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«اجمللس الوطين» ينطلق خمتلفا عن السابق منتصف تشرين

سياسيون ال يستبعدون انتخاب رئيس بنتيجة احلوار

وفاة  717واصابة  836حاجاً

امللك سلمان يأمر مبراجعة خطط موسم احلج

احلرمني
خادم
قدم
الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز خالص العزاء
يف ضحايا حادث التدافع
يف منى ،قائ ًال «أعزيكم
وأعزي نفسي يف حادثة
التدافع مبنى» .وقال
«وجهنا اجلهات املعنية
مبراجعة اخلطط املعمول
بها يف موسم احلج».
وأكد أن خدمة ضيوف

الرمحن شرف يعتز به.
وأشاد خادم احلرمني حبماة
الوطن على احلدود الذين

يضحون
وطنهم.

بأرواحهم

قمة أوباما  -بوتني ترسم دور األسد
يف املرحلة االنتقالية

على وقع مناورات روسية
أمام السواحل السورية،
ينعقد بعد غد اإلثنني

يف نيويورك لقاء جيمع
الرئيسني باراك أوباما

التتمة صفحة 31

لصاحبها طوني فرنسيس

مديد املخابرات العميد
ادمون فاضل الوسيلة
الوحيدة املتاحة للحل على
قاعدة التمديد يف املواقع

احلالية حتى انتخاب رئيس
للجمهورية.
واجلديد على هذا الصعيد
أن سياسيني من قوى 14

آذار بدأوا يقتنعون بأن
الوضع السياسي حيتمل
ان يكون على ابواب تطور

التتمة صفحة 31

يف أي مفاوضات إلنهاء
النزاع يف سوريا وإسقاط
الرئيس الفرنسي شرط
تنحيه .فيما دمشق تؤكد
أن مشاركتها يف جنيف 3

مشروطة بعدم العودة إىل
نقطة الصفر.
موقفا مريكل وهوالند
يؤشران على تبدل املوقف
األوروبي إزاء سوريا

بإدارة :آدي سركيس

التتمة صفحة 31

مـحالت جـبارة

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
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
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Training & Education.
Certificate IV Training and Assessment
Suite
3
/
235
Pitt
St,
Merrylands NSW 2160
Advanced Diploma of Management
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
Advanced Diploma of Marketing
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Advanced Diploma of Tourism
Y
Y

Y

Y

Y

Call (02) 9897 0700

Y

Diploma of Hospitality

YAdvanced

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

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294

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..

Confined Spaces

موقفا

مريكل

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

وهوالند

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

عن

التتمة صفحة 31

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

مريكل تؤكد ضرورة إشراك األسد يف أي مفاوضات وهوالند يسقط شرط التنحي الفوري
طرأ املزيد من الرتاجع يف
املوقف األوروبي من مسألة
بقاء الرئيس السوري مع
إعالن املستشارة األملانية
أن على األسد أن يشارك

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281

كان الفتا امجاع اخلطباء
يف عيد األضحى على
الدعوة اىل انتخاب رئيس
للجمهورية والتمسك باحلوار
يف حني بدت العقد اليت
شلت املؤسسات وال سيما
مسألة الرتقيات العسكرية
مفتوحة على احللول سياسيا
أقله ،من دون اهمال
واقع ان الشق االداري
التقين قد يكون األصعب،
نظرا اىل معارضة شديدة
الكتائب
حزب
يبديها
والوزراء القريبون من
الرئيس ميشال سليمان
وآخرون مستقلون لرتقية
العميد شامل روكز مما
يرجح ان يكون استدعاؤه
من االحتياط على غرار

www.southwestbuilders.com.au
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اعالنات

On this holy festival of
Eid al-Adha, My family
and I send our warmest
wishes to all Muslims
in the Bankstown
community. I wish you
Clr Khal Asfour all peace, happiness and
Mayor of Bankstown unity during this special
Ph: 9707 9523
Fax: 9707 9517 time.
www.bankstown.nsw.gov.au
ADHA MUBARAK

 أتقدم مع،مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك
عائليت بأحر التهاني واصدق االمنيات من اجلالية
 أمتنى.االسالمية يف بانكستاون
 السعادة،لكم مجيعا كل السالم
والوحدة يف هذه املناسبة
.اخلاصة
أضـحى مـبارك

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
 صفائح بالجنب والسبانخ والسجق-  فطاير-  لحم بعجني- مناقيش
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
: ايام يف األسبوع7 نفتح
 بعد الظهر4 -  صباحا6 األثنني من
:من الثالثاء اىل االحد
 ليال11 -  صباحا6 من

5 توصيالت مجانية من الـ
 ليال10،30 مساء حتى الـ

) دوالرا وما فوق30(

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

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

مناقيش ع الصاج

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

ADVERTISEMENT

Message
for Adha
the Beginning
of Ramadan
Eid Al
Message
2015

Luke Foley MP
Member for Auburn

I wish you and your family peace, good health and blessings on the joyous
occasion
of EidisAlaAdha.
Ramadan
special time for all Muslims, a time of fasting

charity. and personal sacrifice I extend my best wishes
At prayer
this timeand
of celebration
to you and your loved ones.
I wish you all the best for this Holy Month. May your

Thank
you for sharing
the richness
and peace
beauty of
yourblessings.
faith and culture
celebrations
be filled
with joy,
and
As
with
our
wider
community.
your state representative, I am here to help with any State

Government
matters.
Please
feel free to contact
my office with any state matters on 9644 6972 or
email auburn@parliament.nsw.gov.au.

Ramadan Kareem
Eid Mubarak!

 الصحة والربكات يف هذه املناسبة،أتمنى لكم ولعائالتكم السالم
. عيد األضحى املبارك..السعيدة
 أتقدم بأحر التهاني،يف هذا الوقت من االحتفال والتضحية الشخصية
.منكم ومن أحبائكم
.شكرا لكم ملشاركة غنى وجمال إيمانكم وثقافتكم مع مجتمعنا الواسع
الرجاء ال ترتددوا باالتصال بمكتبي يف أي مسألة تتعلق بالوالبة باالتصال
auburn@parliament.  أو على االيمايل9644 6972 :على الرقم
عيد مبارك
.nsw.gov.au

لوك فولي
زعيم املعارضة يف نيو ساوث ويلز

Luke Foley MP
54-58 Amy Street, Regents Park 2143
Phone: 9644 6972
Email: auburn@parliament.nsw.gov.au

Authorised by Luke Foley MP, 54-58 Amy Street, Regents Park NSW 2143

يتقدم
أصحاب
محالت
للتجهيزات املنزلية

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر

من الجالية العربية عامة
واالسالمية خاصة بأحر وأصدق
التهاني بحلول عيد األضحى
 أعاده اهلل بالخري والربكة،املبارك
.على الجميع
أضحى مبارك
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لبنانيات

حسن يف خطبة عيد األضحى:

األوطان ال تقوم بال مؤسسات دستورية
ام شيخ عقل طائفة املوحدين
الدروز الشيخ نعيم حسن،
الصالة صبيحة عيد االضحى
املبارك يف مقام االمري عبداهلل
التنوخي يف عبيه ،مبشاركة مجع
من الفاعليات الروحية والرمسية
من ابناء الطائفة ،وعدد من
رؤساء اللجان واعضاء اجمللس
املذهيب واالهالي.
والقى حسن خطبة العيد ،وجاء
فيها« :حيج املسلمون البيت
احلرام تلبية ألمر اهلل العلي
القدير ،وحتقيقا للمقصد األسنى
من هذه الرحلة من األجل ارتقاء
فوق انشغاالت الدنيا حنو الغاية
من وجودها ،واستشعار للطائف
اخلري األمسى حيث يدرك املؤمن
أن ما يصريه إنسانا بكل معنى
الكلمة هو سلوك سبيل املثل
العليا ،واألخالق احلميدة ،وإيثار
العطاء على اجلور ،ومعرفة
النفس باحلق على انزالقها
يف منحدرات اهلوى واجلشع
والفساد».
واضاف« :قال تعاىل لن ينال
اهلل حلومها وال دماءها ولكن
يناله التقوى منكم ،والتقوى
هي خمافة اهلل والعمل بطاعته.
الطاعة هي حاجة إنسانية من
شأنها أن تنهض باملؤمن املوحد
الصادق من عبودية الرغبات
الدنيوية إىل انعتاق حقيقي
يرتقي به إىل التزام جوهري
بقيم اخلري والعدل والرمحة
واإليثار والعطاء .فاإلنسان
بهذه السجايا النورانية يرقى
إىل مقاصد الدين احلنيف،
وإىل معراج اإلنسانية السمحاء.
علينا أن جنسد هذه املزايا يف
مسالكنا وأعمالنا وبواطننا علما
وعمال ،براءة لذممنا ،وحفظا
لألمانة كما أرادها اهلل لنا
وهو الرمحن الرحيم ،احلكيم
العادل .وعلينا أن نربأ من رق
التنافر واالنقسامات والنزعات
الفردية ،فالربكة اإلهلية مين
اهلل تعاىل بها على قوم هم
على سرر متقابلني ،أي قابل
بعضهم بعضا بوجه حمب
صادق ،وحفظ كل واحد عن
صاحبه سره وقلبه .إنه بهذا
السمت وبهذه الروح نكون من
أصحاب العيد املقبولني عند
اهلل تعاىل ،وإال فإن العبد إذا
احناز عن هذه السمات فهو ال
خيادعن إال نفسه .إن إمياننا
راسخ بأن اإلنسان قد فطر
على اخلري لقوله تعاىل :فأقم
وجهك للدين حنيفا فطرت
اهلل اليت فطر الناس عليها ال
تبديل خللق اهلل (الروم.)30 :
ويقيننا أن احلضارات تؤول إىل
خراب ،واجملتمعات تهوي يف
عصور االحنطاط بقدر ابتعادها
وإهماهلا ومضاددتها للقيم
اإلنسانية الرفيعة اليت سطرت
يف أس كل حضارة يف التاريخ
صفحات مشعات».
ويف الشأن اللبناني ،قال:
«تعصف بنا رياح عاتية ،نتطلع
بأسى حني نرى أن خالفاتنا
تتفاقم ،وصفوفنا تتشتت،
والبنى الوطنية اليت بالكاد
أقمناها منذ عهد االستقالل باتت

على قاب قوسني من االنهيار.
واألوطان اليت ارتفعت راياتها
نسيج اجتماعي مؤتلف
فوق
ٍ
تتمزق حتت تهديدات أخطار
كربى ال يرى هلا أفق .ويبقى
األمر األساس الذي جيب أن
ال ينساه أحد هو أن التجاذبات
العقيمة بني خمتلف القوى
السياسية عطلت دور مؤسسات
احلكم منذ سنوات» ،مؤكدا يف
الوقت نفسه ان «األوطان ال
تقوم بال مؤسسات دستورية،
من هنا نكرر تأييدنا حلكومة
الرئيس سالم ودورها يف هذه
املرحلة الدقيقة مع كل الدعم
لقيادة اجليش واملؤسسات
األمنية جلهودهم وتضحياتهم،
ونطالب بفصل املوضوع االمين
عن االمور السياسية».
وأردف« :صورة لبنان يف
الداخل واخلارج تفتقر لرئيس
للبالد يقودها وميثلها وحيافظ
على دستورها ،نطالب بانتخاب
رئيس توافقي للجمهورية.
لبنان يفتقر اىل إدارة عجلة
مؤسساته الدستورية عند كل
استحقاق ،تبقى طاولة احلوار
املنفذ الوحيد ملعاجلة اإلشكاالت
املعقدة واملسائل املصريية.
صورة لبنان اليوم تفتقر اىل
األمن الصحي ،فلبناننا امام
أزمة تلوث وأمراض ،والتجاذب
احلاصل على صحة كل مواطن
وفرد أمر خطري ال حتمد عقباه.
إننا مدعوون مجيعا ان ننكب كل
من موقعه يف ورشة عمل إلنقاذ
البالد ومعاجلة هموم الناس
وقضاياهم .نتفهم املطالب
حلياة كرمية  ...ولكن؟ يليق
بلبنان البقاء موحدا جامعا قويا
ال ميكن أن يبنى وفق خريطة
مرقعة من التسويات املرتبطة
واحملاصصات
باملصاحل
الطائفية .كنا دائما حنذر من
مغبة التهاون واالستهتار بالروح
امليثاقية اليت كان من شأن
احلفاظ عليها أن تبعث احلياة
قوية يف نظامنا الدميوقراطي.
وما زلنا حنذر قائلني إىل أن
العودة إىل تلك الروح ،بصدق
وإخالص ،كفيلة بإجياد املخارج
إىل فسحة احللول .دون أن
ننسى غصة األسرى ،نسأل
اهلل تعاىل بربكات األضحى أن
يكشف الغمة عن أمتنا اليت
تداعى عليها األمم من كل أفق،
وأن مين على شعوبها بلطفه
ورمحته ،وأن يبدد شرور احملن
اليت تصيب سوريا والعراق
واليمن وليبيا دون أن ننسى
فلسطني وشعبها املظلوم اليت
كوته األمم بنارها طيلة قرن من
الزمان اىل يومنا هذا ومأساتها
اىل ازدياد واملسجد األقصى
كما باقي املقدسات يتعرض
ألبشع أنواع االعتداءات نسأل
اهلل أن يثبت قلوب األجيال
الطالعة يف مساحة اإلميان
ووجهه الرحيم العادل ألنهم
األمل الذي سيبقي راية احلق
مرتفعة إىل يوم الدين .ونسأله
أن يعيده على وطننا وأمتنا خبري
وسالم ،إنه هو السميع اجمليب.
وكل عام وانتم خبري».

قاووق حبفل تأبيين يف جمدل سلم:

عبد االمري قبالن يف خطبة العيد:

عون املرشح األقوى والتعنت
يزيد األمور تعقيدا

لبنان حباجة اىل احلوار وعلينا أن
ندعمه ونصحح االخطاء واالحنرافات

الشيخ نبيل قاووق
رأى نائب رئيس اجمللس
التنفيذي يف حزب اهلل الشيخ
نبيل قاووق أن «لبنان اليوم
يتخبط بأزمات سياسية ومعيشية
ال نعرف هلا نهاية ،وأن إطالة
أمد األزمة السياسية يؤدي إىل
تعقيدها أكثر فأكثر ،وإىل عدم
إجياد حلول لألزمات املعيشية»،
مضيفا أن «املسؤولية والضرورة
الوطنية امللحة تفرض على مجيع
إلجياد
املسارعة
اللبنانيني
خمارج هلذه األزمة من خالل
انتخاب املرشح األقوى وطنيا
ومسيحيا لرئاسة اجلمهورية أال
وهو العماد ميشال عون ،وهذا
هو الطريق األقصر واألقرب
حلل األزمة السياسية الراهنة،
وإن كان يؤسفنا أن هناك
من يراهن على تقطيع الوقت
بانتظار متغريات يف املنطقة،
األمر الذي يعترب أشد إيالما
على اللبنانيني ،وكأن الفريق
املمسك بالسلطة ال يتحسس
أوجاع ومعاناة الناس».
كالم قاووق جاء خالل االحتفال
التكرميي الذي أقامه «حزب
اهلل» ملناسبة مرور ثالثة أيام
على «استشهاد عباس حسني
مرعي زهوي» يف حسينية بلدة
جمدل سلم اجلنوبية ،يف حضور
عدد من العلماء والفاعليات
والشخصيات ،وحشد من أهالي
البلدة والقرى اجملاورة.
وأكد قاووق أن «تضحيات
اجليش اللبناني واملقاومة هي
اليت وضعت حدا ألي متدد
داعشي إىل لبنان ،والذي
بفضلها بات البلد األكثر منعة
يف املنطقة أمام اخلطرين
اإلسرائيلي والتكفريي ،وهذه
مفخرة للبنان ،إال ما يشوبها من
الفريق املتورط بالفساد الذي

شوه صورة ومسعة هذا البلد
بالنفايات ،وأدخل اللبنانيني
واملؤسسات الرمسية يف نفق
مظلم ال نعرف له نهاية ،وهنا
ال يسعنا املقارنة بني إجنازات
املقاومة اليت رفعت اسم لبنان
ورفعته عاليا أمام الدنيا ،وبني
األزمات اليت تسبب بها الفريق
املمسك بالسلطة».
«أوروبا
أن
إىل
ولفت
تستشعر اخلطر من الالجئني
السوريني ،بينما قوى فريق
 14آذار مل تستشعر مثل هذا
اخلطر من املسلحني السوريني
التكفرييني» ،وقال« :ما قمنا به
يف مواجهة التكفرييني مل يكن
إال انطالقا من واجبنا اإلنساني
وحنن
واألخالقي،
والوطين
سنكمل ما بدأناه يف مواجهتهم،
َّ
نتخل عن مسؤولياتنا
ولن
والتزاماتنا الوطنية يف محاية
وطننا والكرامات واإلجنازات
أمام أي خطر تكفريي على طريف
احلدود بني لبنان وسوريا ،وقد
جنحنا يف حماصرة اإلرهابيني
التكفرييني ،وما نقاتله اليوم
على طريف احلدود يف القلمون
وجرود عرسال والزبداني ليسوا
ّ
إال جمرد بقايا وفلول يائسة
وحماصرة».
وعن معركة الزبداني ،قال:
«محينا الوطن ،وقطعنا الطريق
على مشاريع الغزوات التكفريية،
وبفضل دماء شهدائنا يف
الزبداني استطاعت املقاومة أن
حتمي املنطقة وحتقق إجنازات
عسكرية وميدانية عجزت عنها
أمريكا والدول الكربى يف
مواجهة املشروع التكفريي».
وختلل االحتفال كلمة من وحي
املناسبة إلمام البلدة الشيخ
علي ياسني.

قباني أم صالة العيد يف مسجد
األمري عساف

أدى مفيت اجلمهورية اللبنانية السابق الشيخ الدكتور حممد رشيد
راغب قباني ،صالة عيد األضحى املبارك يف مسجد األمري عساف
يف الوسط التجاري ،حيث أم املصلني بعد أن قدمه خطيب العيد
الشيخ ماهر جارودي.
وكان قباني قد توجه اىل املسجد بصحبة نائب رئيس اجمللس
اإلسالمي الشرعي األعلى السابق املهندس ماهر صقال ومدير
العالقات العامة السابق يف دار الفتوى الشيخ شادي املصري
وحشد من املصلني.

أدى نائب رئيس «اجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى»
اإلمام الشيخ عبد األمري قبالن
صالة عيد األضحى .وألقى خطبة
العيد يف قاعة الوحدة الوطنية
يف مقر اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى.
وقال« :إن معاني العيد ودالالته
حتثنا على فعل اخلري لنكون يف
عافية وسعادة وتعاون على الرب
والتقوى .فعلينا يف هذا اليوم
املبارك واملناسبة العظيمة
الكرمية ان نتأسى مبعاني العيد
من خالل املوقف املوحد فننهى
عن املنكر والباطل ونبتعد
عن الشر ،ما حيتم أن نكون
أسرة واحدة ضد أعداء احلق
والدين والتحدي للخري .وعلينا
أن نكون يدا واحدة وعصبة
واحدة يف مواجهة املؤامرات
والتحديات ضد اعداء الدين
وضد االرهاب».
وأضاف« :نعيش يف لبنان
املعاناة يف الظرف السياسي
عن
البعد
حيث
الصعب
الشعب
ونطالب
احلقيقة.
بأن
واملسؤولني
اللبناني
يكونوا يف خندق املواجهة
ضد العدو االسرائيلي وضد
فنواجه
التكفريي
االرهاب
االجرام والتضليل والفساد
واملنكر .لبنان يف حاجة إىل
وحدة الكلمة ،فنبادر لننتخب
رئيسس للجمهورية متوافق
عليه ،يكون ابا للشعب اللبناني
ولكل املواطنني وعلينا أن نكون

يف خندق املواجهة ضد العدو
االسرائيلي الذي ينتهك احلرمات
ويضرب القدس الشريف بغية
تهديم املسجد االقصى وبناء
اهليكل املزعوم عندهم ،ما
حيتم علينا أن نعيد النظر يف
كل توجهاتنا وأعمالنا فننقذ
فلسطني ومقدساتها وندعم
شعبها وننصر قضيتها».
وختم« :لبنان صغري يف
حجمه وكبري بعنفوانه وكيانه
وتوجهاته ومعرفته .هذا الوطن
الذي نعتز ونفتحر به علينا
أن حنفظه فنحفظ مؤسساته
وشعبه .ونطالب السياسيني
بأن يتعاونوا ويتفقوا لتكون
طاولة احلوار مثاال ساطعا
باخلري والتواصل واالميان.
إن لبنان يف حاجة اىل احلوار
وعلينا أن ندعمه ونصحح
االخطاء واالحنرافات لنكون مع
لبنان الواحد املوحد املعتمد
على الشفافية والعلم واملعرفة
وعلى التطلع اىل املستقبل.
ويف حاجة إىل أن نكون
عصبة واحدة عاملة للخري والرب
والتقوى ،ال سيما أننا نعيش
ازمات كثرية منها االضاليل
واالعتداءات الصهيونية اليت
ترتكبها إسرائيل ضد االقصى
والقدس .فإسرائيل تريد أن
تهدم األقصى وتهدم مدينة
القدس الشريف ،ما حيتم أن
نكون متعاونني متضامنني
النقاذ القدس فنحفظها وحنافظ
عليها وندعم شعبها».

السنيورة أبرق إىل العاهل السعودي
معزيا بضحايا التدافع يف منى

أبرق رئيس كتلة «املستقبل»
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة،
إىل خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبد العزيز
مئات
ب»استشهاد
معزيا
احلجاج وإصابة آخرين جبروح
يف احلادث املفجع ،الذي وقع
اليوم (امس االول) يف مشعر
منى ،وهم يؤدون مناسك احلج،
نتيجة التدافع».
وجاء يف الربقية« :بامسي واسم
اخواني يف كتلة املستقبل
النيابية يف لبنان ،اتقدم
منكم ومن الشعب السعودي
الشقيق ،ومن املسلمني مجيعا،
وعائالت الشهداء باحر التعازي
باآلية
القلبية».واستشهد
الكرمية« :وال حتسنب الذين
قتلوا يف سبيل اهلل أمواتا

بل أحياء عند ربهم يرزقون
فرحني مبا آتاهم اهلل من فضله
ويستبشرون بالذين مل يلحقوا
بهم من خلفهم أال خوف عليهم
وال هم حيزنون يستبشرون
بنعمة من اهلل وفضل وأن اهلل
ال يضيع أجر املؤمنني» ،للقول
إن «هؤالء الشهداء سقطوا
يف يوم االضحى ،وهم ضحايا
االميان والدين احلنيف ،تغمدهم
اهلل برمحته وانزهلم الفسيح من
جناته ،وحنن مثلكم نسبح حبمد
رب العاملني ونقول :وبشر
الصابرين الذين إذا أصابتهم
مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه
راجعون».
وختم« :نكرر تعازينا احلارة،
أعانكم اهلل وكان إىل جانبكم.
أخوكم :فؤاد السنيورة».
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املفيت الشعار يف خطبة العيد:

مظاهر الفوضى تؤرق أمن الدولة وتتخذ من بعض احلقوق معابر للخراب واستهداف املؤسسات
ألقى مفيت طرابلس والشمال
الدكتور الشيخ مالك الشعار
خطبة عيد األضحى املبارك ،وأم
املصلني يف اجلامع املنصوري
الكبري يف طرابلس ،حيث إصطحب
حمافظ الشمال القاضي رمزي
نهرا ورئيس بلدية طرابلس عامر
الطيب الرافعي املفيت الشعار من
منزله إىل املسجد ،وأدت هلما ثلة
من الدرك التحية مبشاركة الفرقة
املوسيقية لقوى األمن الداخلي
وأعضاء يف مجعية كشافة اجلراح
عند املدخل الرئيسي للمسجد.
وأدى الصالة إىل جانب الشعار
كل من نائب رئيس اجمللس
الشرعي اإلسالمي األعلى الوزير
السابق عمر مسقاوي ،أمني
الفتوى الشيخ حممد إمام ،رئيس
دائرة األوقاف اإلسالمية الشيخ
عبدالرزاق إسالمبولي وحشد من
ممثلي األجهزة األمنية ورجال
الدين واملصلني.
استهل الشعار خطبة العيد
بالتكبريات ،وقال« :األعياد يف
نظر األديان نافذة أمل وبريق خري
وواحة هادئة تسعد بها النفوس
ويهدأ بها البال ،وتستعيد فيها
العزائم عزمها وعطاءها وصالبتها،
واألعياد يف اإلسالم حمطات فرح
وبشر وهدوء يفرح بها املؤمنون
بعباداتهم وجهدهم املتواصل يف

مرضاة ربهم ،إذا كان عيد الفطر
املبارك فرحة للصائمني بصومهم
وإعتكافهم وتهجدهم وتراوحيهم،
فإن عيد األضحى املبارك هو
فرحة املؤمنني حبجهم وعطاءاتهم
وأضحياتهم وتضحياتهم».
أضاف« :عيد األضحى بالذات
وبالتحديد جيدد فينا ذكريات
أبي األنبياء اخلليل إبراهيم عليه
السالم ،نعم أبي األنبياء الذين
إنتهت أرومتهم خبامت األنبياء
واملرسلني حممد .إبن الذبيحني
عبد اهلل بن عبد املطلب ونيب
اهلل إمساعيل عليه السالم ،هذه
الذكريات متثل يف حياة املسلمني
قيما إميانية راسخة ،إنها قيم
اإلستجابة ألمر اهلل تعاىل دون
تردد ودون تباطؤ ودون تفلسف
وجترؤ».
وتابع« :إن عيد األضحى املبارك
مرتبط كل اإلرتباط مبناسك احلج
وشعائره وأبعاده ومضامينه،
أنها معاني التضحية بكل أشكاهلا
وصورها وأنواعها ،إنها العطاء
والبذل بدون حساب ألن تعظيم
شعائر اهلل من تقوى القلوب ،وألن
عيد األضحى يرمز إىل األضحية
والتضحية وتقديم القرابني شكرا
هلل على ما أنعم وأعطى وتفضل،
وإذا كانت زكاة الفطر يف عيد
الفطر تقدم أو خترج قبل صالة

العيد ،فإن األضحية ملن وسعه
تقدميها تكون بعد صالة العيد».
وأردف« :حنن وإياكم مدعوون
إلدراك هذه احلقيقة اإلميانية ،ان
اإلميان تسليم وإستسالم وإنقياد
ألمر اهلل تعاىل ،ألن اهلل عز وجل
عليم وعلمه ال يتخلف ،وألن اهلل
تعاىل لطيف ورحيم بالعباد ،وهو
أرحم بنا من أنفسنا ،لذلك وجب
علينا اإللتزام واإلنقياد والتسليم
لكل ما أمر ،أدركنا احلكمة من
ذلك أو مل ندرك ،وغذا جاز لنا
أن نسأل أو نتساءل عن احلكمة
فلزيادة املعرفة واليقني».
وقال« :متر بنا أيام األضحى
املبارك وبلدنا يسوده اهلرج
واملرج وتعمه الفوضى وتغتال

فيه القيم السياسية واإلنسانية
واإلجتماعية وتارة الدينية ،إن
مظاهر الفوضى تؤرق أمن الدولة
واجملتمع والوطن واملواطنني،
وهي غريبة عن ثقافتنا وأخالقنا
وعيشنا الوطين ،وال أظن أنها
ستحقق خريا ملن صدق إنتماؤه
لوطنه ،إنها مظاهر تتخذ من
بعض احلقوق واملطالب معابر
وإستهداف
والدمار
للخراب
املؤسسات لتعطيلها وتفشيلها
وحتنيطها».
أضاف :إن الذي حيدث على
أرض لبنان عرب املظاهرات
واإلعتصامات أكرب بكثري وأخطر
بكثري من كل املطالب املرفوعة،
ولكم كان فخرنا وإعتزازنا لو أن

هذه اجلموع وأضعافها نزلت إىل
الشارع ملطالبة الكتل النيابية
وسائر املسؤولني للمسارعة
إىل انتخاب رئيس للجمهورية
يعيد بوصلة التوازن إىل مكانها
وتنشط مؤسسات الدولة حللحلة
مشاكل املواطنني .إن اإلستمرار
يف هذه املظاهرات اليت خرجت
عن حدود اإلنتظام العام هو
إعتداء على الدميوقراطية وقرصنة
للقوانني املرعية اإلجراء ،وإساءة
إىل حق املواطنني بالتظاهر وحرية
الرأي والتعبري ،ألن ذلك كله
حمكوم باإلنتظام العام والقوانني
والدستور ،وألن ذلك كله حمكوم
قبل ذلك وبعده بأخالقنا وقيمنا
وثقافتنا ،لذلك فإني أتوجه إىل
كل إخواني على أرض الوطن
على إختالف إنتماءاتهم املذهبية
والسياسية واحلزبية أن خيافوا
اهلل يف وطنهم وأن يسلكوا
ويعتمدوا الكلمة اهلادئة واهلادفة
والوسيلة اليت تليق بقيمهم
الوطنية وثقافتهم اإلنسانية
وأن يقدموا مصلحة الوطن
على املصاحل احلزبية واملذهبية
والذاتية».
وتابع« :لبنان يسعنا مجيعا
وحذار من خرق سفينة الوطن
ألن الغرق يصيب اجلميع ،وحذار
ألف مرة من الشعارات املذهبية

والطائفية فإنها حارقة مدمرة ال
تبقي وال تذر وال يسلم منها أحد،
هذه صرخة وحرقة ولوعة أسكبها
يف ضمريكم أيها املسؤولون
ويف عقولكم وآذانكم أيها
املعتصمون واملتظاهرون .رغم
أن آالم الوطن وجراحه كثرية
وأليمة ولكن أنى لنا أن نشغل
عن األقصى والقدس وفلسطني
وكيف ينام العامل اإلسالمي
والعربي واألقصى جريح يصرخ
وينادي وامعتصماه».
وختم الشعار« :إن كل الذي حيدث
يف عاملنا العربي واإلسالمي يف
سوريا ويف العراق ،يف اليمن
وتونس وليبيا ،إمنا الغاية منه
أن يشغل العامل اإلسالمي
والعربي عن فلسطني والقدس
واألقصى ،حتى تهدأ إسرائيل
وتطمئن وحتى تقوى وتتمكن
وحتى يغفل العامل كله عن
أحداث ومآسي األرض احملتلة
واملغتصبة فتنبهوا أيها الناس
وإنهضوا من غفلتكم وغفوتكم
وإستشعروا مسؤولياتكم وتيقنوا
أن خالصكم بوحدتكم وأن عزكم
بدينكم وعودتكم إىل ربكم ،وان
أمنكم وإستقراركم بنبذكم الظلم
بكل اشكاله فالذين آمنوا ومل
يدنسوا إميانهم بظلم أؤلئك هلم
األمن وهم مهتدون».

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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لبنانيات

وزراء ونواب وشخصيات هنأوا دريان بالعيد بري تلقى اتصاالت مهنئة بالعيد ابرزها من العماد عون :مبا أن هناك قانون
سالم ودريان وتابع اوضاع احلجاج
انتخابات تتوافق عليه األكثرية،
أعتقد أن احل ّل أصبح معقوالً

تقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان
التهاني بعيد األضحى املبارك.
وكان يف مقدمة املهنئني
ممثل الرئيسني فؤاد السنيورة
وسعد احلريري النائب حممد
قباني ووزراء ونواب حاليون
وسابقون وممثلون عن بعض
املرجعيات اإلسالمية واملسيحية
وسفراء بعض الدول العربية
ووفد من قيادة اجليش
اللبناني ووفد فلسطيين من
منظمة التحرير الفلسطينية،
ووفد من حركة محاس ورئيس
وأعضاء بلدية بريوت ووفد
من منسقية تيار املستقبل يف
بريوت ،واحتاد مجعيات عائالت
بريوت وخماتري بريوت ،وفد من
حزب االحتاد ،وفد من اجلماعة
اإلسالمية ،وفد من مجعية
املشاريع اإلسالمية ،وفد من
مجعية االحتاد االسالمي ،وفد
من حركة االمة ،وفد من مجعية

اإلرشاد واإلصالح ،ورابطة أبناء
بريوت وأحزاب وهيئات ومراكز
ومجعيات إسالمية ،ونقابة جتار
ووفود
واخلضار،
الفاكهة
كشفية وعلماء وقضاة الشرع
وأعضاء من اجمللس الشرعي
وحشد
األعلى،
اإلسالمي
من الشخصيات السياسية
واالجتماعية والثقافية والرتبوية
والدينية ،وأطباء وحمامون
وعسكريون ومجعيات وهيئات
ومراكز إسالمية.
اجلمهورية
مفيت
وتلقى
اتصاالت مهنئة بعيد األضحى
من الرؤساء سليم احلص
وفؤاد السنيورة وجنيب ميقاتي
وسعد احلريري ورئيس تكتل
النيابية
واالصالح
التغيري
العماد ميشال عون ،وشيخ
عقل طائفة املوحدين الدروز
نعيم حسن ورئيس اجمللس
االسالمي العلوي الشيخ اسد
عاصي ووزراء ونواب.

جعجع التقى وفدا من عائلة املخطوف كساب
يف معراب

استقبل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف
معراب ،وفدا من عائلة املخطوف
مسري كساب ،يف حضور رئيس
بلدية حردين باخوس عساف،
نائب رئيس البلدية غسان
عبود ومنسق القوات اللبنانية
يف البرتون شفيق نعمه.
وألقى عساف باسم العائلة
وبلدة حردين وآل كساب كلمة
قال فيها« :نشكر الدكتور
جعجع على التفاتته الكرمية
واملبادرة املهمة اليت قام بها
من خالل زيارته اىل دولة قطر

وأمريها ،حيث حبث موضوع
اختطاف االعالمي مسري كساب،
والسيما أننا نعترب ان رئيس
القوات هو املرجع الصاحل،
ونأمل أن يضيف مأثرا على
مآثره العظيمة بإعادة مسري اىل
ذويه».
وردا على سؤال ،أكد عساف
«ان جعجع طمأنهم ان املوضوع
قد أثري بكل جدية مع أمري قطر
الشيخ متيم بن محد آل ثاني
واملسؤولني القطريني ،وان
شاء اهلل ستكون اخلامتة عند
حسن ظن اجلميع».

مفيت صور :ما حصل يف منى مأساة حقيقية
واحلجاج اللبنانيني خبري

اتصل مفيت صور وجبل عامل
القاضي الشيخ حسن عبداهلل
باهليئات الرمسية احمللية يف
السعودية
العربية
اململكة
وبادارات احلمالت اللبنانية بعد
حادث التدافع ما بني احلجاج
والذي اودى حبياة مئات

احلجاج.
وقال« :هي مأساة حقيقية
حصلت يف منى اثناء النفر
من مزدلفة ونتقدم من ذويهم
بالعزاء ،ونتمنى للجرحى الشفاء»
مشريا اىل «ان احلجاج اللبنانيني
خبري وعافية».

ميقاتي مهنئا باالضحى :سيبقى العمل
واألمل سالحنا يف مواجهة التحديات

هنأ الرئيس جنيب ميقاتي
اللبنانيني بعامة واملسلمني
خباصة ملناسبة حلول عيد
األضحى املبارك.
وقال يف بيان« :رغم الظروف
الصعبة اليت مير بها لبنان
تشهدها
اليت
والتحوالت
املنطقة ،وما يتعرض له
املسجد األقصى على يد العدو
االسرائيلي ،واملعاناة املستمرة
للشعب الفلسطيين وغريه،
فاننا مصرون على التفاؤل اميانا
منا باهلل تعاىل ،وبان الظلم لن
يدوم مهما طال الزمن».
أضاف« :كلنا ثقة بالواحد األحد،
وسيبقى العمل واألمل سالحنا

يف مواجهة مجيع التحديات مهما
عظمت ،فان مع العسر يسرا».
وختم بالقول« :أمتنى أن حيل
العيد املقبل وقد حل السالم
واالستقرار يف لبنان والوطن
العربي ،وان يكون الشباب
اللبناني قد حقق كل ما يصبو
إليه من أحالم وطموحات
املستوى
على
وتطلعات
الشخصي أو على املستوى
الوطين ،وان تشهد مدينة
الفيحاء نهضة حقيقية على
كافة الصعد ،وان تصبح فعال
ال قوال مدينة اإلشعاع والنور.
كل عام ومجيع اللبنانيني
ووطننا احلبيب بالف خري».

تلقى رئيس جملس النواب
االستاذ نبيه بري ،ملناسبة عيد
األضحى املبارك ،املزيد من
االتصاالت والربقيات املهنئة
باألضحى ،ومن أبرز املهنئني:
رئيس جملس الوزراء متام سالم،
مفيت اجلمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان ،الرئيس أمني
اجلميل ،رئيس تكتل «التغيري
ميشال
العماد
واإلصالح»
عون ،رئيس تيار املستقبل
الرئيس سعد احلريري ،الرئيس
جنيب ميقاتي ،الرئيس فؤاد
السنيورة ،رئيس تيار املردة
النائب سليمان فرجنية ،رئيس
اجمللس األعلى اللبناني -
السوري نصري اخلوري ومن

عدد كبري من الوزراء والنواب
احلاليني والسابقني والسفراء
والقناصل املعتمدين يف لبنان
وفاعليات قضائية واغرتابية
وعسكرية
أمنية
وقيادات
وحزبية.
على صعيد آخر ،تابع رئيس
اجمللس النيابي أوضاع احلجاج
اللبنانيني يف ضوء احلادث
األليم الذي أودى حبياة عدد
كبري من احلجاج يف مشعر
منى خالل تأديتهم املناسك،
وأجرى هلذه الغاية اتصاالت
مع اجلهات املعنية ومسؤولي
البعثات اللبنانية للحج مطمئنا
على سالمة وصحة احلجاج
اللبنانيني.

عبد الرزاق :بالوحدة نواجه التحديات

القى رئيس «حركة اإلصالح
والوحدة» الشيخ ماهر عبد
الرزاق خطبة عيد األضحى يف
مسجد برقايل  -عكار ،وأكد «أن
معاني العيد احلقيقية هي يف
توحيد األمة ومجع مشلها وتوحيد
كلمتها ومد جسور املودة
والرمحة والتسامح».
وقال« :إذا أردنا أن حنافظ على
أمتنا يف وجه املؤامرات فال سبيل
لذلك إال بالوحدة ،ألننا بالوحدة
واإلصالح نواجه كل املؤامرات
والتحديات ونسقط املشاريع
إننا
التكفريية.
الصهيونية
اليوم نعيش فرحة عيد األضحى
املبارك واملطلوب منا مجيعا أن
نضحي خبالفاتنا وبأحقادنا وإال
سوف نكون ضحايا هلا .فليكن
العيد منطلقا لوحدتنا ،فإذا جنح
العدو يف السنوات املاضية
بتمزيقنا وتفريقنا وتشتيتنا
فتعالوا اليوم نهزم أعداءنا
وحنققق إنتصارا كبريا عليهم».
وتساءل« :أليس كل ما حيصل

يف عاملنا العربي من حروب
وتقاتل ودمار وتدمري هو مشروع
مؤامرة على األمة واملسجد
األقصى؟ أين هي فلسطني
اليوم؟ أين املسجد األقصى
أوىل القبلتني وثالث احلرمني؟
أليس هو أحق بالعاصفة بدال
من أن تكون العواصف لتدمري
العامل العربي وقتل املسلمني
وتدمري القرى واملدن؟ ملاذا ال
تكون العواصف ضد الصهاينة؟
حنن نسأل كل املسلمني
والعرب :تدمري العراق وسوريا
وليبيا واليمن وفلسطني ومصر
ولبنان وغريهم ملصلحة من؟
أليس ملصلحة العدو الصهيوني
والتكفريي»؟
ودعا «كل العقالء والعلماء
والسياسيني يف العامل العربي
واإلسالمي إىل التوحد إلسقاط
املشروع التآمري على العامل
العربي واإلسالمي والتصدي
للصهيونية والتكفريية اللذين
هما وجهني لعملة واحدة».

اجمللس االسالمي العلوي أقام صالة العيد
يف مسجد فاطمة الزهراء
أقام اجمللس االسالمي العلوي
صالة عيد األضحى يف مسجد
السيدة فاطمة الزهراء ،يف
حضور نائب رئيس اجمللس
وأعضاء
اجمللس،
وأعضاء
املكتب السياسي يف احلزب
العربي الدميقراطي.
وأم املصلني عضو اجمللس
االسالمي العلوي الشيخ علي
سليمان ممثال رئيس اجمللس
الشيخ أسد عاصي الذي اعتذر
عن احلضور لدواع صحية.
وحتدث سليمان عن معاني العيد
وعما يتضمنه احلج من قصد
وسعي اىل اهلل .وتوقف عند
«احلالة اليت وصلت اليها البالد
العربية واالسالمية حيث تنتهك
حرمة املسجد االقصى كل يوم
وحتفر من حتته األنفاق وال حيرك
أحد ما ساكنا».
واعترب أن «السبب الرئيسي
للهجوم على سوريا هو وقوفها
اىل جانب القضية الفلسطينية
والتزامها خبط املقاومة اليت هي
سبب عزة وكرامة األمة».

ورأى أن «حال لبنان هو من حال
هذه االمة ،والدليل على ذلك
عجز السياسيني عن حل أدنى
املشاكل».
ووجه ختاما حتية اىل املؤسسة
العسكرية «اليت هي احلصن
الضامن هلذا الوطن».

عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون يف
دارته يف الرابية ،وحبث يف
التطورات الراهنة.
حتدث العماد
وعقب االجتماع،
ّ
عون ،فقال:
يف جلسة احلوار اليومّ ،
مت إعادة
طرح املواضيع نفسها ،فكان
أبرزها رئاسة اجلمهورية ،فيما
توسع البعض يف احلديث عن
ّ
أمور اخرى ،كقانون اإلنتخاب
اجلنسية.
وقانون استعادة
ّ
حتدث اجلميع عن مواصفات
ّ
الرئيس الذين يريدونه ،يف
أن البعض ّ
تكلم يف العموم
حني ّ
عن املشاكل يف الوطن ..وعندما
وصل الكالم عندنا ،قلنا هلم:
«هناك تراكم لألزمات يف لبنان،
السياسية،
خصوصًا يف احلياة
ّ
جاءت من خالل عدم احرتام
املسار الزمين للمراحل املختلفة
إلعادة تكوين السلطة ..أو ً
الّ ،
مت
النواب يف ّ
ظل
التمديد جمللس
ّ
عدم اإلتفاق على قانون جديد
تكرر هذا األمر
لإلنتخابات ،وقد ّ
ثم تراكمت املشاكل
مرتنيّ ،
ّ
األخرى»..
ّ
ّ
وحتى
كل دول العامل،
يف
النواب
عمندما ينعقد جملس
ّ
يتم
بصورة عادية وطبيعية،
ّ
ّ
وتتم العودة إىل
حله عند األزمة
ّ
الشعبّ ،
ألنه املصدر احلقيقي
للسلطة.
ماذا ننتظر يف لبنان لنعود إىل
الشعب؟! ومن قال ّ
إنه جيب
إنتخاب رئيس للجمهورية قبل
اإلنتخابات النيابية؟! ال يوجد
حيدد إنتخاب
أي مصدر
قانوني ّ
ّ
ّ
الرئيس قبل إجراء اإلنتخابات
النيابية!..
ّ
إذًا ،علينا العودة إىل مصدر
ّ
ّ
نتفق على
ألننا ال
السلطات
شيء ..وجيب أن تكون البداية
يف اإلتفاق على قانون جديد
النسبية،
لإلنتخابات وفقًا لنظام
ّ
طرحت اليوم يف احلوار أن
وقد
ُ

النسبية على أساس
تكون هذه
ّ
 15دائرة إنتخابية اليت سبق
كنواب
وإتفقنا عليها يف بكركي ّ
موارنة ..وقد القى هذا األمر
استحسانًا لدى اجلميعّ ،
إال البعض
القليل ّ
الذي كان ممتعضًا،
السنيورة،
الرئيس
ومنعم
ولكن األكثرية الساحقة وجدت
أن هذا هو املدخل الوحيد إىل
ّ
احلل .وانتهى األمر هنا ،وكان
أن تعينت اجللسة التالية يف 6
تشرين.
اجتماع مصغر
جرى بعد ذلك
ٌ
للحديث مبوضوع التعيينات ،وقد
تناقشنا به ولكنه مل يكن ناضجًا
بعد .وكذلك األمر بالنسبة لسري
العمل يف جملس الوزراء ّ
الذي مل
يكن ناضجًا أيضًا ،لذلك قلنا إننا
سنستأنف هذه املواضيع فيما
بعد ،وكان هذا ّ
كل شيء.
ثم أجاب عن أسئلة الصحافيني:
ّ
س :متى ستنضح احللول ألن
الشعب ال يزال منتظرًا ،وهو ما
زال يسألكم ملاذا ال تظهر نتائج
للحوار ّ
الذي تقومون به .متى
ستنضج كل هذه املواضيع؟
حددنا  3أيام متتالية
ج :لقد ّ
ّ
يتخلل كل نهار فيها جلستني،
األوىل كهذه ،بينما الثانية تكون
مساء .إذًا
عند الساعة السادسة
ً
مبعدل  6جلسات
حددنا  3أيام
ّ
نتوصل إىل حل.
لكي
ّ
لقد بات هناك مدخلني حلل
مشكلة الرئاسة ،ومبا أن هناك
قانون انتخابات تتوافق عليه
ّ
احلل أصبح
األكثرية ،أعتقد أن
معقو ً
ال ..عندما تحُ ّل هذه العقدة،
تحُ ل بقية األمور.
س :إذا كنا ال نزال ندور يف
دائرة مفرغة ،ما هو جدوى
املشاركة يف احلوار حتى هذه
اللحظة؟
ج :ك ّال ،فاليوم مل تكن اجللسة
مفرغة ،بل كان هناك اعتبار
بأن هذين املدخلني سوف ُيبحثا
ّ
حل آخر
من
وما
إجيابيان
وانهما
ٍّ
سواهما.

فرجنية عرض مع سفري جنوب افريقيا االوضاع
استقبل رئيس تيار «املردة»
النائب سليمان فرجنية يف دارته
يف بنشعي ،سفري جنوب افريقيا

شون بينفلدت ،حيث عقد اجتماع
حبثت خالله التطورات الراهنة
يف حضور الدكتور جان بطرس.

