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مــقابلة

أمـني س ّر حركة فتح يف أسرتاليا صاحب مصنع  Factory Direct Wardrobesخلزائن اجلدران واملطابخ احلاج عبد القادر قرانوح لـ «اهلريالد»:

أتوجه اىل فلسطني حلضور املؤمتر السابع حلركة فتح لبحث األوضاع وانتخاب أعضاء اللجنة املركزية

الصدق واخلربة شرطان أساسيان للنجاح وخدماتنا تشمل سيدني وولنغونغ ونيوكاسل
عندما تجتمع األخالق والصدق واالستقامة والتضحية مع حب العمل الوطني
والقومي واالندفاع يف خدمة القضايا االنسانية املحقة واملقدسة يف شخصية ما،
يكون صاحبها اقرب اىل النموذجية ..ولعل هذه الصفات تنطبق ،بأبهى وجوهها،
على أمني سر حركة فتح يف اسرتاليا الحاج عبد القادر قرانوح.
عاش السيد قرانوح القضية الفلسطينية وعمل يف سبيلها وهو يف الرابعة عشرة
من العمر واستمر يف النضال والكفاح ليتسلم منذ حواىل ثالث سنوات امانة سر
الحركة يف اسرتاليا.
األلقاب ال تغرّ الحاج قرانوح وال تغريه ،فهو يعترب نفسه خادما للقضية سواء
وتحمـلها واجب.
كان يف موقع مسؤولية او ال ،اذ انه يرى املسؤولية خدمة
ُّ
هاجر السيد قرانوح اىل اسرتاليا ،من مدينة طرابلس  -شمال لبنان ،عام 1975
فعمل بجد وجهد إلعالة عائلته يف اسرتاليا وأهله يف الوطن ..فبعد حواىل سنة
على وصوله اىل هنا أبى عليه طموحه ان يبقى عامال لدى اآلخرين فقام بافتتاح
مصلحته الخاصة ليبيعها بمبلغ محرتم ويعود اىل لبنان الذي كان يسكن قلبه
وضمريه وكل جوارحه.
غري ان الحرب هناك لم ترتك له خيارا سوى العودة اىل اسرتاليا والبدء من
الصفر ،فعمل سائق تاكسي ليفتتح بعدها مصلحة لنقل االشخاص املعوقني
وكذلك مصنعا تحت اسم  Factory Direct Wardrobesلصناعة خزائن
الجدران واملطابخ يف بانشبول ما زاال يعمالن حتى اآلن.
هناك شرطان ال ان من توفرهما لنجاح اي عمل وهما الخربة والصدق وقد جمعتهما
شخصية الحاج قرانوح املتواضعة واملثقفة فكان النجاح حليفه يف كل عمل قام به.

الحاج عبد القادر قرانوح والزميل أنطونيوس بو رزق

وقد زارت «الهريالد» مصنع  Factory Direct Wardrobesلخزائن الجدران
واملطابخ وكان لها مع صاحبه الحاج عبد القادر قرانوح هذا الحديث:

حاوره أنطونيوس بو رزق
* هل لنا ببطاقة هوية للحاج
عبد القادر قرانوح نقدمها
لقراء اهلريالد؟
 من مواليد طرابلس  -لبنانالشمالي عام  ،1954تلقيت
دروسي االبتدائية والتكميلية
مدارسها..
يف
والثانوية
تزوجت وهاجرت اىل اسرتاليا
عام .1975
* ما هي الصعوبات اليت
واجهتك لدى وصولك اىل
هنا؟
 كأي مهاجر اىل بلد جديدصعوبات كثرية
اعرتضتين
ويف مقدمتها اللغة والتأقلم
مع ثقافة وعادات وتقاليد
البلد اجلديد.
علي البدء
كان
وصولي
فور
ّ
بالعمل العالة العائلة يف
اسرتاليا ومساعدة االهل يف
لبنان ،فعملت حلواىل عام
يف مصنع ألبسة ألشرتي
بعدها مصلحيت اخلاصة وهي
 Dry Cleanerاي كوي (كي)
وتنظيف على البخار وذلك يف
ريدفرن غري انين قمت ببيعها
بعد حواىل سبع سنوات وعدت
اىل لبنان بهدف السكن الدائم
هناك بفعل العاطفة اجلياشة
اليت كانت حتتل كياني جتاه
وطين لبنان الذي كان يسكنين
يف ّ
حلي وترحالي ..فسفري
اىل اسرتاليا كان بهدف مجع
مبلغ حمرتم من املال أقوم
بتوظيفه واستثماره يف مصلحة
علي دخال ّ
ميكنين
ما هناك تدر
ّ
من العيش بكرامة مع عائليت

واهلي.
ولكن احلرب بظروفها واالخطار
احملدقة باجلميع اجربتين على
العودة اىل اسرتاليا لتبدأ من
جديد عملية الكفاح العملي
واحلياتي.
وأنوه هنا انين قمت ببيع
مصلحيت ( )Dry Cleanerمببلغ
 100ألف دوالر عام 1981
حيث كان بامكاني شراء اكثر
من منزل يف ذلك احلني.
اىل
قلت،
كما
عدت،
علي ان أبدأ
وكان
اسرتاليا
ّ
من الصفر ،فعملت سائق
تاكسي ملدة تقارب ثالث
سنوات ألفتتح بعدها شركة
لنقل ذوي العاهات واالعاقات
(Transport Company For
 )Disabled Peopleوما زالت
هذه الشركة تعمل حتى اآلن.
وخالل هذه الفرتة أشرتيت
حمطة وقود حتتوي على مركز
تسوق صغري ألقوم ببيعها بعد
حواىل مثاني سنوات وأفتتح
Factory
مصنعا حتت اسم
 Direct Wardrobesلصناعة
خزائن اجلدران واملطابخ.
* هل تستعملون نوعا معينا
يف صناعة اخلزائن واملطابخ؟
 بالطبع ال ،نقوم بصناعةاخلزائن واملطابع من اخلشب
واالملنيوم والزجاج ،وهناك
عدة أنواع من اخلزائنPoly + :
 Frost + Mirorوذلك حسب
طلب الزبون.
*هل تعطون كفالة على
صناعاتكم؟

 مجيع أعمالنا مكفولة ملدةعشر سنوات.
* كيف تصف لنا الوضع
العملي اليوم يف البلد؟
 الوضع اليوم يف قمةازدهاره حيث يعيش البلد
فورة بناء وإعمار تنعكس اجيابا
على مجيع املصاحل والقطاعات
فيه وخاصة تلك املرتبطة
مباشرة بقطاع البناء ،فالعمل
اليوم ،واحلمد هلل ،جيد جدا
وهناك طلبيات  Ordersلعدة
أشهر اىل األمام.
* كم شخص يعمل يف
مصلحتكم؟
 يعمل لدينا حوىل أحد عشرشخصا.
* عندما أسست هذه املصلحة،
هل كانت لديك خربة ومعرفة
بصناعة اخلزائن واملطابخ؟
ال ،لكنين قمت باستقداماشخاص من ذوي اخلربة
الطويلة يف هذا اجملال،
بعضهم ما زال يعمل معنا منذ
عشر سنوات ،اي منذ افتتاح
املصلحة.
* ما هي املناطق اليت تشملها
خدماتكم؟
 تغطي خدماتنا سائر احناءسيدني وضواحيها وتصل اىل
نيوكاسل وولونغونغ.
* برأيكم ،ما هو مقياس
جناحكم؟
رئيسيان
شرطان
هناك
واساسيان جيب ان يتوفرا
لنجاح واستمرارية اي عمل او
مصلحة وهما اخلربة والصدق..

فبدون اخلربة ال ينجح اي
عمل وبدون الصدق واالمانة
واالستقامة والدقة يف مواعيد
اجناز وتسليم االعمال ال تنجح
اي مصلحة.
*كون احلاج عبد القادر
قرانوح أمني سر حركة فتح يف
اسرتاليا ،هل لك ان تضعنا
يف أجواء انتفاضة االقصى؟
هي
االقصى
انتفاضةسئموا
شباب
انتفاضة
االحتالل االسرائيلي فانتفضوا
على ظلمه وتنكيله وتعسفه
وغطرسته ،وان شاء اهلل هذه
االنتفاضة مستمرة ودائمة حتى
رفع العلم الفلسطيين فوق
أسوار القدس الشريف بقيادة
منظمة التحرير الفلسطينية
وقائدها حممود عباس.
* هل تقتصر هذه االنتفاضة
على حركة او فئة معينة؟
 أبدا ،انها انتفاضة جامعةالشعب
فيها
يشرتك
حركاته
بكل
الفلسطيين
وتنظيماته ومشاربه.
* علمنا انك متوجه يف العاشر
من اجلاري ،اي يوم الثالثاء
املقبل اىل فلسطني ،فما هو
هدف الزيارة؟
 سأسافر اىل فلسطنيللمشاركة يف املؤمتر السابع
حلركة فتح الذي سينعقد
يف  19تشرين الثاني احلالي
يف رام اهلل ويستمر ملدة 5
أيام.
* ما هو اهلدف الرئيس
النعقاد املؤمتر؟

الحاج عبد القادر قرانوح يف مكتب املصنع يف بانشبول
 يهدف املؤمتر اىل البحثوالتطورات
االوضاع
يف
واملستجدات على الساحتني
الفلسطينية خاصة والعربية
عامة كما سيتم انتخاب اعضاء
اللجنة املركزية حلركة فتح.
* هل من كلمة أخرية تود
توجيهها؟

 أمتنى على كل فئات الشعباسرتاليا
يف
الفلسطيين
االلتفاف حول تنظيماتها ملا
فيه خري الفلسطينيني مقيمني
ومغرتبني.
ويف النهاية أشكر جريدة
اهلريالد الفساحها اجملال لنا
عرب صفحاتها.

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

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

www.southwestbuilders.com.au
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald
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 5قتلى و 6جرحى من بينهم رئيس هيئة علماء القلمون بانفجار عرسال

السيسي يف مؤمتر صحفي مع كامريون يف لندن:

كنعان زار جعجع موفدا من العماد عون :مرتاحون للتجاوب احلاصل مستعدون الجراءات تطمئن السياح
مع مبدأ تشريع الضرورة

ابدى الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي استعداد
مصر للتجاوب أكثر مع
أي إجراءات تطمئن الدول
اليت يأتي منها سائحون
ملنتجع شرم الشيخ على
البحر األمحر بشأن إجراءات
التأمني املتخذة يف مطار
املدينة وأنها كافية.
وقال الرئيس السيسي
يف مؤمتر صحايف مشرتك
الوزراء
رئيس
مع
الربيطاني ديفيد كامريون
يف لندن ،امس االول،
اننا مستعدون للتجاوب

جعجع مستقبال كنعان يف معراب
استقبل
القوات
جعجع،
معراب
التغيري
ابراهيم

حزب
رئيس
اللبنانية مسري
أمس االول ،يف
أمني سر تكتل
واالصالح النائب
كنعان موفدا من

العماد ميشال عون ،يف
حضور رئيس جهاز االعالم
والتواصل يف القوات
ملحم الرياشي.
عقب اللقاء الذي استغرق
ساعتني ،قال كنعان:

الرئيس
دعوة
حركت
ّ
الرتكي رجب طيب أردوغان
إىل تعديل الدستور متهيدًا
مياهًا
رئاسي،
لنظام

«حبثت ود .جعجع يف
اجللسة التشريعية املرتقبة
باإلضافة اىل عدد من

هدنة أحادية أعلنها قبل
االنتخابات النيابية املبكرة
اليت ُنظمت األحد املاضي،
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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
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روسية تعزز أسطوهلا قبالة سورية
وفرنسا ترسل «شارل ديغول»

واصلت روسيا ارسال
تعزيزاتها العسكرية اىل
سورية والبحر املتوسط
قبالة الشواطئ السورية
بالتزامن مع اعالن فرنسا
حاملة
سرتسل
انها

الطائرات شارل ديغول اىل
املتوسط «تعويضًا» عن
غياب احلامالت األمريكية
يف هذا البحر حيث انتهت
فيه امس اكرب مناورات
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الجثث يف مسرح جريمة «العلماء»

تباين كردي إزاء اقرتاح أردوغان تعديل الدستور
راكدة يف امللف الكردي
تطورًا مهمًا
الذي شهد
ّ
أمس االول بإعالن «حزب
العمال الكردستاني» إنهاء

أكثر مع أي إجراءات
أصدقائنا
كل
تطمئن
على أن اإلجراءات األمنية
املوجودة يف مطار شرم

الشيخ كافية وأن املطار
مؤمن بشكل جيد.
وأضاف أن مصر أجرت

Y

Diploma of Hospitality

YAdvanced

املسائل األخرى املتصلة
بها ،وأذكر أن تشريع
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مطلوب للعمل
مطلوب
شخص لديه
خربة بالبيع
والتسعري
وقراءة الخرائط
للعمل بدوام
كامل يف مصنع
أملينيوم
لالتصال خالل
دوام العمل:
97381455

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

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

( 30دوالرا وما فوق)

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

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

مناقيش ع الصاج

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

Strata Management

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

CUT ME!

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

BEFORE I
BURNOUT!

*

:بـ جو على الرقم

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

SAVE

80!
best
tyres!
best prices!
$

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

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
صدق يف التعامل

SMALL
CARS

†

with 2 or more
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Radial
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358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

email: sales@tyresexcel.com

LARGE
CARS
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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

4WD

159

$

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

بــارغـن وايــرهـاوس

Dunlop
Monza
200R

لـصاحبه عـبدو جـاد

205/65R15

Goodyear
Wrangler
HT
31/10.5R15

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

www.tyrehouse.com.au

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Taubmans Endure 15L $165
HMD-163-MTH.indd 1

صـدق يف
الـمعاملة

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

23/6/10 4:39:00 PM

جــميع أدوات وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

طالء لربك السباحة

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160
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حرب حبث مع رئيس الكتائب يف الصيفي مسألة اجللسة التشريعية واكد قاسم :اخلالفات القائمة يف العامل العربي واإلسالمي هي خالفات
التوافق على اولوية انتخابات الرئاسة واحملافظة على املؤسسات ودورها
سياسية وليست مذهبية

استقبل رئيس حزب الكتائب
الللبنانية النائب سامي اجلميل
بعد ظهر اليوم يف بيت الكتائب
املركزي يف الصيفي وزير
اإلتصاالت بطرس حرب ومت
خالل اللقاء عرض لألوضاع
السياسية.
وقال الوزير حرب بعد اللقاء:
«حبثنا يف مسألة اجللسة
التشريعية اليت دعا اليها
الرئيس نبيه بري واليت تتضمن
عدة بنود ،وحبثنا يف املوقف
الذي ميكن ان نتفق عليه
للتعاطي مع هذا اإلستحقاق .كلنا
متفقون على ضرورة احملافظة
على املؤسسات ودورها ،اال
اننا متفقون يف الوقت نفسه
على ان هناك اولوية مطلقة
هي انتخابات رئاسة اجلمهورية
 ،و نعترب كل عمل يتقدم على
هذا العمل ليس يف حمله.
هناك ضرورات تستدعي منا
ان نكون يف بعض النواحي
مع احلاجات األساسية اليت
تصيب لبنان ووجوده وتكوينه
واقتصاده وماليته ،وتستدعي
منا مواقف متجاوبة إلجياد حلول
لقضايا اذا مل حتل تقع املصيبة
على كل لبنان واللبنانيني.
اال اننا يف الوقت ذاته جيب
ان حنافظ على املبادىء
األساسية اليت ترعى نظامنا
السياسي فاملشاكل ترتاكم
فيه ألن السلطة غري مكتملة
وال وجود لرئيس مجهورية
يتحمل مسؤولية احملافظة على

الجميل مستقبال حرب يف الصيفي
الدستور واملؤسسات «.
سئل :الن تشاركوا يف اجللسة
التشريعية؟
اجاب :ساطلع على جدول
األعمال ونتيجة االطالع عليه
سأحدد موقفي ،طبعا موقف
حزب الكتائب مبدئي يف هذا
املوضوع وحنن نأخذ بعني
اإلعتبار هذا األمر الذي كان
موضع تشاور بيين وبني النائب
سامي اجلميل .
سئل :هل من الوارد ان تنعقد
اجللسة التشريعية بعيدا عن
املكونات املسيحية؟
اجاب :باألصول جيب ان حيضر
اجلميع ،وجيب يف اول جلسة
جمللس النواب ان تنتخب كل
املكونات رئيسا للجمهورية،
ويف حال التعذر املستمر
واملتعمد فنحن يف اجللسة 31
لتعطيل النصاب القسري،
وحنن نتمنى احملافظة على وحدة
املؤسسات واال تاخذ صفة او

منحى طائفي معني ،امنا يف
الوقت ذاته هناك مصلحة لبنان
العليا اليت تفوق كل املصاحل
واليت نضعها يف امليزان لنرى
املوقف الوطين واحلكيم الذي
جيب اختاذه.
سئل :ما هي احللول املطروحة
ملشكلةالنفايات؟
قال :حنن نفتش عن حلول
لقضية النفايات لنزيلها من
مداخل بيوت الناس ألنها
تلحق ضررا كبريا بهم ،احلل
املتوفر اليوم الذي يبحث به هو
الرتحيل بعدما اكتشفنا وكأن
هناك خلفية ما لتعطيل حل
مشكلة النفايات  ،هذا يدعونا
يف حال عدم وجود حل اىل
اعادة النظر يف موقفنا وحتى
يف وجودنا يف السلطة .وانا
اؤيد كالم الرئيس سالم الذي
قال :اذا كانت احلكومة ال تعمل
وال جتد حلوال للناس فلماذا
ستظل وتبقى؟».

أكد نائب االمني العام
ل «حزب اهلل» الشيخ نعيم
قاسم يف مداخلة خالل إجتماع
اجمللس األعلى للمجمع العاملي
للتقريب بني املذاهب ،يف
مطعم الساحة  -طريق املطار،
أن «اخلالفات القائمة اليوم
بني الدول أو بني األحزاب
والقوى السياسية يف العامل
العربي واإلسالمي ،هي خالفات
سياسية وليست مذهبية ال من
قريب وال من بعيد ،واوضح
أن أغلبية اخلالفات تقع يف
بلدان أو بني بلدان من لون
مذهيب واحد ،وهذا ما نراه يف
مصر وليبيا وتركيا وتونس
وغريها ،وهو دليل على اخلالف
السياسي ،بل يوجد تالقي حول
املقاومة ومواجهة إسرائيل بني
«حزب اهلل» وبني الفصائل
الفلسطينية متجاوزين كل
احلواجز ،ومتالمحني بالتضحية
وبذل الدماء والتعاون الوثيق
من أجل القضية الواحدة قضية
القدس وفلسطني».
وأضاف« :يستخدم الغرب
العرب
املسؤولني
وبعض
العنوان املذهيب لتغطية عجزهم
امليداني وعجزهم عن تسويق
فكرتهم ،فيغررون ببسطاء
الناس ويأخذونهم إىل الفتنة،
َّ
وإال هل أصبحت أمرييكا سنية
وروسيا شيعية؟ أم أن كال
منهما يتخذ املوقف السياسي
الذي يؤمن به ،ويبين حتالفاته

على هذا األساس».؟
وتابع« :ما جيري يف سوريا هو
تدمري لدولة تدعم املقاومة ضد
االحتالل الصهيوني ،وهي جزء
من مشروع املقاومة يف املنطقة
ملصلحة تكوين دولة تقبل
بإسرائيل وتنخرط يف املشروع
األمريكي اإلسرائيلي».
وختم« :إتفقنا يف لبنان على
حوار بني «حزب اهلل» و «حزب
املستقبل» وال زال مستمرا ولو

حقق احلد األدنى وهو ختفيف
االحتقان ،ونأمل أن ِّ
حيقق أكثر
من ذلك ،ولكن خالفنا معهم
سياسي حول كيفية إدارة البلد،
واملواقف مما حييط بنا ،ومدى
السري يف مشروع املقاومة
ودعمه ،ومل يكن يوما خالفا
مذهبيا على اإلطالق ولن يكون
كذلك يف املستقبل ،إذ ال حمل
للخالف املذهيب ال معهم وال مع
غريهم من وجهة نظرنا».

