلو األخرى، 
و«الغرباء«...وما  للجرمية  كبؤر  رمسها  عرب  أهلها  من  لتفريغها 
الغريب إال.. »الطائفة« احلاكمة لبريوت. احلرب األهلية، الطبقية 
بوجه طائفي، مل تنته. بل تّتخذ اليوم شكاًل عقاريًا تهجرييًا ملن 

هم ال يشبهون »وسط بريوت«.
ال يراوغ حسني، يكّلمنا عن هؤالء الذين حيكموننا، يقولون بأن 
برقابنا،  ّما كانت. ميسكون  اآلن أصعب  انتهت، وهي  احلرب 
كل  معّيشني  املعزة.  متل  »عملونا  السالم.  وهم  نعيش  وحنن 
من  حدا  قّرب  إذا  حبيطان.  وحماوطينا  حلاهلا  جمموعة  مّنا  واحد 
بّرا، منحس متل كأنه حننا معزة أنثى وفات علينا ذكر...منخاف 

منه«.
يكّلمنا حسني بأرحيية ودون تكّلف أو خوف. يسّب كل من يقامر 
بالناس وحيواتهم. مضحك أن نسمعه يتكّلم هكذا وحنن نستذكر 
إىل  باإلضافة  املنطقة.  هذه  فقر  أنتجها  اليت  النمطية  الصورة 
فقرها، هناك فكرة أهم، تبدو واضحة: كراهية املدينة هلذا احلي، 
تأتي من سّكانه، أهل القرى احلدودية. فكيف لفقراء هذا البلد، 
يعيشوا  أن  واهلامشيني،  اهلامشيات  »املناطق«،  وأبناء  لبنات 
يف املدينة، وميّدوا أرجلهم التعبة يف وجه وسط املدينة؟ كيف 
هلم أن يرتاحوا حتت صفيح كشك السجائر وهو يراقب األبراج 

يف الخندق الحرب 
األهلية الطائفية 

تتخذ شكاًل عقاريًا 
تهجرييًا
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مّتوز، يرتشفون قهوة بـ 1000 لرية أمام أراٍض باملاليني. هنا 
اخلندق الغميق. هنا، حيسد أهل هذه املدينة سكانها على كل 

ما ال ميلكون.
حاليًا  تسّمى  مباٍن  تتمّدد  بدأت  للخندق،  الشرقية  احلدود  على 
»بريوت دجييتال ديسرتيكت« )القطاع الرقمي لبريوت(، وهي 
مراكز تقّدم خدمات لعّمال جدد ظهروا يف االقتصاد العاملي وهم 
الفري-النسرز )free-lancers( أو العمال الذين يبيعون خدماتهم، 
التقدميات  من  أيٍّ  دون  مؤقت،  حتى(  دونه  )او  عمل  بعقد 

االجتماعية اليت ينّص عليها قانون العمل.
ويف املقابل، يف اجلزء الثاني من مّر النقل هذا )القادم من 
العصري  بيع  تتناثر حمالت  بريوت(،  وسط  حتى  اخلوري  بشارة 

.)Take Away( والفالفل وخدمات القهوة السريعة للسيارات
وفيما يتنّوع زبائن اجلزء الثاني من هذا املمّر، بني أهل اخلندق 
وخارجه، يبدو جليًا أن اجلزء األول )الذي حيمل امسًا أجنبيًا أصاًل(، 
له زبائنه احملددون، غري املعتادين على النظر حتى إىل اخلندق.

الشارع  آخر خيلق. بني  وعامل  عامل حيتضر  واآلخر،  الشارع  بني 
واآلخر، يظهر من تريد هذه املدينة إخفاءهم حتت السجادة يف 
بدأه رفيق احلريري ومل ينته  الذي  الطويل هذا  »العزيل«  يوم 
عالقتنا  عن  خمتلفة  مفاهيم  أيضًا  واآلخر  الشارع  وبني  بقتله. 
باملدينة: أماكن عابرة ال تبقى يف ذاكرة أحد وال ينتمي أحد إليها، 
وأخرى حيث يذكرك فيها البائع ولو مررت مرة منذ ثالثة أشهر 
مع صديقيك، فيسأل إن كنت قادمة معهم، أم أنك ستشربني 

الشاي األخضر لوحدك.
عن الستيغما

احملدود  الدخل  ذوي  وأحياء  الغميق  اخلندق  إىل  ُينظر  ما  غالبًا 
بطريقتني: إّما عرب شيطنتها واملطالبة بإزالتها بوصفها »سرطانًا« 
يف وجه املدينة احللوة، أو ببادرة حسن نية حياول الناس عربها 
تربير وجوده فيحّولونه إىل مادة »إكزوتيكية«. فإن عكس فكرة 
إقصاء الفقراء وتصوير مناطق عيشهم كأحياء موبوءة، ال يكون 
باالعتذار عّما هم عليه وال يكون بتربئتهم من اتهامات باجلرمية 

واخلروج عن القانون.
غريه  أو  اخلندق  أبناء  يّتهمون  أشخاص  مساع  املضحك  من   
بالتحشيش أو »احلبحبة«. ومن املضحك أكثر أن نرى أشخاصًا 
املهربني  معقل  أنها  حبّجة  الفقرية  األحياء  وجود  حياربون 

والـمتاجرين واملتعاطني.
 من املعروف )نعتقد( بأن املخدرات موجودة يف كل مكان، ال 
كأشخاص.  ومتعاطيها  أو ملروجيها  تروجيها  طبقيًا ملكان  حاجز 
يف  املاضية  السنني  يف  كشفت  اليت  فضائح  البضع  وليست 

مدارس أبناء الوزراء واألغنياء سوى مثال على ذلك. 
ومن هنا، ال تبدو لنا الطريقة املناسبة لُنصرة أهل األحياء الفقرية 
بنفي أية »آفة« ُتّتهم بها، بل بتأطري أي اتهام بأنه اتهام يريد 
صبغ املنطقة بستيغما أخالقية، بينما هي يف احلقيقة تفرقة على 

قاعدة طبقية.

هناك سوليديرهم وهنا سوليديرنا )مروان طحطح(
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مــقاالت وتحقيقات

يف  حديثًا  صدر  كتاب  يكشف 
الواليات املتحدة دور واشنطن 
يف السياسة اللبنانّية يف بداية 
الذي  الكتاب  األهلّية.  احلرب 
التدّخل:  »ميادين  عنوان  حيمل 
األمريكّية  اخلارجّية  السياسة 
ــــ   ١٩٦٧ لبنان،  وانهيار 
األرشيف  على  يعتمد   ،»١٩٧٦
وزارة  سجالت  من  األمريكي 
استخبارية  ودوائر  اخلارجية 
صفحاته  يف  وُيظهر  وغريها، 
إشعال  يف  واشنطن  ضلوع 
احلرب األهلّية واذكائها وكيفيه 

هكذا أشعلت واشنطن احلرب األهلّية اللبنانّية: ال سفن انتظرت املسيحيني ]1[
أسعد أبو خليل

صباح، حلقبة ريتشارد نيكسون وجريالد فورد. 

كان التقرير اليومي الذي يُرفع اىل الرئيس األمريكي فورد يتضمن تفاصيل 
دقيقة عن معارك الحرب األهليـّة

وقد قارنت بني بعض ما 
ورد يف تلك التقارير مع 
املذكور.  الكتاب  وثائق 
لكن جيب التنبيه اىل ما 
يف  الشروع  قبل  يأتي 

عن  األمريكّية  املسؤولّية  موضوع  يف  البحث 
احلرب املدّمرة:

)صراحة،  السياسّية  الوجهة  أتبّنى  ال  أّواًل، 
لكنين  للمؤّلف.  السياسّية(  توّجهاته  أعرف  ال 
صارحُته بأن منحاه السياسي أزعجين يف أكثر 
من مفصل، خصوصًا وأنه مل يذكر أخبار القصف 
اإلسرائيلي للبنان يف الستينيات والسبعينيات 
يرّكز  وكان  املدنّيني،  وجرح  قتل  وتفاصيل 
على املزاعم اإلسرائيلّية عن إصابة فدائّيني. 
كما أنه مل يستوعب، أو مل يرغب يف تقدير، 
حجم اإلرهاب الذي فرضته إسرائيل على لبنان 
يف سنوات مواجهتها مع املقاومة الفلسطينّية 
انه ناقض  حتى ال نتحّدث عّما تالها. كما   —
زعم  عندما  و١٣(   ١٢( صفحتنينْ  يف  نفسه 
بداية أن هدف إسرائيل من ضربها للبنان كان 
احلماية الذاتّية للكيان االحتاللي، لكنه ذكر يف 
الصفحة اليت تليها )مستشهدًا بكرستني شولتز 
اليت كتبت عن الضلوع اإلسرائيلي يف الداخل 
ان  اإلسرائيلي(  األرشيف  على  بناء  اللبناني، 
يف  السياسة  تكوين  أيضًا  كان  العدّو  هدف 

لبنان مبا يالئم مصاحل العدّو.
ثانيًا، لقد قّلل املؤّلف من حجم الصراع الطبقي 
قبل  اللبناني  اجملتمع  يف  االجتماعي  واجلور 
أن  لناحية  اندالعها،  يف  دورًا  ولعب  احلرب، 
القوى الطبقّية النافذة، خصوصًا تلك املتمّثلة 
بالزعامات املارونّية التقليدّية آنذاك واملتحالفة 
مع املصاحل االقتصادّية األمريكّية والسياسّية 
أشعلت  اليت  هي  اإلسرائيلّية،  ــــ  األمريكّية 
احلرب األهلّية. أما الذين مّثلوا فقراء لبنان )يف 
أحزاب احلركة الوطنّية اللبنانّية وحركة »أمل«( 
وحتّدثوا بامسه وُاثروا على حسابه فقد متّنعوا 
عن خوض احلرب، ال بل قاوموا كل الدعوات 
للتحضري ملا كان يبّيته حزبا الكتائب و«األحرار« 
يف لبنان من شرور ضد الوطن. كما أن املؤّلف 
يعرتف بأن الوثائق تؤّكد بأن احلكومة األمريكّية 
»سّهلت« )ص. ١٥( نقل السالح والعتاد إىل 
إن  يقول  لكنه  لبنان،  يف  اليمني  ميليشيات 
ذلك  فعلت  احلكومة  أن  يؤّكد  ما  هناك  ليس 
املوافقة  عن  عدا  هذا   ،)١٨ )ص.  مباشرة 
واألردني  اإلسرائيلي  التسليح  على  األمريكّية 
امليليشيات  تسليح  لكن  امليليشيات.  لتلك 
حول العامل ال تقوم به احلكومة األمريكّية رمسّيًا 
عرب سفاراتها فقط، إذ ان هذا األمر ميكن أن 
استخبارات  بوكالة  أو  املخابرات  بوكالة  ُيناط 
كان  لبنان  يف  األهلّية  احلرب  )وزمن  الدفاع 
أجهزة  على  الكونغرس  مراقبة  فيه  قّلت  زمن 
االستخبارات(. لكن حكوميتنْ األردن وإسرائيل 
سنة  وثائق  )من  األمريكّية  احلكومة  أبلغتا 
١٩٧٦( بنّيتهما أو بقيامهما بتسليح ميليشيات 

اليمني الطائفي.
يف  املؤّلف  بها  يوحي  اليت  الصورة  أن  كما 

حكومتا األردن 
وإسرائيل أبلغتا 

واشنطن بقيامهما 
تسليح ميليشيات 

اليمني

Saturday 10 September 2016  2016 أيــلول   10 السبت 

الكتاب بأّن هنري كيسنجر مل يكن كثري االهتمام 
اليت  الوثائق  مع  تتناقض  اللبناني  بالوضع 
ُنشرت حديثًا عن »التقارير االخبارّية الرئاسّية« 
اليت تعّدها وكالة املخابرات األمريكّية للرئيس 
كل صباح )عن عهدي نيكسون وفورد(. وهذه 
عهد  يف  اللبناني  املوضوع  أن  تظهر  الوثائق 
فورد، مثاًل، كان حيتل موقع الصدارة، وكان 
التقرير اليومي حيتوي على حتديثات يومّية عن 
)بصورة  األهلّية  احلرب  يف  املعارك  جمريات 

أكثر تفصياًل مما ُيظّن(.
األمريكي، فيجب  باألرشيف  يتعّلق  ما  أما يف 
العربي  العامل  يف  )والقارئة(  القارئ  تذكري 
جبملة من احلقائق عن نشر الوثائق األمريكّية:

١( إن اإلدارات األمريكّية أكثر متّسكًا بالسرّية 
الغرب، وهي  الشفافّية من حكومات  ومعاداة 
تزداد سرّية. وإدارة باراك أوباما، مثاًل، فاقت 
سابقاتها يف التقليل من نشر الوثائق )حسب 
قانون »حرّية املعلومات«، كما انها قست يف 

معاقبة من سّرب وثائق أمريكّية(.
عن  الوثائق  نشر  والتكّتم يف  التقتري  إن   )٢
الشرق األوسط يفوق التقتري يف نشر الوثائق 
السالالت  ألن  العامل  يف  أخرى  مناطق  عن 
إىل  جنبالط  آل  إىل  اخلليج  دول  )من  احلاكمة 
مّر  اهلامشّيني وطغاة املغرب( هي هي، على 
عقود طويلة متتّد على أكثر من قرن من الزمن. 
وهلذا، فإن احلكومة األمريكّية ال تريد أن توّرط 
وكالءها وأدواتها أو تصيبهم باحلرج السياسي 
األمريكّية  احلكومة  إن  ُيقال  رمبا  املخاطر.  أو 
املخابرات  بانقالب  املتعّلقة  الوثائق  نشرت 
األمريكّية يف إيران عام ١٩٥٣، وهذا صحيح. 
بأن  رمسي  تقدير  على  بناء  حدث  ذلك  لكن 
أوالد الشاه لن يعودوا حّكامًا على إيران. ولو 
هؤالء  عودة  بامكانّية  صغري  شّك  هناك  كان 
ملا كانت احلكومة قد سّربت وثائقها عن تلك 

الفرتة.
من  سيزيد  »ويكيليكس«  وثائق  نشر  إن   )٣
احلرص على السرّية من قبل احلكومة األمريكّية 
اليت رأت مفاعيل نشر الوثائق واالحراج الذي 
حلق ببعض من وردت أمساؤهم )خارج لبنان، 
الذي ال يكرتث لعالقة الساسة برعاة أجانب، 
لكن احلكومة األمريكّية حاولت ان ترّد اجلميل 
منحت  ان  فكان  أمساؤهم،  وردت  َمن  لبعض 
يف  املّر  إللياس  صالحّية  بال  امسّية  وظيفة 

صندوق األنرتبول(.
٤( ال تنشر احلكومة األمريكّية الوثائق كما هي، 
ما  تنشر  فقط: هي  تريد  ما  منها  تنتقي  وال 
وإزالة  رقابة  لعملّية  اخضاعه  بعد  فقط  تنشر 
وحترير متّر على أكثر من جهاز حكومي حتى ال 
تتعّرض مصاحل أمريكا احلالّية للخطر، وحتى ال 

ُيصاب حلفاء أمريكا حول العامل باالحراج.
مثل  مشبوه:  األمريكي  التسريب  بعض   )٥
اسم  أخريًا  أو  سالمة،  حسن  أبو  أمساء  ورود 
كي  كتاب  أمريكي يف  كعميل  كبيسي  باسل 
تسّرب  وملاذا  احلسن«.  »اجلاسوس  برد، 

احلكومة أمساء هؤالء فقط؟ هذا مريب.
أما عن الوثائق اليت ترد يف الكتاب )الذي كان 
ميكن حبكم طبيعته األكادميّية ونشره عن دار 
نشر أكادميّية، أن يضيع أو أن يلقى التجاهل 

تعاطيها مع »حلفائها« يف بريوت.
يصدر يف الغرب العديد من الكتب عن لبنان، 
معظمها مبين على أطروحات جامعّية عن حزب 
اهلل. القّيم يف تلك الدراسات قليل )مثل كتاب 
ميالني كيميت عن »التكافلّية الرحيمة: الرعاية 
االجتماعّية والطائفّية يف لبنان«، الصادر عن 

دار نشر جامعة كورنيل(.
وخالفًا حلقبة الثمانينيات، مل تعد سنوات احلرب 
الدارسني  من  اهتمامًا  تلقى  اللبنانية  األهلية 
الواليات  يف  للتّو  صدر  لكن  والدارسات. 
دور  عن  ستوكر  جليمس  مهم  كتاب  املتحدة 
اللبنانّية،  السياسة  يف  األمريكّية  احلكومة 
يف مرحلة  خصوصًا يف حقبة احلرب األهلّية — 
»ميادين  بعنوان:   — طورها  من  السنتنينْ 
وانهيار  األمريكّية  اخلارجّية  السياسة  التدّخل: 
أطروحة  أصاًل  وهو   ،»١٩٧٦ ــــ   ١٩٦٧ لبنان، 
يف  العالية  الدراسات  مؤّسسة  للدكتوراه يف 
جنيف. والكتاب يعتمد على األرشيف األمريكي 

)املتشّعب( املنشور.
وليس هذا الكتاب األّول عن تاريخ لبنان عرب 
إيرين  كتاب  سبقه  فقد  األمريكي،  األرشيف 
حرب  يف  األمريكّية  احلكومة  دور  عن  غندزير 
الـ١٩٥٨. لكن الكتاب الذي بني أيدينا سّجل 
سابقة يف نشر معلومات مل ُتكشف من قبل. 
وقد حبث املؤّلف يف أكثر من مركز أرشيفي 
رمسي أمريكي )خيتّص ليس فقط يف سجالت 
سجالت  يف  وإمنا  األمريكّية  اخلارجّية  وزارة 
املخابرات  ووكالة  القومي  األمن  جملس 
للبيت  التابع  القومي  األمن  وجملس  املركزّية 
األبيض والسجّل الشفوي لديبلوماسّيي وزارة 
الرؤساء  مكتبات  إىل  باإلضافة  اخلارجّية( 
)لليندون جونسون وريتشارد نيكسون وجريي 
فورد أوراق خاّصة جبوزيف سيسكو وغريه من 
التمحيص  وأدى  األمريكّيني(.  الديبلوماسّيني 
ربط  إىل  املؤّلف  أجراه  الذي  الدقيق  والبحث 
خيوط مل تكن مربوطة بهذا الوضوح عن ضلوع 
األهلّية  احلرب  إشعال  يف  األمريكّية  احلكومة 
من  اإلعتبار  قياسًا  )وميكن  استمرارها  ويف 
احلرب  حقبة  يف  لبنان  يف  األمريكي  الدور 
لبنان  الدور يف  لفهم هذا  قبلها  وما  األهلّية 
لكن  حاليًا(.  أو يف سوريا  أخرى،  مراحل  يف 
بعض  متحّفظ  الوثائق  لتلك  املؤّلف  تفسري 
عدم  بسبب  أو  سياساته  بسبب  رمّبا  الشيء، 
ربط الوثائق بغريها من املعلومات عن احلرب 
األهلّية، خصوصًا أنه اعتمد على عدد قليل من 

الكتب عن احلرب )وجّلها ميييّن النزعة(.
الشعور  راودني  املؤّلف،  مع  مراسالتي  يف 
ما  أهمّية  ُيدرك  مل  جمتهد(  باحث  )وهو  أنه 
أنه كّون  إليه من معلومات حبثّية، مع  توّصل 
احلكومة  ولدور  اللبناني  للوضع  أكيدًا  فهمًا 
العربّية يف  اللغة  درس  )وهو  فيه  األمريكّية 
دمشق، وأجرى على مدى سنة أحباثًا يف لبنان، 
قابل فيها بعض املعنّيني(. إال أن االستنتاج 
االستنتاجات  يتخّطى  قد  الوثائق  بعض  من 
احملدودة )بعض الشيء( الواردة يف الكتاب. 
وقد تزامن نشر الكتاب قبل أسابيع مع نشر 
التقارير  من  لنصوص  األمريكّية  املخابرات 
كّل  األمريكي  الرئيس  يتلّقاها  اليت  اإلخبارّية 

الحكومة األمريكيـّة منذ عهد كميل شمعون كانت شريكة 
فعليـّة وأساسيـّة يف الحكم يف لبنان

األكادميّية  الكتب  من  الكثري  يصيب  الذي 
من  بسلسلة  هلا  التقديم  فيمكن  القّيمة( 
لبنان  حنو  األمريكّية  السياسة  عن  املالحظات 

يف الفرتة املذكورة.
أاّل  على  تصّر  األمريكّية  احلكومة  كانت  أواًل، 
الطرق  عرب  اللبنانّية  باحلكومة  عالقتها  متّر 
أن  على  تصّر  كانت  الرمسّية.  الديبلوماسّية 
يعنّي الرئيس اللبناني )يف عهدي شارل حلو 
وسليمان فرجنّية( مستشارًا قريبًا منه كي يتم 
يف  السرّية  البالغة  األمور  يف  التداول  معه 
العالقة بني الدولتنينْ )وكي تبقى خارج أرشيف 
وزارة اخلارجّية اللبنانّية(. عنّي حلو هلذه الغاية 
اليت  الرمسّية  الصفة  )وكانت  خوري  ميشال 
الزمته يف عهد حلو هي »رئاسة اجمللس الوطين 
راجع  إلمناء السياحة«، فيما غابت عن سريه — 
الديري، »ميشال اخلوري:  مثاًل كتّيب الياس 
ميثاق جديد للبناني جديد«، ملف النهار، ١٩٧٠ 
لدى  احللو  الرئيس  كمندوب  دوره  حقيقة  ــــ 
اإلدارة األمريكّية(. وقد أخربني املؤّلف ستوكر 
أن خوري ترّدد يف احلديث معه بعد أن فاجأته 
أما  حلو.  عهد  دوره يف  األّول حبقيقة  معرفة 
لوسيان  صهره  عنّي  فقد  فرجنّية  سليمان 
الدحداح، وكان الرسول بني الرئيس اللبناني 
والسفري األمريكي يتجاوز وزير اخلارجّية، حتى 
مقّربًا من  الوزير  فيها  اليت كان  الفرتات  يف 
لنا   — محد  أبو  خليل  )مثل  اللبناني  الرئيس 

عودة اليه ــــ أو فؤاد نّفاع يف عهد فرجنّية(.
ثانيًا، كانت احلكومة األمريكّية والزعماء املوارنة 
)خصوصًا شهاب واحللو وإده ومشعون واجلمّيل، 
واجلد فرجنّية وقادة اجليش( يتحّدثون بصراحة 
تامة عن نوازعهم الطائفّية وعن حرصهم على 

احلفاظ على نظام اهليمنة الطائفّية.
منذ عهد كميل  ثالثًا، إن احلكومة األمريكّية — 
اليت   ١٩٥٧ عام  انتخابات  خصوصًا  مشعون، 
مّولتها )قال مسؤول حمطة املخابرات األمريكّية 
يف بريوت يف حينه، ويلبور افالند، يف كتابه 
»حبال من رمال« إن احلكومة األمريكّية »ابتاعت« 
املخابرات  قاضت  وقد  لشمعون.  االنتخابات 

كان امللك حسني عرّاب امليليشيات اإلسرائيليّة يف 
لبنان

ما  يف  افالند  األمريكّية 
بعد لتسريبه أسرارًا عن 
عمل الوكالة يف الشرق 
احملكمة  لكن  األوسط، 
يف  النظر  رفضت 
القضّية(، كانت شريكة 
يف  وأساسّية  فعلّية 

احلكم يف لبنان، ومل تشّذ حقبة فؤاد شهاب 
عن ذلك.

يف  اهلدنة  جلان  مفاوضات  تكن  مل  رابعًا، 
خصوصًا  األرجح  على  تزال  وال   — الناقورة 
ترفضان  اجليش  وقيادة  اللبنانّية  احلكومة  أن 
االجتماعات  تلك  حماضر  نشر  الساعة  حتى 
اللبنانّية  العسكرّية  الوفود  بني   — املشينة 
وبني الوفود العسكرّية اإلسرائيلّية العدّوة إال 
بني  السياسي  والتنسيق  للمفاوضات  ستارًا 
ن، وبتشجيع أمريكي مباشر. وإال  حكوميتنْ البلدينْ

كانت واشنطن تصرّ 
على أن يعيـّن الرئيس 

اللبناني مستشارًا 
للتداول يف األمور 
السريـّة بعيدًا عن 

الخارجية
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مقاالت وتحقيقات

Saturday 10 September 2016  2016 أيــلول   10 السبت 

هكذا أشعلت واشنطن احلرب األهلّية ..

