إلعالناتكم يف
اهلريالد االتصال على
الرقم:
)02( 8764 8186

لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

40

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281
السبت  18تشرين األول  - 2014العدد 699

Fax:(02) 87648062

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186
Saturday 18 October 2014, Issue No. 699

pp: 255003 / 09613

لقاء أوّل بني دو ميستورا و»حزب اهلل» وتربيد «تسخني» حترك واسع ألهالي املخطوفني واشنطن متفائلة بدور تركي يف االئتالف جُ
وتري اتصاالً أول
مشادة يف جملس الوزراء بني باسيل وزعيرت ولقاء «نادر» يف معراب بني جعجع وجنبالط! حبزب كردي سوري وترى ان بغداد مبنأى عن تهديد وشيك
على رغم طغيان الواقع
االمين املتسم خبطورة
عنها
عربت
تصاعدية
التحذيرات اليت اطلقتها
االمم املتحدة اخريا ومل
تصرحيات
عن
تغب
املبعوث االممي اىل سوريا
ستيفان دو ميستورا
يف جولته امس االول
على مسؤولني رمسيني
وسياسيني يف بريوت،
اجلمعة
االنظار
تتجه
(امس) اىل لقاء «نادر»
يف معراب جيمع رئيسي
حزبي «القوات اللبنانية»
مسري جعجع والتقدمي
االشرتاكي النائب وليد

الجئون سوريون يحتشدون قرب سرايا حلبا لتسوية أوضاعهم لدى األمن العام( .ميشال حالق)
جنبالط .ويأتي اللقاء
أساسًا يف إطار استكمال
جنبالط جولة مشلت سابقًا

معظم الزعماء السياسيني
يف اطار مسعى إلحداث
ثغرة يف جدار أزمة

غري
الرئاسي،
الفراغ
االمنية
التطورات
ان

التتمة صفحة 31

املفاوضات النووية بني إيران و 1+5تصطدم بآلية رفع العقوبات

انتهت اجلولة الثامنة من
املفاوضات النووية يف
فيينا بني ايران وجمموعة
 1+5للدول اخلمس الدائمة
العضوية يف جملس األمن
واملانيا كسابقاتها من دون

االعالن عن تقدم ملموس
يوحي بالتوصل اىل اتفاق
نهائي يف املوعد احملدد يف
 24تشرين الثاني املقبل،
فيما بدا ان احلديث عن امكان
متديد هذه املفاوضات ،بات

أمرا واقعًا.
ويف حني منعت العقد
كنسبة
«الكالسيكية»
ختصيب االورانيوم وكمية
املركزي
الطرد
أجهزة
ومنشأة «أراك» من احراز

اي تقدم ،احنصرت هذه
املفاوضات
من
اجلولة
عمليا بالبند املتعلق برفع
العقوبات االقتصادية عن
ايران يف حال التوصل اىل
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اجليش السوري
يستعيد القسم
األكرب من ح ّي جوبر
استعاد اجليش السوري
حي
القسم األكرب من
ّ
جوبر شرق العاصمة
وتواصل
دمشق،
تقدمها عرب ثالثة
وحداته ّ
حماور لعزله عن بلدتي
زملكا وعني ترما بهدف
َ
خطوط التماس
تضييق
مع املسلحني.

أبدت واشنطن تفاؤهلا
بدور حمتمل لرتكيا يف
حماربة تنظيم «الدولة
(داعش)،
االسالمية»
واجرت اتصا ً
ال هو األول
حبزب االحتاد الدميوقراطي
الكردي السوري يف ظل
الدولي
االئتالف
شن
املزيد من الغارات اجلوية
على مدينة عني العرب
بالكردية)
(كوباني
السورية على احلدود مع
تركيا مما ادى اىل ابطاء
هجوم التنظيم املتطرف
على املدينة.

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة

342 Blaxcell St,
South Granville

Y

YPlumbing

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة

مـحالت جـبارة

الـعنـوان:

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

التفاصيل صفحة 31

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

واعلنت وزارة الدفاع
«البنتاغون»
االمريكية
ان بغداد ال تتعرض
خلطر وشيك من «الدولة
االسالمية».
باسم
الناطق
وصرح
«البنتاغون» االمريال جون
كريبي بأن احملادثات بني
الواليات املتحدة وتركيا
يف شأن دور تركي
حمتمل يف حماربة «الدولة
االسالمية» مضت بصورة
«جيدة جدا جدا ...ركزت
على استطالع طرق اخرى
ومساهمات اخرى ميكن

تركيا املشاركة بها يف
ذلك» .واضاف« :نعتقد
كانت
احملادثات
أن
اجيابية ...اعتقد أن فريقنا
خيرج بتقرير عام جيد هنا،
لكنين لن أستبق االمور
(يف شأن) ما قد تفعله
تركيا او ال تفعله».
واشنطن
تبين
ووقت
ائتالفًا ضد «داعش»،
صرحت الناطقة باسم
وزارة اخلارجية االمريكية
جني بساكي بأن مسؤوال
يف الوزارة اجرى حمادثات

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality
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اعـالنات

مـلحمة ومـطعم الـجنّة
للـحم الـحالل
بــإدارة

الـحاج أبو ربـيع يوشع
واملعلم عـمر املـصري
جميع أنواع لحوم
الغنم والبقر والدجاج
طازجة يومياً وبنوعية
عالية الجودة
تأمني وتوصيل الطلبيات لكافة أنواع املناسبات ( 50دوالرا وما فوق)

ّ
نـشك اللـحم للـزبائن حـسب الـطلب

نشوي كافة أنواع الستايك والشقف والكفتة
خربة
طويلة
لـحوم ومـنتجات جملدة
Frozen Products

نـفتح 7

نظافة
تامة

معاملة
صادقة

أسعار
منافسة

مــشاوي )(BBQ
TAKEAWAY

أيـام يف األسبوع

من االثنني حتى اجلمعة :من  7صباحا حتى الـ  6مساء
السبت :من  7صباحا حتى الـ  4بعد الظهر
األحد :من  9صباحا حتى الـ  2،30بعد الظهر
02 9642 8744
Email; al-jannah_butchery@hotmail.com
لإلتصال0475 611 335 :
Address; 339 Waterloo Rd, Greenacre
0435 711 744

صفحة 3

Saturday 18 October 2014

السبت  18تشرين األول 2014

Page 3

لبنانيات

الرسن حذر أمام جملس األمن من الفراغ الرئاسي وتزايد هجمات داعش على اجليش

جملس الوزراء وافق على سلسلة بنود أبرزها اصدار سندات خزينة

دي ميستورا زار السراي وحزب اهلل :قلقون جداً على استقرار لبنان سالم أكد ان املساعي ستتواصل
لالفراج عن العسكريني

اعلن املبعوث األممي اخلاص
لسوريا ستيفان دي ميستورا ان
استقرار لبنان مهم ،وحنن قلقون
من الوضع على احلدود ،معتربًا
ان احلل السياسي ينقذ سوريا
وشعبها.
فقد زار دي ميستورا امس االول
رئيس احلكومة متام سالم يف
السراي يرافقه املنسق اخلاص
لألمني العام لألمم املتحدة يف
لبنان ديريك بالمبلي والوفد
املرافق.
وبعد اللقاء قال دي ميستورا:
هذه جوليت الثانية يف املنطقة،
وبعد لبنان سأقوم بزيارة لطهران
وتركيا ودول أخرى .ويف النهاية
سأزور نيويورك كما أخطط لزيارة
موسكو.
اضاف :حنن حناول تسريع مسار
فهمنا للمتغريات يف املنطقة يف
إطار متابعتنا للمسار السياسي
لألزمة السورية نتيجة عوامل
جديدة طرأت على املنطقة
خصوصا داعش.
وتابع :يف هذا اإلطار ،وبعيدا
من القول ان قليب هو دائما مع
لبنان وكلكم تعرفون ذلك ،فان
اجملتمع الدولي قلق جدا حول
استقرار لبنان الذي يدفع مثنا
باهظا على حدوده نتيجة الصراع
املستمر يف سوريا.
لذلك كان من املهم بالنسبة
لي ان التقي رئيس احلكومة
وسألتقي الحقا وزير اخلارجية
كما سأجتمع مع شخصيات لبنانية
مهمة ومؤثرة يف اطار اإلطالع
على معلومات وافكار اكثر.
وأكد ان اجملتمع الدولي يقف
بشدة اىل جانب لبنان و حنن نعي
بشكل كامل االعباء اليت يتحملها
لبنان والشعب اللبناني يف هذه
املرحلة وننظر بقلق اىل ما حصل
مؤخرا على احلدود ويف الوقت
عينه حنن واثقون وكذلك اجملتمع
الدولي ان لبنان سيستطيع جتاوز
هذه املرحلة.

استقرار لبنان مهم

وقال :ان استقرار لبنان مهم جدا
للمنطقة واجملتمع الدولي ،وطبعا
هذا يعين ان احمليط السياسي
يف لبنان جيب ان يكون مستقرا
يف أسرع وقت ممكن من أجل
لبنان قوي .واإلمتحان سيكون
برأيي يف مواجهة مرحلة مصريية
واليت نأمل ان تؤدي اىل حل
سياسي يف سوريا لذلك أتت
زيارتي اليوم اىل لبنان ،ولذلك
أنا ايضا حريص يف كل مرة أزور
فيها املنطقة على اجمليء اىل
لبنان واإلطالع على كل ما يقلقه
للمساهمة يف استقراره.

هل توجه رئيس احلكومة بأي طلب
اىل األمم املتحدة؟
 أترك اجلواب على هذا املوضوعلرئيس احلكومة ،ولكن اقول ان
ما شدد عليه رئيس احلكومة
بشكل دقيق هو الدعم والقوي
واملستمر من قبل اجملتمع الدولي
واألمم املتحدة للبنان يف هذه
املرحلة الصعبة.

وعن العبء الذي يفرضه وجود
النازحني السوريني على لبنان،
رد دي ميستورا قائال :اذا كان

هناك من دول يف املنطقة ومنها
تركيا واالردن تستطيع وبشكل
حتمل هذا العبء الثقيل بشكل
متساو رغم األوقات الصعبة،
فإن غالبية هؤالء النازحني هم من
الفقراء واستقبلوا حبرارة كبرية
من قبل لبنان .ولكن اريد التأكيد
على وجوب مساعدة لبنان ،وهناك
حدود هلذه املسألة وهلذا فإن
اجملتمع الدولي عليه ان يساعد
لبنان ملواجهة هذه األزمة الصعبة
من ناحية اعداد وجتمع النازحني
يف لبنان.

عند حزب ااهلل

وزار دي ميستورا وبالمبلي
والوفد نائب األمني العام ل حزب
اهلل الشيخ نعيم قاسم حبضور
مسؤول جلنة االرتباط والتنسيق
يف احلزب احلاج وفيق صفا ،حيث
جرى عرض آلخر التطورات يف
املنطقة.
وقد متنى الشيخ قاسم النجاح
ملهمة السيد دي ميستورا ،وأكد
له أن احلل الوحيد املتاح يف
سوريا هو احلل السياسي بعيدًا
عن الشروط املسبقة وعدم جتاوز
األطراف الفاعلني واملؤثرين يف
مثل هذا احلل.
وقال :لقد أضاعت الدول الكربى
واإلقليمية ثالث سنوات ونصف
من الوقت الذي كان مليئًا
باألخطار والقتل والتشريد يف
اخليار احلربي واإلقصائي فماذا
كانت النتيجة؟
وأضاف :لقد تأكد أن احلل
السياسي ينقذ سوريا وشعبها،
وعلى اجلميع أن يتوقعوا تنازالت
مؤملة يف هذا اإلطار ،لكنه احلل
الوحيد املتاح وال َّ
حل غريه.
من جهته دي ميستورا قال بعد
اللقاء :أن زيارته حلزب اهلل والشيخ
قاسم تأتي يف إطارالتشاور
ألهمية التواصل مع كل األطراف
اليت ميكن أن تساعد على احلل يف
املنطقة وخاصة يف سوريا .كما
أن وجهات النظر كانت متوافقة
على أن احلل يف سوريا يستند
إىل احلل السياسي.

تقرير الرسن

اىل ذلك أثنى مصدر دبلوماسي
عقب جلسة مغلقة عقدها جملس
األمن الدولي امس األول ،واستمع

خالهلا اىل احاطة من رود الرسن
يف شأن التقرير العشرين لألمني
العام حول تنفيذ القرار ،1559
أن املوفد اخلاص حذر أو ً
ال من
حمو اإلجنازات اليت أحرزها لبنان
خالل السنوات األخرية من حيث
تطبيق مندرجات القرار ،قائ ًال أن
تكيف لبنان يف مواجهة تداعيات
ّ
احلرب يف سوريا معرض أكثر من
أي وقت مضى للتالشي.
وإذ عرب عن القلق من إخفاق
جملس النواب يف انتخاب رئيس
جديد ،حذر أيضًا من األثر الضار
لرتك هذا املنصب شاغرًا،
معتربًا أن السياسيني اللبنانيني
جيازفون كثريًا باستقرار بلدهم
إذا أخفقوا يف انتخاب رئيس
جديد قريبًا .ودعا جملس األمن
اىل النظر يف زيارة لبنان.
وبعدما لفت اىل تزايد هجمات
داعش والنصرة على اجليش
اللبناني ،حض على ايصال
املساعدات العسكرية اليت وعد
بها لبنان يف أسرع ما ميكن ألن
التأخري يف نقليات الدعم الدولي
يعرض لألذى صدقية القوات

املسلحة اللبنانية حتديدًا ،مرحبًا
خصوصًا باملليارات الثالثة اليت
قدمتها السعودية والعمل الذي
بدأ مع فرنسا لتسليح اجليش.
وأكد أن املساعدات هذه ينبغي
أن تصل اآلن وليس الحقًا.
والحظ أن لبنان يواجه حاليًا
حتديًا ال سابق له ،ألن اجلماعات
اإلرهابية مثل داعش تستخدم
تكتيكات جديدة  -مل تعد
تستخدم أسلوب اضرب وأهرب
كما يف املاضي ،بل تسيطر على
األرض وتتمسك بها ،مشريًا اىل
أن لبنان ليس مبعزل عن تطورات
بقية املنطقة .ورفع داخل اجللسة
خرائط غري تابعة لألمم املتحدة،
تتعلق باتفاق سايكس  -بيكو
ومؤمتر سان رميو لعام 1920
حني رمست اخلرائط احلالية
للشرق األوسط ،مشددًا على
أن سيطرة داعش على أجزاء من
سوريا والعراق أثارت تساؤ ً
ال عن
استقرار هذه احلدود ،وخصوصًا
بعدما عرب هذا التنظيم عن نياته
التوسعية .وتساءل عما ميكن أن
يعنيه هذا للبنان ،واستشهد
باحلوادث األمنية املتزايدة اليت
تقع يف عرسال وبريتال ،مبا
فيها اهلجمات على مواقع حزب
اهلل ،كامتداد ملا حيصل يف
منطقة القلمون السورية.
وأوضح املصدر ان لبنان ينتظر
يف املقابل تركيز اجلهد االممي
عرب ممثلي ومساعدي االمني
العام لالمم املتحدة بان كي مون
على الوضع اللبناني وقد يوفد
يف هذا االطار السفري االمريكي
األسبق جيفري فيلتمان املطلع
على امللف السياسي اللبناني اىل
بريوت إلجراء املشاورات من اجل
رسم تصور شامل يستند اليه
جملس االمن الدولي يف مقاربته
ملوضوع االرهاب .ويف املوازاة
ينصب االهتمام االمريكي بلبنان
على تأكيد متانة املوقف االمريكي
جتاه تأمني احلماية الكافية للبنان،
والعمل على منع توسع داعش
يف الشرق االوسط.

عقد جملس الوزراء ،امس االول
جلسة عادية ،برئاسة الرئيس
متام سالم ويف حضور الوزراء
الذين غاب منهم الوزيران
بطرس حرب ورشيد درباس.
وبعد اجللسة اليت دامت قرابة
مخس ساعات ونصف ساعة،
تال وزير االعالم رمزي جريج
املقررات الرمسية اآلتية :بناء
على دعوة دولة رئيس جملس
الوزراء ،عقد اجمللس جلسته
االسبوعية عند الساعة احلادية
عشرة من يوم اخلميس الواقع
يف  16تشرين االول  2014يف
السرايا احلكومي برئاسة دولة
الرئيس وحضور الوزراء الذين
غاب منهم الوزيران بطرس
حرب ورشيد درباس.
استهل دولة الرئيس اجللسة
بالتذكري مبطالبة احلكومة كما
يف كل جلسة بانتخاب رئيس
مجهورية جديد من اجل استقامة
عمل املؤسسات الدستورية.
ثم تطرق دولة الرئيس اىل
موضوع العسكريني املخطوفني،
فعرض جممل االتصاالت اليت
متت على الصعيدين االقليمي
واحمللي من أجل حتريرهم،
مؤكدا أن املساعي ستتواصل
لتحقيق هدف االفراج عنهم،
وان احلكومة على تواصل مع
اهالي املخطوفني لوضعهم يف
جو تلك املساعي ،وهي تفهم
كل الفهم معاناتهم وتؤكد
تضامنها معهم.

املقررات

بعد ذلك انتقل جملس الوزراء
اىل البحث يف املواضيع الواردة
على جدول اعمال اجللسة او من
خارجها ،واختذ يف صددها
القرارات الالزمة ،وأهمها:
اوال :املوافقة على متويل اشغال
مشروع مياه الصرف الصحي يف
البقاع الغربي.

ثانيا :املوافقة على ختصيص
لبنان بقطعة أرض لسفارة
لبنان يف مسقط-عمان.
ثالثا :قبول هبة من االحتاد
االوروبي من اجل مشروع
التغيري املناخي.
رابعا :املوافقة على اتفاقية
شراكة لتمويل شبكة ملنتجعات
صيد السمك.
خامسا :املوافقة على طلب
وزارة املال االجازة هلا اصدار
سندات خزينة باللرية اللبنانية
ملدة مخس سنوات لتسديد
الديون بفائدة ال تتجاوز %٨٠
من الفائدة املعمول بها على
سندات اخلزينة ملدة مخس
سنوات.
سادسا :املوافقة على نقل
اعتماد بقيمة مليار لرية من
احتياط املوازنة اىل موازنة
رئاسة جملس الوزراء ،ألمن
الدولة لعام  ،2014على أساس
القاعدة االثين عشرية.
سابعا :املوافقة على مشروع
يرمي اىل تعيني عضوين
اضافيني لدى اجمللس العدلي.
ثامنا :املوافقة على تكليف وزارة
املال ووزارة التنمية االدارية
وجملس اخلدمة املدنية تقديم
مقرتحات بصدد تعويضات
العاملني يف املعلوماتية.
تاسعا :املوافقة على طلب وزارة
االعالم الرتخيص بالتفرغ عن
اسهم يف شركتني اعالميتني.
عاشرا :املوافقة على مشروع
النظام
بتصديق
املرسوم
التوجيهي والنظام التفصيلي
كفرالقوس
ملنطقيت
العام
وكفرحاتا العقاريتني يف قضاء
زغرتا.
حادي عشر :املوافقة على
تأمني التمويل الالزم لرتميم
كنيسة مار جرجس يف اهدن،
وتعويض املبنى اجملاور بسبب
انزالقات يف الرتبة.

زهرا :عدم جتاوب الفريق االخر مع مبادرة  ١٤آذار يعيدنا لرتشيح جعجع
رأى عضو كتلة القوات اللبنانية
النائب انطوان زهرا ان قوى 14
آذار اطلقت مبادرتها الرئاسية
تأسيسا على مبادرة الدكتور
مسري جعجع الرئاسية الختيار
مرشح توافقي ،مؤكدا انه ان
مل يسر الفريق االخر باملبادرة
نعود للموقف الذي كنا فيه اي
ترشيح جعجع.
وحول ما نشر عن طلب
البطريرك الراعي من جعجع
سحب ترشيحه ،أسف زهرا ألننا
اضطررنا يف مرحلة للرد على
البطريرك لنقول له انه ليس
كل النواب يتصرفون بنفس
الطريقة واساسا مبادرة جعجع
اطلقت من بكركي.
ولفت اىل ان مسألة سحب
الرتشيح ال تعاجل بهذه البساطة
وهذا املوضوع قائم للبحث
عن مرشح توافقي وحنن
مستعدون لذلك ،واال فأن

الواجب هو النزول اىل اجمللس
وتأمني النصاب ومن ينال
 65صوتا صحتني على قلبه
وسنتعامل معه كرئيس منتخب
للجمهورية.
وردا على سؤال ذكر النائب
زهرا انه قدم شخصيا اقرتاح
تعديل املهل وجلسة  21اجلاري
مل يدع هلا الرئيس بري ،النها
مبدئيا جلسة حكمية ويبقى ان
حيدد الوقت ويدعو ،اما بعد
هذه اجللسة فكلنا يعرف ان
صالحية الدعوة للجلسات هي
صالحية مطلقة لرئيس اجمللس
واما جدول االعمال فلمكتب
اجمللس وبالتالي اذا كان هناك
جلسة او ال يسأل عنه الرئيس
بري واذا كان سيطرح فيه هذا
املوضوع فأن االقرتاح الذي
قدمته انا معجل مكرر وكذلك
اقرتاح التمديد الذي قدمه
الزميل نقوال فتوش وحتما

سيطرح هذان االقرتاحان على

اجللسة اذا انعقدت.

محاده :خروج حزب اهلل من سوريا سيكون
بتسوية اقليمية

رأى النائب مروان محاده يف
حديث الذاعة صوت لبنان
 93,3أن حتذيرات ناظر القرار
 1559تريي رود الرسن من
داعش ليست باملفاجئة وهي
تأتي بالتسلسل املنطقي بعد
حتذيراته السابقة من خماطر
تسلح فئة من اللبنانيني دون
سواها.
وأشار ،يف حديث اىل اذاعة
صوت لبنان ،إىل أن خروج حزب
اهلل من سوريا لن يكون إال من
خالل تسوية إقليمية ،واضعا
زيارة ستيفان دوميستورا
العاجلة اىل لبنان من جهة
وذهاب العماد جان قهوجي

اىل واشنطن من جهة أخرى يف
إطارإنضاج هذه التسوية.
ودعا محاده اىل ضرورة اإلسراع
بتأمني اهلبة السعودية عرب
القنوات الفرنسية ،واعترب أن
قبول اهلبة اإليرانية من شأنه
فرض تداعيات على لبنان جيب
تفاديها.
ومل يتوقع محاده نضوج
أي طبخة رئاسية يف املدى
املنظور ،الفتا اىل أن االفرقاء
اتفقوا على التمديد للمجلس
رئيس
النتخاب
النيابي
للجمهورية يف اللحظة اليت
يتفق فيها اللبنانيون على
اإلسم اجلامع.
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لبنانيات

مكاري تسلم من مقبل اقرتاح سلسلة العسكريني:

شكر بعد زيارة قبالن :االرهاب االسرائيلي
تنازالت من اجلميع تسبق التوافق على الرئيس
والتكفريي وجهان لعملة واحدة
استقبل نائب رئيس اجمللس
األعلى
الشيعي
اإلسالمي
الشيخ عبد األمري قبالن يف
مقر اجمللس ،األمني القطري
حلزب البعث العربي االشرتاكي
يف لبنان الوزير السابق فايز
شكر ،ومت التباحث يف االوضاع
العامة يف لبنان واملنطقة.
وقال شكر :قمنا بزيارة
مساحته يف هذه الدار اجلامعة
لكل الوطنيني ولكل اللبنانيني
ولكل االحرار ،وكانت مناسبة
مت فيها عرض ملا يتعرض له
لبنان وما حيصل على مستوى
املنطقة واحلرب الدائرة على
منطقتنا وعلى املقاومة وعلى
سوريا وايران وعلى كل
االحرار.
اضاف :اننا على قناعة تامة
ان هذا االرهاب شر مطلق،
وهذه العبارة اطلقها االمام
موسى الصدر على اسرائيل،
وحنن نقول ان هذا االرهاب
االسرائيلي واالرهاب التكفريي
هما وجهان لعملة واحدة ،وهو
للنيل من كل االحرار يف املنطقة،
وما حصل وحيصل ليس ببعيد
عن مؤامرة كربى خططت هلا
الدوائر العاملية الكربى بادارة
االمريكيني لتأمني مصلحة
وامن العدو االسرائيلي ،وما
حيصل على مستوى احلدود
اللبنانية الشرقية هو استكمال
االسرائيلي
املشروع
هلذا
مسعنا
باالمس
التكفريي،
متنقلة
ومواقف
تصرحيات
ومن سياسي اىل اخر والنتيجة
واحدة ،تصوروا ان جبهة
النصرة عند بعض السياسيني
مجعية كاريتاس وان يف سجن
رومية مقاهي ومالهي ،فيما
هناك غرف عمليات تكفريية،
والبعض يعترب ان جبهة النصرة
ليست ارهابية .وهنا اسأل
ملصلحة من هذا التخبط ،فاذا
كان اهلدف محاية فئة من الناس
تطلق هذه التصرحيات ،فانا
اقول له :انك واهم وخمطىء
اذا كنت ال تعرف ان النصرة
وداعش والكتائب االسالمية
وكل ارهابي يقاتل يف سوريا
ولبنان والعراق واي مكان
بالعامل هو ارهابي بامتياز وهو

يكفر كل من ليس معه ،فانت
خمطىء ولن تكون يف مأمن من
هذه اجلماعات التكفريية.
ورأى ان كل من ال مياشي
داعش والنصرة حتى لو كان
سنيا وآسف للتكلم بهذا املنطق،
فهو مستهدف ومشروع قتل من
هذه الفئة التكفريية والضالة،
وباملقابل هناك مرجعية سياسية
هلا عالقة مبا جيري يف هذا البلد
مسعناها اخريا تدلي بتصرحيات
يندى هلا اجلبني بعيدة كل
البعد عما يشعر به املواطن يف
لبنان ،وكأن ال عالقة هلا بهذا
البلد وكأنه يعيش يف مالهي،
وحنن نريد ان نفهم هل انت
منتظر ان ينال الدواعش من
املقاومة وبالتالي انت ستكون
يف مأمن ،ال يا شيخ سعد
احلريري انا توجهت اليك البارحة
واعود واكرر :انا انصحك ان
متارس االعتدال السياسي الذي
تدعيه.
وتابع :ان هذه اجملموعات
التكفريية هلا بيئة حاضنة يف
بعض املناطق اللبنانية ،وليس
هناك ادل من عرسال ،وهناك
مناطق اخرى تتحضر الن تكون
عرسال اثنني ،وحنن نتمنى
اال تصل هذه اجملموعات اىل
االشتباك احلقيقي يف هذا
البلد ،ان التباكي على رئاسة
النواب
وجملس
اجلمهورية
والناس اصبحت حالة هذه
احلكومات اليت تقززت منها
البشر ومن التصرفات اليت تقوم
بها وال تاخذ يف االعتبار اي
مصلحة الي مواطن ،انا انصح
كل الغيارى ان كان هناك غرية
حقيقية ان تبتعدوا عن االجندات
اخلارجية اليت ال تريد اال الشر
للبنان ولشعبه وملقاومة لبنان
اليت محت لبنان ،فهذه املقاومة
اليت لن تنكسر وهي لن تساوم
ال بالطول وال بالعرض على اي
مسألة ،فهذه املقاومة اليت
هزمت اسرائيل مستعدة ان
تهزم العامل باسره اذا تعرض
اي مواطن او اي حبة تراب من
لبنان الي اعتداء سواء اكانت
اسرائيلية او ارهابية تكفريية.
لذلك اتوجه اىل اجلميع القول
ان لبنان يف خطر وان هذا

اخلطر يساهم به فريق كبري من
اللبنانيني ويساهم به الكثري
من اللبنانيني ،وتارة نسمع
نوابا موتورين ال عالقة هلم ال
باالنسانية وال باالنسان يسبون
اجليش ويتناولون اجليش ويعود
احدهم ليربر فرار عسكريني
على انه انشقاق ،فهذه
املؤسسة هي املؤسسة الوحيدة
الضامنة لبقاء لبنان النها مع
كل اللبنانيني الشرفاء ويف
طليعتهم املقاومة وهم الضمانة
احلقيقية حلماية لبنان وغري ذلك
ال نصرة وال مالهي سجن رومية
وال مربعات امنية بالشمال او
بعرسال او بشبعا او بأي مكان
اخر سيكون موقع وحضور يف
هذا البلد ،لذلك تعالوا لنتفق
ولنواجه هذا االرهاب لنكون يد
واحدة واشري اىل نقطة بالتحديد
اىل سعد احلريري واىل الذين
يطالبون من املقاومة او حزب
اهلل بالعودة اىل لبنان :اتذكر
يا شيخ سعد ويذكر معك الكثري
من اللبنانيني الذين هم يف
الضفة االخرى اليت تريد ابان
احلرب االسرائيلية واليت هزمت
فيها اسرائيل على يد هؤالء
االشاوس االبطال الذين محوا
لبنان وحيمون لبنان بدمائهم،
كنا حنن حني نقيم احتفاالت
تقفل الطرقات بالشاحنات
والباصات ويتأمن العديد من
رجال االمن ليحموا الناس
احملتفلني بالنصر اويف اي
مهرجان ،كان اخلوف انذاك
من اسرائيل واربابها وعمالئها
يف لبنان من ان يدخلوا الينا
سيارات مفخخة ،وهذا اخلوف
تبدد نتيجة السهر واحلرص
الدائم من املقاومة ومن االجهزة
االمنية الشريفة ولكن وقعنا
فيها يف السنة املاضية وما
زلنا يف طور ان نقع فيها نتيجة
املشروع التكفريي واملشروع
االسرائيلي ،فاذا كنتم جادين
يف محاية لبنان اقلعوا وختلوا
عن احبابكم وانا كأمني قطري
وكمواطن لبناني اقول ال اليوم
وال غدا سيأتي احد من سوريا
قبل القضاء على هذه اجلماعات
سواء يف سوريا او لبنان او
اسرائيل.

كشف نائب رئيس جملس
النواب فريد مكاري انه تلقى
امس االول مشروع سلسلة
الرتب والرواتب اخلاصة
بالعسكريني بعد ان طلب
نائب رئيس جملس الوزراء
وزير الدفاع مسري مقبل
يف جلسة اللجان النيابية
املشرتكة االخرية مهلة 10
ايام لتقدميها ،واوضح انه
سيبحثها قبل عرضها على
اللجان النيابية يف جلستها
سيحدد موعدها
املقبلة اليت
ُ
بالتشاور مع الرئيس نبيه
بري.
وقال نائب رئيس جملس
لوكالة االنباء
النواب
املركزية املناقشات داخل
جدية،
املشرتكة
اللجان
ّ
لكن يف الوقت نفسه هناك
صعوبات كثرية الن امكانية
تلبية بعض املطالب وهي
محُ قة ،صعبة يف ظل الوضع
االقتصادي واملالي ،وهذا ما
سيجعل املناقشات طويلة.
اىل ذلك ،وردًا على سؤال
عن زيارته امس االول رئيس

حزب القوات اللبنانية مسري
جعجع يف معراب ،اشار
نتطرق
مكاري اىل اننا مل
ّ
اىل امللف الرئاسي النين ال
املك املعطيات الكافية ،لكنه
شدد على اننا حريصون على
انتخاب رئيس للجمهورية
حريص
وجعجع
سريعًا،
على ذلك كحرص البطريرك
مار
الكاردينال
املاروني
الراعي
بطرس
بشارة
والرئيس احلريري ،واكد ان
جعجع ُمنفتح كما سبق واعلن
يف اكثر من مناسبة على اي
طرح يؤدي اىل التوافق على
رئيس جديد.
واذ اشار بأن ِعقد الرئاسة
ليست عند قوى  14آذار
بل عند  8آذار ،عزا التمديد
للمجلس النيابي اىل عدم
وجود رئيس للجمهورية،
وموضحًا ان اجناز الرئاسة
اولوية للرئيس احلريري رغم
موقفه من التمديد ،فمتى
انتخبنا رئيسًا واقررنا قانون
انتخاب جديد نذهب فورًا اىل
انتخابات نيابية جديدة.

وشدد مكاري ردًا على سؤال
على ضرورة اجناز االستحقاق
الرئاسي ألن وجود رئيس
االستقرار
يف
ُيساهم
السياسي الذي ينعكس على
االستقرار االمين ،واوضح
ان التوصل اىل توافق على
ّ
مرشح للرئاسة جيب ان
اسم
تسبقه تنازالت من فريقي
 8و 14آذار ،وهذا التوافق
جيب ان يأتي بعد تفاهم
ضمن  14آذار وقبول من 8
التسرع يف
آذار ،ومعتربًا ان
ّ
تسريب امساء توافقية قد
يضر اكثر مما ُيفيد ،ولفت
ّ
اىل ان مواقف الرئيس بري
لطاملا كانت عامال اجيابيًا يف
هذا املوضوع ويف ملفات
كثرية.
للمجلس
التمديد
وعن
رجح مكاري ان تعقد
النيابي،
ّ
جلسة خاصة القراره بعد
 21اجلاري تاريخ عقد جلسة
انتخاب اعضاء مكتب اجمللس
موضحًا
اللجان،
ورؤساء
ان حتديد موعد اجللسة من
صالحية رئيس اجمللس.

فادي كرم :لقاء جنبالط وجعجع والرئاسة اجلمعة
كان آخر لقاء بني رئيس احلزب
التقدمي االشرتاكي النائب
وليد جنبالط ورئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع
يف  20كانون األول ،2013
على هامش مأدبة عشاء أقامها
النائب نعمة طعمة ،حيث تطرق
البحث اىل ملف االنتخابات
الرئاسية .واليوم وبعد مرور
حنو  10أشهر ،حل خالهلا الشغور
الرئاسي ضيفا ثقيال على قصر
بعبدا ،يلتقي الرجالن جمددا
وتفتح معراب أبوابها اليوم ل
البيك ،الذي يكمل باجتماعه ب
عقد جولته على القادة
احلكيم،
َ
املوارنة ،بعد ان التقى الرئيس
أمني اجلميل والنائبني ميشال
عون وسليمان فرجنية.
ويف هذا االطار ،أوضح عضو
كتلة القوات اللبنانية النائب
فادي كرم لوكالة االنباء
املركزية ،ان ال قطيعة بني
احلزبني ،وهناك تواصل دائم
بني املسؤولني يف املناطق اليت
يتواجد فيها احلزبان ،والعالقة
بني الطرفني على أحسن ما
يرام ،لكن جعجع وجنبالط مل
يلتقيا منذ فرتة ألن ال مواضيع
كثرية لنقاشها ،فمن يعرقل
االنتخابات الرئاسية هما عون
وحزب اهلل ،ولذلك كان جنبالط
يركز اتصاالته عليهما الجياد
حل هلذه االزمة .وأضاف لكن
بعد مبادرة  14آذار ومواقف
جعجع االخرية ،كان ضروري
ان يلتقي الرجالن للبحث يف
هاتني النقطتني ،وحنن ننتظر
ما ميكن ان يطرحه جنبالط
اجلمعة (امس).

وأشار اىل ان موضوع الرئاسة
سيكون الطبق األساسي على
طاولة البحث ،فال حل يف البالد
اال مبلء الشغور الرئاسي،
وكل الدولة ستبقى معرقلة بال
رئيس ،واالولوية يف املباحثات
اليت جنريها مع اي طرف ستبقى
للرئاسة ،حتى امتام االنتخابات،
الفتا اىل ان الوضع االمين
يف البالد واملنطقة اضافة
اىل موضوع التمديد جمللس
النواب ،سيكونان حاضرين
ايضا يف اللقاء الذي سيشكل
فرصة لبحث كل االمور ذات
واليت
املشرتك،
االهتمام
لضمان
أساسية
يعتربانها
استقرار الوطن واستمرار عمل
املؤسسات وعدم الذهاب اىل
االسوأ.

لرئيس وفاقي

وعن استعداد جعجع لسحب
ترشيحه والبحث عن مرشح
ميشال
كالرئيس
وفاقي
سليمان يف العام  ،2007أشار
كرم اىل ان ومن دون الدخول
يف االمساء ،كان جعجع واضحا
ان بعد عدم اقتناع الفريق
اآلخر ،بفكرة انتخاب رئيس
قوي كجعجع حيمل مشروعا
متكامال ورؤية اسرتاتيجية،
وبعد انسداد هذه الطريق،
ال بد من االتفاق على رئيس
وفاقي يرتاح له اجلميع ،ومن
هنا نلمس تقاربا يف وجهات
النظر بني جنبالط وجعجع .اال
ان وصول هذه الشخصية
الوفاقية اىل الرئاسة ،سيكون
على أساس برنامج متفق عليه

يضمن بناء الوطن رويدا رويدا
وتقوية املؤسسات ال تقويضها.
واذا كنا لن ننتخب جعجع الذي
سيحمل حتوال اسرتاتيجيا قويا
واجيابيا للبنان ،فان الرئيس
الوفاقي ،جيب اال يكون معدوم
احلركة واملبادرة.
واعترب ان حزب اهلل مل يقتنع
حتى الساعة بتسهيل انتخاب
الرئيس ،وإن كنا مسعنا
يف االيام املاضية رسائل
تشري اىل ان احلل األقليمي
متأخر وهو االمر الذي يعتمد
عليه احلزب ،وأظن انه اىل
اآلن ليس جاهزا لتسهيل
االنتخابات ،وخيتبئ خلف موقف
عون املتمسك بوصوله شخصيا
او ال أحد ،لكن حزب اهلل قادر
على اختاذ موقف والذهاب
اىل االنتخابات الرئاسية اذا
أراد ،الفتا اىل أننا سنستمر
يف الضغط على عون وحزب
اهلل المتام االنتخابات ،إما عرب
احرتام اللعبة الدميوقراطية،
او عرب االتفاق على مرشح
توافقي.
ويف موضوع التمديد جمللس
النواب ،قال كرم اننا ككتلة
سنشارك يف جلسة التمديد،
لكننا سنمتنع عن التصويت،
ففي خضم األجواء اليت باتت
تؤكد ان هناك استحالة المتام
االنتخابات ،فاملواقف ضد
التمديد او التصويت ضده
باتت مزايدة ضد الدولة وضد
استمرارية املؤسسات وكالما
يف غري حمله ،أما عدم التصويت
لصاحله ،فهو الننا نرفض يف
املبدأ مسألة التمديد.
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لبنانيات

مقبل زار عون عشية زيارته ايران:

مقتنع بسحب ترشيحي اذا كان سيؤدي لوجود رئيس

بوادر مرحية بشأن العسكريني املخطوفني جعجع :انتخاب عون لسنتني كمرحلة انتقالية مرفوض

أعلن نائب رئيس احلكومة وزير
الدفاع مسري مقبل أنه سيتوجه
اجلمعة (امس) اىل ايران مع
وفد عسكري ملعرفة املعطيات
اليت سيقدمونها ،مشريًا اىل
بوادر مرحية بشأن العسكريني
املخطوفني.
كالم الوزير مقبل جاء مساء
أمس االول بعد زيارته رئيس
تكتل التغيري واالصالح النائب
العماد ميشال عون يف الرابية.
وبعد اللقاء قال مقبل ردا
على سؤال عن اهلبة االيرانية:
سأسافر آخر االسبوع مع وفد
عسكري اىل ايران ،وسوف
نرى ما هي املعطيات اليت
سيقدمونها ،وسنرى ايضا
اهميتها كي نعود ونعرض امللف
على جملس الوزراء لدراسته.
اجليش اللبناني قوي ولكن هناك
قرارا خارجيا بعدم تسليحه؟
 هذا الكالم غري دقيق .يفلبنان الشعب وراء اجليش
ويريد ان يكون اجليش قويا
مسلحا ويريدون تقويته .هناك
قضايا اهلبات وهي متأخرة
قليال ،ولكن بدأت اهلبة بقيمة
املليار تستعمل.
هل هناك اجراءات جدية خبصوص
العسكريني املخطوفني لالفراج
عنهم؟
 لنكن واضحني ،ليس هناك منامور واضحة ظهرت لغاية االن،
كي ال نعد ومن ثم يقولون لنا
وعدمتونا ومل تقوموا بالواجب.
هناك نقطة اساسية ،فمجلس
الوزراء يعمل جبدية تامة بهذا
اخلصوص ،وقد اعطينا الثقة
كاملة لرئيس جملس الوزراء
ليتصرف مبلء احلرية بالطريقة
اليت يراها مناسبة خلالص هذا
امللف .هذا ال يريد اعالما بل
كلما بقيت االمور سرية كلما
انتهت بسرعة.
هل هناك بوادر مرحية او
مطمئنة؟
 بالتأكيد هناك بوادر ،ولكنيف بعض االوقات هناك
مداخالت يف اجلهة الثانية ختربط
االمور ولكن نتمنى خريا.
وكان العماد عون استقبل
رئيس حزب التوحيد العربي
الوزير السابق وئام وهاب الذي
صرح على األثر :حتدثنا مع دولة
الرئيس يف مواضيع عدة تبدأ
باداء احلكومة والتمديد جمللس
النواب وصوال اىل ما جيري على
احلدود الشرقية للبنان ال سيما
حماوالت االعتداء على القرى
اللبنانية .حنن مطمئنون اىل
أداء اجليش وشباب املقاومة،
ونعترب ان التعاون بني اجليش
واملقاومة هو ضمان لعدم
حدوث اي خرق يف منطقة البقاع
واجليش يف حاجة اىل دعم اكثر،
للتقليل من اخلطابات واالكثار
من الدعم .لغاية اآلن الواضح
انهم ال يريدون ان يدعموا
اجليش وال يدعمونه كما يلزم.
هناك حماوالت سياسية ملنعه
من تلقي مساعدات كما حصل
يف موضوع اهلبة االيرانية.
واضاف :املرحلة املقبلة صعبة
على مستوى كل املنطقة،

وهي صعبة ايضا على الصعيد
اللبناني ،من الطبيعي ان اجناز
االستحقاقات يساعد لبنان
على ختطي هذه املرحلة .اجناز
االستحقاقات يبدأ بانتخاب
رئيس للجمهورية ميثل الساحة
املسيحية يف البداية وهذا
مدخل ،البعض حياول حتميل
فريق معني مسؤولية اجناز هذا
االستحقاق.
اما فريقنا فال يطرح اال الرئيس
القوي ،الرئيس الذي ميثل
والذي لديه مشروع ،فريقنا
متمسك بالعماد عون رئيسا
للجمهورية فهو حيمل برناجما
وحيمل رؤية ولبنان اصبح يف
حاجة اىل برنامج كهذا.

كيفما كان

وتابع :ال جيوز التعامل مع رئاسة
اجلمهورية وكأنه موضع يتم سد
الفراغ به كيفما كان ،وهذا
امر يرتك انعكاسات كبرية،
لذا نرى ان اجناز االستحقاقات
يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية
ومن ثم االنتخابات النيابية.
من الواضح ان الناس ترفض
التمديد للمجلس ألنه معطل
طيلة هذه الفرتة وهذا حق
الناس الدميوقراطي ان تنتخب
النواب.
وردا على سؤال قال :هناك
اطراف ما زالوا يعرقلون،
واليوم ما اقوله ال يلزم املنرب
الذي أحتدث منه ،اي ال يلزم
الرابية والعماد عون ،اقول
رأيي استمعنا باالمس اىل موقف
جديد لسعود الفيصل ومن
الواضح انه ميارس التصعيد
يف اكثر من ملف أي امللفات
العراقية والسورية واللبنانية،
وهذا التصعيد سينعكس حتما
على اململكة بشكل سليب.
حنن نعترب أن من يعرقل اليوم
االنتخابات يف لبنان هو سعود
الفيصل وليس اي فريق .هو
مينع انتخاب رئيس جدي لرئاسة
اجلمهورية.
وعن اخلطر على احلدود ،قال:
ادعو اللبنانيني اىل عدم اهللع.
الوضع حيتاج اىل انتباه وليس
اىل هلع .اجليش واملقاومة
موجودان وكثري من االحزاب
االن جتهز نفسها ملثل هذه
املواجهة.
اعتقد ان اخلوف ليس موجودا
ولكن جيب االنتباه اخلطر موجود
ولبنان يستطيع ان يواجهه اذا
ختاذلت الدولة .هناك افرقاء
يستطعيون املواجهة وقد بدأوا
يهيئون أنفسهم ضد هذا
اخلطر.
وعن جدية التحالف الدولي
ضد داعش ،قال :كال ،هذا
التحالف ليس جديا ،ال يزال
ميزح مع داعش .هناك فوضى
شاملة ولكن اخريا ستصب عند
االمريكي وهو يتسلى اليوم.
الظاهر ان ليس هناك مواجهة
جدية عندما كانت جدية مع
صدام حسني شنوا ألف غارة
نهارا عليه ،هل تسمعون بأكثر
من غارة او اثنتني يف االسبوع
على داعش ،مل تتحول االمور
اىل جدية بعد ،دخلنا يف دوامة

طويلة وال سيما يف لبنان.

اللقاء الوطني

واستقبل عون وفدا من اللقاء
الوطين برئاسة رئيس حزب
االحتاد الوزير السابق عبد
الرحيم مراد ،وعضوية النائبني
الوليد سكرية وكامل الرفاعي،
زاهر
السابقني
النائبني
اخلطيب ووجيه البعريين ،وليد
بركات ،العميد حافظ شحادة،
عمر حشيمي ،حممد القرعاوي
وهشام طبارة.
وعقب اللقاء ،صرح النائب
سكرية :تشرفنا بلقاء العماد
ميشال عون وتداولنا معه
خمتلف املواضيع اليت تهم لبنان
واملنطقة وحتديدا ما يتعرض له
لبنان من اخطار جراء ما يدور
يف املنطقة من ازمات من الفكر
التكفريي واملتعصب الذي
يرفض االعرتاف باآلخر واحلوار
معه ،وهذا الفكر ال ميكن ان
يتحمله لبنان وال ان يتعايش
معه النه يهدد كل املكونات
اللبنانية ويهدد لبنان ككيان،
وكنا متوافقني مع العماد عون
على حتصني كل اجلهات الداخلية
جلبه هذا التطرف وتعزيز دور
اجليش وتقويته ومده بكل
حوله
وااللتفاف
االمكانات
القتالع هذا االرهاب بالكامل
من لبنان ،فبقاؤه يشكل
تهديدا كامال لكل مكونات
الشعب اللبناني .وتوافقنا ايضا
على مواضيع العيش املشرتك،
وبناء مؤسسات الدولة والتطلع
اىل مستقبل لبنان واملنطقة.

