لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
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معارك ضارية يف سهل الغاب ...وحماولة
اسرتداد تلة قرب الالذقية

عشرات اإلصابات برمي احلجارة والقنابل املسيلة للدموع وخراطيم املياه أوروبا تقرر تسريع عمليات
مواجهات عنيفة يف وسط بريوت بني املتظاهرين والقوى األمنية
ترحيل املهاجرين

متظاهرون تحت «شالالت» مياه الخراطيم أمام مبنى «النهار» ليل أمس االول( .ابرهيم الطويل)
شهد وسط بريوت مساء
مواجهات
االول
امس
عنيفة بني القوى األمنية
واملتظاهرين من حركة
طلعت رحيتكم ،ختطى
فيها املتظاهرون احلواجز،
وواجهتهم القوى األمنية
خبراطيم املياه والقنابل

املسيلة للدموع ،وسقط
جرحى من الطرفني.
املواجهات
بدأت
وقد
عندما اجتازت جمموعة من
املتظاهرين احلاجز اإلمسنيت
امام مبنى جريدة النهار
ونادى أحد املتظاهرين عرب
مكرب للصوت ،ممه ًال القوى

األمنية ربع ساعة من الوقت
إلزالة الشريط الشائك
للمتظاهرين
والسماح
بدخول ساحة النجمة.
وأفادت الوكالة الوطنية
لالعالم أن القوى االمنية
رشق
لعملية
تعرضت

التتمة صفحة 6

الطريان يدمّر مواقع للحوثيني قرب احلدود السعودية

الربية
القوات
صدت
السعودية أمس األول
حماوالت عشرات املسلحني

احلوثيني وحلفائهم االعتداء
على احلدود مع اليمن
بالقرب من اخلوبة ،وقضت

على عناصر من ميليشيات
احلوثي والرئيس السابق
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بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

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

اتفقت حكومات االحتاد
األوروبي أمس االول،
على زيادة عمليات ترحيل
املهاجرين غري الشرعيني
وتعزيز وكالة حرس حدود
االحتاد ،يف حماولة للتكيف
مع تدفق طاليب اللجوء من
سورية.
ديبلوماسيون
وتوقع
أن خيرج وزراء الداخلية
األوروبيون من اجتماعهم
يف لوكسمبورغ بقرارات
بالغة األهمية ،أبرزها تأييد
احتجاز َمن قد حياولون
طردهم
قبل
اهلرب
وممارسة ضغوط على
الدول األفريقية وغريها
من الدول الفقرية ،مبا يف
ذلك من طريق املساعدات
قدم لدعم املوازنات،
اليت ُت َ
حلمل تلك الدول على قبول
عودة مواطنيها الذين

«األطلسي»
مستعد للدفاع عن
تركيا

األطلسي
حلف
أعلن
أمس االول ،استعداده
لنشر قوات يف تركيا
والدفاع عنها ،بعدما
انتهكت مقاتالت روسية
أجواءها .لكن دو ً
ال يف
احللف مصممة على سحب
بطاريات صواريخ نشرتها
يف تركيا ملواجهة تهديد
من سورية.
«األطلسي»
وحض
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ترفض أوروبا دخوهلم.
خارجية
وزراء
وانضم
االحتاد األوروبي لنظرائهم
يف الداخلية ،إضافة إىل
وفود من دول البلقان
وتركيا واألردن ولبنان
وأجروا حمادثات تهدف إىل
احلد من تدفق املهاجرين.
الداخلية
وزير
وقال
األملاني توماس دو ميزيار:
«ميكننا قبول األشخاص
الذين حيتاجون اىل محاية
(الالجئني) ودعمهم فقط

معارض يقذف صاروخ «تاو» على دبابة سورية يف حماة ...ودبابة
للنظام يف سهل الغاب( .الفرفة ،13أ ف ب)

أعلن اجليش الروسي قصف
 27هدفًا يف حمافظات
والرقة
ومحاة
محص
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بالتزامن مع بدء القوات
النظامية السورية هجومني
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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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اعالنات
National

Strata Management

لجميعحاجاتكممن
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

والتجارية اتصلوا
:بـ جو على الرقم

9721 1611
) األبنية السكنية والتجاريةStrata( لصيانة وادارة
:اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم
0418 845 865 -- 02 9721 1511
 عاماً نضعها يف خدمة اجلالية30 خربة التقل عن
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

CUT ME!

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

BEFORE I
BURNOUT!

*

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

SAVE

80!
best
tyres!
best prices!
$

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

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

SMALL
CARS

†

with 2 or more

 صدق يف التعامل..العمل
دقة يف
tyres purchased

TM

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

email: sales@tyresexcel.com

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13

39

Dunlop
TONY FRANCIS QUALITY MEATS
Monza
LARGE
CARS

لصاحبها طوني فرنسيس

89

$

200R
205/65R15

حاصلة على عدة شهادات تنويه
سلطة صناعة اللحوم يف نيو
Goodyearمن
Wrangler
HCCP ساوث ويلز
L:L>AA7:6I>I
HT
7N * E:GING:
أنواع لحوم$سائر
تتوفر
159لدينا31/10.5R15
الغنم والبقر الطازجة يوميا
www.tyrehouse.com.au
 كبة وكل-  همربغر-  كفتة- مقانق
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم
H]dljhVcn
XdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
ING:eg^XZVcY





4WD

#

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

 سنة يف خدمة الجالية30 أكثر من
HMD-163-MTH.indd 1

23/6/10 4:39:00 PM

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

الوزير باسيل عرب «كالم الناس» (مقتطفات):

ادعو اللبنانيني للنزول يف  11تشرين من اجل
لبنان وتارخينا وشهدائنا
من

حديث

الوزير

مقتطفات
باسيل:
ندية مع حلفائنا ولدينا
عالقتنا
ّ
استقالليتنا يف مواقفنا
 تصلح العالقة مع سعداحلريري عندما يقوم مبا جيب ان
يقوم به جتاهنا وهو يعرف ماذا
جيب ان يفعل
 التيار الوطين احلر سيبقىموحدًا وقويًا
 ان مل نلتزم يف العقوداملتعلقة بوزارة الطاقة سنذهب
اىل التحكيم الدولي الن هناك
شركات عاملية معنية باالمر
 ادعو اللبنانيني للنزول يف 11تشرين من اجل لبنان وتارخينا
وشهدائنا
 ّحذرنا االوروبيني مرارًا من
ملف النازحني وندعوهم لعدم
تكرار اخلطأ الذي حصل معنا
 مت اتهامنا بالعنصرية يومحتدثنا عن خطورة ملف النازحني
على لبنان
يسرع
أن
الروسي
للتدخل
 ميكنّ
احلل وفرض احلل السياسي يف
سوريا
 لنذهب باجتاه انتخابات نيابيةعلى أساس النسبية ولنعد اىل
الشعب
 مل نقبل يومًا مبخالفة القانونوبالتعاطي معنا على اساس
املقايضة يف ملف التعيينات
 وزير الدفاع خالف القانونواختزل جملس الوزراء
 لن نسكت عن هذا الوضعالغري شرعي وسنستمر باملطالبة
بتصحيحه
 هناك مشكلة حباجة للحلواحللول جيب ان تتم يف جملس
الوزراء وال جملس وزراء بدون
مشاركة التيار
 ميشال سليمان لديه بالصدفة 3وزراء و حجمه اقل من عمشيت
مع احرتامنا لشخصه
 نريد ممثل حقيقي للرئاسةوما جرى يف السابق هو اعطاء
 3وزراء ملن ليس له نائب
وال ميكنه تعيني خمتار بهدف
الوقوف بوجه املمثل احلقيقي
للمسيحيني
 يهربون من الصفة املطلوبةلرئيس اجلمهورية وهي الصفة
ّ
نعطل انتخاب
التمثيلية وحنن

غانم يحاور الوزير باسيل
رئيس ال ميثل الناس
 ملاذا يتم تطبيق معايري خمتلفةعندما ياتي دور املسيحيني؟!
 هناك قرارات غري حمقة حبقبعض العمداء يف اجليش متارس
من قبل القيادة احلالية
 تصعيدنا يف الشارع قديستمر وكل مرحلة تقتضي خطة
حترك معينة
 ال حتملوا االسالم كديناالرتكابات اليت حتصل بامسه
وحنن نقاتل من أجل الدفاع عن
الدين االسالمي احلق
 نأخذ حقوقنا حتت عنوانالشراكة احملقة
 اين هي املناصفة اليت نصعليها الطائف؟
 القوات اللبنانية مل تشرتكبالفساد وال باحلكم يف مرحلة
االحتالل من ال 1990اىل 2005
 الوضع احمليط بنا اليوميساعد الشعب اللبناني أن
يكون له كلمته ألننا لسنا من
أولويات اخلارج
 ما قمنا ونقوم به هو الستعادةحقوق املسيحيني وموقعهم
التمثيلي احلقيقي يف السلطة
 الرد األول على داعش هوأن نرد اللبنانيني املغرتبني إىل
أرضهم
 ال املك طائرة خاصة وال منزاليدعون ومن له
يف لندن كما ّ
دليل واحد فليقدمه
 ال عالقة لي بشركات النفاياتال من قريب وال من بعيد .
اطالق الشائعات سهل ومن له
دليل فليقدمه
 حتديت كل الوزراء والنوابان يأتوني مبلف واحد من هيئات
الرقابة ضدي

 حصة املسيحيني يف السلطةمنذ الـ  2005اىل اليوم مل تكن
كما جيب ان تكون حتت عنوان
الشراكة الوطنية الفعلية
 حنن نعمل بأسلوب حضاريمن خالل التظاهرات وحاليًا يتم
التحضري اللوجسيت لألحد
 بقينا  15عاما نناضل يفالشارع خارج احلكم ومل نتخلى
عن الشارع يومًا
 ارسلنا  7كتب جمللس الوزراءتتعلق بسوكلني ورفعنا الصوت
منذ ال 2010
 ال ميكن مشلنا يف ملفاتالفساد مع املسؤولني عن
الفساد
 اليوم هناك عرقلة ملشاريعيوجه اصابع
الكهرباء وحنن من
ّ
االتهام يف هذا امللف
 انا ناقم يف ملف الكهرباءاكثر من احلراك املدني
 البنك الدوىل اشرف على كلعمليات وزارة الطاقة واالموال
يف عهدنا صرفت على املعامل
 ال ميكن ألحد أن يغيرّ حقيقتنا،ال بتهمة وال بكذب وال بتضليل
 عملنا لتأمني الكهرباء وقوبلنابعرقلة للمشاريع
 تظاهرة  11تشرين هياحلركة
مشهد
الستعادة
النضالية اليت نشأنا عليها
 حنن نعيش كل يوم 13تشرين سياسي
 ثلث الشعب اللبناني قتلوهجر يف اوائل القرن العشرين
علي ايادي دواعش املاضي
واليوم دواعش احلاضر يعيدون
التاريخ عرب قطع الرؤوس
وتهجري ما تبقي

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

فتفت :ال معنى للحكومة اذا بقيت عرضة لالبتزاز

جعجع التقى وفد عائالت العسكريني املخطوفني

وفد من عائالت العسكريني
زار
ٌ
املخطوفني معراب حيث التقى
رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع الذي اعترب أن قضية
هؤالء اجلنود هي مأساة نعيشها
ّ
ونيف ،ويف
كلنا منذ عام
ّ
زيارتي األخرية اىل دولة قطر
طمأنين املسؤولون القطريون
عن مساعيهم اجلدية واحلميدة
يف هذا السياق.
ودعا جعجع رئيس احلكومة متام
سالم ووزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق والوزراء املعنيني
اىل ضرورة البقاء يف تواصل
دائم مع مسؤولي دولة قطر
لتسريع املباحثات القائمة بغية
التوصل اىل حترير العسكريني
ُ
بإذن اهلل...
وقال رئيس القوات :طاملا
هناك عسكريون خمطوفون طاملا
نشعر كلبنانيني أننا خمطوفون
أيضًا ،والسيما أن هؤالء مل
ص ً
دفة أو يف رحلة
يخُ طفوا ُ
سياحية بل كانوا يقومون مبهمة
الدفاع ّ
عنا ،لذا جيب أن نراجع
يوميًا بهذا املوضوع ونستكمل
االتصاالت مع دولة قطر ألنها
هي الوحيدة اليت تلعب دورًا يف
هذا اخلصوص ،على أمل أن نرى
العسكريني بيننا يف أقرب وقت
ممكن.

فتفت

وكان جعجع استقبل على مدى
ساعتني ،عضو كتلة املستقبل
النائب أمحد فتفت ،يف حضور
رئيس جهاز اإلعالم والتواصل
يف القوات ملحم الرياشي،
خرج بعدها فتفت ليصف
اللقاء مع جعجع بالتقوميي حول
الوضع الراهن على الصعيدين
اإلقليمي واحمللي وحتديدا إدانة
التدخالت اخلارجية يف سوريا
والدور الروسي السيئ جدا يف
هذه املرحلة والذي حياول دعم
الرئيس بشار األسد ضد شعبه
وميهد حلروب طويلة األمد يف
املنطقة.
وقال :لقد كانت مناسبة حبثنا
خالهلا يف الوضع الداخلي
والتنظيمي لقوى  14آذار ،وال
سيما جناحاتها األخرية اليت
حققتها ضمن جلسات احلوار
حني وحدت موقفها ،فوجهت
بالتالي رسالة اىل كل األطراف
بأن لديها ثوابت وحتالفا فعليا
يتجاوز كل ما قيل ويقال،
واجلميع يعلم باللقاء التنسيقي
الذي يتم قبل كل جلسة حوار،
والقوات اللبنانية تكون موجودة
بالطبع وفاعلة جدا فيه.
ورأى أن الوضع الداخلي اليوم
حيتاج اىل جرأة وإىل مواقف
واضحة من احلكومة ،فإما أن
تكون فاعلة وإما ال ضرورة هلا،
فهذه احلكومة إذا ما بقيت عرضة
لالبتزاز من كائن من كان وفرض
شروط عليها فال لزوم لبقائها،
إذ إنها جاءت لتعمل باعتبار أن
احلكومة غري الفاعلة هي عمليا
حكومة مستقيلة ،الفتا اىل أن
هذه احلكومة تتعرض لالبتزاز
بشكل مستمر من أجل حتقيق
مكاسب أو تعيينات حتى ولو
كان يف ذلك ضرب للمؤسسة

مؤسسات
ولكل
العسكرية
الدولة ،فهذا أمر مرفوض
رفضا باتا من خالل منطق العمل
الدستوري.
وأشار اىل أننا يف تيار املستقبل
قلنا إن لدينا أولوية وهي
تفعيل عمل احلكومة وفق العمل
الدستوري ،واذا كان هذا التفعيل
يتطلب بعض التسويات ،فال
بأس ،شرط أن يكون جديا وأن
يبنى عليه عمل متواصل من أجل
مصلحة الشعب اللبناني ،وليس
عمال يتعرض كل يوم لالبتزاز،
إذ إن هناك أطرافا سياسية ال
تفهم إال مبنطق التهديد والوعيد
واالبتزاز ،وباألمس استمعنا اىل
ما قاله النائب حممد رعد أنه إذا
ما عاد أحد للحديث عن السالح
فنحن على استعداد للعودة اىل
ما فعلوه يف  7أيار ،فهذا الكالم
مل يعد يؤدي اىل أي نتيجة،
وقد ذهب حبزب اهلل اىل سوريا
وكانت النتيجة استجالب التدخل
الروسي بعدما فشل االيراني
وحزب اهلل معه.
وإذ أكد أن تيار املستقبل يؤيد
احلوار شرط أن ينتج رئيسا
للجمهورية ،وال سيما ان كل
قوى  14آذار متفقة وأثبتت
جدارتها يف هذا السياق أن ال
حبث يف أي نقطة أخرى قبل بت
مسألة الرئاسة ،استغرب فتفت
الكالم التهديدي لبعض األطراف
الذين يريدون حوارا من جهة
َ
وفرض رئيس للجمهورية من
جهة أخرى ،وهذا كالم ال دخل
له ال بالعمل الدميوقراطي وال
بالعمل السياسي.
واعترب أنه ال يكفي موضوع
حتديد مواصفات الرئيس املقبل
وإال سيصبح حوار مواصفات
حول الرئيس وقانون االنتخابات
واجمللس النيابي وسواها .اذا
أرادوا أن يكون هناك قرارات
يف احلوار فليتوجهوا اىل جملس
النواب كما تفعل كل قوى 14
آذار حيث هناك مشاريع قوانني
لالنتخابات النيابية ومن ضمنها
مشروع قانون مشرتك بني
القوات اللبنانية وتيار املستقبل
واحلزب التقدمي االشرتاكي،
والذي ميلك أكثرية مع املسيحيني
اجمللس،
يف
املستقلني
فليطرحوه للتصويت وسريون
أي اقرتاح قانون سينجح ،هكذا
يفعل اجمللس واحلياة السياسية
والدميوقراطية وليس كما يعتقد
البعض أن من ميتلك السالح
يستطيع فرض رئيس للجمهورية
أو قانون انتخابي معني أو
النسبية العامة يف ظل السالح،
فهل يعرف الرأي العام اللبناني
ما هي النسبية يف ظل وجود
السالح؟
أي نسبية بوجود السالح ؟
وأشار اىل أن هناك بعض
املناطق مثل اجلنوب والبقاع
تصوت بنسبة  ،%١٠٠حتى
أنه يف بداية الرتشيحات عام
 2013قبل التمديد كان هناك
 11مرشحا ألمل وحزب اهلل ومل
يرتشح بوجههم أي كان ،فعن
أي نسبية نتحدث؟ فالنسبية
يف ظل وجود السالح ال معنى
هلا إال يف املناطق اخلالية منه،

وكأن حزب اهلل يقول إن مناطقي
مقفلة لي يف ظل السالح بينما
أشارككم املقاعد يف مناطقكم.
وعما يطرح من انتخاب رئيس
للجمهورية من فريق  8آذار مقابل
عودة الرئيس سعد احلريري اىل
لبنان كرئيس للحكومة ،قال
فتفت :حنن ال نستجدي عودة
الرئيس احلريري رئيسا للحكومة،
فاجلميع يعلم أن الرئيس احلريري
فاز يف االنتخابات النيابية
بأكثرية برملانية ،فعلى ماذا
يفاوضون اذا؟ عودة الرئيس
احلريري ليست مرهونة بانتخاب
رئيس مجهورية من  8آذار،
فهم أسقطوا حكومة احلريري
بالثلث املعطل يف كانون الثاني
عام  ،2011ومل يعد لدينا يف
األساس ثقة بهم ،حنن نثق
فقط بالدستور اللبناني ومواده،
فليعلن اجلميع التزامهم هذا
الدستور.
وقال :يف موضوع الرتقيات،
حاول فريق  8آذار اخرتاع قصة
غري دستورية وغري قانونية ،إذ
سعى اىل فرض مسألة الرتقيات
على احلكومة اليت ليس من
صالحياتها أن تقوم بها ،إذ
انها تعود وفق املادة  42اىل
وزير الدفاع بناء على اقرتاح
قائد اجليش ،واليوم حيمل هذا
الفريق مسؤولية فشل هذه
الرتقيات اىل تيار املستقبل ألنه
مل يضغط على حلفائه املسيحيني
سليمان
ميشال
كالرئيس
والنائب سامي اجلميل لكي
يقبلوا بهذه الصفقة ،فبالتأكيد
ال مسري جعجع وال ميشال سليمان
وال سامي اجلميل وال مسيحيو 14
آذار ينصاعون اىل أي تعليمة أو
توجيه من سعد احلريري ،فنحن
شركاء وليس بيننا أتباع ،فقد
يكون لدى الفريق اآلخر أتباع
وينفذون سياسة حزب اهلل،
بينما هذا ليس وضع  14آذار.
وسئل عن األصوات اليت تعلو
من فريق  8آذار بأن الرئيس
املقبل سيكون منه حبجة
االستقواء بالتدخل الروسي يف
سوريا ،فأجاب :ان البعض حيلم
بأن التدخل الروسي هو ملصلحة
 8آذار ،فلننتظر ونر ،فمثال بوادر
هذا التدخل هو تراجع التأثري
اإليراني ورمبا هناك حديث عن
انسحاب حزب اهلل وال أعرف اذا
كان جيب أن ينسحب أو أن
يبقى هناك ،فهذا شأن مل يعد
يعنينا ،ومن يتوقع أن الروسي
سيأتي اىل سوريا خلدمة مشروع
 8آذار هو كمن توقع يوما يف
لبنان أن املشروع الفلسطيين أو
الدخول االسرائيلي أو التدخل
السوري سيخدم اللبنانيني،
وبالتالي دفعنا مجيعا مثن هذه
التدخالت ،فالتدخل األجنيب يعمل
دائما ملصلحته وليس ملصلحة
اللبنانيني ،أمل يتعظوا من
التاريخ؟
وعن إمكان انسحاب وزراء تيار
املستقبل من احلكومة ،نفى
فتفت هذا األمر وقال :أنا أتوجه
اىل رئيس احلكومة متام سالم
ألقول له اذا كانت هذه احلكومة
ستبقى عرضة لالبتزاز كي تعمل
فال معنى لوجودها.
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لبنانيات

حاولت أن أذكر الدروز مباضيهم الشريف فلم أوفق

جنبالط :سنخترب مصداقية
بوتني مبحاربة داعش

رأى رئيس اللقاء الدميوقراطي
النائب وليد جنبالط ان التموضع
يف سوريا اليوم يرسم بالدم،
وروسيا تقوم حبماية الساحل
العلوي واحلرب مستمرة ،ففي
حال خسر النظام ستبقى احملمية
الروسية األسدية.
حديث
يف
جنبالط
وقال
تلفزيوني :سنخترب مصداقية
بوتني إذا كان يريد حماربة
داعش ،لكن من الواضح حتى
همه محاية النظام ،ويف
اآلن أن ّ
ذلك استكمال حلفلة اجلنون.
كان املنطق األساسي لالفروف
النظر اىل التظاهرات الشعبية
على أنها مؤامرة ضد النظام،
فقد طلب من الفروف أال يعادوا
فرد بقسوة ومل يقبل
السنة،
ّ
بأن يكون هناك ثورة شعبية
حمقة.
وأكد جنبالط أن احلديث عن
حرب صليبية جديدة محاقة
ويضر أوال املسيحيني يف
سوريا واملنطقة العربية ،مشريا
إىل ان غرور القيصر بوتني
والبطريرك الروسي أوصلهما
إىل هذه احلماقة وسيقضيان
على ما تبقى من مسيحيني يف
املنطقة العربية.
واعترب ان ختلي الغرب عن
املعارضة املعتدلة جرمية ما خلق
حربًا طائفية يف سوريا ،مؤكدًا
ان كل مراكز األحباث اإلسرائيلية
همها بث الفرقة والتقاتل بني
املسلمني والعرب ،ومعتربًا ان
ليس هناك تناقض روسي -
إسرائيلي ،واجلالية اليهودية
يف موسكو هلا نفوذ كبري،
فالتنسيق الروسي  -اإلسرائيلي
موجود وقائم حتى على حساب
الشعب الفلسطيين.

مع الحل السياسي

وأشار جنبالط إىل ان القومية
العربية حرمت األكراد من
حقوقهم املشروعة ،واخلرائط
ترسم اليوم بالدم ،قائال ال
أؤمن بتحالف األقليات وأنا مع
احلل السياسي يف سوريا من
دون األسد ،مؤكدًا ان الدول
الكربى تتناحر اليوم على جثث
الشعب السوري ،مضيفًا أترحم
على السلطنة العثمانية فوالياتها
السابقة تتمزق وعلينا أال ننسى
وعد بلفور.
ورأى جنبالط ان الروس وضعوا
صواريخ يف طرطوس وهذه
رسالة مزدوجة لرتكيا وإسرائيل،
مذكرًا ان هناك ثروات نفطية
هائلة أمام طرطوس والساحل
اللبناني ومصر إكتشفت أخريًا
حقول الغاز ،واننا أمام طريق
طويل من التمزيق فهل بإمكان
العرب واألكراد من الوطنيني
تفادي ذلك؟.
وتابع جنبالط :على مشارف نهاية
حياتي السياسية ورمبا اجلسدية
لن أعرتف بتحالف األقليات ،وأنا
مع احلل السياسي يف سوريا من
دون بشار األسد ،ومع تعددية
وطنية تؤدي إىل طائف سوري

ألنه يف النهاية ال نستطيع أن
ندين العلويني هلويتهم فهم
عرب وليسوا كلهم مع بشار،
مؤكدا ان ال بد من إزاحة بشار
ووضع صيغة حل ما ولكن
الدول الكربى تتناحر على جثث
الشعب السوري وجثة سوريا.
وأردف قائال هناك حرب باردة
يف أوكرانيا وابتلعت شبه جزيرة
القرم ،ويف الشيشان قامت
ثورة حمقة وما قامت به روسيا
آنذاك هناك تكرره اآلن بشكل
أشنع وأفتك يف سوريا ،معتربًا
ان هذه احلرب لن تنتهي وبوتني
حياول القيام حبرب إستباقية
والقول ملسلمي موسكو أن
ما أفعله يف سوريا أستطيع
أن أفعله يف الشيشان وليس
إفتتاح املسجد يف موسكو سوى
مسرحية كبرية.

من صوملة اىل أفغنة

وأكد جنبالط بأننا كنا يف مرحلة
صوملة سوريا أصبحنا يف مرحلة
أفغنتها ،والروس يفتكون يف
سوريا كما فعلوا يف غروزني
لتطويع الشعب السوري ،مشريا
إىل أن بوتني يبعث رسالة
للجمهوريات اإلسالمية القريبة
منه.
أما يف ما يتعلق باملوقف
الفرنسي فقال موقف فرنسا
أخالقي وملتزم بضرورة إزاحة
آل األسد من احلكم ،الفتا اىل
ان السلطات الفرنسية منسجمة
مع نفسها بأن هناك ظلما يرتكب
حبق الشعب السوري ،مشريًا
يف جمال آخر اىل ان بشار ومن
خالل اآللة االستخباراتية اليت
ورثها كان له عالقة جيدة مع
اإلستخبارات األملانية والفرنسية
والربيطانية وعندما تلتقي مصاحل
الدول تنسى شعوب بأكملها.
وقال :حاولت أن أذكر الدروز
مباضيهم الشريف عندما وحدوا
سوريا لكن مل أوفق ،والشيخ
البلعوس قام مبحاولة مترد على
النظام لكن النظام قتله وهذه
كانت ضربة قاسية ،وليس
أمام دروز سوريا إال املصاحلة
مع أهل حوران.
ودعا جنبالط إىل حل سياسي
للحرب اليمنية ،واىل احلد األدنى
من احلوار السعودي -اإليراني
إلنهاء هذه األزمة ،معتربًا ان
اجلمهورية اإلسالمية دولة كربى
وهذا واقع سياسي جغرايف
عسكري ال بد من التعاطي معه
بواقعية لتاليف أي صدام.
وختم أرى صورة سوداء يف
وفلسطني
العربي،
العامل
ستضيع.
من جهة ثانية أبرق النائب جنبالط
إىل زعيم حزب العمال الربيطاني
جريميي كوربني معزيا بوفاة
اللورد دينيس هيلي الذي كان
أحد أبرز رموز احلزب يف احلياة
السياسية الربيطانية وشغل
العديد من املناصب الوزارية
والنيابية قبل دخوله جملس
اللوردات ،كما ربطته صداقة
مع الشهيد كمال جنبالط.

حرب :اذا كانت طاولة احلوار ستعطل
احلكومة فلن نشارك فيها

سالم ملس من جلنة النفايات
اجيابيات تتبلور األسبوع املقبل
ترأس رئيس احلكومة متام
سالم ،أمس االول يف السراي،
اجتماعا للجنة النفايات حضره
وزيرا الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق والزراعة أكرم شهيب
ورئيس جملس اإلمناء واإلعمار
نبيل اجلسر متت خالله متابعة
البحث يف إجياد حلول لتنفيذ
خطة النفايات.
وبعد اللقاء ،قال الوزير شهيب:
اجتماعاتنا مستمرة واليوم أمس
أطلعت دولة الرئيس والوزير
املشنوق على ما توصلت إليه
كما أطلعنا الوزير املشنوق
على نتائج إجتماعاته املستمرة
مع كل فاعليات عكار .وإن
شاء اهلل يبدأ املسار اجلدي
األسبوع املقبل بعدما تقدمنا
كثريا يف منطقة سرار وحنن
ننتظر حتديد املوقع الثاني من
فاعليات املنطقة خالل الساعات
املقبلة ،والعمل جدي على كل
املستويات واألمل ان نصل اىل
مكان ما.
من حدد املوقع الثاني؟
 حنن حددنا املواقع وننتظرموافقات مبدئية من نواح أمنية
أو مائية أو غري ذلك.
هل يعقد جملس الوزراء إجتماعا
خمصصا خلطة النفايات؟
 إن قرار جملس الوزراء واضحيف هذا الشأن وهو الشروع يف
تنفيذ اخلطة عند إجنازها ،ولكن
هناك بعض املراسيم اليت
حتتاج اليها ودولة الرئيس يف
الوقت املناسب سيدعو اىل
جلسة ساعة يشاء عندما تصبح
األمور جاهزة.
وعن حترك احلراك املدني بعد
هطول األمطار وتأثري ذلك
على النفايات ،قال :حنن نقدر
احلراك املدني ولكنين لست
خبريا يف هذا املوضوع التقين
ومن املؤكد ان النفايات تتأثر
باألمطار وخصوصا ان أي
نفايات تصبح بعد  72ساعة
صاحلة فقط للطمر.
واكد ان اخلطة مستمرة وأنا
قلت أننا حنفر الصخر باإلبرة
وقد أصبح لدينا ابواب عدة
مفتوحة للحل ونأمل يف األسبوع
املقبل ان يبدأ تنفيذ املسار.
واستقبل الرئيس سالم وزير
اإلتصاالت بطرس حرب الذي
قال بعد اللقاء :اإلجتماع كان
لتقويم الظروف واإلتصاالت
اليت يقوم بها للمحافظة
على ما تبقى من مؤسسات
الدولة وإعادة تفعيل هذه
املؤسسات.
وتابع :اجللسة كانت ضرورية
وتفاهمنا مع دولته على
وجوب التصدي يف أولوية
مطلقة مللف النفايات ومتابعة
املساعي القائمة والبحث يف
مدى احلاجة اىل إنعقاد جملس
الوزراء ملتابعة وإختاذ تدابري
معينة تنفيذا للخطة اليت أقرها
جملس الوزراء وقد حتتاج اىل

بعض التدابري اليت قد حتتاج
اىل جملس وزراء والرئيس
سالم مصمم على تنفيذ القرار
الذي اختذه اجمللس يف موضوع
النفايات و آمل يف فرتة قريبة
ان يبت هذا األمر والسري
حنو اإلنفراج على صعيد هذا
امللف ،وطبعا اإلنفراج على
صعيد النفايات ال يعين ان
البلد إنفرجت على الصعيدين
السياسي وعمل املؤسسات.
القضية ال تزال مطروحة
وطاولة احلوار اليت جتتمع
وتبذل جهود حوهلا ال تعين
إطالقا أننا أقفلنا ملف حتميل
مسؤولية من يعطل إنتخابات
رئاسة اجلمهورية .جلوسنا اىل
طاولة احلوار ال يعين أننا نعطي
فرتة مساح ملن يعطل جلسات
إنتخاب الرئاسة ،وال يزال هذا
الفريق يتحمل مسؤولية تعطيل
هذه اإلنتخابات واذا كان
مصمما على اإلستمرار يف هذه
السياسة ،ويبدو انه كذلك،
ورغبة منا يف عدم إغراق البالد
يف أزمة أكرب وأكرب تعرض
الكيان والنظام بأكمله للضرر،
فنحن وافقنا على اجللوس
اىل الطاولة للعمل املشرتك
والسعي علنا نتمكن من إجياد
حل ملوضوع الرئاسة.
أضاف :أما املواضيع األخرى
فمن غري الطبيعي ان نقبل ان
نكون على طاولة احلوار ،ويف
الوقت نفسه ،تكون املؤسسات
الدستورية معطلة ،فمن يتحمل
مسؤولية إدارة البلد وماذا
يبقى منه؟ ومن حيل مشاكل
الناس؟ ال ميكن ان نرى مصاحل
البلد ووجوده وسيادته وقراره
مبطالب ميكن ان يتقدم بها
فريق ايا كانت هذه املطالب.
وهلذا السبب أعلنا موقفنا
الواضح ومستمرون يف التمسك
به وهو اذا كانت طاولة احلوار
ستؤدي اىل تعطيل احلكومة
فلن نشارك فيها بعد اليوم.
وقد مت اإلتفاق على هذا األمر
ان جملس الوزراء سينعقد
ووجود طاولة احلوار ال جيوز ان
يعطل جملس الوزراء ،وجملس
النواب سينعقد حكما حبسب
الدستور يف أول ثلثاء بعد 15
تشرين األول إلنتخاب جلانه
ثم سيباشر أعماله وال يعود
يف حاجة اىل مرسوم لفتح
دورة استثنائية .وهذا ما قد
يسمح جمللس النواب بالتصدي
للقضايا الضرورية اليت جيب
ان يتصدى هلا من دون ان
ننسى انه اذا حصل فراغ يف
رئاسة اجلمهورية كل الدولة
تصاب بأضرار معينة ،إمنا هذه
األضرار بالنظر اىل استمرار
إلنتخابات
املعطل
الفريق
الرئاسة ال جيوز ان نسمح بأن
تهدد كيانا بكامله وتسقط
النظام ،وهلذا السبب حنن
نطالب بتفعيل املؤسسات.

وزير الداخلية عرض مع وفدين من بلديات
البقاع وعكار موضوع املطامر واهلواجس

استقبل وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق يف مكتبه ،امس
االول ،وفدا من احتاد بلديات
البقاعني األوسط والغربي
وراشيا ،ومت التداول يف أزمة
النفايات.
وعلى األثر ،قال رئيس احتاد
بلديات جبل الشيخ العميد
الركن املتقاعد مروان زاكي:
تشرفنا بزيارة معالي الوزير
كاحتاد بلديات .لقد متحور
االجتماع حول ملف النفايات.
وطلب منا معالي الوزير أن

نبدأ بدراسة إلجياد حل مللف
النفايات يف املنطقة ،وبالتالي
ان يقوم كل قضاء بإجياد ارض
النشاء مطمر ملعاجلة نفايات
لكل قضاء.
وكان الوزير املشنوق اجتمع مع
وفد من بلديات منطقة الدريب
يف عكار ،ومت التباحث يف
موضوع النفايات وحتويل مكب
سرار اىل مطمر.
وقد عــرض الوفد للهواجس
اليت
واالسـتفسارات
تعرتضهم.

ماروني :الفراغ الرئاسي يعين ترك املواطنني مبهب الريح
اوضح عضو كتلة الكتائب
اللبنانية النائب ايلي ماروني
أن مشاركتنا باحلوار كانت
بهدف التخفيف على املواطنني
ألن أي حل لألزمة هو عمل
إجيابي ،معتربا أن الفراغ يف
رئاسة اجلمهورية والتعطيل يف
احلكومة وجملس النواب يعين أن
السياسيني قد تركوا املواطنني
يف مهب الريح.
وشدد ماروني على ضرورة

اجتماع احلكومة يوميا وحبالة
الطوارئ ،مؤكدا تعليق مشاركة
الكتائب يف جلسة احلوار املقبلة
على عقد جلسات للحكومة.
اضاف :أن جملس الوزراء هو
املكان الصحيح ملناقشة موضوع
الرتقيات ،لكن يف املقابل
الرئيس سالم جاد يف البحث
عن حلول وهو ال يريد أن يعقد
جلسة للحكومة قبل معرفة رأي
كل االفرقاء حيال املشاركة.

تعيني العقيد القبياتي خلفاً للعميد روكز
قبل أقل من أسبوع على تقاعد
العميد شامل روكزّ ،
وقع قائد
اجليش العماد جان قهوجي قرار
تعيني خلف له ابن بلدة بينو
العكارية العقيد الركن مارون
القبياتي رئيس الفرع األول يف
الفوج واآلتي اليه من مغاوير
البحر يف العام  .٢٠٠١أصيب يف

معركة خميم نهر البارد وشارك
يف معركيت عربا وعرسال.
وقالت أوساط التيار الوطين
احلر ان التعيني طبيعي وتوقيته
مناسب وهذا ما حيصل عامة
بهدف إعطاء الضابطني السلف
واخللف أسبوعًا إلجناز التسليم
ّ
والتسلم.

وكيل اهالي شهداء اجليش يف عربا:

رفض نقل االسري اىل سجن آخر
أصدر وكيل أهالي شهداء
اجليش يف معركة عربا رئيس
مجعية التعاون الدولي حلقوق
اإلنسان احملامي الدكتور زياد
بيطار ،بيانا امس االول ،ردا
على ما تناقلته بعض وسائل
اإلعالم عن أمحد األسري ووضعه
الصحي والنفسي ،قال فيه:
على الرغم من ضلوع أمحد
األسري باإلعتداء الوحشي على
اجليش وترؤسه جمموعة من
املسلحني وجهت سالحها اىل
صدر أبناء املؤسسة العسكرية
ما أدى اىل سقوط  18شهيدا
فضال عن أكثر من  150جرحيا ما
زال بعضهم يعاني إعاقة دائمة،
وكل ذلك دفاعا عن الوطن ،إال
ان أمحد األسري ما زال حتى يف
سجنه يراوغ على دماء الشهداء
عرب حماوالته إلستجرار التعاطف
معه واإلحياء بأن املؤسسة
العسكرية ال حترص على
وضعه الصحي والنفسي ،علما
أن هذه املؤسسة قدمت اىل
األسري كامل حقوقه كسجني
ومل تتعرض له بأي سوء،
وهي توفر له احلماية يف سجن
الرحيانية على الرغم من أن
عددا من ابنائها أصبحوا حتت

الرتاب منذ أكثر من عامني.
أضاف :بناء عليه ،يوجه أهالي
شهداء اجليش يف معركة عربا
حتية إجالل وتقدير اىل املؤسسة
العسكرية واملؤسسات األمنية
اليت ساهمت يف إعادة جزء من
ونثمن ما جرى
حق شهدائنا،
ّ
إجنازه يف ملفنا لغاية اليوم
ولكننا يف املقابل نعلن رفضنا
بشكل قاطع وحازم حماوالت
األسري املشبوهة لالنتقال من
سجن اىل آخر ،ويوجه اهالي
الشهداء السؤال اىل والدة
أمحد األسري وشقيقته ليقولوا
هلما أين كنتما عندما كان
األسري يقتل أبناءنا وأزواجنا
وكيف ال ترضيان لنفسيكما ما
رضيتماه لنا ،وهل أسريكما أعز
من شهدائنا؟.
وختم :إذ يكرر األهالي شكرهم
للمؤسسات األمنية على عملها
الدؤوب يف مالحقة اإلرهابيني
أينما كانوا ،يطالبون ببذل مزيد
من اجلهود واملتابعة للقبض
على مجيع من مول وحرض
وشارك وأخفى أمحد األسري،
ويعلنون جمددا رفضهم ألي
تسوية على حساب دماء
شهدائنا.
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لبنانيات

كتلة املستقبل تدين األسلوب الغوغائي لنواب بالصراخ والشتائم

عقدت كتلة املستقبل النيابية
اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد
السنيورة واستعرضت االوضاع
يف لبنان واملنطقة من خمتلف
اجلوانب ويف نهاية االجتماع
اصدرت بيانا تاله النائب خالد
زهرمان ويف ما يلي نصه:
أو ً
ال :يف الكمني الذي نفذه
التيار الوطين احلر:
تستنكر كتلة املستقبل اشد
االستنكار الكمني الذي نفذه
نواب تيار التغيري واالصالح
يف اجتماع جلنة األشغال العامة
يف جملس النواب ،واليت تابعها
الشعب اللبناني على شاشات
التلفزة.
ان كتلة املستقبل إذ تعرب عن
حزنها وأسفها وإدانتها هلذا
الرتدي يف التعبري الذي ال يليق
بنواب األمة ،تلفت الرأي العام
أن هذه املمارسة
اللبناني إىل ّ
أوقعت لبنان حتت ضغط
أسلوب غوغائي من الصراخ
والتشامت والتهويل واالبتزاز
وذلك خدمة ملصاحل عائلية
وشخصية وبهدف حتقيق اهداف
سياسية معينة.
ان كتلة املستقبل ترى أنه
مل يعد جمديًا السؤال اين
وعود تزويد اللبنانيني بالتيار
الكهربائي  ،24/24بل أصبح

من الضروري أيضًا السؤال
أين ذهبت االموال اليت انفقت
من اخلزينة من دون ان تتحقق
والشعارات
الرباقة
الوعود
املضخمة خدمة ألغراض شعبوية
ّ
إال .فاحلقائق أصبحت
ليس
واضحة أمام الراي العام .حيث
أن اللبناني ال حيصل على ما
ّ
ُو ِع َد به من خدمات هي من حقه
وها هو يستمر يف حتمل عبء
دفع أكثر من فاتورة كهرباء.
ثانيًا :يف ضرورة البدء الفوري
بتنفيذ خطة احلكومة يف رفع
النفايات:
تعترب الكتلة انه من الضروري
البدء الفوري بتطبيق اخلطة اليت
وضعها الوزير اكرم شهيب
واليت أقرتها احلكومة لرفع
ومعاجلة النفايات على املستوى
الوطين قبل ان تتفاقم هذه
املشكلة الكارثة مع بدء موسم
األمطار وتبدأ سلبياتها الصحية
بالتفاعل واالنتشار .وهي لذلك
حتث رئيس احلكومة على الدعوة
لعقد جلسة سريعة جمللس
الوزراء ملتابعة ومواكبة تنفيذ
خطة احلكومة واختاذ ما يلزم من
إجراءات إلزاحة هذا الكابوس
اخلطري عن كاهل املواطنني
متهيدًا الختاذ ما تستدعيه
اخلطة الطويلة املدى ملعاجلة

مشكلة النفايات يف كل لبنان
من قرارات وإجراءات .كذلك
أيضًا تدعو الكتلة احلكومة
للتنبه للمشكالت االقتصادية
واالجتماعية واملالية الداهمة اليت
أصبح من الواجب بل من امللح
التصدي هلا قبل أن تستفحل
األمور ويتهدد االستقرار.
ثالثًا :يف ضرورة متابعة قضية
العسكريني املختطفني:
تطالب الكتلة احلكومة بأقصى
االهتمام بقضية العسكريني
احملتجزين الن اهمال هذه
القضية الوطنية واإلنسانية
هؤالء
منها
يعاني
اليت
العسكريون وأهاليهم ،ومعهم
كل اللبنانيني ،بات يؤثر على
جممل صورة الوطن والدولة
وهي الصورة املتالشية اصال،
بفعل ممارسات حزب اهلل املتنكر
للدولة وسلطتها وهيبتها ،حزب
السالح والتجاوزات وحزب
السيطرة واالدعاءات املغلوطة
واملتورط يف حروب ال تعين
لبنان واللبنانيني واليت ال قعر
هلا وال مستقر وتعرض لبنان
واللبنانيني إىل خماطر يف
وطنهم ويف مهاجرهم ويف لقمة
عيشهم واليت ال قبل للبنان
واللبنانيني بها وال يتحملها.
أوضاع بعلبك

التيار الوطين احلر  -هيئة سدني يدعو للمشاركة
يف قداس تذكاري بعد ظهر األحد  11تشرين األول
 ،2015الساعة  5:30يف دير مار شربل  -بانشبول
يف يوم  13تشرين من كل سنة  ،يستعيد اللبنانيون يف الوطن وبلدان
االنتشار ذكرى سقوط الشرعية وحرمان لبنان من فرصة النهوض وبناء دولة
عصرية يفخر بها ابناؤها .وبعد ربع قرن ،يحز يف قلبهم ان يالحظوا ان قصر
تالق لكل
الشعب يف بعبدا ما زال خالياً ينتظر عودة القائد الذي حوّله نقطة ٍ
الشعب ،اسماً وممارسة.
يف يوم  13تشرين ،نتذكر بحسرة شهداء سقطوا وجرحى تأملوا وعائالت
تشردت ،ومواطنني هاجروا بحثاً عن الحرية والعيش الكريم .وال ننسى ان
نحيـّي من تحمل مرارة النفي وظلم التجني واالفرتاء ،دولة الرئيس العماد
ميشال عون الذي ما زال صامداً يف وجه املؤامرات املتعددة ،ومتشبثاً بحق
اللبنانيني ،كل اللبنانيني بالسيادة والحرية واالستقالل .ومن سخرية القدر
أن يعود بعد خمس وعشرين سنة للدفاع مرة اخرى عن رئاسة مهددة تارة
بالتعيني املباشر وطوراً بالفراغ املشبوه.
وكم يثلج القلب ان نرى التيار الوطني الحر يف لبنان ينزل مجدداً اىل ساحة
الشهداء ،ويتأهب اىل تذكري طريق بعبدا بايام العزّ والوحدة اللبنانية
الساطعة .ونسجل باعتزاز تسلم معالي الوزير جربان باسيل قيادة التيار،
فيكون بذلك خري خلف لخري سلف.
وفيما نرسل مشاعر التضامن اىل اهلنا ورفاقنا يف الوطن ،ندعو اخوتنا يف
اسرتاليا اىل املشاركة يف قداس تذكاري بعد ظهر األحد  11تشرين األول
 ،2015الساعة  5:30يف دير ما رشربل يف ضاحية بانشبول ،لنضئ
شمعتني :أُوىل عن نية ضحايا اليوم األسود ،وثانية على نية لبنان الواقف على
حافة االنتظار يف منطقة تغلي...وكلنا امل ان هذا املخاض العسري سينتهي اىل
قيام وطن الحلم والديموقراطية والرسالة االنسانية.
التيار الوطني الحر
لجنة اإلعالم  -سيدني

البلد يعاني مشاكل ال ميكن جتاوزها اال بالتنازل عن االنانية

جريج :عون ال يستطيع تصنيف
نفسه وفاقيا

رابعًا :يف ما يعانيه أهلنا يف
بعلبك:
تأسف الكتلة ملعاناة أهلنا يف
مدينة بعلبك من خالل األحداث
األليمة اليت تشهدها املدينة
من معارك دامية تودي حبياة
املواطنني األبرياء وتدمر أرزاقهم
وتهدد أمنهم واستقرارهم.
كنا قد حذرنا من أن انتشار
ّ
وتفلته
السالح امليليشياوي
وتغطيته من قبل حزب اهلل
سيؤدي حتمًا اىل هذه احلالة
اليت تشهدها املدينة هذه
األيام .وإذ تدعو الكتلة اجليش
اللبناني وقوى األمن الداخلي
لتطبيق اخلطة األمنية املوعودة
واليت منع حزب اهلل تطبيقها،
واهلدف من ذلك ضبط األمن
واحلفاظ على أرواح اللبنانيني
وأمالكهم بعد أن ثبت ان حزب
اهلل ليس عاجزًا فقط عن ضبط
األمور بل إنه ساهم ويساهم يف
استمرار معاناة املدينة وأهلها.
خامسًا :يف تلبية حاجات املناطق
لإلمناء:
تتبنى الكتلة املذكرات املتتالية
اليت رفعها نواب املنية الضنية
للحكومة عرب رئيسها ،وذلك
سعيًا وراء احلصول على جزء من
احلقوق اإلمنائية ملنطقة املنية
الضنية واليت أهملتها وحجبتها
عنهم هذه احلكومة بالكامل.
سادسًا :يف خطورة جرائم
قوات االحتالل االسرائيلي يف
القدس:
تستنكر الكتلة اشد االستنكار
جرائم قوات االحتالل االسرائيلي
املتمثلة يف منع سكان القدس
الشرقية من الدخول اليها مما
خيفي نوايا اسرائيلية خطرية
الفلسطينية
اهلوية
تهدد
واالماكن املقدسة يف القدس.
ان الكتلة تدعو جامعة الدول
العربية واالمم املتحدة واالحتاد
املواقف
الختاذ
االوروبي
احلامسة واالجراءات الرادعة حبق
اسرائيل اليت تهدد خبطواتها
السلم واالستقرار الدولي يف
املنطقة والعامل.

