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سفارة اململكة العربية السعودية لدى أسرتاليا
تقيم حفل استقبال مبناسبة اليوم الوطين

 950ألف لبناني والجئ حباجة ملساعدة

روسيا توسع دائرة الغارات وتنسق مع
سالم خيشى العراقيل ويلوّح
أمريكا لـ «منع الصدام»
بـ»قلب الطاولة»

بعد غارة روسية على كفرنبل يف إدلب أمس االول( .أريحا اليوم)

بات اجملال اجلوي السوري
مكتظًا ،بني املهام اجلوية
لدول التحالف الدولي-
العربي بقيادة أمريكية

وغارات الطريان السوري
ثم سالح اجلو الروسي
الذي نشر  50طائرة
ومروحية ،يف وقت دفعت

روسيا أسطوهلا البحري
إىل العمليات اجلوية يف
سورية اليت وسعت أمس

التتمة صفحة 31

العبادي يرحب بأي دعم تقدمه روسيا ضد «داعش»

أعلنت روسيا أمس االول
أنها مستعدة لدرس أي
طلب يتقدم به العراق

للمساهمة يف الغارات
اجلوية على «داعش» ،فيما
أعرب رئيس الوزراء حيدر

العبادي عن استيائه من
الدعم اجلوي الذي يقدمه

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

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

الدعم الدولي للبنان لن
يرتجم أرقامًا على أبواب
ّ
تتوقع املراصد
فصل شتاء
اجلوية ان يكون أكثر
قسوة من سابقه ،والدعم
املعنوي لن يدفع يف اجتاه
امتام االستحقاق الرئاسي،
األمر الذي ينعكس سلبًا
على كل نواحي العمل
الرمسي ،من احلكومة اىل
جملس النواب.
ويبدو لبنان غارقًا بوترية
سريعة يف املنزلقات اليت
تدفع املنطقة احمليطة
به اىل مزيد من التأزم،
ومقتحمًا ثالجة االنتظار
على ما أبلغ الرئيس
االيراني نظريه الفرنسي
بدعوته اىل تأجيل البحث
يف امللف اللبناني اىل
منتصف تشرين الثاني

اجليش اليمين
يستعيد السيطرة
على باب املندب

من
وحدات
سيطرت
اجليش اليمين املوالي
للحكومة الشرعية وقوات
تابعة لدول التحالف أمس
على منطقة باب املندب
وجزيرة «ميون» يف
عملية عسكرية خاطفة
ضد مسلحي احلوثيني
والقوات املوالية هلم،
وذلك بعد ساعات من
قيام اجلماعة مبحاوالت

التتمة صفحة 31

املقبل يف أقرب تقدير.
والرئيس ّ
متام سالم ،الذي
عاد ليل امس االول من
نيويورك ،خيشى يف ظل
هذه الصورة القامتة «ان
ترتاكم املصائب أكثر
فأكثر ،وكذلك العراقيل،
يف ظل عدم التوصل اىل
توافق سياسي داخلي ولو
على صعيد تيسري مشاكل
الناس واملواطنني ،فيما

سفري خادم الحرمني الشريفني لدى اسرتاليا نبيل بن محمد آل صالح
ورئيس الربوتوكول يف الدولة االسرتالية كريس كانان

التفاصيل الكاملة لالحتفال ص 21 - 20

التتمة صفحة 31

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

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

( 30دوالرا وما فوق)

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

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

مناقيش ع الصاج

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

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

R ANGE OF
!ALSO HUGE AVAILABLE
S
MAGS & RIM

!CUT ME
BEFORE I
!BURNOUT

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT
*

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

TM

SAVE

!80
best
!tyres
!best prices
$

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

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

SMALL
CARS

†

email: sales@tyresexcel.com

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

نفتح 6
أيام يف األسبوع$
155/80R13

39

with 2 or more

العمل ..صدق يف التعامل
دقة يف
tyres purchased

خضر صاحل يفوز جمددا باالمجاع وبدون اي منازع
مبنصب نائب رئيس بلدية كانرتبري
فاز عضو جملس
بلدية كانرتبري
خضر صاحل جمددا
باالمجاع وبدون
اي منازع مبنصب
رئيس
نائب
بلدية كانرتبري
يف االجتماع الذي
اجمللس
عقده
مساء
البلدي
يوم اخلميس من
االسبوع املاضي
ومن املقرر ان
صاحل
يستمر
يف منصبه حتى
موعد االنتخابات
العامة
البلدية
املقبلة املقررة
سبتمرب
يف
.2016
وقد توجه صاحل
بالشكر واالمتنان
العضاء اجمللس
الذين
البلدي
الثقة
منحوه
مرة اخرى لتولي هذا املنصب
وللمؤسسات واجلمعيات وابناء
اجملتمع احمللي من اجلالية
اللبنانية والعربية اليت دعمته
يف مسريته السياسي حبزب
وبالعمل
االسرتالي
العمال
احمللي العام.
وقال :هذا الفوز امنا يأتي
بتوفيق وفضل من اهلل سبحانه

وتعاىل اوال وبدعم من اخوتي
واحبائي ابناء اجملتمع احمللي يف
كانرتبري.
واضاف :من املعروف ان بلدية
كانرتبري واحلكومات احمللية
بشكل عام تواجه مرحلة حساسة
من التحديات يف الفرتة املقبلة
من جراء ضغوطات وخطط حكومة
الوالية لدمج بلدية كانرتبري مع

بلديات اخرى مبوجب خطة حكومة
الوالية (Fit For the Future
 ،)reformوهذا ما يضع على
عاتق بلدية كانرتبري واعضائها
مسؤوليات كربى بالعمل من اجل
حتقيق االفضل للسكان مبواجهة
ضغوطات حكومة الوالية للدمج
الغري منصف او العادل مع
بلديات اخرى.

Dunlop
TONY FRANCIS QUALITY MEATS
Monza
LARGE
CARS

200R
205/65R15

لصاحبها طوني فرنسيس

89

$

حاصلة على عدة شهادات تنويه
سلطة صناعة اللحوم يف نيو
منGoodyear
Wrangler
L:L>AA7:6I>I
ساوث ويلز HCCP
HT
7N * E:GING:
سائر$أنواع لحوم
تتوفر
31/10.5R15لدينا159
الغنم والبقر الطازجة يوميا
www.tyrehouse.com.au
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم
4WD

H]dljhVcn
XdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
ING:eg^XZVcY

#





I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

BURWOOD . . . . . . 9745 6007 MERRYLANDS . . 9637 0511
CASTLE HILL . . . . 9894 7777 PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge. Tread pattern may vary to photos. Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10.
HMD-163-MTH -HILLS

23/6/10 4:39:00 PM

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية
HMD-163-MTH.indd 1

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

الوفاء للمقاومة عزت حبجاج منى :منع وصول الرئيس املؤهل
سياسيا ووطنيا إمعان يف ضرب الشراكة وتقويض املؤسسات

عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري يف مقرها
يف حارة حريك بعد ظهر امس
االول ،ناقشت خالله التطورات
الساحتني
على
املستجدة
اللبنانية واالقليمية .واصدرت
بعده بيانا ،اشار اىل انها
«بقراءة
اجتماعها
استهلت
السورة املباركة الفاحتة عن
ارواح شهداء احلج الذين قضوا
يف فاجعة منى اليت أدمت قلوب
املسلمني يف عيد االضحى
املبارك الذي حل هذا العام
حبزن وأسى خباصة على عائالت
شهداء هذه الفاجعة ومفقوديها
وجرحاها» ،متقدمة ب»التعازي
واملواساة من العائالت املكلومة
وختص بالتعزية اجلمهورية
االسالمية االيرانية بقيادة ولي
أمر املسلمني االمام اخلامنئي
وشعبها وهي اليت فقدت العدد
االكرب» ،مؤكدة انها «تواسي
أيضا شعوب العامل االسالمي
املكلومني وتتضامن معهم،
وتبتهل إىل اهلل عز وجل بأن
مين على اجلرحى بالشفاء وعلى
ومعرفة
بالفرج
املفقودين
املصري ،ومن بينهم من لبنان
العالمة السيد حيدر احلسين».
واستعرضت الكتلة «الوضع
الفلسطيين وخباصة استمرار
االعتداءات االسرائيلية على
املسجد االقصى ،وتصدي
املرابطني الفلسطينيني بكل
شجاعة للعدو».
اضاف البيان« :بعد ذلك
تابعت التطورات السورية يف
ضوء احلضور الروسي املستجد
استجابة للطلب الرمسي السوري
بهدف الدعم التسليحي والنوعي
للجيش السوري الذي اثبت انه
حمل الرهان االساسي واجلدي
ملكافحة االرهاب التكفريي
واعادة االمن واالستقرار اىل
سوريا بقيادة الرئيس الدكتور
بشار االسد واضطالعه املباشر
بالشراكة يف اجناز التسوية
السياسية الواقعية واملطلوبة».
وتوقفت الكتلة عند «االعتداء
االسرائيلي اجلديد واملتمثل
مت
جتسس
اجهزة
بزرع
اكتشاف احدها يف بين حيان
يف اجلنوب» ،مشيدة «بيقظة
اجليش واملقاومة ووعي شعبنا
يف اجلنوب للتصدي ملثل هذا
الذي
االسرائيلي
االعتداء
يستهدف االمن واالستقرار يف
لبنان».

كما ناقشت «االوضاع الداخلية
مبا فيها املساعي واجلهود
حلل مشكلة االزمات السياسية
واالجتماعية».
اثر مناقشة بنود جدول االعمال
خلصت الكتلة اىل ان «فاجعة
احلج كشفت هذا العام بوضوح
سوء االدارة السعودية وحجم
احلجاج،
بأرواح
االستهتار
االهمال
مستوى
وأظهرت
املتعمد ،حيث ترك احلجاج
لساعات ميوتون ببطء ،ومن
دون أي إغاثة وعلى مرأى من
الرقابة السعودية الربية واجلوية
ومراكز التحكم املرئي ،ومن ثم
عمدت السلطات السعودية اىل
إخفاء االرقام احلقيقية لعدد
الذين قضوا ،واىل إنتهاك حرمة
أجساد الشهداء خالفا ألبسط
القواعد الشرعية واالخالقية،
والقيام باحتجاز هذه االجساد
وعدم تسليمها لدوهلا ،فضال
عن إبقاء مصري املفقودين
جمهوال».
وإذ محلت السلطات السعودية
«املسؤولية الكاملة عن هذه
الفاجعة اليت طالت املسلمني
يف خمتلف احناء العامل» ،اكدت
«ضرورة اجراء حتقيق جدي
ومستقل تشارك فيه الدول
اليت فقدت حجاجا ،وحماسبة
املسؤولني عما حدث».
ودانت الكتلة «اجملازر املتنقلة
اليت يرتكبها النظام السعودي
يف اليمن وآخرها اجملزرة
املروعة ضد عرس ميين أوقعت
عشرات الضحايا من االطفال
والنساء» ،جمددة دعوتها إىل
«الوقف الفوري ألعمال القتل
الوحشية ،وإىل العمل على
مساعدة اليمنيني على حل
مشكلة بالدهم عن طريق احلوار
الذي يعيد إىل هذا البلد أمنه
واستقراره».
واعتربت ان «اولوية مكافحة
االرهاب التكفريي بفصائله
كافة ،قد فرضت نفسها على
كل الدول املعنية بإجياد تسوية
سياسية يف سوريا لوضع حد
للتهديد االرهابي اخلطري الذي
جتاوز سوريا اىل العامل ،وان
التطور يف مضمون وحجم الدعم
الروسي لسوريا يأتي يف سياق
ترمجة املوقف السياسي الرامي
اىل مكافحة االرهاب التكفريي
وتعزيز أمن واستقرار سوريا
واالسهام اجيابا يف اجناز تسوية
سياسية تتيح للشعب السوري،

وللقيادة السورية حفظ السيادة
الوطنية واجراء االصالحات
املطلوبة وتأكيد الدور املمانع
حتالفاتها
وتثبيت
لسوريا
االقليمية والدولية املتوافقة مع
هذا الدور القومي».
واشارت الكتلة اىل ان «إرتهان
جلهات
«املستقبل»
حزب
خارجية ويف طليعتها النظام
السعودي وحتوله إىل وكيل
علين إلرتكابات هذا النظام
واخطائه يف إطار والئه ألولياء
نعمته يبقي قراره معلقا على
مصاحل هذا النظام وحروبه
اخلاسرة ،وهذا ما يعطل احللول
وجيهض
الداخلية
لالزمات
املساعي اليت تبذل على اكثر
من صعيد ،ومل تعد جتدي لعبته
يف تبادل االدوار بني فريق
يطرح مبادرات للخروج من
االزمة احلكومية احلالية وفريق
آخر يعطل ،إننا حنمل حزب
املستقبل املسؤولية الكاملة عن
الشلل الذي أصاب مؤسسات
الدولة ،وما جيره هذا الشلل
من تعطيل ملصاحل املواطنني،
وزيادة معاناتهم املعيشية بعدما
امتهن سياسة االنقالب على ما
يتم االتفاق عليه يف احلوارات
الداخلية ،وجتويف الدستور من
حمتواه ووثيقة الوفاق الوطين
من مندرجاتها ويف طليعتها
الشراكة الوطنية احلقيقية،
وهي شراكة تفرض التمثيل
احلقيقي للمكونات اللبنانية
داخل مؤسسات الدولة ويف
طليعتها رئاسة اجلمهورية».
ورأت ان «حماولة مصادرة
موقع الرئاسة ورهن مصريها
حلساب جهات خارجية والتنكر
لاللتزامات والعهود ،واالصرار
على منع وصول الشخصية
املؤهلة سياسيا ووطنيا هو
إمعان يف ضرب الشراكة،
وتقويض مؤسسات الدولة».
وجددت الكتلة «تأكيدها اهمية
احلوار الوطين الذي دعا اليه
دولة الرئيس نبيه بري ،بهدف
التوصل اىل تفاهم وطين يشمل
كل البنود اليت وردت يف جدول
االعمال من اجل استئناف عمل
املؤسسات الدستورية وجتديد
احلياة السياسية وتلبية املطالب
املشروعة للشعب اللبناني
وحفظ حقوقه ومصاحله الوطنية
وحتصني الوطن وتعزيز قدراته
الدفاعية يف مواجهة االرهاب
الصهيوني والتكفريي».

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

موسى لوفد الربملان االوروبي :لبنان حيتاج اىل مساعدة قوية
من اجملتمعات الدولية لتحمل ملف النازحني

التقى رئيس جلنة حقوق
االنسان النائب ميشال موسى،
بعد ظهر امس االول ،وفد
اللجنة الفرعية حلقوق االنسان
يف الربملان االوروبي ضم نائب
رئيس جمموعة احللف التقدمي
لالشرتاكيني والدميوقراطيني
يف الربملان االوروبي الرتيكي
غري يرو سالوم ،عضو اللجنة
ايلينا فالنسيانو ،منسق جمموعة
احللف التقدمي االشرتاكيني
والدميوقراطيني يف اللجنة بيري
انطونيو بانزيري ،منسق جمموعة
احللف التقدمي لالشرتاكيني
والدميوقراطيني للحلول الطارئة
يف الربملان االوروبي جوزف
ويدنهوزر ،يف حضور القائم
بأعمال بعثة االحتاد االوروبي
بيفسكي،
غولو
ماتشي
واملستشارة العليا لالمانة سر
احللف التقدمي لالشرتاكيني
والدميوقراطيني.
بعد اللقاء ،قال النائب موسى:
«اجتمعنا اليوم مع وفد االحزاب
االشرتاكية يف االحتاد الربملاني
االوروبي وتداولنا مواضيع عدة
وخصوصا موضوع الساعة وهو
اللجوء السوري الذي يهتم به
االحتاد االوروبي كثريا».
اضاف« :كنا من فرتة قصرية

يف اجتماع يف بروكسيل
خصص ملناقشة اللجوء السوري
وقد تداولنا اليوم مع الوفد يف
هذا امللف وحجمه الضاغط على
بلد كلبنان ويف ظل ما يعانيه
من اوضاع اقتصادية وحياتية
واوضاعه العامة .أكدنا يف
هذا اللقاء خطني :االول احرتام
حقوق االنسان ومعيشه هؤالء
الناس وضغط كرامتهم ومن
ناحية ثانية قدرة لبنان على
استيعاب هذا الكم من اللجوء
وحتمله باالضافة اىل االوضاع
االمنية احمليطة بهذا االمر».
وتابع« :شرحنا للوفد كل
هذه االمور بتفاصيلها وطلبنا
منهم االهتمام ومساعدتنا يف
هذا املوضوع وحل هذه االزمة
بكل تداعياتها والسعي اىل
حل سياسي لالزمة السورية،
وهذا هو االمر االهم للسوريني
وللبنانيني للحد من هذا الكم
من اللجوء».وقال« :ان الوفد
االوروبي طرح مسألة املقاربة
بني هذا املوضوع أي حقوق
االنسان واالمن يف اي بلد،
وهذا املوضوع مطروح اليوم
بشكل واسع وكبري نتيجة اللجوء
ووصوله اىل اوروبا ،وحتدثنا
عن هذا املوضوع وتأثرياته يف

لبنان والوفد حريص ان يعرف
ماذا جيري يف لبنان فأكدنا هلم
اننا يف لبنان سيبقى حنافظ على
كرامات الناس والعيش الكريم
هلم ،مع سعي االجهزة االمنية
كافة يف لبنان اىل توفري االمن
للبنان وهلؤالء وللقضاء على
الشبكات االرهابية والتفكريية
اليت خترق لبنان .وقلنا هلم انه
بالرغم من الضائقة االقتصادية
الكبرية اليت يشهدها لبنان
وبالرغم من الكم الكبري من
النزوح السوري ،فليس هناك
أي جمال النطالق هؤالء النازحني
والسفر عرب احلدود اللبنانية
وان القوى االمنية تسهر على
محاية كل احلدود وتضبط كل
املخالفات لالعراف والقوانني
الدولية ومتنع أي سفر هلؤالء
من لبنان اىل اوروبا ،بينما
نشهد دوال اخرى جماورة
شرعت هلؤالء اللجوء ومسحت
به .واكدنا هلم ان لبنان يتقيد
بكل االنظمة والقوانني املرعية،
وانه ،يف املقابل ،يف حاجة اىل
مساعدة فعلية وجدية وقوية
من كل اجملتمعات الدولية من
اجل مساعدته لتوفري القدرة
على حتمل هذا امللف الضاغط
عليه».

National

Strata Management

لجميعحاجاتكممن
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

وزير الداخلية التقى وفدا من بلديات عكار
وتعهد بتحويل مكب سرار اىل مطمر صحي

وزع رئيس بلدية بيت احلاج يف
عكار الشيخ عبد الرزاق الكيالني
بيانا حول لقاء وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق مع
وفد بلدي من حمافظة عكار
جاء فيه« :حبث وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق شؤونا
بيئية وامنائية وملف النفايات،
مع وفد بلدي من حمافظة عكار
ترأسه الشيخ الكيالني ضم
بلديات نهر االسطوان ،الدريب،
والقرى احمليطة مبكب سرار يف
حمافظة عكار« ،موافقة البلديات
الفورية على إقامة مطمر صحي
يف عكار» ألن ذلك معناه اقفال
 33مكبا عشوائيا.
واشار البيان اىل ان الوزير
املشنوق استهل االجتماع بطمأنة
الوفد وتبديد هواجسه جلهة
االضرار البيئية والسالمة العامة
متعهدا بأن يتحول «مكب سرار
 العشوائي» اىل «مطمر صحي»بضمانة التعاون خالل التنفيذ مع
االحتاد االوروبي  ،مع ضمان
إعطاء البلديات املعنية واجملتمع
املدني حق املراقبة واحملاسبة.
وطالب الشيخ الكيالني خالل
االجتماع ،ان توزع االموال
املرصودة حملافظة عكار حبسب
النطاق اجلغرايف لكل بلدية،
ومتنى على احلكومة استمالك
ارض «مكب سرار» من اجل
ضمان جناح استمرارية اخلطة
اليت اقرها جملس الوزراء بعيدا
عن اي كيدية او عرقلة ،وأصر
على ان تكون فرص العمل

حمصورة فقط «بابناء حمافظة
عكار» خالل تنفيذ ورشة املطمر
الصحي والحقا عند نقل النفايات
اىل املطمر الصحي.
وطالب الوفد وزير الداخلية
والبلديات ،العمل على دراسة
وإقرار «اقرتاح القانون املعجل
املكرر» املوجود يف ادراج
اجمللس النيابي منذ تشرين
الثاني  2014والرامي اىل انشاء
جملس عكار والشمال ليهتم
بإمناء حمافظيت عكار والشمال،
ووعد الوزير مبتابعة هذا املوضوع
شخصيا مع جملس النواب.
وأوىل الوزير املشنوق ،اهتماما
خاصا بالعمل على تنفيذ مشاريع
امنائية حتتاجها القرى والبلدات
يف عكار ومنها :
 تنفيذ مشروع الصرف الصحيإلنقاذ نهر االسطوان من التلوث
يهدد الثروة السمكية
الذي
ّ
وارزاق الصيادين.
 يف املرحلة الثانية ،تنفيذمشروع الصرف الصحي يف
الدريب.
 إنشاء مخسة فروع للجامعةاللبنانية يف عكار.
 توسيع االوتوسرتاد العربي. انارة طريق العبدة حتىالعبودية.
وبنهاية االجتماع شكر الرئيس
الكيالني وزيرالداخلية البلديات
على كل التوضيحات اليت
قدمها والوعود اليت تعهد بها
لرؤساء البلديات احلاضرين يف
االجتماع».

شهيب بعد اجتماع مع وزير الداخلية لبحث تطورات خطة النفايات:

املوضوع معقد وصعب ولن نيأس حتى نصل اىل احلل
عقد وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق ،مساء امس
االول ،اجتماعا يف مكتبه يف
الوزارة ،مع وزير الزراعة املكلف
وضع واشراف خطة حل ازمة
النفايات يف لبنان اكرم شهيب
ومت التداول فيما توصلت اليه
االتصاالت حلل هذه االزمة.
وقال شهيب بعد االجتماع:
«لتصبح اخلطة واقعا نسعى
جبدية وبصدق وباستمرار لتذليل
كل العقبات ،اللقاء مع معالي
وزير الداخلية الذي يقوم بدور
مشكور ايضا مع منطقة عكار
والبقاع من اجل الوصول اىل
حل بأسرع وقت ممكن ،العمل
جدي  ،24/24واليوم بعدما عاد
دولة الرئيس متام سالم من
نيويورك ،سيكون لنا اجتماع
معه انا ووزير الداخلية غدا
لوضعه بالصورة الكاملة والبحث
باخلطوات العملية لتحقيق اخلطة
عمليا على االرض وبالتالي
للشروع بتنفيذ ما تعهدنا به
وما عملنا عليه يف هذه املرحلة
الدقيقة .وكما يقولون حنن حنفر
باالبرة وان شاء اهلل نصل اىل
نهايات سعيدة».
سئل :متى تتوقعون سحب
النفايات من الشوارع؟ فاجاب:
«بكل جدية ومبسؤولية كاملة
التعاطي مع هذا امللف على هذا
املستوى كما ذكرت كان هناك

سفر دولة الرئيس .هناك امور
كثرية حتتاج اىل قرارات ليبدأ
التنفيذ بأقرب وقت ممكن».
سئل :ما هي اخلطوات اليت
تقدمتم بها على صعيد البدء
بتنفيذ اخلطة؟ اجاب« :موضوع
احلراك اخذ ساعات من النقاش
مع فريق مكلف من هذا احلراك،
وتوافقنا مع هذا الفريق حبضور
ممثلي مجعية «الفساد» ونشرت
بكل املواقع االلكرتونية اليت
متهد لشركة على اساس تدعيم
اخلطة اليت تقدمنا بها يف
جملس الوزراء ،ومل اتلق جوابا
حتى الساعة من احلراك حول
القبول اوعدم القبول ،وحنن
ننتظر ردهم بأسرع وقت ممكن،
ونعمل بكل احلاالت على تذليل
كل العقبات ان كانت على
االرض وان كانت بالتحضريات
للمواقف اليت ستنقل اليها

النفايات ،وبدء العمل باملطامر
الصحية حيتاج اىل امكانيات
وحيتاج اىل الوقت ،لقد بدأ
العمل يف مطمر سرار منذ اسبوع
تقريبا ،وهناك بعض املعوقات
الفنية على االرض نعمل على
تذليلها ،وقام اجليش بدوره يف
املوقع الثاني حيث فكك 327
لغما ،واجنزت اخلرائط والتقارير
الفنية اجليولوجية ويبقى موضوع
القرار وهذا حيتاج اىل قليل من
الوقت وغدا ان شاء اهلل سيكون
هناك اجتماع مفصلي باخلطوات
العملية اليت جيب ان تتبع».
اضاف« :حنن حنفر باالبرة يف
الصخر ،وهذا موضوع معقد
صعب ودقيق لكن هناك جهد
كامل بصدق ولن نيأس حتى
نصل اىل احلل».
سئل ما هي تشعبات امللف؟
اجاب« :كل الذي طلب من خطة

احلراك نوقش بعلمية كاملة
وبصدق كامل بيننا وبينهم ومع
خربائهم الذين وضعوا خطتهم،
وكانت االراء حسب القرار الذي
صدر اكدت على اخلطة وعلى
صوابيتها ،وعززنا ببعض آرائهم
اخلطة بشكل عملي ،امنا هم
ليسوا اصحاب القرار فقد عادوا
اىل احلراك ليعطونا اجلواب،
وبالتالي قلت هذه شراكة بني
اجملتمع املدني ومسؤولي احلراك
الذين ال يتعاطون مباشرة مع
السلطة وحنرتم ،ووافقوا على
كل ما طرح ،ونشر على موقع
مجعية «ال فساد» وهي ليست
طرف بل مراقب واشكرها على
شفافيتها».
سئل :هل هناك مدة للبدء باخلطة
فاجاب« :هناك خطة تشاركنا
بآرائهم والدولة عليها مسؤولية
وواجب هو سحب النفايات
من الشارع ،وهم الناس ليس
القرار او خطة اكرم شهيب او
خطة االخرين ،امنا التخلص من
هذا امللف االصعب يف هذا
الظرف .واشكر الرئيس نبيه
بري وقبله الرئيس سالم وكثر
من السياسيني الذين قالوا انه
لن يكون هناك ملف آخر للبحث
اال بعد االنتهاء من هذا امللف.
هذا ملف حياتي بني الناس
وباعتقادي اهم من االوضاع
االقليمية اليت حتصل».

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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نقوال:املستقبل يعرقل ويعطل احلكومة
والربملان وانتخاب رئيس
اوضح عضو تكتل «التغيري
واالصالح» النائب نبيل نقوال
يف حديث اىل اذاعة «صوت
املدى» ،انه «فيما خص
الرتقيات العسكرية وبند تعيني
مدير عام لقوى االمن الداخلي،
هناك نية لدى بعض الفرقاء
الذين اعتادوا على التعطيل منذ
التسعني ويعطلون اي تقدم
بالبلد او اي شراكة حقيقية
فنرفضها
اشاعات
ويبثون
ونبدو بأننا من نعطل وحنن
لسنا دعاة تعطيل او امتالك
مناصب» ،مشددا على ان «جل
ما يف االمر ان هناك نوعا من
التشويش او القول ان تكتل
«التغيري واالصالح» ونوابه
دائما يرفضون الطروحات»،
مؤكدا «لسنا مبن يرضى
بالتسويات».
وعن النقاط اليت طرحت يف
إحدى الصحف اللبنانية أشار
نقوال ،اىل ان الرئيس فؤاد
السنيورة ملح ،وكان املوضوع
موجودا عندما قال انها افكار
او طروحات ،سربت حتى يصلوا
اىل ان يعرضوها ليبدو وزراء
التكتل من يعرقلون ويرفضون
الطروحات».
ورأى :ان «طريقة العمل يف
لبنان ترمي طرح املواضع يف
االعالم ثم الرتاجع عنها ويتهم
فريق ثان بالتعطيل» ،مشددا
على ان «تيار «املستقبل هو من
يعرقل ويعطل احلكومة والربملان
وانتخاب رئيس للجمهورية

من خالل التعنت وعدم القبول
بالشراكة الوطنية» ،الفتا اىل
انهم «كلما احرزوا انتصارا
صغريا او استشعروا خسارة
بأي مكان يغريون ارائهم ،فهم
خاضعني وتابعني للخارج المريكا
والسعودية وغريها» ،معتربا ان
«هذا الرفض والتعنت للبقاء
بهذا اجمللس النيابي الفاقد
للشرعية الشعبية حيول دون
اخلالص من االزمات».
واذ اكد نقوال ان كالم النائب
وليد جنبالط «صادق النه يعترب
انه ال ميكننا ان نتغاضى او
حناول اقصاء العماد ميشال
عون النه ميثل حالة شعبية
ووطنية ال ميكن االستغناء عنها،
لذلك فان لعبة «املستقبل» ال
تؤدي اال اىل خراب البلد».
واوضح نقوال :ان «جلسات
احلكومة غري متعلقة باستمرار
طاولة احلوار .اما بالنسبة للحوار،
فقد ذهبنا اىل  3جلسات ،واذا
وجدنا ان احلوار ال يزال يراوح
مكانه فلن نستمر به النه سيعد
مضيعة للوقت وحنن نريد ان
يأتي احلوار بنتيحة».
وختم نقوال :ان العماد عون
«عرض طروحات جتعل لبنان
مبنأى عن الصراعات من خالل
انتخاب رئيس من الشعب عندها
لن يكون هناك وجود لتدخالت
خارجية والضغط على النواب
املرتبطني باخلارج ،او قانون
انتخابي نسيب يتمثل فيه مجيع
مكونات اجملتمع اللبناني».

سالم عاد من نيويورك بعد ترؤسه جنبالط عرب تويرت :مأساة الشعب
وفد لبنان اىل االمم املتحدة السوري توازي مأساة الشعب الفلسطيين

عاد رئيس جملس الوزراء متام
سالم بعد ظهر اليوم ،اىل
بريوت من نيويورك بعد ترؤسه
وفد لبنان اىل اجلمعية العامة
لالمم املتحدة والقائه كلمة
لبنان اضافة اىل مشاركته يف
اجتماع جمموعة الدعم الدولية
من أجل لبنان ويف قمة حماربة
داعش والتطرف.
كما اجرى الرئيس سالم
سلسلة لقاءات مع ملك االردن
والرؤساء الفرنسي واملصري

والفلسطيين ورئيس وزراء كل
من :تركيا والعراق والنروج
والسويد ،االمني العام لالمم
املتحدة ،االمني العام جلامعة
الدول العربية ،ووزراء خارجية
كل من :املانيا وروسيا
والفاتيكان والسويد.
كما التقى مساعدة وزير
خارجية امريكا لشؤون السكان
وممثلة
واهلجرة
والالجئني
للشؤون
االوروبي
االحتاد
اخلارجية والسياسة االمنية.

سامي اجلميل عرض األوضاع مع سفري بريطانيا
رد رئيس «حركة التغيري» عضو
االمانة العامة لقوى « 14آذار»
على بيان كتلة الوفاء للمقاومة
النيابية ،فقال « :تقول الكتلة
ان تيار املستقبل قراره معلق
بالسعودية ،لكن اذا كان كذلك
ومل يفوت نوابه جلسة النتخاب
الرئيس فأين التعطيل؟ وهذا
يعين ان قرارات املستقبل تصب
يف مصلحة لبنان واللبنانيني

بعكسكم انتم يف حزب اهلل».
واعترب حمفوض ان «كتلة نواب
«حزب اهلل» تذيع أسطوانة من
تنظيم احلرس الثوري االيراني
الذي امر احلزب بالقتال يف
سوريا ففعل دون نقاش ،وال
هم عنده مصلحة لبنان» ،وقال:
«انتم تسعون إلقامة دولة
إسالمية يف لبنان حبسب ما
ينص عليه مشروعكم».

حمفوض رد على الوفاء للمقاومة:
تيار املستقبل مل يفوت جلسة النتخاب الرئيس فأين التعطيل؟
وطنية  -استقبل رئيس حزب
الكتائب النائب سامي اجلميل
يف بيت الكتائب املركزي
يف الصيفي ،سفري بريطانيا
هوغو شورتر ،وشارك يف

اللقاء املستشار جان بيار
قطريب .وحبث اجملتمعون يف
العالقات الثنائية بني البلدين
والتطورات السياسية يف لبنان
واملنطقة اجملاورة.

علق رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النائب وليد جنبالط يف سلسلة
تغريدات عرب حسابه على موقع
«تويرت» ،على االحداث االخرية
يف سوريا ،معتربا أنه «مشهد
خميف ومأسوي».
ولفت اىل أن «الشعب السوري
مرتوك لوحده أعزل بني سدان
تنظيم «داعش» ومطرقة نظام
التوحش ومعه الدب الكاسر
الروسي» ،ورأى أن «كل
االقنعة سقطت ،شعب بأكمله
يستأصل من جذوره يقتل
وحيرق ويهجر».

أضاف« :مأساة هذا الشعب
توازي وتشابه مأساة الشعب
الفلسطيين ،والدب الروسي ال
جييد أبسط قواعد الدبلوماسية
وكيف ال ،فهو دب إدعى أنه
يريد حماربة «داعش» لكنه
هاجم اجليش السوري احلر ،يف
الرسنت واحمليط ،واملضحك
املبكي أنه إستقدم صواريخ
حلماية
للطائرات
مضادة
القاعدة املستحدثة ضد من،
اال اذا كانت «داعش» متتلك
سالح جو خفيا ،ليس على
علمي».

صحناوي زار فرجنية واستعرضا االوضاع
يف لبنان واملنطقة

زار نائب رئيس «التيار
للشؤون
احلر»
الوطين
السياسية الوزير السابق نقوال
صحناوي ،يف اطار جولته على
االحزاب اللبنانية ،رئيس «تيار

املردة» الوزير السابق سليمان
فرجنية يف دارته يف بنشعي،
واستعرضا معا آخر التطورات
الساحتني اللبنانية واملنطقة
احمليطة.

الساحلي دعا  14آذار للكف عن الرهانات اخلاسرة

اعترب النائب نوار الساحلي
خالل احتفال تأبيين يف البزالية
أن «هناك تغريات إقليمية
ودولية حتتم على اجلميع إعادة
«فريق
مطالبا
حساباتهم»،
 14آذار بالكف عن الرهانات
اخلاسرة ،فقد راهنتم يف حرب
متوز وخسرمت الرهان ،وراهنتم
على اخلارج ملساندتكم يف الداخل

فخسرمت أيضا ،ومنذ العام 2011
وأنتم تراهنون على سقوط
النظام يف سوريا وحتلمون
بتواريخ وهمية مل يتحقق منها
أي وعد ،كفاكم تعنتا وإمعانا
يف اخلطأ ،فلنعد إىل لبنان و
نفكر حبل مشاكلنا املتفاقمة و
نساعد الناس والشعب الذي
سئم منكم».

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
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خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

صفحة 6

Saturday 3 October 2015

السبت  3تشرين األول 2015

Page 6

لبنانيات

محادة يف ذكرى حماولة اغتياله بدعوة من اجلراح والغز:

دريان استقبل وفد اللقاء الوطين وزوار مراد:

الـحقيقة بـني أيـادي الـمحكمة الـدولية لقانون انتخابي يعتمد النسبية وبدوائر موسعة

كرم عضو كتلة «املستقبل»
النائب مجال اجلراح والكاتب
واحمللل السياسي أمحد الغز،
النائب مروان محادة بالذكرى
الـ  11حملاولة اغتياله ،بلقاء
قبل ظهر امس االول ،يف
مقهى «بول» يف «زيتونة
باي» ،حضره وزراء :الشؤون
درباس،
رشيد
االجتماعية
الزراعة أكرم شهيب ،السياحة
ميشال فرعون واالعالم رمزي
جريج ،النواب :دوري مشعون،
هنري حلو ،أمحد فتفت ،عمار
حوري ،زياد القادري ،حممد
قباني ،انطوان زهرا ،نديم
اجلميل ،معني املرعيب ،فادي
كرم ،جان أوغاسبيان ،فادي
اهلرب ،أمني وهيب ،انطوان سعد
وخالد زهرمان ،األمني العام
لـ»تيار املستقبل» أمحد احلريري
وشخصيات سياسية واعالمية.

الجراح

وألقى اجلراح كلمة قال فيها:
«حنيي هذه الذكرى كي نقول
للبنانيني ان إرادة احلياة أقوى
من إرادة املوت ،وان احلق
ال بد أن يأتي يوما وينتصر،
كما ستنتصر الثورة السورية،
وكما سينتصر مشروع الرئيس
الشهيد رفيق احلريري وسائر
شهداء  14آذار ،كي يتسنى لنا
أن نعيد لبنان اىل حيث جيب
أن يكون ،لبنان السالم واحملبة
واالزدهار والتقدم».
أضاف« :مروان محادة ميثل
ثورة اللبنانيني بوجه كل هذا
االرهاب والظلم من لبنان اىل
سوريا اىل العراق».

الغز

من جهته ،قال الغز« :هذا
اللقاء اليوم هو باسم كل من
حيب احلياة يف هذا البلد الذي
أراده الرئيس الشهيد رفيق

احلريري وطنا للحياة .هذه
الذكرى ليست للكالم ،بل
للتوقف عند شجاعة احلياة ،ألننا
اليوم حنتفل بأشجع األصدقاء،
بقدر ما حنتفل بتجديد احلياة
وبتجديد اإلميان بلبنان وحبرية
الرأي والتنوع».
أضاف« :نلتقي كجيل عاش
الدمار الكبري ،يف الزيتونة
باي ،حيث كان جبل النفايات
يف النورماندي ،قبل أن تنطلق
ورشة إعادة االعمار مع الرئيس
الشهيد .آنذاك كنت من وجهة
النظر القائلة بأن ال نعيد اإلعمار
هنا ،وأن يبقى جبل النورماندي
شاهدا على ما فعله اللبنانيون
ببلدهم ،وعلى الدمار الذي
عشناه».
وختم« :كما وقفنا وراء الرئيس
الشهيد لتجديد األمل بلبنان،
نقف وراء مروان محادة لتجديد
االرادة ،كي يبقى لبنان الذي
نريده لكل اللبنانيني .وحنيي
الرئيس سعد احلريري الذي
يواكبنا دقيقة بدقيقة ،وقلبه
وعقله معنا».

حمادة

أما محادة ،فقال« :بفضل
االصدقاء ،مببادرة طيبة من
الزميل أمحد الغز والزميل مجال
اجلراح التقينا للذكرى ليس
لالحتفال ،ذكرى شهداء ثورة
االرز ،وعلى رأسهم غازي ابو
كروم مرافقي الذي قضى يف
حادثة التفجري مثل هذه الساعة
منذ  11سنة وبذكرى كل
الشهداء ،ال يوجد كبار وصغار،
هناك رئيس الشهداء الرئيس
رفيق احلريري وقبله من املعلم
الشهيد كمال جنبالط وصوال
الوزير الشهيد شطح ،كل هذه
الكوكبة من زعماء لبنان يف
الفكر والسياسة والصحافة

الذي قضوا حتت مقصلة النظام
السوري ،ولكن األهم من هذا
النظام هي املمانعة املشوهة
واملشروع الفارسي الذي اراد
اجتياح لبنان».
أضاف« :املعركة مل تتوقف،
بدأت احد فصوهلا احلديثة
مبحاولة اغتيالي ولكنها مل تنته
مبحمد شطح الذي استذكره ألنه
مات على مقربة من هذا املكان،
والذي مل يأخذ حقه ،وكل من مل
يأخذ حقه يؤخذ حبقوق الباقني
بسببه عرب الكثري من التنازالت
والتسويات والتعثر والرتدد،
لكن مشهد الشعب السوري
الذي يواجه بعد كل ما واجهه
الدب الروسي هذا املشهد جيب
ان يعلمنا ان الصمود والصرب
هما اللذان ينقذان لبنان وليس
املساومة مع هؤالء القتلة
ومجاعتهم».
وتابع« :احلقيقة بني أيادي
احملكمة الدولية ،ومنذ يومني
كان احملققون ينهون امللفات
اليت يسمونها امللفات امللحقة
اليت تبدأ بقضييت وتنتهي
جبربان تويين ،لكن كل امللفات
ملفات واحدة ،نفس القاتل
ونفس احملرض وبالنتيجة نفس
الضحايا ،الضحايا هم املمثلون
العريقون واحلقيقيون ،شعب
لبنان وشعب سوريا وشعب
العراق واليمن ،املؤامرة ال
حدود هلا ،مؤامرة اجتاحت احلجر
والبشر ودمرت الدول وحتاول
ان تدمرنا».
وختم« :ان هذا الفصل يف
املعركة اليت خيوضها لبنان
معركة انتخاب رئيس مجهورية
ال جيب التساهل به ابدا ،انقاذ
املؤسسات هو انقاذ الطائف
وانقاذ الدستور وانقاذ امليثاق
وانقاذ لبنان».

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،وفدا من اللقاء الوطين
الذي ضم النواب :الوليد سكرية،
كامل الرفاعي ،قاسم هاشم،
والوزير السابق عبد الرحيم مراد
الذي قال باسم الوفد« :لقاؤنا
اليوم مع املفيت دريان كان
للتداول يف الشؤون اللبنانية
والشؤون العامة .فعلى الصعيد
احمللي اللبناني طرحنا وجهة نظرنا
يف ما يتعلق باحلل اجلذري هلذه
املأساة اليت يعيشها البلد يف
هذه الظروف ،بعدما وصلنا هلذه
املرحلة من االنهيار على مستوى
املؤسسات وعلى مستوى املشاكل
اليت يعاني منها املواطن ،ال بد
من العودة للراي العام ،للشعب
مصدر السلطات ،ان يقر قانون
انتخابي على قاعدة النسبية
وبدوائر موسعة ،وبالتالي الشعب
يقول رأيه ،بعد ذلك ننتقل اىل
انتخابات رئاسة مجهورية وبناء
بقية املؤسسات األخرى ،وال جيوز
ان تطول األمور كثريا وان نراهن
على اخلارج ،فمن املفروض ان
حنل مشاكلنا بأيدينا اذا امكن،
وكنا نتمنى ان يكون احلوار موسعا
وليس حوارا حمدودا ،ال ميثل كل
الشعب اللبناني والقوى السياسية
واالجتماعية والنقابية اللبنانية
املوجودة خارج هذا احلوار».
أضاف« :على الصعيد العربي،
نتمنى ان يتغري هذا الوضع حنو
األفضل ،يعين املأساة اليت عانت
منها االمة العربية والدول العربية
واليت ما زالت مستمرة نتيجة هذه
املؤامرة الكبرية عليها ،ندعو اهلل
سبحانه وتعاىل الفرج هلذه األمور،
لكن القضية األساسية واألوىل
وجيب ان نتطلع هلا وال جيوز ان
تكون حمال للنسيان هي ما جيري
باملسجد األقصى وبالقدس حتديدا،
وان األوان لصحوة عربية وصحوة
إسالمية الن املشروع الصهيوني

دون شك يهدد املسجد األقصى
كما يهدد القضية الفلسطينية
بشكل عام ،وال جيوز ان يستمر
هذا التجاهل التام عربيا واسالميا
وحتى فلسطينيا لألسف الشديد،
ونتمنى ان يكون هناك انتفاضة
مجاهريية فلسطينية حترك الوطن
العربي والعامل اإلسالمي للتعاطف
مع القضية ،وقدمنا لسماحته
التهاني بالعيد».
سئل :الكنيسة االرثوذكسية يف
روسيا أعربت عن ارتياحها بقرار
موسكو حبرب ضد داعش يف سورية
وأمستها «املعركة املقدسة» ،فهل
أنتم مع هذا التعبري؟
أجاب« :كال ،ليس من الضروري
املعركة املقدسة ،معركة مقدسة
باملعنى الوطين ،وليس باملعنى
الديين واملذهيب ،ليس هلا طابعا
ال دينيا وال مذهبيا ،روسيا كقوة
عاملية تريد ان تضع حدا للنفوذ
األمريكي األحادي وهذه الغطرسة
االمريكية ،اخطأت روسيا ،يف
القضية الليبية االمر الذي ادى
اىل دمار ليبيا بهذا الشكل ،وملا
شعرت ان هناك مؤامرة يف سورية
شبيهة مبؤامرة ليبيا تدخلت لتوقف
ذلك .من هذه الزاوية نفهم
املوقف الروسي ،مل نفهم من
منطق مذهيب او من طرف طائفي،
من منطلق مصاحل مشرتكة ،برأينا
مهم جدا ان تنتهي أحادية القوة
االمريكية ،هذا النفوذ األمريكي
والغطرسة اليت ال يريد لنا اال
الشر».
كما استقبل املفيت دريان وفدا
من احلملة االهلية لنصرة فلسطني
وقضايا االمة برئاسة منسق عام
احلملة معن بشور الذي قال:
«تشرفنا بلقاء صاحب السماحة
لنهنئه بعيد األضحى املبارك
الذي نأمل ان يعيده اهلل علينا يف
ظروف افضل سواء على املستوى
اللبناني او على املستوى العربي
واإلسالمي ،وكان هدف الزيارة

أساسا هو ان نتداول مع صاحب
السماحة يف سبل نصرة القدس
ونصرة األقصى يف ظل ما يتعرض
له من انتهاكات ومن تدنيس ومن
حماوالت تهويد وتقاسم زمين
ومكاني ،ولقد قدمنا لصاحب
السماحة جمموعة من األفكار بان
تقود دار الفتوى كعادتها محلة
لبنانية وعربية وإسالمية من اجل
القدس ومقدساتها اإلسالمية
واملسيحية ،فهذه الدار عودتنا منذ
عهد مساحة الشيخ الشهيد املفيت
حسن خالد اىل عهد مساحة املفيت
ان تكون دارا لفلسطني ،دارا
للمقدسات اإلسالمية واملسيحية،
ودارا للوحدة ،القدس ،كما اكدنا
لسماحته حنن حباجة اليها اكثر مما
هي حباجة الينا ،الن القدس جامعة
يف زمن التفرقة ،القدس موحدة
يف زمن االنقسام ،فان نلتقي
حول القدس هو بداية اللقاء
للخروج من حال االنقسام الذي
تواجهه االمة».
واستقبل دريان بعد ذلك رئيس
حزب النجادة مصطفى احلكيم
الذي «املواقف الوطنية والصرحية
للمفيت دريان ومتسكه باحلوار سبيال
وحيدا لتذليل العقبات وتقدميه
صيغة العيش املشرتك بني
اللبنانيني وسعيه الدؤوب لتقريب
وجهات النظر واحلفاظ على سيادة
لبنان واستقالله ورفضه أي تدخل
خارجي يف شؤونه الداخلية واتباع
نهج االعتدال يف مواجهة االمر الذي
يعطي دار الفتوى الدور الرائد
واهلام يف قيادة العمل الوطين
املدماك
باعتبارها
واإلسالمي
األساسي لوحدة البلد .فكلنا امل
ان يستطيع مفيت اجلمهورية مجع
املسلمني واللبنانيني حتت راية
دار الفتوى إلبراز دورها الوطين
واإلسالمي والعروبي ورسالتها
التارخيية واإلنسانية مما يعزز هذا
الدور يف حقل االعتدال ورفض
التطرف».