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع ،رفض القوات
اللبنانية وقوى  14آذار فكرة
انتخاب النائب العماد ميشال
عون لسنتني كمرحلة انتقالية.
وقال جعجع يف حديث اىل
صحيفة الراي الكويتية :أوال،
حنن كقوى  14آذار لسنا يف
صدد سحب ترشيحي كمعطى
عملي وواقعي .وثانيا ،إن
الفريق اآلخر أعلن مرارا وتكرارا
أن لديه مرشحا وحيدا فقط ال
غري امسه العماد عون ،وأنه
غري مستعد يف أي حال للبحث
عن اسم آخر .ولو كان الفريق
اآلخر مستعدا للتوافق لتجاوب
مع مبادرة  14آذار اليت فتحت
بابا عريضا للتوافق .وهذا
الفريق رغم حماولتنا التواصل
معه كبادرة عملية تضاف اىل
مبادرتنا السياسية اهلادفة
للتوصل إىل مرشح توافقي،
بقي على موقفه وأغلق كل
األبواب رفضا.
وعما اذا كان البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي يتوىل مهمة
اقناعه بسحب ترشيحه ،قال:
من دون أن يقنعين أحد ،فأنا
مقتنع بسحب ترشيحي إذا كان
ذلك سيؤدي إىل إنتخابات
رئاسة اجلمهورية ،ولكن اذا
كان سحب ترشيحي سيؤدي
اىل مزيد من التعقيدات ،فلماذا
اقدم على هذه اخلطوة؟ سحب
ترشيحي يف الوقت احلاضر

سيؤدي اىل مزيد من التعقيدات
لسبب بسيط هو أن العماد عون
ستكون لديه حجة أكرب لالستمرار
يف موقفه ،وسيقول إنه مل يعد
موجودا إال مرشح مسيحي واحد،
فلماذا ال تنتخبون هذا املرشح
املسيحي القوي؟.
وإذ أكد رفض القوات اللبنانية
وقوى  14آذار فكرة انتخاب
عون لسنتني كمرحلة انتقالية،
قال :بعد ما حصل يف العراق
وسوريا وقيام التحالف الدولي،
أصبحنا أمام تصلب إيراني أكرب
وهو ما يظهر على أرض الواقع،
وأصبح حزب اهلل أكثر إصرارا
على تعطيل اإلنتخابات الرئاسية
من أي وقت آخر ،ألن ايران
ستلجأ إىل حماولة التمسك
بأي قصاصة ورق لديها يف
املنطقة ،وأعتقد أنها لن تفرط
يف أي شيء ،انطالقا مما حدث
معها يف العراق ،وما ميكن
أن حيدث يف سوريا .وأعتقد
أن أحداث األشهر االخرية يف
العراق وسوريا ستجعل مشكلة
الرئاسة يف لبنان أكثر صعوبة،
لكن طبعا كل ذلك مل يكن ميكن
حدوثه لو مل يكن العماد عون
يقاطع جلسات انتخاب رئيس
اجلمهورية وحتى لو أرادت
ايران تصعيد املوقف.

التنسيق والتحالف الدولي

وعن حماربة اإلرهاب ،قال:
إن اخليار الوحيد الفعلي
املتاح أمام احلكومة اللبنانية

واجليش اللبناني هو التنسيق
مع التحالف الدولي ،ألن هذا
التحالف ميلك قوة كربى يف
اجلو ،واجليش اللبناني يشكل
قوة ال يستهان بها يف الرب على
حدودنا الشرقية.
أضاف :ال حزب اهلل وال
جمموعات بشار األسد قادرة
على تقديم أي شيء أو مساعدة
إىل اجليش اللبناني ،وهذا إذا
جتاوزنا اإلعتبارات املبدئية يف
التعاون أو عدمه .ومن يستطيع
فعال مساعدة اجليش اللبناني
هو التحالف الدولي.
وتابع :ما يفعله التحالف حاليا
هو توجيه ضربات منتقاة يف
حماولة إلبطاء ووقف تقدم
داعش ،وهو ال يستطيع القيام
بأكثر من ذلك يف ظل غياب
أي تقدم سياسي يف العراق
وغياب أي عملية سياسية فعلية
يف سوريا.
وعن مقاربة احلكومة اللبنانية
مللف العسكريني املخطوفني،
قال جعجع :املقاربة احلكومية
احلالية هلذا امللف لن تؤدي
إىل أي نتيجة ،فهناك حل من
إثنني ملشكلة املخطوفني وأي
حبث آخر هو مضيعة للوقت.
فاحلل إما أن تقايض احلكومة
املخطوفني بإنسحاب حزب اهلل
من سوريا .وبرأيي ،إن حياة 27
عسكريا تستأهل هذا احلل ،وإما
إسرتجاعهم أو حماولة إسرتجاعهم
بالقوة ،أي بعملية عسكرية عرب
التعاون مع التحالف الدولي.

طعمة :التسوية االقليمية حلل املعضلة اللبنانية وانتخاب رئيس للجمهورية بات مناهلما صعبا
اعترب عضو اللقاء الدميوقراطي
النائب نعمة طعمة يف تصريح
ان معامل التسوية اإلقليمية
حلل املعضلة اللبنانية وانتخاب
باتت
للجمهورية،
رئيس
صعبة املنال يف ظل اإلشتباك
اإلقليمي واحلروب املستعرة
يف املنطقة واستحالة حصول
أي خرق يف هذه املرحلة ينتج
تسوية سريعة على غرار ما جرى
يف حمطات سابقة ،ألن األوضاع
يف الظروف الراهنة أكثر تعقيدا
على كافة املستويات.
وقال :إزاء هذه املعطيات ،ال
بد للقيادات السياسية وكل
أفرقاء النزاع أن تسعى لتنظيم
تفاقمها،
عوض
خالفاتها
السياسي
الشرخ
وازدياد
وولوج احلوار سبيال لتحييد البلد
عن احلروب املشتعلة حولنا،
باعتبار كل املعطيات واألجواء
يف هذه املرحلة تؤشر اىل ان
االزمة طويلة وصعبة وبالغة
اخلطورة.
واعترب ان ما جرى مؤخرا على
خط اململكة العربية السعودية
وإيران من مواقف سياسية
متباعدة ال يؤشر اىل تقارب
قريب أو انها ستؤدي اىل حل
يف شأن امللف اللبناني ،إمنا
ال يعين ان اململكة ختلت عن
امللف اللبناني وابتعدت عنه،

بل دورها أساسي يف سياق
دعمها للمؤسسة العسكرية
من خالل املكرمة السخية هلذا
الغرض ،وبالتالي حرصها على
استقرار لبنان وكل ما يؤدي
اىل ازدهاره ورخائه يف سياق
العالقة التارخيية اليت تربط
البلدين واملبنية على اإلحرتام
املتبادل والروابط الوثيقة
بينهما.
واكد ان ما تطرق اليه وزير
األمري
السعودي
اخلارجية

سعود الفيصل بصدد األوضاع
يف املنطقة ،إمنا هو نابع من
سياسة اململكة املبنية على
اإلعتدال ونبذ اإلرهاب وسالمة
الشعوب والتواصل مع اجلميع
وعدم التفرقة بني الطوائف
واملذاهب ،وكذلك إدانتها
للعنف وقتل األبرياء يف الدول
اليت جتري فيها النزاعات
العسكرية ،وقد شخص الوزير
الفيصل ما جيري حبرفية
ومبوضوعية ،قائال ان التباينات

السياسية بني الرياض وطهران
هلا ظروفها وخلفياتها ،واململكة
واضحة يف سياساتها وال تبدل
تبديال ،وبالتالي يبقى دورها
يف لبنان بعيدا عن كل هذه
التأثريات واألجواء وحريصة
على انتخاب رئيس للجمهورية
و استقراره ،ومستمرة يف
مساعيها اخلرية وفق توجهات
خادم احلرمني الشريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز والقيادة
السعودية احلكيمة.

مجعية أبناء الضنية اخلريية
إعالن هام
تعلن مجعية ابناء الضنية اخلريية عن عقد اجتماع عام يف
 Miller Rd, Villawoodمركزها الكائن على العنوان
وذلك نهار االحد املوافق  2014 - 10 - 19متام الساعة العاشرة صباحا.
وستجري خالل االجتماع انتخابات على املراكز الشاغرة وهي مخسة مقاعد.
وباملناسبة ندعو مجيع األعضاء اىل جتديد انتساباتهم يف مدة اقصاها يوم اجلمعة يف
.2014 - 10 - 17
كذلك ندعو من يريد اخلدمة يف اجلمعية من خالل العضوية االدارية اىل تقديم ترشيحه ..
كما اننا نرحب بانتسابات جديدة ضمن الشروط املطلوبة.
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لبنانيات

حرب انهى زيارته لدبي وغادر اىل كوريا:

لبنان كان رائدا ولن اقبل ببقائه متخلفا

قال وزير االتصاالت بطرس
حرب ان لبنان كان رائدا يف
كل اجملاالت ولن أقبل ببقائه
متخلفا.
فقد أقام قنصل لبنان العام
يف دبي سامي منري حفل غداء
خاص على شرف الوزير حرب،
حضره القنصل هيثم ابراهيم
وخنبة من الشباب اللبناني
الذي حيتل املراكز اإلدارية
العليا يف كربيات شركات
اإلتصاالت واملعلوماتية يف
العامل والوفد املرافق للوزير
حرب.
وخالل املأدبة ،رحب منري
حبرب بكلمة أشاد فيها
خبربته الدستورية والربملانية
والقانونية الطويلة.
أما حرب فقال :إني أفتخر بكم
وأعتز ،وقد جئت إىل دبي
وعلى يقني بأني سألتقي
مبجموعة من اللبنانيني كل
منهم يشكل وحده قصة جناح،
فكيف بنا إذا كنا اآلن أمام
جمموعة من قصص النجاح؟
لدى تولي مهامي يف وزارة
اإلتصاالت كانت معلوماتي
بسيطة وسطحية يف هذا
امليدان ،وسرعان ما انتقلت
من املاضي وصرت أفهم أهمية
الغد ،وأصبحت مدركا ما حنن
مقبلون عليه .كما اكتشفت
أن حياة الناس ومصريهم
وازدهارهم
وحرياتهم
وسعادتهم كلها مرتبطة بعامل
املعلومات واإلتصاالت ،لذا
فإن التعامل مع هذا العامل
خبفة وبنفسية املناحرات
واملناكفات السياسية هو
جرمية حبق جمتمعنا.
علينا التعاطي مع هذا القطاع
بعقل منفتح ووطنية ورغبة
بالتقدم والتطور من أجل
حتسني ظروف شعبنا.
حكومة تتخذ قرارات
وتابع :كم متنيت لو تسلمت
وزارة اإلتصاالت يف ظل
حكومة تعمل يف ظروف غري
صعبة كاليت تواجهنا اليوم،
وتستطيع اختاذ قرارات من
دون أن ينربي وزير فيها
يرفض قرارا فيتوقف ،حكومة
تتخذ القرارات باألكثرية كما
كنا أيام الرئيس ميشال
سليمان الذي أحييه ،ال
كهذه احلكومة اليت يتطلب
أي قرار هلا اإلمجاع .وهذا
ما يعرقل الطموحات وحيد من
اإلجنازات ويسلط الضوء على
السيئات فننسى احلسنات.
اليوم يف لبنان مدرستان:
اإلتصاالت
تعترب
األوىل
برتول لبنان ووسيلة عبارة
عن بقرة حلوب ،فيما الثانية
احلديثة  -وأنا منها  -تعترب
وسيلة
اإلتصاالت
وزارة
لتطوير اإلقتصاد واجملتمع
ولزيادة مداخيل الدولة يف
كل القطاعات .أعطي مثال:
لنفرتض أن وزارة األشغال
العامة تشق طريقا بكلفة

 50مليون دوالر ،ال تستفيد
منه الوزارة حتديدا إمنا منطقة
بكاملها ومواطنون يستخدمون
هذا الطريق مما يساهم بنمو
املنطقة اليت متتد إليها هذه
الطريق .ووزارة اإلتصاالت
كذلك ،هكذا أراها وهكذا
أتعاطى فيها .ولألسف ،ال
تزال املدرسة األوىل غالبة
حتى اآلن .فوزارة اإلتصاالت
مل يعد دورها كما يف املاضي
وانتفت احلواجز بيننا وبني
الغد كبشر .التحدي كبري
لتحقيق النجاح ،ولبنان كان
الدولة األوىل اليت اعتمدت
اإلتصاالت اخلليوية واألنرتنت
يف الشرق األوسط .ليقل لي
أحد منكم أين أصبح موقع
لبنان اليوم يف العامل؟ لقد
ختلف كثريا .ملاذا؟ بكل أسف
أضيف ،لعل املسؤولني مل
يدركوا اسرتاتيجيا أهمية هذا
املوقع ،فلم حيافظوا عليه
وأدخلوا اخلالفات واحلرتقات
السياسية واملشاريع غري
املدروسة اليت أدت إىل
الفشل.
أضاف :الصورة واضحة،
لدي وحولي فريق عمل جيد
يتحرك بضمري وعلم يساعدني
ويسهل علي الطريق إىل
األمام .وتضم الوزارة فريقا
ممتازا ومتعاونا ،لكن كل ذلك
يبقى ناقصا .وسأوضح ملاذا.
فعندما أعتز بكم وبأمثالكم،
وبدال من أن تكونوا يف
لبنان تعملون لنجاحه وتقدمه،
ذهبتم إىل اخلارج ألن فرص
احلياة والنزاعات السياسية
يف الداخل مل تسمح لكم
بالعمل يف لبنان ،ورمبا احلظ
لعب دورا ،إمنا املؤسف أن
السياسة جعلت من لبنان
وبريوت حتديدا يف موقع
خلفي تقنيا وتكنولوجيا وهذا
ما قدم دبي علينا ،ففي دبي
أمان واستقرار ودولة وقرار
فيما يتنازع السياسيون يف
لبنان على كل هذه ،لدرجة
أننا نعجز عن انتخاب رئيس
منتهى
وهذا
للجمهورية
األسف.
اقرتحت مناقصة
واردف :يف  30أيلول الفائت
انتهت مدة عقد الشركتني
املشغلتني للخليوي ،فتقدمت
من جملس الوزراء باقرتاح
إجراء مناقصة جديدة وطلبت
مهلة زمنية حمددة إىل حني
إمتام املناقصة .وآمل ،خالفا
لبعض ما بدر يف اجللسة
السابقة جمللس الوزراء ،أن
يبقى النقاش على مستوى
وتسهيل
القطاع
حتسني
إىل
ينحدر
وأال
إدارته
مستوى املناكفات الشخصية
التافهة واملناحرات السياسية
واإلنتخابية السطحية ،وأن
نتمكن من اللحاق بالتطور
احلاصل يف العامل الذي فاتنا
قطاره منذ سنوات فنواجه

التحديات بروح التجدد والعلم
والريادة.
مشروعي أن نركب القطار
السريع للحاق مبن سبقنا،
فلبنان كان رائدا يف كل
اجملاالت ولن أقبل ببقائه
متخلفا يف ظل وزارتي،
فإما أن يلحق ركاب التطور
ويسرتجع مكانته وإال فأعلن
فشلي ،وأنا غري معتاد على
الفشل ،فنييت صادقة وال
مصلحة خاصة لي وهمي
مصلحة لبنان واللبنانيني
وسأطورها.
وقال :من هنا ،أنتم الشباب
املتقدم
الناجح
الطموح
املنتشر يف العامل ،وجودكم
مهم جدا .من هنا وددت
تفعيل عاطفتكم للبنان إىل
طاقة عمل وإنتاج إجيابي
وعمل حسي ما يدفعين إىل
الطلب إليكم أن تتحولوا إىل
جملس استشاري يشاركين يف
وضع اسرتاتيجية اإلتصاالت
للغد ،ويكون رأيكم راجحا
يف امليزان .أعرف أن األيام
صعبة لكين مل أفقد األمل
وإني على ثقة بأننا يف فرتة
غري بعيدة نستطيع أن حنقق
شيئا مهما ،ويف أسوأ األحوال
نكون قد وضعنا القطار على
سكته الصحيحة ما يساعد
الوزراء املقبلني لإلتصاالت
من بعدي.
وختم :لقد وردتين فكرة
إنشاء ما ميكن تسميته مؤسسة
اللبنانيني اإلختصاصيني يف
اإلتصاالت يف العامل ليتحولوا
من خالل هذه املؤسسة إىل
جانب وزير اإلتصاالت -
كان من يكن  -إىل جملس
استشاري لبناني من كبار
اإلختصاصيني الناجحني يف
اإلتصاالت.
لقد حددنا  28من الشهر
املقبل موعدا لورشة عمل يف
بريوت ،يف حضوري ،آمل أن
تلبوا الدعوة إليها على أوسع
نطاق لنضع معا اسرتاتيجية
اإلتصاالت يف لبنان ونكون
كلنا مسؤولني عن تنفيذها،
وهي دعوة رمسية .وأود أن
تشريوا علي باألفكار اجلديدة
املنتظمة يف إطار برنامج
كي ال يبقى الوقت والعامل
يسبقاننا ،فتعالوا حنول عامل
اإلتصاالت عندنا من التناتش
والتناحر عليه والتسابق على
املال إىل عامل التطور والتقدم
والشفافية واألخالق.
من جهة أخرى ،يتوجه حرب
إىل كوريا اجلنوبية مرتئسا
وفدا من وزارة اإلتصاالت
للمشاركة يف املؤمتر الدولي
للمعلومات واإلتصاالت الذي
ينعقد يف مدينة بوسان.
ومن املقرر أن يعرج يف
طريقه على الصني لدراسة
إمكانيات تعزيز التعاون بني
لبنان والصني يف جمال
اإلتصاالت.

كنعان بعد التكتل :ال جيوز استخدام امليثاقية
غطاء لتعطيل الدميقراطية واالّ فلتلغى كل
القوانني والقرارات املتخذة منذ  24عاماً
عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون
يف دارته يف الرابية وعرض
للملفات الراهنة.
حتدث أمني سر
وعقب االجتماع ّ
التكتل النائب ابراهيم كنعان
فقال:
ّ
توقف التكتل عند كلمة
-1
رئيسه يف ذكرى الثالث عشر
من تشرين األول  1990واليت
قال فيها ّ
إنه «يف  13تشرين،
ً
ً
لكن
،
ا
واقع
ا
أمر
القوة
فرضت
ّ
ثبتت حقنا يف وجود
مقاومتنا
ّ
لبنان ،وهكذا كان يف  14آذار
من العام  2005عندما انتصر هذا
احلق وعاد لبنان اىل سيادته
واستقالله وحريته ،ولكن ،مع
األسف ،وصل اىل احلكم أولئك
الذين مل حيكموا يومًا يف ظل
هذه القيم وانتقلوا من وصاية
ّ
فظلت قيمنا
اىل وصاية أخرى؛
حربًا على ورق لغاية اليوم».
ويف هذا السياق ،أكد التكتل
أن ال بد من وقفة تارخيية جديدة
ّ
من اجل اعالن حق اللبنانيني يف
احلرية والسيادة واالستقالل
والدميقراطية واإلصالح على
خمتلف املستويات السياسية
واملالية
واالقتصادية
االمناء
ويف
واالجتماعية
املتوازن واملشاركة الفعلية يف
احلكم والسلطة.
أن االنتخابات
البعض
 -2يعتقد
ّ
ّ
تولي
الرئاسية هي جمرد
أحد املسيحيني املوارنة سدة
الرئاسة .يف حني انه يفرتض
بها ان تكرس توافق اللبنانيني
ميثاقيًا على تولي املكون
املسيحي للرئاسة ،وتؤكد مرة
جديدة مشاركة املسيحيني
الفعلية يف السلطة .فالقضية
اكرب من فرد ،وهي مسألة
احرتام االتفاقات واملواثيق
الوطنية اليت تبنى االوطان اليت
تستمر على اساس االلتزام بها.
ولذلك ،فاالنتخابات النيابية يف
ضوء تعددية اجملتمع اللبناني،
ال بد وأن تؤدي اىل مشاركة
فعلية للمكون املسيحي يف
اختبار ممثليه ،ما يؤمن صحة
التمثيل ،وينسجم مع متطلبات
امليثاق ووثيقة الوفاق الوطين
اليت انتهكت على مدى عقدين.
وهذه املشاركة تتأمن من خالل
قانون انتخاب عادل يؤمن
املناصفة والتمثيل الصحيح.
 -3استعرضنا موضوع التمديد
والغموض الذي يلف هذا
امللف .وموقفنا مبدئي يف
رفض التمديد ،وندعو خمتلف
الكتل النيابية اليت تقول إنها
ضد التمديد ،بضرورة إقران
هذا الرفض بالسعي اىل اقرار
قانون انتخاب جديد ،وضد
حتويل امليثاقية اىل عنوان
لتطيري الدميقراطية واللغاء
االنتخابات النيابية .فإذا ما
أن قرار أي مكون
اعتربنا
ّ
بعدم املشاركة يف االنتخابات

ّ
يشكل سببًا لعدم اجرائها،
فكم باحلري بالنسبة اىل عزل
املكون املسيحي على مدى
 24عامًا وتهميشه واقصائه
وعدم السماح له باملشاركة أو
التمثيل الصحيح .لذلك ،فاذا
كنا سنعتمد هذا املنطق ،فذلك
يعين حكمًا ضرورة إلغاء 24
عامًا من القرارات والقوانني،
واعتبار كل ما حصل يف ظل
عدم مشاركة مسيحية فاعلة يف
النظام غري ميثاقي وغري شرعي.
فال جيوز ان تستخدم امليثاقية
غطاء لتعطيل الدميقراطية،
فاالنتخابات النيابية هي املدخل
للحل يف األزمات .ومن يعطل
العودة اىل الشعب ،يعطل
انتخاب رئيس مجهورية وجملس
نيابي والدميقراطية يف لبنان.

 -4يطالب التكتل احلكومة
ّ
تتعلق
بسياسة جديدة وواضحة
بالنازحني وتضع ضوابط حازمة
هلذه املسألة على الصعد كافة.
املعنيني
الوزراء
ويطالب
يف كل من وزاراتهم وضمن
صالحياتهم بتطبيق القوانني
وعدم جتاوزها او خمالفتها حتت
اي ذريعة .وسيكون للتكتل
مواقف على هذا الصعيد يف
املرحلة املقبلة ومواكبة ألداء
احلكومة يف هذا اجملال.
 -5عرضنا مللفات امنائية عدة
ومشاريع حمالة اىل اجمللس
النيابي سيكون لنواب التكتل
اجملال للتعبري عن مواقف من
ميثلون يف اجملسل النيابي
واللجان املختصة يف االيام
املقبلة.

دعا اىل انتخاب اميين سر و ٣مفوضني
واللجان الثالثاء

بري انهى مشاركته يف اجتماعات جنيف

انهى رئيس جملس النواب
الرئيس نبيه بري والوفد
يف
مشاركتهم
املرافق،
اجتماعات الدورة  131لالحتاد
الربملاني الدولي.
وقد شكل بري شخصيا لوبي
عربيا إسالميا آسيويا مكن
من انتخاب شاودوري من
لالحتاد
رئيسا
بنغالدش،
الربملاني الدولي ب 169
صوتا يف اجلولة الثانية من
االنتخابات.
يذكر ان بري لعب ادوارا
مماثلة يف السابق مكنت على
التوالي من انتخاب رئيس
االيطالي
النواب
جملس
كازيين ،ثم الدكتور عبد الواحد
الراضي مغربي على رأس
االحتاد الربملاني الدولي.
االجتماعات
خالل
ولوحظ
الكثيفة امس ويف السابق،
التناغم والتنسيق التام بني
رئيس جملس النواب اللبناني
ونظريه الكوييت مرزوق علي
الغامن الذي يرأس ايضا االحتاد
الربملاني العربي .ووصف بري
الغامن بأنه شخصية برملانية
دينامية وشخصية جاذبة.
املشاركون
النواب
وكان
يف عداد الوفد اللبناني :عبد
اللطيف الزين ،جيلربت زوين،
حممد قباني واميل رمحه قد
شاركوا يف خمتلف اجتماعات
اللجان املختصة باملرأة وحقوق
االنسان والدميوقراطية والطاقة
وقدموا عددا من املداخالت.
وكان الرئيس بري اجرى
مشاورات مع رؤساء اجملموعات
الربملانية العربية واالسالمية
بانتخاب
تتعلق
واآلسيوية
رئيس االحتاد الربملاني الدولي
يف جنيف.
ويرتأس الرئيس بري وفد

لبنان إىل هذه االنتخابات يف
حضور النواب عبد اللطيف
الزين ،حممد قباني ،جلبريت
زوين ،اميل رمحة ،وحضور
ادارة الوفد :االمني العام
جمللس النواب عدنان ضاهر،
للشؤون
العام
واالمني
اخلارجية بالل شرارة ومستشار
الرئيس الدكتور حممود بري،
واملدير العام لشؤون الرئاسة
علي محد .وقام الوفد النيابي
اللبناني مبمارسة حقه االنتخابي
حسب التوجهات اليت اختذها
االحتاد الربملاني العربي يف
اجتماعه الصباحي.
وأجرى الرئيس بري حمادثات
مع الرئيس املنتهية واليته
الدولي
الربملاني
لالحتاد
الدكتور عبد الواحد عبد
الراضي ،وشكر له حسن
ادارته لالحتاد خالل السنوات
الثالث االخرية وما حتقق من
اجنازات على صعيد مساواة
املرأة ومشاركة الشباب.
كذلك أجرى الرئيس بري
حمادثات مع رئيس االحتاد
الربملاني العربي رئيس جملس
االمة الكوييت مرزوق الغامن،
حبثا خالهلا شؤونا برملانية
وشؤونا
االحتاد
وانشطة
بتطورات
تتعلق
سياسية
االوضاع يف املنطقة.
اىل ذلك دعا الرئيس بري اىل
جلسة عامة عند احلادية عشرة
من قبل ظهر يوم الثالثاء يف
 21تشرين االول احلالي ،عمال
بأحكام الفقرة الثانية من املادة
 44من الدستور واملادة  3من
النظام الداخلي النتخاب أميين
سر وثالثة مفوضني ،وعمال
بأحكام املادة  19من النظام
الداخلي النتخاب اعضاء اللجان
النيابية.
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لبنانيات

إما االستسالم وإمّا املواجهة ..العماد عون يف ذكرى  13تشرين:

معادلة اليوم خمتلفة عن أحداث  13تشرين والظروف صعبة لكننا نستطيع اخلالص
ّ
إنه اليوم الذي ُطبع يف التاريخ
الوطين منذ أربعة وعشرين عامًا،
يوم كاد فيه لبنان أن يلفظ
انفاسه األخرية لوال صمود
مر سنوات مثبتًا ّ
أنه
شعبه على ّ
ّ
ملتف حول مؤسسته العسكرية
ومصرًا على العيش
ميوت
ال
ّ
حبرية وسيادة واستقالل .وبني
 13تشرين األول  1990و13
تشرين األول  2014شعلة مل
تنطفىء وشباب مل يتعب من
خوض غمار النضال املدافع عن
ّ
احلق...
وبني  13تشرين األول 1990
و 13تشرين األول 2014
مبجريات
ّ
عسكري ال يغيرّ
األحداث والتفاعل معها قيد
أمنلة ،وسياسي يأمل بشباب
ّ
ويتطلع اىل حتصني
لبنان
الداخل يف وجه الفنت اليت تلعب
لعبتها ،فماذا يقول رئيس تكتل
التغيري واالصالح العماد ميشال
عون لصفحة الفايسبوك اخلاصة
بقطاع الشباب يف التيار الوطين
احلر عن دور الشباب يف تلك
املرحلة ودوره يف أيامنا هذه
وماذا يروي عن تفاصيل
 13تشرين  1990وحماوالت
االغتيال الثالث اليت تعرض هلا،
وكيف يصف املرحلة الراهنة يف
ّ
ظل األخطار احملدقة بلبنان من
العواصف اجلارة؟
دور الشباب
أكد رئيس تكتل التغيري
واالصالح العماد ميشال عون
يف حديث اىل صفحة الفايسبوك
اخلاصة بقطاع الشباب يف التيار
أن  13تشرين 1990
الوطين احلر ّ
أطلق الشرارة لدى الشباب
خصوصًا اجلامعي منه الذين
كانوا متأثرين خبسارة اهلدف
األساسي وهو استقالل لبنان
وحرية شعبه وسيادته ،مشريًا
اىل أنه مل يكن شعور حلظة
بل كان شعورًا دائمًا استمر
خالل سنوات النفي وحتى
العودة .وقال »:بدأت مسرية
النضال من تظاهرات وتوقيفات
وتعذيب وضرب لكن الروح
وقدم الشباب
استمرت
الوطنية
ّ
ّ

اسهامات كبرية إلبقاء الشعلة
حية» .العماد عون أضاف أن
ّ
كان للشباب يف تلك املرحلة
عبوا
الدور األبرز ألنهم هم من رّ
عن اجملتمع االعرتاضي ،الفتًا
اىل أن دورهم بدأ اثناء حرب
التحرير ،فحملوا السالح من
دون مقابل وقاتلوا يف صفوف
اجليش واعطوا امجل امثولة
وطنية للمواطنني وللجيل اآلتي
بعدهم.
يف قصر بعبدا
وأشار العماد عون أن لو مل خيرج
الناس من بيوتهم ويتوجهوا اىل
قصر بعبدا لدعم املسرية ،ملا
بقي يومًا واحدًا هناك ،فالشعب
هو من جعل من قصر بعبدا،
بيتًا للشعب.
احداث  13تشرين
ولدى سؤاله عن أحداث 13
شدد على ّ
أنه لو عاد
تشرين
ّ
الزمن اىل الوراء فلن يغيرّ شيئًا
مما فعله وقال»:اخليارات أمامي
مل تكن كثرية ،إما االستسالم
وإما املواجهة ،وقد اخرتت
ّ
املواجهة مع أنها كانت اخليار
األصعب ّ
ألننا كنا قوة صغرية
تواجه قوة كبرية ،ولكن هذه
املواجهة على الرغم من كلفتها
وثبتت حق
الغالية قد حفظت
ّ
لبنان بالسيادة واالستقالل وقد
متكن من اسرتجاعهما يف العام
 ،2005ولو استسلمنا يف حينه
خلسرنا حقنا وملا بقي لبنان،
والشعب اللبناني كان يعي
هذا احلقيقة وهلذا السبب حتمل
كل املشقات والصعوبات وظل
داعمًا ملسرية التحرير ومل ينخدع
بكل التضليل االعالمي الذي
رافقها والذي رافق املرحلة
اليت تلتها.
وتابع العماد عون احلديث عن 13
تشرين قائ ًال :اجملتمع الدولي
قرر تسليم لبنان لسوريا وفقًا
ملخططات ختدم مصاحله حتى لو
مكونات وجوده،
خسر لبنان كل
ّ
لكنه لبنان انتفض يف املقابل،
وثبت حقه بالوجود .اجلانب

ّ
نفذ وفقًا التفاقية
السوري
دولية ..على مستوى الدول ما
من عواطف إمنا فقط مصاحل..
وعن العالقة مع سوريا اليوم
بعد أن حاربناها يف املاضي
قال :لقد حاربنا سوريا عندما
كانت حتتل لبنان ،وحنن حتت
املدفع كنا نقول « عندما ترتك
سوريا لبنان سنسعى لبين معها
أفضل العالقات» فنحن يف
النهاية بلدان متجاوران وال بد
ان حتكمنا عالقات حسن اجلوار.
وبالفعل هذا ما حصل  ،وهنا
اذكر أن كل الذين ينتقدون
موقفنا اليوم من سوريا كانوا
من أشد حلفائها عندما كانت
يف لبنان ومن أكثر املنتفعني
من وجودها ،وكانوا من أشرس
من حياربنا إن بالرصاصة أو
بالكلمة.
أضف إىل ذلك ،إن الوضع يف
العامل اليوم وخطر التنظيمات
األصولية الذي يتهدد املنطقة
يتطلب من اللبنانيني التصرف
بوعي وعقالنية وعدم املكابرة.
محاوالت االغتيال
العماد عون روى خالل حديثه
اىل صفحة الفايسبوك اخلاصة
بقطاع الشباب يف التيار عن
تعرض
ثالث حماوالت اغتيال
ّ
هلا خالل مسريته العسكرية
والسياسية ،األوىل يف العام
 ،1983يف عاليه عندما كان
عائدًا من مهمة استطالعية يف
املنطقة عندما أطلقت النريان
على موكبه وأصيب معه عدد
والضباط.
املرافقني
من
احملاولة الثانية يف العام 1989
يف قربص بواسطة صاروخي
سام  7موضبني يف حقائب
مضادة للماء خالل انعقاد القمة
العربية يف الرباط ،حيث كان
مقررًا أن يغادر عرب الرنكا،
واعتقلت أجهزة األمن القربصية
الفاعلني.
أما احملاولة الثالثة فقبل يوم
واحد من  13تشرين عندما أطلق
فرنسوا حالل النار عليه يف
قصر بعبدا عشية  12تشرين،
واستشهد يومها الشهيد جوزف

احلزب الشيوعي اللبناني  -فرع سيدني
يحيي الحزب الشيوعي اللبناني  -فرع سيدني احتفاله السنوي
بمناسبة مرور  90عاما على تأسيسه ومساء السبت يف 18
تشرين االول الجاري الساعة الـ  9مساء يف صالة
)Sky Lounge - Renaissance (Westella
3 New Street East, Lidcombe NSW 2141
للحجز االتصال بسكرتري الحزب السيد سمري معرباني على
الرقم0418 611 074 :

رعد ..وتابع « :وبعد العودة
يف الـ  ،2005زارني فرنسوا
حالل يف الرابية برفقة طبيبه،
جاء ليعتذر ويطلب السماح
عما فعل ،وعرض ان يكون
له اطاللة تلفزيونية يشرح
خالهلا ما حصل ،فقلت له انين
ساحمته منذ اللحظة االوىل،
ولكن املساحمة الفعلية جيب
ان تأتي من عائلة الشهيد رعد
الذي أصابته الرصاصة حينها،
وطلبت منه يذهب إليهم ويعتذر
منهم ويطلب الغفران إذا أراد
فع ًال أن يريح ضمريه.
العماد عون ختم كالمه عن
حماوالت االغتيال بقوله إنه
سامح مجيع الذين حاولوا
اغتياله جسديًا ولكنه يف
ّ
حيق
الوقت عينه أكد أنه ال
له أن يسامح من اغتال لبنان
سياسيًا يف  13تشرين ،ألنه ال
حيق له أن يسامح يف حق لبنان
واللبنانيني.
قمع الشباب واعتقالهم خالل وجوده
يف املنفى
ولدى سؤاله عما كان يشعر به
حني كان الشباب املناضل يف
ويعتقل حني كان
لبنان ُيقمع ُ
موجودًا هو يف املنفى ،دمعت
عينا العماد عون وقرأ مقالني
من النشرة اللبنانية اليت كان
يكتبها أيام املنفى ،األول

حتت عنوان «ماذا فعلت اليوم
يا ابي؟» ،وكتبها خالل موجة
االعتقاالت تروي عتب الشباب
على القوى األمنية واإلعالم
وطريقة تعاطيها معهم (http://
. - /www.docdroid.net/j8l5
 )pdf.htmlومقال آخر حتت
عنوان «حلم ،إقدام ومترد»،
يتحدث عن دور األحالم يف
تقدم البشرية وخصوصًا تلك
ّ
اليت تبدو يف بدايتها مستحيلة.
( http://www.docdroid.net/
)pdf.html.-/j8l3
خطر داعش
العماد عون ويف كالمه عن
املرحلة الراهنة اليت مير بها
لبنان واملنطقة ّ
ذكر بأن كانت
عدة لدى عودته اىل
له كلمات ّ
بريوت أكد فيها أن االحتفاظ
بالشيء أصعب بكثري من احلصول
عليه خصوصًا حني نتكلم عن
احلرية والسيادة واالستقالل،
وإن مل نسهر للحفاظ على ما
اسرتجعناه نعود وخنسره مرة
جديدة وأضاف»:اليوم نعيش
حا ً
ال من القلق لكن املعادالت
خمتلفة عن تلك اليت رافقت
 13تشرين ،فالظروف صعبة
لكننا نستطيع اخلالص» .وأكد
العماد عون أن دخول هذه
التنظيمات اىل لبنان ليس
سه ًال أبدًا ألن هناك تصميمًا

على حماربة األصولية التكفريية
حتى النهاية ،معربًا عن اعتقاده
و»النصرة»
«داعش»
بأن
وغريهما-أصحاب اجلوهر الواحد
أن امساءهم خمتلفة -لن
مع ّ
يستطيعا ان خيرقا لبنان
جيدًا
واللبنانيني الذين يعرفون ّ
وعلى رغم تناقضهم السياسي
وجوب إبعاد شبح الفتنة عن
اجملتمع اللبناني .وقال»:ال
ّ
شك أن هناك دورًا لكل مواطن
صاحل يف هذه املرحلة يريد أن
يدافع عن لبنان ،والدور األكرب
يف احلفاظ على السيادة على
األراضي اللبنانية يعود اليوم
للجيش اللبناني».
كلمة لشباب لبنان
ويف كلمته اىل الشباب اللبناني
قال العماد عون»:أنتم املعنيون
األوائل يف مصري بلدكم وعليكم
متابعة األحداث ومتابعة اخليارات
السليمة للحفاظ على الوطن،
واخليارات السليمة هي بالدرجة
األوىل سياسية ّ
ألنها إذا كانت
سليمة على هذا الصعيد أوصلت
اىل احلكم من ّ
ميثلكم ومن يقدر
أن ّ
يتخذ القرار املناسب لدرء
األخطار عن الوطن ،وما نشكو
منه اليوم هو عدم وجود القرار
عدة ،لذلك
يف قطاعات مسؤولة ّ
يتأرجح لبنان يف ّ
مير
حلظة
كل
ّ
بأزمة».
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عرب وعالم

وزير اخلارجية اللييب :اصبحت البالد ساحة لتصفية احلسابات اإلقليمية

احتدام اإلشتباكات بني قوات حفرت وامليليشيات يف بنغازي
لقي سبعة عشر شخصا على األقل
مصرعهم خالل مواجهات وقعت
يف مدينة بنغازي الليبية ،بني
عسكريني وميليشيات متشددة
تسيطر على هذه املدينة ،وفق
ما أفاد مصدر طيب.
وجنحت قوات حفرت املدعومة من
اجليش بإفشال هجوم انتحاري
ضد نقطة تفتيش للجيش،
وكانت أعلنت سيطرتها على
مقر كتيبة  17فرباير ،الواقع يف
الضاحية الشرقية من املدينة.
هذا ويشارك مدنيون مسلحون
إىل جانب قوات اللواء املتقاعد
خليفة حفرت اليت شنت هجوما
جديدا الستعادة مدينة بنغازي
اليت سقطت يف متوز بايدي
ميليشيات متشددة بينهم أنصار
الشريعة.
وأعلن مصدر عسكري أن القوات
املوالية للحكومة اضطرت الحقا
اىل االنسحاب من هذه القاعدة
العسكرية السابقة اليت استهدفها
املقاتلون املتشددون .وذكر
شهود عيان أن دوي انفجارات
واطالق نار سجل ليال يف احياء
خمتلفة من بنغازي.
وتباينت رواية الطرفني حول مآل
اشتباكات ،حيث أعلن اجليش
والقوات املوالية حلفرت قائد
قوات عملية الكرامة سيطرة هذه
القوات على منطقة قاريونس
ومعسكر كتيبة  17فرباير اليت
تعد من أبرز األذرع العسكرية
جمللس شورى ثوار بنغازي.
لكن جملس شورى ثوار بنغازي
نفى تلك األنباء وقال إن قواته
استولت على دبابات من معسكر

تابع لقوات اللواء خليفة حفرت.
وأحبط جنود كتيبة ال 21
التابعة للقوات اخلاصة ببنغازي
شرق ليبيا عملية انتحارية
كانت تستهدف مقر الكتيبة.
وأكد مصدر من الكتيبة يف
انتحاريا كان
مدينة بنغازي أن
ً
يستقل سيارة مسرعة رفض
التوقف عند احلاجز األمين األول
والثاني قرب مقر الكتيبة ،فقام
جنود االستيقاف باستهدافه
رميا بالرصاص فسقط قتي ًال،
ً
ليكتشف فيما بعد أن السيارة
مفخخة وحتمل كميات كبرية من
ً
مسبقا ،وتزن
املتفجرات أعدت
املتفجرات  100كيلوغرام.
ونفى رئيس جملس النواب
اللييب الربملان ،عقيلة صاحل
قويدر ،مشاركة طائرات حربية
مصرية ،يف شن غارات جوية
على مواقع ملسلحني مبدينة
بنغازي شرقي البالد.
وحبسب بيان للمكتب اإلعالمي
لرئيس الربملان ،امس اخلميس،
قال قويدر إنه ال صحة ملا ذكرته
إحدى الوكاالت اإلخبارية بشأن
قيام مجهورية مصر العربية
باستخدام سالح اجلو املصري
داخل األراضي الليبية لضرب
اإلرهابيني ولقصف معسكرات
تشغلها ميليشيات متطرفة يف
بنغازي .وأضاف رئيس الربملان
اللييب ،حبسب البيان أن قوات
اجليش اللييب تقوم بدورها بدون
مساندة عسكرية من أي دولة
وهي تقوم مبحاربة اإلرهاب نيابة
عن اجملتمع الدولي ومل يصلها
أي دعم من أي جهة.

وقال وزير اخلارجية اللييب حممد
الدايري إن بالده ضحية صراع
إقليمي ،وأصبحت ساحة لتصفية
حسابات إقليمية أيضا ،بعد
التغيريات اجلذرية اليت حلت يف
املنطقة من تونس إىل مصر إىل
غريها من البلدان.
وأضاف الدايري ،إن اهلدف
األول يف ليبيا جيب أن يكون
احلصول على وقف إلطالق النار
متهيدا للمرحلة املقبلة اليت جيب
أن تشهد نزع السالح وحل
امليليشيات ،ودولة ليست فيها
حكومتان وال برملانان ،وإمنا حكومة
شرعية واحدة وبرملان شرعي
واحد .وطالب األسرة الدولية
بدعم هذه الشرعية واملساعدة
على إجياد حل سياسي يرى فيه
السبيل الوحيد إلخراج ليبيا من
أزماتها .وقال إن احلل يف ليبيا
سياسي يف املقام األول ،وما
نطلبه من القوى الكربى وجملس
األمن هو حتييد املناوئني للعملية
السياسية ،وهم يعرفون أنفسهم
يف الداخل واخلارج.
ويف القاهرة ،نفى السفري
عالء يوسف ،املتحدث الرمسي
باسم الرئاسة املصرية ،يف
تصريح مقتضب ،ما رددته
بعض الوسائل اإلعالمية بشأن
قيام طائرات مصرية بقصف
أهداف ملتشددين يف ليبيا.
كما اتهم املتحدث باسم اجليش
النظامي اللييب العقيد أمحد
بوزيد املسماري مجاعة اإلخوان
املسلمني برتديد ما وصفها
باألخبار املفربكة حول وجود
مشاركة مصرية من أي نوع.

تفجري أنبوب نفط واشتباكات مع عناصر القاعدة يف جنوب اليمن
مت اإلعالن يف اليمن عن اتفاق
بني احلوثيني واللجنة األمنية
يؤجل مؤقتًا دخوهلم إىل مدينة
تعز بعدما أحكموا سيطرتهم
على إب يف طريقهم حنو باب
املندب.
من ناحية ثانية ،فإن السلطات
اليمنية يف حمافظة حجة احملاذية
للحدود السعودية عقدت اجتماعًا
مع احلوثيني وسلمتهم احملافظة
سلمًا ،فيما انتشر مسلحوهم
يف املدينة وسيطروا على منفذ
حرض احلدودي مع السعودية.
فاحلوثيون يقرتبون من إحكام
سيطرتهم على كل احملافظات
ّ
ويتحفزون
الشمالية والغربية،
للتوجه إىل احملافظات الشرقية
بالتنسيق مع قوى يف احلراك
اجلنوبي ،فيما يظل اخلطر
احملدق بهم حمصورًا يف تنظيم
القاعدة والقبائل املساندة له
يف البيضاء ومأرب ،ومناطق
يف حمافظة اجلوف.
يف الوقت ذاته ،خاض مسلحو
احلوثيني لليوم الثاني مواجهات
عنيفة مع تنظيم القاعدة يف مدينة
رداع ،بعد يوم على انتشارهم
يف ذمار ،فيما أفاد مراسلنا
بأن مسلحي القاعدة سيطروا
على مدينة العدين يف حمافظة

إب جنوب غرب البالد .وكذلك،
تصاعدت هجمات القاعدة على
قوات اجليش واألمن وأنصار
احلوثيني ،يف حني ارتفعت هلجة
املطالب االنفصالية يف اجلنوب.
وأمهلت فصائل احلراك اجلنوبي
احملتشدة يف عدن اجلنود
واملواطنني الشماليني حتى
نهاية نوفمرب املقبل ملغادرة
اجلنوب ،كما حددت املهلة ذاتها
للسلطات لتسليم املنشآت
الشركات
منذرة
احلكومية،
النفطية بالتوقف عن اإلنتاج.
املسلحني
عشرات
وتوافد
القبليني إىل حمافظة إب ،وسط
اليمن ،للدفاع عن احملافظة من
ما أمسوه التواجد احلوثي ،حبسب
مصدر قبلي.
وقال املصدر إن مئات املسلحني
من أبناء القبائل يف احملافظة،
توافدوا منذ صباح امس ،إليها
للدفاع عنها من أي اعتداء من
قبل احلوثيني .وأضاف املصدر
أن املسلحني القبليني وصلوا
إىل بوابة جامعة إب ،وعقدوا
لقاء موسعًا حتت شعار ملتقى
ً
السلم لرفض املليشيات،
مشريًا إىل أن اجملتمعني اتفقوا
على رفض أي تواجد ملليشيات
مسلحة داخل احملافظة .وحبسب

اجملتمعني
فإن
املصدر،
أكدوا على أن محاية احملافظة
مسؤوليتهم ،يف حال عجزت
الدولة عن محايتها من مسلحي
احلوثي والقاعدة.
أنبوبا
وفجر مسلحون قبليون
ّ
ً
رئيسيا لنقل النفط اخلام من
ً
حمافظة مأرب شرق اليمن
لتصديره عرب ميناء رأس عيسى
على البحر األمحر غرب اليمن.
وأوضح مصدر حملي يف تصريح
فجروا
أن املسلحني القبليني
ّ
أنبوب النفط الليلة املاضية عند
الكيلو  78مبنطقة أنشر التابعة
ملديرية صرواح غرب حمافظة
مأرب ،مما أدى إىل توقف ضخ
النفط من األنبوب بالكامل.
واقتحم مسلحون تابعون ملا
يسمى ب تنظيم القاعدة جممعات
امنية يف منطقة العدين مبحافظة
إب وسط اليمن ونهبوا مصرفا
وحمالت صريفة وجتارية.
وافاد مصدر أمين أن املسلحني
التابعني للقاعدة نهبوا لدى
دخوهلم منطقة العدين مصرفًا
حكوميًا وحمالت صريفة ،فيما
باالسلحة
اشتباكات
تدور
املتوسطة واخلفيفة بني قوى
االمن ورجال القاعدة يف مديرية
األمن.