عرب وزير االعالم رمزي جريج
عن تأييده جللسات احلوار
الن احلوار يعد احلل الوحيد
للمشاكل ،خصوصا وان جملس
الوزارء ليس املكان املناسب
حلل املشاكل.
واشار يف حديث اىل تلفزيون
ان.بي.انش اىل ان احلوار
تضمن جدول اعمال بدأ مبلف
الرئاسة ،الذي عاجله املتحاورون
يف اجللسة االخرية وتناولوا
الرئيس،
مواصفات
خالله
معتربا ان الشروط النتخاب
رئيس للجمهورية حمددة يف
الدستور وكذلك املواصفات
وميكن استنتاجها من خالل
الصالحيات املعطاة له اذ مل
يعد رئيس اهليئة التنفيذية بل
رمزا لوحدة الدولة.
اضاف على الرئيس التمتع
بصفة احلكم ويكون بقدر كبري
من احلكمة والدراية وميثل
الشرحية اليت ينتمي اليها،
مشددا على انه ليس من
الضروري ان يكون االقوى،
ففي ظل االنقسام الكبري على
الرئيس ان يكون توافقيا.
وقال :من حق رئيس تكتل
العماد
واالصالح
التغيري
ميشال عون ان يكون مرشحا
ولكن
الرئاسية
لالنتخابات
انتخاب رئيس جيب أن يتم يف
اجمللس النيابي.
وتوقف جريج عند مقاطعة
واالصالح
التغيري
التكتل
جلسات االنتخاب ما مل يكمل
البعد الدميقراطي .وقال :من
يرفضه يبين رفضه على ادائه
اذا اصبح رئيسا للجمهورية،
والعماد عون ال يستطيع ان
يصنف نفسه وفاقيا اذ على
اآلخرين اعتباره كذلك ،مشددا
على ان انتخاب الرئيس شأن
لبناني ووطين وعلى كل شرائح
اجملتمع ابداء رأيها به.

سابعًا :يف خطورة االنتشار
والتورط الدولي العسكري:
إن احلال الذي وصلت إليه
ّ
األوضاع يف سوريا والتدخالت
احلاصلة من أطراف خارجية
عديدة يف شؤونها هي اليت
تؤدي إىل منو وتفشي ومتادي
القوى االرهابية على حساب
مصلحة الشعب السوري الذي
يأمل أن ينقشع كابوس هذه
املأساة املتفاقمة واليت يسقط
نتيجتها املئات من الضحايا
األبرياء ،مبا يسمح له بإنهاء
احلرب الدائرة والتخلص من
اليت
الدموية
الدكتاتورية
ميارسها نظام بشار األسد.
ان االستمرار يف احلال القائمة
حيول سوريا اىل مستنقع كبري
ّ
يسقط اجلميع فيه مهما بلغت
قوته.
إن الشعب السوري لن يعود
ّ
اىل الوراء مهما حاول احملاولون
عرب ارسال الدبابات والطائرات
والصواريخ العابرة وافواج
الرتويع وميليشيات االرتكاب
والتجاوز واثارة الفتنة يف اإلبقاء
على هذا النظام الدكتاتوري.

ويف موضوع الرتقيات ،أكد ان
الربط بني الرتقيات وتفعيل
العمل احلكومي ال جيوز اطالقا،
وان تكون الرتقية موضع تسوية
سياسية امرا مرفوضا ،معتربا
ان القبول بأمر خمالف للدستور
جير للقبول بتسويات خمالفة يف
مواضيع اخرى يف وقت الحق.
ولفت اىل ان العماد عون يتحدث
عن رفض لربط الرتقيات يف
عمل احلكومة اال ان التصرف
الظاهر ال يدل على ذلك ،ورأى
ان اجراء الرتقيات خالفا لرتاتبية
االصول احملددة يزعزع معنويات
اجليش ،معتربا ان العميد شامل
روكز ضابط مشهود له ولكن
هذا ال يكفي ،هناك معيار معني
الجراء الرتقيات.
ودعا جريج الوزراء املقاطعني
للمشاركة يف جلسات جملس
الوزراء وابداء رأيهم الذي
سيؤخذ يف االعتبار ،معتربا ان
البلد يعاني من مشاكل كبرية
ال ميكن جتاوزها اال من خالل
التنازل عن االنانية وتبدية
مصلحة البلد فوق املصاحل
الشخصية.

التورط بسوريا

الرتقية مرفوضة

وعن احلراك الشعيب ،رأى
جريج ان مطالب احلراك حمقة
حيق
مضيفا:
ومشروعة،
للبنانيني التظاهر بسبب عجز
احلكومة والسلطة عن تلبية
املطالب بعد التعطيل احلاصل
واستشراء الفساد ،اذ هناك
متلمل من الواقع السياسي.
وتطرق اىل ما انتجه احلراك من
تسليط للضوء على ضرورة
اعتماد سياسة شفافة واللجوء
اىل قضاء مستقر كي يالحق
الفاسدين ،مؤيدا طرح رئيس
حزب الكتائب سامي اجلميل،
يف ما خص الشفافية والذهاب
اىل القضاء.
كما توقف عند كالم لرئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع عن
ضرورة ان يضغط هذا احلراك
النتخاب رئيس جديد.

الطائف خلق توازنات

وردا على سؤال عن اتفاق
الطائف ،قال :هذا االتفاق وضع
للحد من احلرب وخلق التوازنات
بني السلطات وبات من الصعب
اخلروج منه وال ميكن العمل على
تعديله يف هذه الفرتة كي ال
يعرض البلد اىل فراغ جديد.
وشدد جريج على ان احلل
يبدأ بانتخاب رئيس جديد
ليحضر بعدها لقانون انتخابي
يؤمن صحة التمثيل ،مشريا
اىل ان هذا القانون سيأتي
بسلطة جديدة تطرح هواجسها
وتعديالتها واصالحاتها ضمن
املؤسسات الدستورية وليس
يف الشارع.
وحتدث عن أداء االعالم املرئي
واملسموع ،مؤيدا االعالم اخلاص
اال انه مل يره مناسبا يف لبنان.
فالطريقة اليت وزعت فيها
القنوات جعلتها ترتبط جبهات
سياسية ما حد من استقالليتها.
وذكر ان مع تسلمه هذه الوزارة،
متنى ان يكون وزير احلريات
االعالمية ،مكتفيا بالدعوة للحوار
مع رؤساء القنوات كلما دعت
احلاجة.
وتطرق للتغطية االعالمية للحراك
الشعيب اليت اعتمدتها القنوات،
واصفا اياها بغري املألوفة،
وموضحا ان االعالم جيب ان
يأخذ مساحة بينه وبني احلدث
كي ال يصبح جزءا منه ،مضيفا:
ميكن لالعالم ان يدعم احلراك
لكن يف بعض التغطيات اليت
شاهدناها مل نستطع التمييز
بني املراسل واملتظاهر.
وأسف ان االعالم اللبناني يعاني
من امراض بنيوية بسبب احلالة
االقتصادية.
وشرح جريج مشاكل االعالم
العام وتلفزيون لبنان ،وحتدث
عن الكتاب املقدم جمللس
الوزراء والذي يتضمن اهداف
التلفزيون وكيفية متويله اال انه
مل يناقش بعد بسبب تعطيل
اجمللس .واعترب ان تلفزيون
لبنان شهد تقدما ملحوظا يف
اآلونة االخرية ،ان يف نشراته
او يف بعض براجمه ،لكنه ما
زال يف حاجة اىل تأهيل وجتديد
دم.
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لبنانيات

مواجهات عنيفة يف وسط بريوت...
تتمة املنشور على الصفحة
األوىل

كثيفة باحلجارة والقاء مفرقعات،
مما ادى اىل اصابة عدد من
عناصر مكافحة الشغب يف هذه
املواجهات.
ودعا أحد املتظاهرين عرب مكرب
للصوت القوى االمنية إىل
التوقف عن رمي القنابل املسيلة
املتظاهرين
ورش
للدموع
خبراطيم املياه ،كي يتوقف
املتظاهرون عن رمي احلجارة
باجتاه القوى األمنية.
وأعلنت قوى األمن الداخلي
عن إصابة عدد من عناصرها
نتيجة الرشق باحلجارة واملواد
الصلبة من قبل املتظاهرين.
ثم جددت القوى األمنية اطالق
خراطيم املياه باجتاه املتظاهرين
وبإلقاء القنابل املسيلة للدموع
لتفريقهم.
وأفيد عن إصابة الناشط يف
محلة طلعت رحيتكم عماد بزي
جراء الرتاشق باحلجارة ،ونقل
اىل مركز كليمنصو الطيب.
كما مت تسجيل عشر حاالت
اختناق من جراء القنابل املسيلة
للدموع بني املتظاهرين يف
وسط بريوت ،وعملت عناصر
الصليب االمحر وهيئة االسعاف
الشعيب على معاجلتهم ميدانيا.
وقال الصليب األمحر انه نقل
 ٣٥شخصًا حبال اختناق.
وقد جرى قطع الكهرباء عن
وسط بريوت فيما استمر
خبراطيم
املتظاهرين
رش
املياه وإلقاء القنابل املسيلة
للدموع .كما استمر املتظاهرون
برمي القوى األمنية بالزجاجات
واحلجارة.

ومع تكثيف القوى األمنية القاء
القنابل املسيلة للدموع ،تراجع
املتظاهرين من أمام فندق لو
غراي ،ليتمركزوا أمام متثال
الشهداء.

بيان قوى األمن

وقد أذاعت املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي  -شعبة
العالقات العامة ،بيانًا قالت
فيه :منذ بداية التظاهرة
مساء امس االول ،دأب بعض
املشاغبني على استفزاز عناصر
مكافحة الشغب وحماولة إزالة
العوائق احلديدية واإلمسنتية
وقطع الشريط الشائك وقاموا
برشقهم باحلجارة وعبوات املياه
واملواد الصلبة ،فلم يبادروا
بأي ردة فعل جتاه املشاغبني.
وهذا ما شاهده املواطنون
مباشرة على شاشات التلفزة.
أما وبعد تدمري املشاغبني للحاجز
وإحتكاكهم
وختطيه
األمين
بالعناصر والتعرض املباشر هلم
وسقوط إصابات يف صفوف
هذه العناصر ،وللحيلولة دون
خرق صفوف عناصر مكافحة
الشغب للوصول إىل ساحة
النجمة مما قد يؤدي إىل عواقب
ال حتمد عقباها.
ازاء ذلك ،اضطرت قوى األمن
إىل إستعمال وسائل مكافحة
الشغب من خراطيم املياه
والقنابل املسيلة للدموع اليت
تستخدم يف أرقى الدول
الدميوقراطية حفاظا على السالمة
العامة ومنعا لتفاقم األمور.

مرصد الحراك

وكان مرصد احلراك املدني

عقد اجتماعه الدوري امس
االول ،واصدر بعده بيانا شكر
فيه وسائل اإلعالم املرئية
على
واملكتوبة
واملسموعة
مداومتها تغطية احلراك املدني
املستمر منذ اللحظة األوىل
إلنطالقته.
وتوقف عند املعاناة املستمرة
ألهالي العسكريني املختطفني
يف جرود عرسال منذ أكثر
من سنة ،وعند الغياب الكامل
للسلطة عن معاجلة هذا امللف
احليوي واألساسي ،وأعلنوا عن
تضامنهم الكامل مع العسكريني
وأهاليهم يف مطلبهم احملق
باستعادة أبنائهم ،فاملؤسسة
وستبقى
كانت
العسكرية
الضمانة النهائية للجمهورية
اللبنانية ،وكلنا ثقة بها ،وممنوع
مس هيبة اجليش والدولة عرب
استمرار اسر جنوده.
واستنكر املرصد توقيف عدد من
زمالئهم على خلفية مشاركاتهم
عدة،
ومبسميات
احلراكية
وخصوصا توقيف الناشطني
وارف سليمان وبيار حشاش
وأسعد ذبيان ونديم زيتون،
وأعادوا تأكيد الثقة بالقضاء
والنزيه
املستقل
اللبناني
والشريف ،والذي ال خيضع
لالمالءات السياسية .وأعلنوا
اإلعتقاالت
منطق
رفضهم
لي األذرع.
ولعبة
العبثية،
ّ
وأهاب باألجهزة األمنية توخي
احليطة واحلذر يف التعاطي
مع الناشطني ،وعدم اإلجنرار
إىل التعاطي الكيدي معهم،
خصوصا وأن النهج احلراكي يف
حماربة الفساد وفضح الفاسدين
سيجعل منه يف متاس يومي مع

حيتان املال والسلطة ،ومن
املؤكد أن املتضررين من كشف
الفساد سيقومون بتحريك كل
ما ملكت أيديهم حملاولة التعمية
على احلقائق ،وحرف األنظار عن
بؤر الفساد واملفسدين.
وذكر ان العلم اللبناني أكرب
وأعظم وأعلى وأهم وأشرف
وأنزه من أن يتم حتقريه ،وهو
رمز الدولة اللبنانية ومؤسساتها،
تلك الدولة اليت سعينا ونسعى
جاهدين للحفاظ عليها ،فمن
حيقر العلم والدولة ،هو الذي
يقبل أن تبقى اجلمهورية بال
رئيس ألكثر من مخسمئة يوم،
ويقبل باستالب حق الشعب
اللبناني يف إنتخاب ممثليه يف
جملس النواب بذرائع واهية.
وتوقف املرصد عند ما حصل
يف جلسة جلنة األشغال العامة
بني من يفرتض انهم من خنبة
وممثلوه
اللبناني،
الشعب
يف جملس النواب ،مما ذكر
مبا حيصل يف برملانات الدول
على
والطارئة
املتخلفة
الدميقراطية ،موضحني لكل من
شاهده انه ال ميثل أبدا القيم
اللبنانية ،وال الشعب اللبناني،
وال الربملان اللبناني.
وشدد على ضرورة أن تبادر
احلكومة لتحمل مسؤولياتها يف
رفع النفايات من الشوارع ،وعقد
جلسة حكومية خاصة هلذا األمر،
مؤكدين أن مشكلة احلكومة
ليست مع احلراك املدني ،بل
مع عجزها يف خماطبة الشعب.
وتوقف عند ما حيصل من جتاذب
على طاولة احلوار الوطين،
فاكدوا ضرورة احلوار وأهميته،
لكونه ينفس اإلحتقان بني
االطراف املتنازعة ،متسائلني
عن السقف الزمين للحوار،
معتربين ان إفشال احلوار هو
إستدراج للوصاية اخلارجية على
لبنان.

ابي نصر :ال سبيل اال احلوار مهما طالت جلساته

ليون ونصف نازح سوري مل يدخلوا
لبنان ليعودوا
شدد عضو تكتل التغيري
ّ
واالصالح نعمة اهلل أبي نصر
على أن ال سبيل اال احلوار،
مهما تكررت جلساته وطالت،
لألزمات
حللول
للتوصل
اللبنانية املرتاكمة وأبرزها
أزمة رئاسة اجلمهورية ،الفتا
اىل أن اخليار اآلخر هو بادخال
العامل األجنيب ،الذي ال شك
سيطلب حصة معينة للمساهمة
بارساء احللول.
ّ
وحث أبي نصر يف حديث اىل
موقع النشرة على وجوب التمتع
حبد أدنى من احلس الوطين
للتوصل ألرضية مشرتكة تتيح
لنا انتخاب رئيس للبالد وعدم
انتظار ما سيقوله االيرانيون
والسوريون
والسعوديون
والروس واالمريكيون يف هذا
اجملال.
ونبه أبي نصر اىل أن البلد
ّ
ُيستنزف كلما طالت األزمات
خاصة مع وجود مليون ونصف
الجىء سوري ال شك مل يدخلوا
لبنان كي يعودوا اىل سوريا،
الفتا اىل أن وجودهم خطر
على كل املستويات ،األمنية
واالقتصادية
واالجتماعية
وعلى مستوى البنى التحتية.

الالجئون
هؤالء
وقال:
يضافون اىل نصف مليون
الجئ فلسطيين ،علما ّ
أنه ومع
كل عائلة أجنبية تدخل اىل
لبنان ،هناك عائلة لبنانية
نظرا اىل ان قدرة
تغادر
ً
االستيعاب حمدودة.

ملعالجة ملفات اساسية

وشدد أبي نصر على وجوب
ّ
ملفات
ملعاجلة
االنصراف
أساسية كبيع األراضي واقامة
االجانب مع اعطاء أولوية مللف
اللبنانيني املغرتبني من خالل
منحهم حقوقهم املدنية وخاصة
باالقرتاع والرتشح.
وتطرق أبي نصر مللف
االنتخابات الرئاسية وبدء
البحث مبواصفات الرئيس،
الفتا اىل ان املواصفات اليت
حددها تكتل التغيري واالصالح
ّ
واضحة جلهة وجوب ان يكون
قادرا على أن حيكم
الرئيس
ً
من خالل قاعدة شعبية ممثلة
يف جملس النواب ،على ان
ينتخب الرئيس بعد اقرار
قانون عادل اذا مل يكن
القانون األرثوذكسي فقانون
يعتمد النسبية.
واعترب أبي نصر ان القانون
باستبداد
يسمح
احلالي
العددية من خالل التالعب
بالدميوغرافيا وعددية الطوائف
وهو ما ال يشجع على العيش
املشرتك.
ورأى ابي النصر أن الدخول
الروسي على خط األزمة
يسرع باحلل
السورية اما
ّ
يعقد االمور
وهو ما نأمله ،أو
ّ
ويدخل االمريكيني يف متاهة.
وقال :اذا كان الروس قد اتوا
حقيقة حملاربة االرهاب فاحلري
واالمريكيني
باالوروبيني
االنضمام اليهم للقضاء كليا
على تنظيم داعش االرهابي.

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
ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻥ ﻧﺤﺮﻡ ﺃﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ّ
ولنتذكر ما أوصانا به يسوع:
ﻭﻟﻨﺘﺬ ّﻛﺮ ﻣﺎ ﺍﻭﺻﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻳﺴﻮﻉ:

والكسحان والعرجان والعميان» (لوقا )14 : 12
«اذا أقمت مأدبة فاد ُع الفقراء
"ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻤﺖ ﻣﺄﺩﺑﺔً ﻓَﺎ ْﺩﻉُ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍ َء ﻭﺍﻟ ُﻜﺴﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌُﺮﺟﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌُﻤﻴﺎﻥ" )ﻟﻮﻗﺎ .(١٤:١٢
ملزيد من املعلومات او التسجيل الرجاء االتصال على احد الرقمني التاليني:
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

خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم
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لبنانيات

تسوية الرتقيات :قرار سياسي ال صالحية وزير
نقوال ناصيف
ما يعوز تسوية الرتقيات العسكرية قرار سياسي فحسب .النصوص
القانونية مطاطة ومرنة على التربير والتفسري واالجتهاد كي تستجيب
التسوية تلك .ليس وزير الدفاع سوى عقبة وهمية ختفي وراءها
اخلصوم احلقيقيني وتصفية احلسابات.
املوزع على
اكثر من مفارقة ترافق سجال الرتقيات العسكرية
ّ
مؤيدين ومعارضني .بعضه سياسي ،والبعض اآلخر قانوني .تارة
قرار الرتقية عسكري خيضع الصول القانون ،وطورا سياسي ينجم
عن لعبة املناكفات بني االفرقاء املعنيني .مرة يصح القرار يف
جملس الوزراء ،واخرى يرتبط حصرا بالوزير املختص .دائما يقال
ان صاحب الرتقية يستحقها ،واحيانا يقال حبرمانه اياها ألن َمن
يقطفها مرجع آخر .هكذا يكمل اخلالف على ترقية قائد فوج املغاوير
العميد شامل روكز وعميدين آخرين دورانه يف طواحني اهلواء.
لعل ابرز مفارقات املشكلة:
 1ــــ استندت التسوية اجلاري احلديث عنها لرتقية روكز اىل لواء اىل
املرسوم التطبيقي  22( 3771كانون الثاني  )1981لقانون اجليش
 1979/3الذي حدد عديد اجليش ويف متنه مثانية الوية .ما يتيح رفع
العدد احلالي للضباط االلوية ،وهم مخسة ،اىل مثانية بضم روكز
وعميدين آخرين اليهم .على ان اوىل املفارقات تلك ان القانون
 79/3ملغى باملرسوم االشرتاعي  ،83/102وحتديدا يف املادة 158
منه ،فيما مفاعيل املرسوم التطبيقي ذاك ال تزال سارية منذ 34
عاما بقرار من جملس الوزراء.
بسبب ّ
تعذر اصدار مراسيم تطبيقية جديدة ملحقة بالقانون اجلديد
للجيش يف املرسوم االشرتاعي  ،83/102قرر جملس الوزراء يف
جلسة  22تشرين الثاني  ،1983بناء على اقرتاح وزير الدفاع آنذاك
عصام خوري ،االبقاء على مفاعيل املرسوم التطبيقي السابق لقانون
ملغى بذريعة «تأمني استمرار العمل» اىل حني صدور املراسيم
التطبيقية اجلديدة .مل تصدر مذ ذاك املراسيم تلك ،فاذا قرار
جملس الوزراء حييي مرسوما تطبيقيا الغاه قانون عندما الغى قانون
.79/3
ص عليه قبل 34
على حنو كهذا استمر العمل بعديد اجليش كما ُن َّ
عاما ،مبا يف ذلك وجود مثانية الوية فيه.
طوال تلك السنني مل يكن مثة لواء يف اجليش خارج نطاق االعضاء
اخلمسة يف اجمللس العسكري كون سادسهم هو العماد قائد اجليش.
كان العمداء حيالون احيانا على التقاعد للتخلص منهم حبوافز مالية
وترفيعهم اىل رتبة لواء ،لكن خارج اجليش .اال انه مل يكن يف
املؤسسة العسكرية مرة مذ ذاك لواء سادس ،ومل تكن مثة حاجة
اىل ملء عديد االلوية الثمانية يف املرسوم التطبيقي  .3771مل تكن
ايضا مثة وظيفة مرتبطة بتلك الرتقية .اىل ان إستفاق َمن إستفاق
فجأة على املرسوم التطبيقي كي يقول ان املؤسسة العسكرية
تستوعب مثانية الوية ما دام القانون اجاز هذا العديد ،ومن ثم يتاح
ترقية روكز وعميدين آخرين سين وشيعي اىل هذه الرتبة.
ُ
إست ِفيق ــــ
 2ــــ بدوره إستفاق وزير الدفاع احلالي ــــ او قد يكون
على الفقرة  4من املادة  42يف قانون الدفاع كي يضرب قدميه يف
االرض ويرفض ترقية روكز اىل لواء مبرسوم عادي ال حيتاج اقراره
اىل جملس الوزراء ،بل اىل تواقيع رئيس اجلمهورية ورئيس جملس
الوزراء ووزيري املال والدفاع ،حبجة جتنيب اجليش تسييه.
واقع االمر ليست الصالحية القانونية جتيز تعيينا كهذا ،بل القرار
السياسي .لعل الوزير يذكر ــــ او رمبا ُذ ِّكَر ــــ ان القرار السياسي
هو الذي ابقى قائد اجليش العماد جان قهوجي يف منصبه سنتني
اخريني بعد بلوغه سن التقاعد .ثم ُعثر الحقا على املادة اليت جتيز
تأجيل التسريح ،وهي املادة  55اليت مل يسبق تطبيقها على حنو
كهذا يف رأس هرم املؤسسة العسكرية .كما مل يسبق من قبل
ترقية عميد اىل لواء تبعا للمادة  42يف املرسوم االشرتاعي 83/102
كي يكون بال وظيفة.
برر تأجيل تسريح
كذلك القرار السياسي ،بشقيه الداخلي واخلارجيّ ،
رئيس االركان اللواء وليد سلمان واالمني العام للمجلس االعلى
للدفاع اللواء حممد خري ،وايضًا وايضًا مدير املخابرات العميد الركن
ادمون فاضل .القرار السياسي ــــ ال االستدعاء من االحتياط ــــ هو
الذي ابقى فاضل يف منصبه قبل العثور على املادة يف القانون.
وحينما كان وزير الدفاع يلح على تعيني خلف لفاضل هو قائد
احلرس اجلمهوري العميد وديع غفري ،بناء على طلب الرئيس
ميشال سليمان ،كان القرار السياسي يفرض على اجلميع ــــ واوهلم
وزير الدفاع احلالي ــــ بقاء فاضل ،ومن ثم اجياد خمارج تربيره.
ما هو واضح حتى اآلن ان ليس مثة قرار سياسي بابقاء روكز يف
يدعيه يف العلن على االقل معظم
املؤسسة العسكرية ،على وفرة ما ّ
االفرقاء ،وأبرزهم خصوم الرئيس ميشال عون ،الذين يرفضون
عد كبريا وان كان ــــ فعال ــــ ليس كذلك.
اعطاءه مكسبا سياسيا ُي ّ
اذ متدد الرتقية خدمة قائد فوج املغاوير سنة واحدة يف اجليش برتبة
جديدة ،من غري ان يكون مأمونًا انها ستقوده حتما اىل قيادة اجليش
بعد ذاك ،ألن احدا ال يسعه التكهن مبوعد انتخاب الرئيس اجلديد يف
مدى قريب ،وال مبا سيكون عليه الواقع السياسي عندئذ.
 3ــــ رغم ان الفقرة  4من املادة  42يف قانون الدفاع جتعل صالحية
مقيدة وملزمة ،حبيث ال يصدر مرسوم الرتقية سوى
وزير الدفاع
ِّ
بناء على اقرتاح الوزير املختص ،ال يسع جملس الوزراء جتاوز هذه
الصالحية ووضع اليد عليها بتوليه هو الرتقية.

ما خال اختصاصه تعيني أعضاء اجمللس العسكري ،ال يسع جملس
املصوتة .وبينما
الوزراء ترقية ضابط اىل رتبة أعلى ايا تكن االكثرية
ّ
يفرض تعيني أعضاء اجمللس العسكري مجيعا نصاب الثلثني ،فإن
ترقية الضباط اختصاص حصري باقرتاح وزير الدفاع .ولوال ان
املادة  38يف قانون الدفاع ختصص رتبة عماد لقائد اجليش فقط،
يف وسع وزير الدفاع ترقية لواء اىل رتبة عماد .حصل ذلك مرتني
على التوالي يف ما مضى ،يف ظل قوانني دفاع سابقة ،برتفيع
رئيسني لالركان اىل رتبة عماد رغم وجود عماد هو قائد اجليش،
هما العمادان يوسف مشيط عام  ،1970وسعيد نصراهلل عام .1975
على ان القانون النافذ يكتفي بعماد واحد هو قائد اجليش.

«القوات» على «غري موجة» :هكذا تكون املعارضة!
ليا القزي

«على غري موجة» يعمل رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع .يف
وقت «تتقاتل» فيه القوى السياسية إلجياد ّ
حل ملسألة الرتقيات
داخل اجليشُ ،
ضيع الوقت يف حوار أثبت حتى الساعة عدم جدواه،
وت ّ
وفيما تتسابق األحزاب والتيارات املدنية على «احتالل» ساحات وسط
املدينة للمطالبة باحلقوق اليت ختتلف من مجاعة إىل أخرى ،وفيما تنتظر
األغلبية نتائج الضربة الروسية على سوريا وانعكاساتها على الوضع
الداخلي ،تنشغل «القوات» يف تنظيم سباق «اركض ضد املخدرات»،
اجلميل يف الـ «ميين ــــ فوتبول»،
ترعى دورة الرئيس الراحل بشري
ّ
ّ
ٍ
رحالت «خليجية» ،فيما
تنظم دورات يف «الليخا» ،وينطلق رئيسها يف
متضي األمانة العامة يف تفعيل الورشة التنظيمية.
آخر محالت احلزب هي التوعية على املخدرات ،وقد ّ
كلف جعجع نفسه
توجيه رسالة «حتذيرية» إىل الشباب .هذه احلملة «اسرتاتيجية وليست
وليدة الصدفة ،فتوقيتها يتزامن مع دخول الطالب إىل اجلامعات»،
بأن «القوات حاضرة على
استنادًا إىل أحد مصادر معراب .ويزيد ّ
الصعيد السياسي واالجتماعي ألننا حزب نتناول اإلنسان بكل قضاياه
واملخدرات تندرج يف هذا السياق».
ينطلق املصدر من هنا للتأكيد أن قيادة «القلعة الكسروانية» مل
أن احلكومة هي اليت نأت
تنأ بنفسها عن األحداث السياسية« ،إال ّ
بنفسها عن لبنان .هل واجبنا أن نفرض السياسة على حكومة ال
متارس السياسة؟» .يسأل املصدر« :وين كان يف سياسة ومل منارس
دورنا؟» .ويبدأ التعداد« :سجلنا موقفًا واضحًا من عدم جدوى احلوار،
أيدنا احلراك املدني يف مكافحته للفساد ،رفضنا تدخل حزب اللهّ يف
سوريا .أما الرتقيات األمنية ،فنحن غري ممثلني يف احلكومة وأوضحنا
أن ال فيتو لدينا على أحد».
يف اإلطار نفسه ،يصف األمني العام لـ»القوات» فادي سعد عدم
ٌ
«فعل إجيابي يتطلب جرأة عالية وأن نكون
املشاركة يف احلكومة بأنه
أمناء ألفكارنا.
بالنتيجة ،من يرفض وزارتني تؤمنان اخلدمات جلمهوره ال مُيكن إال أن
جدي» .بالنسبة إىل سعد «مل يعد هناك لزوم
يكون صاحب مشروع ّ
حاليًا ملناقشة جناح هذه احلكومة أو فشلها ،فقد أثبتت أنها غري قادرة
على العمل» .وعلى الرغم من أن حلفاء «القوات» هم من األعمدة
األساسية هلذه «الرتكيبة» ،إال أن ذلك ال يلغي واقع أنها «حكومة
تقدم أي شيء للشعب اللبناني .أزمة الزبالة
أضداد غري قادرة على أن ّ
ورد ومل تحُ ّل
مث ًال ،كانت يف حاجة إىل جلنة واجتماع الكتل مجيعها وأخذ ّ
ّ
«يدل على أنه ال يوجد قرار بإقامة
املشكلة بعد» .لذلك ،مسار األحداث
دولة لبنانية ،إضافة إىل حزب اللهّ الذي يستفيد من هذه التناقضات
حتى مينع قيام الدولة اليت ستأتي على حسابه».
قررنا بطريقة
ولكن
بنفسنا،
يف موضوع احلوار الوطين« ،أيضًا مل ننأ
ّ
إجيابية عدم املشاركة يف مسرحية ّ
غش الرأي العام» ،انطالقًا من فكرة
أن «القوات همها قيام الدولة وإيصال احلقوق للشعب».
ُ
«املتفرج» حتاول أن «تبينّ كيف تكون املعارضة،
القوات من موقعها
خاصة للتيارات اليت ال مُيكنها أن تتخيل نفسها خارج السلطة .ال
مُيكننا أن نكون أعضاء يف احلكومة وننتقدها يف الوقت نفسه ،يف
ذلك عملية ّ
غش» .من دون إنكار حقيقة «عدم إمكان تشكيل معارضة
فعالة بسبب وجود حلفاء لنا فيها».
يبدو «احلكيم» سعد حامسًا وهو يؤكد أن القوات «غري معنية بالنقاش
يف البلد الذي ال يهم الناس».
ماذا استفادت «القوات» من هذه السياسة؟ جييب سعد بأنه كان من
املمكن أن «نربح الكثري لو كان اهلدف شعبيًا ،ولكننا نتعاطى بصدقية
حتى يف عملية تصويب سهامنا ،ألن اهلدف ليس زعزعة االستقرار».
املصدر القيادي من جهته يقول« :اسألوا شركات اإلحصاء عن
شعبيتنا اليت تزداد .بالنتيجة حنن مع وحدة املوقف حيث أمكن ،ألن
يف االحتاد قوة».
إضافة إىل النشاطات االجتماعية« ،يف القوات ورشة تنظيمية دائمة»،
يقول سعد .املسؤولون القواتيون يعملون من أجل «حتضري مشاريع
إمنائية وصحية تهم املواطن حتى نكون جاهزين لتطبيقها متى أصبحت
هناك سلطة يف البلد» .داخليًا« ،حنن مشغولون يف احتفاالت توزيع
البطاقات ،التحضري إلجراء انتخابات حزبية ،وصو ًال إىل إجراء االنتخابات
على مستوى القيادة احلزبية» .هذه املرحلة األخرية «ستنتهي يف
املهم مش غايبني».
غضون أشهر قليلة.
ّ
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جونز سفريا مكلفا خلفا هليل
اذا كانت الرعاية السياسية
االمريكية للبنان تبدو غائبة
عن واجهة املشهد الداخلي
والدولي النشغال واشنطن
مبلفات دولية كربى ابرزها
توج به
االتفاق النووي الذي َ
الرئيس باراك اوباما واليته
الرئاسية ،فالغياب وفق ما
تؤكد مصادر دبلوماسية ليس
شامال اومعمما ،ما دامت العناية
االمريكية اكثر من مركزة على
االمن يف لبنان واستقرار
ساحته وحتصينها من شظايا
الربكان االقليمي املشتعل منذ
سنوات يف دول اجلوار.
وتقول املصادر حبسب وكالة
األنباء املركزية ان هذا االهتمام
يتجلى بوضوح من خالل أكثر من
اشارة منها الدبلوماسي ومنها
العسكري ،فاالدارة االمريكية
اليت اصدرت قرارا بتعيني
ديفيد هيل سفريا يف باكستان
منذ اشهر عدة ،ارجأت مغادرته
بريوت اليت كانت مفرتضة منذ
اكثر من شهر على رغم اجناز
جولته الوداعية على املسؤولني
السياسيني اللبنانيني لتتسنى
له متابعة بعض التطورات
الدقيقة اليت حكمت املرحلة
اخريا وكادت تهدد االستقرار
السياسي واالمين ،من خالل
السالمية
احلكومة
تعريض
خلضات متتالية هزت دعائمها،
واحلراك املدني الذي بلغ مرحلة
الصدام مع القوى االمنية.
وتكشف انها اختذت قرارا مبوعد
مغادرة هيل بريوت يف 17
اجلاري لالنتقال اىل مركز عمله
اجلديد ،بيد انها لن ترتك رأس
دبلوماسيتها يف لبنان من دون
سفري ،فكلفت للغاية ريتشارد
جونز سفريها السابق يف بريوت
ّ
املطلع على الوضع اللبناني
بتفاصيله الدقيقة مبهمة سفري
موقت ملرحلة انتقالية اىل حني
نضوج ظروف التحاق السفرية
ريتشارد
اليزابيت
املعينة

مبركزها اجلديد يف لبنان بعد
جلسة االستماع هريينغ امام
الكونغرس االمريكي ونيل
املوافقة ،حبيث يتوقع ان
تتسلم مهامها مطلع العام
.2016
اما عسكريا ،تضيف املصادر
الدبلوماسية فان املساعدات
اليت تقدمها واشنطن للبنان
تكاد وحدها تكفي للداللة اىل
مدى اهتمامها بدعم اجليش
وتعزيز قدراته حلماية لبنان
ومنع االرهاب من جتاوز حدوده،
مذكرة باعالن السفري هيل منذ
ايام من السراي عن مضاعفة
املساعدات
بالده
حكومة
االمريكية العسكرية للجيش
اللبناني هذا العام مقارنة
بالعام املاضي ،وختصيص مبلغ
 150مليون دوالر من أموال
املساعدات االمريكية للجيش
اللبناني للعام املقبل ،مبا يتيح
له شراء الذخرية ،وحتسني
الدعم اجلوي القريب (Close
 ،)air supportواحملافظة على
املركبات والطائرات ،وحتديث
قدرات النقل اجلوي ،وتوفري
التدريب للجنود ،وتعزيز حركة
الوحدات املدرعة ،باإلضافة إىل
 59مليون دوالر للمساعدات
األمنية احلدودية للجيش.
ويف هذا اجملال ،علم ان جزءا
من هبة املليار دوالر السعودية
اليت قدمها امللك الراحل عبداهلل
بن عبد العزيز لشراء سالح
للجيش اللبناني شق طريقه
امريكيا حبيث سيتم تزويد
اجليش بأربع طائرات حربية
حديثة مع امكان تقديم واشنطن
طائرة اضافية ،مزودة مجيعها
بكافة انواع الذخائر اخلاصة بها،
على ان تبدأ بالوصول اىل لبنان
مع بداية العام املقبل .واشارت
اىل ان دفعة من صواريخ هاي
فاير الدقيقة والذكية ،يناهز
عددها املئة ستبدأ بالوصول
اىل لبنان قريبا.

قداس براحة انفس الرئيس كميل منر مشعون
والسيدة زلفا وذكرى استشهاد رئيس احلزب السابق
داني مشعون وعائلته وشهداء حزب الوطنيني االحرار
يود مفوض حزب الوطنيني االحرار يف اسرتاليا ونيوزيلندا كلوفيس البطي ان
يوضح التالي :
-1بمناسبة القداس السنوي الذي يحييه الحزب يف اسرتاليا يف 2015-10-18
يف كنيسة مار شربل بانشبول تخليدا لذكرى رحيل الرئيس كميل نمر شمعون
والسيدة زلفا وذكرى استشهاد رئيس الحزب السابق داني شمعون وعائلته
وشهداء حزب الوطنيني االحرار ،نجدها مناسبة لنذكر ضعفاء النفوس الذين ال
يعرفون معنى الشهادة وال يدخرون مناسبة مهما علت قدسيتها اال ويطلقون
العنان ملصالحهم الشخصية ليعلوا على اي منرب حتى لو كانت تلك املناسبة ملطخة
بدماء شهدائنا االحرار بشكل عام وشهيد الشهداء النمر الخالد داني بشكل خاص
،وقد نسي هؤالء او عمت اضواء املنابر بصريتهم بان داني شمعون لم يكن ملكا
لعائلة او جمعية خريية خاصة بل كان رئيسا لحزب الوطنيني االحرار بكل ما يملك
هذا الحزب من تاريخ نضالي ناصع سطره شهدائنا بدمائهم الذكية فكان الشهيد
داني يف خطوط املواجهة األوىل ضد السالح الفلسطيني وراس حربة يف معركة
الشرفاء الذين لم يغريوا مبادئهم ضد االحتالل السوري وضد اي سالح ال تظلله
الشرعية اللبنانية ،ولن يفلح من يفتش عن نافذة يطل من خاللها على الشعب
اللبناني ليسجلوا نقاطا ملطخة بدماء الشرفاء االحرار هؤالء سيكون مصريهم
النسيان على قارعة التاريخ فنحن احببنا داني ال لصلة قربى اومصلحة شخصية
ضيقة بل عشقنا فيه وطنيته الصادقة وعنفوانه الذي ال يلني واحسسنا بانه أبا لنا
واخا وصديقا ونجدها مناسبة ان نجدد عهدنا ملكمل مسرية الشهيد داني الرئيس
دوري شمعون الذي تلقف األمانة واكمل الحلم الذي اغمض داني عينيه عليه يف
الدفاع عن القضية اللبنانية الحقة ليبقى ازليا سرمديا ابديا كما اراده داني على
امانة االعالم  :مارك البطي
الدوام ان يكون...

