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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

Training & Education.
Advanced Diploma of Management
Advanced Diploma of Marketing
Advanced Diploma of Tourism
Advanced Diploma of Hospitality

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

 G20 الشرطة  »حتاصر« بريزبن بـ  7  آالف عنصر عشية انعقاد قمة الدول الصناعية العشرين

أبوت وهوكي يؤكدان ان تغري املناخ ليس على جدول األعمال 

الوزراء  رئيس  رحب  فيما 
باالتفاق  ابوت  طوني 
الواليات  بني  التارخيي 
املتحدة االمريكية والصني 
بالنسبة النبعاثات الغازات 
ليس   انه  قال  احلرارية، 
تغري  وضع  بالضرورة 
أعمال  جدول  على  املناخ 
الصناعية  الدول  قمة 

.G20 العشرين
ففي خطوة مفاجئة اعلنت 
انها  املتحدة  الواليات 
االنبعاثات  ستخفض 
اىل   26 بنسبة  احلرارية 
عام  حبلول  املئة  يف   28
وضعت  حني  يف   ،2025
خلفض  هدفا  الصني 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

يف  الذروة  إىل  انبعاثاتها 
عام 2030.

يقول  ابوت  السيد  ولكن 
»بالكاد  املناخ  تغري  ان 

فقدان 8 جنود مصريني بعد تعّرض سفينتهم هلجوم إرهابي
عن  املصري  اجليش  اعلن 
عسكريني  مثانية  فقدان 
حربية  سفينة  تعّرض  بعد 
إرهابي  إلعتداء  مصرية 

اإلقليمية يف  املياه  داخل 
املتوسط،  األبيض  البحر 
قوارب  أربعة  تدمري  وأكد 
أربعة  ومقتل  للمهامجني 

منهم.
القوات املسّلحة  وواصلت 
داخل  متشيط  عمليات 

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

رئيس الوزراء االسرتالي أبوت ونظريه الربيطاني كامريون يف السريكيالركي يف سيدني )الدايلي تلغراف(

الدولي  األمن  جملس  حث 
امس االول  جملس النواب 
انتخاب  على  اللبناني 
رئيس جديد للبالد، وذلك 
بعد أكثر من 6 أشهر على 

فراغ سدة الرئاسة.

يف  اجمللس  أعرب  كما 
أعضاء  تبناه  الذي  البيان 
جملس األمن ال15 باإلمجاع 
عن  فرنسا،  من  مببادرة 
الفراغ  متديد  من  قلقه 
الرئاسي يف البالد. وأشار 
اىل  بالنسبة  األهمية  إىل 
اللبنانية  األطراف  مجيع 
الوحدة  على  احلفاظ  يف 
الوطنية.. واحرتام سياسة 

تطويق احلمالت بني الوزراء ... واستمرار محالت  »االغذية«

جملس االمن دعا اىل انتخاب رئيس للبنان واحرتام النأي بالنفس

ملحمة ومطعم اجلنة
مجيع أنواع اللحوم الطازجة يوميا 

)تفاصيل االعالن ص 19(

دعا زعيم تنظيم »الدولة 
ابو  )داعش(  االسالمية« 
بكر البغدادي يف تسجيل 
صوتي هو االول له منذ 
املتحدة  الواليات  اعلنت 
اجلمعة  غارات  شن  التتمة صفحة  31عن 

 ملهامجة السعودية و«الزحف« إىل روما
الـبغدادي: الـتحالف سـيضطر 

»للنزول اىل االرض« لقتال »داعش«

التتمة صفحة  31

االبيك  قمة  يف  ُذكر« 
هناك  وكانت  بكني،  فى 
ملناقشة  أخرى  منتديات 

هذه القضية.
ووصف رئيس الوزراء قمة 

على قافلة تضم قيادات 
املوصل  قرب  للتنظيم 
وحديث بغداد عن اصابته 
جبروح، اىل شن هجمات 
ورأى  السعودية،  على 

النأي بالنفس حيال النزاع 
السوري.

وأعرب أعضاء جملس األمن 
عن قلقهم من متديد الفراغ 
إىل  وأشاروا  الرئاسي، 
أمام  الطريق  فتح  ضرورة 
انتخاب رئيس بدون تأخري 

إضايف.
قدم  السياق،  هذا  يف 

»الهريالد« أنطونيوس بو رزق

واشنطن لتشديد 
الغارات... وتدريب 

»اجليش احلر«
أكد وزير الدفاع األمريكي 
ورئيس  هاغل  تشاك 
مارتن  األركان  هيئة 
»احلملة  أن  دميبسي، 
داعش  على  اجلوية 
ستتزايد مع ازدياد قوة 
العراقي«، وحذر  اجليش 
فشل  أن  من  دميبسي 
يف  بغداد  يف  احلكومة 

التتمة صفحة  31
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Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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لبنانيات

جّدد رئيس احلكومة متام سالم 
قوله عن وجود اجيابيات يف ملف 
العسكريني  بشأن  التفاوض 
املخطوفني، الفتًا اىل ان شغور 
مركز رئيس اجلمهورية ينعكس 

سلبًا على عمل املؤسسات.
جلسة  الوزراء  جملس  عقد  فقد 
برئاسة  االول،  امس  عادية، 
وحضور  سالم  متام  الرئيس 
الوزراء الذين غاب عنهم الوزير 

أكرم شهيب.
واثر انتهاء اجللسة اليت استمرت 
وزير  تال  ساعات،  سبع  قرابة 
املقررات  جريج  رمزي  االعالم 

الرمسية اآلتية:
بناء لدعوة دولة رئيس جملس 
جلسته  اجمللس  عقد  الوزراء، 
عشرة  احلادية  عند  األسبوعية 
الواقع  اخلميس  ظهر  قبل  من 
 2014 الثاني  تشرين   13 فيه 
برئاسة  احلكومي،  السراي  يف 
الوزراء  وحضور  الرئيس  دولة 
أكرم  الوزير  عنهم  غاب  الذين 

شهيب.
يف مستهل اجللسة، أكد الرئيس 
يعقدها  جلسة  كل  يف  كما 
بضرورة  املطالبة  على  اجمللس 
جديد،  مجهورية  رئيس  انتخاب 
باعتبار ان شغور مركز الرئيس 
ومؤمتن  للبالد  كرأس  ميثله  مبا 
على محاية الدستور وعلى احلفاظ 
على وحدة الوطن، ينعكس سلبا 
على عمل املؤسسات الدستورية 
كافة، آمال ان يتم هذا االنتخاب 

بأسرع وقت.
ثم تناول دولة الرئيس موضوع 
فأشار  املخطوفني،  العسكريني 
اىل أن التفاوض ال يزال قائما 
ومستمرا، واىل أن هناك بعض 
االنطالق  اليت جيب  االجيابيات، 
منها ملتابعة التفاوض من أجل 

حترير العسكريني.

جدول األعمال
الوزراء  جملس  انتقل  ذلك  بعد 
املواضيع  يف  البحث  اىل 
أعمال  جدول  على  املدرجة 
اجللسة او املستجدة من خارجه 
واختذ بصددها القرارات الالزمة 

وأهمها:
جملس  طلب  على  املوافقة   -
متويل  تأمني  واالعمار  االمناء 
تأهيل  مشروع  لزوم  اضايف 
 - عمشيت  طريق  وتوسعة 

ميفوق.
جملس  طلب  على  املوافقة   -
اتفاقية  توقيع  واالعمار  االمناء 
قرض من دون فائدة مقدم من 
حكومة مجهورية الصني الشعبية 
للمساهمة يف مشاريع التعاون.
جملس  طلب  على  املوافقة   -
اتفاقية  توقيع  واالعمار  االمناء 
الفرنسية  الوكالة  مع  قرض 
وجتهيز  انشاء  مشروع  لتمويل 
للمعهد  بريوت  يف  جديد  مبنى 
التطبيقية  للعلوم  العالي 
الوطين  املعهد   - واالقتصادية 
للفنون واملهن يف لبنان، ودار 

املعلمني يف بريوت.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
الدفاع الوطين تأمني مستلزمات 
بطريقة   2015 للعام  اجليش 
االتفاق بالرتاضي بعد استقصاء 

جملس الوزراء ناقش املواضيع املدرجة على جدول األعمال ومن خارجه

سالم: التفاوض بشأن العسكريني قائم وهناك اجيابيات
االسعار.

وزارة  طلب  على  املوافقة   -
ختفيض  والتجارة  االقتصاد 
املفروض على  الرسم اجلمركي 
وأشكال  وزوايا  قضبان  منتج 

خاصة الومينيوم اىل 5.٩%.
اعتمادات  نقل  على  املوافقة   -
من احتياطي املوازنة العامة اىل 
على  الوزارات  بعض  موازنات 

اساس القاعدة االثين عشرية.
جملس  طلب  على  املوافقة   -
اخلدمة املدنية اجراء مباراة مللء 
بعض املراكز الشاغرة يف مالك 

تعاونية موظفي الدولة.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
لتعيني  مباراة  اجراء  املالية 
يف  الثالثة  الفئة  من  موظفني 

مديرية املالية العامة.
- املوافقة على تعيني القاضي 
بالل وزنه رئيسا للجنة التخمني 

التغيري  تكتل  سر  امني  قدم 
ابراهيم  النائب  واالصالح 
ابي  سيمون  والنواب:  كنعان 
رميا، آالن عون، حكمت ديب 
وناجي غاريوس مراجعة الطعن 
اجمللس  امام  التمديد  بقانون 

الدستوري.
تصريح  يف  كنعان  وقال 
اسباب  للطعن  االثر:  على 
يف  وطنية.  وأخرى  دستورية 
نسأل:  الدستورية  األسباب 
الدميوقراطية؟  تعين  ماذا 
االنتخابات  تعين  بأنها  وجنيب 
ضرب  واذا  السلطة،  وتداول 
هذان املعياران ماذا يبقى من 
ألي  ميكن  وال  الدميوقراطية؟ 
يقبل  أن  العامل  يف  دستور 
بأن جيدد نائب او جمموعة من 
النواب او جملس نيابي واليته 
من دون العودة اىل الشعب، 

نواب تكتل التغيري قدموا الطعن بالتمديد امام الدستوري:

خطوتنا جدية واملطلوب قرار وليس فقط نصاب
الن جتديد الوكالة او اختصارها 
للدستور  خمالف  امر  بقانون 
الدميوقراطية  وللمبادئ 
جرى  واليوم،  والدستورية. 
ذلك من دون العودة للناس، 

وهو امر ال جيوز.
أضاف: هناك اليوم من يسأل 
عن اسباب اللجوء اىل اجمللس 
السياق  هذا  الدستوري. ويف 
االميان  نفقد  مل  اننا  نقول 
باملؤسسات يف احلك الظروف. 
ونزولنا اىل اجمللس هو اميان 
بالدولة ومؤسساتها، وال نعترب 
أن ما قرر قد قرر. فإذا ختلينا 
عن حقنا، فذلك يعين ان على 

لبنان السالم.
وتابع: خطوتنا جدية وتارخيية، 
امام  الباب  فتحت  النها 
السلطة الدستورية الختاذ قرار 
تارخيي. حنن واقعيون ونعرف 
ان االنتخابات حتتاج اىل وقت 
ان  ميكن  هنا  من  للتحضري، 
الرأي  وهو  مهل،  عن  نتحدث 
رئيس  امام  ابديناه  الذي 
واملهل  الدستوري.  اجمللس 
الشهرين  او  الشهر  تعين 
الوالية  ال  اشهر،  الستة  او 

الكاملة.

سابقات خطرية
احلجج  اىل  بالنسبة  اما  وتابع: 
سابقات  تشكل  فهي  األمنية، 
وحقوقنا،  نظامنا  على  خطرية 
يريد  ال  من  لكل  تسمح 
امين.  ظرف  خبلق  االنتخابات 
فأين هي احلرب املدمرة اليت 
الدولي  القانون  عنها  يتحدث 
القاهر  الظرف  يفسر  الذي 
االحداث  فهل  اساسه.  على 
يف عرسال او طرابلس واليت 
الطبيعي،  مسارها  تأخذ  بدأت 
احلرب  مستوى  اىل  ترقى 
نعتمد  ان  جيوز  ال  املدمرة؟ 
هذا املعيار النه سيخلق سابقة 
من التمديدات املتالحقة وعلى 

الدنيا السالم.
فهي  امليثاقية،  اما  وقال: 
وليست  الدستور  يف  ورد  ما 
اجتهادا او توسعا يف التفسري. 
فهل تلغى االنتخابات يف حال 
عدم  سياسي  تيار  اي  اعلن 
رغبته يف املشاركة؟ وأسأل يف 
هذا السياق، اذا كان البعض 
يعترب ذلك ميثاقيا، فماذا عن 
العام  يف  االنتخابات  اجراء 
 %٨٧ مقاطعة  ظل  يف   1٩٩2
عن  وماذا  املسيحيني؟  من 
التيار  التمديد من قبل  رفض 
الكتائب  وحزب  احلر  الوطين 
وماذا  املارونية؟  والبطريركية 
يف  جرت  اليت  االنتخابات  عن 
والعراق  وسوريا  وليبيا  مصر 
هناك؟  حاصل  هو  ما  ظل  يف 
بالطبع ليست انتخابات مثالية، 
ليست  االمنية  احلجج  ولكن 
الدميوقراطية  لضرب  سببا 

واختصار ارادة الناس.
للمجلس  لنقول  جئنا  أضاف: 
ثقتنا  لديه  ان  الدستوري 
تصبح  أن  نريد  وال  كموقع. 
مراجعة القضاء مسألة شكلية، 
كما حياول البعض االشاعة يف 
وعرب  السياسية  التصرحيات 

باالمر  نسلم  لن  حنن  االعالم. 
على  ونتمنى  ونطالب  الواقع، 
الكريم،  الدستوري  اجمللس 
بل  فقط،  لنفسه  ينتفض  أال 
والدميوقراطية  الدولة  ملنطق 
والكرامة اللبنانية. واذا كانت 
تقصري  لعملية  ضرورة  من 
االعداد  ملهل  اصالح  او 
ولكن  به،  كان  لالنتخابات 
مؤسساتنا  يدمر  ملا  نسلم  لن 

ودميوقراطيتنا.
ال تعطيل للنصاب

عدم  من  يتخوف  كان  وإذا 
بالطعن،  للبت  النصاب  توافر 
قال كنعان: لقد اعلن رئيس 
وكررها  باالمس،  اجمللس 
هناك  يكون  لن  انه  امامنا، 
اىل  ونتوجه  للنصاب.  تعطيل 
ونطالبهم  القضاة  ضمائر 
من  فكل  تارخيي،  مبوقف 
عرضة  العام  الشأن  يتعاطى 
ال  الشعب.  من  للمحاسبة 
تاريخ  بتجاوز  السماح  ميكن 
وضرب  الدميوقراطي  لبنان 
نطالب  لذلك،  مؤسساته. 
عدم  من  االهم  الن  بقرار، 
القرار  هو  تعطيل،  حصول 
الذي جيب ان يراعي الدستور 
ووفقا للمصلحة الوطنية. فهل 
نظامه  الغاء  لبنان  من مصلحة 

ومؤسساته؟.
التيار  نواب  كان  إذا  عما 
سيستقيلون  احلر  الوطين 
بالطعن  البت  عدم  حال  يف 
البطريرك  لدعوة  استجابة 
من  قال: مل نسمع  املاروني، 
دعوته  املاروني  البطريرك 
النواب الرافضني للتمديد اىل 
كل  ويف  استقاالتهم.  تقديم 
االستقالة  كانت  لو  االحوال، 
يف  عامة  انتخابات  اىل  تؤدي 
لبنان، لكنا فعلنا ذلك باالمس 
قبل اليوم، الن هدفنا هو اجراء 
االنتخابات. ان خطوتنا ليست 
خطوة يف اهلواء، بل رغبة يف 
جدي،  بشكل  الواقع  تغيري 
اجمللس  من  امكن  اذا  وبقرار 
قانون  ولالسف،  الدستوري. 
امام  الباب  يفتح  ال  االنتخاب 
ال  فرعية  بل  عامة  انتخابات 
نضمن اجراءها يف حال طبقت 
على  للتمديد  املوجبة  االسباب 

االنتخابات الفرعية.
ان  البعض  اعتبار  وعن 
مستفيد  احلر  الوطين  التيار 
وضعنا  قال:  التمديد،  من 
النيابي يف  اجمللس  دستورية 
يد اجمللس الدستوري. وجيب 
محاية اجمللس الدستوري، الن 
ما شل عمل اجمللس يف العام 
2013 هو الضغوط السياسية. 
اننا  يعترب  البعض  كان  واذا 
التمديد،  من  مستفيدون 
فليرتكوا اذا اجمللس الدستوري 
قراره  ويتخذ  ويفصل  ليحكم 

من دون ضغوط.
يشار اىل ان النواب املوقعني 
على الطعن هم: العماد ميشال 
ادغار  كنعان،  ابراهيم  عون، 
رميا،  ابي  سيمون  معلوف، 
آالن عون، حكمت ديب، ناجي 
فادي  نقوال،  نبيل  غاريوس، 

األعور وزياد اسود. 
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احكام  بتطبيق  الناظرة  العليا 
البناء  خمالفات  تسوية  قانون 

يف حمافظة بريوت.
البحث  متابعة  على  املوافقة   -
العاملية  املناقصة  موضوع  يف 
خالل  اخللوي  شبكيت  الدارة 

جلسة مقبلة.
- املوافقة على مرسوم بتصديق 
والنظام  التوجيهي  التصميم 
التفصيلي العام ملنطقة جمدل - 

ترشيش يف قضاء املنت.
بعض  طلب  على  املوافقة   -
مقدمة  هبات  قبول  الوزارات 
واملؤسسات  الوزارات  لبعض 

الرمسية.
بعض  طلب  على  املوافقة   -
بعض  يف  املشاركة  الوزارات 
يف  واالحتفاليات  املؤمترات 
عنها  ممثلني  وسفر  اخلارج 

للخارج من أجل هذا الغرض.

لتيار  العام  األمني  سأل 
كيف  احلريري  أمحد  املستقبل 
أننا  يعتقد  من  للحوار  يدعونا 

خناف االنتخابات؟
قصر  احلريري، يف  التقى  فقد 
القنطاري أمس االول، املاكينة 
يف  الشباب  لقطاع  االنتخابية 
بريوت،  يف  األمريكية  اجلامعة 
خلوض  التحضريات  إطار  يف 
الثلثاء  يوم  الطالبية  االنتخابات 

املقبل يف 1٨ احلالي.
التحية  بتوجيه  كلمته  واستهل 
إىل شباب تيار املستقبل الذين 
األمل  معهم  اللقاء  يف  أرى 
تيار  ومبستقبل  لبنان  مبستقبل 
تيار  طالب  مهنئا  املستقبل، 
الذي  االنتصار  على  املستقبل 
اجلامعة  انتخابات  يف  حققوه 
اللبنانية - األمريكية يف بريوت 
ينسحب  أن  أمل  على  وجبيل، 
يف  طالبنا  على  االنتصار  هذا 
بريوت،  يف  األمريكية  اجلامعة 
يف  الشباب  قطاع  أن  ومؤكدا 
يف  رائد  هو  املستقبل  تيار 

العمل الطالبي والسياسي.
أما يف الشأن السياسي، فتوقف 
من  التمديد  قضية  رافق  عندما 
مل  وقال:  واتهامات،  مزايدات 
نصوت للتمديد، ألننا خناف من 
كما  النيابية  االنتخابات  نتائج 
العكس،  إمنا  البعض،  يدعي 
كتيار  لنا  بالنسبة  فاالنتخابات 
سياسي هي نشاط من األنشطة 
أو  نيابية  أكانت  اليت منارسها، 
ضمن  من  طالبية،  أو  نقابية 
متكاملة،  عمل  وخطة  برنامج 
كان  التمديد  قضية  يف  لكن 
موقفنا واضحا منذ البداية بأننا 
النيابية  االنتخابات  إجراء  ضد 
مل  الرئاسي،  الشغور  ظل  يف 
على  وال  الناس  على  نكذب 
أنفسنا بأننا صوتنا مع التمديد 
هناك  ألن  الفراع،  ضد  لكن 
يريد  البلد  يف  سياسيا  فريقا 
جر البالد إىل فراغ كامل، وعينه 
على تعديل الدستور والوصول 
فريق  موازاة  يف  املثالثة،  إىل 
سياسي آخر يريد تعميم الفراغ، 

إما  منطق  وفق  أمده،  وإطالة 
أن يكون هو رئيسا للجمهورية 
يكون  وال  الفراغ  يف  نبقى  أو 

للجمهورية رئيس.
سياسة  أن  احلريري  واعترب 
شأنها  من  املؤسسات  تفريغ 
اجملهول،  إىل  لبنان  تأخذ  أن 
طريق  خارطة  قدمنا  هنا  من 
تبدأ  لبنان،  إلنقاذ  واضحة 
يف  للجمهورية  رئيس  بانتخاب 
ثم  ومن  ممكنة،  فرصة  أقرب 
االنتخاب  قانون  على  التوافق 
إىل  وقت  بأسرع  والذهاب 
إجراء االنتخابات النيابية اليت ال 
خنافها، بل نعد العدة هلا دائما 

كما لو أنها حاصلة غدا.
كيف يدعون للحوار؟

اآلخر  الطرف  كان  لو  وسأل: 
املستقبل  تيار  بأن  فعال  يعتقد 
االنتخابات  نتائج  من  خائف 
تيار  شعبية  وبأن  النيابية، 
املستقبل يف تراجع يف األماكن 
اليت نتواجد فيها، كيف يدعونا 
إىل احلوار، ويتمسك بنا كخشبة 
وقع  اليت  املآزق  لكل  خالص 

بها، حمليا وإقليميا.
وردا على أسئلة الطالب، شدد 
سياسة  أن  على  احلريري  أمحد 
اليد املمدودة ونهج احلوار هما 
املستقبل،  تيار  وأساس  روح 
رفيق  الشهيد  والرئيس 

حل  يف  ساهم  عندما  احلريري 
الثمانينات،  اللبنانية يف  األزمة 
مل يصل إىل احلل عرب السالح، 
إمنا باحلوار والتفاوض مع دول 
يف  مصلحة  هلم  كان  وأفرقاء 

استمرار احلرب األهلية.
تيار  خطاب  كل  أن  وأكد 
املستقبل الذي يعرب عنه الرئيس 
على  مبين  اليوم  احلريري  سعد 
هدف واحد، وهو كيفية جتنيب 
لبنان عن ويالت التورط املتعمد 
يف احلريق السوري، ومن خالل 
واملعتدل  اهلادىء  اخلطاب  هذا 
ميكننا حتييد لبنان وفك ارتباطه 

باألزمة السورية.
طرابلس  أهالي  موقف  وحّيا 
من  الشمال  وكل  واملنية 
الذين  األمنية األخرية،  األحداث 
بيئة حاضنة  ليسوا  أنهم  أكدوا 
حاضنة  مناطق  أو  للتطرف، 
طرابلس  وقال:  لالرهاب، 
فعلنا  ومهما  الكثري،  تستحق 
يبقى قليال عليها، لكن من حق 
طرابلس على الدولة أن تسلك 
طريق  هلا  املعدة  املشاريع 
التنفيذ، بالتوازي مع اهلبة اليت 
احلريري  سعد  الرئيس  قدمها 

بقيمة 20 مليون دوالر.
اجلامعات  ملنسق  كلمة  وكانت 
يف مكتب الطالب املركزي وليد 

مملوك. 

أمحد احلريري: يريدون جّر البالد لفراغ كامل وتعديل 
الدستور للوصول اىل املثالثة
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وائل  العامة  الصحة  وزير  أعلن 
أبو فاعور الئحة جديدة تتضمن 
حتتوي  اليت  املؤسسات  أمساء 
وذلك يف  فاسدة،  أطعمة  على 
اليت  الغذاء  سالمة  محلة  سياق 
بدأتها وزارة الصحة. وجاء ذلك 
يف مؤمتر صحايف عقده يف مكتبه 
يف وزارة الصحة أعقب اجتماعه 
مع أطباء األقضية الذين يقومون 
األغذية  على  الكشف  حبملة 
بهدف  اللبنانية،  املناطق  يف 
وتنسيقها،  عملهم  آلية  تدعيم 
وخصوصا أنهم يقتحمون أماكن 
يف  حمظورة  كانت  ومؤسسات 

السابق.
مؤمتره  فاعور  أبو  إستهل 
بشكر  االول،  امس  الصحايف، 
دعمها  على  اإلعالم  وسائل 
تضامنوا  الذين  وكل  املستمر 
مع احلملة القائمة، من مواطنني 
وقوى  ونواب  مدني  وجمتمع 
رئيس  سيما  وال  سياسية، 
عن  املنزه  سالم  متام  احلكومة 
كل مصلحة وفيه من الصفاء ما 

يكفي ليكون رجل دولة.
وأشار إىل أنه كان يتوقع ردود 
من  وانفعالية  إنتقامية  فعل 
يعتقدون  الذين  الناس  بعض 
تضر  القائمة  احلملة  أن 
مبصاحلهم وجيوبهم وعالقاتهم، 
إمنا ما مل يكن متوقعا وما كان 
مستبعدا هو أن يأتي الطعن من 
ضوء  يف  احلكومي  البيت  أهل 
املواقف املستنكرة اليت صدرت 
الوزراء.  بعض  عن  باألمس 
وقال: ال نريد أن خنلخل البنيان 
يف  تصدعا  حندث  أو  احلكومي 
مرحلة  يف  احلكومي،  التضامن 
أال  وآمل  جدا،  صعبة  سياسية 
أثر  أي  الصادر  الكالم  يرتك 
العالقات  طبيعة  على  سليب 

داخل احلكومة.
رد على حكيم

وزير  أعلنه  ما  على  ورد 
أن  عن  حكيم  آالن  اإلقتصاد 
احلملة القائمة تضر باإلقتصاد. 
يدفع  الذي  السبب  عن  وسأل 
التصدي  إىل  اإلقتصاد  وزير 
به  تقوم  أمر  بأي  والطعن 
حصل  ما  وهذا  الصحة،  وزارة 
الصحة  وزارة  تطرق  لدى  أخريا 
املمزوج  الطاقة  مشروب  إىل 
بالكحول. وقد متت معاجلة األمور 
من خالل إصدار بيان مشرتك، 
علما أن وزارة الصحة كانت أول 

تنسيقي  اجتماع  إىل  دعت  من 
املعنية،  الوزارات  بني  مشرتك 
وهي وزارات الصحة اإلقتصاد 
حيث  السياحة  الصناعة  الزراعة 
مت االتفاق حينها يف مكتب وزير 
الصحة على آلية تنسيق. إال أن 
يكن  مل  الوزارات  بني  االجتماع 
أكثر من بيضة الديك لشدة ما 

كان نظريا.
وكرر أبو فاعور النداء لضرورة 
التنسيق بني الوزارات من خالل 
إىل  مشريا  معينة،  آلية  اعتماد 
أن  زمالئه  من  يتوقع  كان  أنه 
تفعيل  منه  ويطلبوا  به  يتصلوا 
أو  بالغرية  االحياء  بدل  العمل، 
وزير  لدى  كان  وإذا  الضيق. 
حمضر  ومخسون  مئة  اإلقتصاد 
ضبط، فلماذا ال يعلن نتائج هذا 
العمل الرسولي الصامت، فيعلم 
اللبنانيون أين هي املشكلة ومن 
أين ميكنهم شراء غذائهم؟ فأي 
اقتصاد  واي  سيدوم  اقتصاد 
املطلوب  هل  البعض؟  يريد 
اللبناني  اإلقتصاد  يكون  أن 
إقتصاد األكل املسموم واألكل 
الفاسد الذي ال مير إال على صحة 
وهل  وجثته؟  اللبناني  املواطن 
أن  الصحة  وزير  من  املطلوب 
يغطي من يتالعب باألغذية وال 
يقول  وأن  املواصفات،  حيرتم 
إن مياه اجملارير عطور ويتسرت 

على أصحاب املؤسسات؟
احلرص  الصحة  وزير  وأكد 
شرط  الوطين  اإلقتصاد  على 
نظيفا  اإلقتصاد  هذا  يكون  أن 
وال  املواطن  وحيمي  ونزيها 
ينتهك كرامته وصحته. أما إذا 
كان البعض مهتما مبصاحل معينة 
وترتيبات مالية، فنحن ال يهمنا 

إال صحة املواطن اللبناني.
مت  إنذارات  هناك  أن  وكشف 
أكثر  مؤسسات  إىل  توجيهها 
أقسام،  أقفلت  كما  مرة،  من 
أصحاب  يرتدع  أن  دون  من 
احلملة  وإن  املؤسسات.  هذه 
الصحة  وزارة  بها  تقوم  اليت 
أسفرت عن جلوء عدد كبري من 
أطنان  إتالف  إىل  املؤسسات 
إستباقا  الفاسدة  اللحوم  من 
فرق  تستمر  الذي  للتفتيش 

الوزارة بالقيام به.
وزارة  بتصرف  أنه  وأضاف 
والتعاون،  للمساعدة  اإلقتصاد 
إذ على كل وزير أن يعمل يف 
إىل  اللجوء  دون  من  وزارته 

وزير الصحة اعلن الئحة جديدة مبؤسسات ختالف مواصفات سالمة الغذاء
ابو فاعور مل يتوقع االنتقاد من اهل البيت احلكومي... وفرعون يدعوه ملزيد من التدقيق

أن  كيف  مستغربا  النظريات، 
البعض يستطيع أن ينتقد وزارة 
الصحة بكل سهولة، ممتنعا يف 
مؤسسات  انتقاد  عن  املقابل 

اقتصادية خمالفة.
... وعلى وزير السياحة

وعن إعالن وزير السياحة أن محلة 
السياحة،  تؤذي  الصحة  وزارة 
قال أبو فاعور: إن آالف السياح 
املوجودين يف لبنان هرعوا إىل 
من  خيبتهم  بعد  رعبا  املطار 
السياحة  مشاكل  إن  املطاعم. 
أكرب بكثري مما نقوم به، فهناك 
واإلضطرابات  األمين  الوضع 
وخارجه.  البلد  داخل  احلاصلة 
فهل مشكلة السياحة تكمن يف 
املؤسسات  بعض  عن  الكشف 
اليد  ووضع  لألصول،  املخالفة 
جيب  أم  الفساد،  مكامن  على 
أن تكون مياه الصرف الصحي 
لبنان؟ هذا  عنوانا للسياحة يف 
السياحة،  ابتكار جديد يف عامل 
اليت جيب أال تكون سياحة أكل 

فاسد على اإلطالق.
وقال إن عامل بعض الزمالء هو 
خنبوي،  فعاملهم  عاملنا.  غري 
عالقات  مبنظومة  مهتمون  وهم 
معينة. أما ما يهمنا فهو املواطن 
اللبناني من أقصى الشمال إىل 
أقصى اجلنوب، من دون مراعاة 
أو مسايرة أحد يف هذا اجملال. 
الفساد،  حماربة  تتوقف  ولن 
اإلجراءات  اختاذ  يف  وسنستمر 

حبق املخالفني.
املطاعم  نقيب  على  رده  ويف 
ختتلف  معايري  عن  حتدث  الذي 
وجود  وعن  وأخرى،  وزارة  بني 
منهجية خمتلفة عن األخرى، قال 
أبو فاعور إن لديه تقارير علمية 
العلمية  األحباث  مؤسسة  من 
املنهجية  هي  فما  الزراعية، 
العلمي  الكالم  إن  إذا؟  األخرى 

هو كالم واحد ودقيق.
ولفت إىل أنه التقى أمس نقيب 
أبدى  الذي  اللحوم  مستوردي 
للتعاون،  واستعدادا  جتاوبا 
مشاكل يف  هناك  أن  خصوصا 

قطاع اللحوم.
من  وفدا  لقائه  إىل  وأشار 
حيث  الفرانشايز،  مؤسسات 
مطعم  ذكر  على  القيامة  قامت 
زمن  يف  إننا  وقيل  احلالب، 
القشطة وإننا نتهجم على تراث 
أنا  فاعور:  أبو  وقال  طرابلس. 
واثق أن املطعم املقصود حمرتم 

وله تارخيه ويعتربه كثريون من 
وليس  اللبناني.  اإلنتاج  تراث 
لدي أي غرضية ضده، بل إنين 
يقرع  ومن  كشفنا.  لكننا  معه. 
اجلواب.  يسمع  أن  عليه  الباب 
هذه  أن  التقرير  يف  جاء  وقد 
األحياء  على  حتتوي  العينات 
أعلى  بنسبة  اهلوائية  اجملهرية 
فأين  به.  املسموح  املعدل  من 
االعتداء إذا واملس باملؤسسات 
وكرامات الناس؟ هل املطلوب 
يف  كهذا  تقريرا  نضع  أن 
الدرج؟ قبل ثالثة أيام، مت أخذ 
عينات جديدة من املطعم نفسه، 
وسيتم  املخترب،  إىل  وأرسلت 

اإلعالن عن النتائج أيا كانت.
التشهري  عليه  أخذ  أنه  وتابع 
باملؤسسات، فهل املطلوب من 
طعاما  تقدم  أن  خالد  مؤسسة 
ذلك،  يف  وتستمر  فاسدا، 
بأن  الصحة  وزارة  تكتفي  وأن 
تطلب منها بعض التحسني يف 

وضعها؟ هذا لن حيصل.
استعداد إلعادة الكشف

ما  هناك  كان  إذا  وقال: 

يستدعي التشهري، فإنين أؤكد 
مستمرون.  أننا  املآلن  بالفم 
سنقول  خمالفة  مؤسسة  وكل 
وعندما  اإلعالم،  يف  امسها 
تصلح وضعها سنقول امسها يف 
ستطلب  مؤسسة  وأي  اإلعالم. 
الوزارة  ستعمد  الكشف،  إعادة 
النتيجة.  وإعالن  معاودته،  إىل 
فال غرضية ضد أحد. ولكن، مل 
على  والتكتم  التسرت  املطلوب 
كل  إن  املخالفة؟  املؤسسات 
وكلما  مؤسسة خمالفة ستعلن، 
حنصل على الئحة جديدة بكشف 
جديد سيتم اإلعالن عنها، إىل أن 

يقضي اهلل أمرا كان مفعوال.
أضاف: احلملة مستمرة، وأطلب 
نقوم  مبا  الثقة  املواطنني  من 
رمينا  أننا  أحد  يعتقدن  وال  به. 
قنبلة دخانية وانتهى األمر، بل 
إن هذه املسألة موضع متابعة. 
ولن  الردود،  حلملة  خنضع  لن 
البلد  أن  نعترب  فنحن  نتوقف. 
وحزب  آذار،  و8   14 ليس 
وحزب  اهلل  وحزب  اشرتاكي 
وحركة  مستقبل  وتيار  شيوعي 

هناك  بل  كتائب.  وحزب  أمل 
قسم من أصحاب احلقوق وقسم 

من الناس األوادم.
لن أؤخذ برتهيب أو ترغيب أو 
أموال.  أو  عال  صوت  أو  زجر 
ومستمرون  القانون  ننفذ  إننا 

يف احلملة حتى النهاية.
ستشمل  اخلطة  أن  عن  وحتدث 
من  وغريه  بريوت  مسلخ 
املساخل من بينها مسلخ صيدا. 
مياه  استخدام  إىل  بالنسبة  أما 
وتلوث  اخلضر  ري  اجملارير يف 
شاملة  خطة  إىل  فأشار  املياه، 
سيعمد  الشأن  هذا  يف  كاملة 

وزير الزراعة إىل عرضها.
وشكر وزير الداخلية على جتاوبه 
السريع، كاشفا أنه أرسل إليه 
باألمس الئحة بأمساء املؤسسات 
األمن  على  لتعميمها  املخالفة 
قرار  بتطبيق  للبدء  الداخلي 
حتتوي  اليت  األقسام  إقفال 
حني  إىل  فاسدة،  أطعمة  على 
تصحيح وضعها. وأشار إىل أنه 
مباشرة  الداخلية  وزير  من  تبلغ 

اإلجراءات.
التأكيد  على  فاعور  أبو  وحرص 
مناطق مستثناة، وسيتم  أن ال 
املناطق.  كل  إىل  الدخول 
وليس من ممانعة سياسية يف 

أي منطقة.
الئحة جديدة

وأعلن الئحة جديدة من املطاعم 
لسالمة  املخالفة  واملؤسسات 
تقارير  إىل  إستنادا  الغذاء 
واليوم،  االول  أمس  وصلت 
غري  أصنافا  فيها  أن  وأظهر 
املعتمدة  للمواصفات  مطابقة 
الحتوائها على الباكترييا اهلوائية 
أعلى  بنسبة  للكربيت  املختزلة 
وساملونيلال  به،  املسموح  من 

وغريها من املواد املضرة.
ويف ما يلي التفاصيل:

جديدة  كريوز-  سوبرماركت 
املقانق،  الطاووق،  غزير: 
الدجاج  اللحمة املفرومة، قصبة 

غري مطابقة للمواصفات.
غزير:  جديدة  كريوز-  أفران 

اجلبنة غري مطابقة.
اجلناح:  مونوبري-  سوبرماركت 

escalope غري مطابق.
اجلناح:   -TSC ماركت  سوبر 
اللحمة املفرومة املستوردة بقر 

برازيلي غري مطابقة.
مطعم ابو جوزف يف جل الديب: 
املقانق والطاووق والكباب غري 

مطابقة للمواصفات.
مطعم أبو جهاد يف جل الديب: 
املقانق والطاووق والكباب غري 

مطابقة.
أنطلياس:  يف  احلليب  مطعم 
مطابق  غري  والطاووق  الكفتة 

للموصفات.
الشياح:  عون-  سوبرماركت 
وفاهيتا  بقر  املفرومة  اللحمة 

وطاووق أبيض غري مطابقة.
مؤسسة ورديين - ساحل علما: 

املقانق والسجق غري مطابقة.
سوبرماركت دغفل يف عشقوت: 
واهلمربغر  بقر  املفرومة  اللحمة 

الدجاج غري مطابقة.
سوبرماركت فالور يف كسروان: 
حلمة  همربغر،  طاووق،  كفتة، 
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مفرومة غري مطابقة.
يف  توبري  سوبرماركت 
غري  االمحر  الطاووق  كسروان: 

مطابق للمواصفات.
سوبرماركت فضول - كسروان: 
والطاووق  واملقانق  الكفتة 

االمحر غري مطابقة.
سوبرماركت فهد فرن الشباك: 
وبقر  غنم  املفرومة  اللحمة 

والفاهيتا غري مطابقة.
يف  أديلكو  سوبرماركت 
كسروان: همربغر وحلمة مفرومة 

غري مطابقة.
يف  تراست  سوبرماركت 
املفرومة  اللحمة  كسروان: 
والكفتة واهلمربغر غري مطابقة.

سوبرماركت هاشم يف كسروان: 
غري  واهلمربغر  وشوارما  كفتة 

مطابقة.
فرن   - فهد  سوبرماركت 
بلدي  مفرومة  حلمة  الشباك: 
غنم  بلدي  مفرومة  وحلمة  بقر 

وفاهيتا غري مطابقة.
السبينس-  سوبرماركت 
احلازمية: اللحمة املفرومة بلدي 
والطاووق االبيض غري مطابقة.

إستقباالت
وفدا  استقبل  فاعور  أبو  وكان 
لرتاخيص  اللبنانية  اجلمعية  من 
اجلمعية  رئيس  برئاسة  اإلمتياز 
أن  أوضح  الذي  عربيد  شارل 
اجلمعية معنية مبا كان قد أعلنه 
هي  مؤسسات  أربع  عن  الوزير 
احلالب وماك دونالدز وكباجبي 
التفاهم  مت  وقد  ورودسرت. 
ضرورة  على  الصحة  وزير  مع 
أحدثها  اليت  الصدمة  تكون  أن 
األخطاء  تصحيح  مبعنى  إجيابية، 
بعض  يف  وجودها  حال  يف 
املؤسسات، وإعادة أخذ عينات 
وزارة  من  لفحصها  جديدة 

الصحة.
اجلمعية  اذاعت  الزيارة  وبعد 
طالبت  انها  فيه  قالت  بيانا 
اليت  والنظم  املعايري  مبعرفة 
يتبعها املراقبون الصحيون خالل 
تأديتهم لعملهم. فاخلطأ وارد، 
عملية  يف  كما  املؤسسة  يف 
اجلوانب،  املتشعبة  املراقبة 
فحوص  اجراء  يستدعي  ما 
املعايري  اضافية، حسب  خمربية 

العاملية، للتأكد من النتائج.
ويف هذا االطار، حتفظت اجلمعية 
وتوضيب،  اخذ،  طريقة  على 
العينات  ونقل  وتربيد،  وحفظ 
بها،  املسموح  املهل  ضمن 
تطبق  ان  ضرورة  على  مشددة 
املواصفات  الرمسية  اجلهات 

العاملية الخذ العينات، وباالخص 
.)17025:2005 ISO/IEC(

نسأل  وهنا  البيان:  وقال 
عرب  املؤسسات  تبليغ  مت  ملاذا 
وليس  بها،  والتشهري  االعالم 
تقنية  الجتماعات  دعوتهم  عرب 
الفحوصات  نتائج  وتسليمهم 
امامهم  اجملال  واتاحة  افراديا، 
والسالمة  الوقاية  نظم  لتفسري 
يف  العريقة،  مؤسساتهم  يف 
لسالمة  قانون  وجود  عدم  ظل 
الغذاء ويف ظل تطبيق الوزارات 

املعنية معايري خمتلفة.
كانت  اجلمعية  ان  عربيد  واكد 
تتمتنى عدم تسمية املؤسسات 
مبين  الفرانشايز  ألن  العريقة، 
واهمها  واملعايري،  النظم  على 
نظم ومعايري اجلودة والسالمة، 
الذاتية  الرقابة  اىل  اضافة 
اليومية واملشددة. فالقطاع حاز 
وانتشر  املستهلكني  ثقة  على 
انتشارا باهرا يف العامل بسبب 
التالزم  وهذا  اجلودة  ثقافة 
الصارم مع معايري ونظم سالمة 
الغذاء، مثل GMP & GHP كما 
يف  العمل  فرص  آالف  يوفر 
هذا الزمن االقتصادي املرتاجع 

والرديء.
اجلمعية  استغربت  اخلتام،  يف 
حصول جدل وزاري، يف حكومة 
وحدة وطنية، حول هذه احلملة، 
حيجب  ما  منسقة،  غري  وكأنها 
الفراغ  حيال  الشعب  اهتمام 
للمجلس  والتمديد  الرئاسي 
الصمود  واولويات  النيابي، 

االقتصادي.

رد فرعون
السياحة  وزير  أكد  جانبه،  من 
ميشال فرعون قبل انعقاد جلسة 
مواجهة  ال  أن  الوزراء  جملس 
وائل  الصحة  وزير  وبني  بينه 
للتكامل  ندعو  بل  فاعور،  أبو 
بني وزارات الزراعة واالقتصاد 

والسياحة والصحة.
ان  املؤسسات  حق  من  وقال: 
من  أخرى  عينة  هناك  يكون 
عدة  ووردت  أخرى،  مصادر 
العينات  نقل  عن  معطيات 
تستوف  مل  اليت  للمختربات 
الشروط. وكما أن هناك حماسبة 
للمؤسسات جيب ان يكون هناك 
مل  اليت  الصحة  لوزارة  حماسبة 
ونطلب  سنة.   20 ل  تتحرك 
السماح  فاعور  ابو  الوزير  من 
والتدقيق  أخرى  عينات  بفحص 
وكيفية  املوجودة  بالعينات 

نقلها وحفظها.
تستكمل  أن  نأمل  وأضاف: 
حتى  فاعور  أبو  الوزير  خطوة 

ابو فاعور مل يتوقع....
النهاية، وتشمل كل املؤسسات 
 15 ال  فرتة  خالل  انه  وتبني 
العمل  يكن  مل  السابقة  سنة 

على املستوى املطلوب.
السياحة  وزارة  أن  إىل  وأشار 
املراقبني لضبط  بتدريب  تقوم 
ان  وكما  املؤسسات،  عمل 
تقوم  خاصة  مؤسسات  هناك 
الفتا  الذاتية،  باملراقبة  هي 
إىل أن تغري املعايري يف وزارة 
الصحة يلزمها إعالم املؤسسات 

بالتغيري ملواكبتها.
استقبل  السياحة  وزير  وكان 
قبل ظهر امس وفدا من مكاتب 
إقليم  يف  والسياحة  السفر 
املدير  حضور  يف  كردستان 
السردوك  ندى  للوزارة  العام 
ومسؤولة مكتب لبنان للتسويق 
كردستان  اقليم  يف  السياحي 
يف  حبث  وكان  عون،  فابيان 
بني  السياحية  العالقات  متتني 

لبنان واالقليم.
وطالبت عون ب تفعيل العالقات 
واالقليم  لبنان  بني  السياحية 
السياحة  وزارة  مع  والتعاون 
يف  والسياحة  السفر  ومكاتب 
فرعون  للوزير  شاكرة  لبنان، 
انعقاد هذا اللقاء، آملة أن يزور 

كردستان مع وفد سياحي.
فرعون:  الوزير  قال  بدوره، 
هناك عالقة نامية من دون منة 
من  وحتى  السياحة  وزارة  من 
كردستان  حكومة  سعي  دون 
واملصاحل  اخلاص  القطاع  عرب 
املتبادلة  والزيارات  املشرتكة 
ومساهمة لبنان يف امناء اقليم 
اىل  باالضافة  كردستان، 
تسعى  حيث  الرمسية  العالقات 
تدريب  اىل  السياحة  وزارة 
هناك  العراق.  يف  املوظفني 
على  العالقات  لتمتني  فرصة 
اكثر من صعيد من خالل اجملاالت 
املتنوعة لتنمية كردستان والثقة 
االعمال  رجال  بها  يتمتع  اليت 
عدد  اىل  باالضافة  اللبنانيني، 
يزورون  الذين  الكردستانيني 
لبنان الكثر من جمال، ان على 
صعيد السياحة وإن على صعيد 
السياحة الطبية او سياحة رجال 

االعمال.
املساهمة  ل  استعداده  وابدى 
متتني  اجل  من  مبادرة  أي  يف 
العالقات السياحية ان كان من 
بها  يقوم  رمسية  زيارة  خالل 
السفر  وكاالت  دعوة  خالل  من 
وخصوصا  املتبادلة  والسياحة 
تطورت  السياحية  الصناعة  ان 
يف العامل من خالل جتوال اكثر 
من مليار سائح سنويا يف دول 

العامل. 

جبيل  خمفر  من  دورية  نظمت 
يف قوى األمن الداخلي، بأمرة 
أول  املؤهل  املخفر  رئيس 
إبالغ  حماضر  شلهوب  جورج 
املؤسسات  حق  يف  ومراقبة 
املخالفة لسالمة الغذاء الواردة 
وزير  أعلنها  اليت  الالئحة  يف 
الصحة العامة وائل أبو فاعور، 
جبيل،  ماركت  سوبر  ومشلت 
يف  والسبينس  هواتشيكن، 
هذه  أصحاب  ووقع  جبيل، 
بيع  بعدم  تعهدات  املؤسسات 
املطابقة ملعايري  املنتجات غري 

السالمة الغذائية.
استمرار السجال

يف هذا الوقت ال تزال مواقف 
أبو  وائل  العامة  الصحة  وزير 
بإعالنه  فاعور واليت استكملها 
الئحة جديدة بأمساء مؤسسات 
غذائية  مواد  تبيع  ومطاعم 
فاسدة، حمط متابعة واستنكار 
وموضع  املتضّرر،  اجلانب  من 
الداعمة،  اجلهة  من  إشادة 
حيث غّرد النائب وليد جنبالط 
معركة  إنها  قائاًل:  تويرت  عرب 
الدعم  وكل  املواطن،  محاية 
ألبو فاعور يف مواجهة الفساد 

وكارتل املطاعم.
املعلومات  كل  عند  ووقوفًا 
الواردة يف مؤمترات أبو فاعور 
هذا  خّص  ما  يف  الصحافية 
املوضوع، يعقد احتاد النقابات 
السياحية اجتماعًا طارئًا برئاسة 
النقيب بيار األشقر يف األوىل 
ال  مطعم  يف  اليوم  ظهر  بعد 
شارع   - طرابلس  يف  بالغا 
أعلنه  ما  يف  للبحث  املطاعم، 
املوقف  واختاذ  الصحة  وزير 

املناسب يف هذا الشأن.
نقيب  أكد  السياق،  هذا  ويف 
أن  اهلرب  جوزف  اللحوم  جتار 
األمن  بسالمة  معنية  النقابة 
يف  مسؤول  أي  كما  الغذائي 
وال  كان،  موقع  أي  لبنان يف 
هذا  اجلميع  يعطي  أن  من  بد 
اهتمام  من  يستحقه  ما  األمن 
باإلستقرار  اإلهتمام  يوازي 
األمين والسياسي واإلقتصادي 

واإلجتماعي.
أصدرته  بيان  يف  ذلك  جاء 
النقابة امس االول بعد اجتماع 
استثنائي، تناولت فيه خمتلف 
بها  تسّببت  اليت  التطورات 
إثارة وزير الصحة العامة ملف 
األمن الغذائي يف لبنان ونتائج 
الفحوصات اليت أشار إليها يف 
شأن أوضاع بعض املؤسسات 
من  عدة  مناطق  يف  التجارية 

لبنان.
الغرف  احتاد  رئيس  ومتنى 
بريوت  غرفة  رئيس  اللبنانية 
على  شقري  حممد  لبنان  وجبل 
يف  التفكري  األطراف  مجيع 
ألنه  واستقراره  البلد  مصلحة 
ضربة،  أي  حيتمل  يعد  مل 
فاقتصاده على شفري اهلاوية، 
الغذائي  األمن  أهمية  مؤكدًا 
الغائبة  الدولة  أين  سأل  لكنه 
مدة 15 عامًا عن قانون محاية 

النواب؟  جملس  يف  الغذاء 
الدولة اليت توصل املياه  أين 
ملّوثة إىل كل املؤسسات؟ أين 
الكهربائي  التقنني  من  هي 
استغرابه  مبديًا  للمؤسسات؟، 
الشديد من إثارة هذا املوضوع 

إعالميًا.
وقال شقري يف حديث: هناك 
مواد غذائية فاسدة واخرى غري 
يتم  أال  أمتنى  كنت  فاسدة، 
الذي  بالشكل  املوضوع  تناول 
حصل يف اإلعالم، إذ أن ذكر 
اللوائح  تلك  يف  مؤسسة  أي 
يف  موظف   500 حنو  تضع 

بيوتهم عاطلني عن العمل.
يف  أثري  عندما  بأن  وذّكر 
السابق موضوع املواد الغذائية 
الفاسدة، كنت أكثر املتكلمني 
شطب  إىل  وعمدت  عنه 
املؤسسات املخالفة من الغرفة 
لكن  السياسي.  الضغط  برغم 
اليوم  العاملة  املؤسسات 
وهي  اخلارج،  يف  فروع  هلا 
يف  عمل  فرص  ختلق  بالتالي 
من  كان  وإذا  وخارجه،  لبنان 
أمر مشكوك فيه فيجب أال يتم 

التعاطي معه بهذا الشكل.
ودعا شقري إىل أن تطال محلة 
املناطق  كل  الصحة  وزارة 
من  منطقة  وليس  اللبنانية 
هناك  يكون  وأال  أخرى،  دون 
 120 هناك  سائاًل  ألحد،  غطاء 
وخمالفًا  ملّوثًا  مياه  مصنع 
للمعايري الصحية، ملاذا مل يتم 
غذائي  مصنع  و800  إقفاهلا؟ 
بل  وعشرات  له  مرخص  غري 
غذائية  ومصانع  احملال  مئات 
فهل  هلا،  مرخص  غري  سورية 
نستقوي فقط على املؤسسات 

الكربى يف البلد؟.
اإلجتماع  سأحاول  وقال: 
بالوزير وائل أبو فاعور سريعًا 
من  بعيدًا  املوضوع  ملعاجلة 
عدم  يف  أؤّيده  وأنا  اإلعالم، 
السكوت عن الفساد، لكن إذا 
فلنعمل  تلّوث  من  هناك  كان 
كما  مصادره،  كشف  على 
أو  خمتربين  إنشاء  املمكن  من 
خمترب  ب  أثق  ال  فإنين  ثالثة، 
منذ ثالث  موقفنا  الفنار وهذا 
خمتربات  عن  فلنبحث  سنوات، 

أخرى.
اخلليج  مواطين  أن  إىل  ولفت 
تسيء  الضجة  هذه  أن  أبلغوه 

إىل مسعة لبنان.
وختم: إننا مقبلون على موسم 
أعياد واجلميع ينتظره اللتقاط 
أنفاسهم، ملاذا نضرب أنفسنا 

بأيدينا؟!
حركة التجدد

التجدد  حركة  سر  امني  ونّوه 
الدميقراطي انطوان حداد جبهود 
فاعور  ابو  وائل  الصحة  وزير 
والسياسية  االدبية  وبشجاعته 
واصراره على املضي قدما يف 
التصدي للمخالفات الفادحة يف 
واشار  الغذائية،  الصحة  جمال 
اىل ان ابو فاعور يعتمد اسلوب 
يتضمن  الذي  بالصدمة  العالج 

لكنه  اجلانبية،  االوجاع  بعض 
الضوء  ُيسّلط  النه  ضروري 
على حجم الكارثة، خصوصا يف 
فيها  وصل  اليت  املرحلة  هذه 
القانون  على  البعض  جترؤ 
اىل  ومصاحلهم  الناس  وحياة 

مستوى غري مسبوق.
وزير  ان  تصريح  يف  واوضح 
فضح  ان  متاما  يدرك  الصحة 
بعض املتالعبني واملخالفني ال 
ُيشكل حال دائما وجذريا لقضية 
السالمة الغذائية، بل هو جرس 
اجلميع،  لوضع  ضروري  انذار 
وجتارا  وسياسيني  مسؤولني 
مسؤولياتهم،  امام  ومواطنني 
وجيب ان يشكل نقطة انطالق 
متكاملة  منظومة  اىل  للوصول 
وجهازًا  عصريا  قانونا  تتضمن 
متواصلة  وآليات  متخصصا 
مؤكدًا  والتدخل،  للمراقبة 
بغطاء  حيظى  ال  فاعور  ابو  ان 
سالم  متام  احلكومة  رئيس 
الوطين  النضال  جبهة  ورئيس 
فحسب،  جنبالط  وليد  النائب 
بل بتأييد الغالبية العظمى من 
الشعب اللبناني الذي سئم من 
محاية  عن  املسؤولني  تقاعس 

ابسط حقوقه البديهية.
ردود  لبعض  حداد  اسف  واذ 
اضفاء  حاولت  اليت  الفعل 
املناطقي  او  الطائفي  الطابع 
حق  يف  املتخذة  التدابري  على 
مالحظات  ان  اعترب  املخالفني، 
اآلخرين حول املوضوع  الوزراء 
فاعور  ابو  اجراءات  تتكامل مع 
ان  حيث  معها،  تتناقض  وال 
والتجارة  املستدامة  السياحة 
اجلودة  على  تقومان  احلديثة 
وحفظ  والشفافية  والنوعية 

السالمة.
الغذاء  فضيحة  ان  اىل  ولفت 
االهرتاء  اطار  يف  تندرج  هذه 
الناتج عن تفّشي ثقافة  العام 
احتقار القانون، ال بل الدستور، 
والتحول  الدولة  هيبة  وازدراء 
وتراجع  الغاب  شريعة  اىل 
واحملاسبة.  املساءلة  قيمة 
كل  اىل  سريعة  نظرة  وتكفي 
مؤخرًا  انفجرت  اليت  الفضائح 
كي ندرك انها تنتمي اىل هذا 
اجلذر املشرتك، من الكسارات 
العشرات  يعمل  اليت  واملرامل 
منها خارج القانون وعلى مرأى 
من السلطات والقوى االمنية، 
اىل  امللوثة،  املياه  جتارة  اىل 
وتروجيها  املخدرات  انتاج 
والتهريب  وتصديرها، 
احملميان  اجلمركي  والتهرب 
الصلبة  النفايات  اىل  رمسيا، 
قبل  مشكلتها  حتل  لن  اليت 
النافذين.  بني  تلزميها  تقاسم 
فالعديد من اصحاب االنتهاكات 
يرون  والتعديات  واملخالفات 
انفسهم يف حّل من املسؤولية 
ان  يرون  عندما  واملساءلة، 
على  قدرة  له  من  البالد  يف 
فتح حرب يف سوريا مثال من 
دون العودة اىل الدولة او اىل 

املؤسسات الدستورية. 
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لبنانيات

لالمناء  الالمركزية  مجعية  اقامت 
لبنان  كازينو  يف  عشاء  حفل 
عدل  قصر  بناء  مشروع  الطالق 
العدل  وزير  برعاية  جونيه  يف 
وحضوره،  ريفي  اشرف  اللواء 
شارك فيه وزير الرتبية والتعليم 
ممثال  صعب  بو  الياس  العالي 
عون،  ميشال  العماد  النائب 
جريج،  رمزي  االعالم  وزير 
رشيد  االجتماعية  الشؤون  وزير 
ابي  اهلل  نعمة  النواب:  درباس، 
نصر، فريد الياس اخلازن، وليد 
النائبان  اخلوري وعباس هاشم، 
البون  غامن  منصور  السابقان 
رئيس  اخلازن،  هيكل  وفريد 
القاضي  الدستوري  اجمللس 
جملس  رئيس  سليمان،  عصام 
القضاء االعلى جان فهد، مدعي 
عام التمييز القاضي مسري محود، 
املفتش العام القضائي القاضي 
وزارة  عام  مدير  صعييب،  مالك 
نويري،  ميسم  القاضي  العدل 
املستشار القانوني لوزير العدل 
القاضي حممد صعب، وعدد من 
بريوت  حمامي  نقيب  القضاة، 
جملس  واعضاء  جريج  جورج 
الشمال  حمامي  نقيب  النقابة، 
احملامني  نقيب  املقدم،  فهد 
قرطباوي،  شكيب  السابق 
املهندس  جونيه  بلدية  رئيس 
انطوان افرام، املقدم نبيل فرح 
لبنان،  جبل  شواطئ  مفزرة  امر 
قائمقام كسروان باالنابة جوزف 
جنوى  جبيل  قائمقام  منصور، 
احملامني،  من  حشد  سويدان، 

وممثلو هيئات اجملتمع املدني.
فكلمة  الوطين  النشيد  بداية 
اسكندر  احملامي  من  ترحيب 
احملامي  كلمة  اعقبها  جربان، 
فيها  عرض  فينيانوس  كميل 
اىل  جونيه  حمكمة  ارشيف  نقل 
قائمقامية  يف  شاغرة  مكاتب 
قائمقام  مع  بالتعاون  كسروان 
الذي  راشد،  طالل  كسروان 
املتصرفية  قبل  ما  اىل  يعود 
قدمية  احكام  وفيه  منه  جزء  يف 
بصندوق  مجعت  نادرة  وقرارات 
الباقي  واالرشيف  حدة،  على 
املتصرفية  ايام  اول  اىل  يعود 
باشا  داوود  املتصرف  عهد  يف 
لكل قضاء  يكون  ان  قرر  الذي 
حمكمة اىل جانب مشايخ الصلح، 
حمكمة  جونيه  حصة  فكانت 
حيث  قديم  مبنى  يف  ومركزها 
وكان  جونيه،  بلدية  بناء  اليوم 
لغاية  قائم  سجن  احملكمة  هلذه 
اليوم وهو يف آخر السوق القديم 
وصالحية هذه احملكمة من جسر 
ويف  الكلب،  نهر  اىل  املدفون 
عهد املتصرف واصه باشا سنة 
1883 صدر قراران بنقل حمكمة 
واصبح  صيفا  غزير  اىل  جونيه 
قضاة حمكمة جونيه ينتقلون اىل 
ويف  املوظفني  مع  صيفا  غزير 
عهد الرئيس فؤاد شهاب مت بناء 

السراي اجلديدة.
ثم القى رئيس مجعية الالمركزية 
بركات  فادي  احملامي  واالمناء 

كلمة.
ريفي

فيها:  قال  كلمة  ريفي  وألقى 
مجعية  من  بدعوة  اليوم  نلتقي 
يرأسها  اليت  واإلمناء  الالمركزية 

رعى حفل اطالق مشروع بناء قصر عدل يف عاصمة كسروان

ريفي: طريق داعش قطعت يف طرابلس ولن تصل اىل جونيه
بركات،  فادي  احملامي  الصديق 
قصر  مشروع  إطالق  نعلن  كي 
العدل يف جونية. إنه حدث كبري 
النهوض  خبطة  بالسري  نبدأ  أن 
متطلبات  يفي  كي  بالقضاء، 
اللبنانيني بتحقيق العدالة وتطبيق 
اإلجراءات  وتسهيل  القانون، 
القانونية، وتسيري أمور الناس.