إىل   ١٩٤٩ عام  من  اهلدنة  مفاوضات  امتّدت 
عقود طويلة؟ هل كان لبنان ميّر بفرتات حرب ثم 
فرتات هدنة كي تكون هناك حاجة إىل كل تلك 
املفاوضات باسم »اهلدنة«؟ هذه املفاوضات 
كان مشبوهة عندما كانت قيادة اجليش عبارة 
عن جيش حلد جنيين )قبل الطائف(، وال تزال 
وقبل  اجليش.  عقيدة  تغّيت  عندما  مشبوهة 
عن  بيانًا  اجليش  قيادة  أصدرت  فقط،  أّيام 
بيان  مع  تناقض  الناقورة  يف  املفاوضات 
والرسائل  املفاوضات  إن  »اليونيفيل«. 
يف  باستمرار  جتري  احلكومتينْ  بي  املباشرة 

تلك املفاوضات الودّية.
مجع  )الذي  الثالثي  احللف  يكن  مل  خامسًا، 
واجلمّيل،  وإدة  املوارنة، مشعون  أقطاب  بي 
إاّل  رئيسًا(  انتخابه  بعد  فرجنّية  إليه  وأضيف 
وعلى  الفلسطينّية  املقاومة  على  تآمر  فريقًا 
والعدّو  أميكا  مع  بتنسيق  اللبناني  اليسار 
عن  بعيدًا  إّده  رميون  يكن  ومل  اإلسرائيلي. 
أهواء احللف حتى نشوب احلرب األهلّية عندما 
لـ«الكتلة الوطنّية« ميليشيا  ابتعد عنها )كان 
احلرب،  بعد نشوب  حّلها  إّده  لكن  بها  خاّصة 
رّبا لعلمه أنه مل حيسن التنافس مع »األحرار« 

و«الكتائب« يف العمل امليليشياوي(.
سليمان  نفور  يف  كثيًا  بولغ  لقد  سادسًا، 
حادثة  بسبب  األميكّية  احلكومة  من  فرجنّية 
كالب التفتيش عن املخّدرات اليت القت الوفد 
اللبناني عند وصوله إىل نيويورك عام ١٩٧٤ 
عندما أوكلت اجلامعة العربّية إىل فرجنّية مهّمة 
التحّدث عن القضّية الفلسطينّية أمام اجلمعّية 
العاّمة لألمم املتحدة. عتب فرجنّية على السفي 
األميكي لكنه سرعان ما غفر للحكومة الفعلّية 
ضد  ضغينة  حفظ  أنه  صحيحًا  ليس  فعلتها. 
أميكا بسبب ذلك. على العكس، إن السفي 
الذي مقت فرجنّية وكان  آنذاك هو  األميكي 
حمّلي  زعيم  مسات  حيمل  بأنه  إليه  يشي 

صغي.
سابعًا، كان الرئيس اللبناني، يف عهدي احللو 
يف  املوارنة  زعماء  كل  كان  كما  وفرجنّية، 
»احللف الثالثي«، حيّثون احلكومة األميكّية على 
التدّخل لصاحلهم وضرب املقاومة الفلسطينّية 
بي  العالقة  ثابتة يف  كانت  هذه  لبنان.  يف 
احلكم اللبناني )عرب أقطاب املوارنة وأدواتهم 
وفضل  أرسالن  جميد  مثل  أخرى،  طوائف  يف 
اهلل تلحوق، كما يرد يف الوثائق( وبي احلكومة 

األميكّية.
ثامنًا، كانت كل مساعدات احلكومة األميكّية 
يف  كانت  فيما  اجليش  دعم  بعنوان  تتّم 
ضرب  غايتها  يف  صرحية  املغلقة  االجتماعات 
املقاومة )كمنْ يذّكر األمس باليوم(، وخدمة أمن 

العدّو اإلسرائيلي.
تاسعًا، كانت العالقة بي النظام السوري، يف 
حقبة تدّخله يف لبنان، واحلكومة األميكّية أوثق 
مما ُكتب عنها، وكانت العالقة بي النظام يف 
مما  أسوأ  السوفياتي  واالحتاد  نفسها  احلقبة 
كانت )يف سنة التدّخل السوري عام ١٩٧٦(. 
العقوبات  من  يشكو  السوري  النظام  وكان 
طمعًا  األميكّية،  للحكومة  ضّده  السوفياتّية 
من  األسد شعر  حافظ  لكن  منها،  بديل  بدعم 
جتربة السادات أن ضرب العالقة مع السوفيات 
املنافع  من  الكثي  كسب  إىل  يؤّدي  لن 

السياسّية.
دعم  يف  حسي  امللك  دور  كان  عاشرًا، 
الطائفي ويف حّث احلكومة  اليمي  ميليشيات 
األميكّية على دعم التدّخل العسكري السوري 
ظّن  أو  ُكتب  مما  بكثي  أكرب   ١٩٧٦ عام  يف 
»حبق  حسي  امللك  كان  املرحلة.  تلك  عن 
يف  اإلسرائيلّية  امليليشيات  عّراب  وحقيق« 
كما  األميكّية،  اإلدارة  إىل  ورسوهلا  لبنان، 

كان امُلدافع عن حافظ األسد.
حادي عشر، إن تصّلب فريق »اجلبهة اللبنانّية« 
فرجنّية  وسليمان  اللبنانّية«  و«القّوات 
من  بدفع  كان  تنازالت  أية  تقديم  ورفضهم 
احلكومة األميكّية، وتوّقعًا منهم باحلصول على 

مساعدات عسكرّية أميكّية أو تدّخل مباشر.
ثاني عشر، إن األسطورة اللبنانّية اليت سّربها 
فرجنّية  وسليمان  اللبنانّية«  »اجلبهة  فريق 
شخصّيًا عن مهّمة دين براون )مبعوث الرئيس 
السفن  إن  قوله  عن  فورد(  جيالد  األميكي 
يف  لبنان  يف  املسيحّيي  ستنتظر  األميكّية 
كذبة.  كان  لبنان  خارج  لنقلهم  البحر  عرض 
فالوثائق املوجودة تؤّكد أن مهّمة دين براون 
ونقل  امليليشيات  تلك  تقوية  أجل  من  كانت 
يف  هزميتها  ولرفض  بدعمها  أميكّية  ضمانة 
عنها  أشاع  ما  عكس  مهّمته  كانت  احلرب. 
الفريق اليميين، رّبا ألن الدعم األميكي كان 
عسكرّيًا  تدّخاًل  يريدون  )كانوا  يريد  مما  أقّل 
اجتياح ١٩٨٢(. وقد سألُت  غرار  مباشرًا على 
السفن  حكاية  عن  تقاعده  سنوات  يف  براون 

لتهجي املسيحّيي فنفاها من أساسها.
ثالث عشر، عملت احلكومة األميكّية على دعم 
موقف احلكومة األردنّية واللبنانّية بي العرب، 
للحفاظ على عدائهما حنو املقاومة الفلسطينّية 
اختاذ  عن  بـ«التمّنع«  ذلك  ستوكر  )يصف 
مواقف موالية للفلسطينّيي ــــ ص. ١٥ ــــ أي 
أن سياسة املهادنة مع العدّو من قبل احلكم 
أميكّية  حبماية  تتمّتع  كان  واألردني  اللبناني 

مباشرة(.
رابع عشر، إن مسؤولّية احلكومة األميكّية يف 
إشعال احلرب األهلّية مباشرة وغي مباشرة: غي 
مباشرة من حيث ترك صراعات الشرق األوسط 
كما  إسرائيل،  ١٩٧٣ حلماية  حرب  بعد  تستعر 
األزمة:  »حياكة  كتابه  يف  خالدي  رشيد  حّلل 
)ص.  األميكّية«  والسيطرة  الباردة  احلرب 
١٣٤(. لكن أطروحة خالدي تفرتض أن تدّخل 
احلكومة األميكّية يف »مسية السالم«، كان 
املباشرة  املسؤولّية  أما  خّيًا.  تدّخاًل  سيكون 
فهي اليت ستلي يف هذه السردّية على حلقات، 
عن دعم ورعاية ميليشيات املوت الكتائبّية ــ 

الشمعونّية.
خامس عشر، خالفًا للنظرة الرتاجعّية، مل تكن 
األهلّية  احلرب  إىل  تنظر  األميكّية  احلكومة 
بنظار املسلم ضد املسيحي، بل كانت تنظر 
هلا يف سنيتنْ ١٩٧٥ ــــ ١٩٧٦ نظرة أيديولوجّية 
كصراع بي ميي ويسار، وكان زعماء املوارنة 
يستجدون الدعم األميكي باسم ضرب املقاومة 

وضرب اليسار يف لبنان.
سادس عشر، قامت خمابرات اجليش اللبنانّية 
املقاومة  إىل  خطأ  ُنسبت  ُمشينة  بأعمال 
يف  األهالي  بي  الشقاق  لزرع  الفلسطينّية 

اجلنوب واملقاومة الفلسطينّية.
فإن  التفاصيل  لكن يف  العمومّيات،  هذا يف 
امللّف مليء با ُيقّبح التاريخ اللبناني املعاصر 

ـــــ على قباحته.

)احللقة الثانية السبت املقبل(

تقويض اليسار ومتطوعو »الكتائب«
تظهر التقارير املدى الذي تعاونت فيه حكومة 
مواجهة  على  األميكّية  احلكومة  مع  لبنان 
حلو  شارل  طلب  فعندما  لبنان.  يف  اليسار 
إنها  قال  أميكا،  من  اقتصادّية  مساعدات 
اجلماهي  بي  اليسار  دعم  لتقويض  ضرورّية 
األميكي  السفي  لكن   .)٢٨ لبنان )ص.  يف 
طالب احللو باملزيد من االجراءات القاسية ضد 
اليسار، ودعاه حلث التعاون بي األمن العام 
هذا  يف  األميكّية  املخابرات  وبي  اللبناني 
اجملال. بدا كأن املساعدات االقتصادّية كانت 
مرهونة بضرب اليسار )واملقاومة يف ما بعد(. 
اندالع حرب ١٩٦٧، كان كل هّم شارل  وعند 
أن  ميكن  لبنان  يف  والبعض  العرب  أن  حلو 
يضغطوا على احلكومة اللبنانّية من أجل القيام 
بعمل عسكري ضد العدّو اإلسرائيلي. لكن حلو 
تاميز«  »نيويورك  أوردت  وقد  ذلك،  عارض 
لقائد  أمرًا  أعطى  كرامي  رشيد  أن  حينه  يف 
اجليش إميل بستاني لضرب إسرائيل تضامنًا 
مع اجملهود احلرب العربي، لكن بستاني جتاهل 

قراره.
ولعب حزب الكتائب دورًا نشطًا يف استمالة 
تذكر  التقارير  لكن  إليه،  األميكّية  احلكومة 
من  التحّقق  دون  من  نشاطه  من  بعضًا 
فاحلزب  يقّدمها.  احلزب  كان  اليت  املعلومات 
السياسة  ناصرّية ضد  تظاهرة  واجه  أنه  زعم 
األميكّية وأنه قتل منهم ١٥ متظاهرًا، كما أنه 
الكتائب  من  ميليشيا  بنشر  تطّوعه  على  دّلل 
اليهودّية  اجلالية  حلماية  مجيل  أبو  وادي  يف 
بثقلهم  يرمون  لبنان  اليهود يف  )كان  هناك 
إىل  اللبنانّية  الكتائب  حزب  لصاحل  االنتخابي 
نال ١٩٢ صوتًا يهودّيًا  بيار اجلمّيل  أن  درجة 
من أصل ١٩٤ صوتا يف أقالم االقرتاع ٢٨٠ ــــ 
نال ٢٢٢ صوتًا  األوىل، كما  ٢٨٥ يف بيوت 
يهودّيًا من اصل ٢٣١ يف أقالم االقرتاع ٢٦٦ 
ــــ ٢٧٠ يف بيوت األوىل ايضًا يف انتخابات 
١٩٧٢ )راجع، األمن العام اللبناني، »االنتخابات 
املئوّية«،  والنسب  باألرقام   :١٩٧٢ النيابّية، 

ص. ٢٦ و٢٧(.

التمديد لشهاب
كان دور احلكومة األميكّية بارزًا يف انتخابات 
من  كثيون  وقدم   ،١٩٦٤ عام  يف  الرئاسة 
فؤاد  القناع  أميكي  لتدّخل  طلبات  الساسة 
شهاب بالتمديد. وكان للواليات املتحدة دالة 
على شهاب، احملسوب على الفرنسّيي )ص. 

.)٢٧
وفيما كانت اجلامعة العربّية تقّدم متوياًل للبنان 
العدّو  بوجه  دفاعي  سالح  اقتناء  أجل  من 
اليوم(  )كما  لبنان  ساسة  كان  اإلسرائيلي، 
يعرقلون اخلطط اجلدّية القتناء سالح رادع ضد 
العدّو. حتى شارل حلو رفض يف أحاديث مع 
السفي األميكي خطط التسليح العربّية، كما 
أن السفي األميكي أبلغه أن طائرات »إف ٨« 
اليت أراد )بعض( لبنان اقتناءها مطلوبة للحرب 

يف فييتنام.

الرئيس فؤاد شهاب بيار الجميل

أكد نائب األمي العام حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم 
للرئاسة  األجدر  هو  عون  العماد  أن  »قناعتنا  أن 
ملا  صحيحًا  ذلك  يكن  مل  ولو  عدة،  العتبارات 
أجرى الرئيس سعد احلريري منذ سنتي حوارًا معه 
واالتفاق على انتخابه يف السابع من آب املاضي. 
السعودية على عون  »إذا وافقت  أنه  وشّدد على 

رئيسًا ينتخب غدًا«.
يكفينا  السورية.  الدولة  لدعم  موجودون  »حنن 
موحدة،  قوية،  واقفة،  السورية  الدولة  تبقى  أن 
متماسكة مع حمور املقاومة )...( وما دامت هناك 
هو  والزمن  باقون  فنحن  سوريا  يف  لبقائنا  حاجة 
العام  نائب األمي  اختصر  الكلمات،  احلل«. بهذه 
حلزب اهلل، الشيخ نعيم قاسم، يف لقائه مع جمموعة 
من اإلعالميي أمس، موقف حزب اهلل من األحداث 

الدائرة يف سوريا.
األحداث«،  بداية  منذ  اهلل  حزب  ملوقف  و«براجعة 
أشار قاسم إىل أنه »كان هناك طرف يقول إن ما 
بآخر  للمقاومة  املؤيد  النظام  لتغيي  مؤامرة  حيدث 
يتعايش مع إسرائيل، فيما الطرف اآلخر كان يرى 
فيها حماولة إلجراء إصالحات، واضطرت املعارضة 
أن مثاني  بالعسكرة. وتبي بعد فرتة  القيام  إىل 
دولة أرسلت مقاتليها إىل سوريا، وأعطت أميكا 
كل  واإلسالمية  العربية  الدول  من  وعدد  وأوروبا 
والتدريب  املالية  واإلمكانات  الالزمة  التسهيالت 
خمتلف  من  جيوش  أمام  وأصبحنا  العسكري، 
والتغيي  املعارضة  راية  حتت  تقاتل  العامل  دول 

السياسي«.
ورأى أن »املطلوب يف سوريا هو إحالل شرق أوسط 
جديد للمرة الثانية من بوابة سوريا، بعدما فشل من 
بوابة لبنان. حنن قاتلنا يف سوريا يف اللحظة اليت 
شعرنا فيها بأن اخلطر يزداد وإذا ضربت سوريا، 
اخلطر«.  من  قسط  ناهلا  املقاومة  أن  يعين  فهذا 
وأضاف: »كان اهلدف من دخولنا الدفاع عن حمور 

املقاومة، ومحاية لبنان ومقاومته.
ومن يقرأ اخلريطة اليوم، يَر أن الغلبة للدولة السورية 
وحلفائها يف كثي من املناطق، وآخر إجناز كبي هو 
مراهناتهم  كانت  البداية،  يف  حلب.  شرق  حصار 
ـ األميكي ُأعّدت  على حلب، وحتى االتفاق الروسيـ 
أن  قبل  شهرين،  حنو  منذ  ناجزًا  وأصبح  دته  مسوَّ
تبدأ معارك مزارع املالح والكاستيلو. وتبي أن هذا 
االتفاق كان يستهدف، من اجلانب األميكي، جلم 
حلب  معركة  بداية  مع  حلب.  السوري يف  التحرك 
وحترير مزارع املالح والكاستيلو انقطع االتصال بي 
شرق حلب والريف الغربي وإدلب، وهذا ما جعلهم 
بأن  اعرتاف  على  ُبين  الذي  االتفاق  عن  يرتاجعون 
تنفصل اجملموعات  أن  داعش وجيب  مثل  النصرة 
لضربها  النصرة  عن  معتدلة،  املسماة  املسلحة، 
كداعش. فتح املسلحون فتح ثغرة الراموسة، ولكن 
باختصار، حصار حلب  بالكامل.  ُأقفلت  منذ أسبوع 
هو املشروع احلالي للدولة السورية. أما األميكي، 
فيخشى إذا طال احلصار أن يستسلم املسلحون يف 
حلب، وهذا يعين خسارة كبية لواحدة من أدوات 
الغرب  كان  وقد  سوريا.  على  األميكي  الضغط 
املصاحلة يف  جدًا من  مزعوجي  وأميكا وحلفاؤها 
داريا ألنها كانت بالكامل ملصلحة الدولة السورية، 
املصاحلة  خط  على  الدخول  يريدون  كانوا  وهم 

لفروض شروط معينة«.
مع ذلك، يشدد قاسم، انطالقًا من »قناعتنا«، على 
أنه »ال يوجد حل يف املدى املنظور يف سوريا إىل 
اليت  اخلطوات  وكل  األميكية.  االنتخابات  بعد  ما 
حتدث ال تعدو عن كونها جزئية وحمدودة ال تصل 
إىل مرحلة التمهيد حتى للحل السياسي«. وأضاف: 
»حنن مرتاحون، إذ نقوم بواجباتنا، ومشروع الشرق 
اليت  التضحيات  وبرغم  انكسر.  اجلديد  األوسط 
تضحيات  علينا  وّفرت  بنظرنا  أنها  إال  حتملناها، 
بيت  كل  أن حتصل يف  ميكن  كان  وكثية  كبية 
وشارع لبناني لو ترك املسلحون يف منطقة القلمون 
التكفيي  اخلطر  إن  أقول  ال  ذلك،  مع  وجوارها. 
توقف عن لبنان ولن يتوقف، ولكنه ضعف بنسبة 
كبية جدًا، وجيب أن نبقى حذرين ومتعاوني مع 

قاسم: مع العماد عون 
ولن نغّي قناعاتنا

راجانا حمية
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مقاالت وتحقيقات
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لديه  الدوالرات  جتميع  لبنان  مصرف  يواصل 
حبسب  احتياطياته.  تكوين  إعادة  أجل  من 
مليارات   7 حنو  اآلن(  )حتى  مجع  املعلومات، 
 4 بقيمة  فورية  أرباح  ذلك  من  نتجت  دوالر، 
أن  إال  للمصارف.  نصفها  دوالر،  مليارات 
أّدت  إذ  بكثري،  أكرب  ستكون  الفعلية  األرباح 
هذه العمليات اىل تراكم سيولة باللرية، جيري 
حاليًا اإلعداد المتصاصها عرب وزارة املال اليت 
ستصدر سندات خزينة طويلة األجل، على الرغم 
من أن حسابها لدى مصرف لبنان فائض بقيمة 

11 ألف مليار لرية.
ع مصرف لبنان )حتى اآلن( حنو 7 مليارات  مَجَ
املصارف.  من  االجنبية  العمالت  من  دوالر 
تعزيز  بهدف  ميزانيته  اىل  دخل  املبلغ  هذا 
استنزفها  اليت  األجنبية،  بالعمالت  احتياطياته 
سياسة  عن  دفاعًا  املاضيتني  السنتني  يف 
صندوق  بعثة  حّذرت  واليت  النقدي،  التثبيت 
النقد والبنك الدوليني املشرتكة من أنها )أي 

االحتياطيات( باتت سلبية جدًا وخطرية.
حتّرك مصرف لبنان انطالقًا من أهداف نقدية 
حبتة، ووضع آلية مكلفة ومغرية للمصارف من 
أجل مجع ما أمكن من الدوالرات املودعة حمليًا أو 
يف اخلارج، مّساها هندسة مالية »مبتكرة«، إال أن 
بعض املراقبني يف السوق يسمونها »ماكرة«. 
هذه اهلندسة قضت أن يشرتي مصرف لبنان، 
حتملها،  باللرية  خزينة  سندات  املصارف،  من 
استحقاقها  تاريخ  كان  مهما  إصدارها،  بسعر 
 15 من  أكثر  إىل  ميتد  االستحقاقات  )بعض 
سنة(، وهو دفع للمصارف، فورًا، نصف قيمة 
األرباح اليت كانت ستجنيها من السندات على 
مدى السنوات املقبلة )فرتات االستحقاق(. يف 
املقابل، اشرتط على املصارف أن تقوم مبهمة 
اخلارج،  الدوالرات من  استقطاب  واحدة، هي 
مودعني  من  أو  اخلارجية  فروعها  من  سواء 
هذه  تستعمل  وأن  جدد،  زبائن  من  أو  جدد 
الدوالرات حصرًا يف شراء سندات يوروبوندز 
لبنان  مصرف  حيملها  بالدوالر  دين  )سندات 
إيداع  بشهادات  االكتتاب  أو  حمفظته(  يف 
يصدرها مصرف لبنان خصيصًا لغاية امتصاص 
الدوالرات. كذلك تضمن االتفاق بني مصرف 
السيولة  هذه  تكون  أن  واملصارف  لبنان 

احتياطيات مصرف لبنان، ما أسهم يف تكريس 
عمليات  تنفيذ  تربر  تعد  مل  احلاجة  بأن  اقتناع 
الحقًا  تبنّي  أنه  إال  اهلندسة.  هذه  إىل  تستند 
حتى  إضايف  لشهر  استمّرت  العمليات  أن 
أصبحت احلصيلة النهائية على الشكل اآلتي: 
لبنان 7 مليارات دوالر، وحققت  َع مصرف  مَجَ
املصارف أرباحًا تزيد على ملياري دوالر ومثلها 

ملصرف لبنان.
ما حصل شّكل إشارة واضحة اىل أن مصرف 
دام  ما  اهلندسة  هذه  اعتماد  سيواصل  لبنان 
يرغب يف مجع دوالرات لديه، وهي، بالتالي، 
العمليات  حمّددة.  زمنية  بفرتة  مرتبطة  ليست 

ستكون  وغالبيتها  شرحية،  من  أكثر  على  بل 
على املدى الطويل، وسترتاوح بني 10 سنوات 
و30 سنة، على أن تكون فوائدها متناسبة مع 

هذه املدة.
اليت  اإلضافية  السيولة  هذه  وجود  إن  طبعًا، 
تقّدر بنحو 10 آالف مليار لرية، لن خيلق تنافسًا 
بني املصارف على توظيفها يف سندات اخلزينة، 
وبالتالي لن يكون هناك تنافس يؤدي بأي حال 
من األحوال اىل خفض معدالت الفائدة، بل إن 
ظروف هذا اإلصدار وضغوط مصرف لبنان على 
وزارة المتصاص هذه السيولة، سيكونان عاماًل 
أساسيًا لرتسية معدالت فائدة سوقية تناسب 
سياسة دعم أرباح املصارف، اليت باتت حتتل 
ضبط  أو  ختفيض  اىل  احلاجة  تفوق  أولوية 
االجراءات  بأن  علمًا  العام،  الدين  خدمة  كلفة 
مصرف  احتياطيات  تكوين  إعادة  اىل  الرامية 
الفائدة  بالدوالر ساهمت يف رفع سعر  لبنان 
الفائدة  الدوالر حمليًا، ما يعين أن سعر  على 
فائض  من  الرغم  على  سريتفع  اللرية  على 
السيولة، وذلك بهدف احملافظة على اهلامش 

بني السعرين.
جنتها  اليت  الطائلة  األرباح  كل  ورغم  هكذا، 
املصارف خالل أقل من شهرين، إال أن نتائج 
النفخ  من  املزيد  يف  ساهمت  اهلندسة  هذه 
هذه  وتظهر  خدمته.  وبكلفة  العام  الدين  يف 
اهلندسة أن اللبنانيني، جمددًا، سيسددون من 
املال العام كلفة هذه اهلندسات، وأنهم ميّولون 
أرباح املصارف الفاحشة. فالنتيجة بالنسبة إىل 
املصارف على الشكل اآلتي: حتقيق أرباح فورية 
من بيع سندات اخلزينة. حتقيق أرباح مستقبلية 
إيداع  وشهادت  يوروبوندز  سندات  شراء  من 
مصرف لبنان. حتقيق أرباح مسقبلية من إصدار 
سندات خزينة باللرية المتصاص السيولة. تلبية 
 IFRS9 معيار  جلهة  الدولية  احملاسبة  شروط 
الذي يفرض على املصارف تكوين مؤونات من 

أرباحها مقابل حمفظة تسليفاتها.

ديمومة ربحية املصارف
جملس  عضو يف  إىل  سؤااًل  »األخبار«  وّجهت 
إدارة مجعية املصارف عن األرباح اليت حققتها 
نفذها  اليت  املالية  اهلندسة  نتيجة  املصارف 
مصرف لبنان خالل الشهرين املاضيني، فأجاب 
بأن األرباح احملققة كانت كبرية إال أنها »تضّر 
رحبية املصارف على املدى املتوسط والبعيد، 
كانت  أرباحًا  اليوم  حققت  املصارف  إن  إذ 
ستحققها خالل السنوات املقبلة«. هذه اإلجابة 
خزينة  سندات  إصدار  عن  احلديث  قبل  كانت 
المتصاص السيولة باللرية الناجتة من اهلندسة 
شروط  ليليب  جاء  اإلصدار  إن  إذ  املنفذة، 
دميومة رحبية املصارف، وبالتالي فإن الضرر 

الوحيد املتاح هو التخمة من األرباح!

هدّية مصرف لبنان للمصارف تكرب: مليارا دوالر أرباحاً فورية
محمد وهبة

مصرف لبنان سيواصل اعتماد هذه الهندسة ما دام يرغب يف جمع دوالرات لديه )هيثم املوسوي(

وال  طلبها،  عند  جاهزة 
سيما يف حاالت حاجتها 

للدوالرات.
األوىل  االسابيع  خالل 
هذه  تنفيذ  بدء  على 
توافرت  اهلندسات، 

معلومات عن اكتفاء مصرف لبنان حبصيلة مجع 
3 مليارات دوالر. يومها كشف حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة عن نتائج هذه اهلندسات 
يف مؤمتر االقتصاد االغرتابي يف منتصف متوز 
املاضي، مشريًا إىل أن هذه العملية )أي مجع 
بقيمة  فورية  أرباحًا  حققت  دوالر(  مليارات   3
ملياري دوالر، وجرى تقامسها مناصفة، مليار 

دوالر للمصارف ومثلها ملصرف لبنان.
ساد اعتقاد أن هذه العمليات انتهت يف تلك 
أصدر  لبنان  مصرف  أن  وخصوصًا  الفرتة، 
هذه  تضع  أن  املصارف  على  يفرض  تعميمًا 
ماهلا،  رأس  من  الثاني  القسم  يف  األرباح 
كمؤونات ملواجهة أعباء تطبيق معيار احملاسبة 
تكوين  عليها  يفرض  الذي   ،IFRS9 الدولي 
مؤونات مقابل حمفظة تسليفاتها وفق مستويات 
املخاطر يف هذه احملفظة، على أنه ميكن حترير 
املعيار  متطلبات  عن  الفائضة  املؤونات  هذه 

الدولي بعد تقديم طلب إىل مصرف لبنان.
أن  تسّوق  املصارف  بدأت  الوقت،  ذلك  يف 
املصارف  مساعدة  كان  اهلندسة  من  اهلدف 
املتوسطة والصغرية على تلبية شروط املعيار 
الدولي للمحاسبة، ومجع مبالغ بالدوالر لتعزيز 

حساب الحكومة 
لدى مصرف لبنان 

متخم بفائض 
يفوق 11 ألف 

مليار لرية

خالل  نفذت  اليت 
املاضيني  الشهرين 
لبنان  ملصرف  أتاحت 
احتياطياته  تعزيز 
مببلغ  األجنبية  بالعمالت 
دوالر،  مليارات   7
على  قادرًا  وجعلته 

استيالد املزيد من »الثقة« اليت متّثل »غذاء« 
النظام املالي يف لبنان.

إن  إذ  الوحيدة،  احلصيلة  ليست  النتائج  هذه 
قيام مصرف لبنان بشراء سندات اخلزينة من 
اللبنانية  باللرية  َخَلَق سيولة هائلة  املصارف، 
لدى املصارف، وحتّولت هذه السيولة إىل أعباء 
اللبنانية  باللرية  سيولة  كونها  املصارف  على 
ال ميكن توظيفها إال يف السوق احمللية، خالفًا 
إلمكانية توظيف أي سيولة بالدوالر يف اخلارج. 
فإن  السوق،  يف  املتداولة  املعطيات  حبسب 
مصرف لبنان قّرر أن ميارس ضغوطًا على وزارة 
باللرية  خزينة  سندات  إصدار  أجل  من  املال 
مرتبطة  تكون  أن  دون  من  طويلة،  لفرتات 
حسن  علي  املال  وزير  أن  إال  العجز.  بتمويل 
هذه  مثل  إصدار  تربير  جيد صعوبة يف  خليل 
السندات، إذ إن حساب احلكومة لدى مصرف 
لبنان متخم بفائض يفوق 11 ألف مليار لرية، 
من  املبلغ  هذا  استدانت  املال  وزارة  إن  أي 
املصارف من دون أن تكون حباجة اليه سوى 

المتصاص السيولة نيابة عن مصرف لبنان.
حبسب املعلومات، يستمر النقاش بني وزارة 
املال ومصرف لبنان، إذ إن سالمة أبلغ خليل 
الناجتة من  السيولة  بتعقيم  أن احلاجة متصلة 
واستقطاب  الدوالرات  جلمع  املنفذة  اهلندسة 
ودائع وتوظيفات بالعمالت األجنبية »الطازجة«. 
التحضريات إلصدار سندات خزينة  بدأت  لذا، 

بآجال طويلة تصل إىل 30 سنة. 
مصادر مطلعة تقول إن السندات اليت ستصدرها 
الدولة اللبنانية لن تكون ضمن شرحية واحدة، 

تحضريات 
يف وزارة املال 

المتصاص 
السيولة باللرية 
بسندات دين 
تمتد إىل 30 

سنة

ملنع  والعسكرية  األمنية  واألجهزة  اللبنانية  الدولة 
فتح أي ثغرة ميكن أن ينفذ منها هؤالء«.