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

Tel: 98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands
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لبنانيات

أمحد قبالن :لرص الصفوف وتأكيد احلوار واحلذر من اإلجنرار إىل الفتنة
هنأ املفيت اجلعفري املمتاز
الشيخ أمحد قبالن اللبنانيني
بعيد األضحى املبارك ،وألقى
خطبة قال فيها« :قال اهلل
سبحانه وتعاىل« :ربنا واجعلنا
مسلمني لك ومن ذريتنا أمة
مسلمة لك وأرنا مناسكنا
وتب علينا إنك أنت التواب
الرحيم» .كانت تلك دعوة نيب
اهلل إبراهيم وولده إمساعيل،
بعدما رفع القواعد من البيت،
ونادى الناس باحلج ،أن يأتوه
من كل فج عميق (ليشهدوا
منافع هلم ويذكروا اسم اهلل
يف أيام معلومات على ما
رزقهم من بهيمة األنعام فكلوا
منها وأطعموا البائس الفقري
{احلج }28/ثم ليقضوا تفثهم
وليوفوا نذورهم وليطوفوا
بالبيت العتيق) وهو نفسه
موطن دعوة نيب الرمحة األعظم،
ومهد معاتيق السماء ،واملوطن
الذي أعلن فيه النيب (ص) أن
العبد أقرب ما يكون من ربه،
إن جاءه خارجا من حد إمثه
إىل حد طاعته ،ناصحا هلل يف
رعيته ،نفاعا هلا ،حافظا لذمتها
من اهلل ورسوله ،وهو شرط
اهلل األكرب على عباده ,ودينه
على اخلالئق ،خاصة أن أمة
النيب إبراهيم والنيب حممد(ص)
تعيش فتنة طخياء حتولت حربا
فيما بينهم ،وانكشفت عن قتل
وإبادة ،وفظاعات أدمت قلب
رسول اهلل(ص) ،لدرجة أن بالد
الغرب أضحت مالذا آمنا ألمة
تفتش عن العدل ،وشعوب
تهرب من الرعب والقتل».

أضاف« :املخزي أن البحر حتول
مقربة لآلالف من املسلمني
دون أن حيول هذا األمر
الفظيع من احلروب احملرمة
والفنت الباطلة ،واملشاريع
اليت يعتقدها السلطان أكثر
مما يعتقدها الرمحان ,مع أن
حرائق املنطقة تكاد تتفلت
من زمامها ،لتحرق األخضر
واليابس ،والعجيب أن عهد اهلل
وعهد رسوله املأخوذ على هذه
األمة عند ركن الكعبة ،وعلى
مشهد عرفات ،مل مينعها من
شتاتها ،وحيول دون مذاحبها
وفظاعاتها ،وكأن العرب عادت
إىل جاهلية فرقتها ،وفظاعة
شقوتها ،واألخطر أن مراكز
القوة العمياء يف هذه املنطقة،
تعيش حلظة جنون ،خبلفية
مشروع خطري يعمل على متزيق
العرب واملسلمني ،وحتويل
العداوة بينهم إىل ضرورة
اسرتاتيجية ,فيما إسرائيل تكاد
تبتلع األقصى وفلسطني دون
أي ردة فعل من أهل اإلسالم،
ما يعين أننا مبرحلة خطرة جدا
وواقع ينبئ حبروب متنقلة،
ومشاريع عداوة طويلة ،دفعت
ببعض الشرفاء ألن يدخلوا هذه
احلرب دفاعا عن اإلسالم وأرض
اإلسالم ،وهذا يعين أننا أمام
معركة وجود ،تقتضي منا إعالن
املواجهة بكل إباء».
وتابع« :صحيح أن العيد فرحة،
التواصل
لتعزيز
ومناسبة
ومتتني األواصر وتعميم احملبة
وتأكيد التعاون على الرب ،لكنه
هذا العام يعكس واقعا مغايرا

تتجسد فيه صرخات اجلائعني،
وأنات املساكني ،وهلفات
أمهات العسكريني الثكلى
الذين ال زال مصريهم جمهوال،
يعانون كغريهم من اللبنانيني
املقهورين واملسلوبني بسبب
استأثرت,
سياسية
طبقة
فعاثت يف البالد فسادا
وإفسادا ،وما نعيشه اليوم
يشرح احلال اليت أوصلونا
إليها ,ويبني كم هي قلوب
السياسيني قاسية على شعب
سلم هلم ،فكانت املكافأة فقرا
وجوعا ونفايات وبطالة وهجرة
ال مثيل هلا ,أفرغت لبنان من
الطاقات والكفاءات ،وحولتهم
إىل متسولني أمام أبواب
السفارات ،نعم املكافأة هي
ما نشهده اليوم ,ال دولة وال
مؤسسات وال إدارات وال قانون
وال دستور ،بل فوضى وفلتان,
وكل فريق يغين مزرعته ،يدعون
الوصل بالوطن ,والوطن عنهم
غريب ،يزعمون العفة وهم يف
جلة الفساد ،يدعون الوطنية
وهم غارقون يف اإلرتهان،
حياضرون يف الوحدة وحيرضون
على التقسيم ،لقد شلوا احلكومة
وشوهوا
اجمللس
وعطلوا
وجه لبنان ،يف ظل جوقة
سياسية فقدت احلد األدنى من
األدبيات ,فيبقى املواطن باسم
الصيغة وامليثاق والشراكة
يدفع من كرامته وعزته وهويته
ومصريه مثن هذه املسرحية
اليت أكلت حقوقه واختذلت
أسقطوا
بأشخاص
مصريه
الوطن ,وانتصروا جبوعة ناسهم

ووجعهم وذلتهم».
وقال« :يف هذا العيد املبارك,
عيد التضحية والفداء والكرامة,
ندعو اللبنانيني إىل رص
الصفوف ,واإلرتقاء باملطالب
املشروعة واحملقة إىل ما
يالمس الواقع بعيدا عن األحالم،
فاملرحلة صعبة واملؤامرة كبرية,
وحذار حذار اإلجنرار إىل الفتنة
أيها اللبنانيون والدخول يف
الفوضى واجلنوح إىل الشارع،
وليكن التأكيد على احلوار
اجلاد ,فلنتنازل من أجل كرامة
وبقاء الوطن ,فالبلد خبطر
واملنطقة خبطر واألمة خبطر،
والعدو الصهيوني مرتبص
ويستبيح
احلرمات،
ينتهك
املقدسات ويدنس األقصى
حيث معركة الوجود هناك،
وليست على أسوار العراق
وسوريا وليبيا واليمن يا أيتها
األنظمة ،اليت ارتهنت وتنكرت
للتاريخ ،فباعت اجلغرافيا مبا
فيها ومن عليها ،متناسية أن
األقصى رمز الشراكة العربية
واألخوة اإلسالمية ،وأي وجهة
غري القدس تعين السقوط
الديين واألخالقي والفكري».
أضاف« :نقول لكل العرب،
كونوا عربا باإلسالم ال باجلاهلية
واإلرهاب ,كونوا عربا باألقصى
ال عرب أمريكا وأوروبا،
فالقدس تساوي الشرق مبا
فيه ,والتفريط باألقصى هو
تفريط باألمة ,وحتريره لن
يتحقق إال بأذرع املقاومني,
القادرة على إعادة كرة النار
اىل قلب تل أبيب ،كما أن

صناعة التاريخ ال تكون عرب
مالحم حبر العرب ،أو بإغراق
سوريا يف التكفري واإلرهاب،
بل بدخول طهران والرياض
حلظة الشراكة اإلسرتاتيجية
والتنسيق الكامل خصوصا
جلهة العداوة مع إسرائيل،
األقصى
حترير
وضرورة
وإغاثة فلسطني ،فالبكاء ال
يعيد فلسطني ،والبيانات لن
تصنع النصر ،بل املقاومون
األبرار الذين قال اهلل فيهم:
«فإذا جاء وعد اآلخرة ليسوؤوا
املسجد
وليدخلوا
وجوهكم
كما دخلوه أول مرة وليتربوا
ما علوا تتبريا» .وتابع« :ألن
املنطقة تعيش حلظة احلسم بني
مشروعني ،لذا طالبنا ونطالب
احلكومة اللبنانية بأن تكون حيث
مصلحة لبنان ،ومصلحة لبنان
الضرورية تقتضي التنسيق
مع سوريا يف مواجهة مؤامرة

ارهابية تكفريية ،تدار عرب غرف
عمليات غربية تستهدف املنطقة
وشعوبها ،وحتاول إرباك اجلميع
وإغراقهم يف الفوضى اهلدامة
كي تبقى اسرائيل ،من هنا
نناشد اللبنانيني مجيعا بأن يعوا
خطورة املرحلة وبأن يثمروا دعوة
الرئيس بري احلوارية ،واإلفادة
من هذه الفرصة واخلروج
بقرارات وطنية تارخيية ،أقله
أن تتوافقوا على انتخاب رئيس
مجهورية ،لبناني الصنع واهلوى
واهلوية ،وعلى قانون انتخابي
عصري ،كما ندعو إىل توحيد
اخلطاب الوطين وتأمني األمن
اإلجتماعي وحفظ اإلستقرار
وتعزيز الوحدة الوطنية اليت
باتت حاجة مطلقة ال جيوز
املساس بها أو زعزعتها».
وختم« :أعاده اهلل على لبنان
واللبنانيني واملنطقة وشعوبها
باألمن واإلستقرار».

سالم يرتاس وفد لبنان اىل اجلمعية العمومية
لالمم املتحدة يف نيويورك
غادر رئيس جملس الوزراء متام
سالم صباح اليوم اىل نيويورك
حيث يرتأس وفد لبنان اىل
اجلمعية العمومية لالمم املتحدة،
حيث سيلقي كلمة لبنان.
وستكون للرئيس سالم لقاءات
مع عدد من الرؤساء واالمراء
املشاركة
واالجانب
العرب
يف املؤمتر للبحث يف تطورات
االوضاع يف لبنان واملنطقة.
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لبنانيات

دريان يف خطبة العيد :علينا ان ال نظلم احلكومة وان نقف اىل جانبها وندعمها ولنعد اىل
رشدنا لكي يبقى الوطن وتبقى الدولة
ألقى مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان خطبة
عيد األضحى املبارك يف جامع
حممد األمني يف وسط بريوت،
وأم املصلني يف حضور رئيس
جملس الوزراء متام سالم ،ممثل
الرئيسني فؤاد السنيورة وسعد
احلريري النائب حممد قباني ،كما
شارك يف الصالة وزير العدل
اشرف ريفي والنائبان عماد
احلوت وعمار حوري ،االمني
العام جمللس الوزراء فؤاد
فليفل ،سفري مصر يف لبنان
حممد بدر الدين زايد ،أمني سر
قيادة حركة «فتح» وفصائل
منظمة التحرير الفلسطينية يف
لبنان فتحي أبو العردات على
رأس وفد فلسطيين ،ممثل
حركة محاس يف لبنان علي
بركة ،رئيس احتاد مجعيات
العائالت البريوتية الدكتور
فوزي زيدان ،رئيس مجعية
رجال األعمال اللبنانية اهلولندية
حممد خالد سنو ،قائد شرطة
بريوت العميد حممد األيوبي،
رئيس هيئة الرقابة على
املصارف مسري محود ،رئيس
حزب النجاة مصطفى احلكيم،
رئيس مؤسسات املفيت الشهيد
الشيخ حسن خالد املهندس
سعد الدين خالد ،قضاة شرع،
علماء ،أعضاء من اجمللس
الشرعي اإلسالمي األعلى وحشد
من الشخصيات السياسية،
االجتماعية والعسكرية.
وقال املفيت دريان يف خطبة
َ
لم إىل
«ما
العيدَ :
اشتاق ُم ْس ٌ
قلبه إىل
األرض
احلجازية َ
َ
وح َّن ُ
الر ْو َ
ضة َ
وية.
النَب ّ
َّ
َ
ُ
من
اج َ
اهلل أكرب َ :ما أ ْحَر َم احل َّج ُ
َ
امليقات َ ،
اإلحَرام
البس ْ
بسوا َم َ
ول ُ
َ
ُ
ُّ
وصلوا ْ
عن َد
 ،وطافوا بالبيت َ ،
وتضرعوا بني الصفا
املقام ،
َّ
واملروة َ
الد َع َوات .
خبالص َّ
َ
َ
جيج
وق َف
اهلل أكرب َ :ما
احل ُ
َ
ورف ُعوا
يف َ
صعيد َعَر َفات َ ،
ائلني َ
َ
أص َو َ
اهلل
س
ات ُهم
َ
ْ
بية َ ،
بالتْل َ
َ
س ْع َي ُهم
أن
َعَّز َو َج ّل ْ ،
يتقبل َ
ُ
وأن
ضحياتهم ،
وأ
وح َّج ُهم
ْ
َ
ْ
ي َّن عليهم باألمن واألمان ،
مَ ُ
والسالمة باإلسالم .
َّ
اهلل أكرب َ :ما َ
رب ُهم ،
غفَر هلم ُّ
عنهم َّ
وتحَ َّم َل ْ
بعات ،
الت َ
َ
وحنُروا
اهلل أكرب  :ما َر َموا
فتم ْت بذلك
وحَل ُقوا وتحَ َّللوا ،
َ
َّ
َح َّجُة اإلسالم ،
اهلل أكرب  :ما ْ
مشس
رقت
أش ْ
ُ
هذا اليوم األغر.
واحلمد هلل
اهلل أكرب كبريًا ،
ُ
كثريًا  ،وسبحان اهلل وحبمده
ُب ْك ً
رة وأصي ًال .
ْ
مدك،
اللهم
سبحانك
حن ُ
ونتوب إليك ،
ونستغفرك
ُ
ُ
ُ
ونسلم على حبيبك
ونصلي
ُ
سيدنا حممد  ،وعلى آل بيته
الطاهرين  ،وصحابته الطيبني
بإحسان إىل يوم
ومن تبعهم
،
ْ
ٍ
الدين .
معاشر املؤمنني :
ْ
حنن ْ
األضحى
حنتفي اليوم بعيد
بيت اهلل احلرام
 ،وبأداء ُحجاج ْ
ٍ
أركان
لفريضة
،
ٍ
وركن من ْ
اإلسالم  ،وقد ْ
حانه
سْب ُ
ْ
أخربنا ُ

وتعاىل ْ ،
علينا
عندما فرض
ْ
احلج أن ُ
احلجاج إمنا يأتون للبيت
ْ
هدوا منافع هلم ،
احلرام  ،ليش ُ
قال تعاىل خُماطبًا إبراهيم عليه
?وأذن يف الناس
السالم :
ْ
بالحْ ج ْ
يأ ُتوك رجا ً
ال وعلى ُكل
ْ
ُ
عميق
فج
ضامٍر يأتني ْ
ٍ
من كل ٍّ
ْ
ُ
ُ
ْ
هدوا منافع هل ْم ويذكُروا
*
ليش ُ
ُ
معل ٍ
اسم اهلل يف
ومات?.
أيام ْ
ْ
ٍ
أداء
واملنافع ُمتعددة ،وأولهُ ا
ُ
ُ
اجتماع
الفريضة  ،وثانيها
ُ
من أصقاع األرض
املسلمني
ْ
ْ
ُ
ُ
واالقتداء
االرتباط
وثالثها
،
ُ
بأبي األنبياء إبراهيم الذي
وفى  ،والذي رفع وإمساعيل
قواعد البيت  ،ليكون بإرادة
وأمنًا
موئ ًال ومثابة
اهلل
وأمره ْ
ْ
ْ
 ،واسنت سنة ُ
األ ْ
ضحية اليت
ْ
ُ
ُ
ُ
وجيزي
حانه ،
يتقبلها
سْب ُ
ْ
اهلل ُ
عليها مبغفرة الذنوب  ،واإلنابة
القيوم.
للحي
ُّ
يوم عيد ،
ويو ُمنا هذا هو
ْ
ُ
ٌ
طاعة تأتي
واألعياد يف اإلسالم
ُ
بعد الطاعة :
عيد الفطر ارتبط بشهر رمضان
ُ
الذي ُأنزل فيه ُ
القرآن  ،وفيه
بهدي
ذكر
ْ
ُ
الصوم الذي ُي ُ
ُ
تم
موسم
القْرآن ،
ٌّ
عبادي خُي ُ
ٌ
ُّ
بالشكر والتكبري ؛ قال تعاىل
ملوا ْ
?ولت ْك ُ
ُ
ُ
ولتك ُربوا
العدة
:
ُ
ُ
اهلل على ما هداك ْم ولعلك ْم
ْ
تش ُكُرون? [البقرة.]185 :
ْ
وعيد األضحى ارتبط بفريضة
ُ
تم
موسم
احلج ،
ٌّ
ّ
عبادي أيضًا خُي ُ
ٌ
ْ
بالذكر والتكبري ،قال تعاىل :
ْ
ٍ
مع ُد
ودات?
أيام ْ
?واذ ُكُروا اهلل يف ٍ
ُ
[البقرة ، ]203 :مناسك وشعائر
تتجدد عرب الزمان واملكان ،
،
ُ
ُ
األجيال جي ًال بعد جيل ،
وحتياها
ْ
ُ
ُ
وتتألق يقينًا ،
فتتعمق إميانًا ،
ُ
ونقاء  ،فطوبى
صفاء
داد
ْ
وتز ُ
ً
ً
وقامواُ ،
وطوبى
صاموا
للذين
ُ
ُ
ولبوا  ،وضحوا
حجوا
للذين
ُّ
ُّ
وكربوا .
ما أعظم هذا الدين! وما أمجل
هذا اإلسالم! يدعو ُ
اهلل عز وجل
عباده لزيارة بيته احلرام ،
ُ
ً
وأمنًا
مثابة للناس
الذي جعله
ْ
وحدوا
أمرهم ،
معوا
،
ولي ُ
ُ
ليج ُ
ْ
ُ
ويش ُ
ْ
هممهم،
حذوا
صفهم،
ُ
ْ
وليق ُ
تفثهم ،وليطوفوا
ضوا
ُ
بالبيت العتيق ،فيأتون ُملبني
من أصقاع األرض ( :لبيك
ْ
اللهم لبيك) .
احلجاج على صعيد
باألمس وقف
ُ
عرفات  ،يف يوم الوقوف
واملناجاة واملباهات ،والذكر
ُّ
والش ْكر والثناء ،
والدعاء ،
ُّ
والنقاء والصفاء  ،يف يوم
العظمى ،
وحدة املسلمني
ُ
ْ
من
ومؤمترهم األكرب ،اجتمعوا ْ
ُ
أجناس األرض  ،على اختالف
ْ
ألسنتهم وألوانهم  ،وعلى
اختالف ُلغاتهم وأوطانهم ،
ٍ
ٍ
ولرب
واحد ،
هلدف
اجتمعوا
ُ
ٍّ
ُ
وخيافون
يرجون رمحته،
واحد،
ُ
وحدة اهلدف،
صنعوا
عذابه،
ُ
ْ
وحدة العمل  ،إنهم مجيعًا
وبنوا ْ
ْ
ٍ
يعبدون،
واحد
لرب
سلمون،
ُم
ُ
ٍّ
ٍ
ٍ
ولقبلة
واحد يتبعون،
ولرسول
ٍ
ٍ
ولكتاب
واحدة يتجهون ،
ٍ
ٍ
ٍ
واحدة
وألعمال
واحد يقرؤون،
ٍ
ْ
وح ٌ
أعظم
دة
ؤدون،
ُي ُّ
وهل هناك ْ
ُ

من هذه الوحدة؟! قال تعاىل :
ْ
ً
مت ُك ْم ُأ ً
?وإن هذه ُأ ُ
واحدة وأنا
مة
ُ
فاتقون ? [املؤمنون. ]52 :
رب ُك ْم
ُّ
ولكننا نتساءل  :إن اإلسالم
وحد ُ
األمة  ،فلماذا تتشتت؟!
ُي ُ
ُ
ُّ
عز األمة  ،فلماذا تذل؟!
وي ُّ
ُ
وي ْغين ُ
األمة ،فلماذا ْ
تفتقر؟!
ُ
ويهدي ُ
ُّ
تضل؟!
األمة  ،فلماذا
ْ
ُ
?وكيف تكفُرون
قال تعاىل :
ْ
ْ
آيات اهلل
علي ُك ْم
وأن ُت ْم ُت ْتلى
ُ
ْ
ُ
رس ُ
تصم باهلل
ولُه
ْ
ومن ْ
يع ْ
وفيك ْم ُ
ٍ
فقد ُهدي إىل
تقيم?
ْ
صراط ُم ْس ٍ
[آل عمران.]101 :
أيها املسلمون :
ال ُيضاهي الفرحة بأداء الفريضة
 ،واالحتفاء بضيوف الرمحن
ساس باملسؤوليات
اإلح
 ،إال
ْ
ُ
الدين
يضعها
الكبار  ،اليت
ُ
ُ
وتضعها ُ
ُ
األ ُ
الواحدة
مة
احلنيف ،
ُ
على عواتقنا ،ويف ُعقولنا
وقلوبنا وعزائمنا ُ ،
ُ
وأوىل تلك
املسؤوليات  ،يف هذه الظروف
الصعبة على ُ
األمة والدين ،
صيب
وااللتفات إىل ما ُي
االنتباه
ُ
ُ
ُ
صيب
وي
املسجد األقصى،
ُ
ُ
ُ
أيدي
الق ْدس وفلسطني  ،على ْ
املغتصبني  ،مرةً
ْ
الصهاينة
هدم املسجد األقصى
ُيريدون ْ
اهليكل
ليقيموا
وإحراقه،
ْ
ُ
ْ
ً
ومرة ُيريدون
املزعوم مكانه ،
تقاسمُ ُه مع املسلمني  ،زمانًا
ُ
بالقوة واالغتصاب ،
ومكانًا ،
ْ
واإلرهاب والقهر واإلذالل .
بحانه وتعاىل  ،وضع
س
ُ
إن اهلل ُ
ً
قاعدة عامة  ،للعالقة بسائر
لنا
عن
بين البشر  ،بغض النظر ْ
أديانهم وأعراقهم  ،فذكر أنها
ٌ
والقسط  ،إال
قائمة على الرب
ْ
يف حالتني  :االضطهاد الديين،
واالستيالء على الديار والتهجري
ين ُ
منها  ،قال تعاىل? :ال ْ
هاك ُم
قاتل ُ
اهلل عن الذين ْ
مل ُي ُ
ُ
وك ْم يف
ُ
ُ
ْ
ْ
خُ
من ديارك ْم
رجوك ْم ْ
الدين ومل ي ُ
وت ْق ُ
وه ْم ُ
هم إن
ْ
ترب ُ
إلي ْ
سطوا ْ
أن ُّ
اهلل حُي ُّب المْ ُ ْقسطني? [املمتحنة
. ]8 :
ُ
منذ قيام الكيان الصهيوني
املغتصب على أرض فلسطني
التهجري
االستيالء وبدأ
 ،بدأ
ُ
ُ
واإلخراج من الديار  ،وها ُه ُم
ُ
ُ
ُ
ومنذ العام 1967
الصهاينة ،
ْ ،
فقد
يضطهدوننا يف ديننا ،
ْ
قامسونا على املسجد اإلبراهيمي
ُ
باخلليل  ،وها ُهم ُيريدون
هدم األقصى أو ْ
اقتسامه ،
ْ
واملسلم
العربي
يستطيع
ال
ُ
ُ
ُّ
حبكم الكرامة اإلنسانية ،
ُ
وحُرمات املعابد  ،وحب
واحلرية ُ
أن ُيسلم لعصابات
األوطان ْ ،
واملستوطنني
املتطرفني
ْ
أرضه  ،وعلى ْ
رأس
مساجده أو
ُ
ُ
املسجد األقصى ،
املقدسات ،
ُ
ُ
وثالث احلرمني
القبلتني
ُأوىل
ْ
ُ
الشريفني  ،لقد ظل ُيقال لنا :
إن الصراع مع إسرائيل  ،ليس
صراع
صراعًا دينيًا  ،بل هو
ٌ
صراع
على األرض  ،أو هو
ٌ
تتى
قومي  ،وكانت
النصائح رْ
ُ
 :ال ُت ْدخلوا الدين يف صراعكم
على فلسطني مع اإلسرائيليني
 ،ليظل ُّ
حل النزاع ممُ ْ كنًا  ،وها
ُ
جعل
ُه ُم الصهاينة ُيبادرون إىل ْ
الصراع صراعًا دينيًا  .إنهم

يقولون  :إنهم يريدون فلسطني
ً
ودولة لليهود دون غريهم
وطنًا
هدم
 ،ويقولون  :إنهم ُيريدون ْ
البحث عن
أجل
األقصى ْ ،
ْ
من ْ
املز ُعوم ! ويف احلالتني
اهليكل
ْ
ْ
 ،وأيًا ُ
الفه ُم للصراع على
يكن
ْ
ُ
األرض عزيزة،
تبقى
فلسطنيْ ،
الدين عزيزًا  ،وعلى
ويبقى
ُ
ْ
ُ
وميوتون ،
الناس
يعيش
ماذا
ُ
ُ
إال على األوطان واألديان؟!
ُ
نقول للعرب ُ ،مسلمني
إننا
ُ
ومسيحيني  ،ونقول للعامل
ُكله  :إن الشعب الفلسطيين
ين ُ
زف ُ
ْ
القرن
منذ الثالثينيات من
ْ
العشرين ،وقد تهجر املاليني ،
وقتل ْ
ُ
نصف مليون
من
ثر ْ
ْ
أك ُ
وكنائس
مساجد
وتهدمت
،
ْ
ُ
ُ
ٌ
كثرية يف سائر أحناء فلسطني
ْ
فأين ُّ
الدفع والدفاع الذي
حق
ْ ،
عنُه ُ
حتدث ْ
رآن الكريم  ،يف
الق ُ
بوصفه احلائل
سورة احلج ،
ْ
ُ
التغول على األديان
ُدون
ُّ
واألوطان  ،قال تعاىل  ? :إن
آمنوا إن
دافع عن الذين ُ
اهلل ُي ُ
خوان ُ
ور *
اهلل ال حُي ُّب ُكل
ٍ
كف ٍ
ُأذن للذين ُي ُ
لموا
قاتلون
ُ
بأنه ْم ُظ ُ
لقدير *
رهم
وإن اهلل على ْ
نص ْ
ٌ
ُ
من
رجوا ْ
الذين أ ْخ ُ
ْ
ديارهم بغيرْ
ُ
ُ
ُ
ولوال
حق إال ْ
ربنا اهلل ْ
أن يقولوا ُّ
ٍّ
ْ
ض
بع ُ
ضه ْم ْ
دف ُع اهلل الناس ْ
ببع ٍ
ُ
وصلوات
وبيع
صوامع
دمت
هل ْ
ٌ
ُ
ٌ
ْ
اس ُم اهلل
ُ
كر فيها ْ
ومساجد ُيذ ُ
صرن ُ
من ْ
ْ
صُر ُه
كثريًا
اهلل ْ
ين ُ
ولين ُ
عزيز? [احلج - 38
لقوي
إن اهلل
ٌ
ٌّ
 ، ]40إن االعتداءات اإلسرائيلية
املسجد
على
الصهيونية
األقصى  ،وسائر املقدسات
 ،واالستيالء على أراضي
الفلسطينيني ومساكنهمُ ،ك ُّل
التطرف ،وال
فع باجتاه
ذلك ْ
يد ُ
ُّ
التحرك اجلاد والسريع
ُبد من
ُّ
من جانب ُ
احلكومات واملنظمات
ْ
العربية واإلسالمية  ،واحملافل
ْ
لوقف االعتداءات
الدولية ،
الصهيونية اإلرهابية  ،على
ُ
والق ْدس وفلسطني،
األقصى
حتى ال يتسلق على قضية
سيء إليها
من ُي
فلسطني ْ ،
ُ
باسم الدين!
أيها املسلمون ،أيها اللبنانيون
:
من
إننا ُنعاني يف هذه املنطقة ْ
تهدافات :
اس ْ
ثالث مصائب أو ْ
ُ
ُ
واستهداف
استهداف اإلنسان ،
ُ
األوطان  ،واستهداف األديان
ٌ
وابتالءات ُمتوطنة
أمراض
 ،إنها
ٌ
ً
قاصرة
عادت
 ،مبعنى أنها ما
ْ
ُ
الصهاينة يف
يقوم به
على ما
ُ
فلسطني  ،على األرض والدين
والبشرْ ،
انتشرت فيما
بل إنها
ْ
بيننا  ،يف السنوات اخلمس
ترد ٍد
األخرية  ،وتمُ
ارس ُدومنا ُّ
ُ
ٍ
إصغاء
أو تأنيب ضمري  ،أو
ألي ُح ٍ
رمة أو مقياس ،إن لدينا
االضطهاد يف الدين  ،والقتل
بامسه  .ولدينا القتل واإلخراج
من الديار  ،لالعتداء على الوطن
حبجة محايتهما
والدولة  ،أو ُ
من هذا
 ،ولدينا ما هو
أفظع ْ
ُ
إن كان هناك
وذاك  ،وذلك ْ
أفظع من القتل والتهجري
ما هو
ُ
للعمران
واخلراب  ،والتخريب
ُ
أقصده بالذي
واإلنسان  ،وما
ُ

وانعدام
اليأس
هو أفظع ،
ُ
ُ
املاليني
ختر ُج
األمل  ،حبيث
ُ
ُ
ً
ً
حاملة
وجهها
هائمة على
ْ
ُ
وشيوخها ونساءها ،
أطفاهلا
ٌ
للموت غرقًا ،
ستعدة
وهي ُم
ْ
ُ
احلدود،
وحتمل إذالل حرس
ُم ْس ً
للتفكري
تعدة
وليست
ْ
ْ
موتى
بالعودة  ،إال ُرمبا لدفن ْ
اهلجرة  ،الذين ْ
يل ُ
البحر
هم
ْ
فظ ُ
ْ :
األوطان للموت
هل صارت
ُ
لقد
والقبور  ،وال شيء غري؟! ْ
الغ ُ
ُ
ربة عذابًا  ،وكانت
كانت
ضرورة ،
وكانت
استثناء ،
ْ
ً
ُ
بح احلل البديل عن
وها هي ُت ْ
صُ
والدول واجملتمعات ،
األوطان
ُّ
ين ُ
اليت ْ
شأ فيها اإلنسان  ،ثم
ُ
يتحملها  ،ومل
يع ْد
يشعُر أنه مل ُ
ُ
ُ
تتحمله!
تع ْد
ُ
أيها اللبنانيون :
ما ُع ْد ُت أدري متى عادت
ُ
القيصرية إىل انتخاب
العمليات
ُ
رئيس اجلمهورية؟! والذي
ُ
أع ُ
ويعرفه اللبنانيون  ،أن
رفه
ْ
ُ
تتالحق
األزمات السياسية ،
ُ
وتتعطل املؤسسات
وتتكاثر ،
ُ
انتخاب رئيس ،
ويتعذر
،
ُ
ُ
تسيري احلكومة ،
يتعذر
كما
ُ
ُ
ُ
املؤسسات
وتفعيل الربملان ،
ُ
تتفكك  ،وال منو يف االقتصاد
ُّ
جار حُيذرون
والصناعيون
،
ُّ
والت ُ
ْ
من ْ
وقلبها
خنق وسط بريوت
ْ
وغري
الشعبية
باحلراكات
حنن مجيعُا خائفون
الشعبية،
ُ
ُ
واجلمهورية
على الوطن والدولة
ُ
مخسة ماليني
 ،حنن يف النهاية ،
ٍ
ٍ
صاحلة
إلدارة
وحنتاج
لبناني ،
ُ
ْ
ميكن
للشأن العام  ،إن أفظع ما
ُ
ْ
ضياع مفهوم
أن ُيصيبنا  ،هو
ُ
ْ
الدستورية» بسبب
«الشرعية
ُّ
كثرة االقرتاحات املتناقضة
والصراخ يف الشارع ،
،
ُّ
ُ
الدستور  ،أال
من خارج ُّ
وكُّله ْ
ختشون أيها اللبنانيون  ،أن
ْ
وحي ُد ُ
ث
حيدث عندنا ما حدث
ُ
ْ
بعض ُدول اجلوار  ،وسط
يف ْ
ْ
املستحكم
والعجز
الفوضى
نذر
ْ
ْ
ْ
 ،وضيق اآلفاق وانسداداتها؟!
ُ
أال ْ
اهلجرة ولو
شون أن ُتصبح
خت ْ
إىل املوت  ،أهون من البقاء يف
وطن األرز الشامخ ،والنموذج
الناجح للعامل العربي احلديث؟!
ندعو إىل اعتماد قواعد
إننا
ُ
ٍ
ٍ
ثابتة حلل القضايا
أساسية
وء
العالقة يف لبنان  ،واليت ُ
ين ُ
ُ
كاهل الوطن واملواطنني ،
بها
احلرص على
ُأوىل تلك القواعد :
ُ
الشرعية  ،وأن ُ
كن
ي ُ
احللول ال مُ ْ
من ضمن الدستور
أن
ْ
حتصل إال ْ
ُ
وعيشهم
وإمجاعات اللبنانيني ،
ُ
ُ
وثانية تلك القواعد :
املشرتك ،
ُ
أنه ال ُحُلول إال باحلوار والتوافق
ضمن املؤسسات القائمة ،
ُ
وجملس النواب
احلكومة
وهي
ُ
ُ
وثالثة القواعد  :أن الواجب
،
األول هلاتني املؤسستني ،
رئيس
اإلقدام على انتخاب
ُ
ٍ
الروح
من
للجمهورية ْ ،
ْ
ضمن ُّ
ُ
قي  ،واالنفتاح والوطنية،
التواف ّ
رمز
ألن رئيس اجلمهورية  ،هو ُ
واملؤمتن على
وحدة البالد ،
ُ
ولن
الدستور ومؤسساته ،
ُّ
ْ
ّ
الوطين ،
الوضع
يستقيم
ُ
إال بوجوده وفعاليته  ،وهذه

ُ
الرغبة يف ملء الفراغ
الرغبة ،
ُّ
وجتن ُب تداعي املؤسسات ،
،
ٌ
ٌ
ٌ
وحاجة
ودولية ،
عربية
رغبة
هي
ْ
ٌ
لن تستقيم
وضرورة وطنية ْ ،
أمور بلدنا إال باحلوار والتالقي
ُ
بعضنا
 ،وعودة الثقة بني ْ
البعض  ،واالبتعاد عن املواقف
التصعيدية  ،واخلطابات النارية
ؤثر على مجُ تمعنا يف
 ،اليت ُت ُ
ُ
تفاقم اخلالفات  ،فينبغي أن
نكون مرنني يف التعاطي حلل
األمور السياسية واالجتماعية
االبتعاد
واملعيشية  ،وعلينا
ُ
ؤثر على
عن كل اخلالفات اليت ُت ُ
حياة اللبنانيني  ،وعلينا أن ال
نظلم احلكومة  ،وعلينا أن نقف
وندعمها يف الظروف
إىل جانبها ْ
وطننا ،
ميُّر بها
ُ
الصعبة اليت ُ
نع ْد إىل ُر ْ
شدنا
وعلينا مجيعًا ْ
أن ُ
الوطن  ،وتبقى
يبقى
ُ
 ،لكي ْ
ُ
دولته .
أيها املسلمون :
يف يوم عرفة والوقوف فيه ،
وسالمه
صلوات اهلل
النيب
خطب
ُ
ُ
ُّ
عليه ُ ،
يت ُخطبة
ْ
اخلطبة اليت سمُ
الوداع  ،ودعا املسلمني إىل
وتضامنهم
وحدتهم
البقاء على ْ
ُ
تبليغ دعوة اإلسالم ،
 ،وعلى ْ
بالسلم واحلكمة واخلري والرحمْ ة
وسالمه
صلوات اهلل
 ،وقال
ً
ُ
ُ
ُ
عليكم
دماءكم
عليه جازمًا  :إن
ُ
ُ
عليكم حرام ،
وأعراضكم
حرام،
ُ
ُ
عليكم حرام .
وأموالكم
ٍ
جمتمع أو
جلماعة أو
فال بقاء
ٍ
دولة ُتْن ُ
تهك فيها هذه ُ
ٍ
احلُرمات
ٍ
ٍ
قوبات
تبعات أو ُع
 ،بدون
ومحُ اسبات  ،وعلى وصية رسول
اهلل يف مثل هذا اليوم اجلليل ،
نبقى بإذن اهللُ ،م ْعتصمني حببل
ْ
اهلل  ،حافظني لدمائنا وأعراضنا
وأوطاننا
وحُرماتنا وأرضنا
،
ُ
ْ
وديننا وشرفنا.
يا رب العاملني  ،ويا رب
املستضعفني .لقد قلت يف
دافع
سورة احلج ? :إن اهلل ُي ُ
فاللهم إنا
آمنوا? ،
عن الذين ُ
ُ
ُ
ألوطاننا وإنساننا
نسألك األمن ْ
ُ
رمحن
وبْلداننا .نسألك يا
ُ
ُ
يا رحيم  ،األمن والسالمة
والسالم للبنان  ،ولسائر
اللهم
ديار العرب واملسلمني.
ُ
ْ
وحفظ
ألهْ م اللبنانيني السداد
ُ
احلُرمات ،واحلرص على وطنهم
ودولتهم وإنسانهم .
ْ
ُ
وأس ْ
فر اهلل
أقول قولي هذا
ْ
تغ ُ
ُ
فوز
العظيم لي
ولك ْم  ،فيا ْ
ُ
ْ
امل ْس ْ
فروا اهلل .
تغفرين استغ ُ
وبعد إلقاء املفيت دريان ،اخلطبة
توجه وممثل الرئيسني احلريري
والسنيورة النائب حممد قباني
والنواب إىل ضريح الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ،حيث
قرأ الفاحتة عن روحه الطاهرة
ورفاقه األبرار.
وكان رئيس جملس الوزراء متام
سالم اصطحب مفيت اجلمهورية
من منزله صباحا إىل مسجد حممد
األمني يرافقهما قائد شرطة
بريوت العميد حممد االيوبي يف
موكب رمسي ،وقدمت ثلة من
قوى األمن الداخلي التشريفات
يف باحة املسجد للرئيس سالم
واملفيت دريان.
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هادي يصلي مع حباح ويتهم صاحل باستغالل
الدولة لـ «أمراض نفسية»
واصل اجليش اليمين املوالي
للحكومة الشرعية واملدعوم
من التحالف ،أمس االول
تقدمه يف جبهات القتال
ضد املسلحني احلوثيني غرب
مدينة مأرب وأعلن سيطرته
على مواقع جديدة فيما
أكد الرئيس عبدربه منصور
هادي يف خطاب ملناسبة عيد
األضحى استمرار العمليات
العسكرية ضد من وصفهم
بـ «االنقالبيني احلوثيني»
كما هاجم سلفه علي صاحل
واتهمه باستغالل مؤسسات
الدولة ملصلحة «أهداف عائلية
وأمراض نفسية» على حد
قوله.
يف غضون ذلك أعلن فرع
تنظيم «داعش» يف اليمن
مسؤوليته عن هجوم مزدوج
بواسطة عبوات ناسفة وتفجري
انتحاري نفذه أحد عناصره
ويدعى «أبو عمر احلديدي»
داخل مسجد «البليلي» وسط
صنعاء أثناء صالة العيد ،ما
أدى وفق املصادر الطبية
الرمسية إىل مقتل  11شخصًا
وجرح  35آخرين.
وبسبب خماوف أمنية أدى
هادي صالة العيد يرافقه

التشنج يشوب قمة صينية  -أمريكية

الرئيس الصيني شي جينبينغ
هادي وبحاح يتقدمان مسؤولني يف صالة العيد يف عدن أمس االول( .رويرتز)

نائبه ورئيس احلكومة خالد
حباح وعدد من املسؤولني
يف «مصلى خاص» يف عدن
اليت كان وصلها قبل أيام،
وذكرت املصادر احلكومية أنه
زار «ميناء الزيت» يف منطقة
الربيقة واستقبل املهنئني
بالعيد.
وأفادت املصادر بأن هادي
العمليات
استمرار
أكد
العسكرية ضد االنقالبيني
احلوثيني وقال «إن بشائر
النصر يف مأرب وتعز وغريهما

من احملافظات تلوح يف األفق
بتعاون وتكاتف الرجال من
أبناء اليمن ليتم دحر امليليشيا
االنقالبية إىل غري رجعة».
وأعلن قائد املنطقة العسكرية
الرابعة يف عدن اللواء ركن
أمحد سيف اليافعي وهو من
كبار العسكريني املوالني
استقالته
تقديم
هلادي،
على خلفية عدم دفع احلكومة
رواتب العسكريني املنضمني
حتت قيادته.
جتددت غارات
ويف صنعاء
ّ

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

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

طريان التحالف مستهدفة
مواقع مفرتضة ومعسكرات
يسيطر عليها مسلحو مجاعة
احلوثيني ،من ضمنها «الشرطة
العسكرية» ومعسكر الصيانة
كما طاول القصف جسرًا شرق
العاصمة يربطها مبحافظة مأرب
يف منطقة جحانة.
وبدت حركة السكان يف صنعاء
واحتفاالتهم كئيبة أول أيام
عيد األضحى وحمدودة بسبب
انعدام البنزين ونزوح الكثري
من األسر إىل األرياف هربًا من
القصف وحتسبًا ألي تطورات
أمنية قد تشهدها املدينة
خباصة مع انطالق العمليات
العسكرية يف مأرب والرامية
إىل حتريرها من احلوثيني قبل
الزحف إىل صنعاء.
وأفادت مصادر حملية بأن
غارات أخرى طاولت حمافظات
حجة وصعدة والبيضاء كما
استهدفت مواقع احلوثيني على
الشريط احلدودي الشمالي
الغربي بالتزامن مع قصف
عنيف للمدفعية السعودية على
جتمعات مسلحي اجلماعة الذين
حياولون باستمرار شن هجمات
داخل أراضي اململكة.
وأكدت مصادر اجليش املوالي
للحكومة اليمنية الشرعية أمس
أنه متكن مبساندة من قوات
التحالف من السيطرة على
موقع « تبة الدفاع» غرب
مأرب فيما ال تزل املواجهات
مستمرة يف حميط موقع «تبة
البس» وموقع «تبة املصارية»
واملواقع الثالثة عبارة عن تالل
صغرية تؤدي السيطرة عليها
إىل قطع خطوط اإلمداد ومنع
قذائف احلوثيني على املدينة.
إىل ذلك ،شنت مقاتالت
التحالف غارات أمس االول
على أهداف ثابتة ومتحركة يف
مواقع متفرقة يف حمافظات
صعدة وحجة وحرض احملاذية
للحدود السعودية  .وقالت
مصادر مطلعة إن القصف
املدفعي واجلوي ،يستهدف
بشكل يومي مدرعات ومركبات
لنقل احلوثيني وذخريتهم.
وأشارت إىل أن القوات
الربية صدت االربعاء مزيدًا
من احملاوالت اليائسة الخرتاق
حدود اململكة يوم العيد.

وصل الرئيس الصيين شي
جينبينغ اىل واشنطن أمس
االول ،يف أول زيارة دولة
له اىل الواليات املتحدة
يتخللها لقاء قمة اجلمعة
(امس) مع الرئيس األمريكي
باراك أوباما ،وسط اجواء من
التشنج حول قضايا القرصنة
املعلوماتية وحرية املالحة يف
حبر الصني اجلنوبي والتوسع
األمريكي آسيويًا ،اىل جانب
االحتباس احلراري واستقرار
االقتصاد العاملي.
واستقبل نائب الرئيس جوزيف
بايدن وعقيلته جيل بايدن
جينبينغ وسيدة الصني األوىل
بيينغ ليوان يف قاعدة أندروز
أمس االول ،قبل أن يتوجها
اىل بلري هاوس املخصص
للضيوف املرموقني.
نظريه
أوباما
واستضاف
جينبينغ اىل عشاء مصغر يف
هذا املقر شكل جولة أوىل
للمحادثات الثنائية بينهما
واليت من املقرر ان تكون
استمرت امس عرب اجتماعات
ستتوج بعشاء ضخم
ماراثونية
ّ
مع النخبة السياسية والعسكرية
واالقتصادية األمريكية يف
البيت األبيض.
وأبدى جينبينغ هلجة متشددة
قبل اللقاء ،وقال إن «ال
مساومات على مسائل حساسة،
مثل القرصنة املعلوماتية وحبر
الصني اجلنوبي» ،علمًا انه
كان أمضى يومني يف مدينة
سياتل حيث أكد أن العالقات
االقتصادية والتجارية اجليدة
هي يف صلب العالقات
الثنائية ،وأن على ادارة اوباما
احرتام وجهات النظر السياسية
املختلفة للصني.
وهو دعا اىل تفهم افضل
االسرتاتيجية»
«للنيات
للبلدين ،وصو ً
ال اىل «منوذج
جديد يف العالقات يستند اىل
تفهم أكرب وتشكيك أقل».
كما غازل شي الواليات املتحدة
من باب التعاون االقتصادي.
ومن خالل لقائه  15مديرًا
تنفيذيًا يف أكرب الشركات
«آبل»
مثل
األمريكية،
و«بوينغ» و«جنرال موتورز»
و«امازون» و«مايكروسوفت»،
حاول تأكيد الثقة باالقتصاد
الصيين رغم اخلضات األخرية.
ثم توجه اىل مصنع «بوينغ»
قرب سياتل ،حيث أعلن طلب

الصني شراء  300طائرة
جديدة من الشركة األمريكية
يف صفقة قيمتها  38بليون
دوالر.
وقال سكوت كينيدي ،اخلبري
يف الشؤون الصينية مبركز
االسرتاتيجية
الدراسات
والدولية يف واشنطن ،إن
«الزعيم الصيين مل يقر
بارتكاب اي خطأ يف مواقفه
او خطواته السياسية ،بل ألقى
كامل أعباء حتسني العالقات
الفاترة على عاتق الواليات
املتحدة».
ويف ظل مواجهة اجلانبني
إلظهار
اخلارجية
الضغوط
الشدة ،ال يتوقع ان خترج
القمة بنتائج ملموسة كثرية.
ويقول حمللون إن «الرئيسني
قد يتوصالن اىل معاهدة
متبادلة حول عدم املبادرة
باستخدام» هجمات معلوماتية
على بنية حتتية حساسة ،على
غرار االتفاقات املتعلقة بعدم
املبادرة باستخدام األسلحة
النووية خالل احلرب الباردة،
ولكنهما قد يقبالن عدم
االتفاق على مسائل أخرى،
إذ قلل شي من املخاوف
األمريكية حول توسع الصني
يف حبر الصني اجلنوبي.
اما يف شأن التجسس الصناعي
الصيين والقرصنة املعلوماتية
فأقر
التجارية املفرتضني،
ّ
شي باملشكلة ووصفها بأنها
جرمية تؤثر على اجلانبني»،
فيما هددت واشنطن بفرض
مسؤولني
على
عقوبات
صينيني كبار ،ملمحة اىل
تساهل حكومي ان مل يكن
دعمًا للقراصنة.
لكن شي اقرتح تشكيل
جلنة «رفيعة املستوى» حول
املشكلة اليت قال انها تعود
اىل سلطات تطبيق القانون،
معتربًا التهديد بفرض عقوبات
أمر غري مربر.
ويف موضوع آخر اثاره البيت
االبيض حول قانون أمين صيين
يهدد املنظمات غري احلكومية
األجنبية العاملة يف البالد ،أكد
شي ان املنظمات غري احلكومية
لديها دور «طاملا ان نشاطاتها
مفيدة للشعب الصيين» .لكنه
استدرك ان «هذه املنظمات
جيب ان حترتم القانون الصيين
وتنفذ نشاطات تتماشى مع
القانون».
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أوروبا تتوقع وصول ماليني اضافية من الالجئني
غداة القمة الطارئة اليت عقدها
قادة االحتاد األوروبي االربعاء،
الالجئني،
أزمة
ملناقشة
متويل
زيادة
وإقرارهم
املنظمات اإلنسانية العاملة يف
الدول اجملاورة لسورية إلبقاء
املهاجرين فيها ،عرب آالف من
هؤالء بلدان البلقان أمس،
فيما حذرت املستشارة األملانية
أنغيال مركل من أن أوروبا ال
تزال بعيدة من التوصل حلل
ألكرب أزمة هجرة على أراضيها
منذ احلرب العاملية الثانية.
وحذر مسؤول أوروبي من
امكانات تدفق ماليني اضافية
من الالجئني.
وقررت برلني إن احلكومة
قررت تقديم مدفوعات ملرة
واحدة فقط بقيمة  4.1بليون
يورو ( 4.6بليون دوالر) اىل
املقاطعات االملانية السنة
املقبلة ملساعدتها على مواجهة
التدفق القياسي لالجئني.
يف املقابل ،صرح يوناس
الزار مدير مكتب رئيس الوزراء
اهلنغاري فيكتور أوربان إن
نظام حصص املهاجرين يف
االحتاد األوروبي الذي متت
املوافقة عليه يف بروكسيل
«فيه عيوب خطرية» وإن
بودابست تدرس الطعن فيه
أمام القضاء.
وقال الزار إن «اقرتاح احلصص
مثال منطي لإلمربيالية األخالقية
اليت تفرضها أملانيا على
أوروبا» .وأضاف أن احلكومة
تريد إجراء مناقشة يف الربملان
للمسألة قبل اختاذ قرار نهائي
يف شأن الطعن يف قرار االحتاد
األوروبي يف احملكمة.
يف هذه االثناء ،أعلنت الشرطة
اهلنغارية أمس االول ،رقمًا
قياسيًا جديدًا ألعداد الواصلني
يف يوم واحد مع تدفق 10046
مهاجرًا أول من أمس من
كرواتيا ،فيما أعلنت السلطات
النمسوية أن  8100شخص
دخلوا إىل أراضيها من هنغاريا
خالل اليومني املاضيني.
وتريد هنغاريا إغالق حدودها
مع كرواتيا مع نهاية األسبوع
اجلاري أو مطلع االسبوع املقبل،
فيما اشتد اخلالف أمس االول،
بني كرواتيا وصربيا يف شأن
تدفق الالجئني بعدما قررت
كل منهما التشدد يف إغالق

حدودهما املشرتكة.
ودعا رئيس وزراء كرواتيا
زوران ميالنوفيتش بلغراد إىل
الكف عن توجيه املهاجرين إىل
حدود بالده ،فيما ردت بلغراد
باتهام زغرب بأنها تشن
«هجومًا اقتصاديًا» ضدها.
وبدأت كرواتيا بإغالق حدودها
اإلثنني املاضي ،أمام الشاحنات
اآلتية من صربيا على معرب
«باياكوفو -برتوفشي» األخري
املفتوح بني البلدين ،وردت
بلغراد لي ًال بإغالق معربها أمام
كل شاحنة حتمل لوحة تسجيل
كرواتية أو بضائع كرواتية.
واتهمت كرواتيا صربيا بأنها
تعيد باالتفاق مع هنغاريا كل
املهاجرين إىل حدودها.
األوروبيون
القادة
وكان
اتفقوا يف القمة الطارئة
صباح أمس االول ،على زيادة
املساعدات للدول اجملاورة
ختصيص
وعلى
لسورية،
بليون يورو إضايف للمفوضية
العليا لشؤون الالجئني التابعة
لالمم املتحدة وبرنامج االغذية
العاملي ،ومساعدة اضافية اىل
تركيا ولبنان واألردن ودول
البلقان.
وبرزت انقسامات قبل القمة
بني دول االحتاد الـ،28
خباصة بني دول غرب أوروبا
وشرقها .غري أن رئيس االحتاد
دونالد تاسك قال إنه على ثقة
بأن لعبة «تبادل إلقاء اللوم»
انتهت .وأضاف أن القادة
االوروبيني اتفقوا ايضًا على
تعزيز احلدود اخلارجية للكتلة،
مشريًا إىل «تغيرّ يف طريقة
التفكري يف شأن حدودنا
اخلارجية».
وأوضح تاسك أن القادة
اتفقوا ايضًا على اقامة مراكز
استقبال «عاجلة» يف الدول
األمامية (اليونان وإيطاليا)
للفصل بسرعة بني الالجئني
الفارين من النزاعات واهلاربني
ألسباب اقتصادية.
أفادت
أخرى،
جهة
من
أمس
اهلولندية
السلطات
االول ،بأنه ال يوجد مؤشر
اىل أن مجاعات إسالمية تقوم
يف شكل منهجي باستغالل
قوانني اهلجرة األوروبية كثغرة
لتهريب إرهابيني بني الالجئني
إىل أوروبا.

