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
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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
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خادم احلرمني وأوباما
يلتقيان اجلمعة املقبل
أكد البيت األبيض أمس
االول ،أن الرئيس باراك
أوباما سيستقبل خادم
احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز يوم
اجلمعة املقبل ،يف قمة
رمسية هي األوىل بني

السفري آل صاحل يفتتح جناح
اململكة العربية السعودية
باملتحف اإلسالمي يف أسرتاليا

التتمة صفحة 31

«داعش» يتحدى
تركيا ويتوسع يف
«املنطقة اآلمنة»

البطريرك الراعي خالل استقباله العماد عون يف بكركي

على الرئيس سالم الرتيث
يف الدعوة اىل عقد جلسات

جديدة افساحا يف اجملال
امام املشاورات توصال

إنزال جوي للتحالف  ..و معركة صنعاء خالل شهرين

نفذت القوات السعودية
عملييت إنزال من اجلو على
أهداف حمددة يف أعلى
جبال ابن صياح وجبال
مظان يف اليمن ،خالل
اليومني املاضيني.

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

pp: 255003 / 09613

عون زار الراعي وشددا على صيانة الوحدة وجنبالط اتصل به معوالً على حكمته
جلسة جملس الوزراء اليت
انعقدت امس االول بغياب
وزراء التيار احلر وحزب
اهلل واملردة والطاشناق،
اعتربت اوساط سياسية
انها جاءت نتيجة توافق
بعض
لتمرير
ضمين
القضايا امللحة ،يف حني
قالت اوساط التيار ان
الغياب كان نتيجة قرار
باملقاطعة ،وان العماد
عون سيعلن اليوم مواقف
اىل
وعودة
تصعيدية
الشارع االسبوع املقبل.
يف كال احلالني ،فان
جملس الوزراء رمبا يكون
عقد آخر اجتماعاته امس
االول ،خاصة وان الرئيس
نبيه بري اعلن انه متنى

www.southwestbuilders.com.au

جناح
مصادر
وأكدت
العمليتني اللتني استهدفتا
عسكريًا
وعتادًا
قادة
للحوثيني ومسحًا ألهداف
بغرض
قادمة،
أخرى
استعادة الشرعية للمنطقة

املتمردين

يف

ومالحقة
معاقلهم.
إىل ذلك ،أكدت مصادر
عسكرية موالية للحكومة
الشرعية اليمنية أمس

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

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

اىل حلول تضمن حضور
االطراف كافة.
اجتاه تصعيدي
التيار
مصادر
وقالت
احلر عرب قناة  otvمساء
امس االول ان اجتماعا
عقد مساء االربعاء قرر

شن تنظيم «داعش»
أمس
واسعًا
هجومًا
االول يف ريف حلب
الشمالي متكن خالله من
طرد املعارضة من مخس
قرى وتطويق مدينة مارع
االسرتاتيجية اليت ُتعترب
طريقًا أساسيًا يربط

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

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

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة
خضار  -فواكه  -مسانة
عربية  -قهوة  -مكسرات
 خبز  -أجبان  -ألبان -خبز وغريها الكثري

افتتح سفري خادم سفري
خادم احلرمني الشريفني
لدى أسرتاليا ونيوزيالندا
نبيل بن حممد آل صاحل

اخلميس
االول
امس
املوافق  27آب اجلاري جناح
اململكة العربية السعودية

التتمة صفحة 31

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville

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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تكريم

منح درع كانرتبري التكرميي مبناسبة زيارته السرتاليا

عثمان علم الدين :لتفعيل مشروع التوأمة بني بلدييت املنية وكانرتبري
أكد الناشط السياسي عثمان وقد رحب عضو املجلس البلدي
علم الدين على أهمية تفعيل خضر صالح بالناشط السياسي
مشروع التوأمة بني بلديتي علم الدين وبوفد بلدية املنية ،
املنية وكانرتبري وتبادل الخربات مشريا اىل ان البلدية كانت قد
البلدية بني لبنان واسرتاليا وقعت بروتوكوال للتعاون وتبادل
خاصة يف مجال الخدمات البيئية الخربات بينها وبني بلدية املنية
بطريقة حديثة نظرا ملا تملكه خالل زيارة سابقة لرئيس اتحاد
بلدية كانرتبري واسرتاليا من بلديات املنية مصطفى عقل
خربات رائدة يف هذا املجال.
السرتاليا وبرعاية من جمعية
االستقبال
جاء ذلك خالل حفل
املنية الخريية باسرتاليا  ،مؤكدا
الذي نظمته بلدية كانرتبري ان البلدية جاهزة للتعاون مع
على شرف علم الدين يف دار بلدية املنية وبلديات لبنان يف
البلدية بدعوة من عضو املجلس مجال تقديم الخربات الالزمة
البلدي عن حزب العمال خضر ملعالجة النفايات وتدويرها
صالح بحضور النائب الفيدرالي وطرق نقل النفايات الصلبة
طوني بورك ورئيس البلدية والسائلة وأساليب التخلص
براين روبسون ومدير بلدية منها ،وتقنيات الحرق وتوليد
الجهود بني حكومته وبلدان
كانرتبري جيم مونتاغيو وعضو الطاقة من النفايات.
بلدية املنية خالد غنيم ورئيس واعرب الناشط السياسي االغرتاب من اجل تحسني االداء
ومندوب الوكالة الوطنية لالنباء علم الدين عن شكره لبلدية البلدي واالستعانة بالخربات
سايد مخايل وممثل مجلس كانرتبري على الدعوة وقال أن واالمكانيات والتجارب الرائدة
املستشارين يف تيار املستقبل املبادرة لهذا اللقاء جاءت من أجل يف العمل البلدي التي تملكها
غسان امللك ورئيس جمعية ابناء تفعيل بروتوكول التعاون بني البلديات يف اسرتاليا والعالم
Client
املنية الخريية هاني علم الدين بلدية كانرتبري وبلدية املنية  ،ملعالجة ازماته البيئية ال سيما
Negotiator Magazine ed. #00
ورئيس الجمعية االسالمية وتعزيز التعاون وتبادل الخربات ازمة النفايات.
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for
اللبنانية االسبق محمد صايف البلدية التي تمتلكها بلدية وكان قد سبق حفل االستقبال
THREE QUARTER PAGE client approval only and must not be used for
واعضاء ادارة جمعية ابناء كانرتبري واسرتاليا بشكل عام ورشة عمل يف دار البلدية
any other purpose.
املنية الخريية وعدد من ابناء التي تعترب من الدول الرائدة يف شارك فيها علم الدين مع خرباء
The Coupon Magazine Group P/L
وشخصيات الجالية اللبنانية يف املجال البلدي ،وقال :ان لبنان البلدية ومختصون يف معالجة
سيدني .
بامس الحاجة اليوم لتكاتف وتدوير النفايات حول الطريقة

التي تتبعها بلدية كانرتبري
ملعالجة وفرز النفايات واملراحل
التي تمر بها عمليات التدوير
واالستفادة منها يف مجاالت
مختلفة .
وقد جرى يف نهاية اللقاء تقليد
علم الدين درع مدينة كانرتبري
بمناسبة زيارته السرتاليا  ،كما
جرى تكريم احد شخصيات
ووجوه منطقة املنية باسرتاليا
وهو الحاج سعيد يحي نظرا
للخدمات التي قدمها للمجتمع
االسرتالي املحلي يف كانرتبري.

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS
أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

R ANGE OF
!ALSO HUGE AVAILABLE
S
MAGS & RIM

!CUT ME
BEFORE I
!BURNOUT

طوني شالال وأوالده

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
$

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

*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

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
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لبنانيات

جملس الوزراء كسر حلقة التعطيل يف جلسة قاطعها التكتل وحزب اهلل:

اعطاء حوافز للبلديات ملعاجلة النفايات وفتح اعتمادات لرواتب القطاع العام
بعد أن تبني لوزراء تكتل التغيري
واالصالح وحزب اهلل ان االستمرار
يف تعطيل أعمال جملس الوزراء
بات مكلفا وصعبا نظرا اىل تفاقم
القضايا احلياتية واملعيشية اليت
مل تعد حتتمل التأجيل وبات
اقرارها ملحا ،قرر هؤالء مقاطعة
جلسة جملس الوزراء امس االول
يف خطوة سلبية يف الشكل لكن
اجيابية يف الباطن ،حيث بدت ك
قبة باط منهم مسحت للحكومة
بتمرير البنود الضرورية ،ذلك
ان حضورهم كان سيفرض على
جملس الوزراء الدوران يف حلقة
السجاالت السياسية املفرغة حول
آلية عمل احلكومة وضرورة اعادة
البحث يف التعيينات االمنية،
فيما البالد تتخبط يف أزمات
كربى تتطلب من احلكومة أداء
استثنائيا وانتاجا فاعال...
وبالفعل ،خرج اجمللس بعد جلسة
سادها اهلدوء ،جبملة مقررات
قاربت املواضيع الساخنة واوهلا
النفايات حيث قرر اعطاء احلوافز
للبلديات اليت ترغب يف معاجلة
نفاياتها عرب االفراج عن اموال
الصندوق البلدي باالضافة اىل
استكمال البحث عن مطامر ،مشريا
يف هذا السياق اىل حرصه على
حرية التعبري والتظاهر ورفضه
اعمال الشغب .كما أقر اجمللس
فتح اعتمادات لدفع رواتب
موظفي القطاع العام وسندات
اليوروبوند ،وكلف مكتب حماماة
للدفاع عن الدولة يف قضية
إمربيال جيت ..أما رئيس احلكومة
متام سالم ،فشدد على ضرورة
التواصل بني القوى إلجياد حلول
سياسية.

وقائع الجلسة

يف ظل مقاطعة وزراء التيار
الوطين احلر وحزب اهلل والطاشناق
واملردة ،انعقد جملس الوزراء
امس يف السراي برئاسة سالم
وحضور  18وزيرا ،وسط أجواء
هادئة ختللها حبث معمق وطويل
مت خالله درس جدول األعمال
الذي تضمن  38بندا أبرزها
مشروع مرسوم يرمي اىل نقل
اعتماد من احتياط املوازنة على
أساس القاعدة اإلثين عشرية
لدفع رواتب املوظفني واألجور
والتعويضات ومشروع مرسوم
فتح إعتماد إضايف ملعاشات
التقاعد وطلب وزارة املال إصدار
سندات خزينة.
واستهل اجمللس جلسته بالبحث
يف موضوع النفايات الذي
استحوذ على أكثر من ساعتني
ونصف الساعة من النقاشات
واستمع يف هذا املوضوع اىل
مالحظات وزراء الكتائب والورقة
املقدمة من قبلهم .ويف الثانية
إال ربعا ،انتقل اجمللس اىل درس
موضوع دفع رواتب املوظفني
واألجور والتعويضات.

املقررات

بعد اجللسة تال وزير اإلعالم رمزي
جريح مقررات اجللسة فقال :بناء
على دعوة رئيس جملس الوزراء
عقد اجمللس جلسته األسبوعية
عند الساعة العاشرة ومخس
وأربعني دقيقة من يوم اخلميس
الواقع فيه السابع والعشرون
من شهر آب 2015يف السراي
احلكومي برئاسة الرئيس وحضور
الوزراء الذين غاب منهم الوزراء:

حممد فنيش وحسني احلاج حسن
وجربان باسيل وآرثور نظاريان
ورميون عرجيي .يف مستهل
اجللسة أكد الرئيس سالم ،كما
يف كل جلسة ،ضرورة إنتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،ألن
استمرار الشغور الرئاسي ملدة
طويلة من الزمن ُيلحق ضررًا
كبريًا بالبالد ويؤثر بشكل سليب
على عمل سائر املؤسسات
الدستورية.
بعد ذلك توقف رئيس احلكومة
عند غياب عدد من الوزراء ميثلون
فريقا سياسيًا عن اجللسة،
فأعرب عن األمل يف استمرار
التواصل بني القوى السياسية
إلجياد احللول واملخارج اليت ُتعيد
اجلميع اىل املشاركة يف جلسات
جملس الوزراء حَ
وتمل املسؤولية
الحتياجات
تلبية
املشرتكة
اللبنانيني.
ثم انتقل الرئيس سالم اىل
موضوع النفايات الذي قال انه
يتجاوز كل احلدود واإلعتبارات
املتعلقة بالصراع السياسي ،وقد
بات أزمة وطنية ال تقتصر على
منطقة دون غريها أو فئة دون
أخرى أو طائفة دون أخرى وأشار
اىل ان جملس الوزراء قرر يف
اجللسة املاضية عدم املوافقة
على نتائج املناقصات اخلاصة
بالنفايات وتكليف اللجنة الوزارية
تقديم اإلقرتاحات البديلة.
وقال رئيس احلكومة إن هناك
أفكارا جديدة جيري تداوهلا حاليًا
حلل مشكلة النفايات إلفساح
اجملال ،يف إطار الالمركزية
واحتاد
للبلديات
اإلدارية،
البلديات املشاركة يف املعاجلة
وحتمل حسب رغباتها مسؤولية
ُ
معاجلة هذا امللف .وأكد ان هذه
الفكرة تتماشى مع مطالب الكثري
من هيئات اجملتمع املدني على
الرغم من ان التجارب املاضية
مع البلديات مل تكن دائما ناجحة.
ودعا اجمللس اىل اختاذ قرارات
يف عدد من املواضيع امللحة
والضاغطة اليت تتعلق حبياة
اللبنانيني وبتسيري شؤون الدولة
اليت ال حتتمل اإلنتظار.
إثر ذلك جرت مناقشة مستفيضة
للمواضيع املطروحة فأبدى الوزراء
رأيهم يف كل منها وتناول
النقاش موضوع معاجلة النفايات
وسائر البنود على جدول أعمال
اجللسة .وبنتيجة التشاور اختذ
جملس الوزراء القرارات اآلتية:
أوال :استكمل جملس الوزراء
البحث يف موضوع معاجلة
املقرتحة،
واحللول
النفايات
وكلف وزارة الداخلية الطلب اىل
البلديات اإلبالغ عن استعداداتها
وخططها لتحمل املسؤولية كل
ٌ يف نطاقه .كما قرر اجمللس
مواصلة املساعي احلثيثة إلجياد
املطامر وجتهيزها من أجل إزالة
النفايات من الشوارع .كذلك قرر
اجمللس اإليعاز للوزارات املعنية
إجناز املراسيم املطلوبة لتوزيع
خمصصات البلديات من الصندوق
البلدي املستقل مبا فيها عائدات
اهلاتف اخلليوي.

حرية التعبري والتظاهر

ثانيا :أكد جملس الوزراء حرصه
على حرية التعبري عن الرأي عرب
التظاهر ،واليت يكفلها الدستور،
ورفضه اإلعتداءات اليت قام بها

املندسون يف التظاهرات اليت
قامت يف الوسط التجاري واليت
استهدفت قوى األمن وحميط مقر
رئاسة جملس الوزراء واألمالك
العامة واخلاصة ،كما أكد اجمللس
على وجوب إختاذ كل اإلجراءات
الضرورية ملنع حاالت الشغب
واالعتداءات ،منوها بالدور الذي
لعبته وزارة الداخلية يف احملافظة
على األمن.
ثالثا :وافق اجمللس على مراسيم
نقل وفتح اعتمادات لتغطية
ومعاشات
واألجور
الرواتب
التقاعد للموظفني وتأمني التغذية
للجيش.
رابعا :املوافقة على قبول بعض
اهلبات املقدمة لبعض الوزارات
واملؤسسات الرمسية.
خامسا :املوافقة على تكليف وزير
األشغال العامة والنقل ووزير
العدل إجراء املقتضى لتسمية
مكتب حماماة للدفاع عن الدولة
يف قضية دعوى التحكيم املقامة
من عبد اجلاعوني ضد الدولة.
سادسا :املوافقة على إجازة
إصدار سندات خزينة بالعمالت
األجنبية.

آراء وزارية

وبعيد اجللسة ،أكد وزير الزراعة
أكرم شهيب أن جلسة جملس
الوزراء اليوم كانت طبيعية،
وغياب األفرقاء كان له موقعه،
وكنا نتمى أن نكون يف موقع
واحد ،متمنيا أن نلتقي يف اجللسة
املقبلة الستكمال عملنا .وشدد
على أن اجللسة كانت منتجة
وحبثت أمور ساسية للمواطن.
وقال وزير الصحة وائل ابو
فاعور هناك امجاع من قبل رئيس
احلكومة ومجيع الوزراء على
ضرورة عدم االستخفاف بغياب
اي مكون.
وقال وزير العدل أشرف ريفي:
هناك صيغة باجراءات سريعة
ملعاجلة ملف النفايات.
وأكد وزير املال علي حسن خليل
أن القرارات اليت مت اختاذها اليوم
يف جملس الوزراء هي قرارات غري
استفزازية وليست موجهة ضد
احد وهي بشكل حمدد المست
متطلبات ال ميكن تأخريها .وشدد
على أن احلرص هو احملافظة على
مجيع الشركاء املوجودين يف
احلكومة وحل املشكلة القائمة،
كاشفا عن حركة اتصاالت حللها،
وقال :مجيعنا معنيون ان نعاجل
هذه الثغرة االساسية يف عمل
جملس الوزراء.

مداخلة قزي

ووزع املكتب االعالمي لوزير
العمل سجعان قزي موجز مداخلته
يف اجللسة وفيها :هدف كالمي
هو البحث عن كيفية احملافظة
على بقاء احلكومة ألنها الدرع
االخري للسلطة والشرعية .واهلدف
الثاني هو البحث عن كيفية بقائنا
كوزراء كتائب يف احلكومة.
االوضاع ال تسمح لنا البقاء:
ما حيصل ليس باألمر العابر،
ما جيري ليس تظاهرة لسلسلة
الرتب والرواتب ،وال تظاهرة
لعودة العسكريني املخطوفني.
ما حيصل يف الشارع هو حماولة
البتداع الربيع العربي .حماوالت
الربيع العربي اليت فشلت .اننا
ال منشي وراء الشارع امنا هذا
الشارع هو عائالتنا ،وتالميذنا،

وال ميكن اال اختاذ قرار حول
النفايات اليوم وليس غدا اي
قبل السبت.
نقدر دورك دولة الرئيس ،مجيع
الوزراء حاولوا ان يقوموا بشيء
معني .هناك واقع مؤمل :ال
النفايات مجعت بشكل طارئ وال
سوكلني قامت بدورها اآلن وال
املناقصات توصلت اىل حل.
أضاف :االمر االول :البدء بلم
النفايات من الشارع اىل عكار،
اىل البقاع ،اىل اي منطقة ،ال
اعرف .ال جيوز بقاء النفايات
لنهار السبت ووزيرا الدفاع
ولديهما
يعلمان
والداخلية
معطيات وتقارير حول ما ميكن ان
حيصل .من هنا ،ال بد من اختاذ
قرار مبواكبة عسكرية او امنية للم
النفايات مهما كلف االمر.
االمر الثاني :اعادة النظر
باملناقصة من خالل اطالق
مناقصة جديدة على اساس دفرت
شروط معدل ،فالثغرات هي:
 -1مدة العقد من  7اىل 12
سنة.
 -2احلكومة هي ختتار وتفرض
املطامر وليس املتعهدون.
 -3السماح انطالقا من الالمركزية
لكل احتاد او بلدية تريد اخلروج
لديها احلرية شرط احرتام البيئة
وفقا لدفرت الشروط .يف قانون
البلدية لديها احلق مبعاجلة
النفايات.
االمر الثالث :رسالة قوية واضحة
ال لبس فيها لتحرير اموال
البلديات .كيف نعطي  100مليون
لعكار وهذا حقها ،وال نعطي
للبلديات امواهلا؟ وبالتالي ميكن
للبلديات ان تقوم بواجباتها .اذا
مل نعط هذا االمر جديته وبالتالي

ال ميكن ان حنتمل اكثر من ذلك.
الناس مل تعد تأخذ قراراتنا
على حممل اجلد ،امتنى التعاون
للتوصل اىل حل.
قبيل اجللسة
وقال ريفي قبيل اجللسة:
نسمع صراخ اوالدنا يطالبون
باسقاط دولة املزرعة ودولة
الفساد والفاسدين ،ومبعزل عن
املندسني بينهم ،فان صيحات
اوالدنا املطالبة بدولة فوق
املذهبية والطائفية واملناطقية
االستقالل
وانتفاضة
حمقة،
الثانية هذه بدأت تتكون ونأمل
ان حتمي نفسها من املندسني
واملشبوهني.
اضاف :اطالب باستكمال صرف
املبالغ املقررة خلطة التنمية
للبقاع الشمالي بقيمة  37ونصف
مليون دوالر لتتساوى مع حمافظة
عكار ،النهما مهمشتان ويعانيان
من احلرمان املزمن ،لذلك من
واجبنا ان ننظر اىل كل مناطقنا
احملرومة بعني وطنية ال مذهبية،
فكلها مناطق لبنانية وجيب العمل
على امنائها من عرسال اىل القاع
واهلرمل وبعلبك واللبوة والفاكهة
وغريها .وتابع امحل التحية من
ابناء عكار اىل اهالي بريوت
احلبيبة واقول ان مطمر سرار
جيب ان حيدث صحيا وبيئيا وفق
املواصفات العاملية ،ونرفض ان
يكون هذا املطمر لغري نفايات
حمافظة عكار ،ويف حال مت
وضع خطة وطنية لتوزيع نفايات
العاصمة على مطامر تستحدث يف
خمتلف املناطق اللبنانية ،فعكار
حينها مستعدة ان تكون ضمن
هذه اخلطة الوطنية.
وختم ريفي :لبنان اليوم حباجة
اىل رئيس للجمهورية على صورة
كارلوس غصن وامني معلوف،
ولن نقبل برئيس يكون غطاء
للمشروع االيراني ،وان جيلنا
مستعد لتأمني املرحلة االنتقالية
لقيادة البالد وتسليم الراية

للجيل اجلديد.
بدوره ،قال وزير العمل سجعان
قزي :نريد حال ملوضوع النفايات
وإال سيكون لنا موقف .إذا كانت
احلكومة ال تستطيع اجياد مطمر
للنفايات فلتطمر نفسها.
واعترب وزير الداخلية نهاد
املشنوق أن مقاطعة اجللسة
موقف تصعيدي.
وعن عمال شركة سوكلينقال:
املناقصات تتضن شروطا بأن
الشركات اجلديدة ملزمة بأخذ
مجيع املوظفني اللبنانيني لدى
سوكلني .كل شيء حيصل
باحلوار واحلوار حيصل كل يوم.
وعن مقاطعة بعض الوزراء،
قال وزير الدولة لشؤون التنمية
االدارية نبيل دو فريج إذا فعال
عندهم وطنية فليتفضلوا إىل
اجللسة ،الشعب حيتاجنا مجيعا.
وقال وزير السياحة ميشال
فرعون :جيب علينا تفسري
الدستور جيدا.
أما أبو فاعور ،فقال :من املؤسف
أن يكونوا غائبني وليس منا من
يريد أن يتصرف على قاعدة غياب
مكونات أساسية من احلكومة،
وسنرتك اجملال أمام االتصاالت
السياسية.
وقال وزير البيئة حممد املشنوق
نأمل مبجلس وزراء منتج ،يتخذ
قرارات تساعد البلديات مبهامها
يف ملف النفايات.
بدوره قال وزير االقتصاد آالن
حكيم :حنن موافقون على آلية
االمجاع فلماذا املقاطعة؟ وعلينا
البت يف موضوع النفايات وإذا
مل حتل املشكلة اليوم فسوف
نغادر اجللسة.
وأكد وزير االعالم رمزي جريج
أن النصاب متوفر وإن شاء اهلل
نستطيع العمل على القضايا
امللحة .وكان وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل اتصل
بسالم وأبلغه قرار عدم املشاركة
يف جلسة احلكومة.
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لبنانيات

باسيل رئيسا للتيار الوطين احلر بالتزكية:

حنن تيار قوي مببدأ الشراكة بني االقوياء
اعلن رئيس التيار الوطين احلر
الفائز بالتزكية الوزير جربان
باسيل برناجمه ورؤيته ل التيار،
وقال يف احتفال اقيم يف
قصر املؤمترات يف ضبية :حنن
ضمانة اجلنرال ألنه مل يستجد
يوما إال ضمانة شعبه .والتيار
قيمته يف انسانه هو خالص
املسيحيني وأمل اللبنانيني
ورجاء املشرقيني...ان غبت
أيها التيار غاب لبنان.
اضاف :حنن ابناء التيار القوي،
ونريد رئيسا قويا للتيار
ونريد تيارا قويا عرب االلتزام
بالدميوقراطية وبوحدته اوال
مببدئيته
قوي
وأخريا.تيار
وبالالمركزية املناطقية يف
تنفيذ قراراته ،قوي بتحالفاته
والشراكة تكون بني االقوياء.
وتابع :حنن تيار قوي مببدأ
الشراكة بني األقوياء يف القوة
وليس يف الضعف ،يف امليثاق
والصيغة والدستور .عمادنا
املؤسس سيبقى رئيسنا الزمين
واألبدي .لن ينالوا من ارادتنا،
لذلك سيستهدفوننا وسيحاولون
التكفريي
بالسيف
عزلنا
وسيف السياسة ،وسيعرقلون
مشاريعنا وسيمنعون اجنازاتنا،
وسيضعون النون علينا يف
الساحات واالدارات والوزارات
ويف رئاسة اجلمهورية ،وألجل
ذلك سنقع وسنقوم من بعدها
ألننا ابناء القيامة .سقوطنا
معا وقيامتنا معا ونضالنا معا

باسيل يلقي كلمته بعد فوزه برئاسة التيار بالتزكية
ونيابتنا معا ورئاستنا معا.
واشار باسيل اىل اننا نريد
مكانا للمرأة تنطلق منه لتأخذ ما
تستحق من مشاركة يف احلياة
السياسية.
وقال :توافقنا واخرتنا شبه
االمجاع على االغلبية العليا،
وتوافقنا اليوم ليكون تيارنا
قويا ،بل االقوى من دون
بل
وحماصصات،
شروط
افرقاء يف فريق واحد .نعلن
اليوم عهد الوفاء لك يا جنرال
ولشهدائنا ومناضلينا ،وباقون
دوما كما عرفتنا رجال القضية
يف امليدان.
وكان باسيل فاز برئاسة
التيار بالتزكية حلظة اقفال
باب الرتشيحات ظهر امس
بعدما تقدم برتشحه من خالل
احملامية رندا حنا ،على رأس
الئحة مقفلة تضم نقوال
صحناوي عن نيابة الرئيس

للشؤون السياسية ورومل
صادر للشؤون االدارية ،أمام
جلنة قبول الرتشيحات وجلنة
الطعون وجلنة االنتخابات اليت
كانت جمتمعة يف مركز التيار
يف مرينا الشالوحي.
ورغم ان فوز باسيل أصبح أمرا
واقعا بعد التسوية اليت متت
باشراف رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب العماد ميشال
عون ،وانكفأ مبوجبها النائب االن
عون الذي كان يستعد خلوض
املعركة ،لتخلو الساحة بعدها ل
صهر العماد عون ،أراد الفريق
الربتقالي املعرتض على االتفاق
تسجيل موقف ،فتقدمت الئحة
ثانية ضمت زياد البايع رئيسا،
ايلي معلوف وفارس لويس
نائيب رئيس خلوض السباق
اىل رئاسة احلزب ،اال ان
اللجان رفضت ترشيحها النها
مل تستوف الشروط الداخلية
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لرئاسة احلزب ،ففازت الئحة
باسيل بالتزكية ،يف وقت أفاد
االمني العام للتيار ايلي اخلوري
ان عدم تسجيل طلب ترشيح
الئحة البايع حصل بسبب عدم
ابراز املستندات املفروضة
لتسجيله وفقا لالصول ،حيث
علم ان البايع مل يربز وكالة
لرتشيح نائبه الثاني الذي مل
حيضر شخصيا ليقدم ترشيحه،
فرد الطلب.
ّ
البايع أوضح يف حديث صحايف
انين ترشحت النين كنت احلم
نريدها
دميوقراطية
بتجربة
اوال يف حزبنا وثانيا على
صعيد الوطن .وبعد تشاور
مع رفاقي ،ملست ان كثريين
ُ
األمنية
يشاركونين
منهم
نفسها ،فتقدمت برتشيحي،
لكن تبني نظاميا ان اوراقي
كانت ناقصة ،وبسبب عامل
معني رفض الطلب ،لكنين
وبكل روح رياضية وحزبية،
ساكمل نضالي يف التيار من
أجل لبنان.
يف غضون ذلك ،أشارت أوساط
يف التيار شاركت يف االجتماع
الذي عقد أمس االول يف فندق
املاديسون وضم حزبيني غري
راضني عن التسوية الرئاسية،
اىل ان البايع ينتمي اىل جمموعة
 Orange reformالفاعلة خاصة
يف بالد االنتشار ،وهي كانت
تعمل لرتشيح لويس اال انها
ارتأت أخريا ترشيح البايع،
مضيفة مل نعرف حتى اللحظة
سبب رفض طلب ترشيح
الالئحة ،ولو قبلت كنا سندرس
خيار دعمها واعطائها صوتنا،
او ال ...وعما اذا كان هناك
توجه للطعن يف رئاسة باسيل،
أجابت مبدئيا ال طعن ،لكننا
ننتظر ملعرفة سبب رفض
الرتشيح لنبين قرارنا.
وعن نائيب باسيل وما اذا
كانا ينسجمان مع التسوية
اليت حصلت وقيل ان اجلنرال
سيعينهما ،قالت ال ندري من
اختارهما ،لكن االكيد انهما
من فريق الوزير باسيل ،وال
يعكسان الرأي االخر يف احلزب
او االتفاق الذي مت.
وعن مصري التسوية وما كانت
تتضمنه من تعديالت على
النظام الداخلي تؤمن مشاركة
اجلميع يف اختاذ القرارات
احلزبية ،لفتت األوساط اىل ان
اي تسوية مل حتصل بل هناك
استسالم ،كل ما قيل كالم
شكلي يف االعالم .النائب االن
عون أراد االنسحاب وكانت
التسوية خترجية صورية هلذا
االنسحاب.
وهل ميكن ان تنفصلوا عن
التيار؟ قالت االوساط أبدا،
اذا حسمت النتائج حنن اوال
نهنئ باسيل ،وسنعطيه بعدها
مالحظاتنا على ادائه وسنقول
له اننا اىل جانبك .هذا اخليار
الوحيد املتاح امامنا ،سنقف
معه عندما يصيب وسنقول له
عندما خيطئ.

وزير االعالم اجتمع مع املسؤولني عن
حمطات التلفزيون :اللتزام أحكام القانون
وأخالقيات املهنة يف تغطية التظاهرات

جريج خالل االجتماع
ترأس وزير االعالم رمزي
جريج يف مكتبه يف الوزارة،
اجتماعا مع املسؤولني عن
حمطات التلفزيون ،يف حضور
املدير العام لوزارة االعالم
الدكتور حسان فلحة ،رئيس
اجمللس الوطين لالعالم عبد
اهلادي حمفوظ ،رؤساء جمالس
ادارة «تلفزيون لبنان» طالل
املقدسي« ،املؤسسة اللبنانية
لالرسال» بيار الضاهر« ،ام
تي يف» ميشال املر« ،ان.بي.
ان» قاسم سويد« ،املنار»
ابراهيم فرحات ،مديرة االخبار
يف قناة «اجلديد» مريم
البسام.
تلفزيوني
ممثال
وتغيب
«املستقبل» و»أو.تي.يف».
وتناول االجتماع التغطية
االعالمية للتظاهرات األخرية
يف وسط بريوت.
وألقى جريج كلمة قال فيها:
«حرصت على االجتماع بكم يف
لقاء تشاوري حول التغطية
اإلعالمية اليت قام بها اإلعالم
وال سيما حمطات التلفزيون
اللبناني للتظاهرات اليت جرت
يف وسط بريوت خالل األيام
املاضية .وكنت قد أذعت بيانا
غداة التظاهرة األوىل ،أشرت
فيه إىل أن هذه التظاهرة
تعبري مشروع وصادق عن
غضب وسخط الشعب اللبناني
مما آلت إليه حالة البالد نتيجة
عجز احلكومة عن اختاذ القرارات
املناسبة يف املواضيع امللحة
اليت تأخر حلها نتيجة تعطيل
عمل جملس الوزراء خالل
الفرتة األخرية.
كما استنكرت يف البيان
القوة
استعمال
املذكور
املفرطة من القوى األمنية يف
مواجهة املتظاهرين وال سيما
اإلعالميني ،مطالبا بإجراء حتقيق
على كل املستويات لتحديد
املسؤوليات عما جرى».
أضاف« :بسبب اندساس
عناصر شغب يف صفوف
املتظاهرين واحنراف التظاهرة
عن مسارها السلمي وانتشار
الفوضى يف مكان التظاهرة،
كما ظهر للعيان ،دعوت
وسائل اإلعالم ،وال سيما
حمطات التلفزيون ،اليت قامت
بتغطية التظاهرات ،إىل توخي
الدقة يف نقل األخبار واالبتعاد
عن اإلثارة يف التعليق عليها

ونبذ العنف الذي مارسته
العناصر املندسة وتغليب
املصلحة الوطنية على أي سبق
اعالمي ،معوال على ضمري كل
اعالمي وحتسسه باملسؤولية
الكبرية اليت تقع عليه يف
الظروف الصعبة اليت مير بها
لبنان».
وتابع« :ألن دعوتي هذه مل
تلق التجاوب الكايف ،أراني
مضطرا إىل خماطبتكم جمددا،
من موقع مسؤولييت كوزير
لإلعالم ،ألنبهكم إىل أن
التغطية اإلعالمية على شاشات
التلفزيون جتاوزت ،يف مداها
ويف مضمونها ،احلدود اليت
اإلعالمية،
احلرية
تتيحها
املكرسة يف الدستور ،واليت
جيب أن متارس دائما حتت
سقف القانون ،الذي يضمن
حقوق الناس ويؤمن السلم
األمين
واالستقرار
األهلي
واملصلحة الوطنية العليا».
وختم« :من هنا ،وانطالقا من
حرصي على احلرية اإلعالمية
املسؤولة وثقيت بتحسسكم
باملسؤولية الكبرية اليت تقع
عليكم يف الظروف الراهنة،
أطلب منكم التزام املوجبات
اليت تفرضها عليكم أحكام
القانون وأخالقيات املهنة،
ذات البعد الرسالي ،اليت
متارسون ،معوال على حسن
تفهمكم لطليب هذا ،حفاظا
على الصاحل العام ،الذي جيب
أن نسعى مجيعا إىل حتقيقه».

بيان

بعد االجتماع صدر البيان
اآلتي« :كان اللقاء صرحيا
ومفيدا ،وقد أبدى املسؤولون
عن احملطات التلفزيونية رأيهم
يف املواضيع املطروحة ،وال
سيما جلهة التغطية االعالمية
للتظاهرات.
كما اكد وزير االعالم حرصه
على حرية الرأي والتعبري حتت
سقف القانون ،طالبا من
املسؤولني عن التلفزيونات
القانون
بأحكام
االلتزام
ومقتضياته املمارسة املهنية
متابعة
واجراء
الصحيحة
واشراف من قبلهم على
التغطية اليت تتم يف اماكن
التظاهرات ،توخيا للدقة يف
نقل االخبار واملوضوعية يف
التعليق عليها».
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لبنانيات

وفد املستقبل تابع زيارته للصني واستمع اىل شرح
عن نظام جملس الشعب
تابع وفد تيار املستقبل زيارته
اىل الصني ،برئاسة عضو
املكتب السياسي النائب امحد
فتفت ،واستمع يف مدينة بكني
اىل حماضرة بشأن الصني
واحلزب الشيوعي الصيين،
ألقاها نائب مدير عام غرب آسيا
مشال افريقيا لدائرة العالقات
اخلارجية للجنة املركزية للحزب
الشيوعي جو زي هان.
وعرض هان للوفد معلومات
عن الصني اليت ختتلف نظرة
العامل اليها من دولة ألخرى
كونها الدولة االكثر تناقضا
وتعقيدا وفقا لنظرة االخر
اليها ،وحتدث عن رؤية احلزب
الشيوعي هلذا البلد الكبري من
حيث املساحة والكثيف من حيث
السكان ،ولديه ثروات طبيعية
هائلة لكن هذا ال مينع وجود
بعض السلبيات اليت تعاني
منها الصني ،لذلك علينا تقديم
رؤية موضوعية حول االجيابيات
والسلبيات يف آن واحد.
وحتدث باالرقام عن ثروات الصني
ومساحتها الشاسعة واجراء
دراسات عليها ومقارنتها بعدد
السكان واالزمات االقتصادية
واالجتماعية والبيئية واالمنائية
اليت تواجه الصني ،وآلية
معاجلتها والتحديات املتوجبة
على ذلك ،شارحا سياسة تنظيم
االسرة يف الصني واالصالحات
اليت طرأت عليها.
االدارية
التقسيمات
وبني
املعتمدة يف الصني ونظام
احلكم يف كل منها ،وشرح
النظام السياسي ونظام السوق
االشرتاكي واخلصوصية الصينية
واالقتصاد املوجه ،متحدثا عن
املرحلة اليت متر بها الصني حاليا
يف رحلتها من كونها دولة نامية
وما زالت اىل دولة متطورة،
وعن النظام الضرييب ومراعاته
للحالة الصينية.
بعدها تناول احلديث عن احلزب

وتاريخ
الصيين
الشيوعي
إنتشاره
وسبب
تأسيسه
وشروط االنتساب اليه وطريقة
ادارته وبنيته التنظيمية واحلزبية
ونظامه الداخلي ،والعالقة بينه
وبني اجملتمع ،وبينه وبني
الدولة ،وكيفية تعاطيه مع
االحزاب االخرى يف الصني
املتواجدة لتأخذ دورها الوطين
على مساحة الصني.
ثم فند رؤية احلزب لكل القضايا
الصينية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وجناحه يف رسم
سياسة امنائية تعترب ناجحة وحمط
احرتام على املستوى الدولي.
ويف اخلتام فتح باب احلوار
املواضيع
حول
والنقاش
املطروحة.
وزار الوفد نائب رئيس جلنة
الشؤون اخلارجية يف اجمللس
الوطين لنواب الشعب الصيين
 رئيس فريق الصداقة اللبنانيةالصينة يف جملس الشعب
الصيين وانغ زا شو ،الذي
اعرب عن ترحيبه احلار بالوفد
برئاسة النائب فتفت وذلك
نيابة عن رئاسة اللجنة املركزية
للربملان الصيين.
وقال شو :اشعر بسعادة بالغة
بهذه الفرصة للقاء االخوة
واالصدقاء اللبنانيني حيث تربط
الصني بلبنان عالقات الصداقة
التقليدية ،حيث حيرتم ويدعم
البلدين بعضهما البعض منذ
اقامة العالقات الديبلوماسية
بينهما منذ اكثر من اربعني
عاما ،وتتعزز العالقات يف ما
بينهما باستمرار.
وأكد ان اجلانب الصيين يولي
االهتمام البالغ القامة عالقات
الصداقة والتعاون مع لبنان يف
اجملاالت السياسية واالقتصادية
والتعليمية واالمنائية واالجتماعية،
معتربا ان لبنان الذي يقع على
طريق احلرير سيكون حمطة هامة
وجديدة يف هذه الطريق لتعزيز

العالقة القوية واجياد فرص هامة
للتنمية.ثم عرض شرحا تفصيليا
لنظام جملس الشعب الصيين
وآلية العمل بهذا النظام يف
املقاطعات واملدن واحملافظات
والبلدات مبا يتفق مع التقسيم
االداري يف الصني.
من جهته حتدث فتفت وشكر
للجنة املركزية يف جلنة العالقات
اخلارجية يف احلزب الشيوعي
الصيين هذه الدعوة الكرمية
واالستقبال احلار ،ومتكني الوفد
اللبناني على كيفية العمل يف
الربملان النيابي والعالقات بني
لبنان والصني.
وقال :صحيح ان العالقات
السياسية مع لبنان قامت منذ
اربعني عاما ،لكننا نعرف ان
الصني سبقت ذلك التاريخ
بوقوفها مع القضايا العربية
عموما والقضية الفلسطينية
خصوصا يف احملافل الدولية
منذ اكثر من ستني عاما.
واشار اىل اننا يف تيار املستقبل
نعتز بعالقات الصني بلبنان،
لكن االمر الذي رفع الثقة
واقامة العالقة مع تيار املستقبل
عندما وقفت الصني مع احملكمة
الدولية اخلاصة بلبنان ،وهي
احملكمة اليت حتاول ان تكشف
احلقيقة يف قضية اغتيال
مؤسس تيار املستقبل الرئيس
الشهيد رفيق احلريري.
وتابع :نقوم بهذه الزيارة
االستطالعية اليت ستحمل تقديم
اقرتاحات لتطوير العالقات بني
التيار واحلزب ومتابعتها بشكل
اجيابي وفاعل اثناء زيارة االمني
العام امحد احلريري القادمة اىل
الصني .وإن اختلفت وجهات
النظر مع الصني يف مقاربة
بعض االمور مثل رؤية الصني
للملف السوري ،نتفهم وجهة
نظر الصني يف ذلك من منطلق
القول اختالف الرأي ال يفسد
للود للقضية.

نواب عكار رحبوا باملئة مليون دوالر ملنطقتهم  :أصبحنا معنيني باحتضان أي مشكلة يف البلد
قال نواب عكار انهم عندما
يشعرون باالحتضان الوطين
معنيني
نصبح
ملنطقتهم
باحتضان اي مشكلة يف البلد،
من هنا بعدما اقرت احلكومة ١٠٠
مليون دوالر لعكار حنن معنيون
باحلصة اليت تتوجب على عكار
كمنطقة من لبنان.
فقد اوضح عضو كتلة املستقبل
النائب معني املرعيب اننا يف
عكار ناضلنا خالل  14او 15
شهرا من اجل حتصيل حقوقنا
بال 503مليون دوالر اليت اقرتها
احلكومة لكل املناطق اللبنانية
وارسلنا مذكرات للحكومة من
اجل تصحيح اخلطأ الذي حصل
حبق عكار من دون اي نتيجة.
وتطرق املرعيب يف حديث اىل قناة
املستقبل ،اىل اعطاء عكار ال100
مليون دوالر ،فقال :عندما نشعر
باالحتضان الوطين نصبح معنيني
باحتضان اي مشكلة يف البلد،
امام هذا املوضوع اقرت احلكومة
ال 100مليون دوالر ووقعت على
مرسوم استمالك عكار الذي كان

يف االدراج ،وبشأن النفايات
حنن معنيون باحلصة اليت تتوجب
على عكار كمنطقة من لبنان
بعدما متت تسوية موضوع العدالة
بتوزيع االمناء يف لبنان.
اضاف :مل يتحدث معنا احد يف
موضوع النفايات ،لكن وزير
الداخلية نهاد املشنوق حتدث
معنا يف موضوع االمناء وكان
املايسرتو الذي اوصلنا لل100
مليون دوالر واقرار االوتوسرتاد
وموضوع اجلامعة اللبنانية الذي
مل يقر بعد.
وردا على سؤال ،قال :حتدث
وزير البيئة حممد مشنوق معي
امس وقلت له اننا طلبنا دراسة
من شركة عاملية موثوقة بالنسبة
الي حل يتم اختياره يف اي مكان
بشأن النفايات ومل حنصل على
شيء.
وختم املرعيب :ننتظر الدراسات
اليوم وجيب ان يكون هناك
مراعاة للقوانني املرعية االجراء
بيئيا وصحيا وجيب ان يكون
هناك جلنة اهلية من اطباء

عكاريني

ومهندسني وعلماء
يتابعون هذا املوضوع.
بدوره ،أكد عضو كتلة املستقبل
النائب خالد زهرمان أن عكار لن
تقبل باملقايضة بني حقوق أبنائها
باإلمناء والنفايات ،مشددا على
عدم إدخال اي كيس نفايات اىل
املنطقة ،طاملا أن أبناءها غري
راضني.
واوضح زهرمان يف حديث اىل
اذاعة صوت لبنان ان عكار
مستعدة لتحمل جزء من نفايات
بريوت ،كونها العاصمة ،ولكن
شرط ان يكون ذلك بالتوازي
مع باقي املناطق اللبنانية ال أن
تتحمل وحدها كامل األزمة ،نافيا
علمه بأي لقاء قريب مع وزير
البيئة للبحث يف املوضوع.
وردا على سؤال عن مبادرة
الرئيس نبيه بري باستعادة
املراسيم موضع اخلالف والدعوة
اىل طاولة مشاورات ،شدد على
أهمية احلوار بني خمتلف األفرقاء
يف ظل الظروف الدقيقة اليت متر
بها البالد واملنطقة.

النائب فضل اهلل :الناس يصرخون من وجعهم النهم ال يرون امامهم دولة تؤمن حاجاتهم
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حسن فضل اهلل أنه يوجد
فساد يف كل دائرة من دوائر
الدولة يف لبنان ،وقولنا هذا
هو من موقع املعرفة واملتابعة
وليس شعارات فقط ،فمن
أصغر دائرة يف دوائر الدولة
إىل الدوائر كافة ،وحيث ميد يده
املرء جيد فسادا ،وكذلك فإنه
حينما ال يكون هناك مساءلة وال
حماسبة وال تطبيق للقانون فكيف
حياكم املفسد ،وأن أي شخص
يذهب إلجناز أي معاملة يف دوائر
الدولة ،جيد فيها رشوة وواسطة
وغريها من األمور ،وهذا سببه
أن أغلب الذين تعاقبوا وشكلوا
الدولة وخصوصا من بيدهم
السلطة التنفيذية والقرار مل
يعملوا على بناء الدولة ،بل على
العكس هناك من أفسد اإلدارة
يف لبنان ،وبالتالي فإنه من
الطبيعي أن يصرخ الناس من
وجعهم ،وحنن يف هذا اإلطار
قلنا بالفم املآلن ،إننا مع احلق
الطبيعي للمواطنني بالتظاهر
السلمي وبالتعبري عن سخطهم
وغضبهم ألنهم ال جيدون
أمامهم دولة تؤمن هلم الكهرباء
واملياه وفرص العمل وحتاسب
الفاسدين الذين رأيناهم يف
الكثري من املواقع ،بل ولألسف
فإنه حتى يف ملف بيئي يتعلق
بصحة الناس واألمن االجتماعي
أال وهو ملف النفايات ،كانت
رائحة الفساد واضحة ،وكانت
أقرف من رائحة النفايات،

وكل ذلك بالرغم من أنهم ألغوا
املناقصة وتداركوا الفضيحة
اليت مل يكونوا ليستطيعوا أن
يتحملوها.
وشدد النائب فضل اهلل على
ضرورة وجود دولة حقيقية يف
لبنان ،تطبق القانون وتهتم
مبواطنيها وتوفر هلم فرص
العمل وتؤمن الكهرباء واملياه،
فهذه من مسؤوليات احلكومة
والسلطة ،ولكن املستأثرين
بالقرار ال يقومون بهذه املهمة
ليس فقط يف هذه احلكومة
بل يف ال  20سنة املاضية،
وما صرف على الكهرباء حتى
اآلن كان ميكن له أن يبين لنا
حمطة نووية ،وهذا يعين أن
مجيع األموال أو أغلبها كان
يذهب إىل السماسرة وجيوب
املنتفعني وما شابه ،الفتا إىل
أن األزمة االجتماعية االقتصادية
القائمة اليوم هلا سبب سياسي
أيضا ،أال وهو متسك البعض
واالستئثار،
التفرد
بعقلية
موضحا أننا كنا قد دعونا تيار
املستقبل حبال أرادوا املعاجلة
اىل أن يذهبوا وحياوروا التيار
الوطين احلر ،ألن كسر الشريك
املسيحي األساسي يف احلكومة
هو كسر للحكومة وللتوازن يف
البلد ،وقد قلنا هلم ال تأخذوا
البلد إىل مشكلة وأزمة كبرية،
ولكن هناك البعض ممن ال يزال
يظن أنه يريد أن يلغي ويعزل
اآلخرين ويتصرف مبعزل عنهم.
ورأى أنه ويف ظل املساعي

اليت تبذل من أجل معاجلة األزمة
احلكومية ،يبقى احلوار البناء
واجلاد هو املدخل الطبيعي ملعاجلة
األزمة السياسية املوجودة يف
البلد ،مشددا على أنه ال جيوز
يف داخل احلكومة وخارجها ألحد
أن يتصرف بعقلية العزل والكسر
واالستئثار والتفرد ،ألن هذا ال
ميشي ولن ميشي يف لبنان،
ولذلك من املفرتض أن يتجاوب
املعطلون من فريق  14آذار مع
املساعي املبذولة إلعادة األمور
إىل نصابها الطبيعي ،مشريا
إىل أن هناك آلية اتفقنا عليها
على مستوى احلكومة وال بد
من العودة إليها ،ألن التصرف
بطريقة خاطئة جتر على البلد
الكثري من املشاكل.
وشدد فضل اهلل على أن خيارنا
يف لبنان هو أن حنمي بلدنا
من خالل التصدي للجماعات
التكفريية ومنعها من السيطرة
على سوريا واملناطق احلدودية
مع لبنان ،ولذلك كانت يف
البداية معركة القصري ومحص،
واليوم معركة الزبداني ،فهذه
املعركة والشهداء الذين قضوا
هم من أجل حسابات وطنية
لبنانية ،ومن أجل أن يبقى لنا بلد
ودولة ومؤسسات ،ولكن املهم
أن حيافظ اآلخرون على هذه
الدولة واملؤسسات ،فاملقاومة
واجليش اللبناني يقدمان دماء
يف سبيل محاية لبنان ،الذي
حيتاج إىل دولة حقيقية ،واليت
هي غري موجودة حتى اآلن.