ريتشارد جونز وصل إىل بريوت
وصل السفري األمريكي السابق
يف لبنان واملفوض ملهمة
إدارة الديبلوماسية األمريكية
ريتشارد جونز إىل بريوت مساء
امس االول ،عن طريق باريس،
يف فرتة انتقالية تسبق تسلم
السفرية االمريكية اجلديدة يف

لبنان إليزابيت ريتشارد مهامها.
مع العلم أن السفرية ريتشارد
كانت قد عينت سفرية لبالدها
يف لبنان يف حزيران املاضي،
وكانت تشغل منصب نائبة
مساعد وزير اخلارجية االمريكي
لشؤون الشرق االدنى

جنبالط غادر إىل باريس

«اللقاء
رئيس
غادر
الدميوقراطي» النائب وليد

جنبالط ،بريوت مساء امس
االول اخلميس إىل باريس.

قهوجي عرض األوضاع مع سفرية االحتاد األوروبي
استقبل قائد اجليش العماد جان
قهوجي يف مكتبه يف الريزة،
سفرية االحتاد األوروبي يف

لبنان كريستينا السن ،وتناول
البحث األوضاع العامة يف لبنان
واملنطقة.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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بري استقبل اجلسر وسالمة ووفدين ايرانيني

طربيه:عدم إقرار القوانني املالية
امللحة يلحق ضررا بسمعة البلد
ومعيشة اللبنانيني

ريفي من بطرسبورغ :ال ميكن حتقيق
األمن واالستقرار من دون بناء مؤسسات
قوية تعمل بشكل شفاف وقابل للمساءلة

ريفي خالل القاء كلمته
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري بعد ظهر امس االول
اخلميس ،وفدا من مجعية
املصارف برئاسة رئيسها جوزف
طربيه الذي قال بعد اللقاء:
«توجهنا اىل دولة الرئيس بري
بإسم القطاع املالي واملصريف
والقطاعات االقتصادية مجيعا
لنطلب همته جبمع اجمللس
النيابي واقرار القوانني ذات
الطابع املالي امللح ،واليت يف
حال عدم اقرارها بصورة خاصة
قبل نهاية هذا العام تلحق
ضررا كبريا وفادحا بسمعة
لبنان املالية ومبعيشة اللبنانيني
القوانني
خاصة
وبصورة
ملوضوع
بالنسبة
املطروحة
مكافحة تبييض االموال وكذلك
السلف والقروض املقررة ليس
فقط من صندوق النقد الدولي
ومن مرجعيات دولة امنا ايضا
من صناديق عربية متعددة».
أضاف« :لقد أثار عدم صدور
هذه القوانني وإقرار هذه
القروض استغراب اجلهات
الدولية ألنها قد تكون احلادثة
الوحيدة اليت مير بها بلد بأن
تعرض عليه قروض امنائية
وقروض اسرتاتيجية لبنيته
التحتية ولتأمني املياه والكهرباء
البيئة
وحلماية
والطرقات
ويتخلف البلد عن االستفادة
منها ،بينما القاعدة ان يذهب
البلد ويطلب ويلح عليها».
وتابع« :أعتقد ان ما مسعناه
من الرئيس بري من انه سيقدم
عرضا ال ميكن رده لطرح ودرس
هذه املواضيع يف اجللسة العامة
للمجلس ،وحنن واثقون بقدرته
وبرغبة اجمللس النيابي ايضا
باخلروج من االنقسامات امام
االمور االسرتاتيجية اليت جيمع
عليها اللبنانيون .وبالطبع فقد
وعدناه بأن نعود اليه شاكرين
بعد اصدار هذه القوانني ألنه
بذلك يكون قد محى لبنان
ومحى القطاع املالي يف لبنان
ومحى معيشة اللبنانيني ألنه يف
حال اي تعثر على هذا الصعيد
سينعكس هذا على كل شيء،
سينعكس على التحويالت اىل
لبنان وعلى انتقال االموال من
لبنان اىل خارجه وعلى تطوير
التجارة اخلارجية للبنان .حنن
امام حتد كبري جدا ونعتقد ان
اجمللس النيابي سريد هذا
التحدي ويصوت على هذه

القوانني
عاجلة».

يف

اقرب

فرصة

الجسر
وكان بري استقبل قبل الظهر،
يف عني التينة ،النائب مسري
اجلسر وعرض معه اجواء اجللسة
التشريعية املقبلة.
اراكي
وبعد الظهر ،استقبل رئيس
«جممع التقريب بني املذاهب
االسالمية» آية اهلل الشيخ حمسن
اراكي ونائبه وزير اخلارجية
االيراني السابق منوشهر متقي
وعددا من اعضاء اجملمع،
حبضور عضو هيئة الرئاسة يف
حركة «أمل» خليل محدان.
وقال اراكي على االثر« :كان لنا
الشرف يف زيارة دولة الرئيس
بري ،وتداولنا معه احلديث حول
قضايا املنطقة والتقريب بني
املذاهب االسالمية خصوصا.
وشكرناه على جهوده اليت
يبذهلا يف جمال مجع الكلمة
ومل الشمل يف لبنان واملنطقة.
وعرض علينا صورة عن املنطقة
ولبنان وجهوده يف سبيل
معاجلة بعض املشاكل العالقة.
وتقدمنا له بدعوة خاصة وجهها
اليه دولة الرئيس علي الرجياني
رئيس جملس الشورى االسالمي
للمشاركة يف مؤمتر الوحدة
االسالمية وإلقاء كلمة يف
حفل افتتاحه والقيام بلقاءات
اخرى مع الوفود االسالمية
تهم املنطقة وقضايا ومشروع
التقريب بني املسليمن وبني
املذاهب االسالمية على وجه
خاص».
عسكر
وكان رئيس اجمللس استقبل
ايضا حبضور محدان ،رئيس
بعثة احلج االيرانية وممثل
االمام اخلامنئي يف احلج السيد
قاضي عسكر على رأس وفد
من البعثة ،والقائم باالعمال
حممد صادق فضلي.
باشا زاده
كما استقبل رئيس ادارة مسلمي
القوقاز الشيخ الربوفسور شكر
اهلل باشا زاده.
سالمة
وبعد الظهر ،استقبل حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة،
وعرض معه الوضع االقتصادي
واملالي وتطرق احلديث اىل عدد
من املشاريع املدرجة على جدول
اعمال اجللسة التشريعية.

أكد وزير العدل اللواء أشرف
ريفي أنه «ال ميكن حتقيق األمن
واالستقرار واالزدهار من دون
بناء مؤسسات قوية تعمل بشكل
شفاف وقابل للمساءلة».
كالم ريفي جاء خالل ترؤسه
جلسة حوارية على هامش أعمال
الدورة السادسة ملؤمتر دول
األطراف إلتفاقية األمم املتحدة
عقدتها
الفساد،
ملكافحة
الشبكة العربية ملكافحة الفساد
يف بطرسبورغ ،مبشاركة وزير
الوظيفة العمومية يف املغرب
حممد مبديع ،جايسون رايشلت
من مكتب األمم املتحدة املعين
مدير
واجلرمية،
باملخدرات
املشروع اإلقليمي ملكافحة
النزاهة
وتعزيز
الفساد
والبلدان العربية أركان سبليين،
وحضور عدد من الفعاليات
والوفد املرافق ،حيث تباحث
املشاركون يف مكامن التشابه
واإلختالف بني اإلتفاقية األممية
واإلتفاقية العربية ملكافحة
الفساد وسبل املواءمة بينها
وبني التشريعات العربية .
ولفت ريفي إىل أن «شبكتنا
العربية تأسست سنة ،2008
وأخذت بالتوسع منذ ذلك احلني
حتى أصبحت مساحة مشرتكة
جلميع املعنيني يف تعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد يف منطقتنا
العربية ،وهي اآلن تضم 46
وزارة وهيئة رمسية من  17بلدا
عربيا مبا يف ذلك وزارات عدل
ووزارات تنمية إدارية وجمالس
قضائية ونيابات عامة وهيئات
متخصصة
وهيئات
رقابية
مبكافحة الفساد ،باإلضافة إىل
عضوين مراقبني من الربازيل
وماليزيا وجمموعة غري حكومية
تضم  24منظمة مستقلة من
اجملتمع املدني والقطاع اخلاص
واجملال األكادميي».
وشدد على أن «الفساد أصبح
قضية تهم اجملتمع الدولي
بأسره ،وتهم حتديدا بلداننا
العربية الساعية إىل حتقيق
األمن واالستقرار واالزدهار.
وال ميكن لتلك األمور أن تتحقق
دون بناء مؤسسات قوية
تعمل بشكل شفاف وقابل
للمساءلة».
اضاف « :وبهذا تعزز ثقة
املواطنني يف الدولة ،وهذا ما
ته أهداف التنمية املستدامة
أقر ُ
ّ
عندما أفردت من بني أهدافها

ال  ،17هدفا خمصصا ملسألة
السلم والعدل وبناء املؤسسات
القوية ،وهو اهلدف  16الذي
ينص حتديدا على «التشجيع
على إقامة جمتمعات مساملة
همش فيها أحد ،من أجل
ال ُي ّ
املستدامة،
التنمية
حتقيق
وإتاحة إمكانية وصول اجلميع
إىل العدالة ،وبناء مؤسسات
فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة
للجميع على مجيع املستويات».
ّ
كنا
وأشار ريفي إىل «أننا
حريصني على إجياد اإلمكانيات
القدرات
لتنمية
والفرص
املعلومات
تبادل
وتيسري
وتطوير السياسات العامة يف
بلداننا ،وبالتالي فإن أهداف
ّ
تشكل رافعة
التنمية املستدامة
جديدة ميكن لنا أن نستفيد منها
يف تعزيز العمل الذي نقوم به
وتعميقه».
وأكد أنه «برغم اجلهود َ
الق ّيمة
اليت تبذهلا الكثري من الدول
والكثري من املنظمات احلكومية
وغري احلكومية يف منطقتنا،
ّ
أمامنا العديد من
فإنه ال زال
َ
التحديات وما زال الطريق طويال
وحيتاج إىل متابعة ومثابرة».
وركز ريفي على «تسليط
الضوء على اإلتفاقية العربية
ملكافحة الفساد ،وعالقتها
باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد ،وذلك «الستكشاف
مكامن الشبه واالختالف بينهما
وحبث سبل مواءمة التشريعات
العربية مع أحكامهما».
ولفت إىل أنه «سيتم حبث
أبرز املستجدات التشريعية
ذات الصلة يف املنطقة
العربية والعالقة بني تشريعات
مكافحة الفساد وأهداف التنمية
املستدامة اليت مت إقرارها من
جانب قادة العامل يف مدينة
نيويورك».
وعقد ريفي والوفد املرافق
لقاءات جانبية مع عدد من
رؤساء الوفود املشاركة يف
(السعودية-العراق-
املؤمتر
ومنظمة
السودان-صربيا)
الشفافية الدولية.
الكلمات
بعض
وأشادت
الرمسية يف املؤمتر جبهود لبنان
يف جمال تعاون الدولة وإعادة
األموال املرتبطة بالفساد،
ال سيما يف تونس والعراق،
وإعتبار مساعيه على املستوى
الدولي منوذجا حيتذى به».

سالم استقبل وزير االتصاالت وسالمة ونسناس

حرب :لالسراع يف إجياد حلحلة الزمة
لنفايات ولو على حساب االصول املتبعة
استقبل رئيس جملس الوزراء
متام سالم ،قبل ظهر امس
االول يف السراي الكبري ،وزير
اإلتصاالت بطرس حرب ،الذي
قال بعد اللقاء« :هناك قرار
بعدم اللجوء اىل ردود فعل
سلبية يف مواجهة العراقيل
اليت ،وبكل أسف ،برزت
يف موضوع معاجلة مشكلة
النفايات .حنن وبنتيجة التشاور
مع الرئيس سالم ال رغبة لدينا
يف اإلستمرار يف ادارة البالد
يف جو من عدم التعاون من قبل
بعض القوى السياسية ،اال ان
الواجب الوطين حيتم علينا عدم
ترك الناس غارقة يف النفايات
من دون متابعة البحث عن
حلول جديدة .هناك عدة امور
تبحث حاليا بشكل جدي ونأمل
التوصل اىل حل».
وتابع« :احللول اليت تتعلق
مبوضوع النفايات ونظرا لالخطار
الكبرية اليت ستنتج عن استمرار
واستفحال هذه األزمة متنيت
على الرئيس سالم ،ولو كان
على حساب األصول املتبعة
يف االمور العادية وعلى حساب
عامل الوقت أيضا ،اإلسراع يف
إجياد حلحلة ألن الشعب اللبناني
غري قادر على حتمل استمرار
االزمة .حنن نعرف ان الكثري
من اصحاب املصاحل واصحاب
اآلراء قد يكون لديهم مالحظات
عما ميكن ان تقدم عليه احلكومة
حلل مشكلة النفايات ،اال اننا
على استعداد لتحمل هذه
املسؤولية».
سئل :ملاذا ال يدعو الرئيس
سالم اىل جلسة جمللس الوزراء
ويضع مجيع االفرقاء امام
مسؤوليتهم؟أجاب« :الرئيس
سالم ،وخالل مداخلته يف جلسة
احلوار األخرية ،وضع اجلميع
امام مسؤولياته .ليس املهم
ماذا نفعل بالشكل او بالصورة
بل املضمون هو املهم .وحني
نعجز عن إجياد احلل لسبب
ما ستضطر احلكومة اىل ان
تعلن موقفها بالصوت العالي
ولتتحمل األطراف اليت عطلت
مسؤوليتها .ومن املؤسف ان
نصل اىل ان تكون النفايات هي
مادة للسجاالت السياسية».

والتقى الرئيس سالم حاكم
مصرف لبنان الدكتور رياض
سالمة وتناول البحث الشأن
املالي.
كما استقبل رئيس اجمللس
اإلقتصادي واإلجتماعي روجيه
نسناس يرافقه نائب رئيس
اجمللس سعد الدين محيدي
صقر.
بعد اللقاء ،قال نسناس:
«تشرفنا بلقاء دولة الرئيس
ووضعناه يف اجواء املؤمتر األول
لرابطة اجملالس اإلقتصادية
واإلجتماعية الذي انعقد يف
اجلزائر يف األسبوع املنصرم
وشاركنا فيه بدعوة من رئيس
اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي
اجلزائري للمشاركة يف املماثلة
العربية».
وتابع« :يف هذا اإلجتماع مت
انتخاب جملس ادارة الرابطة،
يف حضور رؤساء جمالس الدول
العربية ،فانتخب رئيسا باإلمجاع
حممد صغري بابس رئيس
اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي
اجلزائري الدولة املضيفة من
دول املغرب العربي ،كما انتخب
نائب الرئيس روجيه نسناس،
رئيس اجمللس اإلقتصادي
واإلجتماعي اللبناني ،من دول
املشرق العربي ،على أن تتم
املداورة يف هذه املناصب عند
إنتهاء والية اجمللس ومدتها
ثالث سنوات».
أضاف« :هذا املوقع هو موقع
للبنان وليس لشخصي ويؤكد
دور لبنان اإلقليمي املميز على
املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي
ويثبت أن القطاع اخلاص
واجملتمع املدني اللبناني هلما
قدرات وطاقات لتبوؤ املراكز
املتقدمة يف العامل .وآمل أن
يتم إحياء اجمللس اإلقتصادي
واإلجتماعي اللبناني الذي يعترب
من أوائل اجملالس يف املشرق
العربي ،فهو حاجة وضرورة
يف هذه األوضاع الصعبة اليت
نعيشها».وهنأ الرئيس سالم
نسناس على هذا املنصب،
متمنيا له التوفيق يف مهامه
اجلديدة إضافة اىل مهمته
األساسية كرئيس للمجلس
اإلقتصادي واإلجتماعي.

فتفت شكر بري على ادراج «جملس إمناء عكار
والشمال» على جدول اعمال اجللسة التشريعية
اعلن مكتب النائب أمحد فتفت
يف بيان امس االول ،انه «كان
قد اتفق يف جلسة مكتب اجمللس
األخرية على إدراج إقرتاح
القانون املعجل املكرر بإنشاء
«جملس إمناء عكار والشمال»
على جدول أعمال جلسة  12و
 13تشرين الثاني  .2015وتبني
بعد توزيع اجلدول أن هذا البند
قد سقط سهوا ،وبعد التواصل
مع دولة الرئيس نبيه بري طلب
دولة الرئيس من األمانة العامة
جمللس النواب بإصدار ملحق
إلدراج هذا البند».

وتوجه النائب الدكتور أمحد
فتفت ب»الشكر لدولة الرئيس
على جتاوبه».
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لبنانيات

باسيل التقى السفري الروسي وسامي اجلميل

زاسبكني :ال شأن لالطراف الدولية
مبن يرأس سوريا
اخلارجية
وزير
استقبل
واملغرتبني جربان باسيل السفري
الروسي ألكسندر زاسبكني يف
حضور مستشار باسيل للشؤون
الروسية أمل أبو زيد.
بعد اللقاء قال زاسبكني:
«ناقشنا اليوم املسائل املتعلقة
بلقاء فيينا حول سوريا ،وقد
قدمت ملعالي الوزير إقرتاحات
روسية عدة يف جمال مكافحة
اإلرهاب ،والعملية السياسية
يف سوريا ،ال سيما وأن
احلديث يدور اليوم عن تأليف
الئحة للمجموعات اإلرهابية
وإقرارها يف جملس األمن،
وأيضا منع التسليح والتمويل
االرهابية
اجملموعات
هلذه
وجتارة النفط غري الشرعية .كما
أن هناك بعض األفكار املتعلقة
برتتيب احلوار بني السلطات
املعارضة
ووفد
السورية
املوحد .وحنن نريد اآلن خالل
هذه األيام أن نناقش كل هذه
االقرتاحات حتضريا للقاء اآلخر
يف فيينا ليأتي مرافقا دوليا
لعملية التسوية يف سوريا،
ولكي تكون أكثر فاعلية».
سئل :متى يعقد هذا اللقاء؟
أجاب« :علينا أن نسمع األخبار،
ليس لدي شيء خاص».
سئل :هل سيكون حوار النظام
واملعارضة السورية يف اجتماع
فيينا املقبل ،أم يف جنيف 3
الذي يتم التحضري له؟
أجاب« :يف إطار املرافقة
الدولية هناك مشاركة األطراف
اليت كانت يف اجتماع فيينا،
وهو أمر خاص ،وسوف يتم حبثه
يف ما بينها .أما األمر الثاني
أي التكليف فلدينا إتصال مع
األطراف السورية لرتتيب اللقاء
السوري ،كما قلت ،بني وفدي
احلكومة السورية واملعارضة
املوحدة .وهنا تكمن املشكلة،
كيف سيتم تشكيل هذا الوفد
ألن جتربة املاضي جتعلنا ندرك
أن هناك دائما نقص يف هذا
املوضوع .واملوقف الروسي
هو أن يكون هناك أوسع متثيل
للمعارضة».
سئل :يف هذا الوقت هل لديكم
من معلومات جديدة حول الطائرة
الروسية اليت سقطت يف مصر،
هل هو عمل إرهابي ألن روسيا
تتدخل عسكريا يف سوريا؟
أجاب« :أرجو أن يكون لدينا
املعلومات
وانتظار
الصرب
الرمسية للتحقيق ،وإذا ما
ظهرت النتائج عندها سيكون
لنا املوقف املناسب .ما نسمعه
اآلن هو كله آراء للخرباء ،أو
لألطراف فلذلك ليس لدي
تعليق على هذا األمر».
سئل :هل ميكننا اعتبار أن
التعاون التقين بني سالح اجلو
الروسي واالمريكي هو بداية
لتعاون أكرب؟
أجاب« :مثة جانبان للتعاون،
جانب عسكري يعتمد على
تصرحيات وزراة الدفاع الروسية
حول االهداف والتنسيق مع
االطراف االخرى ،واخلارجية ال

باسيل
ميكن ان تضيف شيئا ،وآخر
سياسي .وحنن نسعى للتنسيق
مع كل األطراف االقليمية
والدولية وال سيما تلك اجملتمعة
حول طاولة فيينا ،وبدرجة أوىل
مع األمريكيني ،وجاهزون بقدر
جهوزية اجلانب االمريكي .كما
تعلمون إن الفرتة املاضية
شهدت مجودا بني اجلانبني يف
جماالت عدة ،واذا كان هناك
تقدم يف التعاون الثنائي
فإن روسيا تعتربه مفيدا جدا
للجميع».
سئل :هل تتوقع يف اجتماع
فيينا أن يتم حبث مصري
الرئيس األسد على طاولة
التفاوض ،وهل من جديد حول
هذا االمر؟
أجاب« :إن موقفنا هو نفسه
خالل السنوات املاضية ،باعتبار
أن من يرأس سوريا هو شأن
داخلي سوري ،لذلك ال نريد
مناقشة موضوع الرئيس يف
إطار فيينا ألنه ليس من شأن
االطراف الدولية».
قيل له :هناك تباين يف املواقف
حول هذا املوضوع؟
أجاب« :بطبيعة احلال هناك هذا
اخلالف ،ولدينا موقف حمدد وال
يتغري ،لذا ال أرى أي احتمال
لبحثه يف االجتماع املقبل يف
فيينا».
وردا على سؤال عما إذا
كان هناك أمل حلل االزمة
زاسبكني:
قال
السورية،
«نعمل كديبلوماسيني على
أسس خمتلفة وأمامنا هدف
نريد تطبيقه ،أما اإلحتماالت فال
ندخل فيها».
سئل :هل تعترب أنك شخصيا
مهدد أمنيا من اإلرهابيني
وكذلك السفارة الروسية؟
أجاب« :هناك أمور يتم تداوهلا
دائما يف هذا اجملال ،منها ما هو
شائعات ومنها ما هو ملموس.
وال أريد أن أغوص يف هذا األمر
احلساس جدا .على كل حال حنن
نتخذ كل االجراءات املمكنة».
وختم مستبعدا ردا على سؤال
أي زيارة ملسؤول روسي
للبنان.