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
تعلن جلنة «اميان ونور  -رعية مار شربل» عن تنطيم االحتفال بسر املناولة االوىل ألشخاص

ﻷﺷﺨﺎﺹ11ﻣﻦ
الثانيﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ
 21ﺑﺴﺮ
ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻝ
السبت ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷﺮﺑﻞ" ﻋﻦ
اخلاصة،ﻴّﺔ ﻣﺎﺭ
ﻭﻧﻮﺭ -ﺭﻋ
ﻟﺠﻨﺔ "ﺇﻳﻤﺎﻥ
 2015الساعة
تشرين
الواقع فيه
وذلك نهار
االحتياجات
ﺗﻌﻠﻦذوي
من
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻪ  ٢١ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ،٢٠١٥ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ١١
ﺫﻭﻱ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﺖ
صبا حا .
ﺻﺒﺎﺣﺎً.
ندعو اهالي االوالد من ذوي االحتياجات اخلاصة الذين مل يتقبلوا بعد السر املقدس ،اىل االتصال
ﻧﺪﻋﻮ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺒﻠﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑِﻨَﺎ
تسحيل ابنائهم يف برنامج التحضري.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞيتم
ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲبنا كي
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ.
الرتدد..
عدم
االهالي
من
نرجو
جمانية!
الكلفة
ان
كما
االعمار
بكافة
عائقا ً،نرحب
ليس ﻋﺎﺋﻘﺎ ً
ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ! ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ،ﻓﻤﻦ
العمر ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ! ابناءنا من هذا السر املقدس!
ﺍﻟﺴﺮ ان حنرم
الظلم
فمن
ﻫﺬﺍ
ﻣﻦ
ﺃﺑﻨﺎءﻧﺎ
ﻧﺤﺮﻡ
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻥ
ّ
ولنتذكر ما أوصانا به يسوع:
ﻭﻟﻨﺘﺬ ّ
ﻛﺮ ﻣﺎ ﺍﻭﺻﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻳﺴﻮﻉ:

والكسحان والعرجان والعميان» (لوقا )14 : 12
«اذا أقمت مأدبة ًفاد ُع الفقراء
ُ
ﻉ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍ َء ﻭﺍﻟﻜﺴﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌُﺮﺟﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌُﻤﻴﺎﻥ" )ﻟﻮﻗﺎ .(١٤:١٢
"ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻤﺖ ﻣﺄﺩﺑﺔ ﻓَﺎ ْﺩ ُ
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9740ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
0998ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
شربل :ﺍﻟﺮﺟﺎء
مار ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
دير
ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺭ ﺷﺮﺑﻞ 9740 0998:
0416
الشدياق080: :
0416384
384 080
ليز ﻟﻴﺰ ﺍﻟﺸﺪﻳﺎﻕ
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لبنانيات

باسيل امام جملس االمن :سقوط لبنان سيقود
حتما اىل متدد االرهاب اىل بقية العامل

دعا وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل اىل ان تكون
حماربة االرهاب عاملية كشرط
لوقف متدده ،وال ميكن ان
تنجح اي حرب على االرهاب
يف املنطقة دون الدول اليت
تتكون منها .وكان الوزير
باسيل يتحدث يف جملس االمن
الدولي الذي انعقد برئاسة
ملكافحة
وخصص
روسيا
االرهاب وسبل مكافحته.
قال الوزير باسيل :يعترب لبنان
ان احلرب على االرهاب جيب
ان تكون عاملية ألن االرهاب
ميثل تهديدا عامليا .ان القضاء
على االرهاب يف املنطقة هو
شرط اساسي لوقف متدده يف
العامل .وال ميكن ان تنجح اي
حرب على االرهاب يف املنطقة
دون الدول اليت تتكون منها.
ولبنان منخرط بالكامل يف هذه
احلرب البعاد البلد وشعبه عن
الراديكالية واالصولية.
حترك جيشنا ،وحنن
 لقدّ
االقدام على االرض.
 لقد جلأنا اىل قيم االنفتاحوالتسامح ملعاكسة رسالة
الكراهية والالانسانية.
لقد دعمنا كل االعمال اآليلة
اىل مواجهة الداعمني باملال
للمنظمات
وااليديولوجيا
االرهابية.
ان لبنان يقف يف اخلط االول
ملواجهة االرهاب  ،لقد خطفت
26
و»داعش»
«النصرة»
عنصرا من جنودنا ،ويقوم
جيشنا بالقتال يوميا على
وتقوم
الشرقية،
حدودنا
اجهزتنا االمنية مبالحقة كل
اخلاليا الناشطة والنائمة داخل
البلد.
ان اسرتاتيجيتنا يف حماربة
االرهاب تقوم على تسويق
قيمنا ونشر رسالتنا .
 حنارب للحفاظ على شعبناألن متدد االرهاب معطوفا على
االنتقال القسري للنازحني اىل
بلدنا ،يشكل تهديدا وجوديا .
 حنارب للحفاظ على حقوقاالقليات .ان التنوع هو يف
اساس تكوين هوية املنطقة،
وهو مصدر اهلام للعديد من
الدول .فشل نظام محايتنا
بعد احلرب العاملية .فهل حنن
حناجة اىل البحث كل عقد من
الزمن عن نظام محاية او ان
نطور نظام محاية ذاتي لنا
ّ
سلم قيم وقدرة
عرب اعتماد
العيش معا ،مع احلفاظ على
حقوقنا ودورنا؟ لقد اخرتنا
اخليار الثاني.
 حنارب للحفاظ على قيمنا،لنربهن ان الظالمية ال ميكنها
االنتصار على االنسنة.
 حنارب ألننا مقتنعون انسقوط لبنان ،اخر معقل للتنوع
يف الشرق ،سيقود حتما اىل
متدد غري مسيطر عليه لالرهاب
اىل اوروبا ومنها اىل بقية
العامل.
 حنارب للتصدي النمطالقائم على تفريغ املنطقة من
مكوناتها اجملتمعية االصيلة.
ان هذا االمر سيقود اىل تغيري

وزير الخارجية باسيل يلقي كلمة لبنان
ال عودة عنه .فإذا غرق الشرق
االوسط يف عنف دائم بني
كيانات مذهبية منغلقة على
بعضها البعض ،هل ميكن
ان نتصور ان العامل يعيش
بسالم؟ وكيف سيبدو العامل
اذا اختفت واندثرت رسالة
لبنان.
سنبقى نقاتل ،اال انه
 ال ميكن ان نستمر بالقتال اذاتركنا العامل ال بل اذا خاننا .
َ
 ال ميكن ان نبقى بنفسالنفس القتالي اذا بقيت
اجملموعة الدولية تعتمد املعايري
املزدوجة خصوصا يف موضوع
الصراع العربي -االسرائيلي.
 ال ميكن ان نربح ان بقيتالقوى االساسية بعيدة عن
رؤية االنعكاسات السلبية
لتمدد االرهاب.
واضاف :ان القتال مل يكن
خيارنا بل فرض علينا .حنن
نؤمن بأن االخنراط السلمي وبناء
اجلسور هما افضل جواب على
العنف .نؤمن باحلوار السياسي
وبالطرق الديبلوماسية حلل
النزاعات .وان االتفاق النووي
واالزمة الكورية هما خري برهان
على ان الصراعات ستؤدي اىل
انتصار االرهاب.
ندعو اىل احللول السياسية،
الن اي حل بالقوة لن يسري،
واي حل مفروض لن يدوم،
واي حل سياسي مدفوع لن
يزدهر .وحدها احللول النابعة
من الداخل ،من داخل الشعوب
تنجح وترحبنا مجيعا .
عرب
حتقيقه
ميكن
وهذا
الدميوقراطية  ،بإعطاء الفرصة
انظمتها
الختيار
للشعوب
وقادتها وباالخذ خبيارها.
ان انتصار احلرب على االرهاب
حباجة اىل شرعيتني:
 اوال ،الشرعية املعنوية:شرعية القيم وهذه الشرعية
مبتوت بها .
ثانيا ،الشرعية السياسية:شرعية االنظمة  ،وهذه حباجة
اىل جهود كبرية.
وختم :ان الساعة تدق والعنف
يفيض ،االرهاب يفيض،
والنازحون يفيضون .ان هذا
االمر ال ميكن امتداده يف
اجلغرافيا ،انها ايديولوجيا
ميكن مقاربتها بنماذج معاكسة
هلا كلبنان والوقت هو لالفعال
احلامسة اذ ان التوازن الدقيق

بني شعوب الشرق االوسط هو
على احملك ،والسالم يف العامل
مهدد.

لقاءات ثنائية
ثم التقى الوزير باسيل كال
من نظريه النيوزيالندي موراي
ماكوالي واملدير التنفيذي
للجنة الدولية ملكافحة االرهاب
التابعة جمللس االمن الدولي،
معاون االمني العام لالمم
املتحدة جان بول البورد الذي
قال بعد اللقاء  :ان لبنان
هو البلد النموذج الذي ميكن
ملواطنيه على خمتلف طوائفهم
ان يعيشوا بتناغم معا على
الرغم من الصعوبات اليت
اجتازها بلدكم.
حماربة
ميكن
واضاف:ال
االرهاب ولن يتم تثبيت
السالم واالمن يف العامل،
اذا مل نشرك مكونات اجملتمع
املدني يف هذه املواجهة ،مبن
فيهم النساء .وجيب عدم
حصر حماربة االرهاب باالدوات
واالستخباراتية
القضائية
والعسكرية ،بل جيب التفكري
بالقطاعات الرتبوية واحلوار ما
بني احلضارات ،وهذا ما يتميز
به اللبنانيون.
وردا على سؤال حول اهلجمات
يف
روسيا
بدأتها
اليت
سوريا على املعارضة دون
التنسيق مع التحالف الدولي
ضد االرهاب ،قال :ان هذا
املوضوع مدار حبث اآلن بني
املعنيني ،وشكل حمور نقاش
ممتاز ومعمق دار هذا الصباح
يف جملس االمن .وامل ان يتم
التوصل اىل االتفاق حول كل
هذه املسائل من اجل متكني
التحالف الدولي ضد االرهاب
من العمل بفعالية.
وكان الوزير باسيل شارك يف
جلسة اجلمعية العمومية لالمم
املتحدة حيث القى رئيس
اجلكومة متام سالم كلمة لبنان،
وسبقها اجتماع اجملموعة الدولية
لدعم لبنان ،وحضر االجتماعني
ضما الرئيس سالم اىل
اللذين
ّ
كل من رئيس وزراء السويد
استيفان لوفن ووزير اخلارجية
االملاني فرانك فالرت شتاينماير
 ،وشارك يف احتفال رفع
العلم الفلسطيين يف مبنى
االمم املتحدة .

سليمان ترأس اخللوة الـ  5للقاء اجلمهورية:

لعدم إدخال بنود جدول أعمال احلوار يف
تسويات جانبية

ترأس الرئيس العماد ميشال
سليمان امس االول ،اخللوة
اخلامسة لـ»لقاء اجلمهورية»،
يف فندق «النكاسرت تامار»،
ومت البحث يف أعمال اللقاء
وآخر التطورات.
وألقى سليمان كلمة سأل
فيها« :هل من املنطقي
واملقبول حتميل اخلارج (أي
خارج) ،مسؤولية ما حيصل
أو ما مل حيصل بعد يف
الداخل اللبناني ،عشية مرور
سنة ونصف سنة علىى
ترك الكرسي الرئاسي يقارع
الفراغ؟ وهل من البديهي
رفع املسؤولية عن املعطل
الداخلي ،وعدم اإلشارة إىل
مكمن الداء ،بدال من حتميل
كل نائب يقاطع جلسة انتخاب
رئيس اجلمهورية مسؤولية ما
حصل وحيصل وسيحصل من
أضرار؟ هل هي مصادفة أن
يتسبب فراغ سدة الرئاسة
ما قبل الطائف والدوحة
لتصبح
و»التأسيسي»،
الفوضى حينا واحلديد والنار
حينا آخر وتعطيل «ألف باء»
مقومات العيش الكريم أحيانا،
ممرا إلزاميا ألي والية رئاسية؟
هل جيوز ان يتحول اجليش
إىل «قالب جبنة» تتقامسه
احملاصصة السياسية ،وكيف
بنا نتفرج على حماوالت حتزيب
املؤسسة العسكرية وتطييفها،
املؤسسة نفسها اليت دفعت
وال تزال ،أغلى أمثان احلروب
وأثبتت قدرتها على ضمان
االستقرار؟».
وقال« :يف زمن احلوار الوطين
املطلوب ،عله يشكل جسر
عبور إىل قاعة اجمللس النتخاب
رئيس البالد ،ال بد من لفت
النظر ،إىل ضرورة عدم إدخال
بنود جدول أعمال هذا احلوار،
وخباصة عمل جملس الوزراء
واجمللس النيابي يف تسويات
جانبية ،كما مسعنا باألمس».
أضاف« :إن لقاء اجلمهورية
املنعقد اليوم للمرة اخلامسة
ملناقشة أهدافه اليت تصبو
إىل تعزيز اجلمهورية واليت ال
ميكن أن جتد سبيلها للتنفيذ
قبل انتخاب الرئيس ،يؤكد ما
يلي:
أوال :ال ميكن اخلروج من
األزمات املرتاكمة إال من خالل
انتخاب الرئيس ،الذي يليه
تشكيل حكومة جديدة تأخذ
يف االعتبار املطالب الشعبية،
النيابية
االنتخابات
لتأتي
فور إقرار قانون انتخابي
نسيب وعصري ،وحينها ميكن
للمجلس اجلديد أن جيدد الثقة
برئيس اجلمهورية املنتخب أو
يعمد إىل تقصري واليته ،ملرة
وحيدة واستثنائية.
ثانيا :ان احلل السياسي يف
سوريا الذي طالبنا به منذ
اندالع األزمة اليت حتولت إىل
حرب دمرت سوريا وأرهقت
لبنان ،يقتضي ترسيم كامل
احلدود ،وتثبيت هوية مزارع

شبعا وتالل كفرشوبا لضمان
لقرارات
تنفيذا
حتريرهما
جملس األمن ،وتكليف مراقبني
دوليني وفقا للقرار 1701
مراقبة تنفيذ احلل والرتسيم.
ثالثا :عدم ترك لبنان على
وضمان
االنتظار
رصيف
تعويضه اخلسائر واالضرار،
واليت قدرت وقررت من
جمموعة الدعم الدولية ومنظمات
دولية حتى صيف  2013بـ
 7.5مليارات دوالر ،وأصبحت
تقدر مبا يفوق الـ  12مليار
دوالر ،لكون احلل السياسي
يف سوريا سيرتافق مع إعادة
اإلعمار .مع ضرورة وضع
آلية واضحة لعودة الالجئني

والفلسطينيني
السوريني
الذين قدموا من سوريا ،على
وجه السرعة.
باملناداة
الرتحيب
رابعا:
بتطبيق «إعالن بعبدا» ،الذي
كان احملور األساسي يف
مداخالت ومناقشات جمموعة
الدعم الدولية للبنان ،لضمان
االرتدادات
عن
حتييده
السلبية حلظة إمتام التسويات
الكربى».
وأعلن «لقاء اجلمهورية» أنه
يتابع مناقشة أهدافه ،وعني
يوم األحد  6كانون األول موعدا
الطالق وثيقته السياسية
من قاعة قصر املؤمترات يف
الضبية.

إزدواجية الدميقراطية وظاهرة املنابر
عندما يتم متويل أي تلفزيون
كي يبقي هواؤه مفتوحًا بهدف
للمظاهرات
املباشر
النقل
بشكل
األخرية ،يكون قد ساهم
ٍ
غري مقصود بالتقليل من شأن
الثورة بوضعها يف خانة
تليفزيون الواقع .فقد أدى
هذا اهلواء املفتوح واملتواصل
عرب وسائل اإلعالم إىل خلق
منرب حيث بات بإستطاعة أي

ترايسي داني شمعون

ثوان من الشهرة مقدمًا كلمة مرجتلة كمتنفس
كان من نيل بضع
ٍ
لغضبه الصادق واحملق .لكن ما من شيء دون مقابل؛ فقد كان
أثر سليب فتحولت الثورة املوعودة إىل نشاز وأهداف
لكل هذا ٌ
متعارضة.
ٌ
وصف ملا حدث خالل الشهر الفائت .فبدل من ثورة
كان هذا
بشعاع الليزر ،رأينا مصابيح صغرية مضاءة هنا وهناك.
على الرغم من كل ذلك ،كم من ٍ
مرة جيب رفع مواضيع القرف
واإلستياء تلك يف وجه آذان صماء؟! الفساد ،سوء اإلدارة،
سوء إستعمال السلطة ،سرقة املال العام ،إنعدام الشفافية،
التمييز ،احملسوبيات والزبائنية ،كلها شكاوى تتساقط كالشتاء
ٍ
وقت من األوقات ،يتم إبتالع تلك
أرض جافة .يف أي
على
ٍ
األصوات ضمن عملية اهلضم يف النظام اللبناني كما يتم وضعها
على احلياد وإستيعابها يف عملية التمثيل الغذائي.
يف البداية ،بدا واضحًا إنزعاج بعض املسؤولني من تلك األصوات.
لكن مع مرور األيام وتبدل التسونامي الثوري الشعيب ليصبح
فقط منربًا لإلعرتاض املرجتل ،إرتاحوا إىل ذلك املنظر وتنفسوا
الصعداء وعادوا إىل أماكن راحتهم  -قالعهم احملصنة.
ً
متالعبة
تطورت تلك القالع على مدى العشرين عامًا املنصرمة
بأجهزة الدولة .لذا ،ال ميكن كسر هذا اجلدار احملصن من خالل
تظاهرات سلمية .وإذا كان العنف غري مطروحًا (علمًا بأنه ال ميكن
صنع عجة البيض دون كسر البيض) ،فما هي خياراتنا من أجل
مواصلة الضغط على كارتيالت السلطة إلجبارهم على التغيري؟
احلل األبسط واألسهل حاليًا يف لبنان هو إنتخاب رئيس
للجمهورية موثوق وذات مصداقية ،الشيء الذي من شأنه أن
يطلق سلسلة أحداث منها حكومة جديدة ،قانون إنتخابي جديد
ينتج برملانًا جديدًا!
رغم أن موقع رئاسة اجلمهورية يف الواقع خسر الكثري من
ً
ضمانة وليس إمتيازًا ،لكنه برهن عن
صالحياته اليت تشكل
أهميته وقوته يف فراغه .انها اآللية الوحيدة اليت ما زالت هلا
نقاط تأثري وجيب اإلستفادة منها حمليًا ودوليًا من أجل كسر
اجلمود؛ وإال سنشهد استدامة املنظومة احلالية املغلقة واملمددة
لنفسها وغري املتأثرة بالظروف الداخلية واخلارجية واملغلفة
بإستبداد السلطة احلاكمة.
* رئيسة حزب «الدميقراطيون األحرار»
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موقف اسرائيلي ملتبس من الوجود الروسي ومتسك حبرية احلركة يف أجواء دمشق
والتهديد
التحذير
محلة
لسورية وإيران اليت أطلقها
بنيامني نتنياهو ووزراؤه،
يف مقدمهم موشيه يعالون
ويوفال شطاينتس ،بعد أسبوع
فقط من لقاء القمة الدرامي
مع الرئيس الروسي فالدميري
بوتني ،وعشية وصول نتنياهو
إىل األمم املتحدة ،دلت على
تغيري ما ،وهناك من يقول
صحوة يف املوقف اإلسرائيلي
من احلراك الروسي اجلديد يف
سورية .انطلقت احلملة بسبب
سقوط قذيفتني من األراضي
السورية يف غرب اجلوالن،
والرد اإلسرائيلي الفوري
عليها بقصف صاروخي شديد
وحمدود .قصدت تل أبيب
بذلك توجيه رسالة إىل دمشق
وطهران وموسكو أيضًا ،تقول
فيها أن الوجود الروسي
املكثف لن يقيد نشاطها
اجلوي يف احلدود الشمالية،
وسورية يف شكل خاص ،ولن
تسمح بفقدان حرية احلركة يف
مساء الشام .وعمليًا تقول
أنها ستواصل تنفيذ الغارات
اجلوية اإلسرائيلية لتدمري ما
تعتربه مواقع إطالق الصواريخ
جتاهها أو شاحنات تقول أنها
تنقل أسلحة إىل لبنان أو
تنفيذ عمليات اغتيال بذريعة
ختطيط عناصر اخلاليا عمليات
ضد إسرائيل ،كما حصل خالل
السنتني األخريتني.
نتنياهو أعلن يف نيويورك
أن ال تغيري يف املوقف
اإلسرائيلي الرافض حتويل
األراضي السورية إىل قاعدة
إيرانية للهجوم على إسرائيل،
ووزيره شطاينتس أعرب عن
قلق إسرائيل ما أمساه «انتشار
قوات برية إيرانية يف سورية
وفتح جبهة مباشرة مع إيران»،
وقال« :ال يريد أي طرف من
األطراف رؤية قوات روسية يف
منطقة هضبة اجلوالن ،ولكن من
املؤكد أننا ال نريد رؤية قوات
إيرانية قرب إسرائيل .علينا،
من خالل كل اتصاالتنا ،وأو ً
ال
مع الواليات املتحدة ،ولكن
أيضًا مع روسيا وبقية القوى
العظمى ،أن نهتم بأن تبقى
القوات اإليرانية يف إيران».
أما يعالون فاختار ،كعادته
هلجة التهديد املباشر ،حيث
طلب من روسيا أن ال حتاول
اختبار إسرائيل ،وأضاف:
«لدينا مصاحل ،وعندما تتعرض
للتهديد فإننا نعمل وسنواصل
العمل ،ومت توضيح ذلك
أيضًا للرئيس الروسي .ال
ننوي التخلي عن قدرتنا على
الدفاع عن مصاحلنا وأقرتح
عدم اختبارنا» .وأردف« :على
احلدود الشمالية ،يف سورية،
ال هدوء منذ أربع سنوات.
جنحنا بإبعاد هذا التهديد عن
سكان اهلضبة والشمال ،إال
أننا ندير سياسة واضحة جدًا.
حنن ال نتسامح إزاء أي خرق

لسيادتنا .هناك تطورات أخرى
يف سورية ،كالوجود الروسي
واإليراني .هذا ال يزال بعيدًا
منا اآلن .إنه يف مشال سورية،
لكننا أوضحنا للروس ،خالل
اللقاء بني نتانياهو والرئيس
الروسي بوتني ،أننا ال ننوي
التخلي عن محاية مصاحلنا
وأقرتح بأن ال خيتربونا .إذا
كان هناك من يعتقد أنه ميكنه
اختبارنا يف العيد ،وما إذا
كنا سنرد فها قد قمنا بالرد
وسنواصل الدفاع عن خطوطنا
احلمر».
أوضحت إسرائيل موقفها
للروس .وجاء الرد الروسي
على لسان بوتني نفسه ،إذ
قال إثر اجتماعه بالرئيس
األمريكي ،باراك أوباما ،أن
بالده قلقه إزاء اهلجمات
اإلسرائيلية يف سورية .وما
قصده بوتني مل ينحصر
باهلجمات اإلسرائيلية األخرية
إمنا مشل سلسلة اهلجمات اليت
نفذتها إسرائيل يف األراضي
العامني
خالل
السورية
األخريين ،واليت بلغ عددها
أكثر من  10هجمات .ويرى
اإلسرائيليون يف هذا التصريح
أن روسيا تنوي حتديد وقائع
جديدة يف سورية وتقييد حرية
العمل اإلسرائيلي يف مسائها،
على رغم اجلهود اليت بذهلا
بنيامني نتانياهو ،خالل لقائه
مع بوتني يف موسكو ،وفق
تقارير إسرائيلية.
ويعالون كان أطلق محلة
تهديدات مشابهة بعد ساعات
قليلة من عودة رئيس احلكومة
من موسكو ،أعلن خالهلا أن
إسرائيل ستواصل نشاطها
االستخباري يف سورية وستمنع
نقل أسلحة إىل «حزب اهلل».
رئيس احلكومة اإلسرائيلية
الذي توجه إىل موسكو ،بطلب
من روسيا حتت عنوان التفاهم
بني الطرفني ملنع مواجهات
اإلسرائيلي
اجليشني
بني
والروسي ،حيرص دائمًا على
إظهار حتقيق إجنازات يف هذه
الزيارة ويف األساس ضمان
ما تعتربه إسرائيل خطوطًا
محرًا لسورية و «حزب اهلل»،
ومبوجبها يتم التنسيق بني
روسيا وإسرائيل مبا يضمن
منع وصول أسلحة إيرانية
«فتاكة» كما وصفها نتانياهو،
من سورية إىل «حزب اهلل».
األجواء اليت تسود إسرائيل
تشري إىل وجود اتفاقات غري
معلنة ،أو ميكن القول أن
تفاصيلها بقيت سرية .فقد
أظهر نتانياهو حالة من االرتياح،
ومن املتوقع أن جتتمع جلنة
التنسيق املشرتكة بني إسرائيل
وروسيا ،قريبًا ،بقيادة نائيب
رئيس األركان يف اجليشني
اإلسرائيلي والروسي .وهذه
اللجنة اليت تعتربها إسرائيل
مكسبًا كبريًا هلا ،سرتكز على
النشاطات البحرية واجلوية

االجتماع االخري بني بوتني ونتنياهو
واإللكرتونية أيضًا .ووفق ما
نقل عن ضابط إسرائيلي ،فإن
التنسيق سيصل إىل درجة
قيام كل منهما بإبالغ االخر عن
النشاطات العسكرية اليت تزعج
الطرفني على األرض السورية،
وفق اإلسرائيليني.
يف إسرائيل ووفق ما خيطط
أمنيون وعسكريون ،سيتم
صوغ تنسيق متفق عليه
لعمل سالح اجلو يف اجملال
السوري لتجنب معارك جوية
الروسية
الطائرات
بني
مهامجة
أو
واإلسرائيلية،
الطائرات اإلسرائيلية ،نتيجة
خطأ ،للقوات الروسية الناشطة
ِ
خيف اجليش
على األرض .ومل
اإلسرائيلي ختوفه من تقييد
حرية عمل سالحه اجلوي يف
سورية بسبب وجود الطائرات
احلربية الروسية ومنظومة
الصواريخ املضادة للطائرات.
وزاد هذا التخوف يف أعقاب
نشر الصور اجلديدة لقاذفات
سوخوي وما تناقلته وسائل
اإلعالم األجنبية عن أن اجليش
الروسي يقيم قاعدة عسكرية
أمامية يف مدينة الالذقية،
ترابط فيها دبابات متطورة
من طراز «تي  »90ومصفحات
وسفن ووحدات النخبة الروسية
ومنظومات قتال إلكرتونية،
ورصد جوي ورادارات.
فور تنفيذ روسيا إجراءاتها
اجلديدة يف سورية ،أعادت
وحبثها
تقوميها
إسرائيل
واعتربت
السوري
للملف
ً
اخلطوة الروسية انقالبا يف
احلسابات االسرتاتيجية يف
املنطقة سيجعلها شرق أوسط
جديدًا ،ولكن ليس ذلك
«الشرق األوسط اجلديد» الذي
حتدث عنه اإلسرائيليون ويف
مقدمهم الرئيس السابق،
مشعون برييز .فقال مستشار
رئيس احلكومة لشؤون األمن
القومي ،يوسي كوهني ،أن
إسرائيل تتخوف من أن روسيا
ختلق يف املنطقة واقعًا جديدًا
مل يكن قائمًا طوال عشرات

السنوات» .وزاد« :روسيا
دولة كبرية وهلا أهميتها،
وصديقة إلسرائيل ،تدخل
بأقدام راسخة على األرض
إىل منطقة متامخة للحدود مع
إسرائيل ،ويف مكان لنا فيه
مصاحل أمنية واضحة ،وهو أمر
مهم بالنسبة إلسرائيل يدفعنا
إىل معرفة تفاصيل اإلجراءات
الروسية واملتغريات املتوقعة
يف هذه املنطقة احملاذية
حلدودنا الشمالية».
أمام الوضع اجلديد يبقى
السؤال املركزي الذي يسعى
اإلسرائيليون إىل الرد عليه،
كل من وجهة نظره :إىل أين
يقود بوتني املنطقة؟
رئيس «موساد» السابق،
أفرايم هليفي ،يرى أن روسيا
لن تستطيع إنقاذ نظام األسد،
وأن تل أبيب وموسكو على
قناعة بأنه ليس مبقدور إيران
و «حزب اهلل» معًا إنقاذ نظام
األسد ،على رغم تدخلهما
املباشر واملتواصل يف احلرب.
ويقول هليفي« :املنطقة باتت
يف وضع جديد ال تقتصر على
الوجود الروسي بل يقوم
سباق بني أمريكا وروسيا،
إذ إن واشنطن بدأت ،بعد
قيام موسكو بإطالق الرصاصة
األوىل ،بصوغ ردها ،وهي
ضالعة منذ زمن يف النشاط
احلربي ضد «داعش» يف اجملال
اجلوي القريب من سورية .وهذا
إضافة إىل اجلانب االسرتاتيجي
األوسع للصراع الكبري بني
القوتني العظميني على جماالت
التأثري يف الشرق األوسط»،
وأضاف« :اجلانبان ميلكان
رغبة يف منع التدهور ،ومن
هنا فإن قرار إجراء اتصاالت
أمنية – عسكرية فورية ميكنه
أن يصل إىل مفاوضات شاملة
حول مستقبل سورية ،مبا يف
ذلك مسألة الوجود اإليراني
على أراضيها الذي أصبح أمرًا
ممكنًا .ورمبا يكون تشجيع
الواليات املتحدة على الدخول
يف مفاوضات اسرتاتيجية

للتوصل إىل حل شامل يف
سورية ،هو اهلدف احلقيقي
الكامن وراء اللعبة الروسية»
ويضيف« :سلوك بوتني يف
األزمات اخلارجية يدل على
أنه خيطط خطوة بعد خطوة،
من خالل احلفاظ على اخليارات
للتحوالت العاجلة اليت متليها
األحداث غري املتوقعة على
األرض .ففي  ،2013عندما
بدأت سورية بتفعيل السالح
الكيماوي يف احلرب األهلية
طولب الرئيس أوباما بتنفيذ
وعده باعتبار ذلك اجتيازًا للخط
األمحر .ويف الوقت الذي كان
يدرس خطواته ،حدد بوتني
أن مرتكيب اجلرمية هم اجلهات
املعارضة ،وأردف أن هناك
معلومات تفيد بأنهم سيقومون
باستخدام هذا السالح يف
املستقبل ضد إسرائيل .وبدأ
نشر املعدات احلربية
أوباما
َ
االسرتاتيجية بهدف تفجري
جممعات األسلحة الكيماوية،
غي بوتني
وخالل فرتة قصرية رّ
رأيه وبادر مع أوباما إىل خطوة
إلخراج األسلحة من أيدي األسد
يف رعاية دولية.
جهات إسرائيلية أخرى ترى
أن ما أمسته القطار اجلوي
الروسي بات يف هذه املرحلة
ميثل ترسيخ خلط التصدي أكثر
من كونه خلق نقطة حتول .وإذا
ما جنحت اخلطوة العسكرية
القيام
فسيتم
الروسية،
مبحاولة ديبلوماسية أخرى
للتوصل إىل اتفاق مبوجبه
يتم االعرتاف باستمرار سيطرة
األسد على املناطق اليت ال تزال
ختضع لسيطرته ،واليت تسميها
شعبة االستخبارات اإلسرائيلية
«سورية الصغرى».
ويف حتليل األجهزة االستخبارية
اإلسرائيلية للخطوة الروسية
يف سورية ،فإن أبرز أهدافها
احلد من التأثري األمريكي على
احللبة الدولية ،من سورية
وحتى أوكرانيا ،وبولونيا ودول
البلطيق .ويف حتليل آخر ،فإن
موسكو ترغب يف احلفاظ على

وجودها العسكري والبحري يف
مشال حوض البحر املتوسط،
وتوسيع املطار العسكري يف
الالذقية يستغل كخطوة مكملة
للميناء البحري الكبري الذي متلكه
روسيا يف طرطوس .ويضاف
إىل ذلك االتفاق النووي الذي
مت توقيعه يف فيينا يف متوز
(يوليو) املاضي ،بني إيران
والقوى العظمى .ما يتم عرضه
كحل للتهديد النووي اإليراني
ميهد للعالقات بني موسكو
وطهران ويسمح هلما بتنسيق
خطواتهما علنًا على احللبة
السورية ،أمام عجز اإلدارة
األمريكية عن العمل.
ويف حتليل آخر ،يقول يوسي
ميلمان ،اخلبري االسرتاتيجي،
أن «الوجود الروسي يشكل
ضربة قوية ألسرائيل ،ألن
نتيجته األهم هي أننا وألول
مرة منذ أربعة عقود مل نعد
نستطيع الطريان يف مساء
سورية حبرية .فالعمليات اليت
نشر عنها اإلعالم الغربي،
وقال فيها أن إسرائيل دمرت
املفاعل النووي السوري يف
دير الزور أو عمليات االغتيال
أو عمليات تدمري شحنات
األسلحة اليت نقلها «حزب اهلل»
من سورية إىل لبنان ،واليت
بلغ عددها عشر مرات منذ
 2012وحتى اآلن ،لن تتم بعد
قدوم الروس إال بعد إبالغهم
باألمر .واإلبالغ يف هذه احلالة
يعين اطالع الروس على أسرار
عسكرية إسرائيلية .وال يوجد
ضمان بأن ال يقوم الروس
بإخبار حلفائهم السوريني أو
اإليرانيني بها.
وإزاء هذه التحليالت والتقديرات
اإلسرائيلية ،سيلتقي نتانياهو
مع وزير اخلارجية األمريكي جون
كريي يف نيويورك (اجلمعة)
تفاصيل
على
وسيطلعه
لقائه مع بوتني .ومن غري
املستبعد أن تكون التصرحيات
اإلسرائيلية اجلديدة ،اليت ال
تالئم أجواء اللقاء بني بوتني
ونتانياهو ،حماولة تورية .ففي
الواليات املتحدة ،ولدى حلفاء
نتانياهو يف احلزب اجلمهوري
مثة موقف معادي لروسيا،
ويف ضوئه ال يفهم الغزل بني
نتانياهو وبوتني.
لكن هناك جوانب أخرى
هلذه القضية ،قد تكون هي
األساس .فالوجود الروسي يف
سورية مل ِ
يأت مصادفة ،إمنا مت
بعد سلسلة زيارات مسؤولني
عرب موسكو .ويف إسرائيل،
يعتقدون بأن هذه الزيارات
تتم يف إطار املساعي للتوصل
إىل اتفاق سياسي يف سورية،
قد جيعل الروس واإليرانيني
يضحون حبليفهم بشار األسد
مقابل القبول العربي بنظام
شبيه بنظامه تتغري فيه الوجوه
وال يتغري جوهر السياسة.
وإسرائيل تطالب حبصة هلا من
الكعكة السورية.
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مقاالت

أسرتاليا وحكومة القرن احلادي والعشرين
مرت احلياة السياسية األسرتالية منذ العام  2007وحتى تارخيه حبالة
من التخبط واإلرتباك واملطبات سواء على املستوى احلزبي او على
املستوى الوطين.
اإلنقالبات على القيادات السياسية وتغيري الرؤساء واليت كان هلا أثر
سليب على اإلداء السياسي واإلقتصادي ،رغم ان اإلقتصاد االسرتالي
جنا من األزمة املالية العاملية اليت ضربت األسواق العاملية بني عامي
 ،2009-2008لكن األزمة السياسية اليت تعيشها البالد استمرت حيث
مت تواىل على املنصب مخسة رؤساء للوزراء من العام  2010حتى
اليوم ،وخالل تلك الفرتة انشغلت احلكومات املتعاقبة باإلنقالب على
سياسيات احلكومات اليت سبقتها وإلغاء قوانني وإقرار اخرى لتعود
تلك القوانني لتواجه نفس املصري سواء كان التغيري داخل احلزب
الواحد او من احلزب املعارض الذي وصل للسلطة عرب اإلنتخابات،
مما ال شك فيه عدم امكانية استمرار هذا الوضع ،وللتخلص من هذه
احلالة ال بد من خطوة باإلجتاه الصحيح ،وهنا يتبادر اىل الذهن السؤال
األساسي واملركزي ،هل يكون اإلنقالب على زعامة طوني ابوت البداية
لتلك اخلطوة؟!
رئيس الوزراء اجلديد مالكوم ترينبول اطلق على حكومته تسمية حكومة
القرن احلادي والعشرين ،واملعلوم ان ابوت نفسه كان قد قال عند
احملاولة األوىل لإلطاحة به يف شباط املاضي ان احلكومة اجليدة ستبدأ
اليوم.
ال نريد ان حنكم على الكتاب من عنوانه ،رغم انه عنوان ّ
وبراق
جذاب ّ
وواعد ،خصوصًا انه ويف اقل من اسبوعني اعلنت حكومة ترينبول
سياسات جديدة اهمها رصد مبلغ  100مليون دوالر حملاربة ظاهرة
العنف املنزلي رغم ان ابوت كان ينوي االعالن عنها قبل اطاحته من
منصبه ،وكان امللفت للنظر ان ترينبول رفع نسبة متثيل النساء يف
حكومته بنسبة  %150وامللفت ايضًا اخلطاب العام اجلديد للوزراء
خصوصًا وزير اخلزينة سكوت موريسن الذي حدد اخلطوط العريضة
لسياسته اليت ستعتمد على العمل ،التوفري واإلستثمار ،وكانت املقاربة
اإلنسانية لقضايا الالجئني املوجودين يف جزيرة ناورو وبابونيوغيين
لتحسني اوضاعهم ،نقطة حتسب لرئيس الوزراء اجلديد رغم رفضه
مسألة قدومهم اىل اسرتاليا وتشدده يف هذا االمر.
اداء احلكومة هذا كان له مردود اجيابي لدى الرأي العام ،وللمرة األوىل
تتقدم احلكومة على املعارضة يف استطالعات الرأي وتكون بوضع
انتخابي أفضل بعد احتساب االصوات التفضيلية ،لكن شهر العسل قد
ينتهي بسرعة اذا تراجعت اندفاعة احلكومة او تباطأت يف معاجلة قضايا
مهمة إلستمرار ثقة الناخبني واملستهلكني والذين هم على استعداد
إلمداد احلكومة بإكسري احلياة السياسية اذا ما متت مصارحتهم حبجم
املشاكل يف القطاعات واملؤسسات اليت حتتاج اىل اصالح مثل النظام
الضرييب مبا فيه ضريبة السلع واخلدمات ( جي اس تي) ،معاش اإلدخار
التقاعدي ،االرباح على رأس املال ،امليزانية ،النظام الصحي ،التعليم
واعادة النظر بالنظام الفيدرالي والعالقات بني احلكومة الفيدرالية
وحكومات الواليات واملقاطعات .وهناك قضايا اخرى مثل قضايا
اإلسكان وأسعار املنازل ،قوانني اماكن العمل ومسألة التغيريات
املناخية وزواج املثليني واملسألتني األخريتني قد تواجهان صعوبات
ألي مقاربة جديدة هلما بسبب معارضة جناح اليمني يف احلزب ألية
تغيريات على أقله قبل اإلنتخابات الفيدرالية القادمة ،علمًا ان اليمني
اشرتط على ترينبول لدعمه عدم تغيري السياسة املتعلقة بالتغيريات
املناخية .ومبا ان احلكومة هي حكومة القرن احلادي والعشرين هناك
قضايا مستقبلية قد ال تكون ملحة لكنها ال تزال عالقة مثل تغيري العلم
وحتويل اسرتاليا اىل مجهورية ،خصوصًا وان رئيس الوزراء مالكوم
تينبول هو من اقوى املؤيدين لتحويل اسرتاليا اىل مجهورية وشغل
منصب رئيس حركة حتويل اسرتاليا جلمهورية سابقًا وكانت اسرتاليا
اجرت استفتاء حول املوضوع يف تشرين ثاني/نوفمرب عام  1999وقرر
الناخبون االبقاء على النظام احلالي وكان ذلك يف عهد رئيس الوزراء
األسبق جون هاورد.
ماذا بعد التغيريات على املستوى احلكومي؟ ماذا عن حزب العمال؟ وما
هي السياسة اليت سيتبعها؟ وهل سيغري من اسرتاتيجيته؟ خصوصًا
ان رئيس الوزراء اجلديد يتكلم لغة املستقبل عكس طوني ابوت
الذي كان يسهل استهدافه سياسيًا .وهل سيلجأ احلزب اىل تغيري
ّ
تفضل رئيس الوزراء عليه ومل
زعيمه اذا استمرت استطالعات الرأي
يستطع بيل شورتن حتسني ادائه واقناع الناخبني بالعودة لتأييد
احلزب خصوصًا الذين ختلوا عن العمال يف اإلنتخابات األخرية؟
وهناك سؤال آخر وهو هل سيقتنع طوني ابوت ومناصريه داخل حزب
االحرار مبا حصل ام سنكون امام اعادة سناريو راد-غيالرد ولكن بنكهة
احرارية بني ابوت وترينبول؟ خصوصا ان ابوت تراجع اىل املقاعد
اخللفية ومل يأخذ قراره النهائي حول مستقبله السياسي اقله قبل
نهاية العام.
أخريًا ،هناك بداية مرحلة سياسية جديدة وما علينا اال اإلنتظار لبعض
الوقت لنرى اذا كنا سنصل اىل نوعًا من االستقرار السياسي الذي
افتقدته اسرتاليا خالل العقد األخري ،وهلذا االستقرار شروط اهمها
املصارحة والتواصل مع الناخبني اليت امثرت مع بوب هوك وبول
كيتينغ خالل مثانينات القرن املاضي ومع جون هاورد منذ اواسط
التسعينات حتى عام  2007وهذا ما استطاع ان يستثمره مايك بريد
يف نيو سوث ويلز.
وخنتم ،ان ندخل القرن احلادي والعشرين بعد انقضاء  15عام من
القرن افضل من التسكع على اطالل املاضي،وكما يقال ان تأتي
االمور متأخرة خريًا من ان ال تأتي ابدًا .علمًا ان االمور خبوامتها!

عباس علي مراد
سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com

ريخ مياه!
يف امل ّ
حياة

على

كوكب

هل من
املريخ؟
ّ
اجلواب احملتمل «نعم» ،وذلك
بعد تصوير وكالة الفضاء
مياهًا
«ناسا»
األمريكية
ّ
ً
متدفقة على الكوكب األمحر،
البشرية
تاريخ
يف
هام
إعالن
ّ
ّ
قوبل بالذهول والتساؤالت
من ناشطي مواقع التواصل
االجتماعي.
هاشتاغ
وحتت
غرد
«»marsannouncement#
ّ
اآلالف عرب «تويرت» حول العامل،
معبرّ ين عن رغبتهم يف االنتقال
ِ
ومغادرة األرض
املريخ
إىل
ّ
نهائيًا.
ّ
العربي عمومًا
أما يف العامل
ّ
ّ
ويف لبنان خصوصًا ،فقد
الناشطون عرب موقع
عبرّ
خيبتهم،
عن
«فايسبوك»
واتفقوا على «رثاء» بلدانهم،
املتطورة وجدت
إذ إن «الدول
ّ
املريخ وحنن ال منلك
مياهًا يف
ّ
مياهًا يف منازلنا بعد!».
ّ
شكل إعالن «ناسا»
كذلك،
ً
مناسبة للحديث عن الفيلم
اهلوليودي املرتقب للمخرج
ّ
ريدلي سكوت حتت عنوان
أن
تبي
«املرخيي» ،فقد
ّ
نّ
ّ
سكوت ،قبل شروعه يف فيلمه
الذي تدور أحداثه على املريخ،
علم بوجود املياه عليه من خرباء
«ناسا» قبل أشهر ،حبسب ما
يقول لـ»ياهو موفيز» ،وقد
املغردون عن حشريتهم
عبرّ
ّ
ً
وخاصة بعد
ملشاهدة الفيلم،
إعالن الوكالة.
بدورها ،احتفلت «غوغل» باخلرب
بدلت شارتها
اجلديد ،حيث ّ
املريخ وهو
ليتوسطها كوكب
ّ
حيتسي كوبًا من املياه ،وقد
إجيابية عرب
فعل
بردات
قوبلت ّ
ٍ
ّ
«تويرت».
اجلد والسخرية ،طرح
وبني
ّ
ٍ
عدة حول
تساؤالت
الناس
ّ
االكتشاف احلديث وتداعياته
إمكانية وجود
وإن كان يعين
ّ
حياة خمتلفة عن تلك املوجودة
على األرض ،أو عن احتمال
ٍ
ٍ
مالئمة للبشر فيه.
بيئة
تكون
ّ
أجابت «ناسا» وجمالت علمية
خمتلفة عن تساؤالت الرأي
َ
فالصورة اليت نشرتها
العام،

االكتشاف ضخمٌ نعم ،ولكنّه ال يعني بالضرورة وجود حياةٍ على املرّيخ(ناسا)
ً
دقيقة
الوكالة تظهر خطوطًا
حمددة
متتص الضوء مبوجات
ّ
ّ
كيميائية
مرتافقة مع مواد
ّ
معروفة بسحبها للمياه من
الغالف اجلوي للمريخ ،هذه
املواد الكيميائية تسمح للمياه
ً
سائلة على درجات
بأن تبقى
منخفضة من احلرارة ومتنعها
كذلك من الغليان ،حبسب ما
نقل موقع «سي أن أن» عن
أحد اخلرباء .لكن منبع هذه
املياه ال يزال جمهو ً
ال حبسب
«ناسا» ،مع اإلشارة إىل ّ
أنها
املرة األوىل اليت يظهر
ليست
ّ
ٍ
مياه على
فيها دليل وجود
أن ما خيتلف اليوم
املريخ ،إلاّ ّ
ّ
أن املياه متدفقة وسائلة،
هو ّ
وليست مثلجة كما لوحظ يف
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السابق.
ّ
لكنه
ضخم نعم،
االكتشاف
ٌ
ٍ
حياة
ال يعين بالضرورة وجود
املريخ ،حبسب ما توضح
على
ّ
الدكتورة ناتاشا ستيفن ملوقع
جامعة «بيلموث» يف اململكة
املتحدة واليت تدرس املريخ
ست سنوات .تضيف
منذ
ّ
إن هذا يعين فقط
ستيفن ّ
شكل من أشكال
احتمال وجود
ٍ
احلياة على املريخ مل نكتشفه
بعد «وال ميكننا اكتشافه إلاّ
عند زيارة األماكن اليت وجدت
فيها املياه ودراسة طبيعتها»،
األمر الذي ال ميكن حتقيقه حاليًا
ّ
صنفت
ألن «هذه األماكن قد
ّ
ّ
وحممية
«مميزة»
بأنها
اآلن
ّ
ّ
اتفاقية الفضاء اخلارجي
حتت
ّ

أن
لألمم املتحدة ،ما يعين ّ
استكشافها غري ممكن إلاّ عن
ُبعد».
ربمّ ا ّ
شكلت ضآلة احتمال احلياة
املريخ خيبة
كما نعرفها على
ّ
أمل للعديد من الراغبني يف
ٍ
زيارته ،لكن بالنسبة لـ»ناسا»
ضخم على املستوى
االكتشاف
ٌ
العلمي ّ
أن الكوكب
ألنه يعين ّ
ّ
الصحراوي البارد ليس كذلك،
ّ
ٍ
ملزيد من
ويفتح اآلفاق
الدراسات يف املستقبل هدفها
البحث عن عناصر خمتلفة للحياة
فيه .لذلك ،ال حتزموا أمتعتكم
النهائي
من اآلن ،فربمّ ا اجلواب
ّ
ٍ
سنوات عديدة من
حيتاج إىل
الدراسات!