تعلن جلنة «اميان ونور  -رعية مار شربل» عن تنطيم االحتفال بسر املناولة االوىل ألشخاص
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ﺻﺒﺎﺣﺎً.
االتصال
اىل
املقدس،
السر
بعد
يتقبلوا
مل
الذين
اخلاصة
االحتياجات
ذوي
من
االوالد
اهالي
ندعو
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تسحيل ابنائهم يف برنامج التحضري.
يتم
كي
بنا
ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ.
ليس ﻋﺎﺋﻘﺎ ً
الرتدد..
ﻛﻤﺎ ان
ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ كما
بكافة االعمار
عائقا ً،نرحب
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:
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لبنانيات

السنيورة يدعو جنبالط ملوقف وطين بفتح مطمر الناعمة موقتا

اعترب رئيس كتلة املستقبل
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
ان لبنان حباجة اىل التقاط
االنفاس حتى يعيد دراسة مشكلة
النفايات بشكل سليم وان على
مجيع اللبنانيني ان يسهموا يف
حل هذه املشكلة ،واقرتح الرئيس
السنيورة ح ًال باعتماد آلية للمعاجلة
وحتديد اماكن لطمر العوادم وبان
تتحمل البلديات مسؤوليتها مع ما
ميكن ان تقدمه الدولة على هذا
الصعيد ،متوجا اىل النائب وليد
جنبالط بدعوته إلختاذ موقف وطين
سيذكره التاريخ باعادة فتح مطمر
الناعمة مؤقتًا لكي يلتقط لبنان
وكل البلديات انفاسهم حتى
تعاجل هذه املشكلة.
الرئيس السنيورة حتدث خالل
اصطحابه عددا من رجال األعمال
الصيداويني يف جولة على معمل
معاجلة النفايات املنزلية الصلبة
وبعض مشاريع املدينة االمنائية،
فاعرب عن تفهمه حالة الغضب
والتوتر اليت خلقتها مشكلة
النفايات لدى الناس وكذلك ما
قام به الكثري من الشباب بفعل
شعورهم باالذالل بعدما وصلت
النفايات على ابواب منازهلم
لكنه شدد يف الوقت نفسه على
ضرورة التنبه اىل ان هذا الغضب
جيب ان ال يتحول اىل حال من
الفوضى واالستغالل ألهداف
ختريبية او ألهداف حزبية..
ويف الشأن احلكومي اعترب
السنيورة ان هناك توافقا على ان
يقر جملس الوزراء االمور احلياتية
الضرورية واالساسية لكي يعود
البلد اىل التقاط االنفاس واصفا
ذلك بالبادرة الصحية.
استهل الرئيس السنيورة جولته
من مبنى القصر البلدي برفقة
رجال األعمال الوزير السابق
رميون عودة ،القنصل رفلة دبانة،
القنصل خليل زنتوت ،صالح
عسريان وجنل الرئيس السنيورة
وائل حيث عقدوا اجتماعا مع
رئيس البلدية املهندس حممد
السعودي حبضور عضوي اجمللس
البلدي كامل كزبر وحممد البابا،
ثم توجهوا مجيعا اىل معمل
معاجلة النفايات يف سينيق حيث
عقدوا اجتماعا مع نائب رئيس
جملس ادارة مدير عام شركة
 IBCاملشغلة للمعمل املهندس
نبيل زنتوت واستمعوا منه
ومن املهندس املسؤول سامي
بيضاوي اىل شرح حول املعمل،
جالوا بعدها على اقسامه مطلعني
على الية ومراحل الفرز واملعاجلة
وما ينتجه املعمل من طاقة ووقود
بديل ومواد قابلة للتدوير.
برفقة
السنيورة
تفقد
ثم
السعودي والوفد منشآت احلديقة
العامة اليت تقوم مكان جبل
النفايات جنوب صيدا ،قبل ان
ينتقلوا اىل صيدا القدمية لتفقد
سري العمل مبشروع متحف صيدا
التارخيي الذي يقوم فوق حفرية
الفرير األثرية .واختتمت اجلولة
بتفقد جزيرة صيدا الزيرة بعد
اعمال التأهيل اليت شهدتها
وذلك حبضور ممثلني عن مجعية
اصدقاء زيرة وشاطئ صيدا.
تصريح السنيورة
وجاء يف تصريح الرئيس
السنيورة خالل اجلولة :انا سعيد
واملدينة سعيدة ألن اربعة من
ابنائها حققوا جناحات كبرية يف
لبنان ويف اخلارج يزورون املدينة
ويرون ما هي االجنازات اليت
استطاعت املدينة جبهد ابنائها
ورئيس بلديتها واعضاء البلدية
وايضا مبساهمة من نائيب املدينة
ليحولوا مشكلة مزمنة كانت يف

املدينة حولوها اىل فرصة امنائية
كربى وبالتالي نشهد االن كيف
عملية استعادة ارض من البحر
مبساحة  550الف مرت حتول
جزء منها اىل حديقة والباقي
ايضا الجل استعماالت املدينة
املستقبلية..وهذه األرض يف
الواقع النها مستملكة من البحر
مستعادة من البحر فهي ملك
الدولة اللبنانية..
ردا على سؤال حول ازمة النفايات
اليت تشهدها البالد قال السنيورة:
ال شك ان التجربة اليت قامت بها
مدينة صيدا هي جتربة جديرة بان
تدرس من قبل مجيع املناطق
اللبنانية واليت باالمكان ان تصل
اىل نقطة بان ال يكون هناك اي
عوادم بالنهاية ،يعين حتويل
مجيع النفايات اىل استعماالت
متعددة منها استعماالت لغاية
الكهرباء وايضا كمحسنات للرتبة
ويبقى اشياء قابلة للحرق واخرى
قابلة الستعماالت اخرى .طبيعي
مشكلة النفايات هي مشكلة
كربى وبالطريقة اليت تطورت
فيها ونتيجة تضييع وقت طويل
واحيانا سوء ادارة هذا امللف
وصلت اىل حمل اصبح هناك حالة
من الذعر عند اللبناني ولكن هذا
ال يؤدي اىل حل.
واضاف :البلد اآلن حباجة اىل
التقاط األنفاس حتى يعيد دراسة
االمر بشكل سليم وهذا االمر
يتطلب من جهة ثانية ادراك مجيع
اللبنانيني ان حل هذه املشكلة ال
يعود لفئة دون فئة اخرى ،اجلميع
عليه ان يعلم ان عليه ان يسهم
حبل هذه املشكلة وعندها يتضح
انه يف احملصلة ،يف اي الية من
االليات اليت ميكن ان تستعمل
من اجل معاجلة مشكلة النفايات
سيبقى هناك بعض املواد اليت
ينبغي ان يصار اىل طمرها،
ولكن يف هذا الوقت وحتى نصل
اىل هذه املرحلة علينا ان نتعامل
مع هذا االمر ونتعاون من اجل
ذلك ..وانا بتقديري الشخصي
حتى يصار اىل اجياد حل ،ومنه
ان يصار يف كل منطقة اىل
حتديد منطقة للطمر حتى نصل
اىل النقطة اليت يكون فيها كل
الوسائل اليت تؤدي اىل حل كامل
على مدى عدة سنوات لنصل اىل
هذه النقطة ،طبيعي ممكن ان
نصل اليها وبالتعاون وايضا بان
تقوم البلديات بتحمل مسؤولياتها
وبرأيي االن بعد كل هذه
التجربة اليت مررنا بها ان يعاد
هذا املوضوع اىل البلديات لكي
تتوىل هي املسؤولية وهي حسب
القانون هي اليت عليها مسؤولية
معاجلة مشكلة النفايات جبمعها
بالتعاون مع ما ميكن ان تقدمه
الدولة من اجل عملية املطامر..
وتابع :املشكلة اليت وصلنا اليها
خلقت حالة من التوتر ومن الغضب
لدى الناس وهو غضب مفهوم
والذي قام به كثري من الشباب
ايضا مفهوم النهم شعروا كم
هو اذالل لالنسان ان يصل اىل
مرحلة اصبحت النفايات على
باب منزله ،ولكن بنفس الوقت
جيب ان ننتبه ان هذا الغضب
جيب ان ال يتحول اىل حال من
الفوضى واالستغالل من الذين
حياولون الهداف ختريبية بالبلد او
الهداف حزبية حياولون ان جيروا
هذه املسالة اىل هنا..لذلك االن
حنن حباجة اىل التقاط االنفاس
وانا اعتقد انه جيب علينا ان
نتعاون مجيعا وهناك من بعض
االشخاص وال سيما من االستاذ
وليد جنبالط بتقديري الشخصي
ان يسهم  -وهذا موقف وطين

يقدر له وسيذكره التاريخ -بأنه
اعطى لبنان فرصة من الوقت
لكي يلتقط لبنان وكل البلديات
انفاسهم حتى تعاجل هذه
املشكلة ،ان يفتح مطمر الناعمة
مؤقتًا والذي هو مطمر صحي
ومطمر حسبما مسعت من بعض
االشخاص ان هذا رولز رايس
للمطامر يف العامل بطريقة عمله،
وايضا ميكن ان تسهم مدينة
صيدا مع بقية املناطق مبعاجلة
جزء من النفايات الطازجة وفيما
خصها واليت ميكن ان تعاجل يف
معلم صيدا للنفايات وكذلك
ايضا يف امكنة ثانية وبالتالي
عندما جيتمع اجلميع ويسهم
ويتعاون مع بعضه بعضا نستطيع
ان حنل هذه املشكلة على املدى
القصري واملتوسط وبعد ذلك
على املدى الطويل..
ردا على سؤال حول األزمة
احلكومية يف ظل حترك الشارع
ومقاطعة وزراء التيار العوني
وحزب اهلل جللسة جملس الوزراء
قال السنيورة :بالنهاية االختالفات
السياسية جيب ان ال نعمل على
حتويلها اىل خالفات تضر بالبلد
وباستقراره وبامنه ومبستوى
عيش ابنائه ،طبيعي ما نراه يف
هذا اجلو احملتقن يؤدي بالنهاية
اىل تهريب اللبنانيني من لبنان
وايضا تهريب غري اللبنانيني
الذين حنتاجهم وبالتالي نشهد
االن امامنا نتيجة هذه املمارسات
على مدى هذه السنوات القليلة
يف
كبريا
ترديا
املاضية
االوضاع االقتصادية ،وهذا امر
بيد اللبنانيني الذين يسهمون
بذلك علينا ان نعود اىل رشدنا
احلقيقة ،وانا اعتقد انه بامكاننا
ان خنتلف على بعض االمور ولكن
هذا ال يعين اننا ال ننظر يف جملس
الوزراء للموافقة على قبول هبات،
هل يعقل ان هناك هبات مبئات
املاليني من الدوالرات املتاحة
امام اللبنانيني ليستفيدوا منها
وقدمها اجملتمع العربي واجملتمع
الدولي ولبنان يرفضها وبعدها
يبكي اللبنانيون ملاذا ال يتقدم
االخرون ملساعدتنا..
اضاف :هناك امور حياتية على
جملس الوزراء ان ينظر فيها
وانا اعتقد ان هناك بادرة صحية
اليوم بان هناك توافقا على ان
يعقد جملس الوزراء ويقر االمور
احلياتية الضرورية االساسية لكي
يعود البلد اىل التقاط االنفاس،
ونبدأ باحلديث مع بعضنا البعض
حول ما هو ممكن وما هو غري
ممكن ،ولكن اذا اختلفنا يف
بعض االمور ال يعين ذلك ان
نرتك االمور االخرى اليت تهم
اجلميع بدون حل ..ونعطي بذلك
مثال مدينة صيدا اليت اعطت
مناذج ولو انها مناذج بسيطة
ولكن اجتمع مجيع اهالي املدينة
على الرغم من بعض االختالفات
السياسية امامهم يف امور ملعاجلة
هذه املواضيع على امر يتعلق
بانشاء جملس ملكافحة االدمان،
الول مرة اجتمع مجيع سكان
املدينة بكافة اطيافها من اجل
العمل على انشاء هذا اجمللس.
وايضا موضوع الزيرة اليت هي
معلم تارخيي يف املدينة كما مجيع
اطياف املدينة اجتمعت ،عندما
نضع عقلنا براسنا نرى انه يوجد
امكانية وان كنا خمتلفني يف
بعض االمور ،ولكن هذا ال يعين
ان نرتك االمور اليت نستفيد منها
مجيعا ان خنربها مجيعا وال حناول
ان نعاجلها ،ونتمنى هذه البادرة
ان تكون خطوة اىل االمام وحناول
ان نبين عليها..

إبراهيم يف العيد ال 70لالمن العام :ال مكان يف
مهماتنا األمنية لكلمة تراجع أو إستسالم
وضع املدير العام لالمن العام
اللواء عباس إبراهيم إكليال من
الزهر على النصب التذكاري
لشهداء األمن العام ،ملناسبة
العيد السبعني لألمن العام،
وعلى وقع نشيد الشهداء الذي
عزفته موسيقى األمن العام،
خالل احتفال رمزي أقيم قبل ظهر
امس االول يف باحة املديرية يف
حملة املتحف ،يف حضور عدد من
الضباط.
وقال يف كلمة وجهها إىل
الضباط :حنتفل اليوم بالعيد
السبعني للمديرية العامة لألمن
العام على وقع إرتفاع حرارة
األزمات اإلقليمية ،وإنعكاسات
التطورات الدولية وتأثريهما
الواضح على لبنان الذي يعاني،
ويا لألسف ،من إستمرار الفراغ
الرئاسي والشلل يف بعض
اإلدارات واملؤسسات ،أضف
إىل ذلك تصاعد وترية التحديات
االمنية واإلرهابية اليت تفرض
علينا مواجهة خطرها وإحتواءها
وشل مفاعيلها.
إن إصرارنا على اإلحتفال
بعيد االمن العام ولو باحلدود
الدنيا وملف رفاقنا العسكريني
املختطفني مل يقفل بعد ،ال يعين
حبال من األحوال القفز فوق الواقع
الدقيق للبنان الذي وقع على خط
األزمات واإلهتزازات اليت تعصف
باملنطقة ،بل لنؤكد أننا أمام
مسرية زاهرة ملؤسستنا ،عمرها
من عمر الوطن ،ساهمت وال تزال
يف حفظ األمن ،صانته بالدم
والعطاء والتضحية واخلدمة اجلادة
اهلادفة لكي ينعم اللبنانيون مبا
هو حق هلم علينا.
وأضاف :لإلحتفال هذه السنة
ميزة خاصة تتمثل يف جناح
رؤيتنا اليت وضعناها عام ،2011
فاستطعنا أن نكون مؤسسة الوطن
لكل الوطن ،ال أن نكون مؤسسة
يف الوطن .وإجنازاتنا ليست منة
على أحد بقدر ما هي واجب أديناه
للعلى من أجل اللبنانيني ،فكنا
على احلدود كما يف الداخل ،فكان
اآلداء واملناقبية مسة املؤسسة
وسلوك عسكرييها.
وأكد أن سلسلة النجاحات
املرتاكمة حققناها حبكمة التخطيط،
والتصميم يف االداء والتنفيذ،
والقوة يف مواجهة عدوي لبنان:
الرؤية
واإلرهاب.
إسرائيل
اإلسرتاتيجية اليت وضعناها مذ
تبوأنا مركز املسؤولية أمثرت إجنازا
تلو اآلخر وعلى كل املستويات
األمنية واخلدماتية .أما اإلخفاقات
فهي ليست مدرجة يف قاموسنا،
ألننا نتحرك حتت سقف القانون،
وألن محاية لبنان واللبنانيني هو
هدفنا الدائم ومهمتنا الرئيسية.
هكذا سنستمر من دون أن نتطلع
إىل املساجالت العقيمة اليت
صارت تستنزف البلد ،وال أحد
يتنبه إىل أننا نقاتل باللحم احلي
ويف كل اإلجتاهات ،والكل يتجه
إىل اهلاوية ومل يستشعروا بعد
أن لبنان كله يف عني اإلعصار
الذي يلف املنطقة.
وتابع :ال مكان يف مهمتنا االمنية
لكلمة تراجع أو إستسالم ،وال
يف قسمنا مفردات الرضوخ
واإلنهزام ،وال يف عملنا اخلدماتي
التقصري أو الفساد ،بل يف

وجداننا القانون وكرامة اللبناني
وحقه يف العيش بسالم واستقرار.
وحنن حنتفل بهذه املناسبة ككل
عام لنؤكد للبنانيني أن االمن
العام ليس الوهم والسراب،
بل الواقع والرجاء ،االمن العام
ليس الشك والظن ،بل احلقيقة
واليقني ،االمن العام ليس الرتدد
والضعف ،بل القوة والعزم .يف
اختصار ،حنن اإلرادة اليت ال جتف
يف سبيل الدفاع عن األرض
واحلفاظ على الكيان ،ومواجهة
اخلطر الذي يدهمنا على إمتداد
حدودنا يف اجلنوب والشرق ،مع
عدوين ال يعرفان لقيم اإلنسانية
واحلق والسالم أي طريق.
وخاطب العسكريني :أحصروا
باإلنضباط
ومهماتكم
همكم
الوطين اجلامع على مساحة الوطن،
فسالمة احلدود تعين االستقرار
الداخلي ،واإلستقرار الداخلي
يعين العيش بأمان اجتماعي،
وهذا لن يكون إال بوعي حقيقي
خلطر االستباحة اليومي حلدودنا
من اسرائيل ،وخلطر اصحاب
الدعوات التكفريية ،وهما عدوان
ما ميزا يوما بني أي لبناني ،قتلوا
أهلنا وخطفوا أعزاء من بيننا ،ال
يرتددان يف إشعال الداخل متى
استطاعا اىل ذلك سبيال.
وقال :كنا وسنبقى على قدر
التحديات اليت تواجه بلدنا ،ألننا
مسؤولون أمام الوطن والناس،
ونعاهدهم أننا سنتابع مهماتنا
وننفذ ما هو مطلوب منا مبنتهى
واإلندفاع
واإلقدام
الشجاعة
من دون أي تردد ،مدركني أن
قسمنا ووالءنا ممهوران بالدم.
حنن نعرف أن حتقيق ما أنيط بنا
من صالحيات يستلزم عمال فعاال
وجهدا وطنيا جامعا من كل شرائح
الوطن ،لكن الفراغ يف املؤسسات
والسجاالت جيب أن تشعرنا
مبسؤولية مضاعفة لإلستمرار يف
الدفاع عن لبنان ،ألن األمن العام
وكل القوى الرمسية األخرى ،هم
خط املواجهة األول عن لبنان ،إذا
سقطوا سقط الوطن والكيان.
قناعتنا هي العيش الواحد لكل
اللبنانيني ال عيشا مشرتكا ،ألن
الشراكة تعين تقامسا ال نريده،
ألننا ملتزمون بلبنان الواحد.
وال مكان يف مؤسستنا للفئوية
والطائفية واملذهبية ،وال مكان
للنفعية واإلنتهازية والسمسرة
والفساد أو التمييز ،ومستنا
ستبقى القانون واحلق والعدالة
والشفافية .لقد كان وسيبقى
القانون تاجا حلماية وصون حقوق
اللبنانيني ،وسنبقى أشداء على
أعداء وطن الرسالة والثقافات
املتعددة.
ورأى أن املصاعب والشدائد
اليت منر بها ،والرتدي السياسي
واإلنقسامات
واإلقتصادي
األفقية والعمودية اليت حتكم
يومياتنا ،كلها ملفات جعلت
البلد جسدا مريضا منهكا .اجلنوب
ساحة مفتوحة للعدوان اإلسرائيلي
وانتهاكاته ،أما احلدود الشرقية
فقد صارت بوابة عريضة لرياح
الفتنة والقتل واخلطف واألعمال
االرهابية .وعلى الرغم من ذلك
فقد واجهنا ،متحدين مع باقي
القوى الرمسية ،فحققنا اجنازات
نوعية على مساحة لبنان ،وهذا

مل يتحقق إال بفضل اندفاعكم يف
العمل وتفانيكم وتضحياتكم.
اضاف :يف احتفالنا هذا جيب
أن نتصارح لنتصاحل ،فاملديرية
حققت الكثري من خمططها
التطويري ،لكن هذا ال يكفي.
أمامنا املزيد من العمل والتحديث
على كل املستويات اإلدارية
واألمنية ،وسنعمل يف السنوات
املقبلة جاهدين لتحقيق ما نصبو
اليه ،وأي نقص يف اإلمكانات
لن مينعنا من أن نكون مؤسسة
الوطن الواحد .وإني واثق بأنكم
لن تبخلوا بالغالي قبل الرخيص
للمحافظة على لبنان وأهلكم
مجيعا.
بامسي وبامسكم استذكر بإجالل
وإكبار أرواح شهداء لبنان من
املؤسسات األمنية والعسكرية
الذين سقطوا من أجل لبنان،
وأحيي رفاقكم األبطال املخطوفني
اإلرهابية،
التنظيمات
لدى
وستبقى قضيتهم همنا اليومي
حتى حتريرهم وعودتهم إىل
عائالتهم ومؤسساتهم ووطنهم.
وختم :بامسي وبإمسكم نعاهد
لبنان واللبنانيني على تقديم
القانون على األهواء والفئويات
املريضة ،واإلنتماء إىل الوطن
على العصبيات اجلاهلية .لن نبخل
بشيء أيا كان لنستحق القول إننا
رجال األمن العام ،رجال األفعال
ال األقوال.
يف النبطية
وكان اللواء ابراهيم رعى حفل
تكريم خرجيي اجلامعة األمريكية
للثقافة والتعليم يف النبطية
وألقى كلمة قال فيها:
كم يسعدني أن اكون هنا
بينكم راعيا هلذا االحتفال ،وان
أقف متكلما من موقعي الرمسي
عشية عيد االمن العام ال ،70
وغداة حتقيق إجناز أمين كبري،
واعلن امامكم ان االمن العام
سيبقى بأجهزته وقواته صلبا يف
الدفاع عن لبنان وامن مواطنيه،
وسيبقى حاضرا وساهرا ومتابعا
ومبادرا وأمينا على توفري
الظروف لتوحيد القرار الوطين
وتدعيم سلطة القانون كما هو
شأنه عند االستحقاقات الصعبة
واالستثنائية.
وتابع :جئت اىل هنا الؤكد لكم
ان االمن علم ،لقد وىل زمن
فرض االمن بالقهر واالخضاع.
واصبح االمن جزءا ال يتجزأ من
صراع يقوم على التكنولوجيا
والتقدم واملقاربة العلمية لألمور.
من هنا كان ال بد للتوأمة معكم
ان تكون سببا لكل جناح ويف كل
ميدان.
وخاطب اخلرجيني فقال :نريدكم
أن تستعربوا من جتربة االمن
العام يف الوالء للبنان والتجند
خلدمته باالخالق والعلم واالميان
املطلق وبقدرته على االنبعاث من
رماده ،من خالل التشبث بالقيم
العيش
وخصوصا
امليثاقية
الواحد يف وطن تسوده العدالة
واملساواة ،ويوفر تكافؤ الفرص
جلميع أبنائه ،ويفسح للكفايات
املكان االرحب يف كل اجملاالت،
من هنا ادعوكم إىل أن تعيشوا
قيم وطنكم املتنوع وتستفيدوا
من إمكانيات العامل املفتوح لكي
حنمي مستقبلنا معا.
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لبنانيات

ما حيصل هو عبارة عن حركة جتارية – سياسية إلجراء نوع من احملاصصة يف موضوع النفايات

الوزير باسيل بعد اجتماع التكتّل :لن نقبل استغياب رئيس اجلمهورية ألخذ آخر
صالحية متبقية له
عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون
يف دارته يف الرابية ،وحبث
يف التطورات الراهنة.
حتدث وزير
وعقب االجتماع،
ّ
اخلارجية واملغرتبني جربان
باسيل ،فقال:
أو ً
موضوع
عن
حتدثنا
ال
نكرر دائماً
النفايات .ال نريد أن ّ
ّ
تكتل التغيري واإلصالح
مواقف
يف احلكومات السابقة ،حيث
طالبنا بوقف التمديد لشركة
سوكلني ،وختفيض األسعار
املطروحة ،وخضنا معركة كبرية
عام  2010إلجراء مناقصات
وفقًا ّ
ّ
التكتل بوضعها
خلطة قام
حينها يف جملس الوزراء ..إىل
ّ
العملية
كل هذه
أن إنتهت
ّ
إىل خسارتنا املعركة من خالل
التصويت يف جملس الوزراء.
إن أزمة النفايات الراهنة هي
ّ
ٍ
لصمت دام  5سنوات،
نتيجة
والوقوف يف وجه ّ
كل مطالبنا
املتعددة يف احلكومات السابقة
التوصل إىل ّ
حل هلذه
من أجل
ّ
األزمة ،وذلك لعدم الوصول
إىل ما حنن عليه اليوم؛ من
هدر للمال العام ،وكلفة عالية
ٍ
للخزينة!..
حنن نؤيد التحركات الشعبية
تندد
احلاصلة يف الشارع اليت ّ
ّ
ّ
نتمنى لو
وكنا
بأزمة النفايات،
وقفوا إىل جانبنا عام 2010
يوم رفضنا موضوع النفايات،
ّ
لكنا جتنبنا الوصول اليوم إىل
الوضع احلالي.
لقد إفتعلوا عمدًا أزمة النفايات،
إلستخدامها يف السياسة،
وذلك من أجل أن يسفيدوا
جمددًا من أموال النفايات،
وما حيصل اليوم هو عبارة عن
حركة جتارية – سياسية إلجراء
نوع من احملاصصة يف هذا
ّ
امللف!
جئنا اليوم إىل جملس الوزراء
للبحث يف ّ
حل ألزمة النفايات،
ُ
ّ
أن احلل الذي طرح هو
فتفاجأنا ّ
تقديم  100مليون دوالر ملنطقة
عكار ..ونأسف ان يكون هذا
املبلغ مبثابة رشوة إىل املنطقة
من أجل معاجلة األزمة ،من خالل
نقل النفايات إىل عكار!!..
لقد قمت بزيارة إىل عكار يوم
السبت املاضي ،ويف حديثنا
مع رؤساء البلديات واحتاداتها،
أبلغونا رفضهم نقل النفايات
نبهنا يف
إىل بلداتهم .وقد ّ
جملس الوزراء من خطورة هذا
املوضوع ،باإلضافة إىل عدم
رغبتنا بالكذب على اللبنانيني..
فال املناقصات مقبولة بنتائجها،
ّ
ّ
املتعلق بنقل
احلل املؤقت
وال
النفايات إىل عكار مقبول ..حنن
ال نرفض مساعدة عكار ،ولكن
جيب أال يكون مثن املساعدة
النفايات..
إن معاجلة هذه املشاكل
ّ
تكون من خالل وضع حلول

علمية ومنطقية بعيدة عن
ّ
صحية على
التسبب بأضرار
ّ
ّ
ان
املواطنني .كما وال أعتقد ّ
اإلستخفاف بعقول اللبنانيني
يليق باحلكومة ،لذلك رفضنا
ّ
احلل ،وانسحبنا
املضي بهذا
ادى إىل عدم
مما ّ
من اجللسةّ ،
املضي يف فضيحة املناقصات!
هذه الفضيحة اليت حذرنا منها،
املقدمة من
ان األسعار
ّ
واعتربنا ّ
سوكلني مرتفعة جدًا ،ولكن
ان األسعار اليت طرحت
تفاجأنا ّ
يف املناقصات هي أغلى
من سابقاتها ..من الطبيعي
أن يشعروا باخلجل من هذه
األسعار !!..وحنن نستغرب
كيف ّ
انهم يزجون بأمسائنا يف
مناقصاتهم!!
حنن متضامنون مع اإلحتجاجات
ضد موضوع
يف الشارع
ّ
تعميم
ولكن
النفايات،
الفساد على اجلميع ال يعود
بالفائدة على من يطالب بإزالة
الفساد ..فال ميكن أن نساوي
بني الصاحل والفاسد! وال ميكن
أن نساوي يف اجلرمية وتعميمها
ألن هذا التصرف
على اجلميع! ّ
يؤدي إىل عدم تشجيع من
ويشجع
يقاوم الفساد ،كما
ّ
الفاسد على اإلستمرار جبرميته.
وال ميكن أن نساوي بني من
عمل ملعاجلة أزمة الكهرباء ومن
عرقل تنفيذ احللول ،كما ال
تقدم
ميكن أ ،نساوي بني من
ّ
ّ
حلل
بسبعة رسائل للحكومة
مشكلة النفايات ،مبن عملوا
ّ
امللف!!..
على حماصصة هذا
وينطبق أيضًا هذا الوضع على
موضوع النفايات.
ّ
نشجع املواطنني للنزول إىل
إننا
ّ
الشارع للمطالبة بوقف الفساد،
ألن ّ
كل
وسننزل معهم أيضًاّ ،
الساحات ساحاتنا ،والطرقات
طرقاتنا ،وما يطالبون به هو
الذي طالبنا به منذ سنوات .ال
ميكن ألحد أن خيطف ّ
منا شعار
واحلرية واإلستقالل!!
السيادة
ّ
من يريد أن يتشارك معنا هذا
الشعار وهذه املطالب ،ليقف
أمامنا وحنن وراءه ،ولكن ال
ميكنه أن مينع أحدًا من النزول
أمور
إىل الشارع للتعبري عن
ٍ
يطالب بها منذ وقت طويل.
إذًا ،جيب أن تكون احللول
يف ملف النفايات ،حلو ً
ال
وموضوعية ،حيث تتوفر
علمية
ّ
ّ
بشكل ال
األموال للبلديات
ٍ
مركزي ،وميكن لعائدات اخللوي
أن تساعد يف هذا األمر ..وقد
ّ
تكتل التغيري واإلصالح
خاض
منذ العام  2008معركة كبرية
مبوضوع عائدات البلديات من
اخلليوي ،من خالل ثالثة وزراء،
وقد جنحنا بتأمني األموال
ّ
ومت احملافظة عليها
للبلديات،
يف وزارة اإلتصاالت ..ولكن
ّ
كل
ووزعت
اليومُ ،هدرت
ّ
هذه األموال! حبسب األصول
والقانون ،جيب إعطاء 1200

بشكل
مليون دوالر للبلديات
ٍ
دوري.
ّ
خص موضوع
ثانيًا ،يف ما
ّ
إن
العادية،
املراسيم
ّ
ّ
املرسوم اجلمهوري يوقعه
ورئيس
اجلمهورية
رئيس
احلكومة والوزير املختص.
صالحية مطلقة
هلذه املراسيم
ّ
إستنسابية لرئيس اجلمهورية،
زمنية،
حيدها قيد أو فرتة
ال
ّ
ّ
حيث ّ
يوقع أو
حيق للرئيس أن ّ
يرفض التوقيع ،وهذا املوضوع
هو الصالحية الوحيدة املتبقية
لرئيس اجلمهورية .اليوم،
هناك استباحة هلذه الصالحية
من قبل رئيس احلكومة والوزراء
الصامتني إزاء هذا األمر.
حنن ّ
متفقون ،ولكن هذا األمر
ال حيتاج إىل ّ
اتفاق ،أي أنه كي
مير هذا املرسوم يف ّ
ظل غياب
ّ
رئيس اجلمهورية ،هو حباجة إىل
توقيع الوزارء الـ 24أو موافقة
مجيع الكتل املكونة للحكومة.
لذلك ،فعندما يكون هناك
مكونات أساسية يف احلكومة
ّ
غري موافقة ،ذلك يعين أن
رئيس اجلمهورية غري موافق،
وبالتالي ال يستطيع رئيس
احلكومة أن يستنسب جمموعة
من املراسيم ويقول إنه يريد
أن يصدر هذه املراسيم ،وإن
من صالحياته إصدارها.
ّ
استأذنا من رئيس احلكومة
لقد
يف جملس الوزراء ،وقلنا له:
«مع احرتمنا الكبري لشخصك
الرئيس ،هذا األمر
يا دولة ّ
ليس من صالحيتك .ال ميكنك
أن تستعمل صالحية ليست
لك ،فهذا األمر هو من صالحية
رئيس اجلمهورية .وحنن الوزراء
لنا الوكالة عنه كونه غائب.
كرئيس
لديك صالحية متارسها
ٍ
للحكومة ،حبيث ميكنك التوقيع،
ولكن صالحية رئيس اجلمهورية
هي عندنا حنن الوزراء ،وجيب
علينا أن نكون مجيعًا موافقني
كنت
مير املرسوم .إذا
كي
ً
ّ
تشعر باملسؤولية ّ
ومثة مراجعة
إلصدار هذه املراسيم ،ميكنك
أن تحُ ّمل مسؤولية للوزراء
ّ
ّ
يوقعون ،ولكن ليس
الذين ال
بإمكانك أن تأخذ صالحيتهم،
فصالحية رئيس اجلمهورية
هي صالحياتهم جمتمعني يف
غيابه» .لذلك من غري املمكن
أن نقبل استغياب رئيس
اجلمهورية ألخذ آخر صالحية
متبقية له .وهذا املوضوع
أو ً
ال.
الرأي العام ّ
نضعه برسم ّ
لقد ّ
اتصل العماد عون أمس
بالبطريرك املاروني مار بشارة
بطرس الراعي ،وبرئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع،
ورئيس اجلمهورية األسبق أمني
اجلميل ،ورئيس تيار املرده
سليمان فرجنية وباألستاذ
هاغوب بقردونيان رئيس حزب
الطشناق ،ليلفت نظرهم إىل
ّ
ميثله من
هذا املوضوع وما

خطورة .وأعتقد أن البطريرك
الراعي يستطيع درس إمكانية
الطعن بهذا املوضوع كونه
املرجعية املارونية املعنية
ألن
مبلف رئاسة اجلمهورية،
ّ
طعن
املسألة باتت أكرب من
ٍ
حبيث
وقانوني،
دستوري
حد ضرب للميثاق
وصلت إىل ّ
والدستور والشراكة ،وضرب
آلخر ما تبقى من صالحيات
وهذا
اجلمهورية،
لرئيس
السكوت عنه،
األمر ال ميكن
ّ
ّ
كل وزير
ويتحمل مسؤوليته
ّ
سيما املسيحيني
يف احلكومة ال ّ
يتحمل
وحتديدًا
منهم،
ّ
مسؤوليته الوزراء املسيحيني
الـ 8اآلخرين ،ألنهم مسعوا ما
قلناه وهم يعرفون أنه صحيح.
يتحملون مسؤولية
إذًا ،هم
ّ
سكوتهم والقبول بأن تمُ ّد اليد
على صالحية واضحة لرئيس
اجلمهورية يف غيابه.
سنتحدث
النقطة الثالثة اليت
ّ
ّ
الشراكة،
عنها هي موضوع
وهو املوضوع األساسي يف
احلكومة .نسمع يف احلكومة بأننا
ضربنا الشراكة عندما أسقطنا
حكومة الرئيس سعد احلريري.
لذلك نقول إننا أسقطنا حكومة
الرئيس سعد احلريري مبوجب
الدستور ،عندما استقال 11
ّ
حق
وزير منها .وهذا األمر
يكفله الدستور ،وقد حصل
مرة .بينما رئيس اجلمهورية
ّ
ّ
مرة،
ُأسقط بعد الطائف
كل ّ
وقد ُمنع على أن يأتي إىل هذا
املنصب من ّ
ميثل املسيحيني.
ما حيصل يف احلكومة اليوم أبعد
نتحدث
من ذلك بكثري ،فنحن ال
ّ
عن حال فيها رئيس مجهورية،
وكأن
نتصرف باحلكومة
لكي
ّ
ّ
رئيس اجلمهورية موجود فيها
ومستقر يف قصر بعبدا .رئيس
اجلمهورية غري موجود يف بعبدا،
وحنن الوزراء لدينا صالحيته
مبوجب هذه الوكالة .لذلك
بشكل واضح ال ُلبس
نشري
ٍ
أي أمٍر حيصل
فيه ،إىل ّ
أن ّ
يتم باالتفاق
يف جملس الوزراء ّ
بني رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة.
موعد اجللسة ،وجدول أعمال
اجللسة،
وإدارة
اجللسة،
القرارات يف اجللسة ال تصدر
إذا مل يكن رئيس اجلمهورية
ألن له سلطة
موافقًا عليها،
ّ
بإدارته للجلسة وترأسه جمللس
الوزراء ،ووضع املواضيع
من خارج جدول أعمال جملس
الوزراء .إذًا لديه سلطة
وصالحية مطلقة يف هذا
املوضوع ،وهو بإمكانه أن يرفع
اجللسة ساعة يشاء ،وأن يدخل
إىل النقاش املوضوع ّ
الذي
فإن إدارة جملس
يشاء .لذلكّ ،
الوزراء من قبل رئيس احلكومة
متفردًا وكأنه ليس هناك
أمر خمالف
رئيس مجهورية
ٌ
للدستور ،وهو ما أوجب على

رئيس الوزراء والوزراء أمجعني
بأن نتوافق على جدول األعمال
واملواضيع ّ
سيتم تداوهلا.
اليت
ّ
أما األمور اليت ال نتوافق عليها
متر.
مجيعًا فال ميكن أن ّ
التوافق يف جملس الوزراء
وليس
دستوري
مقتضى
ألي
خيارًا لرئيس احلكومة أو ّ
وزير أو جمموعة من الوزراء.
هو مقتضى دستوري لتطبيق
الدستور بالتوافق بني رئيس
أما
اجلمهورية ورئيس احلكومةّ .
ضرب
كل ما هو عكس ذلك هو
ٌ
للشراكة.
ّ
كل من يقول
فإن
لذلك،
ّ
إن هذه األزمة ليست أزمة
ّ
شراكة ،ويأتوننا ميواضيع
من خارج جملس الوزراء إىل
داخل جملس الوزراء ،نقول
إن ذلك غري صحيح،
هلم ّ
نتطرق داخل اجللسة
فنحن مل
ّ
إىل موضوع رئاسة اجلمهورية
أو موضوع قانون االنتخاب.
ولكن طاولة جملس الوزراء
أنتجت مبخالفتها للقوانني
ّ
حتمت على
خمالفات أخرى
جملس الوزراء أيضًا خمالفات،
ومواضيع توضع على الطاولة
حكمًا من قبل املخالفني ،فيما
ّ
ضرب للمشاركة،
تنم عن
ٍ
كلها ّ

ٍ
واستهتار،
استخفاف،
وعن
ٍ
واستضعاف
واستهزاء،
للشراكة ولعقول الناس،
وللمسيحيني ولشعبا ّ
الذي نزل
إىل الشارع .هذا القدر من
االستخفاف يؤدي أكثر فأكثر
ٍ
منزلقات حناول جتنبها.
إىل
حقن الناس بهذا الشكل من
ُ
االستهتار وضرب الشراكة
جيعلنا نقول ّ
إننا لن نقبل بأن
نكون يف جملس وزراء ال تؤخذ
فيه األمور بالدستور والشراكة
فإما ننزل إىل جملس
والتوافقّ .
الوزراء ونشارك ونتوافق ،من
متر املواضيع غري
دون أن
ّ
املتوافق عليها ،أو ال ننزل
إىل جملس الوزراء .لن نكون
ومتفرجني!!..
زور
شهود ٍ
ّ
ال يزال لدينا الكثري من
األوراق واحلجج والوسائل
الستخدامها يف جملس الوزراء
وخارج جملس الوزراء ،ولكن
متر فكرة يف جملس الوزراء
أن ّ
ويضرب بعرض احلائط كل ما
ُ
منثل ومن ّ
ّ
منثل حنن املكونات
احلر،
األربعة ،التيار الوطين
ّ
املرده ،الطشناق وحزب اهلل،
يف الشعب اللبناني ويف
الذي ّ
الدستور ،هو ّ
يولد الثورة
واالنفجار.

إعالن من سفارة لبنان يف
كانبريا
وبناء على
تفيد السفارة اللبنانية يف كانبريا ،أسرتاليا،
ً
تعميم املديرية العامة لألمن العام اللبناني وتعميم وزارة
اخلارجية واملغرتبني اللبنانية ،بأن مجيع جوازات السفر
اللبنانية من النموذج األمحر القديم ُتعترب حبكم امللغاة وغري
صاحلة لالستعمال اعتبارًا من تاريخ  ،2015/9/1ويتوجب على
مجيع اللبنانيني الذين حيملون هذا النوع من اجلواز مراجعة
البعثات اللبنانية الدبلوماسية والقنصلية يف مناطق سكنهم
لتقديم طلبات احلصول على جواز سفر لبناني من النموذج
اجلديد بد ً
ال من القديم.

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

بعض تفاصيل وثيقيت دي مستورا حلل األزمة السورية
حصلت قناة امليادين على جزء
من مضمون املبادرة االممية
اليت سلمها املبعوث الدولي
حلل االزمة السورية ستيفان
دي مستورا ألطراف النزاع يف
سوريا وهي :احلكومة السورية
واملعارضة بأطيافها الثالثة ،أي
«االئتالف السوري» ،و»لقاء
القاهرة» واملعارضون الذين
شاركوا يف منتديي موسكو
 1و ،2وتتضمن هذه املبادرة
وثيقتني أساسيتني ،االوىل
حول كيفية تأليف جمموعات
العمل االربع ومهامها ،والثانية
حول آلية تطبيق وثيقة جنيف.1
وبالنسبة للوثيقة األوىل ،يطلب
الفريق األممي من طريف النزاع
أي احلكومة السورية واملعارضة
على اختالف أطيافها ،تقديم
لوائح تتضمن اقرتاحات أمساء
للمشاركة يف جمموعات العمل،
على أن يكون اخليار النهائي
ألعضاء هذه اجملموعات بيد
الفريق االممي ،وحتديدًا دي
مستورا ومساعده رمزي عز
الدين رمزي ،وحتدد الوثيقة
موعدًا زمنيًا نهائيًا لتسليم
هذه اللوائح مطلع ايلول/سبتمرب
املقبل.
اجملموعات
هذه
وستضم
ممثلني عن ثالثة أطراف:
احلكومة السورية واملعارضة
وهيئات
أطيافها،
مبختلف
اجملتمع املدني السوري مثالثة،
ومهمتها االساسية التوصل إىل
وثائق مشرتكة تتضمن نتائج ما
مت التوصل إليه من اقرتاحات
حول امللفات اليت ستتوىل
حبثها ،وهي :السالمة واحلماية،
القضايا
اإلرهاب،
مكافحة
السياسية والقانونية ،وإعادة
اإلعمار ،وستدوم مهلة عمل هذه
اجملموعات فرتة  90يومًا بدأت
عمليًا اعتبارًا من تاريخ تبين
جملس االمن الدولي مقرتحات
دي مستورا .أي يف  17آب
اجلاري ،وستشكل هذه الوثائق
أساسًا «مسه ًال» للنقاش خالل
مفاوضات مؤمتر جنيف  ،3ويف
نهاية عمل هذه اللجان سيقدم
دي مستورا تقريرًا عن نتائجها
جمللس األمن الدولي.
وخالل هذه املرحلة تتواصل
جمموعة
لتشكيل
املساعي
االتصال الدولية ،على أن ال
يكون هناك أي ربط شرطي
بني عمل اجملموعات املشرتكة
وتأليف اجملموعة الدولية.
أما الوثيقة الثانية ،وهي
مؤلفة من أربع صفحات،
وتتمحور حول رؤية الفريق
االممي آللية احلل السياسي،
وعنوانها «إطار لتنفيذ بيان
جنيف ،»1فهي عبارة عن مسار
تفاوضي «ُ »processيطبق على
عدة مراحل ،مرحلته األوىل تبدأ
مع عمل اجملموعات األربع وما
ستتوصل إليه من نتائج.
وبعد انتهاء عمل اجملموعات
املشرتكة ،تبدأ عمليًا املرحلة
االنتقالية عرب مفاوضات حتت
عنوان جنيف ،3وهذه املرحلة
ستناقش ما توصلت إليه
جمموعات العمل ،وسيتدرج
النقاش بدوره على مراحل غري
حمددة زمنيًا يبدأ أو ً
ال بفرتة بناء

دي مستورا يصافح الرئيس االسد (ارشيف)

ثقة ،كتسهيل مرور املساعدات
االنسانية يف املناطق احلساسة
واحملاصرة ،وإطالق سراح
املعتقلني وتطبيق وقف إلطالق
النار دائم أو عرب هدنة «حيثما
أمكن».
ويف املرحلة الثالثة ،ينتقل
النقاش اىل مسودة املسائل
الدستورية اليت توصلت اليها
جمموعات العمل ،ولكن من
اجلزئيات املتعلقة باملبادئ
العامة كوحدة الدولة السورية
وسيادتها على كل أراضيها
وغريها من املبادئ اليت ال
خيتلف عليها االطراف.
وحبسب الوثيقة األممية فإن
تشكيل هيئة احلكم االنتقالية
مرتوك للمرحلة النهائية من
املسار التفاوضي ،وتتحدث
الوثيقة هنا عن هيئة انتقالية
بصالحيات تنفيذية ،من دون
وصف حمدد هلذه الصالحيات،
ومن دون أن تأتي على ذكر
موقع أو مصري الرئيس السوري
بشار االسد وصالحياته ،على
أن تقوم هذه اهليئة االنتقالية،
واستنادًا إىل الدستور اجلديد
بتشكيل جملس عسكري مشرتك
(من دون حتديد القوى العسكرية
التابعة للمعارضة اليت ستشارك
يف هذا اجمللس) ،ومن ثم
التحضري النتخابات رئاسية
جديدة ،ويف هذه املرحلة.
«وثيقة آلية تطبيق جنيف ،»1
فيها الكثري من الفراغات وعدم
الوضوح ،ويفسر ذلك بارتباط
عمل املبعوث االممي وتقدم
مبادرته بالتوافق الدولي -
االقليمي على احلل وعلى مدى
جناح تأليف اللجنة األهم وهي
جمموعة االتصال الدولية -
االقليمية.

موقف االئتالف السوري من
خطة دي مستورا
املبعوث الدولي ستفان دي
مستورا سيزور اسطنبول قبل
نهاية الشهر اجلاري للقاء
ممثلي االئتالف السوري ،الذي
وضع مالحظات على الوثيقتني
األمميتني ،أو ً
ال حول الوثيقة
االوىل :يرى االئتالف أن «ليس
من حق املبعوث الدولي حتديد
االمساء اليت ستشارك عن

طرف يف جمموعات العمل»،
وينتقد االئتالف توسيع هامش
املشاركة من خالل منطق املثالثة
(ثلث للمعارضة جمتمعة مبن
فيهم االئتالف ،وثلث للحكومة
السورية والثلث األخري ملمثلي
اجملتمع املدني السوري) ،على
هذا االساس ينخفض متثيل
االئتالف من النصف أو الفريق
الوحيد يف وجه فريق احلكومة
خالل مفاوضات جنيف 2إىل
ثلث الثلث املعارض (الثلث
املعارض سيمثل االئتالف ولقاء
القاهرة ومنتدى موسكو) يف
مفاوضات جنيف.3
وحول الوثيقة الثانية ،ينتقد
االئتالف منطق املفاوضات على
أساس «مسار» تفاوضي ،وهذا
يعين من وجهة نظر االئتالفيني
أنه لن يكون هناك وقتًا حمددًا
هلذا املسار ،و»قد نصل إىل
االنتخابات السورية املقبلة قبل
الوصول إىل تشكيل هيئة احلكم
االنتقالية» ،ويطالب بأن يكون
تشكيل هذه اهليئة بداية هلذا
املسار وليس خامتة له ،كما
انتقد عدم وضوح «آلية تطبيق
جنيف »1جلهة الفرتات الزمنية
وجلهة مصري الرئيس السوري
بشار االسد بعد تشكيل اهليئة
االنتقالية.

ضغط غربي على االئتالف
وعلم أن ضغطًا كبريًا مارسه
سفراء اجملموعة الغربية يف
جمموعة «أصدقاء سوريا»،
وقالت أوساط االئتالف أن
املتحدة
الواليات
سفراء
وأملانيا
وفرنسا
وبريطانيا
وتركيا وكندا وبلجيكا وهولندا
وإسبانيا ،الذين اجتمعوا مع
ممثلي االئتالف يوم الثالثاء
املاضي يف اسطنبول ،أن
السفراء الغربيني كانوا مستائني
جدًا لعدم «إجيابية» االئتالف مع
مبادرة دي مستورا وطالبوهم
باملوافقة على املشاركة يف
جمموعات العمل املقرتحة.
وعلى ضوء هذا اللقاء وقبل
لقاء دي مستورا نهاية االسبوع
اجلاري يف اسطنبول ،تعقد
اهليئة العامة لالئتالف اجتماعًا
مساء اجلمعة  28اجلاري الختاذ
القرار النهائي بشأن املبادرة
االممية.

أنهى زيارته اىل موسكو بلقاءات مع مسؤولي شركات كربى

السيسي :التعاون العسكري مع روسيا يف تطور دائم

انهى الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي زيارته اىل
موسكو امس بلقاءات مع
رؤساء شركات روسية كربى،
قبل ان يعود اىل القاهرة.
وقد أكد الرئيس السيسي،
خالل لقاء تلفزيوني مع النائب
األول ملدير وكالة أنباء إيتار
تاس الروسية ،لقناة روسيا
اليوم ،على عمق العالقات
االسرتاتيجية والتارخيية اليت
جتمع بني البلدين والشعبني
الصديقني.
وأكد الرئيس املصري على
أهمية تضافر جهود اجملتمع
الدولي للقضاء على اإلرهاب ال
سيما يف ضوء انتشار اجلماعات
اإلرهابية واملتطرفة يف العديد
من مناطق العامل.
واستعرض اإلجراءات اليت
ً
مناخا
تتخذها مصر لتوفر
جاذبا لالستثمار فضال عن
ً
الفرص الواعدة اليت تقدمها
يف خمتلف املشروعات التنموية
واالستثمارية اليت تدشنها
وتنفذها .كما استعرض تطورات
األوضاع السياسية اليت مرت
بها مصر عقب ثورة  30يونيو،
مؤكدا على وجود برملان نهاية
العام ،فضال عن استعراض
أزمات الشرق األوسط والقضية
الفلسطينية.
أن التعاون
وأكد السيسي َّ
العسكري بني مصر وروسيا
مشد ًدا على
يف تطور دائم،
ِّ
االرهاب
مكافحة
ضرورة
بتكاتف من اجملتمع الدولي
على أن تكون معاجلة قضية
اإلرهاب اقتصادية واجتماعية
وال تقتصر على اجلانب األمين
فقط.
وتطرق السيسي للحديث عن
َّ
التعاون يف قطاع السياحة بني
البلدين ،وأشاد بزيادة التدفق
السياحي الروسي إىل ،مصر
حيث وصل عدد السائحني
الروس ملصر إىل أكثر من

ثالثة ماليني سائح.
وكان الرئيس املصري ،التقى
مساء األربعاء ،مبقر إقامته يف
موسكو ،برئيس شركة روساتوم
العاملة يف جمال بناء احملطات
النووية ،سريغيه كرييينكو.
وقال املتحدث الرمسي باسم
الرئاسة املصرية ،السفري
عالء يوسف ،إن رئيس جملس
إدارة الشركة أشاد بالتقدم
الذي حترزه العالقات املصرية
استعداد
مؤكدًا
الروسية،
بالده للمساهمة يف تلبية
احتياجات مصر من الطاقة،
خاصة يف اجملاالت اليت تتميز
فيها روسيا ،ومن بينها إنتاج
الكهرباء من الطاقة النووية.
وذكر يوسف أن السيسي
التارخيية
بالعالقات
أشاد
املمتدة واملتميزة اليت جتمع
بني البلدين ،الفتًا إىل أن
مصر تولي اهتمامًا كبريًا
لتوفري احتياجاتها من الطاقة،
سواء كان ذلك على صعيد
االحتياجات احمللية للمواطنني،
أو على مستوى الوفاء مبتطلبات
االستثمار واملشروعات اجلديدة
اليت تتم إقامتها يف مصر.

