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

40

خربة طويلة وصدق يف التعامل

10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281
السبت  15آب  - 2015العدد 738

Fax:(02) 87648062

وقائع جلسة جملس الوزراء املتفجرة تنذر بالتعطيل الشامل

الوزراء محمد املشنوق ورمزي جريج ونهاد املشنوق يف مجلس الوزراء أمس االول( .ابرهيم الطويل)

ان االمر مل يقف هذه املرة
عند التداعيات املتواصلة
للتمديد الثالثي للقيادات
جتاوزه
بل
العسكرية
اىل االخطر واألسوأ يف

تداعيات رفع املتظاهرين
الفتات مسيئة اىل تيار
واتهامه
«املستقبل»
بـ»الداعشية» االمر الذي
استدعى مداخالت لوزراء

تركيا تتجه إىل انتخابات مبكرة

اجتهت تركيا إىل انتخابات
مبكرة ،بعد فشل حمادثات
أجراها أمس االول رئيس
ّ
املكلف أمحد داود
الوزراء
أوغلو مع «حزب الشعب

املعارض
اجلمهوري»
لتشكيل حكومة ائتالفية.
والتقى داود أوغلو رئيس
«حزب الشعب اجلمهوري»
كمال كيليجدار أوغلو ،علمًا

أن لدى رئيس الوزراء
حتى  23الشهر اجلاري
لتشكيل ائتالف حكومي،
وإال سيدعو الرئيس رجب
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بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186
Saturday 15 August 2015, Issue No. 738

pp: 255003 / 09613

التحرك االحتجاجي العوني سيطر على أجوائها ..سالم يتحدث عن «تطييف» النفايات وحرب يعتكف
مل خترج «حكومة املصلحة
الوطنية» من جلستها مرة
 ،منذ تشكيلها ،مفككة
تنعى بقايا متاسكها كأنها
تشارف املوت السريري
كما فعلت امس االول.
ذلك ان حمضر جلسة جملس
الوزراء عكس للمرة االوىل
العمق اخلطري الذي بلغته
األزمة احلكومية والسياسية
اليت تتخبط فيها البالد
تعمد شل احلكومة
وسط
ّ
كإحدى الوسائل الضاغطة
اليت مل حيققها التحرك
االحتجاجي يف الشارع
االربعاء النصار «التيار
الوطين احلر» ،فجاءت
لتعوض
وقائع اجللسة
ّ
النتيجة السلبية متامًا .بل

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

www.southwestbuilders.com.au

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

«املستقبل» ،كانت أبرزها
املشنوق
نهاد
للوزير
اتسمت بدالالت ثقيلة جدا
من حيث اآلثار اخلطرية اليت
واكبت هذا املناخ اخلانق.
أما املفاعيل السياسية
املتصاعدة
لالحتقانات
اجللسة
حتولت
اليت
متنفسًا ماراتونيًا للتعبري
عنها فتدرجت من اعالن

التتمة صفحة 31

مطلوب للعمل
مطلوب شخص لديه
رخصة قيادة وسيارة
للعمل يف توصيل
البيتزا اىل املنازل يف
منطقة جورجز هول
ومحيطها.
لالتصال:
0410413738
( 97275600بعد
الساعة  5مساء)

بيان لألمم املتحدة حول السلطة االنتقالية يف سوريا
حبكم امللغى بعد اعرتاض فنزويال على احدى فقراته
يوجه فيها
األوىل اليت
ّ
اجمللس دعوة مماثلة.
ووفق مصادر مطلعة فإن

أفيد من نيويورك بأن
البيان الرائسي يف جملس
األمن املتعلق بسوريا
بات يف حكم امللغى بعد
متسك فنزويال باالعرتاض
على فقرة تتعلق بالسلطة
االنتقالية.
واعتربت فنزويال األمر
شأنًا داخليًا سوريًا حيث
يتضمن ضرورة
ان البيان
ّ
احلكومة
جهود
تضافر
السوريتني
واملعارضة
التنظيمات
حماربة
يف
اإلرهابية .وهي املرة

البيان يقتطع من بيان
جنيف واحد الذي يتضمن

التتمة صفحة 31

رئيس األركان األمريكي ال
يستبعد تقسيم العراق

ُقتل عشرات العراقيني
وأصيب مئة ،على أقل
تقدير أمس االول ،يف
تفجري شاحنة مفخخة
استهدف سوقًا شعبية

يف منطقة ذات غالبية
شيعية يف بغداد ،تبناه
«داعش» ،فيما أعلن
رئيس أركان اجليش

التتمة صفحة 31

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

توصيالت مجانية من الـ 5
مساء حتى الـ  10،30ليال

( 30دوالرا وما فوق)

نفتح  7ايام يف األسبوع:
األثنني من  6صباحا  4 -بعد الظهر
من الثالثاء اىل االحد:
من  6صباحا  11 -ليال

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

مناقيش ع الصاج

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on
Facebook Mount Lewis Pizzeria

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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تعلن جلنة «اميان ونور  -رعية مار شربل» عن تنطيم االحتفال بسر املناولة االوىل ألشخاص

ﺗﻌﻠﻦ ﻟﺠﻨﺔ "ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻭﻧﻮﺭ -ﺭﻋﻴّﺔ ﻣﺎﺭ ﺷﺮﺑﻞ" ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ
من ذوي االحتياجات اخلاصة ،وذلك نهار السبت الواقع فيه  21تشرين الثاني  2015الساعة 11
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻪ  ٢١ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ،٢٠١٥ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ١١
صبا حا .
ﺻﺒﺎﺣﺎً.
االتصال
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،اىل
ﺍﻟﺴﺮ املقدس،
ﻫﺬﺍالسر
يتقبلواﺑﻌﺪبعد
ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ اخلاصة
ﺫﻭﻱاالحتياجات
ﻣﻦ ذوي
ﺍﻷﻭﻻﺩ من
ﺃﻫﺎﻟﻲاالوالد
ﻧﺪﻋﻮاهالي
ندعو
ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ِﺑﻨَﺎ
الذين ﻟﻢملﻳﺘﻘﺒﻠﻮﺍ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
تسحيل ابنائهم يف برنامج التحضري.
يتم
كي
بنا
ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ.
ليس ﻋﺎﺋﻘﺎ ً
ﻛﻤﺎ ان
ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ كما
بكافة االعمار
عائقا ً،نرحب
الرتدد..ﻓﻤﻦ
عدمﺍﻟﺘﺮﺩﺩ،
االهالي ﻋﺪﻡ
من ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ
نرجو ﻣﻦ
جمانية! ﻧﺮﺟﻮ
الكلفة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ!
ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻜﺎﻓﺔ
العمر ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻥ ﻧﺤﺮﻡ ﺃﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ! ابناءنا من هذا السر املقدس!
ﺍﻟﺴﺮ ان حنرم
فمنﻫﺬﺍالظلم ّ
ﻭﻟﻨﺘﺬ ّﻛﺮ ﻣﺎ ﺍﻭﺻﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻳﺴﻮﻉ:
ولنتذكر ما أوصانا به يسوع:

)14
(لوقا : 12
والعرجان
ﺃﻗﻤﺖمأدبة
"ﺇﺫﺍأقمت
«اذا
.(١٤:١٢
والعميان» )ﻟﻮﻗﺎ
ﺮﺟﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌُﻤﻴﺎﻥ"
الفقراء ﻭﺍﻟ ُﻜﺴﺤﺎﻥ
فاد ْﺩُعﻉُ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍ َء
ﻣﺄﺩﺑﺔً ﻓَﺎ
والكسحان ﻭﺍﻟﻌُ
ملزيد من املعلومات او التسجيل الرجاء االتصال على احد الرقمني التاليني:
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
9740
ﺷﺮﺑﻞ 0998:
ديرﺩﻳﺮمارﻣﺎﺭشربل:
9740 0998
0416
الشدياق080: :
0416384
384 080
ليز ﻟﻴﺰ ﺍﻟﺸﺪﻳﺎﻕ

Client
Negotiator Magazine ed. #00
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for
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National

Strata Management

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

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

R ANGE OF
!ALSO HUGE AVAILABLE
S
MAGS & RIM

!CUT ME
BEFORE I
!BURNOUT

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT
FRONT & BACK, FREE FITTING,
*

FREE BALANCING & VALVES
when4you
purchase
دواليب
تشرتون
عندما
الشهر
thisهذا
جديدة
4 NEW
TYRES
month

TM

SAVE

!80
best
!tyres
!best prices
$

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

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

SMALL
CARS

†

email: sales@tyresexcel.com

نفتح 6
أيام يف األسبوع$
155/80R13
Dunlop

39

LARGE

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
with 2 or more

العمل ..صدق يف التعامل
دقة يف
tyres purchased
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لبنانيات

التيار يتمسك بالتعيينات ومقبل حيذر من العواقب وحرب يعتكف ووزير البيئة لقرار جريء

جلسة عقيمة جمللس الوزراء وسالم يدعو لتجاوز اخلالفات
متسك وزيري التيار
مل يسمح
ّ
الوطين احلر مبطلب اجناز
التعيينات العسكرية واعادة
طرحها على طاولة جملس
الوزراء ،للحكومة مبقاربة اي
من املشاكل احلياتية امللحة
اليت ختص املواطن مباشرة.
فال قضية النفايات املرتاكمة
يف الطرق حبثت وال اهلبات
والقروض الدولية للبنان ،ومل
يتمكن اجمللس من فتح اعتماد
يؤمن ملوظفي القطاع العام
رواتبهم ،وخرجت اجللسة بصفر
لقرارات.
يف املقابل ،دار نقاش عقيم،
اعرتض فيه فريق التيار على
خطوة تأجيل التسريح مؤكدا
ّ
ذكر
انها غري قانونية ،كما
انه مغبون ومت جتاوز حجمه
خالل تشكيل احلكومة ،وحتدث
عن ضرورة تأمني املشاركة
احلقيقية..
من جهته ،أطلق رئيس احلكومة
متام سالم دعوة بدت اشبه
بصرخة يف واد حيث قال حنن
مدعوون اىل جتاوز خالفاتنا
واخلروج من هذا الواقع واختاذ
القرارات املطلوبة يف األمور
احليوية وامللحة ،معتربا ان حل
ازمة النفايات يستدعي اجراءات
وطنية يشارك فيها اجلميع،
ومشريا اىل أن هذا املوضوع
سيبقى مستعصيا ما دام املناخ
السياسي العام يف البالد على
ما هو ،مضيفا النتائج السلبية
للشغور الرئاسي باتت تظهر
أكثر فأكثر من خالل شل عمل
جملس النواب والشلل الذي
يتسلل اىل جملس الوزراء.
الواقع التعطيلي دفع وزير
االتصاالت بطرس حرب اىل
اعالن اعتكافه عن حضور
جلسات اجمللس من اآلن
فصاعدا إال إذا حصل توجه جدي
لكي يعود جملس الوزراء سلطة
قادرة على اختاذ القرارات،
يف وقت رأى وزير الدفاع
مسري مقبل نفسه مضطرا ،ازاء
الشلل القائم ،اىل إطالع الرأي
العام على الضرر الذي سيطال
اجليش اللبناني ،وما حيتاج
اليه من اعتمادات لتأمني دفع
رواتب ومستلزمات التغذية
للعسكريني الذين يدافعون عن
لبنان يف مواجهة كل التحديات
االمنية.

الجلسة

فقد عقد جملس الوزراء جلسة
عادية امس يف السراي،
برئاسة رئيس احلكومة متام
سالم ويف حضور الوزراء الذين
غاب منهم غازي زعيرت ووائل
أبو فاعور وارتيور نظريان.
وعلى أثر اجللسة اليت استمرت
ألكثر من ثالث ساعات ،قال
وزير االعالم رمزي جريج :بناء
على دعوة رئيس جملس الوزراء
عقد اجمللس جلسته األسبوعية
عند الساعة العاشرة والنصف
من يوم اخلميس الواقع فيه

الثالث عشر من شهر آب 2015
يف السراي احلكومي برئاسة
دولة الرئيس ويف حضور
الوزراء ،الذين غاب منهم
الوزراء غازي زعيرت ووائل أبو
فاعور وارتيور نظريان.
افتتح سالم اجللسة كالعادة
بدعوة القوى السياسية اىل
إجناز اإلستحقاق الرئاسي،
مشريا اىل أن الشغور يف موقع
رئاسة اجلمهورية بات يلحق
أضرارا كبرية بالبالد.
وقال الرئيس سالم :ما زلنا
لألسف نعيش يف دوامة
التعطيل ،األمر الذي ينعكس
عجزا يف القدرة على اختاذ
القرارات يف شأن األمور
الضاغطة ،وأبرزها يف الوقت
النفايات
موضوع
الراهن
املتعلق
املالي
واملوضوع
باهلبات والقروض اليت يتعني
بالرواتب
وكذلك
إقرارها
وسندات اخلزينة.
وأضاف سالم :ما زلنا نسعى
إلجياد حلول ملشكلة النفايات
اليت صار هلا ،ولألسف ،لون
طائفي ومذهيب ومناطقي .إن
هذا املوضوع موضوع وطين
بامتياز ،ولن جيد حال إال
بإجراءات وطنية يشارك فيها
اجلميع ،وليس عرب جتاهله
أو عدم إعطائه األهمية اليت
يستحق أو استغالله سياسيا.
وأكد رئيس احلكومة أن هذا
املوضوع سيبقى مستعصيا
ما دام املناخ السياسي العام
يف البالد على ما هو ،مضيفا
ان النتائج السلبية للشغور
الرئاسي باتت تظهر أكثر
فأكثر من خالل شل عمل جملس
النواب والشلل الذي يتسلل
اىل جملس الوزراء .وإننا
مدعوون اىل جتاوز خالفاتنا
واخلروج من هذا الواقع واختاذ
القرارات املطلوبة يف األمور
احليوية وامللحة.
بعد هذا العرض ،أبدى الوزراء
رأيهم يف جممل املواضيع
اليت تناوهلا الرئيس ،وجرت
حول
مستفيضة
مناقشات
املواضيع كافة ،ومل ينته
جملس الوزراء اىل اختاذ أي
قرارات.

اسئلة وأجوبة

هل ناقشتم موضوع التعيينات
األمنية؟
 حصل نقاش حول التعييناتوأبدى أحد األفرقاء حتفظه عن
قانونية هذه التعيينات ،واعترب
فريق آخر أن هذه التعيينات
يف ظل عدم اختاذ جملس
الوزراء أي قرار بصدد تعيني
القادة األمنيني كان بإمكان
وزير الدفاع أن يؤجل تسريح
الضباط.
هل علقت جلسات جملس الوزراء
أم سيجتمع األسبوع املقبل؟
 مل تعلق اجللسات وإمنا هذهاجللسة إنتهت دون قرارات،
وسيتخذ دولة الرئيس الذي

ينحصر به احلق بدعوة جملس
الوزراء لإلجتماع وينحصر به
ايضا القرار الذي يراه مناسبا،
واعتقد انه سيدعو اىل جلسة،
ورمبا الوزراء الذين يعطلون
اختاذ القرارات سيصيبهم نوع
من صحوة الضمري.
هل هناك من مبادرة للتسوية
من خارج جملس الوزراء؟
 جملس الوزراء ،كما قالالوزير بطرس حرب ،ليس ناديا
للنقاش بل هو مكان إلختاذ
القرارات من أجل تسيري شؤون
البالد والعباد ،ومن هنا ،وطاملا
سيبقى جملس الوزراء مكانا
للمناقشات السياسية وابداء
كل فريق وجهة نظره ،سيحول
ذلك دون اختاذ القرارات يف
املواضيع املتعلقة بالشأن
احلياتي للناس .نأمل أن يكون
عمل جملس الوزراء منصبا على
تأمني القضايا امللحة اليت تليب
حاجات الناس.
األجواء
واذ اعتربت اوساط وزارية
اجللسة االسوأ حتى اليوم،
واصفة النقاشات اليت دارت
خالهلا بالعقيمة ،أفادت ان
سالم حاول طرح مسألة فتح
اعتمادات لدفع رواتب موظفي
القطاع العام ،كما طرح اعطاء
وزارة البيئة سلفة لرفع
النفايات من الشوارع ،لكن
وزيري التيار رفضا البحث يف
اي موضوع قبل اعادة طرح
التعيينات العسكرية واجنازها.
اىل ذلك ،أكدت االوساط ان
الشعارات اليت رفعت خالل
تظاهرة التيار الوطين احلر
أمس حضرت خالل احملادثات
حيث رد املستقبل مستنكرا،
واعتربها الوزير بطرس حرب ال
ختدم املسيحيني .فكان ان رد
الوزير الياس بوصعب موضحا
ان ما رفع عمل فردي ليست
ادارة التيار مسؤولة عنه .أما
الوزير نبيل دوفريج فعرف عن
نفسه كمسيحي التيين عضو
يف تيار املستقبل ويف داعش!
من جهته ،عرض فريق الكتائب
للقضايا امللحة رافضا تعطيل
احلكومة ،داعيا اىل جلسات
مفتوحة لبحث قضية النفايات
وشؤون املواطنني .وأثار وزير
االقتصاد االن حكيم مسألة
دفع لبنان جزاء قيمته 150
الف دوالر يف موضوع التحكيم
يف منع احدى الشركات من
استخدام مطار بريوت بعد
احلصول على اذن.

مقبل

ثم حتدث نائب رئيس احلكومة
وزير الدفاع الوطين مسري
مقبل ،وقال :يف ظل شلل
عمل جملس الوزراء وعدم
متكنه جلسة تلو أخرى من اختاذ
قرارات ،انا مضطر اىل إطالع
الرأي العام على الضرر الذي
سيطال املؤسسة الوطنية،
اجليش اللبناني ،حول ما حتتاج

اليه من اعتمادات لتأمني دفع
رواتب ومستلزمات التغذية
للعسكريني الذين يدافعون عن
لبنان يف مواجهة كل التحديات
االمنية ،وهم متأهبون يف مجيع
املواقع للدفاع عن لبنان.

حرب

كذلك أدىل وزير االتصاالت
بطرس حرب بتصريح قال فيه:
كررت املوقف الذي سبق أن
أعلنته يف جلسة سابقة ،أن
جملس الوزراء ال ميكن أن يتحول
اىل ناد لنقاش السفسطة
السياسية .جملس الوزراء هو
سلطة تنفيذية عليه ان يتحمل
مسؤولياته يف حل مشاكل البلد
والناس ،والقضايا املطروحة
اليوم هي قضايا خطرية ،هناك
موضوع النفايات والرواتب
واألجور والقروض اليت تسقط
وخيسرها لبنان ،وكذلك الديون
املرتتبة على لبنان ،واليت جيب
تسديدها وإال سيعترب دولة
فاشلة عن القيام بالتزاماتها،
وهذه أضرار كبرية جدا .وأنا
شخصيا ال ميكن أن أقبل كوزير
يف هذه احلكومة أن أكون
شاهدا على إسقاط دور الدولة
وعدم القيام بواجباتها.
لذلك أعلنت وأبلغت اليوم
رمسيا جملس الوزراء أنين
قررت أن أعتكف عن حضور
جلسات جملس الوزراء من اآلن
فصاعدا إال إذا حصل توجه جدي
لكي يعود جملس الوزراء سلطة
قادرة على اختاذ القرارات،
لكن ان نبقى كما هي احلال
عليه ونسمع بعضنا البعض
وكل واحد حياول التفتيش عن
مربرات جديدة للموقف السياسي
املتمسك به أنا لست جزءا من
هذا الشيء ولست شاهدا على
هذا األمر ،وسأقاطع كل جلسة
لن يتجه جملس الوزراء اىل
اختاذ قرارات فيها.
من جهته ،دعا وزير املال
علي حسن خليل اىل ضرورة
ان يكون هناك نقل لالعتماد
لدفع الرواتب ،يف وقت قال
وزير العدل اشرف ريفي جلسة
مساع
احلكومة رفعت يف انتظار
ٍ
سياسية خارج جملس الوزراء
حللحلة االمور ،وسالم خرج من
اجللسة غري مسرور ومنزعج ،اما
وزيرة املهجرين اليس شبطيين،
فاشارت اىل ان احلكومة معطلة
ميكن املوظف ميوت من اجلوع،
مضيفة مل يتخذ اي قرار وهي
جلسة حكي وعتاب.

وزير البيئة

بدوره اكد وزير البيئة حممد
املشنوق يف تصريح بعد اجللسة
ان النقاش الذي ال يصل اىل
نتيجة يف اجمللس هو الذي
مينعه من اختاذ قرارات اساسية
يف معاجلة كارثة النفايات
القائمة حاليًا ،وقال انه طرح
هذا الوضع بتفاصيله امام
جملس الوزراء ،مشريًا اىل ان

عجز القوى السياسية ال يساعد
على التعجيل يف وضع خطط
النقاذ البلد من النفايات.
وردًا على سؤال عما أدىل
به يف جملس الوزراء ،قال
اهلم
املشنوق :أعلنت أن
ّ
الوطين الذي يشغلنا اليوم هو
موضوع النفايات ،إما ُيستخدم
كورقة سياسية أو يكون تعبريًا
عن حال ختل سياسية من قبل
القوى السياسية بصورة عامة،
أو تعبريًا عن حال عجز عن
اجياد مطمر وهذا أمر ال جيوز.
فالدولة اليت ال تستطيع أن جتد
مطمرًا يف أراضيها األمريية يف
أي مكان من لبنان أو يف أي
منطقة من دون لون طائفي وال
مذهيب ،تكون دولة غري قادرة
على متابعة هذا املشوار.
وأضاف :يف موضوع ترحيل
النفايات ،شرحت كيف أن
االمور يف اوروبا منتظمة،
مؤمنة
وكيف أن هناك حجوزات ّ
ملسألة احملارق ،وبالتالي علينا
أن حنجز دورًا للبنان ،وهذا يأخذ
ترتيبًا ما جيعل من الصعوبة
املكدسة من
ترحيل الكميات
ّ
النفايات يف لبنان اىل اخلارج،
وإذا اعتمدنا التخزين فمعنى
ذلك أن هذه الكميات ستكون
وجهتها املطمر أو الردم.
أرد حتميل جملس
وتابع :مل
ْ
التقصري،
موضوع
الوزراء
لكن قلت إذا مل تلتزم
القوى السياسية مسؤولية
املعاجلة بصيغة وطنية وبيد
ستوجه إلينا
واحدة ،فالناس
ّ
االنتقادات بشكل كبري وأعتقد
يوجه إلينا
أن اجلميع يسمع ما
ّ
من اتهامات ،وإذا كان البعض
مسؤولية
شخصيًا
حيملين
ّ
يشرفين
ملف النفايات فهذا
ّ
وال يزعجين ،لكن معنى هذا
الكالم أن اآلخرين يتخلون عن
مسؤولياتهم ،فمن املفرتض
بالقوى السياسية أن تكون
واحدة ،وممنوع علينا أن خنرج
من جملس الوزراء ونقول كالمًا
خمتلفًا ألننا مجيعًا باهلوا سوا.
وعن مصري مناقصات بريوت
واملناطق ،قال املشنوق :أبلغت
رئيس جملس الوزراء والوزراء
بأن موضوع املناقصات ينتهي
بعد يومني ،ولوال مصادفة عيد
انتقال السيدة العذراء يوم
السبت لكنا أجنزنا األمر نهائيًا،
لكننا سنرجئ املوضوع اىل
االثنني على أن نعلن النتائج
يوم الثالثاء بكل شفافية ومن
دون إحراج .إمنا ذلك ال يغطي
املرحلة الفاصلة املوجودة أمامنا،
فنحن حباجة إىل أن ننتقل من
نظام اىل آخر ،وهناك مناطق
وبلديات موافقة على استقبال
مطامر ،لكنها حذرة من حركات
احتجاج ومن قطع طرقات.
شبطيين
وقالت وزير املهجرين اليس
شبطيين :كان هناك عناد ثم
عناد فعناد .يتحدثون عن تشريع
الضرورة ،اال قرارات ضرورة

يف جملس الوزراء أيضا؟ هم
مياطلون يف كل شيء .مل يرض
فريق التيار اليوم باقرار فتح
االعتمادات لتأمني الرواتب،
كما مل يقبلوا باعطاء وزارة
البيئة سلفة لرفع النفايات
من الشوارع ،وهما قضيتان
طرحهما رئيس احلكومة ،ما
يعين ان ال رواتب ملوظفي
القطاع العام اواخر الشهر،
واجليش لن تؤمن مستلزماته،
والنفايات ستبقى يف الطرق،
فهل جيوز؟ مشرية اىل ان
وزيري التيار رفضا البحث يف
اي بند وقاال ان ذلك لن حيصل
قبل اختاذ قرار باجناز التعيينات
العسكرية واعادة البحث فيها
داخل جملس الوزراء ،معتربة ان
ال نية لتسيري شؤون الناس بل
عناد.
ولفتت اىل ان فريق التيار
الوطين طالب خالل اجللسة
بالشراكة واملشاركة ،وقالوا
انهم الكتلة املسيحية االكرب ومت
جتاوزهم خالل تشكيل احلكومة،
مضيفة املشكلة ان قضيتهم
ليست جمردة من القضايا
الشخصية ،وال منطق يف
تفكريهم .يقولون حنن الكتلة
االكرب ،حسنا ،من مينعهم من
انتخاب رئيس للجمهورية؟ قالوا
ان اآلخرين يرفضون وصول
احد الزعماء املسيحيني االربعة
اىل الرئاسة ،لكن هذا غري
صحيح .هل يرضى العماد عون
بسمري جعجع او امني اجلميل مع
حفظ االلقاب ،رئيسا؟ اخلالف
هنا مسيحي  -مسيحي وليس
املسلمون من مينعون ذلك...
وأشارت شبطيين اىل انهم
سبب
يشرحوا
ان
وبدل
تعطيلهم جملس الوزراء ،ذكروا
ان  14آذار كانت عطلت سابقا
جملس النواب .فاذا كان
ذلك خطأ ملاذا يكررون اخلطأ
نفسه اليوم؟ وأضافت :حزب
اهلل اقرتح خالل اجللسة ايضا
حوارا بني املستقبل والوطين
احلر كحل لالزمة ،لكن حنن ما
موقعنا؟ اين املشاركة الفعلية
يف هذا الطرح؟ هذا حل
ناقص ،على احلوار ان يكون
داخل جملس الوزراء بني اجلميع
على كل املسائل.
واذ اكدت ان اجواء اجللسة
كانت عموما هادئة لكن ختللتها
بعض احلزازيات ،قالت تعليقا
على خطوة الوزير بطرس حرب
باالعتكاف ال ميكن ان نعرف
مسبقا ما اذا كانت جلسة
احلكومة عقيمة او ال .فكل
قرارات الفريق اآلخر آنية ،لكن
احلل باالتفاق على آلية عمل
حيث مينع تعطيل اي بند الكثر
من اسبوع ،على اال تطرح اي
قضية من خارج جدول االعمال.
من جهة ثانية استقبل الرئيس
سالم املديرة التنفيذية لربنامج
االغذية العاملية ارثارين كوزين
واملدير االقليمي للربنامج مهند
هادي ،ومت عرض لألوضاع.
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مفيت طرابلس :لتقديم مصلحة الوطن على مصلحة احللفاء والطائقة واملذهب

الـراعي والـشعار شـاركا باملــحطة الـثقافية لـرابطة قـنوبني
نظمت رابطة قنوبني للرسالة
الثقافية
احملطة
والرتاث
الفنية ضمن فعاليات حديقة
البطاركة لصيف  ،2015يف
للصرح
الداخلية
احلديقة
البطريركي يف الدميان ،برعاية
البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي.
حضر اللقاء مفيت طرابلس
والشمال الشيخ الدكتور مالك
الشعار مع جمموعة من مشايخ
دار االفتاء ،العميد خالد محود
ممثال قائد اجليش العماد جان
قهوجي ،املطرانان روالن ابو
جودة ومارون العمار ،وحشد
الروحية
الشخصيات
من
والزمنية واصدقاء الوادي
املقدس يف رابطة قنوبني.
وتضمن اللقاء حمطتني ثقافية
وفنية ،االوىل قدم فيها كتاب
العميد الركن عامر احلسن
حول السياحة يف الوادي
وكتاب
واألرز،
املقدس
مؤمتر تاريخ حدث اجلبة.
والكتابان أصدرتهما رابطة
قنوبني تقدمة من رئيسها
نوفل الشدراوي .والثانية
افتتح خالهلا مسرح الوادي
املقدس مبشهدية غنائية
بعنوان طاحون قنوبني ،كتب
النص الشعري والتارخيي
ملشروع
التنفيذي
املدير
املسح الثقايف الشامل لرتاث
الوادي املقدس الزميل جورج
عرب ،وحلنها االستاذ فؤاد
فاضل ،وأنشدتها مجاعيا
جوقة مدرسة مار يوسف لآلباء
اللعازاريني عينطورة ،وبأداء
منفرد لطوني متى ومارانا
ماعاز.
افتتح اللقاء بكلمة للزميل
جورج عرب حول مضامني
الوطين
وبعدها
املناسبة
اجلامع .ثم حتدث رئيس
نوفل
قنوبني
رابطة
الشدراوي فقال :هذا اللقاء
الذي يتحول تقليدا سنويا
من تقاليد العائلة اللبنانية
االصيلة يطمح اىل االسهام
يف حتصني بنائنا الوطين يف
خضم حتوالت مصريية تهز
الكيانات واالنظمة واحلدود.
اضاف :وان يقوم مواطن
مسلم سين كريم هو العميد
عامر احلسن ،بإعداد دراسته
اجلامعية عن الوادي املقدس
واالرز ،وأن تقوم رابطة
قنوبني البطريركية بإصدار
هذا الكتاب فمسألة حتمل
بعدها الوطين ،وجتسد احلرص
على تعميق املشرتك وتوسيع
دائرته بيننا تعزيزا لوحدة
الوطن اليت تضمن مستقبلنا
مجيعا.

الحسن

وألقى العميد الركن احلسن
كلمة قال فيها :إنها حقا
ملناسبة طيبة ثقافية الطابع
وطنية األبعاد مل أكن أتوقعها
يوما لتقديم دراسة جامعية
وضعتها مطلع التسعينات
حول السياحة يف منطقيت

واألرز.
املقدس
الوادي
وبقيت الدراسة يف األدراج
ألنها مل تكن يف زمانها.
وقد تأسست رابطة قنوبني
للرسالة والرتاث .وقد بادرت
اىل اإلهتمام بإصدار هذا
الكتاب ،وتتويج هذا اإلصدار
برعاية غبطة أبينا البطريرك
وحضور مساحة املفيت وهذه
والزمنية
الروحية
الوجوه
الطيبة.
اضاف :لقد اخرتت موضوع
دراسيت اجلامعية حول هذه
املنطقة إميانا مين بشعور
الوحدة الوطنية واإلميان الواحد
باهلل الذي جيمعنا ،ولشعوري
اهلوية
بوحدة
الفطري
واإلنتماء ،وقد جسدت هذا
الشعار يف كل املسؤوليات
اليت توليتها وأنا أعتز بكوني
إبن املؤسسة العسكرية،
وألنين أمحل يف وجداني
املسلم بعضا من املسيحية،
كما حيمل كل مسيحي لبناني
بعضا من اإلسالم ،كان
قراري بإعداد دراسة جامعية
عن أقدس املواقع الروحية
املسيحية ،وعن أمسى الرموز
الوطنية.

خليفة

ثم كانت كلمة للدكتور عصام
خليفة باسم أساتذة مؤمتر
تاريخ حدث اجلبة ،قال فيها:
هذا العمل العلمي يأتي يف
سياق مؤمترات عدة عقدناها
حول تاريخ جبة بشري إبان
احلكم العثماني شارك فيها
 56باحثا يف السنوات ،1994
 ،2003 ،1999وأصدرنا أعمال
تلك املؤمترات يف ثالثة جملدات
تزيد عن  1700صفحة ،وذلك
بالتعاون بني اهليئة الدائمة
ملؤمتر تاريخ جبة بشري وجلنة
جربان الوطنية .وإذ نشكر كل
الذين ساعدوا يف إجناز مؤمتر
احلدث ،وخباصة جلنة الوقف
يف البلدة والذين ساهموا يف
صدور كتاب أعمال املؤمتر،
آملني نشر جلسات املؤمتر
اجللسات،
رؤساء
وذكر
واجللسة اإلفتتاحية وورقة
التوصيات اليت ال تقل أهمية
عن باقي حماضرات املؤمتر.
وتطرق اىل الوادي املقدس
كمنظر ثقايف مصنف يف
الئحة الرتاث العاملي.

الشعار

أما املفيت الشعار فقال:
السياحة الدينية هي انتقال
الفرد من مكان إقامته اىل
األماكن املقدسة يف دولته
ذاتها أو يف دولة أخرى.
كزيارة املساجد والكنائس
واألضرحة واملسارات واملواقع
اليت سار عليها أو نزل فيها
األنبياء واألولياء والقديسون،
مثل مكة واملدينة والقدس
الشريف وبيت حلم وغريها
بهدف التأسيس واإلقتداء،
وتقوية الوازع الديين وإنعاش
اجلانب الروحي .حيث يسلم
السائح وجهه هلل مقتفيا آثار

الرسل املكرمني واألولياء
احلب
يدفعه
الصاحلني،
والوجد والشوق ،فيهيم يف
ذكر أولئك املتنبني املقربني،
صفوة اهلل يف خلقه ،هم يف
حياتهم قدوة للعاملني ،ويف
منهجهم منارة للسائرين،
وها هي مزاراتهم وأضرحتهم
تذكرة للمتعبدين ،جيتمعون
فيها ،ويتأملون سرية أصحابها
العظام ،ويستغفرون اهلل
تعاىل ،سائلينه العون واألمن
واملغفرة يف الدنيا واآلخرة.
وتابع :ومن استقرأ سري
األنبياء ،أولي العزم منهم
خاصة ،أدرك انهم كانوا دعاة
سالم ،ورسل خري وحمبة،
وهداة للبشرية حنو السعادة
واألمان .فالفضل يعود إليهم
يف إرساء قيم الرمحة والعدالة
بني بين آدم ،يف عمارة
األرض وإزدهارها ،ورفاة
البشر ورقيهم وسعيهم يف
ربوعها ،وتنعمهم خبرياتها.
األنبياء إخوة :دينهم واحد،
قيمهم واحدة خالدة خبلود
ذكرهم ،وكل موقع حلوا به،
أو أثر مادي أو معنوي تركوه
لنا إمنا هو منارة تهتدي بها
األجيال على مر العصور لتعم
احملبة ويسود التآخي والسالم
يف األرض اليت استخلف
اهلل تعاىل فيها اإلنسان.
كيف ال نسعى حيث سعى
رسل اهلل مجيعا ،ومنهم أولو
العزم :نوح شيخ املرسلني
وجني اهلل ،وإبراهيم أبو
األنبياء وخليل اهلل ،وموسى
كليم اهلل ،وعيسى روح
اهلل ،وحممد حبيب اهلل وخامت
األنبياء واملرسلني ،عليهم
أفضل الصالة والسالم .وقد
بذلوا من مهجهم وأرواحهم،
وحتملوا بصرب مجيل ،وعزم ال
يلني ،ورمحة ال حتد ،صعابا
مجة يف تبليغ رساالت اهلل،
اإلنسانية
القيم
وتوطيد
العاملية الواحدة .وإذا علم
أي منصف عاقل ،أن مصدر
وجوهر ومضمون رساالت
هؤالء الرسل اخلمسة هو
واحد ،أيقن أننا أمام قوة
هائلة للسالم موضوعا ومنهجا
وواقعا ،ميكن هلا لو فعلت
وأخذت شيئا من حقها يف
واحلركة
والرتبية
اإلعالم
اإلقتصادية واملالية أن توحد
العامل على مبادئ وقيم احملبة
والتعارف والتعاون والعدالة
والسالم.
أضاف :رساالت األنبياء وحدة
متكاملة رغم تباين الظروف
واختالف
عاشوها،
اليت
العصور اليت أرسلوا فيها،
وتنوع الوسائل اليت إعتمدوها
يف الدعوة والتذكري والتبشري
باخلري .فاخلالق واحد واملشرع
واحدة،
والغاية
واحد،
واملصري واملال واحد .وقد
كان من الكثري منهم القصد
اىل أماكن حمددة يف أزمنة
حمددة ،فجمعوا بني اجلغرافيا

والتاريخ يف سعيهم هذا،
وحولوا األماكن اليت صاغوا
وخاضوا
دعوتهم،
فيها
فيها جتاربهم وأظهروا فيها
معجزاتهم ،اىل مزارات حتج
إليها أفندة احملبني من كل
أقصاع األرض .إن األنبياء
هم من أوائل من سعى يف
مناكب األرض وضرب فيها.
واردف :ال نغالي إذا قلنا
إن السياحة الدينية هي سنة
رسل اهلل وأنبيائه .وها هي
الكتب السماوية حتدثنا عن
مواطن هؤالء ،وتنثر أخبارا عن
مسريهم وحلهم وترحاهلم،
وهي بذلك تدعونا للسري على
آثارهم ،وسلوك مسالكهم
والتآسي بأفعاهلم.
إن حقوق اإلنبياء واملرسلني
على املؤمنني أن يدميوا
ذكرهم وأن يتأنسوا بهم،
وأن يكثروا من الصالة
عليهم والدعاء هلم ،ومن
املفيد جدا ،بل ومن الرب هلم
أن نزور مساجدهم وقبورهم
واألماكن اليت ارتادوها وها
هم املسملون يقصدون مكة
املكرمة على آثار إبراهيم
عليه
وحممد
وإمساعيل
الصالة والسالم ،كما يقتفي
املسيحيون آثار عيسى عليه
السالم يف بيت حلم والناصرة
والقدس الشريف.
مسارات
إحياء
يف
إن
الرسل واألولياء والقديسني
والصاحلني ،وإختاذ آثارهم
سياحية
ومعامل
شواهد
املوحدون
عندها
جيتمع
مسلمني ومسيحيني ويهود،
دعامة اساسية لتعليم اجليل
السالم
مبادئ
الناشئ
ألخوة
وترسيخا
والرمحة،
األنبياء وتكامل رساالتهم يف
األذهان والعقول .لنستذكر
معا رحلة أبينا إبراهيم عليه
السالم اليت إنطلقت من أور
يف جنوب العراق ،وانتهت
يف مكة املكرمة بواد غري
ذي زرع عند بيت اهلل احلرام،
حيث مل يكتف عليه السالم
مبجرد الرحلة وما حتتضن من
قيم وعرب ،وإمنا رفع مع إبنه
إمساعيل قواعد بيت عتيق ،ال
ينفك شاهدا على طاعة اهلل
وتعظيمه ،يقصده املؤمنون
من كل فج عميق ،وجيتمع
حوله املاليني من كل شيء
إال طاعة اهلل وحمبته ،وذكره
وشكره ،وحب املؤمنني.
وقال :ها هو خامتة األنبياء
حممد عليه الصالة والسالم
يلتقي بإخوانه األنبياء مجيعا
يف رحلة اإلسراء قبل عروجه
اىل السماء بأمر اهلل وقدرته
تعاىل :سبحان الذي أسرى
بعبده ليال من املسجد احلرام
اىل املسجد األقصى الذي
باركنا حوله لنريه من آياتنا
إنه هو السميع البصري وال
شك أن هذه الرحلة جسدت
أخوة األنبياء وتكامل رساالتهم
بالقدس
مكة
وإرتباط

الشريف.
اضاف :وكم تتجسد معاني
الوحدة الوطنية على أرض
فلسطني املغتصبة ،ويف
كنيسة القيامة خاصة ،تلك
الكنيسة اليت تضم عددا كبريا
من املقدسات املسيحية ،مقل
القرب املقدس ،واملغارة اليت
عثرت فيها امللكة هيالنة على
صليب املسيح ،حيث حتمل
مفاتيح الكنيسة عائلة مسلمة
هي عائلة جودة ،بينما تقوم
على مهمة فتح باب الكنيسة
بشكل يومي عائلة مسلمة
أخرى هي عائلة نسيبة .يف
كل صباح كان يذهب راهب
لعائلة نسيبة ويأخذ الشخص
املسؤول عن فتح الباب
ويأتيان اىل منزل عائلة جودة
يف البلدة القدمية ،ويذهب
الثالثة لفتح الكنيسة .إال انه
نظرا لوجود اإلحتالل وكثرة
االغالقات اليت يفرضها يف
البلدة القدمية إتفق على
أن تكون هناك غرفة خارج
الكنيسة يوضع فيها املفتاح،
ومعه حارس مسلم حتى
ميكن فتح الكنيسة كل يوم
يف الرابعة فجرا وغلقها يف
الثامنة والنصف مساء.
وأردف :يقول كبري عائلة
جودة :هذا شرف لكل
املسلمني يف العامل ،ورثته
من أجدادي وحافظنا عليه
طوال مئات السنوات ،وندعو
اهلل ان نستمر يف احلفاظ عليه
حنن وأوالدنا .ويقول كبري
عائلة نسيبة :حنن حريصون
على حراسة الكنيسة واحلفاظ
عليها ،ونعتز بذلك فتاريخ
العرب واملسلمني مليء بصور
االخاء وإحرتام الديانات ،وهو
ما جيعل املسلمني حيتفظون
مبفتاح الكنيسة وتولي أمانته.
وتعد كنيسة القيامة من أهم
وأقدم املزارات املسيحية يف
القدس وأكثرها قداسة على
اإلطالق .وللكنيسة ساحة
كبرية من اجلهة اجلنوبية تقود
اىل املدخل ،وتنتشر شرقها
وغربها أديرة وكنائس صغرية
للطوائف املسيحية املختلفة.
وختم :أعددت حبثا ال أريد أن
أقرأه ألن متعة النظر إليكم
رمبا تفوق الذي أعددته يف
الدميان يا صاحب الغبطة ال
يسعنا إال ان نؤكد حرصنا على
العيش املشرتك وبقيادات
حكيمة وبعقل مستنري كالذي
حتمله الدميان ودار الفتوى
معا ،ال يسعنا إال أن جندد
إخوتنا الوطنية عيشنا الواحد.
وال يسعنا إال ان نردد معك
ما ذكرمتوه مرارا من وجوب
رئيس
إنتخاب
وحتمية
للجمهورية ودعم للجيش
وحرص على احلرية وأن نناشد
اجلميع أن يقدموا مصلحة
الوطن على مصلحة احللف،
وعلى مصلحة الطائفة ،وعلى
مصلحة املذهب ألن لبنان إن
إستمر نستمر مجيعا ،وألن

لبنان ال قدر اهلل إذا إنكسر
إنكسرت سواعدنا مجيعا.
عاشت الدميان يا صاحب
الغبطة وعشتم أنتم وعاشت
معكم دار الفتوى وعاش
جيشنا الوطين وعاش لبنان
سيدا وحرا ومستقال.
بعد ذلك ،افتتح مسرح الوادي
املقدس باملشهدية الغنائية
طاحون قنوبني .وألقى رئيس
الندوة اللبنانية للحفاظ على
البيئة داعم اقامة املسرح
احملامي انطوان خبعازي كلمة
باملناسبة.

الراعي

من جهته ،قال الراعي :من
إمتيازات البطريرك أن يشكر
وهذا أهم شيء وأهم كلمة
الشكر بإسم كل احلاضرين
معنا اليوم اوال لسماحة مفيت
طرابلس والشمال على حضوره
وكلمته الغنية وطنيا وكنسيا
وروحيا ،نذكرك دائما تأتي
اىل هنا مرة يف السنة هذا
ال يكفي جيب أن نراك أكثر.
لقاؤنا اليوم كان ثقافيا غنائيا
موسيقيا وردنا اىل اجلذور.
أريد أن أشكر العميد الركن
عامر احلسن على هذا الكتاب
الرائع الذي سوف نقرأه طبعا
والذي هو السياحة الدينية يف
الوادي املقدس ،وادي األرز.
يلفتين إمسك املثلث عامر
وعبد اهلادي واحلسن ،أحسن
من هكذا ال يكون عمران عامر
بقلبك هادىء بروحك واحلصن
يف كل شيء .كما أشكر
جهود نشر مؤمتر حدث اجلبة
الذي هو إفتتاح لتاريخ كل
هذه املنطقة حول الوادي
املقدس.
وقال :حنن حباجة اىل العبور
بالتجرد والصالة لالحتاد باهلل
لكي نعود ونبين حياة جديدة
يف لبنان .لذلك متنيت أن
يكون جسر عبور من اىل،
من روحانية الفقر والصالة
لبناء لبنان اجلديد .أعتقد ان
رئاسة اجلمهورية متعثرة النها
حباجة اىل روح الفقر وروح
التجرد .اليوم كل اللبنانيني
واملعنيني ،من كتل سياسية
ونيابية ،اذا خرجوا بروح
الفقر من مصاحلهم الصغرية
والضيقة فيمكن غدا أو
الليلة رمبا انتخاب رئيس
للجمهورية .ولكن إذا مل يسد
الفقر وروح التجرد ال نستطيع
أن حنلم بالوصول اىل رئيس،
وإال ليس مربرا أننا بعد سنة
ونصف سنة بال رئيس ألن ال
للتجرد من رأيه
أحد مستعدا
ّ
وال مصلحته وال نظرته او
موقفه.
أضاف :قنوبني يف هذه الليلة
تعلمنا روح التجرد لكي ننطلق
حنو االخر ،كلما أتينا اىل هذه
الفكرة نتذكر البابا فرنسيس
الذي أسر القلوب بكلمة وقال
يف البداية على اإلنسان أن
خيرج من ذاته حنو اآلخر .إذا
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عون :اذا لزم األمر سنتجه اىل التصعيد وحنن دعاة
حوار وال نرضى أن تداس حقوقنا
قال رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب العماد ميشال
عون اذا لزم األمر سنتجه اىل
التصعيد ،ولكن حنن دعاة حوار
وال نرضى أن تداس حقوقنا
املسيحية والوطنية.
وردًا على سؤال قال :حنن ال
ننتظر أي مساومة ،حنن نلجأ
دائمًا اىل القانون والدستور.
وكان العماد عون التقى امس
يف الرابية السفري السوري علي
عبد الكريم علي وعرض مع
االوضاع العامة.
وبعد اللقاء قال علي :يف
ذكرى انتصار لبنان وانتصار
املقاومة ،كانت مع العماد
عون جولة افق نقلت له خالهلا
حتيات السيد الرئيس بشار
االسد واالطمئنان على صحته
واطالعه على الرؤية العامة جتاه
املنطقة واملتغريات الناجتة عن
حرب طويلة على لبنان وسوريا
واملنطقة بكاملها .اما قراءة
العماد عون فريى ان املنطقة
مقبلة على انتصارات فرضتها
االنتصارات اليت حققتها القوى
اليت تناصر السيادة وترفض
االرهاب التكفريي مع كل
مظاهر اهليمنة والفساد مع كل
االطماع الصهيونية يف املنطقة.
هذا احملور الذي ميثل السيادة
وحق الشعوب يف املنطقة
هو املنتصر .من الواضح ان
القطاف سيكون ملصلحة سوريا
ولبنان واالتفاق سيكون ملصلحة
املنطقة كلها.
كيف سينعكس االتفاق النووي
على املنطقة ال سيما بعد زيارة
الوزير ظريف؟
 هناك مكابرة تنتهجها قوى يفالعامل وهناك مراجعة تصل اىل
حدود اقتناع بأن هذا االرهاب
خطر عليها .وجاء االتفاق
النووي االيراني كنتيجة هلذه
القرارات وستنعكس اعادة نظر
تأخذ بعض التفاهمات او احللول
السياسية واملراجعات يف دعم
االرهاب .كل هذا سنشهده وهو
يف احملصلة انتصار يف الدفاع

عن احلقوق والسياسة.
ثم التقى عون ممثلة االمني
العام لالمم املتحدة سيغرد كاغ
اليت مل تدل بأي تصريح.

فتوش

كما استقبل النائب نقوال
فتوش الذي قال :جئنا لنشد
على يد العماد ميشال عون
ونقول له حنن معك ،ونقول له
اننا معك ومع املوقف املسيحي
الوفاقي الوطين وليس املوقف
املسيحي فقط .وقلنا له ان ما
يقوم به هو احلفاظ على وحدة
لبنان وامنه واستقراره وهو من
يتصدى حلمالت التصعيد اليت
يقوم بها الفريق االخر ،فاليوم
مستهجن ان يصرح وزير العدل
اللواء اشرف ريفي انه اذا
استمر العماد عون يف موقفه
هذا يؤكد وصول قائد اجليش
اىل الرئاسة.
اضاف :اود ان اسأل اللواء
ريفي هل اصبحت الرئاسة
جبيبه؟ من اعطاه هذه السلطة؟
هذا دليل على االعتداء على
هؤالء
املسيحيني،
حقوق
الوزراء جيء بهم ليخدموا
الناس ال ليكونوا ابطاال عليهم،
ولن نتكلم عن املداخالت يف
شؤون القضاء حيث جيب ان ال
يتدخل .وزير العدل يف فرنسا
كان دائما يلتزم السكوت النه
ممنوع عليه ابداء رأي مسبق ،اما
اللواء اشرف ريفي فلديه شهية
للكالم.
وتابع :نقول للواء اشرف ريفي
ولكل من يدور يف فلكه جيب
ان ترتوى قليال فنحن اذا سكتنا
حبا بلبنان لكن نتذكر مجيعا
ان للصرب حدود .جندد ثقتنا
بالعماد عون ولنا لقاءات اخرى
حول الوزراء الذين يتحفوننا كل
يوم مبواقف ال متت اىل الوحدة
الوطنية.
هناك فريق يتسلط وبوضوح،
كيف ستؤمن ان الشراكة موجودة
وقد انكسرت الشراكة؟
 نأمل اال تنكسر وهناك اصولدستورية ومن املمكن ان نقدم

طرح الثقة يف الوزير وهذا االمر
ال يتعلق باحلكومة بل مبجلس
النواب .وزير ارتكب او اساء
اىل الوحدة الوطنية هو موضع
مساءلة امام اجمللس النيابي.
حنن ال نريد ان نبقى فقط
خائفني على البلد وهم يسرحون
وميرحون.