صفحة 8

Page 8

Saturday 10 October 2015

السبت  10تشرين األول 2015

عرب وعالم

إسرائيل مهتمة بـ «الرزمة «فيفا» برأس «مستعار» حتى إشعار آخر
األمنية» األمريكية

اوباما ونتنياهو
الشعبية
اهلبة
تواصلت
ّ
الفلسطينية أمس االول مبزيد
من التظاهرات واملواجهات
اليت مشلت تنفيذ أربعة هجمات
طعن ،أحدها يف قلب إسرائيل،
يف تل أبيب ،يف وقت أعلن
الرئيس حممود عباس أن
السلطة لن تسمح باستدراجها
إىل مربع العنف.
من جانبه ،اختذ رئيس احلكومة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو
خطوات تهدف اىل التهدئة
مع الفلسطينيني وعينه على
«الرزمة األمنية» األمريكية
إلسرائيل ،واليت من املقرر
أن يناقشها يف البيت األبيض
خالل زيارته املقررة يف التاسع
من الشهر املقبل.
وتكشفت تفاصيل جديدة عن
االجتماع الذي عقده نتانياهو
مع اجمللس الوزاري املصغر
اإلثنني املاضي ،فبعد أن
نقل اإلعالم اإلسرائيلي عن
مسؤولني قوهلم إن نتانياهو
أبلغ وزراءه وقادة املستوطنني
عزمه على عدم املصادقة على
أي بناء استيطاني جديد بسبب
إنذار أمريكي يفيد بأن أي
توسيع لالستيطان يعين أن
أمريكا ستمتنع عن استخدام
«الفيتو» ضد مشروع قرار
فرنسي يعترب أن املستوطنات
غري شرعية ،كشف مسؤولون
إسرائيليون أمس االول ،عن
أن نتانياهو يسعى اىل التهدئة
مع الفلسطينيني ومع إدارة
الرئيس باراك أوباما ألنه
ٌّ
معين بـ «الرزمة األمنية» اليت
من املقرر أن يبحثها يف البيت
األبيض خالل زيارته املقبلة،
القدرات
حتديث
وتتضمن
الدفاعية واهلجومية للجيش
اإلسرائيلي بعد االتفاق النووي
مع إيران.
ّ
علق هذه
وكان نتنياهو
احملادثات قبل االتفاق النووي
بني إيران والقوى العاملية يف
متوز (يوليو).
أمريكيون
مسؤولون
وقال
وإسرائيليون قبل قرار التعليق،
إن اجلانبني اقرتبا من جمموعة
جديدة من املنح ترتاوح قيمتها
بني  3.6و 3.7بليون دوالر.
وأوضح نائب مستشارة األمن
القومي األمريكية بن رودز
عندما سئل خالل مقابلة مع
إذاعة اجليش اإلسرائيلي أمس

االول ،إن كان أوباما ونتنياهو
سيناقشان «الرزمة األمنية»
خالل لقائهما ،فأجاب« :أعتقد
أن بإمكاننا استئناف هذا
األمر» .ويف سبيل التهدئة
مع الفلسطينيني ،أعلن مكتب
نتانياهو يف بيان أن رئيس
احلكومة قرر منع وزرائه
والنواب ،مبن فيهم العرب،
من الدخول اىل ساحة األقصى
«اىل أجل غري مسمى» .وأفادت
اإلذاعة العربية بأن نتانياهو
اختذ قرارًا أخريًا مبنع شخصيات
فلسطينية أيضًا من الوصول
إىل املسجد.
كما ذكرت صحيفة «هآرتس»
العربية أن قائد املنطقة الوسطى
روني نوما ّ
وقع األسبوع املاضي
أوامر بإبعاد إداري لستة
مستوطنني من الضفة ،بعد
معطيات أشارت اىل ارتفاع
كبري من اهلجمات اليت يشنها
مستوطنون ضد الفلسطينيني
مقارنة باألشهر السابقة.
وكانت أربع هجمات طعن
فلسطينية ضد إسرائيليني
وقعت أمس ،إذ أعلنت الشرطة
مساء أمس االول إصابة جندي
إسرائيل.
مشال
إسرائيلي
كما أصيب إسرائيلي جبراح
خطرية قرب مستوطنة «كريات
أربع» (املعروفة مبستوطنيها
املتطرفني والواقعة يف اخلليل
جنوب الضفة) إثر تعرضه اىل
الطعن على أيدي فلسطيين
الذ بالفرار .وسبقها استشهاد
جندي
برصاص
فلسطيين
إسرائيلي بعد أن هاجم جمندة
إسرائيلية وثالثة آخرين يف
تل أبيب مبفك .ويف القدس
احملتلة ،أقدم الشاب صبحي
أبو خليفة ( 19عامًا) من خميم
شعفاط لالجئني يف القدس
(حيث قتل الفتى حممد أبو
خضري حرقًا العام املاضي) على
«طعن شاب يهودي متدين
قرب حمطة للقطار اخلفيف عند
الشارع الرقم واحد الفاصل
بني القسمني الشرقي والغربي
للمدينة ،وأصابه يف رقبته
إصابة بالغة ،مشرية اىل أن
«وحدات خاصة» من الشرطة
أوقفت الفتى يف املوقع.
ويف وقت الحق ،استشهد
شاب فلسطيين يف املخيم
خالل مواجهات مع جنود جاؤوا
لتفتيش بيت أبو خليفة.

انتقلت رئاسة االحتاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) موقتًا
اىل «رأس مستعار» أمس
االول وحتى اشعار آخر ،اي
إىل الكامريوني عيسى حياتو
بعد قرار جلنة األخالق يف
االحتاد جتميد مهمات رئيسه
السويسري جوزف بالتر (79
سنة) ومسؤولني آخرين يف
ضوء حتقيقات يف فساد ينخر
جسد االحتاد .ومشلت عقوبات
اللجنة األمني العام جريوم
فاكالف ( 54سنة) ونائب
الرئيس ميشال بالتيين (60
سنة) ،وهما أبرز مرشحني
خلالفة بالتر على رأس «فيفا»
خالل انتخابات اجلمعية العمومية
يف شباط (فرباير) املقبل.
وطالبت اللجنة االوملبية الدولية
على الفور بـ «مرشح موثوق
فيه من خارج عامل كرة القدم
وعالي النزاهة» لرتشيح نفسه
لرئاسة االحتاد.
وسيتوىل حياتو الرئاسة حتى
انتخاب خلف لبالتر ،علمًا أنه
يتوىل حاليًا منصب رئيس
االحتاد األفريقي لكرة القدم
ونائب رئيس «فيفا» ،ولن
يرتشح لرئاسة االحتاد الدولي.
وهو وعد أمس بالعمل على
بهدف
االحتاد
«إصالح»
اجلماهري»
ثقة
«استعادة
يف ظل مزاعم الفساد اليت
حُتقق بها السلطات األمريكية
والسويسرية.
ومشلت عقوبات اللجنة بالتر
الذين
وبالتيين
وفاكالف
أوقفوا ملدة  90يومًا ،إضافة
إىل النائب السابق لرئيس
«فيفا» تشنغ مونغ  -جوون
الذي صدرت ضده عقوبة جتميد
وتوجه هذه
ملدة ست سنوات.
ّ
العقوبة ضربة قوية حلظوظ مونغ
 جوون وبالتيين اللذين يأمالنيف خالفة بالتر.
وجاء يف بيان جلنة األخالق إن
قرارات التجميد يف حق بالتر
وبالتيين وفاكالف تأتي يف
ضوء حتقيقات الفساد اليت
يقوم بها حمققوها ،وهي تعين
منعهم من القيام بأي نشاط
يتعلق بكرة القدم خالل فرتة
املنع ،علمًا أنهم ينفون ارتكاب
أي خمالفات.
ويقود بالتر احتاد «فيفا» منذ
العام  1998وكان ُيعترب حتى
اآلن يف قلب صناعة القرار،
لكنه اآلن يواجه منعًا من مزاولة
عمله بسبب حتقيق جنائي فتحه
ضده االدعاء العام السويسري
قبل أسبوعني .وهو متهم بتوقيع
عقد ليس يف مصلحة «فيفا»،
وبتقدميه أموا ً
ال لبالتيين الذي
يرأس يف الوقت ذاته احتاد
كرة القدم األوروبي (يويفيا).
وتقق جلنة األخالق يف «فيفا»
حُ
يف مبلغ مليوني يورو حصل
عليها بالتيين قبل تسع سنوات
نتيجة عمل استشاري قام به
ملصلحة بالتر.
أما فاكالف فكان أص ًال يف إجازة
إجبارية من منصبه يف «فيفا»
يف ضوء مزاعم صحافية ُنشرت

بالتر وحياتو يف أحد اجتماعات «فيفا»( .رويرتز)
الشهر املاضي وورطته يف خطة
جلين مكاسب من بيع بطاقات
حضور نهائيات كأس العامل.
التجميد
عقوبات
وتأتي
احلالية بعدما وجهت السلطات
األمريكية يف وقت سابق
هذه السنة اتهامات بالرشوة
واالبتزاز إىل  14من مسؤولي
احتاد «فيفا» أو املرتبطني
به .ويف الوقت ذاته ،فتحت

السلطات السويسرية حتقيقًا
موازيًا يف عملية التصويت على
منح روسيا وقطر حق استضافة
نهائيات كأس العامل للعامني
 2018و .2022وعلى رغم
ذلك ،متسك بالتر بالبقاء على
رأس «فيفا» وجنح يف  29أيار
(مايو) املاضي يف الفوز بوالية
خامسة ،لكنه أعلن بعد أيام
فقط أنه سيتنحى من منصبه

بسبب مزاعم الفساد ضد
االحتاد .ومن املقرر ان ُتطوى
صفحة  17سنة من قيادته
«فيفا» يف  26شباط (فرباير)
املقبل خالل مؤمتر طارئ لالحتاد
الدولي لكرة القدم الختيار
خليفته وسط توقعات قوية بأن
املنصب ميكن أن يؤول إما إىل
بالتيين أو تشنغ وهو بليونري
من كوريا اجلنوبية.

BUSINESSES TO GET CONNECTED WITH NEW EXPO
A business expo dedicated to helping small and medium businesses is coming to
Bankstown in a first for South West Sydney.
The Get Connected @ the South West Sydney Business Expo, on Wednesday 14
October, is an initiative of Bankstown City Council’s Bankstown Business Advisory
Service (BBAS) aimed at providing support and assistance for businesses to succeed.
Mayor, Khal Asfour, said Bankstown has more than 15,000 small to medium businesses
who could benefit from attending the specialised expo.
“Get Connected is a one stop shop for businesses who are looking for advice and
support, and access to the latest technology, products and services currently on the
market,” said Mayor Asfour.
“We’ve enlisted some very high profile and successful business people who will be
”sharing their experience and knowledge with people attending.
“This is a chance for local business owners to take their businesses to the next level
”and make long term gains.
Get Connected is supported by major heavyweights such as Arab Bank Australia,
KPMG, ezyCollect, QuickBooks Online and Allied Express.
The major sponsor, Arab Bank Australia, is keen to show their support for local
businesses and is excited by this opportunity to connect with business owners.
“Arab Bank Australia is ready to show local business representatives how we can
assist them in growing their businesses by offering tailored financial solutions to suit
their individual needs,” said Joe Rizk, Managing Director & CEO of Arab Bank Australia.
“We are committed to servicing small business and felt this expo was a perfect
”opportunity to show our commitment.
Get Connected will have free workshops and one-on-one business advice from the 45
stallholders attending as well as a chance to participate in the Regional Leaders Forum
that includes Western Sydney Director of Sydney Business Chamber, David Borger,
Canterbury Bankstown Bulldogs CEO, Raelene Castle and Managing Director of dkm
Blue, Dorry Kordahi.
Get Connected will be held on Wednesday 14 October at the Bankstown Library and
Knowledge Centre, 80 Rickard Road between 9am and 2:30pm. For more information
about Get Connected, visit www.bankstownbusiness.com.au/getconnected
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مقاالت

بدء العملية الربية الكربى :من البحر إىل النهر
ابراهيم األمني
بعد حنو أسبوع على انطالق الغارات اجلوية الروسية فوق سوريا،
انطلقت أالربعاء املاضي العملية العسكرية الربية األوسع مشا ً
ال.
ّ
وتولت وحدات كبرية من اجليش السوري خوض مواجهات يف ريف
ّ
ً
محاه ،مكنها من استعادة السيطرة على حنو سبعني كيلومرتا،
ضمنها عدد من البلدات الكبرية .بينما يتوقع أن تستكمل العمليات
اليوم ،يف خطة تهدف يف املرحلة األوىل منها إىل حتقيق سيطرة
كبرية يف منطقيت ريف محاه وسهل الغاب ،إذ جيري العمل بقوة
على حتضري حماور إضافية تستهدف كل مناطق الشمال.
ّ
إن القيادة الروسية أبلغت
وشرح قائد
معين ما جيري بالقولّ ،
حليفيها اإليراني والسوري ،قرارها املضي يف عملية كبرية وشاملة،
حتت اسم «من البحر إىل النهر» وهي تستهدف مساعدة احلكومة
السورية على إعادة بسط سيطرتها على كامل املنطقة املمتدة من
ساحل الالذقية إىل ضفاف نهر الفرات على احلدود مع العراق.
إن االسرتاتيجية الروسية واضحة متامًا،
وقال القائد العامل ميدانيًاّ ،
حتى خصوم موسكو بدأوا يفهمون األمر ،وهي تستهدف بصورة
عملية ،ال شكلية ،استعادة سيطرة احلكومة السورية على كامل
احلدود مع تركيا والعراق ،وإن جمريات املعركة معقدة وكبرية.
ودعا القائد إىل عدم استسهال هذه اجلولة ،مشددًا على أنهم غري
معنيني بتحديد سقف زمين أو جغرايف للعمليات.
أن موسكو َب َنت ،وفق هذه االسرتاتيجية ،منظومة
وأشار القائد إىل ّ
وأن اجلسر اجلوي يعمل دون توقف
عسكرية خاصة يف سوريا،
ّ
منذ أسابيع .وقد وصلت إىل سوريا أسلحة وقوات روسية من
خمتلف االختصاصات ،من الطائرات احلربية املقاتلة إىل القاذفات
إىل وحدات مدرعة مع أحدث الدبابات ،ومنظومة صواريخ موجهة،
بينها صواريخ بعيدة املدة ،وطائرات مروحية قتالية ،وأسلحة
مدفعية جديدة ،مع طواقم فنية تقود أكرب عملية رصد وتعقب
أن هذه الوحدات رافقها كل ما حتتاجه من جتهيزات
تقين .وأضاف ّ
لوجستية وفريق بشري خلدمتها ،وهي تنتشر وفق خريطة خاصة
بها ،وتتخذ إجراءات محاية خاصة ،بعدما ّ
وفرت هلا السلطات
السورية مجيع اخلدمات اليت حتتاجها.
على الصعيد االستخباراتي ،كشف القائد امليداني لـلزميلة
تضم ضباطًا
أن غرفة التنسيق املعلوماتية العاملة اآلن،
»األخبار» ّ
ّ
من االستخبارات العسكرية الروسية واإليرانية والسورية ،إضافة
ُ
عد بنك أهداف
إىل فريق من االستخبارات التابعة حلزب اهلل .وقد أ َّ
يشمل كل مناطق الشمال دون استثناء ،وجيري العمل على حتديثه
حلظة بلحظة .ولفت إىل أن القيادة العسكرية الروسية املوجودة
يف سوريا ،تتلقى األهداف املقرتحة من اجلانب السوري ،وتعمل
على توثيقها واستطالعها ومتابعتها مع وزارة الدفاع يف موسكو،
صدق على األهداف املختارة للقصف ،ثم تنطلق الطائرات
حيث ُي َّ
يف رحلة تنفيذ الغارات .كذلك جيري الرتكيز اآلن على كل مقار
القيادة ومراكز التحكم وإدارة القوات من جانب املسلحني ،إضافة
إىل قواعد التدريب واحلشد وخمازن األسلحة على أنواعها .ويؤكد
املصدر أن إصابات كبرية جدًا حلقت باملسلحني ،ما دفع اجلانب
الرتكي إىل التحرك سريعًا للمساعدة.
إن قرار
ويقول القائد امليداني ّ
إطالق العملية الربية جاء بعد
وإن
تنفيذ الغارات األساسية،
ّ
اجلانب الروسي أبلغ من خالل

القيادة الروسية وافقت على
نشر مجموعة من الضباط
الروس على األرض

التواصل املباشر ،أو من خالل األمر الواقع ،كل األطراف الغربية
ماض يف خطته دون توقف،
واإلقليمية ،وال سيما األتراك ،أنه
ٍ
وأن سالح اجلو لن يطلب اإلذن من أي جهة للقيام بكل طلعات
ّ
ضرورية ،سواء أكانت هجومية أم دفاعية .وشرح املصدر خلفية
قرار موسكو توجيه ضربات صاروخية بعيدة املدى كاليت حصلت
أمس بالقول« :إن موسكو تريد أن حتسم حللفائها جديتها املطلقة،
وتريد إبالغ اآلخرين أنها ذاهبة إىل النهاية ،وأن اهلدف من القصف
هو رسم حدود املساحة اليت تستهدف روسيا مساعدة احلكومة
السورية على استعادة السيطرة عليها».
وحبسب القائد ،فإن القيادة الروسية وافقت على نشر جمموعة من
الضباط الروس على األرض ،للعمل إىل جانب القوات السورية،
ولتوفري عمليات التنسيق بني خمتلف األسلحة املشاركة يف
املعركة ،حيث يتوقع أن ينضم الطريان املروحي الروسي اهلجومي
خالل الساعات املقبلة إىل املعركة أيضًا ،وهو ما يتكل عليه
لتوجيه ضربات إىل جتمعات أو عمليات احلشد واالنتقال جملموعات
املسلحني يف مناطق املواجهات.
فشدد املصدر على أنه جيري حشد
أما بشأن العمليات األرضية،
ّ
عدد كبري جدًا من اجلنود السوريني ضمن تشكيالت تعمل على خطة
مدروسة ،باإلضافة إىل عشرات من ضباط حزب اهلل ومقاتليه من
االختصاصات املناسبة للمعركة .ووصف املصدر احلديث عن وجود
قوات إيرانية كبرية بأنه كالم مبالغ فيه ،مشددًا على أن عملية
مراجعة مكثفة جرتّ ،
مكنت اجلميع من التعامل مع األمر بطريقة

ُ
ستثمر
وست
خمتلفة عن السابق،
َ
احلالة املعنوية العالية للجيش
السوري وحلفائه يف سياق
حتقيق جناحات كبرية على
األرض.

املسلحون وتركيا

يف املقابل ،جلأ املسلحون إىل
تغيريات كبرية على صعيد
التشكيالت القيادية وغرف
العمليات والتكتيكات .وحافظ
هؤالء على وجودهم وانتشارهم
يف عدد غري قليل من النقاط،
وإن جرى العمل على تعديالت
يف آلية االنتشار .وقد لوحظ
إخراج املسلحني ألسلحة نوعية
من خمازن حديثة ،تظهر أن
دعمًا بأسلحة أمريكية قد وصل
سريعًا ،وهو األمر الذي تكشفه

تطورات موقف احلكومة الرتكية اليت باشرت العمل ميدانيًا بطريقة
خمتلفة ،وسط ارتباك وتوتر كبريين.
التوتر أدى عمليًا إىل سحب غالبية املستشارين األتراك من النقاط
األمامية باجتاه العمق القريب من احلدود الرتكية .كذلك جرى توفري
ممرات لعمليات نقل كثيفة ملئات العائالت اليت طلب املسلحون
منها مغادرة مناطق عدة بعدما وصلتهم حتذيرات رمسية روسية
من ضرورة إخالء مناطق واسعة يف إدلب وريفها ،وخصوصًا
جسر الشغور وجبل الزاوية من املدنيني .وهو حتذير تلقاه اجلانب
الرتكي أيضًاّ ،
وأثر يف معنويات اجملموعات الباقية من «اجليش
احلر» وبعض اجملموعات من أصول تركمانية.
لكن تركيا ،بعدما تشددت سابقًا يف عمليات انتقال مسلحني أجانب
إىل هذه املنطقة ،مسحت خالل الساعات الـ  72املاضية ،بانتقال
حنو  700مقاتل من اجملموعات الشيشانية والقوقازية ،بينهم ضباط
كبار ومقاتلون خمضرمونُ ،
ونشروا يف مناطق التماس املتوقعة
مع اهلجوم الربي .ويعيش هؤالء حالة استنفار قصوى ،مرتافقة
مع حصوهلم على أسلحة تركية نوعية ،خصوصًا املضادة للدروع،
وهم يقودون عمليات تعبئة يف صفوف اجملموعات «القاعدية»
احلليفة هلم ،حتت عنوان مواجهة الروس ،وذلك يف مواجهة احلالة
النفسية اليت تراجعت بقوة عند أغلب قيادات املسلحني بسبب
الضربات الروسية من جهة ،والشعور بأنهم ُتركوا ملصريهم من
قبل الدول الداعمة هلم ،حبسب حوار رصد بني قائدين بارزين من
املسلحني.
كذلك ،وافق اجلانب الرتكي على طلبات اجملموعات املسلحة،
وساعدها يف نقل عدد غري قليل من خمازن األسلحة وبعض اآلليات
إىل مواقع جديدة قريبة من احلدود الرتكية ،ربطًا بتقدير تركي،
أن الطريان الروسي لن يستهدف نقاطًا حدودية .وهو أمر حاول
اجلانب الرتكي احلصول على تأكيد روسي رمسي بشأنه ،لكن مل
حيظ جبواب.

وتشري التقديرات إىل أن احلشد الرتكي يف مواجهة العملية الربية،
يقوم أساسًا على حنو  2500من املقاتلني املنتمني إىل «جبهة
النصرة» وفصائل تتصل بالقاعدة وأحرار الشام ،باإلضافة إىل
حنو ألف مسلح ُكلفوا مهمات لوجستية.

25ôœŎňĔĿíŏĎĻČĿíôòēîňńñ
ĊŔŌĘĿíĒŔëĎĿíĉîŌĘøēś
ŊøŀëîīōŅŎĬńėŒŇíĉ
ﻳﺘﴩف ﺣﺰب اﻟﺪ�ﻘﺮاﻃﻴﻮن اﻻﺣﺮار  -اﺳﱰاﻟﻴﺎ
ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ اﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﺪاس اﻟﺘﺬﻛﺎري اﻟﺬي
ﺳﻴﻘﺎم اﻻﺣﺪ  25ﺗﴩﻳﻦ
اﻻول 2015
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩة
 11:00ﺻﺒﺎﺣﺎً
ﰲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﻴﺪة ﻟﺒﻨﺎن -
ﻫﺎرﻳﺲ ﺑﺎرك

بوتني :دعم العمليات الربية

أن ما ُأجنز حتى اآلن يف
بدوره ،رأى الرئيس فالدميري بوتني ّ
أن من السابق تلخيص النتائج العملية».
الضربات اجلوية «عاليًا ،إال ّ
وشكر بوتني الطيارين العاملني يف سوريا ،و»حبارة أسطول حبر
قزوين الذين ضربوا مواقع داعش على مسافة قرابة 1500
كلم» .ودعا األمريكيني إىل «تسليم إحداثيات األهداف (نقاط
داعش) اليت رصدوها منذ عام ،حتى نضربها» ،فهم «يزعمون
أنهم يعرفون الوضع بصورة أفضل»ّ .
وأكد أهمية «التنسيق بني
الطريان الروسي واجليش السوري» ،ألن ذلك «سيدعم العمليات
اهلجومية للجيش السوري بصورة فعالة».

هجوم االربعاء

اهلجوم الذي انطلق االربعاء ،يهدف يف املرحلة األوىل إىل فصل
ّ
ليشكل منطقة آمنة
ريف إدلب اجلنوبي عن ريف محاه الشمالي،
بأي تقدم جديد يف محاه ،وليكون
تنهي أي طموح للفصائل املسلحة ّ
قاعدة ارتكاز يف عمليات حنو ريف إدلب وباجتاه سهل الغاب.
العملية بدأت من حماور عدة يف الريفني الشمالي الغربي والشمالي
الشرقي .واحد شرقًا ،باجتاه قرية عطشان ومعان وآخر غربًا باجتاه
كفرنبودة واملغري واهلبيط (ريف إدلب اجلنوبي) ،وحمور ثالث
غرب وجنوب غرب مدينة مورك (يسيطر عليها اجليش) باجتاه حلايا
ومعركبة ولطمني .معظم هذه القرى استهدفها سالح اجلو الروسي
بغارات دقيقة منذ ليل أول من أمس ،ليتواصل الغطاء اجلوي،
بالتعاون مع سالح اجلو السوري ،لعناصر املشاة املتقدمني.
وسريعًا ّ
متكن اجليش من إحراز تقدم على أطراف لطمني ،ثم سيطر
وتلي سكيك واحلوير ،وسيطر
وعطشان
معركبة
قرييت
مساء على
ً
ّ
بعدها على قرية املغري شرق قلعة املضيق وتل الصخر مشال شرق
املغري وتل عثمان غرب كفرنبودة ونقاط أخرى .وحبسب معلومات
عسكرية رمسية ،فإن إجناز االربعاء بلغت مساحته  70كيلومرتًا.
وهذه املساحة خسرها «جيش الفتح عندما سيطرت وحدات اجليش
على مساحة تبلغ حنو مخسني كيلومرتًا على حمور مورك ،وعشرين
كيلومرتًا على حمور قلعة املضيق يف املنطقة ذاتها بعد اشتباكات
عنيفة مع اجملموعات املسلحة استخدمت فيها خمتلف أنواع األسلحة،
إضافة إىل سالح الطريان».

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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شورتن يرحب حبكومة تورنبول «صديقة البيئة»
رحب زعيم املعارضة بيل شورتن
بوصول حكومة تورنبول صديقة
البيئة اىل احلكم ،معلنا ان
حزب العمال اآلن على استعداد
لقبول يف «حسن نية» دالئل
على أن االئتالف سوف يتعامل
مع طاقة الرياح والـشمس كـما
تــستحق.
ويف ما وصفته املعارضة بانه
خطاب مهم يف سياسة الطاقة
يف الفرتة اليت تسبق انتخابات
مد السيد شورتن
العام ّ ،2016
غصن الزيتون لرئيس الوزراء
اجلديد ،قائال له ان عدم
االستثمار يف الطاقة املتجددة
يف اسرتاليا هي حالة شاذة
دولي.
ففي خطابه الذي سيلقيه
صباح األربعاء املقبل ،قال
السيد شورتن ان االستثمار يف
الطاقة النظيفة ارتفع بنسبة 8
يف املئة يف الواليات املتحدة
و 12يف املئة يف اليابان،
و 35يف املئة يف الصني العام
املاضي وحده.اما يف أسرتاليا
ففي ظل حكومة ابوت املوالية
علنا للوقود األحفوري  /املوقف
املناهض للطاقة املتجددة ،فقد
تراجع االستثمار بنسبة  35يف
املئة.
وقال انه سيقول ان ما هو أسوأ
من ذلك ،اخنفاض االستثمار يف
مشاريع الطاقة املتجددة على
نطاق واسع بنسبة مذهلة بلغت
 88يف املئة ،ويف حني مت خلق

زعيم املعارضة بيل شورتن
مليوني فرصة عمل يف قطاع
الطاقة املتجددة على مستوى
العامل ،انكمش قطاع الطاقة
النظيفة يف أسرتاليا خالل يف
الفرتة نفسها ،مرتاجعا بنسبة
 2300وظيفة بدوام كامل.
واعلن ان «هذا جيب أن
يتغري ،»،مضيفا «ورمبا  -على
االقل  -ستتوقف احلكومة عن
حماربة حزب العمال يف هذا
الشأن».
وتابع يقول «مثلك ،أرحب
حبقيقة أن قيادة االحرار مل تعد
ترى توربينات الرياح آفة مرعبة
على الساحة  ...او خطرا زاحفا
كامنا يف األفق».
وقال «آمل ان يتمكن برملاننا
من
التحرك
وسياسيونا،
ملناقشة الطاقة املتجددة سواء
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كانت جيدة أو سيئة».
ويأتي اخلطاب يف وقت
يقوم حزب العمال جبمع احلجج
السياسية وعرض السياسات
لتناسب أسلوب قيادة تورنبول
األكثر شعبية واألكثر تطلعا اىل
االمام.
فبعد أن وعد مبزيج  50يف املئة
من الطاقة املتجددة حبلول عام
 ،2030انتقد السيد شورتن
حكومة ابوت اليت قالت انه غري
عملي وال ميكن حتمله.
شورتن
السيد
واستخدم
اخلطاب ليدعو إىل «حتديث
خطة الكهرباء اليت حتقق أهداف
خفض االنبعاثات لدينا على
نطاق االقتصاد؛ تقلل من آثار
التكلفة على األعمال التجارية
واملنزلية املستهلكني ،توفر

فرصا للعمال املتضررين إلعادة
توزيعها ،تدريبها ودعمها من
خالل العملية االنتقالية وتساعد
اجملتمعات احمللية على التكيف
مع التغريات يف الصناعات
الرئيسية».
وقال ان هذا النهج يرتكز على
«منوذج استشاري ،بناء ومصمم
حلماية الثقة يف االستثمار
واألمن الوظيفي».
واستطرد يقول «قبل كل
شيء ،أولويتنا هي عملية
حتديث وادارة وختطيط على
املدى الطويل لقطاع الكهرباء
لدينا.»،
واكد زعيم املعارضة التزام حزب
العمال خمطط جتارة االنبعاثات،
وترك اجملال مفتوحا إلعادة
النظر يف ضريبة الكربون .قائال
«يلتزم حزب العمال خمطط
جتارة االنبعاثات  -حال للسوق
ملعاجلة تغري املناخ. »،
واعلن «كما وضعنا أيضا هدفا
جديد وجريئا للطاقة املتجددة..
 50يف املئة من الكهرباء يف
أسرتاليا سيتأتى من الطاقة
املتجددة حبلول عام .»2030
واضاف «نعم ،هذا طموح لكنه
ليس مستحيال».
وقال السيد شورتن «هذا خمطط
طموح لتخطي بفارق كبري بقية
العامل .هذه هي خطة أسرتاليا
للحاق بالركب ،واالستفادة
من الفرص املتاحة يف القرن
اآلسيوي».

موريسون يشيد بالفكرة «املبتكرة ..مبادلة
ختفيض اسعار ساعات العمل حبسومات ضريبية
أشاد وزير اخلزانة سكوت
موريسون باالقرتاح «املبتكر»
ختفيض
مبقايضة
القاضي
اسعار ساعات العمل (خاصة
ايام االحاد) حبسومات ضريبية،
وذلك بعد يوم واحد من تلميح
رئيس الوزراء بتغيريات على ان
أسعار ساعات العمل يف عطلة
نهاية األسبوع سيتم تطبيقها
مع مرور الوقت لتعكس اقتصاد
السبعة أيام.
ويزداد الزخم داخل حزب االحرار
العتماد إصالحات العالقات
الصناعية ،مبا يف ذلك احتمال
اخنفاض اسعار ساعات العمل
يف عطلة نهاية األسبوع ،كجزء
من حزمة أوسع من التدابري اليت
من املتوقع أيضا أن تشمل
اإلصالحات الضريبية.
واعلن ستة نواب أحرار علنا
تأييدهم حلاجة إجراء تغيريات
يف اسعار ساعات العمل يف
عطلة نهاية األسبوع يف قطاعات
مثل الضيافة وجتارة التجزئة
والسياحة ،لدفع منو األعمال
التجارية وحتفيز فرص العمل،
ولكن مع تعويض على ذوي
الدخل املنخفض ،على سبيل
املثال ،من خالل رفع اسعار
ساعات العمل باالمجال.
ففي مقابلة مع راديو ABC
الوطين يوم األربعاء ،بدا السيد
موريسون يضع خماوفه السابقة
جانبا عن ختفيضات يف أسعار

ساعات العمل يف عطلة نهاية
األسبوع ،وعرب عن أسفه لنشوب
«معركة ضارية» على إصالح
العالقات الصناعية وضعت
املصاحل واالعمال ضد النقابات
لـ «وقت طويل جدا» ووصفها
بالـ «مملة وغري مفيدة».
وقال «ما حنتاجه هي مناقشة
ناضجة حول هذه القضايا حيث
ننظر يف كيفية عمل النظام.
ما نريده هو توظيف عدد أكرب
من الناس ،وال سيما الشباب..
نريد مرونة يف النظام مما يعين
عودة األشخاص ذوي اإلعاقة،
واالشخاص العاطلني عن العمل
لوقت طويل اىل اليد العاملة».
واضاف يقول «ال أرى ملاذا ال
تريد ان تأخذ يف االعتبار النظر
يف اي شيء حيقق هذه االنواع
من االهداف».
وقال وزير اخلزانة «إذا أراد
زعيم املعارضة بيل شورتن
العودة إىل سياسات املاضي،
وجرنا إىل نقاش حول اجيابية
او سلبية اسعار ساعات العمل،
ال أعتقد أن ذلك يساعد
االقتصاد ..ال أعتقد أنه يساعد
النقاش».
فيوم الثالثاء ،ترك مالكومل
ترينبول الباب مفتوحا امام تلقي
ذوي الدخل املنخفض حسومات
ضريبية كتعويض يف حال جرى
العمل بتخفيض اسعار ساعات

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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الشراكة عرب احمليط اهلادئ:

بلدان احمليط اهلادئ توافق على
اتفاقية التجارة احلرة التارخيية

ممثلو الدول الـ  12املوقعة على االتفاقية

من
سنوات
مثاني
بعد
املفاوضات ،وقعت الدول الـ
 12الواقعة على حميط الباسفيك
(احمليط اهلادئ)  -مبا يف ذلك
أسرتاليا  -على أكرب اتفاقية
للتجارة احلرة يف التاريخ خالل
حمادثات جولة اللحظة األخرية
يف أتالنتا ،جورجيا.
وتغطي الشراكة عرب احمليط
اهلادئ

(Trans-Pacific

 40 ،)Partnershipيف املئة
من االقتصاد العاملي ،وتلغي
آالف التعريفات التجارية يف
املنطقة وترسي اسس العمل
املشرتك واملعايري البيئية
ّ
املوقعني.
والقانونية بني
واستمرت املفاوضات اليت
كان من املتوقع أن تنتهي قبل
أو يف عطلة نهاية األسبوع حتى
اخلامسة من صباح يوم االثنني،
مع سعي ممثلي أسرتاليا
والواليات املتحدة للوصول اىل
حل وسط بشأن محاية براءات
االخرتاع لألدوية.
وقادت اسرتاليا جمموعة من
الدول املعرتضة على موقف
بالسماح
املتحدة
الواليات
لشركات األدوية االحتفاظ
ببيانات عن البيولوجية واألدوية
املتطورة املصنوعة من الكائنات
احلية ،سرا ملدة  12عاما.
خالل تلك الفرتة ،ميكن لشركات
االدوية التصدي للمنافسني،
ووضع أسعار اعلى مما تستطيع
السوق حتمله.

الوزير أندرو روب
ومبوجب التسوية فان محاية
البيانات اآلن تستمر من مخس
سنوات اىل مثاني سنوات
فقط.
وقال وزير التجارة واالستثمار
األسرتالي أندرو روب يف بيان
له ان الصفقة ستسلم «فرصا
جديدة غري مسبوقة يف منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ تنمو
بسرعة ،مع ازدياد الطبقة
املتوسطة من أعمالنا ومزارعينا
ومصنعينا ومقدمي اخلدمات».
ويف عام  ،2014ذهب ثلث
من
االسرتالية
الصادرات
والبالغ
واخلدمات،
السلع
 109مليارات دوالر اىل دول
الشراكة عرب الباسيفيك الـ 12
(.)TPP
وقال الوزير روب ان االتفاقية
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سوف تضاعف صادرات السكر
الواليات
اىل
االسرتالية
املتحدة وحترر صادرات اللحوم
إىل اليابان ،وتلغي الرسوم
اجلمركية على حلوم البقر يف
املكسيك وكندا وبريو.
ويعترب التوصل إىل هذه
االتفاقية املتعددة االطراف
إجنازا كبريا بالنسبة إلدارة
أوباما.
ويف بيان له قال الرئيس
االمريكي باراك أوباما ان
اتفاقية التجارة احلرة عرب
دول الباسيفيك «تضم أقوى
االلتزامات حول العمالة والبيئة
من أي اتفاق جتاري يف التاريخ،
وتلك االلتزامات واجبة التنفيذ،
خالفا ملا حدث يف االتفاقات
السابقة

Australian News

تقرير :اتفاق التجارة احلرة مع بيكني سيخفض
اجور االسرتاليني بسبب موجات العمال الصينيني
وجد تقرير جديد انه اذا جرى
املضي قدما باتفاقية التجارة
احلرة بني بيكني وكانبريا دون
محاية سوق العمل احمللية،
فإن حكومة تورنبول «ستجد
باهلجرة
اخلاصة
قوانينها
حماصرة حبكم ذاتي» حيث ان
االتفاقية ستتسبب مبوجة من
العمال الصينيني اىل أسرتاليا،
مما يؤدي اىل خفض األجور
وشروط العمل احمللية.
ووجد التقرير ،الذي كتبته
خبرية هجرة العمالة الدكتورة
جوانا هاو ،وهي حماضرة
كبرية يف جامعة أدياليد يف
مادة القانون وباحثة يف
جامعة رودس  Rhodesوعملت
مستشارة حلكومة االئتالف
احلالية على برنامج تأشرية 457
للعمالة املؤقتة ،نتائج سياسية
متفجرة لالتفاقية.
ورأى تقرير الدكتورة هاو ،وهو
نتيجة ثالثة أشهر من التمحيص
والتدقيق والدرس يف اتفاقية
التجارة احلرة ومرفقاتها ،ان
االتفاق الذي فاوض عليه
وزير التجارة أندرو روب «يزيد
كثريا من مسارات العمال
الصينيني لدخول سوق العمل
االسرتالي».
وقالت الدكتورة هاو ،اليت
ُكلفت القيام بالتقرير من قبل
نقابة املهن الكهربائية ،لوسائل
اعالم فريفاكس «انين أقف
عند كل كلمة (يف التقرير)».
ورفض مكتب وزير التجارة
أندرو روب أي النتائج تقول أن
الوظائف هي يف خطر ،قائال ان
مزاعم «النقابات املتشددة ...
هي متاما ومتاما كاذبة».
وقالت متحدثة باسم السيد
روب «ان اتفاقية التجارة احلرة
بني بالصني واسرتالياChAFTA
ال تسمح بالوصول غري املقيد
للعمال الصينيني اىل سوق
العمل األسرتالي ،كما أنها لن
تسمح بتقويض االجور وشروط
وقوانني العمل االسرتالية».
ووجد ،ايضا ،تقرير الدكتورة
هاو أنه ما مل يثبت أرباب
العمل مبوجب القانون إثبات
وجود نقص يف املهارات ،فإنه
سيكون «من املمكن متاما»
مبوجب اتفاقية التجارة احلرة
ملستشفى أو دار الرعاية،
على سبيل املثال ،بكل بساطة
احالل ممرضات صينيات حمل
ممرضات اسرتاليات.
كما سيتعرض املهندسون
ملنافسة
املهن»
و»معظم
مباشرة من العمالة الصينية
املستوردة مبوجب اتفاقية
التجارة احلرة كما هي يف
صياغتها احلالية.
وقد أصبحت اتفاقية التجارة
احلرة  FTAنقطة انقسام
سياسي مرير بني االئتالف
وحزب العمال حيث يتهم االول
حزب العمال واحلركة النقابية
باذكاء نار «العنصرية» والقيام
حبملة ختويف ضد الصني.
وما بعد الديباجات ،حتدث مكتب
السيد روب إىل حزب العمال،

الدكتورة جوانا هاو

مع توقع ان حيدد السيد بيل
شورتن خطط املعارضة لدعم
اتفاقية التجارة احلرة.
ففي تقييم الدكتورة هاو،
متنع املادة  ،10.4الفقرة
 ،3من اتفاقية التجارة احلرة
احلكومة االسرتالية من وضع
أي سقف لعدد تأشريات فئة
 457الصادرة للعمال الصينيني
يف فئتني أقل مهارة« :فئة
مزودي اخلدمات التعاقدية
ّ
مع الصني»  -يف األساس
عمال التجارة املؤهلني و»فئة
العاملني يف جمال التقنية
واخلدمات من الصني»  -ذوي
املهارات املنخفضة الذين سوف

سيكونون قادرين على احلصول
على تأشريات مؤقتة.
ووجدت الدكتورة هاو انه «حتى
لو أرادت احلكومة االسرتالية
تقييد عدد حاملي تأشريات
 457بسبب ارتفاع معدل
البطالة احمللية لتعكس الظروف
االقتصادية املتغرية ،فإنه
ال ميكن القيام بذلك بالنسبة
للمواطنني الصينيني».
واضافت تقول «إن عدم وجود
غطاء يعين أن بامكان أرباب
العمل األسرتاليني استقدام
أعداد غري حمدودة او حمددة
من املواطنني الصينيني مبوجب
التأشرية رقم .457

موريسون يشيد بالفكرة....
تتمة املنشور ص 10
العمل على النحو املقرتح يف
مشروع مراجعة مفوضية اإلنتاجية
لظام العالقات الصناعية.
وقال رئيس الوزراء ان هناك
«الكثري من التغيريات اليت ميكن
إدخاهلا على النظام الضرييب
واليت من شأنها حتسني
كفاءة النظام» واعدا بقرارات
حول التغيريات الضريبية قبل
املوازنة املقبلة وستكون ضمن
محلة االئتالف يف االنتخابات
املقبلة.
ولدى سؤال السيد موريسون
عن مثل هذا االقرتاح اجاب
«أعتقد أن هذه كلها أفكار
مبتكرة للغاية ..يف اململكة
املتحدة [وزير الدولة لشؤون
العمل واملعاشات] ايان دنكان
مسيث قام ببعض العمل املمتاز
يف النظر يف تلك األنواع من
األنظمة».
واضاف يقول «ما نريده هو
نظام ضرييب ونظام دفع
يعمالن بانسجام ونظام سوق

عمل مرتبط بهما لضمان انك
أفضل حاال يف سوق العمل مما
انت عليه اذا كنت على معاش
الرفاهية (السنرتلينك) وأنت
لن تلغى من الوجود العملي
وستكون قادرا على شق
طريقك بنفسك».
وأملح وزير اخلزانة يف وقت
الحق من يوم األربعاء باعالن
مفوض املكتب الضرييب عن
خطط احلكومة للقضاء على
التهرب من دفع الضرائب
للشركات متعددة اجلنسيات
(العابرة للقارات) ،بعد دخول
هذه القوانني حيز التطبيق يف
شهر ايلول املاضي.
وكشف السيد موريسون «لدينا
بالفعل  30شركة يعمل عليها
مكتب الضرائب للتأكد من أن
هذه الشركات تدفع نصيبها
العادل من الضرائب».
وقال «لقد استطعنا حتديد
كنتيجة
إضافية
شركات
للتشريع الذي قدمناه إىل
الربملان مؤخرا».
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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F

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

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ
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:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

دس الـ«اميرتاز» يف العسل:

بطرس حرب وبناية كاسابيان

صفقة مسمومة يف وزارة الـــزراعة أيضاً «إحراق»  30مليون دوالر من املال العام
محمد وهبة

برغم الشبهات العلمية عن
قررت
أثره السليب السام،
ّ
وزارة الزراعة شراء دواء
«اميرتاز» املخصص ملكافحة
مرض «الفاروا» لدى النحل.
قيمة الصفقة كانت 800
مليون لرية ،لكنها ازدادت
إىل  1.5مليار لرية بعد تدخالت
سياسية واسعة ّ
غطاها ديوان
احملاسبة .الرابط بني كل هذه
العناصر ،هي الشركة امللتزمة
اليت ّ
غطاها الديوان سابقًا يف
صفقة طباعة الطوابع املالية،
وهي شركة خوري للتعهدات
والتجارة!
خالل السنوات املاضية كان
املكون من املادة
الدواء
ّ

حسن عليق

جرى تلزيم «خوري للتعهدات والتجارة» برغم مالحظات النيابة العامة لدى
ديوان املحاسبة (رامح حمية)

الفعالة «أميرتاز» ،ممنوعًا يف لبنان .قرار املنع
أصدره وزير الزراعة يف حينه حسني احلاج حسن،
استنادًا إىل عدد من الدراسات واملقاالت العلمية
اليت تشري إىل أن الدواء املذكور ،الذي يستعمل
ملكافحة مرض الفاروا املنتشر يف قفران النحل،
يرتك أثرًا سلبيًا على النحل فض ًال عن ترسبات
سامة يف العسل.
املتفرغ يف كلية
اجلامعي
وحبسب االستاذ
ّ
الزراعة ،املتخصص يف جمال املبيدات الزراعية،
حيار ،فإن هذه املادة ترتك «ترسبات يف
سامل ّ
العسل ومع الرتاكم يف االستهالك تؤدي إىل
سرطانات ،وهي خطرية بصورة عامة ولذلك منعت
الوزارة استرياده .علمًا بأن لبنان يعتمد الئحة
املسجلة يف االحتاد األوروبي،
املبيدات الزراعية
ّ
وهذا الدواء ليس مسموحًا باستعماله هناك».
قرر احلاج حسن شراء أدوية
على هذا األساس ّ
النحالني جمانًا بد ً
ال
توزع على
بيولوجية أو عضوية ّ
ّ
من األدوية املبنية على تركيبة «أميرتاز» ،لكن
وزير الزارعة احلالي ،أكرم
شهيب ،مل يسلك املسار
ّ
نفسه ،بل استمع من جتار
املبيدات إىل معطيات
مناقضة متالزمة مع طلب

قيمة املناقصة
ارتفعت بعد إعادة
النظر فيها إىل
 1.5مليار لرية

كبري من مربي النحل على هذا الدواء ،واندفع
للموافقة اىل شراء كميات من هذا الدواء رغم كل
الشبهات املثارة حول مضاره السلبية.
هكذا أطلقت وزارة الزراعة مناقصة لشراء 200
تقدم إىل املناقصة
ألف شرحية من «أميرتاز».
ّ
ثالثة عروض ،وفازت شركة «خوري للتعهدات
والتجارة» .الالفت أنه حتت ستار العطلة
القضائية ،أحيل امللف إىل ديوان احملاسبة حيث
منحته الغرفة املناوبة برئاسة القاضي عبد الرضى
ناصر ،موافقتها على الصفقة.
هذه الغرفة هي نفسها اليت كانت مناوبة ووافقت
على تلزيم صفقة طباعة الطوابع املالية لوزارة
املال واليت منحتها الوزارة بطريقة الرتاضي وفق
استقصاء أسعار وبعد خفض مهلة التبليغ للشركة
نفسها ،أي «خوري للتعهدات والتجارة».
حتركت النيابة العامة لديوان
يف هذا الوقت
ّ
احملاسبة ودرست امللف ثم وضعت مالحظات
أساسية على امللف ،طالبة إعادة النظر بالتلزيم،
الرتيث
ثم راسلت الديوان ووزارة الزراعة طالبة
ّ
بالتنفيذ.
النيابة العامة رأت أن هناك العديد من املبيدات
املناسبة يف السوق ،وسألت عن تضمني دفرت
الشروط اسم املادة الفعالة «اميرتاز» بالذات،
علمًا بأن هناك مواد فعالة أخرى يف السوق.
تلميح النيابة العامة يشري اىل شبهة يف التلزيم،
ألنها على علم بأن األدوية ختضع لوكاالت حصرية
حمصورة جبهة معينة.
وأوضحت النيابة العامة أن هناك تعارضًا بني
العروض املقدمة وبني أحكام دفرت الشروط جلهة
اسم الدواء واملادة الفعالة فيه وتفصيالته التقنية