سامي الجميل

ثم استقبل باسيل رئيس حزب
«الكتائب اللبنانية» النائب
سامي اجلميل الذي هنأه بتسلمه
رئاسة «التيار الوطين احلر».
كما جرى البحث ،يف االجتماع
الذي استمر حواىل الساعة ،يف
قضايا وطنية وسبل التنسيق
والعمل بني التيار والكتائب.

دريان التقى سفريي مصر واالمارات زايد:

اذا استمر خضوع لبنان للضغوط اإلقليمية
فالشعب اللبناني هو من يدفع الثمن

املفتي دريان مستقبال السفريين
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،سفريي مجهورية مصر
العربية ودولة اإلمارات العربية
املتحدة الدكتور حممد بدر الدين
زايد ومحد سعيد الشامسي.
بعد اللقاء قال السفري املصري:
«كان اللقاء مثمرا للغاية بيين
وبني سعادة سفري اإلمارات
وبني مساحة املفيت حول سبل
دعم التعاون يف جمال الدعوة،
وتنشيط اخلطاب اإلسالمي
عليه،
والتأكيد
املعتدل،
والتأكيد على صورة اإلسالم
السمح الذي حنرص عليها مجيعا
كمسلمني».
سئل  :كيف تنظرون اىل الوضع
يف لبنان؟
أجاب« :حنن وكل األطراف
الصديقة للبنان نبذل كل ما يف
وسعنا لدعم حماوالت اخلروج
من هذا املأزق ،حنن نثق بأن
الشعب اللبناني الشقيق وكل
القوى السياسية ستعمل كل ما
هو ممكن خالل جلسات احلوار
املقبلة إلجياد خمرج للوضع
الدقيق الراهن».
سئل  :هل برأيكم انتخاب
رئيس للجمهورية حيل األزمة
اللبنانية؟
أجاب« :من املؤكد أن انتخاب
سيحقق
للجمهورية
رئيس
ختفيف االحتقان السياسي
الراهن ،وسيؤدي اىل بدء
حلحلة األوضاع كلها وتسوية
الكثري من املسائل املعلقة».
سئل  :هل االزمة يف املنطقة
تؤثر على لبنان؟
أجاب« :حنن لدينا دعوة ثابتة
يف مصر ،وهو ضرورة ابعاد
لبنان عن االستقطاب اإلقليمي
الراهن ،وانه اذا استمر خضوع
لبنان اىل هذه الضغوط
اإلقليمية فالشعب اللبناني هو
من يدفع الثمن».
كما استقبل املفيت دريان
وفدا من هيئة الدفاع عن
حقوق بريوت برئاسة احملامي
صائب مطرجي الذي قال بعد
اللقاء« :زيارتنا لدار الفتوى
اليوم تأتي يف إطار التشاور
الدائم مع مساحته ،وقد حبثنا
يف جممل القضايا اإلسالمية
والوطنية املطروحة على بساط
البحث ،وتوقفنا عند التسريبات
اليت تسيء إىل الدور الوطين
واإلسالمي والديين هلذه الدار،
تارة باملغالطات واالفرتاء وبث
األكاذيب ،وتارة أخرى بانتحال
صفة مصادر دار الفتوى بغري

وجه حق أو حقيقة ،وأكدنا أننا
يف هيئة الدفاع عن حقوق بريوت
وأمام هذه األضاليل املعروفة
املصدر واملنشأ والغايات ،ويف
هذه الظروف احلساسة من تاريخ
وطننا وأمتنا ،نعترب أنفسنا هيئة
للدفاع عن دار الفتوى وعن
نهج االعتدال والوسطية الذي
تنتهجه الدار ،وكرسه مساحة
املفيت الشيخ عبد اللطيف
دريان أفضل تكريس بشهادة
اجملتمع اللبناني والعربي وحتى
الدولي».
أضاف« :كما تطرقنا إىل استمراء
املذهيب
بالتطاول
البعض
والطائفي املعيب على بريوت
وأهلها من مسلمني ومسيحيني،
تارة بإغراق العاصمة بالنفايات،
وطورا بالتلويح بقطع الكهرباء
واملياه عن أهلها وسكانها،
وكأن بريوت مطية لكل هاو
أو مراهن على منصب هنا أو
صفقة هناك ،علما أن نسبة
اجلباية يف بريوت هي مائة
باملائة ،والبريوتي يدفع فاتورة
مضاعفة الن هناك من ميتنع عن
دفع فاتورته ،بذلك تدفع بريوت
أكثر من  75باملائة من جمموع
اجلبايات يف لبنان ،ولوال هذه
اجلبايات لكان الذين يهددون
أبناء العاصمة بقطع الكهرباء،
يطلبون ميزانيات وزاراتهم
لتعليم الطالب على الشمع».
وتابع« :كفى حتريضا على
البالد والعباد ،وليتقوا اهلل
يف أقواهلم وأفعاهلم ،فنحن
مجيعا يف مركب واحد ،اذا غرق
غرقنا مجيعا ،ولن نسمح ألحد
ان ينتحر فينا ،فتعالوا إلنقاذ
انفسنا معا ،ألن اجملتمع الدولي
ولسنا
مبشاكله،
مشغول
يف جدول أولوياته ،فلنبادر
النتخاب رئيس للجمهورية حتى
تستقيم األمور وننأى ببلدنا عن
احملرقة املشتعلة حولنا ،ونوقف
نزيف هجرة شبابنا عرب توابيت
املوت يف حبار التيه حبثا عن
وطن بديل ،قبل أن نستفيق
على وطن بال شبابه».
والتقى املفيت دريان رئيس
احتاد املؤسسات اإلسالمية يف
طرابلس الدكتور حممد علي
الضناوي الذي حبث واملفيت
دريان يف الشؤون اإلسالمية
والوطنية يف لبنان ال سيما
القضايا امللحة املعلقة مبدينة
طرابلس.
واستقبل مفيت اجلمهورية األمني
العام للمجلس األعلى للدفاع
اللواء حممد خري.

القوات اللبنانية شاركت يف اجتماع اللجنة التنفيذية
لالحتاد الدميوقراطي الدولي  IDUيف مراكش
أعلن حزب «القوات اللبنانية»
يف بيان ،أنه «شارك يف اللقاء
التنفيذي لالحتاد الدميقراطي
الدولي  ،IDUوالذي ترأسه
رئيس االحتاد ورئيس وزراء
نيوزيلندا جون كي».
ولفت اىل أن «اللقاء الذي
عقد يف مدينة مراكش ،حضره
مسؤولة العالقات مع األحزاب
اخلارجية يف «القوات» السي
عويس وشربل صوايا ،وشاركت
فيه أحزاب سياسية من أكثر
من  40بلدا ،من بينها احلزب
اجلمهوري األمريكي ،وحزب
احملافظني يف كندا ،وحزب
احملافظني الربيطاني ،واحلزب
الليربالي يف أسرتاليا ،وحزب
سانوري يف كوريا ،وأحزاب
اليمني الوسط األوروبية برئاسة
حزب الشعب األوروبي ،احلزب
األبرز يف االحتاد األوروبي،
إضافة إىل االحتاد الدميقراطي
املسيحي يف أملانيا وحزب
الشعب النمساوي .كما حضرت
أحزاب سياسية أخرى من آسيا
وأمريكا الالتينية وأفريقيا.
وأوضح البيان أن «اللقاء
االستقالل
حزب
استضاف
املغربي ،الذي أطلع امينه العام
محيد شباط االحتاد الدميقراطي
الدولي على مستجدات الوضع
السياسي يف بالده خصوصا
موضوع الصحراء ،يف ظل
احلوادث اليت متر بها يف هذه
املرحلة ،وعرض املوقف املغربي
واملتمثل يف احلكم الذاتي كحل
وحيد للقضية» ،مشريا اىل أن
«اللقاء ركز على الوضع يف
الشرق األوسط وأزمة تدفق
املهاجرين إىل اوروبا ،فكان
أللسي عويس حماضرة يف
هذا اخلصوص إىل جانب ديفيد
مكاليسرت نائب رئيس حزب

عويس تلقي كلمة القوات
الشعب األوروبي ونائب رئيس
االحتاد الدميقراطي املسيحي يف
أملانيا وعضو اللجنة التنفيذية
لالحتاد الدميقراطي الدولي».
وذكر أن «مكاليسرت عرض
تداعيات موجة املهاجرين على
اوروبا وركز على التضامن
والتماسك حلل هذه املشكلة،
وأن اجلميع جيب أن يعاملوا
معاملة إنسانية .أما عويس
فقد تناولت األسباب اجلذرية
للمشكلة وهي احلرب السورية
فطرحت االزمة السورية منذ
نشأتها يف اذار  2011وصوال
إىل التدخل الروسي العسكري
وعرضت تداعياتها على لبنان
ودول اجلوار وسبل حلها».
وأشار البيان اىل أن «اللجنة
التنفيذية لالحتاد الدميقراطي
الدولي وضعت جدول األعمال
للعام  ،2016علما أن اللجنة
تضم سياسيني يف مراكز
مرموقة ،بينهم وزراء حاليون
خارجية
ووزراء
وسابقون،
وأعضاء يف برملانات عدة».
وعلى هامش املؤمتر ،التقى
ممثال «القوات» عويس وصوايا
أمني عام ومسؤولي حزب
«اإلستقالل» املغربي وشكرا
هلم استضافتهم املؤمتر ،وعرضا
معهم أوضاع املنطقة.

وفد من البعث االشرتاكي زار سعد مستنكرا
خمطط استهدافه

قام وفد موسع من «حزب
االشرتاكي»
العربي
البعث
برئاسة األمني القطري للحزب
الوزير السابق الدكتور فايز

شكر بزيارة أمني عام التنظيم
الشعيب الناصري أسامة سعد
استنكارا ملخطط استهدافه من
قبل «داعش».

وفد جبهة التحرير زار مقر القومي وتأكيد
التمسك خبيار املقاومة

زار وفد من من «جبهة التحرير
الفلسطينية» ،برئاسة عضو
املكتب السياسي عباس اجلمعة
مقر احلزب السوري القومي
االجتماعي والتقى عميد االذاعة
واالعالم وائل احلسنية وعضو
اجمللس األعلى قاسم صاحل ،ابو
جهاد علي وهشام مصطفى يف
حضور رئيس مجعية التواصل
اللبناني ـ الفلسطيين عبد فقيه.
وجرى خالل اللقاء البحث يف آخر

املستجدات ،ال سيما ما تشهده
االراضي احملتلة من مواجهات
ضد االحتالل الصهيوني.
وحيا اجملتمعون يف بيان« ،جيل
االنتفاضة املتجددة الذي يقاوم
االحتالل وغطرسته وعدوانيته،
بسالح االرادة والتصميم»،
خبيار
«التمسك
مؤكدين
املقاومة والصمود ألنه اخليار
الوحيد الذي يؤدي اىل التحرير
والعودة».

التجمع الدميوقراطي عزى بشهيدي اجليش

الوطين
«التجمع
تقدم
الدميوقراطي» يف لبنان ،يف
بيان امس االول من قيادة

اجليش بأحر تعازيه باستشهاد
الرقيب أول مارون خوري
واجلندي ميشال الرحباوي.
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لبنانيات

وفد من أهالي العسكريني املخطوفني زار السفري الرتكي طالبا تدخل
حكومته الطالق أبنائهم
زار وفد من ذوي العسكريني
املخطوفني ضم املختار طالل
طالب ،الشيخ عمر حيدر ،خليل
شداد ،عارف مشيك ،آمنة
زكريا ،حسني يوسف ،سعاد
يوسف ،غنوة يوسف ،نظام
مغيط وماري خوري ،سفري
تركيا اجلديد تشاتاي أرجيس
يف مقر السفارة يف الرابية،
من أجل جتديد الطلب اىل
احلكومة الرتكية التدخل لدى
اجلهات اخلاطفة إلطالق أبنائهم
األسرى لدى تنظيمي «النصرة»
و»داعش».

طالب

بعد اللقاء ،قال طالل طالب
والد العسكري حممد طالب:
«حنن نعتقد أن قضيتنا عند
اجلماعة (األتراك) وهلذا أتينا
حنمل السفري الرتكي رسالة
اىل الرئيس رجب طيب
أردوغان .وقد تشرفنا بزيارة
السفري للمرة الثانية ويبقى
اهلل سبحانه تعاىل أملنا الواحد
األحد ،ومحلناه رسالة اىل فخامة
الرئيس أردوغان مهنئني إياه
بفوزه يف االنتخابات ومتمنني
عليه مبا أن امللف إنساني
بامتياز ،مبا له من دالة على
داعش والنصرة ،أن يتدخل يف
هذا امللف من وجهة إنسانية
وبكل طاقاته .حنن نتوجه بك
صراحة اىل من هو قادر على
التأثري يف مسار هذا امللف».

اللبنانية مع أن دورها ملغى
كليا ،حتى أننا بتنا نهتم فقط
مبعرفة إن كان أبناؤنا خبري
وقد وردتنا معلومات متضاربة
بشأنهم».
وأكد أن «ورود أي نبأ
سليب عن مصري العسكريني
هو مبثابة صب الزيت على
النار والنار ستحرق اجلميع»،
داعيا املسؤولني اىل «حتمل
مسؤولياتهم».

حيدر

السفري الرتكي خالل استقباله الوفد
بعد ذلك توجه اىل الشيخ أبو
ركان واىل أمحد األمحد الذين
كانا عمال يف هذا امللف من
أجل «إكمال ما بدآه» ،وقال:
«ليسمع املسؤولون يف بالدنا
أننا نتمنى عليهم اإلتصال
ألنهما
الشخصني
بهذين
قادران على الفعل والتأثري».
كذلك توجه جمددا اىل أمري قطر
قائال « :سبق وقلنا ان هذا
امللف أمانة يف عنقك ونتمنى
عليك أال تتخلى عن أبنائنا
بعدما أهملت دولتنا لسنة
وثالثة أشهر هذه القضية».
وأسف «لالنفجار الذي وقع يف
عرسال واستهدف اجتماعا هليئة
علماء القلمون» ،متمنيا «أال
يؤثر على مصري العسكريني».

مغيط

من جهته ،شكر نظام مغيط

شقيق املعاون اول املخطوف
ابراهيم مغيط ،للسفري الرتكي
العسكريني
أهل
استقباله
املخطوفني ،وقال« :ملسنا
إندفاعا وإجيابية لديه ملساعدتنا
ال سيما من الناحية اإلنسانية،
ولكنه أكد عدم وجود أي عالقة
لرتكيا بالتنظيمات اخلاطفة».
ووجه رسالة اىل السياسيني
الذين انتقدوا زيارة األهالي
للسفارات ،قال فيها« :حنن
مل نرد الوصول اىل هنا ولكن
هم من أوصلنا لندق باب
السفارات حرصا على حياة
أوالدنا ،يف حني هم يقصدون
السفارات من أجل جيوبهم
وكراسيهم».
أضاف« :طلبنا من السفري
الرتكي أن يساعد يف امللف
أو يقدم املساعدة للحكومة

وقال الشيخ عمر حيدر:
«املفاوضات اليت أضنتنا منذ
سنة وأربعة أشهر مل تعط أي
نتيجة وليس لدينا حتى اآلن
أي جواب .حنن نطلب أمرا
واحدا من خلية األزمة املعنية
بهذا امللف ،وهو أن تكلف
احلجريي
مصطفى
الشيخ
التدخل مباشرة باملفاوضات
وإال فنجوم السماء أقرب إلينا
من أبنائنا».
املرئي
اإلعالم
وطالب
بأن»ينقل صرخة أملنا القدمية
اجلديدة» ،وقال« :موعدنا
مع السفري الرتكي نظرا اىل
التجربة اليت كانت لألتراك
مع اجلهة اخلاطفة حيث أدت
املفاوضات اليت قاموا بها مع
الدولة اإلسالمية اىل إطالق
أسراهم ،ال سيما وأنه منذ
أحد عشر شهرا مل تردنا أخبار
عن أبنائنا املخطوفني من قبل
داعش وأملنا يف أن نوصل
لألتراك صرخة وجعنا علهم
يتدخلون حلل هذه القضية».
أضاف« :لقد نفى السفري
الرتكي أي عالقة لبالده مع
اجلهات اخلاطفة أو أي تدخل
سابق يف املفاوضات كما روجت
الصحف ،مؤكدا إستعداد بالده
للمساعدة بكل شفافية من أجل
حل هذه القضية اإلنسانية».

