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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

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

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

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

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

والعديد غريها..

 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

ما يف اجلرود والقاع ورأس 
بعلبك بقَي يف جانب، فيما 
يف  كان  الوزراء  جملس 
جلسته  فجاءت  آخر،  جانب 
يف قصر بعبدا أمس االول 
ساخنة  تطّورات  بعد  باردة 
جرود  معركة  من  جدًا، 
تصرحيات  إىل  عرسال 
دونالد  االمريكي  الرئيس 
ترامب وصواًل إىل اتفاقية 
»حزب  بني  التبادل 
فهذه  و«النصرة«،  اهلل« 
إىل  تدخل  مل  التطّورات 
مل  ولو  اجمللس.  قاعة 
االقتصادي  امللف  يشِعل 
قلياًل  النقاَش  واملالي 
اكثر  من  اجللسة  لكانت 
اجللسات رتابًة وهدوءًا. اما 
فمقبل  االقتصادي  الوضع 

حتدث  وقد   كارثة،  على 
العماد  اجلمهورية  رئيس 

ميشال عون باألرقام أمام 
زّواره الفتًا إىل أّن الوضع 

إتصاالت لتغطية جوِّية دوليَّة للجيش... واحلكومة تتجاهل اجلرود!

التتمة صفحة 31

أسرى »حزب اهلل« لدى وصولهم اىل األراضي اللبنانية

التتمة صفحة 31 التتمة صفحة 31

يف  مسؤول  مصدر  أكد 
السعودية  اخلارجية  وزارة 
اليت  املزاعم  صحة  عدم 
الرمسي  املتحدث  أطلقها 
اإليرانية،  اخلارجية  لوزارة 

مل  إذا  سّيئ  االقتصادي 
اقتصادية  خطة  توَضع 
الوزراء  تسّلَم  مستعجلة، 

السعودية تنفي مزاعم إيرانية حول اقتحام السفارة والقنصلية
اإلجراءات  استكمال  حول 
يف  بالتحقيق  املتعلقة 
سفارة  اقتحام  حادثة 
السعودية  العربية  اململكة 
وقنصليتها  طهران  لدى 

العامة يف مشهد.
بيان  يف  املصدر  وأوضح 
صحايف بثته وكالة األنباء 
االول،  أمس  السعودية 

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات

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

40
$2،00

اجمللس  رئيس  كشف 
لتنظيم  الوطين  األعلى 
مكرم  مصر  يف  اإلعالم 
الدول  أن  أمحد،  حممد 
مكافحة  إىل  الداعية 
اإلرهاب تسعى إىل توسيع 
واستمراره  »التحالف« 
من أجل مكافحة اإلرهاب 
وأشار  متويله.  وتعقب 
األربع  الدول  أن  إىل 
رفع  أن  على  اتفقت 
اإلرهاب  ملكافحة  ميثاق 
ال  املتحدة  األمم  إىل 
يتناول قطر فحسب، إمنا 
عمليات  قطع  يستهدف 
متويل اإلرهاب، أيًا كانت 
فيها.  املتورطة  األطراف 
اسرتاتيجية  وجود  وأكد 
طويلة متكن الشعوب من 

العيش بسالم.
قناة  ملف  مكرم  وتناول 
الفضائية  »اجلزيرة« 

الدول األربع 
تريد توسيع 
»التحالف«

مــطلوب 
مــطلوب سـائـقون للـعمل فـي

تـفاصـيل االعـالن على الصفحة االخرية

التتمة صفحة 31

أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
التوصل  االول،  أمس 
منطقة  إلنشاء  اتفاق  إىل 
مشال  يف  التوتر  خلفض 
االتفاق  أن  مؤكدة  محص، 
مت برعاية مصرية، وأنه ال 
يشمل تنظيمي »داعش« و 
ومشريًة  النصرة«،  »جبهة 
املعارضة  »قوات  أن  إىل 
مبوجب  ستعمل  السورية 
عناصر  طرد  على  االتفاق 
املنطقة«.  من  التنظيمني 
أعلن  ذلك،  غضون  يف 
»النفري  »داعش«  تنظيم 

دير  حمافظة  يف  العام« 
الذي  الوقت  يف  الزور 
النظامية  القوات  تْطِبق 
يف  وجوده  مناطق  على 

احملافظة.
خفض  اتفاق  تنفيذ  وبدأ 
يف  الثالث  وهو  التوتر، 
جنوب  منطقيَت  بعد  سورية 
والغوطة  سورية  غربي 
الثانية  يف  الشرقية، 
عشرة ظهر أمس بالتوقيت 
 84 يشمل  وهو  احمللي. 
بلدة وقرية تعداد سكانها 

»خفض التوتر« يف محص لطرد 
»داعش« و »النصرة«

صـفقة »سـرايا أهـل الـشام«: أبـعد مـن عــرسال

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

0403 482 345
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العماد  اجلمهورية  رئيس  دعا 
ترؤسه  خالل  عون،  ميشال 
يف  الوزراء  جملس  جلسة 
امس  ظهر  قبل  بعبدا  قصر 
»ضرورة  االول اخلميس، اىل 
الدستورية  بالنصوص  التقيد 
املوازنة  اقرار  ترعى  اليت 
العامة«، مركزا على مشوليتها 
ووحدتها. كما دعا اىل تقييم 
اليه  نقلها  اليت  املالحظات 
تربويون  ومسؤولون  نقابيون 
ومتقاعدون  وقضائيون 
سلسلة  حول  عسكريون 
والضرائب،  والرواتب  الرتب 

مبوضوعية ودقة.
من جهته، عرض الرئيس سعد 
اىل  زيارته  نتائج  احلريري 
الواليات املتحدة وما حبثه مع 
جلهة  االمريكيني  املسؤولني 
التأثري  وعدم  اجليش  »دعم 
االمريكية  للعقوبات  السليب 
على االقتصاد، واملساعدة يف 
حتمل اعباء النازحني السوريني 
حل  اىل  التوصل  يتم  ريثما 
السورية  لالزمة  سياسي 

يساعد على اجياد حل هلم«.
مع  توافق  انه  اىل  واشار 
انه  على  بري  نبيه  الرئيس 
»فور اجناز جلنة املال واملوازنة 
درس مشروع املوازنة، سيحال 
ملناقشته  العامة  اهليئة  على 
يتحقق  ان  وأمل  واقراره«، 

ذلك خالل شهر.
وشدد جملس الوزراء من جهة 
مضمون  »معاجلة  على  ثانية، 
وجالء  الكويتية  املذكرة 
املعطيات  وكافة  مالبساته 
املتعلقة به، وذلك انطالقا من 
البلدين  مصلحة  على  احلرص 

والشعبني الشقيقني«. 
كما شكل اجمللس جلنة وزارية 
برئاسة رئيس احلكومة لتطبيق 
قانون االنتخاب واقرتاح اختاذ 
التدابري الالزمة بشأنه، واجرى 
شورى  جملس  يف  تعيينات 
وهيئة  والتفتيش  الدولة 

اوجريو.

خلوة
وكان سبق اجللسة خلوة بني 
رئيسي اجلمهورية واحلكومة مت 
العامة  االوضاع  عرض  خالهلا 
واملواضيع املدرجة على جدول 

االعمال.
الرياشي

وزير  حتدث  اجللسة،  وبعد 

اىل  الرياشي  ملحم  االعالم 
الصحافيني فقال: »عقد جملس 
الوزراء جلسته االسبوعية قبل 
اخلميسفي  االول  املس  ظهر 
فخامة  برئاسة  بعبدا  قصر 
وحضور  اجلمهورية  رئيس 
الوزراء  جملس  رئيس  دولة 
منهم  غاب  الذين  والوزراء 
بداعي  فرعون  ميشال  الوزير 
اجللسة  مستهل  يف  السفر. 
تهنئة  الرئيس  فخامة  جدد 
يف  اجليش  بعيد  اللبنانيني 
االول من آب، منوها باالرتياح 
االحتفاالت  تركته عودة  الذي 
توقف  بعد  الضباط  بتخريج 
استمر ثالث سنوات. بعد ذلك 
اقرار  الرئيس  فخامة  تناول 
جملس النواب لسلسلة الرتب 
والرواتب واالحكام الضريبية، 
التقيد  ضرورة  اىل  فلفت 
اليت  الدستورية  بالنصوص 
العامة  املوازنة  اقرار  ترعى 
 84 املادة  سيما  وال  للبالد 
من الدستور وموجباتها، مركزا 
على مشولية املوازنة ووحدتها. 
الوزراء  جملس  فخامته  وابلغ 
حول  تلقاها  اليت  باملراجعات 
الضريبية  واالحكام  السلسلة 
ومسؤولني  نقابيني  من 
القضاء  جملس  ومن  تربويني 
احلرة  املهن  ونقباء  االعلى 
العسكريني  واملتقاعدين 
وغريهم، داعيا اىل تقييم هذه 
املالحظات مبوضوعية ودقة«.

فخامته  قدم  »ثم  أضاف: 
الوضع  عن  مفصال  عرضا 
االقتصادي واملالي يف البالد 
يف ضوء تقارير اعدتها مراجع 
مالية خمتصة، مع توقعات ملا 
الوضع يف  عليه هذا  سيكون 
السنوات املقبلة، مشددا على 
ان الضرورة ملحة القرار خطة 
واالسراع  شاملة  اقتصادية 
فخامة  وحتدث  تنفيذها.  يف 
الرئيس  ودولة  الرئيس 
قدمتها  اليت  املذكرة  عن 
وما  الشقيقة  الكويت  دولة 
جملس  فأكد  فيها،  ورد 
العالقات  متانة  على  الوزراء 
اللبنانية-الكويتية منذ عشرات 
السنوات، والدور الذي لعبته 
الكويت، أمريا وحكومة وشعبا، 
يف مساعدة لبنان واللبنانيني 
وتقديم كل انواع الدعم ال سيما 
يف الظروف الصعبة اليت كان 
جملس  وشدد  لبنان.  بها  مير 

جملس الوزراء شكل جلنة لتطبيق قانون االنتخاب وأصدر تعيينات

 عون: للتقيد بالدستور يف إقرار املوازنة احلريري: نأمل إقرارها خالل شهر
مضمون  معاجلة  على  الوزراء 
مالبساته  وجالء  املذكرة  هذه 
به  املتعلقة  املعطيات  وكافة 
وذلك انطالقا من احلرص على 
والشعبني  البلدين  مصلحة 

الشقيقني«.

الرئيس الحريري
ذلك  »بعد  الرياشي:  وتابع 
فعرض  الرئيس  دولة  حتدث 
نتائج  الوزراء  جملس  على 
قام  اليت  الرمسية  الزيارة 
املتحدة  الواليات  اىل  بها 
اليت  واملواضيع  االمريكية 
االمريكي  الرئيس  مع  حبثها 
وجملس  الكونغرس  واعضاء 
مسألة  بينها  ومن  الشيوخ، 
العقوبات املطروحة، الفتا اىل 
مع  اجيابيا  كان  التفاعل  ان 
دولته،  عرضها  اليت  املواقف 
واليت ركزت على اال تؤذي هذه 
اللبناني  االقتصاد  العقوبات 
واملؤسسات  الشركات  او 
ملس  وقد  اللبنانية،  املالية 
طرحه  ما  حيال  تفهما  دولته 
دولة  واضاف  مواقف.  من 
الرئيس ان النقطة الثانية من 
االمريكي  اجلانب  مع  البحث 
االمريكية  باملساعدات  تعلقت 
سوف  واليت  اللبناني  للجيش 
تعزيز  اىل  اضافة  تستكمل 
برامج التدريب والتجهيز وذلك 
حماربة  على  املساعدة  بهدف 
االرهاب والتنظيمات االرهابية 
»داعش«  منها  سيما  وال 

و«النصرة« و »القاعدة«.
النقطة  »اما  الرياشي:  وقال 
مسألة  فتناولت  الثالثة 
حيث  السوريني  النازحني 
على  الرئيس  دولة  عرض 
اليت  االعباء  االمريكي  اجلانب 
يتحملها لبنان من خالل رعايته 
احلل  ان  اىل  الفتا  للنازحني، 
سوريا  يف  للوضع  السياسي 
يساعد على اجياد حل ملعاناة 
النازحني، ويف انتظار الوصول 
اجملتمع  على  احلل  هذا  اىل 
سواء  لبنان  مساعدة  الدولي 
من خالل تقديم الدعم العيين 
او االستثمار يف البنى التحتية 
قروض  او  هبات  خالل  من 
متدنية.  وبفوائد  االمد  بعيدة 
وقال دولة الرئيس انه ملس 
لدى  املطالب  هذه  مع  جتاوبا 
االدارة االمريكية والكونغرس 
والبنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي«.
دولة  تناول  »ثم  أضاف: 
سلسلة  موضوع  الرئيس، 
واالحكام  والرواتب  الرتب 
املوازنة،  ومشروع  الضريبية، 
فأشار اىل وجود اعتماد بقيمة 
1200 مليار لرية يغطي سلسلة 
»وقد  والرواتب.  الرتب 
الرئيس  دولة  مع  توافقت 
جلنة  اجناز  فور  انه  على  بري 
املال واملوازنة درس مشروع 
اهليئة  على  سيحال  املوازنة 
واقراره،  ملناقشته  العامة 
خالل  ذلك  يتحقق  ان  وآمل 
الرئيس  دولة  وقال  شهر«. 
اليت  واملرجعيات  اهليئات  ان 
يف  الرئيس  فخامة  راجعت 
واالحكام  السلسلة  موضوع 

ايضا  هو  زارته  الضريبية، 
واليت  مالحظاتها  وعرضت 
دون  من  معها  التفاعل  ميكن 
احلاجة اىل اعادة فتح النقاش 
من  وتوابعها  السلسلة  حول 
مقاربة  ينبغي  انه  علما  جديد، 
بدقة  االقتصادي  الوضع 
-اضاف  علما  ومسؤولية، 
االستقرار  ان  الرئيس-  دولة 
حتما  يقلل  واالمين  السياسي 

من الصعوبات املالية«.
وتابع: »واعترب دولة الرئيس 
يفسح يف  االستقرار  هذا  ان 
اخلاص  القطاع  امام  اجملال 
املشاريع  يف  لالستثمار 
تدفقا  ويؤمن  للدولة  الكربى 
الداخل.  اىل  اخلارج  من  ماليا 
الرئيس عرضا  ثم قدم دولة 
واملالي  االقتصادي  للواقع 
 2001 العام  منذ  لبنان  يف 
وحتى العام 2016، معتربا انه 
ارتبط  خمتلفة  مراحل  يف  مر 
السياسي  باالستقرار  فيها 
عالقات  اىل  اضافة  واالمين، 
اليت  العربية  الدول  مع  لبنان 
الوطين،  االقتصاد  يف  تؤثر 
ما يفرض علينا احملافظة على 
دائم.  بشكل  العالقات  هذه 
ان  اىل  الرئيس  دولة  واشار 
ابرز احللول االقتصادية تبقى 
الداخل  يف  االستثمار  يف 
النعاش  التحتية  البنى  ويف 
وقال:  الوطين.  االقتصاد 
صعب،  الوضع  ان  »صحيح 
وميكن  مستحيال  ليس  لكنه 
دولة  واعاد  به«.  النهوض 
اهمية  على  التأكيد  الرئيس 
اقرار سلسلة الرتب والرواتب 
واالصالحات  مواردها  مع 
انه يف  اىل  الفتا  فيها،  اليت 
التعاضد  صناديق  خص  ما 
فإنه  القطاعات،  لبعض 
الغاء  احلكومة  وارد  ليس يف 
حنن  »لكن  الصناديق.  هذه 
اجراءات  اعتماد  اىل  نسعى 
الصناديق  هذه  فعالية  تعزز 
وتنسق يف ما بينها، ال سيما 
بالكلفة  يتصل  ما  كل  يف 
تقدمها  اليت  للخدمات  املالية 

العضائها«.
وقال: »على األثر، حتدث عدد 
من الوزراء حول املواضيع اليت 
ودولة  الرئيس  فخامة  طرحها 
الرئيس، ثم دار نقاش طلب 
يف نهايته فخامة الرئيس من 
الوزراء اعداد خطة عمل متكاملة 
كل يف وزارته حتدد االولويات 
وآليات التطبيق للوصول اىل 
الشاملة  االقتصادية  اخلطة 
اليت اشار اليها فخامة الرئيس 
يف مستهل كلمته. وبناء على 
الداخلية،  وزير  معالي  اقرتاح 
وزارية  جلنة  تشكيل  تقرر 
مهمتها تطبيق قانون االنتخاب 
واقرتاح اختاذ التدابري الالزمة 
رئيس  دولة  برئاسة  بشأنه 
جملس الوزراء وعضوية الوزراء 
السادة: طالل ارسالن، حممد 
خليل،  حسن  علي  فنيش، 
جربان باسيل، نهاد املشنوق، 
ويوسف  عاصي  بو  بيار 

فنيانوس«.
ناقش  ذلك،  »بعد  أضاف: 
االعمال  جدول  الوزراء  جملس 

القرارات  شأنه  يف  واختذ 
املناسبة، وابرزها:

- املوافقة على مشروع قانون 
يرمي اىل تعديل قانون محاية 
املرأة وسائر أفراد االسرة من 
من  ورد  كما  االسري  العنف 

وزارة العدل.
شكري  القاضي  تعيني   -
حمكمة  يف  رئيسا  صادر 

التمييز )مركز شاغر(.
- تعيني القاضي هنري خوري 
رئيسا جمللس شورى الدولة.

- تعيني مصطفى بريم مفتشا 
عاما.

مفتشا  خداج  وائل  تعيني   -
عاما ماليا.

- تعيني السيدة هوري ليون 
دير سركيسيان مفتشة عامة.

وطفى  السيدة  تعيني   -
عامة  مفتشة  خملوف  لورنس 

صحية وزراعية.
هادي  املهندس  تعيني   -
هيئة  يف  عضوا  فرحات  بو 

اوجريو.
ضاهر  غسان  تعيني  جتديد   -

عضوا يف هيئة اوجريو.
- املوافقة على تأمني اعتماد 
بقيمة 15 مليون دوالر لتنفيذ 
عدد من املشاريع التنموية يف 
مدينة عرسال تشمل القطاعات 
الرتبية،  الطرق،  اآلتية: 
صيانة  الرتميم،  الكهرباء، 
وتعويضات  عامة  منشآت 

االهالي.
ختصيص  على  املوافقة   -
اعتماد بقيمة 15 مليون دوالر 
لتنفيذ مشاريع تنموية يف عدد 
من القرى اجملاورة لعرسال«.

حوار مع الصحافيني
الرياشي  الوزير  بني  دار  ثم 

والصحافيني احلوار اآلتي:
سئل: مسعنا من بعض الوزراء 
استغراب تعيني رئيس جملس 
شهرا   18 قبل  الدولة  شورى 
وتعيني  واليته،  انتهاء  من 
الذي  صادر  شكري  الرئيس 
يتبقى له ايضا حنو سنة فقط. 
الرئيس  نقل  سبب  هو  ما 
صادر اىل غرفة التمييز؟ وهل 
كان هناك من اعرتاضات يف 

اجللسة؟
يشهد  ان  »طبيعي  اجاب: 
االعرتاضات،  بعض  املوضوع 
اصر  العدل  وزير  ان  اال 
اخذ  ومت  التعيني،  قرار  على 
بالتالي  ونقل  االكثرية،  رأي 
اىل  صادر  شكري  القاضي 
التمييز  حمكمة  يف  مركز 
شورى  جملس  رئيس  كونه 
موقعه  على  للحفاظ  الدولة 

وكرامته«.
واضح  سبب  من  هل  سئل: 

القالته؟
هذا  من  احتدث  »انا  اجاب: 
املنرب النقل لكم صورة جملس 
بوارد  الوزراء جمتمعا، ولست 
اللبنانية  القوات  رأي  نقل 
الذي  العدل  وزير  رأي  او 
املوضوع  عن  بإمكانكم سؤاله 

اذا رغبتم«.
تعيني  موضوع  هل  سئل: 
مرتبط  للكويت  شيعي  سفري 
السلطات  القت  اليت  باخللية 

الكويتية القبض عليها؟
املوضوع  يطرح  »مل  اجاب: 

بهذا الشكل«.
االنتخابات  عن  ماذا  سئل: 

الفرعية؟
املوضوع،  يبحث  »مل  اجاب: 
اال انه مت تشكيل جلنة برئاسة 
ستبحث  احلكومة  رئيس 
وكل  االنتخاب  قانون  يف 

التفاصيل االخرى«.
موقف  يصدر  مل  ملاذا  سئل: 
الوزراء حول  موحد من جملس 

موضوع جرود عرسال؟
اىل  التطرق  يتم  »مل  اجاب: 

هذا املوضوع«.
تغيب  انتقاد  مت  له:  قيل 
احلكومة عما حصل يف عرسال، 
يف  ايضا  االمر  تذكروا  ومل 

جملس الوزراء.
اجاب: »ما حصل هو انه بعد 
جرود  من  االرهابيني  خروج 
احلكومة  خصصت  عرسال، 
مبلغا ماليا كبريا حلماية االمن 
وتأمني  لعرسال  اجملتمعي 
اجملاورة  والقرى  مستلزماتها 
بسرعة  صرفه  وسيتم  هلا، 

كبرية«.
يف  البحث  مت  هل  سئل: 
يف  االرهابية  اخللية  موضوع 

الكويت؟
حزب  وزراء  »حتدث  اجاب: 
غري  االمر  هذا  ان  وقالوا  اهلل 
صحيح. واملتابعات جارية بني 
خارجية كل من لبنان والكويت 
كما  البلدين،  فيه مصلحة  ملا 

ورد يف البيان«.
ما  اىل  تطرقتم  هل  سئل: 
يف  اللبناني  اجليش  ينتظر 

رأس بعلبك والقاع؟
اجاب: »كال، امنا احلكومة سبق 
واعطت الضوء االخضر للجيش 
للتحرك وفق ما يراه مناسبا، 
وهذا االمر بات منوطا بقيادة 

اجليش«.
البند  سحب  مت  ملاذا  سئل: 

املتعلق بتعيني حمافظني؟
الداخلية،  وزير  »قرر  اجاب: 
سحب  املختص،  الوزير  وهو 

البند ملزيد من الدرس«.
املعلومات الرسمية

ان  الرمسية،  املعلومات  ويف 
على  وافق  الوزراء  »جملس 

اآلتي:
جملس  طلب  على  املوافقة   -
االمناء واالعمار تأمني اعتمادات 
لصيانة حمطة الصرف الصحي 
يف النبطية وكلفة االستمالكات 
العائدة حملطة الصرف الصحي 

يف زوق مصبح.
استئثنائية  دورة  تنظيم   -
لالمتحانات   2017 العام  يف 
املتوسطة  للشهادة  الرمسية 
العامة  الثانوية  والشهادة 

بفروعها االربعة«.
- تصديق التصميم التوجيهي 
العام  التفصيلي  والنظام 
ملنطقة رامسسقا العقارية يف 

قضاء الكورة.
حسن  علي  املال  وزير  وأبلغ 
ان  الوزراء  جملس  خليل 
شهداء  اهالي  تعويضات 
واملعوقني  العسكريني 
ختضع  ال  العسكريني 

للتقسيط«.
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لـبنانيات

كنعان اطلق صرخة بعد اجتماع جلنة املال: اين مبادرة احلكومة يف قطع احلساب؟ 
واملوازنة ستخرج بعد 38 جلسة بوفر ولتقرر اهليئة العامة ما تريده

واملوازنة  املال  جلنة  عقدت 
ابراهيم  النائب  برئاسة  جلسة 
كنعان، وحضور النواب، عاطف 
ايوب  حلو،  هنري  جمدالني، 
محيد، امحد فتفت، قاسم هاشم، 
عمار، حسن  علي  جابر،  ياسني 
فضل اهلل، قاسم هاشم، نبيل 
دي فريج وحممد قباني، املدير 
العام للمالية االن بيفاني، مدير 
الواردات يف وزارة املالية لؤي 
حماسبة  رئيس  شحادة،  احلاج 

يف وزارة املال سينتيا ضو.

كنعان
النائب  حتدث  اللجنة،  وبعد 
كنعان، فقال: »اجتماعنا اليوم 
بعدما  ملعلقة،  املواد  لبت  كان 
الوزارات،  كل  اىل  استمعنا 
واصبحت املوازنة شبه منتهية. 
نكن  ومل  جلسة   38 عقدنا  وقد 
نلعب يف جلنة املال، بل عملنا 
عن اجلميع وعن احلكومة والكثري 
واالدارات،  الوزارات  من 
بنود  وتعديل  مبناقشة  وقمنا 
عملنا.  صلب  يف  وهذا  عدة، 
واليوم بتينا املواد املعلقة يف 
الفصلني االول والثاني ويبقى 

نصف الفصل الثالث«.
اضاف: »خالل اجللسة وصلنا ما 
قاله دولة رئيس احلكومة خالل 
جلسة جملس الوزراء لناحية متنيه 
املال.  جلنة  يف  املوازنة  باجناز 
واجلميع يعلم ان اللجنة مل تتأخر 
يوما عن القيام بعملها، وتأمني 

يف  شاقة  عملية  كان  النصاب 
اصل  فمن  االحيان.  من  الكثري 
من  اكثر  ننتظر  كنا  نائبا،   17
ثلث  لتأمني  ساعة  نصف 
االعضاء، اي 6 نواب فقط لبدء 
الكتل  مسؤولية  وهذه  اجللسة. 
برسم  اضعه  ما  وهو  النيابية، 
النيابي  اجمللس  رئيس  دولة 
وعلى  النظام  على  املؤمتن 
ومنهم  النيابية  الكتل  رؤساء 
على  املؤمتنني  احلكومة،  رئيس 
مصلحة  وعلى  العامة  املصلحة 
املالية العامة باقرار موازنة بعد 
دراسة ومناقشة بنودها حبسب 

األصول«.
نهاية  يف  وبتنا  »سننجز  واكد 
مدى  اي  اىل  اعلم  وال  عملنا، 
وعلى  الوفر.  عن  حديثنا  فهم 
اليوم  كنا  لقد  املثال،  سبيل 
العالقة،  البنود  يف معرض بت 
 450 بقيمة  برنامج  قانون  امام 
االتصاالت،  لوزارة  لرية  مليار 
تفصيلية  ورقة  او  دراسة  وال 
مليار يف   350 غري  وهذا  عنه، 
املوازنة امللحقة ألوجريو. فكيف 
هذا  تبت  ان  املال  للجنة  ميكن 
االن؟  اىل  املعلق  مثال  القانون 
ألقول  املثال  هذا  اعطيت  وقد 
مزحة،  ليس  العام  املال  ان 
الوضع  ضوء  يف  وفر  وحتقيق 
عن  واحلديث  االقتصادي 
حيتاج  النمو  وانعدام  الضرائب 
اىل جمهود اكرب وموازنة بكل ما 
للكلمة من معنى، وليس تقشفا 

اهلدر،  البواب  وقف  بل  فقط، 
حتصل  كانت  عدة  امور  فهناك 
باملاضي جيب ان تتوقف، وكل 
ارادات  توافر  يتطلب  ذلك 
املصلحة  تكون  وان  وتضامن 

الوطنية فوق كل املصاحل«.
شارف  »لقد  كنعان  وقال 
ولكنين  نهايته،  على  عملنا 
كل  وبعد  سابقا  قلته  ما  اكرر 
قطع  اين  املال،  للجنة  جلسة 
مسؤولية  هو  الذي  احلساب 
فكيف  املال.  جلنة  ال  احلكومة 
يقر اجمللس النيابي املوازنة بال 
قطع حساب يف ضوء املادة 87 
من الدستور اليت تفرتض نشر 
اجمللس  موافقة  بعد  املوازنة 
املالية؟  احلسابات  على  النيابي 

احالة  احلكومة  قررت  حال  ويف 
او  اليوم،  الينا  احلساب  قطع 
بهذا  يتعلق  قانون  مشروع  اي 
االمر، تطبيقا للدستور ولقانون 
ينعكس  اال  العمومية،  احملاسبة 
جلهة  املوازنة  اقرار  على  ذلك 

تأخري اقرارها؟«.
وتابع: »جيب عدم التلطي وراء 
استعادة  واملطلوب  اصبعنا، 
الدستورية  باملؤسسات  الثقة 
االختباء  وعدم  العامة  واملالية 
مباشرة  والذهاب  االعذار،  وراء 
ومصارحة  املشكالت  ملعاجلة 
الرأي العام يف حال تأكد عدم 
احلسابات  اجناز  على  القدرة 
الدستوري  احلل  وطرح  اليوم، 
مسؤولية  هو  الذي  البديل 

 2017 آب   5 Saturday 5 August 2017الـسبت 

FREE
PARKING

املاركت من  يوميا  الطازجة  والفواكه  اخلضار  أنواع  مجيع 

االسبوع  يف  أيام   7 نفتح 
حتى صباحا   7 الـ  من 

مساء  7 الـ   

مسانة عربية - معلبات - أرزّ - حبوب - زيوت - أجبان وألبان - مثلجات - متور.. وغري ذلك مما حيتاجه املطبخ اللبناني والعربي

5B/ 63  Simmat Ave. Condell Park Arcade NSW - Ph: 02 9796 7608

السنة مدار  على  خاصة  أســعار 

فصحيح  التنفيذية.  السلطة 
خمالفة  املوازنة  اقرار  عدم  ان 
من  كان  ولكن  دستورية، 
موعدها  حتال يف  ان  املفرتض 
تشرين  ايلول  يف  الدستوري 
يف  ال   ،2016 العام  من  االول 
 .2017 العام  من  ايار  نيسان 
من  كان  احلساب  وقطع 
املفرتض ان يكون قد احيل يف 
وقت سابق اىل اجمللس النيابي 
عليه  والتصويت  ملناقشته 
النظام  من   118 املادة  حبسب 

الداخلي«.
كنعان:  سأل  آخر  صعيد  على 
»ملاذا ال حيضر كل اعضاء جلنة 
كانت  فإذا  اجللسات؟  املال 
اهم  الدستور  وحبسب  املوازنة 

عمل يقوم به اجمللس النيابي، 
اكتمال  انتظار  علينا  فلماذا 
بأهم  األدنى  حبده  النصاب 
ملف مالي ووطين يهم اجمللس 
والبالد؟ لقد حققنا الكثري على 
أال  ونتمنى  جلسة،   38 مدى 
املال  ووزارة  احلكومة  تتعاطى 
 2018 العام  موازنة  مشروع  مع 
من دون االخذ خبالصات دراسة 

موازنة العام 2017«.
»االصالح  ان  على  شدد  واذ 
مبزحة  ليسا  العام  واملال 
والتعاطي جبدية من قبل الكتل 
ضروري،  املوازنة  مع  النيابية 
وقطع احلساب موجب دستوري، 
قال:  احلكومة؟«،  تنتظر  فماذا 
امكانية  هناك  يكون  مل  »فاذا 
سنوات  بعد  احلسابات  الجناز 
هذا  مواجهة  فاملطلوب  طويلة، 
الدستوري  بالشكل  الواقع 
على  ضررا  االقل  والقانوني 
ومعايري  ومؤسساته  لبنان 

ومبادىء احملاسبة العمومية«.
اطلقها  الصرخة  »هذه  واعلن 
واجمللس  واحلكومة  الدولة  عن 
وكل  العام،  والرأي  النيابي 
وحقوق  باالقتصاد  معين 
مصارحة  وعلينا  املواطنني، 
وصعوباتنا،  مبشكالتنا  الناس 
تؤمن  اليت  باحللول  لنتشارك 
ان  واكد  املطلوبة«.  النتيجة 
»املوازنة ستخرج من جلنة املال 
العامة  اهليئة  ولتقرر  وفر،  مع 

ما تريده«.

كنعان يتحدث خالل الجلسة
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لبنانيات

ملحم  اإلعالم  وزير  أطلق 
االول،  امس  ظهر  الرياشي 
بالتعاون مع املفوضية السامية 
لالمم  التابعة  الالجئني  لشؤون 
من  وجمموعة   UNHCR املتحدة 
إعالمية  محلة  املاحنة،  الدول 
بني  التشنج  لتخفيف  مشرتكة 
والسوري  املضيف  اللبناني 
أعود  »سوف  بعنوان  النازح 
لزيارتي«،  وأدعوك  بلدي  اىل 
يف قاعة االجتماعات يف وزارة 
االعالم، وتستمر املرحلة االوىل 

ثالثة اشهر.
العامة  املنسقة  اللقاء،  حضر 
ممثلة  لبنان  يف  املتحدة  لالمم 
االمني العام سيغريد كاغ، عن 
السفارة البابوية السفري غربيالي 
اسبانيا  سفارة  عن  كاتشا، 
ال  دي  ماريا  خوسيه  السفري 
فرييه بينيا، عن سفارة هولندا 
السفري هان نوريتس شارفلو، 
السفرية  سويسرا  سفارة  عن 
املفوضية  عن  كرغوز،  مونيكا 
الالجئني  لشؤون  السامية 
ليندهومل  كارولينا   UNHCR
بيلينغ، عن منظمة االمم املتحدة 
لالطفال UNICEF سهى بستاني 
الواليات  سفارة  عن  البساط، 
ورد  روبرت  االمريكية  املتحدة 
االحتاد  سفارة  عن  فينوازا، 
عن  لويس،  خوسيه  االوروبي 
السي  املتحدة  اململكة  سفارة 
االن والر، عن سفارة كندا علي 
خان رجاني، عن سفارة فرنسا 
عن سفارة  ريسبولي،  لوتشانو 
مارتينو،  دي  سيمونا  ايطاليا 
جورن،  آن  النروج  سفارة  عن 
ميكايل  السويد  سفارة  عن 
بلجيكا  سفارة  عن  ستاف، 
سفارة  عن  عطايا،  روزالي 
املانيا سيمون ستامبف، إضافة 
لشؤون  الوزير  مستشار  اىل 

النازحني غسان ابو شقرا.
الرياشي

الرياشي  الوزير  رحب  بداية 
»البلد  لبنان  يف  باحلضور 
املضياف من الطراز االول الذي 
لديه همومه وشجونه ومشاكله، 
على  حريص  هو  ذلك  ومع 
لبنان  يف  الضيوف  استقبال 
وخصوصا الشعب السوري الذي 
يعيش معاناة يف سوريا. ولكن 
لدينا مشكلة اساسية نتمنى ان 
خلق  عدم  هي  حللها،  نتعاون 
حاالت توتر بني الضيف السوري 
واملضيف اللبناني، وهذه احلالة 
حتتاج اىل طمأنة من اللبناني اىل 
يطرد  لن  انه  باعتبار  السوري، 
لالذية  يتعرض  ولن  لبنان  من 
ولن حيرض ضده على الكراهية 
وهو  االشكال،  من  شكل  بأي 
طمأنة  اىل  كذلك  حاجة  يف 
بأنه  اللبناني  اىل  السوري  من 
ولن  االم  وطنه  اىل  سيغادر 

يستوطن يف لبنان«.
أضاف: »هذه االمور متفق عليها 
وكلها  العريضة،  اخلطوط  بكل 
لالنطالق  دعم  محلة  اىل  حتتاج 
الشخصية  العالقات  تطبيع  حنو 
وجعل  القائم،  الوضع  وليس 
الضيف  بني  طبيعية  العالقات 
 - الكلمة  هذه  على  واصر   -

الرياشي أطلق بالتعاون مع ال UNHCR محلة لتخفيف التشنج بني اللبناني والسوري: 

املطلوب طمأنة متبادلة بني الضيف واملضيف
كاغ: خطوة اوىل حنو التسامح والتماسك االجتماعي واحلوار

كلمة  على  واصر   - واملضيف 
مضيف النه رب البيت، وهناك 
اعالمية  حلملة  اساسية  حاجة 
املعامل  واضحة  موجهة  راقية 
تؤكد كيفية سري االمور باسلوب 
الذي جيب ان تكون عليه بني 

الضيوف واهل البيت«.
دعم  نال  االمر  »هذا  وختم: 
االمم املتحدة ونال دعم الدول 
ننشئ  وسوف  الصديقة، 
مصرف  يف  خاصا  صندوقا 
هلذه  املساعدات  لنقل  لبنان 
أقسام  اىل  وستقسم  احلملة، 
حياة  شهادات  تتناول  عدة 
الضيف  مع  يتجاوبون  سوريني 
اللبناني، وشهادات يرحب بها 
اللبناني بالضيف السوري، اىل 
حني عودته اليت ال بد منها يف 

النهاية اىل بلده«.

كاغ
بدورها رحبت كاغ خبطوة الوزير 
طرح  »لقد  وقالت:  الرياشي، 
احلد  موضوع  الوزير  معالي 
اجملتمعات  بني  التوترات  من 
والالجئني  اللبنانية  املضيفة 
ومفوضية  املتحدة  األمم  أمام 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
مبتكرة  فكرة  ذلك  يف  ورأينا 
وبعد  قيادي  حس  من  تنبثق 
هو  هذا  الينا  وبالنسبة  نظر. 
الوقت املناسب لطرح الفكرة، 
اخلطوة  هي  هذه  أن  وأعتقد 
األوىل، برعاية ودعم من الوزير 
التسامح  قضايا  يف  للنظر 
واحلوار  االجتماعي  والتماسك 
لبنان هو  إن  القول  يعنيه  وما 
حتتاج  الرسالة  هذه  الرسالة. 
من  بد  وال  تستمر،  أن  اىل 
الدولي  اجملتمع  أن  من  التأكد 
يقوله  ما  إىل  بالفعل  يصغي 
يقيمون  الذين  وأولئك  لبنان 
على أرضه، لذلك أرى أن هذه 
يف  وهي  جدا،  إجيابية  رسالة 
الواقع تعكس قدرة لبنان على 

الصمود وقوته واستقامته«.
أضافت: »إن األمني العام لألمم 
عن  يوما  يتغاض  مل  املتحدة 
لبنان وتعامله االستثنائي  ذكر 
مع مجيع الالجئني، سواء كانوا 
على  سوريني  أو  فلسطينيني 
هناك  وليس  اخلصوص،  وجه 
بلد آخر يف العامل يتحمل العبء 
من  بروح  لبنان،  يتحمله  الذي 
وأعتقد  والتعاطف.  الضيافة 
نريد  اليت  الروح  هي  هذه  أن 

تسليط الضوء عليها«.
أن  نعلم  »حنن  وتابعت: 
يزداد  االجتماعي  االستقرار 
هشاشة، ومن هنا تأتي احلاجة 
ومن  احلملة،  هذه  اىل  امللحة 

الرياشي وكاغ لدى اطالق الحملة
 أحيت منسقية اإلعالم يف بريوت 
الذكرى  املستقبل«  »تيار  يف 
الستشهاد  الثالثة  السنوية 
يف  اجلمل،  الدين  نور  العقيد 
حيث  اجلمل،  الشهيد  ساحة 
منطقة  يف  التذكاري،  نصبه 
كورنيش املزرعة - مقابل جامع 

عبد الناصر.
كتلة  عضو  احلفل  حضر 
حوري،  عمار  النائب  املستقبل 
الرتبوية  املنطقة  رئيس 
لبريوت وضواحيها حممد اجلمل، 
وعائلة  اجلمل،  حممود  العميد 
من  وحشد  وأصدقاؤه  الشهيد 
تيار  ومناصرو  املنطقة  أبناء 

»املستقبل«.

دمشقية
روح  على  الفاحتة  تالوة  بعد 
عام  منسق  ألقى  الشهيد، 
بريوت يف التيار وليد دمشقية 
كلمة قال فيها: »نلتقي اليوم 
لبطل  الثالثة  الذكرى  لنحيي 
من  بطل  بريوت،  العاصمة  من 
الطريق اجلديدة، بطل من أبطال 
اجليش اللبناني، بطل من أبطال 
يضعون  الذين  الوطن،  هذا 
أجل  من  أكفهم  على  دماؤهم 
محايتنا. مهما قلنا عن الشهيد 
اجلمل ال نفيه حقه، استشهد من 
استشهد  عساكره،  محاية  أجل 
عرسال  كرامة  عن  يدافع  وهو 
استشهد  االرهابيني،  وجه  يف 
منا،  واحد  كل  رأس  ورفع 
أمحد  الشهيد  ورحم  اهلل،  رمحه 

الفليطي«.
العقيد  استشهاد  »إن  أضاف: 
اجلمل خسارة كبرية ال تعوض، 
عائلة  ابن  أنه  يعوضنا  ما  لكن 
الشرف  جبينها  على  مكتوب 
ومكتوب  والوفاء،  والتضحية 
ملشروع  الوفاء  جبينها  على 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
مع دولة الرئيس سعد احلريري، 
إىل  اجلمل  حممود  العميد  من 
آل  لكل  اجلمل،  عماد  العقيد 
الدولة  أهل  هم  الذين  اجلمل، 
الشرعية  وأهل  اجليش  وأهل 
وأهل االعتداء، واليت بهم تكرب 
ميثلها  من  خري  ألنهم  بريوت، 
وحقوق  كرامتها  عن  ويدافع 

أهلها«.
وتابع: »اليوم هو مناسبة لنؤكد 
يعلو  سالح  أال  الشهيد  للعقيد 
اللبناني،  اجليش  سالح  فوق 
حيمي  الذي  وحده  اجليش  وان 
الذي  اجليش  وأن  اللبنانيني، 
التطورات  خالل  عرسال  محى 
لبناني  كل  مرجعية  هو  األخرية 

يؤمن بالدولة ومؤسساتها«.
قلب  واجليش  »حنن  وأردف: 
واحد، وكلنا معه على خط النار، 
للدفاع  القرار  لغريه  نعطي  وال 

منسقية إعالم بريوت يف املستقبل أحيت ذكرى 
استشهاد نور الدين اجلمل

بريوت  الوطن.  سيادة  عن 
ودم  واحد،  قلب  وعرسال 
أرض  روى  الذي  اجلمل  العميد 
عرسال يرخص هلا، ألنها ارض 
وستبقى  كانت  وكرامة،  عز 
يفكر  من  كل  قلب  يف  شوكة 
يكسرها.  أن  على  قادر  بأنه 
فاهلل  لوحدها،  ليست  عرسال 
أحد  وال  معها،  وكلنا  معها، 
اإلرهاب،  من  حيمينا  أنه  ميننا 

فاجليش وحده حيمينا«.
محمود الجمل

حممود  العميد  شقيقه  وحتدث 
العائلة  »باسم  فقال:  اجلمل 
الشهيد،  آل  واسم  وامسي 
منكم  فرد  كل  وأشكر  أحييكم 
على هذه الوقفة، اليت عودمتونا 
عليها منذ ثالث سنوات وأكثر، 
الوفاء  وحنن مل نتعود إال على 
وقفة  وعلى  منكم،  واالخالص 
الفرصة  هذه  وأنتهز  الرجال. 
ألقول إن لكم دينا يف رقبتنا، 
فهذه الوقفة الشريفة والكرمية 
علينا  دين  هي  تقفونها  اليت 

وحق لكم علينا«.
الدين  نور  »الشهيد  أضاف: 
اجلمل منذ ثالث سنوات يف مثل 
هذا اليوم عاد من عرسال إىل 
منزله، وما أن دخل حتى تلقى 
عائلته  كانت  وقت  اتصاال يف 
تنتظره على الغداء، فتحدث عرب 
اهلاتف من دون ان تعلم عائلته 
شاهدته  ما  كل  حيصل،  ماذا 
وقال  قبعته،  ارتداء  أعاد  أنه 
فعاد  وأعود،  واجيب  سأكمل 
واقفا  استشهد  وبطال،  شهيدا 
ورأسه مرفوع، فهو عنيد ومثابر 
شعاره  ألن  بالنصر  ومتشبث 
كان إما النصر وإما االستشهاد، 
كان  واستشهاده  فاستشهد 

انتصارا للجيش وللوطن«.
عرسال  حترير  »عملية  وتابع: 
اليت  باملعركة  بدأت  وجرودها 
للجيش   83 الكتيبة  خاضتها 
نور  يقودها  اليت كان  اللبناني 
الدين اجلمل. حنن اليوم يف 3 
آب يف ذكرى استشهاده، وما 
اقوله إن أهل بريوت ميكنهم أن 
يرفعوا رأسهم عاليا وينتصرون 
كل يوم ألن هناك شابا منهم 
امسه نور الدين اجلمل استشهد 

دفاعا عن عرسال«.
وحيا »العقيد الشهيد داني حرب 
والشهداء االبطال والعسكريني 
وكل ام فقدت ابنا وكل زوجة 
»االيام  وقال:  زوجا«،  فقدت 
بكثري  افضل  ستكون  املقبلة 
فهذا  السابقة،  املراحل  من 
وحنن  يرتاح،  ان  عليه  البلد 
اليوم نرسم كلنا مستقبل لبنان 

اجلديد«.
ويف اخلتام، مت وضع اكليل من 

الزهر على النصب التذكاري.
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توقيتها.  حسن  أيضا  هنا 
هناك توتر حول مشكلة املوارد 
احملدودة ومسألة سوق العمل، 
للقلق.  مثريان  األمران  وهذان 
مشرتك  هلدف  اليوم  هنا  حنن 
واملزدهر  املستقر  لبنان  هو 
باالستقرار  يتمتع  الذي  واآلمن 
وإننا  االجتماعي،  والتماسك 
تركيز  إىل  حنتاج  احلال  بطبيعة 
إىل  النقطة  هذه  على  جهودنا 
السوريني  الالجئني  عودة  حني 
يف املستقبل إىل وطنهم األم، 
بعودة  الظروف  تتحقق  عندما 

طوعية آمنة، وبكرامة«.
من  العديد  »هناك  وختمت: 
الطرق للقيام بذلك، منها تعزيز 
أهمية  على  والتشديد  اجملتمع 
وبانفتاح  احلوار بطريقة حمرتمة 
يف  اإلعالم  ودور  وشفافية، 
لذا  األهمية،  بالغ  السياق  هذا 
من املهم جدا أن يكون معالي 
الوزير، املعروف مبناصرته ملبدأ 
احلوار يف خمتلف القضايا، هو 
الذي يقود هذه احلملة ويستثمر 
يف  السياسية  ومكانته  نفسه 
املدني  وللمجتمع  الصدد،  هذا 
نتمكن  ولن  بالفعل.  بارز  دور 
دون  من  شيء  أي  حتقيق  من 
العمل جنبا إىل جنب مع اجملتمع 
هذا  يكون  أن  ونأمل  املدني. 
هو اليوم األول لشراكة طويلة 
الفرص  تتطور  مع  تتطور 
هدفنا  ويبقى  والتحديات. 
كبلد  لبنان  ازدهار  األساسي 

وسالمة أراضيه«.
كاتشا

من جهته، قال كاتشا: »كعميد 
حنن  الديبلوماسي،  للسلك 
مهتمون بهذه املبادرة اليت تأتي 
يف الوقت املناسب يف ظل فهم 
االحيان. ومع  خاطئ يف بعض 
اقرتاب االنتخابات، نعي أنه يف 
استخدام  أحيانا  يتم  السياسة 
بغية  فهمها  عدم  أو  الوقائع 

خدمة أجندة سياسية معينة«.
أمام فرتة  اليوم  أضاف: »حنن 
أود  نقطتان  وهناك  انتقالية. 
هناك  ليس  أوال،  توضيحهما: 
الدولي  اجملتمع  من  فرض  أي 
أشخاص  لقبول  لبنان  على 
وهذا  أراضيه،  على  معينني 
ليس ما حياول اجملتمع الدولي 
أن يفعله. من جهة أخرى، من 
ال  اليوم  الوضع  أن  الواضح 
املوجودين  لألشخاص  يسمح 
يف لبنان بأن يعودوا فورا إىل 
بالدهم آمنني. وعليه، جيب أن 

نشهد فرتة انتقالية«.
توتر  حتما  »هناك  وتابع: 
يقوم  ان  هو  واملهم  متزايد، 

كل فرد وكل دولة وكل منظمة 
اليت  الوقائع  بتبيان  دولية 
تعكس أيضا أن وجود هؤالء هو 
لقد صادقت  املوارد.  من  نوع 
بالتعاون مع  اللبنانية،  احلكومة 
مشروع  على  املتحدة،  االمم 
التحتية  البنى  دعم  أن  يظهر 
يف لبنان يشكل إفادة لالجئني 
سيفيد  أيضا  لكنه  والنازحني، 
البعيد.  املدى  على  اللبنانيني 
إلظهار  أخرى  وسائل  وهناك 
كعبء  ليس  احملتاجني  هؤالء 

بل كفرصة للبنان«.
املضيف  »حفاوة  على  وأثنى 
داعيا  نياته«،  وحسن  اللبناني 
هذه  من  »االستفادة  اىل 
الفرتة  هذه  خالل  الصفات 

االنتقالية«.
املغلق،  االجتماع  بدأ  ذلك  بعد 
الشاشة  على  عرضت  حيث 
عملت  اليت  احلملة  تفاصيل 

عليها املفوضية السامية.