كما تناول اللقاء العرض الذي
كان رئيس جملس إدارة جمموعة
روساتوم قد قدمه إلنشاء حمطة
طاقة نووية مصرية إلنتاج
الكهرباء أثناء زيارته إىل مصر
يف حزيران املاضي ،حيث مت
االتفاق على مواصلة التشاور
والتنسيق خالل املرحلة املقبلة
حول عدد من اجلوانب الفنية
واملالية ،يف إطار حرص مصر
على اختيار أفضل اخليارات
إلنشاء حمطة الطاقة النووية.
كما حبث الرئيس املصري
امس يف مقر إقامته ،مع رئيس
شركة روس نفت الروسية
إيغور سيتشني ،إمكان ختزين
منتجاتها على األراضي املصرية
قبل توريدها.
وقال الناطق الرمسي ،أن
السيسي ناقش مع سيتشني
إمكان استفادة الشركة من
املوقع اجلغرايف املتميز ملصر
وما تتمتع به من إمكانات
لوجيستية ،مبا يتيح هلا ختزين
منتجاتها النفطية يف مصر
وتوريدها إىل خمتلف الوجهات،
ال سيما منطقة الشرق األوسط
والقارة األفريقية.

النمسا 50 :مهاجراً يقضون اختناقاً أثناء نقلهم يف شاحنة
عثرت السلطات النمساوية
على أكثر من  50جثة ملهاجرين
يف شاحنة شرق البالد.
وقال املتحدث باسم الداخلية
النمساوية «إن األدلة األولية
تشري إىل أن املهاجرين اختنقوا
داخل الشاحنة أثناء نقلهم».
وأكد اكتشاف اجلثث داخل
الطريق السريع
شاحنة على
ِ
الذي يصل هنغاريا بالنمسا.
وقال املتحدث باسم الشرطة
هانس بيرت دوسكوزيل «إن
الشاحنة اليت عثر فيها على ما
بني  20و 50جثة كانت متوقفة
يف موقع خمصص للوقوف

جبانب الطريق السريع يف والية
شرق
احلدودية
«برغنالند»
البالد».
وقالت وزيرة الداخلية ميكل
ليتنر إن «هذه املأساة أثرت
فينا مجيعا بعمق .املتاجرون
بالبشر هم جمرمون .كل من ال
يزال يعتقد أنهم لطفاء يرغبون
باملساعدة حيتاج للمساعدة».
ومل يتضح بعد كيف قضى
هؤالء املهاجرون وال متى.
وحياول عشرات اآلالف من
املهاجرين الفارين من مناطق
الصراع يف الشرق األوسط
وأفريقيا الوصول إىل أوروبا.

& 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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عرب وعالم

ماذا وراء تقاطر الوفود العربية إىل
موسكو؟

ثالثة زعماء عرب ّ
حلوا ،باالمس،
ضيوفًا على «القيصر» الروسي.
الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي وامللك االردني عبد
اهلل الثاني وولي عهد ابو ظيب
الشيخ حممد بن زايد آل نهيان
تقاطروا اىل موسكو ،حيث يقام
العسكرية
للصناعة
معرض
الروسية ،وعلى هامشه اجريت
مشاورات بشأن االزمة السورية
والتهديد الذي ميثله تنظيم
«الدولة االسالمية  -داعش»
على االمن االقليمي والدولي.
ويأتي هذا التوافد العربي
املثري لالنتباه اىل موسكو ،يف
عدة قامت بها
سياق زيارات ّ
وفود حكومات اقليمية للعاصمة
الروسية ،فيما يتوقع ان يعقبه
وصول مسؤولني ايرانيني
الختتام مفاوضات حول شراء
طهران انظمة الدفاع الروسية
«اس .»300
الروسي
الرئيس
وحضر
فالدميري بوتني عرضا جويا
أقيم يف جوكوفسكي بالقرب
من موسكو .وجلس الرئيس
الروسي خالل العرض بني امللك
عبد اهلل الثاني والشيخ حممد بن
زايد آل نهيان ،بينما انطلقت
الطائرات الروسية الصنع فوق
رؤوسهم وحلقت يف تشكيل
استعراضي.
وليس من املتوقع أن تعقد
سوى القليل من الصفقات خالل
املعرض العسكري من جانب
شركات يسيطر عليها الكرملني،
عدة
لكن مصادر ديبلوماسية ّ
اشارت اىل ان جدول اعمال
املشاورات اليت يعقدها بوتني
مع امللك االردني وولي عهد ابو
ظيب والرئيس املصري يشمل
قضايا اقليمية من بينها االزمة
السورية وتهديدات «داعش»،
يف اطار املسعى الروسي
لتشكيل حتالف اقليمي ضد
التنظيم املتشدد.
وبرغم اهمية حضور امللك
االردني وولي عهد ابو ظيب
اىل العاصمة الروسية ،اال ان
زيارة السيسي استحوذت على
االهتمام االكرب ،بالنظر اىل
الدخول املصري املباشر على
خط االزمة السورية ،من خالل
استضافة القاهرة اجتماعات
السورية
الفصائل
بعض
املعارضة من جهة ،والتباين
الذي تبدى يف الفرتة االخرية بني
املقاربتني املصرية والسعودية
ازاء الصراع يف سوريا ،فض ًال
عن وصول العالقات املصرية
 الروسية اىل درجة التقارباالسرتاتيجي ،للمرة االوىل منذ
العهد الناصري.
ولذلك ،فمن الصعب حصر أهمية
زيارة السيسي لروسيا يف اطار
تعزيز العالقات بني البلدين،
فقد جرت مناقشة كل جوانب
العالقات الثنائية يف الزيارات
املتبادلة السابقة ،كما أن
التعاون االقتصادي والتنموي
يف شتى اجملاالت ميكن أن
يسيرّ ه الوزراء واملسؤولون
املختصون كل يف جماله.

وبالتالي ،ال ميكن حبال من
األحوال فصل الزيارة عن
احلراك السياسي الذي تقوده
الديبلوماسية الروسية حلل
االزمة السورية.
وخالل الشهرين املاضيني،
استقبلت القيادة الروسية وفد
«االئتالف الوطين السوري»
املعارض ،كما تستعد موسكو
جلوالت تفاوض جديدة مع
املعارضة السورية ،فيما جرت
مشاورات رفيعة املستوى بني
املسؤولني يف روسيا ووزراء
والسعودية
سوريا
خارجية
وايران.
وبدا اجلهد الروسي يف حل
األزمة السورية واضحًا ،منذ
توقيع االتفاق النووي بني
ايران وجمموعة  ، 1+5وخالل
الفرتة املاضية ،سار هذا احلراك
الديبلوماسي خبطى سريعة ،حتى
ثارت التوقعات بقرب حل األزمة
السورية بناء على توافق روسي
 أمريكي ،لوال متسك الفرقاءباملواقف املتباينة من مستقبل
الرئيس السوري بشار األسد.
وتتزايد اهمية زيارة السيسي
ملوسكو ،بتزامنها مع زيارتي
امللك االردني وولي عهد ابو
ظيب.
وكان ملفتًا ان السيسي استهل
زيارته للعاصمة الروسية باجراء
حمادثات مع الشيخ حممد بن
زايد ،مباشرة عقب مراسم
االستقبال الرمسية.
وحبسب املتحدث باسم الرئاسة
املصرية السفري عالء يوسف
فقد «مت خالل اللقاء استعراض
التطورات واملستجدات اليت
يشهدها عدد من دول املنطقة،
حيث تطابقت رؤى البلدين
بشأن العديد من القضايا
ذات
والدولية
اإلقليمية
االهتمام املشرتك ،ومت التأكيد
على احلاجة إىل اختاذ إجراءات
سريعة ملواجهة األخطار اليت
تهدد األمن القومي العربي،
وكذلك السلم واألمن الدوليني،
ال سيما يف ظل اتساع دائرة
انتشار اإلرهاب».
ومل يعد خافيا التباين بني
املوقفني املصري واخلليجي
بقيادة السعودية يف ما يتعلق
بامللف السوري ،فبينما ترى
السعودية ،ومن خلفها دول
خليجية اخرى ،أن أي حل يف
سوريا يبدأ بإبعاد الرئيس بشار
االسد عن املشهد السياسي،
ترى مصر متفقة مع روسيا أن

مواجهة خطر اإلرهاب وخاصة
«داعش» هو األولوية ،وترى ان
لألسد دورا يف تلك املواجهة،
بل تعترب أن اي غياب مفاجئ
لألسد عن املشهد السياسي
يهدد بانهيار سوريا وتكرار
مشهد التشرذم اللييب.
لذلك ،فإنه من البديهي أن تبذل
روسيا جهدا إلقناع األطراف
اإلقليمية الفاعلة يف األزمة
السورية ببعض املرونة يف
املوقف من األسد ،وهي رسالة
عربت عنها موسكو بوضوح خالل
زيارة وزير اخلارجية السعودي
عادل اجلبري مؤخرا .ويبدو ان
روسيا تسعى اىل دعم مصري -
اردني لتليني مواقف اخلليجيني،
الذين يعتربون حلفاء للقاهرة
وعمان.
ّ
ويف هذا االطار ،قال سفري مصر
السابق لدى روسيا عزت سعد،
يف حديث اىل الزميلة «السفري»،
ان «وجود ملك األردن وولي
عهد أبو ظيب يف موسكو أثناء
زيارة الرئيس املصري ميكن
أن يكون حمض صدفة ،فهما
موجودان حاليا حلضور معرض
روسي مهم يف جمال الفضاء
والطريان ،والعالقات الروسية
اإلماراتية متينة للغاية خاصة
على املستوى االقتصادي .كما
أن األردن على وشك توقيع عقد
مع موسكو لبناء حمطة نووية».
ويضيف سعد «جيب قراءة
الزيارة يف إطار جهود الرئيس
املنطقة
لتسويق
املصري
االقتصادية يف قناة السويس
ودعم تعايف االقتصاد املصري،
ألنها تأتي أيضا يف سياق
التحضري لزيارات أخرى بأهداف
اقتصادية لدول آسيوية».
ولكن البعد السياسي يبدو
حاضرًا يف الزيارات العربية
للعاصمة الروسية ،وهو ما
يؤكدعليه سعد قائال «جيب أن
نعرتف بصعود الدور الروسي
يف املنطقة بشكل ملحوظ.
فروسيا طرف مؤثر سواء يف
امللف السوري أو ملفات إقليمية
أخرى .وال ميكن جتنب ذلك خالل
الزيارة ،واألرجح أن الوضع
اإلقليمي سيكون له نصيب
مهم يف الزيارة .كما أن وجود
ثالث شخصيات عربية مهمة يف
روسيا ،يف توقيت واحد ،حيمل
داللة ال ميكن جتاهلها ،حتى ولو
كان مصادفة .وبالتأكيد ستتم
االستفادة من وجودهم يف
موسكو يف نفس الوقت».

«كوبا أمريكا»  2016بأمر الـ «كومنيبول»

أعلن رئيس احتاد أمريكا
اجلنوبية لكرة القدم (كومنيبول)
خوان أخنل نابوت أمس االول
(اخلميس) اإلبقاء على خططه
بإقامة نسخة خاصة من بطولة
«كوبا أمريكا» العام املقبل
احتفا ً
ال مبرور  100عام على
انطالق منافساتها.
وقال نابوت يف تصرحيات
لإلذاعة الباراغوانية« :ستقام
حفلة مبناسبة مرور  100عام
على انطالق البطولة ،وسيكون
داخل املستطيل األخضر».
وأوضح «نريد إقامة كوبا
مئوية ،مدرجة يف جدول
منافسات االحتاد الدولي لكرة
القدم فيفا».
وانطلقت النسخة األوىل من
البطولة يف الثاني من متوز
(يوليو)  1916يف األرجنتني
وتشيلي
الربازيل
مبشاركة
إىل
إضافة
واألوروغواي،
أصحاب األرض.
وكان من املقرر أن تقام
النسخة اخلاصة من البطولة
يف حزيران (يونيو) املقبل
يف الواليات املتحدة ،وكانت
ستحظى مبشاركة احتاد أمريكا
الشمالية والوسطى والكارييب
(كونكاكاف).
وعلى رغم ذلك وبعد فضيحة
الفساد اليت طاولت عددًا من
كبار مسؤولي االحتاد الدولي
لكرة القدم ،اليت حيقق فيها
باتت
األمريكي،
القضاء
يف
«كونكاكاف»
مشاركة
النسخة اخلاصة من البطولة،
وكذلك إقامتها على األراضي
األمريكية حمل شك.
وأشار إىل أن «كومنيبول يريد
اإلبقاء على األمور كما كان
خمططًا هلا ،ولكننا نتفهم اللحظة
اخلاصة اليت ميرون بها كذلك،
وسنحرتم ذلك».
ومت اعتقال سبعة من كبار
مسؤولي االحتاد الدولي لكرة
القدم يف سويسرا نهاية أيار
(مايو) املاضي بتهم الفساد
بناء على أمر صادر عن القضاء
األمريكي.
ووجه القضاء األمريكي التهم
إىل رئيس «الكومنيبول» على
مدار  26عامًا نيكوالس ليوز
قبل أن يتخلى عن منصبه عام

 ،2013بينما يواجه حاليًا اإلقامة
اجلربية يف منزله يف باراغواي

إىل أن يتم البت يف طلب
تسلميه إىل الواليات املتحدة.

هدنة لـ 48ساعة يف
الزبداني والفوعة شوكفريا
أعلن يف سوريا عن التوصل إىل
هدنة ملدة  48ساعة بني اجليش
السوري واجملموعات املسلحة
يف الزبداني بريف دمشق ،ويف
الفوعة وكفريا بريف إدلب.
وقالت مصادر مطلعة إن اهلدنة
يف الزبداني تبدأ اخلميس
(امس االول) وسيصار غدًا
(امس اجلمعة) إىل اخالء اجلرحى
من الطرفني ،كما سيتم نقل
جرحى املسلحني يف الزبداني
عرب الصليب األمحر باجتاه مناطق
سيطرتهم يف إدلب.
أما اجلرحى يف كفريا والفوعة
فسيجري نقلهم إىل مستشفى
يف الالذقية .ويف اليوم الثالث
سيتم إخالء املسنني من كفريا
والفوعة.
وقالت املصادر إنه سيتم إبرام
االتفاق النهائي على خروج
املسلحني من الزبداني إىل ريف
إدلب ،وعند إبرام االتفاق جيري
متديد اهلدنة تلقائيًا.
وتأتي اهلدنة لدراسة باقي
النقاط العالقة ،بعد هدنة سابقة
درست انسحاب املسلحني من
الزبداني ،مقابل وقف اهلجوم
على بلدتي كفريا والفوعة.
ويشمل اتفاق اهلدنة إخراج
املسنيني من كفريا والفوعا
يف اليوم الثالث أيضًا...
جناح املفاوضات يشمل إنهاء
معاناة املدنيني ،عرب إخراجهم
من كفريا والفوعة إىل مناطق
أخرى ،بالتوازي مع تسوية
أوضاع من يود من املسلحني
داخل الزبداني ضمن شروط
املصاحلات.
وأفيد بأن اجليش السوري
حتركات
بالصواريخ
قصف
اجلماعات املسلحة ومقارها يف
بلدتي حيان وعندان بريف حلب
الشمالي ،فيما دارت اشتباكات
عنيفة بني داعش واجملموعات

املسلحة على حمور الصوامع
ملدينة مارع ومشال املدينة،
حيث متكن التنظيم من السيطرة
حربل ،فيما حتدث
على قرية ْ
املرصد السوري عن سيطرة
التنظيم على مخس قرى.
وتدور املعارك يف حميط مدينة
مارع اليت تشكل معق ًال أساسيًا
لفصائل اجلبهة الشامية ،ولواء
الفتح ،ولواء السلطان مراد،
وأحرار الشام ،وثوار سوريا.
ويف هذا السياق ،قتل عدد من
املسلحني بتفجري داعش سيارة
مفخخة يف حميط املدينة .وقد
وجهت هذه اجلماعات نداءات
إىل كافة الفصائل املسلحة يف
حلب وإدلب للتوجه إىل مارع
خشية سقوطها بيد داعش.
ويف ريف حلب أيضًا ،ولكن على
اجلبهة مع اجليش ،أحبط اجليش
السوري هجومًا للمجموعات
املسلحة على بلدة باشكوي يف
ريف حلب ،وأوقع خسائر يف
صفوف املهامجني يف األرواح
والعتاد.
باتت
الزبداني
عسكريًا،
حتت سيطرة اجليش السوري
وحلفائه ...كيلو مرت ونصف
الكيلو مرت مربع بأيدي املسلحني
فقط ...التفاوض يهدف حلقن
الدماء والتخفيف خصوصًا عن
املدنيني رغم ما دفعوه من
دم...
ويف سياق منفصل ،قتل
القيادي يف املعارضة السورية
مجيل رعدون ،جراء تعرض
سيارته لتفجري جنوبي تركيا.
مصادر مقربة من املعارضة
أشارت إىل أن رعدون قائد
قتل
«جتمع صقور الغاب»
بالتفجري الذي وقع يف مدينة
أنطاكيا ،القريبة من احلدود
مع سوريا بعد زرع عبوة ناسفة
أسفل سيارته.

صفحة 10

Saturday 29 August 2015

السبت  29آب 2015

اسرتاليات

ابوت يركز على العمالة
يف املناطق النائية
مشر رئيس الوزراء طوني أبوت
عن ساعديه وقام مبساعدة
اجملتمع األبورجييين يف منطقة
نائية يف املقاطعة الشمالية
إلصالح القاعة احمللية.
وقد اعاد السيد ابوت حتويل
تركيزه إىل مبادرات العمالة
احمللية يوم امس االول
اخلميس ،اليوم قبل األخري له
يف املنطقة ،كجزء من التزام
انتخابي بقضاء أسبوع كل عام
يف جمتمع السكان األصليني
(االبورجيينيني) يف املناطق
النائية.
وقام رئيس الوزراء باملساعدة
يف طالء (دهان) قاعة اجملتمع
يف باماغا  Bamagaقبل ان
يزور مرفق الرعاية الصحية
العمل
فرص
واستكشاف
احمللية.
وقال رئيس بلدية املنطقة
برنار تشارلي انه من احليوية
مبكان تعزيز العمل يف هذه
املنطقة ،مع اجمللس احمللي
كصاحب العمل الرئيسي.
وقال لوكالة « AAPنريد أن
ننظر يف التنمية االقتصادية
والسياحية».
واضاف يقول «هذا هو الشمال
املغناطيسي ،اجلميع يسافر اىل

هنا».
وكان السيد ابوت أيضا
حريص على رؤية أماكن مثل
 Bamagaواالطالع على الوضع
االقتصادي واجملتمعي هناك.
وقال «يف النهاية ،ان روح
املبادرة لدى السكان احملليني
ستكون حامسة هنا».
وقال رئيس الوزراء ان احلكومة
ستبذل ما يف وسعها للمساعدة
يف حتسني املدارس واخلدمات
والبنية التحتية.
وكان السيد ابوت قد قضى
يوم االربعاء يف جولة على
املدارس احمللية وااللتقاء مع
الطالب ،كما انضم اىل موظفي
التغيب عن الدراسة يف املنطقة
وإلقاء القبض على األوالد
وتسليمهم إىل صفوفهم.
وكشف رئيس الوزراء عن ان
األطفال الذين رآهم قادرون
على الذهاب إىل اجلامعة إذا
احتفظوا بنفس احلماس يف
املرحلة الثانوية.
وقال السيد ابوت «حتى لو مل
يكن هناك العديد من فرص
العمل هنا يف الوقت الراهن،
فهناك بالتأكيد الكثري من
فرص العمل يف اقتصادنا
للسكان األصليني».
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فيضان املاء يف سد واراغامبا هوكي مل يناقش التحول اىل مجهورية مع ابوت

بدأت املياه يف سد واراغامبا
 Warragambaيف غرب سيدني
بالفيضان حيث جرى حتذير
السكان باالستعداد لسيول
طفيفة.
كما طافت املياه يف سدود
و Tallowa
 Avonو Nepean
أيضا.
وقد يستمر التسرب من
السدود لعدة أيام.
وتقول خدمة الطوارئ ان
فيضان املياه من قد يكون أقل
بكثري من التوقعات السابقة.
وقالت متحدثة باسم خدمة
الطوارئ ان الفيضانات يف
بنريث كانت اقل من املتوقع
حيث ان ذروة تسرب املياه
ستكون أقل من مستويات
الفيضانات الطفيفة.
ومن املتوقع أن يكون التسرب
من سد واراغامبا أقل مما كان
متوقعا سابقا.
وقالت ان «هوكسبريي هي
مصدر قلق وحنن دائما نراقبها
عن كثب».

وقد يستمر تسرب املياه لعدد
من األيام ،ولكن سيتم ختفيض
منسوب املياه يف السد إىل
أقل بقليل من مستوى االمتالء
الكامل مع تصريف بسيط
للمياه.
مستجمعات
سلطة
وقالت
سيدني على موقعها على
االنرتنت ان «هذا جزء من
إجراءات ما بعد الفيضانات».
وقد مت حتذير السكان يف أجزاء
من ضواحي سيدني الغربية
يف  Wallaciaلتحضري انفسهم
لالخالء يف حال ارتفع منسوب
فيضان املاء ،كما جري حثهم
على اختاذ االستعدادات للعمل
واملدرسة يوم اجلمعة (امس).
وقال نائب مفوض خدمة
الطوارئ غريغ نيوتون للشبكة
«ان
السابعة
التلفزيونية
فيضان سد  Warragambaرمبا
يسبب بعض اآلثار الطفيفة
وخاصة على ،Yarramundi
ومشال ريتشموند وWindsor
.»bridges

قال رئيس الوزراء طوني ابوت
ان جو هوكي مل يتحدث معه
حول خطة وزير اخلزانة بالدفع
حنو جلمهورية.
ويقود السيد هوكي دفعا
مشرتكا من حزبي العمال
واالحرار حنو حتول اسرتاليا اىل
مجهورية ،مما يضعه يف خالف
مع زعيمه الذي يؤيد بقوة بقاء
اسرتاليا تابعة للتاج امللكي.
وردا على سؤال للقناة
التلفزيونية التاسعة ،يوم امس
االول اخلميس ،عما إذا كان
السيد هوكي قد ناقش األمر
معه اجاب السيد ابوت« :ال،
مل نتحدث عن ذلك ألن لدينا،
على ما اعتقد ،أشياء أكرب يف
أذهاننا يف اغلب االحيان».
ودعا السيد اهلوكي مع جمموعة
برملانية جديدة وعضو جملس
الشيوخ العمالي كاتي غاالغر،
إىل تصويت وطين على رأس
الدولة االسرتالية خالل مخس
سنوات.
وقال السيد ابوت ان انضمام
السيد هوكي جاء بعد اثارة
املسألة «قليال» من قبل رئيس
احلركة اجلمهورية االسرتالية
بيرت فيتزسيمونز.
ونفى رئيس الوزراء االدعاء
أن التحول اىل اجلمهورية
هي مسألة نضوج بالنسبة
ألسرتاليا ،مصرا على البالد
هي بالفعل «ناضجة جدا،
جدا».

وقال «أعتقد أن احدى املشاكل
مع دفع دعاة اجلمهورية هو
أنهم يرون ،على ما يبدو،
أن هناك بعض عدم النضج
وبعض عدم االستقاللية يف
نظامنا» على حد قوله.
واضاف «ال أعتقد أن معظم
هذا
لديهم
االسرتاليني
االعتقاد».
وقال يف وقت الحق للشبكة
التلفزيونية السابعة إنه ال
يعتقد ان اي شيء سيتغري يف
وقت قريب.
ورأى عدة وزراء من بينهم
وزير الزراعة بارنابي جويس
ونائب رئيس جملس الوزراء
وارن تراس ان هناك عمال اكثر
اهمية للقيام به من الرتويج
ملسألة التحول اىل مجهورية.
وقال السيد جويس لراديو
 ABCيوم اخلميس «أنين متأكد
من أن لدى جو (هوكي) أسبابا
قوية ولكن أريد أن أركز على
العمل الذي نقوم به».
اما عضو املقاعد اخللفية
يف حزب االحرار الوطين
الكوينزالندي ايوين جونز فاختذ
جانب الدفاع عن السيد هوكي،
مصرا على أنه ميكن أن يكون
وزير خزانة ويشارك يف احلملة
من أجل اجلمهورية يف نفس
الوقت.
وقال لراديو « ABCان هذا
لن يأخذ شيئا من الرتكيز على
أهمية االقتصاد» .

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
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اسرتاليات

Australian News

ابوت يرفض وضع ثقله حول مستقبل رئيس املفوضية مفوضية اعالم مستقلة تربئ سايلز من التحيز ضد هوكي

امللكية دايسون هايدن

رفض رئيس الوزراء طوني
أبوت القول ما اذا كانت
احلكومة قد بدأت البحث عن
رئيس جديد للمفوضية امللكية
ليحل حمل الرئيس احلالي
دايسون هايدن ،لكنه أصر على
أن التحقيق «سيستمر».
فقد رفض السيد ابوت يوم
امس االول اخلميس القول ما
إذا كان السيد هايدن جيب
أن يتنحى كرئيس للمفوضية
امللكية اليت حتقق يف ملف
النقابات.
وسوف يعلن السيد هايدن
ما اذا كان سيستقيل من
املفوضية امللكية بسبب اظهاره
حتيزا بعد ان كشفت وسائل
إعالم فريفاكس قبل أسبوعني
انه كان ضيف شرف يف محلة
مجع تربعات حلزب االحرار.
وقال كل من السيد ابوت
وزعيم املعارضة بيل شورتن
انه ميكن للمفوضية ان تستمر
برئاسة مفوض آخر يف حال
تنحى السيد هايدن.
ورأى السيد ابوت ان «الشيء
املهم هو استمرار املفوضية
امللكية».
وقال «لقد شهدنا وفرة من
األدلة على حال الفساد والتمزق
داخل احلركة النقابية».
واضاف يقول «هذه املفوضية
امللكية حيوية للغاية ،حتى
ان شخصا من مكانة مارتن

رئيس الوزراء طوني ابوت

املفوض القاضي دايسون هايدن

فريغسون قال هذا جزء مهم
من تنظيف احلركة النقابية،
وتنظيف حزب العمال لذلك
جيب ان تستمر وسوف تستمر
بغض النظر عن أي قرار يتخذه

القاضي دايسون هيدون».
وقال السيد ابوت انه لن
يستبق قرار السيد هايدن من
خالل إعطاء رأيه حول ما اذا كان
جيب االستمرار يف هذا الدور.

برأت مفوضية اعالم مستقلة
املضيفة يف تلفزيون أي بي
سي لي سايلز من التحيز يف
املقابلة املثرية للجدل اليت
أجرتها بعد صدور املوازنة مع
وزير اخلزانة جو هوكي ،مما
دفع وزير االتصاالت مالكومل
تورنبول اىل التساؤل.
بدأت املضيفة سايلز املقابلة
الساعة  7.30بسؤال «هل
يبدو هذا كرتاجع سياسي؟»،
قبل أن تتهم السيد هوكي بالـ
«الرتاجع» وتدبري «األعذار».
واتهم معلقون حمافظون مثل
املعلق يف نيوز كورب أندرو
بولت املضيفة سايلز مبقاطعة
السيد هوكي  14مرة وانها
كانت أقل عدوانية يف مقابلة
اجرتها ما بعد املوزانة مع وزير
اخلزانة للظل كريس بوين.
ووصفت تقارير إخبارية املقابلة
بأنها «وحشية»« ،صادمة»
و»قاسية».
وقال الوزير تورنبول ان مقابلة
سايلز مع هوكي ومقابلة ما بعد
املوازنة من قبل املضيفة يف
برنامج  Latelineإميا - Alberici
كانتا «عدوانيتني جدا».
وووجد التحقيق الذي قامت
به سلطة االعالم واالتصاالت
األسرتالية ،اليت تنظم اإلعالم
املرئي واملسموع ،ان سايلز
كانت عادلة يف معاملتها للسيد
هوكي.
ووجد التحقيق انه يف حني كان
نهجها «استجواب ومناقضة»،
فان سايلز مل تظهر اي حتيز.
ويقول تقرير التحقيق انه

هوكي وسايلز خالل املقابلة

اندرو بولت
«على الرغم من أن السيدة
سايلز اعتمدت نهج خصومة او
«حمامي الشيطان» ،اال انها مل
تظهر سلوكا من شأنه أن يوحي
بوجود حتيز شخصي أو ميل
سياسي معني يف املقابلة».
ويضيف التقرير «انها مل تظهر

احرتاما للسيد هوكي بطريقة من
شأنها أن تشري إىل عدم وجود
أفق مفتوح  ...ويف سياق
الشرحية اليت تناولت املواضيع
اليت تناولتها املوازنة ،أظهرت
املقابلة التوازن الذي أعقب
أدلة وازنة».

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
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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

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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\U
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H
Z
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:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
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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

عباس زهري املغ ّرد اللبناني األشهر:

«مل أعتذر من سرتيدا وهذا ما أقوله
للسيّد نصرهلل»!
مبليون متابع يف موقع «تويرت» و 20ألف يف
هوية خاصة به
«فايسبوك» استطاع أن خيلق
ّ
وموقعًا ساخرًا خيشاه أصحاب القرار .وصل
قبل أيام إىل بريوت قادمًا من اإلمارات
املتحدة فسارع إىل لقاء رفاق النضال
العربية
ّ
أمام #السرايا_احلكومية يوم األربعاء .على
هامش تظاهرة «#طلعت_رحيتكم» التقيناه
ّ
وكان ّ
معط ًال بسبب املياه اليت
مبل ًال وهاتفه
لكن البسمة مل تفارق
املتظاهرون،
ُرشق بها
ّ
وجهه.
ّ
املغرد اللبناني األشهر يف
إنه عباس زهري
ّ
«تويرت» الذي أثار بلبالت مثلما قام حبمالت
ِ
هادفة .عن خرب صرفه من اإلمارات وإقفال
حسابيه الشهريين يف «تويرت» من املدعو
جريي ماهر ،عن عالقته بالنائب وليد جنبالط
وسياسيني آخرين وتصرحيه الشهري عن النائب
سرتيدا جعجع ،عن حساب «السلطة اخلامسة»
وشخصيته املشاكسة وأخطائه ومشاريعه
القادمة حاورته «النهار» الربويتية.
من ألفني إىل مليون متابع
ّ
يتذكر عباس أيامه األوىل مع «السوشيل
ميديا» قبل أن حيظى بهذا العدد من
املتابعني ،فيقول« :يف بدايتنا قبل 15
لكن الوضع
عامًا كنا نعتربها مواقعًا للتعارف
ّ
اختلف مع «#تويرت» حيث كان اللبنانييون
قالئل لكن دخول الرئيس #سعد_احلريري
إىل هذا املوقع رفع من نسبة الناشطني .كنا
نغرد عن «السنافر» وعن الوضع املعيشي
ّ
بعيدًا من السياسة ،فكان لوزير الطاقة حينها
#جربان_باسيل نصيب من هذه التعليقات.
ّ
شكلنا جمموعة من  13شخصًا وصرنا نطلق
ً
ثم أنشأنا حساب «السلطة
هاشتاغ يوميا ّ
اخلامسة» حلماية أنفسنا قانونيًا ،وال نزال
حتى اليوم نطلق ومسًا عند التاسعة من كل
مساء» .ويتابع «مع ظهور «#داعش» أخذنا
مهمة تعريف الناشطني اإللكرتونيني العرب
حبقيقة هذا التنظيم وعدم متثيله الدين
اإلسالمي احلق ،وقد استعانت الرائد سوزان
احلاج بتغريداتنا خالل مؤمتر ملكافحة اإلرهاب
إجيابية لناحية
يف #دبي ما أوجد ردودًا
ّ
التفاعل الكبري مع محالتنا».
أدت إىل
يتذكر الكثري من املنعطفات اليت ّ
رفع نسبة متابعيه خصوصًا مشاركته وحساب
«السلطة اخلامسة» يف محالت #السالمة_
املرورية مع رئيس قسم االعالم والعالقات
العامة يف هيئة ادارة السري النقيب ميشال
مطران .من  2500إىل أكثر من حنو  600ألف
متابع ارتفع عدد متابعيه ،من غري أن ينفي
جلوءه إىل شراء عدد من املتابعني االفرتاضيني
حلماية حسابه من اإلقفال فوصل حسابه إىل
حنو مليون متابع قبل إقفاله.
ملاذا أُقفل الحساب الثاني؟
والفر بينه وبني املدعو
الكر
عن لعبة
ّ
ّ
#جريي_ماهر صاحب راديو «صوت بريوت»
هدده بإقفال حسابه
اإللكرتوني ،الذي
ّ
ّ
ونفذ ،يشرح عباس« :ما
األول ثم الثاني
ألرد عليه بسبب تغريدته املسيئة عن
كنت
ّ
رمي النفايات يف روضة الشهيدين ،كي ال
أساهم يف شهرته ،غري أن اجلميع طالبين
بالرد ،إضافة إىل كون شقيقي سقط شهيدًا
ً
بداية،
ضد العدو االسرائيلي ويرقد هناك.
قمنا بالتبليغ عن التغريدة إلزالتها ،لكنه عاد
حدة تغريداته املسيئة .كان خطأي
فرفع من ّ
أنين نشرت معلومات شخصية عنه وصلتين

املصدر :خاص «النهار» إيلده الغصني

عرب رسائل خاصة
مبا خيالف قوانني
تويرت» .هذا يف
احلساب
شأن
األول الذي حيمل
«عباس»،
اسم
فماذا عن حسابه
«عباس
الثاني
زهري»؟ يضيف:
«لئن ماهر يعيش
يف #السويد -بلد
املواطن-
حيرتم
فقد جنح بتقديم
ضدي
بالغ
وبإقفال حسابي
ما
ألن
األول
يعرضه
نشرته
ّ
لكن
للخطر.
ّ
حسابي
إقفال
اآلخر هو ما أنتظر
توضيحه من إدارة
تويرت يف غضون
 48ساعة».

(الصورة التي كان يستعملها عباس يف حسابه).

أمل تكن ملاهر تغريدات مسيئة مبا خيالف
قوانني «تويرت»؟ جييب عباس« :بلى ،عدا
ميحها،
عن تغريدته املسيئة للشهداء واليت مل ُ
ّ
حبق وزير الداخلية
ذم
فقد كانت له تغريدة ّ
#نهاد_املشنوق إذ اعتربه عمي ًال لـ #حزب_اهلل
وأخرى مسيئة لبنات األمن العام اللبناني
سيتصرفن لدى قدومه إىل
أنهن
فأعتقد
ّ
ّ
أظن أن مشكلته أصبحت معهم وليس
املطارّ .
معي» .ويضيف «املفروض ،إذًا ،أن حياسب
ماهر على إساءاته وحتريضه الطائفي مثلما
حوسبتّ ،
أظن ذلك»،
إالّ إذا كانوا راضني وال ّ
واضعًا ّ
كل ذلك بيد املدير العام لألمن العام
اللواء #عباس_ابرهيم ورئيسة مكتب مكافحة
اجلرائم املعلوماتية الرائد سوزان احلاج.
«هذا ما قلته عن سرتيدا»
القواتي -بشكل خاص -امتعاضًا
سجل اجلمهور
ّ
ّ
شديدًا من ظهور سابق لعباس مع اإلعالمي
#طوني_خليفة حيث كانت له مجلة مستفزة
يف ّ
حق النائب #سرتيدا_جعجع ،فكيف ي ّربر
ذلك َ
ومل مل يعتذر؟ يقول« :طوني مل يدعين
أنهي مجليت اليت كنت يف صدد قوهلا بأن
ال سرتيدا ستشارك يف عاشوراء وال النائب
#علي_عمار سيحمل الصليب يف مسرية اجلمعة
العظيمة ،مبعنى أن االختالف يف وجهات النظر
السياسية وحتى الدينية موجود ،أو فليثبتوا
وفاقهم» .كان ذلك على خلفية نشر حمطة
 OTVلشريط فيديو جمتزأ عن رد فعل جعجع
يتحدث عباس شارحًا
عملية القنيطرة،
حلظة
ّ
ّ
التفاصيل «حنن كمتلقني نشرنا الشريط
صوبنا لدى نشر الفيديو الصحيح،
اخلاطئ ثم
ّ
وهذه غلطة اإلعالم وليست غلطتنا حتى نعتذر.
وضحت ّ
فأنا ّ
كل شيء عرب حسابي ولست أنا
من أطلق اهلاشتاغ املعرتض يومها ولو كنت
شاركت فيه».
«وللسيد نصرهلل أقول»
قد يكون عباس ممن شاركوا يف احلرب لكنه
يعرف متامًا أنها «كانت عبثية واحلمدهلل انين مل
أمت ألجل هؤالء الزعماء» .مل يسلم عباس من
تعرضت
الوجود السوري أيضًا «بدليل أنين
ّ
للضرب املربح من السوري يف إثر جمزرة فتح
اهلل نهاية الثمانينات ومرة لدى دخولي إىل

سوريا بعد عبوري نقطة املصنع».
أما ألمني عام حزب اهلل السيد #حسن_نصرهلل
فيوجه رسالة واضحة «لدينا مطالب شعبية
ّ
ومعيشية  -بعيدًا من شؤون احلرب -مثة ناس
تنام من دون طعام وليست قادرة على تعليم
أوالدها» .كذلك فإنه يتواصل مع العديد من
بالرد على
السياسيني عرب «تويرت» و»يقومون
ّ
أسئليت أبرزهم النائب #وليد_جنبالط ورئيس
#ميشال_معوض رغم أني
حركة االستقالل
ّ
أختلف معه يف كرة القدم».
«سيتمنـّون لو لم أعـُد»
«كنت يف انتظار العودة إىل لبنان بعد 20
عامًا من الغربة ،أكن كل التقدير لإلمارات
اليت احتضنتين حني وصلت إليها ويف جييب
 20دوالرًا فقط» يقول .حصلت على عروض
كثرية ضمن جمالي يف إدارة املطاعم وستتبلور
األمور قريبًا .فإذا كان ألحد مصلحة يف عودتي
إىل لبنان فعلى العكس هذه مشاركيت اليوم
ّ
وسيتمنون لو
(األربعاء املاضي) يف التظاهرة
أغرد من اخلارج ،وحنن بصدد التحضري
بقيت ّ
ملفاجآت للتحرك على األرض».
يستمر حساب «السلطة اخلامسة» الذي
ّ
يستعمله عباس حاليًا بدل حسابيه اخلاصني
مرت على أسر اجلنود
بتعداد األيام اليت ّ
اللبنانيني وأيام الشغور الرئاسي ،فما
النتيجة؟ جييب عباس «إن ذلك يؤدي إىل
األمريكية
التغيري طبعًا إذ إن إحدى الصحف
ّ
استعملت هذا األسلوب واستطاعت الضغط
على الرئيس #جيمي_كارتر يوم احتجاز
الرهائن األمريكيني يف السفارة األمريكية
دون
(يف #طهران إبان الثورة اإليرانية) وقد ّ
ّ
يشكل
كارتر ذلك يف مذكراته ،فما نقوم به
حترك قريب
ضغطًا وتذكريًا وطبعًا سيكون لنا ّ
مع أهالي العسكريني» .أما تعداد أيام الشغور
اجلمهورية فلعباس أن حيلم
سدة رئاسة
يف
ّ
ّ
بنهاية هذا الفصل من الفراغ على طريقته
«أمتنى أن يكون الوزير السابق عدنان القصار
رئيسًا ولو مل يطرح امسه ،وأحلم أيضًا أن
يقوم ضابط شريف بالدخول إىل #قصر_بعبدا
واعتقال كافة السياسيني والتخفيف عن هذا
الشعب»! خيتم عباس زهري حواره.

العونيون يتظاهرون السبت (اليوم):

عـودة الـثقة بالـشارع
غسان سعود

العونيون سيستفيدون ،واحملتجون بقوة على أزمة
النفايات سيستفيدون أيضًا .جناح تظاهرة السبت
(اليوم) واأليام الالحقة ،رهن اقتناع الطرفني ال
فريق واحد باستفادتهما املتبادلة ،خصوصًا أن ما
جيمعهما أكثر مما يفرقهما بكثري.
من يسمع املنظمني للتظاهرات واملنخرطني بها
يتحدثون عن وجوب إعادة أموال البلديات للبلديات،
متهيدًا إلعادة حق البلديات جبمع النفايات وفرزها
وطمر النسبة الباقية الصغرية اليت يستحيل حتويلها،
يظنهم ناشطني يف مكتب النائب إبراهيم كنعان.
فخالل السنوات السبع املاضية ،ال يكاد خيلو بيان
عوني من بند يثري هذا املوضوع ،وخيضت من أجله
ّ
احلروب يف جملسي النواب والوزراء.
إال أن املشكلة املعنوية الدائمة كانت يف المباالة
الرأي العام الذي مل يظهر اهتمامًا أو تقديرًا هلذا
اجلهد كله .ال بل خرج رؤساء جمالس بلدية يقولون
إنهم ال يريدون هذه األموال ،مؤيدين بقاءها
يف جيب «سوكلني» .ويفيد التذكري هنا بأن
«سوكلني» ما كانت لتفتعل األزمة احلالية لوال
إصرار وزراء التيار الوطين احلر والطاشناق وحزب
اهلل وحدهم على إيقاف مهزلة التمديد هلا ،وإلزام
جملس الوزراء بتنظيم مناقصة حقيقية.
التغيريي بدأ هناك ،إال أن العونيني ،اكتفوا
احلراك
ّ
خبوض معاركهم وفق مبدأ تسجيل موقف ،دون
االحتكام إىل الشارع ،أو حتويل امللفات املطلبية
إىل قضايا رأي عام .ففور تسجيلهم موقفًا ،كانوا
يلتفون باجتاه التسوية ليأس أو إحباط من الرأي
العام .هم يعارضون التمديد للمجلس النيابي،
لكن ال يشاركون بالتظاهرات املنددة به .يرفضون
الوالية املمددة ،إمنا حيافظون على نيابة يطعنون
هم أنفسهم بها أمام جملس شورى الدولة.
ولسان حاهلم يقول إن ال مكان للـ»غيفارية» أو الـ
ّ
اسية» يف العمل السياسي.
«حن ّ
حترك اجملموعات املعارضة ملافيات السلطة ،تزامن
مع تركيز رئيس تكتل التغيري واإلصالح العماد
ميشال عون على امللفات املطلبية ،ضمن سياق
استنهاض الرأي العام لتشكيل حالة ضاغطة
يستفيد منها يف ملفي التعيينات األمنية ورئاسة
اجلمهورية .إال أن تفاعل الرأي العام مع دعوتي
اجلنرال يف الشهرين املاضيني ،اقتصر على
احلزبيني :غالبية العونيني أو املؤيدين للجنرال ،من
غري املنتسبني إىل احلزب مل يبالوا بتلك الدعوتني.
أما دعوات املتظاهرين االخرية ،فقد لقيت اهتمامًا
من العونيني ومشاركة خجولة رغم عدم وجود قرار
رمسي باملشاركة.
ّ
بدا واضحًا خالل اليومني املاضيني تضعضع
اجلمهور العوني بني منجذب هلذا احلراك الذي يشبه
التحركات العونية الغابرة ،ومن اعتاد الكسل وبات
يردد خطاب السلطة «زي ما هو» جلهة الدفاع عن
النظام القائم .إال أن مصادر التيار توحي بتغري
عاملني أساسيني:
 أو ًال ،املنظمون للتظاهرات أوضحوا أكثر فأكثر
يف اليومني املاضيني ،ترحيبهم باجلمهور احلزبي
شرط التزام رفع العلم اللبناني بدل األعالم احلزبية
(كما حصل قبيل وبعد وخالل  14آذار ،)2005
واقرتبوا من تسمية األشياء بأمسائها بدل االستمرار
بالتعميم وإن كانوا ما زالوا حيرصون على عدم
استفزاز مجهور األحزاب األخرى .فمن يقف خلف
«سوكلني» معلوم دون تسميته ،ومن كان يصادر
حقوق البلديات معروف أيضًا.
 ثانيًا ،اقتنع التيار الوطين رمسيًا بوجوب مشاركتهيف هذا احلراك ،وتفهمًا منه خلصوصية التحرك دعا
تكتل التغيري واإلصالح مناصريه إىل املشاركة يف
تظاهرة السبت (اليوم) ،وخص بالذكر اجملالس
البلدية حتى تتخذ التظاهرة طابعًا مطلبيًا يتعلق
حبقوق البلديات أكثر منه طابعًا سياسيًا إلسقاط
احلكومة أو غريه .وال شك هنا أن استحقاق السبت
سيفتح الباب أمام ترميم الثقة املفقودة بني التيار
وجمموعات كثرية سواء يف اجملتمع املدني أو يف
بعض األحزاب األخرى أو يف بعض القطاعات
النقابية .وسيكتشف الناشطون أن هناك من
أعد خالل السنوات العشر املاضية كل امللفات
املطلوبة ،على مجيع األصعدة ،حملاسبة الفاسدين
وسوقهم إىل احملاكم.
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مقاالت وتحقيقات

شبح األسري يف «عني احللوة»:
إما دولة الزعران
البحث عن «عميل األمن العام» وإما زعران الدولة؟!
رضوان مرتضى

كيف قضى الشيخ أمحد األسري ،يوم
كان «طافرًا» ،أيامه يف خميم عني
احللوة؟ من هو «أبو عائشة» الذي آواه
ّ
ووفر له احلماية؟ وما هي ردود الفعل
على توقيفه؟ وما هي قصة املتهمني
الثالثة يف «التحقيق» الذي جيريه
أنصار األسري وحلفاؤه حبثًا عن «عميل
األمن العام»؟

رغم أن الشيخ أمحد األسري مل يكن
يف خميم «عني احللوة» يف األيام
اليت سبقت توقيفه ومل ينطلق منه يف
رحلته األخرية ،إال أن طيفه ال يزال
حاضرًا بقوة يف املخيم .اسم الرجل
يكاد يرتدد على كل شفة ولسان.
كيف جرى اإليقاع به؟ من باعه ومن
أبلغ عنه؟ ما مصريه؟ أين شقيقه أجمد
وأبناؤه الثالثة و»صديقه الصدوق»
سي ِّ
سلم فضل
يوسف حنينة؟ هل
ُ
مشندور املشهور بـ»فضل شاكر»
نفسه؟
وما الرتتيب ّ
املتفق عليه وكيف ستكون
التسوية احملتملة؟ مجلة تساؤالت متأل
أيام أهل املخيم وتشغلهم ،هم الذين
يعيشون ّ
ترقبًا حذرًا بعد سلسلة أحداث
أمنية شهدها ملجأهم الذي يضيق
عليهم يومًا بعد آخر .يف موازاة هذه
األسئلة اليت تزدحم يف رؤوسهم،
جُتري اجلهات اليت احتضنت الشيخ
األسري حتقيقًا داخليًا حبثًا عن اخلرق
األمين الذي أودى باألسري وأدى إىل
توقيفه .وحبسب مصادر إسالمية
ّ
مطلعة ،فإن «الدائرة ضيقة وبنتيجة
سيكشف العميل» .تنطلق
التحقيق
ُ
املصادر من ُم َّ
سلمة أن «الصورة
ّ
فشكلت اخلرق الذي فضح أمر
سِّربت»،
ُ
الشيخ األسري .ال تأخذ املصادر أبداً
بأن جهاز األمن
بالرواية األمنية القائلة ّ
العام ّ
ركب عشرين صورة افرتاضية
هليئة األسري احملتملة وانتظر قدومه.
تصدق فرضية رصدها إلكرتونيًا
وال
ّ
أو هاتفيًا ،ألنه كان حريصًا يف هذا
اخلصوص .ومن هنا تبدأ القصة يف
سرب الصورة؟
تقديرهم .فمن َّ

القيمني على «التحقيق» بشأن
لدى
ّ
«عميل» األمن العام ،ثالثة أشخاص
يف دائرة الشبهة« :الرجل الذي
واملزور ح .ح .والوسيط
صور األسري
ِّ
ّ
للمزور ثم أحضر
األوراق
أوصل
الذي
ِّ
جواز السفر وبطاقة الالجئ باسم
خالد عباسي» .ال تربئ املصادر أحدًا
من هؤالء ،لكنها ترفض االنتقام من
دون دليل قاطع .بالنسبة إىل ح .ح،
القيادي السابق يف اجلبهة الشعبية
ــ القيادة العامة واملطلوب للدولة
اللبنانية ،تؤكد املصادر ّ
أنه مل يكن
يعرف أص ًال أن صاحب الصورة هو
أمحد األسري .فض ًال عن ّ
أنه سبق أن
مهمني غادروا
زور مستندات ملطلوبني
ّ
ّ
بالطريقة نفسها عرب املطار .لكن رمبا
لألسري خصوصية أخرى ،ودائمًا حبسب
املصادر نفسها .كذلك األمر بالنسبة
ثم أتى
إىل الوسيط الذي نقل الصور ّ
باملستندات .مل يكن على دراية بأنه
يزور مستندات لألسري ،لكنه كان
ّ
يعلم ّ
أنه شخص بالغ األهمية .وتبعًا
املصور من
للمصادر نفسها ،وحده
ِّ
ٌ
ثقة
كان يعلم هوية األسري ،لكنه
بالنسبة إليهم.
السر ضائعة بني
كلمة
وبالتالي ،فإن
ّ
الثالثةُ ،يضاف إليهم احتمال رابع

مفاده أن يكون أحد هؤالء
سرب الصورة ألحد
الثالثة قد
ّ
الفصائل الفلسطينية اليت
نقلتها بدورها إىل األمن العام.
بكلمات أخرى ،ال جواب شافيًا
حول هوية العميل بدليل قاطع
بانتظار انتهاء التحقيق يف
املسألة.
ُيضاف إىل ما سبق ،مجلة
تساؤالت عن حركة األسري
وإقامته خالل الفرتة السابقة
بني ظهراني أهل املخيم .إذ

جان عزيز

كان األسري قليل الظهور يف عني الحلوة ،ونادراً
ما خرج من مسكنه (مروان طحطح)

كيف دخل وكيف خرج وكيف كان
يتحرك بني أروقته ويعقد لقاءاته،
ّ
وال سيما أنه دخل وخرج مرارًا؟ تكشف
املصادر أن األسري فور دخوله إىل
خميم عني احللوة مكث يف ضيافة
شاب فلسطيين ُي ّ
كنى بـ»أبي عائشة»،
احتضنه يف حي حطني .تروي املصادر
أن الشاب الثالثيين الذي آوى األسري
بصورة متقطعة طوال سنة يف ضيافته
يف املخيم كان من مجاعة األسري قبل
أحداث عرباّ .
وملا حصل ما حصل ،جلأ
الشيخ إليه .ثم انتقل إىل منزل آخر.
وتكشف أيضًا أن األسري مكث لديه يف
الفرتة األخرية قبل خروجه من املخيم
أيضًا .أما كيفية دخوله وخروجه ،فتذكر
أنها غالبًا كانت تتم سريًا على األقدام
من أحد حواجز اجليش األقل تدقيقًا يف
هويات املارة.
تذكر
كما
املصادر أن
احللقة الضيقة
حمليطة
ا
با أل سري
شقيقه
(

أقام املولوي مأدبة
غداء يف منزله يف
عني الحلوة من دون
أن يُعرف إن كان
األسري قد حضرها

أجمد وأبناؤه الثالثة عبد الرمحن وعمر
وحممد والشيخ يوسف حنينة) ال
تزال يف ضيافة «أبو عائشة» .فيما
موظف املالية السابق معتصم قدورة،
«دينمو» األسري وساعده األمين ،حبسب
املصادر األمنية ،موجود يف محاية أحد
عناصر تنظيم «جند الشام» سابقًا هيثم
الشعيب .أما عن حتركات األسري داخل
املخيم ،فتؤكد املصادر ّ
أنها كانت شبه
معدومة ،وإن حصلت ،فإن ذلك يكون
مع ّ
توخي السرية املطلقة.
لذلك مل يكن يشعر به أحد ،على عكس
رفيق دربه يف السنوات األخرية فضل
شاكر .وتنقل املصادر اليت كانت على
متاس مع األسري أن «الوحيد الذي
كان يتنقل يف املخيم من جمموعته هو
الشيخ يوسف حنينة» ،مشرية إىل أن
«األسري كان أمنيًا بامتياز وحريصًا على
أن ال يشعر به أحد .لذا كان يتنقل يف
اخلفاء» .حاله من حال املطلوب شادي
املولوي الذي أقام مأدبة غداء منذ حنو
شهرين يف منزله يف املخيم ،ودعا
إليها املقربني منه من دون أن ُيعرف
إن كان قد حضرها األسري ،حبسب أحد
التقارير األمنية.