قنصلية لبنان العامة  -سيدني
مبناسبة «عيد األضحى املبارك» يتقدم قنصل لبنان العام يف
سدني جورج البيطار غامن بأطيب التمنيات ألبناء اجلالية عمومًا،
وللمسلمني منهم خصوصًا ،مع الرجاء أن يعيده تعاىل باخلري
والربكات على اجلميع ،وباالستقرار على الوطن.
****
قنصلية لبنان العامة يف سدني يومي اخلميس
تقفـل مكاتب
ّ
واجلمعة املوافقني يف 24و 2015/9/25ملناسبة «عـيد األضحى
املبارك».

سـدني ،يف 2015/9/21
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم

فضيحة «فولكسفاغن» التهديد األكرب لالقتصاد األملاني
هزت فضيحة االنبعاثات اليت
ّ
ضربت شركة «فولكسفاغن»
واملؤسسة
األعمال
قطاع
ّ
وحذر
السياسية يف أملانيا،
حمللون من أن األزمة يف
صناعة السيارات الضخمة «قد
تتطور لتصبح أكرب تهديد ألكرب
اقتصاد يف أوروبا».
ُ
عد «فولكسفاغن» أكرب شركة
وت ّ
لصناعة السيارات يف أملانيا،
وأحد أكرب أرباب العمل فيها،
إذ توظف  270ألف شخص
فض ًال عن عدد أكرب يعملون لدى
املوردين.
التنفيذي
الرئيس
ودفع
مارتن
«فولكسفاغن»
لـ
فضيحة
مثن
فينرتكورن،
الغش يف اختبارات االنبعاثات
لسياراتها العاملة بالديزل يف
الواليات املتحدة ،لدى استقالته
االربعاء ،يف وقت يعكف خرباء
اقتصاد على «تقويم تأثريها
يف االقتصاد األملاني» .وقال
كبري اخلرباء االقتصاديني يف
بنك «آي إن جي» كارسنت
برزيسكي ،يف تصريح إىل وكالة
«رويرتز» ،أن «فولكسفاغن»
أصبحت فجأة عامل خطر لرتاجع
االقتصاد األملاني أكرب من أزمة
الديون اليونانية» .وأضاف:
«يف حال تراجعت مبيعاتها يف
أمريكا الشمالية يف األشهر
املقبلة ،سيكون التأثري يف
االقتصاد األملاني وليس فقط
يف الشركة».
وباعت «فولكسفاغن» حنو 600
ألف سيارة يف الواليات املتحدة
العام املاضي ،أو  6يف املئة
من مبيعاتها اإلمجالية العاملية
البالغة  9.5مليون سيارة.
للحكومة
األوسع
واخلشية
تضرر
احتمال
هي
األملانية،
ّ
لصناعة
أخرى
شركات
السيارات ،مثل «داميلر» و «بي
أم دبليو» ،من تداعيات كارثة
ّ
حمللني
«فولكسفاغن» .لكن
توقعوا أن «تكون التأثريات
األوسع حمدودة».
وأعلنت احلكومة األملانية االربعاء،
أن صناعة السيارات ستبقى
«ركيزة مهمة» لالقتصاد ،على
رغم األزمة احلالية اليت حتيط بـ
«فولكسفاغن».
وأوضحت ناطقة باسم وزارة
االقتصاد ،أنها «صناعة عالية

االبتكار وناجحة جدًا ألملانيا».
ونبه حمللون إىل أن هذا االعتماد
ّ
يف ذاته على قطاع السيارات
«رمبا يصبح تهديدًا القتصاد
سينمو بنسبة  1.8يف املئة هذه
السنة .وتتخذ أملانيا إجراءات
لتداعيات
للتصدي
بالفعل
تباطؤ االقتصاد الصيين».
واعترب وزير النقل األملاني
ألكسندر دوبرينت ،أن «تالعب
الشركة يف بيانات االنبعاثات
امتد إىل أوروبا ومل يقتصر
على الواليات املتحدة» .وقال:
ُ
«أبلغنا بأن سيارات مزودة
حمركات ديزل سعة  1.6و2.0
ليرت يف أوروبا ،تأثرت أيضًا
بالتالعب الذي جيري احلديث
عنه».
لكن «مل يتضح عدد السيارات
املتأثرة يف أوروبا» .وأعلن أن
«اختبارات عشوائية ستجري على
السيارات اليت أنتجتها شركات
أخرى غري «فولكسفاغن».
ولفت وزير االقتصاد الفرنسي
إميانويل ماكرون ،إىل أن
«ال دالئل حتى اآلن على
أن شركات أخرى لصناعة
السيارات استخدمت الربجميات
استعملتها
اليت
ذاتها
«فولكسفاغن» إلخفاء املستوى
احلقيقي النبعاثات العوادم
من حمركات الديزل» ،وقال:
«يبدو األمر مقتصرًا عليها إىل
أبعد احلدود».
ورأى اخلبري بشؤون صناعة
السيارات يف مركز «دي
آي دبليو» مارتن جورنيغ
(برلني) ،يف تصريح إىل وكالة
«رويرتز» ،أنه «يف حال هبطت
مبيعات السيارات فسيلحق
ذلك أيضًا ضررًا باملوردين
ومعهم االقتصاد برمته».
وبلغ عدد العاملني يف قطاع
السيارات األملاني  775ألفًا أو
 2يف املئة من القوى العاملة
ّ
وتشكل
اإلمجالية عام .2014
أكثر
ومكوناتها
السيارات
الصادرات األملانية جناحًا ،إذ
باع القطاع بضائع جتاوزت
قيمتها  200بليون يورو (225
بليون دوالر) إىل زبائن يف
اخلارج خالل العام املاضي،
الصادرات
مُخس
شكلت
األملانية .لذا اعترب رئيس
معهد «آي دبليو» للبحوث
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االقتصادية مايكل هيوتر ،أن
«هذه الفضيحة ليست سهلة،
تعرض
ألن االقتصاد األملاني
ّ
لضربة يف الصميم».
يف مقابل ذلك ،يرى آخرون
ضرورة «عدم املبالغة يف تأثري
هذه الفضيحة يف االقتصاد.
اخلرباء
كبري
استبعد
إذ
االقتصاديني يف «كومريتس
بنك» يورغ كرامير ،أن «حيصل
ركود بسبب شركة واحدة
فقط» .كما حاول احتاد التجارة
األملاني أيضًا تهدئة الرأي
العام ،مؤكدًا أن «ال عالمات
على بدء الزبائن يف اخلارج
بالتشكيك يف جودة الشركات
األملانية وصدقيتها» .وأوضح
مدير االحتاد أندريه شوارتز ،أن
ال ارتياب عامًا يف البضائع اليت
حتمل شارة «صنع يف أملانيا»،
معرتفًا بوجود «قدر من القلق»
بني الشركات األملانية من أن

«يكون لفضيحة فولكسفاغن
تأثري الدومينو يف نشاطاتها،
وأن تقوض شعار «صنع يف
أملانيا» الذي يلقى احرتامًا».
والحظ مراقبون أيضًا بعض
املفارقة يف الفضيحة ،إذ
يف وقت حتدى االقتصاد
األملاني أزمة ديون منطقة
اليورو والتباطؤ االقتصادي
يف الصني ،فإن من احملتمل
أن يواجه اآلن أكرب عامل خطر
للرتاجع يف فرتة طويلة من
إحدى شركاته.
وقال برزيسكي« :املفارقة
يف ذلك كله ،احتمال أن
يأتي التهديد اآلن من الداخل
وليس من اخلارج» .وأفادت
«رويرتز»،
وكالة
مصادر
بأن «فولكسفاغن» ستبدأ
اليوم إعالن أمساء األشخاص
املسؤولني عن التالعب يف
اختبارات االنبعاثات.

بيار بادرو احلجه يُطفئ
مشعته الثانية

بيار حجه يقطع قالب الحلوى وسط والديه وشقيقه
احتفل الزميل بادرو احلجه وزوجته ديانا بأطفاء الشمعه
الثانية لولدهما بيار مع األهل واالصدقاء حيث شربوا خنب
املناسبة وقطعوا قالب الكاتو اليت حتمل صورته ومتنوا
له مجيعا العمر الطويل واملستقبل الباهر حبضن والديه
وشقيقه البكر شربل.
وحنن بدورنا نتمنى لبيار أطيب األمنيات ،وتبقى االفراح يف
دياركم عامره.

In Memoriam 25 Years
Requiem for President Dany Chamoun
and his Family
The Lebanese Liberal Democrats of
Australia and its President
TRACY CHAMOUN request your
presence to honour their memory
in a Requiem Mass
Sunday, 25th October 2015
11.00 AM
Our Lady of Lebanon Church
40 Alice Street, Harris Park

Phone:
0408 356 576
Email:
raymondbouassi@hotmail.com
www.ldplb.org
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اسرتاليات

Australian News

معدالت األجور ايام اآلحاد تأخذها احلكومة اجلديدة باالعتبار

أعلن رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول ان احلكومة تنظر يف
خفض معدالت االجور ايام اآلحاد
وذلك يف خطوة جريئة ميكن أن
تدور حوهلا معركة االنتخابات
املقبلة بني االئتالف من جهة
وحزب العمال والنقابات من
جهة اخرى.
وبدا رئيس الوزراء اجلديد
مستعدا لتحدي احلركة العمالية،
متهما النقابات وزعيم املعارضة
بيل شورتن مبحاولة «ختويف»
الشعب األسرتالي من براثن
الفقر يف اتفاقية التجارة احلرة
بني الصني واسرتاليا.
وسئل يف مقابلة متعددة
اجلوانب مع احملرر السياسي
لشبكة سكاي ديفيد سبريس،
حول ما اذا كان سيعمد اىل
ختفيض سعر ساعات العمل
أيام اآلحاد مبا يصل إىل 40
دوالرا للساعة الواحدة يف

جمال الضيافة اجاب السيد
تورنبول انه يأخذ هذه املسألة
بعني االعتبار ،وان «كل هذه
املسائل قدر الدرس ولكن من
املهم جدا اننا ننظر فيها حسب
الرتتيب واالهمية».
وكان االئتالف خجوال بشأن
الصناعية
العالقات
مسألة
منذ سياسة خيارات العمل
 WorkChoicesجلون هوارد اليت
اتت بنتائج عكسية ساهمت
يف هزميته يف انتخابات عام
.2007
هذا على الرغم من الضغط
املتواصل من نواب املقاعد
اخللفية يف حزب االحرار الذين
يريدون من احلكومة أن تتدخل،
بدال من انتظار ان يتفاوض
أرباب العمل والنقابات بشأن
صفقات معدالت ادنى ألسعار
ساعات العمل كما هو مسموح
به مبوجب قانون العمل العادل

شورتن :تعامل احلكومة مع كردلني
مت على اساس اجلنس

اعلن زعيم املعارضة بيل شورتن
ان بيتا  Credlinضحية هلجوم
جنسي لكونها امرأة قوية ،مطلقا
«جنب» نواب االئتالف
النار على ُ
الذين ألقوا باللوم على كبرية
موظفي مكتب طوني ابوت ملا
ّ
حل حبكومته.
وقال أعتقد أنه من اإلنصاف
القول إن بيتا  Credlinكانت
ضحية بالتأكيد يف بعض
احلاالت هلجوم جنسي
وقد ادىل السيد شورتن بهذه
التصرحيات بعد ظهور علين
نادر لكبرية مساعدي مكتب
رئيس الوزراء السابق طوني
أبوت حيث رفضت التعليق
«على القيل والقال من مصادر
مل تسمها عندما ال أحد لديه

الشجاعة لنسبها اليه».
ومتحدثا يف مؤمتر صحفي يف
بريزبن قال السيد شورتن ان
السيدة  Credlinكانت «حماربة
قوية للغاية وهلا رمز» وانه
سيكون من اخلطأ للنواب إلقاء
اللوم عليها يف املشاكل اليت
واجهتها حكومة ابوت.
واضاف يقول «لقد كانت
رئيسة موظفني هائلة جدا.
خدمت طوني ابوت بوالء كبري
جدا».
وقال «أعتقد أنه من اإلنصاف
القول إن بيتا  Credlinكانت
ضحية بالتأكيد يف بعض احلاالت
هلجوم جنسي ألنها كانت امرأة
قوية تقوم بعمل قوي يف موقف
صعب للغاية».
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حلزب العمال.
ولكن رئيس الوزراء اجلديد بدا
مستعدا لتحدي رئيس احلركة
العمالية فشن هجوما على زعيم
املعارضة بيل شورتن متهما اياه
بـ «التمايل» جنبا إىل جنب مع
«تطرف» احتاد البناء والتعدين
وشنه محلة ختويف «عدائية»
ضد الصني.
وتعارض النقابات بندا واحدا يف
االتفاق يسمح باسترياد العمال
الصينيني للعمل يف مشاريع
البنية التحتية الرئيسية.
وتقول وزارة الشؤون اخلارجية
على موقعها على االنرتنت ان
سيمنحون
العمال املهرة فقط
ُ
تأشريات للعمل يف اسرتاليا يف
حال مل يتمتع العمال احملليون
باملهارات املطلوبة.
وتقول الدائرة عرب موقعها على
االنرتنت «إن اتفاقية التجارة
احلرة بني الصني أسرتاليا
ال تسمح للعمال الصينيني،
بالوصول غري املقيد إىل سوق
العمل األسرتالي».
وتضيف «انها ال تسمح
بتقويض قوانني شروط العمل
األسرتالية ،وال تسمح للشركات
بتجنب دفع األجور االسرتالية
باستخدام العمال األجانب».
ويقوم احتاد البناء والغابات
والتعدين حبملة تلفزيونية على
مستوى الوطن تدعي انه قد يتم
استبدال العمال االسرتاليني
بعمال صينيني.
ويقول احد الذكور يف احد
االعالنات «إن اتفاق حكومة
أبوت يسمح للشركات الصينية
جبلب عماهلا اخلاصني ،وترك
العمال االسرتاليني دون أمل».
بالقول
االعالن
وينتهي
ان «طوني ابوت اختار اّال
خيتاركم».
وأدان السيد تورنبول هذه
االعالنات واصفا اياها بـ
مصممة
ترويعية
«سياسة

الناس

من

لتخويف
الفقر».
وقال ان صمت زعيم املعارضة
بيل شورتن يظهر احنناء حزب
العمل دائما لذراعه املمول،
حتى لو كان ذلك على حساب
املصلحة الوطنية.
ووعد السيد تورنبول بتزويد
الناخبني خبطة اقتصادية وقال
انه سوف ُيظهر أوال للجمهور
اهتمامه باالقتصاد واملوازنة.
وقال «لقد شهدنا بالفعل
زيادة الثقة يف قطاع األعمال
ألن لدينا حكومة تتحدث بثقة
عن مستقبلنا وتتحدث بتفاؤل
عن مستقبلنا».
وتابع يقول ان «من املهم أن
يدرك الناس اىل أين نريد أن
نصل وبعد ذلك بالطبع سوف
نقوم بتصميم سياسات نأمل
أن تأخذنا يف تلك الرحلة».
واعلن ان القرارات املدروسة
باتقان تعزز اإلنتاجية واالبتكار
ميكن أن تتم بسرعة دون تسرع،
لكنه رفض القول ما اذا كان
سيقدم السياسات االقتصادية
اجلديدة حبلول نهاية العام.
وقال عضو مقعد وينتوورث
(تورنبول) ان ليس لديه
خطط تبتعد عن اقرار توقيت
االنتخابات عندما سئل عما
اذا كانت ستجري يف الربيع
من العام املقبل حيث قال
«بالتأكيد هذا ما افرتضه ،إال
إذا كان لديك فكرة أفضل ...
هذه هي اخلطة بالتأكيد».

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, subcontractors 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

الوزير جو هوكي

وافق فرع حزب العمال األسرتالي
يف منطقة بانشبول وريفروود
على توصية واقرتاح تقدم به
العضو البارز يف منسقية تيار
املستقبل يف سيدني حممد جنيب
شبارو دعا فيه املؤمتر القادم
حلزب العمال يف والية نيو
ساوث ويلز اىل االعرتاف بدولة
فلسطينية ورفض املستوطنات
االسرائيلية يف االراضي احملتلة
وابداء التعاطف مع الشعب
الفلسطيين يف مواجهة القمع
االسرائيلي وذلك على ضوء
املشروع الذي قدمه النائب
العمالي طوني بورك يف مؤمتر

الذي
احلزب الوطين االخري
انعقد يف ملبورن والذي يدعو
اىل وضع جدول زمين النهاء
الوجود اإلسرائيلي يف الضفة
الغربية ،ونزع السالح من
األراضي الفلسطينية وايقاف
بناء املستوطنات وإجياد حل
لقضية الالجئني الفلسطينيني،
وحسم قضية السيادة يف
القدس.
وقد حظي االقرتاح بدعم وتأييد
كل من النائب جهاد ديب،
وعضو جملس بلدية كانرتبري
خضر صاحل ومتت املوافقة عليه
باالمجاع .

Master License No: 409566317

سدني
AA CONCRETE & FORMWORK

براثن

توصيه لـ حممد شبارو تدعو مؤمتر حزب
العمال لالعرتاف بفلسطني
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اسرتاليات

Australian News

وزير اخلزانة السابق يعتزم اعتزال السياسة

أحد
حتذير
بعدم
موريسون
يتهم
ابوت
تعديل تورنبول الوزاري خيلو من جو هوكي
بشأن التحدي على القيادة
اتهم رئيس الوزراء االسرتالي
السابق طوني ابوت وزير
اخلزانة اجلديد سكوت موريسون
«بشكل
اجلمهور
بتضليل
سيئ» بادعائه أنه حذر مكتب
رئيس الوزراء أن قيادته كانت
حتت التهديد ،وذلك يف أول
تصريح علين قصري له منذ
تغيري القيادة.
كما رفض السيد ابوت تأكيد ما
اذا كان سينافس على مقعده
يف االنتخابات املقبلة ،مشيدا
مبساهمة وزير اخلزانة السابق
جو هوكي.
وكان السيد ابوت قد أطيح
به من منصبه يوم االثنني
حتد
من االسبوع املاضي اثر
ّ
على القيادة من قبل وزير
االتصاالت السابق مالكومل
ترينبول.
وقد ادعى السيد موريسون،
الذي كان يشغل حقيبة
الشؤون االجتماعية سابقا ،انه
حذر مكتب السيد ابوت يوم
اجلمعة قبل التحدي أن قيادته
كانت حتت التهديد ،موضحا انه
قال ملكتبه (السيد ابوت) ان
«األمور كانت حامية جدا ،وأنه
ينبغي أن يكون يف حالة تأهب
قصوى».
كما ادعى السيد موريسون،
خالل مقابلة ساخنة مع املذيع
راي هادلي عرب راديو ،2GB
أن السيد ابوت حاول أيضا
«رمي [وزير اخلزانة السابق]
جو هوكي حتت احلافلة» من
خالل عرضه عيه وظيفة وزارة
اخلزانة يف حماولة أخرية لضمان
قيادته.
ولكن يف مقابلة قصرية مسجلة
مع الزميلة الديلي تلغراف
على شاطئ  North Steyneيوم
االثنني ،نفى السيد ابوت
مزاعم السيد موريسون ،قائال
«ليس صحيحا ... ،سكوت مل
حيذر أي شخص ابدا ،وبالتأكيد
مل يسبق له ان حذرني».
واضاف يقول «حتدثت معه
يوم اجلمعة (قبل ثالثة ايام
من حتدي القيادة) ،مل حيذرني
ولو تلميحا ،ولذا فإني آسف
ان اقول ان سكوت ضلل
املواطنني ببسوء ،سكوت ضلل
املواطنني برداءة».
وتابع يقول «كنت أفعل ما
ميكنين إلنقاذ احلكومة ،هذا ما
كنت أفعله».
وخالل تبادل مراسم القيادة
الذي استمر أربع دقائق،
والذي جرى بينما كان السيد
ابوت ميارس هواية التجديف
الصباحية ،أشاد رئيس الوزراء
السابق مبساهمة وزير اخلزانة
«سي َ
حكم على
السابق ،قائال انه
ُ
جو [هوكي] بلطف أكثر بكثري
يف األشهر والسنوات املقبلة
مما كان يحُ كم عليه عندما كان
يقوم بعمل وزارته».
وكان قد أعلن السيد هوكي
انه سوف يغادر الربملان يف
أعقاب تغيري القيادة.
وخالل املقابلة ،اعرتف السيد
ابوت انه كان «اسبوعا صعبا»

ابوت

موريسون

هوكي

تورنبول وبيشوب
ممتنعا عن قول ما اذا كان
سيخوض جمددا االنتخابات
القادمة عن مقعد Warringah
الذي ميثله.
وقال «أعتقد أن الشيء املهم
يف هذه اللحظة هو فقط
االسرتخاء واخللود اىل التفكري،
وسوف يكون هناك املزيد
لنقوله عن ذلك يف املستقبل
غري البعيد».
وكان ابوت ميارس هواية ركوب
األمواج على شاطئ North Steyne
هذه اهلواية اليت كان حريصا
على متابعة ممارستها.

وقال السيد ابوت ان «السؤال
الوحيد الذي أسأله اآلن لنفسي
هو كيف ميكنين التقاط املزيد
من االمواج».
وجاءت تصرحيات السيد ابوت
وسط مزاعم بأن حليفته
الربملان
رئيسة
السابقة،
السابقة ،برونوين بيشوب
صوتت ضده يف التحدي
على القيادة ،بعد أن تعرضت
لضغوط لالستقالة اثر فضيحة
استقالهلا الطوافات على حساب
دافعي الضرائب اي ما ُيعرف
بـ «.»Choppergate

دخلت امرأة اخرى خطوط اجلبهة
االمامية للسياسة االسرتالية مع
تعيني ماريز باين كأول وزيرة
دفاع يف البالد.
وسوف تعمل الوزيرة باين جنبا
إىل جنب مع جولي بيشوب -
وهي أول امرأة تشغل حقيبة
اخلارجية  -يف التعديل او
«التجديد» الوزاري الذي أعلنه
رئيس الوزراء اجلديد مالكومل
تورنبول.
لكن باين لن جتلس بالقرب
من جو هوكي الذي ال يريد
البقاء يف وزارة اخلزانة وسوف
يستقيل من الربملان بعد مرور
 20عاما عليه كنائب و  7أعوام
كوزير.
وقال السيد اهلوكي يف بيان
له «لقد كان شرف كبري ان
أخدم اجملتمع احمللي بصفيت
خدمت ثاني اطول خدمة يف مقعد
نورث سيدني منذ الفيدرالية.
وليست لدي الرغبة يف حتطيم
الرقم القياسي لبيلي هيوز».
واضاف السيد اهلوكي ،الذي
انتقده السيد تورنبول إلدارته
ان
االقتصادي،
التغيري
«لدي أكثر ألقوله يف الوقت
املناسب».
واستطرد يقول يف بيانه «ولكن
من أجل عائليت الشابة ،اليت
أدين هلا بالكثري ،قررت انهاء
دوري يف الربملان».
وسوف تكون هناك معركة
اختيار مرشح ملقعد نورث
سيدني االحراري اآلمن.
ورشح ان السيد اهلوكي من
املرجح ان حيل حمل كيم بيزلي
سفريا يف الواليات املتحدة.
وقد أملح السيد تورنبول اىل
هذه املكافأة عندما قال عن
وزير اخلزانة السابق «اعتقد
ان لديه مساهمة إضافية ليقوم
بها».
وللمرة األوىل منذ عام 1998
ال يظهر اسم طوني ابوت يف
املقاعد االمامية حلزب االحرار.
حيث ابدى رئيس الوزراء
السابق عدم اكرتاثه بوظيفة من
رئيس الوزراء اجلديد.
وقد خرجت الوزارة اجلديدة ،اىل
حد بعيد ،عن السلطة التنفيذية
اليت
(اي الوزارة السابقة)
ورثها وبينما مل يبتعد السيد
تورنبول عن سياسات عصر
ابوت ،فانه اجرى تغيريا كبريا
يف االشخاص الذين سيقومون
بها .ويشري تغيري الوجوه اىل
تطلعه لتطور يف السياسة
يعكس أفكارا وأساليب جديدة.
وكان السيد تورنبول قد ذكر
«التجديد» اكثر من مرة ،وأتى
على ذكر احلاجة إىل احتضان
املستقبل يف تناقض واضح،
على ما يعتقد ،مع تركيز إدارة
ابوت.
وللمرة االوىل خالل عامني فان
الوزير الذي يرعى قضايا املرأة
ستكون امرأة ،وهي عضو جملس
الشيوخ يف والية غرب اسرتاليا
ميكاييليا كاش .Michaelia Cash
وكان رئيس الوزراء السابق
طوني ابوت قد تسلم هذه
احلقيبة اخلاصة باملرأة.
وستشغل ايضا السيدة كاش

رئيس الوزراء تورنبول خالل االعالن عن التعديل الوزاري

هوكي يقرر االستقالة من الربملان

وزيرة الدفاع الجديدة ماريز باين
حقيبة العمل.
أودواير
كيلي
وستستلم
 O’Dwyerحقيبة املصاحل واألعمال
ِ
مساعدة
الصغرية اضافة اىل
لوزير اخلزانة ،وأيضا سوف
جتلس يف جملس الوزراء.
وستكون مخس نساء ،مبن
يف ذلك وزيرة الصحة احلالية
سوزان لي ،يف اجمللس
الوزاري .وقد أدى افساح
الطريق هلن هلذه االدوار لوقوع
العديد من الضحايا.
اما اآلخرون الذين مل تقدم هلم
وزارة فهم :وزير العمل السابق
اريك  ،Abetzوزير الدفاع
السابق كيفني اندروز ،وزير
األعمال الصغرية السابق بروس
بيلسون ،وزير الصناعة السابق
ايان ماكفارلني ووزير شؤون
السابق
القدامى
احملاربني
مايكل رونالدسون.
وقد كان هؤالء مجيعا حلفاء
ابوت يف قيادة املواجهة يوم
االثنني من االسبوع املاضي
باستثناء السيد ماكفارلني
والسيناتور رونالدسون.
وتتضمن التعيينات الرئيسية:
سكوت موريسون لوزارة اخلزانة
للصناعة
باين
وكريستوفر
واالبتكار والعلوم.
الكبرية
الرتقيات
وتشمل
ايضا سيمون برمنغهام حلقيبة

التعليم والتدريب اليت تشمل
رعاية األطفال ،الوزير اجلديد
كريستشن بورتر حلقيبة اخلدمات
فيفيلد
ميتش
االجتماعية
حلقيبة االتصاالت والفنون.
جوش فريدنبريغ Frydenberg
وزيرا للموارد والطاقة ومشال
أسرتاليا.
وسيبقى جورج براندس يف
وزارة االدعاء (املدعي) العام،
بيرت دوتون وزيرا للهجرة،
ماتياس كورمان وزيرا للمالية
ووايت روي البالغ من العمر 25
عاما سيشغل منصب وزير دولة
لالبتكار.
واستغل رئيس الوزراء تورنبول
فوزه املقنع له على طوني ابوت
ليفعل أكثر من مكياج حتديث
العمر واجلنس للوزارة حيث
وضع أولويات جديدة أعطى
فيها الوزير جيمي بريغز وظيفة
التخطيط لتحسني املعيشة
والكفاءة االقتصادية ألكرب
مدننا.
كما اعطى وظيفة سكرتري
جملس الوزراء املؤثرة آلرثر
.Sinodinos
وقال السيد تورنبول ان «املعيار
الذهيب لالئتالف اجليد احلكومة»
كان عندما كان السيناتور
 Sinodinosمدير مكتب رئيس
الوزراء االحراري جون هوارد.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

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

Say it With

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

اللبنانيّون رهائن باخرتني
محمد وهبة
يتحول املؤقت واالستثنائي إىل
من أبرز مظاهر اهرتاء الدولة أن
ّ
دائم وثابت .فقد كان يفرتض أن يكون االعتماد على بواخر
الكهرباء ظرفيًا يف انتظار إجناز معملني لتوليد أكثر من 700
أن أكثر من ثالث سنوات مضى ،من دون
ميغاوات إضافية ،إال ّ
أن ينجز أي معمل .هكذا ازداد االعتماد على البواخر وارتفعت
حصتها يف إنتاج الكهرباء من  %18.5إىل .%27.5
ّ
يف نيسان  2013وصلت أوىل بواخر شركة كارادينيز إلنتاج
الكهرباء إىل لبنان «فاطمة غول» ،ثم تلتها بعد أشهر قليلة
«أورهان بيه» .الدولة اللبنانية ،ممثلة بوزارة الطاقة ،اتفقت
مع الشركة على تزويد لبنان بنحو  270ميغاوات بكلفة إمجالية
تبلغ  293مليون دوالر .االتفاق يتضمن أن تنتج البواخر الكهرباء
بواسطة الفيول أويل الذي تشرتيه مؤسسة كهرباء لبنان ،أي أن
املبلغ املدفوع للبواخر هو ثابت ويبلغ  5.95سنتات لكل كيلوات
املتحركة (الفيول أويل) هي على عاتق مؤسسة
منتجة ،فيما الكلفة
ّ
كهرباء لبنان ،وكانت تبلغ  10.3سنتات يف السنة املاضية قبل
اخنفاض أسعار النفط العاملية ،لترتاجع اليوم إىل  6سنتات لكل
كيلوات.

بديل مؤ ّقت

يوم تعاقدت وزارة الطاقة مع الشركة صاحبة الباخرتنيُ ،بِّر َرت
احلاجة إليهما استنادًا إىل ّ
خطة وضعتها وزارة الطاقة تتضمن
برنامج إنشاء معملي طاقة جديدين :إنشاء حمركات عكسية يف
الذوق ،إنشاء معامل إنتاج جديدة يف دير عمار .وبالتالي كان
ّ
يغطي النقص يف التغذية بالكهرباء الذي سينتج من
إلجياد بديل
بدء األعمال اجلديدة.
هكذا بدأ االعتماد على بواخر الكهرباء يف انتظار «تباشري» إجناز
املقررين اللذين خصصت هلما احلكومة
األعمال يف املشروعني
ّ
حنو  760مليون دوالر .إال أنه خالل السنوات الثالث األخرية
حتول املشروعان إىل حمور من
ّ
حماور التجاذبات السياسية ومل
أي منهما .السبب يكمن
ينجز ّ
يف تلك ُّ
الث َغر املرتوكة قصدًا أو
إهما ً
ال يف العقود اليت وقعتها
الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة
الطاقة مع الشركات امللتزمة،
أو يف القرارات السياسية اليت
اختذها جملس الوزراء استنادًا إىل

مفاوضات بني
وزارة الطاقة
والشركة الرتكية
لزيادة إنتاج
الباخرتني

التفسريات املتناقضة من ديوان احملاسبة واخلالفات السياسية
احلالية بني وزارتي الطاقة واملال ،ما ترك اجملال مفتوحًا لضرب
املشروعني.

إنجاز ّ
معطل

فما حصل مع مشروع احملركات العكسية الذي تنفذه شركة
دامناركية يف الذوق ،هو أن وزارة املال امتنعت عن دفع املبالغ
للمتعهد ألن االستشاري ذكر يف تقريره أن املواصفات الفنية
عما هو منصوص عليه يف العقد املوقع بني وزارة
والتقنية خمتلفة ّ
الطاقة واملتعهد ،وبالتالي إن دفع املبالغ املستحقة يستوجب
إعادة عرض العقد على ديوان احملاسبة ...إال أن وزارة الطاقة
تطبق الشركة املشروع
تشري إىل أن جملس الوزراء وافق على أن
ّ
تقدمت به واملواصفات املذكورة يف عرضها!
وفق العرض الذي ّ
أما املتعهد ،فهو يطالب بغرامات تأخري ودفع فواتريه مهددًا
باللجوء إىل نادي باريس للدول املتخلفة عن السداد إذا مل تدفع
الدولة اللبنانية  140مليون دوالر .حصلت ّ
تدخالت لتفادي وصول
فسددت الدولة دفعة للمتعهد على أساس
األمر إىل نادي باريس،
ّ
استكمال املشروع والتفاوض معه على الغرامات ،لكن تبينّ الحقًا
أن الدولة مل تباشر بالتفاوض بعد.
ّ
تسلمه من املتعهد
أما املعمل فقد أجنز بنحو شبه كامل ،لكن
يتطلب دفع األموال وإجراء جتارب ربطه بالشبكة .ويفرتض أن
تضيف هذه احملركات العكسية حنو  270ميغاوات على القدرة
اإلنتاجية ،أي ما يغطي ثالث ساعات من التقنني يوميًا.
الطامة الكربى هي يف املشروع الثاني الذي يعتقد أنه أصبح
خارج أي تفاوض أو نقاش سياسي .فاملشروع الذي يفرتض
تعرض ألكرب
أنه سيضيف  500ميغاوات إىل القدرة اإلنتاجية،
ّ
ينص على أن
نكسة بعدما ظهر أن العقد مل يتضمن بندًا واضحًا
ّ
الضريبة على القيمة املضافة البالغة  50مليون دوالر هي على
عاتق املتعهد .وانتقل السجال حول أن السعر يتضمن ضريبة
القيمة املضافة أو ال يتضمنها ،إىل سجال سياسي بني وزارتي
الطاقة واملال وأدخل ديوان احملاسبة أيضًا على خط السجال ثم
انتقل امللف إىل جملس الوزراء ...لكن املتعهد أعلن نيته فسخ
العقد يف أيار  ،2014أي بعد أشهر قليلة على االلتزام ،ويف نهاية

مشروع الزوق عالق ومشروع دير عمار صار يف خرب كان فيما
الباخرتان صارتا دائمتني (مروان بوحيدر)
 2014أمهل الدولة  15يومًا لتأكيد التزامها واستكمال االستثمار،
وقرر أن يعيد «العنفات
لكنه يف الفرتة األخرية يئس من املشروع
ّ
الغازية» واملعدات اليت سبق له أن تعاقد مع الشركة املوردة
على شرائها متهيدًا لرتكيبها يف دير عمار ،وبات املشروع حبكم
املنتهي ،وإحياؤه شبه مستحيل.

خيار مستدام؟

إذًا ،أصبح اخليار املؤقت ،أي البواخر املنتجة للكهرباء ،خيارًا شبه
دائم ،وبالتالي أصبح أكثر استدامة من املشاريع اليت سبق أن
وقعت عقود بشأنها ومل تنجز منذ ثالث سنوات .وبالفعل بدأت
املفاوضات بني وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة،
وبني الشركة الرتكية من جهة ثانية ،لتنفيذ أحد بنود العقد اليت
تسمح بزيادة اإلنتاج إىل أكثر من  270ميغاوات .أي زيادة اإلنتاج
عرب املولدات العاملة على الفيول أويل مبعدل  100ميغاوات.
كذلك اتفق على االستفادة من احملركات العاملة على البخار مبعدل
تصرح عن وجود
 10ميغاوات إضافية ،علمًا بأن الشركة الرتكية مل
ّ
هذه احملركات على منت بواخرها واكتشفت بعد إشكال حصل يف
بداية تنفيذ العقد يف نيسان  2013أن احملركات البخارية مل تكن
موجودة ضمن العقد املوقع مع الشركة الرتكية ،فض ًال عن أن هذه
احملركات ال ّ
تولد الطاقة بواسطة الفيول أويل ،بل بواسطة البخار
الناتج من املولدات العاملة على الفيول أويل ،وبالتالي كانت
ّ
تشغل احملركات البخارية
هناك شكوك يف أن البواخر الرتكية
وتقوم بفوترة الطاقة املنتجة منه على أساس حمركات تعمل على
الفيول أويل ،ما حيقق هلا رحبًا إضافيًا خمالفًا لنصوص العقد.

لبنان رهينة البواخر

وبناء على
على أي حال ،تقول مصادر الشركة إنه منذ مخسة أشهر،
ً
ّ
املولدات
طلب وزارة الطاقة ،عمدت الشركة الرتكية إىل تشغيل
اإلضافية لزيادة اإلنتاج بنحو  100ميغاوات ،ومنذ حنو شهر طلبت
الوزارة تشغيل اجملموعات البخارية لتزيد القدرة اإلنتاجية للبواخر
إىل طاقتها القصوى ،أي  380ميغاوات ،وذلك سيكون جمانيًا
للدولة اللبنانية يف انتظار موافقة اجلهات املسؤولة.
إال أن مصادر رمسية قالت إن العرض لزيادة إنتاج الكهرباء
جاء من الشركة الرتكية ،نافية أن تكون قد حصلت على الـ100
تتحدث عنها الشركة
ميغاوات حاليًا ،أو الـ 110ميغاوات اليت
ّ
الرتكية .وحبسب املصادر ،فإن جملس إدارة مؤسسة كهرباء
لبنان وافق على زيادة استجرار الطاقة من البواخر ،وخصوصًا
املستجرة من سوريا توقفت ،وينتظر أن تستكمل
أن الطاقة
ّ
املوافقات لزيادة اإلنتاج بالسعر املنصوص عنه يف العقد ،أي
 5.95سنتات لكل كيلوات .والقدرة اإلنتاجية احلالية تبلغ 1650
ميغاوات ،ما يعين أنه ميكن رفعها إىل  1760ميغاوات بواسطة
اإلنتاج اإلضايف من البواخر .وبالتالي تصبح نسبة االعتماد على
البواخر  %27.5من القدرة اإلنتاجية اإلمجالية مقارنة مع %18.5
قبل حنو ثالث سنوات.
هذه التطورات أثارت جمموعة تساؤالت :إىل أي مدى سيكون
هناك اعتماد على البواخر خالل الفرتة املقبلة؟ هل ميكن أص ًال
االستغناء عن البواخر يف ظل التأخر يف إجناز املشاريع اجلديدة
ملعامل اإلنتاج املفرتضة؟ هل أصبح لبنان رهينة البواخر املنتجة
للكهرباء يف إطار النهج الذي اتبع خالل السنوات املاضية لتدمري
مدة العقد مع الشركة الرتكية يف أيلول
هذا القطاع؟ تنتهي ّ
متفجرة يتطلب
 ،2016وبالتالي حنن على بعد سنة واحدة من أزمة
ّ
عالجها أكثر من سنة واحدة .حنن يف الورطة أص ًال.

إدانة خنفشارية للخياط
حكمت احملكمة ...فنطقت حتطيمًا ألبسط قواعد العدالة .احلكم
الصادر يوم اجلمعة من االسبوع املاضي عن احملكمة الدولية
اخلاصة جبرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ،حبق قناة «اجلديد»
ونائبة رئيس جملس إدارتها كرمى اخلياطّ ،
ميثل خري متثيل طريقة
عمل هذه احملكمة ،واألساليب اليت تعتمدها لـ»حتقيق العدالة».
القيمون على احملكمة بأن عملها يستند إىل
روج
منذ إنشائهاّ ،
ّ
«اعلى معايري العدالة» ،وأن أحكامها ستكون مبنية على «أدلة
لكن واقع احلالّ ،
كذب هذا الرتويج
تتخطى أي شك معقول»،
ّ
الوارد يف نصوص إنشاء احملكمة ويف قواعد عملها .فأول حكم
أصدرته ،كان ضد صحافية ،ال ضد متهمني بارتكاب جرمية اغتيال.
أقرت احملكمة يف
وتهمة الصحافية أنها مسؤولة عن نشر حتقيقات ّ
حكمها يوم اجلمعة من االسبوع املاضي بأنها مل تؤثر يف «حسن
تؤد عمليًا ومعنويًا إىل إرهاب الشهود او
سري العدالة» ،ومل
ّ
ختويفهم ،وانها مل تدخل يف خانة «حتقري احملكمة» (أي عدم
عالم إدانة كرمى اخلياط إذًا؟ هي مل ُتزل عن
االنصياع ألوامرها).
َ
املوقع االلكرتوني لقناة «اجلديد» فيديوهات التحقيقات املشكو
منها .واستند القاضي إىل «الدليل» اآلتي :أرسلت إدارة احملكمة
بريدًا إلكرتونيًا للخياط ،تطلب فيه إزالة الفيديوهات.
أثبتت اخلياط أمام القاضي الذي أصدر احلكم ،نيكوال ليتيريي،
أنها مل تتلق الربيد .وشهد ُمرسل الرسالة اإللكرتونية ــ امام
القاضي أيضًا ــ انه مل يتصل باخلياط ليتأكد من أنها تلقت
برغم ذلك ،رأى ليتيريي أن هذا «الدليل» يتخطى أي شك
رسالتهُ .
منطقي ،وأن اعتماده يندرج يف إطار اعلى معايري العدالة الدولية.
وبناء على ذلك ،أصدر حكمه بإدانة اخلياط امس ،على أن يعلن
ً
العقوبة يف الثامن والعشرين من
الشهر اجلاري .مثة ُبعد آخر حلكم
ليتيريي.
فهذا «الدليل» ،أي اعتبار اخلياط
ّ
تبلغت «أمرًا» من احملكمة
قد
عرب الربيد االلكرتوني ،يستبطن
رغبة من احملكمة بالقول إن
األصول اليت اختارتها هي لتبليغ

استندت املحكمة إىل
«دليل» نفته الخياط
ويخالف قواعد
القانون اللبناني

املتهمني ،تسمو على أصول التبليغ التيّ ينص عليها القانون
اللبناني .ويتيح هذا احلكم للمحكمة مستقب ًال ،إصدار اوامر لوسائل
اإلعالم يف لبنان ،وتبليغها إياها بواسطة الربيد االلكرتوني ،او
الرسائل النصية عرب اهلاتف ،او أي طريقة اخرى تراها مناسبة ،ثم
معاقبة من ال يلتزم االوامر ،بصرف النظر عن كونه قد ّ
تبلغ فع ًال
او مل يتبلغ.
برأ
احلكم الليتيريي ،مارس نوعًا من «التمويه» .فإىل جانب اإلدانةّ ،
اخلياط من التهم االخرى (عرقلة سري العدالة ،حتقري احملكمة.)...
وبرأ شركة «اجلديد» من كل التهم املوجهة إليها ،منسجمًا مع
ّ
قراره األولي (الذي أسقطته غرفة االستئناف اخلاصة جبرائم حتقري
احملكمة يف ما بعد) بعدم اختصاصه للنظر يف قضايا يحُ َ
اكم فيها
أشخاص معنويون (شركات ،مؤسسات ،مجعيات ،احزاب.)...
ُ
وتعد حماكمة «اجلديد» ،كشخص معنوي ،سابقة يف تاريخ القضاء
الدولي ،منذ حماكمات نورمربغ اليت تلت احلرب العاملية الثانية.
وأعلن ليتيريي يف اجللسة العامة اليت ُعقدت يوم اجلمعة من
االسبوع املاضي ان املدعي (صديق احملكمة) «مل ُيثبت ان
«اجلديد» ارتكبت فعال جرميا...
غري ان اخلياط نفسها اغفلت عمدا قرار احملكمة بإزالة احللقات من
موقع القناة االلكرتوني ويوتيوب وحسابات التواصل االجتماعي
للقناة».
وقالت اخلياط إن «تربئتنا من قضية حتقري احملكمة تعين انكم
(احملكمة) اضعتم وقتنا وعطلتم مسار عملنا لسنتني ،ليتبني اننا
حنن على حق» .أما يف ما يتعلق بادانتها يف قضية عرقلة سري
العدالة ،فرأت أنه «ال ميكن اعتبار جمرد بريد الكرتوني دليال
ضدي .قرار احملكمة ليس سوى حلفظ ماء الوجه» ،مضيفة أن
«املرحلة مل تنته بعد حنن يف حالة ترقب .احملكمة ستحدد العقوبة
بعد  15يوما وقد يكون هناك استئناف من ِقبلنا او من قبل
االدعاء .حنن ندرس كافة اخليارات اليوم مع احملامني».
ُيذكر أن العقوبة اليت تواجهها خياط قد تصل اىل السجن سبع
سنوات كحد اقصى و /أو دفع غرامة مئة الف يورو.
وقال وكيل الدفاع عن «اجلديد» واخلياط احملامي كريم خان إن
اخلياط ستطعن يف ادانتها يف االتهام األقل ،مضيفا أن تربئة
ساحة تلفزيون اجلديد متاما مبثابة اثبات.
ويف ظل صمت رمسي لبناني حيال احلكم ،باستثناء تأييد حكومي
له عبرّ عنه وزير اإلعالم رمزي جريج على قاعدة ان «لبنان ملزم
تنفيذ ما يصدر عن احملكمة» ،رأت مؤسسة «مهارات» يف بيان هلا
أن «قرار احملكمة باعتبار خياط مذنبة لعدم حجبها تقارير صحافية
إستقصائية أصبحت يف متناول اجلمهور ،ميثل انتهاكا حلرية االعالم
وتداول املعلومات ،وتقييدا حلرية سامية مكرسة ،ومنصوص عنها
يف أهم وثيقة عاملية حلقوق االنسان».