الرياشي
الوزير  قال  االجتماع  وبعد 
العملية  »هذه  الرياشي: 
انها  اال  معقدة،  انها  صحيح 
بسيطة،  نفسه  الوقت  يف 
وتتطلب محلة اعالمية مستدامة 
لطمأنة املضيف اللبناني اىل ان 
يف  يبقى  لن  السوري  الضيف 
لبنان اىل االبد، وطمأنة الضيف 
السوري اىل انه لن يذهب من 
هنا طردا، وحنن ضد العنصرية 

بكل أشكاهلا«.
ستكون  احلملة  »هذه  أضاف: 
بالتعاون مع االمم املتحدة ومع 
اجلو  هذا  خللق  املاحنة  الدول 
العرفان  ومن  اجلوار  حسن  من 
حض  ألي  منعا  والتعاون، 
السوريني  بني  الكراهية  على 
احلملة  وستنطلق  واللبنانيني، 
املقبلة وستستمر  االسابيع  يف 
بدعم من االمم املتحدة والدول 
ابناء  مع  وسنتواصل  املاحنة، 
الذين  والسوريني  اللبنانيني 
لتأكيد  متجاورين،  يعيشون 
ال  أنه  ومفاده  دائما،  رددناه 
بقاءهم  وان  العودة،  من  بد 
القانون  حتت  يكون  لبنان  يف 
يتعرض  وال  وطبيعيا  ومنطقيا 
على  كراهية  او  اساءة  الي 

االطالق«.
كاغ

االجتماع  بعد  كاغ  وأثنت 
الرياشي  الوزير  قاله  ما  على 
يف  الريادي  »دوره  وعلى 
ودعمه  ورؤيته  املوضوع  هذا 
»دعوة  على  مشددة  للحوار«، 
السالم  اىل  البابوي  السفري 
االجتماعي للبنان واللبنانيني«، 
ومعتربة ان »دعوة الوزير تبحث 
يف التحديات اليت تواجه لبنان 
واجياد  السوري  النزوح  نتيجة 
وأشارت  هلا«.  املالئمة  احللول 
اللبنانيني  ضيافة  »حسن  اىل 
سابقا  الفلسطينيني  لالجئني 

وللسوريني حاليا«.
وشددت على »أهمية اخلطوة اليت 
قام بها الوزير الرياشي«، آملة 
ان »يبقى لبنان بلد الرسالة«، 
أنه »من املهم احلفاظ  ومعتربة 

على كرامة اإلنسان«.
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للسلم  الدولية  املنظمة  أقامت 
واالمن الدوليني مهرجان الوفاء 
اجليش يف ساحة مجال  ألسرى 
عبد الناصر )التل( وسط مدينة 
الدفاع  وزير  برعاية  طرابلس، 
يف  الصراف،  يعقوب  الوطين 
حضور عمر محزة ممثال الرئيس 
السابق  والنائب  ميقاتي  جنيب 
زيادة  وكمال  األحدب  مصباح 
اشرف  السابق  الوزير  ممثال 
اوقاف  دائرة  ورئيس  ريفي 
الرزاق  عبد  الشيخ  طرابلس 
اسطنبولي ممثال مفيت طرابلس 
الشعار  مالك  الشيخ  والشمال 
طرابلس  درك  سرية  وقائد 
العقيد عبد الناصر غمراوي ممثال 
املدير العام لقوى االمن الداخل 
واملدير  عثمان  عماد  اللواء 
طرابلس  ملرفأ  السابق  العام 
ممثلني  اىل  حبيب  انطوان 
املستقبل  وتيار  الكتائب  عن 
من  وحشد  اللبنانية  والقوات 
حضور  اىل  املدينة،  اهالي 
املخطوفني  العسكريني  اهالي 

يف عرسال.
الصراف

والوقوف  الوطين  النشيد  بعد 
الوزير  ألقى  صمت،  دقيقة 
الصراف كلمة قال يف مستهلها: 
يعرف  طرابلس،  يعرف  »الذي 
العامل.  يف  مدينة  امجل  انها 
ومن يفكر مثال ان هناك رجاال 
يف لبنان اكثر شجاعة من ابناء 
جدا،  خمطىء  فهو  املدينة  هذه 
اوفى من  ان هناك  يفكر  ومن 
طرابلس ايضا هو خمطىء كثريا. 
ومن يفكر ان هناك مدينة اكثر 
من  اكثر  العامل  يف  انفتاحا 
ايضا.  كثريا  خمطىء  طرابلس 
فال يوجد سوى يف طرابلس هذا 
التنوع الذي جيمع ممثل الكتائب 
التيار  وممثل  القوات  وممثل 
العائالت،  وممثل  احلر  الوطين 
مع  جيلسون  املستقبل  وممثل 
بعضهم البعض ويتحادثون. انا 
فيها  عشت  املدينة،  هذه  ابن 
وانا يوميا مررت يف التل ويوميا 
ومؤسساتها  حماهلا  يف  توقفت 
الوحيدة  املدينة  انها  املعروفة. 
فيها  يعيش  اليت  العامل  يف 
نسمة  الف  مخسمئة  من  اكثر 
وهي كالقرية يعرف فيها اجلميع 

بعضهم: انها طرابلس«.
أضاف: »من يفكر ان طرابلس 
ال حتب اجليش خمطىء جدا. ويف 
عيد اجليش اريد ان اتوجه اىل 
والتقدير.  بالتيحة  عسكري  كل 
هنا  السطح  تعتلي  الذي  انت 
وانت الذي تقف ورائي هنا وعند 
تلك الزاوية... ولكنين اريدكم 
الصراف  ان يعقوب  ان تعرفوا 
ابن الدكتور رياض الصراف ال 
يلزمه محاية امنية يف طرابلس. 
جمددا انها طرابلس. لقد عشنا 
ووقف  القدور  احداث  فيها 
طرابلس،  جانب  اىل  اجليش 
وايضا  التوحيد  احداث  وعشنا 
كان اجليش اىل جانب طرابلس، 
وعشنا االحداث السورية ووقف 
وعشنا  طرابلس،  مع  اجليش 
وقف  واجليش  التطرف  احداث 
مع طرابلس، وعشنا بعل حمسن 
واليوم  طرابلس،  مع  واجليش 
اجليش مع طرابلس واهم شيء 
انها  اجليش.  مع  طرابلس  ان 
اكرم وانبل وامجل واقرب مدينة 
طرابلس  ينعت  ومن  اهلل  اىل 

بالتطرف خمطىء كليا، واستطيع 
انور  الشيخ  ان  لكم  اقول  ان 
الصالة  علمين  اهلل  رمحه  بكري 
بالل  الشيخ  وصديقي  وحبييب 
شعبان صديقي ويبقى، واقول 
ومؤمن  وملتزم  روم  انين  لكم 

ومشاس يف املطرانية ايضا«.
قررت  »لقد  الصراف:  وتابع 
االسرى،  تتذكر  ان  طرابلس 
الذي  الظلم  بقدر  ألنها  ملاذا؟ 
الذي  والقصف  والقهر  عرفته 
تعرضت له اال ان طرابلس تعرف 
قيمة  وتعرف  االنسان،  قيمة 
العسكري وتعرف قيمة االرض. 
وانا عندما قالوا لي انهم بصدد 
قلت  للمفقودين  وفاء  امسية 
قلبها  تفتح  اليت  طرابلس  هي 
البن مغيط وابن املصري وابن 
وهبة وابن ذبيان وابن اليوسف 
وابن  عمار  وابن  احلسن  وابن 
وابن  متلج  وابن  حسن  احلاج 

خضر«.
يوسف  حلسني  حديثه  ووجه 
لدى  املخطوف  العسكري  والد 
من  أقول  »أنا  قائال:  داعش، 
هنا ان اجليش لن ينسى اسريا 
وال مفقودا، ال لسنة ال لسنتني 
وال خلمسني  سنوات  لعشر  وال 
اجلك  من  ليس  ملئة سنة.  وال 
العسكري  لذاك  كرمى  بل  انت 
ألنك  هناك  الواقف  »املشحر« 
الذي  باملفقود  تهتم  مل  اذا 
فقدت، هو لن يهتم بي. واذا 
الذي فقدت ليس يف  املفقود 
غيابه  ذميت فمن سيفي دينه؟ 
دين ال لي بل للعلم ولسماحته 
ولدولته  ولعطوفته  وسعادته 
هذه  بأن  مؤمن  شخص  ولكل 

االرض له«.
ولقد  وفية.  »طرابلس  أضاف: 
عندما  حتى  دينها  دائما  وفت 
فيها  يقف  ان  مستحيال  كان 
من يقول انه مع او ضد وقفت 
طرابلس وقالت كلمتها. واليوم 
وحكومة،  جديد  رئيس  عندنا 
وجيش وراءه رجال ال خيشى ال 
على طرابلس وال على اسرانا. 
هذه  ان  لكم  واقول  وزير  انا 
املؤسسة يف عهدة قائد جيش، 
للقائد  يسمع  القائد  وهذا 
وهو  املسلحة  للقوات  االعلى 
مظلة للجميع. ويطلب القائد من 
يليب  والوزير  حيتاجه  ما  الوزير 
املؤسسة  هذه  بتغطية  ويقوم 
يف  تقف  ان  منها  ويطلب 
وان تقف  والبلد،  الناس  خدمة 
فالقائد  املفقودين،  جانب  اىل 
حيمي  بأن  قسمه  اقسم  عندما 
نقطة  كل  صارت  امنا  العلم 
العلم يف  هذا  ألجل  نزفت  دم 
الوزير  يتعهد  وعندما  ذمته، 
امامكم بأننا لن ننسى فهذا ال 
يعين اننا لن ننسى امسا معينا 
بل لن ننسى مكانا وال قميصا 
حنيي  ان  وجيب  بارودة.  وال 
ومسحوا  فاوضوا  الذين  اليوم 
برحيل مقاتلني كانوا اعداءنا وال 
هلم  نقول  حنن  ولكننا  يزالون، 
انت  نؤذي.  وال  نذبح،  ال  اننا 
اختطفت اهلنا وغلبت يف معركة 
ارجع  لك  ونقول  رجال  لكننا 
ان كل  يفكر  بالدك. ومن  اىل 
النازحني متطرفون خمطىء ومن 
يفكر ان كل النازحني قديسون 
استطيع  وال  ايضا هو خمطىء، 
ان انظر يف وجه لبناني ألقول 
البنك  خبزا  املك  ال  انين  له 

يف  لالجيء  اخلبز  اوزع  ألنين 
مخسة  وهناك  وارضي،  ارضك 
آالف نسمة هم منذ سنوات يف 
اىل  العودة  من  متكنوا  ارضك 
يبقى  اال  واملطلوب  بالدهم. 
السوريون رهائن سياسيني يف 

بالدي«.
من  عائليت  نصف  »انا  وقال: 
سوريا واحب السوريني، ولكن 
هذا ال يعين ان تأتي اىل بييت 
لي  وختطف  رزقي،  وتأكل 
ونبقى  اوالدي  وتذبح  عسكريا 
صامتني. بالد اهلل كبرية وبالدنا 
صغرية، وقلبنا مفتوح ولكن ال 
تستمعوا اىل املؤسسات الدولية 
اليت تقول ابقوا هنا اربح لكم، 
ألنه ال ميكنكم ان تبقوا هنا. حنن 
دولة والدولة عندها قوانني واذا 
التزمت القانون اضعك يف عيين 
اقول  القانون كما  واذا خالفت 
للقانون  انت خمالف  بلدي  البن 
خمالف  انت  للسوري  سأقول 
للقانون، اذا جعت اعطيك نصف 
طرابلس  فعلت  كما  طعامي، 
متاما. وانا احيي يف هذا املقام 
رجال يشارف الوقت على ذكرى 
رحيله االربعني وقد ال نتفق معه 
يف السياسة لكنه خدم طرابلس 
املرحوم  خدمها  ان  سبق  كما 
الدكتور  واعين  الصراف  رياض 
اهلل.  رمحه  الرافعي  اجمليد  عبد 
لقد كان عروبيا واحب طرابلس 
طرابلس.  اهل  طعامه  وقاسم 
وانت اذا جعت يا الجىء نصف 
منقوشيت لك لكن ال ميكنك ان 
تأخذ رزقي وال ميكنك ان تفتتح 
انك  حبجة  اوالدي  وجتوع  متجرا 

الجىء«.
املفقودين،  أهل  اىل  وتوجه 
املفقودين  اهل  »يا  قائال: 
اهلكم اهلي، اوالدكم اوالدي، 
تظين  ال  دمعي،  ام  يا  ودمعك 
او  منك  افضل  الوزير  ان  ابدا 
احسن، انت اعطيت هذه البالد 
اكثر مين بقليل فمن يلبس ولده 
البزة العسكرية كما الوالد الذي 
وحيميها  فريبيها  ابنته  يزوج 
ويأخذها  غريب  فيأتي  وتكرب 
حتى انه يأخذ منها امسها. وانت 
ابنك عندما لبس بزته العسكرية 
نزع دينه وطائفته وبيته وعائلته 
وارتدى هذه البزة. هل سنرتك 
لغريب ان ينتزعها منه؟ او هل 
سندع البزة تنسى من يلبسها؟ 
ابنك من يصنع البزة ال العكس، 
من هنا الوعد اال ننسى ابنك بل 

ممنوع ان ننساه«.
وختم الصراف: »اريد ان اشكر 
يف  ساهم  من  وكل  طرابلس 
هذا احلفل واطلب من اجلميع ان 

يقفوا لريددوا معي ال ننسى ال 
ننسى ال ننسى«.
تامر

بلدية  جملس  عضو  ألقى  ثم 
طرابلس حممد تامر كلمة رئيس 
قمر  امحد  املهندس  البلدية 
اللبناني،  اجليش  فهنأ  الدين، 
يف  وجنودا،  وضباطا  قيادة 
عيده ال 72 مثنيا على »اجنازات 
كبرية حققها اجليش على العدو 
اإلرهابيني  وعلى  االسرائيلي 

على حدودنا جنوبا وشرقا«.
العسكرية  املؤسسة  اىل  وتوجه 
واىل »دورها الوطين يف محاية 
واعزاز«،  اكبار  بتحية  لبنان 
بـ«التضحيات اليت قدمها  ونوه 
احلفاظ  سبيل  يف  ويقدمها 
وسيادة  واستقرار  أمن  على 
أن  وأكد  لبنان«.  واستقالل 
اليت  العسكرية  »املؤسسة 
الوطن  حلماية  الشهداء  قدمت 
والدعم  االلتفاف  هذا  تستحق 
اللبنانيني«.  مجيع  من  الكبري 
»التمسك  اىل  اللبنانيني  ودعا 
حتمي  اليت  الوطنية  بالثوابت 
لبنان وحتصنه يف وجه التحديات 

اإلسرائيلية واالرهابية«.

الصراف يف مهرجان الوفاء ألسرى اجليش يف طرابلس: حنيي من فاوضوا ومسحوا برحيل مقاتلني كانوا اعداءنا وال يزالون

النسيب  االستقرار  »إن  وقال: 
وسط  اليوم،  نعيشه  الذي 
من  الدائر  واجلنون  الفنت  هذه 
مل  ما  أبدا  يصمد  لن  حولنا، 
الثوابت  حول  اللبنانيون  جيتمع 
الوطنية، وما مل تتكاتف االيادي 
من حول اجليش البطل املتواجد 
على كل مساحة الوطن. اننا يف 
تطلق  ان  اىل  نتطلع  طرابلس 
اىل  مؤسساتها،  بكل  الدولة 
جانب اخلطة االمنية اليت يطبقها 
اجليش يف املدينة بنجاح كامل، 
نتطلع اىل ان تطلق خطة االمناء 
املوعود لقطع الطريق على كل 
ال  واهلها،  باملدينة  املرتبصني 
كل  جتاوزت  البطالة  ان  سيما 
الكثري  الكثري  وهناك  احلدود، 
من الشباب العاطلني عن العمل 
اىل  ونتطلع  الريح،  مهب  يف 
اجياد  اىل  الدولة  تسارع  ان 
لقد  هلم.  مشرفة  عمل  فرص 
االمنية  اخلطة  الدولة  طبقت 
يف طرابلس، وحنن يف عاصمة 
خطة  تطبيق  ننتظر  الشمال 
تعيد  حيوية  مبشاريع  التنمية 
ودورها  مكانتها  املدينة  اىل 

الطليعي«.

مغيط
ثم ألقى كلمة اهالي السعكريني 
نظام  عرسال  يف  املخطوفني 
انها  اىل  فيها  لفت  مغيط 
واللوعة«،  الثالثة  »الذكرى 
به والدة  وتوقف عند ما قامت 
البزال يف جرود عرسال مؤكدا 
يبكون  العسكريني  »اهالي  ان 
دما سائال ماذا فعل الوطن من 
اجل العسكريني املخطوفني؟«.

وقال: »من يريد أن يتكلم عن 
هيبة الدولة فليحضر العسكريني 
ثم يتحدث عن هيبة الدولة. وان 
أهالي العسكريني قبل اختطاف 
مهتمني  يكونوا  مل  أبنائهم 
بالسياسة ولذلك هم ينفون ما 
يتحركوا  بأن  اتهامات  من  اثري 
ألسباب غري تلك املرتبطة بغياب 

ابنائهم«.
قائال:  الصراف  اىل  وتوجه 
أمانة  الوزير  معالي  يا  »نوليك 
وانت  أمانة  هذه  العسكريني. 
أهل  وانت  حتملها  أن  رضيت 
مسؤولية  أمام  وانت  هلا. 
وحترير  الشائعات  إسكات 
اهليبة  تعود  حتى  العسكريني. 

للدولة اللبنانية«.
»عيد  ان  على  مشددا  وختم 
اجليش عيد كل عسكري جيسد 

أرزة العلم اللبناني«.

خليل
املنظمة  رئيس  كلمة  كانت  ثم 
شكر  الذي  خليل  حممد  الداعية 
الوزير الصراف على حضوره اىل 
يقدمه  ما  بكل  منوها  طرابلس 
اجليش من تضحيات داعيا اىل 
»االلتفاف الكامل حول املؤسسة 

العسكرية«.
ويف اخلتام وزعت دروع تكرميية 
على املشاركني، كما قدم خليل 
صراف،  للوزير  تقديرية  درعا 
فنية  بسهرة  احلفل  واختتم 

ملناسبة عيد اجليش.

الوزير الصراف يتسلم الدرع التكريمية
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النواب  جملس  رئيس  استقبل 
امس  ظهر  بعد  بري  نبيه 
التينة  عني  اخلميس يف  االول 
النائبني غازي العريضي ووائل 
ابو فاعور، ومت عرض لالوضاع 
القضايا  من  وعدد  الراهنة 

املطروحة.
بأنه  اللقاء  العريضي  ووصف 
التشاور  اطار  يف  »يندرج 
رئيس  بني  الدائم  والتنسيق 
اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 

جنبالط والرئيس بري«.
وكان بري استقبل ظهرا رئيسة 
مرييام  الشعبية«  »الكتلة 

سكاف.
ماجدة  الفنانة  أيضا  والتقى 

الرومي ووفدا من العائلة واالب 
بديع احلاج عميد كلية املوسيقى 
القدس  الروح  جامعة  يف 
عليه  متنى  الذي  -الكسليك 
العربية  املوسيقى  مؤمتر  رعاية 
العامل  يف  االذاعات  تأثري  عن 
املوسيقى  مسار  على  العربي 
العربية، والذي سيعقد بني 11 
يف  املقبل  االول  تشرين  و13 
حبفل  املؤمتر  وسيبدأ  اجلامعة. 
حليم  الراحل  للفنان  تكريم 

الرومي.
وبعد الظهر استقبل بري وزير 
العمل حممد كبارة وعرض معه 
عددا من امللفات والنائب العام 
التمييزي القاضي مسري محود. 

بري عرض االوضاع مع كبارة والعريضي 
وابو فاعور والتقى مرييام سكاف

الرئيس بري مستقبال كبارة

إستقبل وزير الشؤون اإلجتماعية 
بيار بو عاصي، رئيس اجمللس 
السابق  الوزير  املاروني  العام 
عضو  يرافقه  اخلازن،  وديع 
اجمللس  يف  التنفيذية  اهليئة 
يف  متى،  ميشال  املهندس 
حضور مستشار الوزير بو عاصي 
ومت  اهلييب،  زاهي  املهندس 
التداول يف أهمية دعم اجليش 
عناصر  من  تبقى  ما  حترير  يف 
احلدود  يف  اإلرهابية  داعش 
الشرقية من لبنان ودور وزارة 
العملية  يف  اإلجتماعية  الشؤون 
إىل  السوريني  بنزوح  املرتبطة 
ويف  هناك  منتشرة  خميمات 

أماكن أخرى من لبنان.
اللقاء:  بعد  اخلازن  وقال 
»تشرفنا بلقاء الوزير بو عاصي، 
حيث حبثنا يف تعامله مع قضية 
جبهة  حترير  بعد  النازحني 
على  عرسال  جرود  من  النصرة 
واجليش  الوطنية  املقاومة  يد 
األخري  وإستعداد  اللبناني 
خلوض معركة حترير جرود القاع 
ورأس بعلبك من تنظيم داعش. 
عالية  محاسة  معاليه  فأبدى 
النازحني  األخوة  عودة  لتأمني 
األمم  مع  بالتنسيق  السوريني، 
من  آمنة  مناطق  إىل  املتحدة، 

سوريا لئال يبقون يف املخيمات 
والعراء معّرضني لفصل الشتاء 
كابوس  زوال  وبعد  القارس، 
اإلرهابيني  املتطرفني  حتكم 
مبصريهم، بعدما زال هذا اخلطر 
عنهم وعن أهالي عرسال وسائر 

احلدود الشرقية«.
على  متفقا  الرأي  أضاف:«كان 
معاركه  يف  أثبت،  اجليش  أن 
يف  نادرة  قدرة  اإلرهاب،  مع 
نهر البارد، حيث قدم أكثر من 
166 شهيدا وجرحى ويف كشف 
من  األمنية  األجهزة  مع  خالياه 
القطاعات،  سائر  من  أمن  قوى 
إستباقية  حالة  أول  ميثل  جعلته 
اليت  الظاهرة  هذه  تفشي  لدرء 
تقض مضاجع العامل. وإذا كان 
موضوع املؤسسة العسكرية قد 
حتت  اللقاء،  هذا  خالل  طغى 
وجهوزيته  اجليش  عيد  مظلة 
للقضاء على آخر معاقل اإلرهاب 
يف جرود لبنان الشرقية، إاّل أن 
اإلجتماعية  الشؤون  وزارة  دور 
بو  بيار  الوزير  بوجود  الناشط 
اخلدمة  يف  املتفاني  عاصي 
العامة، يطرح عليه حتديا ودورا 
أزمة  حل  صعيد  على  متقدما 
أدق  من  باعتبارها  النازحني 

القضايا اليت نعيشها اليوم«.

بو عاصي عرض مع وديع اخلازن دعم 
اجليش وحل أزمة النازحني

رأى املسؤول التنظيمي القليم 
البقاع يف حركة »أمل« مصطفى 
األسرى  تعليقا حترير  الفوعاني 
»اننا اليوم نعيش عرسا وطنيا 
بكل مقاييسه يبدأ بتحرير أبنائنا 
من ايدي اإلرهاب التكفريي وال 
الوحدة  هذه  حدود  عند  ينتهي 
البقاع  أبناء  جتمع  اليت  الوطنية 
الوطن  راية  حتت  الشمالي 
هذه  انتماءاتهم،  خمتلف  على 
ضمري  يف  كانت  اليت  البلدات 
االمام الصدر وكانت وال زالت 
الرئيس  دولة  أولويات  من 
يتابع  كان  الذي  بري  نبيه 
مرت  اليت  املآسي  حلظات  كل 
وجود  إبان  املنطقة  هذه  على 
اجلماعات التكفريية يف اجلرود، 
واللبوة  عرسال  تتعانق  واليوم 
بعلبك  ورأس  والقاع  واهلرمل 
بني  الواحد  العيش  ان  لتؤكد 
اهلنا سيشكل مع عزمية جيشنا 
وبسالته وشجاعة مقاومتنا ثالوثا 
بأن  يفكر  من  كل  مينع  ذهبيا 
ولو  الدخول  من  أرضنا  يدوس 
حدودنا  وستبقى  واحد،  لشرب 
من أقصى الشمال وصوال إىل 
فلسطني عصية على كل يفكر 

العبث بأمننا ووحدتنا«.
وتابع:«اليوم وبعد االنتهاء من 
إىل  ننتقل  بأن  نأمل  النصرة 
حترير جرود رأس بعلبك والقاع 
العرس  ليكتمل  الدواعش  من 
إىل  نتوجه  أننا  وبعدها  الوطين 

املعنية  الدولة  مؤسسات  كل 
هذه  إىل  االمناء  بعني  بالنظر 
البطوالت  اليت سطرت  البلدات 
وان  خصوصا  مقاييسها،  بكل 
االمناء  إىل  املدخل  هو  االمن 

واالستثمار«.
بذلت  اليت  اجلهود  »كل  وحيا 
هذه  إىل  الوصول  أجل  من 
على  مؤكدا  التارخيية«،  اللحظة 
»التالحم والتكاتف خلف جيشنا 
ومقاومتنا للتخلص من آخر البؤر 
ودمرت  احتلت  اليت  اإلرهابية 

على مدى أعوام«.
أهالي  إىل  بالتهنئة  وتوجه 
»الذين  أبنائهم  بعودة  األسرى 
كله  الوطن  أبناء  فيهم  نرى 
األسرى  يتحرر  ان  امل  على 
العسكريون لدى داعش لنكون 
قد اغلقنا صفحة سوداء رمستها 
االرهاب  من  جعلت  عمياء  فئة 
قضية وشوهت الدين واالسالم 
مساحة  استشرفه  األمر  وهذا 
موسى  السيد  القائد  االمام 
الصدر منذ اكثر من اربعة عقود، 
ولكن بوحدتنا انتصرنا وسنبقى 
اليت  الوحدة  وهذه  منتصرين. 
نبيه  الرئيس  دولة  عليها  عمل 
اليت  احملطات  كل  يف  بري 
منه  إميانا  البلد  هذا  استهدفت 
والسبيل  الوحيد  العالج  إنها 
اعدائنا  على  النتصارنا  الوحيد 
وجيب ان تبقى عنواننا يف كل 

ما يهددنا ويهدد استقرارنا«.

الفوعاني تعليقا على حترير األسرى:
للتالحم والتكاتف خلف اجليش واملقاومة 

للتخلص من آخر البؤر اإلرهابية

الوطنية  األحزاب والقوى  عقدت 
اجتماعها  البقاع  يف  والقومية 
الدوري يف مقر رابطة الشغيلة يف 
تعنايل، يف حضور االخوة ممثلي 
وجرى  الفلسطينية.  الفصائل 
التداول يف آخر املستجدات على 

الساحتني احمللية واالقليمية.
وصدر عن اجملتمعني بيان هنأوا 
اللبناني  اجليش  مستهله  يف 
واجليش العربي السوري بعيدهما 

يف األول من آب.
وتوقف اجملتمعون عند مواجهات 
جرد عرسال الفتني اىل »اهمية 
العملياتي  املعنوي  التنسيق 
واهلادف بني  والرصني  الدقيق 
اللبناني  واجليشني  املقاومة 

والسوري«.
أن  االجتماع  إثر  بيان  ورأوا يف 
التوحش  خمالب  اقتالع  »يف 
واالرهاب من جرود عرسال وبذل 
الدماء والتضحيات من مقاومني 
ابطال حلقة مفصلية من حلقات 
عن  الغريبة  الشراذم  هذه  دحر 
مستوى  على  وجمتمعاتنا  امتنا 
االقليم وضربة قاصمة ملشاريع 
الصهيوني  االمريكي  التوظيف 
للمقاومة  اشغال  اجلماعات  هلذه 
دوامة  يف  اللبناني  واجليش 
يستفيد  والدم  للجهد  استنزاف 

منها العدو الصهيوني«.
القوة  »ثالثية  ان  واعتربوا 
باجليش  املتجسدة  املركزية 
والشعب واملقاومة شكلت اآلن 
ويف كل اوان الضامن الفعلي 
والكرامة  واالستقالل  للسيادة 
جمرد  ذلك  خال  وما  الوطنية 
لبنان  ابقاء  غرضها  نظريات 
والتسويات  الضعف  دائرة  يف 

املذلة«.
»التجربة  يف  اجملتمعون  ورأى 
توىل  اليت  العاقلة  اخلالقة 
سيادة  التفاوضي  زمامها 
اللواء عباس ابراهيم اثر احداث 
جرود عرسال قد حققت اهدافا 
وغايات وطنية وما على بعض 
النزول  سوى  اللبنانية  القوى 
وفتح  العالية  االسطح  عن 
مع  جدية  تفاوضية  صفحة 
السورية  القيادة  يف  االخوة 
الضاغطة  النزوح  معضلة  حلل 
اهلبات  انتظار  بدل  والكارثية 
امللف  هذا  جتميد  يف  لالمعان 
خدمة  النازحني  تثبيت  ومعه 

الجندات ومصاحل خارجية«.
املقدسيني  وهبة  »غضبة  وحيوا 
عن  دفاعا  األبرار  وشهدائهم 
واملقدسات  القدس  حياض 
االسالمية واملسيحية اليت كسرت 
جربوت العدو وغطرسته واجراءاته 
املشني  التخاذل  هذا  وسط 
املتهافتة  العربية  النظم  لغالبية 
القضية  وبيع  التطبيع  على 
الفلسطينية واليت مل يهز وجدان 
حكامها التعرض لقدس اقداس 
وتوقفوا  واملسلمني«.  العرب 
عند »اللحمة الوطنية للمقدسيني 
حيث وقف املسيحيون واملسلمون 
كتفا اىل كتف دفاعا عن املسجد 

االقصى«.
ووجه ممثلو الفصائل الفلسطينية 
»حتية حب وتقدير لفخامة رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
جتاه  املشرف  موقفه  على 
املقدسيني  وانتفاضة  القدس 
املشاعر  عمق  عن  تعرب  واليت 

االخوية والقومية«.

األحزاب والقوى الوطنية يف البقاع:
 لفتح صفحة تفاوضية جدية مع القيادة 

السورية حلل معضلة النزوح الضاغطة

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
يف  مبقرها  الدوري  اجتماعها 
امس  ظهر  بعد  حريك،  حارة 
االول، برئاسة النائب حممد رعد 
اصدرت  أعضائها،  ومشاركة 
ان  اىل  فيه  لفتت  بيانا  بعده 
ومدويا  جديدا  نوعيا  »انتصارا 
أوال  االرهاب،  على  لبنان  حققه 
االسالمية  املقاومة  دحرت  حني 
النصرة عن جرود  ارهابيي جبهة 
مقراتهم  كل  واقتلعت  عرسال 
التحتية،  وبنيتهم  وقواعدهم 
مساحة  من  يقرب  ما  وحررت 
100 كلم2 بسرعة قياسية وبأقل 
العدو  أذهلت  حمتملة،  كلفة 
وثانيا  املراقبني،  كل  وأدهشت 
أعلى  وفق  املقاومة  جنحت  حني 
واالنسانية  القانونية  املعايري 
واالخالقية يف تنظيم أدق عملية 
من  تبقى  ملن  وترحيل  اجالء 
النصرة  جببهة  تتصل  امتدادات 
الذي  الوقت  يف  صلة،  بأي 
استعادت املقاومة بكل فخر وعز 
وكرامة اسراها االبطال وجثامني 
عمليا  وأثبتت  الربرة،  لشهدائها 
الرهان  جدوى  قاطع  وبشكل 
واجليش  الشعب  معادلة  على 

واملقاومة لصنع االنتصار«.
االجناز  هذا  »باعتزاز  مثنت  واذ 
اليت  التضحيات  وعظيم  الوطين 
والشهداء  املقاومون  بذهلا 
رأت  أجل حتقيقه،  وعوائلهم من 
تضافر  عرب  استكماله  »وجوب 
النجاح  ومستلزمات  عوامل  كل 
بقية  على  للقضاء  املطلوب 
يف  لبنان  يف  االرهاب  معاقل 

هذه اللحظة املؤاتية«.
»استعراض  جرى  ذلك،  بعد 
اليت  امليدانية  للوقائع  تفصيلي 
أفضت اىل حتقيق هذا االنتصار 
وعرسال،  فليطة  جرود  يف 
التخطيط  بدقة  الكتلة  فأشادت 
لدى  والسيطرة  التحكم  وقدرة 
قيادة املقاومة وببطوالت وبسالة 
كل  عمل  وبتناسق  املقاومني 
االختصاصات األمنية والعسكرية 
واالعالمية واللوجستية، كما نوهت 
باألداء األمين والعسكري للجيش 
اللبناني قيادة وضباطا وجنودا، 
وبالدور التفاوضي املتقن الذي 
العام  األمن  عام  مدير  به  قام 
عباس  الركن  اللواء  سيادة 

ابراهيم وفريقه املختص«.
»مجيع  اىل  الكتلة  وتوجهت 
املسؤولني والقيادات يف البالد 
الشخصيات  مجيع  اىل  وكذلك 
السياسية  والقوى  والتجمعات 
والشعبية والنقابية واىل وسائل 
كل  من  اللبنانيني  واىل  االعالم 

إكبار  بتحية  واملناطق  املكونات 
لوقفتهم الوطنية اجلامعة«.

»بعض  عند  الكتلة  وتوقفت 
بداية  فحيت  والقضايا  احملطات 
»اجليش اللبناني قيادة وضباطا 
آب،  من  االول  مبناسبة  وجنودا، 
اليت  الوطنية  »بالروح  مشيدة 
مؤكدة  ومهامه،  أداءه  حتكم 
محاية  يف  دوره  على  »رهانها 
البالد  عن  والدفاع  السيادة 
وحفظ األمن واالستقرار ومكافحة 
االرهاب والتصدي لالعتداءات«.

العربي  »اجليش  حيت  كما 
تأسيسه،  ذكرى  يف  السوري 
وجنودا«،  وضباطا  قيادة 
احلرب  امام  صموده  »يف  ورأت 
سوريا  استهدفت  اليت  االرهابية 
الشعب والدولة واملوقع والدور، 
احلرب  لتلك  التصدي  ويف 
السبيل االوحد للحفاظ على وحدة 
ومحاية شعبها  وسيادتها  سوريا 

واستقراره«.
ورأت أن »مشروع االرهاب الذي 
انهاك  خالله  من  االعداء  أراد 
اجملتمعات وتفكيك دول املمانعة 
والصمود بوجه خمططات السيطرة 
الصهيوني  والتسلط  االجنبية 
باالحنسار  بدأ  قد  املنطقة،  على 
بعدما فشل يف حتقيق  والرتاجع 
اهدافه وانكشف كل الذين وقفوا 
استخدامه  على  وراهنوا  وراءه 
االمريكية  االدارة  مقدمتهم  ويف 
السعودي.  والنظام  واسرائيل 
ستشهد  املقبلة  املرحلة  ان 
لدى  املقاومة  ارادة  يف  تناميا 
شعوب املنطقة وارباكا كبريا يف 
سياسات الدول اليت خاب أملها 
يف الرهان على االرهاب لتحقيق 

اهدافها«.
وجددت الكتلة »دعوتها للحكومة 
جريء  وطين  قرار  اختاذ  اىل 
السورية  احلكومة  مع  للتواصل 
الطوعية  العودة  تسريع  أجل  من 
قراهم  اىل  السوريني  للنازحني 
بعد  آمنة  أصبحت  اليت  وبلداتهم 
دعت  كما  عنها«،  االرهاب  دحر 
مقاربة  اىل  اللبنانية  »احلكومة 
مشكلة  ملعاجلة  مسؤولة  وطنية 
الكهرباء يف البالد، وحتثها على 
الذي  العرض  فرصة  اقتناص 
تقدمت به رمسيا مؤسسة كهرباء 
سوريا لزيادة التغذية خالل فرتة 
الصيف، مبا يفيد اللبنانيني برفع 
أو  ساعتني  اىل  التغذية  معدل 
تدعو  كما  يوميا،  ساعات  ثالث 
اخلطة  يف  العمل  تسريع  اىل 
الوزراء  جملس  قررها  اليت 
القانونية  االصول  للكهرباء وفق 

واالدارية«. 

الوفاء للمقاومة: املقاومة أثبتت جدوى الرهان على 
معادلة الشعب واجليش واملقاومة لصنع االنتصار

العام  لالمن  العام  املدير  قال 
يف  ابراهيم  عباس  اللواء 
تصريح أدىل به يف مركز االمن 
العام يف نقطة القاع احلدودية 
اسرى  الستقبال  وصلها  اليت 
»حزب اهلل«: »ننسق مع القوى 
جديد  مركز  الفتتاح  االمنية 
تصحيح  اجل  من  مركز  وبناء 
اخللل احلاصل نظرا لبعد املركز 
وننسق  احلدود.  عن  كلم   11
والعماد  اللبناني  اجليش  مع 
تسيري  اجل  من  عون  جوزاف 

اللبنانية  احلدود  على  دوريات 
املركز  اىل  وصوال  السورية 
من اجل ضبط احلدود واالليات 
واالشخاص كي ال يكون تهريب 
او تسريب، وعندما ننتقل اىل 
املركز اجلديد تنتفي االجراءات. 
كثريا  يطول  لن  واالفتتاح 
هناك قرار سياسي متخذ بهذا 
من  لوجستيا  وحنضر  املوضوع 
االحداث  عن  اما  ذلك.  اجل 
املرتقبة فسيكون لنا حديث يف 

كنيسة القاع«.

ابراهيم من مركز أمن عام القاع: ننسق مع القوى 
االمنية الفتتاح مركز جديد لتصحيح اخللل
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مـركـز   - استـراليـا  اللبنـانيـة  القـوات  حـزب  يتقـدم 
غـانـم  بيطـار  جـورج  السفيـر  مـن  بـالتهنئـة  سيـدنـي 
الـذي عيـن فـي مـاليـزيـا ضمـن التشكيـالت اجلـديـدة 

فـي السلـك الـدبلـومـاسـي.
وكمـا عهـدنـاه إبـان عملـه كقنصـل عـام فـي سـدنـي 
اجلـاليـة  خـدمـة  فـي  والتفـانـي  الـدؤوب  بعملـه 
اللبنـانيـة، فان عمله لن يتغري بالنسبة خلدمة اجلالية 

والوطن يف منصبه اجلديد.
مهـامـه  فـي  والتـوفيـق  النجـاح  دوام  لـه  نتمنـى 

اجلـديـدة ورفـع اسـم وطننـا العـزيـز لبنـان.

القـوات اللبنـانيـة تهنـئ السفيـر غـانـم

»تيار  لـ  العام  األمني  زار 
املستقبل« أمحد احلريري صباح 
امس االول، قائد اجليش العماد 
جوزاف عون، يف مكتبه بالريزة، 
يرافقه عضو املكتب السياسي 
يف  البحث  ومت  درغام،  حسن 

األوضاع العامة.
بيان  حبسب  احلريري  وأكد 
قائد  »زيارة  أن  ملكتبه، 
مبناسبة  للتهنئة  تأتي  اجليش 
على  والتأكيد  اجليش،  عيد 
احلكيمة  لقيادته  التقدير  بالغ 
ضباطا  عناصره،  ولتضحيات 
وجنودا، دفاعا عن وطننا لبنان، 
املخطوفني  جنودنا  سيما  وال 
الذين نأمل أن يتم الكشف عن 
خبري،  يكونوا  وأن  مصريهم، 
الوطن  حضن  إىل  يعودوا  وأن 

ساملني«.

تيار  »ثقة  على  وشدد 
املستقبل باملؤسسة العسكرية، 
حلماية  وحصرية  شرعية  أداة 
وصون  الداخلي،  االستقرار 
والتصدي  الوطنية،  السيادة 
أمن  تهدد  اليت  األخطار  لكل 
خطر  مقدمها  ويف  الوطن، 
»موقف  على  مؤكدا  االرهاب«، 
ال  بأن  الثابت  املستقبل  »تيار 
سالح يعلو على سالح اجليش، 
وأن ال شرعية خارج اطار هذه 

املؤسسة الوطنية اجلامعة«.
اجليش  »لقيادة  تقديره  وأبدى 
به  قاموا  ما  على  وعناصره 
مشرفة  وجهود  إجراءات  من 
سالمة  وتأمني  عرسال  حلماية 
أهلها والنازحني السوريني يف 
تطورات  عن  وعزهلا  حميطها، 

اجلرود«.

أمحد احلريري زار قائد اجليش وأشاد بقيادته 
احلكيمة يف محاية عرسال

قائد الجيش العماد عون مستقبال احمد الحريري 

جملس  رئيس  نائب  استقبل 
غسان  الصحة  وزير  الوزراء 
جلنة  من  وفدا  حاصباني 
وفاعليات  جلمعيات  التنسيق 
لبنان  يف  االرثوذكس  الروم 
عن  أعرب  الذي   LEBROCC
يقوم  الذي  للجهود  دعمه 
بناء  سبيل  يف  حاصباني  بها 
املؤسسات والدولة واملقاربات 
مع  بها  يتعامل  اليت  الشفافة 
تطرق  كما  االساسية،  امللفات 
العامة  املسائل  اىل  الوفد 
بعالقة  املتعلقة  وامللفات 
الدولة مع الطائفة االرثوذكسية 
ال سيما على صعيد التعيينات 

واملؤسسات.
»أهمية  على  حاصباني  وشدد 
اجلميع  البقاء  الدائم  التواصل 
اجملريات  من  بينة  على 
والتعاون بفكر منفتح للتخطيط 

للمستقبل«.
جتدر االشارةاىل ان الوفد ضم 
اللبنانية  الرابطة  عن  ممثلني 
واجلمعية  األرثوذكس  للروم 
والكشاف  الرومية  الثقافية 
ورابطة  األرثوذكسي  الوطين 
املشرق  وحزب  بريوت  عائالت 
ورئيس جملس إدارة الصندوق 
وفاعليات  للمخاتري  الوطين 

ارثوذكسية. 

حاصباني التقى وفدا من اجلمعيات االرثوذكسية: 

للتعاون بفكر منفتح والتخطيط للمستقبل

الوزير حاصباني مستقبال الوفد 

بيانا  الشعبية  الكتلة  وزعت 
الكتلة  رئيسة  ان  فيه  اعلنت 
رئيس  زارت  سكاف  مرييام 
جملس النواب االستاذ نبيه بري 
ناقشت  »حيث  التينة  عني  يف 
احمللية  الساعة  مواضيع  معه 
اىل  واستمعت  وأمنيا  سياسيا 
آرائه وشرحه ملستجدات املرحلة، 
مؤكدة ان دولته ينظر اىل االمور 
السيما  جامعة  وطنية  برؤية 
االرهاب  ملوضوع  مقاربته  يف 
وتشخصيه للخطر االرهابي الذي 
كان جامثا عند حدودنا واعتباره 
للبنان  أنتصار  ما حصل هو  ان 
جرود  بتحرير  سكاف  ورحبت   .
عرسال من االرهاب ملا يف ذلك 
من أمن وأمان اول ما ستنعم به 

بلدة عرسال والقرى اجملاورة.
كما تداول الطرفان االستحقاقات 
املقبلة ومنها االنتخابات النيابية 
ردًا  بري  وأوضح  املقبل  العام 
اال  سكاف  من  إستفسار  على 

تعديالت سوف تطرأ على قانون 
النواب  جملس  يف  االنتخاب 
للمجلس  كرئيس  إنه  وقال 
ساهم كثريًا يف احلد من اجلنوح 
تعديالت  عرب  للقانون  الطائفي 
اجللسات  خالل  عليه  أدخلت 
العامة . واعتربت سكاف بدورها 
من  الرغم  وعلى  القانون  ان 
حيتبس  ظل  التعديالت  هذه 
اعتماد  خالل  من  طائفيا  نفسا 
بدل  الواحد  التفضيلي  الصوت 

الصوتني.
القضايا  كذلك  اللقاء  وتناول 
كان  والبقاع  زحلة  يف  البيئية 
عن  بري  الرئيس  سؤال  الفتا 
كان  إذا  وما  الربدوني  مياه 
اجلفاف قد بدأ يضرب هذا النهر 
بإستمرار .  الذي علينا صيانته 
وابدى بري اهتماما كبريا بأوضاع 
زحلة البيئية كما شددت سكاف 
على ضرورة االصالحات يف هذا 

اجملال«.

سكاف زارت بري والبحث تناول االوضاع 
احمللية سياسيا وامنيا

الرئيس بري مستقبال سكاف

فيصل  السابق  الوزير  استقبل 
يف  مكتبه  يف  كرامي،  عمر 
املكتب  من  وفدا  طرابلس، 
حركة  يف  املركزي  العمالي 
العمال  مسؤول  برئاسة  »امل« 
وعضوية  محدان  علي  املركزي 
وعلي  زعيرت  خليل  من  كل 
إحتاد  رئيس  حضور  حرب، يف 
واملستخدمني  العمال  نقابات 
شعبان  السيد  الشمال  يف 
املكتب  هيئة  واعضاء  بدرة، 
 - العربي  »التحرر  يف  العمالي 

تيار الرئيس عمر كرامي«.
مشيدا  بالوفد،  كرامي  ورحب 
اجمللس  رئيس  ب«مواقف 
النيابي الرئيس نبيه بري الذي 
يعترب صمام االمان للمؤسسات 
السلم  وحامي  الدستورية 
االهلي«. ثم زار وفد حركة امل، 
حزب  يف  العمالي  املكتب  مقر 

»التحرر العربي - تيار الرئيس 
عمر كرامي« يف طرابلس، ومت 
للمكتب  بيان  حبسب  التداول، 
يف   « التحرر،  حلزب  العمالي 
واالوضاع  العمالية  الشؤون 
املعشية واالقتصادية، وكيفية 
كافة  بني  والتعاون  العمل 
والنقابية  العمالية  القطاعات 
سيما  وال  العمالية،  واملكاتب 
املكتب  بني  اجلاري  التعاون 
وحزب  امل  حركة  يف  العمالي 
التحرر العربي، ملا فيه مصلحة 
والنقابية.  العمالية  احلركة 
التحية للجيش  كذلك مت توجية 
اجليش  عيد  مبناسبة  اللبناني 
ملا  آب،  من  االول  يف  الواقع 
سبيل  يف  تضحيات  من  بذله 
االراضي  كافة  لتحرير  الوطن 
جنبا  التكفريي،  االحتالل  من 

اىل جنب مع املقاومة«.

فيصل كرامي عرض مع وفد من املكتب العمالي 
يف امل التعاون لتحقيق املصاحل العمالية

كرامي مستقبال الوفد 

»التنمية  كتلة  عضو  اعترب 
والتحرير« النائب ياسني جابر، 
االول  امس  له  تصريح  يف 
اخلميس، »ان اندحار اجلماعات 
االرهابية التكفريية مما يسمى 
جرود  عن  النصرة«  »جبهة 
امنا  منها،  وانسحابها  عرسال 
أعاد البلدة اىل حضن الوطن، 
واىل رحاب الشرعية اللبنانية، 
اللبناني  باجليش  املتمثلة 
االنسحاب  هذا  يشكل  حبيث 
للبنان  عيدية  أفضل  اهلزمية 
ببسط  باشر  الذي  وللجيش، 
االراضي،  تلك  على  سلطته 
وهو يستعد الستعادة وحترير 
القاع  اخرى يف  لبنانية  اراض 
ورأس بعلبك، لتعود وترفرف 
بعد  اللبنانية  االعالم  عليها 
قبل  من  واحتالهلا  أسرها 
هنا  من  التكفريية،  اجلماعات 
ندعو اللبنانيني لاللتفاف حول 
العامود  يشكل  الذي  جيشهم 

الفقري للوطن«.
وهنأ جابر »املدير العام لالمن 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
يف  مفصليا  دورا  لعب  الذي 
حتقيق هذا االجناز، الذي شكل 
نصرا للبنان ولكل اللبنانيني، 
الوحدة  ان  »على  مشددا 
اخليار  هي  اللبنانية  الوطنية 
الذي جيمع مكونات لبنان حتت 
واالستقرار  االمن  حفظ  لواء 

يف ربوع الوطن« .
هزمية  »ان  اىل  ولفت 
من  وانسحابهم  االرهابيني 
جرود عرسال امنا شكلت ايضا 
بداية عودة النازحني السوريني 
ان  نأمل  واليت  بالدهم،  اىل 
النازحني  كل  لعودة  تتواصل 
االمور يف سوريا  بدأت  بعدما 
بفعل  االستقرار،  اىل  متيل 
السوري  اجليش  حترير  اعادة 
املناطق  من  العديد  وحلفائه 
من  واستعادتها  سوريا،  يف 

اجلماعات االرهابية« .
وقال :« إننا نعلق االمال على 
ما  حترير  يف  اللبناني  اجليش 
حمتلة  لبنانية  ارض  من  تبقى 
يعيد  والتاريخ  االرهابيني  من 
بنصر  احتفلنا  فكما  نفسه، 
االسرائيلي  العدو  على  لبنان 
حتقيق  من  ومنعه  دحره  بعد 
العام  عدوان متوز  اهدافه يف 
بتحرير  حنتفل  حنن  ها   2006
االرهابيني، وبداية  ارضنا من 
الدموي يف  انهزام مشروعهم 
بنكسة  أصيب  الذي  لبنان، 
اللبنانيني  متاسك  جراء  كربى 
جيشهم  حول  والتفافهم 
ان  وواثقون  ومقاومتهم، 
اجليش اللبناني يقابل التحدي 
بالتحدي، وهو يواصل القضاء 
وسوف  االرهاب  فلول  على 

ينجح يف هذه املعركة«. 

جابر دعا لاللتفاف حول 
اجليش: الوحدة الوطنية 

خيارنا

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
االول  امس  ظهر  قبل  الراعي، 
يف  البطريركي  الصرح  يف 
بكركي، النائب فادي اهلرب الذي 
لعرض  الزيارة  »ان  اىل  أشار 
اليت  والزيارة  الراهنة  االوضاع 
سيقوم بها غبطته اىل مطرانية 
بيت الدين املارونية يوم االحد 

املقبل«.
االسمر

االحتاد  رئيس  التقى  كما 
بشارة  الدكتور  العام  العمالي 
»ان  اىل  لفت  الذي  االمسر 
وكانت  الربكة،  ألخذ  الزيارة 

مناسبة لعرض االوضاع الراهنة 
تعيشها  اليت  االوضاع  ال سيما 
الطبقة العمالية من مزامحة اليد 
سلسلة  اىل  االجنبية  العاملة 
حق  هي  اليت  والرواتب  الرتب 
للمستفيدين منها وعلى رأسهم 
وموظفي  العسكرية  القطاعات 
املستقلة  واملصاحل  الدولة 
يف  واالساتذة  والبلديات 

القطاعني الرمسي واخلاص«.
االسراع  »ضرورة  االمسر  وأكد 
يف اقرار السلسلة ونشرها يف 
مجيع  ليتمكن  الرمسية  اجلريدة 
من يستفيد منها للوصول اىل 

حقوقه«. 