عن جريدة (األخبار)

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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موريسون يصب املاء البارد على حمادثات ختفيض اسعار ساعات العمل ايام اآلحاد انتقاد احلكومة اللغائها ثالثة أنواع من
تأشريات املهارات وإحباط  16،000شخص
صب وزير اخلزانة سكوت
ّ
موريسون املاء البارد على
فكرة احلكومة يف حماولة خفض
اسعار ساعات العمل ايام االحد
قائال ان أولوية احلكومة إصالح
النظام الضرييب.
وكانت النقابات قد تعهدت
إطالق محلة «شرسة» ،تذكرنا
باحلملة املضادة لقوانني خيارات
العمل  WorkChoicesإذا حاولت
احلكومة خفض اسعار ساعات
العمل ايام االحد.
وجاء تهديد النقابات ACTU
ردا على كالم الوزير جوش
 Frydenbergالذي قال ان على
احلكومة ان تنظر يف خفض
اسعار الساعات املرتفعة ايام
اآلحاد ألن ذلك ميكن أن يكون
جيدا لالقتصاد وفرص العمل.
ولكن الوزير موريسون قال ان
أولويته اصالح النظام الضرييب
وليس العالقات الصناعية.
وقال وزير اخلزانة الذاعة 3AW
يف ملبورن «حنن يف بيئة منو
منخفض لألجور يف هذه اللحظة،
وأعتقد أن الشيء الذي يقوض
بشكل أساسي أداء اقتصادنا
حاليا هي ،إىل حد كبري ،وأيضا
كيفية عمل املنافع مع االنظمة
الضريبية».
وبدا كالم السيد موريسون
موجها إىل السيد Frydenberg
لتعوميه مثل هذا املوضوع
احلساس سياسيا الذي ليس
هو سياسة احلكومة.
وقال وزير اخلزانة للمضيف نيل
ميتشل ان «هناك عملية مراجعة
ملفوضية اإلنتاجية يف تلك
القضايا ،وحتت هذه احلكومة

الوزير سكوت موريسون
بتعثر

حنن لن نسمح ...
القرارات يف السماء».
وكانت مفوضية اإلنتاجية قد
الصياغة االولية
دعمت يف
ملراجعتها ،ابقاء اسعار ساعات
العمل على حاهلا لكنها قالت
انه جيب ختفيض اسعار ساعات
األحد لتتماشى مع أقصى معدل
اسعار ساعات السبت حبيث
يكون سعر ساعة العمل االحد
تساوي سعر ساعة ونصف
من يوم السبت للعاملني يف
التجزئة والضيافة.
وقد دعم وجهة النظر هذه لوبي
األعمال الصغرية يف الغرفة
االسرتالية للتجارة والصناعة.
واعادت املعارضة الفيدرالية
اىل احلياة تكتيكات احلرب
الطبقية باتهام السيد تورنبول
بأنه بعيد كل البعد (عن اوضاع
الطبقات العاملة) بسبب ثروته.
وقال املتحدث باسم مكان العمل
 WorkChoicesبريندان أوكونور

«لقد مضى وقت طويل منذ
كانت لديه (تورنبول) صعوبات
يف دفع الفواتري».
وقال السيد أوكونور للصحفيني
يف بريزبن «جيب عليه (رئيس
الوزراء) التحدث اىل املواطنني
الذين لديهم صعوبة يف تلبية
احتياجاتهم».
وقال «ما رأيناه يف األسبوع
مالكومل
ان
هو
املاضي
تورنبول ،رئيس الوزراء احلالي،
التاجر املصريف السابق ،صديق
األعمال التجارية الكبرية ،يدلي
بتعليق من جانب واحد خلفض
اسعار ساعات العمل لعاملي
التجزئة والضيافة يف هذا
البلد».
واضاف يقول «أليس ذلك
عادة حزب االحرار يف االخذ
يف االعتبار ضرب املاليني من
العمال االسرتاليني ،وسرقة
املال من هؤالء العمال من
أجل إجياد حلول لفرص العمل

للناس؟»
وقال السيد موريسون انه يريد
حتفيز النمو االقتصادي والنظر
يف أي اقرتاح يهدف إىل حتقيق
هذه النتيجة.
وليس امام هذه املقرتحات اي
نقاط كانت حمظورة سياسيا
سابقا مثل امتيازات التقاعد
لألثرياء وتوسيع ضريبة السلع
واخلدمات.
وتابع يقول ان «الفرصة اليت
تأتي مع التغيري يف كانبريا
أعتقد انها تعين أن بامكاننا أن
نؤكد أننا لن نفعل أي شيء من
شأنه أن يعرقل األسرتاليني
من االدخار ملستقبلهم» على
حد قوله.
واستطرد قائال «لكن على قدم
املساواة ،أي شيء يؤدي اىل
حتقيق نتائج هو ما أهتم به».
وقال وزير اخلزانة ان «السياسة
القدمية» ،اي منذ بضعة أسابيع
مضت كما يف السنوات السبع
املاضية ،جتعل االصالح «يف
وضع حرج ال داعي له».
كما قلل من احتمال خفض
املوازنة بشكل كبري ،قائال
ان الرتكيز هو على حظر منو
اإلنفاق يف املستقبل ،موضحا
«انه ليس حول التخفيضات،
ولكن حول السيطرة».
وقال حزب العمال إنه سيعارض
اي «سياسة سيئة» مثل خفض
منافع األسرة واملتقاعدين ولكنه
سوف ينظر يف اي مقرتحات
«معقولة».

الوزيرة ميكاييليا كاش

بددت احلكومة الفيدرالية آمال
آالف الناس الطاحمني للعيش
يف أسرتاليا من خالل إلغاء
جمموعة من التأشريات والقول
ملواطين «الغد» ان طلباتهم مل
تكن موجودة أبدا.
وتأثر بالقرار حوالي 16،000
شخص واسرة وكثري منهم
مضى على انتظارهم للرد على
طلباتهم حواىل مثاني سنوات.
ويقول وكالء اهلجرة ان بعض
الناس اآلن اصبحوا كبارا يف
السن لتقديم طلب للحصول
على تأشريات أخرى.
ففي واحد من آخر أعمال هلا يف
األسبوع املاضي قضت مساعدة
وزير اهلجرة ،ميكاييليا كاش

 Michaelia Cashانه مت بلوغ احلد
االقصى السنوي وهو 284
مكانا لثالثة أنواع من تأشريات
هجرة العمالة املاهرة ،ومجيع
الطلبات املعلقة «تؤخذ وكأنها
مل تكن» أو تلغى بدون أثر.
وقد متت ترقية السيناتورة
كاش إىل وزيرة للعمل ووزيرة
لشؤون املرأة من قبل مالكوم
تورنبول األسبوع املاضي.
ووصف وكيل اهلجرة يف بريث
بـ
روبرت  Chelliahالقرار
«القاسي وغري املبالي».
وقال «بشحطة قلم واحدة دمر
الوزير  ...فرصة حياة أناس
كانوا ينتظرون بصرب».

Master License No: 409566317

AA CONCRETE & FORMWORK
We wish to offer you our services and invite your company to submit
an expression of interest for concrete and formwork for Commercial,
Industrial Residential and High rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services,
AA can supply an all-inclusive Formwork and Concreting package.
AA can offer for you specific design and engineering services for
your formwork and concreting. We can also provide in-house design
schemes specific for each one of your project including engineering
for final certification and approval, where required.
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing
requirements, from fixed lump sum, tenders, budget estimates, or
schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management
system. We have implemented a number of practical and targeted
initiatives to ensure the ongoing safety of our employees, 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

سدني
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تورنبول يدعو لقمة مصغرة حول
االقتصاد

يعمل رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول على عقد قمة مصغرة
يف وقت الحق من األسبوع
احلالي ،حيث دعا قادة من عامل
األعمال والنقابات ومنظمات
اجملتمع احمللي ومؤسسات الفكر
والرأي ملناقشة حالة االقتصاد
وأفضل السبل للمضي قدما
من أجل اإلصالحات االقتصادية
اليت طال انتظارها.
ومن املتوقع أن تكون القمة قد
عقدت يف كانبريا يوم اخلميس
(امس االول) حيث كان ال
يزال جيري وضع اللمسات
األخرية عليها.
جرى اختيار املمثلني
وقد
الرئيسيني من اولئك الذين
حضروا قمة اإلصالح الوطين
املشرتكة اليت عقدتها فريفاكس
ميديا ونيوز كوربوريشن يف

سيدني الشهر املاضي واليت
كانت تبنت أفكارا متعددة يف
جماالت مثل اإلصالح الضرييب،
التدريب على املهارات ،التعليم
وتطوير البنية التحتية.
وكان السيد تورنبول وزيرا
لالتصاالت وقت انعقاد القمة
فيما كان رئيس الوزراء آنذاك
طوني ابوت ،بعيدا يف مشال
اسرتاليا ،حيث وجه اىل التجمع
الرفيع املستوى رسالة قصرة
خمتصرة مسجلة مسبقا عرب
فيديو.
ومع ذلك يشري تدخل السيد
تورنبول اآلن ،اىل انه متلهف
ملناقشة األفكار الكبرية اليت
طرحت ويريد أن يرسل رسالة
تفاؤل إبداعية للقادة الذين
يأمل كثري منهم يف احلصول
على مشاركة كانبريا يف
مناقشة إصالحية جريئة.
ويف تصرحيات توفرت لوسائل
اعالم فريفاكس ،وصف السيد
تورنبول القمة بأنها «فرصة
نادرة لتحقيق توافق يف اآلراء
بشأن القضايا االقتصادية
واالجتماعية امللحة» اليت تواجه
البالد.
وقال «اسرتاليا هي بلد مزدهر
مع ارتفاع األجور ،ومستوى
عال وشبكة أمان سخية
معيشة ٍ
للرعاية االجتماعية ..ولضمان
وتعزيز الرخاء لدينا جيب أن
نكون أكثر إنتاجية ،تنافسية
وابتكارا».
واضاف يقول «تركز حكومتنا
على الفرص الناشئة عن
وخلق
تكنولوجي
اضطراب
بيئة قوية ،لنمو الصناعات
املبتكرة».
وتابع «اريد البناء على األولويات
الرئيسية للقمة والعمل من
أجل جمموعة عملية لإلصالحات
من شأنها أن تساعد على خلق
فرص عمل ودفع عجلة االبتكار
وحتفيز النمو».
غري ان وزير املال ماثياس
 ،Cormannقلل ،يف خطاب له
هام يوم االثنني ،آمال قطاعات
جمتمع األعمال لعودة أبطأ إىل
الفائض حلماية النمو والوظائف
ان
من خالل اإلعالن عن
تدابري االدخار من املوازنتني

رئيس الوزراء مالكولم تورنبول

وزير املال ماثياس كورمان
السابقتني بقيت على الطاولة.
وأضاف أن أي تدابري بديلة
مت حتديدها لتحقيق حتسينات
مالية.
ويف حديثه ملعهد سيدني
يوم االثنني ،ادعى السيناتور
كورمان ،وهو واحد من عدد
قليل من الالعبني يف جملس
وزراء أبوت احتفظ حبقيبته يف
حكومة مالكومل تورنبول ،ان
حزب العمال قام بوعود جديدة
لالنفاق تتناقض واالدخار مع
التأثري املزدوج على اخلط
السفلي لـ  62مليار دوالر .
ومستمرا يف العمل بشعار ابوت
بان احدى املشاكل يف اسرتاليا
هي اإلنفاق وليس اإليرادات،
رفض كورمان صراحة خطط
حزب العمال لضرائب جديدة أو
إضافية يف جماالت مثل الرسوم
االضافية للضمانة املصرفية او
االمتيازات الضريبية للتقاعد

يف حدها االعلى.
وقال السيد كورمان ان «حزب
العمال يواصل التصدي حلوالي
 13.6مليار دوالر يف تدابري
إصالح املوازنة اليت قدمناها».
واضاف «سنواصل التفاوض
جملس
يف
متريرها
على
الشيوخ .لن تتم ازالة اي
تدبري او اجراء من على الطاولة
ما مل يتم استبداله باجراء بديل
حيقق التحسن نفسه يف وضع
موازنتنا بطريقة أخرى».
ولكن فيما تواصل احلكومة
القول أنه ليس النقص يف
العائدات هو املشكلة ولكن
اإلفراط يف اإلنفاق ،فقد زادت
(احلكومة) بهدوء الضريبة على
« 20تدبريا او اجراء لزيادة
اإليرادات ،حيث من شأن تلك
التدابري حتسني مردود املوازنة
حبواىل  20،8مليار دوالر على
تقديرات املوازنة».
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بيشوب تأخذ شريكها اىل االمم املتحدة

تصر وزيرة اخلارجية جولي
بيشوب على انه كان من
املناسب متاما انضمام شريكها
اليها خالل حمادثات رفيعة
املستوى للجمعية العامة لألمم
املتحدة.
فقد فاجأت السيدة بيشوب
احلضور عندما انضم إليها
شريكها ،الذي يسكن يف
ملبورن ،ديفيد بانتون خالل
احملادثات اليت شارك فيها
أقوى زعماء العامل.
بيشوب
السيدة
وقالت
للصحفيني يف نيويورك «اؤكد
أن الناس مسؤولي بروتوكول
األمم املتحدة قد سئلوا عن
هذا وعلمت أنه من املناسب
متاما وأنه ال يوجد أي خرق
للربوتوكول».
وتساءل حزب العمال عما إذا
كانت السيدة بيشوب تأخذ
احلدث على حممل اجلد.
وبرزت السيدة بيشوب واملطور
العقاري السيد بانتون ،كأحد
األزواج االكثر بريقا يف
اسرتاليا العام املاضي.
وقد دفع السيد بانتون تكاليف
سفره بالكامل اىل لألمم املتحدة
وادعى مكتب السيدة بيشوب
ان لديها بانتظام أصدقاء أو
مواطنني لالنضمام اليها يف
املناسبات.
وقالت زعيمة املعارضة تانيا
بليربسك  Plibersekانه كان
«منظر غريب» مرافقة السيد
بانتون للسيدة بيشوب اىل
اجلمعية العمومية.
واعلن حزب العمال ان ال
اعرتاض لديه على سفره مع
الوزيرة واملشاهدة من املنطقة
املخصصة للزوار.
بليربسك
السيدة
وقالت
لراديو  ABCانه «مثل أخذ أحد
الضيوف اىل الربملان ،فليس
من العادة جلوس الضيوف
هناك إىل جانبك».
ورأى عضو املقاعد االمامية
مات
العمال
حزب
يف
 ،Thistlethwaiteالذي يشغل
جزءا من سياسة املعارضة
اخلارجية لصحيفة الديلي تلغراف
ان على السيدة بيشوب تقديم
شرح حول تورط شريكها.
أر قط شيئا مثل هذا
وقال «مل َ
من قبل».
واضاف «السيدة بيشوب تقول

الوزيرة بيشوب وشريكها بانتون
انها تسأل بانتظام أصدقاء
ومواطنني اجللوس جبانبها يف
األمم املتحدة .من هم وكيف
يتم تأهيلهم هلذا؟».
وتساءل «هل اصدقاء الوزير
السفري
من
اهمية
اكثر
االسرتالي واملمثل الدائم لدى
للجلوس يف
األمم املتحدة
األمم املتحدة؟».
وكانت السيدة بيشوب قد

جيبهم يف the land banking scheme
الذي قامت الشركة مبوجبه ببيع
مواطنني قطع (منر) اراض مع
احتمال منح إذن التخطيط يف
وقت الحق حبيث ترتفع قيمة
االرض.
ولكن يف كثري من احلاالت فان
األرض املبيعة مبوجب املخطط
جرى محايتها باعتبارها حزاما
حممية من غري
أخضر أو منطقة
ّ
املرجح على االطالق أن متنح
رخصة التخطيط.
ودعا السيناتور زينوفون جللسة
علنية ،عقدت يف ملبورن يوم
االربعاء ،الطالع االسرتاليني

على

عملية

املتضررين
االحتيال.
وقال انه مت دفع اموال
لشوارزنيغر مقابل ظهوره يف
أنها كانت
االعالن .ويعتقد

انتقدت يف وقت سابق وزير
اخلارجية السابق بوب كار ألخذ
زوجته يف رحالت مغطاة من
قبل دافعي الضرائب.
وقد مثلت السيدة بيشوب
أسرتاليا هذا األسبوع بعد أن
اختار رئيس الوزراء مالكومل
تورنبول البقاء يف أسرتاليا
النهائية
الرتتيبات
لوضع
حلكومته اجلديدة.

انقاد احلكومة اللغائها..
تتمة املنشور على الصفحة )10

واضاف يقول «اعتقدوا انه
كان لديهم أمل ،قيل هلم
جرى
وينتظروا،
لينتظروا
تعليقهم عن القيام بأي شيء
آخر ،وإشعارهم عن عمد أن
طلباتهم سوف حتل».
وقال ان بعض املتقدمني اآلن
اصبحوا كبارا يف السن لتقديم
طلب للحصول على تأشريات
أخرى.

وتأثر بالتغيري الذي اصبح
ساري املفعول ابتداء من 22
ايلول املاضي ،ثالثة أقسام
فرعية لتأشرية املهرة للفئات
املستقلة واملكفولة واملكفولة
اقليميا.

التأشريات
أنواع
وأغلقت
للمتقدمني اجلدد يف منتصف
عام  2012ولكن متت معاجلة
الطلبات املعلقة .ميكن جلميع
املتقدمني تقديم طلب الستعادة
كلفة الرسوم املدفوعة.
وقال رجل يسكن يف ملبورن
وهو أصال من باكستان ،رغب

زينوفون يدعو شوارزنيغر العادة مئات آالف الدوالرات لضحايا اسرتاليني
دعا السيناتور نيك زينوفون
العاملي
االمريكي
املمثل
حاكم والية كاليورنيا أرنولد
اموال
العادة
شوارزنيغر،
تلقاها من شركة متهمة بغش
اسرتاليني.
وبدأت مفوضية األوراق املالية
األسرتالية
واالستثمارات
إجراءات ضد (the 21st Century
 )Groupوهي الشركة اليت جلبت
شوارزنيغر اىل اسرتاليا يف عام
 2013لتعزيز احد خططها.
مصف
وتريد املفوضية تعيني
ٍّ
مئات
ملساعدة
()liquidator
االسرتاليني الذين دفعوا من
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مبئات آالف الدوالرات ،داعيا
اياه اىل اعادتها اىل الضحايا.
ومل يعلق السيد شوارزنيغر بعد
على هذه املسألة.

فقط يف ان ُيعرف عنه بالسيد
خان ،ان شقيقه حصل على
تأشرية مكفولة منذ أكثر من
سبع سنوات .خربته كمصريف
وفت مبعايري املهارات يف ذلك
الوقت.
وتعيش زوجة الرجل احلامل
وطفله اآلن يف دبي ،و «ان
حياتهم كلها قد انهارت» منذ
علمه بالغاء طلبه.
وقال «ال أستطع أن أصدق
ذلك .شيء واحد يعجبين يف
أسرتاليا هو العدل ...كان هذا
صدمة كبرية».
واضاف «ما يؤمل هو أننا مل
منض الكثري من الوقت معا،
ِ
إال يف أيام العطل .كانت لدينا
خيارات لتقديم طلب اىل كندا
واململكة املتحدة ،ولكننا تقدمنا
جد
بطلب اىل أسرتاليا .ان هذا ّ
خميب لآلمال».
وقد شكك معهد اهلجرة يف
اسرتاليا بشرعية قرار احلكومة،
ويقول انه أثار خماوف مع إدارة
اهلجرة.
وقالت متحدثة باسم وزارة
ان معظم الطلبات كانت ملهن
ليست مطلوبة حاليا ،ومن
شأنها أن تؤثر على فرص
التوظيف ملواطين أسرتاليا.
وتابعت تقول ان «اعداد
الناس الذين يريدون اهلجرة
إىل أسرتاليا تزيد على األماكن
الدائمة املخصصة ،ولكن جيب
علينا حتديد أولويات تلك
املهارات اليت حتتاجها أسرتاليا
اآلن».
وقالت املتحدثة إن احلكومة
تعتقد انه من «غري العدل»
إبقاء الناس ينتظرون لفرتة
أطول وان بامكان املتقدمني
التقدم للحصول
املتضررين
على تأشريات أخرى.
ولكن وكيل اهلجرة يف كانبريا
ماريون لو قال ان املتقدمني
غاضبون ويشعرون ان «الدائرة
ضللهم».
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



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

متالزمة تضرب  % 70من اجملتمع واملشاهري ...فماذا عن اللبنانيني؟

غسان سعود

املصدر« :النهار» إيلده الغصني
وتفوقه
هل حدث أنك مدحت أحدًا لنجاحه
ّ
ومهاراته أو حلسن هيئته فأجابك «إنه أمر
عادي ،القليل من احلظ واملصادفة أوصالني
ّ
إىل ما أنا عليه»! أولئك األشخاص موجودون
تظن أن تواضعهم
فع ًال – رمبا نكون منهم-
ّ
ّ
يقدرون ما حققوه أو ّ
زائد ّ
أنهم
لكنهم فع ًال ال ّ
ال يدركون قيمة إجنازاتهم ال بل يعتقدون ّ
أنهم
ّ
يستحقونه وأن ظروفًا ساعدتهم.
يف مكان ال
أنت ،إذًا ،أمام شخص يعاني الـ» Impostor
 ،»syndromeوهي متالزمة يشك فيها الشخص
بقدراته فينفي أن ما حققه من جناح ومراكز
وتفوق هو نتيجة جهده الشخصي ومهاراته،
ّ
خارجية مثل احلظ
ويعزو جناحه إىل عناصر
ّ
الودية بالناس .فمن هم أولئك
وعالقته
ّ
األشخاص وملاذا يفكرون وجييبون بهذه
الطريقة وهل حنن منهم؟

أصابت مشاهري

فلنكن يف بداية عرضنا إجيابيني جدًا خبالف
أصحاب املتالزمة ،ولنعدد أمثلة عن بعض
املتفوقني منهم الذين ذكرتهم الدكتورة
فالريي يونغ يف كتابها عن «األفكار السرية
للمرأة الناجحة :ملاذا يعاني الناس البارعون
من هذه املتالزمة؟ ( ،*»)...مثل مايا أجنيلو
وجودي فوسرت وكايت وينسلت ومريل سرتيب
إضافة إىل كاتب السيناريو تشاك لور .بدوره
الكاتب نيل غيمان صرح بذلك خالل مناظرة
له عام  2012يف جامعة فيالدليفا .كما ذكر
جون فيشر يف كتابه عن سرية حياة الكوميدي
تومي كوبر أنه عانى من هذه املتالزمة* .كذلك
ذكر الصحايف جيم هولت يف مقال له يف
العال ألربت
«النيويوركر» (شباط  )2005أن
مِ
أينشتاين قد عانى هذه املتالزمة يف نهاية
حياته إذ أبدى يف آذار  ،1955أي قبل شهرين
من وفاته ،أمام عدد من املقربني بينهم
إليزابيث ملكة بلجيكا ،امتعاضه من التقدير
املبالغ مبا ُيشعره بالتعب الكبري إىل حد اعتبار
الطوعي .أخريًا ،ظهرت
نفسه باملشعوذ غري
ّ
املمثلة إميا واتسون على غالف جملة «فوغ
الربيطانية» (أيلول اجلاري) مصرحة أنها تعاني
من هذه املتالزمة ومن فقدان الثقة بقدراتها
التمثيلية بعد انتهاء تصوير سلسلة «هاري
بوتر» قبل سنوات.

الفتيات أو ً
ال

اختصاصية التدريب الذاتي جوزيان خوري تشرح
يف حديث لـ»النهار» مالبسات هذه املتالزمة
وأسبابها بدءًا ممن يعانونها «إذ يولدون غالبًا
بالدونية
يف عائالت متواضعة ويرافقهم شعور
ّ
فحتى لو استلموا أهم املراكز يشعرون أنهم
ليسوا يف مكانهم .وينسحب هذا الشعور على
هلن رغم
الفتيات خصوصًا بسبب نظرة اجملتمع ّ
حتقيقهن جناحات باهرة .أضف إىل ذلك أن
ّ
القوية وحماولة األهل
الوالدين
أحد
شخصية
ّ
حتقيق أحالمهم من خالل أوالدهم حيث يضعون
يف رؤوسهم طموحات واختصاصات قد تكون
أكرب من طاقاتهم ،ومقارنتهم بسواهم من
األوالد يضعهم يف مأزق .فيبقى الولد يف
مقصرًا مهما ّ
حقق من جناحات خالل
نظر نفسه
ّ
تقدمه يف العمر ،كما أنه حياول يف كثري من
ّ
احلاالت إما تقليد اآلخرين الناجحني ومقارنة
نفسه بهم وإما تقليد أحد أفراد العائلة إذا
كان ناجحًا».
يعيش أصحاب هذه املتالزمة يف وسواس
دائم من النقد ومن التقصري يف أي جمال
كان ،فإىل أي أسباب ترجعها اخلوري؟
يتقبل أولئك األشخاص أنفسهم
جتيب «ال
ّ
حمدودية قدراتهم .عندما يكونون صغارًا
وال
ّ
يدرسون كثريًا يف أوقات االمتحانات خوفًا من
الرسوب وعند االمتحان يهربون منه باملرض أو
ّ
تعطل السيارة أو ...ليقولوا إن سببًا خارجيًا
حال دون إجرائهم لالمتحان .يبقون خائفني
من النتيجة وال يعرفون إذا كانوا أجروا امتحانًا
جيدًا أم ال» .وتضيف« :خيافون كثريًا من

حكم املافيات :اللبناني حتت لعنة الفاتورتني

(كايت وينسلت ،ألربت أينشتاين ،مريل سرتيب).
نقد اآلخرين هلم ،ويعملون جبهد مضاعف لئال
يتعرضوا للنقد يف أي تفصيل».

معظمنا مصاب

لكن كيف يصل أولئك إىل أعلى املراكز وكيف
يكونون خنبويني؟ تقول« :يعملون على تطوير
ّ
ختطي حدود
أنفسهم بذاتهم ويسعون إىل
قدراتهم وحتقيق ما هو أكرب منها ويضعون
خيالية لتحقيقها ،األمر الذي جيعلهم
أهدافًا
ّ
مرهقني نفسيًا .كما أنهم ينتظرون نظرة اآلخر
ويكدون كثريًا لدرجة اإلصابة باإلرهاق
هلم
ّ
النفسي» .أمام التحديات الكبرية مثل التغيري
يف احلياة املهنية وقبيل الزواج واالجناب
حتد كبري
جيد الـ» »impostorsأنفسهم أمام
ّ
فيضاعفون عملهم وأحباثهم كي يكونوا على
قدر هذا التحدي ،تعطي خوري مثا ً
ال «تلجأ
الفتيات بشكل خاص إىل قراءة الكثري من
ّ
ليتعلمن كيف تكون أفضل زوجة ووالدة
الكتب
صاحلة وكيف تصنع أفضل عائلة .لكن املفارقة
يقدرون جهود والدتهم وحتى
أن األطفال ال
ّ
أحبها على طبيعتها وهفواتها ال
الزوج الذي ّ
يريد كل هذه املثالية منها!».
يستحيل ّ
مير أحدنا بهذه احلالة كأن خياف
أال ّ
النقد ويعمل على تطوير ذاته ،فهل ّ
كلنا
مصابون بهذه املتالزمة؟ «هذه احلالة تكون
موقتة لدى البعض ودائمة لدى البعض اآلخر
وختتلف درجاتها بينهم .مثة  70يف املئة من
األفراد يعانون هذه احلالة يف لبنان والعامل
ملرة أو أكثر خالل حياتهم» تقول اخلوري.

الحلول موجودة

ملاذا جييبون على اإلطراءات بهذا الشكل؟ «يف
مسببات خارجية
أجوبتهم يشريون إىل أن مثة
ّ
ّ
يتجنبون املواجهة وال يعبرّ ون عن
وذلك ألنهم
جيدين مبا
ليسوا
أنهم
ويعتقدون
مشاعرهم
ّ
فيه الكفاية .عندما يسمعون اإلطراءات ّ
يقللون
من شأن جناحهم الشخصي لنقص يف تقدير
الذات لديهم .يف صغرهم يكونون األوائل
يف صفوفهم والمعني لكنهم حياولون دومًا
التقليل من شأن جناحهم وكأنه عادي وال
يتميزون عادة
يستدعي كل هذا اإلعجاب ،كما
ّ
بالتعبري الكتابي أكثر من الشفهي».
القت هذه املتالزمة اهتمام عدد كبري من
علماء النفس واالجتماع فهي ليست باجلديدة،
كما حظيت بعدد من الدراسات والكتب ،فأي
نتائج وعالجات ميكن املدربني تقدميها للمعانني
منها؟ ُتفرغ اخلوري الكثري من ذاتها يف اجلواب
ٍ
حاالت عدة وعملت معها على
لكونها عاينت
ّ
ختطي هذا الوضع فتقول« :حتى يتمكنوا من
مييزوا بني نظرتهم
أن
عليهم
حالتهم
ختطي
ّ
إىل أنفسهم وبني نظرة اآلخر هلم ،وعليهم أن
يقتنعوا بقدراتهم وحبدود طاقتهم .عليهم أن
يتحدثوا عن أخطائهم بشكل عادي وأن يسخروا
ّ
ّ
ويتعلموا منها.
يتقبلوها
وأن
عليها
ويضحكوا
ّ
يقدروا ذواتهم» .وتضيف يف ما
عليهم أن
ّ
خيص حتقيقهم ذاتهم وطموحاتهم «بالنسبة
ّ
إىل أهدافهم املستحيلة عليهم جتزئتها إىل
ّ
حيققونها على مراحل ساعني
أهداف صغرية
التطور خالل كل مرحلة .أولئك األشخاص
إىل
ّ
هم مثاليون جدًا لذا عليهم أن يعرفوا أن ال
شيء كامل وأن األخطاء من ّ
سنة احلياة .عليهم
أن يتصاحلوا مع أنفسهم وينظرون إىل ما
حققوه بإجيابية وفخر .فليعرفوا أنهم مميزون
وليقدروا ذواتهم».
وفريدون وناجحون
ّ

املعادلة واضحة :بني حق املواطن و«سلبطة»
مقاول البناء أو الغذاء أو النفايات ،خيتار معظم
السياسيني املقاول الذي يشركهم يف أرباحه
الشح املالي
ليشرتوا جمددًا مقاعدهم .ومع
ّ
اخلارجي ،بات أصحاب املصارف ووكاالت البناء
والغذاء والسيارات والدواء والنفايات حاكمني
بأمرهم .أجور الغالبية العظمى من اللبنانيني
لألعوام العشرين املقبلة ال بد أن تنتهي يف جيوب
هؤالء.
مل يعد أحد يتحدث عن العدالة االجتماعية أو تكافؤ
الفرص أو سلسلة الرتب والرواتب أو اإلمناء
املتوازن أو الذبح املتواصل للقطاعني الزراعي
والصناعي .احللول على هذه املستويات شبه
مستحيلة يف ظل المباالة كل القوى السياسية
بهذه العناوين .وحتى يف حال حصول خرق ما،
سيكون أشبه بإبر مورفني ال تغيرّ كثريًا يف األزمة
املالية اليت تعانيها غالبية األسر اليوم.
عمليًا ،مثة مافيا ال تشبع ،تقبض على كل
أساسيات احلياة .وسواء كان أجر املواطن مخسمئة
دوالر أو مخسة آالف ،فإن هذه املافيا قادرة على
«شفطها» بوسائل عدة:
أو ً
ال ،املواصالت .غالبية املوظفني يف العامل،
وخصوصًا يف أوروبا ،ال يستخدمون السيارات
اخلاصة حبكم وجود نقل عام وخاص يربط األحياء
بعضها ببعض بأسعار مقبولة .وقد اقتنع مواطنو
هذه الدول ،كما شرق آسيا واليابان ،باعتماد
الدراجات النارية الصغرية للوصول إىل أعماهلم
ختفيفًا لالزدحام والتلوث وتوفريًا لثمن البنزين
وكلفة املوقف .أما احلكومة اللبنانية فال تكتفي
فحسب بإهمال النقل العام وعدم استقطاب
القطاع اخلاص لالستثمار يف قطاع النقل (عشرات
الشركات األملانية والسويدية واألمريكية والروسية
تتسابق حول العامل للفوز مبناقصات إنشاء سكك
املرتو وإدارتها) حلماية مصاحل  6أو  7مستوردي
سيارات حيتكرون الوكاالت ويتحكمون بهذا السوق
منذ أكثر من مخسني عامًا ،بل عمدت يف خطة
السري األخرية إىل تنفري اللبنانيني من الدراجات
النارية .وهي معنية ،أو ً
ال وأخريًا ،بزيادة الطلب
على السيارات والوقود .وفيما تصل كلفة ركن
سيارة ليوم كامل يف موقف يف ميامي اىل 5
دوالرات ،فإنها ،يف أي «باركميرت» يف بريوت
وجبل لبنان ،ال تقل عن  8دوالرات .ويكاد يستحيل
ركن السيارة أمام مطعم أو صيدلية أو أي متجر
من دون أن «يخُ لق» ،أمامك فجأة« ،فاليه
باركنغ» معتذرًا عن عدم قبول اخلمسة آالف لرية
ألن التسعرية باتت عشرة! هنا ،يدفع اللبناني
مثن سيارته مرتني :مرة ملعرض السيارات وثانية
للمصرف .ويدفع فاتورة التصليح ،حبكم احلفر
ّ
وتفلت الكاراجات من أية رقابة ،ضعفي
واملطبات
الفاتورة يف أي دولة أخرى .ويدفع مثن الوقود
الطبيعي ومرة ضريبة تذهب
مرتني :مرة مثنه
ّ
عائداتها خلدمة الدين العام .والنتيجة :جمموع كلفة
النقل اليت يتكّبدها أي موظف تتجاوز  400دوالر،
فيما مثن بطاقة املرتو الشهرية ألي موظف أوروبي
أو ماليزي أو تونسي أقل من  40دوالرًا .ملاذا؟
ألن السلطات املتعاقبة قررت ضرب النقل العام،
ّ
وتكفل اإلعالم املمول من وكالء السيارات بإيهام
الرأي العام أن الربيستيج يقتضي التنقل بسيارة
موديل العام ال دراجة نارية أو هوائية.
ثانيًا ،السكن .سعر املرت يف ضواحي بريوت
 2000دوالر فيما هو  800دوالر يف ضواحي
أثينا ،و 1000دوالر يف ضواحي برشلونة ،و1300
دوالر يف ضواحي باريس .ال عالقة لألمر بالعرض
والطلب؛ إذ إن غالبية الشقق املعروضة ال تناسب
طلب الشباب .هؤالء يريدون شقة ترتاوح مساحتها
بني  120و 160مرتًا ميكنهم شراؤها عرب مؤسسة
اإلسكان اليت تضع سقفًا ماليًا هو  180ألف دوالر.
إال أن املقاولني يواصلون بناء شقق تبدأ مساحتها
ّ
متطلعني إىل الصيد اخلليجي الثمني
بـ 250مرتًا
حصرًا .ويف حال شراء شقة ،سيدفع اللبناني
مثنها مرتني؛ مرة ملقاول البناء ومرة للمصرف.
وما إن يدخلها حتى يكتشف أنه مضطر إىل دفع
مثن األدوات الصحية وغريها مرة أخرى حبكم
تفلت املقاولني من الرقابة القانونية واألخالقية.
أما قطاع املفروشات فتتحكم به مافيا أخرى متنع
الشركات املخصصة ألصحاب الدخل احملدود كـ

 IKEAمث ًال من دخول األراضي اللبنانية.
ثالثًا ،األساسيات .فاتورة الكهرباء فاتورتان:
واحدة للحكومة وأخرى ألصحاب املولدات .مافيا
أصحاب املولدات جمرد حلقة يف مافيا شركات
النفط اليت ستخسر اجلزء األكرب من أرباحها يف
حال انتفت احلاجة إىل املولدات .فاتورة املياه
ثالث :واحدة سنوية للحكومة وثانية شهرية
ألصحاب السيرتنات وثالثة يومية لشركيت صحة
وتنورين وأخواتهما .أي أسرة تريد االطمئنان إىل
ما تشربه ستدفع مئة دوالر شهريًا مثن مياه شفة،
فيما يشرب معظم سكان العامل من احلنفيات.
فاتورة االتصاالت فاتورتان حبكم انقطاع االتصال
كل دقيقة مرتني أو أكثر واالرتفاع املستمر لسعر
التخابر مقارنة بغالبية دول العامل.
فاتورة الكهرباء فاتورتان :واحدة للحكومة وأخرى
ألصحاب املولدات
فاتورة اإلنرتنت اثنتان أيضًا حبكم ارتفاع األسعار
أيضًا واضطرار كثريين إىل دفع اشرتاكي
إنرتنت :واحد هلاتفهم اخللوي وآخر للمنزل ،علمًا
بأن متوسط سعر اشرتاك اإلنرتنت الشهري يف
أوروبا هو  15دوالرًا ،فيما هو  50دوالرًا يف
لبنان .أما فاتورة االستشفاء والدواء والتعليم
فباتت هي األخرى أعلى من غالبية عواصم العامل،
علمًا بأن العام الدراسي يف اجلامعة األمريكية يف
بريوت و«اللبنانية األمريكية» وسيدة اللويزة
واليسوعية بات يكلف أكثر من العام الدراسي يف
معظم جامعات واشنطن وبلجيكا وبرلني.
هذا كله قبل اخلروج من املنزل .مطلع كل شهر
مثة زيارة إلزامية إىل السوبر ماركت يفرتض
االستعاضة عنها أكثر فأكثر بزيارة الدكان
واللحام واخلضرجي احمليطني باملنزل لشراء األمور
الضرورية فقط ،علمًا بأن أسعار املواد الغذائية
ّ
حمال السوبر ماركت
هي نفسها تقريبًا يف كل
يف لبنان (بعيدًا عن «سبينس» طبعًا) ومعظم
املخازن االستهالكية يف العامل ،مع فارق صغري
هو أن الصناعات الغذائية واحلبوب واملنتوجات
الزراعية غري املستوردة يف اخلارج تالقي دعمًا أو
محاية أو تباع بسعر تشجيعي من قبل املصنعني
واملزارعني أنفسهم .إال أن املفارقة تكمن يف
عرض نوعني أو ثالثة فقط من معظم املنتوجات
تكون أسعارها متقاربة جدًا ،رغم تصنيع دول أخرى
ّ
فمحال السوبر
للمنتوجات نفسها بأسعار منخفضة.
ماركت جمرد حلقة يف مافيا مستوردي املواد
الغذائية الذين حيولون دون فتح السوق أمام
املنتجات األقل تكلفة .وتكفي يف هذا السياق
ّ
حمال
مالحظة برادات األمساك اجمللدة يف أغلب
السوبر ماركت ،حيث هناك عالمة جتارية واحدة
أو اثنتان رغم وجود مئات األصناف األقل كلفة
(واألكثر جودة) .أما البيتزا اجلاهزة فهي نوع واحد
أو نوعان يرتاوح سعرها بني  8و 13دوالرًا ،رغم
وجود بيتزا مماثلة يف خمتلف برادات العامل يرتاوح
سعرها بني دوالرين ومخسة دوالرات .ومن يدقق
أكثر يكتشف أن سعر كيلو اللحم البلدي يف
أي دولة يف العامل (وأقربها سوريا) ال يتجاوز
نصف سعر كيلو اللحم البلدي يف بريوت ،بعدما
بات األخري عملة نادرة بفضل حتويل احلريرية
االقتصادية والثقافية تربية األبقار إىل عار وطين
وتصنيع مشتقاتها إىل عيب اجتماعي.
وتطول قائمة األساسيات ليتبني أن األمر مل يعد
يتعلق مبا ميكن االستغناء عنه أو حتى التعايش
معه .من يبحث عن وظيفة اليوم يكتشف أن حياته
كانت أفضل من دونها ألن النظام االقتصادي
احلالي يقوم على إعطاء املوظف ألف دوالر ليأخذ
منه ألفني .انتقلت السلطة من مرحلة عدم القيام
بواجباتها على صعيد العدالة االجتماعية ودعم
التعليم الرمسي ومراقبة النوعية ودعم املواد
الغذائية األساسية وتأمني الكهرباء واملياه
وفرز النفايات ،إىل مرحلة القيام بكل ما من
شأنه خدمة أصحاب املصارف ووكالء السيارات
والبناء واملواد الغذائية والدواء وشركات النفط
واملقاولني وغريهم من رجال األعمال املمسكني
بكل القطاعات احلياتية .ومن حيسبها جيدًا اليوم
يالحظ أن قرفه من النفايات املرتاكمة صغري
مقارنة بقرفه من زمحة السري ولعنة الفاتورتني
وعدم وجود أي متنفس جماني وغالء الدواء واملواد
الغذائية واألقساط املدرسية واجلامعية.
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قضــاء وقــدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
مثّل أمام «العسكرية» من دون جراحة جتميلية
قرار اتهامي حبق حبلص يطلب له اإلعدام ولستة آخرين
يف «حادثة حبنني»
بادر الشيخ خالد حبلص قاضي التحقيق العسكري االول رياض
ابو غيدا لدى سؤاله عما اذا كانت عملية التجميل اليت اخضع
هلا ناجحة «مل اعرف نفسي عندما نظرت يف املرآة بعد اجلراحة
التجميلية» ،واضاف حبلص بانه راح يتنقل بسهولة يف ارجاء
طرابلس ويلقي التحية على رجال االمن يف وقت كان امسه يتصدر
الئحة املطلوبني.
غري ان حبلص استعاد جمددا مالحمه القدمية فأرخى حليته اليت
منت خالل االربعة اشهر املنصرمة يف السجن ،ومثل بهذا «املظهر
القديم» امام احملكمة العسكرية الدائمة مرتديا عباءة بيضاء ومنتظرا
كغريه من املوقوفني بدء جلسة حماكمته يف احدى الدعاوى املالحق
بها اىل جانب املوقوف اسامة ّ
خباش جبرم االنتماء اىل تنظيم
«احرار الشام» .غري ان احملكمة مل تتمكن من استجواب حبلص بعد
ان اعلن وكيله احملامي حسني موسى انه توىل الدفاع ايضا عن
املوقوف اآلخر األمر الذي رأى فيه رئيس احملكمة يشكل تعارضا
يف الدفاع عن املوقوفني .وبعد ان طلب احملامي موسى من رئيس
احملكمة سؤال اي من احملامني داخل القاعة امكانية الدفاع عن
حبلص يف هذه اجللسة بهدف السري باحملاكمة مل يبد اي من
احملامني العشرة رغبة يف ذلك .التفت حبلص حينذاك خلفه وراح
يتمعن بوجوه احلاضرين قبل ان يعلن رئيس احملكمة رفع اجللسة
اىل  11كانون االول املقبل لتوكيل حمام عن خباش.
وسبق جلسة حبلص امس صدور قرار اتهامي حبقه يف «حادثة
حبنني» طلب له عقوبة اإلعدام ولستة موقوفني آخرين فيما تقرر
اخالء سبيل اربعة آخرين لعدم كفاية الدليل.
ويعرتف حبلص يف القرار بايواء الشيخ امحد األسري بعد اربعة اشهر
من «حوادث عربا» حيث كان االخري يقوم بدفع اموال له لشراء
االسلحة لتمويل جمموعاته املسلحة اليت انشأها .وقال حبلص إنه
كان يدلي خبطب بصفته امام مسجد عن تعرض الطائفة السنية
لالحباط بسبب حماسبة طرف لبناني دون آخر ،وتأييده للثورة
السورية االمر الذي اكسبه شعبية .ومع تسارع االحداث يف عربا
والقصري و»أحداث طرابلس» وتفجري املسجدين يف طرابلس وعلى
اثر اعالن الشيخ سامل الرافعي تشكيل «اجمللس العسكري ألهل
السنة « دعا اىل محل السالح الن هدفه كان ان يكون لطرابلس
خصوصية امنية متاما مثل الضاحية اجلنوبية لبريوت.
ويف ما يلي نص القرار:
حنن رياض ابو غيدا قاضي التحقيق العسكري االول
بعد االطالع على ورقة الطلب رقم  2015/7487وعلى مطالعة مفوض
احلكومة املعاون باالساس تاريخ ،2015/6/3
وعلى كافة األوراق،
تبني أنه اسند إىل املدعى عليهم:
 1ـ خالد مصطفى حممد املعروف «خبالد حبلص» ،والدته فاطمة،
مواليد  ،1974أوقف وجاهيًا بتاريخ  2015/5/12وال يزال،
 2ـ عبد الناصر أمحد عكوش ،والدته منى ،مواليد  ،1983أوقف
وجاهيًا بتاريخ ،2015/5/11
 3ـ عالء أمحد عكوش ،والدته منى ،مواليد  ،1989أوقف وجاهيًا
بتاريخ ،2015/5/11
 4ـ خالد أمحد عكوش ،والدته منى ،مواليد  1976أوقف وجاهيًا
بتاريخ ،2015/5/11
 5ـ حممود حممد عكوش ،والدته هدى ،مواليد  ،1989أوقف وجاهيًا
بتاريخ ،2015/5/12
 6ـ أمحد وليد املصري ،والدته دالل ،مواليد  ،1986أوقف وجاهيًا
يف ،2015/5/12
 7ـ أمري حممد علي الكردي ،والدته إميان ،مواليد  ،1980أوقف
وجاهيًا بتاريخ 2015/5/12
 8ـ حممد سيف الدين القادر ،والدته لطيفة ،مواليد  ،1968أوقف
وجاهيًا بتاريخ 2015/5/11
 9ـ فادي أمحد عكوش ،والدته منى ،مواليد  1974أوقف وجاهيًا
بتاريخ 2015/5/11
 10ـ حممود علي أبو عيد ،والدته فطوم ،مواليد  ،1973أوقف
وجاهيًا بتاريخ ،2015/5/12
 11ـ كل من يظهره التحقيق،
بأنه يف األراضي اللبنانية وبتاريخ مل مير عليه الزمن ،اقدم الثاني
حتى السادس باالشرتاك مع األول ،على االنتماء إىل تنظيم إرهابي
مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية.
واقدموا يف هذا اإلطار على املشاركة مبعارك طرابلس وعلى قتل
وحماولة قتل عسكريني وأحداث ختريب وتصنيع عبوات،
كما اقدم األول على استعمال اخراج قيد مزور لتسهيل تنقالته
والتخفي المتام أعمال إرهابية.
واقدم املدعى عليهم السابع حتى األخري على التدخل جبرم االرهاب،
وذلك بتأمني احتياجات اإلرهابيني ومساعدتهم على التواري من
وجه العدالة.