وحمتواه ،فض ًال عن ان تسجيل االدوية يف وزارة
الزراعة يفرتض أن يتضمن االسم التجاري للدواء
املكون منها وحمتوياته.
الزراعي واملادة الفعالة
ّ
كذلك اشتبهت النيابة العامة مبطابقة الدواء وفق
االلتزام املعروض على الديوان مع املواصفات
الفنية املنصوص عنها يف دفرت الشروط ...أما
سعر الشرحية الواحدة من الدواء فقد كانت تبلغ
 6آالف لرية ،أي ما يوازي  1.2مليار لرية للكمية
املطلوبة ( 200ألف شرحية).
قررت بعد إعادة النظر،
الغرفة املعنية يف الديوان ّ
ورغم خمالفة القاضي إيلي معلوف ،املوافقة على
تلزيم «خوري للتعهدات والتجارة» متجاهلة كل
مالحظات النيابة العامة لدى الديوان .ال بل جرى
التلزيم على أساس خمتلف جلهة التسعري .فقد
كان الفتًا أن سعر الدواء اإلفرادي اخنفض إىل
 4آالف لرية لكل شرحية منه( ،أي ما يفرتض أن
تكون قيمته اإلمجالية  800مليون لرية لـ 200ألف
شرحية) ،لكن القيمة اإلمجالية للصفقة بلغت 1.5
مليار لرية بالتزامن مع تقديم امللتزم  120ألف
شرحية جمانية! وبالتالي إذا كان خوري قادرًا على
تقديم سعر أرخص ،وزيادة الكميات اجملانية،
فلماذا ال تعيد الوزارة النظر بتعزيز املنافسة
وتوسيع املشاركني فيها على أساس أدوية
أخرى؟ إن سعر الـ 200ألف شرحية على أساس
 6000لرية لكل واحدة يساوي  1.2مليار لرية،
وسعر الـ 320ألف شرحية على أساس  4000لرية
يساوي  1.28مليار لرية ،وبالتالي ملاذا دفعت
الوزارة مبلغ  1.5مليار لرية؟
مهما يكن احلال ،فإن م ّربرت استعمال مادة
«أميرتزا» ملكافحة حشرة الفاروا اليت تصيب
حيار ،فإن هذا
النحل ،مل تعد قائمة .فبحسب ّ
الدواء استعمل يف السوق لفرتة طويلة تزيد على
 10سنوات قبل أن متنعه وزارة الزراعة يف الفرتة
املدة كافية من أجل
املاضية ،وبالتالي فإن هذه
ّ
ضد الدواء ،وبالتالي
تكوين مناعة لدى املرض
ّ
جيب التوقف عن استعماله هلذا السبب أيضًا.
حيار موقفًا أساسيًا من عملية توزيع
ّ
ويسجل ّ
الدواء على مربي النحل ،مشريًا إىل أن من
األفضل التوقف عن إلزام النحالني باستعمال
دواء معينّ وخصوصًا أن الدواء يرتك اثرًا سلبيًا
وترسبات تؤدي إىل سرطانات وأمراض خطرية،
بل جيب توزيع هذه املبالغ على النحالني بهدف
تطوير قفرانهم ومزارعهم.
جمرد وجود
فإن
املالي،
ووفق خرباء يف القانون
ّ
بصحة املواطن من
تتعلق
شكوك حول مسألة
ّ
خالل الرتسبات اليت ميكن أن يرتكها الدواء
ّ
ميثل هذا األمر حافزًا
يف العسل ،جيب أن
لوقف استعمال هذا الدواء واللجوء إىل األدوية
واملبيدات البديلة املسموح باستعماهلا يف الدول
األوروبية ويف أمريكا ،لكن السؤال األساسي:
ّ
يغطيها ديوان
من يقف وراء هذه الشركة اليت
احملاسبة وتفتح هلا األبواب يف وزارة الزراعة
(وقبلها يف وزارتي الصحة واملال) وترفع هلا
األسعار يف املناقصات؟

استأجرت شركة «تاتش» ،بأموال الدولة
اللبنانية ،مبنى ليكون مقرها العام اجلديد .دفعت
أكثر من  8ماليني دوالر من قيمة الصفقة .وزير
االتصاالت بطرس حرب طلب منها فسخ العقد،
وإجراء تسوية مع املالك قيمتها حنو  10ماليني
دوالر ،والبحث عن مبنى آخر الستئجاره ،وتاليًا،
إعادة إنفاق املبالغ ذاتها.
اعتادت السلطة يف لبنان إهدار املال .حُيكى
راد لهُ .يقال
عن هذا األمر كما لو أنه قضاء ال ّ
الكثري عن صفقات تمُ ّول من اخلزينة العامة،
لتنفيذ مشاريع ،تكون قيمتها احلقيقية أقل
بكثري مما ُأ ِ
نفق عليها .وبات معروفًا أن رجال
السلطة ال يعرتفون بكل ما ميت بصلة لتضارب
املصاحل ،فتستفيد شركاتهم ومصارفهم من
املال العام ،بال أي حياء.
«فجة» أكثر مما سبق
لكن بعض احلاالت تبدو
ّ
ذكره ،كونها متاثل ،عمليًا« ،إحراق» أموال عامة،
بكل ما يف ذلك من عبثية .القضية اجلديدة
اليت ّ
اطلعت عليها «األخبار» يف هذا اإلطار،
تكشف تفاصيل عملية ال تزال مستمرة ،نتيجتها
إهدار حنو  30مليون دوالر أمريكي ،يف وزارة
االتصاالت ،أنفق جزء منها وجيري العمل على
إنفاق اجلزء اآلخر ،من دون أي مردود للمصلحة
العامة أو خلزينة الدولة ،وال حتى جملموعة
صغرية من املواطنني .وحده مالك مبنى قديم
يف الشياح بدا كمن استيقظ صباحًا ووجد يف
منزله ثروة ال يعرف مصدر نزوهلا عليه.
افت ِتح سجل القضية يف أيلول  ،2012حني ّ
ُ
وقعت
شركة «تاتش» («أم تي سي» ،املشغلة لواحدة
من شبكيت اهلاتف اخللوي اململوكتني من الدولة
اللبنانية) عقدًا مع صاحب مبنى «كاسابيان»
يف منطقة الشياح العقارية (قرب بولفار كميل
مشعون) ،الستئجار عقاره ملدة عشر سنوات،
مقابل مبلغ مالي يصل إىل حنو  2.2مليون دوالر
سنويًا .قبل توقيع العقد ،طلب وزير االتصاالت
(حينها) نقوال صحناوي من الشركة التفاوض
مع مالك العقار خلفض قيمة البدل الذي يطلبه.
مت ذلكُ ،
وخ ِّفض املبلغ بنسبة تصل إىل حنو 50
يف املئة .بذلك ،باتت كلفة االستئجار مساوية
حد ما ملا تدفعه «تاتش» لقاء استئجارها
إىل ّ
مبنيني إلدارتها العامة يف منطقة مار خمايل
النهر (ميلك أحدهما النائب نعمة طعمة) ،علمًا
بأن مساحة املبنى اجلديد تفوق مساحة املبنيني
اللذين تشغلهما الشركة حاليًا.
أن املبنى
ومبراجعة لوثائق القضية ،تبينّ
بناء
املستأجر كان يف حاجة إىل تدعيم وصيانةً ،
على الكشف الذي أجرته «دار اهلندسة» .وتبلغ
قيمة األعمال الالزمة لذلك حنو مليون ونصف
مليون دوالر .دخلت الشركة يف مفاوضات مع
املالك جمددًا ،وتوصلت إىل اتفاق معه يتحمل
مبوجبه مبلغ  700ألف دوالر من قيمة التصليحات،
ميدد عقد اإلجيار ستة أشهر جمانًا.
على أن ّ
مر حنو  16شهرًا من مدة العقد .ويف شباط
ّ
 ،2014طلبت الشركة من الوزارة صرف 10
ماليني دوالر أمريكي ،بدل أشغال كهربائية
وميكانيكية وهندسية ،تتضمن جتهيز املبنى من
النواحي التقنية واللوجستية ليكون مقرًا رئيسيًا
لشركة اتصاالت خلوية .يف ذلك الوقت ،كانت
فرتة تصريف األعمال على وشك االنتهاء،
فرفض الوزير الصحناوي صرف املبلغ ،علمًا
بأن الشركة ّ
سيدفع
أكدت للوزارة أن هذا املبلغ ُ
يف مطلق االحوال عند تنفيذ عملية نقل مقر
الشركة إىل أي مبنى جديد ،الفتة إىل أن هذا
املبلغ ملحوظ يف امللف األولي لعملية االنتقال.
بعد تسلم الوزير بطرس حرب الوزارة بنحو
شهرين ،طلب من مسؤولي «تاتش» فسخ عقد
اإلجيار .كانت الصفقة قد دخلت عامها الثاني،
مع ضمان املالك حصوله على بدل إجيار ثالث
سنوات ،إضافة إىل كلفة تأهيل املبنى (حنو
َ
صح» حرب الشركة
 8.2ماليني دوالر).
«ن َ

بالتوصل إىل اتفاق «حب» مع املالك .وتبينّ
خالل األشهر املاضية أن كلفة اتفاق كهذا لن
تكون أقل من  10ماليني دوالر .خالصة األمر
أن تكلفة العملية ستبلغ يف نهاية املطاف حنو
عشرين مليون دوالر أمريكيِ ،
أهد َرت من املال
العام ،علمًا بأن الشركة تدفع بشكل مواز بدل
إشغاهلا ملقرها احلالي.
اهلدف من االنتقال «طبيعي» ،ألن أعمال الشركة
توسعت كثريًا خالل العقد املاضي ،وارتفع عدد
مشرتكيها وموظفيها ،وباتت يف حاجة اىل مقر
تقر بضرورة نقل
أوسع هلا .وزارة االتصاالت
ّ
مبنى الشركة ،وطلبت منها إجياد خيارات أخرى.
امتثلت الشركة لـ»أوامر» حرب ،وبعثت برسالة
قبل نهاية عام  2014إىل مالك «كاسابيان»،
ابتداء من أيلول
تبلغه فيها نيتها فسخ العقد
ً
هدد املالك باللجوء إىل
.2015
وبناء على ذلكّ ،
ً
القضاء ،مطالبًا بدفع قيمة كامل العقد (إجيار
 7سنوات إضافة إىل ما تقاضاه عن السنوات
بناء على
الثالث املاضية)« .تقريش» ما جرىً ،
أوامر حرب ،يعين أن على الدولة أن تتعامل مع
كل املبالغ اليت ُد ِف َعت يف إطار صفقة «مبنى
«احلبية» ــ
سيدفع للتسوية
كاسابيان» ــ وما
ّ
ُ
كخسارة من دون أي مقابل .وسيكون على
الشركة عقد صفقة جديدة ،وتدفع ما ينبغي
دفعه لقاء جتهيز مبنى جديد وتكاليف النقل ،ما
يرفع قيمة االموال املهدورة إىل حنو  30مليون
عينت شركة «زين»
دوالر .يف هذا الوقتّ ،
مديرًا جديدًا لـ»تاتش» ،هو االسرتالي بيرت
كالياروبولوس .االخري وجد أن الصفقة خاسرة،
ومحلت اخلزينة مبالغ ال منطق يف إهدارها.
ّ
فأبلغ وزارة االتصاالت ،حبسب مصادرها،
اقتناعه بأن بدل التسوية مع مالك مبنى
«كاسابيان» يكفي الستئجار مقر جديد لنحو
 4سنوات .فأين املنطق يف دفع مبلغ للمالك
بال مقابل ،ثم استئجار مبنى جديد ،واالستمرار
وبناء عليه،
يف دفع بدل إجيار املقر احلالي؟
ً
اقرتح على الوزارة العودة إىل العقد مع مالك
«كاسابيان» ،ونقل مقر الشركة إليه ،ما دام
سيحمل
ما أنفق قد أنفق ،واختيار مبنى جديد
ّ
اخلزينة تكاليف إضافية.
لكن وزارة االتصاالت رفضت اقرتاح
وجددت طلبها البحث عن
كالياروبولوس،
ّ
خيارات جديدة ،رغم ما يعنيه ذلك من خسائر
جديدة للخزينة العامة .وعندما سألت «األخبار»
مصادر الوزير حرب عن هذه القضية ،نفت
يف البداية وجود املبنى من أساسه! ثم عادت
متحدثة عن أن املشكلة هي
وأقرت بالقضية،
ّ
ّ
يف حالة املبنى نفسه .لكن مصادر يف وزارة
االتصاالت ّ
أكدت لـ»األخبار» أن حرب أبلغ فريق
عمله وإدارة «تاتش» رفض نقل مقرها إىل
منطقة الشياح ،ألسباب أمنية ،متذرعًا بأن املقر
اجلديد للشركة سيكون «حتت رمحة حزب اهلل».
وعندما قيل له إن املبنى املستأجر ال يبعد سوى
مئات االمتار عن مبنى شركة «ألفا» ،أجاب بأن
مبنى «ألفا» يقع «يف عمق املناطق املسيحية»،
وأن مبنى كاسابيان أقرب منه إىل الضاحية
اجلنوبية!
لكن يبدو أن «فوبيا حزب اهلل» ليست وحدها
الدافع لـ»إهداء» صاحب املبنى أكثر من 15
مليون دوالر من األموال العامة ،وإهدار مبالغ
إضافية من خزينة الدولة يف صفقة جديدة.
فحرب يضع نصب عينيه عددًا من املواقع
داخل الشركة ،يريد أن يستحوذ عليها فريقه
السياسي ،ألسباب انتخابية (تعيني موظفني)
أو أمنية ،تبدأ من «داتا االتصاالت» ،وصو ً
ال
إىل احملكمة الدولية .جيري ذلك على عتبة إجراء
مناقصة لتشغيل شبكيت اخللوي ،مع ما يعنيه
ذلك من فرصة للسياسيني تتيح هلم فرض
شروطهم على الشركات ،للتوظيف وفتح أبواب
استفادة املناصرين ...وهنا بيت القصيد.
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مقاالت وتحقيقات

على درب اللجوء إىل أوروبا :كلّنا سوريون ...وإن اختلفت جنسياتنا!

غسان سعود

فراس الهكار
ليست حكومات املنطقة وحدها
من تستغل األزمة السورية
وظروف احلرب فيها ،بل وجدت
شعوب كثرية ضالتها يف تلك
احلرب ،وبدأت استثمار أزمة
شعب تقطعت به السبل فاختار
أن يسلك طريق املوت السريع
على أن يبقى حتت وطأة املوت
املؤجل.
فيينا | تتابع وسائل اإلعالم يف
خمتلف أحناء العامل أزمة الالجئني
السوريني .تعاطف مجاهريي
ملموس مع الشعب السوري رافق
الفظائع املرتكبة مع املهاجرين،
إال أن هذا التعاطف خلق للدول
األوروبية اليت فتحت حدودها

هل يـُعقل أن يهاجر السوريون دفعة واحدة وبهذه الكثافة؟
(االناضول)

مشكلة كبرية مل تكن تتوقعها .ليس كل من
وصل أوروبا سوريا بل على العكس ،األقلية يف
هذا السيل البشري املتدفق هي سورية ،فمعظم
الالجئني هم من العراق باملرتبة األوىل ،يليهم
األفغان واهلنود والبنغال واملصريون واملغاربة
واللبنانيون والفلسطينيون.
يقول خالد الشامي ،وهو موظف يف دائرة اهلجرة
الدولية يعمل على توثيق حركة جلوء السوريني
إىل دول أوروبا« :حركة اللجوء األخرية تستحق
الوقوف عندها نظرًا الزدياد األعداد على حنو
الفت ،هل ُيعقل أن يهاجر السوريون دفعة واحدة
وبهذه الكثافة؟ كانت مهمتنا البحث عن إجابة هلذا
السؤال لذلك انطلقنا يف رحلة التوثيق من تركيا
متابعني رحلتنا وحنن اآلن يف النمسا ،وجدنا أن
الغالبية العظمى من املهاجرين ليست سورية ،بل
على العكس متامًا فإن السوريني أقلية مهاجرة،
وقد اعتمدنا يف ذلك على اجلوالت امليدانية
واملشاهدات الشخصية جلميع أماكن حضور
املهاجرين ،ساعدنا بقاء املهاجرين على حدود
بعض الدول أليام على الوصول إىل نسبة مئوية
عرب توزيعهم إىل قطاعات يتألف كل قطاع من مئة
مهاجر .مل يتجاوز عدد السوريني يف كل قطاع
ثالثني شخصًا ،ويف حاالت كثرية أقل من تلك
النسبة ،ميكن أن نعطي نسبة مئوية بثقة وهي
ال تتجاوز  ٪٢٥من عدد املهاجرين الكلي ،بينما
تصل نسبة العراقيني
إىل  ،٪٥٠واألفغان حنو
 ،٪١٥وبقية اجلنسيات
.»٪١٠
يتدافع بعض املهاجرين،
العراقيون مث ًال ،إىل
أوروبا طمعًا باجلنسية،

نريد التوجه إىل
فنلندا لكن نقول
إننا سوريون
لتسهيل إجراءات
مرورنا

ويتضح للجميع أن أوضاعهم املادية جيدة :هم
يدفعون أضعاف ما يدفع السوري يف كل جزء من
رحلة اهلجرة ،قلة هم الفقراء اهلاربني من حرب
«داعش» يف العراق.
يقول فاضل العراقي ،وهو مالزم أول ترك
اجليش العراقي« :حنن أيضًا نعاني يف العراق،
ال ميكن قياس معاناتنا مبأساة الشعب السوري
لكن هي أيضًا معاناة ...حنن العسكريون ظروفنا
أصعب من ظروف املدنيني لذلك نهاجر».

سرقة وتزوير

ال يدخر املهاجرون غري السوريني طريقة للحصول
على أوراق ثبوتية سورية ،سواء بالتزوير أو
بالسرقة ،ووصل سعر جواز السفر السوري
املزور إىل  ٤٠٠٠دوالر أمريكي ،طالبوه بالدرجة
األوىل عراقيون ،ويراوح سعر البطاقة الشخصية
وإخراجات القيد وشهادات قيادة السيارات
والشهادات الثانوية واجلامعية بني  ٥٠٠و١٥٠٠
دوالر.
سرق مسلحو املعارضة طابعات اجلوازات
والبطاقات الشخصية من مناطق كثرية يف
سوريا ،وكذلك سرقوا مكتب وزارة اخلارجية يف
حلب واستولوا على األختام الرمسية ،ساهم هذا
يف ازدهار جتارة التزوير وبيع الثبوتيات السورية

شامل روكز :نهاية أسطورة «الرجل اجلديد»؟

يف املدن الرتكية.
يقول حممد السعدون ،وهو مواطن عراقي مهاجر
إىل فنلندا« :حنن ال نريد البقاء يف أملانيا ،نريد
التوجه إىل فنلندا لكن بصراحة نقول إننا سوريون
لتسهيل إجراءات مرورنا عرب الدول ،وال ميكن
إنكار أن بعضنا حصل على أوراق سورية بطرق
خمتلفة ،بالتأكيد ليست شرعية».
سوريون كثر فقدوا أوراقهم يف ظل االزدحام
الشديد جتري سرقتهم ،هناك من امتهن سرقة
األوراق السورية الرمسية ملا هلا من قيمة مادية،
لذا جتد السوري حريصًا كل احلرص على أوراقه.
يقول سامي األسعد ،وهو مهاجر سوري كان مديرًا
لقسم الصيانة يف الشركة املتحدة للصناعات
الدوائية يف دمشق« :خرجت مع أطفالي إىل
لبنان بعدما ساءت األوضاع كثريًا ،وحني مل يبق
أمل بالعودة خرجنا يف رحلة اهلجرة إىل أوروبا.
حني وصلنا تركيا شاهدنا مآسي كثرية ،منها
استغالل األتراك للسوريني ،واستغالل العراقيني
ألزمة الالجئني السوريني وشراء أوراق سورية
واهلجرة على أنهم سوريون ،وهلذا األمر سلبيات
كثرية ،منها رفع تكاليف اهلجرة وأخذ فرصة
وحق املواطن السوري باللجوء واإلقامة ،بسبب
العراقيني زاد التضييق على املهاجرين ألن
اجلميع يدعون أنهم سوريون».

إجراءات احرتازية

سأل صحايف فرنسي سيدة مهاجرة من أي
بلد أخربته أنها سورية من الشام ،كان السؤال
الثاني عن سبب اختيارها النروج لتقديم اللجوء،
أجابت بعفوية« :ألنها أفضل للعراقيني» .انتبهت
احلكومات األوروبية وخاصة األملانية ،أن أعداد
هائلة من املهاجرين غري السوريني قد دخلوا
أراضيها أخريًا مدعني أنهم سوريون ،وهذا أزعج
السلطات األملانية حيث اضطرت إلغالق حدودها
بوجه الالجئني للمرة األوىل منذ بدء موجة اللجوء،
وال يدخل حدودها اليوم إال من حيمل جواز سفر
سوريا أو بطاقة شخصية .وهذا ما رفع قيمة جواز
السفر السوري ومل يعد من أسوأ اجلوازات يف
صنف أخريًا عرب مواقع متخصصة.
العامل كما ُ
يقول إبراهيم العلي ،وهو شاب من حمافظة
الرقة ،سقط يف البحر بسبب ضربات خفر
السواحل الرتكي لزورقه وضاعت أوراقه
كلها« :أثناء تسجيل األمساء يف جزيرة كيوس
اليونانية سألوني عن اسم زوجة الرئيس بشار
األسد ،وطلبوا مين أن أنشد هلم النشيد العربي
السوري ،إضافة إىل أسئلة كثرية أخرى حاولوا
من خالهلا معرفة هوييت .يسألونك عن أمور ال
ميكنك توقعها ،بقدر ما هي تفاصيل بسيطة
بقدر أهميتها ،املشكلة األكرب ستكون عند احلدود
األملانية النمساوية ،حيث شدد األملان إجراءاتهم
كثريًا .أرسل إلي أخي صورة عن جوازي كنت قد
تركتها يف البيت ،وآمل أن يسمحوا لي بالدخول
من خالهلا».
رحلة اللجوء السوري ما زالت مستمرة ،ويستمر
االستثمار فيها مبختلف الوسائل غري املشروعة،
مشرعة لكل من
وتبقى أبواب الدول األوروبية
ّ
جارت عليه أوضاع بالده ...على األقل حتى تضع
احلرب أوزارها.

مع طي صفحة قائد فوج املغاوير
شامل روكز يف البزة العسكريةُ ،تطوى
أحالم ارتبطت بالرجل الذي أراده حمبوه
أن يكون  ،L’Homme Nouveauفيما
يراد له أن يكون جمرد ضابط متقاعد
إضايف يطمح بأن يكون وزير دفاع يف
حال شغور موقع مسري مقبل يوما ما.
يف النوستاجليا الشيوعية ،يوصف بـ
 ،L›Homme Nouveauالقائد املنتظر
الذي ينتمي إىل ساللة تتجاوز قدراتها
اجلسدية والفكرية الطاقة البشرية .يف
دعاية احلزب الدميقراطي األمريكي،
ّ
مثل الرئيس باراك أوباما هذا الـ
 .Homme Nouveauويبدو هذا «الرجل
اجلديد» أقرب ،يف نظر مريديه ،إىل
هرقل االمرباطورية البيزنطية أو
مششون العهد القديم .ال توجد معركة
إال وشارك فيها ،وال خاض معركة إال
وانتصر .يعرب القارات ركضًا ويداوي
نفسه بنفسه عرب التمارين الشاقة
السم من جسده .وهو ،دائمًا
إلخراج
ّ
وأبدًا ،خجول يتجنب احلديث عن نفسه
ويهرب من املديح وينفر من رائحة
اجلنب .يف احلالة العونية كان قائد
فوج املغاوير العميد شامل روكز هو
الـ  .L›Homme Nouveauمل يقدم
روكز طرحًا اقتصاديًا «يفش خلق»
املواطنني ،ومل يوح بأن لديه حلو ً
ال
سحرية ،أو انه يتمتع بـ»الشعطة» اليت
أوصلت ضباطًا كثرًا يف العامل إىل القيادة.
مل يسع إىل استقطاب الناشطني األساسيني
يف التيار الوطين احلر لتكوين نفوذ خاص به،
ومل يظهر أي مباالة بكل النقاشات يف شأن
الداخلي للتيار .ورغم حرص روكز على
النظام
ّ
إبقاء الدائرة احمليطة به مقفلة ،اتسعت ــــ
إحباطًا تلو آخر ــــ دائرة التعويل عليه .من ال
يزالون يراهنون على أن «اجليش هو احلل»
صاروا يقولون على مواقع التواصل االجتماعي
إن #احلل_شامل .وكل من استصعبوا االندماج
يف البنية التنظيمية للتيار يعتقدون بأن الوزير
جربان باسيل رئيس مرحلة انتقالية ترعى التسلم
والتسليم بني العماد والعميد .ينظر هؤالء إىل
روكز بوصفه الزعيم القادر على مزامحة رئيس
حزب القوات مسري جعجع يف السنوات العشرين
املقبلة .ماضيه العسكري يسمح له مبزامحة
جعجع يف استقطاب الشباب ،وخربته التنظيمية
اجلعجعي
واملؤسساتية تتيح كسر االحتكار
ّ
للتنظيم مسيحيًا .وإىل جانب صورته كضابط
متأهب لقتال التكفرييني وال حيب التسويات،
ركزت اإلضاءة على عدم اهتمامه برجال املال
واألعمال الذين حيكمون غالبية األحزاب .إال أن
مجيع التحليالت كانت تعترب قيادة اجليش حمطة
أساسية يف مسريته حنو الزعامة الشعبية.
يف التيار ال مكان لروكز يف حال تقاعده اليوم.
رئيس احلزب اجلديد ميلك اليوم الشرعية احلزبية
أو ً
ال ،املال ورجال األعمال ثانيًا ،وحيظى بتأييد
مطلق من اهليكلية احلزبية القائمة (املنسقني
وغالبية املسؤولني) ثالثًا .أما نفوذ روكز داخل
احلزب فيقتصر على إعجاب مئات الناشطني
ممن ال حيتلون مواقع حساسة يف احلزب به،
وغالبية هؤالء ال يعرفونه عن قرب .أما خارج
التيار فاحلديث عن تشكيل حزب جديد هو جمرد
مزحة ،ألن احلزب اجلدي يعين مشروعًا سياسيًا
واقتصاديًا واجتماعيًا وتنظيمًا وحمازبني
ومكاتب حزبية ومصاريف وخدمات وإعالمًا أو ً
ال،
وحتالفات حملية وعالقات إقليمية ثانيًا .وكذلك
ألن البيئة احلاضنة لروكز هي احلالة العونية
اليت لن يرضى روكز أو غريه بأن يتسرب
«الروكزي».
احملازبون منها حنو احلزب
ّ
عليه ال يبقى أمام العميد سوى خيارين:
األول ترشحه إىل االنتخابات النيابية مستقب ًال
إىل جانب الوزير جربان باسيل عن مقعدي
البرتون (باسيل يرتشح عن املدينة ،وروكز عن
تنورين) ليغدو يف حال فوزه واحدًا من 128

العميد شامل روطز
نائبًا يالحق قضايا منطقته اخلدماتية وينتظر
«النظام» للتحدث يف جملس النواب مرتديًا
بزة رمسية يف صورة أبعد ما تكون عن تلك
ّ
املتخيلة عنه .والثاني تسميته من قبل العماد
عون وزيرًا للفوز حبقيبة الوزير مسري مقبل
أو غريها بعد موافقة تيار املستقبل واحلزب
التقدمي وحركة أمل .يف النتيجة ،ستتمخض
الزعامة الشعبية املأمولة لتلد وزيرًا أو نائبًا
إضافيًا.
من كانوا يقولون لروكز إن التمديد األول لقائد
اجليش العماد جان قهوجي ليست نهاية عامله
السياسي ،عادوا وقالوا له إن التمديد الثاني
ليس نهاية العامل أيضًا ،وهم يقولون له اليوم
إن تطيري التعيينات األمنية واإلطاحة بآلية عمل
جملس النواب وإحالته على التقاعد ليست نهاية
العامل .ميكنه أن حيلم حبقيبة وزارية أو مقعد
نيابي ،لكن املطلوب أن يهدأ حتى يتحقق هذا
احللم .ويف حال عدم تعيينه وزيرًا يف أول
حكومة تشكل (رمبا بعد بضع سنوات) لن تكون
نهاية العامل أيضًا ،إذ ميكن أن يعني يف احلكومة
الالحقة .علمًا أن روكز مرشح جدي إىل قيادة
اجليش وحيظى بتأييد الرأي العام الستحقاقه
القيادة بعد مسريته العسكرية احلافلة ،أما
تسميته وزيرًا فال ميكن تربيرها بأي شيء سوى
مصاهرته للعماد ميشال عون.
األهم من كل ما سبق أن حجم التضامن مع روكز
كان ضخمًا قبل شهرين حبكم التعبئة العونية
وشعور كثريين إن بوسعهم إيقاف ما حيصل.
العوني مت تنفيسه .مل يعد أحد
إال أن االحتقان
ّ
يسأل عن مصري قائد فوج املغاوير سوى قلة
من الغيورين .ففي وقت كان روكز يوضب
أغراضه ،حولت األنظار عن قضيته باجتاه آلية
جملس الوزراء ،فقانون االنتخابات النيابية،
وأخريًا االنتخابات الرئاسية .قالت قيادة التيار
على حنو واضح إن قضية روكز مهمة ،لكن
هناك ما هو أهم ،ووافقتها أكثرية عونية
شعبية تسلم بطي صفحة روكز يف املؤسسة
العسكرية .أما فتح روكز لصفحة جديدة يف
حياته ،سواء سياسية أو حزبية ،فهو أمر صعب
جدًا .مل يكتب لـ  L›Homme Nouveauأن يبصر
النور ،ومل يسع هو جديًا لذلك .علمًا أن «الرجل
اجلديد» مفهوم ثوري ال ميكن أن يكون نتيجة
تسوية سياسية .توافق القوى السياسية ينتج
ميشال سليمان آخر أو جان قهوجي يف أفضل
األحوال ...ال ميشال عون جديدًا.
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مقاالت وتحقيقات

روسيا يف سوريا :املتوسط ليس أطلسياً
فراس الشويف
تغي املشهد
منذ انطالقة العمليات العسكرية الروسية يف سوريا ،رّ
عمليًا .املناخات االجيابية ظاهرة للعيان لكل زائر إىل دمشق.
إضافة إىل اجلمهور املتفائل بأن تقود املشاركة الروسية إىل إنهاء
األزمة ،فإن األكثر تفاع ًال ،ضباط اجليش السوري وجنوده الذين
يلمسون نتائج العمليات الروسية ،ويتحدثون عن عمليات تنسيق
أمنية وعسكرية ولوجستية ،تسمح باحلديث عن متغريات كبرية
قابلة للتحقق.
تزامن استقبال الرئيس الروسي فالدميري بوتني نظريه الرتكي رجب
طيب أردوغان والرئيس الفلسطيين حممود عباس للمشاركة يف
افتتاح «مسجد موسكو الكبري» نهاية أيلول املاضي ،مع زيارة البابا
فرنسيس للبيت األبيض ولقاء الرئيس األمريكي باراك أوباما،
يف لقاء هو الـ  29بني رئيس الواليات املتحدة وبابا الفاتيكان.
ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية الزيارة بأنها «كانت طوال
تصوره» وأن «أوباما الربوتستانيت ،ال خيفي
عقود أمرًا ال ميكن
ّ
يرتدد يف اإلشادة بفكره الفريد...
وال
الكاثوليكي،
إعجابه بالبابا
ّ
ومثل هذه التصرحيات مل تعد تثري الصدمة».
إلاّ أن زيارة احلرب األعظم للبيت األبيض ،إذا ما ُوضعت يف سياق
توليه الكرسي الرسولي ،كانفتاحه على
حركة فرنسيس منذ
ّ
الكنائس الربوتستانية الصغرية يف أوروبا ،على الرغم من عدم
اعرتاف الكنسية الكاثوليكية بها ،فإنه ميكن القول إن «خطوطًا
عريضة رمست بني الفاتيكان والواليات املتحدة بدفع بريطاني،
إلبقاء أوروبا يف الفلك االقتصادي والسياسي واألمين األطلسي،
دول
يف مقابل الدعوات إىل التكامل االقتصادي مع روسيا ،وخروج
ٍ
كأملانيا من احلظرية االقتصادية األمريكية إىل احلضن الروسي»،
على ما تقول مصادر كنسية أرثوذوكسية بارزة لـ»األخبار».
وال ميكن فصل هذا التحالف اجلديد عن جمريات األحداث يف أوكرانيا
وانفصال شبه جزيرة القرم ،حيث أخذت احلرب بعدًا دينيًا ،يوازي
الصراع االقتصادي وصراع النفوذ .وال خيفى أن روسيا تنظر إىل
املقاتلني املنضوين يف اجليش األوكراني التابع لكييف وامليليشيات
املتطرفني النازيني القوميني،
املتعاونة معه ،على أنهم «مزيج من
ّ
واملتطرفني الكاثوليك» ،على ما تقول مصادر دبلوماسية روسية
ّ
لـ»األخبار» ،فيما تطغى األرثوذوكسية على مقاتلي دانيتسك
ولوغانسك ،املوالني لروسيا يف الشرق األوكراني .وتنظر روسيا
املتطرفة يف
بعني الريبة إىل «إعادة إحياء العصبيات اليمينية
ّ
يرتد سلبًا
مبا
اللجوء،
أوروبا ضد اإلسالم والالجئني بعد تفاقم أزمة
ّ
على الدور الروسي» ،كما تقول املصادر الكنسية.
الصراع االقتصادي ـــ األمين على
ّ
يوفر البحر املتوسط،
أوروبا ،ال
بل جيعله يف عني الصراع احلالي
واملقبل حلسم املعركة األوروبية،
خصوصًا يف ّ
ظل أزمات الالجئني
وثروات النفط والغاز اهلائلة
الكامنة على احلوض الشرقي لبحر
«العامل القديم» ،وسقوط ليبيا يف
الفوضى التامة.
إلاّ أنه ال يناسب روسيا أن توضع

أركان الجيش
السوري ينسقون
مع الحلفاء
التحضريات
ملعارك كبرية
ال وشرقاً
شما ً

اندفاعتها العسكرية األخرية يف سوريا يف خانة احلرب الدينية أو
ّ
يشكل مادة دمسة للمعسكر األمريكي للتحريض
املقدسة ،وهو ما
ّ
على الدور الروسي ،خصوصًا يف ّ
ظل إشارات أوباما ووزير خارجيته
جون كريي يف األيام املاضية إىل أن «روسيا تتحالف مع الشيعة
ّ
ّ
(السنة)».
حيول نفسه هدفًا للجهاديني
ضد
السنة» وأن «بوتني ّ

روسيا على املتوسط

يف أحد مباني رئاسة أركان اجليش السوري ،اسرتاق النظر من
املمر الطويل إىل املكاتب مينة ويسرة ،يسمح بلقاء العيون الزرقاء
ّ
للضباط الروس ،وهم يتبادلون األحاديث وامللفات واخلرائط مع
أقرانهم السوريني.
خلف الضابط السوري الرفيع ،خريطة جوية كبرية ملدينة تل
أبيب ،وصور «بانوراميك» تفصيلية هلضاب وتالل اجلوالن احملتل
واحملرر .املعنويات املرتفعة والتفاؤل بالوجود الروسي ليس خافيًا
ّ
يتمسك ببذلة اجليش السوري التقليدية
على وجه الضابط الذي
ّ
ّ
املرقطة.
قبل الدخول يف تفاصيل امليدان ،يقول الضابط لـ»األخبار» إن
حتول املتوسط إىل حديقة
«احلضور الروسي يف سوريا يكفل عدم ّ
أطلسية» ،ألنه «لو سقطت سوريا لصار املتوسط أطلسيًا» .وجيزم
الضابط بأن «نتائج املعركة يف الشرق سرتسم سياسة العامل
اجلديد» .ويضيف« :ال ميكن أن تغيب روسيا والصني عن معادالت
وحيدد اللواء الفارق بني «احلرب
األمن اإلقليمي والعاملي اجلديدة».
ّ
ضد تنظيم
املزعومة» اليت ختوضها أمريكا باسم «التحالف الدولي» ّ

«داعش» ،وبني
اليت
احلرب
روسيا
بدأت
خبوضها ،مشريًا
إىل أن «روسيا
ختوض احلرب
جبدية للحفاظ
الدولة
على
السورية ،بينما
يطرح األمريكي
قتال
نتائج
داعش سياسيًا،
بتغيري ا ت
يف
جذرية
شكل املنطقة
وأنظمتها».
وتدرك روسيا
أن
جيدًا
ّ
« ا إل مسا ك
بعوامل النفوذ
ساحل
عند
لن
املتوسط
بهذه
يكون
ا لسهو لة .
فا أل طلسي
قوات
ميتلك
أملانية
حبرية
و فر نسية

ال يمكن أن تغيب روسيا والصني عن املعادالت الجديدة لألمن اإلقليمي (أ ف ب)

وإيطالية عند السواحل اللبنانية ،وهي موجودة حبسب القرارات
الدولية ...يف ظل الدعوات املتكررة أيضًا إىل إعادة فتح مطار
القليعات» ،لذلك ،حبسب الضابط« ،حترص روسيا على أن يكون
حتركها أيضًا ضمن إطار شرعية دولية ،يكون عنوان احلرب على
اإلرهاب الذي استخدمته الواليات املتحدة مرارًا ،العنصر األساسي
فيها».

أو عازلة قرب احلدود الرتكية» ،يشري إىل أن الضربات احلالية
«تستهدف نقاط ارتكاز اجملموعات املسلحة اليت تربط احملافظات،
كتلبيسة والرسنت اليت تربط محص حبماه ،واللطامنة وكفرزيتا
وخان شيخون اليت تربط محاه بإدلب ،وجسر الشغور اليت تربط
الالذقية بإدلب» .ويضع الضابط «ضرب وتسوية هذه النقاط»
يف سياق «التأسيس للمرحلة األساسية وهي تطهري الرقة من
داعش ،لكونها اآلن معقل اإلرهاب الرئيسي».

ميدانيًا ،يشري الضابط إىل أن «الغارات الروسية ،على رغم حتقيقها
مهمة ،ال تزال يف إطارها االستطالعي والتجرييب لردود فعل
نتائج
ّ
ّ
ويؤكد أن «معظم الغارات جتري باشرتاك سالح اجلو
املسلحني».
السوري ،وجيري التنسيق على مستوى االستثمار أيضًا» .ويضيف
أن «أهداف الطائرات الروسية هي أهداف اجليش السوري ،كل
الذين حيملون السالح ضد اجليش العربي السوري هم أهداف»،
إلاّ أنه ال خيفي أن «القوقازيني أولوية ملا يشكلونه من خطر على
األمنني الروسي واألوروبي».
وحول املدى الزمين ،يشري الضابط إىل أن «من املبكر احلديث عن
املتغيات
مدى زمين اآلن .احلرب ال تزال يف بدايتها ،لكننا نلحظ
رّ
واهلدف هو اقتالع اإلرهاب عن كامل األرض السورية ،كذلك فإن
املدى الزمين مرتبط بالعمليات الربية» .ويلفت الضابط إىل أن
«التوسع الروسي باجتاه العمل يف العراق سيكون يف سياق تفعيل
ّ
غرفة العمليات اجلديدة يف بغداد» ،من دون أن يستبعد «قيام
الطائرات اإليرانية مبشاركة الطائرات السورية يف احلرب».
ّ
حتقق الضربات اجلوية الروسية نتائج أفضل من الطائرات
ملاذا
السورية؟ يشري الضابط إىل أن «الطائرات السورية تقاتل منذ
أربعة سنوات ونصف سنة ،وخسرت كثريًا من مميزاتها الفنية،
باإلضافة إىل إنهاك الطيارين السوريني الذين يشيد الطيارون
أن «من املفرتض أن
الروس برباعتهم العالية» .ويذكر الضابط ّ
تقوم الطائرة احلربية مبعدل  2ــ  3طلعات يف اليوم ،بينما الطائرة
السورية تقوم بـ  8طلعات يوميًا» .ويتابع أن «القوة الروسية
اليت وصلت متلك قدرات رصد واستطالع عالية ومتابعة للنتائج،
وانس)،
عال على قاعدة (اضرب
والطائرات لديها مدى عملياتي ٍ
َ
وقدرة على االرتفاع ،بينما يضطر الطريان السوري إىل التحليق
أحيانًا فوق منطقة اهلدف ،كذلك ميلك الطريان الروسي قدرات
عالية لإلغارة لي ًال ،ونوعية ذخائر متطورة كالقذائف املضادة
للتحصينات» .ويقول إن «الطائرات الروسية اجلديدة تستطيع
التحليق يف أي ظرف مناخي ،بينما خسرنا مطار أبو الظهور بسبب
عرقلة سالح الطريان خالل العاصفة الرملية» .وجيري احلديث
عن استخدام روسيا طائرتي إيليوشن  ،»20m-Il« 20املعنيتني
عدة طائرات يف آن واحد.
بتنسيق حركة ّ
ويف وقت ّ
يؤكد فيه الضابط أن «العمليات الروسية أنهت نهائيًا
أي حلم بإقامة منطقة حظر جوي للطريان فوق سوريا أو منطقة آمنة

متى تبدأ العمليات الربية؟

الهدف هو الرقة

يذكر الضابط خيارات عدة جلبهات برية حمتملة ،من محص إىل
لكنه ّ
حلب إىل ريف الالذقية ــ إدلب ،إلاّ أنه ال حيسم شيئًاّ .
يؤكد
املعلومات املتداولة عن مؤشرات معركة كربى يف الشمال .وتقول
يف هذا السياق مصادر عسكرية أخرى إنه «جيري حشد حنو 8000
مقاتل من اجليش السوري والقوات الرديفة لفصل املسلحني عن
احلدود الرتكية» ،و»جتميع قوات يف حلب لتنفيذ عملية خاطفة».
اإلجناز امليداني األبرز يف توزيع األسلحة الروسية اجلديدة ،يتجلى
يف تأمني حميط الالذقية بشكل كبري ضد أي هجمات حمتملة ،وال
سيما بعد أن أعلن «جيش اإلسالم» املرتبط بالسعودية ،إطالق
صواريخ عدة على قاعدة محيميم .ويعتقد أن «جيش اإلسالم» هو
املسؤول أيضًا عن إطالق عدة قذائف هاون على السفارة الروسية
يف دمشق .وقد مشلت خطوات تأمني حميط منطقة محيميم ،والساحل
عمومًا ،عرب نشر بطاريات مدفعية ذاتية احلركة من نوع «،»Msta
ومدفعية مقطورة ،باإلضافة إىل عدد من رامجات «مسريتش» ،وقد
جرى تداول صور تظهر وجود هذه الرامجات يف ملعب القرداحة.
وجود الرامجات وبطاريات املدفعية يعين إمكانية الرد بالنار فورًا
على مصادر النريان ،وبالتالي فرض طوق آمن وال سيما يف منطقة
الساحل وسهل الغاب ،خصوصًا أن رامجات «مسريتش» متلك مدى
يصل حتى  90كلم ،ويسمح بتغطية معظم حمافظيت إدلب ومحاه.
كذلك ُنشرت بطاريات دفاع جوي من نوع «بانتسري» اليت يطلق
عليها «الناتو» اسم  ،22-SAيف منطقة محيميم والساحل عمومًا
وهذا يشبه خلق قبة فوالذية لغرب سوريا.