الراعي استقبل اهلرب ورئيس االحتاد العمالي

اللبناني  اجليش  مدفعية  تواصل 
تنظيم  مسلحي  ملواقع  قصفها 
جرود  يف  االرهابي  »داعش« 

رأس بعلبك والقاع.
انتشار  عملية  اجليش  بدأ  وقد 
على  عرسال  جرود  يف  جديدة 
السلسلة الشرقية، وسجل دخول 
عدد من الدبابات واستحداث مراكز 

اجليش يواصل قصف مواقع داعش يف جرود رأس 
بعلبك والقاع وينفذ انتشارا يف جرود عرسال

استكماال ملا  التالل،  جديدة على 
بدأه امس االول يف جرود عرسال 
احملررة واليت كانت تسيطر عليها 
النقاط  مللء  النصرة«  »جبهة 
احلدود  على  اجلرود  يف  املمتدة 
مغادرة  بعد  السورية   - اللبنانية 
عشرة آالف مسلح من »النصرة« 

و«سرايا اهل الشام«.

حسن  على  املال  وزير  أبلغ 
خليل رئيس اجلمهورية العماد 
جملس  ورئيس  عون  ميشال 
أن  احلريري،  سعد  الوزراء 

الشهداء  اهالي  تعويضات 
واملعوقني  العسكريني 
خاضعة  غري  العسكريني 

للتقسيط.

 وزير املال ابلغ عون واحلريري ان تعويضات 
اهالي الشهداء العسكريني واملعوقني 

العسكريني غري خاضعة للتقسيط
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عادة ال اشاهد حمطات التلفزيون اللبنانية ألن معظم براجمها مبتذلة 
وأهم ما يف أخبارها استقبل الرئيس وودع الوزير وزار املسؤول 
ناهيك عن ان األخبار تأتيك على هوى اصحاب احملطة ال كما جيب 
مسؤولي  تعني  احملطات  هذه  معظم  ان  عن  وعداك  تكون.  ان 
إداراتها وحمرري أخبارها ومذيعي براجمها من مشرب واحد، ضاربة 
عرض احلائط كل ما تدعيه من حب للدميقراطية وتقديس للمواطنية 

اللبنانية.
ما علينا، صودف وحضرت يف االسبوع املاضي اجزاء من برنامج 
على احدى حمطاتنا املتذاكية، مكرها ال بطال، حيث كنت يف زيارة 
صديق لي. وما ان مر على ذاك الربنامج بضع دقائق حتى توقف 
اهلل  ودعوت  األمر  وقعه  على  استهولت  »عاجل«.   على  العرض 
فللوهلة  فيه.  وعال ٍاللطف  جل  سألته  ولكين  القضاء  يرد  ال  ان 
األوىل ظننت ان دول احلصار هامجت قطر ووقعت، ال مسح اهلل، 
كان  فقد  دعائي  استجابة  على  وشكرا  هلل  ومحدا  بينها.  احلرب 
»العاجل« مؤمترا صحفيا ألحد النواب اللبنانيني يتحدث عن زيارته 

الحد الرؤساء الثالثة. 
انتهى املؤمتر وعدنا ملتابعة الربنامج. بضع دقائق وجاءنا »عاجل« 
ثان. ما اخلطب ثانية يا قوم ؟ قلت لرمبا قامت اجلامعة العربية من 
األموات ودعت ملؤمتر قمة طارئ حلل األزمة اخلليجية دعما للوساطة 
األزمة  يديرون  والشرق  للغرب  خالية  الساحة  ترك  بدل  الكويتية 
على وقع مصاحلهم، أو لتوجه انذارا السرائيل باالنسحاب من حميط 
األقصى املبارك بل من كل القدس الشريف وإال ..... لكن العاجل 
الثاني كما االول مؤمتر صحفي الحد الوزراء اثر غداء عمل مع احدى 
الشركات ليحدثنا عن مشاريع حمتملة غري قابلة للتطبيق. أو غري 
البعض  بعضهم  السياسيون  يتهم  كما  األصح  او  جدوى.  ذات 

بصفقات ما انزل اهلل بها من سلطان.
عدنا ثالثا اىل الربنامج..... بضع دقائق.... عوجلنا ب«عاجل«. 

مؤمتر صحفي لنائب آخر.....
وانتهى الربنامج الذي كنت أو باألحرى مل أكن أشاهد.

ترى من يضحك على من ؟ حمطات التلفزيون ام املشاهد اللبناني؟ 
أم اإلثنان معا؟

االخرى  فهي  البديل.  هي  العربية  التلفزة  حمطات  ان  أقول  لن 
بالعمر  فيها  هلم  تدعو  ومنابر  وتطبيل،  للحكام  تهليل  ساحات 

الطويل. 
رمبا اجلواب على هذا السؤال جنده يف هذه النادرة اليت قد تكون 

حصلت فعال. 
اشرتى رجل بقرة من احدى البلدات ومشى بها اىل بيته مارا يف 

عدد من البلدات قبل وصوله اىل قريته.
يف الطريق شاهده بعض الشباب فأرادوا املزاح معه، فسألوه من 
اين اشرتى تلك املهرة. فوخبهم الرجل على سخافة سؤاهلم. وتابع 
طريقه وهو يضحك من شباب اليوم على قلة معرفتهم ومتييزهم 

بني البهائم.
بأصحاب  هواتفهم   من  فاتصلوا  وشأنه  يدعوه  مل  الشباب  لكن 
حمالت يف القرى والبلدات اليت سيمر فيها يف طريقه اىل بيته 
ليسألوه من اين اشرتى تلك املهرة. وهكذا كان. فكلما مر بقرية 
او بلدة سألوه عن املهرة اليت معه. وهو يستشيط غيظا من قلة 

معرفتهم او من استغبائهم له.
وأخريا وصل اىل بيته فسألته زوجته بكم اشرتى البقرة. فصمت 
قليال ثم سأهلا مستفسًرا، »أصحيح ما تقولني يا إمرأة، أهي بقرة 

أم مهرة«؟

خـــبـــر عـــاجـــل

األمريكي  الرئيس  يتغّيب 
األسبوع  نهاية  ترامب  دونالد 
تستغرق  إجازة  يف  اجلاري، 
إىل  توقيتها  يرتبط  يومًا،   17
املكيفات  بتغيري  بعيد  حد 
يف  والتربيد  التدفئة  ونظام 
الذي  األمر  األبيض،  البيت 
استقاالت  مع  أيضًا  يرتافق 
وتعيينات جديدة داخل الفريق 

الرئاسي.
وعلى رغم أن األسباب املعلنة 
منذ  األوىل  ترامب  لعطلة 
تنصيبه يف 21 كانون الثاني 
إصالح  هي  املاضي  )يناير( 
يف  والتدفئة  التربيد  نظام 
األوىل  للمرة  األبيض  البيت 
منذ 27 عامًا، فإنها ترتافق مع 
على  تفرض  سياسية  ظروف 
الرئيس إعادة النظر يف النهج 

الذي اتبعه إىل اآلن.
ترامب  حتميل  مع  ذلك  تزامن 
تدهور  مسؤولية  الكونغرس 
إىل  موسكو  مع  العالقات 
وهو  جدًا،  خطر  »مستوى 
وذلك  اإلطالق«،  على  األدنى 
مشروع  الرئيس  توقيع  غداة 
بغالبية  اجمللس  أقّره  قانون 
ساحقة األسبوع املاضي لفرض 

عقوبات جديدة على روسيا.
أيضًا  ترامب  عطلة  وتتقاطع 
مشروعه  مترير  يف  فشله  مع 
يف  الصحي  بالضمان  اخلاص 
تهديده  رغم  على  الكونغرس 
والبقاء  النواب  إجازات  بوقف 
مترير  حني  إىل  واشنطن  يف 
يف  أمل  الذي  املشروع، 
»أوباما  قانون  حمل  حيل  أن 

كري«. 
مع  أيضًا  ذلك  وتزامن 
تغيري  وعمليات  استقاالت 
الرئاسي  الفريق  يف  جذرية 
اجلنرال جون كيلي  تولي  بعد 
األسبوع.  هذا  الفريق  إدارة 
»نيويورك  صحيفة  ونقلت 
احلارس  هو  كيلي  أن  تاميز« 
اجلديد ملكتب الرئيس وأوقف 
بدخول  املتمثلة  الفوضى  حال 
مساعدين أو عائلة ترامب من 
مع  للتحدث  مسبق  إذن  دون 
تعيني  يعتزم  كما  الرئيس. 
الناطق يف وكالة األمن الداخلي 
ديفيد البان مسؤواًل عن فريق 
أنتوني  استقالة  بعد  االتصال 

سكاراموتشي.
كذلك أعلن فجر أمس عن طرد 
املسؤول عن االستخبارات يف 
إيزرا  القومي  األمن  جملس 
آخر  ومسؤول  واتنيك،  كوهن 

ورشة تغيريات يف 
مناصب البيت األبيض

أتى  هيغينز.  ريتشارد  هو 
ذلك بناء على طلب مباشر من 
مستشار األمن القومي هربرت 
ماكماسرت الذي كان أقال أيضًا 
األسبوع املاضي املسؤوَل عن 
الشرق األوسط ديريك هاريف 

وعني مكانه مايكل بيل.
وتعكس التغيريات نفوذًا أكرب 
ملاكماسرت وكيلي يف مواجهة 
الشعبوي  اليميين  اجلناح 
ترامب  مستشار  من  القريب 

االسرتاتيجي ستيفن بانون.
هذه  تستمر  أن  ويتوقع 
التغيريات ليتضح شكل الفريق 
ترامب يف  عطلة  خالل  اجلديد 
منتجعه اخلاص يف بيدمينسرت 
يف والية نيوجريسي اليت تبعد 
الساعة  ونصف  ساعات  ثالث 

من واشنطن.
اعتاد  الذي  ترامب  وكان 
أبراج فخمة، شكا  السكن يف 
األبيض،  البيت  حال  من 
ووصفه بأنه شبيه بـ »مكب« 
وقالت  إصالحات.  وحيتاج 
األبيض  البيت  باسم  الناطقة 
سارة ساندرز إن ترامب كغريه 
من الرؤساء سيتوجه يف عطلة 
اجلاري  )أغسطس(  آب  يف 
الكونغرس  عطلة  مع  تتزامن 

أيضًا.
رفضوا  الدميوقراطيني  أن  إال 
األوىل  هي  العطلة  اعتبار 
الرئيس  أن  وذكروا  لرتامب، 
لعبة  يهوى  الذي  األمريكي 
أمضى فرتة قياسية  الغولف، 
منذ  ماراالغو  منتجعات  يف 
كلفة  وختطت  منصبه،  توليه 
احلماية األمنية لرحالته ما ُأنفق 
على أوباما يف مثاني سنوات، 
أي أكثر من 97 مليون دوالر، 
أن  »سي  شبكة  أفادت  كما 
عدم  إىل  نظرًا  وذلك  أن«، 
مسبقة  أمنية  ترتيبات  وجود 
على  ترامب،  منتجعات  يف 
عكس »كامب ديفيد« الذي ال 

يستهوي الرئيس احلالي.
قالت  )رويرتز(  موسكو  ويف 
وزارة اخلارجية أمس االول إن 
الوزير سريغي الفروف ووزير 
ريكس  األمريكي  اخلارجية 
الوضع  سيناقشان  تيلرسون 
بني  العالقات  يف  الراهن 
البلدين خالل اجتماع يف مانيال 
هامش  على  املقبل،  األسبوع 
قمة أمنية إقليمية لرابطة دول 
)آسيان(  آسيا  شرق  جنوب 
املقرر انعقادها من السادس 
إىل الثامن من الشهر اجلاري.
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احلرمني  خادم  نائب  وّجه 
بن  حممد  األمري  الشريفني 
مركز  عبدالعزيز،  بن  سلمان 
امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
ثاٍن  اتفاق  بتوقيع  اإلنسانية، 
مع منظمة الصحة العاملية لدفع 
مبلغ 34 مليون دوالر خمصصة 
يف  الكولريا  وباء  ملكافحة 

اليمن.
الرياض  يف  االتفاق  ووقع 
أمس االول املستشار بالديوان 
على  العام  املشرف  امللكي 
بن  عبداهلل  الدكتور  املركز 
واملدير  الربيعة،  عبدالعزيز 
يف  املتوسط  لشرق  اإلقليمي 
منظمة الصحة العاملية الدكتور 

حممود فكري.
هذا  أن  الربيعة  وأوضح   
التوجيه يأتي امتدادًا ملا قامت 
السعودية  العربية  اململكة  به 
رفع  يف  حثيثة  جهود  من 
مّت  إذ  اليمين،  الشعب  معاناة 
مليون   66.7 مبلغ  ختصيص 
سبقها  الوباء  ملكافحة  دوالر 
توقيع اتفاق مع منظمة الصحة 
العاملية منذ أسابيع عدة مببلغ 
وّجه  كما  دوالر،  مليون   8.2
لإلغاثة  سلمان  امللك  مركز 
قوافل عدة حتمل أكثر من 550 
واملستلزمات  األدوية  من  طنًا 
يف  الوباء  ملكافحة  الطبية 

اليمن.
املدير  أشاد  أخرى،  جهة  من 
املتوسط  لشرق  اإلقليمي 
العاملية  الصحة  منظمة  يف 
املنظمة  املميزة بني  بالشراكة 
تهدف  أنها  مؤكدًا  واملركز، 
كاهل  عن  املعاناة  رفع  إىل 
من  اإلقليم، خباصة  هذا  أبناء 
اليت  الصحية  بالطوارئ  ميرون 
احلصول  وبني  بينهم  حتول 
الصحية املالئمة،  الرعاية  على 
وظروف العيش اليت حتفظ هلم 

حياتهم وصحتهم وكرامتهم.
عناصر  شنت  اليمن،  يف 
حاجز  على  هجومًا  إرهابية 
يف  اليمنية  للشرطة  تفتيش 

هجوم إرهابي على الشرطة 

يف شبوة

مديرية  رضوم الساحلية التابعة 
شرقي  جنوب  شبوة  حملافظة 

اليمن. 
شبوة  شرطة  مدير  وأوضح   
أن  الدحبول  عوض  العميد 
استشهاد  عن  أسفر  اهلجوم 
عند  اجلنود  من  عدد  وإصابة 

احلاجز.  
ملا  وفقًا  الدحبول،  وتوعد 
اليمنية  األنباء  وكالة  ذكرته 
مرتكيب  مبالحقة  الرمسية، 
أن  مؤكدًا  اهلجوم  اإلرهابي، 
قوات  تثين  لن  العمليات  تلك 
الشرطة عن تأدية مهماتها يف 
تأمني  املناطق الساحلية ومحاية 

املنشآت االقتصادية.
مبعوث  قام  الوقت،  هذا  يف 
اليمن  إىل  املتحدة  األمم 
أمحد  الشيخ  ولد  إمساعيل 
الُعمانية  العاصمة  إىل  بزيارة 
جديدة  جولة  بداية  مسقط يف 

إلحياء مشاورات السالم.
وزير  الشيخ  ولد  والتقى   
ُعمان  يف  اخلارجية  الشؤون 
ووصف  علوي،  بن  يوسف 
جدًا،  إجيابيًا  كان  بأنه  اللقاء 
مشريًا إىل أن ُعمان أعربت عن 
اليمن  حرب  إنهاء  إىل  احلاجة 

يف أقرب وقت ممكن.
جولة  متابعة  مصادر  وذكرت   
يف  سيلتقي  أنه  الشيخ  ولد 
منصور  ربه  عبد  الرئيس  عدن 
هادي يف سياق اتصاالته مع 
أطراف األزمة اليمنية، يف شأن 
امليليشيات  خروج  مقرتحات 
احلديدة  ميناء  من  االنقالبية 
ثالث  طرف  إىل  وتسليمه 
األمم  إشراف  حتت  إلدارته 

املتحدة.
املعارك  جتددت  ذلك،  إىل 
الوطين  اجليش  قوات  بني 
يف  االنقالبية  وامليليشيات 
اجلوف  مبحافظة  عدة  جبهات 
حقق  اليمن،  شرقي  مشال 
ميدانيًا  تقدمًا  خالهلا  اجليش 
امليليشيات  املتون، وكبد  يف 

عددًا من القتلى واجلرحى.

مّحل الرئيس األمريكي دونالد ترامب الكونغرس مسؤولية تدهور 
العالقات الروسية األمريكية وقال عرب تويرت إنها وصلت مستوًى 

خطريًا للغاية..
وقد جاءت تعليقات ترامب على تويرت بعد يوم من توقيعه على 
عقوبات جديدة ضد موسكو اليت وافق عليها الكونغرس بأغلبية 
ساحقة األسبوع املاضي وهذه األغلبية حتول دون متكن ترامب 

من استخدام حق »الفيتو«.

ترامب حيّمل الكونغرس مسؤولية 
تدهور العالقات مع روسيا

اعلن مصدر عسكري استعادة 
بطول  منطقة  على  السيطرة 
30 كم يف ريف الرقة اجلنوبي 
نفط  وآبار  قرى   9 تضم 
تنظيم  إرهابيي  تكبيد  بعد 
باألفراد  كبرية  خسائر  داعش 
إن  املصدر  والعتاد.وقال 
العربي  اجليش  »وحدات 
عملياتها  تواصل  السوري 
اجلو  بسالح  مدعومة  الناجحة 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  ضد 
واستعادت  البادية  عمق  يف 
منطقة  على  السيطرة  خالهلا 
الضفة  على  كم   30 بطول 
وقرى  الفرات  لنهر  اجلنوبية 
والرحيب  وبلدات حوجية شنان 
والرابية  واجلبلي  والصبخة 
ومشرة  واملسطاحة  والذيابية 

واسالم وآبار نفط اجلرايح«.

حترير عشرات البلدات والقرى وتدمري مئات 
العربات وقتل أمري تونسي وآخرين

وبني املصدر أن العمليات يف 
الشهر  من   14 الـ  من  الفرتة 
أسفرت  اليوم  وحتى  املاضي 
من  كبرية  أعداد  »مقتل  عن 
إرهابيي داعش وإصابة املئات 
سيارة   330 وتدمري  منهم 
و3  قيادة  مقر  و12  خمتلفة 
دبابات وعربتني قتاليتني و3 
مستودعات ذخرية وعتاد و11 
مدفعا خمتلفا و5 رشاشات«.

من  أن  إىل  املصدر  وأشار 
التونسيني  القتلى  اإلرهابيني 
احلسبة يف  أمري  اسحق«  »أبو 
واللييب  و«أبو صياد«  معدان 
امللقب »أبو سقام« واملغربي 
الرؤوف«  عبد  »سفيان 
عبد  اهلل  »عبد  والسعودي 
والشيشاني  صرير   امللك 

راكان نوري«.
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البحث اجلديد الذي كشف تردد 
يف  التدخل  يف  األسرتاليني 
يثبت  اإلسالموفوبيا  حوادث 
املسلمني  ضد  العنصرية  أن 
وفقا  »التطبيع«،  مرحلة  دخلت 
عن  ديلي  نيو  شبكة  نقلته  ملا 

خرباء.
جامعة  أجرتها  دراسة  وحبسب 
األسرتالية،  ستورت«  »تشارلز 
فقد شهدت الفرتة بني سبتمرب 
2014 وديسمرب 2015  حنو 243 

هجوما بدافع اإلسالموفوبيا.
تدخل  عدم  هو  لإلزعاج  املثري 
اهلجمات  من   %  75 يف  أحد 

املذكورة.
حول  التقرير  وكشف 
من   %  48 أن  اإلسالموفوبيا 
أماكن  يف  حدثت  اهلجمات 
التسوق  متاجر  مثل  مزدمحة 

وحمطات القطار.
فإن  اإلحصائيات،  وحبسب 
اهلجمات ضد املسلمني تتصاعد 
مثل  كربى  حوادث  أعقاب  يف 
ديسمرب  يف  سيدني  حصار 
يف  باريس  وهجمات   2014

تعهد حزب العمال خالل مؤمتره 
السبت  يومي  انعقد  الذي 
واالحد املاضيني )29-30 متوز 
ساوث  نيو  والية  يف  يوليو( 
ويلز باالعرتاف بدولة فلسطني 
احلكومة  العمال  ُيشكل  ان  ما 

الفيدرالية.
وشهد املؤمتر حضور ثالثة أالف 
مندوب ميثل خمتلف فروع احلزب 
يف الوالية.. وللحديث عن أهم 
التوصيات اليت خرج بها املؤمتر 
التقينا بـ خضر صاحل الناشط 
أعضاء  وأحد  العمال  حزب  يف 

املؤمتر.
فلسطني  بدولة  االعرتاف 
مؤكدًا  بات  أسرتاليا  قبل  من 
العمال  حزب  فوز  حال  يف 
بعدما  املقبلة،  باالنتخابات 
األسرتالي  اخلارجية  وزير  جنح 
مترير  من  كار  بوب  السابق 
باالعرتاف  القاضية  مذكرته 
بدولة فلسطني يف مؤمتر فرع 
حزب العمال يف نيو ساوث ويلز 
والذي ُيعترب أكثر فروع احلزب 
القرارات  أن  خصوصًا  نفوذًا 
الصادرة عنه تكون ملزمة ألي 

حكومة عمالية فدرالية.
هذا  بعد  اآلن  التالية  واخلطوة 
املذكرة  رفع  هي  التصويت 
إىل مؤمتر حزب العمال الوطين 
نيو  فرع  أن  علمًا  إلقرارها، 
أقوى  من  هو  ويلز  ساوث 

الالعبني يف هذا املؤمتر.
وقد متكن بوب كار من تأمني 
بعد  ملذكرته  الالزمة  األصوات 
تسوية مع املعارضني رتبها مع 
نيو  حكومة  السابق يف  الوزير 
 Eric roozEndaal ساوث
يف  للحزب  العامة  واألمينة 

.Kaila Murnain الوالية
يدعم  نصًا  التسوية  ومشلت 
االعرتاف حبق كل من اسرائيل 
وفلسطني بالعيش بسالم ضمن 
احلكومة  وحيث  آمنة،  حدود 
التالية  الفدرالية  العمالية 

االعرتاف بدولة فلسطني.
وبذلك يتخلى حزب العمال عن 
بال  السرائيل  املؤيد  موقفه 
أكثر  استغرق  والذي  شروط، 

من أربعة عقود.
املعارضني  أبرز  من  وكان 
أقطاب  كار  بوب  ملذكرة 
عماليون من الوزن الثقيل يف 
األسبق  العمال  زعيم  مقدمهم 
أيضًا  كان  الذي  بيزلي  كيم 
سفريًا ألسرتاليا يف واشنطن، 
وونغ،  بيين  النافذة  السناتور 
ونائبة زعيم املعارضة الفدرالية 
تانيا بليربسك، فيما بدا زعيم 
املعارضة بيل شورتن مائاًل حنو 

املعارضني.
رأت  تلغراف  دايلي  صحيفة 
مذكرة  مترير  كار يف  أن جناح 
فلسطني  بدولة  االعرتاف 
سياسيًا  صداعًا  سيسّبب 
للحكومة  كبريًا  ودبلوماسيًا 
العمالية الفدرالية اليت ستتبنى 

هذا املوقف.
العمالي  النائب  لعب  وقد 
يف  بارزا  دورا  بورك  طوني 
قامت  كما  االقرتاح  اقرار 
العمال  حزب  اصدقاء  جمموعة 
السناتور  برئاسة  العرب 
شوكت  االصل  اللبناني 
نوابا  تضم  واليت  مسلماني، 
متحدرين  بارزين  وعماليني 
من اصول عربية امثال النائب 

حزب العمال يتعهُد باألعرتاف بدولة فلسطني يف حال تسلم السلطة

 2017 آب   5 Saturday 5 August 2017الـسبت 

جهاد ديب وخضر صاحل وكار 
دعم  يف  بارزا  دورا  عصفور 
يذكر  كما  واملشروع  االقرتاح 

ان نائب رئيس فرع ريفروود 
يف حزب العمال الناشط خممد 
شبارو قد تقدم باقرتاح لدعم 

اغلب  مبواققة  حظي  املشروع 
اليت تقيم فيها غالبية  الفروع 

من اصول عربية.

نوفمرب 2014.
أوزالب  حممد  قال  جانبه،  من 
مدير مركز الدراسات اإلسالمية 
إنه  املذكورة  باجلامعة  واملدنية 
يعتقد إن عدم تدخل الناس يف 
حوادث اإلسالموفوبيا يعزي إىل 
أنها أصبحت عميقة اجلذور داخل 

أوصال اجملتمع األسرتالي.
أن  »أعتقد  قائال:  ذلك  وفسر 
النظر  وجهة  أو  اإلسالموفوبيا 
باتت  املسلمني  جتاه  السلبية 
أمرا طبيعيا داخل أسرتاليا يضع 
هلا الناس املربرات، ويتساحمون 

مع تلك السلوكيات«.
جبامعة  احملاضرة  ويليام،  ليزا 
عدم  فسرت  ويلز  ساوث  نيو 
تدخل الناس يف تلك احلوادث 
باخلوف على سالمتهم، فيما قد 
ال يدرك آخرون ماذا حيدث على 
عدم  ويؤثرون  اليقني،  وجه 

التدخل.
وزادت بقوهلا: »رمبا يعتقدون 
وليست  يتمازحان  اثنني  أن 

مشاجرة«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

خرباء جييبون.. ملاذا ال يتدخل األسرتاليون يف 
حوادث اإلسالموفوبيا؟

احد  عن  أفرجت شرطة سيدني 
مت  الذين  االربعة  املوقوفني 
مؤامرة  خلفية  على  اعتقاهلم 
طائرة  إسقاط  تهدف  ارهابية 
لشركة  ل«االحتاد«تابعة 
توجيه  دون  االماراتية  الطريان 

اي تهمة اليه.
عمليات  الشرطة  نفذت  وقد 
من  عدد  يف  مكثفة  تفتيش 
اربعة  اعتقال  عقب  املنازل 
لالشتباه  السبت  اشخاص 
السقاط  التخطيط  بتورطهم 

طائرة.
واطلقت الشرطة سراح عبدول 
العمر  من  اخلمسني  يف  مرعي 
من  السابعة  الساعة  حوالي 
مساء امس الثالثاء وفقا لبيان 
مشرتك لشرطة نيو ساوث ويلز 

والشرطة الفدرالية.
املوقوفني  لبقية  بالنسبة  اما 
لالستجواب  توقيفهم  فيستمر 

شرطة سيدني أفرجت عن احد موقويف 
مؤامرة إسقاط الطائرة

وقوانني  صالحيات  مبوجب 
ملدة  اجلديدة  االرهاب  مكافحة 
الشرطة  وبامكان  ايام  سبعة 
فرتة  متديد  بطلب  التقدم 
اذا  احملكمة  لدى  االستجواب 

احتاج االمر. 
االوسرتالية  السلطات  قالت 
احباطه  مت  الذي  املخطط  :«إن 
طائرة  إسقاط  يستهدف  كان 
بواسطة قنبلة منزلية الصنع«، 
دون اعطاء تفاصيل أكثر، فيما 
افادت وسائل اعالم حملية ان 
غاز  الستخدام  خططوا  الرجال 
سام او قنبلة خمبأة داخل ماكنة 

لفرم اللحمة.
السيد  مرعي  حمامي  وقال 
مصطفى خري :«إن موكله اطلق 
سراحه الليلة املاضية )الثالثاء( 
جنائية  جرمية  بأي  اتهامه  دون 
بعد خضوعه الستجواب استغرق 

اليام«.

ستنشئ  أنها  أسرتاليا  أعلنت 
قرية مصممة خصيصا ملرضى 
 20 قدرها  بتكلفة  اخلرف، 

مليون دوالر.
حتويل  إىل  املشروع  ويهدف 
تسمانيا،  جنوب  مهجور  موقع 
متطورة.  »خرف«  قرية  إىل 
وسوبر  منزال،   15 وسيتضمن 
ماركت وسينما، وكذلك مقهى 

وصالون جتميل وحدائق.
القرية  سكان  وسيكون 
يف  املشاركة  على  قادرين 
األنشطة اليومية، مثل التجمع 
أو  والتسوق،  املقاهي  يف 

حتى الذهاب إىل السينما.
 »Korongee« قرية  وستحافظ 
وتقليد  املميزة  الصفات  على 
أحناء  مجيع  يف  اخلرف  قرى 
 de Hogeweyk مثل  العامل، 
يف هولندا، اليت افتتحت عام 

قرية مصممة خصيصا ملرضى اخلرف

.2009
 ،de Hogeweyk وشهدت قرية
بني  كبرية  صحية  حتسينات 
 8 مدى  على  اخلرف،  مرضى 
سنوات. وعاش السكان فرتة 
أطول، كما كانوا أكثر نشاطا 

وأقل اعتمادا على الدواء
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االحرار  حزب  من  نواب  رفض 
القائلة  االقرتاحات  الفيدرالي 
برئيس  االطاحة  ستتم  بانه 
فى  تورنبول  مالكومل  الوزراء 
االحرار  نواب  بعض  خرج  حال 
عن القرار احلزبي وصوتوا على 
زواج مشروع قانون زواج مثليي 

اجلنس.
ماثياس  املال  وزير  ورفض 
تقول  اليت  التقارير  كورمان 
بانه من املمكن ان حيل  وزير 
السيد  حمل  داتون  بيرت  اهلجرة 
تورنبول إذا مسح االخري للنواب 
احلكومة  تعهد  بكسر  املعتدلني 
عام  استفتاء  إلجراء  االنتخابي 

على زواج املثليني.
وذكرت صحيفة دايلي تيليغراف 
مل  ميينية،  فصائل  قادة  ان 
حذروا  امسهم،  عن  تكشف 
الوزراء  رئيس  قيادة  ان  من 
ستكون »يف طور النهاية« اذا 
االخضر  الضوء  النواب  اعطى 

للخروج عن االمجاع احلزبي.
اعلن  قد  تورنبول  السيد  وكان 
املقاعد  اعضاء  ان  االثنني  يوم 
احلق  هلم  االئتالف  يف  اخللفية 

فى التصويت ضد احلكومة.
وهو  كورمان،  الوزير  ورفض 
سيناتور بارز يف حزب االحرار، 
التقرير، مشددا على ان السيد 
جملس  بدعم  يتمتع  تورنبول 

الوزراء وغرفة احلزب.
إلجراء  احلكومة  وعد   ان  وقال 
استفتاء مل تنتِه صالحيته، وهي 
»للحفاظ  طرق  عن  اآلن  تبحث 

على ثقة وإميان« الناخبني.
تدرس  احلكومة  زالت  وما 
بعد  استفتائها  تظهري  كيفية 
الشيوخ  جملس  فى  هزميتها 
يف  يذكر  أمل  لديها  يكن  ومل 
عبور  جملس الشيوخ فى الوالية 

الربملانية احلالية.
وقال السيناتور كورمان لراديو 
هذه  اخذنا  »لقد  سي  بى  ايه 
االخرية  لالنتخابات  السياسة 
ملنح الشعب االسرتالي الفرصة 

لقول كلمته«. 
كما نفى زميله يف حزب االحرار 
قيادة  »تكون  أن   Zed Seselja

حتت  كانت  تورنبول  السيد 
إىل  الدعوات  منتقدا  التهديد، 
على  برملاني  تصويت  إجراء 
هذه  كانت  املثليني..  زواج 
حلزب  االنتخابية  السياسة  هي 

العمال وليس االئتالف«.
لراديو   Zed Seselja السيد  وقال 
اذاعة »ايه بي سي« »مل أمسع 
ملاذا جيب علينا، بعد سنة من 
ان  بها،  فزنا  اليت  االنتخابات 

نتبنى سياسة حزب العمال«.
نواب  متزايد من  ويضغط عدد 
حزب االحرار ، مبن فيهم تريفور 
ايفانز وتيم ويلسون، من اجل 
)اي  الضمري  تصويت  اعتماد 
اعطاء احلرية للنائب بان يصوت  
حسبما يراه وان خيرج عن القرار 
قانون  مشروع  على  احلزبي( 
املقاعد  عضو  يقرتحه  خاص 
دين  االحرار  حزب  يف  اخللفية 

مسيث.

تزايد الضغوط على مالكومل تورنبول 
األسرتالية للتعامل مع زواج مثليي اجلنس املفوضية  أجرت 

دراسة  اإلنسان  حلقوق 
 31 مشلت  استقصائية 
جامعة   39 يف  طالب  ألف 
وجدت  حيث  أسرتالية، 
كل  من  واحدا  أن  الدراسة 
مخسة طالب  تعرض للتحرش 
اجلنسي يف االطار اجلامعي، 
مبا يف ذلك السفر من وإىل 
واألحداث  اجلامعي  احلرم 
خارج  اجلامعة  تدعمها  اليت 

احلرم اجلامعي.
وحتى إذا استبعدت السفر، 
من  املئة  يف   21 فإن 
للتحرش  تعرضوا  الطالب 
اجلنسي يف بيئة جامعية يف 

عام 2016.
 94 أن  التقرير  وجد  كما 
يف املئة من الطالب الذين 
تعرضوا للتحرش اجلنسي مل 
يتقدموا بشكوى رمسية إىل 
الذين  بني  ومن  جامعتهم. 
جنسي،  العتداء  تعرضوا 
فان 84 يف املئة مل يبّلغوا  

عن ذلك.
اجلامعات  أصدرت  كما 

إحصاءات فردية عن عنها.
نيو  جامعة  طالب  وأفاد 
من  نسبة  بأعلى  إنغالند 
داخل  اجلنسية  االعتداءات 
أفاد  حيث  اجلامعي  احلرم 
مشلهم  ممن  املئة  يف   4
تعرضوا  أنهم  االستطالع 
لالعتداء يف عام 2015 و / أو 
عام 2016. وكان هذا أعلى 
الوطين  املعدل  من  بكثري 

البالغ 1.6 يف املائة.
الوطنية  اجلامعة  وتلتها 
األسرتالية )3.5 يف املئة(، 
 3.3( ستريت  وشارلز 
جنوب  وجامعة  املئة(،  يف 
املئة(،  يف   3( أسرتاليا 

يف   2.7( بوند  وجامعة 
املئة(.

وفيما يتعلق بالطالب الذين 
يتعرضون للتحرش اجلنسي 
تصدرت  فقد  عامة،  بصفة 
كل من جامعة بوند واجلامعة 
القائمة  األسرتالية  الوطنية 
مقارنة  املئة،  يف   38 بـ 
يف   26 باملتوسط   البالغ 

املئة.
وتلتهما جامعة نوتردام )32 
املئة(، وجامعة سيدني  يف 
لتكنولوجيا )31 يف املئة(، 
يف   31( سيدني  وجامعة 

املئة(.
وأصدرت نائبة عميد جامعة 
دنكان  أنابيل  انغالند   نيو 
بيانا قالت فيه أن التحرش 
غري  اجلنسي  واالعتداء 

مقبولني.
هذه  »ان  تقول  وتابعت 
مسؤولية اجلميع، وانين احث 
الطالب واملوظفني على حد 
يف  االسراع  على  السواء 

معاجلة هذه املشكلة«.
جامعة  »ان  تقول  واضافت 
مع  تتسامح  لن  انغالند  نيو 
التحرش واالعتداء اجلنسي، 
أي  يف  أو  شكل  أي  يف 

بيئة«.
أصدر  نفسه،  الوقت  ويف 
الوطنية  نائب عميد اجلامعة 
األسرتالية الربوفيسور براين 
ألولئك  اعتذر  بيانا  مشيت 
أو  للتحرش  تعرضوا  الذين 
احلرم  يف  اجلنسي  االعتداء 

اجلامعي.
ال  واحدة  حادثة  »ان  وقال 

ميكن تقبلها«.
أقول  أن  أيضا  »أود  وتابع 
آسف ألي طالب، ألي موظف، 
جمتمع  من  عضو  أي  إىل 
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دعت منظمة »تشويس« لشؤون 
عموالت   حظر  إىل  املستهلك 
العقاري  الرهن  يف  السمسرة 
تشريعية  تعديالت  من  كجزء 
وتنظيمية هلذا القطاع يف طلب 

لوزارة اخلزانة.
ويعمل مساسرة الرهن العقاري 
لتقديم  الزبائن  مع  مباشرة 
من  قروض  وترتيب  توصيات 
مقدمي اخلدمة، وغالبا ما يتلقون 
عموالت ومدفوعات متنوعة نظري 

عملهم.
إرين  قالت  جانبها،  من 
احلمالت  قطاع  رئيسة  تورنر 
والسياسات مبنظمة تشويس إن 
عام  السمسرة  عموالت  إمجالي 

2015 بلغ 2.4 مليار دوالر.
الدفع  »أسلوب  واستطردت: 
من  بالكثري  يرتبط  للسماسرة 
بعض  أن  جتد  حيث  املخاطر، 
السماسرة يوصون زبائنهم مثال 
بتفضيل القرض »إيه« بدال من 
يالئمهم  األخري  أن  رغم  »بي« 
السماسرة  لكن  أكرب،  بشكل 

يرغبون يف عموالت أكرب«.
تلقي  إىل  ذلك  ويؤدي 
السيئة،  النصيحة  املقرتضني 
القروض  وطأة  حتت  ويقبعون 

منظمة أسرتالية: احظروا عموالت 
مساسرة الرهن العقاري

اهلائلة.
»قطاع  ترينر:  وأردفت 
اإلسكان شديد األهمية بالنسبة 
نفقد  أحيانا  لكننا  ألسرتاليا، 
تقبع  اليت  الدوافع  يف  الرؤية 

وراء األسعار اجملنونة«.
»مساسرة  تقول:  ومضت 
الرهون العقارية يدفع هلم على 
سوق  سخونة  يف  يساهم  حنو 

اإلسكان«.
وتلقت وزارة اخلزانة العديد من 
إلصالح  واملقرتحات  النصائح 
يف  العقاري  القطاع  أوضاع 

أسرتاليا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مالكولم تورنبول

بيل شورتن

تريفور ايفانز

يتلقوا  مل  الذين  اخلرجيني 
اجلامعة  من  حيتاجونه  ما 
يف التعامل مع التحرش أو 

االعتداء اجلنسي.
واضاف »جيب علينا - وحنن 
بشكل  سنفعل   - سنفعل 

افضل«. 

أقرت اجلامعات بأن عليها أن 
تفعل املزيد حلماية الطالب 
من االعتداءات واملضايقات 

اجلنسية.
وطنى  استطالع  اظهر  فقد 
التحرشات  يف  بارز 
بني  اجلنسية  واملضايقات 
مفوضية  اصدرته  الطلبة، 
حقوق االنسان يوم الثالثاء، 
اجلنسية  االعتداءات  ان 

واسعة االنتشار.
يف  اجلامعات  وتقول 
أسرتاليا إن املؤسسات يف 
تتقاسم  البالد  أحناء  مجيع 
من  املزيد  ببذل  التزاما 
اجلهود والقيام بعمل أفضل 
كل  وسالمة  امن  لضمان 
طالب ليمكنه أن يدرس يف 
االحرتام  فيها  حيظى  بيئة 

بأهمية قصوى.
وقالت رئيسة هيئة اجلامعات 
مارغريت غاردنر »اننا نبعث 
برسالة قوية وواضحة اليوم 
غري  التصرفات  هذه  بان 
مقبولة، ال يف جامعاتنا وال 

يف اجملتمع األسرتالي«.
واضافت تقول »يظهر هذا 
التقرير أنه على الرغم من أن 
فإن  بالفعل،  مت  قد  الكثري 
لدينا املزيد من العمل ملنع 
اجلنسي  والتحرش  االعتداء 

يف اجملتمعات الطالبية«.
خطة  اهليئة  أصدرت  وقد 
للمبادرات  نقاط  عشر  من 
الوطنية ملكافحة االعتداءات 
أطلقت  كما  واملضايقات، 
العديد من اجلامعات الفردية 

تدابري خاصة بها.
الوطنية  االستجابة  وتشمل 
تعليم  برنامج  تطوير 
مصمم   احملرتمة  العالقات 
اجلامعات  لطالب  خصيصا 
وتوفري التدريب املتخصص 
األكادمييني  للموظفني 
كيفية  حول  والطالب 
االستجابة بشكل فعال عندما 

يبّلغ شخص ما عن حادث.
دعم  خط  أيضا  وهناك 
ملنح  ساعة   24 مدار  على 
الوصول  إمكانية  الطالب 
إىل مستشارين متخصصني 
للذين  نصائح  بتقديم 
يتعرضون لالغتصاب والعنف 

املنزلي يف أسرتاليا.
بإجراء  اجلامعات  وستقوم 
دراسة متابعة ملعرفة ما إذا 
كانت حترز تقدما يف مكافحة 

املشكلة.
غاردنر  الربوفسور  وقالت 
إىل  تشري  املبادرات  إن 
عزم القطاع على ضمان أن 
الدراسة  يتمكن الطالب من 
آمنة  ثقافة  يف  والعيش 
الذين  أولئك  وأن  وحمرتمة 
بّلغوا عن سلوك غري مقبول 

تلقوا االستجابة الصحيحة.

وقالت »هذه هي مساهمتنا 
هامة  وطنية  حمادثات  يف 
منع  كيفية  حول  ومستمرة 
اجلنسي  التحرش  ومعاجلة 
داخل  اجلنسية  واالعتداءات 

اجملتمع االسرتاىل«.
وشكرت الربوفيسور غاردنر 
طالب  ألف   30 من  أكثر 
وطالبة شاركوا يف الدراسة، 
والناجني  الضحايا  وخاصة 

الذين شاركوا بقصصهم.

الجنسي  االعتداء  ملكافحة  خطة 
واملضايقات

على  قائم  برنامج  تطوير   *
العالقات  حيرتم  األدلة 

لطالب اجلامعات.
* التدريب املتخصص الذي 
النفس  علم  مجعية  وضعته 
مهارات  لتوسيع  األسرتالية 
اجلامعيني  املستشارين 
لدعم الضحايا والناجني من 
والتحرش  اجلنسي  االعتداء 

اجلنسي.
للدعم  وطين  هاتف  خط   *
يقدم  ساعة   24 مدار  على 
للطالب،  متخصصا  دعما 
خدمات  مفوضية  تديره 
العائلي  والعنف  االغتصاب 

يف أسرتاليا.
اوسع  تدريب  توفر   *

ملوظفي اجلامعة.
ملوظفي  جديد  تدريب   *
الوقاية  حول  اجلامعة 
واالستجابة للتحرش اجلنسي 

واالعتداء اجلنسي.
* العمل مع كليات اجلامعات  
هيئة  اعلى   - األسرتالية 
لتوفري   - السكنية  للكليات 
تدريب  إىل  الوصول 
للكليات  األول  املستجيب 

السكنية وقاعات اإلقامة.
توجيهية  مبادئ  وضع   *
لدعم  للممارسات  أفضل 
لتقارير  اجلامعات لالستجابة 
والتحرش  اجلنسي  االعتداء 

اجلنسي.
للتفاعل  جديدة  مبادئ   *
بني طالب الدراسات العليا 

واملوظفني.
التوعية  محلة  مواصلة   *
eR »االحرتام. اآلن. دائما )

.»)spect. Now. Always

الطالب  مسح  متابعة   *
عن  واإلبالغ  التقدم  لتقييم 

العمل اجلاري.
***

يسعون  الذين  القراء 
الدعم  على  للحصول 
واملعلومات حول الوقاية من 
االنتحار ميكن االتصال على 

.13 11 14
مدى  على  وطين  دعم  خط 

24 ساعة لطالب اجلامعات
224 572 1800، مع إمكانية 
املستشارين  إىل  الوصول 
والعنف  االغتصاب  خلدمات 
تشرين   30 )حتى  املنزلي 

الثاني(.
خط املساعدة الوطين للعنف 
العائلي: 732 737 1800 أو 

.RESPECT 1800
يف حاالت الطوارئ االتصال 

بالرقم )000( .
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اسرتاليا يف اسبوع

الفدرالية  الشرطة  نّفذت 
يوم  ظهر  بعد  األوسرتالية 
سلسلة  املاضي،  السبت 
يف  باإلرهاب  مرتبطة  مداهمات 
مبخطط  لالشتباه  سيدني  أرجاء 

السقاط طائرة.
الفيدرالية  الشرطة  وقامت 
ويلز  ساوث  نيو  وشرطة 
االسرتالية  املخابرات  ومكتب 
الدهم،   عمليات  بتفيذ  )ازيو( 
يف مناطق ساري هيلز والكمبا 
وبانشبول وويلي بارك أسفرت 

عن اعتقال أربعة أشخاص.
وأفادت »فريفاكس ميديا« أن 
املداهمات متعلقة مبخطط تفجري 

يهدف اىل إسقاط طائرة.
وفد مت إغالق شارع كليفالند يف 
ساري هيلز من اجلهتني بهدف 

تنفيذ الدهم يف ساريهيلز.
ان  السابعة  القناة  وذكرت 
الشرطة عثرت على جهاز مشبوه 

يف املنزل. 
يف  للمنزل  الدهم  عملية  أما 
شارع  يف  متت  فقد  الكمبا 

سرباول .
وعّلق رئيس الوزراء األوسرتالي 
عمليات  على  تورنبول  مالكوم 
»انها  قائال  بيان  يف  الدهم 
تندرج ضمن مهام هدفها إحباط 
إرهابية  خمططات  تنفيذ  ومنع 

توقيف أربعة متورطني من أصل لبناني
الكشف عن خمطط ارهابي يف سيدني يهدف السقاط طائرة متجهة 

من سيدني اىل الشرق االوسط

»دايلي  صحيفة  ان  يذكر 
أفادت  قد  كانت  تلغراف« 
وابنيهما  رجلني  أن  تقرير  يف 
إعتقلوا  قرابة  عالقة  تربطهم 
السبت وال زالوا موقوفني حلني 

االنتهاء من التحقيق. 
الفدرالية  الشرطة  وقامت 
مبصادرة عدة مواد اثناء سلسة 
نفذتها  اليت  االمنية  الدهم 
السبت بينها ماكنة لفرم اللحوم 
يف صندوق وهاتفني نقالني و
مكتوبة  ونوتات  ووثائق   IPAD

خبط اليد. 
صحيفة  يف  تقرير  وأشارت 
اىل  هريالد«  مورنينغ  »سيدني 
انهم خططوا لصنع قنبلة منزلية 
الصنع من خالل استخدام مواد 
مفرمة  داخل  حمشوة  متفجرة 
يتم  ان  على  للتمويه  اللحوم  
داخل  اليد  حقيبة  يف  محلها 
الشرق  اىل  املتجهة  الطائرة 
ذكرت  فيما  دبي  رمبا  االوسط 
كصحيفة  اخرى  إعالم  وسائل 
املوقوفني  ان  »االوسرتاليان« 
كانوا خيططون الستخدام اجلهاز 
تؤدي  سامة  غازات  إلصدار 
على  الركاب  مجيع  مقتل  اىل 
قضية  .املسألة  الطائرة  منت 

سياسية كبرية«.
ALN :ترجمة

من  الكثري  أسرتاليا  تطعم 
الناس.

كبرية  دولة  أسرتاليا  وألن 
قليال  سكانيا  تعدادا  ومتتلك 
من  الفرد  نصيب  يبلغ  نسبيا، 
الغذاء ما يتجاوز قليال هكتارين 
صاحلني للزراعة، وهو أحد أعلى 

معدالت العامل.

ومناخها  املتنوعة  أسرتاليا  تربة 
النطاق من  تنوعا واسع  مينحان 
الطعام الطازج على مدار العام.
أكثر  أسرتاليا  تنتج  وتارخييا، 

مم
ولذلك  حمليا،  تستهلك  ا 
 %  65 حوالي  توريد  تستطيع 
اخلارج  إىل  الزراعي  اإلنتاج  من 
مكانة  حتتل  أسرتاليا  جيعل  مما 

 كم يبلغ نصيب الفرد من الغذاء يف أسرتاليا..؟
رائدة يف التصدير الغذائي.

تشارك  أسرتاليا  فإن  ولذلك 
بشكل فعال يف األمن الغذائي 
املستوى  على  فقط  ليس 
من  العديد  يف  ولكن  الداخلي 

األقطار األخرى.

ولكن بالرغم من كونها مصدرة 
للطعام، تستورد أسرتاليا أيضا 
مثل  الغذائية  املنتجات  بعض 
والفاكهة  والشوكواله  القهوة 
واخلضروات املعاجلة، ومكونات 
رئيسية تستخدم يف خبز أرغفة 

العيش.

بيد أن زيادة التعداد السكاني 
أن  يتوقع  الذي  أسرتاليا،  يف 

مليون   48.3 مستوى  يالمس 
قد   2061 عام  حبلول  نسمة 
األمن  على  التأثري  بعض  يرتك 

الغذائي.