التيار االسعدي :ترحيل النفايات هروب من
املسؤولية وفشل ذريع يف ادارة شؤون البالد والعباد

اعترب االمني العام ل «التيار
االسعدي» احملامي معن االسعد،
يف تصريح امس االول« ،ان
خالفات املصاحل بني الطبقة
السياسية الفاسدة ونتائجها
االنقسامية السياسية والطائفية
دليل عجز وافالس هلذه
الطبقة اليت نهبت املال العام
وانتهجت السمسرة والصفقات
املشبوهة حتى انها استثمرت
يف النفايات».
ورأى االسعد «ان صرخات
اللبنانيني وحراكهم ضد هذه
الطبقة العاجزة وأدائها املشبوه
مل تنفع ومل حترك الضمائر او
تغلب املصلحة الوطنية على ما
عداها» ،مؤكدا «ان اللجوء اىل
ترحيل النفايات هو هروب من
املسؤولية وفشل ذريع هلذه
الطبقة يف ادارة شؤون البالد
والعباد» ،وقال« :اذا كان ال
بد من الرتحيل ،فلريحل ايضا
السياسيون الذين كانوا السبب
يف تراكم االزمات ومنها ازمة
واليت
املصطنعة
النفايات
تفوح منها روائح الصفقات
والسمسمرات ،ولو انبعثت منها
روائح تعرض سالمة املواطنني
للخطر».
واعترب «ان احلوار ،ومهما تزايدت
ارقام جلساته ،لن يؤدي اال اىل

مزيد من الفشل والعقم وانعدام
املسؤوليات ،الن املتحاورين
انفسهم اثبتوا عدم القدرة
على حل أهون االزمات ،فكيف
هلم ان حيلوا ازمات وقضايا
وملفات وطنية مزمنة ومعقدة
يتداخل فيها احمللي واالمريكي
والدولي ،ويصح فيهم القول
«متخض اجلبل فأولد فأرا»،
فضال عن ارتهانهم املطلق
لدول اقليمية ودولية باتت هي
صاحبة القرار ويف يدها احلل
والربط واصدار االوامر».ودعا
االسعد «هذه الطبقة ،املفروضة
على اللبنانيني والعاجزة عن
اختاذ قرارات وطنية مفصلية،
االهتمام باالوضاع اخلدماتية
واالجتماعية حتى حيني موعد
وضعها على الرف او سقوطها
يف شر اعماهلا».وختم داعيا
«هذه الطبقة اىل عدم إهلاء
اللبنانيني مبزيد من القضايا
الوهمية والعناوين السياسية
والتشريعية الفارغة ،وال سيما
ان السجال القائم اليوم بني
عقد جلسة تشريع الضرورة
او عدمها والضرب على اوتار
الطائفية وامليثاقية ،دليل على
غرق الطبقة السياسية يف وحول
مصاحلها وعجزها عن ولوج اي
حل مهما كان حجمه».

قيادة اجليش نفت ما نشر عن مقايضة حصلت
لوقف املالحقات حبق أشخاص يف ملفات جنائية
صدر عن قيادة اجليش -
مديرية التوجيه التوضيح اآلتي:
«ردا على نشر أحد املواقع
اإللكرتونية احمللية مقاال يتحدث
عن مقايضة حصلت وقضت
بوقف املالحقات حبق عدد من
األشخاص املالحقني مبلفات
جنائية ،يهم قيادة اجليش -
مديرية التوجيه أن تؤكد أن
املعلومات اليت تضمنها املقال
غري دقيقة ،إذ مل تتم تسوية

أوضاع أي من األشخاص الذين
وردت أمساؤهم يف املقال،
كون الذين يثبت لدى القيادة
ارتكابهم جرائم تتعلق بالعمالة
املنظمة
واجلرمية
واإلرهاب
يتم تعميم أمساؤهم على بالغ
التقصي رقم  ،303وهذا
التعميم ال يسقط مبرور الزمن
خبالف وثائق اإلتصال الذي
ينتهي العمل بها بعد مرور سنة
واحدة».

ترايسي مشعون تلتقي وفداً من حركة «طانيوس شاهني»
تعلن جلنة «اميان ونور  -رعية مار شربل» عن تنطيم االحتفال بسر املناولة االوىل ألشخاص
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ندعو اهالي االوالد من ذوي االحتياجات اخلاصة الذين مل يتقبلوا بعد السر املقدس ،اىل االتصال
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حزب
رئيسة
استقبلت
«الدميقراطيون األحرار» ترايسي
مشعون وفدًا من حركة «طانيوس
شاهني» ضم كل من رئيسة
احلركة نتالي دياب واملفوض
العام للحركة وسام سعاده
وعضو هيئة التحريك نافع سعد
ومسؤولة إقليم بعبدا كريسيت
أبو فرح ،اطلعها على الوثيقة
التأسيسية للحركة وبرنامج
عملها يف املرحلة املقبلة.
حزب
من
حضر
كما
«الدميقراطيون األحرار» مفوض
قضاء الشوف ربيع سعد
ومسؤول الدراسات واألحباث
والسياسات العامة سيمون
كشر ومسؤولة العالقات العامة
فينوس غصوب الشامي.
ً
بداية حتدث سعاده بإسم
الوفد شارحًا اخلطوط العريضة
والعناوين األساسية للوثيقة
مؤكدًا بأن اإلجتماع مع مشعون
وحزب «الدميقراطيون األحرار»
يأتي يف إطار التواصل
السياسي اليت بدأته احلركة مع

ترايسي شمعون تتوسط حركة «طانيوس شاهني»

القوى السياسية يف البلد.
ثم شرحت مشعون عن املشروع
السياسي حلزب «الدميقراطيون
ً
مؤكدة بأنه يلتقي يف
األحرار»
الكثري من النقاط مع الوثيقة
التأسيسية للحركة خصوصًا
يف ما يتعلق بالالمركزية
اإلدارية واإلمنائية وباإلصالحات
الضرورية على صعيد أجهزة
الدولة
ومؤسسات
الرقابة
كاجمللس الدستوري والتفتيش
احملاسبة
وديوان
املركزي
وغريها.

كما اتفقا الطرفان على ضرورة
متابعة التنسيق من خالل جلان
مشرتكة ،وشكر سعاده بإسم
احلركة حزب «الدميقراطيون
األحرار» ورئيسته ترايسي
مشعون على اإلستقبال وعلى
النقاش الذي كان واضحًا
وصرحيًا والذي دخل يف عمق
حتليل األزمات يف لبنان ،الشيء
الذي من شأنه أن يفتح اجملال
على املزيد من احلوار والتعاون
حول القضايا اليت ممكن أن
تكون جامعة.
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لبنانيات

«أرنب» امل ّر« :حل سحري» ألزمة
النفايات يف املنت
رىل إبراهيم

نال املر موافقة عون وينتظر جواباً من الطاشناق (هيثم املوسوي)
يف كل عرس لـ «أبو الياس» قرص ،سواء كانت القضية سياسية
أو اقتصادية أو اجتماعية .فعليًا ،عاد النائب ميشال املر اىل
دائرة الضوء جمددًا من باب أزمة النفايات ليثبت مرة أخرى أن
بلديات املنت الشمالي الرئيسية ال تزال يف قبضته .حماطًا بنحو
 33رئيس بلدية ،وبابنته رئيسة احتاد بلديات املنت مرينا املر ،يف
قصر املؤمترات يف ضبيه أمس ،أخرج املر من قبعته «أرنب احلل
السحري» ،متمث ًال مبشروع مفصل ،تقنيًا وماليًا ،حلل أزمة النفايات
يف املنت الشمالي ،شرط استعادة أموال البلديات أو ً
ال.
يدرك زعيم العمارة جيدًا من أين تؤكل كتف البلديات .البارحة
مجع رؤساء البلديات البالغهم تفاصيل اجتماعه ،اجلمعة املاضي،
مع النائب ميشال عون ونيله موافقته على الطرح الذي قدمه يف
املؤمتر :انشاء معمل ملعاجلة لنفايات يف برج محود .حبسب املر،
ّ
كان عون اجيابيًا وأعطى موافقته الضمنية عليه؛ وخصوصًا أن
احلل
املقرتح ال خيرج عن اطار املرسوم الصادر عام  1990عن جملس
الوزراء (الرقم  )682واملوقع من عون نفسه ومن الوزيرين آنذاك
عصام أبو مجرا وادغار معلوف.
نصت املادة األوىل يومها ،وفقا لالقرتاح الذي أعده املر ،على
أن ُي ّ
رخص الحتاد بلديات املنت الشمالي (الساحلي واألوسط)
بإشغال واستثمار مساحة  100ألف مرت مربع من األمالك البحرية
العمومية يف برج محود (العقارات الرقم ،436 ،266 ،37 ،36 ،35
 .)4516ويفرتض اعادة احياء هذه املادة النشاء وتركيب معمل
ملعاجلة النفايات بعد أخذ موافقة احلكومة على الطلب وحترير أموال
الصندوق البلدي وحصة البلديات من عائدات اخللوي .سريعًا ،نال
االقرتاح تأييد كل رؤساء البلديات احلاضرة وتوقيعهم ،باستثناء
بلدية برج محود اليت امتنع رئيسها عن التوقيع يف انتظار درس
رد املر باالجياب على سؤال رئيس
امللف على حنو أعمق .وبرغم ّ
بلدية مار شعيا عما اذا كان قد أخذ موافقة اجلهات السياسية
هم األرمن
قبيل عرض املوضوع بالقول« :ما ختاف ما حدا بيعتل ّ
أكرت مين» ،اال أن النائب هاغوب بقرادونيان يرهن هذه املوافقة،
حبسب ما قال لـ «األخبار» ،بثالثة امور رئيسية« :أو ً
ال ،ال عالقة
ّ
ملشروع املر
باحلل اآلني املطروح يف احلكومة ،وهو يأتي يف اطار
ّ
ما حكي عن اعطاء البلديات مهلة سنة ونصف سنة
حلل مشكلة
نفاياتها بنفسها .ثانيًا ،ال عالقة ملوقع املعمل باملطمر نهائيًا،
فربج محود ليست مكبًا للنفايات .ثالثًا ،جيب على بلدية برج محود
درس األثر البيئي هلذا الطرح ومدى قدرة استيعاب املنطقة له
والتطرق لكل التفاصيل حيث يكمن الشيطان .وجتدر االشارة اىل
أن كيفية معاجلة النفايات مل حتدد بعد ،ولكن األكيد انه لن
جدًا اعطاء املوافقة ،اذ ال
تكون هناك حمرقة ،كما أن من املبكر ّ
يزال املشروع حربًا على ورق ،ويفرتض ارسال الكتاب اىل الوزير
املعين وحتويله اىل احلكومة كي تقره ثم وضع دفرت شروط واجراء
مناقصات».
اذًا ،ينتظر حزب الطاشناق اكتمال العناصر من خمتلف اجلوانب
قبيل البصم للمر مرة أخرى .غري أن كل االشارات توحي بأن األخري
درس ملفه جيدًا ،وخصوصا يف الشق املالي .ففي حساباته تبلغ
حصة بلديات املنت من أموال الصندوق البلدي املستقل حنو 30
مليار لرية لبنانية يف عام  .2014وتبلغ حصتها للعام نفسه من
عائدات اخللوي حنو  43مليارًا ،ليصبح جمموع األموال ما يعادل 50
مليون دوالر ،ميكن ختصيص نصفها النشاء معمل معاجلة النفايات
وجتهيزه ،ونصفها اآلخر لتأمني حاجات البلديات .وقد حدد مهلة
تنفيذ املشروع بستة اشهر على أن توافق البلديات خالل هذه املدة
على املكبات اليت تقرتحها احلكومة خارج منطقة املنت وتدفع املبالغ
احملددة لذلك.
جديد أبو الياس هذه املرة قدميه ،فاملشروع املقرتح يبلغ من العمر
 25عامًا! ولكن ،عمليًا ،الربح سيكون حليفه سواء أبصر املشروع
النور أم ال .فمن جهة يسجل له تطوير ّ
حل حقيقي ألزمة النفايات
بعيدا عن صراخ الكتائب والتيار الوطين احلر .ومن جهة أخرى،
سيكون الرجل الثمانيين منقذ اموال البلديات وحمررها ان ُأخذ
بطرحه ،وما يعنيه ذلك من بطوالت بلدية وسياسية جديدة حيفظها
يف أرشيف العمارة.

املؤمتر الصحفي الذي عقده صاحب السيادة املطران أنطوان-شربل طربيه
راعي أبرشية اوسرتاليا املارونية بعد عودته من املشاركة يف سينودس العائلة

ِ
البداية اىل
أتوجه بالشكِر يف
ُ
ِّ
َ
االعالم
وسائل
خمتلف
ممثلي
ِ
ِ
الذين
يشاركون يف هذا املؤمتِر
َ
َ
في اليوم ،والذي
يدور
الصـ َ
ّ
ِح ِّ
ُ
ِ
ِ
الدورة
حول مشاركيت يف
العادية
َ
ِ
لسينودوس ِ
االساقفة والذي
الرابع اىل
ُع ِقد َمن
اخلامس
ِ
ِ
تشرين
والعشرين من
االول
ِ
َ
َ
ِ
 2015يف
حاضرة الفاتيكان
ِ
ٍ
بدعوة من
يف روما،
قداسة
ِ
لطرح
البابا فرنسيس،
ومناقشة
ِ
ِ
التحديات واملشاكل اليت
تواجه
ُ
َ
عامل اليوم.
يف
العائلة
ِ
حتضريًا هلذا لسينودوس ،قام
ُ
ُ
ِ
املوارنة يف
املطارنة
اجتماعهم
غري العادي يف شهِر آذار 2015
ِ
كل من صاحبِ
ِ
السيادة
ِ
بانتخاب ٍ
املطران انطوان نبيل عنداري
َ
َ
ليمثل
املورانة واالبرشيات ِيف
َّ
النطاق البطريركي
ومت انتخابي
ِ
(املطران انطوان-شربل طربيه)
ِ
لتمثيل
املوارنة واالبرشيات
ِ
ِ
ِاملارونية يف
بلدان االنتشار .وقد
ِ
َ
ِ
ِ
الغبطة
والنيافة
شارك صاحب ُ
ُ
البطريرك الكاردينال مار بشاره
بطرس الراعي
الكلي الطوبى
ُّ
ِ
ِ
رأس
لكونه
الكنيسة املارونية،
َ
َ
ُ
شارك أيضًا
ومعه
البطاركة
ُ
الشرقيون يف
َ
الستة الكاثوليك ُ
أعمال السينودوس.
ِ
ُ
ُ
ِ
الدورة
ابتدأت
وكما
العادية
ِ
االساقفة يف
لسينودوس
الرابع
ِ
ِ
تشرين
من
االول انتهت ْيف
ِ
َ
والعشرين منه
اخلامس
بقداس
َ
ِ
ٍ
ِ
احتفالي يف
كنيسة القديس
ٍ
ُ
ِبطرس ،ترأسه
قداسة البابا
ِ
ِ
مبشاركة
فرنسيس
البطاركة
ِ
ِ
ِ
واألساقفة
والكرادلة
آباء
ِ
السينودس،
باالضاقة اىل
املشاركني َ
لمانيني
اآلخرينَ من ِع
َ
ِ
ومندوبي
االخرى
الكنائس
ِ
الشقيقة.
ِ
الواقع فيه
السبت
ويوم
الرابع
ُ
َ
ِ
من
والعشرون
تشرين االول
َ
َ
َ
جل ُ
ِ
نة
قامت
2015
الصياغة
ْ
ّ
الع ْشِرية ،
املعينُة من ِقَب ِل البابا
َ
ٍ
بتوزيع
فرنسيس،
وثيقة من
ِ
ٍ
وتسعني َبندًا،
أربعة
تتضمن
َ
ُ
َ
ِ
ِ
االقرتاحات
خالصة
واملناقشات
ِ
واملالحظات اليت طرحها
آباء
ُ
السينودس،
واملشاركون فيه
َ
االسابيع الثالثة.
على مدى
وبعد
َ
ِ
ِ
التصويت عليها بندًا فبندًا،
رفعها الكاردينال بلديسري
َ
اىل
سكرتري السينودوس،
ُ
قداسة َ
ِ
احل ِرب
قرر
ِ
األعظم لكي ُي َ
ُ
ِ
شكر
بشأنها .وهنا
قداسة
َ
َّ
الذين َع ِملوا
كل
البابا
الجناح
َ
ِ
السينودوس ،خصوصًا
الذين
َ
ِ
الستار،
وراء
َع ِملوا من
وأعرب
ِّ
َ
سروره مبا ُأنجْ ِ َز قائ ًال:
عن
«إن
َّ
ِ
القدس ال يتخلى ابدًا
الروح
َ
َ
عن الكنيسة» ،ودعا اىل نشِر
ِ
ِ
بعد
الوثيقة كما هي
ترمجتها
َ
ِ
وإعدادها.
فخ ُ
الكنسيِة ٌ
ٌ
ِ
خربة
اجملامع
ربة
فريدة
ِ
ّ
ُ
ً
كن ً
جت ُ
مسرية َ
نعيش
علنا
جدًا ْ
سية،
صغني
مع بعضنا البعضُ ،م
َ
َ
ِ
ِ
وإهلامات
همسات
اىل
الروح
ِ
القدس .ومع كل ِّسينودوس
ُ
ٍ
عد َة
ختطو
خطوات اىل
الكنيسة َّ
َ
الص ُع ِد،
األمام على
وبنوع
خمتل ِف ُّ
ِ
ٍ
الصعيدين
خاص على
وي
َ
الرع ِّ
ٍ
ِ
ِ
اجل
والرسولي  ،من
مواكبة
ِ
ِّ
َ
ِ
ِ
مت َطَّل ِ
ومرافقة
بات العصِر
ابنائها
ً
ُّ
عفاء
الض
ا
خصوص
وامله َّمشني.
َ
َ
املنطلق
من هذا
تتبلور َم َه َّمُة
ِ
ُ
السينودوس
يف
الرعوي
ِّ
ِ

مع قداسة البابا

مع قداسة البابا
ِ
الكنيسة الكاثوليكية ،واليت
ِ
َت ِ
الكنيسة
تعليم
هد ُف اىل تطويِر
ِ
ِ
ِ
ِ
العقائد
وشرح
ه،
وحتديث
االميانية
ِ
للمؤمنني ُ
بطرق افضل.
َ
ُ
ُ
فالوثيقة
النهائية اليت اصدرها
ٌ
قد ٍ
السينودوس،
مة
مؤلفة من ُم ِّ
حيوي ٌّ
ِ
وثالثة
كل منها
اقسام ْ
ٍ
ِ
ِ
عدة فصول،
على
باالضافة اىل
ِ
ٍ
للعائلة املقدسة.
وصالة
خاتمِ ٍة
َ
أربع
اتوقف معكم عند
واريد ان
ُ
ِ
ٍ
ِن ٍ
اساسية
قاط
استخلص ُتها من
ْ
ِ
هذه
الوثيقة ومن مشاركيت يف
السينودوس:
 .1يدعو آباء السينودوس
ابناء
َ
ِ
ِ
ِ
جتديد
الكنيسة اىل
اكتشافهم
«جلمال
الزواج والعائلة» ،من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الكثرية
االمثلة
خالل
للعائالت
ِ
ُ
َ
ِ
تعيش
املسيحية اليت
حياتها
ً
ِ
ملتزمة
وسالم
بفرح
بدعوتها
ٍ
ٍ
ً
ِ
املسيحية،
ومنفتحة على اآلخرين،
من هّ
ً
اللّ .
ومث َن
اهم ِهَبًة َ
اي ُ
معتربة ّ
ِ
العائالت اليت
دور
السينودس
َ
َّ
ِ
التزامها
تتخل عن
مل
العائلي
ِّ
َ
بالرغم من
سي
عاب
الص ِ
ِّ
ِ
والكن ِّ
ِ
ِ
املؤملة
والتحديات
احيانًا،
بالزواج
فالتزمت
واهتمت
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
باألبناء
واحرتمت األجداد .ودعا
ِ
احلكومات
السينودوس
والد َو َل
ُّ
ِ
ِ
ِ
العائلة
محاية
اىل
وحتصينها
ُ
ِ
سَر
وتشجيعها ،خصوصًا األ َ
ِ
الواحد
عيل
ذات
والدخل
َ
الـم ِ
ِ
ُ
احملدود .كما ّ
أك َد
اآلباء على
ُ
ِ
التحضري
ضرورة
للزواج حتضريًا
ِ
ِ
ِ
ِ
يتناسب
مالئمًا
والتحديات اليت
ُ
ِ
االزواج
تواجه
والعائالت يف
ُ
َ
ِ
ِ
باالضافة اىل
عامل اليوم،
إعداد
ِ
ِ
ِ
والرتكيز يف
الكهنة
تنشئتهم
ِ
شؤون
على
الزواج والعائلة.
ِ
ِ
ِ
أكد السينودوس على
وظائف
َ .2
ُ
ِ
ِ
املسيحية اليت
العائلة
تنطلق من
ُ
باد ِل بني
احل ِّب
الزوجني
الـم َت َ
ِ
ُ
االميان
ش
ي
واجناب األطفال.
ِ
َ
ِ
لع ْ ِ
الزوجني ُ
ُ
بالق ْد ِ
ب
ح
ط
ب
يرت
وال
رات
َ
ِ ُ ُّ
بوفاء هّ ِ
ِ
الل هلذا
البشرية ،بل
بن ٍ
العهد ِ
ِ
الروح القدس.
من
عمة
ِ
ٍ
واجه
وعائالت
حتديات
اليوم ُت ُ
ُ
ِ
ً
عديدة ،ومنها
التكنولوجيات
ُ
َ
َ
ُ
تأخذ
تريد ان
احلديثة اليت
مكانة
ُ
ِ
ِ
العائلية احيانًا،
احلياة
ومكان
َ
ِ
عملية
ني يف
االجناب
ِ
َ
الزوج ِ
احيانًا اخرى.
فيؤكد السينودس
ُ
بأن هّ َ
ِ
الل
انه انطالقًا من
امياننا َّ
ِّ
وأنه
واهب احلياة،
وحده
هو
َ
ُ
التالعب
اجلائز
غري
باجلينات
ِ
ْ
ِ
من ِ
ُ
ِوالـم َ
ُ
ِ
عط ِ
يولوجية اليت
يات الَب
جتعل
ُ
بالع ِ
«غري مرتِب ٍط
االجناب
القة
َ
َ
َ
ِ
بني
اجلنسية
إن
ٍ
َ
رجل وامرأةَّ ».
َ
َ
هّ ُ
ٌ
والل
مقدسة
البشرية
احلياة
ُ
ِ
ِ
بدايتها
منذ
احلياة
سيُد
ه
وحد
َ
ِّ
ُ
أحد َّ
ِ
نهايتها« .ال
حتى
حق
ميتلك ٌ
ٍ
ِ
كائن
أي
تدمري
بريء مهما
حياة ِّ
ٍ
ِ
وي َ
كانت الظروف».
ست ْش ِهُد
َ
َ
السينودس
البابا
ول
بق ِ
َ
«ي َ
فرنسيس الذي قال:
عتبرَُ
ُ