وبالعودة إىل االتفاق الروسي ـــــ األمريكي، أشار 
إىل أن »حموره هو وقف األعمال العدائية بني الدولة 
معتدلة وحتييد  اليت يسمونها  واملعارضة  السورية 
مشرتكة  عمليات  مسرح  ليكونوا  وداعش  النصرة 
بني األمريكي والروسي. السؤال هنا: كيف ميكن 
التقنيات؟ هذا هو  أن يتحقق هذا األمر؟ وما هي 
ما يناقشونه يف االتفاق الذي أعادوا حبثه جمددًا، 
خالفات  ي  مسمُ ما  على  يتوقف  يزال  ال  كان  وإن 
تقنية. ولكن ال اتفاق سياسيًا إىل اآلن وما جيري 
هو اتفاقات جزئية. بعض االتفاقات اجلزئية األمنية 
ميكن أن يبنى عليها اتفاق سياسي مستقبلي وميكن 

ال«.
أما الدور السعودي »فهو دور داعم ماليًا ورافض 
ألي حل سياسي مع الرئيس بشار األسد، وهو أسوأ 
من الدور األمريكي. أما بالنسبة إىل تركيا، فالكالم 
عن أنها تتقدم هو مبالغ فيه، تركيا تراجعت. كانت 
متلك طموحات كبرية جدًا ولكنها تقلصت. باحملصلة، 
مجيع من هم يف هذا احملور أمُصيبوا بنكسات، ولكن 

يبقى لديه بعض األمل للتأثري يف املعادلة«.
وعن العالقة بني روسيا وتركيا، أشار قاسم إىل 
أنها »ال تزال يف خطواتها األوىل، وقد قال بوتني 
األمور كما كانت  إنها حتتاج إىل وقت لكي تعود 
ــ تركية فمبالغ  عليه، أما الكالم عن اتفاقات روسيةـ 
فيه«. وأضاف: »هناك قناعات متشابهة بني إيران 
امللف  مثاًل يف شأن  األقل  على  وروسيا،  وتركيا 
الكردي، ولكنها مل تتحول إىل اتفاق سياسي يف 
شأنها«. هناك »قناعات مشرتكة واتفاقات جزئية 
سياسيًا  اتفاقًا  تعترب  ال  ولكنها  موضوعات،  على 

شاماًل«.
ويف امللف الداخلي، وحتديدًا ملف رئاسة اجلمهورية، 
هو  عون  العماد  أن  كحزب  »قناعتنا  أن  إىل  لفت 
األجدر للرئاسة العتبارات عدة، منها سعة متثيله من 
ودعم  الدولة  استقالل  من  الواضح  وموقفه  ناحية 
املقاومة وغريها من االعتبارات، ونعترب أن من حق 
مسيحيًا  تأييدًا  استقطب  الذي  احلر  الوطين  التيار 
إضافيًا، فضاًل عن شعبيته، أن يكون الرئيس هو 
صحيحة  النظرية  هذه  تكن  مل  ولو  عون،  العماد 
سنتني  حنو  من  احلريري  سعد  الرئيس  باشر  ملا 
إلجراء حوار مع العماد عون واالتفاق معه على أن 
القرار  هو  يومها  منع  الذي  ولكن  رئيسًا،  يكون 
السعودي«. وأضاف: »اليوم، كرر تيار املستقبل 
احملاولة نفسها منذ حنو شهرين، وقد كان الطرفان 
تاريخ  وضع  أنه  لدرجة  املباحثات،  عن  راضيني 
السابع من آب املاضي النتخاب الرئيس، ويف رأينا 
إن الذي منع يف األول هو الذي منع جمددًا«. ويف 
السعودية  »إذا  أنه  على  قاسم  اإلطار، شدد  هذا 

وافقت على عون رئيسًا ينتخب غدًا«.
أكد قاسم أن احلل واضح. انتخبوا الرئيس. وكل 
التطورات اليت حتصل هلا عالقة بعدم وجود رئيس 
مش  أو  )سلة  املبدأ  نقاش  من  »اخرجوا  مجهورية 
االنتخابات مثاًل،  سلة( ولنتفق على شيء، قانون 
أو  وحده  سيمشي  كان  إذا  ما  سنعرف  وعندها 
»إذا  وأضاف:  املتكاملة«.  للسلة  الباب  يفتح  أنه 
حصل انتخاب رئيس، فهذا سيفتح على الكثري من 
أما  األمر،  بهذا  يوحي  شيء  ال  ولكن  اإلجيابيات، 
العماد عون فسيبقى متمسكًا برتشيحه، وعليهم أن 
خيتاروا«. وأشار إىل »أننا أمام خيارين، وحنن خنتار 
العماد عون، وأنا أقول إن مل خنرت عون فنحن أمام 

خيار الفراغ، وأنا أوّصف الواقع«.
وشدد قاسم على »أننا مع اتفاق الطائف وال ندعو 
إىل مؤمتر تأسيسي، ومن يدعمُ إىل مؤمتر تأسيسي، 
فليعمل على إقناع بقية األطراف بعقده. )...( وحنن 
ليس لدينا مشروع لتعديل الطائف أو تغيريه«. أما 
تستمر  أن  نرغب يف  »فنحن  احلالية،  احلكومة  عن 
ونرغب يف أن يفتح اجمللس النيابي أبوابه للتشريع 
ونرغب يف أن ينجز قانون االنتخابات وفق النسبية، 
لكن تبقى هذه رغبات، أما حتقيقها فله عالقة مبدى 
جتاوب اآلخرين«، مضيفًا: »ندرس اآلن ما سنفعل 

يف اجللسة املقبلة«.
شدد  النيابية،  االنتخابات  من  احلزب  موقف  وعن 
قاسم على »أنه إذا وصلنا إىل االستحقاق، فنحن 
مع إجراء االنتخابات يف موعدها وضد التمديد، ولكن 

السؤال: هل سنقدر على إجراء االنتخابات؟«.
وعن إمكانية إجراء حوار مع حزب القوات اللبنانية، 
فأشار قاسم إىل أن »الظروف غري مناسبة إلجراء 
هذا احلوار، فهو غري وارد اآلن«. وعند سؤاله عّما 
إذا كان األمر واردًا مستقباًل، أشار إىل »أننا والد 

اليوم«.

قاسم: مع العماد...
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قضاء  سينضم  أشهر،  ستة  بعد 
كسروان إىل املناطق اليت بدأت فرز 
وجود  سيؤكد  األمر  هذا  نفاياتها. 
دون  من  الطمر  خليار  بديلة  حلول 
احلكومة  تريد  كما  البحر،  وردم  فرز 
اللبنانية أن تفعل يف منطقيت اجلديدة 

وبرج محود.
يف تشرين الثاني من العام املاضي، 
سياراتهم  يف  املواطنني  مئات  علق 
بسبب اشتعال »جبل النفايات« حتت 
الثانية من بعد ظهر  جسر غزير. منذ 
الليل  ساعات  وحتى  النهار  ذلك 
األوىل، عجزت خراطيم الدفاع املدني 

عن إمخاد النريان.
تلك  على  سيطرت  سوداء  سحابة 
السماء، ممتدة إىل كيلومرتات بعيدة. 
كان ُيفرتض حينها بأي مواطن تنّشق 
عن  ذودًا  ينتفض  أن  الروائح  تلك 
صحته وحياة أطفاله. مل يكن املطلوب 
من الناس أن جيتازوا نفق نهر الكلب 
نظمها  اليت  التحركات  يف  للمشاركة 
شباب »احلراك املدني« خالل الصيف 
املاضي. كان بإمكانهم حتويل أزقتهم 
ساحات  إىل  وأحراجهم  وبلداتهم 
اعتصام. ُمستغربٌة هي قّلة اإلكرتاث 
يف  كسروان.  أبناء  بها  يتحّلى  اليت 
أيضًا  التعويل  ُفقد  القضاء،  ذلك 
واإلصالح،  التغيري  تكتل  نواب  على 
واملسؤولني  النواب  ومشاريع 
األعلى  مثاهلم  يكون  رمبا  السابقني. 
اللبنانية مسري جعجع،  القوات  رئيس 
قداس  خالل  العشرة«  »رفع  الذي 
السبت  يوم  اللبنانية  القوات  شهداء 
ُمربرًا: »إن القوات صامتة اآلن ألنها 
بيع  الفارغ. وال حُتب  الكالم  ال حُتب 
الناس كالمًا من دون نتيجة. وال حتب 
أن  توزيع شعارات مشااًل وميينًا قبل 
الذي نشكو  الواقع  تتمكن من تغيري 
منه«! ومنعًا لـلتعميم، مُيكن القول إنه 
يف  الشارع  إىل  النفايات  عودة  بعد 
منتصف آب، مل ُيستفز سوى قّلة من 

األهالي.
أسباب عّدة أّدت إىل تفاقم األزمة من 
الوزراء  جملس  تقاعس  بعدما  جديد، 
عن إجياد حّل هلا. ثبت وجود إمكانات 
»المركزية«  لتطبيق  البلديات  لدى 
النفايات. إال أّن الدولة، بكل أركانها، 
قّررت إخضاع املواطنني لألمر الواقع 

عرب ابتزازهم.
منذ سنة، كانت كسروان مع رئيس 
احتادها السابق نهاد نوفل »شريكة« 
منذ  بينهما دامت  العالقة  لسوكلني، 
وكان  احلالي،  العام  حتى   1994 الـ 
قبل  هلا.  املتحمسني  أشد  من  نوفل 
الـ12  ذلك، كان القضاء ميلك قرابة 
القضاء  نفايات  بنقل  تتكفل  شاحنة 

إىل مكّب برج محود. 
هذه »اللحمة« بني نوفل وسوكلني، 
نتج منها »ختويف« السكان من مغّبة 
العمل.  عن  املذكورة  الشركة  توقف 
شركة  مشروع  فُرفض  خطته،  جنحت 
لصاحبها  انرتناشينول«  »سيدار 
والقاضي  شاكر  أبي  زياد  امُلهندس 
حتى  معاجلة  بامكانه  معمل  بانشاء 
حدود الـ100 طن من النفايات يوميًا. 
املارونية  املؤسسة  رئيس  مشروع 
لإلنتشار نعمة افرام بتحويل النفايات 
ُيبصر  الكهرباء، مل  إىل وقود إلنتاج 
النور أيضًا حبجة أنه حباجة إىل الكثري 

من الوقت قبل البدء بالعمل.
يعود احلديث عن النفايات مع تكدسها 
من جديد يف شوارع املنت وكسروان 
وتهديد اجلهات املعنية بأنه إما مطمر 

وإما  واجلديدة  محود  برج  يف  ثاٍن 
إغراق األحياء بها. أمام هذه الضغوط 
احلكومية، برز من يطرح حلواًل بديلة، 
كفيلة بقطع حبل السّرة مع سوكلني. 
بيت مري وبكفيا، بدأتا العمل مبعمل 
الفرز اخلاص بكل منهما. وبعد ستة 
ستنضم  تقدير،  أبعد  على  أشهر، 
رئيس  يكشف  كما  كسروان  إليهما 
جونية  بلدية  ورئيس  بلدياتها  احتاد 
بلدية  يف  مكتبه  من  حبيش.  جوان 
بالتشديد  حديثه  حبيش  يبدأ  جونية، 
الزبالة  لطمر  مربر  من  »ما  أنه  على 
من دون معاجلتها. ولدى أهالي برج 
محود كامل احلق برفض إنشاء مكب 
ثاٍن على أرضهم، فلُتعاجل كّل بلدية 

نفاياتها«.
بدأ  حبيش،  عنه  يتحدث  الذي  احلّل 
العمل على وضع دراساته منذ قرابة 
السنة، وحاليًا »وضعنا خطة من أجل 
أن ُنعاجل املشكلة يف غضون أشهر«. 
مراحل.  ثالث  إىل  مقسمة  اخلطة 
املرحلة األوىل هي رفع النفايات من 
عرب  بدائي  بشكل  ومعاجلتها  الشوارع 
رشها باألدوية، »ومنذ قرابة األسبوع 
الثانية  املرحلة  اإلجراء«.  هذا  باشرنا 
للنفايات  مكابس  ثالثة  شراء  هي 
من  الرابع  تصنيع  على  نعمل  »وحنن 
بدائي  بشكل  النفايات  معاجلة  أجل 
فهي  األخرية  املرحلة  أما  أيضًا«. 
تبدأ  مل  الذي  الفرز  معمل  إنشاء 
االتفاق يف  »بانتظار  بعد  به  األعمال 
اليت  التقنية  على  قليلة  أيام  غضون 
سُتستعمل وضمان أن تكون صديقة 
بعد،  ُيدد  املعمل مل  للبيئة«. موقع 
لنا  قدمت  املارونية  »البطريركية 
يف  أرض  وهناك  أرض،  قطعيت 
كسروان.  وسط  يف  وأخرى  الفتوح 
تبقى  موافقة،  املعنية  البلديات 
أن  املرجح  من  التفاصيل«.  بعض 
منطقة وسط كسروان إلنشاء  ُتعتمد 
قد  القصة  إّن  حبيش  يقول  املعمل. 
»بس  للبعض  بالنسبة  ُمربكة  تكون 

بتمشي«.
الـ100 طن.  ُتنتج جونية يوميًا قرابة 
البالغ  كسروان،  بلدات  باقي  أما 
عددها 70، فنحو 300 طن يف اليوم. 
اخلطة اليت حتدث عنها حبيش، بصفته 
رئيسًا جلونية ال لإلحتاد، ال تشمل كل 
القرى بعد. جولة صغرية بني البلدات 

ُتظهر ذلك.
اخلطة  تنجح  »حني  بأّنه  حبيش  ُيربر   
بإمكاننا  ُيصبح  عندئذ  املعّدة جلونية، 
حينه،  إىل  القضاء«.  أزمة  معاجلة 
»هناك مبادرات فردية من قبل بعض 
البلديات اليت بدأت توزيع أكياس على 
ذاقوا  بعدما  النفايات  لفرز  سكانها 
البعض  فيما  املاضي.  العام  اللوعة 
املوضوع«.  مع  خبفة  يتعامل  اآلخر، 
يف  واملسؤولني  األحزاب  عن  ماذا 
حدا  »ما  بأّنه  حبيش  جييب  القضاء؟ 

عنده هذا اهلّم«!
جلباب  حتت  من  كسروان  خروج  بعد 
سوكلني، حاولت هذه األخرية العودة 
بطريقة غري مباشرة »من خالل عرض 
لكن  املكب،  أّمنا  إذا  النفايات  نقل 
حبيش  يقول  عايزينهم«،  حنن، مش 
»اشرتينا شاحنات قدمية  واثقًا، فقد 
ويؤكد  الزبالة«.  لنقل  اجلنوب  من 
بأنه حتى جهوز املعمل »أعطونا مالنا 
نتدبر  وحنن  املستقل  الصندوق  من 
أي  أو  لسوكلني  لسنا حباجة  أمورنا. 
»بدأنا  حبيش ضاحكًا:  يضيف  أحد«. 

الالمركزية من الزبالة«.

كسروان ليست يف حاجة إىل سوكلني:

معمل لفرز النفايات بعد 6 أشهر
ليا القزي 

على كل مواطن طْبع صور االجتماع 
واملوازنة  املال  للجنة  األخري 
وأرشفة  الصالون،  يف  وبروزتها 
مواقف السياسيني الشجعان الذين 
فال  يومها؛  التصريح  على  تعاقبوا 
شيء ميكن أن خيتزل فساد الطبقة 
واستغباءها  وجشعها  السياسية 
الرأي العام أكثر من هذا االجتماع.

يف طاولة احلوار جيتمع الصف األول 
والثاني، من املسؤولني عّما بلغته 
األوضاع، أما يف اجتماع جلنة املال 
جمالس  رؤساء  فحضر  واملوازنة 
ووزراء  ونواب  واحتادات  بلدية 
يرمسون  ممن  وغريهم  وخرباء 
ألخطبوط  متكاملة  صورة  جمتمعني 

الفساد الذي ما عاد يشبع.
أن  تبنّي  الطاولتني  ومقارنة 
اجتماع  أظهرها  اليت  املشكلة 
من  بكثري  أكرب  واملوازنة«  »املال 
اجتماعات  تظهرها  اليت  املشكلة 
اجمللس  فرئيس  الوطيّن.  احلوار 
البال  مطمئن  ينام  الذي  البلدي 
إىل إحراق شرطته أكوام النفايات 
السكنية،  األحياء  وسط  املكدسة 
بنفسه  مزهّوًا  االجتماع  إىل  يذهب 
تستوجب  حمرتمة  شخصية  بوصفه 
مقصرًا  أو  فاسدًا  ال  التقدير، 
يستوجب احملاسبة. رئيس اجمللس 
الرمال  الذي يسهل شفط  البلدي 
فيه  اجملارير  وصّب  شاطئه  من 
زبائن  العفة.  يف  ليحاضر  يذهب 
على  »تسلبط«  الذي  »أيشيت« 
يف  ياضرون  املتين  الشاطئ 
الذي رعى  الطاشناق  العفة. حزب 
مطمر  إنشاء  على  ووافق  وسّهل 
برج محود األول والثاني ياضر يف 
مرينا  االحتاد  رئيسة  حتى  العفة. 
نشاط  حصرت  اليت  املر  ميشال 
حتاضر  البناء  رخص  مبنح  احتادها 
احلر  الوطين  التيار  أما  العفة.  يف 
فهو رمز العفة، واإلصالح والتغيري 
مع وقف التنفيذ: التيار الذي ميلك 
ووزارية يف  ونيابية  بلدية  أكثرية 
جبل لبنان عارض خطة شهيب يف 
جملس الوزراء، لكنه مل يضع فيتو 
عليها، ويقول اليوم إنه »ليس يف 
أكثرية  ميلك  ال  دام  ما  حيلة  اليد 
بلدية ونيابية ووزارية«، ويفرتض 
أن  عليه  املراهنني  باملتضررين 
العماد  انتخاب  بالتالي  ينتظروا 
قانون  ليتغري  رئيسًا  عون  ميشال 
االنتخابات فتتغري األكثرية النيابية 
وتتغري احلكومة وقانون االنتخابات 
ووزراء  البلدية  واجملالس  البلدية 
الداخلية والزراعة والبيئة، ويصبح 
من  النفايات  خطة  تغيري  باإلمكان 
بطل  أن  إال  املؤسسات.  داخل 
املسرحية ليس أيًا من هؤالء؛ دور 
البطولة ذهب هذا العام إىل النائب 
سامي اجلمّيل الذي ال يبالي بشفط 
الرمل عند شاطئ نهر الكلب، وال 
على  جمارير  أنابيب  سبعة  بصّب 
مبخالفة  وال  املنت،  شاطئ  طول 
مستثمرًا  ثالثني  وحنو  »أيشيت« 
البحرية، وال  آخرين قانون األمالك 
احملسوبة  البلدية  اجملالس  بتفرج 
يف  النفايات  تكدس  على  عليه 
معامل  استحداث  بدل  الشوارع 
برمي  فرز ومعاجلة على عجل، وال 
محود؛  برج  شاطئ  عند  النفايات 
كّب  هو  و«يهسرته«  يعنيه  ما 
اجلديدة  شاطئ  عند  النفايات 
على حنو يعّكر مزاج صاحب إحدى 
»سامي  ولعل  النفط.  شركات 
البيئي« ال يعلم، إال أن الرأي العام 
يعلم جيدًا، أن والده الرئيس أمني 

قبل  البحر  بتبليط  يؤمن  كان  اجلمّيل 
رفيق  الرئيس  ببال  الفكرة  ختطر  أن 
احلريري. ويف وقت كان فيه سامي 
ينصب خيمته عند مدخل مكب اجلديدة، 
واجهة  إىل  يتوافدون  املواطنون  كان 
البحرية اليت رعى والده ردمها  املنت 
)بصخور جبال متنية ال تزال مشّوهة( 
وتبليطها وبيعها ملستثمر خليجّي أنشأ 
مشروعًا سكنيًا فيها ال ميكن املواطن 
اللبنانّي العادّي أن يلم بشراء شرفة 

فيه، ال شقة كاملة.
اإلضاءة  ينبغي  كثرية  حقائق  مثة  هنا 
جمموعة  هم  الشكل  ففي  عليها. 
جتاه  مقصرين  أقله  أو  فاسدين، 
ببطونهم  مثقلني  يذهبون  ناخبيهم، 
إىل االجتماع من دون طروحات علمية 
أو أفكار جدية تتعلق باملصلحة العامة 
مضمون  أما  اخلاصة،  مصاحلهم  ال 
بلغت  الوقاحة  أن  فيؤكد  االجتماع 
أواًل،  اجلمّيل:  من  والبداية  ذروتها؛ 
جملس  يف  ممثاًل  كان  الذي  النائب 
على  قادرًا  كان  وزراء  بثالثة  الوزراء 
عرقلة إقرار اخلطة بواسطة وزير واحد، 
لكنه مل يفعل ذلك. ملاذا؟ ال أحد يعلم 
حتى اآلن. ثانيًا، النائب الذي تصدى 
ال  اجلديدة  مكب  يف  النفايات  لرمي 
برمي  وخصوصًا  ما سبق،  بكل  يبالي 
على  محود  برج  مكب  يف  النفايات 
من  فقط  مرتًا  ومخسني  مئتني  بعد 
معارضته  أن  يؤكد  ما  اجلديدة،  مكب 
مصلحية ال مبدئية. ثالثًا، بدا واضحًا 
طرح  أي  ميلك  ال  أنه  االجتماع  خالل 
النفايات  تكدس  يسببه  وما  بديل، 
إال وسيلة  بالتالي ليس  الشوارع  يف 
لسوكلني  جمددًا  العام  الرأي  ليقول 
شئت،  ما  وافعلي  تريدينه  ما  خذي 
واجلدير  النفايات.  من  أنقذينا  لكن 
على  بلدية حمسوبة  أن جمالس  ذكره 
استعدادها  اجتماعها  خالل  أكدت  املر 
الالزمة  باإلجراءات  فورًا  املباشرة 
مطمر  عن  التدرجيي  واالستغناء  للفرز 
البلديات  رؤساء  فيما  محود،  برج 
يواصلون  اجلمّيل  على  احملسوبون 
من  الشوارع  يف  النفايات  تكديس 
دون سؤال أقله عن اخليارات األخرى 
املتاحة أمامهم. ومداخالت سامي أكدت 
أن ما فعله خالل األسبوعني املاضيني 
ليس إال قنبلة صوتية أخرى مع رائحة 

نتنة هذه املرة.
مرينا  املنت  بلديات  احتاد  رئيسة  أما 
مع  تعاملها  يف  إجيابية  فكانت  املر 
الطروحات، لكنها تذهب إىل االجتماع 
أو  جدّي  طرح  أي  من  الوفاض  خالية 
اقرتاح. وهي كانت قادرة، منذ عشر 
البلديات  رؤساء  مجع  على  سنوات، 
يف  النفايات  لفرز  الالزم  وتأمني 
املنازل ومجعها ومعاجلتها وطمر الكمية 

الصغرية املتبقية.
مع  الطاشناق  حزب  يتعامل  بدوره، 
الذي  اإلنسانّي  ــ  احلياتي  امللف  هذا 
صفقة  بوصفه  فيه  اللعب  ميكن  ال 
متكاملة تؤمن مدخواًل ماليًا كبريًا لبلدية 
برج محود اليت ستنفقه بالتنسيق مع 
الطاشناق طبعًا. وما كاد النائب غسان 
خميرب يقرتح فكرة متس خبطة شهيب 
هاغوب  النائب  خبط  حتى  الصفقة  ــ 
وخرج  الطاولة  على  بيده  بقرادونيان 
متوّعدًا من ينوون كّب كيس نفايات 
واحد يف »برج محود« دون اجلديدة، 
كما  شهيب  خطة  إبقاء  بهدف  وذلك 
تقصري  لناحية  بها  املس  ألن  هي، 
أعوام إىل  أربعة  االنتقالية من  الفرتة 
خمصصات  ختفيض  يعين  واحد  عام 

البلدية الطاشناقية.
بشراسة  املدافع  الطاشناق  وموقف 
اإلمناء  جملس   – شهيب  خطة  عن 

show النفايات: مسرحية فاشلة وممثلون فاشلون
غسان سعود

واإلعمار يقود إىل موقف تكتل التغيري 
االجتماع  خالل  لعب  الذي  واإلصالح 
األخري دور مدير اجللسة فقط، رغم أن 
حلزب الطاشناق نائبني وبلدية ويضع 
أساسّي  كالعب  ويتصرف  شروطه 
ميلك  احلر  الوطين  التيار  فيما  مقرر، 
بلدية  احتادات  وثالثة  نائبًا  عشرين 
جبل  يف  بلديًا  جملسًا  ستني  وحنو 
لبنان لكنه يعجز عن تقديم حل متكامل 
القوى  يلزم  لبنان  جبل  نفايات  مللف 
أو حتى فرض جمموعة  به،  السياسية 
شهيب.  خطة  على  إصالحية  تعديالت 
ملاذا؟ ألن موقف التيار ليس موحدًا، 
وهو موزع بني من يقتصر همهم على 
عليهم يف  نقطة  اجلمّيل  تسجيل  عدم 
االعالم، ومن يهمهم اسرتضاء جملس 
أعمااًل  يديرون  ومن  واإلعمار،  اإلمناء 
اليت  احملارق  استرياد  تشمل  خاصة 
نّصت خطة شهيب على االستعانة بها 

خالل أربع سنوات.
ويف النتيجة، بدا واضحًا خالل اجتماع 
حلول  إجياد  أن  واملوازنة«  »املال 
حقيقية وطويلة األمد ألزمة النفايات أمر 
ممكن يف حال تعاون اجملالس البلدية 
والوزراء  والنواب  البلديات  واحتادات 
خفض  على  قدرة  وهناك  املعنيني، 
نسبة الطمر من حنو 85 إىل حنو 30 يف 
ذلك:  لتحقيق  واملطلوب  فقط.  املئة 
أواًل، إيقاف النواب مسرحيات املزايدة 
جمللس  واالستزالم  جهة  من  اهلزلية 
اإلمناء واإلعمار من أجل مقاول من هنا 
وتزفيت طريق من هناك. ثانيًا، فصل 
العامة  املصلحة  بني  والوزراء  النواب 
احملارق  يف  سواء  اخلاصة،  وأعماهلم 
أو غريها. ثالثًا، طّي اجملالس البلدية 
صفحة اإلجنازات الوهمية املتمثلة يف 
افتتاح قصر بلدّي هنا وتقاسم اللوائح 
االعالنية هناك وحتقيق إجنازات إمنائية 
مجيع  منها  يستفيد  األمد  طويلة 
النفايات  فرز  معامل  مثل  املواطنني، 
واستحداث  الشاطئ ومحايته  وتنظيف 
حدائق عامة بدل مكبات النفايات، علمًا 
األخري  واملوازنة«  »املال  اجتماع  بأن 
لكن  كبري،  اخرتاق  إحداث  من  متكن 
املالية  مكاسبه  على  الطاشناق  خشية 
اجلمّيل  وخشية  شهيب«  »خطة  من 
كاًل  دفعتا  اخلاسر  مبظهر  ظهوره  على 
السقف جمددًا إلطاحة  رفع  إىل  منهما 
على  األمور  وإبقاء  والتغيري  اإلصالح 
مل  بالكامل،  اجلمهور  وليضيع  حاهلا. 
يكن ينقص يف اليوم التالي الجتماع 
»املال واملوازنة« سوى أن يزور الوزير 
الياس بو صعب النائب سامي اجلمّيل 
يف خيمته للتعبري عن تضامنه معه، يف 
وقت كان فيه النائب إبراهيم كنعان 
يؤكد أن إصالح خطة شهيب ما كان 
رفع  إىل  اجلمّيل  يبادر  مل  لو  ليتحقق 
الصوت يف حماولة منه إلنزال اجلمّيل 
حتريض  بعد  وذلك  الشجرة،  عن 
العونيني على اجلمّيل منذ اليوم األول 
يف  بالتسّبب  إياه  متهمني  لتحركه، 
حتركه  إىل  إضافة  النفايات  تكدس 
ال  النفط  توجيهات شركات  على  بناًء 
مصلحة املتنيني. واخلالصة تفيد بأن 
قد  شهيب  خبط  سوكلني  كتبته  ما 
كتب وال أحد من األفرقاء السياسيني 
لتغيري  نية  أقله  أو  بديلة  خطة  لديه 
ما كتب؛ فقط مسرحيات هزلية تنعم 
لبضع  باألضواء  وغريه  اجلمّيل  على 
أّي منفعة  دقائق لكنها ال تؤدي إىل 
يف ظل الالمباالة الشعبية العارمة بكل 
واالعتصامات  السياسية  التصريات 
واجتماعات اللجان وغريها. فالنفايات 
للشك  جمااًل  ترتك  ال  الشوارع  يف 
الشعيّب يف فشل ممثليهم على مجيع 

املستويات.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
ماليني حبة خمدرة بني املطار واملرفأ

 
ضبطت مجارك مرفأ بريوت ضمن حاوية من مواد التنظيف املعدة 
للتصدير إىل األردن كمية 504 كيلوغرامات من مادة الكابتاغون 

املخدرة، أي ما يزيد عن 3 مليون حبة.
وبعد حتقيق دقيق، توصلت مديرية اجلمارك إىل معرفة شخص 
يدعى أ.ع. وأوقفته يف وطى املصيطبة ، ويف ضوء اعرتافاته 
جرت مداهمة مستودع يف منطقة خلده حيث وّضبت البضاعة وبناء 
إلشارة النيابة العامة مت تسليم املوقوف واملضبوطات إىل املراجع 

القضائية املختصة.
من جهة اخرى، وبعد توافر معلومات عن قيام جمموعة من االشخاص 
مبحاولة إدخال كميات كبرية من احلبوب املخدرة tramadol«»، مهّربة 
من اهلند اىل لبنان عرب مطار رفيق احلريري الدولي، متكن مكتب 
مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق 
مع جهاز أمن املطار، من إحباط العملية املذكورة، وضبط مليون 

ومخسني ألف حبة tramadol موضبة داخل 21 صندوق.
بنتيجة الرصد واملتابعة مت التعرف على شخصني متورطني بالعملية 
م.ا. وو. ح. ، واسُتدِرجا اىل حملة وسط بريوت ومت توقيفهما. 

وضبط حبوزة األخري مسدس حربي نوع COLT عيار 12 ملم.