وهاب

ثم التقى عون الوزير السابق
وئام وهاب الذي قال :حنن
موافقون على كل اخلطوات
اليت يقوم بها العماد ميشال
عون ،وهذا جيب ان يكون
موقف كل فريق  8آذار.
فاجلنرال عون وقف يف املواقف
الصعبة وضمن الوحدة الوطنية
يف لبنان .اضاف :حنن اليوم
حنتفل يف ذكرى انتصار حرب
متوز اليت كان للجنرال عون
موقف منها مل خيطىء يف
حساباته للحظة .استطيع ان
اؤكد ان دولة الرئيس حريص
على االستقرار يف لبنان لذلك
ال احد يستطيع ان يلعب على
هذا الوتر .دولة الرئيس
حريص على االمن واالستقرار
واملؤسسات االمنية .وهو االب
الروحي هلذه املؤسسات كان
كذلك وسيبقى وحرصه على
االستقرار ال يوازيه حرص.
اعترب بأن ما حيصل اليوم من
حتايل يف بعض االمور وحماولة
اهلروب من استحقاقات سياسية
معينة ،هذا سيؤدي اىل االطاحة
بالنظام هؤالء الذين حياولون
حماصرة العماد عون يلعبون يف
النار ويف النظام السياسي يف
لبنان.
وتابع :ما حيصل من حماوالت
داخل او خارج احلكومة حلشر او
تطويق العماد عون هذا امر لن
حيصل .هناك فريق من اللبنانيني
لن يقبل بذلك ،وهؤالء الناس
يلعبون بالبلد واذا اكملوا على
هذا املنوال سنصل مجيعا اىل
املقولة ان هذا النظام مل يعد
قائما لنصل اىل نظام جامع بني
كل اللبنانيني.

الراعي والشعار شاركا...
مل خنرج من ذواتنا اليومية
ال أحد يلتقي ،كما احلياة
الزوجية القائمة على احلب
إذا مل يوجد خروج دائم من
الرجل حنو املرأة ومن املرأة
حنو الرجل فستنكسر .فكم
باألحرى يف احلياة اإلجتماعية
واحلياة الوطنية.
وعن جولته يف البقاع ،قال
الراعي :ما يعزينا أن جمتمعنا
اللبناني ليس هكذا ،بل هو
خيرج من نفسه وينطلق حنو
االخر ،وهذا حنن عشناه ويف
كل مرة نعيشه ولكن يف
هذين اليومني عشناه يف
بعلبك يف البقاع الغربي وعلى
نظر اجلميع .أريد القول ما هذه
القوة السحيقة بني اجملتمع

السياسي واجملتمع املدني،
أناس مل نرهم وال نعرفهم،
ال أتكلم هنا عن املسيحيني
ولكن عن املسلمني كيف
تركوا بيوتهم ورشوا الورد
واألرز ورفعوا الصور ووضعوا
مئات من الالفتات وهذه عالمة
لكي خيرجوا من القفص الذي
وضعهم فيه السياسيون.
شعبنا يريد العيش بتجرد
والعيش مبسرية حنو اآلخر،
قنوبني ننظر إليها ليس فقط
كجذور إمنا أيضا كعبور ،من
وادي البطاركة الذين عاشوا
أربعمئة سنة عربوا حنو قنوبني
التلة ثم حنو كل لبنان واىل
كل العامل.
بعد ذلك ،قدمت النسختان
املذهبتان من الكتابني لكل

من الراعي والشعار ،ووزعت
رابطة قنوبني للرسالة والرتاث
الكتابني واملشهدية الغنائية
ومطبوعاتها على احلاضرين.
وقدم خمتار وادي قنوبني
طوني خطار باقتني من أزهار
قنوبني حتية للراعي والشعار.
كما قدم الراعي ايقونة سيدة
قنوبني لفؤاد فاضل.
وكانت جولة للشعار يرافقه
املطران مارون العمار واالباتي
انطوان ضو يف حميط الكرسي
مطل
مشلت
البطريركي،
صخرة الدبس على اعماق
الوادي املقدس ،وحمطة يف
مكتبة الوادي املقدس وعرض
ألبرز املخطوطات احملفوظة
فيها ذات الصلة بالرتاثني
االسالمي واملسيحي.

وفدا مجعيات مكافحة املخدرات واملعلوماتية يف معراب

فتفت التقى جعجع :انتخاب الرئيس مدخل للحلول
استقبل رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف
معراب ،عضو كتلة املستقبل
النائب أمحد فتفت الذي
أوضح على االثر أنه مت البحث
يف امللفات املعيشية الضاغطة
على املواطن اللبناني وال سيما
ملفي النفايات وأزمة الكهرباء
اللذين حيتاجان اىل معاجلة
سريعة .وقال :لألسف نعيش
التعطيل على كل املستويات،
واليوم شهدنا عجز جملس
الوزراء عن اختاذ أي قرار
نتيجة موقف سياسي بتعطيل
كل شيء .جيب أال ننسى
امللف األساسي وهو السالح
غري الشرعي ووجود دويلة
مسيطرة على الدولة اللبنانية
وتفرض عليها شروطها وتزج
لبنان مبلفات مثل احلرب
السورية اليت ال دخل له بها ال
من قريب وال من بعيد وتكلفه
كثريا على الصعد االقتصادية
واالجتماعية والسياسية.
أضاف :وجهات النظر متقاربة
بيننا واحلكيم ،وقد تكون وجهة
نظر واحدة فيها روحية  14آذار
ومتوافقة مع ما مسعناه من
غبطة البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي خالل جولته
على البقاع الغربي ،عن أهمية
انتخاب رئيس للجمهورية الذي
هو املدخل الوحيد لكل احللول،
حبيث يتحمل مسؤولية تعطيل
هذا االستحقاق من يغيب عن
اجللسات ومن يفرض على
اآلخرين هذا الغياب.

الحوار األساس

وعما قاله النائب العماد
ميشال عون من أنه سيلجأ
اىل التصعيد ولكنه يبقى من
دعاة احلوار ،قال فتفت :يوجد
جملس وزراء وجملس نواب
وحنن من أساس تعاطينا يف
السياسة هو احلوار الدائم
وحتديدا مع شرحية مهمة من
شرائح الوطن ،ولكن الشعارات
اليت رفعها باألمس العماد عون
مل تكن شعارات حوارية ،فإن
أصبح تيار املستقبل والرئيس
متام سالم داعشيني ،فمع
من يتحاور اجلنرال عون؟ أمع
الدواعش؟ هذا الكالم مل
يعد مهما الرد عليه بل على
العكس يدنا ممدودة لكل
القوى السياسية ،وحنن حناور

اليوم حزب اهلل الذي يوجد معه
خالف اسرتاتيجي أكرب ،كما أننا
حناور كل األطراف السياسية
حتت مظلة الدولة اللبنانية
ومصاحلها .وأذكر أن لدينا
برناجما سياسيا هو برنامج قوى
 14آذار وحنن ملتزمون به،
وحني يشعر اجلنرال عون أن
األولوية هي فعال للبنان أوال
وليس لشيء آخر فبالتأكيد
ليس لدينا أي مشكلة معه.
وعن انعكاس زيارة وزير
اخلارجية االيراني حممد جواد
ظريف على امللف الرئاسي،
قال :مسعنا كالما مجيال يف
هذا السياق من الضيف
االيراني ،الذي ال أعرف مدى
متثيله لكل السياسة االيرانية
اذ ان هناك أطرافا يف ايران
ال تعرتف بدوره .ولكن يف
موضوع الرئاسة تلقينا خالل
احلوار رسالة واضحة من حزب
اهلل أنه ال حبث ال يف الرئاسة
وال يف أي موضوع آخر قبل
أن يكون هناك التقاء أو حوار
ايراني-سعودي ،وهذا أمر
مؤسف جدا باعتبار ان هذه
امللفات هي لبنانية داخلية
حبت وليست ملفات اقليمية،
ولكن يبدو ان الطرف اآلخر
مصر ان يكون هذا امللف
إقليميا ،ومل نلمس حتى اآلن
أي شيء نتيجة هذه الزيارة،
فقد دعا رئيس جملس النواب
نبيه بري اىل جلسة النتخاب
رئيس مجهورية يف الثاني من
أيلول املقبل ،ففي حال حضر
نواب حزب اهلل والتيار الوطين
احلر تكون الرسالة االيرانية
اجيابية واذا مل حيضروا يتبني
أن الرسالة سلبية.

جمعيات مكافحة املخدرات

من جهة أخرى ،ويف إطار احلملة
اليت تقوم بها القوات اللبنانية
ملكافحة املخدرات يف لبنان،
استقبل جعجع وفدا من ممثلي
مجعيات مكافحة املخدرات يف
لبنان ضم :األب جمدي عالوي
عن مجعية سعادة السماء ،األب
هادي العيا وهالة ناصيف عن
مجعية  ،AJEMاألب مروان
غامن عن مجعية علية ابن
االنسان ،ايلي حلود عن مجعية
 ،JCDسامي كريوز عن مجعية
 ،Chanceألفريد نعمه عن مجعية

 ،SIDساندي متريك عن مجعية
سكون ،ميشلني ابو شروش
وحسان فقيه عن مجعية
 ،Menahraراشيل عضيمي عن
مجعية  ،SIDCالدكتور رايف
كايبكيان عن مجعية Cénacle
 de la lumièreومروان خوري
عن مجعية أم النور ،يف
حضور أمني عام احلزب فادي
سعد ،االمني املساعد لشؤون
املصاحل يف القوات غسان
يارد ،رئيسة جهاز تفعيل دور
املرأة يف احلزب احملامية مايا
زغريين ورئيس مصلحة الطالب
يف القوات جاد دميان.
وكانت مداخلة جلعجع اطلع
خالهلا اجلمعيات على احلملة
اليت ينظمها احلزب حملاربة آفة
املخدرات والدوافع ،مشريا اىل
أن اهلدف من اطالق هذه احلملة
هو خلق حاجز نفسي لتوعية
الشباب على خماطر اإلدمان.
وجرى حوار مع ممثلي اجلمعيات
عرضت خالله املشاكل واحللول
اليت صدرت عن مؤمتر ألنو
حياتك أبدى الذي عقد يف
معراب .ومت االستماع اىل
مداخالت اجلمعيات وحماولة
تشكيل جلان مشرتكة من أجل
وضع آلية عمل مشرتكة.
وشدد احلاضرون على أهمية
مشاركة اجلمعيات يف املاراتون
الذي ينظمه جهاز تفعيل دور
املرأة يف حزب القوات يف
أيلول املقبل.

جمعية املعلوماتية

اىل ذلك ،التقى جعجع وفدا
من مجعية املعلوماتية املهنية
يف لبنان برئاسة كميل مكرزل،
يف حضور االمني املساعد
لشؤون املصاحل يف القوات
اللبنانية ،وخبري االقتصاد
والتكنولوجيا ورئيس Cedars
 Instituteللشؤون االقتصادية
واالجتماعية غسان حاصباني.
وتداول اجملتمعون بنتائج مؤمتر
احلكومة االلكرتونية الذي عقد
يف معراب حبيث شارك الوفد
بأفكاره ووضع إمكاناته يف
تصرف إجناح مشروع احلكومة
االلكرتونية .واتفق احلاضرون
على متابعة التوصيات اليت
صدرت عن املؤمتر ،كما مت
اقرتاح أفكار جديدة إلضافتها
اىل برنامج العمل.

مناقيش  -لحم بعجني  -صفائح بجبنة -
سبانخ  -سنبوسك  -كباكيب  -أقراص
كبة  -شيش برك  -بيتزا وغريها
الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات
نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة ..نفتح  7أيام يف
األسبوع
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لبنانيات

الشعارات العونية ال ختدم سوى االرهاب
النائب اخلازن :أدوات تفشيل الشراكة مسيحية
ماروني يستغرب مطالبة عون حبقوق املسيحيني
اجلراح :نرفض الفصل بني اجليش وقيادته
هدفها ضرب كل مطلب خيرج من الرابية
وهو معطل الرئاسة؟

قال عضو كتلة الكتائب
النائب ايلي ماروني اننا مل
نتوقف يومًا خالل كل تارخينا
النضالي عن املطالبة حبقوق
املسيحيني وعن ضرورة تفعيل
واعادة تزخيم الدور املسيحي
يف لبنان ،وبالتالي لسنا يف
حاجة اىل دروس من احد يف
ّ
نتمنى لو ان
هذا االطار ،وكنا
مطالب العماد عون ال تنحصر
بشخصه واقاربه حتت عنوان
الدفاع عن املسيحيني لكنا
معه يف كل اجملاالت ويف كل
التحركات ،وسأل كيف ُيطالب
ّ
العماد عون حبقوق املسيحيني
اول املعطلني النتخاب
وهو ّ
رئيس اجلمهورية املنصب
االول يف الشرق
املسيحي
ّ
االوسط؟
وقال :عون يريد تعطيل قيادة
ادى ذلك اىل
اجليش ولو ّ
تدمري املؤسسة الوحيدة الباقية
على قيد احلياة خلدمة الوطن
واملواطن ،النه يريد ايصال
صهره اىل القيادة .من هذا
املنطلق ،نسأل اال جيد العماد
عون اال مطالبه الشخصية
ليعطيها عناوين مسيحية؟ من
ُ
هنا حنن ال نقوم مبثل هذه االمور
ضحي عادة مبصاحلنا من
الننا ُن ّ
اجل املصلحة املسيحية العامة،
قصرين.
ولسنا ُم ّ
ولفت اىل ان عون يدفع
باملتظاهرين للمطالبة حبقوقه
قدمنا عشرة االف
يف حني اننا ّ

شهيد ليبقى لبنان ويبقى فيه
ّ
وذكر ردًا على
املسيحيون،
سؤال بان االحزاب املسيحية
مرة حتت
التقت اكثر من
ّ
مظلة بكركي ،ومعروف من
نكس باالتفاقات اليت خرجت
عن اللقاءات ،لكنه اعلن يف
الوقت نفسه ان ال مانع من
عقد لقاءات يف املستقبل
تصب يف املصلحة
اذا كانت
ّ
الوطنية للمسيحيني.
واعترب ماروني ان مصلحة
املسيحيني ال تكون ايضًا بإثارة
النعرات الطائفية كما حصل
يف تظاهرة التيار الوطين احلر
امس ومهامجة تيار املستقبل
رمز االعتدال االسالمي يف
املنطقة ،وعلينا ان حنافظ على
هذا االعتدال وتقويته.
وختم :لالسف العماد عون
ُمستمر يف سياسة انا او ال
احد وتعطيل انتخابات رئاسة
يتحمل
وهو
اجلمهورية،
ّ
مسؤولية ذلك .حنن نريد
احملافظة على لبنان وانقاذه
واعادة بناء مؤسساته ،وحتت
هذه العناوين مند ايدينا للجنرال
وغريه لنلتقي ونضع االسس
املتينة لبناء لبنان ،وعندها
الدولة القوية القادرة ،دولة
املؤسسات والقانون حتمي
املسيحيني ،وهؤالء ال حيتاجون
اىل دروس حلماية انفسهم
النهم اثبتوا عرب التاريخ انهم
قادرون على ذلك.

رفض عضو كتلة املستقبل
النائب مجال اجلراح ،الفصل
بني املؤسسة العسكرية وبني
قيادتها يف هذه املرحلة بالذات،
ألن القيادة هي اليت ترأس
املؤسسة وتوجهها وتقاتل معها
بوجه االرهاب.
وقال يف حديث اىل قناة
اجلديد :بالشكل تظاهرة التيار
الوطين احلر هزيلة نسبة
للتحضري الذي سبق وهذا رمبا
يفرض على عون الرجوع خطوة
اىل الوراء والتفكري عميقا
خبياراته السياسية ،واضح ان
مجهوره حتى مل يتجاوب مع
دعوته املوجهة ضد اجليش
اللبناني واملؤسسة العسكرية
وقيادتها.
أضاف :يف هذه املرحلة ال ميكن
الفصل بني املؤسسة العسكرية
وبني قيادتها ألن القيادة هي
اليت ترئس املؤسسة وتوجهها
وتقاتل معها بوجه االرهاب .لقد
اختذ تيار املستقبل موقفا من
موضوع تهجم البعض فيه على
اجليش ومت فصل الزميل خالد
الضاهر من الكتلة نتيجة مواقفه
من املؤسسة العسكرية.
تابع :الشعارات اليت محلها
العونيون تأتي ضمن اسلوب
التحريض املذهيب والطائفي
واالستهداف لتيار االعتدال هذا
جزء من خمطط ال خيدم سوى
االرهاب .هناك استهداف لتيار
معروف باعتداله ومبواجهته
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لالرهاب وحبرصه على الوحدة
الوطنية ووصل االمر بهم،
اىل اتهام رئيس احلكومة متام
سالم ،ابن هذا البيت السياسي
باعتداله
املعروف
العريق
ووطنيته ،بأنه داعشي لذا ال
استغرب اتهام تيار املستقبل
انه الدولة االسالمية او غريها
هذا االسلوب يرتد سلبا عليهم
وعلى حاملي هذه الشعارات.
شعارات استفزاز
وسأل :اليست الشعارات اليت
محلها العونيون أمس استفزازا؟،
وقال :حنن خيارنا السياسي
مع املؤسسة العسكرية ومع
قيادتها وقلنا اننا مع التعيني
اذا توفر واذا مل يتوفر حنن مع
التمديد لقائد اجليش العماد
جان قهوجي حلفظ املؤسسة
العسكرية يف خضم معركة
كبرية يف لبنان.
وقال :اليوم اذا اصبحت
قضية صهر اجلنرال واجلنرال
هي القضية الوطنية الكربى
والقضية املسيحية ،فهذا غري
صحيح هذه قضية عائلية حبت
وحتى مجهوره عرب امس عن
رفضه هلذا االمر بعدم نزوله
اىل الشارع .وختم :حنن اختذنا
قرارا بعدم احلديث عن اداء
العميد شامل روكز فاذا حتدثنا
سنفاجىء الناس .حنن حريصون
على الشراكة ولكن الشراكة
املنطقية واملوضوعية ال شراكة
االستئثار والفرض واهليمنة،
نرفض ان يقول احد اما ان
تنتخبوني رئيسا للجمهورية وإما
انتم داعش.

اعترب عضو تكتل التغيري
واالصالح النائب فريد اخلازن
ان تأجيل تسريح قيادات امنية
يتحملها فقط تيار املستقبل
ال
ّ
بل ايضًا وزير الدفاع مسري
مقبل التابع سياسيًا للرئيس
ميشال سليمان ،اسفًا الن
ادوات تفشيل الشراكة كانت
جو
دائمًا مسيحية ،مشريًا اىل ّ
داعشي يف لبنان.
وقال يف تصريح شعار الدولة
االسالمية :امارة لبنان ُرفع من
تحمس يف تظاهرة
قبل شباب ُم ّ
التيار الوطين احلر وانا ضد هذا
التوصيف ،آسفًا الن الصراع
االن مذهيب ،وحنن كمسيحيني
وكتكتل سياسي لسنا جزءًا
من هذا الصراع ،لكن من حقنا
الدفاع عن حقوقنا.
وشدد على ضرورة اجياد
من
البلد
الخراج
طريقة
احملاصصة والفساد ،معتربًا
ان ما يمُ ّثله العماد عون ضمانة

كبرية يف هذا املوضوع ،الفتًا
اىل اننا ُنعاني منذ العام 2005
وحتى اليوم من خمطط موت
املسيحيني سياسيًا.
واشار اىل ان اخلطاب السياسي
للقوى املسيحية الثانية ليس
بعيدًا عن شعاراتنا ،واوضح ان
العماد عون يمُ ّثل الرقم الصعب
يف املعادلة اللبنانية ،الفتًا اىل
ان ال عالقة للتيار الوطين احلر
مبلف النفايات ،واحللول ليست
عندنا ،فهناك حماصصة يف
هذا املوضوع.
بالطرق
االعرتاض
اضاف
مشروعة
مسألة
السلمية
وحمقة ،والرأي العام حتى لو
حتركنا امس
مل ُيشارك يف
ّ
اال ان هناك اعرتافا بوجود
اقصاء للشراكة واستهداف
للعماد عون ،االقنعة سقطت،
فكل مطلب خيرج من الرابية
جيب ضربه لالسف بأدوات
مسيحية.

غداء ودي مجع قهوجي وروكز

بعيد ساعات من حترك التيار
الوطين احلر يف الشارع ،شكل
اللقاء الذي مجع امس االول ك ًال
من قائد اجليش العماد جان
قهوجي ،وقائد فوج املغاوير
العميد شامل روكز اىل مائدة
الغداء يف مطعم كرم يف وسط
بريوت ،ردا على السهام اليت
أطلقها املتظاهرون يف وجه
قائد اجليش.
وأشارت املعلومات حبسب
وكالة االنباء املركزية اىل أن
تقصدا االجتماع يف
الرجلني
ّ
مكان عام ،يف هذا التوقيت

بالذات ،موجهني رسالة اىل
كل من يعنيه االمر تقول ان
املؤسسة العسكرية واحدة
ومتماسكة وانها حمصنة يف
وجه الرياح السياسية .كما
ُعلم ان اللقاء ساده كثري من
الود واملزاح والضحك بني
العماد والعميد ،ما يدل اىل ان
روكز ورغم صلة القربى اليت
جتمعه برئيس تكتل التغيري
واالصالح العماد ميشال عون،
ال يزال ملتزما بهرمية املؤسسة
العسكرية وقوانينها وال يرضى
باهانة رأسها.

عاطف جمدالني احلكومة على اختاذ
قرار حازم وحاسم يف موضوع
النفايات ،واختيار أماكن للمطامر
الصحية تكون هلا دراسات
بيئية ،فال تضر باهلواء أو الرتبة
أو املياه.وأكد جمدالني لوكالة
األنباء املركزية أن ال حل ملوضوع
النفايات إال بهذه الطريقة ،ذلك
أنه ال ميكننا تصدير النفايات ألن
احدا لن يأخذ نفايات مر عليها
أكثر من  48ساعة ،مشددا على
أننا اليوم أمام مشكلة أمام كارثة
وطنية .ودعا املواطن اللبناني
إىل أن يفهم أنه مسؤول عن

وعلى اجلميع أن خيضع ملتطلبات
هذا األمر وللواجب الوطين.
وعن حترك التيار الوطين احلر
يف الشارع ،لفت جمدالني إىل
أن لكل فئة سياسية احلق يف
التظاهر والتعبري عن مطالب
معينة وال أحد يقول العكس،
مشريا إىل أن اجلو ليس مالئما
للشارع ،لكن هذا ما إرتآه اجلنرال
عون وهذا حقه وحنن علينا أن
ننّبه إىل ان النزول إىل الشارع
اليوم فيه خطورة على االستقرار
وعلى االقتصاد الوطين .ولذلك
حنن ضده ولكن اجلنرال بيمون.

سليمان :حقوق املسيحيني
تأتي باستمرار املؤسسات جمدالني اعترب ان املطامر احلل الوحيد للنفايات
وانتخاب الرئيس
حض عضو كتلة املستقبل النائب نفاياته ومن ثم احلكومة مسؤولة
قال الرئيس ميشال سليمان ان
اجليش ثالثية ال تتجزأ ،القائد
والعسكر واملهمة ،وحقوق
املسيحيني تأتي من خالل
استمرار املؤسسات وانتخاب
الرئيس.
وقال :اجليش اللبناني من أقوى
اجليوش ،وحده انتصر على
اإلرهاب ،وكل املدن اللبنانية
ترفض اإلرهاب ،ألن االعتدال
طاغ عند اجلميع.
أما عن ملف التعيينات ،قال
سليمان :وزير الدفاع الوطين
قام بواجبه وجال على املرجعيات
ومل حيصل أي توافق على
التعيني ،فكان ال بد من تأمني
استمرارية عمل املؤسسات.
اضاف :لقد عملت طيلة والييت
الرئاسية على حتسني صورة
لبنان يف اخلارج وهذا ما ساعد
يف تأمني الغطاء الدولي وساهم
يف دعم املؤسسات ،وال سيما
مؤسسة اجليش اللبناني.
وختم :علينا مجيعا بذل كل
اجلهود النتخاب رئيس اجلمهورية
ألنه ال جيوز ان متر اجللسة 27
النتخاب الرئيس مرور الكرام،
يف ظل الكالم عن تهميش دور
املسيحيني وحقوقهم.

فرعون :البلد ال حيتمل أجندات سياسية ونرفض
توصيف قرار مقبل باالنقالب على الدستور

رفض وزير السياحة ميشال
فرعون ،يف بيان له ،توصيف قرار
وزير الدفاع مسري مقبل بتأجيل
تسريح قائد اجليش ورئيس
األركان واألمني العام للمجلس
األعلى للدفاع بأنه انقالب على
الدستور ،ورأى أن االنقالب على
الدستور هو يف عدم النزول اىل
اجمللس النيابي النتخاب رئيس
للجمهورية ،ويف االنقالب على
مهمة النائب.
ولفت اىل أن طرح األمساء يف

جلسة جملس الوزراء هو من
صالحيات وزير الدفاع الذي حاول
الوصول اىل توافق على التعيني،
لكنه عندما رأى عدم إمكان لتعيني
قائد للجيش أو رئيس األركان إختذ
القرار الصائب لوضع حد للبلبلة
اليت بدأت تستهدف املؤسسة
العسكرية وللحفاظ على االستقرار
السياسي واألمين ،وخصوصا أن
وزير الدفاع الحظ أن احلل من
خالل رفع سن التقاعد للضباط يف
اجملس النيابي قد يطول.
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لبنانيات

أزمتا «اجلديد» مع «احلزب واحلركة»:

اسألوا حتسني خياط
ليا القزي

اختيار رئيس جملس إدارة قناة «اجلديد» حتسني خياط ،األسلوب
للرد على تساؤالت جزء كبري من مجهوره ،حتول إىل
«االفرتاضي»
ّ
موقع اهلجوم على القناة بعد خالفاتها مع قيادتي حزب اهلل وحركة
أمل .احللقة ستكون ُمسجلة ،والقناة تؤكد« :سنعتمد الشفافية»
«هل لديك سؤال لرئيس جملس إدارة قناة اجلديد حتسني خياط؟».
إذا كان اجلواب «نعم» ،فما على «الراغبني» سوى إرسال فيديو
يتضمن سؤاهلم عرب خدمة «الواتساب» على أحد األرقام ُ
املخصصة
خلياط يأتي بعد خالفاته السياسية مع حزب
لذلك .هو «استجواب» ّ
اهلل وحركة أمل ،اليت انعكست يف مقدمات نشرات أخبار «اجلديد»
وعرب وسائل التواصل االجتماعي .الفكرة تنطلق من أنه «يف زمن
هذه الوسائل ليس من الضروري حماورة السياسيني ،بل ميكننا
أيضًا حماورة الناس مباشرة» .فكرة «االستجواب» تشبه إىل حد ما
برنامج «اسأل الرئيس» األمريكي ،وسيتوىل تنفيذها الزميل رياض
قبيسي ،اال أن توقيت عرضها مل حُيدد بعد.
بدأت القصة يف  29آذار املاضي ،حني انتقدت ُمقدمة أخبار «اجلديد»
إحدى إطالالت األمني العام حلزب اهلل حسن نصر اهلل ،اليت حتدث
خالهلا عن احلرب السعودية على اليمن ،مشرية إىل أن «انفعاله ال
تربير له سوى تقديم املنطق اإليراني»ُ .ج ّن جنون جزء من مجهور
حزب اهلل الذي «قاده» جنل نصر اهلل جواد ،فأطلق عرب تويرت وسم
«دكانة اجلديد» لتبدأ «حرب افرتاضية» بني الطرفني .دخل على خط
الصلحة املستشار السابق للرئيس رفيق احلريري مصطفى ناصر،
ولكن «ما مشي احلال» .حتولت العالقة بني احلزب والـ»نيو تي
يف» إىل حالة «ال حرب وال سلم» ،قبل أن ختتار القناة عدم نقل
أحد خطابات نصر اهلل ،لتزامنه مع شهادة نائبة رئيس جملس إدارة
«اجلديد» كرمى خياط ،يف احملكمة الدولية.
ّ
سخر مجهور «احلزب» جهوده «االفرتاضية» لتوجيه
مرة جديدة
ّ
االنتقادات الالذعة للقناة ومديرة األخبار فيها مريم البسام
وللخياط.
الفصل الثاني هو هجوم «اجلديد» على رئيس جملس النواب نبيه
ً
غامزة من
بري وحتميله مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية،
قناة أنه يتحكم بـ»املفاصل السياسية واملالية ومترير الصفقات
والسمسرات بال حسيب وال رقيب ،على اعتبار أن البلد ماشي على
ّ
كف وكيف أستاذ» .سبب اخلالف رغبة خياط يف دعوة وزير الرتبية
يف «حكومة برقة الليبية ُ
املعرتف بها» إىل لبنان .ويف التفاصيل،
حبسب مقربني من بري ،أن رئيس جملس إدارة «نيو تي يف» والوزير
اللييب كانا يهدفان إىل توقيع عقود طباعة .اقرتح خياط على وزير
الرتبية الياس بو صعب «توجيه دعوة رمسية إىل الوزير اللييب»،
استنادًا إىل مصادر وزارية .عرض بو صعب األمر يف جملس الوزراء
«فكان اجلواب سلبيًا ،لكون ملف اإلمام ُ
املغيب موسى الصدر ال يزال
ُمعلقًا» ،فما كان من بو صعب إال غض الطرف عن الطلب.
يف هذا الوقت ،تلقى املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
معلومات تفيد بأن «بري لن يرضى دخول أي مسؤول لييب لبنان،
ما دامت احلكومة الليبية مل تكشف مصري اإلمام موسى الصدر ،وهذا
األمر قد يسبب مشكلة تداعياتها غري معروفة .مبعنى آخر ،هدد خبلق
أزمة أمنية» ،كما تقول املصادر .استدعى هذا التصعيد تواصل
ابراهيم مع خياط والطلب اليه «مالقاة الوزير اللييب يف أي بلد آخر».
أصر على أنه سيوجه دعوة خاصة للوزير ،وأن «املوضوع
إال أن خياط
ّ
احنل مع بري عرب صهره أمين جمُ عة» .اللواء ّ
فضل التأكد من املصدر،
فاتصل بربي الذي نفى كالم خياط ،مؤكدًا أن «املشكل سيقع إذا
مرة أخرى ،تواصل إبراهيم مع خياط ،ناصحًا إياه:
وصل الوزير»ّ .
ّ
ولنجنب البلد خضة أمنية».
«بالها،
رغم كل التحذيرات اليت تلقاها ،بقي خياط ُمتشبثًا مبوقفه .ال بل
قدم موعد زيارة الوزير اللييبُ ،مشريًا إىل أنه بهذه
أكثر من ذلكّ ،
فعمم
الطريقة يفلت من «قبضة األمن العام» .إبراهيم استبق ذلك،
ّ
على أمن املطار «إبالغه بوصول أي شخص لييب إىل لبنان» ،وهكذا
فمنع الوزير من دخول األراضي اللبنانية.
حصلُ ،
ثارت أعصاب خياط ،فافتتح اخلالف مع «احلركة» عرب ُمقدمة أخباره.
أصبح «خياط» حقيقة أمام أزمة ،ألن جزءًا كبريًا من اجلمهور الويف
الذي تعتمد عليه اجلديد هو مجهور حزب اهلل وحركة أمل.
وقبل أسابيع قليلة ،طلبت إحدى القنوات التلفزيونية من شركة
إحصاء إجراء استطالع للرأي يبينّ نسبة مشاهدة القنوات التلفزيونية،
بناء على االنتماءات الطائفية للمواطنني .وكانت الشركة قد أجرت
ً
وبينت نتيجة االستطالع اجلديد
استطالعًا مشابهًا قبل أكثر من عامّ .
تراجع نسبة مشاهدة «نيو تي يف» لدى أبناء الطائفة الشيعية بـ13
نقطة.
إضافة إىل ذلك ،تعاني القنوات اللبنانية من مشكلة إعالنات ليست
احلدة .أما
جديدة ،لكنها ألول مرة تضرب قطاع التلفزيون بهذه
ّ
املشكلة الثالثة اليت يعاني منها ،فهي عدم جناح القناة حبجز مكان
متقدم هلا على صعيد برامج املنوعات نسبة اىل زميلتيها «أل بي سي
ّ
تفوق عدد من براجمها الرئيسية.
آي» و»أم تي يف» ،رغم ّ
لذلك ،سرتد القناة على التساؤالت من خالل ظهور خياط .وطلبت أن
تكون األسئلة عرب فيديوهات «حتى تكون شخصية السائل حقيقية
ال منتحل صفة وال سارق حساب على فايسبوك أو تويرت» ،استنادًا
إىل قبيسي الذي يؤكد أن مواضيع «االستجواب» مفتوحة ،ولن
تكون حمصورة يف أي قضية« ،بل سنحاول الرد على غالبية األسئلة
ستوجه إىل القناة ،ما دامت الفيديوهات ال تتخطى
واالتهامات اليت
ّ
اآلداب العامة».

باسيل :لن نقبل التهميش واملسيحيون نصف البلد ومن يقول خالف ذلك فليعدل الصيغة وامليثاق
قال وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل اننا لن نقبل
التهميش يف أي مؤسسة ،مشريا
اىل ان املسيحيني نصف البلد
ومن يقول خالف ذلك فليعدل
الصيغة وامليثاق.
فقد عقد الوزير باسيل يف قصر
بسرتس مؤمترا صحافيا بهدف
توضيح وجهة نظر التيار الوطين
احلر.
وقال :حضرنا جلسة جملس
الوزراء لنقول أمرين .اوال ان
احلكومة خالفت جمتمعة بسكوتها
عن املخالفة القانونية والدستورية
اليت قام بها وزير الدفاع مسري
مقبل واختاذه قرارا غري شرعي
وغري قانوني .حنن نتعامل معه
على هذا االساس ونعترب أن
مطالبتنا ببند التعينات االمنية
ما زالت قائمة ،وان احلكومة
هي من تعطل نفسها ألنها
تذهب أبعد بكثري من اال تتخذ
قرارات منتجة ،امنا تتخذ قرارات
خمالفة ،وبالتالي هي من متارس
التعطيل على ذاتها ،وهذا أخطر
ما حيصل.
أضاف :ثانيا ،إن جملس الوزراء،
اذا اعتاد احد ما ان يكون التمثيل
املسيحي فيه يقتصر على وزير
او وزيرين او ثالثة ،وحنن نقبل
ونقصي أغلبية املسيحيني ،فهذا
ال ميكن ان نسكت عنه يف االيام
العادية ،فكيف يكون االمر يف
االيام اليت ليس فيها رئيس
للجمهورية ،وحتتم أن يكون عمل
جملس الوزراء حمكوما بالتوافق
بني رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة .حنن لدينا اليوم وكالة
عن رئيس اجلمهورية وال نقبل
ان يتم السطو على صالحياته
اليت منثلها جزئيا ،وبالتالي ما
منثله شعبيا من صالحيات ،كل
تلك الصالحيات تفرض ان كل
أمر يف جملس الوزراء ال ميكن ان
مير من دون توافق ،اي من دون
موافقتنا ،وبالتالي جيب التعامل
معنا على هذا األساس.
أكثر جلسة مفيدة
وتابع :من املفيد ان نذكر اىل
جانب هاتني النقطتني ،بعض
األمور اليت حصلت من وحي
اجللسة ،وهذه اجللسة هي رمبا
اكثر جلسة مفيدة جمللس الوزراء،
النه مت احلديث فيها عن بعض
األمور كما هي ،وكان النقاش
احلقيقي حول الشراكة ومعناها
ودور املسيحيني ومطالبهم
الوطنية .فنحن هنا نتحدث
عن أمرين ،مطالب املسيحيني
الوطنية اليت حتافظ على بقاء
لبنان لكل اللبنانيني وتساويه
بني املسيحيني واملسلمني ،حنن
نتحدث عن مطالب كل اللبنانيني
وكل حقوقهم يف احلياة الكرمية
وحصوهلم على حقوقهم وخدماتهم
الالزمة.
واردف :أريد أن أسجل بعض
االستخفاف
اوال،
النقاط.
الواضح الذي ظهر يف موضوع
الشعور بالغنب .أساس الغنب
اننا ممثلون بوزيرين ،فيما حنن
أغلبية املسيحيني ،يف الوقت
الذي جند فيه اشخاصا ليس
لديهم اي متثيل ،مثال هناك ثالثة
وزراء مسيحيني ليس لديهم اي
نائب ،وحنن  27نائبا لدينا أربعة
وزراء.
االهانة بدأت من هنا ،ان الوزراء
كلهم مثل بعضهم ويربطهم

مرسوم واحد ،حسنا ،ولكن
خارج هذا املرسوم ماذا يربطهم؟
وجتاه الناس ماذا يربطهم؟ ان
يتم تعويدنا اننا سنمثل غصبا
عنا مبن ال ميثلنا ،أليس فيه غنب؟
امنا يف االمر شراكة ،هنا تقع
املشكلة .ثم وصلوا بالكالم اىل
القول انكم تتحدثون عن حقوق
املسيحيني ووجودهم يف الشرق
وادخال قداسة البابا يف جملس
الوزراء...لقد وصل االستخفاف
اىل هذا احلد.
وتابع :االستخفاف الثاني هو
االستخفاف باحلركة الشعبية
وباألعداد واألحجام وعدم فهم
التيار الوطين احلر وكيفية حتركه
وعمله وطبيعة ناسه ،كيف
يواجهون وال خيافون الصعاب،
مبشوارهم
يذهبون
وأين
النضالي ،واحلركات الشعبية
اليت تأتي نتيجة احتقان متماد،
ومثة من وصل اىل القول ان
هذه احلركة الشعبية وشعاراتها
متس بالوحدة الوطنية.

انتصار ملنطق الحوار

لقد قلت أمس عندما كان اىل
جانيب وزير خارجية ايران ،إن
هناك انتصارا ملنطق احلوار على
العزل ،وهذه الكلمة أزعجت،
وكان املقصود منوذج التعدد
اللبناني بوجه الغطرسة واألحادية
االسرائيلية،
والعنصرية
والنموذج اللبناني املتنوع بوجه
التكفري االرهابي.
وسأل :أال جيوز أن يكون هناك
انتصار هلذا املنطق؟ وكيف قلنا
إن هناك خندقا واحدا يتسع
للجميع يف مواجهة األرهاب؟
انظروا كيف أن احلسابات تتحول
يف حلظات كهذه ،ومل يسمعوا
اننا قلنا ان هذه اللحظة ختلق
ديناميكية إضافية للحوار؟ الكل
ميكن ان يشارك فيها كي ننضج
احللول على مستوى املنطقة.
وأكد باسيل أنه يعرب عن موقفه
وال أنتظر إذنا من أحد ،وانا اعرب
باسم كل اللبنانيني ،وأعتقد أن
على اللبنانيني مجيعا ان يلمسوا
ان احلوار ينتصر على العزل،
والتعدد ينتصر على االرهاب،
ومن يرى غري ذلك فلريفع
إصبعه.
وقال :السؤال موجه اىل الوزراء
الذين ال ينفذون قرارات جملس
الوزراء :ما نفع جملس الوزراء
وقراراته اذا مل تنفذ؟ فاألمثلة
كثرية ،وما حنن معنيون به اليوم
هو موضوع عرسال ،اين أصبحنا
من قرار ان تقوم الدولة واجليش
مبهماتهم خارج بلدة عرسال
وداخلها من أجل طرد االرهاب؟
أين مت تنفيذ هذا القرار الذي
وعدنا بأنه يف اجللسة الثانية
جمللس الوزراء سيأتي وزير
الدفاع ويشرح لنا ماهية اخلطة
وكيف سينفذها؟ ماذا فعلنا بعد
شهرين؟ أين حنن من تطبيق
قرار جملس الوزراء الذي قلنا
فيه بوقف النزوح وتقليص عدد
النازحني.
اضاف :لقد رأينا أن عدد النازحني
املسجلني زاد ،والنزوح ال يزال
قائما ،وقد أرسلنا كتابا أبغلنا
فيه جملس الوزراء واملعنيني
بأن الشهر املاضي سجل دخول
 9800نازح سوري تقريبا .وحنن
خبالف قرار جملس الوزراء وموقف
رئيس احلكومة ووزير الداخلية

االجتماعية
الشؤون
ووزير
بربلني ،نرى ان عملية التسجيل
جتري خارج قرار جملس الوزراء
وبانتهاك واضح للمبدأ الذي
اعتمدناه .فضرب الكيان ومسح
اهلوية وتغيري وجه لبنان الشعيب
واالجتماعي واألمين الدميوغرايف
والتكويين ،أليس هذا ما توافقنا
على وضعه باخلطر الوجودي؟.
واحلديث عن أننا ضد النزوح،
هل يرتجم بالكالم أو بالتطبيق؟
أين ينفذ هذا القرار الذي هو
من مسؤولية وزارة الشؤون
االجتماعية؟ ال شيء حيدث يف
هذا اجملال لتجديد الشعور الذي
يبديه قسم كبري من اللبنانيني.
اخلطر الكبري
ولفت اىل أن هذا ما ميثل اخلطر
الكبري على عمل جملس الوزراء،
اي الشعور باإلجحاف لدينا
هو بسبب ما مت انتقاده اليوم
من كالم صادر عن أحد من
التيار حتدث عن الشهيد رفيق
احلريري .وأنا حقيقة مل أمسعه
ومل يرد يف الكلمة الرمسية ،إمنا
ايضا يستغربون ردة فعل أحد
املواطنني على مسألة الشهداء،
ولطاملا نبهنا ان اجلميع لديهم
شهداء وجيب احرتام شهدائنا،
إذ ال أحد خيتصر كل الشهداء.
أال حيق ألحد أن يعرب عن نقمة
ويتساءل مل تقرر عطلة رمسية
لذكرى شهيد ،مهما كان مهما،
وهو مهم بالنسبة الينا ،يف
الوقت الذي استشهد فيه رؤساء
مجهورية ورؤساء حكومات ومل
يتقرر يوم عطلة هلم؟ إن مئات
اآلالف من اللبنانيني األرمن
والسريان واملسيحيني قتلوا
وطلبنا ان حنيي مئوية ذكرى
هؤالء ملرة واحدة ،ورفض طلبنا
يف جملس الوزراء ،والكل يذكر
كيف رفعت األعالم غري اللبنانية.
أهذا هو اإلحساس بالشراكة
الوطنية وتفهم اآلخر؟.
أضاف :ال أحد مينننا ويقول إن
مثة من يدفع دما .إن من يدفعون
الدم يف مواجهة اإلرهابيني هم
معروفون ،ومل يتكلموا على
طاولة جملس الوزراء .وكلنا
سقط لنا شهداء واختذنا قرارات
صعبة .وإذا رفع أحد شعار لبنان

أوال ،فهذا ال يعين ان له احلق
ان يدوس شراكته لشريكه يف
الوطن .حنن من أتى باحلرية
والسيادة واإلستقالل للبنان
وناضلنا من أجله  15سنة،
وليس من املقبول أن يسرق منا
أحد هذا املوضوع ويتصرف كأنه
حيكمنا به عرب رفع شعار ،وربطنا
باإلقليم األوسع لكي حيكمنا
أيضا به .واإلعرتاف بأن القرار
بتعيني قائد اجليش هو أكرب
منا أو إنتخاب رئيس مجهورية،
هو اعرتاف جرى داخل جملس
الوزراء ،وحنن نعرفه مسبقا.
وكرر أن قوتنا الذاتية بشعبنا
الذي نزل وسينزل ،وكلنا
سنشهد احلركة التصاعدية،
سياديني
نكون
وعندما
الشعور
فإن
واستقالليني
بالقوة الذاتية يشكل مفخرة لنا
ودليال على أن قرارنا من ذاتنا
ومن شعبنا ،وال ننتظر قرارا
من اخلارج .ولسنا موظفني عند
أحد ،بل حنن شركاء ،وشراكتنا
يف الزبالة ال تكون فقط يف
مجع النفايات .فعندما تكون
روائح النفايات عطرة بالنسبة
للبعض ألن رائحة الدوالرات
تفوح منها ،يكونون وحدهم يف
امللف ،وعندما تذهب الدوالرات
وتبقى الزبالة يف الطرق يدعوننا
لنتشارك األزمة ،ونتحمل من أجل
الناس .من واجبنا ان حنل هذه
املشكلة ،لكننا نقول للناس ان
ما حيصل هو تسويف لسمسرات
جديدة وألموال جديدة.
وختم :جلسة اليوم كانت صرحية
وواضحة أكثر ،ودلت على مستوى
اإلحتقان الذي وصلنا اليه داخل
جملس الوزراء وخارجه .وقد جنح
رئيس احلكومة حتى اآلن يف
تفاديه ،وإن شاء اهلل يستمر يف
ذلك بقدرته وحكمته لئال يوصلنا
اىل انفجار داخل جملس الوزراء
يؤدي اىل انفجار أكرب خارجه،
ألننا لن نقبل أي تهميش يف
أي مؤسسة دستورية ،وباألخص
يف جملس الوزراء .املسيحيون
نصف البلد ،ومن يقول خالف
ذلك فليعدل الصيغة وامليثاق،
وعندئذ نتصافى معه ويكون هو
من ميس بالوحدة الوطنية.

قنصلية لبنان العامة  -سيدني
تعميم هام جدا

املوضوع :إعتبار مجيع جوازات السفر من األمنوذج األمحر القديم
حبكم امللغاة.
بناء على تعميم وزارة اخلارجية واملغرتبني رقم  12/5264تاريخ
ً
 ،2015/7/29حتيط قنصلية لبنان العامة يف سدني أبناء اجلالية
اللبنانية يف والية نيو ساوث ويلز علما ً بأن
مجيع جوازات السفر من األمنوذج األمحر القديم هي حبكم امللغاة
إعتبارا ً من . 2015/9/1
لذلك ،يطلب من مجيع اللبنانيني الراغبني باحلصول على جواز
التقدم من مكاتب هذه القنصلية العامة إلبدال
سفر لبناني،
ّ
جوازات سفرهم من األمنوذج القديم واإلستحصال على جوازات
السفر من األمنوذج اجلديد يف أقرب وقت ممكن ،كي يتاح
هلذه القنصلية العامة إمتام معاملة منح جواز السفر اجلديد من
املديرية العامة لألمن العام ويف مدة زمنية تتناسب مع حاجتهم
هلذا اجلواز.

سدني ،يف 2015/8/5
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم
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عرب وعالم

«املركزي» الصيين :ال مربر الستمرار املفاوضات الليبية ختتتم ببيان يؤكد كريي يف كوبا لتكريس
تراجع اليوان
مواصلة احلوار وإجنازه
العالقات الدبلوماسية

 ...يف بورصة طوكيو (أ ف ب)
أعلن البنك املركزي الصيين
أمس االول أن ال مربر ملزيد من
الرتاجع يف سعر اليوان يف ظل
األساسات االقتصادية القوية
اليت تتمتع بها الصني ،وذلك
يف مسعى إىل طمأنة األسواق
العاملية املتوترة بعدما خفض
البنك قيمة العملة احمللية خالل
األسبوع اجلاري.
ومع تراجع اليوان أمس االول
لليوم الثالث على التوالي ،أعلن
«بنك الشعب الصيين» أن البيئة
االقتصادية القوية والفائض
والوضع
احملقق
التجاري
واحتياطات
السليم
املالي
النقد األجنيب الكبرية منحت
«دعمًا قويًا» لسعر الفائدة.
وأثار قرار الصني خفض قيمة
عملتها لثالثة أيام على التوالي،
عرب خفض السعر االسرتشادي
الرمسي اثنني يف املئة ،خماوف
من «حرب عمالت» وأربك سوق
املال العاملية ودفع عمالت
آسيوية أخرى لالخنفاض إىل
أدنى مستوياتها يف سنوات،
كما أثار القرار اتهامات من
ساسة يف الواليات املتحدة بأن
بكني تدعم مصدريها يف شكل
غري عادل .وأشار املركزي
الصيين إىل أن اإلجراء هو خفض
استثنائي لليوان ،ولكن مصادر
يف دوائر رسم السياسات يف
الصني أكدت لوكالة «رويرتز»
أن بعض األصوات القوية داخل
احلكومة تدفع من أجل استمرار
تراجع سعر اليوان ،ما قد يؤشر
اىل وجود ضغط من أجل خفض
شامل للعملة مبا يصل إىل حنو
 10يف املئة.
وقال نائب حمافظ البنك يي
جانغ إن من «السخافة االعتقاد
بأن احلكومة كانت تتوقع أن
ينخفض اليوان هلذا احلد».
ولكن حتى إذا متكن «املركزي»
من وضع حد أدنى لسعر اليوان
فيجح أن تعزز البيانات
اآلن ،رُ
االقتصادية الضعيفة يف متوز
(يوليو) والتوقعات خبفض أكرب
لسعر الفائدة يف وقت الحق من
السنة ،التكهنات بأن السلطات
سترتك اليوان ينخفض أكثر.
«فيتش»
وكالة
وأعلنت
للتصنيفات االئتمانية أمس
أن «خفض قيمة اليوان يسلط
الضوء على ضغوط أكرب على
االقتصاد ،ولكنه يظهر أيضًا
أن السلطات ال تزال ملتزمة
اإلصالح املوجه حنو السوق».
وقال يي جانغ إن الصني
ستعجل بافتتاح سوق الصرف
األجنيب وستجذب مزيدًا من
املستثمرين األجانب إذ تقوم
املالية.
أسواقها
بتحرير

وأشارت معلومات غري مؤكدة
إىل أن مصارف الدولة اشرتت
أمس االول اليوان وباعت
الدوالر .وعلى رغم أن اليوان
فتح على تراجع طفيف أمس،
كان السعر الفوري دون السعر
االسرتشادي بنسبة  0.1يف
املئة فقط ،وهو أقرب مستوى
منذ تشرين الثاني (نوفمرب)
املاضي ،إذ سعى «املركزي»
اىل إبطاء وترية البيع احلاد اليت
أدت إىل خسارة العملة الصينية
حنو  3.2من قيمتها منذ مطلع
األسبوع.
إىل ذلك استقر مؤشر الدوالر
فوق أدنى مستوياته يف شهر
أمس االول مع تباطؤ تراجع
اليوان ،ما أدى إىل احنسار
خماوف من أن الصني حتاول
خفض قيمة عملتها كثريًا
تنافسية.
ميزة
الكتساب
وتراجع اليوان قلي ًال ولكن
وترية هبوطه تباطأت بعدما أكد
«املركزي» أن ال شيء يدعو
إىل مزيد من خفض قيمة العملة
يف ضوء قوة العوامل األساس
االقتصادية للصني.
وارتفع مؤشر الدوالر حنو 0.2
يف املئة إىل  ،96.430مبتعدًا
عن أدنى مستوياته يف شهر
البالغ  95.962والذي سجله
االربعاء .وصعد الدوالر  0.2يف
املئة أمام الني ،الذي يعترب من
املالذات اآلمنة ،إىل  124.43ين
ولكنه بقي دون أعلى مستوياته
يف شهرين البالغ  125.28ين
والذي سجله االربعاء ،بينما
تراجع اليورو  0.1يف املئة
إىل  1.1147دوالر بعدما نزل
من أعلى مستوياته يف شهر
البالغ  1.1215دوالر والذي
سجله االربعاء .واستقر الدوالر
األسرتالي عند  0.7382دوالر
بعدما تعافى من أدنى مستوياته
يف ست سنوات البالغ 0.7217
دوالر والذي سجله االربعاء.
وتراجعت أسعار الذهب لتنهي
موجة ارتفاع استمرت مخس
جلسات متتالية مع احنسار
املخاوف من استمرار هبوط
اليوان بعد خفض الصني قيمة
عملتها .وهبط سعر الذهب يف
السوق الفورية  0.7يف املئة
إىل  1117.26دوالر لألونصة،
بينما تراجع سعره يف العقود
األمريكية اآلجلة تسليم كانون
األول (ديسمرب)  6.70دوالر
إىل  1116.90دوالر .وكان
السعر يف السوق الفورية ارتفع
إىل أعلى مستوياته يف ثالثة
أسابيع عند  1126.31دوالر،
بزيادة  4.5يف املئة عن الشهر
املاضي.