جبرم املنصوص عنه باملادة  ،335و 549و 201/549و 733عقوبات
و 5و 6من قانون  1958/1/11و 72و 72اسلحة بالنسبة لألول حتى
السادس واملادة  452/463عقوبات بالنسبة لألول ،و 335و549
و 201/549عقوبات و  5و 6من قانون  1958/1/11معطوفة على
املادة  219عقوبات بالنسبة للسابع حتى األخري.
وبنتيجة التحقيق:
أو ً
ال :يف الوقائع:
اسلوب «مبتكر» وحديث ،يواكب العصر ،للتخفي من وجه العدالة،
طبقه الشيخ خالد مصطفى حممد ،امللقب «خبالد حبلص» ،وكان
ذلك سابقة قد حيتذى بها ممن هم بوضع مشابه.
فالشيخ مطلوب للقضاء ،ومالحق من األجهزة األمنية ،ورأى أن
الطريقة املثلى لعدم توقيفه ،تكون بتغيري مالمح وجهه عن طريق
اجلراحة التجميلية.
وهلذه الغاية،
قام بداية حبلق ذقنه ،وصبغ شعره ،لونًا جديدًا مييل إىل شعر
الرجل االسكندنايف ،ومحل هوية مزورة باسم هيثم القبوط ،وتوجه
اىل مركز جتميل نادر صعب ،حيث خضع لعمليات غريت مالمح
وجهه ،وعاد اىل طرابلس،
وسأله الحقًا قاضي التحقيق ،هل كانت عملية التجميل ناجحة؟
فاجاب،
صراحة ،عندما نظرت اىل املرآة مل أعرف نفسي ،حتى أني صرت
أجتول بكل راحة بال يف طرابلس ،وقرب قصر العدل ،وارم التحية
على كل من اصادفه من رجال األمن يف الشارع قائ ًال :كيفك يا
وطن؟
لكن،
املالمح التجميلية اجلديدة للشيخ وامسه املنتحل ،مل يسعفاه طوي َال،
ومتكنت شعبة املعلومات خبربتها عن كشف اجلمال املستجد ،وألقت
القبض على املدعى عليه خالد مصطفى حممد امللقب «خبالد
حبلص».
وبالتحقيق معه،
افاد أوليًا،
أنه حبكم مسؤولياتي كامام مسجد وخطيب كنت أتناول يف خطيب
الدينية األوضاع املستجدة يف لبنان ،وخاصة ملا تتعرض له
الطائفة السنية من احباط بسبب حماسبة طرف لبناني وترك آخر
دون حساب ،وكذلك تطرقت اىل أحداث سوريا مهامجًا نظامها
ومؤيدًا للثورة.
هذا اخلطاب أكسبين شعبية لدى املواطنني خاصة يف حبنني ،وملع
إمسي واصبحت ادعو اىل اجتماعات لدى هيئة العلماء املسلمني يف
طرابلس ،واىل االعتصام وتنظيم املسريات ،وكان ذلك حبضور
رؤساء جملموعات مسلحة.
ولدى تسارع األحداث يف عربا ،والقصري ومتادي االشتباكات بني
التبانة وجبل حمسن ،وتفجريي مسجدي التقوى والسالم ،أعلن
الشيخ سامل الرافعي من على املنرب تشكيل «اجمللس العسكري
ألهل السنة» ،ودعوت أنا شخصيًا الناس اىل محل السالح للدفاع
عن منازهلم ،ورحت أنسق عمل اجملموعات املسلحة املوجودة اص ًال،
وكان هديف ان تصبح طرابلس ذات خصوصية أمنية متاما مثل
الضاحية اجلنوبية لبريوت.
ومن هذه اجملموعات املسلحة ،اذكر جمموعة التبانة اليت يرأسها
الشيخ طارق اخلياط وجمموعة اسواق طرابلس التابعة للشيخ سامل،
جمموعة البداوي التابعة حملمد املري ،وجمموعيت اخلاصة وقوامها
ابناء عميت فادي عكوش واشقاؤه وبعض االقارب وأهالي احمللة.
جمموعة الشيخ كمال البستاني،
جمموعة حممود ابو عيد يف التبانة،
أضاف ،ان بعض عناصر هذه اجملموعات دربها ابو امحد الصيداوي،
وابو خالد ،وهما من مساعدي الشيخ أمحد االسري ،واستأجر هلما
منز ً
ال يف حبنني.
كما انه مبرحلة سابقة ،اي بعد حواىل اربعة اشهر من أحداث عربا،
قمت بتأمني سكن للشيخ االسري وعائلته يف باب التبانة ،ولدى
تطبيق اخلطة األمنية نقلته اىل شقة اخرى يف حبنني مع عائلته
وبعض مرافقيه.
وخبصوص سالح اجملموعات وكنت أؤمن شراءها اما من جتار
االسلحة ،أو من أمكنة اخرى ،وكان الشيخ االسري يقوم بدفع
مبالغ مالية هلذه الغاية .ومن االسلحة املشرتاة :قذائف  B7وبنادق
رشاشة  ،BKcوذخائر متنوعة.
كما ان ابو امحد الصيداوي اشرتى كمية كبرية من املواد االولية
اليت تستخدم يف صناعة املتفجرات ،وعمل بعض عناصر االسري
على جتهيزها كعبوات ناسفة مبنزل يف سهل عكار.
وعن احداث املنية اليت اندلعت بتاريخ  2014/10/25بني جمموعته
املسلحة واجليش اللبناني ،أفاد،
أنه مع بدء معركة األسواق يف  2014/10/25بدأت اتلقى العديد
من االتصاالت والشكاوى من اهالي تلك املنطقة للمساعدة بفك
احلصار الذي فرضه اجليش ،فقمت بالطلب من مناصري لقطع
الطرقات يف املنية بهدف الضغط على احلكومة اللبنانية ملعاجلة
الوضع ،وأطلقت تسجي ًال صوتيًا بهذا اخلصوص.
وقد لبى عناصر اجملموعات النداء ،وجتمع اقاربي وجمموعاتي يف
املنية ،وقطعت الطرق هناك ،خاصة امام افران لبنان االخضر ،حيث

اطلق أحد العناصر النار على شاحنة للجيش واصاب عدة عناصر كما
استهدفت ماللة للجيش وأصيب كافة من كان بداخلها بني قتيل
وجريح يف احملمرة .وحبلول الظالم ،بدأت عناصر اجملموعات يف
املنية وحبنني ينسحبون إىل البساتني اجملاورة وانسحبت بدوري
مع مرافقني تابعني لي واختبأنا ثالثة أيام ،اتصلت بعدها بشقيقي
من والدتي بدر قبوط ،الذي أحضر بيك أب ُمعد لنقل اخلضر ونقلنا
إىل البداوي.
ويف التحقيق االستنطاقي ،أدىل أن لديه جمموعات مسلحة ،مثله
مثل بعض رجال الدين وبعض السياسيني ،وعدد جمموعاته أربع
تشمل قرابة اخلمسني عنصرًا ،وأن املسؤول عنهم ،فادي عكوش
وحممود أبو عيد وخالد عكوش وظافر البحصة.
وخالل االشتباك مع اجليش بتاريخ  2014/10/25طلبت من الناس
النزول إىل الشارع وقطع الطرقات وكذلك طلبت من جمموعاته
املسلحة املذكورة ،وكانت أوامري بعدم فتح الطريق إال بعد حل
مسألة األسواق.
أضاف أن الذي أطلق النار على ماللة اجليش اليت ُقتل فيها ضابط
وعسكريان هو أبو خالد من مجاعة الشيخ األسري ،وآخر من آل
النقوزي ،وليس جمموعة فادي عكوش ،واعرتف باستعماله هوية
مزورة باسم ابن زوج والدته هيثم القبوط ،وهوية صهر صهره
هيثم خضر ،وقد استعمل األوىل لدى مركز نادر صعب للتجميل
أثناء عملية تغيري مالمح وجهه.
وباستيضاح قاضي التحقيق حول ما إذا كان نادر صعب على علم
بهويته ،وبالغاية من العملية التجميلية ،أجاب ،كال ،ومن الطبيعي
أعرف عن نفسي.
أن ال ّ
ونفى اشرتاكه بإطالق النار على اجليش مبحلة دار السالم حيث
كان متواجدًا ،ولدى هروبه أخذ معه بندقية أم.16
وأكد استضافته للشيخ األسري مبنزله بعد األحداث يف التبانة وهرب
األخري من الشقة اليت كان يشغلها هناك ،كما االستعانة مبساعديه
لتدريب اجملموعات املسلحة مثل أبو أمحد الصيداوي.
وقد أنكر أقوال املدعى عليه رامز طالب أنه طلب من جمموعة ظافر
البحصة القنص على عناصر اجليش يف احملمرة.
وتبني أنه لدى إلقاء القبض على خالد حبلص ،كان برفقته املدعى
عليه أمري الكردي الذي أفاد :إنين على معرفة بالشيخ خالد حبلص
منذ قرابة تسعة أشهر من خالل شقيقه لوالدته بدر قبوط ،وكان
يرتدد إىل حملي يف باب الرمل ،وبإحدى املرات طلب مين شراء
ثالثة خطوط هاتفية ّ
سلمته إثنني منها ،واحتفظت بالثالث للتواصل
معه حصريًا بناء لطلبه .كما طلب مين تأمني لقاء بينه وبني أسامة
ّ
وكلفت املدعى عليه أمحد املصري التابع
فلبيت الطلب،
منصورّ ،
للشيخ سامل الرافعي لتأمني املوعد والذي حصل فع ًال مبحلي بتاريخ
 2015/4/9حيث اجتمع االثنان على انفراد ملدة نصف ساعة.
وبنهاية االجتماع ،وخالل إيصالي الشيخ حبلص إىل مسجد أمرية،
جرى توقيفنا.
ونفى انتماءه إىل أي جمموعة عسكرية تابعة للشيخ أو تقاضى منه
أي راتب ،مضيفًا أنه خدم باجليش وسجله نظيف.
وبالتحقيق مع املدعى عليه أمحد املصري أفاد أن صديقه أمري
الكردي طلب منه تأمني تواصل مع أسامة منصور للقاء مع الشيخ
حبلص .وحبكم عالقته باألول تواصل معه عرب التلغرام ،حيث وافق
على االجتماع ،وحضر بسيارة أوبل برفقة شاب ،ودخل إىل حمل
أمري الكردي واجتمع بالشيخ ملدة ساعة تقريبًا.
وبنهاية االجتماع انطلق أمامه الستكشاف الطريق ،وبعد حنو 200
مرت ،مل يعد يشاهد سيارته ،ومسع إطالق نار ،عاد بعدها إىل
منزله.
وأضاف أنه على عالقة قدمية منذ الصغر مع أسامة منصور ،لكن
مل يتورط معه بأي أمر أمين ،وهو مل يطلب منه ذلك كونه ُ
املعيل
الوحيد ألهله.
وتبني من إفادة الشيخ خالد حبلص أن جمموعته املسلحة قوامها
أبناء عمته فادي عكوش وأشقاؤه وبعض األقارب واألهالي ،وجرى
إثر ذلك استجوابهم على الشكل اآلتي :املدعى عليه :خالد عكوش:
أفاد يف التحقيق االولي أن الشيخ حبلص طلب منه تأمني شبان
حلماية جامع هارون وبالفعل قام بتأليف جمموعة مسلحة قوامها،
علي كلينك ويوسف كلينك وحممد نصوح وحممد عكوش ترأسها هو
شخصيًا .وقد تدربت عسكريًا على يد أبو أمحد الصيداوي مساعد
الشيخ األسري بأرض يف سهل عكار .كما مسح ألبو أمحد املذكور
جبلب مواد لصنع العبوات واملتفجرات وختبئتها بغرفة مهجورة
باإلضافة إىل غالونات أسيد قام بنقلها إىل الغرفة شقيقه فادي
عكوش.
والسالح الذي كان حيمله هو كالشنكوف سلمه إياه الشيخ حبلص.
ونفى اشرتاكه بإطالق النار على اجليش أثناء املعركة.
ويف التحقيق االستنطاقي ،اعرتف بأنه محل السالح أثناء القتال مع
اجليش مع املسلحني حلماية أهله.
ولبى طلب الشيخ حبلص بالسماح ألبو أمحد الصيداوي بتجهيز
ّ
خمترب بغرفة له يف سهل عكار ،وقد ساعد بإنزال غالونات أسيد
إليها ،لكن عندما الحظ أن أبو أمحد يريد جتهيز عبوات ناسفة أوقف
التعاون معه .ونفى أن يكون رئيس جمموعة مسلحة لدى الشيخ.
املدعى عليه فادي عكوش :أفاد أوليًا ،أنه بعد تفجريي مسجدي
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قــضاء وقــدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
التقوى والسالم ،اجتمع مع الشيخ خالد حبلص الذي طلب منه
تأليف جمموعة مسلحة لتأمني احلماية ملسجد هارون وحضر االجتماع
شقيقه خالد وتوفيق عكوش.
واعرتف باملساعدة بإنزال غالونات أسيد من بيك أب كان يقوده
توفيق عكوش عائدة لصهر الشيخ خالد حبلص «أبو خالد» ولـ»أبو
أمحد».
وبعد تنزيل الغالونات ،جلب أبو خالد مخسة بنادق كالشنكوف
ووضعهم يف الشاحنة اليت قادها املدعو داني إىل حبنني ،كما
وضع فيها مخس عبوات زنة الواحدة مخسة كيلوغرامات .كما اعرتف
أنه وبناء على طلب الشيخ حبلص نقل مفروشات إىل شقة يف
ضهور حبنني إليواء الشيخ األسري وعائلته ،ثم نقلهم الحقًا إليها.
وخالل املعركة مع اجليش بتاريخ  2014/10/25قام بتهريب الشيخ
األسري وعائلته وأبو أمحد الصيداوي وأبو الياس عرب البساتني حنو
بلدة تربل ،ومنها إىل املنية.
وبالتحقيق االستنطاقي ،كرر اعرتافه بنقل وختبئة الشيخ األسري،
وأقر أنه اشرتك بقطع الطرقات قرب مسجد هارون وكان حيمل
سالح كالشنكوف.
املدعى عليه عبدالناصر عكوش :أدىل بالتحقيق األولي أنه مل ينتم
إىل أي جمموعة مسلحة خاضعة البن خاله الشيخ حبلص ومل يتابع
أي دورة عسكرية ،سوى اخلدمة اإللزامية يف اجليش اللبناني ،وال
ميلك أي سالح .ويعمل كسائق فان.
وبالتحقيق االستنطاقي ،كرر جممل إفادته األولية ،وبسؤاله حول
اعرتافه أنه بتاريخ  2014/10/25محل بندقية كالشنكوف ومتركز
قرب مدرسة دار السالم لقطع الطريق ،أجاب ،إنه اعرتف حتت
تأثري اخلوف و»التنكوع».
ونفى ما ورد على لسان شقيق فادي من أنه كان أحد عناصر
يدربه على صناعة املتفجرات ،قائ ًال،
جمموعة «أبو الياس» وكان ّ
أنه ال صحة هلذه األقوال ،وال يعرف ملاذا اعرتف شقيقه بذلك.
لكنه أقر مساعدته لشقيقه املذكور وحملمد نصوح بإنزال عفش
قرب منزهلم يف حبنني ،ومل يساعد بإنزال غالونات أسيد.
املدعى عليه عالء عكوش :نفى انتماءه ألي جمموعة مسلحة تابعة
للشيخ حبلص .إمنا نقل عفش منزل بتكليف من شقيقه فادي من
التبانة إىل حبنني وحتديدًا إىل منزل ميلكه عمر عكوش ،وكذلك نقل
بسيارة أجرة األشخاص الذين كانوا بشقة التبانة.
واعرتف أمام خمابرات اجليش بنقله مسلحني يوم املعركة بتاريخ
 2014/10/25إىل حملة «تلة الست» ومدرسة دار السالم.
املدعى عليه حممود حممد عكوش :نفى انتماءه ألي جمموعة مسلحة
تابعة لقريبه الشيخ حبلص ،ومل يقاتل أو حيمل السالح ضد اجليش
بتاريخ  ،2014/10/25وال ميلك أي سالح.
املدعى عليه حممود علي أبو عيد :نفى أقوال الشيخ خالد حبلص من
أنه كان يرأس جمموعة مسلحة يف التبانة ،إمنا اعرتف فقط بإقدامه
على االهتمام بعائالت تلك املنطقة بتكليف من الشيخ حبلص.
املدعى عليه حممد سيف الدين القادر :أفاد أنه متزوج من شقيقة
الشيخ حبلص وهذا األخري عندما كان مالحقًا اختبأ يف منزله مبحلة
القبة ملدة ستة أيام ،ثم استأجر له شقة مبحلة ضهر العني .كما
ساعده بتزوير إخراج قيد باسم هيثم توفيق خضر مقابل مبلغ
/140,000/ل.ل.
املدعى عليه :أسامة خباش :كان يعطي دروسًا دينية مبسجدي
هارون واالمام علي ،ثم حارب يف سوريا مع احرار الشام ملدة
ثالثة اشهر.
ولدى عودته ،طلب منه الشيخ حبلص االلتزام معه وتدريب بعض
عناصر اجملموعات التابعة له على الرماية الدقيقة ،وقام فع ًال بهذا
الدور.
وبتاريخ املعارك مع اجليش يف  2014/10/25شارك بالقتال بقناصة
نوع «دراغانوف» مزودة مبنظار سلمه اياها الشيخ .واثناء القتال
قرب افران لبنان االخضر متركز هناك مع سبعة شبان سوريني
مسلحني ،واطلق النار باجتاه ماللة للجيش.
وقد تأيدت هذه الوقائع:
 1بالتحقيق االولي واالستنطاقي.
 2باعرتافات املدعى عليهم.
 3باملصادرات.
 4مبجمل التحقيق.
ثانيًا :يف القانون:
جلهة املدعى عليه خالد حممد (حبلص) حيث يظهر من الوقائع
املعروضة عرض اعرتافات املدعى عليه اقدامه على االفعال
التالية.
 1دعوة الناس اىل محل السالح.
 2تأليف جمموعات عسكرية مسلحة وتزويدها بالذخائر واملتفجرات
والعبوات.
 3دعوة مناصريه اىل قطع الطرقات اثناء االشتباكات مع اجليش،
بتاريخ ،2014/10/25
 4احدى جمموعاته اطلقت النار على ماللة وشاحنة للجيش االمر
الذي ادى اىل قتل وجرح عدة عسكريني.
أمن خمبأ للشيخ امحد االسري ومرافقيه.
ّ 5

 6استعمل اخراج قيد مزورًا باسم بدر القبوط.
وحيث ان هذه االفعال تنطبق على املواد  335و 549و201/549
و 733و 454/463عقوبات واملادة  5و 6من قانون  1958/1/11و72
و 76اسلحة.
[ جلهة املدعى عليهم :خالد عكوش ،فادي عكوش ،عبد الناصر
عكوش ،وعالء عكوش ،واسامة خباش وحممود ابو عيد.
حيث تبني من الوقائع املعروضة إقدام املدعى عليهم على االنتماء
اىل جمموعات عسكرية مسلحة تابعة للشيخ حبلص ،ومحلوا السالح
يوم املعركة مع اجليش واطلقوا النار على عناصره ،كما ساعدوا
بتخبئة الشيخ االسري وبعض مرافقيه ،وكذلك حيازة عبوات ناسفة
ومتفجرات.
وحيث يكون فعلهم منطبقًا على املادة  335و 549و201/549
عقوبات واملادة  5و 6من قانون  ،1958/1/11و 72و 76اسلحة.
[ جلهة املدعى عليه حممود عكوش ،حيث مل تقم ادلة حبقه جلهة
انتمائه اىل اي جمموعة مسلحة ،او اشرتاكه بالقتال ضد اجليش
بتاريخ  ،2014/10/25او محله السالح ،فيقتضي منع احملاكمة عنه
لعدم كفاية الدليل .واطالق سراحه دون كفالة ،ما مل يكن موقوفًا
لداع آخر.
[ جلهة املدعى عليه حممد سيف الدين القادر حيث ثبت اقدامه
على ختبئة الشيخ حبلص مبنزله ،ثم استأجر له منز ً
ال مبحلة ضهر
العني كما ساعده بتزوير إخراج قيد باسم هيثم خضر .فيكون فعله
منطبقًا على املادة  221و 463عقوبات.
[ جلهة املدعى عليه امري الكردي،
حيث ثبت إقدامه على شراء ثالثة خطوط خليوية للشيخ حبلص
سلمه اثنان ،واحتفظ بالثالث له للتواصل حصرًا مع الشيخ.
كما قام بتكليف امحد املصري برتتيب اجتماع بني اسامة منصور
والشيخ حبلص ،واجتمع االثنان فع ًال مبحل امري الكردي ملدة نصف
ساعة على انفراد.
وحيث مل تقم ادلة بأن هذه االفعال استعملت لغايات جرمية،
وبالتالي ال تؤلف حبد ذاتها جرمًا جزائيًا.
ولكن ،وعلى كل حال فان املدعى عليه امري الكردي كان بدون
شك على علم بأن الشيخ حبلص مطلوب للعدالة ،ورغم ذلك مسح
له باالجتماع خفية مبحله مع اسامة منصور ،فتكون هذه االفعال
مساعدة شخصني بالتواري من وجه العدالة ،ويكون ذلك منطبقًا
على املادة  222عقوبات.
وحيث يقتضي منع احملاكمة عنه جلهة باقي مواد االدعاء ،لعدم
توافر عناصرها اجلرمية.
وحيث نظرًا ملاهية اجلرم ومدة التوقيف يقتضي ختلية سبيله.
[ جلهة املدعى عليه امحد املصري،
حيث ثبت إقدامه على تأمني لقاء بني الشيخ حبلص واسامة منصور،
واالثنان مطلوبان للعدالة ،وانه بنهاية االجتماع انطلق امام سيارة
االخري الستكشاف الطريق له ،االمر الذي يؤكد املساعدة بالتواري
من وجه العدالة ،ويكون فعله منطبقًا على املادة  222عقوبات.
وحيث نظرًا ملاهية اجلرم وملدة التوقيف يقتضي ختلية سبيله.
[ جلهة املدعى عليه حممود ابو عيد،
حيث مل تقم ادلة حبق املدعى عليه جلهة اشرتاكه باملعارك يف
حبنني ،واطالقه النار على اجليش ،امنا ما هو ثبت اقدامه على
ختبئة مطلوبني من وجه العدالة ،فيكون فعله هلذه اجلهة منطبقًا
على املادة  222عقوبات.
ويقتضي منع احملاكمة عنه لباقي جهات االدعاء ،ونظرًا ملاهية
اجلرم وملدة التوقيف يقتضي ختلية سبيله.
لذلك،
نقرر وفقًا وخالفًا للمطالعة:
او ً
ال :اتهام املدعى عليهم :خالد حممود املعروف حببلص ،وخالد
عكوش ،وفادي عكوش وعبد الناصر عكوش ،وعالء عكوش،
واسامة خباش ،باجلناية املنصوص عنها باملادة  ،335و549
و 201/549عقوبات ،واملادة  5و 6من قانون  .1958/1/11واصدار
مذكرة القاء قبض حبقهم .والظن بهم باجلنحة املنصوص عنها
باملادة  733عقوبات و 72و 76اسلحة.
والظن باملدعى عليه خالد حبلص باجلنحة املنصوص عنها باملادة
 454/463عقوبات.
ثانيًا :الظن باملدعى عليه حممد سيف الدين القادر باملادة 221
و 462عقوبات ،برفع احملاكمة عنه جلهة باقي املواد.
ونظرًا ملاهية اجلرم ومدة التوقيف ختلية سبيله لقاء كفالة مالية
مقدارها ثالمثائة الف لرية.
ثالثًا :الظن باملدعى عليهم امري الكردي وامحد املصري وحممود
ابو عيد باجلنحة املنصوص عنها باملادة  222عقوبات ومنع احملاكمة
عنهم لباقي املواد.
ونظرًا ملاهية اجلرم ومدة التوقيف ختلية سبيلهم لقاء كفالة مالية
نقدية مقدارها ثالمثائة الف لرية لكل منهم.
رابعًا :منع احملاكمة عن املدعى عليه حممود عكوش جلهة ما اسند
اليه لعد كفاية الدليل حبقه ،واطالق سراحه دون كفالة.
خامسا :تضمينهم الرسوم واملصاريف.
سادسا :اجياب حماكمتهم امام احملكمة العسكرية الدائمة.
قاضي التحقيق العسكري االول
رياض أبو غيدا

إحالة املوقوفني كسحا واألطرش على القضاء العسكري

أحالت مديرية املخابرات يف اجليش على القضاء العسكري
املوقوف أمحد غازي كسحا ،الذي كان قد أوقف الرتباطه باإلرهابيني
املوقوفني أمحد سليم ميقاتي وابراهيم بركات ،ومشاركته يف
القتال ضد اجليش ،ولصدور عدة مذكرات توقيف حبقه جبرائم
إطالق نار وحيازة متفجرات.
كما احالت املوقوف ابراهيم االطرش الذي كان مطلوبا بتحضري
وتفخيخ السيارات بهدف تفجريها.
وقد اعرتف املوقوف كسحا ،حبسب بيان اجليش ،بقيامه بنقل
مطلوبني ومقاتلني وأسلحة ومتفجرات لصاحل ميقاتي من التبانة إىل
عاصون ،تنفيذا ملخطط األخري يف إقامة مربع أمين يف الضنية .كما
اعرتف مبشاركته إىل جانب املوقوف بركات وآخرين يف استهداف
مراكز اجليش يومي  25و  2014/10/26يف أسواق طرابلس ،وذلك
إثر توقيف ميقاتي وبالتزامن مع قيام جمموعة املوقوف خالد حبلص
باالعتداء على مراكز اجليش يف حبنني والتبانة .وبعد سيطرة قوى
اجليش على الوضع ،توارى املوقوف كسحا عن األنظار مستخدما
أوراقا ثبوتية مزورة باسم أحد السوريني.
وقد متكنت املديرية من كشف خمبأ ختزين املتفجرات وأدوات
التفجري العائد للموقوف ومصادرتها بعد توقيفه االسبوع املاضي
على حاجز للجيش يف حملة املدفون متنكرا بزي امرأة.
من جهة اخرى ،تسلم مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية
القاضي صقر صقر املوقوف ابراهيم االطرش وفق مخس مذكرات
توقيف غيابية صادرة حبقه يف جرائم حتضري وتفخيخ سيارات
وارساهلا اىل لبنان واحاله اىل قضاة التحقيق الصادرة عنهم
مذكرات التوقيف الغيابية حبقه ،بعدما تبني وجود عالقة بينه وبني
املوقوفني السابقني من آل االطرش .كذلك ادعى القاضي صقر
على املوقوف محزي صلح وامحد فليطي وابراهيم صلح يف جرائم
حتضري وتفخيخ سيارات وضم االدعاء اىل ملف امحد صلح.

أحد أخطر مروّجي املُ ِّ
خدرات يف قبضة القوى األمنية
وقع احد اخطر مروجي املخدرات يف قبضة القوى االمنية حيث
قامت دورية من مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة
القضائية مبداهمة حملة حي اجلورة  -برج الرباجنة ،ومتكنت من أحد
أخطرهم ح.ش 19( .عاما) ،وضبطت حبوزته 173غراما من مادة
حشيشة الكيف موضبة داخل  46مظروفا من النايلون ومعدة للبيع،
إضافة إىل ضبط مسدس حربي من عيار  9ملم.
من جهة اخرى افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف
 80مطلوبا جبرائم سرقة ،خمدرات ،نشل وإقامة غري مشروعة.

حماكمة موقوف بقتل جنديني إيرلنديني قبل  35عاماً
يف مارون الراس
َ
حياكم حممود عبد النيب بزي املعروف ب»حممود انيسة» على
جرمية ارتكبكها قبل حنو  35عاما بقتل جنديينّ ايرلنديني من قوات
ٌ
جرمية ينفي بزي اي عالقة
الطوارئ الدولية ثأرا ملقتل شقيقه،
ويصوب اتهامه باجتاه االسرائيليني الذين اجربوه على
له بها،
ّ
وحجته ان االسرائيليني ارادوا،
االعرتاف بها حتت التهديد بالقتل
ّ
يف زمن االحتالل ،السيطرة على املنطقة من دون «شريك» هلم.
مل ينس االيرلنديون هذه اجلرمية اليت استهدفت جندييهم واليت
وقعت يف العام  1980يف بلدة مارون الراس ،حيث رصدوا يف
تلك الفرتة حتركات املتهم الذي دخل اىل امريكا جبواز سفر مزور
عرب اسرائيل ومت ترحيله اىل لبنان بعد ان اخضع للتحقيق هناك
حول اجلرمية واعلنوا براءته منها ليوقف بناء على افادة «زميله» يف
«جيش سعد حداد» جورج خمول .وقد ابدى االيرلنديون استعدادهم
لتقديم اي مساعدة للقضاء العسكري اللبناني الذي ينظر يف
القضية .ويف هذا االطار تسلمت احملكمة العسكرية الدائمة من
السفارة االيرلندية يفيد عن استعداد احد اجلنود الذي اصيب يف
احلادثة للمثول امام احملكمة واالدالء بشهادته ومواجهة املتهم
الذي سأل احملكمة «ملاذا ال تالحقون قضية مقتل شقيقي قبل 12
يوما من زفافه».
وتطرح هذه القضية مسألة مدى توافر شروط سقوطها مبرور الزمن
حيث يعترب وكيل الدفاع عن املتهم احملامي صليبا احلاج ان الدعوى
ساقطة مبرور الزمن وهو بصدد تقديم مذكرة دفوع شكلية بهذا
اخلصوص فيما ترى احملكمة حبسب ما استشف من رئيسها العميد
الركن الطيار خليل ابراهيم ان الدعوى ال تزال قائمة وقد مت
حتريكها قبل ان تسقط مبرور الزمن.
وتقرر االبعاء ارجاء اجللسة اىل اخلامس والعشرين من تشرين
الثاني املقبل لسماع افادة اجلندي االيرلندي وصحايف امريكي.

 1051خمالفة سرعة يف يوم واحد
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط  1051خمالفة
سرعة زائدة الثالثاء عن طريق الرادار.
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مقابلة

مسري جعجع :ما نريده ليس أي رئيس واحلوار إىل فشل
حيرص رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور مسري
جعجع ،هذه األيام ،على أمرين أساسيني مبثابة «خطني
املس بهما :التحالف «الثابت» مع تيار
أمحرين» ال يقبل
ّ
املستقبل والصداقة املستجدة مع التيار الوطين احلر.
مقتنع إىل اقصى احلدود بورقة «إعالن النيات» مع التيار
وديناميتها ،ومتفاهم مع الرئيس سعد احلريري على
االسرتاتيجيات رغم بعض االختالفات يف التكتيك .يف
حواره مع «االخبار» ،يرسم جعجع خريطة طريق طاولة
احلوار اليت ال يشارك فيها .يف رأيه ،إن «الستاتيكو
اإلقليمي قائم ،إال إذا حصل تقدم يف اليمن قد خيرق
األزمة ،وميكن أن ينعكس إجيابًا على سوريا ،ومنها على
لبنان .ولألسف ال أرى حلحلة قريبة .حزب اهلل ألسباب
اسرتاتيجية مبفهومه وملصلحته الداخلية مسرور بالعرقلة
احلالية ووجهة نظر العماد ميشال عون معروفة» .لكنه غري
قلق على الوضع األمين ،الفتًا إىل دور القوى احمللية يف
التهدئة ،ومشيدًا بدور اجليش ،ومستبعدًا أي انتخابات
رئاسية إذا استمر الوضع القائم حتى عام  .2016جعجع
العائد من قطر بعد السعودية خيتصر نتيجة لقاءاته اخلارجية
ّ
ويؤكد« :السعوديون ،خبالف
بالقول إنها «جيدة جيدًا»،
بقية األطراف اخلارجيني الذين يتدخلون ،يسألون ماذا
نريد .إذا طرح أي شيء بني السعوديني واإليرانيني
سيسألوننا عن اخليارات .لكن حتى اآلن مل يطرح بعد هذا
املوضوع ،وأرى أن العالقات بينهما تتأزم أكثر» .ويف ما
يأتي نص احلوار:

هيام القصيفي
■ هل «النأي بالنفس» منذ
تشكيل احلكومة من أجل «صفر
أخطاء» أم أنك شاهد زور على
ما حيصل؟
ال هذه وال تلك .أي حزب
سياسي ال حيب أن يشارك
يف السلطة؟ احلزب السياسي
موجود حتى ال ينأى بنفسه ،بل
يدخل يف اجملاالت اليت تتاح له.
ولكن حني حتدث األمور بغري
ما تشتهيه سفنك ،فاألفضل
النأي بالنفس والقيام بأي أمر
مفيد من موقع خمتلف .علمًا أن
تؤد إىل
طريقة عمل احلكومة مل ّ
أي نتيجة ،واألزمة األخرية أكرب
دليل على صحة موقفنا.
■ إذا طالت األزمة فهل ستبقى
خارج احلوار الذي سينعقد يف
جلسات مطولة؟
احلكومة أو احلوار ال ينتجان أي
شيء .ال نشارك يف احلكومة،
لكننا يف صلب اللعبة السياسية
أكثر بكثري من أطراف ممثلني
فيها .وإذا كان هناك شيء
جدي حيصل فهو ما نقوم به،
سواء بالنسبة إىل عملنا يف
اخلارج ،أو داخليًا كمشروع
احلكومة اإللكرتونية الذي نعد
االقرتاح يف شأنه واحلملة على
املخدرات وغريهما.
احلوار سيفشل
■ سيفشل احلوار ولو عقدت ست
جلسات وأكثر؟
لألسف هذا رأيي ،ألن املواقف
ثابتة وتتكرر ،وآخر من كرر
موقفه (األمني العام حلزب
اهلل) السيد حسن نصراهلل.
لذلك ،املشاركة يف احلوار
ذر الرماد يف العيون.
مثل ّ
لو كان هناك أمل بنسبة واحد
يف املئة يف أن يتفق األطراف
شاركنا.
لكنا
املشاركون
وسأقول أكثر :إذا اتفقوا
على أمر واحد فقط فنحن
سنمشي به ،ألننا نعرف أنهم

لن يتفقوا.
■ السيد نصراهلل حتدث عن
الرئيس القوي ودعمه...
(مازحًا) أنا مستعد .أنا لن
أرفض للسيد حسن هذا
الطلب .إذا كان يريد رئيسًا
قويًا ونظيفًا وميثل يف بيئته
وقادرًا على أن ينظم األمور
فأنا مستعد لذلك.

حزب اهلل يهمه دعم عون له

■ هو حدد العماد ميشال عون
كمطابق هلذه املواصفات.
أما الرئيس فؤاد السنيورة،
ّ
وفضل
فرفض الرئيس القوي
الرئيس التوافقي .أنت مع
نظرية أي منهما؟
هما يتحدثان عن أمرين
خمتلفني .السيد حسن يقول

ال رئاسة قبل 2016
وال لبحث قانون االنتخاب
على طاولة الحوار
موقفه التقليدي ألن عون
مرشح ،وهم يهمهم دعم التيار
الوطين احلر هلم ،لذا مضطرون
إىل دعمه .علمًا أن هلم خلفية
أخرى يف الرئاسة .يف نهاية
املطاف املفتاح عندهم ،ويف
الوقت املناسب سيأخذون مثنًا
كبريًا لالنتخابات .أما السنيورة
فيتحدث بواقعية حني يقول إنه
ال  8وال  14آذار قادران على
أن يأتيا بالرئيس فلنذهب إىل
رئيس توافقي.
■ السنيورة يرفض نظرية
القوي
املاروني
الرئيس
باملطلق.
لو كان املستقبل باملطلق ضد
الرئيس القوي فلماذا تبنى
وصوت لي يف اجللسة
ترشحي
ّ
األوىل جمللس النواب .نواب
املستقبل نزلوا كلهم وكانوا

مع املستقبل واالشرتاكي،
يقر هذا القانون
وإذا مل
ّ
ألي سبب فنحن مستعدون
للبحث يف قانون آخر .وهم
أجابوا بأنهم سيسريون أيضًا
بقانون يرونه مناسبًا .اتفقنا
على أولوية قانون االنتخاب
من دون حتديد ماهيته .حنن
متمسكون بالقانون الذي نراه
األفضل وهم أيضًا ،علمًا بأن
قانوننا فيه نسبية أيضًا .حاليا
نستكمل البحث معهم يف
قانون االنتخاب ،وهم يعرتفون

غياب الحريري يفتح باب االجتهاد أمام مسؤولي املستقبل (رمزي الحاج)
أكثر املتحمسني .السنيورة
يرد على ما يطرحه عون
ّ
ويقصد به نفسه.
■ ال تزال عند رأيك بسحب
ترشيحك إذا جرى التوافق على
تسوية ما؟
ما زلت على موقفي نفسه.
أنا أقصد بالرئيس التوافقي
ليس أن يكون معه  90يف
املئة من الناس ،بل مبعنى
الرئيس الفعلي .ففي آخر
عشرين سنة ،عنوان الرئيس
التوافقي صار يعين الرئيس
الضعيف الركيك الذي ال ميثل
أحدًا والكل يتجاذبونه وال يتخذ
قرارًا .إذا كان الرئيس جديًا
باملعين التمثيلي أو باملعنى
التوافقي فلن نقول ال .لكن
لن نقبل بأي رئيس ،رغم
استعدادي لسحب ترشيحي
إذا جرت حماولة جدية لرئاسة
اجلمهورية.

أفتخر بعالقات القوات العربية

■ البعض يرفض رئيسًا سعوديًا
أو إيرانيًا .هل أنت مرشح
السعودية يف لبنان؟
افتخر بأن تؤيدني اململكة
بثقلها
السعودية
العربية
العربي واإلسالمي كمرشح
لرئاسة اجلمهورية .لكن الكل
يعرف أن سياستنا كقوات
وحرة.
ووطنية
مستقلة
هذا القول ال يصح باملعنى
املطروح .اململكة أبدت أكثر
من مرة عاطفة نبيلة ،ومن
ال يتمنى أن تدعمه كل دول
العامل؟ أما اإلحياء املذكور،
فقد يكون السبب ألن قائله
ال يصح له هذا الدعم.

فخور بتأييد السعودية
ترشحي والعرب مع ما
قاتلنا من أجله منذ 1975
■ زيارتك السعودية وقطر
شبهها البعض بزيارات الرئيس
ّ
الراحل بشري اجلميل.
الزيارات نتيجة عالقات عمرها
عشرة أعوام منذ خرجت من
االعتقال .ال عالقة هلا بالرئاسة،
وخصوصًا أنها يف الثالجة حاليًا

بسبب ظروف التعطيل الداخلي
وجمموعات األزمات يف اخلارج.
ّ
تتوطد على
عالقاتنا العربية
مستويات عالية .مل أكن أحلم
بأن تكون على هذا الشكل،
وأنا فخور بذلك وأعمل جاهدًا
كي أوطدها .وهي عالقة تدعم
مئة يف املئة وجهة نظرنا من
أجل لبنان وما كنا نقاتل من
أجله منذ عام  1975و1990
حتى اليوم.
■ هناك من يقول باجتاه إيران
والسعودية إىل حل ما يف سوريا
يتضمن بقاء األسد ،ولو لفرتة
ّ
انتقالية ،واملقايضة بني ذلك
ومثن سعودي برتشيحك؟
مل أمسع بذلك يف أي حمفل
خارجي .أعتقد أن الدول
العربية ،ويف مقدمها السعودية
واإلمارات وقطر والكويت ،لن
تقبل ببقاء األسد يف السلطة.
■ السيد نصراهلل حتدث عن خيار
تراجع عون .ما
ثان يف حال
ُ
ٍ
موقفك إذا طرح اسم النائب
سليمان فرجنية؟
يف ضوء عالقتنا الطبيعية
واليومية مع التيار الوطين ،ال
أرى أن العماد عون يف صدد
التخلي عن ترشيحه ،فلماذا
نتعب ونبحث عن خيارات
أخرى .العماد عون لن يرتاجع
أبدًا عن ترشيحه.

ضد النسبية مع  15دائرة

■ العماد عون أيد النسبية مع
 15دائرة .أنت مع هذا القانون؟
ويف ضوء ورقة إعالن النوايا
كيف ستتصرفون يف قانون
االنتخاب؟
كال .لست مع هذا القانون.
حنن متفقون مع التيار الوطين
على أنه يف النقاط اليت
ال نتفق عليها يستمر كل
طرف يف طريقه بكل مودة

ال فيتو على أي شخص ،لكن
نرفض منطق الصفقات يف
الجيش
واحرتام .كنا صرحاء منذ
البدء مع بعضنا .قلنا للتيار
إننا ملتزمون القانون الذي
له أكثرية نيابية جاهزة ،أي
املشرتك الذي توافقنا عليه

عالقة جذورها ضاربة ويف
الوقت نفسه تحتاج كل يوم
إىل عمل وعناية بها.
بأن مشروعنا ال بأس به.
■ ورقة إعالن النوايا أثارت
تكبلك؟
ارتياحًا مسيحيًا .هل ّ
أبدًا ،وأمتنى أن يقول لي
اجلميع أين غيرّ نا مواقفنا،
أو هم غيرّ وا مواقفهم .حنن
متفقون على ما ورد يف إعالن
النوايا.
■ رئيس التيار الوزير جربان
باسيل مل يأت يف خطابه األخري
على ذكر ورقة إعالن النوايا.
أبدينا هذه املالحظة وحبثنا
معهم فيها ،وهم قالوا إن
احلق معنا وقد كانت هفوة.
إىل هذا احلد أصبحنا صرحاء
مع بعضنا ،وهو عاد وأوضحها
يف اليوم التالي.
■ لكنه أيضًا اختزل املسيحيني
بالتيار حني قال إن من يريد أن
يتحدث مع املسيحيني فليتحدث
معنا ،علمًا أن عون حتدث سابقًا
عن أن التيار والقوات ميثالن
املسيحيني؟
ال أعرف إذا كان يقصد
باسيل ذلك حرفيًا وهو أوضح
الحقًا .أنا مل أكن مغشوشًا.
حنن والتيار حني أعلنا النوايا
مل نتحول حزبًا واحدًا .وكل
حزب حيب أن ميثل مجيع
املسيحيني.
■ عالقتكم مع الكتائب؟
■ على املستوى اإلنساني
والسياسي أين جتد نفسك
اليوم بني فارق التجربة والسن
مع اجليل اجلديد يف األحزاب
املسيحية :باسيل وسامي
اجلميل وطوني سليمان فرجنية؟
ّ
أنا أفكر يف تسليم ملحم
رئيس
طبيعي
الرياشي.
احلزب هو الذي خيتار وأنا
واجباتي أن أتعاطى معهم
والكل
سياستهم
حبسب
فيهم خري وبركة .أنا خمضرم،
عايشت جيل الرئيس كميل
اجلميل ثم
مشعون والشيخ بيار
ّ
اجلميل واجلنرال
الرئيس أمني
ّ
عون وأرافق اجليل اجلديد.
بالسياسة ال تفرق كثريًا ،ألننا
نتعاطى من موقع إىل آخر .مل
أشعر بعد بفروقات معينة.

قرار املستقبل يف يد الحريري

■ يف تيار املستقبل يظهر

خطان :الرئيس احلريري وخط
السنيورة وشهدنا ما حصل

معه ومع عون أخريًا ،مع أي
توجه ترتاح أكثر؟
لست مع هذا التصنيف .حني
يصدر الرئيس احلريري أي قرار
يلتزم اجلميع به .ولكن حني ال
يكون هناك قرار ،يتصرف
كل شخص من موقعه وفقًا
لقناعاته .السنيورة بصفته
رئيس كتلة املستقبل يتعاطى
مبواضيع ال يتخذ فيها احلريري
قرارات مباشرة بها .هناك
طبعان خمتلفان ال قراران.
لكن بسبب غياب احلريري،
تصبح حرية االجتهاد عند كل
من املسؤولني على األرض
أكرب وتعطي هذا االنطباع.
■ أسباب غيابه ال تزال قائمة؟
وهل أنت مع بقائه خارجًا؟
كال .لست مع بقائه وال للحظة
خارجًا .ال تصطلح األوضاع هنا
إال إذا عاد احلريري وأمسك
اللعبة عنده كما جيب أن
متسك .ولكن الظروف اليت
أدت إىل بقائه خارجًا ال تزال
قائمة لألسف.

■ والتنسيق معه مستمر؟
بالتأكيد ،وهناك كالم يف كل
املواضيع .اختلفنا يف الرأي
حول احلكومة ،ولكننا ال نزال
ننسق يف كل األمور املطروحة.
اسرتاتيجيًا
متفقون
حنن
وخمتلفون تكتيًا على بعض
امللفات ،مثل طاولة احلوار.
أعتقد أنهم يقولون اآلن إن
احلق معنا ،ألن اهلدف من
احلوار كان البحث يف رئاسة
اجلمهورية ،إال أنهم يريدون
أخذهم إىل قانون االنتخابات.
ال قانون انتخاب على طاولة
احلوار
املستقبل غري مسؤول عن
الفساد ،وأخشى من استغالل
احلراك الشعيب
■ ترفضون كقوى  14آذار البحث
يف قانون االنتخابات على طاولة
احلوار؟
طبعًا قوى  14ترفض البحث
يف قانون االنتخابات .موقفنا
دستوري .حنن يف حالة شغور
رئاسي ،وطاولة احلوار جيب
أن تبحث الشغور الرئاسي.
ولكن إذا التأم اجمللس
النيابي لتشريع الضرورة،
ألن هناك طبعًا مواضيع جيب
أن تقر ولو من دون وجود
وعلى
للجمهورية،
رئيس
رأسها قانون االنتخاب ونطرحه
للتصويت يف اجمللس وليس
يف احلوار ،وطبعًا استعادة
اجلنسية .وحنن متفقون مع
التيار الوطين احلر على تشريع
الضرورة .ولكل من يقول

الجيش األكثر فاعلية واألقل
فساداً
إن املسيحيني خمتلفون حول
استعادة اجلنسية أقول هلم
هذا أمر غري صحيح .هذه أول
مرة أمسع هذه النظرية وال
أرى أن هناك خالفًا مع بقية
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مقاالت وتحقيقات

مسري جعجع :ما نريده...
األفرقاء.
ميس ذلك تيار
■ حني حتدثت عن ضرورة حماربة الفساد ،أال
ّ
املستقبل ،وال سيما أنه توىل السلطة طوال مخسة عشر عامًا؟
غري صحيح .أكثر تيار يهمه الدولة هو املستقبل ،أما إذا كان
هناك أشخاص يف التيار يطاوهلم الفساد ،فهذا ال أعرفه .أال
يوجد منذ عشرين سنة فساد بالدولة؟ على النيابة العامة املالية
التحقيق بذلك ،وأنا أؤيد حتركها انطالقًا من ملف النفايات.
■ لكن املستقبل أدار اللعبة اإلدارية املالية هلذه املؤسسات.
لست مع هذا التصنيف .املستقبل ليس مسؤو ً
ال عن الفساد .أما
إذا ثبتت مسؤولية بعض األشخاص فيه عن الفساد ،فسأقول
عنه ما أقوله اليوم عن سواه .ولكن ال جيب التعميم وكأن
سياسة تيار املستقبل هي سياسة الفساد .هذا غري صحيح على
اإلطالق .وحسبما أعرف ،جيب أن منر بكثري من الكتل النيابية
حملاربة الفساد قبل الوصول إىل تيار املستقبل .وليس دوري
أن أحتدث من هم الفاسدون .هل يعقل أن يقع لبنان سعيد عقل
وجربان خليل جربان ضحية أزمة النفايات؟ أمل يكونوا يعرفون
أين سيصلون بها ■.احلديث أيضًا يطاول صفقة حول النفايات
والتعيينات والرتقيات العسكرية وعمل احلكومة؟
لست مع كل طريقة عمل احلكومة .ال فيتو لدينا على أي شخص.
ولكن حنن لسنا مع مبدأ الصفقات الذي تقوم عليه احلكومة .من
جهة ثانية ،اجليش املؤسسة الوحيدة اليت لديها مقاييس معينة
تعمل بها منذ القدم ،ألن قادة اجليش املتعاقبني ،مبن فيهم
العماد عون ،مل يرتكوا جما ً
ال للسياسيني ليتدخلوا بها .لذا ،ظلت
توجد بعض املقاييس اليت تعمل بها .قد خنتلف عليها أو نتفق،
وهذا حبث آخر ،لكن املؤسسة بقيت كما نراها اليوم ،وهي
األقل فسادًا واألكثر فاعلية ،وأمتنى ألاّ أكون خمطئًا .أريد أن
يؤخذ ذلك يف االعتبار ،علمًا أن ال فيتو لدينا على أي شخص.
أما منطق الصفقات فلست معه يف أي موضوع .يف الوقت
احلاضر رأمسال لبنان اثنان :االستقرار األمين وحنن يف وسط
الشرق األوسط املتفجر واللرية اللبنانية .وجيب عدم املس بهما
مهما كانت االعتبارات.
■ هل ال يزال القرار الدولي حبفظ االستقرار يف لبنان قائمًا؟
بصراحة القرار حملي أكثر مما هو إقليميًا .وال يوجد يف املقابل
أي قرار دولي بالتحريض .كل األحزاب لديها نية للحفاظ على
الوضع ،وهي تشكر كلها على ذلك .وال نريد أن نسقط عام ًال
أساسيًا مل يكن موجودًا يف  1975أو حتى يف  7أيار .قيادة
اجليش أكدت أكثر من مرة أنها لن تسمح ألي طرف بالعبث
باألمن الداخلي .لن يقول اجليش إنه ال دخل لديه إذا وقع أي
خلل أمين ،وهذا عامل ال جيب أن نستخف به.
■ تشيد كثريًا باجليش؟
هذا رأيي ،وإذا جرب أحد العبث ،أعتقد بأن اجليش سيتصرف
على هذا األساس ،كما فعل يف طرابلس أو صيدا مع (أمحد)
األسري.