على  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة 
احلكومات األسرتالية االستعداد 
التغري   من  عاصفة  حلدوث 
املوارد  واخنفاض  املناخي، 

الطبيعية.
أسرتاليا  أن  مفادها  اخلالصة 
يف  أكرب  عدد  إطعام  تستطيع 
القصة  ولكن  احلالي،  الوقت 
احلقيقية تتعلق بضرورة ضمان 
ومستدام  صحي  غذائي  نظام 
أكرب  وعادل واالستفادة بشكل 

من األحباث والتكنولوجيا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف أوسرتاليا«.
وأضاف:« أولويتنا سالمة وأمن 
مجيع املواطنني: »وعلى اجلميع 
االمنية  االجهزة  أن  من  التأكد 
أوسرتاليا  جلعل  تعبا  توفر  ال 

آمنة«.
كشفت صحيفة »سيدني مورنينغ 
هريالد عن أمساء االربعة الذين 
الفدرالية  الشرطة  اعتقلتهم 
مخسة  اقتحام  بعد  االوسرتالية 
اثر  سيدني  احناء  يف  منازل 

سلسلة عمليات دهم امنية.
الشرطة  مفوض  وقال 
اننا  كولفني  اندرو  االوسرتالية 
جبدية  التهديد  هذا  مع  نتعامل 

تامة.  
وصلت  األخرية  األيام  »يف 
معلومات  القانون  إنفاذ  ألجهزة 
يف  األشخاص  بعض  أن  تفيد 
إرهابي  لعمل  خيططون  سيدني 

باستخدام عبوة ناسفة«.
اهلجوم  أن  اعتقاده  عن  وأعرب 
من  »بإهلام«  يأتي  احملتمل 
احلاجة  مؤكدًا  متطرفني، 
وراء  ما  ملعرفة  كامل  »لتحقيق 

ذلك متاما«.
مرعي  خالد  إعتقال  مت  وقد 
خياط  وخالد  مرعي  وعبدول 
مع  رجالن  وهم  خياط  وحممود 

ابنيهما ومن اصل لبناني. 
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الشرطة توقيف احدهم

النائب  فيكتوريا  والية  يزال  ال 
يعرف  ال  عيدي  خليل  العمالي 
الواليات  دخول  من  منعه  سبب 
الوالية  رئيس  لكن  املتحدة، 
يقول انه »واجه« املعاملة برقي 

وشفافية.
وكان النائب فى جملس النواب  
يف فيكتوريا يقوم جبولة دراسة 
السياسيني  زمالئه  من  عدد  مع 
عندما   )Vancouver( فانكوفر  فى 
دنفر  اىل  رحلة  من  منعه  جرى 
)Denver( يوم اجلمعة  من االسبوع 
املاضي بالرغم من حصوهلم على 
خالل  من  وصاحلة  معّدة  تأشرية 

احلكومة االسرتالية.
للصحفيني  عيدي  السيد  وقال 
يوم  ملبورن  اىل  عاد  عندما 
السبت )29 متوز املاضي( »لقد 

تعرضت للتمييز«.
أمل  »لقد شعرت خبيبة  واضاف 

وإحباط كبريين«
بدوره قال  رئيس الوالية السيد 
دانيال اندروز انه مل يتم ابالغه 
من   عيدي  السيد  منع  مت  ملاذا 
على  املتحدة،  الواليات  دخول 
تسعى  احلكومة  ان  من  الرغم 
من  اجابات  على  للحصول 

السلطات.
وصرح السيد أندروز للصحفيني 
)السيد  »إنه  قائال  االثنني  يوم 
صديق  نزيه،  شخص  عيدي( 
أن  أستطيع  ال  شخص  جيد، 
أفهم ملاذا جرى منعه من دخول 

مسألة  انها  املتحدة..  الواليات 
نرتك هلم شرحها وايضاحها«.

واضاف »كان من الصعب جدا ان 
نتعامل مع االمر لكننا نتعامل معه 
بشكل جيد جدا واعتقد انه تعامل 

مع املسألة بنبل وشفافية«.
إن  أندروز  السيد  واوضح 
النقل  اسطول  وصاحب  مؤسس 
ستار(  )بلو  السابق  والشاحنات 

ال يستحق هذه املعاملة..
املولود  عيدي،  السيد  وكان 
سوريني،  أبوين  من  لبنان  يف 
سفر  تأشرية  على  حصل  قد 
وقال  املتحدة،  الواليات  إىل 

تثر  مل  األمريكية  السلطات  إن 
تقديم  عملية  أثناء  مشاكل  أي 

الطلب.
األمريكية  السفارة  ووجهت 
النائب  سفر  حظر  بشأن  أسئلة 
األمريكية  اجلمارك  اىل  عيدي 
وسلطات محاية احلدود ومل تتلَق 

اي اجابات عليها بعد.
وزيرة  باسم  متحدثة  وذكرت 
ان  بيشوب  جولي  اخلارجية 
جيرون  االسرتاليني  املسؤولني 
حدث  ما  حول  عاجلة  حتقيقات 
ولكنهم مل يفرجوا بعد عن مزيد 

من املعلومات.

اندروز: النائب عيدي ال يستحق املنع من 
دخول الواليات املتحدة
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

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
0403482345

 2017 آب   5 Saturday 5 August 2017الـسبت 
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مقاالت وتحقيقات

تلّقت بلدية بريوت كتابًا من معمل »IBC« لفرز 
النفايات ومعاجلتها يف صيدا، يطلب فيه التوقف 
واستبدال  املختلطة  املنزلية  النفايات  توريد  عن 
 95 على  املعمل حيصل  بها.  العضوية  النفايات 
 250 واملعاجلة ضمن سقف  الفرز  مقابل  دوالرًا 
عن  حديث  وسط  املزيد  يريد  لكنه  يوميًا،  طنًا 
العوادم...  وتكّدس  االستيعابية  طاقته  تضاؤل 
للشركة  ل  ِّ وحمُ املعمل  عن  العبء  هذا  ف  فِّ فخمُ
اليت تنقل النفايات من بريوت إىل صيدا مقابل 
للتدوير. هذه جتارة  القابلة  املواد  حصوهلا على 

النفايات اليت تنتج ذهبًا خالصًا!
النفايات  حلول  عشوائية  عن  النامجة  املشاكل 
تستمّر بالظهور. يف بريوت حتديدًا، تبّي أن احلّل 
لفرز  IBC يف صيدا  بالتعاقد مع معمل  املتعلق 
ومعاجلة 250 طنًا يوميًا من نفايات العاصمة، أي 
ما يوازي 38.5% من جممل نفايات بريوت، بدأ 
يتداعى. فاملعمل تعاقد مع البلدية يف 20 أيلول 
2016، مؤكدًا أن لديه القدرة على فرز ومعاجلة 
250 طنًا واردة من بريوت، باإلضافة إىل الكمية 
احمليطة  والبلديات  صيدا  بلدية  مع  تعاقد  اليت 
على فرزها ومعاجلتها، إال أنه خالل أقل من سنة، 

بدأت عوارض العجز تظهر على املعمل.
ففي صيدا تراكمت كميات النفايات احملّولة إىل 
إىل  باإلضافة  جباًل،  لتصبح   )RDF( بديل  وقود 
تسّرب النفايات غري املفروزة وغري املعاجلة إىل 
البحر من دون أن يتضح إذا كان العمل مقصودًا 

أو إهمااًل.
إدارة  مبحاولة  املعمل  عجز  ترمجة  جاءت  عمليًا، 
 15 ففي  الفرز.  عملية  من  التخفيف  املعمل 
حزيران طلبت شركة IBC من بلدية بريوت، عرب 
خماطبة شركة نقل النفايات من بريوت إىل صيدا 
النفايات  »توريد  عن  التوقف   )jCC SoRIko(
بلدية  عن  الصادرة  املختلطة  الصلبة  املنزلية 
العضوية  املنزلية  بالنفايات  واستبداهلا  بريوت 
وحبسب  أقصى«.  كحّد  يوميًا  طنًا   250 مبعدل 
املدير العام للشركة نبيل زنتوت، فإن »الطلب 
ال يتضمن إلغاء الفرز بشكل كامل، بل هو طلب 
لوقف إرسال النفايات ذات األحجام الكبرية مثل 
واخلشب...  والصخر  والدواليب  امليتة  األبقار 
نقطة الدخول يف آالت الفرز ال تتسع هلذا النوع 
من النفايات، أي إن املشكلة ال تتعلق بالطاقة 
املاليي،  عليها  أنفقنا  اليت  للمعمل  االستيعابية 
وآخرها 5 ماليي يورور لزيادة القدرة االستيعابية 

وتعزيز عملية املعاجلة«.
تقليص  إىل  املعمل يسعى  أن  يبدو  ذلك،  رغم 
األعباء املرتتبة عليه جراء الفرز من دون أي تقليص 
أن  املعروف  بريوت.  بلدية  من  املطلوبة  للكلفة 
كلفة الفرز تبلغ 30 دوالرًا على الطن الواحد، يف 

على الطريق من بريوت إىل صيدا: جتارة نفايات مرحبة

حققت الشركة الناقلة أرباحًا من قبولها تولي مهمة الفرز )هيثم املوسوي(

مقابل 65 دوالرًا ملعاجلة 
وبالتالي  الواحد،  الطن 
مواد  على  احلصول  إن 
النفايات  بدل  عضوية 
حكمًا  يفرض  الصلبة 
الكلفة.  دراسة  إعادة 

يف  تكمن  ال  زنتوت  إىل  بالنسبة  املشكلة  لكن 
أنه يرفض توجيه االتهام إىل  هذا األمر؛ فربغم 
بلدية بريوت مبخالفة بنود العقد، إال أنه يشري إىل 
أن النفايات اليت أرسلتها بلدية بريوت وال ميكن 
استيعابها يف خطوط الفرز حتّولت إىل مشكلة، إذ 
مل يعد باإلمكان إعادتها، فيما تصريفها صعب، 
ما رّتب أعباًء إضافية على املصنع، علمًا »أننا يف 
احلديث  نرفض  كنا  العقد  توقيع  وقبل  األصل 
عن النفايات غري العضوية، لكننا أجربنا على ذكر 
اليت  األزمة  إلنهاء  املختلطة  املنزلية  النفايات 

انفجرت يف ذلك الوقت«.
على أي حال، أحيل كتاب معمل IBC على مصلحة 
النظافة العامة يف بلدية بريوت اليت استندت إىل 
عقد اخلدمات املوقع بي الطرفي لتقّدم خالصة 

حمرجة للشركة.
أن  على  العقد  من  الثالثة  املادة  نّصت  فقد 
»موضوع العقد هو فرز ومعاجلة النفايات املنزلية 
الصلبة والتخلص منها نهائيًا. كذلك نّصت املادة 
الرابعة من موجبات الفرقاء على أن يلتزم الفريق 

الثاني، أي معمل IBC اآلتي:

 IBC طلبت شركة
من بلدية بريوت 
التوقف عن توريد 
النفايات املنزلية 
الصلبة املختلطة

عن مشكلة كبرية. ويقول زنتوت: »هناك مشكلة 
تراكم النفايات اليت جرى حتويلها إىل وقود بديل 
ومل يتم تصريفها بعد. ففي السابق كنا نرسل 
كميات النفايات املعاجلة واحملولة إىل وقود بديل 
إىل البقاع، لكن ألسباب مادّية تتعلق بنقل هذه 
مع  حاولنا  فيما  إرساهلا،  عن  توقفنا  الكميات 
معامل اإلمسنت لتسليمها هذه النفايات ووّقعنا 
تتعلق  ألسباب  لكن  هولسيم،  شركة  مع  عقدًا 
أوقفوا  واإلجرائية  اإلدارية  واألمور  بالرتاخيص 
تبّي  بعدما  سبلي  مع  حصل  وكذلك  االتفاق، 
البديل  الوقود  الستقبال  جاهزين  ليسوا  أنهم 
حّل  على  نعمل  واليوم  النفايات،  من  املستخرج 

آخر مرتبط بالكسارات«.

الشاحنات  م  تسلُّ ــ 
األول  للفريق  التابعة 
أو  لألشخاص  أو 
املكلفي  الشركات 
واحململة  قبله،  من 
املنزلية  بالنفايات 
املفرزة  غري  الصلبة 
مركز  مدخل  باب  على 
النفايات  ومعاجلة  فرز 
املنزلية الصلبة ملدينة 
صيدا، والصادرة ضمن 
بلدية بريوت، واليت ال 
جتميعها  على  ميضي 
يف املستوعبات العامة 
ساعة   12 من  أكثر 
النفايات  من  واخلالية 
)املستشفيات(  الطبية 
الصناعية،  والنفايات 
الزيوت  فيها  مبا 

قرار بدأت مفاعيله االثني مع إبالغ حسي خريس، 
وأجمد اسكندر، وعدد من املوظفي باإلستغناء عن 
بعض  رمزية  أّن  إال  مالية«.  »ألسباب  خدماتهم 
القناة،  أداء  يف  املفاجئ  والتحول  املصروفي، 
متوضع  إعادة  عملية  عن  التساؤل  إىل  يدفعان 

سياسي يف كواليس احملطة.
»شو mBC أحلى من mtv«؟ بهذه العبارة تشّبه 
أروقة  داخل  حيصل  ما   mtv قناة  من  مصادر 
حمطة املّر من عملية صرف عدد كبري من املوظفي 
والعاملي. مع العلم أن الشبكة السعودية استغنت 
أخريًا عن عدد من العاملي لديها يف مكتيب بريوت 
ودبي )األخبار 2017/7/27( نتيجة »عاصفة« مالية 

ضربتها للمّرة األوىل منذ إنطالقتها عام 1991.
قرار mtv بدأت مفاعيله أّول من أمس مع إبالغ 
يف  االخبار  حترير  ومدير  خريس،  حسي  املراسل 
القناة أجمد اسكندر، وعدد من املوظفي باإلستغناء 
تلك  تكشف  مالية«.  »ألسباب  خدماتهم  عن 
األيام  خالل  ستتوّسع  الصرف  عملية  أّن  املصادر 
املقبلة، وستطال وجوهًا معروفة )مذيعات( وبعض 
العاملي يف القسم التقين والفوتوغرايف. أسباب 
اليت  التقّشف  سياسة  إىل  تعود  واحدة،  الصرف 
تتبعها mtv، نتيجة الضائقة املالية اليت تعيشها 
أن  الشاشة  على  القائمون  قّرر  اإلعالم.  وسائل 
يّتبعوا معادلة امليزان، أّي اإلنفاق على قدر املدخول 
من  التخفيف  بها هي  قامت  أّول خطوة  االعالني. 
يف  أقله  أخبارها  نشرات  يف  السياسي  حتريضها 
مالية  موارد  الستقطاب  حماولة  املرحلة، يف  هذه 
تنّبهوا  من جهات سياسية متنّوعة. ولعّل كثريين 
إىل هذه االستدارة السياسية »اخلجولة«، خصوصًا 

خالل تغطيتها معركة عرسال.
استغناء عن مدير تحرير األخبار يف القناة

لكن احملطة مل يكن أمامها خيار هنا، سوى املشي 
»الوطنية« اليت ضربت احملطات احمللية  مع موجة 
هذا  من  مهّمته.  يف  اهلل«  و«حزب  اجليش  لدعم 
مع  هناك  األحداث  يغّطي  خريس  كان  املنطلق، 
لب منه  بداية التحضريات للمعركة. لكن الحقًا، طمُ
مهّمة  بري  نوال  لتتوىل  ترك عرسال )وحميطها(، 
وموضوعيًا  ملتزمًا  أداؤها  وكان  املعركة،  تغطية 

)نوعًا ما(.
الصرف  عملية  أّن  القناة  من  مصادر  لنا  تكشف 
قد تطال أكثر من 50 موظفًا من خمتلف اجملاالت، 
ذ على مراحل عدة. يف هذا السياق، يرفض  وستنفَّ
خريس احلديث لـ »األخبار« متهمًا إياها بأنها »دمرته 
تصرحياته  يوّزع  نفسه  الوقت  يف  لكنه  معنويًا«، 
يف  كشف  فقد  االلكرتونية.  املواقع  خمتلف  على 
ال  أنه  االلكرتوني   24  leBanon ملوقع  إتصال 
 mtv يعلم أسباب الطرد، قائاًل »طوال عملي مع
إلتزمت بسياسة احملطة ونهجها، ومل أقّم بأّي عمل 
غري منّسق مع املعنيي يف قسم األخبار واحملطة«. 
القائمي  إىل  عتبه  يوصل  أن  املراسل  ينس  مل 
على mtv، معتربًا أن »هناك مرارة خصوصًا أنين 
احملطة«.  حّق  أخطئ يف  ومل  للقرار  مربرًا  أجد  مل 
وكان خريس قد إنتقل من »اجلديد« إىل قناة املّر 
أثار  االعالمي  أداءه  لكّن  سنوات.  أربع  حنو  قبل 
تضمّنها  تقاريره  على  أمُخذ  إذ  اجلدل،  من  الكثري 
بروباغندا مرّوجة لـ »داعش« و«النصرة« خصوصًا 
نح قبل عامي، حصرية تغطية زيارة أهالي  حي ممُ
حيث  القلمون  جرود  إىل  املخطوفي  العسكريي 
تواجد أوالدهم احملتجزون على يد جبهة »النصرة«. 
عن   mtv أروقة  اليوم يف  احلديث  جيري  لذلك، 
تغطيتها  يف  خريس  مكان  حتّل  سوف  نوال  أن 
ألخبار جبهة »النصرة« و«داعش« وبعض األحداث 
احلاصلة يف ضاحية بريوت اجلنوبية، مع االعتماد 
على سياسة »احلّل الوسط« يف تصرحياتها، كي 
»ختلع« احملطة ثوب اإلنتماء إىل سياسة »داعش« 
هذه  خريس.  إطالالت  مع  رافقتها  اليت  وأخواتها 
اخلطوة قد يفّسرها بعضهم بأنها أشبه بـ »غزل« 
لبعض اجلهات السياسية اليت قد تقّدم دعمًا ماليًا 
االعالم  بها  ميّر  اليت  الصعبة  الظروف  ظّل  هلا يف 
خريس  صرف  عند   mtv تتوّقف  مل  اللبناني. 
فحسب، بل استغنت أيضًا عن مدير حترير االخبار 
حزب  إىل  ينتمي  الذي  اسكندر  أجمد  القناة  يف 
أيضًا،  مفاجئة  اخلطوة  هذه  اللبنانية«.  »القوات 
وقد يفّسرها بعضهم بأنها نتيجة خالف حاصل بي 
آل املّر و«القوات«، على إعتبار أن الشاشة احمللية 

تعترب صوت اليمي املسيحي املتشدد.

عملية صرف تطال 50 موظفاً..
 هـزة فـي تلفـزيون املــّر
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محمد وهبة

واملواد ذات احلجم الكبري والدواليب ومواد البناء 
والردميات، اليت يبلغ مقدارها حنو 250 طن يوميًا 
ال  بشكل  الكميات  تورد  أن  على  أقصى،  كحد 

يتعارض مع قدرة االستيعاب فنيًا.
ــ وزن حولة الشاحنات لدى وصوهلا حمملة وبعد 
حتّدد  شاحنة  لكل  بطاقة  ويصدر  حولتها  إفراغ 
وزن الشاحنة فارغة وحمملة واسم السائق ورقم 
الشاحنة  سائق  قبل  من  البطاقة  توقع  اللوحة. 
األول  الفريق  عن  وممثل  الثاني  الفريق  وممثل 

املوجود عند مدخل املعمل.
ــ فرز ومعاجلة النفايات املنزلية الصلبة والتخلص 
بديل  وقود  إىل  حتويلها  خالل  من  العوادم  من 

RDF وتصريفها.

من  املطالعة  هذه  إىل  وباالستناد 
حمافظ  رّد  النظافة،  مصلحة  قبل 
بريوت زياد شبيب، يف 7 متوز، على 
كتاب الشركة، مشريًا إىل أن طلبها 
املوقع  العقد  لبنود  خمالفة  يشّكل 
طلبكم  إن  شبيب  وقال  بينهما. 
التوقف عن توريد النفايات املنزلية 
عن  الصادرة  املختلطة  الصلبة 
بالنفايات  واستبداهلا  بريوت  بلدية 
طنًا   250 مبعدل  العضوية  املنزلية 
يوميًا كحد أدنى يقع يف غري حمّله 

وهو خمالف لعقد اخلدمات«.
عوجَلت  لكن  وقعت،  املشكلة  إذًا، 
الفرز  عملية  َلت  ِّ حمُ إذ  أسوأ،  بنحو 
املسبقة للشركة اليت تنقل النفايات 
شركة  أي  صيدا،  إىل  بريوت  من 
جهاد  من  اململوكة   jCC SoRIko
العرب. فقد وافقت الشركة األخرية 
على أن ترسل نفايات عضوية إىل 
معمل صيدا من دون أن حتصل على 
أي قرش إضايف. ما رحبته الشركة 
الناقلة خسره املعمل، إذ إن الفرز 
األولي يعين أن ناتج النفايات من 
من  سيكون  للتدوير  قابلة  مواد 
حّصة الذي يقوم بعملية الفرز، وهي 
ستحقق له أرباحًا إضافية سيخسرها 
معمل صيدا. »لقد ختلينا عن املواد 
القابلة للتدوير مقابل احلصول على 

نفايات عضوية« يقول زنتوت.
عمليًا، ما حصل هو جتارة بالنفايات 
املعمل  يف  العجز  جدًا.  املرحبة 
فرض عليه أن التخفيف من األعباء 
خسارة  بدورها  عليه  فرضت  اليت 
التدوير  إلعادة  القابلة  املواد 
املقابل  ويف  املعمل،  يبيعها  اليت 
متلك  اليت  الناقلة  الشركة  حصلت 
فرصة  على  للفرز،  معملي  أيضًا 
للتدوير  القابلة  املواد  الستخالص 
ينتج  أولي  بفرز  والقيام  وبيعها 

مواد عضوية.
أما عن شكل معاجلة موضوع الرائحة 
املنتشرة، فإن إدارة املعمل تتحدث 

زكية الديراني
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مقاالت وتحقيقات

يقبع  لصيدا،  اجلنوبي  الطرف  عند 
 IBC لـ«شركة  الغامض  املعمل 
ش.م.ل«. معمل يفرتض أن وظيفته 
صار  لكن  املدينة،  نفايات  معاجلة 
جيري  ماذا  يعلمون  ال  اليوم  كثريون 
الصيداويون  عاش  أسواره.  خلف 
واهمني على فكرة أن مشكلة نفاياتهم 
قد ُحّلت بعد سنوات من االنتظار، لكن 
الروائح الكريهة جلبل النفايات اجلديد، 
يعد  مل  سرًا،  ُأبرمت  اليت  والصفقات 
الصيف  حّر  جاء  إخفاؤها،  باإلمكان 
من  أنفاسه  البحر  لفظ  ثم  ليكشفها، 
كثرة ما ألقي فيه من أوساخ مل يعد 

مبقدوره حتّملها.
ميكن اجلزم بأن ال أحد من الصيداويني 
رئيس  فريج،  فؤاد  هو  من  يعلم 
جملس إدارة »شركة IBC ش.م.ل«، 
لة ملعمل معاجلة النفايات، وقبله  املشغِّ
محزة مغربي، أو املالكون األساسيون 
خالفًا  سعودية  )أغلبية  للمعمل 
للقانون(. قد يكون البعض مسع بنبيل 
زنتوت مساعد فريج، الذي أصدر بيانًا 
الكثرية  الشكوك  تبديد  مل ُيسهم يف 
اليت باتت على كل لسان يف املدينة.

اليوم:  يطرح  الذي  األبرز  والسؤال 
ملاذا  جيري؟  ما  كل  من  البلدية  أين 
السعودي  حممد  رئيسها  يتدخل  مل 
بنحو حاسم لوضع النقاط على احلروف 
وحتديد املسؤوليات؟ وإذا كان اجلميع 
يثقون بالرجل ونزاهته، إال أن السؤال 
يبقى عن املصلحة من استمرار تغطية 
الفاسدين واملفسدين وحلقة املنتفعني 

من حوهلم.
أربع  من  أكثر  منذ  احلكاية  بدأت 
سنوات، حني كثر الكالم عن أن »احللم 
البلدي  اجمللس  وأن  حقيقة«،  أصبح 
عجز  ما  يف  جنح  السعودي  برئاسة 
مشكلة  حّل  وهو  أال  »اآلخرون«،  عنه 

مـعمل الـنفايات: مـاذا يـتنشق سـكان صـيدا؟
الشاحنة »شفهيًا« من قبل 
 ،IBC لشركة  تابع  موظف 
نظام  وجود  لعدم  وذلك 
GPS يف الشاحنات، خالفًا 
مستلزمات  عليه  ملا نصت 

العقد.
وقد قامت »بريو فريتاس« 
احتاد  إىل  كتاب  بإرسال 
لالستيضاح  البلديات 
بتاريخ  األمر  هذا  عن 
2016/09/08، لكن شيئًا مل 
يتغري على الرغم من مرور 
األمر.  هذا  على  عام  حنو 
جهات  هناك  أن  األكيد 
حتديد  لعدم  متواطئة  عدة 
النفايات  وحجم  مصادر 
كي  املعمل  إىل  الداخلة 
تبقى العملية »فلتانة« من 

دون رقيب وال حسيب.
خمالفة  التقرير  ويثبت 
بـ«طريقة  تتعلق  إضافية 
النفايات  كمية  احتساب 
بلدية«،  لكل  العائدة 
اجلمع  خط  يكون  فعندما 

نادر صباغ

اليت  النفايات 
املدينة  أرهقت 
ت  ا لسنو
وسّببت  طويلة 
بيئية  كوارث 
ية  د قتصا ا و

واجتماعية، لن يكون باملقدور حصرها 
حتى عشرات السنني املقبلة.

يف األصل، صممت شركة »IBC« معماًل 
يف  الصلبة  البلدية  النفايات  ملعاجلة 
له منذ أربع سنوات.  صيدا، وهي تشغِّ
عمالؤها األساسيون هم احتاد بلديات 
صيدا ـ الزهراني الذي يضم 16 بلدية 
هي: صيدا ـ حارة صيدا ـ املية ومية 
ـ  الربامية  ـ  اهلاللية  ـ  السيم  درب  ـ 
الغازية  ـ  الصاحلية  ـ  جمدليون  ـ  عربا 
عني  ـ  بقسطا  ــ  عنقون  ـ  مغدوشة  ـ 
ـ طنبوريت، باإلضافة  القرية  ـ  الدلب 

.)UNRWA( إىل عني احللوة
الكميات واملصدر

حبسب وثيقة رمسية حصلت »األخبار« 
أعدته  تقرير  يرد  منها،  نسخة  على 
وهي  فرييتاس«،  »بريو  شركة 
بلديات  احتاد  من  املوكلة  الشركة 
 IBC تقيد  من  للتأكد  الزهراني 
املوقع  العقد  يف  املدرجة  بالتزاماتها 
وملحقاته   2003/11/22 بتاريخ  معها 
بشأن معاجلة النفايات البلدية املنزلية 
صراحة  التقرير  هذا  يتحدث  الصلبة. 
املخالفات  من  كبرية  جمموعة  عن 
اخلطرية اليت تشوب عمل املعمل على 
أكثر من صعيد، وأنه رغم املراجعات 
الكثرية حوهلا، مل تتخذ أي من األطراف 
هذه  ملعاجلة  جدية  مبادرة  أية  املعنية 
التقرير  ويكشف  حلها.  أو  املشكالت 
إىل  النفايات  مصدر  حتديد  عملية  أن 
سائق  من  باالستعالم  تكون  املعمل 

شركة IBC تعترب 
أن املواد العادمة 
التي تبيعها هي 
حق حصري لها
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ذلك، فهي ال متلك  أرادت  وإن  حتى 
باألمر، خالفًا  للقيام  املطلوبة  األجهزة 
ملا ينص عليه االتفاق بني الطرفني.

التالعب باألسعار
صيدا  بلدية  أبلغت   ،2012 عام  يف 
احلق  عن  تنازهلا  رمسيًا   IBC شركة 
العائد هلا جلهة معاجلة 200 طن باليوم 
إجناح  ملصلحة  مقابل  بدون  الواحد 
عملية تشغيل املعمل واستفادة احتاد 
السعر  من  الزهراني  ـ  صيدا  بلديات 

األفضل ملعاجلة الطن الواحد.
تقول الشركة يف ردها: »قمنا بإخضاع 
موضوع السعر ملراجعة شاملة استنباطًا 
تساعد  أن  شأنها  من  جديدة  لعناصر 
يف خفضه إىل أقصى حد ممكن، اليت 

حنددها باآلتي:
1. إجياد السبل املناسبة لبيع اإلنتاج 

الكهربائي.
إنتاج  لبيع  املناسب  السوق  إجياد   .2

السماد العضوي.
3. إجياد سبل بيع املواد القابلة إلعادة 

التدوير.
النفايات  مكونات  على  احملافظة   .4
دراسة  يف  ورد  ملا  وفقًا  األساسية 

األثر البيئي.
املوردة  الكميات  كانت  »إذا  وتتابع: 
يوميًا،  طنًا   359 عن  تقّل  ال  للمعمل 
بلدية صيدا ملتزمة جتاهنا  أن  باعتبار 
العقد  موضوع  النفايات  بتسليمنا 
حصرًا، ومتكنا من حتقيق احلد األقصى 
من توقعاتنا خبصوص العناصر األربعة 
هذه  واحلالة  ميكننا  أعاله،  احملددة 
الطن  معاجلة  بسعر  جتاهكم  نلتزم  أن 
الصلبة  املنزلية  النفايات  من  الواحد 

وفقًا لآلتي:
أمريكيًا  دوالرًا   /85/ وقدره  مبلغ  أ - 
األوىل  السنتني  خالل  الواحد  للطن 

والثانية.
أمريكيًا  /95/ دوالرًا  مبلغ وقدره  ب - 
الثالثة  السنتني  خالل  الواحد  للطن 

والرابعة«.
من  املعمل  ليتمكن  »وذلك  تضيف: 
الستمرار  الضروري  املرود  تأمني 
احلق  إىل  واستنادًا  ودميومته،  العمل 
العائد لنا سنقوم كل سنتني بعد انتهاء 
مراجعة  إىل  احملددة  سنوات  األربع 
سعر معاجلة الطن على األخذ باالعتبار 
العناصر املكونة للسعر املعتمد ملعاجلة 
السنوات  خالل  احملدد  الواحد  الطن 
مؤشرات  يف  واملتغري  األوىل  األربع 
تكلفة معاجلة النفايات املنزلية الصلبة 

بالتقنية املعتمدة لدينا«.

الشركة ال تقوم بالفحوص املطلوبة لتحليل نسب تلوث الهواء 
)هيثم املوسوي(

واحدة  بلديات يف شاحنة  عدة  يشمل 
االحتساب غري  الطاسة ويصبح  تضيع 
يوميًا  االحتاد  ممثل  ويقوم  واضح، 
لذلك  بتقسيمها،  العمل  انتهاء  عند 
قامت »بريو فريتاس« بإرسال كتاب 
إىل احتاد البلديات الستيضاح طريقة 
املاضي،  أيلول  شهر  يف  االحتساب 
واستمرت  الطلب،  هلذا  ُيستَجب  ومل 
يف  وتريتها  زادت  بل  ال  املخالفات، 
األشهر األخرية، حبسب مصادر مطلعة 

على امللف.
فإن  املرّحلة،  العادمة  املواد  عن  أما 
تعترب   IBC شركة  أن  يكشف  التقرير 
أن املواد العادمة اليت تبيعها هي حق 
حصري هلا، وال تستطيع مراقبة أوزانها 
املرّحلة،   )RDF( الـ  كمية  فيها  مبا 
والوجهة.  الوقت  بتسجيل  وتكتفي 
األخرية  اآلونة  أنه يف  التقرير  ويذكر 
من   )RDF( الـ  نقل  عمليات  تزايدت 
يعلم  ال  خاصة،  شاحنات  عرب  املعمل 
أحد من هم أصحابها وال جيرؤ أحد على 

السؤال عنهم أو عن وجهتهم.
»بريو  مراقبو  يتفقد  دوري،  بشكل 
يف  أساسية  نقاط  أربع  فريتاس« 
امليزان،  )قرب  هي  وأطرافه  املعمل 
جهة البحر، جهة اجلسر، املدخل( لتفقد 
وجود أي روائح غري طبيعية من املعمل 
أو حوله وتصوير أي مسبب ممكن هلا، 
أخريًا  تزايدت  أنه  املراقبون  ويؤكد 
النفايات  معمل  عن  الصادرة  الروائح 
)IBC( باإلضافة إىل تكدس النفايات 
واضح،  بشكل   )RDF( والعوادم 
غري  بالنفايات  احململة  والشاحنات 

املعاجلة الداخلة إىل املعمل.
وتظهر وثيقة أخرى تتضمن املراسالت 
واحتاد  فرييتاس«  »بريو  شركة  بني 
شركة  أن  والزهراني  صيدا  بلديات 
االستيضاح  لطلب  تستجب  مل   IBC
حتديد  حول  الشركة  من  املقدم 
املواصفات املطلوبة واحلدود القصوى 
املسموح بها لالنبعاثات اليت جيب على 
الشركة التقيد بها. وتبني الوثيقة أن 
الشركة ال تقوم بالفحوصات املطلوبة 
لتحليل نسب تلوث اهلواء اليت تتضمن 
والغاز  الديزل،  مولدات  قياس 
احليوي، سخانات الغاز احليوي، نظام 
االنبعاثات،  ملعاجلة  احليوي  الفلرتة 
األوكسيجني،  غازات  تشمل  واليت 
أحادي  الكربون،  أوكسيد  ثاني 
أوكسيد  ثاني  النيرتوجني،  أوكسيد 
اهليدروجني،  بريتيد  الغبار،  الكربيت، 
واألمونيا... بل واملصيبة أن الشركة 

تفاصيل  ُتنسج 
االتفاق األمريكي ــ 
الروسي يف سوريا 
اإلعالم  عن  بعيدًا 
ت  حيا لتصر ا و
جوالت  الرمسية. 
متعددة من الكباش 
سي  ما بلو لد ا
والرتاشق السياسي 
مل متنع كشف مسار 
ختوضه  مستقّل 
بعيدًا  العاصمتني 
النقاش  طاولة  عن 
»أستانا«  يف 
األمم  أروقة  أو 

املتحدة.
على  متوز،   8 يف 
هامش قمة جمموعة 

»الزحف«  مواصلة  هو  القوات  هذه 
مدينة  إىل  وصواًل  احلدود،  طول  على 
البوكمال يف حمافظة دير الزور، وهذا 
»مسلحو  القيادة السورية.  ما أفشلته 
واشنطن«، أيضًا، أظهروا فشاًل ذريعًا 
يف حتقيق أي إجناز من دون دعم جوي 
فهم  ترافقهم،  خاصة  قوات  من  أو 
انهاروا، مثاًل، يوم إنزال البوكمال قبل 
ساعاٍت  سوى  يصمدوا  مل  إذ  أشهر، 
أمام مسلحي »داعش«، حيث كان من 
املخطط حينها تثبيت الوجود األمريكي 
على طول احلدود من التنف إىل املدينة 

احلدودية يف دير الزور.
وعلم أّن »عروضًا« من اجليش السوري 
جاءت هلؤالء لتسليم أنفسهم يف األيام 
األمريكي من  اجلانب  املاضية، وطلب 
»الطالبني فك االرتباط« الذين »شعروا 
ومعداتهم  سالحهم  تسليم  باخلديعة« 
جمموعتان  انشقت  لكن  الرحيل،  قبل 
بكامل عتادهما األمريكي، األوىل قبل 

أيام والثانية يوم الثالثاء.
يأتي ذلك، بالتزامن مع كشف »التحالف 
الدولي« عن خالفات مع فصيل »لواء 
شهداء القريتني« العامل يف البادية، 
بها  يقوم  اليت  املهمات  طبيعة  حول 
األخري ورفضه التزام حماربة »داعش« 
فقط. إذ نقلت مواقع معارضة أن عددًا 
رفضوا  الثورة«  »مغاوير  مقاتلي  من 
الشدادي  بلدة  حنو  االنتقال«  »طلب 
للمشاركة  اجلنوبي،  احلسكة  ريف  يف 

يف عمليات باجتاه وادي الفرات.
وكان املتحدث باسم »التحالف« راين 
املاضي،  اخلميس  أوضح  قد  ديلون، 
عمليات  يدعم  لن  »التحالف«  أن 
»شهداء القريتني« جمددًا، مضيفًا أنه 
العسكرية  املعدات  استعادة  سيحاول 

َمت للمجموعة. اليت ُسلِّ
وبالعودة إىل االتفاق، أشارت مصادر 
االنسحاب  موعد  أّن  إىل  »األخبار« 
وهو  بعد،  حمدد  غري  األمريكي 
القناة  »يف  املستمر  التنسيق  قيد 
وموسكو.  واشنطن  بني  اخلاصة« 
يف  شوكتها«  »تقوى  »القناة«  هذه 
قرار  بعد  خصوصًا  املغلقة،  الغرف 
لتسليح  السري  الربنامج  إنهاء  ترامب 
وتدريب عناصر املعارضة الذي تديره 
املركزية. صحيفة  االستخبارات  وكالة 
حينها،  أفادت،  بوست«  »واشنطن 
وسابقني  حاليني  مسؤولني  عن  نقاًل 
كبريًا«.  تنازاًل  تعّد  اخلطوة  »هذه  بأن 
قالوا  كبارًا  »مسؤولني  أن  وأضافت 
إن القرار حصل على دعم من األردن، 
وهو جزء من اسرتاتيجية إدارة ترامب 
للرتكيز على التفاوض حول وقف إطالق 

النار احملدود مع اجلانب الروسي«.

صورة نشرها »مغاوير الثورة« قبل أسابيع لتدريبات عناصرها مع 
القوات األمريكية )أ ف ب(

العشرين، ويف أول لقاء جيمع الرئيسني 
ُأعِلَنت  دونالد ترامب وفالدميري بوتني 
»منطقة ختفيف التصعيد« يف اجلنوب 

السوري.
هذا االتفاق الذي حيك يف هامبورغ بعد 
العاصمة  استضافتها  طويلة  حمادثات 
توتر  أيضًا  بعده  ظهر  عمان،  األردنية 
عقوبات  إثر  البلدين  بني  مسبوق  غري 
األمريكي  النواب  جملس  أقّرها  جديدة 
بقرار  األخرية  على روسيا، فيما ردت 
ترحيل مئات الدبلوماسيني األمريكيني. 
موافقة  حتوز  ال  اليت  العقوبات  هذه 
استكمال  متنع  مل  األبيض،  البيت 
املسار الثنائي مع موسكو يف سوريا، 
إذ ما زال ترامب ووزير خارجيته ريكس 
تيلرسون يعارضان تشريعات العقوبات 
اليت وافق عليها الكونغرس، وفقًا ملا 
ذكره »ديبلوماسي كبري« ألثالثاء جمللة 
ويف   .WAShINGtoN exAmINeR
خالل  تيلرسون  قال  السياق،  هذا 
مؤمتر صحايف عقده يف وزارة اخلارجية 
وال  هو  ال  سعيد،  »غري  إنه  الثالثاء، 
الكونغرس  بقيام  ترامب،  الرئيس 
وبالطريقة  العقوبات  تلك  بتطبيق 
مضيفًا:  بذلك«،  للقيام  اتبعها  اليت 
»كنا واضحني أننا ال نعتقد أن )قرار 
جلهودنا،  مفيدًا  سيكون  الكونغرس( 

ولكن هذا هو القرار الذي اختذوه«.
جديد هذا املسار اليوم، حسب معلومات 
بني  »ضخم«  اتفاق  بوادر  »األخبار«، 
القوات  بانسحاب  يقضي  الطرفني، 
األمريكية من قاعدة التنف على احلدود 
العراقية وتسليمها لقوات روسية. هذا 
»االتفاق« متظهر مبا تسّرب الثالثاء عن 
الثورة«  »مغاوير  من  عناصر  انشقاق 
وعلمت  األمريكيني.  مع  العاملني 
حُياك  مبا  علموا  هؤالء  أّن  »األخبار« 
ملناطق »نفوذهم« وشعروا بالغنب يف 
ظّل املعلومات املؤكدة عن اقرتاب موعد 
عملية كربى للجيش السوري تهدف إىل 
حترير املنطقة احلدودية مشال حمافظة 

السويداء.
جيب  يف  واشنطن«  »مسلحو  ويعاني 
التنف من عجز كبري جّراء جناح اجليش 
الطريق  بإقفال  وحلفائه  السوري 
مشال التنف والوصول إىل احلدود مع 
العراق. هذا التحّول أفضى إىل »أسر« 
يف  واشنطن  مع  املتعاونة  اجملموعات 
منه،  للخروج  عسكريًا«  أفق  »ال  جيب 
باإلضافة إىل فشل واشنطن يف اإلبقاء 
على »مساحة أمان« واسعة هلم يف ظّل 
املمرات  يف  السوري  اجليش  حتّكم 
يف  ـ  صغرية  مسافة  على  واحلركة 
املعنى العسكريـ  عن منطقة متركزهم. 
لقيادة  املأمول  اهلدف  كان  كذلك، 

»اتفاق« لتسليم القاعدة األمريكية... واجليش جيهز لعملية عند املثلث احلدودي

انهيار جيب واشنطن يف التنف؟
إيلي حنا
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مـقاالت وتحـقيقات

مقاهي خيزران: زمن األول... حتّول!
نظمية الدرويش

قبل صور، كانت منطقة خيزران 
جنوبًا.  البحرية  للسياحة  رمزًا 
وحتّول  السريع  الطريق  افتتاح 
البحرية،  الطريق  عن  السري 
احلركة  حّوال  التسعينيات،  يف 
مسك  ذاق  من  لكن  صور.  حنو 
ال  العز«،  »زمن  يف  خيزران 
تبّدل  أو  مينعه عنها تغرّي طريق 

يف موضة السياحة.
»بالج ومطعم خيزران الكبري يرحب 
املنقوشة  العبارة  حتت  بكم«. 
على رخامة، ُثّبتت الئحة األطعمة 
طازجة،  »أمساك  واملشروبات: 
حلومات، مازات، ويسكي أسود 
وإكسرتا،  عادي  عرق  وأمحر، 
برية أجنبية ووطنية...«. الغبار 
»املينيو«،  كلمات  بعض  غّطى 
والنوافذ  األرضية  مالمح  وغّيب 
الكحلية  والستائر  الزجاجية 

والصفراء املتدلية يف الزوايا.
فرحة،  ألوان  ذات  لوحة  وحدها 

مجيع  من  املخيم  إخالء  اللبنانية:  للدولة  عرضًا  احللوة  عني  مطلوبو  قّدم 
املطلوبني البارزين، والوجهة سوريا. قرر عناصر »جبهة النصرة« وتنظيم 
»داعش« والذين يدورون يف فلك »القاعدة« ترك املخيم إىل إدلب ودير 

الزور كي يرحيوا أهل املخيم ويسرتحيوا. مباذا ردت الدولة اللبنانية؟
ونّفذ  منهم  اثنني  وقتل  عسكرييها  خطف  َمن  اللبنانية  الدولة  فاوضت 
تفجريات قتلت مدنيني، بينهم نساء وأطفال. وعقدت صفقة مع من احتّل 
أرضها يف عرسال وأرهب شعبها. تنازلت عن ثأر يتمناه ذوو الضحايا 
والشهداء ممن أوجعهم سيف جبهة النصرة، سواء يف اجلرود أو يف عمق 

األراضي اللبنانية جراء السيارات املفخخة واالنتحاريني.
غري أّن ذلك كله مربر يف سبيل حترير األرض، وإنهاء اخلطر الذي ميّثله 
احتالل اجلرود، وحقن دم أهل عرسال والنازحني وكل من يريد اهلجوم 
لتحرير األرض احملتلة، فضاًل عن فك أسر مثانية أسرى من حزب اهلل. لكن، 
أليست  احللوة؟  عني  خميم  مطلوبي  خبروج  تقضي  تسوية  ترفض  ملاذا 
أهله وأهل  املخيم من عبء وتهديد جاثم على صدر  أهل  فرصة إلراحة 
صيدا ومعهم كل اللبنانيني؟ أمل تعلن األجهزة األمنية غري مرة أن هؤالء 
يسعون إىل تدمري املخيم وقلبه فوق رؤوس أهله؟ لقد قرر هؤالء اليوم 
اخلروج وترك املخيم، فلماذا ُيضّيع أحد فرصة كهذه، وال سيما أن املصادر 
تكشف أّن هناك حنو ١٣٠ مطلوبًا جبرائم اإلرهاب مستعدون للخروج من 
خميم عني احللوة إىل إدلب إذا وافقت الدولة اللبنانية؟ يأتي هذا القرار 
استكمااًل لتصريح القيادي اإلسالمي الشيخ أسامة الشهابي قبل أسابيع، 
يوم طلب من الدولة اللبنانية فتح ممر ملطلوبي عني احللوة للمغادرة اىل 
سوريا حقنًا لدماء أهل املخيم وحرصًا على عدم تدمريه. هذا املطلب حتّول 
إىل حقيقة. ويرى إسالميو عني احللوة أنهم بذلك يرحيون الدولة اللبنانية 

واملخيم ويرتاحون.
وذكرت مصادر جهادية أن اخلارجني سيكونون من جبهة النصرة وتنظيم 
إدلب.  وجهتهم  ستكون  »النصرة«  أنصار  أن  إىل  مشرية  »داعش«، 
الزور.  دير  التنظيم يف  معاقل  وجهتهم  فستكون  »داعش«  عناصر  أما 
وكشفت املصادر نفسها أن أمساء أساسية مستعدة للخروج من املخيم، 
سواء القيادي املتشدد مجال رميض امللقب بالشيشاني أو القيادي يف 

كتائب عبداهلل عزام توفيق طه.
بعد بدء املفاوضات بني حزب اهلل وجبهة النصرة يف األيام املاضية، علمت 
أبو مالك التلي طرح أن  »األخبار« أن أمري »جبهة النصرة« يف القلمون 
تتضمن الصفقة أمساء سجناء يف رومية، إضافة اىل مخسني عائلة من خميم 
عني احللوة طلب تسهيل انتقاهلم إىل إدلب. وقد رفضت اجلهة اللبنانية 
طرح إخراج موقوفني من سجن رومية، اال أنها تركت مسألة خروج العائالت 
من عني احللوة مفتوحة، علمًا بأن مخسني عائلة يعين قرابة مئيت شخص. 
أول من أمس، تداعى وجوه »الشباب املسلم« يف عني احللوة )توفيق طه 
وأسامة الشهابي وزياد أبو النعاج وأبو محزة مبارك وآخرين(، وهم مجيعًا 
الفلسطينية  السفارة  من  الطلب  على  واتفقوا  اإلرهاب،  بتهم  مطلوبون 
التوسط مع الدولة اللبنانية لعرض هذا املقرتح. وذكرت مصادر الشباب 
املسلم لـ«األخبار« أن »الشباب املسلم سيرتكون عائالتهم من أجل احلفاظ 
على املخيم وأهله«، مشرية اىل أن »ذلك يدل على صدق نوايانا«. وأكد 
لـ«األخبار«: »حسمنا أمرنا بأننا لن نكون أداة أّي كان لتدمري  الشهابي 
املخيم، لذلك قررنا ترك األحبة واألهل من أجل محاية أهلنا وحرصا عليهم 

وذلك عقيدة ودين عندنا«.
غري أن القيادي السابق يف حركة فتح، حممود عيسى )اللينو(، خرج أمس 
وأعلن أن الدولة اللبنانية رفضت هذا العرض، مؤكدًا أن ال موافقة رمسية 
على خروج مناصرين ومنتمني للنصرة من عني احللوة اىل إدلب. وذكرت 
األوىل  األمساء  تتضمن  الئحة  أرسلوا  احللوة  عني  إسالميي  أن  املصادر 
للمطلوبني الذين يودون املغادرة، حرصًا على عدم خلق مشاكل الحقة إذا 

ُرفض العرض.
ورغم أن مرجعًا أمنيًا أبلغ أن الدولة اللبنانية على استعداد للقبول بتسهيل 
خروج  أّن  إىل  لفت  أنه  إال  إدلب،  إىل  احللوة  من عني  املطلوبني  خروج 
املطلوبني اللبنانيني املتورطني جبرائم إرهابية من دون حساب ال ميكن 
أن تسمح الدولة اللبنانية حبصوله. وأكد املرجع األمين أن ذلك لن يدخل 
يف صفقة التبادل اجلارية، لكون القيمني على ملف التفاوض ال يريدون 
إدخال بند قد تعيق تفاصيله الصفقة برّمتها. وقد عّلق املدير العام لألمن 
حول  سؤال  على  رّدًا  تلفزيونية  مقابلة  يف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
إمكانية خروج مطلوبني من خميم عني احللوة مبوجب هذا االتفاق، بأن »هذا 
املوضوع طرح يف بداية التفاوض، لكن بالشروط اليت طرحت هو مرفوض 
من قبلنا ألنها متس بسيادة الدولة اللبنانية«، قائاًل: »هناك أمساء مطلوب 
خروجها من املستحيل أن نوافق عليها، والذي يريد أن خيرج جيب أن يكون 
سوريًا، وهم يطالبون خبروج أشخاص من جنسيات خمتلفة«. لكن، وإن يكن 
بعض هؤالء لبنانيني ارتكبوا جرائم على األراضي اللبنانية، فإن مصادر من 
»النصرة« تؤكد أن بني مقاتلي التنظيم يف اجلرود لبنانيني. وفوق ذلك، 
فإن من وافقت الدولة اللبنانيني على خروجهم قتلوا عسكريني ومدنيني 

لبنانيني على األراضي اللبنانية ونفذوا تفجريات ضد مدنييه.
يف هذا السياق، تكشف املصادر األمنية أن هناك جمموعة حماذير تؤرق 
األجهزة األمنية بشأن خروج املطلوبني. وترى أن هناك أكثر من سيناريو 
من  احللوة  بإفراغ عني  يتعلق  األول  املخيم.  أمن  على  ينعكس سلبًا  قد 
املطلوبني. وهذا األكثر قبواًل إن حصل لكونه سرييح املخيم. لكن، هل 
يعقل أن خيرج مجيع املطلوبني من املخيم؟ هنا حيضر سيناريو آخر. ماذا 
تنظيم  يف  قياديًا  الرافض  كان  إذا  وماذا  اخلروج،  بعضهم  رفض  إذا 
»داعش«؟ وهنا ترى املصادر أن بقاء بعض املتشددين من شأنه أن يوّحد 
كلمتهم، وال سيما أن من بني اخلارجني أمساء ملشايخ أعقل من غريهم، 
هلم سطوة وقدرة على ضبط املتهورين. ماذا عن شادي املولوي وآخرين 
ممن تورطوا يف دماء لبنانيني؟ هل سيوافق هؤالء على اخلروج، وهل تقبل 
األجهزة األمنية خبروجهم؟ مسألة أخرى تتعلق بالتوازنات داخل املخيم. هل 
األفضل اإلبقاء على التوازنات القائمة، أم أن حدوث أي خلل من شأنه أن 
يقلب األمور داخل عني احللوة؟ ويف هذا السياق، تكشف املصادر األمنية 
أن خيار القبول بتسهيل خروج املطلوبني ال يزال مفتوحًا، لكنه حيتاج إىل 

دراسة تفاصيله حرصًا على عدم الوقوع يف احملظور.