النهوض  خطة  بأن  إمياني  ومع 
تعتمد أوال على البشر، أي على 
قضائية  كفاءات  من  لدينا  ما 
القضائي  اجلسم  يف  وقانونية، 
اىل  العدل  وزارة  من  املتكامل، 
احلجر  فإن  واحملامني،  القضاة 
والبناء والتجديد، بالنسبة لي صار 
أساسيا، نظرا للحاجة اىل توفري 
القضائي،  باجلسم  يليق  ما  كل 
وكادر  وحماكم  عدل  قصور  من 

بشري وجتهيزات.
أضاف: وفقا للدراسة اليت أجرتها 
حاجة  هناك  فإن  العدل،  وزارة 
ماسة ل 36 مبنى جديدا، منها 8 
قصور عدل كبرية، وقصرا عدل 
متوسطا احلجم، و26 مبنى حملاكم 
اللبنانية  االراضي  على  منفردة، 

كافة.
وتابع: من جونية عاصمة كسروان 
وقلب لبنان، نعلن البدء باخلطوة 
قصر  لبناء  للتحضري  االوىل 
سيكون  الذي  اجلديد،  العدل 
اللبنانيني  خدمة  يف  انشاءاهلل، 
من أهالي هذه املنطقة العزيزة، 
حيث سيؤدي انشاء هذا الصرح 
الكثري  توفري  اىل  القضائي، 
أهل  يتكبدها  اليت  االعباء  من 
كانتا  اللتني  وجبيل،  كسروان 
لبنان  قضية  ملتزمتني  دائما 

السيد احلر املستقل.
املؤسسات،  دولة  كانت  لطاملا 
والقضاء أحد أعمدتها االساسية، 
لبناني خملص  كل  وهدف،  حلم 
حتدي  أمام  اليوم  حنن  لوطنه. 
أبنائها،  لكل  الدولة  هذه  بناء 
والواجبات  احلقوق  متساوين يف 
أن  مجيعا  مسؤوليتنا  والكرامة. 
مسؤوليتنا  نهدم.  أن  ال  نبين 
يف  مستقبال  ألوالدنا  نؤمن  أن 
الطريق  هلم  ُنِعد  أن  ال  وطنهم، 
طلبا  السفارات  أما  للوقوف 
جنهز  أن  مسؤوليتنا  للهجرة. 
هلم اجلامعات ومراكز الدراسات، 
وفرص العمل، وأن نبتكر معهم 
ما يساعدهم على خدمة وطنهم، 
مسؤوليتنا  وأفكارهم.  بابداعهم 
أن نؤمن هلم األقالم ال البنادق، 
احلياة،  طريق  يسلكون  حبيث 
والقتل،  العنف  ويرفضون 

واخلراب.
العاصمة  طرابلس  من  وقال: 
جونية  اىل  للبنان  الثانية 
لبنانية  حتية  أحييكم  وكسروان، 
كسروان  كانت  لطاملا  حارة. 
بأهلها االبطال، درعا حيمي هذا 
وانا  سيادته.  وحيفظ  الوطن، 
على يقني ان هذه املنطقة هي 

خط الدفاع املتقدم عن لبنان.
لقد اعتدت يف حياتي العسكرية، 
املصارحة  نهج  على  والوطنية، 
كانت  ولو  حتى  احلقائق،  وقول 
أبناء  بني  احلقيقة  قول  مؤملة. 
الواحد،  والوطن  الواحد،  البيت 
هو الطريق الوحيد لبناء املستقبل 

الواحد، وحفظ العيش الواحد.

Saturday 15 November 2014  2014 الثاني  تشرين   15 السبت 

•  Guest speaker, One of Australia’s most 
successful athletes, Louise Sauvage OAM  

•  Performances by The Arcade Circus and  
the Special Olympics dance troupe

•  Interactive wheelchair sports 
demonstrations from Wheelchair  
Sports NSW — give it a go! 

•  Breakfast BBQ

•  Children’s craft

•  Free Bike Health Check from Park Bikes

 
Saturday 29 November 2014

For more information  
visit www.auburn.nsw.gov.au/festivalofallabilities or phone 9735 1378

Walk, Run, Ride or Roll starts at 8am from meeting points in Newington, 
Wentworth Point and Sydney Olympic Park (refer to map).

The Festival of All Abilities starts at 9am at Newington Armory Wharf.  

A community celebration for National Inclusion Week.

Major Sponsor Gold Sponsor Event Partners

Silver Sponsor

اليوم بينكم ألصارحكم،  انا هنا 
ولنتكلم بصوت عال، عما نعيشه 

من أخطار وتهديدات وجودية.
يعيشه  الذي  اخلوف  أن  ورأى 
يف  حيصل  ما  جراء  اللبنانيون 
أمنهم  على  ولبنان،  املنطقة 
خوف  هو  ووجودهم،  وسالمهم 
املسيحيون  وحقيقي.  مربر 
اريدكم  ما  نعم. ولكن  خائفون. 
املسلمني  أن  تعلموه  أن 
مسلمني  اجلميع،  أيضا.  خائفون 
التطرف  من  خائف  ومسيحيني، 
االمن  يهدد  الذي  االسرائيلي 
خائف  املنطقة.  يف  والسالم 
املنطقة،  ينهشان  وحَشني  من 
وأهلها.  صورتها  ويشوهان 
االرهاب واالستبداد، اللذان هما 

وجهان لعملة واحدة.
اخلوف،  مواجهة  نتحد يف  تعالوا 
والتخويف الذي يستثمر باخلوف، 
األمن  مهالك  اىل  ليقودنا 
الذاتي، وحتالف األقليات، فكلنا 
يف خطر. تعالوا نتحد لبناء الدولة 
القوية املهابة. تعالوا نتحد حلماية 
بقوانا  وقرانا،  ومدننا  حدودنا، 
الشرعية فقط، باجليش اللبناني 
البطل، الذي أثبت أنه قادر على 
محاية الوطن، وليسقط كل سالح 

غري شرعي.
تعالوا نتحد بوجه كل من حياول 
التطاول على وطننا. لقد اسقط 
السوري،  النظام  وصاية  لبنان 
اسقاط  على  قادر  اليوم  وهو 

داعش واخواتها.
اليت  داعش  طريق  أن  وأكد 
تصل  لن  طرابلس،  يف  قطعت 
اىل جونية. هذه حالة خارجة عن 
مكان  هلا  يكون  ولن  االسالم، 
األقوى،  هم  فاملعتدلون  بيننا. 

وهم األكثرية.
االقليات،  لتحالف  الرتويج،  إن 
هو  الذاتية،  للحماية  كوسيلة 
التاريخ.  لسياق  خمالف  امر 
يكونوا  مل  خاصة،  فاملسيحيون 
يكونوا.  ولن  ذمة  أهل  يوما 
هو  محايتهم،  البعض  وادعاء 
لقرارهم  مصادرة  بصراحة، 
وحماولة  وتارخيهم،  ودورهم 
وجودهم  من  لالنتقاص  فاشلة 
يف  فاعلة  كجماعة  وكرامتهم، 

لبنان واملنطقة.
واردف: أصارحكم أيضا، أنه من 
غري املقبول أن يلجأ البعض اىل 
الذاتي،  األمن  نظريات  ترويج 
تلك النظرية هي الطريق األسرع 
حنو الفوضى واحلرب االهلية. ال 
حيمي الوطن إال دولة قوية، خالية 
من كل سالح خارج عن الشرعية. 
لقد عانينا يف طرابلس من بعض 
حماوالت األمن الذاتي املشبوهة، 
واجهضناها.  ضدها  فوقفنا 
وقلنا نعم للدولة وفقط للدولة. 
معكم،  أؤكد  جونيه  من  واليوم 
االمن  اشكال  كل  رفض  على 
أحفاد  وانتم  وأدعوكم  الذاتي، 
البطريرك الياس احلويك، وابناء 
والكاردينال  صفري  الكاردينال 
بلبنان  التمسك  اىل  الراعي، 
فال  حفظناها،  ان  اليت  الدولة، 
خبطر  تهديدنا،  على  قادر  أحد 
باحلماية  ابتزازنا  أو  الوجود، 

األمنية.
واشار اىل انه منذ تأسيس لبنان 

العيش  على  تعاهدنا  الكبري، 
وجنحنا  مرات،  فأخفقنا  معا، 
االخفاق،  مثن  دفعنا  مرات. 
كثريا  حنسن  ومل  وأالم،  دماء 
حنن  وها  النجاحات.  استغالل 
اليوم أمام مفرتق االختيار، بني 
الواحد  لبنان  الرسالة،  لبنان 
بشعبه ومناطقه، أو لبنان املمزق 
ومذهبية.  طائفية  كيانات  اىل 
ختتارون؟  وماذا  خنتار؟  فماذا 
أنا  القرار.  اختذت  شخصيا  أنا 
السيد  احلر  املوحد  لبنان  مع 
على  البعض  يطلق  املستقل. 
طرابلس  اسم  أحيانا  مدينيت 
الشام، وهذه من ادبيات القرن 
كسروان  من  هنا  من  املاضي. 
طرابلس  هي  طرابلس  أقول: 
ال  لبنانية.  قلعة  وهي  لبنان، 
املسلمني،  قلعة  هي  طرابلس 
وال جونية هي مرفأ املسيحيني. 
للناس  ومذهبة  تطييفا  كفى 
وللجغرافيا. حنن مجيعا لبنانيون، 

يف لبنان ال 10452 كلم 2.
وختم: نعم حنن لبنانيون يف لبنان 
ال 10452. عشتم أيها اللبنانيون 
مواطنني يف وطٍن موحد. عشتم 
ايها اللبنانيون مواطنني حتملون 
وهو  احلق،  االميان  قلوبكم  يف 
للتعصب.  الطبيعي  النقيض 
عاش هذا الوطن حامي احلريات 
وتعدد االديان والثقافات، اليت 
البلد،  هذا  من  جتعل  بتفاعلها، 

رسالة بكل معنى الكلمة.
فوز  شحادة  املهندس  قام  ثم 
عرب  املشروع  عن  مفصل  بعرض 

شريط متلفز.

القوات مسري  حزب  رئيس  أكد 
جعجع أن من أطاح باالستحقاق 
هم   1988 عام  الرئاسي 
ان  يطرح  ومن  السوريون، 
اطاحت  جعجع   - عون  ثنائية 
 1988 عام  الرئاسة  استحقاق 
وقال:  جدا.  وظامل  حمق  غري 
ليقل لنا احد ما هو مطلوب منا 
كقوات ومل نفعله يف استحقاق 
ترشحنا  فنحن  الرئاسي؟   2014
وحضرنا كل اجللسات ومل نقاطع 

اي جلسة فماذا نفعل أكثر؟.
كالم  برنامج  اىل  حديث  ويف 
الناس مع االعالمي مرسيل غامن 
انه  من حمطة LBC، رأى جعجع 
لوال طرح القانون االرثوذكسي 
القانون  لتغيري  وصلنا  كنا  ملا 
قانون  اقصى  لطرح  واضطررنا 
معه،  يكن  مل  وعون  ممكن 
نقبل  ولن  مل  انه  على  مشددا 
بالطائف  السري  بسبب  ختويننا 
هو  موقفه  عن  ُيسأل  من  لكن 

من مل يقم بأي شيء.
التمديد  ضد  كنا  اننا  وأوضح 
أو  التمديد  اخليار  كان  لو 
مندد  مل  لو  ولكن  االنتخابات، 
االنتخابات  ستجري  كانت  ملا 
أيضا، حنن كنا نتخوف جدا من 
الفراغ، وبني التمديد واجملهول 
فعلي  واخلوف  التمديد  اخرتنا 
من الفراغ بقى حتى اخر حلظة، 
الفتا إىل ان السعودية ال عالقة 
هلا بكل مسألة التمديد وموقف 
حتى  معلن  غري  بقي  اهلل  حزب 

اخر حلظة.

وأضاف السعودية ال عالقة هلا 
احد  وال  التمديد  مسألة  بكل 
يغريين باي َشْيء، الفتا إىل اننا 
متفاهمون مع تيار املستقبل من 
اجملهول  هو  التمديد  مين  أخذ 
وأوضح  به.  سندخل  كنا  الذي 
السابق  احلكومة  رئيس  ان 
هم  لديه  كان  احلريري  سعد 
اجراء التمديد ام ال واتفقنا ان 
يسري هو بالتمديد وانا لن اسري 
بريوت  يف  الظروف  لكن  به 
اختلفت، واملبادرة اليت طرحتها 
كان  الذي  الوحيد  االمر  كان 
ميكننا من تفادي التمديد لكنهم 
مل يسريوا بها، معتربا انه كان 
االنتخابات  اجراء  األفضل  من 
جتري  اليت  واملناطق  النيابية 
ميكن  كان  أمنية  أحداث  فيها 
الثاني  ارجاؤها. وقال: السبب 
لقبولنا بالتمديد هو أننا مل نكن 
نريد ان يتم مترير أي قرار كبري 

دون مشاركة مسيحية.

جعجع: ال عالقة للسعودية 
مبسألة التمديد وحنن اخرتناه 

ختوفا من الفراغ
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الشيخ«  »جبل  حوادث  جددت 
»اجملتمع  يف  اجلدل  األخرية 
دعوة  واقعية  حيال  الدرزي« 
الزعيم وليد جنبالط للحياد يف 
اآلتي،  يف  السوري.  الصراع 
مناذج  متثل  آراء  لثالثة  نعرض 

عن صخب النقاش الدائر.
عقل  مشيخة  مستشار  يعترب 
لبنان،  يف  الدروز  املوحدين 
لبنان  أن  احلليب  غسان  الشيخ 
وشلل  حكم  أزمة  اليوم  يعيش 
باالضافة  احلكومي،  العمل  يف 
اىل »توتر طائفي قديم« تطّور 
مع أحداث 7 أيار، اليت عكست 
 – السين  الصراع  وفاقمت 
الشيعي على صعيد »لعبة أمم« 
كان قد حذر منها مرارًا رئيس 
النائب  الدميوقراطي«  »اللقاء 
عدم  على  حرصًا  جنبالط،  وليد 
تفاقم الوضع مذهبيًا يف لبنان، 
وليس يف منطقة اجلبل فحسب. 
ومن هنا يوضح احلليب يف حديث 
لـ«النهار« أن نظرة جنبالط اىل 
قرى  يف  االخرية  التطورات 
رؤية  ضمن  هي  الشيخ،  جبل 
شاملة للوضع، ال ميكن فصلها 
اجليوبوليتيكة  احملسوبيات  عن 
نووية  مفاوضاٍت  من  للمنطقة، 
النظام  و«أزمة«  ايرانية، 
السوري، الذي خيوض، حبسب 
جنبالط » معركة بقائه حتى ولو 
وأشالء  جثث  فوق  ذلك  كان 
السوريني«، من دون أن يبالي 

لطائفة أو مذهب.

»الدروز أمام ناريّن«
أمام  اليوم  سوريا  »دروز 
االمرية  ختتصر  هكذا  نارين«. 
حياة إرسالن الوضع يف سوريا 
ومنطقة جبل الشيخ »املائل اىل 
جاهزين  نكون  أن  علينا  تأزٍم 
والعقل«.  بالدفاع  ملواجهته 
توضح  لـ«النهار«،  حديثها  يف 
إرسالن، أن نارّي الفتنة احملدقة 
وسوريا خصوصًا،  لبنان  بدروز 
االرض،  عن  دفاع«  »نار  هي 
باجليش  إلتحاقًا  هجوم«  و«نار 
دفاعًا  تواليًا  وذلك  السوري، 
كمواطنني  الدروز  وجود  عن 
أواًل،  درزية  وكأقلية  سوريني 
تكفريي«  »فكٍر  مواجهة  ويف 

ثانيًا.
من  املطلوب  ماهو  بالتالي، 
دعوة  وهل  اليوم؟  الدروز 
احلياد  سياسة  بإلتزام  جنبالط 

واقعية؟
فـإن  إرسالن،  حلياة  بالنسبة 
باالمر  ليس  الدرزي«،  »احلياد 
االحداث  تطور  ظل  يف  السهل 
الدامية و«تضارب أخبار متناقضة 
من  أوغريها  الشيخ  جبل  من 
وأن  حاليًا«،  املشتعلة  املناطق 
حقيقة  معرفة  يستطيع  ال  أحدًا 
ما حيصل، وبالتالي »ال نستطيع 
احلكم على ما جيري بالضبط«. 
ويف رأيها، »انه من السذاجة أن 
تصل درجة القتال اىل هذا احلد 
نكون حاضرين كدروز،  وأن ال 
وليس  فقط،  بالدفاع  ولكن 
باهلجوم أو املشاركة يف القتال 
كأدوات ضمن صراٍع أكرب«. من 
هنا تأتي دعوة إرسالن »للعودة 
اىل العقل« بعيدًا عن االنفعال 
أو »احلماس« الذي ال ميكن أن 
غري  من  مكان  أي  اىل  يوصل 

جهوزية عسكرية كافية، توازي، 
جهوزية  والتقنيات،  بالعدد 
وتتمنى  التكفريي«.  »اخلصم 
إرسالن، على مجيع أبناء طائفة 
يكونوا  أن  الدروز،  املوحدين 
فـ«الدنيا  عقليًا،  حاضرين 
اجليش  يدعموا  وأن  حرب«، 
الدولة  مبادئ  ضمن  اللبناني، 
واحلد االدنى من أسس »العقل 
اآلخر.  ظلم  بعيدًا عن  واحلكمة« 
وأضافت أن »خلط االوراق« ال 
أحد  فـ«ال  اليوم،  الدروز  يفيد 
يعلم من مع من«، خالصة اىل 
والدفاع  موقف،  أخذ  »جمرد  أن 
كّموحدين،  أرضنا،  كرامة  عن 
أن  لالنسان  ميكن  ميثالن سعيَا 

ميوت فداءه«.
»السالح ليس غايًة«

أما الشيخ احلليب، فأشار بدوره، 
اىل ان »احلياد« يعين مبفهومه: 
حنتمل  ال  فيما  التورط  »عدم 
الدروزدقيٌق  فـ«ظرف  عقباه«. 
جدًا، ال حيتمل أي إنغماٍس، مع 
طائفية  بفتنة  يكن،  طرٍف  أي 
تقف وراءها حمسوبيات سياسية 
وإقليمية«. وأشار اىل ان »ذلك 
يلغي سياسة التوازن اليت إتبعها 
جنبالط، واليت أدت اىل تشكيل 
ميقاتي  جنيب  الرئيس  حكومة 
صاحب املنهج الوسطي لتخفيف 
واملذهيب  السياسي  االحتقان 

يف لبنان«.

مشيخة  مستشار  رأى  هنا،  من 
»اجليش  أن  الدرزية،  العقل 
ضمانة  يزال  وال  كان  اللبناني 
طائفة  والبناء  أمجع،  اللبنانيني 
باالخص«،  الدروز  املوحدين 
االخرية  باحلوادث  مستشهدًا 
يف منطقيّت عرسال وطرابلس، 
دوره  اجليش  »لعب  حيث 
أكمل  على  والعسكرّي  الوطيّن 
وجه، بهدف ضبط الوضع وعدم 
تفشي الفتنة«.  ويشري احلليب 
اىل »بعض االصوات املستغلة 
لالحداث اليت طالت الدروز أخريًا، 
واحلرب  القتل  على  واحملّرضة 
سائاًل:  النظام«،  جانب  اىل 
أن  موضحًا  هذا؟«،  كل  »ملاذا 
للدروز،  غايًة  ليس  »السالح 
وواضحة،  نبيلة  غايتنا  أن  بل 
عند  النفس،  عن  الدفاع  وهي 
خارٌج  ذلك  وأن  علينا،  االعتداء 
معتربًا  سياسي«،  إطار  اي  عن 
أو  لبنان  لدروز  تورط  »أي  أن 
الدفاع  إطار  عن  خارٌج  سوريا، 

عن النفس، ال مصلحة فيه«.
»نحرّم االعتداء منا ونرفض 

االعتداء علينا«

وقائع  اىل  احلليب  وإستند 
ُوضع  و«مصريية«،  تارخيية 
عّدة،  مراحل  الدروز يف  أمامها 
كـ«حرب اجلبل«، حيث إستذكر 
»معادلة تارخيية« عند املوحدين، 
أبو  للشيخ  تصريح  يف  جاءت 
قد  كان  حالوي  عارف  حسن 
يف  »النهار«  جريدة  يف  ُنِشِر 
2 متوز 1983، وهو يتحدث عن 
»املعارك واالحداث يف اجلبل«: 
»هذه املعركة مل نردها، لكنها 
اال  تنتهي  ولن  علينا،  فرضت 
نوصي  كرامتنا. حنن  مبا حيفظ 
االعتداء  حنرم  التعدي.  بعدم 
علينا.  االعتداء  ونرفض  منا 
ومطلبنا كل ما يعود اىل اهلدوء 
مبا  واالستقرار)...(  والتفاهم 
وحقوقهم  الناس  كرامة  حيفظ 

.»)...(
احلليب،  الشيخ  يشدد  هنا،  من 
خارج  حُمرم  »القتال  أن  على 
وهو  النفس،  عن  الدفاع  إطار 
التوفيق  يرافقه  مقدس،  حق 
و  العقل  مسار  ضمن  والعدالة 

التوازن«.

الدروز »درعٌ  واقٍ « لوحدة 
»الدولة السورية«؟

و«احلياد«،  »العقل«  رسائل 
تواجهها اليوم مناشداٌت سياسية 
أخرى، تنطوي حتت راية »سوريا 
الكربى«، اليت تعترب الدروز يف 
سوريا كمواطنني سوريني أواًل، 

ومن ثم دروز.
هذا ما أكده نائب رئيس احلزب 
االجتماعي يف  القومي  السوري 
توفيق مهنا، يف حديث  لبنان، 
»ما  أن  فيه  أوضح  لـ«النهار« 
تطورات  من  وحيصل  حصل 
الشيخ  جبل  قرى  يف  خطرية 
خطر  الشك  يقبل  ال  مبا  يؤكد 
ينفذ  الذي  االرهابي  املشروع 
كدولة  سوريا  ضد  مؤامرة 
وبغطاء  ومؤسسات  وشعب 
االسرائيلي«،  العدو  من  كامل 
جبل  يف  جرى  »ما  أن  معتربًا 
جرى  ما  عن  ينفصل  ال  الشيخ 
درعا  أو  القنيطرة  ريف  يف 
من  سوريا  تشهده  ما  ضمن 
اجملموعات  ضد  حقيقية  حرب 
التكفريية«. وأضاف أن احلزب 
أبدًا  يرى  »ال  القومي  السوري 
أن طروحات حتييد فئة أو أخرى 
ميكن أن ختدم الشعب السوري 
أو الدولة السورية، وال نرى فيها 
أي إمكانية حلفظ االمن ألي فئة 
من فئات اجملتمع السوري الذي 
حيفظ ويصون كل أبناء سوريا 
هذه  مبواجهة  واحد  ضمن صف 

الدروز بني نارْين: هل دعوة جنبالط للحياد يف احلرب السورية واقعية؟
املصدر: »النهار«.. زينة حريز

على  مشددا  االرهابية«،  احلالة 
للدروز  الطبيعي  »املوقع  أن 
يف سوريا هو أن يكونوا الدرع 
الواقي لوحدة الدولة السورية«، 
يف  غريهم،  أو  فـ«الدروز 
سوريون  مواطنون  هم  سوريا، 
مقاومة  تاريخ طويل يف  وأبناء 
إنتماء  عن  والدفاع  االستعمار 
سوريا القومي«، مشريًا اىل أن 
»ما يتعرض له الدروز يف جبل 
الشيخ، يتعرض له أبناء دمشق 

ومحص وعني عرب«.
بالتالي إعترب مهنا أن »أصحاب 
يضيعون  احلياد  اىل  الدعوة 
البوصلة احلقيقية هلذا الصراع«، 
معتربًا أنه »ليس بصراع مذهيّب 
أوتلك  الطائفة  هذه  ندعو  لكي 
هو  بل  عنه،  نفسها  اىل حتييد 
إسرتاتيجي،  وطين،  صراع 
اليت  سوريا  بثوابت  عالقة  له 
بشار  الرئيس  قيادة  متارسها 

االسد«.
»املعلومات  أن  مهنا  واعترب 
النظام  قوات  بأن  أفادت  اليت 
السوري وضعت الشبان الدروز 
يف الواجهة يف كمني بلدة عرنة 
مغلوطة«،  »النصرة«،  مبواجهة 
»اجليش  أن  على  مشددًا 
السوري منتشر على مجيع خطوط 
املواجهة مع »النصرة«، والعدو 
هذه  يدعم  الذي  االسرائيلي 
اجلماعات االرهابية، وحياول أن 
يف  الدروز  حيمي  مالذًا  يكون 
نفسه  الوقت  ويف  السويداء 
هو الذي يقدم للنصرة التسليح 

وتسهياًل حلركتهم ».
ال إختالف اليوم، على أن مجيع 
باخلطر،  تشعر  الشرق   أقليات 
دروز  حيسدون  قد  والبعض 
لبنان على حيادهم أو«وسطية« 
اليت  الشعبية  األكثر  قيادتهم 
على  احلفاظ  بسياستها  حتاول 
الطائفي  الصراع  يف  التوازن 
لكن  املنطقة.  يف  املستشري 
يف  االخرية  االحداث  جمريات 
الشيخ،  وجبل  الدروز«  »جبل 
من  للضحايا  الكبري  والعدد 
الغوص  حّتمت  الدروز،  الشبان 
يف أسباب تلك األحداث العميقة 
وأساليب حصرها وعدم متددها. 
فبمعزل عن الدعوات الشخصية 
أهمية  تربز  اهلجوم،  أو  للحياد 
والعقل،  احلكمة  اىل  االرتكاز 
احمليط  مصري  عن  والسؤال 
اهلجوم  قرار  اختاذ  حال  يف 
واملشاركة يف هذا الصراع، أو 
عدمه، يف موازاة التمسك بثابتة 
واالرض  الذات  عن  الدفاع  أن 

»حٌق مقدس«، إن لزم االمر.

اهلل  فضل  حسن  النائب  أكد 
منتدى  يف  حواري  لقاء  يف 
اإلمام  مؤسسة  يف  األربعاء 
يف  الصراع  آفاق  عن  احلكيم 
التطورات  ضوء  على  املنطقة 
الراهنة، أن العنوان األساسي 
والطاغي على املنطقة والصراع 
نفسه  فرض  والذي  املستجد 
شئنا أم أبينا على أغلب العامل 
العربي اإلسالمي، هو الصراع 
الذي له عناوين كثرية تتدخل 
الدولية  الصراعات  فيها 
لكن  واحمللية،  واإلقليمية 
وسياسيا  إعالميا  املعروض 
التكفريية  اجلماعات  فورة  هو 
يف  املنطقة  هذه  وإدخاهلا 
وحماوالت  الصراعات  آتون 

التفتيت.
نظرية  عن  بعيدا  وأضاف: 
قائم  وضع  يوجد  املؤامرة 
أمتنا  أن  به،  نعرتف  أن  جيب 
منذ  األفكار  فيها هذه  نشأت 
يف  وحتولت  طويلة  سنوات 
عنفية  حال  إىل  األخري  العقد 
وهي  جمتمعاتنا.  أغلب  يف 
وليدة بيئاتنا من خالل ما بثته 
األدوار  الدينية.  املدارس 
ميكن  ال  واإلقليمية  الدولية 
إذا  وفاعلة  مؤثرة  تكون  أن 
مل جتد بيئات تتقبل مثل هذه 
النزاعات. حنن نتعرض هلجمة 
دولية ولكن ال ميكن أال ننفي 
جمتمعاتنا،  عن  املسؤوليات 
البعد  عن  أحتدث  ال  وهنا 
املذهيب والطائفي، أحتدث عن 
املسلمني  عند  مناهج حمددة، 
استطاعت  األوىل،  بالدرجة 
لكن  الظواهر.  هذه  تنمية 
طبيعة  ليست  الصراع  طبيعة 
اللبوس  لبست  وإن  مذهبية 
املذهيب فأصحاب هذا املنهج 
والدين  باملذاهب  يتسرتون 
أن  علما  أفعاهلم.  لتربير 
السنة  أهل  من  قتلوا  هؤالء 
من  قتلوا  ما  من  بكثري  أكثر 
ال  وهذا  األخرى،  املذاهب 
وحبث  استقصاء  إىل  حيتاج 
منهج  هناك  وعقلي.  منطقي 
على  مبين  وإقصائي  إلغائي 
أفكار حتاول أن تسند نفسها 
باملفهوم  هذا  املذاهب،  إىل 

العام.
لبنان،  إىل  وصوال  واوضح: 
قمنا  إلينا  اخلطر  عندما وصل 
هذا  أنفسنا.  عن  بالدفاع 
يف  ذروته  وصل  املشروع 
ولكن  ينحسر  وبدأ  املوصل 
دولي،  حتالف  لسبب  ليس 
حملية  إرادات  بسبب  ولكن 
حيث يوجد خطر هذه اإلرادات 
هي اليت تستطيع مواجهة هذا 
يعتقدون  ممن  وحنن  اخلطر، 
أننا يف لبنان وسوريا والعراق 
دولي  دعم  إىل  حنتاج  ال 
ملواجهة هذا اخلطر وإمنا حنتاج 
إىل كف هذه الدول عن وقف 

دعم اجلماعات التكفريية.
لبنان،  يف  انه  اىل  واشار 
مبا حيصل  متأثر  بعض  هناك 
وخاصة  اإلقليمي  احمليط  يف 
أمين  البعد  وهذا  سوريا  يف 
خالل  من  ظهر  وسياسي 
اليت  التكفريية  اجلماعات 
وتدخل  بلدنا.  على  انقضت 
العتبارات  كان  اهلل  حزب 
وطنية لبنانية بالدرجة األوىل، 

وأستطيع القول إنه على مدى 
أشهر  وبضعة  سنة  من  أكثر 
اخليارات  كل  اهلل  حزب  قلب 
إلجياد حل ملا ميكن أن نفعله 
على مستوى األزمة يف سوريا 
وما  موقعنا  هو  ما  خالل  من 
نتصرف  وكيف  موقفنا  هو 
على أي أساس وهل ميكن أن 
نؤدي دورا للمعاجلة، وحاولنا 
ولكن  السوري  النزف  إيقاف 
من  أكرب  النزف  هذا  دفق 
طاقاتنا بسبب التدخل الدولي 
كبريا  كان  الذي  واإلقليمي 
إىل حد مل تفلح كل احملاوالت 
للحد منه. وعندما وصل اخلطر 
إىل البيت، لبنان، مل يكن أمام 
الدفاع  سوى  خيار  املقاومة 
ضروريا  خيارا  كان  وهذا 
ملصلحة وطنية لبنانية ودليله 
فلنتصور  اليوم.  نشهده  ما 
اجلماعات  هذه  كانت  لو  ماذا 
احملافظات  يف  تتمركز 
احلدودية؟ فبعد أن كان هؤالء 
النار  أطلقوا  الذين  املسلحني 
على اجليش اللبناني ميكن هلم 
الدخول بسهولة إىل األراضي 
يف  ويتجولون  اللبنانية، 
األراضي اللبنانية. فإن كانوا 
جرود  يف  حماصرين  اليوم 
وجههم  يف  وسدت  القلمون 
الكثري من املنافذ للدخول وال 
يف  ويتجولون  يدخلون  زالوا 
لبنان، ماذا لو كانوا يسيطرون 
على احملافظات احلدودية؟ أو 
كان  لبنان  فأي  على سوريا؟ 
سيطرت  لو  يبقى  أن  ميكن 

اجلماعات على سوريا؟.

انعدام الثقة
واعترب أنه يف الشق اللبناني، 
بني  الثقة  انعدام  يوجد 
جتارب  بعد  خباصة  األفرقاء 
تكون  كل حمطة  ويف  مريرة، 
مجع  إلعادة  حماوالت  هناك 
عامل  اللبنانيني.  األفرقاء 
قوي،  غري  اآلن  حتى  الثقة 
األفرقاء  مفقود،  أقول  ال 
اللبنانيني حباجة لتعزيز الثقة، 
ما  واحلوار بني املختلفني هو 
يقرب املسافات واليوم يوجد 
املشاكل  فحل  للحوار،  مناخ 
باحلوار  يكمن  الداخلية 
والتالقي والتفاهم والشراكة. 
إىل  ندعو  دائما  حنن  لذلك 
نضع  داخلية،  وطنية  شراكة 
نتفق  ما  ونطبق  جانبا  اخلالف 
خنتلف  ما  يف  ونتحاور  عليه 

هذا هو منهجنا.
أضاف: يف ما خيص مؤسسات 
احليوي  املوضوع  الدولة، 
رئاسة  يف  الشغور  هو  اآلن 
اجلمهورية. حنن مجيعا معنيون 
الرئاسي،  االستحقاق  بإجناز 
االتهامات  عن  اجلميع  وليكف 
يدعو  اجلميع  اآلخر،  للفريق 
ولكن  رئاسية  انتخابات  إىل 
ذلك حيتاج إىل حبث جدي عن 
املؤخرة وإىل سلوك  األسباب 
سلوك  ألن  واضح  طريق 
يؤدي  ال  املتعرجة  الطرق 
السياق  هذا  مكان. ويف  إىل 
مرشح  عون  ميشال  العماد 
حيثية  من  ميثله  ملا  طبيعي، 
ووطنية،  وسياسية  شعبية 
املرشح  مؤهالت  ميتلك  وهو 

التوافقي.

النائب فضل اهلل: ال حنتاج لدعم دولي ملواجهة االرهاب بل اىل وقف 
دعم اجلماعات التكفريية
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اليت  املروعة  الشهادة  حبسب 
تلغراف«  »ديلي  جريدة  نشرتها 
أبا عبد اهلل الذي  الربيطانية فإن 
كان يعمل حارسًا شخصيًا للقيادي 
فر  مجال،  صدام  »داعش«  يف 
بعد  »داعش«  عن  وانشق  هاربًا 
يرتكبون  عناصرها  بأن  تأكد  أن 
بالدين،  هلا  عالقة  ال  جرائم 
وليست بدوافع دينية، وإمنا هي 

نتيجة لــ«بزنس« خاص بهم.
ويروي أبو عبد اهلل اجلرمية األبشع 
حبضوره،  صدام  ارتكبها  اليت 
نازحة  سورية  عائلة  أجرب  حيث 
على  املدارس  إحدى  يف  تعيش 
اخلروج واالصطفاف بالرتتيب من 
بقطع  وبدأ  الكبري،  إىل  الصغري 
أمام أعني األب  رؤوس األطفال 
علق  ثم  اآلخر  تلو  واحدًا  واألم 
املدرسة،  جدار  على  الرؤوس 

وغادر املكان.
وأوضح أبو عبد اهلل: »بدأت عملية 
الذبح بطفل يبلغ من العمر 13 عامًا 
واحدًا  مجيعًا  رؤوسهم  قطع  ومت 
تلو اآلخر«، مشريًا اىل أن عملية 
الذبح »كانت تتم بدم بارد وكان 
أطفاهلم  يشاهدون  واألم  األب 
رؤوسهم  وتعلق  يذحبون  وهم 

على حائط املدرسة«.
رأس  إن  اهلل  عبد  أبو  ويقول 
الطفل الصغري ذو الـ13 عامًا مت 

داعشي يروي الفظائع! قطع رؤوس 
األطفال وتعليقها

تعليقه على باب املدرسة.
اليت  الشهادة  يف  الالفت  لكن 
معززة  اهلل  عبد  أبو  يرويها 
»داعش«  يف  القيادي  بصورة 
صدام مجال أن االخري كان تاجرًا 
عنصرا  يصبح  أن  قبل  للمخدرات 
»اجليش  يسمى  ما  صفوف  يف 
السوري احلر«، ومن ثم انكشفت 
عالقات له باملخابرات األمريكية، 
لينشق سريعًا عن »اجليش احلر« 
وينضم إىل مجاعة »داعش« الذي 

أصبح قياديًا يف صفوفها.

تاجر مخدرات تحول إىل 
داعشي

تلغراف«  »ديلي  جريدة  وتقول 
اليت أوردت الرواية إن قصة حياة 
مجال  صدام  الداعشي  القيادي 
املتناقضات،  من  الكثري  تتضمن 
إذ كيف لتاجر خمدرات أن يصبح 

عبد  أبا  أن  إال  متطرفًا،  تكفرييا 
اهلل يفكك هذا اللغز بتأكيده أن 
يكرتثون  ال  »داعش«  عناصر 
ما  كان  اذا  وما  اإلسالم  بأحكام 
يفعلونه ميثل امتثااًل هلذه األحكام 

أم انتهاكًا هلا.
بها  أدىل  اليت  الشهادة  وحبسب 
مجال  صدام  فإن  اهلل  عبد  أبو 
متكن من حتقيق ثروة مالية كبرية 
بعد اندالع احلرب على سوريا من 
ينتقل  أن  قبل  املخدرات،  جتارة 
صفوف  يف  النظام  قتال  اىل 
»اجليش احلر«، ثم ينشق سريعًا 

وينضم اىل »داعش«.
ويشري أبو عبد اهلل إىل أن صدام 
قيادات  من  البقية  حال  حاله 
األموال  الذين جيمعون  »داعش« 
حاليًا من أعمال اخلطف واالغتياالت 
اليت ينفذونها، مضيفًا: »ميكن أن 
ينسفوا بناية كاملة تكتظ بالنساء 
أن  أجل  من  واألبرياء  واألطفال 
مطلوبًا  واحدًا  شخصًا  يقتلوا 

لديهم«.
وينتهي أبو عبد اهلل إىل اإلشارة 
عناصر  من  العديد  أن  اىل 
يدخنون  وقيادييها  »داعش« 
مدنيًا  لو وجدوا  لكنهم  السجائر، 
يفعل األمر ذاته فإنهم يعتقلونه 
فلماذا  ويعاقبونه..  ويضربونه 

ازدواجية املعايري؟

االول،  أمس  روسيا  قّدمت 
احتمال متديد  إىل  اشارة  أقوى 
إيران والدول  املفاوضات بني 
النووي،  مبلفها  املعنية  الست 
إىل  فرنسا  أشارت  فيما 
«، لكنها  »مسائل مهمة مل ُتسوَّ
اتفاق  بإبرام  أملها  عن  أعربت 

حبلول 24 الشهر اجلاري.
حذر عضوان  ذلك،  يف غضون 
الشيوخ  جملس  يف  بارزان 
الدافعة  القوة  كانا  األمريكي، 
ُفِرضت  ُمشددة  عقوبات  وراء 
على طهران، من تدابري مشابهة 
مع  اتفاق  أي  يؤدِّ  مل  إذا 
برناجمها  »تفكيك«  إىل  إيران 

النووي.
لكن رئيس جلنة األمن القومي 
جملس  اخلارجية يف  والسياسة 
اإليراني  )الربملان(  الشورى 
اتهم  بروجردي  الدين  عالء 
الواليات املتحدة بطرح »مطالب 
مفاوضات  أثناء  فيها«  مبالغ 
مسقط، معتربًا أنها »تدرك جيدًا 
إيران يف املنطقة  أهمية مكانة 
اإلرهاب،  حماربة  يف  ودورها 
النقاط  من  املسألة  وهذه 

املشجعة بالنسبة إليهم«.
باسم  الناطق  قال  ذلك،  إىل 
ألكسندر  الروسية  اخلارجية 
»ليست  لوكاشيفيتش: 
ُمستبعدة احلاجة ملزيد من الوقت 
مفيدة  تسوية  إىل  للتوصل 
للجانبني« يف املفاوضات بني 
)اخلمس  الست  والدول  إيران 
جملس  يف  العضوية  الدائمة 

األمن وأملانيا(.
مجيع  أن  »أكدنا  وأضاف:   
الوفاء  إىل  يسعون  األطراف 
هو  ما  ولكن  النهائي،  باملوعد 
اتفاق  أو  املوعد  أهمية  أكثر 

موسكو مع متديد املفاوضات »النووية«
حقيقي؟«.

الفرنسي  اخلارجية  وزير  أما 
أماًل  فأبدى  فابيوس،  لوران 
اتفاق«،  إجناز  من  »التمّكن  بـ 
هناك  زالت  »ما  مستدركًا: 
مسائل أساسية جتب تسويتها. 
ال ميكنين التكهن اآلن، وأعتقد 
الشهر   24 بأننا سنستطيع يف 
نتيجة«.  استخالص  اجلاري 
ال ميكن  »احلّل  أن  على  وشدد 
اهلدف  إطار  يف  إال  يكون  أن 
امُلدد منذ البداية، وهو موافقة 
إيران على )امتالك( طاقة نووية 

مدنية، ال قنبلة ذرية«.
احتمال  عن  سؤال  على  وردًا 
عن  للتنازل  واشنطن  استعداد 
شروط إلبرام اتفاق مع طهران، 
»تنسيق  إىل  فابيوس  لفت 
ومشاورات وثيقة مع شركائنا« 
بأن  مذّكرًا  الست،  الدول  يف 
جون  األمريكي  اخلارجية  وزير 
األسبوع  باريس  زار  كريي 
املاضي »خصيصًا لنتشاور حول 
ومساعدونا  وحنن  املوضوع، 
أن  وأمتنى  دائم  اتصال  على 

نصل إىل اتفاق«.
نقلت  »رويرتز«  وكالة  وكانت 
عن مسؤولني غربيني وإيرانيني 
حبلول  اتفاق  إبرام  استبعادهم 
مرّجحني  اجلاري،  الشهر   24
مشابه  موقت  باتفاق  االكتفاء 
جنيف  اجلانبان يف  أبرمه  للذي 
العام املاضي، يف انتظار تسوية 
املقبلة. الشهور  يف  خالفاتهما 
وقال مسؤول غربي: »ميكن أن 
حبلول  نهائي  اتفاق  إطار  نرى 
24 الشهر اجلاري، لكن رمبا ال 

االتفاق«.
بارز  إيراني  مسؤول  وتوّقع 
»التوصل إىل نسخة أكثر تفصياًل 

من اتفاق جنيف، تكفي ملواجهة 
إيران وأيضًا متديد  الركود يف 
)مارس(  آذار  اىل  املادثات« 
املفاوضات  بأن  علمًا  املقبل، 
دت 4 أشهر يف متوز  ُمدِّ كانت 

)يوليو( املاضي.
يف غضون ذلك، ذّكر السناتور 
ميننديز،  روبرت  الدميوقراطي 
اخلارجية  العالقات  جلنة  رئيس 
يف جملس الشيوخ، والسناتور 
إدارة  كريك،  مارك  اجلمهوري 
بشروط  أوباما  باراك  الرئيس 
التوصل إىل تسوية مع طهران، 
أن  بيان مشرتك  اعتربا يف  إذ 
»اتفاقًا جيدًا جيب أن يفّكك، ال 
غري  النووي  الربنامج  يرّسخ  أن 
مينعها  وأن  إليران،  املشروع 
دولة  عتبة  بلوغ  من  األبد  إىل 

متلك سالحًا نوويًا«.
وشدد البيان على وجوب فرض 
النشاطات  على  قاسية  قيود 
التطوير  وعمليات  والبحوث 
بالربنامج  املرتبطة  والشراء 
حمكم  نظام  ووضع  النووي، 
يدوم  إيران  يف  للتفتيش 
على  طهران  وحض  »عقودًا«، 
كل  شأن  يف  »احلقيقة  إعالن 
املمكنة«  العسكرية  األبعاد 

لربناجمها.
حيّقق  مل  »إذا  البيان:  وأضاف 
االتفاق املتمل هذه األهداف، 
سنعمل مع زمالئنا يف الكونغرس 
كما  حاسم  شكل  يف  للتحّرك 
فعلنا يف املاضي«، يف إشارة 

إىل تشديد العقوبات.
اخلارجية  باسم  ناطقة  وعّلقت 
أعضاء  بأن  مذّكرة  األمريكية 
فحوى  يروا  »مل  الكونغرس 
ُيربم  مل  اذ  النهائي،  االتفاق 

بعد«.

الليبية  احلكومة  رئيس  أجرى 
عبداهلل الثين حمادثات يف الرياض 
خالل اليومني املاضيني، وصفت 
»جددت فيها  »اإلجيابية«، و  بـ 
السعودية الدعم الكامل للشرعية 
ليبيا«،  يف  األمين  ولالستقرار 
كما أبلغ »احلياة« وزير اخلارجية 

اللييب حممد الدايري.
أسفه  عن  اللييب  الوزير  وعربَّ 
مصر  سفارتي  الستهداف 
طرابلس  يف  واإلمارات 
مشريًا  االول،  أمس  بتفجريين 
إىل  تتجه  املتحدة  األمم  أن  إىل 
منظمة  الشريعة«  »أنصار  اعتبار 
»هذا  الدايري:  وقال  إرهابية. 
حادث مروع وإجرامي، ونقف مع 
أبو ظيب والقاهرة يف مواقفهما 
الداعمة للشرعية يف ليبيا وأمن 
أن  ورأى  واستقرارها«.  البالد 
وجود  على  »يدالن  التفجريين 
تستهدف  ال  إرهابية  منظمات 
تستهدف  وإمنا  فقط،  الليبيني 
مؤشر  يف  شقيقة،  عربية  دواًل 
يف  اإلرهاب  وترية  تصاعد  إىل 

البالد«.
السيارتني  انفجار  وأحلق 
مبقري  مادية  أضرارًا  املفخختني 
السفارتني فجر أالول، يف حادث 
التفجريات  نطاق  باتساع  ينذر 
العاصمة  لتشمل  البالد  يف 
طرابلس. وأبلغ »احلياة« مصدر 
من قرب مقر السفارة املصرية، 
تكن  مل  املبنى  يف  األضرار  أن 
كبرية مبقدار األضرار يف املباني 
اجملاورة، مشريًا إىل إصابة اثنني 

من حراس السفارة جبروح.
أما السفارة اإلماراتية فتضررت 
واجهتها بشكل كبري، كما حتطمت 
نوافذ املباني اجملاورة هلا، كما 

أفاد شهود يف املنطقة.
امليليشيات  اإلمارات  ومّحلت 
على  تسيطر  اليت  اإلسالمية 
التفجري  مسؤولية  طرابلس 
استهدف  الذي  »اإلرهابي« 
الليبية.  العاصمة  يف  سفارتها 
اإلماراتي  اخلارجية  وزير  وقال 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
التفجري  »هذا  إن  بيان،  يف 
اجلميع  من  يقتضي  اإلرهابي 
للقضاء  والسريع  احلاسم  العمل 
اإلرهابية  املمارسات  هذه  على 
تستنكرها  اليت  اإلجرامية 

اجملتمعات الدولية«.
»اجلماعات  عبداهلل  الشيخ  ومّحل 
أنصار  تشمل  اليت  املسلحة، 
الشريعة وفجر ليبيا، املسؤولية 
العمل  هلذا  والقانونية  اجلنائية 

اإلرهابي«.
وأكد الوزير اإلماراتي دعم بالده 
لدعم  الرامية  كافة  »اجلهود 
جملس  يف  املتمثلة  الشرعية 
النواب املنتخب واحلكومة الليبية 
املمثلة يف رئيسها عبداهلل الثين 
يف  الليبية  السلطات  وملساندة 
االستقرار  حنو  تطلعاتها  حتقيق 
واالزدهار«. ومتنى أن »تتالشى 
العنف والقوة واستعمال  مظاهر 
السالم  يسود  وأن  السالح 

واألمان واالستقرار«.
باسم  الناطق  أعرب  كذلك 
اخلارجية املصرية عن إدانة بالده 
»بكل قوة التفجري اإلرهابي اآلثم 
السفارة  حميط  استهدف  الذي 
والذي  طرابلس،  يف  املصرية 
للقوانني  سافرًا  انتهاكًا  ميثل 

تفجريان أمام سفارتي مصر واإلمارات يف طرابلس

مقار  وحرمة  الدولية  واألعراف 
ويسيء  الديبلوماسية،  البعثات 
وروابط  التارخيية  العالقات  إىل 
الدم اليت جتمع بني مصر وليبيا 

وشعبيهما الشقيقني«.
بأشد  العاطي  عبد  أدان  كما 
التفجريات  سلسلة  العبارات 
األخرية اليت استهدفت سفارات 
أخرى ومنشآت ليبية عامة، سواء 
يف طرابلس أو طربق أو البيضاء 
خالل اليومني املاضيني، مؤكدًا 
اإلرهابية  األعمال  »هذه  أن 
واإلجرامية اخلسيسة إمنا تستهدف 
املساس بتطلعات الشعب اللييب 
واألمن،  واالستقرار  احلرية  يف 
مؤسسات  بناء  عملية  وتقوض 
عما  فضاًل  ليبيا،  يف  الدولة 
متثله من تدمري للجهود املبذولة 
من  واالستقرار  األمن  الستعادة 

قبل احلكومة الليبية«.