من رياض الصلح إىل الريحانية

يف اخلامس من آذار « ،٢٠١٢زحف»
الشيخ أمحد األسري قائدًا مئات
املتظاهرين إىل ساحة الرياض الصلح
حتت عنوان «نصرة حلمص» .محل
يومها األسري مع مناصريه ورودًا بيضاء
قدموها لرجال األمن «إكرامًا لألمنيني
ّ

ورسالة سالم وشكر» .افتتح الفنان
التائب فضل شاكر االحتفال ُمنشدًا
«سنبقى هنا» فأبكى احلاضرين ّ
تأثرًا.
بعد أكثر من عام ،انطلقت أحداث عربا
فاستحالت الورود رصاص ّ
رشاشات
وتفرق اجلمع .مل يبق أحد هنا .أخلى
ّ
أنصار األسري الساحة طافرين بني
بيوت األمان وسوريا وخميمات اللجوء.
مطار ٍد وسجني
قضوا مبعظمهم بني
َ
ً
مر
اآلخر.
تلو
ا
واحد
وقتيل .تساقطوا
ّ
عام آخر ،فوقع األسري نفسه أسريًا.
ٌ
من يعرف إمام مسجد بالل بن رباح
من اإلسالميني ،يعلم جيدًا أن الشيخ
ال ميلك علمًا شرعيًا .ال بل حتى أن
خطابه يف بداياته ،من شعار «السلمية»
وغريها ،مل يكن ينسجم مع طروحات
اإلسالم اجلهادي .حتى إن سقطاته
املتتالية من أبسطها إىل أعظمها مل
تعبرّ إال عن مجلة تناقضات .من خطابه
ختيل واهمًا ّ
أنها
اجلنوني يوم محل لعبة ّ
تكرر عبارة «اضرب السيدة عائشة»،
زاعمًا أنها تباع يف الضاحية اجلنوبية
ثم اعتذاره ،مرورًا برفضه اعتبار قتلى
«فتح اإلسالم» يف معارك نهر البارد
شهداء خالل مقابلة تلفزيونية ثم
وانتهاء باشتباكه
تراجعه عن تصرحيه،
ً
مع اجليش اللبناني .مناداته بالسلمية
ثم محله السالح .كل ذلك مل ُيعبرِّ عن
واع أو حتى شخصية متزنة .عاب
قائد ٍ
األسري على الرئيس سعد احلريري أنه
هرب خماطبًا إياه «القائد ال يهرب
ويرتك شعبه» ،لكن متى سنحت له
ينب
هو الفرصة حاول اهلرب أيضًا .مل ِ
دمر .هو «غيب» ،حبسب أحد
الرجل ،بل ّ
أبرز قيادات كتائب عبداهلل عزام .مل
يقض على نفسه فحسب ،بل قضى
ِ
على العشرات الذين آمنوا مبشروعه
والتحقوا به .مل يكن أمحد األسري
شيئًا .مل يمُ ّثل حالة يف البدء ،بل كان
مسن نفسه بنفسه
فقاعة إعالمية فقطّ .
مزهوًا بإحساس واهم بفائض القوة.
ومل يكن ليصبح حالة ،لوال ّ
أنه عبرّ عن
غضب يعتمل يف نفوس البعض.
ٍ
رأى هؤالء فيه لسان حاهلم .اعتربوه
ّ
السنة» أو «القائد»
«مفجر غضب
ّ
الغائب الذي يفتقدون .غري أن الشيخ
يتحول إىل حالة حقيقية
املوقوف مل
ّ
إال بعد أحداث عربا .األسري بعد أحداث
أشد خطرًا منه قبلها .إذ إن عدد
عربًا
ّ
مجهوره تضاعف ،لدى من يؤيده أو
حتى ممن مل يكونوا يثقون به أص ًال،
تبدل بعد أحداث عربا
لكن موقفهم منه ّ
جسد «مظلوميتهم» .الالزمة
باعتبار أنه ّ
اليت بنى األسري نفسه كل خطابه عليها.
حتول الرجل رمزًا .جنح بتجنيد
هكذا
ّ
انتحاريني ،فكان تلميذه معني أبو ظهر
فجر نفسه بلبنانيني.
أول لبناني ُي ِّ
ّ

يروي أحد املسؤولني العارفني قصة
ما حصل يف ساحة رياض الصلح
نهاية األسبوع املاضي ،بكل أسرارها
وخفاياها.
يقول إن املسألة ال تفهم ،إال إذا بدأنا
بسردها من بدايتها ،أي من واقع
قيام «دولة الزعران» .دولة الزعران
هي فعليًا دولة املافيا السياسية
االقتصادية املصاحلية والريعية،
اليت قامت يف ظل زمن الوصاية
السورية ،واستمرت خصوصًا ويف
شكل أكثر فاعلية وتقية ،بعد زوال
تلك الوصاية .وهي دولة عابرة
للطوائف واملذاهب.
ال بل قد تكون الرتكيبة الوحيدة
يف البلد اليت جتمع السين والشيعي
والدرزي واملسيحي ،يف مافيا
تتنافس يف لعبة السياسة شكليًا،
وتتطابق يف نهب الدولة فعليًا .ال
بل تبدو هذه الثنائية ضرورية لقيام
تلك املافيا .فتعدد طوائفها أساسي
إلرضاء إستابليشمانت الطوائف
واملذاهب ،أي إن تعددها الطائفي
ضروري لضمان صمت تلك اجملموعة
الدراكولية املكونة من أقل من ألف
شخص ،واحلاكمة الفعلية للبلد،
واليت كشفت عن وجهها يف أكثر
من استحقاق وحمطة ،وظلت حممية
وحمصنة .ثم إن هذا التعدد الطائفي
داخل املافيا نفسها ضروري لتمثيل
مسرحية الصراع الطائفي املذهيب
يف البلد ،وذلك من أجل ضمان
انقسام الناس من حتت ،مقابل
استمرار نهبهم من فوق .ضروري
من أجل تفتيت الناس وتفريقهم
قبائل وعشائر وزواريب ،مبا يؤمن
عدم اتفاقهم ضد تركيبة املافيا
اليت حتكمهم وتسرقهم ،ويف الوقت
نفسه ،متثلهم وحتميهم!
كل مرافق البلد وثرواته ومغامنه
ومزاريب ذهبه ومناجم أخضره وأبيضه
وأسوده ...حتت يد تلك املافيا .ال
شيء خارجها .واألهم أن ال شيء
يقدر على مساءلتها أو حماسبتها .كل
السبل إىل ذلك مسدودة أو معطلة
أو مروضة أو مدجنة .القضاء؟! بات
أقرب إىل القدر .اإلعالم؟! يف أحسن
األحوال وجهة نظر .االنتخابات؟!
باتت خيارًا ممكنًا فقط لطويل العمر.
هكذا ارتاحت املافيا ،اطمأنت دولة
الزعران ،منذ عقد كامل ،إىل أن
تركيبتها القائمة منذ ربع قرن على
األقل ،مكينة متينة حصينة...
يتابع املسؤول روايته :فجأة جاءت
جمموعة من الشباب .طلعوا من اجملتمع
املدني ومن اجلامعات ومن مجعيات
الرفض والكرامة .محلوا شعارًا قات ًال:
«طلعت رحيتكم» ،وبدأوا العمل،
كنحت صخر بإبرة ،أو كإفراغ جبل
زبالة بكشتبان نقاء .فتسلل القلق
إىل دولة الزعران .دخل اخلوف إىل
أقبية مافيوزييها ووصل اجلزع إىل
«كوسيليريييها» .ما العمل؟ يف
البداية حاولوا اخرتاقهم واحتواءهم.
لكنهم سرعان ما اكتشفوا فشل
احملاوالت .أص ًال ،ال شيء مشرتكًا
بني «البشرين» .شاب حيمل الفتة

تقول إن «جون سنوو حي» ،كيف
لدولة الزعران أن تفهم عليه أو
يفهم عليها؟! اللغة حتى خمتلفة.
كل ما بني االثنني متناقض.
عندها جلأت دولة الزعران إىل
اخليار الثاني :إرهابهم! نزلوا عليهم
كالصاعقة باهلراوات والصهاريج،
وصو ً
ال حتى الرصاص احلي .مل ينفع
كل ذلك .مل يزرعوا اخلوف فيهم،
بل صار دمهم حاضنة أكرب لنضاهلم
وحتولت جراحهم رمحًا أخصب لوالدة
ثورة شعب كامل .ال بل ارتفع سقف
املطالب .انتقل من نفايات إىل
انتخابات .ومن مناقصة إىل نظام.
فصار اخلطر أكرب ،وصارت الضرورة
ملحة خلطة طوارئ أخرى ،والستخدام
آخر رصاصة.
حتت جنح ليل ،يقول املسؤول
العارف ،انسحبت دولة الزعران من
الساحة .اختفت بكل قواتها وبزاتها
وجزماتها .وحضر بكل جاهزيتهم...
«زعران الدولة» .من هم هؤالء؟
يف الشكل والظاهر ،هم أبناء
أحزمة البؤس .ضحايا الفقر والعوز
واحلرمان .ضحايا دولة الزعران
نفسها .هم الذين دفعتهم السلطة
إىل رصيفها وقارعة وسط عاصمتها.
جعلت منهم فوضويني والجمتمعيني
ومشاغيب أزقة .لكنهم بالفعل
والتحريك والرتكيب املخابراتي،
أزالم دولة الزعران ال غري .تتبادل
معهم أدوار احلماية واخلدمات وعلل
الوجود .دولة الزعران ختلق بفجور
سلطتها زعران الدولة .وزعران
الدولة يربرون بتفلتهم بقاء دولة
الزعران .نزل هؤالء إىل الساحة ،بكل
ما يدركون فعله وحيرتفون تنفيذه.
يروي املسؤول نفسه أن هؤالء
أيضًا عابرون للمذاهب .يعرض صور
«رياسهم» و»قبضاياتهم» وزواريب
معاقلهم .هذا فالن زملة هذا الزعيم.
وذاك زملة ذلك التيار .يتشاركون
يف فقرهم وبؤسهم وعوزهم الذي
أعداء للمجتمع ،وبيادق
جعل منهم
ً
يف أيدي سلطته.
ما كانت احملصلة؟ مساء األحد كان
اللبنانيون ،وصار خصوصًا شباب
التغيري ،أمام صورة فاقعة :إما
الفوضى التدمريية اليت ُدفعت يف
وجوههم ،وإما املافيا التكفريية
املفروضة على رؤوسهم .صاروا
أمام شرين ،ال أهون بينهما :إما
زعران الدولة وإما دولة الزعران...
مل يكن ينقص اللعبة اجلهنمية إال
ّ
فض عروض وزير البيك :النتيجة
ستة ميين سوكلينات .كلها بأسعار
أعلى من األم الشرعية وغري
القانونية .حتى يقال للناس الذي
رفضوا واعرتضوا :تفضلوا! مل
تعجبكم سوكلني وماليني سوكلني؟!
خذوا منا من اآلن فصاعدًا سوكلني
مضروبة بستة أضعاف .وبأطنان
أغلى .وبال مطامر حتى .حتى تطمروا
ثورتكم وتدفنوا انتفاضتكم وختضعوا
وختنعوا وتركعوا ،لدولة املافيا.
كيف سيجيب الناس؟ إنه التحدي
لأليام املقبلة ،يف وجه دولة الزعران
وزعران الدولة معًا...
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مقاالت وتحقيقات

مافيا احلكم وحماصـصة النفايات :روائح «املستقبل» و«أمل» و«جنبالط» تفوح يف كل لبنان
بسام القنطار
متخضت مناقصات النفايات فولدت بعد ثالثة أشهر من إطالق دفرت
شروط مبتور ،فوز ستة حتالفات لشركات حملية وأجنبية يف خمتلف
املناطق اللبنانية .الشركات اليت جنحت ملفاتها التقنية أظهرت فوارق
كبرية يف األسعار اليت قدمتها ،ويتوقع أن تشكل هذه املسألة نقطة
اخلالف األساسية أثناء مناقشتها يف جملس الوزراء اليوم .وفيما
ُأعطيت إشارات سياسية سلبية حول النتائج من كل من الرئيس نبيه
بري والوزير الياس بو صعب ،ستواجه احلكومة جلسة نقاش صعبة
ختتلط فيها مصاحل كل فريق ،مع معضلة مواقع املطامر املقرتحة ،لكن
املؤكد ان صراخ املعتصمني خلف اجلدار املستحدث يف ساحة رياض
الصلح ،ستكون حاضرة يف تقرير مصري املناقصات على وقع ضغط
الشارع ،علمًا ان مفاعيل املناقصات لن تظهر قبل سنة ونصف ،يف
وقت ال يزال فيه «احلل السحري» للمرحلة االنتقالية مفقودًا
مل تشكل نتائج العروض املالية ملناقصات النفايات الصلبة اليت
أعلنها وزير البيئة حممد املشنوق أمس ،مفاجأة للمتابعني هلذا امللف.
ال بل إن «األخبار» أعلنت النتائج عرب «تويرت» قبل ساعة من صدورها،
باالستناد إىل معطيات التقويم الفين اليت سربت منذ مساء السبت
املاضي ،واليت كان هلا الدور احلاسم يف رسم خريطة الفائزين،
قبل الدخول يف تفاصيل األسعار اليت قدموها ،واليت شكلت بدورها
فضيحة كربى للعارضني أنفسهم .علمًا بأن تدقيقًا علميًا ودقيقًا هلذه
األسعار يظهر أنها قد اعتمدت السعر احلالي الذي تتقاضاه جمموعة
افريدا (سوكلني وسوكومي) سقفًا ادنى هلا ،فجاءت تقريبًا متساوية
معها مع فارق ال يتجاوز  ٥دوالرات للطن يف خمتلف املناطق اخلدماتية
الست .فكيف مت توزيع الصفقة؟

األسعار األعلى

املنطقة اخلدماتية األوىل تضم بريوت والضاحيتني الشمالية واجلنوبية،
والتقنية ،هي حتالف
وتبني أن شركة واحدة اجتازت املرحلة اإلدارية
ّ
الشركات اللبنانية اإليطاليةLavajet -
 Batco - Daneco Impiantiوعرضها
املالي هو  $ 168,63للطن الواحد.
وعلى الرغم من أن التقويم الفين
جلميع الشركات قد خضع لتدقيق من

وزير البيئة :ناشدتُ وليد
جنبالط وغريه تقديم
مطامر صحية ،وفتح الناعمة
مرتبط بموافقة األهالي

ثالثة استشاريني دوليني Ramboll :الدامناركي و  IGIPو Fichtner
االملانيني ،فإن شركة اجلنوب لإلعمار بالتحالف مع شركة  Amaاإليطالية
العاملة يف مصر ،قدمت إىل مناقصة بريوت عرضًا فنيًا مطابق متامًا
للعرض الذي قدمته شركة اجلنوب لإلعمار بالتحالف مع شركة Hera
اإلسبانية يف املنطقة اخلدماتية الثالثة (الشوف وعاليه وبعبدا) ،فكيف
جنحت هناك ورسبت يف بريوت؟ علمًا أن رياض األسعد ،مالك اجلنوب
لإلعمار ،قدم عرض أسعار يف بريوت وصل إىل  $118للطن ،لكن
الرسوب الفين كان حائ ًال دون فتح السعر!
إشكالية الرسوب التقين يف منطقة والتفوق يف أخرى ،تنسحب على
حتالف الشركات اللبنانية اإليطاليةLavajet - Batco - Daneco Impianti
للطن ،وتأهلت
اليت فازت أيضًا مبناقصة الشمال بسعر $ 189,3
ّ
تقنيًا يف البقاع واجلنوب وخسرت بفارق السعر ،لكنها مل تتأهل تقنيًا
ملعرفة السعر الذي قدمته يف املنطقة اخلدماتية الثانية (كسروان،
املنت ،جبيل) ،ليتبني أن املنافسة احنصرت يف هذه املنطقة بني
حتالف الشركات اللبنانية الفرنسية Butec - Indevco - Pizzornoيف
مواجهة حتالف شركة  ARACOاململوكة من جهاد العرب مع SORIKO
البلغارية ،والفوز كان للفريق األول بفارق سعر ضئيل هو سبعة دوالرات
للطن ،لريسو سعر الطن يف هذه املنطقة على .$ 171,60
أما يف املنطقة اخلدماتية الثالثة (الشوف وعاليه وبعبدا) ،فإن اجلنوب
لإلعمار ،بالتحالف مع  Heraاإلسبانية قد ضمنت التأهل منفردة يف
للطن ،يف مقابل سقوط ذريع
امللف التقين ،وقدمت سعر $ 153
ّ
لشركة االحتاد للهندسة والتجارة  CETاململوكة من كربيـال وميشال
الشويري اليت مل ينجح حتالفها مع  Vetaliaالرومانية يف الشوف ،وال
مع شركة  Saubermacherالنمسوية يف بريوت من التأهل ملرحلة ّ
فض
األسعار.
وبالعودة إىل املنطقة الرابعة (الشمال وعكار) حيث فاز حتالف
الشركات اللبنانية اإليطالية ،Lavajet - Batco - Daneco Impiantiفإن
للطن كان األغلى باملقارنة مع بقية املناطق ،لكنه
سعر $ 189,3
ّ
أرخص من منافسه اجلهاد للبناء و  SORIKOالبلغارية ،الذي قدم
للطن
أسعارًا خيالية راوحت بني $ 199.68
ّ
للطن يف اجلنوب،
يف الشمال و $ 205,07
ّ
للطن يف البقاع،
ليهبط سعره إىل $ 148,95
ّ
حيث أعلن فوزه بعد أن تبني أنه قدم خفضًا
بقيمة  ٢٠باملئة عن السعر األساسي .وحول
هذه النقطة أجاب وزير البيئة ردًا على سؤال

أسعار مناقصات
النفايات تقسم
مجلس الوزراء اليوم
ولبنان يحافظ على
املرتبة
األوىل عاملياً يف الكلفة

«األخبار» بأن امللحق التخفيضي لتحالف العرب ـ محود ـ  SORIKOيف
البقاع قد قدم مع امللف األساسي ،وهو ال خيالف قانون املناقصات،
ضمن امللف األصلي؟ هذا ما جيب
لكن ملاذا قدم كملحق إذا كان قد ّ
أن جتيب عنه اللجنة الفنية بتقرير معلل ،وهذا ما جيب أن يشكل مادة
دمسة للنقاش داخل جملس الوزراء اليوم.
يف املنطقة اخلامسة (اجلنوب والنبطية) كانت املنافسة حمتدمة أيضًا
ّ
لفض األسعار بعد مراجعة ملفها التقين،
بني ثالثة حتالفات تأهلت
أن الفائز هو حتالف يضم شركة املوارد املائية والتنمية
ليتبني ّ

للطن .فيما
والشركة الوطنية للتنظيف الكويتية بسعر $ 151.86
ّ
كان أول اخلاسرين حتالف الشركات اللبنانية اإليطاليةLavajet - Batco
للطن وبفارق $ 11,35
 الدنس  Daneco Impiantiبسعر $193,72ّ
للطن عن حتالف اجلهاد للبناء و  SORIKOالبلغارية الذي قدم السعر
ّ
للطن .وكان الفتًا يف هذه املنطقة عدم تأهل حتالف
األغلى $ 205,07
ّ
شركة يامن اململوكة من حممد عرياني ،وشركة  Satermالفرنسية،
علمًا بأن املعلومات تشري إىل أنها الشركة الوحيدة اليت اقرتحت مطمرًا
يف اجلنوب.
هل كانت األسعار املقدمة أغلى فع ًال من األسعار احلالية اليت تتقاضاها
جمموعة افريدا (سوكلني سوكومي) يف بريوت وجبل لبنان .يقتضي
اإلنصاف اإلشارة إىل أن األسعار اليت أعلنها املشنوق هي مزيج بني
خدمات الكنس واجلمع والنقل واملعاجلة والطمر .لذلك فهي تقريبية
وليست دقيقة .كذلك تشمل األسعار اجلديدة كنس مجيع قرى املنطقة
اخلدماتية ومدنها ،فيما يشمل العقد احلالي كنس بريوت اإلدارية
وبعض املناطق احمليطة بها فقط .كذلك اشرتط العقد احلالي اسرتداد
 ٦٠باملئة من النفايات وطمر ٤٠باملئة خالل السنوات الثالث األوىل،
لرتتفع نسبة االسرتداد إىل  ٧٥باملئة يف السنوات األربع الالحقة ،فيما
ال تتجاوز نسبة االسرتداد احلالية جملموعة افريدا  ١٨باملئة على أبعد
تقدير .وإذا احتسبنا كلفة مراكز املعاجلة اليت جيب على املتعهدين
اجلدد بناؤها ،وكلفة مواقع الطمر املفرتض استثمارها ،فإن الكلفة
النهائية الدقيقة للعقود اجلديدة ستكون أغلى من الكلفة احلالية بفارق
يراوح بني  ٨ -٣دوالرات للطن .وهو فارق معقول إذا ما قارنا
بني الواقع احلالي لكلفة التدهور البيئي جراء اعتماد تلوث املكبات
العشوائية القائمة حاليًا يف خمتلف املناطق اللبنانية (راس العني،
طرابلس ،حبالني ،بر الياس ،بعلبك وغريها) ،البالغة قرابة  ٥٠مليون
دوالر سنويًا .لكن ذلك ال يلغي أحقية جملس الوزراء الطلب من جملس
اإلمناء واإلعمار التفاوض مع الفائزين خلفض أسعارهم للوصول إىل
سعر عادل يف خمتلف املناطق ،خصوصًا أن فارق األسعار اإلمجالي
يصل إىل  ٢٠دوالرًا بني منطقة وأخرى .مع اإلشارة إىل أن هذه
األسعار ال تزال األغلى عامليًا باملقارنة مع دول شبيهة من الناحيتني
االقتصادية واجلغرافية.

املحاصصة ...سياسياً

ماذا عن احلصص السياسية اليت أفرزتها املناقصات؟ من الواضح
أن فوز التحالف الذي يقوده أنطوان أزعور يف الشمال وبريوت
والضاحيتني حيظى بدعم سياسي من تيار «املستقبل» .أزعور ينفي
أنه مرتبط بأمور سياسية ،وأن شركته تعمل قبل بروز هذه القوى
السياسية ،لكن ما يثري الريبة ،هو قرار جهاد العرب االمتناع عن
التقدم إىل مناقصة بريوت ،واعتباره آخر الفائزين حيث نال منطقة
البقاع فقط ،بالتحالف مع قاسم محود الذي ينسج عالقة ودية مع
خمتلف مكونات فريق  ٨آذار ،وحتديدًا حزب اهلل .أما يف الشوف ،فإن
رياض األسعد مل يكن ليبصر الفوز لوال إشارة جنبالطية واضحة بأنه
مرضي عنه.
ٌّ
جنوبًا تشري املعلومات إىل أن املنافسة حتصل ضمن البيت الواحد ،بني
احملسوبني على حركة أمل حممد الدنش وشريف وهبة ،وقد احتدمت
املنافسة قبل أن ترسو أخريًا على وهبة الذي كان سيقدر له الفوز
بالبقاع أيضًا ،لوال «اخلفض املفاجئ» لتحالف محود ـ العرب .يف
املقابل ،إن فوز نعمت افرام ونزار يونس يف كسروان لن يرضي
التيار الوطين احلر الذي كان يفضل فوز ازعورـ خوري يف هذه
املنطقة ،كذلك إن عدم تأهل الشويري يف بريوت والشوف سيحسب
يف السياسة أنه ضربة للوزير جربان باسيل.
ماذا عن مواقع املطامر املقرتحة من العارضني وقبول البلديات
واألطراف السياسية هلا؟ سؤال ستظهر اإلجابة عنه تباعًا فور إعالن
هذه املواقع اليت فضل املشنوق عدم اإلفصاح عنها «حلساسية
املوضوع» كما أعلن .وماذا عن املرحلة االنتقالية وتلميح املشنوق
إىل إمكانية إعادة فتح مطمر الناعمة إذا قبل جنبالط؟ املعلومات تشري
إىل أن جنبالط ال يزال على موقفه الرافض لفتح املطمر ،ما يعين أن
 ٣٠٠٠طن من النفايات يوميًا ستبقى لفرتة  ١٦شهرًا ترمى بطريقة
عشوائية ،ما مل يكتشف جملس الوزراء ح ًال سحريًا عجز عن إجياده منذ
بدء األزمة يف  ١٧متوز املاضي.

عالقات عمّان بطهران ...هل رفعت لندن الفيتو؟
عبد الرحمن أبو سنينة
حاجة أردنية اقتصادية للغاز والنفط تقدم إيران بشأنها عروضًا
مغرية ،لكنها تصطدم بتخوف داخلي ،مصبوغ باهلوى السلفي ،من
فتح العالقات .ميكن معاجلة ذلك باختاذ قرار ما دام الفيتو الدولي
على إيران قد بدأ بالتحلل ...وإما الغرق يف صغار التفاصيل إىل حد
مالحقة «شبهات التشيع» يف مناهج األطفال الرمسية.
عمان | يف الوقت الذي توج فيه وزير اخلارجية الربيطانية ،فيليب
هاموند ،إعادة افتتاح سفارة بالده يف إيران ،يرتسم السؤال عن
مستقبل العالقة بني األخرية واألردن ،اليت تربطها بربيطانيا عالقات
تارخيية بني االنتداب واالستقالل التدرجيي ،ال تزال تؤثر يف سياسات
اململكة اخلارجية .بني كل ذلك ،غادر امللك األردني ،عبد اهلل الثاني،
أول من أمس ،إىل موسكو ،بالتزامن مع سفر الرئيس املصري ،عبد
الفتاح السيسي ،إىل هناك أمس.
وأوضحت وكالة األنباء األردنية (برتا) أن امللك سيبحث مع الرئيس
الروسي ،فالدميري بوتني ،املستجدات اإلقليمية ،وال سيما «ما يتعلق
ولكن مراقبني مقربني
باألزمة السورية وجهود مكافحة اإلرهاب»،
ّ
من دوائر احلكم يشريون إىل تغيريات جديدة يف السياسة األردنية
اخلارجية برغم التحامها مع اهلوى اخلليجي ،كما يرون أن هذه الزيارة
ستشمل احلديث يف احلرب على سوريا ،والسعي إىل فتح قنوات
اتصال مباشرة مع دمشق ،على اعتبار ذلك امتدادًا للوضعية اجلديدة
لطهران يف املنطقة بعد االتفاق النووي ،ولكن التحرك األردني
سيكون من البوابة الروسية.
ويف استطالع غري علمي أجراه موقع إخباري حملي منذ أيام ،أعرب
أكثر من نصف القراء  %51.5عن رفضهم لتعزيز العالقات األردنية
مع إيران يف أي جمال ،بينما أبدى أقل من النصف تأييدهم لالنفتاح
على اجلمهورية اإلسالمية .وقد أجري االستطالع على مدار  30يوما
وبلغت العينة  ،2470وبذلك تكون نسبة غري الرافضني لالنفتاح على
إيران  ،%48.5وهي برغم أنها ليست األعلى ،فإنها تشري إىل قبول
ممكن.
يف هذا السياق ،يرى عضو املكتب السياسي لـ»احلركة الشعبية
األردنية» ،حممد الروسان ،أن األمريكيني مل يعرتضوا يومًا على
تطوير العالقات بني طهران وعمان ،لكن «األردن الدائر يف الفلك
اإلنكليزي ،خيضع لفيتو من لندن ضد أي تطوير للعالقات إال بالسقف
الذي تسمح به اململكة املتحدة ،اليت ترى يف اململكة األردنية ساحة
نفوذ هلا وجما ً
ال حيويًا ملصاحلها».
وكان السفري األردني لدى طهران ،عبد اهلل أبو رمان ،قد ذكر الشهر
املاضي أن عدد اجلالية األردنية يف إيران ال يتجاوز األربعني شخصًا
هم رجال أعمال وطالب ،مشريًا خالل انعقاد مؤمتر املغرتبني يف البحر
امليت ،إىل أن رجال األعمال األردنيني هناك «يعملون يف مراكز
متقدمة يف القطاع اخلاص اإليراني» .هذا العدد الضئيل للجالية يؤكد
للروسان ما يراه بشأن «الفيتو الربيطاني ،امللّبس بالفيتو األمين
حمليًا على العالقة» .ويضيف« :إيران اآلن دولة على العتبة النووية،
وجيب أن يكف األردن عن التأثر باخلطاب الطائفي ،وعليه اغتنام
الفرصة ومد اجلسور مع طهران ،اليت يرتاكض الغربيون اليوم إىل
بناء عالقات الثقة معها ،بل إن الربيطانيني أنفسهم عادوا وافتتحوا
سفارتهم لديها».
لكن ،ويف قضية الفتة تظهر أن األردنيني ال يزالون غارقني يف
تفاصيل أصغر ،فقد ثارت يف األسبوعني املاضيني جداالت كبرية
حول أن منهاج الصفوف اإلعدادية يف اململكة مل يذكر أن من بنات
النيب حممد سوى فاطمة ،وهو ما رأى فيه بعضهم «رائحة للتشيع»
باعتبار أن هذا األمر يقوله أتباع املذهب اجلعفري.
برغم ذلك ،رد منذ أيام وزير األوقاف األسبق عبد السالم العبادي،
بصفته رئيس فريق اإلشراف على مناهج الرتبية اإلسالمية ،قائ ًال إن
ما أثري من ضجة يستدعي مقاضاة مطلقي الشائعة .وأضاف العبادي
إن «الشجرة (رسم توضيحي) اليت وردت يف املنهاج ذكرت ابنة
الرسول فاطمة ألنها والدة احلسن واحلسني دون أن تكون هناك
ضرورة لذكر بناته األخريات اللواتي مل تكن منهن ذرية الرسول»،
الفتًا إىل أن الرسم مل يدرج حتى أبناء النيب.
وكان  21نائبًا قد تساءلوا أخريًا ما إذا كان «الشيعة قد استطاعوا
اخرتاق وزارة الرتبية» ومناهجها يف احتجاج هلم على ما وصفوه بأنه
«خطأ» يف منهاج الثقافة اإلسالمية للصف التاسع األساسي ،روج
له نائب إسالمي سابق كان قد زار عزاء زعيم تنظيم «القاعدة» يف
العراق ،أبو مصعب الزرقاوي ،الذي قتل بغارة أمريكية.
يف غضون ذلك ،دعا عدد من الكتاب احملليني صاحب القرار يف عمان
إىل «وقف الرتدد الذي لن يفيد األردن (اجتاه إيران)» ،قائلني إن
املطلوب «التأسيس ملزيد من العالقات والتعاون مع الدولة اإلقليمية
املؤثرة واالستفادة منها ،وخاصة يف تطوير االقتصاد األردني».
من هؤالء مازن مرجي ،وهو مدير سابق لقسم الرتويج والربامج يف
مؤسسة «تشجيع اإلستثمار» ،الذي أوضح أن أساس العالقات مع
أي دولة يف العامل يعتمد على املصاحل املشرتكة ،مذكرًا بأن العالقة
بني عمان وطهران أيام الشاه (حممد رضا بهلوي) كانت إسرتاتيجية.
ويضيف« :إيران اليوم هلا تأثري اقتصادي كبري ،ودورها حموري يف
أزمات املنطقة اليت ينخرط األردن فيها شاء أم أبى ،ومن الضروري
تطوير العالقات ،ومدخلها السياحة الدينية املشروطة».
وواصل مرجي« :األردن حباجة إىل إيران املصدرة للغاز والنفط،
واإليرانيون مبادرون يف هذا اجملال ،بل تكررت عروضهم لألردن
بأسعار تكلفة منافسة ...التعاون مع إيران مهما كانت احملاذير
أفضل من التعاون مع الكيان اإلسرائيلي».
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مقاالت وتحقيقات

جتدد الكالم عن ترتيب إقليمي قد يسهل الرئاسة
بعد احنسار أشهر
طويلة ،عاد الكالم
يف دوائر معنية
بالوضع اللبناني،
عن ترتيب إقليمي
قد يسمح بتسهيل
انتخابات الرئاسة.
يف موازاة االنشغال
بامللفات السياسية
وال
واخلدماتية،
سيما يف ظل التوتر
ترتقب
األخري،
أوساط لبنانية ما
يدور من اتصاالت
إقليمية ولقاءات
ميكن
دولية،
لبنان أن يستفيد
منها .إذ إنه للمرة
االوىل منذ التفاهم

هيام القصيفي

اإلقليمي الذي أرسى قيام حكومة الرئيس
متام سالم ،قبل انتهاء والية الرئيس
ميشال سليمان ،عاد احلديث جبدية عن
احتمال حدوث ترتيب مماثل ،وليس
«تسوية» ،قد يفضي إىل انتخابات رئاسة
اجلمهورية.
ومن دون االستعجال يف حتديد مواعيد
واستخالص نتائح متسرعة ،فإن ما جيري
حاليًا ووصلت خالصات منه ،عبارة عن
وجس النبض
إعادة فتح ملف الرئاسيات
ّ
تسهل
قد
إقليمية
اجلدي حول تفاهمات
ّ
الدخول جمددًا إليه .ألن صعوبة هذا امللف
ال تزال ترتبط بالوضع السوري والساحات
ملعنية
ا
ا أل خر ى
حيث يستمر
ا ال شتبا ك
اإلقليمي.
حبسب
و
معلو ما ت
ه
هذ
ا أل و سا ط ،

مع الخشية من
تطور سوري
مفاجئ ،يمكن أن
يكون هناك فرصة
حقيقية إلجراء
انتخابات رئاسية

فإنه يف الوقت الضائع احلالي ،ووضع
لبنان يف غرفة االنتظار منذ أكثر من
سنة ،تتجه األنظار راهنًا إىل ما ميكن أن
حتدثه الرتتيبات اليت يسفر عنها االتفاق
النووي ،يف منطقة الشرق األوسط .وما
بدأ يظهر بالنسبة إىل سوريا ،يطرح أسئلة
عن احتمال حدوث خرق ما على صعيد
الوضع الداخلي.
ففي وقت تسعى فيه إيران وروسيا
إىل إجياد خمارج ووضع اقرتاحات حلول
للحرب السورية ،بعدما وصل اجلميع
إىل حائط مسدود ،دعمت واشنطن هذا
التحرك املزدوج ،نتيجة تفاهماتها اجلديدة
مع طهران .ونصحت واشنطن الدولتني
لضم
مساع جدية
املذكورتني بإجراء
ّ
ٍ
السعودية إىل دائرة االتصاالت إلجياد
خمارج لسوريا وساحات االشتباك األخرى
بأن األولوية بالنسبة إىل
تباعًا .علمًا
ّ
اإلدارة األمريكية تبقى حاليًا تفعيل محلة
ضرب تنظيم الدولة اإلسالمية ،والتفتيش
عن حلول جذرية للقضاء عليه.
لكن السعودية رفضت وال تزال حتى اآلن
ّ
ترفض التجاوب مع هذه املساعي ،وأن
تكون شريكة يف إجياد هذه احللول ،رغم
حماوالت واشنطن حلثها على أن تكون
جزءًا من هذه الرتتيبات اآلنية ،وليس
التسويات الكربى السابقة ألوانها وقد
تستغرق سنوات لرتسم مشهدًا جديدًا
للمنطقة .فخوف روسيا ومعها الواليات
املتحدة ،أن يتصدع النظام السوري فجأة
وينهار يف شكل دراماتيكي ،من الداخل،
رغم كل حماوالت تدعيمه .وخطورة هذا
االنهيار الداخلي ،وسط مؤشرات مقلقة
لرعاة سوريا ،تتصل باحلوادث الداخلية
ضمن معسكر النظام ،أنه قد يطيح

(أرشيف)

املؤسسات الرمسية وهيكلية الدولة
واجليش .وهذا األمر يشكل منذ بداية
احلرب السورية هاجسًا مقلقا لألمريكيني،
متر مناسبة
يف ضوء جتربة العراق ،اليت ال ّ
إال ويذكرون بها .هذا اخلوف صار أيضًا
موجودًا لدى روسيا اليت تدعم النظام
السوري بسبب ما تشكله سوريا بالنسبة
اليها من موقع اسرتاتيجي وسياسي،
أكثر مما متثله اليران اليت تساند دمشق،
لكنها ،أي طهران ،تستند يف تعاملها مع
سوريا كموقع اسرتاتيجي اىل وجود حزب
اهلل فيها.
لذا ترصد احلوارات واالتصاالت اجلارية
بني مسقط واألردن وروسيا وطهران
وواشنطن إلجياد صيغة حلول ظرفية،
يف ضوء املخاوف اجلدية من تطورات
سورية داخلية .من هنا عاد احلديث
جمددًا عن ضرورة متتني الوضع اللبناني
الداخلي ،والكالم عن إجراء انتخابات يف
لبنان ،كأحد املؤشرات األساسية عن
تسهيل للرتتيبات املقرتحة ،ويكون مبثابة
«رسالة» طمأنة إىل السعودية وحثها
على الدخول يف اتصاالت أوسع وأمشل
من الوضع اللبناني .وحبسب املعلومات،
فإن واشنطن تبارك هذا التحرك وتدعم
أي حماولة مماثلة تسمح بتثبيت استقرار
الوضع اللبناني وفتح كوة يف جدار األزمة
اإلقليمية مع السعودية.
وتقول هذه األوساط ،إنه ألول مرة
منذ تشكيل حكومة سالم صار احلديث
عن االستحقاق الرئاسي جديًا .وتذكر
مبا حصل قبل انتهاء عهد سليمان،
عندما اتضح للقوى اإلقليمية والدولية
تعذر إجراء االنتخابات الرئاسية قريبًا،
فتسارعت االتصاالت لتأليف احلكومة بعد
تعثر طويل ،للحفاظ على استمرارية عمل
النظام اللبناني يف ظل الشغور الرئاسي.
وتسهيل إيران والسعودية حلكومة جيلس
فيها املستقبل وحزب اهلل سويًا ،ومن ثم
تفعيل احلوار بينهما رغم كل اخلضات،
أبقى خيط االتصال قائمًا بني الطرفني
وحافظ على االستقرار الداخلي ،رغم كل
النريان احمليطة بلبنان.
اليوم مع اخلشية من تطور سوري مفاجئ،
معطوف على اخلوف جمددًا على االستقرار
اللبناني الداخلي ،ورفع وترية االتصاالت
اإلقليمية بعد االتفاق األمريكي ـ اإليراني،
ميكن أن يكون هناك فرصة حقيقية إلجراء
انتخابات رئاسية ،بإعطاء السعودية وإيران
كلمة السر إلجرائها ،مبباركة أمريكية.
وهذا الكالم اجلدي ،املستجد بعد شهور
من احنسار موجة الرئاسيات ،ال يعين
حبسب هذه األوساط ،الكالم عن قرار
نهائي بإجراء االنتخابات أو االستعجال
يف حتديد مواعيد .بل هذا يعين حصرًا
إعادة فتح ملف االنتخابات جمددًا وحماولة
التقاط الفرصة اإلقليمية ،لرتتيب الوضع
اللبناني ،مبا يشكل مقدمة لرتتيبات تتعلق
بسوريا وتسبق التسويات الكبرية.

ليلة قبضت «اجلديد» على األزعر
نادين كنعان

بعد تسارع األحداث يف
الشارع يومي السبت
املاضيني،
واألحد
االثنني
ُعرضت
استثنائية
حلقة
من برنامج «حتت
طائلة املسؤولية»،
حية
ّ
تضمنت مشاهد ّ
اعتداءات
أظهرت
القوى األمنية على
املتظاهرين.
مبشهد من فيلم كشفت الحلقة حقيقة صورة
«بامتان»  The Darkالدركي الذي كان يبكي وأسبابها
( Knight Risesعام
(تصوير كريم مصطفى)
 2012ــ إخراج كريستوفر نوالن) ،بدأت حلقة
«حتت طائلة املسؤولية» (تقديم «وحدة التحقيقات
االستقصائية») االثنني .احللقة اإلستثنائية اليت
ُعرضت على شاشة «اجلديد» ( )21:30سمُ يت «ليلة
القبض على األزعر» ( 35دقيقة) ،ورصدت عرب مخس
كامريات (تصوير :علي دلول ،وأديب فرحات ،وعلي
موزعة على
خليفة ،وعلي شريم ،ورياض قبيسي)
ّ
األرض جتاوزات القوى األمنية وطريقة تعاطيها مع
الناس يف إعتصام ساحة رياض الصلح يف  22و23
آب (أغسطس) احلالي.
ّ
األول من التظاهرات،
ركزت احللقة مبعظمها على اليوم ّ
وأظهرت هتافات الشباب والشابات يف الشارع،
وعلى الالفتات والصور املرفوعة ،وطبعًا على التعابري
الظاهرة على وجوه عناصر القوى األمنية املختلفة.
تنوعت بني «يسقط يسقط حكم األزعر»،
الشعارات ّ
و»توت توت توت عاجمللس بدنا نفوت» ،و»جيبوا
برا مشنوق طالع
العسكر من عرسال»،
برا ّ
و»برا ّ
ّ
برا» ،إضافة إىل أخرى مستوحاة من تظاهرات «الربيع
ّ
العربي» على رأسها «إرحل» ،و»ثورة» ،و»الشعب
يريد إسقاط النظام».
بعدها ،بدأنا نشاهد حماوالت بعض املعتصمني إزالة
الشريط الشائك الذي وضعه العسكر إلبعادهم عن
السراية احلكومية ،لتنطلق
إعتداءات القوى األمنية على
وفرًا
كرًا
ّ
املواطنني ،ومشلت ّ
ورصاصًا مطاطيًا وحيًا ،وقنابل
وعصيًا،
للدموع،
مسيلة
ّ
وخراطيم مياه ،واعتقاالت

رصد التطوّرات
يف الشارع عرب
خمس كامريات
موزّعة يف وسط
بريوت

باجلملة...
التعليق غائب طوال الوقت ،فكل ما نراه هو مشاهد
حية من زوايا خمتلفة من وسط بريوت ،مصحوبة
ّ
مبوسيقى تصويرية ،من بينها مقطع من أغنية «ما
«املربع» األردنية .خالل الشريط،
عندك خرب» لفرقة
ّ
مسعنا أشخاصًا خياطبون عناصر األمن «من مواطن
«بدك تدفع  11ألف دوالر لتعمل دركي...
ملواطن»ّ :
مبسوطني بهيدا الشي مش هيك؟».
ومسعنا أيضًا عبارات غاضبة من املمارسات القمعية،
توجه شخص ألحد العسكريني قائ ًال« :عم
إذ
ّ
علي؟ معاشك أنا بعطيك ياه .معاشاتكن
تستقوي
ّ
من ضرائبنا».
ووسط الفوضى يف الشارع ،استعان الفيلم مبداخلة
تلفزيونية عرب اهلاتف لوزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق الذي كان مشغو ً
ال يف إجازته اليونانية ومل
يعلم مبا حيدث إال «قبل عشر دقائق» .هنا ،كان ال
بد من اللجوء إىل مقطع الفيديو الذي انتشر عرب مواقع
التواصل اإلجتماعي للمشنوق وهو يستمتع بأجواء
مرت أمام عيون املشاهدين
ميكونوس الصاخبةّ .
إصابات يف صفوف املواطنني ،وأخرى يف صفوف
القوى األمنية ،فيما برزت لقطات للدركي الشهري
الذي كان جالسًا على األرض وهو يبكي .اللقطات.
ّ
أن ما ُعرض يف هذه احللقة يربز إىل
ال
شك يف ّ
حد بعيد جتاوزات القوى األمنية ووحشيتها ،إضافة
ّ
إىل تصاعد وترية األحداث يوم األحد ،ويصب يف
أداه تلفزيون «اجلديد»
خانة اجملهود الكبري الذي ّ
للتحركات ،لكن بغياب التعليق
األول
منذ اليوم
ّ
ّ
واملقابالت وتشابه املشاهد ،ذهب «ليلة القبض
على األزعر» حنو امللل .فاالكتفاء بالصورة وبعض
لشد املشاهد
املوسيقى ال يكفي يف كثري من األحيان
ّ
وإيصال الفكرة!

روايات الضحايا عن قمع قوى األمن« :بدنا
نعمل ونسوّي فيكن»
إيفا الشويف

حنو الساعة  11من ليل االربعاء خرج عناصر مكافحة الشغب من خلف
األسالك ،ركضوا خلفهم من دون أي مربر ،رافعني العصي وصارخني
ونسوي فيكن ...
بهمجية بابشع واقذع العبارات ومتوعدين« :بدنا نعمل
ّ
يا اوالد »...
ميدان رياض الصلح يراكم يوميًا منذ الثاني والعشرين من آب ،مشاهد
القمع الوحشية اليت متارسها القوى األمنية ،واالستخدام املفرط للعنف يف
خرق فاضح للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،اليت حتد من استخدام القوة
ضمن أوضاع الضرورة القصوى .وتثبت روايات اجلرحى واملعتقلني ،ان
القوى االمنية مل متارس ضبط النفس ،ومل تتصرف بالتناسب مع جسامة
املخالفة والغاية املشروعة املراد حتقيقها ،ال بل انها الحقت املتظاهرين
اىل منازهلم ،واىل وسائل النقل العام اليت استخدموها للفرار .مل يستخدم
حراس السلطة القنابل املسيلة للدموع وال خراطيم املياه ،فاهلدف كان
واضحًا :اضربوهم واعتقلوهم واسحبوهم من الشوارع وهم ينزفون.
قاهلا أحد العناصر بوقاحة ألحد املتظاهرين وهو يربحه ضربًا« :هذه هي
حقوقك».
املشهد يف الساحة كان ميليشيويًا ،فشبيحة النظام «فلتوا» ،والضحايا مل
يتمكنوا من اهلرب .وهذه روايات مخسة من الضحايا:

أيمن مروة 32 ،عاماً ،أحد منظمي حراك «بدنا نحاسب»

كان هناك مناوشات صغرية بني بعض املتظاهرين والقوى األمنية فأقمنا
حاجزًا بينهم وتراجعت القوى األمنية اىل اخللف بعد التنسيق مع أحد
الضباط .فجأة ومن دون أن يكون هناك أي شيء هجموا .الناس ركضوا
من دون أن يعرفوا ما الذي حيصل .كان صراخ إحدى الفتيات ُيسمع يف
الساحة «اتركونا»! توجهت اىل هناك وكان عدد هائل من أفراد القوى
األمنية حياصر  4أو  5متظاهرين ويربحونهم بالضرب حتى فقدت الفتاة
(نور عزالدين) وعيها.
نقلناها سريعا اىل سيارة اإلسعاف .مسعت صراخ أحد الشباب الذين
ّ
حتلق حوله عشرات العناصر ،توجهت اليهم وقلت هلم انين من املنظمني،
فطلبوا مين ان اتراجع وإال فسألقى املصري نفسه .بعد املفاوضات مسحوا
لي بإخراج الشاب من الساحة ،ركض الشاب خوفًا وبقيت وحيدًا ،فهجم
أول 5
أحدهم وصفعين ،وفجأة أصبح هناك أكثر من  30عنصرًا حوليّ .
ضربات بالعصي كانت على رأسي فسقطت على األرض وبدأ الركل على
رأسي وضهري .استمروا على هذه احلال ملدة  5دقائق ،اىل حني حضر
الضابط وطلب مين أن أرحل .طلبت منه ان ميشي معي كي ال يتعرضوا
لي ،لكنه رفض .حاملا مشيت ركض  7عناصر من مكافحة الشغب والدرك
باجتاهي وبدأوا بضربي ،فحضر الضابط جمددا وطلب مين أن ارحل ومشى
ان هذا مل يردع
معي حتى جامع األمني .كانت الدماء تغطي وجهي ،إال ّ
أحد العناصر عن أن يصرخ «لوين رايح ،رح تضل معنا الليلة» .وضع
األصفاد يف يدي ،وطلبوا مين أن أرجع وحيدًا من جانب مسجد األمني اىل
شارع املصارف« .ما يف دركي ما خّبطين .جيو يضربوني بالعصي خيلعوني
كفوف ،ما حكيت شي».
ُنقل أمين اىل فصيلة طريق الشام وهو ينزف .مل تنفع طلباته بنقله اىل
املستشفى .بقي ينزف من الساعة احلادية عشرة حتى الواحدة لي ًال .قال
هلم إنه يشعر بدوار ومل يعد بإمكانه أن يرى جيدًا ،لكنهم أصروا على
التحقيق معه وأخذ إفادته .دخل الصليب األمحر بعد ساعات لتضميد جراحه
وأخربوا القوى األمنية انه جيب نقله فورًا اىل املستشفى خوفًا من نزيف
داخلي يف رأسه ،لكنهم رفضوا قبل االنتهاء من التحقيق معه!