ً
اليوم ِ
استهالكية
لعًة
االنسان
س َ
ُ
َ
ه
استخدام
املمكن
من
ور ْم ُيُه.
ِ
ُ
َ
ْ
َ
َّ
ثقافة
نا
أطلق
وهكذا
جاه ِل
الت
ُ
حنن ُنَر ِّو ُج هلا».
وها ُ
ِ
وند َد السينودس
باإلباحية
َّ
الد ِ
عارة يف
وتسويق
وسائل
َّ
ِ
ِ
التواصل االجتماعي،
وتعريض
ِ
ِ
ُ
والض ِ
عفاء
الشبان
والقاصرين
َ
ِ
الغرض.
هلذا
واستغاللهِ م
َ
ِ
ازدياد
موضوع
اآلباء
وناقش
َ
ُ
َ
َّ
ِ
ِ
قني يف
ل
ط
الـم
أعداد
جمتمعات
َ
ُ
َ
وتِب ِ
ِ
اخلطرية
عاته
اليوم،
عند
َ
الراشدين
واألطفال واجملتمع
ِ
َ
ِّ
ُ
هم
فاألطفال
ِكل ِه.
أكثر َم ْن
ُ
َ
ُيعاني من َجَّر ِ
الق
اء
بني
َ
الط ِ
ِ
ِ
والد ِ
وعلى
يهم،
الكنيسة
ُ
وكه ِ
ور ِ
رافقة
نتها ُم
عاتها
األزواج
َ
ِ
ُ
املنفصلني،
وارشادهم لكي
ُ
َ
َ
ُ
ُي ِ
البعض
بعضهم
عاملوا
باحرتام
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ملصلحة
ورمحة ،وذلك
اوالدهم
طأة هذا ُ
ِ
والتخفيف من َو ِ
رح
اجل ِ
َ
بطابع
حياتهم
بع
مؤمل
الذي َط َ
ٍ
ٍ
ِ
إرادتهم.
دون
َ
 .3يدعو السينودس اىل
ِّ
َ
ِ
ِ
املراف ِ
والروحية
الرعوية
قة
لكل
ِ
ِ
ِ
املسيحية َكْو َن
العائالت
العائلة
«خليُة
هي
اجملتمع األوىل
ِ
َّ
ُ
ِ
والناجتة عن
واحليويُة»
احتاد
ّ
ٍ
خالل ِ
سِّر
بامرأة من
رج ٍل
الزواج
ِ
ُ
ِ
َ
املراف ُ
قة
املقدس .هذه
جيب ان
ُ
تتوج َه او ً
ِ
ِ
ال اىل
ساكنة
الـم
َّ
حاالت ُ
ِ
الرجال
بني
والنساء واليت
ِ
بعد يوم ،وخصوصًا
تزداد يومًا َ
ُ
ُ
ِ
فدعوة
عند الشباب.
هؤالء
َ
ِ
وعود ِع ِ
ِ
ِ
مادهم
لتجديد
وممارسة
ِ
حبسب
املقدسة،
األسرار
قلب
ِ
ِ
ِ
وعنوان َر ِ
الرب الغافِر
محته
ِّ
ِ
الالمتناهية،
كون من
جيب ان َت َ
ُ
ُ
َ
وي ِ
ات
اما
َ
الرعويةَّ .
أوىل األ ْو َل َّ
ثليي
موضوع
اجلنس ،فال
ُ
زواج ِم ِّ
ِ
ِ
ُ
قبولُه او
ميكن
اعتباره «زواجًا»
ُ
ُ
ُ
ارادة ا ِ
ِ
هلل يف
يتعارض مع
ألنه
َ
دء َخ َ
اخلْلق ،ألنه يف الَب ِ
لق اهلل
َ
وخلقهما
رج ًال وامرأة،
َ
االنسان ُ
وم ِ
ِ
صورته ِ
ثاله،
على
كأساس
ٍ
رية ِّ
َ
َ
والبش ِ
للخ ِ
َّ
كلها.
ليقة
لكنه
الرعوي
الواجب
من
والروحي
ِ
ِّ
ِّ
ُ
ني
مرافقة
واحرتام
املثلي َ
ِّ
ُ
ِ
أي
نوع من
كرامتهم وتاليف ِّ
ٍ
ِّ
التمييز اجلائِر
حبقهم .ومن
ِ
ُ
ِ
مساعدة
الواجب أيضًا
العائالت
ِ
ُ
ِ
تض ُّم يف
اليت
صفوفها فردًا
يل إىل ِم ْثلي.
من َم ٍ
ُيعاني َ
َ
وناقش
السينودوس
آباء
ُ
َّ
موضوع
بإسهاب
قني
ٍ
َ
املطل َ
ً
جني
ثانية زواجًا مدنيًا،
واملتزو َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
مشاركتهم يف
وكيفية
أنشطة
َ
ِ
ِ
والرعية،
الكنيسة
كونهم ما
ِ
ِ
ابناء
يزالون من
الكنيسة وليسوا
َ
«مطرودين» او «حمرومني».
َ
واكد
اآلباء على ما َو َر َد يف
َ
ُ
ِ
رسالة البابا
القديس يوحنا
ِ
ِ
ِ
وظائف
بولس الثاني يف
العائلة
َ
املسيحية ،عدد  84والذي يدعو

ِ
ِ
مرافقة
فيه اىل
هؤالء روحيًا
ِ
ِ
ومشاركتهم يف
ورعويًا
حياة
ِ
ِ
دون
ولكن
الرعية
امكانية
َ
َ
ِ
ِ
واملناولة
االسرار
ممارسة
قبل
ِ
ِ
اوضاعهم .وقد
تصحيح
اصدر
ِ
َ
آب
البابا فرنسيس يف شهِر َ
املاضي تعليمًا جديدًا يف
ُ
الكن ِ
َ
باحملاكم
يتعلق
ما
سية
ِ
َ
ِ
ِ
سوف ُي
والروحية
عاجلة
ساعد يف ُم
ُ
ِ
وتصحيحها.
االوضاع
هذه
ِ
ناحية ُ
ٍ
شجب
خرى
أ
من
آباء
ُ
َ
الـمجمع بشد ٍة َ
َ
ديولوجية
ي
«أ
النوع
ّ
ْ
َ َِ
ِ
ْ
َ
شري»()gender
اخلطرية على
الَب ِّ
العائلة واجملتمع ،واليت ُ
ترف ُ
ِ
ض
َ
الف َ
اجلنسي
الطبيعي
رق
بني
َ
َّ
َّ
ومن َي ْس َعْو َن من
ُ
الرج ِل واملرأة َ
ِ
خال من
اقامة
خاللهِ ا إىل
جمتمع ٍ
ٍ
اجلنسني.
الفوارق بني
َ
ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
املسيحية
العائلة
رسالة
.4
تبدأ
ِ
ِ
املنزلية
الكنيسة
من
ش
ي
لع
َ
ْ ِ
ِ
ِ
والتدر ِج يف
العائلة
إجنيل
حمبة
ِ
ُّ
ُ
ا ِ
فالعائلة
واحرتام القريب.
هلل
ِ
ٌ
ِ
اإلميان
ديعة
نقل َو
مسؤولة عن
ِ
ِ
ِ
ِ
احلياة
خالل
وع ْي ِشها من
الروحية
ِ
َ
ِ
ِ
اليومية ِ
ِ
وق ِ
الصالة
وممارسة
راءة
والتأم ِ
اإلجنيل
الت الروحية.
ِ
ُّ
يف هذا اإلطار ،تتجلى حيوية
اإلرتباط بني احلياة اإلميانية
واحلياة العائلية والزوجية ،فقوة
اإلميان واحلياة الروحية تساعد
األزواج على مواجهة التحديات
ُ
وختطي املشاكل .من هنا
حقيقة
:العائلة اليت ُت ِّ
صلي معاً
ُ
القول
ِ
دة ومجُ َت ِم ً
تبقى ُم ّت ِح ً
عة معًا.
ُ
ِ
ِ
املسيحية
العائلة
دعوة
أخريًا
ِ
ُ
الكنيسة
يف
ها
ورسالت
وعامل
ِ
أكثر من
اليوم هو
عنوان
ٍ
ِ
ُ
كن ٍ
ٍ
َ
عية .أنهما
لوثيقة
سية مجَ ْ َم َّ
ٌ
ٌ
ِ
عمل
لورشة
جديدة
انطالقة
ٍ
كنسي وروحي ورعوي َي ُ
َ
طال
ٍّ
ٍّ
ٍّ
او ً
ِ
العائالت
ال
االكثر احتياجًا اىل
َ
ٍ
ٍ
مرافقة
عم اجتماعي.
روحية او َد ٍ
ُ
اىل
ق
التطر
وأما
املسائل
ِ
ّ
ُّ
ِ
السن
بكبار
املرتبطة
والرتمل
ِّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
والرجال
والنساء
والشبيبة
ِ
واألطفال والتَبين
واملهاجرين
ِ
َ
ْ
دين ،فقد
أعطىتهم
َ
واملضطه َ
ُ
هذه
الوثيقة ُبعدًا رسوليًا
العْر ُ
ض
ورعويًا جديدًا .وما كان َ
املقت َ
َ
ِ
لتعليم
ض ُب
الكنيسة يف
ِ
ُ
ِ
بالزواج
يتعلق
ما
والعائلة من
ِ
اجملمع
الفاتيكاني الثاني اىل
ِ
ِّ
ِّ
البابا مار فرنسيس َّ
اال
ليؤك َد
ِ
ِ
العالقة
على
العميقة بني
ِ
ِ
بينًا
الكنيسة
االبعاد
َ
والعائلةُ ،م ِّ
َ
َ
َ
والروحية
الالهوتية
والرعوية
الزواج
سر
احنالل
لعدم
بني
ِ
َ
ِ
ِ
ِّ
فالتعليم
الرج ِل واملرأة.
اجلديد
ُ
ُ
ُ
ِ
وثيقة السينودس هذه
يف
ظهر
َ
ٍ
ٍ
من
كبرية
درجة
على
بني
التوازن َ
ِ
ِ
ِ
وصوابية
االميان
حقيقة
التعليم
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
اإلهلية اليت
الرمحة
وبني
تطال
َ
دون استثناء.
اجلميع
َ
َ
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مقاالت وتحليالت

مليارات أثرياء احلرب السورية« :ال تلحقين مسافرة»
زياد غصن

رضي السوريون بالفساد «مكرهني» ،وتعاملوا
معه باستسالم شديد ،وال سيما ذلك املرتبط
َ
يرض»
باحلرب والعنف .لكن يبدو أن الفساد «مل
بالسوريني ،إذ إن كل التوقعات والتقديرات
البحثية تشري إىل أن معظم الثروات اليت يراكمها
الفساد سرعان ما جتد طريقها حنو اخلارج باعتباره
اخليار األسلم على املدى البعيد.
دمشق | على أعتاب األيام األوىل لألزمة ،كان
يقدر حجم
االقتصادي الشيوعي قدري مجيل
ّ
الفساد يف سوريا مبا يراوح ما بني  20إىل %40
من الناتج احمللي اإلمجالي للبالد ،أي ما يقرب
من  800مليار لرية وفقًا للناتج احمللي اإلمجالي
يف عام  ،2010فيما كانت البيانات اإلحصائية
الرمسية تشري إىل اكتشاف فساد يف مؤسسات
الدولة بقيمة تصل إىل حنو  5مليارات لرية يف
عام واحد.
ومن املؤكد أن مجيل ،الذي تسلم الحقًا منصب
نائب رئيس جملس الوزراء للشؤون االقتصادية،
أعاد حساباته وتقديراته تلك يف ضوء ما أفرزته
احلرب من أوضاع ساعدت أكثر على انتشار
الفساد واالستثمار يف العنف ،وليس أدل
على ذلك من ظهور طبقة طفيلية أخذت تتصدر
تدرجيًا واجهة النشاط االقتصادي الريعي يف
البالد ،وتشكل ثروات هائلة ال يزال مصريها
«االستثماري» غامضًا .هل هي موجودة داخل
البالد؟ أم ّ
فضلت البحث عن جماالت استثمار يف
دول أخرى؟
يفضل أثرياء الفساد عادة استثمار أمواهلم
بعيدًا عن األعني ،إما باقتناء كميات من الذهب
على شكل مصوغات أو سبائك أو ذهب خام ،أو
وأراض يف مناطق خمتلفة ،واخليار
شراء عقارات
ٍ
الثالث يكمن يف إخراجها من البالد واستثمارها
يف دول أخرى بغية إخفاء مصدرها ،وحتسبًا من
تطورات مفاجئة ،وال سيما يف أوقات احلروب
والنزاعات.
يف احلالة السورية
ال تتوافر مؤشرات
إحصائية أو أدلة
أيًا
حتسم
حسية
من القنوات اختار
ّ
ضخ
أثرياء الفساد
أمواهلم من خالهلا ،إذ

تراوح كميات الذهب
املبيعة يومياً «ما
بني  2.5إىل 3
كيلوغرامات»

حبسب رئيس مجعية الصاغة يف دمشق ،غسان
جزماتي ،تراوح كميات الذهب املبيعة يوميًا «ما
بني  2.5إىل  3كيلوغرامات» ،مشريًا لـ»األخبار»
إىل أنه «يف ظل املخاوف من اقتناء الدوالر،
أصبح كثري من العائالت السورية تفضل اليوم
استبدال مدخراتها املالية بلريات ذهبية» ،األمر
الذي يؤكد أن توجه أثرياء احلرب لشراء الذهب
النظامي كان حمدودًا ،إذ اقتصر أحيانًا على بعض
صغار فاسدي املرحلة .وعلى ذلك فإن املنافسة
على ثروات الفساد املرتاكمة بقيت حمصورة
بني خيارين :إما التوجه حنو العقارات وشراء
األراضي ،أو إخراجها من البالد واستثمارها يف
دول أخرى.

رأسمالية «املحاسيب»

يف قطاع العقارات ،ورغم ما تعرض من تدمري
تقدره البيانات غري الرمسية خالل سنوات احلرب
ّ
بأكثر من مليوني مسكن ،فإن حركة البيع والشراء
فيه مل تتوقف ،وإن كانت متباينة بني منطقة
وأخرى تبعًا لقربها أو بعدها عن جبهات القتال،
ال بل إن أسعار العقارات يف كثري من احملافظات
واملدن «اآلمنة» شهدت ارتفاعات غري مسبوقة،
متأثرة بسعر صرف اللرية وزيادة الطلب املتأتي
من املواطنني النازحني عن منازهلم ،وهذا يظهر
بوضوح يف جانب اإلجيار ،واملتأتي أيضًا من
بعض شبكات الفساد والسمسرة بهدف ادخار
أمواهلا يف أصول عقارية أو املتاجرة بها.
وحبسب ما يؤكده «املركز السوري لبحوث
السياسات» يف تقريره «العنف واالغرتاب»،
ّ
املسلح يف تدمري جزء
«سبب استمرار النزاع
ّ

كبري من املمتلكات العقارية ،مبا فيها املنازل
واملمتلكات التجارية .وقد أجرب هذا األمر العديد
من العائالت على استئجار املنازل يف مناطق
آمنة نسبيًا ،حيث ارتفعت تكاليف اإلجيار ارتفاعًا
كبريًا ،حيث إن الطلب يفوق العرض كثريًا .إضافة
إىل ذلك ،جلأ األشخاص املنضوون ضمن إطار
رأمسالية احملاسيب ،إىل شراء األراضي واملباني
املدمرة بأسعار زهيدة ،بالتنسيق مع قوى
ّ
ّ
ّ
ّ
مستغلني
املسلح،
التسلط املنخرطة يف النزاع
حاجة الناس إىل مواصلة حياتهم ،إذ عادة ما
ُيعاد بيع هذه االستثمارات بسرعة وبأسعار أعلى.
ّ
ويشكل هذا النوع من التكسب من احلرب منطًا
تتالقى فيه مصاحل هؤالء األشخاص املنضوين
ضمن إطار رأمسالية احملاسيب مع مصاحل من
يعملون ضد الشعب السوري».
لكن هناك من يرى أن ما يستقبله قطاع
العقارات من أموال فساد احلرب يبقى قلي ًال
مقارنة باحلجم اهلائل هلذه األموال .ففي إجابته
عن سؤال «األخبار» ،يفضل وزير الصناعة
السابق واألستاذ يف كلية االقتصاد يف جامعة
دمشق ،الدكتور حسني القاضي ،حتليل املوضوع
مبنطق ،فيشري إىل أن «االستثمار ال وطن له،
وهو دون شك يبحث عن بيئة متكنه من احلصول
على أعلى ربح ممكن بأقل خماطرة ،وهذا بغض
النظر عن مصدر األموال ،وكيفية جتاوزها جلدران
«بناء على
الرقابة وغسيل األموال» .ويضيف أنه
ً
ذلك ،فإن االستثمار يف سوريا يواجه حاليًا
خماطر أمنية ،تتمثل يف تعرض األصول العينية
كاملباني واإلنشاءات خلطر التدمري ،وتعرض
املنتجات للخطر أثناء عمليات اإلنتاج ،واألكثر
خطورة حيدث أثناء عمليات نقل اإلنتاج السلعي
من مكان اإلنتاج إىل مكان االستهالك ،وهذا
بدوره أسهم يف تراجع كميات اإلنتاج احمللي
وزيادة الطلب على االسترياد ،لتكون النتيجة
إضعاف القوة الشرائية للعملة احمللية ورفع
أسعار الصرف للعمالت الصعبة ،وبالتالي رفع
أسعار السلع االستهالكية ،وجعل تكاليف البقاء
على احلياة أكثر صعوبة» ،ليخلص القاضي
يف مقاربته إىل القول «إن األموال املرتاكمة
من طريق الفساد أو غريه ستبحث عن طريق
للتخلص من العملة احمللية واستبدال عمالت
أكثر أمانًا كالدوالر األمريكي ،وبذلك خترج من
التداول احمللي ،وسرعان ما تبحث عن فرص
أخرى يف اخلارج».
وهذه هي النتيجة نفسها اليت خيرج بها
االستشاري الدكتور سعد بساطة ،إذ يشري
إىل أنه «خالل السنوات اخلمس السابقة تكونت
مليارات ال حيصيها إال اخلالق ،تراكمت بفعل
رفع األسعار عشوائيًا ،وابتزاز املواطن للحصول
على احتياجاته الضرورية ،إضافة إىل الصفقات
املشبوهة بني جتار باعوا ضمائرهم لبعض
املسؤولني الفاسدين ،الذين يودون احلصول
عـلى شفطة أخرية من مكاسب مشبوهة ،قبل
أن تعود الدولة إىل ممارسة دورها التوعوي
والرقابي».
هؤالء األثرياء ،الذين هم ببساطة أخطر على الدولة
من محلة السالح والفكر اإلرهابي« ،حيتفظون
باحلد األدنى من أرباحهم يف البالد لتأمني دورة
رأس املال ،وشراء ما ميكن احلصول عليه ضمن
ظروف احلرق والدمار بأخبس األسعـار ،لكنهم من
باب االحتياط ،يقومون بتحويالت مالية (فوق
الطاولة ومن حتتها) للخارج أول بأول ،عسى ان
تتيح هلم مالذًا آمنًا فيما لو فكرت الدولة يومًا
تكونت تلك
ما باحملاسبة ،واالستعالم من أين
ّ
امللوثة».
الثروات
ّ
يوسع الباحث هاني اخلوري دائرة اخليارات
ّ
اليت يلجأ إليها أصحاب الثروات اجلديدة ،فمن
«العمل التجاري إىل ارتياد املالهي ،إىل شراء
العقارات ،فاالستيالء على اسطول سيارات
إىل تهريب األموال ،والعمل على تكديسها
بالبنوك أو حتويلها إىل سبائك ذهبية أو سيولة
بالعمالت االجنبية ،وال سيما الدوالر واليورو،
ويبدو فع ًال أن أصحاب هذه الثروات مبدعون
بتنميتها بطرق غري قانونية ،لكنهم ال يعرفون