إنتهت جولة احلوار اللييب -
اللييب يف جنيف ببيان عام
مل يتضمن أي اشارة للهدف
املوضوع أساسا هلذه اجلولة،
وهو تأليف حكومة وفاق وطين،
ورمبا االتفاق الوحيد بني
الطرفني الذي عكسه البيان
اخلتامي ،هو التسليم باملسار
السياسي للحل ،تبعًا ملسودة
االتفاق املقرتح من قبل االمم
املتحدة وبنوده االساسية،
لكن كل طرف ال يزال حيتفظ
بقراءته اخلاصة هلذه املسودة
وأولوياته.
وقال حممد علي شعيب ،النائب
االول لرئيس جملس النواب يف
طربق« ،حنن اتفقنا على أن ما
مت سابقًا قد ّ
ّ
مت اعتماده .كان
يف حوار على أن هل الوثيقة
نهائية أم ال .وأكدنا أن الوثيقة
قفلت».
أما النائب ومقرر جلنة الدفاع
يف جملس النواب صاحل همة
حممد بكدة ،فقد أكد أن قصة
إلغاء القررات الصادرة عن
جملس النواب ،هو أمر بعيد
االحتمال».
وكانت االستنتاجات خمتلفة لدى
فريق «املؤمتر الوطين العام»،
الذي ال يزال يصر على إدخال
تعديالت على املسودة االممية
وعلى طرحها على التصويت
قبل التوقيع.

الفروف ـ خوجا:
لقاء للتفكري حب ّل

التقى وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف يف موسكو،
أمس االول ،رئيس «االئتالف»
املعارض خالد خوجا ،الذي أعلن
قبيل االجتماع رفضه اقرتاح
الكرملني تشكيل ائتالف جديد
يضم اجليش
ضد اإلرهاب
ّ
السوري.
وقال الفروف ،خالل اللقاء،
«لدينا مجيعًا مصلحة يف
قطع الطريق على اإلرهاب»،
مضيفًا« :الشيء األهم هو
ترمجة هذه املصلحة املشرتكة
إىل خطوات عملية منسقة.
وإنين آمل أن يساعد لقاؤنا يف
إحراز تقدم على هذا الطريق».
وأكد أن موسكو انتظرت اللقاء
مع ممثلي «االئتالف» من أجل
التفكري معًا يف ظل األخطار
املتزايدة يف املنطقة حلل
األزمة يف سوريا.
من جهته ،قال خوجا ،يف
مقابلة مع وكالة «أنرتفاكس»
الروسية إن الرئيس السوري
«أساس املشكلة» ،مضيفًا
«ليس هناك أي دور لألسد
يف مستقبل سوريا».
ومن املقرر أن يستقبل الفروف
اليوم وفدًا من جتمع «مؤمتر
القاهرة» برئاسة املعارض
هيثم مناع ،باإلضافة اىل
الدبلوماسي املصري رمزي عز
الدين رمزي ،مساعد املبعوث
األممي اىل سوريا ستيفان دي
ميستورا.

النائب الثاني لرئيس املؤمتر
الوطين العام ،صاحل حممد
املخزوم ،قال إن املؤمتر تسلم
رسالة رمسية من رئيس بعثة
األمم املتحدة يف ليبيا« ،كي
نعود بها إىل زمالئنا يف
طرابلس ،ويشرح يف هذه
الرسالة الكيفية اليت ترى بها
البعثة معاجلة ما حدث ،وكيف
ميكن للمؤمتر إدخال مالحظاته».
من ناحيته ،رأي نعيم عبد
الرمحن الغرياني ،نائب مقاطع
جمللس طربق« ،أنه أظن إذا
وصلنا إىل شهر تشرين االول/
اكتوبر ومل نتفق على حكومة أو
تسوية ستدخل البلد يف حال من
الصعب التنبؤ بشكلها.
ورغم عدم حتقيق أي إجناز
عملي يف جولة جنيف ،يرى
املشاركون أن حضور اجلميع
وجهًا لوجه واالتفاق على جوالت
مقبلة يف املغرب بعد حنو عشرة
أيام يعترب جناحًا ميكن التأسيس
عليه.
والوقت أمام احملاورين الليبيني
واالمم املتحدة ينفد بسرعة.
فوالية جملس النواب احلالي
الذي يعول على إعادة مجعه
إلدارة املرحلة املقبلة تنتهي يف
تشرين االول/اكتوبر املقبل،
وعندها تنتقل االزمة الليبية إىل
مربع خطري حبسب مبعوث االمم
املتحدة.

جون كريي
قام وزير اخلارجية األمريكية
جون كريي بزيارة تارخيية
امس اجلمعة إىل كوبا ،من
أجل تكريس إعادة العالقات
البلدين
بني
الدبلوماسية
«العدوين» السابقني إبان
احلرب الباردة.
وافتتح كريي سفارة بالده
ويرفع العلم األمريكي فوق
حبضور
املمثلية،
مدخل
من
حكوميني
مسؤولني
البلدين ،فض ًال عن عدد من
أعضاء الكونغرس األمريكي.
زيارة كريي لكوبا هي األوىل
لوزير خارجية أمريكي يزور

طائرات «التحالف» تقتل أطفاالً
ونساء يف أطمة

نقل موقع «ذي دايلي
بيست» عن «أحد مراكز الرصد
السورية» أمس االول أن
طائرات «التحالف» اليت ّ
شنت
هجومًا على أطمة يف حمافظة
إدلب ليل الثالثاء املاضي،
قتلت مثانية مدنيني بينهم ٥
أطفال .والباقون ،كما ُأعلن،
كانوا عشرة مقاتلني من

ّ
السنة» التابع
تنظيم «جيش
احلر».
لـ»اجليش السوري
ّ
وكشف املوقع أن «القيادة
األمريكية»
املركزية
(سانتكوم) «تبحث حاليًا يف
إمكان فتح حتقيق باحلادث
استنادًا اىل شهادات شهود
عيان وبعض الصور ووثائق
أخرى».

هافانا منذ العام .1945
وتنطوي هذه الزيارة اليت
تستمر بضع ساعات على أهمية
تارخيية ورمزية .كما ستسمح
اخلالفية
املواضيع
ببحث
احلساسة بني البلدين اجلارين
اللذين مل يتحادثا رمسيًا طيلة
أكثر من نصف قرن ،مثل محاية
حقوق االنسان واملعارضني
السياسيني ،الذين أعلن كريي
أنه سيلتقي بعضًا منهم ،إضافة
إىل رفع احلظر االقتصادي
الذي تفرضه واشنطن على
اجلزيرة الشيوعية ،وإرجاع
القاعدة البحرية األمريكية يف
غوانتانامو.
وقال املتحدث باسم اخلارجية
األمريكية مارك تونر إن احلفل
يندرج يف إطار «عملية التطبيع»
معتربًا أنه «سيسجل بكل تأكيد
مرحلة جديدة يف هذه العملية
بعد قطيعة استمرت  54عامًا».
وهافانا
واشنطن
وأعادت
عالقاتهما الدبلوماسية وفتح
سفارتيهما يف  20متوز /يوليو
املاضي ،بعد تقارب تارخيي
األمريكي
الرئيسان
أعلنه
باراك أوباما والكوبي راوول
كاسرتو ،يف كانون األول/
ديسمرب املاضي.

& AA CONCRETE
FORMWORK
We wish to offer you our services and invite your company to submit an expression of
interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial Residential and High rise
Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA can supply
an all-inclusive Formwork and Concreting package.
AA can offer for you specific design and engineering services for your formwork and
concreting. We can also provide in-house design schemes specific for each one of
your project including engineering for final certification and approval, where required.
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, from fixed
lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system. We have
implemented a number of practical and targeted initiatives to ensure the ongoing
safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and capability to
supply services, ensuring our people are qualified to carry out your tasks as required,
maintaining a safe working environment for all parties concerned thereby being able
to deliver your projects on time and on budget.
PLEASE CALL
SAM 0406551555
Or
Michael 0413561164
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Religious Leaders joined the launch of the Marriage Alliance

His Excellency Bishop
Antoine-Charbel Tarabay
was joined on Wednesday by other religious
leaders at the launch of
the Marriage Alliance,
where together they addressed one of the most
important social issues
of our time, and demonstrated a common
position regarding the
change to the definition
of Marriage.
Bellow is the Joint Statement on behalf of Muslim
and Christian Representatives at the Marriage
Alliance Media Launch,
which included:
• His Excellency Bishop
Antoine-Charbel Tarabay, Maronite Bishop of
Australia
• His Grace Archbishop
Robert Rabbat, Archbishop of the Melkite
Catholic Eparch of Australia and New Zealand
• His Grace Bishop Daniel, Coptic Bishop of
Australia
• Sheikh Malek Zeidan,

Australian representative of the Mufti of Lebanon
• Sheikh Kamal Moselmani, The Supreme Islamic Shiite Council of
Australia (not present)
Joint Statement on behalf of Muslim and Christian Representatives
Marriage Alliance Media
Conference
On behalf of those Muslim and Christian communities whom we represent, we declare that
we believe that there
should be no change to
the traditional definition
of marriage as spelled
by the 2004 Amendment
incorporated into the
Marriage Act 1961. The
amendment reads:
“Marriage means the
union of a man and a
woman to the exclusion
of all others voluntarily
entered into for life.”
We are very concerned
about the rush to intro-

duce new legislation
allowing for Same-Sex
Marriage (“SSM”), which
is wrong both in policy
and in principle.
It is wrong in policy
because far-reaching
changes should not be
implemented in haste.
Parliamentarians of Australia have a duty to lead
the debate over SSM
rather than opportunistically seeking to garner
votes by jumping onto
what seems to be an irresistible bandwagon.
They should be encouraging people to reflect
upon what marriage is
all about, its parameters,
its relationship to childrearing and how children
shall be raised outside
of the institution of traditional marriage. Studies of the children raised
in same-sex unions
have produced conflicting results. It would be
wrong and inacceptable
to allow children, those
who are the most vul-

nerable, to be born into
situations where it may
transpire that the situation they are born into
is too often unsuited for
a balanced and healthy
development.
The rush to amend the
current Marriage Act is
also wrong in principle
because even the weakening of marriage has
had disastrous consequences in the society
we live in. One does not
need to be religious or to
refer to the natural order
to appreciate this, although for us, as Christian and Muslim community leaders, these
concerns are significant
and should be respected. The so-called “promiscuous society” has
resulted in a generation
where commitment and
loyalty are disappearing,
and in their place selfishness is flourishing.
On the other hand, we
are not calling upon Parliamentarians to adopt

religious principles simply to gain points in the
polls. But they should
consult with their constituents and respect
their views as they hold
these principles, and
recognise that they have
proved their value in social and human, not to
say spiritual, terms.
We see no reason to believe the breezy assertion that we who do not
agree with altering the
traditional nature of marriage will be unaffected
by it, and that the laws
of Australia will respect
our principled stand.
Any amendment to the
Marriage Act can be expected to unleash further
changes in the nature of
State-sanctioned marriage. We are all members of the one society.
What affects one, affects
the other, not least in
that the law has a formative effect upon expectations and values. While
people attracted to the

same sex currently enjoy relationship equality,
where they live in committed relationships and
are cherished as people
with dignity, we do not
see why this has to be
“marriage”.
On what basis will our
faiths and their ministers
be protected if we refuse
to celebrate religious
same-sex marriages?
If same-sex marriage is
implemented it will only
be a matter of time before someone sues us
for refusing to marry
them to their same-sex
partner.
What begins as an attempt to allow freedom
of choice for some people may well end in denying freedom of worship to many others.
We have already arranged for a meeting
with the Prime Minister,
and have written to the
Leader of the Opposition, seeking a similar
encounter.
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Australian News

حان الوقت الستخدام بطاقة أوبال:

سيتم التخلص تدرجييا من استخدام التذاكر الورقية

أبوت يلمح اىل اجراء استفتاء
حول زواج مثليي اجلنس يف
حماولة المتصاص غضب املؤيدين

ابوت خالل املؤتمر الصحايف

لقد قامت حكومة والية نيو ساوث
ويلز باإلعالن عن أن اخلطوة
التالية يف تقديم خدمة التذاكر
اإللكرتونية عاملية املستوى
«امسح وأكمل طريقك» ستتم
يف السنة املقبلة ،مع التخلص
من معظم التذاكر الورقية قدمية
الطراز بشكل تدرجيي بدءًا من
األول من يناير/كانون ثان من
العام .2016
قال وزير النقل والبنية التحتية
« :Andrew Constanceنظرًا
للنجاح اهلائل لبطاقة ،Opal
فقد حان الوقت إليقاف العمل
بنظامني للتذاكر».
:Constance
السيد
قال
«إن بطاقة  Opalهي إحدى
التحسينات العظيمة على شبكتنا
للمواصالت العامة ،وقد حان
الوقت املناسب الختاذ اخلطوة
املنطقية التالية املتمثلة يف
نظام مريح واحد»،
ومنذ أن بدأ طرح بطاقة Opal
يف ديسمرب/كانون أول من عام
 2012مت التالي:
• إصدار  3.3مليون بطاقة Opal
• القيام بـ  350مليون رحلة عرب
مجيع الوسائل
• حتصيل  86مليون رحلة جمانية
بدءًا من األول من يناير/كانون
الثاني ،سيتوقف بيع  57منتجًا
من التذاكر الورقية .ينبغي على
العمالء البدء بالتجهيز للرتقية
لبطاقة  Opalاآلن ،حتى يصبح
االنتقال أسهل وأرخص.
تعين املرحلة التالية لبطاقة
 Opalأنه سيكون مبقدور العمالء
فقط شراء تذاكر البالغني أو
التذاكر املخفضة ذهابًا أو ذهابًا
ً
والعبارات
وعودة للقطارات
ّ
وسكك احلديد والقطار اخلفيف،
وتذاكر احلافالت ذهابا.
شهد العديد من التذاكر الورقية

اليت سيتم التخلص منها تدرجييًا
اخنفاضًا كبريًا يف املبيعات.
(اجلدول اعاله)
«لقد انتقل العديد من العمالء
الستعمال بطاقة  Opalملالءمتها
وسعرها األرخص».
تذكرة
مبيعات
«اخنفضت
 MyBus Travel Tenواليت كانت
شعبية يف السابق مبقدار
ذات
ّ
 75يف املائة خالل االثين عشر
شهرًا املاضية لتحول املسافرين
الستخدام بطاقة .»Opal
وال يباع من بعض التذاكر
الورقية مثل Off Peak Return
 Tram Linkسوى أربع تذاكر
أسبوعيًا ،وما متوسطه 11
تذكرة يوميًا Lightمن صنف
. Rail Day Pass
لدى العمالء اآلن مخسة أشهر
االنتقال
هلذا
لالستعداد
والتسجيل للحصول على بطاقة
.Opal
إن التخلص التدرجيي لـ
Pensioner Excursion Ticket
سيكون تغيريًا رئيسًا للعديد من
املتقاعدين وكبار السن وسطنا،
غري أن السيد  Constanceقال
بأنه سيتم إجراء محلة مكثفة
لإلبالغ عن التغيريات.
وقال السيد « Constanceلقد
ومسن
قام  370ألف متقاعد
ّ
بالتسجيل ،وال زالت هناك 5
أشهر متبقية النضمام اآلخرين
لـ »،Gold Opal
« إنها التسعرية الرخيصة
نفسها – وأنت ال حتتاج إلاّ
لشراء بطاقة دائمة واحدة ومن
ثم تكون جاهزًا دائمًا للتنقل».
«إن هناك الكثري مما تقدمه
بطاقة  Opalوأنا أحث الناس
على أال يرتكوا انتقاهلم هلا حتى
اللحظة األخرية ،بل أن حيصلوا
عليها مبكرًا حتى يتمكنوا من
احلصول على الفوائد بسرعة».
بوسع العمالء طلب بطاقة Opal

اخلاصة بهم على مدار الساعة
يوميًا على املوقع اإللكرتوني
 opal.com.auأو عرب االتصال
على الرقم 13( 13 67 25
 )OPALليتم إرسال البطاقة
بالربيد إىل بيوتهم .كما وبوسع
البالغني أو األطفال واليافعني
استخدام أحد بائعي التجزئة
األلفني لبطاقة  Opalللحصول
على البطاقة مباشرة.

** لن تتوفر نشرة احلقائق
اخلاصة مبنتجات التذاكر الورقية
بدءًا من األول من يناير.
اإلعالم:
Josh Murphy
()0409 086 207
الوزير Constance
Dominic Cushieri
() 0467 741 503
الوزير Constance

هدف االنبعاثات احلرارية يبقي
اسرتاليا يف دائرة التخلف
اعلنت حكومة ابوت ان أسرتاليا
ستخفض انبعاثاتها للفرد على
مدى السنوات الـ  15املقبلة،
يف ظل تعهد «مناخي» طال
انتظاره ُيتوقع أن خيفض
املسببة
الغازات
انبعاثات
لالحتباس احلراري الضارة دون
التضحية باالقتصاد.
ويقول منتقدون ان وعد احلد
من االنبعاثات بنسبة من 26
إىل  28يف املئة حبلول عام
 ،2030استنادا إىل مستويات
عام  ،2005سيرتك أسرتاليا
متخلفة عن الركب الدولي،
على الرغم من كونها من بني
أسوأ امللوثني بغازات االحتباس
احلراري يف العامل الغربي نسبة
لعدد السكان.
وقد فسر هذا اهلدف بانه خطوة
سياسية حمسوبة من شأنها أن
جتنب تأجيج منكري تغري املناخ
يف احلكومة واجملتمع ،يف حني
يذهب بطريقة او بأخرى لتلبية
التزامات أسرتاليا الدولية.
وشكك املستثمرون والشركات
وخرباء املناخ يف ما إذا كان
اهلدف قويا مبا يكفي ملالقاة
التوصل إىل اتفاق عاملي
للمساعدة يف احلد من ارتفاع
درجات احلرارة إىل درجتني
فوق مستويات ما قبل الصناعة
التغريات
أسوأ
لتفادي
املناخية.

وقال السيد ابوت يوم الثالثاء
ان احلكومة تركز على النمو
وفرص العمل ،وكان التعهد
«جيدا ومسؤوال صلبا اقتصاديا،
وهدفا مسؤوال بيئيا».
وقد وافق نواب االئتالف على
هذا االجراء بعد نقاش طويل
وعلم أن
يف غرفة احلزب.
ُ
وزير البيئة غريغ هانت طمأن
املشككني بسياسة احلكومة
لتغيري املناخ بأن هذا اهلدف
من شأنه أن جيعل سوق الطاقة
أكثر كفاءة.
وقال هانت يف وقت الحق علنًا
ان اهلدف أظهر «اننا نفعل
الشيء الصحيح مع الكوكب
(االرض) وأيضا نفعل الشيء
الصحيح مع األسر» اليت تشعر
بالقلق من ضغوط تكلفة
املعيشة وأسعار الطاقة.
وقالت وزيرة اخلارجية جولي
بيشوب ان اسرتاليا ستخفض
االنبعاثات لكل شخص اىل
النصف على مدى السنوات الـ
 15املقبلة ،وهذا «أكثر من أي
اقتصاد كبري آخر».
وهذا اهلدف هو أقل بكثري من
ذاك الذي دعا قبل خرباء مبا يف
ذلك سلطة تغري املناخ احلكومية
اخلاصة ،اليت نادت بتخفض
ما بني  40و  60يف املئة عن
مستويات عام  2000حبلول عام
.2030

رفع رئيس الوزراء طوني
ابوت غصن الزيتون ملؤيدي
زواج مثليي اجلنس ،معلنا ان
االئتالف سوف ينظر يف إجراء
استفتاء حول زواج املثليني حلل
القضية مرة واحدة وإىل األبد.
وفيما أكد االئتالف يف اجتماعه
يوم الثالثاء بقاء الزام النواب
بقرار احلزب بشأن زواج
املثليني بأغلبية واضحة ،قال
السيد ابوت أن احلزب مل
«يضع اللمسات األخرية الخذها
إىل االنتخابات املقبلة».
وقال للصحفيني يف مؤمتر
صحفي يف وقت متأخر من ليل
الثالثاء يف مبنى الربملان «لقد
وضعنا اللمسات األخرية ملوقفنا
هلذه الوالية» .
ففي تصرحيات ارست زواج
املثليني كساحة قتال أساسية
يف انتخابات العام املقبل ،وجه
السيد ابوت نداء للناخبني الذين
يدعمون ويعارضون اإلصالح
على حد سواء قال فيه «أعتقد
أنين أستطيع أن أقول الناشئة
اليوم هو أنه إذا كنتم تدعمون
التعريف احلالي للزواج بني
رجل وامرأة فاالئتالف يقف اىل
جانبكم ،ولكن إذا كنتم ترغبون
يف رؤية تغيري يف وقت ما يف
املستقبل فان االئتالف مستعد
جلعل هذا االحتمال ممكنا».
واضاف «كما قلت ،هو أنه
(مشروع قانون زواج املثليني)
جيب أن حيدث من خالل تصويت
الشعب بدل ان يكون من خالل
تصويت الربملان».
واظهرت تقارير تسربت عن
االجتماع ان وزيرة اخلارجية
جولي بيشوب ووزير اخلزانة
جو هوكي ووزير اخلدمات
االجتماعية سكوت موريسون
أعربوا عن تأييدهم لفكرة إجراء
استفتاء عام.
وجاء املؤمتر الصحفي للسيد
ابوت بعد اجتماع ماراثوني
مخسة
لغرفة احلزب دام
ساعات ونصف يوم الثالثاء،
دعي اليه لبحث قضية زواج
مثليي اجلنس.
وقد أثارت هذه املناورة
التكتيكية املفاجئة الغضب بني
نواب االحرار املعتدلني.
كما شهدت انشقاق عدة
وزراء كبار عن الصف ،مع

انتقاد السيدة بيشوب ووزير
االتصاالت مالكومل تورنبول
الطريقة اليت جرت فيها
املناقشة.
وعندما سئل عما يتوقع من
نواب املقاعد االمامية اآلن،
جتنب السيد ابوت الرد على
هذا السؤال ،مشريا إىل أن
نواب املقاعد اخللفية للحزب
ميكنهم دائما التصويت دائما
وفق ضمائرهم (دون التقيد
بقرار احلزب).
واضاف «أنا ال أقول ان موقف
االئتالف جامد كاحلجر يف مجيع
األوقات».
ورأى نواب آخرون يف االئتالف
ان هذه النتيجة أكثر تأكيدا.
ولدى مغادرته الربملان مساء
يوم الثالثاء ،اعرب املعارض
البارز لزواج مثليي اجلنس
كوري برناردي عن سروره من
حزب األحرار.
وقال «اعتقد ان ما مت التوصل
اليه الليلة هو حقا يف املصلحة
الوطنية ،وأتوقع أن يلتزم
زمالئي بسياسة احلزب وميكننا
أن نذهب إىل األمام والرتكيز
على األشياء املهمة حقا لشعب
اسرتاليا».
وقال النائب يف االئتالف وارن
 ،Entschالذي أثار مسألة زواج
املثليني يف اجتماع احلزب يوم
الثالثاء ،انه يشعر خبيبة أمل
مما حصل ،ولكنه ليس غاضبا
من النتائج.
وقال يف بيان له «يف غرفة
احلزب اليوم (الثالثاء) ،خالل
ست ساعات من املناقشة ،كان
هناك احتمال بالغ احلساسية،
يف
النقاش
كان
عندما
الذروة».
وتابع يقول «ولكن ال بد لي من
اإلشادة بزمالئي للمعيار القوي
واحملرتم الذي أبدوه خالل
النقاش ،على الرغم من أنه
كانت هناك وجهات نظر على
طريف نقيض».
وأكد السيد  Entschانه ال
يزال متمسكا بعرضه ملشروع
قانون عابر لألحزاب (التصويت
احلر دون التقيد بقرار احلزب)
إلضفاء الشرعية على زواج
املثليني يوم االثنني املقبل،
معرتفا بفشله اآلن دون تصويت
الضمري لنواب االئتالف.
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اسرتاليات

Australian News

اسرتاليا الركود السياسي والعجز القيادي
منذ تسعينات القرن املاضي مل تشهد اسرتاليا ركودًا سياسيًا
باملعنى الكامل للكلمة رغم بعض الفرتات اليت تراجع فيها النمو،
لكن االزدهاراالقتصادي استمر حتى اثناء االزمة املالية العاملية
عام  2008و 2009حيث استطاعت اسرتاليا جتاوزها بأقل اخلسائر
بفضل السياسة اليت اتبعتها احلكومة العمالية برئاسة كيفن راد
اليت قدمت احلوافز املالية وان شاب تلك السياسة بعض االخطاء
واهلدر خصوصا يف قطاع تركيب العوازل احلرارية للمنازل اليت
مشلتها اخلطة.
لكن امللفت للنظر انه خالل العقد االخري حصل تراجع ملحوظ يف
االداء السياسي لقيادات االحزاب الكربى (عمال واحرار)،ففي
العام  2007رفض رئيس الوزراء االحراري جان هاورد التنحي
لصاحل وزير خزينته بيرت كوستيلو فخسر هاورد االنتخابات ليدخل
التاريخ ايضًا كثاني رئيس خيسر مقعده النيابي.
وصل العمال اىل السلطة برئاسة كيفن راد وبدأت الصعوبات
تواجه حكومته وبدأ راد سياسية الرتاجع عن بعض السياسات
اليت نال على اساسها ثقة الناخبني ،واليت اعتربها اسياسية مثل
احلد من االحتباس احلراري وفرض ضريبة على قطاع املناجم ،هذا
التخبط ادى اىل االطاحة براد يف سابقة هي االوىل من نوعها
باالطاحة برئيس وزراء قبل نهاية الدورة االوىل من عمر حكومته،
ففي حزيران 2010انقلب اجمللس احلزبي (الكوكس)على راد
ُ
وانتخبت جوليا غيالرد خلفًا له هذا االنقالب خلف جروحًا يف جسم
احلزب مل تلتئم حتى االن رغم نهاية احلياة السياسية لكل من راد
وغيالرد.
ذهبت جوليا غيالرد بعد انتخابها اىل انتخابات مبكرة ومل حتصل
على اكثرية برملانية ،فأضطرت لتأليف حكومة اقلية بالتحالف مع
حزب اخلضر واثنني من النواب املستقلني .كانت الطامة الكربى
برتاجع غيالرد عن وعد انتخابي صريح بعدم فرض ضريبة على
الكربون للحد من االحتباس احلراري وبدأت اسهمها ترتاجع يف
استطالعات الرأي العام وبدأت حكومتها تفقد توازنها السياسي
بسبب النزاعات احلزبية داخل حزب العمال الذي عاد وانقلب على
غيالرد عام  2013لصاحل كيفن راد ،باألضافة اىل النزاعات داخل
حزب العمال لعبت احلملة السياسية السلبية لزعيم املعارضة انذاك
طوني ابوت دورًا مهمًا يف زعزعة حكومة غيالرد ،وابوت نفسه
وصل اىل زعامة حزب االحرار بعد االنقالب على زعيم احلزب
مالكوم ترينبول عام  2009الذي كان ينوي التعاون مع راد حملاربة
االحتباس احلراري ،وكان سبق ترينبول يف زعامة حزب االحرار بعد
خسارة انتخابات  2007كل من الكسندر داونر وبرندن نيلسون.
يف العام  2013فاز حزب االحرار بزعامة طوني ابوت باالنتخابات
العامة وحصل على اكثرية مرحية يف جملس النواب بسبب غضب
الناخبني من التخبط السياسي حلزب العمال وسياسية الباب الدوار
يف تبديل الزعامة اليت توالها بيل شورتن بعد خسارة االنتخابات
وكان شورتن قد لعب دورًا بارزًا يف تقويض زعامة كل من غيالرد
وراد مع اجملموعة اليت عرفت بأصحاب «الوجوه اخلفية».
مل يستفد رئيس الوزراء طوني ابوت من جتربة غيالرد ،فبعد ان
نفذ وعده االنتخابي بالغاء ضريبة الكربون والضريبة على قطاع
املناجم ووقف تدفق قوارب الالجئني واالخرية رغم جناحها فكان
هلا كلفة معنوية على مسعة اسرتاليا  ،فبعد مضي اقل من عام على
توليه احلكم اقدم رئيس الوزراء على خرق عدة وعود انتخابية كجزء
من السياسة املالية التقشفية اليت اعتمدتها احلكومة يف ميزانيتها
االوىل ومن تلك الوعود فرض رسوم على زيارة الطبيب وزيادة
الرسوم اجلامعية وفرض فرتة انتظار  6اشهر على العاطلني من
العمل للحصول على عالوة البطالة واألقتطاع من ميزانية اذاعيت
اس بي أس وأي بي سي وغريها ،مما اثار غضب الرأي العام
ومعارضة حزب العمال لتلك امليزانية واليت عارضها ايضا النواب
املستقلني يف جملس الشيوخ الذين يتحكمون مبيزان القوى هناك
حيث حتتاج احلكومة اىل اصوات  6نواب لتمرير مشاريعها لتصبح
نافذة.
بسبب تلك السياسة استهلكت احلكومة معظم راس ماهلا السياسي
ودخلت مرحلة انعدام الوزن والتخبط وصلت يف شباط املاضي
اىل درجة طرح الثقة برئيس الوزراء من قبل نواب املقاعد اخللفية
يف حزب االحرار وقد منح ابوت فرتة  6اشهر ألستعادة املبادرة
السياسية وحتسني وضع احلكومة وإداءه الشخصي.
بأختصار ،فمنذ عقد من الزمن تقريبًا فإن الوضع السياسي يف
البالد ينطبق عليه وصف راوح مكانك اي انه اصيب بالركود
والعجز بسبب السياسات الكيدية والسلبية اليت مارسها االحرار
اثناء وجودهم يف املعارضة واليت تبناها حزب العمال منذ خسارته
انتخابات عام .2013
سببت هذه السياسة اليت اتبعها الطرفني ضياع فرص عديدة
لألصالح يف اكثر من قطاع كالضريبة ،اماكن العمل ،التعليم ،معاش
االدخار التقاعدي ،رعاية املسنني ،الصحة ،الطاقة املتجددة ،زواج
املثليني واالعرتاف بالسكان االصليني يف الدستور الذي يوجد
عليه نوع من التوافق بني احلكومة واملعارضة وان كانت املقاربة
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خمتلفة .كل ذلك رغم ادراك احلزبني ألهمية تلك االصالحات حلماية
البالد من اي ازمة اقتصادية او مالية مستقبلية ،لكن انعدام
الرؤيا السياسية واالكتفاء بسياسة ردة الفعل والكيدية ومراقبة
استطالعات الرأي من اجل البقاء يف السلطة او من اجل الوصول
اىل جنة احلكم ،وملا ال حيث هناك االمتيازات والعالوات .
ولنأخذ مث ًال عن هذه السياسة والتكتيك املتبع ،فإذا حتدث حزب
العمال عن حماربة االحتباس احلراري تنشط املاكينة احلكومية
يف محلتها التخويفية من ان العمال يريدون اعادة فرض ضريبة
الكربون فيصاب العمال باهللع ويرتاجعون وينفون اي نية لديهم
لتبين هلكذا مشروع!
اما اذا حتدث االحرار عن اصالح نظام اماكن العمل فيتلقف العمال
الفرصة كليلة القدر ويشنون محلة ختويف عشوائية بأن االحرار
يريدون العودة اىل سياسة حكومة هاورد املعروفة «خبيارات
العمل» والعقود الفردية بني املوظفني وارباب العمل واليت كانت
احد اهم االسباب خلسارة هاورد االنتخابات عام .2007
النموذجني اعاله ميكن اسقاطهما على كافة السياسات االخرى،
باألضافة اىل سياسة ردة الفعل هذه هناك افتقار للدور القيادي
يف رأس اهلرم احلزبي لدى الطرفني(عمال واحرار)حيث تظهر
استطالعات الرأي املتتالية واليت كان آخرها االحد  2015/8/9يف
صحيفة ذي صن هريلد ان شعبية رئيس الوزراء طوني ابوت
وزعيم املعارضة بيل شورتن يف ادنى مستوياتها مقارنة بشعبية
اي رئيس وزراء او زعيم معارضة سابقًا .وقد اظهر استطالع
الصن هريالد ايضًا تقدم كل من وزير االتصاالت مالكوم ترينبول
( )%45.4وجوليا بيشوب وزيرة اخلارجية ( )%24.4على رئيس
الوزراء طوني ابوت كمفضلني لتولي رئاسة الوزراء حيث نال
ابوت ( )%18.9من اصوات املستطلعني الذين بلغ عددهم2543
شخص .ومل يكن وضع زعيم املعارضة افضل من وضع رئيس
الوزراء تقدم انتوني البانيزي ( )%40.1وتانيا بليربسك ()%34.9
كمفضلني على شورتن لتولي زعامة املعارضة حيث نال شورتن
( )%25من الذين استطلعت آراءهم ،اجلدير ذكره ان البانيز كان
قد نافس شورتن على زعامة احلزب وفاز بأكثرية اصوات احلزبيني
بينما تغلب عليه شورتن باغلبة اصوات الكتلة الربملانية للحزب
وقد جرت االنتخابات مبوجب النظام االنتخابي اجلديد الذي اعتمده
احلزب.
ما تقدم ،ان دل على شيء ،فأنه يدل على اهتزاز ثقة املواطنني
بالسياسيني حيث النقص باملصداقية ،وبسبب االداء السيء او
الفضائح اليت بدأت تزكم االنوف حول استغالل السياسيني من
الطرفني لنظام املستحقات الربملانية واالسراف يف االنفاق واليت
تفوق توقعات الرأي العام رغم قانونية تلك املصاريف وامللفت
للنظر انه بعد فضيحة «رحلة الطوافة» لرئيسة الربملان السابقة
برونوين بيشوب واليت اطاحت بها من رئاسة اجمللس ظهرت
فضائح اخرى تطال نواب من العمال واالحرار وحزب اخلضر.
على خلفية تلك الفضائح ظهر نوع من االتفاق املضمر بني الفريقني
رغم افرتاقهما على كل السياسات االخرى كما تقدم ،فهذا رئيس
الوزراء يرفض التعليق على نفقات النائب العمالي طوني بورك
وينجلي انتوني البانيزي العمالي للدفاع عن نفقات وزير التعليم
الفيدرالي كريستوفر باين ،وباين نفسه يربر نفقات طوني بورك
يف ما يبدو اتفاق السياسيني على املواطنني!!
إذن ،هي عملية دفاع متبادلة للحد من الضرر السياسي الذي
حلق بصورة السياسيني املهتزة اص ًال امام الرأي العام الذي
امسك ويدير مع السلطة الرابعة (االعالم) بازمة اسراف واستغالل
السياسيني ملستحقاتهم مما اضطر رئيس الوزراء لتشكيل جلنة
خاصة ألعادة النظر يف كيفية انفاق تلك املستحقات.نشريهنا اىل
ان احلكومة حاولت عند تعديل قوانني مكافحة االرهاب التضييق
على حرية الصحافيني والتهديد بسجن الذين ينشرون مواد تعتقد
احلكومة انها تهدد االمن القومي وتفرض على الصحافيني الكشف
عن مصادرهم لكن حزب العمال عارض هذا البند واشرتط ازالته
للموافقة على تلك القوانني اليت مرر اغلبها خوفا من اتهامه
بالتساهل بقضايا االمن القومي رغم ان اراء بعض القانونيني
الدستوريني تؤكد امكانني الطعن بتلك القوانني امام القضاء.
اخريًا ،يبدو ان الركود السياسي والعجز القيادي هو السمة البارزة
يف السياسة الفيدرالية االسرتالية احلالية اقله يف عمر الربملان
احلالي الذي عاد من عطلته الشتوية االثنني  2015/8/10وانتخب
طوني مسيث رئيسًا له خلفا لربونوين بيشوب ووعد مسيث بان ال
حيضر اجتماعات جملس حزب االحرار واعلن انه سيكون اقل حتزبا
واحنيازًا وطالب النواب ان يكون نقاشهم باملستوى املطلوب،
وبذلك يكون مسيث مباشرة ميز نفسه عن بيشوب اليت وصفت
بأنها من اكثر روؤساء الربملان احنيازًا لصاحل احلزب احلاكم حيث
وكما هو معروف فإن احلزب احلاكم خيتار رئيس الربملان من بني
اعضائه.

عباس علي مراد
سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com

حظر التدخني يف سجون نيو ساوث ويلز
يضع شرطة الوالية يف حالة تأهب

حظر التدخني يف سجون نيو ساوث ويلز
وضعت فرقة مكافحة الشغب
على أهبة االستعداد كإجراء
احرتازي اثر قرار حكومة نيو
ساوث ويلز جعل سجون الوالية
مناطق خالية من التدخني.
فقد أصبحت نيو ساوث ويلز
الوالية الرابعة يف اسرتاليا
اليت تنفذ تدابري حظر التدخني
اليت تهدف إىل توفري بيئة
عمل صحية ال يتعرض فيها
العاملون الثار التدخني الثانوي
أو السليب.
اخلدمات
مفوض
وصرح
التصحيحية يف نيو ساوث ويلز
بيرت سيفريين لراديو  ABCيوم
االثنني قائال «يف حال ساءت
االمور ،فان علينا أن نكون
مستعدين لذلك أيضا ألننا
بالتأكيد ال نريد ان نرى تكرار
ما حدث يف فيكتوريا».
وكان السجناء يف مركز التوقيف
مرتوبوليتان يف ملبورن قد
واجلدران
األبواب
حطموا
واألسوار ،ودمروا أنظمة إنذار
احلريق والتدفئة ،حيث قدرت
األضرار بنحو  12مليون دوالر،
بعد أن جرى العمل بقوانني حظر
التدخني يف سجون الوالية يف
حزيران املاضي.
وقال وزير اخلدمات التصحيحية
يف نيو ساوث ويلز ديفيد
إليوت لراديو  2GBيوم االثنني
«هذا هو العامل احلديث -
وهذه فقط واحدة من العديد
من السياسات اليت قد جيدها
السجناء غري مستساغة ،ولكن
حقيقة األمر هي انه إذا كنت

تريد حرية االختيار ،فال تذهب
إىل السجن».
وقال املفوض سيفريين ان
على ضباط السجن عدم استفزاز
السجناء.
واضاف قائال ان هناك موظفني
يعيشون يف جممعات السجن،
بعيدا عن السجن الفعلي ،يف
املنازل اليت يستأجرونها.
واوضح ان «هؤالء املوظفني
سيكون بامكانهم التدخني يف
اهلواء الطلق عندما يكونون
خارج اخلدمة  -وأيضا بعيدا عن
أنظار السجناء».
وسيكون موظفو السجون على
أهبة االستعداد يف حال حدوث
اي مترد للسجناء ،إال أنه جرى
تقديم عدد من احملفزات البديلة
يف السجون.
اخلدمات
مفوض
وقال
التصحيحية السيد سيفريين انه
سيتم توفري جمموعة واسعة من
األنشطة يف اهلواء الطلق وداخل
القاعة للسجناء كبدائل للتدخني،
مبا يف ذلك التجهيزات الرياضية
واملسابقات ولعب الورق.
واضاف «حنن حمظوظون يف
نيو ساوث ويلز الن لدينا
فرقا للعمل الفوري يف مرافق
أمنية مشددة لدينا فهي ليست
هناك للرمي بثقلها؛ هي هناك
لتوفري غطاء من األمن ودعم
املوظفني».
وقال «يف بعض األحيان فان
الوظيفة خمتلفة ،وخباصة يف
احلاالت اليت جنري فيها تغيريا
كبريا يف السياسة».

هانت :حتقيق هدف ختفيض االنبعاثات
سيكلف االسرتاليني  250مليار دوالر

اعلنت احلكومة الفيدرالية ان
حتقيق أسرتاليا هدف خفض
تلوث الكربون سيكلف ما يصل
إىل  250مليار دوالر أمريكي
واصفة ذلك «بالسخافة» .
بدال من ذلك ،قال وزير البيئة
غريغ هانت لراديو  ABCيوم
اخلميس ان ميزانية  200مليون

دوالر سنويا لصندوق الـحد
من االنبعاثات ستكون كافية
لتحقيق هدف  2030بتخفيض
ما يصل إىل  28يف املئة من
االنبعاثات عن مستوى العام
.2005
وقال ان تلك األرقام «سخيفة
بوضوح ،غري مقبولة وخاطئة».
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

عمال «سوكلني» :من يشغّلنا؟
نتائج
صدور
عشية
مناقصة خدمات النفايات
املنزلية الصلبة ،تتكتم
شركة «سوكلني» عن
أعداد العمال واملوظفني.
هؤالء سيواجهون البطالة
فيما لو رست املناقصة
على مشغلني آخرين ،أو
استمرت احلروب املافيوية
على ريوع مجع النفايات
ّ
والتخلص منها.
إفريدا
جمموعة
عمال
(مالكة شركيت سوكلني
وسوكومي) منكبون على
مزاولة عملهم اليومي
ملدة  12ساعة متواصلة
يف اليوم ،فيما عيونهم
شاخصة حنو نتائج مناقصة
خدمات النفايات املنزلية

فاتن الحاج

تقول سوكلني إنها طلبت رسمياً ضمان انتقال عمالها اللبنانيني إىل الشركات األخرى التي
ستفوز يف املناقصات (مروان طحطح)

ابتداء من اليوم اجلمعة.
الصلبة اليت ترتسم معاملها
ً
ال خيفي هؤالء القلق الذي يساورهم يف األسبوعني
املقبلني ،أي املهلة اليت أعطيت للجنة املكلفة
درس املناقصات لرفع تقريرها إىل جملس الوزراء،
إذ يتوقعون أن يكونا حامسني بالنسبة إىل مصريهم
يف الشركة.
أن اجملموعة مل تشرت دفرت الشروط
يضاعف القلق ّ
لدخول املناقصة ،بسبب مالحظاتها البنيوية عليه،
حبسب تعبري املتحدثني
بامسها ،وال سيما مسؤولية
الدولة يف توفري املطامر يف
املناطق املقبولة من اجملتمع
احمللي ،وعدم االكتفاء
بتحديد السعر األرخص من

تصرّح سوكلني
للضمان االجتماعي عن
 1916أجرياً بينهم
 763أجنبياً فقط

دون حتديد التقنية املطلوبة (احلرق أو الطمر أو
التصدير للخارج).
أن مسؤول شؤون املوظفني إيلي دخل اهلل،
إلاّ ّ
ومسؤولة العالقات العامة باسكال نصار ،يطمئنان
إىل ّ
أننا «لن نتخلى عن موظفينا وعمالنا ،ومل يصرف
منهم أحد حتى اآلن» .تستدرك نصار« :دميومة
عملهم ليست بيدنا ،لكن حقوقهم ستصلهم وحبة
مسك وفق قانون العمل اللبناني».
هل ميكن استيعاب بعض املوظفني يف أعمال
الشركة يف اخلارج؟ جييب دخل اهلل« :هذا وارد،
لكن االحتمال ضئيل» ،مشريًا إىل رغبة الشركة يف
أن ينتقل جزء كبري من العمال اللبنانيني واألجانب
ّ
املشغل الذي سيفوز باملناقصة ،باعتبار
للعمل مع
أن هؤالء راكموا خربات كثرية .وهو يعلن استعداد
ّ
املشغل اجلديد،
الشركة لتقديم أقصى التعاون مع
باالتفاق مع جملس اإلمناء واإلعمار.
يقول املسؤوالن يف الشركة إنهم طلبوا رمسيًا
من جملس اإلمناء واإلعمار ضمان انتقال العمال
سيستغنى عن خدماتهم يف الشركة
اللبنانيني الذين ُ
إىل الشركات األخرى اليت ستفوز يف املناقصات،
مشريين إىل أن التخلي عن هؤالء سيخلق أزمة
كربى ويفاقم مشكلة البطالة .وتشري الشركة إىل
أن إجراءات انتقال عمال النظافة عند انتقال عقود
ّ
اخلدمات إىل شركة أخرى أمر إلزامي يف العديد
من الدول ،وأعطت مثا ً
ال على ذلك قانون العمل
املغربي الذي فرض على الشركة التعاقد مع عمال
النظافة يف شركات ُألغيت عقودها ،حني فازت
بعقد خدمات نظافة يف اململكة املغربية .وحبسب
املعلومات ،فقد أبلغ جملس اإلمناء واإلعمار يومها
جمموعة إفريدا بأنه ال ميكنه فرض انتقال عمال
النظافة إىل الشركات األخرى اليت ستفوز بالعقود،
مع تفهمه أن ترك هؤالء من دون عمل سيخلق أزمة
اجتماعية كبريةhttp://www.al-akhbar.com/( .
.)226927/node
إذًا ،يواجه العمال واملوظفون مصريًا جمهو ً
ال يف
ما لو رست املناقصة (كنس ومجع ونقل ومعاجلة
وطمر واسرتداد طاقة) على شركات أخرى.
حبجة املناقصة ،مل يفصح املسؤوالن عن أي رقم

يتعلق بأعداد هؤالء العمال واملوظفني ومتوسط
رواتبهم وقيمة رواتبهم الشهرية .تكتفي نصار
بالقول« :العدد اإلمجالي يبلغ حنو  1900شخص بني
عامل وسائق ومشرف وموظف إداري ومهندس».
تضيف« :هذه األرقام ليست سرًا وتستطيعني أن
تستقيها من جملس اإلمناء واإلعمار والصندوق
مصرح عنهم
الوطين للضمان االجتماعي ،فاجلميع
ّ
فلم
للصندوق» .ولكن ما دامت األرقام موجودة
َ
املصرح
أن األرقام
التكتم عليها؟ وهل يعين ذلك ّ
ّ
عنها ليست دقيقة؟
يسارع دخل اهلل إىل التأكيد أن هناك  330عام ًال
أن الكثري من اللبنانيني ال يعرفون
لبنانيًا ،الفتًا إىل ّ
هذه املعلومةّ ،
لكنه يرفض التصريح عن عدد العمال
األجانب للحجة نفسها وينفي ما يكتب يف اإلعالم
أن نسبة العمالة غري اللبنانية يف الشركة تصل
عن ّ
إىل  97يف املئة .ينفي ما يقوله بعض العمال جلهة
أن الساعات األربع اإلضافية عن ساعات العمل
القانونية غري مدفوعة.
ماذا عن رواتب العمال واملوظفني واملهندسني؟
يؤكد دخل اهلل أنها تتجاوز احلد األدنى لألجور (675
ألف لرية لبنانية) بنسبة  10إىل  ،% 20نظرًا إىل
التقدميات العينية (ثالث وجبات أكل ،املنامة،
أن الباقني
الطبابة ،بدل النقل ،اخل) .ويشري إىل ّ
يتقاضون الرواتب اليت توازي املهمات اليت يقومون
بها مع امتياز يصل إىل  %5عن الشركات األخرى
اليت تتعاطى األعمال نفسها.
املصرح عنها للضمان
يف املقابل ،تشري املعطيات
ّ
أن شركة « سوكلني» لديها 1916
االجتماعي إىل ّ
أجريًا ،بينهم  763أجنبيًا فقط مصرح عنهم (ال
نعرف التصنيف الوظيفي هلؤالء بسبب التكتم
عينه) .وتقول الشركة إن رواتب أجرائها الشهرية
تبلغ  2.34مليار لرية ،أي ما يوازي  28مليار لرية
املعدل الوسطي للراتب يبلغ
سنويًا .هذا يعين أن
ّ
ً
يعب
 1.2مليون لرية شهريا ،إال أن هذا املعدل ال رّ
عن واقع الرواتب يف الشركة ،إذ إن هناك فجوة
كبرية بني مستوى رواتب كبار املوظفني اإلداريني،
وبني صغار املوظفني اإلداريني والتنفيذيني وبني
هؤالء وبني العمال األجانب الذين يأتون يف أسفل
ّ
سلم األجور وخيضعون لالستغالل الواضح .ويشري
ً
مطلعون إىل أن قسما من املوظفني اللبنانيني
املسجلني يف لبنان يف عداد طاقم الشركة يعملون
يف مشاريع جمموعة «افريدا» خارج لبنان حيث
لديها التزامات تعاقدية ،مثل السعودية واإلمارات
وعمان واملغرب وأنغوال والغابون وإيرلندا.
وقطر ُ
الشركة لديها امتياز احلصول على استثناءات من
وزراء العمل من أجل استقدام العمالة األجنبية
إىل لبنان ،وهو ما جيعل حصة الرواتب ضئيلة
تقدر أجور عمال
قياسًا إىل حجم أرباح الشركة .إذ ّ
ً
الشركة بنحو  18.5مليون دوالر سنويا ،فيما يقول
املهندس رياض األسعد إن حجم أعمال الشركة
يصل إىل  300مليون دوالر ،وأرباحها تصل إىل 70
مليون دوالر ،أي إن كلفة العمالة تبلغ  %6من حجم
األعمال فقط ،وال تزيد على  %26.5من األرباح.