برنامج زيارة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى إىل أوسرتاليا
اجلمعة  24تشرين األول – اجلمعة  7تشرين الثاني 2014

الجمعة  24تشرين األول 8 :مسا ًء الوصول وصالة الشكر يف كاتدرائية مار مارون ،ردفرن (للعموم)
السبت  25تشرين األول 11 :صباحاً لقاء خاص مع مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الشرقية يف
اوسرتاليا يليه لقاء مع رؤساء الطوائف اإلسالمية يف بيت مارون ،سرتاثفيلد
 3،30ب.ظ :استقباالت رسمية يف بيت مارون ،سرتاثفيلد (بناء على موعد مسبق)
األحد  26تشرين األول
 11ق.ظ :قداس احتفالي يف كاتدرائية سيدة لبنان ،هاريس بارك يليه مباركة حجر
األساس لبيت الكهنة ولقاء مع أبناء الرعية (للعموم)
 3،30ب.ظ :محاضرة يف التنشئة املسيحية لغبطته يف صالة كاتدرائية سيدة لبنان ،هاريس
بارك (للعموم)
 5،30ب.ظ :استقباالت رسمية يف بيت مارون ،سرتاثفيلد (بناء على موعد مسبق)
اإلثنني  27تشرين األول
 10،30ق.ظ :زيارة خاصة ملدرسة راهبات العائلة املقدسة املارونيات-هاريس بارك
 5،30مسا ًء :زيارة خاصة إىل مزار القديسة ماري ماكيلوب ،نورث سيدني.
 7مسا ًء :حفل اإلستقبال والعشاء يف ( Le Montageحجز مسبق)
***
الثالثاء  28تشرين األول الزيارة إىل ملبورن
 12ظهراً :حفل غذاء خاص يف مجلس النواب ،فيكتوريا
 4ب.ظ :مباركة الصالة الجديدة لرعية سيدة لبنان ،ملبورن
 6،00مسا ًء :قداس احتفالي يف كنيسة سيدة لبنان ،ملبورن (للعموم)
 7،30مسا ًء :حفل عشاء بدعوة من رعية سيدة لبنان ،ملبورن (حجز مسبق)
األربعاء  29تشرين األول  2014:8صباحاً زيارة خاصة لدير مار شربل للرهبانية األنطونية
املارونية
 9،45صباحاً :زيارة خاصة ملدرسة الراهبات األنطونيات املارونيات – ملبورن
 11صباحاً :زيارة خاصة إىل دار القديس بولس للعجزة ،ملبورن
الزيارة إىل أداليد
		
 4،30ب.ظ :الوصول وصالة الشكر يف كنيسة رعية مار مارون ( Adelaideللعموم).
 6مسا ًء قداس احتفالي يف كاتدرائية  St Patrickيف أدياليد (للعموم)
 8،30مسا ًء :حفل عشاء من تنظيم رعية مار مارون (حجز مسبق)
***
الخميس  30تشرين األول 2014العودة اىل سيدني
 8مسا ًء الحفل املوسيقي "أنغام املجد" يف صالة األوبرا هاوس يف سيدني مع جوقة الصوت
العتيق (للعموم مع تذاكر للدخول)
الجمعة  31تشرين األول 2014
 9،00صباحاً
زيارة خاصة اىل دير راهبات العائلة املقدسة املارونيات (املدرسة ودار
العجزة) يف دالويش هيل
 7مسا ًء افتتاح املعرض املاروني والفني يف صالة مدرسة مار شربل للرهبانية اللبنانية
املارونية يف بانشبول.
 8مسا ًء عشاء خاص بدعوة من التجمع املسيحي األوسرتالي اللبناني (حجز مسبق)
السبت  1من تشرين الثاني 2014
 10،30صباحاً مباركة حجر األساس ملؤسسة "الحصاة البيضاء" لرعاية املدمنني –
العنوان( Powell St, Bilpin 92 :للعموم والعائالت)
لقاء صالة مع أبناء رعية مار جرجس ( Thornleighللعموم)
 3،30ب.ظ
 5مسا ًء لقاء واحتفال شبيبة أبرشية أوسرتاليا املارونية يف باحة كاتدرائية سيدة لبنان،
هاريس بارك (للعموم)
قداس احتفالي يف رعية مار شربل ،بانشبول يليه
األحد  2تشرين الثاني  11 : 2014ق.ظ
لقاء مع أبناء الرعية ( للعموم)
استقباالت يف بيت مارون (بنا ًء على موعد سابق)
 4،30ب.ظ
 7مسا ًء لقاء التنشئة املسيحية يف بيت مارون ،سرتاثفيلد (للعموم)
اإلثنني  3تشرين الثاني 2014
 6،30مسا ًء :قداس احتفالي يف رعية مار يوسف ،كرويدن يليه لقاء مع أبناء الرعية (
للعموم)
***
الثالثاء  4تشرين الثاني  2014الزيارة إىل كانبريا
 9،30صباحاً
زيارة خاصة للسفارة اللبنانية
زيارة خاصة للسفارة البابوية
 12،30ب.ظ
زيارة إىل ضريح الجندي املجهول ،كانبريا
 2,00ب.ظ
***
العودة اىل سيدني
 7مسا ًء قداس احتفالي يف رعية مار يوحنا الحبيب Mount Druittيليه لقاء مع أبناء
الرعية ( للعموم)
األربعاء  5تشرين الثاني 2014
 8،30صباحاً
قداس ولقاء خاص مع كهنة ورهبان وراهبات األبرشية املارونية يف
أوسرتاليا يف بيت مارون ،سرتاثفيلد
غذاء خاص يف مجلس نواب والية نيو ساوث ويلز
 12،30ب.ظ
محاضرة بدعوة من املؤسسة االوسرتالية اللبنانية يف جامعة سيدني
 5،30ب.ظ
(للعموم)
عشاء بدعوة من املؤسسة االوسرتالية اللبنانية يف جامعة سيدني (حجز
 7،30مسا ًء
مسبق)
***
الخميس  ٦تشرين الثاني  ٢٠١٤الزيارة إىل بريزبن
 10،15صباحاً صالة شكر يف كنيسة مار مارون ،بريزبن (للعموم)
غذاء خاص يف مجلس النواب يف والية Queensland
 12،30ب.ظ
لقاءات يف كاتدرائية  ،St Stephenبريزبن
 4،30ب.ظ
قداس إحتفالي يف كاتدرائية  ،St Stephenبريزبن (للعموم)
 5،30مسا ًء
حفل عشاء بدعوة من رعية مار مارون ،بريزبن (حجز مسبق)
 7،30مسا ًء
***
الجمعة  ٧تشرين الثاني ٢٠١٤العودة اىل سيدني
 1ب.ظ غذاء وداعي خاص بدعوة من املجلس املاروني األوسرتالي للمحرتفني (حجز
مسبق)
 6مسا ًء صالة شكر مع اللجان املنظمة للزيارة يف بيت مارون ،سرتاثفيلد
 8مسا ًء العودة إىل لبنان
* الربنامج خاضع للتغيريات.
** الدعوات موجهة مسبقاً للمناسبات الخاصة.
*** املناسبات العامة مفتوحة للجميع ،مع إمكانية الحجز املسبق.
**** للحجوزات ،يرجى االتصال بالرعايا أو املؤسسات املنظمة.
ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال باألب ايلي نخول على الرقم 0413 507 351 :أو @e.nakhoul
hotmail.com
أو بالخوري طوني سركيس على الرقم 0433 211 248 :أو frtonysarkis@maronite.org.au
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جلنة حتقيق من جملس الشيوخ تطالب الشركات
الكربى بأجوبة حول مساهماتها بضرائب منخفضة

سيطلب من أربعني شركة من
أكرب الشركات يف أسرتاليا شرح
شؤونها الضريبية للجنة حتقيق
من جملس الشيوخ يف جتنب
الشركات دفع الضريبة.
فقد اظهر تقرير حديث ،أن
هناك شركات عمالقة ساهمت
«معدل ضريبة فعلي»
بأدنى
على مدى العقد املاضي،
وسيكون على هذه الشركات
شرح اسرتاتيجياتها الضريبية
امام جلنة من جملس الشيوخ
ستقرر ايا من الشركات ستمثل
أمام جلسات االستماع العامة.
وبامكان جلنة جملس الشيوخ
استدعاء الشهود وقد تعهد
رئيس اللجنة سام داستياري
 Dastyariاستخدام القوة يف
حال واجه التحقيق مقاومة من
الشركات التجارية الكربى.
وتشمل الشركات اليت ستدعى
لشرح مساهماتها الضريبية
وفقا
باستمرار،
املنخفضة
للتقرير ،شركة مركز تسوق
(shopping centre
ويستفيلد
وشركة
)company Westfield
شركة جيمس هاردي ملنتجات
البناء (building products firm James
 ،)Hardieجمموعة ترانساربن
(motorway
السريعة
للطرق
 ،)group Transurbanشركة مطار
سيدني ،تلسرتا ،وسينغ تل
( ،)SingTelايكو للرتفيه (Echo
 ،)Entertainmentوصاحب سيدني
ستار الكازينو.
وتعهد حزب اخلضر ،الذي قاد
محلة لتشكيل جلنة التحقيق يف
املساهمات الضرائبية ،باستدعاء
الشركات املتعددة اجلنسيات
أبل ( ،)Appleغوغل ()Google
وشركة التعدين غلينكور ومقرها
سويسرا لالجابة على أسئلة
حول مساهماتها الضرائبية إىل
أسرتاليا.
ووجد التقرير ،الذي بعنوان َمن
يدفع لثروتنا العامة؟ (Who pays
 ،)?for our common wealthان ما
يقرب من ثلث اكرب الشركات
يف البالد تدفع ضرائب أقل
من  10سنتات لكل دوالر ،مبا
يف ذلك global broadcaster 21st
 Century Fox and Toll Holdingsاليت
تدير عشرات الشركات التابعة
هلا بضرائب منخفضة يف جزر
مثل Cayman Islands, the British
.Virgin Islands and Bermuda
ووجد تقرير العدالة الضريبية،
الذي صدر ،مؤخرا ،يف الواليات
املتحدة ان الشركات االمريكية
تدعي العمل يف املالذات
اليت ّ
الضريبية أعلنت عن أرباح
تساوي  870ألف دوالر عن كل
شخص يعيش يف تلك اجلزر
(الدول) الصغرية الثالث.
وهناك مبنى يضم مكاتب معينة،
معروف باسم بيت اغالند Ugland
 ،Houseيف جزر كاميان سجل
عناوين  18،857شركة.
ومت رفض التقرير االسرتالي،
املمول من شبكة العدالة
الضريبية  -جمموعة من اجلمعيات
اخلريية والكنائس والنقابات -
من قبل الشركات الكربى
ومجعية الضرائب على الشركات
لفشله يف فهم طرق الشركات
املشروعة ،ال سيما ثقة امللكية،
وجتنب دفع معدل الضريبة
للشركات الـ  30يف املئة ،كما

تدعي.
ووجد التقرير ان شركة جاميس
هاردي دفعت صفر ( )0معدل
ضريبة فعال على مدى العقد
املاضي.
وقد رفضت متحدثة باسم
جاميس هاردي التعليق على
طلب التفسري من اللجنة.
تضمن اللجنة ،مع
وسوف
ّ
مالحظتها «الرجاء التوضيح»،
نسخة من خطاب وزير اخلزانة
جو هوكي القاه األسبوع املاضي
وأعلن فيه« :دعوني أكون
واضحا جدا ،الغش الضرييب
سرقة ولصوصية».
:Dastyari
السناتور
وقال
«تقر اللجنة بأنه قد تكون
هناك أسباب وجيهة لوجود
معدل ضريبة فعلي أقل من
املتوقع لكن هناك العديد من
األسئلة اليت أثريت يف األشهر
األخرية».
واضاف «حنن مهتمون ايضا
يف تفسري ملكان وسبب بعض
فروعها (الشركات) .نأمل أن

ال نضطر لعقد جلسات استماع
يف فريجن ايالند ».Virgin Islands
وسوف ُيطلب من اللجنة أن
تسمع من قادة الشركات اليت
أعربت عن القلق إزاء التهرب
الضرييب يف األعمال التجارية
الكبرية ،مبا يف ذلك رئيس
شركة  Wesfarmersريتشارد
 ،Goyderالذي دعا مؤخرا
الشركات إىل «دفع الضرائب
يف اجملتمعات اليت تعمل فيها»
أو املخاطرة بسمعتها.
بدوره قال ملياردير البيع
بالتجزئة جريي هاريف ان من
«اخلطأ أخالقيا» التهرب من دفع
الضرائب يف بلدك.
وقال متحدث باسم Transurban
ان رئيسها ،ليندسي ،Maxsted
قد أوضح يف مناسبات عديدة
ملاذا كان معدل الضريبة الفعلي
للشركة منخفضا.
وقال ان شركات البنية التحتية
مثل  Transurbanاعتمدت على
خفضت
اليت
االستثمارات
الضرائب يف املدى القصري.

ازياداد املعارضة لتخزين الصور والبيانات البيومرتية
سيتم ختزين صور ماليني
االسرتاليني من قبل دائرة
اهلجرة ،وميكن هلذا «البيانات
البيومرتية» ان متتد إىل مجع
البصمات ومسح القزحية يف
ظل قوانني حكومة ابوت ملكافحة
االرهاب املثرية للجدل.
ويعين مشروع قانون «املقاتلني
األجانب» انه سيكون هناك
توسع كبري يف تصوير مالمح
الوجه لالسرتاليني الذين ميرون
عرب املطارات االسرتالية الدولية
يف محلة تعقب جوازات السفر
املزورة ميكن أن ينطبق يف
النهاية على جمموعة واسعة من
البيانات البيومرتية  -اليت ميكن
أن تكون مشرتكة مع وكاالت
حكومية أخرى.
ويقول منتقدون ان خطر اعرتاض
مثل هذه املعلومات كبري،
من قبل األجهزة اإللكرتونية
الشخصية النها حتتوي على
بصمات األصابع ومسح قزحية
العني باالشعة.
وسوف يؤدي احلصول على
هذا الكم اهلائل من املعلومات
الشخصية اليت من شأنها أن
تصب يف بنوك املعلومات
احلكومية للتسبب يف شقوق
أولية يف نظرة احلزبني إىل حد
كبري بالنسبة لألمن القومي،
حيث حيذر حزب العمال من
أن التشريع يشكل خطرا على
اخلصوصية.
ورأى وزير االدعاء العام للظل
مارك دريفوس «من الواضح
هذا
القانون
مشروع
أن
سيعطي احلكومة هامش حترك
اكرب للتوسع يف مجع البيانات
البيومرتية».
وقال «االسرتاليني يستحقون
تفسريا واضحا من احلكومة حول
التطبيق حلماية خصوصية وأمن
املعلومات اخلاصة بهم».
وميهد التشريع الطريق ألخذ
صور وبصمات مجيع األسرتاليني
يغادرون
عندما
واألجانب

اسرتاليا وكذلك لدى عودتهم
إذا دخلوا من خالل بوابات
اجلوازات اآللية اليت من املقرر
أن تصبح اآلن أكثر شيوعا.
وتقدر وزارة أن ما بني  40و60
يف املئة من  35مليون مسافر
يغادر ويدول أسرتاليا كل عام
سيتم تصويرها ،عدة ماليني
منهم اسرتاليون.
وبامكان أيضا الدائرة املشاركة
يف املعلومات البيومرتية ل
ـ»أغراض حمددة» وفق مذكرات
تفسريية ملشروع القانون ،على
الرغم من أنه ال يفسر ويشرح
هذه األغراض.
وجيري التدقيق ومتحيص مشروع
قانون املقاتلني األجانب من
قبل جلنة مشرتكة برملانية عالية
الصالحية حول االستخبارات
واألمن قبل التصويت املتوقع
حبلول نهاية الشهر.
اخلصوصية،
مفوض
وقال
تيموثي بيلغرام ،يف جلسة
استماع برملانية مؤخرا لدرس
التشريع أنه يف ظل التغيريات،
فانه مبكان دائرة اهلجرة ومحاية
املعلومات
ختزين
احلدود
البيومرتية الشخصية إىل «مدى
وحجم» غري مسبوق.
وكانت دائرة اهلجرة هذا العام
قد تعرضت خلرق حمرج لبيانات
التفاصيل الشخصية ملا يقرب
من  10آالف طالب جلوء توفرت
عن طريق اخلطأ على املوقع
اإللكرتوني للدائرة.
ومما يؤكد مدى املخاوف
األمنية ،سيتم تأمني قاعدة
البيانات البيومرتية املتنامية
من قبل شركات الدفاع
واحلماية االكرب يف البالد مثل

 cyberspooksو Australian
 Signals Directorateوفقا

لشهادة أدلت بها الدائرة للجنة
االستخبارات واألمن األسبوع
املاضي.

النائب جون روبرتسون ،زعيم املعارضة نيو ساوث ويلز
النائب ريان بارك ،وزير الظل للتدريب والتعليم
النائب غاي زنغاري ،وزير الظل للمواطنة واجملتمعات

حزب العمال يعلن دعم املدارس اجملتمعية للغة
العربية بتعزيز لتمويل قدره  2،5مليون دوالر
أعلن حزب العمال يف نيو ساوث
ويلز عن أكرب دفعة متويل من أي
وقت مضى إىل مدارس اللغات
اجملتمعية يف نيو ساوث ويلز
اليت ستوفر املزيد من الدعم
واملعلمني
للطالب
واملوارد
واملتطوعني الذين حيضرون
ويدرون أكثر من  30مدرسة
عربية يف أحناء الوالية.
يف ظل حكومة عمالية  ،سيتم
تعزيز التمويل هلذه املدارس
إىل أكثر من  57دوالرا للطالب
الواحد لتصل إىل  200دوالر لكل
طالب مما يعطي مدارس اللغة
اجملتمعية يف نيو ساوث ويلز
أكرب حزمة متويل من أي والية يف
أسرتاليا.
قال زعيم املعارضة جون
اجملتمع
«يعطي
روبرتسون

زعيم املعارضة يف الوالية جون روبرتسون

جون روبرتسون وغاي زنغاري وريان بارك مع بعض ابناء الجالية العربية
الناطق باللغة العربية الكثري لواليتنا املتعددة
الثقافات  ،وأنا فخور بأن حزب العمال سوف
يعزز الدعم هلذه املدارس اليت أعرف أن الوالدين
يقيمها كثريا».
واضاف «تعلم لغة ثانية هي واحد من املساعي
األكثر وفاء فكريا اليت ميكن للشخص القيام
بها .ثنائية اللغة جيدة للسعادة الفردية ولبلدنا
ككل.
وتابع «تساعد دراسة اللغات األجنبية على
تزويد شبابنا للعمل يف اقتصاد يتسم بالعوملة
وبالطبع تساعد األطفال التواصل مع األقارب
األكرب سنا واالحتفاظ بالتواصل مع تراثهم .ومن
الرائع أن املدارس العربية يف مجيع أحناء الوالية
تساعد األطفال الصغار على حتسني مهاراتهم
اللغوية».
واعلن ان «مدارس اللغة اجملتمعية تقدم دروسا
يف  65لغة خمتلفة للمجتمع احمللي مفتوحة أمام
أي طالب يف سن الدراسة يف املدارس احلكومية
أو الكاثوليكية أو املستقلة .وتعقد الدروس
خارج ساعات الدراسة العادية ،وتساعد الطالب
على تعلم واستخدام لغة جمتمعهم أو تعلم لغة
جديدة».
وقال روبرتسون «لدى حزب العمال احرتام كبري
ملدارس اللغات اجملتعية ،وأعمال  2500من
املعلمني فضال عن أفراد األسرة واجملتمع «اليت
تعلم عشرات اآلالف من الطلبة كل عام».
وكشف عن ان» حكومة العمال خلقت أفضل نظام
ممول ملدارس اللغات اجملتمعية يف البالد ،وأنا

مسرور أن أعلن أن حكومة روبرتسون العمالية
ستعود بواليتنا هلذا املركز».
واستطرد يقول ان «تعزيز متويل حزب العمال ب
 2،5مليون دوالر سيدعم مدارس اللغة العربية
وسيجذب وحيتفظ باملعلمني ذوي املهارات
اللغوية املتخصصة ملواصلة تعليم الطالب الذين
حيضرون هذه املدارس يف مناطق مثل إنغلربن
وويلي بارك».
يدوره قال وزير الظل للتعليم ريان بارك:
«يلتزم العمال تأمني فرصة للطالب واألسر من
خمتلف اخللفيات الثقافية لتنمية مهاراتهم يف
اللغة الثانية.
واضاف يقول «تعهد حزب العمال بالتمويل سوف
يعين أن أكثر من  240مدرسة لغة جمتمعية يف نيو
ساوث ويلز ستكون االفضل متوي ًال يف أسرتاليا
وهذا داللة واضحة بأن حزب العمال ملتزم
مبجتمعاتنا املتعددة الثقافات وحتسني املهارات
اللغوية».
اما وزير الظل للمجتمعات واملواطنة غاي زنغاري
فقال « :كنتيجة ألمة بناها املهاجرون فان
اللغات حامسة للحفاظ على العالقات بني العديد
من البلدان اليت يأتي منها االسرتاليون».
وقال «هناك أكثر من ّ 2500
معلم ،وأفراد اسرة
وجمتمع الذين ّ
علموا عشرات اآلالف من الطالب كل
سنة وهذا التمويل يعكس أهمية مدارس اللغات
اجملتمعية يف جمتمعنا املتعدد الثقافات.».
لالتصال االعالمي :كسينيا بيلوسوفا:
0408 407 852
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اوينز تقيم حفل باربكيو
شورتن يرفض خماوف البانيز
لشكر سكان باراماتا على دعمها حول قوانني األمن الوطين
طيلة  10سنوات يف الربملان

اوينز مع بعض موظفي مكتبها واملؤيدين

اوينز وبعض املؤيدين ع الباربكيو

شكرت نائبة مقعد باراماتا
الفيدرالي جولي أوينز ،اجملتمع
على دعمه هلا طيلة  10سنوات
يف الربملان يف حفل باربكيو
اقيم يوم السبت املاضي يف
 11تشرين االول اجلاري يف
باراماتا مول Parramatta Mall
وشارك فيه عدد كبري من قادة
اجملتمع احمللي ورجال االعمال
باراماتا
وسكان
احملليني
ومنطقتها.
وقالت السيدة اوينز «إنه
لشرف كبري وحقيقي لي أن
يضع اجملتمع ثقته بي لتمثيله
ملدة  10سنوات ،وهذه فرصيت
القول شكرا للجميع».
واضافت «وهذا هو أيضا
احتفال للمدى الذي بلغته
باراماتا كواحدة من أكرب
االسواق التجارية يف البالد
فضال عن كونها مركزا للتعددية
الثقافية».
وقالت السيدة أوينز أيضا
أن احد أفضل جوانب باراماتا
وحميطها هي التعددية الثقافية
والتنوع ،مضيفة ان «باراماتا
هي بوتقة انصهار حقيقي
للثقافات وهي املكان الذي
جيتمع فيه العديد من اجملتمعات
لتتعلم من بعضها البعض».
ورأت انه «من أحداث ومناسبات
مثل عيد  Parramasalaو ’Lancers
 Paradeميكننا أن نرى مدى تنوع
جمتمعنا».
وقالت «ان جمتمعنا غين بتاريخ
االستقرار وبالتاريخ احلديث
وان تنوعنا ومنونا كاقتصاد
يكتبان مستقبل أمتنا ..ال يوجد
مكان مثل باراماتا».
وقد مت انتخاب السيدة أوينز
ألول مرة يف الربملان عام 2004
واستمرت يف متثيل جمتمع
باراماتا منذ ذلك الوقت.
وشهدت السيدة اوينز طيلة
هذا الوقت منو منطقة باراماتا
لتصبح املركز التجاري لغربي
سيدني.

اوينز مع احد الداعمني
وأعلنت انه «مازال هناك املزيد
الذي ميكننا القيام به لباراماتا،
وأنا أتطلع ملواصلة متثيل
اجملتمع».
وقد استقطب هذا احلدث مئات
السكان احملليني وقادة اجملتمع
واملؤيدين الذين حضروا اىل
باراماتا مول ليشاركوا بهذا
احلفل ويتمتعوا باملأكوالت
احمللية.
سلمت
اليت
واملساعدة
ُ
جملتمع باراماتا منذ عام 2004
تتضمن:
• أكثر من  120مليون دوالر
ملدارسنا احمللية اخلاصة،
• حتسينات كبرية للمرافق الطبية
يف ويستميد ،مبا يف ذلك متويل
مرافق حبوث طبية ذات مستوى
عاملي،
•  60سريرا جديدا ملستشفى
ويستميد ومستشفى ويستميد
لألطفال،
• افتتاح مركز  Headspaceجديد
يف باراماتا،
• تقديم التمويل واملنح ملنظمات
اجملتمعات احمللية و
• انفاق املاليني لتمويل اإلغاثة
يف حاالت الطوارئ احمللية ،ومنع
اجلرمية وضمان السالمة.
لالعالم االتصال بـ :
TILLY SOUTH 9689 1455

شورتن خالل زيارته مدرسة فولونغ بارك للصم بعد عام على
تسلمه زعامة املعارضة
وضع زعيم املعارضة بيل
شورتن جانبا املخاوف اليت
أثارها منافسه السابق على
مركز القيادة أنطوني ألبانيز
حول قوانني األمن الوطين اليت
مت التصويت عليها مؤخرا بدعم
من حزب العمال.
وقال السيد ألبانيز ،وهو وزير
النقل والبنية التحتية للظل،
يف عطلة نهاية األسبوع أن
أجزاء من التشريعات هدفت
إىل احلد من التغطية اإلعالمية
لوكاالت التجسس وكانت
«شديدة القسوة».
واعلن السيد البانيز انه مل تكن
هناك مناقشة برملانية كافية أو
مدققة يف هذه املسألة.
غري ان السيد شورتن اعلن ان
حزب العمال مل يرتكب خطأ يف
التصويت لصاحل التشريع.
وقال لسكاي نيوز «ال اعتقد
ذلك ،كانت لدينا مناقشات
جيدة داخل صفوف حزب العمال
قبل التصويت هلذا التشريع».
واضاف «خالل عطلة نهاية
األسبوع أنطوني أدىل ببعض
التعليقات ،وأنا أفهم املخاوف
بشأن حرية الصحافة».
وتابع قائال «أنا واثق من أن
حزب العمال حصل على تشريع
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متوازن ،وأنا واثق من أننا
اجرينا املناقشات اليت تتوقعها
األمة من برملانها».
وقال ان حزب العمال كان
قادرا على تعزيز اختبار
املصلحة العامة من خالل
التدخل يف الشرحية األوىل من
التشريع الذي صدر مؤخرا،
والشرحية التالية من التشريع
سوف تدرس بدقة.
وتصادف مالحظات يوم االثنني
بعد عام ويوم واحد على استالم
السيد شورتن زعامة املعارضة
بعد احلاقه اهلزمية بالسيد
ألبانيز يف االنتخابات الداخلية
للحزب العام املاضي.
وقال السيد شورتن «حنن أكثر
احتادا من أي وقت مضى» لكنه
امتنع عن القول ما اذا كان
حزب العمال ميكن أن يفوز يف
االنتخابات القادمة اليت ستجري
بعد عامني.
واعلن زعيم املعارضة ان «حزب
العمال يتصرف موحدا ..وامامنا
شوط طويل من العمل».
وتعد هذه املالحظة تراجعا
ملحوظا من زعيم املعارضة
الذي كان قد اعلن قبل عشرة
أشهر ان السيد ابوت رئيس
وزراء «ملرة واحدة».

احتاد املنظمات االوكرانية يهاجم أبوت لعدم
وقوفه بقوة ضد حضور بوتني G20

هاجم احتاد املنظمات األوكرانية
يف اسرتاليا حكومة ابوت لعدم
دفعها بقوة حلظر حضور الرئيس
الروسي فالدميري بوتني قمة
الدول الصناعية العشرين G20
اليت ستنعقد الشهر املقبل يف
بريزبن.
وقال رئيس االحتاد األسرتالي
للمنظمات األوكرانية ستيفان
رومانيو  ،Romaniwان على
أعضاء قمة الدول الصناعية
«الضغط
G20
العشرين
بصالبة» ملنع بوتني من احلضور
بعد كارثة  MH17وبعد «شهور
من التحذيرات والعقوبات»
على روسيا بسبب التوغل يف
أوكرانيا.
وتأتي هذه اخلطوة يف وقت
اتهم زعيم املعارضة بيل
شورتن رئيس الوزراء طوني
ابوت بالرتاجع مرة أخرى عن
اخلطاب الشديد اللهجة الذي
وجهه لروسيا بعد اسقاط
طائرة  ،MH17الذي أسفر عن
مقتل  298شخصا بينهم 38
مواطنني اسرتاليني او مقيمني
يف اسرتاليا ،وذلك قبل اقل
من ثالثة أشهر.
بدوره رئيس والية كوينزالند
املعارض
نيومان،
كامبل
الصريح للسماح لبوتني احلضور
إىل بريزبن للمشاركة يف القمة،
قال يف مؤمتر صحفي ،عقد يوم
االحد إىل جانب السيد ابوت،
ان رأيه مل يتغري.
وقال السيد ابوت يوم االحد ان
ليس لدى أسرتاليا الصالحية او
القوة للذهاب ضد إمجاع أعضاء
قمة الدول الصناعية العشرين
وحظر حضور اي من الزعماء،
وذلك بعد تأكيد وزير اخلزانة جو
Insiders
هوكي خالل برنامج
الذي يبثه تلفزيون  ABCأن
بوتني سيحضر القمة.
واعرتف رئيس الوزراء بشعور
بعض االسرتاليني بالغضب
لرؤيته يصافح الزعيم الروسي

لكنه قال انه سيسعى إىل
«تأكيدات من انه وروسيا
سيفعالن كل ما بوسعهما
لضمان اآلن ،على األقل ،حتقيق
العدالة» .
لكن السيد رومانيو Romaniw
قال ان احلديث عن حوار شفاف
مع الزعيم الروسي «مستهجن»
وان قرار السماح لبوتني
باحلضور سيغضب ليس فقط
األوكرانيني األسرتاليني ،لكن
«عامة السكان االسرتاليني».
وقال ان «اجملتمع الدولي
سيصاب خبيبة أمل جمليئه إىل
أسرتاليا».
«كانت
يقول
واضاف
هناك عقوبات ،كانت هناك
حتذيرات ،وقد جتاهل متاما هذه
التحذيرات».
ورأى «إن فكرة أن هذا سيكون
نوعا من احلوار الشفاف واملعقول
حول الطاولة هي جمرد اوهام..
انه حيتاج اىل أن ُيضرب بشدة
دوليا من خالل عدم السماح
هلبحضور هذا احلدث».
وقال السيد رومانيو Romaniw
ان االحتاد خيطط لتنظيم
احتجاجات يف بريزبن يوم 15
تشرين الثاني ،على الرغم من
حظر التجول قي عدة مناطق
حميطة مبكان انعقاد القمة.
اما مدير الشؤون العامة يف
االحتاد بيت مسيغل ،Pete Shmigel
فقل ان االحتاد كان يعمل مع
شرطة كوينزالند وأنه يتوقع أن
تنضم إليه جمموعة واسعة من
الفئات ،مبن فيهم االسرتاليون
الغاضبون من قوانني روسيا
الصارمة ضد مثليي اجلنس.
وقال السيد شورتن يوم االحد
ان االسرتاليني «يتفهمون
للغاية عدم االرتياح للرتحيب
بالرئيس بوتني يف أسرتاليا».
واعلن ان موقف احلكومة صعب
ألنها قمة دولية لكنه قال أنه
كان ينبغي أن تفعل املزيد
للضغط من أجل فرض حظر.

ابوت :الفحم «جيد للبشرية» وضروري الزدهار العامل

اعلن رئيس الوزراء طوني
ابوت ان لدى صناعة الفحم يف
اسرتاليا «مستقبال كبريا ،فضال
عن ماض كبري» وتوقع أن
تستمر مصدر الطاقة الرئيسي
يف العامل لعقود قادمة.
كما أغدق السيد ابوت الثناء
على اليابان يف تعليقاته اليت
أتت بعد أيام فقط من فرض
الصني رسوم جديدة قاسية على
واردات الفحم يف وقت شارفت
فيه مفاوضات اتفاقية التجارة
احلرة بني الصني واسرتاليا
التجارة على النهاية.
وقدر خرباء يف الصناعة ان
تكلف الرسوم اجلديدة االقتصاد
االسرتالي مئات املاليني من
الدوالرات سنويا ،على الرغم
من أن التقديرات الدقيقة ال
ميكن معرفتها قبل مرور بعض
الوقت.
وقال السيد ابوت «الفحم هو
جيد للبشرية ،والفحم هو جيد
لتحقيق االزدهار والفحم هو

جزء أساسي من املستقبل
االقتصادي لدينا هنا يف
أسرتاليا ،ويف مجيع أحناء
العامل».
وجاءت تصرحيات رئيس الوزراء
اليت أغضبت احلركة البيئية ،يف
يف
افتتاح منجم Caval Ridge
وسط كوينزالند الذي يدر
سنويا  3،4مليار دوالر (3،9
مليار دوالر) ،وهو مشروع
مشرتك بني  BHPوميتسوبيشي.
وسوف ينتج املنجم  5.5ماليني
طن سنويا من الفحم املعدني
ويوظف حوالي  500شخص.
وقال السيد ابوت «هذا دليل
أمل وثقة يف مستقبل صناعة
الفحم ،انها صناعة عظيمة،
كانت لدينا شراكة كبرية مع
اليابان يف صناعة الفحم».
واعلن ان «الفحم ضروري
الزدهار العامل».
واضاف يقول «الطاقة هي ما
حيافظ على ازدهارنا ،والفحم
هو مصدر الطاقة الرئيسي

يف العامل وسيبقى لعدة عقود
قادمة».
وقال السيد ابوت ان االئتالف
أكد على إميانه بصناعة الفحم
من خالل إلغاء ضريبة الكربون
والتعدين ،ولكن إذا كان هناك
تغيري يف احلكومة يف االنتخابات
القادمة فالضريبتان على حد
سواء ميكن أن تعودا.
وتابع «إذا كنتم ترغبون يف
احلفاظ على صناعة الفحم،
إذا كنتم ترغبون يف احلفاظ
على فرص العمل ،وإذا كنتم
ترغبون يف احلفاظ على املدن
اليت تعتمد على صناعة الفحم
فعليكم ان تدعموا االئتالف ألننا
ندعم صناعة الفحم ،ونعتقد أن
للفحم مستقبال كبريا فضال عن
ان كان له ماض كبري».
وجاءت تعليقات السيد ابوت
حول وجود مستقبل مشرق
للفحم لتتناقض مع تصرحيات
املسؤولة الكبرية يف األمم
املتحدة عن املناخ كريستيانا

اليت
،Figueres
فيغرييس
حذرت معظم دول العامل من
انه جيب أن يرتك الفحم يف
باطن األرض لتجنب االحتباس
العاملي الكارثي.
وقبل أقل من أسبوعني ،انتقد
املستشار الرئيسي للمستشارة
االملانية اجنيال مريكل حكومة
ابوت لوقوفها اىل جانب صناعة
الفحم باعتبارها «اسرتاتيجية
انتحار» اقتصادي.
وقال االقتصادي فرانك جوتسو
انه يشعر بالذعر جراء استخدام
رئيس الوزراء كلمات مثل
«اإلميان» لوصف مشاعره حول
دور الفحم مبستقبل أسرتاليا.
ان
وقال الدكتور جوتسو
أسرتاليا على الفحم
اعتماد
هي سياسة «قصرية النظر»
واسرتاتيجية «حيتمل أن تكون
خطرة اقتصاديا» ،مضيفا أن
تعليقات رئيس الوزراء ميكن
قراءتها باعتبارها موجهة اىل
الصني.
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اسرتاليات

Australian News

كلري :اسرتاليا ألفضل بلد يف العامل تضم اناسا من أديان وخلفيات خمتلفة وزراء الصحة يف الكومنولث يدعمون استخدام نيو
ساوث ويلز القنب ألغراض طبية

تقدم
إن مهى عبدو صديقة لي ّ
منذ  30عامًا املساعدة لضحايا
العنف املنزلي من أبناء اجملتمع
يف منطقيت ،وتقديرًا ألعماهلا مت
منحها يف العام  2008ميدالية
الوسام األسرتالي ( .)OAMيف
وقت متأخر من يوم اخلميس
املاضي تلقت مهى اتصا ً
ال
هاتفيًا يف منزهلا من رجل قال
هلا« :إنين أعرف أين تسكنني
وأنا قادم ألقطع رأسك».
ويف األسابيع القليلة املاضية
ُو ِّجهت اإلهانات إىل بعض
الناس ومت التحامل على آخرين
ظلمًا ،كما مت تهديد العديدين،
وضربت إحدى النساء ُ
ُ
وأخِرجت
بالقوة من أحد القطارات .هذه
التصرفات غريبة عنا .إنها بعيدة
كل البعد عن هويتنا وتقاليدنا،
متت بصلة إىل أسرتاليا اليت
وال ّ
أعرفها وأحبها.
أسرتاليا هي أفضل بلد يف
العامل ،وهي كذلك ألنها تضم
أناس من مجيع أحناء املعمورة،
من أديان خمتلفة وخلفيات
يف
متنوعة ،يتعاشون معًا
انسجام ووئام.
عندما أتكلم مع األطفال يف
مدارس دائرتي االنتخابية أقول
هلم« :حنن يف أسرتاليا شعب
سَلطة الفواكه.
أشبه بطبق َ
مجيعنا حيب التفاح ،ومجيعنا

جايسون كلري ،وزير الظل للمواصالت نائب مقعد بالكسالند الفيدرالي
حيب الربتقال ومجيعنا حيب
العنب ،لكن يزداد طيب مذاق
هذه الفواكه عندما تمُ زج معًا».
ما أقرب هذا التشبيه إلينا وإىل
وطننا أسرتاليا ،الذي يطيب
العيش فيه عندما نتعايش معًا
جنبًا إىل جنب .هذه هويتنا وهذا
ّ
واملبشرون الذين يبثون
طبعنا -
السموم واألغبياء املوتورون
الذين يوجهون التهديد باملوت
ليسوا منا.
يف مثل هذه األوقات حنتاج
إىل التصرف كقياديني .حنتاج
إىل العمل معًا لتمتني أواصر
ُ
اللحمة االجتماعية .إن ما نقوله
وما نفعله يف هذا الربملان يف
ْ
جعلنا
غاية األهمية ألننا إذا

املسلمني يشعرون باخلوف
ْ
وجعلنا املسلمني يشعرون
بالعزلة وبعدم االنتماء إىل هذا
البلد فإن ذلك سوف يشرذم
جمتمعنا ويقودنا إىل شفري
اهلاوية .وهذا ما تريده منظمة
داعش ومثيالتها.
ّ
لنتذكر من حنن .إننا كطبق
َ
سلطة الفواكه .إننا عائلة
واحدة وجيب أن يعامل واحدنا
اآلخر كفرد من أبناء العائلة
الواحدة.

خطاب  -بيان مدته  90دقيقة
مجلس النواب
الخميس يف  2تشرين األول/
أكتوبر 2014

اعرب وزراء الكومنولث عن
دعمهم خلطة نيو ساوث ويلز
ألغراض
القنب
باستخدام
طبية.
فبعد تزايد ضغوط اجملتمع
أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز
الشهر املاضي ان املرضى
الذين يف حالة صحية حرجة
قد يكونون قادرين قريبا على
استخدام القنب دون خوف من
االتهام.
وشكل رئيس والية نيو ساوث
ويلز مايك بريد جمموعة عمل من
أجل التوصل إىل وضع اسس
استخدام القنب الغراض طبية
والنظر إىل املخاوف بشأن
اإلمدادات الدوائية والتوزيع.
فقد قدم وزراء الصحة يف
جملس احلكومات األسرتالية
يف اجتماعهم االسبوع املاضي
دعمهم لنيو ساوث ويلز يف
خطتها اليت طال انتظارها
لتجربة القنب السريرية.
وقد رحب السيد بريد يوم
الثالثاء بهذه اخلطوة ،وقال يف
بيان له ان «ان نيو ساوث ويلز
تلعب دورا قياديا ولكن اتفاقنا
التارخيي للعمل معا بشأن هذه
املسألة اهلامة مما يعين أن لدينا
فرصة أكرب بكثري للنجاح».
وقال «حنن نتطلع إىل العمل
والواليات
الكومنولث
مع
واملقاطعات األخرى لتطوير
فهمنا لدور القنب الطيب الذي
ميكن أن يلعبه بالنسبة لبعض
بأمراض
املصابني
الناس
خطرية».
ومبوجب تدابري واجراءات نيو
ساوث ويلز ،سوف ُيسمح

السلطة
مبمارسة
للشرطة
التقديرية دون توجيه االتهام
للبالغني الذين يف حالة صحية
يستخدمون
والذين
حرجة
القنب.
ومن املقرر أن تقدم جمموعة
العمل اليت شكلها السيد بريد
حبلول نهاية العام تقريرها
بشأن كيفية استعمال القنب
وعمله.
ومن املرجح ان تنظر الواليات
واملقاطعات األخرى يف النتائج
اليت تتوصل اليها اجملموعة
كدليل إرشادي الي استعماالت

اخرى حمتملة.
وقد حترك السيد بريد للعمل
على قوننة استخدام القنب
بعد لقائه دانيال هاسالم الذي
يعاني من مرض السرطان
والذي يستخدم خمدرا بطريقة
غري مشروعة للتخفيف من
معاناته.
وكانت والدة السيد هاسالم
السيدة لوسي ،وهي ممرضة،
ووالده ضابط الشرطة السابق
يقومان بشراء القنب ملساعدة
ابنهما على التعامل اآلثار
اجلانبية للعالج الكيميائي.