كثريًا كيف يبيضونها أو حيولونها للتنمية يف
جماالت شرعية» ،متسائ ًال« :لكن ما هي مصادر
هذه الثروات؟ وهل ميكن ان تكون مبثل هذا
احلجم؟».
وما يدعم فرضية خروج ثروات الفساد املتشكلة
خالل سنوات احلرب ،أن البيانات اإلحصائية
الرمسية املتعلقة باالستثمارات العربية البينية ال
ترصد سوى أرقام قليلة جدًا من االستثمارات
اليت خرجت من سوريا وتوجهت حنو دول عربية،
فيما الواقع يؤكد أن هناك دو ً
ال عربية وأجنبية
كثرية استقبلت مئات املاليني من دوالرات
السوريني ،جزء منها ظهر يف املصارف واخلدمات
املالية ،وجزء آخر توجه حنو العقارات واألنشطة
الريعية غري اإلنتاجية .يطرح الباحث اخلوري

سؤا ً
ال يتعلق مبستقبل أصحاب هذه األموال
وموقف اجملتمع منهم ،فيقول« :هل سنفاجئ
جبيل جديد من أصحاب الثروة ،خصوصًا اذا
ما نظرنا إىل جمموعات مسلحة نالت متوي ًال كبريًا
من اخلارج ،وجرى تداول أمواهلا بطرق خمتلفة
وبنقص القدرة الشرائية للرية صارت هذه
الثروات ذات قيمة أكرب وجاءت بغري تعب متامًا،
لكنها ميكن أن تشكل مادة خام لشراء العقارات
بعد األزمة أو متويل التنمية القادمة ،وما هي
األخالقيات اليت سيجسدها أصحاب هذه الثروات
الوسخة يف اجملتمع ،أم أن املال جيعل صاحبه
مقبو ً
ال يف اجملتمع ،ما دام يدفع وميول الناس
واحتياجاتهم ،أو يتصدق من هذا املال احلرام أو
يظهر قدرته على البذخ».

أنا لبنان أناديكم نداء املوجوع:

أرزي املقدس وقصر رئيس جمهوريتي الفارغ أمانة يف أعناقكم وإرث مقدس ألبنائكم
فال تحرموا أوالدي املشتتني يف بقاع األرض من تمجيد اهلل واالفتخار بعطاءاتي التاريخية عرب
األجيال يف أسرتاليا ويف العالم!
جمعية السيدات االسرتاليات اللبنانيات املسيحيات تدعوكم لحضور
املهرجان السنوي «فرح االنسجام يف عيش السالم يف باراماتا» السبت  14تشرين الثاني
( 4-1بعد الظهر)
&
املهرجان السنوي»سالم عاطر وعطاء فاخر للجالية اللبنانية االسرتالية» األحد  15تشرين الثاني
( 4-2بعد الظهر)
ومهرجان األحد فقط برعاية سعادة القنصل جورج بيطار غانم ،قنصل لبنان العام يف والية
نيوساوث وايلز -أوسرتاليا العنوان:
182 Church St . Parramatta Town Hall,
معرض تراثي ومهرجان فرح لبناني عاطر لتمجيد اهلل بنجاح عطاءات أبنائه يف لبنان أمريكا
أسرتاليا والعالم:
لوحات تراثية لبنانية محرتفة بالرسم واأللوان ،قصائد شعرية وطنية لشعراء محرتفني،
وصالت غنائية مميزة عديدة ملطربني مجدوا لبنان بأغان صافية ،فريوزية وشحرورية،
ومحرتفات شابات مبتدئات على طريق املجد الفلكلوري الراقص
إحداهن مغنية األوبرا الشابة اللبنانية -األسرتالية «بريجيت» التي حصلت على جوائز تفوق
عاملية،
وأخرى ملغنية شابة يانعة «تاسا» حصدت جوائز أسرتالية أكثر من سني عمرها ال(14سنة
فقط)،
مع التنويه بشخصيات لبنانية مميزة أمثال« :البطريرك الدويهي»« ،جربان خليل جربان»« ،د.
شارل مالك» «يوسف بك كرم» ومصمم األزياء العاملي»إيلي صعب»
باإلضافة إىل تقديم جوائز تقدير ألمهات قدمن أبناءهن لخدمة لبنان وأوسرتاليا على حد سواء
وكل ذلك برهان ساطع على أصالة الحضارة اللبنانية وتفوقها يف حقول اإلنسانية وخدمة
السالم
الهدف:
واجب وطني صادق وخدمة للسالم املناخي املنشود لنا وألجيالنا الصاعدة! وللتوصيح الدخول
مجاني!
مع أهال وسهال لبنانية معطرة بأريج أرزات لبنان الشامخة عرب األجيال ،بربكة خالقها
All are Welcome to Attend , Kindly RSVP by email: alcwca@yahoo.com.au
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عرب وعالم

عشرات القتلى يف مواجهات تعز ومأرب واجلوف
بني
املواجهات
احتدمت
«املقاومة الشعبية» وقوات
اجليش املوالية للحكومة اليمنية
من جهة وبني مسلحي مجاعة
احلوثيني والقوات املوالية
هلا يف حمافظات تعز ومأرب
والبيضاء وأطراف حمافظيت حلج
والضالع اجلنوبيتني .وأكدت
صدت هجومًا
املقاومة أنها
ّ
للحوثيني شرق تعز ما أدى
إىل مقتل عشرات منهم ،فيما
قصفت اجلماعة عشوائيًا األحياء
السكنية يف املدينةُ ،
فق ِتل 15
مدنيًا بينهم  4أطفال.
ُّ
التوغل
احلوثيون
وحياول

جمددًا يف احملافظات اجلنوبية،
وأفادت مصادر عسكرية بأنهم
متكنوا يف اليومني األخريين من
استعادة مواقع عسكرية يف
مديرييت «ذباب» و «املضاربة»
القريبتني من ممر املالحة
الدولي يف باب املندب.
وفيما واصل طريان التحالف
غاراته على مواقع احلوثيني
وجتمعاتهم يف حمافظيت حجة
وصعدة احلدوديتني ،حتدثت
مصادر اجلماعة عن إصابة
دفاعاتها اجلوية أمس االول
مقاتلة للتحالف جنوب صنعاء،
ُّ
حتطمها فوق إحدى
مشرية إىل

املناطق اجلبلية يف مديرية
«بالد الروس».
يف غضون ذلك ،وصلت إىل
مطار صنعاء طائرة روسية
حمملة مساعدات إنسانية،
ّ
الطوارئ
وزارة
وأفادت
الروسية بأن الطائرة ستنقل
يف رحلة عودتها إىل موسكو
عددًا من رعايا روسيا ودول
أخرى ،ممن أعربوا عن رغبتهم
يف مغادرة اليمن.
وأفادت مصادر املقاومة يف
تعز (جنوب غرب) بأن قوات
احلوثيني املتمركزة يف معسكر
قوات األمن اخلاصة وجامعة تعز،

«سالح» الفيديو الفلسطيين يف
مواجهة الرصاص اإلسرائيلي
جيب عسكري إسرائيلي يتقدم
وسط خميم عايدة لالجئني يف
مدينة بيت حلم يف الضفة
الغربية ،ثم ينادي جندي
إسرائيلي أهالي املخيم عرب مكرب
للصوت ،قائ ًال« :حنن اجليش
االسرائيلي ،اذا مل توقفوا رمي
احلجارة ،سنضربكم بالغاز،
سنضرب الكبري والصغري اىل
أن متوتوا مجيعًا».
ويبدو ان اجلنود مل يكونوا
يعلمون ان ما يفعلونه وسط
هذا املخيم مسجل بالصورة
والصوت ،وانه سينتشر ،بعد
قليل ،عرب الشبكة العنكبوتية
حول العامل ،ما أجرب قادة
اجليش االسرائيلي اىل االسراع
يف إجراء حتقيق واالعالن عن
توقيف اجلندي.
ظهرت خالل اهلبة الشعبية اليت
تشهدها األراضي الفلسطينية
احملتلة عشرات أشرطة الفيديو
التقطت عرب هواتف ذكية
ّ
وثقت اخلروقات واالنتهاكات
واجلرائم اإلسرائيلية .ومن هذه
الفيديوات عملية قتل جريح
وسط مدينة اخلليل من دون
ان يشكل أي تهديد على حياة
اجلنود ،ومالحقة جيب عسكري
فلسطينيًا
شابًا
اسرائيلي
ودهسه عند املدخل الشمالي
ملدينة رام اهلل ثم اعتقاله،
ورش ضابط اسرائيلي غاز
الفلفل احلار يف عيون عدد من
رجال اإلسعاف والصحافيني
من مسافة صفر.
فتحت هذه الفيديوات ،اليت
انتشرت عرب «يوتيوب» وغريها
من مواقع االنرتنت والتواصل
أمام
الطريق
االجتماعي،
منظمات حقوق إنسان حملية
ودولية لفتح حتقيقات يف
وبينت
االنتهاكات اإلسرائيليةّ .
هذه التحقيقات ،وبينها حتقيق
أجرته منظمة العفو الدولية
وآخر أجرته منظمة «بتسيلم»
اإلسرائيلية ،ان عددًا من
الضحايا الذين ادعت السلطات
اإلسرائيلية انهم حاولوا طعن

جنودُ ،قتلوا بدم بارد.
وتشري االحصاءات اليت جتريها
مؤسسات خمتصة اىل ان
حواىل  1.8مليون فلسطيين
يف الضفة وقطاع غزة ،البالغ
عدد سكانهما  4.5مليون،
يستخدمون اهلواتف الذكية.
الواسع
االستخدام
وأتاح
هلذه األجهزة للفلسطينيني
توثيق الكثري من االنتهاكات
اإلسرائيلية.
وشجعت النتائج الكثري من
الشبان الفلسطينيني على
ينتشر
جمموعات
تشكيل
أفرادها يف مواقع االحتكاكات
هذه
لتوثيق
واالشتباكات
االنتهاكات بالصورة والصوت.
وقال زياد خليل ( 20سنة)،
الذي التقط صورة اجلندي
اإلسرائيلي وهو يهدد أهالي
خميم عايدة ،أنه بات خيصص
وقتًا أطول ملراقبة املمارسات
اإلسرائيلية وتوثيق انتهاكات
اجلنود .وأوضح ان اجلنود
يف ذلك اليوم كانوا يتعمدون
إطالق قنابل الغاز املسيلة
للدموع على نوافذ املنازل
مباشرة كي تكسر الزجاج
وتدخل اىل قلب البيوت وتوقع
اصابات مباشرة.
ويف مدينة اخلليل انتظم حواىل
مخسني شابًا يف جمموعة أطلقت
على نفسها اسم «شبان ضد
االستيطان» ،ينتشر أفرادها

يف املنطقة الواقعة حتت
من
اإلسرائيلية
السيطرة
املدينة على مدار الساعة بهدف
توثيق انتهاكات اجلنود.
وقال مؤسس اجملموعة عيسى
عمرو ( 32سنة) ان «اجملموعة
اجلرائم
عشرات
وثقت
االسرائيلية،
واالنتهاكات
االنتهاكات
صور
ووزعت
واجلرائم على وسائل اإلعالم
األجنبية والعربية واحمللية،
إضافة اىل منظمات حقوق
بدورها
لتقوم
االنسان
فيها»
والتحقيق
بنشرها
وبينها عمليات قتل بدم بارد
يف قلب مدينة اخلليل ،حيث
يرتكب املستوطنون واجلنود
اعتداءات يومية على سكان
هذه املنطقة بهدف إفراغها
من سكانها وحتويل البلدة
القدمية اىل حي يهودي وحتويل
احلرم اإلبراهيمي اىل كنيس
يهودي.
وينتشر على مقربة من احلرم
عدد من النشطاء الفلسطينيني
حيملون كامريات وأجهزة هاتف
ذكية اللتقاط صور النتهاكات
اجلنود واملستوطنني .وقال
عمرو« :هذه معركة يشكل
اإلعالم سالحًا رئيسيًا فيها.
جيب ان يعرف العامل اي احتالل
يواجهه الشعب الفلسطيين،
وبعد ان يعرف عليه ان
يتدخل».

قصفت باملدفعية وصواريخ
«كاتيوشا» أحياء املدينة مساء
األربعاء واخلميس ،ما أدى إىل
مقتل  15مدنيًا وجرح عشرات
وأضافت
منازل.
وتدمري
املصادر أن مسلحي املقاومة
صدوا هجومًا للجماعة والقوات
ّ
املوالية للرئيس السابق علي
وكبدوا
صاحل شرق املدينة،
ّ
املهامجني عشرات القتلى
واجلرحى ،يف حني تواصلت
املناطق
يف
املواجهات
اجلبلية بني مديرييت الوازعية
واملضاربة ويف أطراف مديرية
املسيمري التابعة حملافظة حلج.
وقالت مصادر موالية للمقاومة
إن املواجهات احتدمت يف
جبهة الرباحة مبديرية املضاربة
واست ِ
ُ
خدمت
بني تعز وحلج،
فيها كل األسلحة الثقيلة يف
ظل تعزيزات حوثية إىل املنطقة
وقصف مبدافع «هاون» على
القرى واملناطق اليت يسيطر
عليها عناصر املقاومة من
قبائل «الصبيحة».
ويف حمافظة الضالع تواصلت
معارك الكر والفر على أطراف
مديرييت دمت وجنب ،وأكدت
مصادر املقاومة أنها أحبطت
حماولة احلوثيني املستمرة
ُّ
للتوغل يف احملافظة
منذ أيام
اليت ُطِردوا منها قبل أشهر،
كما أعلنت السيطرة على وادي
العشري اإلسرتاتيجي املمتد
إىل مديرية الرياشية مبحافظة
البيضاء .ويف مديرية ذي ناعم
يف احملافظة أفادت مصادر بأن
مواجهات عنيفة اندلعت بني
احلوثيني واملقاومة ،بالتزامن
مع قصف مدفعي متبادل

يف مناطق «طياب وصباح
ودنبوس والبطحاء» ،ما أدى
إىل سقوط قتلى وجرحى من
الطرفني.
يف دولة اإلمارات أعلنت
القيادة العامة للقوات املسلحة
عملية تبديل قواتها العاملة
يف اليمن ،يف إطار التحالف
العربي.
وأكدت القيادة العامة يف بيان
أوردته وكالة أنباء اإلمارات
(وام) أن «الدفعة الثانية من
ّ
تسلمت مهماتها
قواتنا املسلحة
يف اليمن» ضمن قوات
التحالف ،موضحة أن الدفعة
األوىل ستعود إىل اإلمارات
خالل أيام قليلة و «سيكون
هناك استقبال رمسي وشعيب
جلنودنا األبطال البواسل الذين
ّ
سطروا مالحم من البطوالت
ً
للحق
نصرة
والتضحيات
والعدالة ،ووقفوا ضمن قوات
التحالف العربي اىل جانب
الشرعية والشعب اليمين ضد
االنقالبيني».
ّ
وسينظم يف أبوظيب غدًا
السبت احتفال ضخم الستقبال
القوة اإلماراتية العائدة من
اليمن ،يشارك فيه مسؤولون
سياسيون وعسكريون وأسر
أفراد القوة وعائالت الشهداء
الذين قضوا يف اليمن.
ّ
توقع مبعوث األمم
إىل ذلك،
املتحدة إىل اليمن إمساعيل ولد
الشيخ أمحد أن ترسل األمم
املتحدة مراقبني مدنيني ملراقبة
تطبيق االتفاق السياسي،
التوصل إليه يف
يف حال مت
ُّ
املرتقبة
جنيف
مفاوضات
بني األطراف اليمنيني الشهر

اجلاري.
وأوضح ولد الشيخ أن هؤالء
من
سيكونون
املراقبني
اليمنيني الذين مل يشاركوا
يف احلرب ومن دول عربية
وإسالمية .وأضاف أنه «يشعر
بالتفاؤل» وسط سعيه الدؤوب
مع األطراف كافة إىل وقف
النار قبل بدء املفاوضات،
مشريًا إىل أنه حصل على قبول
من كل األطراف.
ويف واشنطن أقرت وزارة
اخلزانة أمس االول عقوبات
جديدة على «حزب اهلل» وأحلقت
شركات «تساعد احلزب يف
التسليح» وإرسال معدات «اىل
اليمن استخدمت يف صناعة
متفجرات للحوثيني» ومملوكة
من أشخاص موالني للحزب
على الئحة االرهاب.
واألشخاص والشركات هم:
فادي حسني سرحان وشركته
«فايتك للمساهمة» اللبنانية،
وعادل حممد شري وشركته
«الهوا اليكرتونيكس فيلد
احملدودة» ،وشركتان تتبعان
علي زعيرت.
ووضعت االدارة األمريكية
هذه الشركات واألشخاص على
الالئحة رقم  ١٣٢٢٤واعتربت يف
بيان أصدره آدام سوزبني أن
«حزب اهلل هو جمموعة ارهابية
خطرية ومزعزعة لالستقرار
ووزارة اخلزانة ملتزمة ومصرة
على وضع أقصى الضغوط
عليه بقطع ممرات التمويل».
وأشارت اىل أن احلزب
«يستغل القطاع اخلاص لدعم
قدراته العسكرية وتسهيل
عمليات ارهابية».
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قراصنة اهلوية هامجوا مكتب الضريبة  11ألف مرة خالل عام
مت استهداف مكتب الضرائب
األسرتالي أكثر من 11000
مرة من قبل قراصنة اهلوية

يف حماوالت لسرقة املرجتعات
الضريبية يف السنة املالية
.2015-2014

نائب عمدة جامعة نيو ساوث ويلز يقول ان
ليست هناك ازمة وال حاجة لزيادة الرسوم
اعلن نائب عمدة احدى اجلامعات
املرموقة يف أسرتاليا ان نظام
التعليم العالي ليس يف أزمة
وليس هناك حجة مقنعة ألن
يدفع الطالب املزيد للحصول
على اجازة.
ففي حتول جذري عن موقف طويل
االمد لزمالئه يف جمموعة الثماني
من نواب عمداء اجلامعات ،قال
نائب عمدة جامعة نيو ساوث
ويلز نائب ايان جاكوبس ان
ارتفاع الرسوم ليس ضروريا
ليكون هناك نظام جامعي ذو
جودة عالية يف أسرتاليا.
وصرح الربوفيسور جاكوبس
لوسائل اعالم فريفاكس قائال
«ليست هناك أزمة يف التعليم
العالي األسرتالي» .
واضاف يقول ان «نظامنا هو
موضع حسد العامل.
وقال «يف األساس ،ان اجلانب
التدريس للتعليم اجلامعي يعمل
بشكل جيد».
وكان نواب عمداء اجلامعات من
جمموعة النخبة اليت تضم مثاني

جامعات أكرب الداعمني لتحرير
الرسوم اجلامعية ،مبن فيهم
سلف الربوفيسور جاكوبس
الربوفيسور فريد .Hilmer
وكانت األرقام اجلديدة الصادرة
عن وزارة الرتبية والتعليم هذا
األسبوع قد أظهرت نتائج مالية
القوية ملعظم اجلامعات ،مع
تسجيل فائض يف هذا القطاع
بلغ  1،9مليار دوالر اي  7يف
املئة من اإليرادات.
وسجلت جامعة ملبورن وجود
فائض بـ  183مليون دوالر،
يف حني أن ثالث جامعات سجلت
عجزا وهي جامعة فيكتوريا،
جامعة تزمانيا وجامعة كانبريا.
وقال الربوفيسور جاكوبس
انه يف حني ميكن أن يكون
هناك بعض النقص يف
متويل ختصصات حمددة فان
هناك حاليا توازنا جيدا بني
املساهمات اخلاصة والعامة
للتعليم العالي.
وقال «إن عبء التمويل الكلي
للطالب احلليني مقبول».