تثري  التفجريات  هذه  أن  ورأى 
مع  احلوار  جدوى  يف  الشكوك 
»مجاعات ظالمية إرهابية ترفض 
العنف  ونبذ  السالح  تسليم 
»سالمة  تؤكد  كما  واإلرهاب«، 
الطرح املصري بضرورة االلتزام 
عليها يف  املنصوص  بالضوابط 

مبادرة دول اجلوار اللييب«.
ويأتي التفجريان أمام السفارتني 
االحتجاجات  خلفية  على 
نظمتها  اليت  والتظاهرات 
املسيطرة  ليبيا«  »فجر  مجاعة 
البلدين  ضد  العاصمة،  على 
اللواء  اتهمتهما مبساندة  اللذين 
أهداف يف  وقصف  حفرت  خليفة 
طرابلس. كما نادت اجلماعة يف 
بيانات بقطع العالقات مع البلدين 
الربملان  يف  أعضاء  الستقباهلما 
املنعقد يف طربق ومسؤولني يف 

حكومة الثين املنبثقة عنه.

العمال ينظفون آثار التفجري أمام سفارة االمارات. )رويرتز(

واإلقاالت  املناقالت  شغلت 
رئيس  أعلنها  اليت  العسكرية 
العبادي  حيدر  العراقية  احلكومة 
العام.  الرأي  أمس،  من  أول 
حماولة  أنها  مكتبه  أعلن  وفيما 
أكد  األمين،  األداء  لتحسني 
مراقبون أنه حياول التخلص من 
تركة سلفه نوري املالكي بإبعاد 
وسيبدأ  به،  املرتبطني  الضباط 
املدنية من  »تنظيف املؤسسات 

هذه الرتكة قريبًا«.
إحالة عشرة  العبادي قرر  وكان 
التقاعد  على  عسكريني  قادة 
مناصب  يف  آخرين   18 وتعيني 
من  قائدًا   26 وإعفاء  جديدة، 
مناصبهم، بينهم رئيس األركان 
وقائد  زيباري،  بابكر  الفريق 
الفريق  األنبار  يف  العمليات 
وقائد  فليح،  رشيد  الركن 
األوسط  الفرات  يف  العمليات 
الغامني،  عثمان  الركن  الفريق 
وأمني سر وزارة الدفاع الفريق 
إضافة  الالمي،  إبراهيم  الركن 

إىل بعض قادة الفرق.
تعيني  املصادر  بعض  وأكد 
رشيد  خورشيد  الركن  الفريق 
رئيسًا لألركان، والفريق الركن 
للقوات  قائدًا  القصريي  رياض 
الربية، خلفًا للفريق الركن علي 

غيدان.
العبادي  باسم  الناطق  وقال 
القائد  »قرار  إن  جبوري،  رافد 
إعفاء  املسلحة  للقوات  العام 
آخرين  وإحالة  القادة  من  عدد 
حتسني  هدفه  التقاعد،  على 
إىل  وأشار  العسكري«،  األداء 

معايري  اىل  استند  »التغيري  أن 
أساسية أهمها الكفاءة والشجاعة 
والنزاهة لضمان حماربة الفساد 
واألمر  العسكرية،  املؤسسة  يف 
كبري  حتد  فهو  بالسهل،  ليس 
بالنسبة إىل للقادة اجلدد الذين 
مستوى  يف  يكونوا  أن  عليهم 

هذا التحدي«.
أكد مصدر سياسي،  ذلك،  إىل 
غري  اجلزء  »يطبق  العبادي  أن 
السياسي  االتفاق  من  املعلن 
تشكيل  اىل  أفضى  الذي 
االتفاق  أن  وأوضح  حكومته«، 
إقليمية  دول  مبعرفة  »مت  الذي 
يقضي  املتحدة،  والواليات 
العسكرية  املؤسسات  بتنظيف 
واملدنية من تركة رئيس الوزراء 
السابق نوري املالكي الذي عني 
واملسؤولني  العسكريني  القادة 
موافقة  دون  من  املدنيني 
منذ  يعملون  زالوا  وما  الربملان 

سنوات بالوكالة«.
يواصل  أن  املصدر  وتوقع 
التغيريات  إجراء  العبادي 
العسكرية واألمنية واإلدارية يف 
الدولة، متهيدًا  مؤسسات  معظم 
لطرح أمساء جديدة على الربملان 
ختضع للتوافق السياسي، لتولي 
اخلاصة  والدرجات  املناصب 
وأكد  العسكرية.  الفرق  وقيادة 
العسكرية  باملؤسسة  البدء  أن 
وزارة  يف  إقاالت  محلة  ستليه 
الداخلية، ثم جهاز االستخبارات. 
ربط  املالكي  أن  وتابع 
واألمنية  العسكرية  املؤسسات 

مبكتبه اخلاص.

العبادي جيري مناقالت واقاالت عسكرية
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»عم يطعمونا خرا« فعليًا، ال بالتعبري اجملازي. هذا ما 
أخربنا به وزير الصّحة وائل أبو فاعور الثالثاء، عندما 
اليت  العّينات  بعض  بأّن  لبنان  يف  املقيمني  صارح 
أنها  تبنّي  املناطق  كل  ومتاجر يف  مطاعم  من  ُأخذت 

حتتوي على »براز البشر ومياه جمارير«!
»بقايا  فيها  أغذية  يستهلكون  لبنان  يف  املقيمون 
الذي  التعبري  حبسب  جمارير«،  ومياه  بشري  براز 
استعمله وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور يف مؤمتره 
الصحايف الثالثاء. هذا اإلقرار »الرمسي« بوجود تلوث 
غذائي خطري، هو األول من نوعه الذي يصدر عن وزارة 
الصّحة، بعد مرحلة طويلة من تراخي اإلدارات املعنية 
يف توفري احلماية للناس وصّحتهم، بل يف ظل تواطؤ 
مكشوف من مراكز نفوذ يف الدولة لتغطية »التّجار« 
الذين رّدد رئيس مجعيتهم نقوال مّشاس مرارًا وتكرارًا 

أنهم »ُيطاعون وال ُيطيعون«.
ففي  احلقيقة،  هذه  جيهلون  اللبنانيون  يكن  مل 
اإلعالم وتقارير مجعية  املاضية زخرت وسائل  الفرتة 
املستهلك ومطالعات اخلرباء واملختصني واألكادمييني 
عن  واألمثلة  والشكاوى  والوقائع  الفضائح  مبئات 
جرائم موصوفة يرتكبها جتار وشركات معروفون. هؤالء 
اجملرمون مل ُيالَحقوا وُيساقوا إىل القضاء، ومل ُتقَفل 
هذا  للناس...  الغذاء  توريد  من  ومُينعوا  مؤسساتهم 
اليأس،  من  املزيد  إىل  الناس  دفع  املعروف  الواقع 
ولذلك مل يكن مفاجئًا أن يأتي رد الفعل ضعيفًا، وقد 
يعرب عن قناعة بأن امللف الذي فتحه أبو فاعور سُيغلق 

سريعًا على »ال شيء«.
38 فرعًا ملؤسسة ومطعم وملحمة، من مناطق خمتلفة 
خارج بريوت، تعّمد وزير الصّحة التشهري بها وحتذير 
املستهلكني من سلعها. رمبا القتناعه أيضًا بأن أصحاب 
هذه املؤسسات سيخرجون من القضية كـ«الشعرة من 
أبو  قال  احلاكمة.  الفساد  منظومة  ظل  العجني«، يف 
مع  يتطابق  ال  غذاًء  تقّدم  املؤسسات  هذه  إن  فاعور 
و ساملونيلال  على  بعضها  حيتوي  الصحية،  املعايري 
مؤسسات  بينها  ومن  اهلوائية.  والبكترييا   E.coli
اللبنانيني،  معظم  منها  يأكل  و«معوملة«  »مشهورة« 
»ماكدونالدز«،  مثل  وشبابهم،  أطفاهلم  سيما  وال 
»سبينس«، »كباجبي«،« tsc mega«، »هوا تشيكن« 
كشف  اليت  الالئحة  هذه  الكثري.  وغريها  »احلالب«، 
عنها أبو فاعور، أوضح أنها »أولية« ونتائجها وصلت 
إىل وزارة الصحة منذ أربعة أيام. أّما يف بريوت، فقد 
أخذت الوزارة عّينات من عدد كبري من املطاعم واحملال، 
لكن النتائج مل تصدر بعد، وهي على األرجح لن تكون 
بعيدة عن نتائج هذا التقرير، حّتى إن املؤشرات تنذر 

مبا هو أسوأ، وفق كالم أبو فاعور.
كيف توصل أبو فاعور إىل هذه النتائج؟ وملاذا قرر 

إعالنها؟
قال إنه »وزع فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة على 
مدى األيام العشرين األخرية، يف إطار محلة مشلت عددًا 
من املؤسسات بهدف الكشف على املنتجات الغذائية 
اليت يشرتيها الناس، والتأكد من مراعاتها للشروط 
بها من نظافة وهندام.  الصحية املطلوبة وما يتصل 
وقد ُأخذت عينات من خمتلف املواد الغذائية لفحصها 
التابعة  املختربات  يف  وذلك  جودتها،  من  والتأكد 
الزراعية  العلمية  األحباث  ومصلحة  الزراعة  لوزارة 
وخمترب البحوث الصناعية«. أضاف: »إن احلملة مشلت 
 400 بني  توزعت  املناطق،  كل  مؤسسات يف   1005
الشمال،  لبنان، و200 مؤسسة يف  مؤسسة يف جبل 
و250 يف البقاع، و200 يف اجلنوب، و50 يف النبطية. 
هذه املؤسسات هي أفران ومطاعم وتعاونيات ومالحم 
وحمال حلويات وآبار أرتوازية وينابيع. وُأخذت 3600 
عينة لفحصها، ومشلت الفحوصات اللحوم على أنواعها 
واخلبز والعجني واحللويات من قشطة وكرميا«. كشف 
على  وّزعها  اليت  الالئحة  خارج  من  الصّحة،  وزير 
مؤقتًا  أقفلت  )اليت  »الناطور«  حمالت  أن  اإلعالم، 
تبيع  الفاسدة(  اللحوم  بيعها  بسبب  املاضي  العام 
حلومًا برازيلية منتهية الصالحية، واللحوم مرمية على 
النظافة.  شروط  ألدنى  مراعاة  أي  دون  من  األرض 
على  السبت  ليل  »بغارة«  الصحة  وزارة  قامت  لذلك 
لتبديل  حماولة  ألي  جتنبًا  منها،  عينات  ألخذ  احملال 
اللحوم، وستصدر نتيجتها ونتائج غريها من العينات 
املأخوذة من املطاعم واملؤسسات املوجودة يف منطقة 
يف  »التنمية«  معامل  أن  كشف  كذلك  غدًا.  بريوت 
بتاريخ  التالعب  عرب  الصحية  الشروط  ختالف  البقاع 
إنتاج املواد الغذائية فتضع تارخيًا متقّدمًا بثالثة أشهر 
عن تاريخ التصنيع احلقيقي. وفّند أبو فاعور املخالفات 
اليت ُأثبتت على املؤسسات الواردة يف الالئحة، الفتًا 

»عــم يــطعمونا خــــ ...«

تراخيص  دون  من  تعمل  مؤسسات  هناك  أن  إىل 
كذلك  الرمسية.  املختصة  اجلهات  قبل  من  قانونية 
هناك عناكب وذباب على برادات اللحمة، اليت ُوجدت 
فضاًل  الضرورية،  الدرجات  من  أعلى  بعضها  حرارة 
وأوعية  استهالكه  لشدة  األسود  والزيت  الوسخ  عن 
ب للمواطنني  صدئة تستخدم حلفظ اللحوم اليت ُتَوضَّ
بسكاكني صدئة أيضًا. كذلك مثة مطابخ مفتوحة على 
أما  النفايات!  أكياس  فوق  موضوع  وطعام  محامات، 
بقايا  وجود  الفحوصات  إظهار  فهي  األخطر،  املخالفة 
براز بشري يف بعض العينات. »لقمة اللبناني مغمسة، 
ورقابة  وامليكروبات،  باألمراض  العرق،  اىل  إضافة 
الدولة قاصرة جدًا«، حبسب وزير الصحة، الذي أعلن 
ذ  وسُتَنفَّ املؤسسات،  هذه  إىل  إنذارات  ه  ستوجَّ أنه 
حماضر ضبط، ألن التفتيش الصحي يف وزارة الصحة 
له صفة الضابطة العدلية. علمًا بأنه صّرح لـ«األخبار« 
املؤسسات  تنظيم حماضر ضبط حبق  فعاًل  جرى  بأنه 
الداخلية نهاد املشنوق  املخالفة، وسيطلب من وزير 
إلقفال  والبلديات،  والقائمقامني  احملافظني  تبليغ 
أقسام األصناف اليت ثبت أنها غري صاحلة الستهالك 
البشر إىل حني تصحيح وضعها. وتوّجه أبو فاعور إىل 
أصحاب املطاعم واملؤسسات بالقول إّن »من يريد أن 
عندها«.  بيننا  القضاء  فليفصل  األمر،  بهذا  يواجهنا 
مل يكتِف أبو فاعور بالتشهري باملؤسسات، بل بوزارة 
الوزارة  أطباء  من  عددًا  أن  أعلن  إذ  نفسها،  الصحة 
يف األقضية كانوا يرسلون تقارير معّدة سلفًا تصّنف 
بـ«جيدة ومقبولة« من دون الكشف  املطاعم واحملال 
وقاية صحية  مديرية  الوزارة  أن يف  وأضاف  عليها. 
الصحيني  واملراقبني  املفتشني  من  كبريًا  وعددًا 
وحمافظات،  أقضية  وأطباء  املناطق  يف  املوجودين 
وروتينيًا  دوريًا  هؤالء  عمل  يكون  أن  املفرتض  من 
يف زيارة املؤسسات اليت تعنى بالغذاء والكشف على 
للشروط  مستوفيًا  كان  إذا  للتأكد مما  فيها  يباع  ما 
الصحية والغذائية. لكنه أسف لكون هذا األمر ال جيري 

إال نادرًا.
أن  رأى  برو،  زهري  املستهلك  محاية  مجعية  رئيس 
حتاليل وزارة الصحة »أّكدت املؤكد، فمعلوماتنا تفيد 
بأن االستثناء هو النظافة، والتلوث هو القاعدة. هذا 
هو حصيلة  اليوم  نشهده  ما  زمن،  منذ  قائم  الوضع 
طبيعية لغياب قانون سالمة الغذاء وغياب كل اآلليات 
السليمة إلنتاج غذاء سليم«. وأضاف برو أن الرقابة 
هي آخر السلسلة، بينما اإلنتاج السليم هو األساس، 
وبالتالي جيب االلتفات إىل مصدر الغذاء متل مسلخ 

بريوت واملزارع وغريها.

إيفا الشويف, حسني مهدي

فجأة، قرر السياسيون يف طرابلس نزع الغطاء عن 
البحري  الكورنيش  من  اختذوا  الذين  »قبضاياتهم« 
مصدرا للريع. ففي االسبوع املاضي، نّفذت القوى 
االمنية محلة الزالة حنو 50 كشكا خمالفا، ما استدعى 
شائعات  انتشرت  فيما  احلملة،  بهذه  منددا  حتّركا 
ان  منها  وتوقيتها،  احلملة  هذه  سبب  عن  كثرية 
جرى  السوريني  للنازحني  خميم  القامة  نيات  هناك 

اجهاضه.
استظلت القوى االمنية بالغطاء السياسي املمنوح هلا 
الناشئة  االوضاع  بعض  ترتيب  العادة  يف طرابلس 
هناك. عمدت منذ االسبوع املاضي اىل تنفيذ محلة 
سيارات  أو  ختشيبات  )أغلبها  بسطة   50 حنو  الزالة 
البحري،  امليناء  كورنيش  على  مقامة  قدمية(  فان 
وظيفة  إىل  تسيء  وأنها  للقانون  خمالفة  أنها  حبجة 

الكورنيش ومنظره.
هذه احلملة »االمنية« اليت خلت من اي بعد اقتصادي 
البسطات  أصحاب  فعل  ردود  اثارت  واجتماعي، 
قطع  على  عائالتهم  مع  امس  فأقدموا  واألكشاك، 
طريق الكورنيش يف االجتاهني باإلطارات املشتعلة، 
»قطع  نوع  من  شعارات  رافعني  بالبديل،  مطالبني 
التحّرك حاول لفت  االعناق من قطع االرزاق«. هذا 
العمل،  هذا  من  تعتاش  عائلة   50 وجود  اىل  النظر 
الكورنيش  يرتادون  الذين  الزبائن  مئات  عن  فضال 
ترتتب  باهظة  اكالف  تكّبد  دون  من  الوقت  لقضاء 

على ارتياد املقاهي واملطاعم املرخصة.
وتوقيتها،  احلملة  أسباب  عن  ُطرحت  كثرية  أسئلة 
ما  توضيحي،  رمسي  بيان  اي  يصدر  ان  دون  من 
اطلق العنان للشائعات اليت رمت االتهامات يف كل 

اجتاه.
مصادر أمنية مطلعة قالت لـ«األخبار« أن »3 اسباب 
عن  املخالفات  ازالة  محلة  لتنفيذ  دفعت  رئيسة 
اآلونة  تكاثرت يف  املخالفات  ان  األول  الكورنيش. 
وشّوهت  البحري،  األوتوسرتاد  طول  على  األخرية 
ان شكاوى  الثاني  بسبب فوضويتها.  العام  املنظر 
الكورنيش  على  عن ممارسات حتصل  وردت  كثرية 
الوضع  ان  والثالث  واملخدرات.  الدعارة  كرتويج 
الكورنيش يثري املخاوف من استغالله  الناشئ على 
للقيام بعمل أمين ما«. واضافت مصادر اخرى سببا 
مارسها  بضغوط  ويتمثل  »جّديا«  يكون  قد  رابعا 
املنطقة  يف  املرخصة  واملقاهي  املطاعم  اصحاب 
على  املخالفني  منافسة  من  يشكون  باتوا  الذين 

الكورنيش.
الزالة  محلة  كل  عند  عاّدة  تتكرر  االسباب  هذه 
خمالفات »الفقراء«، اال انها تغيب كليا عند الشكوى 
من خمالفات اصحاب الرساميل الذين احتلوا مساحات 
شاسعة من االمالك العاّمة، وال سيما على الشاطئ 
الواجهة  استثمار  بنيته  علنا  جاهر  وبعضهم  والبحر، 
مغلقة  سياحية  مشاريع  يف  امليناء  يف  البحرية 
ذلك  يف  مبا  املرتفعة،  املداخيل  الصحاب  خمصصة 
ردم مليون مرت مربع يف البحر واقامة نواد لليخوت 
يوجد  املعلومات  وحبسب  للسياح.  وشقق  وفنادق 
مشروعان جرى طرحهما على بلدييت طرابلس وامليناء 
وحرمان  هناك  والشاطئ  امليناء  كورنيش  الحتالل 

سكان املدينة املتنفس الوحيد هلم على البحر.
املخالفات،  الزالة  االدارية  بالقرارات  الثقة  انعدام 
دفع املراقبني للبحث عن االسباب احلقيقية. بعض 
هؤالء يستبعد ان يكون اهلدف »تنظيف« الكورنيش 
الرساميل  اصحاب  من  الحتالله  متهيدا  شاغليه  من 
ان  بالقول  طمأنينتهم  يعززون  هؤالء  النافذين. 
املخالفات أزيلت من الطريق ومن على الرصيف، ولكن 
ما هو قائم على شاطئ البحر فوق الصخور والرمال 
ويشريون  بقي.  وبسطات  قش  ومظالت  خيم  من 
البحر  لردم  فتال  يوسف  املستثمر  مشروع  أن  اىل 
امللعب  جنوب  الكورنيش، وحتديدًا  نطاق  خارج  يقع 
األومليب، وبالتالي ال عالقه بينه وبني إزالة املخالفات 
ال  اآلخر  البعض  ان  اال  الكورنيش،  عن  والبسطات 
املخالفات  لتطاول  احلملة  استكمال  احتمال  يسقط 
على الشاطئ حتت الكورنيش، فضال عن ان املشروع 
لردم مليون  النائب روبري فاضل  الذي طرحه  اآلخر 
مرت مربع من البحر، يقع يف منطقة الكورنيش حيث 
األومليب  امللعب  من  ميتد  وهو  املخالفات،  أزيلت 
جامعة  فرع  أمام  البحرية  الواجهة  إىل  وصواًل  مشااًل 
بريوت العربية. واملعروف ان هذا املشروع يشارك 
السابق  الرئيس  أبرزهم  ومتمولون  سياسيون  فيه 
فؤاد السنيورة، وقد جرى الرتويج له بوصفه حاجة 

ازالة املخالفات عن كورنيش امليناء:

الـفقراء وحـدهم تـحت الـقانون
عبد الكايف الصمد

تنموية لتوفري فرص عمل لشباب وشابات طرابلس، 
اال أن املشروع املذكور واجه عقبات عدة، منها عقبة 
قانونية تتمثل يف أنه عندما أنشئ الكورنيش البحري 
أواسط مثانينيات القرن املاضي مبشروع قانون جرت 
املوافقة عليه يف جملس النواب، تضمن فقرة تنص 
الكورنيش ومنطقته  امكانية تعديل وجهة  على عدم 

إال بقانون مماثل.
األمنية  األوساط  تداولت  الشكوك  هذه  ظل  يف 
والسياسية يف طرابلس وامليناء )على نطاق ضيق( 
خميم  إلقامة  نيات  عن  املصدر(  )جمهولة  معلومات 
للنازحني السوريني يف املنطقة، عرب وضع خيم على 
اليد  وضع  استدعى  الذي  األمر  الكورنيش،  طول 
سياسية  جهات  ان  اال  الكورنيش،  على  »االمنية« 
وأمنية عّدة اتصلت بها »األخبار« نفت علمها بتوافر 
نّيات كهذه، اذ ينفي رئيس بلدية امليناء السابق، 
عبد القادر علم الدين، علمه بوجود نيات إلقامة خميم 
للنازحني السوريني على الكورنيش، وقال »إذا كان 
أفضل«،  املخالفة  والعربات  البسطات  خلوا  هيك 
ولكّن حمافظ الشمال القاضي رمزي نهرا أكد وجود 
مثل هذه النيات، اال انه جزم بأن »هذه احملاوالت 
»سياسيني  إن  نهرا  وقال  النجاح«.  هلا  يكتب  لن 
معنا يف  جتاوبوا  وامليناء  طرابلس  دين يف  ورجال 
مؤكدًا  عليها«،  اعرتاضات  يبدوا  ومل  احلملة،  هذه 
هذا  نرضخ ألي ضغوط يف  »لن  نفسه  الوقت  يف 

اجملال«.
يبلغ طول كورنيش امليناء حنو 7 كيلومرتات، وميتد 
من مرفأ الصيادين إىل امللعب األومليب عند املدخل 
اجلنوبي ملدينة طرابلس، وكان يعّج يوميًا مبئات هواة 
رياضة املشي، إىل حّد أنه كان يف عطلة نهاية كل 
أسبوع يزدحم بزواره من خمتلف املناطق واألعمار، وال 

يبقى فيه موطئ لقدم.
الشكاوى من املخالفات والتجاوزات على الكورنيش 
مطلع  يف  إنشائه  فمنذ  جديدة،  ليست  البحري 
مستمرة، ويف  والشكاوى  املاضي  القرن  مثانينيات 
أو عناصر قوى  امليناء  بلدية  مرة كانت شرطة  كل 
األمن الداخلي يتدخلون ملنع تفاقمها وضبطها، قبل 
أن تعود لتربز من جديد، وهو ما حصل أخريًا بعدما 
فرط  املخالفة  والعربات  البسطات  أصحاب  استغل 
بلدية امليناء ووضعها يف عهدة حمافظ الشمال رمزي 
يقومون  ما  على  الرقابة  يف  ضعفًا  عّدوه  ما  نهرا، 
صور  وضع  اىل  بعضهم  عمد  اذ  خمالفات،  من  به 
سياسيني ونواب لتأمني الغطاء هلم، وال سيما صور 
وزير العدل أشرف ريفي، كما عمد بعض املستقوين 
هناك اىل فرض خوات على بعض أصحاب البسطات 

والعربات.
احملافظ نهرا، الذي يتوىل الوصاية على بلدية امليناء 
بعد فرطها، عقد سلسلة لقاءات أمس ملتابعة تداعيات 
زادت  بعدما  اختذ  القرار  هذا  ان  واوضح  احلملة، 
املنطقة  والعامة يف  اخلاصة  األمالك  على  التعّديات 
»الكورنيش  أن  إىل  وأشار  منطقي«.  غري  حنو  على 
اصبح مرتعًا للزعران، فيما أصحاب املطاعم واملقاهي 
املرخصة يف املنطقة تزايدت شكاواهم من أن هذه 
املظاهر باتت تضّر بأعماهلم وتدفع الزبائن إىل عدم 
تصّور  »وجود  اىل  نهرا  واشار  املنطقة«.  ارتياد 
لتنظيم البسطات واألكشاك على الكورنيش، ولدينا 
خرائط يف حال تنفيذها ستسهم يف تنشيط الوضع 
ألصحاب  االقتصادي  املردود  ورفع  االقتصادي 
الكورنيش  يصبح  وأن  كثرية،  أضعافًا  األكشاك 
متنفسًا لكل الناس، وأن يأتي رّواده إليه من كل 

املناطق اللبنانية«.
الدين  علم  القادر  عبد  األسبق  امليناء  بلدية  رئيس 
الذي زار نهرا امس الستيضاحه، قال لـ«األخبار« إن 
احلّل يكون بتبيّن مشروع »باسم«، الذي أعدته بلدية 
االوروبي،  االحتاد  مع  بالتعاون  قبل سنوات  امليناء 
والذي ينظم وضع األكشاك والبسطات وعملها على 
الكورنيش، واستكمال تأهيل الواجهة البحرية، وهو 
مشروع من شأنه إذا نفذ أن ينهي الفوضى القائمة، 

ويؤّمن فرص عمل ويعيد إىل الكورنيش مكانته«.
امليناء  البيئة يف  رعاية  جلنة  رئيس  أوضح  بدوره، 
ميكن  »خرائط  نهرا  للمحافظ  قّدم  أنه  حداد  عامر 
اعتمادها يف عملية تنظيم األكشاك والبسطات على 
حنو مدروس، وأن يكون عدد األكشاك 50 بني كل 
كشك وآخر مسافة ال تقل عن 100 مرت على األقل، 
وأن احملافظ وعد خريًا، وأنه سيتخذ القرار املناسب 

بعد مراجعة وزارتي الداخلية واألشغال«
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وجد حتليل مستقل ان جملس 
احلديد  سعر  وتدهور  الشيوخ 
 51 بقيمة  ثغرة  أحدثا  اخلام 
مليار دوالر يف املوازنة االوىل 

لوزير  اخلزانة جو هوكي.
وقال حتليل ملؤسسة االقتصاد 
الكلي لالستشارات الذي يوم 
املشكلة  جزءا من  ان  الثالثاء 
بأنها  املوازنة  إىل  النظر  هو 

»غري عادلة«.
السيد  استعداد  ومستعرضا 
املالية  وزراء  للقاء  هوكي 
يف بريزبن للدفع باجتاه اختاذ 
تدابري لتسريع النمو العاملي، 
توقعات  تراجع  التحليل  يظهر 
النمو ألسرتاليا، مع منو بنسبة 
من  بدال  فقط  املئة  2.1 يف 
3 يف املئة يف  العام املالي 
2015-16 حسب التوقعات يف 

املوازنة.
عندما مت وضع املوازنة يف ايار  
كان سعر احلديد  اخلام 103 
دوالرات امريكية )119 دوالرا 
اسرتاليا( للطن. وقد اخنفض 
سعره منذ ذلك احلني إىل 83 
دوالرا امريكيا مما اسفر عن 
الضرييب  املردود  يف  تراجع 
وصل إىل 10 مليارات دوالر 
أمريكي، ودفع منو األجور إىل 
عشر  يف  له  مستوى  أدنى 

سنوات.
بعودة  االمال  ذلك  بدد  وقد 
ضمن  الفائض  اىل  املوازنة 
اليت وضعتها  الزمنية  احلدود 

دائرة اخلزانة.
يف حني توقعت دائرة اخلزانة 
عجزا يف املوازنة بـ 29.8 مليار 
دوالر يف العام املالي احلالي، 
لينخفض بعدها إىل جمرد 2.8 
 18-2017 يف  دوالر  مليار 
وزارة املالية، توقعت مؤسسة 
االقتصاد الكلي لالستشارات 
عجزا قدره 47،8 مليار دوالر 
دوالر  مليار   24 اىل  لييتدنى 

يف العام املالي 18-2017.
وكتب اقتصادي دائرة اخلزانة 
انطوني،  ستيفن  السابق 
االقتصاد  مؤسسة  رئيس 
الكلي لالستشارات  انه على 
الرغم من أن املوازنة تضمنت 
اجلديرة  التدابري  من  العديد 
الناحية  فمن  باالهتمام، 
الثقة  ضعف  »أنتجت  العملية 

بسبب اجلمود السياسي،«.
»إن  انطوني  السيد  ورأى 
موازنة  مع  احلقيقية  املشكلة 

»ثقب أسود« يف موازنة هوكي 
بقيمة 51 مليار دوالر

هوكي األوىل هي النظر إليها 
حيث  عادلة،  غري  أنها  على 
عبء  من  كثريا  تفرض  انها 
بدال  احملرومني  على  التعديل 
من االسرتاليني األثرياء الذين 
سيستفيدون أكثر من اقتصاد 
يف  بإصالحات  مدفوعا  قوي 

هيكلية يف املوازنة. »
يقول الدكتور أنطوني انه جيب 
الرتكيز  هوكي  السيد  على 
املعارك  ببعض  الفوز  على 
الرئيسية مثل إصالح املقايسة 
وتشديد  التقاعد  معاش  يف 
االستحقاقات  على  احلصول 
العائلية، والتخلي عن التدابري 
مثل  املنخفضة  اجلودة  ذات 
فرتة 6 أشهر  لتأهل احلصول 
والدفع  البطالة  إعانات  على 
لدى  دوالرات(   7( املشرتك 

زيارة املمارس العام.
وقال »جيب على وزير اخلزانة 
من  قليل  عدد  على  الرتكيز 
الرئيسية  الوفورات  معارك 
والتخلي  الفوز  تستحق  اليت 
موت  هي  اليت  البقية  عن 

سياسي«.
يف  نقص  »أي  ان  واضاف 
عن  متويله  ميكن  الوفورات 
طريق التعرجات يف امتيازات 

التقاعد.«
انه  أنطوني  الدكتور  يقول 
ميكن لوزير اخلزانة أن يعوض 
مت  اليت  التدابري  مجيع  عن 
جملس  يف  هلا  التصدي 
الشيوخ بفرض ضرائب على 
الكبرية  املساهمات  مجيع 
اهلامشية  الضريبة  معدل  يف 

لدافعي الضرائب.
انطوني  السيد  واستطرد 
يقول ان »مؤسسة االقتصاد 
هذه  بعد  انه  تعتقد  الكلي 
ميكن  السلوكية  االستجابات 
 12 اىل  يصل  وفر  حتقيق 

مليار دوالر سنويا«.
واعلن ان »هذا اإلصالح من 
شأنه أن يعترب أكثر عدال من 
يف  املدرجة  اخليارات  معظم 
وميكن   ،2015-2014 موازنة 
تقدميه بعد االنتخابات القادمة 

للحفاظ على ثقة الناخبني.«
من  أكثر  »مع مجع  انه  وقال 
وهو  دوالر  مليارات   5.5
والضروري،  الالزم  اهلدف 
ميكن استخدام موازنة املوازنة 
ضريبية  ختفيضات  لتقديم 

لذوي الدخل املتوسط.«

السيد هوكي

وجمموعة  سيدني  بنك  يتقدم 
من  التهاني  بأحر  بريوت  بنك 
بشارة  ما  الكاردينال  نيافة 
املرافق  والوفد  الراعي  بطرس 
على النجاح  الكبري الذي حققته 
اىل  التارخيية  الرعوية  زيارته  

أسرتاليا. 
أليوت،  جولي  السيدة  ت  وعربرّ
لبنك  التنفيذية  الرئيسة 
املصرف  فخر  عن  سيدني، 
الزيارة  هلذه  الرمسية  برعايته 
اجلالية  تاريخ  ستطبع  اليت 
ز  وتعزرّ أسرتاليا  يف  املارونية 
اجلالية   أبناء  الذي جيمع  الرابط 

بكنيستهم وبلدهم األم.
صفري،  سليم  الدكتور  وكان 
واملدير  إدارة  جملس  رئيس 
بريوت  بنك  جملموعة  العام 
املالكة لبنك سيدني، قد رافق 
يف  الراعي  البطريرك  غبطة 
عداد  يف  أسرتاليا  اىل  زيارته 
الوفد الرمسي، وشارك يف كل 
حمطات الزيارة اليت القت جناحًا 

شعبيًا ورمسيًا الفتًا.
مجيع  سيدني  بنك  ُيهنىء  كما 
وأبناء  أسرتاليا  يف  املوارنة 
كل  يف  املنتشرين  الطائفة 
»املؤسسة  بإطالق  العامل  أحناء 
العاملية  املارونية  البطريركية 
يرأسها  اليت  الشامل«  لالمناء 
بشارة  مار  البطريرك  غبطة 
بطرس الراعي. وقد مترّ االعالن 

بنك سيدني وبنك بريوت يهنئان 
غبطة البطريرك الراعي 

وسيادة املطران طربيه

البطريرك  عن املؤسسة حبضور 
الراعي،  نائب رئيس املؤسسة 
الرئيس  الدكتور سليم صفري، 
ماضي  ايلي  األب  التنفيذي 
الياس  السيد  املؤسسة  وعضو 
أبناء  من  حشد  وسط  بعينو 
أسرتاليا  يف  املارونية  اجلالية 
اىل  املؤسسة  دعوة  لبرّت  اليت 
سيدني.  خليج  يف  حبرية  رحلة 
أهدافها  املؤسسة  وختتصر 
األموال  لتوفري  مشاريَع  بإقامة 
مبا  البطريرك  للسيد  الالزمة 
امللحِة  احلاجاِت  سدرِّ  من  ُنه  كرِّ مُيَ
واملتزايدِة للموارنة، واملساعدة 
على إجياِد مؤسسات اقتصادية 
وتنموية تساعُد يف احلفاِظ على 
الوجوِد املاروني واملسيحي يف 
وقف  خالل  من  وتعزيِزه  لبنان 
اهِلجرَتني  عن  الناجم  النزِف 

الداخلية واخلارجية.
غبطة  سيدني  بنك  ويشكر 
اهلدية  على  الراعي  البطريرك 
ختام  يف  للمصرف  منحها  اليت 
زيارته الرعوية اىل أسرتاليا كما 
البطريرك  لصوت  صوته  يضمرّ 
املطران  سيادة  بشكر  الراعي  
أنطوان شربل طربيه على تنظيم 
لغبطته  األوىل  الرعوية  الزيارة 
أبواب  وفتح  أسرتاليا  اىل 
أبناء  جلميع  املارونية  املطرانية 
اجلالية اللبنانية عامة واملارونية 

خاصة.

من  دفعة  اول  وصلت  واخريا 
اىل  االسرتالية  اخلاصة  القوات 
أرض العراق، وذلك بعد أكثر من 
شهر على اعالن رئيس الوزراء 
طوني أبوت بعثة عسكرية جديدة 
على  القضاء  يف  للمساعدة 

الدولة اإلسالمية.
مع  االخرتاق  هذا  تزامن  وقد 
من  املتحدة  الواليات  طلب 
يف  التزامها  زيادة  أسرتاليا 
عندما  الذكرى،  ويوم  العراق 
حتية  الكومنولث  دول  ادت 
الذين  املسلحة  القوات  ألفراد 

قضوا يف اخلدمة.
وقد ادى تغيري احلكومة العراقية 
للقوات  قانونية  موافقات  اىل 
املؤلفة  االسرتالية  اخلاصة 
كانوا  الذين  عنصر،   200 من 
اإلمارات  دولة  يف  يتمركزون 
تشرين  منذ  املتحدة  العربية 
يف  االنتشار  انتظار  يف  االول 

العراق.
اخلاصة  القوات  تقدم  وسوف 
االسرتالية »املشورة واملساعدة« 
تقاتل  اليت  العراقية  للقوات 
اإلسالمية ولكن  الدولة  مسلحي 
عمليات  يف  تشارك  ان  دون 

قتالية مباشرة.
املتحدة  الواليات  رئيس  لكن 
طلبت  أوباما  باراك  األمريكية 
إمكانية  يف  النظر  أسرتاليا  من 
دورها  وحتويل  القوات  زيادة 

وأخريا.. القوات االسرتالية على االرض العراقية
من تقديم املشورة اىل تدريب 

القوات العراقية.
مؤمتر  أوباما يف  الرئيس  وقال 
صحفي مشرتك مع السيد ابوت 
اجري حمادثات  »انين  يف بكني 
مع أسرتاليا وشركاء آخرين يف 
بالفعل  التزموا  اليت  التحالف 
كيف  لنرى  املدربني،  توفري 
معنا  ويعملوا  يتكاملوا  أن  ميكن 

يف هذا اجلهد الشامل« .
طلب  اي  تقديم  يتم  مل  وبينما 
رئيس  فان  رمسي،  أو  حمدد 
أبوت يبقى عقله  الوزراء طوني 

منفتحا اللتزام آخر.
للصحفيني  ابوت  السيد  وقال 
احلالي  الوقت  يف  »أولويتنا 
اىل  اخلاصة  قواتنا  وصول  هو 
امليدان  اىل  ثم  ومن  بغداد 
واملساعدة  املشورة  لتقديم 
ما  هذا  هلم.  وضعناها  اليت 
حيدث، وأنا واثق من أن جنودنا 

سيقومون بعمل جيد«.
بالفعل  أسرتاليا  ساهمت  وقد 
يف سلسلة من الضربات اجلوية 

يف العراق.
غري  تقارير  هناك  وكانت 
اجلهاديني  من  عدد  عن  مؤكدة 
الذين  البارزين  االسرتاليني 
وسوريا  العراق  إىل  سافروا 
الدولة  مع  والقتال  لالنضمام 
اإلسالمية، املعروفة أيضا باسم 

.ISIL

رفضت روسيا بشدة طلب طوني 
ابوت من الكرملني االعتذار عن 
 MH17 الرحلة  طائرة  اسقاط 
لعائالت  تعويضات  وتقديم 

الضحايا.
السفارة  باسم  متحدث  ودعا 
نقال  كانبريا،  يف  الروسية 
ملوسكو،  الرمسي  املوقف  عن 
دليل  أي  لتقديم  أبوت  رئيس 
الطائرة  بان  أسرتاليا  حبوزة 
ثوار  قبل  من  اسقاطها  مت 
األوكرانيني  االنفصاليني 
موسكو  من  املدعومني 
روسية  صواريخ  باستخدامهم 

الصنع.
الكسندر  املتحدث  وقال 
هذه  ندحض  Odoevskiy »حنن 
نلتزم  وحنن  متاما،  االدعاءات 

بتحقيق دولي كامل ونزيه،« .
»إذا كان لدى رئيس  واضاف 
أدلة  أي  يعلن،  كما  الوزراء، 
إىل  إحضارها  فعليه  واضحة، 
مل  حنن  املفاوضات.  طاولة 

نرها بعد.«
وتتهم احلكومات الغربية موسكو 
 ،MH17 كارثة  بفظاعة  لفظاعة 
مصادر  من  انه  اىل  وتشري 
الصور  أساس  على  التحقيق 
أصابع  فان  األدلة  من  وغريها 
االتهام تتجه اىل أسلحة روسية 

الصنع.
واجه  قد  ابوت  السيد  وكان 
فالدميري  الروسي  الرئيس 
بوتني على هامش قمة ابيك يف 
بكني يوم الثالثاء، داعيا روسيا 

اىل االعتذار والتعويض.

روسيا ترفض دعوة ابوت لالعتذار 
MH17 والتعويض عن ضحايا طائرة

انه  الضريبة  مكتب  أكد 
الصالحيات  باستخدام  سيبدأ 
الشركات  ملالحقة  االستثنائية 
بشأن  اجلنسيات  متعددة 
احلسومات الناجتة عن الصفقات 
ُنظمت  انها  املكتب  يدعي  اليت 

لتجنب دفع الضرائب.
إذا  انه  الضرائب  خرباء  ويقول 
الصالحيات،  هذه  تطبيق  مت 
القانونية ستزيد  النزاعات  فان 
وسيؤدي ذلك  اما اىل مقاضاة 
الكبرية  الشركات  من  مزيد 
احملاكم،  يف  الضرائب  ملكتب 

أو االنتقال يف اخلارج.
ُسنت  اليت  القوانني  ومبوجب 
العمال  حزب  حكومة  ظل  يف 
السابقة وحافظ عليها االئتالف، 
ُأعطي مفوض الضرائب كريس 
العادة  الصالحيات  جوردن 
واملعامالت  التحويالت  بناء 
زيادة  وبالتالي  للشركات، 

الفواتري الضريبية.
وجتادل الشركات ان مثل هذه 
بعيدة  خطة  هي  الصالحيات 
عدم  من  حالة  وختلق  املدى 

اليقني.
ولكن يف ظل القوانني اجلديدة 
الصادرة يوم األربعاء أكد مكتب 
الضريبة أن القوة سُتستخدم ضد 
اجلنسيات،  متعددة  الشركات 
الديون  ترتيبات  بشأن  وخاصة 

الكبرية أو املعقدة.
أيام  قبل  القوانني  هذه  وتأتي 
جمموعة  قادة  اجتماع  من  فقط 
يف  العشرين  الصناعية  الدول 
التهرب  الستهداف  بريزبن 
الشركات  قبل  من  الضرييب 
بني  من  اجلنسيات  متعددة 

قضايا أخرى.
هوكي  جو  اخلزانة  وزير  واعلن 
ان من املهم احلصول على إمجاع 
تهرب  لوقف   خطة  على  دولي 
 )Apple( أبل  مثل  الشركات 
على  »جيب  وقال  الربح.  من 

مكتب الضريبة بصدد البدء باستخدام صالحيات 
استثنائية ملالحقة الشركات متعددة اجلنسيات

حيث  الضرائب  دفع  الشركات 
النظر  وبغض  الدخل،  تكسب 

عمن هي او من أين أتت«.
ان  اهلوكي  السيد  وقال 
أسرتاليا تقود محلة ضد التهرب 
الشركات  قبل  من  الضرييب 
متعددة اجلنسيات وستعمل يف 
اإلطار الدولي.. جيب ان يكون 

هناك جهد عاملي منسق«.
يف  الضريبة  مكتب  وقال 
قوانينه أن الصالحيات اجلديدة 
املعامالت  وهيكلة  بناء  إلعادة 
لـ  التوجيهية  املبادئ  مع  تتفق 

.OECD
ان  يقولون  اخلرباء  لكن 
إىل  تذهب  اجلديدة  الصالحيات 
بلد  أي  اقرتحه  ما  أبعد  مدى 
الضرييب  التهرب  من  للحد  آخر 

متعددة اجلنسيات.
وتقع الصالحيات مبوجب قوانني 
التسعري التحويلي، الذي قدمته 
احلكومة العمالية السابقة واحتفظ 
بها االئتالف، واليت تتطلب ان 
»ذراع  الضريبة  ملكتب  يكون 
طويلة« يف تنفيذ املعامالت عرب 
احلدود.. ببساطة، هذا يعين أن 
أطراف الصفقة جيب أن يكونوا 

مستقلني.
 EY مؤسسة  رئيس  وقال« 
بول  التحويلي  للتسعري 
بالكوس Balkus ان »أي معاملة 
معينة  ظروف  ويف  افرتاضية، 
استبدال  الضريبة  ملكتب  ميكن 
عناصر  أو  الفعلية،  املعامالت 
مبا  الصفقة  تلك  من  حمددة 
مالءمة  أكثر  ذراع  يعتقده طول 

للصفقة«.
ورأى ان هذه الصالحيات تضع 
مكتب الضرائب »يف الطليعة« 
الضريبية  لإلصالحات  بالنسبة 

والتسعري التحويلي«.
يؤدي  أن  املرجح  »من  وقال 
ذلك إىل زيادة مستوى النزاعات 

القانونية مع مكتب الضريبة«.
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خالل  التوقيع  سيتم  انه  يبدو 
تارخيي  اتفاق  على  أيام، 
اسرتاليا  بني  احلرة  للتجارة 
وزيرة  ان  حيث  والصني 
جولي  اخلارجية  الشؤون 
بيشوب »أكثر تفاؤال« من أي 
وقت مضى حيال توقيع هكذا 

االتفاق.
وقت  التفائل يف  هذا  ويأتي 
األمنية  العالقات  ان  فيه  بدا 
ديناميكية  األكثر  الدول  بني 
اخلصمني  وبني   العامل  يف 
تتجه  املنطقة  يف  االقوى 
ان  يبدو  حيث  التحسن  اىل 
مشال  يف  القويني  اخلصمني 
واليابان  الصني  اي  آسيا.. 
حنو  مبدئية  خطوات  اختذا   ..
اجلزر  بشأن  التوترات  خفض 
املتنازع عليها يف حبر الصني 

الشرقي.
وتفتح اتفاقية التجارة املقرتحة 
أسواقا مرحبة ألسرتاليا، خاصة 
املهنية  اخلدمات  جماالت  يف 
وتكنولوجيا  التعليم،  عرب 
والصحة،  املعلومات، 
والتخطيط املدني، واهلندسة، 
وكذلك  املعمارية،  واهلندسة 
وحتسني  اإلدارية  اخلربة 

االدارة.
قبيل  بكني  يف  ومتحدثة 
طوني  الوزراء  رئيس  وصول 
ابوت وأكثر من 20 من زعماء 
العامل وآسيا واحمليط اهلادئ، 
رحبت السيدة بيشوب بانطالق 
احملادثات األولية بني وزيري 
واليابان  الصني  خارجية 

املتوقفة منذ سنوات.
»هذا  بيشوب  السيدة  وقالت 
رمسي  ثنائي  اجتماع  أول  هو 
عامني  من  أكثر  منذ  هلما 
ونصف، لذلك، حنن متفائلون 
لعالقة  بداية  هي  هذه  بأن 
جديدة بني الصني واليابان«.

واضافت تقول »هذا ما كانت 
من  كال  عليه  حتث  أسرتاليا 
لتحقيقه،  واليابان  الصني 
يف  الوقت،  من   فرتة  طيلة 
لقاءاتي مع مسؤولني صينيني 
حثثتهم  حيث  ويابانيني، 
ذلك  الن  خالفاتهم،  لتسوية 
البلدين  مصلحة  من  ليس 
فقط بل له انعكاسات اجيابية 

عامليا.«
أيضا  اخلارجية  وزيرة  واحملت 

اىل أن اتفاقا جتاريا جديدا مع 
اليد  متناول  يف  اصبح  بكني 
ومن شأنه ان يساهم يف إزالة 
اجلمركية  الرسوم  خفض  أو 
بشكل كبري على الواردات من 
االسرتالية،  واخلدمات  السلع 
وحيتمل أن تنتج عنه صادرات 

جديدة مبليارات الدوالرات.
بيشوب  السيدة  وصرحت 
فريفاكس  اعالم  لوسائل 
يبدو  »االمر  قائلة  حصريا 
التجارة[  و]وزير  جدا،  إجيابيا 
السيد أندرو روب اكد لي أن 
نقاط التفاوض قد ضاقت إىل 
حد كبري، لذلك حنن متفائلون 
جدا، ولكن ليس هناك اتفاق 
كل  على  االتفاق  يتم  حتى 

شيء«.
التجارة  ]وزيري  »إنهم 
ومسؤولي الشؤون التجارية يف 
التفاوض  يواصلون  البلدين[ 
وأعتقد أنه مت إحراز تقدم كبري 
فإننا  ولذا  االخرية  االيام  يف 
من الواضح سوف ندفع باجتاه 
االتفاق لتوقيعه يف وقت مبكر  

وقدر املستطاع.«
من  مقربة  مصادر  وكانت 
عملية التفاوض ووثيقة الصلة 
من  ثقتها  عن  اعربت  قد  بها 
أن نقاط اخلالف املتبقية ميكن 
تسويتها لتسهيل التوقيع خالل 
للرئيس  املرتقبة  املشاركة 
شي جني بينغ يف قمة الدول 
الصناعية الـ20 )اليت ستنعقد 
بريزبن(  يف  املقبل  االسبوع 

واحملادثات الثنائية الالحقة.