فيديل شقري طالب إدارة أعمال ،أحد منظمي حراك بدنا نحاسب

كان هناك فتاة تصرخ على األرض يف منتصف الساحة وأحد العناصر
يضربها بالعصا على قدميها .حاولت أن أساعدها فما كان من العنصر
إلاّ أن أدار عصاه ووجه الضربة مباشرة على عيين فوقعت أرضًا على
الفور .بعد ذلك مل أعد أعرف من أين تأتي الضربات على رأسي وظهري.
عندما رأوا عيين تنزف تراجعوا ونقلين املتظاهرون إىل مستشفى اجلامعة
األمريكية.
ّ
وتطلب األمر  3قطب داخلية له .حيتاج إبن
ُأجريت عملية لعني فيديل
الواحدة والعشرون عاما إىل عشرة أيام ليلتئم جرح عينه ،وليتبينّ إذا كان
نظره سيعود سليمًا او ال ،نتيجة عنف السلطة.

محمد غربيسي 21 :عاماً ،طالب سينما

كان مشهدًا مهو ًال .حاصرنا حنو  30عنصرًا من مكافحة الشغب والدرك
أن هناك جرحية
وانهالوا علينا بالضرب على الرأس والقدمني .قلنا هلم ّ
لكن ذلك مل يردعهم على اإلطالق .نقلنا اجلرحية اىل سيارة اإلسعاف
بيننا ّ
ً
علي بالضرب.
وانهالوا
ا
عنصر
15
فلحقين
الساحة
من
خنرج
أن
وحاولنا
ّ
متكنت من اهلروب منهم وطوال املسافة من ساحة رياض الصلح حتى
السينما القدمية كان العناصر يضربونين بالعصي .هناك إصابات وجروح
يف وجهي ،إضافة اىل ّ
رضات يف كل أحناء جسدي.
ً
جتمع كل  20عنصرا على متظاهر ومتظاهرة
شعرنا بأننا يف ساحة حرب! ّ
وضربوهم على رؤوسهم .كان هناك شاب يرتدي قميصا أبيض ،ركض
باجتاه سيارة اإلسعاف ليهرب منهم ،لكنهم متكنوا من اإلحاطة به .إمت ًال
وجهه بالدماء وهو يصرخ «انا بعبدكن بس تركوني»! مل يتوقفوا عن ضربه
ومنعونا من التدخل .كان الضرب يرمي اىل احلاق األذى باملتظاهرين ال
إبعادهم ،ألنهم كانوا يلحقون بالذين يهربون وحياولون أن يعتقلوا اجلميع
ومنعهم من الوصول اىل سيارات اإلسعاف.
ليل السبت كانوا يطلقون رصاصًا مطاطيًا عن قرب باجتاه املتظاهرين،
وعندما يقعون على األرض «يضلن يقوصوا عليهن!!» .كان هناك اشخاص
ّ
تلقوا  7رصاصات يف أجسادهم.
تقول املسعفة «مل يعرف املتظاهرون إىل أين يهربون ،كان املشهد مرعبًا.
البعض اختبأ يف احلفرة اليت فيها آثار يف ساحة الشهداء ،لكنهم حلقوا
بهم اىل هناك».

صفحة 17

Saturday 29 August 2015

السبت  29آب 2015

Page 17

مقاالت وتحقيقات

أ ّي كوبا بعد «التقارب» مع أمريكا؟
فراس أبو مصلح
اخلالف بني كوبا والواليات املتحدة «تكويين» ،وطريق التطبيع
بني البلدين طويل وحافل باملشكالت ،وشرطه األساس رفع
احلصار عن اجلزيرة املتمردة على اهليمنة األمريكية ،ووقف
حماوالت زعزعة استقرارها ،تقول الباحثة املختصة يف شؤون
أمريكا الالتينية ،والناشطة يف احلركة التضامنية مع كوبا ،وفيقة
إبراهيم .ترى األخرية أن إنهاء حالة العداوة مصلحة مشرتكة
نظامي الدولتني،
لشعب البلدين ،وأن «التعايش» ممكن بني
َ
يَ
يغي يف تقليد كوبا الثورة بدعم حركات التحرر يف
وهو لن
رّ
العامل ويف أمريكا الالتينية خاصة ،واليت باتت «عائلة واحدة
يف مواجهة السيد األمريكي».
بأي دولة يف العامل،
طوال تارخيها ،مل تقطع كوبا عالقاتها ّ
باستثناء عالقاتها مع الكيان الصهيوني ،وذلك تضامنًا
ّ
تذكر وفيقة ابراهيم ،الفتة إىل أن
مع الشعب الفلسطيين،
الواليات املتحدة هي اليت بادرت ،مطلع الستينيات ،إىل قطع
عالقاتها مع كوبا وإعالن احلرب وفرض احلصار عليها ،ما يعين
أن عودة العالقات الدبلوماسية بني البلدين هي مبثابة إقرار
بفشل سياسة الواليات املتحدة جتاه الثورة الكوبية ،وعودتها
اىل النقطة الصفر.
«هم أعلنوا احلرب ومن ثم تراجعوا .هم فرضوا احلصار ،واآلن
ميولون األعمال االنقالبية وزعزعة االستقرار
بدأوا بالرتاجع .هم ّ
الداخلي ،وعليهم أن يرتاجعوا ...قرارهم بإعادة العالقات
الدبلوماسية تعيقه سلسلة طويلة من القوانني (األمريكية)
اليت تتعارض مع مبدأ جمرد إقامة عالقات دبلوماسية مع بلد
آخر» ،تقول إبراهيم ،الفتة إىل أن «التقارب» احلاصل اليوم
هو عملية «بطيئة وطويلة األمد ،وستتعرض ملراحل مجود رمبا
تبعث على اليأس» .وحترص إبراهيم على التعبري عن اطمئنانها
تغي من اخلط البياني التارخيي للسياسة
إىل أن العملية تلك لن رّ
الكوبية.

التواصل الكوبي ــ األمريكي ليس جديداً

كانت كوبا على الدوام تعرب عن استعدادها لفتح حوار حول أي
موضوع كان ،بشرط أن يكون ذلك على قاعدة الندية واالحرتام
املتبادل وعدم خرق السيادةالوطنية ،تقول إبراهيم ،الفتة إىل
عز
أن االتصاالت مع الواليات املتحدة مل تنقطع كليًا ،حتى يف ّ
املواجهة بني البلدين.
بعد أن فرضت إدارة الرئيس جون كينيدي عقوبات اقتصادية
على كوبا يف عام  ،1962محل أكادمييان أمريكيان رسالة غري
ّ
موقعة من وزير اخلارجية األمريكي هنري كيسينجر ،إىل قائد
الثورة الكوبية فيدل كاسرتو ،اقرتح فيها األول فتح قناة
حوار بني الطرفني .وحصلت بعض االتصاالت بالفعل ،قبل أن
تقطع الواليات املتحدة احلوار فجأة ،حبجة دعم كوبا الستقالل
بورتوريكو ،تروي إبراهيم ،الفتة إىل أنه حتى يف عام ،1977
حينما كانت كوبا منغمسة يف دعم مقاومة الشعب األنغولي
لوحدات الـ»أونيتا» املدعومة من الواليات املتحدة ونظام الفصل
العنصري يف جنوب أفريقيا ،قرر الرئيس األمريكي جيمي كارتر
إعادة االتصاالت بشكل رمسي وعلين ،وكانت مبادرة افتتاح
مكاتب متثيل املصاحل يف البلدين .وتلفت إبراهيم إىل أن
االتصاالت الثنائية مل تنقطع حتى مع استعار العدوانية األمريكية
يف عهد الرئيس رونالد ريغان ،وخاصة العدوان العسكري
األمريكي علىنيكاراغوا والسلفادور ،حتت عنوان مواجهة النفوذ
السوفياتي والكوبي ،فض ًال عن العدوان األمريكي على غرينادا،
واغتيال رئيس وزرائها ،موريس بيشوب .وتشري إبراهيم إىل
أن اتفاق جنوب أفريقيا عام ( 1989الذي مهد إللغاء نظام
الفصل العنصري) مل يكن ممكن التحقيق لوال الدور الكوبي،
وذلك بعد أن اضطرت الواليات املتحدة إىل التحاور مع جارتها
املتمردة ،اليت كانت حاضرة يف أنغوال منذ عام 1975حتى عام
 ،1989واالعرتاف بأن دعمها جملرمي الـ»أونيتا» يف أنغوال ،كما
دعمها لنظام الفصل العنصري يف جنوب أفريقيا ،قد أبعدها
كثريًا عن بقية الدول األفريقية ،وجعل صورتها قبيحة يف نظر
شعوبها.

آفاق «التقارب» الكوبي ــ األمريكي
تشري إبراهيم إىل نتائج استطالع للرأي ُنشرت يف  21متوز من
العام اجلاري  ،أظهرت أن  %72من املواطنني األمريكيني يدعمون
رفع احلصار عن كوبا ،وأن  %55من اجلمهوريني (املتشددين
تقليديًا جتاه كوبا) يدعمون ذلك أيضًا؛ كذلك أظهرت النتائج
أن الغالبية العظمى من الكوبيني املقيمني يف الواليات املتحدة
األمريكية ،أو من األمريكيني املنحدرين من أصل كوبي ،والبالغ
عددهم حواىل مليون ونصف املليون نسمة ،يطالبون برفع
احلصار عن وطنهم األم ،مقابل  %26منهم يعارضون سياسة

التحدّي األول مواجهة الوسواس األمريكي بتغيري النظام
السياسيواالقتصادي يف كوبا (أ ف ب)
«التقارب» مع كوبا ،واليت يقودها الرئيس باراك أوباما،
وتؤيدها بشدة املرشحة الرئاسية هيالري كلينتون.
ويف املقابل ،حتدث وزير اخلارجية الكوبي ،برونو رودريغيز،
عن أهمية فتح حوار مع الواليات املتحدة حول جماالت متنوعة،
ّ
تتشكل ،واستكشاف
وتعزيز آليات التعاون الثنائي اليت بدأت
آليات أخرى جملاالت تعاون جديدة ومفيدة لإلنسانية ،كتطبيق
القوانني الدولية والبيئة والصحة والعلوم .ويف هذا السياق ،مت
تشكيل جلنة ثنائية ،مهمتها حتديد املواضيع اليت جيب اإلحاطة
بها ومناقشتها على املدى القصري واملباشر ،مبا يف ذلك
املسائل اإلشكالية اليت ال تزال عالقة منذ أكثر من  50عامًا.
ولكن يف الوقت نفسه ،تشري إبراهيم إىل تصريح رودريغيز بأن
ال توافق أبدًا بني مفاهيم الواليات املتحدة واملفاهيم الكوبية
حول العديد من املواضيع ،بدءًا بالنموذج السياسي للدولة،
ومسائل السيادة الوطنية والدميقراطية وحقوق اإلنسان وشكل
العالقات بني الدول ،وصو ً
ال إىل «اخلالف العميق» حول كيفية
قراءة التاريخ ،وخاصة خالل النصف الثاني من القرن املاضي.
وظهرت اخلالفات تلك جلية يف كالم رودريغيز عن اعتزازه بكون
بالده ضامنة ملمارسة وتطبيق حقوق اإلنسان «املتكاملة وغري
اجملتزأة للجميع» ،وإبدائه قلق بالده حول مسألة حقوق اإلنسان
داخل الواليات املتحدة ،ويف العمليات العسكرية اليت تشنها
األخرية خارج أراضيها ،واليت حتصد أعدادًا هائلة من الضحايا
املدنيني ،فض ًال عن مدى متثيل النظام االنتخابي األمريكي لإلرادة
الشعبية ،وشيوع الفساد ،وطغيان املصاحل اخلاصة على العامة،
مشريًا إىل غياب التشوهات تلك يف النموذج اليت أقامته الثورة
الكوبية ،ذي النظاماالنتخابي الدميوقراطي التشاركي.
ورغم ما تقدم ،ترى إبراهيم أن النية بتطبيع العالقات ختدم
ّ
وتذكر
مصاحل الشعبني ،لكن دون ذلك العديد من العقبات.
إبراهم مبا جاء على لسان مجيع الرمسيني الكوبيني تقريبًا ،ومفاده
أن «ال جمال لتطبيع العالقات مع الواليات املتحدة إال بعد رفع
حد لعمليات زعزعة االستقرار
احلصار االقتصادي كليًا ،ووضع ّ
اليت تتوالها األخرية ،عرب السماح بالبث اإلذاعي والتلفزيوني
ضد الشعب والثورة يف كوبا ،انطالقًا من أراضيها» .كذلك
ال جمال للتطبيع إال بعد إنهاء الواليات املتحدة إلشغاهلا غري
القانوني ألرض غوانتانامو الكوبية.

«أحصنة طروادة» أمريكية
ال ختفي الواليات املتحدة رهانها على النفاذ إىل الداخل الكوبي
إلحداث تغيريات يف نظامه االجتماعي السياسي ،بعد رفع حصارها
عنه .ويثري ذلك ،بطبيعة احلال ،اهلواجس حول عمل خمتلف
اجلهات األجنبية ،من شركات ومصارف ومجعيات ومؤسسات
ذات صبغة أكادميية ،وغريها من الكيانات اليت قد تلعب دور
«أحصنة طروادة» حتقق اهلدف األمريكي املعلن بتغيري نظام
الثورة ،أو «تغيري سلوكه» ،على األقل .ويف السياق نفسه،
ُتطرح خماوف حول مستقبل حركة التحرر يف أمريكا الالتينية،
صرح مؤخرًا أحد أبرز رموزها ،الرئيس البوليفي إيفو
واليت
ّ
موراليس ،برغبة بالده يف إقامة «عالقات جيدة» مع واشنطن.
«حتدي كوبا األول هو كيفية مواجهة الوسواس األمريكي بتغيري

النظام السياسي واالقتصادي يف كوبا؛ فبالرغم من بعض
التطبع لدى الواليات املتحدة،
التطمينات ،إال أن الطبع يغلب
ّ
والتاريخ و(مواقف) اليمنياألمريكي يشهدان بذلك ...وستكون
احلال ،كما قال البطل القومي الكوبي ،هوسيه مارتي ،يف
قديم الزمان :اسرتاتيجية مقابل اسرتاتيجية» ،تقول إبراهيم.
احملاوالت األمريكية العلنية لدعم ما يسمى «اجملتمع املدني»
هي جزء من اسرتاتيجية الواليات املتحدة لـ»أمنها القومي»
لعام  ، 2015تشري إبراهيم ،مؤكدة أن متويل املعارضة الكوبية
مباشرة ،أو عرب ما يسمى «املنظمات غري احلكومية» ،سيصطدم
باملمانعة الكوبية .وأبعد من هذا التفصيل ،ترى إبراهيم أنه
«لن يستطيع أحد الدخول إىل كوبا إال عن طريق احرتام سيادتها
واستقالهلا والقانون الدولي ومبادئ وأسس جامعة الدول
ّ
املوقعة يف أطر
الالتينية والكاريبية (سيالك) ،وكل االتفاقيات
التكامل يف أمريكا الالتينية ،واليت أصبحت عائلة واحدة يف
مواجهة السيد األمريكي» .ويف هذا السياق ،ال يزال شكل
العالقات االقتصادية املرتقبة بني كوبا والواليات املتحدة
والدول األوروبية ضبابيًا ،وما زال من املبكر احلديث عن
اتفاقيات تبادل جتاري ،أو عن رفع الضوابط عن حركة رؤوس
األموال ،أو تغيري يف قوانني االستثمار والعمل يف كوبا ،مبا
قد حُيدث تغيريات مهمة يف النظام االجتماعي ــ االقتصادي
للجزيرة.
يف املقابل ،من شأن «االنفتاح» أن «يوسع من فرص االستثمار
األجنيب يف كوبا ...حتى إنه يخُ ّيل للبعض من الغربيني أن كوبا
بدأت طريق حتوهلا السياسي واالقتصادي حنو الرأمسالية ،أما
أصدقاء كوبا التارخييون ،فيحاولون تعزيز عالقاتهم بها على
كل األصعدة» ،تقول إبراهيم ،معتربة أن رفع احلصار األمريكي
عن كوبا ،وإن جزئيًا ،سيسمح لألخرية مبعاجلة بعض مشاكلها
االقتصادية ،وسيسمح هلا بلعب دور أكرب على الساحة الدولية.
وترى إبراهيم أن عملية «التقارب» احلالية «مفيدة للجميع ،ألنها
تبعد التوتر املتواصل بني البلدين منذ أكثر من نصف قرن،
وسرتفع عدد السياح األمريكيني اىل كوبا ،وكذلك التحويالت
املالية العائلية بني البلدين».
َتطمئن إبراهيم إىل أن «أمريكا الالتينية تقف اىل جانب كوبا»
يف هذه العملية ،وخاصة حليفها األبرز يف القارة األمريكية،
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو« .لن تزول اخلالفات
بني البلدين ،مهما حرص أولي األمر ،ألن اخلالف تكويين ،أو
جيين ...ولكن من املمكن حتقيق تعايش معني ،يف حال ساد
االقتناع بذلك ،كما سبق أن قال الرئيس راوول كاسرتو»،
تقول إبراهيم .وقد تعكس الرؤية هذه وعي اهلوة غري القابلة
للردم بني نظام قائم على اهليمنة املطلقة واستغالل الشعوب
ومقدراتها ،ونظام متمرد على هذا النمط من العوملة .أما عن
اجلانب األمريكي ،فتنقل إبراهيم عن وزير اخلارجية األمريكي،
جون كريي ،قوله إن «ما من أحد يقدم خدمة أو معروفًا ألحد
يف موضوع عودة العالقات بني البلدين ،بل إنها خطوة مشرتكة
ملصلحة الشعبني» ،يف موقف ميكن تفسريه بأنه إقرار عقالني
بفشل احملاوالت األمريكية إلسقاط الثورة الكوبية منذ انتصارها،
أو أنه اعتماد لسياسة «عقالنية» جديدة جتاه كوبا ،تهدف إىل
حتقيق الغاية القدمية نفسها.

خطوات على درب التطبيع
ترى إبراهيم أن «كوبا كلمتها واحدة وموقفها واحد يف كل
ما يتعلق مبسألة التقارب ،بينما احلال خمتلفة يف الواليات
املتحدة» ،مشرية إىل الئحة طويلة من اإلجراءات اليت يستطيع
أوباما اختاذها من دون احلاجة إىل مصادقة الكونغرس ،واليت
من شأنها التخفيف من احلصار.
يستطيع أوباما مث ًال السماح للشركات األمريكية بإقامة عالقات
جتارية مع الشركات الكوبية الرمسية وشراء املواد األولية
الكوبية ،والسماح لكوبا باستعمال الدوالر يف حتويالتها
املصرفية الدولية ،ويستطيع أوباما أيضًا ختفيف القيود على
السفر اىل كوبا.
وال تزال مسألة التعويضات ،اليت يطالب بها الطرفان ،يف صلب
أي اتصال حيصل بني واشنطن وهافانا ،تقول إبراهيم ،موضحة
تعوض على أصحاب األمالك أو رؤوس
أن األخرية عرضت أن ّ
األموال اخلاصة اليت مت تأميمها على يد الثورة الكوبية ،لكن
احلكومة األمريكية نصحت املتضررين يومها بأال يقبلوا العرض
الكوبي .أما كوبا ،فقد رفعت كل احلسابات اليت اشتملت على
ويسببها احلصار سنويًا على كل واحد من
سببها
ّ
األضرار اليت ّ
سببته االعتداءات
ما
اىل
إضافة
البالد،
يف
احليوية
القطاعات
ّ
اإلرهابية (املدعومة أمريكيًا) ،وطالبت باستعادة احلسابات
واجملمدة يف املصارف األمريكية.
املالية العائدة لكوبا
ّ
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
ليلة محراء تكلف ابتزاز سنتني
«راحت السكرة وإجت الفكرة».....تلك كانت حال ر.م .الذي ّ
نظم حفلة
يف منزله الصيفي من دون علم اوالده وزوجته ،ليفاجأ بعد مدة بصور
التقطت له وجتمعه باحدى الساهرات بأوضاع محيمة ،وتعرضه لالبتزاز
املالي مقابل عدم فضح امره امام عائلته بعد ان انتحل احدهم صفة ضابط
يف خمفر حبيش التابع لقوى االمن الداخلي.
ووقع ر.م .ضحية ثالثة شبان راحوا يسحبون منه املال مرة تلو االخرى،
واحيانا بقوة السالح مقابل عدم افتضاح امره ،اىل ان بلغت قيمة عملية
ابتزازهم له مبلغ ستني الف دوالر ،قرر بعدها رفع شكوى ضدهم.
واورد ر.م .يف شكواه ان املتهم أ.خ .اقدم على سلبه املال مهددا اياه
بالتشهري به وارسل له املتهم ه.أ .الستالم املال منه .كما ان املدعو
خالد انتحل صفة رائد يف خمفر حبيش وطلب منه امداده باملال واال عمد
اىل اتهامه بأمور باطلة للنيل منه .وقد بلغت حصيلة ابتزازهم له مبلغ
ستني الف دوالر .وقد قاموا ايضا بتحريض حممد ب .على االتصال به
وابالغه بانه يعمل ايضا يف خمفر حبيش بغية ابتزازه .كما عمدوا اىل سلبه
املال منه بقوة السالح .وافاد املدعي انه منذ سنوات عدة ّ
نظم يف منزله
الصيفي حفلة من دون علم زوجته واوالده .وقد عرض عليه بعد فرتة
من ذلك املتهم أ.خ .صورا له مع فتاة كانت يف تلك السهرة وراح يبتزه
يف حال مل يسلمه مبلغ اربعة االف دوالر .وقد استجاب املدعي خوفا من
الفضيحة ،ليعود املدعو خالد ويتصل به على انه رئيس خمفر حبيش والذي
تبني الحقا انه ب.أ .ويعلمه بوجود صور حبوزته طالبا منه املال لغض
النظر عنه ومهددا بانه سريسل له دورية اذا مل يستجب لطلبه بدفع مبلغ
الفي دوالر .وقد خاف املدعي من االمر وسلم املتهم ه.أ .املرسل من
«الضابط املسؤول» املبلغ املطلوب.
ومل تنته القضية عند هذا احلد ،حيث راح املتهم أ.خ .يبتزه اسبوعيا
ويطلب منه مبلغا ماليا يرتاوح بني االلف وااللف ومخسمئة دوالر يف كل
مرة .ويف املرة االخرية اتصل به أ.خ .وحضر اىل منزله الصيفي بغية
انهاء موضوع الصور ،فطلب منه مبلغ الفي دوالر كدفعة اخرية مقابل ان
ينظم له املتهم اقرارا بذلك .واثناء وجود املتهم مبنزل املدعي اتصل به
«الضابط» خالد اي املتهم ب.أ .وخلصوا بالنتيجة اىل ان يدفع املدعي
مبلغ الف دوالر للمتهم أ.خ .مقبل االقرار بعدم االبتزاز جمددا .وغادر
املتهم منزل املدعي على ان يسلمه االقرار يف اليوم التالي ،لكن أ.خ.
ارسل اىل احد املقاهي حيث كان املدعي ينتظره شخصا وسلمه االقرار.
واعتقد املدعي ان املوضوع انتهى ،اال انه بعد يومني من ذلك حضر اىل
منزله الصيفي املتهم ه.أ .وبرفقته املدعو حممد.ب .فلم جيداه ليعودا
ويتصال به ويتفقان على لقاء يف احد املقاهي .وبوصول املدعي اىل
املكان احملدد صعد بسيارته املدعو حممد ب .وطلب منه السري ومن
ثم التوقف بسيارته امام كابني هاتف عمومي حيث اعلمه انه اتصل ب
«الضابط خالد» اي املتهم ب .أ ،.وصعد ثانية يف سيارة املدعي شاهرا
بوجهه مسدسا حربيا ومهددا اياه بالقتل يف حال مل يدفع له مبلغ ثالثة
االف دوالر .لكن املدعي رفض ذلك كونه مل يكن حبوزته سوى ثالمثئة
دوالر .فأخذ حممد ب .هذا املبلغ وترك املدعي على ان يؤمن له االخري
املبلغ الباقي يف اليوم التالي .لكن املدعي توجه يف اليوم التالي اىل
النيابة العامة وتقدم بشكوى ادىل فيها ان جمموع ما استحصلوا عليه بلغ
ستني الف دوالر على مدى سنتني.
وكان املدعي قد اتصل بالقوى االمنية واعلمهم باجتماعه مع «خالد» اي
ب.أ .بغية االنتهاء من امر الصور وذلك يف احد املطاعم ،حيث القت
القبض عليه وعلى ه.أ.
وبالتحقيق مع ب.أ .افاد بان ابن شقيقه ه.أ .طلب منه اللقاء باملدعي
وايهامه بانه من رجال التحري ويعمل مع «الرائد خالد» يف خمفر حبيش
مقابل اعطائه مبلغ مخسني دوالر .واكد بان اسم»خالد» هو وهمي وال
وجود لشخص يدعى م.ب .مضيفا بانه كان على علم بان املتهمني أ.خ.
وه.أ .يقومان بابتزاز املال من املدعي منذ فرتة بسبب الصور.
اما ه .أ .فافاد بان أ.خ .عرض عليه صورا للمدعي وهو ميارس اجلنس،
واعلمه بانه قبض منه مبلغ ستة االف دوالر بعد ابتزازه .وان املتهم أ.
خ .طلب منه االشرتاك معه يف قبض املال من املدعي عندما يتصل به.
وقد التقى به ست مرات وكان يدفع له يف كل مرة الفا او الفا ومخسمئة
دوالر ،وكان يستحصل من هذا املبلغ على مئيت دوالر ،اما الباقي فيأخذه
أ.خ .وقد ّ
سلم املدعي يف احدى املرات صورا له وحصل منه حينها على
مبلغ الف ومئيت دوالر ،واضاف بان أ.خ .استحصل من املدعي على مبلغ
اربعني الف دوالر على مدى السنوات السابقة .واوضح بان اسم خالد هو
وهمي وقد استخدمه املتهم أ.خ .البتزاز املدعي كي ال يعرض صوره على
مكتب محاية االداب .واكد بانه ال يعرف م.ب .امنا اعطى اوصافه وقد
شاهده مرة مع املتهم أ.خ .الذي انكر اثناء التحقيق معه ابتزازه املدعي
لكنه كان على علم مبوضوع الصور .واصدرت حمكمة اجلنايات يف جبل
لبنان برئاسة القاضي هنري خوري حكما قضى بسجن كل من أ.خ .وه.أ.
مدة ثالث سنوات اشغاال شاقة وادانة ب.أ .بالسجن مدة سنة.

ضبط صواريخ يف منزل يف جبل حمسن وتوقيف صاحبها

دهمت قوة من اجليش قبل ظهر االثنني أحد املباني يف حملة جبل حمسن
 طرابلس ،حيث ضبطت يف ملجأ املبنى ،ثالث قذائف صاروخية وحشواتعائدة هلا ،باإلضافة اىل كمية من الذخائر اخلفيفة ،واألعتدة واأللبسة
العسكرية ،كما أوقفت خالل عملية الدهم أمحد فايز محود لالشتباه حبيازته
املضبوطات املذكورة.
ومت تسليم املوقوف مع املضبوطات اىل املرجع املختص إلجراء الالزم».

توقيف  13بتزوير مستندات سفر

اعلنت املديرية العامة لألمن العام توقيف  13شخصا جبرم تزوير
مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من لبنان إىل دول
اوروبية وآسيوية وافريقية .وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا
مجيعا اىل القضاء املختص.

..و 37مطلوباً

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  36مطلوبا بتاريخ
 23اجلاري جبرائم قتل ،سرقة ،خمدرات ،تهديد وشيك دون رصيد.
كما افادت عن توقيف دورية من مكتب مكافحة اإلرهاب واجلرائم اهلامة
ن .س 33( .عاما) جبرم ترويج خمدرات وهو مطلوب مبذكرتي توقيف
وخالصيت حكم.

انهيار شرفة يف صور

انهارت شرفة احد املنازل املطلة على السوق التجاري يف مدينة صور،
فجر اول من امس ما تسبب بأضرار مادية .واشار ّرواد السوق اىل ان
انهيار الشرفة ّ
جنبهم جمزرة حمققة الن سقوطها جاء على مدخل السوق من
جهة وعلى موقف حملطة غسيل سيارات .يذكر ان حوادث مماثلة تكررت
يف اآلونة االخرية يف احياء صور القدمية مع منع السلطات اجراء اعمال
ترميم اال بعد احلصول على تراخيص صعبة املنال.

 4834خمالفة سرعة خالل أسبوع

تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات السرعة
الزائدة عرب الرادارات ليال ونهارا اليت سجلت خالل أسبوع تنظيم 4834
خمالفة سرعة زائدة ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمة املواطنني وتشكيل
رادع لدى السائقني للقيادة بتأن.

وفاة مطلوب بتبادل إطالق نار يف ح ّزين

اصيب املطلوب علي موسى الضيقة ،أثناء تبادل الطالق النار بينه وبني
حزين البقاعية ،ما ادى
خمابرات اجليش اللبناني خالل دهم منزله يف بلدة ّ
اىل اصابته بنزف حاد نقل على اثره اىل مستشفى رياق العام حبال حرجة،
ثم ما لبث ان فارق احلياة.

إحباط تهريب حبوب كبتاغون بعد توقيف املخططني

اوقفت دورية من مفرزة استقصاء البقاع ،يف بلدة بر الياس ك ًال
من السوريني اصالن مسو ( 30عامًا) وشادي جعفر ( 41عامًا) وواصل
محيدان ( 38عامًا) ومريم مسو ( 28عامًا) واللبنانيني حسن طليس (35
عامًا) وحسني الغضبان ( 33عامًا) جبرم التخطيط لتهريب حبوب كبتاغون
اىل اململكة العربية السعودية .كما تبني ان اقامات السوريني منتهية
الصالحية .وقد احيل املوقوفون على مكتب مكافحة املخدرات املركزي
للتوسع بالتحقيق معهم.

خطف وسلب يف بعلبك

تعرض يوسف لويس اخلوري حلادث خطف وسلب على طريق عام بعلبك
ّ
يف حملة رسم احلدث بعدما طاردته سيارة من نوع شريوكي سوداء اللون.
وكان برفقته شقيقته ريم اخلوري حيث مت نقلهما اىل مكان مهجور ومن
ثم سلبهما مجيع ما حيمالن من مستندات واموال .وقد ادعى اخلوري لدى
خمفر درك يونني الذي توىل التحقيق باحلادث.

شارك يف معارك طرابلس وحبنني وأنشأ «خاليا نائمة» وزوّر مستندات

األسري يواجه ثالثة ملفات جديدة اىل جانب «حوادث
عربا»

مثل الشيخ أمحد األسري امس االول اخلميس امام قاضي التحقيق
العسكري االول رياض ابو غيدا الستجوابه يف ثالثة ملفات جديدة مت فيها
االدعاء عليه وعلى موقوفني آخرين ،يتصل اثنان منها بأعمال ارهابية
قام بها االسري بعد فراره اثر «احداث عربا» ،من خالل مشاركته يف
«احداث طرابلس» و»معركة حبنني» اىل جانب جمموعة املوقوف الشيخ
خالد حبلص ،وانشائه اربع خاليا ارهابية نائمة كانت ختطط الغتيال
شخصيات سياسية ودينية والقيام بعمليات تفجري يف بعض املناطق
متخذًا من منازل استأجرها يف صيدا وجوارها مركزًا ألفراد تلك اخلاليا
وخمبأ لتخزين االسلحة .كما يواجه االسري تهمة تزوير اوراق ومستندات
رمسية واستعماهلا خالل حماولة فراره اىل نيجرييا والقاء القبض عليه يف
مطار رفيق احلريري الدولي يف اخلامس عشر من آب اجلاري.
وعليه فإن االسري الذي باتت يف «جعبته» اربعة ملفات مالحقًا بها ،قد
اصبح امس يف عهدة احملكمة العسكرية الدائمة بعد ان ّ
نفذت مذكرة
ُ
التوقيف الغيابية الصادرة حبقه يف ملف «حوادث عربا» يف التاسع من
متوز العام  2013حيث سيمثل امامها يف اخلامس عشر من شهر ايلول
املقبل الستجوابه حول التهم املسندة اليه واليت تصل عقوبتها اىل
االعدام .وكانت مديرية املخابرات يف اجليش قد انهت استجواب االسري
وأحالت التحقيقات االولية اليت أجريت معه مرفقة بالتحقيقات االولية اليت
ُأخضع هلا لدى املديرية العامة لألمن العام اثر توقيفه ،اىل النيابة العامة
العسكرية حيث ادعى عليه مفوض احلكومة املعاون لدى احملكمة العسكرية
القاضي داني الزعين يف ثالثة ملفات.
واسند اىل حممد هالل احلسيين املعروف مبحمد األسري يف االدعاء األول
إقدامه على دعم املوقوف االرهابي خالد حبلص ماديًا وعسكريًا وتدريب
عناصره واملشاركة اىل جانبه يف معارك طرابلس وحبنني يف  25و26

تشرين االول العام  2014وتبادل اطالق النار مع عناصر ودوريات اجليش
ما ادى اىل استشهاد وجرح عدد منهم ومن املدنيني واحداث ختريب يف
املمتلكات العامة واخلاصة .كما اسند يف امللف عينه اىل املوقوف خالد
حممد اوزعر مساعدة ارهابيني على نقل اسلحة وذخائر حربية المتام اعماهلم
اجلرمية ونقل وختبئة االسري وجمموعته بعد معركة طرابلس واقدامه يف 15
اجلاري على نقل مسدس حربي من دون ترخيص .كما اسند اىل املوقوف
حسام خضر الرفاعي اقدامه على ختبئة االسري ومساعدته على التواري.
واحال الزعين ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا
طالبًا اصدار مذكرات توقيف وجاهية حبق املوقوفني سندًا اىل املواد 335
و 549و 201/ 549و 733و 216مكرر من قانون العقوبات واملادتني  5و6
من قانون مكافحة االرهاب الصادر يف  1958/ 1/11واملادة  72من قانون
االسلحة واليت تنص على عقوبة اإلعدام بالنسبة اىل األسري وعلى السجن
اشغا ًال شاقة ملدة  15عامًا جلهة الثاني والسجن من ستة اشهر حتى سنة
لألخري .كما اسند اىل األسري يف االدعاء الثاني الذي مشل ايضًا مخسة
موقوفني ابرزهم املسؤول العسكري لديه حممد هالل النقوزي اقدامهم
على انشاء أربع خاليا إرهابية نائمة بهدف القيام بأعمال ارهابية والتخطيط
الغتيال شخصيات سياسية ودينية والقيام بعمليات تفجري والتحريض
على االعتداء على اجليش .وقد احيل املوقوفون اىل القاضي ابو غيدا
سندًا اىل مواد تصل عقوبتها القصوى اىل اإلعدام.
كذلك ادعى الزعين على األسري وموقوفني اثنني وآخر فلسطيين فار
بتزوير مستندات سفر واستعماهلا وتأمني تأشريات دخول اىل نيجرييا
بواسطة مكتب «خليلكو» للسفريات.

اتهام موقوفني باالنتماء اىل «داعش» والقبض على سبعة
يعملون ملصلحة التنظيم

اتهم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان يف  4قرارات اصدرها
امس ستة موقوفني بينهم سوريان باالنتماء اىل تنظيم داعش االرهابي
بهدف القيام بأعمال ارهابية وقتل وحماولة قتل عسكريني يف باب التبانة
يف طرابلس.
واحال صوان املوقوفني معتز سراج وشاكر الشهال ونبيل سكاف وعمر
امحد مقصود والسوريني احد محزة وامحد حسني الرفاعي امام احملكمة
العسكرية للمحاكمة سندًا اىل مواد تصل عقوبتها اىل االعدام .
يف املقابل ،متكن جهاز االمن العام من توقيف عشرة اشخاص بينهم سبعة
باالنتماء اىل تنظيم داعش وثالثة سوريني ولبناني بتزوير مستندات سفر
وحماولة السفر بواسطتها اىل اخلارج.
واوقفت (و.ع) إلنتمائه اىل تنظيم داعش االرهابي ونقل االموال والسالح
واملقاتلني اىل سوريا ملصلحته و(ع.غ) إلنتمائه اىل جمموعة املوقوف
ابراهيم بركات التابعة لتنظيم داعش االرهابي وقيامه بتخزين ونقل
االسلحة ملصلحته .كما اوقفت الفلسطيين (و.أ) ملبايعته وانتمائه اىل
تنظيم داعش وقيامه بأعمال رصد ومراقبة ملقار قيادات فلسطينية داخل
خميم عني احللوة متهيدا لتنفيذ عمليات تطاهلم ورصد حتركات عناصر
اجليش اللبناني عند مدخل املخيم املذكور ،والفلسطيين (أ.ر) الذي تربطه
صلة قرابة باالرهابي الفار سراج الدين زريقات ،ملشاركته يف احداث
عسكرية داخلية تهدد االستقرار والسلم االهلي وحماولة انتقاله اىل سوريا
للقتال اىل جانب إحدى اجملموعات االرهابية.
كما اوقفت (ط.ح) لتورطه يف أعمال إرهابية ضد اجليش والقتال يف
بتفجريي
سوريا اىل جانب اجلماعات املسلحة ووجود معلومات عن عالقة له
َ
جبل حمسن ،والسوري (ع.أ) لنشاطه يف جمال نقل وتأمني مستلزمات
لوجيستية ملصلحة اجملموعات االرهابية يف جرود عرسال ،باالضافة اىل
حيازته بطاقة اقامة مزورة.
كذلك القت املديرية القبض على السوري (ح.ع) يف منطقة اجلنوب،
إلقدامه مع آخرين على تأليف شبكة تنشط يف إدخال السوريني اىل لبنان
عرب حجوزات فندقية وهمية وتزوير بطاقات دخول ،والسوريني (و.م)
و(ا.م) حملاولتهما املغادرة اىل املانيا عرب مطار رفيق احلريري الدولي
مبوجب تأشريتني املانيتني مزورتني استحصال عليها من خالل افراد شبكة
تنشط يف جمال تسفري االشخاص مقابل مبلغ مالي يصل اىل  2000دوالر
امريكي للسمة الواحدة ،و(ع.ش) يف بلدة تعنايل -البقاع ،لنشاطه يف
تهريب االشخاص من خالل تأمني حجوزات فندقية وهمية وتأمني بطاقات
دخول وتوشيحها بأختام دخول ومغادرة لبنانية مزورة مقابل مبالغ مالية
تراوح بني  100و 200دوالر أمريكي.

توقيف  67مطلوباً

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  67مطلوبا جبرائم
خمدرات ،سرقة ،سلب وإطالق نار.

اطلقوه بعد تعطيل نظام «جي بي اس» يف سيارته

اعرتض اربعة مسلحني ملثمني على منت سيارة نوع (بي ام) لون اسود،
قاسم حممد مهدي على طريق نيو رياق ،وانزلوه ارضا بقوة السالح من
سيارته ،وهي من نوع جيب نيو رانج مستأجرة ،واقتادوه اىل سيارتهم،
فيما عمل اثنان من املسلحني على قيادة سيارته ،وفروا بها .
وعلى الفور ،ابلغ شهود عيان القوى االمنية باحلادثة ،وعمل اهل املخطوف
على االتصال بشركة تأجري السيارات اليت قامت بتعطيل السيارة اليت
تعمل وفق نظام ال .gps
وعلى اثر ذلك اطلق اخلاطفون مهدي وتركوه وسيارته قرب سهل بلدة
النيب شيت حيث توجه اىل فصيلة درك رياق وادىل بافادته حول ما
حصل معه.
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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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مــقابلة

احد أصحاب شركة  Technal Aluminium - Australiaاحملدودة جاك شرب لـ «اهلريالد:

خربتنا تزيد على  30سنة ..نتعهد احملالت التجارية واألبنية السكنية املتعددة الطبقات
ككل مهاجر أتى اىل اسرتاليا ويف نفسه طموح وتصميم على
تحقيق ما يصبو اليه ..انه احد اصحاب شركة Technal
 Aluminium - Australia P/Lالسيد جاك شرب.
وككل مهاجر اىل هذه البالد من أجل حياة أفضل واجهته بعض
الصعوبات غري ان معرفته باللغة االنكليزية ساعدته ،اىل حد
بعيد ،على تذليلها والتغلب عليها.
منذ وصوله اىل اسرتاليا والسيد جاك شرب يعمل يف صناعة
االملنيوم ..يف البداية عمل مع غريه اال انه ما لبث ان بدأ بالعمل
لنفسه مشاركا يف تأسيس اكثر من شركة اىل ان استقرت
مسريته العملية يف تأسيس شركة Technal Aluminium
 - Australia P/Lالتي تتعهد مختلف انواع املشاريع التجارية
واملباني السكنية «مع شقيقي عيسى وأخي الذي لم تلده امي
السيد ماهر درويش» ،كما قال.
وحول املشاريع التي يتعهدونها قال السيد جاك شرب لـ
«الهريالد» ان «الشركة تتعهد كافة املشاريع مهما كانت كبرية
وقد قمنا مؤخرا برتكيب جدران من االملنيوم والزجاج لبناية من
 24طابقا يف بريوود اضافة اىل مشاريع ضخمة اخرى».
واوضح السيد شرب ان الشركة تستعمل الصناعة االسرتالية
املتينة من ملبورن  -فيكتوريا واملمثلة بشركة (AWS/
 )ARCHITECTURAL WINDOW SYSTEMذات املتانة
والجودة العالية.
وللتعرف اكثر على شركة Technal Aluminium - Australia
املحدودة زارت «الهريالد» مكاتب الشركة يف سيفتون وكان لها
مع احد اصحابها السيد جاك شرب هذا الحوار:
*هل لنا ببطاقة هوية خمتصرة
لصاحب شركة تكنال املينيوم
 اسرتاليا احملدودة TechnalAluminium - Australia P/L
السيد جاك شرب؟
 من مواليد االردن ،متزوجولنا اربعة اوالد ..هاجرت اىل
اسرتاليا مع شقيقي عيسى عام
.1986
*هل واجهتك اي صعوبات لدى
وصولك اىل اسرتاليا؟
 ككل مهاجر واجهتين بعضلناحية
وخاصة
الصعوبات
التأقلم مع اجملتمع اجلديد الذي
خيتلف بعاداته وتقاليده عن
جمتمعنا الشرقي .ولكن االمور
رمبا كانت أسهل بالنسبة لي
مقارنة مع العديد من املهاجرين
كوني كنت أكتب وأقرأ وكذلك
احتدث اللغة االنكليزية.
* هل لديك اي شركاء يف
الشركة؟
 نعم ،حنن ثالثة شركاء..اضافة لي هناك شقيقي
عيسى شرب واخي الذي مل تلده
أمي ماهر درويش الذي اعتز
وأخوته وافتخر بالعمل
بصداقته
ّ
معه سوية ملدة تسعة وعشرين
عاما.
*هل كانت لديكم اي معرفة يف
صناعة االملنيوم قبل جميئكم اىل
اسرتاليا ،ام تعلمتموها هنا؟
 بعد وصولنا اىل سيدني اناوأخي ،تعرفنا على شقيقنا ماهر
درويش الذي كان قد وصل
قبلنا اىل اسرتاليا مبدة وجيزة
وكان ميلك شركة لتصنيع
األملنيوم يف سيدني فعملنا
معه لفرتة ،ثم انتقلنا للعمل يف
شركة اخرى ملدة  10سنوات..
شقيقي
مع
قمت
بعدها
بتأسيس شركة اطلقنا عليها
اسم بايونري املنيوم ،وكان

احد اصحاب الشركة السيد جاك شرب

حاوره أنطونيوس بو رزق

اصحاب الشركة من اليمني اىل اليسار :عيسى شرب ،جاك شرب وماهر درويش
فيها بعض الشركاء ..استمرت
الشركة بالعمل ملدة سنتني
لنبيع انا واخي حصتنا فيها
وننقل بعدها لتأسيس شركتنا
احلالية Technal Aluminium
 - Australia P/Lمع شقيقي
عيسى وشقيقنا السيد ماهر
درويش وذلك سنة .2009
وأود ان اشري هنا اىل اننا كنا
تأسيس
مخسة شركاء لدى
هذه الشركة غري اننا قمنا
بشراء حصة اثنني لنصبح ثالثة
شركاء فقط.
* ماذا تشمل اعمال شركة
Technal
Aluminium
Australia P/L؟
 تشمل أعمالنا كل ما لهعالقة بتصنيع االملنيوم من
االبواب والشبابيك والواجهات
على خمتلف قياساتها للمحالت
العادية
واملنازل
التجارية
والشقق السكنية الفخمة.
واحب ان انوه هنا انه حفاظا

على امسنا يف السوق فاننا
ال نستعمل سوى الصناعة
االسرتالية املتينة من ملبورن
 فيكتوريا واملمثلة بشركة( AWS/ ARCHITECTURAL
ذات
)WINDOW SYSTEM
املتانة واجلودة العالية.
* هل تقتصر خدماتكم على
سيدني فقط ام تتعداها اىل
واليات أخرى؟
 ال شك ان معظم أعمالناوخدماتنا ترتكز يف سيدني
وضواحيها غري انها تشمل
واليات اخرى مثل كوينزالند
وكانبريا حيث التزمنا مشاريع
ضخمة هناك.
* هل استفادت الشركة
من فورة البناء اليت تعيشها
سيدني وضواحيها وتعهدت
أبنية متعددة الطبقات؟
 بالطبع كوننا منلك خربة يفجمال صناعة االملنيوم تناهز
الثالثني عاما ،وكون شركتنا

مشرف وناجح
تتمتع بسجل
ّ
يف كل اخلدمات اليت قمنا بها
واالعمال اليت تعهدناها ،فان
هذا جعلنا حمط ثقة متعهدي
البناء واالنشاءات حيث التزمنا
عدة مشاريع كبرية بينها مشروع
يف بريوود عبارة عن بناية مؤلفة
من  24طابقا جدرانها اخلارجية
كلها من االملنيوم والزجاج.
كما التزمنا بناية يف سرتاثفيلد
واخرى يف هومبوش مؤلفتني
يف عدة طوابق.
* ما هو عدد الكادر العامل يف
شركتكم؟
 يعمل يف الشركة حواىلالعشرين شخصا من اداريني
وموظفني وعمال.
واشري هنا اىل ان اجلميع
يعملون كأسرة واحدة ملصلحة
الشركة النهم يعتربون ان جناح
الشركة هو جناح للجميع.
* يف رأيك ما هو سبب جناحكم
يف عملكم؟

الزميل أنطونيوس بو رزق والسيد جاك شرب

جانب من داخل املصنع
 ال شك ان مستلزمات النجاحيف اي عمل تكمن يف توفر عدة
صفات منها اخلربة يف العمل
والصدق يف املعاملة والدقة
يف اجناز العمل وتسليمه ضمن
الوقت املتفق عليه ،واحلمد هلل
فان كل هذه الصفات رافقت
مسريتنا العملية منذ بدأنا العمل
يف هذا اجملال.
* كونكم ثالثة شركاء كيف
تتوزعون االدوار واملسؤوليات
يف الشركة؟
 بالنسبة ملسؤولييت فانينامضي معظم وقيت يف املكتب
ومع الزبائن وتتضمن مناقشة
العمل
ومواصفات
شروط
كالتسعري والقياسات وتقدير
مستلزمات التصنيع.
أما شريكاي شقيقاي ماهر
وعيسى فان عملهما يرتكز
على مواقع العمل واالشراف
على العمال يف مواقع البناء
للتأكد من تسليم العمل طبقا

للمواصفات احملحدة واملتفق
عليها النه يف النهاية يهمنا
كسب رضا الزبائن ولو كلفنا
ذلك اعادة العمل من جديد.
* هل من كلمة اخرية تود
توجيهها؟
 اننا ،عرب جريدتكم ،نتوجهبالشكر اجلزيل من كل ابناء
اجلالية الذين منحونا ثقتهم
وخاصة املتعهدين واملطورين
والبنائني الذين رافقوا مسريتنا
العملية طيلة سنوات طويلة
وما زالوا حتى اآلن فلوالهم
ملا استمرينا يف العمل والعطاء
واننا نعدهم ان نبقى على ما
حنن عليه من صدق يف التعامل
ودقة يف العمل والتسليم.
كما انصح كل من يريد تأسيس
مصلحة والعمل حلسابه ان
يسعى للفوز برضا الزبائن ولو
ضحى من جيبه ووقته ُ
لتكتب
له االستمرارية.
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مقابلة

بناية من  24طابقا يف بريوود جدرانها من االملنيوم والزجاج من تصنيع وتركيب شركة تكنال املنيوم  -اسرتاليا املحدودة
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اعالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

Tel; 9709 3002

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
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
البنائني
ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies
.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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كتابات

حوار الشعر والشعراء

بشرى األرجوان
مثرية :نور  ..هدهد الفجر تباشري املعاني
ذات ٍ
نثر النور أرجيًا تستقي منه األماني
ْ
الكئيبة
غزل األلوان غيثًا يف الفضاءات
ٌ
فيض من
الروض اخضرارًا فيه
فانتشى ّ
أمان
ِ
ّ
اليباب
حلق احللم شغوفًا بالرؤى بعد
ِ
يرقب اآلتي ربيعًا مزهرًا يف ّ
آن
كل ِ
عامر :
ٍ
دخان
خيط من
ربا يف بال
ِ
كان وهمًا مّ
مرئيًا لروحي أو رسو ً
ال قد أتاني
ليس
ّ
شارد فكري وخطوي لست أصحو من
ٌ
سراب
ْ
ٌ
شقوق يف
كيف أمضي واملتاهات
ّ
باب
الض ْ
وأنا يف ّ
الظ ّل ٌّ
ظل ال أراني  ..ال أراني
مثرية :
ليس وهمًا بل هطو ً
ال بات جيتاح كياني
فارتوت بيداء روحي أزهرت مشس
البواح
ْ
اجلناح
مزهو
وشوشتين فاستفاق العطر
ّ
ْ
ّ
باح
حلقت آمال روضي وارتدت وجه ّ
الص ْ
غرد الكون فذاك الفجر ّ
للنور اصطفاني
ّ
عامر :
األقحوان
أم
ربا ذات
ِ
انعكاس منك َّ
مّ
ٍ
نداء من مداك ّ
ٍ
البيان
ضوئي
الطلق
أو
ِ
ّ
الورود
تنقر اآلفاق بابي وعد نيسان
ْ
أعود
مست رؤياي
ربا بعد افتقادي
َ
ْ
مّ
ّ
األرجوان
مشس من صباح
فتدلي حمض
ِ
ٍ
مثرية :
ّ
مان
للرؤى صحو ّ
الز ِ
حط ِم القيد وأسرج ّ
الصباح اآلن قد ُمَّد ْت
وافرتش جنح ّ
يدان
ِ
الوجود
فضاء الختبارات
واغزل العطر
ْ
ً
عهود
مرت
ْ
كن ربيعًا مزهرًا يا صاح لو ّ
وارتقب يف الفجر مستًا يا صديقي
ْ
للوعود
ْ
ّ
جتتث اختناق ّ
النور يف درب
سوف
ّ
الثواني
ويعود ّ
النور صرفًا  ...رامسًا بوح
اجلنان
ِ