يف  سجني  وفاة  مالبسات  توضح  األمن  قوى 
»روميه«

  
اوضحت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي مالبسات وفاة احد 
قبل  من  يعاجلون  السجن  نزالء  بان  مؤكدة  روميه،  السجناء يف 
اطباء مناوبني على مدار الساعة وان السجني الذي تويف قد مت 
املعاجلني  لألطباء  يتبني  ومل  طارئة  حبالة  املستشفى  اىل  نقله 
وجود أي متزق عضلي »فتق« خالل معاينته، مشددة على انه من 

سّلم اولوياتها االهتمام بصحة النزالء.
وردت املديرية يف بيان هلا حول ما ورد يف يف احدى الصحف 
من خرب حتت عنوان »وفاة سجني بعد تأخري نقله اىل املستشفى«، 
موسى  حممد  السجني  تقدم   2016/08/18 بتاريخ  انه  واوضحت 
عليان يف سجن روميه املركزي للمعاجلة فعاينه الطبيب املناوب 

وأعطاه العالج املناسب.
وبتاريخ 2016/08/25 وبنتيجة معاينته تقرر اجراء تنظري للمعدة، 
فتم حجز موعد له الساعة التاسعة صباحا من تاريخ 2016/9/1، 
كما عوين بتاريخ 2016/8/30 وأعطي العالج الالزم من قبل الطبيب 
املناوب. وجرى نقله الساعة 3.25 من فجر تاريخ 2016/9/1 حبالة 
طارئة اىل املستشفى بسبب تسرع نبضات القلب وهبوط الضغط 
الدموي وتعرق بارد وشحوب يف الوجه، علما أنه مل يتبني لألطباء 

املعاجلني وجود أي متزق عضلي »فتق« خالل معاينته.
واكدت ان نزالء سجن روميه املركزي، يعاجلون على مدار الساعة 
احلاالت  وأن  االربعة،  السجن  مباني  مناوبني يف  أطباء  قبل  من 
اىل  الفورية  بالصورة  تنقل  االستشفاء  تستوجب  اليت  املرضية 
املؤسسات الصحية من دون احلاجة اىل تقديم طلب اىل النيابة 

العامة.
واشارت اىل انه مبراجعة قيود املركز الطيب يف سجن روميه مل 
السجني  معاجلة  بشأن  العامة  النيابة  من  طلب  اي  ورود  يتبني 

املذكور حسب ما جاء يف اخلرب املذكور.
لتحديد  املختص  القضاء  باشراف  جار  التحقيق  ان  واكدت 
املسؤوليات وإجراء املقتضى القانوني الالزم . كما اكدت أنها 

تضع يف سلم أولوياتها االهتمام بصحة نزالء سجن روميه.

موقوفون بتزوير مستندات سفر
  

خالل  العام  لألمن  العامة  املديرية  يف  املعنية  االجهزة  اوقفت 
لتسهيل  سفر  مستندات  تزوير  جبرم  اشخاص  مخسة  اسبوع، 
وآسيوية  اوروبية  دول  اىل  لبنان  من  اشخاص  انتقال  عمليات 

وافريقية.
كما اوقفت مطلوبا جبرم تهريب وتسهيل انتقال اشخاص بطرق 

غري شرعية وشخصان جبرم خمالفة نظام االقامة.
القضاء  اىل  مجيعا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

سوّريٌة ُتّزُف اىل القرب يوم زواجها
  

اشرتك الشقيقان السوريان أ. م . ) 22 عاما( وا. م . ) 18 
قرانها  عقد  قبيل  عاما(   18 ر.م.)  شقيقتهما  قتل  على  عاما( 
عند  جرميتهما  ارتكاب  اىل  الشقيقان  عمد  وقد  مواطنها.  على 
العائلة يف  منزل  االثنني يف  والنصف من فجر  الواحدة  الساعة 
صور باالتفاق مع افراد العائلة الذين تظاهروا  حملة قدموس _ 

باملوافقة على الزواج الذي كان سيتم االثنني.

الداخلي يف بيان هلا ان  العامة لقوى االمن  واوضحت املديرية 
املغدورة كانت قد غادرت منزل ذويها منذ حنو عشرة أيام بغري 
به  تربطها  السورية  التابعية  من  بشاب  اإلقرتان  بهدف  علمهم، 

عودة  على  العائلتني  بني  االتفاق  الحقًا  وجرى  عاطفية،  عالقة 
الفتاة إىل منزل ذويها، على أن يتم عقد قرانهما االثنني، ومت 
الشقيقني  أّن  إال  الفتاة،  ألهل  َمهر  مبثابة  املال  من  مبلغ  دفع 

املذكورين أقدما على تنفيذ جرميتهما اليت كانت معّدة مسبقًا.
يف  العباسية  وفصيلة  صور  طوارئ  مفرزة  أوقفت  األثر  وعلى 
وحدة الدرك االقليمي الشقيقني املذكورين، إضافة إىل عدد من 

االشخاص الذين حّرضوا على ارتكاب اجلرمية.
ارتكبا جرميتها باالتفاق مع أفراد  أنهما  وبالتحقيق معهما اعرتفا 

العائلة.

عصابة يف صور حبوزتها قطع أثرية!
  

 3 على  القبض  إلقاء  من  منطقة صور  املعلومات يف  فرع  متكن 
شباب وفتاة، حبوزتهم ما يشتبه به بانه قطع اثرية وزئبق امحر 
التحقيقات  وجتري  العباسية،  درك  فصيلة  اىل  إحالتهم  .ومتت 
بإشراف القضاء املختص حيث سيتم فحص كل من املواد االثرية 
اثرية فعال وان ما حيتويه  القطع  اذا كانت  واألنبوب ملعرفة ما 

االنبوب زئبق حقيقي.

أهالي شهداء عربا قطعوا الطريق احتجاجاً على 
املماطلة

»استنكاف«  حبجة  حماكمته  يرفض  األسري 
وكالئه

  
»وحيدا« مثل الشيخ امحد االسري امام احملكمة العسكرية الثالثاء 
من دون وكالئه الذين ختلفوا عن حضور اجللسات »استنكافا« 
اىل حني البت باالخبار الذين تقدموا به قبل مثانية اشهر ويطلبون 
خالل  االوىل  الرصاصة  اطلقت  اليت  اجلهة  حول  التحقيق  فيه 
املقاومة«  »سرايا  عناصر  اىل  منهم  اشارة  يف  عربا«  »احداث 

التابعة حلزب اهلل.
يتمسك االسري كما وكالؤه مبطالب ثالثة ، هم »جنحوا« يف حتقيق 
اثنني منها باطالعهم على التحقيقات االولية اليت اجرتها املديرية 
احلريري  رفيق  مطار  االسري يف  توقيف  اثر  العام  لالمن  العامة 
اىل  الرحيانية  من سجن  ونقله   2015 العام  اب   15 الدولي يف 
لتحقيق  القضاء  مع  »مواجهة«  يف  ميضون  فيما  رومية،  سجن 
ألزمت  مواجهٌة  املذكور،  باإلخبار  بالبت  املتمثل  الثالث  مطلبهم 
االسري الصمت بعد اعالن تأييده موقف موكليه يف »االستنكاف«، 

ألنهم »أخرب مين يف القانون«.
معه  موقوفا   33 الـ  بامساء  النطق  رفض  قد  االسري  كان  واذا 
يف القضية ممن يقبعون خلف القضبان ، فانه مّرر امس رسالة 
آخرين وان احملاكمة ليست  »انهم تورطوا بفعل  باعتباره  اليهم 

ملصلحتهم من دون معرفة َمن الذي ادار معركة عربا«.
من  شيء  يتبدل  مل  العسكرية،  احملكمة  اىل  االسري  حضور  يف 
جمريات القضية، فهو يرفض استجوابه بعدما تذرع سابقا ـ«عدم 
استعداده ال نفسيا وال جسديا الستجوابه« بسبب وضعه الصحي 
الناتج عن توقيفه آنذاك يف سجن الرحيانية، فيما يرى عدد من 
وكالء الدفاع عن موقوفني آخرين ان يف موقف االسري مّسا حبقوق 
موكليهم مطالبني بفصل القضية عنه او اخالء سبيل املوقوفني. 
اما رئيس احملكمة فله رأي آخر: لن ارضخ حتت اي ضغط متهما 

االسري باملماطلة وحممال اياه مسؤولية مصري باقي املوقوفني.
وحده املوقوف حممد صالح ايد موقف االسري وصرخ من قفص 
االتهام: انا اؤيد موقف الشيخ)االسري( حتى لو بقيت يف السجن 
عشر سنوات الن على الرأي العام ان يعرف ما الذي حصل يف 

عربا.
استوضح رئيس احملكمة االسري يف بداية اجللسة عن سبب عدم 
البت  »مستنكفون« اىل حني  بانهم  ابلغه  حضور وكالئه وبعدما 
باالخبار سأل رئيس احملكمة: هل مت استدعاء اي من الذين شاهدوا 
ان حزب اهلل كان يدير املعركة. وكان رد من رئيس احملكمة بانه 
سبق لعدد من وكالء الدفاع ان اثاروا هذه املسألة »وعندما يثبت 
ايا كان هذا الشخص«. وذّكر  ذلك امامي سأحاكم اي شخص 
رئيس احملكمة االسري بان االحكام اليت سبق ان اصدرتها احملكمة 
يف ملف احداث عربا بعد جتزئته مل تكن تعسفية بدليل تربئة نعيم 
عباس »ومن كانت له مآخذ على اطراف سياسية معينة عليه ان 

يدلي بها خالل اجللسات ال ان يعمد اىل تعطيل احملاكمات«.
يرفض  بانه  علنا  االسري  به  ادىل  ما  ان  احملكمة  رئيس  ورأى 
حماكمته هو موقف غري مقبول وسيكون للمحكمة قرار جتاه هذا 

االمر .
 كما صّرح ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار معتربا 
او  باي وقائع  االدالء خالل استجوابه  ان من حق االسري  بدوره 
معلومات لديه حول من شارك بالعمليات العسكرية. وقال لالسري: 
:«من  وقال  قضيتك«.  خيدم  ال  وكالئك  ملقاطعة  تأييدك  »ان 
واجب النيابة العامة حفظ حقوقك، واذا كان لديك معلومات عن 
جهات او اشخاص شاركوا يف املعركة ولديك معطيات عليك ان 
تتحدث بذلك علنا. اخبارك ورق وعليك ان تثبت ذلك، وكل من 
تذكرهم سيتم استجوابهم سواء اقتنعت احملكمة ام ال، حنن نريد 

ان نسمع وجهة نظرك«.
موقوفني  عن  الدفاع  وكالء  حمامي  من  عدد  من  اعرتاض  وكان 

اجللسات  بتعطيل  ورائه وكالئه  ومن  االسري  مع  متهمني  آخرين 
االمر الذي يؤثر سلبا على حقوق موكليهم وطالبوا بفصل دعوى 
االسري عن القضية ومالحقته يف ملف على حدة او اخالء سبيل 
باقي املوقوفني معه . وذهبت احملامية عليا شلحة اىل حد املطالبة 
بتوجيه كتاب اىل نقابة احملامني للتحقيق مع وكالء االسري لتغيبهم 

من دون عذر عن اجللسة.
واعترب رئيس احملكمة ان فصل ملف االسري عن باقي املوقوفني 
الي  ارضخ  »لن  وقال:  به  يرتبطون  مجيعا  كونهم  جيوز  ال  امر 
ضغط وهذه سابقة لن اقبل بها« داعيا وكالء الدفاع اىل البحث 
يف هذه املسألة مع االسري ووكالئه. وانتهى اىل القول متوجها 
تشرين  من  عشر  الثامن  اىل  اجللسة  يرفع  ان  قبل  االسري  اىل 
االول املقبل: »هذه مماطلة وانت املسؤول عن مصري املوقوفني 

االخرين«.
احداث  خالل  سقطوا  الذين  اجليش  شهداء  اهالي  قطع  تزامنا، 
وافرتشوها  االجتاهني  يف  العسكرية  احملكمة  امام  الطريق  عربا 
باجسادهم خالل انعقاد اجللسة احتجاجا على عدم استجواب االسري 
واملماطلة يف حماكمته، قبل ان يعاودوا فتح الطريق بعد حوالي 

الساعتني اثر ارجاء اجللسة حلوالي الشهر.
مالمح  هناك  »ان  البيطار  زياد  احملامي  االهال  وكيل  واعترب 
لتسوية سياسية لالفراج عن االسري ولن نقبل باملوضوع«، داعيًا 
الشهداء  دم  الن  القضية  هذه  عن  يدهم  رفع  اىل  السياسيني 

ليس للبيع او املساومة.

قتيلة حبادث سري يف صور
  

ادى حادث سري مروع وقع بني ثالث سيارات على طريق عام 
ثالثة  وجرح  امرأة  مقتل  اىل  قانا  مفرق  قرب  الناقورة  صور- 

اشخاص آخرين جرى نقلهم مجيعا اىل مستشفيات صور.
وكان وقع صباح الثالثاء حادث سري مماثل على الطريق نفسها 
قرب مفرق القليلة حيث انزلقت سيارة رابيد واصطدمت بعمود 
لتلقي  مجيعا  نقلوا  جرحى  مخسة  سقوط  اىل  ادى  ما  كهرباء 

العالج.
ويف الشمال أدى انقالب جيب من نوع بي ام اكس فايف يف 
خندق على اتوسرتاد البداوي املنية- ديرعمار إىل إصابة سائقه 
مصطفى عبدو قدور علم الدين جبروح ورضوض ما استدعى نقله 
درك  خمفر  عناصر  حضر  فيما  املنطقة،  مستشفيات  احدى  إىل 

البداوي وفتحوا حتقيقا يف احلادث.
من جهة أخرى ارتطمت دراجة نارية يقودها سوري حباّفة الطريق 
العام يف بلدة حقل العزمية، ما أّدى إىل إصابته يف رأسه اصابة 
الطبية  اجلمعية  يف  واإلغاثة  الطوارئ  جهاز  عمل  وقد  ؛  خطرة 
احلكومي  طرابلس  مستشفى  إىل  ونقله  إسعافه  على  اإلسالمية 

للمعاجلة.

موقوفان بسرقة عشرات الدراجات والسيارات
  

ألقت عناصر من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يف وحدة 
الشرطة القضائية يف حملة الغبريي، القبض على خ.ن. وم. ر. 
عشرات  مطلوبان جبرم سرقة  وهما  آلية،  دراجة  على منت  كانا 
ضمن  املنازل  داخل  من  والسرقة  اآللية  والدراجات  السيارات 
نطاق حمافظة جبل لبنان. وقد حاول أحدهما شهر مسدس حربي 

باجتاه الدورية.
وضبط حبوزتهما مسدس حربي نوع »غلوك« عيار /9/ ملم وسلسلة 
من الذهب وأيقونة مسروقة من داخل منزل يف حملة خلدة، إضافة 
إىل بطاقة هوية ورخصة سوق مزورتني عليهما الرسم الشمسي 

للموقوف األول.
وبالتحقيق معهما اعرتفا مبا نسب إليهما من أعمال السرقة، وتبني 
أن املوقوف األول مطلوب للقضاء مبوجب مذكرتي توقيف غيابية 
جبرم  مؤبد  حكم  وخالصة  عصابة،  وتأليف  سيارات  سرقة  جبرم 

سرقة.
يف املقابل، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي خالل اسبوع من 
مجيع  على  جرمية  أفعاال  إلرتكابهم  وذلك  شخصا،   628 توقيف 
وأحكام  مذكرات  مبوجب  للقضاء  ومطلوبني  اللبنانية،  األراضي 

عدلية خمتلفة.

يف  للجيش  مناورة  إرهابية  جمموعة  على  إنزال 
العاقورة

  
نّفذ فوج التدخل السادس باالشرتاك مع عدد من وحدات اجليش، 
مناورة قتالية بالذخرية احلّية يف منطقة جرود العاقورة، حتاكي 
اهلجوم على جمموعات إرهابية تسللت إىل املنطقة وذلك حبضور 
عدد من ضباط أجهزة قيادة اجليش والوحدات الكربى واأللوية 

واألفواج املستقلة.
والدبابات  باهلواوين  رمايات  املناورة  خالل  استخدمت  وقد 
والطوافات واألسلحة املتوسطة واخلفيفة، وختللتها عمليات إنزال 

من اجلو وإخالء مصابني من حقل املعركة.
وقد متيزت هذه املناورة بالدقة والفعالية، وحسن التنسيق بني 

خمتلف الوحدات واألسلحة املشاركة فيها.
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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

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spas  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, Web: 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 مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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اعـالنات
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 يتقدم رئيس
 االتحاد

 الفيدرالي
 للمجالس
  االسالمية
(AFIC) 

Muslims Australia
الحاج قيصر طراد

وجميع أعضاء اللجنة اإلدارية بأحر التهاني من 
الجالية العربية عامة واالسالمية خاصة بمناسبة 

حلول عيد األضحى املبارك،  عيد التضحية 
واملحبة والعطاء، أعاده اهلل على اوطاننا باألمن 

والسالم وعلى اسرتاليا بالتقدم واالزدهار 
وعلى الجميع بالخري والربكات..

 وكل عام وأنتم بألف خري.

عيد مبارك

Congratulations to President
 The Honorouble 
Joko Widodo

 to his excellency the 
ambassador of Indonesia 

Dr. Nadjib Riphat Kesoema 

Muslims Australia
The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) 

 and the people of Indonesia on the 71st 
Anniversary of the independence of the 

republic Indonesia    
Eid Mubarak
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Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774  

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع

أتـقدم من الـجالية االسـالمية وخاصة 
يف مقعد إيست هيلز بأحـر الـتهاني 
مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، 
أعاده اهلل باخلـري  واليمن والربكات 

على  الـجميع.
أضحى مبارك

Adha Mubarak

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

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

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات 
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق والبيتزا على أنواعها

والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا -  5 بعد الظهر

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة
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اعــالن

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 Greenacre

Showroom; 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

Tel; 9709 3002
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ثــقافة

/رخصة /
رئتان مليئتان… 

بالعطر والقطران ..
كبٌد يف مقتبل الشجن ..

صدٌر واسع ..
أربع شهقات وزفرة ..

إطاللة على احلزن ..
قلٌب مستعمل ..

حيتاج فقط إىل ..نبض.. 
… للبيع.. 

بداعي السهر ..
لإلستعالم ..

جسدي امللقى ..
على قارعة العمر .. 

/ شعور/                                                 
ذئاُب اجملاز ..                               

تعوي يف ليل القصائد ..
رياح من احلرب ..

تلطم أشرعة املقال ..     
اللحن يعربد يف العروق ..

كأزيز البنادق ..                        
أنا حارس اللحود ..          

أزرع الرحيان ..                         
على قرب املشاعر ..          

لسُت شاعر ..

/ سؤال /
يف حلٍم نبَت ..           

خلف أسوار اخليال ..  
تسّلق جدار مقربة ..

األسئلة ..                                                  
حيث الال صدى ..                

وال صوت...
وال قول…                                            
زرعُت أسئليت..                       
يف ُتربة الصمت ..               

انتظرتها كونًا..                               
يف غفلة وقت..                  
فنبت برعٌم ..                      

توّرق من امُلال ...            
وتسألني ملاذا .. ؟؟                     
ال تسألي ..                               

فالقلُب ناقوس.. 
يف مئذنة ..

مثرية حسني 
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الفنانون  ،احتفى  مميزة  بادرة  يف 
بالطبيعة  العراقيون  التشكييليون 
من  االول  يعد  معرض  ،يف  العراقية 
املشاركة  وبهذه  املستوى  بهذا  نوعه 
من  كبريا  اعجابا  نالت  اليت  الواسعة 
قبل الفنانني واالعالميني وسواهم من 

املتلقني .
   اقامت مجعية الفنانني التشكيليني 
العراقيني على قاعتها يف حي املنصور 
 ( عنوان  محل  فنيا  معرضًا  ببغداد 
الطبيعة  معرض  ملونة..  تضاريس 
العراقية( شارك فيه ٧٠ فنان تشكيليا 
بـ ٧٥ لوحة فنية خمتلفة االحجام اهتمت 
العراقية  الطبيعة  بشكل واضح جبمال 
فجاءت  العراق  مبناطق  تباينها  يف 
البهيجة  الوانها  يف  باذخة  اللوحات 
من  البهجة  تبث  كانت  اليت  وافكارها 
خالل هذه العودة املميزة للطبيعة اليت 
كشفت الكثري من الزهو واجلمال الذي 

75 لوحة اعادت الفنانني اىل اىل الواقعية
التشكيليون العراقيون حيتفون بالطبيعة العراقية

أنور شعيب 

العراقية الذي عكست  مميز يف فكرته النه تناول الطبيعة 
مجال العراق بتنوع مناخه وتنوع مناظره لذلك كانت االعمال 
جتسد هذه الطبيعة اخلالبة اجلميلة من اهوار وجبال وحبريات 
وكل احناء العراق مبشاركة جمموعة من الفنانني العراقيني 
املبدعني ومن خمتلف األجيال الرواد والشباب بأعمال مجيلة 
للفن  االبداع  من  واملزيد  دائما  التقدم  للجمعية  ونتمنى 

التشكيلي .

الذي  معرض مميز  بهكذا  باملشاركة  انا سعيدة  واضافت: 
يؤكد قدرة الفنان العراقي على االبداع .

املدرسة الواقعية
من جهته قال الفنان زياد جسام :معرض »تضاريس ملونة« 
من نشاطات اجلمعية املتميزة، كان ذلك واضحا من خالل 
اعمال الطبيعة اخلمسة والسبعني املعروضة، اذ كانت لوحات 
من  تندرج  معظمها  اجيال  ولعدة  باساليب خمتلفة  مرسومة 
ضمن املدرسة الواقعية، الشك ان جلنة اختيار االعمال كانت 
مرة  من  الكثر  االعمال  استالم  اجلت  فقد  مهمتها عسرية، 
لعدم قناعاتها مبا قدم من اعمال، وهذا دليل واضح على 
جدية مجعية التشكيليني يف اقامة معرض يسجل يف مسرية 
الفن العراقي، كما ان اجلمعية هلا دور فاعل يف نشاطات 

عديدة داخل وخارج العراق اعادت للفن العراقي هيبته.
واضافت : موضوعة الطبيعة اليت اختارتها اجلمعية، حفزت 
الفنانني لالشتغال يف مناطق غادروها منذ زمن، اذ تعودنا 
ان نرسم الطبيعة يف اهلواء الطلق، اال اننا تفاجأنا كفنانني 
منها  كبري،  بشكل  احنسرت  الطبيعة  بان  بغداد حتديدا  من 
بنيت  مباني  او  ومعامل  عشوائيات  اىل  حتولت  تكون  قد 
بدون اي موافقات رمسية، واخرى قد حتولت اىل معسكرات 
للتدريب  والوصول اليها ممنوع، بينما كنا نرسم الطبيعة 
يف مناطق حزام بغداد او على ضفاف دجلة بسهولة ومن 

دون اي معوقات.

 وتابع : رمبا جيرني احلديث عن هذا املوضوع اىل مناطق 
بعيدة عن الفن، لذلك اكتفي بالقول باننا كفنانني عراقيني 
ابداعا  ننتج  عهدنا  على  سنبقى  التاريخ  عمقها  حضارة  لنا 

حيسب جلميع العراقيني.

اعاد للطبيعة هيبتها
من جانبه قال الناقد التشكيلي قاسم العزاوي :كم حنتاج 

لظالل االشجار لنحتمي بها وحنن يف هذا اجلو  اجلحيمي.
 واضاف:التضاريس عراقية مشهدية انطباعية جلمال طبيعتنا 
اخلالبة ،من مشال العراق جلنوبه وشرقه وغربه واهوارنا اليت 

يف عرس وهي تدخل بقاموس املميات العاملية.
وتابع: ريشة فناننا العراقي ومن كل املافظات واالجيال 
للطبيعة  واعادت   ، االنطباعية  املشهدية  هذه  لنا  قدمت 
بكل  للجمال  وامللهم  املنهل  ،باعتبارها  ومكانتها  هيبتها 
والشاعر  الفنان  منها  نهل  واليت  واالدبي  الفين  اشكاله: 

والروائي واملوسيقي ووووو...

عبد اجلبار العتابي  - ايالف

من  العديد  يف  تتعرض  اليت  العراقية   الطبيعة  به  تتمتع 
مفاصلها اىل الضرر واالهمال ،فكان املعرض خطابا بصريا 
استثنائيا بكل ما فيه حيث تنافست االلوان فيما بينها وهي 
تنهل من تضاريس االرض العراقية وتعرب بشغف عما جييش 
باحلياة وقدرة هذه  الطبيعة وتظهره مفعما  اعماق تلك  يف 

الطبيعة ان تكون مزارات سياحية .
ويعد هذا املعرض األول من نوعه الذي يوحد بني تضاريس 
اىل  الشرق  ومن  اجلنوب  اىل  الشمال  من  وطبيعته  العراق 

الغرب .
 

دعوة للحياة 
قاسم  الفنان  التشكيليني  الفنانني  مجعية  اكدرئيس  وقد 
سبيت ان املعرض ميثل دعوة للحياة ودعوة اىل ان يكون 
من  :اهلدف  ،وقال  واخريًا  اواًل  بتضاريسه  موحدًا  العراق 
املعرض هو من اجل فتح منطقة بالرسم كانت خمبوءة بسبب 
سيادة االعتقاد اخلاطئ بانتهاء الفن الواقعي، من هنا أخذت 
الفنانني  تاريخ  من  جزء  تفعيل  إعادة  عاتقها  على  اجلمعية 

الرواد يف هذه املنطقة بالذات.
واضاف: متت دعوة الفنانني التشكيليني العراقيني لالشرتاك 
يف معرض للطبيعة العراقية، فجاءت استجابتهم مميزة فعال 
، وليست هناك تقاليد ان جتتمع أكثر من ٧٠ جتربة يف الفن 
التشكيلي لرسم مناظر طبيعية تعرب عن كل تضاريس العراق 
يف اجلنوب والوسط والشمال ،فكان املعرض دعوة للحياة 

ودعوة اىل ان يكون العراق موحدًا بتضاريسه اواًل واخريًا
وتابع: ان اخلطر الكبري الذي حييق بالعراق هو يف تقسيم 
تضاريسه،فتقسيم العراق كان واحدا من االمور اليت اردت 
طرحها ولكن بشكل فين، وبإعمال عراقية قبل فكرة التقسيم، 

ليمثل املعرض أرشيف للذاكرة ما قبل التجزئة.
 

فضيلة مجيلة 
 اما الفنان علي الدليمي فقد اكد ان املعرض يعد فضيلة 
كونه ميثل العودة اىل الطبيعة اجلميلة،، وقال :حتت عنوان 
التشكيليني  مجعية  أروقة  على  توزعت  ملونة(  )تضاريس 
العراقيني، األعمال اإلنطباعية العراقية املشاركة يف املعرض 
التشكيلي املشرتك الذي شارك فيه أكثر من مخسة وسبعني 

فنانًا ومن خمتلف األجيال وجلميع املافظات العراقية.
العراقية، من  بالطبيعة  واضاف: يأتي هذا اإلحتفاء امللون 
خالل الدعوة املفتوحة اليت وجهتها مجعية التشكيليني جلميع 
إلستلهام  اجلميلة  العودة  أجل  من  العراقيني،  الفنانني 
الطبيعة، وملدرستها الفنية الرائعة، ولتوثيق أماكنها أينما 

وجدت.
الطبيعة  إىل  للعودة  مجيلة  فضيلة  يعد  املعرض  وتابع:  
العراقية اليت ال بد من العودة إلحضانها، بعد أن هجرها أكثر 

الفنانني العراقيني.
 

معرض مميز 
فيما اثنت الفنانة التشكيلية مساح االلوسي على املعرض 
معربة عن سعادتها باملشاركة فيه ، وقالت: هذا املعرض 
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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

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

Saturday 10 September 2016  2016 أيــلول   10 السبت 
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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

 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

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

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

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 

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
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

ëÏmÏm@Úèé˚fl
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

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

@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âfl@·ÿmbuby
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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 10 September 2016  2016 أيــلول   10 السبت 
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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

Saturday 10 September 2016  2016 أيــلول   10 السبت 

 
 
 
 
 

Passed away in Melbourne 

Antoun (Tony) Yacoub 
From Hadchit, Lebanon  

 

His father:  Wadih Yacoub 

His sons: Pierre Yacoub and family     
Joseph Yacoub and family 

His daughters: Eve, wife of George Elsheikh and family     
Maggie Yacoub 

His brothers: Raymond Yacoub and family     
Milad Yacoub and family         
Sarkis Yacoub and family 

His sister: Laura, wife of Dr Michel Yacoub and family 

Condolences: At the family home           
28 Mackay Street Essendon                              
From 6.00pm – 9.00pm on                        
Monday 5th and Tuesday 6th September              

Funeral: 10.00am Wednesday 7th September 2016 
Our Lady of Lebanon Church                      
230 Normanby Avenue Thornbury                          

May he Rest in Peace                                                              

 

يدعوكم حزب
القــوات اللبنـانيـة

ملبــورن
 

للمشاركة يف القداس اإللهي الذي يقام عن انفس

شهـداء املقـاومـة اللبنانيـة

وذلك يوم األحد الواقع يف: 2016/9/18، الساعــة 
11.00 قبــل الظهــر

يف كنيسة سيــدة لبنــان املــارونيــة - ملبــورن: 
230 Normanby Avenue. Thornbury VIC 

3071
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نــجوم

يف خطوة جديدة ومفاجئة، يقتحم الفنان مروان خوري جتربة التقديم 
عرب برنامج جديد يقول إّنه ال يزال يف مرحلة املفاوضات رغم تسجيله 

حلقة جتريبية.
ويف حال مّتت املفاوضات كما يشتهي، سينتقل مروان إىل كرسي 
احملاور لينضّم إىل زمالء سبقوه يف التجربة، بعضهم جنح وبعضهم 

أخفق وبعضهم مّرت جتربته مرور الكرام.
ويبدو أّن عامل التلفزيون بات ُيشّكل عنصر جذب أساسّيًا بالنسبة إىل 
جنوم الغناء، الذين يتسابقون على حجز مواقع هلم فيه، كأعضاء جلان 
حتكيم يف برامج اهلواة الفنية أو كمقّدمني يف برامج حوارية غنائية.