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

0414552715

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

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

BG

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

Lic: 185750C
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com
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مقاالت وتحقيقات

معارك القلمون :ال عودة إىل الوراء

الكرديات والدواعش ..نساء يهزمن اخلالفة

حسن عليق

ناهض حرت

ُيكثر قادة املعارضة السورية
املسلحة يف جرود القلمون من
احلديث عن انتصارات حيققونها
يف املنطقة ،ويعدون باملزيد
مستقبال .يف املقابل ،يتهمهم
اعداؤهم بافتعال ضجيج إعالمي
ال سند ميدانيًا له .جيزم حزب
اهلل واجليش السوري أن هذه
املنطقة اسرتاتيجية ،وال جمال
فيها للعودة إىل الوراء.
منذ بداية الصيف املاضي ،جنح
مقاتلو احلزب واجليش السوري
صد أكثر من ست هجمات
يف
ّ
كربى يف اجتاه األراضي اللبنانية
أو داخل األراضي السورية ،سواء
يف ريف القصري أو يف القلمون.
معركة جرود بريتال ،االحد

بد ًال من انتظارهم لحزب اهلل الستنزافه يف املرتفعات والوديان ،نزلوا من
الجرود (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

املاضي ،وما تالها هي السادسة .على «املقلب»
السوري من اجلبهة ،كانت قيادة «جبهة النصرة»
عسال الورد .هي أقرب من سائر
تركز على بلدة ّ
البلدات القلمونية إىل احلدود اللبنانية (تقابلها
بلدة طفيل) ،كما أن جرودها وجرود طفيل
تتصل جبرود سرغايا والزبداني .وهلذا السبب،
ّ
ركز املسلحون هجماتهم عليها مبعدل هجمة كل
أسبوع (بعضها كان حمدودًا للغاية).
ويف اهلجمات الست الكربى ،كما يف املعارك
احملدودة ،فشل مسلحو املعارضة ،بقيادة
«داعش» و»جبهة النصرة» ،يف حتقيق خرق
ّ
ميكنهم من استعادة «جمدهم الضائع» يف
القلمون.مرة واحدة فقط حققوا خرقًا استنادًا
إىل «خاليا نائمة» ،وتوغلوا يف اجلرود يف اجتاه
تلفيتا ،لكن سرعان ما متت حماصرة اخلرق ومنع
املسلحني من حتقيق ما يصبون إليه.
معركة بعد أخرى ،صار مقاتلو احلزب وجنود
اجليش السوري أكثر معرفة بالذين يواجهونهم.
ّ
تستخف املقاومة بقدرات خصومها ،لكنها
ال
ترفض االجنرار إىل لعبتهم اإلعالمية« .املعركة
يقر قادة ميدانيون« ،وندفع مثنًا كبريًا
شرسة»ّ ،
يف اجلرود ،لكنه يبقى أقل مبا ال ُيقاس مما كان
اللبنانيون عمومًا والبقاعيون خصوصًا سيقاسونه
فيما لو بقي املسلحون يسيطرون على ريف محص
اجلنوبي (منطقة القصري) وريف دمشق الشمالي
(القلمون)» .جتزم مصادر سورية ،وأخرى قريبة
من حزب اهلل ،بأن مسلحي املعارضة خيوضون
«معركة ال طائل منها .وحتى لو أحدثوا خرقًا ما
يف مكان ما ،فإنهم لن يتمكنوا من احلفاظ عليه.
وإذا توهموا أن الشتاء يقيهم هجماتنا ،فليتذكروا
أن حترير القلمون بدأ يف شباط املاضي».
خالل انسحابهم من أحد املواقعّ ،
فضل املسلحون
أخذ الطعام على محل الذخائر واألسلحة
األهم ،يف نظر معنيني بسري املعارك يف اجلرود،
أن املسلحني خيسرون يف كل معركة مقاتلني
من «خنبتهم» .فهجمات كهذه ال ينفذها مقاتلون
عاديون ،ممن حيملون السالح وال يتقنون فنون
احلرب وال ميلكون شجاعة االقتحام .ويف كل
معركة ،ختسر «جبهة النصرة» و»داعش» وباقي
الفصائل عددًا إضافيًا من املقاتلني املتمرسني.
صحيح أن املدد باملقاتلني مل يتوقف ،وخاصة
عرب عرسال ،رغم ما قام به اجليش اللبناني،
«لكن اجلدد ليسوا بنفس خربة من قضوا».
ويلفت معنيون بالقتال يف اجلرود إىل أن حزب
اهلل مل يكن ليشن هجومًا على اجلرود ،ألن معركة
من دون عزل تام لعرسال ستبقى بال جدوى.
ّ
«وفروا عليه خوض
لكن املقاتلني املعارضني
معركة هجومية .وبد ً
ال من انتظارهم له الستنزافه
يف املرتفعات والوديان اليت يسيطرون عليها،
نزلوا من اجلرود ،وبدأوا يهامجون مواقع احلزب
واجليش السوري ،على طريف احلدود» .ويف
صد اهلجمات
معظم اهلجمات ،متكن املدافعون من
ّ
من دون أي خسائر .لكن يف بعضهاُ ،دفع مثن

باهظ ،ملنع املسلحني من التقدم وحتويل املنطقة
إىل منصة للهجوم على األراضي اللبنانية.
وتلفت مصادر قريبة من احلزب إىل أن مسلحي
يكررون ما قام به زمالؤهم يف الغوطة
القلمون
ّ
الشرقية (ريف دمشق الشرقي) .يف الغوطة،
شن هؤالء هجمات متتالية بهدف كسر الطوق
ّ
املفروض عليهم« .موجات بشرية» متتالية،
كبد بعضها قوات اجليش السوري وحلفاءه
ّ
خسائر كبرية يف األرواح ،لكنها «كسرت ظهر
حد قول مصادر عسكرية
املسلحني» ،على
ّ
سورية .كان آخر تلك اهلجمات يف تشرين الثاني
تقدمًا كاد يؤدي إىل رفع
 .2013حقق املسلحون ّ
احلصار عن الغوطة .لكن اجليش السوري وحزب
اهلل متكنا من السيطرة على الوضع ،وإنزال خسائر
باملهامجني بلغت املئات بني قتيل وجريح .احتل
املعارضون بعدها عدرا العمالية ،إال أنهم ،منذ
ذلك احلني ،عجزوا عن شن هجمات واسعة.
حيققون خرقًا يف جبهة ما ،لكن من دون تغيري
ذي قيمة عسكرية كربى يف الواقع امليداني.
تسأل مصادر قريبة من احلزب« :هذا الضجيج
اإلعالمي الذي اخرتعه املسلحون خالل األيام
واألسابيع املاضية ،هل يعكس تغيريات على
توزع
األرض يف القلمون؟» .جتيب« :خارطة
ّ
القوى مل تتغري على األرض .التغيري الوحيد كان
ملصلحتنا من خالل السيطرة على تالل لتحصني
املواقع داخل األراضي اللبنانية» .وتلفت املصادر
إىل أن املسلحني «يستميتون» الستعادة السيطرة
على أكثر من بلدة قبل حلول فصل الشتاء .فهم
يرون أن بقاءهم يف العراء ويف املعسكرات
اجلردية سيضعفهم .وهم وصلوا إىل مرحلة
صعبة .لديهم الكثري من السالح ،لكن يف أحد
املواقع اليت سيطروا عليهاّ ،
فضلوا أخذ الطعام
وعما
واألسلحة.
خالل انسحابهم على محل الذخائر
ّ
إذا كان الضجيج اإلعالمي الذي افتعلوه يعكس
اقرتابهم من حتقيق هدف السيطرة على القرى؟،
جتيب جازمة بالنفي.
وماذا بعد هذه اجلوالت؟ اجليش السوري وحزب
يعدان العدة «الستقبال املسلحني»« :نعلم
اهلل
ّ
أنهم سيستشرسون .وسينفذون عمليات هي
أقرب إىل االنتحار .ورمبا سيقومون بأمور داخل
لبنان جتتذب االهتمام اإلعالمي والسياسي .لكن،
هجوم بعد آخر ،سيفقدون املزيد من املقاتلني
املتمرسني .لن يقدروا على العودة إىل ما قبل
بدء حترير القلمون يف شباط املاضي .وكلما ّ
شنوا
هجمة سيصبحون أكثر عجزًا عن التقدم .واحلزب
واجليش السوري لن يقفا مكتويف األيدي ،بل
سيفعالن عملياتهما اخلاصة واألمنية» .ختتصر
ّ
مصادر قريبة من حزب اهلل توجه قيادة املقاومة
جتاه ما يدور يف القلمون بالقول« :لقرار املشاركة
يف القتال يف سوريا دوافع عدة ،من أهمها
منع «جبهة النصرة» و»داعش» وحلفائهما من
السيطرة على املناطق السورية املالصقة للحدود
مع البقاع .وهذا خط أمحر ممنوع جتاوزه».

مقاتالت كرديات «ع السالح»
املقاومة الكردية
جيالن أوزاب ( 19عامًا)،
ِ
يف عني العرب ـــ كوباني ،رفضت أن تكون
سبية لدى جمرمي «داعش»؛ املقاتلة
أسرية ـــ
ّ
الشرسة ،بوجهها اجلميل وشعرها املنسرح يف
ّ
يذكرنا بسناء
رياح املعارك ،فتاة علمانية ،ما
حميدلي وسهى بشارة ،ومبا نسيناه من استعداد
العلمانيني العرب ،رجا ً
ال ونساء ،للتضحية بالذات
يف أتون املقاومة.
لكن جيالن كانت تقاتل ،أيضًا ،كامرأة ،دفاعًا
عن حقها يف احلرية االنسانية ،وصون كرامة
ادخرت رصاصتها األخرية
األنوثة باملوت .فهي ّ
تتحول إىل سبية ُتباع يف سوق
لنفسها ،لئال
ّ
املقاومة ،أرين مريكان ،ذهبت
زميلتها
النخاسة.
ِ
ً
مدججة باملتفجرات،
إىل الدواعش ،بقدميها،
فأردت منهم عشرين جمرمًا.
واألمثلة عديدة؛ فحني تصل نسبة املقاتالت يف
صفوف وحدات الدفاع عن الشعب يف كردستان
سوريا ،إىل  30يف املئة من امجالي املقاومني
األكراد ،سنكون أمام عشرات القصص البطولية.
بيد أن هذين النموذجني النسائيني يكفيان للقول
بأنهما لكمة على أنف خالفة تقوم على تشريع
الغرائز البدائية ملا قبل التاريخ االجتماعي؛ القتل
والسطو والسيب ،خالفة تقوم على احتقار النساء،
وحتويلهن سلعة جنسية.
ردتا شيئًا من الكرامة املهدورة
جيالن وأرين ّ
تعرضن لالغتصاب والزواج
اللواتي
ملئات النساء
ّ
كجوار على أيدي
األسواق
يف
والبيع
باإلكراه
ٍ
ّ
وعلمتاهم أن املرأة انسانة ومواطنة
الدواعش،
ّ
حتفز اآلالف من
وملهمة للنضال،
ومقاتلة
ُ
املقاتلني واملقاتالت للمشاركة يف املعركة ضد
اهلمجية؛ فهؤالء اآلتون من القامشلي للقتال يف
عني العرب ،ليسوا جمرد مدد ،بل انتفاضة روح
املقاومة.
النساء املقاتالت السافرات هن طليعة فعلية
ورمزية ،يف املواجهة الدامية اليت خيوضها
األكراد يف مشالي سوريا مع عصابات «داعش»
اإلجرامية .ويف هذه املواجهة ،ال يكمن احلدث
حتدده األسئلة:
يف تراجع هنا أو تقدم هناك؛ وال ّ
ّ
السفاح العثماني
تصمد كوباني أو تسقط؛ ُينشئ
األمحق ،انطالقًا منها ،منطقة احتالل «عازلة» على
تهتم واشنطن باألمر أم
األراضي السورية أم ال؛
ّ
أنها تعترب انقاذ كوباني مهمة ليست على جدول
األعمال؟
اليوميات اليت تقع على هامش
من
ذلك
كل
ّ
التاريخ .فاحلدث يكمن يف املقاومة الكردية
حولت كوباني إىل مسرح لتحطيم
الباسلة اليت ّ
أسطورة «داعش»؛ ميكن التصدي هلؤالء
الوحوش ،وكسر تكتيكاتهم القائمة على الصدمة
والرعب والشدة واإلجرام ،بأبسط األسلحة،
ولكن ،باإلرادة اليت ال ُتقهر جملتمع حملي قرر
الذود عن وجوده وحضوره ومنط حياته وكرامته،

يف مواجهة الرببرية القادمة من عصور الظالم،
واملدعومة من احلليف الرتكي ــــ األطلسي،
واملمولة من كيانات النفط والطائفية والثقافة
ّ
الداعشية يف السعودية وقطر.
يدفع أكراد سوريا ،ببطولة ّ
فذة ،إتاوة التاريخ
حتى آخر قطرة دم ،وال يدفعون «اجلزية» .بذلك،
لن تستطيع أي قوة ،منذ اآلن ،إلغاءهم سياسيًا،
أو إلغاء إدارتهم احمللية ،أو مناقشة تهجريهم
إىل الغرب ،كما هو احلال مع املسيحيني
واأليزيديني ...الذين مل يفهموا ،بعد ،أن
َمن يطلب احلماية من اآلخرين ،يستحق وضع
«الذمي» ،بينما امتشاق السالح واملقاومة،
ّ
ّ
جيذران البشر
يف عهود التوحش ،هما اللذان
يف أرضهم ،ويضمنان حضورهم ،وثقافتهم،
ودورهم السياسي ،كمواطنني.
اسرتاتيجيًا ،انتصرت كوباني على الدواعش من
خالل منوذج املقاومة ،الذي سيعود إىل إهلام
عشرات اآلالف من املقاتلني األكراد داخل
كردستان تركيا ،ويف تركيا نفسها؛ فلقد
كشف الزعيم الدولي لإلخوان املسلمني وسلطان
الدواعش ،أردوغان ،عن نواياه ومواقفه
العدائية إزاء حقوق األكراد ،بل إزاء القومية
الكردية ،بصورة علنية ،وبقلب جمرم ،وعقل
«امرباطور» كاريكاتوري؛ يريد اسقاط الدولة
السورية ،وقضم املزيد من أرضها ،لصاحل
نظام طائفي اخواني تكفريي ،يكون مهادًا
للتوسع العثماني يف اهلالل اخلصيب ،ويشطب
األكراد ،وقضيتهم ،يف الطريق؛ الرد الكردي
ّ
بغض النظر عن نتائجه اليوم ،هو
يف كوباني،
عنوان الغد القريب.
عبداهلل أوجالن وصاحل مسلم منوذجان خمتلفان
عن االقطاعي املرتبط بواشنطن وتل أبيب،
مسعود برزاني؛ تواطأ األخري مع حلف الدواعش
على معادلة املوصل مقابل كركوك .مصاحله
والفئات احلاكمة يف اقليم كردستان العراق،
تتحقق باملؤامرات مع التحالف األمريكي
اإلسرائيلي اخلليجي الرتكي على العراق وسوريا.
لكن األكراد يف كوباني ،ويف تركيا ،هم الذين
يدفعون ،اآلن ،الثمن القاسي ملؤامرات الربزاني،
وال بد أن يتوصل أكراد العراق ،أيضًا ،إىل أن
حاضنتهم التارخيية ،تظل مشرقية عربية.
فربغم كل ما حصل ،أصبح واضحًا أن املصاحل
االسرتاتيجية للمشرق ال تكمن يف االحتفاظ
بهذه القطعة الكردية أو تلك ،بل يف تأجيج
النضال املشرتك لقيام كردستان الكربى اليت
ّ
ميثل نشوؤها ،تفكيك الدولة العدوانية الرتكية،
احلليف العضوي للكيان الصهيوني يف املنطقة.
ولعل يف هذا ،ما يكشف املآل التارخيي ألحقاد
أردوغان القومية ــــ الطائفية ،ومشروعه
ّ
امللطخ بالدماء :حتالف عربي ــــ كردي
التوسعي
ملواجهة الدواعش والعثمانيني معًا.
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مقاالت وتحقيقات

«اجلزيرة» و «العربية» تزغردان لـ «ثوّار» بريتال
زينب حاوي

فلسطينيو قوسايا :من مهــامنا ...محاية زحلة!
فراس الشويف
يقف مقاتلون من «اجلبهة الشعبية ــ القيادة العامة» على طول 14
كلم من جرود السلسلة الشرقية يف قوسايا .يديرون ظهورهم للبنان
وعيونهم على مسلحي «النصرة» وغريهم يف الزبداني ،ملنعهم من
التسلل إىل البقاع األوسط .هنا ،يف قوسايا ،بات «السالح الفلسطيين
خارج املخيمات» إحدى أبرز أدوات الدفاع عن قرى شرق زحلة
عمار يف مواقع «اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ـــ
اجلولة مع العقيد ّ
القيادة العامة» يف جرود قوسايا ،فوق سلسلة جبال لبنان الشرقية،
يستل األربعيين ابن ّ
ّ
حتتاج إىل ما ال ّ
عكا،
يقل عن ساعة ونصف ساعة.
علبة سجائره وجهازًا السلكيًا وبندقية ،وآخر شفة من قهوة الصباح
املتأخر ،لتكون الرحلة قد بدأت بني مواقع اجلبهة وكمائنها يف حماذاة
اخلط احلدودي بني لبنان وسورياّ ،
ّ
سته على شكل ساتر ترابي
الذي َر َمّ َ
بسيط ،مفاعيل ما بعد اخلروج السوري من لبنان.

ريما مكتبي روّجت على «العربية» ّأن «حزب اهلل» ارتبك يف مواجهة عناصر «النصرة»
روجت «العربية» و»اجلزيرة» أكاذيب عن االشتباكات
بعد معركة ّ
اليت جرت يف بريتال البقاعية بني «حزب اهلل» وجبهة «النصرة».
يف هذا السياق ،طاول التخبط وسائل االعالم اللبنانية اليت ارتبكت
جمددًا يف اختيار مفرداتها املالئمة
تغي املشهد
بدأ
املنصرم،
األسبوع
منذ األحد املاضي وطيلة
رّ
اإلعالمي من البناء على الوقائع اجلارية يف لبنان وتضخيمها
أو حتجيمها تبعًا لسياسة احملطة ،وصو ً
ال إىل تغيري جذري يف
األحداث وبناء أكذوبة عليها والرتويج هلا .هذا ما ينطبق على أداء
القنوات اخلليجية إزاء ما حدث يف جرود بريتال البقاعية ،واستمرار
االشتباكات داخل احلدود السورية ،وحتديدًا يف القلمون.
يوم الثالثاء املاضي ،برز عنوان قناة «العربية» تعليقًا على معركة
بريتال وهو« :لبنان ...حزب اهلل يعرتف باهلزمية ويعيد انتشاره».
تصدر العنوان صفحة موقع العربية الرمسي .اسرتاتيجية إعالمية
ّ
جديدة تقودها احملطة السعودية للرتويج ألكذوبة رافقها استخدام
مصطلحات «ميليشيات حزب اهلل» ،مقابل تعابري «الثوار»
و»املعارضة السورية».
الربوباغندا اليت بنتها «العربية» وتناغمت معها «اجلزيرة» القطرية،
تقوم على تضخيم اخلسائر لدى «حزب اهلل» مقابل تغييب خسائر
اجلماعات اإلرهابية ،لكن الواقع يظهر خالف ذلك وأكثر ،فاحلزب
استطاع استعادة مواقعه العسكرية يف ظرف ساعات .ويف ّ
ظل هذا
املشهد املفربك ،كانت «املنار» باملرصاد يف التغطية املباشرة
صد هجوم
أن «حزب اهلل» هو من
ّ
على اهلواء ،عندما أعلنت ّ
«اجلماعات املهامجة « ّ
وكبدها «خسائر فادحة باألرواح ،وعددًا
ليس بقليل من اجلرحى».
كذلك ّ
جندت «العربية» براجمها لقلب الواقع وتصوير ما حصل
التورط يف «املستنقع السوري» وتوريط «اجليش
من
مزيد
بأنه
ّ
اللبناني يف معركة مل خيرت توقيتها» ،كما طالعنا برنامج «بانوراما»
الثالثاء (ما قبل املاضي) الذي قدمته رميا مكتيب .استهلت مكتيب
إن «حزب اهلل فقد عنصر السرعة واملفاجأة لدى
الربنامج بالقول ّ
مباغتة عناصر «النصرة» إياه يف بريتال».
انقسمت الشاشة بني كالمها وبني استعراض قدرات «النصرة»
العسكرية .التعويل األساسي الذي تقاطعت معه «العربية»
و»اجلزيرة» كان على فشل «االسرتاتيجية اليت يعتمدها احلزب
ضد ّ
تدخله يف سوريا» ،لكن احلقيقة ّ
أنه خالل
وتصاعد االنتقادات
ّ
الفرتة املاضية ،انقلب جزء كبري من املزاج الشعيب يف ّ
ظل تهديد
اجلماعات اإلرهابية بالدخول إىل لبنان.
أصر الصحايف علي محادة يوم اإلثنني (ما قبل املاضي)
مع ذلك،
ّ
لدى استضافته يف برنامج «ما وراء اخلرب» (اجلزيرة) على أن
ّ
تؤكد أن لبنان سيدفع الثمن ( )...وال
«شرائح لبنانية عريضة
ّ
حل إال خبروج حزب اهلل من سوريا» .هذا يف معركة بريتال .أما
استمرت يف اليومني املاضيني ،وحتديدًا يف
اليت
االشتباكات
يف
ّ
تكرر السيناريو
منطقة «عسال الورد» يف القلمون السورية ،فقد ّ
نفسه مع جرعة زائدة داعمة «للثوار» يف املعركة ،إذ «حققوا
ضربات قاسية للقوات النظامية السورية وميليشيات حزب اهلل»
كما أوردت «اجلزيرة» ،إضافة إىل «غنم» الثوار عتادًا حربيًا مهمًا»
صرح عبد اهلل الرفاعي قائد الفرقة  11يف القلمون لـ «اجلزيرة
كما ّ
نت».
لبنانيًا ،وبرغم انقسام اللبنانيني حول دخول «حزب اهلل» إىل سوريا،
بالتخبط يف التعبري عن املستجد على
أصيب بعض اإلعالم احمللي
ّ
الساحة اللبنانية ،فاملعركة اليوم على احلدود اللبنانية ال على
األرض السورية.
ارتبك اإلعالم وارتبكت معه مصطلحاته بني توصيف «شهيد»
و»عنصر» و»قتيل» كما حصل مع  mtvاألربعاء املاضي لدى
إيرادها خربًا عن تشييع احلزب لشهدائه.
وارتفع سقف النقد على قناة «املستقبل» عندما ألقت املسؤولية
كاملة على «حزب اهلل» يف معركيت بريتال وعبوتي شبعا احلدودية.
ورأت «املستقبل» أن احلدود اجلنوبية والشرقية «مستباحة من
قبل حزب اهلل وعناصره ( )..لتوريط لبنان مبا جيري ،واستدراج
والتطرف معًا ألهداف وغايات ال عالقة هلا باللبنانيني».
اسرائيل
ّ

تشرف مواقع «القيادة العامة» على  14كلم أو أكثر بقليل من األراضي
اللبنانية والسورية معًا ،يف بقعة تتداخل فيها احلدود الرمسية بني
الدولتنيّ .
يعلق العقيد ذو السحنة السمراء واملالمح القاسية بندقيته
ّ
يف كتفه ،ويرسم بيمناه من موقعه املشرف مسار اخلط املقابل ملواقع
اجلبهة من الضفة السورية ،بدءًا ببلدة كفري يابوس السورية القريبة،
مرورًا بالزبداني ومضايا وسرغايا .أما من اجلهة اللبنانية ،فيمكن أن
ترى زحلة ،وجزءًا يسريًا من البقاع األوسط ،بدءًا بعنجر يف اجلنوب،
امتدادًا إىل الفاعور وكفرزبد وعني كفرزبد وقوسايا ودير غزال ورعيت
ورياق ومطارها العسكري يف الغرب ،وأبلح وبدنايل حتى النيب آيال يف
الشمال.

عدو واحد!
تغيت هنا منذ بدء األزمة السورية .قبل االجتياح اإلسرائيلي
أمور كثرية رّ
عام  ،1982نقلت «القيادة العامة» مواقعها اللوجستية من مناطق
اجلنوب إىل البقاعني الغربي واألوسط ،وبنت مواقع وحفرت أنفاقًا
ليتخيل أن املواقع
يف قوسايا والسلطان يعقوب وحلوى .مل يكن أحد
ّ
اليت ّ
غذت عشرات العمليات ضد اجليش اإلسرائيلي يف لبنان ومشال
فلسطني احملتلة ،ويف باهلا «النشاط املعادي» ملناصري «القوات
اللبنانية» و»الكتائب» يف القرى القريبة من قوسايا خالل سنوات ما
ّ
تفكر اليوم يف مسلحي
قبل الطائف ،أدارت ظهرها للبنان ،وباتت
املتجمعني
احلر»
«اجليش
«جبهة النصرة» و»اجلبهة اإلسالمية» وبقايا
ّ
يف الزبداني .وطبعًا ،مل يكن أحد من مجاعة التخويف بـ»بعبع» السالح
يتخيل أن هذا السالح سيأخذ على عاتقه
الفلسطيين «خارج املخيمات»،
ّ
يومًا ،كما اليوم ،عبء محاية قرى شرق زحلة وطريق بريوت ـــ دمشق
من اخرتاقات املهووسني بالذبح وتهجري املسيحيني ،جنبًا إىل جنب مع
اجليشني اللبناني والسوري وحزب اهلل.
من منظار دبابة يف أحد املواقع ،تبدو املسارب اآلتية من التالل الغربية
لبلدة الزبداني بوضوح،
ويظهر أيضًا موقع جديد للجيش السوري يف «مزرعة الدقدوق» .مهمة
حترك للمسلحني يف اجتاه األراضي اللبنانية من عدة
الدبابة قنص أي ّ
مسارب .وعلى ما يقول قائد النقطة ،اخلمسيين ،إن قذائفه حتبط على
حنو دوري حماوالت تسلل آلليات أو أفراد يف اجتاه «أرض مظفر» (يف
لبنان) ،آخرها كان قبل أسبوع ،حني «أردت قذيفة من هاحملروسة
يربت القائد
(الدبابة) عدة مسلحني حاولوا التسلل من فتحة اجلنزيرة»ّ .
ذو اللحية الرمادية سبطانة ّ
رشاش «الدوشكا» القريب بيد ،وبيده
األخرى كتف أمحد ،ابن حيفا ،أحد املقاتلني اليافعني .فهو اآلخر أحبط
عدة حماوالت تسلل على طريق «عطيب» بني الكفري السورية ولبنان.
غري أن املنطقة املمتدة جنوبًا من مواقع «القيادة العامة» تنتشر فيها
مواقع للجيش السوري يف مقابل عنجر وجمدل عنجر ،واملنطقة املمتدة
مشا ًال حتكمها مواقع حزب اهلل ،بدءًا جبنتا ،اليت استهدفتها الطائرات
ّ
اخلط الدفاعي يف عمق األراضي
اإلسرائيلية قبل عام تقريبًا .ويستمر
اللبنانية عرب عدة مواقع للجيش اللبناني تقع يف خلفية مواقع «القيادة
العامة» يف تالل قوسايا .وألجل غري بعيد ،مل تكن عالقة «القيادة
العامة» باجليش اللبناني «طيبة» ،على قاعدة أن «الشرعية للسالح
اللبناني وحسب» ،ورمبا كان عناصر اجلبهة «إرهابيني» يف نظر الدولة،
لكن مسار السنوات األخرية ،وما بعد غزوة عرسال أخريًا ليس كما قبلها
دم واحد من اجليش والفلسطينيني،
حتمًا ،فقد يسيل هنا يف قوسايا ٌ
يف مواجهة عدو واحد.

كما يف الريموك
ال ّ
شك يف أن إرهابيي «النصرة» و»داعش» يبحثون يف اجلرود الضائعة
ً
بني لبنان وسوريا عن اخرتاقات على طول السلسلة الشرقية ،متاما كما
يبحث املسلحون احملاصرون يف الزبداني بعد املصاحلة الرخوة مع اجليش
ّ
السوري عن وسائل ّ
اهلش نسبيًا من الغرب ـــ شرق لبنان.
لفك احلصار،
فتمضية الشتاء يف هذه اجلرود يعين االنتحار بالنسبة إىل املسلحني،
بد من ّ
حل قريب ،لكن ال يغيب عن بال األمنيني والعسكريني يف
وال ّ
هذه البقعة من احلدود الشرقية ،أن املسلحني قد حياولون إحداث
اخرتاق ما يف اجتاه عمق البقاع اللبناني عرب جبهة قوسايا ،فض ًال عن
حماولتهم تأمني مالذ آمن من جرود عرسال والقلمون ،إىل الزبداني،
هربًا من مواقع حزب اهلل واجليش السوري على ضفيت جبال القلمون.
وتتقاطع مصادر أمنية سورية وفلسطينية ولبنانية رمسية وغري رمسية
على القول إن «املسلحني سيحاولون يف األسابيع املقبلة مهامجة أي
بقعة ميكن السيطرة عليها على احلدود اللبنانية ــ السورية ،ومن بينها

جبهة قوسايا ،فاجلرود متالصقة وفيها مسارب خمفية كثرية من مشال
خط الشام ـــ بريوت إىل جرود عرسال ،على طول أكثر من  75كلم».
اخرتاق قوسايا ،قد يكون السيناريو األسوأ بالنسبة إىل أهالي البلدة
والبلدات احمليطة ككفرزبد وعني كفرزبد ودير غزال ورعيت ورياق،
املختلطة مع أغلبية مسيحية مارونية ،وربمّ ا بالنسبة إىل مدينة زحلة
نفسها ،فض ًال عن أن سقوط املواقع يضع مطار رياق العسكري يف
وحيرك خميمات
مرمى نريان اإلرهابيني وكذلك الطريق إىل بعلبك،
ّ
النازحني السوريني الكثيفة يف الفاعور و»عرب املوالي» ،اليت مل تغب
يف الفرتة األخرية عن عيون استخبارات اجليش حماوالت اإلرهابيني
تقدمه «اخلاليا
التغلغل بني سكانها ،باإلضافة إىل الدعم الذي قد
ّ
النائمة» يف بلدة جمدل عنجر.
عمار لعناصره
هذا ال يعين أن مواقع قوسايا لقمة سائغة .يرتك العقيد ّ
يف ّ
كل نقطة من معامل اجلولة الكالم عن جاهزيتهم واستعدادهم .يقول
باسم وهو ابن أحد شهداء اجلبهة الذين سقطوا يف غارة إسرائيلية يف
اجلنوب بعد قصف مستوطنة «زرعيت» مشال فلسطني احملتلة عام 2004
ردًا على اغتيال الشيخ أمحد ياسني« :قاتلتهم يف الريموك ،وسأرميهم
بقناصيت إذا حاولوا التسلل إىل هنا» .ويقول جهاد ،رفيقه العشريين،
وهو رامي هاون خاض هو اآلخر معارك عنيفة يف خميم الريموك جنوب
دمشق طوال العامني املاضيني« :بعرف هاي جلبال وباصمها ،ووين
بيخوفوا ،مو شاطرين إلاّ بالذبح».
بدي بتجي القذيفة ،هادول ما
ّ
مل يهمل مقاتلو «القيادة العامة» مغارة يف اجلبال إلاّ حولوها إىل نقطة
قنص ورصد .ومل ّ
يوفروا مسربًا بني التالل إلاّ كمنوا عليه ،فض ًال عن
 4آالف لغم مضاد لألفراد وعشرات األشراك والعبوات الناسفة ،اليت
ُزرعت أخريًا لضمان عدم تسلل املسلحني« .بالنهار الشباب منتشرين
وعيونهم مفتحة ،وبالليل املناظري الليلية بتكشف أي حركة» ،يقول
عمار يف طريق العودة من اجلولة إىل موقع القيادة .ويعد ضابط
العقيد ّ
البحرية بأن أي حماولة للهجوم على املواقع من قبل املسلحني ،ستواجه
ّ
تقل عن تلك اليت استعادت بها «القيادة
بضراوة وكثافة نارية ال
العامة» السيطرة على أجزاء واسعة من الريموك« ،بالنهاية إحنا ما خناف
من إسرائيل ووجعناها كتري ،هادول مش أقدر من إسرائيل».

أنفاق «حشمش» والـ»« wifi
قبل الوصول إىل مواقع «اجلبهة الشعبية ـــ القيادة العامة» يف اجلرود،
بد من زيارة مكتب العقيد أبو كرم يف أنفاق «جبل حشمش» يف
ال ّ
قوسايا .و»حشمش» هي تلة يف مشالي غربي بلدة قوسايا ،وجنوبي
جمهزة
دير غزال وشرق رياق ،خترتقها أنفاق لـ»القيادة العامة»
ّ
للصمود أمام قصف عنيف من الطائرات اإلسرائيلية .يستبق العقيد
حضور الزوار بكاسات الشاي الداكن على الطاولة املستطيلة يف ميني
الغرفة .صور الرئيس السوري ّ
تتوزع خلف املكتب اخلشيب
بشار األسد
ّ
الكبري .وعلى اليسارَ ،عّلق ضابط األمن بندقية وصورة للشهيد جهاد
مكان للعمل وغرفة نوم يف آن
ليتحول املكتب إىل
جربيل فوق سرير،
ّ
ٍ
املموه إىل
واحد .باملناسبة ،البالط النظيف يفرتش األرض من املدخل
ّ
نهاية النفق ،مرورًا بالردهات والغرف ،واإلضاءة كافية .وإن كنت
مصابًا بـ»رهاب األماكن املغلقة» ،فلن تشعر بالضيق هنا .ولكي تكتمل
ملوزع اإلنرتنت (!)Wi-Fi
يزودك العقيد بكلمة السر ّ
الغرابة ،سرعان ما ّ
فت ْس ِقط على « »google earthالرسم البدائي الذي ّ
ُ
خطه بسرعة النتشار
املواقع ،وطريق الرحلة إىل مواقع اجلرود .ال خيفي أبو كرم غبطته
حتول مواقف أبناء القرى اجملاورة من «القيادة العامة» ،ومع أنه
من ّ
ختوفًا من
مل تقع صدامات يف السابق ،لكن األهالي أظهروا دائمًا ّ
وجود «مسلحني فلسطينيني» بينهم .يضحك العقيد ،فاليوم ،ال تنحصر
عالقته باحلزب السوري القومي االجتماعي والعونيني واحلزب الشيوعي
وحزب اهلل وحركة أمل ،بل تعدتها لتشمل مناصرين للقوات والكتائب،
يبدون ارتياحهم لوجود «القيادة العامة» يف قوسايا يف ّ
ظل التهديدات
اجلديدة.

الزوجة والعشيقة
يقطع أذان العصر يف خميم برج الرباجنة ،صوت القائد العسكري لقوات
«اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ــ القيادة العامة» خالد جربيل ،أو
«أبو العمرين»ّ .
تطورات
يؤخر «احلاج» صالته قلي ًال ،ليكمل احلديث عن ّ
املعارك على األرض السورية ،و»كذبة التحالف الدولي» .عند «أبو
العمرين»« :احلرب ال تزال يف البداية ،والعدو سيستخدم كل الساحات،
تطور
خميم الريموك ،خيرب الضابط البحري عن
لكننا سننتصر» .عن
ّ
ّ
أساليب عمل مقاتلي اجلبهة ،وزيادة براعتهم يف حرب العصابات يف
الريموك والقنيطرة ودرعا وأماكن أخرى من سوريا ،ويتمنى «لو ّ
تفكر
حركة محاس بفلسطينيي الريموك وتضغط على بعض املسلحني،
النتهت احلرب يف املخيم» .أما لبنان ،فيؤكد «أبو العمرين» أن موقف
اجلبهة «هو الدفاع عن لبنان جنبًا إىل جنب مع املقاومة واجليش اللبناني
غزة األخرية،
الشقيق ضد عصابات التكفري» .وعن فلسطني بعد حرب ّ
ّ
املذلة بدأت تنتشر يف األجواء ،والتفريط
يقول إن «رائحة التسويات
باالجنازات العسكرية ودماء الشهداء لن يعيد فلسطني أبدًا» ،مشريًا إىل
غزة».
أن «اجلبهة شاركت يف املقاومة بأقصى قدرتها خالل احلرب على ّ
تبدو «القدرات املتواضعة» شيئًا مزعجًا بالنسبة إىل «أبو العمرين»،
بد من إعادة النظر يف إحياء حركات املقاومة خارج
«فبعد ما جرى ال ّ
اإلخوان املسلمني ،الذين أثبتوا أنهم ينقلبون وفق مصاحلهم» ،لكن
«احلاج» يفهم أن عالقة «القيادة العامة مبحور املقاومة ،ثابتة كعالقة
الرجل بالزوجة ،فيما تبدو عالقة حركة محاس باحملور كالرجل والعشيقة،
يعطيها االهتمام والغنج حتى ال تعشق غريه».
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مقاالت وتحقيقات

ادارة النفايات :املنزلية تأجيل جديد
بسام القنطار
بني اعرتاض سياسي على متديد عقود سوكلني
وسوكومي ،واعرتاض مناطقي على اخلطة اليت
تطرح نقل مراكز املعاجلة اىل مناطق قريبة من
معامل االمسنت ،اعاد جملس الوزراء امس التاكيد
على فشله يف اقرار خطة وطنية جديدة الدارة
النفايات.
أسبوعان آخران هما املهلة اجلديدة اليت قرر جملس
الوزراء استنفادها قبل اختاذ قرار يتعلق بادارة
النفايات الصلبة على مجيع االراضي اللبنانية،
حصل ذلك يف ظل تباين واضح بشأن مسألة
متديد عقود ادارة النفايات يف بريوت وجبل لبنان،
املوقعة بني جملس االمناء واالعمار وجمموعة افريدا
(سوكلني وسوكومي).
اجواء جلسة جملس الوزراء  ،اول من أمس ،كشفت
ان السيناريو الذي جرى التوافق عليه يف اجللسات
السابقة جلهة التفاوض مع جمموعة افريدا لتمديد
عقودها احلالية ملدة عام واحد ،قد القت مروحة
واسعة من اسباب الرفض من قبل عدة اطراف
سياسية ،وفيما جرى تظهري اعرتاض وزراء التيار
الوطين احلر على املوضوع ،برز اعرتاض أبداه
وزراء الكتائب ايضًا ،كذلك سجل وزير املالية
علي حسن خليل اعرتاضه على متديد العقد احلالي
دون احتساب احلسم التجاري بقيمة  %٤الذي
سبق ان تعهدته جمموعة افريدا عام  ٢٠١٠ومل
جير االلتزام به بذريعة عدم دميومة العقد وامكانية
فضه بانذار ضمن مهلة ستة اشهر.
وكشف وزير الزراعة اكرم شهيب يف اتصال
مع الزميلة «االخبار» ان االجتاه املرجح داخل
جملس الوزراء هو اعداد دفرت شروط جديد واطالق
مناقصة ،او عن طريق عقد  BOTوما يرتتب على
ذلك من صدور قانون عن جملس النواب بهذا
الشأن .وردًا على سؤال بشأن املهلة الزمنية اليت
يتطلبها اطالق مناقصة جديدة وتعارض ذلك مع
املوعد املفرتض الغالق مطمر النفايات يف عني
درافيل ،أكد شهيب انه اذا كان هناك توافق
سياسي على مسألة املناقصة فان جملس االمناء
واالعمار يستطيع ان يعد دفرت الشروط يف مهلة
زمنية قصرية ال تتجاوز اسبوعني ،لكن اذا غاب
التوافق السياسي ،فإن االمر قد حيتاج اىل شهور.
ولفت شهيب اىل انه جرى االتفاق يف اجللسة
على ان يرسل وزير الداخلية والبلديات مشروع
املرسوم اخلاص بالتعويضات املستحقة ملصلحة
البلديات احمليطة مبطمر عني درافيل اىل وزارة
املالية لدفعها .علما ان مهلة الشهر اليت اعطاها
جملس الوزراء للداخلية كي تنجز هذا املرسوم قد
انتهت يف  ٢١ايلول املاضي ،االمر الذي يؤشر
اىل ان املماطلة ال تزال سيدة املوقف.

مراكز معالجة جديدة يف سبلني وشكا لقربهما من
معامل االسمنت

وتعقيبًا على هذه املسألة عقد اجتماع يف بلدية
عبيه  -عني درافيل بني رؤساء البلديات املعنية
يف قضية مطمر عني درافيل .واكد اجملتمعون على
حقهم باحلصول على التعويضات استنادًا للقانون
الرقم  ،280وامل اجملتمعون من مجيع املسؤولني
املعنيني بهذا امللف االستجابه ملطلبهم «كي ال
نضطر آسفني اىل اختاذ اجراءات تصعيدية بهذا
اخلصوص ،مؤكدين على ضرورة إقفال املطمر
يف التاريخ احملدد لذلك ،اي  ١٧كانون الثاني
.٢٠١٥
بدوره كشف وزير البيئة حممد املشنوق لـ
«االخبار» ان متديد العقود احلالية جملموعة
افريدا طرح يف االساس كخيار ضمن مهلة زمنية
ال تتجاوز االشهر ،وذلك اىل حني امتام اطالق
املناقصة اجلديدة ،لكن الشركة كانت قد اشرتطت
ان جيري اجياد مطمر بديل للنفايات كي تؤمن سري
العمل .وكشف املشنوق ان املناقصات اجلديدة
كان جيب ان جُترى منذ مخسة اشهر ،وكل شهر
تأخري يعين متديد شهر اضايف للعقود احلالية حبكم
االمر الواقع ،وبعيدًا عن املزايدات السياسية يف
موضوع سوكلني او غريها من الشركات.
وحول اجواء جملس الوزراء ،لفت املشنوق اىل
ان غالبية الوزراء قدموا مالحظات على اخلطة
املطروحة ،وبعض هذه املالحظات حتتاج اىل شرح

رفض املشنوق إعالن بعض مواقع الطمر
واملعالجة املقرتحة (مروان بوحيدر)

مفصل ،وجرى االتفاق على ان يعد املشنوق عرضا
جديدا ومفصال عن اخلطة واملواقع املقرتحة ويقدمه
يف اجللسة املقبلة الزالة اي التباس او سوء فهم،
الن البعض خيلط بني مركز معاجلة ومطمر وبني
حرق النفايات يف معامل االمسنت بعد حتويلها اىل
وقود بديل ( ) RDFوغريها من االمور التقنية اليت
يفرتض ان توضح للجميع.
كذلك اكد املشنوق ان عدد من الوزراء يصر على
ان تكون املناقصات املتعلقة باجلمع والكنس
بادارة البلديات ،ال عرب عقد مركزي من اموال
الصندوق البلدي املستقل ،وهذا االمر سبق ان
طرحته على وزارة الداخلية ومل نلق جتاوبا من
البلديات بشأنه.
وحول املواقع املقرتحة للمعاجلة كشف املشنوق
ان هناك خطني متوازيني ،االول يتعلق باطالق
مناقصة لتطوير وجتهيز املواقع احلالية يف الكورال
وبرج محود والعمروسية ،وانشاء مراكز معاجلة
جديدة يف سبلني وشكا ،اضافة اىل موقع اخر
بني كسروان واملنت (حتفظ املشنوق عن حتديد
املنطقة حلساسية املسألة) .كذلك رفض املشنوق
االعالن عن مواقع الطمر املقرتحة ،لكنه اكد ان
هناك اكثر من موقع مقرتح ،ولكنين لن اعلن عنها
حاليًا ،ومل يستبعد ان يرتك موضوع استمالك
مواقع الطمر للمتعهد ضمن املناقصة ،على ان
يؤدي جملس الوزراء دور املساند من خالل اعطاء
حوافز للبلديات اليت تقبل إقامة مواقع لطمر
النفايات يف قراها .وأكد املشنوق ان املطامر
اجلديدة لن تستقبل إال كمية قليلة من النفايات،
لذلك ميكن ان تطول فرتة استيعابها للنفايات
مدة طويلة ،وخصوصًا ان مراكز املعاجلة سوف
تكون جمهزة بتقنيات تسمح بانتاج الوقود البديل
( ) RDFعلى ان جيري حرقها يف افران االمسنت
التابعة لشركات الرتابة يف شكا وسبلني ،اليت
بدأت باجراء اختبارات حول هذه التقنية ،وللتاكد
من قدرتها على تلبية كافة الكميات اليت سيجري
انتاجها بعد اقرار اخلطة.
وحول اعرتاض الوزير بطرس حرب على انشاء
مركز ملعاجلة النفايات يف شكا ،قال املشنوق ان
اهلم الوطين جيب ان يطغى على اهلم املناطقي،
واختريت شكا كمركز للمعاجلة النها االقرب اىل
معامل االمسنت ،واال فسوف تكون كلفة النقل اىل
املعامل عالية جدًا .وكان الوزير حرب قد اصدر
بيانًا امس قال فيه ان اهالي شكا سريفضون
ان يتحملوا نفايات لبنان ،وانه سيكون اىل جانب
املعرتضني .واضاف حرب «تقرر حتويل مدينة
شكا إىل مطمر للنفايات ،وإىل جتمع ملعملني
ملعاجلة النفايات الصلبة حملافظيت بريوت وجبل
لبنان ،باإلضافة إىل حمافظة الشمال ،من خالل
الفرز والتسبيخ على أن تكون سعة كل من املعملني
 1000طن يوميا ،والتحضري للوقود البديل RDF
باإلضافة إىل مطمرين صحيني للعوادم يف شكا،
كما جاء يف تقرير اللجنة الوزارية املكلفة حبث
اخلطة الشاملة للنفايات الصلبة» .ولفت حرب
اىل انه أصر يف جلسة جملس الوزراء على موقفه
الرافض للمشروع ،فتقرر إعادة النظر يف البند
الثالث من التقرير املتضمن حتديد مراكز معامل
معاجلة النفايات الصلبة واملطامر الصحية.

«دروب دمشق»« :اإلليزيه» تالعب بتقارير الكيميائي
صباح أيوب
ّ
تتكشف مفاجآت كتاب «دروب
بدأت
دمشق» الفرنسي الصادر منذ أيام،
ّ
سرية
ولعل أبرزها وقائع وتفاصيل
ّ
عن كيفية إجبار الرئاسة الفرنسية
السلك الدبلوماسي واالستخبارات على
االنصياع لقرار سياسي بإسقاط األسد:
هكذا ُع ّدلت تقاريرنا حول قوة النظام
و»الكيميائي».
يكشف الكتاب الصادر يف باريس منذ
أيام بعنوان «دروب دمشق ،امللف
األسود للعالقات الفرنسية – السورية»
للصحافيني الفرنسيني جورج مالربونو
وكريستيان شينو الكثري من املعلومات
حول كواليس العالقات بني باريس
ودمشق منذ حنو أربعني عامًا .الكتاب
يتضمن معلومات ومقابالت
ـ التحقيق
ّ
معنية بامللف السوري
مع شخصيات
ّ

«تسرّب الغاز قد يعود اىل قصف الجيش أحد مختربات
املتمرّدين السرّية» (أرشيف)

ِ
ومواكبة له منذ بداية الثمانينات حتى يومنا هذا.
اللقاءات الرئاسية ،واملواجهات السياسية
والدموية ،والتوتر الدبلوماسي كما فرتات
السري بني
«شهر العسل» والتنسيق األمين
ّ
العاصمتني ...يتناول «دروب دمشق» امللفات
«السوداء» وغريها من اليت طبعت عالقة وصفت
بـ»شبه االنفصامية» بني الدولتني.
امللخص الذي تعرضه دار النشر «روبري الفون»
عن الكتاب ،يقول إن «دروب دمشق» يبينّ كيف
تصرف رؤساء فرنسا املتعاقبون جتاه سوريا
ّ
«مدفوعني غالبًا مبشاعرهم أو باالستعجال أو
أدى اىل حالة اجلمود اليت نالحظها
االرجتال ،ما ّ
(يف العالقات) اليوم».