محمد عامر األحمد/
مثرية حسني

ُّ
كل األشياء الطيّبة ْ
مضت
ـ شوقي مسلماني
( 1قال)
متر فضيحة من دون أن تثري انتباه أحد جيب أن ينفضحوا
ـ لكي ّ
مجيعًا.
ـ وهناك من «ال يثور حتى تفرغ بطنه».
جبة أم «كوندوم»؟.
ـ هذه ّ
تتجرأ بالباطل على غريك.
حتى
حمرتم،
ـ أنت
ّ
ّ
ممثلو اإلله
كروية األرض اعرتض
ـ عندما أملح كوبرنيكوس إىل
ّ
يف األرض.
كل مكان ّ
ـ من ال يرتفع بعيدًا من ذاته هو يف ّ
إال يف ذاته.
أهم من الناس.
ـ ال شيء ّ
َ
املصطنع وما ليس فيه حرارة.
ـ أسوأ ما تقرأ:
وإنك كالسيكي ّ
إنك حداثوي ّ
بتهم أصالتكّ ،
ـ قيل فيك ّ
فكذ ْ
فكذ ْ
بتهم
حداثتك.
ـ ألتلميح حقله الشعر ،وعندما خُيشى على الروح ،وزمان التصريح
بعد ال ينفع ،وحقله ،كما ُيفرتض ،النيابة
يكون حني السكوت
ُ
ّ
احلقة عن الشعب يف جملس الشعب ـ الربملان.
مّ
ولكن اإلستغراق بنصف
يتأل،
فامليت ال
ـ من دون كثري حبث،
ّ
ّ
الزجاجة الفارغ ،ونسيان املمتلئ ،هو موت بشع ،ومرير ،ومؤمل
ّ
حقًا.
**
( 2أسعد أبو خليل)
« ..النظام اإليراني فاوض الغرب حبزم وصالبة مل يعرفها
املفاوضون العرب (وهم من أسوأ املفاوضني ،خصوصًا املفاوضني
الفلسطينيني يف سلطة
املصريني يف كامب ديفيد أو املفاوضني
ّ
ّ
األيام األخرية
عرفات
وعباس) .روت «نيويورك تاميز» يف حكاية ّ
ّ
«إي َ
اك
للمفاوضات بني كريي وظريف إن األخري صرخ بوجه ّ
األولّ :
تهدد
أن
إيرانيًا» .هذه الصرخة ال ميكن أن تصدر عن أي مسؤول
ّ
ّ
عربي .ينحين أرفع مسؤول عربي أمام مساعد نائب مساعد وزير
وطنية
لكن احلكم اإليراني يعبرّ عن كربياء
اخلارجية األمريكي.
ّ
ّ
ّ
شوفينية أيضًا) مل تعد مألوفة يف السلوك العربي
(قد تكون
ّ
الدبلوماسي منذ وفاة مجال عبد الناصر».
**
( 3عقل العويط)
أر شعبًا يبلغ فيه االنفصام بني القول والفعل ،بني الظاهر
مل َ
احلد َ
املَرضي املستفحل ،مثلما هي حال هذا الشعب
والباطن ،هذا
ّ
اللبناني العظيم الذي يكذب الفرد منه ألف مرة يف النهار على
نفسه ،وعلى عائلته ،وعلى القريبني منه والبعيدين ،يف حني ال
ّ
باحلق واحلقيقة.»..
يتورع عن إطالق أغلظ األميان بأنه إمنا جيهر
ّ
**
( 4سهيل طويلة)
«ليس للقلم قيمة إن مل يعبرّ عن وجع الشعب .ليس للقلم قيمة
إن مل يكن أعلى من صوت النفاق».
**

ما ال تعرفونه عن السحر األسود
يف زمان معني انتشر نوع من السحر
يدعى السحر االسود Black Magic
او السحر املظلم كانوا السحرة
الكافرة يقومون باستخدامه  ..هو
حمرم يرفضه متاما الدين عزيزي
القارئ هذه املقالة من اجل املعرفة
وملن حيب االطالع على معنى السحر
االسود ولكن الننسى ان كذب
املنجمون ولو صدقوا  ..هل مسعت
من قبل عن السحر االسود ؟  ..هل
تسائلت ماهو السحر االسود او مايطلق عليه السحر املظلم ما هو
اال نوع من انواع الشعوذة تكمن بداخلها القوى احلاقدة أو اخلبيثه
املفرتضة .
فيما كان يستخدم السحر االسود
قدميا كانوا يقومون باستخدام السحر االسود او املظلم من اجل
السحر الشر واحلاق الضرر باالخرين كالقتل والسرقةو تدمري
االخرين  ..فكانوا يسعون اىل مصلحتهم بغض النظر عن االضرار
اليت سوف تلحق باقرانهم .
السحر االسود يف اخليال
السحر االسود مت ذكره يف عديد من االساطري حبكايات خيالية ال
واقع هلا هذا باالضافة اىل استخدامه يف بعض االلعاب الفيديو
« كاخليال النهائي «  ..ويف اخليال كان يظهر يف صورة اعمال
الشر اليت تضر باالخرين وتهدر حياتهم او تغيبهم عن احلياة وكان
يقوم بها السحرة و املشعوذين.
ما الفرق بني السحر األسود واألبيض
ال يوجد اي فرق بني السحر االسود والسحر االبيض االثنان حيتوي
معناهما على الشر وااليذاء … ولكن هناك نظريات حول اضرارهما
سوف نقوم بعرضها لكم.
– الكل واحد :مبعنى ان اي شكل من اشكال السحر او الشعوذة هو
امر من فعل الشيطان … مبعنى اخر مهما اختلف املسميات سحر ابيض
او سحر اسود فهو يف النهاية شئ خيالف العقائد الدينية وجيب ان
نبتعد عنه متاما .
– عقيدة الظالم  :من بني اخلطوط العريضة اليت تندرج حتت مسمى
السحر االسود او االبيض مسمى عقيدة الظالم
ولكن تتبع السحر االسود خاصة كونه سحر يعتمد على قوى
الظالم
– اخلالفات الرمسية :انواع ومكونات السحر األسود ال ختتلف عن انواع
السحر االبيض وخاصة الن النوعني يسعون اىل حتقيق مصاحل و
تعويذات الطراف على حساب الطرف االخر .
– ال اتصال :برغم من كل النظريات اليت تؤكد على ان السحر االبيض
والسحر االسود يف النهاية هم انواع ينهى استخدمها وال تتفق ابدا مع
العقائد الدينية ولكن يوجد فرق بينهم حيث انهم شكالن من أشكال
الشعوذة ال اتصال بينهم هلم قواعد خمتلفة برغم من انهم يف
النهاية يصلون اىل نفس النتائج .
– منفصلة ولكن متساوية :اخريا ولكي تتضخ الفكرة لك عزيزي
القارئ السحر األسود واألبيض هما متساويان متاما فالتعويذه من
احملتمال ان تكون سوداء أو بيضاء من اجل حتقيق غرض معني .

( 5أوراق)
اآلخر الشرس ّ
عند مروره يومًا بائسًا آخر؟.
ـ
خيلف َ
ُ
ّ
املتنكر
جساس للزير
ـ «ما
حتب أن تأكل يا أخ العرب»؟ .يقول ّ
ّ
جساسًا ذاته ليقتله .يقول الزير:
بثوب فقري ،يف عرس،
ّ
ويرتصد ّ
يقدموا
جساس ،ويأمر أن
ّ
«أحب أكل القلوب واألكباد» .يضحك ّ
ّ
هلذا الضيف الغريب ّ
كل قلوب وأكباد ذبائح العرس!( .من مشهد
يف مسلسل الزير سامل ـ سيناريو وحوار ممدوح عدوان).
األطباء زمالءه إىل عشاء
ـ يف مشهد من فيلم أوروبي يدعو أحد
ّ
ثم وهم خيرجون من املشرحة يسأل أحد الباقني« :قلوب
«قلوب»ّ .
من»؟.
ـ وإىل اآلن هناك كتابات لتأطري الناس يف جمموعات ،وهناك
كتابات لرفع مستوى القلب والعقل.
تفوق عدد الرجال على النساء مع
للمرة األوىل يف تاريخ السويدّ ،
ّ
ـ من «كتاب املوتى» الفرعوني
ّ
زيادة عدد السكان هذا العام يف حني اقرتب جمموع السكان من
َ
ِ
أنشأتك
اليت
األرض
اعرف
«انصت يا قليب،
ْ
 10ماليني نسمة.
ّ
يتكلم
يهتم ،ال أحد
أصبحت خرابًا .ال أحد
واليت
ْ
ّ
ً
ّ
ُ
خُ
ٍ
بالقدم
اض
ي
أن
ميكن
درجة
إىل
ا
جاف
النيل
صار
وكشفت األرقام الصادرة عن هيئة اإلحصاء السويدية عن زيادة
ُ
ُّ
ٌ
البالد
،
ة
مغزو
البالد
الشقاء،
تفرتش
البالد
اختفى،
ب
طي
كل
ٍ
ُ
ُ
ُ
ّ
ّ
عدد الرجال مقارنة مع عدد النساء املقيمني يف السويد ،ليصبح
مّ
تتأل
جمموع عدد السكان  9ماليني و 793ألفا و 172نسمة يف حزيران
العدو .الرجل يذبح أباه
صار اإلبن مثل
ّ
2 .
 015
ّ
مضت
بة
الطي
كل األشياء
ْ
ّ
ويعود هذا التفاوت بني الرجال والنساء يف السويد إىل إجناب
ُ
ُ
ُ
وهب».
ت
ولألجنيب
ب
غتص
ت
ه
أمالك
صارت
الرجل
َ
ٍ
العائالت املزيد من البنات من جهة وإىلطول العمر عند النساء من
**
ٍ
جهة أخرى .باملقابل ،نسبة الرجال الذين ُيهاجرون إىل السويد حبثًا
النيهوم)
(الصادق
6
عن العملأكرب بكثري من نسبة النساء.
العربي
احلصان
وصل
ً
ٍ
بأعداد
وتستمر السويد باستقبال طاليب اللجوء إىل بالدها سنويا
ولكن الفارس العربي مل يصل!.
وي ّ
ّ
شكل السوريون القسم
أكرب مقارنة مع أي دولة
ّ
أوروبية أخرى ُ
Shawki1@optusnet.com.au
األكرب من املهاجرين إليها مع ازدياد عدد الالجئني.

عريس األحالم بانتظارك ّن يف السويد!
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ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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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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فرح يوسف..ملكة مجال سوريا !

خالل إحياء جنمة
فرح
Arab Idol
يوسف حلفل انتخاب
ملكات مجال عرب
أمريكا ،مت اختيارها
ملكة مجال سوريا
ومت تكرميها يف
احلفل.
فرح نشرت صورتها
مع التاج وعلقت :ال
يوجد شعور بالفرح
أو الفخر يضاهي
شعوري عندما ّ
مثلت
بلدي الغالي سوريا
وقمت بالغناء ألجل
واحملبة،
السالم
ومن أجل العودة
اىل ربوعه الطاهرة
يف حفل تتويج
ملكة مجال عرب أمريكا ،وكان شرفًا كبريًا لي ان يتم تكرميي
« »Miss Syriaواختياري ألكون ملكة مجال سوريا.
وتابعت فرح :األلقاب التعين لي شيئًا مقابل أن يكون اسم بلدي
مرافقًا دائمًا لي ،ومباركًا لكل أعمالي وخطواتي بلدي الغالي
علي
«سوريا» أمتنى ان أكون قد أوفيتك جزءًا بسيطًا من أفضالك َّ
وأعدك أن تبقي مرفوعة الرأس واجلبني بأبنائك ُّ
النجب «»Syrians
ُ
ِّ
بكل تفاصيلك وينتظرون عودتهم إىل حضنك
الذين اشتاقوا لك
ّ
مكللني بالنجاحات واإلجنازات العظيمة.
احلنون
ومدك باألمان والسالم
وختمت :بلدي الغالي « »Syriaأدامك اهلل
َّ
واحملبة ،وأدام حمبة أبنائك لك ،وأدام حمبيت أنا ابنتك املسافرة
فرح يوسف.

اجلمعية التارخيية األسرتالية اللبنانية يف
فيكتوريا :ALHSV

األيام واألسابيع األوىل من
حياتي يف أسرتاليا
إن إنطباعاتنا يف أول األيام واألسابيع بعد وصولنا إىل أسرتاليا
تبقى حمفورة يف ذاكرتنا .واألصوات والروائح واملشاهد يف
أسرتاليا تبقى راسخة يف ذاكرة املهاجر اللبناني كما لو كانت
باألمس ،حتى بعد مرور عشرين أو ثالثني أو مخسني سنة .وهذه
الذكريات اليت ال متحى هي مبثابة رابط مع ماضينا ،أو وسيلة
التقدم الذي أحرزناه يف أسرتاليا.
لقياس مدى
ّ
ّ
يدل ذلك على عالقة املهاجرين القوية بوطهنم
وبالنسبة ألمتنا،
األم ،ويف نفس الوقت فإنهم قد أسسوا حياة جديدة يف أسرتاليا.
وتعترب نظرتنا إىل الوراء وإدراكنا كيف تعامل هؤالء املهاجرين مع
الغربة وكيف أصبحت حياتهم متشابكة ومرتبطة باجملتمع األسرتالي
وهامة.
األوسع واملتعدد الثقافات ،خطوة حامسة
ّ
ّ
تنظمها وتديرها
استعراض هذه الذكريات هو حمور الندوة اليت
اجلمعية التارخيية األسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا ،وذلك يف 30
آب  2015يف قاعة على سطح بلدية نورثكوت (Rooftop Room,
 )Northcote Town Hallمن الثانية حتى اخلامسة بعد الظهر ( 2ـ
 5بعد الظهر).
سوف حيكي املهاجرون الذين وفدوا يف فرتات خمتلفة (الستينيات،
السبعينيات ،الثمانينيات والعام ألفني وما بعده) عن ذكرياتهم
وانطباعاتهم عن أسرتاليا وجتاربهم فيها ،مع الرتكيز على:
~ ما هي انطباعاتهم األوىل وآرائهم املتعلقة باألشخاص واألماكن
والعمل واملدرسة والطقس ،وما إىل هنالك؟
مر
على
معهم
بقيت
املعينة اليت
~ ما هي األحداث والقصص
ّ
ّ
السنني؟
~ من هو الشخص أو األشخاص الذين قابلوهم أوال؟
~ ما الذي إفتقدوه بالنسبة حلياتهم يف لبنان وما الذي أعجبهم يف
أسرتاليا؟
تبدلت مواقفهم
~ بعد مرور سنوات عديدة يف أسرتاليا ،بأي طرق ّ
ونظرتهم إىل األمور؟
طبعًا سوف يضيف احلاضرون مداخالتهم وقصصهم إىل املعلومات
تدونها اجلمعية التارخيية األسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا.
اليت
ّ
ويدير النقاش الباحث االجتماعي الشهري الدكتور تريفور برتوني.
لإلستعالمات يرجى اإلتصال بـ:
أندرو برتوني (رئيس اجلمعية) 0418 357 069
(منسق اإلرتباط اجملتمعي) 226 0411
سامل حداد
ّ

نور الشريف و بوسي ..قصة العاشقان
ُتلقي «إيالف» الضوء على مسرية
الفنان الكبري نور الشريف الذي
صراع مع
تويف قبل أيام بعد
ٍ
املرض ،وتتناول أهم حمطات
حياته واملواقف واألعمال املؤثرة
فيها عرب عدة حلقات تتضمن
أيضًا بعض التصرحيات له عرب
السنوات ،علمًا أنها يف هذه
احللقة األخرية تغوص يف أعماله
الدرامية وعالقته اخلاصة بزوجته الوحيدة «بوسي».
ً
مسرية نضالية حافلة
القاهرة :ميلك الفنان الراحل نور الشريف
ً
مكانة خاصة يف قلب اجلمهور عرب  300عمل تقريبًا
حفظت له
تنوعت بني السينما واملسرح والتلفزيون واإلذاعة بدأها منذ
خترجه من معهد التمثيل بتقدير امتياز عام  1967واختتمها يف
كانون الثاني(يناير) املاضي بفيلم «بتوقيت القاهرة» الذي كان
مبثابة الوداع األخري بينه وبني كامريا السينما املصرية بعد أكثر
من  140فيلما.
أصبح الفنان الراحل نور الشريف أيقونة الدرامة الرمضانية يف
السنوات األخرية من عمره ،لكن األمر مل يكن وليد الصدفة أو
لرغبته بالرتكيز على العمل بالتليفزيون .بل جاء نتيجة طبيعية
الهتمامه بالتواجد التليفزيوني حتى قبل خترجه من معهد التمثيل،
حيث كان أول ظهور تليفزيوني له يف مسلسل «عادات وتقاليد»
قدمه عام  ،1966بينما قدم يف العام التالي مسلسل
الذي ّ
«القاهرة والناس» مع املخرج حممد فاضل وهو املسلسل الذي
تعرف خالله على زوجته الوحيدة الفنانة بوسي.
ّ
قدم عدة أعمال درامية باألبيض واألسود منها «اإلنتقام،
ولقد ّ
«احلواجز الزجاجية»« ،هروب»« ،إبن ليل»« ،ذكريات بعيدة»،
«بعد العذاب» وغريها من املسلسالت اليت ال تزال موجودة يف
مكتبة التليفزيون املصري وكانت شاهدة على تطور الدراما
التليفزيونية واألسلوب املستخدم يف التصوير والديكور ،بينما
جاءت ذروة إبداعه يف مسلسل «لن أعيش يف جلباب أبي» الذي
قدمه يف منتصف التسعينات .علمًا أنه ركز يف أعماله الفنية على
مناقشة القضايا اإلجتماعية ،فقدم عدة أعمال بارزة منها «احلاج
متولي»« ،عيش أيامك»« ،العطار والسبع بنات»« ،الرجل اآلخر»،
«متخافوش»« ،الدالي» ،فيما قدم الدراما التارخيية يف ثالثة
أعمال هي «هارون الرشيد»« ،عمر بن العزيز» ،و»رجل األقدار-
عمرو بن العاص» .كما قدم أيضا مسلسالت «أديب»« ،عرفه
البحر»« ،متخافوش»« ،الرحايا حجر القلوب»« ،احلرافيش»،
«مارد اجلبل»« ،الثعلب» «و»حضرة املتهم أبي» ،فيما كان
الراحل خيطط لتقديم مسلسل «أوالد منصور التهامي» مع املنتج
حممد فوزي والفنانة وفاء عامر لكن القدر مل ميهله الفرصة
لتقدميه خاصة وأن ظروفه الصحية ومتابعة حالته املرضية يف
اخلارج كانت سبب تأجيل املسلسل من العام املاضي.
نور وبوسي «العاشقان»
استمرت قصة احلب بينهما لست سنوات تكللت بالزواج ،وكانت
قادرة على مواجهة صعوبات احلياة ،فاللقاء األول بينهما كان يف
عام  1966يف استوديوهات التليفزيون واستمرت حتى آخر أيام
حياته .والعالقة بينهما مل تنقطع حتى يف السنوات التسع اليت
شهدت انفصاهلما ،حيث ظل االحرتام املتبادل موجودًا بينهما،
حبيث كانا حريصني على الظهور معًا ،األمر الذي ظهر بوضوح
يف احملنة املرضية اليت تعرضت هلا ابنتهما سارة عندما اكتشفا
ٍ
لفرتة طويلة
إصابتها بفريوس غامض استلزم عالجها يف اخلارج
بشكل كامل ،إال أنه يف هذه الرحلة اكتشف
قبل أن تتعافى منه
ٍ
بداية أزمته الصحية وعلم بوجود املرض الذي حاربه طوي ًال وخسر
املعركة معه يف نهاية املطاف.
ولقد جنح هذا الثنائي باحلفاظ على خصوصية عالقتهما حتى بعد
حني
الزواج ،رغم شائعات اخلالفات اليت كانت حتيط بهما من
ٍ
آلخر ،إال أنهما جنحا يف جتاوزها على مدار أكثر من  3عقود،
أعمال سينمائية مميزة
سواء بظهورهما سويًا أو باشرتاكهما يف
ٍ
نذكر منها على سبيل املثال «حبييب دائما»« ،لعبة اإلنتقام»
و»العاشقان» ،علمًا أنهما قدما معًا أكثر من  15عمل فين بني
بشكل مفاجئ
السينما والتليفزيون واملسرح ،قبل أن ينفصال
ٍ
دون إعالن األسباب.
ويف تفاصيل حياته العائليةُ ،ر ِز َق بابنتيه من بوسي سارة ومي،
وأسس شركة لإلنتاج السينمائي حتمل احلرفني األولني األوىل
من امسه واسم بوسي حيث اختار هلا اسم  ،NB Filmواليت قام
من خالهلا بإنتاج بعض أفالمه السينمائية ،وهي الشركة اليت ال
تزال قائمة وكان يطمح الراحل من خالهلا أن يقدم أعما ً
ال جديدة
للشباب.
واجلدير بالذكر أن «الشريف» قد عاد إىل زوجته بوسي يف شهر
يناير(كانون الثاني) املاضي ،حيث أعلنا عن عودتهما كزوجني
خالل احتفاهلما بزواج ابنتهما الكربى سارة ،وقضى آخر أيام حياته
مع رفيقة عمره اليت حرصت على االحتفال بعيد ميالده قبل
عودتهما كزوجني برفقة أصدقائهما املقربني ليكون آخر عيد
ميالد جيمعهما معًا ،وكأنها كانت تشعر بأن القدر لن مينحهما
فرصة مل الشمل ً
مرة أخرى.

ما الذي تفعله ملكة مجال
آسيا يف دمشق !

رغم نشأتها يف بريوت وقضاء طفولتها ومراهقتها وحتى شبابها
هناك ،إال أن احلنني أعاد روال دريعي إىل مسقط رأسها.
السورية الشابة اليت فازت بلقب "ملكة مجال سيدات آسيا ،"2015
قامت بزيارة قصرية إىل دمشق ،وزارت األماكن األثرية مثل اجلامع
األموي ،والتكية السليمانية ،والكنيسة املرميية ،وسوق احلميدية،
وجتولت يف عدد من أحياء دمشق القدمية.
وعربت عن سعادتها بزيارة أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ ،وقد
فوجئت حبجم االستقبال والرتحاب الذي قوبلت فيه أينما حلت،
مشرية إىل أن الشعب السوري بسيط وطيب وكريم رغم معاناته
من آثار احلرب منذ ما يقارب األربع سنوات ،متمنية عودة األمان إىل
سورية اليت كانت وال زالت بلد الثقافة والفن واحلب والسالم.
احتفاء بلقبها اآلسيوي،
وكشفت دريعي عن إقامتها حفلني ضخمني
ً
واحد يف بريوت ،وآخر يف دمشق حبضور فعاليات فنية وثقافية
ورمسية.
يشار إىل أن دريعي متتلك مؤسسة " "DR Beauty Houseيف
لبنان ،وهي عضو يف مجعيات عديدة ملساعدة األطفال واملسنني،
وسيكون هلا قريبًا مشروعًا يف بلدها األم سورية يتعلق جبمال
املرأة.

مصر تناشد العامل السرتداد متثال
فرعوني صغري يف بريطانيا
أطلق وزير اآلثار املصري مناشدة دولية جلمع  15.8مليون جنيه
اسرتليين ملدة أسبوعني لشراء متثال الكاتب املصري القديم
"سخم كا" من متحف يف بريطانيا.
وكان التمثال قد خرج من مصر عام  1850وقت كانت جتارة
اآلثار مشروعة آنذاك ،وهو من احلجر اجلريي امللون ،وميثل
الكاتب الفرعوني بشعر مستعار يف وضع اجللوس وبني يديه ما
يشبه الصحيفة ،ويبلغ ارتفاعه  75سنتيمرتا ،ويعود إىل األسرة
الفرعونية اخلامسة يف الفرتة ما بني  2494و 2345قبل امليالد.
وكانت مصر طالبت يف يوليو /متوز  2014بوقف بيعه يف قاعة
كريسيت للمزادات حتى التوصل إىل حل بشأنه ،بعد طرحه للبيع
آنذاك مببلغ  14مليون جنيه اسرتليين.
وقال ممدوح الدماطي وزير اآلثار مبصر يف بيان صدر األربعاء
 12أغسطس/آب ،إنه يطلب " من حميب اآلثار وعشاق احلضارة
املصرية ،وخاصة من املصريني املقيمني يف بريطانيا ،إطالق
محلة تربعات دولية" جلمع مبلغ  15.8مليون جنيه اسرتليين قبل
يوم  28من الشهر اجلاري بغاية اإلبقاء على متثال "سخم كا" يف
بريطانيا ،بعد أن بيع لشخص غري معروف.
وكان إيد فيزي وزير الثقافة الربيطاني أصدر مساء الثالثاء قرارا
ميد مهلة منع تصدير التمثال إىل منتصف نهار  28أغسطس/آب،
كفرصة أخرية لإلبقاء على التمثال.
كما ذكر القرار الذي أصدرته السلطات الربيطانية "أنه يف حالة
وجود عرض جاد لشراء التمثال ستمد املهلة حتى  29مارس
."2016
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متفرقات

احذر  14مدينة عند السفر حول العامل
تلوح فكرة السفر أذهان الكثريين يف العطالت
للتنفيس عن ضغوطات العمل واحلياة اليومية
واستكشاف بقاع وثقافات خمتلفة من العامل.
فكرة السفر قد تبدو مثرية لدى البعض لكن
األكثر إثارة هو طبيعة املكان الذي سيسافر
له الفرد من حيث مجاله واستقراره فاملكان
األمثل ألي مسافر هو املكان اآلمن الذي خيلو
من النزاعات والصراعات واحلروب واجلرائم
واألمراض لكن قد خيفى على كثريين أن بعض
املدن اجلذابة بطبيعتها تندرج ضمن الئحة املدن
األكثر خطرًا حول العامل ،مما يتطلب التخطيط
املسبق للرحالت قبل عدة أسابيع والبحث العميق
قبل حجز تذكرة السفر.
نعرض لكم  14مدينة يف قائمة املدن األكثر
خطرًا حول العامل وفقًا ملوقعي  News.comو
. Happy Life Style Journal
سان بيدرو سوال ،هندوراس

على مدى السنوات
كما
املاضية
أن خطر إطالق
النار والتفجريات
اخلطف
وعمليات
واهلجمات األخرى
حييط بأركان بغداد
واملناطق احمليطة
بها.
ريو دي جانريو يف
الربازيل
على الرغم من أنه
يشار إىل الربازيل
مدينة
بأنها
الرياضة واأللعاب األوملبية إال أن مدينة ريو
دي جانريو ترتفع فيها نسبة اجلرمية لطابعها
السياحي الشعيب وتعرف بأنها مدينة السطو
والنهب.

الطبيعة الساحرة واملناخ االستوائي اجلميل
طوال العام واملعامل األثرية واملتاحف مجيعها
جتعل سان بيدرو سوال مدينة مدهشة للسفر
لكنها ال تلغي حقيقة ارتفاع معدل جرائم القتل
فيها ،فوفقًا إلحصائيات ،هناك  159جرمية قتل
لكل  100ألف نسمة ،مما جعلها تتجاوز مدينة
سيوداد خواريز يف املكسيك اليت ذاع صيتها
كأخطر مدينة على وجه األرض ملدة ثالث سنوات
متتالية.

عرفت بأنها عاصمة صناعة السيارات ،ولعبت
دورًا هاما يف والدة تسجيالت «موتاون»
وتطوير األنواع املوسيقية األخرى ،من "بلوز"
ملوسيقى "هيب هوب" إىل "تكنو".

ففي عام  2014كان معدل جرائم القتل 171
لكل 100ألف نسمة ،يف حني تبقى  97يف املائة
من جرائم القتل دون حل.

وهي اليوم تعاني من ارتفاع يف نسبة اجلرمية
وحوادث إطالق النار والعنف بسبب البطالة
والفقر واخنفاض الصناعة التحويلية.

وليست اجلرائم فقط هي ما جيب أن
حيذره املسافر بل من العصابات اليت تهرب
املخدرات.

وأخريًا ،اخنفض معدل جرائم القتل املتعلقة
بتهريب املخدرات.

جواتيماال يف جواتيماال
جواتيماال هي عاصمة البالد واملدينة األكثر
ازدحامًا بالسكان يف أمريكا الوسطى.
معدالت اجلرائم مرتفعة جدًا تصل إىل  25جرمية
مت اإلبالغ عنها يف  ،2009مما جيعل نسبة جرائم
العنف فيها من أعلى النسب يف دول أمريكا
الالتينية.
وتنتشر يف املدينة يف العصابات والسرقة
والسطو واجلرائم العشوائية ،واليت يصعب
السيطرة عليها يف كثري من املناطق.
كالي يف كولومبيا
كالي هي ثاني أكرب مدينة يف كولومبيا بعد
العاصمة بوجوتا ،وتعد واحدة من مناطق البالد
األكثر خطورة ،فنفوذ القوات املسلحة الثورية
الكولومبية مستشري يف البالد ،واليت متارس
الضغط تسبب التوتر للسكان يف مناطق معينة
من كالي.
وجنم عن االستثمارات األخرية يف جمال األمن
تراجع يف عدد جرائم القتل والعنف يف املدينة
اليت أصبحت آمنة نسبيًا.
بغداد يف العراق

األمر الذي يعرض السيدات اللواتي يرتدين
اجملوهرات الباهظة الثمن للخطر.
ديرتويت يف ميشيجان

كراتشي يف باكستان
«مدينة األنوار» أو «املدينة اليت ال تنام» ألقاب
نالتها أ أكرب مدينة يف باكستان ،كراتشي،
وثالث أكرب مدينة يف العامل بالنسبة لعدد
السكان.
تعد كراتشي منطقة نزاع وصراع وعاصرت خالل
السنوات املاضية تفجريات إرهابية وجرائم عنف
أودت حبياة كثري من السكان.
كيب تاون يف جنوب أفريقيا
عانت كيب تاون من تاريخ مضطرب وعنيف،
مازال يؤثر على بعض املناطق الفقرية وباألخص
الشعبية منها والضواحي املرتامية األطراف وهي
أرض خصبة لوالدة العصابات اليت غالبًا ما تثري
أحداث عنف.
بعض هذه املناطق قد تكون خطرية بالنسبة
للسياح لكن تقل نسبة اجلرمية يف املناطق
السياحية الرفيعة.
أكابولكو يف املكسيك
تسمى مدينة أكابولكو بـ "اجلنة االستوائية"،
وتطل أكابولكو على الساحل املكسيكي على
احمليط اهلادي ،وهي نقطة سياحية ساخنة
بسبب املنتجعات الفاخرة هناك والربية واحلياة
الليلية يف املدينة .وأدت االشتباكات املتكررة
بني الشرطة وعصابات املخدرات إىل جعلها
مدينة غري آمنة وأصبح السياح عرضة للجرائم.

قد يالحقك انفجار لسيارة مفخخة يف شوارع
بغداد يف أي حلظة فآثار احلرب على العراق
يف  2003مازالت تلقي بظالهلا على استقرار
وسالمة السكان.

كراكاس يف فنزويال

وشهدت البالد ارتفاعًا يف مستويات العنف

كاراكاس هي عاصمة فنزويال وتشتهر بطبيعتها

مهر من أصول عربية حيطم
األرقام القياسية بثمنه

املهر مل يكمل عامه األول وبيع مببلغ 6.2
مليون يورو يف املزاد الذي مت تنظيمه يف مدينة
"دوفيل" الفرنسية املتخصصة فى بيع اخليول.
اخلالبة.
تقع على بعد بضعة كيلومرتات من البحر
الكارييب ،وحتيط بها التالل اخلضراء املورقة
اليت جتعل للسياحة فيها متعة كبرية.
لكن ،تعيش كاركاس قتا ً
ال مستمرًا بسبب مجوع
العصابات املتورطني يف جتارة املخدرات.
وعليك أال تشعر باالستغراب عندما ترى السلب
والنهب وإطالق النار يف الشوارع.
هافانا يف كوبا
جتذب هافانا أكثر من مليون سائح سنويًا ،
مما جيعلها وجهة مقصودة مرارًا وهي عاصمة
كوبا وأكرب مدينة يف املنطقة ،واملدينة األكثر
اكتظاظا بالسكان وثالث أكرب منطقة حضرية يف
منطقة البحر الكارييب.
لكن اجلرمية موجودة بأشكال خمتلفة يف كوبا
ويذكر أن جرائم إطالق النار غري منتشرة فيها
كما أن نسبة جرائم القتل فيها أقل نسبيًا من
معظم بلدان أمريكا الالتينية.
كييف يف أوكرانيا
دخلت هذه املدينة قائمة املدن األكثر خطورة
بسب النزاعات املتكررة وتظاهرات املواطنني.
وإن كانت تذكرة السفر غري مرتفعة ،لكن الثمن
الذي سيدفعه الزائر سيكون باهظًا النعدام
االستقرار األمين يف البالد.
سوخومي يف جورجيا
حتى بعد استقالل املدينة يف يف أوائل عام
 ،1990استمرت أعمال العنف وتهديدات التدخل
العسكري واإلرهاب.
اشتهرت املدينة باجملزرة اليت وقعت يف
1993عام عندما ُأحرق عدد كبري من األشخاص
وهم على قيد احلياة وعلى الرغم من ذلك،
فإنها تنعم بطبيعة رائعة رمبا ختفف من حدة
التوتر على سكانها.
بورت أو برنس يف هاييت
فشلت الشرطة والنظام القضائي يف إحباط
العديد من اجلرائم وانقاذ الضحايا يف هاييت
مما يزرع عدم الثقة واألمان يف قلوب السياح
الذين ال يرون إجراءات من رجال األمن حتميهم
عند وقوع اجلرائم ،كما أن هاييت تعاني من
الفقر وانقطاع الكهرباء واملياه بصورة يومية.
وعلى الرغم من أن هاييت قد تبدو وجهة مجيلة
للسياح ،إال أنه من األفضل أن تتجنب هذا
املكان عند التخطيط للسفر

مت بيع مهر أصيل من أصول عربية يف املزاد
الذي مت تنظيمه يف مدينة «دوفيل» الفرنسية
املتخصصة فى بيع اخليول،حيث بلغ سعره 6.2
مليون يورو رغم أنه مل يكمل عامه األول.
وحقق بذلك رقمًا قياسيًا ،حيث كان آخر مبلغ
حققه مهر بلغ  2مليون يورو ،يف املزاد الذي
أقيم فى  ،2002كما بيعت يف نفس املزاد
جمموعة من اجلياد املخصصة للسباق.
واشرتى أحد أمراء دبي هذا املهر ،وبالرغم من
األزمة االقتصادية إال أن مبيعات اخليول فى
دوفيل ارتفعت بنسبة  %73.12فى ،2014
مقارنة مبا كانت عليه فى  2013إذ بلغت
 217.39مليون يورو.

املانيا متنع تصوير الطعام
ونشره على انستغرام؟
يعد تصوير الطعام بأنواعه املختلفة ونشره
على انستقرام ،خرقًا للنظام القانوني يف أملانيا
رغم شيوع هذا االمر يف مجيع أحناء العامل.
فقد أعلنت احملكمة االحتادية حلزب العدالة يف
عام  ،2013أن أطباق الطعام الفنية املتقنة تعد
ملكا للطباخ الذي قام بتقدميها ،وهذا يعين أنه
عليك أن تستأذن الشيف قبل التقاط الصورة
ونشرها على حسابك اخلاص يف انستقرام.
اىل ذلك ،أوضح الدكتور "نيكالس هابريكام"
الشريك يف شركة حلماية احلقوق امللكية ،ان
"طبق طعام مرتبا وأنيقا يف مطعم جيب أن
تكون حقوقه حممية لصاحل الشيف" ،موضحا ان
"الشيف يف مثل هذه احلالة لديه احلق يف أن
يقرر نشر صور أعماله أو ال".
لذلك من أجل نشر صور الطعام ،فأنت حباجة إىل
أخذ اذن الطاهي حتى لو كانت الصور هي جملرد
انستقرام أو مدونة شخصية ،وغري خمصصة
لالستخدام التجاري .وذلك ألن القانون األملاني
يعترب وجبة الطعام هي نوع من أنواع "الفن"
وتعتمد على تصميم الطاهي ،ومن حق صاحب
هذه األطباق أن يقاضي أي شخص ينشر صور
أعماله على الشبكات االجتماعية األخرى ،وقد
حدث هذا األمر بالفعل ،إذ إن جمموعة من
الطباخني قاموا مبقاضاة شخص التقط صور
لطعامهم ونشرها على االنرتنت.
لتفادي خطر التعدي على حقوق الطاهي ،جيب
عليك سؤاله أو ً
ال عن امكانية التقاط صور
ألطباقه ونشرها .ولكن هذا األمر ال يشتمل
نشر صور الوجبات السريعة اجلاهزة من املطاعم
األخرى ،فمن احملتمل أن ال يكون هناك مشكلة
يف ذلك.
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منوعات

ما سبب سحب «آبل» ألجهزة
«آيفون  6بلس»؟

سافروا من أوروبا إىل أمريكا يف اخرتاعات يف  ..2015ستغري وجه
التكنولوجيا
 60دقيقة فقط

تعرفوا على  21اخرتاعًا من حول العامل ،ستعمل على تغيري
التكنولوجيا اليت نعرفها اليوم:
حتويل أي شيء إىل وحدة حتكم "بالي ستيشن" – سوني
ختيل أخذ أي شيء ثالثي األبعاد واستخدامه للسيطرة على خفاش
وهمي ،أو عصا البلياردو ،أو كرة البولينج وأي شيء آخر يف
لعبة الـ"بالي ستيشن" اخلاص بك .هذا هو ما يتوقعه حمبو سوني
بناء على براءة االخرتاع اليت قدمتها الشركة يف وقت سابق هذا
ً
العام.

الكتب املتحركة اليت تتبع الصوت – مايكروسوفت
أعلنت شركة "آبل" عن برنامج إلصالح عيوب تصنيعية يف جمموعة
من أجهزة هواتفها الذكية "آي فون  6بلس" ،يتضمن تغيري
الكامريا اخللفية اخلاصة بتلك األجهزة ،نظرًا ألن الصور امللتقطة
بها تبدو "مشوشة".
وذكرت الشركة األمريكية العمالقة للصناعات التكنولوجية على
موقعها الرمسي أن هذا الربنامج اجملاني يشمل األجهزة اليت مت
بيعها خالل الفرتة من أيلول  ،2014أي بعد طرح أجهزتها اجلديدة
ً
مباشرة ،حتى كانون الثاني .2015
للبيع
وقالت "آبل" إن هذه األجهزة رمبا حتتوي كامرياتها "آي سايت"
على خلل فين بأحد مكوناتها ،مما جيعلها تلتقط صورًا تبدو
مشوشة وغري واضحة ،وأكدت أن املشكلة تقتصر فقط على
الكامريا اخللفية ،دون الكامريا األمامية "سيلفي".
وأضافت الشركة إنها سوف تقوم بتغيري الكامريا جمانًا ،ولفتت
إىل أنه ميكن للعمالء املتأثرين أن يتوجهوا إىل أقرب مزود
للخدمة ،أو أي متجر من متاجر آبل ،أو االتصال بفريق الدعم
الفين ،لرتتيب عملية استبدال املكون املطلوب تغيريه.
وميكن ملستخدمي هواتف "آي فون  6بلس" التأكد مما إذا كان
برنامج استبدال الكامريات "آي سايت" جمانًا يشمل أجهزتهم أم
ال ،من خالل إدخال الرقم التسلسلي للجهاز على موقع الشركة.
سي ان ان

هيفاء وهيب ترتبع على قمة أغنى
املطربني العرب

قال موقع «  « Arstechnicaإن إطالق طائرات أسرع من الصوت
للمسافرين ميكن أن يصبح أمرًا واقعًا ،حيث يعمل مهندسون
يف مركز الفضاء األملاني على مشروع حتت اسم « SpaceLiner
« إلنتاج طائرات ميكنها نقل  100راكب والسفر بني أوروبا
وأسرتاليا يف أقل من  90دقيقة فقط.
وحبسب شبكة ارقام كان هذا املشروع عبارة عن فكرة مهملة عام
 ،2007ولكن مت إحياؤه يف اآلونة األخرية ،وسوف يتم دعم هذا
النوع من الطائرات مبحركات صاروخية تعادل سرعتها  20مرة
سرعة الصوت.
ويأمل القائمون على مشروع الطريان يف أملانيا على حتقيق هذا
احللم حبلول عام  2030إذا متكنوا من مجع  33مليار دوالر  ،ويعين
ذلك أن الرحلة سوف تستغرق من أوروبا إىل الواليات املتحدة
 60دقيقة فقط.
وذكر مدير املشروع « مارتن سيبيل « يف مدينة برمين أن هذا
املخطط ميكن حتقيقه اآلن وحيتاج إىل خريطة طريق وتعريف ملهمة
حمددة خالل العام اجلاري ميكن العمل على أوىل مراحلها.
وأضاف « سيبيل « أن تذكرة السفر عرب هذا النوع من الطريان
سوف تتكلف مئات اآلالف من الدوالرات ،وميكن جذب كبار
األثرياء املولعني بهذه الرحالت.
وسيتم تزويد الطائرات مبحركات دعم صاروخية تعمل بوقود
األكسجني واهليدروجني السائل لتصل سرعتها قدر سرعة
الصوت  20مرة يف غضون  10دقائق فقط كما تتميز هذه
احملركات بكونها صديقة للبيئة ال ختلف عادمًا سوى خبار املاء.
وسوف يستغرق احملرك  8دقائق فقط لالرتفاع رأسيًا  60كيلومرتًا
لتصل الطائرة إىل احلد العلوي للغالف اجلوي لكوكب األرض
بسرعات فائقة تتجاوز  25ألف كيلومرت يف الساعة.

حجزت الفنانة اللبنانية
هيفاء وهيب صدارة قائمة
أغنى  10مطربني عرب للعام
 ،2015اليت نشرها موقع
"ذا آربيان بيزنس" وصحيفة
"لوموند" الفرنسية،

وبسبب هذه السرعة اخلارقة ،ال ميكن انطالق الرحالت إال من
مواقع معزولة وغري مأهولة بالسكان لعدم إحداث آثار سلبية،
وعرض القائمون على املشروع مناذج ملا ستكون عليه الطائرات
ليتم البدء يف رحالت جتريبية هلا على األرجح يف عام  2035وتدخل
اخلدمة عام  2040مبعدل  15رحلة يوميًا.

وفقًا للثروة اليت ميتلكها
كل فنان ،علمًا بأن ثروة
وهيب تقدر حبوالي 57
مليون دوالر.

مرييام كلينك“ :الرجولة مش بالـ...

وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" املصرية ،فإن الفنان املصري
عمرو دياب احتل املركز الثاني ،يف قائمة أغنى  10فنانني عرب
بثروة تقدر حبوالي  42مليون دوالر.
ومن اجلدير بالذكر أن إليسا جاءت يف املرتبة الثالثة برصيد 41
مليون دوالر ،أما الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فحجزت املركز
الرابع ،حيث تقدر ثروتها بـ 37مليون دوالر.
هذا وجاءت الفنانة اللبنانية فريوز يف املركز اخلامس ،وتقدر
ثروتها يبلغ مبقدار  36مليون دوالر ،ثم من بعدها مشس األغنية
اللبنانية جنوى كرم ويبلغ مقدار ثروتها  34مليون دوالر ،ثم الفنان
املصري هاني شاكر ويبلغ مقدار ثروته  32مليون دوالر.
يشار إىل أن القائمة ضمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي اليت
يبلغ مقدار ثروتها  25مليون دوالر ،ومواطنتها الفنانة أمل حجازي
وتقدر ثروتها بـ 23مليون دوالر ،وأخريًا جاء الفنان العراقي كاظم
الساهر ويبلغ مقدار ثروته  22مليون دوالر.

العارضة
عادت
مرييام
اللبنانية
كلينك إلثارة اجلدل
من جديد من خالل
استخدام مصطلحات
غري الئقة على مواقع
التواصل اإلجتماعي.
وهذه املرة قالت
أن الرجولة
مرييام
ّ
بالعضو
ليست
الذكري الذي ميلكه
بعقله
بل
الرجل
وكتبت على اإلنرتنت:
"الرجولة مش بال....
الرجولة بالعقل".
ثم تابعت تسرد قصة حصلت معها ،وهي خوف أحد الرجال من
الصرصور بينما هي قامت حبمله ووضعه على الرتاب دون أن
تشعر بالقرف أو اخلوف.

ختيل قراءة قصة خيالية لطفلك ،ويف نفس اللحظة اليت تقول
فيها" ،يزأر التنني" ،تسمع بالفعل زئري تنني خميف .وفقا لرباءة
اخرتاع جديد قدمته مايكروسوفت يتيح للشخص التحكم بالكتاب
اإللكرتوني من خالل سرعة صوته.
عرض الصور ثالثية األبعاد باستخدام اهلاتف املتحرك – سامسونغ
وجدت سامسونغ طريقة لعرض الصور ثالثية األبعاد باستخدام
شاشة اهلاتف .وخالفا ملعظم أجهزة الصور الثالثية األبعاد األخرى،
ال حيتاج جهاز سامسونغ ألي أجهزة إضافية لتوفري اإلضاءة
اخللفية.
ال تنس أبدا أين أوقفت سيارتك – أبل
حصلت أبل على براءة اخرتاع لوسيلة للـ"أي فون" اخلاص بك
ملعرفة أين ركنت سيارتك .وسوف تعطيك اخلدمة توجيهات سري
منعطف مبنعطف للعودة إىل السيارة اخلاصة بك إذا مل تتمكن من
العثور عليها .ولدى غوغل تقنية مشابهة.
ُلف هاتفك كالصحيفة – سامسونغ
باستخدام تكنولوجيا الشاشات املرنة ،قدمت سامسونغ براءة اخرتاع
لوسيلة تمُ كنك من لف هاتفك ووضعه يف جيبك .وتقول سامسونغ
أنه ميكن استخدام اهلاتف مبثابة إناء زهور افرتاضية.
"اشعر" باألشياء املوجودة على الشاشة – أبل
إن أبل على وشك إطالق "أي باد" أكرب حجما يتضمن القلم
اإللكرتوني ،وفقا للشائعات .وإذا ثبتت صحتها ،قد يأتي القلم
مبيزة فريدة من نوعها ،تمُ كنك من أن "تشعر" مبا هو معروض
على الشاشة .عن طريق حتريك القلم حول الشاشة ،سيهتز القلم
حملاكاة ملمس مركب ،وفقا لرباءة االخرتاع.
تذكر أطرف اللقطات من الربامج التلفزيونية – غوغل
هل تذكرون ذلك املشهد الذي دفعنا إىل نوبة من الضحك ليلة
أمس؟ قدمت غوغل براءة اخرتاع لطريقة تصنيف حلظات األفالم أو
الربنامج التلفزيونية من خالل مشاهدة تعابري وجهك .ميكنك اآلن
البحث عن" :أطرف مشهد" يف مسلسل الليلة املاضية ،وسوف
تعرض لك غوغل مقطع ذلك املشهد الذي جعلكم تنغمسون يف
الضحك.
ارسم لوحة رقمية – مايكروسوفت
ميكنك الرسم على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك بفأرة الكمبيوتر أو حتى
القلم الرقمي .ولكن مايكروسوفت قدمت براءة اخرتاع لتكنولوجيا
تمُ كنك من الرسم باستخدام فرشاة ،كما لو كانت شاشتك لوحة
رقمية.
تعلم كيفية القيادة األكثر أمانا – ياهو
يمُ كنك اآلن قياس جودة قيادتك باستخدام تكنولوجيا ياهو احلديثة.
ٌ
تطبيق يف هاتفك ميكنه اآلن أن ُيسمعك التعليمات ويحُ ذرك إذا
قدت بطريقة تعرض حياتك أو حياة غريك للخطر.
استخدم الشاشة االفرتاضية  -سوني
بدال من استخدام عدة شاشات ،براءة اخرتاع تكنولوجيا سوني
احلديثة تسمح لك بارتداء نظارات خاصة متد من عرض الشاشة
حولك.
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متفرقات

أغرب  10طرق وصل بها مهاجرون إىل إسبانيا 2015
رغم كل اجلهود اليت تبذهلا إسبانيا واالحتاد
االوروبي ملكافحة اهلجرة غري الشرعبة ،ورغم
التنسيق الكبري بني إسبانيا كبوابة أوروبية على
املغرب العربي ومشال أفريقيا ،ورغم تكثيف
إمكانيات حرس احلدود اإلسباني وزوارق املراقبة
وتسييج احلدود ،إال أن حماوالت املهاجرين غري
الشرعيني للوصول ملا يعتقدون أنه أرض
األحالم مل تتوقف .هنا حناول تسليط الضوء
على أغرب  10طرق وصل من خالهلا مهاجرون
إىل إسبانيا كبوابة على بلدان االحتاد االوروبي
يف العام اجلاري:
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الزواج االبيض

انتعش يف  2015الزواج االبيض وهو أن يقوم
شخص (رجل او امرأة) بالزواج من شخص آخر
خارج أوروبا ،على الورق بقصد احلصول على
إقامة ،يف الغالب يكلف الزواج االبيض ملبغ
من  3آالف إىل  6آالف يورو ويدفع على ثالث
مراحل للشخص املقيم يف إسبانيا ،دفعة عند
عقد الزواج ،الدفعة الثانية مبجرد حصول الطرف
املقيم خارج أوروبا على إقامة واملبلغ الثالث عند
الطالق ،حيث ال يرتتب على الطالق فقدان اإلقامة
حبسب القوانني اإلسبانية املتعلقة باهلجرة،
وتعترب السلطات اإلسبانية هذا النوع من الزواج
احتياال على القوانني وتكثف دراسة ملفات من
يطلبون مل الشمل مع عائالتهم ،وتعتربه خمالفة
قانونية تستحق أحيانا سحب اإلقامة من الطرف
االول والثاني بسبب تصنيف املوضوع على أنه
نوع من التزوير واالحتيال.
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سباحة

عبور البحر من املغرب إىل اسبانيا

يف  27أبريل  2015فوجئ احلرس املدني
اإلسباني بضيفني جديدن على احلدود .الطريقة
اليت وصال بها سجلت على أنها واحدة من أغرب
طرق الوصول إىل إسبانيا فقد متكن مهاجرين
أفرقيني من الوصول إىل ساحل سبتة مشال
أفريقيا اخلاضعة لسلطة إسبانيا سباحة ووصال
منهكني إىل الشاطئ.
ووفقا ملصادر الشرطة فقد بدأ املهاجرين من
إحدى السواحل املغربية واستمرا يف العوم
لساعات وحققوا هدفهم بدخول األراضي
اإلسبانية بطريقة غري شرعية ،ومبا أن الرحلة
كانت منهكة فقد تلقيا الرعاية الصحية ومن ثم
مت نقلهما إىل مركز اإلقامة املؤقتة للمهاجرين
حيث تتم دراسة وضعيتهما القانونية.
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جاء ليشهد يف قضية قارب موت

 20يونيو  2015وصل إىل جزيرة «النزاروتي»
املهاجر السري هشام بوتاالمت .بعد أن جنح
يف رحلة على قارب موت ،ومت اعتقاله من قبل
احلرس املدني اإلسباني .لكن الغريب ليس
وصول املهاجر إىل إسبانيا رغم التشديدات
األمنية .بل هو ملاذا جاء إىل اسبانيا بعد ترحيله
يف  2012إىل بلده .فهشام كان أحد ركاب
قارب املوت الذي أثار جدال واسعا يف ديسمرب
 2012عل مستوى إسبانيا واالحتاد االوروبي
واإلعالم العاملي.
وقد بدأت الرحلة عندما أحبر القارب من مدينة
«سيدي ايفين» حيمل على متنه  25شخصا بينهم
هشام يف ليلة  11ديسمرب من  .2012وعندما
اقرتب القارب من شاطئ إحدى جزر الكناري
اإلسبانية وهي النزاروتي ،اعرتضته دورية
للحرس املدني «ريو كابااليرو» واصطدمت معه،
وغرق القارب بالفعل.
نتيجة احلادث كانت قاسية جدا ،غرق  8مهاجرين
(عثر على جثة واحدة واختفت  7جثث يف البحر)

أهم  10أحداث حدثت مؤخراً
عليك معرفتها اليوم!