يف  النجوم  كّل  ينجح  مل  حتكيم،  جلان  كأعضاء  جتربتهم  يف  وكما 
جتاربهم كمقّدمني، بل أخفق البعض منهم بشّدة، بينما متّيز آخرون، 
بدليل استمرار جتربتهم كمقّدمني وعدم اقتصارها على موسم واحد 

فقط.

أصالة األجنح
-تعترب جتربة أصالة يف التقديم األجنح واألبرز بني املطربني الذين 
وجدوا يف تقديم الربامج الغنائية مساحة يعربون بوساطتها عن مواهب 

أخرى يتقنونها عرب فّن احلوار.
أصالة اليت قّدمت 3 مواسم من برنامج »صوال«، تستعّد ملوسم رابع 
نوفمرب/تشرين  شهر  حلقاته يف  بتسجيل  تبدأ  أن  املقّرر  من  وكان 
الثاني املاضي، إال أّن انشغاهلا بربنامج »فنان العرب« أرجأ تصوير 
»صوال« إىل موعد مل يتّم حتديده، علمًا بأّن أصالة أوضحت أّن اجلزء 
الرابع من الربنامج سريّكز على استضافة جنوم ُجدد، لكي يكون شكل 

جنوم الغناء يف عامل التقديم... بني النجاح واإلخفاق والتجارب الباهتة
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املوسم اجلديد ُمتلفًا عن األجزاء السابقة.

أحالم جتربة ولدت ميتة
-جتربة أحالم مع برنامج »امللكة« وئدت يف مهدها، حتى أنه مّت حذف 
احللقة األوىل واليتيمة من موقع »يوتيوب«، بعد احلملة اليت طالت 
الربنامج وصاحبته، إذ اّتهمت باستعباد الناس والتعامل معهم بتعاٍل 

وحتقري.

جتارب غري موّفقة
»سعد  برنامج  عرب  التقديم  جتربة  خاضا  الصغري  وسعد  سعد  -أمحد 
وليس  وخفيف،  برنامج شعيّب  أنه  على  معه  التعامل  ومّت  وسعد«، 
مصصًا للنجوم الكبار، حتى أّن الفنان هاني شاكر تعّرض النتقادات 
كثرية وشديدة، واّتهم بأّنه قّلل من مكانته بالغناء الشعيب بعدما غّنى 

فيه بعد تارخيه الغنائي الطويل.
تقديم، ولكنها مل تكن موفقة،  أكثر من جتربة  -روال سعد خاضت 
وآخرها يف رمضان 2015 على شاشة »او تي يف«، حيث أطّلت يف 

برنامج »ليالي االنس«.

مايا دياب املقّدمة النجمة
ثّم   ،»Cats  4  « فريق  كمغنية يف  بدأت جتربتها  اليت  دياب  -مايا 
كممثلة يف مسلسَلي »كالم نسوان«، و«الدنيا هيك«، وفيلم »أسد 
الذي  »يال نغين«  برنامج  و4 قطط«، ملع امسها كمقّدمة من خالل 
حّوهلا إىل جنمة، ودعم يف مرحلة الحقة جتربتها الغنائية، علمًا بأّن 

مايا ما لبثت أن أطّلت عرب برنامج »إسال العرب«، الذي حقق النجاح 
أيضًا، وإن مل ُيصب النجاح الذي حّققه »هيك منغين«.

أروى جتارب متفاوتة النجاح
-أروى خاضت جتربة التقديم عرب شاشة MBC من خالل برناجمني هما 
برناجما »نورت« و«خليها علينا«، على الرغم من أّنها مل تتمّيز يف 
األول،  الربنامج  باهتًا على عكس  الذي كان جناحه  الثاني  برناجمها 
خصوصًا أّن أروى دخلت من خالل برنامج »خليها علينا« ملعبًا ليس 
ملعبها، فاتهمت بالتهريج عندما جلأت إىل »الستاند اب كوميدي«، 
فقيل إّنها استبعدت عن الربنامج بسبب فشلها، ثم ما لبثت أن أطّلت 

يف برنامج »الليلة دي« الذي عرض على قناة » cbc« املصرية.

لطيفة أعلنت هزميتها
-لطيفة أطّلت من خالل »يال نغين« يف مواجهة أصالة، اليت كانت 
تقّدم برنامج »صوال«. لطيفة اليت قّدمت مومسني من برنامج »يال 
نغين« على MBC وضعت شروطًا على إدارة احملطة قبل التوقيع على 
مومسه الثالث، ولكن طلباتها مل تنفذ، كما أّنها مل تتمّكن من منافسة 
أصالة، بالرغم من أّنها استقبلت عددًا من جنوم الغناء العربي، من 
بينهم مسرية سعيد وشريين عبد الوهاب. لطيفة ما لبثت أن بّررت 
عدم تقدميها مومسًا ثالثًا من الربنامج بأنها ال حتّب أن تكّرر نفسها.

أصــالة

أحالم

مايا دياب

روال سعد

أروى
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جــمال
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هل ختيلت يومًا أن لون شعرك وطريقة تسرحيه وقصته تؤثر على 
عمرك؟ نعم، تأكدي سيدتي أن شعرك يؤثر على نظرة اآلخرين لك 
ويرتك انطباعًا عن عمرك وشخصيتك. إليك نصيحتني للحصول على 

شعر جيعلك تبدين أصغر.

قد يعجبك: أجدد صبغات الشعر األومربيه على طريقة النجمات

النصيحة رقم 1: خصل اهلاياليت الذهبية
يصبح الشعر أغمق مع التقدم يف السن بشكل طبيعي. هذه احلالة 
الشعر األفتح  أن  تؤثر على نفسية األشخاص، وبالتالي يعتربون 
جيعل الشخص يبدو أصغر. تبدو الشقراوات أصغر سنًا، على األقل 

وفقًا للرجال.
!TRY

أواًل، ننصحك بزيارة مصفف شعر متخصص ليساعدك يف اختيار 
لون الشعر األنسب لك. وبالطبع، إذا كانت الصبغة األفتح فإنها 
تليق بوجهك. ميكنك جتربتها. كما ننصحك بتجربة خصل بيبياليت 
إىل  اجلذور  من  البلياج  حتاكي  بطريقة  تصبغ  وهي   .babylights
على   - طبيعية  أكثر  اللون  جيعل  ما  فاتح.  أشقر  للون  األطراف 
عكس خصل اهلاياليت اليت تطبق مرة واحدة مشكلة نقيضًا بارزًا 

يف اجلذور عندما ينمو الشعر.
ومن أحدث ابتكارات اجلمال ملصقات الشعر اليت ميكنك االستعانة 
بها بألوان فاحتة من البالتينيوم، إىل الرمادي والزييت وإضافتها 
إىل شعرك ملنحه اإلشراق والكثافة. وتأكدي أنك ستبدين أصغر 

وحتصلني على إطاللة مليئة باحلياة.

نصيحتان لتسرحية جتعلك أصغر بـ 10 سنوات

هل تشعرين حباجة إىل التجديد يف مظهرك وإطاللتك؟ ستزداد هذه 
احلاجة بالتأكيد مع قدوم أيام العيد السعيد الذي يتوافق مع أيام 
العطل الصيفية اليت تتمّيز باحليوية والعفوية، فهل أعددت بعض 

األفكار املبتكرة هلذا العيد؟
ويف ما يلي أمجل تسرحيات عيد االضحى هلذا العام:

1.تسرحية نصف ذيل السمكة: قومي بتجميع جوانب شعرك فقط 
إىل اخللف مع عمل جديلة فرنسية أو كالسيكية يف منتصف شعرك، 

ثم قومي برتك شعرك مموجًا ومنسداًل حتت الضفرية.

وبسيطة  سهلة  التسرحية  هذه  املزدوجة:  الفرنسية  2.الضفرية 
بإمكانية  تتميز  ألنها  األخرى؛  التسرحيات  من  الكثري  عن  وخمتلفة 
وضع قبعة حلماية البشرة والشعر عليها، وكّل ما عليك فعله هو 
فرنسية  عمل ضفرية  مع  متساويني  نصفني  إىل  شعرك  تقسيم 

على كل جانب.

3.الضفرية امللتوية: من أنسب التسرحيات هلذا العيد. إنها ضفرية 
تتمتع بأسلوب فوضوي عمدًا لتظهرك شخصًا هادئًا وملهمًا، وكّل 
ما عليك فعله هو جتميع شعرك على أحد اجلانبني مع عمل ضفرية 

واسعة بشكل عشوائي.

منتشرة  فرنسية  كالسيكية  تسرحية  هي  الفرنسية:  4.الضفرية 
أو  النهار  أنها تناسبك يف خمتلف األوقات سواء يف  كثريًا، كما 
الليل، وكل ما عليك فعله هو جتميع شعرك إىل اخللف مع عمل 
ضفرية فرنسية واسعة قلياًل يف البداية، ثم تضييقها يف النهاية، 

كما ميكنك تزيينها ببعض الزهور ومشابك الشعر.

5.الكعكة: تعترب من أسهل التسرحيات وأكثرها تألقًا ومجااًل، وكّل 
لّفي  ثّم  ربط شعرك على شكل ذيل حصان،  عليك فعله هو  ما 
كما  قلياًل،  على شكل كعكة عشوائية  احلصان  ذيل  حول  شعرك 

ميكنك تزيينها بدبابيس الشعر.

أمجل تسرحيات عيد 
االضحى هلذا العام

أصبحت موضة نشر فيديوهات التجميل منتشرة بكثافة على مواقع 
التواصل االجتماعي، ما أدى اىل ابتكار طرق وتقنيات جديدة للعناية 
بالبشرة وجتميلها. وقد انتشر مؤخرًا فيديو مكياج كامل للوجه من 
دون مستحضرات جتميل. حيث استخدمت الفلوغر مكونات غذائية 

لتطبيق مكياج طبيعي.

القرفة واأللوفريا لتحديد احلواجب: ضعي القليل من األلوفريا على 
رسم  فرشاة  استخدمي  وبعدها  بالفرشاة،  مشطيها  ثم  احلواجب 

احلواجب واملئي الفراغات بواسطة القرفة.
التلوين املائي مع مياه أيالينر: أما بالنسبة لأليالينر، فأنت حباجة 
اىل التلوين املائي باللون األسود، ضعي عليه املاء ومن ثم ارمسي 

الشكل الذي تريدين بالفرشاة.
ظالل من التلوين املائي: ميكنك ايضًا استخدام التلوين املائي على 

شكل ظالل، لتكبري العني.
كونسيلر من التلوين املائي: البتكار كونسيلر من التلوين املائي، 
اهلاالت  فوق  وتطبيقهما  واألبيض  البين  اللونني  إىل  حتتاجني 

السوداء من دون ماء.
رفع الوجنتني بتلوين املاء األبيض: هذه التقنية لرسم الوجه ورفع 

الوجنتني تكمن يف استخدام التلوين األبيض لنحت عظام الوجه.
القرفة بودرة الوجنتني: وها هي القرفة تلعب دور البالش الربونزي 

إلشراق الوجه.
اجليلو ألمحر الشفاه: وأخريًا ميكنك استخدام بودرة اجليلو الزهرية، 

لتشكيل أمحر شفاه مميز وشهي.

مكياج كامل للوجه بالقرفة 
والتلوين واجليلو

النصيحة رقم 2 : تعزيز حجم الشعر.
ختتلف مساكة الشعر عند النساء باختالف األعمار. لذلك، حتى لو 
كنت ال تعانني من تساقط الشعر،فإنه سيخف تدرجييًا مع التقدم 

يف السن.
!TRY

لزيادة  فعالة  منتجات  إصدارات  يف  التكنولوجيا  تقنيات  تطورت 
ميكنك  لك.  املناسب  املستحضر  باختيار  ننصحك  الشعر.  مساكة 
أيضًا استخدام منتجات كالبخاخ »اجلاف« أو الشامبو اجلاف. إذا 
كان لديك شعر متوسط الطول، صففيه بشكل متوجات لكي يبدو 

أكثر كثافة.
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تكنولوجيا وعلوم

من أعظم األشياء أن متتلك غواصة فتتمكن من السفر عرب 
يتعلق  ال  األمر  ولكن  قبلك،  من  أحد  يشهدها  مل  أماكن 
الفاحش ملن  بالثراء  ما يتعلق  بقدر  باستكشاف احمليطات 

ميكنه أن ميتلك غواصة.

وللتحقق من شدة ثراء أولئك األشخاص نذكر ترتيب أغلى 
10 غواصات خاصة يف العامل. فقد جاء يف الرتتيب:

غواصة Phoenix بـ 80 مليون دوالر
وهي غواصة فاخرة مساحتها الداخلية تصل إىل 5 آالف مرت 
مربع وتسمح برؤية واضحة من مجيع زواياها، كما ميكنها 
مثالية  غواصة  جيعلها  مما  قدم  ألف  عمق  إىل  تصل  أن 
لالستكشاف كما أنها حتمل بداخلها غواصات صغرية ميكنها 

أن تصل إىل ما هو أعمق بألفي قدم.

غواصة Seattle 1000 بـ 25 مليون دوالر
ويصل طول هذه الغواصة إىل 118 قدمًا وهي مكونة من 
3 طوابق، وبها 5 غرف و5 محامات فضال عن صالة ألعاب 
رياضية وبرج مراقبة وميكنها أن تقطع مسافة 3 آالف ميل 

وأن تبقى يف األعماق ملدة تصل إىل عشرين يومًا.

مليون   12 بـ   Paul Allen’s Yellow Submarine غواصة 
دوالر

فقد دفع بول ألن الشريك املؤسس لشركة مايكروسوفت، 
بالفعل مبلغ 12 مليون دوالر للحصول على هذه الغواصة، 
وال يعد لونها األصفر األمر الوحيد امللفت لالنتباه بل إن 
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هذه الغواصة اليت يصل طوهلا إىل 40 قدمًا ميكنها البقاء 
يف األعماق مدة تصل إىل أسبوع كامل.

James Cameron’s Deepsea Challenger بـ 8 ماليني دوالر
أما غواصة James Cameron’s Deepsea Challenger فيصل 
ثاني  لتكون  خصيصًا  تصنيعها  ومت  قدمًا   24 إىل  طوهلا 
غواصة ميكنها أن تصل إىل خندق مارينا وهو أعمق جزء يف 

حميطات العامل.

غواصة Proteus بـ 8 ماليني دوالر
وتتميز غواصة Proteus بالفخامة والقوة وميكنها أن حتمل 
البحرية  كوماندوس  بتصميمها  وقام  راكبًا،   14 بداخلها 
الفرنسى السابق هريفيه جوبري، الذى أصبح املدير التنفيذي 

لشركة Exomos، ويصل طوهلا إىل 65 قدمًا.

Nomad 1000 بـ 6.5 مليون دوالر
يطات.  ستكشفي أعماق البحار واحملحُ ممت هذه الغواصة ملحُ صحُ
رحية للغاية من الداخل فضاًل عن وجود مطبخ  فهي أنيقة ومحُ

هز بالكامل.  محُ
البقاء  القدرة على  راكبًا ولديها  استيعاب ثالثني  وميكنها 
يف األعماق فرتة تصل إىل عشرة أيام بينما تضمن مصابيح 

اهلالوجني رؤية واضحة ونقية.

Marion Hyper-Sub بـ 3.5 مليون دوالر
هي خليط بني الزوارق السريعة والغواصة وتصل سرعتها 
قدة بفضل حمرك بقوة 440 حصانًا وخزان وقود  إىل 40 عحُ

يسع 525 جالونًا مما جيعلها قادرة على السري حتى 500 
ِبهم إىل  ميل، وتستطيع أن حتمل مخسة أشخاص وتصل 

مق 250 قدمًا. عحُ

Triton 3300/3 بـ 3 ماليني دوالر
قدم   13.3 طوهلا  يبلغ  فريدة  قدرات  ذات  غواصة  وهي 
ركاب  ثالثة  بداخلها  أن حتمل  ميكنها  قدم،   9.8 وعرضها 
والغوص إىل عمق 3 آالف و300 قدم. وبفضل قمرة القيادة 
ميكن  األمامية  للمصابيح  القوي  والضوء  الكبرية  الزجاجية 
حوهلم،  من  املناظر  بأروع  االستمتاع  داخلها  يف  للركاب 
أربعة  مدة  لقيادتها  تدريبية  دورة  تقديم  سعرها  ويشمل 

أسابيع.

Nautilus VAS Luxury Submarine بـ 2.7 مليون دوالر
ركاب  مثانية  أن حتمل  وفاخرة ميكنها  كبرية  غواصة  وهي 
وتذهب ِبهم إىل عمق ستة آالف و500 قدم، وما مييز هذه 
الغواصة وجود غرفة معادلة للضغط تتيح للغواصني اخلروج 

منها وهي مغمورة باملياه.

مليون   1.7 بـ   Deepflight Super Falcon Mark II غواصة 
دوالر.

وهي متامًا كما يوحي امسها غواصة ذات تصميم فريد من 
نوعه وتتمتع بالرشاقة، حيث مت تصنيعها مع الرتكيز على 
سالمة الراكبني وأي خملوقات حبرية تسبح يف مكان قريب 
منها، وميكنها الغوص إىل عمق 400 قدم وتصل سرعتها 

القصوى إىل 6 عقد حبرية.
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صــحة ومجتمع

بنوبة  االصابة  احتماالت  يقلل  للربو  جديدا  عقارا  ان  باحثون  قال 
املوت  من  مئات  ينقذ  ان  ميكن  وبذلك  النصف  مبقدار  شديدة 

سنويًا.  

وحبسب الباحثني فإن أخذ حقنة شهرية من بنراليزوماب يقلل نوبات 
ضيق التنفس الشديد واحلشرجة وانقباض الصدر بنسبة 51 يف 
املئة، واظهر اختباران ُأجريا على 2500 مصاب بالربو يف الواليات 
املتحدة وكندا ان  بنراليزوماب مينح أمال جديدا ملرضى الربو الذين 
مل يعد باالمكان السيطرة على مرضهم ببخاخات الستريويد وغريها 

من العقاقري األخرى. 

خاص  بروتني  وهو  املضادة  االجسام  من  بنراليزوماب  والدواء 
يف جهاز املناعة يهاجم األجسام الغريبة ويؤشرها للتخلص منها.  
ولكنه يف حالة الربو يستهدف اخلاليا املناعية املارقة اليت تسبب 
نوبات الربو، وقال الربوفيسور يوجني بليكر الذي اجرى االختبار 
األول يف كلية ويك فوريست الطبية يف والية نورث كاروالينا ان 
املصابني بالربو احلاد يبقون بال خيارات عالجية ُتذكر ما ان يبدأوا 
بتناول جرعات كبرية من كورتيكو ستريويدات عن طريق البخاخات 
القصبات  توسيع  يف  األمد  طويل  املفعول  ذات  بيتا  وناهضات 
عدد  يقلل  بنراليزوماب  الدواء  ولكن  التنفس.   لتيسري  اهلوائية 
اخلاليا املناعية املارقة اليت تسبب نوبات الربو يف االسبوع الرابع 

من العالج. 

خيارات عالجية

كولومبيا  بريتش  جامعة  من  فيزجريالد  مارك  الربوفيسور  وقال 
الكندية الذي أشرف على االختبار الثاني ان املطلوب بصورة عاجلة 
توفري خيارات عالجية اضافية للسيطرة على الربو احلاد، من جهة 
اخرى وجد علماء يف الدمنارك ان زيادة الوزن تزيد احتماالت إدخال 
املرأة للمستشفى إلصابتها بنوبة ربو حادة بنسبة 39 يف املئة.  
وعلى النقيض من ذلك فان هبوط وزن الرجل دون احلد الطبيعي 
يزيد احتماالت إدخاله املستشفى إلصابته بنوبة ربو حادة بنسبة 

25 يف املئة.  

طفل  الف   300 لنحو  اجلسم  كتلة  مؤشرة  سجلوا  العلماء  وكان 
الربوفيسورة  عن  تلغراف  الديلي  صحيفة  ونقلت  املدارس،  يف 
شارولت سوبلي اولريك رئيسة فريق العلماء من جامعة كوبنهاغن 
ومستشفى هفيدوفري »ان نتائج دراستنا تتيح إلقاء نظرة مثرية 
لالهتمام على االختالفات بني الرجل واملرأة لدى حتديد مؤشرات 
الربو بني األطفال.  وقد يكون هذا عائدا اىل مجلة عوامل منها 
مستوى النشاط البدني وآليات عمل الرئة وعوامل بيئية خمتلفة«. 

حتديد خماطر اإلصابة

األطباء  يتمكن  أن  يف  األمل  عن  اولريك  الربوفيسورة  واعربت 
مبساعدة نتائج الدراسة من حتديد خماطر االصابة بالربو يف افراد 
بالربو  باالصابة  املهددين  األفراد  مبعرفة  انه  وقالت  خمتلفني.  
احلاد ميكن تشجيعهم على احداث تغيريات يف منط حياتهم تسهم 

يف تقليل هذا اخلطر. 

ان  اىل  اسكتلندا  يف  ابردين  جامعة  يف  أخرى  دراسة  وتوصلت 
معرضني  يكونون  الرحم  يف  احلجم  صغار  كانوا  الذين  األطفال 
ترنر  ستيفن  الدكتور  وقال  الطفولة،  مرحلة  يف  بالربو  لالصابة 
من جامعة ابردين ان عوامل قبل الوالدة مثل االمتناع عن التدخني 
اثناء فرتة احلمل واعتماد نظام غذائي متوازن  الكحول  تناول  أو 
وممارسة التمارين البدنية بانتظام تسهم يف صحة اجلهاز التنفسي 

على املدى البعيد.  

الربو  منظمة  يف  االحباث  مديرة  كيننغتون  اريكا  الدكتور  وقالت 
الطفولة ميكن  خربات  ان  تبني  بدأت  احباثًا كهذه  »ان  الربيطانية 
ان متارس تأثريها يف احتماالت االصابة بالربو الحقًا ولكن ما زال 
هناك الكثري مما ال نعرفه حتى اآلن« داعية اىل زيادة االستثمار يف 
البحث ملعرفة السبب يف اصابة البعض بالربو ليمكن مساعدتهم 

على تقليل خطر االصابة. 

يقلل عدد اخلاليا املناعية املارقة

دواء يقلل نوبات الربو 
مبقدار النصف

Saturday 10 September 2016  2016 أيــلول   10 السبت 

عبد االله مجيد - ايالف

فوائده قليلة مقارنة بسعره حسب فحوصات حديثة

»ملح اهلماليا« ال يتفوق يف شيء على امللح العادي
أمجد الشريف - ايالف

اجرى معهد فحص املواد األملاني فحوصاته 
الطعام  أمالح  من  نوعًا   36 على  املختربية 
أن«ملح  إىل  وتوصل  السوق،  يف  السائدة 
اهلماليا« اليتفوق على ملح الطعام االعتيادي 

إال بسعره الباهظ.

اهلماليا  مللح  املنتجة  الشركات  تعد  برلني: 
الزبائن بصحة وافرة وضغط دم أقل وامالح 
أقل.  وأمراض  أفضل  ومذاق  كثرية  معدنية 
يربهن  اجملهر  حتت  امللح  هذا  وضع  لكن 
عن  اليتميز  اهلماليا  ملح  يسمى  ما  ان  على 
يورو  سعره)20  لكن  كثريًا،  الطعام  ملح 
ملح  على  كثريًا  يتفوق  الواحد(  للكيلوغرام 
 50 مقابل  األسواق  يف  يباع  الذي  الطعام 

سنتًا للكيلوغرام.

واملفاجأة األكرب هي ان معظم »ملح اهلماليا«، 
يأتي  ال  املنتشرة،  التجارية  عالماته  مبختلف 
باكستانية  جبال  من  وامنا  اهلماليا  جبال  من 

تبعد حنو 200 كم عن اهلماليا.

وقد اصدرت احملكمة األملانية االحتادية قانونًا 
يقاضي من يبيع امللح الباكستاني على أنه 

ملح اهلماليا.

مهمة لصحة  مركبات  واليود وهي  الفلوريد  مركبات  على  األمالح 
األملان بفعل قلة هذه العناصر يف مياه األنهار والبحريات واملياه 

اجلوفية.

جدير بالذكر ان وزارة الصحة يف بافاريا توصلت إىل قبل قصرية 
إىل نتائج مماثلة، وهي ان ملح اهلماليا الخيتلف عن ملح الطعام 

العادي.

حتدثت الوزارة عن اجلانب غري البيئي من املوضوع باعتبار ان نقل 
هذا امللح باألطنان من باكستان إىل أوربا بعين إطالق غاز ثاني 

أوكسيد الكربون بكميات هائلة تلوث البيئة.

جدل حول »ملح اهلماليا«

تسود يف أملانيا طريقتان من طرق استخدام ملح اهلماليا ختص 
األوىل االستخدام اخلارجي وختص الثانية االستخدام الداخلي.

وتقول الطريقة الداخلية بضرورة تعاطي امللح مع املاء على عدة 
وجبات صغرية يوميًا. اما الطريقة اخلارجية فتوصي خبلطه مع مياه 
االستحمام يف البانيو أو مع املراهم ومعدات التجميل كي يتسلل 

عرب اجللد أيضًا.

وأدى نشر التقرير إىل جدل بني مروجي ملح اهلماليا واخلرباء الذين 
يرون فيه دعاية استهالكية. وإذ علق أحد الباعة على فايسبوك 
بالقول ان امللح القادم من جبال أعلى قمة يف العامل، والذي يتدرج 
لونه بني املائل للصفرة والوردي، واخلشن امللمس، خيلص اجلسم 
الدموية.  الدورة  ويقوي  القلب  وحيمي  واألدران،  الشوائب  من 
إىل  تؤدي  اهلماليا  ملح  من  يوميًا  واحدة  شاي  ملعقة  ان  وكتب 

حتسني حياة املسنني واملرضى.

ويؤكد انه حيتوي بالفعل على 84 مادة خمتلفة بينها العديد من 
املواد والعناصر األساسية اليت حيتاجها اجلسم البشري يوميًا. 

محاية  دائرة  يف  التغذية  شؤون  خبرية   كالوزن،  اجنيال  أن  إال 
املستهلك، أشارت إىل أن الفحوصات اليت أجريت على امللح تشي 
بأن »العناصر املهمة« يف هذا امللح ال تشكل سوى 2% من ملح 
البقية هي كلوريد الصوديوم املكون مللح  اهلماليا، يف حني أن 
الطعام. وبرأيها ان مثل هذه العناصر مهمة، لكنها ال تتطلب تسلق 

قمة ايفريست بغية احلصول عليها.

وحذرت كالوزن من املبالغة بتناول امللح ألنه ال يقل خطورة عن 
ملح الطعام على صحة املعانني من ارتفاع ضغط الدم.

وحسب رأي اخلبرية فإن حاجة جسم اإلنسان من امللح ال تتعدى 2 
غم يوميًا. وميكن لتعاطي ملح اهلماليا بكمية ملعقة شاي يوميًا أن 

تزيد خماطر ضغط الدم وأن تضر بالكليتني.

يرتبط امللح بالعديد من األحداث التارخيية اهلامة اليت تبدأ بتحوله 
من مادة طعام نادرة إىل ملح منضدة  يف القرون الوسطى، مرورًا 
بتسمية إحدى الضرائب بامسه يف اجنلرتة، وتسمية طرقًا بامسه 
كما هي احلال مع طرق احلرير، وإىل روايات تتحدث عن تاريخ عرب 

اجلزيرة وظهور النفط لديهم.

اليت  التطورات  من  العديد  الطويلة  الفرتة  هذه  خالل  امللح  شهد 
طرأت على صعيد استخراجه وتنقيته وتنويع أشكاله بني املزود 

بالفلوريد والعديم التأثر بالرطوبة وامللح املخفف.