معلوماتك ال تهمـّنا .بشـّار األسد يجب أن
يسقط وسيسقط

وعلى تلك املالحظة ،يروي الكتاب واقعة تعود
إىل الفرتة اليت تلت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني
السابق رفيق احلريري ،حيث يقول إنه «يف الوقت
الذي كان فيه الرئيس السابق جاك شرياك يريد
رد صاع اغتيال صديقه احلريري اىل بشار األسد،
ّ
ّ
مروحيتني
بسرية مطلقة
تسلم األسد
كانت فرنسا
ّ
ّ
وتؤمن لشخصيات النظام
من طراز «دوفان»
ّ
شبكة اتصاالت آمنة».
أما الرئيسان نيكوال ساركوزي وفرانسوا هوالند،
فقد «ارتكبا األخطاء نفسها بالتعامي عن قدرة
نظام (الرئيس بشار) األسد على الصمود»،
خيلص الكاتبان.
ّ
ولعل أبرز ما نشر عن املوضوع يف الصحافة
الفرنسية حتى اآلن ،مقاطع خمتارة من الكتاب
نشرتها جملة «لو بوان»  Le Pointيف عددها
الصادر يف  9تشرين األول اجلاري .اجمللة
وصفت الكتاب بـ»االستثنائي» ونشرت مقاطع
هامة عن األزمة السورية كما
تضمنت تفاصيل
ّ
ّ
كانت ُتبحث يف أروقة اخلارجية و»اإلليزيه» ويف
أجهزة االستخبارات واألمن.
ِ
شجار عنيف يف اخلارجية
ِ
«شجار يف ِكي دورسيه» يروي
مقطع بعنوان
حادثة مشاجرة «عنيفة جدًا» حول سوريا وقعت
يف أحد مكاتب وزارة اخلارجية يف باريس يف ربيع
عام  .2011وقتها ،كان أالن جوبيه وزير خارجية
فرنسا .املشاجرة «الصاخبة» حصلت يف مكتب مدير
الوزارة هريفيه الدسو ،بني السفري الفرنسي يف
دمشق إيريك شوفالييه ومستشار رئيس اجلمهورية
(نيكوال ساركوزي حينها) لشؤون الشرق األوسط
نيكوال غاليي .وكان حاضرًا ّ
كل من مدير منطقة
الشرق األوسط ومشال أفريقيا سابقًا ،السفري
الفرنسي يف لبنان حاليًا باتريس باولي ،ومدير
وضع الرؤى املستقبلية يف الوزارة جوزيف مايال
ّ
املكلفني بالشأن السوري« .نظام
والدبلوماسيني
ّ
وباق يف منصبه،
صلب»
ار
وبش
األسد لن يسقط
ٍ
هذا ما كان السفري شوفالييه مقتنع به حينها،
املرسلة
وهذا ما كتبه يف تقاريره الدبلوماسية
َ
ُ
استدعي من أجله
من دمشق ،وهذا بالضبط ما
اىل باريس .شوفالييه كرر على مسامع احلاضرين
يف االجتماع أنه «سفري قريب من امليدان» و»لقد
جلت على خمتلف املناطق السورية ومل استشعر
ُ
ّ
«توقف عن
أن النظام القائم هو نظام متهالك».
سرد احلماقات!» قاطع غاليي مبعوث ساركوزي
نتمسك
السفري شوفالييه ،وأضاف «ال جيب أن
ّ
باحلقائق ،بل جيب أن ننظر أبعد من أنوفنا».

كالم غاليي اتصف بـ»عدائية غري مسبوقة» حسب
أحد احلاضرين .حتى الدسو ،مدير مكتب جوبيه،
«فوجئ بعنف غاليي» الذي تبينّ أنه «مل يأت
اىل االجتماع ليشارك يف التحليالت ،بل جاء يف
مهمة حمددة :فرض املسار الذي يقول إن سقوط
األسد حتمي» ،وإفهام اجلميع بأن أي تعبري خمالف
لذلك يف الدبلوماسية الفرنسية لن ُيسمح به.
لكن شوفالييه دافع عن نظريته املضادة ملا يريد
وحجته كانت أنه «يقابل املعارضة
اإلليزيه فرضه
ّ
السورية باستمرار وهو ال يزال يشعر بأن النظام
مقومات قوية للبقاء ودعمًا خارجيًا يعتمد
لديه
ّ
مرة
غاليي
أجابه
ملعلوماتك»
نكرتث
«ال
عليه».
ّ
الرد «تريد منيّ أن
أخرى ،ما دفع السفري اىل
ّ
أكتب شيئًا مغايرًا ،لكن مهميت كسفري هو أن
أستمر بسرد ما أكتبه اآلن أي بقول ما جيري
تهمناّ .
بشار األسد جيب
فعليًا»« .معلوماتك ال
ّ
أن يسقط وسيسقط» أردف غاليي بنربة عالية.
ّ
واحتدت املشاجرة حتى اضطر الدسو اىل التدخل
مرات عديدة لتهدئة «املعركة الكالمية».
تقرير غريب حول الكيميائي
عما قام به الرئيس فرانسوا
مقطع آخر
ّ
حتدث ّ
السرية
هوالند يف آب عام  2013عندما أمر بكشف
ّ
عن خالصة تقارير «األمن اخلارجي» و»االستخبارات
ّ
املتعلقة باهلجوم الكيميائي يف غوطة
العسكرية»
دمشق ،يف فرتة كان حيشد يف خالهلا الدعم
مسم
الدولي لضربة عسكرية «ملعاقبة من
ّ
األبرياء» .الكتاب يكشف أن خالصة التقرير
املشرتك خضعت لـ»شدشدة» من قبل املستشار
اخلاص لوزير الدفاع جان إيف لو دريان ،وذلك
بطريقة مؤذية للمخربين الذين أبقوا يف تقاريرهم
على بعض عالمات االستفهام حول أحداث مل
ّ
يتمكنوا من حسم نتائجها مثل استخدام غاز
قدمها املخربون
اليت
الفرضيات
إحدى
السارين.
ّ
تسرب الغاز قد
يف تقاريرهم تقول «إن سبب
ّ
يعود اىل قصف كالسيكي للجيش السوري أحد
السرية» .لكن هذه اخلالصة
املتمردين
خمتربات
ّ
ّ
ّ
«مت حذفها بالكامل وببساطة» من النص النهائي
للتقرير.

أخطأنا مع الروس

يقول وزير الداخلية الفرنسي السابق وسكرتري
الرئاسة يف عهد ساركوزي كلود غيان إن
«الطريقة اليت تعامل بها جوبيه مع روسيا كانت
غلطة كبرية .إذ مل يكن جيب تهميشها ،بل
االستفادة منها» .وأضاف إنه «لو وضعنا األنانية
وحب القيادة جانبًا ،وقلنا للروس
والربيستيج
ّ
إنكم األكثر قدرة على املساهمة يف ّ
حل يف سوريا
رحبوا بذلك وشاركوا بشكل إجيابي .هم
لكانوا ّ
وحدهم كانوا القادرين على فعل ذلك».
ّ
اهلشة بني الدبلوماسيني
الكتاب يتناول العالقة
الفرنسيني وأجهزة االستخبارات والصراع بني
جهازي «االستخبارات الداخلية» و»االستخبارات
اخلارجية» حول سوريا .النفور بني اجلهازين قام
مع بداية األزمة السورية واستمر حتى بعد انتقال
عمان .تقارير الطرفني بدت متناقضة
اجلهازين إىل ّ
عام  .2011إذ يشرح دبلوماسي كان على اتصال
باجلهازين أن «كليهما كانا مقتنعني بأن األسد
لن يسقط سريعًا»« ،لكن االستخبارات الداخلية
الحظت بسرعة دور السلفيني واجلهاديني يف
التمرد ،بينما استمر اجلهاز اخلارجي بإرسال تقارير
ّ
تؤبلس نظام األسد».
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مقاالت وتحقيقات

أيها اللبنانيون ال حيق للدولة جباية ضرائبكم

عرسال  2على إيقاع نواب «داعش»

مل يقلها الوزير السابق شربل حناس مباشرة أمس ،لكنه ّ
ملح إليها:
مبا أن الدولة ال ختربكم شيئًا عن الوجهة اليت تنفق فيها أموالكم ،ال
سددوها لدى كتاب العدل .هذا أمر يكفله
تدفعوا ضريبتكم للجباةّ .
لكم القانون ،كما يكفل لكم حق املطالبة مبعرفة مصري املال العام،
وصي قضائي عليه
وتعيني
ّ
يصعب يف لبنان ،البلد الذي يعاني أهله منذ والدتهم من مشكلة
الكهرباء ،أن جيدوا سؤال وزير املالية السابق الياس سابا بديهيًا:
تعد احلكومات املتعاقبة منذ تسع سنوات ،موازنة؟
ملاذا ال ّ
السجاالت الدائرة حول سلسلة الرتب والرواتب ،والتذكري الدائم
املستمر بالضريبةّ ،
كلها أمور أوحت
بالدين العام وفوائده ،والتهديد
ّ
للكثريين أننا فع ًال أمام مشكلة يصعب ّ
حلها.
لذا ،كان ميكن أي شخص استمع إىل سابا يقول أمس «املوازنة ال
حتتاج إىل أكثر من ثالثة أسابيع إلجنازها» ،أن يهتف «وجدها»!!
غصت به قاعة
لكن هتافًا من هذا النوع مل يصدر عن احلضور الذي ّ
احملاضرات يف بيت احملامي أمس ،حلضور الندوة اليت نظمها معهد
احملاماة يف نقابة احملامني حتت عنوان «اختاذ إجراء إحرتازي لإلشراف
التصرف باألموال العامة» .األغلبية هنا تعرف إمكانية
والرقابة على
ّ
إجناز موازنة خالل أسابيع ،لكنها ال تعرف رمبا التفاصيل الصارخة
املشرعني اللبنانيني يف استخدام املال العام ،اليت حتول
لوقاحة
ّ
بالتالي دون عملهم على إجناز هذه املوازنة.
«باهلل عليكم» يقول سابا« .باهلل عليكم ،كيف يفتح اعتماد إضايف
يف املوازنة العامة (احلالية) من موازنة عام 2005؟» ،يف إشارة إىل
أقر قبل أسبوع يف جملس النواب (مل يصدر بعد يف
القانون الذي ّ
اجلريدة الرمسية) ،ويقضي بفتح اعتماد بقيمة  626مليار لرية لتغطية
العجز يف الرواتب واألجور وملحقاتها.
أثارت صرخة سابا ضحك البعض ،ورمست ابتسامات على شفاه البعض
تتحول صرخة موجعة إىل نكتة مضحكة؟
اآلخر .األمر حميرّ فع ًال .كيف
ّ
ال تفسري لألمر إال القول إن احلضور يعرف ما يرتكبه السياسيون ،وحجم
استخفافهم بالقوانني وباملواطنني ،لذا استغرب أن ممارسات مماثلة
ال تزال تثري غضب أحد .أو هو ضحك من ضحالة خيال السياسيني،
وعدم قدرتهم على ابتداع أساليب أذكى لاللتفاف على القوانني .لكن
«نكتة» سابا مل تكن يتيمة ،ومل يكن وحده من أطلق العنان لنكات
مماثلة تكشف الدرك الذي وصلنا إليه .لذا ،ميكن االستنتاج ببساطة
التهرب
أن «ال سبب حيول دون إجناز موازنة إال رغبة املسؤولني يف
ّ
من الرقابة» يقول سابا جمددًا.
قرر ستة مواطنني لبنانيني استدعاء هذه
لكن يف  11أيلول الفائتّ ،
الرقابة ،من خالل تقديم مراجعة أمام جملس شورى الدولة للمطالبة
بوصاية قضائية على األموال العامة .نعم .ميكنكم أن تبتسموا جمددًا.
لكن فلتعرفوا أن هناك ستة مواطنني بادروا إىل املطالبة حبقهم
ويتصرف بها من
وصي على من ينفق أمواهلم ،وجيبيها،
يف تعيني
ّ
ّ
دون أن يشرح هلم كيف وملاذا .هؤالء الستة هم :الرئيس حسني
احلسيين ،النائب غسان خميرب ،الوزراء السابقون الياس سابا وشربل
حناس ،النائب السابق جناح واكيم وغادة اليايف .ومجيعهم «أصحاب
صفة ومصلحة يف تقديم هذه املراجعة ،القائمة على أساس الطعن
بالقرار املتخذ يف جملس الوزراء بتاريخ  24متوز  ،2014حتت عنوان
تأمني االعتمادات املطلوبة للرواتب واألجور وملحقاتها من احتياطي
املوازنة العامة» .هذا ما أوضحه النائب غسان خميرب ،معلنًا يف كلمته
متضررين آخرين ،وأصحاب مصلحة إىل هذه
أمس إمكان انضمام
ّ
املراجعة .وقد تكون هذه خطوة ضرورية اليوم ،خصوصًا أن شهرًا
رد من جملس شورى الدولة.
مر على
التقدم باملراجعة ،من دون أي ّ
ّ
ّ
وقد لفت الرئيس حسني احلسيين إىل أهمية املواكبة الشعبية هلذه
اخلطوة .وأكد يف مداخلته أهمية إيضاح ملكية الشعب هلذا املال
العام ،واصفًا املال الذي جيري التعامل به حاليًا من قبل مؤسسات
الدولة باملنهوب.
الوزير السابق شربل حناس ،ذهب أبعد من ذلك ،حني شرح يف
مداخلته أن حتصيل الضرائب اليوم جيري من دون وجه حق «انطالقًا
من الطبيعة السنوية للموازنة ،ال جيوز للدولة اجلباية إال بصك تشريعي
يتجدد سنويًا ،هو املوازنة».
ّ
بل إن قانون احملاسبة العمومية يعاقب من جييب من دون إجازة من
السلطة التشريعية .لذا أشار حناس إىل «إمكانية أن يؤدي املواطنون
ضرائبهم لدى كتاب العدل ،حيفظونها ملدة عام ثم يسرتدونها يف
حال عدم إقرار موازنة».
وهذا حق للممواطنني املكلفني ،الذين تثقل الدولة كاهلهم بأعباء
االستدانة من دون أي سند دستوري أو قانوني .وقد أوضح حناس
أن «جمموع ما ّ
متت جبايته عن غري وجه حق ومراكمته كدين عام عن
غري وجه حق ،منذ نهاية سنة ( 2005التاريخ الذي صدرت فيه آخر
موازنة) بلغ  135ألف مليار لرية أنفقت بدورها من غري وجه حق ومحلت
مسوغ شرعي».
للبنانيني من دون
ّ
وفيما لفت إىل مبلغ يقارب ثالثة مليارات دوالر سنويًا ،يدفعه
اللبنانيون بدل فوائد احلساب الدائن لدى مصرف لبنان ،وبدل
شهادات اإليداع اليت أودعتها املصارف لدى مصرف لبنان ،من دون
ّ
«ختلف الدولة يف املقابل عن
احلاجة إليها لتمويل الدولة ،تساءل عن
تسديد املتوجبات عليها للصندوق الوطين للضمان االجتماعي ،والسطو
على أموال البلديات ،وعدم القيام باالستثمارات احليوية يف الكهرباء
حيول االستثمارات
واملاء ،وعدم استكمال للمشاريع املنفذة ،ما
ّ
إىل هدر ،ويبقى اجليش من دون عدة وننتظر اهلبات بينما عناصره
وضباطه يقتلون وخيطفون».
هذه اهلبات اليت ال تدخل يف املوازنات العامة ،على الرغم من أن
حتول إىل «سياسة وطنية يتنافس املسؤولون على
استدراجها
ّ
إجنازها» حبسب سابا.

جان عزيز

مهى زراقط

يف الوقت املناسب واملالئم ،أو حتديدًا يف الوقت ما قبل القاتل
كليًا
حترك اجليش يف طرابلس .مل يلغ موعد االنفجار
ّ
مباشرةّ ،
تأجل ،وآليته ّ
تعقدت ،واألهم أن من وراءه باتوا
بعد .لكن توقيته ّ
املرجحة يف طرابلس ،بدأت فعليًا
مكشوفني .فعملية اإلرهابيني
ّ
وتطورت سريعًا .وعملية
املاضي،
يف «عرسال ــــ  »1يف  2آب
ّ
اجليش يف طرابلس جاءت استباقًا لـ «عرسال  ،»2 -وأجنزت
حلقتها األوىل سريعًا أيضًا ...وهذه بعض األسباب واألسرار.
يف مشهد أول ،كان مسلحو مسجد عبداهلل بن مسعود يف باب
التبانة معروفني منذ مدة طويلة بتبعياتهم اإلرهابية .تعرفهم
املخابرات الغربية اليت أنذرت األجهزة األمنية حبركتهم ،ما أدى
جتار السياسة
إىل توقيف أحد رؤوسهم يف أيار  .2012ويعرفهم ّ
واجلوع يف طرابلس ،الذين ضغطوا إلطالق سراح املوقوف بعد
أيام ،ضمانًا الستمرار ارتزاقهم خبوف الناس .ويعرفهم أهل
طرابلس املقهورون ظلمًا بسالح الزعران.
أحس اإلرهابيون يف
األوىل،
يف مشهد ثان ،بعد معركة عرسال
ّ
اجلدي على خطوط متوينهم للمرة األوىل.
جرود املنطقة بالضغط
ّ
فمنذ جلوئهم إىل تلك اخللفية اآلمنة قبل أكثر من عامني ،صارت
أمنت
سبل التواصل صعبة مع القاعدة احلصينة يف البلدة اليت ّ
هلم السالح والذخرية ،كما اخلبز واملاء والطعام ،وصو ً
ال إىل
يشتد
املستشفى العسكري واسرتاحة اإلرهابي .فبدأ الضغط
ّ
وبدأ التوتر يسيطر أكثر فأكثر على تصرفات اإلرهابيني .هذا
يفسر قول متام سالم إنه مل يعرف بعد ما
الوضع حتديدًا هو ما
ّ
هي املطالب اليت يرفعها اإلرهابيون لتحرير اجلنود املخطوفني ،أو
يبدلون مواقفهم بشكل دائم .فحني ّ
نفذ اإلرهابيون
أن اإلرهابيني ّ
غزوتهم يف عرسال ،اعتربوا أنفسهم منتصرين ،فراحوا يرفعون
مطالب سجناء روميه وسوريا وحتى بعض اخلليج .أما حني بدأت
ّ
تتقطع طرق آالف ربطات اخلبز اليومية ،صار املطلب األول الثابت
لكل تفاوض «املمر اآلمن إىل عرسال».
تلب السلطات اللبنانية املطلب ،رغم الضغوط اليت مورست
مل
ِّ
يشتد على
عليها من داخلها وخارجها لإلذعان .فبدأ اخلناق
ّ
اإلرهابيني .خناق أرادت الطبيعة نفسها أن تزيد من إحكامه،
ّ
مبكرًا إىل تلك اجلرود .يف خالل
فأرسلت صقيعها الشتائي
أيام قليلة وصل الثلج إىل كهوف اإلرهابيني ،ومل يصل مازوت
عرسال وال خبزها .فقرروا التحرك سريعًا .يوم األحد ،يف 5
قرروا تنفيذ أول حماولة لكسر الطوق .هامجوا موقع
اجلاريّ ،
تؤمن
ثغرة
إحداث
اهلدف
كان
املسلحني.
من
مبئات
الساعة
عني
ّ
التقدم لالتصال مبنطقة الزبداني ،أو على األقل الوصول إىل
عسال الورد .مل ينجح اهلجوم.
ضجة إعالمية مماثلة ملعركيت عرسال
منذ ذلك احلني ،ومن دون
ّ
ّ
ينفذ اإلرهابيون سلسلة من حماوالت التوغل يوميًا.
وبريتال،
مل يرتكوا مركزًا إال هامجوه ،مل يرتكوا منحدرًا وال وهدة إال
ّ
التسلل عربهما .على مدى أكثر من أسبوع ،باءت كل
حاولوا
احملاوالت بالفشل امليداني املكلف .يف مركز عني الساعة ،لوحظ
أن اإلرهابيني مل يأخذوا الذخرية القليلة اليت كانت مع عناصر
املوقع .لكنهم ،يف املقابل ،محلوا كل عبوة ماء وكل لقمة خبز
كانت هناك .بعد ساعات ،ويف طريق انسحابهم ،لوحظ أن قتلى
اإلرهابيني الذين تركت جثثهم يف اجلرود ،مل تكن يف حوزتهم
يرجح أنهم التهموها فورًا...
املواد الغذائية اليت نهبوها .ما
ّ
ّ
تتأكد بعد ،عن حاالت تسليم
روايات أخرى ترتدد من دون أن
مقابل الطعام ،كما عن حاالت شرود أثناء القتال نتيجة اجلوع
والعطش.هكذا بدا أن اإلرهابيني يكادون يستنفدون احتياطهم
من األغذية ،فيما هم استنفدوا فع ًال كل حماوالت فتح ثغر يف
املمتدة جنوب
احلصار املضروب عليهم ،يف كل اخلطوط اجلبلية
ّ
يرجح أنهم قرروا العودة إىل خيار «عرسال .»2
عرسال .لذلكّ ،
أي خيار تنفيذ هجوم ثان على البلدة نفسها .فهي اخلاصرة
األشد رخاوة يف الطوق املضروب عليهم ،يف حسبانهم .يعرفونها
جيدًا ،هلم فيها عشرات آالف النازحني .فض ًال عن بضع مئات
من املسلحني املؤيدين هلم داخلها .إضافة إىل االعتبار املذهيب
ّ
يعقد على اجليش عملية حتريرها ،كما
الذي جيعل منها معق ًال،
حيسبون.
لكل تلك األساب ولسواها ،يرجح أن القرار قد ُحسم لدى اإلرهابيني
ببدء التحضري لـ «عرسال  .»2لكن ضمان جناح اجلزء الثاني من
الغزوة يقتضي االستعداد له بشكل أفضل من استعدادات اجلزء
األول .وأبرز االستعدادات حماولة إضعاف اجليش ،وإشغاله يف
مواقع أخرى إلهلائه .صارت املعادلة كالتالي :احتالل عرسال
ضرورة حيوية خالل أسابيع قليلة .وفتح معركتني متزامنتني
ضد اجليش ،من داخله ومن خارجه ،ضرورة حيوية مقابلة لنجاح
الغزوة الثانية على عرسال .ولتحقيق ذلك كل األسلحة مشروعة
و»شرعية» .هكذا أطلقت بروباغاندا فرار عسكري ،لتصري يف
إعالم «داعش» عملية انشقاق .فيما كتلة نواب «داعش» يف
الربملان اللبناني تتوىل مهمة صدى الطبل لتلك الربوباغاندا،
وإرهابيو مسجد عبداهلل بن مسعود يتحضرون إلطالق معركة
إشغال اجليش وإهلائه ...
يف اللحظة احلامسة ،قرر اجليش التحرك .نفذ األمر .لتعود األولوية
اآلن إىل عرسال جمددًا .الغزوة الثانية متى؟ فلنرصد توقيتها
على وقع صراخ خالد الضاهر.

اىل ادبائنا و شعرائنا  ..اىل ابناء اجلالية

اىل حميب االستاذ شربل بعيين اىل االدباء والشعراء واىل االعالميني
اىل رؤساء االحزاب واجلمعيات ،اىل اخي وصديقي االستاذ أنطونيوس
بورزق أشكرك على هديتك لي كتابا بعنوان شربل بعيين رائد من
رواد الشعر املهجري ،العنوان طويل ولكنه ليس اطول من شربل
بعيين واملدح به كبري لكنه ليس اكرب من شربل بعيين بالعطاء
والقيمة وباملعرفة والقوة باالخالق واالدب.
قرأت الكتاب واكتشفت انك مجعت وذكرت ومدحت كل شعراء
وادباء اجلالية اللبنانية بل عموم ابناء اجلالية بشخص شربل بعيين،
وقد اكتشفت انه يستوعب ويتحمل اجلميع النه ميلك قلب كبري
كوطنه لبنان.
صديقي انطونيوس لقد عجبين كتابك ودعوت اهلل ان ال يفرق بني
االحباء وان ال يفرق بيننا كلبنانيني وان جيمعنا على وحدة الوطن،
بينما انا جالس اتناول قهوتي ومندمج بقراءة كتابك وزوجيت مشغولة
بقراءة االميايالت املرسلة فقالت لي امسع هذه القصيد لشهيد
اجليش اللبناني واخذت الكتاب من يدي ورفعت صوت املوبايل
واستمعت للقصيدة اليت يلقيها استاذ شربل بصوته اجلبلي مسعتها
واجهشت بالبكاء وجدت نفسي اصرخ واقول كلنا قصرنا بالواجب
كلنا شاركنا بقتل الشهداء كلنا طعنا لبنان.
تعليقا على ما ذكرته بالكتاب ص  36العقل مييز االنسان عن سائر
املخلوقات  .الن العقل هو الشرع االعلى لالنسان وهو الذي يعطي
ويوجه ويأخذ هو املدبر وممكن نقول ان العقل هو جزء من اخلالق
اي اهلل الن ال ميكن ان نراه اال من خالل العمل اخلريي بناء احملبة
وجسر التواصل .وممكن جدا ان نراه او نرى االثنني العقل ونرى اهلل
رمبا حتكم علي باجلنون قبل ان تفهمين ،نقول ان بلوغ الغاية حيتم
اقرتان الوعي والفهم بالتطبيق العلمي واملمارسة واحملبة التضامنية
الدائمة املستمرة حتى تصبح املمارسة بالغاية املطلوبة او املستهدفة
أمرا عفويا بعيدا عن االلتزام بها بالقسوى والقوة وهذه احلالة اليت
نرتقي اليها حنن اللبنانيني يف املهجر هي غاية واحدة جتمعنا وعقيدة
وطنية عملية جتاوزت بشمولية نظرتها ومستوى فعلها العملي او
النظري ولكن ال التطبيقي ،حتى نتجه اىل التطبيق العملي والفعلي
علينا بالتدبري العقلي اليقيين فاذا مجعنا بني العمل النظري والفعلي
والتطبيقي نكون اثبتنا فعل االميان العقالني وكي أكون اكثر وضوحا
سؤال خيتلج يف نفسي ويرتدد دائما يف بالي هو هل حنن كجالية
لبنانية قمنا بواجبنا حنو لبناننا وطن االم ام مقصرين ؟ لقد جئنا اىل
هنا و تركنا الوطن ينزف دما من كثرة جراحاته كلنا تركناه السباب
متفاوتة ،ولكننا حررنا انفسنا ضمن استقبال الدول االسرتالية لنا و
حضانتها لنا ايضا والوالدنا وملن جاء قبلنا منذ القرن املاضي وكل
منا امن لنفسه املال و البيت ان مل يكن البيوت والشركات و أمن
مستلزمات احلياة  ,ولكن علينا واجب مهم لكي نرى الشرع االعلى هو
العقل الذي صوره اهلل من نفسه ووهبه لنا يقول لنا أن ننقذ لبنان
واهله ،من هنا علينا ان نتعاون مع بعض وان نتوحد وال خناف من
الصعوبات ولو ختطتنا الصعوبات علينا ان نتغلب عليها تغلبا تاما،
وحتى نتغلب على الصعوبات لدينا الشرع االعلى هو العقل ان كل
واحد منا حنن املغرتبني ان خيتلي بنفسه وحياسب نفسه كي ينتصر
على نفسه حتى تسهل امامنا الوحدة والتالقي اجلدي للوصول اىل
غايتنا اليت هي بناء وطن حر و مستقل.
ان جاليتنا غنية بأبنائها بها االدباء و الشعراء و االعالميني واملثقفني
والسياسيني والتجار واملتخصصني واملهنيني ،لكن ينقصنا االهم
من كل هذا هي ارادة احلياة واحلياة كما قال الفيلسوف انطون
سعادة هي عز وشرف عزنا وشرفنا هو الوطن وطن االم ،احلياة
ليست مقتنيات سيارات وغريها حياة االنسان يف وجود وطنه احلر
هي قيمة االنسان العظيم املستقل كل االستقاللية عن التدخالت
االجنبية يف شؤونه الداخلية احلياة بناء جمتمع حر يكون جدير باحلياة
له ارادته املنبثقة من سيادتة املنبثقة من صميم شعبه اي جمتمعه
احلر.
يا ابناء جاليتنا العظيمة قد خنتلف مع بعض يف وجهات النظر سياسيا
و لكن هذا ال يعين ان ننصب لبعضنا العداوة والكراهية و لكن
احللو فينا حنن اللبنانيني ال نعرف نكره لذلك اقرتح علينا كلنا ان
نتوحد وان جننب كل االحزاب وحناول ان ننزع التعصبات الدينية
والعشائرية والنزعات الفردية من انفسنا ومن صدورنا ونتجه لوحدة
الوطن ونسافر كلنا اىل لبنان لنحسم االوضاع مع مجيع السياسيني
واالحزاب هناك ونكون باملئات و بااللوف وشرطا ال احد يتكلم
باسم احد وال يكون صفا اماميا للوجهاء كل اللبنانيني وجهاء الوطن
وشرف الوطن نعتصم يف مطار بريوت الدولي ونطالب فورا بانتخاب
رئيس مجهورية حمايد ليس له شأن سياسي وال حزبي ،ان شاء اهلل
املرشح يكون بائع خضار املهم يثبت انه شبعان اخالقيا وان ال يكون
طائفي وال حرامي وليكن قادرا على حتمل شعبه ويعيش معهم و
ليس بعيدا عنهم.
اقرتاحي افضل من ان نهاجم بعضنا يف الصحف عرب التعليقات
واالفتتاحيات واخلطابات وافضل من املهرجانات واالحتفاالت والصور
وطاوالت الشرف املضحكة يف القاعات والصف االمامي ومني عرف
على مني ومني نسي يرحب مبني وفالن خرج زعالن قوموا راضوه
و فالن كيف وقف يف الصف االمامي ليظهر بالصورة وايضا آخرون
يتغامزون من حتت الطاوالت على آخرين واطراف بيزعلون اذا فالن
دعي اىل حفل هم مدعوون اليه ،الكون اكثر وضوحا كفانا هلوا
ببعضنا وبأشياء مل تكن اهم من الوطن.

اللقاء الوطني للوطنني االسرتاليني العرب
رئيس اللقاء موسى مرعي
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مقاالت وتحقيقات

حمتلو البحر يطالبون بـ«العفو» كمجرمي احلرب اسرائيل :بطانيات وحليب لـ«النصرة» املعتدلة!
هديل فرفور
ّ
العامة البحرية ضغوطهم من اجل
كثف حمتلو االمالك
ّ
يشرع احتالالتهم .طالبوا بالعفو على
بقانون
الفوز
ّ
غرار جمرمي احلرب ،وعرضوا يف املقابل «مكرمة»
تقضي بان يسددوا فقط البدالت املستحقة على
«االشغاالت املرخصة» ،من دون اي غرامات،
ملدة  10سنوات ...او ان يسددوا
ومبفعول رجعي ّ
غرامة الضعف فقط ,ولكن مبفعول رجعي ملدة 5
سنوات.
على الرغم من ان مشروع سلسلة الرواتب لن يبصر
«الشماعة»
النور قريبا (وفق معظم املعنيني) ،يبقى
ّ
اليت ّ
تعلق عليها قوى السلطة كل موبقاتها .من
تقدم به النائب
مجلة هذه املوبقات :اقرتاح قانون ّ
جورج عدوان عشية جلسة جملس النواب االخرية.
يرمي اىل «تسوية» االحتالالت القائمة على االمالك
العامة البحرية (البحر والشاطىء) ،وبالتالي جعلها
ّ
«مقوننة» بدال من ازالتها واعادة احلق العام اىل
اصحابه.
هذا االقرتاح ،الذي اختذ صفة «املعجل املكرر»،
العامة (قريبا) كشرط
سيكون مطروحا على اهليئة
ّ
من الشروط «املسبقة» املتبادلة لتمرير مشروع
العامة.
السلسلة وتأمني االيرادات للخزينة
ّ
وحبسب توضيحات سابقة للنائب عدوان ،فان
املكمل للمادة  12الواردة يف
يعد اجلزء
اقرتاحه
ّ
ّ
مشروع «متويل السلسلة» ،وهي املادة اليت تنص
على فرض غرامات على كل من شغل او يشغل
(خالفا للقانون) امالكا عمومية حبرية او نهرية او
تقع على خط سكك احلديد ،تعادل  3اضعاف قيمة
«الرسوم» املتوجبة على اشغاالت املماثلة املرخص
ّ
«املخفضة» لعام
هلا ،وذلك وفقا للنسب واالسعار
.1992
صيغة «الغرامات» املطروحة تساير (بوضوح)
مصاحل اكثر من  1100حمتل لالمالك العامة
البحرية من الشركات العقارية واصحاب املنتجعات
السياحية واملسابح واملصانع وخزانات الوقود
والشاليهات والقصور ...الذين استثمروا امالك
اللبنانيني املشرتكة ملنافع خاصة على مدى
عقود .فهذه الصيغة لن تؤمن سوى  75مليار
لرية يف سنة  ،2015حبسب ما ورد يف اجلدول
املرفق مبشروع قانون «متويل السلسلة» االخري،
قدرت يف
قد ّ
علما ان وزارة املال نفسها كانت ّ
عام  2012قيمة الغرامات املتوجبة على حمتلي
البحر والشاطىء باكثر من  2900مليار لرية ،اذا
ما جرى تطبيق النص الوارد يف قانون املوازنة
لعام  ،1993الذي يفرض غرامة تعادل  5أضعاف
«الرسوم» ،ال  3اضعاف فقط ،وعلى اساس
النسب واالسعار احملددة يف قرار جملس الوزراء
رقم  44تاريخ  2012/8/8وليس املرسوم رقم
 2522تاريخ  .1992/7/15ليس هذا فحسب،
بل ان املادة  12تنص على احتساب الغرامات
اعتبارا من  ،2012/7/15وبالتالي تعفي احملتلني
من كل الغرامات املتوجبة عليهم قبل هذا التاريخ،
علما ان اكثرية االحتالالت تعود اىل فرتة احلرب،
ويعود بعضها اىل ما قبل احلرب .كما تنص هذه
ّ
«املخفضة» على 3
املادة على تقسيط الغرامات
سنوات بفائدة تعادل الفائدة على سندات اخلزينة
(الستحقاق  3سنوات) .وتنص ايضا وايضا على
احتساب قيمة هذه الغرامات املسددة كجزء من
قيمة الغرامات اليت ستفرض على «احملتل» حني
صدور قانون تسوية «االشغاالت غري القانونية»،
يشرع
اي القانون املقرتح من النائب عدوان الذي
ّ
كل االحتالالت قبل عام  ،1992كما يعطي «احلق»
بالرتخيص لكل «حمتل» بعد هذا التاريخ تنطبق
عليه جمموعة من الشروط البسيطة الواردة يف
االقرتاح.
احملتلون يراهنون على «قوننة» جمانية الحتالالتهم،
وهم ال ينوون تسديد اي غرامات فعلية ،مستندين
اىل السند السياسي نفسه الذي مسح هلم
بالسيطرة على الشاطىء وردم البحر واستحداث
عقارات جديدة واالنتفاع من ذلك على حساب كل
املقيمني يف لبنان ،واالهم على حساب الدولة
عبت عنه نقابة
ووجودها ومشروعيتها .وهذا ما رّ
أصحاب املؤسسات البحرية يف لبنان ،اليت عقدت
أمس مؤمترا صحافيا هدفت من خالله اىل تصوير
احملتلني «ضحايا» قانون «جائر» يريد مساءلتهم.

ابدى املحتلون استعدادهم لدفع الرسم العادي عن
 10سنوات فقط (مروان طحطح)
صورت النقابة ان تطبيق
وبصيغة «يا معيشنا»،
ّ
يدمر القطاع السياحي الذي «يعتمد عليه
القانون ّ
االقتصاد اللبناني» .شددت النقابة على أنها
ّ
«تتسلح» بالكثري من املستندات القانونية اليت
«تشرعن» استثمار الشاطئ العام .طالبت بالعفو،
وقالت« :جرىإعفاء اجملرمني واآلن يريدون
مساءلتنا على خمالفات مدنية بسيطة؟».
البيان ،الذي تاله االمني العام للنقابة غسان عبد
اهلل ،رأى ان القرار /144س سنة ( 1926قانون
حتديد االمالك العمومية الصادر عن املفوض
السامي الفرنسي ساراي) يعطي احلق للمستثمرين
باشغال االمالك العامة البحرية .مل ُيغفل البيان
ان ما نص عليه القانون هو استثناء ال القاعدة،
بل ايضا اسقط بذكره املادة  14منه البند الذي
يشرتط «احلفاظ على حقوق اآلخرين» كشرط ملزم
العطاء اي رخصة ،ويف مقدمتها حق املقيمني
احلر واجملاني اىل الشاطئ والبحر.
بالولوج ّ
ما ينطبق على القرار /144س ينطبق ايضا على
املرسوم  4810/66الصادر يف  24حزيران سنة
 1966الذي تتمسك به النقابة للدفاع عن موقفها،
فهذا املرسوم «اللعني» مسح بتخصيص جزء من
الشاطئ الستعمال أفراد أو جمموعات» ،اال ان
ً
عائقا
املادة االوىل منه فرضت «أال ميثل االستثمار
لوحدة الشاطئ» ،كذلك «أن ال يسمح بإنشاءات
دائمة على األمالك العامة البحرية» ،فضال عن
الشرط الذي حيدد بأن «طالب الرتخيص عليه أن
يكون مالكا لعقار متاخم للقسم املراد اشغاله من
األمالك العامة البحرية».
وكانت وزارة االشغال العامة والنقل قد احصت
 1068خمالفة ،منها  530خمالفة ارتكبها أشخاص
ال ميلكون عقارا خاصا متامخا لألمالك العامة ،و431
خمالفة ألشخاص ميلكون عقارا متامخا لكنهم ال
يستوفون الشروط الالزمة إلعطائهم تراخيص.
هذه الوقائع ال يريد احملتلون اي نقاش فيها،
او هكذا عربت نقابتهم ،اذ طالبت بـ»قانون
تسوية عادل» ،مضيفة «أنه اذا كان من املتعذر
احلصول عليه حاليا ،فدفع عشر سنوات بالرسم
ّ
احلل العادل ،او رسم مضاعف
العادي الطبيعي هو
مبفعول رجعي ملدة  5سنوات» .هكذا اذا« ،إذا
أردت املراد ،فاطلب املستطاع» ،قاهلا أصحاب
املؤسسات السياحية ،أمس ،يف حتد موصوف
للدولة والقانون واحلق العام ،اال أن املستثمرين
مل يكونوا ليتحدثوا بهذه «النربة» لو مل يستمدوا
دعما من مكان ما ،وهو ما لفت اليه عبداهلل عندما
باملفرق،
قال «إن مجيع الكتل النيابية تدعمنا
ّ
لكنها ال تصرح بالعلن».
لفتت نقابة اصحاب املؤسسات السياحية البحرية
أن  4ماليني مرت مربع ُأسقطت من األمالك العامة
البحرية مبوجب مراسيم وقوانني ملصلحة أشخاص،
أمثال جوزف خوري يف الضبية وميشال املر يف
سور مري ،فضال عن مليون و 300ألف مرت مربع
التطرق
أعطيت لسوليدير .هذه املخالفات ال جيري
ّ
اليها باعتبار انها باتت «ملكا خاصا» ،علما أن «ما
بين على امللك العام البحري جيب ألاّ يلغي هوية
وطبيعة امللك» وفق ما يقول احملامي ايلي خطار.
ويضيف خطار «إن األراضي الناشئة عن الطمي
الطبيعي او الردم جيب أن تدخل حكما ضمن إطار
امللك العام البحري».

يحيى دبوق
كشف وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون ،عن
مساعدة جيش االحتالل ملسلحي املعارضة السورية
يف اجلوالن ،واصفًا «جبهة النصرة» بـ»التيار
األكثر اعتدا ً
ال يف تنظيم القاعدة» .وقال يعلون
إن «حزب اهلل يستخدم يف اجلوالن األسلوب نفسه
الذي استخدمه يف جنوب لبنان»
كشفت اسرائيل امس ،بصورة ال تقبل اجلدل ،عن
عالقة التعاون اليت تربطها باملسلحني يف اجلانب
السوري من احلدود يف اجلوالن .عالقة مشروطة
بتحقيق مصلحة اسرائيل االمنية ،مقابل املساعدات
واملعونة اليت يتلقاها املسلحون منها ،وسط تأكيد
أن املعادلة ال تستثين احدًا ،حتى جبهة النصرة،
اليت تعد من جانب اسرائيل «التيار األكثر اعتدا ً
ال
يف تنظيم القاعدة».
الكشف االسرائيلي مل يصدر عن صحيفة عربية
او على لسان احد املراسلني العسكريني ،بل عن
وزير الدفاع االسرائيلي ،موشيه يعلون ،الذي اكد
يف سياق مقابالت اجرتها معه وسائل اعالم عربية،
أن الوضع يف اجلوالن ال يدعو للخشية ،بل هو
مستقر ،و»صحيح ان املسلحني ينتشرون هناك،
لكن االمور حتت السيطرة.
اذ مل يبق سالح كيميائي تقريبًا يف سوريا ،وتنظيم
الدولة االسالمية – داعش غري موجود على احلدود
يف اجلوالن ،واجلهة اليت تسيطر على احلدود هي
ميليشيات موالية للجيش السوري احلر ،مع وجود
يف اجزاء من احلدود جلبهة النصرة ،لكنها التيار
االكثر اعتدا ً
ال يف تنظيم القاعدة».
ً
اضاف يعلون« :ليس سرا ان اجلهات اليت تسيطر
على احلدود منتفعة من املساعدات اليت تتلقاها
من قبل اسرائيل ،وليس سرًا أننا نوفر هلم العالج
الطيب واحلليب والغذاء للرضع ومعدات وبطانيات
تقي برد الشتاء .لكن كل هذا يأتي يف سياق
الشرط القائم ،وهو ان مينعوا التنظيمات االكثر
تطرفًا ،من الوصول اىل احلدود».