وتقول خدمة املساعدة لضحايا
جرائم اهلوية انها تلقت
سيال من االستعالمات من
دافعي الضرائب الذين متت
سرقة هوياتهم او مرجتعاتهم
الضريبية.
وحماوالت قرصنة اهلوية اليت
بلغت  11000حالة هي جزء من
صورة أوسع بلغت 91000
مرجتعات»
سرقة
«حادثة
سجلتها أنظمة مكتب الضرائب
 ATOيف .2015-2014
ومت تسجيل فقط اجلهود اليت
جنحت يف كشف احملاوالت
واحباطها ،وفقا للوكالة ،مع ان
أقصى حد من عمليات االحتيال
الناجحة غري واضح.
ولكن  ،iDcareوهي خدمة تساعد
الضحايا على إعادة بناء هويتهم
بعد أن تكون قد سرقت ،تقول
ان حجم طلبات املساعدة اليت
تتلقاها حاليا يشري إىل أن
جمرمي جين الثروة يف االوقات
الضريبية يستهدفون دافعي
الضرائب املطمئنني.
وقال املدير االداري ديف
السي ان موظفيه تعاملوا مع
 400حالة على األقل يف السنة
املالية احلالية تنطوي على
سرقة املرجتعات الضريبة.
وأضاف أن أموال دافعي
الضرائب قد ضاعت خالل
عملية مكتب الضريبة لتحديد ما

كان املبلغ األولي مزورا ومن
ثم إعادة األموال للضحية.
وقال «حنن يف موسم احتيال
ضرييب يف الوقت الراهن .انها
جرمية منظمة .إنها جتارة كبرية،
وهذا حيدث منذ عدة أشهر
اآلن».
وقال السيد السي ان األثر
األكرب على الضحايا غالبا ما
يكون ابعد من اخلسارة املالية
األولية حيث كان لسرقة اهلوية
تأثري على صحتهم العقلية،
مع واحد من اربعة او مخسة
تطلب اشرافا مستمرا لصحته
النفسية.
وكشف السيد السي عن ان
هذا يعود إىل حد كبري اىل
الطريقة اليت عومل بها الضحايا
من قبل الوكاالت واملؤسسات
احلكومية عندما حاولوا متابعة
الغش واالحتيال اللذين حصال
هلم ،والبحث عن إجابات
لكيفية وقوعها وإعادة ترسيخ
أقدامهم.
واضاف «اننا خنترب هذه األشياء
بشكل مستمر ولألسف فاملعايري
منخفضة جدا».
وكانت وسائل اعالم فريفاكس
قد كشفت االسبوع املاضي
ان قراصنة اإلنرتنت متكنوا
من اخرتاق أنظمة الرواتب
ألصحاب االعمال ،مما جعلهم

حيصلون على معلومات مفصلة
عن العمال اآلمنني واستخدموا
لتقديم
واالرقام
البيانات
إقرارات ضريبية وهمية.
وحتدث ضحايا آخرون كيف انه
مت حتويل مرجتعاتهم الضريبية
املشروعة اىل حسابات مصرفية
يديرها لصوص اهلوية بعد أن
مت بناء مواصفات شخصية
وهمية من قبل اللصوص.
ويقول مكتب الضريبة ATO
انه اوقف  9ماليني دوالر من
املرجتعات يف العام املالي
اكتشافه
بعد
2015-2014
انها كانت طلبات احتيالية،
وكان الرقم يف العام املاضي
أعلى من ذلك ،مع اكتشاف
 17مليون دوالر جراء  18ألف

حماولة احتيال هوية .ID
وشكا الضحايا من عدم وجود
شرطة للمتابعة ،ولكن متحدثة
باسم مكتب الضريبة ATO
ان حمققي الوكالة
قالت
تعاونوا مع الشرطة الفيدرالية
االسرتالية عندما كانت هناك
حاجة لصالحيات الشرطة يف
اخلطوط األمامية.
وقالت «ان املكتب حيتفظ
بامكانية التحقيقات اجلنائية
اليت حتقق يف األمور اهلامة
للجرمية الضريبية ،واليت تشمل
جرائم اهلوية واالحتيال يف
املرجتعات الضريبية واحالة
ملخصات األدلة إىل مدير
الكومنولث لالدعاء العام للنظر
فيها واملقاضاة».
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ﻭﺳﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻋﺭﻭﺽ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﻭﺣﺻﺹ ﻟﺳﺭﺩ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﻓﻲ  ،Cottageﻭﺃﻛﺷﺎﻙ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻣﻝ ﻣﻊ ﻓﻧﺎﻧﻳﻥ ﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ،ﻭﺃﻟﻌﺎﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺟﻳﺢ ﻭﺗﻠﻭﻳﻥ ﺍﻟﻭﺟﻭﻩ ،ﻭﺻﻭﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻭﻫﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ .Parravision
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﺣﺗﻔﺎﻻﺕ ﻳﻭﻡ ﺑﺭﺍﻣﺎﺗﺎ ﺗﺧﻠﻳﺩﺍ ً ﻟﺫﻛﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  1788ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺑﺣﺭ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ  Arthur Phillipﻋﺑﺭ ﻧﻬﺭ ﺑﺭﺍﻣﺎﺗﺎ ﺇﻟﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺃﻣﺭ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗﻭﻁﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻳﻪ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻣﺩّ ﻣﻳﺎﻫﺎ ً ﻋﺫﺑﺔ.
ﺑﺗﻧﻭﻋﻧﺎ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻭﻫﻲ ﻓﺭﺻﺔ
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻣﺩﺓ ﺑﺭﺍﻣﺎﺗﺎ " :Cr Paul Garrardﺇﻥ ﻳﻭﻡ ﺑﺭﺍﻣﺎﺗﺎ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻔﺎﻻﺗﻧﺎ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻳﺩﺓ ﻭﺍﺣﺗﻔﺎﻝ ّ
ﻟﻠﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭﺍﻷﺻﺩﻗﺎء ﻟﺣﻣﻝ ﺑﺳﺎﻁ ﺍﻟﻧﺯﻫﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺗﺎﻉ ﺑﻳﻭﻡ ﺭﺍﺋﻊ ﻣﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺩﻳﻧﺗﻧﺎ".
" Experiment Farm Cottageﻫﻭ ﻣﻭﻗﻊ ﺃﻭﻝ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﺗ ّﻡ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ ،ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ  Phillipﺑﻣﻧﺣﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻭﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ  James Ruseﻋﺎﻡ  ،1789ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﻠﻐﺕ ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ  30ﻓﺩّﺍﻧﺎ ً ﻭﺃﺛﺑﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻁﻥ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺄﻛﻝ ﻭﺍﻟﻣﺳﻛﻥ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﻛﺎﺩ ﺗُﺫﻛﺭ".
ﻭﺳﻳﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺳﺗﺿﻳﻔﻪ  Luke Carrollﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﻣﺣﺑﻭﺑﺔ ﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭ  Wendy Matthewsﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺏ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺭﻳﻔﻳﺔ  The Pigsﻭﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺟﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩّﻣﻬﺎ  Inland Navigatorsﻭﺃﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ
.Jacinta Tobin
ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻌﺎﺯﻓﻳﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﻗﺻﻳﻥ ﻓﻲ ﺑﺭﺍﻣﺎﺗﺎ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ  Parravisionﺍﻟﺗﻲ
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻐﺭﻭﺏ ،ﺳﻳﻌﺗﻠﻲ
ٌ
ﺳﻳﺳﺗﺿﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﻓﻲ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  Play Schoolﻭﻧﺟﻡ  Water Ratsﺃﻻ ﻭﻫﻭ .Jay Laga'aia
ﻭﻗﺎﻝ " :Cr Garrardﺇﻧﻧﺎ ﻧﺭﺗﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﺣﺗﻔﺎﻻﺗﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ،ﺣﻳﺙ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻋِ ﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ
ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ  .Parravisionﻟﻘﺩ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻁﻭﻳﻼً ﻭﻭﺟﺩﻧﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗُﻛﺗﺷَﻑ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻵﻥ ﻭﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﻭﻕ
ﻭﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻟﺭﺅﻳﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺭﺡ".
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موريسون يستقبل بفتور النموذج النيوزيالندي ترجيح ضخ مال رفع رسوم
بزيادة وتوسيع ضريبة السلع واخلدمات
اجلامعات يف األحباث

تورنبول يلغي لقب فرسان
وسيدات اسرتاليا

تورنبول وموريسون
رفع ضريبة السلع واخلدمات
( )GSTإىل  15يف املئة،
وتطبيقها على الغذاء والصحة
يدران 130
والتعليم سوف
ّ
مليار دوالر على اخلزينة يف عام
واحد فقط ،حسب تقرير قام به
نائب يف حكومة تورنبول.
لكن وزير اخلزانة سكوت
موريسون شدد على ان الفكرة
ليست سياسة رمسية وهو على
«طرف نقيض» يف اخليارات
املتاحة للحكومة اليت تدرس
حزمة لإلصالح الضرييب قبل
االنتخابات الفيدرالية املقبلة.
واظهرت حسابات التكاليف من
قبل مكتب املوازنة الربملاني،
ان رفع ضريبة السلع واخلدمات
وتوسيعها لتشمل  97يف املئة
ستدر على
من السلع واخلدمات
ّ
اخلزانة مبلغا إضافيا بـ 65،6
مليارات دوالر يف السنة املالية
.18/2017
وهذا املبلغ هو أكثر من ضعف
اإليرادات املتوقعة احلالية على
أساس معدل  10يف املئة،
يطبق على املواد
الذي ال
ّ
والصحة
الطازجة
الغذائية
والتعليم.
موريسون
السيد
ورحب

بالتحليل املستقل الذي أجراه
نائب املقاعد اخللفية يف احلزب
الوطين ديفيد غيليسيب لكنه
قلل من احتمال تطبيق الضريبة
على الصحة والتعليم.
وصرح السيد موريسون لشبكة
سكاي نيوز قائال «أود أن
أؤكد أن هذا ليس موقف
احلكومة أو حتى موقف احلزب
الوطين ولكنه ميثل خيارا على
ما أفرتض».
ففي مقابلة ثالثة له ،خالل
ثالث ساعات فقط ،ذهب
السيد موريسون أبعد من ذلك
وقال اذاعة  2GBيف سيدني
انه على طرف نقيض من هذه
الفكرة.
ويف مقابلة سابقة مع ،ABC
اقرتح السيد موريسون أن
هناك «أسبابا عملية» موجودة
لعدم تطبيق ضريبة السلع
واخلدمات على الغذاء والصحة
والتعليم يف عام  .2001ومت
استبعاد األغذية الطازجة بسبب
صفقة ابرمتها حكومة هوارد
مع الدميقراطيني لتمرير هذه
السياسة يف جملس الشيوخ.
يفصل السيد موريسون
ومل
ّ
ما هي «األسباب العملية».

من املرجح أن تنتج زيادة تكلفة
شهادة االجازة اجلامعية قليال
من الفائدة للطالب حيث أن
اجلامعات ستضخ باملقابل أمواال
إضافية يف املشاريع البحثية
بدال من التدريس ،وفقا لبحث
جديد للجنة من كبار اخلرباء.
فقد وجد تقرير معهد غراتان،
الذي يأتي مع تطوير حكومة
تورنبول جمموعة جديدة من
التغيريات يف التعليم العالي،
ان اجلامعات األسرتالية تكسب
زيادة تصل اىل  3.2مليارات
دوالر سنويا من الطالب اكثر
مما تنفقه على التعليم.
وتقدر اللجنة ان دوالرا واحدا
ّ
من كل مخسة ُتنفق على األحباث
يأتي من فوائض التدريس.
وقال مدير برنامج التعليم
العالي يف معهد غراتان أندرو
نورتون ان هناك «خطرا كبريا»
بان اجلامعات ستستخدم زيادة
اإليرادات من الرسوم اليت
يدفعها الطالب أو التمويل
احلكومي للدفع لألحباث بدال من
حتسني جتربة الطالب العلمية.

وقال السيد نورتون ان
األرقام ،اليت تشمل إيرادات
اجلامعات احمللية والدراسات
القادمني
والطالب
العليا
من اخلارج ،كانت تقديرات
متحفظة.
ووجد تقرير السيد نورتون
ان «التدريس يف أسرتاليا
يف مستوياته احلالية ال يعاني
عموما من نقص التمويل» وهو
ليس يف أزمة.
وقد وضعت احلكومة خطتها،
لتحرير كامل الرسوم اجلامعية،
يف الثالجة ولكنها تدرس
خيارات إعطاء اجلامعات جماال
أكرب لزيادة الرسوم  -مبا يف
ذلك عن طريق رفع سقوف
املبالغ اليت بامكانها فرضها
على الطالب خالل دراستهم.
وقال نواب عمداء اجلامعات
أن زيادة الرسوم تسمح هلم
بتقليل كثافة الفصول (عدد
الطالب يف الصف) واالستثمار
يف مرافق جديدة للطالب.
ولكن السيد نورتون اعرب عن
شكه بهذه املزاعم.

ختفيض التمويل الصحي الفيدرالي يعادل إغالق مستشفيني رئيسيني يف فيكتوريا
اعلن مسؤولون رمسيون يف
حكومة فيكتوريا ان ختفيض
التمويل الفيدرالي للنظام
الصحي يف الوالية بعدة
مليارات من الدوالرات سيؤدي
على مدى العقد املقبل اىل
ما يعادل إغالق اثنتني من
مثل
الكربى،
املؤسسات
مستشفى ملبورن امللكي (Royal
 )Melbourne Hospitalالذي يعمل
فيه حوالي  9000شخص.
ومسعت جلنة حتقيق حكومية
فيدرالية يف النظام الصحي
االسرتالي ،يوم االربعاء ،ان
الكومنولث
متويل
ختفيض
سيؤدي أيضا اىل خفض ما
يعادل  23ألف عملية جراحية
اختيارية كل سنتني يف
فيكتوريا ،حيث من املرجح أن
يواجه املرضى فرتات انتظار
أطول للرعاية يف السنوات
املقبلة ،وميكن إقالة عاملني
يف املستشفيات.
التنفيذي
املدير
وقال
ملستشفى ملبورن امللكي،
ديفيد الكورن  ،Alcornللجنة
انه بينما يستمر
التحقيق
سياسيو الكومنولث والواليات

يف مناقشة طرق جديدة جلمع
األموال لتمويل الرعاية الصحية،
فان خدمته مجعت ماليني
الدوالرات من خالل اعمال
خريية لدفع تكاليف املعدات
األساسية مثل الرافعات لرفع
األسرة ألن
املرضى وكراسي
ّ
التمويل احلكومي غري كاف.
وقال املدير املالي التنفيذي
ملستشفى ملبورن امللكي
:Kapitelli
كابيتالي
جورج
«بدون مصدر متويل أساسي
ملستشفى ملبورن امللكي
ستكون هناك فجوات كبرية لن
نكون قادرين على ردمها».
وقال الدكتور الكورن Alcorn
انه بعد نشر العجز املالي
يف السنة املالية املاضية،
ربط بعض الناس يف قطاع
اوضاعهم
العامة
الصحة
املالية باالزمة املالية اخلطرية
يف الواليات املتحدة يف عام
 ،2013عندما كانت اسرتاليا
تتوقع أن تذهب إىل الركود.
وقال ان املستشفى عاجل
أكثر من  65ألف شخص يف
قسم الطوارئ يف السنة ،وان
التمويل احلكومي غري الكايف

مستشفى ملبورن امللكي سيخسر  1،3مليار دوالرخالل عقد من
املقبل

ميكن ان يهدد عددا كبريا من
العمليات اجلراحية االختيارية
يف املستقبل.
وقالت نائبة سكرتري دائرة
اخلدمات الصحية واإلنسانية
يف فيكتوريا ،كيم بيكي
« Peakeان قرار احلكومة
الفيدرالية ،يف العام املاضي،
الغاء نظام التمويل الصحي
بصيغة
واستبداله
الوطين
جديدة للتمويل على أساس

منو مؤشر أسعار املستهلكني
والتزايد السكاني من شأنه
قطع حوالي  17.7مليار دوالر
كانت متوقعة يف السابق
للنظام الصحي الفيكتوري
على مدى العقد املقبل وهذا ما
يوازي مستوى تقديم خدمات
اثنتني من مؤسسات صحية
كبرية حبجم مستشفى ملبورن
امللكي (الذي يديره مستشفى
ملبورن)».

امللكة تسلم االمري فيليب امليدالية بحضور وزير خارجية اسرتاليا
السابق الكسندر داونر
الغى مالكومل تورنبول لقب
فرسان وسيدات اسرتاليا
املثري للجدل الذي استحدثه
رئيس الوزراء السابق طوني
ابوت قائال انه «غري مناسب»
يف أسرتاليا احلديثة.
وقد الغى رئيس الوزراء اجلديد
اللقب بعد ما يقرب من سبعة
أسابيع على االطاحة بالسيد
ابوت من منصبه.
وقال تورنبول ،يف بيان له
ان القرار اختذ مؤخرا من قبل
جملس الوزراء ووافقت عليه
امللكة.
وقال «إن احلكومة اخذت يف
االعتبار مؤخرا وسام اسرتاليا،
يف ذكراه الـ  ،40واتفقت
على أن لقب فرسان وسيدات
اسرتاليا ليس مناسبا يف
نظامنا احلديث للتكريم».
إن
وكشف تورنبول عن
التغيري لن يؤثر على من حاز
على لقب فرسان والسيدات،
وهذا يعين ان االمري فيليب
من احملتمل أن يكون آخر
فارس ألسرتاليا.
وكان قرار السيد ابوت
فرسان
لقب
استحداث
وسيدات أسرتاليا يف آذار
 2014قد اثار ضجة اعالمية
وموجة من االنتقادات.
ابوت)
(السيد
ووصف
التغيري يف ذلك الوقت بأنه
«مذكرة نعمة مهمة يف حياتنا
الوطنية».
وقال السيد ابوت ،يف ذلك
احلني ،انه يتوقع ان تشمل

العام
احلاكم
االستفادة
وحكام الواليات وقادة قوات
الدفاع وكبار القضاة وليس
السياسيني.
وقد تعرض القرار للسخرية
والنقد عندما منح األمري فيليب
لقب «فارس اسرتاليا» ،يف
وقت سابق من هذا العام.
وقال انه «ان منح االمري
فيليب ،البالغ من العمر 93
عاما ،هو لالعرتاف باملساهمة
اليت قدمها السرتاليا على مدى
 62عاما من حكم امللكة».
ووصف السيد ابوت رد فعل
وسائل االعالم االجتماعية ضد
القرار بأنه «كتابة إلكرتونية
على اجلدران».
وقال السيد ابوت يف ذلك
الوقت «سأترك وسائل االعالم
االجتماعية آللياتها اخلاصة.
وسائل اإلعالم االجتماعية هي
نوع من مثل الكتابة اإللكرتونية
على اجلدران واعتقد انك
ترتكب خطأ كبريا باعطاء
الكثري من االهتمام لوسائل
اإلعالم االجتماعية».
وكان اللقب قد ذهب سابقا
إىل الرئيس السابق لقوات
هوستون
انغوس
الدفاع
السابقة
العامة
واحلاكمة
كوينتني برايس ،اليت قبلت
اللقب على الرغم من كونها
من انصار حتول اسرتاليا اىل
مجهورية.
كما فاز السيد بيرت كوسغروف
تلقائيا بلقب فارس عندما
تسلم منصب احلاكم العام.