مع ذلك بقي التحذير الصحي القديم واردًا: ضرورة التقليل من 
امللح يف الطعام وتقنينه وخصوصًا عند العوائل املهددة بضغط 
الصحيون  املختصون  علينا  وطلع  الدموية.  الدورة  وأمراض  الدم 
يف العقدين املاضيني من السنني مبلح من طراز جديد قادم من 
اهلماليا ويفرتض أن يلغي احلذر الزائد الذي يبديه الطب عادة من 

االفراط بامللح.

93-99% ملح طعام

ونشر املعهد نتائج دراسته يف جملة »ايكوتيست« املعروفة وجاء 
يستحق  ال  ولكنه  سيئًا،  ليس  اهلماليا  ملح  يسمى  ما  ان  فيها 

السمعة الصحية اليت يسبغها عليه بائعوه.

ونالت أربعة أنواع من األمالح »الغريبة« والغالية )6.65 يورو لكل 
100 غم( درجة »ضعيف«، يف حني نال 15 نوعًا من أمالح الطعام 
درجة  غم(   100 لكل  سنت   4( نوعًا   21 جمموع  من  االعتيادية، 

»جيد«. 

ومنح خرباء املعهد درجة جيدة لعدة انواع من أمالح البحر، لكن 4 من 
أنواع ملح اهلماليا الغالية نالت درجة جيد من جمموع 15 نوعًا.

 Flor de Sal وكان امللح القادم من مالوركا )اسبانيا( وحيمل اسم
d'es Trenc natural أفضل األنواع، بتقدير خرباء املعهد.

واخلاصة  العادية  األمالح  كانت  الكيماوية  الرتكيبية  الناحية  من 
متشابهة من ناحية تركيبتها ويشكل ملح الطعام 93-99.9% منها. 
اما البقية فقد كانت مركبات مغنيسيوم وكالسيوم صعبة الذوبان 

يف املاء.

ويف ملح »ايبيتزا« الغالي والواسع االنتشار عثر اخلرباء حتت اجملهر 
على جزء صغري فقط من األمالح املعدنية الـ80 اليت يفتخر املنتج 
بكتابتها على العلبة. ومل يثبت اي نوع من أمالح اهلماليا انه فعاًل 

حيتوي على الـ84 عنصر من األمالح املعدنية املسجلة على علبته.

واللون الوردي اخلفيف يف ملح اهلماليا هو أكاسيد احلديد، ورمبا 
من  نوعًا   15 واحتوى  أرزق.  لونًا  امللح  مينح  قلياًل  زيادتها  ان 
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»شهر العسل« بني أردوغان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االنتقال  وضمان  النار  »وقف  تناولت  حمادثاتهما  أن  االول  أمس 
يأتي يف  والعراق  واليمن  االستقرار يف سورية  وحتقيق  السياسي، 
صدارة ما نأمله، وسنواصل جهودنا معًا«. كما حبث اجلانبان العالقات 
الثنائية، وارتقاءها، وأشار أوغلو إىل إنشاء »جملس تنسيقي مشرتك« 
جلان   8 تأسيس  عن  فضاًل  والدفاع،  االقتصاد  بينها  يشمل جماالت 
من أجل تعزيز العالقات، على أن ُيعقد اجتماع األول يف تركيا خالل 

األشهر املقبلة.
ونقلت وكالة األناضول لألنباء عن الوزير الرتكي تأكيده »تطابق رؤيته 
مع نظريه السعودي يف ما يتعلق بامللف السوري، وعدم توّلي األسد 
»بقاء شخص تسبب يف  أن  االنتقالية«. وتابع  املرحلة  أي دور يف 
مقتل 600 ألف إنسان من شعبه، يعين استمرار الفوضى يف سورية... 

األسد أضاع منذ البداية فرصة املساهمة يف التحول السياسي«.
الفرنسي جان  وكان اجلبري عقد لقاءين مع كل من وزيري اخلارجية 
وزراء  اجتماع  هامش  على  جنتيلوني  باولو  واإليطالي  إرولت  مارك 
خارجية دول »جمموعة أصدقاء سورية« يف لندن أول من أمس، والذي 
رؤيتها  املعارضة  السورية  العليا«  التفاوضية  »اهليئة  إطالق  تضمن 

للحل السياسي.
ويف ما يتعلق بعملية »درع الفرات«، اليت باشرها اجليش الرتكي منذ 
العملية،  قدمًا يف  املضي  أوغلو  جاويش  الوزير  أكد  أسبوعني،  حنو 
ومواصلة دعم »اجليش السوري احلر«، مشريًا إىل »ضرورة إغالق ما 
داعش، وتطهري  وجه  جرابلس( يف  مدينة  )جنوب  منبج  يسمى جيب 
املنطقة من العناصر اإلرهابية، من أجل التمهيد إلنشاء منطقة آمنة«. 
لبناء خط كهرباء حتت األرض،  أنقرة تعمل  أن  وقال مسؤول تركي 
الفصائل  من سيطرة  أسبوعني  بعد  بالكهرباء  جرابلس  مدينة  إلمداد 

املقاتلة السورية اليت تدعمها أنقرة على املدينة.
تساند  بالده  أن  إيشق  فكري  الرتكي  الدفاع  وزير  قال  ذلك،  إىل 
األساسي  املعقل  الرقة  من  »داعش«  طرد  إىل  تهدف  اليت  العملية 
الشعب  محاية  وحدات  تكون  أاّل  »جيب  ولكن  سورية،  يف  للتنظيم 

الكردية القوة األساسية فيها«. 
وأفادت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( بأن الوزير آشتون كارتر 
أكد خالل لقائه إيشق، يف لندن، ضرورة االعتماد على قوى حملية 

يف حترير الرقة.
يف القاهرة، وافق وزراء اخلارجية العرب على مشروع القرار اخلاص 
الوزاري  اجمللس  وأعرب  الدائمون،  املندوبون  قّدمه  الذي  بسورية 
العسكرية،  األعمال  تصعيد  تداعيات  من  الشديد  القلق  عن  للجامعة 
مشددًا على ضرورة »توفري األجواء املالئمة الستئناف املفاوضات يف 
جنيف حتت رعاية األمم املتحدة واهلادفة إىل تشكيل هيئة حكم انتقالي 

ذات صالحية تنفيذية كاملة«.
ميدانيًا، أحكم اجليش النظامي السوري حصاره األحياء الشرقية ملدينة 
أسواق  ألف شخص وسط  البالد، حيث يعيش 250  حلب يف مشال 
خالية من البضائع. إذ سيطر اجليش بغطاء جوي روسي مكّثف اخلميس 
على منطقة الراموسة عند األطراف اجلنوبية ملدينة حلب، ليستعيد بذلك 

كل النقاط اليت خسرها ملصلحة فصائل مقاتلة قبل أكثر من شهر.
وأكدت اخلارجية الروسية أن الفروف حبث مع كريي »إمكانات التعاون 
سورية«،  يف  اإلرهابية  اجملموعات  هلزمية  وواشنطن  موسكو  بني 

خصوصًا يف ريف حلب.

كلينتون ترتبك...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الضعيف  احلضور  مفاجأته  كانت  إمنا  التصويت،  من  يومًا   60 قبل 
. إذ بدت كلينتون يف موقع دفاعي وهي ترّد على  واملرتبك للمرشَحنينْ

ل العسكري يف ليبيا وبريدها اإللكرتوني. أسئلة حول العراق والتدخُّ
 وهي كّررت أن التصويت للحرب يف العراق حني كانت يف جملس 
ل يف ليبيا َمَنَع  الشيوخ عام 200٣ كان خطأ، وشّددت على أن التدخُّ

ل سورية أخرى. هذا البلد من التحوُّ
 كما اّتهمت منافسها ترامب بتأييد احلربني يف تصرحيات إعالمية تراجع 

عنها الحقًا.
إجابات  يف  بعدها  ترامب  رات  تعثُّ عليه  طغت  كلينتون  ارتباك  لكن 
عكست مستوى سطحيًا يف السياسة اخلارجية، وغياب أي اسرتاتيجية 
ده »استعادة نفط«  للمرشح يف التعاطي مع »داعش« باستثناء تعهُّ
العراق من التنظيم. كما استغرب معّلقون مجهوريون بينهم ستيوارت 

ستيفنز تكرار ترامب مدحيه لبوتني واعتباره »أفضل من أوباما«.
عظيمة  أشياء  يقول  كان  »إذا  الروسي:  الرئيس  عن  ترامب  وقال 
عين، فإنين أقول أشياء عظيمة عنه. إنه زعيم أفضل إىل حد بعيد من 

رئيسنا«. 
وذكر أن شعبية بوتني هي 82 يف املئة يف روسيا ورفض اتهامه 
إليه  مّلت  ما  وهو  الدميوقراطية،  لّلجنة  اإللكرتوني  الربيد  بقرصنة 

االستخبارات األمريكية يف متوز )يوليو( الفائت.
منّصة  على  وكلينتون  ترامب  يتبارى  اليت  األوىل  املرة  هي  وهذه 
واحدة ولو يف شكل غري مباشر، منذ قبوهلما ترشيح احلزبني اجلمهوري 
تلفزيونية  مناظرة  من  يومًا   ١٧ قبل  ذلك  يأتي  هلما.  والدميوقراطي 

مباشرة بينهما. 
ق كلينتون على ترامب بأكثر  وعكست أرقام التربُّعات أمس االول، َتَفوُّ
من 50 مليون دوالر الشهر املاضي، بعد مجعها ١52 مليونًا يف مقابل 

9٧ مليونًا ملنافسها.
وبدأت شعبوية ترامب ومواقفه اليمينية، تنسحب على اجلمهوريني يف 
الكونغرس مع حماولة جمموعة من نواب احلزب الربط بني برنامج إعادة 

توطني الالجئني السوريني الذي تبّناه أوباما، ومشروع قانون اإلنفاق 
العام الذي جيب التصديق عليه لتواصل احلكومة الفيديرالية العمل بعد 

انتهاء السنة املالية يف ٣0 الشهر اجلاري.
مشروع  على  للتصديق  الكونغرس  قادة  جهود  تعّقد  قد  خطوة  ويف 
القانون يف الوقت املدد، قال أعضاء حمافظون يف جملس النواب 
ع احلرية« أنهم سيدعمون إجراًء موقتًا لإلنفاق، إذا  ينتمون إىل »جتمُّ

تضّمن »تعليق« دخول السوريني الواليات املتحدة.
الالجئني  على  قيود  أن وضع  فليمينغ  جون  اجلمهوري  النائب  ورأى 
ع، وقال للصحافيني: »جيب أاّل نسمح  السوريني »أولوية مهمة« للتجمُّ
بدخول الجئني من مناطق إرهاب يف العامل من دون تدقيق مناسب«، 

وهي اخلطة اليت يتبناها ترامب.

اجلامعة تندد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وأصدرت اجلامعة بيانًا شديد اللهجة عقب اجتماع وزراء اخلارجية العرب 
اللغة اليت  العبارات  »بأشد  بالقاهرة أمس االول. ودانت  يف مقرها 
صدرت بها تلك التصرحيات، واليت ال تليق بأعلى سلطة يف اجلمهورية 
أن ال  اليت جيب  »العبارات املسيئة واملشينة  دانت  اإليرانية«. كما 
تقوم  ما  حقيقة  مع  أيضًا  تتفق  وال  إسالمية،  دولة  زعيم  من  تصدر 
به السعودية جتاه اإلسالم واملسلمني«. وأكدت أن السعودية »هي 

الوحيدة املختّصة بتنظيم أمور احلج وخدمة ضيوف الرمحن«.
احلج،  تسييس  إيران  حماوالت  استنكرتا  واملنامة  الرياض  وكانت 
فيما رفض األمني العام للجامعة أمحد أبو الغيط تدخالت طهران اليت 

»أفرزت اضطرابات واحتقانات طائفية وصراعات مذهبية«.
جاء ذلك خالل مناقشة وزراء اخلارجية العرب، يف اجتماعهم يف القاهرة 
اجلهيناوي،  مخيس  التونسي  اخلارجية  وزير  برئاسة  االول،  أمس 
والصراعات يف  الفلسطينية  القضية  مقدمها  ويف  العربية،  األزمات 
سورية واليمن وليبيا، إضافة إىل جهود مكافحة اإلرهاب يف املنطقة، 

والتصدي للتدخالت اإليرانية يف الشؤون الداخلية للدول العربية.
وانتقد سفري السعودية يف القاهرة مندوبها الدائم لدى اجلامعة أمحد 
قطان، املرشد خامنئي بشدة، رافضًا تصرحياته »الطائفية املشينة«. 
وأكد أن »اململكة ستبقى، حتت قيادة خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، الوحيدة املختصة بتنظيم أمور احلج وخدمة ضيوف 
الت خارجية«.  الرمحن، ليؤدوا شعائرهم بكل يسر، من دون أي تدخُّ
وتعاليم  أخالقنا  لكن  الصاع صاعني،  نرد  أن  ميكن  »كان  وأضاف: 

ديننا احلنيف متنعنا من ذلك، ومل نرد باألسلوب البذيء ذاته«.

التحالف يشن 40 غارة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تعز ويف حمافظة صعدة. وقال مصدر مطلعإن املقاتالت استهدفت 
أخرى شرق تعز، حيث دّمرت دبابة وعربة كاتيوشا ومدفعني  مواقع 

مضاّدين للطائرات كما مّت تدمري 2٣ مدفع »هاوزر«.
ميدانيًا، كّثفت مقاتالت التحالف قصفها مواقع احلوثيني يف معقلهم 
املدينة،  وسط  كهالن  معسكر  على  غارات  وشّنت  صعدة،  مبحافظة 
ومنطقة مران مبديرية حيدان، ومديرية ساقني. وأسفرت الغارات عن 

قتلى وجرحى يف صفوف امليليشيا.
ومتّكنت القوات السعودية من القضاء على 80 مسلحًا، بينهم قناصة 

مليليشيا احلوثيني وعلي صاحل، فيما ُأِسر آخرون يف مكمن.

اجللسة »الفرعونية«...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الرئيس متام سالم من رحلته اىل االمم املتحدة.
وحتى ذلك احلني، كان واضحا ان جولة أمس االول انتهت بالتعادل 
قانوني« جمللس  »اجتماع  عقد  من  ومتكن  يرتاجع  مل  سالم  السليب: 
االجتماع  عصب  سحب  يف  جهتهم  من  جنحوا  واملقاطعون  الوزراء، 

وتعطيل جدواه.
يدوم  ان  ميكن  الذي  النوع  من  ليس  اجللسات  من  النمط  هذا  لكن 
»النصف السياسي«  طويال، فال سالم يستطيع ان يستمر من دون 
والتيار  احلزب  وال  احلر«،  »التيار  و  اهلل«  »حزب  يف  املتمثل  اآلخر 
جملس  صالحيات  بني  جتمع  استثنائية  حكومة  خارج  البقاء  حيتمالن 

الوزراء ورئيس اجلمهورية.
وقد بدا واضحا ان تضامن احلزب مع عون، منح املقاطعة الربتقالية 
جمللس الوزراء »قيمة مضافة« وحال دون أي حماولة الستفراد اجلنرال 
انطالقا من إساءة فهم حرص حزب اهلل على بقاء احلكومة، الن هناك 
من اعتقد ان احلزب سيغّلب هذا احلرص على مقتضيات التحالف الذي 
جيمعه بعون، ما شجع البعض على إهمال مطالب التيار والتقليل من 

شأن غيابه عن احلكومة.
البعد  حدة  من  نسبيا  خيفف  انه  »التضامن«  هذا  حسنات  من  ولعل 
الطائفي لالزمة املستجدة، ويعطيها معنى سياسيا أكثر وضوحا، على 
قاعدة االصطفاف بني فريقني خمتلطني طائفيا، لكل منهما تفسريه 

للميثاقية.
وإذا كان وقوف حزب اهلل اىل جانب عون يف معركته احلكومية هو 
أمر ميكن فهمه، إال ان املفاجأة كانت يف انضمام الوزير روني عرجيي 
اىل سرب املقاطعني، بعد أيام قليلة من املواجهة العنيفة بني الوزير 

سليمان فرجنية والوزير جربان باسيل على طاولة احلوار.
ويبدو واضحا ان موقف »املردة« يعكس رغبة يف مسايرة احلزب، ال 
عون، يف إشارة اىل ان بنشعي ال تزال مهتمة باملافظة على التناغم 
حساب  على  اجلنرال  ترشيح  دعم  استمراره يف  برغم  اهلل،  حزب  مع 

فرجنية.

حناوي عن فشل  املطلب  الوزيران سجعان قزي وعبد  وبينما كشف 
اىل  العودة  ربط  وفحواه  باسيل،  جربان  الوزير  عليه  وافق  اقرتاح 
احلكومة بالرتاجع عن قرار التمديد للواء حممد خري وتعيني ضابط بديل 
له، يف مقابل القبول بالتمديد للعماد جان قهوجي.. نفى »التيار احلر« 
ما ورد على لسان بعض الوزراء، مؤكدا ان موقفه مبدئي من رفض 
التمديد وال عالقة له باألشخاص او االحداث، وهو مع حتقيق الشراكة 

الفعلية وامليثاقية لتصحيح اخللل وانتظام عمل املؤسسات.
بري... واملهل

اىل ذلك، اعترب الرئيس نبيه بري امام زواره امس االول ان الوقت 
يداهمنا، على وقع تعطل املؤسسات، الواحدة تلو االخرى، منبها اىل 
الفرصة  تشكل  املقبل  االول  كانون  شهر  حتى  املمتدة  الفرتة  ان 
إذا وصلنا  أما  التسوية،  لننجز شيئا ما على مستوى حتقيق  االخرية 
اىل كانون االول من دون ان نكون قد اتفقنا، فان ذلك يعين ان 
االنتخابات النيابية ستتم حكما على اساس قانون الستني، باعتباره 

القانون النافذ، مبعزل عن موقفنا منه.
وجيزم بري بان االنتخابات النيابية حاصلة حاصلة، حتى لو اضطررنا 
الثالثني وليس الستني فقط، ولن  اىل اجرائها على أساس قانون 

يكون هناك متديد ليوم واحد.
طريق  عن  املطاف  نهاية  يف  يأتي  رمبا  احلل  ان  اىل  بري  ويشري 
االوراق،  خلط  شأنها  من  جديدة  دينامية  تطلق  قد  اليت  االنتخابات 
الفتا االنتباه اىل ان السيناريو املفرتض يف هذه احلال هو ان يلي 
رئيس  انتخاب  ثم  اجمللس  مكتب  هيئة  انتخاب  النيابية  االنتخابات 
اجلمهورية بعد ذلك فورا، طبعا حتت مظلة التوافق، خصوصا ان بعض 

التحالفات املستجدة قد تساهم يف تغيري معادلة الستاتيكو احلالي.
لعبة  يشبه  احلوار  طاولة  على  حصل  ما  ان  اجمللس  رئيس  ويرى 
اىل  يهدف  كان  مشاركته  احلر«  »التيار  تعليق  ان  حيث  البلياردو، 
التيار هي مع احلكومة وليست مع  إصابة كرة احلكومة، الن مشكلة 
طاولة احلوار اليت لن أبادر اىل إعادة إحيائها إال إذا اذا توافرت شروط 

إجناحها.
وعن الواقع احلكومي بعد تغيب عدد من املكونات عن جملس الوزراء 
أمس االول، يقول: رمبا سيكون علينا ان نعتاد على هذه احلالة اليت 

قد تتكرر.
ويستغرب بري حتذير الوزير باسيل من توقيع أي مرسوم او قرار يف 
ظل غياب التيار عن احلكومة، الفتا االنتباه اىل ان الوزراء لن يقبلوا 
طويال بان حيضروا من دون ان يوقعوا على املراسيم والقرارات اليت 

يصدرونها، الن ذلك حيّول جملس الوزراء اىل جمرد »ديوانية«.
السنيورة... والحساسيات

يف هذا الوقت، ينفي الرئيس فؤاد السنيورة ان يكون هو املرض 
على منع ارجاء جلسة جملس الوزراء أمس االول، متسائال يف كالمه لـ 
»السفري«: هل الرئيس متام سالم قاصر، وهل حيتاج اىل من حيرضه؟ 
ويضيف: ان هذا االتهام ال أساس له من الصحة، وهناك من يبحث 

دائما عن مشاعة ليعلق عليها أخطاءه.
ويشري السنيورة اىل وجود سوء فهم مقصود للدستور الذي ال يرتك 
جماال الي التباس، وهو حيدد بوضوح ان احلكومة عندما تتألف جيب 
ان تضم ممثلني عن كل املكونات، أما بعد تشكيلها فانها ختضع اىل 
قواعد النظام الدميوقراطي الربملاني، حبيث إذا استقال ثلث أعضائها 
تفقد شرعيتها وقدرتها على االجتماع، وليس إذا تغيب عنها عدد من 

الوزراء.
ويلفت االنتباه اىل ان ١6 وزيرا من كل الطوائف واالجتاهات كانوا 
حاضرين يف اجللسة، وبالتالي فهي كانت حمصنة دستوريا، مشددا 
على انه ال جيوز ان يكون هناك وزير بسمنة وآخر بزيت، كما يروج 

البعض ممن يفرتض ان ميثاقية احلكومة تتوقف على حضوره.
ساورني  احلريري  سعد  الرئيس  حكومة  اسقاط  جرى  عندما  ويتابع: 
لي  تبني  الدستور  متعنت يف  عندما  ولكن  الشديد،  بالغضب  شعور 
انين لست حمقا يف الغضب النه مت اسقاط احلكومة بطريقة مشروعة 
دستوريا عرب استقالة أكثر من ثلث الوزراء، مبعزل عن البعد السياسي 

ملا حدث.
الدستوري  االطار  يتجاوز  احلالية  احلكومة  وضع  ان  له  يقال  وحني 
املض ليرتجم ازمة وطنية بفعل االحتقان املسيحي السائد، جييب: 
ومن قال انه ال يوجد احتقان اسالمي ايضا... ان ما يدلي به الوزير 
املسلمني  من  واسعة  شرائح  عند  احلساسيات  يوقظ  باسيل  جربان 

ويعزز نزعة التشدد لدى بعضهم.
للتهدئة  احلر«  »التيار  استعداد  ما تسرب حول  السنيورة  ويستغرب 
السياسية والعودة اىل جملس الوزراء إذا مت تعيني بديل عن اللواء 
املعركة  اصبحت  هل  متسائال:  له،  التمديد  عن  والرتاجع  خري  حممد 

الوجودية خُتتصر مبسألة اللواء خري؟
يقول  السياسية،  الرسائل  إليصال  االمثال  ضرب  يف  وكعادته 
فيكي  يّلي  القائل:  املثل  احلر«  »التيار  خطاب  السنيورة: يصح يف 

بتحطي فيي..
سالم... واالستقالة

أما أوساط سالم فأكدت انه ضنني على املصلحة الوطنية، مشرية اىل 
انه حمكوم بالبقاء يف موقعه الن احلكومة حلت مكان رئيس اجلمهورية، 

وبالتالي فليس سهال عليه ان يتخذ القرار باالستقالة.
باملسؤولية  اتسم  امس  الوزراء  جملس  النقاش يف  ان  اىل  وتشري 
وكان هناك حتسس من اجلميع خبطورة املوقف، معتربة ان غياب حزب 
اهلل عن اجللسة حيول االزمة احلكومية من ميثاقية كما كان حياول ان 

يصورها »التيار احلر« اىل سياسية.
هذا  يف  احلكومة  تعطيل  يف  التمادي  خماطر  من  االوساط  وحذرت 
التوقيت، الفتة االنتباه اىل ان هناك استحقاقات مالية داهمة، جيب 

االيفاء بها.

تتـمات

Saturday 10 September 2016  2016 أيــلول   10 السبت 
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

قداس وجناز االربعني للفقيد

سـايد نـعـيم بـركـات

Saturday 10 September 2016  2016 أيــلول   10 السبت 

يتقدم رئيس واعضاء جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث 
ويلز من االخوة املسلمني يف مجيع احناء العامل وباالخص يف 
الوطن احلبيب لبنان واسرتاليا بالتهاني احلارة مبناسبة حلول 
عيد االضحى املبارك، اعاده اهلل على االمة االسالمية بالسعادة 

واهلناء واحملبة والوفاء.
وكل عام واجلميع بألف خري.

صادر عن االعالم
جهاد حيدر

***
منطقة  يف  اللبنانية  اجلمعيات  رابطة  واعضاء  رئيس  يتقدم 
السانت جورج بالتهاني القلبية احلارة من املسلمني يف مجيع 
اعاده اهلل  احناء املعمورة مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك 
على اجلميع بالسعادة واهلناء على امل ان يعم السالم وطننا 

احلبيب لبنان..
وكل عام واجلميع بألف خري 

صادر عن االعالم
***

يتقدم املكتب اللبناني للخدمات االجتماعية يف منطقة ليفربول 
املعمورة  احناء  مجيع  يف  املسلمني  من  اخلريية  وضواحيها 
وخاصة يف الوطن احلبيب لبنان بالتهاني القلبية احلارة مبناسبة 
حلول عيد االضحى املبارك اعاده اهلل على اجلميع باليمن واخلري 

والربكات..
وكل عام واجلميع بألف خري.

صادر عن املكتب
***

تتقدم مجعية ابناء مارون الراس اخلريية بالتهاني احلارة من 
املسلمني مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك اعاده اهلل علينا 
باحملبة  العامل  بقاع  شتى  يف  املسلمني  مجيع  وعلى  وعليكم 

واخلري واهلناء.
عشتم عاشت اسرتاليا وعاش لبنان

وكل عام واجلميع بألف خري 
صادر عن االعالم

***

تتقدم رابطة ابناء جبل عامل اخلريية من االخوة املسلمني يف 
حلول  مبناسبة  احلارة  بالتهاني  امجع  والعامل  ولبنان  اسرتاليا 
عيد االضحى املبارك اعاده اهلل على اجلميع بالسعادة واهلناء 

واحملبة..
وكل عام واجلميع بصحة جيدة.

صادر عن االعالم
***

يتقدم السيد علي كرنيب، عضو بلدية ليفربول ورئيس جملس 
اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز وسكرتري رابطة اجلمعيات 
اللبنانية  اجلمعية  ورئيس  جورج  السانت  منطقة  يف  اللبنانية 
اخلريية  وضواحيها  ليفربول  منطقة  يف  سيدني  غرب  جلنوب 
واملرشد االجتماعي، من مجيع ابناء اجلالية االسالمية اللبنانية 
والعربية يف اسرتاليا بالتهاني احلارة مبناسبة حلول عيد االضحى 

املبارك اعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات..
وكل عام وانتم بألف خري.

صادر عن االعالم

يقام قداس وجناز االربعني لنفس الفقيد

سايد نعيم بركات
من بلدة البحرية الذي وافته املنية يف الوطن االم لبنان عن عمر 

69 عاما.
تشرين   2 املوافق  االحد  يوم  نفسه  لراحة  وجناز  قداس  وسيقام 

االول 2016 يف كنيسة مار شربل يف بانشبول.
ولداه  بركات،  الدغل  سلوى  الفقيد  زوجة  اسرتاليا:  الداعون يف 
نعيم وزوجته ساميا يوسف وايلي وزوجته كاتلني هيورث وعائلتها، 
وبدوي  فيكتور  املهجر   شقيقاه يف  أيوب،  سعيد  افلني  والدته 
زوجة  جورجيت  شقيقاته  وعائلته،  سعيد  الوطن  ويف  وعائلتاهما 
جوزيف ابو سليم وعائلتها يف الوطن واملهجر، روزيت زوجة جربائيل 
الشدياق وعائلتها يف الوطن واملهجر، سعاد زوجة جان طوباليان 
وعائلتها يف الوطن واملهجر، فوتينا زوجة طوني االميوني وعائلتها 
يف الوطن واملهجر، ريتا ارملة املرحوم ميالد سيسوق وعائلتها يف 

الوطن واملهجر وجوزفني زوجة جورج دبو وعائلتها.
ومجيع عائالت بركات، الدغل، يوسف، ابو سليم، شدياق، طوباليان، 
السرعلي، اميوني، سيسوق، دبو، مسراني وعموم عائالت البحرية 

يف الوطن واملهجر.
تغمد اهلل الفقيد بواسع رمحته واسكنه فسيح جناته.

لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
 الدعوة عامة

***
غادر الفقيد بلدته البحرية غري انها بقيت ساكنة يف روحه وكل جوارحه 

على امتداد اغرتابه االسرتال  لعشرات السنني.
حبه لبلدته واهله املقيمني واملغرتبني تعدى نطاق الكالم اىل االفعال فقام 
مع كوكبة من مغرتبي البلدة بتأسيس جمعية شباب قلب يسوع - اسرتاليا 

وتسلم رئاستها اكثر من مرة.
غادر اىل لبنان، كعادته صيف كل عام، فوافته املنية هناك يف االرض التي 
االرض  اىل  باعادته  أمنيته  تحقيق  على  عملت  االلهية  العناية  وكأن  أحب 

التي فيها نشأ لريتاح اىل جانب من سبقه من اآلباء واالجداد.
رحمك اهلل يا سايد واسكنك جنان الخلود مع االبرار والصديقني.