رضوان مرتضى

خروج مطلوبي عني احللوة: هل تهدر الدولة »فرصة مثينة«؟

أوتوسرتاد الجنوب قضى يف خيزران على ما لم تقض عليه الحروب )علي حشيشو(

 2017 آب   5 Saturday 5 August 2017الـسبت 

أفنى أبو حسني سبليين عمره يف مقهى »سبليين« الذي ورثه 
عن والده. عميد أصحاب املقاهي )8١ عامًا( واحد من أيقونات 
املنطقة. مل يتعب من أن يهب من كرسيه كلما وصل زبون. 
بالقادمني  يرحب  األبيض،  والقميص  األسود  البنطال  مرتديًا 
طلباتهم.  ذاكرته  يف  ويسجل  الطاولة  إىل  ويصطحبهم  حبرارة 
مقهى سبليين كان خيمة قصب صغرية، حتولت إىل مطعم ذائع 
الصيت. يقول إن »أهمية خيزران ارتكزت على تقدميها خدمات 

سياحية متقدمة يف ذلك الزمان«.
 ويضيف: »يف اخلمسينيات، من بريوت إىل الناقورة، مل يكن 
هناك مكان يقدم ولو شربة ماء، سوى دكانة أم علي كاعني عند 
مفرتق الغازية، وحنن يف خيزران«. يستطرد: »صور املدينة مل 
تكن موجودة، كانت جمرد بلدة عادية. يف عهد )الرئيس كميل( 
الناس يأتون من  مشعون كانت خيزران متنفس السواح. كان 

حيفا ويافا يف فلسطني ومن طرابلس«.
حتفظ ذاكرته أحداثًا مهمة. »صباح ووديع الصايف وأم كلثوم 
)...( تعرفهم خيزران ويعرفونها. ومن السياسيني كميل مشعون 
بيك األسعد وعادل بيك عسريان ورشيد كرامي ورفيق  وأمحد 

احلريري الذي متلك عقارات واسعة يف املنطقة.
للتخريب  املطعم  تعرض   ،١982 عام  اإلسرائيلي  اإلجتياح  مع   
الوالئم  أبرز  يوثق  صور  »البوم«  وأهمها  حمتوياته،  وسرقت 

والشخصيات اليت زارته.
منذ السادسة من عمره، خرب فقيه الوقوف ساعات لإلشراف على 
النارة )اجلمر(  الزبون. تنقل يف مهمات عدة، من »وضع  راحة 
واملساعدة  املوائد  وتوضيب  الطعام  تقديم  إىل  النراجيل  على 
تلك  كل  على  واإلشراف  مطعم  امتالك  إىل  وصواًل  املطبخ  يف 
غريها،  من  الزكية  السمكة  تعرف  أن  هينًا  »ليس  التفاصيل. 
وأن تفقه معاملة الزبون وكرم املطبخ وحسن اإلستقبال« يقول 

فقيه.
»هذا اجملال يعود عليك بالعالقات الواسعة مع شخصيات معروفة. 
أنا درست البشر وكنت أفك حبل املشنقة« يقول السبليين. فقيه 
هو اآلخر يقدر هذه العالقات اليت تستمر ألجيال. »من كان يأتي 
احلرب  قبل  جبيل  او  البرتون  او  بريوت  من  عائلته  مع  صغريًا 

األهلية، عاد وقد صار رب أسرة.

20 يف املئة من زبائن والدي أصبحوا زبائني«.
لكن زمن األول حتول. خيزران صمدت رغم كل احلروب واألزمات 
اليت مرت على لبنان واجلنوب خصوصًا، لكن عوامل أخرى أدت إىل 
انكماش احلركة فيها. حتويل السري اىل الطريق السريع بعد أن 
كانت الطريق البحرية القدمية متر من أمام هذه املقاهي وانتشار 
خيزران.  انطفاء جذوة  إىل  أدت  املطاعم ومنافسة صور، كلها 
للكحول أيضًا صلة. كانت خيزران سباقة بتقدميها. يف السنوات 
اإلسرتاحات  أصحاب  معظم  توقف  العام.  املزاج  تغري  األخرية، 
عن تقدميها )بشكل علين على األقل(. كثر من الزبائن من خارج 
املنطقة حتولوا عنها. فيما أهل املنطقة مل يقربوها بسبب صيت 

»املنكر« امللتصق بها.
ال  إال  الوالد،  اسم  ألجل  »فقط  املطعم  على  حسني  أبو  يبقي 
الوحيد  جنله  برتجع«.  ما  األيام  هيديك  يستحق.  ماليًا  مردود 
يقيم يف اخلارج. أما فقيه فاختار ألوالده مهنة غري »هذه املهنة 

املتعبة«.
املطاعم  تشغيل  إعادة  البعض  حاول  األخرية،  السنوات  يف 
املهجورة أو افتتاح مقاه حديثة، لكن خيم القرميد وأرضية البالط 
مل تنجح يف استعادة الزبائن الذين كانت تكفيهم خيمة القصب 

وأرضية الرمل أو اإلمسنت.

الذي  اإلزدهار  بعيدة.  مناطق  من 
نعمت به قبل اندالع احلرب األهلية، 
وّسع مساحة اإلستثمارات السياحية 
يطلق  بات  حتى  وجنوبًا.  مشااًل 
اصطالحًا،  خيزران«،  »حبر  اسم 
العاقبية  من  املمتد  الساحل  على 
مرورًا  عدلون  حتى  )البيسارية( 

بالصرفند وأنصارية.

يروي حممود فقيه، حفيد أمحد فقيه الذي شيد »مطعم خيزران 
إىل  تعود  خيزران«  »قصة  املاضي،  القرن  منتصف  الكبري« 
بداية األربعينيات من القرن املاضي، حني متركز ١8 ألف جندي 
إنكليزي يف املنطقة املمتدة من مفرتق السكسكية اىل العاقبية. 
بادرا إىل بيع اجلنود قوارير املياه  أمحد فقيه ويوسف سبليين 
واملشروبات. الحقًا، ثّبت الرجالن نقاط بيع حتولت إىل »قهوة« 
صغرية. إقبال الناس عليها لعدم توافر سواها، صنف املنطقة 

»اسرتاحة« بني بريوت وفلسطني. 
صاروا  وبالعكس،  بريوت  اىل  فلسطني  من  القادمون  التجار 
خاص  اصطبل  اخليل  لعربات  »كان  للخيل.  اسرتاحة  يتخذونها 
سفرهم  يكملوا  أن  قبل  لإلسرتاحة  يتوقفون  املسافرون  وكان 
حنو بريوت أو فلسطني«، يقول فقيه. بعد افتتاح سكة احلديد، 
شكلت حمطة القطار اليت افتتحت يف سهل عدلون اجملاور، عاماًل 
إضافيًا قاد الزوار إىل خيزران للراحة. »كانت هناك سيارتا أجرة 
من  واألخرى  فلسطني  جهة  من  تأتي  واحدة  )دودج(.  نوع  من 
واحدة،  بوسطة  إىل  إضافة  عندنا.  ركابهما  يتبادالن  طرابلس، 

شكلت خيزران إحدى حمطاتها«.
يف  العصافري  صيد  خيزران،  لقصد  اجلذب  عوامل  الئحة  ويف 
كانوا  »البيارتة«  الصيادون  والسكسكية.  أنصارية  بساتني 
وكانت  الشاطئ.  على  نهارهم  ليمضوا  عائالتهم  يصطحبون 
للسياح العرب حصة أيضًا، إذ كانوا يقصدون شاطئ خيزران من 
أماكن اصطيافهم يف حبمدون وعاليه. ما قبل نكبة فلسطني عام 
١948 وما بعدها من أحداث أمنية وسياسية شهدتها املنطقة حتى 
وصول قوات األمم املتحدة عام ١978، محلت شخصيات أجنبية 

لزيارة اجلنوب. كثر منهم مروا من هنا.
فقيه  »قهوة«  توسعة  على  احلركة  تلك  شجعت  فقيه،  حبسب 
وسبليين لتصبح مطعمني كبريين. حذا حذوهما آخرون، حتى بلغ 
عدد مقاهي املنطقة حنو عشرين. جناح التجربة وحتول »خيزران« 

وآل فقيه وسبليين إىل »ماركة مسجلة«.

منذ الخمسينيات 
جذبت خيزران روّاد 
البحر ومحبي السمك 

الطازج من مناطق 
بعيدة

الغبار،  ما مل يفعله  بقيت مبنأى.  السقف،  رمست يف جزء من 
أتى عليه الزجاج املتشظي من بعض النوافذ واألبواب. الصور 
املغربة، املعلقة على جدران الصالة الواسعة، من زمن آخر تظهر 
فيها طاوالت مكتظة بالزبائن، و«كابينات« للساحبني يف طبقته 
صدئة.  »الكابينات«  أبواب  فيما  متهالكة  الطاوالت  السفلية. 
أصحاب املطعم هجروه منذ زمن. أحد رموز خيزران يعكس حال 
السياحة يف املنطقة اليت شهدت عصرًا ذهبيًا أفل منذ سنوات.

يف حماذاة خط قطار سكة احلديد، متددت مقاهي خيزران بدءًا من 
منتصف القرن العشرين. وكحال السكة بعد عقود، اندثر بعضها 
وُهجر، فيما أتى التمدد العمراني العشوائي على بعضها اآلخر. 
عدد قليل منها صمد بعد تفّرق العشاق. صمود فتح شهية زمالء 

»الكار« املعتكفني إلحياء أجماد األجداد.
خيزران هي الواجهة الساحلية لبلدة السكسكية )قضاء الزهراني(. 
منذ اخلمسينيات، جذبت رّواد البحر وحميب »لقمة« السمك الطازج 
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لبــنانيات

عملية نوعية لشعبة املعلومات... توقيف خلية حمرتفة تابعة لداعش

العالقات  - شعبة  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  عن  صدر 
العامة البالغ التالي:

إطار عمليات األمن  »بنتيجة املتابعة اإلستعالمية وامليدانية، ويف 
الوقائي واإلستباقي اجلارية من قبل شعبة املعلومات يف قوى األمن 
الداخلي، جلهة متابعة نشاطات اخلاليا اإلرهابية وبصورة خاصة تلك 
املرتبطة بتنظيم »داعش« اإلرهابي، متكنت هذه الشعبة من حتديد 
أفراد خلية أمنية خطرية تعمل لصاحل هذا التنظيم يف لبنان، وتبني 
أن أفرادها ينشطون بني مدينة طرابلس ومنطقة الضنية يف مشال 

لبنان.
وبتارخيي 24 و 2017/7/25، نّفذت قوة خاصة من الشعبة املذكورة 
عمليات دهم، أسفرت عن توقيف كامل أعضاء الشبكة، وضبطت:

- /13/ صاروخًا مذنبًا عيار /60/ ملم و /13/ صاعقًاكهربائيًا، تعمل 
بواسطتها هذه الصواريخ ومجيعها صاحلة لالستعمال، إضافًة إىل 
ضبط عدٍد من البنادق واملسدسات احلربية مع الذخائرة العائدة هلا، 
وعدٍد كبرٍي من أجهزة التواصل الالسلكية، اهلاتفية واإللكرتونية، 
حافظات معلومات وشرائح تتضمن خرائط مفصلة ملنطقيت الشمال 

والبقاع وغريها.
 أّما أعضاء اخللية فهم كل من:

اللبنانية  اجلنسيتني  حيمل   ،1977 عام  )مواليد  ب.  م.   -
والفرنسية(

- ف. د. )مواليد عام 1965، لبناني(
- ج. ج. )مواليد عام 1971، لبناني(

 2017 آب   5 Saturday 5 August 2017الـسبت 

- أ. ح. )مواليد عام 1986، لبناني(
بالتحقيق معهم، تبنّي ما يلي:

- قيامهم بالتواصل مع كوادر هامة يف تنظيم »داعش« يف سوريا 
واخلارج من  لبنان  داخل  التنظيم يف  تنسيق عمل  بهدف  والعراق 

النواحي األمنية وامليدانية واللوجستية واملالية.
اإلتصال  ووسائل  احلربية  واألسلحة  الصواريخ  من  كمية  - ختزين 
وذلك  طرابلس،   / أبي مسراء  منطقة  املستودعات يف  أحد  داخل 
بهدف استخدامها يف عمليات إرهابية مستقبلية بعد حتديد األهداف 

واألوقات املناسبة للتنفيذ.
- حتويل مبالغ مالية ألحد أبرز كوادر »داعش« وملقاتلني أجانب يف 
الداخل السوري، وإىل عدد من اخلاليا اإلرهابية اليت تعمل لصاحل 

»داعش« يف عدد من الدول األجنبية.
- اّتباع أساليب أمنية يف عمليات حتويل األموال، بهدف عدم كشف 
على  حفاظًا  وذلك  إليهم،  واملرسل  املرسلني  األشخاص  هويات 

سرّية هذه العمليات.
كما اعرتف املشّغل الرئيسي للشبكة وهو املوقوف األول )م. ب.(، 

مبا يلي:
- انتمائه إىل تنظيم داعش وإميانه بفكر التنظيم ونهجه.

- عام 2013 تعّرف على املوقوف )ع.ف.(، الذي حّثه وأشخاص آخرين 
على تأسيس مشروع جهادي متهيدًا إلقامة فرع لتنظيم »داعش« 

يف طرابلس، فباشر بالتحضري هلذا اهلدف بطريقة إحرتافية.
احلاليني يف  األمنيني  الكوادر  أبرز  أحد  على  تعّرف   2013 عام   -

والدمناركية،  اللبنانية  تنظيم داعش يف سوريا، حيمل اجلنسيتني 
حيث ساعد األخري يف جتربة عدد من الطائرات من دون طّيار يف 
مشال لبنان، باعتبار الكادر املذكور كان يعمل على تطوير مشروع 
التحاقه  بعد  مشروعه  مبتابعة  الحقًا  وقام  الطائرات،  بهذه  يتعّلق 

بتنظيم داعش يف سوريا.
- بقي على تواصل مع هذا الكادر الذي توىّل مسؤولية كبرية يف 
تنظيم داعش يف جرود رأس بعلبك، قبل أن يغادر إىل حمافظة 
الرّقة يف سوريا، حيث أصبح مسؤول وحدة اهلندسة يف التنظيم.

- طلب منه الكادر املذكور حتويل أموال إىل سوريا لصاحله ولصاحل 
القيام  بهدف  األجنبية،  الدول  بعض  يف  اإلرهابية  اخلاليا  بعض 
بعمليات إرهابية يف تلك الدول، فنفذ ما طلب منه بالتنسيق مع 

املوقوف الثاني )ف. د.(.
- تربطه عالقة وثيقة بعدٍد من مقاتلي تنظيم داعش يف سوريا من 
اجلنسية الفرنسية، كان قد تعّرف عليهم أثناء تواجده يف فرنسا، 
انتقاهلم إىل سوريا، حيث  بعد  ما  تواصل معهم حتى  وبقي على 
قام باستقبال عدد منهم يف لبنان، وبتحويل مبالغ مالية لعدد آخر 

عن طريق تركيا.
مستخدمًا  والذخائر،  واألسلحة  الصواريخ  من  كمية  بتخزين  قام   -
خمرنًا عائدًا ألحد أقاربه، وذلك يف إطار حتضريه للهيكلية السرّية 

للخاليا اإلرهابية التنفيذية.
- تأيدت هذه الوقائع باعرتافات باقي املوقوفني.

أحيلوا مجيعهم إىل القضاء العسكري املختص«.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
 الطبيبة النفسية أوصت بنقله إىل مأوى احرتازي

سوري »يعشق« داعش 
حتى«االستشهاد«

قبل حنو عام يف الرابع عشر من متوز 2016، اوقف السوري عالء 
الدين صطوف يف بلدة مغدوشة، الشاب الثالثيين الذي »يعشق« 
تنظيم داعش االرهابي حتى«االستشهاد«.فهو لطاملا عقد العزم 
على تنفيذ عملية انتحارية لصاحل التنظيم املذكور بعد مبايعته عرب 

تسجيل صوتي لـ«اخلليفة«ابو بكر البغدادي.
غري ان املوقوف عجز عن حتقيق«امنيته« كونه مل يستطع االلتحاق 
بصفوف داعش يف سوريا والقتال اىل جانبه، الن الطريق »غري 

آمن«.
لكن طريق صطوف اىل السجن كانت »اكثر امانًا«، ليتبني خالل 
العام الذي امضاه يف السجن انه »يعاني هلوسات مسعية وبصرية 
واهلذيان االضطهادي وانه حباجة لنقله اىل مأوى احرتازي ومتابعة 

من طبيب نفسي من اجل العالج«.
على صطوف  نفسية كشفت  وّصفتها طبيبة  املوقوف هذه  حالة 
العسكرية  احملكمة  اودعته  النفسية  حالته  عن  تقريرًا  ووضعت 
الدائمة برئاسة العميد الركن حسني عبداهلل اليت حكمت عليه امس 
بالسجن مدة عام، وهي املدة اليت امضاها يف السجن، على ان 
يسّلم اليوم اىل االمن العام اللبناني لتسوية وضعه، قبل العودة 

اىل منزله وفق ما افاد وكيله احملامي رضوان فّروخ.
لتنظيم  بتأييده  االولي  التحقيق  يف  اعرتف  قد  املوقوف  وكان 
داعش واشرتاكه يف عدة جمموعات عرب تطبيق الـ«واتساب« مثل 
»اذاعةالبيان« و »وكالة اعماق«، و«جبهة اعالمية«، وهي جمموعات 

تنشر اخبار داعش وجبهة النصرة.
تعرف صطوف من خالل تلك اجملموعات على الكثري من اعضائها 
يف ايران والعراق واالردن وتونس وموريتانيا وتركيا واملغرب. 
وقد اعرتف بانه كان يدعو عرب الـ«واتساب« تلك اجملموعات اىل 

اجلهاد يف سوريا واىل االلتحاق بصفوف داعش.
اجلهاد  على  اجملموعات  تلك  اعضاء  بتحريض  صطوف  قام  كما 
سوريا  اىل  االنتقال  على  العزم  عقد  بانه  واقّر  سوريا،  يف 
وااللتحاق بصفوف التنظيم االرهابي والقتال اىل جانبه، وعجز عن 

حتقيق«امنيته« هذه بسبب الطريق«غري اآلمن«.
تواصل صطوف مع عنصر من داعش ملقب بـ«ابو سليمان املغربي« 
املوجود يف الرقة وطلب منه مساعدته على االنتقال اىل سوريا 
اىل  لبنان  من  االنتقال  بوجوب  االخري  وابلغه  بالتنظيم،  لاللتحاق 

تركيا حتى يتمكن من تهريبه من تركيا اىل االراضي السورية.
بايع صطوف »خليفة الدولة االسالمية«ابو بكر البغدادي على السمع 
والطاعة، عرب تسجيل صوتي، لكنه مل ينشره، كما حّرض العديد 
من الشبان والشابات مثل »ام جلبيب« و«ام امحد« من موريتانيا 
عرب تطبيق »تلغرام«، وواعد االخرية على السفر اىل سوريا وعقد 
زواجهما واالخنراط معًا يف صفوف التنظيم، »حاملًا«بتنفيذ عملية 
مثل  االستشهاد  يريد  داعش«النه  حلساب  سوريا  يف  انتحارية 

رفاقه«، حبسب حمادثاته املستخرجة من هاتفه اخللوي.
مرحلة  يف  صطوف  عنها  تراجع  االولية،  االعرتافات  هذه  مجيع 
التحقيق االستنطاقي زاعما بان هاتفه ليس له بل هو ملك السوري 

اسامة ابو علي الذي أعاره اياه.
كما عاد صطوف وتراجع عن تلك االعرتافات يف معرض حماكمته 

امام احملكمة حيث طلب الشفقة والرمحة.

250 ألف حبة كابتاغون يف مرفأ بريوت
ضبطت اجلمارك اللبنانية 250 ألف حبة كابتاغون كانت مهربة عرب 

مرفأ بريوت ضمن مستوعب حيمل ألعابا ومشحون إىل نيجرييا.

موقوفو األمن العام
قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام قبل اسبوع، 
بتوقيف سبعة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 
انتقال اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية، 

ومخسة جبرم تهريب االشخاص، وآخر جبرم الدخول ُخلسة.
كما اوقفت شخصًا جبرم خمالفة نظام العمل ولنشاطه يف جمال 

السمسرة .
القضاء  على  مجيعا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

جثة سبعيين داخل سيارته يف عيدمون
بعد اقل من يومني على مغادرة منزله يف بلدة شدرا يف عكار، 
عثرت القوى االمنية والصليب االمحر اللبناني والدفاع املدني، بعد 
عمليات حبث وحتر، على ن. جرب )77 عاما( جثة داخل سيارته من 
بلدة  خراج  فرعية يف  جانب طريق  اىل  مركونة  »كيا« كانت  نوع 

عيدمون.

جرحيان بإنقالب سيارة يف صيدا
تسّبب حادث تصادم بني سيارتني من نوع مرسيدس وبيجو رابيد 
عند تقاطع »ايليا« يف صيدا يف انقالب األخرية حيث استقرت على 

ظهرها. وأوقع احلادث جرحيني اصابتهما طفيفة.
وحضر اىل املكان عناصر من مفرزة َسريرْ صيدا وباشروا التحقيق 

يف احلادث.

سائقون حيتسون الكحول يف سياراتهم ومزيد من 
حماضر الضبط باملخالفني

احلواجز  اقامة  الداخلي، خالل  االمن  العامة لقوى  املديرية  الحظت 
العمالنية،  قطعاتها  بها  تقوم  اليت  بالدم  الكحول  نسبة  لفحص 
ظاهرة جتلت بعدم اقتصار السائقني على احتساء الكحول يف اماكن 
قيامهم  اىل  ذلك  تعدى  بل  االجتماعية وغريها،  واحلفالت  السهر 
بتناوهلا داخل مركباتهم اآللية واثناء قيادتهم هلا، مما يؤثر بشكل 
الفعل ويضعف  ردات  ويبطئ  السائق،  دماغ  مباشر وسريع على 
النظر والتناسق احلركي لديه، االمر الذي يؤدي اىل مضاعفة خطر 

التعرض لتصادم مميت.
ويف هذا الصدد، أقام عدد من مفارز السري)بريوت، بعبدا، زغرتا، 
لدى  بالدم  الكحول  نسبة  لفحص  حواجز  وجونية(،  زحلة  اجلديدة، 

السائقني.
وقد ضبطت عناصر هذه املفارز عددًا من املخالفات، وجرى تنظيم 
حماضر ضبط حبق املخالفني من خمتلف الفئات. ودعت املديرية 
السائقني اىل عدم خمالفة أنظمة السري املعمول بها، واكدت أن 
عملها  تواصل  اللبنانية  االراضي  خمتلف  على  السري  مفارز  مجيع 
السائقني  سالمة  تهدد  اليت  منها  سيما  وال  املخالفات  لضبط 

واملواطنني على السواء.

ثالثة سوريني أمام »العسكرية«: »داعش« ينشر 
األمان والسالم

داعش  بتنظيم  االلتحاق  فكرة  على  سوريني  شبان  ثالثة  التقى 
اإلرهابي »الذي ينشر األمان والسالم يف سوريا«، فعقدوا العزم 
على العودة اىل بالدهم، إّما عن طريق تركيا أو تهريبًا عرب احلدود 

اللبنانية.
أن  بعد  الثالثة و«تعاظمت«،  الشبان  »الداعشية« يف عقول  منت 
اىل  يستمعون  كانوا  كما  التنظيم،  وفيديوات  منشورات  تابعوا 
أناشيده، وُخطب »اخلليفة« أبو بكر البغدادي واسامة بن الدن وأبو 
حسن العراقي، وباتت لديهم قناعة تامة أن »داعش ينشر األمان 
والسالم يف سوريا«، كما ينشر »الدين اإلسالمي«، فيما »اجليش 
احلر«، يقول املوقوفون الثالثة »كان يعمد اىل السرقة والنهب«، 
فضاًل عن أن »داعش قد أوقف هذه األعمال ألن اجليش احلر كان 
خيشاهم كونهم يقتلون ويذحبون«، وذلك وفق تعبري املوقوفني 

الثالثة.
ومبثوهلم أمام احملكمة العسكرية حملاكمتهم بتهمة حماولة االلتحاق 
االلتحاق  على  وحتريضهم  أشخاص  وجتنيد  سوريا  يف  بداعش 
بالتنظيم املذكور، أفاد السوري شعبان العّزو، حول اعرتافه األولي 
اللذان  اخلالد  الرمحن  عبد  ومواطنه  داعش  منشورات  متابعته  عن 
يقطنان معًا منذ عامني ونصف العام ومساعهما أناشيد التنظيم اىل 
أن باتا يؤيدانه: »أنا نفيت ذلك يف التحقيق وهذا املوضوع ال دخل 

لي به، وما كنا نتابعه هو وسائل املعارضة ملعرفة أخبار بلدنا«.
ويضيف املتهم ردًا على سؤال حول متابعته واخلالد خطب البغدادي 

وبن الدن وأبو حسن العراقي: »مل نفعل ذلك«.
يف التحقيق األولي اعرتف شعبان أنه كان يؤيد داعش«وباتت لدي 
قناعة بأنه يقوم بنشر األمان والسالم يف سوريا فيما اجليش احلر 
كان يسرق وينهب، ليؤكد ذلك أمام احملكمة قائال: »مظبوط، ألن 
الذي  والذبح  القتل  أعمال  الناس كانت ختاف من داعش بسبب 
كان يقوم بها، األمر الذي زرع اخلوف يف صفوف الناس، وبالتالي 

توقف أعمال النهب والسرقة«.
قرر  وبأنه  اإلسالمي  الدين  ينشر  داعش  بأن  اعرتافه  عن  وماذا 
أجاب  به،  وااللتحاق  سوريا  اىل  الذهاب  ذلك  كل  من  انطالقًا 
شعبان: »أنا املعيل الوحيد لعائليت وجئت اىل لبنان من أجل العمل 
وال أستطيع الذهاب اىل سوريا كوني مطلوبًا للجيش بعد ختلفي 

عن اخلدمة العسكرية«.
يف  مواطنه  عن  اخلالد  الرمحن  عبد  السوري  املوقوف  خيتلف  وال 
»نظرته« تلك اىل داعش وفق اعرتافاته يف التحقيق األولي ليعود 
وينكرها أمام احملكمة زاعمًا أنه أراد الذهاب اىل سوريا لزيارة أهله 
اىل  الذهاب  يريد  كان  الذي  اخللف  متعب  اآلخر  املتهم  ومرافقة 
سوريا بهدف الزواج. وقال بدوره إنه كان يتابع أخبار املعارضة 
سوريا  اىل  السفر  حماولته  وعن  منطقته.  أحوال  عن  لالستعالم 
عرب تركيا وعدم متكنه من ذلك، نفى املتهم هذا األمر وقال عن 
تواصله مع املتهم متعب اخللف للذهاب سويًا اىل سوريا عرب طرق 
غري شرعية وعدم متكنهما من ذلك أيضًا ألن الطرقات كانت مقفلة: 

»أنا أردت مرافقة اخللف اىل سوريا حيث كان يريد الزواج هناك«، 
اخللف  الفايسبوك ومنه  تواصله مع عدد من األصدقاء عرب  نافيًا 

الذي ينتمي اىل داعش.
واكد اخللف أثناء استجوابه أقوال مواطنه اخلالد جلهة نيته الزواج 
وليس االلتحاق بداعش يف سوريا. وردًا على سؤال عن شقيقه 
»عندما سيطرت داعش  اخللف:  التنظيم قال  أحد مسلحي  حسني 
على منطقتنا أخذوا أخي وقد أصيب برجله يف الرقة وهو حاليًا يقبع 
يف املنزل بسبب تلك اإلصابة«. وهل كان حسني حيثه واخلالد 
على االلتحاق بداعش أجاب اخللف: »هو كان يطلب مين العودة اىل 

املنزل وليس االلتحاق بداعش«.
وختم رئيس احملكمة استجواب املتهمني سائاًل اياهم عما إذا كانوا 
سيلتحقون بداعش يف حال خرجوا من السجن، ردّوا جممعني »لن 

نذهب«. 

االدعاء على«خلّية داعش« يف طرابلس
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر، 
على أربعة موقوفني وآخر فار، من أفراد اخللية اإلرهابية التابعة 
األمن  قوى  يف  املعلومات«  »شعبة  ألقت  واليت  داعش  لتنظيم 
وضبطت  طرابلس  األخرية يف  الفرتة  عليها يف  القبض  الداخلي 

أسلحة وصواريخ حبوزتها يف حملة أبي مسراء.
وأحال صقر املوقوفني اىل قاضي التحقيق العسكري الستجوابهم 
يف االدعاء عليهم بتهمة االنتماء إىل تنظيم داعش اإلرهابي وإنشاء 
خلية لتمويل التنظيم والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد 

متفجرة وصواريخ.

عريس يدخل »القفص احلديدي«
لن ينسى ص.د.ب. تاريخ 14 آب العام 2015، فهو ذكرى زواجه، 
ولكنه يومها بدل أن يدخل القفص الذهيب، دخل »قفصًا حديديًا«، 
بعدما شهد احلفل الذي جرى يف حملة مكسر العبد يف صيدا، إطالق 

نار، ومل يكن املتهم يف ذلك سوى »العريس«.
فقد ادعت النيابة العامة العسكرية على »العريس« بتهمة إطالق 
أمام  ليمثل  مرخص،  غري  حربي  سالح  من  مأهول  مكان  يف  نار 

احملكمة العسكرية بعدما سّلم نفسه إثر عودته من السفر.
يبادر املدعى عليه رئيس احملكمة العسكرية العميد الركن حسني 
عبداهلل إثر مثوله أمامه: »أنا كنت العريس فكيف سُأطلق النار يف 
ذلك التاريخ«، مضيفًا بأن ال عالقة له بهذه احلادثة اليت وإنرْ سّلمنا 

جداًل أنها حصلت فإنه آنذاك كان داخل »سيارة العروس«.
وتوضح وكيلة املدعى عليه بأن جمهواًل اتصل بغرفة عمليات قوى 
األمن الداخلي وأبلغ عن حصول إطالق نار يف مكان احلفل، مؤكدة 
أن أحدًا من »املعازيم«، مل ُيفد بأن موكلها هو الذي أطلق النار. 
وأبرزت صورة فوتوغرافية ُتظهر موكلها يف »سيارة العروس« اىل 

جانب عروسه يوم احلادث.

هكذا أحبطت«املعلومات« عملية سلب 150 ألف دوالر 
يف الدورة

قبل يوم واحد من تنفيذه عملية سلب كانت تستهدف أحد األشخاص 
ألقت«شعبة  دوالر،  ألف   150 مبلغ  نقله  أثناء  الدورة  حملة  يف 
املعلومات« يف قوى األمن الداخلي القبض على س.ز.)34 عامًا( 
يف عملية نوعية قامت بها يف حملة اجلاموس يف الضاحية اجلنوبية، 
الشعبة  بها  تقوم  اليت  واملتابعة  الرصد  عمليات  إطار  وذلك يف 
لتعّقب الرأس املدبر لعمليات سرقة السيارات والسطو على أحد 

املصارف.
واملوقوف س.ز. مطلوب للقضاء مبوجب 29 مالحقة عدلية جبرائم 
تشكيل عصابة مسلحة، سلب بقوة السالح، سرقة وخمدرات. وكان 
ينتقل بني بريوت والبقاع بشكل أمين ويرتدي بزة عسكرية أثناء 

تنفيذه عمليات سرقة السيارات.
وبالتحقيق معه، اعرتف بتنفيذه أكثر من 100 عملية سرقة لسيارات 
من انواع خمتلفة: »كيا /سبورتج/، تويوتا /اف جي كروزر/، برادو 
وتاكوما«، من مناطق خمتلفة ضمن حمافظة جبل لبنان، وخباصة يف 

انطلياس، الدكوانة والزلقا.
كما نّفذ عملية السطو املسلح على بنك االعتماد اللبناني يف حملة 
أفراد  أثرها مجيع  بتاريخ 2016/12/6، واليت اوقف على  املكلس 

عصابته يف حينه باستثنائه.
وكان املوقوف بصدد تنفيذ عملية سلب أحد املواطنني يف حملة 
الدورة، خالل نقله مبلغ 150 ألف دوالر أمريكي، وذلك يف اليوم 

التالي من تاريخ توقيفه.
من جهة أخرى، وضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام 
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي 
أفعااًل  الرتكابهم  وذلك  أشخاص،   610 توقيف  من  أسبوع،  خالل 
مبوجب  للقضاء  ومطلوبني  اللبنانية،  األراضي  كافة  على  جرمية 

مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
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National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

تتقدم أسرة صحيفة 
الهريالد بأحر التهاني من

 الدكتور عالء 
 العوادي

بمناسبة انتخابه ملنصب 
نائب رئيس اتحاد الوطن 

العربي الدولي وعضوا 

يف مجلس أمناء األكاديمية 
الدولية التابع لألمم املتحدة..
ألف مربوك، دكتور العوادي، 
بمنصبك الجديد واىل مزيد 
من التألق والتقدم والنجاح.

الهريالد تهنئ  الدكتور عالء العوادي بمنصبه الجديد

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

mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on Facebook 

Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة: طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج 

مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 5،30 صباحا  حتى 

الـ 5 مساء
نؤمن طلبيات كافةاملناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج تنقلكم اىل أجواء الضيعة

البيتزا متوفرة ومؤمنة خالل النهار

منقوشة  ع الصاج
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مـــقاالت وتحقيقات

العالية واالمتيازات  الثروة واألرباح واملداخيل  املستحوذون على 
ال يريدون أي »إصالح«، مهما كان متواضعًا وحمدودًا، يرفضون 
مبدأ تصحيح األجور ويهّولون بعظائم األمور كلما جرى طرح تعديل 
ضرييب ميّس »جّنتهم«، حتى ولو كان الطرح جمتزًأ و«حنونًا«... 
احلقيقية  السلطة  أنهم  مّرة  بعد  مّرة  يثبتون  هؤالء  أن  املصيبة 
على الدولة، وهم الذين ميتلكون قرارها، وباستطاعتهم دائمًا أن 
ال حتظى  اليت  األخرى  االجتماعية  الفئات  على  شروطهم  يفرضوا 

بصوت هلا وال مبنرب.
يقدم  أن  احتمال  على  جدية  مؤشرات  الحت  األخرية،  األيام  يف 
رئيس اجلمهورية ميشال عون على خطوة ستعيد األمور اىل النقطة 
الصفر، أو اىل ما حتت النقطة الصفر، وتتمثل برد قانوني سلسلة 
الرواتب والتعديالت الضريبية اىل جملس النواب إلعادة مناقشتهما 
أحكامهما، وفق مشيئة املعرتضني، ويف مقدمهم  وتعديل بعض 
يسددوا  أن  يريدون  ال  الذين  احلرة،  املهن  وأصحاب  املصارف 
ضرائب إضافية على أرباحهم... وكذلك أصحاب املدارس اخلاصة، 
الذين ال يريدون أن يقّللوا أرباحهم قلياًل، وبالتالي يعرتضون على 
تصحيح رواتب املعلمني ويهددون بزيادة األقساط مبعدالت كبرية 
إذا مل تدفع هلم الدولة من جيوب املكلفني كلفة هذا التصحيح... 
معركة  الذين خيوضون  اللبنانية  اجلامعة  وأساتذة  القضاة  وأيضًا 

احلفاظ على موقعهم الوظيفي ومكاسبهم...
تنص املادة 57 من الدستور على حّق رئيس اجلمهورية يف »طلب 
إعادة النظر يف القانون مّرة واحدة خالل شهر، ويصبح يف حّل من 
إصدار القانون إىل أن يوافق عليه اجمللس بعد مناقشة أخرى يف 
شأنه، وإقراره بالغالبية املطلقة من جمموع األعضاء الذين يؤلفون 
اجمللس قانونًا. ويف حال انقضاء املهلة دون إصدار القانون أو 

إعادته، يعترب القانون نافذًا حكمًا ووجب نشره«.
يقول النائب آالن عون لـ«األخبار« إن الرئيس عون مل يتخذ قرارًا 
حامسًا يف شأن استعمال هذه الصالحية الدستورّية، »لكن األكيد 
أنه سيستنفد كّل الفرتة الدستورّية احملّددة بشهر قبل اختاذ أي 
البداية  منذ  أن موقفه كان واضحًا  )...( وخصوصًا  نهائي  قرار 
لناحية وجوب إقرار املوازنة العاّمة قبل قانوَني السلسلة واإلجراءات 
الضريبّية، بهدف إعادة االنتظام إىل املالّية العاّمة وحتديد املداخيل 

والنفقات، قبل حتديد احلاجات«.
لقد فتح الرئيس عون بابه يف قصر بعبدا لكل أولئك املعرتضني، 
التوقيع عليهما. وقد  القانونني وعدم  الذين يضغطون عليه لرد 
بعد  استجد  الذي  للواقع  تقييمًا  »سيجري  أنه  زّواره  عون  أبلغ 
الوزراء،  جملس  جلسة  خالل  الضريبّية  واألحكام  السلسلة  إقرار 
كون املالحظات اليت طرحت يف أكثر من قطاع تستوجب درسها 
بروية ومسؤولية، ألن األمر يتعّلق بالسالمة العاّمة ملالّية الدولة، 
اليت  التشريعات  وألن  واالقتصادي،  االجتماعي  وباالستقرار 
أقّرها جملس النواب على صلة مباشرة حبقوق العمال واملوّظفني 

ومكتسباتهم، واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم«.
كبرية  ضغوطًا  »هناك  أن  إىل  لـ«األخبار«  وزارّية  مصادر  تشري 
خطر  حول  هلا  ترّوج  تهويل  ومحالت  املصارف،  مجعّية  متارسها 
اليت  الضريبّية  اإلجراءات  لرّد  االقتصادي،  الوضع  السلسلة على 
)بعد   2007 عام  منذ  اجلدّية  األوىل  احملاولة  ينسف  مبا  تطاوهلا، 
باريس 3( إلصدار ضرائب مباشرة تطاول اجليوب الكبرية. وهو 
ما سيؤّدي إىل طرح رئيس اجلمهورّية موضوع السلسلة من خارج 
اخلميس،  غد  يوم  املقّررة،  الوزراء  جملس  جلسة  أعمال  جدول 
واليت سيكون أبرز حماورها تعديل اإلجراءات الضريبّية على فوائد 

.»TVA املودعني واألرباح املصرفّية والـ
يشري النائب آالن عون اىل أن اهلدف من طرح األمر جمددًا على 
القوى  كّل  »اتفاق سياسي بني  إىل  التوّصل  هو  الوزراء  جملس 
امُلمثلة يف جملس الوزراء«، وخصوصًا أن »رّد مشروع السلسلة 
ليس باألمر السهل اختاذه إاّل بعد التوافق مع القوى السياسّية«. 
ويتابع عون »ال قرار نهائيًا حتى اآلن، بل سيكمل الرئيس مشاوراته 
بعدما حتّول مقصدًا لكّل املعرتضني على القانون، وذلك بالتوازي 
مع مناقشة كّل االعرتاضات والتفاهم حوهلا خالل الفرتة الدستورّية 
وال  بالضرائب  مرتبطة  السلسلة  بأن  علمًا  القانون،  لرّد  احملّددة 
ميكن فصلها وخلق أزمة جديدة لتمويلها، واألرجح أننا سنكون أمام 
حّل يقضي بتقديم اقرتاحات لتعديل قوانني وإجراءات ضريبّية بناًء 

على مالحظات كّل القوى السياسّية«.
نقابات املهن الحرة: ال نريد أن ندفع ضرائب أكثر

يلتقي وفد من احتاد نقابات املهن احلرة رئيس اجلمهورية، عند 
من   17 املادة  على  اعرتاضه  ليشرح  اليوم،  صباح  من  العاشرة 
قانون املواد الضريبية لتمويل السلسلة، املتعلقة بتوسيع نطاق 
تكليف املهن احلرة، واملادة 36 من مشروع قانون املوازنة لعام 
القانون  املادة 56 من  الفقرة األوىل من  بتعديل  2017 املتصلة 
وتعديالته(  الضريبية  اإلجراءات  )قانون   2008/11/11 بتاريخ   44

واخلاصة مبهل التحصيل.

املصارف واملهن احلرة واملدارس اخلاصة تواصل حربها ضد السلسلة والضرائب،

احلرب على السلسلة متولصلة.. هل يرضخ رئيس اجلمهورية للضغوط؟
فيفيان عقيقي, فاتن الحاج

 )هيثم املوسوي(

يف  احملامني  نقيب  حبسب 
بريوت، أنطونيو اهلاشم، توجب 
املهن  أصحاب  على   17 املادة 
الربح  لنظام  اخلاضعني  احلرة 
تصارحيهم  تضمني  املقطوع 
من  املتأتية  األرباح  املهنية 
)الفوائد(  املالية  اإليرادات 
من  أساسًا  ضريبتها  املقتطعة 
تطبيق  ثم  ومن  املصارف، 
ويعترب  التصاعدية.  الضريبة 
ينطوي  التدبري  هذا  أن  اهلاشم 
وخيالف  تكليف  ازدواجية  على 
الضريبة،  أمام  املساواة  مبدأ 
املكلفني  مجيع  استثنى  كونه 
بضريبة الباب الثاني )املوظفني 

واألجراء( أو الباب الثالث.
وتقضي املادة 17 برفع الضريبة 
على الفوائد من 5% إىل %7، 
وتنص يف الفقرة الثانية على ما 
الفوائد  هذه  كانت  »إذا  يأتي: 
عائدة  واإليرادات  والعائدات 
مهن  أو  جتارية  مؤسسات  إىل 

 2017 آب   5 Saturday 5 August 2017الـسبت 

اعتكاف القضاة مرهون باالستجابة للمطالب
األعمال  عن  اعتكافهم  يف  القضاة  يستمّر  الثاني،  لألسبوع 
القضائّية، احتجاجًا على مواد يف قانون سلسلة الرتب والرواتب، 
من شهرين  القضائّية  العطلة  خفض  سيما  وال  مكاسبهم  تطاول 
ضمنها  ومن  للموظفني،  الضامنة  الصناديق  وتوحيد  شهر،  إىل 
صندوق تعاضد القضاة، فضاًل عن عدم رفع أساس راتب القاضي 
البندان  العام.  القطاع  أعلى من سائر موظفي  األصيل كي يبقى 
األخريان يعتربهما القضاة مسًا باستقاللّية القاضي املالّية عرب ربط 

التقدميات االجتماعّية باحلكومة.
وكان جملس القضاء األعلى قد اقرتح حاًل يقضي بتقديم اقرتاح 

قانون معّجل مكّرر مبادة وحيدة بثالث نقاط وهي:
القاضي  راتب  يصبح  حبيث  والرواتب  الرتب  سلسلة  تعديل  ـ 

يساوي راتب موظف فئة أوىل.
ـ إسقاط ذكر صندوق تعاضد القضاة من مادة قانون »اإلصالحات 
الضريبية« اليت نصت على توحيد صناديق التعاضد، ألن هذا األمر 

يتعّلق بشؤون سلطة ينظمها قانون القضاء العدلي.
يف  فهد،  جان  القاضي  األعلى،  القضاء  جملس  رئيس  وأشار 
اتصال مع »األخبار« إىل أّننا »أعددنا اقرتاح القانون ووضعناه يف 
عهدة وزير العدل سليم جريصاتي، الذي وعد مبتابعته مع اجلهات 

املعنية«.
ورئيس  عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس  مع  اجمللس  لقاء  وعن 
»ملسنا تفهمًا خلصوصيتنا  إننا  احلريري، قال فهد  احلكومة سعد 
ما  العاجل،  القريب  منصفة يف  عملية  قرارات  إىل  ترمجته  ننتظر 

سينعكس على تعليق حتركنا«.
أساتذة الجامعة اللبنانية: تحصني خصوصيتنا

اجلامعة  يف  املتفرغني  األساتذة  لرابطة  التنفيذية  اهليئة  طالبت 
اللبنانية رئيس اجلمهورية بتعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب 
الصناديق  بتوحيد  املتعلقة  القانون،  من   31 املادة  إلغاء  جلهة 
أساتذة  تعاضد  صندوق  بتقدميات  مس  أي  ورفضت  الضامنة، 

اجلامعة.
الرئيس  عن  مصادرها  ونقلت  أخريًا،  بعبدا،  قصر  الرابطة  زارت 
قوله إنه »سيحاول ترميم األمور يف جملس الوزراء، باعتبار إنو ما 
حدا مبسوط من هالسلسلة ال اللي رح يدفعوا )املصارف( وال اللي 

رح يقبضوا«.
أعلنت الرابطة أنها طالبت »بإلغاء املادة 31 اليت تطيح أحد أهم 
الذي  التعاضد  اللبنانية، وهو صندوق  اجلامعة  أساتذة  مكتسبات 
يشمل األساتذة يف املالك والتفرغ، بعدما كانت تعاونية موظفي 
الصحي  األمن  مظلة  دومًا  وشكل  املتفرغني،  تشمل  ال  الدولة 
اجلامعيني  األساتذة  من  كبري  لعدد  حافزًا  كان  وقد  واالجتماعي 
من  أدنى  كان  فيها  األستاذ  راتب  أن  رغم  اجلامعة،  للتفرغ يف 
راتب مثيله يف اجلامعات اخلاصة«. ودعت، يف مذكرة، إىل »إقرار 
»بتحصني  وطالبت  تنصفهم«،  اجلامعة  ألساتذة  جديدة  سلسلة 
ويبقى  متميزًا  راتبه  يبقى  كي  ومعنويًا  ماديًا  اجلامعي  األستاذ 
اللبنانية  القيام بدوره«. وشرحت »أن أستاذ اجلامعة  قادرًا على 
هو املوظف الوحيد يف الدولة اللبنانية الذي ألزمه القانون 70/6 
)قانون التفرغ( بالتفرغ الكامل للتدريس والبحث يف اجلامعة، وال 

حيق له القيام بأي عمل َاخر مأجور«.

املقطوع،  الربح  أساس  الدخل على  للتكليف بضريبة  حرة خاضعة 
فإنها تبقى خاضعة للضريبة املنصوص عليها يف الفقرة )أواًل(، 
الثالث،  الباب  بعد حسم قيمة ضريبة  الصافية،  وتضاف قيمتها 
عليها  ويطبق  واملهن،  املؤسسات  لتلك  السنوية  اإليرادات  إىل 
معدل الربح املقطوع الستخراج الربح الصايف اخلاضع لضريبة الباب 
من   36 املادة  على  احلرة  املهن  نقابات  احتاد  ويعرتض  األول«. 
4 سنوات  بـ  الزمن  مرور  مّدة  اليت حتدد  املوازنة  قانون  مشروع 
جداول  مبوجب  الصادرة  املسددة  غري  الضرائب  مجيع  لسقوط 
مت  إنه  اهلاشم  وقال  عنها.  املصرح  أو  قبض  أوامر  أو  تكليف 
التوافق على متديدها إىل سبع سنوات، إال أّن وزارة املال نكثت 

بالوعود وتراجعت عن هذا االتفاق.
البطريرك الراعي الناطق باسم أصحاب املدارس

لزيادة  غطاء  الراعي  بشارة  البطريرك  أعطى  الفت،  موقف  يف 
األقساط املدرسية أو صرف املعلمني واملوظفني يف حال تنفيذ 
قانون سلسلة الرتب والرواتب يف املدارس اخلاصة غري اجملانية 
واجملانية. ودعا الراعي، يف عظة األحد املاضي، إىل مساع صوت 
الرتبوية  املؤسسات  واحتاد  الكاثوليكية  للمدارس  العامة  األمانة 
الرواتب  على  زيادة  أي  تطبيق  عدم  »املطلوب  قائاًل:  اخلاصة، 
للعام  الطالب  تسجيل  ألن  املاضي،  متوز  من  األول  بعد  تصدر 
الدراسي املقبل مت وفقًا لألقساط املقررة، وألن العقود مع اهليئة 

التعليمية وّقعت برواتب حمددة تبعًا لذلك«.
 وأشار إىل أّن »زيادة األقساط ستأتي جمحفة ومرهقة لألهل، ما 
أوالدهم من هذه املدارس، وإرغام األخرية  يضطّرهم إىل سحب 
على اإلقفال أو صرف العديد من األساتذة واملوظفني وحرمانهم 
الزيادات  دفع  بتأمني  الدولة  طالب  الراعي  العمل«.  فرص  من 
وإجياد اإليرادات كما تفعل بالنسبة إىل القطاع العام، حمماًل إياها 
مسؤولية وحدة التشريع بـ«ربط القطاع اخلاص بالقطاع العام من 

غري حق«.