عن (األخبار)
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مقاالت وتحقيقات

«ويـكيليكس» :خـطة أمـريكيّة لـزعزعة سـوريا مـنذ عـام ٢٠٠٦
علي حيدر
متأصل فيهم» أو
فكرة أن «العنف
ّ
أن «السنة والشيعة يتذاحبون منذ
عصي عليهم»
القدم» أو أن «االحتاد
ّ
صدرة لنا وختدم يف سرت
هي أفكار ُم ّ
ّ
اخلارجية .كما أن
ة
الغربي
املخططات
ّ
ّ
ّ
يستلذون بالقمع
فكرة أن العرب
ّ
والتسلط ،فيما تقوم دول الغرب
ّ
التسلط يف معظم أحناء
بفرض أنظمة
العامل العربي ،هي أيضًا من ثقافة
الغربية يف عاملنا العربي.
اهليمنة
ّ
نصدق أن الشعب
أن
لنا
ُيراد
ّ
السوري ذهب طوعًا إىل احلرب
ّ
تدخل خارجي او
األهلية ومن دون
ّ
حتريض أو تأجيج ال يتفق مع األدوار
واخلليجية يف املنطقة .لكن
الغربية
ّ
ّ
خزان «ويكيليكس» حيتوي الكثري
ّ
َ
اخلارجية
ملن يريد ان يفهم السياسة
ّ
األمريكية من وثائقها هي ،وليس
ّ
من الكتب ُ
قررة اليت ختدم الدعاية
امل ّ
األمريكية عن نفسها يف بالدنا.
ّ
يف مقابلة أخريًاّ ،
ذكر جوليان أسانغ
مبا ورد يف وثيقة من «ويكيليكس»
منذ عام  ،٢٠٠٦وكانت من جمموعة
وثائق ماننغ األوىل .الوثيقة اليت
يعود تارخيها اىل كانون االول
تتحدث ،بالتفصيل،
(ديسمرب) ٢٠٠٦
ّ
عن ّ
أمريكية لزعزعة االستقرار
خطة
ّ
يف سوريا والعمل على تقويض حكم
ّ
بشار األسد.
ال ينزعج املرء من تقويض أي نظام
األمريكية ،مثلها
عربي .لكن اإلدارة
ّ
مثل النظام السعودي ،ال تستبدل
نظامًا إال وتأتي بأسوأ منه.
هكذا َم َثل أمامنا ،وميثل ،نظام عبد
ربه منصور هادي ،الذي أنشأته دول
ّ
اخلليج بالتعاون مع احلليف األمريكي
بعد أن ضاقت ذرعًا بعلي عبداهلل
تبدد تلك
صاحل .والوثيقة تصلح كي ّ
الرمسية
العربية
النزعات يف الثقافة
ّ
ّ
نظرية املؤامرة ،فقط
اليت تسخر من
ّ
ّ
التدخل
من أجل التخفيف من وطأة
األمريكي واإلسرائيلي املباشر يف
شؤون كل بلد عربي.
املؤامرة
نظرية
من
السخرية
ّ
تزامنت مع صعود عصر السادات
السعودية بعد موت مجال
واحلقبة
ّ
عدة
ضرورات
من
وكانت
عبدالناصر،
ّ
العمل ألشرف مروان وكمال أدهم.
وهي تنبع إما من سذاجة وغباء يف
الدولية أو من خبث.
فهم العالقات
ّ
غبية
مؤامرة
ات
نظري
هناك
صحيح أن
ّ
ّ
(يزخر بها إعالم املمانعة وتربط بني
واملاسونية ودكاكني
الصهيونية
ّ
ّ
ّ
األزقة) ،لكن هناك
بيع الفالفل يف
نظريات مؤامرة ُمثبتة بالوثائق.
ّ
الوثيقة اليت ذكرها أسانغ (واليت
أرسلها لي مذهو ً
ال الرفيق غلني
غرينوود) تبدأ بالتعبري عن انزعاج
امريكي من استقرار النظام السوري،
ومن أن ّ
بشار األسد بات «أقوى مما
كان عليه قبل سنتي» .واملالحظة
األمريكية تلك بليغة ،ألنها أتت بعد
ّ
مرور حنو ثالث سنوات على غزو
العراق .وكانت الواليات املتحدة يف
ختطيطها للغزو تهدف إىل تقويض
النظامني اإليراني والسوري وحزب
للعدو
متعددة الثمار
اهلل ،يف مكافأة
ّ
ّ
اإلسرائيلي .وعندما باعت اإلدارة
للدميقراطيني يف
األمريكية الغزو
ّ
ّ
سوقت له على أنه
الكونغرس،
ّ
نظامي إضافة إىل النظام
سيسقط
نْ
ُ

تشري وثيقة لـ «ويكيليكس» تعود اىل  2006اىل توجه أمريكي لزعزعة
االستقرار عرب استغالل قتل الرئيس رفيق الحريري وتأجيج الصراع املذهبي
(األناضول)
العراقي .وكان هذا الوعد من
أسباب تنامي التأييد الدميقراطي
(أيد أكثر من ٪٧٣
للغزو آنذاك
ّ
من الشعب األمريكي غزو العراق
أيد حنو  ٪٩٢غزو أفغانستان.
فيما ّ
التحركات املعادية للغزو
وكانت
ّ
األمريكي قبل حدوثه وبعده يف
األمريكية خجولة وهزيلة
اجلامعات
ّ
للغاية ،خصوصًا أنها أتت يف أعقاب
 ١١أيلول الذي زاد من قناعة الشعب
األمريكي بأن الغزوات حول العامل
هي أقصر الطرق لتوفري األمن
الداخلي).
اعرتاف الوثيقة الصادرة عن السفارة
األمريكية يف دمشق باستقرار النظام
ّ
يف حينه أقلق اإلدارة .لذلك ،ختلص
ضرورة
إىل
استغالل نقاط
ضعف للنظام
املطلوب
و ا قتنا ص
»
« ا لفر ص
«استغالل»
للضغط على
األسد (فقط قتل الحريري
للضغط وليس إلزعاج األسد
نظام
لقلب
ودفعه اىل
احلكم) .وهي
تدعو
إىل التصرّف بـ «ال

عقالنيّة»

القيام بأعمال من أجل «ان يفقد
ّ
بشار توازنه» ،ولو على حساب سالمة
الشعب السوري وأمنه ،طبعًا.
ّ
تتعلق بالتحقيق
«الفرصة» األوىل
يف اغتيال رفيق احلريري واحملكمة
تتحدث الوثيقة بصراحة
اليت تلته .إذ
ّ
عن ضرورة «استغالل» هذا الوضع
ّ
األمريكية ،وتقول
اخلطة
ملصلحة
ّ
إنه جيب اإلعالن العلين عن نتائج
ومضاعفات التقرير «على طريقة
(احملقق األملاني ديتليف) ميليس»،
إلزعاج ّ
للتصرف
بشار األسد ودفعه
ّ
عقالنية» .وتضيف أن اتهامات
بـ»ال
ّ
ً
ّ
ا
ر
«توت
جديًا» يف
أحدثت
ميليس
ّ
الضيقة حول الرئيس
الدائرة
ّ
السوري.

لكن الصفاقة ،أو اخلطورة ،يف
الوثيقة كمنت يف ّ
خطة تأجيج الصراع
املذهيب يف سوريا.
ّ
املتعلقة
فقد جاء يف الفقرة
ّ
األمريكية إلثارة النعرات
باخلطة
ّ
بني الطوائف« :اللعب على اخلوف
يّ
السن من النفوذ اإليراني :هناك
ختوفات يف سوريا من أن إيران
ّ
ناشطة يف التبشري الشيعي يف
أوساط السنة الفقراء غالبًا .ومع أن
هذا اخلوف ُمبالغ فيه ،تعكس هذه
السنية
التخوفات عام ًال يف الطائفة
ّ
ّ
وت ّ
يف سوريا اليت تنزعج ُ
ركز على
النفوذ اإليراني يف بالدهم من خالل
نشاطات ترتاوح من بناء املساجد
املصرية
السفارتي
إىل األعمال .إن
نْ
ّ
والسعودية هنا (باإلضافة إىل قادة
ّ
دينيني ّ
سنة بارزين) يعطون اهتمامًا
ّ
القضية وجيب علينا
متزايدًا هلذه
ّ
العمل بصورة وثيقة أكثر من أجل
اإلعالن وتركيز اهتمام املنطقة على
هذا املوضوع».
ليست هذه الوثيقة (حتمل صفة
«السرية») من اخرتاع إعالم املمانعة،
ّ
وليست ّ
رمسية.
خطة ال حتمل صفة
ّ
توزعت على خمتلف أجهزة
هذه رسالة ّ
األمريكية (مبا فيها قيادة
احلكم
ّ
العسكرية والبيت
املنطقة الوسطى
ّ
واخلارجية)
األبيض ووزارتا اخلزانة
ّ
وتوزعت أيضًا ،حبسب الوثيقة
ّ
العربية.
نفسها ،على جامعة الدول
ّ
وهذا البند يكشف طريقة عمل احلكومة
العربية .إذ
األمريكية يف منطقتنا
ّ
ّ
العربية كأدوات
تعتمد على األنظمة
ّ
فقط ،وليس كحلفاء على طريقة
العدو اإلسرائيلي .وهي تعلم ان
ّ
إعالم النفط والغاز يعمل كبوق
األمريكية
لكل ما ترتأيه احلكومة
ّ
من دعاية ملصلحة حروبها وحروب
العدو اإلسرائيلي .وقد يكون املركز
ّ
دبي من أهم
الدعائي األمريكي يف
ّ
مراكز صنع القرار يف اإلعالم العربي.
وتنبغي االشارة هنا اىل الظروف
اليت صاحبت الغزو األمريكي للعراق
مقدماته
عام  ،٢٠٠٣حيث كان من
ّ
يف اإلعالم العربي مقاالت طويلة

يجب العمل لرتكيز اهتمام املنطقة على الخوف السني من النفوذ االيراني
و»التبشري» الشيعي يف سوريا (األناضول)
صدام حسني
وفجائية عن ظلم نظام
ّ
ّ
واستبداده لتحضري الرأي العام
األمريكية وجعلها أكثر
العربي للحرب
ّ
قبو ً
ّ
اخلطة
ال .ويلمس املرء نتائج
األمريكية يف اإلعالم العربي الذي
ّ
حفل ،يف السنوات اليت تلت كتابة
التمدد
هذه الوثيقة ،مبقاالت عن
ّ
الشيعي ،وسمُ ح للحاكم األردني
ّ
أقل بكثري
(الذي حيكم يف بلده
عمان)
األمريكي يف
من السفري
ّ
ّ
بالتفوه مبصطلح «اهلالل الشيعي»
ّ
كي يكتسي التحريض املذهيب
وعربيًا .ومل ختف الوثيقة
حمليًا
طابعًا
ّ
ّ
حتدثت برضى
نياتها
الطائفية عندما ّ
ّ
ّ
العلويني
عن «اخلوف الكبري» لدى
ّ
السنية
األكثرية
إمكانية حكم
من
ّ
ّ
ّ
يف سوريا ــــ أي أرادت الوثيقة
إثارة هذا اخلوف واستفزازه .ومن
تابع جمريات العامل العربي ،منذ
 ،٢٠٠٦يلحظ بوضوح ان التحريض
الطائفي خصوصًا حول مالبسات
اغتيال احلريري كان جزءًا من ّ
خطة
الطائفية
ــــ جنحت ــــ جلعل الغريزة
ّ
السياسية
اهلوية
أقوى من عناصر
ّ
ّ
الطائفية.
غري
ّ
وتتحدث إحدى فقرات الوثيقة
فتقر بأن ال
خدام،
عن عبد احلليم ّ
ّ
شعبية لديه .لكنها تشري اىل
قاعدة
ّ
أن ظهوره يف اإلعالم يزعج النخبة
شخصيًا (واضح يف
احلاكمة واألسد
ّ
جتسس
هذه الفقرة انها تعتمد على
ّ
أمريكي على األسد ،إذ تقول إنه
خدام باهتمام
يتابع
شخصيًا أخبار ّ
ّ
«عاطفي») .وبناء عليه تنصح الوثيقة
السعوديني
«نستمر يف تشجيع
بأن
ّ
ّ
خدام
واآلخرين على إتاحة اجملال امام ّ
للظهور يف وسائل اإلعالم ومنحه
الفرصة للتعبري عن إظهار الغسيل
الوسخ للنظام» .وهنا يظهر أيضًا
طواعية اإلعالم السعودي للحاكم
مدى
ّ
األمريكي .إذ يستطيع دبلوماسي يف
األمريكية يف دمشق ان
السفارة
ّ
وشخصيات الضيوف على
هوية
حيدد
ّ
ّ
ّ
ّ
السعودية.
احملطات
ّ
وحتى اإلشاعات والنميمة تدخل
ّ
األمريكية.
املخططات
يف حسبان
ّ
إذ تتحدث الوثيقة عن االنقسام

يف صفوف اجلهاز العسكري ــــ
االستخباراتي ،وعن ضرورة «تشجيع
اإلشاعات واإلشارات عن مؤامرات
خارجية» ألن «النظام حساس للغاية
ّ
إلشاعات عن حماوالت انقالب وعدم
ارتياح يف صفوف اجلهاز العسكري
واألمين احلاكم» .وتضيف أنه جيب
ّ
اإلقليميني مثل مصر
حث «احللفاء
ّ
بشخصيات مثل
والسعودية لاللتقاء
ّ
ّ
خدام ورفعت األسد كطريقة إلرسال
ّ
إشارات من هذا النوع ،مع تسريب
مالئم هلذه اللقاءات بعد حدوثها».
مل يكن عبد الناصر ميزح أو يبالغ
العدو كان يشيع
بعد حرب  ١٩٦٧بأن
ّ
ويعمم اإلشاعات كي يزرع
السخرية
ّ
ثفاقة اهلزمية يف الشارع املصري.
وتقرتح الوثيقة إبراز فشل «اإلصالح»
االقتصادي (الذي كانت احلكومة
األمريكية تثين عليه علنًا) خصوصًا
ّ
يف الفرتة اليت تسبق االنتخابات
الرئاسية لعام  ٢٠٠٧إلحراج األسد
ّ
الشرعية عنه .كما تقرتح
ونزع
ّ
مقارنة جهود «اإلصالح السوري» مع
إصالحات أخرى يف الشرق األوسط
ّ
(لعل الدبلوماسي األمريكي يقصد
النجاح االقتصادي يف تونس ومصر
آنذاك ،قبل ان يثور الشعب على
امريكيًا).
اإلصالحات املرضي عنها
ّ
وتدعو اىل العمل على ثين دول
اخلليج عن االستثمار يف سوريا (أي
ان إفقار سوريا كان ّ
خطة من خطط
احلاكم األمريكي).
الكردية ،تقرتح
ويف املسألة
ّ
الوثيقة إبراز شكوى األكراد يف
علنية مبا فيها
سوريا عرب تصاريح
ّ
نشر خروق حقوق اإلنسان ملضايقة
ّ
السكان
النظام وإظهار احلرص على
ّ
حتفظًا عن
األكراد .لكنها تبدي
الذهاب بعيدًا يف إبداء احلرص على
مصاحل األكراد يف سوريا ،إذ «ان
هذا املوضوع حيتاج إىل معاجلة حذرة
الكردية
ألن اإلبراز اخلاطئ للقضايا
ّ
ّ
يشكل نقيصة
يف سوريا ميكن ان
جلهودنا يف توحيد املعارضة بناء
(العربية يف
السورية
على الشكوك
ّ
ّ
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األمريكية
الكردية» (أي ان احلكومة
اجملتمع املدني إزاء األهداف
ّ
ّ
السورية عام  ٢٠٠٦قبل بدء
املعارضة
كانت تعمل على توحيد
ّ
امل ّ
االحتجاجية يف سوريا) .وهذا التحضري ُ
بكر لقوى
التظاهرات
ّ
مبيتة ضد الشعب
بنوايا
ينبئ
ة
األمريكي
اإلدارة
قبل
من
املعارضة
ّ
ّ
ً
والوطنية
ة
احلقيقي
األسباب
صفة
ينفي
ال
هذا
،
ا
(طبع
السوري.
ّ
ّ
تيارات يف املعارضة كانت أمريكا
هناك
لكن
النظام
ملعارضة
ّ
تعدها ّ
مبكرًا لتحقيق مآربها ولتقويض املعارضة
اخلليج
ودول
ّ
الوطنية).
ّ
ّ
«املتطرفة» ،حبسب
اجلهادية
املتعلقة باحلركات
أما يف الفقرة
ّ
ّ
األمريكية تعرتف
الوصف األمريكي يف الوثيقة ،فإن احلكومة
ّ
سرًا (ال علنًا) بأن النظام السوري يقوم «ببعض األعمال ضد
ّ
جمموعات تعلن روابطها مع القاعدة» ،لكنها تشمت حبدوث
«اإلرهابية» يف سوريا نفسها .أما يف السياسة
بعض األعمال
ّ
متطرفة يف سوريا
جملموعات
ممر
وجود
إعالن
فتقرتح
العلنية،
ّ
ّ
ّ
غري حمصورة حبماس واجلهاد اإلسالمي ،وترى ان إعالن اجلهود
املتطرفة جيب ان يكون بطريقة تظهر
السورية ضد اجملموعات
ّ
ّ
«ضعف احلكومة وبوادر عدم استقرارها» ونتائج سياساتها.
العلنية لإلدارة
وتصل الوثيقة إىل خالصة تتناقض مع السياسة
ّ
األمريكية آنذاك ،إذ تشري اىل أنه من الصعب احلصول على
ّ
ّ
اإلسالميون املعادون
يشكله
«صورة دقيقة للتهديد الذي
ّ
للنظام يف داخل سوريا( .لكن) األكيد ان هناك تهديدًا بعيد
املدى» .وفيما تعرتف بوضع األسد القوي يف حينه ختلص إىل
ضرورة «استغالل نقاط الضعف» لتكوين «فرص لنا لزعزعة
عملية صنع القرار (يف سوريا) وإلبقائه يف حالة عدم توازن
ّ
وجلعله يدفع مثن أخطائه».
ليس هناك ما يساعد يف فهم ما حدث يف سوريا على مدى
تدعم فكرة ان
السنوات املاضية مثل هذه الوثيقة .هي
ّ
األمريكية ،وإن مل ختلق حالة املعارضة واالحتجاج يف
احلكومة
ّ
سوريا حيث هناك ألف سبب وسبب للمعارضة واالحتجاج ضد
النظام ،فإن واشنطن مسؤولة بدرجة كبرية عن تدهور الوضع
دمرة بني النظام
يف سوريا ،وحتويل حالة
سياسية إىل حرب ُم ّ
ّ
وبني عصابات ُم ّ
سلحة تلقى الدعم والتمويل والتسليح من دول
األمريكية حالة
اإلدارة
ختلق
مل
ة.
الغربي
الدول
اخلليج ومن
ّ
ّ
أججتها
لكنها
العربي،
العامل
ويف
سوريا
يف
ة
واملذهبي
الطائفية
ّ
ّ
ّ
العربية ُ
املطيعة
اإلعالم
وسائل
خالل
(من
واعتنقتها
وأشعلتها
ّ
رمسية ضد كل أعداء احلكم األمريكي يف املنطقة
هلا) سياسة
ّ
العربية.
ّ
هذه الوثيقة خمضبة بدماء الشعب السوري يف وقت يذرف جون
املهجرين
األمريكية الدموع على
كريي ،وباقي مسؤولي اإلدارة
ّ
ّ
السوريني املقبولني يف
الالجئني
السوريني ،فيما مل يبلغ عدد
ّ
ّ
أمريكا العدد يف قرية واحدة يف جبل لبنان كما الحظ موقع
إخباري غربيّ .
األمريكية خللق حالة من عدم
خططت احلكومة
ّ
االستقرار والفوضى يف سوريا للتأثري يف احلاكم ،كما ّ
خططت
ّ
العربية املوالية للحكم األمريكي
وختطط للحفاظ على األنظمة
ّ
(أي معظم انظمة الطغاة يف الشرق األوسط) .وقد يقول قائل
أو قائلة :ما ضري ان تقوم أمريكا بتغيري نظام قمعي ما يف
العامل العربي؟ اجلواب ماثل امامنا يف العراق ويف ليبيا ويف
أي مكان تقوم فيه الواليات املتحدة بقلب نظام احلكم .ال تريد
عربية أكثر رشادًا او
أمريكا ان جتعل من احلكم يف اي دولة
ّ
مطواعية
أكثر
منه
جتعل
دميقراطية .هي تريد فقط ان
نزاهة أو
ّ
ّ
وطاعة وانصياعًا ألوامراها.
مل تنته احلرب يف سوريا ،ومل يكتب تارخيها بعد .وهناك
ّ
نتمكن من كتابته .لكن ،األكيد ان
ستمر قبل ان
فرتة طويلة
ّ
تتحمل
أوباما)
وباراك
بوش
جورج
عهدي
(يف
ة
األمريكي
اإلدارة
ّ
ّ
مجة ،مباشرة وغري مباشرة ،عن الدمار والدماء يف
ة
مسؤولي
ّ
ّ
سوريا .هي أرادت ان تزعزع االستقرار يف سوريا ليس لصاحل
الدميقراطية ،وال ّ
حتى لقلب النظام.
الشعب السوري أو
ّ
الرمسية واضحة ال لبس فيها .كانت احلكومة
لغة الوثيقة
ّ
األمريكية تسعى جاهدة إلضعاف النظام السوري وليس لقلبه
مطواعية ووالء ملصاحلها .وكان اغتيال احلريري
جلعله أكثر
ّ
الفرصة األكرب لتحقيق ذلك .وتأجيج الصراع الطائفي املذهيب
العربية بعد اغتيال احلريري كان وفق ّ
أمريكية
خطة
يف املنطقة
ّ
ّ
ّ
األمريكية
احلكومة
أدوات
قبل
من
فائقة
بعناية
ة
ومنفذ
مرسومة
ّ
حدة التنابذ
من
تزيد
ان
أرادت
فقد
ة.
العربي
واملنطقة
لبنان
يف
ّ
ّ
يّ
السن ــــ الشيعي لتقويض دعائم املقاومة ضد إسرائيل (مل
حممد دحالن يعمل من عنده عندما كان يقود مجاهري غزة
يكن
ّ
ضد حركة محاس عندما كانت حليفة
شيعة»
«شيعة
هتاف
يف
ّ
حلزب اهلل) .وصعود التنظيمات املكفرة للشيعة ،وملن خيالفها
من السنة يف سوريا وخارجها ،كان نتيجة مباشرة للخطة
القاعدية إال بعد
األمريكية .ومل تكرتث أمريكا ألمر التنظيمات
ّ
ّ
ّ
وشكل خطرًا على حلفائها .إال
أن استفحل أمرها وكرب نفوذها
األمريكية كانت ُمشاركة بطريقة ُمباشرة يف إنعاش
أن احلكومة
ّ
القاعديني يف سوريا من خالل ما أمسته «نيويورك تاميز»
ظواهر
ّ
عام  ٢٠١٢سياسة «غض الطرف» عن احتضان أنظمة اخلليج
اجلهادية وتسليحها ودعمهاّ .
ظنت احلكومة
اإلرهابية
للتنظيمات
ّ
ّ
األمريكية ان املسألة لن تطول مثل ليبيا وان «رجال األعمال»
ّ
الرجعية
خليجيًا سيقودون سوريا حنو صراط
املرضي عنهم
ّ
ّ
اليمينية املتوائمة مع التحالف األمريكي ـــ اإلسرائيلي.
ّ

مناطق االشتباك من نافذة املصاحل االقتصادية
زياد غصن
جبهات القتال ومناطق االشتباك ليست فقط ذات بعد عسكري
وسياسي ،فالعامل االقتصادي يؤدي غالبًا دورًا مؤثرًا يف تصويب
«البندقية» ،وهو دور يصعب جتاهله .هنا بالبيانات واألرقام
الواقع االقتصادي لكل حمافظة سورية وقطاعاتها الرئيسية.
دمشق | مل خيرج االقتصاد يومًا عن دائرة حسابات املتحاربني على
الساحة السورية ،وإن كانت أخبار اهلزائم واالنتصارات العسكرية
هي الطاغية على تغطيات وسائل اإلعالم ،فعندما جيلس القادة
واملخططون حلساب األرباح واخلسائر ،والتخطيط واإلعداد للمعارك
القادمة يكون االقتصاد على سلم األولويات ،ويف بعض األحيان
تكون له الصدارة.
ومع تسارع التطورات امليدانية خالل الفرتة املاضية ،وإثارتها
لتساؤالت كثرية وجوهرية من قبيل األسباب اليت تدفع احلكومة
لالنسحاب من حمافظة بشكل شبه كامل وترتيث يف إعادة السيطرة
عليها ،بينما ال تكاد متضي أيام قليلة على دخول املسلحني إىل
منطقة معينة حتى تبدأ عملية عسكرية واسعة لتحريرها ،ثم ما الذي
يغري اجملموعات املسلحة والتنظيمات التكفريية حبلم السيطرة على
هذه املدينة دون تلك .كل ذلك جيعل من التعرف إىل الناتج احمللي
اإلمجالي لكل حمافظة وإسهام كل منها يف القطاعات االقتصادية،
فرصة للوقوف على األهمية االقتصادية ملناطق االشتباك والقتال
يف سوريا.
كانت هناك مشكلتان يف مجع البيانات واملؤشرات اإلحصائية
املذكورة .املشكلة األوىل متثلت بعدم وجود بيانات لدى املكتب
املركزي لإلحصاء ،وهو اجلهة الرمسية املعنية بالرقم اإلحصائي،
تتعلق بالناتج احمللي اإلمجالي لكل حمافظة بغض النظر عن فرتتها
الزمنية .واملشكلة الثانية هي يف غياب أي معلومات وبيانات
تفصيلية عن واقع النشاط االقتصادي يف كل حمافظة خالل
سنوات األزمة.
ُ
عدت
لكن جبهود خاصة من باحثي املركز السوري لبحوث السياسات أ َّ
تقديرات خاصة لـ»األخبار» عن الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار
الثابتة لكل حمافظة وتبعًا للقطاعات لعام  ،2010وذلك اعتمادًا
على اجملموعة اإلحصائية ومسح قوة العمل لعام  ،2010ومثل هذه
التقديرات ميكنها أن تقدم صورة عن األهمية االقتصادية لكل
حمافظة ،وتأثريات ذلك يف سري املعارك والقتال خالل سنوات
احلرب الدائرة حاليًا.

إدلب والحسكة

يف األشهر األخرية برزت تناقضات يف طريقة تعاطي احلكومة مع
حدثني بارزين على الساحة العسكرية ،ففي الوقت الذي كانت
وحدات اجليش فيه تنسحب تدرجيًا من املدن الرئيسية يف حمافظة
إدلب ،مل يكن املوقف نفسه عندما هاجم تنظيم «داعش» مدينة
لصد اهلجوم وتنظيف
احلسكة ،إذ سرعان ما حتركت تعزيزات كبرية
ّ

كل أحياء املدينة من مقاتلي
التنظيم اإلرهابي ،وهو األمر نفسه
يتكرر حاليًا مع مدينة تدمر.
تكشف التقديرات املذكورة سابقاً
أن الناتج احمللي اإلمجالي حملافظة
إدلب سجل يف عام  2010حنو

لم يكن مسموحاً
خروج الحسكة
عن سيطرة الدولة
السورية

 81.449مليار لرية (باألسعار الثابتة) ،أي ما نسبته  %5.5من
إمجال الناتج احمللي لسوريا والبالغ حنو  1.469تريليون لرية
سورية ،لتحتل بذلك إدلب املرتبة التاسعة بني احملافظات جلهة
قيمة الناتج احمللي .ويف تركيبة مساهمة القطاعات االقتصادية
يأتي قطاع الزراعة والغابات والصيد أول بنحو  19.765مليار لرية،
ثم التجارة بنحو  19.055مليار لرية ،فالنقل والتخزين واالتصاالت
بنحو  12.493مليار لرية.
دون شك ،فإن هذا الواقع االقتصادي للمحافظة حضر بشكل
أو بآخر يف التقويم الذي أجرته األطراف املتحاربة ،فمن جهة
اجملموعات املسلحة كانت تغريها السيطرة على اقتصاد حمافظة
بالكامل ،وال سيما أنها حمافظة لديها حدود واسعة مع تركيا ،فيما
فضلت احلكومة االنكفاء لالحتفاظ بقوتها للدفاع عن مناطق ذات
بعد اسرتاتيجي واقتصادي أعمق كمحافظة محاة مث ًال ،اليت تأتي يف
املرتبة السادسة بني احملافظات بناتج إمجالي قدره  122.491مليار
لرية مشك ًال بذلك  %8.3من إمجالي ناتج البالد ،وحتى يف مقارنة
للناتج اإلمجالي للقطاع الزراعي الرئيسي يف احملافظتني سنجد
تفوقًا واضحًا حلماه بناتج قدره  40.583مليار لرية.
وال خترج حمافظة الرقة عن هذا السياق ،فهي ال تكاد مساهمتها يف
الناتج احمللي للبالد تتجاوز  ،%3.9إذ إن ناجتها احمللي اإلمجالي
بلغ  57.327مليار لرية ،كان لقطاع الزراعة النصيب األكرب يف
تركيبته القطاعية وبنسبة وصلت إىل .%40.13
أما احلسكة فلم يكن مسموحًا خروجها عن سيطرة الدولة ،فإىل
جانب االعتبارات االسرتاتيجية اجليوسياسية والعسكرية حضر
االقتصاد من بوابة واسعة ،فاحملافظة حتتل املرتبة الرابعة يف
ناجتها احمللي الذي بلغ حنو  138.151مليار لرية ،أي ما نسبته
 %9.3من اإلمجالي ،حيث يتصدر قطاع التعدين واستغالل احملاجر

لم يخرج االقتصاد يوماً عن دائرة حسابات املتحاربني على الساحة
السورية (األناضول)
قائمة القطاعات االقتصادية بناتج قدره  61.112مليار لرية،
فالزراعة والغابات والصيد بنحو  25.236مليار لرية.
وهذا هو حال مدينة تدمر وحميطها ،فأهمية املدينة ال تأتي من
آثارها املصنفة على الئحة الرتاث العاملي فقط ،بل من موقعها
اجلغرايف االسرتاتيجي ،فهي من جهة تربط سوريا بالعراق وما
يعنيه ذلك من تدفق للصادرات السورية حنو األسواق العراقية
وتشغيل خطوط الرتانزيت بني البلدين ،ومن جهة ثانية فإنها
حتتوي على عدة حقول للنفط والغاز وتشكل ممرًا خلطوط الغاز
املتجهة حنو حمطات توليد الكهرباء ومصايف النفط يف محص
وبانياس .ووفقًا ملا تؤكده املصادر يف وزارة النفط لـ»األخبار»،
فإن معظم حقول تدمر خرجت عن سيطرة احلكومة ،إال أنها بقيت
ضمن دائرة اإلنتاج الذي يسرقه حاليًا تنظيم «داعش» ،إضافة
إىل قيام التنظيم وغريه من التنظيمات املسلحة بضرب خطوط نقل
الغاز وإقفال املضخات طلبًا للمال أو اإلفراج عن سجناء له يف
السجون السورية.
وتعكس البيانات االقتصادية حملافظة محص أمرين :األول
تصميم احلكومة على استعادة مدينة محص كاملة من املسلحني
منذ بداية األزمة ،والثاني ما تشكله تدمر من أهمية اقتصادية
متعددة اجلوانب ،فالناتج احمللي للمحافظة جعلها يف املرتبة الثالثة
بنحو  149.411مليار لرية وبنسبة تصل إىل  %10.16من الناتج
اإلمجالي للبالد ،واألهم أن قطاع التعدين يف احملافظة سجل ناجتًا
قدره  35.016مليار لرية ،فقطاع اخلدمات بنحو  28.973مليار لرية،
ثم التجارة بنحو  25.412مليار لرية.
لكن ثقل االقتصاد يف قرارات احلرب وجبهات القتال ال ينسحب
على مجيع احملافظات ،فمحافظة درعا تأتي يف املرتبة الثانية
عشرة بناتج حملي قدره  51.973مليار لرية ،أي ما نسبته من
الناتج اإلمجالي للبالد  ،%3.5ومع ذلك ترى احلكومة املعركة فيها
مصريية وذات بعد اسرتاتيجي ،وهو األمر نفسه بالنسبة إىل حمافظة
يتعد ناجتها احمللي عتبة  5مليارات لرية.
القنيطرة اليت مل
ّ

اقتصاد القلب

وبالعودة إىل قائمة ترتيب احملافظات جلهة ناجتها احمللي ،وحتديدًا
احملافظات اخلمس األوىل ،تتضح أولويات احلكومة منذ بداية
احلرب ،فالدفاع عن «القلب» واملشاغلة على «األطراف» له ما
يربره اقتصاديًا أيضًا ،فمحافظة حلب على بعدها اجلغرايف عن
العاصمة متثل جزءًا حموريًا من «القلب» االسرتاتيجي يف خطة
مواجهة احلرب للحكومة السورية ولسبب اقتصادي رئيسي .إذ
إن احملافظة تأتي يف صدارة احملافظات جلهة ناجتها احمللي الذي
سجل قبل بدء احلرب حنو  268.865مليار لرية ،أي ما نسبته
 ،%18.29وتكتمل الصورة أكثر مع طبيعة القطاعات االقتصادية
اليت كانت تشتهر بها حلب ،فالتجارة احللبية ناجتها احمللي يتجاوز
 71مليار لرية ،والصناعة التحويلية  41.957مليار لرية ،فالنقل
والتخزين واالتصاالت بنحو  35.880مليار لرية ،ثم الزراعة رابعًا
بنحو  34.419مليار لرية ،ونذكر مرة أخرى أن التقديرات هي
باألسعار الثابتة وليست باألسعار اجلارية.
أما دمشق ،فأهميتها ال تكمن فقط يف أنها العاصمة السياسية
واإلدارية للبالد وما متثله من تاريخ حضاري موغل يف القدم،
فهي ذات ثقل اقتصادي مهم جعلها يف املرتبة اخلامسة بناتج
حملي قدر بنحو  135.971مليار لرية ،يستحوذ فيه قطاعا التجارة
واخلدمات على حنو  ،%54فالتجارة تسجل فيها ناجتًا قدره 42.781
مليار لرية واخلدمات  30.484مليار لرية .كذلك احلال بالنسبة إىل
حمافظة ريف دمشق ،فأهميتها ال تقتصر على إحاطتها بالعاصمة
وتواصلها اجلغرايف مع بعض دول اجلوار ،بل من اقتصادياتها
املرتفعة ،فهي حتتل املرتبة الثانية بناجتها احمللي  198.094مليار
لرية ،مشك ًال بذلك من اإلمجالي  .%13.4يسهم قطاع التجارة بنحو
 %24.12من ناتج احملافظة ،اخلدمات  ،%20.24والنقل والتخزين
واالتصاالت .%16.90
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«بشرى» فاتيكانية «سارّة» :الزواج مل يعد كاثوليكياً!
منذ تسلمه مهماته ،يسعى البابا فرنسيس اىل
خرق النظام الكنسي «اجلاف» ،ومصاحلة االدارة
الكنسية مع جمتمعها لوقف اهلجرة املتواصلة
من املسيحية اىل االحلاد أو اىل أديان أخرى.
بعد انتقاده «بذخ وطمع» رجال الدين ،وتوجيهه
ضربات للفساد يف اإلدارات الكنسية ،انتقل
رأس الكنسية اىل االجراءات العملية يف واحدة
من أكثر القضايا الكنسية تعقيدا وتسببًا يف
تغيري الكاثوليك لطائفتهم :الطالق.
يستخدم كثريون عبارة «الزواج الكاثوليكي»
لوصف العالقة الوطيدة بني شخصني حبيث
يستحيل فصلهما عن بعضهما بعضًا .إال أن هذا
بينت دراسات
الزواج قد ال يبقى كذلك .إذ ّ
الفاتيكان أن العدد األكرب ممن اختاروا الزواج
املدني بدل الزواج الكنسي ،مل يفعلوا ذلك
بسبب إحلادهم أو مقتهم التقاليد الدينية،
وإمنا خلشيتهم من هذه التقاليد وشعورهم
بعدم مواكبتها العصر والضغوط األسرية
واملعيشية.
وبدا واضحًا يف اإلحصاءات الكنسية أن الطالق
هو السبب الرئيسي لتغيري الكاثوليك لديانتهم،
منذ أيام ملك إنكلرتا هنري الثامن الذي رفض
البابا طالقه من كاثرين أراغون عام ،1534
فعمل على فصل كنيسة إنكلرتا عن الكنيسة
الكاثوليكية وإخراجها من سلطة روما.
هذا كله ،مضافًا إىل رغبة البابا يف تقديم
املتفهمة لرعيتها
صورة جديدة عن الكنيسة
ّ
واملواكبة الحتياجاتها ،دفعه إىل إعادة النظر
يف شروط الطالق واخلطوات الالزمة لتحقيقه.
فالكنيسة الكاثوليكية كانت ترى أن الطالق
– إال يف حالة الزنا – أمر غري مقبول .وقد
قيد القانون الكنسي حق الطالق ،من دون أن
ّ
يلغيه .فقانون فسخ الزواج يسمح بالطالق يف
نهاية األمر ،لكنه يرهنه مبجموعة خطوات قانونية
تبدأ يف جلسات املصاحلة عند رجل الدين ومتر
باملطران ،قبل حتويل الزوجني إىل احملكمة
الروحية اليت تأخذ وقتها
وهلا مصاريفها الباهظة،
وال أحد يضمن حكمها
النهائي بعد عامني أو
أكثر.
منذ مخسة أيام بدا هذا
كله قاب ًال للحل .فقد
أعلن الفاتيكان :أو ً
ال،

يحاول البابا
تحويل قضية
الطالق
من االطار
املؤسساتي اىل
قضية انسانية

ختفيف البابا فرنسيس من اجراءات االعرتاف
ببطالن الزجيات الكاثوليكية .ثانيًا ،جعلها
جمانية .ثالثًا ،إعادة أمر البت يف الدعاوى اىل
األسقفيات بدل احملاكم الروحية حبيث يصبح
املطران هو القاضي .ورأى البابا ان حكمًا واحدًا
يكفي العالن البطالن ،ملغيًا بذلك احلاجة إىل
القرار املزدوج.
وتعترب هذه االجراءات اخلرق األبرز منذ عشرات
األعوام يف احملاكم الروحية الكاثوليكية،
وبالتالي املارونية .فعمليًا ،حياول البابا نقل
قضية الطالق من اطارها املؤسساتي واملادي
الذي أدخلتها فيه احملاكم اىل اطارها االنساني
والعائلي .لكن ما الذي تغيرّ فعليا؟
يف األساس ،ال وجود ملا يسمى «بطالن زواج».
ففي تعريف الكنيسة ،الزواج هو تعبري عن احلب
أمام اهلل الذي يفرتض أن يكون أبديًا يستحيل
فسخه ،وبالتالي فإن الطالق فعل غري مقبول.
وازاء زيادة أعداد الراغبني يف الطالق ،كان ال
بد من اجياد خمرج ميكن من خالله ابطال الزواج
اذا كان هناك «خطأ يف التعبري أمام اهلل» .وقد
حددت الكنيسة أسبابًا معينة تؤدي اىل بطالن
ّ
الزواج ،أحدثها ما بدأ يعتمد عام  1990حتت
مسمى «عدم القدرة النفسية على احلب» .أما
النقاط املعتمدة للوصول اىل الطالق ،فيلخصها
احملامي اجملاز يف احلق الكنسي عبدو أبو جودة
باخلطوات التالية« :أوال وضع توقيع مطران
األبرشية على عريضة بطالن الزواج وما يتضمنه

رىل إبراهيم

يف تعريف الكنيسة ،الزواج هو تعبري عن الحب أمام اهلل (أ ف ب)
تصعيب املهمة هلم».
تطبق
حتى الساعة مل
ّ
يف
االجراءات
هذه
لبنان .والقرار حيتاج،
املطلعني،
حبسب
يف تعريف الكنيسة ،الزواج هو تعبري عن الحب أمام اهلل (أ ف ب)
اىل حنو شهرين كي
وستكون
يسري،
ذلك من تأخري ان مل يوافق األخري على التوقيع احملاكم الروحية اللبنانية ملزمة باألمر طاملا
من دون اجراء جلسات مصاحلة .ثانيًا ،تسجيل أنه صادر عن «االرادة الرسولية» .وال شك
الدعوى يف احملكمة املارونية أو الكاثوليكية مع يف أن السفارة البابوية أكثر املستفيدين
باملدعي من االجراءات اجلديدة بعدما كانت ترزح حتت
تقديم أسباب البطالن حيث يفرتض
ّ
أن يدفع على كل سبب  500دوالر للطائفة ضغوط السياسيني اللبنانيني ،الذين دأبوا
املارونية و 1600دوالر للكاثوليكية (يفرتض على حماولة االستفادة من نفوذهم السياسي
باحملامي الشاطر أن يفوز بالدعوى من خالل والعائلي للقفز فوق االجراءات الكنسية لتسيري
سبب واحد ال أكثر فيوفر املال على موكله) .أوضاعهم عرب قرارات فاتيكانية عليا.
ثالثًا ،جتري احملكمة جلسة مصاحلة ثم جلسة ربط
محامو املحاكم الروحية
نزاع لتصدر بعدها احلكم .رابعًا ال ميكن تطبيق ايلي رمحة هو أحد احملامني األكثر مهارة كما
احلكم فورًا بعد صدوره من دون استئنافه يوصف يف أروقة احملكمة الروحية .واملهارة
«تكدس امللفات لديه وعالقاته
تلقائيًا حتى لو مل يطلب أي طرف ذلك .وعادة هنا تعين
ّ
ما يتطلب امتام االستئناف يف بكركي من  3اىل املمتازة مع مجيع القضاة ،اضافة اىل إجياده
 6أشهر .خامسًا ،ينفذ مطران األبرشية احلكم املخارج القانونية الالزمة لضمان فوز موكليه
فور صدور قرار االستئناف».
يف الدعاوى» .أما أجره ،فحدث دون حرج.
االستئناف،
ضرورة
اجلديد يف قرار البابا ابطال
زميله بيار حبيقة من أقدم احملامني وأشطرهم،
انتظار
اىل
الطالق
على
أي عدم حاجة املتفقني
ويوصف بـ»الثعلب القانوني» الذي تصعب
االستئناف،
اىل
قضيتهم
أشهر ريثما حُتّول
جمادلته بسبب معرفته الكبرية بكل «زواريب
من
الزواج
بابطال
الراغبني
واعفاء الفقراء
احملاكمات يف لبنان وخارجه».
على
دوالر
500
توفري
أي
األسباب،
رسوم
أما ابراهيم طرابلسي ،فـ «أكادميي وعلمي،
و1600
املوارنة
خص
ما
يف
الواحد
السبب
لكن غري عملي ،أي إنه ال يأتي بنتائج جيدة يف
دوالر يف ما خص الكاثوليك .على أن األهم
تقيده بالكتاب حرفيا»،
احملكمة املارونية نتيجة ّ
يف هذا االصالح هو اعادة الدور املركزي فيما «اجنازاته باهرة يف احملاكم الكاثوليكية».
يف تنفيذ احلكم اىل االساقفة الذين يفرتض ويقول املطلعون على أحوال احملاكم الروحية
أن حيلوا حمل قاضي االستئناف ويتمكنوا من إنها كانت تفتقر اىل النظام الفعلي وتنتشر
تسريع االجراءات وتوفري االتعاب على الزوجني فيها الفوضى على حنو كبري قبل أن يمُ أسسها
ان كان كالهما راغبا يف فسخ عقد الزواج .املطران روالن ابو جودة ،وينظمها ويهندسها
وهو ما
ّ
يفسره البعض بسحب القرار من يد املطران حنا علوان قبل حنو عام يف ظل اهتمام
األبرشية
الصحيح:
مكانه
اىل
واعادته
القضاة
البطريرك بشارة الراعي بتحقيق إجناز فيها،
بنفسها.
تنهيه
الزواج
عقد
عقدت
اليت
بعدما جنحت املؤسسة اللبنانية لإلرسال يف فتح
احملكمة
يف
القضاة
أحد
يقول
املقابل،
يف
ملفها وتسليط األضواء على ما حيصل فيها،
ذا
يعد
ال
البابا
«قرار
إن
املارونية
الروحية
لكن برغم هذا كله ،ال تزال رائحة الفساد تفوح
أهمية كبرية نظرا اىل أن رسوم األسباب ال من دائرة احملامني على ثالثة مستويات:
تعد باهظة مقارنة بأتعاب احملامي اليت تراوح
ّ
أوال ،الفساد العلمي ،أي اكتفاء كثريين منهم
الدعوى،
على
دوالر
آالف
وعشرة
مثانية
بني
بدراسة قانون احلق الكنسي ال احملاماة وهو ما
واذا رغب حمامي الطرف اآلخر باملماطلة كي يعين جهلهم بأصول احملاكمات املدنية وكيفية
يضمن استمرار حصول موكلته على النفقة تنفيذ القانون .ثانيًا ،الفساد املالي أي السعي
فيمكنه ذلك .وحيذر املصدر من نشوء مافيات اىل التقرب من القضاة عرب شراء طاولة مث ًال يف
خاصة يف بعض األبرشيات لتفتح على حسابها ،سهرة خاصة ينظمها القاضي ،أو املساهمة يف
وتتقاضى الرشى ،كما حيصل يف إحدى بناء كنيسة ما ،أو رشوة اخلوري مباشرة حتت
األبرشيات غري الكاثوليكية املشهورة .علمًا عنوان «حتويل األموال اىل الفقراء» ،وأحيانا
أن هدف البابا ،حبسب الكتابات الفاتيكانية ،دفع تكاليف سفرة سياحية والذهاب برفقة
هو «التعامل مع املتزوجني كأفراد يتأملون القضاة الروحيني لالستجمام .ثالثًا ،فساد
ويرغبون يف حل قضيتهم ال كخصوم ينبغي قانوني يتعلق بعدم تردد البعض يف اللعب

على املذاهب من أجل تسريع معامالت الطالق
لقاء أجر كبري ،فيعمدون اىل تغيري طائفة أحد
الزوجني اىل الطائفة األشورية ويف بعض
األحيان األرثوذكسية لنيل احلكم خالل أسبوع!