مع الذين يتحركون من قرفهم

■ هل تقلق من استغالل التحركات يف وسط بريوت؟
يف هذه األيام ويف هذه الظروف اإلقليمية جيب أن نكون
حذرين من أي حتركات ميدانية .أنا مع كثريين ممن يتحركون
من قرفهم .لكن البعض يندفع ألخذ األمور إىل اجتاهات معينة،
وخنشى من أن يستغل أي طرف الوضع كما حصل مع توقيف
بعض التكفرييني.
■ وحترك التيار على طريق القصر اجلمهوري؟
يتحدث جعجع عن الدور الروسي يف سوريا وعن الكالم الذي
يرتدد غربيًا عن قبول ببقاء الرئيس بشار األسد ،ويقول:
«الضجة كلها ال تعين أن األسد سيبقى .هو ميكن أن يشارك
يف صياغة املرحلة االنتقالية ،ال أن يشارك فيها .احلقيقة قاهلا
وزير اخلارجية الربيطاني ،وهي أن األسد لن يبقى ،ولكن ال
مينع أن يشارك يف التحضري للمرحلة االنتقالية .التدخل الروسي
يهدف إىل منع سقوط األسد يف
شكل مفاجئ ،وأكرب دليل هو
معركة الزبداني .فهي ليست
ستالينغراد ،لكن وضعها مستمر
منذ ثالثة أشهر وكانت حماصرة
منذ أربع سنوات ،واملعادلة
مطروحة يف مقابلها الفوعة

حدود اللعبة معروفة وال
أحد سيتخطاها .الجيش
لن يخالف القوانني وال
املتظاهرون .هي إلثبات
وجهة النظر ال أكثر.
روسيا تخشى انهيار األسد

وكفريا ،ولكنها خسارة خبسارة ،والثوار يف الشمال كادوا
يصلون إىل حدود حمافظة الالذقية .من جهة ثانية تريد روسيا
أن تكون هلا حصة من هذا احلل ومن خالل الثقل على األرض.
وهذا أيضًا لعب بالنار ألن دخوهلا العسكري سيستجلب جمموعات
عسكرية وجمموعات شيشانية مث ًال ،وكذلك فإن البعض يستفيد
أكثر من التدخل الروسي إلعطاء السالح للمعارضة وحيرك بالنار
أكثر فأكثر».

أزمة اإلجيارات تستعر« :لألمان ضريبة عالية»
رحاب اإلبراهيم
أتت أزمة اإلجيارات لتزيد بؤس السوريني اليومي .أسعار الشقق ما
زالت ترتفع ،خاصة للعقارات الواقعة يف «املناطق اآلمنة» .وأمام هذا
الواقع ال جتد بعض العائالت من حل سوى احلدائق العامة ،والشقق غري
اجلاهزة أو بيع عقاراتهم والسفر ...أما املسؤوليات ،فيجري تقاذفها
بني املرجعيات كافة.
دمشق | «احلرب جعلت عائليت على احلديدة ،لدرجة أننا مل نعد قادرين
على استئجار غرفة صغرية يف مناطق العشوائيات ألن إجيارها يصل إىل
العشرينية
 20ألف لرية شهريًا» .بهذه الكلمات ختتصر رهف ،الشابة
ّ
املهجرة ،حال عائلتها.
ّ
أن
عامة ،غري ّ
مل خيطر بباهلا يومًا أنها ستضطر إىل املبيت يف حديقة ّ
املستمرة اليت أسهمت برفع إجيارات الشقق السكنية ،حتى يف
احلرب
ّ
مناطق العشوائيات ،جعلت من ذلك أمرًا واقعًا.
حمسن معروف (أب لثالثة أطفال) ابن مدينة جرمانا يشكو مرارة
الواقع بعدما اضطر مع العديد من العائالت إىل السكن يف بيوت
«على اهليكل»« .مل ّ
تكلف احلكومة خاطرها بالسؤال عن أحوالنا» ،يقول
أما نعيم النقشبندي ،فيشرح كيف اضطر بداية إىل اإلقامة يف
حبرقةّ .
أحد فنادق منطقة املرجة يف دمشق لقاء  2500لرية يوميًا .قبل أن
تدفعه األحوال املادية إىل السكن مع عائلته يف منطقة الدويلعة داخل
غرفة واحدة مقابل  15ألف شهريًا.
تدهور العملة السورية والغالء الفاحش أسهما يف زيادة أسعار اإلجيارات
أن «لألمان ضريبة
داخل املناطق «اآلمنة نسبيًا» .خُيرب علي أمحد كيف ّ
حي الورود الشعيب
عالية ُتدفع للمستغلني ...يصل إجيار البيت يف ّ
إىل  35ألف لرية ،وهو مل يكن يتجاوز سابقًا مخسة آالف لرية» .يف
«املؤجر يقوم كل ستة أشهر برفع اإلجيار
اإلطار نفسه ،تتحدث علياء:
ّ
حتى وصل إىل  30ألفًا» .األوضاع ال تبدو أفضل حا ًال يف «املناطق
ّ
املنظمة» ،فقد جتاوزت اإلجيارات الـ  100ألف لرية.

الحق على الحرب ...وسعر الدوالر

ّ
تضخم أسعار
أصحاب البيوت ال يرتددون يف حتميل احلرب مسؤولية
املزة الدمشقية ،ويرى
اإلجيارات .مصطفى يونس ميلك منز ًال يف منطقة ّ
ّ
أؤجر منزلي كما
أن
«احلق على سعر الدوالر» .يتساءل« :هل ُيعقل
أن
ّ
ّ
فلتوفر
لست مجعية خريية.
يف السابق ،بينما أسعار السلع تضخمت؟
ُ
احلكومة مسكنًا للمهجرين أو لرتفع األجور».
عدة:
حي الورود رفع إجيار منزله ُمرفقًا ذلك بشروط ّ
شادي سليمة من ّ
تقليل األمتعة وعدم إحضار ُ
املستأجر ألدوات كهربائية حتى ال ترتفع
فاتورة الكهرباء!
ّ
يستغل شقته جلين
ُمقابل هذين النموذجني ،هناك أبو عمار الذي مل
األرباح .يؤكد الرجل أن «العشرة آالف اليت أتقاضاها لقاء تأجري املنزل
يف الدويلعة كافية».
يشرح اخلبري العقاري عمار يوسف واقع اإلجياراتُ ،مشريًا إىل أن «األزمة
قسمت العقارات إىل مناطق آمنة وغري آمنة» ،األمر الذي أسهم يف أزمة
ّ
إن اإلجيارات ارتفعت يف املناطق غري
هذا القطاع .يقول لـ»األخبار» ّ
اآلمنة «من  7إىل  10أضعاف دون التمكن من ضبطها لكونها حمكومة
قانونيًا .وهناك صعوبة يف حتديد األسعار ألن املؤجر يشرتط دفع
اإلجيار كام ًال ملدة ال تزيد على ستة أشهر».

 ...وركود يف مكاتب العقارات

مع تفاقم األزمة األسورية ،بات مالكو العقارات ُيفضلون تأجري عقاراتهم
عرب معارفهم أو من خالل اإلعالنات دون املرور باملكاتب العقارية ،األمر
حي الورود،
الذي سّبب ركودًا يف عملها .يتهم مالك مكتب عقاري يف ّ
املالكني بأنهم «سبب ارتفاع اإلجيارات ال املكاتب اليت تتقاضى %2,5
من قيمة اإلجيار».
إن األفضل اللجوء إىل املكاتب
أحد العاملني يف مكتب «املازن» يقول ّ
من أجل التأجري «لضمان احلصول على معلومات دقيقة عن املستأجر
وإلدخال أموال طائلة إىل خزينة الدولة ،حتى ولو مل يسجل رقم اإلجيار
الصحيح يف العقد خلفض نسبة الضريبة».
على الرغم من ذلك ،يبدو صاحب مكتب «الغواص» العقاري ُمرتاحًا
ألن سوق اإلجيارات مضبوط« :االعتماد حاليًا على بيع العقارات الذي
ّ
انتعش سوقه بعد ازدياد عدد الراغبني يف السفر».

مشاريع سكانية جُمّدت

أما بالنسبة إىل احلكومة السورية ،فقد ّ
تأخر إنشاء وحدات سكنية
حجة احلرب.
خمصصة
للمهجرين حتت ّ
ّ
ّ
يشرح مدير فرع دمشق للشركة العامة للبناء والتعمري ،املهندس حممد
يونس ،أنه «وقعنا مع احلكومة عقدًا لتنفيذ وحدات سكنية يف عدرا
العمالية وحسياء لتضم  10آالف نسمة .لكن االعتداءات اإلرهابية على
عدرا أوقفت تنفيذ  1200شقة» .لذلك ،قدمت احلكومة «أرضًا بديلة يف
حرجلة لتنفيذ  724شقة» .حتى الساعة ،أصبح هناك  300شقة جاهزة
للسكن «والبقية ستجهز قريبًا» .بدأت احلكومة أيضًا تنفيذ مشروع عدرا
«بعد إعالنها منطقة آمنة وستكون  800شقة جاهزة خالل ستة أشهر».
يونس ميتدح املساكن ُ
املصممة «بشكل الئق .مساحة الشقة تبلغ 31
ّ
سيقلل من حدة أزمة
م .»²وهو يرى أن «اخنفاض الضغط السكاني
املهدمة».
التوجه إلعادة إعمار املناطق
خاصة مع
اإلجيارات،
ّ
ّ
ّ
هذه احللول ال تلقي آذانًا صاغية لدى عمار يوسف الذي حُي ّمل «احلكومات
املتعاقبة مسؤولية تفاقم األزمة لعدم إيالئها العناية املطلوبة ،فتكاثرت
مناطق السكن العشوائي وبلغ حجم الفساد ستة مليارات لرية» .وهو
ّ
يتهم املؤسسة العامة لإلسكان ووزارة اإلسكان بـ»التقصري نتيجة
الرتهل اإلداري .هي مل ُتقدم أكثر من  8آالف عقار على مدى 10
سنوات»ُ ،مطالبًا إياها بـ»إجياد مدن سكنية جديدة خيصص بعضها
ملتوسطي الدخل وذوي الشهداء ،إضافة إىل إعفاء مواد البناء من اجلمرك
وإجياد مشاريع خمصصة لإلجيار ،وليس للمضاربة بيعًا وشراء».

موغرييين لسالم :تسوية سوريا مفتاح اإلستحقاق
نقوال ناصيف
يواصل الرئيس متام سالم مشاركته يف الدورة  70للجمعية العمومية
لالمم املتحدة اليت hفتتح اعماهلا رمسيا الثالثاء ،وسط اجراءات امنية
مشددة رافقت حضور البابا فرنسيس االول ،وتستكمل بزيارة الرئيس
االمريكي باراك اوباما
نيويورك | اجرى رئيس احلكومة متام سالم ،يرافقه وزير اخلارجية
واملغرتبني جربان باسيل ،يف اليومني املنصرمني ،سلسلة لقاءات على
هامش انعقاد اجلمعية العمومية لالمم املتحدة ،عشية افتتاح اعماهلا
اليوم ،مشلت الرئيس الفلسطيين حممود عباس ورئيسة وزراء النروج
ايرنا سولسربغ وممثلة االحتاد االوروبي للشؤون اخلارجية والسياسة
االمنية فيديركا موغرييين ووكيل االمني العام لالمم املتحدة وموفده
الشخصي تريي رود الرسن ،على ان يكون التقى مساء الثالثاء
بالتوقيت احمللي الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ،والرئيس االيراني
حسن روحاني االربعاء.
يف حصيلة مشاورات واملواقف اليت مسعها سالم من املسؤولني
الكبار الذين اجتمع بهم ،ابرز مصدر واسع االطالع يف الوفد الرمسي
املالحظات اآلتية:
 1ــــ استخلص سالم مما قاله ملك االردن عبداهلل الثاني انه يقارب
موقفه من تنظيم «داعش» على انه اصبح «امرا واقعا ،ومن املتعذر
بعد اليوم انكاره وجتاهله ،بل بات مستقرا يف املنطقة» ،ما حيمله
على بناء اسرتاتيجية حتمي اململكة من هذا التنظيم الذي اضحى «ال
مفر منه وليس مسألة خاطفة ستختفي بني ليلة واخرى .علينا تكييف
انفسنا معه» ،اضف ان احلرب السورية مستمرة «من غري ان يعرف احد
اىل متى؟ بات علينا التفكري يف محاية انفسنا من الواقع الذي فرض
علينا» .وتناول احلديث مع امللك ايضا عبء النزوح السوري وسبل
التنسيق ملعاجلته ،والتعاون مع البنك الدولي يف هذا النطاق.
 2ــــ وجود معطيات ومناخ خمتلف لدى االمريكيني واالوروبيني على
السواء افصح عنه تدفق النازحني السوريني على اوروبا ،ما اشعرهم
للمرة االوىل لسنوات طويلة خلت ان النزاعات القائمة يف املنطقة
باتت مرتبطة مبصاحلهم املباشرة .وهو ما سبق ان ابلغه لبنان اىل
الفرنسيني واالملان واالوروبيني اآلخرين بضرورة استشعار عبء
اخلطر الذي سيصل اىل اراضيهم ،ما مل يسارعوا اىل استيعاب نزاعات
املنطقة واجياد احللول الالزمة هلا.
 3ــــ ابلغت موغرييين سالم ان االحتاد االوروبي يف صدد اختاذ «قرار
مهم» هو زيادة املساعدات املالية ،خصوصا للدول احلاضنة للنزوح
السوري ،اىل قرار آخر ال يقل اهمية هو عزم االحتاد االوروبي على
االضطالع بـ «دور سياسي اكرب حلل مشكالت املنطقة ،وخصوصا احلرب
السورية» .وتبعا ملا ملسه سالم ،فإن يف وسع دول االحتاد فرادى
وجمتمعة التأثري على ايران من خالل دورها يف تنشيط اقتصادها
الراكد لعقود طويلة حتت وطأة العقوبات املفروضة عليها .يريد
االوروبيون ،غري القادرين على التأثري السياسي املباشر والفاعل،
دورا جمديا يف ما حتتاج اليه طهران وهو بعث الروح يف اقتصادها،
بغية الوصول اىل الدور السياسي املتوخى .وهو ما باشرته املانيا
على املستوى التجاري ،وتتحضر له فرنسا من خالل زيارة حمتملة
لوزير اخلارجية لوران فابيوس لطهران مصطحبا معه ممثلي قرابة 50
من الشركات الفرنسية العمالقة .االمر الذي من شأنه محل ايران على
عدم ادارة الظهر للمبادرات السياسية لالحتاد االوروبي.
 4ــــ اعلمت موغرييين سالم ان االحتاد يعتزم تقديم مساعدات عسكرية
للبنان .وهي سابقة لدى دوله اليت تقرر يف الغالب منفردة طريقة
تقديم مساعدات عسكرية اىل بلد من خالل حمادثات ثنائية .اال انه
مؤشر َ
س قلق اوروبا على استقرار لبنان الذي هو مثار اهتمامها
عك َ
وتشديدها على ضرورة تعزيز قدرات اجليش على ضبط حدوده
ومراقبتها.
 5ــــ تناولت املسؤولة االوروبية انتخابات رئاسة اجلمهورية ،من
غري ان تكون لديها افكار او اقرتاحات حمددة سوى ان ال حلحلة
لالستحقاق اال بلقاء سعودي ــــ ايراني .على ان االحتاد االوروبي
يعول على دور سياسي يريد القيام به يف هذا الصدد ،يف اجتماع
ّ
بني دوله وايران ،وآخر بني دوله واملوفد االممي اىل سوريا ستيفان
دوميستورا ملناقشة اقرتاحاته للتسوية السورية .استنتج الوفد
الرمسي من حديث موغرييين وجود عالقة مباشرة بني احلرب السورية
واستمرار االزمة اللبنانية ،وترابط احللول بني كل منهما .وحبسب ما
ملسه فإن االوروبيني يتعاملون بـ»واقعية» مع احلرب السورية يف ظل
وجود دولتني متصلبتني حيال التسوية واملرحلة االنتقالية يف سوريا،
هما تركيا والسعودية اللتان ترفضان البحث يف اي دور للرئيس بشار
االسد يف املرحلة االنتقالية او وجوده ابانها .لكن االوروبيني يعون
ان التسوية السورية هي «مفتاح الولوج» اىل االستحقاق الرئاسي
اللبناني.
 6ــــ اشادت رئيسة وزراء النروج بالدور الذي يضطلع به لبنان حيال
وقدرته ،وقالت ان بالدها مفجوعة مبا جيري يف
النازحني السوريني
ّ
سوريا ،اال ان «من غري االخالقي ترك لبنان وحده يف هذا اخلضم
يواجه النزوح واعباءه منفردا» .واظهرت اهتمام بالدها بالتحضري
ملؤمتر دولي يكون مثابة صندوق مالي جلمع املساعدات على غرار مؤمتر
الكويت للماحنني .واكد سالم لسولسربغ ان ما يطلبه لبنان على صعيد
معاجلة النزوح السوري ليس املساعدات املالية واالنسانية فحسب،
على اهميتها اذ تتبخر للفور ،بل توفري مساعدات ملشاريع امنائية بغية
اجياد حلول ملشكالت جنمت عن النزوح ،منها البطالة
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مقاالت وتحقيقات

أزمة النفايات حتيي صناعة التدوير حملياً
إيفون صعيبي

يف وقت يرى فيه الكثري من الدول
املتحضرة أن النفايات «ثروة» ،تقف
احلكومة اللبنانية عاجزة أمام ملف الزبالة.
يف عامل اليوم ،تتجلى ثقافة فرز النفايات
وتدويرها ،وتربز أكثر فأكثر حاجة املعامل
اىل املخلفات باعتبارها تشكل مواد أولية
أساسية حللقة اإلنتاج الصناعي .السؤال
الذي يربز :هل سلطت هذه املعضلة
الضوء على قطاع لطاملا عانى يف لبنان؟
جيمع عدد كبري من املعنيني على أن مصانع
التدوير قادرة اليوم ،أكثر من أي وقت
مضى ،على املساهمة يف إجياد حل ألزمة
النفايات واملخلفات ،إذا وضعت الدولة
سياسة واضحة جتاه هذا امللف .وإذا
متت إدارة املخلفات بطريقة علمية وبيئية
متكاملة ميكنها أن تكون ثروة للبنان ،ال
عبئًا عليه كما هو الواقع حاليًا.
يف أوروبا وغريها من الدول الغربية
املتطورة ،يتم فرز النفايات إمجا ً
ال من
املصدر بهدف االستفادة من كل نوع من
ّ
املخلفات .أما يف السويد ،البلد الرائد
فيعاد تدوير
النفايات،
معاجلة
جمال
يف
ُ
ما يقارب  %45من املخلفات .من هذا
املنطلق ،نادى القطاع الصناعي
يف لبنان بوضع اسرتاتيجية كاملة
تبدأ من الفرز ،وصو ً
ال إىل التدوير
الكميات
ومعاجلة
والتسبيخ
املتبقية بالوسائل املتاحة ،ومنها
الطاقة البديلة ،لتصبح بذلك
الكميات اليت حتتاج اىل الطمر
ضئيلة جدًا.

القانون سبب الفوضى!

تأسس قطاع اعادة التدوير يف لبنان عام 1929

يصدّر عدد من
معامل إعادة
التدوير يف لبنان
إنتاجه إىل الدول
االسكندينافية

يف هذا الصدد ،يرى رئيس مجعية الصناعيني فادي اجلميل «أن
صناعات التدوير هي جزء أساسي من أي مشروع ملعاجلة النفايات،
لذلك فإن اجلمعية ترفض رفضًا قاطعًا احلرق الكلي للنفايات ملا
يف ذلك من خطر على البيئة ،كما على استمرارية هذا القطاع الذي
تعتاش منه آالف العائالت».
يغفل القانون احلالي املسؤوليات واألساليب الواجب اعتمادها
بشكل واضح وكامل للتخلص من املخلفات ،كما يرتك خيار تقنيات
املعاجلة للشركات اليت سرتسو عليها املناقصات ،يف حني أنه
جيب أن يلحظ ضرورة الفرز وضرورة التسبيخ مع حتديد النسب،
وحتديد ملكية املخلفات.
يشرح اجلميل «املشكلة اليوم تكمن يف عدم حتديد القانون اللبناني
لنسب التدوير املطلوبة أو املسموحة ،ونسب احلرق ونسب الطمر
بد من
والتسبيخ ،األمر الذي يتسبب بنوع من الفوضى .لذلك ،ال ّ
حتديد هذه النسب اليت تتيح خفض كميات املخلفات اليت حتتاج
اىل طمر .هنا ،ال بد من التمثل بالقانون األوروبي الذي حيدد
نسبة تدوير الورق إضافة اىل نسبة التسبيخ ،على أن ُيستفاد من
املخلفات املتبقية إما إلنتاج الطاقة البديلة ،وإما استعمال تقنيات
احلرق».
ويضيف« :يعترب قطاع التدوير يف لبنان الذي يعود تأسيسه
اىل عام  1929قطاعًا متطورًا ،فهناك معامل إلعادة تدوير احلديد
والتنك والبالستيك ،والورق والكرتون والزجاج ،وكلها مصانع
يصدر عدد منها منتجاته اىل الدول االسكندينافية.
متطورة ،حبيث
ّ
أما معامل الكرتون والورق ،فـ  %30من منتجاتها هي من املواد
املعاد تدويرها .لذلك ،فإن الصناعات التدويرية حباجة ماسة
إىل هذه املخلفات ،وخصوصًا أن هذا النوع من الصناعات رائد
يف لبنان ،ويعمل اليوم بتقنيات عالية ويؤمن فرص عمل آلالف
الشباب اللبناني».

الصناعات الخضراء

بنت الدول املتقدمة كل برامج التنمية االقتصادية اليت قامت بها
على الصناعات اخلضراء .أما لبنان ،فعلى الرغم من أنه متباطئ
نوعًا ما يف هذا اجملال ،إال أنه بدأ ،بفضل مبادرات فردية ،بتسليط
الضوء على أهمية هذه الصناعات ،وخصوصًا أن هذه املعامل
تساهم يف حل أزمة النفايات.
يف الواليات املتحدة األمريكية ،ومنذ بضع سنوات ،مت تطوير تقنية
معاجلة وتدوير النفايات بعد فرزها ،واليت تقوم على مبدأ التخمري
السريع الذي حيول النفايات العضوية اىل مساد زراعي بواسطة
مواد تسمى األنزميات.
وقد استقدمت شركة  CEDAR ENVIRONMENTALهذه التقنية

اىل لبنان منذ فرتة ،وقامت بإنشاء عدة معامل لتدوير النفايات
يف مناطق خمتلفة بهدف الوصول إىل مبدأ «صفر نفايات» ،من
خالل حتويل النفايات املنزلية الصلبة إىل منتجات جتارية قابلة
للبيع .عن هذا املوضوع ،يقول مدير الشركة زياد أبي شاكر «إن
قطاع إعادة تدوير النفايات قطاع مهم .غري أنه قبل األزمة مل يكن
حيظى حبقه من املواد املفرزة ،إذ كان يتم طمر النسبة األكرب من
القمامة .ومعامل البالستيك والورق والزجاج واحلديد مل تكن تأخذ
كمية كافية من هذه املواد».
ويتابع أبي شاكر «لعل النقطة اإلجيابية يف أزمة النفايات اليت
تغرق بها مجيع املناطق اللبنانية هي تسليط الضوء على دور
معامل إعادة التدوير ،فعدد كبري من البلديات باتت ترسل نفاياتها
اىل هذه املعامل لتتخلص منها ،وباتت بالتالي هذه املصانع حتصل
على عدد ال بأس به من املواد مل تكن حتصل عليها يف السابق،
رغم أنه بنظر البعض أن املعامل اليت تستفيد من املخلفات هي
اليوم متضررة من تراكم النفايات يف الطرقات ألنه يف حال عدم
حصول هذه املعامل على كمية حمددة من املخلفات وفق حاجتها،
أي على كمية يومية حمددة من الورق أو من البالستيك أو غريهما،
فسوف تعاني من نقص حاد يف كميات املواد األولية اليت هي
بأمس احلاجة إليها».
ّ
تشري األرقام واإلحصائيات اليت يتداوهلا عدد من املهندسني
والبيئيني اىل أن  %92من النفايات قبل اندالع األزمة احلالية
كانت تطمر .أما اليوم ،وبعد إقفال املطامر ،فلم يعد مصري هذه
املواد الطمر العشوائي.
من الواضح أن هلذا القطاع الذي خيلق آالف فرص العمل ،والذي
يساهم يف دعم العديد من القطاعات األخرى ،مستقب ًال مهمًا إذا
طبقت احلكومة خطة سليمة وواضحة ،وإذا ساهمت يف تطويره،
فهو رغم اإلمكانات املتواضعة اليت ميلكها ،إال أنه يصدر املنتجات
اللبنانية ،وال سيما الورق والزجاج األخضر اىل اخلارج.
بدوره ،يرى رئيس شركة «اجلنوب لإلعمار» رياض األسعد «أن
احلل األمثل ملسألة النفايات يعتمد على تقنية التدوير ومن ثم
حتويلها اىل طاقة أو تصديرها ،وقد برزت أهمية قطاع إعادة
التدوير مع أزمة النفايات ،ومل تعد بالتالي جمرد نظرية ،حبيث
باتت احللول كلها متيل حنو التوجه اىل سياسة التدوير بد ً
ال من
الطمر واحلرق .لكن ذلك ليس كافيًا ،إذ من الواجب تطوير هذه
الصناعة واالرتقاء بها اىل مستويات أفضل».
ويتابع« :رغم أن غالبية اللبنانيني يدركون أهمية التدوير ،إال أن
هذا القطاع حباجة إىل بعض الوقت ليحدث التغيري املرجو على
صعيد الثقافة اللبنانية ،وذلك يكون من خالل جتميع النفايات
وإنشاء معامل ملعاجلة النفايات وإنتاج الـ»آر دي أف» الستخدامها
وقودًا ملعامل الرتابة ومعامل أخرى ،على أن يستخدم الوقود
العضوي الناتج من معاجلة النفايات».
«ليست كل النفايات زبالة» ،عبارة لطاملا ترددت يف املناهج
الدراسية والنظريات ،غري أنها بقيت بعيدة عن التنفيذ لعقود.
املؤكد أن األزمة البيئية والصحية اليت يتخبط بها البلد اليوم،
جنحت يف إبراز دور صناعة عمرها مئات السنني يف لبنان .فهل
تكون األزمة احلالية حافزًا لتحسن وضعية هذا القطاع املهم من
الصناعات الوطنية؟

يف سابقة غريبة « ...استأجرت» ليا
شاباً لريافقها إىل إهدن وهذا ما حصل!
كانت
البداية
عندما ُدعيت ليا
اليت تقطن يف
جل الديب إىل
اجتماعية
مناسبة
ّ
يف إهدن ،فهي
مرتبطة
غري
ّ
يتمكن أحد
ومل
من أقاربها أو
من
معارفها
الذهاب معها،
فعملت بنصيحة صديقتها واستأجرت شابًا لريافقها .دغدغت
الكرة مرارًا ،فباتت تستأجر زياد لتتفاخر
التجربة فكر ليا ،وأعادت
ّ
به يف سهراتها ومناسباتها املختلفةّ .
تؤكد ليا أن الرفيق املستأجر
أو احلبيب املفرتض زادها ثقة واعتزازًا بنفسها ،وتضيف:
ّ
وي ّ
ختطت الثالثني وما
صنف الفتاة اليت
«اجملتمع
ٍ
قاس أحيانًاُ ،
زالت عزباء يف خانة العنوسة ،ال أنكر أن العالقة مل تعد تقتصر
تقربنا من بعضنا أكثر ،وبات أكثر من
فقط على املرافقة ،وأننا ّ
الشخصية أمام
يومي ،لكنها ساعدتين يف حتسني صورتي
رفيق
ّ
ّ
اجملتمع ،وأبعدتين عن مواقف كثرية حمرجة ،فأنا إنسانة ناجحة يف
عملها ،ومجيلة ومثقفة ،ولكنين لطاملا كنت فاشلة يف عالقاتي
العاطفية ،الرفيق أو احلبيب املفرتض ولو كان مبال إلاّ أنه كان
ّ
ح ًال لنقص أعانيه».
أمن له ما ً
ال وفريًا بدل البقاء
نديم وجد يف مرافقة النساء عم ًال ُمكسبًاّ ،
طوال النهار يف النادي الرياضي وتدريب النساء ومساعدتهن على
توددت
تنحيف أجسادهن ،ويقول« :امتهنت يف هذه الشغلة عندما ّ
السن ،وباتت تطلب مين مرافقتها يف
سيدة أرملة تكربني يف
ّ
لي ّ
االجتماعية ،ومواساتها يف لياليها ،وصو ً
ال إىل
سفراتها ومناسباتها
ّ
ّ
مادي .امتهنت مرافقة
وكلها مقابل بدل
اجلنسية،
تلبية رغباتها
ّ
ّ
األساسية تعويض
مهميت
النساء ألكثر من ست سنوات ،وكانت
ّ
ّ
نقصهن العاطفي».

«الفتى املرافق»

األجنبية ،وهي تشمل الشباب الذين
تنتشر هذه اخلدمة يف الدول
ّ
يتلقون بد ً
ّ
مسنة ،واصطحابها
ال ماديًا مقابل مرافقة امرأة عزباء أو
يف زياراتها واجتماعاتها ومناسباتها ،أو الرقص والسهر معها ،أو
مقدمها اسم «»Escort Boy
حتى ممارسة اجلنس معها ،ويطلق على ّ
أو « ،»Escort Girlفهي ال تقتصر على الرجال فقط بل تنسحب
سرية وغري
أما يف لبنان ،فما زالت هذه اخلدمة
على النساء أيضًاّ .
ّ
منتشرة يف شكل كبري أو باألحرى معروفة ،ولكن األكيد أنها
واملقربني ،وزبائنها هم األشخاص
موجودة يف دوائر األصدقاء
ّ
ٍ
حدود تفرضها التقاليد
الذين يشعرون بالوحدة ،وقد جتنح عن
ّ
املقنعة ،خصوصًا إذا وصلت إىل
اللبنانية وتصبح نوعًا من الدعارة
ّ
عرف الدعارة على أنها
ّ
حد ممارسة اجلنس ،إذ إن القانون اللبناني ّ
الزوجية)
شرعية (خارج إطار احلياة
سرية غري
جنسية
إقامة عالقات
ّ
ّ
ّ
ّ
مالية.
لقاء احلصول على مبالغ
ّ

ملاذا يلجآن إليها؟

ّ
شك يف أن هذه
بعيدًا من التعريف اجلامد والتوصيف القانوني ،ال
ّ
مبقدم
متعلقة
اجتماعية
نفسية وأسباب
الظاهرة تنطوي على دوافع
ّ
ّ
ّ
اخلدمة وطالبها .كما أن الوضع املعيشي يضطلع بدور كبري يف
جمرد عالقات عابرة
انتشار هذه اخلدمة
وتوسعهاّ .
ّ
أما اجتماعيًا فهي ّ
يقابلها مثن.
عن األسباب اليت تدفع املرأة إىل شراء هذه اخلدمة وتقديم الرجل
هلا يقول االختصاصي يف علم النفس الدكتور روجيه خبعازي
«يقدم الشاب هذه اخلدمات أو ً
ال نتيجة حاجته إىل
لـ»النهار»:
ّ
ً
نفسية يف إقامة
لرغبة
ا
ثالث
ة،
املرضي
ته
لنرجسي
إرضاء
املال ،ثانيًا
ً
ّ
ّ
ّ
ً
أما
ة.
الدجنواني
بفكرة
اللتصاقه
ا
ورابع
كان،
أي
مع
ة
جسدي
عالقات
ّ
ّ
ّ
املرأة فرتضى بشراء اخلدمة أو ً
ال ألنها تعاني نقصًا عاطفيًا ،ثانيًا
لتشعر بأمان ،ثالثًا لتشعر أنها مرعوبة وحمبوبة من اجلنس الثاني،
اجلسدية».
ورابعًا ألنها ال تكتفي من العالقات
ّ
يقدم خدمة استئجار الرفيق أو «احلبيب
يف الدول
الغربية ،هناك من ّ
ّ
املفرتض» ،وزبائنها هم من يعانون الوحدة ،وهي تشمل الرجال
والنساء على حد سواء ،لكن ما هي دالالتها يف اجملتمع اللبناني؟
االختصاصية يف علم االجتماع راميا شهال لـ»النهار»« :ال تبدو
تقول
ّ
واألمريكية،
ة
األوروبي
الدول
يف
ة
اعتيادي
غري
أو
غريبة
اخلدمة
هذه
ّ
ّ
ّ
سرية العتبارات مرتبطة بالعادات والتقاليد
تبقى
حيث
لبنان،
عكس
ّ
االجتماعية .يف اخلارج تطلب الفتاة مرافقة رجل يف سهرة أو حفل
ّ
اليومية
منوعة يف احلياة
أو أي مناسبة ،أو حتى لتقديم خدمات ّ
ّ
االجتماعية وصو ً
ال إىل ممارسة اجلنس» .وتضيف شهال« :وجود
ّ
شريك يف املناسبات هو تقليد عربي ،أما استئجار شريك مقابل
ٍ
السرية ،إنه جماراة
ختط ذاتي للتقليد ولو بقي يف إطار
مال فهو
ّ
ٍّ
نفسية
ألسباب
املرء
فيضطر
العتباراته،
وإرضاء
للمجتمع
شكلية
ّ
ّ
خاصة لالحتيال على اجملتمع ونفسه لتسهيل اندماجه االجتماعي
ّ
وإرضاء لذاته وحميطه».
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اعــالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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العيد الوطني السعودي

سفارة اململكة العربية السعودية لدى أسرتاليا تقيم حفل استقبال مبناسبة اليوم الوطين
أعلن فيه سعادته افتتاح امللحقية العسكرية السعودية باسرتاليا

السفري آل صاحل  :اململكة سادس دولة ماحنة للمساعدات يف العامل

السفري آل صالح ،نائب السفري مشعل الروقي ،امللحق الثقايف الدكتور عبدالعزيز بن
عبداهلل بن طالب امللحق العسكري والعقيد سامي املطريي خالل استقبال املدعوين

أقام سعادة سفري خادم الحرمني
الشريفني لدى اسرتاليا ونيوزيالندا
نبيل بن محمد آل صالح حفل
استقبال بمناسبة اليوم الوطني
الـ 85للمملكة ،يف قاعة االحتفاالت
الكربى يف فندق الحياة يف العاصمة
االسرتالية كانبريا حضره حشد
من كبار الشخصيات السياسية
والربملانية واملسؤولني االسرتاليني
يف وزارة الخارجية االسرتالية
والوزارات األخرى والسفراء
املعتمدين لدى اسرتاليا وجمع من

السعوديني املقيمني يف اسرتاليا
ورؤساء وممثلي الجمعيات واملراكز
االسالمية والعربية باسرتاليا.
وكان يف استقبالهم السفري آل
صالح ،نائب السفري مشعل الروقي،
امللحق الثقايف الدكتور عبدالعزيز بن
عبداهلل بن طالب ،امللحق العسكري
العقيد سامي املطريي.
بدأ الحفل ،الذي افتتحه سفري خادم
الحرمني الشريفني لدى اسرتاليا
نبيل بن محمد آل صالح ورئيس
الربوتوكول يف الدولة االسرتالية

سفري خادم الحرمني الشريفني لدى اسرتاليا نبيل بن محمد آل صالح ورئيس
الربوتوكول يف الدولة االسرتالية كريس كانان

السالم
الرسمي
الطرفان
البلدين

كريس كانان ،بإنشاد
امللكي السعودي والنشيد
األسرتالي وتبادل خالله
التهاني والتمنيات لكال
الصديقني.
ورفع سفري اململكة يف أسرتاليا يف
كلمته ،خالل الحفل باسمه واسم
أعضاء السفارة وامللحقية والطلبة
املبتعثني ،التهنئة اىل خادم الحرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبد
العزيز ال سعود وسمو ولي عهده
وسمو ولي ولي العهد – حفظهم اهلل

– واألسرة املالكة الكريمة وشعب
اململكة بهذه املناسبة.
ثم تقدم بالعزاء بوفاة عدد من حجاج
بيت اهلل الحرام جراء التدافع وحادثة
الرافعة يف مكة املكرمة ،سائ ًال اهلل عز
وجل أن يتغمد املتوفني بواسع رحمته
ويسكنهم فسيح جناته ،وأن يمن
على املصابني بالشفاء العاجل.
واستعرض السفري آل صالح يف
كلمته محطات النهضة الشاملة التي
تعيشها اململكة ،وموقعها االقتصادي
والقيادي القوي بني دول العالم

السفري أل صالح يطلع على معرض الرتاث والثقافة السعودية يف الحفل

ومساهمتها يف االستقرار العاملي
ومكافحة االرهاب ،موضحا دور اململكة
اإلنساني واسهاماتها ومساعداتها
للعمل اإلغاثي واالنساني الدولي،
حيث تعترب اململكة سادس دولة
مانحة للمساعدات يف العالم ،مشريا
اىل تقديم اململكة ما يزيد عن 160
بليون دوالر كمساعدات انسانية
الكثر من  90دولة حول العالم .

وبني السفري آل صالح تقديم اململكة
ملا يزيد عن  4بليون دوالر ملساعدة
الشعب اليمني حيث يتواجد على
ارض اململكة اكثر من نصف مليون
مواطن يمني انتقلوا للعيش يف
اململكة ابان االحداث االخرية ،اما
على مستوى القضية السورية فاكد
السفري آل صالح مساندة اململكة
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العيد الوطني السعودي

القوية للشعب السوري واستقبالها الكثر من مليونني ونصف سوري فروا
من بطش نظام االسد ،وهم يعيشون االن على ارض اململكة كضيوف مع
اعطائهم حق التعليم والطبابة ،اضافة اىل تقديم ما يزيد عن بليون دوالر
كمساعدات ملخيمات الالجئني السوريني .
وتناول السفري آل صالح يف كلمته محطات النهضة التنموية الشاملة التي
تعيشها اململكة يف مجاالت مختلفة ،مبينا االهمية التي توليها اململكة للتعليم
باعتباره احد اهم ركائز النهضة التنموية فيها  ،مشريا اىل وجود اكثر من ربع
مليون طالب سعودي يتلقون تعليمهم يف ارقى جامعات العالم من بينهم 13
الف طالب سعودي مع مرافقيهم باسرتاليا.
كما اعلن السفري آل صالح خالل الحفل عن افتتاح امللحقية العسكرية السعودية

باسرتاليا وتعيني العقيد سامي املطريي ملحقا عسكريا للمملكة باسرتاليا.
واطلع السفري ال صالح على املعارض الجانبية التي أقيمت بهذه املناسبة ومنها
معرض الرتاث والثقافة السعودية ،ومعرض االبتكارات واالبداعات العلمية
للطلبة املبتعثني السعوديني باسرتاليا.
وخالل الحفل ،كرم السفري آل صالح عددًا من الطلبة السعوديني املبتعثني
املتميزين الذين قدموا أعما ًال علمية مميزة يف دراساتهم وأبحاثهم خالل
مسريتهم العلمية يف أسرتاليا وهم حسام مأمون زواوي ،خالد طالل
ابو الشامات ،ندى ابراهيم تونسي ،بتول محمد يوسف الباز ،هيا محمد
الجدعاني ،بدر علي الزهراني ،عثمان أحمد الغامدي ،فيصل حاكم الشمري،
كما جرى تكريم رؤساء االندية الطالبية يف جميع الواليات االسرتالية بتقديم
دروع تذكارية لهم ،معربـًا عن سعادته بامتزاج تكريمهم بفرحة ذكرى اليوم

الوطني ،كما جرى تكريم الفائز بمسابقة «معاً ضد التطرف» األدبية» بدر
سالم املحمدي الحربي الذي القى قصيدة معربة باملناسبة.
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اعــالن

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
.واملصممني
واملهندسني
البنائني
اىل
مباشرة
البورسالن وتبيعه
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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كتابات

حوار الشعر والشعراء

فــاكهة اللــيل
فريال:
سأتسلل لي ًال بني أغصان شجر
التوت
وأسامر دودها ..
أختلس حريرها..
ألف أناملك زهورًا بيضاء
خوامت عشق اختمر منها فم
القز
ونامت وريقات بكر ..
حني نطقت فانثال شهدك
بامجل األشعار
عامر :
ً
وردة
أنتظر انسيابك
تداعب حلمي ...
وتفتح ثغرات اخلزام
لفضاء أحريف ..
أدخل يف ملكوتك وجوديًا
خارجًا عن كل النصوص
تشعلني شهوتك املستحيلة
بنشوة الدراق
عابثة حبراس الليل
تتأملني قصيدتي
قطعة موسيقية
تراقص جنونك ..
فريال:
ً
وردة
سآتيك
يعتصر رحيقها شهدًا
على فم الغرام
لرتميين قبالت
على محمك
فيحرتق فم اخلزامى
تراقصين غنجًا ودال ً
ال
أحرفك..
فتحيامن حتيت
جثث العبارات
تعال اىل قليب نشوة
وارمتي خي ًال على حضين
و خلسة
امتطي بيادر حيائي
وذق سلسبيال من رمان الدفاتر ..
عامر
سنرقص مع فراشات الليل
وأجعل تاجك قصيدة كلماتها
من بكر مداك املرتف بالتفاح
سأحرس ظلك يف سجل عيوني
كي أعرف بوصلة العشق
فارقصي حافية من األوراق
اخلريفية
وعديين خبمرة التني
وضالل الطواف
حول خصرك ...