ويف وقت الحق، خرجت األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدافع 
عن موقف الراعي الذي »مل يدُع إىل عدم زيادة الرواتب، بل إىل 
عدم فرض زيادة غري مدروسة، والعمل على إجياد اإليرادات للقطاع 
السياسية  احلملة  واستغربت  واملهل«.  األنظمة  واحرتام  اخلاص 
لتربير  اخلاصة  واملؤسسات  الدين  رجال  تطاول  اليت  واإلعالمية 
ما تضمنه قانون السلسلة. وقالت إنها ستسلم رئيس اجلمهورية 
مؤمتر  موقفها يف  وستشرح  مبطالبها  مذكرة  عون  ميشال  العماد 

صحايف تعقده قريبًا.
ويشكل  مفاجئًا  ليس  الراعي  موقف  أن  املعلمون  اعترب  وبينما 
رودولف  املعلمني  نقابة  رئيس  رأى  السلسلة،  لقانون  صفعة 
الكاثوليكية«.  املدارس  موقف  ببساطة  يرتجم  »الكالم  أن  عبود 
على  للوقوف  البطريرك  من  موعدًا  طلبت  النقابة  إن  عبود  وقال 
معطياته يف هذا امللف ولشرح الزيادات على األقساط اليت قامت 
زيادة  حبجة  األخرية،  اخلمس  السنوات  يف  املدارس  إدارات  بها 
رواتب املعلمني. أما بالنسبة إىل فصل التشريع وحترير الرواتب 
أّنها نقطة مصريية واملّس بها  القانونية، فأكد عبود  القيود  من 
مرفوض باملطلق، منعًا لتطبيق شريعة الغاب ووقوع املعلمني حتت 

رمحة أصحاب املدارس.
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اعــالنات

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 
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Negotiator Magazine ed. #00 
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for 
client approval only and must not be used for 
any other purpose. 
The Coupon Magazine Group P/L
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P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

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

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

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

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

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

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

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

Services we provide include:
• Residential and 
Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 
• Construction Management

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown



Page 21صفحة 21     

اعــالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. 
هدايا على انواعها..

صالة عرض تقع  على مساحة 
4000 مرت مربع جودة ونوعية 

بأسعار ال تنافس..خدمة 
ودودة وصدق يف املعاملة

         Spas  تشكيلة واسعة من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
وVanities 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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كـتابـاتالناشط

تابوتِك األبدّي يف أقصى الّنعاِس
وأنت جمهدُة العرائِش
هيكُل العري املهنِي

على غصوٍن طّيعْة
هذا سقوطِك فاقرئي 
جسدًا ينّز الثلج فوق 

مزاجك الّشمعّي 
وامتهين األننَي 

مبا أثرت من احلواّس املشرعْة
كوني معْه

واستسلمي للعابه القسرّي
يلغو فوق جّثتِك الّشريدِة

يف مناسك مفزعْة
سرياُق جسمِك عند أطراف 

الّسريِر
كدمعٍة سالت خالف حنينها

ومضْت إىل دجِل املرايا
كي جتابه زوبعْة

كوني معْه ..
هذا خيارِك يف الليالي 

الكاسداِت
يضّمِك اإلمسنُت 
يف خلل العناِق 

ينوس نهدِك يف فصوٍل
موجعْة ....

هل ضاق صدرِك من زفرٍي خامٍل
أملى على رئتيِك ذاكرة الّسجوِن

أم استجبِت قريرًة 
خلرافة الّضلِع الّرديئِة

يف رصيدِك موَدعْة
هل كنِت سّيدًة معْه ؟
أم كنِت مفتاح الّصراِخ

سليلَة اآلهاِت يف وجِع الّسكوْت
أم كنِت موتًا ال ميوْت ...

لعاب قسري

محمد عامر األحمد

من ضمن زاويتها األسبوعية إلستطالع أراء القراء حول قضايا 
شؤون الساعة سألت صحيفة ذي سدني مورنينغ هريالد يف 
كانوا  إذا   ما  قراءها   2017/7/  23-22 األسبوع  نهاية  عدد 
يعتقدون أن وزارة الشؤون الداخلية ستجعل أسرتاليا آمنة ، 
أجاب 63% بـ »ال« و15% بـ »نعم« و22% ال يعرفون 
.. وطرحت الصحيفة سؤااًل آخر هل  أنت على إستعداد للتنازل 
عن خصوصيتك يف ما يتعلق بالرسائل النصية ملصلحة األمن 
الوطين، فأجاب 49% بـ »ال« و42% بـ »نعم« و9% ال 

يعرفون.
إذا أخذنا هذه العينة ومع هامش خطأ 3% فإن النسبة الكبرية 
وكذلك  آمنة،  أسرتاليا  ستجعل  العمالقة  الوزارة  ان  ترى  ال 
األكثرية ليست على إستعداد للتنازل عن خصوصيتها وسّرية 

إتصاالتها.
الوزارة اليت  الذهن السؤال إذن، ملاذا هذه  هنا يتبادر إىل 
واهلجرة  واإلستخباراتية  األمنية  الوكاالت  من  العديد  جتمع 

ومحاية احلدود بأمرة شخص واحد؟
أواًل، ال أعتقد وال يتبادر الشك إىل الذهن أن رئيس الوزراء 
بوارد التساهل بأمن البالد، لكن رئيس الوزراء نفسه كان قد 
رأى أن النظام املعمول به حاليًا يعمل بكفاءة عالية وهذا ما 
أّكده تقرير ليسرتينج » مايكل ليسرتينج وستيفن مارشنت« 
من  بطلب  األمنية  األجهزة  لعمل  معمقًا  تقييمًا  أجريا  اللذين 
احلكومة، مع العلم بأن املراجعة طالبت ببعض التغيريات جلعل 
الوكاالت األمنية على مستوى عاملي ) س م ه 2017/07/22 
ص 26 قسم ما وراء األخبار( وكدليل على هذه الكفاءة ها هي 
االجهزة االمنية يف نهاية االسبوع املاضي حتبط حماولة ارهابية 
كانت تستهدف املطارات االسرتالية. ويف الشهر املاضي كان 
رئيس الوزراء قد أعلن عن تعديالت تسمح للجيش األسرتالي 
من  طلب  بدون  إرهابية  عمليات  حصول  حال  يف  بالتدّخل 
اليت ستبقى يف  الشرطة  أو املقاطعات والعمل مع  الواليات 
اخلطوط األمامية باإلضافة إىل تدريب الشرطة وزيادة التنسيق 
مع اجليش. وتنظر احلكومة بشكل خاص يف تعديل اجلزء الثالث 

من قانون الدفاع املعمول به من عام 1903.
الوزراة  تشكيل  عن  الوزراء  رئيس  أعالن  ميّر  مل  سياسيًا 
العمالقة وتعيني وزير اهلجرة بيرت داتون مسؤواًل عنها مرور 
الكرام خصوصًا وأن هذا التعديل لعمل الوكاالت األمنية هو 
األكرب منذ أربيعن عامًا، فقد إعترب البعض أن هذا التعيني له 
أبعاد سياسية يف ظل الصراع القائم داخل حزب األحرار حيث 
اإلنقالب  بدل حماولة  اجلديدة  بوزارته  للعمل  داتون  سيتفّرغ 
على ترينبول ومن املعروف أن داتون هو من احللفاء املقّربني 
أكثر  من  أصبح  وقد  أبوت  طوني  السابق  الوزراء  لرئيس 
املالية  وزير  كورمان  ماثيوس  جانب  إىل  لترينبول  املقّربني 
اليمني حلزب  جناح  أبوت يف  لطوني  أيضًا حليف سابق  وهو 

األحرار.
لكن على الرغم من ذلك مل تسلم اخلطوة من إنتقادات طوني 
أبوت، الغريم السياسي لترينبول الذي إنقلب عليه عام 2015 
. يقول أبوت: » إن تشكيل الوزراة ُطرح سابقًا عندما كنت 
رئيسًا للوزراء، لكن النصيحة يف ذلك الوقت كانت ال حاجة 
هلذا التغيري البريوقراطي الكبري الذي يفّكر فيه رئيس الوزراء. 
وأفرتض أن النصيحة قد تغرّيت منذ ذلك الوقت« )تصريح 

أبوت إلذاعة 2جي بي(.
املعارضة الفيدرالية اليت تعاونت مع احلكومة يف كل التعديالت 
بيل  زعيمها  إعترب  اإلرهاب  مكافحة  قوانني  على  ُأْدِخلت  اليت 
القيادة داخل حزب  بالصراع على  تتعّلق  أن املسألة  شورتن 

األحرار وحفاظ مالكم ترينبول على منصبه.
إذن، وحتت شعار احلفاظ عل أسرتاليا آمنة، مّت تشكيل هذه 
عمل  على  عامًا  أربعني  من  أكثر  منذ  تعديل  أكرب  الوزارة يف 
األجهزة كما أسلفنا، هل ستؤّدي هذه اخلطوة وحصر مسؤولية 
بشكل  األمن  على  احلفاظ  إىل  داتون  الوزير  بأمرة  األجهزة 

خمتلف؟
مقالة هلا يف صحيفة  فاريرلي تتساءل يف  اليزابيث  الكاتبة 
سدني مورنيغ هارولد 22-2017/07/23 ص 28 قسم ما وراء 
يف  وكأننا  احلديث  هو  األساسي  العنوان  وتقول:«  األخبار 
دبليو بوش املضللة على  أي حرب؟ حرب جورج  حالة حرب. 
)احلفاظ  املعزوفة  يرددون  وداتون  ترينبول  هكذا  اإلرهاب، 
على أمن أسرتاليا( من التهديد الذي نواجهه خصوصًا )اإلرهاب 
املتزايد(«. وحتّذر فاريرلي يف نهاية املقال من التنّصت على 
الوزير،  من  بتوقيع  الشبهة  على  أشخاص  وتوقيف  حمادثاتنا 
إنتبهوا، العالج قد يكون أسوء بكثري من املرض. واألفضل ال 

يعين األفضل للجميع ودائمًا يعين األسوأ للبعض.
أخريًا، هل سينطبق حساب احلقل على حساب البيدر كما يقول 

املثل العربي ؟
املؤشرات ال تبشر كثريًا باخلري فهذا احلديث قد بدأ عن حتدٍّ 
لزعامة ترينبول على خلفية تعديل قانون الزواج وتشريع زواج 
به  وعدت  الذي  امللزم  غري  االستفتاء  إجراء  بدون  املثليني 
احلكومة مما أثار حفيظة جناح اليمني يف احلزب وقد مت التداول 

باسم الوزير داتون كرأس احلربة هلذا التحدي! 

عباس علي مراد - سدني أسرتاليا

أسرتاليا، ترينبول املرتبك سياسياً 
ووزارة الشؤون الداخلية
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احلرب من صنع الرجال ألن األنوثة ال ميكن أن 
تبتكر خراًبا، فحتى حني يفرض على بعضهن 
اليت  األنثى  متوت  ال  وطين  لواجب  القتال 
بداخلهن، بل حتتجب قليال لينقشع الرصاص، 
ال  بأيديهن  أنيًقا  يبدو  الذي  السالح  وحتى 

يقوى على قتل املرأة فيهن.
إيالف: يبدو كتاب سفيتالنا ألكسييفتش عن 
احلرب منظوًرا إليها بعيون مئات النساء عمال 
استثنائًيا حبق. جرى منذ نشره للمرة األوىل 

يف عام 1985 توسيعه وحتديثه بانتظام.
داخل  اجلمال  قتل  على  يقو  مل  السالح 

املقاتالت
 The Unwomanly Face مبيعات  بلغت 
من  أكثر  الالنسائي«  احلرب  oF war »وجه 
اآلن  وصدر  العامل.  أحناء  يف  نسخة  مليوني 
احلياة  إىل  ليعيد  باالنكليزية،  األوىل  للمرة 
عامل اجلنود واملمرضات وعّمال مصانع الذخرية 

والنساء اللواتي بقني وحيدات.
بشهادة التفاصيل

تقول ألكسييفيتش يف تقدميها لكتابها »وجه 
 The Unwomanly( الالإنساني«  احلرب 
صفحة   384 من  املكون   Face oF war
هاوس  راندوم  منشورات  الورقية،  بطبعته 
أن  إن هذه قصص جيب  تقول  نيويورك(   -
ُتسمع، مشرية إىل أن »حلرب النساء ألوانها 
اخلاصة  وإنارتها  اخلاصة  وروائحها  اخلاصة 
ومفرداتها  املشاعر،  من  اخلاص  ونطاقها 
اخلاصة«. وتضيف إنه »ليس هناك أبطال أو 
مآثر، بل هناك بشر بسطاء منشغلون يف عمل 

أشياء إنسانية إىل حد ال إنساني«.
ُتسّمى احلرب العاملية الثانية »احلرب الوطنية 
العنوان  يوحي  وكما  روسيا«.  يف  الكربى 
فإن هلا تارخيها الرمسي، وإن وضعه موضع 
تساؤل يكون كفًرا. تروي ألكسييفيتش كيف 
أن النساء اللواتي قابلتهن كّن مرتددات يف 
عن  يتوقفن  مل  بدأن،  حني  ولكن  البداية، 
الكالم. نتيجة لذلك هّن يتكلمن رغم أنفسهن 
يتحدثن عن شيء حدث ألحد  تقريًبا وكأنهن 

آخر.
الذين قاتلن  الرجال  أنفسهن وكذلك  النساء 
حجم  يصّوروا  أال  من  قلقني  كانوا  معهم 
»االنتصار العظيم« مبا يستحقه من الدقة يف 
أحاديثهم. تقول ألكسييفتش إن »التفاصيل« 
الصغرية هي ما تهّمها يف هذه الشهادات، 
مثل صحون البطاطا املهروسة واحلساء، اليت 
أحد، ألن من بني 100 شخص مل  يأكلها  ال 
يعد إال سبعة من املعركة، أو كيف إنهم بعد 
احلرب مل يتمكنوا من زيارة السوق والنظر إىل 

صفوف اللحم األمحر.

القتل غليًا
رغم أن الكثري من الشهادات هي قصص عن 
احلرب واحلياة على اجلبهة، فإن املؤلفة ُتطّعم 
الصعوبة  منها  بتعليقات،  الشهادات  هذه 
أن  وكيف  احلديث،  يف  النساء  واجهت  اليت 
أحاديثهن اجلانبية كانت تكشف عن ذكريات 

أخرى يف أحيان كثرية.
تشوداييفا،  فالنتينا  املؤلفة  تقابل  فحني 
اليت كانت قائدة بطارية مضادة للجو، كانت 
هي  بذكرياتها  تقاطعها  ألكساندرا  صديقتها 
امرأة  أن  كيف  تتذكر  لينينغراد.  حصار  عن 
مغرفتها  تسديد  على  تتمرن  كانت  عجوًزا 

 ال ميكن للحرب أن تكون امرأة!

املليئة باملاء املغلي من نافذة بيتها، ليكون 
عندها سالح تستخدمه ضد الفاشيني إذا غزوا 
مدينتها. قالت هذه املرأة »أنا عجوز، وليس 
باملاء  لذا سأسلقهم  أفعله،  آخر  هناك شيء 

املغلي«.
حسب  الشهادات  هذه  ألكسييفيتش  مجعت 
واحلياة  اليومية  »احلياة  مثل  املوضوعات، 
مواجهة  يف  والدهشة  و«املوت  الضرورية«، 
املوت«، و«وحدة طلقة وكائن بشري«. يدور 
فصالن من أشد فصول الكتاب متيًزا وتأثرًيا 
يستطيع  »كيف  مثل  واحلب،  اجلمال  حول 
أو  ضحلة  خنادق  يف  سنوات  ينام  أن  املرء 
جبزمة  وميشي  النار،  قرب  عارية  أرض  على 
ثقيلة ومعطف ثخني ـ وال يضحك ويرقص؟، 
احلذاء  وينسى  صيفية؟،  مالبس  يرتدي  وال 
أو  الثامنة عشرة  هؤالء يف  كان  والزهور... 

العشرين من العمر!«.

املوت بأناقة!
تنام  كانت  كيف  رقيب  برتبة  مقاتلة  تروي 
بأقراطها، ألن ذلك كان الوقت الوحيد الذي 
تستطيع أن ترديها فيه. تتحدث أخرى برتبة 
مالزم عن غريزة أن تبدو املرأة »حلوة« حتى 
يف معطف عسكري ثقيل. تتذكر جندية على 
اجلهاز الربقي أن ضابًطا برتبة كولونيل أصّر 
املقاتالت  للنساء  شعر  حالقة  استقدام  على 
على اجلبهة. قال هلن: »إن هذا ليس موجوًدا 
ُأريدكن أن تكّن حلوات.  يف األنظمة، ولكين 
تنتهي  ولن  طويلة...  حرًبا  ستكون  فهذه 

قريًبا«.
»يكون  دوبنياكوفا:  املسعفة صوفيا  تضيف 
من  أبعد  بل  قوته،  حدود  أقصى  يف  املرء 
احلدود، ويف النهاية يبقى خوف واحد.... أن 
املرأة...  خوف  إنه  املوت.  بعد  قبيًحا  يكون 
حيدث  ذلك  رأيُت  بقذيفة.  أشالء  تتمزق  أال 

ومجعُت األشالء«.
عندما ينادي الواجب.. األنوثة بكل تفاصيلها 

تؤجل إىل ما بعد السلم
أكرب صعوبة يف  النساء  وجدت  الذي  الشيء 
احلديث عنه، حتى أكثر من املوت، هو احلب، 
وكيف أعدن بناء حياتهن العاطفية بعد احلرب. 
وخالل هذه اللحظات كن يطلنب من املؤلفة أن 

حتذف امسهن األخري.

أهمية الال مهم
أزواج وزوجات ذهبوا إىل  هناك قصص عن 
اجلبهة مًعا، ولكنهم مل يعودوا مًعا بالضرورة، 
يف  يقاتلون  وزوجات  أزواج  عن  وقصص 
كيف  يتساءل  منهم  وكل  خمتلفة،  مواقع 
ستكون احلياة إذا عاد أحدهما معوًقا ـ بال ذراع 
أو بال ساق. يقول اجلندي ليوبوف فيدوسنكو: 

»سنعيش بطريقة ما«.
دائًما  تبحث  أنها  أليكسييفتش  الكاتبة  قوة 
اليت  اللحظات  عن  األهمية،  عديم  يبدو  عّما 
تبدو عابرة: بدلة زفاف خيطت من ضمادات، 
وسادة  حتت  ُتركت  اليت  الشوكوالته  قطعة 
ترقص  وهي  املقاتلة  شعور  صغري،  ضابط 
للمرة األوىل من جديد بعد قضاء أشهر، وهي 
ترتدي جزمة عسكرية أكرب من مقاسها. تقول 
فيف غروسكوب يف مراجعتها للكتاب إن إجناز 
النساء  هؤالء  خربات  أن  مثلما  رائع  املؤلفة 

ترتك أثًرا بالًغا يف النفس. 

ترجمة عبداالله مجيد  - ايالف

   نساء على الجبهات لم تنسيهن املعركة أنوثتهن
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Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880
www.eternityfunerals.com.au



Page 24صفحة 24     

اعــالنات

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

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

 2017 آب   5 Saturday 5 August 2017الـسبت 
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Melbourneملبورن

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 

 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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 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

 2017 آب   5 Saturday 5 August 2017الـسبت 
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مـلبورن

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

سريع  القانون  وفق  يعمل  ذكي  رجل 
البديهة ميتلك كم هائل من املعلومات 
لكنه  هادئ  اللبنانية  باجلالية  املتعلقة 
اخلطأ   عن  يسكت  ال  الوقت  بنفس 
وفقا  واألدلة   الرباهني  لك  ويقدم 
الشيق  اللقاء  هذا  فكان  للقانون 
القاري  العام  األمني  كرم  طوني  مع 
للجامعة اللبنانية الثقافية يف اسرتاليا 
اللبنانية  اجلامعة  تأسيس  عن  فحدثنا 
االغرتاب عام 1959 يف املكسيك  يف 
بدايات  يف  اسرتاليا  يف  وتأست 
مثانينات القرن املنصرم وهي مؤسسة  
غري حكومية متثل كل مغرتب لبناني يف 
من  اليها  االنتساب  ويتم  االغرتاب  
وكل  مؤسسة  وكل  مجعية  كل  خالل 
ان  شرط  االفراد  من  وكذلك  نادي  
يكونوا فاعلني ناشطني ومسجلني لدى 
البلد املوجود به  الدوائر احلكومية يف 

اجلامعة.
وأضاف بانه يوجد يف اسرتاليا جملس 
الواليات  كافة  جمالس  يضم  قاري 
االسرتالية  وجملس الوالية ترابيا يرفع 
اىل اجمللس القاري  واجمللس القاري 
واألمني العام القاري  بدورهم يدققون  
ويرفعون ما لديهم من مستندات اىل 
 300 انتساب   رسم  ويوجد  العاملي  
توزع  دوالر  ملدة سنة عن كل فرع  
100 دوالر جمللس الوالية  و100 دوالر 
ولألمني  للعاملي   دوال  و100  للقاري 
العام القاري يف اسرتاليا دور اشراف 
االدارية  االجراءات  ومراقبة كل  حبت  
واجمللس  القاري  اجمللس  مابني 

العاملي.
متثل  أن  املفروض  من  بانه  وقال    
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف اسرتاليا 
املغرتب اللبناني املوجود لدى الدوائر 
احلكومية احمللية  ولكن لألسف  بسبب 
وجود بعض املشاكل اليت وقعت فيها  

طوني كرم األمني العام للجامعة اللبنانية الثقافية يف اسرتاليا:

   ليس لدينا خالف مع أحد لكن املشكلة يف تطبيق القانون 
املوجودة  والتناقضات 
اللبنانية   الساحة  على 
بدورها  انتقلت  واليت 
اليت  االغرتاب وهي  اىل 
ورغم  باجلامعة  أضرت 
اجلامعة  قامت  ذلك 
يف  كبرية   بأعمال 
مرحلة  وخاصة  اسرتاليا 
طوني  املرحوم  أيام 
يعقوب الذي كان وقتها 
القاري  اجمللس  رئيس 
اجلامعة  ساهمت  وكذلك 
املغرتبني  متثال  بإقامة 
يف ملبورن ومتثال جربان 

يتم االنتخاب  وفقا للقانون واالنتخاب  
بهذا الشكل هو الذي ينتج  الشخص 
القاري   اجمللس  لرئاسة   املؤهل 
واليوم جند أن كل مؤسسة يف العامل  
وفق  قوانينها  وتطور  التطور   تواكب 
احلاجة  وال نستطيع  أن نتقيد بقانون 
على  ونفرضه  عاما    أربعون  عمره 
صحفي  مؤمتر  انعقاد  وسيتم  اجلميع  
قريبا  سنوضح من خالله أهمية االلتزام  
أقول  أخرية   وكلمة  القانون   بتطبيق 
ليس لي فيتو على أحد  وال توجد لي 
مشكلة مع أحد  امنا دوري أن أمارس 
واحملافظة  للقانون    وفقا  عملي 
ملا  وفقا  وأنفذه  القانون   جوهر  على 
أن  وعلينا  للحوار  مفتوح  والباب  هو  
حتت  والتحاور  للتباحث  سوية  جنلس 
وتقدير  وكلمة شكر  القانون    سقف 
خبطها  هلا  املشهود  اهلريالد  ألسرة 
أينما وجدت  احلق  الوطين وقول كلمة 
وحتية شكر ملدير مكتب ملبورن جلريدة 

اهلريالد
                                                                                                                                                      
أجرى الحوار الزميل ميالد اسحق
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خليل جربان باملكتبة الوطنية يف ملبورن  
وطنية   وحفالت  نشاطات  اىل  اضافة 
كحفل  االستقالل من كل عام  وكانت 
القنصلية  مع  بالتعاون  أحيانا  تتم 
املتفوقني  الطالب  وتكريم  اللبنانية 
اللبنانيني  وتقدم املساعدات  املادية 
هلم وارسال الشبيبة اىل لبنان  وهذا 
 220 اجلامعة  أرسلت  حتديدا  العام 
شاب وشابة اىل لبنان لزيارة األماكن 
السياحية بالتعاون مع الدولة اللبنانية 
االغرتاب  االحتفال مبلكة مجال  وكذلك 
ترسل  ثم  ومن  اسرتاليا  عام يف  كل 

اىل ضهور الشوير.
موضوع  اىل  كرم  طوني  تطرق  كما 
رئاسة اجمللس القاري  فقال باألساس 
ال يوجد  خالف  ولكن يوجد خالف حول 
تطبيق القانون حيث يوجد قانون معتمد 
يعتمد  اجلميع   كان  فلو  باجلامعة  
تطبيق القانون  ملا وجد أي خالف  يف 
للقانون   اجلميع  احتكم  ولو  ملبورن  
وجد  ملا  هو  كما  جيد   بشكل  وطبقه 
يرتشح  أن  لبناني  لكل  فيحق  خالف  
أن  بشرط  اجلامعة   لدى  منصب  ألي 

الزميل ميالد اسحق يحاور االمني العام للجامعة السيد طوني كرم

من  اليوم  طافش  نسرين  ُتعترب 
اهتماًما  األكثر  العربيات  النجمات 
السنوات  خالل  إنها  حيث  باملوضة، 
األخرية املاضية، عملت جاهدة لتغيري 
من  لتتمكن  املوضة،  يف  أسلوبها 
وأخذت  أناقة،  األكثر  قائمة  دخول 
اطالالتها  دوري  وبشكل  تستعرض 
املختلفة يف املالبس واالكسسوارات 
العصرية بشكل دوري، على حسابها 
يتابع  ومن  انستقرام،  على  اخلاص 
متتلك  أنها  يكتشف  االطالالت  هذه 
بآالف  تقّدر  اليد  شنط  من  ثروة 

الدوالرات.
حيث ويف كل مناسبة ومع كل اطاللة 
تنسق نسرين طافش حقيبة يد جديدة 

ثروة نسرين طافش من الشنط 
تقدر بآالف الدوالرات

تتناسب مع اللوك العام، وهذه احلقيبة 
تكون من أحدث اصدارات دور األزياء 
أمثال  من  العاملية،  واالكسسوارات 
دار »هرمس« Hermes، و«غوتشي« 
 Louis فويتون«  و«لويس   ،Gucci
و«ميو   ،Dior و«ديور«   ،Vuitton
لوران«  و«سانت   ،Miu Miu ميو« 

Saint Laurent وغريها. 
اليت  احلقائب  هذه  أسعار  وترتاوح 
دوالر   1000 بني  نسرين  متتلكها 
وصواًل اىل ما يقارب 30 ألف دوالر 
األيقونية   Birkin »بريكني«  حلقيبة 
من »هرمس« Hermes املصنوعة من 
جلد التمساح، واليت متتلك منها نسرين 

واحدة باللون العسلي.
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مــجتمع وأســرة

بالدرسات  املختص  الربازيلي«  »كونتيغو  ملعهد  دراسة  قالت 
االجتماعية واإلنسانية: إنه ال بأس أن تذكر املرأة خصاهلا عندما 
يتم سؤاهلا وتتكلم عن نفسها بشكل إجيابي عندما حتني مناسبة 
للحديث عن نفسها. ولكنه من غري املقبول أن تبالغ ألنها مجيلة 

أو متزوجة من رجل مهم أو ألنها يف حالة مادية ممتازة.
عّلق خرباء الدراسة: »أول شيء ميكن أن يدل عليه املديح املبالغ 
فيه للذات هو األنانية اليت تعترب من الصفات غري احملببة ال يف 
املرأة وال يف الرجل. كما أن الرجل ال حيبذ املرأة اليت تتحدث 
عن نفسها كثرًيا أو متتدح نفسها بشكل مبالغ فيه، ألنه سيشعر 
بأنها متلك وال ميكن أن تكون عادية يف تصرفاتها، وليست زوجة 

مرغوبة.

إزعاج
هلذا  نفسها حموًرا  تعترب  املرأة  أن  إىل  إشارة  هو  الذات  مديح 
العامل. وتعطي االنطباع بأنها ال تأبه بشيء وأنها هي وحدها متلك 
من اخلصال ما ال ميلكه أحد. ومدحيها املستمر لنفسها وبشكل 
وتعترب  عليه  تتعاىل  بأنها  يشعر  ألنه  الرجل،  يزعج  فيه  مبالغ 

نفسها األهم. وهي يف الوقت نفسه تزعج كل من حوهلا.

هل خييف الرجل؟

هذا هو السؤال طرحته الدراسة، حيث أجرت استطالًعا للرأي على 
بأن  أظهر  اإلنرتنت،  آالف رجل يف خمتلف اجلنسيات عرب  مثانية 
نسبة 55% منهم خيافون من مديح املرأة املبالغ فيه لذاتها، ألن 
ذلك جيعل الرجل يشعر بأنه سيأتي يف املقام الثاني من حيث 

األهمية إذا تزوجها.

ولكن ما هي األسباب اليت جتعله خيشى االرتباط بها، ومن خالل 
الرأي  استطالع  الذين شاركوا يف  الرجال  سؤال عدد كبري من 
متكنت الدراسة من حتديد مثانية أسباب رئيسية خلوف نسبة ال 
مبالغ  اليت متدح نفسها بشكل  املرأة  الرجال من  بها من  بأس 

فيه:

أواًل، هي ال تبكي من أجل الرجل

يظن الرجل بأن املرأة اليت متتدح نفسها كثرًيا ال يهمها أحد سوى 
نفسها، وهي لن تبكي من أجله أو تتأثر بفقدانه. وهذا يعين 
بالنسبة للرجل بأن مثل هذه املرأة لن تهتم به ولن تتأثر إذا 

حدث له مكروه أو تعرض للمرض.

ثانًيا، تضع جناحها الشخصي فوق كل اعتبار

مصاحلها الشخصية فوق كل اعتبار، مبا يف ذلك جناحها يف أي 
شيء. ولذلك فإن الرجل لن يرتاح نفسًيا معها وسيعتقد بأن 
مصاحلها قد تفوق موضوع احلفاظ على العالقة الزوجية أو االعتناء 

8 تصرفات جتعل الرجال يهربون منك

مبقومات جناح العالقة الزوجية.

ثالًثا، هي خمتلفة عن بقية النساء

وذلك من حيث إن ما متارسه يعترب غري عادي وليس القاعدة. 
وليس  بشكل سليب  النساء  بقية  عن  امرأة خمتلفة  فهي  إذن، 

إجيابًيا.

رابًعا، أسلوبها جيعلها منبوذة من قبل اجملتمع

البداية  يف  متميزة  تصبح  أن  املمكن  من  يرحم.  ال  فاجملتمع 
منها  ومسعوا  الناس  وعرف  وجودها  طال  إذا  ولكن  اجتماعًيا، 
املديح املبالغ فيه للذات فإنها ستفقد وضعها االجتماعي، وقد 

تكون عاجزة عن إجياد دائرة من الصداقات احلقيقية.

خامًسا، ال تطلب املساعدة من أحد

تطلب  ولن  أحد  إىل  حباجة  ليست  بأنها  االنطباع  تعطي  فهي 
الناس  إذا احتاجت. هذا يعترب يف نظر  املساعدة من أحد حتى 
تكرًبا على اآلخرين، ألن مجيع الناس ميكن أن حيتاجوا لغريهم يف 

مرحلة ما يف حياتهم.

سادًسا، تبين شخصيتها وأسلوبها يف احلياة مبفردها

فهي ال تتأثر مبا هو جيد وتتعلمه من اآلخرين، ذلك ألنها تعترب 
نفسها درجات أعلى من بقية الناس. كما أنها ال تتواضع لتقبل 

آرائهم.

سابًعا، غري قادرة على بناء ثقة حقيقية بنفسها

املديح املبالغ فيه للذات هو إشارة على أن املرأة تفتقر للثقة 
حًقا ليست حباجة ملديح نفسها  بنفسها  الواثقة  بينما  بنفسها، 

بشكل مستمر، ألنها تعلم كيف تبدو لآلخرين.

ثامًنا، تتفادى مديح نفسها أمام أناس غري مهمني

اقرأ ايضًا
خصوصيات

النساء أكثر عرضًة للتوتر والضغط من الرجال
خصوصيات

10 أسباب جتعل الرجل العاطفي مطلوبًا للزواج
فهي تلجأ إىل ذلك فقط أمام أناس، هي تعلم بأنهم على قدر 
على  هذا  دل  وإن  املهنية.  املكانة  أو  االجتماعية  األهمية  من 
شيء فإمنا يدل على أن مثل هؤالء النساء لسن سوى كاذبات 

ومزيفات.
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مــجتمع وأســرة

يتعرض  ال  منا  من 
لضغوط  يومّيًا، 
احلياة املختلفة، ومن 
هذه  ترهقه  ال  منا 
وتسبب  الضغوط 
ورمبا  االكتئاب،  له 
بعض  بسببها  يطاله 
العصر،  أمراض 
العصيب،  كالقولون 
املزمن،  الصداع  أو 
قد  النساء  أّن  إال 
األرجح  الكفة  يكن 
بهذه  لإلصابة 
يكن  وقد  الضغوط، 
للوقوع  عرضًة  أكثر 
يف فخها من الرجال. 
أطباء  أكده  ما  هذا 
نفسيون؛ حيث بينوا 
هّن  السيدات  أّن 
األكثر عرضًة للمعاناة 
والتوتر  الضغط  من 
مقارنًة بالرجال وذلك 
إجياد  حملاولتهّن 
حياتهّن  بني  توازن 
ومتطلبات  العملية 

األمومة.

األطباء  وحبسب 
الضغوط  حجم  فإّن 
بالعمل  املرتبطة 
 %50 بنسبة  ترتفع 
مقارنًة  النساء  لدى 
نفس  من  بالرجال 
وأوضح  العمر، 
النفسيون  األطباء 
السيدات  أّن 
أجل  من  يكافحن 
التوفيق بني الوظيفة 
وضغوط تربية األبناء 
باآلباء  واالهتمام 

املسنني.

البيانات  كما أشارت 
إىل أّن اجليل اجلديد 
يسعى  »الذي 
كل  على  للحصول 
يشعر  قد  شيء« 
األمان  بعدم  أيضًا 
ألنه  العمل  يف 
يقضي وقتًا أقل يف 
الزمالء  مع  التواصل 
بعد  معهم  واخلروج 

العمل.

وفقًا  أنه  إىل  يشار 
يف  فإنه  للبيانات 
عامي 2014 و2015، 
 68 حوالي  كانت 
ترتاوح  سيدة  ألف 
 35 بني  أعمارهّن 
و44 عامًا يف اململكة 
يعانني  املتحدة 
العمل.  الضغوط يف 
بـ46  مقارنًة  وذلك 
نفس  يف  رجل  ألف 
العمر، كما أّن مثة 78 
يعانني  سيدة  ألف 
العمل  يف  الضغوط 
ترتاوح أعمارهّن بني 
45 و54 عامًا مقارنًة 
بـ58 ألفًا من الرجال 
حبسب منظمة الصحة 
املهنية  والسالمة 

الربيطانية.

النساء أكثر عرضًة للتوتر والضغط من الرجال

اجتماع  علماء  أعدها  برازيلية  دراسة  أكدت 
العامل  أحناء  عام، ويف كل  بشكل  النساء  أن 
يشتكني من قلة الرجال العاطفيني، فاملواقف 
ومنذ  تتغري،  بدأت  العاطفيني  الرجال  جتاه 
سنوات فهم يعتربون يف أحوال كثرية شركاء 
مثاليني للزواج، فقد أصبحوا يف وقتنا احلاضر 
اجلميع  يسعى  اليت  النادرة  العملة  مبثابة 
المتالكها، وبرزت رغبة كبرية بني معظم النساء 

يف الزواج منهم.
بعد أن مللن من الرجل التقليدي الذي يتمسك 
القوي  الرجل  أي  املاشيسيت«،  »الرجل  مببدأ 
مريرة  جتارب  وعشن  باملرأة،  يتحكم  الذي 

معه.

وقد جاء يف استطالع الرأي الذي مشل ثالثة 
عشر ألف امرأة أن نسبة 69% من النساء حول 
عاطفيني،  رجال  من  الزواج  يرغنب يف  العامل 
وعلى حد تعبري الدراسة الربازيلية، فإن النساء 
اللواتي وصفن وتوصفن حتى اآلن بالكائنات 
اإلنسانية املليئة بالعاطفة، تردن كسر القاعدة 
اليت كانت تقول إن الشخص حيب الزواج من 
نقيضه، فعاطفة املرأة كانت جتعلها يف السابق 
ترغب يف الزواج من رجال حادين يف الطباع 
باألمان،  يشعرن  لكي  بدنية؛  بقوة  ويتمتعون 

قد تغريت متامًا.

ما هي األسباب؟
املرأة  جتذب  رئيسية  أسباب  عشرة  هناك 
للرجل العاطفي، وهذا نابع من افتقارها هلذه 
هي  فما  »التقليديني«،  الرجال  يف  األسباب 

هذه األسباب؟

أواًل: يظهر مشاعره احلقيقية غري الزائفة
حيث إن الرجال تعودوا، منذ عهود طويلة على 
عدم إظهار أي عواطف، وتعودوا أيضًا الكذب 
على املرأة يف أمور كثرية، مبا يف ذلك اللجوء 

إىل اخليانة الزوجية.
لكن الشخص العاطفي ال يستطيع إخفاء مشاعره 
للعواطف  مكان  ال  أنه  ثبت  كما  وعواطفه، 

املزيفة يف العالقة الزوجية احلقيقية.

ثانيًا: ميكن أن ميلك حبًا كبريًا يف قلبه
أكثر  باحلب  يهتم  عاطفيًا  يكون  من  أن  ذلك 
حتتاجه  ما  بالضبط  وهذا  آخر،  شيء  أي  من 
الرجل،  مع  عالقتها  يف  إليه  وتسعى  املرأة، 
من  يظهر  وأن  تكون حمبوبة،  أن  ترغب  فهي 

حيبها تلك العاطفة.

ثالثًا: العالقة احلميمة معه تكون أكثر دفئًا
ال  العاطفيني  غري  الرجال  أن  الدراسة  أكدت 
يظهرون كثريًا من املشاعر عند ممارسة العالقة 
بأنه من املعيب  الزوجة؛ لالعتقاد  احلميمة مع 
أن يفعل الرجل ذلك، أما الرجل العاطفي فهو 
عندما  املتأججة،  ومشاعره  أحاسيسه  يظهر 

10 أسباب جتعل الرجل العاطفي مطلوباً للزواج

ميارس العالقة احلميمة مع زوجته، وهذا بالضبط 
ما ترغب فيه املرأة؛ ألن العالقة بالنسبة هلا 
أن  وجيب  آلية،  أو  ميكانيكية  ليست ممارسة 

ترافقها عواطف جتعلها تشعر بأنوثتها.

رابعًا: يعتين بامرأته ويظهر حنية جتاهها
هو يشعر بعمق جتاه ما تتعرض له زوجته من 
نكسات صحية أو مشاكل تتعلق مبا يطلق عليه 
اسم »توتر ما قبل الدورة الشهرية«، فالرجال 
التغريات  حتمل  يستطيعون  ال  التقليديون 
اهلرمونية اليت تطرأ على املرأة يف هذه املرحلة، 
يف حني أن الرجل العاطفي يظهر تفهمًا واضحًا 

وصربًا كبريًا الحتواء ما تشعر به زوجته.

خامسًا: يتعاطف مع املرأة
يف  زوجها  يساعدها  بأن  دائمًا  حتلم  فاملرأة 
تربية األوالد والقيام ببعض األعمال املنزلية، 
العاطفي هو من يستطيع حتقيق هذا  والرجل 

احللم، على حد وصف الدراسة.

أحالمها  حتقيق  على  زوجته  يشجع  سادسًا: 
املهنية والدراسية

على  زوجته  جيرب  رمبا  التقليدي  الرجل  إن 
التوقف عن العمل أو الدراسة؛ إلظهار رجولته 
وإظهار أنه اآلمر الناهي يف عش الزوجية، أما 
العاطفي فيحرص كثريًا على مستقبل الزوجة، 
ويشجعها على حتقيق أحالمها املهنية والدراسية 

واالجتماعية.

مع  وعمق  معنى  ذات  حوارات  خيوض  سابعًا: 
وحيرتم  إليها  يستمع  ما  عادة  فهو  الزوجة 

أفكارها.

ثامنًا: يعترب أكثر أناقة
فهو ليس خشنًا وليس قاسيًا، ومت التوصل إىل 
هذه النتيجة، من خالل إجابات نساء متزوجات 
من رجال عاطفيني شاركن يف استطالع الرأي 
مع  بلباقة  يتصرف  فالعاطفي  الذكر،  اآلنف 
اآلخرين؛ ألنه حيرص على عدم جرح مشاعرهم 
جرح  أحد  من  بها  يريد  ال  اليت  الدرجة  بنفس 

مشاعره.

تاسعًا: يتمتع بروح الدعابة اليت حتبها املرأة
فهو ميزح مع املرأة ويبادهلا النكات؛ حرصًا منه 
على عواطفها اليت تكون جياشة يف كثري من 
تشعر  عندما  ترتفع  املعنوية  فروحها  األحيان، 
كامنة،  رغبات  أي  دون  ميازحها  الرجل  بأن 

كرغبة احلصول على اجلنس فقط.

عاشرًا: ال حيكم على اآلخرين بشكل سليب
هو ال يطلق حكمه على اآلخرين بشكل سليب؛ 
حيكم  ال  بذلك  وهو  مشاعرهم،  جيرح  ال  لكي 
على زوجته بشكل سليب، ليحط من قيمتها أو 

مكانتها كزوجة وكامرأة.
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مــن هــنا وهــناك

كشف حبث »سي إس غلوبال بارتنرز« أن 89% من سكان العامل 
يف 2017 يرغبون يف احلصول على جواز سفر ثان، وأّن أكثر من 
80% مستعدون إلنفاق 5% من دخلهم السنوي لالستثمار يف جواز 

سفر جديد.
ومع ازدياد رغبة سكان العامل باحلصول على جواز سفر إضايف، 
نشر موقع »بيزنس إنسايدر« قائمة من 17 دولة، بإمكانك احلصول 

فيها على إقامة دائمة أو حتى جنسية، مببلغ معني.
17- تايالند

خاصة«  »إقامة  على  احلصول  فرصة  التايالندية  احلكومة  تتيح 
للسياح مببلغ يبدأ من 15 ألف دوالر خلمسة أعوام. وتتيح اإلقامة 
للسياح تسهيالت كثرية وصالحيات مشابهة لتلك اليت يتمتع بها 

املواطن التايالندي.
16- التفيا

ميكنك اإلقامة يف التفيا عندما تستثمر مببلغ 73 ألف دوالر خالل 
اجلنسية  على  للحصول  التقدم  الفرتة  تلك  بعد  وميكنك  عامني، 

الالتفية.
15- سانت لوسيا

ستحصل على جواز هذه الدولة الصغرية يف الكارييب عندما تتربع 
التابع  الوطين  االقتصاد  لصندوق  دوالر  ألف   100 قدره  مببلغ 

لسانت لوسيا.
14- دومينيكا

وهي  الطريقة،  بنفس  الدولة  هذه  جواز  على  احلصول  تستطيع 
االستثمار مببلغ 100 ألف دوالر لصندوق االقتصاد الوطين.

13- مالطا
ستضطر لدفع مبلغ 170 ألف دوالر على شكل سندات حكومية على 

فرتة مخسة أعوام، للحصول على اجلواز املالطي.
12- غرانادا

ستحصل على جواز دولة غرينادا عندما تتربع مببلغ 200 ألف دوالر 
حلكومة البلد.

11- سانت كيتس آند نيفس
تتربع  الكاريبية فرصة احلصول على جوازها، عندما  اجلزيرة  تتيح 

مببلغ 250 ألف دوالر لصناعة السكر يف اجلزيرة.
10- اليونان

تستطيع احلصول على اإلقامة يف اليونان اذا استثمرت 285 ألف 
دوالر يف العقارات هناك.

9- أنتيغوا آند باربودا
مشابهة جلزر الكارييب األخرى، عليك بالتربع مببلغ 250 ألف دوالر 

لصندوق التطوير الوطين للحصول على جنسية هذه اجلزيرة.
8- الربتغال

تتيح الربتغال الفرصة للحصول على »الفيزا الذهبية«، اليت تعطي 
الفرصة لغري األوروبيني للحصول على تصريح إقامة يف الربتغال. 
عليك بشراء عقار مببلغ ال يقل عن 350 ألف دوالر للحصول على 

الفيزا الذهبية.
7- الواليات املتحدة

لك  يتيح  املتحدة  الواليات  يف  دوالر  ألف   500 مببلغ  االستثمار 
اليت  املتحدة،  الواليات  اإلقامة يف  تصريح  على  احلصول  فرصة 
تتحول إىل »إقامة دائمة« للمستثمر وعائلته، بعد مرور عامني على 

االستثمار.
6- إسبانيا

»الفيزا  على  احلصول  فرصة  إسبانيا  تتيح  للربتغال،  مشابهة 
الذهبية« لكل من يستثمر 570 ألف دوالر يف العقارات.

5- بلغاريا
يف  دوالر  ألف   580 مببلغ  يستثمر  من  لكل  جوازها  بلغاريا  متنح 

سندات حكومية، على مدى مخسة أعوام.
4- كندا

تستطيع احلصول على اإلقامة الدائمة يف كندا إذا استثمرت 800 
ألف دوالر يف كندا.

3- أسرتاليا
مليون   1.1 مبلغ  يستثمر  من  لكل  الدائمة  اإلقامة  أسرتاليا  توفر 

دوالر أمريكي يف مشروعات أسرتالية وطنية.
2- قربص

تستطيع احلصول على اجلنسية القربصية إذا ما امتلكت عقارا مببلغ 
1.7 مليون دوالر.

1- نيوزيالندا
تسمح نيوزيلندا باحلصول على إقامة دائمة لكل من يستثمر مبلغ 

2.2 مليون دوالر خالل مدة 3 أعوام.

بأسعار متباينة… 17 دولة متنحك جنسيتها أو “إقامة ذهبية”

انتشارًا  طياته  بني  حيمل  املواصالت  مستقبل  أن  اجلميع  يعلم 
السيارات  ركوب  مشاركة  وإمكانية  القيادة،  ذاتية  للسيارات 

القريبة منكم، ولكن رمبا حيدث هذا يف وقت أقرب مما نعتقد.
ولكن ما التغيري الذي سوف يشهده مستقبل السفر، نتيجًة لألشكال 

األخرى من تكنولوجيا املواصالت اليت ال تبدو ذائعة الصيت؟
تصوًرا  قّدم  بوست«  »هاف  موقع  من  األسرتالية  للنسخة  تقرير 
ملا سيكون عليه السفر يف عام 2050، وبصرف النظر عن األمور 
اخليالية يف التقرير، فإن كثريًا من االخرتاعات املذهلة اليت يتوقعها 

ليست جمرد خيال، بل إن هلا أصاًل يف عصرنا احلالي.
حسب تنبؤات اخلرباء املتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة، والسفر 
والروبوتات،  الصوت،  سرعة  سرعتها  تتجاوز  اليت  بالطائرات 
والذكاء االصطناعي، واالبتكارات األخرى، تعترب جتربة السفر اليت 
ُتذكر يف السطور التالية ذات بذور راسخًة يف التكنولوجيا احلقيقية 
اليت تظهر يف يومنا هذا، فضاًل عن التكهنات باستقراء كيفية تطور 

مستقبل تكنولوجيا السفر خالل الثالثني عامًا ونيٍف القادمة.
ويف هذا التقرير سنصحبكم يف رحلة إىل املستقبل؛ وهي رحلة من 
مدينة سيدني األسرتالية إىل هونغ كونغ التابعة للصني، يف عام 

2050، لنر ماذا سوف يكون يف جعبتنا من غرائب.

كيف ستكون سيارة التاكسي؟
حزمت  أن  بعد  فيها  تعيش  اليت  سيدني  مدينة  ملغادرة  تستعد 

أمتعتك، لذا استدعيت سيارة أجرة. إنها سيارة ذاتية القيادة.
وعندما وصلت السيارة بعد دقيقتني، مل تبُد مثل أي من سيارات 
إن  إذ  أو تيسال املوجودة يف يومنا هذا؛  إم دبليو  أو بي  فورد 
التصميم الداخلي ال ميتلك سوى مقعدين فخمني دوارين، وال توجد 

عجلة قيادة أو دواسة بنزين أو لوحة قيادة.
استخدامها  إىل  باإلضافة  مزدوجًا،  استخدامًا  النوافذ  وُتستخدم 
الرئيسي، إذ تستخدم باعتبارها شاشات شفافة تعرض بيانات عن 
األخبار وأحدث  آخر  باإلضافة إىل  الطريق،  اخلريطة واملناخ وحالة 

وسائل التسلية.

كيف ستكون سرعتها؟
التأثري  عرب  ُتشحن  الصامتة  شبه  السيارة  فإن  تركبها،  عندما 
املغناطيسي يف الطريق. تنضم سيارة األجرة اليت تركبها مع أخرى 
من سيارات األجرة ذاتية القيادة لتشكل قطارًا سريعًا يسري على 

طريق ساوثرن كروس درايف حنو املطار.
تقلل املركبات احململة بإحكام من االزدحام املروري، ومن مقاومة 

اهلواء.
على الرغم من عدم وجود حدود للسرعة وعدم وجود شرطة مرور، 
فإن السيارة تسري على سرعة 80 كيلومرتا/الساعة فقط، ومع ذلك 
ستصل إىل مطار سيدني الدولي يف نصف املدة اليت كنت تقطعها 

خالل العقد الثاني من القرن احلالي.
فما السبب وراء ذلك؟ يعود أحد هذه األسباب لقلة إشارات املرور 
املتبقية؛ إذ إن معظم التقاطعات صارت اآلن –أي يف عام 2050– 
والدراجات  والسكوتر  السيارات  حركة  باستمرار  تسمع  دورانات 

اهلوائية. فيما مير املشاة فوق هذه الطرق على جسور مشاة.