ملصلحة من كسر ميشال عون؟
حسن عليق

احلرب على النائب ميشال عون مستعرة .يمُ نع على
اجلنرال حتقيق أي إجناز او حتصيل أي حق .الرجل
الذي أتى من خارج نظام ما بعد الطائفُ ،يراد له
أن يبقى مهزومًا من أركان «اجلمهورية الثانية» .يف
اإلدارة كما يف املشاريع اليت يقرتحها تكتل التغيري
واإلصالح ،حُيظر نسب أي إجناز إىل العونيني.
ملصلحة من ُتشن احلرب على عون؟
يتحدث سياسي بارز
بثقة تامة ،ومن دون أي لبس،
ّ
يف تيار آل احلريري عن وجود قرار إقليمي ودولي
بكسر العماد ميشال عون .املطلوب عدم السماح
له بتحقيق أي فوز أو إجناز ،وصو ً
ال إىل اإلجهاز،
سياسيًا ،عليه .ال حيتاج متابع املشهد السياسي إىل
دليل على وجود هذا القرار .املؤشرات عليه أكثر
من أن تحُ صى.
يف الكهرباء ،فرض تكتل التغيري قبل  5اعوام على
«الدولة» ان تستعيد دورها يف االستثمار يف إنتاج
الطاقة.
املعادلة بسيطة و»بدائية» .عدد سكان لبنان يتزايد،
وطلبهم على الطاقة الكهربائية يرتفع .احلل الطبيعي،
كما يف أي مكان يف العامل ،يقضي بزيادة االنتاج.
أي ،دفع أموال لبناء حمطات لتوليد الكهرباء .منذ
عهد الرئيس رفيق احلريري بعد عام  ،2000توقفت
الدولة عن االستثمار يف إنتاج الطاقة .مثة هدف
واضح للحريرية ،امسه اخلصخصةُ .يراد بيع مؤسسة
كهرباء لبنان «املفلسة» واملديونة واخلاسرة بألف
لرية لبنانية فقط ال غري .واخلطة تقضي بتيئيس
اللبنانيني من وضع «كهرباء الدولة» واضطرارهم
إىل دفع فاتورتي كهرباء ،ليصبح خيار اخلصخصة
مقبو ً
ال من اجلميع ،على قاعدة ان أي خيار هو أفضل
من الواقع املرير واملزمن .املعركة اليت خاضها عون،
عرب الوزير جربان باسيل ،يف حكوميت الرئيسني سعد
احلريري وجنيب ميقاتي ،كانت تقضي برفع االنتاج،
وبإصالح عملية التوزيع وحتديثها.
إقامة معمل يف دير عمار (يكفي إلضافة حنو 5
ساعات تغذية يوميًا لكل املناطق اللبنانية) ،وإعادة
تأهيل معملي الذوق واجلية املتهالكني .وعملية
تأهيلهما هي أقرب إىل إعادة بنائهما من جديد منها
إىل عمليات الصيانة اليت مل تعد جمديةُ .تضاف
إىل ذلك خطة لرتكيب عدادات «ذكية» يف املنازل
واملعامل واملكاتب واملؤسسات ،تسمح ملؤسسة
الكهرباء بتحسني اجلباية ،وبتوزيع أفضل يؤدي إىل
توفري نسبة تصل إىل حنو  30يف املئة من الطاقة
يف لبنان .لو ان معمل دير عمار ينتج الكهرباء،
والعدادات الذكية موجودة حيث جيب أن تكون،
لكان مبقدور اللبنانيني ان ينعموا بالطاقة لـ 24ساعة
يف اليوم ،إال يف حاالت الطوارئ .قرر احلريريون
مواجهة مشروع التكتل .مل ُترتك فرية إال ورميت يف
وجه باسيل .الفساد والعموالت والسرقة و ...تهم
يف اهلواء ،لكنها تعلق يف أذهان الناس .بقيت تهم
بال أي دليل ،برغم ان الرئيس السابق للجمهورية،
وميقاتي ،كانا جيهدان طوال وجودهما يف السلطة
بينة واحدة تعزز هذه االتهامات ،لكن
للعثور على ّ
بينة وال حتى شبح سند .مل يكتفوا
ال دليل وال ّ
باالتهاماتّ .
أخروا صدور قانون متويل مشروع انتاج
الطاقة قدر استطاعتهم .ومل يصدر (عام )2011
إال بعدما اوصل عون االئتالف احلكومي إىل حافة
اهلاوية .ثم انتقلوا إىل التصويب على مشروع
استقدام باخرتني لتوليد الطاقة .دور الباخرتني هو
التعويض عن خروج معملي الذوق واجلية من اخلدمة
زمن صيانتهما .ببساطة ،دورهما دعم الشبكة ،ومنع
االنهيار التامُ .يدرك احلريريون ذلك .ال بديل عن
الباخرتني.
برغم ذلك ،صمموا على عرقلة كل خطوة يف هذا
يصر عليه تكتل
املشروع .كانوا يدركون ان ما
ّ
التغيري واإلصالح يؤدي عمليًا إىل حل األزمة املزمنة
اليت يعانيها اللبنانيون .أحد الالعبني الكبار يف
احلريري ،إن
السياسة قال حينها ،بصراحة لزميله
ّ
حل أزمة الكهرباء «إجناز كبري جدًا .هو أكرب من ان
مننحه جلربان باسيل».
هي النكاية إذًا .نكاية تدفع رئيس بلدية ذوق
مكايل ،نهاد نوفل ،إىل منع بدء االعمال يف إعادة
تأهيل املعمل الواقع يف نطاق بلديته ،بذريعة عدم
حصول مؤسسة كهرباء لبنان على ترخيص من
البلدية باألعمال اليت ستنفذها .الرتخيص غري موجود
منذ إقامة املعمل يف مثانينات القرن املاضي .وسبق
أن أصدرت حكومة الرئيس رفيق احلريري عام 2002
مرسومًا يسمح بإرجاء حتصيل االذونات والرتاخيص

القانونية ،إىل ما بعد املباشرة باألشغال اليت حتمل
صفة «املصلحة العامة» .برغم ذلك ،أشغال إعادة
تاهيل معمل الذوق معطلة .بند آخر عرقل تنفيذ خطة
باسيل .كل إضراب للمياومني (املظلومني الذين
ميثلون احللقة األضعف يف نظام اإلدارة العامة)
كان يؤخر تطبيق بند «مقدمي اخلدمات» ،وخامتته
«العدادات الذكية» ،أشهرًا تصل إىل حنو السنة
الكاملة.
وكل إضراب كان ينتهي بتسوية سياسية مع
«عرابهم» الرئيس نبيه بري .والالفت أن «حلف
ّ
احلليف» مل يشفع لعون .وزير املال علي حسن خليل
يرفض دفع االموال املخصصة لتمويل إنشاء معمل
دير عمار ،بسبب التباس يراه يف النص القانوني،
بشأن وجوب تسديد ضريبة القيمة املضافة .صدر
من ديوان احملاسبة قراران متناقضان لتفسري
«االلتباس» ،لكن احلال واحد.
الشركة املتعهدة ال تتلقى األموال الالزمة لبدء تنفيذ
بناء املعمل .كل ما سبق جيري حتت عنوان واحد:
يقدمه للبنانيني.
يمُ نع على ميشال عون حتقيق إجناز ّ
واملطلوب ،أن تبقى االتهامات يف اهلواء :جربان
باسيل هو املذنب .الوزراء الذين سبقوه اوصلوا
قطاع الطاقة إىل حالته املأسوية اليت يرزح الشعب
بأكلمه حتتها .الوزراء هم املسؤولون .ال ذنب
لرفيق احلريري .يكاد ورثته السياسيون يقولون إنه
كان شاهد زور يف احلكومات اليت ّ
ألفها .القطاع
«مضروب» .الدولة عاجزة عن إدارته .وال حل سوى
ببيعه ،بدوالر واحد ،او بألف لرية فقط ال غري،
لشركات تدل على هوية مالكها سوابق السوق احلرة
وسوكلني واملرفأ ومرفأ طرابلس وأوجريو واخللوي
و...
وامتدت احلرب على عون إىل قطاع االتصاالت.
شركة اوراسكوم املصرية تتوىل منذ اكثر من 6
سنوات إدارة واحدة من شركيت اهلاتف اخللوي
(املعروفة بـ»ألفا»)ُ .
ضبط احد مديريها يف لبنان
بشبهة امليول العونية .واالتصاالت احد مناجم لبنان.
يمُ نع على العونيني االقرتاب منه .أقصيت الشركة
من املناقصة ،الن املوعد النهائي للحصول على
دفاتر الشروط كان احلادي والثالثني من متوز.
تقدمت الشركة بطلب للحصول
ويف اليوم املذكورّ ،
على دفرت شروط من جلنة املناقصات .مديرها مروان
ّ
تسلم الدفرت ،وحصل يف املقابل على
حايك دفع رسم
إيصال ،وعلى حمضر رمسي ،وشرب فنجان قهوة يف
اللجنة .الوزير بطرس حرب أعلن امس ان الشركة
مستبعدة .ملاذا؟ كان عليها التقدم من اللجنة قبل
الساعة الرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم .هذا التوقيت
ّ
مل ُيذكر يف اإلعالن .بقي سرًا مل ُي َ
تسلم
كشف إال بعد
دفرت الشروط .أقصيت الشركة .العنوان السياسي
نفسه :املطلوب كسر ميشال عون .متامًا كما يف
النفط .حرام على اللبنانيني ان يستفيدوا من الثورة
الكامنة يف حبرهم وبرهم ،طاملا أن هذه االستفادة
تقيهم «ذل السؤال واملكرمات» اخلليجية ،وطاملا
ان مليشال عون نصيبا يف الدفع باجتاه وضع قطار
التنقيب عن النفط على سكته.
يف التعيينات ،العنوان عينه :حُيظر على ميشال عون
حتصيل أي «حق» من «احلقوق» .للحريرية ان متارس
سياسة «املقاطعجية» يف قوى االمن الداخلي ،ويف
جملس اإلمناء واإلعمار ،ويف احملافظات ،ويف اهليئات
السبعني التابعة لرئاسة احلكومة .ويف التعيينات
أيضًا برز «التقاطع» بني بري واحلريرية .وقف حليف
حليف عون سدًا منيعًا يف وجه مطالبه بتعيني قائد
جديد للجيش ،ولو حتت شعار رفض الفراغ يف
قيادة املؤسسة العسكرية .ثم اتى موقف رئيس
اجمللس بسقف سياسي أعلى من سقف احلريريني:
«لن أنتخب ميشال عون ،إال إذا .»...دور الشريك
الثالث يف مواجهة عون ،النائب وليد جنبالط ،ساطع
أيضًا .احلوار بني الرابية وكليمنصو مل حيرر النائب
الشويف من «عقدته» التارخيية :كل زعيم ماروني
قوي خصم لزعيم املختارة ،وجيب منعه من تسييل
قوته يف «دولة» ما بعد الطائف اليت شارك جنبالط
املعوجة.
يف وضع أركانها
ّ
«ورث» رفيق احلريري رموز املارونية السياسية:
قصر بشارة اخلوري يف القنطاري ،بعض أرض
رميون إدة يف البقاع ،قصر كميل مشعون يف
السعديات ...امالك بعض رموز «استقالل ،»43
فيما قرر ورثته وضع اليد على «الرتكة» اإلدارية
والسياسية للمارونية السياسية :ما لنا لنا وما لكم
لنا ولكم.
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مقابلة

نـستعد لالنتـخابات املـبكرة

صالح الدين دمريتاش  :أردوغان أع ّد للحرب مسبقاً و معارضة احلكومة إلسرائيل ليست حقيقية
اختار صالح الدين دمريتاش كلماته بعناية فائقة .يواجه
الرجل محلة مسعورة من حزبي «العدالة والتنمية» و»احلركة
القومية» ،إذ ارتبط اعالن احلرب على «حزب العمال
الكردستاني» بهجوم سياسي واعالمي يومي يستهدف
ضع «حزب الشعوب الدميوقراطي» يف مصاف اإلرهاب
َو َ
والداعم له .دمريتاش ،مث ًالُ ،رفعت دعوى ضده يف احملكمة
بتهمة التسبب باضطرابات يف النظام العام والتحريض
على العنف .وهو يواجه اليوم معركة شرسة ألجل أن ال
جيتاز حاجز الـ %10يف االنتخابات املبكرة احملتملة ،ما ّ
ميكن
أردوغان من الفوز باألكثرية الربملانية جمددًا وإعادة جمده
«الضائع» .الرجل الصاعد الذي ميلك حزبه  80نائبًا يف
ّ
تبددت أحالمه ،لذا «بدأ
الربملان
يشكل كابوسًا لـ»سلطان» ّ
االستعداد لالنتخابات» ،مؤكدًا أن احلرب احلالية ُ
عد هلا
أ
َّ
جلر البالد لالضطرابات قبل
سلفًا وجرى ما يشبه «بروفا» ّ
التسبب خبسارة «الشعوب الدميوقراطي»
االنتخابات بغية
ّ
جزءًا من حاضنته الشعبية.

«أسطول احلرية» اليت تعرضت
العتداء عسكري إسرائيلي).
وخاصة
الـ،AKP
فلذلك
الرئيس أردوغان ،معارضتهما
إلسرائيل «انتهازية» ،وهي
جمرد كالم فقط .ولو كانت
معارضتهما إلسرائيل حقيقية،
لكانت تركيا ،عرب موقعها
اجليو ـ سياسي ،تقوم بدور
مهم يف حل قضية فلسطني
دميوقراطيًا.
■ هل لديكم عالقات مع أحزاب أو
حكومات عربية؟

«االخبار»  -حاوره  /إيلي حنا
■ ما سبب توقيت احلرب على
«حزب العمال الكردستاني»
و»داعش» اليوم؟
يعول الرئيس رجب
على ماذا
ّ
طيب أردوغان؟
تقوم سياسة أردوغان على
األكراد
وترهيب
الضغط
واملعارضة الدميوقراطية منذ
مدة طويلة .كان حياول أن
ومرر
يقيد حركة معارضيه،
ّ
ّ
قانون الطوارئ حتت اسم
قانون األمن الداخلي ،ألنه كان
ميتلك األكثرية يف الربملان.
قبل انتخابات  ٧متوز ،حاولوا
جو من
أن
جيروا البالد حنو ّ
ّ
التشنج بعد حدوث اشتباكات
يف (مدينة) أغري ُّ
(اتهم حينها
الكردستاني
العمال
حزب
بإطالق النار على جمموعة من
العسكريني املكلفني محاية
حفل زرع أشجار يف نيسان
املاضي) ،ولكن الناس هناك
ّ
تدخلت ومنعت حتويل املسألة
إىل صراع.
تعرض
يف مرحلة االنتخابات
ّ
حزبنا هلجوم بالسالح والقنابل.
هم بذلك أرادوا أن يصنعوا
ليجروا اجلميع
جوًا متوترًا،
ّ
ّ
حنو االشتباكات .غايته كانت
أن خنرج من ميدان السياسة
عرب اللعبة الدميوقراطية ،وبهذا
يضمن استمرار حكمه ،ويفتح
الباب أمام النظام الرئاسي
ليقود البلد وحده.
وحني مل يستطع حتقيق مراده
الربملانية
االنتخابات
يف
األخرية ،تعاون مع القوى
اليت تريد احلرب ضد القوى
الدميوقراطية واألكراد .طبعًا
يف هذه الفرتة ،ومن أجل الرأي
العام الدولي ،بدؤوا احلرب
الشكلية ضد داعش ،ولكن
هدفهم األساسي هو األكراد
والقوى الدميوقراطية الذين
يرونهم أخطر من داعش .كتبوا
ذلك يف صحفهم .يف هذا
السياق ،هدفهم هو ترهيب
األكراد والقوى الدميوقراطية.
يريدون أن حيصلوا أيضًا على
دعم القوميني يف االنتخابات

ثم يذهبوا إىل انتخابات مبكرة.
أما الشعب فريى كل شيء،
ويعرف أن كل هذا الكالم
العالي النربة هو حلسابات
االنتخابية .حزبنا سيمنع احلرب،
وسيؤسس لسالم حقيقي.
حنن نؤمن بذلك ،ومجهورنا إىل
جانبنا ...ويزداد كل يوم.
■ هل انتهت فع ًال مسرية السالم
يف تركيا؟
بعد جمزرة سوروتش (تفجري
استهدف ناشطني يساريني
يف  20متوز املاضي) ،بدأت
الطرفني
بني
االشتباكات
(العمال الكردستاني واجليش
الرتكي) ،ولكن هذا ال يعين
أن عملية السالم انتهت.
جناهد من أجل أن ينتهي دور
السالح ،وأن تستمر عملية
السالم .وحناول حاليًا أن تكون
هناك قنوات حوار مفتوحة.
رئيس
قال
أيام
قبل
( Kongra-Gelمنظومة اجملتمع
الكردستاني ــ حزب العمال
جزء منها) رمزي قرطال ،إنهم
جاهزون ألن يعودوا إىل طاولة
احلوار .قال« :حنن مستعدون
ألن نسحب يدنا من السالح
مرة أخرة ،ونعود إىل حالة
املتصارعي
اهلدنة» .طرف من
نْ
بادر للعودة إىل السالم ،وأن
يبدأ احلوار ،فيجب على احلكومة
أن تالقي هذه اخلطوة ،وتستمر
مرحلة السالم .وألجل أن يستمر
هذا احلوار ،جيب على الـ PKK
(حزب العمال) والدولة أن
يوقفا عملياتهما.
يعول أردوغان على
■ هل
ّ
خسارتكم احلاضنة الشعبية
لكونكم «تدعمون اإلرهاب»
على حد قوله ،وبالتالي لن
تتخطوا حاجز الـ %10يف
االنتخابات؟ هل تستعدون
النتخابات مبكرة؟
بعد النظر إىل ما حدث يف
تركيا بعد  ٧متوز (االنتخابات
الربملانية) ،نرى أن أردوغان
يتقبل الوضع
مل يستطع أن
ّ
اجلديد .وتقريبًا يوميًا يشري

صالح الدين دمريتاش
إىل االنتخابات املبكرة .وغايته
أن يذهب إىل هذه االنتخابات
لكي يصبح مرة أخرى يف احلكم
جر
وحده ،وألجل هذا حياول ّ
تركيا إىل الفوضى .يريد أن
ينهي عملية السالم ،ويبدأ
احلرب مرة أخرة .حزبنا يواجه
ضغوطات وعمليات أمنية،
وكل ذلك غايته الرئيسية أن ال
يتخطى حزبنا حاجز الـ ،٪١٠وأن
يستحوذ جمددًا على األصوات
اليت انتزعها منه حزب «احلركة
القومية» .حنن كحزب سياستنا
الرئيسية أن تبدأ عملية السالم
من جديد ،ومع ذلك جنهز حزبنا
بكل أعضائه النتخابات مبكرة
حمتملة .مع األسف ،االنتخابات
يف تركيا ال جتري يف ظروف
عادلة ،ويف مساواة ،وحتت
ظروف طبيعية.
يف انتخابات  ٧متوز ُحرم حزبنا
من دعم اخلزينة ،وحنن لدينا
ألف مشكلة (مالية) ،ودعمنا
املالي فقط من مجهورنا
الفقري ،ومبيزانية متواضعة
قمنا بالنشاط االنتخابي.
وتعرضنا أيضًا حلملة إعالمية
مضللة ،وتشويه بنحو متواصل
من اإلعالم التابع للحكومة؛
االستعداد
فرتة
فطوال
هلجوم
تعرضنا
لالنتخابات
وحرقت
بالقنابل وبالسالح،
ُ
ومقار حزبية.
املكاتب االنتخابية
ّ
اعتداء من هذا
تعرضنا لـ ١٧٦
ً
النمط .العديد من أعضاء حزبنا
قتلوا ،واملئات منهم جرحوا.
يف الوقت نفسه بعض الذين
يقومون بنشاط انتخابي باسم
حزبنا ،اعتقلوا بذرائع مضحكة.
ورغم كل هذه االعتداءات
وعدم وجود مساواةَ ،عبرَ
حزبنا احلاجز االنتخابي املطلوب
يف االنتخابات .ويف ظل هذه
ِ
يالحق احلزب
االعتداءات ،مل
احلاكم (احلكومة) املعتدين،
وازدادت الضغوط على حزبنا
أكثر فأكثر.
ويف حال حدوث انتخابات مبكرة،
ما زالت الظروف غري متوازنة،
فنحن قلقون من أن نتعرض

العتداءات كثرية جديدة .حنن،
واإلرث السياسي الذي حنمله،
نتعرض منذ عام  ١٩٩٠إىل اآلن
لضغوط كبرية خالل العمليات،
(حزب
فـHDP
انتخابية.
الشعوب الدميوقراطي) ،هو

وجود املقاومة يف
وجه مجموعات
«داعش»
و«القاعدة» الفاشية
مهم بالنسبة إلينا
حزب ميثل النضال واملقاومة
ضد هذه الضغوط ،وسيستمر
نضالنا مع القوى الدميوقراطية
ومع شعبنا .ورغم الفوضى
وسياسة احلرب اليت يعتمدها
الـ( AKPالعدالة والتنمية)،
سيظهر الرد يف الصندوق.
وسنعمل على أن يكون حزبنا
أقوى يف اجمللس املقبل ،لذا
نشاطنا ونضالنا مستمر.
■ ما هدف ّ
حكام حزب «العدالة
والتنمية» يف سوريا؟
سياسة الـ AKPمبنية على
تدمري مكتسبات ثورة «روج
افا» (غرب كردستان) .حينما
ننظر للسياسة اخلارجية لـ،AKP
نرى أنها قائمة على تقويض
مكتسبات الشعب الكردي.
واهلجوم األخري على «داعش»
صو ِر ّي ،واهلدف األساسي منه
َ
هو الضغط على مناطق احلكم
الدميوقراطي الذاتي يف عفرين
واجلزيرة وكوباني.
■ هل لديكم عالقات مع حزب
«االحتاد الدميوقراطي» السوري
PYD؟ ما شكل هذه العالقة؟
التقى كوادر من حزبنا مع
كوادر  PYDمرات عديدة ،وما

زالت هذا اللقاءات مستمرة.
أن األكراد
أردوغان يرى
ّ
والقوى الدميوقراطية أخطر من
«داعش»
بأن كل القوى
حنن نؤمن
ّ
الدميوقراطية يف املنطقة،
إذا قامت بتأسيس عالقات
مع الـ  ،PYDفهذا يكون من
مصلحتها .ويف الوقت نفسه،
جيب على تركيا أيضًا أن تبين
عالقات مع  .PYDال يوجد لدى
 PYDأي عداوة جتاه تركيا
أبدًا .شعوب «روج افا» ليست
عدوة لرتكيا .نتمنى أن تبين
ّ
تركيا أيضًا عالقات سليمة مع
 .PYDوحنن مستعدون ألن
نقوم بأي مبادرة مبا خيص
ذلك كحزب.
■ ما رأيكم بقتال حزب اهلل
التكفرييني يف سوريا وعلى
احلدود اللبنانية؟
اليوم يواجه كل الشرق األوسط
هجمات
العربية
والبلدان
جمموعات «داعش» و»القاعدة»
الفاشيتني املتعاونتني .إن
وجود املقاومة يف وجه هذه
اجملموعات الفاشية والرببرية
يف كل مكان مهم بالنسبة
إلينا .الشعوب املوضوعة يف
مواجهة هذا اهلجوم تؤدي دورًا
مهمًا يف تشكيل شرق أوسط
وحرية.
دميوقراطية
أكثر
هدفنا أن يكون مستقبل
الشرق األوسط قائمًا على
نظم دميوقراطية ،على أساس
املساوة واحلرية ،وتعيش فيه
كل الشعوب باخاء.
■ هل اصطنعت احلكومة الرتكية
حالة اخلصام مع إسرائيل
للتقرب من الشعوب واحلكومات
ّ
العربية؟
 AKPحقيقة مل تعارض إسرائيل
أيديولوجيًا وسياسيًا أبدًا .مل
تنقطع املعاهدات العسكرية
واالقتصادية حتى بعد «مايف
الرتكية
(السفينة
مرمرة»
ضمن
غزة
إىل
املرسلة

 ،HDPباألصل ،هو حزب شرق
أوسطي .موقعه السياسي
ورؤيته للمستقبل هو أن تشمل
احلرية كل الشرق األوسط.
من هنا ،اهتممنا وما زلنا نهتم
بالعالقات مع الشعب العربي،
ومع كل شعوب الشرق
األوسط ،على أساس احملبة.
■ هل لديكم أي نية لزيارة
املنطقة؟ لبنان مث ًال؟
طبعًا نريد أن نقوم بزيارة لبنان
حينما يكون ذلك ممكنًا ،أو يف
أن هذه
أي فرصة .نعتقد ّ
الزيارات والعالقات مهمة جدًا
من أجل أن تتعارف الشعوب.
■ هل لديكم كلمة أخرية للجمهور
العربي ،واللبناني خصوصًا،
الذي يواجه خطر املنظمات
اإلرهابية منذ سنني؟
شعب لبنان خاض حربًا أهلية
وسببت
ما بني  ١٩٧٥ــ ،١٩٩١
ّ
هذه احلرب املوت واآلالم.
حنن أيضًا نشعر بهذه اآلالم
اليت عاشها شعب لبنان لكوننا
خبرِ ناها .فهنا أريد أن أقول
لشعب لبنان ،ولكل شعوب
شرق األوسط ،إن هناك
دائمًا إمكانية لتحقيق السالم،
والدميوقراطية ،واحلريات .وهذا
يتحقق عرب نضال الشعوب ضد
السياسات القمعية .وعربكم،
أريد أن أرسل إىل شعب لبنان،
حمبتنا وحتياتنا األخوية.
****
ولد يف مدينة إالزيغ شرقي
تركيا عام  .1973خترج يف
كلية احلقوق يف جامعة أنقرة.
بدأ حياته السياسية عضوًا يف
حزب «اجملتمع الدميوقراطي»
اليساري الكردي عام 2007
ونائبًا عنه يف الربملان قبل أن
حتظره احملكمة الدستورية العليا
عام  2009حبجة ارتباطه حبزب
العمال الكردستاني .أصبح
الحقًا نائبًا عن «حزب السالم
والدميقراطية» الذي حظرته
احملكمة لألسباب ذاتها ،ثم
أسس مع الصحافية والناشطة
النسوية فيجان يوكسيك داغ
«حزب «الشعوب الدميوقراطي»
عام
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مقاالت وتحقيقات

الوصفة املوحدة دخلت حيّز التنفيذ :أسعار الدواء تنهار!
محمد وهبة

بدأ يوم االثنني العمل بالوصفة
املوحدة .الكل كان
الطّبية
ّ
جاهزًا هلذه اللحظة؛ األطباء
ّ
وصفات
دفاتر
تسلموا
ّ
ضخوا
املصنعون
جديدة.
كميات إضافية من أدوية
اجلينرييك وخفضوا أسعار
األدوية األصلية .املستوردون
والصيادلة واألطباء رضخوا
نظرًا إىل املفاعيل «اإلجيابية»
على املدى الطويل .املرضى
اكتشفوا أن تراجع األسعار بال
مربر جتاري يعكس حجم األرباح
اهلائلة من جيوبهم.

يحاول املستوردون حصر أسباب انخفاض األسعار بـ»أجواء الرعب» التي خلقها أبو فاعور (أرشيف)

من أبرز نتائج بدء تطبيق الوصفة الطبية املوحدة،
«جمرد شعورهم بأن الوصفة
انهيار أسعار الدواء.
ّ
حيز التنفيذ وأن هناك تغيريات يف السوق،
دخلت ّ
بدأت األسعار تنخفض» يقول وزير الصحة وائل أبو
فاعور لـ»األخبار» .وعلى سبيل املثال ،اخنفض سعر
دواء الـ «أوغمنتني» (مضاد حيوي) من  27ألف لرية
قبل شهرين إىل  13ألف لرية ،أما الدواء املماثل
له ،أي اجلينرييك مثل «جلمنتني» أو «موكسيكالف»
فسعر كل منهما ال يتجاوز  13ألف لرية .كذلك
اخنفض سعر «الميسيل» من  70ألف لرية إىل 17
ألف لرية ،والدواء املوازي له هو «المينوكس» الذي
ال يزال سعره عند  45ألف لرية .أما سعر دواء
«ميكالسيك» ،فكان  70ألف لرية واخنفض إىل 30
ألف لرية...
الالئحة تطول ،لكن أسباب االخنفاض باتت واضحة
رغم إصرار مستوردي األدوية على إلغاء مفاعيل
الوصفة املوحدة على السعر .رئيس نقابة مستوردي
األدوية أرمان فارس ،قال لـ»األخبار» إن الوصفة
توجه الطبيب واملريض
املوحدة «حتاول أن
ّ
ّ
تشجع على االنتقال من
وهي
الستعمال األدوية،
ّ
استعمال صنف معينّ من الدواء إىل صنف آخر» .إال
تؤدي إىل أي تراجع
أن فارس يؤكد «أن الوصفة ال ّ
يتخيل ،بل هي
يف األسعار كما حياول البعض أن
ّ
ستنتج مزيدًا من الوعي يف السوق على وجود أدوية
اجلينرييك ،رغم أن هناك عددًا كبريًا من األطباء
يصفون أدوية اجلينرييك».
ويعزو نائب رئيس نقابة مستوردي األدوية مروان
حكيم ،سبب اخنفاض األسعار إىل أسس التسعري.
يف رأي حكيم «سبب اخنفاض األسعار هو أن سعر
الدواء مرتبط أص ًال بأسعار بلد املنشأ ،ومرتبط
بأسعار املقارنة يف دول أوروبا ،ومرتبط أيضًا بكونه
الدواء األصلي الذي انتهت فرتة احلماية العاملية له،
واألدوية يف لبنان يعاد تسعريها كل  5سنوات،
علمًا بأن وزير الصحة أصدر قرارًا منذ فرتة يفرض
على أي مستورد أن ّ
يبلغ عن اخنفاض السعر يف حال
تبينّ له اخنفاض سعر املنشأ قبل فرتة السنوات
اخلمس.»...
عمل املستوردون على حصر األسباب بأسس التسعري
عممها الوزير أبو فاعور
سببه «أجواء الرعب» اليت ّ
عندما أحال شركة «بفايزر» على النيابة العامة.
«كانت األسعار ترتاجع يف اخلارج من دون أن يبلغوا
الوزارة ،فأصدرت قرارًا يفرض على املستوردين
أن يبلغوا الوزارة خالل  7أسابيع من اخنفاض السعر
يف دول املنشأ و 7أسابيع من اخنفاض السعر لدى
دول املقارنة».
تضافر هذان العامالن من أجل خفض أسعار الدواء.
لكن الوصفة كانت حافزًا أساسيًا يف هذا األمر ،فهي
استمر لنحو  12سنة وانتهى بتعديل املادة
نتاج عمل
ّ
 47من قانون مزاولة مهنة الصيدلة اليت تشري إىل
أنه حيق للصيدلي «خالفًا ألي نص آخر ،أن يصرف
إىل حامل الوصفة الطبية ،دواء حتت اسم جنيسي ــ
وحدد
 Generic or Brand Genericغري املذكور فيها».
ّ
املشرتع جمموعة شروط هلذه الصالحيات ،أبرزها «أن
يكون الدواء البديل مشمو ًال يف الئحة األدوية البديلة
املعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايري
منظمة الصحة العاملية.»...
ميثل عنصرًا ّ
هذا التعديل ّ
مؤثرًا على أسعار الدواء يف
ظل التنافس بني قطبني عامليني يف هذه الصناعة.
القطب األول برعاية أوروبا وأمريكا ،والثاني برعاية
اهلند والصني .األول ال يعرتف جبودة األدوية
املصنعة لدى الثاني ،بل يهاجم منتجاته على اعتبار
أنها ترتك أثرًا جانبيًا خطريًا ،وحيظر استعمال املئات
منها بني الفرتة واألخرى.

حمليًا ،من الثابت أنه منذ أن خّ
اتذ قرار نهائي
املوحدة ،وهو القرار الذي
العتماد الوصفة الطبية
ّ
دفع األطباء إىل االعرتاض واملماطلة يف عملية تلزيم
طباعة الوصفة ،كانت مكاتب الدواء يف لبنان ،وهي
مكاتب تابعة ملصانع الدواء العاملية ،قد أطلقت
محالت إعالمية ولقاءات مع األطباء من أجل إطالعهم
على خططها التسويقية اجلديدة واليت تتضمن أدوية
«جينرييك» يف السوق واإلبقاء على «املنافع»
املخصصة لألطباء .العالقة بني املكاتب واألطباء
كانت قائمة على صيغ تتضمن حصول الطبيب على
رحالت جمانية إىل اخلارج وعلى عينات جمانية وغريها،
مقابل وصف أصناف الشركة للمرضى .ويف الغالب،
تسوق لألدوية األصلية ،وهي
كانت هذه الشركات
ّ
األدوية األغلى مثنًا ،إذ إن اإلحصاءات السوقية
تشري إىل أن األدوية األغلى مثنًا ،وهي املخصصة
لعالج أمراض السكري والضغط وااللتهابات والكبد
والدم وسواها هي األكثر استعما ًال يف السوق...
وبالتالي ،إن أدوية اجلينرييك املنتشرة يف السوق
ّ
تشكل  %40من عدد األدوية املبيعة يف
واليت
السوق احمللية ،هي األقل استعما ًال واألقل مثنًا أيضًا
ومصدر غالبيتها من بلدان القطب اهلندي لصناعة
األدوية.
تسوق هلا مكاتب الدواء
صيغة العالقة اجلديدة اليت
ّ
يرتدد األطباء يف كتابة وصفات عالج
تقوم على أال
ّ
تتضمن أدوية «اجلينرييك» فيما تعمل الشركة
على خفض أسعار األدوية األصلية حتى تتمكن من
التنافس مع أدوية اجلينرييك املناوئة .هذه املعادلة
مبنية على أن هناك نوعني من أدوية اجلينرييك يف
السوق:
ّ
تصنع يف
ــ األدوية املنسوخة برتكيبتها العملية واليت
بلدان القطب اهلندي والصيين واملصري واألردني
وسواها ...وهي األقل مثنًا واألقل استهالكًا يف
السوق احمللية.
ــ األدوية اليت كانت أصلية (مرجعية) لكنها ّ
صنفت
جينرييك بعدما انتهت فرتة احلماية الدولية عليها
ّ
ترخص مثنها
وقررت املصانع اليت تنتجها أن
ّ
ومسيت
املنسوخة
إىل مستويات منافسة لألدوية
ّ
.Generic Branded
بناء
بالتزامن مع هذا األمر ،أوقف املستوردون،
ً
على رغبة مكاتب الدواء ،تزويد الصيدليات ببعض
األصناف اليت تنوي خفض أسعارها لتسهيل
استهالك املخزون السوقي وقطع الباب أمام
الصيدليات للمطالبة بتعويض فرق األسعار .وبعد
انقطاع األصناف من السوق ،أعيد تزويد السوق
بكميات إضافية باألسعار املخفضة اليت تنافس
أسعار اجلينرييك.
الالفت أن أسس تسعري الدواء الصادرة عن وزارة
الصحة تفرض خفض أسعار أدوية اجلينرييك بنسبة
مرة ،وعندما
 %50لدى طرحها يف السوق ألول ّ
خيفض سعر الدواء املرجعي (األصلي)ُ ،يفرض
خفض سعر الدواء املرجعي بنسبة النصف .اهلدف
من هذا األمر هو إبقاء فرق يف السعر بني الدواء
املرجعي واجلينريك إلبقاء التنافس بينهما.
هكذا يتوقع أن تنخفض فاتورة الدواء يف لبنان
بنسب إمجالية ال ّ
تقل عن  ،%25وخصوصًا أن أرباح
مكاتب الدواء واملستوردين والصيادلة ال تقل عن
 400مليون دوالر .حجم مبيعات األدوية ،وفق مصادر
وزارة الصحة ،يتجاوز  1.4مليار دوالر ،فيما قيمة
األدوية بأسعار االسترياد ال تزيد على  980مليون
دوالر .املستفيدون من هذه األرباح هم ّ
قلة قليلة،
وستنخفض أرباحهم بعد اخنفاض األسعار ،لكنهم
يعولون على أن املنافسة ستضرب «اجلينرييك» ،ال
ّ
الدواء املرجعي.

مسيحيو سوريا والعراق:

لـيست هـذه أوطانـنا!
لبنان يف نظرهم «بلد
مسيحي» .لكنهم ،يف
«جمرد
مسيحييه،
نظر
الجئني بسبب غياب الوعي
املشرقي لدى هؤالء».
«احللم اللبناني» ملسيحيي
سوريا والعراق جمرد حمطة
وبوابة عبور اىل حيث
يقيمون بعيدًا.
األصوات ُمرتفعة داخل
«النادي» التابع للرابطة
منطقة
يف
السريانية
اجلديدة .التسمية ال تعكس
طبيعة املكان ،فـ»النادي»
عبارة عن «قهوة» جيتمع
فيها نازحون عراقيون

ليا القزي

أغلب النازحني يعتمدون لبنان محطة عبور (هيثم املوسوي)

وسوريون ،سريانًا وآشوريني وكلدانًا .صور
قديسني تغطي اجلدران ونسخ من الكتاب
ُ
املقدس على رفوف املكتبة اخلشبية املتواضعة.
هنا ال وجود للجنس اللطيف .كهول يتوزعون
على طاوالت معظمهم «يقتل» الوقت بـ»لعب
الورق» .عبود كارزو ،مسؤول «النادي» ،قدم
من احلسكة اىل لبنان مع ابنه ،قبل ثالث سنوات،
فيما هاجر بقية أفراد األسرة اىل كندا .يقول:
«األغلبية هنا أتوا من احلسكة ومن اجلزيرة وحلب.
ال توجد إحصاءات ،لكن األرقام كبرية .هناك
حنو  5000عائلة» .لبنان بالنسبة اىل النازحني
السوريني «جمرد حمطة ألن هذا البلد ال يريدنا.
التقيت العماد ميشال عون وسألته :هل هكذا
ُيعامل السوريون؟ معقول هيك؟ احلفاظ على
املسيحيني ،إذا وجدت
النية ،يبدأ من هنا».
كارزو على يقني بـ»أننا
ُه ّجرنا من بالدنا ألننا مع
الرئيس بشار األسد.
مو جماملة ،بس كنا
مرتاحني وحمسودين.

حبيب افرام:
العقل املاروني
ال يملك فكراً
مشرقياً

وهذا سبب حقد اجلماعات اإلرهابية علينا»ّ .
يؤكد:
«أريد العودة اىل سوريا .أملك تارخيًا يعود اىل
مئات السنني .كل شيء حتت األرض (احلضارة)
ملكي ،وأخاف كثريًا أن ال يعود أوالدي» ،لكنه
يلفت اىل أن قرار البقاء «صعب .إذا أردت أن
أؤمن له مقومات
أطلب من أحد البقاء فيجب أن ّ
الصمود».
ّ
يعقب «أبو حنا» ،احلانق على كل شيء ،عاتبًا
ضد اهلجرة؟ حنن
على رجال الدين« :يقفون
ّ
معهم ،ولكن فليحمونا على األقل .أين نبقى؟».
ويضيف« :هربت من سوريا ،وملا رأيت البحر
لدي
توقفت .لكن هذا بلد حمسوبيات .أنا
ّ
معاريف ،لذلك متكنت من تدبري أموري ،لكن اهلل
يعني غريي».
ال أرقام دقيقة لعدد النازحني املسيحيني من
سوريا والعراق .احصاءات الرابطة السريانية
تشري اىل  1500عائلة سورية و 1500عراقية .كل
شيء سرياني يف مكتب رئيس الرابطة حبيب
افرام ،بدءًا من علبة احملارم والكؤوس« :لتأكيد
اهلوية نلجأ اىل التفاصيل».
يقول افرام« :املسيحيون يف الشرق هم
ضحايا يف منطقة أقوياء .ضحايا ألن املنطقة ال
تقبل التنوع»ُ .يفرق بني هؤالء وبني مسيحيي
لبنان الذين «رغم كل ما مروا به لديهم حرية
مدنية ،وهذا يعين أن ال ّ
حل يف املنطقة إال
ّ
َ
يبق
يؤكد أنه «مل
وفقًا للنموذج اللبناني».
أحد يف سهل نينوى .ال ميلك املسيحيون القوة
حلماية أنفسهم .أغلب املغادرين فقدوا الثقة
مر على لبنان منذ عام « 2003أكثر من
مبحيطهم»ّ .
 15ألف عراقي ،أغلبهم يعتمد لبنان حمطة عبور»

اىل الوجهة األخرية :السويد ،أملانيا ،الواليات
املتحدة ،أسرتاليا وكندا .السبب أن «مشاكل
لبنان كثرية ،ومل يستطع أن ُيشكل بيئة حاضنة
هلم بسبب هشاشة تركيبته» .السبب الثاني،
واألساسي ،هو أن «العقل املاروني ال ميلك،
لألسف ،فكرًا مشرقيًا .ال يوجد وعي مشرقي
لدى املوارنة .ال ينظر املاروني اىل األشوري من
نينوى ،مث ًال ،كمكسب اسرتاتيجي له» .لذلك،
هذا امللف «رمبا يكون الرقم  101يف أجندات
األحزاب السياسية» ،ويقول غاضبًا« :املسيحية
ليست فقط يف كسروان فقط .ال جيب حتجيم
قضيتنا» ،مشريًا اىل أن «واقع املسيحيني
املشرقيني أليم :حنن أيتام هذا الشرق ،وال منلك
أصدقاء باملفهوم السياسي» .كما أن هذا امللف
ليس على أجندة أي من الدول «رغم أننا طلبنا
من الروس أن يحُ ولوا املسيحيني يف الشرق اىل
مشروع اسرتاتيجي من أجل محايتهم».
تقدم الرابطة السريانية املساعدة لالجئني
ّ
أثناء «مرورهم» يف لبنان «قدر اإلمكان» .اىل
النادي ،هناك مستشفى شبه جماني .مشاكل
القادمني هي ،أساسًا ،احلصول على سند إقامة،
إجياد مكان للسكن وتأمني الطبابة والدراسة.
«حنن نداوي بعض اجلراحات وبعض آثار األزمة
الكبرية» ،يضيف افرام .إمكانات الرابطة املادية
ضعيفة والعديد من القادمني ال يلجأون إليها
إال عندما تعرتضهم مشكلة ما «فنحن أقوياء مع
ومنظمات
الدولة واألمن العام» ،كما أن أبرشيات ُ
أخرى حتاول العمل مع الالجئني.
رغم ذلك ،هناك مآس يومية «وجند أنفسنا
عاجزين عن إعطاء األمل ألبناء نينوى» ،لكن املثل
يقول «ال متت قبل أن يأتيك املوت» .الصمود،
استنادًا اىل افرام ،هو أن يبقى املسيحيون «يف
العراق ويف سوريا ،وإذا استلزم األمر أن يكون
النزوح داخليًا».
أحد ُخدام أبرشية طرابلس األب السوري السرياني
مسري حجار ،يرى أنه «كان من املفرتض أن ال
يرتك املسيحيون بالدهم .كان واجبًا عليهم أن
يشكلوا كفاحًا ُمسلحًا ،لكنهم هربوا من القتل
والعنف» .األبونا «يعبد» رئيس حزب القوات
ُ
اللبنانية مسري جعجع ألنه «أسس ميليشيا
ليدافع عن املسيحيني» .ويأسف ألن األبرشية
ليس لديها مساعدات ُتقدمها« :تصل هبات من
الكنائس يف اخلارج ،ولكن ما حدا بشوف شي».
يف النادي ،يفوق عدد العراقيني عدد السوريني.
تتقاطع اخلربيات .عصام وصل منذ شهرين من
إحدى بلدات سهل نينوى «اخليار كان لبنان ألنه
بلد عربي ومسيحي» .بيد أنه لن يستقر فيه.
 25أسرة من أقاربه هاجروا اىل أوسرتاليا وكندا
سندافع عن أرضنا؟
«ما ضل مسيحي .كيف
ُ
باخلشبة؟».
«يفكر اليوم برجليه ،أي
املشرقي
املسيحي
بات
ُ
باخلروج من بالده واهلجرة .مل تعد هذه األوطان
اليت يعرفها» ،خيتم افرام.
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مقاالت وتحقيقات

«عاميّات» االقليم« :البيك» منزعج بعدما شاطئ اهلري :أحالم الستثماره حبجة محايـته
ليا القزي
ع ّرته النفـايات
آمال خليل

ّ
بتهكم ،وجسد غري متوازن ،سخر النائب وليد جنبالط من التحركات
االحتجاجية الشعبية اليت نفذها أهالي إقليم اخلروب ،مانعني استقبال
نفايات بريوت لطمرها يف سبلني ،واتهم أهالي عني دارة بـ»سرقة
العاميات املعنية مل يسمعوا كالم جنبالط «ألن الكهرباء
الرمال» .أهالي
ّ
كانت مقطوعة»!
عصر السبت الفائت ،كانت برجا وكرتمايا وسبلني ُتفرم على لسان
النائب وليد جنبالط يف احتفال يف بيصور .حلسن حظه ،رمبا ،مل يكن
النائب عالء الدين ترو حاضرًا .فنائب اإلقليم الذي يتبادل الوفاء مع
جنبالط ومطرحه ثابت يف كتلته النيابية دورة بعد دورة ،مل يكن ليحتمل
شتيمة جديدة بسبب جنبالط من أهل بلدته برجا .ال يستطيع الغاضبون
صب غضبهم على جنبالط ،فيستقوون على ترو،
يف برجا وجاراتها
ّ
ُ
سخط الربجاويني
«املمثل الشرعي والوحيد» للحزب التقدمي االشرتاكي.
تعهده شخصيًا على املأل يف ساحة برجا ،قبل ستة
على نائبهم سببه
ّ
أشهر ،نق ًال عن جنبالط ،بأن ال مطامر يف املنطقة وال حمارق ،ما دفع
بأحدهم إىل التعليق« :اهليئة معاليك صار عندو عدوى بتعدد اآلراء متل
البيك».
«عامية برجا وكرتمايا وسبلني» مل يسمعوا
حلسن احلظ أيضًا ،أهالي
ّ
انتقاد جنبالط .ليس يف األمر المباالة بآراء «الزعيم» ،ولكن ،بكل
بساطة« ،ألن الكهرباء كانت مقطوعة» .ال يقول مسؤول قطاع الشباب
والطالب يف احلزب الشيوعي أدهم السيد ذلك من باب السخرية ،بل
«هذه هي احلقيقة ،والدليل أن صفحة البلدة على وسائل التواصل
جدًا مل تنشر أي تعليق على تصرحيه» ،وعلى ّ
كل حال
االجتماعي الناشطة ّ
عامية».
«لنا الفخر أن نكون
ّ
يعزو الناشطون يف االقليم «فورة» جنبالط ضدهم اىل «انزعاجه منا ألننا
ال نتعب ،كل يوم حُن ّضر لتحرك ما ...رح جينوا من وين عم جنيب هيدا
النفس الطويل» .ويؤكد أحد ُ
املنظمني أنه يف نهاية األسبوع «سنبدأ
تشكيل جلان هدفها توعية الناس يف البلدات وتشجيعهم على الفرز
من املصدر».
«عنجد جنبالط حيرق نفسه» ،يقول أحد الناشطني الشيوعيني الذي ّ
فضل
عدم الكشف عن امسه .يرى أن ُ
املشكلة هي «مع مجاعة جنبالط الذين
ما زالوا يتقّبلون ّ
يعره ملف كالنفايات» .ال
كل شيء منه رغم أنه مل ّ
خص بلدات «االقليم» فقط ،فالنائب
حيصر الرجل كالم جنبالط يف ما ّ
وحيول كل ملف اىل موضوع للسخرية»ّ .
االشرتاكي «ينتقد ّ
كل
كل حترك
ّ
شخص «رفع صوته يف وجه الفساد يف ملف النفايات وكشف املخالفات
ضده».
اليت حصلت يعتربه جنبالط يف معركة ّ
أحد قادة التحرك كان رئيس بلدية برجا نشأت محية .مل يتوان «الريس»
احملسوب على تيار املستقبل عن انتقاد سعد احلريري وجنبالط وترو.
يف اتصال مع «األخبار» ،أكد أن «الناس مع الزعماء إذا توافق األمر
مع مصلحتهم.
أما إذا تعارض ،تقف ضدهم كما فعلنا» .وتوقف عند وعود ترو قبل
ستة أشهر« :معناتها كان عم يكذب علينا أو يسايرنا ،يف حني كان
على علم مبخطط سبلني».
ماذا عن رأيه يف انتقاد جنبالط؟ «هذا رأيه الشخصي وهو حر .حنن
اشتغلنا مصلحة الناس» يقول محية ،متعهدًا بأن «نكون أول ناس مع
الشيخ سعد ووليد بيك عندما جيلبان مشروعًا تنمويًا للمنطقة».
ذيل بعضها
مؤيدي ترو رفعوا صورًا له يف أحناء خمتلفة من برجاّ ،
بعض ّ
بعبارة« :يا كبري» ،كذلك ُرفعت صور عمالقة للحريري .وفيما مل يسجل
تعليق رمسي حول انتقاد جنبالط للتيارات اليت تصدرت التحركات
الشعبية ،ال سيما اجلماعة اإلسالمية واحلزب الشيوعي ،كتب السيد على
صفحته على «فايسبوك»« :بعد االنتصار اجلزئي الذي حتقق مبوضوع
النفايات ،االنتصار على السلطة السياسية وعلى رأسها ممثلي السلطة
يف منطقتنا ،حياول البعض حتريف ما حصل يف هذه املواجهة عرب رفع
صور جملموعة من الرموز الذين كانوا رأس حربة يف مواجهة أهل برجا.
حرضوا على االهالي املنتفضني يف الشوارع وهم من ضغطوا
فهم من ّ
على رئيس بلديتنا وهم من عقدوا صفقات النفايات على حساب صحتنا.
اليوم كما يقول املثل الشمس طالعة والناس قاشعة ،وهذه الصور(مع
احرتامنا ألشخاصها وبعيدًا عن التجريح الشخصي) تنفع للكاريكاتور
السياسي ،وهي معيار ملدى وعمق االنتصار الذي حققه االهالي على
سلطة رأس املال .لكم صوركم بكل ما تعنيه من مجود ،ولنا الشارع
ونبضه بكل ما يعنيه من ثورة».
وعلى صعيد متصل ،مل ينم أهالي بلدة عني دارة على ضيم وليد بيك
الذي مل يوفرهم من «الفرم» .من بيصور أيضًا ،قال« :صار هناك
عامية عني دارة .ألن عني دارة البلدية دروزًا ومسيحييني غالبيتهم
مشاركني يف سرقة الرمل وحاطينها بظهري .البلدية بأغلبية أعضائها
يسرقون الرمل وحاطينها بظهري وال ينتبهون اىل ابن الفتوش وغري
الفتوش»« .سارقو الرمل» ،حبسب جنبالط ،محلوا غيظهم ورموه على
كتفي غرميه ،رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب .يف اجلاهلية،
استقبل وفدًا من أهالي وفاعليات عني دارة الذي جاءه ،حبسب البيان
اإلعالمي الصادر عن اللقاء« ،طالبًا الدعم إليقاف اجملزرة اليت سرتتكب
حبق أهالي عني دارة وجوارها ،كبارًا وصغارًا ،بإنشاء مطمر للنفايات
فيها» .وهاب كان على قدر الواجب .أكد «الوقوف اىل جانب األهالي
يف رفضهم إنشاء املطمر الذي سيلحق الضرر مبصادر املياه اجلوفية يف
ويلوث مياه الشفة يف الباروك ونبع الصفا» .وكشف
املناطق احمليطة
ّ
أن «صاحب األرض حيث ستطمر النفايات سيحصل على عشرة ماليني
دوالر ،وستدفع عشرة دوالرات مسسرة لنافذين على سعر كل طن
زبالة» .ورأى وهاب أن «هناك تهريبة جديدة مبطمر عني دارة كما حصل
مع مطمر الناعمة».