لكن هذه املصادر حذرت أيضا 
صعوبة   االكثر  األمور  أن  من 
وحساسية يف االتفاق كثريا ما 
كان حبثها ُيرتك اىل النهاية، 
حدوث  خماطر  من  يزيد  مما 

انهيار يف احملادثات.
بني  التجارة  حجم  وكان 
جتاوز  قد  والصني  أسرتاليا 
العام  يف  دوالر  مليار   150
املاضي ويستمر يف النمو، مما 
التجارية  أسرتاليا  عالقة  جيعل 
مع الصني العالقة االقتصادية 
األهم واالكرب حيث تزيد بنسبة 
من  دولة  ثاني  عن  مرات   10
حيث عدد السكان يف العامل، 
اهلند  اليت يبلغ ميزانها التجاري 

معها حنو 15 مليار دوالر.
ويف حني ان رفع منو اإلنتاجية 
يف  الرئيسي  املوضوع  هو 
الصناعية  الدول  جمموعة  قمة 
العشرين G20 االسبوع املقبل، 
على  الرتكيز  ذلك  يف  مبا 
ورفع  الضرييب،  اإلصالح 
التحتية  البنية  وبناء  القيود، 
لالقتصادات احمللية املتعثرة، 
االكرب  البند  هي  التجارة  فان 
يف  األعمال  جدول  على  
مع   )APEC( االبيك  اجتماع 
اتفاقات  ثالثة  عن  يقل  ال  ما 
كما  األطراف  متعددة  جتارية 
جهات  من  لذلك  الدفع  جيري 
خمتلفة حيث ان اتفاق التجارة 
الصني  لدى  املفضل  احلرة 
التجارة  اتفاق  أي   )FTAAP(
اهلادئ،  واحمليط  آلسيا  احلرة 
ترانس  شراكة  واتفاق  

بيشوب متفائلة بتوقيع اتفاق للتجارة احلرة من الصني
باسيفيك )الشراكة عرب احمليط 
للواليات    ]TPP[ اهلادئ( 

املتحدة.
 57 حنو   )APEC( ابيك  ومتثل 
يف املئة من االقتصاد العاملي 
الواليات  مثل  عمالقة  وتضم 
واليابان  والصني  املتحدة 

وكوريا اجلنوبية وروسيا.
وسيلتقي السيد ابوت الرئيس 
يف  بوتني  فالدميري  الروسي 
من  فقط  أسابيع  بعد  بكني 
تعهد رئيس الوزراء االسرتالي 
»مبواجهته بقسوة« حول كارثة 

.MH17
الصيين  الرئيس  وسيقوم 
الربملان  يف  كلمة  بالقاء  شي 
بعد  االثنني  يوم  االسرتالي 

قمة G20 يف بريزبن.
السيد  التجارة  وزير  وقال 
طليعة  يف  كان  الذي  روب، 
حمادثات  يف  املشاركني 
بني  احلرة  التجارة  اتفاقية 
أسرتاليا والصني، ان التحدي 
هو  األسرتالي  األعمال  لقطاع 
رفع أنظاره إىل  كامل إمكانات 
الصني  اقتصاد  وطاقات 
التصنيع  من  لالنتقال  الضخم 

إىل اخلدمات.
وقال للصحفيني يف العاصمة 
الصينية »حنن يف نهاية حادة  
االتفاق( يف  من  )اقرتبنا  جدا 

مفاوضاتنا مع الصينيني«.
وقال ان هناك »عشرات آالف  
حلوة  بقعة  إنها   الفرص.. 
خدمة  أي   .  . لنا.  بالنسبة 
أو  املسنني  برعاية  عالقة  هلا 

وزيرة الخارجية جولي بيشوب

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

الصحة أو التعليم أو اهلندسة 
املعمارية. . . كل هذه األمور، 
هناك تركيز حريص عليها حقا 

ألن الوظائف متوفرة فيها.
»اسرتاليا ساعدت بشكل جيد 
الصني على تطوير الكثري من 
كانت  اخلدمات.  هذه  قدرات 
التفاوض  يتم  أن  رائعة  حلظة 
على هذه الصفقة نظرا ألهمية 
يف  هنا  حيدث  ما  وتكاملية 
جيدون  حنن  ما  مع  الصني 

به.«
الناشئ  ومستفيدة من دورها 
من  لكل  كبلد صديق مشرتك 
كانبريا  تقوم  وبكني  واشنطن 
لتحرير  البلدين  بدعم  رمسيا 

التجارة يف املنطقة.
»ميكن  روب  السيد  وقال 
اهلادئ  احمليط  عرب  للشراكة 
)TPP( أن تتحول اىل اتفاقية 
مستوى  على  احلرة  التجارة 
ذلك  أؤيد  وأنا  املنطقة، 
النهائي  اهلدف  أن  اذ  بقوة.. 
هو التوصل اىل اتفاقية جتارة 
واحمليط  آسيا  ملنطقة  حرة 

اهلادئ«.
ان  التجارة  وزير  واعلن 
خيشوا  اال  جيب  االسرتاليني 
الصينية  العمالة  حركة  زيادة 
أن  »جيب  قائال  أسرتاليا،  يف 
ال تكون هناك أي خماوف من 
هذه الناحية. مثل كل االتفاقات 
قبل  من  أجريت  اليت  األخرى 
السياسيني،  اجلانبني  كال 
هناك توفري ملا يسمونه حركة 
إذا  الطبيعيني.  األشخاص 

كبري يف  بشكل  تستثمر  كنت 
باحضار  ترغب  قد  آخر،  بلد 
التنفيذيني  املسؤولني  كبار 
اخلاصني ملساعدتك يف تنفيذ 
املشاريع يف بلدك على األقل 
على  الوقت  بعض  وقضاء 
مشروع جديد ألنك تعرف هؤالء 

الناس وتثق بهم«.
يف  ساحقة  »بأغلبية  وقال 
هذا  كان  العاملة،  القوى 
تارخينا، تارخينا يف البلد الذي 
رحب باالستثمار األجنيب لفرتة 
تارخينا  خلق  لقد  سنة،   200
الوظائف لالسرتاليني. وسوف 
التقليدي  النمط  عن  لن خنرج 
الصدد.  هذا  يف  لالتفاق 
يف  القانون  حيددها  األجور، 
مرة  تطبيقها  وسيتم  اسرتاليا 
به  نقوم  أي شيء  على  أخرى 

مع الصينيني. »
أمله  عن  روب  السيد  وأعرب 
املقرتح  االستثمار  بنك  بأن 
اآلسيوية  التحتية  البنية  يف 
ميكن أن ميضي قدما مبشاركة 

أسرتالية.
وقال »نريد االنضمام ونعتقد 
عظيما  شيئا  هذا  سيكون  أنه 
يف  عجز  هناك  للمنطقة،.. 
املنطقة  يف  التحتية  البنية 
وإذا  مليار دوالر،   750 بقيمة 
على  قادر  بنك  هناك  كان 
هذه  من  كبري  جزء  وسد  ملء 
نكون  أن  نريد  فاننا  الفجوة، 

جزءا منه«.
وقال »انين متفائل جدا، ويف 
لي  الصينيون  قال  احملادثات 
ادارة  افضل  يريدون  أنهم 
كان  اذا  العامل..  يف  للبنك 
هذا صحيحا فاننا سنكون فيه 

)البنك( »

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

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 
7 أيام يف األسبوع
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* Splash 
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

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
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الدليل التجاري
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مقاالت وتحقيقات
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انتخاب  عدم  من  سليمان  ميشال  السابق  الرئيس  يستفيد 
رئيس جديد للجمهورية ليحافظ على احلد األدنى من االمتيازات، 
ولو الشكلية، للرئاسة يف حوزته. يواصل اطالالته االعالمية 
وإطالق املواقف السياسية. حركة تبدو، حتى اآلن، بال بركة. 

إال أن الرجل يريد من اللبنانيني أال ينسوه... عسى ولعلّ.
الرئيس  منزل  وحده.  الرئاسي  بعبدا  الفراغ يف قصر  ليس 
السابق للجمهورية ميشال سليمان يسكنه الفراغ أيضًا، وقد 
ترك يف عهدة احلراس. العائلة ال تتفقده إال يف »املناسبات 
اخلاصة«. منذ اخلامس والعشرين من أيار، تاريخ انتهاء والية 
سليمان الرئاسية، »ما عم يدعس بعمشيت«، يقول أحد شبان 
البلدة. لكن، رغم ذلك، مل يغب الرجل عن الواجهة االعالمية: 
حتى  احتفاالت...  ويرعى  مواقف  ويعلن  ويصّرح  يستقبل 
د له على حني غفلة، طاملا ان  ليكاد املرء يعتقد بأنه قد ُمدِّ

املوسم موسم متديد.
منذ ما قبل انتهاء واليته، أشاع املقربون منه أن خروجه من 
السلطة لن يعين انكفاءه عن العمل السياسي. خرج من القصر 
من دون أن حيقق حلمه بالتمديد، لكنه ال يزال يتصرف وكأنه 
ال يزال »ساكن بعبدا«. آخر اطالالته يف 19 الشهر املاضي، 
أثناء رعايته وضع حجر االساس ملستشفى جبيل احلكومي يف 
بأحّب  وذّكر  الرئاسية،  قيافته  بكامل  وقف  يومها،  ميفوق. 
املواضيع اىل قلبه، »اعالن بعبدا« الذي »ال يندثر او يلغى اذا 

تنكر له سياسيون«، مهامجًا »املكّبلني بإغراء السلطة«!
يقول الشاب العمشييت إن »خطاب الرئيس يف ميفوق كان 

ميشال سليمان: ال تنسوني
ليا القزي

استعراضًا غري قابل للصرف«، 
»أي  لفخامته  ليس  أن  خباصة 
حيثية شعبية هنا«. مرتان فقط، 
الست،  واليته  سنوات  خالل 
شعر أبناء عمشيت بأنهم معنيون 
ابن  جتاه  العطف  بعض  بإبداء 
بلدتهم، يقول أحد العمشيتيني 
االوىل  اهلواتف.  لبيع  يف حمله 
احتفاًء  البقالوة  وّزعوا  »حني 
غادر  حني  والثانية  بانتخابه، 

العمشييت.  منزله  يف  به  الرتحيب  اىل  الناس  وُدعي  بعبدا 
ولكن عام 2008 كانت املشاعر أكثر صدقًا«! يضيف: »كان 
يزور البلدة يف نهاية كل اسبوع ويفتح أبوابه أيام األعياد. 
ولكن بعد خسارة مقربني منه االنتخابات البلدية عام 2010، 

أقفل منزله يف وجهنا وبات ميارس سياسة كيدية«.
يقول أحد وجهاء عمشيت إن الزعامات التقليدية ناصرت سليمان 
»ألنه كان يف احلكم وميثل الشرعية. ولكن يف عمشيت ليس 
السياسي  القرار  يعود  تقليدية  عائالت  هناك  يقرر.  من  هو 
اليها«. حيّمل الرجل »بعض أقرباء سليمان أخطاء ارتّدت عليه 
سلبًا«. فيما هو، على املستوى الشعيب، »مل حياول التقرب 
أما  الريزة«.  اىل  بعبدا  من  انتقل  هنا.  يسكن  مل  أحد.  من 
االتصاالت بينه وبني الناس فتتم بشكل فردي، »يتصل بعدد 
من االشخاص طالبًا لقاءهم. يتحدث أمامهم عن العفة وبأنه 
مل يضغط يومًا على الناس أو حياول توجيه خياراتهم. ويوحي 
هلم برغبته يف تشكيل جمموعة من الوسطيني«. يعترب الرجل 
أن »ال شيء يضع حدًا ألحالم البعض إال انتخابات نيابية حتدد 

حجم كل طرف ».
هذا على املستوى الشعيب يف عمشيت، ولكن يف السياسة 
الكالم أكثر عقالنية. يقول أحد من واظبوا على زيارته يف بعبدا 
وتقديم املشورة له إن »سليمان، الذي اُتفق عليه يف الدوحة 
وحددت له مهماته الرئاسية، عقالني جدًا«. صحيح انه يرغب 
يف تأسيس تنظيم سياسي جديد على غرار عدد من الرؤساء 
شعبيًا  رصيدًا  ميلك  ال  أنه  جيدًا  يدرك  »ولكنه  السابقني، 
يف منطقته ينطلق منه النشاء تيار سياسي«. راودته فكرة 
باستثناء  حليفه  من سيكون  ولكن  سياسية،  جبهة  »تشكيل 
وليد جنبالط؟ وهل يضمن أن يثبت البيك يف هذا احللف؟«. 
أما ترشحه شخصيًا يف قضاء جبيل فـ »مستحيل ألن القضاء 
يف  ابنه  أو  صهره  يرشح  أن  خيار  يبقى  سياسيًا.  مقسوم 
قضاء آخر من املرجح أن يكون كسروان«. ولكن طاملا أن ال 
انتخابات حتى الساعة، »فلن يكشف الرئيس أوراقه«. وكل 
التحركات اليت يقوم بها حاليًا، »تندرج يف إطار التأكيد للرأي 
العام أنه ال يزال جزءًا من احلياة السياسية. ال يريد أن ينساه 

الناس«.
حليف سليمان، عضو الكتلة الوطنية جان حواط، ينفي علمه 
مبا إذا كان الرئيس السابق حيضر الستكمال »املسرية«، قبل 

يدرك سليمان
جيدًا أنه ال يملك 
رصيدًا شعبيًا يف 
منطقته يمكنه 

من انشاء
تيار سياسي

أن يستدرك: »الرجل قام بواجباته بشكل سليم«. يعّقب على 
كالمه حليف جبيلّي آخر لسليمان: »من ُيِرد أن يقود مشروعًا 
سياسيًا، ال ينتظر اخلروج من احلكم. كان عليه أن يبدأ من 
ثالث  االول لعهده«. يتقاطع كالمه مع كالم سياسّي  العام 
الئق  سليمان  »ميشال  متهكمًا:  يقول  نفسها،  املنطقة  من 
وهادئ. ال أحد يشعر بوجوده يف املنطقة«. ثم يضيف بلهجة 
جدية: »سليمان ذكي، ويعرف جيدًا أنه حاليًا ال ميكنه القيام 

بأية خطوة طاملا أن اجلو السياسي ليس مالئمًا«.
على العكس من النواب الذين ينطلقون من مناطقهم، »على 
سليمان أن يثبت نفسه على صعيد الوطن أواًل، قبل أن يصل 
اىل منطقته«. فشل قائد اجليش السابق بإثبات نفسه على 
املستوى الوطين، فحتى اعالن بعبدا الذي يعتربه مثرة عهده ال 
يتذكر منه اللبنانيون شيئًا سوى عنوانه. يعترب السياسي أن 
نقطة قوة سليمان أنه »مل يتم انتخاب رئيس آخر للجمهورية. 
هو يستفيد من هذه النقطة، ألنه يف معظم االحتفاالت اليت 
يدعى اليها يعامل كرئيس«. اضافة اىل أنه ال يزال »ممثاًل 
يف السلطة عرب وزرائه الثالثة يف احلكومة«. على الرغم من أنه 

»ال أحد يعلم ممن تتألف عّدة سليمان ومن يناصره«.
مل تتغري طريقة عمل سليمان بعد مغادرته القصر اجلمهوري، 
ما زال يستقبل السياسيني، ويومل على شرف الرئيس فؤاد 
السنيورة والنائب وليد جنبالط ويطلق بيانات ال صدى هلا. 
يقول السياسي الذي التقاه أخريًا إنه »مل يتحدث عن خطة عمل 
للمستقبل«، رغم أنه ال يرغب أن ينحصر دوره بارتياد نادي 

الرؤساء السابقني، وال يريد أن تطويه ستائر النسيان.

حنّاوي: حزب اهلل أخطأ بحق الرئيس

الوزير عبد  يف مكتبه يف وزارة الشباب والرياضة، ال يزال 
اجلمهورية«.  رئيس  »حصة  خانة  يف  يصنف  حناوي  املطلب 
يصف نفسه بـ«احلر، ما حدا الو عليي شي. ولكننا ال زلنا معه 
مدير  مركز  الذي شغل  حناوي،  يعترب  تعجبنا«.  توجهاته  الن 
مكتب سليمان يوم كان قائدًا للجيش ومستشاره يف قصر 
بعبدا، أن األخري مل خيطئ، »كان رئيسًا مارونيًا مع املقاومة، 
ولكن اجلرة بينه وبني حزب اهلل انكسرت يوم انقطع احلوار«. 
يلوم حزب اهلل ألنه »تقرب من )النائب ميشال( عون وتناسى 
َمن دعَمه خالل حرب متوز 2006«. حاول حناوي تقريب وجهات 
من  وأحبها. طلبت  املقاومة  مع  »ألنين  الطرفني،  النظر بني 

حزب اهلل زيارة سليمان ومساعه متامًا مثلما يعاملون عون«.
ما زال الوزراء الثالثة: مسري مقبل وأليس شبطيين وحناوي 
يزورون سليمان سوّيًا »كل أسبوعني أو عشرة أيام. نبحث 
أن  يؤكد  عائلية«.  أمور  اىل  اضافة  االقليمي،  الوضع  يف 
الرئيس »ال يتدخل ببنود جدول أعمال جملس الوزراء. يكتفي 
بإبداء رأيه بشكل عام من دون أن يوجه خياراتنا«. أما البنود 
اخلالفية، فـ«حنن نستشري بعضنا كوزراء. كتلتنا ثالثة وزراء، 
بنيته  اخربه  أن يكون سليمان قد  لعبة«. ينفي حناوي  مش 
أو  حزب  تأسيس  عرب  املتواضعة  السياسية  جتربته  استكمال 
أنا  مين  طلب  لكان  »واال  النيابية،  االنتخابات  اىل  الرتشح 
الرتشح. أما بالنسبة لتحالفاته فنحن نسمع خاصة من الوزير 
يفاحتين  هو مل  ولكن  حليفهم.  الرئيس  أن  فاعور  أبو  وائل 
بشيء«. حتركاته، برأي الوزير، عادية »فهو رئيس وال ميكن 
منعه«. مل حيسم حناوي قراره اذا كان سينضم اىل سليمان 
يف حال تأسيسه تيارًا، »جيب أن ندرس برناجمه. مل أفكر يف 

األمر، ما بعرف«.

يومًا بعد يوم يفقد أبناء خميم الريموك األمل بالعودة إليه؛ 
فالتسوية يف املخيم باتت حبكم امليتة يف ظل انتشار اجلماعات 
التكفريية يف حميطه اجلنوبي وحتويلهم تلك املنطقة إىل ساحة 

مواجهات ساخنة.
حتى  الريموك،  خمّيم  تسوية  عن  أشهر  منذ  احلديث  يغيب   
أشد املتفائلني يفقدون األمل باتفاقات »حتييد الريموك عن 
النزاع« عندما يصطدمون باملعطيات امليدانية اليت ال توحي 

بأي انفراج يف األمد املنظور.
معظم  طموح  بات  املخّيم،  إىل  العودة  يف  احللم  من  وبداًل 
الفلسطينيني السوريني ينحصر إما بإجياد مأوى دائم ومستقر 
يف دمشق أو ضواحيها، أو السفر إىل خارج البالد، حلاقًا مبن 
بات عددهم يزيد على »250 ألف فلسطيين غادروا البالد حتى 
اآلن، منذ بداية األحداث فيها، معظمهم يف لبنان واألردن 
الرفاعي. األخرية حّددت  الناشطة روضة  والسويد«، حبسب 
يف حديثها لـ«األخبار«، خريطة التوزع السكاني ملن بقي من 
»ضاحية  بني  ما  الريموك  خمّيم  من  الفلسطينيني  النازحني 
أحياء  ثّم  تاليًا، ومن  جرمانا  األوىل، ومدينة  بالدرجة  قدسيا 

وضواٍح أخرى كمنطقة نهر عيشة وصحنايا وجديدة البلد«.
يؤّكد مصدر ميداني فلسطيين أن »ما جيري يف املخيم يقطع 
فيه؛  النزاع  لوقف  املتوالية  املبادرات  جناح  بإمكانية  الشك 
فالصراع اجلاري هناك أكرب من األطراف املتفاوضة بكثري«. 
توجد  املخيم،  من  اجلنوبية  املناطق  »يف  أّنه  املصدر  يشرح 
ما  يف  بدورها  تتناحر  اليت  اإلرهابية  التنظيمات  من  العديد 
أبابيل  ولواء  اإلسالم  لواء  النصرة،  جبهة  داعش،  بينها: 
عن  املخيم  لتحييد  مفاوضات  أية  إطار  خارج  كلها  حوران، 
السابقة إجنازه فعاًل،  التسويات  أما ما استطاعت  الصراع«. 
ال  الذين  التسويات،  املنخرطني يف  املسّلحني  »حتييد  فهو 
يتجاوز عددهم العشرات، عن مواجهة الفصائل الفلسطينية 
هذا  السوري،  واجليش  املخيم  يف  مناطق  أمن  تتوىل  اليت 
األهالي  إىل  الغذائية  املساعدات  إيصال  تأمني  عن  فضاًل 
القاطنني فيه«. وبني احلني واآلخر تدور مواجهات يف حميط 
املخّيم اجلنوبي تكفي ملنع أي حديث عن جناح التسوية، »بني 
داعش يف احلجر األسود وجمموعات تنتمي إىل جيش اإلسالم 
يف مناطق من بلدة يلدا، وكال الطرفني يشتبكان مع مسّلحني 
آخرين يف خمّيم الريموك«. وتتخذ تلك املواجهات من جنوبي 
خميم الريموك مسرحًا هلا، ما أّدى يف اآلونة األخرية إىل كثرة 
استخدام املفّخخات على حنو واسع يف تلك املنطقة لتنفيذ 
املواجهات  تلك  القوى.  تلك  خمتلف  بني  متبادلة  اغتياالت 
بدأت عندما »هاجم مسّلحو لواء اإلسالم مقّرًا لداعش يف يلدا، 
 36 بنحو  قدرت  اليت  فيه  املوجودة  األموال  على  واستولوا 
مليون لرية سورية«. عقب ذلك قام رئيس »اجمللس احمللي« 
يف احلجر األسود، ويدعى أبو العباس، بقتل أحد املرتبطني 
بـ«جيش اإلسالم« يف خمّيم الريموك، بإيعاز من »داعش«، 
الذي يسيطر على مناطق واسعة من احلجر األسود، وتطورت 
الطرفني،  بني  ضروس  حرب  إىل  ذلك  بعد  احلوادث  تلك 
»فّر على إثرها كل وسطاء املفاوضات من املناطق احملاذية 
املصاحلة  نشاطات  كل  تعطيل  إىل  أّدى  ما  املخيم،  جلنوبي 
عمق  يف  بأفضل  احلال  وليست  الريموك«.  يف  والتفاوض 
املخّيم، »فقد نشبت أخريًا خالفات بني املسّلحني حول مبالغ 
إىل  أّدت  مسروقة،  ذهبية  وقطع  الدوالرات  آالف  بعشرات 
قيام بعضهم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من بلدية املخيم لقتل 
شخص يدعى أبو هالل، زعيم جمموعة يف لواء أبابيل حوران، 

وأدى انفجارها إىل مقتل مرافقه وإصابته جبروح«.
مع  الفلسطينية  الفصائل  اليت جتريها  املفاوضات  وال حترز 
أي جديد،  الريموك  داخل خميم  املسّلحني يف  جمموعات من 
بل تتخذ طابعًا بات معروفًا بالنسبة إىل كل املطلعني، يقول 
أحدهم: »يف كل جولة يطالب املسّلحون بإدخال املساعدات 
املقابل  الطرف  بينما يطلب  الغذائية واحملروقات واألدوية، 
بالقول: حنن  خروجهم إلدخال املدنيني، فريفض املسّلحون 
موجودون حلماية املدنيني. وتستعصي املفاوضات عند هذه 
النقطة. لتبدأ االتصاالت واملفاوضات غري املباشرة وختفت 

وتريتها تدرجيًا، حتى تبدأ جولة أخرى وهكذا«.
ينظر أهالي الريموك الذين يقطن معظمهم يف العاصمة دمشق 
إىل اتفاق التسوية بكثري من التشاؤم. احلاج أبو خالد، املقيم 
ممازحًا،  مرات  ثالث  »سئمنا«  كلمة  لفظ  يعيد  جرمانا،  يف 
مقلدًا »هرمنا« اليت قاهلا أحد التونسيني على شاشات اإلعالم 
عشية هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويقول 
إاّل  فيها  فليس  املخيم،  أخبار  نتابع  عدنا  »ما  لـ«األخبار«: 
جّدية  بوقفة  إال  يكون  لن  املخيم  يف  احلل  والسوء.  الغّم 
ألبناء املخيم، وبالسالح وحده، ينبغي طرد الغرباء واجملرمني 

واللصوص، فهؤالء لن يفهموا إاّل بهذه اللغة«.

ليث الخطيب

فلسطينيو الريموك يفقدون 
األمل بـ »حتييده«

»ميشال سليمان الئق وهادئ. ال أحد يشعر بوجوده يف املنطقة« 
)هيثم املوسوي(
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منذ منتصف شهر تشرين األول املاضي حصلت 
القرى احمليطة مبطمر عني درافيل على الكهرباء 
املطمر  »نقمة«  من  املتأتية  »النعمة«   ،  ٢٤/٢٤
الذي خيتزن اكثر من ٢٠ مليون طن من النفايات، 
لتنتهي  سوكومي  شركة  من  مقدمة  بهبة  بدأت 
مل  اليت  البلديات  تعويضات  من  اموال  باقتطاع 

تدفع بعد!
املطلية  لبنان  عواميد مؤسسة كهرباء  جانب  اىل 
درافيل  وعني  عبيه  قرى  ارتفعت يف  باالصفر، 
وبعورته عواميد خضراء خصصت الستجرار الكهرباء 
املولدة من مطمر عني درافيل واليت وصلت اىل 
متعهد  نفذه  الذي  املشروع،  واط.  ميغا   ٠.٥
تنفيذه  مولت  الكهرباء،  مؤسسة  معه  تعاقدت 
شركة سوكومي اليت تنفذ عقد الطمر املوقع مع 
بريوت  حمافظيت  لنفايات  واالعمار  االمناء  جملس 

وجبل لبنان )ما عدا قضاء جبيل(.
تقول سوكومي ان هذه اهلبة هي جزء من ميزانية 
الشركة  ختصصها  اليت  االجتماعية  املسؤولية 
لصاحل تنفيذ مشاريع »تنمية« يف القرى احمليطة 
يكون  اال  على  حرصت  الشركة  لكن  باملطمر. 
الشبكة  هذه  انشاء  عملية  يف  مباشر  تدخل  هلا 
املؤسسة  مع  التنسيق  على  فعملت  الكهربائية، 
لتوقيع مذكرة تفاهم بني االخرية والبلديات املعنية 
لصاحل  عوامديها  من  عدد  باستخدام  تسمح  كي 
انشاء الشبكة الرديفة، اضافة اىل االشراف على 
املشروع من الناحية التقنية. يف املقابل وقعت 
الغوش  املقاول مجال  مع  عقدًا  الثالث  البلديات 
لتنفيذ املشروع املمول من شركة سوكومي بقيمة 
٥٢٠ الف دوالر حيث وقعت الشركة على العقد 

كطرف ثالث ممول.
الشاملة  اخلطة  بشأن  القرار  مشروع  ينص 
للنفايات الذي اقرتحه وزير البيئة حممد املشنوق 
على جملس الوزراء )يف البند األول( على تكليف 
صرف  والبلديات  والداخلية  املالية  وزراتي 
املستحقات العائدة للبلديات احمليطة مبطمر عبيه 
– عني درافيل تطبيقًا للقانون رقم ٢٨٠ تاريخ ٣٠ 
 ٢٥ املستحقات  هذه  قيمة  وتبلغ   .٢٠١٤ نيسان 
مليون دوالر، اضافة اىل إعفاء البلديات املعنية 
من ديون سابقة مرتتبة عن خدمات النظافة بقيمة 
١٠ ماليني دوالر ليصل املبلغ االمجالي اىل قرابة 
٣٥ مليون دوالر موزعة بنسبة ٦٥% على اساس 
للبلديات،  العقاري  النطاق  يف  املطمر  وقوع 
البلديات  على  موزعة   %٣٥ نسبة  اىل  اضافة 

احمليطة باملطمر.
االمناء  تكليف جملس  القرار على  وينص مشروع 
الطاقة من  لتوليد  منشآت  تنفيذ  تلزيم  واالعمار 
تدرجيي حبسب  بشكل  املطمر  من  املنبعث  الغاز 
احلاجة وتسليمها اىل مؤسسة كهرباء لبنان متهيدًا 
املطمر  ملوقع  اجملاورة  والبلدات  القرى  لتزويد 
بالطاقة الكهربائية جمانًا، اضافة اىل تلزيم جملس 
االمناء واالعمار اعمال صيانة املطمر بعد تسّلمه من 
الشركة املشغلة وفق العقد املنفذ حاليًا، باالضافة 
اىل اعمال صيانة وتشغيل منشآت توليد الطاقة، 
التنسيق  واالعمار  االمناء  جملس  يتوىل  ان  على 
بني مؤسسة كهرباء لبنان والشركة اليت ستقوم 

بصيانة املطمر واملنشآت.
فجأة ومن دون سابق انذار اسقط وزير الزراعة 
اكرم شهيب تعدياًل جوهريًا على مشروع القرار، 
اذ تبني وفق النص الرمسي حملضر جملس الوزراء 
ان االخري وافق على اقرتاح شهيب اضافة العبارة 
التالية اىل البند الثاني من القرار »على ان تقتطع 
التكاليف من املبالغ املقررة مبوجب القانون رقم 

.»٢٨٠
للقانون رقم  العبارة خمالفة فاضحة  تشكل هذه 
هذا  ان  اذ  يده!  خبط  شهيب  نصه  الذي   ٢٨٠
القانون واضح جلهة توزيع االموال على البلديات 
املعنية مع حتديد النسب، وال ينص على اقتطاع 
اي مبالغ من اصل الـ ٣٥ مليون دوالر ال لصاحل 
املشاريع.  من  غريها  او  كهرباء  حمطات  انشاء 
قاعدة  على  يتصرف  الذي  الوزراء  جملس  لكن 
ان البلديات املستفيدة من القانون املذكور هم 
»رعايا« عند االقطاع السياسي اختار بشخطة قلم 

خمالفة قانون صادر عن اجمللس النيابي!
اقتطاع  اىل  يطمح  شهيب  ان  »االخبار«  وعلمت 
االمجالي  املبلغ  اصل  من  دوالر  ماليني   ٧ مبلغ 
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حمطات  انشاء  لصاحل  وذلك  البلديات  حصة  من 
بقية  انارة  لصاحل  واط  ميغا   ٦ اىل  تصل  توليد 
القرى اليت بدأ يرتفع فيها شكوى من عدم وصول 
الكهرباء اجملانية اليها. علمًا ان كلفة انشاء حمطة 
كهرباء تنتج واحد ميغا واط طاقة من غاز امليثان 

تبلغ قرابة ١ مليون دوالر.
محزة  غسان  درافيل  عني   – عبيه  بلدية  رئيس 
اعلن انه بصدد توجيه كتاب ربط نزاع اىل وزارة 
املالية يطلب فيه عدم اقتطاع اي مبلغ من حقوق 
البلدية املكتسبة مبوجب القانون ٢٨٠ وذلك حتت 
طائلة الطعن بالقرار امام جملس شورى الدولة. 
األخري  الوزراء  قرار جملس  ان  اىل  محزة  ويشري 
فوزارة   ،٢٨٠ للقانون  الوحيدة  املخالفة  ليس 
تبلغت  اذ  املوجود«،  »غري  تعتربه حبكم  الداخلية 
البلدية كتابًا يفيد باقتطاع خدمات النظافة )٨٥٠ 
طن سنويًا( من حصتها يف توزيع اموال الصندوق 
البلدي املستقل عن عام ٢٠١٣، علمًا ان القانون 
ينص على اعفائها من هذه اخلدمات عن العامني 
٢٠١٢ و٢٠١٣ وحلني اقفال املطمر بشكل نهائي.

وسأل محزة »هل قرأت حمتسبة الصندوق البلدي 
نورما نصري هذا القانون؟ وملاذا جيرى جتاهله من 
اهلاتف  عائدات  عن  وماذا  الداخلية؟  وزارة  قبل 
السابقة علمًا  اخللوي؟ وهل سيقطع منها ديوننا 

ان القانون أعفانا منها بشكل كامل؟
املبادرة  املشنوق  نهاد  الوزير  من  محزة  وطلب 
والطلب  وقت  باسرع  املخالفة  هذه  تصحيح  اىل 
من حمتسب الصندوق البلدي املستقل رد االموال 
 ٢٠١٢ عام  عن  البلدية  من حساب  اقتطعت  اليت 

بدل من االستمرار يف اقتطاع مبالغ اضافية!
وحول اقرتاح شهيب اقتطاع مبلغ ٧ مليون دوالر 
من االموال اليت نص عليها القانون ٢٨٠، يؤكد 
رفضها  املعنيني  مجيع  ابلغت  البلدية  ان  محزة 
هلذا االقرتاح وان اي اعمال تلزيم النشاء حمطات 
ان  درافيل جيب  مطمر عني  اضافية يف  كهرباء 
متول من اخلزينة العامة وليس من حصة البلديات 
اليت حتملت نفايات بريوت وجبل لبنان طيلة ١٥ 

عامًا.
العمل  مدد  الوزراء  ان جملس  اىل  االشارة  جتدر 
مبطمر عني درافيل اىل ١ نيسان ٢٠١٥ على ان 
احلاجة.  تدعو  ما  وفق  اضافية  لتمديدات  خيضع 
ويتوقع اال يغلق بشكل نهائي قبل منتصف العام 
٢٠١٧ فيما لو جنح جملس االمناء واالعمار بإطالق 
الذي  وتلزميها اىل متعهد دولي  مناقصة جديدة 
الزمه جملس الوزراء بتأمني موقع بديل من مطمر 

عني درافيل.
***

وفقًا لتقرير البيئة يف لبنان »الواقع واالجتاهات 
لصاحل  »أيكوديت«  شركة  عن  الصادر   ،»٢٠١٠
اإلمنائي،  املتحدة  األمم  وبرنامج  البيئة  وزارة 
 ١99٨ عام  منذ  ومتدد  درافيل  عني  مطمر  توّسع 
ليستوعب ما يزيد على ٢٠ مليون طن من النفايات 
املنزلية الصلبة طمرت يف عدد من اخلاليا. ومن 
املعلوم أن شبكة األنابيب اليت أنشأتها الشركة 
املتعهدة يف مجيع هذه اخلاليا تنتج كمية كبرية 
ألف  ما يقارب ١٢  امليثان، وصلت إىل  غاز  من 
مرت مكعب يف الساعة، ما يعين أن الكهرباء اليت 
املتوسط  يف  تبلغ  قد  املطمر  من  إنتاجها  ميكن 
حنو ستة ميغاوات، وهو ما يكفي احتياجات مخسة 

آالف منزل.

ارتفعت يف قرى عبيه وعني درافيل وبعورته عواميد 
خضراء توصل الكهرباء ٢4/٢4 )االخبار(

سجلت احلرب األخرية على غزة حالة 
ختاصم »فريدة« بني كل من »فتح« 
وبعدها،  احلرب  فخالل  و«محاس«؛ 
كان »الرتاشق« اإلعالمي جيد طريقه 
إىل العلن كلما حانت الفرصة، ومّلا 
ركام  يرفع  أو  احلرب  دماء  جتف 
ليظهر  االختصام  عاد  حتى  البيوت، 
بصورة جديدة يوم البارحة، كأنه بيت 

الشعر القائل: ُوجدنا غريبني معًا.
ما كان ينقص أهل غزة، الذين يبيت 
الكثري منهم يف الشوارع، إال بيانات 
منسوبة إىل »داعش« تتبنى أكثر من 
عشرة تفجريات استهدفت بيوت قادة 
إىل  إضافة  أمس،  فجر  »فتح«  يف 
منصة أعدت الحتفال كان من املقرر 
»حكومة  من  بإذن  احلركة  تعقده  أن 
محاس السابقة« يف احلادي عشر من 
ذكرى  إلحياء  وذلك  اجلاري،  الشهر 
رحيل ياسر عرفات وانطالقة »املارد 

الفتحاوي« التاسعة واألربعني.
الذي  »املارد«  فإن  يبدو،  ما  على 

محاس وفتح وداعش: من خيرج 
املارد من قمقمه؟

عبد الرحمن نصار

األزهر يف غزة، لكنه كان عراكًا مل يتجاوز التضارب 
باأليدي. وإن كان ُيفهم أن بعض من استهدفت 
تتعلق  العتبارات  »محاس«  اتهام  جتنبوا  بيوتهم 

ببقائهم يف غزة وعالقتهم بقيادات احلركة.
يف ما خيص »داعش غزة« )اجملموعات السلفية(، 
ال ميكن التصديق بأنها تواجه اآلن أزمة مع »فتح« 
اليت ال حتكم غزة فعليا، أو أن مشكلتها الوحيدة 
يف فلسطني تتمثل يف »مظاهر السفور والتربج« 
اليت حيتمل أن تربز يف احتفال الرئيس الراحل؛ كما 
ليس من املفهوم أن يتضمن بيان التبين حتذيرات 
إىل »أتباع دولة الولي الفقيه« يف القطاع، فيما 

سياق التفجريات يتحدث عن قضية أخرى.
أكثر »مزحة مسجة« يف إطار هذه القضية أن وزارة 
الداخلية يف غزة أعلنت أنها ستفتح »حتقيقًا« يف 
احلوادث املتزامنة، وهي كانت يف جتارب سابقة 
األسرع يف الوصول إىل »سلفيي غزة« خالل أقل 
من ٢٤ ساعة، بل يف أحياٍن كثرية كانت سجونها 
بالسلفيني  تعج  حني  يف  الفتحاويني،  من  ختلو 

واجلنائيني!
لتفّرغ كل غضبها، مل  اندفعت  اليت  »فتح«  حتى 
املشروع  »صاحبة  أنها  دومًا  تعلن  أنها  تستدرك 
»سقطة  أمس،  عليها،  فسجل  األكرب«،  الوطين 
بهذه  »محاس«  اتهمت  حينما  كبرية  وطنية« 
يف  اإلسرائيلي«  بـ«اإلرهاب  وقرنتها  التفجريات 
ألوانه،  اتهام سابق  أنه  إىل  فباإلضافة  القدس! 
اعتباره  تربئة ساحتها مما ميكن  احلركة  على  فإن 
مؤشرًا على »تصفيات داخلية« قبل إلقاء احلجارة 

على زجاج اآلخرين.
هناك من أراد أن يقف على احلياد ليتهم »عمالء 
االحتالل« بالوقوف وراء هذه العمليات من »أجل 
كأنه  القدس«،  يف  حيدث  عما  احلركتني  إشغال 
كان بيِد أيٍّ منهما أن خييف إسرائيل حتى تشغل 
هذه  لتنفيذ  العمالء  بعشرات  املخاطرة  يف  باهلا 
التفجريات، ولكنه ال ميكن االختالف على أن تبعات 
يف  يصب  الفلسطينية  الفصائل  بني  خالف  أي 

مصلحة العدو حتمًا.
وإذا كان هناك من يريد أن يتهم القيادي املفصول 
اإلمارات واإليعاز إىل  بالتخطيط يف  حممد دحالن 
فإن  اهلجمات،  لتنفيذ  غزة  يف  عناصره«  »بقايا 
األوىل به مراجعة مستوى الضبط األمين يف القطاع، 
وتذكر أن االنفجارات وصلت إىل بيوت الطرفني 
من مؤيدي عباس ودحالن. وبداًل من انتظار جلان 
أن  عباس  على  كالعادة،  بنتائج  خترج  ال  حتقيق 
ولو  حتى  »محاس«  ملوظفي  اإلذالل  حفلة  ينهي 
بدفعات مالية أولية، فيما على من نفذ هذا العمل، 
أيًا كان، أن يتذكر أن هناك أولويات أخرى، إن 
ال  فلسطني  ألن  األولويات«،  »فقه  يفقه  كان 
ينقصها اسم »داعش« وعمل »عصابات الليل«، 
فيما تنهض حالة انتفاضة »ال فصائلية« يقودها 

أبناء القدس.

أقامت »داخلية غزة« نقاط تفتيش بعد سلسلة االنفجارات التي استهدفت 
بيوت قيادات يف »فتح« )عبد الرحيم الخطيب ـ آي بي ايه(

الغزاويني هو »وجه جديد« للفلتان  سيخرج على 
ُأوىل  فيما  عنها،  مرضي  بطريقة  لكن  األمين، 
حكومة  إلغاء  االنفجارات  لتلك  املباشرة  النتائج 
التوافق زيارتها لغزة )كانت مقررة من اليوم حتى 
األربعاء املقبل(، وبال شك، مجلة اتهامات عريضة 
بتصرحيات  الزج  إىل  باإلضافة  احلركتني،  بني 
كما مل  السلفي.  التيار  لقيادات يف  وتبين  نفي 
الذي قاد عناصر  يعلم بعد مصري عقد املهرجان 
»محاس« محلة إلكرتونية ضده )العدد ٢٤٣٧ يف ٦ 

تشرين الثاني(.
غزة،  يف  »داعش«  وجود  إنكار  ميكن  ال  عمليًا، 
)العدد  أمس  ُقدمت  اليت  بالصورة  ليس  ولكن 
تنظيم  أنه  على  األول(،  تشرين   ١٧ يف   ٢٤٢١
عدة  مناطق  تفجريات يف  تنفيذ سلسلة  يستطيع 
من القطاع خالل أقل من ساعة، ثم يرتك بيانات 
»حتذير« من دون أن يرغب يف حصد أي »إصابات 
بشرية«. فمن البساطة فهم أن املنظومة األمنية 
اليت تعمل بها »محاس« يف غزة، وجعلت وزراءها 
وقادتها يتحركون من دون مظاهر مرافقة وتأمني 
الداخلي  األمن  جهاز  مثار  من  كلها  كانت  كبرية، 
وعمله على جلب املعلومات االستباقية، وهو جهاز 
يكاد ال خيلو أي حي أو عمارة سكنية من حضور 

عناصره.
كل  لدى  فإن  موضوعية،  معادلة  نعرض  وكي 
فـ«محاس«  آن؛  يف  ويربئها  يدينها  ما  األطراف 
باملعنى السياسي ليست حباجة إىل هذه التفجريات 
كي تنهي عقد املصاحلة مع »فتح« لو أرادت ذلك، 
لكن أزمتها املالية و«عملية اإلذالل« اليت ميارسها 
العسكريني  حكومتها  موظفي  حبق  عباس  حممود 
)أزمة الرواتب( تدفعانها إىل إيصال رسائل قوية 
املضمون دون أن تتحمل مسؤوليتها مباشرة، وهي 
خطوة ذكية بال شك، لكنها تفتح بابا للتساؤل ألن 
هذه التفجريات ليست سوى »هدية جمانية ومثينة« 

لعباس كي يواصل »سياساته جتاه غزة«.
أن  على  حساباته  بنى  من  يعلم  أن  جيب  كما 
استهداف »فتحاويي غزة« سيؤمل »رام اهلل«، فهو 
قد يكون ارتكب خطأ كبريًا، ألنه كان واضحًا منذ 
رحيل »أبو عمار« أن غزة، بفتح ومحاس وكل ما 
فيها، سقطت من حسابات السلطة، ودوما كانت 
أنها ليست صاحبة  »فتح غزة« كثريًا ما تشتكي 
قرار، وأنها موضوعة على اهلامش يف كل الشؤون 
أو حتى احلكومية، وكل هذا كان قبل  التنظيمية 
بل قد  القطاع،  العسكرية على  »محاس«  سيطرة 
يكون ذلك هو سبب تسليمها احلكم دون مقاومة 

تذكر أمام اهلجوم على املقاّر األمنية عام ٢٠٠٧.
أما »فتح«، فيدينها بروز خالفات »فتح ـ دحالن« 
القواعد  عليه  بنت  ما  وهو  عباس«،  ـ  و«فتح 
جرى؛  مما  الرباءة  قاعدة  لـ«محاس«  اجلماهريية 
واخلالف األخري سببه »إشكال« بني مؤيدين حملمد 
دحالن وحممود عباس حدث قبل يومني يف جامعة 
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سيحتاج األمني العام لـ »حزب اهلل« 
عن  يزيد  ما  نصراهلل  حسن  السيد 
ليلتني عاشورائيتني لضبط اندفاع 
»ظهور«  حول  الناسج  مجهوره 
املعتقد  وفق  املهدي-  اإلمام 
لن  متضاربة.  مروياٍت  الشيعي- 
بنفسه،  تواله  شرٌح  كافيًا  يبدو 
مفاده أّن »الظهور« قد يتأّخر، وال 
ينبغي التسليم بتوقيٍت دنا، ُيرخي 
كساًل يف اهِلمم أو رغبة يف االتكال 
على اإلمام دون سواه للنجاة مما 
َم  قدَّ وحشية.  من  املنطقة  تواجهه 
على  كافة(  مبعانية  )اجلهاد  العمَل 
ليست  الجتهاداٍت  األعمى  اإلذعان 
على األرجح دقيقًة كليًا، إذ يشوبها 
وعالماٍت  »الظهور«  بني  ما  ربٌط 
منها املعركة على األرض السورية 
نصراهلل  وبأّن  النظام،  و«صمود« 
أو  اليماني  لعّله  معجزٌة،  نفسه 
امُلنَتظر.  »ظهور«  د  اخلراساني ممهِّ
جتزم  بأقواٍل  مجاهري  تداُول  الفٌت 
من  بكمٍّ  ُملَحقًة  »الظهور«،  بُقرب 
والعقل.  املنطق  يف  الالمألوف 
يصبح متعمدًا تكرار أننا يف األسفل 
الذي ال بّد من بلوغه وإال أطال اهلل 
غيبة اإلمام. كأّن بئس احلال تروق 
ضرورة  هي  إذ  اجلمهور،  بعض 
لـ«ظهور« َمن خيلِّصهم من عدّوهم 
ويضمن هلم »عدالة« أرضية. أراد 
نصراهلل طوال ليلتني عاشورائيتني 
حتوط  أن  خطورة  اىل  ه  ينبِّ أّن 
الشائعات »ظهور« املخلَّص، داعيًا 
االندفاع.  من  واحلّد  الرتّوي  اىل 
لعّله تأّخر بعض الشيء يف مصارحة 
مجهوره بواقع أنه ينجرف خلف توٍق 
اىل خالٍص قد ال حيّل عاجاًل، وعادة 
ُقْصر النظر أن يبعث يف النفوس 
خيبة. بلغ املسُّ باملصري مبلغًا باتت 
ق،  معه احلاجة ماّسة اىل قائد متفوِّ

ص. ر األرض من أخطار ترتبَّ يطهِّ
وْضَع  السورية  احلرب  فرضت 
احلزب يف مواجهة ميل اجلماهري اىل 
انتشرت يف  قلما  ة.  بقشَّ ك  التمسُّ
بيئة »حزب اهلل« هواجس من قبيل 
أّن اإلمام املهدي مؤاِزر نصراهلل يف 
حربه، يده اليمنى مثاُل أو مستشاره 
يف شؤون امليدان، إال بعدما أصبح 
احلزب طرفًا يف املعركة الشرسة. 
كثافة  جلم  الصعوبة  من  أصبح 
ق،  امُلدقَّ غري  بامُلعَطى  التصديق 
لن  يسنده.  مرجٍع  اىل  امُلفتِقر 
يناسب احلزب اآلن زّج مجاهريه يف 
اخلانة املنادية بتصدير األسطورة أو 
تكريسها نهجًا، من غري أن يسعى 
د  والتجنُّ وَهّمًا  شغاًل  تصيريها  اىل 
للحد من تبعاتها. مل تبلغ حماوالته 
ف عناصٌر  مستوى مفروضًا، ومل ُتوظَّ
تنشر بني البسطاء وعيًا غريه القائم 
الواقع  بني  ما  املطلق  الدمج  على 
والزعم. كاد أن يفوت األوان أمام 
فات.  ولعله  السكة،  اىل  العودة 
د نقاٌش يف أوساط اجلماهري  يتمدَّ
عن نوع األسلحة اليت سُيقاِتل بها 
املتطورة  أهي  ظهوره،  فور  اإلمام 
شارك  وكما  القاطع؟  السيف  أم 

امُلنَتظر يف حرب متوز 2006، ممتطيًا 
جوادًا أبيض، وفق مرويات شعبية، 
السورية  احلرب  اليوم يف  يشارك 
وناصرًا«،  وقائدًا  وحافظًا  »وليًا 

ل أعبائها. كأنه العون يف حتمُّ

من هو املهدي وما هي عالمات 
ظهوره؟

يف املفهوم الديين، احتماالن: أن 
لألول،  أذعنَت  فإن  ال،  أو  تؤمن 
من  إنساٌن  املهدي  أّن  ستقبل 
حلٍم  من  مثلَك  التكوينية،  طبيعتك 
بعض  وفق  ظهوره  زمان  ودم، 
من  األخري  اجلمعة  يوم  املراجع يف 
مكة.  الظهور  ومكان  رمضان، 
إثرها  عندها تبدأ معركٌة ُيتثُّ يف 
لدولة  متهيدًا  يسود،  ظلٍم  كّل 
سعداهلل  الشيخ  نسأل  العدل. 
خليل، من مجهور »حزب اهلل«، كما 
من  القصد  هل  نفسه،  عن  يعرف 
الظهور يوم القيامة، وما حُيكى عن 
أرٍض تزلزل زلزاهلا وُتِرج أثقاهلا؟ 
اإلمام اىل  »حيتاج  ينفي ويصحح: 
املهدوية  الدولة  إلعالن  سنة   70
العادلة، على أن تستمر مّدة 700 
واإلمام  القيامة.  يوم  حينها  سنة، 
حني خيرج من مكة، يعقد ما يشبه 
العامل  م  ليقسِّ الصحايف،  املؤمتر 
كلٍّ  على  ويعنيِّ  والية،   313 اىل 
 313« شعار  هنا  ]من  واليًا  منها 
أكَثَر  على سرتٍة  املطبوع  رافضي« 

شباٌن ارتداءها يف عاشوراء[«.
علينا  يقّص  أن  فضيلته  نرجو 
م احلاجة  عالمات الظهور، عّلنا نتفهَّ
ر،  د ما تيسَّ اىل ربطها بالراهن. يعدِّ
املباشر  منها  »العالمات  شارحًا: 
أمٌر  حتديدها  املباشر.  غري  ومنها 
الواقع  ضمن  فتبقى  دقيق،  غري 
الَصْيحة،  العالمات،  من  التقرييب. 
إذ يطلق املالك جربائيل صيحة من 

االمام املهدي واحلرب السورية:
قـراءة نـصراهلل وفـهم الــجماهري

املصدر النهار ..الكاتب: ف.ع

السماء بكل اللغات، مناديًا بظهور 
األرض  أهل  فيسمعها  املخلِّص، 
ظهور  العالمات  ثانية  أمجعني. 
مبجريات  الربط  ]يبدأ  السفياني 
احلرب  لواء  حامل  القائمة[،  احلرب 
أهل  بقضية  ينطق  َمن  كل  على 
أم  هو،  رجٌل  ]الشيعة[«.  البيت 
أم حقبٌة من احنطاط  نهج سياسي 
وَجور؟ ييب بأنه »إنساٌن خيرج من 
األردن  غور  يف  اليابس  الوادي 
ألفًا من املقاتلني.  على رأس 50 
ضعف  يستغّل  عسكري  قائد  إنه 
ويشّن  سوريا  يف  العلوي  النظام 
الُصلب.  فلندخل يف  حربًا«.  عليه 
إذًا، مثة إقرار بكون احلرب السورية 
يؤكد،  امُلنَتظر«.  لظهور  مة  »مقدِّ
ويتابع مستفيضًا يف شرح الصلة: 
»من العالمات أيضًا، حدوث فتنتني: 
تسبق  وفتنة  الكربى  الشام  فتنة 
ظهور اإلمام. الفارق بني الفتنتني 
إذ  أشهر(،   8 )أي  البعري«  ل  »َحْ
سوريا  يف  العلوي  النظام  يواجه 
نظام  املقصود  كان  إن  ]نسأله 
الضرورة[  بعدم  فيجيب  األسد، 
منها  وخيرج  الكربى،  الشام  فتنة 
أقوى مما كان، منتصرًا، ثم يظهر 
السفياني مستغاًل الظرف، ويقاتل 
سوريا،  فتنقسم  العلوي،  النظام 
حينها  اإلمام،  بظهور  يسمح  مما 
يرتك السفياني الشام«. خيتزل ما 
العلويني  بأّن  اعتقاد  »لدينا  ورَد: 
ظهور  حتى  سيحكمون  سوريا  يف 

املهدي«.
سوريا،  من  تبدأ  الكربى  الفتنة 
»يف  بأننا  الواثق  شبه  خليل  وفق 
إال  نستطيع  »ال  الزمان«.  آخر 
بعالمات  املنطقة  حال  نربط  أن 
الظهور«، يقول، معرِّجًا على املزيد 
الراية  د  »ستمهِّ »الدالئل«:  من 
اخلراسانية، وهي القوة املوجودة يف 

بالد فارس )اجلمهورية اإلسالمية(، 
للظهور  اخلراساني،  قائدها  عرب 
أيضًا، كما ستنشأ يف اليمن دولة 
وقد  مياني،  قائد  يرأسها  شيعية 
تكون بدايتها حراك احلوثيني، واهلل 
الشمس  بأّن شروق  يتابع  أعلم«. 
من الغرب، إحدى عالمات الظهور، 
مرِفقًا ذلك بـ«تقرير علمي« مسعه، 
يزم بأّن الشمس ستشرق »قريبًا« 

من الغرب.
ببقاء  صلة  لألمر  أحقًا  موالنا،  يا 
ذلك؟  كيف  سوريا؟  يف  النظام 
وسط  معجزة  يعترب  األسد  »بقاء 
نوٌع  هذا  واألجناس.  امِللل  حروب 
غري  حصول  اإلهلي.  التدّخل  من 
د للحدث غري املألوف:  املألوف ميهِّ

الظهور«.