كيف سيكون املطار؟
مطار  الدوالرات يف  مليارات  تكلفت  اليت  الرتميمات  من  انطالقًا 
تتقابل  أن  ميكن  كيف  تظهر  واليت  بنيويورك،  الدولي  الغوارديا 
أن  ميكن  فإننا  اجلوي،  السفر  مع  واملادية  الرقمية  التكنولوجيا 
بادجريس  بضاحية  سيدني  غرب  مطار  يف  مشابهًا  شيئًا  نتصور 

كريك بسيدني.
ذكاء  نظام  إىل  أمتعتك  ويأخذ  آلي  محال  حيييك  تصل،  عندما 

اصطناعي لفرز احلقائب ونقلها إىل الطائرة املناسبة.
يتحقق النظام من الشرحية ثالثية األبعاد اليت طبعتها يف منزلك 

وألصقتها حبقيبتك.
ثالثية  خريطة  عرب  حقيبتك  ع  تتبُّ هاتفي  تطبيق  خالل  من  وميكنك 

األبعاد وعالية الدقة للمبنى، ثم للطائرة نفسها.
مساحتها  تبلغ  اليت  التفصيل  شديدة  النماذج  هذه  حتميل  ميكن 
تريابايت يف أجزاء من الثانية عرب شبكة اجليل الثامن املوجودة يف 

عام 2050.
وبفضل التصوير املقطعي وبرامج متييز الوجوه، فإنك بالكاد تتعطل 

)بل وحتافظ على سرعة سريك(، بينما متر عرب التفتيش األمين.
هكذا ستكون الطائرات

ستسافر يف رحلتك على منت جيل جديد من الطائرات اليت تتجاوز 
سرعتها سرعة الصوت، ويدعمها مزيج من خاليا الوقود والطاقة 

الشمسية.
واأللياف  الشفافة  املواد  من  شبكة  من  الطائرة  جسم  يتكون 

الكربونية فائقة اخلفة يف وزنها.
تقدم مجيع الشاشات املثبتة يف النوافذ قراءات من مجيع احلساسات 

اليت ترغب يف رؤيتها.
وال يوجد بالتأكيد طيار يقود الطائرة، غري أن 90% من الرحالت 
التجارية اليت تعود إىل العقد الثاني من القرن احلالي كانت تطري 

عرب الطيار اآللي، لذا فليس هناك شيء جديد.
يف حقيقة األمر ليس مثة طيار على الطائرة على اإلطالق؛ إذ إن 

الرحلة تهتدي يف طريقها عرب نظام حتكم مروري جوي.
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ولكن اطمئن، فيوجد طيارون ميكنهم التحكم يف الطائرة من حمطات 
بعيدة على األرض إذا ما دعت احلاجة لذلك.

من سيحمل أمتعيت؟
حجرة  يف  لالنتظار  حاجة  توجد  ال  كونغ،  هونغ  إىل  تصل  عندما 
العملية  -وهي  اجلوازات  مراقبة  وحدة  من  االنتهاء  بعد  األمتعة. 
ال آلي آخر  اليت تسّرعها مرًة ألخرى أنظمة متييز الوجوه- يأتي محَّ
ويطابق بني شرحية السيليكون على حقيبتك وبني هاتفك اجلوال، 

ثم يسلمك األمتعة بينما حتتسي قهوة اإلسربيسو خاصتك.
أحد  يف  لإلفطار  الصيين  »الطعام  من  بعض  التقاط  يف  تفكر 
واملوجودة  السياحي  ميشالن  دليل  يف  بالنجوم  املقّيمة  املطاعم 
يف صالة املطار، إال أنك يف حاجة إىل الوصول إىل مدينة كوانزو 

للحاق بإحدى املقابالت.

أسرع من الرصاصة
منذ ثالثني عامًا -على اعتبار أننا ال نزال يف 2050- كنت ستستقل 
الواقعة يف  مدينية كوانزو  للوصول إىل  تقليديًا  أو قطارًا  عبارًة 

الرب الصيين.
كان القطار يستغرق حوالي ساعتني يف رحلة متتد لـ180 كيلومرتًا. 
لكنك ال تسافر بالقطار اآلن، بل إنك تستقل »اهلايربلوب«؛ وهو 
عبارة عن كبسولة مندفعة داخل أنبوب فراغي حُمكم تضاهي سرعتها 
إيلون ماسك يف  الرصاصة، واليت وضع تصورها املخرتع  سرعة 

صيف 2013.
يستغرق الطريق تسع دقائق فقط للوصول إىل كوانزو، وذلك يف 

الكبسولة اليت تبلغ سرعتها 1200 كليومرت/الساعة.

»توك توك«
بعد أن خرجت من اهلايربلوب، ال تزال يف حاجة ألن تقطع كيلومرتين 

حتى تصل إىل الفندق اخلاص بك إلنعاش نفسك قبل املقابلة.
إنك حمظوظ؛ إذ إن األعوام الثالثني املاضية شهدت انتشارًا هائاًل 
للسيارات امليكرو اليت تعمل بالكهرباء، وهي مالئمة متامًا للمناطق 

احلضرية ذات الكثافة السكانية املرتفعة.
الدفع،  كابينة  إىل  جهازك  توجه  أن  هو  به  القيام  عليك  ما  كل 
ما يف  تؤكد هويتك، وهذا كل  حتى  العني  وانتظر مسح شبكية 
األمر. اآلن ميكنك الذهاب يف طريقك فوق سكوتر كهربائي أجرة، 
فهل تكون هذه الوسيلة أقرب لسكوتر املراهقني، إنها التطوير 
اجلذري للتوك توك )مركبة نارية ذات ثالت عجالت، تستخدم غالبًا 
كوسيلة لالنتقال باألجرة(، الذي يسري يف شوارع املناطق الشعبية 

املصرية.
ماذا سيحدث لو نسيت حقائبك؟

كل األمور متت بنجاح حتى اآلن، لكنك أدركت أثناء طريقك إىل 
ضرورية  أشياء  على  حتتوي  )اليت  حقيبتك  تركت  أنك  الفندق 

ملقابلتك( يف املطار.
حلسن احلظ ميكنك استدعاء خدمة توصيل ذاتية التحكم الستعادة 

حقيبتك وتسليمها إىل الفندق.
إنها تنتظرك يف الطابق األسفل عندما ُعدت أدراجك إىل الردهة بعد 

محام سريع، واآلن أنت مستعد للبدء يف يومك.

هل هذا جمرد خيال؟
العامل  حول  الطريق  نصف  قطعت  فقد  ممتعًا.  هذا  كان  حسنًا، 
الصغر من  ينبعث سوى جزء شديد  بطريقة مرحية وعصرية، ومل 
نفس  قطعت  إن  لتنبعث  كانت  اليت  الكربون  أكسيد  ثاني  كمية 

الرحلة منذ ثالثني عامًا.
ما الذي رمبا مل تدركه )فلماذا ستدركه على أي حال؟( هو أن بذور 
كل هذه الصور من التكنولوجيا هي بالفعل تعمل بشكل جيد يف 

الوقت احلالي، مثلما تعمل أيضًا الربجميات الالزمة لوجودها.
أن  واملصممني  للمهندسني  بالفعل  ميكن   ،2017 عام  فحاليًا يف 
ذاتية  السيارات  مثل  أشياء  الخرتاع  توليديًا  تصميمًا  يستخدموا 
والبنية  احلقائب،  وروبوتات  الوزن،  خفيفة  والطائرات  القيادة، 

التحتية للهايربلوب.
ويبين  األبعاد،  ثالثيَة  طباعًة  عمٍل  دوائَر  يطبع  بالفعِل  والبعُض 

أنظمة إنرتنت األشياء للتعلم اآللي.
إذ إن العمل الذي ينفذ اآلن يف 2017 هو ما سوف جيلب هذه 

التجربة املذهلة لعام 2050 إىل أرض الواقع يف مستقبل السفر.
 ،Redshift يشار إىل أن هذه املقالة ُنشرت ألول مرة على موقع
للمصممني  ُتكرَّس  ديسك«  »أوتو  لشركة  تابعة  دورية  وهي 
مستقبل  يستكشفون  الذين  والصناع  واملعماريني،  واملهندسني 
تقدم  كما  امللهمة،  االبتكار  قصص  ومشاركة  األشياء،  صناعة 

املشورة العملية ملساعدة الشركات على النجاح.
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يصطلح إطالق تسمية »قرية األقوياء« على بلدة »آسوال-فاحتبور 
اهلندية،  مدينة دهلي  اجلنوبية يف  احلافة  على  الواقعة  بريي« 
واليت استقبلت لعدة أجيال، الرجال مفتولي العضالت للخضوع 

لتدريبات رياضية شاقة ملدة ساعتني صباحًا ومساء.

تنمية  يف  الشاقة  الرياضية  التمارين  القرية  رجال  ويستثمر 
عضالتهم والعمل كحراس يف املالهي الليلية والبارات، وتزايد 
الطلب عليهم نظرا الفتتاح املزيد من تلك األماكن الرتفيهية 

يف اهلند.

من  تدرييب شاق،  لربنامج  القرية  رجال  من  العشرات  وخيضع 
املصارعة يف الطني، والتسلق باحلبال ورفع األثقال.

وحيمل األشخاص الذين يبلغ عددهم حوالي 40 شخصًا بعضهم 
البعض على األكتاف، ما ُيعترب طريقة هندية تقليدية ملمارسة 
التمارين الرياضية، بينما يقوم أحد األشخاص حبمل دراجة نارية 

تزن 350 كيلوغرامًا، على صدره.

ويشرح أحد املدربني أن »األشخاص يتناولون الطعام الصحي 
ما  يومية،  رياضية  لتمارين  مواعيد حمددة، وخيضعون  حبسب 

يشكل السبب األساسي من وراء قوتهم اجلسدية.«

ويعود الفضل يف ازدهار هذه الرياضة،اىل املدرب يف رياضة 
»أخاداه« فيجاي تانوار الذي خسر يف فريق للمصارعة يف اهلند 

يف دورة األلعاب األوملبية.

 قـرية االقـوياء

رغم أن قمة »إيفرست« هي األشهر، لكنها ليست القمة الوحيدة 
يف العامل، ففي كل قارة من القارات الـ7، جبل ميكن أن يطلق 

عليه »أعلى قمة فيها«.
وتوجد تلك اجلبال املرتفعة يف أماكن خمتلفة حول العامل فإن لكل 

منها ظروًفا خاصة تشكل تارخيها وطبيعة مناخها.

1- قمة جبل إيفرست
إىل  يصل  بارتفاع  العامل،  األعلى يف  وهي  آسيا  قارة  توجد يف 

29029 قدًما فوق مستوى سطح البحر.

2- قمة جبل أكونكاجوا
العامل ويصل  أعلى قمة يف  أمريكا اجلنوبية وتعد ثاني  توجد يف 

ارتفاعها إىل 22834 قدًما فوق مستوى سطح البحر.

3- قمة جبل دينالي
وحتتل  أقدام،   20310 ارتفاعها  ويبلغ  الشمالية  أمريكا  يف  توجد 

املرتبة الثالثة بني أعلى اجلبال يف العامل.

4- جبل كليمنجارو
يوجد يف إفريقيا ويصل ارتفاع قمته إىل 19340 قدًما فوق مستوى 

سطح البحر.

5- جبل إلربوس
يوجد يف أوروبا على حدودها مع آسيا ويصل ارتفاعه 18510 أقدام 

فوق مستوى سطح البحر.

6- فينسون ماسيف
يوجد يف القارة القطبية اجلنوبية »أنتاركتيكا« ويصل ارتفاعه إىل 

16066 قدًما فوق مستوى سطح البحر.

7- جبل كوسيياسك
فوق  أقدم   7310 إىل  قمته  ارتفاع  ويصل  أسرتاليا  يف  ويوجد 

مستوى سطح البحر.
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تعترب قرية »تيلت كوف« هي األصغر على مستوى كندا، إذ 
يسكنها أربعة أشخاص فقط، وتقع جنوب شرق خليج نوتردام، 
وبعد أن تأسست عام 1813، بلغ عدد سكانها يف أوج ازدهارها 
حنو ألفي شخص بفضل احلاجة إىل عمال مناجم فيها، إال أنه 

بعد انهيار املنجم هجر معظمهم القرية.

وافتتح املنجم املوجود يف »تيلت كوف« عام 1864، واحتاج 
ملئات العمال مقابل رواتب جمزية. أما اآلن، فيبلغ عدد سكان 
القرية احلاليني 4 أفراد، حبسب هيئة اإلذاعة الربيطانية »بي 
 7 يبلغ  عددهم  بأن  تفيد  أخرى  إحصائيات  أن  إال  بي سي«، 
النحاس  املنجم  ذلك  من  يستخرجون  العمال  وكان  أفراد، 

والذهب والقصدير.

قرية كندية يسكنها أربعة 
أفراد فقط

شهد قطاع السياحة يف دولة بورتوريكو، انتعاشا ملحوظا، بعدما 
حققت أغنية مصورة بأحد مناطقها جناحا منقطع النظري يف فرتة 

حمدودة.
وبلغ عدد مشاهدي أغنية »ديسباسيتو«، على موقع يوتيوب، 

مليارين و599 مليون، بعد سبعة أشهر فقط من إطالقها.
اليت  ستايل«  »غانغام  أغنية  على  »ديسباسيتو«  وتفوقت 

حافظت على الصدارة لعدة سنوات.
وزاد اهتمام السياح ببورتوريكو بـ45 يف املئة، وأضحى منظمو 
الرحالت يدرجون مواقع تصوير األغنية ضمن اجلوالت، وفق ما 

نقل »سبوتنيك«.
وولد جنما األغنية لويس فونسي ودادي يانكي، يف بورتوريكو، 

وهما من أشهر مطربي أمريكا اجلنوبية.
ونشر فونسي جزًءا من التقرير على صفحته الرمسية يف إنستغرام 
أن  العاملية،  الصحف  هذا يف  تقرأ  عندما  للسعادة  »يا  قائال 

بورتوريكو هي البطل احلقيقي هلذه األغنية والكليب«.
يانكي«،  »دادي  األغنية  يف  شريكه  بالشكر  املطرب  وتقدم 
يف  ظهرت  اليت  الكون  مجال  وملكة  برييز،  كالوس  واملخرج 

الكليب، زوليكا ريفريا.

 أغنية غريت تاريخ السياحة يف هذا البلد

اليت  برشلونة  سكان  إىل  بالنسبة  األوىل  املشكلة  السياحة  باتت 
تستقطب أكرب عدد من السياح يف اسبانيا، وفق ما أظهر استطالع 

آراء أجري حلساب البلدية.
أن  االستطالع  هذا  يف  الثمانيمئة  املشاركني  من   %  19 واعترب 
السياحة يف هذه املدينة املطلة على البحر األبيض املتوسط واليت 
تعيش فيها 1,6 مليون نسمة هي مشكلتهم األوىل، بعد أكثر من 
البطالة وشروط العمل )12,4 %( اليت كانت شغلهم الشاغل منذ 

العام 2009.
املسألة  »ليست  البلدية  رئيسة  معاون  بيسارييو  جرياردو  وقال 
مسألة »رهاب السياحة«، فنحن يف برشلونة حنب السفر واستقبال 
بعض  السياحة يف  تكثف  عن  ناجم  فعلي  امتعاض  لكنه  الزوار. 

األحياء«.
وخالل السنوات األخرية، باتت موجات السياحة الشديدة يف قلب 
اكتظاظ  بأغلبيتهم من  يتذمرون  الذين  برشلونة  انشغاالت سكان 
عن  الصادر  بالضجيج  ذرعا  ضاقوا  أنهم  كما  العامة.  األماكن 
من  يشتكون  وباتوا  السنة  طوال  األحياء  بعض  السهر يف  رواد 
تضخم اإلجيارات وأسعار شراء املساكن الناجم جبزء منه عن توافد 

السياح.
ويف العام 2016، نزل 9 ماليني سائح يف فنادق املدينة، غري أن 
البلدية تؤكد أن هذا الرقم بلغ 30 مليونا مع احتساب هؤالء الذين 
مكثوا يف شقق سكنية وليس فنادق أو الذين أقاموا مبساكن يف 

ضواحي املدينة.
هلذه  حد  وضع  نيتها  على  كوالو  أدا  البلدية  رئيسة  وشددت 
التجاوزات. فقد منعت البلدية خصوصا فتح فنادق جديدة يف وسط 
املدينة وفرضت غرامات بقيمة 600 ألف يورو على منصات تأجري 
املساكن، مثل »اير بي ان بي« و«هوم آواي«. غري أن السياحة 
تبقى من أقوى حمركات االقتصاد يف برشلونة، فهي تشكل 14 % 

من عائدات املدينة وتوفر 65 ألف فرصة عمل مباشرة. 

فندق اجلليد يف السويد

تبين السويد يف شتاء كل عام فندق اجلليد »إيس هوتيل« ليظهر 
كتحفة فنية جليدية مشعة حيث يقصده 50 ألف زائر سنويا.

اجلليد  من  جبدران  حماطة  غرف  االقامة يف  مبتعة  الزوار  يستمتع 
تنحت  اليت  اجلليد  من  أطنان  من  مشادة  وأسرة  ملاعة  وثريات 
مبنحوتات  املطاعم  وكذلك  الفندق  بهو  ويزن  للنزالء.  خصيصا 
فنية رائعة اجلمال شارك يف عملها جمموعة من أشهر النحاتني يف 

السويد ودول أخرى.
تبلغ درجة احلرارة مخسة حتت الصفر يف الصيف واخلريف وهذا 
تعمل  واليت  الفندق،  سقف  يف  املعبئة  املربدة  األنابيب  بفضل 
أشهر  خالل  الشمس  أشعة  عنها  تغيب  اليت  الشمسية  بالطاقة 

الشتاء املظلمة.
يشارك 25 فنانًا ومعماريًا يف تصميم وبناء القصر اجلليدي الذي 
يضم تسعة أجنحة فاخرة لكل منها ساونا وبار ومعرض فين خاص 

بها.
أما األسرة اجلليدية فهي مزودة بأغطية من جلود احليوان الطبيعية 
منطقة  يف  الفندق  يشاد  لنزالء.  الدفئ  من  نسبة  أعلى  لتوفري 
كريونا مشال البالد اليت تبقى مغمورة بالثلوج معظم أشهر السنة. 
يف الربيع يذوب الفندق على ان يشاد من جديد يف تشرين الثاني 

من كل عام.

السياحة مشكلة برشلونة 
األوىل بالنسبة لسكان املدينة
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»خفض التوتر« يف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حنو 147 ألف نسمة يف ريف محص الشمالي.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، 
النظامية السورية  القوات  النار بني  إن االتفاق اشتمل على وقف 
و  »داعش«  تنظيمي  ويستثين  املنطقة  يف  املعارضة  والفصائل 
»النصرة« اإلرهابيني، وإن »املعارضة املعتدلة« تعهدت بطرد مجيع 
الفصائل املرتبطة بهذين التنظيمني من مناطق سيطرتها يف حمافظة 

محص، وكذلك بإعادة فتح جزء من طريق محص- محاة.
من  اعتبارًا  ستقيم  الروسية  العسكرية  الشرطة  أن  الناطق  وأعلن 
التماس  خطوط  طول  على  ومراقبة  رصد  نقاط  و3  معربين  اليوم 
يف املنطقة، مؤكدًا أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية ستتوىل 
مهمة الفصل بني الطرفني املتصارعني ومتابعة تطبيق نظام وقف 
اإلنسانية  املساعدات  إيصال  القتالية، فضاًل عن ضمان  العمليات 

وإجالء املرضى واملصابني من دون أي عوائق.
وأكد كوناشينكوف أن املهمات اإلدارية اليومية يف منطقة ختفيف 
واملؤسسات  احلكم  مؤسسات  عمل  استئناف  ذلك  يف  مبا  التوتر، 
سكان  تضم  حملية  جمالس  إىل  أوِكَلت  واالجتماعية،  التعليمية 
اليت ستضم  الوطنية«  العدالة  »جلنة  تشكيل  إىل  إضافة  املنطقة، 
ممثلي املعارضة واجملموعات الطائفية والعرقية والسياسية املقيمة 

يف املنطقة.

الدول األربع تريد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الطبيعي،  حجمه  إطار  اجلزيرة يف  قناة  ملف  مناقشة  »متت  قائاًل: 
علينا  يعز  النهاية  ويف  اجلزيرة،  تتوقف  عندما  يتوقف  لن  فالعامل 
أن يتوقف أي تلفزيون، ويهمنا أن يتزايد عدد الشاشات وتتعدد 
اآلراء، لكن يهمنا أيضًا أن تقل عدد األبواق الداعية إىل اإلرهاب، 

بل وأن تصمت«.
وشدد وزراء إعالم الدول الداعية إىل مكافحة اإلرهاب خالل االجتماع 
للدعاوى  القاطع  االول يف جدة، على رفضهم  أمس  الذي عقدوه 
املوجهة إىل تسييس احلج، والزج بهذه الشعرية الدينية يف خدمة 
أهداف سياسية مغرضة، مؤكدين أن اململكة العربية السعودية أدت 
على مدى التاريخ دورًا عظيمًا يف خدمة احلجاج ورعايتهم، وبذلت 

اجلهود يف تسهيل أداء مناسك احلج والعمرة جلميع املسلمني.
ملواجهة  املشرتك  اإلعالمي  التنسيق  استمرار  أهمية  االجتماع  وأكد 
اإلعالمية  الوسائل  خالل  من  أنواعه،  بشتى  واإلرهاب  التطرف 
املختلفة، كما تطرق إىل أهمية التصدي للحمالت اإلعالمية الداعية 

إىل ترويج »خطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر«.
املشرتك  العمل  لتعزيز  املقرتحات  من  جمموعة  الوزراء  تناول  كما 
مبا خيدم اجلهود الدولية يف مكافحة التطرف واإلرهاب يف العامل، 

والعمل على حماربة خطاب الكراهية املدعوم من حكومة قطر.
الشعب  أن  العواد  عواد  السعودي  واإلعالم  الثقافة  وزير  وأكد 
القطري مرحب به يف حج هذا العام مثل كل عام، مشريًا إىل فتح 
مناسكهم  ألداء  حاجاتهم  توفري  ومت  القطريني  للحجاج  عدة  ممرات 
براحة وأمان، وقال: »جيب على األشقاء من القطريني الراغبني يف 
أداء مناسك احلج عدم تصديق الدعاية الكاذبة حول منعهم من أداء 
فريضة احلج، حيث ترحب اململكة كعادتها جبميع املسلمني من كل 

مكان، وتعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة«.
إىل ذلك، أكد مكرم حممد أمحد يف تصرحيات صحافية أن االجتماع 
»شهد توافقًا كاماًل على اآلراء كافة، وهناك منطلقات إعالمية جديدة 
خرجنا بها، أهمها أن الدول األربع تنطلق من موقف واضح وحمدد، 
بنار  اكتوت  الدول  هذه  أن  األصل  لكن  جزءًا،  فيه  تشكل  وقطر 
على  وتعمل  حتالفها  على  احلفاظ  تعتزم  فإنها  بالتالي  اإلرهاب، 
قطر  من  موقف  لنا  كان  وإذا  اإلرهاب،  مقاومة  أجل  من  توسيعه 
فإن موقفنا يتعلق فقط يف اإلمداد ودعم اإلرهاب من هذه الدولة 

الشقيقة«.

السعودية تنفي مزاعم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

واملماطلة،  التسويف  إىل  البداية  منذ  عمدت  اإليرانية  السلطات 
»إذ مت إبالغ اجلانب اإليراني جباهزية الفريق السعودي للوجود يف 
األراضي اإليرانية يف الفرتة من 25 إىل 29 ديسمرب 2016، ليشارك 
عند معاينة السلطات اإليرانية ملمثليات اململكة يف إيران وإطالعه 

على نتائج التحقيقات«.
اجلانب  طلب  أشهر  بأربعة  احملدد  التاريخ  مضي  بعد  أنه  وأضاف 
اإليراني حتديد تاريخ جديد لزيارة الفريق السعودي، »ومت إبالغهم 
على  موافقته  اإليراني  اجلانب  وأكد   ،2017 يوليو   3 يوم  مبناسبة 
على  باملوافقة  اململكة  ُتشعر  مل  اإليرانية  السلطات  أن  إال  ذلك، 
 1 تاريخ  إال يف  السعودي  بالفريق  اخلاصة  الطائرة  تصريح هبوط 
أغسطس 2017 مبوجب مذكرة رمسية، وذلك بعد صدور بيان وزارة 

اخلارجية السعودية«.

اتصاالت لتغطية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

خالل اجللسة أمس االول تقريرًا اقتصاديًا ُيربز النقاط اليت أثاَرتها 
الوضع  إىل تصحيح  نبادر  حال مل  »يف  أّنه  ومفاُده  »اجلمهورية«، 

فورًا، فقد َيغرق لبنان يف دّوامٍة ُتهّدد االستقراَر العام«.
التبادل واجلرود

عرسال  جرود  يف  النصرة«  »جبهة  على  القضاء  عملية  إنتهت  م 
تسجيل  للمراقبني  وأمكن  لسوريا،  احملاذية  الشرقية  واحلدود 

مالحظات عدة حول ما رافقها، أبرُزها:
اواًل، انتهت املعركة العسكرية قبل ان تنتهي، مبعنى اّن القدرة على 
حسمها عسكريًا كانت متوافرة ولكن مّت االنتقال اىل املفاوضات اليت 
اسفَرت عن تسليم 5 أسرى لـ«حزب اهلل« لدى »النصرة« وخروج 

مسلحي هذا التنظيم االرهابي والبيئة احلاضنة له اىل إدلب.
واظهرت أعداد مسلحي »النصرة« اّن التنظيمات االرهابية لديها بيئة 
حاضنة يف منطقة عرسال، خالفًا ملا كان البعض ينفيه. واخلطورة 
انه اذا كان هلذه التنظيمات بيئة حاضنة يف عرسال فمعنى ذلك انه 

توَجد بيئات حاضنة أخرى داخل لبنان.
ثانيًا، مبقدار ما كان دور الدولة اللبنانية جانبيًا يف املعركة العسكرية، 
كاد هذا الدور ان يكون جانبيًا ايضا يف التسوية لوال املهّمة اليت 

أّداها املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وهذه التسوية ُيرّجح ان تكون النسخة االوىل لتسويات أخرى يف حال 
حَصلت معركة اجليش ضد تنظيم »داعش« يف جرود رأس بعلبك 
والقاع، علمًا اّن حصول تسوية معه اصعب مّما هي مع »النصرة« 

اليت لديها »عرابون« اقليميون، االمر الذي تفتقر اليه »داعش«.
د عن  اللبنانية املتعمَّ ثالثًا، الفضيحة الكربى هي يف غياب الدولة 
سابق تصّور وتصميم، وقّمة الغياب كان يف جملس الوزراء الذي 
من  صادر  شكري  القاضي  بنقل  االول  امس  جلسته  يف  انشغَل 
التمييز،  غرفة يف حمكمة  رئاسة  اىل  الدولة  رئاسة جملس شورى 
على الرغم من أّن واليته مل تنتِه بعد، عوض ان ينكّب اجمللس على 
مناقشة مالبسات معركة عرسال واألدوار اليت جرت هناك وتلك اليت 

مل جتِر بعد.
وهذا االمر كان فاضحًا حبيث مل يتجّرأ أّي وزير على إثارة ما جرى 
يف منطقة اجلرود وَمن خاَض املعركة وأين كانت الدولة منها وما 
هو دورها، علمًا اّن االمم املتحدة واجملتمع الدولي كانا ينتظران من 
جملس الوزراء تفسريات رمسية حول هذه االتطورات، وقد اثاَر هذا 
االمر استغراَب املرجعيات الديبلوماسية يف لبنان، أكانت عربية او 
دولية، وميكن هذا ان يؤّثر يف اتصاالت لبنانية دولية ستحصل يف 

االيام واالسابيع القليلة املقبلة.
والسؤال اآلن: ماذا بعد رحيل »النصرة« من جرود عرسال والتسوية 

اليت حصلت بينها وبني »حزب اهلل«؟
يقول خرباء إّن حتضري املعارك يتّم سّرًا يف العادة، لكّن احلاصل 
اّن اإلعالم سبَق اجليش اىل معركته ضد »داعش« يف منطقة رأس 
بعلبك، ختطيطًا وتكتيكًا واسرتاتيجية وتوزيعًا لالدوار بشكل أفَصح 
عملية  بأّي  ُمضّر  امر  وهو  العسكرية،  االسرتاتيجية  من  جزء  عن 
اذا  ااّل  اللهّم  ويتحّصن،  حيتاط  بأن  للعدو  تسمح  ألّنها  عسكرية 
تنظيم  ضد  التهديد  سقف  رفِع  اىل  حتتاج  اتصاالت  هناك  كانت 
»داعش« لينسحب بال معركة، لكن ال مؤشرات معّينة حتى اآلن اىل 

هذا االمر.
َيرتسم السؤال:  انتظار املعركة ضد »داعش«، اذا حصلت،  ويف 
»حزب  مع  بالتنسيق  سيخوضها  ام  وحده؟  اجليش  سيخوضها  هل 
اهلل« واجليش السوري النظامي، وهو امٌر ال يالقي تأييدًا واسعًا، ال 
يف لبنان وال لدى اصدقائه يف اخلارج، ال سّيما لدى الذين يزّودون 
اجليش باملساعدات. كذلك، هناك إمكانية ان حيظى اجليش بتغطية 
جّوية من التحالف الدولي الذي هو جزء منه منذ تأسيسه يف العام 

2014؟
أن ال  مرارًا  اعلنت  العسكرية  القيادة  اّن  اىل  اخلرباء  واشار هؤالء 
تنسيق مع اجلانب السوري وال دخَل للحزب يف معركة جرود رأس 
يف  املرتقبة،  املعركة  سيخوض  من  هو  واجليش  والقاع،  بعلبك 
السلطة  السوري حيتاج اىل قرار من  النظام  التنسيق مع  اّن  حني 

السياسية.
برنامج  يف  املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  قال  السياق،  هذا  ويف 
»كالم الناس« الذي يقّدمه الزميل مارسيل غامن عرب شاشة »إل. بي 
.سي« إّن »اجليش اللبناني عنده ضابط اّتصال مع اجليش السوري، 
وهذا االمر موجود منذ زمن، وهذا ليس سّرًا، وال شيء مينع التدّخَل 
اجلّوية  فالقواُت  اجليش،  جانب  اىل  املقبلة  املعركة  يف  السوري 
السورية ليست حباجة إىل دعوتنا لقصِف املسلحني على أراضيها«. 
»حزب اهلل« يف عرسال بل  املباركة النتصار  »ال ميكنين  وأضاف: 

ُأبارك ألهالي األسرى احملّررين.
ولسُت مقتنعًا بالنصر الذي حَصل يف عرسال ولفَتين شكر )الرئيس 
أن  مؤّكدًا  َصدرت«،  اليت  املواقف  بني  من  وايران  األسد  بّشار( 
وطنية  اسرتاتيجية  خالل  من  إاّل  اهلل«  »حزب  لسالح  شرعية  »ال 
تضّم هذا السالح اىل الدولة، وبناًء عليه يصبح موضع توافق بني 

اللبنانيني«.
ينعقد  »كيف  اجلمّيل:  سامي  النائب  الكتائب  حزب  رئيس  وسأَل 
جملس الوزراء للمّرة االوىل منذ اندالع معارك عرسال والصفقة اليت 
انتهت اليها، من دون ان تكون التطّورات االمنية والعسكرية احلاصلة 
واليت ميكن ان حتصل يف جرود رأس بعلبك والقاع على جدول اعماله 

أو حتى موضوع حبٍث ونقاش من خارج جدول األعمال؟«.
وقال: »إّن جملس الوزراء هو السلطة التنفيذية املنوط بها دستوريًا 
رسُم السياسات يف كّل اجملاالت، فكيف ينأى بنفسه ويستقيل من 

دوره يف هذا امللف السيادي واملصريي؟«.

»صفقى سرايا اهل الشام«
قبل أيام خرجت ضد »جبهة النصرة« تظاهرات يف »الغوطة الشرقية« 
السائرة يف اجتاه إنشاء منطقة »خفض توتر« فيها، على غرار تلك 
اليت ُأنشئت يف جنوب سوريا. وتزاَمن هذا الرفض الشعيب لوجود 
»النصرة« يف الغوطة مع بدء مسار ترحيل مسّلحيها من جرود فليطا 

السورية وعرسال اللبنانية، وهي تصطحب معها بيئتها االجتماعية 
احلاضنة هلا - أو اللصيقة بها - داخل خميمات النازحني السوريني 

يف عرسال.
للنازحني  100 خميم  من  أكثر  نازح سوري يف  ألف  مئة  أصل  من 
السوريني يف منطقة عرسال، خرج مع مسلحي »النصرة« اىل ادلب 
»سرايا اهل  نازحًا ملرافقة مسلحي  نازح. فيما يستعد 560   6101

الشام«، وهذا العدد غري نهائي.
ومن وجهة نظر موظف كبري يعمل مع مجعيات عاملية يف بريوت على 
ملف النازحني السوريني، فإّن »هذه الَعّينة« ميكن االستناد اليها 
للقول »إّن نسبة متثيل »النصرة« داخل اجتماع النازحني السوريني 

يف الشتات وداخل سوريا، هي ستة يف املئة فقط«.
بدأ  معلومات  سياق  املالحظة،  بهذه  عينه  املوظف  اهتمام  ويؤكد 
يتحدث بكثافة أخريًا، عن وجود اهتمام خارجي كبري لتوفري معرفة 
تقديرية لنسب التمثيل اليت متلكها فصائل املعارضة على اختالفها، 

داخل بيئة النازحني السوريني يف الشتات ويف مناطق سيطرتها.
وسبب هذا االهتمام يعود اىل كون القرار الدولي خالل مرحلة ما بعد 
لقاء بوتنيـ  ترامب يف املانيا، سريّكز على تشجيع االدوار السياسية 
للقوى السورية، وسيهتم مبعرفة مدى قدرتها على إثبات حضورها 
داخل عملية احلل السياسي وتطبيقات هدنات خفض التوتر، بأكثر 

من تركيزه على أدوارها العسكرية.
مساعداتها  بوقف  إي«  آي.  الـ«سي.  وكالة  قرار  مع  وبالتزامن 
دخلت  اليت  القاهرة  فإّن  السورية،  املعارضة  لفصائل  العسكرية 
الشرقية(  )الغوطة  توتر يف سوريا  مناطق خفض  إنشاء  خط  على 
نصحت فصائل »اجليش السوري احلر«، اليت ُيعترب تنظيم »سرايا 
أهل الشام« الذي كان موجودًا يف جرود عرسال أحدها، بأن حتّسن 
فهم خلفيات قرار ترامب وقف املساعدات العسكرية هلا، وأن تفهمه 
باملعنى اإلجيابي الرامي اىل مساعدتها على االهتمام بإنشاء تشكيالت 
سياسية هلا، تثبت قدرتها يف التحّول من جمرد دور عسكري يف 

ميدان القتال اىل دور سياسي داخل ميدان التفاوض.
وتلفت هذه املعلومات اىل اّن دور مصر يف ترتيب منطقة خفض 
انها  )أي  املكاني  بُبعده  فقط حمصورًا  يكن  الغوطة مل  التوتر يف 
اىل  ألفه  من  املنطقة  هذه  فملف  دور(،  صاحبة  وليست  مضيفة 
يائه مّت ترتيبه يف غرف املخابرات املصرية اليت استثمرت يف سبيل 
ُيشار  الذي  اجلربا  السوري امحد  باملعارض  الوثيقة  إجناحه عالقتها 
اليه أنه كان عّراب اتصاالتها إلنشاء منطقة خفض التوتر يف هذه 
وتربطه  مبوسكو،  عامني  حنو  منذ  وثيقة  ِصلة  بنى  كونه  املنطقة، 
االكرب  القوة  املعترب  االسالم«  بـ«جيش  ثقة  عالقة  نفسه  بالوقت 
يف منطقة الغوطة، والذي أعلن اخريًا انه يوافق على دخول مرحلة 

مساكنة مع اجليش السوري.
وتلفت هذه املصادر اىل الفارق النوعي بني ترتيبات إنشاء منطقة 
خفض التوتر جنوب سوريا اليت أّدى االردن دورًا فيها، وبني إنشاء 

منطقة الغوطة اليت كان ملصر دور يف استضافتها وترتيبها.
فاألوىل اشتملت على ترسيم هدنة فيها يف انتظار إجراء مصاحلة 
ترتيب  على  اشتملت  الثانية  بينما  واملعارضة،  النظام  قوى  بني 
مسودة مصاحلات بني »جيش االسالم« والنظام، عرب وساطة اجلربا 

بدعم القاهرة وموسكو، تالها إعالن إنشاء منطقة خفض التوتر.
اّن منوذج ما حصل يف  ضمن هذا السياق تكشف هذه املعلومات 
الغوطة بني »جيش االسالم« والنظام عرب اجلربا، كان له تطبيقات 
يف صفقة التسوية بني »حزب اهلل« و«سرايا أهل الشام« اليت جرت 
قبل بدء املعركة االخرية يف جرود عرسال، وذلك جلهة انه تضّمن 

ليس فقط حتييدها بل ايضًا أجندة مصاحلة مع النظام السوري.
»بروفا«  أّن  اىل  النظر  بَلفت  االمر  هذا  مّطلعة  مصادر  وتوِضح 
إخراج  نازحني سوريني اىل مناطق سورية يف مناسبة صفقة  نقل 
»النصرة« من شرق لبنان، تّتِسم باسِتتباَعني مهّمني سيكون هلما 

تتمة يف املرحلة املقبلة:
ادلب.  اىل  »النصرة«  مع  غادروا  الذين  بالنازحني  يتصل  أّوهلما 
أمنيًا  مسارًا  ميّثلون  و«حزب اهلل«،  نظر دمشق  وجهة  من  وهؤالء، 

ِصرفًا وظرفيًا.
اّما املعنى الثاني الذي يتم حتميله وصف »إنطالق مسار سياسي 
بني  املعارك  خالل  بالفصل  »حزب اهلل«  بنجاح  فيتعّلق  مستدام«، 
»سرايا أهل الشام« و«النصرة«، وما تبع ذلك من تنظيم عملية نقل 
عن  ُمنفصلة  سيطرتها،  مناطق  القاطنني يف  والنازحني  ملسلحيها 

عملية نقل النازحني الذين رافقوا مسلحي »النصرة«.
فـ«سرايا أهل الشام« كانت قد وِلدت كائتالف مَجَع بني اربع جتمعات 
قلمونية، وشارك يف تأسيسها »أبو طه« العسالي الذي لديه عالقة 
بالنظام السوري، وهو عينه الذي اعتمد عليه »حزب اهلل« يف إبرام 
الشام«،  أهل  »سرايا  مع  عرسال  معركة  بدء  قبل  تفاوض  صفقة 
وأنتَجت صفقة متكاملة معها ال تتضمن فقط حتييدها من املعركة 
مع »النصرة«، بل ايضًا تنظيم صفقة مصاحلة مع النظام السوري، 
تتمّثل بانتقاهلا مع مسلحيها والنازحني القلمونيني احملسوبني عليها 
من خميمات عرسال اىل البلدات السورية القلمونية اليت نزحوا منها 

والعودة اىل كنف الدولة السورية والتصاحل معها.
النظام  من  تعهدات  على  باحلصول  ايضًا  االتفاق  هذا  تدعيم  ومّت 
بداية إلعادة  يكون منوذجهم  وان  بأنه مستعد إلعادتهم،  السوري 
نازحني  نازحي قرى بكاملها ضمن صفقات الحقة مشابهة، تشمل 

آخرين ينتمون اىل بيئات معارضة مسلحة مستعدة للمصاحلة.
صفقة  على  احملسوبني  النازحني  ترحيل  تأجيل  َتقّصد  مّت  وعليه، 
ترحيل  َتلي  ثانية  مرحلة  اىل  الشام«  أهل  »سرايا  مسلحي  ترحيل 
نازحي »النصرة«، واملقصود من ذلك تسليط الضوء عليها كبداية 
َمسار َسَيلي معركة عرسال وُيفضي اىل عودة نازحني سوريني اىل 

مناطق سيطرة الدولة السورية.

تتـمات
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ولو  الوزن  يف  زيادة  أن  حديثة  دراسة  اظهرت 
طفيفة بني بداية مرحلة البلوغ وأواسط اخلمسينات 
من العمر تزيد خطر اإلصابة بأمراض مثل السكري 

وارتفاع ضغط الدم يف مراحل عمرية الحقة.
مع  باملقارنة  أنه  إىل  الدراسة  معدو  وخلص 
فإن  البدنية،  لياقتهم  على  حيافظون  أشخاص 
كيلوغرام   2,2 بني  الوزن  يف  البسيطة  الزيادة 
و10 كيلوغرامات قبل سن 55 عاما تزيد بوضوح 
املبكرة  والوفاة  مزمنة  بأمراض  اإلصابة  احتمال 

وتقلص فرص التقدم بالسن بطريقة صحية.

وأكد استاذ التغذية وعلم األوبئة يف كلية الصحة 
زيادة  »أي  أن  فرانك  هارفرد  جامعة  العامة يف 
وإن متواضعة يف الوزن ميكن أن تكون هلا تبعات 

مهمة على الصحة«.
هذا االستاذ اجلامعي هو املعد الرئيسي للدراسة 
ذي  اوف  »جورنال  جملة  نتائجها  نشرت  اليت 

امرييكن ميديكل اسوسييشن« )جاما(.
وقال »دراستنا هي األوىل من نوعها اليت حتلل 
بشكل منهجي الرابط بني الزيادة يف الوزن منذ 
العمر  من  اخلمسينات  وحتى  البلوغ  مرحلة  بداية 
واملخاطر الكبرية على الصحة يف وقت الحق يف 

احلياة«.
ألفا  لـ92  الطبية  البيانات  الدراسة  معدو  وحلل 
دراسة  يف  شاركن  نساء  بينهم  مشاركًا  و837 
سنيت  بني  املمرضات  صحة  شأن  يف  وطنية 
جمموعات  ضمن  من  رجال  وأيضا  و2012   1976
متابعتهم  متت  الطيب  القطاع  يف  احملرتفني  من 

بني 1986 و2012.
يتذكروا  أن  املشاركني  من  الباحثون  وطلب 
واحلادية  للنساء  عشرة  الثامنة  سن  يف  وزنهم 
سن  يف  وزنهم  عن  واإلبالغ  للرجال  والعشرين 

اخلامسة واخلمسني.
وقد زاد وزن النساء يف املعدل عشرة كيلوغرامات 
فيما زاد وزن الرجال 8,6 كيلوغرامات خالل هذه 

العقود الثالثة.
وبينت الدراسة أن كل مخسة كيلوغرامات إضافية 
يف الوزن تزيد خطر اإلصابة بالسكري من النوع 
 14 الدم  ضغط  وبارتفاع   %  30 بنسبة  الثاني 
% وباألمراض القلبية الوعائية 8 % وباألمراض 

السرطانية املرتبطة بالبدانة 6 %.
أما بالنسبة خلطر الوفاة املبكرة فكان أكرب بـ5 % 

حتى لدى األشخاص الذين مل يدخنوا يوما.

دراسة حديثة... زيادة الوزن 
ولو طفيفة تفاقم خطر 
االصابة بهذه األمراض!

بعدم  واألمهات،  اآلباء  أمريكية  دراسة  نصحت 
السماح لألشخاص بتقبيل أطفاهلم حديثي الوالدة، 

لضمان عدم إصابتهم بالعدوى الفريوسية.

و قالت الطبيبة »تانيا ألتمان«إن »تقبيل األطفال، 
وخاصة حديثي الوالدة يؤدي يف بعض األحيان 
انتشار  جدًا  الشائع  من  أنه  حيث  وفاتهم،  إىل 
فريوس اهلربس البسيط« HSV-1 بسرعة خالل 

الشهرين األولني من والدة الطفل«.

للفريوس،  املبكرة  األعراض  »تشمل  أضافت  و 
النعاس والغثيان واحلمى، وكذلك عدم الشهية 

والصداع«.

»ماريانا  األمريكية  الطفلة  توفيت  وكانت 
بعد  يومًا،   18 العمر  من  البالغة  سيفريت«، 
إصابتها بالتهاب السحايا، الذي سببه »فريوس 
اهلربس البسيط« HSV-1، و ذلك بعد أن قامت 

األم بتقبيلها.

و كتبت األم »نيكول« على »فيسبوك«: »كان 
ملاريانا تأثري كبري على العامل خالل 18 يومًا من 
حياتها فقط، وحنن نأمل أن تساهم قصتها يف 

إنقاذ حياة العديد من املواليد اجلدد«.

و أضافت األم »توفيت ماريانا بعد ساعتني من 
الطعام  تناول  عن  توقفت  ثم  بتقبيلها،  قيامي 
بالتوقف عن  أعضاؤها  بدأت  كما  ومل تستيقظ، 

العمل«.

وختمت األم قوهلا »أنصح كل أم بعدم السماح 
حياتهم  ساعات  خاصة يف  أطفاهلا،  بتقبل  ألحد 

االوىل«.

دراسة أمريكية : ال ُتَقِبلوا 
األطفال حديثي الوالدة
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زيادة الوزن يعد مرضا ألنه يسبب أضرار وخماطر 
فئة  به  تصاب  ولألسف  الصحة،  على  عديدة 
ليست بقليلة من الفتيات نتيجة العادات الغذائية 
اخلاطئة، لذا تبحث الفتيات عن أفضل طرق حرق 

الدهون وإنقاص الوزن.

السمنة  استشاري  فكري  إميان  الدكتورة  وتقدم 
للتغذية  آسنب  كلية  وعضو  العالجية  والتغذية 
العالجية، 10 نصائح ترفع معدالت حرق الدهون 

باجلسم وتنقص الوزن سريعا، وهي:

1- تناول كوب ماء دافئ على الريق.

ملعقة  مع  الدسم  خالي  زبادي  كوب  تناول   -2
عصري ليمون يوميا قبل النوم.

ا. 3- تناول 2 لرت ماء يوميًّ

وجبة  مع  كبري  خضراء  سلطة  طبق  تناول   -4
الغداء.

أخضر مع 2 ملعقة عصري  تناول كوب شاي   -5
بعدها  أو  ساعة  بنصف  وجبة  كل  قبل  ليمون 

بساعة.

6- تناول الفاكهة الغنية باأللياف بني الوجبات.

7- االمتناع عن تناول السمن والزيوت واالكتفاء 
ملعقة  تناول  مسموح  حيث  الزيتون  بزيت  فقط 

واحدة منه على مدار اليوم.

واحللوى  السكريات  تناول  عن  متاًما  االمتناع   -8
السكر  من  صغريتني  مبلعقتني  فقط  ومسموح 

على مدار اليوم.

9- ضرورة أخذ يوم فري يف النظام الغذائي على 
أن يكون الفري وجبة رئيسية واحدة وأخرى وجبة 

سناك ليس أكثر من ذلك.

مرات   5 أو  يومي  بشكل  الرياضة  ممارسة   -10
باألسبوع.

ينصح  ولذلك  جدا  مفيد  بأنه  التفاح  خل  يعرف 
بوضعه مع الطعام، لكن ما ال يعرفه الناس ان 
اجلدلية  املشاكل  من  الكثري  يعاجل  التفاح  خل 
واالكزميا  الصدفية  مثل  منها،  نعاني  اليت 
وايضا التشققات اجللدية واجلفاف، وااللتهابات 

تعترب الكوسا من أشهر اخلضراوات اليت تدخل يف 
كثري من وجباتنا الغذائية، وميكن تناوهلا مطبوخ، 
مع  أو  األخرى  اخلضراوات  مع  مقلية  أو  مشوية 
مسلوقة  تناوهلا  ميكن  كما  الدجاج،  أو  اللحوم 
لصحة  الضرورية  بالعناصر  غنّية  وهي  نيئة،  أو 

اجلسم.
فتحتوي الكوسا على فيتامني )ب(، وفيتامني )أ(، 
وفيتامني )و(، وفيتامني )ه(. وكثري من املعادن 
واملنجنيز،  والبوتاسيوم،  كالفوسفور،  الرئيسية 

والزنك، والنحاس، واليود، والكربيت.
ومضادات  النباتية  األلياف  على  حتتوي  كما 
األكسدة اليت تقي اجلسم من اإلصابة باألمراض 
املختلفة من خالل احتوائها على عنصر الفالفونيد 

املضاد لألكسدة واملفيد جًدا لصحة اإلنسان.
وحتسني  األمعاء  تطهري  على:  الكوسا  وتعمل 
اإلمساك  وحماربة  األمعاء  وتليني  اهلضم  عملية 
باجللطات  اإلصابة  من  اجلسم  حتمي  املزمن، 
املرتفع  الّدم  الدماغية، خفض ضغط  أو  القلبية 
وذلك الحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم 

الطارد ألمالح الصوديوم.
وتعمل  اجللدية  األمراض  بعض  الكوسا  وحتارب 
على  واحلفاظ  وتنعيمها  البشرة  إنعاش  على 
حتارب  لألعصاب  طبيعي  مهدئ  وهي  رطوبتها 
الضعف الذهين وُتستخدم كعالج لبعض األمراض 

النفسية خصوًصا عند كبار السن.