جزء من الشاطئ يف منطقة اهلري متاح أمام عامة الناس ،اال أن املبادرة
اليت أطلقتها مجعية «امناء» تواجه خطرين .االول ناتج من تضييقات املسابح
اجملاورة ،واملتعدية على االمالك العامة ،كـ»سانت ايالن» .واخلطر الثاني
داخل اجلمعية ،اليت تشهد نقاشا يقسم أعضاءها اىل فريقني ،وفحواه« :هل
نفرض رسم دخول اىل الشاطئ ،أم حنافظ على طابعه العام واجملاني؟».
منظومة الفساد يف الدولة اللبنانية ال تقبل أن يقوم أي مشروع حيفظ حق
الناس يف استعمال امللك العام .شاطئ البحر يف منطقة اهلري  -مشال
لبنان مثال على ذلك .أحد النماذج املعتدية على األمالك البحرية يف تلك
املنطقة هو مسبح «سانت ايالن» ،الذي ميلكه كل من سلطانة (سونيا)
فرجنية الراسي ،ووليد الراسي ويوالند عازار .مساحة عقار هذا املسبح 905
أمتار مربعة ،اال أنه يتعدى على مساحة  1760مرتا مربعا.
أسوة جبميع اجملمعات القائمة على االمالك البحرية ،مينع مسبح آل الراسي
ورفاقهم الناس من الولوج اىل البحر اذا مل يدفعوا لقاء ذلك .يف املقابل
أتى من ُيغري الواقع القائم ،فكانت شركة «الناعورة» لصاحبها جواد عدره،
اليت اشرتت ستة عقارات بينها العقاران  656و 309املتامخان لألمالك
البحرية .بعد شراء العقارات اشرتطت الشركة ازالة التعديات املوجودة
عليها .حترك عدره يف املنطقة عرب فتح املكان أمام العامة ،والنزاعات
القضائية اليت قامت بينه وبني «سانت ايالن» ،أثارا حفيظة أصحاب
املسبح ،الذين لن يرتاحوا قبل اجياد وسيلة القفال الشاطئ.
آخر فصول اخلالف ،شكوى وصلت اىل شرطة السياحة تفيد بأن مجعية
«امناء» اليت دعت الناس اىل االستفادة من البحر مل توظف ُمنقذًا وليس
لديها غرفة اسعافات أولية ،كما أنها ال متلك الئحة أسعار مرخصة .عناصر
الشرطة توجهوا اىل اهلري يوم اجلمعة للكشف على املكان دون أن يتمكنوا
من لقاء أي من املالكني .ترى الشرطة السياحية أن شروط املسابح تنطبق
على اهلري مبجرد أن «امناء» تدعو الناس اىل اجمليء إليها .سأل أحد
أعضاء اجلمعية عنصر الشرطة على اهلاتف اذا ما كان «املشتكون قد وظفوا
منقذا؟» ،اجلواب كان« :نعم وامسه علي السمروط» .يضحك عضو اجلمعية،
قائال بسخرية «هذا الرجل يبيع السمك يف شكا ،ميلك شهادة ُمنقذ ،ولكنه
غري موظف لديهم» .النتيجة كانت حترير حمضر ضبط حبق اجلهة املستثمرة:
«القضاء سيبت العقوبة ،ولكن حبسب املتعارف عليه كان جيب أن توجه
إلينا الشرطة السياحية انذارا بداية».
والفر بني «الناعورة» و»سانت ايالن» بدأت عام  .2009ال تزال
الكر
ّ
عملية ّ
الدعاوى قائمة بني الطرفني ،ولكن يف  18كانون االول  2014صدر قرار
جملس شورى الدولة ،الذي رد فيه طلب «سانت ايالن» وقف تنفيذ ازالة
تعدياتهم احلاصلة على االمالك العامة ،مشريا إىل أنه «ما من ضرر باجلهة
املستدعية ،أي سلطانة فرجنية ورفاقها ،وهي تعرتف بتعديها على االمالك
العامة ،وليس هلا مصلحة مشروعة أو حممية قانونا» .النزاعات مل حتل أمام
استقبال رواد البحر «ببالش» منذ متوز املاضيُ .عقدت اآلمال على «امناء»،
وع ّدت دليال على أن مقاومة «حمتلو البحر» ليست أمرا صعبا .اال أن ذلك
ُ
ال يبدو أنه سيدوم طويال ،فاجلمعية أمام خطر االجنرار اىل االنقضاض على
هذا احلق ،الذي صانته.
يوم االحد املاضي «كان هناك قرابة الـ 400شخص» ،يقول املهندس
غزوان عيسى ،الذي يتوىل ادارة املشروع .نساء ّ
منقبات وأطفال أتوا من
القرعون»كان املشهد مجيال ،حيث أن هؤالء تشاركوا املكان مع فتيات
يف لباس البحر .الكل مرحب به هنا» .يزعم أعضاء اجلمعية أن «جرياننا
ويشهرون بنا أننا نشوه وجه اهلري السياحي،
(الراسي) يصورون احملجبات
ّ
ألنهن يسبحن مبالبسهن ،كما أنهم يشتكون للقوى االمنية أن شبابا يأتون
يف الليل يقومون بأعمال غري الئقة».
يف البداية ُفرض على الداخلني دفع عشرة آالف لرية كرسم دخول «اىل
أن اختذت القرار بأن يكون الدخول جمانا بسبب أنه ال ميكنين أن ُأقدم خدمة
محُ رتمة للناس بوجود القوى األمنية» ،حبسب عيسى .اال أن نائب رئيس
«امناء» حممد مشس الدين يؤكد أن «األمالك العامة لن تبقى جمانية بسبب
الكلفة العالية» .يكشف عيسى أنه تكلف حتى تاريخ األول من آب 12466
دوالرا .وينطلق أصحاب نظرية فرض رسم دخول من هذه النقطة ليقولوا:
«اذا مل ُنسدد له املبلغ فسيخسر» ،كما أنهم يتذرعون بأن كشك املأكوالت
ّ
بيطلع شي» ،علما أن أصحاب جتارب سابقة يف ادارة األكشاك يف
«ما
األمالك البحرية العامة يؤكدون أن «االرباح كنا جننيها من خالل تأجري
الكراسي والطاوالت واالكل».
أصحاب الرأي اآلخر يف اجلمعية ،الذين يرفعون لواء «الشاطئ لكل الناس»،
يرون أن االستثمار يف ظل هذا الوضع القائم أفضل طريقة للحفاظ على
امللك العام .يتساءلون «ملاذا تقع علينا مسؤولية رفع الزبالة من دون
مقابل؟» ،مشريين إىل أنهم يقومون بدور البلدية اليت «ال تريد أن تتدخل
ألنها ختاف من املتنفذين» .على الرغم من أنهم يدركون أن فرض املال
يضعهم يف مصاف بقية الذين حيتلون البحر« ،ولكن اىل أي حد نقدر أن
نطبق القانون ،فيما غرينا خُيالفه .إما أن ننضم اىل املخالفني ،أو نقول إن
اجلمعية ال تبغي الربح» .يف نهاية املطاف« :شو ما بدنا نعمل بدو يضل
ملك للناس».
نائب رئيس مجعية «امناء» حممد مشس الدين ُيغرد يف مكان آخر .يقول
يف حديث مع «االخبار» إنه «عمليا أي مشروع اذا مل يكن هناك مساهمة
مادية فيه ولو جبزء بسيط فلن يعين للناس» .ال ينفي أن املكان ملك عام
«ولكن العقار قيمته املالية كبرية .نريد التوفيق بني اتاحته للناس وتأمني
مدخول للصيانة» .حتت عناوين خدماتية  -امنائية ُيربر مشس الدين فرض
رسم للدخول« :ختصيص جزء من العائدات لتمويل مشاريع أخرى من أجل
تنويع اخلدمات».
اجلمعية أمام ثالثة خيارات« :أن تتحمل هي التكلفة أو تفرض رسم دخول
رمزي أو ال تسمح بادخال املأكوالت» ،استنادا اىل مشس الدين .ريثما
تتبلور معطيات جديدة «سيبقى املكان متاحا للجميع ،ولكن ليس بشكله
احلالي» .أما أحالم الشركة مالكة العقارات ،فهي غري خافية «ايه أكيد ُنفكر
يف مشروع استثماري ،ولكن مل تحُ دد مالحمه بعد».

صرف املعلمني :احلقوق دين ممتاز على صاحب املدرسة
فاتن الحاج

أعلنت نقابة املعلمني أنها حلت حنو  %60من قضايا املعلمني
املصروفني هلذا العام ،متعهدة متابعة باقي القضايا بالتعاون
مع مستشارها القانوني زياد بارود .ودعت قضاء العجلة إىل
السرعة يف بت املسائل العالقة اليت تبقى سنتني وأكثر من دون
معاجلة.
املرة بال أمساء
حكايات الصرف من املدارس اخلاصة تأتي هذه
ّ
املدارس أيضًا .املعلمون املصروفون ال يزالون يرتددون يف
رواية جتاربهم الشخصية للرأي العام يف املؤمتر الصحايف السنوي
الذي تعقده نقابة املعلمني للغاية .الصرف بات «جمزرة» الصيف
بفعل املادة  29اليت تعطي «احلق لرئيس املدرسة بأن يصرف
من اخلدمة أي معلم ،شرط أن يرسل إليه كتابًا مضمونًا مع إشعار
بالتسلم قبل اخلامس من متوز» .هكذا يسجل يف كل عام االستغناء
إن العدد
عن خدمات حنو  200أستاذ/ة ،وإن كان هناك من قال ّ
هذا العام أقل بكثري من كل عام.
يف أي حال القصة ليست يف العدد بل يف القوانني اليت ال
تطبق حبق أكثر من  10آالف معلم/ة يف «الدكاكني» واملؤسسات
الرتبوية التابعة للجمعيات الدينية من أصل  55ألفًا! هؤالء املعلمون
ال يتقاضون رواتب كما هو مقرر رمسيًا ،بل ال يتجاوز راتب املعلم
التدرج
يف بعض األحيان نصف الراتب املستحق له .كذلك ال يدخل
ّ
والدرجات االستثنائية واملفعول الرجعي على الزيادات يف قاموس
هذه املدارس .هنا ال وجود لساعات التناقص أو اإلجازة السنوية
أو املرضية أو إجازة األمومة ،وال أثر ملنح الزواج أو الوالدة.
وحدها فريال بردان حضرت الثالثاء إىل مقر النقابة لنشر قصتها.
تقول حبرقة على هامش املؤمتر الصحايف« :بدي كل وسائل اإلعالم
تساعدني ألرفع دعوى وأستعيد حقي املهدور زورًا وبهتانًا» .تكاد
املعلمة املصروفة ال تصدق ما حصل معها هذه السنة ،بعد  24عامًا
من التدريس يف مدرسة سلعا اجلنوبية ،وهي مدرسة جمانية تابعة
جلمعية املقاصد اخلريية اإلسالمية.
تشرح باستياء كيف أن اجلمعية مل تنتظر  4سنوات إضافية ،أي
حني يبلغ عمرها  55عامًا ،فتقدم استقالتها وتسحب تعويضًا
«حمرتمًا» يكفل هلا عيشًا كرميًا يف شيخوختها.
الرياح جرت مبا ال تشتهي بردان ،إذ بدأ التضييق عليها يف
السنة الدراسية األخرية ،حيث نقلت من سلعا إىل مدرستني أخريني
تابعتني للجمعية يف صديقني وشعيتية ،حبجة ّ
أنها فائض ،وجرى
توزيع برناجمها املؤلف من  24ساعة أسبوعيًا بني املدرستني ،مبا
كل ما يرتب عليها من جراء ذلك من نفقات إضافية.
مل جير االكتفاء بذلك ،بل رفضت مديرة صديقني ،كما تقول بردان،
درست لديها ،إىل أن تسلمت كتاب صرف
اعطاءها إفادة بأنها ّ
ملصلحة معلمني حمسوبني على أطراف سياسيني يف املنطقة ،على
ّ
تعلق« :صرفوني ضاربني عرض احلائط بكل
حد تعبري بردان.
ّ
اخلدمات اليت قدمتها للمدرسة ،ومل يفكروا يف أنه لدي قروض
علي تسديدها» .املفارقة التسوية اليت قدمتها اجلمعية هي قبول
ّ
عقد إداري باحلد األدنى لألجور.
ّ
بأن العديد من
أما رئيس نقابة املعلمني نعمه حمفوض
فذكر ّ
املدارس اخلاصة مل تدفع غالء املعيشة منذ شباط  ،2012بذلك
يصبح العامل يف املدرسة براتب أعلى من املعلم ( 640ألف لرية
أن معلمة يف إحدى
للمعلم و 675ألفًا للعامل) .وهنا لفت إىل ّ
املدارس احملرتمة استقالت وانتقلت إىل مدرسة أخرى فتوقف
راتبها من حزيران حتى أيلول حبجة اسرتداد غالء املعيشة.ش
أن «العديد من األساتذة يذهبون اىل صندوق التعويضات
وأشار إىل ّ
لقبض تعويضاتهم عند استحقاقها ،فال يستطيعون لذلك سبيال،
ألن مدارسهم (وهي حمرتمة!) مل تسدد عنهم مبالغ  %6و  %6أي
 %12للصندوق ـ وهذه باللغة القانونية سرقة موصوفة ،وهناك
مئات االنذارات من ادارة الصندوق هلذه املدارس ،ومع هذا
فاملشكلة ال تزال قائمة».
بعض املدارس أقفلت أبوابها نهائيًا ،حبسب حمفوض ،وطلبت
من معلميها الذهاب اىل الصندوق لقبض تعويضاتهم .هذا
االمر خمالف ،كما قال ،للقوانني املرعية االجراء« ،فهذا صرف،
والتعويض هنا يقع على املؤسسة ال على الصندوق ،حق املعلمني
هو دين ممتاز بذمة صاحب املدرسة ،فأمالك املدرسة وعقاراتها
ترهن هلم.
أن بعض املدارس اجملانية صرف املعلمني
ومن األمثلة الالفتة ّ
وطلب منهم براءة ذمة لكي يقبض منحة الدولة لكي يسدد هلم
رواتبهم منذ أكثر من  6أشهر ورواتب غري قانونية ( 600ألف بدل
مليون و 600ألف) .يف املقابل ،يضغط البعض على املعلمني
الذين بلغوا سن  55و  30سنة عمل لكي يستقيلوا ويأخذوا تقاعد
بأن من حق املعلم أن يستقيل ومن
من صندوق التقاعد ،علمًا ّ
ً
حقه أن يكمل حتى سن التقاعد القانونية ( 64عاما) ولكن ال ميكن
فرض ذلك عليه.
من املفارقات أيضًا أن تبلغ مؤسسة معلميها انها لن تؤمن النقل
هلم للسنة املقبلة ولن تدفع هلم بدل نقل (وهي من املؤسسات
اليت ال تدفع ايضًا الراتب القانوني) ومن ال يناسبه هذا التدبري من
املعلمني فليتقدم باستقالته.
ومن الطرائف الغريبة العجيبة ان احدى املدارس اقدمت على
صرف احدى معلماتها شفهيًا وترفض اعطاءها مستندا خطيا
لالدعاء عليها.
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قضاء زقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
وإن مل ينفّذ عقاباً له دنيا وآخرة»
العائلة تعترب «إعدامه ْ

قرار قضائي يروي جرمية قتل الزين لزوجته سارة األمني
ّ
تلقت عائلة املغدورة سارة االمني بسرور صدور القرار الظين
حبق زوجها علي الزين الذي طلب يف خالصته عقوبة االعدام
للقاتل كما نقل احملامي اشرف املوسوي عن اهل الضحية من
.وصرح بان القرار
اشقائها واوالدها بصفة وكيلهم القانوني
ّ
جد شفافة
الظين قد اتى يف سياقه الطبيعي بعد حتقيقات ّ
وسريعة مع القاتل الذي بقي على افادته يف كافة مراحل
التحقيق ما يؤكد بان نيته كانت منصرفة اىل قتل زوجته عن
سابق تصور وتصميم وتصفيتها جسديًا بالطريقة البشعة اليت
ّ
نفذ فيها جرميته بازهاق روحها بسبع عشرة رصاصة .
واوضح املوسوي بان القرار الذي اصدره الثالثاء قاضي
التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران سيسلك مساره القانوني
اىل اهليئة االتهامية الصدار قرارها االتهامي الذي حيال مبوجبه
القاتل امام حمكمة اجلنايات لبدء حماكمته موقوفا منذ التاسع
عشر من ايار املاضي .
واعترب املوسوي ان تطبيق عقوبة االعدام هي بيد السلطتني
وان مل ّ
تنفذ حبق
السياسية والقضائية .ورأى ان هذه العقوبة ْ
القاتل فهي حبد ذاتها عقاب له يف الدنيا ويف اآلخرة .
ويروي القرار وقائع اجلرمية اليت وقعت يف منزل الضحية يف
دوحة عرمون فجر التاسع عشر من ايار املاضي حيث بوشرت
التحقيقات على الفور وانطلقت من شخصية القاتل وشخصية
الضحية وظروف اجلرمية توصال اىل كشف دوافعها ومالبساتها
.
ويتحدث القرار عن شخصية املغدورة سارة االمني «االم والزوجة
املثالية» .مل ينصفها القدر اذ مجعها بزوج قاس وعنيف مل
يتورع عن ضربها بصورة مستمرة وبشكل وحشي ،وحتى انه
كان يتلذذ باذالهلا  .وقد اخربت شقيقها حممود االمني اال
ان ذلك مل يرعها عن االهتمام باوالدها وتربيتهم واحلرص
ّ
وترفعها ومثاليتها
على تعليمهم  .واحد االدلة على تفانيها
ان لزوجها ابنتني من زواج سابق هما دالل وفاطمة ،اال ان
ذلك مل مينعها من تربيتهما مع اوالدها االربعة الذين رزقت
بهم من املدعى عليه دميا وحممد وفاتن ودانا ومن دون ان
يعرف اوالدها ان دالل وفاطمة هما اختان غري شقيقتني  .وقد
حرصت املغدورة طوال فرتة زواجها من علي الزين على ابقاء
معاناتها بعيدة عن اوالدها وابنيت املدعى عليه رغم ان معاناتها
مل تكن سهلة .فهي باالضافة اىل ما كانت تعانيه من ضرب
ّ
حمظرا عليها ودون سبب التواصل مع
واذالل واهانة فقد كان
اهلها او زيارتهم كما من استخدام خادمة منزلية او اقتناء هاتف
خلوي رغم ان حالة الزوج املادية كانت تسمح بذلك .
وحاد
اما القاتل علي الزين فيشري القرار اىل انه رجل قاس
ّ
الطباع ،ذو شخصية مهيمنة وتسعى للسيطرة ،ويعتقد ان كل
سيئون وانه افضل الناس واوامره جيب ان تطاع وانه
الناس ّ
دائما على حق واالخرين على خطأ وبانه مستقيم ورجل صاحل.
وقد استطاع بشخصيته هذه مدعومة بعنف جسدي ومعنوي من
السيطرة على زوجته سارة االمني وترويعها ومنعها من املقاومة
توصال اىل تطويعها .ولكونه شخصًا غري اجتماعي وعلى خالف مع
اهله واهل زوجته فقد نصب نفسه سيدًا مطلقًا على نزاعه حبيث
ميكن له معاقبة من يشاء ومكافأة ما يراه اه ًال لذلك .
ويف وقائع اجلرمية ،يشري القرار اىل انه يف اوائل شهر نيسان
املاضي  ،وقع اشكال عائلي بني املدعى عليه وزوجته اليت
اصبحت بعدان كرب اوالدها نسبيًا ،اكثر وعيًا لواقعها املأسوي
واكثر قوة على مواجهته .وكان سبب االشكال رسالة نصية
تلقتها املغدورة من شقيقها املقيم يف تايالند لدى تواصلها
معه على هاتف زوجها وبعلمه تضمنت طلب االخ منها عدم
نسيان ان هلا اه ًال ،االمر الذي اعتربه املدعى عليه حتريضًا
فجن جنونه ،وتطور االشكال اىل حد ضربها امام
لزوجته ضده
ّ
فتصدت له ابنته
اوالده والطلب منها مغادرة املنزل الزوجي
ّ
فاطمة وطلبت منه االكتفاء مبا فعل دون طرد سارة من املنزل
بتحد »:اذا خرجت سارة من املنزل
 .ثم توجهت اليه بالقول
ّ
فساخرج معها «يف حماولة منها لثنيه عن طرد املغدورة من
املنزل  .اال ان املدعى عليه وبشخصيته املتكربة واملتعالية طلب
منها مرافقة والدتها فسارعت االبنتان دانا ودميا للتضامن مع

والدتهما ايضا يف حماولة يائسة
لتدارك الوضع فطلب منهما
ترك املنزل ايضا ثم نادى ابنه
حممد وطلب منه ايصال والدته
وشقيقاته حيث يريدون  .فقام
حممد بنقلهم بسيارته اىل منزل
اهل زوجة خاله حممود االمني يف
حملة اجلناح ثم عاد اىل املنزل
حيث كانت شقيقته فاتن قد
عادت من عملها ليعمد املدعى
عليه اىل الطلب من ولديه حممد
وفاتن عدم التواصل مع والدتهما
وشقيقاتهم يف حال رغبا بالبقاء
يف املنزل فرفضا ذلك فما كان
منه اال ان نقلهما بسيارته اىل
حملة خلدة وانزهلما على الطريق
طالبًا منهما ان يستقال سيارة
اجرة واالنضمام اىل والدتهما
ثم قام باالتصال هاتفيًا باوالده
وشتمهم وتهديدهم حتى انه
ناب .ومل
وصف بناته بكالم
ٍ
يقف االمر عند هذا احلد بل عمد
اىل استبدال ثالث سيارات للعائلة مسجلة بامسه بسيارة شبابية
من طراز  2015بلغ مثنها  60الف دوالر نكاية باوالده وبغرض
إشعار اجلميع بعمق خسارتهم لتضامنهم مع والدتهم االمر الذي
دفع املغدورة للتقدم بشكوى جزائية ضده مبوضوع عنف اسري
 .ولدى االتصال به الستدعائه اىل التحقيق زعم انه ليس
الشخص املطلوب وسارع اىل تكليف احملامي توفيق الضيقة
باملوضوع  .كما ّ
كلف جاره ابراهيم سعد وزوجته رانيا التواصل
مع زوجته سارة اليت كانت قد انتقلت مع اوالدها اىل منزل
شقيقها حممود يف بئر حسن.
وقد متكن هؤالء من اقناعها بضرورة التصاحل مع زوجها وذكروا
امامها بانه تغيرّ  .وحبكم تربية املغدورة الصاحلة واخالقها
الرفيعة ومبادئها املتمحورة حول قدسية العائلة واحتاد الزوجني
لزوم جناح االوالد ،اقنعت املغدورة نفسها بانه من املمكن ان
يكون زوجها قد تغري حنو االحسن وهي مل تكن اساسا تطلب
من الدنيا سوى زوج حيرتمها وميتنع عن ممارسة العنف حبقها
فاختذت قرارها املشؤوم بالعودة خالفًا الرادة اهلها والسيما
والدها وشقيقها حممود الذي اقامت يف منزله وابلغت اوالدها
بقرارها هذا مربرة ذلك مبصلحة عائلتها لتفاجأ لدى دخوهلا منزهلا
الزوجي بان زوجها ،ذلك الذئب البشري كما وصفه شقيقها
حممود ،مل يتغري  .فقد استقبل زوجته واوالدها استقبا ً
ال باردًا
معاتبًا املغدورة على تقدميها شكوى حبقه  .وظل اجلو جافًا
حتى اعلنت ابنته فاتن بعد فرتة من الوقت رغبتها بالذهاب
اىل عملها فاجابها بنربة متعجرفة «هي بتعرف باالصول» مما
ادى اىل انفجار االبنة قائلة «تركنا الدنيا كرمالك» .فما كان
من املدعى عليه اال ان دفعها عنه بقوة ما ادى اىل سقوطها
ارضًا عندها صرخت املغدورة« :اطلبوا الشرطة» .فسارع اجلار
ابراهيم سعد الخراج املدعى عليه من املنزل  .واستغلت سارة
االمر فخرجت من املنزل مع اوالدها بسيارة جارتها رانيا االمحد
 .وخالل الطريق اتصلت بزوجة شقيقها حممود اليت اتصلت
بزوجها واخربته عن قرار شقيقته بالعودة اىل منزله ،فرفض
حممود ذلك سيما وانه كان عاملًا بطباع املدعى عليه وشراسته
.عندها اتصلت بسارة وطلبت منها االتصال بشقيقها حممد او
القدوم اىل منزل اهلها  .وشعرت سارة حينها ان العامل قد
ختلى عنها فطلبت من جارتها اعادتها اىل منزهلا الزوجي قائلة:
«بدي ارجع ويلي بدو يصري يصري» .وقد صار فعال ما كان
اهل سارة يتوقعونه وعارضوا بسببه عودتها اىل منزهلا  .وقد
امضى الزوجان ليل  19-18ايار وهما يتشاجران فسارة كانت
قد اصبحت اكثر قوة بعد طردها من املنزل وتكشف هلا حجم
معاناتها مع املدعى عليه الذي اتضح انه ال ميكن تغيري طباعه
وهو من اخرب ابنته فاتن قبل ان ختلد اىل النوم ان هناك
مفاجأة يف الصباح دون ان يفصح عنها وتطور االمر فجرا اىل
حد ابالغ سارة املدعى عليه نيتها اخلروج جمددا من املنزل مع

اوالدها يف الصباح ،االمر الذي استفزه وهو الذي كان يعتقد
انها عادت اليه مهزومة ،فاحضر بندقية من غرفة النوم ثم
اقرتب منها وامطرها بسبع عشرة رصاصة ادت اىل مصرعها
على الفور  .واستفاق االوالد على صوت الرصاص واكتشفوا
هول ما حصل فسارع حممد اىل انقاذ والدته يف حماولة يائسة
وحاول ابعاد الرشاش عن جثة والدته اال ان املدعى عليه اداره
باجتاه ابنه حممد الذي ّ
غطى وجهه متوقعًا اطالق النار عليه من
دون ان يعلم ان والده قد افرغ الرصاصات جبسد املغدورة
 .ثم عمد املدعى عليه وبهدوء اعصاب غريب اىل ارتداء ثيابه
وركن سيارته اجلديدة يف موقف اسفل البناء وراح يتجول امام
املبنى وهو يدخن وجيري اتصاالت هاتفية اىل ان حضر رجال
االمن واوقفوه.
وبالتحقيق معه اعرتف بقتل زوجته مشريا اىل انه استقبلها
بعد عودتها اىل املنزل بشكل عادي ثم استفزها بكلمة فاجابته
بصوت مرتفع بانها ستحضر الدرك االمر الذي اغضبه  .واضاف
املدعى عليه بان املغدورة مل يرق هلا شراءه سيارة جديدة
وهددته بتكسريها وتكسري املنزل وقال انها استفزته بكالم
قاس فما كان منه اال ان احضر البندقية واطلق النار باجتاهها
 .واكد بانه مل يكن حلظة اجلرمية حتت تأثري الكحول مشريا اىل
انه سبق ان زار عيادة طبيب وصف له دواء اعصاب كان
يتناوله مبديًا ندمه على فعلته وبررها بانعدام الوعي لديه نتيجة
االنفعال الشديد وتطاول املغدورة عليه بكالم جارح .كما اعترب
ان خروج االوالد من املنزل تضامنًا مع والدتهم اساء اليه
كثريا وكان مبثابة شطب ملكانته .كما تقديم املغدورة شكوى
ضده النه مل يوجه هلا سوى صفعة واحدة .ولدى سؤاله عن
السبب املباشر الذي دفعه الطالق النار على زوجته اوضح ان
املغدورة مل تتوقف منذ السابعة مساء وحتى حصول اجلرمية عن
استفزازه وتوجيه كالم ناب له ولوالدته .وبسؤاله عما اذا كانت
هذه االسباب كافية لقتلها اجاب بانه مل يسبق للمغدورة ان
تعاطت معه بهذه الطريقة او توجهت اليه بهذا النوع من الكالم،
االمر الذي افقده وعيه واعصابه .مشريا اىل انه شعر بالسعادة
لعودة اوالده لكنه مل يكن سعيدا بعودة زوجته اىل املنزل سيما
وانه كان يعترب خروجها من املنزل مبثابة اهانة له وهو كان
ينوي ان يطلقها  .واضاف بان سارة لدى عودتها اىل املنزل
تلك الليلة مل تكن سارة نفسها اليت يعرفها منذ  25عاما فكانت
عصبية وتتفوه بعبارات قاسية وابلغته برغبتها مبغادرة املنزل
بعد مخس دقائق من عودتها اليه.
وبسؤاله عما اذا كان يشعر بالندم بعد اطالقه النار على
املغدورة ،اجاب بانه مل يشعر بشيء كونه فقد حلظتها عقله
ومشاعره ،مشريًا اىل انه مل يسمع حتى صوت الرصاص الذي
اطلقه باجتاهها.

صفحة 18

Saturday 15 August 2015

السبت  15آب 2015

Page 18

قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
اص ّر على مساع إفادة ضابط و»العسكرية»
رفضت «ألسباب أمنية»
جعفر الشهال :تواصلت مع «النصرة» من أجل
ملف العسكريني
قررت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم صرف النظر عن مساع افادة احد الضباط االمنيني
ّ
تشكل افادته «دليل براءة
يف املديرية العامة لالمن العام الذي
«املتهم جعفر داعي االسالم الشهال وفق ما يعترب االخري كما
اصر على استدعاء «الشاهد
وكيله احملامي سعدي قالوون الذي
ّ
االمين» فيما رأت احملكمة ان ّ
مثة اسبابا امنية حتول دون مساع
افادته.
ينسق
وينطلق الشهال من اصراره على طلبه اىل كونه كان
ّ
مع الضابط االمين ويتواصل معه حول املهمة اليت كان يقوم
بها الشهال كوسيط بني اهالي العسكريني املخطوفني وبني
جبهة النصرة ونقله رسائل متبادلة بني الطرفني كان تصل
اىل الضابط االمين قبل اهالي العسكريني .وقد سبق للشهال
ان اوضح طبيعة عالقته بالنصرة اليت تتعلق مبلف العسكريني
املخطوفني لديها وذلك اثناء استجوابه يف جلسة سابقة حول
التهم املسندة اليه جلهة انتمائه اىل تنظيمي النصرة وداعش
واجليش السوري احلر ودعم الدعم اللوجسيت هلم وتنقله بني
املراكز العسكرية على اجلبهات يف سوريا والتواصل مع قادتها
واستالم السالح منها ونشره الفكر االرهابي والتبشري به عرب
مواقع التواصل االجتماعي.
واكد الشهال امس ان تواصله مع النصرة كان رمسيا امنا مل
يكن علنيا ولعب دور الوسيط بني مدير عام االمن العام اللواء
عباس ابراهيم وبني املسؤول االعالمي يف النصرة املدعو ابو
منذر حيث كان ينقل رسائل صوتية كانت تصل اىل الضابط
االمين املكلف من اللواء ابراهيم ملتابعة القضية قبل ان تصل
اىل االهالي  .وافاد بان الشيخ مصطفى احلجريي امللقب
ب»ابو طاقية» كلفه بذلك وقد اعلم الضابط االمين جبميع
حتركاته  .وقال  « :حبكم عالقيت املتينة مع الضابط االمين
جئته واستشرته «  .واعترب ان ظهور احد املسلحني امللثمني
من داعش على احدى شاشات التلفزة من منزل الشهال قد مت
من دون اي تنسيق مسبق مؤكدا بانه ال يعرف ذلك الشخص
الذي طلب منه الظهور ووافق الشهال  .وافاد بانه تواصل مع
املسؤول االمين يف النصرة املدعو ابو منذر وال يعرف اذا كان
هذا الشخص هو نفسه املوقوف السوري عبيد اهلل زعيرت الذي
حياكم امام احملكمة .
وبعد ان استمهل وكيل الشهال للمرافعة قررت احملكمة رفع
اجللسة اىل السابع من شهر ايلول املقبل.
من جهة اخرى حاكمت احملكمة موقوفني باالنتماء اىل تنظيم
داعش يف ملفني منفصلني فدانت السوري امحد يوسف بكر
بالسجن مدة ثالث سنوات  .كما حكمت على حممد علي حسني
ابراهيم بالسجن مدة تسعة اشهر .

اجليش يوقف إرهابياً جنّد ثالثة انتحاريني
أعلنت قيادة اجليش عن توقيف أحد األشخاص قام بتجنيد ثالثة
انتحاريني لتنفيذ عمليات انتحارية ضد مراكز اجليش والقوى
األمنية.
وأوضحت يف بيان هلا أنه بناء على معلومات سابقة توافرت
ملديرية املخابرات عن قيام املدعو عبدالرمحن طارق الكيالني،
أثناء وجوده يف اخلارج ،بتجنيد انتحاريني لتنفيذ عمليات
إرهابية ،أوقف املدعو الكيالني فور عودته إىل لبنان ،وأخضع
للتحقيق ،واعرتف بانتمائه إىل جمموعة اإلرهابي أسامة منصور
ومشاركته معها يف االعتداءات على مراكز اجليش اليت حصلت
يف طرابلس ،كما اعرتف بأنه من خالل وجوده يف اخلارج،
كلفه املطلوبان بالل بدر وشادي املولوي باستقطاب عدد من
املراهقني وجتنيدهم لتنفيذ عمليات انتحارية ضد مراكز اجليش
وقوى األمن الداخلي.
وقد جنح املوقوف يف جتنيد ثالثة لبنانيني ،اعرتفوا بعد
توقيفهم بأنهم كانوا يف صدد تنفيذ املخطط املرسوم ،وبأنهم
قاموا بعمليات الرصد الالزمة لتنفيذه ،مبشاركة آخرين ال يزالون
متوارين عن األنظار.
وأحيل املوقوف على القضاء العسكري ،فيما جيري العمل على
رصد املتورطني اآلخرين لتوقيفهم».
من جهة أخرى ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية
القاضي صقر صقر على  4سوريني بينهم  3موقوفني جبرم
االنتماء اىل «جبهة النصرة» بهدف القيام بأعمال إرهابية ومراقبة
أشخاص يف لبنان ،ورصد حتركاتهم بهدف استهدافهم .وأحال
االدعاء على قاضي التحقيق العسكري املناوب.

يتصدر الئحة
القبض على تاجر خمدرات ّ
املطلوبني وأحد كبار امله ّربني من اخلارج مع شقيقه
وامرأة
تصدر الئحة املطلوبني يف عدد مذكرات التوقيف الصادرة
بعدما
ّ
حبقه ،وقع منجد حسن زعيرت يف قبضة اجليش بعد عمليات رصد
وتقص أدت اىل توقيفه يوم اجلمعة املاضي يف حملة الفنار -
ٍ
الزعيرتية.
وأوضح بيان صادر عن قيادة اجليش أن زعيرت يتصدر
الئحة املطلوبني بالعديد من مذكرات التوقيف إلقدامه على
إطالق النار على دوريات للجيش وقوى األمن وحماولته قتل
عسكريني ،وإقدامه أيضًا على رمي رمانات يدوية على بعض
املنازل وإطالق النار باجتاه مواطنني وإصابة بعضهم ،فض ًال عن
قيامه برتويج املخدرات وتعاطيها .وقد أودع املوقوف القضاء
املختص.
من جهتها وبنتيجة الرصد واملتابعة الدقيقة ألحد كبار جتار
ومهربي املخدرات من اخلارج اىل لبنان ،متكنت قوة من مكتب
مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة القضائية ويف
حملة أدونيس  -جونية من توقيف كل من :أ .ر 62 ( .عامًا) وهو
مطلوب خبمس مذكرات عدلية جبرم االجتار وتهريب املخدرات
والتزوير واالحتيال واملرأة ف .ج 48( .عامًا).
وضبط حبوزتهما كيلوغرامان من الكوكايني اخلام وعدة لطبخ
املخدرات و 4أجهزة خليوية ومبلغ من املال .//$10600//
ومبداهمة منزله يف البقاع أوقف شقيقه ي .ر 75( .عامًا) ،كما
ُ
ضبط كيلوغرامان آخران من املادة ذات

قتيل صدماً يف طرابلس
لقي عامل يف بلدية طرابلس مصرعه ،قرب احلديقة العامة يف
بري احلديقة.
حملة امليناء أثناء قيامه ّ
ووقع احلادث عندما فقدت سيارة رباعية الدفع السيطرة
واصطدمت بالعامل علي حسن العويك وبشاحنة البلدية اليت
كان يقف إىل جانبها.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط  5جرحى يف حادث
سري مروع بني سيارة بيك آب وفان لنقل الركاب على طريق
عام ضهر البيدر  -مفرق عني الصحة .كما أفادت عن سقوط 3
جرحى نتيجة تصادم بني سيارتني على طريق عام كوسبا ،ومت
نقلهم اىل مستشفى الكورة للمعاجلة.
وأدى اصطدام سيارة من نوع هوندا حبائط امسنيت يف بلدة
القليعة ،اىل جرح شخصني من بلدة شويا ،نقال اىل مستشفى
مرجعيون.

العثور على قتيل يف يونني
عثر فجر االثنني على طريق بلدة يونني يف البقاع الشمالي،
على علي عروة زعيرت جثة مصابة بطلق ناري يف الصدر داخل
سيارته.
وعلى الفور حضرت القوى االمنية وفتحت حتقيقا باحلادث.

مطلوبون يف قبضة القوى األمنية والعسكرية
اوقفت املديرية العامة لالمن العام خالل اسبوع  18شخصا
جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص
من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية .كما اوقفت
ستة اشخاص جبرم تسهيل مغادرة ودخول االشخاص بطرق غري
شرعية واعمال السمسرة  ،وشخصا جبرم خمالفة نظام االقامة
.
من جهتها اوقفت دورية تابعة للجيش يف حملة امليناء -طرابلس
السوريني عامر امحد معتدي ،ومروان ابراهيم االمساعيل وبثينة
ولتجوهلم داخل االراضي
عبد الكريم االمحد ،وذلك لالشتباه بهم
ّ
اللبنانية من دون اوراق قانونية.
كما اوقفت يف منطقة املصنع السوري حسن سليمان حممد زين
اثناء تسلله اىل االراضي اللبنانية وهو باللباس العسكري ،وقد
مت تسليم املوقوفني اىل املرجع املختص الجراء الالزم».
كما متكنت شعبة املعلومات يف بلدة الدورة ضمن نطاق فصيلة
حلبا ،من توقيف (أ.س) و(ع.س) جبرم خطف وضرب وتسبب
بإيذاء.
والقت مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت القبض
على  21مطلوبا بينهم 7سوريني جبرائم خمتلفة .كما حجزت
دورياتها  15دراجة نارية و 13سيارة خمالفة.

خمالفات السرعة باآلالف يف أسبوع

تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط
خمالفات السرعة الزائدة عرب الرادارات لي ًال نهارًا اليت سجلت
خالل أسبوع تنظيم  5478خمالفة سرعة زائدة ،وذلك بهدف
احلفاظ على سالمة املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني
احلد من احلوادث.
بتأن بغية
للقيادة
ّ
ٍ

مذكرة توقيف غيابية بقاتل املق ّدم كحيل
اصدر قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا مذكرة
توقيف غيابية حبق املتهم الفار هشام ضو جبرم اقدامه على
قتل املقدم يف اجليش ربيع كحيل باطالق النار عليه من مسدس
حربي يف حملة بدادون.
يف املقابل تقدم احملامي رياض مطر وكيل املوقوف ايلي ضو
بطلب استئناف امام حمكمة التمييز العسكرية للقرار الصادر
عن قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا املتعلق
باصداره مذكرة توقيف وجاهية حبق موكله بعد استجوابه جبرم
التدخل يف قضية مقتل املقدم يف اجليش ربيع كحيل.
وطلب مطر اسرتداد مذكرة التوقيف سندا اىل املادة  107من
قانون اصول احملاكمات اجلزائية لعدم توافر شروط جرم التدخل
يف اجلرمية.

توقيف  3سوريني خ ّططوا لعمليات اغتيال
وتفجريات
كشفت املديرية العامة لالمن العام عن توقيف ثالثة سوريني
ولبناني ينتمون اىل جمموعات إرهابية.
وكانت مهمة السوريني (ي.خ)( ،ز.د) و(م.خ) ،الذين ينتمون
اىل تنظيم جبهة النصرة االرهابي مراقبة بعض الشخصيات
والكوادر احلزبية متهيدا لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجريات يف
الداخل اللبناني.
اما اللبناني (ي.ش) ،الذي ينتمي اىل تنظيم داعش اإلرهابي
فكان نشاطه مبجال مراقبة حتركات ودوريات اجليش اللبناني
والقوى االمنية لصاحل اشخاص ارهابيني.

 434موقوفاً يف أسبوع
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي خالل اسبوع من توقيف
 434شخصًا ،وذلك إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على كافة األراضي
اللبنانية ،ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية.

إحالة موقوف بعمليات خطف على القضاء
أحالت مديرية املخابرات يف اجليش إىل القضاء املختص،
املوقوف فرحات علي امساعيل ،الذي كان قد أوقف بتاريخ
 7اجلاري يف بلدة بريتال ،النتمائه إىل جمموعة مسلحة تقوم
بعمليات خطف بقوة السالح مقابل فدية مالية ،ومنها عملية
خطف الصيدلي وسام اخلطيب.
كما قام املوقوف باالشرتاك مع آخرين ،باقتحام مستشفى دار
احلكمة وسلب سالح عائد لعسكريني ّ
مكلفني حبراسة أحد اجلرحى
من املوقوفني اخلطرين وحتريره بقوة السالح.
كما ان املوقوف امساعيل مطلوب أيضا مبذكرات توقيف عديدة
وبالغات إلقاء قبض وحبث وحتري وخالصات أحكام جبرائم
إطالق نار على مراكز للجيش وقوى األمن يف منطقة بعلبك،
وقيامه بعمليات تزوير واستعمال املزور.
وقد ضبطت حبوزة املوقوف كمية من األسلحة والذخائر.

جرحى يف املاري بإشكال مع عمال سوريني
وقع اشكال ،عند الثامنة من مساء الثالثاء بني احد ابناء بلدة
املاري يف العرقوب ،أ .س ،وعدد من العمال السوريني
يقطنون يف خيم بالستيكية يف حقول البلدة ،تطور اىل تضارب
باأليدي اصيب على اثره س .جبروح خمتلفة .وعلى االثر تدخل
عدد من ابناء البلدة ،وتطور اخلالف اىل تضارب باأليدي أوقع
عددا من اجلرحى من اجلانبني ،واحرقت ثالث خيم تابعة للعمال
السوريني.
وعلى الفور حضرت قوة من اجليش اللبناني والقوى األمنية
عملت لتطويق ذيول احلادث ،وتوقيف املتسببني به.
وذكر رئيس بلدية املاري يوسف فياض ان هذا األمر حصل
نتيجة عدم تنظيم العمالة السورية يف هذه املنطقة وسهول
املاري الذين يزدادون يوما بعد يوم ،مطالبا اجلهات املعنية
بالتنسيق مع البلدية لتفادي وقوع اي إشكال يف املستقبل
حنن يف غنى عنه.
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اعــالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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تهنئة

جامعة كوينزالند األسرتالية كرمته لتميزه يف مشاريعه البحثية االبتكارية حبماية صحة اإلنسان

السفريآل صاحل يهنئ املبتعث السعودي حسام زواوي على متيزه العلمي واالبتكاري
هنأ سعادة سفري خادم
احلرمني الشريفني لدى
اسرتاليا ونيوزيالندا نبيل
بن حممد آل صاحل املبتعث
السعودي حسام بن مأمون
زواوي ،املبتعث لدرجة
الدكتوراه من مستشفى
احلرس الوطين بالرياض،
إىل مركز األحباث السريرية
التابع جلامعة كوينزالند
يف
لتميزه
األسرتالية
مشاريعه البحثية االبتكارية
حبماية صحة اإلنسان من
املقاومة
البكترييا
خطر
للمضادات احليوية حيث
كرمته جامعة كوينزالند
بأسرتاليا بوضع صورته على
الفتة اعالنية كبرية على أحد
الطرق السريعة مبدينة برزبن
بوالية كوينزالند ووصفه
بصانع التغيري.
واشاد السفري آل صاحل
بالتفوق العلمي والبحثي
الذي حققه املبتعث زواوي
بفضل من اهلل سبحانه وتعاىل
ثم جلهده واجتهاده لتحقيق
أفضل الدرجات العلمية اليت
رفعت اسم اململكة يف

جماالت املشاريع البحثية
العلمية واالبتكارية حلماية
صحة اإلنسان مشيدًا مبا
حققه برنامج خادم احلرمني
لالبتعاث اخلارجي من خطوات
واسعة واثقة جتاه حتقيق
طموحات القيادة الرشيدة
يف تنمية املوارد البشرية
السعودية وإعدادها بشكل
علمي وممنهج من أجل إعداد
جيل واعد قائم على اإلبداع
واملعرفة لإلسهام يف نهضة
اململكة وتنميتها الشاملة.
كما هنأ امللحق الثقايف يف
أسرتاليا الدكتور عبدالعزيز
بن عبداهلل بن طالب املبتعث
حسام زواوي بهذا اإلجناز
وقال إن هذا اإلجناز يعد
إجنازًا وفخرًا للوطن يضاف
للعديد من إجنازات الطلبة
وبي
املبتعثني يف أسرتاليا  ،نّ
امللحق الثقايف أن امللحقية
نظمت معرض (إبداعات
علمية) حيث عرض عشرة
طلبة مبتعثني إجنازاتهم
العلمية ومت تكرميهم يف
حفل التخرج السنوي لعام
2014م يف مدينة بريزبن من

السفري االستاذ نبيل بن محمد آل صالح

معالي وزير التعليم العالي

السابق د .خالد بن حممد

العنقري وسعادة سفري
خادم احلرمني الشريفني
لدى اسرتاليا ونيوزيالندا
نبيل بن حممد آل صاحل ،
من ضمنهم املبتعث حسام
زواوي  ،كما نشرت امللحقية
إصدارًا بعنوان (مبدعون يف
أسرتاليا) تضمن توثيقًا
هلذه اإلجنازات.
كما أوضح امللحق الثقايف
أن امللحقية بدأت اإلعداد
علمية
إبداعات
ملعرض
للعام احلالي حيث سيتم
تنظيمه بإذن اهلل بعد حوالي
شهرين وسيتضمن إجنازات
وابداعات جديدة للطلبة
املبتعثني.
وأضاف امللحق ابن طالب
بأن اآلمال حتدونا بأن يكون
هؤالء الطلبة املبتعثون خري
ركائز للنهضة الشاملة وأن
يكونوا سواعد البناء والتعمري
وحتقيق آمال األمة وتطلعات
قائدها الكريم خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز -حفظه اهلل . -
اجلدير بالذكر أن املبتعث
زواوي ُكِّرم خالل احلفل

السنوي جلامعة كوينزالند
يف اختتام أسبوع البحث
العلمي والتعريف بأهميته
وإظهار إجنازات اجلامعة
البحثية وتكريم منسوبي
على
احلاصلني
اجلامعة
كرم
حيث
عاملية،
جوائز
ّ
مدير اجلامعة جمموعة من
الطلبة كان يف مقدمتهم
ُ
املبتعث حسام زواوي نظري
حصوله على جائزة رولكس
للمشاريع العاملية ومتيزه
مبشاريعه البحثية يف جمال
مكافحة امليكروبات الطبية.
امللحق
حبضور
وذلك
يف
السعودي
الثقايف
أسرتاليا الدكتور عبدالعزيز
بن عبداهلل بن طالب،
والرئيس العلمي لوالية
كوينزالند وخنبه من اجملتمع
العلمي والدبلوماسي ورجال
األعمال بوالية كوينزالند
وأعضاء هيئة التدريس
باجلامعة مع إداريي اجلامعة
ومدراء الشركات األسرتالية
والعاملية وممثلي احلكومات
واجلمعيات العلمية وخنبة من
الطلبة والباحثني.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

لالستعمال Apco 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال
تنافس
Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Taubmans Endure 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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اعالن

مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

Direct to Builders, Architects, designers
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Trades Centre;
22 / 24 Anzac St
Greenacre

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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فــن

ُل ّف نعشه بعلم بالده ُوشيّع حبضورٍ شعيب وفين

وداع مهيب لنور
الشريف يف القاهرة

أحدثا مفاجآة بلقائهما
رانبري كابور وديبيكا بادوكون حيتفالن
بإجناز «»Tamasha

بطال العمل مع املخرج إمتياز علي واملنتج ساجد ناديادواال

شيع اآلالف من املصريني امس
ّ
االول جثمان الفنان القدير نور
الشريف الذي وافته املنية
صراع طويل مع
أالربعاء بعد
ٍ
موكب مهيب ،حيث
املرض ،يف
ٍ
حضر حمبوه صالة اجلنازة اليت
أقيمت عقب صالة الظهر مبسجد
الشرطة يف مدينة الشيخ زايد.
وشارك عدد كبري من الفنانني
يف جنازة الراحل منهم حييي
الفخراني ،عادل إمام ،أمحد
السقا ،حسن الرداد ،عمرو
يوسف ،وفاء عامر وشقيقتها
أينت عامر ،رانيا فريد شوقي،
مدير املركز الكاثوليكي األب
بطرس دانيال ،دالل عبد
العزيز ،مريفت أمني ،رجاء
اجلداوي ،يسرا ،إهلام شاهني،
ليلى علوي ،إدوارد .كما
شارك حممود عبد العزيز،
عزت العاليلي ،مسري صربي،

حممد رمضان ،أمحد صفوت،
أمحد رزق ،شريف عرفه ،جمدي
كامل وزوجته مها أمحد ،مسية
اخلشاب ،سهري رمزي ،شهرية،
هاني مهنا ،شريف رمزي ،أشرف
عبد الغفور ،وسامح الصريطي.
هذا ومنعت قوات األمن املصورين
من دخول عزاء السيدات الذي
تواجدت فيه الفنانة بوسي
وبناتها مي وسارة الذين كانوا
ً
خاصة مي اليت
يف حالة انهيار،
جلست إىل جوار والدها يف غرفة
نقل اجلثمان إىل املقابر ،فيما
حتركت بوسي مبكرًا بعد صالة
اجلنازة من أجل األطمئنان على
األوضاع يف املقابر القريبة من
املسجد حيث ُوري جثمان الفنان
الراحل الثرى.
ُيذكر أنه من املقرر أن يقام عزاء
الفنان الراحل مساء اجلمعة يف
مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة

رانبري كابور وخطيبته كاترينا كيف
إجتمع جنما بوليوود احلبيبان
السابقان رانبري كابور وديبيكا
ٍ
بلقاء خاص
بادوكون جمددًا
بعيدًا عن موقع التصوير ليحتفال
بفيلمهما املشرتك «»،Tamasha
واستمتعا بوقتهما معًا برفقة
املخرج إمتياز علي واملنتج ساجد
ناديادواال وزوجته وردة ،علمًا
أن آخر عمل سينمائي مجعهما
ّ
كان يف العام  2013وهو فيلم
«.»Yeh Jawaani hai Deewani
ٍ
بإطاللة
وحضرت «بادوكون»
طبيعية بدون «ماكياج» ،إال أن

مالحمها بدت سعيدة بهذا اللقاء
الذي القى اهتمامًا خاصًا من
ً
خاصة بعد أن
كامريات الصحافة،
بأن «كابور»
تفيد
صدرت تقارير
ّ
مل يكن ينوي الزواج بها ،علمًا
أن «األخري» حضر منفردًا بدون
حبيبته كاترينا كيف مرتديًا
سروال جينز وقميص أسود
ُطبع عليه عبارة «،»Tamasha
إال أنه رغم انكماش تعابري وجهه
يرتدد بالتقاط الصور مع
مل
ّ
شريكته يف دور البطولة كما أنه
السرية.
تبادل معها األحاديث
ّ

مايلي سايروس تنتقد Bad
 Bloodلـ»تايلور سويفت»

تايلور سويفت ومايلي سايروس

إنتقدت النجمة مايلي سايروس
الكليب األخري للنجمة تايلور
سويفت  Bad Bloodالذي
ٍ
عدد من زميالتها
ُتطل فيه مع
وهن حيملن البنادق واألسلحة
ّ
بعضهن البعض ،وذلك
ويواجهن
ّ
ّ
جمللة Marie Claire
يف حديثها
الذي سيصدر بعددها اجلديد
يف سبتمرب(أيلول) املقبل .حيث
التعري
سألت« :ملاذا ُيعترب
ّ
لدعم املشاريع الغنائية واألعمال
املوسيقية أسوأ من تصوير
كليب مع األسلحة النارية
املؤذية؟ وملاذا يعتربون التعري
سيئًا ويعتربون النجمة اليت
أمرًا ّ
ً
ً
تقدمه مثاال مشينا ال جيب تقليده
على عكس تايلور سويفت
حتديدًا؟».وأضافت« :يعتربونين
منوذجًا سيئًا فقط ّ
ألنين أكشف
النقاب عن صدري ،وأنا ال
أن الثديني أسوأ من
أفهم كيف ّ
أن
البنادق؟» وتابعت« :تقولون ّ
هناك الكثري من التعابري اإلباحية
والعنصرية يف أعمالي وأغنياتي،
ّ
ولكن ها هو كيندريك المار يغنيّ
حول هذه املواضيع وتعتربونه
مثريًا ،أما أنا فأصبح فتاة هوى

املخدرات!».
تتعاطى
ّ
وانتقدت «سايروس» أيضًا
السبل اليت يعتمدها املشاهري
الكتساب أمواهلم قائلة« :يعتقد
بأن عليهم
النجوم يف هذا اجملال ّ
القيام باملستحيل فقط ليكسبوا
املزيد من األموال ،ولكن ما
اهلدف من مجع هذه املبالغ ّ
كلها؟
فقد ال يتمكنون من إنفاقها
كلها يف هذه احلياة! ّ
إنها حلقة
ودوامة ال تنتهي أبدًا ،فاحلصول
ّ
على املال وإنتاج أغاني جديدة
يوميًا ولعب دور البطولة يف
أحد األفالمّ ،
كلها عوامل تساعد
ً
ّ
اإلنسان على املضي قدما وحثه
ّ
ولكنها ال ُتسعده
التقدم،
على
ّ
اختربت هذه األمور ومن
أبدًا ،أنا
ُ
ّ
أؤكد لكم
جتربيت اخلاصة هذه
هذه النظرية».
هذا وأكدت أنها متصاحلة مع
ً
مشرية ألنها تعيش
نفسها
ّ
وكأنها صيب يبلغ من
شعورًا
ٌ
عالق يف جسم
العمر  15سنة
فتاة يف عمر الـ ،22وأشارت
ّ
بأنها ال ختطط ملوضوع تقدميها
حلفل الـVideo Music Awards
بل تريد أن تكون على طبيعتها.
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نقاط
قال لي....
التكثري من وضع النقاط
يف آخر السطور....
يكفيين أربع منك....
تومئ لي حبروف
فريدة....
ترسم لعمري خارطة
جديدة....
تشعل قليب....
تسكر روحي....
تأخذني ألقطف زهورك كل
صباح....
أوهلا ألف....
لتعلم كل خالئق الكون
كيف تقف بإجالل
حني حيضر عطرك
الرقيق....
ثانيها حاء....
حتكي حنيين....
ولوعة اشتياقي....
ألضم خصرك...
وأقطف قبلة من الثغر
العقيق....
ثالثها باء....
ختتزل بهاء عينيك....
بألف ألف قصيدة....
ومسكها كاف....
كبرية كعشقي....
كوهلي....
كطوق جناة
تعلق فيه قليب الغريق...
أما أنا....
فسأختم كل سطر....
بثالث نقاط...
هي...
شغف روحي...
فرح عمري...
قيثارة نبضي...
حروف امسك .....
ياحلبيبة...