دحض املغاالة يف السلوك 
والربط

ُيعقِلن السيد جعفر فضل اهلل، جنل 
حسني  السيد حممد  الراحل  املرجع 
فضل اهلل، إشكالية الظهور، ُمبقيًا 
سيظهر  اإلمام  بأّن  اإلميان  على 
اإلهلي  »النموذج  يراه  حمالة.  ال 
لقيادة احلياة«، القائم على تفعيل 
الطاقات البشرية على ضوء القَيم. 
إّن  »وعٍد إهلي« يقول  حييلنا على 
البيت سيظهر يف  أهل  من  »رجاًل 
عداًل«.  األرض  ليمأل  الزمان  آخر 
الرجل،  هذا  ماهية  معه  نناقش 
أهو مولوٌد يف تاريٍخ حمدد، وأطال 
أّن  أم  ظهوره،  حتى  عمره  اهلل 
والدته مل حتدث بعد؟ يؤكد مكان 
اإلثين  الشيعة  عند  املهدي  عقيدة 
قبل،  من  »مولود  وبأنه  عشرية، 
حركة  يواكب  املوت،  من  وحمفوظ 
يأذن  عندما  وسيظهر  املتغرّيات، 
يف  االستغراق  عدم  ينبغي  اهلل. 
ثابت  غري  بعضها  العالمات.  سرد 

على حنو احلقيقة الدينية، وبعضها 
إخباٌر  العالمات  ُمرَتعًا.  يكون  قد 
أي  من  قبوله  ميكن  ال  الغْيب  عن 
ف عالمات الظهور توظيفًا  رواية توظِّ
تارخييًا للرتويج ألشخاص أو إضفاء 
الظهور  إشكالية  شرعية لسلطات. 
دراسة.  تتطّلب  للغاية  دقيقة 
االنرتنت  عرب  تداوله  يري  ما 
إسقاطات  من  التواصل  ووسائل 
الواقع  على  الظهور  لعالمات 
ويسيء  العلمي  املعيار  يفتقر 
وفق  املطلوب،  القضية«.  اىل 
حيال  املسؤولية  اهلل، حتّمل  فضل 
االستغراق  عوض  الراهن،  الظرف 
يف  والتكّهن  العالمات  تعداد  يف 
عامة.  العالمات  »هذه  دالالتها. 
اإلمام  حيال  النظرة  تصويب  يدر 
املاثل يف األذهان بصورة عسكرية 
هو  العكس.  على  ال.  فحسب. 
إنساني،  حضاري  مبسار  مرتبط 
احلضارات  صعود  حركة  ويواكب 
حتقيقه  عملية  لتنطلق  وهبوطها، 
وكفاءة  خربة  من  اإلهلي  املشروع 

واقعية وتسديد إهلي«.
وأين  الغيبة؟  ملاذا  دنا،  سيِّ ولكن 
جمال  ضمن  »هو  االختفاء؟  موطن 
الكرة األرضية. أما الغيبة فنعزوها 
اىل ضرورة أن متتلك دولة العدل 
حبسب  لًة –  مشروعية تارخيية متمثِّ
عقيدة املسلمني الشيعة - يف أّنه 
انتماؤه  البيت.  أهل  اىل  ينتمي 
اىل ذلك الزمان ينفي اجلدل حول 
مشروعيته. يريد اهلل من خالله أن 
العدل  حنو  احلياة  قيادة  أّن  يؤكد 
ما  كل  امُلنتَظر  سيستثمر  ممكنة. 
وصلت إليه البشرية من إجنازات. 
سُيعلن عن نفسه أيضًا عرب وسائل 
ورمّبا  العصر  وأدوات  االّتصال 

بطرق أخرى«.
خنشى أّن ظهوره يعين يوم القيامة 
وانقالب البشرية رأسًا على عقب، 
أخرى  مرة  مشددًا  بالنفي،  فيؤكد 
على اجتثاث اجتهادات تشّوه الدين، 
ورواياٍت متناقلة من شأنها تكريس 
نقف  علنا  ثانية،  حناول،  اللغط. 
منه على عالماٍت للظهور املرَتقب. 
يكرر بأفضلية عدم االستغراق يف 
تفنيد العالمات وإسقاطها على ما 
تفادي  يف  لرغبته  م  ُنسلِّ يري. 
العالمات  د  عدِّ نوع  من  نقاٍش 
إليه  حنمل  بشرحها.  ل  وتفضَّ
أناَر  اجلفر.  كتاب  أخريًا عن  سؤااًل 
»ُيقال  أِنرنا.  يا موالنا،  اهلل دربك 
إنه كان موجودًا لدى اإلمام علي، 
وهو عصارة إخبارات الرسول حممد 
املتعلقة ببعض مستقبل العامل. ال 
دليل اىل أّن النسخ املتوافرة يف 
األسواق صائبة. الكتاب األصل غري 
للشيخ  إلينا«.  يصل  ومل  موجود، 
»هو  اجلفر:  اىل  أخرى  رؤية  خليل 
جمموعة وصايا لإلمام علي، ينتقل 
بوجوده  نعتقد  إمام،  إىل  إمام  من 
اإلمام املهدي«. حسٌن اإلمجاع  مع 
على أّن امُلتداَول منه يف األسواق 

زائف.
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معملي  تأهيل  إعادة  مناقصيت  مصري  كان  ومهما  األدنى،  باحلّد 
الذوق واجلّية الكهربائيني، فإن التعتيم سيزداد حّدة يف السنتني 
املقبلتني. هذا ما يشي به ملف املناقصتني املذكورتني املعروض 
على اجللسة املقبلة جمللس الوزراء: اّما السري بنتائج املناقصتني 
تقديرات  مع  باملقارنة  جّدًا  املرتفعة  االسعار  من  الرغم  على 
سوى  مشاركة  عدم  بسبب  املناقصتني  اعادة  واّما  االستشاري، 

عارض واحد يف كل منهما
يناقش جملس الوزراء يف جلسته املقبلة مناقصيت تأهيل معملي 
اجلية والذوق، وعليه أن يتخذ قرارًا للبت مبصري هاتني املناقصتني 
يف ظل مشاركة عارض واحد يف كل مناقصة، ويف ظل اقرتاحات 

متباينة رفعتها كل من وزارة الطاقة وجملس اإلمناء واإلعمار.
ـ ميتكا« لتأهيل  الوزارة تقرتح التفاوض مع عرض شركة »انسالدوـ 
معمل الذوق وإهمال نتائج مناقصة تأهيل معمل اجلّية، اليت فازت 
فيها شركة »اخلرايف«، نظرًا إىل تقادم املعمل وعدم جدوى تأهيله 
كهرباء  ومؤسسة  واإلعمار  اإلمناء  جملس  أما  املعروضة.  باألسعار 
شركتني  لكل  واحد  عارض  وجود  ظل  يف  أنه  فيعتقدان  لبنان، 
إعادة  جتب  فإنه  االستشاري،  تقديرات  من  جدًا  بعيدة  وبأسعار 
إجراء املناقصة وتصحيح الشروط الفنية لتوسيع املنافسة من خالل 
استقطاب عارضني أكثر. املشكلة أن االقرتاحني ينبئان اللبنانيني 
اللبنانيني  خيارات  وأن  املقبلة،  السنوات  خالل  العتمة  من  مبزيد 

حمدودة بتحديد أي مسار أمرُّ من الثاني!
يف عام 2012 أطلق جملس اإلمناء واإلعمار مناقصيت تأهيل معملي 
إذ  للمشاركة،  شركات  ثالثة  تقّدمت  البدء  يف  واجلّية.  الذوق 
شارك  فيما  املناقصتني،  CNEEC يف  الصينية  الشركة  شاركت 
»اخلرايف  الزوق، وشركة  مناقصة  ميتكا« يف  ــ  »انسالدو  حتالف 
ناشيونال« يف مناقصة اجلّية. ورغم أن جملس الوزراء منح الشركة 
إال  منها،  املطلوبة  املالية  الكفالة  لتقديم  أسبوع  مهلة  الصينية 
أنها مل تتمكن من استيفاء شروط التأهيل للمشاركة يف العروض 
الفنية ــ اإلدارية واملالية للمناقصة، ما يعين عمليًا أنها مل تشارك 
ــ  »انسالدو  مناقصة هما  لكل  واحد  عارض  وبقي  املناقصة،  يف 
على  املوضوع  عرض  استدعى  ما  ناشيونال«،  و«اخلرايف  ميتكا« 
جملس الوزراء حلسم مصري املناقصتني، اّما قبول العروض الفنية 

واملالية، او احداها، واّما الغاء املناقصتني وإعادتهما.
جاء قرار جملس الوزراء يف شباط 2013 واضحًا جلهة فّض العروض 
»على أن يكون عرض كل شركة متوافقًا مع دفرت الشروط وأن 
يكون العرض املالي لكّل منهما ال يتجاوز التقديرات املوضوعة من 
مع  ينسجم  الوزراء  قرار جملس  أن  يعين  هذا  االستشاري«.  قبل 
املوافقة املشروطة للجهة املمّولة للمشروع، أي الصندوق العربي 
لإلمناء االقتصادي، الذي قّدم قرضًا لتمويل أشغال تأهيل معمل 
الزوق، والصندوق الكوييت للتنمية االقتصادية العربية الذي قدم 

قرضًا لتمويل أشغال تأهيل معمل اجلّية.
التلزيم املعنية لدى جملس اإلمناء  على هذا األساس فّضت جلنة 
واإلعمار العروض املالية للشركتني، فتبنّي أن »انسالدو ــ ميتكا« 
قّدمت عرضًا لتأهيل معمل الزوق بقيمة 206.7 مليون دوالر، فيما 
 298.8 بقيمة  اجلية  معمل  لتأهيل  عرضًا  »اخلرايف«  قّدمت شركة 

مليون دوالر.
شّكلت االسعار املعروضة مفاجأة للجنة فّض العروض، وخصوصًا 
أن تقديرات االستشاري تشري إىل أن كلفة التأهيل ال تتجاوز 250 
مليون دوالر للمعملني، لكن جمموع العرضني يبلغ 505.5 ماليني 
أوضحت  وقد   .%102.2 بنسبة  التقديرات  من  أكثر  أي  دوالر، 
مصادر يف مؤسسة كهرباء لبنان أن تقديرات االستشاري العادة 
تأهيل كل كيلواط ساعة تبلغ 170 دوالر يف الذوق و330 دوالر يف 
اجلية، لكن عرض »انسالدو ــ ميتكا« رفعها إىل 500 دوالر وعرض 
اخلرايف إىل 1000 دوالر، وذلك بذريعة أن دفرت الشروط يفرض 
إعادة املعامل إىل قدرتها االمسية االصلية على الرغم من ان عمر 

املعملني جتاوز 32 سنة.
الوزراء مقرونًا بتوصياتها  النتائج إىل جملس  التلزيم  رفعت جلنة 
جلهة التفاوض مع العارضني متهيدًا للتلزيم او إعادة املناقصة. لكن 
خالفًا نشب بني أعضاء اللجنة، إذ يرى ممثلو جملس اإلمناء واإلعمار 
يف اللجنة أن املناقصة بشكلها احلالي مل تتمكن من استقطاب أكثر 
من عارض واحد بسبب تعقيدات دفرت الشروط، وأن الكلفة بعيدة 
التفاوض  عدم  جيب  أنه  يعين  ما  االستشاري،  تقديرات  من  جدًا 
هذا  التقديرات، ألن  من  جدًا  بعيدة  أسعار  على  وحيد  عارض  مع 
االمر يتيح للعارض الوحيد أن يتحّكم باملفاوضات ومينحه أفضلية 
فرض شروطه على الدولة، علمًا أن الكلفة املوضوعة تتيح للدولة 
املتعارف  الكلفة  أن  أساس  على  جديدين  معملني  إنشاء  اللبنانية 
عليها عامليًا لكل ميغاوات تبلغ مليون دوالر. وحبسب تقرير جملس 
خيارين:  هناك  فإن  الوزراء،  جملس  إىل  املرفوع  واإلعمار  اإلمناء 
األول يكمن يف إعادة إجراء املناقصتني بعد إعادة النظر يف ملف 
املنافسة واستقطاب  زيادة  »بهدف  أعد  الذي  األساسي،  التلزيم 
عدد أكرب من العروض«. أما اخليار الثاني، فهو يشري إىل »صرف 
ببعض  الذوق واجلّية واالكتفاء  الشامل ملعمل  التأهيل  النظر عن 
أعمال التأهيل الضرورية اليت جتريها مؤسسة كهرباء لبنان، على 

تأهيل الذوق واجلية بكلفة إنشاء 
معملني جديدين

حمل  حيالن  جديدين  معلمني  إنشاء  لتلزيم  التحضريات  تبدأ  أن 
املعملني القائمني«.

السري  ضرورة  عن  يتحدّثون  اللجنة،  يف  الطاقة  وزارة  ممثلو 
جمموعات  تأهيل  ميكن  حيث  الذوق،  يف  وخصوصًا  باملناقصة، 
املعمل، فيما تقادم جمموعات اإلنتاج يف اجلّية ال يسمح بالتفاوض 
بهذه  أصله  من  التأهيل  جدوى  عدم  بسبب  الوحيد  العارض  مع 
الكلفة اليت تساوي كلفة إنشاء معمل جديد. وقد جاء اقرتاح وزارة 
وصرف  املناقصة  إجراء  إعادة  انعكاسات  سرد  إطار  يف  الطاقة 
النظر عن التأهيل الشامل على خّطة وزارة الطاقة اليت أقرها جملس 

الوزراء، وعلى توفري الطاقة الكهربائية.
قالت الوزارة: »إن أسعار العروض وإن جاءت أكثر من األسعار 
املرتقبة من االستشاري، تبقى ضمن املعقول بالنسبة إىل معمل 
الذوق، مقارنة بأسعار معامل جديدة مماثلة«، الفتة إىل ان الفرق 
جديدة.  معامل  إنشاء  متطلبات  وبني  التأهيل  متطلبات  بني  كبري 
خيار التأهيل خيتصر على توقيف جمموعة واحدة فقط يف كل معمل 
طول فرتة التنفيذ، أما خيار إنشاء معامل جديدة فيتطلب التوقيف 
سنوات،  ومخس  أربع  بني  ترتاوح  لفرتة  القدمية  للمعامل  الكلي 
»ونظرًا إىل النقص احلاد يف اإلنتاج، فإن مّدة توقيف اجملموعات 
عن اإلنتاج هي عنصر حيوي يف معادلة اختاذ القرار، وإن ورقة 
سياسة الكهرباء قّدرت معدل اخلسائر على االقتصاد من خالل كلفة 
الطاقة غري املتاحة بنحو 700 دوالر لكل ميغاوات ساعة«. وبالتالي 
العروض  على  بناء  التفاوض  »خيار  أن  إىل  الطاقة  وزارة  تشري 
املقدمة ال جيب أن ُيسَتبَعد قبل دراسة جوانبه كافة، ألن تأهيل 
املعامل املوجودة هو عنصر رئيسي يف ورقة سياسة الكهرباء وله 
تأثري يف نتائج املبادرات األخرى كافة اليت قد تبدو من دون فائدة 

ملموسة يف حال تدهورت القدرة اإلنتاجية للمعامل القدمية«.
الكهرباء  سياسة  لورقة  الطاقة  وزارة  من  خمتصر  عرض  وبعد 
على املدى القصري واملتوسط والطويل، تبنّي هلا أن إعادة إجراء 
املعامل  تليها حاجة إىل توقيف  أكثر من سنة،  املناقصة يتطلب 
نهائيًا عن اإلنتاج لثالث سنوات، ما يعين »نقص حاد يف التغذية 
 ،2018  ،2017  ،2016  ،2015 األعوام  خالل  الكهربائي  بالتيار 
وتكون سنة 2016 قاسية جدًا، باإلضافة إىل متديد استئجار البواخر 
حتى عام 2018، ومع افرتاض زيادة 1500 ميغاوات بالشراكة مع 
القطاع اخلاص يف نهاية عام 2018 و2000 ميغاوات إضافية يف 
عام 2020«. وتشري الوزارة إىل أن خيار »بدء تأهيل معملي الذوق 
خالل  التغذية  يف  حاد  نقص  إىل  يؤدي   2015 مطلع  واجلية يف 
2015 و2016 مع حتسن ملحوظ خالل 2017 و2018، فضاًل عن متديد 
استئجار البواخر حتى عام 2018 مع افرتاض زيادة 1500 ميغاوات 

إضافية عام 2018«.
اعتماد  »إىل  التنّبه  الضروري  من  أنه  إىل  الوزارة  وخلصت 
السيناريوات كافة على فرضية إجناز مشاريع كربى بآالف امليغاوات 
ضمن  ستنجز  أنها  املضمون  من  وليس  املقبلة،  السنوات  خالل 
املواقيت املقّدرة هلا، ما جيعل عملية تأهيل املعامل القدمية ذات 
أهمية لضمان احلّد األدنى من االستمرارية يف اإلنتاج يف املرحلة 
يف  ملحوظ  وحتسن  الفيول  استهالك  يف  ملحوظ  وتوفري  املقبلة 
االنبعاثات الناجتة من تشغيل املعامل... إن خيار إعادة املناقصة 
املعطاة  غري  الطاقة  من  ناتج  اللبناني  االقتصاد  على  أضرار  له 
وغري  احملتمل  التوفري  بكثري  تفوق  وهي  املقبلة،  السنوات  خالل 
املعامل  تأهيل  إن  اإلعادة...  من  ينتج  أن  الذي ميكن  املضمون 
سيحّد من االستهالك املفرط للفيول وسيحسن مؤشراتها البيئية 

بشكل ملحوظ«.
»خيار  أن  الطاقة،  وزارة  إليها  اليت تشري  التداعيات  ومن ضمن 
إعادة املناقصتني ستكلف 800 مليون دوالر أكثر من خيار املضي 
يف  وذلك  املباشرة(،  وغري  املباشرة  )الكلفة  فورًا  التأهيل  يف 
حال اقتصرت مّدة اطالق املناقصتني اجلديدتني على سنة واحدة، 
مبعامل  كليًا  القدمية  املعامل  استبدال  خليار  املقّدرة  الكلفة  بينما 
جديدة هي بنحو 2.8 مليار دوالر أكثر من خيار املضي فورًا يف 

التأهيل«.
العتمة  فإن  املرتقب،  الوزراء  جملس  قرار  عن  النظر  وبصرف 
اآلن  عليه  أكرب مما هي  إضافية وحبّدة  لفرتة  اللبنانيني  ستالحق 

لفرتة سنتني على األقل، او اكثر.
أفضلية كبرية للشركتني

الشروط يف مناقصيت تأهيل معملي  يشري املطلعون على دفاتر 
الذوق واجلية، أن مشاركة عارض واحد يف كل مناقصة مل تكن 
جمّرد صدفة حمض، بل هي متصلة بالتعقيدات الواردة يف دفرت 
العارضني  منح  األمر  هذا  التقين.  جدًا يف شقه  املعّقد  الشروط 
على  كبرية  أفضلية  و«اخلرايف«،  »انسالدو«  أي  املشاركني، 
غريهما من الشركات املهتمة باملشاركة، نظرًا إىل أن »انسالدو« 
منذ سنوات طويلة  الذوق  معمل  بصيانة  تقوم  اليت  الشركة  هي 
ولديها اطالع واسع على مشاكله وتعقيداته. أما شركة »اخلرايف« 
فقد حتالفت مع شركة منساوية لديها اطالع واسع على تعقيدات 
ومشاكل معمل اجلّية. هذا يعين أن تسهيل شروط املشاركة يف 

املناقصة سيلغي هذه األفضلية ويفتح املنافسة.

محمد وهبة

مثة تسويات ال حتتاج إىل كالم. وال إىل حروف مكتوبة. تكفيها املصاحل املفهومة 
ولو بالتقاطع، وهي أقدر على فرض االلتزام. شيء من هذا القبيل، تسوية من 
هذا النوع، يبدو أنها قامت أو هي على وشك القيام بني جتّمع السلطات اللبنانية 
وبني ما يسمى »جبهة النصرة«. تسوية تبدو العوامل املكّونة هلا، ممتدة على 
كل جغرافيا الوطن، وبالتالي على نقاط التماس كافة بني حكام بريوت وأزالم 

اجلوالني.
طرابلس  معركة  عن  نهاية  ال  ما  إىل  احلديث  ميكن  بداية،  الوقائع  رصد  يف 
األخرية، بني 24 تشرين األول املاضي و26 منه. هناك سقط للجيش، حبسب 
البيانات الرمسية، 12 شهيدًا وعشرات اجلرحى، إضافة إىل أكثر من عشر ضحايا 
وحنو 60 جرحيًا من املدنيني. يف املقابل مل تظهر األخبار الرمسية، وال التغطيات 
اإلعالمية اخلاصة، أي صورة واضحة عن حجم خسائر اإلرهابيني. ال جثث مضبوطة 
املواطنني  أو  العسكرية  املؤسسة  خلسائر  مماثلة  بأرقام  جرحى  ال  بالعشرات، 
األبرياء. يف األيام التالية النتهاء االشتباكات فجأة، رصد املعنيون حركة دفن 
املوتى يف قرى الشمال كافة. وهي حركة كانت تؤشر عادة اىل انقشاع غبار 

املعارك داخل سوريا خالل األعوام الثالثة املاضية.
يف  لياًل،  غالبًا  جمهولني،  موتى  تشييع  حركة  تربز  قاسية،  مواجهة  كل  بعد 
بعض القرى والبلدات. بعد أسابيع طويلة، تظهر األمساء على مواقع إلكرتونية 
عائدة إىل جهات سورية معارضة، أو إىل تنظيمات إرهابية مقاتلة هناك... مل 
يسجل شيء من ذلك بعد أسبوعني على معركة طرابلس. مل يظهر أي مؤشر 
النوع. كأن ال قتلى لإلرهابيني. جمرد رقم كبري للموقوفني، يرتّقب  من هذا 
املتابعون بدقة مؤدياته النهائية أمام القضاء العسكري. األمر الذي كشف يف 
حاالت سابقة أسرارًا كثرية من نوع املبالغات اإلعالمية واخلبطات الربوباغاندية ال 
غري. أما حتى اآلن، فالواضح أن معركة طرابلس مل تنجل بعد بكامل تفاصيلها 
وخفاياها. يكفي أن مسؤولي احملاور ال يزالون يف األزقة. ويقال إن بعضهم 

تلقى التوجيهات علنًا، حول زمان ومكان االختباء واالختفاء.
قامت  اليت  اإلرهابية  للحركة  األساسي  العصب  إن  يقال  السياق،  هذا  يف 
بني طرابلس والضنيه، كانت تابعة جلبهة »النصرة«، ال إلرهابيي »داعش«. 
فالدواعش مل يكونوا ميثلون يف الشمال إال شبكة من العناصر املتفرقة، أو حتى 
من العناصر النائمة، ال خاليا نائمة فعلية. هؤالء ضرب معظمهم يف املعركة. 
وطرابلس،  الضنيه  بني  وخصوصًا  الشمال،  يف  والتحكم  اإلمرة  تنظيم  بينما 
فيعود إىل »النصرة«، وهو مل ميس جديًا وال جذريًا كما يقال. وتأكيدًا على 
صحة هذا املعطى ودقته، حييلك اخلرباء املتابعون إىل مراجعة خطابات اجلوالني 
»النصرة«  إرهابيو  أصدرها  اليت  »الرمسية«  األربعة  البيانات  كما  لبنان،  حول 
ميكن  ودالالتها،  ملضمونها  وعارف  دقيق  حتليل  ويف  اللبناني.  الوضع  حول 
من  سواها  عكس  على  فاعلة.  تزال  ال  »النصرة«  عمل  تركيبة  بأن  االستنتاج 
الرمسيني  بعض  قصد  اليت  الصورة  عكس  وعلى  رمبا،  اإلرهابية  التنظيمات 
تسويقها وتعميمها. هنا إذًا، بني طرابلس والضنيه، قامت نقطة تقاطع أوىل 
بني متناقضني: ضرب الدواعش وجناة »النصرة«، يف مقابل انتصار لكل مّدعي 

أبّوة االنتصار يف طرابلس.
يف هذا الوقت، وعلى اجلبهة األخرى، كان مثة أمر مماثل حيصل يف شكل متزامن. 
يف عرسال تراجع مستوى التوتر بني السلطات اللبنانية وبني اإلرهابيني، على 
»التعايش«  يشبه  ما  إىل  املخطوفني،  اللبنانيني  العسكريني  قضية  خلفية 
قبل  من  تهديدات  ال  األطراف.  كل  سقفه  انضبطت حتت  تعايش  األزمة.  مع 
املناوشات.  حدود  إىل  تراجع  امليداني  العسكري  تصعيدهم  حتى  اإلرهابيني. 
املقابل،  يف  كليًا.  لبنانية  غري  حلسابات  الشيخ،  جبل  يف  حصل  ما  باستثناء 
السلطات اللبنانية تتعامل وفق قواعد االشتباك التعايشية اجلديدة نفسها. عماد 
مجعة على السمع دائمًا بواسطة سكايب مع اإلرهابيني، من دون أي استكمال 
عرسال،  إىل  عادت  والتمويل  التموين  عمليات  حقه.  القضائية يف  لإلجراءات 
وبالتالي إىل ما بعد ما بعد عرسال. واملفاجأة أنها باتت عمليات حكومية معلنة. 
ووالية  الكبري  لبنان  دولة  السوري، بني   – القطري  بالوسيط  ما يوصف  حتى 
أبو مالك التلي، يتحرك حبرية كاملة. علمًا أن الوسيط املذكور، أمحد اخلطيب، 
هو موضوع تقارير رمسية عربية حول توّرطه املباشر يف أنشطة إرهابية. فهو 
كلف سنة 2013 من قبل دولة خليجية صغرية، برعاية عمل إرهابيي »النصرة« 
وتسليحها. بعد أن كان ذلك التنظيم اإلرهابي قد تأسس بدفع وإيعاز من تلك 
الدولة، على أيدي »إخوانيني« سابقني، بينهم بشكل أساسي وسري املدعوون 
وهيثم  ـــ  السوري  اجليش  من  فار  عقيد  وهو  ـــ  املطلق  خالد  وفائي،  سعد 
التغطية له يف اتصاالته  قضيماتي، وهو سوري حيمل جنسية أمريكية تشكل 
التنسيقية بني »النصرة« واسرائيل، خصوصًا يف العاصمة الربيطانية. هكذا، 
وسط هذه املعطيات املكّبلة، ال يزال اخلطيب ينتقل حبرية كاملة من مقر إقامته 
يف اسطنبول إىل بريوت، حيث يعاونه املدعو ح. أ. ح. من مواليد عرسال 1970 
سجل 90، والدته م. وهو نسيبه ويده اليمنى يف التنسيق اللوجسيت لصاحل 

إرهابيي »النصرة« يف لبنان.
أي خالصة ممكنة لتلك املشاهدات؟ من الواضح أن إرهابيي »النصرة« متكنوا 
من التوصل إىل »تسوية تعايشية« )مودوس فيفندي( مع السلطات اللبنانية. 
تسوية تنطلق من التساؤل التالي: أيهما أفضل وأجدى وأمثن هلؤالء؟ إطالق بضعة 
موقوفني من سجن روميه ومن سجون سورية أخرى؟ أم اإلمساك بورقة إعالمية 
العسكريني  ورقة  مثل  من ذهب،  وأكثر  ذهبًا  تبيض  و«استريادية«  سياسية 
املخطوفني؟ أيهما أربح لإلرهابيني، إطالق عشرات قبضايات السجون، ممن قد 
غري  توقيت  اإلرهابيني، ويف  إضافية يف صفوف  يشكلون مصدر حساسيات 
مناسب لذلك، متامًا كما حصل عقب إطالق سجناء مماثلني من السجون السورية، 
ما أدى إىل تفريخ سلسلة من اجملموعات اإلرهابية املتفلتة؟ أم إبقاء هؤالء حيث 
هم، وإبقاء العسكريني اللبنانيني أحياء حيث هم أيضًا، وحتقيق مكاسب متبادلة 
آخرها  وليس  لإلرهابيني،  اإلعالمي  احلضور  أوهلا  األثناء،  هذه  يف  ومتقاطعة 

حضور األموال موضبة إىل بنك املدينة الفاضلة يف جرود عرسال؟!
يبدو أن التسوية غري املكتوبة وال حتى املقولة، قد قامت بني الطرفني. لكن 
يبقى السؤال: إذا كانت إفادة اإلرهابيني منها مفهومة، فما هي إفادة لبنان 
من تلك التسوية؟! سؤال يبدو اجلواب عليه مؤجاًل، كما أجوبة أخرى على أسئلة 
ـــ السعودي  الفرنسي  التسليح  كثرية مماثلة، من نوع: هل ستتضمن صفقة 
للجيش اللبناني، طرادات ضخمة ال قدرة للبنان على تشغيلها وال على صيانتها 
وبعقود  مثن  وبأي  الطرادات وممن  تلك  ومن سيشرتي  استخدامها؟  حتى  وال 
صيانة لكم من األعوام وبأي كلفة؟ قدميًا قيل أن غياب السؤال جنون أبدي. 

فكيف بغياب اجلواب؟!

صفقة التعايش بني السلطة و»النصرة«
جان عزيز
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أثبت األسبوع املاضي أن محاسة شابني فقط لالحتجاج على 
األوضاع السياسية تكفي إليصال الصوت. ال حتتاج اجملموعات 
أحد،  من  أخضر  أو ضوء  خاص  إعالم  أو  مال  إىل  السياسية 

لتحِرج النظام أو توجعه.
قبل عامني فقط، كان مروان معلوف وخطار طربيه يستفسران 
التونسية، حيث يعمالن، عن أسباب  العاصمة  يف مقهى يف 
مخول اجلامعات اللبنانية ومخود احلركات السياسية والنقابية، 
رغم  سنوات،  بضع  قبل  عليه  األمور  كانت  ما  بني  مقارنني 

القبضة األمنية وما هي عليه اليوم.
الحقًا، ما كاد التمديد األول للمجلس النيابي يطل برأسه، حتى 
لنصب  النيابي  اجتاه اجمللس  وحيدًا يف  يتسلل  معلوف  كان 
خيمة احتجاج قبالته، متجاهاًل احلراك التقليدي لبعض مجعيات 

اجملتمع املدني حتت نصب الشهداء.
ومل يلبث أن وضع مع طربيه التعاطف الشعيب واإلعالمي الذي 
تلى توقيفه يف تصرف »من أجل اجلمهورية« كحركة سياسية 
مجعية  إنشاء  إىل  تطلعهما  عدم  يف  حامسني  وكانا  جديدة. 
تضاف إىل قائمة الـ NGO اليت تعيش على متويل السفارات 
األجنبية وألجلها، أو استقطاب الناشطني الذين يتنقلون منذ 
سنوات من حراك مدنّي إىل آخر حمرتمني يف حتركاتهم سقف 

النظام السياسي واالقتصادي.
مقارنة بالقدرات املالية واخلدماتية للتيار الوطين احلر واحلزب 
والكتائب  أمل  وحركة  اللبنانية  والقوات  االشرتاكي  التقدمي 
اجلمهورية«  أجل  »من  استقطاب  عّد  واملردة،  اهلل  وحزب 
حبث  تالها  أوىل،  إجيابية  مفاجأة  اجلامعيني  الطالب  عشرات 
مجاعّي عن األنشطة اليت ميكن تنظيمها من دون أي مصاريف، 
قبل جناحهم يف تأمني مساحة إعالمية ألنفسهم من دون تكلفة 
اليت  اخلالفية  السياسية  القضايا  اخلوض يف  متجنبني  تذكر، 

توّقف البلد برمته عندها منذ أكثر من عامني.
الشابني  هلذين  السياسي  املولود  كان  املاضي،  األربعاء 
املعارض شبه الوحيد يف الشارع لتمديد أكثرية النواب للمجلس 
النيابي. كان اجلمع صغريًا طبعًا مقارنة حبجم احلدث، وال ميلك 
)أو  املعتصمني  أن  إال  روزنامته خططًا مستقبلية كبرية.  يف 
جزءًا منهم على اأٌلقل( مل يكونوا جمرد موظفني يف مجعية ما 
يعتصمون خالل ساعات عملهم الرمسي إلقناع مموليهم الحقًا 
بتجديد عقودهم، وال متفرغني يتقاضون يف نهاية الشهر أجرًا 
مقابل نشاطهم احلزبي. ما من بدل نقل هنا وال بدل اتصاالت 

أو بدل توقيف. ولعل وصفهم بالعشرات مبالغة عددية.
إال أن هذه اجملموعة الصغرية آثرت األربعاء املاضي كسر الصمت 
العام احمليط بنا من جهة العمل واملنزل واألقرباء واألصدقاء 
والطائفة وكل اجلهات األخرى. وكما كانت التظاهرات العونية 
اليت مل يتجاوز عدد املشاركني يف غالبيتها، بني عامي 1998 
و2004، املئيت ناشط كفيلة بالتعبري عن جو عام يؤثر الصمت 
انعكاسًا  األربعاء  تظاهرة  كانت  املناسبة،  اللحظة  انتظار  يف 
ميدانيًا لشتائم الرأي العام »الفايسبوكي« للنواب املمدد هلم. 
وجد أخريًا من يسعى ــ دون توجيهات من أحد ــ لقطع طريق 
النواب إىل اجمللس النيابي مبا توفر له من وسائل بعد ارتفاع 
سعر البندورة. وبدا أن حتقيق خطوة رمزية على هذا الصعيد ال 
حيتاج إىل حشد مجاهريي وال إىل ثروة مالية أو تلفزيون وإذاعة 

وموقعني إلكرتونيني ومنشورات ورقية.
كان ميكن إذًا، منذ سنوات قطع طريق عبد املنعم يوسف إىل 
هيئة أوجريو، وحماولة منع سهيل بوجي من الوصول إىل رئاسة 
جملس الوزراء من دون مرافقة أمنية، وتكليف جمموعة صغرية 
بـ«تنكيد عيشة« كل موظف متهم بالفساد أو مبخالفة القوانني. 
فأهل اجمللس الدستوري الذي ال يبت الطعون املقدمة إليهم 
معروفو مكان اإلقامة، وكذلك من يعطلون مصاحل املواطنني 

ويؤخرون أعماهلم يف شتى اإلدارات.
املواكبة  مقارنة  لكن  املاضي ضعيف وصغري،  األربعاء  حراك 
اإلعالمية والشعبية له بأنشطة أكرب منه بكثري وأهم توحي بأن 
توجيه ضربات )ولو غري موجعة يف البداية( للنظام السياسي 
القائم ليس أمرًا صعبًا. الصعب تتكبده القوى السياسية يف 
إقناع أنصارها بأن األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية 
بألف خري، ونوابهم يستحقون التمديد ألنفسهم، والتسويات 

هي احلل األفضل لتحقيق التغيري واإلصالح.
خالصة احلركة السياسية اجلديدة واضحة: ال معنى لتظاهرك 
الطائفي ما مل تتظاهر للحؤول دون  النظام  من أجل إسقاط 
األخرية  للتظاهرة  معنى  وال  بسهولة،  النواب ألنفسهم  متديد 
ما مل تتظاهر ملنع إقرار قانون انتخابات يتيح للنظام الطائفي 

التجديد انتخابيًا لنفسه.
ال بد من مالحقة كل هذه العناوين السياسية؛ ومواكبة أهالي 
التلوث  ضد  امليداني  احتجاجهم  يف  نفسه  الوقت  يف  شكا 
بتصديهم ملن حياول  طرابلس  العربات يف  أصحاب  ومواكبة 
سلبهم مورد رزقهم الوحيد إخل... لعل اإلجيابية الوحيدة أن ما 

مقاالت وتحقيقات

»تنكيد َعيش« الفاسدين ليس مستحياًل!

ال تفرّغ وال بدل نقل وال بدل اتصاالت أو بدل توقيف )هيثم املوسوي(

غسان سعود

سريعًا، رضخت األمم املتحدة للضغوط األمريكية اليت حتظر على 
لبنان احلصول على سالح من خارج املصادر اليت تسمح بها 
واشنطن. حسمت املنظمة الدولية بأن اهلبة االيرانية العسكرية 
لتسليح اجليش اللبناني خرق للقرارات الدولية القاضية بفرض 
عقوبات على ايران. ترّبعت االمم املتحدة بالتدخل يف لبنان، 
فيما تغّض الطرف عن السالح اإليراني املنقول إىل كردستان 
يف  االكراد  املقاتلني  إىل  أمريكية  بطائرات  وبعضه  العراق، 

مدينة عني العرب السورية.
تذّرعت االمم املتحدة بالقرار 1747 الصادر عام 2007، الذي 
م السالح إىل أّية دولة، األمر  ر إيران أو تقدِّ ينص على أاّل تصدِّ
نتيجة  لعقوبات  للسالح،  املتلقية  الدولة  كما  يعّرضها،  الذي 
له. وتنص  األخرى  الدولة  وتلّقي  أراضيها،  السالح من  نقل 
املادة اخلامسة من القرار على ما حرفيته: »يقّرر أاّل تقوم إيران 
بتوريد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو عتاد ذي صلة بشكل مباشر 

أو غري مباشر من أراضيها«.
عرضت األمم املتحدة إرسال خرباء لـ »فحص« انطباق القرارات 

الدولية على العرض االيراني
وقد تعّددت التفسريات، تبعًا لالنتماءات السياسية اللبنانية، 
حول ما إذا كان العرض االيراني لتسليح اجليش يندرج ضمن 
للقرارات  خرقًا  آذار   14 قوى  فيه  رأت  وفيما  القرار.  هذا 
أن  آذار   8 اعتربت قوى  تبعاته،  لبنان حتّمل  الدولية ال ميكن 
»اهلبة غري املشروطة« ال تندرج ضمن »التوريد« أو »البيع«، 
خصوصًا أن هناك غّض طرف دولي عن نقل السالح االيراني 
اىل بعض األطراف مثل كردستان العراق. ونتيجة رار األطراف 
احمللية عدم الدخول يف »مشكل« حول اهلبة، »نام« ملفها يف 

األدراج.
وعلمت »األخبار« أن فريق اخلرباء التابع للجنة العقوبات الدولية 
ــ من دون طلب  على ايران راسل بعثة لبنان لدى األمم املتحدةـ 
لبناني ـــ يف شأن اهلبة االيرانية عارضًا إرسال خرباء اىل لبنان 
لـ »فحص« كل ما يتعلق بهذه اهلبة ومدى انطباق القرارات 
الدولية عليها. وتراقب هذه اللجنة مدى التزام الدول بتنفيذ 
القرارات، وُتراسل أي دولة ختالفها، وتفيد جملس األمن عن 
اخلروقات. وقد رّدت الدبلوماسية اللبنانية على العرض األممي 
مبذكرة طلبت إفادتها حول ما إذا كان عرض التسليح االيراني 
يتعارض اهلبة مع القرارات الدولية. وقالت مصادر دبلوماسية 
مطلعة لـ »األخبار« إن الرد اللبناني تضّمن »رفضًا لبقًا لقدوم 
يصل يف  أن  ميكن  أين  اىل  نعرف  ال  دولي  خرباء  فريق  أي 
الفحوصات اليت ميكن أن جيريها، ولتجّنب فتح هذا الباب«. 
ذي  عتاد  أو  أسلحة  أي  تعبري«نقل  أن  اىل  الرّد  لفت  كذلك 
صلة« الوارد يف الفقرة اخلامسة من القرار الدولي يشري اىل 
ما له صلة بالربنامج النووي االيراني، وهو ما ال ينطبق على 

الئحة األسلحة اليت عرضت ايران تقدميها للجيش.
اخلرباء  رأى فريق  اللبنانية،  البعثة  تلقتها  ويف رسالة جوابية 
يف اللجنة الدولية أن األسلحة اليت عرضت ايران وهبها للبنان 
تقع حتت الفقرة اخلامسة من القرار الدولي، وأن كلمة »نقل« 
اهلدايا واهلبات«، وأن  »تعين ضمنًا  الفقرة  الواردة يف منت 
تعبري »ذي صلة« الوارد يف الفقرة نفسها يشري اىل »األسلحة 

التقليدية حصرًا« وال ميت بأي صلة اىل األسلحة النووية.

األمم املتحدة »تترّبع« باحلسم: اهلبة 
االيرانية خرق للعقوبات

وفيق قانصوه

من فريق سياسي يزاحم على هذا املستوى. األحزاب السياسية 
غدت أحزاب سياسيني، نوابًا أو مرشحني، ومنتفعني.

هل رأيتم طفل بّنش اجلميل الربيء على اليوتيوب؟ هل استمعتم 
إليه وهو ينشد بالذبح للنصريية والشيعة، ويهتف لألمري اجلوالني؟ 
إنها ملأساة أن توأد الطفولة السورية يف هذا املستنقع؛ غري أن 
الذبح  ويرى  بالطائفية،  مشحون  جيل  انتظار  أننا يف  هو  األخطر 

لعبة.
يتعامل اإلرهابيون التكفرييون مع األطفال كآالت تسجيل، للرتويج 
سيطرتهم،  حتت  الواقعة  السورية  املناطق  ففي  سوداء.  ألفكار 
والنساء  الرجال  اجملنونة،  حربهم  يف  كله  اجملتمع  يستنزفون 
واألطفال؛ ُيضعونهم مبزيج من العنف والرتبية احلقود، مطلقني 
والسطو  القتل  االجتماعية:  قبل  ما  البدائية،  الغرائز  ومقّدسني 
واإلباحية، باعتبارها اإلسالم احلق؛ إال أننا ال نستطيع أن ننسب 
هذه اجلرمية لإلرهابيني وحدهم؛ لقد وجدوا أرضا خصبة، احرتثتها، 
واملسجد  واملدرسة  الشخصية  األحوال  وقانون  العائلة  قبلهم، 
ويتزّوج،  ويعمل،  ويتعّلم،  وينشأ،  يولد،  فطفلنا  والفضائيات؛ 
الطائفية  ينتج  ثقايف  ــــ  اجتماعي  سياق  يف  حياته  ويقضي 

والتعصب والعنف، بصورة ميكانيكية.
لذلك، ال ميكننا تفكيك ذلك السياق بإصالح املدرسة فقط، كما 
لزيادة  إال  املناهج،  من  الدينية  الرتبية  مادة  شطب  يؤدي  لن 
تأثري املؤسسات الرتبوية األخرى ــــ العائلة واملسجد واإلعالم ــــ 
على عقول وقلوب التالميذ، وتكثيف حشوها بأسوأ امليول الدينية 

والطائفية.
أفهم، بالطبع، الدوافع النبيلة وراء احلملة اليت يقودها يف سوريا، 
يف  الدينية  الرتبية  مادة  إللغاء  ديبان،  عصام  اجلامعي  االستاذ 
املناهج السورية، والتعويض عنها مبادة للرتبية الوطنية واإلنسانية 
واألخالقية، غري أنين أعتقد بأن إصالح منهج الرتبية الدينية، هو 
سالح أكثر فعالية يف مواجهة النزعات املتطرفة والرجعية والعنفية 
والطائفية. ويف رأيي أنها أصبحت مهمة عاجلة، ال تقبل التسويف، 

رغم الظروف الصعبة اليت تعيشها سوريا.
األخضر،  العفيف  الراحل،  التونسي  املفكر  أن  احلظ  حسن  ومن 
قد ترك لنا كتابني بالغي الذكاء واحلصافة إلصالح منهج الرتبية 
الدينية يف املدارس العربية، هما )1( »من حممد اإلميان إىل حممد 
بعلوم  وتدريسه  بدراسته  اإلسالم  »إصالح   )2( التاريخ«،2014 
األديان«، 2004. وكالهما صادران عن دار اجلمل بأملانيا. ويصلح 

األول كخلفية منهجية، والثاني كدليل منهجي.
يقرأ العفيف األخضر، التجربة احملمدية، الدينية والسياسية، يف 
احلديثة.  اإلنسانية  العلوم  أدوات  وبواسطة  التاريي،  سياقها 
وفائدة هذا النوع من القراءة النقدية تتجلى يف القطع مع املنهج 
السلفي القائم على النصية والتكرارية. فالسلفية تقّدس النص، 
وال تتعامل معه كبنية متكّونة يف إطار املكان والزمان احملددين 
اللذين استدعياها. والقراءة النقدية املزمنة ليست اقرتاحًا جديدًا، 
بل هي ممارسة إسالمية قدمية، عنوانها األول: النسخ، أي نسخ 
اآليات اليت تتعارض مع التطورات أو منطق الدين نفسه، أو جتميد 
مفاعيلها كما فعل اخلليفة عمر بن اخلطاب بتجميد حد السرقة يف 
التأويل. وأول َمن أطلق  الثاني، فهو  أما عنوانها  عام املسغبة. 
حرية التأويل هو اإلمام علي بن أبي طالب، حني قال إن »القرآن 
عنهما  غنى  ال  والتأويل،  النسخ  اآلليتان،  وهاتان  أوجه«.  مّحال 
إلصالح اإلسالم وحتويله إىل دين متوافق مع روح العصر. ويتوقف 
ـــ مبضامينه الكونية  األخضر عند التمييز املعروف بني القرآن املكيـ 
املتساحمة ــــ والقرآن املديين ــــ مبضامينه السياسية ــــ واألخرية 
مرتبطة حبقبة تأسيس الدولة اإلسالمية، وخمتصة بتلك احلقبة، وال 
ميكن تكرارها؛ فالتاريخ ال يكرر نفسه إال كملهاة. وهي، كذلك، 

حتى لو كانت دموية.
ويتطابق املنظور التاريي مع املنظور الديين الصرف، فما أباحه 
أن  ميكن  ال  حربية،  ومناهج  اسرتاتيجيات سياسية  من  لنبيه  اهلل 
إال لنيب مثله. وهو مستحيل اسالميًا، ألن حممد هو  مباحًا  يكون 

»خامت النبيني«.
فكرة امكانية تكرار التجربة احملمدية يف الواقع املعاصر، تستلزم 
ونهجها،  النبّوة  متثل  اليت  هي  تلك  أو  الفرقة  هذه  بأن  االدعاء 
بينما أغلبية أمة اإلسالم املتكونة عرب 14 قرنا تعيش يف اجلاهلية؛ 

فالتكرارية، إذًا، هي األساس لكل نزعة تكفريية أو طائفية.
يف  حديث  فكري  اجناز  أي  والتكرار  النصية  منهج  عن  ينجم  مل 
الدين اإلسالمي؛ فاجلهاد الوطين ليس حكرا على دين أو طائفة، 
والنقاب  احلجاب  دموية:  كاريكاتريية  صورة  فيشكل  سواه  أما 
واللحى والزي الباكستاني واحلنة وفقه اجلنس والتكفري والطائفية 

واملذهبية والقتل واإلرهاب!
يقرتح العفيف األخضر، املضي حنو العقالنية الدينية، مبا يف ذلك 
املسلمني،  باختالف  واإلقرار  احملمدية،  للتجربة  التاريية  القراءة 
علماني  وبدستور  والوثنية،  التوحيدية  األديان،  بتعدد  واإلقرار 
ومذاهبهم  أديانهم  عن  النظر  بغض  ــــ  مواطنيها  جلميع  للدولة 
ــــ وحصر الشرعية بالقانون املدني، مبا يف ذلك  وخصوصياتهم 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  باإلعالن  وااللتزام  الشخصية،  األحوال 
على  واالنفتاح  الدميوقراطي،  والنظام  واحلريات  املرأة  وحقوق 

العلوم االنسانية احلديثة لفهم وجتديد اجملتمع والدين والثقافة.

ناهض حرت

اجتثاث الظاهرة اإلرهابية.. 
أولوية اإلصالح الديين
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 املؤبد لفارَّين من آل الصاطم النتمائهما اىل »داعش«

وحممد  الصاطم  أمحد  عمر  على  الدائمة  العسكرية  احملكمة  حكمت 
برئاسة  أمس  أصدرته  غيابي  حكم  يف  املؤبد  بالسجن  الصاطم 
تنظيم  اىل  انتمائهما  جبرم  ابراهيم،  خليل  الطيار  الركن  العميد 
مسلح )داعش( للقيام بأعمال إرهابية. وحكمت بالصورة الوجاهية 
حمكمة  اىل  امللف  عن  نسخة  وإحالة  بإدانته  ع.ع.أ.  القاصر  على 
سنة  مدة  بالسجن  األمحد  يوسف  املوقوف  جّرمت  فيما  األحداث 
باجلرم عينه، ونقل أسلحة وذخائر حربية وقنابل للمقاتلني من أجل 

القيام بأعمال إرهابية.
وكان سبق للمحكمة أن استجوبت املوقوفني اللذين نفيا ما أسند 
والده  مع  خالف  بعد  والديه  منزل  غادر  أنه  القاصر  وأكد  إليهما 
قاصدًا قريبه يف عرسال يف خميم النازحني وعاد يف اليوم التالي 
أثناء  التقاه صدفة  الذي  القبض عليه ورفيقه األمحد  ألقي  حيث 
توجهه اىل عرسال. وبسؤاله قال القاصر إنه مل يذهب اىل يربود 
إمنا اىل عرسال، فيما أفاد األمحد بأنه مل يسَع اىل القيام بأي عمل 

انتحاري.
واستمعت احملكمة إىل مرافعة وكيلة القاصر احملامية شهيدة خمايل 
اليت أوضحت أن والدة القاصر أبلغت عنه بعد اختفائه بـ24 ساعة 
خشية على مصريه، مشرية إىل أن موكلها ال يزال يتلقى دروسه 
ومل يكن ذهابه إىل عرسال سوى ملالقاة قريبه متحدثة عن الوضع 
الصحي ملوكلها إثر إصابته يف معدته، وطلبت له الرباءة واستطرادًا 
االكتفاء مبدة توقيفه بسبب سوء وضعه الصحي. كما ترافع احملامي 
فاروق اخلوري عن األمحد الذي اعترب أن ال دلياًل على ادعاء النيابة 
العامة على موكله، طالبًا بدوره إعالن براءته واستطرادًا االكتفاء 
مبدة توقيفه. وكان ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي قد 

طلب يف مرافعته جتريم املتهمني وإدانتهما.
ُيذكر أن االنتحاري قتيبة الصاطم كان قد فجر نفسه يف عملية 
انتحارية داخل سيارة مفخخة يف حملة حارة حريك يف الثاني من 

كانون الثاني املاضي.
من جهة أخرى، أرجأت احملكمة إىل 15 كانون الثاني املقبل حماكمة 
موقوفني اثنني إلبالغ عمر أمحد الصاطم لصقًا بتهمة االنتماء إىل 

تنظيم »داعش« للقيام بأعمال تفجري انتحارية يف لبنان.

أم تستغل ابنتها يف الدعارة
أم  توقيف  عن  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  أعلنت   
فلسطينية تقوم باستغالل ابنتها يف الدعارة، وتوقيف فلسطيين 

باجلرم املشهود اثناء اعتدائه على قاصر.
وبناء   2014/11/9 »بتاريخ  أنه  هلا  بيان  يف  املديرية  وأوضحت 
باالعتداء  يقوم  بأن شخصًا  املعلومات،  لشعبة  توافرت  ملعلومات 
االستقصاءات  ونتيجة  ـ  مدينة صور  قاصر يف  فتاة  على  جنسيًا 
والتحريات املكثقة، متكنت دورية من الشعبة املذكورة يف حملة 
باجلرم  ج.ي.  الفلسطيين  توقيف  من  صور،  ـ  الطبيعية  احملمية 
املشهود، وقد حاول الفرار من الدورية فأصيب بطلق ناري يف 
وابنتها  عاما(   44( الفلسطينية ك.ر.  أوقفت  كما  اليمنى.  قدمه 
س.ح. )14 عاما(. وبالتحقيق مع ك.ر. تبني انها تقوم بتسهيل 
واستغالل ابنتها القاصر يف جمال الدعارة مقابل مبالغ مالية وانها 
ليست املرة األوىل. وسلم املوقوفون إىل القطعة املعنية إلجراء 

املقتضى القانوني حبقهم.

.. وإحالة فلسطيين بابتزاز مراهقني على »جرائم 
املعلوماتية«

  تتواصل التحقيقات مع الفلسطيين جعفر أ. )22 سنة( الذي اوقف 
قبل ايام يف صيدا بتهمة ابتزاز مراهقني عن طريق إيهامهم أنه 
»فتاة« وتسجيل صور فيديو فاضحة هلم ومن ثم تهديدهم بنشر 
الصور على مواقع التواصل االجتماعي إذا مل يدفعوا له مبلغا حمددا 

من املال.
االستئنافية يف  العامة  النيابة  احالة  فهو  القضية  هذه  جديد  أما 
اجلنوب املوقوف اىل مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية يف بريوت 
كومبيوتر  ذاكرة  من  منزله  يف  عليها  عثر  اليت  املضبوطات  مع 
واقراص مدجمة »CDs« تتضمن صور الفيديو الفاضحة اليت سجلها 
لضحاياه. وكانت التحقيقات اليت اجرتها مفرزة استقصاء اجلنوب 
اظهرت ان املوقوف اوقع بنحو عشرين شابا وفتى وحاول ابتزازهم 
بعدما حصل على صور فاضحة جدا هلم بعدما كان يظهر هلم بصورة 
فتاة على مواقع التواصل االجتماعي وأنه جنح بابتزازهم واالستيالء 

على اموال وبطاقات تشريج خلوية من بعضهم.
خارج  اجلامعات  احدى  يف  جامعي  طالب  هو  املوقوف  ان  وعلم 
صيدا، وان وضعه االجتماعي واالقتصادي جيد جدا وانه كان ينوي 
القوى  متابعة  ولكن  والدته..  تقيم  حيث  بريطانيا  اىل  املغادرة 
األمنية له كانت اسرع حيث مت االيقاع به وتوقيفه يف ساحة النجمة 

وسط صيدا.

توقيف 46 مطلوبًا
  متكنت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت من توقيف 14 شخصًا 

من املطلوبني واملخالفني.
وم.غ.ن  جزائي،  قرار  مبوجب  املطلوب  م.م.س.ت  وأوقفت 

وع.ه.ع وضبط حبوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف.

مادة  من  كمية  حبوزتهما  وضبط  وم.ف.س  أ.ي.أ  أوقفت  كما 
الكوكايني.

والسوري  حكم،  خالصة  بالغ  مبوجب  املطلوب  م.ط.م  وأوقفت 
ع.غ.أ  والفلسطيين  مسروقة،  نارية  دراجة  لقيادته  ج.م.ع.م 
املطلوب مبوجب بالغ خالصة حكم جبرم سرقة تقضي بالسجن مدة 

ثالث سنوات، وف.م.س لقيادته دراجة نارية مسروقة.
ويف حملة الروشة أوقفت ب.ب.ش وضبط حبوزته كمية من مادة 
الكوكايني واحلبوب املخدرة ومطلوب ببالغات عدة وخالصات أحكام 
ومذكرات توقيف هي: مذكرة توقيف جبرم خمدرات، خالصة حكم 
استقصاء  وبالغ عن  توقيف جبرم خمدرات  ومذكرة  جبرم خمدرات 
اجليش جبرم فرار من اجليش وبالغ إلقاء قبض جبرم خمدرات وبالغ 
إلقاء قبض جبرم خمدرات وبالغ خاصة حكم جبرم قرار من اجليش 
خمدرات  جبرم  توقيف  مذكرة  واحد،  شهر  مدة  بالسجن  تقضي 
جبرم  توقيف  ومذكرة  العلم  خدمة  عن  ختلف  جبرم  حكم  وخالصة 
خمدرات، خالصة حكم جبرم مقاومة رجال السلطة تقضي بالسجن 
مدة شهر واحد، خالصة حكم جبرم خمدرات ومذكرة توقيف جبرم 

تعاطي خمدرات.
من  كمية  حبوزتهما  وضبط  ه.ن.ق  والسوري  وأوقفت ش.ع.ب 
من  كمية  حبوزتيهما  وع.أ.إ.ق وضبط  وم.غ.ط  املخدرة،  احلبوب 
حشيشة الكيف ومسدس حربي. كما ضبطت 13 دراجة نارية و14 

سيارة خمالفة ضمن نطاق مدينة بريوت.
من جهتها، أوقفت املديرية العامة لقوى األمن العام 12 شخصا 
جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من 
لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية، وآخر شخص واحد جبرم 

دخول البالد بطريقة غري شرعية،
واثنني جبرم استعمال مستندات غري عائدة هلم، وسبعة أشخاص 
جبرم اإلجتار باملخدرات وملفات أمنية، وسبعة آخرين جبرم تهريب 

عامالت أجانب، وثالثة أشخاص جبرم السرقة وانتحال صفة.
القضاء  اىل  مجيعا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

نصب.. »نواعم«
  عممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي، بناء إلشارة القضاء 
املختص، رمسا مشسيا لسيدة جمهولة اهلوية تقوم بعمليات نصب 
واحتيال وتزوير شهادة تسجيل شركة جتارية، وحتمل هوية مزورة 

باسم أليسا عدنان بعيون.

اثيوبية تسقط من  »اخلامس«.. وتنجو
  القت عاملة اثيوبية بنفسها من الطابق اخلامس من مبنى يف شارع 

سليم سالم، وذلك أمام أعني املارة.
وقد سقطت العاملة على سيارة كانت مركونة أمام املبنى، ما أدى 
املقاصد  نقلت اىل مستشفى  احلياة، حيث  بقائها على قيد  اىل 

وحالتها مستقرة.
وقد فتحت القوى األمنية حتقيقًا ملعرفة مالبسات احلادث.

حشيشة الكيف لـ.. »حشيشة القلب«
  ضبط عناصر سجن زحلة كمية من حشيشة الكيف مع ش.ب. 
)78 عامًا( أثناء حماولته ادخاهلا حلفيده السجني هـ.ب. )25 عامًا( 

داخل سرتة شتوية.
ومت توقيف الفاعل والتحقيق جاٍر بإشراف القضاء املختص.