محمد عامر األحمد
فريال الحرك

عادل مسارة

اإلرهاب واالنتحار والعبودية

ال يزال رأس املال هو مدير ،أو مايسرتو العاملُ .يدير ّ
كل شيء ،من
لقمة اخلبز حتى املصنع واملسجد والبندقية والبغاء والغباء كذلك.
ثم حقبة العوملة اجلارية،
فالعامل منذ نهايات حقبة اإلمربيالية ،ومن ّ
مقود بتحالف طبقي على صعيد هذا الكوكب ،الذي غدا كرة يضربها
فتستقر يف أهداف الفقراء .مقودة
رأس املال بقدمه املسمومة،
ّ
بتحالف:
ــ رأمسالية املركز ،وخاصة الواليات املتحدة ،ملخصة يف الشركات
العابرة للقوميات ،مبا هلا من نشاطات جتارة سلع مدنية عسكرية
وبشرية( ،جنس ،وإرهاب) كذلك.
ـ ورأمسالية احمليط (الكمربادور خاصة) كشريك وضيع ،وتابع
للرأمسالية يف املركز.
رأمسالية احمليط ليست شريكًا حقيقيًا ،وليست شريكًا وطنيًا وال
إنسانيًا ،هي شريك عميل وخائن ،على املستويني الوطين واإلنساني.
فهي تضحي بوطنها بإخضاعه للرأمسال الغربي .وبالتالي ليست
املشكلة يف كونها متعلمة ،مثقفة وواعية أو ال ،بل يف كونها
ال وطنية ،وهذا أخطر .أما حني جياملنا االقتصاديون اليساريون
«إن دول املركز تستغل أمم احمليط ،فهذا
يف الغرب بالقول:
ّ
ليس دقيقًا .ال ميكن أن يكون االستغالل الواقع على عمال احمليط
واقعًا ،بأي مستوى ،على امللك سلمان وسعد احلريري وعمرو موسى
والشيخة موزة ويوسف القرضاوي ...اخل.
يتحرك رأس املال يف ّ
كل بقعة من العامل ،ضمن مستويات الصناعة
ّ
والتجارة (بأنواعها وجماالتها) واملال ،بسرعة وسهولة .وتتحرك
شخوصه طبعًا.
الشركات األمريكية ،وكثري من الغربيةَ ،تْنقل مراكز إنتاجها إىل
احمليط ،مبا فيه الصني ،وتدفع أقل أجرة ممكنة ،وهذا مصدر
ثم تربح ببيع هذه السلع يف املركز بأسعار جمدية
رحبها احلقيقيّ ،
يتم
بل
بسهولة،
وسلعها
الشركات
هذه
أموال
رؤوس
جدًا .تتنقل
ّ
استدعاؤها واستجداؤها على شكل استثمار أجنيب مباشر ،أو غري
مباشر ،وهي يف حقيقتها عملية استغالل ،وجتريف لثروات احمليط.
إنه ّ
تنقل سهل ،كما يتنقل من تزوج اثنتني ،مبنطق ذكوري مطلق،
من خمدع هذه إىل خمدع تلك ،ويف املخدعني ُيقال له «شكرًا سيدي...
وهن ،للصالة حتت زعم املساواة!.
بوركت» .ثم يصطف هو،
ّ
معظم قوة العمل الصناعية يف العامل اليوم هي يف احمليط ،بل 80%
والعمال هناك
من قوة العمل هذه (مونثلي ريفيو عدد متوز )2015
ّ
يتقاضون أجورًا ضئيلة.
لكن العمال أنفسهم ال ميكنهم التنقل مثل السلع ،أو التحويالت
املالية ،اليت ينقلها «اجلن» يف حلظات من بلد إىل آخر بأرقام فلكية.
لذا ،تقول الشركات ،إذا مل يأت العمال إىل املركز ،نذهب حنن إىل
احمليط (إذا مل يأت حممد إىل اجلبل يذهب اجلبل إىل حممد) .بل جيب
أال يأتي العمال إىل املركز ،سنذهب المتصاص دمهم هناك ،كي ال
ميوتوا هنا ،فتصاب مقابر العرق األبيض بالزكام! إىل جانب ذلك،
اهلجرات من احمليط إىل املركز ممنوعة ،فليست فقط قوة العمل
حر يف هذا العامل لغري رأس املال،
املمنوعة من التنقل .ال حراك ّ
ّ
يتحكم يف العامل ،فقد فتح طريقًا
وألن رأس املال
والرأمساليني،
ّ
خاصًا حلراك استثنائي لقوة العمل.
يتم استجالب
عمال إىل خليج النفط ،حيث ّ
يسمح رأس املال حبراك ّ
عمالة رخيصة ألعمال سيئة ،سوداء ،رخيصة ،قاسية ،جنسية،
ّ
خدماتية ال إنتاجية يف أغلبها .وهي ّ
يتم
حتل
حمل قوة عمل حملية ّ
تفجر الوطن العربي .عجيب ،هذا
ختزينها ،وتثقيفها باإلرهاب كي
ّ
هو االستشناء الوحيد يف االقتصاد العاملي الذي يسمح حبراك
العمال ،بل باستجالبهم كقطعان.
ّ
العمال ،ال ّ
تنقلهم:
هذا االستثناء يشمل نوعني من حراك ،أو نقل
ّ
ــ تسليع قوة عمل جبلبها إىل اخلليج بشكل عبودي وباملاليني.
ــ حراك اإلرهاب .واإلرهاب ما دام رأس املال حيركه فهو إذًا جزء
من رأمسال الرأمساليني ،سواء يف املركز أو احمليط .حتريك قوة
ضد
وخاصة
عمل عاطلة ،لتكون جيش العمل االحتياطي لإلرهاب،
ّ
ّ
اجلمهوريات العربية.
رأس املال اإلرهابي هذا هو فائض قوة العمل الشابة يف البلدان
املتخلفة ،العربية واإلسالمية خاصة .وكما ذكرت ،يف مواضع سابقة
فإن حكام اخلليج معنيون بالتخلص من قوة العمل
من هذه األسئلةّ ،
ً
ً
وهابيًا .ولكي ال
مؤهلة
بل
،
ا
مهني
وال
ا
علمي
الشابة ،غري املؤهلة
ّ

بد من خلق فرص حراك هلا خارج تلك البلدان.
تنفجر يف داخلها ،ال ّ
وبالطبع ّ
ُ
استجلبوا من اخلارج ،كعبيد فع ًال.
عمال
حيل حملها ّ
جيش اإلرهاب االحتياطي ليس ضئي ًال .قد يوضح هذا قيام الكويت،
ضد سوريا .هذا الرقم
على صغر حجمها ،بتجنيد  12ألف إرهابي
ّ
املعلن ،وضد سوريا فقط ،فما بالك ضد البلدان العربية األخرى.
بل حتى جتنيد ينفق عليه إرهابي واحد ،وهو عضو «برملان» سابق،
ّ
ميثل من هذا؟ ميثل شعبًا .االسم األخري هلذا اجملرم ،الطبطبائي .رمبا
االسم مناسب للطبطبة ،اليت توليها األمم املتحدة على ختريب الوطن
العربي .ومن قال إن الكويت ال ترسل اإلرهابيني إىل العراق ،وهي
جزء من العراق؟!
إن هناك  3000تونسي يقاتلون يف سوريا.
آخر ما ُيقال يف تونس ّ
هذا من دون إحصاء حقيقي ،ومن دون إحصاء عدد من ُقتلوا ،ومن
أن
دون إحصاء من يقاتلون يف مجهوريات عربية أخرى .واملهم ّ
متويل جتنيد هؤالء هو من اخلليج ،فض ًال عن خناسة النساء جلهاد
النكاح( .انظر كتابي ،جهاد النكاح :ذكوري ال ديين ،منشورات دار
أبعاد ــ بريوت .)2013
إذًا ّ
مت توظيف الريع النفطي للتثقيف الوهابي والتسليح اإلرهابي.
وهذا وضع طبيعي يف بلدان حكامها ال يؤمنون بالتنمية ،ويعرفون
أن الثروة املرتاكمة يف أيديهم ليست ألي عمل إنتاجي ،بل هي
ّ
يقرر يف كيفية صرف هذه األموال هو
من
بأن
ون
قر
وي
لالستهالك،
ّ
ّ
ُ ّ
املركز اإلمربيالي ،بال رتوش .لذا مت تسخري مقادير هائلة منه لتجنيد
ً
بداية ضد سوريا،
إرهابيني من خمتلف البلدان العربية واإلسالمية،
ضد خمتلف اجلمهوريات العربية .ال ميكن هلذا احلراك اإلرهابي
والحقًا ّ
يتم مبعزل عن عالقة أنظمة الريع النفطي باملركز اإلمربيالي ،ال
أن ّ
من حيث سهولة احلراك ،وال من حيث الدور املنوط بقوة التخريب
هذه.
إذًا حنن أمام تعاقد رأمسالي على صعيدي املركز واحمليط؟ فتجنيد
جيوش اإلرهاب هذه ،وخاصة ضد الوطن العربي ،حيقق للرأمساليات
الغربية:
ــ واقع عربي متهالك جيعل تواصل نهب ثرواته سه ًال وسلسًا.
ويقرب الكيان
ويعمق التطبيع،
ــ يطيل عمر الكيان الصهيوني،
ّ
ّ
باجتاه قيادة الوطن العربي مباشرة ،أو مداورة ،بالتطبيع.
ــ إطالة عمر أنظمة الريع ،بتخليصها من اجليوش اإلرهابية اليت
ولدتها ،وثقفتها.
ــ تواصل تسويق األسلحة والذخائر واخلدمات اللوجستية ملصلحة
الشركات الغربية.
تقدم يف عالقات روسيا والصني يف الوطن العربي
ـ حماصرة أي ّ
والعامل اإلسالمي.
مل يعد بالضرورة أن يقود القمع والبطالة والبغاء إىل ثورة الفقراء.
ليس هذا موضع نقاش يف هذه العجالة .ولكن كما نرى فإن:
ــ تزايد عدد عمال الصناعة يف احمليط مل تنتج منه نضاالت طبقية
ثورية.
ــ تزايد عدد العاطلني من العمل يف بلدان احمليط كذلك ،مل يرفع
سقف النضاالت الثورية.
ــ واألزمة املالية االقتصادية يف املركز ّ
متت حماصرتها تقريبًا كي
ال تتفجر ثورة يف املركز.
يتم
ــ كثري من قوة العمل الفائضة ،يف اخلليج وبلدان إسالمية أخرىّ ،
تنفيسها هناك بتفخيخها لتنفجر يف «سوراقيا» وبقية اجلمهوريات
العربية.
ما حيدث خارج السياق املألوف ،أو املتوقع ،على األقل قيام،
ربمّ ا ،ماليني املهاجرين من العمال ،وحتى مع أسرهم ،وخاصة
السوريني ،بالتسلل إىل شاطئ املتوسط ،واالنتحار يف البحر،
حمققني حراكًا عماليًا حتى لو باملوت .بل باملوت يهدمون جدار
الفصل العنصري املعومل بني املركز واحمليط .إنهم ذاهبون إىل
ضدهم .ماضون إىل
االستغالل ،واالضطهاد ،والتمييز األبيض
ّ
إما
ذلك يف «سعادة» ودون ذلك ،فال بأس باملوت! هؤالء الذين ّ
رفضوا االنتظام يف صفوف اإلرهاب ،أو أنه ليس حباجة إليهم ،هم
فائضون عن احلياة والوجود ،إنهم يقومون خبرق قانون منع حراك
أهم
العمال ،بأرواحهم ،وحتى بأرواح أطفاهلم .ترى هل يعرفون ّ
أن ّ
ّ
أسباب فقرهم ،وعوزهم ،وقرارهم االنتحار ،هو رأس املال؟:
ّ
يتوقف
أن رأس املال الغربي نهب بلدانهم على مدار قرون ،ومل
ــ ّ
بعد.
تسمى دول ما بعد االستعمار أو ثورات هذه البلدان ،قد
وأن ما
ــ ّ
ّ
ِ
هواملستعمر نفسه.
خلقت حكامًا أصبح مثلهم األعلى
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ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

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

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

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

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

أمجل االعراس ألحلى عروسني ..بيار برصونا ونورما عبيد

العروس تدخل الكنيسة مع والدها

العروسان مع والديهم

والد العريس انطوان برصونا يرحب بالحضور ويلقي قصيدة

العروسان يدخالن الصالة بشكل ملوكي

والدا العروس

شربل راضي وسامي مرشاق

سايد حاتم وعقيلته والدكتور خوري وعقيلته

العروسان على االكتاف

الساعة الواحدة والنصف من يوم اجلمعة من االسبوع املاضي حتقق
عرس اجلالية يف ملبورن بفرحة احلبيبني بيار برصونا جنل الصديق
الشاعر أنطوان برصونا واالم الطيبة مجال برصونا من اآلنسة ذات
الصون والعفاف نورما عبيد كرمية السيد انطون عبيد والسيدة
بديعة عبيد.
بارك االكليل االب دميرتي بارودي وعاونه االب جاك وذلك يف
كنيسة القديس نقوالوس ،حيث كان االشبينان شقيق العريس
جوزيف برصونا وجاسنت طانيوس واالشبينتان شقيقيت العروس
أدال ورميا ،اما حاملو اخلوامت والزهور فكانوا االطفال زارا وكاترين
وايفا وانطوان والكسندر وكالوي وسيج.
وقد ضاقت الكنيسة باملدعوين من اهل واقارب واصدقاء واهل
العروسني الذين جاءوا من مجيع احناء والية فيكتوريا ومن اقارب
والد العريس الذين جاءوا من سيدني بعدد كبري فاق اخلمسني
شخصا ومن لبنان حضر خال العروس ابو ابراهيم شلوق وزوجته
ومن امريكا خالة العروس فوتني الياس .وباملناسبة دعا االب
بارودي العروسني اىل احملافظة على هذا الرباط املقدس ليكونا
قدوة لغريهما ومثاال حيتذى به من احلب واالخالص .وعند الساعة
السادسة مساء اقام والدا العروسني حفلة عامرة يف صالة The
 Manor on Highيف منطقة  Eppingاحدى ضواحي مدينة ملبورن

حضرها اكثر من  300شخص مع عائالتهم.
دخلت العروس القاعة متأبطة ذراع عريسها حتت السيوف وعلى
قرع الطبول وبريق االسهم النارية بشكل ملوكي حيث عقدت
حلقات الرقص والدبكة على انغام الفرقة املوسيقية .وقد لفتت
العروس انظار اجلميع متألقة بأبهى حللها يف ثوب العرس الرائع
الذي زادها مجاال على مجال.
ويف املناسبة القى والد العريس الشاعر انطوان برصونا كلمة رحب
فيها باملدعوين شاكرا حمبتهم وخص بالشكر الذين حضروا من
سيدني ومن لبنان وامريكا للمشاركة يف فرحة العروسني .والقى
قصيدة شعرية حتدث فيها عن العروس ووالديها وقال متوجها
الهل العروس ان ابنتكم اليوم هي ابنتنا واليوم اصبح لدينا ثالث
بنات مع فاديا ونورما .وكونوا على ثقة ان ابنتكم يف بيت أمني
وسنحافظ عليها برموش العيون وستكون معززة مكرمة كما كانت
يف بيتكم واكثر.
والقى العريس كلمة شكر فيها والديه على اهتمامهما بالعائلة
وحمافظتهما عليها ورعايتها .والقى شقيق العريس جوزيف برصونا
كلمة ذكر فيها شقيقه بايام الطفولة.
كما القى والد العروس كلمة رحب فيها باحلضور شاكرا عاطفتهم
النبيلة ومشاركتهم له يف هذه املناسبة ،كذلك حتدثت العروس

العروس تلقي كلمتها

العريس يلقي كلمته

والد العريس وزوجته وجدّ العريس

روبري بخعازي وكليم شاهني وزوجته

جان سابا وعقيلته

لويس سابا وخطيبته ايفا

فشكرت والديها على حسن الرتبية.
وعند منتصف الليل قطع العروسان قالب احللوى ثم تقبال تهاني
املدعوين مع اهلهما وغادرا ملبورن اىل اوروبا لتمضية شهر
العسل.
وأخوة
صداقة
تربطها
اليت
وسيدني،
ملبورن
يف
اهلريالد
أسرة
ّ
بالعائلتني ،تتمنى للعروسني حياة سعيدة ومديدة ملؤها البنات
والبنني ..وألهلمها دوام الفرح ..والف مربوك.
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منوعات

كيف خدعت شابة لبنانية مؤسس موقع
فايسبوك ليتضامن مع مشاعرها املزيّفة ؟

ما هو الكنز الذي حيتضنه قاع دجلة ؟
كنز عراقي آثاري يكفي الفتتاح أربعة متاحف عاملية ابتلعه نهر
دجلة قبالة نقطة التقائه بالفرات يف مدينة القرنة جنوب العراق،
الكنز عالق يف قاع النهر ،وكل حماوالت التنقيب عنه أخفقت
وآلت اىل الفشل ،فيما اختلفت روايات كيفية غرقه.
قبل حنو قرن ونص ،وبينما كان صراع النفوذ يف العراق احملتل
عثمانيًا آنذاك على أشده بني بريطانيا وفرنسا ،غرق كنز لدى
حماولة بعثة فرنسية تهريبه ،وهو يضم قطعًا أثرية نفيسة ال تقدر
بثمن ،بينها ثريان آشورية وقطع من بابل ،فضال عن منحوتات
من قصر آشوربانيبال ،ومثة دعوات إلعادة البحث عنها جمددًا بعد
حتديد موقع تقرييب هلا ،كون اآلثار مهمة جدا وتستحق العناء،
حبسب خرباء.
كنز مفقود

استطاعت الشابة اللبنانية فرح هاشم اليت حتب الكتابة
املسرحية ،كسب الرهان على أصدقائها وخدع مؤسس شبكة
التواصل اإلجتماعي الكربى "فايسبوك" ،مارك زوكربريغ وجعله
يرد شخصيًا على تعليقها على أحد منشوراته.
يتحدث فيه عن خطابه أمام اجلمعية العمومية
نصًا
ّ
ونشر زوكربريغ ّ
ّ
املتحدة اليت تتناول "األهداف العاملية" ملواجهة
يف األمم
التحديات يف العامل خالل السنوات املقبلة ،والذي حتدث فيه عن
ّ
ّ
ٍ
ٍ
قضية الوصول إىل اإلنرتنت كمشكلة عاملية ينبغي حلها ،وقال
إن "الوصول إىل اإلنرتنت من املشاكل العاملية اليت ستعمل
ّ
ّ
فايسبوك على ّ
منظ ٍ
مات ودول".
حلها بالتعاون مع
فاستغلت هاشم هذا املنشور وقامت بنسج قصة من خياهلا
إبان انسحاب القوات اإلسرائيلية من
قالت إنها حصلت معها ّ
لبنان عام  ،2000وقالت ّ
ثم ّ
تبنتها
إنها ُج َ
رحت وفقدت الذاكرة ّ
انضمت إىل "فايسبوك"
مجعية لرعاية أطفال احلرب .وعام 2012
ّ
ً
حية من بني مجيع
حيث استطاعت
التعرف إىل ّ
أمها اليت بقيت ّ
ّ
ٍ
شبكة
ثم اجتمعت بها من جديد بفضل "أعظم
أفراد أسرتها ،ومن ّ
للتواصل االجتماعي" ،كما تقول هاشم اليت شكرت زوكربريغ
متمن ً
ّ
ية أن
كثريًا على منحها هذه الفرصة من خالل "فايسبوك"،
يرى ما كتبت.
بعد تعليق هاشم ،انهالت االعجابات والتعليقات اليت تطالب
ّ
ّ
موظفي
قصة فرح اخليالية ،ومنها من
باالطالع على
زوكربريغ
ّ
ً
رد شخصيا،
"فايسبوك" أنفسهم ،وكانت املفاجأة أن زوكربريغ ّ
ٌ
مذهلة ومحيمة" والذي اعتقد أنها من
القصة
وقال هلا إن "هذه
ّ
الواقع ،فقال" :لقد بنينا فايسبوك ملساعدة العائالت مثل عائلتك
القصة"ّ ،
ظنا منه
على التواصل .شكرًا جزي ًال لك على مشاركة هذه
ّ
أن الفايسبوك مجعها فعلاً مع أمها.

مما اضطر فرح اىل أن توضح عرب صفحتها الشخصية على
فايسبوك أن القصة هي من نسج اخليال ،حينها انقسم مستخدمو
مؤيد "إلبداع الشابة" ،وآخر اعترب
مواقع التواصل اإلجتماعي بني
ّ
ّ
مزيفة" ،ولوال هذه
أن الشابة
استغلت األمر واستخدمت "مشاعر ّ
املشاعر ملا كان مؤسس فايسبوك تضامن معها .بدورها ،قالت
فرح يف مقابلة مع موقع "بالعربي" املتخصص بأخبار مواقع
َ
القصة من بنات أفكارها
"اختلقت
التواصل اإلجتماعي ،إنها
ّ
حتد بينها وبني أصدقائها حول ما إذا كانت
املسرحية ،نتيجة
ٍّ
ً
يرد عليها ،وهو ما حصل بالفعل".
قادرة على جعل زوكربيغ ّ
التحدي مع
رد زوكربريغ عليها وفوزها يف
أما بالنسبة إىل ّ
ّ
ّ
ٌ
أصدقائها ،فقالت ّ
"مصدومة فع ًال من هذا التجاوب وآالف
إنها
ً
القصة اليت ابتكرتها كانت
أن
التعليقات واإلعجابات"،
الفنة إىل ّ
ّ
ٍ
أن
كم
له
ويب
وميتدحه
مارك،
"جيذب
بشيء
نتيجة تفكريها
ّ
ينّ
اخرتاعه عظيم".

يقول اخلبري يف شؤون اآلثار والرتاث هاشم العزام يف حديث
لـ السومرية نيوز ،إن "كمية من القطع األثرية اليت ال تقدر بثمن
غرقت قبل حنو قرن ونصف يف نهر دجلة يف موقع يقع مشال
قضاء القرنة ،وذلك خالل نقلها على ظهور مراكب نهرية تسمى
(أكالك) اىل البصرة لغرض تهريبها اىل أوربا" ،مبينًا أن "األكالك
النهرية غرقت يف ظروف تعددت الروايات بشأنها ،وكانت من
ضمن اآلثار اليت حتملها ثريان آشورية جمنحة ولقى مثينة جدًا".
ويلفت العزام الذي عمل لسنوات مديرًا لدائرة اآلثار والرتاث
يف البصرة ومن ثم مستشارًا للمحافظ لشؤون اآلثار اىل أن
"حماوالت عديدة بذلت للعثور على اآلثار الغارقة من دون جدوى،
منها حماولة تعود اىل قبل أربعة عقود اضطلعت بها بعثة يابانية
من جامعة طوكيو ،وبعد أشهر من اجلهود املتواصلة شعرت البعثة
باإلحباط وقررت إيقاف العمل" ،مبينا أنه "كلف رمسيًا بالبحث
جمددًا عن تلك اآلثار قبل ثالث سنوات".
ويؤكد العزام بالقول" ،توصلت اىل حتديد موقع تقرييب هلا،
ورفعت تقريرًا تفصيليًا اىل وزارة السياحة واآلثار ،وبدورها
أرسلت نسخة منه اىل جهاز املخابرات الوطين" ،مشددا على أن
"تلك اآلثار من الضروري البحث عنها جمددًا من خالل تنظيم محلة
جديدة باالستفادة من جهود محالت البحث السابقة".
ويستبعد العزام "متامًا أن تكون اآلثار قد سرقت بعد غرقها
لصعوبة العثور عليها وانتشاهلا".
أما اخلبري يف شؤون املالحة البحرية الكابنت كاظم فنجان احلمامي
يقول يف حديث لـ السومرية نيوز ،إن "اآلثار اليت استقرت يف
قاع نهر دجلة ضمن قضاء القرنة من املستحيل العثور عليها بعد
حنو قرن ونصف على غرقها" ،موضحًا أن "املشكلة تكمن يف تغري
جمرى النهر مبرور الزمن ،فض ًال عن تراكم الطمي بفعل ظاهرة
اإلرساب والرتسيب".
ويوضح احلمامي الذي يعمل منذ أكثر من  25عامًا مرشدًا مالحيًا
يف الشركة العامة للموانئ أن "اآلثار الغارقة عبارة عن قطع
حجرية ،وبالتالي فإنها انغمست يف قاع النهر عند غرقها ،وهذا
جيعل العثور عليها وانتشاهلا أكثر صعوبة" ،مبينا أن "املشكلة
الثانية اليت قد يواجهها الباحثون عنها هو صعوبة التفريق بينها
وبني الصخور".
مالبسات االختفاء
تفيد مصادر تارخيية خمتلفة بأن كمية كبرية من القطع األثرية
اليت تعود اىل حضارات قدمية مت نقلها بواسطة أكالك (أرماث)
نهرية عرب دجلة يف عام  ،1855وعند اقرتابها من ملتقى دجلة
والفرات قرب القرنة يف البصرة غرقت بعض األكالك النهرية
يف ظروف غامضة ،وهناك من يقول إن عاصفة مفاجئة تسببت
بغرقها ،وهناك من حاول تفسري احلادث وفق نظرية املؤامرة من
خالل القول أن االنكليز بسبب انزعاجهم من الوجود الفرنسي يف
العراق حرضوا بعض العشائر والقبائل على التصدي لعمليات
نهب اآلثار من قبل الفرنسيني ،وهو ما دفع ببعض رجال العشائر
اىل شن هجوم مسلح على األكالك النهرية أدى اىل إغراقها.

وذكر خبري اآلثار سكيل لويد يف مذكراته ،أن "اآلثار الغارقة يف
القرنة تكفي الفتتاح أربعة متاحف عاملية ،ومن بينها  80صندوقًا
حتتوي على آثار من بابل ،و  68صندوقًا وخزانة تضم منحوتات
تعود اىل قصر آشوربانيبال".
الكاتب واإلعالمي البصري إحسان وفيق السامرائي أفرد الصفحة
رقم  478من كتابه (لوحات من البصرة) الصادر قبل ثالثة أعوام
للحديث عن قصة اآلثار الغارقة يف القرنة نق ًال عن املؤرخ يوسف
العلي ،إذ أفاد السامرائي بأن "املنقب الفرنسي املعروف باسم
(يوتا) وزميله (فال نوان) اللذان نقبا يف موقع قصر امللك
اآلشوري سرجون الثاني أرسال  235قطعة أثرية على ظهور أكالك
اىل البصرة عن طريق دجلة ،ومل تصل منها إال  26قطعة ،وتفيد
تقارير فرنسية بأن أسطول األكالك استثار طمع األهالي الذين
اعتقدوا أنها حتمل بضائع متنوعة فهجموا عليها وأغرقوا معظمها،
إال أن املنقب عن اآلثار والس بدج ذكر يف اجلزء األول من كتابه
(رحالت اىل العراق) أن األكالك املذكورة أصابتها رياح عاتية،
حبيث أدى تالطم األمواج العالية اىل تصادمها ببعضها وغرقها،
وبالتالي غاصت التماثيل األثرية يف الوحل وفقدت اىل األبد.
ويوضح السامرائي يف كتابه ،أن إحدى حماوالت البحث عن اآلثار
الغارقة جرت يف عام  1956بقيادة خبري فرنسي ،لكن قطع
العالقات الفرنسية العراقية من جراء حرب السويس على مصر
أفشل املشروع ،ثم جاءت بعثة يابانية يف عام 1961برئاسة العامل
نامو ايكامى ،وأجرت مسوحات دقيقة انطالقًا من ملتقى دجلة
والفرات وملسافة  7كم ،لكن البعثة مل تعثر على أي قطعة أثرية
رغم اجلهود املضنية اليت بذلتها.

طائرة أمريكية جترب على اهلبوط
اضطرت طائرة ركاب يف والية ماريالند األمريكية إىل اهلبوط يف
مطار بي دابليو ،بسبب عنكبوت ذئيب.
واختبأ عنكبوت ذئيب يف عنرب شحن بطائرة ركاب متجهة إىل
أتالنتا ،قبل أن جيري اهلبوط ويواصل الركاب رحلتهم على منت
طائرة أخرى ،وفقا "لألسوشيتيد برس".
وأوضح براين كروز ،املتحدث باسم خطوط ديلتا إير الينز،
لصحيفة "بالتيمور صن" أن مستخدمي محل األمتعة الحظوا وجود
عنكبوت ذئيب يف حقيبة على منت الرحلة  ،1525مساء األربعاء.
وقال كروز إن قائد الطائرة اختار اهلبوط للبحث عن إمكانية وجود
عناكب إضافية ،ونقل الركاب إىل طائرة أخرى ،مشريا إىل أن
العنكبوت كان متواجدا يف عنرب الشحن ،ومل يدخل املقصورة .كما
مل جير العثور على عناكب أخرى

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

هؤالء هم أخطر  10جمرمني على وجه األرض
بيدرو لوبيز ألونسوسفاح
كولوميب متهم باغتصاب وقتل
أكثر من  300فتاة يف أمريكا
اجلنوبية ،واعتدى على الفتيات
الصغريات والضعيفة يف بريو
واستدرج الكثري منهم إىل
مناطق منعزلة أو داخل املباني
غري املأهولة إذ اغتصبت كل
واحدة منهم قبل قتلها من قبله
مبجموعة من األساليب وحشية،
أكثرها اخلنق.
وكان لوبيز اعتقل يف اإلكوادور
عندما فشل يف حماولة اختطاف
فتاة بعد حماصرة الناس له
يف أحد األسواق .واعرتف
بعدها بارتكابه أكثر من 300
جرمية قتل .ومت اكتشاف 53
جثة منهم .وسجن يف عام
 1980ملدة  18عاما قبل أن
يطلق سراحه ويتم ترحيله إىل
كولومبيا حيث أعيد اعتقاله يف
عام  2002وحكم عليه بالسجن
مدى احلياة.
هارولد شيبمان:يعد الطبيب
فريدريك
شيبمان
هارولد
واحدا من أقسى السفاحني
يف العامل ،وثبت تورطه بـ250
جرمية قتل .كان حيظى باحرتام
كبري يف جمتمعه ،وبسبب
املخاوف بشأن ارتفاع معدل
الوفيات يف منطقته وعدد كبري
من أشكال احلرق للمسنات
وبعد مراقبته تبني أن شيبمان
حقن جرعات قاتلة عمدا لعدد
كبري من املرضى ،ما تسبب يف
وفاتهما ،حتى يتمكن من أن
يرث مبالغ كبرية من املال.
وحكم قاضي احملكمة عليه
بالسجن 15حكما بالسجن مدى
احلياة على التوالي ،وأوصى
بأنه ال يتم االفراج عنه .ومن
ثم شنق نفسه يف وقت الحق
يف يناير  2004يف زنزانته يف
سجن ويكفيلد.
دانييل كامارغو باربوسا:عتقد
أن كامارغو السفاح الكولوميب
اغتصب وقتل أكثر من 150
الفتيات الصغريات يف كولومبيا
واإلكوادور خالل أعوام 1970و
 .1980اعرتف مبقتل 71فتاة
يف اإلكوادور بعد هروبه من
السجن الكولوميب .وإغراق
ضحاياه بعد قتلهم بساطور.
أدين يف عام  1989وحكم
عليه بالسجن جملرد 16عاما يف
السجن ،وهي العقوبة القصوى
املتاحة يف االكوادور .ويف
نوفمرب  ،1994مت اغتياله يف
السجن من قبل ابن عم أحد
ضحاياه.
بيدرو رودريغز فيلهو:سفاح
برازيلي اعتقل يف عام ،1973
وأدين يف وقت الحق يف عام
 2003بتهمة قتل 71شخصا
على األقل وحكم عليه بالسجن
 128عاما .يف عمر  14بدأت
جرائمه وهي سلسلة من
عمليات السطو ونفذ موجة قتل
ضد جتار املخدرات احملليني،
وذلك انتقاما لصديقته اليت

قتلت من قبل اجملرمني بينما
كان يف السجن.
ويف سن 18عاما كان قد
قتل 10أشخاص .يف السجن
أعدم والده الذي كان يقضي
الوقت أيضا للقتل .كما تورط
بقتل  47سجينا على األقل يف
حني يسجن .حكم يف البداية30
سنة سجنا فقط ،وقد أدت
عمليات القتل املتزايدة لزيادة
عقوبته بالسجن ملدة 400عاما.

قامت الشرطة مبراقبته قبل
ثبوت تورطه والقبض عليه.
واعرتف مبا جمموعه  56جرمية
قتل وحوكم عن 53من عمليات
القتل  ، 1992فيما يطالب
السلطات
األقارب
ضحايا
بإطالق سراحه حتى يتمكنوا من
قتله أنفسهم .وأدين وحكم
عليه باإلعدام يف أكتوبر 1992
وأعدم يف وقت الحق رميا
بالرصاص يف فرباير .1994

من
ريدجواي:واحد
غاري
أخطر السفاحني يف الواليات
املتحدة األمريكية ،واعتقل
غاري ريدجواي يف عام 2001
بسبب اتهامه بـ  4جرائم قتل
على الرغم من أنه اعرتف بقتل
 70امرأة على األقل يف والية
واشنطن بني عامي  1980وعام
 .1990قاد الشرطة إىل مواقع
التخلص من ضحاياه ،مخسة
منهم ألقاهم يف النهر األخضر
ما دفع الصحافة لتلقيبه النهر
األخضر القاتل .وقد أدين بـ49
جرمية قتل وحكم عليه بالسجن
مدى احلياة دون إمكانية اإلفراج
املشروط.

جاسي:جمرم
واين
جون
مهووس باالعتداء اجلنسي
قتل  33مراهقا يف سلسلة من
اجلرائم بني عامي  1972و1978
يف شيكاغو ،إلينوي .استدرج
الضحايا إىل منزله مع وعد
بعمل أو مبال قبل قتلهم خنقا.
جاسي دفن  26من ضحاياه يف
قبو حتت منزله ،قبل التخلص
منهم يف وقت الحق يف نهر
ديس بلينز .أدين بـ 33جرمية
قتل ،وحكم جاسي حتى املوت.
وقضى  14عاما يف انتظار
املوت قبل اعدامه حبقنة قاتلة
يف  10مايو .1994

تومي لني سيلس:توىل هذا
السفاح قتل  70شخصا على
األقل ،ويعترب تومي واحد
من أخطر اجملرمني يف والية
تكساس يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وكان قد أدين بعدة
جرائم قتل وحشية بني عامي
 1985و 1999مبا يف ذلك طعن
فتاة تبلغ من العمر  13عاما 16
مرة.
ومت القبض عليه يف نهاية
املطاف بعد اقتحامه غرفة
النوم لفتاة تبلغ من العمر
 10سنة ،وطعنها ،وتركها
ظنا منه أنها ماتت ولكن على
الرغم جراحها متكنت الفتاة من
العيش وقدمت وصفا مفصال
لشكل القاتل للشرطة ما أدى
يف النهاية إىل القبض عليه.
حكم عليه باإلعدام إال أنه ال
يزال ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام
يف سجن شديد احلراسة يف
ليفينغستون ،والية تكساس.
تشيكاتيلو:سفاح
أندريه
سوفياتي شهري ،ملقب جبزار
روستوف ،مارس االعتداء
اجلنسي والقتل وتشويه ما ال
يقل عن  52امرأة وطفل يف
روسيا بني عامي  1978و
 . 1990وإميانا أنه هو القاتل

تشارلز إن جي وليونارد
ليك:يعتقد أن الصيين تشارلز
إن جي قد اغتصب وعذب
وقتل ما بني  11و 25ضحية مع
شريكه األمريكي ليونارد ليك
يف مزرعة األخري يف مقاطعة
كاليفورنيا.
كاالفرياس،
وقاموا بتصوير أنفسهم وهم
يغتصبون الضحايا ويقتلونهم.
جرائهم باتت معروفة يف عام
 1985عندما حماولة انتحار
ليونارد بعد القاء القبض
عليهم حياولون سرقة متجر
وقامت
الكمبيوتر.
ألجهزة
الشرطة بتفتيش مزرعة ليك
وعثرت على بقايا بشرية.
تيد بوندي:كان واحدا من
القتلة أكثر شهرة على نطاق
واسع يف القرن  .20وتقرب
بوندي عادة من ضحاياه اإلناث
يف األماكن العامة وقادهم
إىل املناطق املنعزلة واعتدى
عليهم جنسيا وقتلهم .وقطع
رأس ما ال يقل عن  12ضحية
وحافظ على الرؤوس املقطوعة
يف شقته كغنائم .جنح مرتني
يف اهلروب من الشرطة قبل
الذهاب إىل ارتكاب ثالث
جرائم أخرى .أدين بارتكاب
جرائم قتل متعددة وحكم
عليه باإلعدام .وأعدم بواسطة
الكرسي الكهربائي يف عام
1989

أمتعة ال ميكنك محلها معك على الطائرة
لدى اجلميع فكرة ولو بسيطة
بقائمة األشياء املمنوعة ،وهي
بديهية يف الواقع ،لكن ماذا
عن ذلك املسافر سيئ احلظ
يف ايرلندا ،الذي ُمنع من
ركوب الطائرة ألنهم وجدوا
أحد أقنعة أبطال القصص
املصورة يف حقيبته واليت تبني
أنها خمالفة للقواعد ومتطلبات
هيئات الطريان الدولي .من
كان يعلم ذلك؟
فيما يلي نسرد لكم بعض
األمتعة واليت من املستغرب
قلي ًال أنك لن تكون قادرا على
وضعها يف حقيبة يدك إذا كنت
مسافرا إىل اململكة املتحدة .ال
تسأل عن األسباب ،املهم هو
اتباع هذه التعليمات وجتنب أي
مواقف تفسد عليك سفرتك!
 .1أوتاد اخليمة
إذا كنت ذاهبا يف رحلة ختييم،
تأكد من وضع أوتاد خيمتك يف
حقيبتك الكبرية ال حقيبة يدك،
وإال ثق أنها سوف تصادر منك
من أمن املطار .فوق ذلك ،ال
ميكنك سوى السفر بوتد واحد
فقط!!
 .2أكثر من قداحة واحدة
من ال يكره التدخني؟ رغم
ذلك بقيت فئة من البشر
متارسه ،وهلم فقط ميكنهم
السفر بقداحة وحيدة بشرط
محلها معهم ،ال وضعها يف أي
حقيبة .وال ميكنهم محل أكثر
من والعة واحد.
 .3حساء
قد تعتقد أن محل الغداء معك

على منت الطائرة أمر ال بأس
به ،ولكن أمن املطار لن يسمح
لك باملرور ومعك أي سائل
كان ،سواء كان ذلك شوربة
خضروات شهية أم ال!
 .4ليرتات من العطور املفضلة
لديك موزعة يف زجاجات
صغرية
ال تعتقد أنه ميكنك ختطي
شرط حجم  200ملم للسوائل
من خالل شرائك للعديد من
زجاجات صغرية من العطور
املفضلة لديك .كل ما حتمله
من سوائل جيب أن تضعه يف
كيس بالستيكي شفاف مقاس
 20سم ×  20سم وبإمجالي
سوائل ال يزيد عن لرت وحيد!
على النساء أن تكون من
املهارة مبكان حبيث حتشر كل
أدوات التجميل يف كيس مثل
هذا!
 .5الدواء
باألدوية
فقط
مسموح
األساسية ،ولكن ال تتوقع
السماح لك حبمل أكثر من
زجاجة ذات سعة  100ملم مما
حتتاجه .هناك بعض املرونة يف
هذا األمر ،ولكن للسماح لك
حبمل املزيد من الدواء السائل
ستحتاج إىل مهاتفة أمن املطار
يف وقت مبكر قبلها.
 .6مضارب تنس الريشة
نتفهم احتياطات األمن ،لكن
ما الضرر الذي قد يسببه
مضرب بادمنتون صغري ضعيف
خفيف؟
 .7قصبة أو صنارة الصيد

إذا كنت ختطط للذهاب يف
رحالت لصيد األمساك يف أيام
العطالت اخلاصة بك ،وأردت
أخذ السنارة املفضلة لك ،فال
تتوقع أخذها معك على منت
الطائرة ،فلن جتد أمن مطار
يسمح لك بذلك!
 .8أدوت احلفر والثقب
هذا ليس من املستغرب،
أدوات احلفر هي واحدة من
األدوات اليت ال يسمح بها يف
حقائب اليد مع املسافرين.
تصور لو كنت حرفيا مسافرا
يف رحلة عمل وثقب وحفر،
وأخذت معك معداتك اخلاصة،
فإن رسوم وزن األمتعة الزائد
ستقفز إىل رقم خميف.
 .9بريوكسيد
املواد الكيميائية والسامة
ممنوعة بشدة وبدون نقاش،
ولكن أولئك منا الذين يصبغون
شعرهم ،قد ال يعرفون أن
أصباغ الشعر والتبيض حتوي
مادة البريوكسيد ،املمنوع على
املسافرين جوا .رمبا كان من
األفضل أن تصبغ شعرك قبل
السفر!
 .10املشاعل
املشاعل بأي صورة كانت
ممنوعة متاما! هكذا يقول
القانون.
إذا كنت يف شك بشأن األمتعة
اليت تنوي محلها يف حقيبة يدك
إىل أوروبا ،رمبا كان عليك
زيارة املوقع االلكرتوني للمطار
الذي ستهبط فيه وتعود منه
لتتأكد!

أخطاء شائعة حتدث بني املتزوجني حديثاً

عندما يقبل الرجل و املرأة على
الزواج فقد تتواجد يف ذهنيهما
صورعن احلياة الزوجية واليت
غالبا ما تكون خمالفة للواقع و
احلقيقة ،فالصور تكون حلياة
وردية خالية من املشاكل
يسودها احلب و التفاهم.
لكن احلياة الزوجية متتلئ
بطبيعتها باملشاكل املختلفة مما
قد يصل األمر بني املتزوجني
إىل عدم التفاهم و قد حيدث
االنفصال ،و هذه املشكالت
هلا عدة أسس منها قطع وعود
ال ميكن حتقيقها يف الواقع و
الكذب يف بعض األحيان و
عدم استطاعة الزوجني التفاهم
مع بعضهما بشكل صحيح و
غريها.
نقدم لكي  7أخطاء شائعة
ترتكب بني املتزوجني حديثًا
ِ
زوجك
حتى تتجنيب حدوثها مع
فيما بعد.
إجناب األطفال  :الكثري من
يصابون
حديثًا
املتزوجني
باهلوس يف الرغبة يف إجناب
األطفال يف أسرع وقت و
الواقع إن هذا األمر ليس
بهذه السهولة ألنه قد يتأخر
تبعا لطبيعة العالقة بينهما كما

ينبغي عدم االنصياع لرغبات
األهل ألن قرار اإلجناب هو قرار
الزوجني فقط و من حقيهما
فقط أن يقررا هذا األمر و إن
رغبا يف التأجيل قليال فعليهما
باستشارة املتخصصني.
فقدان التحكم يف النفس  :قد
حيدث عند االختالف على أمر ما
أن يفقد أحد الزوجني أو كليهما
التحكم يف نفسه و يف أعصابه
و يبدأ يف الصراخ و الشجار
و يتملكهما الغضب و هذه
األمور لن تساعد أبدًا على حل
املشكلة بل إنها ستجعل األمر
يتفاقم أكثر بل األمر الصحيح
هو التفاهم بشكل هادئ حتى
يستطيع كل منهما أن يفهم
وجهة نظر الطرف اآلخر و يصال
معا إىل حل سليم للمشكلة.
الغرية الزائدة  :الغرية جيب أال
تزيد عن حدها حتى ال يصاب
أحد الطرفني بالضيق و الضجر
من الطرف اآلخر كما إنها تعد
إهانة له و لذلك جيب على كال
الزوجني أن يتحكما يف هذا
األمر.
احلالة املادية  :جيب أن يتفق
الطرفان على الشكل الذي

سينفقان به األموال ألنه قد
تتعارض أفكار كل منهما يف
طريقة اإلنفاق و الشيء الذي
سيتم إنفاق النقود فيه.
جتنب النوم عند الغضب من
بعضكما البعض  :جيب على
كال الطرفني عند الذهاب
إىل الفراش أال يناما و هما
غاضبني من بعضهما فيجب
أن يسويا أي خالف بأية طريقة
قبل النوم ألن هذا الشكل من
أكثر األشياء اليت تدمر العالقة
بني الزوجني.
تدخل األقارب واألهل  :يف
بعض األحيان قد يكون هناك
أقارب ألحد الطرفني وقد ال
يستطيع التعامل أو التفاهم
بشكل جيد مع شريكه اآلخر
فيبدأ باللجوء إليهم ،و جيب
على كال الزوجني أن يتالف
هذا و ال يسمحا ألحد بالتدخل
يف حياتهما إال يف حدود
ضيقة.
سب اآلخرين خاصة األهل :
إذا حدثت مشكلة بني الطرفني
فيجب على كليهما أال يشتما
أو يسبا عائلة الطرف اآلخر
ألن هذا األمر سيزيد من حجم
املشكلة.
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متفرقات

أسرار إمتناع أشهر  5نساء عن الزواج
يبدو أن اإلعراض عن الزواج ليس مِسة هذا
العصر ،فكثري من النساء الالمعات والشهريات
عزفن عن الزواج ،لكن ُترى هل كان عزوفهن
خوفًا من الرجل؟ أم من املسؤولية ،أم من تقييد
احلرية؟

من املعروف أن الشيخوخة تأتي بالشعر األبيض
والتجاعيد .لكن هناك الكثري من التغريات األخرى
اليت حتدث للجسم مع التقدم يف العمر ،واليت ال
يتخيلها معظمنا .فما هي أهم تلك التغريات؟

أزمة عاطفية هي سر امللكة العذراء
"أفضل أن أتسول بال زواج على أن أكون ملكة
متزوجة" ،كانت هذه هي الكلمات اليت ُتلقيها
امللكة إليزابيث األوىل ،على مسمع كل من
يسأهلا عن سر إعراضها عن الزواج ،هذه املرأة
اليت حكمت إجنلرتا وأيرلندا يف الفرتة من 1558
وحتى وفاتها عام  1603عن عمر يناهز السبعني
عامًا ،كانت إليزابيث األوىل هي احلاكم اخلامس
واألخري من ساللة تيودور ،وكان إقامة الكنيسة
الربوستانتينية اإلجنليزية هو أول قرار اختذته
فور توليها العرشُ .لقبت إليزابيث بامللكة
العذراء لعزوفها عن الزواج رغم رغبة الكثريين
االرتباط بها ،وكانت ترجع أسباب إعراضها عن
الزواج إىل مسؤوليات احلكم ،فقوتها وشهرتها
كانت معروفة على مستوى العامل.
إال أن املؤرخني صرحوا بأن سر عزوفها عن
الزواج ،هو ارتباطها العاطفي وهي ما تزال
أمرية صغرية بالفارس "توماس سيمو" ،مما
جعلها تنفر من أي عالقة بعده ،وظلت حتبه وتفكر
به حتى سن اخلمسني ،وبعد اخلمسني خافت أن
يكون زواجها هو أول خطوة يف عدم االستقرار
السياسي ،فآثرت احلكم والعرش واستقرار
بالدها على سعادتها كامرأة.
سراب جربان مينع مي من الزواج
رجل بائس
"يرمز املصورون إىل العبودية برسم
ٍ
رشق يف قيوده ،ولو أنصفوا لكانت املرأة هي
الرجل ُعبد مرة ،واملرأة ُعبدت مرات"،
الرمز،
ُ
كتاب هلا عن
كان هذا ما كتبته مي زيادة يف
ٍ
الزواج.
مي زيادة األديبة والكاتبة اللبنانية األب،
وفلسطينية األم ولدت بالناصرة ،ثم انتقلت
إىل القاهرة لإلقامة مع أسرتها لتدرس يف كلية
اآلداب ،ثم تعمل بعد ذلك بالتدريس للغتني
اإلجنليزية والفرنسية ،حبها يف األدب والكتابة
جعلها تتابع دراسات يف األدب العربي والتاريخ
اإلسالمي ،كانت تعقد جملسها األدبي يوم الثالثاء
من كل أسبوع ،ومل يوجد كاتب وال أديب يف
هذه الفرتة إال وأغرم مبي بدءًا من عباس العقاد
ومرورًا مبصطفى الرافعي ،كذلك أمحد لطفي
السيد .لكن مي كان هلا سرها الوحيد واألعظم
الذي جعلها ترفض كل هؤالء ،وتلقي بعواطفهم
وراء ظهرها ،كانت مي أسرية لسراب جربان،
تعيش بقلبها وكل عواطفها معه وألجله رغم عدم
التقائها به ولو ملرة واحدة ،وكيف يكون اللقاء
وهي تعيش بالقاهرة وهو يعيش بنيويورك.
لقد ظل حب مي جلربان يأسرها  20عامًا من
املراسالت ،مينعها من التفكري يف ذاتها وبناء
أسرة سعيدة ،واعرتفت مي له حببها لكن األمر
مل يصل للزواج ،وقد عانت مي كثريًا بعد موت
جربان ،وتعرضت ألزمة نفسية شديدة دخلت على
أثرها للعالج النفسي ،ملا ال وهي من عاشت على
أطالل حبها وسرها األعظم ،وحرمت نفسها من
الزواج ومتعة األمومة ،وتقول مي عن الزواج
والرجل "قيمة الرجل يف استقالله وطموحه،
واملرأة إن أبدت مي ًال إىل االنعتاق من األوهام
القدمية ،والعادات املتحجرة ُنظر إليها كفرد
شاذ ،ألنهم اعتادوا استعبادها ليس بالقتل
والتعذيب بل باللطف والتدليل".
الرباط العاطفي أهم من الزواج
"أنا لست من النوع الذي يتزوج ،ولو تزوجت
لكنت اآلن يف عداد املطلقات" ،يبدو أن حتمل

عالمات الشيخوخة  -أذنان وأنف أكرب واصفرار األسنان

املسؤولية ال يليق بأوبرا وينفري ،فهي رغم
حبها وارتباطها برجل العمال "ستيدمان غراهام"
إال أنها طالعت الصحافة بهذا الرأي عندما سألوها
عن عدم زواجها ،أوبرا اليت بدأت حياتها كمراسلة
إلحدى قنوات الراديو ،وهي ابنة التاسعة عشرة،
وكانت من أوائل الطالب األمريكيني من أصل
أفريقي يف اجلامعة ،رغم أنها اآلن املذيعة
األشهر يف العامل ويطلقون عليها ملكة التوك
شو .ورغم إعالنها هي وستيدمان خطبتهما عام
 ،1992إال أنهما مل يتزوجا ،وتقول أوبرا يف ذلك
"أرى نفسي شخصًا غري تقليدي ،ولو تزوجت
ستيدمان ما كنت ألمكث معه" ،ويبدو أن اخلوف
من قيود الزواج ومسؤولية إقامة بيت كان السر
وراء هروب أوبرا من الزواج ممن حتب.
يوسف بك سر راهبة السينما
رمبا كانت أمينة رزق املمثلة املصرية هي أشهر
من عزف عن الزواج يف اجملتمع العربي ،ورغم
مجاهلا واحرتامها الشديد لفنها ونفسها ،إال أنها
ابتعدت كثريًا عن االرتباط ،خاصة بعد خطبتها
ألحد األثرياء وهو صديق ليوسف بك وهيب الذي
كان يعترب أمينة رزق أختًا وصديقة ،وتلميذته
النابغة ،هذا اخلطيب الذي افتنت بأمينة وطالبها
فور خطبتها له برتكها للفن ،فما كان منها إال
أن تركته هو ألجل الفن ،وبعده أخذت عهدًا على
نفسها أال ترتبط أبدًا ،وقد قالت أمينة رزق
يف ذلك "الفن والزواج قد يتعارضان ،وقد ال
يتعارضان ،ولكين أرى اجتماعهما خيسر االثنني
يف آن واحد ،الفن ال يقبل شريكًا وإال ال يصبح
كام ًال" ،رغم كل هذه التصرحيات إال أن هناك
أقاويل أخرى أرجعت رفض أمينة رزق للزواج إىل
حبها الشديد ليوسف وهيب الذي كان أستاذًا هلا،
مما جعلها ال تتزوج وتعيش على حبها له رغم أنه
ُحب من طرف واحد ،دون رغبة يف الزواج ،لكن
أمينة أطلت على اجلماهري بتصرحيها أنها قامت
بتزويج يوسف وهيب أربع مرات ،فلماذا تفعل ذلك
إن كانت حتبه ،ويرجع املؤرخون السبب يف ذلك
هو أن يوسف وهيب كان يعترب أمينة رزق تلميذة
جنيبة ،وممثلة قديرة فقط ،لكن مل تتحرك حنوها
أي عاطفة وهو ما جعل أمينة تعزف عن الزواج،
إىل أن توفيت وهي يف الثالثة والتسعني من
عوضها اجلميع بافتقادها لطفل
عمرها ،بعد أن ّ
مبناداتها بـ«ماما أمينة».
سياسية بدرجة عازفة بيانو
مل تكن كونداليزا رايس اليت عانت يف طفولتها
من العنصرية ،تتخيل أنها ستصبح يومًا ما
من أشهر سيدات العامل خصوصًا يف اجملال
السياسي ،حصلت رايس على شهادة يف العلوم
السياسية من جامعة دنفر ،ثم املاجستري يف
نفس التخصص من جامعة نوتر دايم ،ودكتوراه
يف العالقات الدولية يف جامعة دنفر ،وعملت
كأستاذة للعلوم السياسية جبامعة ستانفورد
بوالية كاليفورنيا ،ثم تدرجت حتى وصلت
ملستشارة يف األمن القومي ،ثم وزيرة خارجية
الواليات املتحدة األمريكية ،وتقول رايس اليت
بلغت  61عامًا بدون زواج عن عدم زواجها" :مل
أقابل الشخص الذي حيتلين؛ حتى أشعر أني
أرغب يف الزواج منه" ،كونداليزا عازفة البيانو
املاهرة واليت شاركت يف الكثري من احلفالت
املوسيقية ،مل تقع يف احلب ،وكان عدم وقوعها
يف احلب هو سر إعراضها عن الزواج.