»الهريالد«

تهاني بعيد االضحى املبارك

 هل ترغبون بقضاء عطلتكم يف مطعم مطّل على شاطئ مياهه 
واحلياة  العمل  ضغط  عن  تبعدكم  فريدة  ورماله  وصافية  زرقاء 
اليومية؟ إليكم هذا املوقع يف زانزيبار الذي يوفر يقدم لكم أموًرا 

لن جتدونها يف مكان آخر.
مع  الكرييولي  أو  مثال  الشهية كاألخطبوط  األطباق  رأيكم يف  ما 
توابل بنكهة احلامض؟ أو الكاالمار والسمك؟ كلها أطباق من مثار 

البحر الشهية واخلاصة بهذا العامل الرائع.
ذا روك هو مطعم يف زانزيبار الذي ميكن الوصول إليه من خالل 
القارب، يتضمن 12 مقعد ويتسع ل45 شخص ويطّل على البحر 
من كافة اجلهات. ويقّدم هذا املطعم السمك الطازج من احمليط 
اهلندي باإلضافة إىل جودة عالية من النبيذ. وافتتح املطعم سنة 
2012 والق رواًجا كبرًيا من السياح الذين يأتون من كافة أحناء 

العامل.

هل ترغبون بقضاء عطلة يف مطعم يقع 
بوسط احمليط اهلندي؟

مت حتميل حنو 150 ألف كيلو غرام من البندورة يف شاحنات ونقلها 
إىل مدينة بونيول اإلسبانية على بعد 38 كيلومرتا غربي بلنسية 
ألف   20 حنو  يرتاشق  حيث  السنوي  توماتينا«  »ال  مهرجان  قبل 

مشارك بالبندورة يف شوارع ضيقة باملدينة.
وغطى سكان املدينة واجهات املتاجر واملنازل حلمايتها من عصري 

 معارك طاحنة »بالبندورة« يف 
إسبانيا!

البندورة األمحر حيث يتوقعون أن يتكدس آالف 
لوقاية  النظارات  بعضهم  سريتدي  األشخاص 
يف  للمشاركة  الطائرة  الفاكهة  من  أعينهم 

املعركة الضخمة.
وقال بابلو بامليس وهو أحد سكان بونيول إن 
السكان ركبوا السواتر على متاجرهم ومنازهلم 

حلماية املتفرجني.
أو  سبعة  للغاية حنو  »الشوارع ضيقة  وأضاف 
 20 حنو  وهناك  آلخر.  طرف  من  أمتار  مثانية 
ألف شخص وعندما تصل الشاحنة )اليت حتمل 
البندورة( يقف الناس على أطراف الشارع مما 
يشكل ضغطا على اجلدران. إذا مل تكن األبواب 
أن  خطر  هناك  فإن  يكفي  مبا  قوية  والزجاج 

تتحطم حتت وطأة الضغط«.
مناوشات  رحم  من  توماتينا  ال  مهرجان  وولد 

عشوائية بني القرويني يف عام 1945.
الوقت  من  لفرتة  ُحظر  الذي  احلدث  واجتذب 
فرانكو  فرانثيسكو  اجلنرال  حكم  ذروة  خالل 

حشودا دولية يف السنوات األخرية.
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تســلية
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صــحة وغذاء

النفضان( مرضا  أو  الرجفان  )أو  الرعشة  ال تعد 
بل عارضا مرضيا حيدث عند اإلصابة مبرض ما. 
ورعشة اجلسم مفيدة وتعمل على توازن درجات 
احلرارة، لكنها قد تكون خطرة عند إصابة األطفال 

بها، وخاصة بعد التعرض لضربة مشس.
غالبا  ترافق  األسنان  وطقطقة  اجلسم  رجفان 
عارضا  وتشكل  واحلمى،  الربد  بنزالت  اإلصابة 
مرضيا لإلصابة بعدوى ما. وتنشأ عملية الرعشة 
من  مناعية  فعل  كردة  العضالت  تقلص  خالل 
اجلسم على ارتفاع درجات احلرارة، كما ذكر موقع 
تقديم  يف  املختص  األملاني  براكسيز”  “هايل 

النصائح الطبية.

وتبلغ درجة احلرارة االعتيادية للجسم 37 مئوية. 
ويقع  أيضا هيبوثاالمس  ) ويسمى  الوطاء  ويعد 
أسفل املهاد وفوق ساق الدماغ( اجلزء املسؤول 
وتنظيم  األيض  عمليات  تنظيم  عن  اجلسم  يف 
حرارة  درجة  وترتفع  اجلسم.  احلرارة يف  درجات 
بسبب  تنشأ  اليت  احلمى”  “ُمولدات  عرب  اجلسم 
اجلسم.  إىل  وفطريات  وبكرتيا  فريوسات  دخول 
اجلسم  داخل  احلمى”  “ُمولدات  تنشأ  أن  وميكن 
ثم  ومن  مثال،  بااللتهابات  اإلصابة  عند  أيضا 
مادة  تصدر  اليت  الكيميائيات”  “أشباه  ُتنتج 
“إنرتفريون” الربوتينية اليت تعمل على حتريض 
وتنظيم  الفريوسية  اهلجمات  مقاومة  على  اخلاليا 

عمل جهاز املناعة.

درجات  ارتفاع  على  فعل  وكردة  اجلسم  ويبدأ 
تسبب  اليت  العضالت،  برجفان  بالقيام  احلرارة 
رعشة اجلسم وتولد حرارة تناسب مستويات درجة 
الدم يف  أوعية  تبدأ  حرارة اجلسم اجلديدة. فيما 
األطراف بالتقلص حتى ال تفقد احلرارة. وارتفاع 
درجة حرارة اجلسم هي خطوة مهمة ومفيدة لدعم 
عملية الشفاء من الفريوسات واألمراض، كما ذكر 

موقع “هايل براكسيز”.

أسباب رعشة اجلسم

رعشة اجلسم تدل غالبا أن املسبب للمرض جنح 
بعض  وهنالك  املصاب.  دم  اخرتاق  يف  فعال 
نزالت  مثل  اجلسم،  رعشة  تسبب  اليت  األمراض 
الربد والتهاب الرئتني واألنفلونزا والتهاب املعدة 
واألمراض  اهلوائية  القصبات  والتهاب  واألمعاء 
وااللتهابات  األطفال  وأمراض  والتسمم  املدارية 

احلادة أو األمراض املعدية أو ضربة الشمس.

عالج رعشة اجلسم

رعشة اجلسم هي عارض مرضي ولتجنب الرعشة 
ينبغي أوال معاجلة املرض املسبب للرعشة. على 
للحمى  مصاحبة  الرعشة  ظهرت  إذا  املثال  سبيل 
وارتفاع درجة حرارة اجلسم فعلى املريض يف مثل 
هذه احلالة إبقاء جسمه دافئا لكي ال يفقد احلرارة. 
وينصح موقع “هايل براكسيز” باستخدام الكثري 
اجلسم.، وكذلك  حرارة  على  للحفاظ  األغطية  من 
تساعد  اليت  الساخنة  واملشروبات  الشاي  تناول 
على إعطاء الدفء للجسم. باإلضافة إىل ذلك جيب 
على املريض تناول الكثري من السوائل. ومع كل 
درجة حرارة مرتفعة يف اجلسم جيب على املريض 
املعتاد،  من  أكثر  السوائل  من  لرت  شرب نصف 
وُيفضل شرب املاء أو الشاي بدال من السوائل 

األخرى.

وإذا استمرت رعشة اجلسم ألكثر من يوم واحد 
جيب على املصاب مراجعة الطبيب ملعرفة أسباب 
ذلك. وغالبا ما يتم معرفة ذلك عرب أخذ عينات من 
أخذ  عرب  أو  للجسم  ومعاينة دقيقة  الدم وفحص 

صور أشعة طبية للجسم.

رعشة اجلسم الناجتة عن ضربة الشمس

رعشة اجلسم الناجتة عن ضربة الشمس قد حتمل 

رعشة اجلسم .. أسبابها وطرق 
عالجها
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بعض اخلطورة على األطفال، كما نقل موقع “تي 
يف  الصيدالنيني  احتاد  عن  األملاني  أونالين” 

مدينة هامبورغ.

بعض  امحرار  مثل  األعراض  بعض  غالبا  وتظهر 
آالم  ظهور  إىل  باإلضافة  والوجه،  العنق  مناطق 
الدوخة  أعراض  ظهور  وكذلك  والعنق،  الرأس 
والتعب والتقيؤ واختالل يف عمل الدورة الدموية. 
درجات  وارتفاع  احلمى  أعراض  تظهر  ال  فيما 
التعرض  بعد  األطفال  عند  متأخرة  إال  احلرارة 

لضربة مشس.

بالذهاب فورا إىل طبيب  األملاني  املوقع  ونصح 
األطفال ملعاينة الطفل بعد ظهور هذه األعراض. 
ولتجنب حدوث ضربة الشمس نصح املوقع بإعطاء 
مالبس ميكنها مترير اهلواء للجسم وقبعات لتغطية 
إىل  باإلضافة  الوجه.  من  وأجزاء  والرقبة  الرأس 
استخدام دهان “كرميات” اليت حتمي من أشعة 
الشمس. وكذلك عدم وضع األطفال حتت أشعة 

الشمس احلارة يف وقت الظهرية.

تعترب عادة قضم األظافر من أكثر العادات السلبية 
شيوعا بني الناس، وأظهرت إحصائية جديدة حول 
من  و45%  األطفال،  من   30% أن  األظافر  قضم 
املراهقني و%25 من البالغني الشباب، و%5 من 
البالغني ميارسون هذه العادة السيئة وفق ملوقع 

. Mercola

وينتج عن قضم األظفار أضرار صحية على اجلسم 
تظهر بالشكل التالي:

اإلصابة بالبكرتيا: وفقًا للدراسات إن األظافر   – 1
موقع مثالي لنمو البكترييا ومن أشهر البكترييااليت 
توجد باألظافر الساملونيال، فقضم األظافر يساعد 

على نقل هذه البكترييا إىل الفم.

التهابات األظافر: قضم األظافر يتسبب فى   – 2
التهابها والتهاب اجللد املوجود حول األظافر.

مشاكل األسنان: تشري الدراسات أن قضم   – 3
األظافر يتسبب فى حدوث فجوة بني سنتني خاصة 
فى األسنان األمامية كما أن جذور األسنان تصبح 

أضعف.

4 – اإلصابة ببعض الفريوسات: هناك أكثر من 100 
نوع من الفريوسات ميكن أن تسبب يف حدوث أنواع 
خمتلفة من السرطانات، ووفقًا للدراسات أن قضم 

األظافر يرفع فرص اإلصابة بهذه السرطانات.

قضم  عادة  عالج  إلمكانية  املقرتحة  احللول  أما 
األظفار فعليك بإتباع ما يلي:

1– إمساك قبضة اليد ملدة ثالثة دقائق يف كل مرة 
حتاول بأن تقضم أظافرك ، أو قم بإستخدام كورة 

مطاطية خاصة للتوتر.

حماولة الوصول لألسباب املؤدية لتلك العادة   –2
وحلها واألبتعاد عنها .

احملافظة على تشذيب األظافر بقصها وبردها   –3
بشكل منتظم فاالعتناء مبظهرها والرغبة يف جعلها 

جذابة طول الوقت سيحول دون قضمها .

 4 أمراض خطرية يسببها قضم 
األظافر

يومي،  بشكل  الليمون  ماء  باستهالك  قمت  إن 
فيمكن أن تتعّرض مينا األسنان للتآكل. ولألسف 
بشكل  فاألمحاض  الوحيدة،  املشكلة  ليست  هذه 
عام جتعل األسنان أكثر حساسية للمياه الباردة أو 
الساخنة على السواء، حينها لن تستطيع االستمتاع 

باآليس كريم كما اعتدت مسبًقا.

وُيوصى بأن تكون املياه املستخدمة مع الليمون 
دافئة، لكن ما ال ندركه هو خطورة احلرارة، حيث 
يتسّبب ذلك بالتآكل الشديد ملينا األسنان، فتعمل 
احلرارة املرتفعة على حتفيز التفاعالت الكيميائية، 

وزيادة احلموضة.

الفائدة من هذا املشروب،  وإن كنت تبحث عن 
فعلى األقل ميكن أن تشربه مباء بارد.

وإن كنت تغسل أسنانك بعد شرب ماء الليمون، 
احلموضة  جانبية، فستعمل  ألعراض  عرضة  فأنت 
على خسارة جزء من مينا األسنان، خاصة إن كنت 

تقوم باستخدام فرشاة أسنان سيئة.

كيف تستخدم ماء الليمون بشكل آمن؟

ما عليك تذكره هو عدم غسل األسنان ملدة ساعة 
على األقل بعد استهالك ماء الليمون، وإن كان 
عليك غسل أسنانك صباًحا فاحرص على أن تقوم 

بذلك بلطف شديد، وبفرشاة ناعمة.

ولتجنب خطورة محوضة ماء الليمون، ميكنك شربه 
باملصاصة، حتى تتجنب مالمسته ألسنانك.

وإن كنت تبحث عن طريقة للتخلص من احلمض 
دون غسل األسنان، فيمكن شطفها باملاء.

وُينصح بتناول علكة خالية من السكر بعد شرب 
ماء الليمون، ألنها تعمل على زيادة إفراز اللعاب 

الذي يساعد على معادلة احلموضة يف الفم.

مثل  املياه،  من  أخرى  أنواع  جتربة  بإمكانك  كما 
ماء اخليار، حيث سيمنحك كل الفوائد، لكن بدون 

أمحاض.

هذه هي السلبية الوحيدة يف 
ماء الليمون

املائدة  على  طبقًا شائعًا  بالطحينة  احلّمص  يعترب 
مع  احلّمص  صحن  تركيبة  وتتضمن  العربية، 
الطحينة زيت الزيتون والثوم وامللح. وميكن أكله 

كطبق جانيب مع اجلزر أو الكوسا أو اخليار.

أهم مميزات احلّمص أنه قليل الدهون، خالي من 
السّكر، وبالتالي قليل السعرات احلرارية، كما أن 

الدهون القليلة اليت حيتويها صحية.
 

حرارية،  سعرة   408 على  احلّمص  كوب  حيتوي 
تأكله  كنت  إذا  لكن  كبرية،  ليست  كمية  وهي 
نصف  تأكل  أن  فاألفضل  الوزن  إنقاص  بهدف 

الكمية أو أقل مع اخلضروات.
 

وحيتوي صحن احلّمص على 15 غرامًا من األلياف 
السكر  نسبة  ضبط  على  تساعد  اليت  الغذائية، 
لذا،  األمعاء.  وراحة  اإلخراج  وحتسني  بالدم، 
يعترب احلّمص من األطعمة اليت حتمي من سرطان 

القولون.
 

الذين  األشخاص  أن  الدراسات  إحدى  بينت  وقد 
 53 بنسبة  للُسمنة  ُعرضة  أقل  احلّمص  يأكلون 

باملائة.
 

إىل جانب ذلك، حيتوي احلّمص على فيتامينات: 
الفوليك،  محض  أو  و«ب9«  و«ك«،  »سي«، 

ومعادن: الزنك، واحلديد، واملغنيسيوم.

ولكنها  بالدهون  غنية  اغذية  أنها  من  الرغم  على 
تساعد يف التخلص من الوزن الزائد بسرعة، وجاء 
بأمحاض  غين  أنه  حيث  املقدمة،  يف  اهلند  جوز 
األوميغا 3، اليت حتفز من عملية التمثيل الغذائي 
وتساعد يف زيادة سرعة احلرق، خاصة يف منطقة 
البطن، لذا فاحرص على تناول الزيت واللنب وجوز 

اهلند اخلام.

وأيضا الزيتون، الذي هو غين بأمحاض األوميغا 3 
وكذلك الربوتني، ولذا فهو يساعد يف التخلص من 
دهون البطن، كما يقي من النوع الثاني من مرض 
السكري، وبعدهم اللحوم احلمراء، وعلى الرغم من 
أن اللحوم احلمراء تعترب غنية بالسعرات احلرارية، 
املرتافق،  اللينوليك  محض  على  حتتوي  أنها  إال 
البطن، وتعد  بقدرته على حرق دهون  واملعروف 
الوزن  خفض  يف  جدًا  مفيدة  العضوية  احلمراء 

الزائد.

ورابعا، األفوكادو، حيث أنه هلا فوائد عديدة نظرًا 
الحتوائها على مضادات األكسدة وكذلك أمحاض 
األوميجا 3، ومن أهم تلك الفوائد هي التخلص من 

الدهون املرتاكمة يف منطقة البطن.

أسرار احلّمص بطحينة... ضد 
السكري واإلمساك!

أغذية مليئة بالدهون.. وختلص اجلسم من الوزن!

على  حتتوي  اليت  الداكنة،  الشوكوالتة  وبعدها 
لذا  األوليك،  محض  وكذلك  األكسدة  مضادات 
فهي تساعد يف التخلص من دهون البطن بفعالية 
كبرية، والسمك، مثل الساملون، الذي يساعد يف 
التخلص من دهون البطن نظرًا ألنها غنية بأمحاض 

األوميجا 3.

 »E« بفيتامني  غنية  اللوز  حبات  اللوز،  وسابعا، 
وكذلك أمحاض األوميجا 3، لذا فإن تناول اللوز 
املرتاكمة يف  الدهون  من  منتظم خيلصك  بشكل 
منطقة البطن ويعزز من صحة اجلسم بشكل عام.
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The high-profile senator 
quits Labor’s front bench 
but will stay on in parlia-
ment. 
His resignation comes just 
24 hours after the sena-
tor held an ‘ask me any-
thing’ press conference, 
where he said that while 
he’d been “admonished” 
by Opposition Leader Bill 
Shorten, he had not been 
asked to resign or offered 
his resignation.
The furore was first trig-
gered last week after 
Fairfax Media revealed 
Senator Dastyari had a 
business with links to 
the Chinese government 
pay a personal bill. It es-
calated when it emerged 
he appeared to take a 
pro-China line that con-
tradicted Labor policy on 
the South China Sea and 
came to a head with new 
questions on Wednesday.
The emotional senator, 
who took no questions, 
said he had spoken to 
Mr Shorten - who had 
vigorously defended the 
“junior” senator for days 
- and offered his resigna-
tion from the frontbench.
“From the beginning, 
I freely admitted that I 
made a mistake. I made 
all the necessary disclo-
sures and what I did was 
within the rules but it was 
wrong,” he said.
“In the past week, it’s clear 
that the ongoing exami-
nation of my behaviour 
is taking attention away 
from bigger issues facing 
Australia and Australians. 
On Wednesday, I called 
a press conference and 

answered questions. On 
Thersday, I have reflected 
on that and decided that 
wasn’t enough. It’s clear 
to me now that this has 
become a distraction.
“I made a mistake and I’m 
paying the price. For that 
mistake...I will continue to 
serve with pride as a sen-
ator for New South Wales 
and I look forward to serv-
ing a Labor Party govern-
ment in the near future in 
whatever capacity I can.”
In a statement Mr Short-
en said his senator had 
“made a mistake and 
now he’s paying a heavy 
price”, while also hinting 
at a potential comeback.
“Sam is a young bloke 
with a bright future ahead 
of him. He has a lot to of-
fer Labor and Australia,” 
Mr Shorten said.
Liberal senator Cory Ber-
nardi, who led the charge 
against Senator Dastyari 
last week, said he took 
“no personal pleasure” in 
the resignation.
“However I do think the 
Australian political sys-
tem needs to be above re-
proach and compromise,” 
he said. “This saga high-
lights the potential weak-
nesses that exist and the 
need for the body politic 
to restore faith in its rep-
resentation of the Austra-
lian people.
I made a mistake and I’m 
paying the price
“A significant question 
that remains is how Bill 
Shorten and the Labor 
frontbench thought Sena-
tor Dastyari’s position 
and conduct was in any 

Sam Dastyari quits shadow ministry
ANZ Bank will fork out 
$28.8 million to more than 
390,000 account holders 
after it stung customers 
with fees for making pay-
ments between their ac-
counts.
The ‘significant breach’ 
will see ANZ refund 
376,570 regular account 
holders and 17,230 busi-
ness account holders for 
failing to clearly disclose 
the fees surrounding its 
period payment product.
Periodic payments are an 
increasingly popular al-
ternative to direct debits 
and allow account hold-
ers to set and forget fixed 
amount payments.
ANZ’s terms and condi-
tions define a periodical 
payment as a transac-
tion “to another person or 
business”.
However, ANZ charged 
fees on payments made 
between accounts held 
in the customer’s own 
name.
The fees included non-

payment fees charged on 
personal and business 
accounts when a period 
payment between the 
customers’ own accounts 
did not proceed because 
of insufficient funds.
ANZ discovered the issue 
and reported itself to the 
Australian Securities and 
Investments Commis-
sion.
ASIC described the issue 
as a “significant breach of 
its (the bank’s) financial 
services obligations”.
“ASIC acknowledges the 
cooperative approach 
taken by ANZ in its han-
dling of this matter, and 
its appropriate reporting 
of the matter to ASIC,” the 
regulator said in a state-
ment.
ANZ has commenced con-
tacting affected custom-
ers to explain the impact 
and the reimbursement 
and expects to complete 
the remediation process 
by the end of September 
2016. 

ANZ to refund $28.8 million to 
390,000 account holders 
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way justifiable.”
The 33-year-old Labor 
senator had held tough 
for a week in the face of 
mounting criticism but 
his colleagues had begun 
openly suggesting it was 
time for him to go.
Just a day earlier, Senator 
Dastyari had been given 
a dressing down and a 
“second chance” by Mr 
Shorten. During his Tues-
day press conference 
he said 22 times he had 
made a mistake, but failed 
to answer one key ques-
tion - why he had asked 
donors to pay his bills.
But in the hours lead-
ing up to the resignation, 
Fairfax Media revealed 
that federal and state La-
bor Party rules on politi-
cal donations may have 
been broken.
The federal ALP’s na-
tional platform contains 
a code of conduct for 
fundraising, first adopted 
in 1994, that all MPs are 
bound by.
The platform states that: 
“Members of the Par-
liament or candidates 
should not accept money 
or services on the party’s 
or their own behalf, above 
the amount of $3000 from 
any one source. Dona-
tions that are accepted 
must be held in appropri-
ate Labor Party central 
banking accounts styled 
in the form: Australian 
Labor Party Campaign 
Account.”
Fairfax Media revealed in 
March 2015 that the Yuhu 
Group had paid a legal 
bill for Senator Dastyari 

in late 2014 worth about 
$5000.
Senator Dastyari con-
firmed during a press 
conference on Tuesday 
that the $5000 figure was 
“very close to the mark”.
As well as the $5000 
Yuhu payment, Senator 
Dastyari’s decision to ask 
the Chinese government-
linked Top Education 
Institute to pay a $1,670 
bill - revealed by Fairfax 
Media last week - appears 
to have breached NSW 
Labor Party rules.
Among other things the 
rules state all donations 
targeted for election cam-
paigns or “in general, 
support the ALP” must be 
deposited with the ALP.
But a spokesman for 
the NSW Labor general 
secretary Kaila Murnain 
claimed legal advice 
“suggests” there had 
been no breach because 
the candidate pledge only 
applied to fundraising for 
the purposes of an elec-
tion campaign or for the 
ALP.
Several senior Labor 
sources told Fairfax Me-
dia the matters should 
be referred to either the 
state administrative body 
or national executive and 
that Senator Dastyari ap-
peared to have committed 
a breach.
“He is clearly outside the 
code of conduct and it 
should be a matter for the 
national executive,” one 
former member of the fed-
eral executive said.
“His behaviour was highly 
inappropriate. It was also 
stupid.”
A former member of 
the NSW administrative 
committee said it was “a 
fair interpretation of the 
rules” to suggest Senator 
Dastyari had breached the 
NSW candidate’s pledge.
Senator Dastyari was due 
to give a guest lecture at 
the University of Queen-
sland on Wednesday eve-
ning but pulled the plug 
ahead of his resignation.

Senator Sam Dastyari announces he will stand aside from the Labor frontbench. Photo: Wolter Peeters 

The inspector of the NSW 
corruption watchdog ad-
mits he’s troubled by the 
idea of private hearings but 
says they are necessary to 
avoid “collateral damage”.
Independent Commission 
Against Corruption (ICAC) 
inspector David Levine de-
fended his controversial 
recommendation to abolish 
public hearings, at a state 
parliamentary committee 
hearing on Thursday.
Referencing his background 
as a judge, Mr Levine said 
he was intuitively opposed 
to secret hearings and had 
come to his view “with the 
greatest reluctance”.
“I think to avoid the im-
mense collateral damage, 
which seems to be of little 
interest to the ICAC, have 
your inquiry in private,” Mr 
Levine told the committee 
at a public hearing in Syd-
ney on Thursday.
“It can be done efficiently, 
there is no occasion for 
performance, the circus, 
and if you come to an ad-
verse finding then you 
shine the light on it.
“But if you find that there is 

none you say nothing.”
Mr Levine also questioned 
ICAC’s definition of what 
was in the public interest, 
referring to its pursuit of 
two university employees 
over “relatively minor mat-
ters”.
He called for a strong 
oversight body to be es-
tablished to ensure people 
have “a fair go” before 
ICAC.
The need for private hear-
ings was one of 16 rec-
ommendations Mr Levine 
made in his May report on 
ICAC’s powers.
The report was commis-
sioned by the premier after 
a damning High Court rul-
ing that found ICAC did not 
have the power to pursue 
an investigation into crown 
prosecutor Margaret Cun-
neen.
ICAC has rejected almost 
all Mr Levine’s recommen-
dations and says private 
hearings would seriously 
weaken its effectiveness.
ICAC commissioner Megan 
Latham is due to appear 
before the parliamentary 
committee on Friday.