 ...وقضاتها

حيظى قضاة احملاكم املدنية واحملكمة العسكرية
بتقصي
باهتمام إعالمي كبري ،ويهتم كثريون
ّ
أخبارهم .إال أن هؤالء يؤدون دورًا متواضعًا
يف حياة اللبنانيني مقارنة بالقضاة الروحيني
الذين يتدخلون يف أدق التفاصيل ويؤثرون
يف حنو مباشر يف حياة مئات آالف األسر.
وأبرز القضاة يف احملاكم الروحية ،هم :رئيس
احملكمة املارونية جوزيف معوض ،الذي يصفه
أهل احملكمة الروحية بأنه «كتري قاضي» ،يف
جديته يف عمله واستبعاده مباشرة
إشارة اىل ّ
كل القضايا اليت تصله عن طريق احملسوبيات.
أما املطران حنا علوان ،فهو القاضي املشرف
على احملاكم املارونية وتوزيع العدالة فيها،
وسبق أن شغل منصب قاض يف حمكمة روما.
وهناك شبه إمجاع على مساهمته ،منذ تسلمه
منصبه احلالي ،يف «تنظيم احملاكمات وضبط
حلقة الفساد املنتشرة بني احملامني ،حيث أجرب
البعض ممن ال ميلك شهادة يف القانون الكنسي
على اجراء دورات تدريبية ليتمكنوا من استئناف
عملهم يف احملكمة» .بدوره ،يعرف مطران
الالذقية القاضي الياس سليمان بـ «القديس»
نظرًا حلياة الزهد اليت يعيشها من جهة وطريقة
معاينته للملفات اليت تصله من جهة أخرى.
أما األب عبدو ابو كسم ،الذي يشغل منصب
فيتميز
رئيس املركز الكاثوليكي لالعالم،
ّ
عن غريه من القضاة الروحيني بانغماسه يف
حد
السياسة وتصرحياته العشوائية اليت تصل ّ
الشتم كتصرحيه األخري حول تظاهرات اجملتمع
املدني .ويشكو بعض احملامني من طريقة عمله
يف احملكمة وتأخريه امللفات حبجة «انشغاله»:
«اذا راح عنده ملف ما بعود يرجع» .وهناك
أيضًا األب انطوان راجح انطوني ،رئيس اجلامعة
األنطونية منذ عام  .2005وهو يتميز باملامه
الكبري يف القانون املدني واحلق القانوني،
علمًا أن هناك عالمات استفهام حول امسه
بعيد الدعوى اليت أقيمت على اجلامعة األنطونية
يف ما خيص أوضاعها املالية .أما األب جوزيف
قزي فهو رئيس بلدية جدرا يف اقليم اخلروب،
ويقول بعض زمالئه ان «منصبه يسهل عمل
شقيقه احملامي يف احملكمة نفسها» .وهناك
أيضًا الوجه االنساني للمحكمة الروحية املتمثل
باألب اسطفان خوري الذي جتمع غالبية املصادر
على تعامله مع القضايا من منطلق انساني ال
قضائي ،حيث يعمد يف كثري من األحيان اىل
خدمة الفقراء جمانا.
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خطة النفايات «ماشية» بالرتغيب
هديل فرفور
بعيدًا من أجواء التحركات االحتجاجية املنددة باملطامر وباملرحلة
االنتقالية اليت أقرتها اخلطة املستدامة ملعاجلة النفايات املنزلية
الصعبة ،يبدو أن مثة اجتاهًا جديًا حنو تنفيذ اخلطة ،سعيًا إىل تدارك
األزمة املندلعة منذ أكثر من شهرين.
املساعي اليت بذلتها اللجنة يف األسابيع املاضية من عقد لقاءات
مع أهالي عكار والناعمة ومع اجلهات املعنية املدنية ،جنحت يف
كحل خالل املرحلة
امتصاص الغضب حول اقرتاح اعتماد املطامر
ٍّ
االنتقالية.
مصادر يف اللجنة ّ
أكدت أن بلدية الناعمة ـــــ عني درافيل ،فض ًال
عن  50مجعية معنية ،وافقت على إعادة فتح مطمر الناعمة ملدة 7
اتفق مع فعاليات ّ
أيام ،فيما ُّ
عكار« ،وبوشرت أعمال احلفر متهيدًا
إلنشاء املطامر».
وتشري مصادر ّ
مطلعة على امللف إىل «الكثري من االمتيازات اليت
حصلت عليها بلديات ومسؤولون ومعنيون لقاء قبوهلم هذا» ،الفتة
إىل أن «مثن إعادة فتح مطمر الناعمة ُدفع وبزيادة».
التوجه حنو تطبيق اخلطة ُترجم عرب تصريح ملمثلني عن اللجنة
حضروا الثالثاء حلقة نقاش ّ
نظمها معهد عصام فارس للسياسات
العامة والشؤون الدولية يف اجلامعة األمريكية يف بريوت .إذ
عرضوا اخلطة ،ولفتوا إىل «بدء إعداد املراسيم واإلجراءات الالزمة
للتمويل» ،فض ًال عن «استصدار املراسيم التشريعية إلصالح
اخلطط واإلدارات البيئية» ،حبسب عضو جلنة اخلرباء الفنية فاروق
املرعيب.
مل ختتلف أجواء النقاش الثالثاء عن النقاشات «املعهودة» اليت
تتمحور أساسًا حول «التناقض بني املرحلة االنتقالية وما تنص
عليه من اقرتاحات غري بيئية عرب استحداث مطامر ،واخلطة املستدامة
اليت حتمل عناوين بيئية سليمة» ،وبالتالي النقاش حول «رفض
القرار الوزاري ال اخلطة».
وأشار ممثل مرفق البيئة العاملية عدنان ملكي اىل مالحظات تقنية
تربز تناقضًا بني مساري املرحلة االنتقالية واخلطة املستدامة ،الفتًا
إىل أن «املؤشرات احلالية ال توحي بنية ردم هوة انعدام الثقة»،
«كب كرة النار عند البيئيني يف اجملتمع املدني ،إذ
ومستنكرًا
ّ
ليس من مسؤولية هؤالء إجياد احللول عن السلطة».
رئيس مجعية  arc en cielبيار عيسى حتدث أيضًا عن «أزمة ثقة»،
الفتًا إىل «الشيطنة املتبادلة بني
طرفني» :جلنة اخلرباء اليت «تعترب
أنها خبرية مبا تقوم به من دون أن
تكرتث بآراء اآلخرين» ،واجملتمع
املدني اآلخر الذي ال جيد يف
اجلهود اليت تبذل سوى «حماوالت
للفساد».
بسام
عضو جلنة اخلرباء الزميل ّ
القنطار رد على غياب الثقة

بلدية الناعمة
و 50جمعية
وافقت على إعادة
فتح مطمر الناعمة
لـ  7أيام

مبجلس الوزراء بأن «ال قيمة لقرارات جملس الوزراء إال عرب إنفاذها
مبراسيم وقرارات تتخذ تباعًا» ،الفتًا إىل أنه جيري العمل على
استكمال إصدار املراسيم ،وبالتالي «لنتجنب مناقشة صيغة
اخلطة وقرار جملس الوزراء» ولتجِر مالحقة مسار هذه القرارات
واملراسيم.
ّ
وأكد أنه «واهم من يظن أن مباشرة اخلطة هي خطوة المتصاص
ضغط احلراك ،إذ إن األخري ُي َع ّد ضروريًا الستكمال مسار اخلطة
ومراقبته» ،مشددًا على أن هذه اخلطة ُ
«ت َع ّد الوسيلة الوحيدة
إلعادة انتظام إدارة معاجلة النفايات».
رئيس احلركة البيئية يف لبنان بول أبي راشد ،استنكر يف مداخلة
استخدام ضيق املهل والوقت كذريعة لفرض الصيغ املقرتحة،
الفتًا إىل مالحظات بارزة على اخلطة االنتقالية باعتبارها أو ً
ال غري
بيئية ،نظرًا إىل اعتمادها وسائل الطمر والردم وغريها ،إضافة إىل
أنها «مهددة بالتوقف والعرقلة».
ُ
تساقط
وسأل« :من يضمن لنا أن ال تتكدس النفايات يف حال
الثلوج وقطعت طريق ضهر البيدر أو حصلت أحداث يف عكار أدت
إىل إغالق الطرق؟» .وعرض ممثلو بعض البلديات جتربتهم يف
الفرز كجبيل وعجلتون ،الفتني إىل أن جناحًا نسبيًا حتقق يف هذا
اجملال.
انتهى النقاش من دون أن يتمكن اجملتمعون من إظهار صيغة
موحدة توحي حبل قريب ،فيما تشري املعطيات إىل توجه فعلي لبدء
تنفيذ اخلطة واقعًا ،مبعزل عن حلقات النقاش هذه.
العياش ،الذي
حضر النقاش ،من محلة إقفال مطمر الناعمة أجود
ّ
ّ
علق على حديث «أزمة الثقة» بالقول «إن شهيب هو نفسه كان
وزير البيئة عندما فتح املطمر يف منطقتنا ،وهو املسؤول عن األزمة
حينها ،ليه رجعت لعندو؟»>
وأضاف «اللي عم يطلب منا نتحمل ،تفضل لعنا ع البيت وقللي إذا
سيحرق أول شاحنة تتجه إىل املطمر.
ّ
بتتحمل أو أل» ،الفتًا إىل أنه ُ
جتدر اإلشارة إىل أن عياش هو من القالئل املتمسكني بعدم إعادة
فتح املطمر.

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي :ملَ تغطون الفساد؟

جانب السيدة هيلني كالرك ،مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
جانب مكتب التفتيش يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNDP
)- Office of Audit and Investigation
املنسق املقيم لألمم املتحدة واملمثل
جانب السيد فيليب الزاريين،
ّ
املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف لبنان
جانب السيد لوكا ريندا ،مدير مكتب برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي يف لبنان جئنا بكتابنا احلاضر الذي نطلب فيه إليكم
تقديم التوضيحات ،واجراء التحقيقات واختاذ اإلجراءات املناسبة
بشأن دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف لبنان وموظفيها يف
تغطية الفساد يف إدارة النفايات يف لبنان ،بالتحديد السيد
ادغار شهاب ،مساعد املدير الوطين واملسؤول عن امللف البيئي
يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

واعتماد تقنية التفكك احلراري ( .)pyrolyseاعرتض عدد من
الوزراء على هذا الزعم واتهموه بتزوير احلقائق ،غري أن غالبية
الوزراء ،على اثر تصويت يف جملس الوزراء ،اعتمدوا خطة معاجلة
النفايات املنزلية الصلبة عرب تقنية التفكك احلراري .وملا سأل
املعرتضون عن الفرتة الالزمة لتطبيق هذه اخلطة ،أبلغهم رئيس
احلكومة أنها تتطلب سنوات عدة ،واقرتح بالتالي التمديد جملموعة
أفريدا لفرتة أربع سنوات .ومل يتمكن الوزراء املعرتضون من
أصروا على
احلصول على نسخة عن العقود مع هذه اجملموعة ،وملا
ّ
طلبهم جوبهوا بتهديد «إما التمديد وإما فلتطمركم الزبالة» ،وهو
ما حيصل فعليًا منذ شهرين .فجرى تصويت ثان ومدد جملموعة
أفريدا أربع سنوات.
وملا كان اخلبري نفسه قد عينّ مع فريق آخر من اخلرباء البيئيني
من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،يف اللجنة املكلفة حاليًا وضع
ّ
حل مستدام الدارة النفايات ،واليت يرأسها الوزير شهيب،
ومروجي اخلطة املتضمنة مرحلتني حبجة حاجة
وكانوا من واضعي
ّ
ّ
احلل املستدام اىل وقت للتطبيق:
أوالهما مرحلة انتقالية تعتمد الطمر دون الفرز أو املعاجلة كحل
مؤقت ملدة  18شهرًا ،مع التمديد للمشغل احلالي (جمموعة
 )Averdaللكنس واجلمع والنقل ،واعادة فتح مطمر الناعمة ملدة 7
أيام ،وهو الذي ثبت ضرره البيئي والصحي الفادح على سكان
املكدسة إىل
قدر مبئة ألف طن من النفايات
ّ
املنطقة ليستقبل ما ُي ّ
اليوم يف الشوارع ،وإنشاء مطامر جديدة يف عكار ،وإعادة فتح
مطمر برج محود مع اقرتاح ردم البحر مبا ُيستخرج منه ،مبا خيالف
اتفاقية برشلونة حلماية البحر األبيض املتوسط،
وثانيتهما مرحلة مستدامة تعتمد ولو بطريقة مبهمة مبدأ إعادة

وجه الناشطون املوقعون أدناه ،رسالة مفتوحة إىل املسؤولني
ّ
يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ( )UNDPطلبوا فيها إجراء
التحقيقات الالزمة لكشف دور مساعد املدير الوطين واملسؤول
عن امللف البيئي يف الربنامج ،السيد ادغار شهاب ،وإدارة البيئة
يف الربنامج ،يف تغطية الفساد يف إدارة النفايات يف لبنان،
وتوضيح دور الربنامج يف السماح خلربائها بالقيام بهذه األمور من
أي مساءلة .ويف ما يلي نص الرسالة.
دون ّ
املوضوع :طلب التوضيحات وإجراء التحقيقات واختاذ اإلجراءات
املناسبة بشأن دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ( –)UNDPلبنان
وموظفيها يف تغطية الفساد يف إدارة النفايات يف لبنان

ّ
ملا كان لبنان يواجه أزمة نفايات خطرية ،اذ أثبتت السلطة
تكدست يف الشوارع،
السياسية عجزها عن إدارة النفايات اليت
ّ
مهددة
واليت ُرميت يف األودية واألنهار والغابات منذ 2015/7/17
ّ
أمن املواطنني الصحي والبيئي ،وخصوصًا على مشارف موسم
األمطار.
ّ
وملا كانت هذه األزمة نتيجة مباشرة لعملية فساد ضخمة امتدت
ألكثر من  20سنة يف إدارة ملف النفايات مع قيام احلكومات
املتعاقبة منذ  1994بالتعدي على صالحيات البلديات يف هذا

إدارة النفايات اىل البلديات،
وإنشاء مراكز فرز ومعاجلة،
من دون أي اشارة اىل
مبدأ التفكك احلراري ،يف
قدمه
تناقض واضح مع ما ّ
السيد ادغار شهاب كاحلل
«األنسب» إلدارة النفايات
عام .2010
وملا كانت املرحلة االنتقالية

إىل السلطات املختصة يف األمم املتحدة

الخلفية:

اجملال وأمواهلا عرب تكليف جمموعة
أفريدا ( Averdaشركيت سوكلني
النفايات
بكنس
وسوكومي)
ومجعها ومعاجلتها وطمرها ،بعقود
غري شرعية وبكلفة باهظة ومضخمة
جدًا ،وقيام هذه احلكومات بالتمديد
مرات عدة هلذه اجملموعة ،وصو ً
ال
ّ
إىل التمديد األخري عام .2010

مواقف متناقضة
لشهاب يف عهود
ثالثة وزراء للبيئة
تؤثر على صدقية
الربنامج

ّ
وملا كان وزير الزراعة احلالي السيد أكرم شهيب ،رئيس اللجنة
أقر
املكلفة حاليًا من قبل جملس الوزراء اقرتاح حلول لألزمة ،قد ّ
بهذا الفساد املستمر يف البيان الصادر عن اللجنة تاريخ 13
أيلول  2015واملنشور يف الوكالة الوطنية لإلعالم ،حيث ورد «إن
جلنة اخلرباء ،اليت يرأسها وزير الزراعة أكرم شهيب ،تعترب أنها
قد وضعت اللبنة األوىل يف مكافحة الفساد ،الذي طغى على هذا
امللف طيلة عقدين من الزمن ،من خالل إبطال عقود تبني عدم
تطبيقها وكلفتها املرتفعة .وترى اللجنة أن مسار مكافحة الفساد
واملراقبة واحملاسبة ،جيب أن يستكمل».

دور السيد شهاب يف تغطية تمديد عقود
املشغل يف 2010

صصت
ملا كانت عقود اجملموعة املشغلة تنتهي يف ُ ،2011/1/17خ ّ
جمموعة من جلسات جملس الوزراء بني آذار وتشرين األول 2010
لتحديد البديل بعد هذا التاريخّ ،
ختللها جدال وخالف بني خيارين،
ّ
املشغل حول خفض
أوهلما اشرتاط ،لتجديد العقود ،التفاوض مع
ّ
الكلفة ،وثانيهما إطالق مناقصة لصيغة خمتلفة ووفق تقنية
معاجلة متباينة حترتم القواعد البيئية السليمة .أثار هذا املوضوع
جد ً
وجه
ال سياسيًا وإعالميًا واسعًا أدى إىل سلسلة من القراراتّ ،
ً
عدد من الوزراء بشأنها اتهاما مفاده حتوير مضمونها يف احملاضر
املوضوعة جللسات جملس الوزراء .وانتهى ذلك جبولة اجللسات
املمتدة بني  1أيلول  2010وتشرين األول .2010
وملا كان السيد ادغار شهاب ،املوظف يف برنامج األمم املتحدة
االمنائي بصفته خبريًا بيئيًا ،قد أدى دورًا حموريًا يف تغطية عملية
املسوغات هلا ،إذ دعاه جملس الوزراء
الفساد هذه ،وتأمني
ّ
يف جلسته املنعقدة بتاريخ  1أيلول  2010لتقديم عرض عن
خيارات معاجلة النفايات املنزلية الصلبة يف لبنان ،فقام السيد
ّ
متسلحًا بصفته خبريًا لدى برنامج األمم املتحدة االمنائي،
شهاب،
بالتصريح أن االحتاد األوروبي والواليات املتحدة اختذا اإلجراءات
امللزمة ملنع ّ
كل عمليات الفرز واملعاجلة للنفايات املنزلية الصلبة

شبهات حول حصر
تعاقد الربنامج
بإدارة شهاب مع
خرباء خارجيني
بشركة واحدة

أقرت وحدها بقرار جملس الوزراء تاريخ .2015/9/9
قد ّ
وملا كان دور السيد شهاب ومواقفه بصفته مسؤو ً
ال عن امللف
البيئي يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عهد ثالثة وزراء
للبيئة مليئًا بالتناقضات ما يضفي شبهة عليه ،ويؤثر على دور
الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة يف لبنان وعلى صدقيته ،من خالل
تغطية عملية الفساد يف إدارة ملف النفايات ،وتقديم احلجج
«العلمية» للتمديد جملموعة الشركات الواضعة يدها على املال
العام وصالحيات البلديات ،والعتماد قواعد ملعاجلة النفايات
تضر بالبيئة وبالصحة العامة والقائمة على رؤية غري
يف لبنان
ّ
مستدامة ،وباألخص إيصالنا إىل األزمة احلالية ،ولرفض الطلبات
األساسية للحراك الشعيب القائم املطالب بإدارة بيئية واحرتام
االنتظام العام يف ملف النفايات.
وملا كان تعاقد الربنامج ،بإدارة السيد شهاب ،مع خرباء خارجيني
تقدم دراسات متوافقة مع رغبات
شبه حمصور بشركة واحدة
ّ
السلطة السياسية ،ما يبعث على الريبة يف العالقة مع هذه
الشركة ويستوجب حتقيقًا.
وملا كان غري مقبول أن يستخدم بعض األشخاص صفتهم خرباء
لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتحريف أو حتى لتزوير احلقائق
والتغطية على عمليات وضع اليد على املال العام واإلمعان يف
اإلضرار بالصحة العامة والبيئة خالفًا للقانون ويعودون بعد ذلك
قدموها سابقًا.
ليغطوا مقرتحات تناقض كليًا تلك اليت ّ
جئنا بكتابنا هذا لنطلب اختاذ اإلجراءات املناسبة وإجراء التحقيقات
الالزمة بدور السيد ادغار شهاب وإدارة البيئة يف الربنامج االمنائي
لألمم املتحدة يف لبنان ،بتغطية الفساد يف إدارة النفايات يف
لبنان ،كما توضيح دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف السماح
خلربائها بأداء هذا الدور بدون أي مساءلة.
يف انتظار الرد التوضيحي واإلجراءات اليت تعدونها مناسبة بهذا
اخلصوص.

املوقعون:

د .علي درويشGreenline ،
حمام
نزار صاغية،
ٍ
يعقوب الصراف ،وزير بيئة سابق يف احلكومة اللبنانية بني
2005/6/19و2006/11/11
حمام
باسل عبداهلل،
ٍ
ّ
املستقل
حنا غريب ،رئيس التيار النقابي
د .ناجي قديح ،خبري بيئي
د .شربل حناس ،وزير سابق يف احلكومات اللبنانية بني
 2009/11/9و2012/2/12
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
املشنوق يقاضي زبيب بالقدح والذم والتشهري وإرجاء
استجوابه اىل األول من تشرين األول
تقدم وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق بواسطة وكيله
احملامي كارلوس ابو جودة االثنني بشكوى مباشرة امام النيابة
العامة التمييزية ضد الصحايف يف «جريدة االخبار» حممد زبيب
وضد كل من يظهره التحقيق فاعال او حمرضا او متدخال جبرائم
القدح والذم والتشهري .وقرر النائب العام التمييزي القاضي مسري
محود احالة الشكوى امام احملامي العام التمييزي القاضي عماد
قبالن للتحقيق بها.
وكان زبيب قد مثل االثنني امام القاضي قبالن الذي استجوبه
حول ما نشره عن شيك صادر عن بنك املدينة العام  2002باسم
الوزير املشنوق .وقد افاد زبيب حبسب مصادر مطلعة ان لديه
مستندات تؤكد مزاعمه حول طبيعة الشيك .ويف ضوء ذلك قرر
قبالن ارجاء اجللسة اىل االول من تشرين االول املقبل البراز زبيب
مستنداته موضوع القضية .كما استمهل زبيب استجوابه يف شكوى
املشنوق امس لالطالع عليها .
وبالتزامن مع اجللسة ،تداعى عدد من الصحافيني اىل وقفة
تضامنية مع زبيب رفضا الستدعائه .
واوضح زبيب بعد اجللسة انه «مت استدعاؤه يوم اجلمعة املاضي
على اساس وجود ورقة معلومات ،وبالتالي ليس مدعيا عليه وال
شاهدا» .وقال ان «االمر ليس شخصيا فاملسألة تتعرض حلرية
الصحافة وحق التعبري املصان بالدستور ،وبالتالي هناك وقائع
ستعرض على القضاء وهو يقوم بواجبه».
من جهته اعترب وكيل زبيب احملامي نزار صاغية ان «القضية مبدئية
بالنسبة الينا خصوصا ان استدعاء زبيب مت اثناء احلراك الشعيب».
وقال»اننا يف مرحلة احملافظة على سرية التحقيقات ،ولدى نهاية
االستجواب سنطلع الرأي العام على حصيلة هذه التحقيقات».
أما حمامي املشنوق كارلوس ابو جوده فشدد على ان «هذه القضية
ليس هلا اي طابع اعالمي» ،مؤكدا ان «ال احد يريد التعرض حلرية
االعالم وهذا االمر مقدس» .وأشار اىل ان «القضية تتعلق بنشر
ما يسمى معلومات ،وهي غري دقيقة» ،الفتا اىل ان هناك «عملية
ذم وقدح وجتريح بكرامة الوزير».
وقال« :الشيك صحيح ،وليس شيك رشوة ،بل هو مثن عقار باعه
الوزير آنذاك وقبض مثنه .وهدف دعوى الوزير على زبيب هو
معرفة كيفية وصول الشيك اليه» .واتهم زبيب ب»التسلل اىل
احلراك واالثارة».

مدير مصرف خيتلس  540مليون لرية

يد ،انتبه صاحب املنزل وكشف السارق الذي فر من املنزل بعد
افتضاح أمره ليفر اىل بناية القاوقجي املالصقة.
وبعد إعالم قوى األمن حضرت دورية من مفرزة استقصاء بريوت
وطاردته لكنه ّ
ثان ودخل شقة ابتسام
متكن من اهلروب من مبنى ٍ
خليل وهرب منها اىل سطح بناء ثالث حيث متكنت الدورية من
وصودرت املسروقات من الشقة
توقيفه ويدعى (فادي ح .عُ ).
األوىل اليت كانت حبوزته.

 ...و 24ألف دوالر أمريكي يف قبضة اللصوص

ويف العبدة  -عكار ،دخل اللصوص فجر االثنني منزل فتحي الكك،
أثناء غيابه عنه ،وسرقوا من داخله مبلغًا نقديًا بلغ ( 24000دوالر
أمريكي) وما يعادل ( 4000دوالر) من املصاغ .وقد حضرت األدلة
اجلنائية وعملت على سحب البصمات وبدأت التحقيقات يف حماولة
ملعرفة الفاعل.
كما تعرض منزل الياس يوسف حداد يف حملة كفر حرة عكار
للسرقة بعد الدخول اليه بواسطة الكسر واخللع.
منزلي كل
ويف بلدة دير جنني  -عكار أقدم جمهولون على سرقة
ّ
من جوزيف كمال جبور ورومانوس جريج جرمانوس.
ويف حملة شاتيال وأثناء انتقال حسن حممد قدورة على منت سيارة
«فان» بداخلها مخسة ركاب بالتواطؤ قاموا بسلبه بعد تهديده
بالقتل ،ما حيمل من أموال نقدية بلغت حبسب إفادته  100دوالر
أمريكي و 65ألف لرية لبنانية وأنزلوه عنوة من «الفان» حتت جسر
وفروا.
شاتيال
ّ
ويف بلدة كفرقطرا الشوفية ،دخل اللصوص منزل انطوان عبده
يونس ،أثناء غيابه عنه وسرقوا من داخله مصاغًا قدرت قيمتها مبا
يزيد على ( 7000دوالر أمريكي) وقد حضرت األدلة اجلنائية.

قرارات اتهامية بتسعة موقوفني

اتهم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان يف أربعة قرارات
اتهامية أصدرها االثنني تسعة موقوفني بينهم ستة سوريني
باالنتماء إىل تنظيم إرهابي مسلح ،بهدف القيام بأعمال إرهابية
وقتل وحماولة قتل عسكريني يف عرسال وحيازة أسلحة ومواد
متفجرة .وأحاهلم أمام احملكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة سندًا
اىل مواد تصل عقوبتها اىل اإلعدام .واملوقوفون هم :زهري وأياد
أمون وحممد كرنيب والسوريون عبدالكريم وحممد حربا وحممد نور
وعمار خليفة واسعد خلوف وعبدالرحيم قدور.

موقوفان باإلرهاب

أوقفت املديرية العامة لألمن العام (ح.ص) إلقدامه باالشرتاك
مع (ع.ص) الذي مت توقيفه سابقا وآخرين على إلقاء متفجرات
يف بلدات وقرى بقاعية وجتنيد اشخاص لتصوير اهداف حمددة
يف تلك البلدات ،وذلك لصاحل كتائب النور السلفية اليت تقوم
باعمال ارهابية بهدف زعزعة االمن واالستقرار بتكليف من الضابط
السوري املنشق (إ.م) .وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل اىل القضاء
املختص ،وجتري املتابعة لتوقيف باقي االشخاص املتورطني.
من جهتها اوقفت قوى اجليش يف حملة القبة  -طرابلس ،الفلسطيين
حممد ابراهيم ابراهيم ،املطلوب جبرم االعتداء على مراكز اجليش
والقيام بأعمال ارهابية.
ومت تسليم املوقوف اىل املرجع املختص وبوشر التحقيق معه».

اعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف مدير فرع
مصرف مجال تراست بنك يف البقاع بعد اخنالسه اكثر من 500
مليون لرية من املصرف املذكور.
واوضحت املديرية يف بيان هلا انه توافرت معلومات ملفرزة
إستقصاء البقاع يف وحدة الدرك اإلقليمي عن قيام مدير أحد فروع
بنك اجلمال السابق ع .ز61( .عاما ) ،بالرتدد إىل منزله الزوجي يف
حملة الكرك واملتهم بالقيام بعمليات اختالس من مصرف اجلمال
تراست بنك.
ً
وبناء إلشارة القضاء املختص متكنت
والرصد،
للمتابعة
ونتيجة
ً
دورية من املفرزة املذكورة بتاريخ  2015/09/21من توقيفه مبنزله
يف حملة الكرك  -زحلة .وبالتحقيق معه اعرتف باختالسه مبلغًا
وقدره  540مليون لرية لبنانية من الفرع الذي كان يديره.

توقيف  80سورياً يف القاع و 11بنغالياً يف صيدا

وافق قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا االثنني
على إخالء سبيل الطبيب عبد الكريم آمون بكفالة مالية وقدرها 150
مليون لرية بعدما تقدم وكيله احملامي أشرف املوسوي بطلب إلخالء
سبيله .وكان آمون قد أوقف بتهمة اخلطأ الطيب الذي أودى حبياة
املؤهل يف اجليش اللبناني ح .بشراوي ،بعد إقفال مستشفى رأس
بعلبك بقرار من وزير الصحة وائل أبو فاعور.

قتيل حبادث سري يف جبيل

إخالء سبيل طبيب بكفالة  150مليون لرية

 ..وموقوف بـ»حادثة اجلمارك» يف املطار

اخلى قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابوغيدا سبيل ط.
السبع مقابل كفالة مالية قدرها مخسماية الف لرية لبنانية وابقى
على م .السبع موقوفا.
وكان ابوغيدا قد اصدر اجلمعة املاضي مذكرتي توقيف وجاهيتني
حبق املذكورين جبرم معاملة عناصر اجلمارك يف مطار رفيق احلريري
بالشدة اثناء قيامهم بالوظيفة وحتقري رئيس مصلحة اجلمارك.

لص بني ثالثة مبا ِن قبل توقيفه يف املصيطبة
مطاردة ّ

سجلت يف الساعات املاضية عمليات سلب وسرقة طالت منازل
ّ
وأشخاصًا.
ودخل جمهول فجر االثنني منزل اللييب عمر صاحل الدروقي يف
املصيطبة بالتسلق ،وأثناء قيامه بسرقة عملة أجنبية وساعيت

ّ
نفذ اجليش عملية دهم واسعة فجر االثنني يف بلدة مشاريع القاع
يف السلسلة الشرقية واوقف  80سوريا ال ميلكون اوراقا ثبوتية
وكانوا دخلوا خلسة.
من جهتها دهمت عناصر شعبة معلومات يف االمن العام يف اجلنوب
فجرا امس مبنى يف حي احلاج حافظ يف مدينة صيدا واوقفت 11
شخصا من التابعية البنغالية لعدم حيازتهم اقامات قانونية.

ادى حادث اصطدام يف بلدة حبالني-جبيل بني سيارة غولف
يقودها سيمون سعادة وشاحنة بيك آب يقودها يوسف عبود اىل
اصابة االول اصابة حرجة نقل اثرها اىل مستشفى سيدة لبنان وما
لبث ان تويف.
وقد اوقف سائق البيك آب بناء الشارة النيابة العامة.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح نتيجة تصادم بني
شاحنتني وسيارة على طريق ضهر البيدر باجتاه البقاع ونقل على
اثرها اىل مستشفى شتورا للمعاجلة ،وجريح بتصادم بني سيارة
ودراجة نارية عند تقاطع برج الغزال  -االشرفية ونقل على اثرها
اىل مستشفى حداد للمعاجلة.
كما سقط جريح نتيجة تصادم بني شاحنة وبيك أب على طريق عام
بشنني  -الكورة.
واسفر حادث سري على طريق انطلياس البحرية عن سقوط جريح
كما ادى حادث سري بني سيارة ودراجة نارية عند تقاطع خباز على

بولفار سن الفيل اىل سقوط جريح.

األطرش يعرتف مببايعته «داعش» وتفجري سيارات
مفخ ّخة

كشفت مديرية املخابرات يف اجليش عن اعرتافات خطرية ادىل بها
املوقوف ابراهيم االطرش حول تورطه يف عمليات تفخيخ السيارات
اقر
وتفجريها يف الضاحية اجلنوبية ويف الداخل السوري  .كما ّ
االطرش مببايعته لتنظيم داعش ومشاركته يف القتال ضد اجليش
يف عرسال .
يف املقابل كشفت مصادر قضائية ان االطرش كان وراء «تفجري
الرويس» الذي اسفر عن سقوط  21شهيدا و 336جرحيا اثر انفجار
سيارة مفخخة يف اخلامس عشر من شهر اب العام . 2013
وأوضحت قيادة اجليش يف بيان هلا انه «إحلاقا لبيانها السابق،
واملتعلق بتوقيف املطلوب ابراهيم قاسم األطرش ،إلنتمائه إىل
تنظيم إرهابي واعتدائه على مراكز للجيش ،وتورطه مع آخرين يف
أعمال إرهابية».
وبنتيجة التحقيق معه ،اعرتف املدعو األطرش بأنه باشر إعتبارا
من العام  ،2011بتجارة األسلحة والذخائر احلربية ،وإشرتاكه مع
آخرين يف نقلها إىل عرسال ومنها إىل الداخل السوري ،لصاحل أحد
التنظيمات اإلرهابية.
وبعد توقيفه من قبل مديرية املخابرات يف العام  ،2012وإنقضاء
مدة حمكوميته ،عاود تواصله مع التنظيمات اإلرهابية ،وبايع لواء
«جند احلق» ،وأنشأ جمموعة إرهابية قامت بتفخيخ السيارات،
مبساعدة أبو جعفر القسطالني (قائد كتيبة شهداء القسطل) ،الذي
نسق معه عمليات شراء السيارات وتفخيخها ،وإرساهلا إىل سوريا
ولبنان ،ومنها جيب نوع  GMCكان معدا للتفجري يف البزالية ،لكنه
إنفجر وأدى إىل مقتل املدعوين عمر األطرش وسامر احلجريي ،وجيب
نوع غراند شريوكي ،كان معدا للتفجري يف الضاحية اجلنوبية ،لكن
مت ضبطه من قبل اجليش .أما السيارات األخرى ،فقد أمت تفخيخها
وسلمها إىل آخرين ومل يعرف مصريها.
كما اعرتف املوقوف مبشاركته يف القتال مع كتيبة «جند احلق»
حتت قيادة أبو مالك التلي ،وبعد مبايعته تنظيم «داعش» ،إنتقل
مع جمموعته إىل مدينة الرقة السورية ،حيث إلتقى قياديني يف
التنظيم املذكور .وبعد عودته إىل لبنان ،شارك يف القتال ضد
اجليش يف عرسال ،ويف اهلجوم على مركز املصيدة التابع للجيش.
وال تزال التحقيقات مستمرة مع املدعو األطرش لكشف تورطه يف
قضايا إرهابية أخرى».

توقيف  75مطلوباً

اوقفت دورية من شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي ح.أ.
( 30عاما) جبرم سرقته أحد املنازل يف بلدة ميفدون.
واعلنت املديرية عن توقيف  74مطلوبا جبرائم قتل ،سرقة،
خمدرات ،إختالس وإقامة غري مشروعة.

توقيف  75مطلوباً
اوقفت دورية من شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي ح.أ.
( 30عاما) جبرم سرقته أحد املنازل يف بلدة ميفدون.
واعلنت املديرية عن توقيف  74مطلوبا جبرائم قتل ،سرقة،
خمدرات ،إختالس وإقامة غري مشروعة.

 990خمالفة سرعة

أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن ضبط  990خمالفة
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

جرمية ثأرية يف بعلبك

ذكرت الوكالة الوطنية لالعالم ان حمسن حسن الطفيلي قضى
يف مستشفى دار االمل اجلامعي بعدما أصيب بثالث رصاصات يف
بطنه خالل حادثة ثأر ختللها اطالق نار قرب اوتيل «بلمريا» يف
مدينة بعلبك مع شخص من آل جعفر الذي اصيب ايضا برصاصتني
يف رجليه ونقل اىل مستشفى الريان يف الشراونة للمعاجلة.
وافاد بيان صادر عن عشرية آل جعفر «بان عددا من الشبان من
عائلة الطفيلي يف بعلبك ،عرف منهم كل من حممد حسن الطفيلي
وولده حسن وشقيقيه سعد وحمسن وآخرين من العائلة ،قاموا
مبهامجة حسن جعفر بالقرب من أوتيل بلمريا ،حيث يعمل يف موقف
الفانات ،ومت االعتداء عليه من اجملموعة بالضرب وإطالق النار عليه
وإصابته إصابة خطرة ،كما أصيب أحد املعتدين املدعو حمسن من
أسلحتهم ،وتويف الحقا متأثرا جبراحه».
من جهة اخرى مت استحضار الطفل انطوني نايف بطرس (  4اعوام)
اىل مستشفى الشمال ،من بلدة كرم املهر يف الضنيه ،وهو
مصاب بطلق ناري يف بطنه ووضعه غري مستقر ،وقد ادخل العناية
الفائقة .وعلى الفور فتح حتقيق باحلادثة بناء الشارة القضاء
ملعرفة املالبسات.

صفحة 19

Saturday 26 September 2015

السبت  26أيلول 2015

Page 19

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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اعالنات

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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مناسبات

القوات اللبنانية حتيي يف سيدني ذكرى شهداء املقاومة اللبنانية

أقام حزب القوات اللبنانية يف
سيدني قداسا لراحة انفس
شهداء املقاومة اللبنانية حتت
شعار «ما بينعسوا احلراس».
ترأس القداس يف دير مار شربل
االب أنطوان طعمه وعاونه نائب
رئيس الدير االب بولس كرباج
ورهبان الدير  ،ومبشاركة املدبر
العام جلمعية املرسلني اللبنانيني
االب فادي تابت واألب أندريه
غاوي ورئيس مكتب االنتشار
يف بكركي االب لويس الفرخ .
وشارك يف القداس القنصل
اللبناني جورج بيطار غامن،
نائب رئيس الرابطة املارونية
ليشع الشدياق  ،رئيس مقاطعة
اسرتاليا يف القوات طوني
عبيد ،رئيس مكتب سيدني
شربل فخري  ،منسق تيار

املستقبل عبداهلل املري ومنسق
حركة االستقالل اسعد بركات
ومنسق احلركة يف سيدني سعيد
الدويهي  ،ومثل بيار صايف
قسم سيدني الكتائيب ،وراهبات
العائلة املقدسة املارونيات
برئاسة األخت اهلام جعجع وعدد
من رؤساء املؤسسات واجلمعيات
اللبنانية وإعالميني وحشد من
مناصري القوات اللبنانية وقد
شارك اكثر من  ١٠٠عائلة من
عائالت الشهداء املقيمني يف
سدني .

االب طعمة

والقى االب طعمة عظة بعنوان
«شهيد لبنان لبنان الشهداء» ،
نقل يف بدايتها بركة رئيس الدير
االب جوزف سليمان املوجود
يف لبنان اىل املؤمنني وقال

«ان عمر الشهادة  ٢٠٠٠سنة،
وحنن يف األحد االول بعد عيد
الصليب فان صلواتنا تساعدنا
على فهم دورنا كمؤمنني ورسل
نشارك يف محل صليب خالص
البشرية».
اضاف  »:تشدد رسالة بولس
اليوم على أهمية الصرب والرجاء
يف سبيل شهادة حقيقية
للمسيح يف قلوبنا وحياتنا،
ورسالة كل مسيحي ان يكون
واقعيا يف احلياة وعليه ان
يكون من اجلنود الصاحلني يف
عداد جنود املسيح».
وذكر «ببداية حرب الغرباء على
وطننا وكنا مع الشباب نسمع
ونرى كيف يدافع كل شخص
عن وطنه وكرامة وصون أهله
 ،معتربا «ان األرز والسنديان

والصخور حتمل انفاس الشهداء
الطرية وإذ نلتقي اليوم يف
اسرتاليا ال لنعدد خصاهلم
اإلميانية والوطنية وهي كثرية
إمنا لكي نعطي صورة واضحة عن
شهادتهم واخالصهم لوطنهم».
وختم «نصلي للمسؤلني يف
وطننا لكي يدركوا ما قدمه
الشهداء على مذبح الوطن ولكي
يفعلوا ما هو خري للبنان» داعيا
اىل انتخاب رئيس للجمهورية
الصالح ما فسد ليعود لبنان
ارض اهلل وليس ارض البشر».
ويف بداية القداس محل عدد من
الشباب أكليال من الزهر حيمل
شعار « ما بينعسوا احلراس فيما
محل اخرون خبورا قدم اىل مذبح
الرب ليوزع يف نهاية القداس
على املؤمنني.

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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مــقابلة

رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية والتيار الوطين احلر يف ملبورن سابقا سايد حامت «اهلريالد:

مؤسستنا تتعهد أكرب املشاريع الكهربائية ويعود الفضل يف انطالقتها ألبناء اجلالية
كلما أتينا على ذكر األسماء التي ترفع اسم لبنان
والجالية اللبنانية يف اسرتاليا عاليا لناحية السرية
املشرّفة اخالقيا وثقافيا واملسرية املشرقة وطنيا وعليا
يقفز على لساننا اسم ابن الجالية البار السيد سايد
حاتم.
فبجدّه وجهده وتواضعه وتضحيته وصدقه واخالصه
وصلت مؤسسته «حاتم للتعهدات الكهربائية» اىل
مصاف الشركات االسرتالية الرائدة يف مجال أعمالها
وخدماتها ليس يف فيكتوريا فحسب بل يف جميع
أنحاء اسرتاليا ايضا.
فسايد حاتم هو ابن بلدة دار بعشتار الكورة نجل
املربي الكبري املغفور له االستاذ يوسف حاتم
الشالوحي ،تربى يف بيت عريق يشع بالعلم والثقافة
واملعرفة وحب الوطن واالنسان فصح فيه القول «هذا
الشبل من ذاك األسد».