حزب اهلل يريد أن يردع اسرائيل

ومل يستثن يعلون يف مقابالته ،امس ،الساحة
اللبنانية وتهديداتها ،مشريًا اىل ان حزب اهلل راكم
«ثقة بالنفس» أكثر مما قدرنا ،وأراد تثبيت معادلة
ردع جديدة على احلدود مع لبنان وسوريا .قراءة
يعلون جاءت ردًا على مجلة من االسئلة ،ربطًا بعبوة
شبعا االخرية اليت تبناها حزب اهلل ودلت على تداع
ملنسوب الردع االسرائيلي جتاه الساحة اللبنانية.
اعرتف يعلون خبطأ التقديرات االسرائيلية جتاه
نيات حزب اهلل ،مشريًا اىل انه «حيتمل ان يكون
حزب اهلل قد راكم ثقة بالنفس اكثر مما قدرنا ،وها
هو حياول تثبيت معادلة ردع جديدة على احلدود
االسرائيلية مع سوريا ومع لبنان ،وهذه املعادلة
تنص على ان احلزب سيهاجم اراضينا ردًا على
اي عمل عسكري ينسب
إىل إسرائيل يف االراضي
اللبنانية».
وطمأن يعلون االسرائيليني
إىل أن حزب اهلل ال يريد
على
االمين
التصعيد
احلدود ،رغم حماولة فرض
هذه املعادلة ،اذ «ليس
صدفة انه اختار مزارع
شبعا مكانًا لتنفيذ عملياته
االخرية ،فهي بعيدة عن
السكان املدنيني ،وبالتالي
مل يتجاوز اخلطوط احلمراء،
والردع موجود» .واضاف:
«عملية حزب اهلل االخرية
كانت طموحة ،وبدا انه
مستعد للمخاطرة بتصعيد
امين ،لو جنحت خططه بقتل
عدد كبري من اجلنود جراء
تفجري العبوات».
مع ذلك ،اشار يعلون إىل
ان التصعيد إن وقع،
فسيكون مبنيًا على «خطأ
يف التقدير واحلسابات».
فهذا هو السبب الوحيد

الذي يدفع اىل مواجهة واسعة ،حبسب رأيه .لكنه
عاد وطمأن االسرائيليني اىل ان ما حصل على
احلدود اللبنانية ليس دلي ًال على توجه من حزب اهلل
للتصعيد ،وهلذا السبب كان الرد موضعيًا.
وتباهى يعلون بالدمار اهلائل الذي حلق باملدنيني
يف قطاع غزة جراء االعتداءات االسرائيلية يف اجلبهة
اليت ال متلك القدرة على الرد التدمريي باملثل،
حماو ً
ال تثمري الدمار لردع اجلبهات االخرى ،وحتديدًا
لبنان .فبحسب يعلون «قبل عملية اجلرف الصلب
وبعدها ،كل من يهددنا بالصواريخ أصبح يدرك
أننا سنجعله يدفع مثنًا باهظًا ،واذا جرى تدمري 70
مبنى يف الضاحية اجلنوبية لبريوت (عام ،)2006
اال انهم يف غزة يتحدثون عن تدمري  7000مبنى،
وهذا يعين استنتاجًا واضحًا :سيدفعون الثمن إذا
عملوا ضدنا».
ويف رد على سؤال آخر ،أقر يعلون بأن حزب اهلل
ميلك  100الف صاروخ وقذيفة صاروخية ،و»هذا
التنظيم مرتبط بإيران ،وهذه هي اصل املشكلة».
واضاف« :إذا قرر حزب اهلل التصعيد ،فسيدفع
مثنًا باهظًا ،ولبنان سيدفع مثنًا باهظًا ،فاليوم
افضل طريقة للدفاع هي اهلجوم».
نظرية «بيت العنكبوت» لألمني العام حلزب اهلل
توصف اسرائيل
السيد حسن نصر اهلل ،اليت
ّ
وضعف وهشاشة جمتمعها ،هي احلاضرة الدائمة
يف عقول وخطاب املسؤولني االسرائيليني لدى
حديثهم عن لبنان وتهديده ،وبالتالي مل تغب عن
حديث يعلون الذي اقر هذه املرة ،للمفارقة ،بصحة
هذه النظرية.
اقر يعلون بأن «نظرية بيت العنكبوت لنصر اهلل
صحيحة ،وخطابه (عام  )2000خلص وضع اسرائيل
يف سنوات التسعينيات (من القرن املاضي)،
لكن االمور تغريت .فبعد عملية السور الواقي
(يف الضفة الغربية) عام  ، 2002وبعد العمليات
العسكرية يف غزة ،وبعد عملية اجلرف الصامد
هذا الصيف ،تغريت االمور ،وحنن يف وضع آخر
وتصميم آخر».
وعن «ادارة حزب اهلل للعمليات ضد اسرائيل
انطالقًا احلدود يف اجلوالن» ،اشار يعلون ردًا
على هذا السؤال ،بأن معادلة الصراع مع احلزب
تشهد حتو ً
ال مقارنة باملاضي« ،اذ كان النظام
ً
السوري يستخدم حزب اهلل لضربنا انطالقا من
اجلنوب اللبناني ،ومن دون ان نتمكن من اتهامه
باملسؤولية املباشرة عن ذلك ،وها هو حزب اهلل
يستخدم حاليًا االسلوب نفسه يف اجلوالن .فالعام
املاضي شهد زرع عبوات واطالق صواريخ تنسبها
اسرائيل اىل ميليشيات مرتبطة بنظام (الرئيس
السوري بشار) االسد ،لكنها يف الواقع تعمل
بإشراف من حزب اهلل واحلرس الثوري االيراني».
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
«ما ذنيب إذا كان شقيقي سامي األطرش؟»
«العسكرية» حتاكم مطلوباً بتفخيخ سيارات وتفجريها

«متسلحًا» بقرار قد يكون «متسرعًا» بتسليم نفسه بعدما علم انه
مطلوب مثل زياد االطرش امام احملكمة العسكرية الدائمة ليحاكم
جبرائم ارهابية يف اول «ظهور» له من ضمن اجملموعات اليت
القي القبض عليها أخريًا يف لبنان بقضايا تفخيخ سيارات بهدف
تفجريها يف اماكن مأهولة وضبط احداها يف حملة املعمورة يف
الضاحية اجلنوبية قبل تفجريها ،وذلك قبل حنو عام.
وفض ًال عن هذه التهم اليت تصل اىل االعدام ،فان املوقوف زياد
االطرش هو شقيق سامي االطرش الذي قتل يف جرود عرسال،
وكان من ابرز املطلوبني للقضاء.
وصرح االطرش انه اقدم على تسليم نفسه تلقائيًا اىل خمابرات
اجليش بعدما علم بأنه مطلوب بوثائق اتصال عديدة ،وأقدم على
هذه اخلطوة كونه مل يقم بأي عمل امين قائال« :ما ذنيب اذا كان
أخي هو سامي االطرش».
وينفي االطرش اعرتافاته السابقة حول مشاركته وابو عبداهلل
العراقي أمري جمموعة القلمون لدى جبهة النصرة وشقيقه سامي
وآخرين بتفخيخ سيارات بهدف تفجريها ،ومنها سيارة املعمورة،
ّ
مذكرًا احملكمة من وقت آلخر بأنه هو الذي ّ
سلم نفسه.
وباستجوابه االثنني امام احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم وعضوية املستشارة املدنية القاضية ليلى رعيدي وحبضور
ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين افاد زياد االطرش حبضور
وكيلته احملامية عليا شلحة ،انه كان يعمل سائق فان لنقل الركاب
منذ اكثر من  6سنوات ،وبعد احداث عرسال ،توقف عن العمل على
الفان بسبب االوضاع االمنية واجته للعمل يف حمل اطارات متلكه
العائلة يف البلدة.
وبسؤاله اعرتف االطرش بنقله اشخاصًا سوريني دخلوا لبنان
بصورة غري شرعية من عرسال اىل طرابلس كغريهم من الركاب،
وبالعكس ،وبرر ذلك بالقول انه كان مير على احلواجز بشكل
طبيعي.
وبعدما افاد بأنه تعرض للضرب والتعذيب اثناء التحقيق االولي،
قال :اتهمت بتفخيخ السيارات وال عالقة لي بذلك ،فأنا سلمت
نفسي ،بعد ان علمت اني مطلوب ،وما ذنيب اذا كان شقيقي
سامي االطرش.
وبسؤاله عن شقيقه املذكور قال انه كان تاجر سالح ولدى وقوع
مشكلة يف وادي رافق مع آل جعفر ومقتل عدد منهم ،اصبح
شقيقي مطلوبًا ،وقتلته خمابرات اجليش يف عرسال.
وردًا على سؤال قال االطرش ان دورية من حزب اهلل اوقفته قبل
عام ونصف ،وسلمته اىل خمابرات اجليش ثم جرى اطالقه.
وسئل عما افاد به سابقًا من نقل حنو  15مرة اسلحة لصاحل شقيقه
سامي ،فأجاب :حتت الضرب ذكرت ذلك ،وانا كنت انقل ركابًا.
سئل :شاركت بتفخيخ سيارات ومنها انفجر ،فأجاب ::انا سائق
فان ،والسيارة على طريق مقنة ال عالقة لي بها.
وعن سيارة غراند شريوكي مفخخة ،قال :ال اعرف.
وافاد ان ابو عبداهلل العراقي كان مع شقيقه يف اجلرود ،امنا ال
يعرف انه رئيس جمموعة القلمون يف جبهة النصرة ،او ان يكون
رآه.
وسئل عن السيارة اليت فجرها انتحاري بالنيب عثمان وشارك يف
تفخيخها ،فقال :لو كان لدي عالقة بكل ذلك ملا سلمت نفسي.
وعن سيارة مفخخة ضبطت يف منطقة الفاكهة قال :سئلت عن
السيارات املفخخة كلها ،وال عالقة لي بأي منها .وعما اذا اخربه
شقيقه عنها قال :ال عالقة لي به فهو كان يلهث وراء الثورة
السورية.
وعن السيارة املفخخة اليت انفجرت على حاجز للجيش يف اهلرمل
قال أيضًا :ال اعرف.
سئل :ذكرت سابقًا ان شقيقك اخربك بذلك وساعدته على نقل
ذخائر ،فأجاب :ال مصلحة لي بذلك.
ومبعاودة سؤاله عن ابو عبداهلل العراقي قال االطرش ال اعرفه
شخصيًا ،انا امسع به فقط.
وعما يعرفه عن حممود احلجريي املعروف بـ»كهروب» كونه يعمل
يف كهرباء السيارات ،حيث يتم احضار سيارات اىل حمله لتفخيخها
ويقوم زياد االطرش باعادة تركيب السيارة بعد تفخيخها قال :ال
اعرف «كهروب» ،وال فكرة لدي عما تقوله.
سئل :أمل تعمل على مراقبة الطرقات لصاحل شقيقك اثناء نقله
السيارات ،اجاب :ان معظم وقيت امضيه خارج عرسال بداعي
العمل ،وما ذكرته بهذا الشأن يف التحقيق االولي جاء حتت تأثري
الضرب.
وبسؤاله قال :اعرف ان شقيقي كان يف سوريا وبرفقته عدد من
مسى االطرش عددًا من هؤالء
الشباب منهم من عرسال .وبعد ان ّ
الشباب ،نفى ان يكون قد قام بنقل ذخرية وسالح لصاحل شقيقه
سامي اىل منطقة الزبداني يف سوريا.
وسئل :أمل تشارك يف اطالق صاروخني باجتاه النيب عثمان و3
قذائف على بلدة اللبوة ،فأجاب :ال علم لي بهذه االمور ،وهي
واردة يف وثائق اتصال.

وعن االمساء اليت ذكرها يف التحقيق االولي والسيارات املفخخة
قال :يف الوزارة ذكروا املعلومات الواردة يف افادتي.
وقال عن عمر االطرش انه ابن عم والده واضاف« :قالوا ان سيارة
انفجرت به وقتل».
وسئل عن عملية التفجري اليت وقعت يف وادي عطا ردًا على مقتل
شقيقه ،فأجاب :علمنا ان اخي قتل.
وسئل :من الذي استلم املسؤولية بعد مقتل شقيقه قال :مل نكن
نعرف عنه شيئًا ،فهو مل يكن يتواصل معنا او يتصل بنا.
ونفى االطرش ان يكون شقيقه قد طلب منه القيام بأي عمل
امين وقال :ال اعرف اىل اي جهة كان ينتمي كما ال اعرف اذا كان
له عالقة بتفجري السيارات .وبسؤاله عن االنتحاريني الذين نفذوا
عمليات انتحارية بسيارات مفخخة قال :ال اعرف اي منهم.
وقبل ان تستمهل وكيلة االطرش للمرافعة طلبت ضم دعوى موكلها
اىل دعوى اخرى يالحق فيها مثانية اشخاص بينهم  3موقوفني
بتهم تفخيخ سيارات وتفجريها ومنها «سيارة املعمورة» .وقررت
الرئاسة رفع اجللسة اىل  27آذار املقبل للبت بالطلب.

اجليش حييل سوريني بأعمال إرهابية

اعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا أن مديرية املخابرات أحالت
اىل القضاء املختص ،السوري امحد عاطف جنيات الذي ينتمي
اىل جمموعة منذر احلسن اإلرهابية ،والذي لعب دورا يف تزويد
اجملموعة املذكورة مبواد متفجرة الستعماهلا يف أعمال إرهابية .كما
أحالت اىل القضاء نفسه السوري صاحل حممود حلوم إلنتمائه ايضا
اىل جمموعة إرهابية واشرتاكه مع املوقوف األول باألحداث اليت
حصلت يف طرابلس ،وبإلقاء رمانات يدوية على مراكز للجيش
يف املدينة.
من جهته ،أوقف جهاز أمن الدولة يف عكار السوري م.ع الزعيب
لالشتباه بانتمائه ملنظمة إرهابية.
إىل ذلك ،داهمت خمابرات اجليش يف زغرتا أماكن وجود النازحني
السوريني يف مدينة زغرتا ،ويف بلدتي إيعال يف القضاء ،ودير
نبوح يف قضاء الضنية ،وقد أسفرت املداهمات عن توقيف ستة
سوريني ،من دون أوراق ثبوتية ،على أن تتم تسوية أوضاعهم
القانونية.

«املالية» حتقق باختالس أموال يف وزارة الصحة

استمع النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم اىل افادات
عدد من ممثلي وأصحاب املستشفيات يف لبنان ،لالشتباه بوجود
اختالس للمال العام وذلك استنادا اىل الكتاب املرسل من وزارة
الصحة اىل النيابة العامة املالية يف هذا املوضوع.

توقيف  37مطلوباً

متكنت األجهزة املعنية يف املديرية العام لألمن العام خالل
التسعة أيام املاضني وبإشراف النيابات العامة من توقيف عدد من
األشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل اآلتي:
ـ تسعة وعشرون شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل
عمليات انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية
وافريقية.
ـ ثالثة أشخاص جبرم دخول البالد بطريقة غري شرعية.
ـ ثالثة اشخاص جبرم استعمال مستندات غري عائدة هلم.
ـ شخص واحد جبرم تسهيل دخول أشخاص بطريقة غري شرعية.
 شخص واحد جبرم القيام بأعمال خملة باآلداب العامة (ممارسةالدعارة).وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا على
القضاء املختص.

إشكال فردي يف طرابلس يوقع جرحياً

اصيب م.م بطلق ناري يف قدمه بإشكال فردي يف سوق
البازركان يف طرابلس.
وحضرت على األثر القوى األمنية وفتحت حتقيقًا يف احلادث.

سرقة أسلحة صيد من منزل يف جزين

ادعى أنيس طانيوس عزيز على جمهولني أقدموا عن طريق الكسر
واخللع على سرقة  3بنادق صيد من منزله الكائن يف وادي جزين.
وفتح خمفر جزين حتقيقًا ملعرفة هوية الفاعلني.

 3جرحى بانقالب سيارة يف األوزاعي

أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط  3جرحى نتيجة انقالب
سيارة على أوتوسرتاد االوزاعي باجتاه بريوت داخل النفق ،وقد
هرعت فرق االسعاف اىل املكان وعملت على نقل اجلرحى إىل
املستشفيات.

قتيل شنقاً يف أبلح
عثر على ج .الغريب مشنوقًا داخل منزله يف أبلح.
وحضرت على الفور القوى األمنية والطبيب الشرعي إىل املكان،
للكشف على اجلثة وفتح حتقيق يف احلادث.

 3قرارات حبق منتمني اىل «جبهة النصرة»
االدعاء على سوري زوّد «جمموعة الفنادق» باملتفجرات

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الثالثاء قرارًا
اتهاميًا حبق الشيخ مصطفى حسني احلجريي (أبو طاقية) جبرم
االنتماء إىل تنظيم إرهابي مسلح (جبهة النصرة) بهدف القيام
بأعمال إرهابية ،سندًا إىل مواد تصل عقوبتها إىل اإلعدام ،وأحاله
أمام احملكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة ،بعدما أصدر مذكرة إلقاء
قبض حبقه.كما أصدر القاضي صوان قرارًا اتهاميًا حبق املوقوف
السوري حممد احملمد باالنتماء إىل التنظيم املذكور ،متهمًا إياه
جبنايات تعاقب باإلعدام.
ويف قرار ثالث ،اتهم صوان  4سوريني ولبنانيني اثنني بينهم
املوقوفان السوريان حممد امللحم وزياد اخلطيب باالنتماء إىل جبهة
النصرة والقيام بأعمال إرهابية عرب نقلهم ثالث سيارات مفخخة من
منطقة القلمون السورية بهدف تفجريها .وقد ضبط اثنان منها من
نوع هوندا  CRVومرسيدس ،فيما ُأعيدت الثالثة إىل القلمون بعد
أن طرأ عطل على حمركها .وقد ُأحيل املتهمون مجيعًا أمام احملكمة
للمحاكمة مبواد تصل عقوبتها إىل اإلعدام.

«بزنس» حيوّل املخدرات إىل أدوية مهربة

اتفق «ماجد» مع «عباس» على تهريب كمية من حبوب الكبتاغون
إىل دبي عرب مطار رفيق احلريري الدولي ،بعد أن زوده بها األخري
موضبة يف حقيبة ذات قعر مزدوج ،واثناء حماولته السفر ،مت
ضبط «ماجد» يف املطار وحبوزته  5644غرام من حبوب الكبتاغون
املوضبة داخل أكياس نايلون ومغلفة بأوراق الكربون وذلك بعد
عرض احلقيبة على اجلهاز الكاشف «السكانر» وبعد ان مت االشتباه
بوجود أغراض بداخلها.
وبالتحقيق معه افاد ماجد انه تعرف على «دانيال ز» املعروف أيضًا
بأمساء «عباس ز» و»ابو حممد» ،وشقيقه «ابو حيدر» لتعاطي
وشراء املخدرات وكان يف منزل «دانيال» يف بعلبك الشراونة
حيث أعلمه انه سيسافر إىل دبي بعد حصوله على تأشرية سفر
وخالل احلديث طالبه «دانيال» مببلغ مليون لرية له بذمته نتيجة
شراء املخدرات منه فطلب منه امهاله عدة ايام الحضارها ،عندها
عرض عليه دانيال ان يقوم بنقل املخدرات اىل دبي مقابل مبلغ
مالي وبعد اخذ ورد اقنعه «دانيال» بسهولة تهريب املخدرات وأنها
ليست املرة األوىل اليت يتم فيها تهريب املخدرات عرب املطار اىل
اخلارج وأن الكمية ال تتعدى الكيلوغرام من احلبوب املخدرة .واتفق
معه على ان يعطيه ثالثة ماليني لرية لبنانية اضافة اىل شطب
الدين ومصاريف الرحلة البالغة تسعمئة دوالر أمريكي.
وقد قبض فع ًال املبلغ املذكور ومخسة عشر غرامًا من حشيشة
الكيف دون مقابل وبعد تأمينه تاشرية السفر اتصل «بدانيال
ز» وأعلمه عن موعد السفر وأعلمه دانيال ان والدته تنتظره أمام
التمثال يف عاليه داخل سيارة جيب مرسيدس فتوجه اىل املكان
املقصود برفقة ابن خالته املتهم «مساح م ».وعندما شاهدته امرأة
حمجبة يف اجليب سالته :دانيال؟ فأجابها بنعم وساهلا عن احلقيبة
فأنزلتها من السيارة وسلمته اياها بعدما افرغتها من الثياب
وطلبت منه االتصال «بدانيال» فاتصل باألخري الذي طلب منه
االتصال به فور وصوله اىل دبي.
وزعم ماجد انه مل يكن يعلم ان احلبوب اليت ينقلها هي خمدر وأن
املتهم «عباس ز» أقنعه بالتهريب بعد أن قال له ان احلبوب
املخدرة هي عبارة عن أدوية وهو ينوي اهلروب من الرسوم
اجلمركية وكان االتفاق مع املتهم «عباس ز» ان حيضر شخص
صيدلي ويستلم احلبوب لقاء ايصال باإلستالم.
واضاف ان املتهم «مساح م» كان معه عندما احضر الدواء من
عاليه وال عالقة او علم لألخري باملوضوع.
وأكد «مساح م» وبعدما أجري له فحص خمربي وجاءت النتيجة
اجيابية لناحية تعاطي الكوكايني وحشيشة الكيف ،انه يتعاطى
املخدرات مع «ماجد» ويذهب برفقته اىل بعلبك حي الشراونة اىل
منزل ابو «حممد ز» أو «دانيال ز» مبعدل مرتني او ثالث مرات
يف االسبوع وجى حديث على مسمعه بني املتهمني «ابو حممد» و
«ماجد أ» عن عملية تهريب يتم التحضري هلا وأن حممد قال ملاجد
انه سوف يعطيه حقيبة بداخلها خمدرات لتهريبها اىل دبي وأنه مل
يتدخل يف املوضوع وبعد مغادرة املنزل سال «ماجد» عن املوضوع
فقال له «بزنس» وسوف يعلمه الحقًا باملوضوع.
وافاد انه كان برفقة ماجد يف عاليه عندما استلم األخري حبوب
الكبتاغون املضبوطة وكان على معرفة بالغاية اليت يتوجه من أجلها
اىل هناك ونصحه وحاول منعه من اكمال ما بدأه ولكن ماجد
رفض .وعاد مساح ونفى علمه مبحتوى احلقيبة.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي هنري
اخلوري عقوبة األشغال الشاقة مدة مخس سنوات حبق ماجد م.
وغرمته مخسة ماليني لرية ،كما دانت «مساح م» وأنزلت عقوبة
األشغال الشاقة مدة سنتني وغرمته مليوني لرية وخففت العقوبة
مكتفية مبدة توقيفه ،كما اكتفت مبدة توقيف احد متعاطي املخدرات
وغرمته مليون لرية .وأكدت احملكمة على قرارها بتفيق ملف املتهم
«عباس ز» وأحد املتعاطني والسري به على حدة.
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RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS
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جديدة
4 NEW TYRES this month

80!
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tyres!
best prices!
$

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

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

SMALL
CARS

†

with 2 or more
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..طويلة
خربة

..أسعار منافسة
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159
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Dunlop
Monza
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Goodyear
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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.
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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اعالنات

االفتتاح الكبري
ملـــؤسسة

Direct to Builders, Architects, designers  املصممني-  املهندسني- مباشرة للبنائني

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

Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of البالط اىل مستوى عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
whole sale prices in Australia
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

1.5mm and 3mm tile spacers
5mm, 10mm and 12mm tile
spacers
15 L water proofing
Nova Flex 20kg
Super Nova 20kg
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg
K-10 water proof
Powder
Fibre glass roll
And much much more
We also hold
•
•
•
•
•

Davco
ASA Bostic
Mapei
Nova tex
Ardex

:أوقــات الــدوام
:)Showroom( صالة العرض
 بعد5  صباحا حتى8،30 من االثنني حتى الجمعة من
..الظهر
 بعد الظهر4  صباحا حتى9 السبت من
:)Trades Centre( املركز التجاري
.. بعد الظهر5  صباحا حتى6 من االثنني حتى الجمعة من
 بعد الظهر4  صباحا حتى6 السبت من

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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حفل عشاء راقص جلمع التربعات ملرض
ARABIC
ARABIC
2014  تشرين الثاني7 التالسيميا يف

 لجمع التربعات2014  تشرين الثاني7  من مساء الجمعة يف7 يقام حفل عشاء راقص الساعة الـ
. يف ليدكمبThe Renaissance ملرض التالسيميا وذلك يف صالة
والهدف من اقامة هذا الحفل دعم ورفع مستوى الوعي حول هذا املرض واعدين الحضور بقضاء
.سهرة رائعة
 وسبب هذا.ومرض التالسيميا هو اضطراب وراثي يف الدم نشأ يف منطقة البحر املتوسط
:`H:`H
:`H∫É°üJ’G
∫É°üJ’G
∫É°üJ’GAÉLôdG
AÉLôdG
AÉLôdGÉ«ª«°SÓãdG
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 األشخاص الذين يعانون من التالسيميا يكون.االضطراب ضعف وتدمري خاليا الدم الحمراء
 مما يؤدي إىل فقر دم خفيف أو،الهيموغلوبني لديهم أقل وعدد خاليا الدم الحمراء أقل من املعتاد
Thalassaemia
Thalassaemia
Thalassaemia
Australia
Australia
Australia
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Inc.
Inc.
É«dGÎ°SG
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Road,
Road,
Road,
MtMt
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Waverley
VIC
VIC
VIC
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3149
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وال شك ان دعمكم يساعد على مواصلة التقدم يف تقديم األمل آلالف املرضى الذين يتم تشخيصهم
.∫ÉØWC
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.∫ÉØWC
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.بمرض التالسيميا
info@thalassaemia.org.au
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، التي يتم جمعها والتربع بها اىل جمعية التالسيميا يف نيو ساوث ويلز،وسوف ترسل جميع االموال
www.thalassaemia.org.au
www.thalassaemia.org.au
www.thalassaemia.org.au
:âfÎfE
:âfÎfE
:âfÎfE
G GG
التي بدورها سوف تعطي املجتمع األدوات الالزمة يف مجال الدراسات والبحوث الجارية التي من
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 يف،األمل لجميع الذين يعانون من هذا املرض بأنه سيكون هناك عالج له يوما ما
شأنها أن تعطي
.املستقبل القريب
Medical
Medical
Medical
Therapy
Therapy
Therapy
Unit,
Unit,
Unit,
Monash
Monash
Monash
Medical
Medical
Medical
Centre
Centre
Centre
ونذكر هنا ان االشخاص الذين يتم تشخيصهم بهذا املرض بامكانهم ان يعيشوا حياة طبيعية اي ان
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Celebrity MC( والسهرة ستكون واعدة ومليئة بالرتفيه مع مقدم الحفل الشهري سالفاتوري كوكو
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.) والرقص طوال الليل على أصوات املوسيقى العربية واإلنكليزية واليونانيةSalvatore
Coco
DATE:Genetics
Friday
7th
November
2014
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كما سيجري السحب خالل السهرة على جوائز رائعة بما فيها رحلة ذهابا وايابا إىل لبنان من مكتب
TIME: 7:00pm
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Studley
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Road,
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. اضافة اىل جوائز اخرى عديدة وقيمة،Golden Travel
VENUE:
The
Renaissance
Function
Centre,
The
Piano
Room
03
03
03
8458
8458
8458
4250
4250
4250
:∞JÉg
:∞JÉg
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 التي تساعد على تثقيف الناس،واألرباح التي يتم جمعها يف السهرة ستعود للمنظمات الخريية
ADDRESS:
3 ≈Ø°ûà°ùe
New
Street East, Lidcombe NSW 2141
 التالسيميا وتشجعهم على اجراء فحوصات الدم ملعرفة ما إذا كانوا يحملون فريوس هذاRoyal
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TICKET Clinic
PRICE:
Thalassaemia
Thalassaemia
Thalassaemia
Clinic
Clinic $100.00 per person
:الداعم االساسي لهذا الحفل هي شركةCnr
ان
بالذكر
والجدير
Ticket
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mezze,
dinner,
Cnr
Cnr
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Street
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and
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. لصاحبها السيد بول البايعCEC Capital Engineering Consultants
Selection
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English
and Arabic Entertainment
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.وننوه هنا ان ترييز (ترايسي) البايع هي املحرّك االساسي والرئيسي القامة هذا الحفل
.ΩÉY
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‘‘‘ to be won including a
 دوالر بما يف ذلك املازة والعشاء وكذلك النبيذ األحمر واألبيض والبرية100 سعر التذاكر
Return trip to Greece or Lebanon donated by Golden Travel
.)واملشروبات الغازية (املرطبات
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To purchase tickets contact
:للحجز االتصال بـ مارشا البايع
Thalassaemia
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Society
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of
NSW
NSW
NSW
Platinum Event Sponsor
0408 210 385
Level
Level
Level
7,7,
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VV
V
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:أو ترييز (ترايسي) البايع
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Find us on Facebook:
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thal-events@outlook.com.au
Thalassaemia Fundraising dinner dance
coordinator@thalnsw.org.au
coordinator@thalnsw.org.au
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كتابات

األخضر املأمول

الشاعر اخلالد نزار قباني :

دمعة رثاء يف األب
ما دخل اليهود من حدودنا وإمنا  ...تسربوا كالنمل من عيوبنا
نقوال منصور
الشاعر عصام ملكي

ّ
ِ
املتوقد
فكي جلام حريقك
ّ
الرق ِد
ودعيك من نوم الغفاة
كوني اشتعال قصيدتي وجماهلا
ِ
السؤدد
وثيب إىل أقصى جمال

ممهد طرق العال
فأنا إليك
ٌ
دوسي سأفرش كاهلي كي تصعدي
ً
باقة
أنسق
وطئي ربيعي كي ّ
ِ
األملد
من بعد وطئك باحلرير
ٌ
لطف فاعتلي ومتاثلي
قدماك
توح ِد
تلك الطبيعة يف ربيع ّ
ودعي أثريك يف خياالت املدى
ثم امنحيين موجيت وترددي
ً
ّ
وثيقة
إني أخذت من السماء
قالت بأنك ٌ
حرة فتمردي

جوهر ومفاده
قالت بأنك
ٌ
ٍ
ِ
بزمرد
مجانة
حمض اقرتان

زنابق
حبلى ومرتفة ببوح
ٍ
ِ
العسجد
فضعي جنينك يف خماض
يا أنت يا طور الندى بهواجسي
تور ِد
يا لون دفلى يف احتفال ّ
كوني يقينًا راسخًا وتشعيب

ليؤول عطرك كالصدى يف مشهدي
ثم امجعي رجع انفجارك وانتهي
بتوحد األضداد حبًا واشهدي
أن البالد مصريها لشعوبها
ِ
لتبدد
واملارقون مصريهم
ٍ
موارد
ظنوا احتضارك بانقطاع
ِ
املتشدد
مومس
ورأوا بأنك
ُ
يا عهرهم ماكان نهجك ً
مرة
ِ
املتفرد
إال انهمار خصيبك
ً
محامة
فتجاوزي أرض اخلنوع

بيضاء قالت للغراب األسود
ٌ
عظيمة بشموهلا
أن الشآم

ِ
مقصد
كل املذاهب يف رهافة
هلم
ال للتطرف هاهنا قولي ْ
ِ
ٍ
مفسد
حلاقد أو
ال ال مكان
ٌ
وعكة
اليوم تنتاب اخلميلة
ٍ
ِ
وتشرد
تشتت
ما بني سوء

رحل املتقدم يف الكهنة قدس االب
نقوال منصور عن هذه الفانية اىل الباقية
ليالقي وجه ربه بعدما زرع يف حقله ففاض
بيدره َحّبا ،غالال وخريات.
ما عمل له يف هذه احلياة سيحصده يف
اآلخرة اضعافا مضاعفة ..كيف ال ،وهو
الذي كرس حياته خلدمة اهلل والكنيسة
واالنسان.
كان رجل دين بكل معنى الكلمة،
أحب اجلميع من كل قلبه فأحبه هذا
«اجلميع» وكان يف وداعه باملئات حيث
غصت الكنيسة وباحتها باحملبني واالهل
واالصدقاء الذين جاءوا من كل حدب
وصوب ليقولوا «وداعا» يا رجل التقوى
والزهد والعطاء ..وداعا يا خادم الرب
االمني الذي تاجرت بالوزنات فضاعفتها
وكان أجرك عند ربك عظيما.
وحنن يف جريدة اهلريالد نشارك االهل
واالحباء العزاء والصالة من اجل روحه
الطاهرة عله يعرينا التفاتة من عليائه وهو
ال شك هناك.
اننا نتقدم بالتعازي من عائلته وذويه
طالبني من اهلل ان يلهمهم الصرب
والسلوان.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء.

من اآلخ يا بونا ما إلنا هروب
حبرقه الدمع عا خدودنا مسكوب
عا قلوب كل العارفينك منت
اخيت بالديانه وانت «لورانس»
صهري .ورسول على االرض حمسوب

كتب  :أكرم املغوّش

يف هذا الزمن االرعن  ،الذي تغريت فيه
االزمان وأصبحنا كأمة عربية يف ذمة من
دماء وسح ًال وذحبًا
ال يعرفون االنسانية اال
ً
ونفاقًا وتشريدًا وسجونًا من أجل البقاء على
الكراسي  /اخلوازيق حتى إشعار آخر .
فيقول الشاعر اخلالد نزار قباني :
لو ُأعطى السلطة يف وطين
أعدمت مجيع املنبطحني على أبواب
مقاهينا
وقصصت لسان مغنينا
وفقأت عيون القمر الضاحك من أحزان
ليالينا
وكسرت زجاجته اخلضراء
وأرحتك يا ليل بالدي
من هذا الوحش اآلكل من حلم البسطاء
يا بلدي الطيب ...يا بلدي
لو تنشف آبار البرتول  ،ويبقى املاء
لو خُيصى كل املنحرفني ...
وكل مساسرة األثداء ..
لو تلغى أجهزة التكييف من الغرف
احلمراء
وتصري يواقيت التيجان ..
نعا ً
ال يف قدم الفقراء ..
لو أملك كرباجًا بيدي ...
جردت قياصرة الصحراء من األثواب
احلضرية
ونزعت مجيع خوامتهم
وحموت طالء أظافرهم

وسحقت األحذية اللماعة
والساعات الذهبية..
وأعدت حليب النوق هلم
وأعدت سروج اخليل هلم
وأعدت هلم
حتى األمساء العربية ..
لو أن القدس هلا شفة ،الختنقت يف
فمها الصلوات
يا بلدي الطيب ...يا بلدي
ذحبتك سكاكني الكلمات
ما دخل اليهود من حدودنا
وامنا تسربوا كالنمل من عيوننا.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجمة احلسناء رويدا عطيه :شو سهل احلكي

عا فراقك بيحين ارز لبنان
وممنوع يعرف ذكرك النسيان
ما كان مره عاملك جمهول
بقدم تعازي لعليتك وبقول
اميان
وجبلتك
حمب
انك
تغين
بدك
اخللقنا
عند
العنه
وتودع
االهل
مبلقى
عا كل وقفه يف إلك تاريخ
ويا ما مشوخك ناطح املريخ
خسرت االرض تا تربح اجلنه
والدك فرحهم صار باملاضي
وبغيبتك ما يف فكر فاضي
الكلمه اللي بدنا كلنا نقوال
نقوال
املار
وحياة
عشقناك
راضي
وربنا
اجلميع
راضي

وقت اللي قالو رحت من كوني
ٌ
ماثل لرجوعه
لكن طبعك
َّ
تيهر صوابي وانقطع لوني
ِ
تردد
لألخضر املأمول دون
وباحلال قلت براس عم بيدور
محمد عامر األحمد خسرناك يا اكسرخوس املنصور
أبو العال الشماء بكري ليش تا تروح من هوني.

النجمة الحسناء رويدا عطيه مع الزميل أكرم املغوّش خالل مقابلة صحفية يف سيدني (إرشيف )
قريبا ستكون النجمة احلسناء شك ًال ومضمونًا رويدا عطيه يف سيدني برفقة النجم وفيق حبيب
حيث يستضيفهما رجل االعمال املضياف طوني فرنسيس الحياء عدة حفالت يف سيدني.
واملعروف ان رجل االعمال السيد طوني فرنسيس يتعهد ويستضيف سنويا اكرب الفنانني
اللبنانيني منهم املوسيقار ملحم بركات والفنان حممد اسكندر والفنان ملحم زين وغريهم
الكثريون.
وكنت أجريت مقابالت صحفية يف مرات سابقة مع النجمة املتألقة رويدا عطية والنجم املبدع
وفيق حبيب حيث قالت لي النجمة احلسناء رويدا عطية إنين فرحت كثريًا باجلالية العربية يف
سيدني ألنها جالية عظيمة وناجحة على كل الصعد العلمية واالقتصادية والسياسية وهذا يعود
املميز واألمجل وتواصلها مع الوطن األم باحلفاظ على تراثنا اجلميل وكم كنت سعيدة
لتفاعلها
ّ
وأنا أغين واجلمهور احلبيب يردد معي أغنياتي احملببة على قلوبهم منها  :شو عندك مسعين _ أنا
عندي لذه _ بال حب _ حياتي ملكي _ شو سهل احلكي _ ال تفكر _ ال أنت الشمس ...
النجمة احلسناء رويدا عطية قامة رائعة جبمال شكلها وحسنها وصوتها وحضورها الطاغي الذي
ينم عن ثقتها بنفسها ومتابعة مسريتها الفنية على أكمل وجه بانتقاء الكلمات واالحلان اليت
تواكب تألقها الدائم ..أطيب السالم.
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر
عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وجميع املناسبات
تصويرفيديو وفوتوغراف  ..صورة نقية وصوت صافٍ
استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن

لالتصال0413101539 :

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية..اللحوم
واخلضار طازجة يومياً ..نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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Melbourne

حارس مرييام فارس الشخصي يثري بعد اختفاء  4سنوات ..ببغاء
اجلدل ..واجلمهور يصفه بـ «املارد» يعود لصاحبه متحدثاً اإلسبانية
أثارت الصور
اليت انتشرت
للحا ر س
ا لشخصي
الذي رافق
لنجمة
ا
ا للبنا نية
مري يا م
فارس ،يف
احلفل الذي
أحيته مبناسبة
عيد األضحى

املبارك يف
«دريم بارك» يف مدينة السادس من أكتوبر املصرية ،الكثري من
التعليقات املرحة واملثرية للجدل يف الوقت نفسه بني اجلمهور،
كون حجم جسد هذا احلارس الضخم واملخيف الذي يقف بقرب
مرييام الصغرية سرق األضواء ،حبيث شبهه البعض بـ «املارد»
الذي خيرج من قمقم عالء الدين ،أما آخرون فقد خافوا منه ،فيما
حتداه البعض اآلخر ومتنى الوقوف أمامه مهما كلف األمر وذلك
ليكون بالقرب من مرييام.

رويرتز عاد ببغاء كان يتحدث اإلجنليزية بلكنة بريطانية بعد 4
سنوات إىل صاحبه ،وهو يتحدث اإلسبانية ويسأل عن شخص
يدعى الري.
وقال دارين تشيك لصحيفة ديلي بريز إنه ال يعرف أين كان الببغاء
األفريقي الرمادي اللون ناجيل طوال األربع سنوات ،لكن خبالف
التغري يف اللغة فإن الطائر على ما يرام بعد عودته.
وقال تشيك للصحيفة« :إنه على مايرام ...إنه أمر غريب حقًا،
عرفت أنه هو من اللحظة األوىل اليت شاهدته فيها».

وتألقت مرييام يف احلفل ،حيث قدمت جمموعة كبرية من أغنياتها
الشهرية منها «ناديين» ،و»هقلق راحتك» ،و»أنا والشوق» ،و»أنا
قليب ليك» ،و»واحشين إيه» ،و»أنا مش أنانية» ،و»حسسين
بيك» و»يا عامل باحلال» ،ورقصت على هذه األغنيات وسط تفاعل
اجلمهور معها ،كما قدمت أغنية «سواح» للعندليب األمسر عبداحلليم
حافظ ،و»يا بنت السلطان» للمطرب الشعيب أمحد عدوية.

وذكرت الصحيفة أنه مت اكتشاف الببغاء ناجيل يف الفناء اخللفي
ملنزل الزوجني تورانس اللذان يديران صالون حالقة للكالب ،وكان
يعتقد يف األصل أنه خيص ترييزا ميكو اليت نشرت إعالنًا عن ببغاء
مفقود.

يذكر أن النجمة اللبنانية أعلنت عن زواجها مؤخرا من رجل األعمال
اللبناني داني مرتي بشكل مفاجئ وبدون تفاصيل وقضت شهر
العسل يف إحدى اجلزر اليونانية.

وقالت الصحيفة إنه عندما أدركت ميكو اليت تعمل فنية بيطرية أن
ناجيل ليس طائرها متكنت من تتبعه عرب سجالت املبيعات األصلية
إىل تشيك الذي أذهله استعادة الطائر بعد أربع سنوات.
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حبضور الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل اليخندرو خوري فارس

برنامج جملس والية فيكتوريا
للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل افتتاح البيت اللبناني ونشاطات استقالل لبنان
مبناسبة ذكرى استقالل لبنان

 -1دورة رياضية يف الكرة الطائرة يشرتك فيها نادي لبنان
األخضر فرع من اجلامعة اللبنانية فيكتوريا مع  BBQجماني.

* نهار السبت بتاريخ  22تشرين الثاني .2014
 - 2مؤمتر اجمللس القاري السرتاليا و نيوزيلندا الساعة
العاشرة صباحًا.
 - 3افتتاح البيت اللبناني الساعة اخلامسة بإزاحة الستار
عن لوحة البيت
• ازاحة الستار عن متثال ( ).....حبضور مسؤولني أسرتاليني
ولبنانيني وبدعم من كلود وردان.
• زرع أرزة لبنانية يف حديقة البيت اللبناني
• معرض للرسامني اللبنانيني التشكيليني
• حفل كوكتيل
مساء يف صالة الريفولي
 ٠حفل عشاء غنائي الساعة الثامنة
ً
قيمة التربع  35دوالر مع العشاء واملشروب (برية  -نبيذ -
مرطبات)
* نهار األحد بتاريخ  23تشرين الثاني
 -4حفل باربكيو جماني يف اهلواء الطلق مع موسيقى وأغاني
متنوعة.
املكانRay Bramham Gardens :
Cr Bell Street & St Georges Road Preston
بالقرب من متثال املغرتب اللبناني
 - 5تكريم  13طالب وطالبة متفوقني يف شهادة VTAC
بعالمات ممتازة  99.90لعام  2013وبدعم من البنك العربي.
الرجاء أعالمنا عن مشاركتكم يف نشاطات اجلامعة قبل 8
تشرين الثاني.
جورج الشيخ - 0433555550 :طوني كرم0431591905 :
الدعوة عامة

يتشرف رئيس اجمللس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل السرتاليا ونيوزيلندا طوني يعقوب مع رئيس جملس
والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يوسف سابا
وأعضاء اللجنة التنفيذية بدعوتكم للمشاركة يف افتتاح البيت
اللبناني ويف نشاطات ذكرى استقالل وطننا احلبيب لبنان.
حبضور الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
اليخندرو خوري فارس ورئيس اجمللس التشريعي يف فيكتوريا
بروس أتكنسون وممثل عن رئيس وزراء فيكتوريا دانيس
نبتني وممثل عن رئيس املعارضة يف فيكتوريا دانيال اندروس
ووزراء ونواب فدراليني وحمليني وأعضاء من اجمللس العاملي
واجمللس القاري ورؤساء الواليات والفروع ومبشاركة مسؤولني
أسرتاليني ولبنانيني سيتم افتتاح البيت اللبناني وذلك الساعة
اخلامسة من بعد ظهر نهار السبت الواقع فيه  22تشرين الثاني
 ،2014ذكرى استقالل لبنان ،على العنوان التالي:
62 Girgarre St. Broadmeadows
يتضمن االفتتاح عرض لوحات من قبل رسامني لبنانيني
تشكيليني وإزاحة الستار عن لوحة البيت بدعم من كلود وردان
وإزاحة الستار عن متثال ....؟
وزرع أرزة لبنانية يف حديقة البيت وحفل كوكتيل ،يليه حفل
مساء يف صالة الريفولي قيمة التربع
عشاء غنائي الساعة الثامنة
ً
 35دوالر مع العشاء واملشروب (برية  -نبيذ  -مرطبات)
كما نتشرف بدعوتكم للمشاركة يف الباربكيو ال اجملاني يف
اهلواء الطلق ،لتكريم الطالب اللبنانيني املتفوقني يف شهادة
 VTACلعام  ،2013بدعم من البنك العربي وذلك الساعة الثانية
من بعد ظهر نهار األحد الواقع فيه  23تشرين الثاني ،2014
على العنوان التالي:
Crn Bell Street & St Georges Road - Preston
بالقرب من متثال املغرتب اللبناني
(عدد املتفوقني اكثر من  13طالب بعالمات ممتازة )99.90
نأمل تشريفكم واعلمنا عن رغبتكم باملشاركة يف نشاطات
اجلامعة قبل  8تشرين الثاني ونكون لكم من الشاكرين سلفًا.
جورج الشيخ0433555550 :
طوني كرم0431591905 :

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

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.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

روبري خبعازي يعود من لبنان عريسا

االسبوع املاضي عاد من الوطن لبنان املنسق العام للتيار الوطين
احلر يف اسرتاليا السيد روبري خبعازي ،ولكن عودته هذه املرة مل
تكن كسابقاتها اذ عاد عريسا ليبدأ حياة جديدة.
ويعتذر السيد خبعازي عن تقبل التهاني يف الوقت احلاضر ريثما
تنتهي املعامالت القانونية لعروسه رانيا وحتضر اىل اسرتاليا ليقام
للعروسني احتفال باملناسبة.
تهانينا للعروسني ..والف مربوك.
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حبضور رمسي
وشعيب مميز

دانيال اندرو يلقي كلمة
اقامت الطائفة العلوية
حفال
فيكتوريا
يف
ساهرا ،لدعم مرشح حزب
العمال يف االنتخابات
النيابية املقبلة النائب
خليل عيدي وذلك مساء
السبت املاضي يف صالة
ال مرياج الفخمة ،حضره
زعيم املعارضة دانيال
اندرو ،الوزير كيم كار،
رئيس املركز العلوي
يوسف احلليب ،نواب
ووزراء سابقون ورؤساء
بلديات ،التيار الوطين
احلر ،احلزب السوري
القومي االجتماعي وحشد
من املواطنني السوريني
والعرب.
احلفل
فقرات
قدم
الساهر السيد جو واكيم
الذي رحب باحلضور من
رمسيني وغري رمسيني ثم
حتدث عن النائب خليل
عيدي واصفا اياه بأنه
من الرجال القالئل الذين

الطائفة العلوية يف فيكتوريا تقيم حفال ساهرا لدعم
مرشح حزب العمال النائب خليل عيدي

كيم كار يلقي كلمة

عيدي يرحب ويلقي كلمة

الطاولة الرسمية

الحلبي يلقي كلمة

جو واكيم يقدم الربنامج

سامي وبديع مظلوم وطوني ديب

جنحوا يف هذا االغرتاب حيث ملع وجنح يف جمال املال
واالعمال من خالل مؤسسة بلو ستار العاملية ليدخل
بعدها احلياة السياسية نائبا يف الربملان الفيكتوري.
بدوره رحب النائب خليل عيدي بزعيم املعارضة دانيال
اندرو والوزير كيم كار وجبميع احلضور واملسؤولني
وممثلي االعالم شاكرا اياهم على حضورهم .وقال
لست طامعا مبركز نيابي او وزاري بقدر ما ارغب يف
االستمرار يف خدمة حزب العمال بوجه خاص وخدمة
اسرتاليا بوجه عام ونزوال عند رغبة حزب العمال
باالستمرار برتشحي لالنتخابات النيابية املقبلة وكذلك
أترشح تلبية لطلب ابناء منطقيت الذين انتخبوني
ووضعوا ثقتهم بي.
كما حتدث يف املناسبة كل من زعيم املعارضة دانيال
اندرو والوزير كيم كار ورئيس املركز العلوي السيد
يوسف احلليب وامجعت الكلمات على االشادة بصفات
النائب خليل عيدي والدور الذي يلعبه من اجل حزب
العمال حيث ضحى بوقته وراحته خدمة للمبادئ اليت
يؤمن بها هذا احلزب وعلينا توفري الدعم الالزم
له يف االنتخابات النيابية املقبلة ،كذلك حتدثوا عن
عطاءاته واخلدمات اليت قدمها السرتاليا بوجه عام من
خالل مؤسسته بلو ستار املنتشرة يف مجيع االراضي
والواليات االسرتالية وايضا من خالل وجوده يف الندوة
الربملانية يف فيكتوريا نائبا عن حزب العمال>

التيار الوطني الحر

الحزب القومي

طاولة العميد املتقاعد ميالد احمد واصدقاء

وشددت الكلمات على وجوب اعادة انتخاب النائب
خليل عيدي حيث ان حزب العمال يف حاجة ماسة
ألمثاله.
وقدم احد الشبان عرضا مسرحيا رائعا قوطع بالتصفيق
مرات عدة.
فنيا احيا احلفل الساهر النجم بديع مظلوم ويف ساعة
متأخرة من الليل جرى سحب التومبوال ووزعت اجلوائز
على الفائزين.
وكانت ادارة صالة ال مرياج عينا ساهرة على راحة
اجلميع.

حضور
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مناسبات

ذكرى رحيل الرئيس مشعون والست زلفا وإستشهاد داني مشعون
وعائلته وشهداء حزب الوطنيني األحرار

عروس يابانية تصنع فستان زفافها بـ 30دوالرا فقط
قامت عروس يابانية تدعى روديت مع مهارات حياكة ممتازة
بصناعة فستان الزفاف اخلاص بها بنفسها ألنها مل تكن متتلك
أموال كافية لشراء فستان بآالف الدوالرات ،وكلفها فستان
زفافها  30دوالرا فقط ،وقامت حبياكته أثناء انتظار األتوبيس
وفى وسائل املواصالت.
وقالت ملوقع صحيفة  huffingtonpostاألمريكية ،إنها كانت تفضل
الفساتني القصرية ولكنها قررت أن يكون أنيقا وطويال ،وصنعته
من الكروشيه باستخدام غرزة األناناس وبطانة منفصلة من النسيج،
والفستان قابل للغسل .وأضافت أن كل ما احتاجته هو شالت
الغزل وخيط القطن ،ويتكلف كال منهم حواىل  7دوالرات ،وباقى
الـ 30دوالرا كانوا للقماش اخلاص بالبطانة ،كما أنها مسرورة جدا
بالفستان وستقوم بصناعة عدد من فساتني السهرة بعد الزواج
لنفسها.