لعنة هريوشيما

دخلك
يا علي
(ع)

الشاعر السيد أحمد الحسيني

ندهت اله العرش دخلك يا َعلي
ما يف حدا عالسما غريك ِعلي

اهلل خلقين طري مكسور اجلناح
بيجرب جناحي بس انده يا علي

من بسمة احللوين عم يشرق صباح

بتقلها للشمس عاألرض انزلي
يا ريت كل الناس يف عندا مساح

لنعيش بذات املستوى واملنزلي
وما تقضي وقتها بكي ونياح
هم وولولي
والعمر مصحوب
ّ
شقا

ما

يف

للعتم

مفتاح

بدا تنجلي
سود الليالي كيف ّ
يا ريت بيضل العدل ما بيستباح
وال تقطع برقبة بريء املقصلي
وما يضل عنا بالعشرية سالح

وال ازعر يعربد ويعمل مرجلي

وتعيش ام علي من دون صياح

شر وبهدلي
وما تعمل للجريان ّ
ومهما هبت وهاجت رياح
والعاصفة كومة غبارا تعتلي

سواح
حننا للوطن أصل مش
ّ

حننا الوصل والفصل واحملدلي
حننا للوطن احرار مش أشباح
حننا الشهادة بكل وقت ومرحلي
حننا سياج الوطن والسكر واملفتاح

حننا السيف والرتس واملنجلي

ّ
والسفاح
جهزوا ألف يزيد
لو ّ
وداعش أمري الشر ميشي حنجلي

منصرخ

ألهلل

خالق

االرواح

صهوة جواد العز بدنا نعتلي
من

بقاعها

جلنوبها

ارواح

ّ
يفكر

ويرتاح

بتنده يا بو احلسنني يا حيدر علي

اتركوا

السيد

شفق نيصايف
ويتوج نصرنا بصرخة ولي.
ّ

أحيت مدينة هريوشيما الذكرى السبعني
للقنبلة النووية اليت أسقطتها الطائرة األمريكية
عليها يف صباح السادس من آب (أغسطس)
فقرعت األجراس ُ
عام ُ ،1945
وأطلقت أسراب
احلمام وأضيئت القناديل يف الليل ...بدت
الذكرى األليمة أشبه بـ «احتفال» شعيب وديين
ملؤه السالم واألمل ...ومل ُيرفع خالله شعار
ولو واحد ،يستنكر هذه اجلرمية الوحشية اليت
ارتكبتها الدولة األمريكية ،ويدين ابطاهلا الذين
سجلوا اول قصف نووي يف التاريخ .ال ادري
كيف ميكن شعبًا هو الشعب الياباني ،ان يتناسى
هذه املأساة الرهيبة ويتخطاها فيسرتجعها يف
ذكراها وكأنها صفحة ،جمرد صفحة من املاضي،
طويت اىل األبد .أما قبة «جينباكو» اليت سقطت
عليها القنبلة ،فجعلتها الدولة اليابانية «مزارًا»
يقصده املواطنون والسياح ال ليتذكروا فقط
اجلرمية الشنعاء وإمنا ليضيئوا مشوع السالم الذي
ما برح جمهو ً
ال .وأص ًال كل ما يف املدينة بات
يدعو اىل السالم وإىل رفض احلروب واحملارق
واجملازر ...وكم احسنت منظمة اليونسكو يف
إدراج هذه القبة يف الئحة مواقع الرتاث العاملي
عام  1996بغية صون ذاكرة املقتلة النووية
األوىل وجعلها رمزًا من رموز العامل اجلديد.
ال ميكن ان متسي جرمية هريوشيما من املاضي،
مهما سعت اليابان نفسها اىل دفنها يف مقربة
التاريخ ،بل مهما حاولت الدولة األمريكية ان
تتخلص من عقدة الذنب وعاقبة هذه اللعنة،
تارخييًا وإنسانيًا وأخالقيًا .مأساة هريوشيما هي
مأساة البشرية كلها ،إنها أحد اآلثام اليت شغلت
القرن العشرين ،قرن احلروب والثورات العلمية
والتحوالت الكبرية .إنها شبيهة احملرقة النازية
وجرمية االحتالل األسرائيلي ألرض فلسطني
وسواهما .ولئن غدا الضمري األوروبي يعيش
دومًا هاجس حمرقة أوشفيتزاليت عرف اللوبي
اليهودي واإلسرائيلي كيف يستغلها ليحقق
مآربه التارخيية ،فالضمري األمريكي يبدو غري
عابئ جبرمية هريوشيما ،بل لعله ختلص من
عواقبها ،جاع ًال اياها من أخطاء التاريخ وليس من
معاصيه الرهيبة .هذه جرمية حصلت يف التاريخ
وهي مل ُترتكب اال إلنهاء احلرب العاملية الثانية
كما تعرتف كتب التاريخ األمريكي .لكنهم
يعرتفون ايضًا انهم ،بعد اسقاط القنبلة (مسوها
بوقاحة «الصيب الصغري» -ليتل بوي) أجنزوا
«التجربة» النووية األوىل خري إجناز ،وأنهم جنحوا
يف مهمتهم العلمية .كانت قنبلة هريوشيما مادة
«اختبار» وضحاياها الذين ختطوا املئة واخلمسني
ألف قتيل مل يكونوا سوى «فئران» خمترب ،كما
يقال.
يردد املهندس الياباني يف نص الكاتبة الفرنسية
ّ
مارغريت دوراس «هريوشيما ،حيب» مجلته
موجهًا إياها إىل املمرضة« :أنت مل تري
الشهرية ّ
شيئًا يف هريوشيما» .هذا النص البديع الذي

املخرج
أجنز
ا لفر نسي
الطليعي أالن
رينيه انطالقًا
فيلمًا
منه
سينمائيًا رائعًا
1959
عام
هو من أمجل
النصوص اإلبداعية اليت تشهد على هول جرمية
هريوشيما .وهو مازال ُيقرأ بشغف نظرًا اىل
قوته وبعده التعبريي املشبع جبماليات العنف
النووي .هذا النص ما برح أيضًا جيذب املخرجني
املسرحيني على رغم مضي أعوام طويلة على
كتابته ،فهو يفضح بشدة اجلرائم الرهيبة اليت
ارتكبت يف املاضي ُ
وترتكب اليوم .واجلملة اليت
يرددها فيه «البطل» الياباني باتت تقول »:أنتم
نعدهلا
مل تروا شيئًا يف هريوشيما» .وميكننا أن ّ
لتصبح« :أنتم مل تروا شيئا يف فلسطني».
أشد رهبة من نص مارغريت
كتاب آخر قد يكون
ّ
دوراس هو «يوميات هريوشيما» للطبيب
الياباني ميشيهيكو هاشيا ،وهو نقل بعد
صدوره عام  1955إىل لغات كثرية (ال أدري أن
ترجم إىل العربية) وعرف رواجًا هائ ًال ُ
وطبع مرارًا
يف سالسل «كتب اجليب» .يروي الطبيب الذي
عاش التجربة عن كثب حلظة االنفجار النووي
مآس وآالم وأمراض ومفاجآت
وما أعقبها من
ٍ
سوداوية .مدينة تضم مئتني ومخسني ألف
شخص ،كما يقول مل ُتبق القنبلة منهم سوى مئة
ألف .ويضيف إليهم ضحايا قنبلة ناكازاكي اليت
ألقيت بعد ثالثة أيام وحصدت أربعة وسبعني
ألف شخص.
يف ذلك الصباح املشؤوم كان الطبيب يتمدد
على األرض ،كما يروي ،مرتديًا سروال الصيف،
ثم أبصر «بريقًا هائ ًال من نور» انبثق يف
حلظة ثم «مل يبق شيء» .كانت هناك مدينة،
كانت هناك بيوت وسقوف وحدائق و»مل يبق
لكن
شيء» .ويضيف« :غريزيًا ،نهضت هاربًا،
ّ
األنقاض واحلجارة املتناثرة على األرض أعاقت
طريقي» .أما أغرب ما واجهه فهو سقوط
سرواله عنه« :لوهلة أوىل اكتشفت أنين كنت
عاريًا متامًا .أمر غريب .كيف سقط عين سروالي
الصيفي؟» .يصف الطبيب ما حدث وكأنه مشهد
«أبوكاليبسي» :خرائب وحرائق وهواء حار،عطش
وتقيؤ وإسهال ،روائح حلم مشوي ...و»الزمن
مل يبق له معنى» يف وسط اخلواء الذي ال حدود
له.
إنها هريوشيما...املدينة اليت فتكت بها القنبلة
ً
مفتتحة عهدًا جديدًا هو عهد
األمريكية النووية
السباق النووي .إنها هريوشيما املدينة اليت
ستظل حمفورة يف ذاكرة التاريخ ،يف وجدان
البشرية ،واألهم يف خميلة األجيال املقبلة.

ينجو من املوت  5مرات

هل هو أقل الرجال حظًا أم أكثرهم؟ رجل ينجو
من املوت للمرة اخلامسة.
كشف الناجي من حادث السقوط من تل يبلغ
ارتفاعه  100قدم فوق سطح البحر ،أثناء عطلة
نهاية األسبوع املاضي ،أنه قد جنا من املوت
سابقًا أكثر من  4مرات ،يف  4حوادث خطرية.
وكما أوردت جريدة «ديلي ميل» الربيطانية ،فإن
«جاري آشتون» ،الذي يبلغ من العمر  44عامًا،
يعاني من بعض اجلروح والكدمات ،باإلضافة
إىل مشاكل يف ظهره ،بعد أن ّ
تعثر ووقع من تل
يبلغ ارتفاعه  100قدم فوق سطح البحر ،وذلك
يف يوم السبت 13 ،املاضي.
وأوضح السيد «آشتون» بعد هذه احلادثة،
مرات سابقة ،كانت
أنه قد
تعرض للموت ّ 4
ّ
سيارة وهو يف الـ
األوىل منهم عندما صدمته
ّ
 12من عمره ،ومل يعاني من أي مشاكل ،فقط

بعض الرضوض اخلفيفة ،وكانت املرة الثانية
يف الـ 14من عمره ،يف املدرسة ،حينما صدمته
سيارته مرة أخرى يف الشارع ،بينما يعرب الطريق
ّ
متجهًا لزيارة صديقه يف املستشفى.
أما املرة الثالثة ،فكانت عندما كسر رقبته بينما
كان يعمل وهو مستلق على ظهره يف لوري
كري ،وذلك يف سنة  .1990وكانت املرة الرابعة
تعرض للصعق
املرات ،عندما
واحدة من أخطر
ّ
ّ
بالكهرباء بعد ملسه مفتاح التحويل.
وقال «آشتون» أنه فقد وعيه متامًا اثناء سقوطه
من على املنحدر ،واستيقظ بعدها بعدة ساعات
ليكتشف أنه يف املستشفى ،وذلك بعد أن
اصطحبه املسعفون سريعًا إىل هناك ،لينجو من
املرة اخلامسة اليت كاد فيها أن يفقد حياته.
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Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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25 صفحة

ملبورن

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
:على الرقم
0405272581
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


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

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

٢٠١١
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٤مساء
ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻛﺎﻧﻮﻥ٢١
الساعة٢٠١٢من
أربعاء
كل يوم٢٢
السادسة إىل الثامنة مساء

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

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
At Central Immigration Solutions,
our qualified legal
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
*Temporary Visas
*Citizenship
@Âﬂ@·ÿmbuby
*Visa Cancellation
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
*Deportation
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
Call us today to find out what we can do for you.
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
@äb»édi@@Úñb©a *Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Úèœb‰ﬂ
Celebrant Reg No. A11175
FFF

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ

*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555
:لالتصال على الرقم

@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages*
*Commitments* *Funerals*

خببرية اهلجرة
اهلجرة اتصلوا03
معامالت
يف ما خيص0686
جلميع احتياجاتكم
Tel/Fax:
9391
0413805930
احلليب على
السيدة ديانا
Mb: 04:الرقم
1794
9650
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املطران طربيه يرتأس قداسا احتفاليا يف كنيسة
سيدة لبنان املارونية يف ملبورن

سيادة املطران طربيه يقرأ االنجيل املقدس بللغة االنكليزية

املطران طربيه والكهنة اثناء القداس

دول بدون قوات مسلحة..
تعرف عليها
أغلب الدول لديها قوات عسكرية كبرية قادرة على محاية
املواطنني ونشر االمن فى مجيع األوقات ،أكربها فى الصني
حواىل مليون و 600ألف من القوات العسكرية .بينما بعض الدول
ليس لديها أى قوات على االطالق ! وذلك لريجع جلغرافية املكان
أو تاريخ تلك الدول وأسباب أخرى.
يرى الكثريون أن تواجد القوى العسكرية ضرورة حتمية بينما يرى
أخرون أن ال جدوى من وجودهم ،ولكن فى حاالت عديدة هناك
خطط احتياطية فى حالة مهامجة الدولة أو شن عدوان عليها.
هذه القائمة ال تتضمن دولة اليابان رغم أنه رمسيا ليس بها
قوات مسلحة وفقا للمادة رقم  9من الدستور ،فلديها قوات دفاع
خاصة واليت ال جيوز نشرها خارج اليابان لبعثات حفظ السالم
اخلاصة باألمم املتحدة.
-1أندورا:
ال يوجد لديها جيش نظامى ومع ذلك وقعت معاهدات مع الدول
األوروبية وفرنسا حلمايتها .وبها جيش تطوعى صغري ولكن مهمته
شرفية و يظهر فقط فى أوقات االحتفاالت .و وحدة  GIPAشبه
العسكرية كعنصر من عناصر الشرطة الوطنية.
 -2جرينادا:
ال توجد قوات برية منذ عام  1983بسبب الغزو الذى قادته
الواليات املتحدة االمريكية .و بها وحدات أمن موازية للجيش
للحفاظ على األمن الداخلى.
-3خلنشتاين:
ختلصت من جيشها عام  1868ألنه كان مكلف .التدخل العسكرى
مسموح فقط فى أوقات احلروب التى مل حتدث أبدا ! وإمارة
ليختنشتاين حتافظ على القانون ولديها أسلحة خاصة و فريق
تكتيكى للحفاظ على األمن الداخلى.

االب الن فارس يقرأ االنجيل املقدس بللغة العربية

مبناسبة عيد التجلي ترأس راعي االبرشية املارونية يف

سيادة املطران طربيه والكهنة

مجعية سيدة زغرتا  -ملبورن

-4جزر السوملون:
حافظت على قوة شبه عسكرية حتى النزاع العرقي حيث تدخلت
أسرتاليا ونيوزيلندا وبلدان احمليط اهلادئ األخرى الستعادة
القانون والنظام .ومنذ ذلك احلني ال تتواجد قوات مسلحة ومع
ذلك ،هناك قوات شرطة كبرية نسبيا وحدة املراقبة البحرية
لألمن الداخلي .وقد مت جتهيز وحدة املراقبة البحرية باألسلحة
الصغرية.
-5ناورو:
اسرتاليا تتحمل مسئولية الدفاع عن ناورو تبقا التفاق عرضى
بني الدولتني .ومع ذلك هناك قوات شرطة مسلحة كبرية نسبيا
وقوات مساعدة فى حفظ األمن الداخلى.
-6الفاتيكان:
بها قوات الدرك حلفظ األمن الداخلى .ليس هناك اتفاق دفاع
مع اجلمهورية اإليطالية ألنه من شأنه أن ينتهك حياد الفاتيكان
ولكن بشكل غري رمسي اجليش اإليطالي حيمي مدينة الفاتيكان.
ألغيت حراسة البالط و حراسة النبالء يف عام .1970
-7توفالو:
منذ تأسيسها ال متتك قوات عسكرية .هناك وحدة شرطة صغرية
و وحدة مراقبة حبرية .ويتم تزويد وحدة املراقبة البحرية باألسلحة
الصغرية وحيافظ على وحدة احمليط اهلادئ فئة الزوارق.

اخوية الحبل بال دنس

تتشرف جمعية سيدة زغرتا يف ملبورن بدعوة
ابناء الجالية اللبنانية للمشاركة يف القداس
االلهي الذي سيقام يوم االحد املوافق 8 - 16
  2015يف تمام الساعة الـ  11صباحا يفكنيسة سيدة لبنان املارونية وذلك بمناسبة
عيد انتقال السيدة العذراء مريم ولراحة أنفس
موتى ابناء زغرتا  -اهدن والزاوية.
الدعوة عامة

اسرتاليا ونيوزيلندة سيادة املطران انطوان شربل طربيه
قداسا احتفاليا يف كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ملبورن
عاونه فيه كهنة الطائفة املارونية وذلك عند الساعة السادسة
من مساء يوم اخلميس املاضي.
وقد شارك يف القداس حشد كبري من ابناء الطائفة املؤمنني
وعائالتهم والراهبات االنطونيات واخوية احلبل بال دنس.
قرأ االجنيل بالعربية االب االن فارس خادم رعية سيدة لبنان
وباالنكليزية سيادة املطران طربيه.
وبعد االجنيل املقدس القى سيادته عظة حتدث فيها عن عيد
التجلي واهميته وما قاله السيد املسيح للرسل الذين عملوا
بوصاياه.
وتابع قائال حنن اليوم يف هذا العيد نعيش حياة جديدة
مع االحتفال بعيد السيدة العذراء مريم .وقال ال بد لنا من
االستفادة الروحية يف هذا العيد املبارك.
وختم كالمه معايدا احلضور وعياهلم.

-8ساموا:
منذ التأسيس مل يتم تشكيل أى قوة عسكرية .ولكن هناك وحدة
شرطة حملية و وحدة املراقبة البحرية مزودة بأسلحة صغرية.
ونيوزيالندا مسئولة عن عملية الدفاع وفقا التفاق عام .1962
-9باالو:
منذ تأسيسها القوات املسموح بها هى وحدات الشرطة احمللية
التى تشمل  30فرد من وحدة املراقبة البحرية مزودة مبدرعات
صغرية  .أما الدفاع من جانب الواليات املتحدة يف إطار اتفاق
االرتباط احلر.
-10جزر املارشال:
منذ تأسيس الدولة القوات الوحيدة املسموح بها هى وحدات
الشرطة احمللية و وحدة مراقبة حبرية من أجل حفظ األمن الداخلى.
و حيافظ على استقرار احمليط اهلادى وحدة زوارق دورية تابعة
مليثاق االرتباط احلر أما الدفاع فهو من مسئولية الواليات
املتحدة.
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أغرب  6قوانني حول
العامل
هل تعرف أن ارتداء الكعب العاىل ممنوع فى بعض البالد؟ وأن
الوقوف على النقود يف تايالند غري قانونى ويعترب إهانة للعائلة
املالكة لوجود رسوم هلم عليها .فالعديد من البالد مثل إيطاليا
وإسبانيا واليونان هلا قوانني غريبة لن يتوقعها أحد ،وهلذا من
األفضل التعرف على هذه القوانني قبل أى رحلة منعًا للمشاكل.
تعرف على أغرب  6قوانني:
البندقية ،إيطاليا :بدءًا من عام  ،2008أصبح إطعام احلمام غري
قانونى فى مدينة البندقية فى إيطاليا .هذا القانون ساعد على
منع احلمام من التجمع حول السياح واملناطق األثرية.
أملانيا :جيب التأكد من وجود بنزين كافى عند القيادة على الطرق
السريعة ،ألنه غري قانونى التوقف أثناء القيادة عليها ألى سبب
كان.
إسبانيا :ممنوع ارتداء الشباشب عند القيادة ،أو وضع املشرتيات
فى املقعد اخللفى فى السيارات املكشوفة.
اليونان :ممنوع ارتداء الكعب العاىل يف املواقع األثرية اليونانية
مثل األكروبوليس .كشف املسئولني أن الكعب يشوه املواقع
األثرية لذلك وضعوا حظر على ارتدائه يف .2008
الدول االسكندنافية :بسبب قلة ساعات النهار فى هذه الدول،
فقد ُوضع قانون مينع القيادة خالل النهار بدون تشغيل املصابيح
األمامية.
سنغافورة :منذ عام  ،1992منعت سنغافورة مضغ العلك ماعدا
العلك الطبى ،بسبب كثرة بصقه فى األماكن واملواصالت العامة
مما يلوثها ويشوه مظهرها.

هذا ما يتقاضاه النجوم
مقابل إطالالتهم يف الربامج
التلفزيونية
القنوات
تتسارع
يف
التلفزيونية
رمضان
شهر
حملاورة
املبارك
الفنانني واملمثلني،
ولكن أسعار النجوم
هذا العام زادت
الضعف
مبقدار
إطاللتهم
مقابل
ألنهم أدركوا احلاجة
امللحة هلم.
ّ
وحبسب جملة سيدتي ،حصل أمحد السقا على ما يزيد عن 60
ألف دوالر وارتفع سعر هيفاء وهيب إىل  70ألف دوالر بد ً
ال من
 60ألفًا ،كما أن عمرو يوسف حصل على  23ألف دوالر ،أما
غادة عبد الرازق فحصلت على  50ألف دوالر .وكانت حتصل على
 35ألفًا.
ً
أما محادة هالل فقد ارتفع سعره إىل  25ألف دوالر بدال من ،20
وذلك بعد جناحه بشكل ملفت يف مسلسل "ولي العهد" ،بينما
زينة حصلت على  40ألف دوالر لظهورها يف برنامج "رامز واكل
اجلو" بزيادة قدرها  10آالف دوالر عن سعرها املعتاد.
وطلبت دنيا مسري غامن  45ألف دوالر للظهور يف برنامج "rating
رمضان" ورفضت التخفيض بعد أن ظهرت يف جلنة حتكيم برنامج
"إكس فاكتور".
ورفضت نيكول سابا ختفيض أجرها عن  40ألف دوالر حتت أي
ظرف حتى تستطيع أن حتافظ على جنوميتها .أما نيللي كريم
فطلبت من كل الربامج  50ألف دوالر بعد جناحها الكبري يف أعماهلا
الدرامية.
وزادت أجور جنوم الصف الثاني أيضًا ،فقد حددت أمينة مبلغ 10
آالف دوالر مقابل ظهورها يف برنامج "رامز واكل اجلو" بزيادة
 4آالف دوالر ،وأيضًا لوسي حصلت على  12ألف دوالر مقابل
الظهور مع رامز على قناة  mbcبزيادة  3آالف دوالر.

النجمة الفلسطينية األكثر أناقة يف العامل!
منذ عام أو
بدأ
أكثر،
"جيجي
اسم
Gigi
حديد"
يلمع
Hadid
أوساط
يف
ثم
املوضة،
ّ
أوساط
يف
هو ليو و د ،
اجلميع
وبدأ
بالتحدث عن
ّ
الفتاة الشقراء
صاحبة املالمح
الرائعة والقوام
ا ملمشو ق
و ا إل طال ال ت
يف
الرائعة
املوضة.
هي
فمن
"جيجي" Gigi
سر أناقتها
وما ّ
الطاغية؟
هي عارضة أزياء ،والوجه اإلعالني لعدد من دور األزياء
ومستحضرات التجميل العاملية مثلGuess، Topshop، Maybellin:
وغريها.
وهي من مواليد عام ،1995وحتمل اجلنسية األمريكية ،إال أنها من
أصل فلسطيين ،ووالدها هو رجل األعمال الشهري حممد حديد.
وما جذب األنظار باجتاه "جيجي"  Gigiهو مالحمها الربيئة ومجاهلا
ّ
األخاذ كما إطالالتها الرائعة يف املوضة ،إذإنها متتلك أسلوبًا
ً
ً
ُ
والتمرد.
فرطة
امل
األناقة
بني
جيمع
ا
وشبابي
ا
عصري
ّ
فقد نراها يف الصباح ختتار مالبس كاجوال كسراويل اجلينز املمزقة
أو السراويل املطاطية املرحية ،مع قمصان واسعة ومرحية ،بينما
نراها يف فرتة املساء ترتدي أمجل فساتني السهرة من ُكربى دور
األزياء العاملية مثلVersace، Tom Ford، Michael Kors، Diane:
تنسق مع هذه اإلطالالت أمجل
 von Furstenbergوغريها ...وهي
ّ
االكسسوارت من حقائب يد فاخرةوأحذية أنيقة وجموهرات.
تعر ِ
فت إىل "جيجي حديد"  Gigi Hadidأخربينا رأيك بها
بعد أن
ّ
وبأناقتها ،وإن كنت توافقني على أنها الفلسطينية األكثر
أناقة!

شقيقة مرييام فارس..ختطف األنظار
على «إنستغرام» جبماهلا
عادت جيهان فارس،
شقيقة الفنانة اللبنانية
إىل
فارس،
مرييام
نشاطها عرب مواقع التواصل
اإلجتماعي وسحرت مجهورها
جبماهلا ولياقتها البدنية
العالية.
قاعدة
جيهان
ومتتلك
حيث
كبرية
مجاهريية
وصل عدد متابعيها على
إنستغرام  87ألف متابع،
كما يشيد مجهورها جبماهلا
وخاصة شعرها ووجهها الطفولي .وتشارك فارس متابعيها أيضًا
إطلالتها اليومية ومن رحالتها العاملية ،وتنشر صور لتسرحيات
شعرها ،كما تقدم هلم النصائح الغذائية واحلميات اليت تتبعها .
ومن الصور اليت لفتت نظر اإلعالم إليها تلك اليت تفرد شعرها
على شكل قلوب واليت عادت وقامت كيندال جينر بإلتقاط
نفس الصورة اليت دخلت التاريخ كأكثر الصور إعجابًا على
"إنستغرام".
يذكر أن جيهان فارس ،متخصصة بالتصوير الذي يعترب شغفها
يف احلياة إىل جانب حبها للمغامرة وعشقها للحياة والسفر
والسياحة.

“خانين رغم مجالي”  ..تفاصيل
تعرض جنمات خليانة أزواجهن
اعرتافات مثرية ال مُيكن أن
ُتصرح بها أي امرأة ،لكن
بعض الفنانات قررن اختاذ هذه
اخلطوة ،وكشفن بكل جرأة عن
خيانة أزواجهن هلن ،مؤكدات أن
مجال املرأة واهتمامها بنفسها ال
مينع الرجال من اخليانة والتفكري
بامرأة أخرى.
فمن الفنانات الالتي اعرتفن
بغدر وخيانة أزواجهن هلن؟ وكيف وصفن شعور اخليانة؟ تفاصيل
كثرية نكشفها يف السطور التالية.
غادة عبد الرازق
بعد مرور عدة شهور على انفصاهلا عن زوجها اإلعالمي حممد
فودة ،فجرت الفنانة غادة عبدالرازق مفاجأة من العيار الثقيل،
بعد إعالنها عن خيانته هلا مرة واحدة.ورغم أن اخليانة شعور مؤمل،
إال أن غادة حتدثت عن خيانة زوجها ببساطة شديدة؛ وسخرت مما
حيدث وقالت« :اخليانة طفاسة وقلة أدب من الرجال ،وهذا طبع
يف الرجال بصفة عامة؛ سواء كانت زوجاتهم غادة عبدالرازق أو
جينيفر لوبيز».
غادة كشفت أيضًا أنها جنحت يف مساح زوجها السابق حممد فودة
بعد خيانته هلا ،نافية أن يكون هذا هو سبب انفصاهلما بشكل
نهائي.
الراقصة دينا»
زوجي السابق خانين رغم مجالي» ،بهذه الكلمات كشفت الفنانة
االستعراضية دينا عن خيانة طليقها هلا ،لكنها رفضت الكشف
عن أي تفاصيل حول هذا األمر ،لكنها أكدت أيضًا أن اخليانة
صفة مشرتكة يف مجيع الرجال ،وأضافت أن مجال املرأة
واهتمامها بنفسها لن مينع زوجها من خيانتها.دينا مل تكتف بهذه
التصرحيات اجلريئة ،بل أكدت أن تقرب الرجال يف بعض األحيان
ّ
وجل ،وإقباله على الصالة بانتظام واستمرار ،يكون
إىل اهلل عز
دلي ًال على استعدادهم للزواج مرة ثانية.
دميا بياعة
الفنانة دميا بياعة مل تكتف باتهام طليقها املمثل تيم حسن
باخليانة ،بل وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل أثارت حالة من
الدهشة بالوسط الفين لفرتة طويلة ،وذلك عندما أكدت أنه خانها
مع الفنانة نسرين طافش ،مؤكدة أن دخوهلا حياة تيم السبب
وراء انفصاهلما.دميا بياعة مل تكتف بهذه التصرحيات ،بل كشفت
أن تيم خانها ثالث مرات ،ورغم تصرحيات دميا الصادمة؛ إال أن
تيم رفض الرد أو التعليق على االتهامات اليت وجهتها له.
عال غامن
«زوجي خانين يف غرفة نومي» ،هكذا كشفت الفنانة عال غامن
أيضًا عام  2009عن خيانة زوجها السابق هلا ،حيث أكدت أنها
وجدته مع امرأة أخرى بغرفة نومها ،وكشفت أنها تعاملت مع هذا
املوقف الذي ال مُيكن أن تنساه بهدوء شديد ،ورفضت االنفعال
وجنحت يف السيطرة على أعصابها ،حتى متكنت من الطالق منه.
عال أكدت أنها تعرضت للخيانة من أصدقائها واملقربني منها ،إال
أنها أكدت أن خيانة الزوج هي أصعب شعور يف احلياة.
أصالة
رغم مرور عدة سنوات على انفصاهلا عن زوجها السابق أمين
الذهيب ،إال أن الفنانة أصالة كشفت عن خيانته هلا مع فنانة
رفضت الكشف عن امسها ،وقالت من خالل برنامج «صوال» الذي
ُتقدمه« :أخربني السائق بأن زوجي يتسرمح مع الستات بينما
أنا منشغلة بعملي ،فطلبت منه إيصالي إىل مكان تواجد زوجي،
وبالفعل وجدته هناك برفقة الفتاة ذاتها وتصرفت حينها بال
وعي ومشيت ،وذهبت على الفور إىل مدير شركة اإلنتاج اليت
أتعاقد معها؛ وأخربته عن استعدادي لتجديد عقدي شرط عدم
تعاونه مع هذه الفتاة إطالقًا ،واليت كانت تسعى للتعاقد مع
هذه الشركة».
ّ
يوقع معها ومل أمسع شيئًا عنها من
وأضافت« :وبالفعل مل
وقتها ،وأمتنى أن تكون قد حققت حلمها بطريقة ثانية».
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أرشيف وديع الصايف...
معرضاً يف السوق القدمية ـ جبيل
«فينيكس
مركز
افتتح
للدراسات اللبنانية» يف
«جامعة الروح القدس ـ
الكسليك» ،وبالتنسيق مع
رئيسة جلنة مهرجانات جبيل
الدولية لطيفة اللقيس،
وعائلة الفنان الراحل وديع
الصايف ،معرض أرشيف
عمالق األغنية اللبنانية الدكتور وديع الصايف يف جبيل ،حبضور
مفوض رئيس اجلامعة للنشاطات األب جان مارون مغامس ،رئيس
بلدية جبيل زياد حواط مع وفد من أعضاء اجمللس البلدي ،املدير
املساعد يف مركز «فينيكس» كارلوس يونس ،وأنطوان وجورج
وديع الصايف ،إضافة إىل موظفي املركز وحشد من املهتمني
والزوار.
ّ
شدد فيها على مسرية الفنان وديع
وألقى األب مغامس كلمة
ّ
الصايف الذي استطاع من خالل أعماله أن ينشر األغنية اللبنانية
أن هذه الشخصية االستثنائية اليت
يف العامل العربي .الفتًا إىل ّ
أعطت الكثري للبنان تستحق ّ
منا كل تقدير.
شدد احلواط على اهتمام مدينة جبيل بالثقافة ،قائ ًال :لنربهن
كما ّ
أن يف لبنان ال يزال هناك فسحة أمل وفسحة سياحية وفسحة
ّ
فنية» .مؤكدًا ّ
يكرم يف جبيل وعلى
حق الفنان وديع الصايف أن ّ
أعلى املستويات.
أن هذا املعرض هو البداية ،وهو
بدوره ،اعترب جورج الصايف ّ
الشرارة األوىل لعمل ضخم حُي َّ
ويضم أعمال الكبري وديع
ضر له،
ّ
الصايف كافة.
ونوهت اللقيس بأهمية هذا املعرض من الناحيتني الثقافية
ّ
متوجهة بالشكر الكبري ملركز «فينيكس» الذي يربهن
والفنية.
ّ
يومًا بعد يوم أنه يستحق لقب حافظ الذاكرة الوطنية والرتاث
اللبناني.
جتدر اإلشارة إىل أنه ملن يرغب االطالع على أرشيف الكبري وديع
التوجه إىل السوق القدمية يف جبيل ـ مركز
الصايف ووثائقه،
ّ
يستمر
االستقبال واالستعالم السياحي ـ ساحة األونيسكو ،إذ
ّ
املعرض حتى يوم اجلمعة املقبل.

حني كان مي ّر القطار ..آتياً من فلسطني

ّ
املشيدة حبجارة صخرية يغلب عليها
تذكر الغرفة الدائرية املرتفعة
ّ
اللون االبيض ،مثل سائر االبنية العامة يف مطلع االربعينيات،
مبرفق كان مبثابة الرئة بني فلسطني ولبنان ،ثم أصبح من املاضي:
سكة احلديد.
تنتصب هذه الغرفة عند يسار الطريق املؤدي اىل سوق اخلضار
اجلديد يف صور ،املعروف بـ «احلسبة» ،اىل جانب غرفة مماثلة
على بعد عشرات االمتار ،وتربض على بقايا ألواح حديدية جيتازها
القطار ،الذي كان خيرق موقع آثار «البص» باجتاه الشمال.
يعود تاريخ إنشاء سكة احلديد إىل العام  ،1942وهو مشروع نفذه
اجليش االنكليزي يف ذروة احلرب العاملية الثانية ألغراض عسكرية
حينها ،ثم توقف عمل السكة يف العام  1948بعد اغتصاب فلسطني
من اإلسرائيليني .كان القطار ،اآلتي من بئر السبع يف فلسطني
حنو بريوت والشمال مرورا بالناقورة وصور وصيدا ،يتوقف للتزود
بالفحم احلجري واملياه ذهابا وايابا من فوهة يف أسفل هذه الغرفة:
يلوح ركابه ألبناء املنطقة ،مثلما
يتوقف القطار لبعض الوقت ،بينما ّ
فعل الرئيس رياض الصلح الذي كان عائدا من فرنسا اىل لبنان
عن طريق بئر السبع يف فلسطني ،وفق ذاكرة مصطفى قندقجي،
الذي عمل لسنوات يف مد خط سكة احلديد يف منطقة رأس البياضة
يف الناقورة.
أنشىء خط سكة احلديد املسمى «ن .ب .ط ،».وذلك اختصاراً
لـ «الناقورة ،بريوت ،طرابلس» ،مبوجب القرارين  159و160
الصادرين عن املفوض السامي الفرنسي ،من دون أخذ حقوق
أصحاب األمالك والعقارات اليت مرت السكة يف أراضيهم آنذاك ،
واستمر بنقل البضائع بني فلسطني ولبنان اىل أيار  ،1948بعدما
كان يقتصر عمله يف املراحل االوىل على نقل العتاد العسكري
واجلنود الفرنسيني والربيطانيني .
لكن اخلط املمتد من بريوت إىل طرابلس بقي يعمل حتى العام
 ،1978بينما استمر عمل ّ
خط اجلية ـ الزهراني حتى العام ،1987
وكان ينقل الفيول إىل معمل الزهراني الكهربائي.

حوض احلاصباني ..سياحة
حملية عابرة للطوائف

استحق حوض احلاصباني لقب حاضن زوار لبنان :زمحة السياح
واملتنزهني تبدو بوضوح يف منتجعاته السياحية وعلى جوانب
طرقاته ،وحتى داخل بساتينه وعند ضفاف نهره ،ليتجاوز عدد
قاصديه ،أسبوعيًا ،أكثر من مخسة آالف لبناني من املناطق كافة،
إىل جانب األجانب ،فيما تشهد ربوعه خالل أشهر الصيف حنو 150
حفل زفاف و 30حفلة فنية ،باإلضافة إىل النشاطات الثقافية
والرياضية واالجتماعية ،والندوات السياسية والرتبوية.
تنتشر عند ضفاف نهر احلاصباني منتجعات ومطاعم ،امتدادًا
من نبعه الرئيسي وحتى معانقته نهر الوزاني لتجتاز مياههما
سويا اىل مشال فلسطني احملتلة ،وسط ارتفاع نسبة احلجوزات
يف الفنادق والشاليهات اجملهزة أخريًا وفق تقنيات حديثة.
ومثة عوامل عدة تقف خلف توجه السائح احمللي واألجنيب اىل
احلاصباني ،أبرزها :االستقرار األمين السائد يف املناطق
احلدودية ،السمة السياحية واألثرية املميزة حلوض احلاصباني،
وصفاء املياه ونقاوة املناخ.
دفعت العوامل املذكورة متمولني كثرا إلقامة مشاريع سياحية
جديدة ،من فنادق ومنتجعات وشاليهات ومسابح ،توزعت على
جانيب احلاصباني ويف قرى حميطة به ،وصو ً
ال اىل بلدة شبعا،
مما أنعش املنطقة اقتصاديًا ،فارتفعت معها اسعار األراضي
بشكل غري مسبوق ،لتسجل صفقات بيع عقارية مشلت مساحات
واسعة مباليني الدوالرات ،علمًا أن عقارًا واحدًا مت بيعه مبليار
دوالر!
وتشري جهات سياحية تعمل يف املنطقة اىل ان القطاع السياحي
يف حوض احلاصباني ّ
كلف ،خالل العامني املاضيني ،حنو 80
مليون دوالر ،مت صرفها على حتسني وإقامة مرافق سياحية
جديدة ،توزعت بني فنادق ومتنزهات ومسابح ومطاعم
وشاليهات ،وعملت مؤسسات «عريقة» يف هذا اجملال على
استثمار بعض املنتجعات ،فنظمت حفالت عدة «بأعلى املستويات
الفنية املرموقة» ،مما رفع أداء اخلدمة السياحية يف املنطقة.
يرتفع أحد املنتجعات الشهرية يف احلاصباني فوق تلة تطل على
جمرى احلوض ،وسط بساتني الزيتون املعمرة ،وأصبح مقصد
السياح احملليني واألجانب ،حيث احلجوزات فيه مقفلة حتى نهاية
ايلول ،وفق صاحبه ،موضحًا أن «غالبية الزبائن هم من بريوت
وطرابلس وعكار والبرتون ،باإلضافة إىل صور والنبطية» .ويضم
املنتجع شاليهات جمهزة بأحدث وسائل الراحة ،من تدفئة وتربيد
وإنرتنت وفرش «فخم» ،باإلضافة اىل شاليهات كبرية تستقبل
املنتجع مسبح وحديقة وألعاب.
جمموعات بأسعار خمفضة ،ويتبع
َ
يدعو صاحب املنتجع وزارات البيئة واألشغال والسياحة إىل
السياح من
«التوجه جديًا اىل هذه املنطقة ،اليت باتت مالذ آالف
ّ
خمتلف اجلنسيات ،والعمل على توسيع وتعبيد الطرق الرئيسية
والفرعية املؤدية اليها ،ودعمها إعالميًا ،مع حتسني خدمة اهلاتف
اخللوي وإدراجها عرب الرزنامة السياحية».
ويف تالل بلدة عني قنيا ،مثة فندق مرموق وسط غابة من
الصنوبر ،يضم  36غرفة ويتبعه مسبح وقاعة افراح ،تضاف اليها
حدائق ومالعب ومطاعم ،تطل جنوبًا على فلسطني ومشاال على
البقاع ،وشرقًا على جبل الشيخ وغربًا على البحر ،يف ظل مناخ
جاذب وطبيعة غنية باألحراج ،خصوصًا الصنوبر والسنديان.
يطالب صاحب أحد املتنزهات بوقف قرار اجلهات األمنية
املختصة املعتمد منذ العام  ،2000والقاضي مبنع السياح العرب
واألجانب من اجتياز معربي زمرية وكفرتبنيت عند طريف املنطقة
احلدودية الغربي والشرقي ،إال بعد حصوهلم على تصاريح
خاصة ،مما «يقلص عدد السياح األجانب الراغبني بالتوجه اىل
هذه املنطقة».

دروس مأساة
سربرنيتشا

ُينظر إىل القتل اجلماعي الذي حدث يف مدينة سربرنيتشا
البوسنية ،كأكرب جرمية حرب حدثت يف أوروبا بعد احلرب العاملية
الثانية .قبل  20سنة بالضبط ،انبثق اسم البلدة املقتولة كرمز
للشر ،وكرمز لإلهمال الدولي .إذ استعملت روسيا حق النقض
إلسقاط مشروع قرار بريطاني ،كان كفي ًال بإيقاف اجملزرة.
بعد عقد من الزمنُ .ينظر إىل التدخل الدولي (األمريكي أص ًال)
كعمل جيد ،وضع نهاية لتلك احلرب املؤملة بواسطة التدخل
العسكري الذي اعتمد على القصف اجلوي وعلى الديبلوماسية.
كما ُكشف الستار عما وقع حقيقة من اعتداء على الناس
استمر ثالثة أيام ،وكانت نتيجته إبادة مثانية آالف
العزل ،الذي
ّ
إنسان.
انتهت احلرب بـ «اتفاقية دايتون» (بلدة يف أمريكا) ،وفيه
مكونات البوسنة العمل معًا إلعادة بناء
نصوص قاطعة بأن على
ّ
املهجرين وعلى معاقبة
الدولة .ونص االتفاق كذلك على عودة
ّ
مرتكيب اجلرائم ضد اإلنسانية .وحتى العام  ،2006كانت األمور
جتري بشكل طبيعي ،إىل أن عادت نغمة االنفصال تطغى على
املشهد السياسي.
تعد احلياة طبيعية كما كانت حتى اللحظة .لقد
يف سربرنيتشا ،مل ُ
ُقسم البلد على أساس حكم ذاتي يف الشمال يقوده الصرب،
يف مقابل حكم ذاتي آخر للمسلمني والكروات يف ما تبقى من
جغرافية البلد.
أصدرت احلكومة الصربية يف العام  2004تقريرًا اعرتفت فيه
بالقتل اجلماعي .ثم أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية قرارًا
اعتربت فيه أن ما حدث يف مدينة سربرنيتشا يف  11متوز 1995
هو عملية إبادة عرقية ،وقد اعتمدت احملكمة على أقوال ألف
هوية مسلميها
شاهد .وقد أصبحت سربرنيتشا بعد ذلك جزءًا من
ّ
اجلمعية .ولكن صرب البوسنة يرفضون حتى اآلن كلمة إبادة.
بعد  20عامًا ،ال يزال رادكو مالديتش القائد الصربي الذي ّ
نفذ
اجملزرة ،ينفي أمام احملكمة اجلنائية الدولية كونه جمرم حرب،
إذ يزعم أنه كان مدافعًا عن شعبه يف وجه مؤامرة غربية .ومن
الغريب أن قسمًا كبريًا من الصربي ال يزال يتعاطف معه .وقد
أظهر استطالع ُأجري منذ أسابيع أن  54يف املئة من الصرب
يقرون بأن ما جرى هو قتل مجاعي ،لكن  70يف املئة منهم
ّ
يرفضون أن يكون ذلك «إبادة».
تبدو الدروس املستفادة من املأساة واضحة جدًا اليوم .كان
رادكو مالديتش يعتمد على الصمت والصمم الغربي لتنفيذ
جرميته .لكن املأساة كسرت الصمت وبدلت املوقف متامًا .واضطر
بيل كلينتون إىل القيام بالغارات اجلوية على صرب البوسنة،
وانتهى األمر بـ «اتفاقية دايتون» اليت أنهت احلرب األهلية.
وتضمن قرار جملس األمن مبدأ «املسؤولية يف احلماية» ،الذي
ّ
ينص على أن واجبًا أخالقيًا يقع على عاتق األمم ملنع اإلبادة
ّ
ووقفها فورًا .أي أن مبدأ «التدخل اإلنساني» إليقاف جرائم
احلرب أصبح ضمن القانون الدولي الذي حيكم العالقات بني
الدول .وقد حكمت احملكمة اجلنائية على املئات من جمرمي
احلرب الصرب بالسجن .وينتظر مالديش احلكم الذي سيصدر
عليه ،والذي لواله لكان اآلن رئيسًا جلمهورية الصرب .وميكــن
للمرء أخريًا أن يتساءل :متى حييـــن موعد حماسبة جمرمي احلرب
العرب ،الذين نشاهد جرائمهم على الشاشات يوميًا؟
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متفرقات

فتيات يلعنب “البوجينكان”..ملواجهة التحرش
فتيات مصريات بادرن بتعلم فنون قتالية جديدة
للدفاع عن النفس فى مواجهة ظاهرة التحرش
التى تهددهن خاصة باملناسبات واألعياد رافعات
شعار» لن ننتظرتطبيق العقوبات» خاصة بعد
رصد اجمللس القومى للمرأة حنو  26حالة حترش
لفظى و 4بالغات حلاالت حترش خالل أول وثانى
أيام عيد الفطر املبارك ،حيث قام مكتب شكاوى
اجمللس بالتعاون مع وزارة الداخلية بتحرير حماضر
هلذه احلاالت بقسم قصر النيل .
ورغم ان هذه املبادرات الفردية ليست جديدة
وسبق أن متت فى اطار منظمات أهلية مثل حركة
حترش» ملناهضة اجلرمية إال أن اجلديد
«شفت
ّ
هو تأسيس مدرسة مصرية ختصص «كورسات
دفاعية» للنساء فيما يسمى فن «البوجينكان «
اليابانى (. )Bujinkan Dojo
موقع أخبار مصر التقى عددا من املتدربات
واملدربني واخلرباء إللقاء الضوء على هذه اللعبة
وشروطها وقوانينها واىل أى مدى تناسب النساء
وهل تؤهلهن حقا ملواجهة التحرش أو أى أى
هجوم مادى أو معنوى ؟:
لعبة املواقف الطارئة
د.أمنية طبيبة امتياز بقصر العينى حتدثت للموقع
عن كيقية دخوهلا اللعبة ،قائلة «كنت بطلة
بالسباحة والعبة كونغ فو بأحد النوادى وتعرفت
على مدرسة «البوجينكان « املصرية خالل حبثى
عن مراكز التدريب على فن الدفاع عن النفس
على الفيسبوك https://www.facebook.com/.
egyptian.bujinkan.dojo
وترى أمنية أن املرأة حققت نفسها فى هذه اللعبة
واكتسبت خربة تستفيد منها فى مواقف طارئة
كثرية وهى شخصيا تعرضت ملوقف حترش من 4
أشخاص ومتكنت من االفالت منهم مبهارة .
وأكدت أنها كانت تتمكن من ختصيص وقت
ملمارسة هذا الفن القتاىل رغم صعوبة دراستها
العملية ألنها اعتربته نشاطا حتفيزيا وبعد تدريب
حواىل سنة ونصف أصبحت مساعدة لنائب
املدرسة خاصة فى النواحى الطبية مشرية اىل
إجراء اختبارات للمتقدمني الستبعاد من يعانى
من مشاكل فى القلب مثال أما الضغط فال
يشكل خطرا وميكن استدعاء سيارة االسعاف عند
الضرورة واىل جانب التمرينات العنيفة هناك
تدريبات الكتساب اللياقة .
وأضافت ان النشاط خيضع الشراف نقابة ألعاب
القوى واليعترب رياضة ألن به حركات عنيفة ينبغى
الغاؤها اذا حتول لرياضة الفتة اىل أن املرأة التزال
فى مستوى يقل عن الرجال املمارسني للعبة حبكم
تكوينها البدنى ولكنها على االقل حتسن التصرف
وحتمى نفسها عند اى خطر.
النجاة من حادث سيارة
وقالت سلمى داوود طالبة بكلية اهلندسة باجلامعة
الفرنسية إنها تدربت على هذا الفن ومتكنت ليس
فقط من مواجهة التحرش ولكن أيضا من النجاة
من حادث سيارة بسبب سرعة ردفعلها وحتركها
الاراديا بعيدا عن مصدر اخلطر .