السيد سايد حاتم يجلس اىل مكتبه

وللسيد سايد حاتم ايادٍ بيضاء على اكثر من صعيد
ومشهود له بعمل الخري ،ساعد العديد وما زال يساعد
دون منـّة ..حبه للوطن ولبلدته دار بعشتار كحبه
لعائلته ..رئيس سابق للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العالم  -فرع فيكتوريا كما كان عضوا فعاال فيها.
أحب العماد ميشال عون والتيار الوطني ككل ملبادئه
الوطنية السامية.
حبـّه لوطنه لبنان تعدى نطاق القول اىل الفعل ،وهكذا
نراه انه عندما أنعم عليه اهلل وتحسنت حالته املادية
قام باستثمار جزء من ثروته يف وطنه ،مساهماً يف
بنائه وازدهاره واليوم أمامه يف وطنه األم اكثر من
مشروع.
ولتسليط الضوء على سرية ومسرية هذا االنسان
االنسانية واالجتماعية والوطنية زارته الهريالد يف
مكتبه وكان لها معه هذا الحوار:

حاوره الزميل كميل مسعود
* من هو سايد حامت وملاذا اختار
السفر اىل اسرتاليا وليس اىل
غريها من البلدان القريبة من
لبنان؟
 أنا مغرتب لبناني هاجرت منلبنان سنة  1974اىل أبو ظيب
قبيل بدء االحداث اللبنانية
آنذاك حيث عملت هناك يف
جمال االلتزامات الكهربائية
الكبرية من بنايات وغريها كما
تعهدت قسما كبريا من مطار ابو
ظيب الدولي ..عملت يف اخلليج
عامة وخاصة يف ابو ظيب الرائدة
يف جمال املال واالقتصاد،
وألنها يف نظري ليست دائما
املكان املناسب لبناء عائلة
سافرت اىل اسرتاليا بعد ان
أقنعين بعض االقارب واحملبني
ان احلياة وكذلك سوق العمل
واملهن احلرة افضل يف هذه
البالد ،وهكذا كان وهذا ما
وجدته فعال.
وهلذا السبب أبدأ احلديث معكم
بشكر اسرتاليا الستضافيت حيث
كونت مع زوجيت
واحلمد هلل
ّ
جانيت عائلة أفخر بها واعتربها
رأس مالي الكبري والدائم.
* سايد حامت ميلك مؤسسة
شاخمة للتعهدات الكهربائية
تتمتع باسم نظيف على الساحتني
العربية واالسرتالية ،هل لك ان
تضعنا يف اجواء التأسيس؟
أتيت اىل اسرتاليا يف - 26 1977 - 1اي يف يوم العيد
علي
الوطين الكبري ،فوجدت أن
ّ
ان اتعلم اللغة االنكليزية ألتقلم
مع اجملتمع الواسع ولتكون
لي عونا يف مسريتي العملية،
فكانت نصيحة املثلث الرمحات
املونسنيور بولس اخلوري اهم
نصيحة تقبلتها يف هذا البلد.
فكان ذلك ملدة اربعة أسابيع
يف مدرسة خاصة للتقنيني
حيث تعلمت االنكليزية قراءة
وكتابة فكانت حافزا لي للدخول
اىل مدرسة تقنية الدرس

فيها القوانني االسرتالية عن
وبعدها حصلت
الكهرباء،
على شهادة الفئة االوىل غري
املشروطة ومن ثم انتسبت اىل
مؤسسة برادميل للحياكة واحلمد
هلل نلت رضى املسؤولني يف
تلك املؤسسة حيث عملت ملدة
سنتني تقريبا تدربت فيهما
على العمل التطبيقي ..غري
انين وجدت نفسي حماصرا وال
امل لدي لتحقيق ما اطمح له
وما أصبو اليه فرتكت الشركة
اخلاصة
شركيت
وأسست
بالكهرباء ألبدأ العمل مبفردي
ملدة ال تقل عن اربعة أشهر
أحسست ان العمل بدأ
وحني
ُ
يزداد ويتكاثر قمت بتوظيف
كهربائي من جاليتنا لريتفع
بعدها عدد املوظفني اىل مخسة
ولنصبح ستة يؤمنون اخلدمات
خرجت
واالعمال الكهربائية .وقد ّ
املؤسسة اثين عشر كهربائيا من
درجة الفئة االوىل.
واود هنا ان انوه بابناء اجلالية
يف الضواحي القريبة حيث دخلت
كل بيت لبناني الصالح االعطال
والقيام بتمديدات فكنت عونا
هلم لناحية اللغة والثقافة وكانوا
عونا لي لناحية كرمهم وتأمني
العمل الكايف والالزم لالنطالق.
أعود واذكر انين تربيت يف
بيت ملؤها الصدق والوفاء
هذه
فمارست
واالستقامة
الفضائل يف حياتي كلها
وخاصة يف الشركة فأعطت
مثارها بوفرة حيث الكثري من
التقنيني يف هذا البلد ميارسون
الكذب والتضليل .وبكل تواضع
قلبنا املوازين واملفاهيم فخالل
مسرية  35سنة يف العمل يف
الشركة مل اكذب على زبون
ومل اضلل احدا بل كنت دائما
صادقا يف املواعيد وخملصا
لعملي لناحية اجنازه يف الوقت
احملدد وعلى درجة عالية من
اجلودة والدقة .وهلذا فانين

الزميل كميل مسعود يحاور السيد سايد حاتم
ارى ان االستقامة يف احلياة
والعمل ثروة كبرية ُتكسب
صاحبها احرتام وثقة اآلخرين.
* سايد حامت رئيس سابق
ملكتب التيار الوطين احلر يف
ملبورن وعضو فعال يف التيار،
اين هو اليوم؟
 بالنسبة لالنتماء السياسيفهذا ينبع من قناعة راسخة
يف قلب وعقل االنسان وهو
ومؤسس على التجارب يف
مبين
َّ
احلياة ..فاذا اشرتينا شيئا ومل
يعجبنا بعد حني نرميه ونستبدله
بأحسن وافضل منه .اما االقتناع
الراسخ يف االمور واالشياء
الواضحة فال يتبدل بسهولة
وهذا ما حصل لي مع التيار
الوطين احلر واملبادئ واالسس
اليت يقوم عليها واليت تتقاطع
وتتالقى مع قناعاتي ،فوجدت
يف التيار وخاصة يف شخص
رئيسه العماد ميشال عون
ورفاقه يف مسريتهم احلياتية
الصدق
والوطنية والنضالية
والوفاء والوضوح والشفافية.
ومثلي مثل مناصري ومؤيدي
التيار املخلصني الذين جيمعهم
حب الوطن والوفاء له والتضحية
من اجله فقد تالقينا على نية
صادقة من االخالص دون اي

غايات خاصة او مآرب ضيقة..
فأنا اليوم كما باالمس وكما
سأبقى غدا فان دمي عوني
وقناعيت هذه ترتسخ كل يوم
ملا نراه على شاشات التلفزة
ونقرأه يف الصحف احمللية.
* كنت رئيسا للجامعة اللبنانية
الثقافية  -فرع ملبورن وعضوا
فعاال فيها ،هل ما زلت تتقيد
بقراراتها؟
 بالنسبة لفرع اجلامعة يفملبورن فان ما شدني اليها هي
حمبيت ومحاسيت وشوقي لرؤية
مؤسسة قوية ختدم وترعى
شؤون ابنائها أقله ثقافيا لتكون
حمطة جتمع ابناء اجلالية على امور
وأشياء وطنية وثقافية تتالقى
عندها مجيع االحزاب والتيارات
واالفراد لتكون نواة مؤسسة
ترعى جمتمعنا.
اختارني الرفاق رئيسا لسنتني
ومدد لي الربع سنوات ..كان
عملنا خالل هذه املدة شاقا
ومضينا يف العمل حيث كثري
من ابناء اجلالية ال يؤمنون وال
يثقون بعمل اجملموعة ..وهنا
ال الومهم كثريا اذ تربينا على
التفرقة والعمل الفردي ..لكن
كان هناك خيرّ ون كثر حيث
مددنا يدينا لبعضنا وتضافرت

السيد سايد حاتم مستقبال الزميل كميل مسعود
جهودنا وأنتجنا وجنحنا يف
اعمال كثرية ..وكنا كلما جنحنا
وجدنا ابناء السوء مرتبصني لنا
وواقفني باملرصاد حتى وصلت
االمور اىل حماولة ضربنا من
الداخل اذ حاول البعض اخذ
اجلامعة ملآرب خاصة ُ
جت
فأحِر ُ
وفضلت االبتعاد اىل حني
كثريا
ُ
ألحافظ على قناعيت وصدقي مع
نفسي.
واحب ان اذكر انين ما زلت
مؤمنا بدور اجلامعة وارى انها
املؤسسة الوحيدة املمكن ان
تكون قادرة على مجع اللبنانيني
عندما تتنقى النفوس وتصفو
النوايا.
* تقول مصادر ان االنتخابات
يف اجلامعة مل تكن تتم بالطرق
القانونية ،فما هو ردك؟
شيء قانونيا ،فكما
ال
اللبنانيون وسياسيوهم فأغلبنا
هنا كذلك ،يدوسون الدستور
ويطرحون القوانني باألرض عندما
ال تتفق مع غاياتهم ويتباكون
ويدافعون عن قداسة القانون
عندما يكون ذلك لصاحلهم.
* مصادر معروفة تقول ان
سايد حامت ينوي القيام بأكثر
من مشروع يف الوطن لبنان،
فما هي صحة هذا الكالم؟

 اما عن الوطن واملشاريعفهذه امور ليست طارئة اذ
بدأت مشاريعي اخلاصة منذ
العام  1982وما زالت مستمرة
حتى اآلن .واعترب ان وطين االم
علي واالستثمار
له دين دائم
ّ
جيد جدا وخاصة يف جمال
فيه ّ
البناء واالنشاءات.
اما املشاريع املستقبلية فال
شيء جديدا بل هناك تنظيم
ملشاريعنا احلالية والتأسيس
لضمان الشيخوخة اليت تدق على
االبواب.
* كلمة اخرية تود قوهلا؟
كلميت هي مبثابة نداء لكلاملخلصني يف جاليتنا فالتاريخ
ال يرحم واوالدنا يضيعون يف
متاهات اجملتمعات االسرتالية
املتعددة ،فما لنا اال الوحدة..
فيا اخي لك احلق يف ابداء رأيك
واختيار سياستك كما لي انا هذا
احلق ايضا ،ولكن هذا ال مينع من
اجياد قاسم مشرتك نلتقي عليه
النقاذ ابنائنا ،فلنرتك خالفاتنا
السياسية جانبا ولنتحد حول ما
هو مفيد جلاليتنا الن اخلالفات ال
تؤدي اال اىل الفرقة والدمار.
فبالتضامن والوحدة حنافظ على
تراثنا وعاداتنا وثقافتنا من
الضياع واالندثار.
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كتابات

بتو ٌل..

نيكول كيدمان تتألق من جديد
على خشبة املسرح اللندني

ٌ
بتول..

احلضور
وذات
ِ
على شكل دفلى

بدر
على وجه ٍ
وأحلى وأحلى ..

وحيدث ّ
أني تساءلت يومًا
ملاذا ..؟

َ
احملال
ملاذا اختذت الطريق

األجنم
لعرس النهاية يف
ِ
استقرت ظال ً
ال
أجييب فروحي
ّ

أجييب لك اهلل ال تكتمي
سأستمطر البوح يومًا وحتى

واملبهم
السِر
إذا كنت يف ّ
ِ
سأستطلع ّ
الزوال
الشمس بعد
ِ
ولو كان دربي جملدي دمي !
أجييب ..

ِ
املمالك
فأنت املليكة أم

أنت اقرتابي
ْ
هنالك !
حلتفي
أجييب  ..أجييب
ْ
كذلك ؟
أليس

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

دحضت عودة املمثلة اإلسرتالية نيكول كيدمان إىل املسرح ،بعد
غياب دام  17عامًا ،ما كان يطلق عليها ،يف كل حديث يدور
ٍ
حوهلا ،من ألقاب إلتصقت بها بإستمرار ،كلقب «جنمة هوليوود».
فقد أشاد النقاد يف لندن بالعرض األول ملسرحية «فوتوغراف
 »51اليت سيستمر عرضها حتى  21نوفمرب /تشرين األول املقبل،
جتسد شخصية العاملة الربيطانية
ودور كيدمان يف املسرحية ،حيث ّ
روزاليند فرانكلني ،الرائدة يف حبوثها وإكتشافاتها فيما يتعلق
ٍ
بإعرتاف من جانب
باحلمض النووي ( ،)DNAرغم أنها مل تكن حتظى
زمالئها من الذكور.
ومن خالل دورها اجلديد يف مسرحية «فوتوغراف  ،»51تعيد
كيدمان النجاح الذي كانت حققته يف آخر ظهور هلا على خشبة
مسرح «ويست إند» ،يف «الغرفة الزرقاء» عام  ،1998كان
إقتبسها الكاتب املسرحي ديفيد هري عن مسرحية «دير رجين»
للروائي واملؤلف املسرحي آرثر شنيتزلر ،واملعروفة أكثر بالعنوان
الفرنسي املرتجم واملثري «ال روند».
جتسدها نيكول كيدمان ،البالغة
وتستند الشخصية اجلديدة اليت
ّ
من العمر  48عامًا ،على أحداث مسرحية «فوتوغراف  »51للكاتبة آنا
زيغلر ،واليت تتحدث عن العاملة الربيطانية روزاليند فرانكلني اليت
ساهمت إكتشافاتها يف معرفة املزيد عن بنية احلمض النووي،
وتوصلت يف  1953إىل «تصوير» الرتكيب احللزوني املزدوج
للحمض.
وعرب إمكانات متثيلية عالية ،مفعمة بالتفاصيل الدقيقة ،تعرض
ٍ
إلمرأة عظيمة ،متحمسة لعملها ومليئة
علينا كيدمان صورة
بالطموح ،إلتحقت بكلية «كنغز» يف لندن بصفة باحثة ،لكن
أحست أنها وحيدة يف خضم عامل ملئ بالرجال.
سرعان ما
ّ
واملعروف أن املخترب كان لفرانكلني مبثابة حمل إقامتها الثاني،
حيث كانت متضي معظم أوقاتها هناك ،وعلى الرغم من إصابتها
بسرطان األنسجة اللمفاوية ّ
إال أنها مل ترتكه حتى وفاتها يف 16
أبريل /نيسان  ،1958أي قبل أربع سنوات من إستالم زمالئها
فرانسيس كريك ،وجيمس واطسون ،وموريس ويلكنز ،جائزة
نوبل.
وعشية تقديم العرض األول للمسرحية ،قالت كيدمان أن ما جذبها
يف هذا العمل املسرحي ،هو حماوالت هذه املرأة يف السري ُق ُدمًا
يف أحباثها وإكتشافاتها رغم أنها مل تكن حتظى بإعرتاف زمالئها
الذين حاولوا عزهلا عن اآلخرين بسبب من نوع جنسها ،وكذلك
أرادت من خالل إشرتاكها يف العمل ،تكريم والدها البيوكيميائي
أنتوني كيدمان ،املتويف قبل عام.
ونيكول كيدمان ،ممثلة ومنتجة من أصل إسرتالي ،ولدت يف
الواليات املتحدة ،ومتزوجة حاليًا من جنم موسيقى الكانرتي كيث
أوربان .حاصلة على جائزة أوسكار ،وجائزة الكرة الذهبية ،وجائزة
بافتا الربيطانية .ووفقًا لكلمات مايكل غراندج ،خمرج مسرحية
تقدم ممثلة كبرية عم ًال ،ليس يف ذلك
«فوتوغراف  ،»51أن
ّ
غرابة ،لكن عندما يتعلق األمر حبجز مجيع املقاعد البالغ عددها 900
مقعدًا يف مسرح «نويل كوارد» وعلى مدى  12إسبوعًا ،ال بد أن
يضيف ذلك رصيدًا إضافيًا إىل جنومية املمثلة.

وفاة ع ّراب مدرسة املشاغبني

تويف الكاتب واملسرحي املصري علي سامل الثالثاء
 22سبتمرب/أيلول يف منزله حبي املهندسني ف القاهرة
عن عمر ناهز  79عاما بعد صراع طويل مع املرض.
ولد سامل يف دمياط عام  ،1936ألسرة فقرية ،حيث كان والده
يعمل شرطيا ،إال أن سامل تلقى تعليما جيدا يف جمال األدب
العربي والعاملي.
بدأ سامل نشاطه بالتمثيل يف عروض ارجتالية ،وعني بعدها مديرا
ملسرح العرائس.
قدم الراحل  27عمال مسرحيا ،وكانت باكورة أعماله مسرحية "وال
العفاريت الزرق" ،تلتها مسرحية "حدث يف عزبة الورد" ،اليت قدمها
ثالثي أضواء املسرح بعد أن تدرب تسعة أيام فقط على أدائها،
واستمر عرضها أربعة أشهر يف سابقة هي األوىل من نوعها.

مهرجان القاهرة السينمائي مينح جائزته
التقديرية للممثل املصري حسني فهمي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن منح جائزته
التقديرية اليت حتمل اسم سيدة الشاشة العربية الراحلة "فاتن
محامة" للممثل املصري حسني فهمي.
ولد حسني فهمي يف القاهرة يف  22مارس/آذار عام ،1940
وخترج من املعهد العالي للسينما عام  ،1963ثم درس اإلخراج
بالواليات املتحدة األمريكية ،وبعد أن عاد اكتشفه حسن اإلمام
كممثل ،فأرجأ مشروع اإلخراج كي يعمل ممث ًال بني السينما
واملسرح والتليفزيون ،وتوىل رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي
الدولي ابتداء من عام  1998وحتى عام .2001
وكان مهرجان القاهرة السينمائي قد قال يف مايو/أيار املاضي
إنه سيكرم يف دورته السابعة والثالثني ،اليت ستفتتح يوم 11
نوفمرب/تشرين الثاني القادم -اسم فاتن محامة اليت توفيت يف
 17يناير/كانون الثاني املاضي عن عمر  84عاما.
وقال املركز الصحفي للمهرجان يف بيان يوم األحد  20سبتمرب/
أيلول إن إدارة املهرجان قررت منح فهمي جائزة فاتن محامة،
"اليت متنح مع كل دورة جديدة إلحدى الشخصيات السينمائية
البارزة يف السينما العاملية واملصرية".
وأضاف البيان أن فهمي سينال اجلائزة هذا العام "تقديرا لعطائه
الفين الطويل وتكرميا ملسريته السينمائية" ،إضافة إىل رئاسته
للمهرجان بني عامي  1998و.2001
وقد شغل فهمي أيضا منصب سفري األمم املتحدة للنوايا احلسنة
ملدة  9سنوات ،وشارك يف أكثر من  110من األفالم املصرية،
أبرزها (خلي بالك من زوزو)  1972حلسن اإلمام و(اهلارب) 1974
لكمال الشيخ و(املذنبون)  1976لسعيد مرزوق و(انتبهوا أيها
السادة)  1980حملمد عبد العزيز و(العار)  1982لعلي عبد اخلالق
و(إسكندرية كمان وكمان)  1990لشاهني و(اللعب مع الكبار)
 1991لشريف عرفة و(قشر البندق)  1995خلريي بشارة.
وقد صرح مسؤولو املهرجان الشهر املاضي أيضا بأنه سيتم
تكريم اسم النجم املصري "عمر الشريف" ،الذي تويف يف يوليو/
متوز املاضي حبضور فنانني عامليني شاركوه أفالمه أو ربطتهم به
صداقة ،كما سيصدر كتاب بالعربية واإلجنليزية عن مسريته يف
السينما املصرية والعاملية.

املمثل بيرت دينكلينج حيصل على جائزة
«إميي»

شهدت مدينة لوس أجنلوس األمريكية االثنني منح املمثل
بيرت دينكلينج جائزة إميي الـ  67بعد نتائج املوسم التلفزيوني
املنتهي.
وتوجت احتفاالت منح جوائز "إميي" بتكريم بيرت دينكلينج ومسلسله
"صراع العروش" مبنحه  12جائزة ،مبا فيها جائزة "أفضل مسلسل
تلفزيوني درامي" وجائزة "أفضل إخراج ملشهد" وجائزة " أفضل
سيناريو ملشهد" وغريها من اجلوائز.

أما املسرحية ،اليت نالت شهرة عاملية على مستوى الوطن العربي
فهي مسرحية «مدرسة املشاغبني» واليت اشرتك فيها الفنان
عادل إمام وسهري البابلي والراحلون حسن مصطفى وسعيد صاحل
ويونس شليب وأمحد زكي.

وحطم مشروع "صراع العروش" التلفزيوني كما توقع النقاد رقما
قياسيا للمسلسالت التلفزيونية ،علما أنه مل ينل أي مسلسل
سابقا هذا الكم الكبري من جوائز "إميي".

يذكر أن الراحل ألف  15كتابا ،وعمل مؤخرا يف صحيفة «الشرق
األوسط» اللندنية.

هذا وحاز مسلسل ربة املنزل "ماذا تعرف أوليفيا؟" على 8
جوائز
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Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

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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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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نباتات جتلب احلظ والسعادة حلياتك

إن كنت من عاشقات األزهار والنباتات ،استفيدي من تأثريها
االجيابي على حياتك واكتشفي معنا باقة النباتات اليت يعرف عنها
ّ
واحلظ والصحة .ملنزلك أو كهدية ،اليك هذه
أنها جتلب السعادة
اخليارات.
نبات البامبو
نبات الـ Bambooأو اخليزران :يعرف عن نبات اخليزرانّ ،
أنه جيذب
ّ
كما أنه يكسر
الشر وجيلب لك
السعادة والبحبوحة ،يقيك من
احلظّ ،
ّ
احلسد والشعوذات .من جهة أخرى ،للبامبو تأثري اجيابي على عقلك

عزيزتي ،إذ من وظائفه زيادة مرونتك العقلية ،وتنميتك الروحية
واألهم ّ
أنه ينشلك من االكتئاب والضجر.
وبلورة مواهبك،
ّ
نبتة اخلزامي
ً
الفواح والعذب ُيعرف عنه
اخلزامي
عبري
اىل
إضافة
اخلزامي:
نبتة
ّ
املهدئة وعن قدرته على رفع معنوياتك وحتسني
ووظائفه
فوائده
ّ
ّ
واحلظ
احلب ،وبالتالي السعادة
مزاجهُ .يقال إن الالفندر جيذب لك
ّ
ويدخل اىل صميم القلب االرتياح والسالم الداخلي .من جهة أخرى
ُ
نقطتان من زيت اخلزامي على وسادتك تقتالن القلق وختلصانك من
ّ
املعكرة اليت حتتاج هلدنة ،اختاري اخلزامي من
األرق يف آن .لألجواء

دون ّ
شك.

With the Blessing and in the Presence of

His Excellency
Bishop Antoine-Charbel Tarabay
Maronite Bishop of Australia

Father Alain Fares
& The Parish Priests

of Our Lady of Lebanon – Melbourne
present the ceremony of the

INVESTITURE OF THE KNIGHTHOOD
OF THE PAPAL ORDER OF ST GREGORY THE GREAT
to

MR LOUIS FLEYFEL AO
on
Saturday 26th September 2015
Solemn Mass at 6.00pm
followed by a cocktail supper in the Maron Hall at 7.30pm

All are invited

Our Lady of Lebanon Maronite Catholic Church
Church: 230 Normanby Avenue Thornbury VIC 3071
Admin. Office: 31-33 Comas Grove Thornbury VIC 3071
Ph: 03 9480 2059 / Fax: 03 9480 2635 / Email: enquiries@maronitesvictoria.org

نبات الرحيان أو احلبق :يعرف عن الرحيان ّ
أنه من النباتات اليت جتلب
ّ
واحلظ اىل منزلك .إن كنت تهتمني بنبتة حبق يف
احلب والشغف
منزلك وتضيفني منها اىل وجباتك ُيقال إنها توقظ احلماسة والشغف
يتذوق من أطباقك أو يدخل اىل بيتك حتى .من صفات
لدى كل من
ّ
هذه النبتة أيضًا ّ
أنها مضادة للجراثيم واالكتئاب!
احلبق أو الرحيان
نبات الرحيان أو احلبق :يعرف عن الرحيان ّ
أنه من النباتات اليت جتلب
ّ
واحلظ اىل منزلك .إن كنت تهتمني بنبتة حبق يف
احلب والشغف
منزلك وتضيفني منها اىل وجباتك ُيقال إنها توقظ احلماسة والشغف
يتذوق من أطباقك أو يدخل اىل بيتك حتى .من صفات
لدى كل من
ّ
هذه النبتة أيضًا ّ
أنها مضادة للجراثيم واالكتئاب!
اليامسني
نبات اليامسني :جتذب نباتات اليامسني احلب واملال اىل داخل املنزل
تشجع على األحالم وتوقظها .ترمز هذه النبتة
الذي تقطنني فيه،
ّ
تشد وزر العالقات العاطفية وتطرد
اىل األنوثة والنعومة ،ويقال إنها
ّ
عنها املشاكل واألزمات.
الورود الصغرية
الورود الصغرية  :Mini rosesعلى رغم صغر حجمها ّ
اال أن هذه الورود
اليت يسهل تربيتها داخل املنزل ،هلا مفعول وتأثري كبريين .إذ يعرف
عنها أنها جتلب السعادة واحلب واحلظ الوفري ،وتساعد يف احلماية
من احلسد واألزمات الصحية الطارئة .وال تنسي املعاني املرتبطة
بلون الورد عمومًا .األبيض يعين الطهارة ،الزهري يعين النعومة
والرقة ،األمحر للرومانسية والشغف ،األصفر للطاقة االجيابية.

BUSINESS
OPPORTUNITY
MELBOURNE BASED
PERSON WITH
 ACCOUNTANCYFINANCIAL ABILLITY, TO
ASSIST WITH SMALL EAST
GIPPSLAND PROJECT, ON
A PART TIME BASIS.
TEL; 0428 522 355
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كتابات

الشيزوفرينيا حقائق ال تعرفها
الفصام أو الشيزوفرينيا هو اضطراب عقلي يصيب حوالي واحد
من كل مئة شخص  ,وأكثر املصابني به ترتاوح أعمارهم بني 15
و  35سنة  ,ومع ذلك فهو من املمكن أن يبدأ يف أي عمر وهو
يصيب الذكور واإلناث بنفس النسبة حيث تصل اإلصابة به إىل 1
باملائة من سكان العامل  ,ويكون أكثر يف املدن منه يف املناطق
الريفية كما يكون أكثر بني األقليات العرقية .

سنودن :الكائنات الفضائية حتاول االتصال بنا
لكننا غري قادرين على فك شفرة رسائلها

أسباب الفصام

يوجد جمموعة من العوامل واليت ختتلف من شخص آلخر .

الجينات

واحد من كل عشرة أشخاص مصابني بالفصام يكون أحد والديه
مصاب باملرض  ,كما أن دراسات التوائم تشري إىل تأثري اجلينات
حيث تكون النسبة عالية يف إصابة التوأم الثاني عند إصابة األول
بالفصام وذلك يف التوائم اليت تنشأ من بويضة واحدة  ,وبالنسبة
للتوائم غري املتطابقة واليت تنشأ من بويضتني فتكون نسبة إصابة
الثاني أقل وذلك عند املقارنة بنسبة اإلصابة يف التوائم املتطابقة
وتكون النسبة يف اإلخوة غري التوائم أقل منها يف التوائم ,
و يوضح هذا أن الفرق هو بسبب اجلينات أكثر من الرتبية و
التنشئة.
تغيري يف الرتكيب الطبيعي التشرحيي للدماغ حيث أظهرت
الدراسات على أن املصاب باملرض له حجم دماغ أقل من الصحيح
غري املصاب ،ونقص حجم الدماغ يكون بشكل خاص يف مراكز
الدماغ والذاكرة واإلدراك احلسي والتفكري والرتكيز إضافة إىل
دالئل تشري إىل نقص يف كمية النسيج العصيب أو عدم اكتمال
منو النسيج للدماغ.
حسب بعض الدراسات ،فإن حوالي ثلث حاالت املرض حتدث يف
العائلة ،وبالتالي فدور الوراثة يف حدوث املرض موجود كما وإن
االستعداد الوراثي لإلصابة باملرض ميهد حلدوث املرض يف حالة
توفر عوامل معينة مثل اإلصابة بالعدوى من أمراض فريوسية
تؤدي لتغيري يف كيميائية الدماغ ،أو التعرض حلادثة أو صدمة
نفسية أو جسدية عنيفة ،أو التعرض لإلساءة اجلسدية والعنف
وسوء املعاملة يف مرحلة الطفولة.
حسب بعض نتائج الدراسات ،فإن فرصة إصابة األطفال باملرض
تزيد بنسبة  %18-8إذا كان أحد الوالدين مصابا باملرض مقارنة
باألطفال العاديني ،كما وأن هذه النسبة تزداد إىل  % 50-15إذا
كان كال الوالدين مصابا باملرض كما وأن تبين هؤالء األطفال من
قبل أبوين باملرض ال حتمي الطفل من اإلصابة باملرض مما يدل
على دور قوي للوراثة يف اإلصابة باملرض ،وبدليل الدراسات
اليت أجريت على األطفال التوائم حيث أظهرت األحباث أن إصابة
أحد التوأمني باملرض يؤدي إىل احتمال إصابة التوأم اآلخر باملرض
وبنسبة ترتاوح ما بني .%60-50

املخدرات والكحول

استعمال املخدرات مثل عقار اهللوسة  LSDو االمفيتمينات
 Amphetamineو احلشيش وكذلك الكحول أحيانا تكون مصحوبة
بالفصام .

اإلجهاد

لوحظ أنه قبل فرتة وجيزة من بداية أو زيادة األعراض سوءا وجود
صعوبات و ضغوطات يف احلياة مثل حوادث السيارات  ،أو حاالت
الوفاة أو مثل صعوبات العمل أو الدراسة أو صعوبات طويلة األمد
مثل التوتر األسري .
احلرمان وسوء املعاملة يف مرحلة الطفولة
تشري بعض األدلة إىل أن احلرمان وسوء املعاملة يف الطفولة ميكن
وبصورة عامة فإن كثري من
أن يساعد على اإلصابة بالفصام،
املصابني بالفصام قادرون على االستقرار والعمل وال يذهبون إىل
املستشفى و هلم عالقات دائمة .ونسبة من هؤالء يتحسنون متاما
مع الوقت ونسبة أخرى تتحسن مع بقاء بعض األعراض والبعض
يظل يعانى من أعرض مستمرة .

الهلوسة

أعراض الفصام

وحتدث عندما تسمع أو تشم  ،أو تشعر أو ترى شيئًا ولكن يف
احلقيقة ال يوجد شيء حقيقي على أرض الواقع  .وأكثر أنواع
اهللوسة شيوعا هو مساع األصوات وهذه األصوات تكون بالنسبة
للشخص املصاب بالفصام مثل احلقيقية متاما وهى بالنسبة له
تأتى من حميطه اخلارجي وهذه األصوات قد ختاطبه وتتحدث إليه
وقد تكون حوار يتحدث عنه أو هو املقصود به وهذه األصوات
قد تكون مسلية أو مزعجة وقد حتمل كلمات أو ألفاظ نابية وقد
يستجيب الشخص املصاب بالفصام إىل هذه األصوات بتنفيذ ما
تطلبه منه رغم إدراكه ما يف ذلك من خطأ أو إيذاء لنفسه وقد
ال يستجيب ولكنه يشعر حني ذلك بالكآبة  ,وقد فسر العلماء
واملتخصصني هذه األصوات على أن مصدرها هو نشاط لنفس
املنطقة باملخ -واليت تفسر األصوات القادمة من احمليط اخلارجي
يف الشخص الطبيعي -ولكن يف حالة اإلصابة بالفصام تكون
اإلشارات الواردة هلذه املنطقة من داخل مخ الشخص املصاب

بقلم الدكتور عالء العوادي
وليس من احمليط اخلارجي وقد اعتمدوا يف تفسريهم على رصد
نشاط املخ لألشخاص املصابني  .ويوجد أنواع أخري للهلوسة منها
اهللوسة البصرية واليت تعنى رؤية أشياء بالعني دون وجودها ,
واهلالوس اليت تتعلق باللمس واليت تعنى شعور الشخص بأن
أحدا أو شيئا يلمسه دون وجود ذلك على أرض الواقع ,وقد تكون
اهلالوس متعلقة حباسة الشم وذلك عند شم أشياء دون وجود
مصدر حقيقي تنبعث منه الروائح اليت يشمها املصاب بالفصام .

الضالالت

وهى أن يعتقد املريض بالفصام يف شيء مع االقتناع التام به ،
رغم أن هذا االعتقاد يكون مبين على سوء فهم لألمور واألحداث ,
ورغم أن اآلخرون يرون أن هذا االعتقاد خاطئا وغريبًا أو غري واقعي
وهم ال يستطيعون يف الواقع أن يناقشوا هذا االعتقاد مع املريض
 .وإذا مت االستفسار عن سبب هذا االعتقاد تكون اإلجابة ليس
هلا معنى أو ال يتمكن املريض أن يشرح للمستفسر شيئا مقنعا
أو معقوال أو مقبوال ومع هذا يظل املريض بالفصام يبدى أن ما
يعتقده هو احلقيقة .وقد تبدأ الضالالت فجأة أو قد يشعر املريض
بالفصام أن هناك شيء غريب حيدث  ،إال أنه ال يستطيع أن يفهمه
أو يفسره .وقد حتدث الضالالت عندما حياول الشخص الذي يعانى
من الفصام فهم أو تفسري اهلالوس اليت يعاني منها .فمثال إذا
كان يسمع أصوات تتعلق مبا يقوم به  ،فيفسر هذا بتوهم أنه
مراقب من جهات أمنية مث ًال  .ومن الضالالت ضالالت االضطهاد
 ,واليت تكون مزعجة للمريض و لألشخاص الذين يعتقد بأنهم
يضطهدونه فمثال من تفاصيل و أحداث بسيطة يف احلياة اليومية
ال عالقة هلا باجلنس أو اخليانة قد يعتقد الشخص الذي يعانى من
الفصام أنها داللة على أن شريكه يف احلياة غري خملص  ,بينما
األشخاص اآلخرين يعتربون هذه التفاصيل واألحداث طبيعية وال
تدعو للشك .وقد يعتقد أن اجلريان يستخدمون مؤثرات أو أجهزة
للتسلط أو السيطرة عليه  .ومن الضالالت أيضا ضالالت املرجعية
واليت عند حدوثها يفسر املريض األحداث اليومية والطبيعية اليت
تدور حوله بأنه املعنى بها  ,أو أنها مرتبطة به .فمثال يعتقد
أن اإلذاعة أو التلفزيون تبث برامج عنه .و هذه الضالالت ال
يناقشها املريض مع اآلخرين ألنه يعتقد أنهم لن يفهموها .وقد
تؤثر الضالالت على تصرفات الشخص فإذا كان يظن أن اآلخرين
حياولون أن يؤذوه أو يضايقوه  ،فسوف حياول أن يبتعد عنهم ،
وأحيانا قد يشعر أنه يرغب يف االنتقام منهم .

اضطراب الفكر

جيد املريض صعوبة يف الرتكيز ,فال يستطيع قراءة مقالة يف
صحيفة أو مشاهدة برنامج تلفزيوني إىل نهايته أو متابعة الدراسة
أو الرتكيز يف العمل  ,وتكون أفكاره مشوشة وينتقل من فكرة إىل
فكرة دون وجود أي صلة واضحة بينهما .وقد ال ميكنه أن يتذكر ما
يريد التفكري به أصال و يصف بعض املخالطني هلم أفكارهم بأنها
«مبهمة» أو «مشوشة» ويكون من الصعب عليهم أن يفهموه .
يشعر املريض بأنه ُمسيطر عليه فيشعر أن أفكاره هي ليست
له بل أن شخصا آخر قد وضعها يف عقله  .ويشعر أن جسمه
ُمسيطر عليه وكأنه رجل آلي والبعض من املرضى يفسر ذلك بأن
جهازا مسلطا عليه وأشخاص آخرين يفسرها بالسحر ،واألرواح ،
أو الشيطان .

األعراض السلبية

وتكون أقل وضوحا من األعراض السابق ذكرها ومنها زوال االهتمام
باحلياة وزوال العواطف و صعوبة التحمس لشيء  ,وفقدان القدرة
على الرتكيز و عدم الرغبة حتى يف اخلروج من املنزل وصعوبة
العناية بنفسه ومبالبسه أو ترتيب غرفته و البيت وعدم االرتياح مع
الناس والشعور بعدم وجود شيء ميكن التحدث به أو قوله .
فقدان البصرية
يشعر املريض أن اجلميع على خطأ  ،وأنهم ال ميكنهم فهمه كما
يشعر بفقد السيطرة على كل حياته.
ومن اجلدير بالذكر أنه يف مريض الفصام ال تظهر كل األعراض
جمتمعة فقد يعانى من اهلالوس ويكون تفكريه غري مشوش وقد
يكون لديه ضالالت ولكن ال تظهر عليه األعراض السلبية وقد
يكون لديه األعراض السلبية فقط.

يؤمن الكثريون بوجود الكائنات الفضائية ،وأنها حتاول
االتصال بنا ،ولكن ماذا لو كان هذا األمر حقيقة ؟ وأن العائق
الذي مينع البشر من االتصال بها هو فقط عدم القدرة على فك
شفرة رسائلها؟
يف هذا الصدد يقول موظف االستخبارات األمريكية السابق
"إدوارد سنودن" إنه يعتقد أن الكائنات الفضائية تقوم بتشفري
اتصاالتها ،إال أننا غري قادرين على فك شفرة رسائلها.
وحتدث سنودن عن األمر ،حينما حل ضيفا على عامل الفيزياء
الفلكية  Neil deGrasse Tysonيف برنامج ، StarTalkمن خالل
وصلة بالفيديو ،من العاصمة الروسية موسكو.
وأضاف سنودن" :عندما تتعامل مع اتصاالت مشفرة بشكل
صحيح ،ال توجد وسيلة حقيقية تستطيع أن تكتشف بها أنها
مشفرة ،ببساطة ال ميكن التمييز بني االتصاالت املشفرة بشكل
صحيح ،وسلوك االتصاالت العشوائية".
وأوضح سنودن أنه يف حالة وجود كائنات فضائية ،ويف حالة
كونها ذكية ،فسوف تعمل بالفعل على تشفري اتصاالتها ،إال
أن هذا يعين "إذا كانت هناك حضارة فضائية حتاول االستماع
حلضارات أخرى ،فهناك احتمال لذلك أن حيدث واحد فقط يف
الفرتة اليت تكون فيها وسائل إحدى احلضارتني بدائية وغري
حممية ،إال أنه يف حال كانت احلضارتان على نفس درجة التقدم
التكنولوجي ،فستكون اتصاالتهما مشفرة بشكل جيد".
وأشار إىل أنه يف حال كانت رسائل الكائنات الفضائية
مشفرة متاما ،فلن تتمكن أية وكالة أمن من اكتشاف مثل
هذه االتصاالت ،بدال من ذلك سوف تبدو هلا وكأنها ضجيج
فضائي.
وأضاف" :عندما نفكر يف كل ما نسمعه عن طريق األقمار
الصناعية ،ونتصور أن كل اتصاالتهم مشفرة بصورة طبيعية،
لذلك من املمكن أن نكون كبشر نستمع بالفعل إىل أصوات
مكاملة هاتفية أو رسالة بني هذا الكوكب ونظام الـ  GPSاخلاص
به ،أو إرسال بالقمر االصطناعي مع أجهزة التلفاز املوجودة على
هذا الكوكب ،وهذا ما ال ميكننا متييزه عن موجات اإلشعاعات
الكونية اليت تصل إلينا وإىل أجهزتنا الفضائية.
هذا وال يعترب سنودن الشخص الوحيد الذي يعتقد أن الكائنات
الفضائية حتاول اجراء اتصاالت معنا ،لكننا غري قادرين على
مساعها أو فك شفرات رسائلها.
حيث تقول الدكتورة "ناتالي كابرول" ،اليت تقود عملية البحث
عن الكائنات الفضائية يف معهد سييت يف والية كاليفورنيا:
"رمبا يف حياتنا هذه سنجد كائنات بسيطة قريبة من كوكب
األرض ،ورمبا جند نسخة طبق األصل من كوكبنا يف جمرة أخرى،
إال أن اكتشاف حياة ذكية فضائية لن يكون سهال ،بسبب
حمدودية نظرتنا إىل الكون ،وحمدودية إمكاناتنا يف اكتشافه.

ترقبوا
املهرجان الشعري الطالق كتاب
رامز عبيد :شاعر من بالدي
يف  13تشرين الثاني /نوفمرب 2015
التفاصيل قريباً.
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منوعات

أشخاص جنوا من املوت
بأعجوبة ...تعرف إليهم

من هي الدولة اليت متنع
املسلمني من ذبح األضاحي ؟

ُق ِّدر لعدد
من
قليل
ا أل شخا ص
حول العامل
أن ينجوا من
املوت احملقق
بصورة يكاد
ال يصدقها
أحد .ونربز
فيما يلي 10
حاالت ألشخاص جنوا من املوت بأعجوبة كما يقال :
 روبرت ايفانز  :جنا من حادث سري ثم حادث قطار يف غضونسبع ساعات وذلك أثناء ركوبه دراجته عشية أحد أيام شهر
سبتمرب خالل عام .2008
 روي سوليفان  :تعرض للصاعقة سبع مرات خمتلفة وجنا منهامجيعها .وتويف عام  1983عن عمر يناهز  71عاما دون أن يكون
لوفاته صلة بالصاعقة.
 آرون رالستون  :جنا من حادث سقوط صخرة عليه ،فقد ذراعهاألمين جراء ذلك لكي حيرر نفسه من تلك الصخرة ،اليت بقي
أسريها ملدة  5أيام متواصلة.
 هاريسون أوكيين  :جنا من احلبس ملدة  3أيام داخل محامالسفينة اليت كان يعمل عليها كطاه وغرقت قبالة السواحل
النيجريية ،وعانى من نقص باألكسجني.
 بيرت سكايلبريغ  :جنا من املوت بعد بقائه شهرين يف سيارتهنتيجة حماصرته بالثلوج.

العثور على  200هيكل عظمي
جلنود من جيش نابليون يف املانيا
عثر يف ورشة
بناء يف مدينة
فر ا نكفو ر ت
على
االملانية
 200هيكل عظمي
تعود جلنود يف
جيش نابليونن
ما
حبسب
اعلنت السلطات
احمللية.

يعيش حنو مليون مسلم يف بلجيكا مأزقًا صعبا ،حيث ّ
مت منعهم
من ذبح األضاحي ،حبجة تعارضه مع أدبيات الرفق باحليوان ،رغم
أن األضحية طقس ديين تكفله املواثيق الدولية وحرية إقامة
الشعائر ألبناء الديانات املختلفة.
وحسب صحيفة «األهرام» املصرية ،فقد رفضت احلكومة احلالية
مبملكة بلجيكا مجيع االلتماسات والتوضيحات املقدمة من ممثلي
وأصرت أن
اجلالية بشأن السماح بذبح أضحية عيد األضحى،
ّ
يكون الذبح بعد ختدير احليوان أو صعقه بالكهرباء وإال سيعد ذبح
مشدد!
األضحية جرمية يعاقب عليها القانون وبشكل
ّ
قالت الصحيفة :إن هذه املشكلة مل تعرفها اجلالية املسلمة
يف بلجيكا إال قبل حنو أربع سنوات ومع بدايات صعود أحزاب
اليمني ذات النزعة القومية املتطرفة اليت تتخذ مواقف معادية
من املهاجرين واألجانب ،ووصل األمر إىل ذروته بنجاحها يف
االنتخابات الربملانية األخرية وتشكيلها ائتالفًا حاكمًا.

رئيس
واعلن
بلدية املدينة اوالف سونيتس يف مؤمتر صحايف عقد يف موقع
الورشة غرب املدينة "نقدر ان يكون  200شخص قد دفنوا يف
هذا املكان".
وتابع "حبسب تقديراتنا االولية ،تعود هذه اهلياكل العظمية جلنود
يف جيش نابليون قضوا يف العام  "1813على طريق العودة اىل
فرنسا بعد هزمية نابليون يف محلته العسكرية على روسيا.
ويف طريق العودة هذا ،خاض نابليون معركة يف مدينة هانو
اجملاورة لفرانكفورت ،وذلك يف منتصف تشرين االول من العام
.1813
وعثر على هذه اهلياكل بفضل االحتياطات االثرية املتخذة يف
ورشات البناء بعد العثور يف العام  1979على بقايا عدد آخر من
اجلنود يف املنطقة نفسها.
ورجح رئيس البلدية ان يكون هؤالء اجلنود ماتوا متأثرين جبراح
املعركة ،او الصابتهم بوباء التيفوس ،وهما فرضيتان حباجة
للتحقق العلمي.

 ماتيو ألني  :جنا من املوت بعد تعرضه ملوجة حارة ملدة 9أسابيع يف املناطق النائية االسرتالية .تعرض الشاب هلذا املوقف
بعد فراره من منزله عام .2012

أصرت جلنة الرفق باحليوان
بدأت املشكلة يف إقليم فالندر ،حني
ّ
استماع لوزير الرفق باحليوان
يف برملان اإلقليم ،على عقد جلسة
ٍ
بشأن ذبح احليوانات من عنقها ،وهي ال تزال مستيقظة ،األمر
الذي تعده مجعيات حقوق احليوان «وحشية ال مربر هلا».

لكن ما هو اكيد ان عمليات الدفن جرت على عجل ،حبسب اندريا
همبل املسؤولة عن تفتيش املواقع االثرية يف املدينة.

 متسلق جبال بريطاني ( مل يذكر امسه ) اجنرف بعيدا من احدىاالنهيارات اجلليدية الذي محله بشكل منحدر مسافة تزيد عن 700
مرت ،ليقف بعدها بدون أي جروح خطرية.

عدد من النشطاء السياسيني البلجيك املهتمني بقضايا
وانتقد
ٌ
التعايش السلمي بني األديان املختلفة ،قرار احلكومة الفدرالية
الذي جاء مؤيدًا لقرار احلكومة احمللية بإقليم فالندر.

فاجلثث مدفونة باجتاه مشالي جنوبي ،فيما كانت العادة يف اوروبا
املسيحية تقضي بدفن امليت باجتاه شرقي غربي ،وهو ما يدل
على ان عمليات الدفن نفذت بسرعة.

 مت العثور على طفلة عمرها  4أشهر طافية على سطح املاء بعدمرور  3أيام على وقوع زالزال وتسونامي اليابان.
 ريشما بيجام  :ظلت على قيد احلياة ملدة  17يومَا أسفل أنقاضأحد مصانع املالبس املنهارة.
 النس كوربورال ماتيو كروشر  :أنقذ نفسه وزمالءه من املوتبرمي نفسه على قنبلة حية خالل مشاركتهم يف حرب أفغانستان
عام  .2008ومل يتعرض ألذى بالغ ،وقذف يف اهلواء نتيجة
االنفجار ،ومل يتعرض إال لنزيف بسيط يف األنف وصداع شديد.

أم وابنتها تتشاركان الوالد نفسه! س ّر
احتفظت به لنفسها طوال سنوات

ّ
األسرتالية رسالة
تلقت الشابة جودي كاحيل من مدينة ميلبورن
ّ
ٍ
سنوات من والدتها البعيدة عنها تكشف هلا فيها عن
منذ أربع
ٍ
عقود وهو أنهما تتشاركان
سر احتفظت به لنفسها طوال ثالثة
ّ
الوالد نفسه!
ونشرت جودي ( 38عامًا) عرب موقع الدايلي مايل رسالة والدتها
اليت شرحت فيها بالتفصيل ما حصل معها حني كانت صغرية.
وتعرضت والدة جودي إىل االغتصاب من قبل والدها حني كانت
ّ
شابة واكتشفت بعد ثالثة أشهر ّ
قررت
أنها حامل منه .وحني ّ
والدتها االحتفاظ باجلنني جلأت إىل والدتها اليت ّ
طلقت زوجها بعد
احلادثة ،واليت بدورها ساعدتها على تربية الطفلة بعد إصابتها
مبرض عقلي.
ٍ
إن حياتها انهارت حني قرأت رسالة والدتها وأرادت
وقالت جودي ّ
االنتحار لكنها عوضًا عن ذلك أبقت نفسها منشغلة يف العمل
التطوعي وخسرت  34كيلوغرام من وزنها حتى أصبحت ُتعاني من
الشهية وأدخلت إىل املستشفى .لكنها اليوم حُتاول
مرض فقدان
ّ
ٍ
مبساعدة من األطباء واألصدقاء.
ختطي هذه األزمة

هذا هو أخطر سجن يف العامل
يعترب سجن "بيناس سيوداد" يف جنوب السلفادور واحدا من
أخطر سجون العامل ،وحيظى حبماية أمنية مشددة ال مثيل هلا كونه
يضم جمموعة من أخطر جمرمي العامل.
ويف رحلة صحفية قام املصور "آدم هينتون" بزيارة للسجن الذي
ُبنى أساسا ليستقبل  800سجني ،ولكنه يضم اآلن ما يزيد عن
 2500سجني.
ورغم توقعه آدم أن يكون السجن مهدما من مشاغبات أخطر
مساجني العامل ،إال أنه فوجئ بالتزام مجيع نزالء السجن من أفراد
العصابات والقتلة ومهربي املخدرات املوجودين داخله.
ويقول آدم عن مالحظاته" :املكان بسيط إىل حد كبري ،وهناك
سرائر ومفارش بسيطة منتشرة يف كل مكان تقريبا ،مع البطانيات
اليت تفصل بني أقسام أماكن املعيشة ،واألمر يشبه التخييم يف
األماكن املغلقة ،ال يوجد ما ميكن أن تتوقعه من مؤسسة تديرها
احلكومة ،فاملكان أشبه مبجرد صالة رياضية متقشفة ،واجلدران
من الطوب وشاحبة اللون ومغطاة بالكتابة يف كل مكان.
ومبجرد دخول السجن ،سرعان ما تدرك أنه ال يوجد حراس يف
املكان ،فهم يبقون يف اخلارج فقط ،ويرتكون ألفراد العصابات
إدارة السجن من الداخل ،ويساعد احلراس يف أداء مهمتهم
اجليش الذي ينتشر يف أماكن تتمركز حول السجن.
وقد ترك أفراد عصابة (مارا سالفاتروتشا) بالداخل لرتتيب
أولوياتهم اخلاصة ،فقد أنشأوا خمبزا ومكان للتأهيل األساسي،
وحتى إنهم يعملون يف مستشفى السجن ،وتغطي أجساد أفراد
العصابة الوشوم اليت تشري إىل اجلرائم اليت ارتكبوها".

واتاحت بعض االزرار املعثور عليها يف مالبس اجلنود حتديد انها
تعود اىل قرابة العام .1813

تعرفوا على ثروة الرئيس النيجريي
اليت ستدهشكم !!