اإلمارات وإيران تتنافسان على منتجعات الشيشان
أبدت شركات سياحية إماراتية وإيرانية اهتماما ملحوظا مبنتجع
"فيدوتشي" اجلبلي للتزجل على الثلج يف مجهورية الشيشان
الروسية.
وكشفت مصادر مطلعة أن شركات سياحية إماراتية مستعدة
لالستحواذ على كامل املنتجع ملدة  10سنوات ،مشرية إىل أن هذه
الشركات جتري مفاوضات يف الوقت الراهن مع رئيس احلكومة يف
مجهورية الشيشان ،تزامنا مع مفاوضات مشابهة جتريها شركات
سياحية إيرانية.
ومن املنتظر أن يقدم املنتجع املذكور خدمات من الدرجة األوىل
للسياح من سكان غروزني وغريها من مدن الشيشان ،الذين من
املنتظر أن تصل نسبتهم من إمجالي مرتادي املنتجع ،إىل ما ال
يقل عن .%70
ويتميز املشروع السياحي بقربه من مطار غروزني الدولي( ،على بعد
 75كم) ،ما مينحه فرادة قياسا إىل املنتجعات األوروبية املماثلة.
ومن املقرر أن تطرح يف إطار املشروع أكثر من ألفي فرصة عمل
جديدة ،إضافة إىل  7آالف فرصة عمل أخرى يف القطاعات املرافقة
له.
وتشمل املرحلة األوىل من املشروع تشييد منتجع للتزجل على
الثلج يستقبل السياح على مدار العام ويضم فنادق حتتوي على
 180غرفة ليصار يف املرحلة الثانية إىل تشييد فنادق تضم 540
غرفة إضافية ،وسيتضمن  19مسارا للتزجل بطول إمجالي يصل
إىل  32كم ،ومن املقرر االنتهاء خالل موسم  2016- 2015من
بناء أول خط ومنطقة ملركبات نقل املتزجلني بني املرتفعات يف
فيدوتشي ،وسيقدم املنتجع املذكور خدماته ألكثر من  4.8ألف
شخص يوميا.

مدينة كولومبية ختصص يوماً للنساء
حيظر فيه التجول على الرجال
تلقى الرجال يف مدينة بوكاراماجنا الكولومبية تعليمات بالبقاء يف
املنزل ورعاية األطفال ملدة ليلة واحدة ،بينما حتتفل زوجاتهم
وحبيباتهم يف إطار مبادرة ملكافحة مستويات مرتفعة للعنف
األسري.

مبناسبة ذكرى استشهاد داني مشعون وعائلته ورحيل الرئيس
كميل مشعون وزوجته الست زلفا  ،وشهداء األحرار ،أقام حزب
الوطنيني األحرار يف اسرتاليا قداسًا يف كنيسة مار شربل وقد
حضر املناسبة قنصل لبنان العام جورج بيطار الغامن وممثلني عن
احزاب قوى  ١٤اذار فحضر عن القوات اللبنانية شربل فخري وتيار
املستقبل عبداهلل املري وعمر شحاده وعن الكتائب اللبنانية بيار
الصايف وحركة االستقالل اسعد بركات ونائب رئيس بلدية براماتا
بول جريارد وممثلني عن وسائل االعالم سايد خمايل وأنطوان
القزي جوزيف خوري ومجيل الدويهي وانطونيوس بو رزق ورفيق
دهييب وممثلني عن مجعيات وروابط ورجال اعمال وحمازبني
من الوطنيني األحرار وقوى الرابع عشر من اذار،ترأس الذبيحة
اإلهلية األب طعمة ورئيس دير مار شربل األب يوسف سليمان.

وسادت األجواء االحتفالية املدينة الكولومبية ،عندما خرجت
النساء لالستمتاع .وقدمت احلانات واملطاعم ومراكز التسوق
عروضا خاصة للنساء كما نظمت السلطات احمللية حفالت
ودروسا للرقص للنساء فقط يف احلدائق وامليادين.
وقال ياميد سالدانا أحد القائمني على املشروع واملسؤول الصحفي
ملؤسسة فكرية مقرها بوجوتا ترعى املبادرة «تهدف الليلة النسائية
وحظر التجول التطوعي على الرجال إىل أن تكون حدثا رمزيا وحلظة
تتأمل فيها السلطات ومؤسسات الدولة واجملتمع مستويات العنف
األسري املرتفعة ودور الرجال يف اجملتمع».

متيز
وقد عدد األب طعمة مآثر الرئيس الراحل كميل شكون الذي ّ
عهده بالبحبوحة وطلب من اهلل ان يبعث لنا برئيس على مثاله
يف هذا الظرف العصيب الذي مير فيه وطننا لبنان،كما واشاد
بشجاعة الشهيد داني الذي استشهد على ارض الوطن مع عائلته
ويف ساحات الوغى وفضل االستشهاد على اخلنوع واالستسالم.
قدم القرابني قنصل لبنان العام جورج بيطار الغامن وأمني
ّ
االغرتاب جو توما واملفوض كلوفيس البطي وعضو املفوضية
ميشال خطار كما وقرأ الرسالة بالعربية املفوض البطي واالنكليزية
بول جريارد وقرأ النواية حبيب قسطون ومارك البطي وإيلي
سركيس وكلوفيس أدي البطي وعبدو سركيس ،بعد القداس

دعت املفوضية
اىل غداء.

القنصل العام ونائب بلدية براماتا وحمازبني

وأوضح «تهدف إىل بث رسالة بأن بقاء الرجل يف املنزل وقيامه
برعاية لألطفال وغسل الصحون ليس شيئا سيئا وال ينتقص
من رجولته».وقال سالدانا إنه ينبغي للرجال الذين ينزلون إىل
الشوارع يف هذه الليلة محل بطاقة مرور خاصة ميكن طباعتها من
االنرتنت وتنص على أن حاملها يعلم بأمر املبادرة وتتضمن أسباب
عدم رغبته يف املشاركة.
وأضاف أن النساء تولني مسؤولية املدينة الواقعة يف مشال شرق
كولومبيا ويعيش فيها  530ألف شخص يف هذه الليلة حيث سلم
أربعة رؤساء بلديات وحاكم االقليم السلطة مؤقتا إىل مسؤوالت
يف احلكومة.
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من هنا وهناك

أحضرت له النادلة كتاب تلوين
لألطفال ..قزم يتعرض ملوقف حمرج
مع خطيبته يف املطعم

تعرض شاب بريطاني يعاني من داء التقزيم ،ملوقف حمرج يف
أحد املطاعم وهو بصحبة خطيبته اليت يزيد طوهلا عن طوله حبوالي
 60سم ،عندما قدمت له النادلة كتاب صور وألوان ظنًا منها أنه
طفل صغري.
وكان جيمس الستيد ( 26عامًا) الذي ال يزيد طوله عن  110سم،
بصحبة خطيبته شولي روبرتس ( 20عامًا) واليت يصل طوهلا إىل
 170سم ،لتناول وجبة عشاء ،ضمن أجواء رومنسية يف مطعم
هارفيسرت مبدينة كارديف ،عندما أحضرت النادلة قائمة الطعام
بيد ،وكتاب الصور باليد األخرى.

بينيلوبي كروز حتصد لقب املرأة
األكثر إثارة لعام 2014
قالت جملة اسكواير املتخصصة للرجال أمس االثنني ،إن املمثلة
اإلسبانية بينيلوبي كروز اختريت “املرأة األكثر إثارة على قيد
هذا
احلياة”
العام.
وانتزعت كروز (40
عاما) اللقب من
املمثلة األمريكية
ليت
ر
سكا
جوهانسون اليت
فازت به العام
املاضي .وخيتار
اجمللة
حمررو
الفائزة باللقب.
ولدت
مدريد
جبائزة
أفضل

كروز يف
وفازت
أوسكار
ممثلة مساعدة عن فيلم (فيكي كرستينا برشلونة) للمخرج

وودي آلن.
وكروز متزوجة من خافيري بارديم ( 45عاما) وهلما طفالن.
وملع جنم كروز عامليا يف  2001من خالل أدوار أفالم هوليوود مثل
 Vanilla Skyو Blowكما تتعاون بشكل دائم مع املخرج اإلسباني
البارز بيدرو أملودوفار.ومن بني الفائزات باللقب يف السنوات
القليلة املاضية املمثلة األمريكية ميال كونيس وجنمة البوب ريانا
واملمثلة اجلنوب إفريقية تشارليز ثريون.

يقول خبري التنمية الذاتية األمريكي جوناثان لوكوود هيو" :احتفل
بالنهايات ،إنها اخلطوة األوىل للبدايات" ،واألمر ذاته ينطبق على
العالقة مع شريك حياتك ،فاالنفصال ليس فش ًال بالضرورة ،أو
نهاية العامل كما يعتقد البعض.

ال يعين هذا أال
بعض
ختوض
يف
اخلالف
عالقتك ،لكن إن
كان هذا احلال
غالبًا ،فإن الزمن
لن يتسع لعيش
عالقة سليمة.

 – 1حني حيدثك قلبك أن األمر ليس كما جيب

 – 3حني تشعر
قيمك
باحنراف
وأخالقياتك ومعتقداتك

يف عالقتك عليك اإلنصات للصوت الداخلي يف قلبك ،فال حتاول
إجبار نفسك على احملاولة املستميتة على إصالح األمور ،ففي
أوقات كثرية عليك التخلص مما كسر ،حني يتعذر على قلبك
قبول األمر.
ويقول هيو" :ثق يف شعورك ،واعتربه بوصلتك ،إن كان قلبك
خيربك بأن يف األمر خطأ ،فغالبًا يكون الوقت قد حان للتغيري".
 – 2حني تكون أوقات تعاستك أطول من سعادتك
إن كانت عالقتك مع شريك حياتك تتسم بالشجار والصراخ
ومشحونة بالغضب واألمل وخيبات األمل ،أكثر مما حتوي سعادة
وتفاهمًا ومنوًا مشرتكًا ،فاعلم أن الوقت حان لالنفصال.

ومل يقتصر األمرعلى ذلك بل اجته املعرتضون على هذا الزواج
إىل الكنيسة حيث يعقد القران ،وأقاموا مظاهرة احتجاجية عفوية،
علما أن قوام املتظاهرين يتألف من بنات مل تتجاوز أعمارهن الـ
 15عاما.

شاركت يف هذه الفعالية جمموعة من األشخاص الذين مت االتفاق
معهم ألداء أدوار املدعوين حلفل الزفاف.

ثالث عالمات تؤكد أن الوقت حان لالنفصال عن الشريك
ويؤكد هيو أن االنفصال أحيانًا هو التغيري احلقيقي باجتاه حياة
أفضل ،ويقدم ثالث عالمات تؤكد برأيه أن الوقت حان لتودع
شريكك أو تنهي عالقتك به.

فقد أثار خرب استعداد الطفلة تيا الزواج من الرجل البالغ من العمر
 37عاما ونشرها صور اخلوامت وفستان الفرح ،أثار موجة عارمة من
التفاعل بني النشطاء.

لكن كل هذه النتيجة وكل ذلك املشهد مل يكن نامجا عن إحلاح
من أحد ،بل جاء يف سياق سيناريو محلة أطلقتها إحدى اجلمعيات
احمللية املعنية بالدفاع عن حقوق األطفال ،اليت حاول القائمون
عليها لفت األنظار إىل "مشكلة الزواج املبكر الذي تتحول البنات
الصغريات إىل ضحاياه".

وتعامل جيمس الذي يعمل ممث ًال ومقدم برامج مع احلادثة بروح
رياضية ،ومل يعترب ما حدث إهانة تستوجب عقاب النادلة ،خاصة
وأنه معتاد على مثل هذه املواقف يف حياته اليومية.

وأشار جيمس إىل أنه تلقى عرضًا للزواج ،من امرأة تكربه يف
السن تعاني من داء التقزيم أيضًا ،وكان على وشك االرتباط
بها ،إال أن تعرف على شولي اليت قبلت الزواج منه على الرغم من
فارق الطول الكبري بينهما.

"تيا قولي ال" .بهذه
العبارة طلب نشطاء
يف االنرتنت من
طفلة نروجيية تبلغ
من العمر  12عاما
أن ترفض زواجها
من رجل يكربها بربع
قرن ،وذلك بعدما
رفعت الطفلة صور
استعدادها للزواج.

وبالفعل نطقت الطفلة يف اللحظة األخرية امام راعي الكنيسة
 القس واجلمهور بـ "ال " وهي الكلمة اليت متناها النشطاء،ورفضت الزواج من الرجل..

إال أن النادلة سرعان ما اكتشفت اخلطأ الذي وقعت فيه ،عندما
مسعت صوت جيمس وأدركت أنه رجل بالغ ،وسارعت إىل إخفاء
كتاب الصور وراء ظهرها يف حماولة لتدارك املوقف ،وتوارت عن
األنظار طوال السهرة ،حبسب صحيفة دايلي تليغراف الربيطانية.

ويعاني جيمس منذ الطفولة من حالة وراثية نادرة أعاقت منوه
وسببت له التقزم ،على الرغم من أن طول والديه طبيعي ،وأجريت
له العديد من العمليات اجلراحية دون جدوى ،وتعرض يف الطفولة
ملضايقات كثرية حولت حياته يف املدرسة إىل جحيم بني زمالءه.

طفلة نروجيية ترفض عريسا يكربها
بربع قرن يف آخر حلظة

غالبًا ،حني ختتلف وشريكك جتاه إدارة املال ومعنى الزواج
واألطفال والرؤى الدينية ،فهذا مؤشر لصعوبة استمرار العالقة،
إن مل يكن استحالتها.

لكن من بني ضيوف احلفل كانت هناك شخصية حقيقية ،خرجت
إىل احلضور حينما سأل القس عما إذا كان هناك من يعارض
هذا الزواج ،هي الشابة البنغالديشية شونرا ،اليت روت للحضور
حماولة أهلها تزوجيها وهي يف الـ  14من عمرها ،لكنها رفضت
ذلك وقالت إنها تريد أن تواصل تعليمها كي تصبح معلمة.
اجلدير بالذكر أن الشابة البنغالديشية هي اليت أطلقت هذه احلملة
األشبه بـ "فالش موب" لتسليط الضوء على مشكلة زواج البنات
القاصرات الصغريات.
من جانبها عربت الطفلة السويدية مايا بيورغسرتوم ،اليت أدت
دور العروس النروجيية ،عن أسفها إزاء الصغريات اللواتي جيربن
على دخول احلياة الزوجية وهن ال يزلن يف مرحلة الطفولة.

مزارع يلبس أبقاره حفاضات

ذكرت صحيفة "ذي تلغراف" أن أحد املزارعني يف إقليم بايرن
جنوب شرقي املانيا ألبس  18بقرة ميلكها حفاضات،
مشرية إىل انه اختذ هذه اخلطوة إلتزاما بأحكام قانون البيئة
األوروبية الذي يقضي بأن ختلو منحدرات تزيد حدتها عن  15درجة
من األمسدة واليت ختلفها تلك األبقار.

من الطبيعي أن ختتلف مع شريكك يف أمور كثرية ،وهذا أمر
صحي ،لكن املقصود أن تشعر باحنراف رؤاك وضبابية املواقف
اليت تنوي اختاذها بسبب شريك حياتك وردة فعله ،مما يعين أن
األمور احملورية يف حياتكما لن تناسب أحد الطرفني إطالقًا.

وأشارت الصحيفة إىل أن احلفاضات صنعت منزليا.

ويعترب هيو هذا األمر أحد أهم املؤشرات على وجوب إنهاء العالقة
واالنفصال منعًا لكوارث أكرب يف املستقبل.

وأكد املزارع الذي ورث مهنته عن أجداده والذين مارسوها على
مدى  400عاما ،عدم وجود حفاضات جتارية للبقر يف األسواق.
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تتــمات

مشادة يف جملس الوزراء...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

معركة لبنان مع االرهاب أملت اضافات كبرية اىل منحى املشاورات
اجلارية داخليًا ،وخصوصا مع اقرتاب بت مسألة التمديد جمللس
النواب .وهي ملفات ساخنة وداهمة باتت تضع خمتلف القوى
السياسية امام لوحة شديدة القتامة وجيري الكالم انطالقا منها عن
البحث عن خمارج ّ
علها تنقذ البالد سياسيا يف احتواء االخطار.

املوقف االمريكي

وعلم ان االتصاالت الديبلوماسية االمريكية اليت أجريت اخريا مع
عدد من املسؤولني ختللها تأكيد ان واشنطن تتابع عن كثب ما له
عالقة باالستحقاق الرئاسي وهي تنتظر الظروف املناسبة للتحرك
بشكل مؤثر إلستعجال إجراء االنتخابات الرئاسية .وأظهرت هذه
االتصاالت ان الظروف احلالية غري ناضجة إقليميا لالنتخابات ،وانه
ال بد من االعتماد على ديناميكية داخلية لكسر اجلمود مع التشديد
التكيف مع لبنان من دون
على انه يتعني على اللبنانيني عدم
ّ
رئيس للجمهورية أو انه ميكن االستغناء عن هذا االستحقاق.

دو ميستورا

أما يف ما يتصل بزيارة دو ميستورا لبريوت أمس االول ،فوصفت
مصادر متابعة احملادثات اليت أجراها مع املسؤولني الرمسيني
والسياسيني بأنها تدخل يف إطار االستطالع واالطالع .وأوضحت
مصادر حكومية ،ان الزيارة هدفت اىل استطالع األوضاع اللبنانية.
وقد أبلغ املسؤول األممي رئيس الوزراء متام سالم رغبته يف
لقاء كل القوى السياسية ليستمع اىل وجهة نظر كل منها يف
األوضاع.
وكشفت املصادر ان دو ميستورا أعرب لسالم عن قلقه العميق
من الوضع األمين الذي وصفه بانه صعب وحرج ،مؤكدًا جمددًا دعم
االمم املتحدة للبنان وحرصها على حتصينه يف وجه أزمات املنطقة،
مبديا االستعداد الدولي ملساعدة لبنان.
ونفت املصادر ان يكون سالم طلب شيئا من املوفد األممي،
مشرية اىل ان جل ما طلبه يتمثل بزيادة الدعم يف موضوع النازحني،
خصوصا ان لبنان التزم كل نصوص شرعة االمم املتحدة يف اجلانب
اإلنساني ،ال بل جتاوزها بإستضافته وإحتضانه للنازحني .وجدد
سالم الدعوة اىل مزيد من الدعم يوازي جهود لبنان.
وقد مشلت جولة دو ميستورا ،اىل سالم وزير اخلارجية جربان
باسيل ونائب االمني العام لـ»حزب اهلل « الشيخ نعيم قاسم
والنائب جنبالط ،مع العلم انها املرة االوىل يلتقي مسؤول اممي
«حزب اهلل» منذ نشوب االزمة السورية .ولفتت مصادر مطلعة إىل
ان زيارة دو ميستورا للبنان صادفت حلول موعد التقرير نصف
السنوي لالمم املتحدة عن تطبيق القرار  ،1559وان املبعوث األممي
استهل بزيارة لبنان جولة له يف املنطقة حمددة منذ شهر .وقالت
ان ال علم هلا مبا تردد عن زيارة قد يقوم بها معاون االمني العام
لالمم املتحدة جيفري فيلتمان للبنان ،معربة عن اعتقادها أن وضع
لبنان ال يزال يف مرتبة متأخرة على جدول االهتمامات الدولية.
ِ
خيف قلق اجملتمع الدولي على لبنان يف
غري ان دو ميستورا مل
ضوء ما حصل اخريا على احلدود ،وقال« :ان اجملتمع الدولي يقف
اىل جانب لبنان وحنن نعي متامًا االعباء اليت يتحملها لبنان وشعبه
ويف الوقت نفسه حنن واثقون وكذلك اجملتمع الدولي من ان
لبنان سيستطيع جتاوز هذه املرحلة».

مجلس الوزراء

على صعيد آخر ،علم ان جلسة جملس الوزراء امس االول اليت
دامت قرابة مخس ساعات ونصف ساعة مل ختتتم بصورة طبيعية
والسبب اشتباك كالمي بني وزير االشغال غازي زعيرت ووزير
اخلارجية جربان باسيل ،ادى اىل رفع اجللسة .ويف التفاصيل اليت
روتها مصادر وزارية ان الوزير باسيل ،عندما وصل البحث يف
ّ
يتعلق بوزارة االشغال لفتح اعتمادات خاصة
جدول االعمال اىل بند
بصيانة الطرق ،سأل عن اآللية اليت تصرف مبوجبها االعتمادات يف
ّ
حيضر
ظل إستفادة مناطق وحرمان أخرى؟ فرد الوزير زعيرت بانه
ردًا على إستجواب من النائب امحد فتفت يشمل كل املشاريع
املنجزة منذ اربعة اعوام وطلب عدم حتميله املسؤولية عن األعوام
ّ
تسلم الوزارة منذ عام فقط .فرد باسيل داعيًا
السابقة ،فيما هو
اىل تأجيل بت البند ريثما تعاجل الشكاوى .عندئذ ثارت ثائرة زعيرت
وقال ان وزراء «التيار الوطين احلر» متهمون يف حقائب الكهرباء
والنفط واخلليوي «وال ميكنكم ان ّ
بدي تقروا
علي ...وما
تعلموا
ّ
ّ
شي لوزارة االشغال» .عندئذ ّ
تدخل الرئيس سالم ودعا اىل رفع
اجللسة.
وكانت اجللسة قد استهلت مبداخلة لرئيس الوزراء عن تطور ملف
العسكريني املخطوفني ،فتحدث عن تعقيدات تعرتض اجلهود اليت
تبذهلا احلكومة واملوفد القطري مما جيعل التحرك بطيئًا .ثم ّ
وقعت
املراسيم السابقة وأقر جدول االعمال السابق والذي يضم  40بندا
عاديا .اما بالنسبة اىل موضوع احلل الذي أعده وزير البيئة حممد
يتسن طرحه.فيما أرجئ بت ملف
املشنوق مللف النفايات ،فلم
ّ
اخلليوي لسفر وزير االتصاالت بطرس حرب وملف الالجئني لغياب
وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس الذي قال لـ»النهار»
لدى وصوله مساء اىل بريوت انه سيعرض مع الرئيس سالم
االثنني املقبل االجراءات املطلوب اعتمادها خلفض عدد الالجئني
السوريني.

تأجيل التصعيد

وجنحت املساعي احلكومية يف ثين اهالي العسكريني املخطوفني
عن تصعيد واسع هددوا به وكانوا يعتزمون من خالله قطع عدد
من طرق بريوت اليوم باطارات مشتعلة .وأعلن وفد منهم بعد
لقائه اللواء حممد خري مكلفا من الرئيس سالم انهم «ملسوا ارادة
جدية وتصميما لدى احلكومة على متابعة املفاوضات وهذا اثر فينا
اجيابا».
على صعيد امين آخر ،متكنت وحدات اجليش امس االول من توقيف
مطلوبني بقتل عسكريني .واوقفت أو ً
ال يف منطقة عرسال ابرهيم
عيسى حبلق ،الذي اشار بيان لقيادة اجليش اىل انه اعرتف
باشرتاكه يف اهلجوم على احد مراكز اجليش خالل آب املاضي
واقدامه على قتل أحد الضباط .ثم اوقفت مساء يف حملة االكومي
يف طرابلس بهجت متلج لتورطه يف حوادث اطالق نار على مراكز
عسكرية وقتل جندي.

واشنطن متفائلة بدور...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مباشرة للمرة األوىل مطلع األسبوع مع االحتاد الوطين الكردستاني،
احلزب السياسي الكردي الرئيسي يف سوريا.
وقالت« :أجرينا بعض الوقت حمادثات عرب وسطاء مع حزب االحتاد
الدميوقراطي الكردي .حتاورنا مطلع األسبوع فقط مع حزب االحتاد
الدميوقراطي الكردي» .واوضحت ان االجتماع ضم مسؤوال يف
وزارة اخلارجية وعقد خارج املنطقة.
ومعلوم ان حلزب االحتاد الدميوقراطي الكردي روابط وثيقة مع
«حزب العمال الكردستاني» الرتكي الذي يشن محلة من أجل حقوق
األكراد وأنه هدد باالنسحاب من عملية السالم اليت جتري مع
احلكومة الرتكية ردا على اهلجوم احلالي ملقاتلي «الدولة اإلسالمية»
على كوباني السورية.
وتضع تركيا واالحتاد األوروبي والواليات املتحدة «حزب العمال
الكردستاني» على الئحة املنظمات االرهابية.
وأصدرت القيادة املركزية االمريكية بيانًا جاء فيه إن الغارات
اجلوية على مواقع لـ «داعش» يف كوباني وحميطها ،أبطأت كما
يبدو تقدم التنظيم املتشدد ،لكن «الوضع األمين على األرض يف
كوباني ال يزال هشا».
ومع تزايد احلديث عن اقرتاب «داعش» من بغداد ،قال كريبي:
«نعتقد يف الوقت احلاضر ان بغداد مبنأى عن تهديد وشيك ...ال
حشد كبريًا لقوات تنظيم الدولة االسالمية خارج (العاصمة العراقية)
يستعد لدخوهلا ...ال نعتقد ان العاصمة العراقية هي يف الوقت
احلاضر حتت تهديد وشيك».
وكان منسق االئتالف الدولي اجلنرال املتقاعد جون آلن اقر االربعاء
بان مقاتلي هذا التنظيم أحرزوا «تقدما مهما» يف العراق وخصوصا
يف والية االنبار بغرب البالد.
وقالت الشرطة ومصادر طبية عراقية ان  47شخصا على األقل
قتلوا وان  123آخرين جرحوا يف تفجريات وهجوم بقذائف اهلاون
على مناطق شيعية من بغداد ويف احلزام الريفي جنوب العاصمة
العراقية.
ويف روما ،أعلنت وزيرة الدفاع اإليطالية روبرتا بينوتي يف بيان
إرسال  200مستشار عسكري وثالث طائرات استطالع إىل إقليم
كردستان العراق .وقالت إن بالدها تعتزم أيضا إرسال 80
مستشارا عسكريا إىل بغداد.
ويف خطوة اخرى ،توقع وزير اخلارجية الربيطاني فيليب هاموند
ان تكون للمملكة املتحدة مساهمة كبرية يف الربنامج الذي تقوده
الواليات املتحدة لتدريب قوات املعارضة السورية املعتدلة يف
إطار احلرب على «داعش» .وقال إن هناك اسرتاتيجية واضحة
هلزمية التنظيم  .وأضاف أن اململكة املتحدة مولت تدريبا لتفكيك
القنابل للقوات الكردية ،وستواصل تقديم مساعدة قوية ،منها
مساعدة تقنية ومعدات «غري قاتلة».

موسكو

يف موسكو ،اعلنت وزارة اخلارجية الروسية ان روسيا والواليات
املتحدة مل تتفقا على تقاسم املعلومات املتعلقة بتنظيم «الدولة
االسالمية».
ويف بيان مقتضب على شكل ايضاح يتعلق بـ»املعلومات الصحافية
املغلوطة عن التعاون يف جمال مكافحة االرهاب» ،تتطرق وزارة
اخلارجية الروسية اىل التصرحيات اليت ادىل بها وزير اخلارجية
االمريكي جون كريي يف باريس الثالثاء وتنفي عمليا صحة ما
ورد فيها.
وقالت ان مسألة تبادل معلومات بني اجهزة االستخبارات يف
البلدين عن التنظيم «طرحها وزير اخلارجية االمريكي» .لكن وزير
اخلارجية الروسي «سريغي الفروف اشار من جهته اىل ان روسيا
تكافح االرهاب منذ وقت طويل وبطريقة متواصلة وتقدم مساهمتها
للدول االخرى ضد التهديدات االرهابية» .واضافت ان «روسيا
ستواصل جهودها لكنها لن تشارك يف اي حتالف مت تشكيله من
دون موافقة جملس االمن ويف انتهاك القانون الدولي».
وحتدثت ايضا عن «اللجنة الرئاسية الروسية االمريكية» اليت انشأها
يف  2009كل من الرئيسني دمرتي ميدفيديف وباراك اوباما واليت
تسمح نظريا بتبادل معلومات استخبارية .لكن هذه اللجنة «اوقفها
اجلانب االمريكي» ،استنادًا اىل الديبلوماسية الروسية.

املفاوضات النووية بني...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اتفاق نهائي .وال تزال املواقف يف هذا البند من دون تغيري.
وتستند ايران اليت تطالب برفع كل العقوبات عنها فور توقيع
االتفاق ،اىل وجهة نظر الغرب عند فرض هذه العقوبات واليت
جاءت نتيجة اخلالف على الربنامج النووي االيراني و»يف حال
التوصل اىل اتفاق يتعني رفع العقوبات تلقائيًا» .أما اجلانب
االمريكي فيصر على رفع العقوبات تدرجيا من أجل ضمان تنفيذ
ايران التزاماتها النووية.
ويف مؤمتر صحايف للصحافة االيرانية يف فيينا ،ركز وزير اخلارجية
االيراني حممد جواد ظريف على ملف احلظر االقتصادي ،قائال ان
احلظر على ايران «عديم اجلدوى ويعد العقبة النفسية اليت ال بد
للطرف املقابل ان يتجاوزها».
ولفت اىل ان امام ايران وجمموعة  1+5مفاوضات جدية وصعبة
جدًا ،وشدد على ان ايران لن تتنازل عن حقوقها املشروعة.
وأوضح ان حديث اجلانبني عن احلل ال يعين انهما تنازال عن
مواقفهما السابقة ،اال ان اعتماد مسار االحرتام إليران يساعد
كثريا يف التوصل اىل احلل.

التمديد أمر واقع

ومع اقرتاب املفاوضات من املوعد احملدد يف  24تشرين الثاني
من دون احراز الكثري من التقدم ،تتجه املفاوضات اىل متديد
جديد يدافع عنه الروس بشكل اساسي .وبعد موقف وزير اخلارجية
الروسي سريغي الفروف يف باريس االربعاء املاضي عندما قال
إن «مواعيد املفاوضات ليست مقدسة وان املهم التوصل اىل
اتفاق بدل التوقف عند مواعيد مصطنعة» ،أكد مصدر روسي قريب
من املفاوضات يف فيينا «أنه من غري املعقول أن نصل اىل هذا
املستوى املهم جدا من التقدم يف عملية التفاوض وننهي النقاش
بسبب وجود مهل زمنية جيب عدم جتاوزها».
وتقف روسيا وايران على خط واحد من ضرورة عدم التقيد
باملهلة احملددة يف  24تشرين الثاني ،وعلى رغم ما قاله ظريف يف
مؤمتره الصحايف أمس من «أن احلديث عن التمديد ليس مناسبًا»،
قال مقربون من الوفد االيراني يف فيينا لـ»النهار» ان النقاش منذ
بداية السنة اجلارية منصب على تفاصيل التفاصيل يف الربنامج
النووي االيراني و»هذه مسائل ال ميكن حتديد مواعيد ثابتة لالتفاق
عليها نظرًا اىل حجم اخلالفات واتساع الشرخ يف معظم مستويات
الربنامج االيراني».
لكن املوقف الغربي ،وحتديدا املوقفني االمريكي والفرنسي،
يرى ان «لدينا الوقت الكايف حتى  24تشرين الثاني لتحقيق اتفاق
نهائي».

اجليش السوري يستعيد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فقد افيد عن تقدم اجليش السوري يف حي جوبر املتاخم للعاصمة
دمشق من أكثر من حمور ،منها حمور سوق اهلال وحمور احمللق
اجلنوبي ،ومن ناحية ساحة العباسيني .ويسعى اجليش من خالل
هذه العملية إىل تطويق احلي وعزله عن األحياء احمليطة به وقطع
خطوط اإلمداد عنه.
وجرت من على مشارف احلي ،الذي ال يزال خيضع لعملية واسعة
من قبل اجليش السوري ،حماولة اخرتاق هذا احملور من قبل
املسلحني منذ يومني ،وذلك من خالل التسلسل عرب نفق وحماولة
الوصول منه اىل قلب العاصمة ،إال أن قوات اجليش السوري
والدفاع الوطين استطاعت صد املسلحني يف تلك احملاولة وجرت
اشتباكات اضطر على إثرها الناجون من بني املسلحني للرتاجع إىل
عمق احلي الذي تتحصن فيه أعنف اجلماعات املسلحة مثل جبهة
النصرة وجيش اإلسالم وأجناد الشام وألوية احلبيب املصطفى.
وكانت هذه اجلماعات حشدت يف حي جوبر منذ وقت طويل وحاولت
االعتماد على هذا احلي االسرتاتيجي بهدف شن عمليات انطالقا منه
باجتاه دمشق.
وجتري املعارك يف حي جوبر على مستويني ،فوق األرض وحتتها،
صعب من عمليات
حيث أقام املسلحون شبكة من األنفاق مما
ّ
اجليش السوري وأطال أمدها يف تلك املنطقة.
ّ
وشكل حمور جوبر خطرًا كبريًا على العاصمة دمشق حيث انطلقت
منه قذائف اهلاون باجتاهها ،وتقدم اجليش السوري يف األسابيع
األخرية داخل احلي وقلص من سقوط هذه القذائف على دمشق.
واعترب مدير كلية الدفاع الوطين السوري السابق اللواء حييى
سليمان أن ما حيصل يف حي جوبر من عمليات للجيش السوري هو
نتيجة طبيعية ملا قام به اجليش يف املناطق احمليطة بدمشق ،ورأى
أنه من الناحية العسكرية يعترب حي جوبر ساقطًا بيد اجليش وانها
ليست سوى مسألة وقت لن تطول لفرض السيطرة على كامل
احلي ،إال أن ما مييز هذه املنطقة هي كثرة األنفاق املوجودة فيها
واليت حياول اجليش اكتشافها وتطهريها كي ال حتصل مفاجآت،
وتفاديًا لتسلسل املسلحني عربها كما حصل أخريًا.
وأشار إىل أن خطوة اجليش التالية ستكون إعادة السيطرة على
عربني وزملكا وصوال إىل املعركة احلامسة يف دوما ،وأشار إىل
أن جيش اإلسالم بقيادة زهران علوش الذي يتخذ من دوما مقرًا
له جعل خط الدفاع األول واألساسي يف حي جوبر ،الذي يف حال
سقوطه ،وسيكون لذلك تأثري على جمرى العمليات يف املرحلة
الالحقة.
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«ال غنى عنها للجسم» .معتقدات خاطئة  5سوائل بديلة للمشروبات الرياضية الكيسات املائية ..عدو يعيش معك....
الكيسات املائية من أكثر املصطلحات الطبية اليت نسمع بها يف
عن الكربوهيدرات تدمر النظام الغذائي
بعد انتهائك من ممارسة
جمتمعنا ,وهذا دليل قاطع على شيوع هذا املرض ,وانتشاره وهو
ال
الرياضية
التمارين
يناسبك تناول قدر كبري
من السعرات احلرارية حتل
حمل اليت قمت حبرقها خالل
النشاط البدني ،ستحتاج
إىل جمموعة من املغذيات
اليت جتدد حيوية اجلسم وال
تزوده بسعرات إضافية.
ّ

حتتوي معظم املشروبات
يف
املتوفرة
الرياضية
األسواق على حصة كبرية
من السكر تصل إىل 52

غرامًا ،و 400ملغ من الصوديوم ،إىل جانب  200سعرة حرارية،
وهو ما يعادل اجلهد املبذول يف تسلق اجلبال ملدة  15دقيقة.
إليك أفضل البدائل الطبيعية للمشروبات الرياضية – كما داء يف
االمارات: -24
ماء جوز اهلند.
اكتسبت الكربوهيدرات مسعة سيئة بني باقي أنواع املواد
الغذائية ،بسبب اتهامها من قبل خرباء الصحة واللياقة البدنية
بأنها املسؤول األوىل عن زيادة الوزن ،باإلضافة إىل سهولة
تفككها وحتوهلا إىل مواد سكرية.
يعتقد الكثريون أن احلمية اخلالية من الكربوهيدرات هي الطريقة
األمثل خلسارة الوزن إال أن اخلطر األكرب يكمن يف السكريات اليت
تتواجد يف أنواع أخرى من األطعمة
إال أن جسم اإلنسان حيتاج إىل الكربوهيدرات كغريها من العناصر
الغذائية األخرى ،ويف الوقت نفسه جيب ّ
أال تزيد الكمية اليت
يتناوهلا عن حاجة اجلسم منها.
ويقدم موقع "ميديكال دايلي" الطيب جمموعة من املعتقدات اخلاطئة
عن الكربوهيدرات ،جيب تصحيحها للحصول على فوائدها الغذائية
من جهة ،والوقاية من األمراض الناجتة عن زيادة استهالكها من
جهة أخرى.
 -1الكربوهيدرات الصافية حتتوي على نسبة منخفضة من
الكربوهيدرات
"الكربوهيدرات الصافية" هي مصطلح ابتدعه مصنعو املواد
الغذائية جلعل املستهلكني يعتقدون أن منتجاتهم حتتوي على
نسبة أقل من الكربوهيدرات ،وعند النظر إىل طريقة تصنيع هذه
األطعمة واملواد الداخلة يف تركيبها ،جند أن نسبة الكربوهيدرات
فيها ال تقل عن نسبتها يف اخلبز واملعكرونة وغريها من املواد
الغنية بها.
 -2احلبوب واخلبز واملعكرونة حتتوي على مجيع العناصر الغذائية
حيتاج اجلسم إىل الكربوهيدرات اليت حتتوي عليها هذه األطعمة،
كونه املصدر املفضل للطاقة ،إال أن اجلسم حباجة أيضًا إىل باقي
أنواع العناصر الغذائية الضرورية لبناء اخلاليا واألنسجة ،وتعزيز
جهاز املناعة ،للوقاية من األمراض والعديد من الفوائد األخرى.
 -3الكربوهيدرات هي السبب األساسي للبدانة
يعتقد الكثريون أن احلمية اخلالية من الكربوهيدرات ،اليت تعتمد
على التوقف عن تناول احلبوب واخلبز واملعكرونة ،هي الطريقة
األمثل خلسارة الوزن ،إال أن اخلطر األكرب يكمن يف السكريات
اليت تتواجد يف أنواع أخرى من األطعمة.
 -4الكربوهيدرات مضرة بالصحة
يوجد نوعان من الكربوهيدرات :البسيطة واملعقدة ،وتتواجد
األنواع البسيطة منها يف ألواح حلويات الطاقة واملشروبات
الغازية واألطعمة املخبوزة ،يف حني أن الكربوهيدرات املعقدة
تتواجد يف احلبوب الكاملة والفواكه والبقوليات.
ويف حني تزود الكربوهيدرات املعقدة اجلسم باأللياف املفيدة
لصحة اجلهاز اهلضمي ،تعمل الكربوهيدرات البسيطة على زيادة
نسبة السكر يف الدم ،وتزيد احتمال اإلصابة مبرض السكري
وأمراض القلب.
 -5جتنب تناول الكربوهيدرات بعد ممارسة الرياضة
حيتاج اجلسم إىل خمتلف العناصر الغذائية لتعويض الطاقة اليت
خيسرها بعد ممارسة التمارين الرياضية ،فمن جهة تعمل الربوتينات
على إعادة بناء العضالت ،ومن جهة أخرى تلعب الكربوهيدرات
دورًا هامًا يف تزويد اجلسم بالطاقة اليت حيتاجها.

حيتوي ماء جوز اهلند على عدد حمدود من السعرات احلرارية
وكمية ضئيلة من الصوديوم ،إضافة إىل أنه غين بالكالسيوم
والبوتاسيوم واملغنيسيوم وهو ما حيتاجه جسمك فور االنتهاء من
أداء التمارين الرياضية .حتتوي حصة ماء جوز اهلند على  70سعرة
حرارية و 15غرامًا من السكر فقط.
الشاي األخضر.
سواء كان ساخنًا أو مثلجًا ميتاز الشاي األخضر باحتوائه على
مضادات األكسدة اليت تكافح األمراض وتقلل الضرر التأكسدي
الذي تتعرض له العضالت .خيفض الشاي األخضر من مستويات
ّ
يقلل املخاطر على األوعية الدموية
الكولسرتول والدهون وبذلك
والقلب .يعترب الشاي األخضر البارد مثاليًا بعد أداء التمارين.
العصري األخضر الطازج.
حتتوي املشروبات اخلضراء على جمموعة متنوعة من الفيتامينات
واملعادن ،ميكنك إعداد عصري أخضر من اخليار والكرفس والسبانخ
والليمون (احلامض) والتفاح والزجنبيل ،ولتقليل اإلحساس
باملرارة ميكنك إضافة ملعقة عسل طبيعي.
حليب الشوكوال.
أثبتت دراسة هولندية أن حليب الشوكوال مثالي للعضالت املتعبة
يزود اجلسم بالربوتني الالزم لبناء األنسجة،
بعد التمارين ،ألنه ّ
وقدر من الكربوهيدرات لتقليل الشعور بالتعب ،وال حيتوي على
نسبة كبرية من السعرات احلرارية.
عصري الكرز.
حيتوي الكرز على فيتامني «أ» والبوتاسيوم ومضادات األكسدة
اليت متنع الضرر التأكسدي الذي تتعرض له العضالت أثناء
التمارين .تفيد الدراسات أن عصري الكرز يقلل آالم العضالت
والتهابها ،وأنه أفضل من تناول مسكنات األيبوبروفني لألمل.

جامعة إلينوي األمريكية :زيت الزيتون بلسم لعضلة القلب
افادت الدراسات ان زيت الزيتون بلسم لعضلة القلب ،الحتوائه
على مادة "أوليات – ."Oleat

من األمراض اليت يكون للبيئة اليت يعيش فيها اإلنسان األثر
األكرب يف نقله ويعد من األمراض الصامتة اليت يشعر مبضاعفاتها
املصاب ولكنه ال يدري ما الذي يعاني منه بالضبط
سببه ....سببه أنواع من الديدان الشريطية تعيش يف أمعاء
الكالب والقطط والثعالب .

وحتتاج دورة حياة هذه الديدان اىل نوعني من احليوانات :
حيوانات عاشبة كاألبقار واألغنام املاشية ,حيث تأكل
-1
هذه احليوانات األعشاب امللوثة بالبيوض اآلتية من براز احليوانات
,فتصل البيوض إىل أمعائها ,وتفقس فتخرج األجنة من البيوض
,وخترتق خماطية األمعاء إىل الدوران الدموي فالكبد حيث يوقف
الكبد معظمها ,بينما يصل الباقي إىل الرئتني ,ولذا فان الكبد
والرئتني هما أكثر األعضاء إصابة باألكياس املائية مع أن املرض
قد يصيب أعضاء أخرى .
طرق انتقاهلا إىل اإلنسان ...
عندما يتناول اإلنسان اخلضار ,أو عندما تشرب األغنام و األبقار
من املستنقعات احلاوية على بيوض هذه الديدان ,تفقس البيوض
يف معدة املصاب لتؤدي بعد حني إىل حدوث هذا الداء ,وكذلك
تنتقل عن طريق مالمسة األيدي امللوثة برباز احليوانات املصابة
بالديدان ,وكذلك لعق الكالب والقطط ألصحابها الذين ينتقل
إليهم البيض عن طريق ألسنتها امللوثة بربازها .
كيف يتكون الكيس املائي ....
بابتالع االنسان هلذه البيوض تنضج البويضة يف األمعاء فتعطي
يرقات جتتاز تيار الدم الذي حيملها اىل الكبد فيمكث يف مستوى
العضو أو يتابع طريقه حتى الرئتني وقليال ما ينتقل اىل /العمود
الفقري  ,البشرة ,الكلية ,العني  /.ومهما كان العضو تتضاعف
الدودة داخل كيس هو /الكيس املائي  /وهو حيمل املاليني من
الريقات /الكيسات البنات  /فيكرب حجم هذا الكيس ليتحول اىل
ورم يؤدي اىل ظاهرة انضغاط أو تعفن أو ينفجر فيولد أكياسا
ثانوية يف نفس العضو .
و أول مكان لتوضع الكيسات املائية يف اجلسم هو الكبد الذي
يعترب املوقع األكثر شيوعا تليه الرئتان أما املواقع األقل شيوعا
فتشمل الدماغ والطحال والكلية والرحم وحتت اجللد .
تنمو الكيسات املائية وكأنها ورم خبيث رغم سالمتها وتبقى
اإلصابة ال عرضية وتبقى أحيانا ملدة  10 -5سنوات حتى يصل
قطر الكيسة اىل  5سم وهنا تبدأ األعراض بالظهور
األعراض والعالمات املرضية ...نتيجة الضغط امليكانيكي على
األنسجة اجملاورة تبدو األعراض كأمل غري حمدد يف البطن ,أو
ثقل يف البطن وخاصة مكان االصابة أو شعور باالمتالء البطين
,وتتعلق األعراض مبوقع الكيسة وسرعة منوها واألعراض الناجتة
عن الضغط ,وقد تصاب بعض الكيسات باإلنتان الثانوي مما
جيعلها تلتبس باخلراجات القيحية وقد يؤدي اىل انفجار الكيسة
داخل الطرق الصفراوية أو جوف البطن أو الرئة أو اجلنب أو
القصبات حلدوث احلمى واحلكة والطفح اجللدي أو حدوث تفاعل
حتسسي قد يكون مميتا أحيانا ,أما يف حال توضع الكيسة املائية
يف الصدر فان األعراض تكون صامتة خاصة يف بدء االصابة
وتكشف عرضيا أثناء إجراء صورة شعاعية للصدر ويف حاالت
أخرى حتدث آالم صدرية حادة ,سعال جاف ,وقد حيدث رشح
القليل من سائل الكيسة مما يسبب حساسية وأعراض ربوية
فيحدث خطأ يف التشخيص اذا مل جترى صورة شعاعية للصدر
أما اذا توضعت الكيسات يف الرحم فتكون سببا يف حدوث العقم
,ويف بعض احلاالت من املمكن أن تتسبب الكيسات يف حدوث
الوفاة وذلك ناتج عن انفجار الكيس وتسرب الطفيليات خارجه
مما يسبب صدمة حتسسيه غري حمتملة .وحيمل  % 80من املرضى
كيسة مائية وحيدة ويف  %20منهم كيسات متعددة تتوضع يف
أكثر من عضو واحد /كبد ,رئة ,طحال  /ومن هنا تأتي أهمية إجراء
املسح الشعاعي لكامل البدن ملن كشفت لديه كيسة مائية يف
أحد األعضاء .

ويقول علماء جامعة إلينوي األمريكية ،ان مادة أوليات املوجودة
بكثرة يف حبة الزيتون ويف زيت الزيتون ،تساعد القلب على ضخ
الدم .وبفضلها تنظف منظومة القلب واألوعية الدموية ويتحسن
عملها ،ألن هذه املادة ترسل اشارات اىل اجلينات املسؤولة عن
فرز األنزميات اليت تساعد يف حرق الدهون .أي ان الشرايني
تصبح نظيفة وعضلة القلب تعمل بكفاءة اكرب.

كيف يتم تشخيص هذا الداء ...
قلنا عن هذا املرض أنه أشبه بعدو يعيش مع االنسان فهو مرض
صامت ينمو داخل االنسان مسببا له بعض االزعاج اىل أن يصل
به اىل مراحل متقدمة يصعب معاجلتها أحيانا ,وحيتار املريض
والطبيب يف حتديد هذا املرض بسبب تشابه أعراضه مع الكثري
من األمراض مثل الربو .