أهمية الدعم النفسي وتأهيل الضحايا قبل
سنة.
ّ
التحرش وبعده بهدف كسر حاجز اخلوف.
ّ
وقالت اعتدال على طالبة يف كلية اآلداب واحدى
املتدربات بدورة تابعة جلمعية أهلية على فنون
دفاعية إنها تبحث عن كل جديد فى هذا اجملال
للتحرش فى العيد املاضى  ،وقد
تعرضت
ّ
منذ ّ
دفعتها هذه احلادثة للعزلة يف منزهلا فرتة طويلة
التحرش
قررت الدفاع عن نفسها ومواجهة
ّ
لكنها ّ
دون انتظار منقذ.
واضافت بانفعال «البنت الرياضية قوية وتأخذ
حقها بالقوة..فمنذ جناحى فى التصدى للمتحرشني
باحدى دور السينما بوسط البلد اصبحت الناس
ختشى االقرتاب مين ومل أعد أدافع فقط عن
نفسي بل عن زميالتى بنات جنسى كلهن».
وقال حممد احلملى نائب رئيس مدرسة البوجينكان
املصرية للموقع إن هذا الفن يسمى «نينجيتسو»،
ومن ميارس هذا الفن يأخذ لقب نينجا و البوجينكان
هى كلمة يابانية تعنى قاعة احملارب السماوى
،والتى يتم تدريب النينجيتسو بها ..فالذكور
يطلق عليهم شينوبى واإلناث كونوتشى
والنينجيتسو ليست حركات بدنية وتكنيكات فنية
للقتال فقط ..فهو يتضمن أقساما كثرية وكبرية
،منها الطاقة ،العالج الذاتى بالطاقة احليوية او
باالستعانة بالنباتات الطبية للتداوى أو استخدام
الطاقة فى القتال وتندرج منها أقسام وتشعبات
و الكونوتشى (اإلناث)ايضا تأخذ قسما كبريا من
النينجيتسو ،فلها أسلحتها وتكنيكاتها اخلاصة
 ..فالتدريب فى النينجيتسو يصلك إىل التعامل
مع املواقف بردود افعال ال إرادية صائبة عند
التعرض للهجوم.
واشار نائب رئيس املدرسة سنسي  /حممد احلملى
وهو حاصل على ماجيستري علوم زراعية إىل ان
املدرسة تضم حواىل 475طالبًا على مستوى
اجلمهورية  %10منهم إناث  ،وانه التحق بهذة
املدرسة سنة 2008والتى تأسست فى مصر سنة
 2001مبحافظة الشرقية وبدأ التدريب بها سنه
 2004وآخذت التفويض الرمسى من البوجينكان
باليابان سنة .2010
واوضح ان التمرين يتم فى أكادمييات بتمويل
ذاتى من املشرتكني وهناك خبري يابانى حياضر
فى دورة دولية تعقد كل عامني ملدة اسبوع
مبتوسط  500جنيه وتكون موثقة عرب موقع
البوجنكان العربى http://www.arabbujinkan.
./com
أول مدرسة عربية لفن البوجينكان
وأضاف احلملى أن مدرسة إجييبشان بوجينكان
دوجو Egyptian Bujinkan Dojoأول مدرسة عربية
لفنون البوجينكان معتمدة رمسيا من الدكتور
السوكى /مساكى هاتسومى باليابان وبدأت
املدرسة التدريب  2004و أخذت التفويض
الرمسى من البوجينكان سنة  2010و يرأسها (
الشيدوشي هو ) أمحد فكرى عثمان ،احلاصل على
الساندان بوجنكان ( )3 DANودرجة (شيدوشى
هو ) أول درجات املدربني وعضو الرابطة الدولية
للبوجينكان نينجتسو وعضو يف جامعة البوشيندو
للفنون القتالية بكاليفورنيا و له خربات سابقة
مبختلف الفنون القتالية ويعترب السينسيه امحد
فكرى أول مدرب فى الوطن العربى وأول من
حصل على الشودان (اول درجات احلزام االسود)
فى فنون البوجينكان.

وأكدت سلمى أنها ال جتد أى مشكلة فى التوفيق
بني ممارسة لعبة البوجينكان الدفاعية وبني
دراستها بل انها تشجعها ومتنحها الثقة بالنفس
التحرش
واالطمئنان ملقدرتها على مواجهة
ّ
بنفسها.

فن ..البقاء أو النجاة

وترى ان اللعبة مناسبة للمرأة القادرة على ممارسة
الرياضة بغض النظر عن سنها أووزنها ولكن
أغلب املتدربات فى أعمار متوسطة بني ال 20و40

لفت اىل ان أول سيمينار دوىل رمسى باملدرسة
حاضر به خبري دوىل من البوجينكان سنة 2010
ومت نشر الفن بافتتاح فروعها فى القاهرة الكربى

و ا إل سكند ر ية
واملنصورة وبنى
واآلن
سويف
فروع
للمدرسة
مصر
خارج
با لسعو د ية
مبدينة الرياض
حيث مت إنشاء
املدرسة باململكة
العربية السعودية
يض
بتفو
2013
رمسى
من السوكى /
مساكى هاتسومى
رئيس البوجينكان ،وايضا فروع فى كلية تربية
رياضية بنات جامعة الزقازيق ،نادى دار املشاة
للقوات املسلحة  ،صالة بالزقازيق مدرسة
األمريكية بالتجمع األول.ونسعى لنشر الفن يف
أرجاء الوطن العربي وحماربة املدعني واملشوهني
لصورة الفن وتارخيه الصحيح.
وتابع ان السيمنارات والدورات التى متت
باملدرسة تشمل :السيمينار الدوىل األول سنة
 2010للخبري فيليب بارتوش السيمينار الدوىل
الثانى  2011للخبري فيليب بارتوش ،دورة
تدريبية جمانية تعريف بالفن باألسكندرية 2012
،السيمينار الدوىل الثالث سنه  2014للخبري
كوستاس كناكس ،دورة تدريبية جمانية تعريف
بالفن ببنى سويف ، 2014السيمينار الدوىل األول
باململكة العربية السعودية  2014للخبري كوستاس
كناكسدورات تدريب وتأهيل مدربني بالشرقية ،
وأخريا  ..السيمنار الدولي الرابع لفنون البوجينكان
اليت يتم التدريب فيه على  9مدارس فنون حربية
يابانية قدمية لفنون النينجا والساموراي ذلك من
يوم 2015/7/25اىل  2015/7/29والذي حياضر به
الشيهان كوستاس كناكيس احلاصل على 15
دان من منظمة البوجينكان اليابانية وهو من اكرب
الشيهنات يف البوجنكان حيث انه لديه خربة 35
يف الفنون القتالية االسيوية وفنون العالج الذاتي
اليت تساعد على الشفاء مثل التاي تشي وتسمى
( ) Healing Artsاسيوية كانت او غربية ودرس
العديد من الفنون القتالية وايضا باحث يف تاريخ
وثقافة و روح الفنون القتالية ومعه السينسيه
أمحد فكري عثمان أول مدرب عربي معتمد من
اليابان وحاصل على  3دان .
ويستمر التدريب  5ايام ملدة  4ساعات يوميا
حيصل فيها املتدرب على شهادة معتمدة دوليًا
تثبت انه اجتاز فرتة الدورة التدريبية بنجاح على
يد اخلبري والشيهان كوستاس كناكس اخلبري
الدوىل مبنظمة البوجينكان مبعدل  20ساعة تدريب
.
التواصل مع محالت ضد العنف
أما عن مدى التواصل بني املدرسة واجلمعيات
واحلركات املعنية بالفن ،قالت د.عزة كامل
منسق مبادرة «شفت حترش» مديرة مركز
املصرية
وسائل اإلتصال املالئمة من أجل التنمية
ّ
النسوية إن أنشطة الدفاع عن النفس
والناشطة
ّ
جزء من خطة مواجهة التحرش باملبادرة الفتة اىل
أنه سبق عقد دورات تدريبية لعدة أيام لتمرين
املرأة على هذه املهارات .
وأضافت د.عزة كامل أنه المانع من التواصل
مع هذه املدارس اليابانية ودعمها مادام اهلدف
واحد مشرية اىل أن خطة مواجهة التحرش فى
عيد الفطر هذا العام تعتمد على التوعية والتأهيل
للمواجهة وتركزت على منطقة وسط البلد وانضم
ورحبت بهذا النوع
اليها كثري من املتطوعني .
ّ
من احلمالت ألن املطلوب من املرأة الدفاع عن
نفسها يف أي موقف مع التوعية بان التحرش
جرمية والتنبيه اىل أن اجلدية فى توقيع العقوبة
هلا دور فى حتجيم الظاهرة .

متخصصة يف وزارة
وقد مت استحداث وحدة
ّ
بناء على
الداخلية ملواجهة ظاهرة العنف ّ
ضد املرأة ً
ّ
الداخلية واجمللس
بروتوكول تعاون بني وزارة
ّ
أمنية يف مجيع
القومي للمرأة ،وختصيص دوريات
ّ
املدن والشوارع واالستعانة بكامريات مراقبة لرصد
التحرش ،وبالتاىل ظهرت محالت للدفاع عن
حاالت
ّ
النفس ،أبرزها محلة «أمان» يف القاهرة و «أنيت
اإلسكندرية .وتضع احلملتان برناجمًا
أقوى» يف
ّ
وعائالتهن من األخطار
تدريبيًا حلماية الضحايا
ّ
بتدريب النساء على الدفاع عن النفس وتوفري
مدربني
هلن من خالل
الدعم النفسي والقانوني
ّ
ّ
متخصصني.
ّ
وأوضحت املؤشرات أن التدريبات الدفاعية جنحت
املتدربات ثقة
يف حتقيق أهدافها ،حيث منحت
ّ
أنفسهن مع كسر حاجز اخلوف من
كبرية يف
ّ
أهميتها من كون النساء يواجهن
وتنبع
املواجهة
ّ
ّ
يتلقني مساعدة من
التحرش بأنفسهن دون أن
ّ
تعرضن النتقادات بأن الدفاع
أحد لكن املتدربات ّ
عن النفس نوع من العنف .

ميامنار جتلي اآلالف يف أسوأ
فيضانات جتتاح البالد
تعمل ميامنار على إخالء مناطق من السكان بإحدى
مدنها بعد أن غمرت االنهيارات الطينية مئات
املنازل وهددت األمطار الغزيرة بوقوع مزيد
من األضرار يف أسوأ فيضانات جتتاج البالد منذ
عقود.
قال نان زامون وزير مالية والية تشني بشمال
غرب ميامنار لرويرتز إن حكومة هاكا عاصمة
الوالية تنقل حنو أربعة آالف شخص إىل مناطق
آمنة بعد أن دمرت االنهيارات األرضية النامجة عن
هطول األمطار  375منزال.
وقالت احلكومة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشئون اإلنسانية إن  103أشخاص على األقل
لقوا حتهفم كما تأثر أكثر من مليون بشكل كبري
جراء الفيضانات.
وقال نان زامون إن انهيارات أرضية وقعت يف
مخسة من بني ستة أحياء يف هاكا اليت يقطنها
 50ألفا كما هناك خماوف من تعرض  900منزل
آخر ألضرار.
وأضاف "نقوم باإلجالء اآلن ونعطي األولوية
للناس الذين تضررت منازهلم متاما".
وتقع هاكا على بعد  970كيلومرتا إىل الشمال
الغربي من مدينة ياجنون أكرب مدن ميامنار.
وأعلنت احلكومة تشني وثالث مناطق أخرى مناطق
كوارث وطلبت مساعدة دولية .وقدمت عشر دول
على األقل مساعدات مالية وترسل الصني قافلة
شاحنات تقل إمدادات إغاثة كما ترسل اهلند
واسرتاليا مساعدات بطائرات عسكرية وتعهد
االحتاد األوربي والواليات املتحدة بتقديم أموال
من أجل جهود اإلغاثة.
وأرجأ الربملان انعقاده الذي كان مقررا يف العاشر
من أغسطس آب بسبب الفيضانات ومن املقرر
أن يعقد جلسته األخرية يف  18أغسطس قبل
االنتخابات املقررة ببداية نوفمرب تشرين الثاني.
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متفرقات

قصة الرجل الذي قهر السرطان وجنا من قنبلتني نوويتني كوريا الشمالية تصدر قراراً اليكم أكثر  5نظريات غموضا
يف العامل
عجيباً يعيد الزمن اىل 1910

كانت للموت الذي يدرك اإلنسان ،حتى ولو
املشيدة ،حكاية غريبة
حتصن يف الربوج
ّ
ّ
مع "قاهر للقنابل الذرية" جنا من تفجريين
نوويني تعرضت هلما مدينتان كان فيهما
باليابان أثناء احلرب العاملية الثانية ،وتذكره
اإلعالم الدولي منذ مرت أمس األحد 70
سنة على أسبوع كان من األسوأ على بالد
العيون املستطيلة وسكانها ،ففيه قتلت
قنبلتان ذريتان ألقتهما الواليات املتحدة
على هريوشيما وناغازاكي  210آالف ،فورًا
والحقًا باإلشعاعات ،ومل يكن هو منهم،
بل قهر بعدها أخطر إرهابي بالعامل ،وهو
السرطان.

يكتبون مبعظم اللغات عن تسوتومو ياماغوتشي،
املولود بأوائل  1916يف ناغازاكي ،أنه كان
يعمل فيها بثالثينات القرن املاضي مهندسًا يف
قسم تصميم ناقالت للنفط كانت تصنعها شركة
"ميتسوبيشي للصناعات البحرية" اليت كلفته
صيف  1945بالسفر إىل هريوشيما مبهمة عمل،
وهناك يف الثامنة والربع صباح  6أغسطس ذلك
العام حدث ما احتل ذاكرته طوال حياته ،وتلخصه
"العربية.نت" مما قاله هو نفسه حني اعرتفت
احلكومة اليابانية رمسيًا يف  2009بأنه الناجي
الوحيد من قنبلتني نوويتني.
روى أنه كان يسري يف الشارع حني مسع هدير
طائرة تعرب األجواء ،فنظر ورأى "بي "-29تسقط
بثوان
مظلتني "ونظرت إليهما تهويان ،وبعدها
ٍ
ّ
عيين وميض غطى املشهد كله أمامي،
شع يف
ّ
ثم شعرت حبرارة نارية يف جسدي ،وشعرت كأن
أذني تتمزقان" ،وفق تعبريه عن قنبلة
طبليت
ّ
انفجرت بقوة  15ألف طن من مادة  TNTعلى ارتفاع
 600مرت يف اجلو وقريبة منه  3كيلومرتات.
وحني كان يروي ما حدث يف هريوشيما انفجرت
الثانية كانت الطائرة اليت ألقتها من طراز Boeing
 B-29 Superfortressبأربعة حمركات ،ومساها
األمريكيون  Enola Gayعلى اسم والدة من كان
يقودها ،وهو الطيار بول تيبيتس ،الراحل يف 2007
بعمر  92سنة ،وأول من ألقى قنبلة نووية على بين
البشر يف الكرة األرضية ،إال أنها مل تقتل تسوتومو
الذي عاد يف اليوم التالي مذعورًا إىل ناغازاكي،
وفيها علم بأن ما برق يف عينيه بهريوشيما ليس
إال قنبلة احتوت على  60كيلوغرامًا من "اليورانيوم
 "235املعروفة نواته بشراهتها الكبرية المتصاص
النيوترونات ،حبيث تنقسم باصطدامها فيها،
مولدة باالنشطار طاقة هائلة.
وارتاح تسوتومو بناغازاكي يومني يف بيته يروي
لزوجته وأم أوالده الثالثة ما مل تصدقه ،وحني عاد
يف اليوم الثالث إىل العمل وجلس يصف لزمالئه
دوى انفجار هائل
جتربته مع ما كاد يقضي عليهّ ،
اهتزت له املدينة اليت غطاها الوميض صباح 9
أغسطس ،وسريعًا كان أول الشاعرين بأنها نووية
كاليت قتلت  80ألف هريوشيمي بدقائق ،وبدقائق
قتلت الثانية  73ألفا من سكان ناغازاكي،
لذلك رفعت اليابان الراية البيضاء بعد  6أيام
واستسلمت للحلفاء ،مهزومة يف حرب عاملية

تبدأ كوريا الشمالية العمل بتوقيت زمين جديد
مبناسبة ذكرى حتريرها من اليابان يف نهاية
احلرب العاملية الثانية ،حسبما أفادت وسائل
إعالم رمسية.

ثانية كانت ستقتل املاليني لو استمرت.
عن النووية الثانية يروي ياماغوتشي أنه ظنها
األوىل وقد وصلت إليه آثارها بعد  3أيام يف
ناغازاكي ،ونسمعه يروي عنها الكثري يف 2009
ملراسل وكالة  ABCاألسرتالية يف الفيديو
الذي تعرضه "العربية.نت" اآلن ،بعد أن أكدت
اليابان ذلك العام أنه الوحيد الذي ثبت أنه
كان يف املدينتني حني استهدفهما الغضب
النووي األمريكي يف أسوأ أسبوع ياباني بالقرن
العشرين.
قوة  21ألف طن "تي أن تي" وحرارة  3900درجة
ومع أنه جنا من التفجريين وقهر أخطر مرض،
وأيضًا جنت زوجته وأوالده من القنبلة الثانية
بناغازاكي ،إال أن احلياة مل تكن نزهة ممتعة مع
تسوتومو ،ففي سريته اليت راجعتها "العربية.نت"
أن املضاعفات املتنوعة والتحرقات يف جلده ظلت
ّ
تعل فيه نفسيًا وجسديًا ومل تلتئم ،إىل درجة أنه
فقد السمع من أذنه اليسرى فيما بعد ،وتهالك
جهاز املناعة لديهُ ،
فأصيب بسرطان الدم الذي
ً
عاجله وقهره وشفي منه متاما ،لكن املرض نفسه
نال يف  2005من ثاني أبنائه وقتله.
ضرحيه يف املكان الذي انفجرت يف أجوائه القنبلة
الثانية ،وقضت بدقائق على  73ألف قتيل
وظل ياماغوتشي يتأمل أكثر كلما علم بتزايد قتلى
القنبلتني مع مرور الزمن ،ممن بلغوا  140ألفًا
بقنبلة هريوشيما ونصفهم بالقنبلة الثانية اليت
كانت حتتوي على  6.4كيلوغرام من "بلوتونيوم
 "239أحدث انشطاره على ارتفاع  469مرتًا باجلو
قوة تعادل  21ألف طن من مادة  TNTمع حرارة
وصلت إىل  3900درجة مؤية ،وهي القنبلة اليت
مساها األمريكيون "الرجل البدين" وألقاها من
طائرة  B-29 Bockscarامليجور تشارلز دبليو
سويين ،الراحل يف  2004بعمر  84سنة.
وألن مضاعفات القنبلتني بقيت فيه ،ومعظمها
من إشعاعات متنوعة قتلت آالف اليابانيني مع
الزمن ،فقد عاد إليه السرطان ثانية ،ال يف الدم
كما كان ،بل يف املعدة وهو األسوأ ،فدخل يف
األمر ،ومل يقو عليه ،فغاب
صراع مع املرض من
ّ
يف  2010عن دنيا ترك فيها الكثري من نشاط بذله
لتحقيق حلم بعامل خال من أخطر سالح ،مع كتب
ألفها وحماضرات ألقاها يف مقرات دولية كاألمم
املتحدة ،ودعوة شهرية لباراك أوباما قبل وفاته
بأشهر ،يتمنى عليه أن تنشط أمريكا أكثر لنزع
السالح النووي من العامل.

أسيوي مينع املنقذين من ملس ابنته يف دبي و يتسبب مبوتها غرقاً
مت حتويل أب إىل القضاء يف دبي؛ بتهمة منع
رجال اإلنقاذ من تأدية واجبهم يف مساعدة ابنته
اليت تبلغ من العمر  20عامًا على النجاة من الغرق،
حيث قام والدها مبنعهم ،مفضال أن يرتكها تغرق
على أن ميسها رجل غريب.

املنقذين من االقرتاب وملس ابنته حبجة أن
مالمسة رجال غرباء للفتاة يشكل إهانة هلا ،ومل
يكتف بذلك بل دخل يف عراك مع املسعفني
ومتكن من إبقائهم بعيدين عن ابنته مستفيدًا من
قوته البدنية.

وكان الرجل ،وهو من إحدى اجلنسيات اآلسيوية،
برفقة زوجته وأبنائه ،خرجوا يف نزهة إىل
الشاطىء ،ونزلوا إىل البحر للسباحة عندما أخذت
الفتاة بالصراخ طلبًا للمساعدة ،حيث كان هناك
اثنان من رجال اإلنقاذ على الشاطىء وسارعا
إلنقاذ الفتاة من الغرق ،لكن والد الفتاة منع

وقال نائب مدير إدارة اإلنقاذ واملهمات الصعبة
يف اإلدارة العامة للعمليات يف شرطة دبي،
املقدم أمحد بورقيبة ،يف حديث للصحيفة ،إن
هذه احلادثة وقعت على أحد الشواطىء يف دبي،
وهي من احلوادث اليت ال ميكن أن ينساها وشكلت
صدمة جلميع الذين تواجدوا يف مكان احلادثة.

وتقع كوريا الشمالية حاليا يف نفس املنطقة
الزمنية اليت تعمل بها جارتها اجلنوبية واليابان،
وهي تسبق توقيت غرينتش بتسع ساعات.
لكن التوقيت الزمين اجلديد لبيونغيانغ سيشهد
تأخري الساعة  30دقيقة اعتبارا من  15أغسطس/
آب اجلاري.
وذكرت وكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية
الرمسية أن "اإلمربياليني اليابانيني األشرار جردوا
كوريا حتى من توقيتها" من خالل تغيري التوقيت
خالل االحتالل.
وكان توقيت شبه اجلزيرة الكورية بالكامل ،اليت
كانت بلدا واحدا آنذاك ،متقدما  8.5ساعات عن
توقيت غرينتش حتى احتلتها اليابان عام .1910
ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن مسؤولني
قوهلم إن قرار تبين توقيت بيونغيانغ اجلديد
يعكس "العقيدة واإلرادة اليت ال تتزعزع للعاملني
واملواطنني يف الذكرى السبعني لتحرير كوريا".
وقالت كوريا اجلنوبية إن هذه اخلطوة قد تسبب
بعض االضطراب على املدى القصري يف جممع
كايسونغ الصناعي يف كوريا الشمالية ،الذي
تديره الكوريتان بشكل مشرتك.
وقال املتحدث باسم وزارة الوحدة جونج جون-
هي "على املدى الطويل ،فإنه قد حتدث بعض
التداعيات جلهود توحيد املعايري والتقليل من
اخلالفات بني اجلانبني".
"حصة عادلة من أشعة الشمس"
ال توجد هيئة عاملية تقرر تغيري املنطقة الزمنية
لدولة معينة إذ أن الدول هي اليت تقرر بنفسها.
يف عام  ،2011غريت جزيرة ساموا منطقتها الزمنية
وأسقطت يوما كامال من ذلك العام باالنتقال من
التوقيت الشرقي إىل الغربي الدولي بهدف تسهيل
التواصل مع اجلارتني أسرتاليا ونيوزيلندا.
وكوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة اليت
أسست منطقتها الزمنية اخلاصة.
يف عام  ،2007قررت فنزويال تأخري التوقيت
بنصف ساعة بعد أن أعرب الرئيس الراحل هوغو
تشافيز عن رغبته يف "توفري حصة أكثر عدال من
أشعة الشمس" للمقيمني.
وفنزويال هي الدولة الوحيدة حاليا املتأخرة عن
توقيت غرينتش بأربع ساعات ونصف.

كلما زاد طولك ،زاد دخلك!
فى رأيك ،ما السبب وراء زيادة الدخل؟ هل هى
الكفاءة؟ أم اخلربة؟ أم املوهبة؟ وهل تعتقد أن
للطول عالقة باألمر؟
ففى دراسة أجراها خرباء إدارة األغذية واألدوية
يف الواليات املتحدة األمريكية باملشاركة مع
علماء جامعة "أوهايو" ،عن عالقة طول الشخص
بدخله املالي ،أظهرت الدراسة أن كل  2.5سنتيمرت
زيادة يف طول الشخص ،يزيد معها دخله املالي
مبقدار  800دوالر ،أى ما يعادل  6آالف جنيه
مصرى .وقد اعتمد العلماء فى هذه الدراسة،
على اخلصائص الذهنية والبدنية للشخص.
وبينت الدراسة أن الدخل يزيد بنسبة 15% - 9
فى البلدان الغربية ،مع فرق طول ما بني 10
ويرجح الباحثني أن األشخاص
  12سنتيمرتُ .طوال القامة يزداد دخلهم عن قصريى القامة
ألنهم ميلكون قدرات ذهنية أفضل وثقة بالنفس
أعلى.

 1فوق قمة جبل ارارات املغطى بالثلوجبرتكيا:
بعض الصور ،تظهر شيئا غري حمدد اهلوية
أطلق عليه اسم شذوذ جبل ارارات ،حيث
يقول املسيحيون إن شذوذ جبل آرارات هو
بسبب وجود سفينة نوح ،حيث ُذكر يف الكتاب
املقدس إن سفينة نوح رست على قمة جبل
آرارات بعد الطوفان العظيم ،ويوجد العديد من
الصور هلذه الظاهرة على شبكة اإلنرتنت ،ويظهر
يف بعض الصور اليت مت التقاطها جلبل آرارات
أثر السفينة ،ولكن حتى اآلن مل يتم إزالة الثلوج
حتى يتم التأكد من أنها حقا سفينة نوح.
 2كتاب األسرار:يقال إن هذا الكتاب ال يعرف مكانه سوى الرئيس
األمريكي واملكتبة الوطنية يف الكوجنرس ،حيث
حيتوي الكتاب على حقيقة جرمية خطرية اليت
وقعت على أرض الواليات املتحدة األمريكية
باغتيال الرئيس كندي وحماولة اغتيال الرئيس
رجيان واليت مل تستطع الواليات املتحدة الكشف
عنها حينها.
 3أسامة بن الدن:مل تقدم حكومة الواليات املتحدة األمريكية أي
أدلة تثبت وفاة أسامة بن الدن ،لكنها قالت
إنها عرضت على بعض السياسيني صورا تؤكد
وفاته ،واليت وصفوها بأنها دموية وبشعة.
 4احلبة املعجزة:يؤكد أحد العلماء يف كتابه عن وجود حبة مذهلة
ليس هلا أي أثار جانبية سوي بعض االضطرابات
اخلفيفة واإلسهال ،ألنها تقتل مجيع البكرتيا
الضارة والنافعة ،هذه احلبة ميكنها عالج السرطان
واإليدز والزهري.
 5البهائم املشوهة:إطالق هذا االسم على ظاهرة إجياد عدد من
احليوانات غالبا من األبقار واألغنام واخليول
مقتولة يف ظروف غامضة.

بث مشاهد من فيلم إباحي مبحطة
حافالت يف الربازيل
دهش ركاب يف
حمطة حافالت يف
كوريتيبا جنوب
بعد
الربازيل
ظهر نهار اجلمعة
ظهرت
عندما
على الشاشات
على مدى ربع ساعة مشاهد من فيلم إباحي.
ووقع احلادث الذي اثار ذهول البعض ،عند
ساعة الذروة فيما كانت احملطة مكتظة باملسافرين
وذلك إثر تعرض شبكة البث الداخلي للقرصنة.
ويف غضون ثوان وجدت هذه املشاهد طريقها
اىل وسائل التواصل االجتماعي اذ ان املسافرين
املنتظرين التقطوا صورا للشاشات وبثوها مع
تعليقات.
وقالت شركة النقل احلضري "رفعت شكوى اىل
الشرطة املتخصصة جبرائم املعلوماتية وحناول
حتديد عنوان القرصان على شبكة االنرتنت".
وقالت ناطقة باسم بلدية كوريتيبا لوكالة
الصحافة الفرنسية ،ان الشركة املسؤولة عن بث
احملتويات على الشبكة الداخلية للمحطة تعهدت
تعزيز االجراءات حلماية نظامها.
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تتــمات

رئيس االركان االمريكي ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

األمريكي اجلنرال راي أوديرنو ،يف آخر مؤمتر صحايف يعقده قبل
تقاعده بأيام ،أن حماربة التنظيم تواجه «مأزقًا» ،ومل يستبعد إرسال
قوات برية ملساندة القوات العراقية .ورأى أن تقسيم العراق «رمبا
يكون احلل الوحيد ،إلنهاء الصراع بني السنة والشيعة» .واعترب
مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي هذه التصرحيات «غري مسؤولة
ودليل جهل بالوضع العراقي».
وهز انفجار بشاحنة مفخخة ،وسط سوق شعبية لبيع اخلضار
والفاكهة باجلملة يف مدينة الصدر ،أدى إىل قتل  60شخصًا على
األقل ،وإصابة مئة ،على ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية
العميد سعد معن.
وجاء عشية تظاهرة تنطلق اليوم ويتوقع أن تكون حاشدة للمطالبة
بتطبيق اإلصالحات اليت أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل
يومني.
وتبنى «داعش» اهلجوم يف بيان تداولته حسابات إلكرتونية .وجاء
فيه« :بعملية مباركةَّ ،
مكن اهلل جنود الدولة اإلسالمية من تفجري
شاحنة مفخخة مركونة وسط جتمع لعناصر من جيش الدجال واحلشد
الرافضي يف احد أهم معاقلهم يف مدينة الصدر».
وجاء التفجري بعد أيام على تبين التنظيم تفجريين انتحاريني
استهدفا مساء اإلثنني مناطق ذات غالبية شيعية يف حمافظة دياىل
(شرق)  ،ما أدى إىل قتل  30شخصًا على األقل.
ويف ظل العالقة املعقدة بني أكرب مكونني مذهبيني يف العراق،
قال أوديرنو ،ردًا على سؤال عن فرص املصاحلة بني الطرفني،
إن األمر «يزداد صعوبة يومًا بعد يوم ...ورمبا كان التقسيم هو
احلل الوحيد».
وتوقع اجلنرال الذي كان قائدًا للقوات األمريكية يف العراق بني
عامي  2008و ،2010أن ال يشبه مستقبل العراق «ما كان عليه يف
السابق» .وأضاف «أعتقد أن األمر (التقسيم) يعود اىل املنطقة،
إىل الشخصيات السياسية والديبلوماسيني اليت عليها وضع رؤية
لكيفية حتقيق ذلك ،وهذا ممكن ...ورمبا يكون هذا احلل الوحيد
ولكنين لست مستعدًا بعد لتأكيده».
وشدد على أن األولوية جيب أن تبقى قتال «داعش» ،وأشار إىل
أن جهود مكافحة التنظيم اليت متثلت بتنفيذ أكثر من مخسة آالف
غارة جوية ،أدت اىل «كبحه ال سيما يف العراق ومشال سورية».
إال أنه أكد أن مثة «نوعًا من املراوحة» ،حاليًا على رغم «بعض
التقدم».

تركيا تتجه اىل ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

طيب أردوغان إىل انتخابات مبكرة يف تشرين الثاني (نوفمرب)
املقبل.
وقال داود أوغلو بعد اللقاء« :أجرينا مشاورات صادقة ،ولكن
ّ
تولدت قناعة بعدم وجود قاعدة مالئمة اآلن لتشكيل حكومة
ائتالفية».
وأشار إىل أن «الذين يعتقدون أن رئيس اجلمهورية ال يريد حكومة
ائتالفية ،وأنين أسعى إىل تشكيلها خشية املؤمتر العام حلزب
(العدالة والتنمية احلاكم) ،هم واهمون».
ودعا الربملان إىل املبادرة بالدعوة إىل انتخابات مبكرة ،وأال ُيرتك
القرار ألردوغان ،مشريًا إىل أنه يفضل تنظيم االنتخابات «يف
أقرب وقت» .ورأى «احتما ً
ال قويًا» لتنظيمها ،معتربًا األمر «خيارًا
وحيدًا» لرتكيا.
ورجح داود أوغلو أن يكون احلزب احلاكم «هو املستفيد من
ّ
االنتخابات املبكرة» ،وزاد« :إذا فاز بـ 18نائبًا إضافيًا ،سيكون
قادرًا على تشكيل احلكومة مبفرده» .وكان «العدالة والتنمية» خسر
يف االنتخابات اليت ُنظمت يف حزيران (يونيو) املاضي ،الغالبية
املطلقة يف الربملان ،للمرة األوىل منذ العام  ،2002بنيله  40يف
املئة من األصوات.
يف املقابل ،اعترب كيليجدار أوغلو أن تركيا أهدرت «فرصة
تارخيية» ،الفتًا إىل أن داود أوغلو اقرتح تشكيل حكومة ائتالفية
لفرتة حمدودة ،أو حكومة أقلية .ورأى أن احتفاظ األخري بالتفويض
لتشكيل حكومة «ليس أخالقيًا» ،مشددًا على أن اعتبار تنظيم
انتخابات مبكرة هو اخليار الوحيد ،ليس سوى أمر خاطئ.
ّ
يفضل االنتخابات
وأوردت وسائل إعالم تركية أن أردوغان
ترجح أن يستعيد «العدالة
املبكرة ،خصوصًا أن استطالعات للرأي ّ
والتنمية» الغالبية املطلقة ،بنيله حنو  43يف املئة من األصوات،
ما يتيح للحزب تشكيل احلكومة منفردًا ،وألردوغان حتقيق حلمه يف
حتويل النظام الربملاني ،رئاسيًا.
وكان الرئيس الرتكي شدد األربعاء على أن داود أوغلو «لن
ينتحر» إذا مل يستطع تشكيل حكومة ائتالفية مع املعارضة ،علمًا أن
بشن احلملة العسكرية على «حزب العمال
مناهضي أردوغان يتهمونه
ّ
الكردستاني» يف تركيا والعراق وتنظيم «داعش» يف سورية ،من
أجل استعادة أصوات القوميني اليت تبعثرت خالل االقرتاع األخري،
وسحب البساط من حتت «حزب الشعوب الدميوقراطية» الكردي،
ملنعه من ختطي عتبة الـ 10يف املئة من األصوات لدخول الربملان،
بعدما حصل على  13يف املئة يف حزيران.
ويتوقع أن جيري «العدالة والتنمية» اآلن حمادثات مع حزب «احلركة
ُ

ّ
يشكلها احلزب
القومية» ،الذي ملح إىل أنه قد يدعم حكومة أقلية
احلاكم على املدى القصري ،إذا أدى ذلك إىل تنظيم انتخابات
ال بارزًا يف «العدالة والتنمية» رأى «احتما ً
جديدة .لكن مسؤو ً
ال
ً
مرجحا تنظيم
ضئي ًال جدًا لتشكيل ائتالف مع احلركة القومية»،
ّ
انتخابات مبكرة يف تشرين الثاني.

بيان لألمم املتحدة ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

 12فقرة  11فقرة وخيتار بشكل انتقائي بند السلطة االنتقالية
اليت تليب تطلعات الشعب السوري ومتكنه من تقرير مصريه بشكل
مستقل ودميقراطي ،وهو ما اعتربته فنزويال تدخ ًال يف الشأن
الداخلي السوري وإسقاطًا لبقية بنود بيان جنيف واحد.
كما تشري املعلومات إىل أن وجهة النظر الفنزويلية تقوم على أن
البيان يدعم التعاون بني احلكومة السورية واجملموعات املعارضة
املسلحة لكن بعد تشكيل السلطة التنفيذية ،كما أنه يتجاهل
القرارات الدولية اليت تطالب الدول بوقف دعم اإلرهاب وإرسال
املقاتلني وتسليحهم وتدريبهم.
وحبسب املعلومات فإن مقرتحات املبعوث الدولي إىل سوريا
ستيفان دي ميستورا واليت تضمنها البيان مل تناقش بعد يف
دمشق مما يشري وفق مراقبني إىل إمكانية ان تكون فنزويال
حتركت بعد تنسيق واتصاالت مع سوريا.
على صعيد آخر وقع رجال دين مسلمون ومسيحيون وشيوخ عشائر
يف حمافظة السويداء جنوب شرق دمشق على وثيقة شرف تنص
على احلرص على االستقرار واألمن يف اجملتمع ،مؤكدين أنها مبثابة
«إجناز وطين».
وقالت املعلومات من السويداء إن «الوثيقة وقعت بعد مباحثات
طويلة على مدى عدة أيام شاركت فيها الفعاليات الدينية ،ووجهاء
العشائر ،وحتى ممثلون عن اجملتمع املدني يف احملافظة ،وعلى
مستوى سوريا بشكل كامل».
والالفت إىل أن «النقطة األهم اليت استند إليها اجملتمعون هي
العرف االجتماعي والتأكيد على أنه األساس من أجل احلفاظ على
األمن االجتماعي ،واألمن الديين واالقتصادي يف احملافظة ،خاصة
وأنها شهدت يف املرحلة األخرية حماوالت للعب على تركيبة اجملتمع
احمللي فيها أو يف حمافظات أخرى».
وأشار املوقعون يف كلماتهم إىل أن الوثيقة «أتت لرأب الصدع
للوصول إىل جمتمع آمن وسالم حمافظة السويداء» مؤكدين أن
«هدف اجلميع هو السلم األهلي يف احملافظة».
وحترم الوثيقة عمليات اخلطف ،وحجز احلريات ،وترفع الغطاء عن
ّ
املخالفني ومالحقتهم وحماسبتهم وفق القوانني واألنظمة النافذة.
كما أكدت أيضًا رفضها أعمال التهريب .وشددت على عدم
التعرض للمزارعني ،واحلفاظ على مساحات الرعي ،وااللتزام بعودة
املهجرين إىل منازهلم ،ومحاية ممتلكاتهم.
واعترب شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز يف سوريا الشيخ يوسف
جربوع أن «وثيقة الشرف تأكيد على العيش املشرتك والوحدة
الوطنية» .ولفت إىل أن «الدولة السورية راعية هلذا االتفاق وهي
موجودة يف السويداء».
وأضاف الشيخ جربوع «لدينا عشرات املخطوفني لدى اجملموعات
االرهابية ،وأغلب املخطوفني هم من السويداء لدى جبهة
النصرة».
وأكد شيخ عقل طائفة املوحدين الدروز «موقف أهلنا يف اجلوالن
احملتل هو موقف وطين واضح» ،مشريًا إىل أن «احلل يف سوريا
لن يكون إال عن طريق احلوار».

وقائع جلسة جملس ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بطرس حرب اعتكافه عن حضور اجللسات العقيمة جمللس الوزراء
ومل تقف عند حدود اصطدام حتذير رئيس الوزراء ّ
متام سالم من
مغبة عدم ختصيص السلفات الضرورية لصرف الرواتب ومعاجلة
ازمة النفايات فيما انتهت اجللسة اىل ال قرار يف اي جمال.
الوقائع
ويف وقائع حمضر اجللسة الذي توافر ،جتدد السجال السياسي
العقيم من حيث انتهى يف اجللسة السابقة،وقد اضيفت اليه
مفاعيل التمديد الثالثي للقيادات العسكرية الذي اعتربه وزيرا
«التيار الوطين احلر» غري شرعي وغري قانوني ،وتظاهرة العونيني
اليت رفعت فيها شعارات مسيئة اىل «تيار املستقبل» وال سيما
منها شعار «الدولة االسالمية» على علم «املستقبل» االمر الذي
دفع الوزير نبيل دو فريج اىل القول« :أنا املسيحي الالتيين
العضو يف تيار املستقبل ،وانا ال مرجعية دينية لي اال قداسة
بت انتمي اىل الدولة االسالمية  -امارة لبنان».
الباباّ ،
واستهل الرئيس سالم اجللسة بقوله :يف ضوء مطالبتنا الدول
بضرورة انتخاب رئيس اجلمهورية وسعينا الدائم إلجراء االنتخاب ال
نزال يف مواجهة كبرية هلذا االستحقاق واستحقاقات كبرية اخرى
كالرواتب والسندات والتحكيم يف موضوع الطائرة .ان جدول
اعمالنا جممد وال نزال يف داومة التعطيل وعدم االنتاج وتواجهنا
مشاكل ملحة كالنفايات اليت تضغط على البلد بصورة مستفحلة.
لقد املت يف إجياد حل لرتحيل النفايات فواجهتنا عقبات وعلينا ان
نتصارح حول كونه موضوعا وطنيا بامتياز .لكن ان يتحول موضوع
النفايات ليتخذ شكال طائفيا ومناطقيا فهذا يدفعين اىل القول ان
هذا امللف ال ميكن حله اال على الصعيد الوطين ويستحيل حله طاملا

ان املناخ السياسي العام على هذا النحو.
وحتدث وزير البيئة حممد املشنوق فكرر ان اهلم الوطين اليوم هو
النفايات وما يكبلنا وجيعلنا يف حال عجز هو الوضع السياسي.
واشار اىل ان موضوع املناقصات سينتهي بعد يومني وسنعلن
نتائجها الثلثاء املقبل اال اننا يف حاجة لالنتقال اىل نظام جديد حلل
قضية النفايات.
وتساءل الوزير رشيد درباس عن سبب االمعان يف االمور اليت
تشكل االزمة .فعندما يتهجم نائب من «التيار الوطين احلر»
على رفيق احلريري امليت منذ عشر سنني فهذا ال يفيد الشركة
الوطنية .وخاطب الوزيرين باسيل وبو صعب قائال« :البارحة
انتقدمت وزير الدفاع النه ختطى صالحيات جملس الوزراء وانا اسأل
وزير اخلارجية كيف تستطيع ان متون على  24وزيرًا وتتكلم عنهم
دون توكيل؟».
وكانت مداخلة للوزير سجعان قزي أعرب فيها عن الشعور باخلجل
من الرأي العام بعدما كنا اعطينا انطباعا يف البداية باجنازاتنا اننا
قد نكون من احسن احلكومات.
وأثار الوزير باسيل موضوع «خمالفة كبرية حصلت من احد الوزراء
(مقبل) وبعلم احلكومة اي بتأجيل تسريح قيادات عسكرية وهذا ما
جيعل احلكومة خمالفة للدستور وال جيوز لوزير اختزال جملس الوزراء
ويستمر املوضوع كأن شيئا مل يكن .اما عمل جملس الوزراء يف
ظل اعرتاض وزراء هلم متثيلهم فعندما يكون يف وضع عادي يتم
ختطي املسيحيني ،حنن كتكتل تغيري واصالح منثل  27نائبا واكثر
من نصف املسيحيني .لن نقبل بتجاوزنا .ال نقبل ان يتخذ اي قرار
يف جملس الوزراء اال مبوافقتنا من الدعوة اىل جدول االعمال اىل
اقرار البنود .حنن جزء من صالحيات رئيس اجلمهورية وال نقبل
اي شيء ال خيضع للتوافق معنا .وما مسعناه من انتقاد يدل على
االستخفاف بشعور الناس وعدم الشعور بالغنب لدى املسيحيني
شيء خطري والذين ميثلون املسيحيني ممنوع عليهم الوصول ما
خيلق ردة فعل يف الشارع.
بدوره قال الوزير حرب ال أستطيع أن أكون شاهد زور على ما
جيري .فإما أن يعود جملس الوزراء للعمل كمجلس وزراء يتخذ
قرارات لتسيري أمور البالد وإما ال حاجة اىل استمراره ويبدو أن
النية ليست موجودة لتفعيل عمله .لذلك أبلغ جملس الوزراء أنين
سأعتكف وأمتنع عن حضور جلسات احلكومة إذا كانت ستبقى كما
هي ،وسأنصرف إىل تصريف أمور وزارتي ألن ليس لدي وقت
إلضاعته.وحصلت مشادة حادة بني الوزيرين حرب والياس بو
صعب.
ثم كانت مداخلة للوزير نهاد املشنوق قال فيها« :حنن ال نقبل ان
نتهم بالداعشية كتيار املستقبل» .وتوجه اىل وزراء عون قائ ًال:
«ال جيوز لكم رفع أعالم كهذه عندما ندفع دمًا .هناك ثالث قوى
سياسية رئيسية على هذه الطاولة ال توافق على ما تطرحون وقد
اطلعتك يا معالي الوزير بو صعب على االسباب احمللية والدولية
اليت ال تسمح بذلك واني أدعوكم اىل الواقعية واهلدوء .فما هي
القضية الكربى اذا مل يتم تعيني فالن يف هذا املركز او ذاك؟
ملاذا رفع الشعارات الطائفية احلادة خصوصا ان االنتخابات بعيدة
االن وهذه الشعارات الطائفية لن تفيدكم يف جلب االصوات .حنن
لدينا  38نائبًا وليس  27مثلكم ،اال اننا خنتلف عنكم بأننا نستمع
اىل االخرين ونريد ّ
حل مشاكل البالد .حنن يف مرحلة انتقالية
وليس تغيريية .ومنثل الدولة والناس كحكومة ولن يصح لنا دائمًا
ان جند رئيسًا للحكومة كالرئيس سالم بصربه .فلنستفد منه.
عندما يكرب حجمك جيب ان تستوعب أكثر ولو اردنا تطبيق الصفة
التمثيلية لكانت نسب املشاركة يف هذه احلكومة خمتلفة».
وتدخل وزير املال علي حسن خليل قبل انتهاء اجللسة مطالبًا
بقرارات بنقل من االحتياط اىل الرواتب ،الفتًا اىل احلاجة املاسة
اىل تغطية املعاشات هذا الشهر .وكان ختام اجللسة للرئيس
سالم الذي قال« :لدينا حاجة اىل سلفة يف موضوع النفايات
حتول الكالم
واال سنقع يف مشكلة وهناك حماولة حللحلة االمورّ .
اىل تبادل لآلراء ولكن مل يصب يف اجتاه احللحلة .لقد توصلت
اجللسة اىل عدم القدرة على اختاذ أي قرار فليعلم كل الناس ان
جلساتنا ستصبح عقيمة اذا استمررنا على هذا الشكل فمسؤوليتنا
مشرتكة».
التعطيل
واشارت مصادر وزارية مالحظات على مسار اجللسة ،اىل إن هناك
شركة بني أكثر من طرف أدت اىل تعطيل جملس الوزراء .وبدا
واضحا أن الرئيس سالم أراد إعطاء الوزراء فرصة الكالم لكنه
امتنع يف ختام اجللسة عن طرح قضايا أساسية على طاولة النقاش
وخصوصًا موضوع النفايات .وعندما طالبه وزراء بهذا الطرح أجاب:
«مش ظابطة» .ورأت هذه املصادر أن سياق اجللسة وما انتهت
اليه ينذر بتعطيل مؤسسة جملس الوزراء.
وسئل وزير الداخلية نهاد املشنوق عن تقوميه للجلسة فأجاب:
«املرجعية الوطنية الوحيدة القادرة على إدارة األزمة حبكمة وعقالنية
هو الرئيس نبيه بري».
ومل تكن تداعيات االزمة بعيدة من اللقاء الذي مجع الرئيس سعد
احلريري ورئيس «اللقاء الدميوقراطي» النائب وليد جنبالط يف
دارة احلريري بباريس مساء االربعاء املاضي والذي ختلله عشاء.
وافادت املعلومات ان الرجلني حبثا يف «سبل محاية االستقرار يف
لبنان وتذليل العقبات اليت تعرتض عمل املؤسسات الدستورية».
اىل ذلك ،سجل أمس االول لقاء عسكري «ودي» لقائد اجليش
العماد جان قهوجي وقائد فوج املغاوير العميد شامل روكز اللذين
تناوال الغداء معًا يف احد مطاعم وسط بريوت(.املزيد على ص .)3
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سر «إدمان» السكريات واملواحل! اآلالم البسيطة قد تكون جرس إنذار من خماطر كبرية التوت ..فوائد ال حتصى لصحة اجلسد والعقل
اليت
البسيطة
اآلالم
تصيب اإلنسان من وقت
آلخر ،ال ينبغي إهماهلا
والتقليل من شأنها ،فقد
تشكل ناقوسا وإنذارا
للجسم من وجود خطر
ما ،وميكنك جتنب الكثري
من األمراض إذا استجبت
هلذا اإلنذار مبكرا واستشرت طبيبك.