كشف الرئيس النيجريي حممد خباري النقاب عن مقدراته املالية،
يف خطوة أظهرت أنه على الرغم من كونه أحد أمراء قومه ،فإنه
ال يزال يعترب فقريًا ،باملقارنة مع خنب البالد وأقرانه األفارقة،
وتضمنت ثروته  270رأس ماشية و 25خروفًا و 5خيول.
وأفادت صحيفة «تاميز» الربيطانية ،يف تقرير نشر أخريًا ،أنه
تنفيذًا ألحد تعهدات محلته االنتخابية بقمع الفساد يف البالد،
أعلن خباري عن قيمة حساباته املصرفية ،وحجم استثماراته،
وممتلكاته.
وبلغت قيمة ثروة اجلنرال السابق ،البالغ من العمر  72عامًا ،قبيل
انتخابه هذا العام 100 ،ألف جنيه اسرتليين موضوعة يف حساب
مصريف واحد ،وقال إنه ميلك مخسة منازل ،ومسكنني مشيدين
بالطوب ،وقطعيت أرض ،و 270بقرة ،ومخسة أحصنة ،وجمموعة من
خمتلف أنواع الطيور ،وعددا من األشجار املثمرة يف سلسلة من
احلقول ،إضافة إىل امتالكه مزرعة وبستان فاكهة.
مل يتم احتساب قيمة ثروة خباري الفعلية ،وال تزال حتتاج لتدقيق
جلنة حكومية مستقلة ،إال أن املعلن عنه من الثروة يضع خباري
يف مصايف أثرياء نيجرييا .ووفقًا لنائب الرئيس النيجريي ،فإن
ثلثي الشعب النيجريي البالغ  170مليون شخص يعيشون حتت
خط الفقر ،أي مبعدل دوالر واحد يف اليوم.
ومع ذلك تعترب ثروة خباري ضئيلة ،باملقارنة مع قادة إفريقيا
اآلخرين وأعضاء النخبة النيجريية املشتبه يف تورطهم يف أعمال
النهب املمنهجة اليت وصلت إىل  150مليار دوالر تقريبًا ،واليت
متت مبعظمها يف عهد حكومة الرئيس النيجريي السابق غودالك
جوناثان ،الذي رفض خالل محلته االنتخابية وبشكل قاطع التصريح
عن حجم ثروته ،معتربًا املسألة قضية خيار شخصي حمض.
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متفرقات

عامل أسرتالي يرجع بيضة
مسلوقة إىل حالتها النيئة

ً
أسرتاليا
عاملا
أن
أورد موقع "أونالين اليربوري" ّ
ً
يف الكيمياء حصل على جائزة احلماقة العلمية
"إيج نوبل".
وابتكر عامل الكيمياء كولن راستون وفريقه من
جامعة فليندرز يف مدينة أدياليد أِ
السرتالية إىل
جهاز يطلق عليه اسم "جهاز اإلسالة عن طريق
الدوران" ،ويستطيع تفكيك الربوتينات اليت
تكسب البيضة صالبة بعد سلقها ،ثم استخراج
الربوتينات لتنشيطها يف صناعات عديدة
مثل العالج بالكيميائي والصناعات الغذائية
والوقود.
مفهوم االبتكار
وتعتمد فكرة اجلهاز على استخدام الطاقة
امليكانيكية عن طريق الدوران لتغيري تأثري
الطاقة احلرارية اليت تتعرض هلا البيضة عند
سلقها .وتؤدي احلرارة إىل اندماج الربوتينات
الطويلة داخل زالل البيضة لتصبح أكثر متاسكًا
وهو ما جيعله أبيض وصلب.
ويقوم جهاز راستون بإذابة الربوتينات املندجمة
عن طريق وضع البيضة داخل أنبوب دوار حبيث
ميكن إعادتها مرة أخرى إىل صورتها األصلية.
أهمية هذه التقنية

ألول م ّرة منذ  30عاما...ترقبوا القمر
العمالق واخلسوف ال ُكلي يف ليلة واحدة

تستعد مراكز األرصاد الفضائية وعشاق الظواهر
الفلكية ملشاهدة ظاهرة هي األوىل من نوعها منذ
 30عاما ،تتمثل يف حدوث خسوف كلي للقمر مع
ظاهرة القمر العمالق يف ليلة واحدة.
وميكن مشاهدة الظاهرة املذهلة بالعني اجملردة،
حيث ستحدث ليلة األحد املقبل الـ 27من أيلول،
بني منتصف الليل والساعة الـ  01:00بتوقيت
غرينتش صباح االثنني.
ظاهرة القمر العمالق تعين أن القمر يبدو أكرب
بنسبة  %14من حجمه العادي ،كما يبدو أكثر
إشراقا  %30وأكمل من املعتاد ،وحيدث ذلك
عندما يكون القمر يف أقرب نقطة من مداره حول
األرض.
وقال "نوا برتو" نائب مشروع استطالع املسبار
القمري يف مركز جودارد لرحالت الفضاء التابع
لوكالة ناسا يف والية ماريالند" :ألن مدار القمر
ليس دائرة متساوية الكمال ،يكون يف بعض
األحيان أقرب إىل األرض خالل مداره ،وأحيانا
أخرى بعيدا عنها ،ويف يوم الـ 27من أيلول،
سنشاهد أقرب قمر إلينا هلذا العام" ،كما نقل
البيان الصحفي لوكالة ناسا.
يذكر أن الفرق بني أبعد نقطة وأقرب نقطة
للقمر من كوكب األرض يقدر حبوالي  50ألف
كيلومرت.
ويف هذه الليلة أيضا بعد حلظات من حدوث القمر
العمالق ،ستبدأ األرض بالتنقل بني الشمس
والقمر ،مما يؤدي حلدوث ظاهرة أخرى له تعرف
باسم "اخلسوف الكلي".

ويقول اخلرباء إن هذه التقنية ميكن أن تساعد
يف تقليل الفاقد أثناء عملية صناعة الدواء،
كما تسمح بسهولة توصيل املواد الدوائية إىل
السرطانات داخل جسم املريض بشكل مباشر
دون أن يكون هلا آثار جانبية على باقي أعضاء
اجلسم.

وسوف يبدأ اخلسوف الكلي للقمر يف نفس
الليلة يف الساعة  02.00بتوقيت غرينتش
صباح االثنني ،وتنتهي يف الساعة  03:23صباح
االثنني أيضا.
ومن املتوقع أن جتتمع الظاهرتان أيضا مرة أخرى
يف عام .2033

وتقديرًا جلهوده ،قررت جامعة هارفرد منح
راستون جائزة "إيج نوبل" ،وهي جائزة علمية
دولية متنح لألحباث العلمية الغريبة اليت جتعل
الناس يضحكون أو ً
ال ثم يفكرون.

مهندس يقرتح إنشاء مطار للطائرات
بدون طيار يف إفريقيا

وكولن راستون هو أستاذ الكيمياء جبامعة
"فلندرز" ورغم تندره يف قصة البيضة ولكنها
نقلة كبرية يف عامل صناعة األدوية الكيميائية،
وهو يوفر عنصر هام يف تلك الصناعة وهو
"الربوتينات" ،فذلك االكتشاف ال يقدر بثمن.
ومن جانبه ،أكد العامل األسرتالي أنه شعر
باالندهاش من جناح اجلهاز يف تتنفيذ فكرته
اليت وظف بها بعض املواد الكيميائية إلعادة
البيضة املسلوقة إىل حالتها األوىل بعد سلقها
ووصوهلا لدرجة الغليان.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

اقرتح املهندس املعماري الربيطاني نورمان
فوسرت إنشاء شبكة من املطارات اليت تستخدم
للطائرات من دون طيار يف إفريقيا.
وتنحصر فكرة املهندس يف أن شبكة املطارات
من هذا النوع ال تعمل على نقل الشحنات
ألغراض طبية وجتارية فحسب بل وستقوم بأداء
وظيفة مراكز اجتماعية .وقد تتموضع حتت سقف
واحد مستودعات ومعامل إصالح ومدرج لإلقالع
وللهبوط ومستوصف ،وقسم للربيد وغريها من
املنشآت واملتاجر.
وستستخدم شبكة النقل الطبية " " Redline
طائرات من دون طيار يبلغ باعها  3أمتار لنقل
الشحنات على مدى  50كيلومرتا .أما شبكة "
 " Blulineالتجارية فستستخدم طائرات من دون
طيار يبلغ باعها  6أمتار ،وبوسعها نقل شحنات
بوزن  100كيلوغرام على مسافة  100كيلومرت.
وقال أصحاب املشروع إن الطائرات من دون
طيار يف إفريقيا ال توجد وسيلة بديلة هلا،
وذلك بسبب غياب شبكة املواصالت املتطورة،
وستصنع أول طائرة من دون طيار يف رواندا
عام  .2016وحبلول عام  2020ستغطي شبكة
متألفة من  3طائرات من دون طيار نسبة %44
من مساحة البالد.

لبنانية تصور فيلم إباحي مع صديقها
تقليداً لقدوتها «ميا خليفة» !!

يبدو أن شهرة اللبنانية ميا خليفة أثارت
فضول ورغبة بعض الفتيات ،فبعد الشهرة اليت
حصدتها خليفة اعالميًا بسبب ظهورها يف االفالم
االباحية.
اتفقت فتاة لبنانية مع صديقاتها وبعض الشبان
يف صفها على ان تقوم بتمثيل فيلم مثل أفالم
اليت تقدمها خليفة.
وقد رحب أحد املخرجني بالفكرة وبالفعل ذهبت
الفتاة لـ أستودية للقيام بتصوير الفيلم وقاموا
بتحضري كل االجواء لتصوير فيلم مدته 30
دقيقة والفتاة التى أرادت تقليد خليفة كانت
قد شاهدت فيلمها وتعرفه جيدًا .
وقام املخرج ببيع نسخة الفيلم بـ  500دوالر
والفيلم يصور مشاهد اباحية بني فتاة  18سنة
وشاب يكربها بعام ،وأضاف املخرج صور لفتيات
وشباب عراة ليزيد من اثارة الفيلم.
وبعد انتشار الفيلم داهمت اجلهات الرمسية
االستوديو الذي مت تصوير الفيلم فيه واعتقلوا
صاحبه ومت ختمه بالشمع األمحر ،ومت توقيف
صاحب االستوديو بتهمة خمالفة األخالق العامة
واستغالل فتاة قاصر.
إال أن الفتاة قامت بإرسال نسخة عن
اىل ميا خليفة لتطلب رايها ورحبت ميا
ودعتها للسفر المريكا للعمل يف جمال
اإلباحية الن مشاهدها يف الفيلم رائعة
.

الفيلم
بالفتاة
األفالم
ومثرية

ابتكار عطر برائحة األوراق املالية
أعلن رجل أعمال روسي من مدينة سوزدال
السياحية عن نيته إنتاج عطر برائحة شراب
العسل ،واخليار ،والنقود.
يقول رجل األعمال ميخائيل صاموئيلوف من
مدينة سوزدال ،إن السياح الذين زاروا املدينة
يعرفون جيدا أن السياحة يف مدينتنا مكلفة
جدا .استنادا إىل ذلك اختارت جلنة مشكلة عرب
شبكة التواصل االجتماعي عطر مدينة سوزدال،
وسوف يتم إنتاج هذه العطور يدويا يف إحدى
الورش مبدينة موسكو ،ويبدأ تسويقه بعد بضعة
أسابيع.
هذه العطور ميكن للرجال والنساء استخدامها
على حد سواء.
عطور برائحة شراب العسل واخليار واألوراق
املالية  RIA NOVOSTIعطور برائحة شراب
العسل واخليار واألوراق املالية
جتدر اإلشارة إىل أن أغلب السياح الذين زاروا
املدينة تناولوا شراب العسل (ميدافوخا) يف
سوزدال وأخذوا منه هدايا ألقاربهم وأصدقائهم.
كما أن املدينة حتتفل سنويا بيوم اخليار .أما
قضاء ليلة على فراش من التنب فيعترب من
اخلدمات اخلاصة اليت تقدمها الفنادق لزبائنها.
يذكر أن سوزدال مدينة تارخيية ،تدخل ضمن
الطوق الذهيب لروسيا.

حمكمة فرنسية تطلق سراح امرأة قتلت
 5من أزواجها ..و السبب ؟!

قضت حمكمة فرنسية يف نيسان/ابريل 2014بـ
 30عاما من السجن يف حق «مانويال غونزاليس»
امللقبة ب «أرملة إزار السوداء» ،وتهمتها
قتل  5من أزواجها  ،إال أن حمكمة االستئناف
بـ «غرونوبل» أفرجت عنها أمس االثنني رغم
استنكار الفرنسيني ،وعللت ذلك بعدم احرتام
«األجل املعقول» للمحاكمة.
وصرحت النيابة العامة انه مت اإلفراج عن اجلانية
«من طرف غرفة التحقيق الن األجل بني احملاكمة
االبتدائية و االستئناف كان طويال جدا»  ،وذلك
استنادا إىل فقه احملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان ،والذي يقول بان «كل إنسان له احلق
بان حياكم ضمن اجل معقول».
وألقي القبض على «مانويال غونزاليس» يف
آذار/مارس  2010بعد وفاة آخر أزواجها «دانييل
كانو» سنة  2008حمروقا داخل سيارته  ،إال أن
التشريح اثبت وجود  3مهدئات خمتلفة يف معدته
 ،شبيهة بتلك اليت تسببت يف وفاة أصدقائها
األربعة السابقني.
ورغم أن كل األدلة و القرائن تثبت تورط األرملة
السوداء يف اجلرائم  ،إال أن خطأ يف اإلجراءات
دفع حمكمة االستئناف لإلفراج عنها أمام دهشة
خصوصا سكان بلدة
واستنكار الفرنسيني
«إزار» ‘شرق فرنسا» حيث وقعت اجلرائم،
ولن يتم حتديد موعد جديد إلعادة احملاكمة قبل
منتصف سنة « 2016على اقل تقدير» حسب
تصريح املدعي العام.

لالزواج اخلونة :ممنوع الطالق!
رفضت أعلى سلطة
قضائية يف كوريا
اجلنوبية أن متنح
لزوج احلق يف الطالق
من زوجته اليت تركها
قبل  15عاما ليكون
مع أخرى.
وحتظر التشريعات احلالية على الزوج الذي يعد
مسؤوال عن فشل الزواج أن يباشر إجراءات
الطالق.
وكانت احملكمة تنظر يف شكوى رجل طعن يف
قرار صادر مبقتضى هذا التشريع.
وقد لقيت هذه القضية تغطية إعالمية كبرية يف
البالد حيث أبطلت احملكمة الدستورية يف شباط
قانونا مثريا للجدل تعد مبوجبه العالقات خارج
إطار الزواج جنحة تستوجب السجن.
ومع سبعة أصوات مؤيدة وستة معارضة ،اعتربت
احملكمة العليا أنه ال داعي إىل تغيري التشريع
املعمول به ،إذ أنه "يتعذر على الزوج الذي
هو املسؤول األساسي عن فشل الزواج طلب
الطالق".
وأوضحت احملكمة أن املساواة بني الرجل واملرأة
مل حتقق بعد بالكامل يف كوريا اجلنوبية وأن
النساء سوف جيدن أنفسهن يف أوضاع صعبة،
يف حال مسح لألزواج اخلونة بالطالق من دون
سبب وجيه.
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متفرقات

اليكم أفخم  5سيارات يف معرض فرانكفورت الدولي
تستعد شركات صناعة السيارات من خمتلف أحناء العامل
ملعرض فرانكفورت األسطوري السيارات ،ويفتح معرض هذا
العام أبوابه للجمهور يستمر حتى يوم  27من الشهر ذاته.
ومنذ الدورة األوىل للمعرض يف العام  ،1879واليت شهدت
عرض  8سيارات بساحة فندق بريستول بربلني ،ظل معرض
فرانكفورت عامًا بعد عام أكثر إثارة وجناحًا ،ليصبح واحدًا من
أهم منصات االنطالق للطرازات اجلديدة كل عام ،وقبلة لكل
عالمة جتارية يف عامل السيارات الستعراض أفضل ما لديها أمام
حمبى السيارات من حول العامل.

مقعد القيادة ونظم املالحة واستخدام اهلاتف ومتابعة أعني
السائقني ،واألكثر غرابة يف السيارة هو متابعة احلالة املعنوية
لسائقها ومدى حتسن مزاجه ،وختزين هذه املعلومات مع إمكانية
مشاركتها على مواقع التواصل االجتماعية.

السيارة من نوع سيارات الدفع الرباعي الفخمة ،ومت تصميمها
وبناؤها يف بلدة كرو الربيطانية ،ويدعم السيارة حمرك  6.0لرت
 -W12التوربيين املزدوج ،بـ  12أسطوانة ،والذي حيقق مزجيا
فائقا من الكفاءة مع املستويات العالية من عزم الدوران.

 -3مرسيدس بنز Mercedes-Benz Intelligent Aerodynamic
Automobile IAA

وينتج احملرك  608أحصنة بعزم  900نيوتن/مرت ،مع معدل
تسارع من  0إىل  60ميل يف  4.0ثوان (أو من  0إىل  100كم/
ساعة يف غضون  4.1ثانية) ،وتبلغ سرعة السيارة القصوى
 301كم/ساعة.
وجاء يف بيان صحفي من بنتلي أن السيارة  Bentaygaستكون
«أقوى وأسرع سيارة دفع رباعي ظهرت يف العامل» ،ومن
املتوقع أن تكون متاحة للعمالء حبلول أوائل عام .2016

ُ
وتعرض خالل هذا العام  210سيارة جديدة من كبار مصنعي
السيارات يف العامل ،مبا فيها  BMWوأودي ومرسيدس
بنز وبنتلي وغريها ،داخل قاعات عرض فخمة إلثارة انبهار
اجلمهور.

كيف أصبح شكل طفل غالف

وكانت أفخم  5سيارات جذبت انتباه مجوع الصحفيني الذين
فتحت هلم أبواب املعرض ،قبل أن تفتح لباقي اجلمهور
كالتالي:
-1

الفرنسية

بوغاتي

شوكوالتة  Kinderبعد  40عاماً

Bugatti Vision Gran Turismo

هذه السيارة قادرة على تغيري طوهلا مبقدار  15بوصة،
كما تتحرك جوانبها أثناء السفر لتحقيق أقل مقاومة للهواء،
وانسيابية غري معهودة يف القيادة.
يوجد بالسيارة أيضا زر لزيادة التسارع فوق الـ  50ميل ،وعالوة
على كل هذه املميزات الفائقة تتميز السيارة بنظام Car-to-X
 ،technologyالذي يسمح للسيارة باالتصال بالسيارات األخرى
البعد عنها وجتنب احلوادث أو االصطدام بها.
لتقدير مسافة ُ
 -4سيارة الدفع الرباعي األملانية أودي Audi e-tron Quattro

املوديل اجلديد تلمح به الشركة لكي يكون خليفة طراز تشريون
بديل فريون ،أسرع سيارة علي كوكب األرض ،واليت تطمح من
ّ
حتطم مجيع أرقام السيارة القياسية العاملية.
خالهلا أن

 -2بورشه الكهربائية األملانية Porsche Mission E

السيارة كهربائية ورباعية الدفع ،وهي جديدة كليا ،تقول عنها
أودي إنها ستكون متاحة يف األسواق حبلول عام .2018
السيارة قادرة على إنتاج  429حصانا ،وميكنها زيادة القوة
حتى  496حصانا ،على شكل دفعات من زيادة القوة ملسافات
قصرية ،ومن أغرب ما مييز هذه السيارة عدم وجود املرايا
اجلانبية ،اليت تقول عنها الشركة أنها ستستعيض عنها
بكامريات داخلية لتفادي السيارات االخرى على الطريق.
أيضا تتميز السيارة بنظام «أكتيف إيرودايناميك» ،لتحقيق أقل
احتكاك باهلواء خالل السفر ،والصول إىل أعلى انسيابية وسرعة
ممكنة.
 -5بنتلي بنتاغيا

السيارة مدعومة باثنني من احملركات الكهربائية ،ميكنها أن
حتقق تسارع من صفر إىل  60يف أقل من  3.5ثانية ،ونظام
السيارة من نوع  800فولت ،الذي يعد أخف وأسرع يف الشحن
من السيارات الكهربائية األخرى مثل تسال موديل S؛ وميكن
للسيارة أن حتقق  %80من شحن احملرك يف  15دقيقة.
مجيع أجهزة التحكم داخل السيارة أوتوماتيكية ،مبا فيها

ففي يوم من األيام اصطحبت والدة جونرت ابنها معها إىل مكان
العمل يف إحدى شركات اإلعالن وكان عمره وقتها  10سنوات
عام  1973ورآه أحد مسئولي الشركة وأحب ابتسامته ،وقرر أن
تصبح عالمة ً جتارية ملاركة شوكوالتة «كيندر».
وقد حصل الطفل جونرت مقابل هذه االبتسامة ،اليت استمرت
ثالثة عقود ،على مبلغ  150يورو فقط ،وكان جونرت يفخر عندما
يرى صورته يف السوبرماركت لكن عندما بدأ سن املراهقة
أصبح ال يفصح عن هويته ألحد.
جونرت أصبح عمره اآلن  50عاما ،ويعمل كمصور يف جمال
األفالم ،وهو متزوج ووالد لطفلني ويعيش معهم يف ميونخ.

كشفت شركه بوغاتي الفرنسية التابعة جملموعة فولكس فاجن
عن موديل  Vision GTاالختباري املخصص للعبة غران توريزمو
.6

وتصميم السيارة اخلارجي يبدو مألوفا ،يتميز بالفتحات اجلانبية
الدائرية مثل فايرون أيضًا ،لكن ال يغيب عن األعني الطابع
الشرس والقوي املميز للتصميم بفضل الزوائد والشفرات
احلادة الرباعية .
االيروديناميكية واملصابيح
ّ

نال الطفل جونرت
واسعة
شهرة
بعدما
جدا،
جذبت ابتسامته
الساحرة اجلميع
لشراء شوكوالتة
«كيندر» ،واليت
وجهه
طبعت
على
املبتسم
غالفها.

براد بيت مينع أجنيلينا جولي من
تبين سوريني
رفض جنم هوليوود براد بيت اقرتاحا تقدمت به زوجته أجنيلينا جولي
بتبين  3أيتام سوريني .أفاد بذلك موقع "  " RadarOnlineاإللكرتوني
نقال عن مصادر مقربة من عائلة النجمني السينمائيني.
وقال املوقع إن جولي التقت شقيقني يتيمني أثناء زيارتها ملخيم
الجئني ،علما أنها تعد سفرية حلسن النوايا لدى منظمة األمم املتحد
لشؤون الالجئني.
وقال أحد اليتيمني الذي يعرف قليال اللغة اإلجنليزية أثناء حديثه
مع الفنانة إن والده جمند يف اجليش السوري .أما أمه فقتلت يف
قصف جوي.
وحاولت جولي بعد عودتها إىل الواليات املتحدة إقناع زوجها بتبين
الولدين اليتيمني .لكن براد بيت مل تعجبه تلك الفكرة.
وقال جنم هوليوود إن تربية  9أطفال بدال من األطفال الستة
املوجودين لديهما يعد أمرا مفرطا .وإنه غري واثق من أن الولدين
سيؤثران إجيابا على أطفاهلما الستة.
ويف نهاية املطاف توصل جولي وبيت إىل حل وسط واتفقا على
تبين يتيم واحد .لكن عملية التبين لن تكون سهلة .حيث جيب
أن متر  5أشهر على األقل قبل أن يصل الطفل إىل الواليات
املتحدة.
يذكر أن بيت وجولي سبق هلما أن تبنيا  3أطفال من كمبوديا
وإثيوبيا وفيتنام  ،إضافة إىل أطفاهلم البيولوجيني الثالثة.
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تتــمات

قمة أوباما  -بوتني ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وفالدميري بوتني على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،يف
قمة ُيتوقع أن حتسم إىل حد كبري ،مسار تطورات األزمة السورية،
وإمكانات إجياد حل سياسي هلا ،يف ضوء االخنراط العسكري
الواسع ملوسكو يف دعم النظام .وسيعتمد ذلك ،على مدى توصل
الرئيسني األمريكي والروسي إىل رسم دور الرئيس بشار األسد
يف املرحلة االنتقالية واملدة الزمنية لذلك.
وتأتي القمة يف ظل «مرونة» واضحة تبديها منذ أيام دول غربية
كانت إىل وقت قريب تتمسك بأن ال يكون لألسد دور يف السلطة
اليت ستنشأ يف إطار تطبيق «بيان جنيف  »1اخلاص بتشكيل هيئة
حكم انتقالية كاملة الصالحيات.
وكان آخر املنضمني إىل هذه املرونة الرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغان الذي قال للمرة األوىل ،إن يف إمكان األسد أن يلعب
دورًا يف املرحلة االنتقالية .ولعل أهمية كالمه تأتي ليس فقط من
كونه يصدر عن أشد أعداء األسد اإلقليميني ،وألنه جاء بعد لقاء
للرئيس اإلسالمي مع بوتني يف موسكو ،وهو لقاء ُيتوقع أن يكون
األخري شرح خالله رؤيته للوضع يف سورية ،سواء جلهة جهود احلل
السياسي ،أو جلهة التعزيزات الروسية العسكرية لدعم النظام يف
حرب ضد تنظيم «داعش».
وشاركت طائرات روسية حديثة أمس االول يف قصف مواقع
«داعش» يف ريف حلب الشرقي ،يف إطار هجوم يشنه اجليش
النظامي لفك احلصار عن مطار كويرس العسكري ،يف حني قال
خطباء لتنظيم «داعش» يف مساجد مدينة الرقة ،معقله يف مشال
سورية ،إن «جنود اخلالفة يتشوقون» جمليء قوات روسية إىل
سورية ،مهددين بذحبهم وإنزال هزمية جديدة بهم على غرار هزمية
االحتاد السوفياتي يف أفغانستان يف مثانينات القرن املاضي.
سياسيًا ،قال الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف لوكاالت
األنباء الروسية إن بوتني سيلتقي اوباما االثنني على هامش
االجتماع السنوي للجمعية العامة يف نيويورك ،حيث سيلقي كل
منهما كلمة.
ويف نيويورك ،أفيد أن روسيا ال تزال تواجه صعوبة يف مترير
مشروع بيان رئاسي تسعى إىل إستصداره عن جملس األمن
ويرتكز على اإلرهاب والنزاعات يف الشرق األوسط .وقالت
مصادر ديبلوماسية عربية إن مشروع البيان الروسي «يرتكز على
ورقة مفاهيمية كانت روسيا وزعتها على أعضاء اجمللس تنطلق
من اعتبار الرئيس السوري بشار األسد جزءًا ال يتجزأ من احلل
السياسي يف سورية ،فض ًال عن حماربة اإلرهاب».
وأضافت أن هذه الصياغة الروسية للورقة ومشروع البيان الرئاسي
«لن متر بصيغتها احلالية يف جملس األمن ألن الطرح الروسي يف
شأن األسد ال يزال غري متفق عليه» مع الدول الغربية األساسية
يف اجمللس ،فض ًال عن دول عربية أساسية.

وكان مقررًا جمللس األمن أن يعقد اجتماعًا على مستوى اخلرباء
أمس لبحث مشروع البيان الروسي مبشاركة كل أعضائه مبا فيهم
الواليات املتحدة ،علمًا أن مصادر ديبلوماسية أوروبية كانت
أشارت األربعاء إىل أن الواليات املتحدة «غري منخرطة حاليًا يف
هذه املشاورات» لكن عدم اخنراطها ال يعين مقاطعة االجتماع.
وقال ديبلوماسيون إن الطرح الروسي إمنا يهدف إىل تعويم األسد
شريكًا أساسيًا يف حماربة اإلرهاب إذ تنص الورقة املفاهيمية
الروسية على ضرورة «تركيز اجلهود لتقديم الدعم إىل احلكومات
الشرعية اليت تكافح اإلرهاب يف أراضيها وهو ما يتطلب اعتماد
خال من ازدواجية املعايري» .وتعترب الورقة الروسية أنه
نهج شامل ٍ
«نظرًا اىل ترابط النزاعات يف الشرق األوسط فإن تقديم املساعدة
إىل حكومات معينة وإغفال حكومات أخرى هو وسيلة أكيدة لتفاقم
«توحد الدول
االجتاهات املزعزة لالستقرار» .كما تدعو إىل أن
ّ
جهودها يف مواجهة التهديد اإلرهابي».
وكان منتظرًا أن يبحث جملس األمن يف مشروع البيان الرئاسي الذي
«حاول أعضاء يف اجمللس تعديل فقراته املقرتحة من روسيا».
ويشري املشروع اىل «استمرار تهديد األمن واالستقرار الذي يسببه
اإلرهاب ويؤكد احلاجة اىل حماربته بكل أشكاله وهو ما يتطلب حل
النزاعات املسلحة وإنهاءها».
ويشدد على «إدانة انتهاكات حقوق اإلنسان خصوصًا اليت ترتكبها
املنظمات اإلرهابية كداعش وجبهة النصرة وأنصار الشريعة وسواها
من التنظيمات املرتبطة بالقاعدة».
ويف أنقرة ،أعلن الرئيس رجب طيب اردوغان الذي طالب على
الدوام برحيل الرئيس السوري عن السلطة ،أن بشار األسد ميكن
ّ
يشكل جزءًا من مرحلة انتقالية يف اطار حل لألزمة السورية.
أن
وقال أردوغان ردًا على سؤال حول احلل املمكن يف سورية« :من
املمكن أن تتم هذه العملية (االنتقالية) من دون األسد كما ميكن
أن حتصل هذه العملية االنتقالية معه» .وأضاف أمام الصحافيني:
«لكن ال أحد يرى مستقب ًال لألسد يف سورية .من غري املمكن هلم
(السوريني) أن يقبلوا بديكتاتور تسبب مبقتل ما يصل اىل 350
الف شخص».
وتشري هذه التصرحيات إىل بعض التغيري يف موقف تركيا حيال
الرئيس السوري ،حبسب «فرانس برس» .فهي تأتي بينما يبدو
أن دو ً
ال غربية عدة بينها الواليات املتحدة وبريطانيا ،حليفتا تركيا

يف حلف االطلسي ،بدأت تغيرّ موقفها من النظام السوري.
واعترب وزير اخلارجية األمريكي جون كريي السبت املاضي أن
الرئيس السوري جيب ان يتنحى عن السلطة لكن ليس بالضرورة
فور التوصل اىل تسوية إلنهاء النزاع.
وأدىل وزير اخلارجية الربيطاني فيليب هاموند بتصرحيات مماثلة.
من جهتها دعت املستشارة االملانية انغيال مركل ،األربعاء ،إىل
إشراك األسد يف مفاوضات حل األزمة السورية.
ويف واشنطن ،أعلن مسؤول أمريكي أن أوباما وعلى رغم اخلالفات
مع روسيا حول سورية وأوكرانيا وافق على لقاء نظريه الروسي
االثنني.
وصرح املسؤول إىل وكالة «فرانس برس» بأن «الرئيسني
ّ
سيلتقيان على هامش اجلمعية العامة لالمم املتحدة بناء على طلب
من بوتني» ،مضيفًا انه سيكون «من غري املسؤول ّ
جنرب ما اذا
أال ّ
كان من املمكن حتقيق تقدم من خالل التزام على مستوى رفيع.
ويف بريوت قالت مصادر مطلعة إن األطراف املتحاربة يف سورية
توصلت اىل اتفاق حتت إشراف األمم املتحدة يف شأن الزبداني
وقرييت الفوعة وكفريا لسحب مقاتلني والسماح الهالي باملغادرة
اضافة اىل افراج عن معتقلني.
وسيتم تنفيذ االتفاق على مدى ستة أشهر سرتاعى خالهلا هدنة
ممتدة يف املناطق وسيبدأ إجالء اجلرحى من اجلانبني اجلمعة.

امللك سلمان يأمر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
وجاءت كلمة خادم احلرمني يف أعقاب كارثة التدافع يف أقصى
مشال مشعر منى ،اليت أسفرت حبسب البيانات الرمسية السعودية،
عن وفاة  717وإصابة  836حاجًا ،ومتكن حنو  1.8مليون حاج من
أداء منسك رمي مجرة العقبة قبيل غروب مشس يوم النحر أمس
االول.
ورفضت السعودية تلميحات إىل خلل يف خططها املتعلقة بتفويج
حجاج بيت اهلل احلرام .وخالل استقبال امللك سلمان يف قصر
منى أمس االول عددًا من األمراء ومفيت عام اململكة والعلماء
واملشايخ وكبار املدعوين الذين قدموا للسالم عليه وتهنئته بعيد
األضحى املبارك ،شدد على أنه بغض النظر عما يظهر من نتائج
التحقيقات فإن تطوير آليات وأساليب العمل يف موسم احلج مل
ولن يتوقف وقال «وجهنا اجلهات املعنية مبراجعة اخلطط املعمول
بها والرتتيبات كافة واألدوار واملسؤوليات املناطة مبؤسسات
الطوافة واجلهات األخرى وبذل كافة اجلهود لرفع مستوى تنظيم
وإدارة حركة ومسارات احلجيج بكل يسر وسهولة ،وسيتم العمل
إن شاء اهلل ،على تذليل املعوقات والصعوبات ليتسنى لضيوف
الرمحن أداء مناسكهم يف راحة وطمأنينة ،فواجبنا كبري ومسؤوليتنا
عظيمة يف خدمة ضيوف الرمحن وهو شرف نعتز به ،نسأل املوىل
عز وجل أن يأخذ بأيدينا ويوفقنا مجيعًا يف أداء هذه املهمة العظيمة
اجلليلة.
وخاطب املواطنني والضيوف بقوله «يف هذه املناسبة املباركة
ال ننسى إخوة لنا يذودون عن وطنهم الغالي ويضحون بأرواحهم
يف الدفاع عن بالدهم ،فهم وأنتم بعد اهلل محاة الوطن ودرعه
احلصني ،ووطنكم يقدر ما تقومون به من أعمال وما تسجلونه من
بطوالت وما تقدمونه من تضحيات ،تذودون عن حياضه ،وتصونون
سيادته ،وأعمالكم اجلليلة وسام فخر لكم ولوطنكم الذي يعتز
ببطوالتكم ،فبارك اهلل فيكم رجا ً
وأبناء
ال أوفياء ،ومحاة صادقني
ً
بررة أحفادًا ألولئك اآلباء واألجداد الذين ساروا خلف قائدهم موحد
هذه البالد امللك عبدالعزيز رمحهم اهلل مجيعًا ،وحنن بعون اهلل تعاىل
نؤكد مضينا على ما ساروا عليه دفاعًا عن ديننا وبلدنا من مطامع
الطامعني وكيد الكائدين وإفساد املفسدين».
وكان ولي العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية رئيس
جلنة احلج العليا األمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ترأس اجتماعًا
لقادة اجلهات األمنية املشاركة يف احلج إثر احلادثة ،ووجه بتشكيل
جلنة عليا للتحقيق ورفع تقريرها إىل خادم احلرمني.
وقال قائد قوات الدفاع املدني يف احلج العقيد عبداهلل احلارثي ،إن
عدد الضحايا قابل لالرتفاع.
وأكد املتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور
الرتكي ،يف مؤمتر صحايف مبشعر منى أمس ،إن احلادثة جنمت عن
تعارض احلركة بني حجاج متجهني حنو الطريق رقم  204عند تقاطعه
مع الشارع رقم .223
وأضاف الرتكي أن كثافة املشاة على الطريق الـ 204كانت مرتفعة.
وزاد أن الكثافة والتزاحم والتداخل والتساقط ،فض ًال على ارتفاع
درجة احلرارة ،وإعياء احلجاج مما بذلوا من جهد يف الوقوف بعرفة
والذهاب إىل مزدلفة واالنتقال إىل منى صباح عيد األضحى ،كلها
أسباب أدت إىل تفاقم النتائج.
وأكد املتحدث األمين السعودي استحالة إعادة ختطيط املنطقة،
إذ إن مشعر منى له حدود معينة شرعًا ،ومن الواجب على احلجاج
اإلقامة فيه .وقال إن حتديد املسؤولية عن احلادثة األليمة يوجب
انتظار تقرير جلنة التحقيق العليا ،مشددًا على أن «السعودية لن
تتوانى يف معاجلة األسباب مهما كلف ذلك».
ورفض الرتكي ما تردد يف بعض مواقع التواصل االجتماعي من
أن التدافع جنم عن مرور موكب رمسي استدعى حجز املارة .وقال
إن احلادثة وقعت أقصى مشال مشعر منى ،يف حني أن ضيوف

الدولة واجلهات الرمسية يقيمون يف جنوب املشعر احلرام.
كما رفض املتحدث األمين السعودي اعتبار وقوع احلادثة دلي ًال على
فشل أمين .وقال إنه ال ميكن احلكم على أداء رجال األمن مهماتهم
من خالل حادثة ،إذ إن احلج منظمة ضخمة جدًا.
وذكر أنه فيما كانت تتكشف فصول مأساة يف شارع ال يفضي
أص ًال من مزدلفة ،كان أكثر من  1.8مليون حاج يرمون اجلمرات يف
انتظام ومن دون تدافع.

مريكل تؤكد ضرورة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
يؤشران على تبدل املوقف األوروبي إزاء سوريا
أعلنت املستشارة األملانية أنغيال مريكل أن الرئيس السوري بشار
األسد جيب أن يشارك يف أي مفاوضات ترمي إىل إنهاء النزاع
املستمر يف بالده منذ أربع سنوات .واضافت مريكل تقول يف مؤمتر
صحايف إثر قمة أوروبية طارئة يف بروكسل «أن العملية ينبغي
أن تشمل كذلك الواليات املتحدة وروسيا ،باإلضافة إىل الالعبني
الرئيسيني يف الشرق األوسط مبا يف ذلك إيران والسعودية».
من جهته أسقط الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند شرط التنحي
الفوري للرئيس السوري بشار األسد يف أي عملية سياسية
انتقالية .وقال هوالند ردًا على سؤال ملوفد امليادين إىل بروكسل
«إنه ميكن إطالق عملية انتقال سياسية فورًا» مع التأكيد أن األسد
«لن يبقى يف نهاية هذه العملية».
يف املقابل أكد مندوب سوريا يف األمم املتحدة بشار اجلعفري
أن بقاء الرئيس بشار األسد مرتبط بقرار الشعب السوري .وقال
اجلعفري يف برنامج لعبة األمم على شاشة امليادين «إن مشاركة
احلكومة السورية يف جنيف  3مشروطة بعدم العودة يف املفاوضات
إىل نقطة الصفر».

سياسيون ال يستبعدون ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
أساسي الشهر املقبل فيشهد لبنان مسارا خمتلفا يؤدي اىل
انتخاب رئيس للجمهورية بعد سنة وأربعة أشهر من الفراغ يف
قمة السلطة .ويتوقف هؤالء السياسيون مليا عند وعد الرئيس
نبيه بري لرئيس الكتائب النائب سامي اجلميل يف جلسة احلوار
الثالثة الثلثاء املاضي بعقد جلسات حوارية متتالية خالل ثالثة
ايام يف 6و7و 8تشرين األول املقبل ،ويستنتجون ان هذه
اخلطوة تعكس قرارا ال ميكن وصفه اال بأنه جدي بالسري يف
اجتاه انتخاب الرئيس بعدما استنفدت األوراق لدى اجلميع وبانت
هلم حقيقة العجز عن فرض رئيس من داخل املعمعة السياسية
الدائرة وكذلك استحالة استمرار مؤسسات الدولة يف حالة الشلل
الراهنة واليت تهدد بأوخم العواقب على كل املستويات .
ويقول هؤالء السياسيون ان ال شك يف هذه احلال بأن الرئيس
بري أقنع حلفاءه وال سيما «حزب اهلل» بدخول منطق التفاوض ما
دام فريقهم يف موقع قوة مقبول ،سواء يف سوريا أم يف لبنان.
ومن يدري ما الذي ميكن ان حتمله التطورات بعد دخول روسيا
على اخلط يف سوريا واالحداث اليت ال تسري ملصلحة ايران يف
اليمن وحتى يف العراق وبعدما ظهر ان فوائد االتفاق النووي
على طهران ستنتظر وقتا طويال جدا  ،وخصوصا ان السالح
وحده ال يعد ضمانا كافيا امام التقلبات والتغريات الدولية بدليل
ما شهده لبنان من زوال ملقاومتني مسلحتني فلسطينية ولبنانية
مطلع الثمانينيات والتسعينيات.

ويف موازاة الوضع اجلديد احملتمل ،والذي سيضطر خمتلف
األفرقاء اىل اعادة النظر يف خياراتهم ،علم أن مؤمترا ل «اجمللس
الوطين» يتم التحضري لعقده منتصف تشرين األول املقبل وفقا
لقواعد خمتلفة عن القواعد اليت حكمت مرحلة تأسيسه وأوصلت
اىل فصل بني مستقلني وحزبيني.

وقال رئيس اجمللس النائب السابق مسري فرجنية ان انهيار
الدولة الذي نعيشه يتالزم مع انهيار مشروع وضع اليد على
الدولة وهزمية فريق لن تكون انتصارا لفريق آخر ،وال بد من
تأسيس ملرحلة عودة اىل ما قبل استخدام العنف يف احلياة
السياسية أي اىل ما قبل «اتفاق القاهرة» على قاعدة بناء دولة
مدنية قوامها عيش مشرتك بني افراد وان كانوا ينتمون اىل
طوائف وايضا على قاعدة تسوية «الطائف».
واعترب ان حترك احلمالت الشبابية كشف أو عجل يف كشف
االنهيار العام ،ويفيده حترك مثل «اجمللس الوطين» اذ يضع
األمر يف نطاقه األوسع .
وشدد على ان «اجمللس ليس حزبا سياسيا ولن يكون يوما حزبا
سياسيا .هو إطار للتالقي وإطالق املبادرات».
واعترب ان حترك احلمالت الشبابية كشف أو عجل يف كشف
االنهيار العام ،ويفيده حترك مثل «اجمللس الوطين» اذ يضع
األمر يف نطاقه األوسع  .وشدد على ان «اجمللس ليس حزبا
سياسيا ولن يكون يوما حزبا سياسيا .هو إطار للتالقي وإطالق
املبادرات».
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حتذير 4 ..عبارات ال تقوليها لزوجك أبدا !

صحيح أن املرأة تعرف متامًا كيف ختتلف بالرأي مع زوجها دون
أن تفسد عالقتها معه وتعرف كيف تستخدم كلماتها ،إال أنها يف
بعض األحيان تعتمد على عبارات يكره كل رجل مساعها.
ويف أغلب األحيان ال تعرف املرأة أنها متيل إىل استخدام العبارات
اليت تزعج زوجها وتؤثر بشكل سليب على الشراكة الزوجية ،وميكن
الستمرار اعتماد املرأة هلذه العبارات "السلبية" أن يكون هلا أثر
سليب على الشراكة الزوجية على املدى الطويل.
فما هي العبارات اليت ينبغي على كل امرأة أال تقوهلا لزوجها
أبدًا؟.
"أنت متامًا مثل والدك"
صحيح أن كل شخص منا حيب أهله ،إال أن الرجل قد ال حيب أن
يقارن بهم وخاصة يف حال مل تكن املرأة جتامله.
وتقول الدكتورة كارين جولدستني األخصائية النفسية إن بدء
املرأة باحلديث بهذه الطريقة ميكن أن تزعج الرجل وتضع هذه
العبارة الزوج يف موضع حرج وتبدو وكأنها تنتقده.
وميكن حتى أيضًا أن يشعر الزوج باإلهانة من هذه العبارة.
ويف حال كانت املرأة فع ًال منزعجة من إحدى تصرفات زوجها
فيفضل أن تتوجه إىل الفكرة بأسلوب آخر.
ويف حال كان الزوج سليب وعدواني يف التعامل كما أباه ،فإنه
من األفضل أن تبعد املرأة فكرة املقارنة متامًا عن كالمها.
وعوضًا عن املقارنة يكون من األفضل أن تتبع املرأة األسلوب
املباشر يف احلديث وتركز على ما تريده من زوجها فالتعامل
اإلجيابي يكمن يف الرتكز على السلوك املطلوب أكثر من اللوم
والتشبيه واملقارنة.
"هل ستسكب لنفسك طبق حلوى آخر؟"
بعد أن انتهى الزوج من تناول طبق احللوى الذي بني يديه يقوم
بإعادة ملء طبقه مرة أخرى وهذا ميكن أن يزعج املرأة؛ خاصة يف
حال كان يعاني من السمنة أو حياول إتباع نظام غذائي صحي.
ويف حني أن موقف املرأة سليم فهي تود احملافظة على صحة
زوجها وتشعر أنها املسؤولة عن توجيهه واالهتمام به إال أن قول
هذه العبارة ميكن أن يفسد موقفها اإلجيابي هذا.
وتقول الدكتورة النفسية كارين شريمان إن هذه الطريقة سلبية
متامًا حيث يشعر الزوج بأن زوجته "تتحكم به" أو تكره تصرفاته
أو أنه ال ميكن أن يرضيها مهما فعل.
ولذلك ميكن أن تقول املرأة لزوجها أنها حتبه وأن صحته تهما جدًا
ولذلك من الضروري أن تكتفي بطبق حلوى واحد.
"عليك أال تفعل ذلك مرة أخرى"
بينت الدراسات أن النساء هن فع ًال عاطفيني إال أن الرجال هم
أكثر حساسية ما يعين أن الرجل ويف حال مسع هذه العبارة
وأنه قام بارتكاب خطأ ما وعليه أال يكرره سيشعر أنه غري كفؤ
بالتالي فإنه إما سيسكت وهو مغتاظ ومنزعج أو سينزعج ويصرخ
ويتشاجر مع زوجته.
ومبا أن الرجل هو حساس فع ًال فإن على املرأة االعتماد على
الكالم املباشر وأن خترب زوجها عن التصرف الذي قام به وكيف
كان هلذا التصرف أثرًا سلبيًا.
ومن بني أسوأ األمور اليت ميكن أن يشعر بها الرجل هي أنه
شخص غري كفؤ وأن زوجته ال ميكن أن "ترضى" عنه ،وأن كل
تصرفاته ال ميكن أبدًا أن تعجبها.
"صديقاتي يقلن إن"..
صحيح أن كل شخص منا يكون حباجة إىل األصدقاء سواء يف
املواقف الصعبة أو السعيدة إال أنه ال يكون من اجليد أن حترض
األصدقاء على الزوج.
ويف حني ميكن للرجل أال ميانع يف أن تتحدث زوجته إىل صديقاتها
عن ما جيري يف حياتهما إال أنه لن يكون راضيًا يف حال حتدثت
عن مشاكلهم واشتكت منه هلن.
ومن اخلطأ أن جتعل املرأة صديقاتها يكرهن زوجها.
واألسوأ أن خترب املرأة زوجها مبا تقوله عنه صديقاتها بعد أن
سردت هلن املشاكل اليت ميران بها واشتكت هلن من تصرفاته
السلبية.