أجرى العلماء اختباراتهم على الفئران املخربية ،وحسب رأيهم ان
النتائج اليت حصلوا عليها ميكن ان تطبق على اإلنسان ايضا.
وهذا ما تثبته االحصائيات املتوفرة .فمثال نادرا ما يعاني سكان
ايطاليا ،حيث يستخدم زيت الزيتون يف التغذية بكثرة ،من
مشاكل يف القلب واألوعية الدموية.

ويعتمد التشخيص بشكل أساسي على :
ظهور بعض األعراض سابقة الذكر ,باالضافة اىل الفحوص
املخربية والشعاعية  /التصوير الشعاعي البسيط أو االيكوغرايف
أو الطبقي احملوري ويف حاالت نادرة الرنني املغناطيسي /ويف
حال وجود الكيس مينع أخذ اخلزعة .
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متفرقات

أغرب عادات االحتفال بعيد
األضحى حول العامل.

على الرغم من تشابه عادات املسلمني بالبلدان العربية واإلسالمية
خالل عيد األضحى ،إال أن هناك عادات غريبة تقوم بها بعض
الشعوب لالحتفال بالعيد.
 يف ليبيا :قبل ذبح اخلروف تقوم سيدة بتكحيل عينيه بالقلماألسود أو الكحل العربي ،ثم تشعل النريان والبخور ليبدؤوا بعدها
بالتهليل والتكبري  ،حيث يسود االعتقاد بني الليبيني بأن كبش
األضحية سيمتطيه الشخص املسمى عليه (الذي سيطلق امسه على
الكبش) إىل اجلنة يوم القيامة ،فينبغي أن يكون صحيحا معايف،
وأن يكون كبشا مجيال ال عيب فيه إطالقا.
 فلسطني :اعتاد الفلسطينيون يف عيد األضحى على الذهابلزيارة موتاهم وتقديم األكل هلم ،إذ يرتكون أطباق اللحم على
حافة املقابر ،إضافة إىل احللويات ليقوموا بعدها بالصالة على
أرواحهم.
 اجلزائر :يقوم اجلزائريون بتنظيم مصارعة "اخلرفان" قبلحلول عيد األضحى مباشرة ،وسط حشود من املتفرجني ،وهي
من أقدم العادات اجلزائرية ،ويفوز بالكبش الذي جيرب اآلخر على
االنسحاب.
 اليمن :قبل حلول العيد بيوم واحد ،يقوم رب األسرة مع األوالدمن دون األم بزيارة محامات البخار الشعبية ،كما يقوم اليمنيون
برتميم املنازل وطالء القديم منها حتى تربز بشكل مجيل ومظهر
الئق ،وبعد صالة العيد يقومون بزيارة أقاربهم ،ثم خيرجون للصيد
باستخدم األسلحة النارية لتعليم األوالد "النيشان".
 البحرين :يلقون أضحيتهم الصغرية املدللة يف البحر  ،وهيعبارة عن حصرية صغرية احلجم مصنوعة من سعف النخيل ويتم
زرعها باحلبوب مثل القمح والشعري ،يعلقونها يف منازهلم حتى تكرب
وترتفع ،ثم يلقونها يف البحر يوم وقفة عرفات.
 املغرب :يعلقون ملصقات إعالنية لصور الكباش ،حيث تتبارىشركات اإلعالن يف عرض صور متباينة للكباش جلذب الزبائن.
 األردن :يهتمون بكعك العيد طوال أيام العيد ،ويفضلون صنعهباملنزل ،ويتجمع أهل املنزل لتناول بعض مما تعده ربة املنزل،
ويكربون ويهللون بفرح.
 الصني :يتأهب أحد الصينني جواده ثم ينطلق بأقصى سرعةصوب هدفه املنشود ،يلتقطه برباعة ختطف األبصار ودون أن
يسقط من فوق ظهر جواده ،ويكرر ذلك لتنتهي اللعبة بإعالن فوز
من استغرق أقل وقت يف عملية اختطاف خروف العيد من على
األرض.
َ

ما هو سر قرب جنكيز خان ؟
يرتبط اسم جنكيز خان بأحد أكرب األسرار ،فهناك اليوم العديد
من الروايات حول مكان ضرحيه ،إحداها يتجه حنو مدينة قراقورم،
حيث يعتقد بعض املؤرخني ،أن ضريح زعيم املغول العظيم ،يقع
يف حميط هذه املدينة ،ولكن مل يتم العثور على أي دليل على
هذا االفرتاض.
ولكن ،طاملا علماء اآلثار ما يزالون حتى اآلن جيدون مقابر قدمية
غري منهوبة ،فسيبقى أمل أن سر قرب جنكيز خان سينكشف يف
يوم من األيام.
جنكيز خان واحد من أشهر أبناء منطقة ما وراء البايكال
ليس معروفا بالضبط تاريخ والدة جنكيز خان ،ولكن البعض يقول
إنه ولد سنة 1155م تقريبًا ،وامسه احلقيقي "تيموجني" .كان
والده "يسوكاي بهادر" زعيما لقبيلة مغولية تدعى "قيات" ،وقد
مسى ابنه "تيموجني" ،ومعناه "الفوالذ القوي" تيمنًا مبولده يف يوم
انتصاره على إحدى القبائل الترتية اليت كان يتحارب معها ،ومتكن
من القضاء على زعيمهم الذي حيمل نفس االسم "تيموجني".
بعد وفاة أبيه يف عام 1175م ،استغلت قبيلة "قيات" صغر سن
تيموجني ،كان عمره حينها  13عاما ،فانفضت عنه وخرجت على
طاعته .ولكن تيموجني دخل يف صراع مرير معها ،ومتكن يف
النهاية من إعادة والء قبيلته "قيات" كلها له ،وهو دون العشرين
من عمره .ثم بسط سيطرته على منطقة شاسعة من إقليم منغوليا،
حتى امتدت إىل صحراء "جوبي" .وكان له حليف اسرتاتيجي كبري
هو "أونك خان" زعيم قبيلة "الكراييت" ،إال أن العالقات ساءت
بينهما من جراء خداع تيموجني له ،وكثرة الوشايات والدسائس،
فانقلب حلفاء األمس إىل أعداء واحتكما للسيف ،وكان النصر
حليف تيموجني يف عام  ،1203واستوىل على عاصمته "قرا قورم"،
وتعين "الرمل األسود" ،وجعلها عاصمة ململكته .بعد ذلك ،أعلن
زعماء القبائل األخرى الطاعة له وأطلقوا عليه اسم اخلان العظيم
مع لقب "جنكيز" (من الرتكية "تنجيز"  -البحر) .بدأ جنكيز خان
غزواته ،يف عام 1211م ،بعد أن أمضى ثالث سنوات يف توطيد
سلطته .تويف جنكيز خان ،يوم  25أغسطس /آب عام 1227م ،يف
مدينة "تسن جو" (بلدة بنج ليان احلالية يف سنكيانج أو تركستان
الشرقية بالصني).

املعلومات التي وردت يف املخطوطات القديمة

املعلومات اليت وردت يف املخطوطات القدمية قليلة جدا ،ومبعثرة
يف مصادر خمتلفة وغري واضحة متاما .حسب إحدى الفرضيات،
حاصر املغول عاصمة التانغوت مدينة ينشوان ،وأبدى امللك لي
شيان وجيشه مقاومة شرسة أمام جيش املغول ،مما جعل جنكيز
خان يستشيط غضبا .ولكن يف نهاية األمر ،أيقن امللك لي شيان
بعدم وجود تكافؤ بني الطرفني ،فوافق على الصلح وتسليم
نفسه ،بعد أن وعده جنكيز خان باحلفاظ على حياته .غري أن اخلان
العظيم شعر بقرب نهايته ،فأمر قادة جيوشه بعدم نشر هذا اخلرب
يف حال موته .كما أمرهم أيضا بقتل امللك لي شيان ،عندما خيرج
من املدينة احملاصرة ،وقتل أهلها مجيعا .مات جنكيز خان ،بعد
مثانية أيام من املرض .ويف اليوم التالي ملوته ،مت قتل لي شيان
ومجيع سكان العاصمة.

يف الطريق إىل املكان املنشود

ملنع انتشار الشائعات حول وفاة جنكيز خان ،قامت القوات اليت
رافقت عربة اجلثمان بقتل مجيع الذين صادفوها يف الطريق إىل
منغوليا .استمرت مراسم الدفن بضعة أشهر ،و لكن هل كان هناك
ضريح ...؟ هنا تبدأ الروايات...الشيء املؤكد أنه مت قتل مجيع
األشخاص من العامة الذين شاركوا يف الدفن ،وبقي موضع الدفن
سرًا من األسرار كما هي العادة عند املغول.
يصف رشيد الدين فضل اهلل اهلمذاني ،يف كتابه "جامع التواريخ"،
مكان دفن جنكيز خان أنه يف حميط سلسلة جبال برخان خلدون،
حيث خيرج منها نهر أونون وكورلني.
وحسب رواية أخرى ،جنكيز خان نفسه قال إن مكان دفنه جيب
أن خيتاره ابنه احملبب تولوي ،فأخذ اإلبن وأعوانه اجلثمان ودفنوه

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول

0415 41 42 43

*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

حتت شجرة قدمية يف مسقط رأسه .مع الزمن غطت أشجار كثيفة
املكان ،ورغم أن املنطقة كان حيرسها آالف املقاتلني من قبيلة
"قيات" ،فإنه بعد إزالة احلراسة بعدة سنوات مل يعد أحد يذكر
بالضبط أين يقع القرب.

الرواية املنغولية

حسب هذه الرواية ،جيب البحث عن قرب جنكيز خان يف منطقة
والدته .يعتقد العلماء املنغول أن القرب ال شك موجود يف منطقة
جبال خنيت .ولكن ،حتى اآلن مجيع عمليات البحث ،اليت متت وفقا
للمخطوطات القدمية ،مل تعط نتيجة.
جاء يف املخطوطة القدمية "التاريخ السري للمغول" أن جثمان جنكيز
خان نقل على عربة ،ودفن يف "غزنة" (األرض الكربى) عند جبل
برخان خلدون.
يف صيف عام  ،1991قامت بعثة يابانية ،جمهزة بأحدث املعدات،
بالبحث عن قرب جنكيز خان ،فاكتشفت  14قربا قدميا يف هذه
البقعة ،ولكن على األغلب ،هذه القبور هي حلفيد جنكيز خان،
قوبالي خان الذي حكم الصني ،وألعوانه.

الرواية الصينية

تقول هذه األسطورة ،إنه عندما كانت العربة ،وعليها جثمان جنكيز
خان متر عرب اوردوس (الصني احلديثة) ،علقت يف الوحل وتوقفت،
فجاء واحد من صحابة خان إىل العربة ،وقال هلا" :بلدك ،ووطنك هو
ديليون بولدوك ،أهلك املغول ال يزالون بعيدين" فمشت العربة.
فوضعوا يف املكان خيمة (يورت) .وجود اخليمة مع بعض األشياء
اليت تنتمي إىل اخلان ،حيث كل عام تتم األضحيات ،أصبحت
أساسا للرواية الصينية.

روايات شعوب سيبرييا

يف روسيا ،أكثر الروايات شيوعا هي رواية أونون ،اليت تقول أن
جثمان جنكيز خان دفن يف قاع نهر أونون بالقرب من كبوخاي.
ولكن هل من الضروري البحث عن قرب جنكيز خان؟
ال أحد يشك بأن مكان دفن جنكيز خان والعثور على بقاياه له قيمة
علمية ،ولكن الذي يدفع الكثري من الباحثني هو الكنز املتوقع أن
يكون يف املقربة.
لكن الفكرة اليت عرب عنها الدكتور هارا -داوان ايرندجني ،تبدو
معقولة جدا  -امرباطور معظم العامل القديم ،اخلان العظيم إىل
نهاية حياته كان يكره البذخ والرتف ،وقد يكون دفن أيضا بشكل
متواضع ،كما عاش متواضعا.
هناك أيضا افرتاض جعل شرياب نيمبو تسيدينجابوف يف كتاب
"سر جنكيز خان" ،يقول أن التطاول على مقربة خان العظيم ميكن
أن جتلب البؤس لشعوب بأكملها .وهناك مثال حي على ذلك -
حذر الفاتح تيمورلنك أن "أي شخص يزعج هدوءه يف احلياة أو
يف اآلخرة ،جيلب لنفسه العار واملوت ال حمالة" .ولكن بقرار من
ستالني قام فريق من العلماء بفتح قرب تيمورلنك ،حدث ذلك يف
 22يونيو /حزيران  ،1941يف موسكو ،كانت عقارب الساعة تشري
إىل  5صباحا (هل تذكرون ....بداية اهلجوم األملاني على االحتاد
السوفيييت).
هل ميكن أن نضع نقطة يف موضوع العثور على قرب جنكيز خان
العظيم؟ رمبا فقط نقطة بني النقاط .األسرار الكبرية لديها قدرة
كبرية على جذب العقول.من املؤكد ،ميكن القول أن العلماء
والباحثني عن الكنوز ،سيحاولون مرارا وتكرارا العثور على القرب
العظيم.

عندما يتشاجر الزوجان
ال ميكن الثنائي املتزوج أن يتفادى الشجارات كليًا ،فمن الواجبات
املنزلية ،إىل املناسبات االجتماعية ،فضغوطات العمل ،ثم رعاية
ّ
تطل
األطفال ،وأيضًا احملافظة على الرومنسية يف العالقة،
املشكالت برأسها عليه ويبدأ الزوجان بالشجار ،وتبادل االتهامات
ٍ
عال.
بصوت ٍ
ٍ
وقت آلخر ،أي حتى
كل من هو يف عالقة سيتشاجر مع شريكه من
متزوجًا ،يذكر موقع  .WebMDويشري إىل أن
لو مل يكن الثنائي
ّ
ما يتحكم بالشجار وبصحة الزواج ليس مدى ارتفاع الصوت أو
َ
شجارات الزوجني ،بل مبا يشعر به ٌّ
احللبة أي
كل منهما عند مغادرة
عند االنتهاء من الشجار.
توجها إىل بعضهما
وحتى
صوتهما،
وعال
فإذا تبادال االتهامات
ّ
َ
بالكلمات اجلارحة ،لكن شعر ّ
ٍ
احللبة أنه
واحد منهما عند مغادرته
كل
مستعد إلعادة التحدث مع شريكه وإصالح األمور وحتى ممارسة
ٌّ
العالقة اجلنسية معه ،ال خوف على مستقبل العالقة الزوجية .لكن
َ
ومستاءين من دون الرغبة يف إصالح
احللبة غاضَبني
إذا تركا
َ
ً
ُ
يقوما
أن
عليهما
العالقة،
يف
ا
م
د
ق
للمضي
والنقاش
األمور
ُ
ّ
ّ
َ
وارتباطهما ،إما معًا إما عرب اللجوء إىل املساعدة من
نفسيهما
َ
املعال النفسي.
جِ
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News

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 10 October 2014
WESTMEAD MILLENNIUM
RESEARCH INSTITUTE
OPENS
• A $110 million medical
research facility in Western Sydney opened this
week, with a $38 million
contribution from the NSW
Liberals & Nationals Government.
• The new Westmead Millennium Institute for Medical Research building will
be home to 400 scientists
and clinicians and will - for
the first time – bring all
Westmead Millennium Institute centres of research
under one roof.
• The state-of-the-art building will also allow the Institute to expand research in
its core areas: infectious
and immune diseases,
cancer and leukaemia, liver and metabolic diseases,
eye and brain-related disorders and heart and respiratory diseases.
• The new headquarters
will enhance the scope of
ground-breaking research
undertaken in fields such
as disease gene discovery, cell sorting and imaging, and new cellular and
genetic therapies.
ONE MILLION OPAL
CARDS ISSUED
• One million Opal cards
have now been issued as
almost 800 buses go live
with Opal in Sydney’s Inner West and South West,
and the Central Coast.
• The NSW Government
is modernising the public
transport system and with
one million customers
now using Opal, Sydney
is finally catching up with
other global cities around
the world.
• Opal is rolling out to
even more buses in Sydney – 285 buses in the Inner West and 200 buses
in South West Sydney –
taking the total number of
Opal buses to 3,860.
•
On the NSW Central Coast, Opal electronic
ticketing will go live on
263 buses from next week.
Residents are already able

to use their Opal cards on started as part of the Wynyard Walk project contrains.
necting the Sydney CBD
HIGH COURT GREEN with the new Barangaroo
LIGHT TO CONSORTING precinct.
• Wynyard Walk will allow
LAWS
• Criminal gangs operating pedestrians to travel from
in NSW have been dealt a Wynyard to the Barangamajor blow with the NSW roo waterfront in about six
Government’s tough anti- minutes, avoiding steep
consorting laws being inclines and road crossfound valid by the High ings.
• The tunnel will be about
Court.
• The anti-consorting laws 180 metres long and up to
give police the powers 9.5 metres wide and will
they need to disrupt and provide easy, safe access
dismantle criminal organi- for pedestrians moving
sations, including outlaw around the western part of
the CBD.
motorcycle gangs.
• Attorney General Brad • A machine known as a
Hazzard said he’s not roadhedger is digging the
surprised criminals don’t tunnel, starting at a work
like the laws and wanted site on Napoleon Street
them overturned, but the and ending at Clarence
decision of the High Court Street, near Wynyard Staensures they are here to tion, in 2015.
stay.
• The anti-consorting laws TRANSFORMATION OF
carry a maximum pen- PARRAMATTA PARK UNalty of three years jail for DERWAY
people who continue to • Significant strides are
associate with convicted being made in the NSW
offenders after receiving Government’s $20 million
an official warning from upgrades to Parramatta
Park.
police.
• The works are being unGOOD NEWS FOR NSW dertaken so Parramatta
BEACHGOERS THIS SUM- Park can conserve imporMER
tant heritage buildings and
• The latest State of the create new recreational faBeaches report has con- cilities for locals and visifirmed NSW beaches are tors.
among the best in the • More than $9.5 million
world.
will be spent upgrading
• The annual scorecard ‘The Crescent’ events
shows 97 per cent of the space, making the park a
144 ocean beaches moni- more attractive venue for
tored by Beachwatch have international artists and
been graded as Good or promoters, while work has
Very Good.
begun on the $8.7 million
• Water quality has im- picnic facilities and reproved at 29 sites this gional playground in ‘The
year, moving from Good to Paddocks’ precinct.
Very Good.
• By the end of the year,
• The State of the Beaches ‘The Gardens’ precinct,
2013-2014 report found with its newly conserved
83% of monitored swim- George Street Gatehouse,
ming locations were grad- will begin a $2 million
ed as Very Good or Good, upgrade to the heritage
compared to 81% in 2012- setting around the his2013.
toric Gatehouse, includWYNYARD WALK TUN- ing conservation of a conNELLING BEGINS
vict bridge and landscape
• Tunnelling of a new pe- works.
destrian walkway has now FUNDING FOR WATER

$500,000 has been announced for 13 rugby
league clubs as part of the
NSW Footy Facility Fund
program.
• The NSW Footy Facility
Fund supports grassroots
Rugby League clubs by
helping to support nominated projects - from upgrading storage sheds,
canteens and oval lighting to installing women’s
change rooms, fencing or
irrigation systems.
• This important initiative
supports inclusive participation opportunities
in rugby league for men,
women, girls and boys in
communities across NSW.
• The program, jointly administered by Sport and
Recreation and the Australian Rugby League Commission/National Rugby
League, is an initiative of
the NSW Government and
the NRL.

SCREEN NSW TO SUPPORT NEW FILM AND TV
PROJECTS
• The NSW Government
will invest $580,000 in
four new film and television projects which will
bring more than $11 million in direct production
expenditure to NSW.
• The investment will support the creation of 659
jobs both in front of and
behind the camera.
• Among the projects is the
film 2:22, to be filmed by
Australian actor and rising
international star, Teresa
Palmer.
• This year, the NSW Government has invested $3.35
million in 21 major new
film and television productions, bringing more than
$60 million in direct production expenditure to the
State and creating an estimated 3,405 jobs.

THE Commonwealth has
thrown its support behind
NSW’s plan to roll out a
clinical trial of medicinal
cannabis.
AFTER mounting community pressure the NSW
government last month
announced terminally-ill
patients may soon be able
to use cannabis free from
fear of being charged.
NSW Premier Mike Baird
directed a working group
to come up with the parameters for a trial of medicinal cannabis and to look at
concerns about drug supply and distribution.
Australia’s health ministers
at the Council of Australian Governments (COAG)
meeting last week offered
their support to NSW in
it’s long-awaited plan for a
clinical trial.
Mr Baird on Tuesday welcomed the move.
“NSW is playing a leadership role but our historic
agreement to work colSUPPORT FOR GRASS- laboratively on this sigROOTS RUGBY LEAGUE nificant issue means we
have a far greater chance
CLUBS ACROSS NSW
• Funding worth almost of success,” he said in a

statement.
“We look forward to working with the Commonwealth and the other states
and territories to develop
our understanding of the
role medicinal cannabis
could play for some seriously ill people.”
Under the NSW measures,
police will be allowed to
exercise discretion not to
charge terminally-ill adults
who use cannabis.
Mr Baird’s working group
is due to report back by the
end of the year on how a
trial should be carried out.
It is likely other states and
territories will look at the
group’s findings for guidance in any other potential
trials.
Mr Baird was moved to act
after meeting cancer patient Daniel Haslam, who
has been using the drug
illegally to relieve his suffering.
Mr Haslam’s mother Lucy,
a nurse, and his ex-police
officer father have been
buying cannabis to help
their son deal with the side
effects of chemotherapy.

SAFETY BLACK SPOTS
TO REDUCE DROWNINGS
• In an effort to reduce
drowning deaths, $2 million has been announced
for funding for several organisations as part of the
Water Safety Black Spots
Fund.
• Eleven organisations will
receive funding as part
of the fourth round of the
program.
• The recipients include
AUSTSWIM, the Boating
Industry Association of
NSW, Volunteer Marine
Rescue NSW, Surfing
NSW, Swimming NSW and
Yachting NSW.
• Specialist water safety
and community organisations will carry out projects that will contribute
to the NSW Government’s
commitment to reduce
drowning deaths.
$6.2 MILLION FACILITIES
OFFICIALLY OPENED AT
WILLIAM ROSE SCHOOL
• New $6.2 million learning
facilities at William Rose
School, in Sydney’s Seven
Hills, have been officially
opened to support students with complex learning needs.
• The new facilities ensure
the school remains at the
forefront of educational
provision for its 64 students, from Kindergarten
to Year 12, with complex
learning needs.
• Demountable buildings
have been replaced with
permanent facilities and
three new blocks have
been constructed, including classrooms, a library
and staffroom.
• William Rose School is
one of 19 Schools for Specific Purposes upgraded
by the NSW Government
using $94 million of residual Federal Government
Building the Education
Revolution (BER) funding.

Health ministers back NSW cannabis trial
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Ukrainian peak body hits out at Putin Bill Shorten rejects Anthony Albanese’s NEW PENALTIES FOR PLANNING BREACHES TO BE THE TOUGHEST IN AUSTRALIA
attendance at G20
concerns on national security laws

Vladimir Putin and Prime Minister Tony Abbott during the APEC Economic Leaders Meeting. Photo: Alex Ellinghausen

The peak body for Ukrainian-Australians has hit out at
the Abbott government for
not pushing harder to ban
Russian President Vladimir
Putin from attending next
month’s G20 summit in
Brisbane.
Stefan Romaniw, chairman
of the Australian Federation
of Ukrainian Organisations,
said G20 members should
have “hit hard” by preventing Mr Putin’s attendance
after the MH17 disaster and
“months of warnings and
sanctions” over Russia’s incursions into Ukraine.
The move comes as Opposition Leader Bill Shorten accused Prime Minister Tony
Abbott of walking back from
the tough language he directed at Russia after the
downing of MH17, which
killed 298 people, including
38 Australian citizens and
residents, less than three
months ago.
Queensland Premier Campbell Newman, a vocal opponent of allowing Mr Putin
to come to Brisbane for the
summit, said on Sunday at a
press conference alongside
Mr Abbott that his view had
not changed.
Mr Abbott said on Sunday it
was not in Australia’s power
to go against a consensus of
the G20’s members and ban
an individual leader from attending, after Treasurer Joe
Hockey confirmed on the
ABC’s Insiders program that
Mr Putin would be present.
He acknowledged that some
Australians would be angry
to see him shake the Russian leader’s hand but said
he would be seeking an “assurance from him that he and
Russia will do everything
they can to ensure that now,
at least, justice is done”.
But Mr Romaniw said talk
of sensible dialogue with
the Russian leader was “a
furphy” and the decision
to allow Mr Putin to attend

would upset not only Ukrainian residents of Australia,
but the “general Australian
population”.
“The international community will be disappointed
he’s coming to Australia,”
he said.
“There have been sanctions,
there have been warnings,
he has totally disregarded
those warnings.
“The idea that this will be
some sort of sensible dialogue around a table is just
a furphy.
“He needs to be hit hard internationally by not being allowed to attend this sort of
event.”
Mr Romaniw said the federation was following through
on plans for a protest in
Brisbane on November 15,
despite several areas around
the forum precinct being declared restricted zones.
The federation’s public affairs director, Pete Shmigel,
said the organisation was
working with Queensland
police and it expected to be
joined by a broad range of
groups, including Australians angry about Russia’s
tough anti-gay laws.
Mr Shorten said on Sunday that Australians were
“understandably extremely
uncomfortable about welcoming President Putin to
Australia” and Mr Abbott
had gone from “talking
tough to trying to pretend
Putin coming here isn’t an
issue Australians are concerned about.”
He said the government’s
position was difficult because it was an international summit but said it should
have done more to push for
a ban.
“It is disappointing that the
Abbott government couldn’t
use the leverage that hosting
the G20 and holding a seat
on the UN Security Council
afforded for preventing the
attendance of Mr Putin.”

Bill Shorten, who visited the Furlong Park School for Deaf Children on the first
anniversary of his time as Opposition Leader, says he’s confident Labor is getting “the balance right” on national security. Photo: Jason South

Opposition Leader Bill
Shorten has brushed
aside concerns raised by
his former leadership rival
Anthony Albanese about
national security laws
recently passed with Labor’s support.
Mr Albanese, who is Labor’s spokesman for
transport and infrastructure, said on the weekend
that parts of the legislation aimed at curbing media reporting of spy agencies were “draconian”.
He said there had not
been enough parliamentary debate or scrutiny of
the issue.
Speaking on Monday, Mr
Shorten said Labor had
not made a mistake in voting for the legislation.
“No I don’t think so, we
had a good discussion
within the ranks before
voting for this legislation,” he told Sky.
“Over the weekend Anthony’s made some comments, I understand the
concerns about press
freedom.

“I am confident that Labor is getting that balance
right, I am confident that
we are having the sorts
of debates which the nation expects of its Parliament.”
He said Labor was able to
strengthen the public interest test by intervening
on the first tranche of legislation recently passed,
and the next tranche of
legislation would be thoroughly scrutinised.
Monday marks one day
since Mr Shorten became
Opposition Leader having
defeated Mr Albanese in a
ballot after the last year’s
federal election.
Mr Shorten said “we’re
more united than we’ve
ever been” but declined to
say if Labor could win the
next election in two years.
“Labor is getting its act together,” he said. “There’s
a long way to go.”
It’s a marked change from
the Opposition Leader
who ten months ago declared Mr Abbott a ‘oncer’
prime minister.

NSW set to follow Vic on gay convictions

A BID to clear the records
of men convicted of having gay sex under historical laws is set to pass
NSW parliament with the
support of the government and opposition.
THIRTY years ago gay
men faced jail time for
homosexuality-related offences in NSW.
Liberal MP for Coogee
Bruce Notley-Smith’s private member’s bill, being
debated in parliament, will
allow those convictions to
be extinguished.
Premier Mike Baird said
the government respects
the homosexual commu-

nity and was “proud” to
support the bill.
“This measure is long
overdue and it recognises
the hurt and anguish experienced by those who
were convicted of consensual homosexual acts that
are now no longer criminal offences,” he said in a
statement.
Opposition Leader John
Robertson has also indicated Labor’s support for
the bill.
The move comes after the
Victorian parliament earlier this week passed a similar bill to erase historical
gay sex convictions.

Glenn Brookes MP

Member for East Hills,
Glenn Brookes MP said
the NSW Government will
introduce new laws to
crack down on companies
and individuals found to
breach planning rules.
Mr. Brookes said the new
penalties for breaches of
planning laws will now be
the toughest in Australia,
with a maximum penalty
of $5 million for companies and $1 million for individuals.
Mr. Brookes said the fine
increases will restore
community faith in the
planning system.
“The community can now
be confident that when
mines or developers
don’t comply with their
conditions and responsibilities, the court will have
the power to issue an appropriate punishment,”
Glenn said.
“In turn this should deter
companies and developers from skirting the
rules. So, for example a
mine might think twice
about haphazardly spilling waste in a nearby
stream.
“Overall most businesses
respect the rules, but the
introduction of new and
higher penalties strengthens protections for communities and the environment.”
The NSW Government will
change the law to:
• introduce a new threetiered system based on
the seriousness of an offence, which will allow a
fine of up to $5 million for
corporations which break
the rules under the Environmental Planning and
Assessment Act;
• upgrade the offence of

providing false or misleading information in environmental impact statements; and
• make clear that it is an
offence to not declare political donations made by
directors of companies
related to development
applicants, in addition to
The three tiers of offences
are:
Tier 1: Applies to the
most serious offences,
such as carrying out
development
without
approval or outside of
existing approvals, or
contravening a development control order, where
the offence:
• was committed intentionally; and
• caused, or was likely to
cause, significant harm
to the environment or the
death or serious injury or
illness of a person.
Maximum penalty: $5 million for corporations and
$1 million for individuals
Tier 2: Applies to tier
one offences that were
unintentional or did not
cause, or were not likely
to cause, significant harm
to the environment or the
death or serious injury
of a person. For example, accidentally spilling
waste into a stream which
was cleaned up quickly,
minimising the effect on
the environment.
Maximum penalty: $2 million for corporations and
$500,000 for individuals
Tier 3: Applies to less
serious offences. For
example, a mine failing
to meet dust and noise
monitoring requirements
or providing false or misleading information in relation to meeting a condition of approval.
• Maximum penalty: $1
million for corporations
and $250,000 for individuals
Amendments to the legislation to give effect to the
new penalties are intended to be introduced within
the next month.
MEDIA: Jim Daniel 0408
461 952
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Coal is ‘good for humanity’, says
Tony Abbott

Mr Abbott said his government had affirmed its faith in the coal industry by abolishing the carbon and mining taxes. Photo: Peter Braig

Prime Minister Tony Abbott says Australia’s coal
industry has a “big future,
as well as a big past” and
predicted it will be the
world’s principal energy
source for decades to
come.
Mr Abbott also heaped
praise on Japan in comments that come just
days after China slapped
harsh new tariffs on coal
imports and will be noted
in Beijing as negotiations
on a China-Australia Free
Trade Agreement move
towards conclusion.
Industry has estimated
the new tariffs could cost
Australia’s economy hundreds of millions of dollars annually, though it
will be some time before
exact estimates can be
made.
“Let’s have no demonisation of coal,” Mr Abbott
said on Monday.
“Coal is good for humanity, coal is good for prosperity, coal is an essential
part of our economic future, here in Australia, and
right around the world.”
The Prime Minister’s comments, which angered the
environmental movement,
came at the opening of
the $US3.4 billion ($3.9
billion) Caval Ridge Mine
in Central Queensland, a
joint venture between BHP
and Mitsubishi. The mine
will produce 5.5 million
tonnes annually of metallurgical coal and employ
about 500 people.
“This is a sign of hope and
confidence in the future
of the coal industry, it’s a

great industry, we’ve had
a great partnership with
Japan in the coal industry,” Mr Abbott said.
“Coal is essential for the
prosperity of the world.”
“Energy is what sustains
our prosperity, and coal
is the world’s principal
energy source and it will
be for many decades to
come.”
The Coalition had affirmed its faith in the coal
industry by abolishing the
carbon tax and mining, Mr
Abbott said, but if there
was a change of government at the next election
both of those taxes could
come back.
“If you want to sustain the
coal industry, if you want
to sustain the jobs, if you
want to sustain the towns
that depend on the coal
industry you have got to
support the Coalition, because we support coal,
we think that coal has a
big future as well as a big
past.”
Mr Abbott’s comments
about coal having a bright
future are in conflict with
the United Nations’ top
climate official Christiana
Figueres, who has warned
most of the world’s coal
must be left in the ground
to avoid catastrophic
global warming.
Less than two weeks ago,
a lead adviser to German
Chancellor Angela Merkel
lashed the Abbott government’s championing
of the coal industry as an
economic “suicide strategy”.
ANU economist Frank

Jotzo said he was alarmed
the Prime Minister used
words like “faith” to describe his feelings about
coal’s future in Australia.
Dr Jotzo said Australia’s
reliance on coal was shortsighted and a “potentially
economically dangerous”
strategy, adding that the
Prime Minister’s comments could be read as a
rebuke following China’s
tariff move.
Locking in Australia’s reliance on coal was shortsighted and “if we were to
hitch our wagon to coal
we would be putting the
Australian economy on a
downward trajectory”.
Climate Institute chief
executive John Connor
said the Prime Minister
was “taking a higher and
higher stakes gamble by
putting all the chips on
coal”.
Earlier on Monday, Opposition Leader Bill Shorten
said that Australia risked
being seen as the climate
sceptic capital of the
world ahead of the G20
meeting in November.
“We’ve got the G20 coming up. Most nations in
the world at the G20
are dealing with climate
change. Yet we’re the climate sceptics capital of
the world,” he said.
“The rest of the world
is moving towards taking real action on climate change, yet we’ve
got a government who’s
slammed the nation into
reverse gear and retreating away from action.”
Over the weekend, Mr
Shorten told Fairfax Media that Labor would take
a carbon price - thought
not a tax - as policy to the
next election.
And he has previously
left open the possibility of
some form of resources
tax, though he has promised to first consult with
business over such an
impost.

John Hewson and Malcolm Fraser blast Liberals over
ANU divestment backlash
John Hewson has lashed
senior government figures, including Treasurer
Joe Hockey and Education
Minister Christopher Pyne,
for attempting to “bully
and coerce” the Australian
National University into
reversing its decision to
dump investments in fossil
fuel companies.
The former Liberal Party
leader and former Liberal
prime minister Malcolm
Fraser are among more
than 50 prominent Australians and ethical investors
who have signed an open
letter urging the Abbott
government to call off its
crusade against ANU.
Mr Hewson also demanded
members of the government reveal who had urged
them to take a public stance
against ANU’s decision to
divest its shareholdings in
seven Australian resources
companies, including Santos, Oil Search and Iluka
Resources.
“For politicians to try to
bully, coerce and influence
this university is just outrageous,” Mr Hewson said.
“The big story here is what
got the politicians so stirred
up? Was it the Minerals
Council? It virtually owned
the previous government
and appears to have large
influence over this one.
“I’m surprised the superannuation industry isn’t up
in arms about government
trying to tell institutions
how they should invest.
What if the big super funds
were told they should be
investing 25 per cent of
their money into infrastructure, 30 per cent into government projects?”
Assistant Infrastructure
Minister Jamie Briggs last
week called ANU “reckless”
and Mr Hockey claimed the
university was “removed
from reality” for deciding
to spurn companies that
he said help drive the Australian economy and create
jobs.
On Monday, Mr Pyne called
the divestment decision
“bizarre” and Prime Minister Tony Abbott accused
the ANU of “unnecessary
posturing” and risking the
returns to its $1 billion in-

vestment portfolio by selling off resources stocks.
Environment Minister Greg
Hunt has spoken against
ANU and novice Liberal
senator James McGrath, a
former employee of Santos,
said the university had denied the seven companies
“natural justice” by failing to engage them before
blacklisting their shares.
“You have a publicly funded organisation that essentially has chosen to
blacklist companies without giving them the right of
reply. I think the university
should be condemned,” he
told Fairfax Media.
On Wednesday, left-leaning
think tank the Australia Institute will publish an open
letter that calls on the government to respect ANU’s
right to invest in or divest
from any investments that
it chooses.
“We support the role of
choice in the Australian
economy and cannot understand why a government that is committed to
deregulating the university sector would question
the ability of a university
to make investment decisions,” the letter states.
“It is every investor’s right
to make their own investment decisions without
bullying from vested interests and government ministers. It is ANU’s obligation to invest responsibly,
which includes thinking
about their environmental
social standards, how they
impacts on financial returns and how they reflect
on the character of the institution.”
Among the people who
have added their names to
the letter are Wotif founder Graeme Wood, former
Greens leader Bob Brown
and philanthropist Rob
Purves.
The group said ANU’s approach to ethical investing
was consistent with investors around the world,
including the Rockefeller
Brothers Fund and Stanford University.
Mr Hewson said the response had been disproportionate to the scale of
the investment portfolio

rejig by ANU. The shareholdings to be liquidated
are worth an estimated
$16 million, representing
less than 2 per cent of the
university’s $1.1 billion
portfolio.
ANU vice-chancellor Professor Ian Young said it
was worrying that certain
groups felt they had the
right to “tell an investor
how to invest”.
Tim Buckley, a former
head of equity research at
Citigroup who now works
at the Institute of Energy
Economics and Financial
Analysis, also accused the
Coalition of attempting to
bully ANU.
“I find it absolutely bizarre
because, the last time I
checked, investment managers have the right to
change their portfolios,”
he told Guardian Australia.
Santos vice-president for
LNG markets and Eastern
Australia Commercial, Peter Cleary, questioned the
sense of the divestment
movement’s view that fossil fuels have no place in
the future economy.
“Our industry respects the
challenge of minimising
the impact of our activities
on the environment but we
don’t agree with the extreme agenda that denies
the continuing importance
that energy plays in supporting the everyday lives
of Australia and Asia,” he
said.
“We face misleading and
scaremongering
campaigns. As an industry, we
must do all to inform our
communities and to make
sure the debate is based on
the strong science around
the risks and about robust
economics when we look
at the positive impacts on
communities.”
ANU is the first Australian university to divest
from fossil fuels, although
it has retained shares in
BHP Billiton and Rio Tinto.
In the US, 19 universities
have sold out of fossil fuels investments, including
Stanford University, which
has cleaned out its $US19
billion ($22 billion) investment fund.
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Senate inquiry demands answers from low- Opposition grows to storage of photo and biometric data
tax companies
Underscoring the extent of se-

Senate committee chairman Sam Dastyari has vowed to investigate
corporate tax avoidance. Photo: Alex Ellinghausen

Forty of Australia’s biggest companies will be
asked to explain their tax
affairs to a Senate committee investigating corporate tax avoidance.
Companies shown, in
a recent report, to have
the lowest “effective tax
rate” over the past decade and to operate the
most subsidiaries in tax
havens have been given
the chance to outline
their tax strategies before the committee decides which corporate
leaders to call in to appear before public hearings.
The Senate can subpoena witnesses and
committee
chairman
Sam Dastyari has vowed
to use that power if the
inquiry encounters resistance from big business.
Companies that will be
invited to explain their
persistently low tax contributions, according to
the report, include shopping centre company
Westfield, building products firm James Hardie,
motorway group Transurban, Sydney Airport,
Telstra, SingTel and
Echo
Entertainment,
owner of Sydney’s Star
casino.
The Greens, who led the
push to form the tax inquiry, have vowed to call
multinationals Apple,
Google and Swiss-based
miner Glencore to face

questions about their
tax contribution to Australia.
The report, Who pays for
our common wealth?,
found almost a third of
the nation’s largest companies are paying less
than 10¢ in the dollar in
company tax and some
companies,
including global broadcaster
21st Century Fox and
Toll Holdings, operate
dozens of subsidiaries
in low-tax jurisdictions
such as the Cayman Islands, the British Virgin
Islands and Bermuda.
A recent tax justice report in the United States
found that US companies that claim to have
business in tax havens
declared profits that
equate to $870,000 for
each person that lives
in those three tiny island
nations.
There is a certain office
block, known as Ugland
House, in the Caymans
that is the registered address of 18,857 companies.
The Australian report,
funded by the Tax Justice Network – a group
of charities, churches
and unions – has been
dismissed by big business and the Corporate
Tax Association for failing to understand the
legitimate ways companies, particularly property trusts, avoid paying
the statutory 30 per cent

corporate tax rate.
It found James Hardie
had paid an effective
rate of zero tax over the
past decade. A spokeswoman for James Hardie
declined to comment on
the committee’s request
for explanation.
The committee will include with its “please
explain” notice a copy of
Treasurer Joe Hockey’s
speech of last week in
which he declared: “Let
me be very clear, a tax
cheat is a thief.”
Senator Dastyari said:
“The committee acknowledges that there may be
valid reasons for having
a lower than expected effective tax rate but there
are many questions that
have been raised in recent months.
“We’re also interested
in an explanation as to
the location and reason
for some of their subsidiaries. We hope that
we do not have to hold a
hearing in the Virgin Islands.”
The committee will ask
to hear from corporate
leaders who have expressed concern at tax
avoidance in big business, including Wesfarmers boss Richard
Goyder, who recently
called on companies to
“pay tax in the communities in which they operate” or risk their reputations.
Billionaire retailer Gerry
Harvey said it was “morally wrong” to avoid
paying tax in your home
country.
A spokesman for Transurban said its chairman, Lindsay Maxsted,
had explained on numerous occasions why the
company’s effective tax
rate was low. He said infrastructure companies
such as Transurban relied on investments that
reduced their tax in the
short term.

Privacy fears: The government has announced a significant expansion of
its biometric data collection. Digitally altered photo by Michel O’Sullivan

Shadow attorney-general Mark
Dreyfus said “a clear explanation”
was needed from the government.
Photo: Alex Ellinghausen

Photographs of millions of
Australians will be stored by
the Immigration Department,
and this “biometric data”
gathering could extend to fingerprinting and iris scanning
under the Abbott government’s controversial counterterrorism laws.
The “foreign fighters” bill
means there will be a major
expansion of facial recognition imaging of Australians
passing through international
airports in a crackdown on
passport fraud that could
eventually apply to a wide
range of biometric data –
which could be shared with
other government agencies.
Critics say the danger of such
information being hacked is
profound, given many personal electronic devices are
now secured by fingerprints
and iris scans.
The sheer scale of the personal information that would
stream into the government’s
databanks is set to open one
of the first fissures in the
largely bipartisan approach to
national security, with Labor
warning that the legislation
poses a danger to privacy.
“It’s clear that this provision
would be a significant expansion of biometric data collection by the government,”
shadow
attorney-general
Mark Dreyfus said.
“Australians deserve a clear
explanation from the government about what protections
will be put in place to protect
the privacy and security of

their information.”
The legislation specifically
clears the way for all Australians as well as foreigners to
be photographed when they
leave Australia and when they
return if they go through automated passport gates – which
are set to become far more
commonly used.
The department estimates
that between 40 and 60 per
cent of the 35 million travellers leaving and entering
Australia each year would be
photographed, many millions
of them Australians.
The department can also
share the biometric information for “specified purposes”
according to the bill’s explanatory memoranda, though it
does not explain what these
purposes are.
The foreign fighters bill is being scrutinised by the highpowered parliamentary joint
committee on intelligence and
security before a vote expected by the end of the month.
It would allow the government
to collect and store fingerprints and iris scans without
needing to pass new laws.
This could instead by done
through regulations, which
can be blocked only if opposition parties muster a majority
of MPs in either house.
The Privacy Commissioner,
Timothy Pilgrim, told a recent
parliamentary hearing into
the legislation that under the
changes, the Department of
Immigration and Border Protection would hold personal
biometric information to an
unprecedented “extent and
volume”.
The Immigration Department
was rocked this year by an
embarrassing data breach in
which the personal details of
nearly 10,000 asylum seekers were mistakenly made
available on the department’s
website.

curity concerns, the growing
biometrics database would
be secured by the nation’s
top defence cyberspooks, the
Australian Signals Directorate, according to testimony
given by the department to
the intelligence and security
committee last week.
The ASD has indirectly suffered its own data breach
recently in the case of renegade American intelligence
contractor Edward Snowden,
whose massive leaks of Western intelligence files involved
some relating to the agency
including, most spectacularly, details of Australian spying efforts against Indonesian
leaders.
Privacy advocates are particularly worried about the consequences of biometric data
being hacked because, unlike
a passport or a tax file number, it cannot be changed.
“You can’t readily change
your fingerprints or your
face,” Australian Privacy
Foundation chairman Roger
Clarke said.
Labor MP Anthony Byrne,
the intelligence and security
committee’s deputy chairman, expressed deep concern at a public hearing last
week about the privacy implications.
“I am deeply, deeply uncomfortable with that level of
data being kept by that department, particularly given
the potential for someone to
break into that and basically
lift hundreds of thousands of
fingerprints of Australian citizens,” he said.
“Think about the privacy implications of that with iris
recognition, which is used for
laptops and computer systems. Iris scans are now being
used on portable devices.”
Emily Howie of the Human
Rights Law Centre said more
debate was needed about the
government’s counterterrorism laws.
“Australians’ right to privacy
is often eroded through the
use of new surveillance powers and technologies without
proper legal safeguards,” she
said. “Of course the government has a responsibility to
protect the community, but it
must do so in a manner that
is reasonable and accountable.”
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اعالنات

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء
جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

صـدق يف
الـمعاملة

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure !5L $165

اسـتقامة
يف الـعمل

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم
تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
ثمن الجهاز 450دوالرا ..سعر خاص ألول  100مشرتك بـ  330دوالرا فقط
ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا
بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة
واحدة

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

لالتـصال:

1300 z a a p t v
1300 9 2 2 7 8 8

257 W
ً oodville Road- Merrylands NSW - Tel; 1300 922 788 - Web: www
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن WAYNAK TV

اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
كما عودتكم انرتفيجن ..استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من  650دوالرا اىل  500دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تق ّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية ..حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر:

 بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد -اذا فاتتك نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة ،مثال ،بإمكانك مشاهدته من جديد

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

الجهاز
مكفول
ملدة سنة
واحدة