متثل الشوكوالتة "حالة إدمان" بالنسبة للبعض ،يف حني أن رقائق
البطاطس املقلية اململحة ألذ بكثري من الشوكوالتة آلخرين ،فما
هو سر اختالف درجة امليل للسكر وامللح؟ دراسة موسعة حاولت
اإلجابة على هذا السؤال.
ال يستطيع البعض شرب كوب الشاي دون أربع مالعق من السكر
والبعض اآلخر يرى أن السكر يفسد طعم الشاي أو القهوة.
اختالف األذواق يف الطعم مسألة مثرية لالهتمام وهو ما دفع
بعض الباحثني إلجراء دراسة ملعرفة الصلة بني حاسة التذوق
واجلينات .ومشلت الدراسة ،وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فيلت"
األملانية ،توائم متطابقة وتوائم غري متطابقة وأشخاص ليس هلم
توائم.
ويرجع السبب يف اختيار التوائم املتشابهة إىل متاثل الرتكيب
اجليين هلم أما بالنسبة للتوائم غري املتطابقة فيتشابه لديهما
نصف الرتكيب اجليين تقريبا ،ما يعطي للدراسة مساحة أكرب لرصد
التأثري اجليين على امليل لنوع معني من الطعام دون غريه.
وخلصت الدراسة اليت أجراها مركز  Monell Chemical Sensesيف
فيالدلفيا بالواليات املتحدة ،إىل أن العوامل اجلينية والوراثية
تؤثر على حاسة التذوق بنسبة تصل إىل  30باملئة .أما كمية
احللوى أو املنتجات اململحة اليت نتاوهلا يف طفولتنا فال تؤثر
كثريا على ذوقنا يف الطعام بالنسبة للحلو واحلادق فيما بعد.
وتتناقض هذه النتيجة مع النظرية املعروفة بأن األطفال الذين
يتناولوا كميات كبرية من احللوى يف طفولتهم ،يرتاجع إحساسهم
حبالوة السكر وبالتالي حيتاجوا بعد ذلك لكميات أكرب من السكر.
والختبار حاسة التذوق استخدم الباحثون السكر الطبيعي ومواد
صناعية للتحلية ،وكانت النتيجة أن املشاركني يف الدراسة مل
ينجحوا يف التفرقة بني السكر الطبيعي واملواد الصناعية .وتكمن
أهمية هذه الدراسة يف أنها تكشف عن معايري اختيار الطعام
وأسباب اختالف العادات الغذائية وتفتح الطريق أمام املزيد من
األحباث حول إمكانية التأثري على حاسة التذوق ،وفقا لتقرير
نشرته صحيفة "فيلت" األملانية.
اختيار الكمية املناسبة
وبشكل عام ال يستطيع الكثريون التخلي عن السكر وامللح،
لكن من املهم معرفة احلدود املسموح بها من هاتني املادتني
املعروفتني بـ"السمني األبيضني" .ووفقا ألحدث تقارير منظمة
الصحة العاملية ،فإن السكر ال ينبغي أن يغطي أكثر من عشرة
باملئة من احتياجات اإلنسان اليومية من السعرات احلرارية .وال
جيب أن يزيد مقدار السكر الذي حنصل عليه يوميا ،على  25غراما
(ما يعادل ست مالعق) يف اليوم الواحد.
أما بالنسبة للملح فإن اجلمعية األملانية للتغذية تنصح البالغني
واملراهقني بتناول ست غرامات من ملح الطعام يوميا حبد أقصى
(ما يعادل ملعقة واحدة تقريبا) ،وفقا ملوقع "أبوتيكني أومشاو"
األملاني.

ما تفسري طنني األذن؟

اآلالم اليت تصيب اإلنسان تكون بطيعة احلال مزعجة ،وعلى
الرغم من أن األمل إحساس غري مرغوب به إال أنه قد يشكل
ناقوسا للخطر وإنذارا للجسم من خطر ما ،وميكنك جتنب الكثري من
األمراض إذا استجبت هلذا اإلنذار مبكرا واستشرت طبيبك.
يف احلياة اليومية هناك الكثري من احلاالت واحلوادث اليت متر على
اإلنسان وتسبب له مشاكل صحية وآالما خمتلفة ،كجرح صغري يف
إصبع اليد أو التواء القدم أو مغص يف املعدة بعد يوم وجبة ما
أو يف نهاية عمل طويل وشاق .واآلالم تعمل كجهاز إنذار للجسم
لتحذره من خطر ما ،أو من اختالل عمل جهاز ما يف اجلسم ،وهي
كالشعور باجلوع تطالب اجلسم باختاذ إجراء عاجل لتفادي اخلطر،
كما ذكر موقع "بريغيتيه" األملاني.
البحث عن األسباب
وهناك عدة أنواع من اآلالم ،منها بدنية كاجلروح واحلروق ،وهذه
ميكن معرفة أسبابها وميكن معرفة عالجها .وهناك آالم أخرى قد
يصعب من الوهلة األوىل معرفة أسبابها ،كآالم الظهر والكتفني،
وقد تكون أسبابها التواء أو تشنج العضالت أو قد تكون أسباب
أخرى نفسية ال تقل خطورة على األسباب البدنية وتسبب أيضا
آالما خمتلفة يف اجلسم واختالال يف وظائفه.
مواد طبيعية مهدئة لآلالم ومسكنة لألوجاع املزمنة
الدكتورة يوليكا شون ،وهي طبيبة أخصائية يف عالج اآلالم يف
املستشفى اجلامعي يف مدينة لوبيك األملانية ،تنصح من جانبها
بـ"مراجعة األطباء ملعاجلة اآلالم يف حالة ظهور تغيريات كبرية
مفاجئة يف نوع اآلالم أو ظهورها عند القيام بأعمال أو نشاطات
معينة" .وحتذر الطبيبة من إهمال بعض اآلالم كاحلمى املفاجئة
أو القيام املفاجئ من النوم بسبب أمل ما أو عند الشعور بأن أحد
أعضاء اجلسم ال ميكنه احلركة بصورة طبيعية ،أو عند الشعور
بوجع وصداع الرأس وآالم يف الصدر .فبعض هذه اآلالم هلا
دالالت على أن اجلسم ال يعمل بصورة طبيعية ،وحتى أن بعضها
يشري إىل أن اجلسم قد بتعرض إىل نوبة قلبية حادة أو نزيف
يف الدماغ.
دالالت األمل الطبية
وعلى الرغم من أن األمل إحساس غري مرغوب به إال أنه يشكل
ناقوسا للخطر للجسم وظهوره يعين ردة فعل انعكاسية من اجلسم
ومن الدماغ حلماية اجلسم من مؤثر خارجي أو داخلي قد يتلف
األنسجة أو يعطل عمل اجلسم .وهنا على الشخص معرفة سبب
األمل وعدم جتاهله ،إذ أن التشخيص الصحيح قد جينب الكثري
من املخاطر الصحية .فوجع الرأس قد يعين مثال أن الشخص يتبع
عادات حياتية سيئة ،وقد يعين أيضا قلة السوائل يف اجلسم أو
قلة النوم أو مشاكل نفسية وتوتر عالي.
ووجع الرأس املستمر قد يكون أيضا أحد أعراض اإلصابة مبرض
الكآبة أو اإلصابة بفريوس ما أو خلل يف الغدة الدرقية .ولذلك
تنصح الطبيبة أسرتيد غيندوال أخصائية األعصاب يف مدينة أسن
األملانية بتسجيل مجيع أنواع اآلالم وعدد مرات ظهورها يف دفرت
خاص ومن ثم عرضها على طبيب أخصائي خاص ملعرفة أسبابها،
كما ذكر موقع "بريغيتيه" األملاني.

أشارت وكالة االنباء االملانية "د ب أ" اىل أن "طنني األذن يعد
شبحا مزعجا يطارد املصابني به ،حيث إنهم يسمعون أصواتا
تصم آذانهم ال يسمعها غريهم ،كما لو كانت هناك آلة حفر تعمل
بداخل أذنهم".

وتقول الطبيبة أسرتيد بهذا الصدد" :يتعرف املرضى بهذه الطريقة
على آالمهم وميكنهم حتديدها بصورة جدية عند تسجيلها".

واوضحت الوكالة انه "على الرغم من التوصل إىل العديد من
أسباب طنني األذن ،إال أنه ال يزال يشكل لغزا عجز العلم عن
تفسري آليات نشأته الدقيقة بشكل تام".

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

فيما أكدت الربوفيسور األملانية بريغيت ماتسوريك للوكالة إن
"طنني األذن عبارة عن أزيز أو صفري عديم املصدر" ،مضيفة أنه
"ليس مرضا قائما بذاته ،وإمنا عرضا أو خلال وظيفيا".

عالوة على أنه من الفواكه اللذيذة واحملببة ،ميد التوت مبختلف
أنواعه وألوانه اجلسم مبواد غذائية خمتلفة تساعد على احلفاظ على
صحة اجلسم والعقل ،ويقي من اإلصابة ببعض أنواع السرطانات
وأمراض الشيخوخة .فما هي فوائد التوت؟
يتميز التوت األسود بغناه الشديد باحلديد واملغنسيوم واملنغنيز،
فتناول حنو  125غراما من التوت األسود يغطي احتياجك اليومي من
املنغنيز ،املهم لقوة العظام واألنسجة الضامة وأيضا املغنيزيوم،
الذي حتتاجه العضالت واألعصاب .كما يساعد التوت على بناء
خاليا الدم.
ويلعب التوت دورا مهما يف احلفاظ على الذاكرة والكفاءة
العقلية ،إذ أظهرت دراسة مشلت أكثر من  16ألف امرأة فوق
السبعني من العمر ،أن تناول التوت االسود بشكل يومي يزيد
الكفاءة العقلية ملدة عامني ونصف يف املتوسط ،كما أنه يقلل
من خطورة اإلصابة خبرف الشيخوخة ،وهو ما يرجعه اخلرباء إىل
غنى التوت مبادة األنثوسيان اليت ال توجد إال يف التوت تقريبا
واملعروف أنها تزيد كفاءة ضخ الدم يف املخ ،وفقا للدراسة اليت
نشرها موقع "هوندرت أورانغني" األملاني.
وأفادت العديد من الدراسات أن تناول التوت مرتني يف األسبوع
يقلل خماطر اإلصابة بالشلل الرعاش بنسبة  25باملئة .ويساعد
التوت على ضبط ضغط الدم ملا حيتويه على مواد مضادة
لألكسدة ،لكن هنا ال جيب نسيان دور العامل الوراثي بالنسبة
ألمراض ضغط الدم.
ضبط الوزن والوقاية من السرطان
أما بالنسبة للباحثني عن الرشاقة ،فإن التوت األسود من أفضل
الوسائل اليت تساعد على تثبيت الوزن ألن السوائل واملواد
املعدنية اليت حيتوي عليها تعطي شعورا بالشبع ،وهنا ينصح
خرباء التغذية وفقا ملوقع "هوندرت أورانغني" خبلط التوت مع
أغذية خفيفة أخرى كالزبادي للحصول على وجبة صحية ال تزيد
الوزن.
وتشري نتائج بعض األحباث العلمية إىل دور التوت بأنواعه املختلفة
يف الوقاية من سرطان األمعاء بسبب غناه مبادة الفالفونويد.
ويعترب التوت من أفضل املواد الفعالة ملكافحة اإلصابة بعدوى
يف اجلهاز البولي.
ومن املعلومات املثرية لالهتمام حول التوت األسود ،أنه مناسب
حتى ملرضى السكري رغم احتوائه على سكريات ،إال أن األلياف
الغذائية اليت يتمتع بها جتعله مناسبا كطعام بني الوجبات ملرضى
السكري .ومن املهم أيضا تناول التوت بعد قطفه مباشرة.
أما أوراق التوت فهي تساعد يف عالج االلتهابات واستخدمها
اليونانيون قدميا مثل العلكة للتخلص من التهاب اللثة ،ومازالت
حتى اآلن تستخدم يف صناعة شاي األعشاب ،وفقا لتقرير نشرته
وكالة األنباء األملانية.

العلماء حيددون املادة الغذائية اليت تساعد
يف إطالة العمر

بينت نتائج دراسة علمية ان املواد الغذائية احلادة الالذعة تساعد
يف إطالة العمر.
توصل اىل هذا االستنتاج علماء من الصني بعد الدراسة اليت
أجروها واشرتك فيها نصف مليون إنسان أعمارهم بني 79 – 30
سنة.
استمرت هذه الدراسة اربع سنوات ،كان العلماء يتابعون خالهلا،
بصورة دورية منتظمة ،احلالة الصحية للمشرتكني فيها ،واملواد
الغذائية اليت يتناولونها ،ومؤشرات اخرى مثل عادة التدخني
وتناول الكحول وغريها .كما اخذ العلماء بعني االعتبار اعمارهم
واألمراض الوراثية.
اتضح من هذه الدراسة ان الذين يتناولون  7 – 3مرات يف
األسبوع املواد الغذائية احلادة (احملتوية على الفلفل احلار)
نادرا ما يعانون من أمراض القلب واجلهاز التنفسي واألمراض
السرطانية ،وان احتمال وفاتهم مبكرا ينخفض بنسبة  14باملائة
مقارنة باآلخرين.
اكتشف العلماء يف الفلفل احلار مادة "كابسيسني – "Capsaicin
اليت تتميز بأنها مضادة قوية لاللتهابات .ومع ذلك يؤكد العلماء
ضرورة االستمرار يف دراسة فائدة الفلفل احلار ،قبل اخلروج
باستنتاجات نهائية بشأن تأثريه على جسم اإلنسان.
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أكرب تلسكوب يف العامل لدراسة تفصيلية للشمس
ينتظر العلماء فرصة لدراسة
الشمس بشكل تفصيلي مل
يسبق له مثيل حني يكتمل بناء
أكرب تلسكوب يف العامل حبلول
العام  ،2019والذي سيعطيهم
التكهن بتأثريها
القدرة على
ّ
االصطناعية
األقمار
على
واهلواتف احملمولة وأنظمة
االتصاالت يف األرض.
ويطلق على أكرب تلسكوب

يف العامل ،اختصارًا ،اسم
التلسكوب الشمسي «دي
كيه آي إس تي» ،وجيري
بناؤه على أعلى قمة يف جزيرة
ماوي التابعة لسلسلة جزر
هاواي يف احمليط اهلادي.
املشروع،
رئيس
ويقول
إن هذا
توماس رمييل،
َّ
بأنظمة
مزود
التلسكوب
َّ
بصرية متطورة ومرآة أساسية
َّ

طوهلا أربعة
أ متا ر .
والتلسكوب
ا لذ ي
ن
سيكو
مبثابة خمترب
للفيز يا ء
ا لفلكية ،
ِّ
سيمكن
العلماء من

رؤية ما حيدث متامًا على سطح
الشمس يومًا بيوم.
ويضيف مرييل «حتتاج فع ًال
إىل فهم هذه العمليات
الفيزيائية األساسية حتى
َّ
تتمكن من التنبؤ بأحوال
الطقس يف الفضاء .حنن
حاليًا ال نفهمها بشكل جيد
حتى منلك القدرة على التكهن
مثلما نفعل هنا على األرض
بالنسبة إىل أحوال الطقس».
وأحوال الطقس يف الفضاء
مشسية
انفجارات
هي
إكليلي
كتلي
وانبعاث
للشمسُ ،ترصد حاليًا فقط
خالل كسوف الشمس.
ومن األسباب اليت جتعل هذا
التلسكوب فائق الدقةَّ ،
أنه
يدور يف مساحة ال يزيد نصف
قطرها على شعرة الرأس.
ووفقًا ملدير املشروع ،جوزيف
فإن هذا على قدر
مكمولني،
َّ
ألن العلماء
كبري من األهمية َّ
أي وسيلة
ال ميلكون حاليًا ّ
للتأكد من صحة تكهناتهم.
ويضيف «املنظرون حاليًا
لديهم عدد من النماذج للتنبؤ
اليت ال منلك حقًا القدرة على
تأكيدها أو فحصها ،وهذا
التلسكوب سيوفر تفاصيل
فائقة الدقة تتماشى مع هذه
النماذج النظرية املختلفة،
كما سيسمح لنا بفهم فيزياء
هذه اجملاالت املغناطيسية
وكيف تنتقل وتتخلل عرب
الغالف الشمسي».
ويأمل الفريق مع بدء التشغيل
الرمسي ألكرب تلسكوب يف
العامل حبلول العام ،2019
أن يقدم لنا العلماء جمموعة
نظريات جديدة عن الشمس.
(رويرتز)

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

أزمة «جنسية وعنصرية»
بسبب قميص مانشسرت يونايتد

أطلق نادي مانشسرت يونايتد
رابع الدوري اإلنكليزي املمتاز
املوسم املاضي قميصه اجلديد
الذي سيخوض به مباريات
املوسم اجلديد بداية من
مباراة توتنهام السبت املقبل
لكن هذا القميص تسبب يف
أزمة للجنس اللطيف.
اجلديد
التصميم
وتسبب
لقميص فريق كرة القدم
للسيدات يف موجة من
اجلدل بربيطانيا ،حيث مت
وصفه بالقميص «الذكوري»
بالشبكات
والتمييزي»
االجتماعية.
وظهرت رقبة القميص اجلديد
املصمم من قبل شركة
(أديداس) األملانية على شكل

حرف ( )Vواسعة أكرب من
رقبة قميص الفريق اإلنكليزي
للرجال ،ومن تصميم املوسم
املاضي الذي كانت قد أعدته
شركة (نايك) األمريكية.
وأثار القميص غضب الكثري
من النساء  ،حيث استغلوا
التواصل
مواقع
صفحات
االجتماعي يف انتقاد القميص
املفتوح أكثر قليال على منطقة
الصدر والذي يربزها بعض
الشيء.
وبالرغم من ذلك ،رحب
البعض بالتصميم اجلديد الذي
سيظهر الالعبات بشكل أكثر
أنوثة مقارنة مبا كن يرتدينه
من قمصان ذكورية.

انهار زواجه فعاد إىل حياة الغابات والرباري
قرر رجل
أن
بلجيكي
عمله
يهجر
ته
حيا
و
ا لعا ئلية
ا ملستقر ة ،
إىل
لينتقل
يف
العيش
إحدى غابات
سلوفينيا على
الصيد وااللتقاط كما كان
يعيش اإلنسان البدائي ،بعد
أن شعر بأن احلضارة احلديثة
مل متنحه السعادة اليت كان
يصبو إليها.
ولطاملا كان أجنيلو فالكينبورغ
( 31عامًا) مفتونًا باحلياة يف
اهلواء الطلق ،وبدأ بالتأقلم مع
تقنيات البقاء على قيد احلياة
يف الرباري ،لكن هذا النمط من
احلياة مل يكن مناسبًا لزوجته،
وانتهت حياته الزوجية بالفشل
بعد عودته من رحلة يف مشال
السويد ،ألن زوجته مل تعد
قادرة على احتمال أسلوب
حياته.
حالة إحباط
ّ
وعلق أجنيلو على مدونته يف
اإلنرتنت على انهيار حياته
الزوجية" :من يستطيع أن
يلومها ،خاصة بعد أن حتولت
من رجل مبيعات يعيش حياة
طبيعية ويرغب باخلروج وقضاء
األوقات املمتعة ،إىل رجل
يرتدي املالبس البالية للتجول
يف الغابات والرباري".

وبعد فشل زواجه ،أصيب
أجنيلو حبالة من اإلحباط ،ومل
يعد قادرًا على الذهاب إىل
الربية ،وازدادت حياته سوءًا
بعد الظروف السيئة اليت
مر بها يف العمل ،وبعد عام
كامل ،قرر العودة إىل حياته
املفضلة اليت طاملا أحبها يف
اهلواء الطلق بعيدًا عن صخب
احلياة يف املدينة.
منط حياة جديد
وبات أجنيلو يعيش اليوم حياة
اإلنسان البدائي بشكل كامل
بعد أن مترس على تقنيات
الصيد ومجع األطعمة يف
الغابة ،ومل يعد هذا النمط
جمرد هواية ميارسها من وقت
آلخر ،بل حتول إىل منط حياة
يعيشه بشكل يومي حبسب ما
أورد موقع أودييت سنرتال.
وخيطط أجنيلو لقضاء العقد
الرابع من عمره يف السفر
جبميع أحناء كندا وسيبرييا
وأالسكا ،حيث يسمح بالصيد
يف هذا املناطق ،وميكن له أن
يعش حياة اإلنسان البدائي.
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Tony Smith elected new Speaker following Bron- NSW jails smoking ban
sparks police alert
wyn Bishop resignation

Former speaker Bronwyn Bishop enters the chamber while Tony Smith is congratulated by colleagues in the
House of Representatives following his selection as her replacement. Photo: Alex Ellinghausen

Voted in: Tony Smith, right, arrives for the partyroom meeting. Photo: Alex Ellinghausen

Victorian Liberal Tony
Smith has been elected
by his colleagues to serve
as the new Speaker of the
House of Representatives.
Mr Smith was nominated
as the partyroom’s choice
after a meeting of 74 Liberal MPs in Canberra on
Monday.
Chief whip Scott Buchholz
said Mr Smith had won
in an “exhaustive ballot”
but bungled the official
announcement by incorrectly naming one of the
contenders.
“The final two results come
down to Andrew Broadbent and Tony Smith. The
victor was Tony Smith,
51-22,” he told reporters
at Parliament House.
Mr Buchholz meant to say
Russell Broadbent.
One MP did not attend the
vote.
His nomination was endorsed by the House of
Representatives shortly
after 10am.

He replaces Bronwyn
Bishop, who resigned in
disgrace last Sunday after weeks of public pressure relating to her use of
taxpayer-funded entitlements.
Mr Smith will receive a
$146,000 pay rise, up from
his previous backbench
salary of $195,000.
There will be expectations
upon him to restore faith
in the parliamentary process given Mrs Bishop
was widely perceived to
be partisan in the role.
Pre-empting this, Mr Smith
has already assured colleagues he would skip partyroom meetings as a way
of showing his intention to
be a fair adjudicator.
He confirmed this on Monday.
“I look forward to what is
an important and difficult
job that I will do to the best
of my ability,” he said.
“I won’t be attending regular partyroom meetings

as I’ve told colleagues.”
He thanked his colleagues, fellow candidates and singled out his
friend Andrew Southcott,
who he arrived with to the
partyroom meeting.
Mr Smith prevailed over
Mr Broadbent, Mr Southcott and Ross Vasta for
the job. Veteran Sydney
MP Phillip Ruddock did
not contest.
Michael Sukkar, Mr
Smith’s neighbouring MP,
moved the formal nomination and praised the new
Speaker’s “keen intellect”
and honesty.
“He’s very well respected
by his colleagues on both
sides of the chamber and
I’m therefore extraordinarily confident that Tony
Smith has the experience,
temperament and strength
necessary to restore respect and trust in our parliamentary institutions,”
Mr Sukkar said.
New South Wales MP

Lucy Wicks seconded the
nomination. She and Mr
Sukkar dragged Mr Smith
to the chair in keeping
with the tradition.
Labor did not oppose Mr
Smith’s nomination.
Prime Minister Tony Abbott demoted Mr Smith
from the frontbench after the 2013 election but
praised his success on
Monday.
“In the course of your 15year parliamentary career
you have met with some
disappointments,”
he
said.
“It’s precisely because
you have met with triumph
and disaster and treated
both those imposters the
same that you so strongly
commanded a majority
inside the Liberal partyroom and why you have
been elected unopposed
here in this chamber,” he
said.
He also praised the former
speaker Bronwyn Bishop.
“She has been a warrior
for the causes she has believed in,” he said.
Opposition Leader Bill
Shorten said Labor wished
Ms Bishop well and congratulated the new Speaker and urged him to raise
the standards, particularly
in question time.
“Serving as the Speaker
is a privilege not a prize,
a responsibility, not a reward,” Mr Shorten said.
“We welcome the Speaker’s commitment not to attend the party room meetings.”
Mr Smith said Parliament
should be robust but did
not have to be “rude or
loud”.
“That is something I’d like
to see improve. I can’t do
that, but together we all
can,” he said.
He vowed to meet the Opposition and crossbenchers “periodically” to discuss the operations of
Parliament.

NSW prisons have become smoke-free zones as a ban on cigarettes and tobacco becomes effective. Source: AAP

THE riot squad has been
placed on standby as a
precaution as NSW prisons become smoke-free
zones.
NSW became the nation’s
fourth state on Monday to
implement the no-smoking measures, aimed at
providing a healthy workplace where employees
are not exposed to secondary or passive smoking.
“If things do go wrong,
we need to be prepared
for that as well because
we certainly don’t want
to have a repeat of what
happened in Victoria,”
Corrective Services NSW
Commissioner Peter Severin told ABC Radio on
Monday.
Prisoners in Melbourne’s
Metropolitan
Remand
Centre smashed doors,
walls and fences, and
ruined the fire alarm and
heating systems, with
damage estimated at $12
million, after a smoking
ban was introduced in
June.
“This is the modern world
- this is just one of many,
many policies which prisoners may find unpalatable, but the fact of the
matter is if you want freedom of choice, don’t go
to jail,” NSW Corrective
Services Minister David
Elliott told 2GB Radio on

Monday.
Mr Severin said prison officers will not be lighting
up in front of inmates.
He said there are staff
who live on prison compounds, well away from
the actual prison, in
homes that they rent.
“These staff will be able
to smoke outdoors when
they are off duty - well out
of sight of any inmates,”
he said.
Prison staff will be on
standby on Monday in
case inmates rebel, but
prisons have offered distractions.
Inmates have been provided with a range of outdoor and indoor activities
as alternatives to smoking, including sports
equipment, competitions
and playing cards, Corrective Services said.
“We are fortunate in NSW
because we do have immediate-action teams in
our maximum security facilities. They are not there
to throw their weight
around; they are there
to provide a very finely
tuned blanket of security
and support the staff,” Mr
Severin said.
“It is sometimes a different job, particularly
in situations where we
introduced major, major policy change,” he
said.
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EPA SHARES THE LOAD Emissions reductions target ranging from 26 to 28 per
WITH WASTE OPERATORS cent to be put to Coalition partyroom
waste levy, will be required
to have a weighbridge,” He
said.
“The EPA is helping operators to install this infrastructure with grants for 50
per cent of the cost, up to
$75,000.
“We are committed to making sure that our regulations support legitimate
waste operators, Glenn
continued.
Environment Minister Mark
Speakman has announced
that 12 licensed waste operators across NSW have
been awarded grants under
round one of the $3 million
Weighbridge Fund.
The second round of the
Weighbridge Fund is now
open. Up to $2.2 million in
grant funding is available
under the second round.
Application forms and
guidelines are available at
www.epa.nsw.gov.au/
wastegrants/weighbridge.
htm
Applications close on 21
August, 5.00 pm.
The Weighbridge Fund
is part of the NSW Government’s $465.7 million
Waste Less Recycle More
initiative.

for climate targets at the
negotiations. Australia’s
emissions were particularly high in 2005, so measuring cuts from that year
allows the government to
pledge a bigger target figure, potentially making its
pledge appear more ambitious than it is.
The US has offered the
same cuts of 26 to 28 per
cent below 2005, but would
achieve them five years
earlier than Australia.
Canada, whose resourcedriven economy is comparable to Australia’s, has
nominated a 30 per cent
cut below 2005 levels by
2030. This target, which
would be higher than Australia’s for the same period,
was seen by critics as too
weak.
The European Union has
committed to a 40 per cent
reduction on 1990 levels.

Glenn Brookes MP, Member for East Hills, has welcomed the announcement
that an East Hills licensed
waste operator will share in
The Abbott government will confirm its emission reduction targets on Tuesday. Photo: Reuters
more than $725,000 as part
Coalition MPs will be asked green groups described it seek a global accord to
of the Environment Protecto approve a cut to Austra- as a “big fail”.
curb greenhouse gas emistion Authority’s $3 million
lia’s carbon emissions be- The announcement will sions.
Weighbridge Fund.
Grants of up to $75,000
tween 26 and 28 per cent fuel the fierce domestic It is considered a critical
have been given out in the
by 2030, following a cabi- political debate on whether attempt at consensus after
first round of grants for linet decision on monday Australia is doing enough the failed 2009 Copenhacensed waste operators to
to limit carbon pollution. gen talks, when a group of
night.
install weighbridges.
The prime minister was out Labor has called on the developing nations rejected
Mr Brookes said Enviro Reon Sunday crowing about government to release a last-minute deal, bringing
cycling from Revesby had
per capita pollution reduc- the scientific modelling two years of negotiations
been awarded $40,000 to
tions but these numbers upon which the target was to a fruitless end.
help install weighbridges.
would leave us still with based, to prove it is con- There is no agreed baseline
“Weighbridges help waste
the highest per capita pol- sistent with keeping global
operators keep accurate
warming below 2 degrees Three Awards granted to Bank of Beirut at the
lution figures in 2030
records and reduce illegal
The highly anticipated tar- The target is far below “Banker Middle East Industry Awards Ceredumping by improving the
get would leave Australia that called for by the gov- mony” and Salim Sfeir recognized as “BankEPA’s capacity to monitor
trailing the international ernment’s own Climate er for the Year 2015 in the MENA region”
movement of waste,” Glenn
pack on emissions cuts Change Authority, which
said.
beyond 2020, despite called for a 40 to 60 per Bank of Beirut has been figures across the re“As part of the NSW Govbeing among the worst cent cut on 2000 levels by rewarded three well- gion’s banking and finanernment’s waste reforms,
deserved awards from cial services industry.
greenhouse gas polluters 2030.
from 1 February next year
the Banker Middle East Commenting on this triple
The
Academy
of
Science,
per
capita
in
the
Western
all licensed waste opera- Media – Jim Daniel 0408
Australia’s premier sci- Magazine. This further en- recognition, Bank of Beiworld.
tors who are liable for the 461 952
The proposed figure is well entific institution, wanted dorses its primary lead- rut Chairman, gratified by
below the more ambitious emissions curbed by 30 to ing position in the local, these triumphs declared,
effort climate experts say 40 per cent for the same regional and international “We are proud to receive
banking circles. Bank of these coveted accolades
PRIME Minister Tony Ab- grew by 38,500 jobs, but is needed to limit warming period.
bott has outlined his gov- unemployment also unex- to 2 degrees above pre-in- Climate Institute chief ex- Beirut, the only Lebanese and our never-ending
ernment’s economic plan, pectedly spiked to 6.3 per dustrial levels, to avert the ecutive John Connor said bank to earn this triple efforts are boundless.”
the proposed targets, if recognition, won a series Thanking Banker Magaworst climate changes.
telling parliament he wants cent.
taxes and regulation down, It meant that more than Cabinet sources told Fair- right, would be a “big fail” of awards as “Best Com- zine for its confidence,
productivity up and better 800,000 people were out fax Media on Tuesday that and would do nothing to mercial Bank in Lebanon” Dr. Sfeir stated, “These
educational institutions.
of work for the first time in the proposed target, based avoid 2 degrees warming. and “Best Transaction rewards will only increase
RESPONDING to the first more than 20 years.
on 2005 emission levels, The institute has urged a
question of the new par- Opposition employment was one the government 45 per cent cut on 2005 Bank in the Levant”. How- our motivation to acever, the “Best banker complish our mission by
liamentary session, Mr spokesman
Brendan could sell internationally levels by 2025.
for the year 2015 in the boosting our determinaAbbott said Australia was O’Connor pointed out to and at home.
“The prime minister was
open for business and the prime minister that They said Prime Minister out on Sunday crowing MENA Region” award tion with the intention of
that his government was there were 114,000 more Tony Abbott had drasti- about per capita pollution has been conferred to Dr. realizing new heights in
creating the conditions for people unemployed since cally improved his position reductions but these num- Salim G. Sfeir, Bank of accomplishing superior
successes in the future.”
greater employment.
the coalition came to pow- on a stronger target in the bers would leave us still Beirut Chairman-CEO.
He conceded that while un- er.
last six months, and more with the highest per capita Dr. Salim Sfeir received It is worth noting that
employment increased in “And ... there are 330,000 “moderated” than “direct- pollution figures in 2030,” the three prestigious ac- the Banker Middle East
July and was higher than more employed Austra- ed” Monday night’s cabi- Mr Connor said.
colades from Banker Mid- awards, which are regardhe would like, employ- lians,” Mr Abbott replied.
“And from an economic dle East, CPI Financial’s ed as genuine recognition
ment had grown strongly Treasurer Joe Hockey net discussion.
leading banking industry of financial excellence in
in recent months and there said since the beginning A prominent government perspective we’d be the magazine during a lav- the Middle East region,
were more than 330,000 of 2015 there had been an backbencher and climate most pollution intensive
ish ceremony held at the aim at rewarding those
more jobs than at the time average monthly increase sceptic immediately con- economy by 2030.”
of the 2013 election.
of 23,000 new jobs, com- demned the proposed Leaders from almost 200 Jumeirah Emirates Tow- financial and banking inThe July labour force fig- pared with just 3600 when target as “too high” while nations will gather in Par- ers Hotel in Dubai, which stitutions recording supeis from late November to was attended by leading rior performance.
ures showed employment Labor left office.

Abbott says conditions right to grow jobs
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Public servants will decide on loss NSW govt moves to clarify Senator Jacqui Lambie says she refuses to
let her son’s ice addiction ‘ruin his life’
of citizenship, inquiry hears
ICAC’s role

Department of Immigration and Border Protection head Michael Pezzullo.
Photo: Rohan Thomson

Decisions taken in secret
by public servants would
form the basis for the effective loss of dual-nationals’ Australian citizenship
on terrorism grounds, a
high-powered parliamentary inquiry has heard.
Detailing the process for
the first time, Immigration
Department head Mike Pezzullo said public servants
and officials would advise
the Immigration Minister if
they thought someone had
carried out terrorist activities justifying the loss of
citizenship.
The issue goes to the
vexed question of who decides that a person is a terrorist deserving of having
their citizenship stripped,
given no court conviction
is needed under some
parts of the proposed new
laws.
Under extensive questioning by Labor MPs in the
parliamentary joint committee on intelligence and
security, Mr Pezzullo said
public servants and officials – probably intelligence officers, police
and bureaucrats – would
prepare a brief of advice
for the minister if they believed a person’s terrorism
activities cross the threshold for loss of citizenship.
The minister would then
issue a notification of the
citizenship loss, at which
point it would take practical effect, such as having
the person’s passport revoked, being taken off the
electoral roll and losing
welfare rights.
Asked by shadow attorney-general Mark Dreyfus
whether the entire process
would be “in secret”, Mr
Pezzullo said: “I think it
would all be done in secret,

Mr Dreyfus ... We would do
it confidentially, yes.”
Technically under the legislation, the person “renounces” their own citizenship as soon as they
carry out certain terrorist
activities. But this takes
practical effect only when
the minister issues the notice of the renunciation.
The Commonwealth Ombudsman has described
this process as “a legal fiction”.
The legislation was structured this way to avoid giving the discretionary power
to the minister to strip people’s citizenship, which experts widely agreed would
be unconstitutional.
But Labor MPs – whose
support will ultimately be
needed to pass the new
legislation – expressed
concern in the inquiry that
this meant the decision
would instead be taken by
officials.
Senior Labor frontbencher
Penny Wong said: “You
have to decide that the
facts have been established … it’s not like in the
ether is it?”
Mr Pezzullo answered: “If
it assists the committee,
I think Senator Wong’s
characterisation in that
‘small-d’ sense of ‘decision’, yes, a group of officials have to decide to do
their job diligently.”
Department officials also
confirmed that a person
could lose their citizenship based on intelligence
advice even if they had
been acquitted by a court
of criminal conduct for the
same activity.
Mr Pezzullo also confirmed
that the minister would not
actually be obliged to tell a
person they had lost their
citizenship, nor give reasons for the loss.
Mr Dreyfus said the committee had been told by
multiple legal experts that
the legislation in its current form would be unconstitutional.
The government has refused to release the Solicitor-General’s advice on
the legislation. But Mr Pezzullo said it was “on legally
sound ground”.

THE NSW corruption watchdog will take back some
of the ground it lost due
to a damaging High Court
finding, under a promised
overhaul of the ICAC act.
PREMIER Mike Baird said
his government would
back every recommendation from a newly-released
review, led by retired High
Court chief justice Murray
Gleeson and high-profile
barrister Bruce McClintock
SC, with planned legislation that will provide some
relief to the “stalled” anticorruption body.
The Gleeson review substantially backs the High
Court’s judgment in April
that the ICAC did not have
the power to pursue prosecutor Margaret Cunneen
SC over allegations she
had advised her son’s girlfriend about how to avoid
being breath-tested following a car crash.
But it does recommend the
commission be empowered to investigate conduct
by any person - whether or
not that person is a public
official - “that impairs or
could impair public confidence in public administration” such as collusive
tendering for government
contracts or fraud in applications for licences.
“We want ICAC to get
cracking. We want it to continue to hunt down serious
and systemic corruption in
this state,” Mr Baird told reporters.
The government plans to
empower the electoral commission to refer possible
serious breaches of electoral and lobbying laws to
the ICAC, and will limit the
ICAC’s power to make findings of corrupt conduct to
cases of “serious” corruption, in line with the recommendations of the review.
The review noted that this
leaves open the possibility that people who have
been found corrupt could
challenge that finding in
the NSW Supreme Court
by arguing that any corruption was not objectively
serious.
The ICAC had delayed releasing reports into last

year’s Operations Spicer
and Credo - which concerned alleged political
donation rorts by Liberal
MPs and possible fraud by
Australian Water Holdings
- until the outcome of the
review was known.
Mr Baird, who has previously introduced new laws
affirming the ICAC’s right to
hold those investigations,
says the body will now be
in a position to complete
and report on those two
probes.
He has expressed his continued support for ICAC
Commissioner
Megan
Latham but said “what’s
clear is there are some
learnings” that can be taken from the failed Cunneen
investigation.
The government has not
yet prepared draft legislation but Mr Baird says he
wants to bring a bill before
parliament as soon as possible, and is working on securing opposition support.
Opposition Leader Luke
Foley said the Gleeson
recommendations struck
the right balance and has
offered in-principle support for the government’s
promised bill.
“It is our intention, subject
to reviewing the fine print
of the legislation, to work
on a bipartisan basis,” the
Labor leader told reporters
in Sydney.
Mr Foley said laws could be
introduced to parliament
as early as this week that
would address concerns
that businessmen and other private individuals had
been let off the hook under
the High Court ruling.
“I think the most glaring example that people pointed
to in light of the High Court
judgment was that a group
of people who aren’t public
officials could get together
to rig a government tender and that wouldn’t be
caught up in the definition
of corrupt conduct,” he
said.
The review offered a way
to capture that sort of corruption without offering a
“carte blanche to the ICAC
to call anything they don’t
like corrupt conduct”.

Jacqui Lambie with sons Brentyn and Dylan Milverton, her nephew Jet
Lambie and her father Tom. Source: News Corp Australia

Senator Jacqui Lambie with Seven’s Sunrise

AN EMOTIONAL Senator
Jacqui Lambie told Seven’s Sunrise she spoke out
about her 21-year-old son’s
ice addiction as it was an issue so many other Australians face.
“None of us had any idea
you had been going through
this in your personal life,”
Sunrise co-host Sam Armytage said.
Ms Lambie, who rose in
the Senate on Monday and
told of her son’s problem
with the drug ice, said:
“I’m very honest and open
about speaking about the
problems with ice and what
our children are doing,
so I think you’ll find there
is quite a few people out
there who know about my
circumstances but the sad
thing is there are so many
others and nobody is getting up and really speaking
about this.
“I thought, you know what,
the ball is rolling and it’s
time for me to put my head
up and see what I can do.”
Speaking in opposition to
proposed legislation that
would see the criminally insane rendered ineligible for
welfare benefits, Ms Lambie explained to Parliament
that she could not force her
son into detox and had “no
control” over his addiction,
despite being a federal politician.
“We [parents] can’t do anything. We’re just powerless,
we’re sitting on the sidelines
and I believe that it’s the

only way to be able to give
these kids half a chance,”
she told Armytage.
“The only way I can see a
way around this is actually
the involuntary detox where
we have a right to put our
children in rehabilitation
and give them a second
chance at life.”
However President of the
Australian Drug Law Foundation Dr Alex Wodak has
warned that going public
with the battle was not the
best way to handle the situation.
“I’m very sympathetic with
her plight, [but] I don’t
think it’s a great idea at all
to reveal somebody else’s
health problem to the nation,” Dr Wodak told Nine’s
Mornings.
“Everyone’s got a right to
privacy including her son.”
Dr Wodak said instead of
being treated like a criminal issue, the government
should tackle the ice epidemic as a health crisis.
“The first thing we have to
do is admit the complete
failure of what we are doing
at the moment and what we
are doing at the moment is
calling this a criminal justice problem, throwing lots
of squillions of dollars, at
customs, police courts and
prisons.”
But Ms Lambie said: “I’m
not going to stand back on
the sidelines and not do
everything I possibly can
to give my child a second
chance at life.”

Page 38

Saturday 15 August 2015

2015  آب15 السبت

38 صفحة

NEWS

Tony Abbott flags plebiscite on samesex marriage in bid to defuse anger
Prime Minister Tony Abbott has thrown an olive
branch to supporters of
same-sex marriage, announcing the Coalition will
look at holding a referendum or plebiscite on samesex marriage to solve the
issue once and for all.
While confirming that the
Coalition party room had
decided to keep binding
MPs on same-sex marriage by a clear majority on Tuesday, Mr Abbott
also said that the party had
not “finalised a position to
take to the next election”.
“We have finalised a position for the duration of this
term,” he told reporters
in a snap late-night press
conference at Parliament
House.
In comments that set
same-sex marriage up as a
key election battleground
next year, Mr Abbott also
made a plea to voters who
both support and oppose
the reform.
“I think I can say arising
out of today is that if you
support the existing definition of marriage between
a man and a woman, the
Coalition is absolutely on
your side but if you would
like to see change at some
time in the future, the Coalition is prepared to make
that potentially possible,”
he said.
“But the disposition, as I
said, is that it should happen through a people’s
vote rather than simply
through a Parliament’s
vote.”
Reports emerged from
the meeting that Foreign
Minister Julie Bishop,
Treasurer Joe Hockey and
Social Services Minister
Scott Morrison backed the
idea of a plebiscite.
Mr Abbott’s press conference came after a marathon five and half-hour
party room meeting on
Tuesday, called to deal
with the same-sex marriage issue.
The surprise tactical manoeuvre - which saw an
unscheduled
meeting
called and Nationals MPs
included in the mix - has

sparked fury among moderate Liberals.
It also saw several senior
ministers break ranks,
with Ms Bishop and Communications Minister Malcolm Turnbull criticising
the way the debate was
conducted.
When asked what he now
expected of his frontbench,
Mr Abbott sidestepped
the question, noting that
backbenchers could always vote with their consciences.
“I’m not saying the Coalition’s position is set
in stone for all time,” he
added.
Other Coalition MPs saw
the result as more emphatic.
Leaving Parliament on
Tuesday night, prominent
same-sex marriage opponent, Cory Bernardi said
he was pleased for the Liberal Party.
“I think it’s truly in the
national interest this has
been resolved tonight and
I expect my colleagues will
abide by the party policy
and we can go forward
and focus on the things
that are truly important to
the people of Australia,”
he said.
Coalition MP Warren Entsch - who sparked Tuesday’s special meeting by
raising same-sex marriage
in an earlier Liberal Party
meeting - said he was disappointed by, but not angry with the outcome.
“In the party room today,
during the six hours of
discussion, there was potential for highly emotive,
over the top debate,” he
said in a statement.
“However I have to commend my colleagues for
the robust and respectful
standard of the conversation, notwithstanding the
fact that there were diametrically opposed views.”
Mr Entsch confirmed that
he would still introduce
his cross-party bill to legalise same-sex marriage
next Monday, but conceded that it would now fail
without a free vote for Coalition MPs.

Labor hardens its stance Emissions target leaves Australia trailing pack, say critics
on China-Australia Free Australia
will halve its called for by experts inTrade Agreement
emissions per person over cluding the government’s

Labor’s trade spokeswoman Penny Wong called on Trade Minister Andrew Robb to work with the opposition to ensure the deal serves the
national interest. Photo: Alex Ellinghausen

Labor has opened the
door to voting down the
China-Australia
Free
Trade Agreement saying
it isn’t satisfied it will protect Australian jobs.
The agreement signed in
June prevents Australia
from satisfying itself of
genuine labour market
shortages before agreeing to requests to bring
in certain types of Chinese workers.
“It removes labour market testing for contractors, installers and servicers,” Labor’s trade
spokeswoman
Penny
Wong writes in Fairfax
Media newspapers on
Wednesday.
“And the agreement defines these categories
so broadly that they will
include a wide range of
occupations.
“The upshot is that despite his promise to retain labour market testing, Tony Abbott has
removed it for contractors and made it an optional extra for $150 million-plus infrastructure
projects.”
When asked whether Labor would would vote
against ratification of the
agreement if its concerns
were not met, Senator
Wong said the legislation
was yet to go before the
Parliament.
“We will consider that

legislation when it is presented,” she said. “Labor
is committed to examining
the agreement through
current
parliamentary
committee
inquiries.
We want to ensure safeguards are maintained to
ensure its potential benefits are fully realised.”
In recent weeks thousands of trade unionists
have gathered in Australia’s main cities protesting against the provisions.
At issue is a specific
clause that removes
mandatory skills assessments as part of the immigration process for
Chinese electricians.
Senator Wong called on
Trade Minister Andrew
Robb to work with the
opposition to ensure the
deal serves the national
interest.
However it is not clear
how much room he has
to manoeuvre. Once
signed, trade agreements
can usually only be ratified or rejected, rather
than amended.
Mr Robb will address
the China-Australia Free
Trade Agreement in a
speech to the National
Press Club on Wednesday. He will also deliver
an update on stalled negotiations to create a
twelve-nation Trans-Pacific Partnership.

the next 15 years, the Abbott government says, under a long-awaited climate
pledge it predicts will cut
harmful greenhouse gas
emissions without sacrificing the economy.
Critics say the promise to
reduce emissions by 26 to
28 per cent by 2030, based
on 2005 levels, would
leave Australia trailing the
international pack, despite
the country being among
the worst greenhouse gas
polluters per capita in the
Western world.
The target has been interpreted as a calculated political move that would avoid
inflaming climate change
deniers in the government
and the community, while
going some way to meeting
Australia’s international
commitments.
Companies, investors and
climate experts have questioned whether the target
is strong enough to meet
a global agreement to help
limit warming to 2 degrees
above pre-industrial levels
to avert the worst climate
changes.
Mr Abbott on Tuesday
said the government was
focused on growth and
jobs, and the pledge was a
“good, solid economically
responsible, environmentally responsible target”.
Coalition MPs approved
the measure after a long
party room debate. It is understood the government’s
climate change sceptics
were assuaged by Environment Minister Greg Hunt’s
argument that the target
would make the energy
market more efficient.
Mr Hunt later said publicly
the target showed “we do
the right thing by the planet
[and] we also do the right
thing by families” who
were concerned by cost-ofliving pressures and power
prices.
Foreign Minister Julie Bishop said Australia would
halve emissions per person over the next 15 years,
which was “more than any
other major economy”.
The target is far below that

own Climate Change Authority, which advocated
a 40 to 60 per cent cut on
2000 levels by 2030.
Mr Abbott repeatedly compared Australia’s pledge to
that of the United States,
despite that nation committing to reach its target five
years earlier.
He said the target was bolder than that of Japan, South
Korea and China. However,
it is below that of Canada,
New Zealand and European
Union countries.
The announcement has
fuelled the fierce domestic
political debate on whether
Australia is doing enough
to limit carbon pollution.
On Tuesday Labor leader
Bill Shorten said the government was trying to
“drag Australia backwards
on climate change” and it
must demonstrate how the
target was consistent with
the 2-degree warming scenario.
AGL Energy, which has
committed to exiting coalfired power by 2050, called
for bipartisan support for a
national carbon budget that
helps limit global warming
to 2 degrees.
“Reducing emissions will
require policy mechanisms
that support long-term, efficient investment decisionmaking and also facilitate
the gradual substitution of
older, less-efficient coalfired power stations with
renewable generation,” an
AGL spokesman said.
Investors said the proposed
targets failed to provide
certainty for the sector, because they do not put the
country on a pathway to
keeping global warming to
within the 2-degree limit.
“The key question for investors is whether Australia’s target will deliver a
credible signal for capital
in managing the transition
to a low-carbon economy,”
said Emma Herd, chief
executive of the Investor
Group on Climate Change,
which represents institutional investors and has
about $1 trillion of funds
under management.
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اعالنات ملبورن

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

المــرياج

عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا
لـصاحبها سـام يـونان
لتمضية أمجل واروع سهراتكم
أقصدوا صالة ال مرياج اليت
تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل
مجيع مناسباتكم:
زواج  -خطوبة -
عمادات  -أعياد ميالد
وغريها.

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

تبعد
دقيقة
عن
حمطة
القطار

0451 340 097

معجزة النقل التلفزيوني
حتققت بـ
ألول مرة يف تاريخ اجلالية العربية يف اسرتاليا:
اجلهاز جماناً  -الرتكيب جماناً  -التوصيل بالربيد جماناً
العرض األول
 9،95دوالراً
شهريا

العرض الثاني
 99دوالراً
سنويا

العرض الثالث
 249دوالراً
ملدة  3سنوات

ميكنكم اعادة الربامج يف أكثرية القنوات  24ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تقطع او انقطاع

من قنواتنا  Bein Sportsالرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة
مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم ..خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

أكثر من  400قناة تنقل
العامل اىل شاشاتكم

معاملتنا هي األفضل

Tel; 1300 922 788 - Email; sales@waynaktv.com.au

Web; www.intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com.au - Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