هذا ما يتمنى زوجك أن تفعليه أثناء
العالقة احلميمة
يصيب
قد
احلياة الزوجية
الفتور
نوعا
وامللل لسنني
طويل وخاصة
ممارسة
يف
ا لعال قة
ا حلميمة ،
وترجع أسباب
إىل
ذلك
احلواجز اليت
خيلقها الزوجان بينهما أو أحد الطرفني ،و يف غالبية هذه األحوال
تكون احلواجز من املرأة نتيجة موروثات خاطئة تربت عليها مما
جيعلها ختجل عن التعبري أو البوح مبشاعرها وهذه األشياء هي اليت
تتسبب يف تدمري العالقة بني الزوجني.
ِ
ِ
منك أثناء العالقة
زوجك
من هذا املنطلق ،إليك  9عادات يتمناها
احلميمة:
 -1املدح واإلطراء :الرجل مثل املرأة يف مشاعره حيتاج إىل املديح
واإلطراء فتحدثي معه عن إعجابك بهيئته وقوته ألن الرجل بطبعه
قد يشعر بقلة الثقة يف نفسه.
 -2فاجئيه :بني الوقت واآلخر فاجئي زوجك بعالقة محيمية سريعة
حبيث ال يكون متوقعها وبدون أن تقدمي أية أمور تدل على أنك
ترغبني يف فعلها.
 -3ال ختجلي منه :ال ختجلي من إبداء آرائك ورغباتك وأن تفصحي
عما ترغبني فيه فال تكتفي بدور املتلقي ألنك مشاركة فيها ،بل
ميكنك أن تكوني املبادرة أيضًا وهذه األمور هي املتسببة يف جعل
الرجل ينزعج ويشعره بامللل والرتابة.
 -4احرتميه :جيب أن حترتمي زوجك وتعربي عن ذلك ألن االحرتام
هو ما جيعله يشعر بوجوده وجيب أن يكون هذا االحرتام متبادال
فيما بينكما فهذا من شأنه أن جيعل اخلالفات بينكما قليلة وتسود
السعادة واهلناء حياتكما سويا.
 -5أمور رومانسية خمتلفة :فاجئي زوجك بني الوقت واآلخر
بأمور رومانسية مل يكن يتوقعها مثل إعداد حفل صغري على
أضواء الشموع يف املنزل وتزيينه بالزهور والورود وإعداد كعكة
وميكنكما أيضا أن ترقصا معا على أنغام املوسيقى فها من شأنه
أن ميهد لعالقة محيمة رائعة.
ِ
زوجك على البوح مبا يف داخله :الرجل بطبعه يعشق
 -6شجعي
اخلياالت اجلنسية وقد خيجل من إخبارك بها خوفا من رد فعلك،
لذا شجعي زوجك على أن خيربك مبا يف عقله وال تصدري أحكاما
عليه وعلى أفكاره.
ِ
لزوجك مساحة من احلرية يف اخلارج أيضا :قد يقوم
 -7إعطي
زوجك بلمسك ملسات غري خارجة عندما تكونان خارج املنزل فال
ختجلي من هذا ودعيه ميسك يدك فليس يف األمر شيء.
 -8إفهمي طبيعة تفكريه :الرجل بطبعه حيب ممارسة العالقة
احلميمة دائما وهذا أمر طبيعي ،فاحرصي عليه أنت أيضا ألن
زوجك ينظر إليها على أنها أكرب متعة لكما معا.
 -9ال تتهربي من العالقة :قد تؤدي كثرة مسؤولياتك وانشغاالتك
إىل شعورك بالتعب واإلرهاق مما جيعلك تتهربني من زوجك
عندما يرغب يف ممارسة العالقة احلميمة و هذا ليس أمرا مقبوال ،
وإذا كان لديك عذرًا ال ترتددي يف التحدث مع زوجك وتوصيل
املعلومة إليه حتى ال يؤثر ذلك عليه ألن زوجك حينها سيشعر
باألمل واإلهانة كأنك ال ترغبني به.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

نصائح تبعد جسمك عن شبح «السرطان»
السرطان من أخطر األمراض اليت تقلق اإلنسان يف عصرنا هذا،
واليت مازال العلماء يبحثون هلا عن دواء شاف ينهي معاناة
املرضى.
الدراسات احلديثة والتجارب اليت جترى كل يوم يف املراكز الطبية
اخلاصة ،تؤكد أن احلل األمثل لداء السرطان يكمن يف الوقاية
منه ،وذلك باالبتعاد عن األشياء اليت تدفع اجلسم إىل اإلصابة
باألورام اخلبيثة.
اخلرباء يف جمال الصحة وجسم اإلنسان ،أكدوا أن بعض التغريات
اليت ميكن للبشر القيام بها يف حياتهم تبعد خطر اإلصابة مبرض
السرطان ،وقد أشاروا وفق صحيفة "ديلي ميل" إىل أن ثلث
أنواع السرطان الشائعة ميكن جتنبها من خالل اعتماد أسلوب
صحي يكمن يف اتباع نصائح معينة نذكر  10منها:
 -1وزنكم جيب أن يكون صحيًا:
زيادة الوزن من بني أكثر األسباب اليت تقود جسم اإلنسان
إىل اإلصابة بالسرطان ،خصوصًا سرطان األمعاء ،الثدي ،الكبد،
والربوستاتا ،وتبني البحوث أن سدس حاالت السرطان يف
بريطانيا سنويا ميكن تفاديها لو متتع الناس بوزن صحي.
 -2مارسوا الرياضة دومًا:
ممارسة الرياضة هلا قدرة كبرية على حتسني صحة اإلنسان،
خصوصًا القلب والرئتني ،فهي تؤثر على هذين العضوين بشكل
اجيابي ،وأظهرت الدراسات أن ممارسة الرياضة تقي من بعض
أنواع السرطان مثل سرطان األمعاء والثدي والرحم.
وذكر العلماء أن واحدة من تسع حاالت من سرطان الثدي واألمعاء
ميكن تفاديها من خالل ممارسة الرياضة بشكل يومي.
 -3أقلعوا عن التدخني:
التدخني من بني أكثر األسباب اليت تؤدي إىل األمراض يف جسم
اإلنسان ،واإلقالع عنه أمر أساسي للوقاية من اإلصابة بالسرطان،
فالدراسات أكدت أن التدخني هو أحد أهم األسباب اليت تؤدي
إىل الوفاة يف بريطانيا من خالل اإلصابة بسرطان الرئة.
 -4ابتعدوا عن املشروبات الروحية
اإلفراط يف تناول املشروبات الروحية يصيب اإلنسان بأنواع
كثرية من السرطان ،منها سرطان احللق ،املريء ،الفم ،الكبد،
األمعاء والثدي ،فاخلرباء ينصحون بتفادي شرب الكحول قدر
اإلمكان ،ويؤكدون أن هذه املشروبات تدمر الشفرة الوراثية
لإلنسان وهو السبب الرئيسي الذي يصيب اإلنسان بأنواع كثرية
من السرطان.
 -5تناولوا اخلضراوات:
النظام الغذائي الغين باخلضراوات والفواكه والبقوليات يقلل من
خطر اإلصابة بأنواع عدة من السرطان ،من بينها سرطان الفم،
احلنجرة ،املريء ،املعدة ،الرئة ،فهي حتتوي على مواد كيميائية
نباتية تساعد على محاية خاليا اجلسم من التلف الذي يؤدي إىل
اإلصابة بالسرطان ،وعالوة على ذلك فاخلضروات والفواكه
والبقوليات حتتوي القليل من السعرات احلرارية وبالتالي تساعد
الناس يف احملافظة على وزن صحي.
 -6قللوا من ملح الطعام:
العلماء يؤكدون أن ملح الطعام يزيد من خطر اإلصابة بسرطان
املعدة ،موضحني أن "كلوريد الصوديوم" يدمر البطانة الداخلية
للمعدة ،باإلضافة إىل أنه يرفع ضغط الدم ،وأكدت الدراسات
أن جسم اإلنسان حيتاج إىل كمية صغرية من امللح وهي أقل من
 6غرام يوميًا.
ً
 -7لألمهات :أرضعن أوالدكن طبيعيا:
تساعد الرضاعة الطبيعية األم على خسارة الوزن الناتج عن احلمل
والوالدة بسرعة ،وبالتالي خيفف من اإلصابة مبرض سرطان
الثدي ،كما أن اهلرمونات املصاحبة للرضاعة تقلل من خطر
اإلصابة بالسرطان.
 -8المشروبات غازية و الوجبات سريعة
أكدت البحوث أن تناول الشخص الكثري من السعرات احلرارية
يؤدي بشكل مباشر إىل السمنة ،اليت تقود بدورها إىل رفع
خطر اإلصابة بالسرطان ،واألكيد أن أكثر األطعمة اليت حتتوي
على سعرات حرارية هي األطعمة السريعة ،واملشروبات الغازية،
وينصح اخلرباء بعدم شرب أكثر من كوب عصري فاكهة طبيعي يف
اليوم ألنه حيتوي على الكثري من السكر ،كما يوصي اخلرباء بعدم
وضع السكر يف الشاي والقهوة.
 -9ابتعدوا عن اللحوم املصنعة:
اللحوم املصنعة هي خمزن رئيسي للملح الذي يؤدي اإلكثار منه
إىل اإلصابة بالسرطان ،وأكد الباحثون أن تناول الكثري من هذه
اللحوم يسبب اإلصابة بسرطان األمعاء ألن املركب الذي يعطي
اللحوم املصنعة لونها األمحر يؤدي إىل تلف بطانة األمعاء.
األطباء ينصحون بعدم تناول أكثر من  500غرام من اللحم االمحر
يف األسبوع.
 - 10ال تعتمدوا على حبوب الفيتامينات:
أكدت الدراسات أن تناول أقراص الفيتامينات واملعادن جبرعات
كبرية بالنسبة لعدد معني من الناس يضر بالصحة ،وينصح
اخلرباء دومًا بإتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بدال من تناول
املكمالت الغذائية ،وهذا ما سيجعل أجسامهم جدارًا منيعًا أمام
اإلصابة بالسرطان.
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منوعات

وفاة فاضل

واجب علينا كجالية تضميد جراح السوريني

املأساة كبرية واجلراح متقرحة بعد أن طالت كل
فرد من أبناء الوطن مقيما كان أو مغرتبا ،
وما نشاهده يوميا عرب وسائل اإلعالم من صور
مؤملة ليس إال مؤشرا على مدى عمق تلك اجلراح
وصعوبة شفائها مهما بذل من جهود ألنها
المست العقل واملشاعر  ،أما التخفيف من آالمها

وأوجاعها ليس مستحيال إذا تعاونت املؤسسات
احلكومية املعنية ومنظمات اجملتمع املدني على
مد يد العون واملساعدة وعلى كل الصعد هلؤالء
الذين ابتليوا بأهوال الرعب واخلوف .
لقد كان هناك من يتوهم أن األحداث اليت متر
بها سوريا اآلن واليت مضى على بداياتها أكثر

من أربع سنوات بعد دخوهلا العام اخلامس أنها
أزمة عابرة وأنها لن تطول كثريا بسبب سطوة
األجهزة األمنية وأن أشواك تلك األجهزة موجعة
ورادعة بعد أن خرب املواطنون مدى جناعتها سابقا
ويف مناسبات عدة فركنوا إىل اخلنوع والقبول
باألمر الواقع دون جمابهته  .لكن هؤالء أغفلوا
حقائق وأخطأوا التقدير بعدم تنبههم ملتطلبات
العصر واحنسار النظم الديكتاتورية وثورات
الشعوب املتطلعة حنو احلرية والدميقراطية بعد
سقوط النظم الشيوعية يف العديد من الدول
وكذلك بعض دول الوطن العربي الذي شهد
إنتفاضات أطاحت بعدد من أنظمته ملبية آمال
اجلماهري وتطلعاتها يف اللحاق بالدول اليت تبنت
حرية املواطن وعدالته يف قوانينها ودساتريها
فأنتجت وأبدعت وأصبح املواطن هو من يقرر
هيكلية احلكومة اليت يرغب بها واليت يعتقد أنها
قد حتقق بعضا من متطلباته احلياتية ويضع من
يريد يف قمة السلطة ويسقط من يشاء  ،ليس
بواسطة السالح وإمنا بقلم وورقة  ،وأسرتاليا
خري دليل على ذلك
ففي هذه األجواء اليت سادت املنطقة ويف تلك
الظروف مل تستطع سوريا حتاشي العاصفة
ورياحها العاتية فانزلقت حنو حرب طاحنة
حصدت مئات اآلالف من األرواح وماليني
املشردين الذين فروا باجتاه دول اجلوار ليقبعوا
يف خميمات حارقة صيفا وقارصة الربودة شتاء
 ،وللهروب من الظروف اليت كانوا يعيشونها
بدأوا يرمون بأنفسهم يف أعماق احمليطات طلبا
حلياة أفضل ،لكن احمليطات مل ترمحهم فابتلعت
كثريا منهم أطفاال ونساء وشيوخا ومل ينجو إال
من كتبت له احلياة  ،وكانت وجهتهم أوروبا أي
الدول اليت حترتم حقوق اإلنسان  ،كذلك تنبهت
احلكومة األسرتالية إىل عمق املأساة فقررت
إستقبال  12ألف منهم
عند وصول طالئع هؤالء الالجئني إىل النمسا
وإملانيا خرج األلوف من سكان البلدين يف
مظاهرات عارمة مرحبني بهم ومقدمني كل
عون ومساعدة ممكنة  .كذلك يف أسرتاليا فقد
لبى نداء ’’ واجب علينا ‘‘ العديد من املنظمات
واملؤسسات الستضافة بعض العائالت السورية
يف منازل أبناء اجلاية العربية .
أما جتمع ‘‘ واجب علينا ‘‘ فقد عقد إجتماعه األول
يف  2015 / 9 /18وقرر تشكيل جلنة مهمتها
التواصل مع احلكومة األسرتالية ملناقشة موضوع
إستضافة بعض العائالت وحنن بانتظار النتائج
اليت قد تعيننا على متابعة املوضوع  ،أما إذا
تعذر ذلك فإن هناك نشاطات أخرى قد تلجأ
إليها اللجنة إننا نتطلع إىل مزيد من التعاون
مع أبناء اجلالية العربية وأن تقوم مبا يتطلبه
الواجب  ،فنحن ال نطلب املستحيل بل املستطاع
حسب القدرات املتوفرة كما نرجو عدم التغاضي
عن هذه املأساة وعدم التغاضي عن املسؤولية
امللقاة علينا  .وللتواصل معنا وللحصول على
مزيد من املعلومات ميكن اإلتصال على الرقم :
 0434631501وشكرا للجميع .

جورج ديوب

* 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

تويف يف سدني

املرحوم اميل سعد من تنورين

يومي االربعاء واخلميس
وقد مت ُتقبل التعازي
َ
يف  23و 24ايلول من الساعة السادسة وحتى
الثامنة مساء
على العنوان التاليWhite Lady Funeral :
Great North Road - Five Dock 132
وجرت مراسم الدفن يوم اجلمعة يف 25/9/2015
الساعة العاشرة صباحًا على العنوان التالي:
 St. Mary’s Catholic Church: 4 Ada St. Cocord.
الداعون :ارملته حسيبة واوالده يوسف – نزهة
– جناة – راشد وعياهلم
واخوه مايز سعد وعائلته.
ولكم من بعده طول البقاء

أقوى فتاة يف العامل تلتقي زوجة الرئيس السوري
توجهت بطلة العامل عدة مرات يف رفع األثقال
إىل سورية األسبوع املاضي بدعوة من السيدة
األوىل للبلد .وسلمت ماريانا ساعة يد ألمساء
األسد هدية لزوجها أثناء لقائهما.
ونشرت ناوموفا يف "فيسبوك" وهي يف  16من
عمرها أنها التقت مع مفيت اجلمهورية السورية
الشيخ أمحد بدر الدين حسون ورئيس اللجنة
األوملبية القومية السورية اللواء موفق مجعة.
كما نظمت هلا لقاءات مع طالب ورياضيني
ونساء من أعضاء القوات اخلاصة السورية.
وقبل وصوهلا إىل سورية زارت ماريانا شرق
أوكرانيا يف قوام بعثة إنسانية من  30أغسطس/
آب املاضي وحتى  5سبتمرب/أيلول .وأثناء رحالتها
أعطت ماريانا دروسا منوذجية لطالب مدارس يف
رفع األثقال والتمارين التمهيدية.

يف الصني ..تربع باحليوانات
املنوية لتحصل على آيفون 6S
جيري تشجيع الرجال الصينيني للتربع باحليوانات
املنوية مقابل أحدث هواتف آبل آيفون  ،6Sوفقا
لتقارير من الصني.
ويعرض كثري من بنوك احليوانات املنوية يف العديد
من احملافظات الصينية هذه اإلعالنات وتشمل املدن
شنغهاي وهوبى وجيانغسو ،وقد أثارت هذه اإلعالنات
وسائل التواصل االجتماعية يف مجيع أحناء العامل حمدثة
عاصفة هذا األسبوع.
وجاء يف أحد اإلعالنات" :ال حاجة لبيع الكلى ،بنك
شنغهاي للحيوانات املنوية ميكنه أن حيقق لك حلم
امتالك آيفون  ،"6Sوانتشر هذا اإلعالن انتشارا هائال
على نطاق واسع على شبكة اإلنرتنت.
وقد أصبحت اإلشارة لبيع الكلى مرادفا لعشاق منتجات
آبل يف الصني منذ أن باع طالب يبلغ من العمر  17عاما
من مقاطعة "هونان" إحدى كليتيه يف السوق السوداء
يف عام  2011مقابل  3477دوالرا ،لشراء هاتف آيفون
وجهاز آيباد.
وقد ظهرت عدة تقارير بالفعل عن أناس آخرين حياولون
بيع كالهم لشراء منتجات آبل يف اآلونة األخرية ،ولذلك
تأمل بنوك احليوانات املنوية يف الصني أن يساعد هذا
العرض قبل إصدار آيفون  6Sيف الـ 25من سبتمرب/
أيلول يف سد النقص يف أعداد املتربعني باحليوانات
املنوية.
وقد وعد بنك شنغهاي بـ  6000يوان صيين مقابل 17
ملليلرت من السائل املنوي لألشخاص املؤهلني للتربع،
وحتتاج البنوك بشكل خاص إىل خرجيي اجلامعات،
اخلالني من األمراض ،والذين يبلغ طوهلم أكثر من
 1.68سنتيمرتا.
وفقا ملتحدث من بنك شنغهاي للحيوانات املنوية ،فقد
عملت احلملة بشكل جيد حتى اآلن ،ورفعت الوعي جلذب
املتربعني احملتملني ،كما ذكرت وكالة أنباء شينغوا.
وأظهر استطالع للرأي أجري على "سينا ويبو" أن
مستخدمي وسائل التواصل االجتماعية الصينية
منقسمون بشأن مدى مالءمة هذه احلملة ،حيث يصفها
 20%بأنها غري الئقة ،بينما يقول  27%إنهم سيتربعون
على الفور إذا كانت شروطهم مالئمة ملطالب البنك.
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Malcolm Turnbull announces cabinet re- Consultation On Poshuffle as Joe Hockey quits
tential Impacts Of
Melbourne Metro
Begins

Prime Minister Malcolm Turnbull announces his new cabinet.

Senator Marise Payne will be the new defence minister.Source:News
Corp Australia

TWO women will be in
charge of Australia’s foreign front line with the
appointment of Marise
Payne as the nation’s first
female Defence Minister.
She will work alongside
the first woman Foreign
Minister Julie Bishop in
the “renewal” ministry
announced by new Prime
Minister Malcolm Turnbull.
But they won’t be sitting
near Joe Hockey who
didn’t want a portfolio
and will quit Parliament
after 20 years an MP and
seven as a minister.
“It has been a great honour to serve my local
community as the second
longest serving Member
for North Sydney since
Federation. I have no desire to break Billy Hughes’
record,” Mr Hockey said
in a statement.
Mr Hockey, criticised by
Mr Turnbull for management of economic change,
said he would have “more
to say in due course”.
“But for the sake of my
young family — to whom
I owe so much — I have
decided to bring my par-

liamentary career to a
close,” he said in his
statement.
There will be a battle for
preselection to his safe
Liberal seat of North Sydney.
Mr Hockey is tipped to replace Kim Beazley as ambassador to The United
States.
Mr Turnbull hinted at the
payoff when he said of
the former Treasurer, “I
believe he has a further
contribution to make”.
For the first time since
1998 the name Tony Abbott does not feature on
the Liberal front bench.
The former Prime Minister was not interested in a
Turnbull job.
The new ministry is a big
departure from the inherited executive and while
Mr Turnbull has not departed from Abbott era
policies, he has massively changed the personnel
who will carry them out.
And the change of faces
indicates he hopes for a
policy evolution which reflects the new ideas and
approaches.
Mr Turnbull mentioned

Joe Hockey didn’t want to be a part of Turnbull’s cabinet.Source:News
Corp Australia

“renewal” frequently and
the need to embrace the
future in a clear contrast
with what he believed was
the backward focus of the
Abbott administration.
For the first time in two
years the minister looking
after women’s issues will
be a woman, West Australian senator Michaelia Cash, who also will be
Minister for Employment.
Former Prime Minister
Tony Abbott had given
himself that post of Minister for Women.
Kelly O’Dwyer will be the
Small Business Minister
and Assistant Treasurer,
and also will sit in cabinet.
Five women, including
incumbent Health Minister Sussan Ley, will have
cabinet rank. There were
many casualties needed
to make way for them.
Others who were not offered a ministry, or one
they would accept: former
Employment Minister Eric
Abetz, former Defence
Minister Kevin Andrews,
former Small Business
Minister Bruce Bilson, former Industry Minister Ian
Macfarlane, and former
Veterans’ Affairs Minister
Michael Ronaldson.
All but Mr Macfarlane and
Senator Ronaldson were
Abbott allies in last Monday’s leadership showdown.
Key postings include:
Scott Morrison as Treasurer; Christopher Pyne
Industry, Innovation and
Science.

The significant promotions include Simon Birmingham to Education
and Training, which will
include child care; newcomer Christian Porter, a
former senior minister in
Western Australian Government, will be Minster
for Social Services; Mitch
Fifield to Minister for
Communication and the
Arts; Josh Frydenberg
as Minster for Resources,
Energy and Northern Australia. George Brandis will
remain Attorney-General,
Peter Dutton Immigration
Minister, Mathias Cormann Finance Minister
and 25-year-old Wyatt
Roy has been made a junior minister for innovation.
Prime Minister Turnbull
used his convincing victory over Tony Abbott to
do more than refresh the
age and gender make-up
of the ministry. He set
new priorities.
Junior minister Jamie
Briggs has been given
the job of planning to improve the livability and
economic efficiency of
our biggest cities. Tony
Abbott did not believe the
Federal Government had
that job.
The powerful post of Cabinet Secretary has been
revived for Arthur Sinodinos. Mr Turnbull said the
“gold standard of good
Coalition cabinet government” was when Senator
Sinodinos was chief of
staff to Liberal Prime Minister John Howard.

Engagement with local
residents who may be
affected by the construction of Melbourne’s new
underground rail network
will begin this week.
Melbourne Metro Rail
Authority has sent letters to 21,000 residents
and businesses along
the alignment of the new
nine-kilometre, twin rail
tunnels being built as
part of the $9-$11 billion
project.
The letter invites locals
to come to information
sessions and find out
more about where the
tunnel will go, how it may
be built, and the planning process that will be
undertaken.
The letter is the next
step in an extensive consultation process that is
being carried out with
households and businesses to ensure they
understand the project,
why it is needed and how
it will affect them.
Melbourne Metro Rail
Project is the biggest
public transport infrastructure project since
the City Loop, and its
construction will cause
significant disruption.
The nature of that disruption will vary widely
along the length of the
corridor, however, it will
include temporary noise
and visual impacts during construction, changes to infrastructure close
to houses and businesses and, in some cases,
acquisition of property.
Melbourne Metro Rail
Authority will work
closely with all affected
property owners, traders and residents to ensure they understand the
project and the process.
Further information ses-

sions and online forums
will be held in October
and November.
Melbourne Metro Rail
Project will transform
Melbourne’s
public
transport network, unlocking capacity in the
centre of the train system, creating room for
20,000 extra passengers
every hour, every day.
The Andrews Labor Government is getting on
with planning and development for this transformative project, with $4.5
billion in funding already
secured, almost half the
total expected cost.
For more information
about Melbourne Metro
Rail and upcoming information sessions, visit
mmrailproject.vic.gov.
au. For updates, subscribe to the Melbourne
Metro eNews (via the
website) or follow @
mmrailproject on Twitter.
Quotes attributable to
Acting Premier and Minister for Public Transport
Jacinta Allan
“Melbourne Metro Rail
Project is the biggest
public transport infrastructure project since
the City Loop, and will
cause some disruption
to local residents and
businesses while it is
built.”
“This consultation process is about starting
open, honest and respectful conversations
with people who may be
affected by this critical
project.”
“Melbourne needs Melbourne Metro Rail, without it our city will grind to
a halt. The previous Liberal Government wasted
four years – we’re not
wasting a moment.”
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Leadership spill: Tony Abbott says Scott Morrison ‘never warned anyone’ of challenge

Morning surf ... Tony Abbott emerges from North Steyne beach after catching some waves in 2014. Photo: Nick Moir

Tony Abbott says Treasurer Scott Morrison “never warned anyone, certainly
he never warned me” about the leadership spill. Photo: Alex Ellinghausen

“Joe [Hockey] will be judged much more kindly in the months and years
ahead” about his job as treasurer, says Tony Abbott. Photo: Stefan Postles

Prime Minister Malcolm Turnbull addresses the new Cabinet as Foreign Minister Julie Bishop listens on Monday. Photo: Bloomberg

Australia’s former prime
minister Tony Abbott has
accused the new Treasurer Scott Morrison of
“badly” misleading the
public with his claim that
he had warned the prime
minister’s office that his
leadership was under
threat, in his first brief
public comments since
the leadership change.
Mr Abbott also refused to
confirm whether he would
recontest his seat at the
next election and praised
the contribution of former
treasurer Joe Hockey.
Mr Abbott was ousted
from the top job last Monday following a leadership
challenge by Malcolm
Turnbull. Mr Morrison,
a former Social Services Minister, has since
claimed he had warned
Mr Abbott’s office on the
Friday before the chal-

not a hint of a warning,
so I’m afraid Scott badly
misled people. He badly
misled people.
“Look, I was doing what I
could to save the government. That’s what I was
doing.”
During the four-minute
exchange, which took
place while Mr Abbott was
out for a morning surf,
the former prime minister
praised the contribution
of his former treasurer.
“Joe [Hockey] will be
judged much more kindly
in the months and years
ahead than he was when
he was actually doing the
job,” he said.
Mr Hockey has announced
he will be leaving parliament in the wake of the
leadership change.
During the interview, Mr
Abbott conceded it had
been a “tough week” and

lenge that his leadership
was under threat, telling
his office “things were
pretty febrile and they
should be on high alert”.
Mr Morrison also claimed,
during a heated interview
with 2GB broadcaster
Ray Hadley, that Mr Abbott had also tried to
“throw [former Treasurer]
Joe Hockey under a bus”
by offering Mr Morrison
the treasurer job in a last
ditch attempt to secure
his own leadership.
But in a brief recorded
interview with Sydney’s
The Daily Telegraph on
North Steyne beach on
Monday, Mr Abbott rejected aspects of Mr Morrison’s story.
“Not true not true … Scott
never warned anyone,
certainly he never warned
me,” said Mr Abbott.
“I spoke to him on Friday,

GREAT AUSSIE BARBIE RAISES OVER $750

declined to say whether
he would be contesting
his seat of Warringah
again at the next election.
“I think the important
thing at the moment is
just to unwind and have a
think, and there’ll be more
to say about that in the
not too distant future.”
The former prime minister
had just been for a surf
at North Steyne beach, a
hobby he seemed keen to
pursue.
“The only question I’ve
asked myself is how do I
catch more waves.”
Mr Abbott’s comments
came amid claims that
his former ally and speaker Bronwyn Bishop voted
against him in the leadership spill, after she was
pressured to resign following the “Choppergate”
expenses scandal.

Federal Member for Blaxland, Jason Clare MP, together with the Prostate
Cancer Foundation of Australia raised more than $750
at the Great Aussie Barbie
hosted on
Saturday at Bass Hill Plaza.
“Thank you to everyone who
joined us at my own Big
Aussie Barbie on Saturday
and helped to raise more
than $750 for prostate cancer. This is a great community effort.
Prostate cancer affects so
many people in our community, everyday 9 Australian men die from prostate
cancer, it is important that
events like this raise awareness
and funds to fight this terrible disease,” Mr Clare said.
“This month is Prostate Cancer Awareness Month and as
part of that the Prostate Cancer Awareness Foundation
is encouraging all of us to
organise a “Big Aussie Barbie” to raise awareness of
prostate cancer and to raise
funds to help the 120,000
Australian men and their

families who are currently
living with prostate cancer.”
Associate Professor Anthony
Lowe, CEO of Prostate Cancer Foundation of Australia
said prostate cancer is the
most commonly diagnosed
cancer in Australia. 54
Australian men are diagnosed every day and it is
estimated that 200,000 Australian men and their families
are currently living with the
disease.
“The Prostate Cancer Foundation of Australia is committed to minimising the
impact of prostate cancer on
Australian men, their partners and families, recognising the
diversity of the Australian
community. Funds raised by
the Big Aussie Barbie
campaign go towards our
programs in research awareness and support,” Professor Lowe said.
“If you want to run your own
Big Aussie Barbie or just get
more information then go to
www.prostate.org.au - You
might just save your life,” Mr
Clare said.

THE HON TONY BURKE MP, SHADOW MINISTER FOR
FINANCE, MANAGER OF OPPOSITION BUSINESS, MEMBER FOR WATSON
EID AL-ADHA MESSAGE
I would like to extend my most sincere wishes to everyone
in our local community today celebrating Eid al-Adha.
Eid al-Adha is an important time for Muslims around the
world to reflect on the sacrifice of Ibrahim and the values
they hold dear.
Australia has a rich multicultural community for which we
can be proud.
And while we celebrate our faiths in different ways, we
share a spirit of generosity and kindness that brings us
together.
Eid Mubarak.
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Malcolm Turnbull: Sunday penalty rates up for con- Malcolm Turnbull’s scathing attack on men who
sideration by new government
commit domestic violence
Prime Minister Malcolm Turnbull says the
government will consider reducing Sunday
penalty rates in a bold
move that could set up a
WorkChoices style-election fight between the
Coalition and the Labor
party and unions.
But the new Prime Minister appeared ready to take
on the labour movement,
accusing the CFMEU
and Opposition Leader
Bill Shorten of trying to
“frighten” the Australian
people into poverty over
the China-Australia free
trade agreement.
In a wide-ranging interview with Sky political
editor David Speers,
the prime minister on
Wednesday said he had
ruled out answering “rule
in, rule out” questions.
Asked whether he would
consider the “low-hanging fruit” of reducing
Sunday penalty rates,
which can be as high as
$40 per hour for hospitality workers, Mr Turnbull
said the issue would be
considered.
“All of these matters are
under consideration but
it is very important that
we proceed in an orderly
way,” he said.
The Coalition has been
timid on the issue of industrial relations ever
since John Howard’s
WorkChoices
policy
backfired and contributed to his defeat in 2007.
This is despite sustained
pressure from Liberal
backbenchers who want
the government to intervene, rather than wait for
employers and unions to
negotiate lower penalty
rate deals as is allowed
under Labor’s Fair Work
Act.
But the new Prime Minister appeared ready to take
the labour movement
head on and launched
an attack on Opposition
Leader Bill Shorten for
“bobbing” along with the

Construction and Mining
Union’s “extreme” and
“aggressively anti-Chinese” scare campaign.
The unions oppose a
single provision in the
agreement that would
allow Chinese workers
to be imported to work
on major infrastructure
projects.
The Department of Foreign Affairs says on its
website that skilled labourers will only be given visas to work in Australia if no local workers
can be found.
“The China Australia
Free Trade Agreement
will not allow unrestricted access to the Australian labour market by
Chinese workers,” the
department said on its
website.
“It will not allow Australian employment laws or
conditions to be undermined, nor allow companies to avoid paying
Australian wages by using foreign workers.”
The Construction, Forestry and Mining Union is
running a national television campaign claiming
Australian workers could
be replaced by Chinese
workers.
One advertisement features the faces of whiteskinned tradespeople in
light bulbs being blown
up.
“The Abbott government’s deal allows Chinese Companies to bring
in their own workers,
leaving Australian workers without a hope,” the
male narrator says.
“Tony Abbott made a
choice, he just didn’t
choose you,” the ad finishes.
Mr Turnbull condemned
the advertisements as
“extreme
scare-mongering” “designed to
frighten people back into
poverty”.
And he said the Opposition Leader Bill Shorten’s
silence showed the La-

bor party would always
kowtow to its fundraising arm, even if it cost
the national interest.
“We’re always open to
talks … but his problem
is that the CFMEU has
run an extreme, scaremongering campaign designed to frighten people
which is aggressively
anti-Chinese and absolutely contrary to our national interest,” he said.
“And because he has
been silent ... the only
reasonable assumption
is that he endorses it.”
“He is just bobbing along
like a cork in the slipstream of the CFMEU,”
he said.
Mr Turnbull promised to
provide voters with an
economic plan and said
he would first show the
public where he wants to
charter the economy and
the budget.
“We have already seen
a rise in business confidence because we have
a government that is
talking confidently about
our future and is talking
optimistically about our
future,” he said.
“Its important that people understand where we
want to get to and then
of course we will design
the policies we hope will
take us on that journey,”
he said.
He said well considered
decisions fostering productivity and innovation
could be made quickly
without being rushed but
refused to say if new economic policies would be
presented by the year’s
end.
The Member for Wentworth said he had no
plans to stray from the
scheduled election timing when asked if it is
still due around spring
next year: “That’s certainly what I’m assuming, unless you have
a better idea … that’s
definitely the plan,” he
said.

Prime Minister Malcolm
Turnbull has called on all
Australians to make a «cultural shift» and stop disrespecting women, declaring
that gender inequality lies
at the heart of domestic
violence.
Violence against women
is one of the great shames
of Australia. It is a national
disgrace
In comments that have been
labelled a «gamechanger»
for the fight against domestic violence, Mr Turnbull called on parents,
teachers and employers
to get on board the culture
change, saying he wanted
Australia to become known
as a country that respects
women.
«I’d say that as parents,
one of the most important
things we must do is ensure that our sons respect
their mothers and their
sisters,» Mr Turnbull told
reporters in Melbourne on
Thursday.
«Because ...
violence
against women begins with
disrespecting women. And
so this is a big cultural
shift.»
This year alone, more than
60 women have been killed
by a partner or family member. One in six Australian
women have experienced
physical or sexual violence
from a current or former
partner.
«Violence against women
is one of the great shames
of Australia. It is a national disgrace,» Mr Turnbull
said.
He also said it should be
«unAustralian» to disrespect women.
«Let me say this to you:
disrespecting women does
not always result in violence against
women. But all violence
against women begins with
disrespecting women,» Mr
Turnbull said.
The Prime Minister made
his rallying cry while announcing $100 million in
federal funding to help stop

violence against women.
The package, which was
signed off by his new
cabinet earlier this week,
includes funding to trial
GPS trackers for perpetrators, special safe phones
for victims and other measures - like CCTV cameras
- to boost the security of
women at home.
There is also additional
funding for Indigenous
family violence services,
1800 RESPECT and MensLine and a program which
teaches school students
about respectful relationships.
Domestic violence campaigner Rosie Batty, whose
has advised on the reforms
was emotional on Thursday at their launch.
«We finally are starting to
hear from the leaders of
our country that they are
addressing this issue, that
they recognise the responsibility they have to lead
our society, our communities, by speaking the language we need to hear,»
the 2015 Australian of the
Year said.
«We have still a long way to
go, but by recognising the
gender issue that exists ...
that sends the message far
and wide.»
Minister for Women Michaelia Cash described the
emphasis on respect for
women as a «gamechanger».
The Abbott government
was due to make a major
announcement on domestic violence at the end of
the week that Tony Abbott
was dumped from the leadership.
It is understood the funding package announced on
Thursday is similar to the
one Mr Abbott was to announce.
But the $100 million package received a cautious
welcome from some groups
on Thursday.
Anti-domestic
violence
group, Fair Agenda described the announce-

ments as «a good start but
they’re not enough».
In a recent report, Fair
Agenda itemised more than
$300 million worth of funding that is needed to plug
service gaps.
«The federal government
still isn>t providing enough
funding for critical frontline
services like emergency
accommodation and community legal centres. Or
services to stop abuse - like
men>s behaviour change
and primary prevention
programs,» executive director Renee Carr said.
Federal funding for community legal centres,
where family violence victims often turn for help, is
expected to fall from about
$42 million to $30 million
from 2017-18, according
to budget papers.
The National Association
for Community Legal Centres said that with a third of
their work taken up with domestic violence, they were
currently forced to turn
away more than 150,000
people a year.
«The funding announced
today is expected to increase some capacity, but
thousands of women still
won>t be able to access
the legal assistance they
need to escape abuse,»
National Association for
Community Legal Centres
spokeswoman Rosslyn
Monro said.
The Tara Costigan Foundation - set up in the memory
of a Canberra woman who
was killed earlier this year
- said an overall strategy
was missing.
«There is still no strategy
to ensure a cohesive and
comprehensive approach
that addresses family violence from the exposure
of children, through to the
acceptance of violence as
normal or acceptable, and
finally to crisis services
and then to programs that
help people rebuild their
lives,» chief executive Michael Costigan said.
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Peta Credlin’s treatment by govern- Julie Bishop to oversee largest ever Labor pledges HECS-style loans for
graduates who want to create start-up
ment MPs was sexist: Bill Shorten cuts in Australian aid: report

The option of a ‘’start-up year’’ will be available to up to 2000 students a
year. Photo: Fiona-Lee Quimby

Former prime minister’s chief of staff, Peter Credlin. Photo: Andrew
Meares

Peta Credlin was the victim of a sexist attack for
being a strong woman,
Opposition Leader Bill
Shorten has said as
he fired a shot at “gutless” Coalition MPs who
blamed Tony Abbott’s
chief of staff for the government’s woes.
But I think it is fair to
say that Peta Credlin has
been the victim of certainly in some cases of a
sexist attack
Mr Shorten made the remarks after the former
prime minister’s top aide
made a rare public appearance in which she
refused to “be defined by
insider gossip from unnamed sources when no
one has the guts to put
their name to it”.
Speaking at a media conference in Brisbane, Mr
Shorten said Ms Credlin
was a “very strong warrior for her code” and it
would be wrong for MPs
to blame her for the problems the Abbott government faced.
“She was a very formidable chief of staff. She
served Tony Abbott with
great loyalty, far greater
loyalty, I suspect, than
some of his colleagues
displayed to him,” Mr
Shorten said.
“But I think it is fair to
say that Peta Credlin has
been the victim of certainly in some cases of
a sexist attack because
she was a strong woman
doing a strong job in a
very tough position.

“I don’t say that’s all of
the problems that were
happening with the Abbott government but
what I do know is that it is
really gutless of some of
the current Liberal government to blame everything that’s happened in
the last two years on Peta
Credlin.”
Mr Shorten said the tumultuous events within
the Liberal Party during
the past few weeks had
seen a lot of “rewriting of
history” as MPs moved
to airbrush “everyone
except Tony Abbott and
Peta Credlin.”
“I think Peta Credlin is a
very strong warrior for
her code. She served
Tony Abbott loyally,” he
said.
“There was elements of
sexism in the way she’s
been treated and the new
members, the new ministers in this government
shouldn’t be blaming
her.
“The real problem with
the Abbott government
wasn’t the personalities,
it was their policies.”
At the Women of the Future awards in Sydney on
Tuesday night, Ms Credlin spoke of the “bloody
tough” time she had experienced as a senior
woman in politics.
“If you’re a cabinet minister or a journalist and
you’re intimidated by the
chief-of-staff of the prime
minister then maybe you
don’t deserve your job,”
Ms Credlin said.

In terms of the size of Australia’s aid budget, Julie Bishop has compared poorly to other foreign ministers, including Kevin Rudd. Photo: Alex Ellinghausen

Foreign Minister Julie Bishop is set to preside over by
far the largest overseas aid
cuts as a proportion of the
nation’s income of any foreign minister in Australian
history, a new report has
found.
The report by the left-leaning think tank The Australia Institute has charted the
rise and fall in Australia’s
foreign aid program since
it was introduced by the
Whitlam government in
1974.
If the aid cuts projected in
the most recent federal budget go ahead, Ms Bishop
will oversee a massive 33
per cent drop in spending,
which is nearly double that
of the next most parsimonious minister Bill Hayden,
who in the 1980s managed
a drop of 17 per cent under
the Labor Hawke government.
“When it comes to foreign aid, Australia is not
generous – irrespective of
whether this is considered
against historical or world
standards,” the report by
the institute’s senior economist Matt Grudnoff and
researcher Dan Gilchrist
said.
Since coming to power, the
Coalition under Tony Abbott earmarked $11 billion
in aid cuts between 2014
and 2018. Ms Bishop reportedly fought the cuts
internally but Mr Abbott
and former Treasurer Joe
Hockey made them a central plank in their budget
repair efforts.
Aid cuts tend to be popular
with the Australian public

but the report noted a 2011
finding by the Lowy Institute that Australians tend
to think their government
spends far more on foreign
aid than it actually does.
By the 2016-17 financial
year, aid as a proportion of
gross national income will
fall to 0.22 per cent, which
is the least generous level
since the aid program began and a fraction of the
0.7 per cent committed to
by the former Howard government under the 2000
Millennium Development
Goals.
It also means that Australia, despite being the
eighth largest economy in
the OECD, will be the 19th
most generous OECD donor.
The report said that with
Ms Bishop remaining foreign minister under the
new leadership of Malcolm
Turnbull, “she has the opportunity to boost our aid
budget and avoid being
remembered as Australia’s
stingiest foreign minister”.
The Australia Institute report concluded that former
Labor foreign minister Stephen Smith oversaw the
largest aid increase of 16
per cent followed by Liberal Tony Street in the early
1980s who hiked aid by 8
per cent.
Kevin Rudd as foreign minister increased aid by 5 per
cent, but Bob Carr cut it by
3 per cent.
Further back, Labor’s Gareth Evans cut by 8 per
cent and Liberal Alexander Downer cut by 10 per
cent.

Labor will go to the next
election pledging to introduce HECS-style loans for
entrepreneurial university
graduates who want to create their own start-up companies.
The $5.5 million plan, to be
announced by Opposition
Leader Bill Shorten in Sydney on Thursday, would create the option of a “start-up
year” at the end of a degree
similar to an academically
focussed honours year.
Labor is determined to seize
back the initiative on technology and innovation after Prime Minister Malcolm
Turnbull made them central
to his pitch for the Liberal
leadership and emphasised
these policy areas in his
frontbench reshuffle.
“By expanding the existing income-contingent loan
system, Australian students
will have the opportunity
to undertake an additional
business-focused year of
university and develop their
ideas into a start-up business,” Mr Shorten said.
“In a time of economic
change and transition, the
choice before Australia is
clear: we must get smarter
or we will get poorer.”
The option of a “start-up
year” would be available
to up to 2000 students a
year who want to establish
a new company by working
with accredited university
programs or off-campus facilities. Students would be
eligible for loans of about
$10,440 a year and would
receive mentoring and professional develoapment.
The program would be
available to students in
their final year of study or
who have recently graduated.
“This new approach will
grow Australia’s pool of

young entrepreneurs, help
drive innovation and grow
the much needed links
between universities and
the start-up community,
encouraging universities
to draw in private-sector
mentors and investors,” Mr
Shorten said.
“Income-contingent loans
have the benefit of securing a concrete commitment
from students who are serious about starting their own
venture, while also enabling
a large number of students
to embrace this opportunity
across Australia.”
Students would have to pay
back the loan when they
start earning $54,000, as do
university graduates.
Mr Shorten said he hoped
the scheme would encourage more of a risk-taking
culture among university
graduates and improve the
commercialisation of university research.
According to the Organisation for Economic Co-operation and Development,
only 3.5 per cent of large
Australian businesses collaborate on innovation with
higher education or public
research, far behind other
advanced economies.
Thirty-one per cent of British companies, 43 per cent
of German companies and
70 per cent of Finnish companies collaborate with universities on research.
The policy builds on previous Labor announcements
to wipe the HECS debts of
100,000 science, technology, engineering and maths
students over five years.
The party has also pledged
not to cut university funding, not to deregulate
university fees and to introduce incentives for universities to improve course
completion rates.
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حلويات البلحة يف فيكتوريا قمة النجاح
تتمتع حلويات البلحة يف
فيكتوريا بالصدق واالمانة
واالستقامة يف التعاطي مع
زبائنها من ابناء الجالية العربية
خاصة واملجتمع االسرتالي
الواسع عامة وبمرور ازدادت
أمانة وصدقا ووفاء بتقديم
افضل الحلويات العربية
واالجنبية على اختالفها على
درجة عالية من النظافة والطعم
واللذة.
وترتبع حلويات البلحة اليوم يف
صدارة زميالتها من الحلويات
يف فيكتوريا حيث اكتسبت
شهرة واسعة لتصبح محط
انظار محبي الحلويات الفاخرة
واالصيلة من جميع انحاء
فيكتوريا .ويعود الفضل يف
ذلك اىل القيمني عليها وخاصة
ادارتها وصاحبها السيد رائد
عرنوس املعروف بقلبه الطيب
ووجهه البشوش حيث ما ان
تدخل محله حتى يستقبلك
بالـ «اهال وسهال» فتشعر
وكأنك يف محلك.
وال شك ان صفة الكرم لدى
السيد عرنوس ليست متكلفة
وال مصطنعة بل هي من صميم
طبعه وصلب صفاته ..وقد
انتقلت «عدوى» هذه الصفات
الحميدة من صاحب املحل اىل
جميع العاملني والعامالت فيه.
وتشتهر حلويات البلحة

البلحة من الخارج

جانب من الحلويات

السيدان رائد عرنوس وأفيوني وبعض العاملني يف املؤسسة

بالبقالوة على انواعها واملشكل
والبيتي فور وزنود الست
وحالوة القشطة والجبنة
واملعمول بتمر ولوز وفستق
والنمورة والعوامات اىل غريها
من الحلويات الشهية.
البلحة صرح شامخ يف عالم
الحلويات عنوانه الصدق
واملعاملة الطيبة والخدمة
السريعة والنظافة والسهر
على راحة الزبائن.

لذلك فكل من يشرتي
من حلويات البلحة سواء
لالستعمال املنزلي الخاص او
للهدايا فانه يفخر بما يشرتيه
ويهديه الن مؤسسة البلحة
عالم من الحلويات املتنوعة
والشهية الطعم يغنيك عن
اللف والدوران حيث تقدم
لزبائنها افخر منتجاتها التي
تصنعها اياد ذات خربة طويلة
ورائدة يف هذا املجال.

ويدير هذه املؤسسة الشامخة
الطويلة
الخربة
صاحب
والبسمة الحلوة والضحكة
النابعة من القلب السيد رائد
عرنوس الذي يعترب الزبائن
من «اهل البيت» فيشعرون
وكأنهم هم اصحاب هذه
املحالت.
حلويات البلحة ،الرائدة بتقديم
افخر انواع الحلويات ،غنية
عن التعريف ولذلك فان «من

جانب آخر من الحلويات
يعرف طعمة فمه» يقصدها من
سائر انحاء فيكتوريا.
حلويات البلحة عنوان الذوق

ومن
والخربة
والنظافة
يزورها مرة يصبح من زبائنها
الدائمني.

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
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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
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العرض الثالث
 249دوالراً
ملدة  3سنوات
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