»العسكرية« تصدر حكمها األول يف »أحداث طرابلس«
  يف أول حكم يصدر يف »حوادث طرابلس« اليت شهدت أكثر 
من عشرين جولة من االشتباكات بني باب التبانة وجبل حمسن يف 
اللبناني، أصدرت احملكمة  البدء، ومن ثم بني مسلحني واجليش 
العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم أمس 
انتمائه إىل جمموعة مسلحة  املوقوف مصطفى.ح جبرم  حكمًا حبق 
بهدف القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وإثارة الفتنة 
باب  منطقيت  بني  املعارك  وإقامة  الطائفي  واالقتتال  الداخلية 
التبانة وجبل حمسن، وتبادل إطالق النار مبختلف األسلحة اخلفيفة 
واملتوسطة وإلقاء قنابل على مراكز اجليش وخمتلف أحياء طرابلس، 

نتج عنها ختريب األمالك العامة واخلاصة وحرق األبنية.
مبلغ  وتغرميه  مدة سنة ونصف  بسجن مصطفى.ح  احلكم  وقضى 

مئيت ألف لرية.
وتنظر احملكمة يف عشرات امللفات املتعلقة بـ«حوادث طرابلس« 
علوكي  بزياد  املعروف  صاحل  زياد  املوقوفني  أبرز  من  وتضم 

والفارين شادي املولوي وأسامة منصور.
املوقوف مصطفى.ح حبضور  أمس  استجوبت  قد  احملكمة  وكانت 
وكيله احملامي أمحد ألفي، فرتاجع يف البدء عن إفادته األولية زاعمًا 
تعرضه للضرب والتعذيب وقال ردًا على أسئلة الرئاسة: أنا لست 
من جمموعة زياد علوكي وال أعرف القنابل »العلوكية« )نسبة إىل 
علوكي(. وبسؤاله عن اعرتافه السابق حول مشاركته يف القتال 

على حمور سوق القمح أجاب: ذكرت ذلك حتت الضرب.
ونفى إطالقه النار على اجليش وقال ردًا على سؤال حول تكليف 
زياد علوكي له ولكل من األخوين سلهب مبهمة ليست مهمة وأنا 
قيامهما  بعد  منهما  ألنتقم  التحقيق  يف  سلهب  األخوين  ذكرت 

بضربي يف وقت سابق.
وبسؤاله قال: إن زياد علوكي مل يسلمين أي قنابل، وقد أصيب 

أمل يصب  )جبل حمسن( سئل:  اجلبل  شقيقه حييى برصاص من 
حييى برصاص اجليش وطلب منك علوكي ومن األخوين سلهب إثر 
ذلك إلقاء قنابل على حواجز ومراكز اجليش، أجاب: غري صحيح، ال 

دخل لي بأي شيء.
القاضي سامي صادر تطبيق  العامة  النيابة  وبعد أن طلب ممثل 
مواد االدعاء حبق مصطفى.ح ترافع وكيله فأوضح بأن موكله ال 
ينتمي إىل أي حزب أو تنظيم، وال سوابق له، مشريًا إىل أن مجيع 
العائالت تعرف بعضها يف باب التبانة، وأن موكله أوقف يف أيار 
أنه  ألفي  احملامي  واعترب  زياد، حييى صاحل.  مع شقيق  املاضي 
»إذا أردنا االتهام فيجب حماكمة كل أبناء باب التبانة وجبل حمسن 
وليس فقط الفقراء الذين يدفعون الثمن بعد كل جولة اشتباكات«، 
وانتهى إىل طلب الرباءة ملوكله للشك وإال لعدم الدليل واستطرادًا 

االكتفاء مبدة توقيفه. كما طلب املوقوف الرباءة.

اشرتى 4 سيارات بشيكات مزّورة
  متكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يف وحدة الشرطة 
القضائية بتاريخ 11 اجلاري يف حملة رياق من توقيف ع.ح )22 
عامًا( لقيامه بعدة عمليات سرقة سيارات بطريقة إحتيالية وبشيكات 

مصرفية مزورة، وذلك يف مناطق لبنانية خمتلفة.
وضبطت رخصتا سوق خصوصية حبوزته، وبيان قيد إفرادي وصورة 
الشمسية وشيك مصريف،  عليها صورته  إفرادي،  بيان قيد  عن 
)مجيعها مزورة(. وبالتحقيق معه إعرتف بقيامه بأربع عمليات سرقة 
سيارات بشيكات مزورة، كما تبني أنه مطلوب للقضاء مبوجب ست 
واحتيال  مزور  واستعمال  وتزوير  سرقة  جبرائم:  عدلية  مذكرات 

وتصريف مسروق.

قتيالن حبادث سري
يف  دندش  حممد  وأصيب  حوري  وعلي  دندش  نبيل  قضى    
حادث سري على طريق اهلرمل سري الضنية. وأفادت غرفة التحكم 
املروري عن سقوط 3 جرحى نتيجة حادث تصادم بني سيارتني 
على اوتوسرتاد الضبية باجتاه بريوت، وحضرت فرق االسعاف يف 

الصليب االمحر ومت نقلهم اىل احد مستشفيات املنطقة.

جثة شاب يف قب الياس
  عثر على جثة شاب جمهولة اهلوية مصابة بطلق ناري يف الرأس من 

اخللف وحمروقة ومرمية يف خندق زراعي يف سهل قب الياس.

وقد حضرت القوى االمنية اىل املكان وفتحت حتقيقا باحلادث.

إشكال مبستشفى يف بر الياس
األمحد  حسن  مرعي  من  كل  بني  االربعاء  صباح  إشكال  وقع    
ومسؤول يف قسم التمريض يف مستشفى الناصرة يف بر الياس 
خلفية  على  الطوارئ  قسم  داخل  اهلراني  أمحد  معمر  الفلسطيين 
ادخال ابن مرعي األمحد البالغ من العمر 4 سنوات اىل املستشفى 
لتلقي العالج. وعلى إثر ذلك قام أحد األشخاص بإطالق النار من 
بندقية حربية يف الباحة اخلارجية للمستشفى تضامنًا مع اهلراني. 
وعلى الفور حضرت اىل املكان القوى االمنية وعملت على فض 
ابراهيم  يدعى  وشخص  الطفل  والد  من  كل  واوقفت  االشكال 

ع.خ.

هريويني يف ثياب داخلية
  مل يقتصر ختبئة اكياس من املخدرات معدة للرتويج يف السيارة، 
امنا يف ثياب داخلية من نوع اهلريويني، ضبطت مجيعها مع احد 

االشخاص على حاجز ضهر البيدر.
نوع  عاما( وضبط يف سيارته   33( أ.ن.  احلاجز  عناصر  واوقفت 
»شيفروليه« ويف ثيابه الداخلية كمية من مادة اهلريويني زنة 350 
غرامًا إضافة اىل كمية من حشيشة الكيف وحبوب املورفني، موضبة 

مجيعها داخل 116 كيسًا وجاهزة للرتويج.
واحيل املوقوف على مكتب مكافحة املخدرات االقليمية يف البقاع 

للتوسع بالتحقيق معه بناء إلشارة القضاء املختص.

»مدير« يدير شبكة خمدرات .. ودعارة
الشبان  من  عدد  تورط  عن  دعارة  قضية  يف  حتقيقات  كشفت 
لدواء  وتناوهلم  الكيف  حشيشة  سيما  ال  املخدرات  تعاطي  يف 

»السيمو«.
شبكة  وجود  عن  اآلداب  محاية  ملكتب  معلومات  توافرت  وكانت 
يقوم أفرادها بتسهيل الدعارة يف حملة املعاملتني والضبية فتم 
إقدامه على تسهيل  أنكر  توقيف عدد منهم. وبالتحقيق مع م.م 
بها  تربطه  اليت  م.و  يرافق  كان  توقيفه  عند  بأنه  مدليًا  الدعارة 
عالقة محيمة وهي متارس مثل هذه االعمال وميارس معها اجلنس 
باستمرار، واعرتف بأنه يتعاطى املخدرات من نوع حشيشة الكيف 
مبشاركة ن.ش وهو يشرتيها من شخص يدعى ح.ع معروف باسم 
»أبو علي« ويقيم يف البقاع كما يأخذ املخدرات من شخص يدعى 

أ.ع على سبيل الضيافة.
وعلم الحقًا أن اسم »أبو علي« احلقيقي هو حسام.ع وأضاف أنه 
يتعاطى »دواء السيمو« وحيصل عليه من شخص يدعى »املدير«، 
وهو ع.ج.د. ودانت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي 
مدة  املخدرات بسجنهما  تعاطي  وم.م جبنحة  حيدر ن.ش  فيصل 
وتغريم  توقيفهما  االكتفاء مبدة  إىل  وأنزلتها ختفيفًا  أشهر  ثالثة 

كل منهما مليون لرية.



Page 19صفحة 19     

اعالنات

Saturday 15 November 2014  2014 الثاني  تشرين   15 السبت 

مـلحمة ومـطعم الـجّنة 
للـحم الـحالل

بــإدارة
الـحاج أبو ربـيع يوشع
واملعلم عـمر املـصري

جميع أنواع لحوم 
الغنم والبقر والدجاج 
طازجة يوميًا وبنوعية 

عالية الجودة
تأمني وتوصيل الطلبيات لكافة أنواع 

املناسبات )50 دوالرا وما فوق(

نـشّك اللـحم للـزبائن حـسب الـطلب

نشوي كافة أنواع الستايك 
والشقف والكفتة

خربة 
طويلة

نظافة
تامة

معاملة 
صادقة

أسعار 
منافسة

نـفتح  7  أيـام يف األسبوع
من االثنني حتى اجلمعة: من 7 صباحا حتى الـ 6 مساء

السبت: من 7 صباحا حتى الـ 4 بعد الظهر
األحد: من 9 صباحا حتى الـ 2،30 بعد الظهر

8744 9642 02لإلتصال: 
0475 611 335
0435 711 744

Email; al-jannah_butchery@hotmail.com

Address; 339 Waterloo Rd, Greenacre

)BBQ( 
TAKEAWAY

مـشاوي

لـحوم ومـنتجات جملدة
Frozen Products
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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االفتتاح الكبري
ملـــؤسسة

ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني.
البنائني  تزود  النوعية  من  متقدمة  درجة  على  هي  شركتنا  ان 

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre 

(Next door to Jeep car yard)

مباشرة للبنائني - املهندسني - املصممني

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole 
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of 
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies 
whole sale prices in Australia 

 :)Showroom( صالة العرض
من االثنني حتى الجمعة من 8،30 صباحا حتى 5 بعد 

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

:)Trades Centre( املركز التجاري
 من االثنني حتى الجمعة من 6 صباحا حتى 5 بعد الظهر..

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

1.5mm and 3mm tile spacers 
5mm, 10mm and 12mm tile 
spacers 
15 L water proofing  
Nova Flex 20kg 
Super Nova 20kg 
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg  
K-10 water proof  
Powder
Fibre glass roll  
And much much more
 
We also hold 
•	 Davco
•	 ASA	Bostic	
•	 Mapei
•	 Nova	tex
•	 Ardex	 شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

GYM عضوية يف الـ 

1,60 دوالرا
نفتح من:يف اليوم

االثنني اىل اجلمعة: 5،30 صباحا اىل 11 ليال
السبت : 6 صباحا - 6 مساء
األحد: 6 صباحا - 8 مساء

لالتـصال:

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف 
الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

 يف كل مرة كان حيضر النجم الكبري ملحم بركات إىل سيدني مع كامل فرقته املوسيقية وحييي 
احلفالت املميّزة للجالية العربية كنت أحضرها وأكتب عنها يف اإلعالم العربي يف اسرتاليا وأجري 
معه املقابالت الصحفية اليت خيصين بها نظرًا للمصداقية اليت ملسها يف شخصي ألن اجملالس 

أمانات حيث باح لي بأمور شخصية، وهنا يطيب لي أن أنشر هذه األغنية الرائعة بعنوان :
)أحلى ظهور ...ظهور القمر (

أحلى ظهور ..ظهور القمر ...وأحلى عيون ..عيون القمر 
يا حبييب خليك حدي ..خليك حدي ..حبييب غريك واهلل ما بدي ...ال ما بدي 

يا حبييب ليل بيجمعنا والقمر معنا ...بيحال السهر ..بيحال السهر ..
بيحال السهر ..أنا وأنت يا قمر 

قليب وقلبك سهرانني ...وعيوني حببك آه دايبني ..كلمة منك ..وكلمة مين 
ملسة إيدي ..بتحكي عين ..منغين غناني العاشقني ...بيحال السهر ..بيحال السحر 

بيحال السهر ..أنا وأنت يا قمر ..تقلي حببك وتعيد ..عيد يا حبييب عيد ..
على صوتك فوق اهلمسة ..أنت صرت نهاري وأمسي ..

ولبكره وكل يوم جديد ..بيحال السهر ..بيحال السهر ..أنا وأنت يا قمر ..

النجم ملحم بركات : أحلى ظهور ..ظهور القمر 

  النجم ملحم بركات يتحدث إىل  الزميل أكرم املغوّش  خالل مقابلة صحفية يف سيدني  )إرشيف (

تقديم : أكرم برجس املغوّش 
به  يتنطح  الذي  التعيس  الزمن  هذا  ..يف 
على  دواعش  من  واملرتزقة  والعمالء  اخلونة 
االحرار  بالشرفاء  بالطعن  مشاربهم  إختالف 
الدروز  املوحدين  معروف  بين  من  االبطال 
واحرار الوطن ويقومون بالغدر واقرتاف اجملازر 
خدمة إلسيادهم الصهاينة  ننشر هذه الشهادة 
الوسام للشاعر بشارة اخلوري )األخطل الصغري( 
على صدور بين معروف الدروز االشاوس الذين 
رمسوا خريطة سورية ولبنان وفلسطني واجلوالن 
وبالد الشام بأرواحهم ولونوها بدمائهم بقيادة 
األكرب  العظيم  القائد  واالجماد  احلرية  بطل 
العربية  الثورات  أبو  االطرش  باشا  سلطان 
املظفرة وإىل يومنا هذا وغدنا املشرق واألبناء 
أجل  من  امليامني  الشهداء  يقدمون  واالحفاد 
حترير الوطن واجلوالن وفلسطني من الصهاينة 
ودواعشهم والفاسدين واملفسدين وهنا نص 

الشهادة :
»ال يعتلي خطيب منربًا وال يتلو سياسي الئحة 
الطوائف،  ويذكر  إال  نصيحة  مرشد  يلقي  وال 
كأمنا هذا الوطن بؤرة نزعات األديان ..أو كأمنا 
سورية ال تريد أن تعرتف بغري هذه الفرق هلا 

مسة الدين وصبغة الدين.
قرأنا اجلرائد ونقرأها فإذا هي ال تذكر من 
طوائف هذا الوطن سوى املسلمني والنصارى 
فتعدد  التفصيل  يف  تتوسع  ..ثم  واليهود 
بطون  لليهود  كان  ولو  اإلسالمية  الطوائف 
وأفخاذ لعددتها فردًا فردًا .تفّصل ذلك وهي 
هلا  طائفة  سورية  يف  أن  تذكر  أن  تشاء  ال 
وقوميتها،  آدابها  هلا   ، نفوذها  وهلا  مقامها 
الطائفة  ..أال وهي  أخالقها وهلا وطنيتها  هلا 

الدرزية الكرمية .
باإلباء  اشتهرت  اليت  الدرزية  الطائفة  إن 

هلا  يكون  أن  والعفة جيب  والبسالة  واملروءة 
املقام الذي تستحقه فضائلها.

متدنًا  األمم  أشد  سبقت  اليت  الطائفة  إن 
ففرض دينها العلم على ابنائها ذكورًا وإناثًا 
وأمر بإبطال االسرتقاق وتساوي املرأة والرجل 
يف احلقوق جيب أن يكون هلا مقام يف الطوائف 
السورية ال سيما ال تعرف سوى سورية وطنًا 

وال تعبد غريه وطنًا .
إن املسلمني والنصارى واليهود هم أقل حبًا 
لوطنهم من الدروز، إنهم وزعوا حبهم بني مكة 
واملدينة والقدس وسائر األمكنة املقدسة ثم 
وزعوه على الدول والبلدان اإلسالمية واملسيحية 
االشاوس  الدروز  خبالف  سورية  عن  األجنبية 

الذين حصروا حبهم بلبنان وسورية.
عشقوا احلرية ومل يبيتوا على ضيم ..«.

شهادة الشاعر بشارة اخلوري )األخطل الصغري (

يف املوحدين الدروز :عشقوا احلرية ومل يبيتوا على ضيم 

ويغادرها عام آخر
يف رحلتها

تفرغ كأس العمر ومتأل أخرى
باقة عطٍر

ختلع ثوب احلزن الداكن عنها
ترقب يف نافذة اآلتي

فرحًا آخر
تلك الطفلة مل تتغرْي
رغم امللح يعمّ الرؤيا

يطرح أسئلًة عّماَء
وينشر أجوبة تتالطم

يف حفلة نزٍف وفتات غباٍر
وبريق الطفلة موشوٌم

يف ذاكرة الصبح وعطر
البوح خلودًا

أذكرها تنتعل األخضْر
واملدرسة بعيدًا

تسرع خطوًا
يف خطوتها ترسم نهرًا
وضفافًا من لون الزعرْت
آٍه يا رائحة األرض وآٍه

يا رائحة صنوبْر
حني متّر أمامي

أرجع خلفًا
وأتابعها نهرًا , نهرًا
تلك الطفلة مل تتغرْي

من يذكرها غري ضمريي
يف طيات القلب

ومن يعرفها غريي
تلك الطفلة مل تتغرْي
رغم األحالم تعاندها
والفرح املتآكل منها

رغم الذاكرة ابتلعْت مأساًة
مازالت حتلم أن تتنفس

دون ضجيٍج
يف زمٍن مسلوب أغرْب
تلك الطفلة مل تتغرْي

رغم ذئاب العامل تنهش
منها روحًا

خيرج منها 
عصفوٌر من زمن الورِد

يبوح , يغين
تلك الطفلة مل تتغرْي

 محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء

باقة حزن

القائد الكبري سلطان باشا االطرش

طل الصبح غفيت النجمات
شرقت مشس تسطع من العالي

نورا صال وحمبتا بالذات
ترفع شأن لبنانا الغالي
أهال بسيد ساحة اهلّمات

أهال بوطن صاحب رساله
أهال بغبطك خادم اآليات

واجنيلنا مكتوب وعجينك اهلالي
جايي بقصد تنزع الشوكات

وتقلع مسامري من جسم بالي
حننا كنيستك وقبتا طلبات

طالب مّنا والطلب غالي
وحننا بفّيتك يا حامل األرزات

دغري معك ال ميني وال مشالي
ومش خوفنا حننا من سّيد العتمات

ما زال ربنا نور بياللي
خوفنا عالوطن من نفسنا بالذات
ما دام عّنا أفكار للغري مّحالي.

 بدوي بركات

أهال بغبطك خادم اآليات

معالي  القديرة  املمثلة  أمس  الفن املصري  فقد 
زايد اليت أثبت جدارتها الفنية رغم قلة األعمال 
اليت شاركت فيها نسبيا، إال أنها متّيزت ببصمة 
تركتها يف كل دور قدمته سواء يف السينما أو 

التليفزيون.
ورحلت »زايد« عن عمٍر يناهز 61 عامًا بعد أياٍم 
رغم  ميالدها  بعيد  أصدقائها  احتفال  من  قليلة 
مبستشفى  املركزة  العناية  غرفة  يف  تواجدها 
املعادي العسكري، فيما رافقتها شقيقتها طوال 

فرتة مرضها اليت استمرت ألكثر من شهر.
املمثلة  ،فوالدتها هي  فنية  لعائلة  زايد  وتنتمي 
وهي  زايد،  مجاالت  املمثلة  وخالتها  زايد  آمال 
للسينما.  العالي  واملعهد  الرتبية  كلية  خرجية 
عن  مرضها  بسر  احتفظت  قد  العائلة  وكانت 
الصحافة ملدة أسبوعني، فقد دخلت املستشفى 
بعد عطلة عيد األضحى لكن اخلرب مل خيرج لإلعالم 
إصابتها  نفت  كما  فقط،  أيام   10 قبل  سوى 
نتيجة  جاءتها  اإلصابة  بأن  علمًا  الرئة،  بسرطان 

تدخينها للسجائر لفرتٍة طويلة.
ومتتد مسرية »زايد« الفنية ألكثر من 30 سنة بني 
من  جمموعًة  خالهلا  قدمت  والتليفزيون،  السينما 
األعمال املميزة اليت بقيت خالدة يف ذهن اجلمهور 
املمثالت،  من  بغريها  مقارنة  نسبيًا  قلتها  رغم 
اإلجتماعية  القضايا  على  بأدوارها  اعتمدت  فيما 
عنه  عربت  ما  وهو  املصري،  الواقع  متّس  اليت 
خالل مشاركتها يف فيلم »الشقة من حق الزوجة« 
يف  مهمة  وأسرية  قانونية  مشكلة  ناقش  الذي 
بداية التسعينات، وفيلم »السادة الرجال« الذي 
نالت عنه تكرميات عدة، إال أنها مل حتظى بالتكريم 
الذي يناسب قدراتها كممثلة حتى رحيلها، رمبا 
الفين ومل  قمة عطائها  تزال يف  ال  كانت  ألنها 
فأدوارها  فجأة،  املرض  خيطفها  أن  أحد  يتوقع 
األخرية كانت متميزة للغاية، وهو ما ظهر يف دور 
»حضرة  مسلسلي  بإقتداٍر يف  قدمته  الذي  األم 

املتهم أبي« و »موجه حارة«.
ورغم أن الفارق بني تقديم العملني 4 سنوات إال 
أنها أثبتت يف الدورين براعًة ومتّيز خطفت فيهما 
أعمال  يف  اخلاصة  مبكانتها  واحتفظت  األضواء، 
بدايتها،  منذ  فيها  برعت  اليت  اجلماعية  البطولة 
فصحيح أنها مل تتصدر »أفيشات« السينما لكن 
يكفي هلا أنها بقيت يف أذهان اجلمهور حاضرًة 
بقوة يف أعماٍل خالدة، علمًا أنها بدأت عملها يف 
التلفزيون يف دبي، أثناء تصوير مسلسل »الليلة 

املوعودة«.

معالي زايد ترحل بعد صراٍع مع املرض
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 15 November 2014  2014 الثاني  تشرين   15 السبت 



Page 25صفحة 25     

Melbourneملبورن

 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
لالتصال: 0413101539

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 
املأكوالت الشهية..اللحوم 

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء
واخلضار طازجة يومياً.. نظافة تاّمة وخدمة مميزة

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

ندوة خاصة للصحايف 
والشاعر املرحوم البري كرم

Saturday 15 November 2014  2014 الثاني  تشرين   15 السبت 

املرحوم  والشاعر  الصحايف  وحمبو  أصدقاء  يقيم 
يف  خاصة  ندوة  عائلته  مع  باالتفاق  كرم  البري 
والشعرية  الصحفية  لعطاءاته  نظرا  أربعينه 
ومؤلفاته الوطنية وذلك يوم االحد املوافق 16 - 
11 - 2014 عند الساعة الرابعة بعد الظهر يف مركز 

دار العودة.

نأمل مشاركتكم.

يتكلم يف املناسبة عدد من اخلطباء.

1. وفر أكرب قد ممكن مما تنفقه على الرفاهية ووسائل التسلية. 
فعلى سبيل املثال، تقريبًا كل ما حتتاجه من كتب وأفالم وجمالت 

متوفرة جمانًا عرب اإلنرتنت، فال داعي لشراء كل ما حتتاجه.

  
2. وفر يف اإلنفاق على سيارتك. عندما تشرتي سيارة غري مستعملة 
وحديثة جدًا، ستخسر 25-40% من قيمته بعد عام أو اثنني حسب 
عامني،  عمرها  جيدة  سيارة  اشرتيت  إذا  ولكن  السيارات.  خرباء 
فذلك يعين أن مالكها السابق قد دفع عنك 40% من قيمتها. كما 
من  الكثري  تتطلب  ومتهالكة  جدًا  قدمية  سيارة  شراء  عدم  يفضل 

التصليح باستمرار.
 

أموااًل  منا  الكثري  ينفق  الطعام.  على  اإلنفاق  يف  التوفري   .3

أسهل واهم 8 طرق لتوفري املال ؟
اليت  املأكوالت  على  طائلة 
يتناوهلا، رغم وجود العديد 
من  جزء  لتغيري  الطرق  من 
بطريقة  الغذائي  نظامنا 
وأقل  صحة  أكثر  جتعله 

تكلفة.
 

 4. التوفري يف اإلنفاق على 
املكلفة.  التجارية  املاركات 
الصناعات  من  كثري 
السلعة  جتد  وقد  تتشابه، 
املواصفات  بنفس  ذاتها 
غريها  من  أرخص  واجلودة 

ألنها حتمل امسًا خمتلفًا.

لتوفري  الوسائل  من  العديد  هناك  الطاقة.  مصروف  وفر يف   .5
استهالك الكهرباء املنزلية والطاقة عن طريق اقتناء أجهزة تتطلب 

طاقة أقل وبنفس اجلودة والفاعلية.
 
 

6. وفر يف املصروفات الشخصية. ينفق الكثري من أموااًل أكثر من 
الالزم دون مالحظة ذلك، سواء على اهلاتف النقال أو اإلنرتنت رغم 
إمكانية التقليل من املكاملات غري الضرورية أو االشرتاك مع مزود 

خدمة أرخص.
 
 

7. ختلص من بطاقة االئتمان ألنها جتعلك تنفق دون أن تدرك أنك 
أنفقت الكثري رمبا ألنك ال خترج األموال من جيبك، وإمنا خترج بطاقة 

ال تشعر من خالهلا بالفرق بني إنفاق 20 دوالرًا أو 200 دوالر.
 
 

8. تذكر أنك توفر املال لتجمعه من أجل املستقبل يف حال احتجت 
إليه، وليس لتنفقه الحقًا على سلع أكثر تكلفة.
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

At Central Immigration Solutions, our qualified legal 
experts can assist with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

 ملبورن

Saturday 15 November 2014  2014 الثاني  تشرين   15 السبت 

يعرض مهرجان أجيال السينمائي يف دورته الثانية أكثر من 90 
فيلمًا ملخرجني من خمتلف أحناء العامل، وذلك يف الفرتة من 1 إىل 
العاصمة  يف  كتارا  الثقايف  احلي  )ديسمرب( يف  األول  كانون   6

القطرية الدوحة.
الدوحة: كشفت إدارة مهرجان أجيال السينمائي يف مؤمتر صحايف 
الثانية  الدورة  برنامج  الدوحة، عن  األربعاء يف  اليوم  عقد صباح 
مدار  فيلمَا طوياًل تعرض على  قائمة من 21  واليت ستضمن  منه 
ستة أيام، عشرة منها لصانعي أفالم خيرجون أفالمًا للمرة األوىل 
للمخرجة  أملانيا(  )النمسا،  »ماكوندو«  ضمنهم  من  الثانية،  أو 
أسك  للمخرج  )الدمنارك(  النملة«  و«الولد  مورتزاي،  سودابيه 
هاسيلبالش، و«فتاة شيكاغو« )الواليات املتحدة، سوريا( للمخرج 

جو بيسكاتال.
ويشهد افتتاح الدورة الثانية من مهرجان أجيال السينمائي، والذي 
تنظمه مؤسسة الدوحة لألفالم وينطلق يف األول من ديسمرب 2014، 
فارس،  آمرب  للمخرجة  »الّسباقات«  لفيلم  األول  العاملي  العرض 
وهو فيلم وثائقي عن أول فريق سباق سيارات نسائي يف الشرق 
األوسط )الواليات املتحدة، قطر(، والذي حصل على دعم مؤسسة 
الشرق  منطقة  يف  الصاعدين  األفالم  لصانعي  لألفالم  الدوحة 

األوسط والعامل.

سباق  عامل  إىل  رحلة  يف  املشاهدين  »الّسباقات«  وسيصطحب 
السيارات يف الضفة الغربية، حيث يركز الفيلم على جمموعة من 
مخس فتيات فلسطينيات جيمعهن حب احلياة والرغبة يف استكشافها 
وفقًا لوجهة نظرهن، حيث يتعمق الفيلم وهو أول أفالم املخرجة 
وحيلل  اخلمس،  الفتيات  حياة  -يف  فارس  آمرب  الكندية  اللبنانية 
الدوافع اليت أدت بهن إىل خوض سباقات السيارات رغم القيود 
اجملتمعية واخلالفات الدائرة بني بعض أطراف جمتمعهن، وظروفهن 
األسرية، والقيود املشددة اليت يفرضها االحتالل اإلسرائيلي واليت 

تعيق حركتهن.
كما سيشهد املهرجان يف حفل اخلتام العرض األول يف الشرق 
األوسط ومشال أفريقيا لفيلم الرسوم املتحركة »النيب« املقتبس 

عن كتاب األديب اللبناني جربان خليل جربان )فرنسا، لبنان، قطر، 
ومن  بينولت،  حايك  سلمى  وبطولة  إنتاج  من  املتحدة(  الواليات 
إخراج روجر ألرز اللذين أكدا حضورهما فعاليات هذا العام وفق ما 

صرحت إدارة املهرجان.
املميزين من  الضيوف  أعلن املهرجان عن مشاركة عدد من  وقد 
آمرب  املخرجة  ومنهم  »النيب«  فيلم  عمل  فريق  من  جمموعة  بينهم 
العمل واملمثلون، باالشرتاك مع عدد من املخرجني  فارس فريق 
الفائزين جبوائز من خمتلف أحناء العامل من ضمنهم فنان التحريك 

اخلليجي املعروف حممد سعيد حارب.
ممثاًل  نوار  أبو  ناجي  األردني  املخرج  أيضًا  املهرجان  وسيحضر 
اململكة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  قطر،  )األردن،  »ذيب«  فيلم 
املتحدة(، وهو واحد من األفالم العديدة احلاصلة على جوائز يف 
برنامج األفالم الطويلة. حصل فيلم »ذيب« على دعم من برنامج 
منح مؤسسة الدوحة لألفالم، وتدور أحداثه حول فتى بدوي ينطلق 

جوائز  يف  أجنبية«  بلغة  فيلم  »أفضل  جلائزة  املرشح  الرمسي 
األوسكار هلذا العام واليت شاركت فيه أجنلينا جولي كمنتج منفذ.

وحيكي الفيلم قصة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تتعرض للخطف 
»فتاة  فيلم  ويتبع  املدرسة.  من  املنزل  إىل  طريقها  يف  وهي 
األم  بلدها  الثورة يف  تساعد  امرأة سورية شابة  شيكاغو« قصة 
بني  بساتنه  أالء  وستكون  شيكاغو.  نومها يف  غرفة  من  سورية 
اليت  املميزة  عن جتربتها  املهرجان  وحكام  اجلمهور  لتخرب  احلضور 

وّثقتها يف الفيلم.

الرسوم املتحركة
تواصل أفالم الرسوم املتحركة حضورها يف املهرجان يف دورته 
ملخرج  )اليابان(  كاجويا«  األمرية  »قصة  فيلم  عرض  مع  الثانية 
املؤسس  تاكاهاتا،  إيساو  الشهري  الياباني  املتحركة  الرسوم 
الشريك مع املخرج هاياو ميازاكي لالستديو األسطوري »جيبلي«، 
لوكسمبورغ،  بلجيكا،  الدمنارك،  )إيرلندا،  البحر«  »أغنية  وفيلم 
فرنسا( للمخرج توم مور، وهو مغامرة آسرة مستوحاة من األسطورة 

اإليرلندية القدمية عن املخلوقات السحرية.

أفالم قصرية
سيضم برنامج األفالم القصرية أكثر من 40 فيلمًا يعرض للجمهور 
خالل املهرجان، ومن ضمنها 20 يف قسم »صنع يف قطر« الذي 

حيتفل جبميع صانعي األفالم القطريني واملقيمني يف قطر.
للحكام  اإلضافية  القصرية  األفالم  بعض  حصريًا  وسيعرض 
املشاركني يف جتربة »دوحيات سينمائية« وهو من الشباب )من 
أجيال  الرئيس ملهرجان  الربنامج  اليت تعترب  عامًا(  عمر 8 إىل 21 
السينمائي وتهدف إىل منح الشباب فرصة مهمة وفريدة ملشاهدة 
األفالم  من  عدد  وحتليل  مشاهدة  من  سيتمكنون  حيث  األفالم، 
وسيلي  وبدر.  وهالل  حماق  وهم:  فئات  ثالث  ضمن  املتنوعة 
مشاهدة األفالم فعاليات متنوعة من بينها حلقات نقاش وورش 
السينمائيني.  واخلرباء  األفالم  صانعي  مع  حوارية  وجلسات  عمل 
وسيصوت احلكام املشاركني بعدها ملنح أفالمهم املميزة واملهمة 

جوائز املهرجان املختلفة.
ومن ضمن األفالم القصرية الكوميديا السوداء اإليرانية »مراسم 
لصديق« للمخرج كافيه ابراهيمبور، وفيلم اخليال العلمي القصري 
الربيطاني اإليطالي »حنني إىل املاضي« للمخرج جياكومو كيميين، 
والفيلم الفنلندي الرتكي »مفاتيح اجلنة« للمخرج براتيسني أفاميت 
الذي تدور أحداثه خالل احلرب اإليرانية العراقية، وفيلمان قصريان 
من اململكة املتحدة هما: »البنات احملجبات« للمخرجة ندى احلديد 
احتفااًل باملوضة العاملية للمحجبات وفيلم »القيود« لنور وازي ومن 

.Game of Thrones بطولة إمييليا كالرك جنمة مسلسل
الرميحي مدير مهرجان أجيال السينمائي والرئيس  وقالت فاطمة 
حقًا  فخورون  »حنن  لألفالم:  الدوحة  ملؤسسة  باإلنابة  التنفيذي 
بربنامج مهرجان أجيال السينمائي هلذا العام، الذي أصبح مهرجانًا 

جلميع األجيال.
سيجد عشاق األفالم من كافة األعمار برنامج املهرجان غنيًا بالفرص 
الستكشاف العديد من األفالم املثرية والتفاعل معها، وهي أفالم 
تعاجل مواضيع خمتلفة ابتداًء من القصص الساحرة للبحر والطبيعة 
التغريات  عن  العصرية  والقضايا  املوسيقى  عامل  إىل  وصواًل 
والتحوالت االجتماعية«. وأضافت: »سعينا ألن جنمع الشباب معًا 
يف بيئة إبداعية ملهمة، وأعتقد أن برنامج هذا العام سيطلق العنان 
بالسينما يف  االحتفال  املشاركني واحلضور  ويتيح جلميع  خلياهلم 

مجيع أشكاهلا وأمناطها«.
ُيذكر أن مهرجان أجيال السينمائي يأتي يف إطار اهتمام مؤسسة 
وجيمع  اجملتمع،  مع  تواصلها  تعزز  اليت  بالربامج  لألفالم  الدوحة 
السينما من خالل  بفن  العمرية كافة لالستمتاع  الفئات  املهرجان 
جمموعة من الفعاليات اإلبداعية اليت ُتنّمي روح التعاون والتعبري عن 
الذات لدى الشباب. ويسعى املهرجان إىل متكني شباب املنطقة 
العربية وإهلام عشاق السينما من كافة الشرائح الُعمرية يف دولة 

قطر واملنطقة العربية.
وسيتيح املهرجان فرصة يف 5 ديسمرب حمليب سينما الرسوم املتحركة 
ملقابلة املخرج روجر آلرز، أحد أبرز املخرجني وكّتاب السيناريو يف 
عن  لألوسكار  ُرشح  والذي  العامل،  حول  املتحّركة  الرسوم  جمال 
فيلمه »بائعة الكربيت الصغرية« عام 2006، ونال شهرته العاملية 
الواسعة بعد إخراجه فيلم »األسد امللك« وهو من كالسيكيات أفالم 
ديزني، كما سُيعرض فيلمه اجلديد »النيب خلليل جربان« يف ختام 
مهرجان أجيال السينمائي هذا العام. سيناقش آلرز أسرار الرسوم 
حارب  املخرج حمّمد سعيد  مع  متمّيزة  حوارّية  جلسة  املتحركة يف 

خمرج املسلسل اخلليجي الكرتوني الشهري »فريج«.

يف رحلة خطرة يف قلب الصحراء 
االمرباطورية  انهيار  فرتة  يف 

العثمانية.
جبائزة  نوار  أبو  فاز  وقد 
خمرج«  ألفضل  »أوريزونيت 
األول  العاملي  العرض  عند 
البندقية  مهرجان  يف  للفيلم 
جبائزة  أيضًا  وفاز  العام،  هذا 
»أفضل فيلم« من جوائز العامل 
العربي يف مسابقة آفاق جديدة، 
وجبائزة »فربسكي ألفضل فيلم 
مهرجان  يف  طويل«  روائي 
أبو  حصل  وقد  مؤخرًا.  أبوظيب 
صانع  »أفضل  لقب  على  نوار 
أفالم عربي يف العام« من جملة 

»فاريييت«.
سيستمتع  اليت  األفالم  ومن 
الرسوم  فيلم  بها  احلضور 
»الولد  الطويل  املتحركة 
والعامل« )الربازيل( للمخرج أليه 
أبرو، الذي يعاجل قضايا العامل 
طفل.  عيون  خالل  من  احلديث 
جبائزة  الفيلم  هذا  فاز  وقد 
وجائزة  طويل«  فيلم  »أفضل 
أنيسي  مهرجان  يف  اجلمهور 

الدولي لألفالم املتحركة.
وكذلك فيلم »إصابة« )الواليات 
املتحدة( للمخرج دامني تشازيل 
والذي حول قصة أحالم مراهق 
ليصبح موسيقي جاز، وقد فاز 
احلكام  وجلنة  اجلمهور  جبائزتي 
صندانس  مهرجان  يف  الكربى 

السينمائي هلذا العام.
عددًا  أيضًا  املهرجان  ويعرض 
الشرق  الطويلة من  األفالم  من 
اليت  أفريقيا  ومشال  األوسط 
تعاجل قضايا اجتماعية يف وقتنا 
املعاصر، من ضمنها »ديفرت« 
زيريسناي  للمخرجة  )أثيوبيا( 
األثيوبي  الفيلم  وهو  ميهاري، 

يكرم جربان بفيلم النيب ويستضيف سلمى حايك

مهرجان أجيال السينمائي الثاني: 90 فيلماً من العامل للشباب
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تلبية لتوصيات وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل فتحت 
قنصليتا لبنان يف ملبورن وسيدني ابوابهما امام ابناء اجلالية 
اللبنانية ملن يرغب يف تسجيل موقف رغبة منهم يف االنتخابات 

النيابية املقبلة يف اماكن انتشارهم يف املغرتبات.
القنصلية  اىل  ونزلوا  الدعوة  اجلالية  ابناء  من  عدد  لبى  وقد 

معربين عن اميانهم املطلق بتوصيات الوزير باسيل.
ويف قنصلية لبنان يف ملبورن قال الشاعر انطوان برصونا:

حننا مجاعة يف وطننا مآمنني
منبقى سوى عيساويه ومسلمني.

يوم  هذا  قال  ملبورن  يف  احلر  الوطين  للتيار  العام  املنسق 
تارخيي عندنا وكأننا يف لبنان.. لالسف مل يصدق احد مشاهدة 

النواب الذين مددوا النفسهم وسرقوا يومنا التارخيي.
النيابي  السيد سامل حداد سجل موقف اعرتاض على اجمللس 

اللبناني الذي سرق حقوق الشعب.
الدكتور حنا اخلوري قال هذا اليوم مجيل وان كان فيه شيء 

من االنكسار واحلزن الن النواب سرقوا حقوقنا.
شربل راضي قال كما نتمنى ان يكون هذا اليوم للكل يف لبنان 

القنصلية اللبنانية العامة يف ملبورن فتحت أبوابها بناء على تعليمات وزارة اخلارجية واملغرتبني

وليس للمغرتبات فقط النه يف صناديق االقرتاع يعرب الشعب 
اللبناني عن رأيه وخيتار من ميثله يف الربملان.

بدوره اشاد طوني حلو بالنواب الذين رفضوا التمديد والذين 
بالذين  مستهرتين  النفسهم  مددوا  الذين  ال  الشعب  ميثلون 

انتخبوهم.
وقد حتدثت قناة اجلديد عن هذا العمل ملدة ثالث دقائق وهو 

عمل مميز بالنسبة للبنانيني يف االنتشار.
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يتاجرن  زانيات،  قاتالت،  إنهن 
ارتكنب  ويتعاطينها،  باملخّدرات 
قضني  عليها،  وعوقنب  جرائم 
وخرجن  القضبان،  خلف  سنني 
قضبانه  أكرب  سجن  إىل  بعدها 
فيما  يكّبلهن،  ماٍض  عن  عبارة 
يومًيا  جيلدهن  جمتمع  السّجان 
ُمنزًل عليهن عقاًبا أشّد عنًفا. قد 
فهن  خمتلفة،  دوافعهن  تكون 
أو  بائسة،  طفولة  عشن  رّبا 
تعّرضن لعنف أسري، أو خضن 
عالقات زوجّية فاشلة، أو عانني 
يف  وضعن  أو  عاطفًيا،  حرماًنا 
ارتكنب  أو  حمرومة،  أمومة  إطار 

ذنًبا عن سابق نية وتصميم.
الواقع،  وليدة  قصص  إّنها 
لبناء  ُتكتب  حكايات  وليست 
للتصوير  صاحلة  درامّية  حبكة 
إّنها  الناس،  وتسلية  والتمثيل 
من  ضوضاءها  نسمع  قصص 
نتهامس  املنازل،  جدران  خلف 
أحاديث  حمور  وتكون  فيها 
ترتاجع  قصص  إنها  حلقاتنا. 
األمين  املشهد  تقّدم  أمام 
ل  ثائرة  وقّصة  والسياسي، 

ختتلف عنها.
سجينة بريئة!

النساء  سجن  إىل  ثائرة  دخَلت 
يف بعبدا بتهمة جتارة املخّدرات، 
سنوات  أربع  فرتة  قضت  حيث 
السجن  إىل  دخلت  وشهرين. 
إثبات  من  تتمّكن  مل  ألنها 
ذلك،  ترد  مل  ألنها  أو  براءتها 
وتقول لـ«النهار«: »دخلت إىل 
املخّدرات  جتارة  بتهمة  السجن 
كان  فهو  زوجي،  عن  بالنيابة 
عنه،  محلتها  وأنا  فيها  يعمل 
أواجه مصريي ومل  لكّنه تركين 

يسأل عين«.
الدافع  كان  ومستقبلها  ابنتها 
إىل  محلها  الذي  األساسي 
العرتاف با مل ترتكبه، وتقول: 
لعمله  وكشفي  موّظف،  »زوجي 
تعويضه  خيسر  سيجعله  كان 
العمل.  من  بصرفه  ويتسّبب 
فّكرت كثرًيا بابنيت ومستقبلها، 
مل أرد إيذاءه لئال تتضّرر هي، 
كنت خائفة عليها، فقّررت حتمل 
العقوبة عنه، على أن يقف إىل 
من  ألخرج  ويساعدني  جانيب 

سجين يف أسرع وقت ممكن«.
خروج إىل »حريـّة«

النساء  سجن  يف  ثائرة  قبعت 
سنوات  أربع  ملّدة  بعبدا  يف 
لتعيش  خرجت  ثّم  وشهرين، 
مع ابنتها وتكمل حياتها، أرادت 
»طّلقت  وتقول:  جديدة،  حياة 
زوجي بعدما خرجت من السجن، 
مل أعد أريد من مل يكرتث حلالي 
أو يسأل عين، مل أعد أريد أي 
السجن  يف  حياتي.  يف  رجل 
خرجت  وعندما  حياتي،  تغرّيت 
جديدة،  حياة  تأسيس  أردت 
بدأت البحث عن عمل واحلمداهلل 

قد وّفقين«.
أشهر  ثالثة  مرور  وبعد  لكن 
على بدء العمل، ُطلب من ثائرة 
يف  إلدخاهلا  أوراقها  تؤّمن  أن 
الضمان الجتماعي ومن ضمنها 
السجل العدلي. حاولت التهّرب 
شهوًرا لكن يف النهاية وضعت 
أمام األمر الواقع، وتقول: »مل 
أستطع جلب سجل أبيض، سألت 

عن السبل املتاحة لتقصري هذه 
الفرتة لكن من دون أي نتيجة، 
املخّدرات  بتجارة  حمكومة  فأنا 
يف  سجلي  تبييض  ميكنين  ول 
مخسة  مرور  ومع  يومني.  فرتة 
أشهر وأنا أماطل أرسل ورائي 
احلقيقة  أخربته  عندها  املدير، 
وأمهلين شهًرا  يتقّبلها  اليت مل 

لرتك العمل«.
املاضي يحاصرها

تفاٍن  يف  تعمل  ثائرة  كانت 
ولكن  واجباتها،  تقّصر يف  ول 
ذلك مل يشفع هلا، ومل ميُح آثار 
حكم صدر حبّقها وعوقبت عليه 
بالسجن وسلب حرّيتها، فما هي 
»مّرت  حبرقة:  تتابع  خياراتها؟ 
السجن،  من  خروجي  على  سنة 
ألبّيض  سنتان  لدّي  زال  وما 
خالل  أفعل  فماذا  سجلي، 
املخدّرات؟  أبيع  املّدة،  هذه 
مالمة  أنا  أفعل؟  ماذا  أسرق؟ 
سواء  حمّررة  سجينة  ألنين 
على  جمرمة.  أم  مظلومة  أكنت 
املؤّسسات أن تعي أننا بشر ل 
مالئكة،  ل  بشر  أننا  حيوانات، 
البعض  خيطئون،  البشر  كّل 
السجن،  إىل  ويدخل  يعاقب 
حياتهم.  يف  ميضون  وآخرون 
الرّب يسامح عبده، فلما يصعب 
على العبد أن يسامح من مثله؟ 
لقد دخلت إىل السجن وعوقبت، 
هل علّي أن أعاقب خارج السجن 

أيًضا؟«.
وتعيش  مشّتت،  ثائرة  عقل 
كيف  حائرة  تركيزها،  فاقدة 
ابنتها  معهد  قسط  ستؤمن 
إجيار  تؤّمن  كيف  ومصاريفها، 
الفواتري،  تدفع  كيف  املنزل، 
املنزل.  مصاريف  تؤمن  كيف 
فهي  ضعفها،  نقطة  ابنتها 
ومن  مدرسة  دون  من  بقيت 
فرتة  طيلة  األّم  رعاية  دون 
وجودها يف السجن، عاشت مع 
خالتها حيًنا ومع خاهلا حيًنا آخر. 
وتقول ثائرة: »بقيت ابنيت من 
إىل  دخلت  عندما  مدرسة  دون 
السجن، والدها مل يسأل عنها. 
هو  فالعلم  تتعّلم،  أن  أريدها 
وواعية،  ذكّية  ابنيت  سالحها. 
أمورنا  سنتدّبر  كيف  تسألين 
كّل  وتعيش  العمل  تركي  بعد 
قليب  يف  حيّز  معي.  اهلواجس 
أريد  حضين،  يف  تكرب  مل  أنها 
أن أحّقق كّل ما يف باهلا، أشعر 

بعجزي أمامها«.

أحياًنا  ثائرة،  يعرتي  األسى 
تتمنى البكاء ولكن دموعها جاّفة 
ل تنهمر، وتقول: »عندما كانوا 
كنت  السجن،  داخل  يزوروننا 
إننا نعيش  البعض يقول  أمسع 
احلياة  بينما  صغري  سجن  يف 
أكرب،  بسجن  أشبه  اخلارج  يف 
وأتساءل  منهم  أتعّجب  كنت 
تدفعهم  اليت  األسباب  عن 
يعيشون  فهم  ذلك،  قول  إىل 
حبرّية فماذا يريدون أكثر؟ اآلن 
أكثر،  وأفهمه  بكالمهم  أشعر 
أشعر بهذا السجن الكبري، فأنا 
مكّبلة، أعيش احلاضر واملاضي 
مع  أعيش  كيف  حياصرني. 

ابنيت؟ وبا أعمل؟«.
املجتمع يحاكم مرّتني

كانت  إذا  عّما  النظر  بغض 
فهي  بريئة،  أو  مذنبة  السجينة 
أمضت فرتة عقوبة وُسلبت منها 
وأرادت  بعدها  خرجت  حرّيتها، 
إىل  وسعت  جديدة  حياة  بناء 
دون  حيول  اجملتمع  لكن  ذلك، 
العودة  على  جيربها  وقد  ذلك، 
معّوقات  هي  فما  اجلرمية.  إىل 
للسجينات  اجملتمع  تقّبل 
احملّررات؟ وما هي العوائق اليت 
حتول دون اندماجهن يف اجملتمع 
جمّدًدا؟ تقول الدكتورة يف علم 
»كّل   : مارون،  مي  الجتماع، 
ُتلصق  السجن  إىل  يدخل  من 
السوابق«.  »صاحب  صفة  به 
للرجل،  مهانة  السجن  جمتمعًيا 
اليت  امرأة  كانت  لو  فكيف 
ُتعترب باملرتبة الثانية يف جمتمع 
ذكوري، فمن الطبيعي أن تالم 
القانون  أن  إىل  إضافة  أكثر. 
اللبناني يفّرق بني الرجل واملرأة 
يف تهمة الزنى وجرائم الشرف. 
لذلك إن عملّية الندماج صعبة، 
السجينات  اجملتمع  يتقّبل  ول 

احملّررات بسهولة«.
إىل  »النظرة  مارون:  وتضيف 
إىل  دخلت  وإذا  دونّية،  املرأة 
السجن ُتنزع عنها صفة األنوثة، 
وحياكمها اجملتمع مّرتني، داخل 
السجن وخارجه، تالحقها التهمة 
طيلة حياتها، وتؤّثر يف أولدها 
أيًضا. ختسر العائلة واألصدقاء 
وعملها، وجتد صعوبة يف تكوين 
صداقات جديدة أو بالعثور على 
دائرة  يف  دائًما  تبقى  عمل. 
أن  علًما  هلا،  ُيغفر  ول  اللوم 
تغيري  يف  تكون  احللول  بداية 
وإىل  السجني  إىل  النظرة  هذه 

املرأة،  وإىل  اإلنسان  حقوق 
التأهيل يف  ضرورة  عن  فضال 
السجن، وتفعيل دور اجلمعّيات 

اليت تعنى بذلك«.
العالج بالدراما

املمثلة  أطلقت  أخرى،  جهة  من 
فكرة  دّكاش  زينة  واملخرجة 
العالج من خالل الدراما، فعملت 
يف السجون اللبنانّية منذ العام 
الحتاد  مع  بالتعاون   2006
اجملال  إفساح  بغية  األوروبي، 
عن  التعبري  يف  املعنيني  أمام 
ُتعنى  عّدة  مواضيع  يف  رأيهم 
حبقوق اإلنسان، فأّسست مجعّية 
احلكومّية  غري  »كثارسيس« 
لتأهيل األفراد واملؤّسسات من 
اجملتمع  ومساعدة  الفّن،  خالل 
العنصرّية  مواضيع  ختّطي  على 
القدرة  وعدم  املساحمة  وعدم 
على احلوار، ويستمّر عملها يف 
حيث  للسّيدات،  بعبدا  سجن 
طاول العالج أكثر من 40 امرأة 
فيلم  يف  شاركن  سنتني،  منذ 
»يومّيات شهرزاد« الذي أبصر 

النور أخرًيا.
هذا  خالل  من  حتّسن  فماذا 
دّكاش  تقول  املشروع؟ 
العالج  خالل  »من  لـ«النهار«: 
بالدراما، أتيح للسجينات فرصة 
حتّمل مسؤولّيات جديدة، ومعرفة 
عيش  على  القدرة  لديهن  أن 
حياة أفضل، ووعي دورهن يف 
بالطرق  املقبلة  األجيال  تربّية 
الصحيحة والصحّية، وهذا األمر 
بأنفسهن  ثقتهن  بناء  أعاد 

وبالعامل اخلارجي«.
أّما عن النتائج املرتتّبة عن هذا 
مساعدة  يف  ودوره  املشروع، 
»لقد  دّكاش:  ترّد  السجينات، 
يف  أهداف  بتحقيق  هلن  مسح 
أحًدا  بأن  شعرن  حياتهن، 
أصول  تعّلمن  يسمعهن، 
التصّرف، وعلمن أنهن سّيدات 
لئقات يف داخلهن. شاركن يف 
فيلم )يومّيات شهرزاد( وحتدثن 
وقصصهن،  معاناتهن  عن  فيه 
بشاهدته  سعيدات  وكن 
ومعرفة رّد فعل اجلمهور حوله، 
خصوًصا بعدما جنحن يف إيصال 
جدران  خارج  إىل  أصواتهن 
املدني،  اجملتمع  إىل  السجن، 
وأثرن  اللبناني،  الربملان  إىل 
جدًل حول ضرورة محاية األسرة 
من العنف، وحّذرن من املخاطر 

املرتتبة عليه«.

املصدر: »النهار« :
فيفيان عقيقي

أمجل كويتية.. تقلب مقاييس اجلمال محلت عن زوجها تهمة املخدرات...فإليك ما حصل! 
بأنوثتها الصارخة..

جمال  يف  تعمل  شابة،  قّلبت 
األزياء، مقاييس اجلمال، فهي 
أقرب  صارخ  جبمال  تتمتع 
املثريات  هوليوود  لنجمات 
وأجنلينا  فوكس  ميغان  أمثال 
 mbc جولي هكذا وصف موقع 

الشابة الكويتية.