ومت إنقاذ  17شخصا بينهم هشام.
ومت حبس ثالثة من الناجني بتهمة املشاركة يف
تنظيم رحلة املوت وترحيل الباقني إىل بلدهم
املغرب.
وألن القضية ال تزال يف كواليس القضاء قرر
هشام العودة مرة أخرى ،وغامر للوصول إىل
إسبانيا رغم أن كل املؤشرات كانت تشري إىل
أنه لن يعود ثانية لألراضي اإلسبانية .وقد عاد
من أجل الشهادة إلنقاذ أصدقائه ،حيث يرى
أنهم ال يتحملون مسؤولية احلادث وأن السبب
فيه هو احلرس املدني االسباني ،وأنه سيشهد
لصاحل أصدقائه وإذا قررت السلطات االسبانية
ترحيله بعدها فهو ال يأسف لذلك ،حبسب
تصرحياته.
-4

تهريب طفل يف حقيبة

يف  8من يونيو  2015املاضي عثرت شرطة
اإلسباني يف مدخل العبور إىل مدينة سبتة
احلدود
َّ
على حقيبة بها طفل إيفواري يف الثامنة من
عمره مت حشره يف احلقيبة على طريقة اجلنني يف
بطن األم ،وأكد األطباء يف مركز الرعاية الطبية
احلدودي أنه كان ليتعرض لالختناق لو بقي وقتا
شابة
أطول يف احلقيبة ،وقد كانت جتر احلقيبة
َّ
ُ
عاما ،حيث
تبلغ من العمر تسعة عشر
مغربية
ً
َّ
كانت مرتبكة قبل عبورها .وقد َّ
مت اعتقال أب
اإليفواري يف ما بعد ،ليتبني َّ
قد
الطفل
أنه كان ْ
ِ
رتب معها عملية التهريب يف اجتاه سبتة لرغبته
َ
يف أن يعيش ابنه يف بلد أوروبي.
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خوض األمواج عرب إطار عجلة سيارة

يف  22يونيو  2015حاول مهاجر مغربي الوصول
إىل الساحل اإلسباني راكبا يف إطار عجلة
سيارة .وكان الرجل يبحر بقدميه ،وقد مت إنقاذه
عن طريق قارب خمصص ملراقبة احليتان ليتم
التعامل معه كمهاجر غري شرعي.
الرجل يف احلقيبة ..واحلقيبة يف صندوق
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السيارة
يف الثالث من أغسطس اجلاري تويف مغربي
يبلغ من العمر  27سنة عندما كان خمتبئا يف
حقيبة حمكمة اإلغالق ،وقد وضعه أخوه فيها،
وبعدها وضع احلقيبة يف الصندوق اخللفي
لسيارته .قاد األخ السيارة يف باخرة عرب رحلة
حبرية انطلقت من مدينة مليلية (مشال املغرب
حتت السيادة اإلسبانية) حنو ميناء أملرييا (جنوب
شرق إسبانيا).
وأعلن احلرس املدني اإلسباني بأن عملية العبور
السري قد جنحت ،لكنها انتهت بوفاة الشاب
واعتقال أخيه الذي تسبب يف اختناقه .وقد قام
األخ بإبالغ الطاقم الطيب للسفينة ولكن كان
الوقت قد فات لعمل أي شيء إلنقاذه.
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العبور الكبري يف شاحنات مهرجانات

يف الثامن من اغسطس انتهت قوات أمن الدولة
اإلسبانية من محلة مراقبة شاحنات املهرجانات
لعام ( ،2015وهي شاحنات تنقل فنانني
وبهلوانيني مع أمتعتهم وأدواتهم املوسيقية
حلضور مهرجانات صيفية تقام يف سبتة يف
إسبانيا وتعود إىل املغرب يف الفرتة ما بني
 6و 8أغسطس) .وقد مت إلقاء القبض على 42
مهاجرا يف حماولتهم العبور إىل إسبانيا.
املهاجرون من جنسيات خمتلفة  22مغربي (بينهم
مثانية أطفال) ،و 16جزائري ،وواحدة إفريقية
من جنوب الصحراء الكربى ،وثالثة من تونس.
وقد فتشت الشرطة الوطنية واحلرس املدني يف

اجملموع  320شاحنة.
مدعيا
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غيين يزور ملفات  22صديقا ّ
أنهم أبناؤه
يف  10أغسطس كشف األمن اإلسباني عن أغرب
عملية للهجرة غري شرعية إىل إسبانيا ،واليت كان
بطلها السيد «روي منديز» ،وهو مواطن من
غينيا بيساو ،جاء إىل إسبانيا قبل  20عاما.
ومنديز آتيا من كانشونغو ،وهي بلدة صغرية
عدد سكانها حوالي  7000شخص وتوجد مشال
غرب غينيا بيساو ،حيث من بني ألف شخص
هناك  200شخص حيملون نفس االسم (مينديز)،
على نطاق واسع يف املنطقة .ومنذ ذلك احلني،
عندما كان عمره  25عاما فقط ،بدأ حياته اجلديدة
يف روكيتاس دي مار (إقليم أملرييا ،جنوب
إسبانيا).
وقد اكتشفت الشرطة من خالل مكتب اهلجرة
بأملرييا أن هناك  22ابنا مسجلني كأوالد له،
وهو يف الواقع يعيش فقط مع زوجته وثالثة من
أبنائه احلقيقيني .وقد مت اكتشاف ذلك عندما
تقدم «منديز» يف مايو/أيار املاضي إىل مكتب
اهلجرة بأملرييا للحصول على تصريح إقامة البن
آخر عرب التجمع العائلي (من حقوق املهجرين
يف إسبانيا جلب عائالتهم لإلقامة معهم) ليتم
االكتشاف بأن الرجل كان يقوم بتزوير الوثائق
ليدعي بأن هؤالء هم أبناؤه مقابل  4000يورو.
بعدالقبض على «منديز» كشفت الشرطة على
أكثر من  500من الوثائق املزورة .واعتقلت
 49شخصا 29 ،منهم متهمون بالتزوير و20
آخرون متهمون جبرمية املساعدة والتحريض على
اهلجرة غري الشرعية .وحتى اآلن ال تزال العملية
مفتوحة.
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العبور عرب زوارق اللعب

يف  14اغسطس اجلاري اكتشف التدخل السريع
لإلنقاذ البحري اإلسباني أربعة زوارق تستعمل
للعب عرب اكرتائها يف الشواطئ حتمل مهاجرين
غري شرعيني.
وقد وصلت الزوارق فعال إىل شاطئ طريفة
(جنوب إسبانيا) ،وعلى متنها  31شخصا ،أغلبهم
من دول أفريقيا ما وراء البحار .وقد نقلوا إىل
ميناء طريفة يف صحة جيدة وكانوا حتت رعاية
أعضاء الصليب األمحر ،ليتم تسجيلهم يف
مراكز رعاية احلماية الدولية ودراسة وضعهم
القانوني.
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األحالم

إطار عجلة

نشر موقع " "Business Insiderأبرز  10أحداث
عليك معرفتها اليوم:
*تراجع االسواق حول العامل ،يوم أمس االثنني،
ومسي بـ"االثنني االسود" نسبة للصني إذ شهد
ّ
تراجعا بنسبة  ،%8.5وهو اسوأ
مؤشر شانغهاي
ً
انهيار منذ عام .2007
جمددا اليوم الثالثاء،
*انهيار االسهم الصينية
ً
بأكثر من .% 6
دمر معبد "بعل مشني" الشهري يف
*"داعش" ّ
مدينة تدمر األثرية الواقعة وسط سوريا ،وهو
من أهم املعابد يف سوريا.
*كوريا اجلنوبية اعتذرت من كوريا الشمالية
بسبب االنفجارات اليت أدت إىل إصابة جنديني
من كوريا الشمالية .وجاء االعتذار كجزء من
احملادثات لتهدئة الوضع بعد تبادل الطالق النار
االسبوع املاضي.
*الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند منح ثالثة
أمريكيني وبريطاني أعلى وسام شرف يف فرنسا
إرهابيا على قطار فرنسي
هجوما
إلحباطهم
ً
ً
*آالف املهاجرين وصلوا إىل هنغاريا وحدود
االحتاد االوروبي خالل اليومني املاضيني.
*حجب موقع "ويكيبيديا" يف روسيا بعد أن
ُرفض طلب احلكومة إزالة إحدى الصفحات اليت
أشارت إىل بعض أنواع احلشيش.
*الشركة األم ملوقع "آشلي ماديسون" تقدم
جائزة  500ألف دوالر ألي معلومات قد ُتفيد
يف إلقاء القبض على منفذي عملية سرقة أكرب
شبكة بيانات يف العامل ،وفق ما قالت شرطة
تورونتو.
*وفاة السائق الربيطاني جاسنت ويلسون الذي
ينافس يف سلسلة سباقات إندي كار للسيارات
عاما بعد معاناته
يف الواليات املتحدة عن 37
ً
من *إصابة بالغة يف الرأس إثر ارتطام حطام
سيارة أخرى به يف اللفات األخرية لسباق أقيم
يوم األحد على حلبة بوكونو يف بنسلفانيا.
*خسر  Jakobshavnأسرع رقعة جليدية متحركة
يف العامل ،يف غرب غرينالند ،حوالي  5أميال
مربعة من اجلليد خالل اليومني املاضية ،أي
نسبة تكفي لغمر منطقة مانهاتن حبوالي 100
قدم من اجلليد.

شاحنة ..زورق إىل أرض

وفقا لوزارة التجهيز اإلسبانية يف حسابها على
«تويرت» فقد حاول رجل عبور البحر املتوسط
بالتجديف داخل إطار عجلة شاحنة يف الـ  16من
اغسطس اجلاري ،حيث استخدمه كزورق ،وقد
مت إنقاذ الرجل عن طريق قوارب التدخل السريع
لإلنقاذ البحري ،قبالة ساحل طريفة (جنوب
إسبانيا) وتتم دراسة وضعه القانوني.
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متفرقات

النينو االقوى منذ  17عاما تضرب العامل
حالياً وتأثريات متوقعة على الدول العربية

مضيفة طريان سابقة تكشف املستور
داخلمقصورة الدرجة األوىل

الرئيس االمريكي يك ّرم عاملة
سورية بـ»منحة العباقرة»

تشهد املنطقة االستوائية من احمليط اهلادئ
ارتفاعا ملموسا يف درجات حرارة السطحية ،حيث
جتاوزت احلرارة عن معدالتها حبدود درجتني
مئويتني ،ومل حيدث ذلك من عام  ،1998ليتأثر
العامل رمسيا حبالة قوية من النينو واملرشح ان
تزداد بقوة خالل االشهر القادمة.
فاملنطقة االستوائية للمحيط اهلادئ دافئة جدا
لرتجع لنا الذاكرة لنينو  1998-1997املشهورة،
واليت تسببت يف حدوث تطرفات مناخية عاملية
حادة وصلت اىل املنطقة العربية وتسببت بشكل
غري مباشر يف تشكل السيول والفيضانات يف
السعودية.
وسببت حالة النينو احلالية الكثري من التطرفات
املناخية احلادة يف خمتلف مناطق العامل على
شكل موجات حارة قوية وباردة يف مناطق
اخرى ،كما سببت كثرة االعاصري والعواصف
يف مناطق خمتلفة من العامل ،واصدرت دائرة
االرصاد اجلوية االسرتالية حتذيرا من موجات
جفاف متوقعة على املنطقة بسبب حالة النينو.
كبري

بالرياح

التجارية

يف

احمليط

تراجع
اهلادئ:
انها احد اكرب عالمات توقع يف زيادة قوة النينو
خالل االشهر القادمة ،فلوحظ خالل التحديث
االخري الجتاه وسرعة الرياح التجارية هو
اضطرابها وتراجع كبري يف سرعتها لدرجة انها
تهب يف اجلزء الغربي من اهلادئ من الغرب اىل
الشرق وذلك عكس الوضع االعتيادي ،يساعد
ذلك بارتفاع كبري يف حرارة املياه ،فمثال تنقل
الرياح التجارية املياه الباردة عرب منطقة البريو
وسواحل امريكا اجلنوبية اىل احمليط اهلادئ
حيث تنخفض احلرارة يف شرق اهلادئ وترتفع
يف غربها ضمن االوضاع االعتيادية ،لكن يف
حالة النينو فان حركة الرياح التجارية البطيئة
واضطرابها يؤدي اىل ارتفاع حرارة املياه بشكل
كبري نتيجة ضعف يف نقل املياه الباردة من
الشرق اىل الغرب.
ارتفاع الضغط قرب اسرتاليا نتيجة برودة
املياه:
تؤدي برودة املياه يف اقصى غرب اهلادئ
وقرب اسرتاليا اىل ارتفاع الضغط اجلوي
هناك ،وهذا عامل كبري يف تراجع حركة الرياح
التجارية وضعفها املسؤولة عن ارتفاع حرارة
املنطقة االستوائية للمحيط اهلادئ ،ان عامل
ارتفاع احلرارة يف املنطقة االستوائية للمحيط
اهلادئ يؤدي اىل حدوث خلل يف الغالف اجلوي
بداية من منطقة احمليط اهلادئ كاملة ثم ينتقل
هذا اخللل ليصيب باقي مناطق العامل.
بارتفاع

قوة

النينو

خالل

اخلريف

توقعات
القادم:
وبالنظر اىل اضطراب حركة الرياح التجارية
كذلك اىل درجات احلرارة يف احمليط اهلادئ
واحمليط اهلندي وسواحل اسرتاليا ،لوحظ ان
حالة النينو ما زالت تنمو بشكل متسارع وتشتد
خالل الفرتة احلالية ،ويتوقع ان تزداد قوة يف
اشهر اخلريف والشتاء االوىل ،ويؤدي هذا االمر
اىل تطرفات كبرية يف حالة الطقس يف خمتلف
مناطق العامل رمبا تكون خطرية ،وستكون الدول
العربية ضمن هذا التأثري الذي بدأ يظهر خالل
االسابيع السابقة.
ويالحظ ان برودة املياه يف غرب احمليط اهلادئ
وقرب السواحل االسرتالية ستعمل على تزايد
اضطراب حركة الرياح التجارية ،واملسؤولة عن
ارتفاع درجات احلرارة والذي يعكس زيادة يف
قوة حالة النينو مستقبال.

وتؤثر النينو ايضا على احمليط اهلندي حيث
تساهم يف ارتفاع درجات احلرارة يف غربه
وذلك قرب اجلزيرة العربية ،ويؤدي هذا االمر
اىل كثرة االمطار يف اجزاء من اجلزيرة العربية
وافريقيا الحقا يف فصل اخلريف.

«حترش ،مداعبات وسكس»… بهذه الكلمات
ّ
وصفت مضيفة الطريان السابقة ماندي مسيث
الوضع داخل مقصورة الدرجة األوىل على منت
الطائرة يف كتابها اجلديد.

تأثريها على الدول العربية:
ان التأثري على الدول العربية بدأ يظهر منذ
اسابيع ،فالعواصف الرملية القوية واملفاجئة « « Mandy Smithوهي مضيفة طريان سابقة يف
 Vنشرت كتابًا حيمل عنوان
اليت ضربت عدة مناطق يف بالد الشام واجلزيرة شركة irgin Atlantic
اجلنسية اليت
األعمال
فيه
العربية واالمطار غري االعتيادية هي بسبب حركة « »Cabin Feverتكشف
ّ
الغالف اجلوي املضطربة وغري االعتيادية اليت حتصل على منت الطائرة مع مسافري الدرجة
تضرب خمتلف مناطق العامل ،حيث يعود سبب األوىل وذلك بعد استقالتها من الشركة.
ذلك اىل حالة النينو القوية املؤثرة ،يتوقع خالل
ّ
جمللة  ،New York Postخُترب
تصريح هلا
االشهر القادمة ان يزداد التطرف احلاد وخاصة ويف
ٍ
خالل اخلريف ،فيخشى من تشكل السيول ماندي عن احلفالت اليت كانت جتري على منت
والفيضانات على مناطق واسعة من الوطن الطائرة وقالت ّ
تعرضت يف إحدى املرات
إنها
ّ
مد يده إىل
الذي
الركاب
أحد
ش من قبل
العربي من ضمنها اجلزيرة العربية يف فصل
ّ
لتحر ٍ
ّ
اخلريف ،فال خيفى على احد الفيضانات اليت أسفل تنورتها.
تأثرت بها دول اخلليج والسعودية يف موسم
 1983كذلك موسم  ،1998وموسم  ،2010كل وتضيف ماندي ،اليت تعيش اليوم يف انكلرتا
أن كابنت الطائرة كان خُيفت
تلك املواسم كانت تؤثر حالة من النينو القوية مع زوجها وابنتهاّ ،
واالخص خالل مومسي  1983و 1998حيث تشبه الضوء يف مقصورة املسافرين بالدرجة األوىل
لي ًال حيث يبدأ الركاب مبداعبة بعضهم البعض
حالة النينو املؤثرة احلالية.
السرية.
وممارسة العادة
ّ
ويدرس مركز طقس العرب االقليمي حالة النينو
ِ
ينته األمر هنا ،بل أخربت ماندي ّ
أنها رأت
احلالية واليت يصنفها ضمن الظواهر املناخية ومل
اخلطرية ،واليت يتوقع ان تصيب الدول العربية حبيبان عاريا املؤخرة يتجوالن يف املقصورةكما
ايضا وذلك الن الدول العربية تتأثر ايضا بنفس وأعلنت أنها كانت متارس اجلنس مع حبيبها
السابق وهو كابنت الطائرة يف مقصورته
الغالف اجلوي الذي يؤثر على دول العامل.
الصغرية وأنها أقامت عالقة عابرة مع مليونري
عربي أثناء سفرها فوق دبي.

منع ملكة مجال من املشاركة يف
مسابقة بسبب ممارستها للدعارة ! ملاذا لون إطارات السيارة أسود ؟

منعت اللجنة
لتنظيمية
ا
ملكة
ملسابقة
لـ"التاج
اجلمال
القومي الروسي"
كريستينا مانكوفا
من املشاركة يف
اليت
املسابقة
بسبب
تنظمها
ممارستها للبغاء.
كشفت
و
التحقيقات أن مانكوفا زارت أكثر من مرة
مدينة سوتشي الروسية حيث قدمت خدمات
جنسية لرجل أعمال حملي ،األمر الذي دفع
اللجنة التنظيمية إىل منعها من املشاركة يف
املسابقة.
صرح منظم "مسابقة مجال نيجين
من جهة أخرى،
ّ
تاغيل  "2015وصاحب وكالة عارضات األزياء
احمللية ألكسندر تشرينوغولوف لوسائل اإلعالم
بأن الفتاة وقعت ضحية لالفرتاءات ،وأضاف
أنها ال تزال عذراء.
وقررت كريستينا مانكوفا الدفاع عن شرفها يف
احملكمة.

من املعروف لدى اجلميع أن لون عجلة السيارة
هو اللون األسود؛ لكن السؤال املطروح هو:
ملاذا اللون األسود؟ وهل هناك سبب حمدد
لطالء العجالت بهذا اللون؟ البعض يعتقدون
بأن األسود هو لون اإلطار األصلي أو الطبيعي؛
لكن يف الواقع فإن لون املطاط املصنع املخلوط
مع السولفار ،هو الرمادي املصفر.
بناء على ما سبق ،فإذا نظرت إىل صور
ً
السيارات القدمية ،سرتى أن لون إطاراتها أفتح
بكثري من اإلطارات احلديثة ،أما املطاط املكون
لإلطارات احلديثة ،فهو مادة كيميائية معقدة
حتتوي أحيانًا أكثر من عشرين عنصرًا متوازنًا ،إال
أن العنصر األهم هو الكربون األسود؛ فإضافة
مادة الكربون إىل اخلليط املكون لإلطار تسمح
للمصمم بتعديل خصائص أدائه بعد إجنازه.
وبشكل عام ،فان اإلطارات املستخدمة لالستعمال
اليومي حتتوي على كمية من الكربون األسود،
بينما ترتفع نسبته يف اإلطارات املخصصة
لسيارات السباق.
وحبسب جملة "أنا مان" ،كلما زادت جودة الكربون
وكميته يف خليط اإلطار ،زادت مساحة السطح
اخلارجي إلطار السيارة ،األمر الذي يضمن مرور
احلرارة من السيارة إىل اإلطار الذي ستزداد
حرارته بسرعة.

كرم الرئيس األمريكي ،باراك أوباما،
الربوفيسورة السورية يف معهد "" "MITدينا
القتابي" ،الخرتاعها نظام مراقبة العالمات
احليوية وحركة كبار السن.
ومتكنت القتابي ( 44عامًا) ،خرجية اهلندسة
امليكانيكية والكهربائية من جامعة دمشق،
بواسطة هذا االخرتاع ،من الوصول إىل املراحل
النهائية يف مسابقة  MITلريادة األعمال.
وحصلت القتابي على التكريم يف  6أغسطس
اجلاري ،يف البيت األبيض بواشنطن ،إثر
اخرتاعها نظام " "Emeraldملراقبة العالمات
احليوية وحركة كبار السن.
وقالت القتابي إن  2.5مليون من كبار السن يف
أمريكا يتعاجلون سنويًا بسبب اختالل توازنهم
وسقوطهم ،ما يكلف خزينة الدولة قرابة 34
مليار دوالر.
وسافرت القتابي إىل أمريكا عام  ،1999وفازت
يف  2013مبنحة مؤسسة ماك آرثر األمريكية،
اليت تسمى منحة العباقرة ،وهي جائزة قيمتها
 625ألف دوالر أمريكي.
وعملت العاملة السورية على اخرتاع يكتشف
احلركة من خالل نقل موجات السلكية منخفضة
الطاقة ،واالستماع إىل اإلشارات املرتدة،
ويلتقط أية انعكاسات عشوائية من أي جسم
داخل هذا النطاق ،وميكنه أنه حيدد حركة هذه
األشياء.
وكانت دينا القتابي قد حصلت على شهادة
البكالوريوس من جامعة دمشق عام ،1995
والدكتوراه يف علوم الكمبيوتر من معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ويف عام  ،2003انضمت إىل  ،MITحيث نالت
لقب بروفيسور ،يف قسم اهلندسة الكهربائية
وعلوم احلاسوب .وهي املديرة املشاركة ملركز
 MITللشبكات الالسلكية واحلوسبة املتنقلة،
والباحثة الرئيسية يف خمترب علوم احلاسوب
والذكاء االصطناعي.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345
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تتــمات

السفري آل صاحل يفتتح ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

السعودية (مهد اإلسالم ) يف املتحف اإلسالمي يف مدينة ملبورن
بأسرتاليا ،حبضور رئيس املتحف أمحد فاهور وعدد من الشخصيات
األسرتالية والعربية.
وأوضح السفري آل صاحل خالل كلمة ألقاها يف مراسم االفتتاح أن
املساهمة اليت قدمتها اململكة لدعم برامج املتحف وأهدافه تنبع من
اهتمام وعناية خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود  -حفظه اهلل  -بالتعريف باإلسالم وإبراز قيم وخصائص
احلضارة اإلسالمية اليت قامت عليها اململكة العربية السعودية كونها
مهد الرسالة وبلد احلرمني الشريفني ،وموطن احلضارات املتعاقبة
اليت توجتها وسادت عليها حضارة اإلسالم اليت تتميز بالوسطية
واالعتدال وتدعو لنشر مبادئ التسامح واحلوار والسالم.
من جهته رفع رئيس ومؤسس املتحف اإلسالمي أمحد فاهور شكره
وامتنانه ملساهمة اململكة ودعمها السخي لبناء وإجناز جناح اململكة
معربا عن شكره
العربية السعودية «مهد اإلسالم» يف املتحف،
ً
وتقديره لسفري خادم احلرمني الشريفني لدى أسرتاليا نبيل بن حممد
آل صاحل وللدور الكبري الذي يقوم به لدعم أعمال ومشروعات املتحف
وتعزيز العالقات بني اململكة وأسرتاليا ودعم اجلاليات املسلمة بشكل
عام،مؤكدا أن اجلناح اجلديد يعد أحد أبرز أجنحة املعرض ويشكل ميزة
ً
استثنائية تعكس صور حضارة بالد احلرمني الشريفني كونها مهبط
الوحي ومهوى أفئدة املسلمني يف كل أحناء املعمورة.
ويف اخلتام ,أزاح السفري آل صاحل ورئيس املتحف الستارة عن لوحة
افتتاح اجلناح التأسيسية ,ثم قاما جبولة على أقسام اجلناح واملتحف،
الذي تضمن صورًا مكربة للحرمني الشريفني واحلج والعمرة واألماكن
واملواقع التارخيية يف اململكة وشروحات عنها.
دعما للمتحف،
ماليا بقيمة مليون دوالر
تربعا
يذكر أن اململكة قدمت
ً
ً
ً
حيث قام سفري خادم احلرمني الشريفني لدى أسرتاليا ونيوزيالندا
نبيل بن حممد آل صاحل بتسليم شيك باملبلغ إىل رئيس املتحف أمحد
الفاهور حبضور وزيرة اخلارجية األسرتالية جولي بيشوب يف حفل
أقيم يف مدينة ملبورن العام املاضي .
ويعد املتحف أول متحف إسالمي من نوعه يف القارة األسرتالية
يعرض مواد ووثائق عن احلضارة اإلسالمية بتقنيات حديثة مرئية
ومسموعة ,ويزوره عدد من الطلبة والباحثني من أسرتاليا ومجيع
اجلنسيات ويركز على ترسيخ رسالة اإلسالم ومنهجها بوصفها رسالة
الوسطية واالعتدال ونشر ثقافة احلوار بني أتباع األديان.
كما حيوي املتحف صاالت عرض تفاعلية عن احلج والعمرة وصالة
لعرض تاريخ املسلمني يف أسرتاليا ودورهم يف املساهمة يف بناء
أسرتاليا ونهضتها ,وكذلك يوفر املتحف فصو ً
ال تعليمية قصرية
لألطفال أثناء زيارتهم للرسم والتلوين والكتابة كما حيوي املعرض
صاالت عن العمارة اإلسالمية للمساجد ومجاهلا وروعتها من خمتلف
ً
أيضا على معرض للخطوط العربية واألعمال
دول العامل وحيتوي
الفنية اليت قام بها فنانون مسلمون من أسرتاليا والعامل.

خادم احلرمني واوباما ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الزعيمني.
وقال الناطق باسم البيت األبيض جوش إيرنست ،إن امللك سلمان
وأوباما سيبحثان «النزاع يف اليمن واحلرب يف سورية وخطوات
مواجهة أنشطة إيران املزعزعة لالستقرار اإلقليمي».
وكانت ترتيبات الزيارة بدأت منذ أشهر بعد قمة كامب ديفيد وزيارة
وزيري اخلارجية السعودي عادل اجلبري إىل واشنطن واألمريكي جون
كريي إىل السعودية ،وأيضًا زيارة وزير الدفاع آشتون كارتر للرياض
الشهر الفائت.
ونقل املركز اإلعالمي السعودي -األمريكي ،أن امللك سلمان سيرتأس
وفدًا يضم وزراء اخلارجية عادل اجلبري واملال إبراهيم العساف
والتجارة والصناعة توفيق الربيعة والصحة خالد الفاحل واالستثمار
عبد اللطيف العثمان .كما يتوقع أن يلتقي الوفد السعودي كبار
املسؤولني األمريكيني يف وزارات اخلارجية والدفاع واالقتصاد
ووكالة االستخبارات املركزية (سي آي إي) وبشكل يعكس البعد
االسرتاتيجي والثنائي للعالقة بني البلدين.
وكان خادم احلرمني التقى الرئيس األمريكي يف  27كانون الثاني
(يناير) املاضي يف الرياض أثناء حضور أوباما للتعزية بوفاة امللك
عبداهلل.

«داعش» يتحدى تركيا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ّ
وشكل اهلجوم الذي أوقع
مناطق املعارضة مع احلدود الرتكية.
عشرات القتلى من الطرفني واستخدم فيه «داعش» كما قال
معارضوه ،أسلحة كيماوية ،حتديًا واضحًا للحكومة الرتكية اليت كررت
على مدى األيام املاضية أنها على وشك التوصل إىل اتفاق نهائي
مع الواليات املتحدة يتعلق بإقامة «منطقة آمنة» حتمي املعارضة من
«داعش» والنظام يف مشال سورية.
وتزامنت معارك ريف حلب مع بدء سريان اتفاق لوقف النار ،تفاوضت
عليه إيران و «حركة أحرار الشام» ،يف الزبداني قرب دمشق وبلدتي
ويتوقع أن يبدأ اجلمعة
الفوعة وكفريا الشيعيتني بريف حمافظة إدلبُ .
(امس) إخراج املصابني من املناطق الثالث متهيدًا لـ «انسحاب آمن»
لعناصر املعارضة من الزبداني يف اجتاه مناطق سيطرتهم يف مشال
غربي البالد.

وأفاد «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» أن االشتباكات العنيفة
استمرت خالل النهار أمس بني فصائل املعارضة وبني «داعش» يف
حميط مدينة مارع وحميط قرييت حرجلة ودحلة بريف حلب الشمالي
واليت متكن مقاتلو التنظيم من السيطرة عليها وعلى قرى صغرية
أخرى خالل هجومهم الذي بدأ ليلة األربعاء.
ونقل «املرصد» عن معارضني اتهامهم «داعش» باستخدام غازات
خالل قصف مواقعهم ،علمًا أن هذه املرة الثانية خالل أيام اليت
يتم فيها اتهام التنظيم باستخدام غازات سامة يف قصف مارع
وحميطها.
وتقع املدينة ضمن «املنطقة اآلمنة» اليت جيري احلديث عن اقامتها
جنوب احلدود الرتكية .ويف هذا اإلطار ،أوردت وكالة «مسار برس»
املعارضة أن «التنظيم سيطر فجر اليوم (أمس االول) على قرى
حربل وحرجلة ودحلة وسندف قرب مارع يف ريف حلب الشمالي بعد
هجوم عنيف ...أسفر عن مقتل أكثر من  ٤٠عنصرًا من داعش ،بينهم
 ٢٠قتلوا أثناء تسللهم من قرية تاللني إىل الصوامع احمليطة مبدينة
مارع ،يف حني قام التنظيم بأسر  ٤عناصر من الثوار وقتل حنو ٢٠
آخرين».
وأعطى «املرصد» حصيلة لقتلى «داعش» بلغت  18قتي ًال .وتشهد
مارع حاليًا حركة نزوح كبرية ،يف ظل خماوف من تصاعد املواجهات
حوهلا .وقال «داعش» يف بيان إنه بات حياصرها من كل اجلهات
تقريبًا.
ويف نيويورك ،تسارعت التحضريات يف األمانة العامة لألمم املتحدة
إلنشاء جلنة التحقيق اخلاصة بتحديد اجلهات اليت تستخدم السالح
الكيماوي وغاز الكلورين يف هجمات عسكرية يف سورية ،إذ كان
منتظرًا أمس االول أن يقدم األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون
«مقرتحه حول تشكيل اللجنة وعملها وصالحياتها» اىل جملس األمن،
على أن تبدأ خطوات تشكيلها مطلع أيلول (سبتمرب) املقبل.
وقال ديبلوماسيون إن بان سيطرح مقرتحه حول عمل اللجنة تطبيقًا
لقرار جملس األمن  ٢٢٣٥الذي أقر تشكيلها ،على أن تكون مشرتكة
بني األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية .وعلى رغم أن
القرار مل حيدد آلية للمحاسبة ،بل اكتفى بالتشديد على أهمية
إجرائها ،إال أن أهميته تتمثل يف أنه وضع آلية لتشكيل جلنة حتقيق
دولية جديدة تتجاوز يف صالحياتها جلنة تقصي احلقائق القائمة
حاليًا ،إذ أن اللجنة اجلديدة لن تكتفي بإثبات حصول هجمات بأسلحة
كيماوية ،بل متتد مهمتها لتحديد أمساء املسؤولني عن القيام بهذه
اهلجمات أو التخطيط هلا.

انزال جوي للتحالف ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االول ،وصول قوة عسكرية ضخمة من التحالف هي الثانية خالل
أسبوع ،إىل منطقة صافر يف حمافظة مأرب ،يف سياق التحضريات
حلسم املعارك ضد مجاعة احلوثيني والقوات املوالية هلا يف حمافظيت
مأرب واجلوف ،قبل الزحف إىل صنعاء لتحريرها من قبضة االنقالبيني
احلوثيني.
وكشفت املصادر أن القوة اليت عربت من منفذ الوديعة السعودي
إىل األراضي اليمنية تضم أكثر من مئيت آلية ثقيلة ،بينها دبابات
ومدرعات وكاسحات ألغام وناقالت جند ومدافع ،يف وقت تواصلت
املواجهات يف معظم جبهات القتال جنوب مدينة مأرب وغربها
بالتزامن مع غارات لطريان التحالف على مواقع املسلحني احلوثيني.
ويف تصرحيات إىل وكالة «رويرتز» أدىل بها يف القاهرة ،توقع
وزير اخلارجية اليمين رياض ياسني ،بدء معركة حترير صنعاء من
قبضة احلوثيني خالل شهرين .ومل يشر اىل عديد القوات السعودية
واإلماراتية املتواجدة يف اليمن ،لكنه شدد على أن معظم مهماتها
ذو طابع «تقين» واستشاري فيما قوات الشرعية اليمنية منخرطة يف
القتال على اجلبهات.
اىل ذلك ،طاولت غارات التحالف مواقع مجاعة احلوثيني والقوات
املوالية هلا يف صنعاء وصعدة واحلديدة والبيضاء ،يف حني تواصلت
املعارك يف مدينة تعز (جنوب غرب) ،وأعنفها يف منطقة الضباب
غرب املدينة ،حيث حتاول «املقاومة الشعبية» ومعها القوات املوالية
صد هجمات احلوثيني
لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي،
ّ
والقوات املوالية للرئيس السابق علي صاحل ،ومواصلة التقدم
للسيطرة على مداخل املدينة ومطارها ،حيث تتمركز قوات اجلماعة.
وذكرت مصادر املقاومة أن احلوثيني والقوات املوالية هلم ،واصلوا
قصف أحياء مدينة تعز بالقذائف الصاروخية واملدفعية يف شكل
كثيف وعشوائي.
ويف حمافظة احلديدة (غرب) أفيد بأن مسلحي قبيلة «الزرانيق» بقيادة
صد محلة للحوثيني
الزعيم القبلي حييى منصر ،واصلوا أمس االول
ّ
تستهدف مناطقهم ،وكبدوهم خسائر يف املعدات واألرواح .ويف
حمافظة البيضاء ذكرت مصادر قبلية أن مسلحي اجلماعة فجروا عشرة
منازل ملناوئني للحوثيني يف مديرية مكرياس ،يف حني أغار طريان
التحالف على معسكر قوات األمن اخلاصة ،ومواقع أخرى يف مدينة
البيضاء تسيطر عليها اجلماعة ،بينها «امللعب الرياضي».
واستهدفت الغارات معسكر «غمدان» يف منطقة القيضي جنوب
العاصمة ،وأكد شهود أن ست غارات ضربت املعسكر ،كما طاول
القصف مناطق يف حمافظة صعدة ،معقل مجاعة احلوثيني ،خباصة
على امتداد الشريط احلدودي .وأكدت مصادر حملية أن الضربات
اليت شاركت فيها مروحيات «أباتشي» تابعة للقوات املشرتكة
السعودية ،استهدفت املسلحني احلوثيني يف مناطق رازح وسحار
واحلصامة واملنزالة وشدا واملزرق والضيعة واملثلث واملالحيظ ،كما

امتدت الغارات إىل معسكر اللواء املدرع  25يف مديرية عبس التابعة
حملافظة حجة .يف غضون ذلك ،أفادت مصادر أمنية عن تفجري سيارة
مفخخة كانت أوقفت قرب مبنى االستخبارات يف منطقة صرب التابعة
ويعتقد بأن تنظيم
حملافظة حلج اجلنوبية ،ما أدى إىل مقتل شخصُ .
«القاعدة»على صلة باحلادث .وأكدت املصادر أن مسلحًا على دراجة
نارية ُيعتقد بأنه من عناصر التنظيم ،اغتال ضابط شرطة برتبة
عقيد ،يف مدينة إب اليت يسيطر عليها احلوثيون ،وامسه عبداهلل
حممد السرحيي.
وأشارت مصادر يف مدينة املكال اىل أن مخسة من عناصر «القاعدة»
قتلوا بغارة لطائرة من دون طيار ُيعتقد بأنها أمريكية استهدفت ليل
األربعاء سيارة تقلهم على اخلط الرئيس يف منطقة «فلك» .وكان
فجر االربعاء مقر قيادة املنطقة العسكرية الثانية يف مدينة
التنظيم ّ
املكال (عاصمة حضرموت) اليت يسيطر عليها مسلحوه منذ نيسان
(أبريل) املاضي ،وذلك بعد يوم على تفجري مبنى للمخابرات يف
املدينة ،وبعد أيام على تفجري «القاعدة» مبنى االستخبارات الرئيس
يف مدينة عدن.
ويف الرياض أعلن ان القوات السعودية متكنت من إبعاد ميليشيات
احلوثي والرئيس السابق علي عبداهلل صاحل عن احلدود يف مديرتي
«كتاف» و»البدع» القريبتني من جنران ،وكذلك امليليشيات
املتمركزة يف جبال الفرع قبالة جازان ،وهي املواقع اليت كان
احلوثيون يستهدفون منها القرى السعودية على احلدود مع اليمن
بقذائف اهلاون والكاتيوشا.

اجتماع للحكومة بغياب ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

جلسات احلكومة ،ليس من باب التنازل وال التساهل ،وامنا لتوجيه
رسالتني حمددتني :االوىل ،لالكثرية احلكومية كي تتأمل وتتبصر
يف ما حصل يف اجللسة السابقة جمللس الوزراء والتداعيات املرتتبة
على الوطن.
الثانية ،اىل الفئات والشرائح اليت ما زالت تصدق ان فريق االكثرية
قادر على توفري املطالب وتأمني احلقوق فيما احلقيقة ان هذا الفريق
بات مكشوفا وهو املسؤول االول عن التعطيل.
وتابعت مصادر التيار ان تكتل التغيري واالصالح ماض يف التصعيد
واختاذ اخلطوات اليت تضمن استعادة احلقوق وحفظ امليثاق وصون
الدستور والقانون .واخلطوات التصعيدية ستبدأ غدا اليوم باملؤمتر
الصحايف للعماد عون وفيه يدعو اىل التظاهر االسبوع املقبل مبعزل
متاما عن حركة االحتجاج اليت تقودها بعض اجلمعيات واحلركات.
وحدد عضو تكتل التغيري واالصالح الوزير السابق فادي عبود شروط
العودة اىل جملس الوزراء بإلغاء كل املراسيم اجلمهورية ،وأن تكون
املشاركة يف احلكم حقيقية ،واإلتفاق على آلية عمل داخل جملس
الوزراء .وقال :يفرتض التوصل إىل حلحلة ،فرئيس جملس النواب
طرح حلو ً
ال عدة ،أما الفريق اآلخر فمتشبث مبوقفه ،وحنن ماضون يف
موقفنا ،وإذا استمر هذا الوضع فنحن متجهون حتمًا إىل التصعيد
ّ
وجتنب الصدامات وعدم
بعدما افسحنا اجملال للتوصل إىل حلحلة
الرجوع إىل نقطة الصفر.

اقرار اموال للرواتب

وكان جملس الوزراء اقر بنودا ملحة بينها فتح اعتمادات لدفع رواتب
املوظفني يف القطاع العام وسندات اليوروبوند ،وايكال مهمة تكليف
حمام يف قضية إمربيال جت اىل وزيري النقل والعدل ،جتنبا لتداعياتها
ٍ
املالية اخلطرية على خزينة الدولة ،اضافة اىل اعطاء احلوافز للبلديات
الراغبة مبعاجلة نفاياتها واالفراج عن أموال الصندوق البلدي املستقل
مبا فيها عائدات اهلاتف اخللوي.
وقال الرئيس سالم أن هناك أفكارا جديدة جيري تداوهلا حاليا
حلل مشكلة النفايات إلفساح اجملال ،يف إطار الالمركزية اإلدارية،
للبلديات واحتاد البلديات املشاركة يف املعاجلة ،وحتمل حسب رغباتها
مسؤولية معاجلة هذا امللف .وأكد ان هذه الفكرة تتماشى مع مطالب
الكثري من هيئات اجملتمع املدني على الرغم من أن التجارب املاضية
مع البلديات مل تكن دائما ناجحة.
القمة الروحية
من جهة ثانية ،ويف تطور بارز على مستوى احلث على انتخاب
رئيس مجهورية ،امثرت االتصاالت الناشطة بني بكركي وسائر املقار
الروحية نتائج اجيابية على مستوى انعقاد قمة روحية يف الصرح
البطريركي االثنني املقبل مبشاركة واسعة وجدول اعمال من بند واحد
حتت عنوان معا ضد الفراغ الرئاسي.
ومن املقرر ان يعقد االحد اجتماع موسع يف دار الفتوى حيضره
رؤساء احلكومات السابقون واملفتون واعضاء اجمللس الشرعي
لتحديد املوقف بالنسبة اىل القمة.
اىل ذلك استقبل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
أمس االول رئيس تكتل التغيري واالصالح النائب العماد ميشال عون
على مدى ساعتني يف الصرح البطريركي يف بكركي ،حيث عرضا
االوضاع العامة يف البالد ،وال سيما موضوع االستحقاق الرئاسي
وعمل احلكومة ،إضافة اىل االوضاع االقليمية واحداث املنطقة
وتداعياتها على لبنان.
وكان تشديد على ضرورة التواصل مع كافة االطراف من اجل
التوصل اىل حلول تصون الوحدة اللبنانية وامليثاق الوطين.
وتلقى العماد عون اتصاال من رئيس اللقاء الدميقراطي النائب وليد
جنبالط الذي أكد فيه أنه يعول فيه على حكمته يف هذه املرحلة
الصعبة اليت مير بها لبنان ،مؤكدا يف الوقت ذاته احلرص على
إستمرار التواصل والتشاور بينهما.
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صحة و مجتمع

أسرار حتطيم الدهون
سينتيا عواد
ّ
احلل البسيط خلسارة الوزن
أن
يعتقد كثريون ّ
بكمية ّ
أقل وزيادة احلركة يف املقابل.
هو األكل
ّ
إن
لكن إذا كان األمر سه ًال هلذه الدرجة ،بالتأكيد ّ
ّ
سيتمتعون جبسم متناسق
املزيد من األشخاص
أن بعض سلوكيات
ورشيق .ويف الواقع ،يبدو ّ
تؤدي دورًا كبريًا يف خسارة الدهون.
اإلنسان
ّ
كيف؟ إليكم التفاصيل!
حتول
عملية
إذا كنتم تريدون فع ًال تسريع
ّ
ّ
التقيد بهذه
أجسامكم إىل األفضل ،حاولوا إذًا
ّ
تبي أنها متلك مفعو ً
ال كبريًا يف
النصائح اليت نّ
هذا اجملال:
• وضع ّ
التوصل
خطةُ :يقال إنه "إذا عجزمت عن
ّ
ّ
إىل ّ
خطةّ ،
ختططون للفشل" .لذلك ينصح
فإنكم
ّ
حمددة ّ
للتمكن من
كل أسبوع
اخلرباء بوضع أهداف ّ
حتقيقها ،لكن يف الوقت ذاته ،جيب عدم ّ
اتباع
جمرد ّ
اتباع
سياسة صارمة .فاحلياة هي أكثر من ّ
محية غذائية ،لذلك من الضروري حتقيق توازن
بني بلوغ األهداف واالستمتاع بالوقت أيضًا.
جمرد مساعدة
• النوم أكثرّ :
يؤدي النوم أكثر من ّ
تبي
اجلسم على االنتعاش من يوم طويل ،إذ نّ
أنه يعمل على حماربة الدهون .وقال باحثون من
ّ
ألقل من
إن النوم
"ّ "University of Chicago
ويبطئ
 7ساعات يف الليل قد يرفع
ّ
الشهية ُ
عملية األيض وجيعل اجلسم حيتفظ مبزيد من
أن ّ
قلة النوم مرتبطة
دهون البطن .فض ًال عن ّ
بسوء التمارين الرياضية .لذلك اخدموا أجسامكم
واحصلوا على ساعات كافية من الراحة.
أن أكثر من
تبي ّ
• تقليص "كالوريهات السوائل" :نّ
 21يف املئة من السعرات احلرارية اليت يستهلكها
أن
األمريكيون تأتي من املشروبات! والالفت ّ
هذه السوائل ال تعرقل الشبع فحسب ،إمنا أيضًا
بكمية عالية
وتزود اجلسم
تعزز الشعور باجلوع
ّ
ّ
ّ
ّ
السكر.
من
صحيح ّ
أنه ميكن االستفادة
ذكي:
• تناول سناك
ٌ
ّ
كثريًا من أكل  4إىل  6وجبات غذائية يف اليوم،
أن العلماء من « »Purdue Universityوجدوا
غري ّ
ّ
كل
أن طريقة تناول السناكات قد تعوق
ّ
أن
اجلهود املبذولة .ويعود سبب ذلك إىل ّ
جمموع كالوريهات السناك ازداد من حنو 400
حتبون
كالوري إىل  600كالوري
يوميًا .وإذا كنتم ّ
ّ
تناول الوجبات اخلفيفة بني نظرياتها الرئيسية،
بكمية معتدلة
صحية وتناولوها
إختاروا أطعمة
ّ
ّ
لتغذية أجسامكم من دون ّ
ختطي جمموع السعرات
احلرارية.
ّ
احلظ ،نعيش
• زيادة احلركة قدر اإلمكان :لسوء
ّ
نتنقل
حاليًا يف جمتمع يسوده اخلمول ،حبيث إننا
بالسيارات ونعمل طوال اليوم أمام شاشة الكمبيوتر
مساء أمام التلفزيون .لذلكُ ،ينصح
ونسرتخي
ً
بإضافة متارين بسيطة (مثل استخدام الدرج بد ً
ال
من املصعد الكهربائي) إىل التمارين املنتظمة
ّ
السلة)
(مثل الركض ومحل األثقال ولعب كرة
للحصول على أقصى فوائد.
ّ
"الغش" :قد يكون ّ
أي محية
• التخطيط ليوم
اتباع ّ
وجسديًا ،لذلكُ ،يعترب
نفسيًا
صعبًا على اإلنسان
ّ
ّ
متكررًا يف محيات
أساسيًا
يوم "الغش" جزءًا
ّ
ّ
ّ
موقتة من
عدة ناجحة .فأخذ اسرتاحة
غذائية ّ
املقيدة سيضمن الشعور بالرضا ،ويف
العادات
ّ
الوقت ذاته سيزيد القناعة مبتابعة عملية خسارة
الوزن.
ّ
يتمكن الرجال
• محل األثقالُ :يعترب أسرع طريقة كي
أو النساء من حرق الدهون .فهذه التمارين ال تسمح
فقط بتنشيط املزيد من ألياف العضالت ،إمنا أيضًا
ترفع عملية األيض عندما يكون الشخص يف حال
اسرتخاء .مبعنى آخر ،عندما حتملون األثقال بطريقة
تستمرون يف حرق الوحدات احلرارية
صحيحة،
ّ
بنسبة عالية ّ
بأي عمل.
حتى عندما ال تقوموا ّ