خيشى معظم الناس من الوصول لسن الشيخوخة،
لكن أعراض كرب السن ال تتوقف على منو الشعر
األبيض وال ترتبط فقط باألمراض ،اليت عادة
ما تكثر مع تقدم العمر .فهناك تغريات طبيعية
حتدث باجلسم وال يتوقعها املرء ،مثلما يذكر
موقع فوكوس األملاني .ويذكر اخلرباء أن أعراض
الشيخوخة ختتلف من شخص آلخر ،وأن كثريًا
منها يبدأ مع الوصول لسن األربعني .فيما يلي
بعض أعراض الشيخوخة غري املألوفة:
 -1االنكماش
يتعرض الشخص لـ"انكماش" مع تقدمه يف
السن ،وعادة ما تبدأ هذه الظاهرة بعد األربعني.
وعادة ما يفقد الشخص مبعدل سنتيمرت واحد كل
عشر سنوات .أي أن طول الشخص يف الثمانني
من عمره يقل عن طوله يف الثالثني بنحو 5
سنتيمرتات ،ويرجع هذا األمر لفقدان السوائل
يف الشيخوخة ،خاصة يف فقرات العمود الفقري.
كما أن الوضع املنحين الذي تسببه هشاشة
العظام لدى كثريين يزيد من املشكلة.
 -2أذنان أكرب
أوضحت عدة دراسات أن حجم األذنني وكذلك
األنف يزيد مع تقدم العمر .وآذان النساء
والرجال متتد يف الطول والعرض .ويرجع هذا
األمر إىل تقلص طبقة الدهون الرقيقة بني
اجللد والغضاريف ،كما يذكر موقع "انرتنيسنت
ام نيتس" األملاني التابع لنقابة أطباء األمراض
الداخلية.
 -3أقدام أكرب
وكذلك القدم ميكن أن تزيد يف الطول أو العرض.
وإذا ما تراخت العضالت واألربطة واألوتار يزيد
طول القدمني ،كما تتسبب زيادة الوزن يف
زيادة عرض القدمني .وبالتالي فمعظم الناس
حتتاج لشراء أحذية أكرب يف سن الشيخوخة.

البطيء للمينا البيضاء اليت تعطي لألسنان لونها
األبيض.
 -7نظارة جديدة
تتغري قدرة العني على التكيف مع املسافات
القصرية ،وبالتالي فمن يعاني من قصر النظر
يبدأ يف االستغناء عن نظارته املعتادة مع التقدم
يف العمر .وعادة ما تبدأ هذه العملية مع الوصول
لسن األربعني ،وتفقد عدسة العني القدرة يف
التكيف مع املسافات القصرية ،ليصاب معظم
الناس بظاهرة طول النظر الشيخوخي .وهنا يبدأ
الكثريون باستخدام نظارة خاصة للقراءة.
 -8كل األطعمة سواء
تنخفض حاسة الشم والتذوق مع تقدم العمر ،كما
ينخفض شعور املرء بالعطش ،ما قد يؤدي إىل
قلة الشهية وخيارات غذائية سيئة ،لذا فينصح
كبار السن بالتنويع يف طعامهم ويف التدرب
على الشرب حتى دون الشعور بالعطش.
 -9تقلص خاليا الدماغ
تتقلص خاليا املخ مع تقدم العمر ،وهذا يؤثر
يف املقام األول على اجلزء األمامي للدماغ ،ما
يؤثر على القدرات الذهنية واإلدراكية ،املسؤولة
عن التفكري والتذكر والتعلم .لكن ميكن تدريب
الدماغ يف سن الشيخوخة.

عمره  62عاما جبسد «عشريين»

 -4فقدان اخلصر النحيف
تعاني النساء بعد انقطاع الطمث من تغري يف
الشخصية .لكن األمر ال يتوقف على احلالة
النفسية ،بل يتغري شكل اجلسم أيضًا .فاملرأة
تفقد الكتلة العضلية مع مرور السنني وتصبح
بالتالي أكثر مسنة ،رغم عدم تغري نظامها
الغذائي .ويرجع فقدان اخلصر النحيف لدى
النساء إىل التغريات يف توزيع الدهون .ومع
تقدم العمر واخنفاض نسبة هرمون االسرتوجني
لدى النساء يصبح شكل جسمها أقرب إىل شكل
جسم الرجال .وبد ً
ال من توزيع الدهون املعتاد
لدى النساء ،ترتاكم الدهون يف البطن .وهذا
ال يؤثر فقط على الشكل ،لكنه أيضًا أحد عوامل
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
 -5توزيع غري عادل للشعر
وبينما يقل الشعر على رأس املسنني ،يزيد يف
مناطق غري مرغوب بها .فيعاني الرجال من منو
كبري للشعر داخل األنف واألذنني ،كما تعاني
النساء من زيادة الشعر فوق الشفة العليا ويف
منطقة الذقن.
 -6أسنان صفراء
العناية اجليدة باألسنان جتعلها تبقى سليمة يف
الفم طوال العمر .لكن اللون األبيض الناصع
يتالشى مع مرور الزمن فتبدو األسنان داكنة
اللون .ويعود ذلك إىل التالشي التدرجيي

أثبت "الزارو أملاناراس" من لندن أن العمر
جمرد رقم ،وأن عمر اإلنسان احلقيقي يتخطى
ذلك الرقم.
وفق ملا نشرته صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية،
يبلغ الزارو من العمر  62عاما ،ولكن جسده
كشاب يف العشرينات من عمره ،بدأ ممارسة
الرياضة وبناء جسده بعد فقدانه أول طفل له.
واستغرق بناء جسده
الرياضية ،وقد شارك
عام واحد من التدريبات
كما أنه يتدرب يوميا
للياقة البدنية.

 37عاما من التمارين
يف أول مسابقة له بعد
وحاز على املركز الثاني،
ويعمل كمدرب شخصي

وأكد الزارو أنه ال ينوي التقاعد ،وانه سيستمر
يف حصد اجلوائز بالرغم من فوزه بـ  12جائزة
وعدد ال حيصى من امليداليات.
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متفرقات

طردت بعد  30دقيقة من
استالم عملها

روسيا تتيح «مم ًرا قطبيًا» لالجئني السوريني إىل النرويج
وصلت أعداد متزايدة من املواطنني السوريني،
يف اآلونة األخرية ،إىل مدينة مورمانسك
الروسية على احلدود مع النرويج ،حيث يعربون
احلدود بشكل نظامي ويقدمون طلبات جلوء عند
املخفر احلدودي النروجيي.
وتعد مدينة مورمانسك املركز اإلداري ملقاطعة
مورمانسك الواقعة يف املنطقة القطبية ،مشال
غربا،
غربي روسيا ،على احلدود مع فنلندا
ً
والنرويج من اجلهة الشمالية الغربية حبسب ما
أوردت صحيفة "الشرق األوسط".

تعرضت امرأة بريطانية للطرد من عملها بعد
نصف ساعة فقط من استالمه ،بعدما اكتشفت
إدارة الشركة أن لديها ومشًا غريبًا على يدها،
حبجة أن الوشم ميكن أن يتسبب بتعرض املوظفة
للمضايقات واالعتداءات من قبل الزبائن.
وكانت كلري شيفرد ( 27عامًا) تقدمت لشغل
وظيفة بائعة مساعدة يف شركة جتزئة ،وأجرت
مقابلة عرب اهلاتف مع املسؤولني يف الشركة
مكنتها من احلصول على الوظيفة.
إال أن املفاجأة كانت عندما علم املسؤولون يف
الشركة بوجود وشم على يد كلري ،واعتربوا
أن الوشم ال ميكن تغطيته ،وهذا يتعارض مع
سياسة الشركة ،وكان ال بد أن ترتك كلري
الوظيفة اجلديدة ،حتى قبل أن تبدأ بالعمل،
نقال عنموقع  24وحبسب صحيفة دايلي ميل
الربيطانية.
وسارعت كلري اليت حصلت على وشم يغطي
ظاهر يدها وجزءًا من ذراعها قبل حوالي 18
شهرًا ،إىل التعبري عن غضبها عربفيس بوك
 ،وقالت يف منشور على حسابها يف املوقع:
"اليوم حصلت على عمل جديد وتعرضت للطرد
يف غضون نصف ساعة".
وأضافت كلري "أجريت مقابلة مع شركة دي
سيت لتجارة التجزية ،وكنت سعيدة عندما
أخربني املسؤولون أن بإمكاني مباشرة العمل
اعتبارًا من األسبوع القادم ،وبعد ذلك استلمت
سالة عرب الربيد اإللكرتوني تشرح معايري
وقوانني الشركة ،ومتت اإلشارة فيها إىل أن
مجيع الوشوم جيب أن تكون مغطاة ألنها ميكن
أن تؤدي إىل جرمية".
وحاولت كلري االستفسار عن سياسة الشركة
فيما يتعلق بالوشوم ،معتقدة أن الرسالة اليت
استلمتها رمبا تكون بصيغة قدمية ال تزال
متداولة ،إال أن املسؤولني أخربوها أنها لن
تتمكن من العمل يف الشركة ألنها ال تستطيع
تغطية وشم يدها على الرغم من املهارات
واخلربات اليت متتلكها.
وحظي منشور كلري على "فيسبوك" بشعبية
كبرية ومتت مشاركته أكثر من  2000مرة ،مما
أجرب الشركة على الرتاجع عن سياستها وعرض
الوظيفة على كلري من جديد.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

وتصنف املقاطعة على أنها واحدة من مناطق
أقصى مشال روسيا ،حيث تقع يف الدائرة
القطبية الشمالية.
وأكد مواطنون سوريون كانوا مقيمني يف روسيا
أنهم متكنوا من الوصول إىل النرويج عرب مدينة
مورمانسك دون أي عقبات وبطريقة نظامية،
الفتني إىل أن املخفر احلدودي الروسي يركز
فقط على أن تكون إقامة العابرين والتأشريات
اليت وصولوا مبوجبها إىل األراضي الروسية
نظامية.
ويسمحون ملن مل خيالف هذه القوانني ،أو
أية قوانني روسية أخرى ،مبغادرة األراضي
الروسية حنو املخفر احلدودي النروجيي دون
أي عقبات.
وحتدثت صحيفة "كومريسانت" الروسية إىل
عامل يف مطار مورمانسك ،قال إن "الرحالت
اجلوية القادمة من املناطق الوسطى تصل
يف اآلونة األخرية حمملة بأعداد متزايدة من
املواطنني السوريني ،الذين قد يصل عددهم
إىل العشرات على الرحلة الواحدة .ومنذ
سوريا على منت رحلة جوية
أيام ،وصل 30
ً
إىل مورمانسك .غالبيتهم أخذوا على الفور
سيارات أجرة واجتهوا حنو احلدود الروسية –
النروجيية ،كما يصل البعض إىل املدينة على
منت القطارات".
من جانبه ،أشار إيهاب بن علي ،وهو سوري
توقف يف مدينة مورمانسك قبل توجهه حنو
النرويج ،إىل أن "الطريق عرب مورمانسك حنو
أوروبا أقل تكلفة وأكثر أمانا ،حيث تكلف
الرحلة حنو  2500دوالرا ،تتضمن مثن بطاقات
الطائرات إىل موسكو ،وتأشرية السفر الروسية
(الفيزا) والنفقات على الطريق داخل روسيا،
مبا يف ذلك أجر سيارة األجرة أو مثن الدراجة
اهلوائية ،بينما تصل تكلفة الطريق عرب اليونان
مث ًال إىل  18ألف دوالر" ،حسب قول إيهاب.
ويف قرية نيكل يف مقاطعة مورمانسك،
وهي النقطة احلدودية الروسية مع النرويج،
فإن سكان املنطقة سعداء بتدفق السوريني،
إذ جيري البعض استعداداتهم لعبور احلدود
بدقة بالغة ،فيستأجرون شققا ومنازل يف هذه
القرية ،حسب ما نقلته الصحيفة.
كما يرحب أصحاب احملال التجارية هناك بتدفق
السوريني الذي يقتنون بعض املعدات بكثافة،
وال سيما الدراجات اهلوائية اليت يستعملونها
الجتياز املسافة بني املخفرين احلدوديني
الروسي والنروجيي ،إذ إن الطريق غري جمهز
مبناطق لعبور املشاة ،ويتطلب بالضرورة
االعتماد على وسيلة نقل.
يف هذا الشأن ،ذكرت وكاالت أنباء روسية أن
حرس احلدود النروجيي هدد سائقي سيارات
األجرة الروس بسحب تصريح عبورهم حنو
األراضي النروجيية ،ومبنعهم من دخول البالد
إذا مل يتوقفوا عن نقل الالجئني السوريني عرب
احلدود .ومعروف أن غالبية سيارات األجرة يف
مدينة مورمانسك حتمل تصاريح مرور دائمة حنو
النرويج ،فضال عن تصاريح مماثلة للمقيمني
يف املنطقة ،اليت تشهد عالقات تبادل جتاري

بني املواطنني النروجييني والروس على جانيب
احلدود .كما تتميز املنطقة بوجود أعداد كبرية
من العائالت املختلطة وحبركة زيارات دائمة من
مورمانسك باجتاه النرويج .وقد أكدت مواطنة
يف مدينة مورمانسك هذه املعلومات لـ"الشرق
األوسط" ،وقالت إن "أعدادا كبرية من أبناء
مورمانسك يذهبون بشكل يومي إىل النرويج
لشراء بعض احتياجاتهم" ،لتشري إىل أنه «ما
زالت هناك سيارات أجرة تقوم بنقل السوريني،
لكن أعدادا كبرية من السائقني توقفوا عن
ذلك بعد التحذير النروجيي ،األمر الذي دفع
بالالجئني إىل شراء الدراجات اهلوائية للوصول
من املخفر احلدودي الروسي إىل النروجيي".
مؤخرا
ويف سياق متصل ،نقلت وكالة "تاس"
ً
عن املكتب الصحايف هليئة األمن الفيدرالي
الروسي يف مقاطعة مورمانسك قوله إن
"الالجئني يتحركون بصورة قانونية ،ووثائق
مغادرة األراضي الروسية اليت حبوزتهم
نظامية .بينما ال تتوفر لديهم وثائق لدخول
األراضي النروجيية ،لذلك يتقدمون بطلب
جلوء عند املخفر النروجيي ،وحتى اآلن تسمح
النرويج بدخوهلم ،ومل ُتسجل أي حالة طرد إيابا
حنو روسيا".
وأوضح املكتب الصحايف هليئة األمن أن
الالجئني خيتارون نقطة "بوريسغليبسكي"
احلدودية الروسية للمغادرة حنو النرويج
بطريقة شرعية ،بينما ال وجود هلم يف مقاطعة
كاريلي اجملاورة ملورمانسك ،واليت تقع على
احلدود مع فنلندا والسويد ،ألن غالبية الالجئني
يتجهون حنو النرويج.
وأكدت صحيفة "كومريسانت" هذه املعلومات
حني نقلت تصرحيات دينيس روزولينسكي،
الناطق الرمسي باسم مديرية حرس احلدود
التابعة هليئة األمن الفيدرالي الروسية يف
مجهورية كاريليا ،واليت قال فيها" :ال اعرتاضات
لدينا على هؤالء الناس .أمورهم على ما يرام
بالنسبة لتأشريات السفر الروسية ،أما بالنسبة
لتأشريات شنغن ،فهذه مشكلة حرس احلدود
النروجيي".

شركة يابانية تؤجر رجاال
لطيفني لكفكفة دموع النساء

كشفت شركة يابانية وسيلة غريبة إليقاف بكاء
النساء اللواتي يعانني ضغوط عمل ،إذ وظفت
 7رجال يقومون بهذا العمل ،حيث يكفكفون
دموع النساء مقابل مبلغ مالي.
وذكر موقع "أودييت سينرتال" ،أن اليابانيات
بإمكانهن االتصال بالشركة وخيرتن واحدا من
بني سبعة رجال وسيمني يسمون بـ"إيكيميسو"
ليصل إىل مكان عمل النسوة لتخفيف توتر
عليهن وإزالة احلزن.
ويقوم رجال "إيكيميسو" بأدوار خمتلفة منها
"أخ صغري" و"شاب سيئ" و"شاب حار أكرب سنا
من الزبونة" و"شاب ذكي".
وتضم وظيفة "إيكيميسو" مسح دموع املرأة
باستخدام منديل رقيق أو جعلها تبكي من خالل
القيام بدور متثيلي معها ومن ثم مسح الدموع
ومواساتها.
وال يرتك الرجال املرأة قبل أن تظهر ابتسامة
على وجهها.
وتتكون كلمة "إيكيميسو" من ربط كلمتني،
وهما "إيكيميسو" (شاب حار) و"ميسوميسو"
(البكاء) باللغة اليابانية.
ويبلغ سعر استئجار رجال "إيكيميسو" الذين
سيتوفرون ابتداء من الـ 24من سبتمرب/أيلول
اجلاري  7900ين ،وهو ما يعادل  65دوالرا.
وقال مؤسس الشركة هريوكي ترياي" :النساء
يف اليابان يتعرضن لضغوط مستمرة يف
العمل يف طوكيو كثريا ما تؤدي إىل البكاء..
فيجب علينا أن نوفر هلن كلمة طيبة ومنسح
دموعهن على يد رجالنا السبعة اللطيفني عن
طريق اسرتجائهم".

طفل روسي يعثر على خامت داود وسط القدس
عثر طفل روسي يف العاشرة من العمر شارك
يف احلفريات التارخيية خالل زيارته السياحية
لفلسطني على خامت قديم يقدر العلماء عمره
بـ  3آالف عام.
أفادت بذلك القناة التاسعة للتلفزيون
اإلسرائيلي ووصفت اخلامت بأنه حتفة فريدة من
نوعها .وكان الطفل قد شارك مع أسرته يف
غربلة الرتبة اليت نقلت من جبل بيت املقدس
وسط القدس.
وتنقل القناة التلفزيونية عن الطفل قوله:
"عثرت على شيء ما يبدو أنه صلب ،اتضح
ُ
فيما بعد أنه خامت قديم ،أعجبين كثريا .وقال
املشرف على احلفريات إن اخلامت حباجة إىل
دراسة".
وقد اكتشف علماء اآلثار على اخلامت نقوشا قدمية
بصور حيوانات ،إضافة إىل ثقب .وافرتضوا أن
اخلامت يعود إىل القرنني العاشر أو احلادي عشر
قبل امليالد ،أي عهد امللكني داود وسليمان.

ونقلت صحيفة "جريوزاليم بوست" عن عامل
اآلثار اإلسرائيلي املعروف جربائيل بركاي
قوله" :من املهم أن املوقع األول للخامت هو
جبل اهليكل".
الباحث بركاي معروف بإشرافه على مشروع
غربلة آالف األطنان من الرتبة املأخوذة من
جبل بيت املقدس حبثا عن حتف قدمية .وكان
قد شارك يف هذا املشروع أكثر من  170ألف
متطوع.
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روسيا توسع دائرة...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االول نطاق غاراتها لتشمل عناصر دربتهم االستخبارات األمريكية
بالتزامن مع طرح مشروع قرار دولي لتشكيل حتالف ضد «اإلرهاب»
وبدء التنسيق بني اجليشني الروسي واألمريكي لـ «جتنب أي صدام»
بينهما ،يف وقت طالبت السعودية بـ «الوقف الفوري» للعمليات
العسكرية الروسية يف سورية وضمان عدم تكرارها.
وليل أمس االول ،شن الطريان الروسي غارات استهدفت مخسة
مراكز لتنظيم «داعش».
وقال اجلنرال إيغور كوناشينكوف إن الطائرات أغارت على مراكز
للتنظيم يف حمافظيت محاة وإدلب.
وأفاد املتحدث العسكري بأن الطائرات استهدفت جمددًا منطقة
اللطامنة يف ريف محاة.
كما أعلن اجليش الروسي قصف «معسكر تدريب تابع للتنظيم
يف معرة النعمان يف حمافظة إدلب و «مركز قيادة» مشال جسر
الشغور.
وأعرب مندوب السعودية الدائم لدى األمم املتحدة السفري عبداهلل
املعلمي ،يف كلمة اململكة أمام جملس األمن عن «القلق البالغ جراء
العمليات اليت قامت بها القوات الروسية يف محاة ومحص األربعاء،
وهي أماكن ال يتواجد فيها داعش».
وأكد أن حماوالت اهليمنة والتدخل يف الشؤون الداخلية للدول وإذكاء
النزاعات الطائفية ،مثل ما تفعله إيران يف العديد من دول املنطقة،
هي ممارسات أثبت التاريخ مأسويتها وأظهر احلاضر إخفاقها.
وكانت روسيا شنت أمس االول ضربات جديدة يف سورية ،مؤكدة
أنها تسعى اىل ضرب تنظيم «داعش» ،لكنها ركزت على اجملموعات
املعارضة اليت تهدد النظام .واستهدفت الغارات الروسية مقرات لـ
«جيش الفتح» يف جسر الشغور وجبل الزاوية يف ريف إدلب كما
استهدفت أهدافًا للجماعات املسلحة بينها مقرات وخمازن أسلحة يف
قرية احلواش عند سفح جبل الزاوية بريف محاة الغربي» ،وفق مصدر
أمين سوري.
وقال السناتور األمريكي جون ماكني إن الغارات الروسية استهدفت
معارضني دربتهم ومولتهم وكالة االستخبارات املركزية األمريكية
(سي آي إيه) حملاربة تنظيم «داعش» خصوصًا .وأعلنت جمموعة
«صقور اجلبل» املعارضة املدعومة من الواليات املتحدة إنها تعرضت
لصواريخ الطريان الروسي يف حمافظة إدلب .وقال وزير اخلارجية
الروسي سريغي الفروف إن «اجليش احلر» ليس «منظمة إرهابية»
وهو «جزء من احلل السياسي».
وقال الفروف إنه اتفق مع وزراء اخلارجية يف جملس التعاون اخلليجي
الذين التقاهم أمس (امس االول) على «عدد من القضايا مبا فيها
ضرورة حماربة اإلرهاب واحلاجة اىل التوصل اىل تسوية سياسية يف
سورية بناء على االمتثال الصارم ملا جاء يف بيان جنيف ١الذي ينص
على أن تتم املرحلة االنتقالية على أساس موافقة الطرفني» ،لكنه
أكد يف الوقت نفسه أن روسيا ال توافق على الدعوات اىل تنحي
األسد عن السلطة كجزء من تنفيذ بيان جنيف.
ورد الرئيس الروسي أمس االول قائ ًال« :يف ما يتعلق باملعلومات
الصحافية اليت أشارت إىل ضحايا يف صفوف السكان املدنيني ،حنن
مستعدون هلذه احلرب اإلعالمية» ،مؤكدًا أن هذه االتهامات أعدت
حتى قبل أن تقلع الطائرات الروسية يف األجواء السورية .وذكر
ديبلوماسيون أن الفروف قدم نصًا من مخس صفحات إىل أعضاء
اجمللس الـ 15األربعاء يدعو «مجيع الدول إىل املشاركة بالقدر املمكن
يف هذه اجلهود ،وتنسيق جهودها مبوافقة الدول» ،وهو مشابه
لنص قدمته موسكو سابقًا ورفضه األمريكيون الشرتاطه «موافقة
الدول».
وقال الكرملني أمس االول إن هدف الغارات هو مساعدة قوات
الرئيس بشار األسد يف حماربة اجلماعات املتطرفة مثل تنظيم الدولة
اإلسالمية يف مناطق تواجه فيها القوات احلكومية صعوبات.
وردًا على سؤال عما إذا كان هذا هو هدف روسيا ،قال دميرتي
بيسكوف املتحدث باسم الكرملني« :اهلدف هو يف احلقيقة مساعدة
القوات املسلحة السورية يف مواقعها الضعيفة».
وكشف مصدر عسكري سوري عن أنه سيتم إحلاق قوات خاصة مبشاة
البحرية الروس إضافة إىل قوات تابعة لفرقة اإلنزال اجلوي اجلبلية
السابعة.
وأفادت «إنرتفاكس» نق ًال عن مصادر مطلعة ،بأنه شوهدت يف
البحر األسود السفينتان احلربيتان «كورولوف» ،و «ألكسندر
أوتراكوفسكي» وهما تعربان مضائق البحر األسود يف طريقهما إىل
املتوسط.
وأشارت نق ًال عن مصدر عسكري مطلع ،إىل أنه سيتم إشراك ناقالت
كبرية تتبع ألساطيل البحر األسود والبلطيق والشمالي لتزويد
الطائرات احلربية الروسية بالوقود الالزم هلا يف عملياتها يف سورية.
وقال كوناشنكوف إن جمموعة من مشاة البحرية الروسية متواجدة يف
سورية حلماية القاعدة اجلوية هناك.
وأكدت وزارة الدفاع األمريكية أمس االول أن احملادثات الروسية-
األمريكية بدأت ملنع االصطدام يف األجواء السورية بعدما أعلن أمس
عن شن قوات التحالف غارات مشال سورية .وقال الكولونيل ستيف
وارن إن موسكو أبلغت واشنطن بأن «هدف احلملة هو ضرب داعش
يف سورية ونتوقع منهم القيام بذلك» .ومل يؤكد وارن أو ينفي
توجه قوات إيرانية إىل سورية ،إمنا شدد على عدم وجود أي اتصاالت
عسكرية أمريكية مع النظام السوري واصفًا األسد بـ «حاكم الشر»
وأن «أيديه ملطخة بالدماء».

وقال وارن يف مؤمتر متلفز من مركزه يف بغداد ،إن السلطات
العسكرية الروسية واألمريكية بدأت أمس (امس االول) حمادثات
جتنبًا ألي حادث بني القوات املسلحة للبلدين يف سورية .وأضاف:
«إنها بداية احملادثات جتنبًا ألي صدام».
من جهة أخرى ،قال قائد «اجليش السوري احلر» يف جنوب سورية
بشار الزعيب ،إن «التدخل الروسي اعتداء سافر على سورية وإجهاض
للعملية السياسية».
وأضاف« :نطالب األمم املتحدة مبوقف توضيحي على الصعيد األممي
كونه أصبح مبثابة عدوان واحتالل ،وحنن ذاهبون لتجميد العمل
السياسي كمعارضة مسلحة وسياسية وجتميد أي حمادثات».
يف أنقرة ،قال الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان إن بالده لن
تسمح لإلرهاب بأن «يتجذر» فيها أو أن «يفرض أمرًا واقعًا» مبحاذاة
حدودها بعد يوم على بدء الغارات الروسية.

العبادي يرحب بأي دعم...
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التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة.
ونقلت وكالة األنباء الروسية الرمسية «نوفوسيت» عن مسؤول يف
وزارة اخلارجية قوله إن موسكو مل تتلق طلبًا من العراق للمساهمة يف
قصف مواقع «داعش» وستبحث يف األمر يف حال حصوله ،وتقويم
اجلدوى «السياسية والعسكرية» ملثل هذا التحرك.
لكن وزير اخلارجية سريغي الفروف أعلن خالل مؤمتر صحايف يف
نيويورك ،ان بالده ال ختطط لتوسيع محلتها اجلوية لتشمل ما بني
النهرين ،مضيفا« :مل تتم دعوتنا ومل يطلب منا ذلك ،وحنن مهذبون
كما تعلمون .ال نذهب اىل مكان اذا مل تتم دعوتنا إليه».
وقال العبادي لتلفزيون «فرانس  »24إنه حُمبط إزاء الدعم اجلوي
للتحالف ،ويرحب بالضربات اجلوية الروسية ،لكنه مل يناقش األمر
بعد مع الرئيس فالدميري بوتني .وأكد أن بغداد تتلقى قدرًا كبريًا
جدًا من املعلومات عن «داعش» من سورية وروسيا.
ويف ما بدا أنه رد على «احملبطني» من جدوى املساعدات األمريكية،
قال الناطق باسم التحالف الدولي يف العراق ستيف ورن ،خالل مؤمتر
صحايف يف بغداد ،إن «التحالف نفذ حتى اآلن  4583غارة جوية،
 3500منها نفذها الطريان األمريكي و 1500نفذتها الدول األخرى»،
وأضاف أن «الواليات املتحدة دعمت القوات األمنية العراقية بـ
 2.3بليون دوالر» ،مشريًا إىل أن «التحالف مستمر يف هذا الدعم
الستعادة األراضي اليت احتلها داعش».

اجليش اليمين يستعيد...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

توغل يف حمافظة حلج عرب الطريق الساحلي املؤدي إىل مدينة عدن
احملررة.
وفيما استمرت العمليات العسكرية غرب مدينة مأرب بهدف طرد
احلوثيني من احملافظة قبل الزحف حنو صنعاء تواصلت معارك الكر
والفر يف مدينة تعز بني مسلحي «املقاومة الشعبية» واحلوثيني يف
ظل غارات كثيفة لطريان التحالف على مواقع اجلماعة يف صنعاء
وضواحيها وحمافظات مأرب وصعدة وإب وذمار.
وأكد الناطق باسم احلكومة اليمنية راجح بادي أمس االول ،أن عملية
عسكرية خاطفة نفذتها صباحًا قوات اجليش الوطين و «املقاومة
الشعبية» مبساندة قوات التحالف أسفرت عن حترير منطقة باب
املندب املطلة على املمر املالحي الدولي وكذلك عن حترير جزيرة
ميون االسرتاتيجية الواقعة يف الشق اليمين من املضيق البحري.
وأفادت مصادر عسكرية موالية للحكومة ،بأن مواجهات عنيفة دارت
مع املسلحني احلوثيني والقوات املوالية هلم استخدم فيها خمتلف
أنواع األسلحة املتوسطة والثقيلة وشاركت فيها مقاتالت التحالف
والبوارج احلربية ومروحيات «األباتشي».
وأضافت املصادر أن العملية أسفرت عن السيطرة على معسكر
اللواء « 17مشاة» الواقع يف مديرية ذباب الساحلية وتكبد احلوثيون
خسائر كبرية ،فيما تستعد قوات اجليش املوالي للشرعية وقوات
التحالف للتقدم حنو ميناء املخا لتحريره والتوجه شرقًا إىل مدينة تعز
للمساعدة يف حسم املعارك الدائرة هناك منذ ستة أشهر.
وأكدت مصادر»املقاومة الشعبية» أن أربعة مدنيني على األقل قتلوا
وجرح سبعة يف قصف حوثي على األحياء السكنية يف تعز بالتزامن
مع تواصل املواجهات يف أحياء «ثعبات واجلحملية» ومع غارات
للتحالف استهدفت مواقع اجلماعة يف مناطق «بري باشا والزنقل
واملطار القديم».
وطاول القصف يف صنعاء جسرًا حيويًا قرب القصر الرئاسي كما
استهدف معسكر النهدين اجملاور ،ودمر يف مديرية بين مطر إحدى
الضواحي الغربية للعاصمة جسرًا يربطها باحلديدة ما أدى إىل توقف
كلي حلركة املرور ونقل البضائع.
وشنت مقاتالت التحالف غارات على مواقع للجماعة يف مديرييت
السحول واملخادر يف حمافظة إب ويف منطقيت «رصابة وغربان»
يف مديرية املنار التابعة حملافظة ذمار ( 100كلم جنوب صنعاء) كما
استهدفت الغارات خطوط احلوثيني األمامية غرب مأرب يف منطقة
اجلفينة.
وامتد القصف اجلوي إىل صعدة حيث معقل اجلماعة ،وأكدت مصادر
حملية أن الغارات استهدفت مواقع للمسلحني احلوثيني يف «مران
وحيدان وساقني ورازح ومنّبة».
من جهة أخرى متكنت القوات السعودية املرابطة على احلدود مع
اليمن أمس االول ،من تدمري عدد من املباني يف مديرية رازح

اليمنية كانت ميليشيات احلوثي وصاحل تستخدمها كمخازن لألسلحة
وشوهدت النريان وهي تشتعل يف تلك املباني.

سالم خيشى العراقيل...
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ينعكس تعثر السلطة عليهم» .ويضيف« :من هنا كان كل كالمي
وعرضي لوضعنا ينتهي بالتحذير اجلدي من االنهيار والذهاب اىل
اجملهول».
ويبدي سالم أسفه لعدم وجود متابعة الجتماع جمموعة الدعم الدولية
للبنان «والسنة املاضية مسعنا أيضًا مواقف مماثلة والتزامات كثرية،
ولكن اذا مل ُيبذل جهد بني الدول لتحقيق هذا االمر ،فسيبقى فقط
يف تظاهرة سنوية ،واملطلوب ان يكون هناك متابعة مركزة مل تتبلور
بعد ويا لألسف».
وقالت مصادر وزارية إن رئيس الوزراء يلوح باختاذ قرار بـ»قلب
الطاولة» بسبب االجواء احمليطة بعمل احلكومة .فهو يسمع من كل
يسهل مهمته .ورأت
االطراف دعوات اىل الصمود ،لكن أحدًا منهم ال
ّ
ان هذه احلال التجاذبية ستتضح نهايتها مطلع االسبوع املقبل حداً
أقصى.
ويف موضوع الالجئني ،حذر متصاعد من التداعيات املرتقبة حللول
فصل الشتاء يف التقرير اخلاص الذي تصدره املفوضية السامية
لالمم املتحدة لشؤون الالجئني عن أبرز املستجدات املتصلة بأوضاع
الالجئني السوريني يف لبنان والذين ،استنادًا اىل التقرير ،صار
عددهم رمسيًا يف لبنان  ،1113941بعدما عمدت املفوضية إىل إبطال
تسجيل أكثر من  58000وحذفهم من قاعدة بيانات التسجيل يف
لبنان ،عقب عملية حتقق دامت أشهرًا للتأكد مما إذا كانوا ال يزالون
داخل البالد.

ويورد التقرير ان الوكاالت الدولية واحلكومة اللبنانية طالبت بـ1،87
مليار دوالر أمريكي يف خطة لبنان للتصدي لألزمة اليت نقحت
وخفضت قيمتها من  2،1ملياري دوالر أمريكي .وحبلول  24أيلول
 ،2015أفادت املنظمات أنها تلقت  763مليون دوالر أمريكي (%40
من املبلغ املطلوب).
ّ
ويقدر العاملون يف برامج املساعدات واالغاثة أن أكثر من 190000
عائلة لبنانية وسورية وفلسطينية ضعيفة اقتصاديًا ( 950ألف
شخص) ستكون عرضة للربد وستحتاج إىل املساعدة األساسية
وعمليات حتسني املساكن وجتهيزها ملقاومة العوامل اجلوية خالل
الشتاء.
حكوميًا ،ينتظر رئيس الوزراء لقاء الرئيس نبيه بري امس او اليوم
للوقوف على نتائج االتصاالت اليت أجراها يف امللفني املتعثرين،
الرتقيات العسكرية والنفايات.
وعلم أن «اللقاء التشاوري» الذي انعقد أمس االول يف دارة
الرئيس ميشال سليمان خلص اىل رفض حل ترقية ثالثة عمداء ألنه
يضرب الرتاتبية يف اجليش ،إذ مثة  21عميدًا مسيحيًا يتقدمون العميد
شامل روكز يف أحقية الرتقية ،وانه حيل يف الرقم  45بني العمداء
املستحقني من كل الطوائف .وعرضت اقرتاحات عدة للبحث منها
تعيني روكز قائدًا للجيش شرط ان تسبق التعيني جلسة انتخاب
رئيس للجمهورية ،أو تعيينه مديرًا عامًا لالمن العام أي يف املنصب
الذي يطالب عدد من املوارنة باسرتجاعه ،او تأجيل التسريح لكل
عميد يبلغ سن التقاعد.
وعرض وزير الدفاع مسري مقبل لشكاوى  17عميدًا يف اجليش أبدوا
انزعاجهم من موضوع الرتقية ،وابدى عدد منهم استعداده لنقض
القرار أمام جملس الشورى بعد استقالته .وصرح وزير االقتصاد
والتجارة أالن حكيم« :لن منضي يف ضرب املؤسسة العسكرية،
وليستقيلوا من احلكومة ،وتصبح حكومة تصريف أعمال .ال مشكلة
لدينا».
يف املقابل ،رفض مصدر يف «التيار الوطين احلر» هذه الطروحات
قائ ًال« :ال تعنينا .هم يريدون االيقاع بيننا وبني حلفائنا .ولن نسقط
يف هذا الفخ .ولن نرد عليهم».
يف ملف النفايات ،مل تفض لقاءات الوزير أكرم شهيب واجلمعيات
البيئية حتى الساعة اىل اجيابيات ،وال تزال اهلوة كبرية على رغم
االتفاق على عدد من النقاط .واذا كان العمل جاريًا العداد موقع
سرار وحتويله مطمرًا صحيًا ،فقد علم أن مفيت البقاع الشيخ خليل
امليس دعا اىل اجتماع يف أزهر البقاع احلادية عشرة قبل ظهر غد
السبت ،يشارك فيه نواب ورجال دين وفاعليات ،لتقرير املوقف من
املطمر املزمع إنشاؤه يف خراج بلدة جمدل عنجر قرب احلدود الشرقية
بني لبنان وسوريا.
وسبقت هذا االجتماع حركة احتجاج واسعة من أهالي جمدل عنجر
ورجال الدين فيها والذين رفضوا إنشاء مطمر يف املنطقة اليت
تعلو عن سطح البحر  1100مرت وتتصل بنبع مشسني الذي يسقي
عشرات البلدات والقرى يف املنطقة .وعلم من مصادر نيابية ان
هناك اعرتاضًا من فاعليات املنطقة على أن يكون «حزب اهلل» الطرف
الذي مينح االذن بإنشاء املطمر إنطالقًا من وجوده العسكري فيها،
يف حني أن مناطق واسعة من البقاع الشمالي تقع يف دائرة نفوذ
احلزب وتصلح لتكون مكانًا للمطامر وال تؤثر على البيئة.
وأبلغ وزير العمل سجعان قزي أن «اللقاء التشاوري» توقف عند ملف
النفايات وطالب بتنفيذ خطة الوزير شهيب من دون إبطاء .وأضاف:
«ال أصدق أن عرقلة اخلطة تأتي من جمموعة بيئية ال صفة متثيلية
هلا .كما ال أصدق أن تيار «املستقبل» بنفوذه النيابي والبلدي
واالختياري والشعيب ال يستطيع أن ميون على البيئة يف عكار لكي
تسهل العمل يف مطمر سرار».
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العلماء يكتشفون سر بقاء رئة بعض
املدخنني سليمة رغم التدخني بشراهة؟
اكتشف العلماء سر بقاء
رئة بعض املدخنني سليمة
رغم انهم يدخنون بشراهة
ومنذ فرتة طويلة.
اليت
الدراسة
وبينت
اشرتك فيها أكثر من 50
ألف شخص (مدخن وغري ومدخن) ،ان تغريات اجيابية حتصل يف
ٍ
مسؤولة عن اجلهاز
بعض احلاالت يف أجزاء من احلمض النووي
التنفسي يف اجلسم ،مما يعوض عن التأثريات السلبية لدخان
السجائر.
ومن املعلوم ان اغلب املدخنني يعانون مع مرور الوقت من
أمراض يف الرئة ،علمًا أن أشخاصًا مل يدخنوا يف حياتهم حتى
سيجارة واحدة ميكن ان يصابوا مبثل هذه األمراض.
وبعد ان درس اخلرباء املعطيات املسجلة يف شأن احلالة الصحية
واملعلومات اجلينية للمشرتكني يف الدراسة من بني الذين يعانون
من أمراض يف الرئة وكذلك من بني األصحاء ،اكتشفوا ان اجلزء
من احلمض النووي هو املسؤول عن خفض خطر اإلصابة مبرض
رئوي مزمن مقرتن بالتدخني.
ويقول الربوفيسور مارتن توبني ،ان اجلينات اليت اكتشفوها
مسؤولة عن منو النسيج الرئوي وهلذا تتفاعل مع األضرار اليت
تصيب الرئة.
من جانبه قال ممثل جملس البحوث الطبية ان هذا االكتشاف
سيدفعنا اىل ابتكار مستحضرات طبية جديدة لعالج األمراض
الرئوية.
ومع ذلك يبقى ترك التدخني أفضل وسيلة للمحافظة على رئتني
سليمتني متاما.

العلماء يكتشفون السبب الرئيسي للعنانة
أو «العجز اجلنسي»
حدد العلماء
لسبب
ا
ا لر ئيسي
لفقدان أفراد
اجلنس
من
خلشن
ا
" طا قتهم "
الرجولية.
يقول علماء جامعة هارفرد األمريكية ،إن اجلميع يعلم أن الرجل
عند بلوغه األربعني من العمر ولغاية بلوغه السبعني قد يعاني
من مشاكل يف القدرة على االنتصاب .وتتفاقم هذه املشاكل
مع التقدم يف العمر ،إذ عند بلوغ الرجال سن السبعني يفقد
حوالي  70باملائة منهم هذه القدرة .أي انهم يعانون من العجز
اجلنسي.
ولقد قرر العلماء حتديد سبب هذه املشكلة وما إذا كانت مرتبطة
بالتقدم يف العمر أم ال .فاتضح ان  25باملائة من احلاالت سببها
تناول مستحضرات وأدوية طبية وخباصة أدوية مرض السكري،
حيث اشتكى  28باملائة من الرجال الذين خضعوا هلذه الدراسة
من انهم بدأوا يعانون من هذه املشكلة بعد تناوهلم مستحضرات
طبية لعالج مرض السكري.
كما أن  39باملائة من املشرتكني يف الدراسة اعلنوا انهم
بدأوا يعانون من هذه املشكلة بعد املباشرة بتعاطي أدوية
ومستحضرات طبية لعالج أمراض القلب واألوعية الدموية.
وهنا استنتج العلماء من كل هذا أن على الرجال اتباع منط حياة
صحي وسليم ،ألجل التقليل من تناول األدوية مع التقدم يف
العمر وتاليًا للمحافظة على قوتهم اجلنسية.

فوائد الفستق احلليب تتخ ّطى ك ّل ّ
التوقعات!
أن إضافات غذائية بسيطة ،مثل إضافة الفستق
من كان ليعلم ّ
عدة مل تكن يومًا يف احلسبان؟
تؤدي إىل منافع
احلليب ،قد ّ
صحية ّ
ّ
إذا كنتم تبحثون عن وسيلة سهلة ولذيذة لتزويد أجسامكم بقيمة
فوت ،أدخلوا منذ اليوم هذا النوع
غذائية عالية ومنافع
ّ
صحية ال ُت ّ
املكسرات إىل أطباقكم!بالتأكيد مسعتم خرباء التغذية ينصحون
من
ّ
ٍ
صحي
كسناك
املكسرات النيئة
مرارًا وتكرارًا بتناول حفنة من
ّ
ّ
بد ً
والصحة.
ال من التشيبس والبسكويت مبا أنها مفيدة للجسم
ّ

• ُمضاد لألكسدة :حتى قشرة الفستق تبينّ أنها حتتوي كمية ال بأس
بها من ُمضادات األكسدة! من األساسي احلصول على هذه املواد مبا
احلرة من تدمري خاليا اجلسم وزيادة خطر اإلصابة
أنها تعوق اجلذور ّ
بالسرطان وأمراض القلب.
• إمتصاص احلديد :ميلك الفستق حمتوى عاليًا من النحاس يساعد
على امتصاص كمية أكرب من احلديد املوجود يف املصادر الغذائية،
وبالتالي الوقاية من األنيميا.
• حماربة التوتر والعصبية :بفضل املواد الغذائية املوجودة فيه،
كالريسفرياترول واللوتني واملاغنيزيوم ،يساعد الفستق احلليب
على ختفيف اإلجهاد وتنظيم ضغط الدم.
أي الفيتامني  ،Eاليت
• حيتوي كمية مهمة من مادة غاماتوكوفريولْ ،
احلد من خطر اإلصابة بسرطان الرئة.
تساعد على
ّ

وتعليقًا على هذا املوضوع ،لفتت إختصاصية التغذية جانني عواد
أن الفستق ُيعترب من
اجلميل يف بداية حديثها لـ"اجلمهورية" إىل ّ
ّ
ُ
استخدمت يف العامل ،وهو نوع من
املكسرات اليت
أقدم أنواع
ّ
املتوسط ،خصوصًا يف
الفاكهة اجلافة اليت تعيش يف املناخ
ّ
متعددة
سوريا ،لذلك ُيعرف بالفستق احلليب .إنه متوافر بأشكال
ّ
ّ
ّ
اململح واحللو.
املقشر،
املقشر وغري
مثل
ّ
ّ
املقشر مبا أنه بذلك حيافظ
ونصحت بـ"شراء الفستق احلليب غري
ّ
فإن قشرته حتميه
على شكله الطبيعي ويكون غري
مصنع ،كذلك ّ
من األضرار وخمتلف العدوى .ويف املقابل ال ُي ّ
فضل اللجوء إىل
الفستق املاحل أو احللو الحتوائهما كمية عالية من الصوديوم
عدة ،جيب ختزينه يف
والسكر .أما وللحفاظ على جودته ألشهر ّ
أوعية حُم َك َمة اإلغالق ويف مكان بارد وجاف".