مسراء  شابة  وهي  حديدي  يف 
وكثيف  طويل  أسود  بشعر 
جماهلا  بسبب  املوضة  تعشق 

وتهوى املكياج بسبب مجاهلا، تتمتع يف بشخصية صرحية وجريئة 
هذه  أن  تعلم  لكنها  التجميل  لعمليات  خبضوعها  تعرتف  فهي 
العمليات حّسنت من شكلها فهي تقول بأن اصلها مجيل وهذا ما 

جعلها أكثر مجاًل بهذه العمليات.

اليت  التجميل  منتجات  إنستغرام  على  حسابها  عرب  يف  تكشف 
أعماهلا يف  آخر  النصائح ملتابعيها، وتشاركهم  تستخدمها وتقدم 

جمال األزياء.

إبراز  تقليدية وحتب  ما فهي غري  نوعًا  ذوقها يف املوضة جريء 
أنثوتها بطريقة غري مبتذلة، وأكثر ما مييز حديدي حواجبها العالية 

املرفوعة وعينيها اجلميلتني اجلاحمتني بالقوة واألنوثة.

مجال يف حديدي ورثته من والدتها احلسناء، حيث نشرت صورة 
لوالدتها اليت تتمتع جبمال غريب.

البعض بسبب خضوعها لعمليات جتميل، لكنها هي  ربا ينتقدها 
الشابة الوحيدة اليت تعرتف بهذا،وتدل متابعيها على أمساء أطباء 
التجميل اليت تتوجه إليهم وخرباء التجميل اليت تتعامل معهم من 

ناحية املكياج وتركيب الرموش.

من  العديد  وتتلقى  متابع  ألف   87 من  أكثر  حديدي  يف  متتلك 
جولي،  أجنلينا  من  أمجل  يعتربونها  الذين  متابعيها  من  اجملامالت 
عند  حتى  نادين جنيم،  لبنان  بلكة مجال  اآلخر يشبهها  والبعض 
البحث على حمرك البحث غوغل جند فيديوهات على يوتيوب حتت 

عنوان أمجل كويتية.

شبيهة كيم كاردشيان اجلزائرية من 
النجومية إىل السجن

مل تتوقف جنمة تلفزيون 
من  الفرنسية  الواقع 
بن  نبيلة  جزائرية  أصول 
الكثري  اثارة  عن  عطية 
وسائل  يف  اجلدل  من 
اليت  الفرنسية  اإلعالم 
أسلوبها  انتقدت  طاملا 
خرب  وآخرها  وحتركاتها 
يف  وإيداعها  إيقافها 
اتهمت  أن  بعد  السجن، 
بعد  عمدا  القتل  بحاولة 
ان أصيب صديقها توما 
سكني  بطعنات  فريغارا 

يف صدره وبظروف غامضة.

قاضي  إن  الباريسية  بالضاحية  نانتري  يف  العامة  النيابة  وقالت 
التحقيق وجه التهمة إىل نبيلة بعد 36 ساعة أمضتها يف احلبس 
على ذمة التحقيق، منذ فجر اجلمعة، بعد أن طعن صديقها بسكني 

يف صدره يف فندق للشقق املفروشة قرب باريس.
من  سكني  بطعنات  أصيب  صديقها  إن  عاما   22 نبيلة  وقالت 
خالل  اعرتفت  أن  إل  الفندق.  إىل  عائدين  كانا  عندما  مهامجني 
توقيفها على ذمة التحقيق إن صديقها كان قد أحلق األذى بنفسه 
توما  أن  إل  الكوكايني.  تأثري  بينهما وهو حتت  وقع  خالل شجار 
فريغارا املصاب جبروح خطرة يف الصدر متكن السبت من اإلدلء 

بإفادته اليت كانت مغايرة متاما ملا قالته نبيلة.

جتاه  بعنف  نبيلة  فيها  تتصرف  اليت  األوىل  املرة  ليست  وهذه 
عشيقها، بل حدث وأن طعنته بالسكني يف شهر أغسطس املاضي 

يف الظهر، لكن الشرطة مل تذهب بعيدا يف حتقيقاتها آنذاك.
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جتربة  الطالق  ُيعتبرَ  واألشخاص،  والزمان  املكان  اختلف  مهما 
مّرة يتذوقها الثنائي املتزوج. وفيما من األفضل إنهاء الزواج 
الذي  النفسي  الضيق  من  تزيد  أال  مبعنى  »سلسة«،  بطريقة 
فظيعًا  طالقًا  األشخاص  من  الكثري  واجه  ني،  الشريكرَ يصيب 
ّدق جّراء قساوتها، وهذه  متّثل يف أحداث ورسائل مريعة ال ُتصرَ

أبرزها:

1- دان طلب الطالق من كاني عام 2013 يف رسالة ساخرة:

هي الرسالة اليت بعثها دان إىل زوجته كاني اليت هجررَته، فهو 
حياته  وعملية مضّيه يف  استيائه  معّبًا عن  منها  الطالق  طلب 
من دونها، لكن طريقة عرضه حلاله جاءت مستِفّزة هلا مبا أن 
ليتبني مع  لزوجته،  اشتياقه  بالتعبري عن  دان استهّل رسالته 
من  تتمكن  حتى  فقط  معه،  ويريدها  هلا  يشتاق  أنه  قراءتها 
مشاهدته ميارس اجلنس مع نساٍء أخريات، ومنهّن شقيقتها، ما 

جعل رسالته إحدى أفظع رسائل الطالق يف الوقت نفسه.

2- لورين طلبت الطالق لكنها واجهت واقعًا فظيعًا:

بعد أن غادر زوج لورين إىل إدينبغ يف اسكوتلندا ليباشر يف 
كانت  مغادرته  أن  لورين  علمت   ،2013 شباط  جديد يف  عمٍل 
على  خطيبته،  أصبحت  الحقًا  اليت  عشيقته  مع  العيش  بهدف 
الّرغم من زواجه وعائلته من لورين. فطلبت هذه األخرية الطالق، 
توقيع  يرفض  زوجها  ألن  عليه،  حتصل  مل  اليوم  حتى  لكنها 
األوراق. لكن الفظيع هو أنه صرف األموال ليبتاع منزاًل جديدًا له 
ولعشيقته-اخلطيبة، بدل أن يعيل زوجته وأوالده، ما جعل حالة 

لورين إحدى أقسى وأفظع قصص الطالق!

!MSN Messenger 3- انفصل ديريك عن إيمي عرب

ني،  يف نيسان 2008 مبدينة ليفربول، ديريك وإميي مل يكونا زوجرَ
تهما خطوبة دامت أكثر من 6 أشهر. لكن إميي فوجئت  ولكن مجعرَ
أن  ميكنين  »ال  قائاًل:   MSN Messenger عب  يراسلها  خبطيبها 
ُأكمل عالقيت بك بعد اآلن«. بعد أن استفسرت إميي عن سبب 
استياء خطيبها، تبني أنه فعاًل ينفصل عنها وُينهي عالقته بها 
عب شاشة الكمبيوتر: »هذه العالقة. حنن. اعتقدُت أن العالقة 
ستكون خمتلفة«، وأكمل مراسلته عب الكمبيوتر معّددًا الصفات 
البشعة يف إميي اليت ال جتعلها مناسبة لتكون زوجته، ما جعل 
بزوجها  عالقتها  وانتهت  فورًا،  احلظر  الئحة  إىل  تضيفه  إميي 

املستقبلي بهذه البودة!

4- أندرو طلب الطالق من شوال قبل الغداء مع أهله:

مدونتها  على  شوال  الشابة  نشرت  اهلولندية،  روتردام  يف 
اإللكرتونية أخبت فيها يف أيلول 2013 كيف طلب زوجها أندرو 
الطالق منها يف منزل أهله قبل جلوسهما والضيوف إىل املائدة. 
فُأجِبرَت شوال على اجللوس واإلحياء أن زواجهما سليم، مع العلم 
أنهما سينفصالن قريبًا. لكنها أشارت يف مدونتها أنها ندمت 
يه والضيوف  على صمتها، مبا أنها أرادت املغادرة وإعالم والدرَ

بعمله غري األخالقي.

حفل  إىل  دعتَه  ثم  جوناثان  من  الطالق  طلبت  بييتون   -5
خطوبتها!

يف 7 أيار 2010 مبدينة شيكاغة األمريكية، كانت خطوبة بييتون. 
لكن غاب عن املدعوين أن بييتون ال زالت متزوجة، وهي طلبت 
أيام من حفل خطوبتها،  أربعة  الطالق من زوجها جوناثان قبل 
ما يؤكد أنها كانت يف عالقة خارج زواجها. وما زاد من فظاعة 
الطالق من جوناثان يف رسالة  أنها طلبت  وشناعة عملها، هو 
اجلمعة  يوم  هو  خطوبيت  »حفل  نهايتها:  يف  وكتبت  قصرية، 

املقبل، أمتنى أن أراك هناك!«

6- جاين انفصلت عن خطيبها وارتبطت بجاره:

مل يكِف باليك يف إدمنتون الكندية أن خطيبته جاين قد انفصلت 
جباره  سرتتبط  أنها  إلكرتونية  رسالة  يف  ته  أعلمرَ ولكنها  عنه، 
املالصق له، ومّلت إىل أن احلائط بني الشقترَني ليس عريضًا، 

داعيًة إياه لسماعهما لدى ممارسة اجلنس!

7- كني طلب الطالق ليلة رأس السنة:

مل تتوقع شانتيل يف مدينة فينيكس األمريكية أن تتوجه حلفل 
رأس السنة عام 2011 مع زوجها كني، وتعود منه )عام 2012( 
عشرة.  الثانية  الساعة  عند  منها  الطالق  طلب  أنه  مبا  مستاءة 

طلبت من خطيبها السابق مساعها لدى ممارستها اجلنس

وكتبت شانتيل عب حسابها يف »فايسبوك« أنها شعرت باإلهانة 
مبا أنهما كانا حيتفالن ثّم وقع خب الطالق عليها كالصاعقة عند 
منتصف الليل، وأخبت أن أكثر ما آملها هو برودة زوجها وتوجهه 
نفتح صفحة  كي  الليل  منتصف  حتى  »انتظرُت  بالقول:  إليها 

بيضاء جديدة وسعيدة مع بداية السنة، نبدأها عب الطالق!«

3 دويالت داخل دول قد تبحث عن 
اعرتاف دولي

 توجد يف العامل حاليا عشر دول تقريبا غري معرتف بها، ورمبا 
البعض  أما مصري  الدولي.  يقتنص عدد منها فرصة االعرتاف 

اآلخر فال يزال غامضا.

بلدة كريستيانيا احلرة

أن  قبل  بكوبنهاغن  حي  فوضوية يف  تعاونية  عن  عبارة  كانت 
تستقل بنفسها عن اململكة الدمناركية، وقد أسسها اهلييب عام 

.1971
يف البداية راجت فيها املخدرات على نطاق واسع ما زاد من توتر 

عالقاتها مع سلطات العاصمة الدمناركية.

عام 2004 بدأت كريستيانيا مبكافحة ترويج املخدرات فحصلت 
بعدها م من السلطات الدمناركية على شبه استقالل ذاتي، إذ 
اشرتت كريستيانيا جزءا من أرضها من بلدية كوبنهاغن وتستأجر 

اجلزء اآلخر.

مجهورية أجوبيس

ليتوانيا  نواحي  إحدى  يف  لرسامني  مستقلة  كدولة  أسست 
عام 1997. وهلا رئيسها وسلطاتها امللية اخلاصة اليت جتري 
حمادثات مع السلطات الليتوانية من أجل إلغاء الضرائب على قد 

تفرضها فيلنيوس على  منشآتها وصناعاتها حال إقامتها.

إمارة سيالند

دولة متناهية الصغر أسست على قاعدة عسكرية عائمة مهملة 
قرب  السواحل البيطانية عام 1967.

خطط حاكمها األول بادي روي بايتس إلنشاء حمطة السلكية شبه 
رمسية فيها رغم أنه مل يبث منها برناجما واحدا.

تصدر هذه اإلمارة طوابع بريد خاصة، وتصك فيها قطع نقدية 
نبيل  اإلمارة وصفة  جواز  راغب شراء  لكل  كما حيق  تذكارية، 

فيها.

اكتشاف نسخة من املصحف الشريف يف أملانيا ُيعتقد 
أنها ُخطت بعد وفاة النيب حممد)ص( بـ 40 عاما

 عثر علماء يف أملانيا على نسخة من القرآن الكريم تعود للقرن 
 ،1864 عام  "توبينغن"  جامعة  امليالدي، وصلت ملكتبة  السابع 
وُيعتقد أنها ُخطت بعد وفاة النيب حممد )ص( حبوالي 20 - 40 

سنة.

وذكرت جامعة "توبينغن" األملانية يوم االثنني 10 نوفمب/تشرين 
كان  مما  أقدم  اجلامعة  مكتبة  املوجودة يف  النسخة  إن  الثاني 
العلماء يعتقدون عند اكتشافها، حيث اعتقدوا يف البداية أنها 
أنهم  إال  تقريبا،  امليالدي  التاسع  أو  الثامن  القرن  ُكتبت يف 

أصبحوا يعتقدون اآلن أنها تعود لفرتة صدر اإلسالم.

النيب  وفاة  بعد  ُخطت  فالنسخة  اجلامعة،  يف  الباحثني  وحسب 
حممد )ص( )سنة 632 ميالدية( بنحو 20 إىل 40 عاما فقط.

حبثي  مشروع  خالل  املخطوطة  هذه  من  العينات  ُفحصت  وقد 
عاملي، يقوم الباحثون فيه مبحاولة تتبع تاريخ كتابة القرآن على 

وجه الدقة.

وأوضحت متحدثة باسم اجلامعة إن خمطوطة املصحف اليت عثر 
عليها كتبت باخلط الكويف، وهو أحد أقدم خطوط اللغة العربية، 
وقالت إنه من املمكن من ناحية املبدأ معرفة عمر نصوص القرآن 
من خالل دراسة خصوصيات املخطوطة، واالستعانة يف الوقت 

ذاته بالطرق الفيزيائية، للتحقق من مدى مطابقة النتائج.

وقالت املتحدثة باسم اجلامعة: " نعتقد بأن هذه املخطوطة هي 
األقدم لدينا".

 ،1864 عام  اجلامعة  مكتبة  اىل  قد وصلت  النسخة  هذه  كانت 
عندما اشرتت اجلامعة جزءا من جمموعة الكتب اخلاصة بالقنصل 

البوسي "يوهان غوتفريد فيتس شتاين".

ايرلندا... احلكم على ثور »غريب 
األطوار« باإلعدام

اشرتاه  الذي  الثور  ان  علم  عندما  ايرلندي،  مزارع  استغرب   
أي  يعري  ال  مزرعته،  عددها يف  وزيادة  االبقار  نسل  لتحسني 

اهتمام لألبقار اليت تعيش جبانبه يف املزرعة.

مثلي  مجاعة  من  هو  "بيندتشي"  الثور  ان  بعد  فيما  تبني  لقد 
اجلنس، لذلك قرر صاحبه نقله اىل املسلخ للتخلص منه. ولكن 

مجاعة الرفق باحليوان عارضوا هذا القرار.

فكر صاحب املزرعة يف بداية األمر ان الثور خيجل من القيام 
بواجبه أمام األنظار. ولكن اتضح له أخريا ان الثور شاذ جنسيا، 
لذلك مل يقم باملطلوب منه نهائيا. وقال "انا أعرتف حبقه يف 
ان يكون مثلي اجلنس، وهو متقدم يف العمر وال ميكن اخضاعه 
ان  وأعتقد جيب  أنه ال يصلح ألي شيء،  أي  لعملية اخلصي. 

يذبح".

اضطر صاحب املزرعة اىل شراء ثور آخر، ومل متض فرتة طويلة 
حتى ظهرت عالمات احلمل على عدد من البقرات اليت ميلكها.

حاليا ال يزال مصري الثور "بيندتشي" معلقا، وبدأت مجعية الرفق 
باحليوان نشاطا مكثفا من أجل االبقاء على حياته.
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سجلت الشابة السويسرية نور أبو العال امسها يف االنرتنت كواحدة 
من أبرز املهتمني باملوضة العاملية، وهو ما ينعكس على مظهرها 

اخلارجي، كما يبدو من صورها اليت تنشرها يف مدونتها.

الرباق  املوضة  عامل  مصري،  أصل  من  وهي  نور،  الشابة  تعشق 
جدتيها.  عن  جينيا  للموضة  احلب  هذا  ورثت  إذ  طفولتها،  منذ 
فجدتها لوالدتها كانت يف ثالثينات القرن املاضي مصممة أزياء 
تتمتع  جموهرات  مصممة  لوالدها  جدتها  كانت  فيما  زيوريخ،  يف 
بسمعة طيبة بني العديد من العمالء املهمني يف مصر ولبنان، وهو 

العمل الذي تزاوله نور اآلن.

وباإلضافة إىل اهتمامها باألزياء أبدت الشابة السويسرية اهتماما 
الضوء  منذ صغرها على كتب تسلط  وانكبت  باجملوهرات،  أيضا 
على انواع األحجار واخلرز، وشكلت جمموعتها اخلاصة وهي يف سن 

مبكر جدا، ومت عرضها يف معارض العائلة.

صقل  يف  حموريا  دورا  نور  فيها  ترعرعت  اليت  األماكن  ولعبت 
موهبتها، إذ أنها نشأت بني زيوريخ والقاهرة، ما أتاح هلا فرصة 
خربة  اكتسبت  كما  واألذواق،  الثقافات  من  العديد  على  التعرف 
نظرها،  وجهة  من  األفضل،  التجارية  العالمات  اختيار  من  مكنتها 

بغض النظر عن األمساء الرنانة.    

وتساعد نور أبو العال زوار مدونتها على اكتساب هذه اخلربة أيضا، 
فتقدم للفتيات نصائح حول كيفية التنسيق بني حقيبة يبلغ مثنها 

آالف الدوالرات وحذاء ال يتجاوز سعره بضعة دوالرات.

وعلى الرغم من أن احلسناء الشابة أطلقت مدونتها "Love by N" يف 
عام 2013 لنشر مذكراتها الشخصية و"للتنفيس عن محاسها غري 
احملدود يف عامل األزياء والسفر"، إال أنها جنحت بلفت انتباه ما 
يزيد عن 147 ألف متابع هلا من خمتلف أرجاء العامل، يستفيدون من 
موهبتها و"حسها يف املوضة وقدرتها العالية على تنسيق األزياء 

بشكل مميز".

ولكي حتافظ نور على مستواها وال ختيب ظن عشرات اآلالف من 
متابعيها، تتنقل من بلد إىل آخر للوقوف على آخر صيحات املوضة 
يف العامل، فقد تكون اليوم يف عرض أزياء مبيالن، وتستعد يف 

الوقت نفسه للسفر لزيارة معرض جموهرات يف نيويورك.

حسناء سويسرية من أصل عربي حتظى باعجاب 
كبري ملوهبتها يف اختيار األزياء واجملوهرات

رويرتز   
وافقت   -
الزراعة  وزارة 
األمريكية على 
بطاطس  أول 
وراثيًا،  معدلة 
ستزرع  إذ 
يف  جتاريًا 
ت  يا ال لو ا

املتحدة، يف خطوة من املرجح أن تثري غضب اجلماعات املعارضة 
للتدخل الصناعي يف املواد الغذائية.

وهذه البطاطس اليت يطلق عليها اسم "البطاطس الفطرية" واليت 
قدر  على  جيه.أر سيمبولت، مصممة حبيث حتتوى  طورتها شركة 
أقل من مادة يشتبه بأنها تسبب السرطان لإلنسان عندما ُتقلى 
البطاطس التقليدية، كما أن هذا النوع املرتقب منها أقل عرضة 

للسحق عند نقلها.

املوردين  أحد  هلا،  مقرًا  أيداهو  من  تتخذ  اليت  وشركة سيمبولت 
الرئيسيني للبطاطس الفرنسية املقلية اجملمدة لشركة مكدونالدوز 

العمالقة للوجبات السريعة.
والنباتية  احليوانية  الصحة  فحص  هيئة  من  اجلمعة  إعالن  وصدر 
كانت شركة  أن  بعد  باملوافقة،  األمريكية  الزراعة  لوزارة  التابعة 
البطاطس الفطرية  سيمبولت تقدمت بطلب للهيئة للموافقة على 

يف 2013.

ويذكر أن التعديل الوراثي شائع يف احملاصيل الزراعية بالواليات 
املتحدة مثل الذرة وفول الصويا.

زراعة أول بطاطس معدلة وراثيًا

صيين يشرتي 99 جهاز »آي فون 6« 
ليقنع فتاة بالزواج منه

ُفطر قلب عاشق صيين بعد أن أنفق 55 ألف يورو لشراء 99 جهاز 
"آي فون 6" يف حماولة إلقناع حبيبته بالزواج به. 

 99 لشراء  يورو  ألف   55 أنفق  أن  بعد  صيين  عاشق  قلب  ُفطر 
به. بالزواج  حبيبته  إلقناع  حماولة  يف   "6 فون  "آي   جهاز 

مقاطعة  من  وهو  امسه،  عن  يكشف  مل  الذي  الصني  روميو 
من  عامًا   17 يعادل  مبا  أنفق  البالد،  جنوب  غوانغدونغ، 
إصدارات  أحدث  على  الطبيعي،  العامل  دخل  متوسط 
حببيبته. الزواج  مبقابل   ،»6 فون  »آي  هاتف  آبل،   شركة 

ومع ذلك، وعلى الرغم من جهوده املبذولة إلبهارها، حيث وضع 
األجهزة يف وسط الشارع العام وجعلها تبدو على شكل قلب كبري 
وطلب من أصدقائه التجمع على شكل حلقة ليشهدوا تلك اللحظة، 

إال أن حماولته باءت بالفشل.

مواقع  عن  نقاًل  الربيطانية  ميل«  »دايلي  صحيفة  ونشرت 
مبجموعة  حماطًا  القلب  داخل  وهو  للرجل  صورًا  صينية،  مدونات 
الصحيفة  أشارت  حيث  وخامت،  ورود  باقة  حاماًل  أصدقائه،  من 
هلا. ليتقدم  »القلب«،  إىل  معه  الدخول  حبيبته  من  طلب   أنه 

ووفقًا للمدونات اليت قامت بنشر الصور، فإن الفتاة رفضت ذلك 
تلك  من  هاتفًا  أخذت  قد  كانت  إذا  ما  بعد  يكشف  العرض، ومل 

اهلواتف كمحاولة إلخفاء اإلحراج الذي تسببت به للرجل.

واآلن لدى العاشق مهمة أخرى مبحاولة اسرتجاع بعض من املال الذي 
أنفقه على شراء تلك األجهزة، مبحاولة بيعهم بأسعار خمفضة.

»شيخ عربي« يعرض على »رئيس الفقراء« مليون 
دوالر مقابل سيارته الفولكس فاغن

 عرض "شيخ عربي" على رئيس األوروغواي خوسيه موخيكا صفقة 
يتخلى األخري مبوجبها عن سيارته الـ"فولكس فاغن بيتيل" مقابل 

مليون دوالر، وفقا لوسائل إعالم حملية مل تذكر اسم "الشيخ".

من جانبه أكد موخيكا الذي يوصف بأنه الرئيس األفقر يف العامل، 
أنه يف حال وافق على بيع سيارته )انتاج عام 1987( فإنه سوف 
للمشردين  بيوت  بناء  دوالر، ملشاريع  املليون  أي  بثمنها،  يتربع 

حتت إشراف مؤسسة اجتماعية.
ويف الشأن ذاته صرح رئيس األوروغواي لصحفيني أنه مل يأخذ 
هذا االقرتاح على حممل اجلد يف بادئ األمر، لكنه عاد وفكر يف 
األمر وتناوله جبدية أكثر، معربا عن شعوره بالدهشة اليت انتابته 
حني ُعرض عليه هذا االقرتاح، وأضاف أنه ليس مولعا بالسيارات 

وأنه مستعد للتخلي عنها وبسرور.

خوسيه موخيكا يف سطور...

كرئيس  عمله  مقابل  موخيكا  سانتوس  دوس  خوسيه  يتقاضى 
منها   10% بـ  حيتفظ  شهريًا،  أمريكي  دوالر   12,500 لألوروغواي 

فقط فيما يتربع بالباقي ألعمال اخلري.

التربع  على  موخيكا  الرئيس  بعمله  يقوم  الذي  اخلري  يقتصر  وال 
باملال، بل يتجاوزه اىل استقبال من ال مأوى هلم يف قصره اىل 
حني توفري مسكن الئق هلم يف أحد مراكز العناية باملشردين يف 
العاصمة مونتفيديو، خاصة بعد أن أعدت اجلهات املختصة تقريرًا 

حول الشتاء القارس للعام اجلاري يف األوروغواي.

ُيشار اىل ان الرئيس موخيكا املولود يف 20 مايو/أيار1935 وامللقب 
برئيس الفقراء يقيم يف مزرعة صغرية مع زوجته، وعمد منذ توليه 
السلطة يف مارس/آذار2010  إىل أن خيصص القصر الرئاسي الفخم 

"كاسا سواريث إي رييس" ملراسم االستقبال الرمسية.
اجلدير بالذكر أن رئيس األوروغواي خوسيه موخيكا حيظى باهتمام 
نشطاء ُكثر يتابعون أخباره يف بالده وخارجها، أعربوا عن اعجابهم 
به سيما بعد إعالنه يف مايو/أيار املاضي عن استعداده الستقبال 
اجملاورة  البلدان  إىل  اللجوء  على  أجربوا  ممن  سوري  يتيم   100
لسوريا برفقة بالغني من ذويهم، وذلك يف منزله الصيفي، وهو 

ما أفادت به املفوضية العليا لشؤون الالجئني.

وينحدر موخيكا من أصل باسكي جلهة األب وإيطالي جلهة األم.

علماء يكتشفون فريوسا يتسبب بـ«غباء« اإلنسان
 عثر العلماء األمريكيون عن فريوس يؤثر سلبا على القدرة املعرفية 
لإلنسان. وجاء هذا االكتشاف أثناء دراسة هؤالء العلماء جلراثيم 

تعيش يف عنق اإلنسان.

وعثر الباحثون يف عنق اإلنسان على محض نووي يشبه محضا نوويا 
للفريوس الذي يصيب أعشاب البحر اخلضراء.

وقالت صحيفة "إندباندنت" إن هذا الفريوس لديه تأثري على جسم 
اإلنسان. وتنقل الصحيفة عن مدير الدراسة الدكتور روبرت يولكن 
شفرته  يف  تنحصر  لإلنسان  النفسية  الصفات  غالبية  إن  قوله 
امليكروية  بالكائنات  مرتبطة  الصفات  تلك  بعض  لكن  الوراثية، 
اليت تعيش يف جسمه، حبسب التجارب اليت أجراها الباحثون يف 

جامعة والية نيرباسكا ومدرسة "جون هوبكينس" الطبية.

 90 بني  من  40 شخصا  لدى  املذكور  الفريوس  عن  الكشف  ومت 
متطوعا شاركوا يف التجارب، إذ فشل أولئك الذين اكتشف لديهم 
هذا الفريوس يف االختبارات اخلاصة بسرعة ودقة الرد أو اخنفضت 

نتائجهم مقارنة بالذين مل يكتشف لديهم هذا الفريوس.

من  تريليونات  فيه  تعيش  اإلنسان  أن جسم  إىل  العلماء  ويشري 
بعضها  لكن  ضارة.  غري  غالبيتها  وتعترب  والفريوسات.  اجلراثيم 

ميكن أن يؤثر على اإلنسان دون أن تلحق ضررا جديا بصحته.
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تتــمات

ابوت وهوكي يؤكدان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الدول الصناعية العشرين G20 اليت تنعقد يف عطة االسبوع احلالي 
املؤمتر  انه   كبري،   عاملي  اقتصادي  »مؤمتر  بأنها  بريزبن  يف 

االقتصادي الرئيسي واالول«.
واضاف يقول »أنا بالتأكيد أتوقع أن يكون الرتكيز على اإلصالح 
النمو  عجلة  دفع  ميكننا  وكيف  االقتصادي،  والنمو  االقتصادي، 
اعمال  جدول  على  ليس  املناخ  تغيري  وان  العمل  فرص  وتوفري 

القمة.«
وتسعى أسرتاليا خلفض أكثر تواضعا النبعاثات الغازات احلرارية 
حبلول عام 2020 وهو حبدود مخسة يف املئة مما عّرضها النتقادات 
وميكن  واقعيا  اهلدف  هذا  يرى  ابوت  السيد  ان  غري  شديدة، 

حتقيقه.
اليت  الفرصة  بهذه  التفريط  عدم  على  أبوت  حكومة  حث  وجيري 
تأتي مرة يف كل جيل ألخذ زمام املبادرة بشأن تغري املناخ يف 

قمة قادة جمموعة ال20.
ظاهرة  لوضع  احلكومة  على  الفيدرالي  العمال  حزب  ويضغط 
االحتباس احلراري على جدول أعمال القمة، بدعوى أنها ميكن أن 

تكون نقطة حتول يف التحرك بشأن  تغري املناخ.
الصناعية  الدول  قمة  »إن  شورتن  بيل  املعارضة  زعيم  وقال 
العشرين G20 يف بريزبن قد تصبح مشهورة الندماج الضرورات 

االقتصادية والبيئية واألمنية للعمل املناخي«.
وقال السيد شورتن » ان املد يتحول والعامل لن ينتظر أسرتاليا 

للحاق بالركب«.
وكانت احلكومة االئتالفية قد ازالت ضريبة الكربون اليت وضعتها 

حكومة حزب العمال السابقة.
النمو  القمة سرتكز على  اعلن وزير اخلزانة جو هوكي ان  بدوره 
االقتصادي وخلق فرص العمل ووضع خطة متنع الشركات الكربى 
املتعددة اجلنسيات من التهرب الضرييب وان بند تغري املناخ لن 

يكون بندا رئيسيا على جدول اعماهلا.
»كماشة أمنية«

وكان قد اعلن نائب مفوض شرطة كوينزالند روس بارنيت عن 
دخول يف عملية الصليب اجلنوبي )Southern Cross( الضخمة، 
اليت هي أشبه بـ »كماشة أمنية« متسك مبفاصل السوق التجاري 
يف مدينة بريزبن، مرحلة جديدة مساء اخلميس )امس االول( مع 

بدء وصول قادة العامل وتزايد االحتجاجات.
السلطات ناقشت عددا من املواضيع، مبا يف  ان  بارنيت  وقال 
ذلك الرتتيبات األمنية للوفود، ومواكب السيارات ومن ُيسمح هلم 

حبمل السالح.
ويتمركز اكثر من 7 آالف عنصر من الشرطة، اضافة اىل الشركات 
االمنية، يف كل زاوية من مركز مدينة بريزبن التجاري حيث يفوق 

عددها يف بعض الشوارع عدد املدنيني.
من   اكرب  بريزبن  نهر  يف  دوريات  الشرطة  اسطول  ويسرّي 
املعوقات  من  العديد  نقل  ومت  الساعة،  مدار  على  مضى  وقت 
)االمسنتية وغريها( من ممرات املشاة اىل الشوارع لقطع الشوارع 

والطرقات.
السكان  ان  كارول  كاترينا  الشرطية  مفوض  مساعدة  وقالت 

سيستيقظون على بيئة أمنية جديدة.
والن املثل يقول »مصائب قوم عند قوم فوائد« ففي حني أصيبت 
معظم االعمال واملصاحل بالشلل شبه التام نتيجة انتشار هذا العدد 
باملعوقات  الطرقات والشوارع  الشرطة وقطع  اهلائل من عناصر 
االمسنتية، شهد عمل املواخري وبيوت الدعارة )ان ما يعرف يف 

اسرتاليا خبدمات املرافقة( انتعاشا وازدهارا منقطع النظري.
لديهم  ان  املدينة  أحناء  الدعارة يف مجيع  بيوت  ويقول أصحاب 
بالفعل اسبوعا مزدمحا مع حضور أكثر من 7 آالف، من قادة العامل 

والوفود ووسائل اإلعالم الدولية النزول، القمة االقتصادية.
 Viper Room( االفعى  غرفة  ماخور  باسم  متحدثة  وقالت 
بأنه  ويوصف  املدينة،  عن  دقائق  مخس  يبعد  brothel(،الذي 
»عامل من الرقي واإلغواء واالغراء« انه لديهم بالفعل تدفق من 
املندوبني قبل احلدث، موضحة »لقد كان )املاخور( مزدمحا بشكل 

غري عادي، انه امر  مثري للذهولة بسبب تدفق الناس«.

البغدادي: التحالف سيضطر..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االئتالف الدولي سيفشل وان اجلهاديني سيستمرون يف الزحف 
حتى يصلوا اىل روما.  وقت كشف معارضون سوريون عن اتفاق 
بني »داعش« و«جبهة النصرة« الفرع السوري لتنظيم »القاعدة« 

لوقف االقتتال بني التنظيمني. 
وقال البغدادي ان مسؤولي التحالف »خرجوا خبطة فاشلة تتجلى 
بقصف مواقع الدولة االسالمية ... وعما قريب سيضطر اليهود 
والصليبيون للنزول اىل االرض وارسال قواتهم الربية اىل حتفها 
الرئيس  اعالن  اثر  بالفعل«  »بدأ  ذلك  ان  معتربا  ودمارها«، 
االمريكي باراك اوباما السبت عزم بالده مضاعفة عدد جنودها يف 

العراق لتدريب القوات العراقية والكردية على قتال التنظيم.
اثر  مصريه  حول  الغموض  من  ايام  بعد  التسجيل  التنظيم  وبث 
تنفيذ التحالف الدولي ضربات جوية ضد قادة للتنظيم يف مشال 

العراق. ومل يأت التسجيل ومدته 17 دقيقة، على ذكر الغارات 
اليت اعلنت واشنطن ان طائرات التحالف نفذتها مساء اجلمعة قرب 
مدينة املوصل. اال ان البغدادي ذكر يف التسجيل احداثا وقعت 
يف االيام املاضية، منها اعالن عدد من اجملموعات اجلهادية بيعتها 

للتنظيم.
الفرقان«  »مؤسسة  نشرته  الذي  التسجيل  يف  البغدادي  وقال 
االعالمية التابعة للتنظيم بعنوان »ولو كره الكافرون«، »اطمئنوا 
ايها املسلمون، فان دولتكم خبري وبأحسن حال. لن يتوقف زحفها 

وستظل متتد باذن اهلل، ولو كره الكافرون«.
والتسجيل هو االول للبغدادي منذ ظهوره يف شريط مصور اوائل 
متوز املاضي، بعد ايام من اعالن التنظيم اقامة »اخلالفة االسالمية« 

وتنصيب البغدادي »خليفة«.
وقال البغدادي يف التسجيل الصوتي »ضربات الصليبيني اجلوية 
وقصفهم املستمر ليل نهار على مواقع الدولة االسالمية مل يوقف 
زحفها، ولن يفت من عزمها... وسيستمر زحف اجملاهدين حتى 

يصلوا روما باذن اهلل«.
واكد ان »جنود الدولة االسالمية ... لن يرتكوا القتال ابدا، حتى 
ولو بقي منهم جندي واحد«. واضاف ان مسؤولي التحالف »خرجوا 
وعما   .... االسالمية  الدولة  مواقع  بقصف  تتجلى  فاشلة  خبطة 
قريب سيضطر اليهود والصليبيون للنزول اىل االرض وارسال 

قواتهم الربية اىل حتفها ودمارها«.
واعترب ان ذلك »بدأ بالفعل« اثر اعالن الرئيس االمريكي باراك 
اوباما السبت عزم بالده على ارسال حتى 1500 جندي اضايف اىل 

العراق لتدريب القوات العراقية والكردية على قتال التنظيم.
وانتقد البغدادي الدول العربية اليت تشارك يف التحالف، وابرزها 

السعودية واالردن واالمارات العربية املتحدة.
وقال »نرى امريكا وحلفاءها يتخبطون بني اخلوف والضعف والعجز 
والفشل... فمن خوفهم وضعفهم مل يتجرؤوا على بدء محلتهم 

حتى حشدوا معهم عبيدهم وكالبهم من حكام بالد املسلمني«.
اضاف ان مشاركة الدول العربية »يف احلملة الصليبية )مل تكن( 
سوى مسرحية اعالمية«، وانها تظهر »ضعف الصليبيني وحلفائهم 
بالد  حكام  الطواغيت  علماء  من  اجملرمني  للسحرة  حاجتهم  يف 

املسلمني«.
البغدادي اىل احداث  التسجيل، تطرق  ويف حني مل حيدد تاريخ 
راهنة، آخرها اعالن مجاعة »انصار بيت املقدس« مبايعتها للتنظيم 
االثنني. كما نشرت منتديات جهادية يف االيام املاضية تسجيالت 
صوتية تقول انها جملموعات جهادية يف السعودية واليمن واجلزائر 

وليبيا، تبايع البغدادي.
وقال االخري يف التسجيل »ابشروا ايها املسلمون، فاننا نبشركم 
باعالن متدد الدولة االسالمية اىل بلدان جديدة اىل بالد احلرمني 
واليمن، واىل مصر وليبيا واجلزائر، ونعلن قبول بيعة من بايعنا 
من اخواننا يف تلك البلدان، والغاء أمساء اجلماعات فيها، واعالنها 

واليات جديدة للدولة االسالمية، وتعيني والة عليها«.
ودعا البغدادي انصاره اىل »اجلهاد يف كل مكان«.

فقدان 8 جنود..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فيما  ودمياط  بورسعيد  سواحل  قرب  املصرية  اإلقليمية  املياه 
تستمّر عمليات اإلنقاذ واإلجالء.

الرمسية عن مصدر عسكري  األوسط  الشرق  أنباء  وكالة  ونقلت 
قوله إن حريقًا نشب يف الزورق احلربي خالل تبادل إطالق النار، 

وجرى تدمري عدد من قوارب املسلحني.
اعتقال عشرين شخصا ممن شاركوا يف  أنه مت  وأوضح املصدر 
البحرية  القوات  من  مرور  وحدة  قيام  »أثناء  وقع  الذي  اهلجوم 
بتنفيذ نشاط قتالي يف عرض البحر املتوسط« على مسافة أربعني 

مياًل حبريًا مشال ميناء دمياط، ومل تتضح هوية املهامجني.
وكان قد قتل مخسة جنود مصريني يف هجومني منفصلني مشال 
سيناء، واصابة ستة عشر شخصًا يف انفجار عبوة بدائية الصنع 

يف مرتو حليمة الزيتونة يف العاصمة املصرية القاهرة.
استهدف انفجار مرتو حْلمية الزيتون يف العاصمة املصرية القاهرة  
عشر   ستة  اصابة  عن  أسفر  مما  اخلميس،  االول  امس  صباح 
جبراح.وقالت املعلومات إن انفجارًا بدائي الصنع وقع داخل حمطة 
مرتو حلمية الزيتونة يف القاهرة. وقتل اثنان من عناصر الشرطة 
املصرية وثالثة جنود يف هجومني بشمال سيناء، حبسب ما أعلن 

مسؤولون أمنيون.
وأفيد بأن مسلحني هامجوا دوريتني لقوات األمن يف قرية مييت 

مبدينة رفح وطريق الشيخ زويد. 
يف  األربعاء  انفجار  وقوع  عن  أعلنت  املصرية  الداخلية  وكانت 
منطقة دائري »القوس الغربي« يف حمافظة اجليزة املصرية أسفر 
عن مقتل شاب واصابة آخر كانا يستقالن دراجة نارية،  وجرح 
أيضًا عشرة أشخاص على األقل بانفجار سيارة ملغمة خارج مطعم 

للوجبات السريعة يف بلدة العريش مشال شبه جزيرة سيناء.

واشنطن لتشديد الغارات..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تطبيق أجندة الوحدة الوطنية سيجرب واشنطن »على التطلع خلطط 
بديلة وحنو شركاء إقليميني« وبهدف استيعاب العشائر وبناء قوى 

حملية حملاربة تنظيم »داعش«.
كما أكد هاغل يف جلسة استماع أمام الكونغرس انتهاء التحضريات 
لتجهيز املعارضة السورية املعتدلة )اجليش احلر( وتدريبها، وتوقع 
أن يستغرق األمر بني ٨ و12 شهرًا. واعترب أنه يف الوقت اجلاري 
ليس لدى واشنطن »شريك حكومي أو عسكري يف سورية«، وأن 
جتهيز هذه القوة سيكون حملاربة »داعش« يف املناطق اليت توجد 
فيها. وقال إن »تقدم داعش توقف، ويف بعض احلاالت تراجع 
بالضربات  املدعومة  والقبلية  والكردية  العراقية  القوات  بفضل 

اجلوية من الواليات املتحدة والتحالف«.
وأضاف أن هذه الضربات »ستتزايد يف وتريتها مع تقوية القوات 
العراقية«. غري أن دميبسي حذر احلكومة العراقية من أنه »يف حال 
إعادة  على  سيجربنا  فهذا  وطنية،  وحدة  أجندة  تبين  الفشل يف 
النظر خبططنا والتحول إىل شركاء آخرين يف املنطقة«. كما أكد 
احلاجة إىل ٨0 ألف جندي عراقي الستعادة األراضي اليت يسيطر 

عليها تنظيم »الدولة اإلسالمية«.
يف غضون ذلك، أعلن تنظيم »الدولة اإلسالمية« سك عملة معدنية 
بالذهب والفضة والنحاس خاصة به ليتم التعامل بها يف املناطق 
بيان  جاء يف  ما  والعراق، حبسب  اخلاضعة لسيطرته يف سورية 

نشرته أمس االول مواقع تعنى بأخبار »اجلهاديني«.

جملس االمن دعا ..
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حث جملس األمن الدولي امس االول  جملس النواب اللبناني على 
انتخاب رئيس جديد للبالد، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر على فراغ 

سدة الرئاسة.
كما أعرب اجمللس يف البيان الذي تبناه أعضاء جملس األمن ال15 
باإلمجاع مببادرة من فرنسا، عن قلقه من متديد الفراغ الرئاسي 
يف البالد. وأشار إىل األهمية بالنسبة اىل مجيع األطراف اللبنانية 
يف احلفاظ على الوحدة الوطنية.. واحرتام سياسة النأي بالنفس 

حيال النزاع السوري.
وأعرب أعضاء جملس األمن عن قلقهم من متديد الفراغ الرئاسي، 
وأشاروا إىل ضرورة فتح الطريق أمام انتخاب رئيس بدون تأخري 

إضايف.
لبنان  يف  املتحدة  لألمم  اخلاص  املنسق  قدم  السياق،  هذا  يف 
ديريك بالمبلي، احاطة اىل أعضاء جملس األمن عن تنفيذ القرار 
عائقًا  يشكل  بالسالح  اهلل  حزب  احتفاظ  أن  فيها  اعترب   1701
واضحًا أمام قدرة الدولة على ضمان ممارسة كامل سلطتها على 

أراضيها.
اللبناني  اجليش  على  تشنها  اليت  اهلجمات  من  القلق  عن  وعرب 
العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  ومنها  العنيفة،  املتطرفة  اجلماعات 
والشام داعش وجبهة النصرة انطالقًا من سوريا. وندد ب مشاركة 
لبنانيني يف النزاع الدائر يف البلد اجملاور، مطالبًا حزب اهلل وغريه 
من العناصر اللبنانية ب الرتاجع عن املشاركة يف النزاع السوري. 
وعرب عن القلق بوجه خاص من انتهاكات اخلط األزرق اليت يقوم 
اإلسرائيلي،  اجليش  من  وخصوصا  املسلحة،  القوات  أفراد  بها 

خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
مجلس الوزراء

على وقع فضائح التلوث الغذائي والسجاالت احلامية بني الوزراء، 
اجتمعت احلكومة قبل ظهر امس االول، ولكن املوضوع مل يطرح يف 
اجللسة بل عوجل باجتماع ضم وزراء الصحة والسياحة واالقتصاد 
املعنيني باالمر، واتفق على عقد اجتماع آخر يوم االربعاء املقبل، 

دون اي نوايا تصعيدية.
ملفا  متأبطا  السراي  اىل  فاعور  أبو  الوزير  اجللسة وصل  وقبيل 
كامال يتضمن وثائق املخالفات وقال ردا على سؤال عن ان الوزراء 
ينتظروني  من  هم  وليسوا  اليهم  آت  أنا  الداخل:  ينتظرونه يف 

سأثبت هلم باألرقام والوثائق بأن ما أقوله هو احلقيقة.
وكان وزير الصحة عقد مؤمترا صحافيا امس وعرض الئحة جديدة 
بامساء مطاعم ومؤسسات ختالف معايري سالمة الغذاء. وقال انه 
كان يتوقع ردود فعل إنتقامية وانفعالية من بعض الناس الذين 
يعتقدون أن احلملة القائمة تضر مبصاحلهم وجيوبهم وعالقاتهم، 
إمنا ما مل يكن متوقعا وما كان مستبعدا هو أن يأتي الطعن من أهل 
البيت احلكومي يف ضوء املواقف املستنكرة اليت صدرت باألمس 
عن بعض الوزراء. وقال: ال نريد أن خنلخل البنيان احلكومي أو 
مرحلة سياسية صعبة  احلكومي، يف  التضامن  حندث تصدعا يف 
طبيعة  على  سليب  أثر  أي  الصادر  الكالم  يرتك  أال  وآمل  جدا، 

العالقات داخل احلكومة.
ورد على ما أعلنه وزير اإلقتصاد آالن حكيم عن أن احلملة القائمة 
تضر باإلقتصاد. وسأل عن السبب الذي يدفع وزير اإلقتصاد إىل 

التصدي والطعن بأي أمر تقوم به وزارة الصحة.
رد فرعون

بدوره، أكد الوزير فرعون أن ال مواجهة بينه وبني وزير الصحة 
الزراعة واالقتصاد والسياحة  التكامل بني وزارات  بل ندعو اىل 
والصحة. وقال: من حق املؤسسات ان تكون هناك عينة أخرى من 
مصادر أخرى، ووردت عدة معطيات عن نقل العينات للمختربات 
اليت مل تستوف الشروط. وكما أن هناك حماسبة للمؤسسات جيب 
ان تكون هناك حماسبة لوزارة الصحة اليت مل تتحرك ل 20 سنة. 
ونطلب من الوزير ابو فاعور السماح بفحص عينات أخرى والتدقيق 

بالعينات املوجودة وكيفية نقلها وحفظها.
)مزيد من التفاصيل ص 4 و5(
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  حقائق هامة عن رائحة العرق
حيث  إزعاًجا  األمور  أكثر  من 
و   ، احلرج  تسبب  قد  أنها 
املشكلة  هذه  على  لتتغلب 
 7 أهم  على  تتعرف  أن  جيب 
عملية  و  العرق  عن  حقائق 
اليت  العوامل  و  العرق  افراز 

تزيد من تفاقم املشكلة 
 

منها  يعانى  التى  املزعجة  األمور  من  العرق  رائحة    13 التقييم 
ولكى حتمى   ، احلرارة  درجات  إرتفاع  مع  وخاصة  الناس  معظم 

نفسك من العرق ورائحة

اجلسم الكريهة فعليك مبعرفة بعض التفاصيل عن كيفية تكون 
العرق وكيفية محاية نفسك من التعرق.   

  أوًل: لإلنسان نوعني من الغدد العرقية بداية قبل سرد بعض 
النصائح للتخلص من العرق جيب معرفة مصدر العرق فى اجلسم، 
أحدهما غدة فارزة  العرقية فى اجلسم  الغدد  فهناك نوعني من 
العرقى فى  املاء  بإفراز  الفارزة تقوم  الغدة   ، واألخرى مفرتزة 
كل أحناء اجلسم لتحافظ على رطوبته والغدة املفرتزة وتكون فى 
أماكن جتمعات الشعر كفروة الرأس، اإلبط، والفخذ ويكون العرق 

مشعى ودهنى نتيجة للدهون التى ٌتفرز.  

ثانيًا: ميكن أن يكون إلزالة الشعر أثر فى حتسني رائحة اجلسم 
ويقوم د. ويتنى بو بسرد بعض النصائح التى جتعلك تتخلص 
من رائحة العرق الكريهة، حيث يوضح أنه كلما كان شعرك أكثر 
جيعل  مما  البكرتيا  عليها  تنمو  التى  املساحة  زادت  كلما  كثافة 
الرائحة حادة، فالعرق الذى ٌيفرز من الغدد ل يسبب الرائحة . 
فالرائحة الكريهة تنشأ نتيحة البكترييا اليت تنمو على هذا العرق 
وعندما تقوم هذه البكرتيا بتفتيت الدهون امٌلفرزة فإن الرائحة 

تزول.  

ثالًثا: مزيل العرق يعترب أداة فعالة فى التأثري على رائحة اجلسم 
استخدام  هى  للحماية  املثلى  الطريقة  أن  د.ويتنى  يوضح  كما 
مزيل العرق ، حيث أنه يقلل من إفراز الغدد للعرق ومينعه من 
اخلروج وتقوم الرائحة املوجودة باملزيل بإخفاء الرائحة الطبيعية 

للعرق حتى وإذا كنت قد تعرقت فى نفس الوقت. 
فى  املستعصية  احلالت  فى  الطبية  لألساليب  اللجوء  رابًعا:    
احلالت املستعصية اخلارجة عن املألوف فإن منتجات مزيل العرق 
ل تفى بالغرض وفى هذه احلالة عليك بإستشارة طبيب أمراض 
البوتوكس والذى قد صرحت به منظمة  جلدية وأخذ جرعات من 
األغذية واألدوية، وعليك فى هذه احلالة بأخذ جرعات كل 3 أو 
4 شهور. كما أن هناك جهاز جديد يسمى )miradry( ويقوم هذا 
اجلهاز بإصدار بعض املوجات الدقيقة والتى تقلل من إفراز الغدد 

للعرق.  

خامًسا: بعض املأكولت تسبب الرائحة الكريهة حيث أن هناك 
البصل،  كالثوم،  الكريهة  الرائحة  تسبب  التى  املأكولت  بعض 

والكارى لذلك جيب التقليل منها. 

للجسم  الكريهة  الرائحة  يسبب  قد  النظافة  هوس  سادًسا:    
بعض  أن  حيث  الكريهة  الرائحة  تسبب  قد  املفرطة  فالنظافة 
الناس يستخدمون الكحول على بعض املناطق للقضاء على الرائحة 
وهذا يزيد من الرائحة الكريهة ول يزيلها حيث أن اجلسم يقوم 
بإفراز كميات أكرب من العرق للمقاومة، فيكفى استخدام الصابون 
املضاد للبكرتيا عند النظافة للتخلص من الرائحة.   سابًعا: التوتر 
يسبب الرائحة الكريهة للجسم التوتر أيًضا من أكثر العوامل التى 
ٌيفرز اجلسم كميات أكرب من  الكريهة حيث  تسبب رائحة اجلسم 

العرق عند الشعور باخلوف والتوتر.

من  الكثري  يضطر 
إىل  والطالب  املوظفني 
طويلة  لفرتات  اجللوس 
وأمام  املكاتب  وراء 
تصل  الكمبيوتر  شاشات 
إىل عدة ساعات متواصلة 
هلم  ويسبب  اليوم،  يف 
ذلك العديد من األمراض 
اليت يبدأ تأثريها بالظهور 

بعد مدة من الزمن.

 ول تقتصر األضرار اليت ميكن أن تلحق باجلسم بسبب اجللوس 
الكمبيوتر  شاشات  أمام  األرائك  على  أو  املكاتب  وراء  الطويل 
البعض،  يعتقد  ما  والرقبة حبسب  الظهر  آلم  على  والتلفزيون 
بل تتعدى ذلك إىل أمراض أخرى جيهلها الكثريون واليت حاولت 

صحيفة تاميز أوف إنديا تسليط الضوء على بعض منها.

1- أمراض القلب
لفرتات  اجللوس  أثناء  الدهون  من  قليلة  كمية  العضالت  حترق 
طويلة، كما أن الدم يسري ببطء ضمن األوعية الدموية مما يساعد 
على تشكل اخلثرات الدموية، ويقلل من نشاط القلب ويزيد من 

احتمال اإلصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب األخرى.

2- ضعف الصحة العقلية
أظهرت دراسة حديثة حول العالقة بني الصحة العقلية ومنط احلياة 
ومشاهدة  التلفزيون  أمام  طويل  لوقت  اجللوس  أن  املستقرة، 
تأثري سليب  له  املثال،  على سبيل  الكمبيوتر  جهاز  على  األفالم 
األداء  يتباطىء  للنساء بشكل خاص، حيث  العقلية  الصحة  على 

العقلي بشكل ملحوظ.

3- أمراض الكلى
لوقت  جيلسون  الذين  األشخاص  أن  الدراسات  إحدى  وجدت 
الذين  من  املزمنة  الكلى  بأمراض  لإلصابة  عرضة  أقل  قصري، 
جيلسون لفرتات طويلة، حيث أظهرت النتائج أن النساء اللواتي 
قللن عدد ساعات اجللوس من 8 إىل 3 ساعات، اخنفض لديهن 
احتمال اإلصابة بأمراض الكلى بنسبة 30%، يف حني كانت هذه 

النسبة 15% عند الرجال.

4- متالزمة التمثيل الغذائي للبالغني
البدانة نتيجة طبيعية للجلوس لفرتات طويلة، لكن اخلطورة األكرب 
تتمثل يف متالزمة التمثيل الغذائي املصاحبة للبدانة، واليت تقود 
بدورها إىل ارتفاع مستوى السكر والكوليسرتول بالدم وارتفاع 
واجللطات  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  وزيادة  الدم  ضغط 

الدموية.

5 - آلم الظهر والكتفني
الكمبيوتر ضغطًا  باجتاه شاشة  الطويل والحنناء  يسبب اجللوس 
والعناصر  الدم  مينع  كما  الفقري،  والعمود  الكتفني  على  كبريًا 
املغذية من التدفق بني الفقرات، ويؤدي ذلك إىل آلم شديدة 
بالديسك  اإلصابة  احتمال  ويزيد  والكتفني،  الظهر  منطقة  يف 

وأمراض العمود الفقري األخرى.