اي دور للصني؟

على رغم ذكر الرئيس السوري بشار األسد أن الصني «ال ُتسهم
يف مكافحة اإلرهاب عسكريًا» ،يقول الضابط إن «الصني نسق
ثان يف احلرب على اإلرهاب ،بعد النسق األول الروسي» ،مشريًا
ٍ
إىل «تعاون روسي صيين يف نقل املعدات إىل سوريا» ،واصفًا
بكني بـ»القوة الكامنة للتدخل يف مكافحة اإلرهاب يف حال طلب
سوريا ،وأنها عازمة على القضاء على اإلرهابيني الرتكستانيني
واإليغور ذوي األصول الصينية» .وتشري مصادر أخرى إىل أن
«الصينيني قادمون إىل سوريا أو ً
ال لعدم الغياب عن تشكيل األمن
العاملي اجلديد ،وثانيًا حلمل ورشة إعادة اإلعمار».
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مقاالت وتحقيقات

حماوالت لتشكيل حتالف «ب ّري» مبظلّة روسية

هل يعود أكراد سوريا إىل كنف الدولة؟
إيلي حنا
األكراد يقفون عند مفرتق طرق .املواقف الرمادية ما عادت جمدية.
زمحة األجواء السورية بطائرات من كل نوع وصنف فرضت على
اجلميع وضع النقاط على احلروف .املعلومات املتوافرة تفيد بأن
أكراد الشمال السوري خيوضون غمار مفاوضات مع النظام لتشكيل
بري برعاية روسية .احملادثات بلغت مراحل متقدمة ،فهل
حتالف ّ
تصل إىل خواتيمها املأمولة؟.
عاد امللف الكردي ليطفو على السطح جمددًا .حراك برعاية روسية
يستهدف العودة إىل كنف دمشق .الفكرة تشكيل حتالف ثالثي
بريًا ،قد يشكل رافدًا جديدًا يعزز وضع النظام
حملاربة «داعش» ّ
ويوسع املساحات اليت تقع حتت سيطرته ،ويطرح حتديًا جديدًا
ّ
للجبهة املدعومة من األمريكيني الذين باتوا يتحسبون حملاوالت
سحب البساط من حتت أقدامهم.
مل ُتظهر احلرب السورية راحبًا حقيقيًا حتى اليوم سوى األكراد.
سريعًا استفاد حزبهم األكرب (حزب االحتاد الدميقراطي) من انسحاب
السلطات السورية من مناطق وجودهم ضمن اتفاق بني الطرفني،
ليباشروا بناء معامل سيطرتهم يف اجلزيرة السورية ،وصو ً
ال إىل
أرياف حلب.
«حياد إجيابي» مارسه األكراد بداية احلرب .قاتلوا حيث أرادوا
معينة (رأس العني
واستفادوا من دعم اجليش السوري يف مناطق ّ
وصّنفوا أحزابهم على أنها معارضة،
مث ًال يف تشرين االول َ ،)2012
ّ
مظلة رئيس إقليم
فكانت معظمها (ذات احلضور الضعيف) حتت
«كردستان العراق» مسعود الربزاني ،فيما حزب «االحتاد» وذراعه
العسكرية «وحدات محاية الشعب» ،املرتبطة بـ «حزب العمال
الكردستاني» ،منفتحون على اجلميع ،حتى أنقرة ،يف مرحلة من
املراحل.
وحتول مناطق األكراد جلبهات مفتوحة مع
مع ظهور «داعش»
ّ
التنظيم الوليد ،نسجت «الوحدات» خيوط عالقات متشابكة حسب
نسقت مع
مناطق وجودها وتبعًا للحاجة .يف مدينة احلسكة وريفهاّ ،
اجليش السوري ،أما يف حلب وريفها ثم يف ريف الرقة فتحالفت
مع تنظيمات حمسوبة على «اجليش احلر» كـ»لواء ثوار الرقة» ،حتى
أنها ّ
(املقربة من أنقرة) يف
وقعت اتفاقية مع «اجلبهة الشامية»
ّ
حلب لتنسيق «اجلهود األمنية والقضائية» (شباط املاضي).
مع مرور سنوات احلرب ،كانت كل الظروف مواتية لألكراد.
ومطعم بقيادات وعناصر خربت القتال يف جبال
مدرب
جيش
ّ
ّ
قنديل الرتكية ،وسيطرت على حقول نفطية وحماجل قطن وسهول
قمح...
دوليًا ،أسهم إنشاء «التحالف ضد داعش» بوالدة عالقة متينة
مع واشنطن وباريس (زار وفد سياسي وعسكري قصر اإلليزيه)
وغريها من الدول.
عما كانت عليه قبل
لكن اليوم ،تعيش «الوحدات» حالة مغايرة ّ
شهور؛ فقبل سنة كانت طائرات «التحالف األمريكي» ُتعلن عن
نفسها ذراعًا جويًا هلا .حينهاُ ،ف ّك احلصار عن كوباني (عني العرب)
وم ّد األكراد «شريطهم» احلدودي مع تركيا ليصل إىل حدود
َ
وتوسع جنوبًا يف أرياف احلسكة وحلب والرقة .لكن
جرابلس غربًا،
ّ
منذ سيطرة األكراد على مدينة
تل أبيض احلدودية يف ريف
الرقة ووصوهلم إىل مدينة عني
عيسى (حنو  45كلم عن مدينة
التقدم النوعي،
الرقة) ،توقف
ّ
ومل يعد هلم أي دور أساسي
يف املعارك الفاصلة يف ريف

وفد كردي زار دمشق
ثم انتقل إىل الالذقية
ملناقشة الضباط
الروس

حلب الشمالي اليت تفصلهم عن عفرين يف أقصى الغرب.
ثم جاء االتفاق األمريكي ــ الرتكي حول استخدام قاعدة اجنرليك
نهاية متوز املاضي ودخول أنقرة على خط استهداف «داعش» يف
سوريا ،لتكون األولوية للمعارك بني «داعش» والفصائل املدعومة
غربيًا وتركيًا يف ريف حلب.
«االنكفاء» الكردي عن تلك املنطقة صاحبته حماولة «داعش»
أدى إىل تعاون مع اجليش السوري
السيطرة على مدينة احلسكة ،ما ّ
لصد اهلجوم الواسع الذي استهدف املدينة بكافة
والقوات الرديفة
ّ
ثم جاء مؤمتر «حزب االحتاد الدميقراطي» قبل
املختلطة.
أحيائها
ّ
أسبوعني ليؤسس لـ»سورية احلزب» وقطع مع أي أدبيات عن
التقسيم والفدرلة واحلكم الذاتي.

«مظلة» موسكو

ّ
التدخل الروسي اجلديد والعالقة املتقدمة بني موسكو
اليوم ،مع
و»االحتاد الدميقراطي» ،تدفع «املظلة اجلوية الروسية» باجتاه
تفعيل التعاون بني األكراد واجليش السوري.
لكن ،يف املقابل ،تعمل واشنطن على إعادة تفعيل ربط طائراتها
برًا ،وكانت آخر املؤشرات ما كشف أول من أمس
بالقوة الكردية ّ
عن تدابري اختذها «البنتاغون» لدعم آالف املقاتلني العرب واألكراد
يف إطار عملية واسعة للضغط على الرقة وحميطها وإغالق جزء من

احلدود السورية الرتكية لقطع خطوط إمداد «داعش».
املؤشرات اليوم ال تساعد األكراد لينسجوا خيطان حتالفاتهم على
يقرره قادتهم .فاملعركة احملتدمة ال ترتك جما ً
ال لتوزيع ضباط
ما ّ
عسكريني يف «غرفة عمليات أربيل» (غرفة العمليات املشرتكة
لقوات التحالف الدولي) ،وآخرين يف مدينة القامشلي للتنسيق مع
اجليش السوري وحلفائه.
مفرتق طرق سيوضع أمام أكراد سوريا ،رغم حماوالتهم املستمرة
أيًا يكن الطرف.
وتأكيدهم العمل «مع من يقاتل داعش»ّ ،
زمحة األجواء السورية ،مبختلف أنواع الطائرات ،ال تعين ّ
أنها مجيعها
مستعدة لتقديم جوائز جمانية للطرف املقاتل على األرض .الصراع
الروسي ــ الغربي ال حيتمل حلفاء رماديني ،وإن كانت القيادات
الكردية السورية ستستخدم «ميزة» اختالفها العرقي والثقايف
وتشابك حضورها يف تركيا والعراق وايران وسوريا ،لتقول ّ
إنها
جسم غري قابل للتطويع.
يف هذا السياق ،مل يكن تكرار املسؤولني الروس لشرعية قتال
«وحدات محاية الشعب» الكردية لتنظيم «داعش» جمرد كالم
تهرب روسي حنو االعرتاف بتشكيل مسلح معارض
إعالمي ،أو
ّ
يقاتل اإلرهاب إضافة إىل اجليش السوري.
يأتي ذلك بعد تصرحيات الرئيس املشرتك لـ»حزب االحتاد
الدميقراطي» ،صاحل مسلمّ ،
بأنه «سنقاتل إىل جانب كل من
حيارب داعش» .مسلم ،يف مقابلة مع موقع «املونيتور»ّ ،
أن
أكد ّ
«عالقة أكراد سوريا بالروس توطدت على مدى السنوات الثالث
املاضية».

وفد كردي زار دمشق

وعلم أن وفدًا كردية رفيع املستوى زار دمشق للتباحث يف
املشاركة يف عمليات برية مشرتكة مع اجليش السوري بغطاء
جوي روسي .املصادر أكدت أن املداوالت بني ممثلني عن اجليش
و»وحدات محاية الشعب»  -اليت ّ
الروس  -تهدف إىل
يطلع عليها ّ
إشراك االكراد يف العمليات شرق البالد.
وتوج
بأن االتفاق قطع شوطًا كبريًا،
معلومات «األخبار» تفيد ّ
ّ
أن هذا «التعاون»
باتفاق مبدئي لتعاون عسكري .ورغم تسريب ّ
يستهدف احلدود السورية ــ العراقية خصوصًا يف مدينيت اهلول
والشدادي وقد ميتد ليشمل مناطق أخرى ،فإن مصادر مواكبة
أكدت أن مسرح العمليات مل يكن على جدول األعمال .وأكدت
املصادر أن وفدًا كرديًا يزور الالذقية ملناقشة الضباط الروس
أن الروس ،بالتنسيق مع الدولة
شكل التعاون .وعلمت «األخبار» ّ
السورية ،يدفعون حنو تشكيل جلنة مشرتكة من األطراف الثالثة
حتدد مسرح العمليات واالولويات يف مناطق الوجود املشرتك.
ّ
وحبسب املعلومات املتوافرة ،يؤكد الطرف الروسي ّ
أنه يعمل
بالتنسيق مع اجليش السوري وكل طرف سيتعاون معه يف قتال
«اإلرهابيني» يكون حتت مظلة اجليش.
يف املقابل ،تبدي دمشق انفتاحًا جتاه اخلطوط الكردية املستجدة،
رغم النكسات السابقة ،إذ أظهرت القيادات الكردية مرونة كبرية
يف مدينة احلسكة ممثلة بانسحابهم من بعض شوارع املدينة
بعد انتشارهم فيها عقب طرد «داعش» واالنسحاب أيضًا من
بعض املراكز املستحدثة يف بعض املدارس وختفيف من االنتشار
يسهل الوصول إىل فوج
العسكري ،وفتح طريق رئيسي للجيش
ّ
كوكب ( 12كلم شرق املدينة).
وكان القائد العام لـ»وحدات محاية الشعب» ،سيبان محو ،قد
طالب موسكو ،يف تصرحيات لوكالة «سبوتنيك» باللغة الرتكية
(التابع لوكالة األنباء الروسية الرمسية) بداية الشهر اجلاري،
«بتقديم السالح هلم ،وتنسيق حتركاتهم معًا ضد تنظيم داعش»،
ودعا إىل قصف مواقع «جبهة النصرة» أيضًا ،وعدم االكتفاء
بقصف مواقع «داعش».
بأن «الوحدات» طلبوا من الروس مساعدات
وتفيد مصادر «األخبار» ّ
عسكرية ،كذلك استطلع خرباء عسكريون روس الوضع امليداني يف
مدينيت احلسكة والقامشلي.

«إشارة» الشيخ مقصود

وجه األكراد صفعة ميدانية إىل املعارضة
على املقلب احلليبّ ،
«املعتدلة» بتنويعاتها «القاعدية» واحمللية بالسيطرة الكاملة على
حي الشيخ مقصود وطرد مسلحي «النصرة» و»أحرار الشام»
ّ
وفصائل أخرى حمسوبة على األتراك ،ما أدى إىل قطع خط إمداد
املسلحني بني الريف الشمالي واملدينة ،وقطع أيضًا خط إمداد
احلي ،بعد السيطرة على طريق عسكري
لـ»جبهة النصرة» شرقي
ّ
احلي ،أي الطريق الواصل بني
يستخدمه املسلحون يف حميط
ّ
اجلندول وسكن الشقيف.
ُ
احلي واألحياء الواقعة حتت سيطرة الدولة السورية
وفتح معرب بني
ّ
ّ
تشرف عليها قوات كردية ورمسية سورية كل من جهتها .وتروي
أن اجلهات الرمسية السورية وبعض احللفاء على
مصادر متابعة ّ
احلي جزء من تداعيات
تواصل مع األكراد منذ شهور ،وما حدث يف
ّ
هذا «التواصل».

تسوية الرتقيات «فرطت»؟

سليمان لن يسهّل لربي أي حل
الستثنائه من احلوار
وفيق قانصوه

كل اجلهود اليت ُبذلت يف
لتمرير
املاضية
األسابيع
تسوية الرتقيات األمنية ،يبدو
أنها ذهبت أدراج الرياح.
مصادر بارزة يف التيار الوطين
احلر وتيار املستقبل أعربت
عن اعتقادها بأن التسوية
«فرطت» ،وبالتالي بات مرجحًا،
حبلول منتصف الشهر اجلاري،
أن يذهب العميد شامل روكز
إىل منزله ،وأن يدخل البلد يف
الفراغ والتعطيل.
جو من التشاؤم سيطر ليل

مصادر املستقبل :قهوجي شريك
أساسي (هيثم املوسوي)

االربعاء ،يف أوساط التيار الوطين احلر ،على مصري تسوية
الرتقيات األمنية لرتفيع العميد شامل روكز إىل رتبة لواء وتفعيل
العملني احلكومي والنيابي« .يبدو أنها فرطت» ،هذا ما ّ
أكدته
مصادر يف التيار ،رغم تأكيدات الوزير وائل أبو فاعور الذي
يعمل على خط التسوية «أنه ال يزال هناك أمل يف األيام القليلة
الباقية» قبل موعد تقاعد روكز منتصف هذا الشهر.
مصادر التيار قالت« :أصبحنا اليوم يف مكان آخر .والعماد
حترر من
ميشال عون ،بدءًا من األسبوع املقبل ،سيعترب أنه قد ّ
هذا األمر الذي بات عبئًا عليه ،وكان أحد أسباب غيابه عن طاولة
وشددت املصادر على أنه «ال عمل للحكومة
احلوار االربعاء».
ّ
بعد اليوم ،واملعادلة باتت كاآلتي :نفهم أننا ال نستطيع أن
نفرض إجراء انتخابات نيابية ،ويف املقابل على الفريق اآلخر أن
يفهم أنه لن يفرض علينا انتخابات رئاسية ،والبلد ذاهب إىل
التعطيل».
ورغم أن املسؤولية عن تعطيل التسوية تعود يف املقام األول
إىل الرئيس السابق ميشال سليمان الذي نقل أكثر من زائر
له االربعاء «استياءه من استثنائه من طاولة احلوار ومن عدم
وضع الرئيس نبيه بري له يف أجوائها ،وهو بالتالي يعترب نفسه
غري معين بتسهيل أي حل يعمل عليه بري» .إال أن مصادر يف
التيار الوطين احلر سألت عن «سر القوة املستجدة» للرئيس
السابق اليت ّ
متكنه من معارضة اتفاق كل األفرقاء السياسيني
يف البلد ،غامزة من «دور ما» لتيار املستقبل يف هذا السياق.
كذلك سألت« :إذا مل يكن املستقبل واثقًا من قدرته على مترير
التسوية ،فلماذا التزم بها أمام وفد حزب اهلل يف حوار عني
التينة؟» .ولفتت إىل قول رئيس احلكومة متام سالم ،مبا ّ
ميثل،
يف حوار ساحة النجمة االربعاء« :ال أستطيع السري يف أي قرار يف
مكوناته».
جملس الوزراء إذا مل يكن هناك اتفاق عام بني كل
ّ
مصادر بارزة يف تيار املستقبل ّ
أكدت أن التسوية باتت «يف
حكم الفارطة» ،نافية أي مسؤولية للتيار عن هذه النتيجة ،وأي
توزيع لألدوار بينه وبني سليمان .ولفتت املصادر ،أيضًا ،إىل
أن قائد اجليش العماد جان قهوجي «مش حبتني ال حمليًا وال
خارجيًا ،وهو شريك أساسي يف القرار» .وفيما أكدت أن التيار
مل يكن يناور يف موقفه من تسوية الرتقيات ،أشارت إىل أنه
«ال تنبغي االستهانة باملعارضني الذين يضمون قائد اجليش
والرئيس السابق».
وأشارت املصادر إىل عقبات ثالث حتول دون مترير التسوية يف
احلكومة:
األوىل ،تتعلق بعملية التصويت من ضمن آلية العمل احلكومي
اليت جيري التسويق هلا وتقوم على أساس جتميد أي قرار ال
مكونات احلكومة ،فكيف ميكن يف هذه
مكونني من
حيظى مبوافقة
ّ
ّ
احلال جتاوز اعرتاض حزب الكتائب وسليمان الذي له يف اجمللس
حصة من ثالثة وزراء ،سواء أعجب ذلك البعض أو مل يعجبهم،
مكون املسيحيني املستقلني.
إضافة إىل
ّ
الثانية ،عدم إمكانية جتاوز املوقف الرافض لوزير الدفاع مسري
مقبل ،حبسب الفقرة  4من املادة  42من قانون الدفاع اليت تنص
على ضرورة حصول ترفيع روكز على تواقيع رئيسي اجلمهورية
واحلكومة ووزيري املال والدفاع .وبالتالي« ،إذا مل يكن الوزير
املعين موافقًا ،فكيف ميكن مترير قرار كهذا؟».
الثالثة ،هي الصراع على العضوين الكاثوليكي واألرثوذكسي يف
اجمللس العسكري .وفيما هناك شبه إمجاع بني أرثوذكس  8و14
آذار على اسم الضابط األرثوذكسي (املفتش العام يف اجمللس
العسكري) ،يريد عون أن يكون العضو الكاثوليكي من حصته،
ويطرح هلذه الغاية اسم ضابط ال حيظى بقبول قهوجي ،خصوصًا
أن العضو الكاثوليكي يف اجمللس هو الوحيد ال مهمة حمددة له،
وعمله ،عرفًا ،أشبه ما يكون مبساعد لقائد اجليش.
املصادر نفسها أعربت عن تشاؤمها يف اآلتي من األيام وعن
خشيتها «ألن االضطراب السياسي ال ميكن ترمجته إال باضطراب
أمين يف بلد على حدوده حرائق كربى».
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مقاالت وتحقيقات

تنبؤات راهب باييسيوس الكبري للشرق األوسط وروسيا وتركيا واسرئيل

مع تدخل اجليش الروسي يف سوريا ملواجهة داعش واإلرهاب الذي
تنامى يف منطقة الشرق األوسط ،ومع قول الكنيسة األرثوذكسية
ّ
التدخل يساعد الضعفاء ال سيما املسيحيني يف
أن هذا
الروسية ّ
أن احلرب ضد اإلرهاب هلا ميزة
على
مؤكدة
الشرق األوسط،
ّ
أخالقية ،وميكن تسميتها باحلرب املقدسة ،يتناقل على مواقع
التواصل اإلجتماعي تنبؤات الراهب باييسيوس الكبري للمنطقة
عن احلرب العاملية ،وهي كالتالي:

ال تستسلموا للذعر ..الجبناء ال ينفعون ...والعالم مستشفى
للمجانني

يعترب باييسيوس الكبري الراهب يف اجلبل املقدس آثوس (Elder
 )Paisios of Mount Athosيف نظر الكثريين رمزًا مهمًا حيث كان
مشهورًا بتعاليمه الروحية ومعروفًا للكثريين من الناس يف مجيع
أحناء العامل ،وخصوصًا يف اليونان وسورية وروسيا ،حيث يرونه
أعظم وأزهد القديسني يف جبل آثوس يف القرن العشرين .آالف
الزوار كانوا يبحثون عن نصيحته ونبوءاته.
ُكّرم هذا الراهب اليوناني املتواضع من املؤمنني «كقديس»،
وعلى مدار حياته ُد ّون كالمه من قبل اآلالف الذين ارحتلوا
ملشورته ونبوءاته.
هو (أرسانيوس إزنيبيذي) ولد يف فاراسا من أعمال كبادوكيا
يف آسيا الصغرى يوم  25متوز عام  1924م .وأعطاه امسه
القديس أرسانيوس الكبادوكي لدى تعميده إياه
(باييسيوس)
ّ
وتنبأ له حبياة رهبانية.
يف عام  1950م ذهب الشيخ باييسيوس إىل اجلبل املقدس
آثوس وأقام فيه ،كما تنقل بني عدة اديرة يف عدد من البلدان،
مثل اديرة سيناء ،ودير اإليفريون يف قالية ،ودير ستافرونيكيتا،
ودير كوتلوموسيو .ومنذ عام  .1988أخذت مشاكل الشيخ الصحية
تزداد ،وأرهقه السعال كثريًا .وبعد االستشارات الطبية العديدة
ومراجعة املستشفى ساءت حالته الصحية بشكل ملحوظ يف عام
 1993م ويف الثاني والعشرين من شهر تشرين األول من عام
 .1993خرج باييسيوس من اجلبل املقدس للمرة األخرية ،وذهب
إىل دير القديس يوحنا الالهوتي للراهبات يف السوروتي بغية
حضور سهرانية القدس أرسانيوس الكبادوكي ،وأقام هناك
لبعض الوقت .واضطر حينئذ إلجراء بعض الفحوصات الطبية،
وبقي يف املستشفى حنو عشرة أيام .بغية العالج .ثم عاد إىل
دير القديس يوحنا الالهوتي ليقضي هناك فرتة طويلة قاسى
خالهلا آالمًا فظيعة.
ويف يوم الثالثاء الواقع يف الثاني عشر من متوز من عام 1994
أسلم الشيخ باييسيوس روحه الطاهرة بسالم وتواضع بني يدي
الرب الذي أحبه منذ طفولته.
دفن جثمانه الطاهر يف دير القدس يوحنا الالهوتي يف السوروثي
يف تسالونيك.

نبوءات باييسيوس

بعد أن تغلق تركيا سد نهر الفرات ،واألرماجدون هي احلرب
املدمرة التحالفية العاملية الدينية السياسية املتعددة األطراف.

األوضاع الساخنة اليت يشهدها العامل اليوم ،وليست نبوءات األب
باييسيوس هي الوحيدة بل إن العديد من أساقفة اجلبل املقدس
جتمع لألديرة والرهبان يف اليونان،
آثوس واملعروف بأنه أكرب
ٍ
هلم توقعاتهم ونبوءاتهم حول األوضاع احلالية اليت تعم العامل،
وخاصة ما متر به سوريه.

 تنبأ (باييسيوس) أن إسرائيل ستهاجم جريانها باألسلحة النوويةعندما يرون نهايتهم قريبة.

املطران اليوناني الراحل أندونيوس سيسانيوس ،توقع أيضًا
الشر لكل من سورية واليونان ،فنقل عنه الكاهن الراحل يانيس
كاالييذيس ،وهو على فراش املوت ،أنه نظر إىل صورة السيد
املسيح وبدأ يف البكاء كالطفل الصغري قائ ًال :عندما يبدأ الشر
من سورية جيب أن تبدؤوا بالدعاء ،وكرر هذه اجلملة مرات عديدة
(قاصدا بأن العاصفة ستصل إىل اليونان) ويتابع الكاهن الراحل
يانيس كاالييذيس بالقول :كررنا سؤالنا (للمطران أندونيوس
سيسانيوس) ماذا رأيت أيضًا يا سيادة املطران؟ فقال لنا
سأقول لكم فيما بعد ،ولكنه تويف بعد ذلك.

 تنبأ (باييسيوس) بأنه سيتم تقسيم تركيا إىل ثالثة أجزاء ،جزءسيضم إىل اليونان ،وجزء إىل أرمينيا وجزء إىل كردستان.

 وعن الصهيونية تنبأ (باييسيوس) ،أن الصهاينة يريدونأن حيكموا األرض ،ولتحقيق غاياتهم يستخدمون السحر األسود
وعبادة الشيطان ألنهم يعتربون هذه الطريقة وسيلة لكسب القوة
اليت حيتاجونها لتنفيذ خمططاتهم ،ويريدون أن حيكموا األرض
باستخدام القوة الشيطانية وال يأخذون اللـه بعني االعتبار.
ويتابع األب (باييسيوس) يف نبوءته عن الصهيونية ،أن هنالك
إشارة واحدة سوف تشري إىل اقرتاب نبوءة زوال إسرائيل وأن
ذلك سيكون قريبا من هذه اإلشارة ،وهي دمار مسجد عمر
(املسجد األقصى) يف القدس ،إلعادة بناء هيكل سليمان.

\القراءة املتأنية لنبوءات األب باييسيوس تلقي الضوء على
األوضاع الساخنة اليت يشهدها العامل اليوم ،ويتوقع باييسيوس
أن هذه األوضاع العصيبة ستستمر حنو ثالث سنوات( :ستمر
ثالث سنوات ونصف عصيبة).

 وعن تركيا تنبأ (باييسيوس) أن الروس سوف يأخذون تركياوسيعرب الصينيون نهر الفرات وهذا سيدل على بداية العديد من
األحداث ،الروس سيأخذون تركيا وستختفي تركيا من خريطة
العامل.

لقد قدم األب باييسيوس الكبري الراهب يف اجلبل املقدس
آثوس ،الكثري من النبوءات اليت حتققت بشكل مدهش ،مثل،
احلروب األكثر تكرارًا يف أي وقت مضى واليت ال معنى هلا،
والشمولية املتزايدة من «أوروبة شينغن» ،وأمريكا «أمن
الوطن» ،و»بوتينية» روسيا واحندار عاملنا املعومل يف الفجور
واجلنون ،واقرتاب الدينونة األخرية ،وانهيار روسيا السوفيتية
بعد  70سنة من قيام الثورة البلشفية يف  1917وجاء هذا التوقع
يف أواخر السبعينيات – أوائل الثمانينات ،وله رؤيا عن الغزو
الرتكي لقربص يف عام  1974قبل وقوعه بأسبوعني.

 وعن الشرق األوسط تنبأ (باييسيوس) ،بأن الشرق األوسطسيصبح مسرحًا للحرب اليت سيشارك فيها الروس والصينيون
وستسفك دماء كثرية ،واجليش الصيين يتألف من  200مليون
نسمة وسيعرب نهر الفرات ويذهب إىل القدس.

يقول الشيخ باييسيوس يف نبوءاته( :أصبح العامل مستشفى
للمجانني .سوف يسود ارتباك كبري تبدأ فيه كل حكومة بالتصرف
على هواها .حتى إننا نرى األحداث اليت ال نتوقعها األكثر جنونا
حتدث أمامنا ،واألمر الوحيد احلسن أن كل هذه األمور ستحدث
بتتابع سريع جدًا).
أما يف ما خيص الشرق األوسط وما يشهده العامل اليوم فقد
تعرض له الشيخ باييسيوس يف نبوءاته ،ومما جاء يف هذه
النبوءات:

 وعن احلرب العاملية الثالثة ومستقبل أوروبا تنبأ (باييسيوس)،بأنه ستكون هناك حرب كبرية بني الروس واألوروبيني ،والكثري
من الدماء سرتاق .ولن تلعب اليونان دورًا يف احلرب ،ولكن
الروس سوف مينحون القسطنطينية هلا ،ليس ألن الروس
يعشقون اإلغريق ولكن ألنهم مل يعثروا على حل أفضل وسيتم
تسليم املدينة إىل اجليش اليوناني قبل أن تتاح هلم فرصة
الوصول إىل هناك.
الشيخ باييسيوس اآلثوسي يؤكد يف نبوءاته ،بأن شيئًا ما
يتحضر يف اخلفاء ،شيئًا ما يف املستقبل القريب ،لكنه يتأجل
باستمرار .تأجيالت صغرية طول الوقت .من خيلق هذه التأجيالت؟
اهلل؟ ميضي شهر ثم بضعه أشهر أخرى وهكذا تتأجل األمور ،لكن
طاملا أننا نعرف ما ينتظرنا فلننم احلب يف داخلنا قدر املستطاع،
وهذا أهم شيء :أن يوجد احلب األخوي احلقيقي فيما بيننا .اللطف
واحلب هما القوة!

 تنبأ (باييسيوس) عن تدمري روسيا لرتكيا بعد هجوم تركياعلى اليونان ،وسوف تعارض منظمة حلف مشال األطلسي الروس
ولكن ستدمر قوات حلف الشمال األطلسي.
 تنبأ (باييسيوس) أن ما يسمى دولة إسرائيل ستدمر بعد 70سنة من قيامها (وهل هي مصادفة أن باييسيوس الكبري تويف
يف عمر الــ70؟).

وخيتم األب باييسيوس اآلثوسي نبوءاته بالقول( :ال تستسلموا
للذعر ألن اجلبناء ال ينفعون أحدًا ،ينظر اللـه إىل وضع كل واحد
ويساعده .جيب أن نبقى هادئني وأن نستخدم عقولنا ،وأن
نستمر بالصالة مهما حصل .فكروا ثم تصرفوا .من األفضل دوما
أن نواجه األوضاع الصعبة بالوسائل الروحية.

 -تنبأ (باييسيوس) بداية أرماجدون  Armageddonوستكون قريبة

والقراءة املتأنية لنبوءات رجال الدين اليونان ،تلقي الضوء على

الشيخ األب باييسيوس اآلثوسي ،خيتم نبوءاته بالقول :إن هذه
األوضاع العصيبة ستستمر حنو ثالث سنوات( :ستمر ثالث سنوات
ونصف عصيبة).
ومن أقوال باييسيوس الكبري الراهب يف اجلبل املقدس آثوس:
ّ
نتمتع بالصرب ،كبارًا وصغارًا ،أن يكون عندنا
 +علينا مجيعًا أن
ٌ
متوت ٌ
ٍ
ٍ
ّ
كبرية
بنسبة
أنانية
رة قلي ًال .فعندنا مجيعًا
صرب ،فأعصابنا
ٌ
ّ
وألقل
حب الذات فينا ننفجر بالصراخ
أو صغرية ،فعندما يسود ّ
سبب ،وتدخل املشاكل ضمن العائلة.
 +يف ذلك الوقت ،جيب ّ
ٍ
مالحظة ،مهما رأيتم ،فهذا
أية
أال ّ
توجهوا ّ
ّ
وصلوا قلي ًال ،وبعد أن يهدأ اآلخر قلي ًال
ال ينفع .اصربوا قلي ًال
ميكن التفاهم .انظروا إىل صيادي السمك ،فهم ال يصطادون
إذا مل يكن البحر هادئًا .عليكم بالصرب ،ووضع ثقتكم الكبرية يف
اهلل .فنحن مل ندرك بعد كيف يراقبنا اهلل وكيف يساعدنا .ولو
قدموا أنفسهم
أدرك الناس ذلك لكانت ثقتهم باهلل أكرب ،ولكانوا ّ
وذواتهم هلل
ربة املنزل صالة يسوع أثناء
قدسوا حياتكم .عندما
ّ
ّ +
تردد ّ
ّ
ٍ
كل أعماهلا ،والطعام
تتقدس
عندئذ
قيامها بأعمال البيت،
ّ
يتقدسون...
يتقدس ،وكذلك الذين يتناولون من طعامها
ّ
ّ
ٌ
 +ماذا يعين العامل؟ ّ
زينة وبطالة .والشيطان يسود على
إنه
التوافه واألمور العاملية .فإذا كان قلب اإلنسان منصرفًا حنو
األمور التافهة ،فهو حتت سيادة الشيطان دون أن يدرك ذلك.
ّ
فالشيطان ال يسود العامل ،مّ
تعل ٌق
إنا يسود على الذين لديهم
بروح العامل .على اإلنسان أن ينـزع قلبه عن العامل وأباطيله،
وعندها ّ
يتجه قلبه من ذاته حنو املسيح دون تعب
 +اإلنسان يتغيرّ تدرجييًا ،وال ينتبه إىل حياته ،ويبدأ بتربير
ذاته .فهو ال يريد السماع عن اجمليء الثانيّ ،
ّ
ويتجنب
يتنعم
ألنه
ّ
بشكل عامّ .
ّ
أن هذه
املذنبات
الضيقات .ال يريد أن يسمع عن
ٍ
إال َّ
ّ
تذكر اإلنسان ّ
بأنه سيموت وعليه أن يهيئ
األمور تساعد ،كونها
نفسه..
جو من التمجيد املستمر والشكر الدائم هلل ،فعدم
يف
عيشوا
+
ٍّ
الشكر أكرب خطيئة.
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قـضاء وقـدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
مسلسل املوت على الطرقات ّ
حيط رحاله على
أوتوسرتاد املنت
مل متض ساعات على حادثة مقتل ثالثة أشخاص يف حادث سري
وقع ليل األحد الفائت على أوتوسرتاد القلمون باجتاه طرابلس،
حتى ّ
حط مسلسل املوت على الطرقات رحاله على أوتوسرتاد املنت
مروع بني سيارتني
السريع قرب مفرق الرويسات ،حيث وقع حادث ّ
وصهريج أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح آخرين.
ووقع احلادث اثر اصطدام شاحنة صهريج مسرعة بسيارة بيك آب
يستقلها شخصان وسيارتي «مازدا» و»مرسيدس» يف كل منهما
شخص واحد ،فقتل األربعة وتدهورت الشاحنة والبيك آب يف النهر
بسبب قوة االصطدام .ومتكنت فرق الدفاع املدني من انتشال جثة
الفتاة اليت كانت تقود سيارة الـ»مرسيدس».
وانتشرت صور قاسية تظهر مدى قوة احلادث الذي ادى اىل فصل
رأس أحد القتلى عن جسمه.
من جهة اخرى أفادت غرفة التحكم املروري ،عن سقوط قتيل نتيجة
حادث صدم يف حملة حوش احلرمية يف جب جنني.
كما أفادت عن سقوط جريح نتيجة حادث تصادم بني  3سيارات
على طريق عام عينطورة الذوق ،وجريح نتيجة تصادم بني سيارة
ودراجة نارية على جسر الكوال باجتاه نفق سليم سالم وجريح نتيجة
حادث صدم على اوتوسرتاد شتورا باجتاه زحلة.

عصابة ترويج عملة وقطع نقدية مزيفة يف قبضة
القوى األمنية
وقعت عصابة لرتويج العملة والقطع النقدية املزيفة يف قبضة
القوى االمنية وقوامها  4اشخاص بينهم سوريان .وضبطت
حبوزتهم  18قطعة ومبلع مخسني الف دوالر مزيفة استحصلوا
عليها من احدى املناطق البقاعية.
وقد اوقفت مفرزة إستقصاء البقاع يف وحدة الدرك اإلقليمي يف
حملة تعلبايا م .طـ .وأ .ب .والسوريني ز .ح .وع .م .على منت
سيارة نوع كيا وجيب باثفايندر ،وضبطت مبلغ « »50.000ألف
دوالر أمريكي مزيفة و 18قطعة ذهبية مزيفة.
وبالتحقيق معهم اعرتفوا بقيامهم بالعديد من عمليات ترويج «العملة
والقطع الذهبية املزيفة» اليت كانوا يستحصلون عليها من إحدى
املناطق البقاعية.

جمهولون يالحقون جنل صحايف يف زحلة
عمد جمهولون على منت سيارتني من نوع «شريوكي» ،وبيجو
سوداء ،على مالحقة ايلي شعنني جنل الصحايف سعد شعنني يف
زحلة.
وكان ايلي عائدا اىل منزله يف الثانية والنصف فجر االحد املاضي
وبرفقته صديقه ،عندما بدأت سيارة الشريوكي مبالحقته ،وحاول
سائقها خلف «فندق قادري» جتاوزه بطريقة استفزازية ،قاصدًا
االصطدام به .ومن ثم قام السائق بتجاوزه ،ليعود ايلي ويفاجأ
بالسيارة املذكورة ومعها سيارة «بيجو» ،تعرتضان طريقه أمام
«كافيه جنار» يف حماولة اليقافه .وعندما جنح بتجاوزهما بصعوبة
عاودا احملاولة أمام «حمطة صهيون» حماولني صدمه لرميه يف
النهر ،عندها غيرّ ايلي مسار طريقه باجتاه زحلة حيث تابع سائق
الشروكي منفردا مالحقته حتى وصل ايلي وصديقه اىل «حمل
بول سالمه» حيث كان هناك عدد من الشبان متجمهرين يف احمللة
عندها اختفت السيارتني.

يسرقان السيارات من الضاحية ويصرفانها يف حي
السلم
ّ
متكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية يف وحدة الشرطة
القضائية من توقيف شخصني يقومان بسرقة السيارات من منطقة
الضاحية اجلنوبية وإخفائها يف حملة حي السلم ،وهما كل من
القاصر ب .ط .والسوري ع .ح 18( .عامًا).
وبالتحقيق معهما اعرتفا بسرقة ست سيارات من مناطق خمتلفة
من الضاحية اجلنوبية ،ومت ضبط اثنتني منها يف حملة األوزاعي.
والتحقيق جار بإشراف القضاء املختص.

مداهمة نازحني يف عكار وتوقيف  21سورياً
دهم اجليش فجر االثنني عددا من جتمعات النازحني السوريني،
يف سهل منيارة يف عكار ،واوقف  21سوريا لعدم حيازتهم أوراقا
ثبوتية.

قتل والدته يف تعلبايا بتحريض من والده
أثبتت التحقيقات األولية يف جرمية قتل قاصر لوالدته يف تعلبايا
يف الثالثني من أيلول املاضي تورط الزوج وشقيقيه وابن عمه يف

التحريض على اجلرمية.
وبنتيجة االستقصاءات والتحقيقات ،أوقف عناصر فصيلة شتورا
يف وحدة الدرك اإلقليمي والد اجلاني أ .أ( .زوج الضحية فريال
ع .).كما متكنت دورية من مفرزة بعلبك القضائية يف وحدة
الشرطة القضائية من توقيف :خ .أ( .مواليد عام  )1972ابن عم
والد اجلاني خ.أ  .لالشتباه بهما بتحريض القاصر ع .أ .على قتل
والدته ألسباب ثأرية وشخصية.
وقد ألقت مفرزة زحلة القضائية القبض على اجلاني داخل منزل
جده يف حملة حوش العرب بعلبك ،وضبطت حبوزته مسدسًا حربيًا
عيار  7ملم .كما أوقفت ك ًال من شقيقي والد اجلاني خ .أ .ود .أ،.
لالشتباه بهما أيضًا بالتحريض على القتل.
وبالتحقيق مع اجلاني اعرتف مبا ُنسب إليه.

«بنجاح» بواسطة دراجات نارية.
وسَل َب
ففي حملة ادما  -قضاء كسروان ،دخل جمهول ورشة بناء َ
بقوة السالح رامي خليل مبلغ  3000دوالر وعدة صناعية ،وفر.
ويف حملة طربجا  -ساحل كسروان ،أقدم أربعة مسلحني جمهولني
على منت سياة مرسيدس  -28خضراء اللون على سلب العامل
السوري عبداملعتصم عباس مبلغ  2500دوالر امريكي وجواز
سفره ،وفروا.
ويف حملة جل الديب سلب مسلحون العاملني السوريني خالد
الكرميان وامحد عيسى مبلغ  2000دوالر امريكي نقدًا وهاتفيهما
اخللويني ،وفروا.
ويف حملة الدكوانة تقاطع شارع انطوان شختورة ،نشل جمهوالن
على منت دراجة نارية اواديس اخاربيان هاتفه اخللوي وأوراقه
اخلاصة ،وفرا.
ويف حملة بدارو ،قرب بنك لبنان وسوريا،أقدم جمهوالن على منت
دراجة نارية على سلب اندريا مارون حقيبتها اليت حتوي هاتفها
اخللوي وأوراقها اخلاصة ،وفرا.
ويف حملة األشرفية قرب فرن احلايك ،أقدم جمهوالن على منت
دراجة نارية على نشل مرينا منور حقيبتها اليت قالت انها حتوي مبلغ
 3000دوالر امريكي و 30الف لرية لبنانية ،وفرا.
ويف حملة الرملة البيضاء اقدم جمهوالن على منت دراجة نارية
صغرية احلجم على نشل نهى فرحات حقيبتها اليت حتوي هاتفها
اخللوي وأوراقها الثبوتية ،وفرا.

انفجرت قذيفة قدمية العهد كانت داخل محولة نفايات حلظة ادخاهلا
خط الفرز والفرم يف معمل معاجلة النفايات املنزلية الصلبة عند
املدخل اجلنوبي ملدينة صيدا ما احلق اضرارا يف آلة الفرم.
واكدت ادارة معمل معاجلة النفايات املنزلية الصلبة عدم وقوع اية
اصابات جراء انفجار القذيفة.
وحضرت القوى االمنية اىل املكان وسطرت حمضرا باحلادثة.

«املطبوعات» تدين شكر بدعوى جعجع

إطالق سراح املوقوفني مبلف «األمالك البحرية»
اطلق النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم االثنني سراح
املوقوفني لدى النيابة العامة املالية  ،بناء على تعهد من قبلهم
بإزالة التعديات على األمالك العامة خالل  72ساعة.
وكان ابراهيم قد اوقف يوم اجلمعة املاضي  15شخصا جبرم
التعدي على االمالك البحرية يف خمتلف املناطق.

انفجار قذيفة قدمية يف آلة فرم النفايات يف صيدا

القبض على عراقي يف املطار يدير شبكة لتزوير
إقامات دامناركية
متكنت املديرية العامة لالمن العام من كشف شبكة تنشط يف
جمال تأمني بطاقات إقامة دامناركية مزورة وتوشيح جوازات السفر
بأختام دخول وخروج أجنبية مزورة ،وذلك بعد القائها القبض على
 15عراقيا يف مطار رفيق احلريري الدولي أثناء حماولتهم املغادرة
اىل اوروبا مبساعدة العراقي -السويدي (هـ س) ،ويف حوزتهم
بطاقات إقامة دامناركية مزورة .كما متكنت من القاء القبض على
العراقي السويدي املذكور الرأس املدبر للعملية .
وقد ّ
حذرت املديرية من الوقوع يف فخ هذا النوع من العمليات
االحتيالية ،واعلنت يف بيان هلا انه «يف إطار متابعة الشبكات
الناشطة يف جمال التزوير والنصب واالحتيال ،أوقفت املديرية
العامة لألمن العام ،يف مطار رفيق احلريري الدولي ،وبناء على
اشارة القضاء املختص 15 ،شخصا عراقيا أثناء حماولتهم املغادرة
اىل اوروبا مبساعدة العراقي ـ السويدي (هـ س) ،ويف حوزتهم
بطاقات إقامة دامناركية مزورة كما تبني ان جوازات سفرهم
العراقية موشحة بأختام دخول ومغادرة كوبنهاغن مزورة أيضا.
ومبتابعة املعطيات املتوفرة لكشف كافة مالبسات القضية ،تبني ان
العراقي  -السويدي (هـ .س) ليس سوى الرأس املدبر للعملية،
وضبط يف حوزته أختام دخول مغادرة اجنبية مزورة تستخدم بعملية
توشيح اجلوازات .وبنتيجة التحقيق معه اعرتف أنه يؤلف مع كل من
العراقيني ( إ .س ) و ( ح.خ) املقيمان يف السويد شبكة تنشط
يف جمال تأمني بطاقات إقامة دامناركية مزورة وتوشيح جوازات
السفر بأختام دخول وخروج أجنبية مزورة أيضا ،وذلك مقابل مبالغ
مادية تصل اىل مبلغ  3500دوالر امريكي لالقامة و  300دوالر
امريكي للختم ،وبأنهم يوهمون ضحاياهم من الراغبني باملغادرة
اىل أوروبا بقانونية أعماهلم وبضرورة احلضور اىل لبنان كمحطة
أوىل ومنه املغادرة بإجتاه أي دولة اوروبية.
وبعد انتهاء التحقيق ،أحيل العراقي ـ السويدي (هـ  .س) اىل
القضاء املختص ،والعمل جار ملالحقة كل املتورطني بالقضية
وتوقيفهم وسوقهم أمام العدالة.
وحذرت املديرية اللبنانيني والرعايا العرب واالجانب من الوقوع يف
فخ هذا النوع من االعمال االحتيالية اليت ميارسها البعض ال سيما
من خالل نشر اعالنات على صفحات املواقع التواصل االجتماعي او
غريها من الوسائل ،وتطلب منهم االتصال فورا من اي هاتف ثابت
او خلوي بواسطة (  Call centerعلى الرقم  1717والدائرة االمنية
على الرقم  ، )130او التقدم لدى اقرب مركز لألمن العام لالفادة
عن هؤالء األشخاص ،وذلك منعا لتورطهم باعمال غري قانونية
وتعرضهم للمساءلة القانونية واملالحقة اجلزائية.