الكمية املالئمة
لكن على رغم هذه الفوائد جيب على بعض األشخاص اإلمتناع
ّ
"من يعاني
كليًا عن تناول الفستق احلليب .وقالت عواد ّ
إن َ
حساسية على تناول املكسرات ،خصوصًا اجلوز والفستق ،عليه
تفاديها مبختلف أشكاهلا واملنتجات اليت تدخل يف تركيبتها مبا
أنها قد تسبب هلم ما ُيعرف بالصدمة احلساسية ،وهي حالة حادة
التعرف إىل
من احلساسية حتصل نتيجة عدم قدرة اجلسم على
ّ
الطعام املتناول.
كذلك يمُ نع على األشخاص الذين لديهم ِحصى الكلى ،خصوصًا
من نوع األوكزاالت ،تناول الفستق احلليب ألنه حيتوي كمية
تتكدس يف الكليتني وتسبب
مرتفعة من هذه املواد اليت قد
ّ
الحقًا مشكالت يف اجملاري البولية".
وختامًا دعت إىل "تناول هذا النوع من املكسرات بانتظام والرتكيز
عليه يف مومسه للحصول على قيمة أعلى من فوائده ،واألفضل
فيستحسن عدم إضافة إليه
أن يكون ّ
نيئًا .أما يف حال شويهُ ،
سلبية على الدورة الدموية وضغط
ألي انعكاسات
امللح تفاديًا ّ
ّ
الدم" ،ونصحت بـ"تناول  15إىل  20حبة يف اليوم بد ً
ال من
الصحية اليت تتناولوها عادة ،كالزيت أو
حصة أخرى من الدهون
ّ
ّ
ّ
وتتمكنون
الزيتون ،وبذلك حتافظون على توازن سعراتكم احلرارية
وتقدمون ألجسامكم
حتمًا من القضاء على كيلوغراماتكم الزائدة
ّ
الصحية".
أهم املنافع
ّ
ثمن من ّ
باقة ال ُت ّ

أن اللوز واجلوز هما فقط األنواع اليت جيب الرتكيز
وقد تعتقدون ّ
السيئ.
عليها ،خصوصًا وأنه ُينصح بهما غالبًا خلفض الكولسرتول
ّ
ّ
أهمية عن سائر
أن الفستق احلليب ال
لكن ما جيهله معظمكم ّ
يقل ّ
يتفوق عليها أحيانًا.
أنواع املكسرات ،ال بل إنه قد
ّ

ّ
املغذيات
منجم من
جمرد نوع من
أن "الفستق احلليب ليس
ّ
وشددت عواد على ّ
ّ
أهم املغذيات اليت حيتاجها اجلسم
املكسرات اللذيذة ،إمنا حيتوي ّ
لصحة كاملة .فهو حيتوي تقريبًا  %50من املواد الدهنية ،من
ّ
للصحة.
بينها  %83من األمحاض الدهنية غري املشبعة املفيدة جدًا
ّ
كل  100غ منه حتتوي  568كالوري 28 ،غ من النشويات 20 ،غ
من الربوتينات و 45غ من الزيوت.
تضم أكثر من  30مادة
أن هذه احلبوب الصغرية
واألمر املذهل ّ
ّ
غذائية كاأللياف ،والفيتامينات  Aو B1و B2و B3و B5و B6وB9
و Cو Eو ،Kومعادن الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم واحلديد
ً
إضافة
واملاغنيزيوم والزنك والنحاس واملنغانيز والسلينيوم،
أهم املواد ُ
املضادة لألكسدة كالبيتا كاروتني
إىل جمموعة من
ّ
مثاليًا
واللوتني ( )Luteinوالزياكزنتني ( ،)Zeaxanthinما جيعله
ّ
لصحة أفضل".
ّ
ٍ
مستويات أعلى من
أن "الفستق احلليب حيتوي
وأشارت أيضًا إىل ّ
ً
مقارنة بأنواع أخرى من
الربوتينات وأيضًا من معدن البوتاسيوم
ويضم
املكسرات كاللوز والكاجو والبندق واملكادمييا واجلوز .كما
ّ
أعلى جرعة من الفوسفور ،جنبًا إىل جنب مع اللوز والكاجو.
ً
ويف املقابل حيتوي ّ
مقارنة باألنواع األخرى،
أقل كمية من الدهون
غري أنه ُي َع ّد مصدرًا جيدًا للدهون األحادية غري املشبعة .أما مستوى
النيئ فيبلغ صفر ملغ ،ما
الصوديوم املوجود يف الفستق احلليب
ّ
جيعله مفيدًا ملرضى الضغط املرتفع املطلوب منهم خفض كمية
الصوديوم من غذائهم إىل أدنى معدل ممكن".
ثمن
منافع ال ُت َّ
أن ميزات الفستق احلليب تقتصر فقط على
وإذا كنتم تعتقدون ّ
ٍ
معلومات مثينة! ويف
فوتون عليكم
قيمته الغذائية العالية ،فأنتم ُت ّ
الصحية اليت كشقتها عواد:
ما يلي أبرز خصائصه
ّ
يقدمها الفستق أنه مفيد
* صديق للقلب :من أبرز املنافع اليت ّ
أن استهالكه بانتظام يساعد على
جدًا للقلب .أظهرت الدراسات ّ
السيئ ( )LDLيف اجلسم ،ويف
خفض مستويات الكولسرتول
ّ
اجليد ( .)HDLإن مواد الفيتوستريول
املقابل رفع معدالت نظريه
ّ
املضادة لألكسدة والدهون األحادية واملتعددة غري املشبعة هي
املسؤولة عن هذه اخلصائص الذهبية.
• السيطرة على الوزنُ :يعترب الفستق اخليار األول لألشخاص الذين
يتبعون محية هادفة إىل خسارة الوزن .والفضل يف ذلك يعود إىل
أنه قليل الدهون املشبعة والسعرات احلرارية حبيث حتتوي ّ
كل
حبة فقط حنو  4كالوريهات .كما وإنه غين بالربوتينات والدهون
ّ
ً
ّ
مقارنة
للتحكم يف الوزن
مرشحًا أساسيًا
غري املشبعة ما جيعله
باملكسرات والفاكهة اجملففة األخرى.
• خفض خطر الضمور البقعي املرتبط بالعمر :حيتوي الفستق مواد
الكاروتينويد ُ
املضادة لألكسدة ،كاللوتني والزياكزنتني ،اليت
تساعد على خفض خطر إصابة الكبار بالضمور البقعي.
• تعزيز اهلضم :من بني املنافع
الصحية األخرى للفستق احلليب ،تبينّ
ّ
ويسهل حركة األمعاء بفضل احتوائه جرعة
حيسن هضم الطعام
أنه
ّ
ّ
تعزز أيضًا النشاط البكتريي يف القولون.
عالية من األلياف اليت ّ
أن الرجال الذين استهلكوا
• ُمثري للشهوة اجلنسية :أظهرت الدراسات ّ
حتسنت لديهم وظيفة
يوميًا حنو  100غرام من الفستق لثالثة أسابيع ّ
االنتصاب بنحو  .%50وقد ُأثبت ذلك من خالل التصوير باملوجات
فوق الصوتية لتدفق الدم يف العضو الذكري.

القرنبيط يتمتع بـ 5فوائد مدهشة جيعلك
ال تستغن عنه!

حيتوي القرنبيط على خليط فريد
من العناصر الغذائية واملركبات
العضوية واملعادن والفيتامينات
مثل فيتامني ج  ،فيتامني ك ،

األلياف الغذائية ،محض الفوليك،
البوتاسيوم ،السلينيوم ،فيتامني
أ ،املنجنيز ،الرتبتوفان ،فيتامني ب
 ،6الفوسفور باإلضافة إلي جمموعة
من املركبات العضوية الفريدة من نوعها مثل اجلالكوسينوالت و
الفالفونويد .
وتكمن فوائد القرنبيط الصحية يف التالي:
 -1يقاوم السرطان :
قد يكون القرنبيط أحد األدوية الطبيعية لعالج أنواع عديدة من
السرطان مثل سرطان الربوستاتا والرئتني والقولون والكبد
والكليتني واألمعاء  .وذلك ألنه حيتوي علي مركبات قوية مضادة
للسرطان مثل السلينيوم وفيتامني ج وفيتامني ب .
 -2التخلص من السموم :
يعمل فيتامني ج واألمحاض األمينية يف القرنبيط على التخلص
من أثار السموم وتنقية الدم يف اجلسم.
 -3العناية بالبشرة :
يساعد القرنبيط يف بقاء البشرة متوهجة واحلفاظ على شبابها
الحتوائه علي مضادات األكسدة مثل بيتا كاروتني و فيتامني ج
و فيتامني ب املركب و فيتامني هـ و أوميغا . 3
 -4عالج إضطرابات املعدة :
يعترب القرنبيط عنصرا غنيا باأللياف اليت تعمل على عالج إضطرابات
املعدة وعالج اإلمساك حيث يسهل من حركة األمعاء.
 -5حتسني صحة اجلهاز املناعي :
يعمل الفيتامني ج والفيتامينات األخرى والبيتا كاروتني واملعادن
املوجودة يف القرنبيط على حتسني صحة اجلهاز املناعي و محاية
اجلسم من اإللتهابات .
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إسبانيا تكرم اجلاسوس الذي خدع العرب ..من هو ؟
كرمت مدينة مليلة ذاتية احلكم (تقع على القارة
األفريقية ،قبالة الساحل اجلنوبي لشبه اجلزيرة
اإليبريية) املستكشف اإلسباني دومينغو باديا،
املعروف باسم “علي باي العباسي” من خالل
الكشف عن لوحة تعريفية بقصته يف الشارع

الذي حيمل امسه يف املدينة.
وتكشف اللوحة عن الدور الذي لعبه يف خدمة
إسبانيا يف القرن الـ  18والـ 19حيث تعترب قصة
دومنغو تارخييا من أكثر قصص اجلواسيس
اإلسبان الذين خاطروا جلمع املعلومات ،حيث

قادت الصدفة إىل أن وصل إىل مدينة
املنصورة يف منطقة قرطبة ،عام  1778بسبب
تعيني والده هناك حماسبا يف اجليش وأمني
عام يف جملس قضائي حملي.
وبدأ اهتمامه بالعامل العربي واإلسالمي بسبب
إطالعه على إرث املورسيكيني الثقايف الذي
تركوه بعد خروج املسلمني وسقوط االندلس،
وعندما تزوج عام  1791وانتقل إىل قرطبة،
كمسؤول عن مصلحة التبغ بقرطبة وهناك سيتعلم
اللغة العربية ويتعمق فيها.
ويعترب دومنغو من أكثر اجلواسيس الذين خدعوا
العرب على مر التاريخ ،وللمغاالة يف التنكر
والتقرب من املسلمني خنت نفسه يف لندن
على يد طبيب يهودي ،ثم اجته إىل املغرب
متنكرًا يف زي عربي ،وهناك ادعى أنه من
أحفاد رسول اهلل (ص) ،وأنه من مواليد حلب
بالشام.
وكان هدفه تسهيل احتالل املغرب من طرف
إسبانيا يف حكم امللك اإلسباني كارلوس
الرابع ،كما عرض مشروعه الحتالل املغرب على
نابليون بونابرت.
وشارك يف الكشف عن اللوحة التعريفية يف
مدينة مليلية مستشاري التعليم والثقافة
باملدينة انطونيو مرياندا وفاضلة خمتار وذلك
جبانب الكاتب والباحث فينتورا غارسيا.
وقال فينتورا غارسيا إن“ :املستكشف دومينغو
كان يتنكر يف هئية عربي يدعى علي باي وكان
أول غربي يتمكن من دخول الكعبة يف مكة
واليت رمسها وقدم معلومات عن خصائصها”.
ويفرتض أن باي سافر أيضا لعدة دول مثل
املغرب ومصر والشام مثل لبنان وسوريا
جبانب األردن ،وكان يرتصد معلومات عن
العامل العربي ويراسل بها سلطات بلده.
ويف بدايات القرن التاسع عشر مت اكتشاف
اجلاسوس دومنغو من قبل أجهزة االستخبارات
الربيطانية يف دمشق ودسوا له السم ،وكان
ذلك سببا يف نهاية اخطر اجلواسيس الذين
مروا على العامل اإلسالمي والعربي.

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

من هن النساء األكثر تأثرياً يف
العامل العربي؟

من هن النساء األكثر تأثريا يف العامل العربي؟
سؤال طرحته جملة "أريبيان بزنس ماغازين" ،اليت
أصدرت قائمة تضمنت النساء العشر األكثر تأثريا
يف العامل العربي.
وحبسب قائمة اجمللة ،فإن معظم النساء املؤثرات
يف قائمة العشر األوائل هن من اإلمارات
والسعودية ،وجاءت مغربية يف املرتبة الثامنة.
وضمت القائمة الشيخة لبنى القامسي ،وهي
أول وزيرة إماراتية ،واحملامية الربيطانية اللبنانية
األصل أمل كلوني ،ومريم املنصوري الطيارة
اإلماراتية اليت قادت غارات على مواقع تنظيم
الدولة يف سوريا.
وقد اختارت اجمللة وللعام اخلامس الوزيرة القامسي
باعتبارها املرأة األكثر تأثريا يف العامل ،وتقول
اجمللة" :إن الشيخة لبنى مل تكن أيقونة لنساء
املنطقة ومنافحة عن حقوقها فقط ،بل إنها كانت
جزءا مهما يف صعود ومنو موقع اإلمارات على
الصعيد الدولي" ،وتشغل الشيخة لبنى منصب
وزيرة التنمية الدولية منذ عام .2013
ويشري التقرير إىل أن أمل كلوني تعد ضيفة
جديدة على القائمة السنوية اليت تعدها اجمللة،
فالسيدة كلوني حمامية بريطانية ومدافعة عن
حقوق اإلنسان ،وقد تزوجت املمثل األمريكي
جورج كلوني العام املاضي يف حفلة كبرية يف
مدينة فينسيا اإليطالية.
واحتفت اجمللة بكلوني؛ نظرا لعملها ناشطة
مدافعة عن حقوق اإلنسان ،ودفاعها عن مؤسس
موقع ويكيليكس جوليان أسانج ،ورئيسة الوزراء
األوكرانية السابقة يوليا تيمنشكو.
وتبني اجمللة أن معظم النساء يف القائمة هن من
جمتمعات متارس متييزا ضد املرأة ،ومتنعها من
قيادة السيارات .فقد اختارت اجمللة جلني اهلذلول
يف املرتبة الثالثة ،اليت احتل امسها عناوين
الصحف عندما قادت سيارتها من اإلمارات إىل
السعودية ،وقد مت اإلفراج عنها أخريا.
ومن أجل إعداد القائمة ،فقد قامت اجمللة
بفحص دور املرأة يف جماالت احلياة االجتماعية
واالقتصادية والفنية يف املنطقة.
وتنقل اجمللة عن الشيخة القامسي قوهلا" :عندما
ال يركز جمتمع على تعليم الفتاة ،فأنت ترى أنه ال
خيرج فتيات ممن حيصلن على فرص كافية .ويف
اإلمارات اليوم نرى أن تعليم املرأة هو أولوية منذ
بداية الدولة ،ما جعل املرأة قادرة على الدخول يف
اجملاالت كلها ،وهذا بسبب التعليم".
واختارت اجمللة يف املرتبة األوىل الشيخة لبنى،
ويف الثانية أمل كلوني ،والثالثة الناشطة السعودية
اهلذلول .وحلت يف املرتبة الرابعة سيدة األعمال
السعودية لبنى العليان ،اليت تدير يف الرياض
شركة العليان للخدمات املالية ،وتعد واحدة من
اجملموعات املالية الناجحة يف السعودية.
وجاءت يف املرتبة اخلامسة ريم اهلامشي ،اليت
تعمل وزيرة يف احلكومة الفيدرالية يف بلدها
اإلمارات ،وعملت على استضافة معرض "إكسبو"
لعام  .2020ويف السادسة جاءت مريم املنصوري،
اليت شاركت يف احلمالت اجلوية على سوريا العام
املاضي ،فقد قادت املنصوري ،البالغة من العمر
 35عاما ،طائراتها "إف ،"-16وقامت بغارات على
تنظيم الدولة.
وتضمنت قائمة اجمللة يف املرتبة السابعة منى
املنجد ،وهي باحثة اجتماعية متخصصة يف شؤون
املرأة يف السعودية ،وقد ألفت كتابا بعنوان
"املرأة السعودية :احتفال بالنجاح".
وجاءت يف املرتبة الثامنة يف قائمة "أريبيان
بزنس ماغازين" ،سلوى اإلدريسي أخنوش ،وهي
سياسية ناجحة ،وعملت جبهد إلنشاء شبكة من
احملالت التجارية الناجحة ،وحصلت على حقوق
توزيع ماركات عاملية مثل "زارا" و"بانانا ريبليك"
و"غاب" يف املغرب .ويف التاسعة جاءت أمينة
الرستامين ،املديرة التنفيذية لقطاع االستثمار
يف "تيكوم" ،اليت تشرف على حوالي  450شركة،
وتدير قطاع التصميم يف دبي.
وحلت أخريا يف قائمة اجمللة زينب حممد ،اليت
جاءت يف املرتبة العاشرة ،وتعد قوة حمركة يف
قطاع العقارات يف دبي ،وتدير شركة "وصل"
للتطوير العقاري.
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Scott Morrison off to a jittery start as Treasurer

Scott Morrison must do more than recite slogans if he is to be a successful Treasurer. Photo: Mark Graham

The Treasurer must accept we have a revenue
problem as well as a
spending problem. We
want intelligent debate
now, not more slogans.
Scott Morrison’s first outings as Treasurer were
woeful.
On the night of the spill,
Malcolm Turnbull promised something different:
“a style of leadership that
respects the people’s intelligence, that explains
these complex issues and
then sets out the course
of action we believe we
should take, and makes a
case for it”.
We are entitled to an open
and honest conversation
about how much we are
prepared to pay for our
services, as well as how
much spending on them
should be cut.
Turnbull promised “advocacy, not slogans”.
Morrison gave us, “work,
save, invest”.
And then this slogan: “We
have a spending problem,
not a revenue problem.”
It isn’t even the truth. Australia does indeed have a
revenue problem, as Morrison’s predecessor was
happy to acknowledge.
From the turn of this century right through to the
global financial crisis, the
Australian government’s
income never dipped below 25 per cent of gross
domestic product. Then it
collapsed and hasn’t fully
recovered. We do indeed
have a revenue problem,
as well as a spending
problem. Spending is 25.9

per cent of GDP, revenue
is 24 per cent.
Pressed by journalist Leigh Sales recently
about the need to tackle
both, Morrison replied
that the budget forward
estimates had revenue
climbing back to a touch
over 25 per cent of GDP
by 2018-19, which meant
things would be fine.
Except that it won’t. The
budget forecasts have
revenue barely climbing at
all, reaching just 24.2 per
cent of GDP in 2016-17.
After that, the budget projections have it climbing
to a tad over 25 per cent.
But projections aren’t
forecasts. The difference
is enormously important,
and a treasurer who could
really explain complex issues would have pointed
it out.
Forecasts are the Treasury’s best guesses,
taking everything into
account. Each budget it
produces forecasts for
the following two financial years, and for the
years beyond that, when
it’s too difficult to make
forecasts, it produces
“projections”.
The projections come
with a health warning.
Here’s how the Treasury
spelt it out in the budget from which Morrison
quoted: “These projections are not forecasts,
but rather are based on
a set of medium-term assumptions.”
The assumptions are odd,
and they produce odd results, at times quite dif-

ferent to those of any reasonable forecast. They
assume “spare capacity in the economy is absorbed over five years”.
That’s a fancy way of
saying they assume the
unemployment rate will
slide to 5 per cent.
That’s right. They assume
a slide in unemployment
(which would indeed
boost government revenue).
To get the fall in unemployment, the Treasury
projections
produce
a very fast economic
growth rate of 3.5 per cent
a year (“above trend”) for
five consecutive years.
Naturally, it boosts projected revenue. But it has
no basis in reality. There’s
no particular reason to
think it will happen. It’s
the automatic output of a
blindly mechanical model. It’s wishful thinking.
Right now, Australia’s
economy is growing at
an annual pace of just 2
per cent. For as long as
that happens, we are indeed going to have a revenue problem, and also a
spending problem.
And for as long as commodity prices fall. The
Reserve Bank’s index of
commodity prices has
been sliding for the past
four years. It’s now only
half what it was, and it is
continuing to edge down.
The news from China offers little hope. Commodity prices drive taxation
revenue. Our government
is both collecting too
little for the amount it is
spending and spending
too much for the amount
it is collecting. A treasurer able to address complex issues would talk
about both. But Morrison
has already shut down
discussion.
“I’m not in that camp,” he
says, when asked about
the need to tackle revenue.
Closing off an option will
limit our trust in the new

Treasurer and make us
feel he is not really prepared to govern in our interests.
It will also make it more
difficult for him to manage the budget, should
the downturn in revenue
continue.
It’s less than Turnbull had
led us to hope for, but it’s
not too late.
The best thing for Morrison to say for the next few
weeks is not that much,
as he reads into the job.
Then he should start a
really open conversation
about the budget and tax
where all options are on
the table (although some
more preferred than others), including the option
of raising more tax.
The most popular premier
in the land will be pleased
to help. Morrison’s NSW
colleague Mike Baird
believes we will have to
raise more in order to
properly fund hospitals.
Victoria’s Labor Treasurer, Tim Pallas, believes
the same thing. So does
South Australia Premier
Jay Weatherill.
Their views shouldn’t
be instantly dismissed.
They’re going to be down
$80 billion over the next
10 years because of a decision by Joe Hockey to
cut their funding formula
to tart up his first budget.
They’re the real victims of
the slowdown in revenue.
And they’re the ones who
are going to have to provide the services we need.
We are entitled to an open
and honest conversation
about how much we are
prepared to pay for our
services, as well as how
much spending on them
should be cut.
Morrison has the ability
to transcend his past by
opening up an intelligent
conversation. It’s what
Turnbull led us to expect.
Or he can revert to form
and hide behind slogans.
It’s what we’ve become
used to.
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Labor Government Extends Grants Program For Multicultural Seniors
The Andrews Labor Government is continuing the popular Participation for Culturally and Linguistically Diverse
(CALD) Seniors Grants Program for another two years.
Minister for Housing, Disability and Ageing Martin
Foley today called on ethnic
and multicultural community
groups and organisations,
as well as local councils, to
apply for the 2016 round of
the grants.
The program has funded
more than 200 community
projects that help culturally
diverse seniors get involved
and participate in the community.
The grants help seniors from
CALD backgrounds who are
socially isolated to connect
to new or existing social networks and activities through
innovative community projects.
Projects can range from
events, cultural activities,
social outings, classes
and information sessions,
as well as organising help
with transport for seniors
who find it difficult to leave
home.
The program is delivered in
partnership with the Ethnic
Communities’ Council of
Victoria (ECCV).
An ECCV report on the program found that more than
150 ethnicities were represented among 208 projects
funded over the past four
years, engaging more than
3,000 seniors in community
activities.
Eligible organisations such
as seniors clubs, ethnic
community groups, migrant
resource centres, neighbourhood houses, aged care
facilities and local councils
are invited to apply for funding up to $5000 or $10,000
for complex projects.
The next round of grants is
open until 5 February 2016.
Guidelines and application
forms are available at www.
seniorsonline.vic.gov.au.
For more information or additional support contact the
ECCV on (03) 9349 4122.
Quotes attributable to Minister for Housing, Disability
and Ageing Martin Foley
“The Andrews Labor Government is supporting seniors
from all cultures to age well
by helping isolated seniors

to stay active and to connect
with their local community.”
“We are proud to be continuing this grants program that
has a proven track record of
breaking down the barriers
for isolated seniors from Victoria’s diverse multicultural
communities.”
“I urge community groups
and local councils to apply
now – these small grants
can make a huge difference
in the life of multicultural
seniors by connecting them
to activities and promoting a
healthier lifestyle.”
On the other hand The Andrews Labor Government
has appointed an independent environmental expert
to review operations of the
Stawell gold mine and consult with the community.
Dr Peter Beck’s appointment
has been endorsed by both
the Friends of Big Hill community group and the mine
owner, Newmarket Gold.
Dr Beck has more than 27
years’ experience in environmental science and geotechnical engineering as a
consultant and academic.
Specialising in the groundwater field with a focus on
impact assessment, contaminant transport and remediation, he has completed
more than 200 site assessment and remediation projects including large mining
and infrastructure projects,
residential, commercial and
industrial developments.
Dr Beck will carry out the
review to ensure the mine
complies with licencing requirements and regulatory
standards.
The Labor Government will
also convene an independently facilitated workshop
on Tuesday 6 October, which
will be advertised this week.
Dr Beck will provide his independent assessment of the
mine’s monitoring data at
the workshop and will determine if any further testing or
improvements are required.
The workshop will also provide local residents with an
opportunity to ask questions
about the mine’s operations
and learn more about the
environmental expectations
and regulation of the mine.
Dr Beck will prepare a report
for the government to consider following his review.
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Prime Minister Malcolm Turnbull convenes minisummit on economy

Malcolm Turnbull appears keen to send a message of creative optimism to
leaders. Photo: Alex Ellinghausen

«To secure and enhance our prosperity we must be more productive, competitive and innovative»: Malcolm Turnbull. Photo: Andrew Meares

Prime Minister Malcolm
Turnbull has called a
mini-summit for later
this week, inviting leaders from the worlds of
business, unions, community organisations and
think tanks to discuss the
state of the economy and
the best way forward for
long-overdue economic
reforms.
It is expected to be held
in Canberra on Thursday
but that was still being
finalised on Monday evening.
The key representatives
have been drawn from attendees at a joint Fairfax
Media/News Corporation
National Reform Summit held in Sydney last
month at which multiple
ideas were embraced in
areas such as tax reform,
skills training, education,
and infrastructure development.
Mr Turnbull had been
communications minister
at the time of the summit
and the then prime minister, Tony Abbott, had
been away in northern
Australia, addressing the

high-powered gathering
only via a brief pre-taped
video message.
Mr Turnbull’s intervention now, however, suggests he is eager to discuss the big ideas floated
and wants to send a message of creative optimism
to the leaders, many of
whom had all but abandoned hope of getting
Canberra involved in the
discussion of bold reform.
In comments provided to
Fairfax Media, Mr Turnbull described the summit as “a rare opportunity
to achieve consensus on
the most pressing economic and social issues”
facing the country.
“Australia is a prosperous country with high
wages, a high standard
of living and a generous
social welfare safety net.
To secure and enhance
our prosperity we must
be more productive, competitive and innovative,”
he said.
“Our government is focused on the opportunities arising from techno-

Finance Minister Mathias Cormann rejected Labor plans for additional taxes.
Photo: Alex Ellinghausen

logical disruption and in
creating an environment
for strong, innovative industries to grow.
“I want to build on the key
priorities of the summit
and work towards a practical set of reforms that
will help to create jobs,
drive innovation and
stimulate growth.”
But if big thinking and
alternative ideas are suddenly back in vogue under the Turnbull regime,
the grinding work of budget repair itself has not
been altered.
In a significant speech on
Monday, Finance Minister
Mathias Cormann dashed
hopes in sections of the
business community for
a slower return to surplus to protect growth
and jobs by declaring all
savings measures from
the previous two budgets
remained on the table.
He said any replacement measures identified
would have to at least
achieve identical fiscal
improvements to be eligible.
The declaration, which
suggests ongoing negotiations with the Senate
crossbench are already
being
circumscribed,
threatens to neuter those
talks just as crossbenchers such as Nick Xenophon flag that they too
can be flexible when
discussing previously
blocked legislation.
Speaking to the Sydney
Institute on Monday, Senator Cormann, one of few

players in the Abbott cabinet to have retained his
existing job under Malcolm Turnbull, claimed
Labor had made new
spending promises and
opposed savings with a
combined effect on the
bottom line of $62 billion.
Continuing the Abbott
mantra that Australia’s
problem is one of spending and not revenue, he
expressly rejected Labor plans for new or additional taxes in areas
like the bank guarantee
surcharge or in high-end
superannuation tax concessions.
“Labor continues to
block about $13.6 billion
in budget repair measures which we have put
forward,” he said.
“We will continue to negotiate their passage
through the Senate. No
policy measure will be
taken off the table unless
and until it is replaced
with an alternative policy
which achieves the same
improvement in our budget position in another
way.”
But while the government
continues to argue that it
is not a shortage of revenue that is the problem
but excessive spending,
it has quietly increased
the tax take anyway via
“20 measures to increase
revenue, with those measures improving the budget outcome by $20.8
billion over the relevant
budget estimates period”.

Treasurer Scott Morrison pours cold
water on penalty rate cut talk
Treasurer Scott Morrison
has poured cold water on
the idea of the government
trying to cut Sunday penalty rates, saying its priority
is fixing the tax system.
Unions vowed on Monday
to unleash a «fierce» campaign, reminiscent of the
anti-WorkChoices
Your
Rights at Work operation if
the government were to attempt to cut Sunday penalties.
The ACTU’s threat was in
response to cabinet minister Josh Frydenberg saying
the government should look
at cutting Sunday top-ups
because doing so could be
good for the economy and
jobs.
But Mr Morrison said his
priority is the tax system
and not industrial relations
reform.
«We’re in a low-wagegrowth environment at the
moment, and I think the
thing that is principally undermining the performance
of our economy currently is
largely about how the tax
system interfaces, and it’s
also how the benefits work
with the tax systems,» the
Treasurer told Melbourne
radio station 3AW.
He appeared to take aim at
Mr Frydenberg for floating
such a politically sensitive
topic that was not a cabinet
policy.
«There’s a Productivity
Commission review process on those issues, and
under this government
we>re not going to allow ...
decisions to tumble out of
the sky,» he told host Neil
Mitchell.
The Productivity Commission, in its draft review,
backed retaining penalty
rates but said Sunday double time should be brought
in line with the maximum
Saturday rate of time and
a half for retail and hospitality workers. This is the
view backed by small business lobby the Australian
Chamber of Commerce and
Industry.
The federal opposition on
Monday revived it’s classwar tactics by accusing
Mr Turnbull of being out
of touch because of his

wealth.
«It’s been a long time since
he’s had difficulties paying a bill,» Labor workplace spokesman Brendan
O’Connor said.
«He should talk to people
that are having difficulty
making ends meet,» Mr
O’Connor told reporters in
Brisbane.
«What we’ve seen in the
last week is Malcolm Turnbull, current Prime Minister,
former merchant banker,
friend of big business, unilaterally make a comment
to cut penalty rates for retail and hospitality workers
in this country,» he said.
«Isn’t it so typical of the
Liberal Party to consider
whacking millions of Australian workers, stealing
money from those workers
in order to find solutions to
employment opportunities
for people?»
Mr Morrison said he wanted
to spur economic growth
and would consider any
proposal aimed at achieving this outcome.
These included proposals relating to previous
political no-go zones such
as superannuation concessions for the wealthy and
expanding the goods and
services tax.
«The opportunity which has
come with the change in
Canberra I think means we
can ensure that we would
never do anything which
would impede Australians
from saving for their future,» he said.
«But equally, anything
that’s going to achieve the
outcome is what I>m interested in.»
The Treasurer said the «old
politics» of a few weeks
ago and the past seven
years had «unnecessarily
stymied» reform.
He also played down the
prospect of savage budget
cuts, saying restraining
spending growth into the
future was the focus.
«It’s not about cuts, it’s
about control,» he said.
Labor said it would oppose
«bad policy» such as cuts
to the pension and family
benefits but would consider «sensible» proposals.
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Unions and employers hail inclusive Malcolm Turnbull as national mood lifts

Australian Treasurer Scott Morrison (left), Australian Prime Minister Malcolm Turnbull (centre) and Australian Deputy Prime Minister Warren Truss are seen during a
gathering of leaders from business, unions and community during a mini economic
summit at Parliament House. Photo: Lukas Coch

The Turnbull government
has reached in-principle
agreement with unions,
employers and welfare organisations to reduce a raft
of concessional taxation
arrangements that benefit
the rich, as all sides hailed
the prospect of a new era
of consensus and co-operation in Canberra.
It followed the first direct
ACTU-Coalition discussions since the 2013 election.
The sudden thawing of opposition to long-term reform possibilities that has
come with the Turnbull
prime ministership means
superannuation concessions for the well-off,
entirely ruled out of consideration by the Abbott
government for political
reasons, are firmly back on
the agenda with all parties
agreeing such arrangements need to be scrapped
if they are not “fit for purpose”.
Also in the frame are capital gains tax concessions
on property held for longer
than 12 months, and negative gearing on property,
both of which have been
criticised for having unintended consequences,
such as distorting real estate markets and driving
prices beyond the reach of
first home buyers.
“There was a very, very
strong agreement that
concessions needed to be
looked at,” said Business
Council of Australia Chief
Executive Jennifer Westacott.
Moves to more strongly
align the needs of industry with training and university courses were also

embraced.
“I think the more important
discussion we’ve had today though is what is the
nature of work ... and how
you get a collaborative
framework for lifting productivity and opportunity,”
Ms Westacott said.
The agreement to examine all ideas represents
the first time in years that
anything like a consensus
over taxation reform has
emerged between capital,
labour, and welfare groups,
with the support of the national government.
The high-powered group,
which had been invited to
Canberra by Prime Minister Malcolm Turnbull to
brief economic ministers
on the results of its deliberations and particularly
those of the National Reform Summit in Sydney in
August, left the meeting in
high spirits.
They said issues over
which there is disagreement, such as changes
to the GST and weekend
penalty rates, opposed
by unions and the welfare
lobby, and increasing the
overall tax take, opposed
by business and the government, would not be allowed to slow progress on
areas of agreement.
Given the heavy crossover
of national/state responsibilities in areas like vocational training, it is likely
the next step will see the
main participants invited to
be involved in some capacity in the December COAG
meeting.
Central among priorities
was the need to gear policies around higher growth,
through improved support

for low-income jobs and a
move away from the Abbott government’s workfor-the-dole approach. It
is hoped this would lead
to better targeted training
for unemployed workers
to prepare them for jobs in
the emergent economy.
Speaking after the threehour meeting in the cabinet room, the heads of
the ACTU, secretary Dave
Oliver and president Ged
Kearney revealed it was
their first face-to-face discussion with an Australian
prime minister since before
the 2013 election.
“Absolutely it’s a step forward,” said Ms Kearney.
“Not once did I meet with
the previous prime minister, so it’s certainly a
breath of fresh air.”
But Ms Kearney warned
Employment Minister Michaelia Cash to expect
absolute resistance if the
government decides to
take on unions by trying
to remove Sunday penalty
rates.

Employers representatives
including the Australian
Chamber of Commerce and
Industry’s Kate Carnell, the
BCA, Ms Westacott, and
the Australian Industry
Group’s Innes Willox, said
it was refreshing to have
all issues and ideas back
on the table.
Ms Westacott said the atmosphere was extremely
positive with ministers
expressing their thoughts
freely and all parties willing to engage in genuinely
flexible discussions aimed
at lifting productivity.
Mr Oliver said it was clear
however, that some areas
were not agreed.
“No we have not accepted
that an increase in the
GST is required,” he said.
Mr Turnbull was joined
at the meeting by Treasurer Scott Morrison, Finance Minister Mathias
Cormann, Industry and
Innovation Minister Christopher Pyne, Assistant
Treasurer Kelly O’Dwyer,
and others. Reserve Bank

Nick Xenophon takes on the Terminator
Arnold Schwarzenegger
No comment ... Arnold Schwarzenegger is yet to make any statement about
the claims against the 21st Century Group. Picture: AFPSource:AFP

NICK Xenophon is taking
on Arnold Schwarzenegger,
calling on the Terminator to
return money he received
from a company accused of
ripping off Australians.
The Australian Securities
and Investments Commission has commenced
proceedings against the
21st Century Group — a
company that brought
Schwarzenegger to Australia in 2013 to promote one
of its schemes.
ASIC wants to appoint a
liquidator to help the hundreds of Australians who
were left out of pocket in
the land banking scheme.
A land banking scheme is
where a company sells you
a plot of land with the potential that if planning permission is later granted on
it, it will soar in value.
But it’s often the case that
the land sold by land banking schemes is protected
as a green belt or conservation area and planning per-

mission is unlikely to ever
be granted.
Senator Xenophon called
for a public hearing, which
will take place in Melbourne
today, to let those Australians caught up in the scam
speak out.
Senator Xenophon said
Schwarzenegger was paid
appearance fees, believed
to be in the hundreds of
thousands of dollars, and
has called on him to return
that money and advocate
for the victims.
“I’m not in any way suggesting Arnold Schwarzenegger was aware of the history of this company, but
now that many innocent
battlers who invested in
these schemes have been
hurt he should do all he can
to assist,” he said. “After
all, many investors would
have been bedazzled by Mr
Schwarzenegger’s reputation and star power.”
Schwarzenegger is yet to
comment on the matter.

Governor Glenn Stevens
also addressed the gathering.
The breakthrough in Canberra came as the new
head of a national co-ordinating lobby representing
the views of business said
they are open to debating
a review of tax breaks primarily benefit the rich - including superannuation
concessions, negative
gearing and capital gains
tax - if there’s an economic case and they are delivered as part of a wider
package of reform.
In his first major interview since taking over

as head of the Business
Coalition for Tax Reform,
Frank Drenth, whose lobby group includes the nation’s biggest business
groups including the Australian Bankers’ Association, Australian Chamber
of Commerce and Industry, Australian Industry
Group, Business Council
of Australia, Financial Services Council, Minerals
Council of Australia and
Property Council of Australia, said business was
open to having a debate
about the areas that were
seen by the previous Liberal leadership as taboo.

55 BABIES WELCOMED INTO
OUR COMMUNITY

On the weekend, Federal
Member for Blaxland, Jason Clare MP, held his
eighth ‘Welcoming the
Babies’ ceremony at Bass
Hill Plaza.
Mr Clare officially welcomed 55 babies and toddlers at the special event
which was attended by
more than 200 people.
‘Welcoming the Babies’
celebrates new births in
our local community and
a chance to say thank you
to all the mums and dads
for the important work
they do.
On the day mums and
dads received a special
certificate and a gift bag
which contained useful
samples and information
about raising babies and
toddlers.
“It’s just a small way to
say thank you to the new
mums and dads who take
on this big responsibility
and give them a helping
hand.
“Raising a child is hard

work. It’s important that
parents know that there
are support services available to them.
“The youngest baby at the
event was Evelyn Seles,
born just 3½ weeks ago,”
Mr Clare said
Mz Dinaz dance studio entertained the crowd with a
number of dazzling dance
and singing performances.
Hoot also made a special
guest appearance on the
day.
Some of the organisations that contributed to
the success of the day included:
- Bass Hill Plaza
- Mz Dinaz Dance Studio
- Bounty
- Playgroup NSW
- Tresillian
- Birrong Leisure Centre
- Nice Pak
- Baby Mum-Mum
- Hoyts (Bankstown)
- Kmart (Bass Hill)
- Anytime Fitness (Bass
Hill)
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‘Callous and indifferent’: Australian government slammed for scrapping three types of skilled visas, turning away 16,000 people

The ruling was one of Michaelia Cash’s last acts as assistant immigration
minister last week. Photo: Andrew Meares

The federal government
has turned away thousands of people aspiring
to a life in Australia by
abolishing a group of visas and telling would-be
residents their applications never existed.
About 16,000 people including families are affected by the decision,
many of whom have waited eight years for a response. Migration agents
say some people are now
too old to apply for other
visas.
In one of her last acts
as assistant immigration
minister last week, Michaelia Cash ruled that
an annual cap of 284
places for three types of
skilled migration visas
had been reached, and all
outstanding applications
“are taken not to have
been made”, or cancelled
without a trace.
Senator Cash was promoted to Minister for Employment and Minister
for Women by Malcolm
Turnbull last week.
Perth migration agent
Robert Chelliah said the
decision was “callous
and indifferent”.
“With a single stroke of
a pen the minister has
destroyed … the life opportunity of people who
have been waiting patiently,” he said.
“They [thought] they had
a hope, they have been
told to wait and wait, put
on hold from doing anything else and they were
deliberately made to feel
that their application
would be resolved.”
He said some applicants
were now too old to apply

for other visas.
The change took effect
on September 22 and affected three skilled visa
subclasses in the independent, sponsored and
regional sponsored categories. It also applies to
visa cases not yet decided by the Administrative
Appeals Tribunal.
The visa types were
closed to new applicants
in mid 2012 but outstanding applications were
being processed. Applicants can apply for a refund on charges paid.
A Melbourne man originally from Pakistan,
who wished only to be
known as Mr Khan, said
his brother applied for
a sponsored visa more
than seven years ago. His
experience as a banker
fulfilled the skills criteria
at the time.
The brother, his pregnant
wife and child are living
in Dubai, and “their whole
life has fallen apart” since
learning the application
had been cancelled, the
man said.
“I couldn’t believe it. One
thing I like about Australia is that there is always
justice here … this has
been a big shock,” he
said.
“What hurts is that we
won’t be spending a lot of
time together, except in
holidays. We had options
to apply for Canada and
the UK, but we applied
for Australia. It’s very,
very disappointing.”
The Migration Institute of
Australia has questioned
the legality of the government’s decision, and
says it raised concerns

with the Department of
Immigration.
A department spokeswoman said most applications were for occupations not currently in
demand, which would affect peoples’ employment
chances in Australia.
“Many more people want
to migrate to Australia
than we have permanent
places for, but we must
prioritise those skills that
Australia needs now,”
she said.
The government believed it was “unfair” to
keep people waiting any
longer and affected applicants could apply for
other visas, the spokeswoman said.
Canberra migration agent
Marion Le said applicants
were angry and felt “the
department has misled
them”.
“These are highly skilled
people who applied believing it would be finalised in a very short time
and it’s just dragged on
and on,” she said.

Foreign Minister Julie Bishop takes
partner David Panton to the UN

was no breach of protocol,”
Ms Bishop told reporters in
New York
Labor has questioned
whether Ms Bishop was taking the event seriously.
Ms Bishop and Mr Panton,
a property developer, have
emerged as one of Australia’s glamour couples in the
last year.
He paid his own fares to
the UN and Ms Bishop’s office claim she regularly has
friends or constituents join
her at events.
Federal Acting Opposition
Leader Tanya Plibersek said

it was an “odd look” for Mr
Panton to accompany Ms
Bishop on the floor of the
general assembly.
Labor had no objection with
him travelling with the minister and watching on from
the visitor’s area.
“It’s like taking a guest (into)
the chambers of parliament,
you wouldn’t normally have
them sitting there next to
you,” she told ABC radio.
Labor frontbencher Matt
Thistlethwaite, who handles
part of the opposition’s foreign policy, told The Daily
Telegraph last night Ms
Bishop had to explain why
her partner was involved.
“I’ve never seen anything
like this before,’’ he said.
“Ms Bishop says she regularly asks ‘friends and constituents’ to sit next to her
at the United Nations. Who
are they and how do they
qualify for this?
“Is it more important for the
Minister’s friends to sit at
the UN than Australia’s Ambassador and
Permanent Representative
to the United Nations?”

“Any reforms, should they
be legislated, would not
commence until 2017 at the
earliest.”
Senator Birmingham said
the government was “accepting reality” that the
reforms would not pass
the Senate in their current
form. But he said the government’s policies officially
remain in place until cabinet
decides otherwise.
Senator Birmingham said
that, as someone who was
educated in government
schools in low socio-economic areas - and whose
parents never attended university - he was “resolutely
committed to equitable access” to higher education.
“To those who claim consideration of reform is about
ideology or privilege, you
are dead wrong. I will only
ever champion reforms that
achieve both equity and excellence,” he said.
“I invite ideas and conversations about how to achieve

such equity and excellence
in higher education, while
honestly recognising the
financial limitations of taxpayers.”
Although the government
has shelved its reforms,
Senator Birmingham said
Australia’s higher education funding system was not
perfect and needed reform.
The previous Labor government’s decision to uncap
undergraduate numbers
has not been matched by
sustainable funding, he
said. And it is unfair that
students at TAFEs and private colleges do not receive
direct federal funding and
they have to pay expensive
loan fees that university
students do not.
This suggests the government remains in favour of
its plan to extend federal
funding to private colleges,
TAFEs and associate degree programs.
He said he hoped the debate leading up to the next
federal election was based
on “sensible discussions,
not fear campaigns”.

Minister for Foreign Affairs Julie Bishop and partner David Panton have
emerged as one of Australia’s power couples.Source:AAP

JULIE Bishop insists it was
entirely appropriate for her
partner to join her on the
floor of the United Nations
General Assembly during
high-level talks.
The Foreign Minister
stunned onlookers when
she was joined by her Melbourne based partner David
Panton during proceedings
which featured the world’s
most powerful leaders.
“I ensured that the UN protocol people were asked
about this and I was informed that it was entirely
appropriate and that there

Turnbull government shelves controversial university reforms in major departure from Abbott era
The Turnbull government
has dropped its plan to allow universities to set their
own fees from next year, and
will go back to the drawing
board on higher education
reform.
To those who claim consideration of reform is about
ideology or privilege, you
are dead wrong
Education and Training Minister Simon Birmingham will
announce on Thursday that
he will not reintroduce the
government’s higher education bill into Parliament
for another vote this year.
Any changes to university
fees will now come into effect in 2017 at the earliest,
after the next federal election.
Former prime minister Tony
Abbott immediately condemned the decision, saying he was “disappointed”.
“I’m a little disappointed by
it and, frankly, I am disappointed that the people who
call for reform did not get

behind the 2014 budget,”
Mr Abbott told 3AW host
Neil Mitchell.
Senator Birmingham’s predecessor Christopher Pyne
had insisted the bill - which
would deregulate university
fees and cut course funding by 20 per cent - would
be reintroduced this year
after his reforms were twice
knocked back by the Senate.
“With only three months left
in 2015, it is necessary to
give both universities and
students certainty about
what the higher education funding arrangements
for 2016 will be,” Senator
Birmingham will say in a
speech to the University of
Melbourne.
“Therefore, today I am announcing that higher education funding arrangements
for 2016 will not be changed
from currently legislated arrangements, while the government consults further on
reforms for the future.
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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 صاحبها السيد طارق
االفيوني واملشرف على ادارتها
السيد رائد عرنوس املعروفني
بطيبة القلب والوجه البشوش
حيث ما ان تدخل محله حتى
يستقبالك 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.

البلحة من الخارج

جانب من الحلويات

السيدان رائد عرنوس وطارق أفيوني وبعض العاملني يف املؤسسة

البلحة
حلويات
وتشتهر
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
جانب آخر من الحلويات
هم اصحاب هذه املحالت.
حلويات البلحة ،الرائدة بتقديم يعرف طعمة فمه» يقصدها من والنظافة والخربة ومن يزورها
مرة يصبح من زبائنها
افخر انواع الحلويات ،غنية سائر انحاء فيكتوريا.
عن التعريف ولذلك فان «من حلويات البلحة عنوان الذوق 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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