املهم جدًا أن يحُ يط اإلنسان
• طلب املساعدة :من
ّ
نفسه باألشخاص املالئمني ،كأفراد العائلة أو
األصدقاء ،ملساعدته على متابعة رحلته .فكلما
جيدّ ،
متكن من حتقيق أهدافه
حصل على
ٍ
دعم ّ
فعال.
بشكل ّ
• القيام مبزيج من التمارينُ :يعترب ربط حنو ثالثة
متارين رياضية خمتلفة يف سلسلة من احلركات
جيدة للقيام بعمل كبري خالل وقت قصري.
طريقة ّ
فعالة
هذا هو املفتاح لتحسني الرياضة بطريقة ّ
ّ
تؤثر إجيابًا يف هدف خسارة الدهون .على سبيل
ِ
املثال ميكن املزج بني متارين الـ""Push-Up
تقنية
والـ" "Burpeeوالـ" "Pull-Upاليت ُتعترب
ّ
ُمذهلة.
• أكل دهون إضافية :تنصح ""Institute of Medicine
ّ
يتألف النظام الغذائي من  25إىل  35غ من
بأن
الغنية بالدهون،
أن األطعمة
تبي ّ
الدهون .إذ نّ
ّ
الصحية ،تساعد
كاملكسرات واألفوكا والزيوت
ّ
ّ
ً
بأي أنظمة
على خسارة الوزن بطريقة أسرع ُم
قارنة ّ
ّ
تتأكدوا من كمية الدهون
غذائية أخرى .يبقى أن
اليت تناسب أجسامكم تفاديًا لإلفراط بها.
جيدة من الربوتينات :تساعد هذه
• إستهالك كمية ّ
جيدة ،كما ترفع حرق
املواد على ضمان كتلة عضل ّ
ّ
تتطلب كمية أعلى من الطاقة كي
الدهون مبا أنها
ّ
أن تناول
يتمكن اجلسم من هضمها .ناهيك عن ّ
الربوتينات مينح الشبع لوقت أطول ،وقد أظهر
ّ
ختفض الطعام ُ
املستهلك خالل
الباحثون أنها
اليوم مبئات الكالوريهات.
جيدة من
• تعزيز شرب املياهّ :
إن استهالك نسبة ّ
الصحية خيدع اإلنسان وجيعله يشعر جبوع
السوائل
ّ
ّ
أقل .من جهة أخرى ،وجد الباحثون من "University
ّ
أقل
أن اجلسم حيرق وحدات حرارية
ّ "of Utah
يتعرض للجفاف.
بـ %2يف اليوم عندما
ّ
وأخريًا ،حَتّلوا بالصرب وامنحوا أنفسكم بعض
الوقت! فإذا مل ختسروا الوزن اليوم حتديدًا ،ال
تستسلموا يف اليوم التالي .لذلك دعوا األمور
ّ
أن خسارة
تأخذ وقتها ومسارها الطبيعي
وتأكدوا ّ
ّ
باخلطة.
التمسك جيدًا
الوزن ستحصل حلظة
ّ

ما هي خماطر اإلفراط باجلنس بني الزوجني ؟

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها
باحثون من جامعة بنسلفانيا األمريكية ،عن نتائج
خطرية ،حيث أشارت اىل أن إفراط املتزوجني
يف ممارسة العالقة احلميمة قد يسبب الشعور
باإلنهاك واستنفاد الطاقة ،وينتهي األمر بالشعور
بالتعاسة.
ومشلت الدراسة  80من املتزوجني داخل الواليات
املتحدة األمريكية ،ترتاوح أعمارهم بني  35و65
عامًا ،وطلب الباحثون منهم زيادة عدد مرات
ممارسة العالقة احلميمة إىل الضعف ،بينما طلبوا
من اآلخرين اإلبقاء على معدالتهم كما هي.
وكشفت النتائج أن األشخاص الذين أفرطوا يف
ممارسة العالقة احلميمة ،وبأعلى معدالت قل
شعورهم بالسعادة واملتعة ،وكما أن اإلثارة
والرغبة اجلنسية قد قلت معدالتها أيضًا ،ألن
ممارسة العالقة ستصبح كتأدية الواجب وليس
بغرض املتعة.
ونشرت هذه النتائج باجمللة العلمية "Journal of
. "Economic Behavior & Organization

فوائد ال حتصى للمشي حايف
القدمني ..اكتشفها

حيمي املشي بدون حذاء من فطريات القدم
كما أن له فوائد على صحة الظهر وجهاز املناعة
وفوائد أخرى عديدة رصدها اخلرباء ،الذين
يؤكدون ضرورة التخلي عن احلذاء بني احلني
واآلخر.
يعود املشي حايف القدمني بفوائد عديدة على
اجلسم ،جتعل اخلرباء يشددون على أهمية التحرر
من احلذاء .ويساعد املشي احلايف يف تدريب
عضالت القدم اليت تصري أقوى نتيجة املشي
على األرض غري املستوية .كما يساعد خالل فرتة
الطفولة واملراهقة يف منو القدم بشكل سليم
وصحي.
ومن مزايا املشي احلايف أنه يساعد على تنشيط
عضالت القدم وجيعلها أكثر دفئا كما أنه مبثابة
تدليك طبيعي للقدم .ويؤكد اخلرباء وفقا ملوقع
"بارفوس" األملاني ،خطأ الفكرة السائدة بأن
املشي احلايف يتسبب يف برودة القدم أو أنه
يضر بالكلى أو بأعضاء داخلية يف اجلسم.
وبشكل عام تتسبب األحذية ،السيما النسائية
ذات الكعب العالي ،يف تشويه شكل القدم
واألصابع وظهور البثور وتتسبب يف أضرار
بأظافر أصابع القدم مع الوقت .أما املشي احلايف
فيساعد يف نعومة اجللد واحلفاظ على شكل القدم
وصحة األظافر .كما أنه يساعد يف ضبط طريقة
املشي واعتداهلا.
محاية الظهر وتقوية جهاز املناعة
يعترب املشي بدون حذاء مفيدا بالنسبة لصحة
الظهر ،وتثبت التجربة أن اجملتمعات اليت يسري
أهلها بدون أحذية هم يف الغالب أفضل صحة
من أهل اجملتمعات اليت تعتمد على األحذية
بشكل دائم ،والذين تكثر بينهم عادة آالم الظهر
والفقرات.
ويساهم املشي احلايف أيضا يف احلماية من نزالت
الربد وتقوية جهاز املناعة ،فتغيري درجة احلرارة
يعزز قدرة املقاومة لدى اجلسم .وينصح اخلرباء
وفقا ملوقع "بارفوس" ،باملشي احلايف ملدة ربع
ساعة على اجلليد يف أيام الشتاء القارس ،فهذا
األمر له فوائد صحية عديدة كما أنه يساعد يف
دفء القدم طوال الليل .وحيمي املشي احلايف
من الدوالي ألنه يزيد من فاعلية ضخ الدم يف
األوردة وبالتالي ال حتدث الدوالي املزعجة،
السيما بالنسبة للنساء.
سعفة القدم ،هو مرض ناتج عن الفطريات
وقلة التهوية ،ويعترب من األمراض املرتبطة
باألشخاص الذين يرتدون األحذية املغلقة بشكل
دائم .وحيمي املشي احلايف من هذا املرض الذي
حيتاج عالجه لفرتة طويلة .لكن رغم كل هذه
الفوائد هناك بعض األمور اليت جيب مراعاتها
قبل املشي احلايف وأهمها اختيار املكان الذي
ستمشي فيه بدون حذاء ،جتنبا لإلصابة جبروح أو
التعرض للميكروبات ،لذا ينصح اخلرباء باملشي
على الشاطئ أو املتنزهات اخلضراء النظيفة دون
حذاء.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

اكتشاف أول دواء يف العامل
جيعلكم أذكياء أكثر
عقار
"مودافينيل"
يعد أول دواء
العامل
يف
النوع
من
" ا لذ كي " ،
وفقا لباحثني
من جامعة أكسفورد وكلية الطب يف جامعة
هارفارد ،الذين أكدوا أن هذا الدواء يعزز فعال
من أداء املخ ويزيد قدراته.
وأجرى العلماء  24دراسة على العقار "مودافينيل،
ويستخدم لعالج حاالت اخلدار،
الذي ُيعزز اليقظة ُ
والنعاس املفرط ،واضطرابات النوم الناجتة عن
تغيري نوبات العمل.
وخلصوا من خالل مجيع هذه الدراسات إىل أن
هذا العقار ميكنه فعال حتسني عمليات صنع القرار
وحل املشكالت داخل املخ ،بل ورمبا جيعل الناس
يفكرون بإبداع أكرب.
وقال الباحثون إن الدواء آمن إذا استعمل لفرتات
قصري املدى ،لكنهم أقروا أن هناك بيانات
حمدودة عن آثار استخدام هذا العقار على املدى
الطويل.
ويعد بذلك "مودافينيل" هو أول "دواء ذكي"
ُيعلن عن فعاليته يف العامل ،له قدرة على حتسني
الذاكرة واختاذ القرارات الصعبة وحل املشكالت،
إال أن العلماء حيذرون من أن هذا االكتشاف يثري
تساؤالت أخالقية خطرية حول الكيفية اليت ينبغي
من خالهلا أن يتعامل اجملتمع مع هذا الدواء.
وقال الدكتور "روايريده باتليداي" من جامعة
أوكسفور" :مودافينيل ميكنه بالفعل تعزيز بعض
الوظائف املعرفية للمخ ،وهذه هي املرة األوىل
يف العامل اليت يكون لدينا فيها محُ سن معريف ال
يبدو أن له آثارا جانبية ضارة من الناحية املعرفية
أو النفسية أو العاطفية أو اجلسدية".
ويعد العقار "مودافينيل" ذو شعبية كبرية
بالفعل يف اجلامعات يف مجيع أحناء اململكة
املتحدة والواليات املتحدة ،حيث يقوم الطالب
عادة باستخدامه عند مراجعة االمتحانات ،وأظهر
استطالع أجرته صحيفة طالبية جبامعة أكسفورد
أن واحدا من كل أربعة طالب يف اجلامعة يتناول
مودافينيل ،وأيضا نفس األمر يف جامعات أخرى
مثل "نيوكاسل" و"ليدز".
كما ذكرت أخبار أخرى أن العقار يستخدم من
قبل طياري سالح اجلو األمريكي ملساعدتهم على
البقاء يف حالة تأهب خالل الرحالت الطويلة.

هكذا تزيدون معدل أعماركم
بسبع سنوات ونصف
برهنت الطبيبة الفرنسية  /بيكا – ليفى/
املتخصصة بالصحة العامة على أن التفاؤل عامل
قوى يساعد على طول احلياة.
واستعانت الطبيبة بإجابات  660شخصا أجابوا على
األسئلة التى طرحتها عليهم فى  1975والتى تركز
على موقفهم جتاه الشيخوخة ،ثم قارنتها بالعمر
الذى توفى فيه هؤالء األشخاص ،وتوصلت إىل
أن النظرة الوردية للحياة تعطيك عمر أطول فى
املتوسط سبع سنوات ونصف.
كما اعتمدت الطبيبة على نتائج الدراسات التى
أجريت على تطويع وليونة اخلاليا العصبية التى
تظهر أن التفاؤل يساعد املخ على التعديل
والتنشيط وذلك عن طريق التعود على النظر إىل
الكوب امللئ إىل النصف بدال من إن نراه فارغا
فذلك جيمع اخلاليا العصبية خالل شهر.
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منوعات

«برج إيفل» حبجم  7أضعاف األرض
يظهر بارزا على سطح الشمس

طرق غريبة للتحية يف بلدان العامل
لكل بلد ثقافة خاصة بها ترتجم
على هيئة عادات وتقاليد متيز
كل دولة من دول العامل
عن غريها وجتعل هلا مسات
طبيعية بالنسبة لشعبها وغريبة
وغري تقليدية بالنسبة للبالد
اجملاورة ،ويعد السالم أو إلقاء
التحية من هذه الثقافات اليت
على الرغم من وحدة غرضها
إال أنها تنفذ بطرق وسبل
خمتلفة.

املصافحة يف دول اخلليج
يف اخلليج املصافحة متنوعة
ما بني استخدام اليدين أو
نوعا
العناق أو تقبيل األنف
ً
من االحرتام عند إلقاء التحية
توارثوه جيال بعد جيل.
التحية على الطريقة الصينية
تعترب

مصافحة

اليد

لدى

ا لصينيني
على
حكرًا
ا ملنا سبا ت
ا لر مسية
و حسب ،
و ا ليت
عبارة
هي
إغالق
عن
القبضة على
من
كل
اليد اليمنى

ثم اليسرى ،لكن فى بداية
التعرف يفضل اتباع االبتسامة
مع هز الرأس فقط.
يف السالم االحنناء واجب لدى
اليابانيني
يف اليابان الطريقة الوحيدة
إللقاء التحية تتلخص يف
االحنناء مع تشبيك اليد
ويقابلها احنناء من الطرف
اآلخر أيضا لرد التحية.
يف أوكرانيا عليك التقبيل
ثالث مرات!
أما يف أوكرانيا فاألمر خمتلف
ال جيوز السالم بدون تقبيل
اخلد األمين  3قبالت مع تصافح
اليدين.
تشبيك
الوحيدة
اهلند

الوسيلة
األيادي
إللقاء التحية يف

أما يف اهلند فيكتفي الناس
بتشبيك أيديهم ألنفسهم مع
النظر ألسفل ،ويرد الطرف
اآلخر التحية من خالل اتباع
نفس األداء احلركي.
اإلمساك باإلصبع الوسطى
طريقة التحية يف أفريقيا
الوسطى
ويف مجهورية أفريقيا الوسطى
التحية تكون من خالل تشبيك
األصابع مع الطرف اآلخر
بالرتتيب بداية من اإلبهام
وحتى اإلصبع الصغري.

* 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

من الفناء اخللفي ملنزله
يف "أوسرتسوند" بالسويد،
ألقى املصور الفلكي احملرتف
"غوران سرتاند" نظرة على
الشمس باستخدام تلسكوبه
الشمسي ملعرفة ما إذا كان
شيء مثري لالهتمام حيدث
على سطحها.
وبالفعل وجد سرتاند شيئا مثريا لالهتمام جدا حيدث على سطح
الشمس ،شيئا كان على ارتفاع شاهق بدا وكأنه "برج إيفل" !
وكان اهليكل الذي رصده "سرتاند" عبارة عن نتوء من البالزما
ارتفعت عن سطح الشمس لتشكل مظهرا ساحرا.
ويقول املصور احملرتف" :عندما شاهدت هذا املظهر الساحر،
قمت باستبدال التلسكوب بواحد أكرب منه ،ألحصل على صور
البج الشمسي اهلائل احلجم ،والتقطت  300صورة
أفضل هلذا رُ
فريدة هلذا املشهد النادر".
ويف أحد الصور اليت كشف عنها سرتاند وضع نقطة صغرية زرقاء
متثل كوكب األرض ،مما يوضح أن ارتفاع "برج إيفل" الشمسي
ميثل  7أضعاف قطر كوكب األرض.
هذا وتربز هياكل كبرية من البالزما املمغنطة من سطح الشمس
وترتفع عالية يف الغالف اجلوي هلا املسمى "كورونا" ،وهذه
البالزما يف غالف الشمس ميكن أن تصل درجات حرارتها إىل ما
يتجاوز املليون درجة مئوية.
وبالرغم من درجة احلرارة اهلائلة للبالزما ،إال أنها أكثر برودة
من جو الكورونا احمليط بها مبقدار مائة مرة ،ولذلك يتولد ضوء
مرئي ،يمُ ّكن الفلكيني من رصدها بسهولة إىل حد ما بواسطة
املعدات املتخصصة ،مثل التلسكوبات الشمسية ونظارات
ّ
الكسوف الشمسي.
والشمس أيضا غنية باهليدروجني املتأين ،لذلك يستخدم علماء
الفلك ُم ّ
رشحات اهليدروجني ألفا (أو  )H-αملشاهدة التفاصيل
املذهلة هلذه األبراج من البالزما الشمسية ،وكذلك للحصول على
مشاهد للغالف اجلوي احمليط بقرص الشمس.

تعرفوا إىل أبرز  10دول للعيش
تنظر معظم التصنيفات اخلاصة بأغنى دول العامل إىل الناتج
احمللي االمجالي على أنه مقياس حقيقي حلجم االقتصاد اخلاص
بتلك الدول .لكن املشكلة املتعلقة بذلك املقياس هو أن الناتج
احمللي االمجالي ال يأخذ يف عني االعتبار حجم السكان يف
البلدان.
ونقدم فيما يلي قائمة بأبرز  10بلدان يعيش فيها أغنى السكان
يف العامل ،وتلك الدول هي :
 اسرتاليا – يقدر فيها الناتج احمللي االمجالي للفرد الواحد بـ 4407381دوالرا.
 سويسرا  :يقدر فيها الناتج احمللي االمجالي للفرد الواحد بـ 4647495دوالرا.
 االمارات العربية املتحدة  :يقدر فيها الناتج احمللي االمجاليللفرد الواحد بـ  4988358دوالرا.
 الواليات املتحدة األمريكية  :يقدر فيها الناتج احمللي االمجاليللفرد الواحد بـ  5124821دوالرا.
 هونغ كونغ  :يقدر فيها الناتج احمللي االمجالي للفرد الواحد بـ 5343223دوالرا.
 بروناي دار السالم  :يقدر فيها الناتج احمللي االمجالي للفردالواحد بـ  5511120دوالرا.
 النرويج  :يقدر فيها الناتج احمللي االمجالي للفرد الواحد بـ 5666347دوالرا.
 سنغافورة  :يقدر فيها الناتج احمللي االمجالي للفرد الواحد بـ 6156728دوالرا.
 لوكسمبورغ  :يقدر فيها الناتج احمللي االمجالي للفرد الواحد بـ 7959391دوالرا.
 قطر  :يقدر فيها الناتج احمللي االمجالي للفرد الواحد بـ 10509142دوالرا.
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Joe Hockey can’t say how he would fund personal
income tax cuts

Joe Hockey outlines his plans for tax reform. Photo: Steven Siewert

A leading economist has
compared the political
debate in Australia to the
behaviour of one of the
world’s most famous cartoon families.
Access Economics director Chris Richardson says
arguments about tax reform between Tony Abbott
and Bill Shorten remind
him of Homer Simpson
choking his son Bart.
The comments came after Treasurer Joe Hockey
announced plans to bring
personal income tax cuts
to the next election, and
as he left the door open
to extending the GST to
healthcare.
However, Mr Hockey would
not say how he would pay
for the tax cuts, in what
could amount to a $25 billion cut over four years,
according to a previous
estimate from Treasury
Secretary John Fraser.
In a speech on Monday
titled “The Economic
Case for Personal Income
Tax Cuts”, Mr Hockey laid
the groundwork for putting income tax cuts at
the centre of the Abbott
government’s re-election
strategy.
He said the government
had “[no] other choice”
but to cut taxes for middle
and low-income households as without personal
income tax cuts about
300,000
Australians
would move into the second highest tax bracket
in the next two years because of inflation and rising wages - referred to as

“bracket creep”.
Heading off concerns the
tax cuts would create an
even larger budget deficit,
Mr Hockey said the government could cut taxes
and repair the budget at
the same time because
the income tax cuts would
encourage investment,
boost jobs and economic
growth, and then increase
tax revenue.
But he also said the government could cut spending further, pointing to the
public sector as an area
where further savings
could be found.
In a significant signal, Mr
Hockey said the GST was
only applied in a “narrow”
way to Australia’s goods,
particularly to the healthcare sector, “which is essentially GST free”.
“And because health is
growing with the ageing
population, it means that
the tax base for the GST is
narrow,” Mr Hockey said.
The comments have been
interpreted as a sign the
government may be preparing the ground for GST
changes - extending the
GST to healthcare - that
it could take to the next
election.
Mr Richardson said he
agreed with Mr Hockey’s
argument that Australia
needed to stop relying on
bad taxes, such as personal income tax, and start
collecting better taxes, but
he believed it would be impossible for the Treasurer
to cut income taxes in the
current political environ-

ment.
The Abbott government
has virtually ruled out significant tax increases - besides the GST - and shifted $80 billion in health and
education spending to the
states, so it will be hard to
find where major budget
savings could be found.
“It can’t be done. Success on budget repair and
bracket creep is wholly a
function of bipartisanship,
and you know what the
answer is there,” Mr Richardson said.
“The budget debate in
Australia is essentially
Bart and Homer having a
discussion, hands around
each other’s necks and
choking.
“It’s true that we should
be doing something over
fiscal drag ... this is something that is genuinely bad
and we should be doing
something about it.”
Figures from the Parliamentary Library on Monday supported Mr Fraser’s
May estimate that bracket
creep would result in taxpayers paying an additional $25 billion over four
years.
They show that bracket
creep will help the budget return to surplus in
2019/20, but if bracket

creep was corrected the
budget would not return
to surplus for at least 10
years.
Greens Treasury spokesman Adam Bandt said
the government’s plan to
cut taxes without raising
other taxes would create
more problems than it
would solve.
“We don’t have a budget
crisis but we will have a
revenue crisis if a $25 billion hole is punched in
the government’s income
stream,” Mr Bandt said.
Mr Shorten also mocked
the prospect of tax cuts,
saying that “when Joe
Hockey talks about a tax
cut you have to start putting your hand over your
wallet”.
CPA Australia chief executive Alex Malley lashed the
Treasurer’s speech for being “long on rhetoric and
short on substance”.
“Repeating the contents
of the March discussion
paper is not breaking
news and does nothing
to advance the imperative
for tax reform,” Mr Malley
said.
The Business Council said
that as well as cutting personal income taxes, there
must be lower company
taxes.

Gillard, public to get marriage vote: PM

Former prime minister Julia Gillard has throw her support behind
same-sex marriage. Source: AAP

PRIME Minister Tony Abbott has hit back at his
predecessor Julia Gillard’s comment that a
people’s vote on samesex marriage is illogical

and dangerous.
MS Gillard, who has now
decided to throw her
support behind samesex marriage, believes a
plebiscite or referendum
would potentially undermine voter confidence
in the parliamentary process.
Mr Abbott says she>ll get
her say like everyone else,
telling the Seven Network
on Thursday: «Julia Gillard will have an opportunity to cast her vote on
this matter just as every
other Australian will».

$150,000 in funding now available to local groups

Jason Clare MP, Federal
Member for Blaxland, today announced that our
area will receive $150,000
for the next two years as
part of the Stronger Communities Programme.
The Stronger Communities Programme provides
grants, between $5,000
and $20,000, to not-forprofitorganisations for
small capital works projects that improve our local
community.
Mr Clare was joined at the
announcement by volunteers from the North
Bankstown Football Club
at Graf Park in Yagoona.
“The money can be used
to install new seating for
parents and players, upgrade canteens and
change rooms, install
BBQs areas and lots

more.
“To be eligible for a SCP
grant, all projects require
matched contributions, in
cash or in kind.
“I encourage all sporting
and community groups
in our local area to apply
for funding under this program.
“I’m also calling on local
residents to tell me which
sporting grounds and
community facilities you
think need an upgrade,”
Mr Clare said.
Expressions of interest
can be lodged with the
Blaxland Stronger Communities Programme
Committee until 18th of
September at www.jasonclare.com.au/SCP
Media Contact: Chris
Zogopoulos 02 9790
2466

PRIME Minister Tony Abbott is set to get his hands
dirty helping the Northern
Peninsula Area indigenous
community fix up their local hall.
MR Abbott will turn his focus to local employment
initiatives on Thursday, his
penultimate day in the region as part of his election
commitment to spend one
week each year in a remote
indigenous community.
The prime minister will help
paint a Bamaga community hall before attending a
health care facility and inspecting local employment
opportunities.
Northern Peninsula Area
Regional Council mayor
Bernard Charlie said it was
vital to boost business
in the area, with the local
council the main employer.
“We want to look at economic development and
tourism,” he told AAP.
“This is the magnetic north,
everyone travels up here.”

Mr Abbott is also keen to
see places like Bamaga be
an economy as well as a
community.
“In the end, it is the entrepreneurial spirit of local
people that is going to be
critical here,” he said.
The prime minister said the
government would do what
it could to help improve
schools, services and infrastructure.
He spent Wednesday touring local schools and meeting with students, after
joining the region’s truancy
officers in rounding up children and delivering them to
their classrooms.
He said the children he saw
were capable of going to
university if they kept the
same enthusiasm throughout high school.
“Even if there aren’t that
many jobs here at the moment, there are certainly
plenty of jobs in our economy for indigenous people,”
he said.

PM to focus on remote employment
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GLENN BROOKES MP WELCOMES
SCHOOL-LEVEL NAPLAN IMPROVEMENT

Q&A: Malcolm Turnbull phones ABC boss Mark
Scott to complain about crude Tony Abbott tweet

ABC managing director Mark
Scott.

Member for East Hills, Glenn
Brookes MP, has welcomed
school-level improvements
shown by NAPLAN data,
as parents across NSW receive their child’s results.
Mr Brookes said many
schools across the state
have returned improved
student results and NSW
has the highest NAPLAN
participation rate nationally.

very positive results.
“Milperra Public School
Year 3 students performed
exceptionally well in reading,” Glenn said.
“Not only has the school
improved its results for a
number of years in a row
— this year it significantly
outperformed the State’s
mean for the subject.”
Highlights from the 2015
NAPLAN results for NSW
include:
• Highest mean scores of
all states and territories for
spelling in Years 5, 7 and
9;
• Highest percentage of
all states and territories of
students in the top band
for spelling across all year
levels;
• Highest percentage of
all states and territories of
students in the top band
for numeracy for Years 5, 7
and 9; and
• Significant increase in
mean scores for Year 3
reading and for grammar
and punctuation between
2008 and 2015.

“We are seeing some
pleasing improvements
at a school level and I applaud our fantastic teachers for continuing to work
at such a high standard,”
Mr Brookes said.
“NAPLAN provides important diagnostic data to help
identify challenges for individual students and give
valuable insights at a classroom, school and system
level.
“I encourage parents to
use these results as the basis for a conversation with
teachers about how they
can work together to improve their child’s results.”
Mr Brookes said local MEDIA: Jim Daniel – 9772
schools had returned some 2774

Hockey leads new push
for republic
TREASURER Joe Hockey
and former ACT chief
minister Katy Gallagher
will join a new cross-party push for a republic.
THE Liberal cabinet
minister and now Labor
senator will set up a new
parliamentary group to
promote the cause as

the Australian Republic
Movement campaigns for
a plebiscite within five
years.
Polling over the past
week has found just under 50 per cent support
for an Australian head of
state replacing the monarchy.

The ABC has apologised
to Prime Minister Tony
Abbott for an offensive
tweet that was inadvertently broadcast on
Monday night’s Q&A program.
In what Communications Minister Malcolm
Turnbull has described
as a “Groundhog Day
moment”, the program
suffered another mishap
when a tweet with the
handle @AbbottLovesAnal was broadcast to
viewers.
The otherwise innocent
tweet - “I prefer ones
Twitter feed to their biographies” – was shown
while panellists were discussing political memoirs.
The tweet has invited
fresh criticism from government MPs, just two
months after an inquiry
into the program was
launched after former terrorism suspect Zaky Mallah appeared in the audience to ask a question.
A spokesman for the
ABC said managing director Mark Scott sent a
text to the Prime Minister
to apologise on Tuesday
morning and a formal letter of apology would also
be sent.
“Q&A has apologised to
the Prime Minister, Tony
Abbott, this morning,” a
spokesman said.
“Q&A handles a very high
volume of tweets during
its live broadcast every
week.
“Last night’s program
was no different and con-

tained a vibrant discussion on a range of topics
and featured some lively
Twitter exchanges.
“This particular tweet was
not published on purpose
and the ABC regrets any
offence caused.”
The spokesman said the
offending tweet would
be removed from any
rebroadcast of the program.
Asked whether he accepted the ABC’s apology later on on Tuesday,
Mr Abbott said he hadn’t
had a chance to respond
to Mr Scott’s text message yet after a busy
morning visiting the Torres Strait.
“I just hope that the ABC
management get on and
do what they said they
were going to do with
that program,” Mr Abbott
told reporters.
“I think it is a bit out of
control and I think it’s important for the ABC not
just to talk about tighter
management structures,
tighter management control on that particular program, but actually do it.”
Mr Turnbull called Mr
Scott early on Tuesday
morning to demand an
apology.
He said the tweet should
not have been shown and
Mr Scott had assured him
it would not appear in any
repeat broadcasts of the
program.
“In what felt like a
Groundhog Day moment
yet again in the early
hours of Tuesday I spoke
with Mark Scott about
another unedifying incident at Q&A,” Mr Turnbull
said.
“The tweet should obviously never have been
put on the screen and the
fact that it was underlines
the need for better supervision of the program.
“I am assured by Mr Scott
the offensive tweet will
not appear in the replays

of the program. The ABC
should apologise to the
PM and its viewers.”
Q&A’s use of live tweets
is one of the issues being examined in an audit of the program, currently underway, being
conducted by television
veteran Ray Martin and
former SBS managing director Shaun Brown. The
auditors are examining
whether the live tweets
add or detract from the
program and whether
Q&A could make better
use of social media.
An ABC spokesperson
has previously said that
“Q&A’s on-screen tweets
are selected through a
multi-stage moderation
process to provide an alternative layer around the
studio discussion based
on the commentary of
viewers on Twitter”.
The program remains un-

der intense scrutiny from
government, which has
accused it of bias against
the Liberal Party since
the Mallah controversy.
Mr Mallah himself tweeted on Monday night that
the user behind the tweet
was a friend of his.
“The Abbott Loves Anal
account is a friend of
mine. I never thought he
will make it after my fiasco loll. Great work mate,”
he wrote.
The offending account
was only created on August 17.
In the past, Q&A executive producer Peter McEvoy has said offensive
tweets have occasionally
been put to air inadvertently.
In 2011 the ABC apologised to Education Minister Christopher Pyne for a
tweet broadcast while he
appeared on the show.

Govt examining PNG vegetable ban
THE federal government is seeking to clarify whether Papua New
Guinea’s recent import
ban on fresh vegetables
complies with global
trade rules.
PNG instituted the ban
earlier in August with the
aim of helping local enterprises.
“We are seeking to further clarify the PNG
government’s reasons
for the ban, including
whether these are World
Trade Organisation consistent,” an agriculture
department spokesman
told AAP on Wednesday.
Items affected include
Irish potatoes, bulb onions, cabbages, carrots,
tomatoes, capsicums,
pumpkins, peas, zucchini, eggplant, pak choi,
French beans, lettuce
and celery.
The spokesman said the
ban is in effect until biosecurity protocols are es-

tablished.
Australia has been a safe
and reliable supplier of
fresh produce to PNG for
a number of years without biosecurity issues,
he said.
Australian produce exports to PNG totalled $3.8
million in 2014-15.
The department is in talks
with its PNG counterparts
to have the ban removed
as soon as possible.
Horticultural body AUSVEG said it was concerned about the unexpected nature of the ban.
The timing will impact
Queensland growers now
in season, with southern
state producers likely to
be affected later in the
year, it said.
Australian vegetables
commanded a premium
price in PNG and were
usually destined for the
retail sector and expatriate-staffed industries
such as mining.
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‘No more handshake deals’ - Jacqui Lambie accuses
Bill Shorten of breaking ferry promise

Tasmanian senator Jacqui Lambie (right) has accused Bill Shorten of deceiving
her over her push for a new ferry service. Photo: Alex Ellinghausen

Senator Jacqui Lambie and Geelong Mayor Darryn Lyons promote a Bass Strait
catamaran service. Photo: Supplied

It’s the $200,000 funding
promise that wasn’t, and
it has Tasmanian senator
Jacqui Lambie fuming.
On August 20, the fiery
Tasmanian senator publicly thanked Opposition
Leader Bill Shorten for
promising the funds for
a feasibility study that
would examine the case
for a Fast Cat ferry between the regional Victorian city of Geelong and
Senator Lambie’s home
town of Burnie.
Similar, though smaller,
wave-piercing catamarans
crossed the Bass Strait in
the 1990s but the service
was eventually cancelled
because passengers on
the Tasmanian-built Incat
ferries couldn’t cope with
the rough conditions on
the Strait.
But a day after Senator
Lambie’s public thank
you, Mr Shorten said told
the Geelong Advertiser
that he had never made
the funding commitment,
but that “if Labor is elected, I said I’d look at this
proposal in more detail”.
Advertisement
Mr Shorten’s factional ally
and frontbench colleague
Richard Marles, who
holds the Geelong-based
seat of Corio, went further, describing the ferry
proposal as a “ridiculous

half-baked idea”.
And now, Senator Lambie
is furious.
In a letter sent by the
senator to Mr Shorten
on Monday, obtained
by Fairfax Media, Senator Lambie said she had
“really enjoyed our informal meetings and policy
discussions” in recent
months.
“The Bill Shorten I met
was very different to the
untrustworthy,
tricky
Bill Shorten that the Liberal Party has constantly
talked about. And until
yesterday, I stuck up for
you when people asked
my opinion of you. I told
those who asked that ordinary Australians could
make a hand-shake deal
with Bill Shorten and trust
you to deliver on your
promises,” she wrote.
“So you can imagine my
shock, surprise and bitter disappointment when
you broke your promise
to me about a commitment to fund a $200,000
feasibility
study...after
reading your frontbencher Richard Marles’ public
statements, it’s easy to
see why you broke your
promise to fund the Fast
Cat financial feasibility
study.”
The senator goes on to
accuse Mr Marles’ oppo-

sition to the study being
motivated by his hatred
of Geelong’s colourful
mayor, Darryn Lyons,
who backs the study.
“Unfortunately, it is clear
you are intimidated by Mr
Marles ... in your mind it
was easier to face an angry Jacqui Lambie rather
than an angry Mr Marles,”
she added.
Senator Lambie said that
if given the green light,
the new ferry would see
500 people employed in
Hobart, see an extra 2400
people and 1200 vehicles
visit from the mainland
each day and that “any
claim the proposed new
ship will cause the same
amount of sea sickness
of discomfort as the old is
wild, uninformed and politically motivated”.
“I look forward to your
personal apology (not for
disrespecting and lying
to me, but to the people
I represent in Tasmania)
and an immediate recommitment of $200,000
funds to the Fast Cat feasibility study.”
Of course, in future
should you require my assistance and help - there
won’t by any more handshake deals. We’ll put
everything in black and
white and have it signed.”
“Fool me once, shame
on you - fool me twice,
shame on me.”
A spokesman for Mr
Shorten provided the
same statement provided to the Advertiser four
days earlier.
“I’ve got respect for Jacqui Lambie. She’s got
ideas that I’m happy to
look at. If Labor is elected,
I said I’d look at this proposal in more detail working in consultation with
Labor’s representatives
in Tasmania and Geelong.
There would need to be a
business case and clear
economic benefits before
any funding could be considered,” the statement
said.

Tony Abbott offers Jacqui Lambie
confidential union briefing

The Abbott government
has offered a briefing on a
secret report by the trade
union royal commission
- the contents of which
pose “grave threats to the
power and authority of the
Australian state” - but has
“emphatically denied” the
briefing was offered as a
bargaining chip to secure
political support to re-establish the building industry watchdog.
In a letter from Tony Abbott to Tasmanian senator
Jacqui Lambie, the Prime
Minister offered a confidential briefing - rather
than access to the report
itself, which the senator
had sought - on the third
volume of commissioner
Dyson Heydon’s interim
report into the trade union
movement.
The offer was made on August 12, just days before a
vote on August 17 to resurrect the union-busting
Australian Building and
Construction Commission.
Access to the secret report has become central to
securing Senator Lambie’s
crucial vote to restore
the ABCC, and she voted
against the bill, which was
defeated by one vote, last
week.
When he released his
1800-page interim report
in December last year, Mr
Heydon said the 87-page
third volume needed to
remain secret to “protect
the physical well-being of
those witnesses [appearing at the commission]
and their families. This is
unfortunate, because the
confidential volume reveals grave threats to the
power and authority of the
Australian state”.
In his letter to Senator
Lambie, Mr Abbott said
there was ample publicly
available evidence supporting the need to restore
the ABCC, the Howard-era
watchdog dismantled by
Labor in government, and
gave an insight into the
contents of the third volume.

“I can advise that the confidential volume reports
on threats of violence, and
an act of violence, against
witnesses called or likely
to be called to give evidence before the Royal
Commission,” Mr Abbott
wrote.
“I invite you to contact
my office to arrange for
a confidential briefing by
a senior officer in my department on the confidential volume. This will be an
oral briefing summarising
the report that does not
contravene the non-publication direction.”
Mr Abbott goes on to “assure” Senator Lambie that
the secret report “does not
contain any reference to
political corruption or any
matter that would harm the
reputation of the Liberal
Party”.
In her response later on
August 12, Senator Lambie, who has been asking
for months to read the
confidential volume, wrote
to Mr Abbott and said the
report should be made
available to senators, with
appropriate safeguards,
to inform her vote on the
ABCC bill.
She also asked for the
construction union, the
CFMEU, to be deregistered
and for a separate confidential report written for
the then Victorian Napthine
government by the current
head of the construction
watchdog, Nigel Hadgkiss,
to be released in exchange
for her vote.
“If the government could
comply with these conditions, I would happily
co-operate to ensure the
above legislation passes
the Senate.”
On Tuesday evening, Labor workplace spokesman
Brendan O’Connor said
the offer of a briefing was
“concrete evidence” of the
commission’s political objective and that “he’s using this secret report as
political leverage”.
A spokesman for the
Prime Minister emphatically denied the offer of a

briefing was a “bargaining
chip”.
The spokesman said Senator Lambie had sought
access to the secret document and the proposed
briefing would provide information about the report
but not its detail, “ensuring the briefing would be
entirely consistent with
the non-publication order
made by the commission”.
“No other crossbencher
has asked for a briefing
at this stage. Any request
would be considered.
There is nothing ‘transactional’ about the proposed
briefing,” the spokesman
said.
Senator Lambie has also
corresponded with Mr
Heydon in recent months
about the report, with the
commissioner stating in a
May 14 letter the “extent
to which the confidential
report should be disseminated is primarily a matter for the Prime Minister,
Commonwealth Ministers
of the crown and the State
Premiers.”
“I fear that any significant
dissemination of it would
result in a destruction of
confidence and create
the possibility of danger
to physical wellbeing of
witnesses and their families.”
In a response on May 21
to Mr Heydon, Senator
Lambie argued “the government in the past allowed senators to view
top secret reports such as
the DLA Piper Vol 2 which
contains explosive allegations of defence abuse”.
“I humbly ask you to reconsider your decision
and my request.”
Mr Heydon, who is under
pressure to quit over his
acceptance of an invitation to speak at a Liberal
Party fundraiser, has delayed again revealing his
decision on his own fate
as commissioner.
Liberal Democrat David
Leyonhjelm said: “Crossbenchers blackmail the
government. That’s how
we do business.”
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reform summit: Bill Shorten calls
Joe Hockey’s income tax cut: GST on Abbott government has not appoint- National
on business and community leaders to work
health and food would not cover shortfall ed FOI commissioner
together on emissions trading scheme
The only way Treasurer
Joe Hockey could raise
enough GST revenue to
pay for his election tax-cut
pledge would be to extend
the tax to fresh food, education and healthcare.
A Parliamentary Library
analysis obtained by Fairfax Media shows that if Mr
Hockey extended the GST
to healthcare products as hinted by the Treasurer
this week - it would raise
an extra $16.25 billion in
revenue over four years.
But that would not be
enough to cover the $25
billion revenue shortfall
estimated to arise from his
personal income tax cut
proposal.
The analysis shows the
Treasurer would be able to
cover the $25 billion shortfall if he extended the GST
to cover healthcare and
fresh food, raising $43 billion over four years.
But that would still only be
a short-term fix, because
the cumulative impact of
his tax cuts would become
much larger in 10 years’
time, overtaking the GST
on healthcare and fresh
food.
The analysis shows if
the GST was extended to
healthcare and fresh food
it would raise an extra
$145 billion over 10 years.
But the estimated revenue
shortfall from the tax cuts
would be $165 billion in 10
years.
Mr Hockey on Wednesday rejected reports that
he had suggested applying the GST to healthcare,
telling journalists “I never
said that.”
“What that does is it illustrates how hard it is to get
a proper discussion about
taxation reform underway,” he said.
“I never said the GST
should be applied to
health.”
But on Monday Mr Hockey
said the GST was only applied in a “narrow” way to
Australia’s goods, particu-

larly to the healthcare sector, “which is essentially
GST free”.
“And because health is
growing with the ageing
population, it means that
the tax base for the GST is
narrow,” he said.
His comments were interpreted as a sign the government may be preparing
the ground for GST changes - extending the GST to
healthcare - that it could
take to the next election.
Parliamentary Library figures show the only way the
Abbott government could
fund its tax cuts with the
GST would be to extend it
to healthcare, fresh food
and education, raising
$198 billion in 10 years.
Extending the GST to
those three areas would be
politically risky, further increasing the likelihood Mr
Hockey will instead seek
to cut government spending to help pay for the tax
cuts.
Greens Treasury spokesman Adam Bandt has
criticised the tax cut proposal, saying Mr Hockey
is proposing a shift of the
taxation burden onto lowincome households.
“The Treasurer would
need to extend the GST to
health, education and food
to cover the cost of his income tax cuts,” Mr Bandt
said.
“The Treasurer is planning a tax shift, not a tax
cut. He’s ruled out balancing the books by reforming unfair tax breaks for
the wealthy, but he’s kept
alive a broader GST.”
Mr Hockey says the Abbott
government has “[no] other choice” but to cut taxes
for middle and low-income
households, because without personal income tax
cuts about 300,000 Australians will move into the
second highest tax bracket in the next two years
because of inflation and
rising wages - referred to
as “bracket creep”.

Attorney-General George
Brandis refuses to say
whether he will appoint a
new freedom-of-information commissioner eight
months on, amid plans to
abolish his office.
Previous FOI commissioner James Popple resigned
in January. The AttorneyGeneral's department told
a senate estimates committee this week that it
had not started to select
a replacement or set up a
process to do so.
The Office of the Australian
Information Commissioner
was set up under the Freedom of Information Act in
2010, as an independent
body to manage the public's access to information and provide advice to
government. Three commissioners responsible
for freedom of information,
privacy and information
were appointed to oversee
it.
The office would not be
drawn on when a new commissioner would be appointed, referring the committee to the department's
response to the question.
It avoided saying whether
the law requires the government to appoint a new
commissioner,
saying
only: «The act provides for
the position of the Freedom of Information Commissioner.»
The government has introduced a bill to abolish the
office, which is not expected to gain enough support
to pass the Senate. It has
allocated $1.7 million in
funding for the office to
see it run till the end of the
next financial year.
Many of the office's main
jobs have been transferred
out of it, with appeals referred to the Administrative Appeals Tribunal and
complaints now routinely
referred to the Commonwealth Ombudsman.
Privacy Commissioner
Timothy Pilgrim is the only
one of three former com-

missioners remaining at
the office. Professor John
McMillan resigned as the
information commissioner
in July.
Mr Pilgrim, who has also
been acting as information
commissioner since then,
was this week re-appointed as privacy commissioner until October, «while the
Government considers options for the future of the
Information Commissioner
position.»
Retired Victorian Supreme
Court judge Tim Smith
said: «By the power of the
purse they have managed
to achieve a de facto abolition of the OAIC.»
Starving the Office of funding meant it was «unable
to carry out its statutory
functions contrary to the
wishes of the Parliament,»
Mr Smith said. «Why is that
not a breach of the rule of
law and the separation of
powers by our executive
government?»
Shadow attorney-general
Mark Dreyfus, QC, said
«We have a Commonwealth government that
is treating the freedom of
information system with
contempt.»
The government should
say what he intended to
do after October «and if it
can't get the repeal legislation through Parliament
it should formally publicly
abandon that attempt and
appoint people to fill the
two vacant positions … and
provide adequate resources to both.»
A spokesman for Senator Brandis would not say
when the bill would be
moved in the Senate: «The
government remains committed to its budget savings measure to abolish
the OAIC. Until the bill is
passed, the OAIC continues to operate.»
«The OAIC will continue to
perform those FOI functions necessary to ensure
the ongoing operation of
the FOI system.»

Bill Shorten has called on Australia’s top business and community leaders to recognise
the role of climate change in
Australia’s economic outlook,
imploring them to drop entrenched political differences
to jointly design an emissions
trading scheme.
His call, which reinforced the
opposition’s intention to take
an ETS to the the next federal
election, came as Treasurer
Joe Hockey also observed that
the nation’s economic debate
needed updating to reflect the
multiple disruptions now being
felt across commerce through
the digital revolution.
Both men were among the
first speakers at the National
Reform Summit being held in
Sydney’s CBD on Wednesday
- a joint Fairfax Media/News
Corp/KPMG event.
Taking a shot at the Greens and
the Nationals, the Labor leader
said sensible policy was best
achieved by politicians in the
middle of the spectrum. And
while the stated spirit of the
summit is one of finding common ground, if not outright
consensus, Mr Shorten did not
hesitate to make comments
likely to be seen as political.
“I believe in reform, but reform
with purpose,” Mr Shorten
said.
Calling for “straight talk”, he
said the reality most Australians feel from the nation’s
economic performance was
that is “wallowing in mediocrity”.
“We cannot simply continue as
usual without long-term consequences, and even the current consequences are acute
- the deficit’s doubled, wages
growth is at record lows, economic growth is nearly a full
percentage point below trend,
annual growth’s been below trend for 11 consecutive
quarters, and all but three of
the previous 27 quarters,” he
said.
Mr Shorten said unemployment had “a six in front of it”
as 800,000 Australians remained jobless, and “there’s
another 1 million Australians
who are under-employed”.
He said climate change was
the big lever for economic
transformation with opposition to renewable energy often
bordered on “hysteria”.
“Cutting pollution and driving
investment in renewable energy lifts productivity,” he said.

“As leaders of our business
community and think-tank
world, you can play a critical
role in elevating this conversation.
“Forty percent of the world’s
economy, more than one billion people, have already embraced the opportunity of an
emissions trading scheme
- Australia needs to settle on
and lock in an appropriate design for ours.
“If we do not get serious about
tackling climate change, if we
don’t get serious about investing in renewables, then
we cannot say we are serious
about economic reform.”
Mr Hockey used his contribution to recommend new thinking, telling the influential audience, that consumers must
be at the centre of this new
approach to policy, or it would
inevitably fail.
“The big mistake from today
would be to shape future reform based on a wistful glance
in the rear-view mirror,” he
told them.
“In some areas - like technology, financial services and
communications - reform will
be rapid and we will struggle
to get ahead of fast moving
consumers.
“In workplace relations, industry policy, innovation and the
environment, external drivers
will be the great disruptors.
For example, having a debate
about deregulating shopping
hours is almost redundant
given the emergence of 24/7
internet shopping.
“The Abbott government’s
reform agendas in competition policy, financial services,
trade policy and taxation need
to carefully weigh the expectations of the sovereign consumer.
“Our productivity agenda must
carefully consider the dynamics of an ageing population,
private investment in public
infrastructure and the need
for our education system to be
better and more responsive to
global trends.”
While all speakers stressed
the need to lift productivity, early contributions to the
summit tended to emphasise
the standard arguments with
unions and social welfare advocates raising inequality as a
major concern while business
and economists argued for deregulation and policies aimed
at wealth creation.
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نجاح لبناني

مشس احلياة اللبناني ادغار بو ضاهر عارض أزياء عاملي وممثل يف الربازيل
«شمس الحياة ادغار بو ضاهر
عارض أزياء عاملي وممثل يف
الربازيل لبناني األصل»
هو شاب تربع على عرش الجمال
يف بلدان العاملية فصنع له اسماً
ال ينافسه عليه أحد .حظه الكبري
وموهبته مكناه يف خوض غمار
مجاالت متعددة من اإلعالنات
اىل عرض األزياء واىل التمثيل
وانه رجل اعمال ناجح.
عندما نتحدّث عنه ،نجمع
بني الجمال واألزياء والرشاقة
والتمثيل .فهو لم يكتفِ باعتناق
مهنة واحدة فقط ،إنـّما اختار
مجموعة من األمور التي تجذبه
ليدخل إىل عالم ّ
كل منها ويـُبدع
يف تأديتها .نتحدّث بالتأكيد
عن «شمس الحياة» آدغار بو
ضاهر.
من هو «ادغار بو ضاهر»
•ولد يف زغرتا-إهدن وترعرع
فيهما وحمل معه العنفوان
والكرامة والحب الوطن يف
حقيبته اىل الربازيل.،
من هوايته السباحة والتصوير
والصيد والرياضة على أنواعها

وتسلق الجبال والركب على
الدراجة ،ومن عشاقه سفرية
النجوم الصوت املالئكي السيدة
فريوز والفنان خيليو ...من صغره
يعشق الفن واإلحساس املرهف
وتعلم املوسيقى ،ويمارس كل
انواع الرياضة ،تميز بإبتسامته
العريضة الرائعة ،اهلل أنعم عليه
بجمال الروح والجسد معاً ،من
ما جعل الجميع يعشقه ،ومن
صغري كنت أناديه بشمس
الحياة حتى اصبح اليوم لقبه
«شمس الحياة» وعشاقه
باأللوف ..وقبل سفره كان من
فرسان مار يوسف يف زغرتا
ويتحلى باإليمان والصرب  ..من
أقواله « :الحياة رائعة وقصرية
ونيال فاعل الخري فيها» !..
• شاب يف ربيع العمر طموح
يعشق الحياة هاجر اىل الربازيل
يف عام 1999
• عمل يف مجال عرض األزياء
فربع فيه ودائماً يحتل املركز
االول.
• دخل عالم التمثيل من الباب
العريق.
• له أدوار عديدة بمسلسالت

برازيلية ومكسيكية أشهرها
«باليسيما» مع اكرب نخبة من
ممثلني برازيليني ..
• عرض يف وطنه األم لشركة
ABC
عندما نتحدّث عنه ،نجمع
بني الجمال واألزياء والرشاقة
والتمثيل .فهو لم يكتفِ باعتناق
مهنة واحدة فقط ،إنـّما اختار
مجموعة من األمور التي تجذبه
ليدخل إىل عالم ّ
كل منها ويـُبدع
يف تأديتها .نتحدّث بالتأكيد عن
«شمس الحياة» ادغار بو ضاهر.
• وال شك ّ
أن آدغار بو ضاهر
يخصـّص وقتاً كبرياً لرشاقته
وط ّلته أمام عدسات الكامريا،
فذلك يظهر جليـّاً يف شكله
الخارجي الذي يرمز إىل إنسان
«سوبر» رياضي .وينصح
الجميع بممارسة الرياضة والنظر
لصحتهم الن الجسم السليم
يف العقل السليم ،وألن حياتهم
ستتغري حتماً نحو اإليجابية .ومن
صغره يعشق الرياضة ،والرياضة
تزيل عنه كل ألم ،وخصوصاً ان
الرياضة على أنواعها جدّ مهمة
للصحة.

وعلى صعيد لبنان يتمنى ان يأتي اىل سدة الرئاسة
شاب جديد من غري الطاقم السياسي املوجود النه اذا
بقي الفريق السياسي املوجود اليوم فلن يتغري شيء.
• نفتخر بأبناء وطننا املغرتبني وبنجاحاتهم يف غربتهم
النهم يرفعون اسم وعلم لبنان عالياً...
(كوليت إسكندر سركيس)

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

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