بالعطش  الشعور  وتزيل  للكبد  منّشطة  الكوسا 
وختّلص من جفاف اجلسم كما تعد خمّفضا طبيعيا 
لدرجة حرارة اجلسم، وتعمل على تقوية الذاكرة 

وحتارب مرض األلزهامير.

تعترب الكوسا من الوسائل التى ُتسّكن آالم املثانة 
واجلهاز البولي وحتميها من األورام اخلبيثة. وهي 

مدّرة للبول وتفيد يف عالج عسر التبّول.

الكوسا “صيدلية” ُتارب 
أمراض كثرية.. عليَك 

معرفتها

10 نصائح ترفع معدالت حرق 
الدهون باجلسم وتنقص 

الوزن سريعا

ماذا حيدث لو وضعت قدميك خبل التفاح
لو  التفاح  خل  يفعل  ماذا  لكن  ايضا،  املفاصل 

وضعنا القدمني به ملدة 30 دقيقة؟

املفاصل  االم  على  للقضاء  التفاح  خل  يعمل 
اسفل  واالمل  الراس  وجع  وايضا  والتشققات 
الظهر لو قمت بوضع القدمني مرة ملدة 30 دقيقة 

يف خل التفاح كل يومني ملدة اسبوعني.

طريقة عملها:
قم مبزج كوب واحد من خل التفاح مع ستة أكواب 
من املاء الدافئ,بعدها قم بنقع القدمني يف هذا 
أو  الرقبة  يف  أمل  من  تعاني  كنت  ,إذا  املزيج 
غريها يف أجزاء جسمك ,طبق هذه الطريقة ثالث 
األول  الشهر  النوم يف  قبل  األسبوع  مرات يف 

ومرتني يف الشهر الثاني .
قم خبلط ملعقتني من خل التفاح مع ملعقة كبرية 
من زيت الزيتون ,وفرك هذا اخلليط يف املفاصل 

املؤملة .
ضع ثالث مالعق من خل التفاح يف 300 مل من 
املاء أو أي عصري ,يستهلك هذا املشروب ثالث 

مرات يوميًا قبل الوجبات .
املفاصل  آالم  ضد  ممتاز  سالح  هو  التفاح  خل 
,مما  القوية  األكسدة  مضادات  أحد  أيضًا  ,وهو 

يساعد على تطهري اجلسم من السموم.
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صــحة وغذاء

النظم  من  العديد  من  البشري  اجلسم  يتكون 
السموم  ترك  تضمن  اليت  والغدد  واألعضاء 
املواد  من  التخلص  جًدا  املهم  ومن  اجلسم، 
السامة املرتاكمة يف اجلسم، للتمتع بصحة جيدة، 
ويعترب اجلهاز اللمفاوى واحًدا من النظم الرئيسية 
اإلنسان،  فى جسم  السموم  إزالة  عن  املسئولة 
ولكن ال يعمل بشكل صحيح يف كثري من األحيان 

نظًرا لرتاكم السموم به.
وفًقا ملوقع »wikihow« فإن اجلهاز اللمفاوي هو 
جزء من الدورة الدموية احلاسم من اجلهاز املناعي، 
ويتكون من الغدد، والغدد اللمفاوية، والطحال، 
والغدة الصعرتية واللوزتني، وميكن تطهري اجلهاز 

اللمفاوى بهذه اخلطوات ليعمل جيًدا.

كيفية تطهري اجلهاز اللمفاوي اخلاص بك.
1.    ممارسة الرياضة:

وسيلة  هى  الرياضة  ممارسة  أن  املعروف  ومن 
فعالة لزيادة أداء اجلهاز اللمفاوي وحتسني عمله 
االخنراط يف  بصورة كبرية، ولكن ال حتتاج إىل 

متارين قوية.
2.    التدليك:

الكشف  الطرق إللغاء  أفضل  واحدة من  التدليك 
الدورى عن مشاكل اجلهاز اللمفاوي، ألنه يعمل 
على  حتفيز الدورة الدموية يف الغدد الليمفاوية 
وميكن أن خيلصك من الدهون والسموم والسوائل 

بعيًدا عن اخلاليا.
3.    شرب املياه

إىل نصف  ما يصل  تشرب  أن  املستحسن  فمن 
أيًضا شرب  يومًيا، ميكنك  املاء  وزن اجلسم من 

بضعة أكواب من ماء الليمون.

4. جتنب ارتداء املالبس الضيقة:
أداء  من  يقلل  أن  ميكن  ضيقة  مالبس  ارتداء 
الدورة الدموية يف اجلهاز اللمفاوي، وذلك ألن 
فى  انسداد  يسبب  أن  ميكن  الضيقة  املالبس 
اجلهاز اللمفاوي اليت ميكن أن تؤدي إىل تراكم 

السموم.

الغدد  تدفق  تعزز  اليت  األطعمة  تناول   .5
اللمفاوية:

مثل  الغنية  باملغذيات  الغنية  األطعمة  تناول 
بذور  الكتان،  بذور  اخلضراء،  الورقية  اخلضار 
يف  يساعد  ذلك،  إىل  وما  األفوكادو،  الشيا، 
تعزيز تدفق الغدد اللمفاوية الصحية يف اجلسم.

 9. جتنب بعض األطعمة: مثل احملليات االصطناعية 
ذلك  إىل  وما  الطعام،  ملح  املصنعة،  واألطعمة 
ومن املعروف أن تؤدي إىل تشكيل انسداد يف 

األوعية الدموية، وبالتالي جيب جتنبها.
وظائف  لديها  اللمفاوية  الغدد  أن  بالذكر  جدير 
من  اخلاللي  السائل  إزالة  مثل  متعددة  مرتابطة 
وينقل  اللمفاوي  النظام  األنسجة،  حيث ميتص 
الدهنية والدهون من اجلهاز اهلضمي،  األمحاض 
كما يعمل على محاية اجلسم من األمراض وحماربة 

اجلراثيم.

باخلطوات.. تعلم كيفية تنظيف 
اجلهاز اللمفاوى من السموم

حروق الشمس ليست مؤملة فحسب، بل إنها قد 
ما قد  النووي  تتسبب يف تغيريات يف احلمض 
يؤدي لإلصابة بسرطان اجللد على املدى الطويل. 
بعض االحتياطات تساعد على االستمتاع بالشمس 

والوقاية من ضررها.

»الشمس الساطعة واالسرتخاء على البحر لساعات 
طويلة« متثل حلم الصيف املثالي للكثريين خاصة 
متعة  لكن  الباردة،  البالد  يف  يعيشون  ممن 
الصيف ال جيب أن تنسينا أضرار التعرض ألشعة 
اإلصابة  تتسبب يف  قد  واليت  الضارة  الشمس 

حبروق اجللد وسرطان اجللد.

رمبا ال يدرك الكثريون خماطر حروق اجللد نتيجة 
التعرض للشمس ويتعاملوا معها باستخفاف، وهو 
ما حتذر منه اهليئة األملانية للحماية من اإلشعاع 
لقوة  مؤشر  إصدار  عامني يف  قبل  بدأت  واليت 

األشعة فوق البنفسجية الضارة بشكل يومي.

رالف  األملاني  اجللدية  األمراض  طبيب  ويوضح 
فون كيدروفسكي يف تصرحيات ملوقع »أبوتيكني 
أومشاو« خماطر التعرض ألشعة الشمس الضارة 
للجلد.  السم  مبثابة  الشمس  »حروق  ويقول: 
فاألشعة فوق البنفسجية تتسبب يف إحلاق الكثري 
من الضرر باحلمض النووي خلاليا الطبقة اخلارجية 

للجلد«.

األشعة  عن  الناتج  الضرر  إصالح  للجسم  وميكن 
فوق البنفسجية ولكن يف نطاق حمدود، أما إذا 
نتيجة  معني  حد  عن  املتضررة  اخلاليا  عدد  زاد 
البقاء لفرتة طويلة يف الشمس، فإن هذه اآللية 
تتوقف. وغالبا ما تبدأ حروق الشمس يف الظهور 
التعرض  من  ساعات  ست  حنو  بعد  اجللد  على 
املكثف ألشعة الشمس. ويبدأ األمر بامحرار اجللد 
وأحيانا تظهر االلتهابات على سطح البشرة بشكل 
وهي  التقشري  مرحلة  تبدأ  أيام  عدة  وبعد  حاد. 
سطح  على  املتضرررة  اخلاليا  موت  على  دليل 
هو  الشمس،  حروق  يف  األخطر  اجلانب  اجللد. 
إمكانية تسببها يف أضرار باحلمض النووي، األمر 
الذي قد يتسبب على املدى الطويل يف اإلصابة 

بسرطان اجللد.

العالج والوقاية

حبروق  اإلصابة  عند  اختاذها  جيب  خطوة  أول 
الشمس، هي االبتعاد الفوري عن أشعة الشمس 
البارد  احلمام  طريق  عن  اجللد  تربيد  حماولة  ثم 
أو وضع املناديل املبللة باملاء على البشرة. أما 
بالنسبة ملرضى القلب والدورة الدموية، فينصح 
باستخدام املاء الفاتر وليس البارد. أما اخلطوة 
املنتجات  ببعض  االستعانة  يف  فتتمثل  التالية 
البارد  الشاي  وكمادات  الزبادي  مثل  البسيطة 

ووضعها على البشرة.

مبدأ »الوقاية خري من العالج« مفيد للغاية لتجنب 
نفس  يف  بها  االستمتاع  مع  الشمس  أضرار 
من  احلماية  منتجات  استخدام  جيب  إذ  الوقت، 
الشمس  ألشعة  اجللد  تعريض  عدم  مع  الشمس 
ارتداء  على  واحلرص  طويلة  لفرتات  املباشرة 
األشعة  من  للحماية  والقبعة  الشمسية  النظارات 
نتيجة  تأتي  ال  حبروق  اإلصابة  خطورة  الضارة. 
بل  فحسب،  الشمس  ألشعة  املباشر  التعرض 
تعكس  املائية  واملسطحات  الفاحتة  الرمال  إن 
أن  إذ  بدرجات خمتلفة،  البنفسجية  فوق  األشعة 
رمال الشاطئ تعكس ما يصل إىل 25 باملائة من 

إشعاع الشمس.

حروق الشمس... خطر ال 
يستهان به قد ينتهي بالسرطان
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ذائعة  العطرية  األعشاب  أحد  البقدونس  يعترب 
الصيت حول العامل، خاصة يف دول حوض البحر 
مذاق  من  يضفيه  ملا  وذلك  املتوسط،  األبيض 
شهي ونكهة ال تقاوم للطعام، لكن هذا ليس كل 

شيء، فالبقدونس يعترب كنزا لصحتك.
ألمراض  عالجية  خواص  على  حيتوي  فالبقدونس 
عدة، مثل أمراض القلب والكلى، اجلهاز اهلضمي 
خواصه  إىل  باإلضافة  هذا  النساء،  وأمراض 
غين  أنه  كما  وااللتهابات،  للبكترييا  املضادة 

مبضادات األكسدة.
ومتنحك ملعقة كبرية منه يوميا 2% من الكالسيوم 
فيتامني  من   %12 جلسمك،  املطلوبني  واحلديد 
)A( وأكثر من 150% من فيتامني K و16 % من 

فيتامني C الذي حيتاجه جسمك.
للبقدونس  مذهلة  فوائد   7 يلي  فيما  وإليكم 
ستجعلكم حترصون على تناوله يوميًا، حسب ما 

جاء يف موقع »كري 2« املعين بالصحة:

1 - حتسني الصحة العامة
حيافظ فيتامني K واملتوفر بكثرة يف البقدونس، 
 C على صحة العظام، بينما احتواؤه على فيتامني
جيعله معززًا للمناعة، هذا فضاًل عن كونه مصدرا 
األكسدة  ومضادات  كاروتني،  للبيتا  ممتازا 
وحماربة  اجلسم  محاية  تساعد يف  أن  ميكن  اليت 

الشيخوخة.

يفتت حصوات الكلى
2 - الوقاية من حصوات الكلى

مبجال  متخصصة  نشرت يف جملة  دراسة  وجدت 
البقدونس  أوراق  تناول  أن  البولية  املسالك 
وجذوره خفض عدد رواسب أكساالت الكالسيوم 
واليت ترتسب يف الكلى، كما وجد الباحثون أن 
تناول البقدونس ساعد يف تفتيت حصى الكلى 

لدى احليوانات.

3 - مسكن آلالم املفاصل
تناول  لاللتهابات، جتعل من  املضادة  خصائصه 
آلالم  فعاال  طبيعيا  مسكنا  يوميا،  البقدونس 

املفاصل .

4 - عالج األنيميا )فقر الدم(
ينصح  احلديد،  من  كبرية  كميات  على  الحتوائه 
بتناول البقدونس للمرضى الذين يعانون من فقر 
الدم، فملعقتان من البقدونس توفران 2% من 

احلديد املطلوب للجسم يوميًا.

يكافح السرطان
5 - مكافحة السرطان

يف  مركبات  وجود  إىل  أولية  دراسات  تشري 
البقدونس قد متنع منو األورام، ووجدت دراسة 
والزراعة  األغذية  علوم  جملة  يف  نشرت  حديثة 
للسرطان،  مضادة  خصائص  له  البقدونس  أن 
مؤكدة أنه يكافح السرطان بـ3 طرق خمتلفة: فهو 
يعمل كمضاد لألكسدة يدمر اجلذور احلرة قبل أن 
تتسبب يف تلف اخلاليا، وحيمي احلمض النووي 
السرطان  إىل  يؤدي  أن  ميكن  الذي  التلف  من 
أو األمراض األخرى، كما أنه مينع انتشار اخلاليا 

السرطانية يف اجلسم.

6 - الوقاية من السكري وعالجه
ووجدت أحباث نشرت يف جملة التغذية أن تناول 
واملعروفة  الطبيعية  باملغذيات  الغنية  األطعمة 
باسم مرييسيتني ميكن أن تقلل من خطر اإلصابة 
ويعد   ،%26 بنسبة   2 النوع  من  السكري  بداء 
البقدونس أحد أفضل مصادر املرييسيتني، حيث 
حيتوي على حوالي 8 ملليغرام لكل 100 غرام من 

البقدونس.

6 فوائد مذهلة للبقدونس 
ستجعلك تتناوله يوميًا

نقلت وكالة أنباء الشرق األوسط الرمسية املصرية 
عن الطبيب املصري جمدي بدران املتخصص يف 
الفالفل  أكل  إن  قوله  املناعية  األمراض  عالج 
الغنية بالبقوليات يعزز املناعة وحيّد من احتمال 

اإلصابة بأمراض السرطان.

املصرية  اجلمعية  عضو يف  وهو  الطبيب،  وتابع 
غنية مبضادات  الفالفل  أن  واملناعة،  للحساسية 
يف  وتساهم  والفيتامينات  واملعادن  األكسدة 

احلفاظ على سالمة القولون.
وأضاف أن تناوهلا مينع، حبسب التجارب، تكاثر 
إىل  ويدفعها  القولون  يف  املسرطنة  اخلاليا 

»االنتحار املربمج«.
النساء  أن  إىل  حديثة  دراسة  توصلت  كذلك 
احتمال  يواجهن  البقوليات  يتناولن  اللواتي 
أولئك  من  أقل  بنسبة  الثدي  بسرطان  اإلصابة 

اللواتي ال يفعلن ذلك.
وحتتوي الفالفل أيضًا على خضار مثل البقدونس 
تساعد على احلماية من أورام الربوستات واجلهاز 
وجيعلها  السرطانية.  اخلاليا  منو  وتكبح  اهلضمي 
احتواؤها على الثوم والبصل والتوابل أيضًا غنية 

باأللياف الغذائية الضرورية.

عالقة الفالفل ‘الطعمية’ مبرض 
السرطان!

أمراض  أستاذ  العيسوي،  عاصم  الدكتور  قال 
صدر مصري، إن هناك بعض العوامل اليت توجد 
مبشاكل  اإلصابة  زيادة  اىل  تؤدي  املنزل  يف 

وخلل يف الرئة وتتضمن اآلتي:
يسبب  قد  املنزل،  داخل  السليب  التدخني   .1
الكثري من املشاكل يف الرئة ويؤدي على املدى 

البعيد إىل اإلصابة بالسرطان.

2.استخدام سخانات الغاز يف احلمامات.

3.استخدام األفران يف املنزل ينتج عنها أدخنة 
سامة تزيد من التعرض لضيق يف الشعب اهلوائية 

ما ينتج عنها زيادة يف اإلصابة بسرطان الرئة.

كبرًيا  ضرًرا  يشكل  باستمرار  البخور  4.استخدام 
على الرئة ويؤدي إىل بعض املضاعفات كضيق 

يف التنفس والكحة املزمنة.

5.استخدام أدوات الشواء فى املنزل قد تشكل 
سلًبا على الرئة.

لذا يوصي الطبيب بضرورة وجود أماكن وفتحات 
خلروج األدخنة الناجتة عن األشياء اليت مت ذكرها 
حتى ال تتعرض ملشاكل يف الرئة، ومن الضروري 

جتنب التدخني نهائًيا يف املنزل.

بينها سخانات الغاز.. 5 عوامل 
يف املنزل تضّر الرئة وتصيبك 

بالسرطان
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The evidence against 
three men detained over 
an alleged Sydney-based 
terror plot to bring down a 
plane is “very strong” and 
charges will likely be laid 
“in due course”, the prime 
minister says.
The men remain in custody 
following weekend raids 
across Sydney prompted 
by the discovery of the al-
leged conspiracy to down 
a Gulf-bound aircraft.
Malcolm Turnbull on 
Thursday cited advice 
from AFP Commissioner 
Andrew Colvin that charg-
es are expected.
“(Mr Colvin) has told me 
the investigations have 
proceeded very well in 
terms of uncovering evi-
dence,” the prime minister 
told reporters in Perth.
“They’ve got very strong 
evidence and I should ex-
pect charges to be laid in 
due course.”
NSW Police Commis-
sioner Mick Fuller earlier 
on Thursday said he also 
believed charges were 
likely.
“As this matter progress-
es, and in my opinion peo-
ple will be charged, and 
the facts are tendered, 
you will understand about 
the police operation more 
holistically,” he said in 
Sydney.
“AFP have the lead in the 
matter but, from my per-
spective, the evidence 
gathered is very strong.”
Mr Turnbull said the avia-
tion threat level had re-
turned to “possible” after 
it was raised to “prob-
able” when authorities on 
the weekend thwarted the 
alleged terror plot.

NSW terror charges ‘in due 
course’: PM

The PM said the threat of 
Islamist terrorism was a 
global one.
“There are no guarantees 
in a dangerous world - we 
all understand that,” Mr 
Turnbull said.
“But we are focused, al-
ways, on protecting Aus-
tralians.”
Investigators have 
combed through homes 
in Lakemba, Wiley Park, 
Punchbowl and Surry 
Hills since the arrests.

Under terror legislation, 
police are able to hold 
suspects without charge 
for up to a week. That pe-
riod is due to end on Sun-
day evening.
A fourth man, 50-year-old 
Abdul Merhi, was also de-
tained but released with-
out charge on Tuesday 
evening.
Little has been officially 
confirmed about the al-
leged conspiracy but po-
lice have said it involved 
an intention to “bring 
down” a plane and an “im-
provised device”.
One theory is that a chem-
ical bomb was to be hid-
den inside a meat grinder.
Mr Merhi’s solicitor, 
Moustafa Kheir, wants to 
review “what basis police 
had to do what they did”.
Mr Fuller welcomes that 
scrutiny.
“Oversight and people 
reviewing police action is 
totally fine,” he said.
“But at the same time 
I’ve got the challenge of 
protecting the people of 
NSW.
“I’ve been given strong 
powers, strong legisla-
tion, I’ll use those.”

Victorian Labor MP 
Khalil Eideh still doesn’t 
know why he was barred 
from entering the United 
States, but his premier 
says he handled the 
“confronting” treatment 
with class.
The upper-house MP was 
on a study tour with fel-
low politicians in Vancou-
ver when he was rejected 
from a flight to Denver 
on Friday, despite hav-
ing a valid visa organised 
through the Australian 
government.
“I’ve been discriminated 
against,” Mr Eideh told 
reporters when he re-
turned to Melbourne on 
Saturday.
“I’m very, very disap-
pointed and frustrated.”
Premier Daniel Andrews 
says he has not been told 
why Mr Eideh was barred 
from the US, despite the 
government seeking an-
swers from authorities.
“He’s a person of in-
tegrity, a good friend, 
someone who I can’t un-
derstand why he would 
be denied entry into the 
United States; that’s real-
ly a matter for them to ex-
plain,” Mr Andrews told 
reporters on Monday.
“It would have been a 
very confronting thing 
to have to deal with, but 
he’s handled it very well, 
I think he’s handled it 
with some class.”
Mr Andrews says the for-
mer trucking magnate 
did not deserve the treat-

Eideh didn’t deserve US 
banning: Andrews

ment.
Mr Eideh, born in Leba-
non to Syrian parents, 
had a visa for his US trav-
els, and he said American 
authorities had not raised 
any issues during the ap-
plication process.
The US Embassy referred 
questions on the ban to 
US Customs and Border 
Protection, which has not 
responded to questions.
Mr Eideh signed a let-
ter in 2002 professing 
loyalty to Syrian dictator 
Bashar Al-Assad while 
seeking to get the Syrian 
Honorary Counsel in Mel-
bourne removed.
But when the letter was 
made public in 2006, Mr 
Eideh said he had only 
added his signature to the 
letter which was penned 
by someone else, and he 
was loyal to Australia.
Mr Eideh has family in 
Syria and last visited the 
country over the Christ-
mas break.
He doesn’t believe US 
President Donald Trump’s 
travel ban, which denies 
entry to America by citi-
zens of Sudan, Somalia, 
Iran, Yemen, Syria and 
Libya from travelling to 
the US, is behind his re-
fused entry.
A spokeswoman for For-
eign Minister Julie Bish-
op on Friday said Austra-
lian officials are making 
urgent enquiries about 
what had happened, but 
have released no further 
information.

Liberal MPs are urging 
Malcolm Turnbull to re-
solve the issue of same-
sex marriage before the 
next election.
A Liberal partyroom meet-
ing in Canberra next week 
- the first since parlia-
ment’s long winter break 
- is expected to hear from 
a number of MPs floating 
options to bring the issue 
to a head.
“It’s going to be the el-
ephant in the room,” one 
Liberal MP told AAP on 
Monday.
A growing number of MPs 
is pressing for a con-
science vote on a private 
bill now that the parlia-
mentary battle for a plebi-
scite has been lost.
Openly gay Brisbane 
MP Trevor Evans says a 
conscience vote is the 
“quickest and most likely 
course”.
Colleague Tim Wilson ar-
gues Liberal MPs have 
discharged their respon-
sibility to honour the par-
ty’s election promise for a 
plebiscite.
“It’s in our best interests 
to move on from this is-
sue so we can focus on 
the sorts of things I think 
people voted for me and 
for my party to deal with - 
tax reform, fixing the bud-
get, national security,” he 
told Sky News.
“I also have a personal 
conflict which torments, 
frankly, and challenges 
me on a daily basis and 
I’d like to see this issue 
resolved.”
Liberal senator Dean 
Smith says the issue is 
putting lead in the party’s 
saddle bags.
“The government should 
not feel obligated to com-
mit political suicide by 
handing its opponents a 
massive political cudgel 
by allowing the question 
of marriage equality to 
remain unresolved and 
fester over the next two 
years,” Senator Smith 
wrote in the Australian Fi-

Liberals push for gay 
marriage resolution

nancial Review.
He has a private bill le-
galising same-sex mar-
riage that he wants put on 
the Senate notice paper, 
which could be introduced 
as early as August 17.
While the coalition agree-
ment between the Lib-
erals and Nationals has 
never been publicly re-
leased, it is understood 
to cement in place a com-
mitment to a plebiscite as 
the sole path to same-sex 
marriage.
Any breach of the deal is 
likely to seriously impact 
on relations between the 
two parties.
However, Mr Wilson says 
the right to a conscience 
vote held by all Liberal 
MPs could not be “traded 
away”.
A Liberal MP told AAP 
most of his colleagues 
did not want the issue to 
be taken to the next elec-
tion.
One option being floated 
is to recommit the plebi-
scite bill to parliament, but 
make it clear that if the bill 
fails again, the govern-
ment will hold a voluntary 
postal plebiscite.
Prime Minister Malcolm 
Turnbull told reporters 
in Perth coalition back-
benchers had the right to 
cross the floor of parlia-
ment and vote against the 
government.
“It’s always been a fun-
damental principle in the 
Liberal Party and indeed, 
the National Party,” he 
said.
The latest move has an-
gered the Australian 
Christian Lobby.
“It is disappointing that 
so many Liberals do not 
seem to respect the peo-
ple who elected them,” 
managing director Lyle 
Shelton said in a state-
ment.
A petition, with almost 
48,000 signatures, that 
calls for the plebiscite to 
proceed will be presented 
to parliament next week.
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Khalil Eideh MP

he head of the Australian 
Federal Police says travel-
lers should be «very confi-
dent» in the security level 
at Australian airports.
Commissioner Andrew 
Colvin says state and 
federal officers have in-
creased their presence in 
the wake of a foiled terror 
attack and the security 

AFP confident in local 
airport security

level will continue to be 
reviewed.
«We have very good se-
curity at airports now,» 
he said on Monday. «What 
we are doing, what you>re 
seeing at the moment is 
making sure there is extra 
vigilance, to make sure we 
aren’t cutting any corners 
in our security.»
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NSW Labor will uncon-
ditionally recognise Pal-
estine and push to make 
Australia the 138th nation 
to do so if it takes power.
A campaign within NSW 
Labor, headed by former 
premier Bob Carr, won al-
most unanimous support 
from delegates at the state 
conference on Sunday.
Mr Carr proposed the par-
ty would need to recogn-
ise Palestine - along with 
Israel - in order to save the 
two-state solution which 
affirms the right of both 
nations to exist within se-
cure borders.
“As the oldest, the great-
est, the biggest state 
branch we can’t afford to 
be stranded in history,” Mr 
Carr said.
“It is time now for another 
historic shift in Labor par-
ty foreign policy.
“We must balance our just 
recognition of Israel with 
the equally just recogni-
tion of Palestine.”
Currently, 137 nations rec-
ognise Palestine as a state 
- but not the United States, 
Australia or New Zealand.
NSW Labor’s previous po-
sition was more concilia-
tory, stating that it would 
consult with other like-
minded nations to work 
toward the recognition of 
Palestine if no progress 
toward a two-state solu-
tion was made with Israel.
But now Labor NSW joins 
sister branches in the ACT, 

Tasmania and Queen-
sland, the South Austra-
lian Labor government and 
former leaders Bob Hawke 
and Kevin Rudd in backing 
Palestinian statehood.
“You did the just and right 
thing by a crushed and 
maginalised people who 
aspire, within the rules, 
to something Israel has 
enjoyed since 1948 - and 
that is a land of their own,” 
Mr Carr said ahead of the 
vote.
Only a single voice, from 
the hundreds of delegates 
packed into Sydney’s 
Town Hall, could be heard 
voting against the motion.
The NSW Labor Israeli 
Action Committee vowed 
to continue to oppose Mr 
Carr’s “obsessive cam-
paign” and claimed it has 
successfully forced him to 
recognise Israel’s right to 
exist.
“It was important to re-
store the balance and to 
fight for a two-state solu-
tion and Israel’s right to 
exist within safe and se-
cure borders,” LIAC pa-
tron Walt Secord said in 
a statement provided to 
AAP following the vote.
The LIAC was re-assured 
by the support from with-
in the party who wanted 
to see a peaceful resolu-
tion to the Middle East 
conflict, but also wanted 
to see an appropriate rec-
ognition of Israel, Mr Se-
cord said.

NSW Labor resolve to recognise Palestine

CONSERVATIVE Liber-
als have rejected sug-
gestions Prime Minister 
Malcolm Turnbull will be 
rolled if MPs cross the 
floor of parliament to vote 
for same-sex marriage.
Cabinet minister Mathias 
Cormann dismissed re-
ports Mr Turnbull could 
be replaced by Immigra-
tion Minister Peter Dutton 
if he allowed moderate 
MPs to break the govern-
ment’s election promise 
to hold a plebiscite on 
gay marriage.
The Daily Telegraph re-
ports unnamed right fac-
tion leaders warning the 
prime minister’s leader-
ship would be “terminal” 
if MPs were given the 
green light to cross the 
floor.
Mr Turnbull on Monday 
said coalition backbench-
ers had the right to vote 
against the government.
Opposition Leader Bill 
Shorten is pushing hard.
Senator Cormann, a key 
conservative, rejected the 
report, insisting Mr Turn-
bull enjoyed the support 
of cabinet and the party 
room.
The government’s elec-
tion promise to hold a 
plebiscite had not expired 

and it was now looking at 
ways to “keep faith” with 
voters.
The government was still 
considering how to prog-
ress its plebiscite after it 
was defeated in the Sen-
ate and had little hope of 
getting through the upper 
house in this parliamen-
tary term.
“We’re getting way ahead 
of ourselves here - we took 
a policy to the last elec-
tion to give the Australian 
people a say,” Senator 
Cormann told ABC radio. 
Fellow frontbencher and 
conservative Zed Seselja 
also denied Mr Turnbull’s 
leadership was under 
threat, lashing calls for 
a parliamentary vote on 
gay marriage. That was 
Labor’s election policy, 
not the coalition’s.
“I haven’t heard why we 
should be, one year af-
ter the election which we 
won, adopting Labor’s 
policy,” he told ABC ra-
dio.
A growing number of 
Liberal MPs including 
Trevor Evans and Tim 
Wilson are pressing for a 
conscience vote on a pri-
vate bill proposed by Lib-
eral backbencher Dean 
Smith.

Pressure mounts on Malcolm Turn-
bull to deal with same sex marriage

Bob Carr

Universities have acknowl-
edged they have to do more 
to protect students from sex-
ual assault and harassment.
A landmark national survey 
of sexual assault and harass-
ment among students, re-
leased by the Human Rights 
Commission on Tuesday, 
shows it’s widespread.
Universities Australia says 
institutions around the coun-
try share a commitment to do 
more and do better to ensure 
every student is safe and 
can study in an environment 
where respect is paramount.
“We send a strong and clear 
message today that these 
behaviours are not accept-
able. Not on our campuses 
and not in Australia society,” 
chair Margaret Gardner said.
“This report tells us that, 
while much has already been 
done, we have more work to 
do to prevent sexual assault 
and sexual harassment in 
student communities.”
The peak body has released 
a 10-point plan for national 
initiatives to combat as-
saults and harassment and 
many individual universities 
have also launched their own 
measures.
The national response in-
cludes developing a respect-
ful relationships education 
program tailored for univer-
sity students and providing 
specialist training to aca-
demic and student residence 
staff about how to respond 
effectively and compassion-
ately when someone tells 
them about an incident.
There’s also a 24-hour sup-
port line to give students 
access to specialist counsel-
lors from Rape and Domestic 
Violence Services Australia.
Universities will commis-
sion a follow-up survey to 
see whether they’re making 
progress in combating the 
problem.
Professor Gardner said the 
initiatives signalled the sec-
tor’s resolve to ensure stu-
dents could study and live in 
a safe and respectful culture 
and those who report unac-
ceptable behaviour received 
the right response.
“This is our contribution to 
an important, ongoing na-
tional conversation about 
how we prevent and address 
sexual harassment and sex-

ual assault within Australian 
society,” she said.
She thanked the more than 
30,000 students who took 
part in the survey, particular-
ly victims and survivors who 
shared their stories.
“We have listened - and we 
will act.”
PLAN TO COMBAT SEXUAL 
ASSAULT AND HARASS-
MENT
* Develop an evidence-based 
respectful relationships pro-
gram for university students.
* Specialist training devel-
oped by the Australian Psy-
chological Society to extend 
the skills of university coun-
sellors to support victims 
and survivors of sexual as-
sault and sexual harass-
ment.
* A 24-hour national support 
phone line offering specialist 
support for students, oper-
ated by Rape and Domestic 
Violence Services Australia.
* Broader availability of first 
responder training for uni-
versity staff.
* New training for university 
staff about prevention and 
responses to sexual harass-
ment and sexual assault.
* Working with Universities 
Colleges Australia - a peak 
body for residential colleges 
- to provide access to first 
responder training for resi-
dential colleges and halls of 
residence.
* Develop best practice 
guidelines to support univer-
sities to respond to reports 
of sexual assault and sexual 
harassment.
* New principles on post-
graduate student-staff inter-
action.
* Continue the ‘Respect. 
Now. Always.’ awareness 
campaign.
* Follow-up student survey 
to assess progress and in-
form ongoing action.
Readers seeking support 
and information about sui-
cide prevention can contact 
Lifeline on 13 11 14.
National 24-hour support 
line for university students 
1800 572 224, with access to 
Rape and Domestic Violence 
Services Australia counsel-
lors (until November 30).
National domestic violence 
helpline: 1800 737 732 or 
1800RESPECT. In an emer-
gency call triple-zero.

Must do more to stop sex as-
saults: Unis

Prime Minister Malcolm Turnbull is being squeezed hard on same sex 
marriage. Picture: Jeremy Piper
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Liberal MP Trevor Evans has signalled he may cross the floor over the 
issue. Picture: Lyndon Mechielsen
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After a number of years 
of persistent rallying for 
recognition of Palestine, 
I am proud to advise that 
with the support first and 
foremost of Professor the 
Hon Bob Carr, and many 
friends in the Labor Move-
ment, the Left and right 
factions and in the mighty 

unions in NSW,  the State 
ALP Conference, at last 
weekend has unanimous-
ly voted for the next Labor 
government to recognise 
Palestine. 

This is a historic shift for 
justice for the Palestin-
ian People. It is time that 

the NSW Labor Conference, has unani-
mously voted for the next Labor govern-
ment to recognise Palestine. 
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countries around the 
world recognise the State 
of Palestine before it dis-
appears. I am proud to be 
part of this landmark shift 
in the NSW branch of the 
Australian Labor Party, 
for justice for a long op-
pressed and dispos-
sessed people

LIBERAL MPs have been 
warned of the conse-
quences of crossing the 
floor in a parliamentary 
vote on same-sex mar-
riage.
As the debate over mar-
riage equality continues 
to cause major ructions 
within the Government, 
the Minister for Educa-
tion and Training Simon 
Birmingham has warned 
his Liberal colleagues 
of what could happen if 
there was a conscience 
vote on the issue.
The South Australia Sen-
ator said just because 
his fellow conservatives 
were offered the oppor-
tunity to cross the floor 
on the controversial is-
sue, it doesn’t mean they 
should take it.
“It has always been a 
tradition of the Liberal 
Party, a right in the Lib-
eral Party for individual 
members to exercise 
their conscience from 
the backbench if they 
choose,” Mr Birmingham 
told Sky News.
“But equally it is of 

course a right people 
should exercise careful-
ly, with caution and with 
consideration for all of 
the consequences.
“Therefore I would urge 
everybody to think about 
the policy we took to the 
last election and to work 
as hard as we possibly 
can to ensure that is im-
plemented if it possibly 
can be.”
Last night Tasmanian 
Liberal Eric Abetz said 
the Turnbull government 
should pursue a postal 
plebiscite.
He said he did not want 
to speculate on whether 
Prime Minster Malcolm 
Turnbull’s leadership 
would be under chal-
lenge if the Liberal MPs 
crossed the floor.
But he was also con-
cerned about what might 
happen if they did.
“What I will say as a mat-
ter of objective analysis 
is that if a government 
loses a procedural vote 
on the floor of the House 
because certain members 
deliberately vote with La-

bor and the Greens then 
that is an exceptionally 
grave matter”, Mr Abetz 
said.
“That is why any of my 
colleagues who are con-
templating such action 
should be thinking about 
this, not two or three 
times, but a dozen times, 
then come to the conclu-
sion that losing govern-
ment isn’t worth it.”
Malcolm Turnbull 
wouldn’t be drawn on the 
issue during a visit to Al-
bany in Wa.
“I speak to my colleagues 
all the time, more regular-
ly than I do with members 
of the press,” he said.
“We have discussions 
asbout policy issues and 
they are best done pri-
vately in the party room.
“I am not going to get into 
a public debate about 
party issues.”
Liberal Senator for the 
ACT, Zed Seselja stressed 
the need for party unity.
“I would simply make the 
point that when it has 
come to other election 
promises, for instance 
on the ABCC, we were 
knocked back in the Sen-
ate and we kept pushing 
for our policies,” he said.
“We didn’t turn around in 
that case and adopt La-
bor policy and nor should 
we in this case and I think 
that overwhelmingly is 
the view of the Coalition 
party room.”
The Turnbull Government 
was able to pass the Aus-
tralian Building and Con-
struction Commission 
legislation in November 
with help from Nick Xe-
nophon.
Several coalition MPs 
have indicated this week 
they would be prepared 
to cross the floor to allow 
marriage equality to be 
debated or to support the 
bill if it does come before 
the floor of the House.
Parliament resumes next 
week.

Simon Birmingham warns Liberal col-
leagues of crossing the floor on same-
sex marriage

Simon Birmingham has urged his Liberal colleagues of the conse-
quence of crossing the floor. Picture: Jason Sammon

Crossing the floor would be a ‘grave matter according to Senator Eric 
Abetz. Picture: AAP
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ألصحابها جاك شرب - عيسى شرب - ماهر درويش

نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع

من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au
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New NAPLAN data released 
today shows the Andrews 
Labor Government’s re-
cord investment in the 
state’s schools is boost-
ing student performance 
across almost every learn-
ing area.
The preliminary 2017 NA-
PLAN results show the 
proportion of Victorian stu-
dents in the top bands for 
numeracy and reading has 
increased across almost all 
tested year levels. 
Victoria’s mean scale 
score increased in read-
ing (years three, five and 
seven), spelling (years five 
and seven), grammar and 
punctuation (year three, 
seven and nine) and nu-
meracy (years three, seven 
and nine).
Victoria is now leading the 
country across many of the 
test areas including read-
ing, numeracy and writing.
The results come after the 
massive $566 million fund-
ing boost to schools that 
need it most, providing 
extra resources and exper-
tise to get the best out of 
students who need more 
support.
Since the funding started 
flowing last year, more 
than 2,800 staff have been 
added to Victorian govern-
ment schools – including 
1,600 teachers and 1,200 
support staff like speech 

Labor Government Investment 
In Schools Getting Results

pathologists, literacy and 
numeracy coaches and so-
cial workers.
This is on top of $456.6 mil-
lion in the Victorian Budget 
2017/18 to meet the ongo-
ing needs of students and 
teachers, including $50.7 
million in Turnaround 
Teams to help lift results in 
underperforming schools.
The Labor Government is 
ensuring our kids get high 
quality, motivated teach-
ers in every classroom, 
with the introduction of a 
minimum ATAR for Year 
12 entry into undergradu-
ate teaching courses to 70 
from 2019 – starting at 65 
in 2018.
Quotes attributable to Min-
ister for Education James 
Merlino 
“This data shows our huge 
investment is Victoria’s 
schools is making a real 
difference – building better 
facilities, boosting teachers 
and support staff, and im-
proving student results.” 
“The number of kids do-
ing better in numeracy and 
reading is increasing, and 
we’ll keep investing to en-
sure results continue to 
improve.”
“We are supporting pro-
grams that help students 
catch up in literacy and 
numeracy, and enabling 
schools to offer electives 
that keep kids engaged.” 

Prime Minister Malcolm 
Turnbull has stepped 
up the government’s re-
sponse to mental health 
by demanding regular up-
dates from its peak mental 
health body.
Mr Turnbull says the Na-
tional Mental Health Com-
mission will provide him 
with six-monthly updates 
and will now report direct-
ly to Health Minister Greg 
Hunt in a bid to strengthen 
accountability.
Lucy Brogden, wife of for-
mer NSW Liberal leader 
John Brogden who had a 
public battle with depres-
sion, has been appointed 
chair of the new-look 

commission, replacing re-
nowned economist Allan 
Fels.
The commission will un-
dergo a shake-up with a 
new board and a $2 million 
funding injection.
It will oversee implemen-
tation of the federal gov-
ernment’s new national 
mental health and suicide 
prevention plan follow-
ing agreement by states 
and territories at Friday’s 
Council of Australian Gov-
ernment’s health council 
meeting.
Readers seeking support 
and information about sui-
cide prevention can con-
tact Lifeline on 13 11 14.

Turnbull shakes up mental 
health reform

Doctors have slammed 
the federal government’s 
approach to drug policy, 
insisting its 10-year strat-
egy is disappointing and 
misdirected.
The Australian Medical 
Association has criticised 
the national drug strat-
egy 2017-2026 for list-
ing methamphetamine, or 
ice, as the highest prior-
ity substance for Austra-
lia despite only 1.4 per 
cent of Australians over 
14 having ever tried the 
drug.

Doctors slam Turnbull 
government drug plan

Alcohol is considered a 
lower priority despite be-
ing associated with 5000 
deaths and more than 
150,000 hospitalisations 
each year, the AMA says.
“The government must 
focus on those depen-
dencies and addictions 
that cause the greatest 
harm, including alcohol, 
regardless of whether 
some substances are 
more socially acceptable 
than others,” AMA presi-
dent Michael Gannon said 
on Wednesday.

The first of a brand new 
fleet of light rail vehicles 
has arrived in Sydney 
from France and was of-
ficially unveiled today 
by Premier Gladys Be-
rejiklian and Minister for 
Transport and Infrastruc-
ture Andrew Constance.
The world first glimpse 
of the new vehicle in 
Randwick for the CBD 
and South East Light Rail 
marks a significant step 
towards the new transport 
system coming to life. 
“It is a really exciting day 
to be standing here with 
the first of our world-class 
light rail vehicles and of-
fering the people of NSW 
a glimpse of this innova-
tive, modern vehicle,” Ms 
Berejiklian said.
“We know the travelling 
public have been patient-
ly waiting for this major 
milestone.” 
Sixty vehicles are head-
ing to Sydney to operate 
the new light rail system 
from Circular Quay to 
Randwick and Kingsford 
operating as 30 coupled 
sets, 67 metres in length. 
“Sydney is the first city 
in the world to receive 
the Citadis X05 vehicle 
and I am pleased to note 
they are fully accessible 

WORLD FIRST LIGHT RAIL VE-
HICLE ARRIVES IN SYDNEY

with low-floors, double 
doors, dedicated areas for 
wheelchairs and prams 
and low-level on-board 
passenger intercoms,” Mr 
Constance said. 
“These trams use four 
times less energy than an 
average bus and 10 times 
less energy than a car. 
“The next step will be to 
begin testing the vehicles 
along part of the track 
later in the year, ahead of 
services starting opera-
tion in 2019.”
Each light rail vehicle 
set can carry up to 450 
people, equivalent of up 
to nine standard buses, 
meaning less congestion 
on Sydney’s roads and 
more reliable travel times.
Currently, more than 50 
cities worldwide use glob-
al rail transport supplier 
Alstom’s Citadis light rail 
vehicles, with the X05 
model to be a world first 
in Sydney.
The CBD and South East 
Light Rail will provide reli-
able, high frequency ‘turn 
up and go’ transport ser-
vices from Circular Quay 
and the CBD, to Rand-
wick and Kingsford via 
Surry Hills, Moore Park 
and Kensington by early 
2019.

Tony Abbott has ac-
cused Labor of attacking 
Australia’s way of life by 
proposing a public vote 
on whether to become a 
republic.
The former prime min-
ister says the republic 
vote is the federal oppo-
sition’s latest attack after 
it vowed to legalise gay 
marriage with a parlia-
mentary vote.
The proposed republic 
vote would cost the same 
$150 million as a plebi-
scite on gay marriage 
and would not answer 
the question of whether a 
president should be elect-
ed by voters or chosen by 
the government, he said.
It could undermine the 
legitimacy of Australia’s 
system of government 

Labor attacking Aust way of life: Abbott
without putting anything 
in its place, he warned.
“This attack on the mon-
archy is just the latest 
instalment in the green-
left’s war on our way of 
life that Shorten Labor has 
largely made its own,” he 
writes in The Australian 
on Wednesday.
Mr Abbott accused Labor 
of trying to divide and di-
minish the nation with its 
“envy-exploiting” cam-
paign against inequality.
He also appeared to take 
a swipe at his own side.
“The argument that t̀he 
government should be 
re-elected because the al-
ternative is worse’ is not 
normally compelling but, 
thanks to Shorten’s latest 
ploy, it has become a lot 
more powerful.”

The Turnbull govern-
ment’s plan to reform 
media ownership has re-
ceived a shot in the arm 
with Nick Xenophon sig-
nalling he’s close to final-
ising a package of amend-
ments.
The key sticking point is 
the repeal of the two out 
of three rule, which bars 
a person owning licences 
for TV, radio and newspa-
pers in a single market.
All non-government par-
ties have expressed con-
cern about the change, 
saying it could reduce 
Australia’s media diver-
sity, which is already con-
centrated in a few hands.
Ahead of parliament re-
suming next Tuesday, 
Senator Xenophon has 
been using the winter 
break to come up with a 
package which he says 
would improve the quality 
of journalism and breadth 
of news coverage.
“I believe there has been 
progress,” Senator Xeno-
phon told Sky News on 
Wednesday, adding he 
wanted the law changes 
dealt with “sooner rather 
than later”.
He hopes to hold talks with 
Communications Minister 
Mitch Fifield by the end 
of this week, before tak-
ing what he described 
as a “final proposal” to 
a meeting of crossbench 

senators in Canberra next 
week.
“I want there to be a posi-
tion where there could be 
a package of measures ... 
that will mean more jour-
nalists on the ground, 
more camera operators, 
more local content and 
better coverage of news,” 
the South Australian sen-
ator said.
“If you have those re-
forms in place it makes it 
more palatable amongst 
those who’ve got con-
cerns about the two out 
of three rule going.”
Senator Fifield insists the 
law changes will improve 
the viability of Australian 
media organisations and 
give media proprietors 
more options when it 
comes to the “dance part-
ners” they can have.
At the same time, there 
would still be the “voices 
rule” (five independent 
media voices in metropol-
itan areas and four inde-
pendent media voices in 
regions), the limit on hold-
ing more than two radio 
licences in a market, the 
one TV licence per player 
in a market rule and the 
Australian Competition 
and Consumer Commis-
sion overwatching busi-
ness proposals.
The government needs 
10 extra votes to get its 
bill through the Senate.

Xenophon flags media law breakthrough
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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

مـطلوب سائـقون

الفــوائد
سيتم دعمكم مبوظفني  ذوي خربة يف التوصيل والتوزيع ويلتزمون بأخالقية وادارة جيدة.

بإمكانكم  حتقيق أرباح ممتازة والدفع أسبوعيا.
مزيج من جمموعة عمل التوصيل وعلى أساس خمصص adhoc ملساعدتكم على حتقيق أرباح ممتازة.

نزّودكم بلباس موحـّد.
ال رسوم انضمام.

الـخربة / املـتطلبات
يـُفضل من لديهم خربة مسبقة بتوصيل الربيد ولكن هذا ليس شرطا أساسيا.

جيب أن يكون لديكم فـان Van محولة طـن او طـنـّني، أبيض حديث وحبالة جيدة )أو ان تكونوا على 
.)Van استعداد لشراء فـان

جيب أن تكون لديكم شركة أو ان تكونوا على استعداد لتأسيس شركة لديها ACN سارية المفعول.
سجل قيادة جيد.

مـطلوب تأمـينات ذات صلة.
سوف يطلب من املتقدمني الذين تسجلوا منذ فرتة وجيزة اجتياز التحقق من السجالت اجلنائية بنجاح.

معرفة ممتازة بسيدني وضواحيها.
مهارات التواصل اجليد وإدارة الوقت سوف تساعدك على حتقيق أقصى قدر من األرباح.

مهارات ممتازة يف  خدمة  الزبائن.
جيب أن تكونوا مواطنني أسرتاليني أو مقيمني دائمني.

ميكن تقديم الطلبات إىل:
STCrecruitmentNSW@auspost.com.au

أو االتـصال بـ  آنـا على  4684 9205 )02(                 - 4684 9205 )02(

نظرا لعمل جديد كبري، تعلن  )StarTrack Courier )NSW  عن 
حاجتها لسائقني لديهم شركة )أو على استعداد ألن يكون لديهم شركة( ألداء 

.adhoc جمموعة متنوعة من جمموعة عمل وخدمات أدهوك

Anna

أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن، 
سيدني، أداليد وبريث

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

         

 

         

 

$15,200*

212  South Terrace Plaza )EX IGA STORE( Bankstown NSW - Ph: 02 9709 8334 باستا بالدوشي  3 أكياس بـ 1.99 $

كيس البصل )10 كلغ( 3.99$صندوق بيبسي )24 قنينة( 11.99 $

جبنة فيتا )2كلغ( 14.99 $

مسنة الوري  )1.8كلغ( 24.99$زيـت تامكس )5 لرت( 7.99 $

كيس البطاطا )10 كلغ( 2.99 $

رز  )10 كلغ( 9.99 $

حمالت نينوس للخضار والفواكه والسمانة العربية

بادارة جديدة ولبنانية

نتكلم 

العربية

ختفيضات 
كبرية على 

األسعار

* مالحظة: هذه احلسومات تستمر اسبوعني لغاية 
مساء اجلمعة 18 آب اجلاري أو حتى نفاد الكمية

)كيسان فقط للشخص الواحد(

دوام العمل:
االثنني والثالثاء واالربعاء 

واجلمعة والسبت من الـ 8 صباحا 
حتى الـ 6 مساء

اخلميس من الـ 8 صباحا حتى 
الـ 8 مساء

األحد من الـ 8 صباحا حتى الـ 
5 مساء
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