6 - ضمور األوراك
مرونتها  على  احلفاظ  بهدف  الدائمة  احلركة  إىل  الوراك  حتتاج 
لتؤدي وظيفتها يف موازنة اجلسم، ويؤدي اجللوس الدائم وقلة 
على  قدرتها  من  ذلك  ويقلل  الوقت،  مع  ضمورها  إىل  احلركة 

احلركة يف مجيع الجتاهات.

6 أمراض يسببها اجللوس الطويل أمام 
الكمبيوتر

 كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الشجار مع الشريك يسبب زيادة 
الوزن، مما قد يدفع باألزواج إىل التفكري جيدا قبل بدء أي جدال.

فبحسب دراسة حديثة من جامعة »أوهايو« األمريكية، فإن اجلدال 
مع الشريك قد يبطئ عملية األيض وبالتالي يقلل من معدل حرق 

السعرات احلرارية.

الذي  املتزوجني  أن  اىل  الدراسة  على  القائمون  الباحثون  وأشار 
معدل  من  أقل  حرارية  سعرة  مائة  حيرقون  باستمرار  يتشاجرون 
حرقهم الطبيعي، ما يؤدي إىل زيادة ما يعادل مخسة كيلوغرامات 

يف السنة.

جتنب الشجار مع الزوجة.. أفضل وسيلة للرجيم
الزوجني يرفع من مستوى األنسولني لديهم مبعدل  والشجار بني 

12%، ما يسهم يف ختزين الدهون يف اجلسم.

يهدد  بل  فقط،  الوزن  بزيادة  مرتبطا  ليس  الشريك  مع  واجلدال 
صحة القلب كذلك، إذ كشفت دراسة من جامعة »يوتا« األمريكية 
أن الشجار بني الزوجني يسبب مشاكل صحية للقلب ويرفع خطر 

إصابتهم بتكلس الشرايني.

يعرضهما  قد  الزوجني  املستمر بني  اجلدال  أن  الباحثون  أكد  كما 
خلطر الوفاة املبكر.

الهتمام  يتنامى  النوع2  من  بالسكري  املرضى  أعداد  تزايد  مع 
بالعالجات الطبيعية اليت تساعد على إدارة املرض. إذا كنت مريضًا 
وتتبع األدوية للسيطرة على نسبة السكر يف الدم ل تتوقف عن 
إدخال  تناوهلا دفعة واحدة، وقم باستشارة طبيبك حول كيفية 

هذه العالجات الطبيعية تدرجييًا ضمن برناجمك العالجي.

مينع الشاي األخضر اإلنزميات املشاركة يف اهلضم من التعامل مع 
الكربوهيدرات ويقلل ذلك من معدل اإلفراج عن الغلوكوز

أظهرت الدراسات احلديثة أنه ميكن السيطرة على مستويات السكر 
يف الدم، وإدارة حالة السكري من النوع2، من خالل اتباع أساليب 

طبيعية، أهمها:

ميكن  النباتي  الغذائي  النظام  اتباع  خالل  من  النباتي.  الغذاء 
هذا  يعتمد  فّعال،  بشكل  الدم  يف  السكر  نسبة  على  السيطرة 
واألرز  الكامل،  القمح  مثل  الكاملة،  احلبوب  تناول  على  النظام 
البين، والشوفان، والكسكسي، والربغل، والشعري. كذلك تشكل 
البقوليات عنصرًا أساسيًا يف هذا النظام، مثل الفول، واحلمص، 
البيضاء،  والفاصوليا  السوداء،  العني  ذات  واللوبيا  والعدس، 

ومنتجات الصويا خالية الدسم.

على  تساعد  اليت  الطبيعية  اإلجراءات  من  واخلضروات.  الفواكه 
اخلضروات  من  الكثري  تناول  بالدم  السكر  نسبة  يف  التحكم 
تناول  ميكن  )البطاطس(  البيضاء  البطاطا  باستثناء  والفاكهة. 
كميات كبرية من كل اخلضروات مثل الربوكلي واجلزر والقرنبيط 
الغنية  الفواكه  )البندورة(. وتناول  والطماطم  والسبانخ واخليار 
)احلامض(  احللو  والليمون  فروت  والغريب  الربتقال  مثل  باملاء 
والشمام. ميكن ملريض السكري تناول كميات كبرية من الفواكه 
السابقة، فقط عليه مراقبة الكمية من الفواكه الغنية بالسكر أو 

الدهون مثل األفوكادو واألناناس والبطيخ واملانغو.

الصينية  اإلبر  مثل  البديلة  العالجات  أظهرت  البديلة.  العالجات 
قدرة جيدة يف السيطرة على نسبة السكر يف الدم.

اليت  البوليفينول  مادة  قدرة  الدراسات  بينت  األخضر.  الشاي 
حيتويها الشاي األخضر على السيطرة على نسبة األنسولني. مينع 
مع  التعامل  من  اهلضم  يف  املشاركة  اإلنزميات  األخضر  الشاي 

الكربوهيدرات ويقلل ذلك من معدل اإلفراج عن الغلوكوز.

النباتية  املستخلصات  بعض  قدرة  الدراسات  أظهرت  األعشاب. 
املر،  والقرع  احللبة،  أوراق  مثل  األنسولني،  نشاط  زيادة  على 

والقرفة.

وممارسة  البدني  النشاط  زيادة  تساعد  البدني.  النشاط  زيادة 
الرياضة على أن يستمد اجلسم الطاقة من احتياطيات الغلوكوز 
بالدم،  السكر  نسبة  يف  التحكم  على  التمارين  تساعد  املخّزنة. 
الدورة  وحتسني  الدم،  ضغط  وضبط  الدهون،  من  والتخلص 

الدموية.

كثرة شرب املاء. بينت األحباث أن كثرة شرب املاء تساعد على 
السيطرة على نسبة السكر يف الدم، وتبني أن جفاف اجلسم يزيد 
من هرمون فاسوبريسني الذي يساعد على احتفاظ اجلسم باملاء، 
من  مزيد  بإطالق  إشارات  الكبد  يصدر  أن  إفرازه  على  ويرتتب 

اجللوكوز الذي يسبب ارتفاع نسبة السكر يف الدم.

املكسرات. على الرغم من احتواء املكسرات على نسبة عالية من 
السعرات احلرارية إل أنها حتتوي على تركيبة غذائية تساعد على 
الدم، وحتتوي على دهون صحية تفيد  السكر يف  تنظيم نسبة 

القلب. تناول حفنة من املسكرات واحرص على العتدال. 

 طرق طبيعية للتحكم يف مرض السكري

 الزعرت يقوي جهاز املناعة وينشط خاليا املخ
جيعل  الذي  اللذيذ  وطعمه  النفاذة  برائحته  يتميز  الزعرت  عشب 
الكثريين يفضلونه، والعشب له العديد من الفوائد اليت ل يعرفها 

الكثريون.
بشكل  ويعاجل  للجسم،  املناعي  اجلهاز  تقوية  يف  يساعد  فهو 
فعال يف نزلت الربد وضيق التنفس والربو، كما أنه يقوم بدور 

املسكن يف عالج اللم املغص.
وللحصول على الفوائد الصحية للزعرت جيب استخدامه مع الطعام 
أثناء الطهي، أو تناوله كمشروب، فهو يساعد يف عالج مشكلة 
النزلق الغضرويف وتسكني األمل، ولذلك ينصح من يعانون من 
األرق بتناول كوب صباحا وآخر قبل النوم، كما أنه يقوم بتنظيم 
انزميات الكبد وحيمي من اإلصابة بالفريوسات الكبدية، وتناوله 
زيادة  إىل  يؤدي  مما  املخ  خاليا  تنشيط  يف  يساعد  باستمرار 

الرتكيز.
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تســلية

Saturday 15 November 2014  2014 الثاني  تشرين   15 السبت 



Page 34صفحة 34     

متفرقات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

إجتماعه  األحرار”  “الدميقراطّيون  حلزب  السياسي  اجمللس  عقد    
وأصدر  التطّورات  وناقش  مشعون  ترايسي  برئاسة  األسبوعي 

البيان اآلتي:
هالنا ما وصلت إليه الدميقراطّية يف لبنان من إحنطاط واعتداء على 
حقوق املواطنني ومصادرتها بإقدام النّواب على التمديد ألنفسهم 
مّرة ثانية بالرغم من إنتهاء صالحّية وكالة الشعب هلم منذ التمديد 
بواجباتهم  القيام  يف  فشلهم  من  وبالرغم   2013 أّيار  يف  األّول 
خصوًصا بانتخاب رئيس للجمهورّية بعد مرور 167 يوًما على الفراغ 

يف املركز األعلى يف الدولة.
اإلنتخاب، واإلسراع يف  قانون  النيابّية دراسة  اللجنة  نناشد  إّننا 
التوافق على قانون يعتمد النظام النسيب والدوائر الكربى ، ليؤّمن 
القوانني  فشلت  بعدما  السياسّية،  التّيارات  لكّل  متثيل  أوسع 
اإلنتخابّية السابقة يف حتقيق عدالة التمثيل، ما أوصل بلدنا إىل 

الوضع احلالي.
ونناشد اجملتمع املدني الذي أثبت وعيه الوطين مواكبة عمل اللجنة 
النيابّية والضغط عليها للتوافق على القانون الذي ينتظره الشعب 

اللبناني، وحّتى ال يضيع يف خالفات عقيمة كما يف السابق.

Saturday 15 November 2014  2014 الثاني  تشرين   15 السبت 

بيان حزب “الدميقراطيون 
االحرار” يف 7 تشرين الثاني 2014

20 معلومة غريبة مل تعرفها من قبل

- احلذاء أول ما ُيالحظ وخاصة عند التعرف بأشخاص جدد. لذا ال 
تنسى أن ترتدي حذاًء جيًدا.

-2 إذا جلست أكثر من 11 ساعة يوميا، أعلم انك ستتوفى يف خالل 3 
شهور

-3 بعض الدراسات تقول إن كل شخص يشبه 6 أخرين يف البلدان 
املختلفة. ونسبة مقابلة أي منهم ال تتعدى 6 %

-4 النوم بدون وسادة يساعد على التخلص من آالم الظهر.
-5 الشخص يرث دائما الطول من والده و الوزن من والدته.

-6 إذا شعرت بإجهاد مفاجئ، كل ما عليك فعله هو هّز رأسك وستحصل 
على النشاط جمددا.

-7 3 أشياء ال يستطيع العقل التغاضي عنها أو عدم مالحظتها: الطعام 
واألشخاص اجلذابني واخلطر.

-8 مييل األشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى اىل املضغ يف الناحية 
اليمنى أيضا.

-9 أكياس الشاي اجلافة متتص الرائحة الكريهة وخاصة من األحذية
-10 وفقا إلحدى تصرحيات ألربت أينشتاين، إذا اختفى النحل فجأة 
من على وجه األرض، من املتوقع إبادة أو موت مفاجئ للعديد من 

األشخاص يف خالل 4 سنوات
-11 هنالك العديد من أنواع التفاح املختلفة لدرجة إنك إذا حاولت جتربة 
نوع خمتلف كل يوم، ستستمر يف تناول مثرة جديدة من التفاح ملدة 20 

عاما.
-12 ميكنك العيش بدون طعام ألسابيع و لكن 11 يوما فقط بدون نوم.
-13 األشخاص الذين يضحكون كثريا يتمتعون بصحة جيدة عن غريهم.

-14 مخ اإلنسان لديه القدرة على ختزين 5 أضعاف املعلومات املوجودة 
على موسوعة ويكيبيديا.

-15 الكسل وقلة احلركة تؤدى إىل املوت مثلها مثل التدخني.
-16 املخ يستخدم نفس معدل الطاقة املستخدمة يف مصباح كهربائي 

10 واط
-17 البويضة هي أكرب خلية يف جسم اإلنسان واحليوانات املنوية هي 

أصغرهم
-18 جسم اإلنسان يفرز حرارة كل 30 ثانية ميكنها غلى 1.5 لرت من املاء

-19 محض املعدة 19 )محض اهليدروكلوريك( قوي مبا فيه الكفاية 
ليحلل شفرات احلالقة!

-20 الضحك هو أفضل عالج لالكتئاب

فنانات “متهمات” بقضايا أداب 
وممارسة عالقات غري شرعية

من  كثري 
الفن  جنوم 
ا  ضو تعر
بداية  يف 
يقهم  طر
يا  لقضا
ب  ا د آ
من  وغريها 
يا  لقضا ا
قية  خال أل ا
متس  اليت 

الشرف، ولكن غالًبا ما عاد تلك الفنانني لصوابهم.

الرقابة، واليت منعت مشاهد  مشاكل أخالقية حدثت للفنانني مع 
تعرض  وبالتالي  الشاشة  على  عرضت  ولكنها  للحياء  خادشة 

أصحابها للسجن.

وفاء عامر

ألقي القبض على الفنانة وفاء وعامر، عام 1997، يف قضية آداب، 
وحكم عليها بالسجن.

ولكن بعد ثورة 25 يناير، أثبتت الفنانة أن ما حدث كان تلفيق من 
أجل توجيه الرأي العام، رغم إلقاء القبض عليها يف حالة تلبس، 
العام عن  الرأي  القضية، إلشغال  بتلفيق  األمن  اتهمت  أنها  غري 
أحداث األتوبيس السياحي والذي راح ضحيته الكثري من السياح.

عايدة رياض

مل ختُل عايدة رياض هي األخرى من التعرض لقضية أداب والقبض 
عليها متلبسة، يف مثانينيات القرن املاضي.وثقة زوجها حمرم فؤاد 
أنقذتها، هذا ما أثبته التحريات اليت أكدت أن الزوج يثق يف زوجته 

ثقة عمياء، وأنه ساندها حتى حصلت على الرباءة.

ميمي شكيب

يف فرتة اخلمسينات، مّت احلكم بالسجن على الفّنانتني الشقيقتني 
ميمي وزوزو شكيب يف قضّية آداب أيضًا.

وقضيا الشقيقتان العقوبة يف السجن، ومل يربائا منها.

معالي زايد

عندما  الفنية  القضايا  أغرب  من  حادثة  وقعت   ،1997 عام  شهد 
أربعة مشاهد حتمل  الفنية بوجود  الرقابة على املصنفات  فوجئت 
إحياءات جنسية بني معالي زايد وممدوح وايف، وعرضها يف فيلم 
“أبو الدهب”، رغم أن الرقابة قررت منع عرضها، ليعاقبا باحلبس 
سنة، وكفالة 500 جنيه كفالة لكل منهما، بتهمة التحريض على 
الفجور و اإلغراء العلين، كما حكم على املنتج مسري عبد العظيم 

بثالثة شهور وكفالة 200 جنيه.

فلة الجزائرية

صدر حكم جنائي ضد املطربة فله اجلزائرية عام 1996 ملدة ثالث 
سنوات بتهمة ممارسة دعارة .

وطردت فلة اجلزائرية أكثر من مرة بسبب حماولتها دخول مصر 
على الرغم من معرفتها مبنعها من الدخول بسبب قضايا األداب.

اندالع أشرس حرب كالمية بني 
أحالم وشذى حسُّون!

صّرحت الفنانة العراقية شذى حّسون أنها ال متانع االنضمام إىل 
أعضائه،  أحد  انسحاب  بعد  ولكن   ،Arab Idol برنامج  جلنة حتكيم 
األمر الذي استفز الفنانة اإلماراتية أحالم وجعلها خترج عن اهلدنة 

اليت عقدتها مع حّسون منذ فرتة.

تقول:  أحالم  غرَّدت   ،Twitter على  اخلاص  حسابها  خالل  فمن 
“مسعت فنانة حاليًا قاعدة بس تاكل أن هي مستعدة تشارك يف 
أراب أيدول بشرط وهو أزاحة أحد أعضاء اللجنة، وبالنيابة عن الكل 
أسأهلا من دعاك؟ وباألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أقول 
لك يا أم ويله يا أم العروسة أرب ايدول ال يستضيف إال النجوم، 

أما الصف العاشر خملينهم ياكلون وهز يا وز.

واهلل يا فالنو ان جييت عند بوابة أراب ايدول حشيت ريولك، قال 
ما عندي مانع أجي أغين ال وبشرط”.

وتابعت أحالم تشنُّ حربها على شذى، قائلة: “صحيح الطعن يف 
امليت حرام.. يقولون اللي ما فيه خري لوطنه كيف بيكون فيه خري 

ألصحابه، واملعنى يف قلب الشاعر.

الليل،  بنات  كثرة  بسبب  الفين  االحنطاط  نعيش  لألسف  نعم 
والفساد الفين بسبب احلفالت اخلاصة اللي جتي من ورآها اهلدايا 

والدعم الفين ورقصين يا غدع”.
تصريح أحالم الناري استفّز بدوره شذى حّسون، اليت غرَّدت ترّد: 
“أوعدك نهايتك الفنية بتكون على إيدي بشغلي ومثابرتي وجناحاتي 

وبإذن اهلل سبحانه، واأليام بيننا يا عمة.

منهم  ويشحتوا  والفساتني  اجملوهرات  يسلفهم  اللي  خيلي  اهلل 
اهلدايا ويعلموهم أصول اللبس ويتفشخوا بيها قدام الناس”!

وأردفت قائلة: “اللي يتكلم َع الشرف حيجي يوم أحد يتكلم على 
النجوم يستحي  نفسة خمرتع  واللي مسوي  وبناته،  أوالده  شرف 

على نفسه التوفيق من اهلل يا كالون الفن.

وأنا عراقية ومغربية وافتخر، ومجهوري من االثنني مو أحسن من 
اللي ينكر أصله وفصله، وكل يوم من بلد على حسب”.

انتحار ملكة مجال بريطانيا.. ما 
االسباب و الدوافع ؟

إلينور دي فراتس واليت  إنتحار”  مت فتح حتقيق جديد يف قضية 
أنتحرت يوم 7 نيسان/أبريل 2014 وهي يف 23 من عمرها، بعدما 

إختلقت قصة “إغتصابها”.

قال موقع مرتو” الربيطاني أن الفتاة إنتحرت قبل التحقيق معها 
يف واقعة اإلغتصاب املختلقة تاركًة مذكراتها اليت تقول فيها انها 

خائفة ألنها ال متلك دلياًل على الواقعة.

أسباب  التحقيق يف  قاضي  من  طلبت  قد  إلينور”  أسرة”  وكانت 
الوفاة، أن يفتح حتقيقًا شاماًل ملعرفة إذا كانت إدارة التحقيقات 
اجلنائية امللكية قد إنتهكت حقوق اإلنسان بتدخلها يف القضية أم 

ال.
وقالت الشرطة اليت حترت عن واقعة اإلغتصاب” أن “إلينور” رمبا 
ال متلك  أنها  إال  بالفعل  لإلغتصاب  تعرضت  وأنها  تكون صادقة 

الدليل، لذا كانت خائفة من التحقيق”.

كانون   4 لإلغتصاب يف  تعرضها  عن  أبلغت  قد  “إلينور”  وكانت 
كانت  رجل  قبل  من  وإغتصبت  ُسحبت  وأنها   2013 الثاني/يناير 

تعرفه قبل إحتفاالت عيد امليالد” الكريسماس عام 2012. 
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Russia has roundly re-
jected Tony Abbott’s de-
mand that the Kremlin 
apologise for the down-
ing of flight MH17 and of-
fer compensation to the 
victims’ families.
A spokesman for the Rus-
sian Embassy in Canber-
ra, citing the official po-
sition of Moscow, called 
on the Prime Minister to 
present any evidence in 
Australia’s possession 
that the flight was indeed 
shot down by Kremlin-
backed Ukrainian rebels 
using Russian-supplied 
missiles.
“We totally refute the al-
legations and we want 
to commit to the full and 
impartial international in-
vestigation,” the spokes-
man, Alexander Odoevs-
kiy, said.
“If the Prime Minister has, 
as he declares, any clear 
evidence, then he should 
bring it to the table. We 
haven’t seen it.”
Mr Odoevskiy also 
brushed aside Mr Ab-
bott’s reference to the 
precedent of the US pay-
ing compensation over 
its mistaken shooting 
down in 1988 of an Ira-
nian passenger plane. He 
said the two situations 
were “incomparable” 
because of the lack of 

agreement over who was 
responsible for downing 
MH17.
Western governments 
have overwhelmingly 
blamed Moscow for the 
MH17 atrocity, and a re-
cent “crowd-sourced” 
inquiry based on pho-
tos and other evidence 
also pointed the finger 
squarely at Russian-sup-
plied weapons.
Mr Abbott confronted 
Russian President Vladi-
mir Putin on the sidelines 
of the APEC leaders’ sum-
mit in Beijing on Tues-
day, calling for Russia to 
apologise and consider 
restitution. Mr Abbott 
pointed out that when 
the US had inadvertently 
shot down the Iranian 
airliner, it had expressed 
regret and paid financial 
compensation. He told Mr 
Putin that should stand 
as a precedent.
He also revealed directly 
to Mr Putin that Australia 
was in possession of in-
formation suggesting that 
MH17 was destroyed by 
a missile from a launcher 
that had come out of Rus-
sia, was fired from inside 
Eastern Ukraine and then 
returned to Russia.
Mr Abbott noted that if 
true, it would be a very 
serious matter. 

Russia rejects Tony Abbott’s 
call for apology and compen-
sation for MH17
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News

The Kremlin has rejected Tony Abbott’s call for an apology 
and compensation over the downing of flight MH17. 

The government’s plan to 
dilute the renewable en-
ergy target is in limbo as 
Clive Palmer has backed 
Labor’s decision to walk 
away from talks and de-
clared he won’t be doing 
a deal with the Coalition 
either. 
But the opposition de-
fended its decision on 
Wednesday, saying the 
Coalition would not 
budge from its plan to 
nearly halve the amount 
of clean energy mandated 
by law, and accusing La-
bor of trying to embarrass 
the government ahead of 
G20. 
The renewable energy 
target scheme, which 
was designed to produce 
41,000 gigawatt hours 
by 2020 enjoyed biparti-
san support until very re-
cently when the Industry 
Minister Ian Macfarlane 
announced the Coalition 
would seek to reduce the 
target to a “real 20 per 
cent” of about 26,000 
GW/h.
This was the despite the 
Coalition promising be-
fore the election to leave 
the renewable energy tar-
get, or RET, unchanged if 
elected.
With the Greens and now 
Labor opposed to the 
government’s plans, their 
success will now hinge 
on the support of Palmer 
United in the senate.
But Mr Palmer was un-
equivocal. 
“Good on ‘em,” Mr Palmer 
told Fairfax Media. 
“We’re not doing a deal 
either,” he said.
Mr Macfarlane said on 
Wednesday he was disap-
pointed negotiations with 
Labor had collapsed just 
weeks after discussions 
had opened and he reject-
ed the opposition’s claim 
that the government was 
unwilling to compromise.
He suggested that the 
timing of Labor’s decision 
was related to the global 
G20 Leaders’ Summit in 

Brisbane. 
“I can only assume that 
the Labor Party is putting 
politics ahead of policy. 
And we’re a bit perplexed 
that they would roll out 
this letter in the eve of the 
G20,” Mr Macfarlane told 
the ABC.
“We are very disappointed 
that the Labor Party has 
walked away from these 
negotiations and we are 
keen to resume them if 
they reconsider their po-
sition,” he said.
Opposition Leader Bill 
Shorten defended his 
move and said Labor had 
“tried its best” to be bi-
partisan but it became 
clear Tony Abbott is not 
“fair dinkum” about re-
newable energy.
“It’s become clear to my 
skilled negotiators that 
the Abbott government 
is just not interested in 
renewable energy,” Mr 
Shorten said.
“There is no point lead-
ing people up the gar-
den path, you can’t have 
negotiations with people 
who don’t want to negoti-
ate.
“Let’s not waste the time 
of investors, let’s not give 
false hope to people, this 
is a political issue now.”
John Grimes from the 
Solar Council said Labor 
risked breaking its own 
election commitment if 
it had helped the gov-
ernment water down the 
RET.  
“No deal is better than a 
bad deal,” Mr Grimes told 
reporters in Canberra.
“What this means is that 
we move from a negoti-
ating position to a cam-
paigning position,” he 
said and vowed to defeat 
the government on envi-
ronmental policy.
The Climate Institute says 
the new “climate policy 
chaos” will embarrass 
Australia on the world 
stage as it prepares to 
host the G20 in Brisbane 
this weekend. 

Renewable energy target in lim-
bo as Clive Palmer backs Labor

The Abbott government’s 
latest proposed anti-terror 
law represents a “back 
door” to allow targeted kill-
ings of Australians on for-
eign battle fields, Muslim 
lawyers and civil liberties 
campaigners claim.
They also say the new laws 
introduced by the Coalition 
make the Australian Mus-
lim community feel “tar-
geted” by law enforcement 
and intelligence agencies.
The Counter-Terrorism 
Legislation Amendment Bill 
2014, introduced to Parlia-
ment on October 30 by 
Attorney-General George 
Brandis, will expand co-
operation between Austra-
lian spies and Defence, po-
tentially giving the military 
a greater ability to target 
Australian citizens fighting 
with extremist groups like 
Islamic State.
Under the bill, the Aus-
tralian Secret Intelligence 
Service (ASIS) would have 
as one of its core functions 
sharing information with 
the Australian Defence 
Force.
Government documents 
supporting the need for 
the proposed law say it is 
“urgent” and linked to the 
government’s decision to 
deploy the ADF to Iraq.
In a joint submission to a 
parliamentary committee 
reviewing the bill, the Mus-
lim Legal Network and the 
NSW Council of Civil Liber-
ties said they are worried 
Australians in war zones 
could be targeted.
“We are concerned that 
this amendment is a ‘back 
door’ in allowing ASIS to 
directly contravene section 
6(4) of the Intelligence Act 
[forbidding ASIS from en-
gaging in paramilitary ac-
tivities and using weapons 
and violence against a per-
son] or be complicit in the 
targeted killings of Austra-
lian citizens who have not 
been charged or convicted 
of a criminal offence,” their 
submission states.
“We are also concerned 
with the sharing of the in-
telligence with ‘friendly for-
eign states’ and the use of 
the intelligence in their mil-
itary operations. If there is 

a legitimate use of shared 
intelligence between civil-
ian intelligence agencies 
and military intelligence 
agencies, such as provid-
ing intelligence on the loca-
tion of Australian citizens 
overseas for the purposes 
of detaining or capturing in 
order to charge them with a 
criminal offence, then there 
should be safeguards in-
corporated into the bill.”
In a briefing last week, Chief 
of Joint Operations Vice 
Admiral David Johnston 
said Defence is prepared to 
deliver strikes against Aus-
tralian citizens fighting for 
Islamic State, also known 
as ISIL, provided they are a 
legitimate target.
An estimated 71 Austra-
lians have fought in Iraq 
and Syria, with 15 killed.
In his submission, cross-
bench senator David 
Leyonhjelm – an outspo-
ken critic of much of the 
government’s anti-terror 
legislation – supported 
the intelligence sharing of 
ASIS and Defence.
“I understand that this sup-
port has previously only 
been provided on an ad 
hoc basis, without parlia-
mentary authority. In short, 
this law makes overt what 
was formerly covert,” he 
wrote.
Civil Liberties and the 
Muslim Legal Network also 
complained that looser re-
quirements for security 
agencies to obtain Control 
Orders to detain suspected 
terrorists lack oversight, 
particularly in relation to 
the level of evidence that 
must be presented to the 
Attorney-General to obtain 
a control order.
“By the AFP [Australian 
Federal Police] member 
not being required to pro-
duce all documents that 
will subsequently be pro-
vided to a court, it could 
give rise an AFP member 
essentially ‘cherry pick-
ing’ the information put 
to the Attorney General, 
greatly impacting on the 
Attorney General’s ability 
to make an informed deci-
sion and being armed with 
complete documentation,” 
they said.

Terror laws open door to tar-
geted killings, warn Muslim 
and civil liberty groups
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An historic free trade agree-
ment between Australia and 
China looks set to be signed 
within days with Foreign Af-
fairs Minister Julie Bishop 
more “optimistic” than ever 
that the long sought deal will 
materialise.
It comes as security relations 
in the world’s most dynamic 
and populous region ap-
peared to warm as the two 
great north Asian rivals, Chi-
na and Japan, took the first 
tentative steps towards low-
ering tensions over disputed 
islands in the East China 
Sea.
The proposed trade agree-
ment would unlock lucrative 
markets for Australia, espe-
cially in professional servic-
es across education, infor-
mation technology, health, 
urban planning, engineering, 
and architecture, as well as 
management expertise and 
improved governance.
Speaking in Beijing ahead of 
the arrival of Prime Minister 
Tony Abbott and more than 
20 other Asia Pacific world 
leaders, Ms Bishop wel-
comed the staging of the first 
talks between Chinese and 
Japanese foreign ministers 
in years.
“This is the first formal bilat-
eral meeting they had in over 
two and half years, so, we are 
hopeful that this is the begin-
ning of a new relationship 
between China and Japan,” 
she said.
“This is what Australia has 
been urging both China and 
Japan to achieve over some 
time; in my meetings with 
China and my meetings with 
Japan, I urged both to resolve 
their differences.”
But she said it was too early 
to say whether it would result 

in a durable dispute resolu-
tion mechanism to prevent 
overreaction, even though 
that was in the best interests 
of the two nations and the re-
gion more broadly.
“It’s not just about the rela-
tionship between China and 
Japan, for their relationship 
affects the region, it has an 
impact globally, so we are 
hopeful and optimistic that 
this is the start of a new era 
in Japan/China relations.”
Ms Bishop also flagged that 
a new trade agreement with 
Beijing removing or substan-
tially lowering import tariffs 
on Australian goods and ser-
vices, and potentially worth 
billions of dollars in new ex-
ports, was within reach.
“It’s looking very positive, 
and [Trade Minister] Andrew 
Robb assures me that the ar-
eas of negotiation have nar-
rowed significantly, so we are 
quite optimistic, but there’s 
not an agreement until ev-
erything’s agreed,” she told 
Fairfax Media exclusively.
“They’re continuing to nego-
tiate and I believe that some 
considerable progress has 
been made of recent days so 
we will obviously push for as 
early an agreement as we’re 
able to get.”
Sources close to the line-by-
line negotiating process were 
confident that the remain-
ing sticking points could be 
ironed out to facilitate a sign-
ing during the forthcoming 
visit of President Xi Jinping 
for the G20 and subsequent 
bilateral talks.
But they warned also that the 
hardest things to agree on 
were often left to last, raising 
the risk of a collapse.
Two-way trade between 
Australia and China topped 

Julie Bishop optimistic free trade agreement with China set to be signed
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$150 billion last year and 
continues to grow, making 
it Australia’s most important 
economic relationship; worth 
10 times that of trade with 
the second most populous 
country in the world, India, at 
about $15 billion.
While lifting productivity 
growth is a major theme at 
next week’s G20 summit, in-
cluding a focus on taxation 
reform, deregulation, and in-
frastructure construction to 
defibrillate stalled domestic 
economies, trade is the big 
agenda item at the APEC 
meeting with no less than 
three multilateral trade agree-
ments also being pushed 
from various quarters includ-
ing China’s preferred FTAAP 
or free trade agreement for 
Asia and the Pacific, and the 
United States’ TPP or Trans-
Pacific Partnership.
APEC represents some 57 
per cent of the global econo-
my and includes giants such 
as the US, China, Japan, 
South Korea, and Russia.
Mr Abbott will meet Russian 
President Vladimir Putin in 
Beijing just weeks after the 
Australian leader promised 
to “shirtfront” him over the 
MH17 atrocity.
President Xi will address the 
Australian Parliament on the 
Monday after the G20 sum-
mit in Brisbane.
Mr Robb, who has been at 
the forefront of the Austra-
lia-China FTA talks, said 
the challenge for Australian 
business was to lift its sights 
to the full potential of a mas-
sive Chinese economy tran-
sitioning from manufacturing 
to services.
“We’re at the very sharp end 
of our negotiations with the 
Chinese,” he told reporters 
in the Chinese capital.
He said there were “tens of 
thousands of opportunities”.
“It’s a sweet spot for us . . . 
any service to do with aged 
care or health or education 
or architecture . . . all of these 
things, there’s a really keen 
focus because that’s where 
the jobs are.
“Australia is so well-placed 
to help China develop so 
many of these service capa-
bilities. It’s quite an exciting 
time to be negotiating this 
deal because of the signifi-
cance and the complemen-

tarity of what’s happening 
here in China with what we’re 
good at.”
True to its emerging role as 
a common friend to Wash-
ington and Beijing, Canberra 
officially supports both the 
American and Chinese push-
es to liberalise trade in the 
region.
“The TPP could fold into a re-
gion-wide FTA and I strongly 
support . . . the ultimate ob-
jective of getting a FTA for 
the Asia-Pacific [region],” Mr 
Robb said.
He said Australians should 
not fear increased movement 
of Chinese labour in Austra-
lia.
“There should be no con-
cerns on this front. Like all 
of the other agreements that 
have been conducted by 
both sides of politics, there 
is provision for what they call 
the movement of natural per-
sons. If you were investing 
hugely in another country, 
invariably it’s not unreason-
able you might want your 
top executives who help you 
deliver projects in your own 
country to at least spend 
some time on a new project 
because you know the peo-
ple and trust them.
“Overwhelmingly the work-
force, and that’s been our 
history, our history of a 
country that has welcomed 
foreign investment for 200 
years, our history has been 
it’s created the jobs for Aus-
tralians. We  won’t deviate 
from the traditional pattern 
of deal in this regard. The 
wages, they’re set by law in 
Australia and that will apply 
again to anything we do with 
the Chinese.”
Mr Robb also expressed 
hope that a proposed Asian 
infrastructure investment 
bank could go ahead with 
Australian involvement.
“We want to join and we think 
it would be a great thing for 
the region,” he said. “There’s 
a $750 billion infrastructure 
deficit in the region and if 
there is a bank which is able 
to fill much of that gap, we 
want to be a part of it. I’m very 
hopeful, and from the discus-
sions the Chinese have said 
to me, they want world’s best 
governance practices incor-
porated into this bank. If that 
is delivered, we’ll be there.”

From today, [yasterday] the 
price of petrol will increase 
because of Tony Abbott’s 
new petrol tax.
Despite promising no new or 
increased taxes before the 
last election, Tony Abbott is 
making us pay a petrol tax.
The Abbott Government 
snuck this tax hike through, 
bypassing Parliament to en-
sure the petrol tax goes up 
and up and up.
Within the next five years, the 
average person will be paying 
an extra $135 for petrol every 
single year because of this 
new tax from Tony Abbott.
Low and middle income earn-
ers will be hardest hit by the 
increasing petrol tax with a 
greater proportion of their 
income now going towards 
filling up the car.
Tony Burke, Federal Labor 
Member for Watson says this 
is the last thing our commu-
nity needs.

“The last thing people in our 
community need is to pay 
more tax every time they fill 
up their car,” said Mr Burke.
“This is a tax locals will pay 
while their cars are idling on 
the M5, Canterbury Road and 
King George’s Road. When 
people are stuck in traffic 
going nowhere, the only one 
to win is Tony Abbott’s bud-
get.”
“Before the election Tony 
Abbott promises no new 
taxes, after the election he’s 
doing the exact opposite. No 
amount of spin from Tony 
Abbott will change the impact 
of the Petrol Tax on people’s 
cost of living.”
From Friday (yesterday), ev-
eryone who drives a car will 
pay for Tony Abbott’s bro-
ken promise from their own 
pocket.

MEDIA CONTACT: Sarah Mi-
chael 9750 9088

NEW PETROL TAX STARTED

“It’s looking very positive”: Foreign Affairs Minister Julie Bishop said Photo: 
Andrew Meares

TREASURER Joe Hockey 
won’t say if Australia will 
match an ambitious US emis-
sions reduction target after an 
historic China-United States 
climate deal. 
THE US is aiming to cut emis-
sions by 26-28 per cent by 
2025, while China - the world’s 
largest greenhouse gas emit-
ter - has set a goal for its emis-
sions to peak in 2030.
Australia is aiming for a five 
per cent cut by 2020.
Mr Hockey says Australia is 
“pretty much on the same 
page” as the US with 2020 
targets.
“If we compare apples with ap-
ples the American position and 
our position on reductions are 
effectively the same,” he told 
ABC radio on Thursday.
But Australia is yet to set a 
post-2020 target while the 
government is trying reduce a 
legislated 20 per cent renew-
able energy target.
It will consider the US-China 
agreement when settling on a 
target before the UN climate 
change summit in Paris next 
year.
The Climate Institute says if 
Australia was to match the US 
targets, the government would 
need to aim for a 30 per cent 
cut by 2025.
“There’s no free lunch for the 
government here,” deputy 

CEO Erwin Jackson told AAP.
“If you want to participate in 
global action and you want to 
be a credible player interna-
tionally, then you can’t con-
tinue to sit on your hands.”
Labor and the Greens have 
accused Prime Minister Tony 
Abbott of sticking his head in 
the sand on climate change.
“We are living in a climate 
emergency,” Greens leader 
Christine Milne said.
The Greens want zero per cent 
emissions by 2050.
Leading businessman Tony 
Shepherd, while lauding the 
US-China agreement as a 
move in the right direction, 
cautioned against accepting it 
as fact.
“Let’s be a little bit realistic 
about it, it’s still got to get 
through a hostile US con-
gress,” the Business Council 
of Australia businessman told 
ABC radio.
Republican Party leaders al-
ready have signalled their op-
position to the deal, saying 
President Barack Obama is 
waging a “crusade” against 
affordable energy.
Despite pressure from green 
groups, climate change is not 
on the official agenda at this 
weekend’s G20 summit in 
Brisbane but Mr Hockey said 
this issue would likely be dis-
cussed.

Govt defends emissions targets 
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The Senate and the 
deteriorating iron ore 
price have knocked a 
$51 billion hole in Trea-
surer Joe Hockey’s first 
budget, an independent 
analysis has found. It 
says part of the prob-
lem is that the budget is 
seen as “unfair”.
Presented as Mr Hockey 
prepares to meet inter-
national finance minis-
ters in Brisbane to push 
for measures to accel-
erate world growth, it 
shows the growth out-
look for Australia has 
slipped, with growth of 
just 2.1 per cent expect-
ed in 2015-16 instead 
of the 3 per cent fore-
cast in the budget.
When the budget was 
struck in May the iron 
ore price was $US103 
($119) a tonne. It has 
since fallen to $US83 
taking as much as $10 
billion out of tax rev-
enue and helping push 
wage  growth to its low-
est level in a decade.
So low has wage growth 
become that “it seems 
that not even bracket 
creep can get the bud-
get back into surplus”,  
says the Canberra con-
sultancy Macroeconom-
ics in a report delivered 
to clients on Tuesday.
Whereas the Treasury 
expected a budget defi-
cit of $29.8 billion this 
financial year, sliding to 
just $2.8 billion in 2017-
18, Macroeconomics 
expects a deficit of 
$47.8 billion slipping to 
a still high $24 billion in 
2017-18.
Although the budget 
contained many worth-
while measures, in prac-
tical terms it “produced 
confidence-sapping po-
litical deadlock,” writes 
former Treasury econo-
mist Stephen Anthony, 
the chief forecaster at 
Macroeconomics.
“The real problem with 

$51 billion black hole in Trea-
surer Joe Hockey’s budget

the first Hockey Bud-
get is that it is seen as 
unfair. It imposes too 
much of the adjustment 
burden on the disad-
vantaged rather than 
wealthy Australians 
who would benefit most 
from a resurgent econo-
my driven by structural 
budget repairs.”
Dr Anthony says Mr 
Hockey should focus 
on winning a few key 
battles such as reform-
ing age pension index-
ation and tightening ac-
cess to family benefits, 
abandoning low quality 
measures such as the 
6-month qualifying pe-
riod for unemployment 
benefits and the $7 dol-
lar co-payment for vis-
its to the doctor.
“The Treasurer should 
focus on a few major 
savings battles that 
are worth winning and 
abandon the rest which 
are political death by 
1000 cuts,” he writes.
“Any savings shortfall 
can be funded by wind-
ing back superannua-
tion concessions.”
Dr Anthony says the 
Treasurer could make 
up for all of the  mea-
sures blocked in the 
Senate by taxing all su-
per contributions at the 
taxpayer’s marginal tax 
rate.
“Macroeconomics be-
lieves that after behav-
ioural responses this 
will yield up to $12 bil-
lion per year,” he says.
“This reform would be 
considered fairer than 
most options included 
in the 2014-15 budget 
and could be introduced 
after the next election 
to keep faith with the 
electorate.”
“As it raises more than 
the necessary $5.5 bil-
lion target, the balance 
could be used to pro-
vide tax cuts to middle 
income earners.”

Saturday 15 November 2014  2014 الثاني  تشرين   15 السبت 

Beijing: Prime Minister 
Tony Abbott has “shirt-
fronted” Russian Presi-
dent Vladimir Putin on 
the sidelines of the Asia 
Pacific Economic Coop-
eration summit in Bei-
jing.
But the meeting was not 
the percussive high-im-
pact assault promised 
so much as a chance 
preliminary discussion 
about the MH17 atrocity 
ahead of a more struc-
tured discussion be-
tween the pair later on 
Tuesday.
The initial chat is under-
stood to have been mea-
sured and respectful in 
tone and came as they 
and 19 other regional 
leaders gathered for the 
opening dinner of the 
mulitlateral talkfest, the 
biggest international 
extravaganza in the Chi-
nese capital since the 
2008 Olympic Games.
Sources close to Mr Ab-
bott said the two lead-
ers agreed to talk fur-
ther on Tuesday on the 
sidelines of the APEC 
meeting known in the 
diplomacy business as 
a “pull-aside”.
They flagged that 
this will include men-
tion of the Australian-
sponsored UN Security 
Council resolution 2166 
which sanctioned “ef-
forts to establish a full, 

No ‘shirtfront’: Tony Ab-
bott talks to Vladimir Pu-
tin at APEC

thorough and indepen-
dent international inves-
tigation into the incident 
in accordance with in-
ternational civil aviation 
guidelines”.
That unanimous reso-
lution requires mem-
ber nations - therefore 
including Russia - “to 
provide any request-
ed assistance to civil 
and criminal investiga-
tions”.
As awkward meetings 
go, the Putin/Abbott as-
signation may not have 
been the most uncom-
fortable at this APEC.
That honour probably 
goes to the 25-minute 
head-to-head between 
China’s President Xi Jin-
ping and Japan’s Prime 
Minister Shinzo Abe. If 
their handshake photo-
graph was any guide, 
the talks - the first such 
meeting in their respec-
tive roles and a surpris-
ingly rare event in a 
highly problematic re-
lationship - would have 
been stilted indeed.
But both sides say it is 
a start and hopes are 
high across the region 
that the two North Asian 
giants can repair a rela-
tionship that, in recent 
years, has threatened 
to break out into open 
conflict over territorial 
disputes in the South 
and East China seas.

Prime Minister Tony Abbott between with Canadian Prime Minister Ste-
phen Harper and Malysian leader Najib Tazak looks at Russian Presi-
dent Vladimir Putin. The two had a brief exchange in Beijing before 
more sideline talks at APEC. Chinese President Xi Jinping is to the right 
of Mr Putin. Photo: Andrew Meares

The first Australian spe-
cial forces are finally 
on the ground in Iraq, 
more than a month af-
ter Prime Minister Tony 
Abbott announced the 
new military mission to 
help destroy the Islamic 
State terror group.
The breakthrough co-
incides with the United 
States’ plea for Austra-
lia to increase its com-
mitment to Iraq and Re-
membrance Day, when 
Commonwealth nations 
pay tribute to members 
of the armed forces who 
have died in service.
Iraq’s change in govern-
ment and the complex-
ity of the new political 
there have held up legal 
approvals for the 200 
Australian Special Forc-
es, who have been sta-
tioned in the UAE await-
ing deployment since 
October.
The Australian special 
forces will “advise and 
assist” Iraqi troops fight 
militants from Islamic 
State but will not be en-
gaged in direct combat.  
But the United States 
President Barack Obama 
has asked Australia to 
consider the possibility 
of boosting forces and 
shifting their role from 
advising to training the 

Australian troops finally 
on the ground in Iraq

Iraqi forces. 
“I am having conversa-
tions with Australia and 
other coalition partners 
that are already commit-
ted to putting trainers 
in, to see how they can 
supplement and work 
with us in this overall ef-
fort,” President Obama 
said in a joint media 
conference with Mr Ab-
bott in Beijing on Mon-
day.
While no specific or for-
mal request has been 
made, Prime Minister 
Tony Abbott is keeping 
an open mind to a fur-
ther commitment.
“Our priority at the mo-
ment is getting our spe-
cial forces into Baghdad 
and then into the field 
on the advise and assist 
mission that we have set 
them. That is happen-
ing, and I am confident 
that our people will do 
good work,” Mr Abbott 
told reporters.
Australia has already 
contributed to a series 
of air strikes in Iraq.  
There have been uncon-
firmed reports of several 
high-profile Australian 
jihadists who have trav-
elled to Iraq and Syria to 
join Islamic State, also 
known as ISIL, being 
killed.

Australian SAS soldiers on patrol in Afghanistan. Photo: Si-
mon O’Dwyer
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Russia has sent a fleet of 
warships towards Australia 
in an apparent display of 
muscle-flexing ahead of the 
G20 meeting amid tensions 
between the two countries 
over the MH17 crash.
Defence announced late on 
Wednesday it is “monitor-
ing Russian naval vessels 
that are currently transiting 
through international waters 
to the north of Australia”.
It stressed: “The movement 
of these vessels is entirely 
consistent with provisions 
under international law for 
military vessels to exercise 
freedom of navigation in in-
ternational waters.”
Defence Force chief Mark 
Binskin confirmed Defence 
was watching the fleet. In a 
reference to the fact it was 
a considerable distance for 
the Russian navy to travel, 
he noted one of the ships 
was an ocean-going tug, 
which tows other ships.
“Their confidence? One 
of them is an ocean-going 
tug,” he said. “It’s just part 
of their operation. They are 
in international waters. They 

are allowed to do that. They 
are in our approaches and 
we will continue to surveil 
them with air and maritime 
assets.”
Defence noted that Russia 
had sent naval battle groups 
to international meetings 
previously.
“Russian naval vessels have 
previously been deployed 
in conjunction with major 
international summits, such 
as the APEC meeting in Sin-
gapore in 2009. A warship 
from Russia’s Pacific Fleet 
also accompanied former 
Russian President Medve-
dev’s visit to San Francisco 
in 2010,” its statement said.
Defence sources said the 
Australian Defence Force 
had sent two frigates, the 
Stuart and the Paramatta, 
and a P-3 Orion surveillance 
plane to monitor the Rus-
sians.
It comes as Prime Minister 
Tony Abbott had a sharp 
meeting with Russian Presi-
dent Vladimir Putin in Beijing 
on the sidelines of the APEC 
summit, during which they 
discussed the MH17 crash.

Russia sends warships towards 
Australia before G20 meeting

Defence has confirmed the cruiser Varyag is heading towards Australia. Source: AFP

Asked if it was a show of 
force, Air Marshall Binskin 
said: “You’d have to ask the 
Russians.”
Russia’s TASS news agency 
reported late last month that 
the battle group, led by a 
Slava-class cruiser that is 
capable of carrying nuclear-
tipped cruise missiles, left 
from Vladivostok on Octo-
ber 23.
The fleet is made up of the 
“Varyag” cruiser, a de-
stroyer named “Marshal 
Shaposhnikov”, a salvage 
and rescue tug and a replen-
ishment oiler.
It is understood the Russians 
have in recent years increas-
ingly been making such 
gestures and it is widely re-
garded in defence circles as 
a way of Moscow flexing its 
muscles and showing that it 
can project force around the 
globe.
Defence said in its state-
ment that all further inqui-
ries should be referred to 
the Russian authorities.
A spokesman for the Rus-
sian Embassy could not be 
reached for comment.
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The Tax Office has con-
firmed it will begin using 
its extraordinary powers to 
pursue multinationals over 
liabilities stemming from 
deals it claims are struc-
tured to avoid tax.
If the powers are applied, 
tax experts say disputes 
will increase and will either 
result in more large compa-
nies battling the agency in 
court, or moving offshore.
Under laws enacted under 
the previous Labor govern-
ment and retained under the 
Coalition, Tax Commission-
er Chris Jordan was given 
powers to re¬construct 
company transactions, and 
thereby increase tax bills.
Business has long argued 
that such powers are too 
far-reaching and create un-
certainty.
But under a new ruling is-
sued on Wednesday the Tax 
Office confirmed the power 
would be used against mul-
tinationals, especially ones 
with significant or complex 
debt arrangements.
The ruling comes just days 
before G20 leaders meet 
in Brisbane to target tax 
avoidance by multinationals 
among other issues.
Treasurer Joe Hockey said 
it was important to get in-
ternational consensus on 
the plan to stop companies 
such as Apple from profit 
shifting.
“Companies should pay tax 
where they earn the income, 
no matter who they are or 
where they’re from,” Mr 
Hockey said.
Australia was leading the 
crackdown on multination-
als dodging tax and would 

work with the international 
framework. “It’s got to be a 
co-ordinated global effort,” 
Mr Hockey said.
The ATO said in its ruling 
that the power to reconstruct 
transactions was consistent 
with OECD guidelines.
But tax experts say the new 
powers go above and be-
yond what any other country 
has proposed to curb multi-
national tax avoidance.
“The ruling offers little 
comfort to taxpayers that 
the ATO’s powers of recon-
struction - which allow it to 
reprice, restructure or disre-
gard a cross-border trans-
action  - will be relevant in 
exceptional circumstances 
only, as the OECD’s own 
guidelines suggest,” said 
KPMG head of transfer pric-
ing Anthony Seve. “On the 
contrary, the ruling takes a 
very broad interpretation of 
when reconstruction pow-
ers apply and the extent of 
these powers.”
Mr Seve said the ruling 
would result in the taxing 
of transactions that never 
actually happened or ig-
nore ones that did. “This 
new ruling, along with other 
planned rulings, focuses a 
lot of attention on hypothet-
ical transactions rather than 
the transactions actually 
conducted,” he said. “This 
seems to be out of align-
ment with the approach of 
our major trading partners.”
The powers fall under trans-
fer pricing laws, introduced 
by Labor and retained by 
the Coalition, which require 
cross-border transactions 
be carried out at an “arm’s 
length”.  Put simply, that 

Tax Office to begin using extraordinary 
powers to pursue multinationals

‘Companies should pay tax where they earn income’: Joe Hockey, 
Treasurer. Photo: Andrew Quilty

means that parties to a 
transaction must be inde-
pendent.
“In certain circumstances 
the ATO can replace the ac-
tual transaction, or specific 
elements of that transac-
tion, for what they believe is 
the more appropriate arm’s 
length transaction, i.e. the 
hypothetical transaction,” 
EY transfer pricing leader 
Paul Balkus said.
He said the powers put the 
Tax Office “ahead of the 
curve” on tax and trans-
fer pricing reforms. He 
said companies with “sup-
ply chain restructuring or 
highly flexible financing 
arrangements” would be 
caught up.
“It is highly likely that this 
will increase the level of 
disputes [with the ATO],” 
he said. “Whether this ul-
timately goes to court re-
mains to be seen, particular 
given the OECD’s desire to 
enhance the dispute resolu-
tion process to ensure that 
there is not double taxation.  
We are entering an era of in-
creased uncertainty.”
Deputy Commissioner Mark 
Konza, who together with 
Mr Jordan heads the area 
in charge of hunting down 
multinationals, has previ-
ously said the ATO will not 
use its wide-ranging recon-
struction powers to recon-
struct transactions “fre-
quently and recklessly”.
But Grant Thornton head 
of transfer pricing Jason 
Casas said the ATO ruling 
did not define what excep-
tional circumstances are. 
“We believe this will impact 
companies’ willingness to 
invest and grow overseas,” 
he said.
PwC tax partner Pete Calleja 
said the examples in the rul-
ing illustrate that, despite 
the intention that the pow-
ers only apply in excep-
tional circumstances, in the 
commissioner’s eyes, “the 
reconstruction provisions 
are broad-reaching and may 
apply in a wide range of 
scenarios”.
“This increases uncertainty 
for multinationals seeking 
to invest in Australia,” he 
said.
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TOURING AUSTRALIA 
STARTING 31 JAN 2015 

TICKETS 
ON SALE NOW!

5,000 YEARS OF CIVILISATION. LIVE ON STAGE!

ALL-NEW 2015 SHOW  | WITH LIVE ORCHESTRA

“Incredible” -MSNBC   

“Breathtaking” -CurtainUp   

“Absolutely Beautiful” 
- Robert Stromberg, production designer of Avatar

“Don’t see it once, see it twice!” -WVOX

“5,000 years of Chinese music and 

dance in one night!”  —The New York Times

“Demonstrating the highest realm in 
arts, Shen Yun inspires the performing 
arts world.”  -- Chi Cao, lead actor in Mao‚s Last 
Dancer, and  principal dancer with Birmingham Royal 
Ballet

MILLIONS OF PEOPLE have seen Shen Yun. Sold-out shows and 
standing ovations at the world’s top theaters have made Shen Yun a 
global phenomenon.

Thousands of hours of training and rehearsals culminate each winter 
in a remarkable achievement — a completely new production every 
year.  The divine culture now returns to Sydney in Feb 2015. 

Don’t miss this opportunity!

ShenYun.com
Presented by Falun Dafa Association of Australia Inc

Gold Coast
31 January – 1 February
The Arts Centre Gold Coast
Box Office:
07 5588 4000

Brisbane
3 - 4 February
Concert Hall Qpac
Ticketing:
 136 246

Sydney
6 - 15 February 
Capitol Theatre
1300 558 878
Ticketmaster.com.au

Adelaide
20 - 22 February
Adelaide Festival Theatre  
132 246
www.bass.net.au

Melbourne
25 - 28 February
Arts Centre of Melbourne
1300 136 166  
Ticketmaster.com.au



انـرتفـيجن 
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية
تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم

تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
 ثمن الجهاز450 دوالرا.. سعر خاص ألول 100 مشرتك بـ 330 دوالرا فقط
ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا 

بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز
تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة 

واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

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

لالتـصال:

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية

كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر

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

ملدة سنة 
واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من 650 دوالرا اىل 500 دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع 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 

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

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

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

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345
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