«ح ّصة األسد» لسائقي الدراجات النارية من عمليات
النشل
حفل التقرير االمين بسلسلة من عمليات النشل والسرقة والسلب
يف مناطق متعددة .وكان الفتًا ان اربع عمليات نشل قد متت

دانت حمكمة املطبوعات يف بريوت برئاسة القاضي روكز رزق
وعضوية املستشارتني القاضيتني نوال صليبا وروال عبد اهلل
االمني العام القطري حلزب البعث العربي االشرتاكي فايز شكر يف
حكم اصدرته بالدعوى اليت تقدم بها ضده رئيس حزب «القوات
اللبنانية» الدكتور مسري جعجع بواسطة وكيله احملامي الدكتور
سليمان لبوس جبرم القدح والذم ،خالل استقباله وفودًا شعبية
يف النيب شيت بتاريخ  25أيلول  .2011وقضى احلكم بتغريم شكر
مبلغ ستة ماليني لرية ،والزامه بدفع مبلغ مماثل للمدعي كتعويض
عن االضرار اليت حلقت به.
وكان شكر قد اعترب يف حديثه ان «امثال مسري جعجع الذي ميلك
تارخيًا اسود جتاه املسيحيني ال حيق له التحدث بامسهم» ،وقال:
«لو كانت هناك عدالة حقيقة لفتحت ملفاته من جديد وأعيد إىل
السجن .إن من قصف املناطق اللبنانية هو املشروع االسرائيلي
الذي ميثله مسري جعجع».

توقيف  91مطلوباً
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  91مطلوبا
جبرائم خمدرات ،سرقة ،قتل ،واقامة غري مشروعة.

تداعيات حادثة مقتل شخصني يف بعلبك
أطلق مسلحون فجر ألثالثاء النار على حمالت «جنى للمجوهرات»
يف بعلبك ،لصاحبها حسني طليس الذي قضى األحد املاضي إثر
خالف ختلله اطالق نار أمام حمالته داخل السوق التجاري يف مدينة
بعلبك وأدى أيضًا اىل مقتل نادر ياغي .وقد طوقت قوة من
ّ
ومت مجع
اجليش وقوى األمن الداخلي املكان وأوقفت شخصًا،
اجملوهرات من داخل احملل .وفتحت عناصر فصيلة درك بعلبك
حتقيقًا باحلادث.

 779خمالفة سرعة
أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن ضبط  779خمالفة
سرعة زائدة.

موقوف بالتعدي على األمالك العامة
اوقف النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم ،ي .ع جبرم
التعدي على االمالك العامة .
وكان ابراهيم قد اطلق سراح  15موقوفا بعد توقيفهم ثالثة ايام
يف امللف  ،اثر التعهد امامه بازالة التعديات على االمالك العامة.

قتيل حبادث سري يف رياق
افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة تصادم بني
«فان» وشاحنة على اوتوسرتاد رياق عند مفرق بلدة دير زنون.
كما افادت عن سقوط جريح نتيجة اصطدام سيارة جبانب طريق
عام كفرحيم باجتاه ملتقى النهرين ،نقل اىل مستشفى عني وزين
للمعاجلة ،وجريح نتيجة تصادم بني سيارة ودراجة نارية يف حملة
احلدث عند مفرق شركة الرجيي و 3جرحى نتيجة تصادم بني
سيارتني عند ساحة بعبدات ،ونقلوا اىل مستشفيات املنطقة.
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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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نــجوم

مايلي سايروس تبكي على اهلواء
بريوت :بكت النجمة الشابة
مايلي سايروس تأثراً بأغنيتها
(The twinkle song»-I had
 ،)»a dreamوذلك خالل أدائها
بسهرة السبت يف  SNLعلى قناة
 .NBCفقد بات املشهد حقيقياً
يف العرض األول من املوسم 41
من برنامج Saturday night
 liveحيث لعبت «سايروس»
دور املضيفة والضيف املوسيقي
يف الحلقة عينها.
والالفت أنها اختارت يف هذا
العرض إطاللة تشبه دورها
يف املسلسل الشهري Hanna
 Montanaوقدمت عروضاً الفتة
عبّرت من خاللها عن الصورة
التي تريد للرجل أن يراها بها
عندما يقدم على الزواج منها .كما
أدت أغنيتني من ألبومها الجديد
«Miley Cyrus & Her Dead
 ،»»Petzوهي»Karen Don>t
 »,Be Sadالتي غنتها مع فريق
من املغنني الذين ارتدوا مالبس
الحيوانات ورددوا املقاطع
معها بألسنة نار متصاعدة من
شفافههم .أما الثانية فهي (The
twinkle song»- I had a
 )»dreamالتي قدمتها برفقة
البيانو املزخرف مع عرض صور

مسرية سعيد ُتف ِرج عن ألبومها

إتفقت الفنانة سمرية سعيد
مع شركة روتانا على طرح
ألبومها الجديد «عايزة أعيش»
يف بداية الشهر املقبل بعد
تأجيالتٍ عدة ،فيما تعود من
خالله لسوق الكاسيت بعد
غياب 7سنوات.
القاهرة :إتفقت الفنانة سمرية
سعيد مع شركة روتانا على
طرح ألبومها الجديد «عايزة
أعيش» يف الشهر املقبل بعد
غياب عن سوق الكاسيت امتد
ٍ
حيوانتها األليفة امليتة (الجرو «بابلو» وغريهما) ،إال أنها السيطرة على دموعها التي لنحو  7سنوات .وسيضم
«فلويد» والسمكة املنتفخة مع عرض هذه الصور فقدت سقطت تأثراً خالل أدائها لألغنية .األلبوم الجديد الذي يحمل

اسم «عايزة أعيش»  13أغنية
جديدة تعاونت فيها مع عدد
كبري من الشعراء وامللحنني
منهم محمود العسيلي ،إيهاب
عبد الواحد ،طارق عبد الجابر،
هاني يعقوب ،أيمن عز،
وغريهم.
هذا ومن املقرر أن تُطلِق
شركة «روتانا» الحملة
الدعائية يف غضون األيام
املقبلة علماً أنه كان يُف َ
رتض
طرح األلبوم خالل موسم
عيد األضحى املاضي ،لكن
عدم اإلنتهاء منه دفع الفنانة
سمرية سعيد لتأجيله.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

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

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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اعالن

مــباشرة
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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فــن وشعر

األب النجم فادي تابت من
املذبح إىل املسرح

خاص :بادرو الحجه

هو ابن بحمدون ،دخل
الدير بعمر  ١٣سنه ،
فجمع بني الالهوت و الفن
 ،بني املذبح واملسرح و بني
القداسة و النجومية .
انه املرسل اللبناني األب
فادي تابت التي شكل
ظاهره فنيه و دينية جمعت
التناقضات منهم من احبه و
باركه ومنهم من انتقده،
ذكائه
و
بشخصيته
استطاع أن يخرتق بسرعة
عالم الفن و الشهرة من
الغناء إىل التمثيل والكتابة
واإلخراج و اإلعالم  ،فعمّد

األغنية الهابطة فحولها إىل
ترتيلة.
مسريته الفنية أثمرت عن
أكثر من مئة ترتيله و خمسة
عشر كتاب من الشعر
واألدب وعشرون مسرحية
و فيلمني سينمائيني،
مؤسس و مدير عام إذاعة
صوت املحبة بريوت.
حمل لبنان بقلبه و صالته
فأستطاع أن يجسد على
املسرح سنويا شخصيات
تاريخية تركت بصمة
بيضاء يف تاريخ لبنان وكان
آخرها العمل املسرحي
الضخم لبطل لبنان وابن

العالناتكم يف
الهريالد االتصال على
الرقم
87648186

زغرتا-أهدن يوسف بك
كرم .
أيام قليلة تفصلنا عن هذا
العمل املسرحي الذي قام
بكتابته وإخراجه و تمثيله
االب والنجم فادي تابت
مع اكثر من خمسون
فنان لبناني ،بضخامة
الديكور الذي صممه ونفذه
الصديق جوزف عقيقي
واالضاءه التي لم تشهد
مثلها املسارح العربية يف
اوسرتاليا منذ سنوات
حيث تذكرنا بأيام العز
ومسرح الرحابنة.
احب الجالية اللبنانية
والعربية يف اوسرتاليا كثريا
فسنويا يحمل مسرحه
ويعرب به من خلف البحار
ليقدمه بأسلوبه املميز
حيث نتعرف من خالله على
شخصيات تاريخيه صنعت
مجد لبنان.
استطعت أن ادخل عامله
الخاص ومن داخل كواليس
مسرحه أجريت معه لقاء
مميز وشيًّق سيعرض
قريبا أما اليوم اكتفي بهذه
اللقطات املصورة.

رسول اإلبداعات واإلجنازات الفنان التشكلي
والناقد واألديب أديب خمزوم يهدي هذه
القصدة للسيدة كوليت إسكندر سركيس

اىل أمرية األحالم والتخيالت مدام
كوليت
-1وجهُكِ الذي أنعشَته
النسماتُ الصباحي ُة
ُ
املدخل الشعري الوحيد
هو
للحضور اإليقاعي الرومانسي
واملنطلق الحتماالت
انتشار الفرح
يف كل األمكنة ...
املخاض العسري
رغم
ِ
والحزن الكلي
والقلق الوجودي ...
-2مالمحُ وجهكِ
تتصاعد وتتشابكُ وتتقاطعُ
يف سماء الرؤية التخيلية
بما تنطوي عليه
من رموز وإشارات ودالالت تأويلية
ري ازدواجيةٍ
فأجدُ نفسي أس َ
بني ما انتهت إليه الرؤية
وبني مالم يبدأ بعد ...
-3يف فيض أنوثتكِ
رؤى تبشريية
بوالدة
تياراتٍ ثقافية جديدة ...

قادرةٍ على تنظيم فوضى املخاض
العسري
الذي نعيشُه
يف مرحلة الحروب الراهنة ...
ويف لحظات حضوركِ
أعلنُ خصومتي للمثالية الكالسيكية
وللقصائدِ البورجوازية املزيفة
ُ
وأرتبط بإطاللتكِ العصرية املميزة
-4رمال الشطآن تفتحُ لقدميكِ دروباً
ُ
السفر
أنتِ املسكون ُة بهواجسَ
ِ
والرتحال
ِ
ويف يقظة احالمي اسرتجعُ
صوتَكِ وكلماتكِ
وإيقاعَ خطواتكِ
وصدى وجهكِ الضائعَ يف ضباب
أحالمي
املتماوجةِ
يف فراغ داكن ...
-5أنثري عطرَ أنوثتكِ
ِ
َ
شالل شعركِ
وأطلقي
املواسم والفصول ...
يف كل
ِ
واندفعي يف الروابي والحقول
الطيور
مع أناشيدَ
ِ
والفراشاتِ الربيعية امللونة ..
أديب مخزوم
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كتابات

حوار الشعر والشعراء
شاعر من نبض موطنه شدا
هو
ٌ
متفردا
الروائع شاخمًا
ّ
عطر ّ
الدجى
هو فيض نور الفكر يف زمن ّ
يف كل قافيٍة تسامى سؤددا
هو شاعر اإلحساس يف أحلانه
ٌ
الروح خيرتق املدى
عزف يناجي ّ
عامر :
هي حالة العطر ّ
الشفيف مّ
ترنًا
ترددا
الرهيف ّ
هي رعشة الوتر ّ
وهي ابنة ّ
سرها
النور ّاليت يف ّ
وجد املآذن والكنائس واهلدى
ُ
هي من حياورها القرنفل سائ ًال
جيدا
قولي مثرية هل قرأتك ّ
مثرية:
الرؤى
لو مل تكن أنت ّالذي يسقي ّ
خدن القرنفل قد بدا
ما كان يا ُ
مّ
فرتن اإلحساس بامسك شاكرًا
مسوك جمهدا
وعال الرياع إىل ّ
ّ
من
خط القليل من الكثري فأنت ْ
ترقى جبوهرك املضيئ ُّ
توقدا
وزرعت يف فصل العطاء موامسًا
لتكون يف حبر املعاني الفرقدا
عامر :
بوركت يا روح القصيدة نغمًة
ً
ِ
الصدى
بوركت
شاعرة يرددها ّ
ّ
كل الكواكب يا قديرة تنحين
لك يا مباركة احلروف تعّبدا
يستقر مغردًا
فدعي ضياءك
ّ
ودعي على نور انتمائك مقعدا
كي يسرتيح الشعر ممن أرهقوا
بالرتهل والردى
خصب القصيدة
ّ

محمد عامر األحمد
مثرية حسني

احليطان متّجهة إىل التكاثر
ـ شوقي مسلماني
( 1الفارق)
حيرك ساكنًا وبني
هناك فارق بني من يقول ّ
أن هذه احلال مقرفة وال ّ
من ينزل إىل الشارع ليفعل ال ليحكي فقط.

انطالق الدورة اخلامسة ملهرجان
ماملو للسينما العربية يف السويد

( 2نائب لبناني)
ّ
األقل ال جيرؤ ،مع أجواء
لبنانيًا واحدًا على
شخصيًا نائبًا
أعرف
ّ
ّ
«طلعت ِر
حيتكم» على اخلروج خطوة من بيته ،وذلك خمافة
حتركات
ْ
ْ
ّ
أن يقع عليه نظر متظاهر لن يغفر له.
( 3لكاتبها)
وهناك من «ال يثور ّ
إال حني يفرغ بطنه».
( 4كلمة)
اللبنانية اليت ال تعطي الوقت
الفضائيات والصحف واإلذاعات
ّ
ّ
ضد الفساد
احلقيقية ،أي للمنتفضني
اللبنانية
الكايف للدولة
ّ
ّ
ّ
وللنواب
واإلفساد واملفسدين ،كما متنحه بسخاء ألركان السلطة
ّ
والوزراء واملستشارين ولفيف املنتفعني ،هي وسائل إعالم أقرب
لألخريين.
( 5اللقاء)
حزبية،
ضمرييًا ،بعيدًا عن أي
احلر ،وأقول ذلك
ّ
ّ
حراك التيار الوطين ّ
يف ساحة الشهداء األخري ،هو حراك مطليب يلتقي مع مطالب احلراك
ضد القمامة الصلبة «الزبالة» والقمامة املائعة
املدني يف لبنان
ّ
السياسية املستشرية واملتفاقمة حتى أزكمت األنوف».
ّ
( 6وليد عّبود)
حتية إىل اإلعالمي اللبناني وليد عّبود ،الذي ال تلهيه ،يف برناجمه
ّ
ترهات أهل السلطة ..عن احلراك املدني
الناجح
ّ
«مبوضوعية»ّ ،
الشجاع.
( 7لبنان)
األم
هناك جمرم أكرب يقف خلف ستارة ويريدني دائمًا أن أكره وطين ّ
مرات ،ويكسب
لبنان ،ويعرض
علي ألف سبب وسبب ،ويغلبين ّ
ّ
جوالت،
ّ
ولكنه لن يكسب احلرب.
( 8ورقة)
العملية ملواجهة اإلرهاب اإلسالمي ال تكمن فقط يف حماربة
«الطريقة
ّ
اإلرهابيني يف ّ
كل مكان ،بل تكمن أيضًا يف إثارة الشيعة ضد
ّ
ّ
السنة والعكس صحيح حبسب الظروف» .ـ روبرت كابالن :مستشار
األمريكية ـ ّ
جملة «أتالنتيك» ـ ترمجة أسعد
سابق يف وزارة الدفاع
ّ
أبو خليل.
( 9صالح الدين جرادي)
«يومًا ما سنحكي ألحفادنا عن هروب الالجئني السوريني والفلسطينني
اىل أوروبا علمًا أن ّ
مكة وأرض املسلمني أقرب إليهم ،ويومًا ما
سنحكي هلم عن هجرة الصحابة اىل احلبشة ففيها حاكم نصراني ال
يظلم أحدًا».
ُ
( 10حائط جديد)
كان حائط برلني عائقًا بوجه  65حائطًا نشأ بني دول العامل بعد
سقوطه سنة  1989إىل اآلن ـ  2015ـ ويف عامل «فلتان» يبدو لي
ّ
أن احليطان ّ
بشر
وكل حائط جديد والعامل هذا
متجهة إىل التكاثر.
ّ
ّ
جديد.
( 11امليادين)
فضائية امليادين يوحون بالثقة أكثر.
ـ مذيعو
ّ
فضائية امليادين .مربوك للشاعر
بيت قصيد
«بيت القصيد»
ـ
ُ
ُ
ّ
زاهي وهيب.
( 12قال)
التقدم.
ـ املستسلمون يف ميدان إنتاج املعرفة يعيقون حركة
ّ
يتهيب
ـ من ُيدرك ال يتصاحل مع نظام ُينتج العنف ،كما من ُيدرك
ّ
أن يكون موضع شبهة ِر ّدة أو خيانة.
ـ ال أستبدل ربع عقلي ّ
بكل ثرواتهم وخرافاتهم.
شداد)
( 13عنرتة بن ّ
«ال تسقين ماء احلياة ّ
بذلة
بالعز كأس احلنظل
بل فاسقين
ّ
ماء احلياة ّ
ّ
كجهنم
بذلة
ّ
بالعز أطيب منزل».
وجهنم
ّ
SHAWKI1@OPTUSNET.COM.AU

تنطلق فعاليات الدورة اخلامسة ملهرجان ماملو للسينما العربية يف
مدينة هليلسنوري جنوب السويد من الثالث من اكتوبر/تشرين األول
إىل السادس منه.
ويفتتح مدير املهرجان ،املخرج الفلسطيين حممد قبالوي الدورة
احلالية اليت تشهد مشاركة  120فيلما ،تتنوع بني الروائي والوثائقي
والقصري ،كما سيضم املهرجان ندوات دراسية وورش عمل
وصفوفًا دراسية ،وحفالت ولقاءات وثيقة بني حضور املهرجان من
وصناع األفالم.
اجلمهور ُ
ويتنافس على على جوائز الفيلم الروائي الطويل  11فيلما ،وتضم
جلنة حتكيم مسابقات املهرجان كال من املخرج املصري حممد خان
والناقدة اجلزائرية نبيلة رزايق والناقد اللبناني حممد رضا.
وستعرض خال املسابقة مجلة من األفالم املعروفة على غرار فيلم
"ذيب" للمخرج األردني ناجي أبو نوار ،و"بتوقيت القاهرة" للمصري
أمري رمسيس ،وهو آخر أفالم الفنان الراحل نور الشريف.
فيما سيكون رواد املهرجان على موعد مع مجلة من األفالم اليت ال
ّ
"سكر مر" للمخرج
تعرف كثريا لدى اجلمهور العربي ومن ضمنها
املصري هاني خليفة ،وفيلم "دالفني" للمخرج اإلماراتي وليد
الشحي ،باإلضافة إىل فيلم "الكعكة الصفراء" ،للمخرج العراقي
طارق اجلبوري.
وتشهد مسابقة األفالم الوثائقية تنافس  14فيلما وتضم جلنة
حتكيمها كال من املخرج الفلسطيين فرج يعقوب وكاتبة السيناريو
املصرية ماجدة خري اهلل والناقد املغربي محادي كريوم.
ومن بني األفالم املتنافسة يف هذه الفئة من األفالم جند فيلم "خريف
كردوفان" الالفت والذي يسلط الضوء على منطقة كردوفان ،جنوب
السودان ،لكنه ملخرج أردني ،هو إيهاب اخلمايسة ،كما يعرض
"رومشيا" ،للمخرج الفلسطيين سليم أبو جبل،
املهرجان فيلم
ّ
والفيلم التونسي "شوف" للمخرجة إميان دليل.
وبالتزامن مع عروض األفالم يشهد املهرجان تكريم جمموعة من
الفنانني العرب الذين رحلوا يف عامي  2014و ،2015وهم الفنانون
والفنانات "صباح " و"فاتن محامة" و"نور الشريف" و"عمر
الشريف".
ويقام هذا املهرجان السنوي بالتعاون مع مؤسسة التعليم الشعيب"
 "ABFيف مقاطعة سكونا ،والنادي السينمائي يف هلسنبوري،
وسينما رودا كفارن ،والبيت الثقايف الفلسطيين يف هلسنبوري.
فيما تقوم شبكة الكومبيس بدور الراعي اإلعالمي ملهرجان ماملو
للسينما العربية.

اعالناتكم يف اهلريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
87648186
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ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

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

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


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

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

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

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

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

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

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

*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

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

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

خببرية اهلجرة
اهلجرة اتصلوا03
معامالت
يف ما خيص0686
جلميع احتياجاتكم
Tel/Fax:
9391
0413805930
احلليب على
السيدة ديانا
Mb: 04:الرقم
1794
9650
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ملبورن

قداسة احلرب االعظم البابا فرنسيس مينح لويس فليفل وشاح القديس غريغوريوس
الكبري برتبة فارس واملطران طربيه قلده الوضاح يف قداس خاص واحتفال كبري

لتضحياته
ووفاء
تقديرا
اليت
الكثرية
وعطاءاته
عامة
لالنسانية
قدمها
وللمجتمع االسرتالي ولبنان
والكنيسة املارونية خاصة
وعلى األخص لكنيسة سيدة
لبنان املارونية يف ملبورن..
وبتزكية من صاحب السيادة
مطران الطائفة املارونية يف
اسرتاليا ونيوزيلندة انطوان
شربل طربيه اثنى فيها على
اعمال لويس فليفل االنسانية
واخلريية وعلى الدعم املادي
الذي قدمه يف بناء كنيسة
سيدة لبنان وصالة مارون.
بناء على كل هذا منح البابا
فرنسيس القنصل اللبناني
الفخري السابق يف فيكتوريا
وصاحب االيادي البيضاء
رجل الرب والتقوى واالعمال
اخلريية لويس فليفل وشاح
القديس غريغوريوس الكبري
من رتبة فارس الذي مُينح
فقط لصانعي اخلري والسالم
وللذين تكون بصمات اعماهلم
االنسانية واخلريية واضحة.
ويف هذه املناسبة غري
املسبوقة من نوعها بالنسبة
للبنانيني وبناء لدعوة قدس
االب الن فارس خادم رعية
كنيسة سيدة لبنان اليت كان
للسيد لويس فليفل دور كبري
ومساهمة فعالة يف بنائها
وجتهيزها وخالل القداس
االحتفالي الذي اقيم مساء
السبت ما قبل املاضي وترأسه
سيادة املطران طربيه وعاونه
كهنة الطائفة املارونية وكهنة
من الطائفة االرذوكسية قلد
صاحب السيادة السيد لويس
فليفل الوشاح وسط تصفيق
احلاضرين .كما سلمه السيف
املرفق وقرأ امام اجلمهور
نص رسالة البابا فرنسيس
اخلاصة بهذه املناسبة كما متت
قراءة الرقيم البطريركي الذي
ارسله البطريريك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي.
حضر القداس االهلي واالحتفال

الشخصيات
من
العديد
السياسية االسرتالية وسفري
اسرتاليا يف لبنان واملائبان
نزيه االمسر ومارلني كريوز
وممثل عن السفارة اللبنانية
يف كانبريا ومدير عام
املارونية ورئيسا
الرهبنة
الرابطة املارونية يف ملبورن
وسيدني وشخصيات لبنانية
من مجيع الواليات ورؤساء
احزاب سياسية وتيارات
ورئيس
خريية
ومجعيات
اجلامعة السابق السيد سايد
حامت وعقيلته وحشد من ابناء
اجلالية وممثلون عن وسائل
االعالم.
وخالل االحتفال الذي اقيم يف
صالة مارون حتدث املطران
طربيه عن السيد لويس
فليفل املؤمن الذي ساهم
يف بناء الكنيسة وقبل ذلك
يف اهلوستيل التابع للراهبات
االنطونيات ،وعن لويس
فليفل القنصل الفخري الذي
فتح ابواب القنصلية وبيته
امام كل طالب مساعدة.
بدورها اعربت النائبة مارلني
كريوز عن سعادتها مبعرفة
فليفل
لويس
شخصية
وحتدثت عن اعماله اخلريية
منذ وصوله اىل اسرتاليا حتى
اليوم.
املناسبة
صاحب
والقى
احملتفى به السيد لويس
فليفل كلمة شكر فيها سيادة
املطران طربيه والكهنة وابناء
اجلالية.
ويف االحتفال الذي ختلله
عشاء وموسيقى وصلوات
القى العديد من احلاضرين
كلمات تضمنت حمطات من
حياة لويس فليفل.
أسرة جريدة اهلريالد يف
ملبورن وباسم رئيس حتريرها
يف سيدني انطونيوس بو
رزق ومجيع العاملني معه
يتقدمون بالتهنئة من االستاذ
لويس فليفل متمنني له دوام
الصحة والعافية والتوفيق
وطول العمر.

رزق الدويهي يعود من
جديد اىل زبائنه الكثر

رزق الدويهي حالق رجالي معروف يف ملبورن صاحب خربة
طويلة وفنان يف قص الشعر خاصة لألجيال الصاعدة بأمجل
التسرحيات.
فبعد انقطاع دام حواىل السنة والنصف ونزوال عند رغبة
مجهوره الكبري عاد رزق الدويهي وافتتح صالونه اجلديد جمهزا
جتهيزا كامال بأحدث املعدات وهو اليوم يستقبل زبائنه على
العنوان التالي:

277 Braoway Reservoir
Tel; 0414 136 440

العالناتكم يف ملبورن
االتصال بمدير املكتب
الزميل كميل مسعود
على الرقم
0405272581
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منوعات

ابنة بول ووكر تقاضي شركة بورش

قدمت ابنة املمثل الراحل بول ووكر بطل سلسلة أفالم "فاست
أند فيوريوس" شكوى ضد شركة "بورش" اتهمتها فيها بالتقصري
يف معايري السالمة يف إطار حادث السيارة الذي أودى حبياة
والدها.
كان ووكر جيلس يف مقعد الراكب األمامي إىل جانب صديقه
ومستشاره املالي روجر روداس عندما اصطدمت سيارة "بورشه
كاريرا جي تي" من مناذج العام  2005بشجرة واندلع حريق فيها
أودى حبياة الراكبني يف  30تشرين الثاني(نوفمرب) .2013
وحبسب نتائج التحقيق ،كان روداس يقود السيارة بسرعة فائقة
وفقد السيطرة عليها.
غري أن الشكوى اليت تقدمت بها ميدو ووكر البالغة من العمر
 16عاما تفيد بأن املصنع األملاني كان على علم مبشكلة عدم
االستقرار اليت تواجه السيارات من طراز "كاريرا جي تي" وهو مل
يزودها بنظام حتكم الصالح اخللل ،على ما أوردت صحيفة "لوس
أجنليس تاميز" .كما أن الشكوى تلفت إىل أن نظام حزام األمان مل
يكن مصمما وفق األصول .فقد علق اجلزء األعلى من احلزام خلف
ووكر إثر الصدمة ،فعلق املمثل يف السيارة ومل يستطع اخلروج
منها عند اندالع احلريق.
وقال جيف ميالم حمامي ميدو ووكر أن هذه األخرية لن تعلق
على الدعوى .وهو صرح "هي مراهقة ال تزال حتاول التعامل مع
اخلسارة املأسوية لوالدها  ...واملقصود هو أن سيارة بورشه
كاريرا جي تي هي سيارة خطرية ينبغي أال توضع على الطرق".
وقد اشتهر بول ووكر بفضل سلسلة أفالم "فاست أند فيوريوس"
اليت شارك يف مخسة أجزاء منها من أصل ستة.

انفجارين نوويني سيمكنان البشر من
العيش على املريخ !
سلط رئيس شركة
"سبايس إكس" األمريكية
إيلون موسك الضوء على
تفاصيل خطته إلسقاط
قنابل نووية حرارية على
الكوكب األمحر.
وأوضح موسك أن ذلك
لن يتسبب يف حدوث
أية كوارث ألن االنفجارات ستقع ليس على سطح الكوكب.
وحبسب قول إيلون فإن هدفه هو تغيري املناخ يف املريخ وخلق
ظروف مالئمة الستيطانه الحقًا .ومن أجل حتقيق ذلك جيب إشعال
مشسني صغريتني متذبذبتني فوق قطيب املريخ.
ويرى إبيلون أن ذلك سيؤدي خالل فرتة وجيزة من الزمن إىل
تسخني الغالف الغازي يف املريخ وذوبان غاز ثاني أكسيد
الكربون املتجمد حاليًا.
وقال إيلون" :سنشهد فيما بعد ظاهرة تكثف الغالف الغازي.
أما ارتفاع درجة احلرارة للماء املكتشف مؤخرًا على سطح املريخ
فسيؤدي إىل حدوث ظاهرة االحتباس احلراري ،ما سيسخن بدوره
سطح املريخ نفسه".
وأشار إيلون إىل أن "انفجارين للقنبلتني النوويتني احلراريتني
يتوقع أن حيدثان ليس على سطح املريخ بل فوق قطبيه
اجلنوبي والشمالي حيث سيشتعل ما يشبه مشسني صغريتني
متذبذبتني".

اشرتى منزل مديره السابق ثم هدمه!
دافيد
قام
تيرب ،وهو أحد
مليا ر د ير ا ت
صنا د يق
التحوط ،بشراء
مديره
منزل
يف
السابق
هامبتونز بأكثر
من  40مليون
دوالر ثم قام
بهدمه لينشئ
قصرًا جديدًا بضعف املساحة.
وسبق لتيرب أن قام بشراء ذلك القصر املواجه للمحيط يف منطقة
ساغابوناك يف مدينة نيويورك عام  2010من الزوجة السابقة
ملديره السابق ،جون كورزين ،مقابل  43.5مليون دوالر ،ليصبح
بذلك املنزل األغلى سعرًا يف هامبتونز وقتها .وذكرت صحيفة
الدايلي ميل الربيطانية أن تيرب أقدم على شراء منزل مديره
السابق ( الذي كان يشغل منصب مدير بنك غولدمان ساكس )
والذي سبق أن رفض ترقيته.
ويف العام التالي ،أقدم تيرب على هدم املنزل الواقع على مساحة
قدرها  6165قدما مربعا من أجل العمل على بناء قصر أكرب يف
ً
كلية .واآلن ،وبعد مرور  5أعوام ،مت االنتهاء بشكل
احلجم وجديد
كامل من عملية جتديد تيرب للقصر ،الذي ضم محام سباحة كبريا،
ملعب للتنس وكذلك جمموعة من املناظر الرائعة اليت تطل على
احمليط.
كما مت إخبار شركة  ،Cooper Robertson Architectsاملسؤولة
عن تصميم القصر اجلديد ،بضرورة توفري مناظر رائعة من كل
غرف القصر اجلديد الواقع على مساحة قدرها  11268قدمًا مربعًا.
وبينما كان ينزعج تيرب يف السابق من الكثبان الرملية اليت تقع
أمام القصر ومتنعه من االستمتاع مبنظر غروب الشمس يف أي
من الغرف اليت يريد أن يوجد فيها ،فقد مت تزويد القصر اجلديد
بشرفة ضخمة تضم منطقة كربى خاصة بتناول الطعام ،حوض
استحمام ساخنا وشرفة أخرى على السطح.

نيويورك مهددة بكارثة!..

أغرب األشياء اليت حاول املسافرون
تهريبها

سلحفاة داخل ساندويتش بورغر ،وضفادع صغرية يف الفم،
وأفاعي ،كانت تلك الكائنات ضمن قائمة أغرب مخسة أشياء
حاول املسافرون تهريبها .وكشف « »Jetcostللرحالت اجلوية عن
قائمة أغرب األشياء اليت حاول املسافرون تهريبها ،فحاول رجل
السفر يف الطائرة من ميامي إىل الربازيل حبقائب مليئة باألفاعي،
كما قام بإخفاء الزواحف يف بنطاله.
متوجها يف رحلته من مطار بكني
فالقصة األوىل لرجل صيين كان
ً
إىل قوانتشو ،الحظ األمن وجود انتفاخات غريبة يف حقيبته،
وتبني بعد فحص باألشعة أن سلحفاة جتلس داخل ساندويتش
البورغر .والقصة الثانية لرجل أمريكي حاول إخفاء سالح يف دمية
«امليكي ماوس» اليت تعود البنه.
وعن القصة الثالثة ،فلسيدة من كورية اجلنوبية اعتقلت يف مطار
قوانتشو يف الصني ،إذ عثرت الشرطة يف فمهما على جمموعة
ُ
واكتشف األمر حني طلب أمن املطار منها
من الضفادع الصغرية،
تناول زجاجة عصري كانت معها ،أو أن تقوم بإلقائها ،فقالت أنها
ستشربها ،لكن الشرطة الحظت بقاء الزجاجة كما هي ،كما الحظت
وجود شيء غريب يف فمهما .فطلبت الشرطة من السيدة أن
تفتح فمها؛ لتعثر على الضفادع .وقالت السيدة أن صديقة هلا
أهدتها هذه الضفادع ،وكانت ترغب يف االحتفاظ بها.
أما القصة الرابعة فلرجل أمريكي كان يف رحلته من ميامي إىل
الربازيل ،اكتشتفت الشرطة وجود سبع أفاعي صغرية ،مع ثالثة
سالحف يف حقائبه.
أما القصة اخلامسة فكانت لسيدتني حاولتا تهريب جثة رجل
عاما ،من مطار ليفربول إىل برلني،
ميت ،يبلغ من العمر 91
ً
فقامتا بإلباسه نظارة مشسية ،ووضعه على كرسي متحرك ،إال
أن الشرطة اكتشتفت األمر ،وقامت باعتقاهلما.

فريوس خطري أودى حبياة املاليني
سيعود من جديد!
توصل العلماء اىل استنتاج أن ساحل الواليات املتحدة على
احمليط األطلسي مهدد بالفيضانات بصورة دورية.
وحبسب رأي علماء جامعة نيو برونزويك الكندية ان ارتفاع درجات
احلرارة يف العامل وارتفاع منسوب املياه يف احمليطات سيسبب
كوارث لساحل الواليات املتحدة على احمليط األطلسي .وهذه
الكوارث ستكون على شكل فيضانات دورية تنهال على اجلزء
األكرب من الساحل ،وخاصة على والييت نيويورك ونيوجرسي
املعرضتني للغرق واللتني فيهما كثافة سكانية عالية ومؤسسات
صناعية وبنية حتتية متطورة.
وقد درس العلماء كيفية تغري مستوى املياه يف البحار خالل
األلفي سنة األخرية ،فتبني وفق حساباتهم أن املنسوب ارتفع
مبقدار  1.24م .وان منطقة الواليتني كانت دائما تغرق مرة كل
 500سنة .ولكن ارتفاع درجات احلرارة يف العامل أدى اىل زيادة
كمية األعاصري املدارية يف منطقة األطلسي .وقد بينت النماذج
الكمبيوترية للتغريات املناخية  ،ان األعاصري والفيضانات يف
هاتني الواليتني ستصبح أمورا اعتيادية.
لذلك دعا العلماء السلطات يف الواليتني إىل اختاذ االجراءات
الالزمة بالسرعة املمكنة حلماية املدن من الفيضانات ووضع خطط
الزالة نتائجها.

قال عامل الفريوسات الروسي فالدميري بلينوف إن فريوس
االنفلونزا " " H2N2الذي كان أودى عام  1957حبياة ماليني
الناس سيعود عام .2017
وحذر هذا العامل الروسي من احتمال عودة فريوس "" H2N2
الذي أودى حبياة  4ماليني من الناس وأن عودته قد تؤدى إىل
انتشار وباء خطري على أوسع النطاق عام  .2017وأوضح العامل
أن من ميزات الفريوسات أن تعود بعد مرور  60عامًا.
وأضاف العامل قائ ًال إن "الصني قد تكون جيبًا النتشار فريوس
االنفلونزا القاتل ،علمًا أن هذا البلد معروف بالكميات الكبرية من
اخلنازير والطيور األكثر مي ًال لإلصابة بفريوس " ." H2N2وينتقل
املرض عادة من احليوانات إىل البشر".

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

مباذا تتميز أدمغة
كل هذه احللوى تأكلها هيفاء وحتافظ «فروحة» السورية يتابعها أكثر  9إمكانيات لـ»أيفون  6إس»
على رشاقتها...اكتشف السر
من  300ألف شخص ..والسبب ؟
األذكياء عن باقي البشر ؟
يفتقدها «أيفون »6

طاملا حريت النجمة اللبنانية هيفاء وهيب
مجهورها وخاصة من الفتيات الالتي يتطلعن
للحصول على مجاهلا وقوامها ،وتزداد احلرية
مبتابعة سلوكيات وهيب الغذائية ،خاصة وأنها
فيما يبدو ال تقيد نفسها بأنواع طعام حمددة أو
محية صارمة ،حتى إنها صرحت يف أحد لقاءاتها
إنها ال متانع تناول الربجر ،ولكن بشرط أال يكون
يف وقت متأخر من الليل.
وكانت الفنانة اللبنانية كشفت يف تصرحيات
نشرتها جملة 'سيدتي' إنها ال تلتزم حبمية وال
تتقيد بأي نوع من أنواع الطعام.
ومبتابعة حساب هيفاء اخلاص على  Instagramجتد
أنها بالفعل تتناول احللوى والشوكوالتة والسكر
حبرية ،وأيضا وجبات عادية ،ولكنك ستكتشف
أيضا أسرارا أخرى عن نظامها الغذائي.
ال حترم هيفاء نفسها من تناول احللوى وخاصة
التورتات اليت تناولت الكثري منها يف فرتة
قصرية ،بني عيد ميالدها واالحتفال بتصوير
مسلسلها 'مريم' .ومن بني اهلدايا اليت تلقتها
هيفاء وهيب كانت كميات كبرية من الشوكالتة
واليت كانت سعيدة بها ومل متانع يف استقباهلا
أو تناوهلا ،وشاركت متابعيها بصورها.
وتعتاد هيفاء على ارتياد املطاعم وتناول ما
حتبه حتى وإن كان حيمل سعرات حرارية عالية،
أو حتى يتضمن يف مكوناته الزبد ،ويبدو من
هذه الصورة أنها مل حترص على انتقاء وجبات
صحية.
وقد يتوقع البعض أن هيفاء على األقل تستخدم
بدائل السكر يف املشروبات ،ولكن يبدو أن هذا
غري صحيح ،فهي تستخدم قطع السكر ورمبا
أيضا قطع من احللوى جبانب قهوتها.
وبالرغم من حب هيفاء ألنواع الطعام املختلفة
واستمتاعها بها إال أنها حتافظ على رشاقتها
أكثر من فنانات أخريات ،وهي تقدم للفتيات
بعض أسرار هذه الرشاقة.
فهفاء بالرغم من كل هذا حترص على ممارسة
الرياضة بانتظام ملدة  40دقيقة على األقل
يوميا ،وهي النصيحة اليت قدمتها جلمهورها من
الفتيات ،موضحة هلن أنواع الرياضة اليت متارسها
ومن بينها الركض واالسكواش .املالحظ أيضا
أن هيفاء حترص على عدم تناول أي شيء بني
الوجبات الرئيسية سوى اخلضر والفاكهة.
وكانت تصرحيات سابقة هليفاء وهيب أوضحت
يف ست نقاط أسرار رشاقتها ،واملعتمدة
على شرب الكثري من املاء ،وممارسة الرياضة
وخاصة باألوزان لشد عضالت جسمها ،كما أنها
حترص على تناول وجبة العشاء مبكرا ،على أن
تكون وجبة خفيفة ،وأشارت إىل أنها ترى يف
االستيقاظ مبكرا عامال رئيسيا يف احلفاظ على
الرشاقة واجلمال.

متكنت الفتاة السورية اليت تدعى "فروحة"
أن تكتسب شهرة واسعة يف اآلونة األخرية
على مواقع التواصل االجتماعي ،حتى وصل
عدد متابعيها على صفحتها الرمسية عرب موقع
"إنستجرام" ما يفوق  300ألف متابع حول
العامل.
وتتمتع فروحة حبواجب عريضة وشفاه صغرية،
كما متيل يف بعض األحيان إىل الظهور بشعر
مموج بكثافة.
تعتمد السورية فروحة يف ماكياجها على تكثيف
الرموش واستخدام اآلي الينر األسود لتحديد
العني برباعة ،مع إبراز مجال شفاهها باللون
األمحر.
يشببها بعض املتابعني يف هذه الصورة
بـ"باربي" ،مشيدين جبمال عيونها ورشاقتها.
ومتيل فروحة إىل اختيار تسرحيات الشعر غري
التقليدية خاصة يف جلسات التصوير املميزة
اليت جتريها ،لتعكس مجاهلا بلمساتها اخلاصة.
وتتميز عارضة األزياء السورية اليت تعيش يف
الكويت بالبساطة يف اختيار األزياء اليت تقدمها،
واللوك اخلاص بها أيضا ،حيث ختلت يف هذه
الصورة عن ارتداء أي نوع من االكسسوارات.
وتتمتع فروحة بشعر بين المع ،كما يتضح من
صورها عشقها للتغيري بإضافة طوق من الورود
على رأسها إلضفاء نوع من التميز واجلمال.
معظم الصور اليت تلتقطها السورية احلسناء
تكون من النوع "السيلفي" ،ويالحظ عشقها
للون األسود من املالبس.
تستطيع فروحة أن تغري من شكلها بتغيري
تسرحية شعرها ،لتبدو مبالمح أوروبية وعربية،
حيث يشبهها البعض بعارضة األزياء الروسية
إيرينا شايك.
حترص عارضة األزياء السورية على استخدام
ألوان متعددة من العدسات لتربز مجال عينيها،
مع استخدام القليل من املاكياج.
فروحة تتمتع بشعر كثيف ولديها قدرة على تغيري
إطاللتها من صورة إىل أخرى بتغيري ماكياجها.
ال يستطيع من يشاهد صور فروحة أن حيدد
الفنانة اليت تشبهها ،حيث تبدو يف كل صورة
مبالمح متغرية ولكنها قد تتفوق على النجمات
جبماهلخا وجاذبيتها.

على الرغم من تشابه هاتفي شركة ابل األمريكية
"آيفون  6إس" و"آيفون  "6من ناحية التصميم
اخلارجي واهليكل ،غري أن األول يتضمن مزايا
وخصائص ال ميكن االستمتاع بها مع الثاني.
ومن أبرز  9مميزات يتيحها أيفون  6اس وال
يقدمها "أيفون :"6
 -1بإمكان مستخدمي "آيفون  6إس" iPhone
 6sاالستمتاع مبيزة "الصور احلية" اليت تلتقط
 3ثوان إضافية قبل وبعد التقاط الصور
الفوتوغرافية ،وال ميكن ملستخدمي "آيفون "6
 6 iPhoneالقيام بها.
 -2بإمكان مستخدمي "آيفون  6إس" التنقل بني
املهام عرب التطبيقات بسرعة أكرب وأكثر كفاءة
وتفاعلية ،بفضل تقنية "اللمس ثالثي األبعاد3 -
تاتش" ،فمثال بإمكان املستخدم رفع منشور على
إنستاغرام فورا من خالل الضغط واالستمرار يف
الضغط على أيقونة التطبيق دون احلاجة إىل فتح
التطبيق ،وذلك عن طريق النقر على "منشور
جديد" ،وهذه امليزة غري متاحة ملستخدمي
"آيفون ."6
 -3بإمكان مستخدمي "آي فون  6إس" التقاط
صور "سيلفي" أفضل وأكثر نقاء بفضل الفالش
الذي دجمته أبل يف الكامريا األمامية ،حيث
تضيء الشاشة حلظة التقاط الصورة يف ظل
ظروف اإلضاءة املنخفضة جدا.
 -4بإمكان مستخدمي "آيفون  6إس" استخدام
لوحة مفاتيح اهلاتف كلوحة ملسية لوضع املؤشر
حتديدا يف املكان املراد الكتابة فيه.
 -5بإمكان مستخدمي "آيفون  6إس" التبديل
بني التطبيقات عن طريق الضغط على الشاشة
مبستويات معينة بفضل تقنية "اللمس ثالثي
األبعاد" ،فقط الضغط ثم االستمرار يف الضغط
على جانب الشاشة عند الرغبة يف انبثاق تطبيق
معني.
 -6بإمكان مستخدمي "آيفون  6إس" معاينة
املواقع والتواريخ ومعلومات عن خطوط الطريان
والرحالت وغريها من البيانات دون حدوث خلل،
مبعنى عند الرغبة مثال يف إرسال رابط سفاري
أثناء دردشة ،فقط النقر على الشاشة بتقنية
اللمس ثالثي األبعاد إلحضار صفحة املعاينة
للموقع دون احلاجة إىل ترك احملادثة النصية.
 -7بإمكان مستخدمي "آيفون  6إس" استخدام
املساعد الشخصي الصوتي "سريي" ،دون
توصيل اهلاتف مبصدر للطاقة ،ويكفي القول
"مرحبا سريي" الستدعائها ،ثم سؤاهلا دون
ملس شاشة اهلاتف ،خبالف اإلصدارات السابقة
اليت حتتاج إىل توصيل مبصدر للطاقة لتفعيل
هذه امليزة.