ICAC inspector defends push for privacy
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 NSW doctors have racked 
up the biggest bills on the 
drug industry dime than 
any other state or territory 
in consultant fees, over-
seas educational events 
and advisory meetings.
But how much did your 
doctor receive from phar-
maceutical companies? 
Over the past six months, 
companies such as No-
vartis Pharmaceuticals 
and Amgen Australia have 
spent millions sending 
health professionals on 
junkets all over the world. 
Fairfax Media has scraped 
the data from Medicines 
Australia’s new report that 
for the first time names 
thousands of medical 
practitioners who shared 
in more than $8.5 million 
in the six months up to 
April this year. 
Drug companies paid 
close to 1600 NSW prac-
titioners more than $2.5 
million over the six-month 
period, averaging $1633 
per doctor or nurse. 
A Sydney-based clinician 
topped the national rank-
ings: Professor Andrew 
Carr, the director of the 
HIV, immunology and in-
fectious diseases unit at 
St Vincent’s Hospital. He 
received $39,549 from 
Gilead for attending edu-
cational meetings, advis-
ing and doing committee 
work.
Working with pharmaceu-
tical companies meant he 
could push them to devel-
op safer and more potent 
HIV treatments and that 
he often spent time tell-
ing Gilead about the limi-
tations of its medicines, 
Professor Carr told Fair-
fax Media when the report 
was released.
“Without pharma, I would 

Medicines Australia releases big pharma data: Did your doctor get a share of $8.5 million?
still have a ward full of dy-
ing patients.”
“My primary reason for 
doing any research is to 
improve patient health. 
Collaboration with drug 
companies in research 
allows my patients to 
access new treatments 
sooner, and allows me to 
learn how to use existing 
drugs better.”
The third, fourth and fifth 
highest pharma-earners 
in NSW are all doctors at 
Holdsworth House medi-
cal practice in the Sydney 
CBD.  The director of the 
practice, Associate Profes-
sor Mark Bloch, received 
$27,235 from Gilead.
“The support from phar-
ma to attend scientific 
meetings on behalf of 
colleagues was in ac-
cordance with Medicines 
Australia guidelines and 
the information obtained 
from these meetings was 
to enhance the care of 
patients in Australia with 
the most up-to-date scien-
tific knowledge. Addition-
ally, I share the knowledge 
gained with colleagues 
back in Australia,” Asso-
ciate Professor Bloch told 
Fairfax Media. 
Like other doctors on the 
national list, the pharma 
money supplemented Dr 
Bloch’s income while he 
took time away from his 
practice. 
“Whilst away at scientific 
meetings I am not seeing 
patients and earn no in-
come,” he said. 
Second place went to a St 
Vincent’s doctor: cardiol-
ogist Associate Professor 
Cameron Holloway.
The specialist regularly 
provides education ses-
sions for medical practi-
tioners and the general 
public which were some-
times sponsored by phar-
ma companies, “though I 
have never given specific 
education about medica-
tions that the companies 
sell”.
“Given the education ses-
sions are not focused on 
specific medications, I 
don’t feel there is a con-
flict,” he said. “Given the 
importance of transpar-

Drug company Gilead was the top 
spender on NSW doctors. Photo: Jeff 
Chiu 

ency, I am pleased to 
outline that I have always 
disclosed pharmaceutical 
funding sources, though 
I understand the vast ma-
jority of doctors do not.”
Five of the 20 largest sin-
gle payments were made 
to NSW practitioners. St 
George Hospital breast 
and endocrine surgical 
fellow Dr Susannah Gra-
ham received the single 
largest payment recorded: 
$15,847, from Sanofi for 
air travel and accommo-
dation. 
The financial support al-
lowed her to attend an 
endocrine surgery confer-
ence in Baltimore in the 
US in April, Dr Graham 
said.
“This meeting is one of 
the most highly regarded 
endocrine surgical meet-
ings in the world and pro-
vided me the opportunity 
to further my knowledge 
and understanding of en-
docrine surgery and endo-
crine surgical problems,” 
she said.
“Upon returning to Austra-
lia, I presented a summary 
of my experience and dis-
cussed new techniques 
and research to a journal 
club, which included clini-
cians from interstate.”
Dr Graham was happy for 
Sanofi to disclose the in-
formation: “I believe trans-
parency is important,” she 
said. 
Fairfax Media is not sug-
gesting any of these doc-
tors have behaved un-
ethically or engaged in 
impropriety.
The data was released as 
part of new transparency 
measures in Medicines 
Australia’s latest Code of 
Conduct and is the first 
time individual payments, 
health professionals’ 
names and locations have 
been reported in addition 
to overall figures.
Only two-thirds of all doc-
tors who received pay-
ments gave permission 
to have the details made 
public.
But expect to see far more 
names in the next data 
drop once new transpar-
ency measure become 
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mandatory from October.
Gilead - which manufac-
tures a range of drugs 
including the HIV pre-ex-
posure prophylactic Tru-
vada and the federal gov-
ernment-stockpiled  flu 
vaccine Tamiflu - was the 
biggest spender in NSW, 
doling out nearly $324,000 
to just 64 practitioners, an 
average of $5060. 
Biogen - focused on treat-
ments for neurological 
and autoimmune disease 
including multiple sclero-
sis - was a close second 
in terms of spend-per-
doctor, shelling out $5050 
per NSW practitioner. BMS 
was a close second in to-
tal spend, handing out 
$310,000 to 163 practitio-
ners. 
Servier and Novartis 
spread their wealth fur-
thest. Nearly 350 NSW 
practitioners received 
payments from Servier. 
About 310 received pay-
ments from Novartis.
The transparency mea-
sure was adopted after 
talks with the Australian 
Medical Association and 
other health groups and 
the ACCC on the new code 
earlier this year.
Payments recorded on 
Medicines Australia’s 
records show that, com-
bined, all drug company 
members paid “health 
care professionals” about 
$64 million - both in direct 
payments and support for 
travel and accommoda-
tion - over the 12 months 
to April this year. 
Only six months of the 
data included health pro-
fessionals’ names.
A Medicines Austra-
lia spokesman said in a 
statement the latest re-
ports provided “clear in-
formation about payments 
for a doctor sharing their 
expertise and knowledge 
with pharmaceutical com-
panies or leading medical 
education for other health-
care professionals”.
“Ongoing education helps 
healthcare professionals 
to acquire the appropriate 
understanding and knowl-
edge of these therapies,” 
the statement said

Australia will “enthusiasti-
cally” enter into negotia-
tions on a free trade agree-
ment with Great Britain, its 
first new trade pact since 
the Brexit vote.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull discussed the 
agreement with his British 
counterpart, Theresa May, 
on Sunday and said Austra-
lia had sent trade negotia-
tors to Britain to help begin 
work on the deal.
With Britain preparing to 
leave the EU, Malcolm Turn-
bull is enthusiastic about an 
Anglo-Australian free trade 
agreement. Courtesy ABC 
News 24.
“We are on a unity ticket 
with that,” Mr Turnbull said 
in the Chinese city of Hang-
zhou.
“We are already well ad-
vanced ... We are very en-
thusiastic and supportive.”
The deal would not come 
into place until Britain for-
mally left the European 
Union which Mr Turnbull 
noted would be some years 
but, he said, it was in Austra-
lia’s interests to make sure 
such a deal was ready to be-
gin once that happened.
New Zealand and Canada 
have also sent trade nego-
tiators to Britain. At pres-
ent, the UK has a desperate 
shortage of officials who are 
trained in negotiating trade 
agreements because all 
such deals affecting Britain 
have been drafted centrally 
in Brussels for decades.
Mr Turnbull also held talks 
with Chinese President Xi 
Jinping where the pair dis-
cussed Chinese investment 
in Australia.
The Prime Minister said last 
month’s decision to block 
the NSW government’s sale 
of Ausgrid was not specifi-
cally discussed and noted 
Australia was the second 

largest destination of Chi-
nese investment after the 
United States.
“China understands out 
sovereign right to decide 
who invests in our country. 
We have a very open, fair in-
vestment policy. We mostly 
say yes but from time to 
time we say no,” Mr Turn-
bull said.
“It’s a lot easier for a Chi-
nese company to invest in 
Australia than it is for an 
Australian company to in-
vest in China.”
In August Treasurer Scott 
Morrison blocked the state 
government’s $10 billion 
sale to two bidders, the Chi-
nese government-owned 
State Grid Corporation 
and the Hong Kong-based 
company Cheung Kong In-
frastructure, on security 
grounds.
Ausgrid operates the cen-
tral Sydney and Newcastle 
networks, with Endeavour 
serving western and south-
ern Sydney, along with the 
Illawarra.
Mr Turnbull also warned 
G20 leaders they risk a 
mistake of historic propor-
tions if they “hide under the 
doona” and urged them to 
ignore economic scaremon-
gering.
“That is a road we cannot 
afford to go down,” he told 
business leaders at his first 
G20 commitment.
Following the Brexit vote 
and the rise of US presi-
dential candidate Donald 
Trump, Mr Turnbull said 
leaders must restore public 
trust in economic reform, 
in open markets and open 
trade and must counter ris-
ing calls for protectionism 
and isolation.
“In this time of change, you 
can’t afford to hide under 
the doona and pretend it 
isn’t happening.”

Australia set to negotiate free trade deal with Great Britain: Malcolm Turnbull.  
Photo: Sanghee Liu 

Turnbull on a ‘unity ticket’ with Brit-
ain on free trade
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George Brandis loses second court bid to keep diaries se-
cret from Labor’s Mark Dreyfus 

Attorney-General Senator George Brandis has lost his latest bid to keep 
his ministerial diaries secret Photo: Andrew Meares 
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“Any attack on Australia, 
lone wolf or otherwise is 
an attack on Islam and 
Muslims, we condemn and 
reject any call to attack 
Australia. Islam is freely 
practised in Australia and 
mosques exist in every 
capital city, as a minority, 
Muslim Australians con-
sider Australia home and 
we respect Australia and 
its people who are all our 
fellow citizens, we value 
the safety and security 
of Australia and we will 
stand by Australia against 
any act of violence.” Said 
Keysar Trad, President, 
Muslims Australia, the 
Australian Federation of 
Islamic Councils (AFIC).
“ISIS is a brutal barbaric 
group whose attacks 
have killed thousands of 
Muslims and non-Mus-

lims around the world. I 
appeal to all members of 
my community to likewise 
reject ISIS and its calls 
for violence and to high-
light the beautiful and 
peaceful nature of Islam 
wherever they go: Wear 
Islam through your smile, 
wear Islam through being 
helpful, wear it through 
a job well done, wear Is-
lam through building this 
great nation.” Said Mr. 
Trad.
“Islam is a great source 
of peace for humanity, in 
fact for all forms of life 
and for the environment, 
the call for violence by 
ISIS is anathema to Islam 
and its great teachings.” 
Said Mr. Trad.

Authorised: Keysar Trad
Phone: 0410 336 922

Muslims Australia – AFIC, re-
jects and condemns ISIS calls 
for violence in Australia

George Brandis has lost 
a second court bid to 
keep his ministerial di-
ary secret, with the Fed-
eral Court ruling against 
the Attorney-General in 
the latest chapter of the 
long-running case.
But the latest decision, 
handed down by the 
Full Court of the Federal 
Court in Sydney on Tues-
day, does not mean the 
diaries will be released. 
Senator Brandis has also 
refused to rule out taking 
his appeal to the High 
Court, potentially setting 
up another, costly legal 
battle between the op-
position and the govern-
ment, which began when 
his Labor counterpart, 
Mark Dreyfus, launched 
a freedom of information 
request in the wake of 
the 2014 budget.
Attorney General George 
Brandis has to hand 
over his diaries to La-
bor’s Mark Dreyfus after 
losing his bid to keep his 
meetings secret. Courte-
sy ABC News 24.
Mr Dreyfus said that 
budget, handed down by 
Joe Hockey, saw fund-
ing for community legal 
centres slashed and he 
wanted to see who Sen-
ator Brandis had been 
meeting with in the lead 
up to the budget’s de-
livery – and why he was 
unable to consult with 
community legal centre 
stakeholders ahead of 
the funding cuts.  
He issued an FOI re-
quest for a week-by-
week print out of the 

Attorney-General’s diary 
over 237 days, involv-
ing about 1930 diary en-
tries, which was blocked 
by Senator Brandis’s 
office, on the grounds 
it would take too long to 
process. 
It was also argued that 
the release of the diaries 
could lead to potential 
security risks, through 
the disclosure of min-
isterial movements and 
travel arrangements.
The diaries contain Sen-
ator Brandis’s appoint-
ments in his capacity 
as a minister and senior 
member of the Coalition 
government, listing the 
meetings, and a short 
description – date, time 
and details such as the 
identity of those meet-
ing with the Attorney-
General and “in some 
cases, brief, one or two 
words, descriptions of 
the nature or purpose of 
the meeting”.
Mr Dreyfus appealed the 
decision to reject his 
request, and in a ruling 
in December last year 
Justice Jayne Jagot of 
the Administrative Ap-
peals Tribunal found no 
“practical refusal reason 
exists” and the request 
must be re-examined.
Senator Brandis argued 
against the Tribunal’s 
ruling and, in January, 
lodged an appeal with 
the Full Court of the Fed-
eral Court. On Tuesday, 
the court ruled against 
Senator Brandis.
In their ruling, Justices 
Anthony Besanko, Alan 

Robertson and John 
Griffiths found the Tribu-
nal did not err in its origi-
nal decision and ordered 
Senator Brandis to pay 
Mr Dreyfus’s legal costs.
But the battle is not over, 
with the decision only 
meaning the Attorney-
General’s office must 
re-consider the original 
request.
Speaking after the deci-
sion was handed down, 
Mr Dreyfus called on the 
Attorney-General to put 
an end to the appeals 
and publish
“I wanted to see what 
it is, that was so dread-
fully important about his 
activities that he can’t 
do what his colleague, 
Ms Bishop, the Foreign 
Minister was prepared to 
do, which was to simply 
publish her diary in re-
sponse to a request from 
a journalist,” he said.
“Do what President 
Obama does, which is to 
publish, on a regular ba-
sis, his appointments di-
ary. Or what Julia Gillard 
did as PM, which was to 
publish on request ex-
cerpts from her appoint-
ments diary.
“...It is a demonstration 
of the ridiculous stone-
walling that Senator 
Brandis has engaged in, 
that all that this decision 
does after two and a half 
years of delay, after a 
decision by Justice Jag-
ot in the Administrative 
Appeals Tribunal and 
after a decision by three 
judges in the Federal 
Court, that now Senator 
Brandis has to do what 

he should have done, 
quite quickly in the first 
place, which was to pro-
cess this request.
“If there are some ex-
emptions to be claimed 
and I absolutely accept 
that there might be … a 
few national security en-
tries or related entries 
in his diary which may 
be exempt, by all means 
let him claim that and we 
won’t be pursuing it.”
But speaking to ABC 
ahead of the ruling on 
Tuesday, Senator Bran-
dis, who would not re-
veal how much the ap-
peals have so far cost, 
did not rule out appeal-
ing the decision in the 
High Court.
“I’m not in a position to 
tell you how much it has 
cost but the reason the 
litigation was defended 
by the Commonwealth 
was because it raised 
important questions 
about the proper appli-
cation and the proper in-
terpretation of the Free-
dom of Information Act,” 
he said.
“It was perfectly proper. 
Dreyfus’ application was 
made to me, but it could 
have been made to any 
minister, but the prin-
ciple for which the Com-
monwealth argues, was 
an important principle 
about the proper scope 
and reach of the Free-
dom of Information Act.
“It is absolutely in the 
public interest that the 
interpretation of the 
Freedom of Information 
Act be properly under-
stood.”

Shadow attorney general Mark Dreyfus. Photo: Nick Moir

Mr. Keysar Trad

Treasurer Scott Morrison 
promises he will contin-
ue to tap into outgoing 
Reserve Bank governor 
Glenn Steven’s great 
counsel.
Mr Morrison said Mr Ste-
vens lives in his elector-
ate and expects they will 
continue their discus-
sions with a view over 
Cronulla Beach rather 
than in Sydney’s Martin 
Place.
The treasurer praised the 
retiring governor’s intel-
lect to make insights into 
situations, then develop 

strategies and stick to 
them, as well as his abil-
ity to captivate rooms on 
the international stage 
when he was talking.
“He earnt that through 
considered, sound con-
sistent performance,” Mr 
Morrison told reporters in 
Canberra on Wednesday.
“A treasurer could ask 
no more, a country could 
ask no more of a Reserve 
Bank governor.”
Mr Morrison expects 
there will be a smooth 
transition as Philip Lowe 
takes over.

Treasurer to keep tap-
ping into Stevens
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Prime Minister Malcolm 
Turnbull has pledged a 
“full-court press” against 
a renewed terror threat to 
Australia from the Islamic 
State group, warning of 
the danger of so-called 
lone wolf actors and radi-
alisation.
A day after the group’s 
latest call for followers to 
stab, shoot, poison and 
run over Australians at 
iconic attractions includ-
ing the MCG and Bondi 
Beach, Mr Turnbull said 
Australia’s federal agen-
cies and regional govern-
ments needed to be very 
alert to the threat of lone 
actors.
ISIS will look to targets 
outside the Middle East 
as it loses territory, mak-
ing Australia a target, 
but the PM says security 
forces are on high alert. 
Courtesy ABC News 24, 
Channel 9.

Speaking from the ASEAN 
Summit in Laos, Mr Turn-
bull said the threat came 
as Islamic State was com-
ing under increased pres-
sure on the battlefield 
in Syria and in Iraq and 
seeing its territorial gains 
rolled back.
The losses could see ter-
rorists resort to attacks 
outside of the Middle 
East, Mr Turnbull warned.
“Australians can be reas-
sured that we have the fin-
est security, intelligence, 
police forces in the world, 
and we are providing them 
... with the laws they need 
and the resources they 
need to keep us safe,” he 
said.
“But at the same time, we 
need, more than ever, to 
co-operate closely, to en-
gage intimately with our 
neighbours in the fight 
against counter-terror-
ism.

Malcolm Turnbull pledges ‘full-court press’ as lone 
wolves from Islamic State threaten Australia 

Mr Turnbull said Austra-
lia’s terrorism threat warn-
ing level would remain at 
“probable”, while security 
services were relentless 
and tireless in efforts to 
keep Australians safe.
“The capacity of Daesh, 
of course, is much less 
than they proclaim it to 
be but we do have to be 
very alert to the actions of 
these lone actors.”
“Individuals who ... for a 
variety of reasons may be 
radicalised, often associ-
ated with mental illness, 
frankly, can be radica-
lised very quickly and en-
gage in very destructive, 
lethal conduct, as we saw 
in Nice, for example.”
Mr Turnbull said talks at 
the summit, coming on 
the back of the G20 meet-
ing in China, would in-
clude discussion of better 
regional co-operation in 
Asia.
“Every time there is a ter-
rorist incident, wherever 
it is in the world, we learn 
as much as we can about 
it and then take those 
learnings to keep Austra-
lians more safe,” he said.
Justice Minister Michael 
Keenan told Channel 9 the 
latest threat was unlikely 
to be the last focused on 
Australia.
“Everyone needs to be 
vigilant. We don’t want 
people to be scared but 
the terror threat does re-
main at probable which 
means that something 
could occur at any time,” 
he said.
Islamic State’s Rumiyah 
magazine called on radi-
calised people to kill “on 
the streets of Brunswick, 
Broadmeadows, Bank-
stown, and Bondi.”
“Kill them at the MCG, the 
SCG, the Opera House, 
and even in their back-
yards,” it said.
Authorities said similar 
threats had been made for 
locations in France, Ger-
many and Indonesia and 
there was no evidence of 
any specific threat or dan-
ger in Australia.

Australia’s major political 
parties would see the vast 
majority of high-value do-
nations vanish if only in-
dividuals on the electoral 
roll are allowed to donate, 
according to analysis of 
Australian Electoral Com-
mission disclosures.
An expanding group of 
Coalition figures, includ-
ing current ministers and 
former NSW premier Nick 
Greiner, have backed ex-
cluding businesses, unions 
and foreigners from donat-
ing to Australian political 
parties.
There are strong calls for 
donation reform from vari-
ous sides of politics follow-
ing the Sam Dastyari affair. 
This would have wiped out 
roughly 90 per cent of dis-
closed donations for the 
Liberals, Labor and the 
Greens in 2014-15 and 100 
per cent for the Nationals.
Labor senator Sam Dast-
yari’s expenses scandal 
has reignited debate on the 
political donations regime, 
with the Greens pushing 
for a ban on all corporate 
donations and Labor urg-
ing a ban on foreign dona-
tions.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull on Tuesday said 
his government would look 
at suggestions for tighten-
ing political donations with 
an “open mind”.
“It’s a complex area and 
it’s worth looking at clearly 
and in a considered man-
ner,” Mr Turnbull said at a 
press conference in Laos.
Opposition Leader Bill 
Shorten called on Mr Turn-
bull to “put up or shut up” 
on political integrity by 
backing Labor’s proposals. 
In a letter to the Prime Min-
ister, Mr Shorten urged him 
to also support a limit to 
how much individuals can 
donate to their own parties 
- a reference to a reported 
$2 million donation from Mr 
Turnbull to the Liberal Par-
ty’s election campaign.
Mr Greiner called for the 
Liberal and Labor parties 
to come together to negoti-
ate a grand bargain on do-
nations reform.
“This goes to public trust 
in the way our government 
operates and public con-
fidence in government is 

very low at the moment,” 
Mr Greiner said.
Mr Greiner said he person-
ally supports a national 
ban on donations from all 
organisations, a cap of 
$1000-$2000 for individual 
donations and real-time 
disclosure of donations.
“The two-party organisa-
tions should sit down and 
come up with a sensible 
grand plan,” he said.”For 
anything to be done, the 
major parties are going to 
have to agree so there has 
to be competitive neutral-
ity.
“No one will sign up if the 
change clearly disadvan-
tages their own side of pol-
itics - it defies logic.”
Coalition MPs including 
Darren Chester, Steve 
Ciobo, Cory Bernardi and 
Craig Kelly have backed 
limiting donations to in-
dividuals on the electoral 
roll - a position backed 
previously by Mr Turnbull 
although he has acknowl-
edged potential issues with 
sending campaign funds 
underground to be used by 
unions, activists and busi-
ness groups.
Greens leader Richard Di 
Natale suggested in a radio 
interview on Tuesday that 
he held the same position - 
an apparent toughening of 
the Greens’ existing policy 
stance.
A spokeswoman later clari-
fied that the Greens policy 
remains a ban on corporate 
and foreign donations but 
permitting union and not-
for-profit activist group do-
nations “with strict caps”.
In the 2014-15 financial 
year - the most recent avail-
able - the Liberals disclosed 
more than $10,400,987 na-
tionally in donations but 
only $1,085,482 from in-
dividuals. Labor received 
$7,193,902, only $703,200 
of which came from indi-
viduals.
The Greens gathered 
$1,842,649 but this would 
have been hammered 
down to $199,014 and the 
Nationals would have gone 
from $613,233 down to 
zero dollars.
There is still a large portion 
of donations in the system 
falling below the $12,800 
threshold required for dis-

closure, many of which 
would be small contribu-
tions from individuals. La-
bor’s figures include all 
donations above $1000 as 
they have put in practice 
their proposal to legislate 
a lower threshold.
For the purpose of this 
analysis, Fairfax Media 
also counted only the AEC 
“donation” category and 
not financial benefits re-
ported as “other receipt”.
In 2012, in a case brought 
by the union movement, 
the High Court overturned 
a NSW government law 
restricting donations to 
individuals on the basis it 
represents a breach of the 
constitution’s implied right 
of political communica-
tion.
Legal experts have sug-
gested placing tight caps 
on donations, rather than 
banning them, could get 
around this problem at a 
federal level.
If a ban were imposed, 
many donations previ-
ously made in the name of 
companies, family trusts 
or other organisations 
would no doubt become 
permissible personal con-
tributions.
Government frontbencher 
Christopher Pyne said he 
was on the record support-
ing a ban on all third-party 
donations but this may not 
be constitutional.
Banning foreign donations 
wouldn’t make “the slight-
est difference” in cases 
where payments were 
made by Australian citi-
zens who simply had over-
seas connections, he said.
Australian Council of 
Trade Unions president 
Ged Kearney signalled 
unions would oppose a 
move against their right 
to donate, saying “a de-
mocracy where only the 
wealthiest individuals and 
formal political parties are 
allowed to actively partici-
pate is no democracy at 
all”.
Labor, on top of the re-
duced disclosure thresh-
old and a ban on foreign 
donations, favours curb-
ing “donation splitting” to 
avoid disclosure and ban-
ning anonymous dona-
tions above $50.

Political donations would fall 90% if unions and businesses 
were banned 
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Justice Minister Michael Keenan.  Photo: Brendan Esposito

Prime Minister Malcolm Turnbull has warned about the terrorism risk from 
“lone actors” while at the ASEAN summit in Laos. Photo: Lai Seng Sin

The Melbourne Cricket Ground features in the latest Islamic State call 
to arms. Photo: Craig Sillitoe
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سـيدنـي   - اسـرتاليـا  اللبنـانيـة  القـوات  أقـامت 
شـربـل  مـار  ديـر  رئيـس  لـوداع  تكـريمـيا  عشــاء 
االب جـوزيف سـليمان بمنـاسـبة انتقـالـه لـى لبنـان 
عبيــد  طـونـي  اسـرتاليـا  مقاطعـة  رئيـس  بحضـور 
واعضـاء  داغـر  جهـاد  ســيدنـي  مـركـز  ورئيـس 

املـركـز.
شـربـل  انطـوان  املطـران  العشـاء  فـي  شـارك  وقد 
طـربيـه ولفيـف مـن االبــاء والراهبـات. كمـا شـارك 
سـيدنـي  قسـم  رئيـس  وتيـارات:  احـزاب  ممثـلو 
الكتـائبـي بيتــر مـارون، منسـق التيـار الـوطنـي الحـر 
االشـرتاكي  التقـدمـي  الحـزب  ممثـل  طـوق،  طـونـي 
اسـعد  االسـتقالل  حـركـة  منسـق  مطـر،  ممـدوح 
طـونـي  االحـرار  الوطنييـن  حزب  مفوض  بـركـات، 
نكـد، رئيـس التجمـع املسـيحي والـي وهبـه ونـائـب 
رئيـس  وعقيلتـه،  جعـجع  دانـي  التجـمع  رئيـس 
ابراهيـم  ويـلز  سـاوث  نيو  فـرع  الثقـافيـة  الجـامعـة 

ليشـع  املـارونيـة  الـرابطة  رئيـس  نـائـب  خـوري، 
املؤسسـة  مكتـب  رئيسـة  وعقيلتـه،  الشـديـاق 
غصيـن،  فـاديـا  الربوفسـورة  لالنتشـار  املـارونيـة 
انــور  واالعـالميوـن  غصيــن،  جـورج  االعمـال  رجـل 
أنـطونيوس  مخـايـل،  سـايـد  قـزي،  انطـوان  حـرب، 
بو رزق وسـوزان حورانـي.                                                                                  
داغـر،  جهـاد  املـركـز  رئيـس  بكلمة  العشـاء  افتتـح   
على  سـليمان  االب  وشـكر  بالحضـور  فـرحب 
شـربـل  مـار  ديـر  لخـدمـة  قـدمهـا  التـي  عطـاءاتـه 
لـه  تمنـى  كمـا  عـامـة.  املـارونية  والجـاليـة  خـاصة 
التـوفيـق والتقـدم فـي منصبـه الجـديـد، علـى امـل ان 

نلتقيـه مجـددا فـي سـيدنـي.
طـونـي  اسـرتاليـا  مقـاطعـة  رئيـس  كلمـة  وتـالهـا 
عبيـد الـذي اثنـى بـدوره علـى تـأديـة االب سـليمان 
لـرسـالته فـي سـيدني على اكمـل وجـه، كمـا تحـدث 
عـن نقـاط التـالقـي بيـن الـراهـب واملقـاوم فـي سبيـل 

خـدمـة اهلل والـوطـن.
قـزي  وانطـوان  حـرب  انـور  الـزميـالن  والقـى  هـذا 
علـى  وشـكراه  سـليمان  لالب  معبـرتني  كلمتيـن 
فتـرة  فـي  والجاليـة  للـرعيـة  قـدمهـا  الذي  جهـوده 

تـرؤسـه لديـر ما شـربـل فـي سـيدنـي.
وقـد اختتـمت الكلمـات مع االب سـليمـان وتمـحورت 
حـول سـنيّ خـدمته فـي الـرهبنـة بعـد اتمامـه سـت 
بانهـا  اسـرتاليـا  فـي  الـرعايـا  واصفـا  عـاما،  عشـرة 

اكبـر الرعـايـا نشـاطًا.
لبنـان  اىل  معـه  سـيحملها  كنـوز  ثـالثـة  علـى  وركـز 

وقـد عايشـها فـي اسـرتاليا:
االيمـان املطـلق .

حتـى  وطنـه  يحـب  وشـعب  للـوطن،  الحنيـن 
باالغتـراب.

محبـة الجـاليـة لبعضها وخـاصة بيـن االحـزاب.
التـكريم،  علـى  اللبنانيـة  للقـوات  بشـكر  تقـدم  كمـا 

القوات اللبنانية تومل تكرميا لألب جوزيف سليمان مبناسبة انتقاله اىل لبنان

الزميل انطوان قزي الزميل انور حرب رئيس القوات يف الوالية جهاد داغر رئيس القوات يف املقاطعة طوني عبيد االب جوزيف سليمان

 مع رؤساء االحزاب املطران  طربيه، االب سليمان وطوني عبيد وجهاد داغر وقوفامن اليمني: جهاد داغر، املطران  طربيه، االب سليمان وطوني عبيد

صورة تذكارية لالب جوزيف سليمان مع القوات اللبنانيةصورة جامعة لالب جوزيف سليمان مع القوات اللبنانية

 جورج غصني وعقيلته فاديا غصنيمع عبيد وليشع وحرب ومارون وفرح وحوراني واالخت جعجع

ليشع الشدياق وعقيلته فاديا يقطعان قالب الحلوى 
بمناسبة زواجهما

طوني طوق، أسعد بركات وحضور

والعـامليـن يف  االداري  والجهـاز  االبـاء  وشـكر جميـع 
الديـر على تعـاونهـم طيلة فتـرة رئـاسـته.

واختتـم اللقـاء بصـالة قصيـرة تـالهــا راعي االبرشية 
املارونية يف اسرتاليا سيادة املطـران انطـوان شـربل 

طـربيـه.



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

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
261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 - 

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au 
Email: alaa.alawadi@gmail.com

Intervision الشركة الرائدة واملضمونة يف عامل القنوات التلفزيونية العربية

أتصل اآلن على الرقم:  788 922 1300 
 Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

معاملتنا هي األفضل

تنقل العامل
اىل شاشاتكم 

ميكنكم إعادة الربامج يف أكثرية القنوات 24 ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تقّطع او انقطاع
من قنواتنا  Bein Sports الرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة

مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم.. خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

* شاهدوا أكثر من 400 قناة مشوقة وبشكل مباشر
* تابعوا أحدث األخبار  واملسلسالت واألفالم

* قنوات خاصة لربامج الرياضة والشباب

جهاز انرتفيجن ملدة سنتني مع 400 قناة بـ 199 
دوالرا فقط )ميكنكم مشاهدتها على املوبايل 

أو الـ  IPAD  جماناً(.
 فرصة ال تتكرر فال تدعوها تفوتكم.
لالستعالم والتأكيد اتصلوا على الرقم:

1300 922 788 

أينما  كنتم   Intervision يف خدمتكم

مقابل
 John  Cootes

 Furniture
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