قال باحثون ان األشخاص األذكياء يتميزون
برتكيبة للدماغ ختتلف عما لدى األفراد العاديني
ذوي القدرات الفكرية واالجتماعية األقل،
فالروابط لدى األذكياء بني مراكز األعصاب
أكثر تعقيدا وكثافة.
ووجد العلماء من خالل بيانات مسح الدماغ لـ461
متطوعا أن بعضهم لديه أمناط خمتلفة حبسب
مقياس  ،connectomeوهذه األمناط مرتبطة
باجلوانب اإلجيابية يف احلياة ،مثل الذاكرة
اجليدة وحسن استخدام املفردات والشعور
باالرتياح والسعادة والرضى مع القدرة الكبرية
على التحصيل العلمي.
وعلى الطرف اآلخر من مقياس ،connectome
وجد العلماء أمناطًا أخرى من تركيبات الدماغ أقل
تعقيدا وروابطها أقل كثافة ،وأصحابها أكثر
عرضة لالتصاف بصفات سلبية ،مبا يف ذلك
الغضب وخرق القوانني واللجوء إىل املخدرات
وسوء النوم.
وقال الباحثون إن هذه األمناط من تركيبات
الدماغ اليت ختتلف باختالف األفراد ،هي اليت
تساعد على حتديد مستقبل احلياة لدى املرء،
أتكون حياته سعيدة ومرحية أم تعيسة ومليئة
باملشاكل والتعقيدات.
وتعد هذه مبثابة النتائج األوىل ملشروع Human
 ،Connectome Projectالذي رصدت له ميزانية
متويل تبلغ  20مليون جنيه اسرتليين كل من
جامعة أكسفورد وجامعيت واشنطن ومينيسوتا
يف الواليات املتحدة  ،حبسب ما اوردت قناة
روسيا اليوم.
ويقول العلماء إن هذه النتائج هي صدى ملا
أشار إليه علماء النفس من قبل يف عام 1904
حتت اسم «العامل -جي» أو  ،g-factorوالذي
مييز قدرات الفرد واختالفها عما لدى اآلخرين يف
اجملاالت املعرفية املختلفة ،لكنه تعرض وقتذاك
النتقادات شديدة ،وذلك لفشله يف كشف مدى
التعقيد احلقيقي داخل املخ ،واختالفه بني فرد
وآخر.

العشق واحلب ممنوعان بعد التاسعة
مساء يف اندونيسيا
قرر ديدي موليادي زعيم منطقة بورواكارتا
الواقعة غرب جاكرتا عاصمة اندونيسيا ،ان مينع
غري املتزوجني من االلتقاء بعد الساعة التاسعة
مساء.
ومر هذا القرار بفرتة جتريبية يف بعض املناطق
ّ
واصبح اليوم نافذا رمسيا يف كل املنطقة ابتداء
من  1تشرين األول.
ويف التفاصيل ،ان الثنائي الذي يتم ضبطه
دون الـ ( 17السن القانوني للزواج) سيتلق
يتقيد بالقرار سيحضر
 3انذارات ويف حال مل
ّ
إىل ديد موليادي ليتخذ القرار بزواجهما مبوافقة
األهل.
وكان موليادي يريد يف وقت سابق ان يقطع بث
التلفزيونات مساء لريكز الشباب يف منطقته أكثر
على قراءة القرآن.
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أطعمة حتمل أمساء أشخاص
حقيقيني ..تعرفوا عليها !

هناك الكثري من االطعمة اليومية اليت نقبل على تناوهلا وترتبط
بامساء شخصية والكثري منا ال يعرف ذلك مثل ..الناتشو أو سلطة
القيصر وغريها العديد من أصناف الطعام.
أصناف طعام مُسيت على اسم أشخاص حقيقيني:
-1مكعبات ماجي:
جوليوس ميشيل يوهانس ماجي ،هو خمرتع مكعبات الدجاج اليت
تعطي املرق طعم الدجاج احلقيقي! وتتابعت االخرتاعات املعتمدة
على ماجي حتى وصلنا اليوم إىل شوربة الشعريية واحلساء والفطر
من ماجي! وغريها من األطباق سريعة التحضري.
-2سلطة السيزر "القيصر":
سيزر كاردني ،مهاجر إيطالي امتلك سلسلة مطاعم يف الواليات
املتحدة األمريكية واملكسيك ،وقام بإنشاء سلطة القيصر البنته
مما تبقى كن حمتوىات املطبخ لديه.
-3بيتزا مارجريتا:
مسي كناية من اسم امللكة مارجريتا من "سافوي" ،فحسب
األسطورة قامت امللكة مارجريتا بزيارة نابولي عام 1889م،
وزارت مطعم يتبع لعائلة اسبوزيتو ،فقام الشيف وزوجته بإعداد
بيتزا بألوان العلم اإليطالي هلا فأحبت امللكة البيتزا ومسيت
بامسها من ذاك اليوم.
-4دجاج كونج باو:
مسي هذا الطبق على اسم الراحل دينغ باو تشن حاكم ساللة
تشينغ سيتشوان الذي كان ُيعرف باسم "كونج باو" ،حيث كان
يستمتع بهذا الطبق الذي تكون بشكل أساسي من الدجاج.
-5كباب تونداي:
مسي الطبق على اسم الشيف حاجي مراد على ،والذي اخرتع
وصفات من اللحم تناسب األشخاص الكبريين يف السن والذين
فقدوا أسنانهم مع الزمن ،وله يف هذا اجملال  160طبق خمتلف
لفاقدي األسنان.
-6الساندوتش:
إيرل ساندوتش هو صاحب الفضل العظيم على البشرية يف
اخرتاع وجبة صغرية يف قطعة خبز! إذ ُيذكر أن إيرل طلب ذات
يوم وجبة مناسبة ألن يستمر يف لعب الورق خالل تناوهلا ،فصنع
شطرية تتكون من حلم بارد مكدس بني شرحييت خبز ،وبذلك متكن
من تناوهلا دون أن يتسخ أو يرتك لعبته.
-7رقائق الناتشو:
مسيت رقائق الناتشو الشهرية على اسم الطاهي اجناسيو أنايا
ناتشو ،الذي كان يعمل يف أحد املطاعم اليت ميلكها ددي لوس
سانتوس يف املكسك ،وصنع اجناسيو الناتشو لزوجات اجلنود
األمريكيني اللواتي كن ينتظرن أزوجاهن خالل رحلة التسوق،
حيث قطع عجينة إىل مثلثالت وأضاف هلا القليل من اجلنب مع
شرائح الفلفل احلار ثم سخنها وأضاف هلا املخلل.
-8حلم سرتوجونوف:
يرجح املؤرخون أن اسم هذا الطبق مشتق من اسم عائلة روسية
مهمة من القرن الثامن عشر.
-9شراب ماري الدموية:
مسي الشراب على اسم ملكة بريطانيا السابقة ماري اليت ُعرفت
بقساوتها ودمويتها ،فاختار مطعم يف نيويورك تسمية شراب
أمحر اللون على امسها.
-10الساندوتش:
إيرل ساندوتش هو صاحب الفضل العظيم على البشرية يف
اخرتاع وجبة صغرية يف قطعة خبز! إذ ُيذكر أن إيرل طلب ذات
يوم وجبة مناسبة ألن يستمر يف لعب الورق خالل تناوهلا ،فصنع
شطرية تتكون من حلم بارد مكدس بني شرحييت خبز ،وبذلك متكن
من تناوهلا دون أن يتسخ أو يرتك لعبته.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

ماذا تفعل لو دخل حسابك البنكي مليون دوالر؟

مهرجان «البرية» باملغرب يثري جدالً كبرياً

مجيعنا متنى ذلك .لكن
بالنسبة للبعض ،احللم
أصبح حقيقة .يف يوم
ما ،مبالغ طائلة من املال
ظهرت يف حساباتهم
البنكية ،إما من وراثة ،أو
رمبا بسبب خطأ مصريف،
ليصبحوا أثرياء بصورة
تفوق حتى ما راودهم
يف أحالمهم.
ذهبنا اىل موقع "كورا" ( )Quoraاخلاص باألسئلة واألجوبة،
لنتعرف على ما ميكن أن حيدث إذا دخل يف حسابك املصريف
مليون دوالر؟

يف سابقة من نوعها باملغرب ،أعلنت شركة "براسري املغرب"
عن تنظيم أول مهرجان للجعة ستحتضنه مدينة الدار البيضاء ،على
امتداد شهر كامل ،ابتداء من الـ 8أكتوبر القادم ،وذلك مبشاركة
سبع ماركات عاملية يف صنع "البرية" ،وذلك عرب ملصق مت تروجيه
على نطاق واسع ،ونشر على صفحات جريدة فرانكفونية.

يف أحد األيام ،راجع أحد رجال املال واألعمال ،ويدعى أندرو
براون ،حسابه البنكي ليصاب بالذهول من وجود أكثر من 2
مليون دوالر يف رصيده .يقول يف هذا السياق" :لقد اتفقت مع
البلدية على خمصصات التقاعد اخلاصة بي واليت تبلغ  10آالف
دوالر ،وبطريقة ما أعطوني أكثر من  2مليون دوالر".
وكتب أنه يف البداية كان حمتارًا فيما إذا كان يستطيع حتويل هذا
املبلغ إىل اخلارج ،لكنه علم أن األمر حيتاج إىل يوم أو يومني.
ثروة منهمرة
أما روبرت فريدركينغ فقد كتب أن صديقة له أرسلت بطريق
اخلطأ عدة ماليني من الدوالرات بعد أن عادت إىل الواليات
املتحدة قادمة من اململكة العربية السعودية.
وقد تلقت مكاملة من البنك ،سؤلت فيها عما إذا كانت تتوقع
حوالة من السعودية ،فردت باإلجياب .ثم بعد حلظة صمت ،طلب
منها املتصل أن تراجع فرع البنك الذي حتتفظ فيه حبسابها.
ويضيف فريدريك قائ ًال" :ملا وصلت إىل البنك ،سألوها كم على
وجه التقريب تتوقع أن يكون املبلغ الذي مت حتويله ،وعندما كان
الرقم الذي ذكرته أقل بكثري من مليون دوالر ،قالوا هلا إنها
تلقت حوالة ألكرتونية مببلغ ستة ماليني دوالر.
وبينما كان ستيفن أليسون يعيش كوافد يف أملانيا ،حدث له
موقف طريف مع مدير فرع صغري ألحد البنوك الذي كانت تودع
فيه أرباح شركته يف كل شهر .وكتب أليسون أنه يف أحد الشهور
ظهر يف كشف حسابه البنكي رصيدًا بقيمة 999,999,999.99
مارك أملاني أي ما يساوي حوالي  400ألف دوالر.
يقول أليسون" :ذهبت إىل البنك ،واستقبلين مديره بلطفه
املعتاد ،إىل أن قلت إنين أرغب يف إغالق حسابنا لديه .فنظر
إلي مندهشًا وسألين ما إذا كان هناك مشكلة دفعتنا الختاذ هذا
القرار".
لكن أليسون أخربه أن كل شيء على ما يرام ،لكنه قلق من وجود
مبالغ كبرية من املال يف فرع صغري من فروع البنك.
ويضيف" :يف البداية بدا مصدومًا ،لكنه بعد قليل استوعب املزحة،
وغرقنا يف الضحك على اخللل الذي وقع فيه الكمبيوتر".
عمل خريي سري
وكتبت أستاذة جامعية سابقة ،امسها آب دياز ،أن صديقة هلا
تلقت مكاملة يف أواخر التسعينيات من مصرفها يطلبون فيها أن
تراجع فرعًا حمددًا من فروع البنك.
وتضيف" :لقد شعرت بالقلق من تلك املكاملة ألنها كانت على
ثقة أنها ستتلقى خربًا سيئًا .لكنها عندما وصلت إىل الفرع الذي
حدد هلا يف املكاملة وجدته مبنى فخمًا بأعمدة ضخمة وسقف مرتفع
وأرضية من الرخام ،ومبجرد دخوهلا املبنى انتصب املوظفون
واقفني من مكاتبهم لتحيتها ومصافحتها ،ومن ثم اقتادوها إىل
مكتب جانيب وثري األثاث".
وقالت دياز أن صديقة طفولة قدمية أودعت بامسها مليون دوالر
بعد حمادثة كشفت خالهلا أنها كانت تقرت على نفسها لكي توفر
الطعام اجليد البنتها الصغرية".
وقد التقت دياز باملرأة بعد عامني من هذا احلظ الرائع ،حيث
كانت حبلول هذا الوقت تعيش هي وابنتها بشكل كلي من عائدات
املبلغ املودع ،واليت تبلغ  80ألف دوالر يف السنة.
معاملة امللوك
أدار بريسي نيكورا شركة رحبية عندما كان يف أواسط العشرينات
من عمره .ويف نهاية املطاف ،بدأ يف إيداع املزيد من املال
يف حسابه املصريف .يف أحد األيام ،بدأ مدير البنك خيربه عن
"منتجاتهم الرائعة".
وكتب نيكورا يقول إنه فجأة مل يكن عليه أن ينتظر يف طابور
املراجعني من عمالء وزبائن البنك ،حيث كان هناك طابور خاص
للزبائن املميزين (يشبه كاونرت الدرجة األوىل يف املطارات).
"الرسوم اليت كانت تفرض على حسابي القديم اختفت ،وحصلت
على دفاتر شيكات جمانية وصندوق آمن جماني إليداع األمانات،
وحتويل أموال بشكل جماني داخل الواليات املتحدة".

وحبسب موقع هيسربس فان ملصق التظاهرة يؤكد من خالله
القائمون على املهرجان أنه األول من نوعه باملغرب ،موجهني
الدعوة للمشاركة يف املسابقات للفوز باهلدايا ،واالستفادة من
العروض االستثنائية.
اإلعالن الذي مت الرتويج له على مواقع التواصل االجتماعي ،وغاب
عن الصفحة الرمسية للشركة على "فايسبوك" ،قوبل بانتقادات
شديدة اللهجة من طرف العديد من النشطاء الذين وجهوا سهام
االنتقاد رأسا صوب احلكومة املغربية اليت يرأسها حزب العدالة
عما جيعل الدولة تقبل
والتنمية ،كما يقدم نفسه ،متسائلني ّ
بتنظيم مهرجان للجعة يف بلد يؤكد دستوره على أن اإلسالم هو
الدين الرمسي ،ومينع قانونه تقديم اخلمور لغري املسلمني؟!.
محيد ،أحد املعلقني على اجلدل الذي رافق امللصق ،تساءل عن
صحة اخلرب ،معتربا أنه يف حالة تنظيم املهرجان سيتسبب يف إثارة
الكثري من الفوضى بالبلد ،مشددا على أن املغاربة يتعايشون مع
احملرمات ولكن مبنطق "إذا ابتليتم فاسترتوا" ،مؤكدا أن الرفض
سيطال املوضوع.
متفاعلون مع امللصق الذي أثار اجلدل أمجعوا على أن حكومة
بنكريان لن تتحرك للتعبري عن رفضها ،خصوصا إذا تعلق األمر
بشركة ذات نفوذ اقتصادي ومؤثرة ،مشددين على أن احلزب
احلاكم يبتعد عن اخلوض يف مواضيع شبيهة ،خوفا من وصفه
باحلزب املتشدد أو الرجعي ،مستدلني بوقائع سابقة.
ويبقى اجلدل متواصال يف غياب أي تعليق رمسي من مؤسسات
الدولة املختصة ،ما يعتربه البعض حماولة جلس النبض قبل اختاذ
أي قرار ،مشددين على أن حجم التفاعل ونوعيته هو املتحكم يف
ردة الفعل الرمسية.

اخرتاع ثوري ..حقيبة ظهر مبتكرة تنقذ حياتك
وخترجك من الكوارث
مت تطوير حقيبة الظهر هذه بعد
اهلجمات اليت تعرض هلا برجا مركز
التجارة العاملي بطائرات ركاب
خمطوفة عام  2001يف إطار توفري
اسرتاتيجية سريعة وسهلة للخروج
والفرار.
رغم استحالة التكهن باملواقف
الطارئة اال أن التخطيط املسبق هلا
ممكن ..هذا ما يقوله مبتكرو جهاز
شخصي يشبه حقيبة الظهر ميكن
أن ينقذ حياتك ويوفر لك خمرجا
من مبان شاهقة اإلرتفاع يف حالة وقوع كارثة.
ويقول يواف بريس نائب رئيس شركة (سكاي سيفار) إن اجلهاز
الذي تنتجه شركته سهل االستخدام ويوفر يف التو طريقا سريعا
للهروب.
ويشرح بريس طريقة استخدام اجلهاز قائال «إنها حقيبة ظهر
تضعها على ظهرك وحني تضغط على رقم اثنني تتجه إىل حائط
به خطاف مثبت مسبقا وبعد أن تعلق به حقيبة الظهر اليت ترتديها
تضغط على الرقم  3فتخرج من النافذة وبعدها يقوم جهاز سكاي
سيفار بالباقي».
وصرح بريس بأنه مت تطوير حقيبة الظهر هذه بعد اهلجمات اليت
تعرض هلا برجا مركز التجارة العاملي بطائرات ركاب خمطوفة يف
 11سبتمرب ايلول عام  2001يف إطار توفري اسرتاتيجية سريعة
وسهلة للخروج والفرار.
وتوفر الشركة هذا املنتج بأبعاد خمتلفة على أن يكون أقصى
ارتفاع للمبنى هو  79مرتا من النافذة إىل األرض.
ويستطرد بريس قائال «جيب أال يستغرق خروجك من النافذة أكثر
من  15ثانية».
ويرتاوح سعر اجلهاز ما بني  750و 850دوالرا ويباع على موقع
أمازون اإللكرتوني.
وتعد الشركة املنتجة بتوفري نسخة تناسب األطفال واحليوانات
األليفة مثل الكالب والقطط قريبا.
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دالالت على أن طفلك
موهوب

مصر تسرتد من فرنسا متثاال
فرعونيا يرجع ألكثر من  43قرنا

"هل إبين موهوب؟" سؤال يطرحه معظم األهالي
عن أطفاهلم .األطفال املوهوبون هم الذين
ّ
يتمتعون بنسبة عالية من الكفاءة.

أعلن وزير اآلثار املصري ممدوح الدماطي أن
متثاال فرعونيا من اخلشب اسرتد من فرنسا
"ووصل مساء أمس اخلميس إىل األراضي
املصرية".

معدل ّ
الذكاء يسمح عادة بالكشف عن مدى
إن
ّ
ّ
موهبة طفلك يف السنني األوىل من املدرسة،
لكن ميكن للعائلة ،األساتذة أو األصدقاء
اكتشاف هذه املواهب قبل.
فيما يلي بعض الصفات املميزة لألطفال
أن هؤالء ال
املوهوبني .مع ضرورة اإلشارة إىل ّ
الصفات جمتمعة.
ميلكون مجيعهم هذه
ّ
ّ
يتعلم بسرعة ،سهولة وكفاءة.
-١
 -٢لديه عدد كبري من املفردات بالنسبة إىل
عمره.
 -٣لديه ذاكرة قوية جدًا ،ولكنه ّ
ميل من حفظ
الدرس.
احلشرية حول األشياء واحلاالت ،ويطرح
 -٤لديه
ّ
االستفزازية.
األسئلة
ّ
ّ
التكيز.
-٥
يتمتع بقدرة عالية على رّ
 -٦جييب بسرعة عن األسئلة املطروحة.
ّ
حيل املشاكل بطرق بارعة.
-٧
 -٨لديه ّ
شغف يف العلوم أو األدب.
يتميز يف طريقة ّ
التعبري شفهيًا وكتابيًا.
-٩
ّ
 -١٠مييل للهيمنة إذا كان بني رفاقه.

ومل يذكر الوزير يف بيان كيف نقل التمثال
خارج مصر.
وكانت وزارة اآلثار نشرت يف وقت سابق
صورة للتمثال املسرتد والذي يبلغ ارتفاعه
 33سنتيمرتا وميثل سيدة نائمة على بطنها
باسطة ذراعيها إىل األمام.
وأشار املدير العام إلدارة اآلثار املسرتدة
بوزارة اآلثار علي أمحد اىل أن التمثال مسجل
منذ اكتشافه عام  1994يف جبانة امللك تييت
مبنطقة سقارة جنوبي القاهرة وإنه خرج من
مصر عام  2009ثم اكتشف يف فرنسا.
وتييت أول ملوك األسرة السادسة (-2345
 2181قبل امليالد).

انستغرام يعلن قائمة احلسابات
األكثر متابعة احتفاال مبرور مخس
وهو
طائرة
قائد
وفاة
سنوات على انطالقه

يف اجلو

متكن مساعد طيار من اهلبوط بشكل طبيعي
بالطائرة بعد أن توىل القيادة حمل قائد الطائرة
الذي وافته املنية خالل الرحلة بني فينيكس
وبوسطن ليل األحد وفجر االثنني املنصرم.
وكان على منت الطائرة  147راكبا باإلضافة
إىل طاقم الرحلة املؤلف من مخسة أفراد ،ومت
حتويل وجهة الطائرة ،بعد أن شعر قائدها
بوعكة صحية ،إىل مطار سرياكيوز ،مشال
شرق نيويورك.
وحال وفاة الطيار ،قام مساعده بتولي قيادة
الطائرة واهلبوط بها بشكل طبيعي يف مطار
سرياكيوز قبل أن تستأنف رحلتها بعد ذلك
إىل بوسطن.
ومل تكشف شركة الطريان حتى الساعة عن
سبب الوفاة.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

أعلن انستغرام مبناسبة مرور مخس سنوات على
انطالقه  ،عن قائمة أصحاب احلسابات األعلى
متابعة ،وقد تصدرتها جنمات تلفزيون الواقع
والغناء.
وتصدرت املغنية الشابة تايلور سويفت قائمة
الشخصيات األكثر متابعة على انستغرام،
اململوك لشركة فيسبوك ،والذي يتابعه حاليا
ما يزيد عن  400مليون مستخدم من كافة احناء
العامل.
ويتابع حساب تايلور حنو  44.6مليون مستخدم،
فيما حصلت جنمة تلفزيون الواقع كيم
كاردشيان على املركز الثاني بـ  48.1مليون
متابع ،وتليها املغنية سيلينا جوميز ،باملركز
الثالث بـ  45.9مليون متابع .وجاءت املغنية
اريانا جراندي باملركز الرابع ،حيث يتابعها 44.6
مليون مستخدم على انستغرام.
وأشارت الشركة إىل أن عددمستخدمي إنستغرام
حاليا يتجاوز  400مليون شخص بالعامل أمجع،
يوجد  %75منهم خارج الواليات املتحدة .ويبلغ
متوسط الوقت الذي يقضيه املستخدم مع
التطبيق  21دقيقة يوميا.
وأضافت أن جممل متابعي النجمات الالتي
يتصدرن الرتتيب هم من الشباب الذين ال
يتجاوز عمر أغلبهم  34عاما ،وهذا ما حيظى
باهتمام اصحاب االعالنات الذين يأمل إنستغرام
يف جذب املزيد منهم حبلول نهاية العام.

«أبل» تقرتب من اخلامت الذكي

كأس العامل للحى يف النمسا

تقدمت شركة أبل ،اليت ابتكرت هاتف آيفون
ثم الساعة الذكية ،هذا األسبوع بطلب تسجيل
براءة اخرتاع لـ"خامت ذكي" ميكن أن يعمل
بالتوافق مع جهاز آيفون ،وأوضحت يف طلبها
تفاصيل بشأن هذا اخلامت التفاعلي.
وقالت أبل إن اخلامت الذكي سيحتوي على
شاشة ملس أو لوحة ملس ،وميكن ارتداؤه
باألصبع السبابة ،وميكن التحكم به بواسطة
اإلبهام.
وقالت الشركة إنه ميكن تضمني اخلامت مبكرب
صوت لتلقي األوامر الصوتية ،باإلضافة إىل
تضمينه بآلية الرجاج حتى يدرك من يرتديه بأن
شيئًا ما قد حدث.
وحبسب براءة االخرتاع ،فإن اخلامت ميكنه اقرتاح
تكملة الكلمات اليت تكتبها من خالل التقاط
مشاعر األصبع عند الكتابة.
وتقول أبل إن اجليل احلالي من شاشات
اللمس باتت غري كافية وال مقنعة ألداء العديد
من املهام والتطبيقات .وأضافت أن اخلامت
ميكنه أيضًا أن يستخدم كأداة سالمة وأمان
شخصية.
وحبسب التفاصيل الواردة يف طلب براءة
االخرتاع ،فإن الضوء املنبعث عن شاشة اللمس
يف اخلامت قد ال تكون مالئمة يف بعض البيئات
االجتماعية أو حتى قد تكون خطرة خصوصًا
ً
للخطر،مشرية إىل
عندما يكون الشخص معرضا
أن هذا األمر جيعل من الضرورة مبكان إجياد
وسيلة أفضل وأكثر أمنًا وفاعلية للتفاعل مع
لوحات اللمس أو شاشات اللمس.
يشار إىل أنه كما هو احلال مع كثري من
الشركات ،فإن تسجيل براءة اخرتاع ال يعين
بالضرورة العمل على إنتاج االخرتاع حبد ذاته،
لكن األمر يظل موضع اهتمام ملا حتاول شركة
أبل استكشافه وابتكاره مستقبال.

امرأة بريطانيّة خسرت نصف وزنها
يف عام واحد
امرأة
كشفت
بدينة
بريطانية
سامنثا
تدعى
البالغة
ريث
من العمر 30
عامًا عن كيفية
خسارتها الكثري
من الكيلوغرامات يف عام واحد فقط،
ً
موضحة أنها فقدت أكثر من نصف وزنها من
خالل تناوهلا لـ 9أكواب من الشاي األخضر يوميًا
خالل سنة.
ولفتت ريث إىل ّ
أنها كانت مصابة بالسمنة
ألن غالبية وجباتها كانت دهنية
املفرطة
ّ
باإلضافة إىل تناوهلا املشروبات املليئة
ً
أم لطفلتني إىل أنها
بالسكريات،
مشرية وهي ّ
تنبهت إىل وزنها الزائد وشعرت ّ
أنها رمبا لن
ّ
تستطيع أن تعيش وترى أبنائها يكربون أمام
قررت التخلص من زيادة وزنها
عينيها ،لذلك ّ
املفرطة.

شارك أكثر من  300شخص من عشرين دولة
يف منافسات كأس العامل للحى الذي نظم يف
النمسا يوم السبت  3أكتوبر/تشرين األول.
وتتضمن املسابقة  18فئة خمتلفة للحى،
ويتنافس املشاركون يف ثالث جمموعات هي
الشارب واللحية اجلزئية واللحية الكاملة.
وكان على أعضاء جلنة التحكيم التدقيق
حتى يف أصغر التفاصيل ،مما جعل
دائما.
باإلمجاع
تتم
ال
قراراتهم
وتقام هذه املسابقة كل بضع سنوات يف مواقع
خمتلفة يف مجيع احناء أوروبا .ومن بني قواعد
املسابقة أن على اللحى أو الشوارب أن تكون
مصففة بشكل جيد ،ودون ذلك فإن املتسابق
خيسر بعض النقاط .ومن مل حيالفه احلظ يف
مسابقة هذا العام بالنمسا ميكنه اإلستعداد
للمنافسة على لقب بطل العامل يف مسابقة
املرة املقبلة اليت ستقام يف أوسنت بالواليات
املتحدة األمريكية.
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معارك ضارية يف سهل...
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هجومني يف سهل الغاب وسط البالد والالذقية غربها ،بعدما تعرضت
خلسائر كبرية تضمنت تدمري  20آلية ودبابة ومروحية على األقل،
كما أعلنت املعارضة ،يف وقت قال وزير الدفاع األمريكي آشتون
كارتر إن روسيا بتدخلها «الطائش» ستتكبد «خسائر بشرية».
وليل أمس االول نقلت حمطة «سي ان ان» عن مسؤول أمريكي
قوله أن اربعة صواريخ كروز أطلقتها روسيا اىل سورية سقطت يف
ايران .ورفضت وزارة الدفاع الروسية التعليق على النبأ.
وقال «املرصد السوري حلقوق اإلنسان» واملعارضة ،إن اجليش
النظامي مدعومًا بضربات جوية روسية «خاض معارك عنيفة مع
املعارضة للسيطرة على قمة تل يف منطقة جبلية قريبة من املعقل
الساحلي للرئيس بشار األسد يف الالذقية» .وأوضح «املرصد» أن
القتال تركز حول منطقة اجلب األمحر يف حمافظة الالذقية اليت إذا
متت السيطرة عليها ستتيح للجيش أن يقصف مواقع املعارضة يف
سهل الغاب القريب بشكل أكثر فاعلية.
وكان رئيس هيئة األركان العامة للجيش النظامي العماد علي
أيوب أعلن بدء اهلجوم على سهل الغاب يف ريف محاة بالتعاون
مع الطريان الروسي ،وذلك بعد فشل هجوم سابق يف مشال محاة
أسفر عن «جمزرة دبابات» وتدمري حنو  20دبابة وآلية للنظام.
وأفاد «املرصد» بأن املعارضة أسقطت طائرة مروحية قرب قرية
كفرنبودة يف مشال محاة .ومل يتضح هل كانت الطائرة سورية أم
روسية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يف بيان أن طائرات «سوخوي
هجومية من طراز «سو »25 -و «سو »24-استهدفت  11موقعًا
توجد فيها معسكرات تدريب تابعة لـ «داعش» يف حمافظيت محاه
والرقة» .وتابعت أن القوة الروسية يف سورية ضربت يف طلعاتها
الليلية اليت تشارك فيها قاذفات «سو »34 -التكتيكية« ،مثانية
معاقل للمعارضني قرب قرى يف حمافظة محص» .كما استخدمت
قنابل خارقة للدروع الستهداف «خمابئ حتت األرض للمعارضني»
قرب بلدتي عرافيت وسلمى يف حمافظة الالذقية.
من جهته ،قال كارتر يف اجتماع لوزراء الدفاع يف «حلف األطلسي»
(ناتو) يف بروكسل هيمنت عليه األزمة السورية« :سيكون هلذا
(التدخل) عواقب على روسيا نفسها اليت ختشى من هجمات ()...
خالل األيام املقبلة سيبدأ الروس يف تكبد خسائر بشرية» .وصرح
كارتر للصحافيني بأن روسيا تدعم اجلانب اخلاطئ يف سورية،
داعيا الرئيس فالدميري بوتني اىل املشاركة يف خطة الواليات
املتحدة اليت تدعو إىل سورية من دون األسد يف املستقبل.
وقال كارتر إن األسوأ من ذلك هو أن موسكو تبنت نهجًا عسكريًا
طائشًا حيث إنها ختاطر حبدوث تصادم بني الطائرات األمريكية
وغريها من الطائرات اليت تستهدف متطريف «داعش» .وقال:
«أطلقوا صواريخ كروز عابرة من سفينة يف حبر قزوين من دون
إنذار مسبق ،واقرتبوا أميا ً
ال قليلة من واحدة من طائراتنا بدون
طيار» .وأضاف« :لقد شنوا هجومًا بريًا مشرتكًا مع النظام السوري
وأزالوا بذلك واجهة أنهم يقاتلون تنظيم داعش».
وقالت مصادر ديبلوماسية ،إن واشنطن على رغم قناعتها بأن
«خيار بوتني سيفشل يف املدى األبعد يف إنقاذ األسد ،فهي
قلقة من إخالله مبوقعها ونفوذها االسرتاتيجي ،وباشرت خبطوات
تصعيدية بينها تسريع تسليح املعارضة».
وأكدت املصادر أن رهان إدارة أوباما هو على فشل التدخل
الروسي يف إنقاذ نظام األسد أو فرض حل سياسي ،إمنا هناك
«ختوف حقيقي من قضمه للنفوذ األمريكي إقليميًا وانعكاساته على
االسرتاتيجية يف سورية» ،الفتة إىل أن «التدخل عجل التحرك يف
موضوع اإلمدادات العسكرية واملتوقع أن تتزايد ،إمنا لن تكون
كافية للتصدي ملوسكو جوًا.
ومن هنا ،عاد احلديث أمريكيا عن إقامة منطقة عازلة أو فرض حظر
جوي يف مشال غرب سورية ،ملنع بوتني من التفرد أو إمالء التحرك
عسكريًا يف تلك املنطقة» .وأبلغ املبعوث الفرنسي إىل سورية
فرانك جيليه قيادة «االئتالف الوطين السوري» املعارض أمس
االول« ،دعم فكرة إقامة منطقة آمنة يف سورية».
واضاف أنه «استمع لرؤية تركيا يف إقامة تلك املنطقة وآليات
تنفيذها وكانت وافية وقابلة للتطبيق» .وأشار إىل أن فرنسا
«ستبحث هذا اإلجراء مع الواليات املتحدة األمريكية لوضع اللمسات
األخرية على املشروع».
وكانت موسكو سعت اىل ختفيف التوتر يف العالقة مع أنقرة،
ولفتت وزارة الدفاع الروسية اىل «رغبة مشرتكة» يف تشكيل
«جمموعة عمل ثنائية» حول سورية.
وبعدما حذر الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان من أن ختسر
روسيا حليفًا جتاريًا مهمًا ،خصوصًا على صعيد عقود الغاز الطبيعي
بني البلدين ،قال الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف إن
روسيا «تأمل يف مواصلة تطوير العالقات وفق اخلطط السابقة
بني البلدين».
وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف،
أن موسكو تلقت دعوة من وزارة الدفاع الرتكية لدراسة مسألة
إنشاء جمموعة عمل مشرتكة لتنسيق العمل يف سورية واحليلولة
دون تكرار احلوادث املرتبطة بتنفيذ القوات اجلوية الروسية املهام
القتالية ضد «داعش» يف األراضي السورية».

الطريان يدمر مواقع...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

علي عبداهلل صاحل ،بعدما أطلقوا قذائف «هاون» و «كاتيوشا» على
قرى حدودية.
ودمرت طائرات التحالف أهدافًا عسكرية للحوثيني يف كل من
صعدة ورازح ومران واملالحيط ،بعد اكتشاف كهوف قرب احلدود
السعودية استخدمتها امليليشيات كثكنات عسكرية وخمازن سالح.
وعلمت «احلياة» من مصادر يف املنطقة احلدودية أن «القوات ردت
صباح اليوم (أمس االول) بعنف على مصدر النريان .ومتكنت من
فر
قتل عشرات املسلحني ،الذين اشتبكوا مع القوات الربية .فيما ّ
آخرون باجتاه املالحيط ،بعد أن منوا بهزمية كبرية يف صفوفهم».
من جهة أخرى اتهمت مصادر قبلية ميليشيا احلوثيني وأتباع صاحل
بارتكاب جمزرة يف حمافظة ذمار (جنوب غرب اليمن) مساء أول من
أمس ،بقصف حفلة زفاف ،أسفر عن وفاة  28شخصًا ،وإصابة أكثر
من  20مواطنًا ،غالبيتهم من النساء واألطفال.
وختضع املنطقة املقصوفة لسيطرة معارضي الرئيس عبدربه منصور
هادي .وأشارت املصادر إىل أن قصف احلوثيني حلفل الزفاف كان
«متعمدًا» ،وتزامن مع قيام طائرة من التحالف العربي الذي تقوده
السعودية بقصف مواقع عسكرية قريبة.
ورجحت املصادر أن يكون القصف ،الذي استهدف قرية سنبان
مبديرية ميفعة عنس ( 100كيلومرت جنوب شرق العاصمة صنعاء)،
لتأليب اليمنيني على «التحالف العربي» ،واتهامه بارتكاب اجملزرة،
الفتة إىل أن هذه احلادثة هي الثانية من نوعها ،إذ أسفر قصف
حفلة زفاف يف املخا ،قبل حواىل شهر عن مقتل أكثر من 130
شخصًا.
وذكرت مصادر حملية يف ذمار ،أن امليليشيات استهدفت خميم
العرس بعد قيام طريان التحالف بقصف معسكر تدريب تابع
للحوثيني يف ضواحي صنعاء ،فما كان منهم إال أن قصفوا خيمة
العرس من أجل حتريض الناس على قوات التحالف ،بزعم أنها
تستهدف املدنيني.
ونفى املتحدث باسم قوات التحالف العميد أمحد عسريي وجود
عمليات جوية لقوات التحالف يف حمافظة ذمار ،حيث وقع القصف.
وقال« :إن كثريًا من التفجريات تقع من دون مسؤولية التحالف
عنها».ولفت إىل ختزين «احلوثيني» أسلحتهم يف مواقع مدنية.
وأضاف« :ليس كل انفجار يقع يف اليمن نامجًا عن غارة جوية،
خزن احلوثيون
فهناك صواريخ وسيارات مفخخة وخمازن أسلحة ،كما ّ
غالبية أسلحتهم وخمازنهم يف مناطق مدنية ،وأي تالعب فيها قد
يؤدي إىل حوادث».
ميدانيًا سيطرت أمس االول وحدات اجليش اليمين املوالي للحكومة
الشرعية بدعم من قوات التحالف على مديرية «ذباب» مشال منطقة
باب املندب واقرتبت من السيطرة على ميناء املخا الواقع حتت
سيطرة مسلحي احلوثيني والقوات املوالية هلم يف وقت شن طريان
التحالف سلسلة غارات على مواقع للجماعة مشال العاصمة ويف
حمافظات احلديدة وتعز وصعدة وحجة والبيضاء.
وتقوم القوات املشرتكة بتمشيط املديرية وتواصل التقدم مشا ً
ال
إىل ميناء املخا بالتزامن مع قصف الطريان والبوارج احلربية على
مواقع اجلماعة على امتداد الشريط الساحلي.
وطاولت الغارات مواقع يف مفرق املخا وجبل النار وجبل العمري،
كما امتدت إىل مديرييت الوازعية يف حمافظة تعز واستهدفت يف
حمافظة احلديدة اجملاورة مواقع وخمازن لألسلحة شرق منطقة
الصليف ويف مديرية اللحية مشال احلديدة.
وضربت الغارات معسكرًا للجماعة يف منطقة السوادية يف حمافظة
البيضاء ومعسكرًا آخر يف جبل «الصمع» يف مديرية أرحب مشال
العاصمة ،ومواقع يف مديرية حرض احلدودية التابعة حملافظة
حجة (مشال غرب) وآخر يف حمافظة صعدة حيث املعقل الرئيس
للحوثيني.

األطلسي مستعد للدفاع...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

موسكو على وقف دعمها نظام الرئيس السوري بشار األسد ،وأداء
«دور ّ
بناء» يف مكافحة تنظيم «داعش» ،فيما انتقد وزير الدفاع
األمريكي آشتون كارتر إطالق روسيا صواريخ من حبر قزوين «بال
إنذار».
اجتماع وزراء دفاع الدول الـ 28يف احللف يف بروكسيل ُمقرر منذ
فرتة طويلة ،ومخُ صص لتنفيذ تغيريات يف «األطلسي» أمر بها
الرئيس األمريكي باراك أوباما وقادة آخرون يف احللف ،خالل قمة
ُعقدت يف ويلز عام .2014
لكن التدخل العسكري ملوسكو يف احلرب السورية و «االحتكاك»
اجلوي الرتكي – الروسي ،طغيا على االجتماع ،يف وقت برزت
مؤشرات إىل استعداد احللف إلبقاء قوة أكرب يف أفغانستان ،مما
هو ُمقرر بعد عام  ،2016بعد هجمات دموية شنتها حركة «طالبان».
كما أن انقسامات بني دول شرق أوروبا يف احللف اليت تريد
مواصلة الرتكيز على أزمة أوكرانيا ،ودول أخرى ختشى «داعش»،
قد تعرقل ردًا موحدًا من «األطلسي».
وقال األمني العام للحلف ينس ستولتنربغ« :نواجه حتديات كثرية
سنقوم ما علينا فعله لتكييف األطلسي ملواجهة
من اجتاهات خمتلفة.
ّ
حتديات حالية ومستقبلية» .ولفت يف هذا الصدد إىل دور لقوة
أسسها احللف.
تدخل سريع ّ
وأشار إىل «تصعيد مقلق للنشاطات العسكرية الروسية يف

سورية» ،مضيفًا« :شهدنا ضربات جوية وإطالق صواريخ واخرتاقًا
للمجال اجلوي الرتكي ،وكل ذلك مقلق» .وشدد على أن «احللف
مستعد وقادر على الدفاع عن مجيع حلفائه ،مبن فيهم تركيا ،ضد
رد من خالل زيادة قدراتنا ،وقدرتنا
أي تهديدات» ،وزاد« :احللف ّ
واستعدادنا لنشر قوات ،مبا يف ذلك إىل اجلنوب ويف تركيا».
وأعرب ستولتنربغ عن «قلق» ،ألن «الروس ال يستهدفون يف شكل
أساسي تنظيم داعش ،بل جمموعات أخرى من املعارضة ،ويدعمون
النظام» .وأضاف« :أدعو روسيا إىل أداء دور ّ
بناء يف مكافحة
التنظيم ،وعدم االستمرار يف دعم نظام األسد ،ألن ذلك ال يساهم
يف تسوية سلمية ودائمة يف سورية».

أوروبا تقرر تسريع...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اذا امتنع الذين ال حيتاجون إىل ذلك عن القدوم أو مت ترحيلهم على
وجه السرعة».
وقال إن «عمليات الرتحيل تكون على الدوام قاسية ،هذه هي
احلال» ،لكنه شدد على أن «الذين ليسوا يف حاجة إىل محاية عليهم
أن يغادروا أوروبا».
وقالت وزيرة الداخلية الربيطانية ترييزا ماي« :جيب كسر الرابط
بني القيام بهذه الرحلة احملفوفة باألخطار إىل أوروبا وإمكانية البقاء
يف أوروبا».وأوضحت« :هذا ما دفع بريطانيا إىل التأكيد على
الدوام على وجوب إعادة املهاجرين اىل وطنهم األصلي وهذا ما
جيعل من الضروري صد الذين يستغلون نظام اللجوء الذي نطبقه».
وقالت ماي« :جيب أن تشدد أوروبا سياستها وحنن مستعدون
ملساندتها».
واعترب وزير داخلية لوكسمبورغ جان اسلبورن أنه ينبغي «بذل كل
ما هو ممكن يف األسابيع واألشهر املقبلة ،حتى نتمكن من تنفيذ
عمليات اإلبعاد» يف حني ال ُت َ
نفذ حاليًا سوى  40يف املئة من أوامر
الرتحيل الصادرة حبق مهاجرين غري شرعيني يف أوروبا.
وذكر اسلبورن أن رؤساء الدول واحلكومات الدول الـ  28األعضاء
يف االحتاد األوروبي سيحاولون تعزيز التعاون على هذا الصعيد
مع الدول األفريقية اليت يتحدر منها معظم املهاجرين لدوافع
اقتصادية خالل قمة ُتعقد يف مالطا يف تشرين الثاني (نوفمرب)
املقبل .وعرضت املفوضية األوروبية على الدول األعضاء خطة عمل
أقر وزراء الداخلية نصًا
حول سبل حتسني سياسات اإلبعاد ،فيما ّ
تعهدوا فيه بـ «بذل املزيد» معتربين أن «زيادة نسب اإلبعاد
يفرتض أن تردع اهلجرة غري الشرعية».
وأعلنت املستشارة األملانية انغيال مركل االربعاء ،أن استقبال
طاليب اللجوء الذين يتدفقون على أملانيا هو «املهمة األصعب منذ
إعادة توحيد» األملانيتني.وقالت مريكل يف معرض حديثها عن الـ
 800ألف إىل مليون طالب جلوء الذين تنتظرهم أملانيا هذا العام:
«إنها املهمة األصعب ورمبا األكثر صعوبة منذ إعادة التوحيد».
واستبعدت مركل اغالق احلدود مع اقرارها بأن األرقام «صحيحة»
بالنسبة إىل تدفق طاليب اللجوء وأن «احدًا ال ميكنه أن يتنبأ» كم
مهاجر سوف يأتي يف املستقبل .وأشارت إىل عدم «اطالق وعود
كاذبة» حول املهاجرين وأن دمج املهاجرين اجلدد «لن يكون امرًا
سه ًال» وأنه جيب «العمل ايضًا» مع اإلدارات واملقاطعات األملانية
لنتظيم ايواء الالجئني ولكن ايضًا مع الشركاء األوروبيني إلقناعهم
بأخذ حصتهم يف هذه املهمة.
واعتربت املستشارة األملانية أن مساعدة تركيا ضرورية لوقف
ّ
يشكل تغيريًا يف موقفها بأن
تدفق الالجئني إىل أوروبا لكن هذا ال
أنقرة جيب أال تصبح عضوًا يف االحتاد األوروبي.
وقالت« :عارضت دائمًا عضوية االحتاد األوروبي (لرتكيا) .الرئيس
(رجب طيب) أردوغان يعرف هذا وما زلت عند موقفي».
وتوقفت مساعي تركيا لالنضمام لالحتاد األوروبي يف السنوات
األخرية بعد تراجع االهتمام من اجلانب الرتكي وتزايد انتقادات
املسؤولني األوروبيني لسياسات أردوغان اليت يعتربونها سلطوية
على حنو متزايد .وصرحت مركل« :حنتاج إىل التحدث اىل تركيا
يف شأن تقاسم العبء على حنو افضل .هذا سيعين تقديم اموال
لرتكيا ...وأن نفي مبطالب معينة لرتكيا مثل ختفيف القيود على
تأشريات السفر».
إىل ذلك ،قال موقع «بوليتيكو» على اإلنرتنت أمس ،إن مركل
انتقدت حكومات شرق أوروبا اليت ترفض استقبال الالجئني متهمة
إياها بالتعصب ونسيان تارخيها اخلاص.
وذكر املوقع اإلخباري إن مركل أدلت بهذه التصرحيات خالل اجتماع
مغلق مع نواب من حزب الشعب األوروبي الذي ينتمي إىل ميني
الوسط قبل أن تلقي كلمة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
أمام الربملان األوروبي االربعاء.
وهامجت الزعيمة األملانية احملافظة موقف زعماء هنغاريا وتشيخيا
وسلوفاكيا وبعض دول البلطيق من أزمة الالجئني يف أوروبا من
ً
قائلة إنه كان عليهم أن يتصرفوا يف
دون أن تذكرهم باالسم
شكل أفضل ألنهم عاشوا جتربة احلياة خلف سياج.
ُ
ونسب إىل مركل اليت نشأت يف أملانيا الشرقية الشيوعية قوهلا:
«حنن أبناء شرق أوروبا  -وأنا أعترب نفسي من شرق أوروبا  -شهدنا
أن العزلة ال تفيد .الالجئون لن يتوقفوا إذا اكتفينا ببناء األسيجة.
وقد عشت خلف سياج لفرتة طويلة».
«من يعتربون أنفسهم حمظوظني ألنهم عاشوا لريوا نهاية
وتابعتَ :
احلرب الباردة يعتقدون بأنهم يستطيعون أن ينأوا بأنفسهم عن
تطورات معينة للعوملة .هذا أمر غريب جدًا بالنسبة إلي».
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الدهون تتكدس عند البعض مع تقدمهم
يف السن ..فما السبب؟

 6طرق طبيعية لعالج الصداع
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 90يف
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األشخاص
بالصداع حبسب التقديرات .أما النوع األكثر شيوعًا فهو صداع
التوتر وسببه التشنج بالرأس والرقبة.
أغلب الناس يزداد وزنهم مع تقدمهم يف السن .لكن بعض
البعض منهم يزداد وزنهم بصورة أكرب من البقية .دراسة حديثة
اكتشفت السبب وراء هذه الظاهرة اليت أخذت باالزدياد منذ
مثانينات القرن املاضي.
يزداد بعد سن األربعني وزن أغلب البشر بنحو كيلوغرام واحد
إىل كيلوغرامني اثنني يف العام كمعدل طبيعي .لكن هناك بعض
البشر الذين يزداد وزنهم بوترية أكرب من البقية .باحثون من
جامعة ديوك األمريكية توصلوا إىل السبب ،وذلك بالتعرف على
الطفرات اجلينية املسؤولة عن إصدار التعليمات من الدماغ إلنتاج
الدهون وجتميعها يف اجلسم ،وهذه الطفرات اجلينية تؤثر على
اجلني "أنكرين بي" املسؤول عن تكدس السكريات والغلوكوز
يف خاليا اجلسم .وكميات الغلوكوز الزائدة تتكدس يف اجلسم
كدهون ضارة ،وقد تؤدي يف بعض األحيان إىل اإلصابة بأمراض
السكر ،كما نقل موقع "فوكوس" األملاني.
والطفرات اجلينية املؤثرة يف جني "أنكري نيب" هي ()R1788W
و ( .)L1622Iوالطفرة اجلينية ( )R1788Wموجودة ،كما ذكرت
دراسة جامعة ديوك اليت نشرت يف جملة "جورنال أوف كلينيكال
انفيستيغيشن" العلمية ،عند حنو مليون شخص يف الواليات
املتحدة الذين ترجع أصوهلم إىل القارة األوروبية ،بينما توجد
الطفرة اجلينية ( )L1622Iفقط عند األمريكان من أصول أفريقية.
وحنو  7باملائة من األمريكان حيملون الطفرة اجلينية (،)L1622I
بينما حنو  0.3باملائة منهم حيمل الطفرة اجلينية (.)R1788W
وأشارت الدراسة إىل أن مرض زيادة الدهون يف تزايد منذ
مثانيات القرن املاضي .ويعتقد فان بينيت ،املدير املشرف على
الدراسة ،والربوفيسور بارث غيلر من جامعة ديوك بأن "احلياة
احلديثة لإلنسان أثرت على انتشار وباء تناول الدهون بشكل
مفرط" .وبدأ هذا الوباء يف مثانيات القرن املاضي مع انتشار
املشروبات حُ
املالة والبطاطس املقلية .وقال العلماء بهذا الصدد:
"مل تتغري اجلينات يف جسمنا بصورة مفاجئة ،لكنها ساءت بسبب
نوع التغذية اجلديدة عليها".
وقام املشرفون على الدراسة بعمل جتارب على الفئران ملعرفة
اجلينات اليت تؤثر على تكدس الدهون ،وذلك عندما كانت أعمار
الفئران  3أشهر والحقا عندما تصبح  10أشهر .ونتيجة البحث
كانت أن الفئران اليت حتمل الطفرة اجلينية ( )R1788Wأصبحت
األكثر وزنا مقارنة بالفئران األخرى ،وذلك بعد فحصها من جديد
وهي بعمر  10أشهر .والفئران اليت حتمل الطفرة اجلينية ()L1622I
كانت أكثر وزنا من اليت ال حتمل أي طفرة جينية.
أي أن الناس الذين أصوهلم أوروبية كانوا أكثر عرضة لتكدس
الدهون مع تقدم العمر من الناس ذوي األصول اإلفريقية ،نقال
عن موقع "فوكوس" األملاني.
ويعتقد العلماء أن اجلينات اليت ورثها اإلنسان احلالي من اإلنسان
القديم كان هلا أثر سليب على تراكم الدهون .إذ أن اإلنسان
املتقدم يف العمر يف قديم الزمان مل يكن ميكنه اصطياد الفرائس
بصورة سهلة ،كما مع الصياد الشاب ،وتكدس الدهون يف جسمه
كان يلعب دورا مهما يف عملية بقائه على قيد احلياة.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

وفيما يلي الطرق:
االسرتخاء والراحة
غالبًا ما يكون الصداع عالمة على حاجة اجلسم إىل بعض الراحة.
لذا جيب االستلقاء واالسرتخاء للحد من الصداع.
تناول وجبات طعام صغرية متكررة
قد يكون الصداع نتيجة اخنفاض مستوى السكر يف الدم .وأشارت
بعض األحباث إىل أن األطعمة الغنية باملغنيسيوم ،مثل السبانخ،
والتوفو ،وزيت الزيتون ،أو عباد الشمس أو بذور اليقطني ،قد
تكون مفيدة بشكل خاص للتخفيف من هذه األوجاع.
وينصح مرضى الصداع بتناول وجبات طعام صغرية على مدار
اليوم ،بدال من ثالث وجبات طعام كبرية.
ضع القليل من الثلج على رأسك
وميكن االستلقاء مع وضع منشفة رطبة أو باردة للضغط على
جبهتك أو عينيك ،ما قد يوفر راحة مؤقتة من الصداع املزعج،
والذي ميكن أن خيتفي تدرجييًا.
خذ دشًا من املاء الساخن
مييل الناس إىل تفضيل الربد على النار عندما يتعلق األمر بعالجات
الصداع املوضعية ،ولكن أحيانًا ،فإن أخذ دش مشبع بالبخار قد
يكون كل ما حيتاجه الشخص.
العالج بالتدليك
ما زال التدليك إحدى أكثر الطرق التكنولوجية القدمية والفعالة
لعالج الصداع .ويساعد التدليك يف ختفيف أو منع الصداع.
احلد من جفاف اجلسم
الصداع هو أحد عالمات اجلفاف ،لذا جيب التأكد من شرب ما
يكفي من السوائل ،واستهالكها طيلة اليوم .وميكن أن يستهلك
األشخاص البالغني ما بني  11و  15كوبًا من املاء يوميًا.
وميكن تناول سوائل أخرى منخفضة السعرات احلرارية مثل الشاي
اخلالي من الدسم أو احلليب قليل الدسم ،فض ًال عن تناول
الفاكهة واخلضار.

راقب الكمية اليت تأكلها ....هل
اجلنب طعام مفيد للصحة؟
اجلنب
يدخل
ضمن أطباق
وأكالت عديدة
يضاف
أو
مثل
إليها،
الربغر والبيتزا
و ا لسلطة
من
وكثري
السندويشات ،كما يتم تقديم اجلنب كفاتح للشهية أحيانًا.
تشري التقارير األمريكية إىل أن كمية اجلنب اليت يتم أكلها
تضاعفت  3مرات يف الواليات املتحدة خالل الـ  40عامًا املاضية،
لكن وفقًا لتقارير أوروبية اليزال هذا التضاعف أقل من ذلك
ليصل إىل معدل مرة ونصف يف فرنسا واليونان مث ًال.
اجلنب املصنوع من حليب املاعز على كميات كبرية من فيتامني أ
مقارنة باجلنب املصنوع من حليب البقر
ميكن أن حتتوي حصة الـ  28غرامًا من بعض أنواع اجلنب على -40
 50باملائة من احتياجات اجلسم اليومية من معدن الكالسيوم
معدل
زيادة اإلقبال على أكل اجلنب يف كل مكان ،بغض النظر عن ّ
الزيادة ،لذلك حتى لو كان اجلنب يف حد ذاته خيارًا صحيًا تظل
الكمية موضع قلق ،خاصة أن ذلك يعين زيادة معدل الربوتني
والدهون املشبعة وامللح الذي يتم تناوله.
الدسم .حيتوي كل  28غرامًا من اجلنب املصنوع من احلليب كامل
الدسم على  10-6غرامات من الدهون ،بينها  6-4غرامات من
الدهون املشبعة .حيتوي اجلنب املصنوعة من حليب قليل الدسم
أو خالي الدسم على كميات أقل.
القيم الغذائية .حيتوي اجلنب على فيتامني أ ،وب ،12وفيتامني
ب ،والكالسيوم ،والفوسفور ،والسلينيوم ،والصوديوم .وحيتوي
اجلنب املصنوع من حليب املاعز على كميات كبرية من فيتامني أ
مقارنة باجلنب املصنوع من حليب البقر.
حتتوي كل  28غرامًا من اجلنب الطري كالكرمية على  84سعرة
حرارية ،و 8غرامات من الدهون ،وغرام من الكربوهيدرات ،و2
غرام من الربوتني.
بينما حتتوي كل  28غرامًا من اجلنب الشيدر على  115سعرة
حرارية ،و 10غرامات من الدهون ،و 7غرامات من الربوتني ،وال
حتتوي على أية كربوهيدرات.
يعترب اجلنب من املصادر اهلامة للكالسيوم ،لذلك ينصح بأن
يقرتن تناول اجلنب مع األطعمة الغنية بفيتامني د ،ليساعد األمعاء
على امتصاص الكالسيوم .ميكن أن حتتوي حصة الـ  28غرامًا من
بعض أنواع اجلنب على  50-40باملائة من احتياجات اجلسم اليومية
من املعدن.
تشدد التوصيات الغذائية الصحية على أال تتجاوز مدخالت اجلسم
من الدهون املشبعة  15غرامًا يف اليوم الواحد ،لتجنب األمراض
املرتبطة بالسمنة مثل القلب والسكري .كما ُينصح مبراقبة كمية
اجلنب اليت تتناوهلا لتفادي زيادة مدخالت اجلسم من امللح،
بصيغة أخرى امللح والدهون مصدر القلق خبصوص كمية اجلنب
اليت يتم تناوهلا.

حقائق صادمة عن فوائد البصل
البيان اإلماراتية | يقال إن الشيء املشرتك بني اإلمرباطور
الروماني نريو والرئيس األمريكي جورج واشنطن،
هو أن ك ًال منهما كان مقتنعًا بالكامل بأن أفضل طريقة لوقف
نزالت الربد والتهاب احللق هو أكل البصل! إذا كان هذا هو
حال نريو وجورج واشنطن حنو البصل ،فما بالك إذا تعرفت
إىل الفوائد الصحية اليت ستحصل أو حتصلني عليها من البصل
الذي حيتوي على الكثري من األلياف واملواد املضادة لألكسدة؛
فض ًال عن غناه بالفيتامينات  Bو  ،Cومليء بالكربيت واحلديد
والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم واملنغنيز .وحيتوي كل 100
ً
سعرة حرارية.
غرام من البصل على حنو 45
ً
إثارة للقلق يف بيئتنا احلاضرة ،هو الكم
أحد اجلوانب األكثر

الذي نتعرض له من املعادن
السيئة (الرصاص ،الكادميوم،
والزئبق) .هذه املعادن تؤذي
أجسامنا بشكل كبري ،وحنن
حباجة للتخلص منها بوساطة
عملية إزالة السموم.
وأفضل طريقة للقيام بها هي
إجياد األطعمة اليت حتتوي على امليثيونني والسيستني ،وهما
نوعان من الكربيت الذي حيتوي على األمحاض األمينية اليت هي
مبثابة املغناطيس لتلك املعادن الضارة ،وتساعدنا يف التخلص
منها .البصل حيتوي على الكثري من هذه األمحاض األمينية اليت
هي وسيلة ممتازة للتخلص من السموم.
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بطل املسلسل األمريكي «أيام حياتنا» يعود إىل احلياة من أجل الجئة
سورية مصابة بالشلل
أعربت الالجئة السورية نوجني مصطفي عن

سعادتها بعد أن صور جنم مسلسالت أمريكي

ثالثة علماء يتقامسون
جائزة نوبل للطب لعام 2015

مشهدا خاصا وقدمه هلا يف برنامج تلفزيوني،
حمققا هلا أحد أحالمها.

وخاضت نوجني ،البالغة من العمر  16عاما رحلة

اللجوء إىل أوروبا على كرسيها املتحرك ،نظرا
ألنها تعاني من الشلل.

وقالت نوجني لوسائل اإلعالم إنها تعلمت

اللغة اإلجنليزية من خالل مشاهدتها املسلسل
األمريكي "أيام حياتنا" ،وأنها أصيبت باحلزن

لوفاة أحد أبطال املسلسل.

وحتقيقا حللمها ،قام فريق عمل املذيع الربيطاني

جون أوليفر باالتصال بفريق املسلسل واتفق
معهم على تصوير مشهد يظهر عودة "إي
جاي" ،وأطل املمثل جاميس سكوت بشخصية
"إي جاي" العائد من املوت واملمثلة أليسون

سويين بدور زوجته سامي ،ليدور بينهما حوار

يصف صعوبة العودة من رحلة املوت اليت
اعتربها هينة باملقارنة مع رحلة الجئ من سوريا

إىل أملانيا.

كما يظهر جاميس سكوت باملشهد وهو يقول
"هناك أشخاص مذهلون يهاجرون ،لقد مسعت

عن تلك الطفلة الرائعة ابنة الستة عشر عاما،
القادمة من كوباني ،نوجني مصطفى".

ونالت الفكرة إعجاب الكثريين يف وسائل

التواصل االجتماعي ووقع تداول وحتميل فيديو

نوجني لبث رسالة لبقية ضحايا احلرب حول
العامل.

منح كل من االيرلندي األصل وليم كامبل

والياباني ساتوشي اومورا جائزة نوبل للطب
للعام  ،2015وتقامست معهم ،الصينية يويو

تو النصف الثاني من اجلائزة.

وقد استحق األوالن هذه اجلائزة املرموقة على
اكتشافهما عالجًا جديدًا من االلتهابات النامجة

عن

طفيليات

الديدان

بينما

االسطوانية،

استحقتها العاملية الصينية على اكتشافاتها
يف جمال العالج من املالريا.

وقال جملس جوائز نوبل مبعهد كارولينسكا يف
السويد يف بيان له إن"حائزي جائزة نوبل هلذا
العام طوروا طرائق أحدثت ثورة يف معاجلة عدد

من أكثر األمراض الطفيلية قسوة".

وأضاف البيان أن هذه االكتشافات "وفرت
وسائل

جديدة

وقوية

ملكافحة

أمراض

مستعصية تؤثر على مئات املاليني من البشر
سنويا" مشريا إىل أن من شأن هذه العالجات
"حتسني صحة اإلنسان وختفيف معاناته".

فرنسا...غرامة لكل من يرمي
عقب سيجارة يف الشارع

وكانت نوجني واحدة من بني مئات اآلالف من

قررت سلطات باريس فرض غرامة على كل من
يرمي عقب سيجارة يف الشارع.

أوروبا عرب عبور  6400كيلومرت ،يف األشهر

ويبلغ مقدار هذه الغرامة  68يورو .وحسب
االحصائيات الرمسية جيمع عمال النظافة يف
فرنسا سنويا  350طنًا من أعقاب السجائر.

السوريني الذين خاضوا الرحلة الشاقة إىل
األخرية ،لكن شجاعتها يف اجتياز عقبات الرحلة

على كرسي متحرك ،والتفاؤل الذي ال يفارقها،
استحوذ على اهتمام وسائل اإلعالم العاملية.

وجاء يف بيان سلطات باريس ،انه أعقاب
السجائر،إضافة اىل تشويهها منظر الشارع،
تلوث البيئة الحتوائها على مواد سامة تتسرب
اىل املياه اجلوفية.

امرأة متتلك أكثر من  3714سالحاً
* 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

ألقت الشرطة األمريكية القبض على امرأة من
والية فلوريدا ،بعد مواجهات مع الشرطة استمرت
ألكثر من  5ساعات،
وتبني الحقًا حبسب وكالة "يو بي اي" ان
هذه اإلمرأة متتلك أكثر من  3714سالح من
خمتلف األنواع ما بني سكني وسيف وساطور
وكالشنكوف وغريهم.
وذكرت الوكالة ان " نيكول قد نقلت اىل مركز
الشرطة بتهمة االعتداء على ضابط ،ومقاومة
االعتقال واستخدام العنف ،باالضافة اىل اتالف
املمتلكات".
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The Trans-Pacific Partnership: Pacific countries agree
to historic trade pact

The accord sets sweeping new rules for trade, investment, intellectual property, labour, data storage, state-owned enterprises and the environment
across Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, the US and Vietnam.

A protest against the deal in Atlanta on October 1. Photo: AAP

Washington, DC: After
eight years of negotiations, 12 Pacific-rim nations - including Australia
- have agreed upon the
largest free-trade agreement in history during a
last-minute round of talks
in Atlanta, Georgia.
The Trans-Pacific Partnership (TPP), which
covers 40 per cent of the
global economy, will strip
thousands of trade tariffs
in the region and set common labour, environmental and legal standards
among signatories.
Negotiations, which had
been expected to end
before or at the weekend
continued until 5am on
Monday morning, with
representatives of Australia and the United States
seeking a compromise
over patent protection
for pharmaceuticals until
dawn.
Australia had led a group

of nations objecting to
the US position of allowing pharmaceutical
companies keeping data
for biologics, advanced
medicines made from living organisms, secret for
12 years.
During that period, companies can block the
manufacture generic versions of their drugs by
competitors and set prices as high as the market
will bear.
Under the compromise
data protection will now
last only five years to
eight years.
Other points of contention overcome in this last
round of negotiations included opening markets
for dairy products and
sugar and phasing out of
tariffs on Japanese cars
sold in North America.
Also in the final deal, tobacco companies were
excluded from using tri-

bunals set up to handle
trade disputes in order to
end the practice of them
using trade agreements
to sue nations that enacted anti-smoking laws.
This was applauded as a
“a truly historic step for
public health” by the US
group Campaign for Tobacco-Free Kids.
Australia’s Minister for
Trade and Investment,
Andrew Robb, said in a
statement that the deal
would deliver “unprecedented new opportunities in the rapidly growing
Asia Pacific region, with
its rising middle class, for
our businesses, farmers,
manufacturers and service providers.”
In 2014, a third of Australian goods and services
exports, worth $109 billion, went to TPP countries.
Mr Robb said the deal
would see Australia’s

market access for sugar
double in the US, liberalises beef exports to Japan,
and eliminates tariffs for
beef into Mexico, Canada
and Peru.
Reaching agreement over
the sprawling 30-chapter
deal is seen as a major achievement for the
Obama administration.
In a statement US President Barack Obama said
the TPP “includes the
strongest commitments
on labor and the environment of any trade agreement in history, and those
commitments are enforceable, unlike in past agreements.”
It locks in one of the
key legacy goals of the
president before his second term ends and lends
substance to the foreign
policy “rebalance” to the
Indo-Pacific region announced in Australia during his first term.
The US and other members aim to establish a
rules-based approach to
trade as China, which is
not a member, continues
its rise in the region.
The US also sees strategic benefit in the TPP,
believing that it will bind
member nations closer
together with the US, reducing the risk of conflict
with China.
It is expected to be
months before the final

Trade Minister Andrew Robb. Photo: Andrew Meares

drafting of the document
is completed and the US
Congress will then have
three months to review it
before it votes whether or
not to support it, possibly
making the TPP active
early next year.
By then the US presidential primaries will be in
full swing, and the deal is
expected to be swept up
in the ferocious political
environment.
Most moderates from
both parties support the
deal in principal, while the
left of the Democrats and
parts of the Republican
right have already voiced
opposition.
Hillary Clinton, a 2016
presidential candidate
who as Secretary of State
during Mr Obama’s first
term championed the rebalance, is now facing a
challenge from Senator
Bernie Sanders, who opposes the deal.
A former supporter of
free trade and the TPP,
she now appears to be
distancing herself from it,
or maintaining a neutral
stance at best.
Mr Sanders has already
vowed to do what he can
to block it.
“In the Senate, I will do
all that I can to defeat this
agreement,” he said in a
statement.
“We need trade policies
that benefit American

workers and consumers, not just the CEOs of
large multinational corporations.”
Senior Republicans, including Paul Ryan, chairman of the powerful Ways
and Means Committee of
the House of Representatives, said they would
review the deal before
offering support.
The senior Democrat on
the Committee, Sandy
Levin, welcomed the
measures restricting the
power of tobacco companies and advances
in workers’ rights standards in Vietnam and Malaysia, but said the deal
appeared not to meet his
expectations on similar
standards for Mexico.
Before the pharmaceutical IP compromise was
struck, Senator Orrin
Hatch of Utah, chairman
of the Senate Finance
Committee that has jurisdiction over trade,
threatened to withdraw
his support for the accord if United States negotiators agreed to such
terms.
He has now voiced his
disappointment.
It is possible that Congress could strip the
authority it has already
granted for negotiating
the deal from the president, and indefinitely delay it.
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China free trade agreement to invite wave of
Chinese workers, drive down wages: report

Dr Joanna Howe

If the China-Australia
free trade agreement
proceeds without labour
market protections, the
Turnbull government
will “effectively surrender autonomy over its
migration laws” and invite a wave of Chinese
workers into Australia, driving down local
wages and conditions, a
new report has found.
The politically-explosive
findings are contained
in a report by employment migration expert
Dr Joanna Howe, a senior law lecturer at Adelaide University and
Rhodes Scholar who
has advised the current
Coalition government
on its temporary worker
457 visa program.
Dr Howe’s report – the
result of three months
spent sifting through
the FTA and its attachments – found the
agreement negotiated
by Trade Minister Andrew Robb “greatly increases the pathways
for Chinese workers to
enter the Australian labour market”.
The report was commissioned by the Electrical
Trades Union but states

that the union had “no
editorial input into the
researching and writing
of the report”. Dr Howe
told Fairfax Media: “I
stand by every word.”
The office of Trade Minister Andrew Robb rejected any findings that
jobs are at risk, saying claims by “militant
unions ... are completely
and utterly false”.
“ChAFTA will not allow
unrestricted access to
the Australian labour
market by Chinese
workers, nor will it allow Australian employment laws, wages or
conditions to be undermined,” said a spokeswoman for Mr Robb.
Dr Howe’s report found
that unless employers
are required by law to
prove a skills shortage
exists, it will be “entirely possible” under
the FTA for a hospital
or care home, for example, to simply choose
to replace its Australian
nurses with Chinese
nurses.
Engineers and “most
trades” will also be exposed to direct competition from imported
Chinese labour under

the FTA as it is currently
drafted.
The FTA has become a
point of bitter political
division, with the Coalition accusing Labor and
the union movement of
stoking a “racist” fear
campaign against China.
Behind the rhetoric, Mr
Robb’s office has been
talking to Labor, with
Bill Shorten expected to
this week outline what it
would take for the Opposition to back the FTA.
In Dr Howe’s assessment, Article 10.4, paragraph 3, of the FTA
prevents the Australian
government from putting any cap on the number of 457 visas issued
to Chinese workers in
two critical lower skilled
categories: “contractual service suppliers
of China” – basically
trade qualified workers
and “installers and servicers of China” – low
skilled workers who will
be able to access temporary visas.
“Even if the Australian
government wished to
constrain the number of
457 visa holders more
generally because local unemployment was
high or to reflect changing economic circumstances, it could not do
so with respect to Chinese citizens,” Dr Howe
found.
“The absence of a cap
means that Australian
employers can engage
unlimited numbers of
Chinese citizens on 457
visas.
“Advocates of the
ChAFTA will point to the
text of the agreement
that requires Chinese
workers be employed
according to Australian
law, and government
policy which currently
stipulates labour market
testing for labour agree-

ments, neither of these
are sufficient to ensure
that the ChAFTA’s operation in practice does
not place downward
pressure on Australian
wages, conditions and
labour standards.
“Without labour market testing, there is no
regulatory mechanism
to prevent an employer
from preferencing a Chinese worker over a local worker for these two
categories [contractual
service suppliers and
installers and servicers
of China].”
The 18-page report, to
be released on Tuesday,
notes a “strong case”
for temporary labour
migration into Australia but Dr Howe said it
should not be “used as
a vehicle to unnecessarily increase labour
supply and reduce local
wages and conditions”.
In the past she has criticised current labour
market testing provisions for 457 visas as
“weak”. Under the current framework, an employer can claim to have
tested the market on the
basis of having placed a
single ad on Facebook
for an unspecified period.
Former Labor trade
minister Craig Emerson
has advocated changes
to the Migration Act to
stipulate that labour
market testing be made
mandatory. Dr Howe
recommends the same
but found that testing
should be strengthened.
ETU national secretary
Allen Hicks said: “The
report shows that in its
current form the ChAFTA has no requirement
for a regulatory mechanism to prevent an employer from preferencing a Chinese worker
over a local worker.”

Bill Shorten says refugee raped on
Nauru should be allowed to come to
Australia for an abortion

Opposition Leader Bill Shorten

Opposition Leader Bill
Shorten says he is “deeply
shocked” by reports a 23year old Somali refugee
who says she was raped on
Nauru cannot come to Australia for an abortion and
has described her case as
a “travesty of justice”.
“If she’s gone without
medical treatment for four
weeks she should get the
medical treatment in Australia and anything else is a
travesty of justice.”
Lawyers acting for the
woman, “Abyan” (not her
real name) say she is 11 or
more weeks pregnant and
wants a termination.
Abyan and another Somali
refugee, Namja (not her
real name) whose claims
for protection were found
valid say they were raped
on Nauru where they are
being resettled under Australia’s harsh border protection laws.
Last week the ABC’s 730
broadcast distressing footage of Namja calling police
for help after the alleged
sexual assault. Namja told
the ABC it took police stationed on the tiny island
took more than four hours
to respond.
Abyan’s Sydney based
lawyer George Newhouse
has written to Prime Minister Malcolm Turnbull and
Immigration Minister Peter
Dutton pleading for Abyan
to be allowed to come to
Australia for a termination
and post sexual assault
care.
Mr Shorten on Tuesday
said that after speaking to
Abyan’s lawyers there was
no question as to whether
she should be allowed to

come to Australia for medical care.
“Frankly I’m deeply
shocked at reports that a
23-year old person, indirectly in Australia’s care in
Nauru, cannot get medical
treatment they require urgently,” he said.
“For me this is a black-andwhite matter, it’s not a matter of governments acting
like robots with no hearts.
“If this woman requires
medical treatment - I’ve
spoken to her lawyers today, she does - if she’s
gone without medical treatment for four weeks she
should get the medical
treatment in Australia and
anything else is a travesty
of justice,” he said.
Mr Turnbull has previously
described the alleged rapes
on Nauru as “very alarming” and said the Australian government is working
with the Nauran authorities to ensure the security
of refugees resettled on
Nauru.
Mr Newhouse is urging the Prime Minister to
make good on his strong
condemnation of violence
against women by granting
Abyan permission to come
to Australia for medical
care.
“The Prime Minister wants
Australia to be known as a
country that respects women, well, we can start with
start with this poor soul,”
he said.
Mr Turnbull’s office referred the matter to Mr
Dutton who said through a
spokesman: “All pregnant
women receive professional and co-ordinated health
care.”

Page 37

Saturday 10 October 2015

2015  تشرين األول10 السبت

37 صفحة

NEWS

Tony Abbott confident his Scott Morrison praises ‘innovative’ idea to trade tax credtime as PM will be ‘well ap- it for any future penalty rate cuts
preciated’ as time goes by
you are better off working laws in September.
Former prime minister
Tony Abbott has given
further hints he may be
considering staying on
in the Federal Parliament
and suggested the public
will better appreciate his
legacy with the passage
of time.
Mr Abbott, who was ousted as prime minister in
a leadership coup last
month, also confirmed his
relationship with Bronwyn
Bishop had deteriorated,
as a result of her being
dumped as speaker over
her grandiose use of entitlements.
The former prime minister
returned to life as a local
member in his northern
Sydney electorate of Warringah this week, visiting
a local school that had recently lost five classrooms
in a fire.
“I was really impressed
with the way that students
and teachers at Seaforth
Public School have come
together after a fire recently burnt down five classrooms,” Mr Abbott wrote
on Facebook.
Speaking to his local paper, the Manly Daily, Mr
Abbott stressed that he is
“too young to retire” aged
57.
“I still have a very strong
interest in public life. And
I don’t think it’s going to
be my role to simply surf
and cycle for the next 20
years,” he said. He said he
hoped voters in his electorate were proud of his
record in the top job.
“I hope they were proud
that one of our own was
prime minister of this
country and I am confident
that the record will be well
¬appreciated as time goes
by,” he said.
The report says he praised
former prime ministers
John Howard and Bob
Hawke as role models, citing Mr Howard’s speaking
and writing career and Mr
Hawke’s work with his party and in foreign affairs.
On the weekend, Finance

Minister Mathias Cormann
responded to speculation
that Mr Abbott could be
posted to London as Australia’s High Commissioner. He said it was unlikely
the former prime minister
would be interested in a
diplomatic posting.
“I’d be very, very surprised if Tony Abbott had
any interest whatsoever
in being an Ambassador
or a High Commissioner
somewhere overseas,” he
told Sky. Mr Abbott has
previously said he will not
make a decision on his political future before Christmas.
Mr Abbott’s leadership
came under renewed
threat because of his handling of the Mrs Bishop’s
use of taxpayer-funded
entitlements as speaker.
He faced intense calls for
her dismissal after it was
revealed she charted a
$5000 helicopter to travel
from Melbourne to a Liberal party fundraiser in
Geelong.
Mr Abbott has previously
described himself as the
political love-child of Mrs
Bishop and initially refused calls for her political
scalp. But after two and
a half weeks of the saga
dominating media headlines, the then prime minister eventually dumped
her as speaker.
This caused a bitter falling out between the pair
with Mrs Bishop reported
to have voted against Mr
Abbott in the September
leadership spill. Mr Abbott
acknowledged the relationship had broken down,
saying there was a “a bit
of dirty water under the
bridge” between the pair.
Mr Abbott’s conservative
ally, the conservative Liberal Senator Eric Abetz,
who was dumped from
cabinet after the reshuffle,
has revealed he advised
Mr Abbott to dump the
beleaguered speaker, although did not say when
he provided this advice.

Treasurer Scott Morrison laments the “pitched battle” over industrial relations reform that
has pitted business against unions is “boring, it’s not helpful”. Photo: Alex Ellinghausen

Treasurer Scott Morrison
has praised as “innovative”
a proposal that could see
workers rewarded with tax
credits in exchange for a
reduction in penalty rates,
a day after the Prime Minister signalled changes to
weekend rates would take
place over time to reflect
the seven-day economy.
Momentum is building in
the Liberal Party for the
adoption of industrial relations reforms, including
potentially the reduction in
weekend penalty rates, as
part of a broader package
of measures that is also
expected to include tax reforms.
Six Liberal MPs on Tuesday
publicly backed the need
for changes to weekend
penalty rates in sectors
such as hospitality, retail
and tourism, to drive business growth and stimulate
employment, though with
compensation for low income earners that, for example, could see general
hourly rates of pay raised.
In an interview on ABC’s
Radio National on Wednesday, Mr Morrison appeared
to put aside his previous
concerns about cuts to penalty rates, and lamented the
“pitched battle” over industrial relations reform that
has pitted business against
unions for “far too long” as
“boring, it’s not helpful”.
“What we need to have is
a mature discussion about
these issues where we look
at how the system works.
What we want is more
people, particularly young
people, being employed.
We need flexibility in the

system which means people with disabilities, people
who have been long-term
unemployed can get a go
in the labour market,” he
said.
“I don’t see why you
wouldn’t want to consider
anything that would achieve
those sorts of goals.
“If the Opposition Leader
Bill Shorten wants to go
back to yesterday’s politics,
and drag us in to a pro or
negative penalty rates debate, I don’t think that helps
the economy, I don’t think
that helps the debate.”
On Tuesday, Malcolm Turnbull left open the prospect
of lower income workers receiving a tax credit as compensation if reductions in
weekend penalty rates - as
suggested in the Productivity Commission’s draft review of the industrial relations system - took place.
The Prime Minister said
there were a “lot of changes that can be made to the
tax system which would
improve the efficiency of
the system” and promised
decisions on tax changes
before the next budget that
would be taken to the next
election.
Asked about such a proposal, Mr Morrison said “I
think these are all very innovative ideas, in the UK
[Secretary of State for Work
and Pensions] Iain Duncan
Smith has done some excellent work in looking at
those sorts of systems”.
“What you want is a tax
system and a payment system that locks together and
a labour market system that
links in with that to ensure

than being on welfare and
that when you are working, you are not going to be
taxed out of existence and
you are able to get on and
make a way for yourself.”
The Treasurer also flagged
an announcement later
on Wednesday with the
Tax Commissioner about
the government’s plans
to crack down on multinational tax avoidance, following the introduction of

“We already have 30 companies that the Tax Office
has been working with and
we have people embedded there working through
various arrangements they
have to ensure that these
companies are paying their
fair share of tax,” he said.
“We have been able to identify additional companies
as a result of the legislation
we introduced into Parliament recently.”

Annual Reports Reveal A Year Of Creative Success
From avant-garde fashion
to projects marking the
centenary of WW1, 201415 was a year of diversity
and dynamism for Victoria’s creative and cultural
agencies.
The annual reports for Victoria’s nine state-owned
creative and cultural agencies were tabled in Parliament this week, reflecting
a year of achievement and
acclaim both at home and
abroad.
The reports show that the
state’s cultural institutions
- Arts Centre Melbourne,
Melbourne Recital Centre,
State Library of Victoria,
Australian Centre for the
Moving Image, Geelong
Performing Arts Centre,
Museum Victoria and National Gallery of Victoria
- welcomed 10.2 million
visitors across the year, including more than 575,000
students who participated
in education programs.
Melbourne Recital Centre
and the State Library of Victoria each achieved record
numbers of visitors. Attendances at the NGV - which
hosted the Australian-exclusive summer exhibition
The Fashion World of Jean
Paul Gaultier - exceeded
2.2 million, the highest figure in more than a decade.
Volunteers continue to provide the backbone of the
creative sector. They devoted a record 103,816 hours
of service - the equivalent
of 37 years of work - to Victoria’s cultural institutions.
The public’s strong con-

nections with these agencies also continued, with
a record 48,539 members
reported.
Film Victoria invested in 54
local film, television and
games projects generating
an additional 6,566 employment opportunities for
the state. Projects ranged
from Joselyn Moorhouse’s
feature film The Dressmaker, shot in Melbourne,
the Wimmera and the You
Yangs; special effects work
by local practitioners on
Hollywood blockbusters
including Avengers: Age of
Ultron and Ted 2; and support for the development of
12 original games.
The 2014-15 financial
year was one of the most
successful for Docklands
Studios since the Victorian Government assumed
ownership in 2008, with
the studios being used for
projects including the US
television miniseries Childhood’s End. The studios
also continued to be used
extensively for domestic
television, hosting productions such as Channel
Nine’s The Footy Show and
Millionaire Hot Seat, and
the Seven Network’s drama
series Winners and Losers.
This the first year that Victoria’s nine cultural and
creative agencies have reported as part of the new
Creative Industries portfolio. Overseen by Creative
Victoria, these agencies
provide leadership to the
state’s arts, culture, screen,
design and games sectors.
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Bill Shorten welcomes Malcolm
Turnbull’s greener government
Bill Shorten has welcomed
the arrival of the greener
Turnbull government, declaring Labor is now prepared to accept in “good
faith” signs that the Coalition will treat wind and solar energy on their merits.
In what the opposition
has billed as a landmark
speech on energy policy
in the lead-up to the 2016
election year, Mr Shorten
has extended an olive
branch to the new Prime
Minister, telling him the
steep drop-off in investment in renewable energy
in Australia is an international anomaly that must
be fixed.
In the speech, to be delivered on Wednesday
morning, Mr Shorten will
say clean energy investment has risen by 8 per
cent in the US, 12 per cent
in Japan, and 35 per cent
in China last year alone. In
Australia, however, under
the Abbott government’s
overtly pro-fossil fuel/
anti-renewables stance, it
went backwards by 35 per
cent.
And what is worse, he will
say, investment in largescale renewable projects
fell by a staggering 88 per
cent. That saw 2 million
jobs created in the renewable sector globally while
Australia’s clean energy
sector contracted over
the same period, shedding 2300 full-time positions.
“This has to change,” he
will argue, according to
speech notes provided.
“And perhaps – at last –
the government will stop
fighting Labor on this.
“Like you, I welcome the
fact that the Liberal leadership no longer sees wind
turbines as a horrifying
blight on the landscape …
a creeping menace lurking on the horizon. The
muzzling of the far-right’s
ideological attack dogs in
the clean energy debate

is long overdue, and it’s
a gesture I’m prepared to
accept in good faith.
“I’m hopeful our Parliament, our politics, can
move past the basic, binary argument of whether renewable energy is
‘good’ or ‘bad’.”
The speech comes as Labor recalibrates its political arguments and policy
presentation to suit the
more popular and more
forward-looking Turnbull
leadership style.
After promising a 50
per cent renewable energy mix by 2030, and
being slammed by the
then Abbott government
which said it was unworkable and unaffordable,
Mr Shorten will use the
speech to foreshadow
what he is calling an
“Electricity Modernisation Plan” that “delivers
on our economy-wide
emissions reduction targets; minimises the cost
impacts on business and
household consumers;
provides opportunities
for affected workers to
be redeployed, retrained
and supported through
the transition; and helps
local communities adapt
to changes in key indus-

tries”.
He said the approach
would be based on a
“consultative and consensus building” model
designed to protect investment confidence and
job security.
“Above all, our priority is
a managed, predictable
long-term modernisation
process for our electricity
sector,” he will say.
He will also use the speech
to confirm Labor’s commitment to an emissions
trading scheme, leaving
it open to the charge of
preparing to revisit the
carbon tax.
“Labor is committed to
an emissions trading
scheme - a market solution for tackling climate
change,” his notes say.
“And we have also set a
bold new goal for renewable energy - 50 per cent
of Australia’s electricity
to come from renewable
energy, by 2030.
“Yes, this is ambitious –
but it is not impossible.
“This isn’t about recklessly dashing ahead of
the rest of the world. This
is a plan for Australia to
catch up and cash in on
the opportunities of the
Asian century.”

Govt should copy $10b ‘concrete
bank’: ALP

FEDERAL Labor has used its plan for a $10 billion
“concrete bank” to taunt the government over its
commitment to infrastructure projects.
OPPOSITION infrastructure spokesman Anthony Albanese poked fun at Prime Minister Malcolm Turnbull's image as a friend of public transport, saying the
government had yet to pledge any cash to back it up.
Originally published as Govt should copy $10b 'concrete bank': ALP

Three of four released after Sydney raids

THREE of the four people arrested in pre-dawn raids
in Sydney’s west have been released from custody as
investigations into the killing of NSW police employee
Curtis Cheng continue.
AN 18-year-old man who was arrested at a home in
Wentworthville remains in custody.
Originally published as Three of four released after
Sydney raids

Metadata laws to be introduced on Tuesday,
but there are still some unanswered questions

Text messages between a 14-year-old British schoolboy and an Australian
man in which the boy suggests the man get his “first taste of beheading”. The
contents of texts won’t be stored under these laws.Source:AAP

Parramatta shooter, 15-year-old Farhad Jabar.Source:Channel 7

AUSTRALIA is days away
from one of its most controversial national security measures and we still
don’t know the full cost.
From Tuesday we will be
paying a personal price
for hunting down terrorists with the start of
retention and extended
storage of the metadata
of every message we
send.
On that day a big chunk
of the privacy we expect
for our most personal
communications will be
sacrificed amid growing
concerns about domestic
terrorism.
It will be just over a week
since the shooting of
unarmed civilian Police
worker Curtis Cheng in
Parramatta which intensified those concerns.
The October 13 start
of the Mandatory Data
Retention Regime will
involve details of our
telephone and internet
messages being stored
by service providers for
two years.
The captured communication material will cover

who sent a message,
who received it, when,
where and how. But the
contents of the message
will not be retained.
It will mean storage of
the telephone numbers
of people making and
receiving calls and how
long they talked but not
the contents of their conversation.
Similarly, internet addresses and times will
be kept but not the messages themselves.
Under defined circumstances, police and national security authorities will have access to
the retained material.
But we still don’t know
who will be paying for
this national security
measure, or how.
The Government is expected to provide about
$128 million, plus $3 million for administrative
costs, to help telephone
and internet service providers set up retention
and storage systems, but
the final bill is expected
to be higher.
Any extra cost would be

passed on to consumers,
particularly from smaller
providers.
Not all companies have
submitted a Data Retention Implementation Plan
to the Government and
it won’t be until the final
deadline of April, 2017
that a full picture of costs
will be known.
Nor is it known how
many people have set up
counter systems such as
VPNs — virtual private
networks — to avoid the
archiving of their metadata. The VPNs allow
messages to be sent by
detours, which escape
retention.
It will be a big expansion
of existing powers and
the operation of laws rewritten in April to catch
up with the digital age
and the criminals who
use the internet as a tool,
and to give a structure to
existing collection of private information.
A number of restrictions
were placed on the data
retention to get legislation passed earlier in
the year and AttorneyGeneral George Brandis
is making specific guarantees:
• There will be significant
limits on who can get access to the information;
• The system and its use
will be monitored independently by the Commonwealth Ombudsman;
• The Attorney-General’s
Department will publicly
report on the operation
each year;
• ASIO and police will
need special warrants
before getting data from
the communications of
journalists which might
identify
confidential
sources, and Public Interest Advocates would
make submissions on
these warrants;
• The scheme will be reviewed by a parliamentary inquiry after three
years
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Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

المــرياج

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

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

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

تبعد
دقيقة
عن
حمطة
القطار

0451 340 097

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

العرض الثاني
 99دوالراً
سنويا

العرض الثالث
 249دوالراً
ملدة  3سنوات

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

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

أكثر من  400قناة تنقل
العامل اىل شاشاتكم

معاملتنا هي األفضل

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

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