AA CONCRETE & FORMWORK

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

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

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

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

«ليبان بوست» تلزم الزبائن بالتربّع جلمعية «محاية»
محمد وهبة
تستويف شركة ليبان بوست مبالغ
إضافية من الزبائن من دون
موافقتهم .تضاف إىل الفاتورة
كلفة خدمات «الديليفري بالس»
و»الرسائل النصية» و»كومبو»،
انضم إليها قبل فرتة مبلغ
ثم
ّ
للتربع جلمعية «محاية» .املبالغ
صغرية نسبيًا على الفاتورة ،إال أن
العدد اهلائل من الفواتري الصادرة
جيعل منها مبالغ كبرية تدخل إىل
أرباح الشركة وإىل جيب «محاية»
من دون وجه ّ
حقأ.
قبل أيام ،انتشر على صفحات
التواصل االجتماعي تعليق من
شخص يدعى زهري جلول ،يقول الجمعية ترأسها فيفيان دبّاس وفيها شكري صادر وملى سالم أعضاء
سددت رسوم التسجيل للجامعة اللبنانية
إن ابنته ّ
اإللزامية عرب شركة «ليبان بوست» وأن الشركة
استوفت من دون وجه حق  500لرية ت ّربعًا جلمعية
«محاية» اليت تعنى بقضايا استغالل الطفل
والعنف األسري .وفيما نشر جلول صورة عن
اإليصال الذي يظهر استيفاء الـ  500لرية ،سأل:
ّ
حيق لشركة ليبان بوست أن تضيف هذا
«كيف
املبلغ على املواطن من دون أن تأخذ موافقته.
ضد
هذا إخبار لكل احملامني ،راجيًا إقامة دعوى
ّ
الشركة وإعادة األموال إىل أصحابها».
ضجة كبرية يف أوساط إدارة
أثارت هذه احلادثة
ّ
اجلامعة اللبنانية والطالب ،وال سيما بعدما انتشر
التعليق على مواقع صفحات التواصل االجتماعي
وجرى تناقله بواسطة «واتس آب» ،وهو ما
دفع إدارة الشركة إىل اإليعاز ملوظفيها الحقًا
بتوجيه السؤال للزبون عن رغبته يف الت ّربع بهدف
إخفاء ما كانت تقوم به على مدى األشهر الثالثة
املاضية .يف الواقع ،إن هذا النوع من االستيفاء
«اإللزامي» ملبالغ من الزبائن ليس األول من
قصة الت ّربع جلمعية
نوعه .فقد سبق أن أثارت
ّ
ضجة بني
الزبون
موافقة
«محاية» من دون
ّ
طالب اجلامعة اللبنانية قبل فرتة وجيزة .وقبل
ذلك بأشهر كان بعض مكاتب الشركة يفرض
على الطالب السوريني شراء كتب وتذكارات مع
ظن الطالب
كل إيصال يتعلق برسم التسجيلّ .
السوريون أنها كتب وتذكارات إلزامية ،إىل أن
اكتشفوا العكس.
هذا النمط ليس سلوكًا حديثًا لدى الشركة وال
يقتصر على طالب اجلامعة اللبنانية ،بل يشمل
كل الزبائن .فالشركة عمدت منذ سنوات إىل
تقديم خدمات إضافية تبينّ الحقًا أن الزبائن
يدفعون مثنها من دون موافقتهم ومن دون أن
يعلموا بأنها خدمات اختيارية وليست إلزامية،
مثل خدمة «الديليفري بالس» ،اليت ارتفعت
كلفتها إىل ثالثة آالف لرية ،وخدمة الرسائل
النصية ،اليت بلغت ألف لرية ،وخدمة التذكري
ّ
بألفي لرية ،باإلضافة إىل خدمة «كومبو» ،اليت
ّ
تكلف ثالثة آالف لرية .يندر أن ُيصدر أحد مكاتب
شركة «ليبان بوست» إيصا ً
ال للزبون ليس فيه
واحدة من هذه اخلدمات.
رواية الشركة ال ختتلف كثريًا ،إذ يقول مستشار
اإلعالم والعالقات العامة لشركة ليبان بوست،
روني ألفا ،إن ما حصل هو أن إدارة الشركة
أصدرت تعليمات واضحة ملوظفيها بإصدار فواتري
تتضمن الت ّربع بقيمة  500لرية جلمعية «محاية»،
باإلضافة إىل وجوب سؤال الزبون عن الت ّربع
بصورة اختيارية «ولكن رمبا قد يكون هناك
موظف خالف تعليمات اإلدارة واستوفى مبالغ
احملددة للخدمات اليت
ال تدخل ضمن الرسوم
ّ
تقدمها الشركة .التعليمات الواضحة الصادرة
ّ
عن اإلدارة رمبا قد تكون خرقت باإلهمال أو
النسيان .يفرتض باملوظفني توجيه السؤال
للزبون» .ويشري ألفا إىل أن الت ّربع بقيمة 500
لرية حلساب «محاية» يأتي يف إطار الشراكة
يف املسؤولية االجتماعية اليت جتمع بني «ليبان
بوست» و»محاية» ،وهو أمر درج عليه الكثري من
الشركات يف إطار ممارسة هذه املسؤولية.
يقر ضمنًا مبسؤوليتها
تربير الشركة ملا حصل،
ّ
عن استيفاء مبالغ مالية من دون وجه ّ
حق،

(بالل جاويش)

وخصوصًا أن غالبية الزبائن الذين اكتشفوا األمر
على اإليصال تركوا األمر ألنه «مش حمرز» وألن
إعادة إصدار إيصال بال الت ّربع يتطلب «وقتًا».
مرة.
لكن هذا األمر
يتكرر بأوجه خمتلفة يف كل ّ
ّ
ويف كل مرة تتنصل إدارة الشركة من املسؤولية
«املقصرين».
وحتملها للموظفني «املهملني» أو
ّ
وحبسب املعلومات املتداولة بني عدد من موظفي
الشركة ،فإن إدارة ليبان بوست أوعزت إىل
املوظفني بضرورة مجع مبلغ  40ألف دوالر جلمعية
محاية ،وأن املكاتب اليت جتمع مبالغ أكرب ستحصل
على مكافآت مالية.
الالفت أن العالقة بني «محاية» و»ليبان بوست»
ليست جديدة .فعلى سبيل املثال ،أطلقت الشركة
قبل سنوات مبادرة «رسالتك إىل بابا نويل» وقد
وزعته الشركة أن «ليبان
تبينّ من البيان الذي ّ
بوست تعهدت بالت ّربع باألرباح اليت ستحققها من
صرحت
بيع هذه البطاقات إىل محاية» .يومها،
ّ
اجلمعية بأن «استمرارية عملنا تعتمد على التربعات
السخية اليت تقوم بها شركات مثل ليبان بوست
ّ
عرب بذل كل ما يف وسعها للمساعدة».
هذه اجلمعية اليت تدعى «محاية» لديها صلة
قوية مع ليبان بوست ،إذ هناك صلة قرابة
وصل ّ
بني زوجه املدير العام لليبان بوست خليل داوود
دباس .وحبسب السرية
ورئيسة اجلمعية فيفيان ّ
الذاتية ألعضاء هذه اجلمعية ،فإن رئيستها هي
دباس ،ومعها املستشار
زوجة رجل األعمال روبري ّ
صدي ،الذي تربطه عالقة
املالي واالسرتاتيجي جو ّ
أعد
قوية مبالك الشركة جنيب ميقاتي وهو الذي ّ
ّ
ّ
خطة انتقال أسهم ميقاتي يف «ليبان بوست»
إىل ملكية ماريو سرادار مقابل إدخال ميقاتي يف
ملكية بنك الشرق األدنى التجاري ،وهو ّ
ميثله
حاليًا يف جملس إدارة اجملموعة املندجمة بني
الشرق األدنى التجاري وبنك الصناعة والعمل.
ويشمل جملس إدارة اجلمعية رئيس جملس شورى
الدولة شكري صادر ،ورجل األعمال سامي نادر،
وزوجة رئيس احلكومة ملى سالم.
معدل
تقول الشركة على موقعها اإللكرتوني إن
ّ
املعامالت احلكومية ،اليت تعاجلها سنويًا ،يبلغ 8
تقدمها
ماليني معاملة تشمل عشرات اخلدمات اليت ّ
اإلدارات الرمسية مثل السجل العدلي ،رسوم
تسجيل اجلامعة اللبنانية والتعليم العالي واملهين
وإفادات من املديرية العامة للرتبية ،جتديد رخص
السوق وبدل عن ضائع ورسوم السري السنوية،
وبراءات ذمة من الضمان االجتماعي للسيارات
العمومية والشحن واألوتوبيس .باإلضافة إىل
خدمات تتعلق مبديرية التعبئة يف قيادة اجليش،
ومعامالت يف وزارة الصحة ،ويف وزارة الطاقة
والكم األكرب من املعامالت مع
ووزارة اخلارجية،
ّ
وزارة املال من تصاريح مالية وضريبية خمتلفة.
ال حاجة الستحضار اخليال ملعرفة حجم اإليصاالت
الصادرة مقابل كل خدمة ،وخصوصًا أن هناك
تقدمها ليبان
الكثري من اخلدمات االحتكارية اليت ّ
بوست وال ميكن إجراؤها يف اإلدارة الرمسية
مباشرة مثل اإلقامة للعامالت يف اخلدمة املنزلية،
ورسوم اجلامعة اللبنانية.
مصادر يف اجلامعة تقول إن ليبان بوست كانت
جتمع قبل إثارة احلادثة ،حلساب مجعية «محاية»،
مبلغ  500ألف لرية يوميًا من معامالت تسجيل
الطالب.

مـشاهد ساخنة ...بانـوا على أصلكو
رامي طويل
«فضيحة ساخنة لسعاد
بدون مالبس...
حسين
فيديو للكبار فقط»« ،ساخن
جدًا ...املشهد احملذوف
لسعاد حسين» ،وغري ذلك
من اجلمل املشابهة تفاجئك
إذا ما قررت يومًا البحث
عن
«يوتيوب»
بواسطة
أغنية «مهضومة» ،أو عمل
للفنانة
مجيل
سينمائي
الراحلة.
ستؤدي
احلال
وبطبيعة
هذه العناوين دورها بإثارة
الفضول ،وحتفيز الرغبة
بالتلصص على اللحظات
ّ
ّ
ّ
اجلمعية.
حيزًا من الذاكرة
لفنانة
احلميمة
ّ
احتلت ّ
املادة،
مبشاهدة
تبدأ
أن
ومبجرد
أنك،
غري
ّ
لاّ
ّ
عادية
ة
عاطفي
مشاهد
إ
ليست
ها
أن
ستكتشف
ّ
ّ
جدًا (باملنظور السينمائي) مقتطعة من أحد األفالم
املعروفة .يف زاوية الشاشة يظهر «لوغو»
أن املشهد اقتطع أثناء
لفضائية عربية ،ما يعين ّ
ّ
احملطة .إذًا هو ليس مشهدًا
عرضه على تلك
ً
أن تلك اخليبة الغرائزية
غري
.
ا
والحمذوف
ممنوعًا،
ّ
الصغرية لن تلجم فضولك عن مشاهدة ّ
كل ما
تقع عليه عيناك من مشاهد عنونت بهذه الطريقة،
ملختلف الفنانات العرب.
ّ
أن حتفيز الفضول ،واستثارة الغرائز،
الشك يف ّ
كان وما يزال إحدى أكثر وسائل الدعاية رواجًا.
السؤال حول سبب ذلكّ ،
متت اإلجابة عنه يف كثري
أن هذه املشاهد،
إال
من الدراسات والبحوث.
ّ
املنتشرة بكثرة على موقع «يوتيوب» ،تفسح
اجملال لنوع آخر من األسئلة غري الربيئة ،وغري
املنفصلة عن واقع عربي يعاني ما يعانيه هذه
األيام ،كنتيجة طبيعية ألساليب القمع والكبت
ّ
والتقزيم والتجهيل ،اليت طالت إنسانه .فالنظر
السينمائية من زاوية خمتلفة،
إىل تلك املشاهد
ّ
سيضعنا أمام حقيقة موجعة بقسوتها ،حيث
العري
ستعيدنا إىل زمن ،غري بعيد ،كان فيه
ّ
ً
ً
مجالية سامية ،تستخدم يف السينما ،كما
قيمة
يف ّ
كل الفنون ،لتكون بذلك صورة قريبة من
واقع احلال تلك األيام .هذا أمر تسهل مالحظته
باستعادة األعمال السينمائية اليت صنعت منذ
بداية السينما العربية ،وحتى نهاية الثمانينات من
القرن املنصرم .يكفي ذكر بعض األمساء لكبريات
حتية كاريوكا ،هند
السينما العربية ،كأمينة رزقّ ،
رستم ،ناديا لطفي ،مشس البارودي ،ناهد
يسري ،والكثريات غريهن ،لتعود إىل الذاكرة
هامة عملت على تصوير الواقع
أعمال سينمائية
ّ
دون خجل ،وبعيدًا عن االبتذال ،وكانت تعرض
تغص باحلضور من خمتلف الشرائح
يف صاالت
ّ
العمرية.
ّ
أن احلال ،منذ مطلع التسعينات ،مل يعد كما
إال ّ
كان عليه ،إذ شهدت هذه الفرتة ظهور مصطلح
جتاري خبيث.
«السينما النظيفة» .هو مصطلح
ّ
سعى إىل الفرز والتصنيف .فإن كانت األفالم
اليت راجت يف تلك الفرتة ،واليت اصطلح على
تسميتها «أفالم املقاوالت» هي ما ّ
ميثل «السينما
النظيفة» فما الصفة املعاكسة اليت ستوصم بها
األفالم األخرى؟ .إنها موجة رافقت نهاية عصر
«البحبوحة االقتصادية» اليت عرفها العامل ،ومن
ضمنه الدول العربية ،معلنة انتهاء مرحلة االنفتاح
الردة الدينية،
الفكري واالجتماعي ،وبدء عصر
ّ
ّ
بكل ظالميتها،
السلفية،
بأسوأ صورها ،وهيمنة
ّ
ليتحول العري من
احلياة.
على خمتلف مناحي
ّ
مادة
اجلسد
ويغدو
عار،
إىل
سامية،
قيمة مجالية
ّ
سرًا،
هلا
الرتويج
يتم
والغرائز.
للفضول
مثرية
ّ
ّ
ومتابعتها يف غرف مظلمة ،بعيدًا عن العيون
ّ
واملسلحة بأحكام جائرة ،مسبقة
املرتبصة،
ّ
ً
مدعومة بفتاوى دينية.
الصنع،
بنظرة بسيطة إىل رسومات عصر النهضة ،ميكن
بالعري
مالحظة مدى احتفال الفن التشكيلي
ّ
اإلنساني .كذلك األمر بالعودة إىل كتب الرتاث

الفنانة الراحلة عاد حسني
العربي (النسخ األصلية ،قبل أن يطاهلا التشويه
واحلذف واملنع من قبل املؤسسات الدينية،
ووزارات الثقافة العربية) ،وغري بعيد عن ذلك
كان الغناء أيضًا .إذ سنجد يف أرشيف األغنية
ّ
تتغنى
العربية الكثري من األدوار واملوشحات اليت
ّ
وكل ذلك مل يكن إال انعكاسًا
باجلسد العاري،
طبيعيًا للحياة اإلجتماعية آنذاك ،حني كان اجلسد
قمة ّ
سلم اإلبداع.
اإلنساني
ُ
والع ّ
ري يف ّ
للعري ،وللجسد،
اإلساءة
أن
للغرابة
املثري
ّ
ّ
مادة ساقطة أخالقيًا ،ترافق مع ثورة
واعتباره
ّ
االتصاالت احلديثة ،وانتشار الفضائيات،
أي يف الفرتة ذاتها اليت
واملواقع االلكرتونيةّ .
أصبحت فيها األفالم اإلباحية متاحة للجميع ،ويف
الوقت الذي احتلت فيه كلمة « »Sexاملرتبة األوىل
وخباصة يف العامل العربي،
على حمركات البحث،
ّ
ً
ً
إن
.
وحمافظة
ا
تشدد
األكثر
الدول
وحتديدًا يف
ّ
ّ
هذه املفارقة تشري إىل حالة الفصام اليت يعيشها
اإلنسان العربي اليوم ،وميكن التدليل على ذلك
بالتناسب الطردي احلاصل ،يف مصر على سبيل
التحرش اجلنسي ،مع
املثال ،بني زيادة حاالت
ّ
ازدياد نسبة حضور احلجاب يف الشارع ،وانتشار
املتشدد.
الفكر الديين
ّ
أما تفسري ذلك فال يغدو صعبًا إذا ما راقبنا عمل
ّ
اإلمرباطوريات اإلعالمية العربية الكربى ،وحتديدًا
اخلليجية منها ،واليت عملت لسنوات على الرتويج
للفكر الديين ،بالتوازي مع تروجيها لألعمال الفنية
اهلابطة ،وللنماذج الرديئة من العري املبتذل،
إن كان يف املسلسالت التلفزيونية اليت تدعم
انتاجها ،أو األعمال السينمائية ،أو األغاني ،أو
اإلعالنات ،وذلك لإلمعان يف التجهيل ،وخوفًا من
انتشار فكر تنويري حقيقي ،ما يفضح خوف هذه
املؤسسات ،والقائمني عليها ،من فكرة العري
اإلنساني ،ليس لكونه يكشف اجلسد ،وإمنا لكونه
ويعري حقيقة تلك املؤسسات ،وخيرق
يكشف
ّ
احلجب الكثيفة اليت تلقيها على العقول.
املرتدي يغدو من البديهي
أمام هذا الواقع
ّ
جلوء الوسائل اإلعالمية ،مبا فيها من كانت ذات
يوم رصينة ،وصاحبة مكانة يف عامل الصحافة،
إىل الرتويج لنفسها عرب عناوين مبتذلة ،تعتمد
غبية للغرائز .وكذلك
بالدرجة األوىل على إثارة ّ
تكريسها ألمساء معينة ،يف عامل األدب ،على
أنها منتجة لألدب اإليروتيكي ،مبعزل عن مفهومه
حبساسية
وقيمته احلقيقية ،هو الذي يتمتع
ّ
ذكاء إبداعيًا استثنائيًا كيال
خاصة ،حبيث حيتاج
ً
ّ
ّ
وكل ذلك سعيًا
دوامة االبتذال،
يسقط يف ّ
وراء أكرب عدد من املشاهدات ،والقراءات ،يف
ّ
املتحكم
زمن بات فيه رأس املال اإلعالني هو
الرئيس بوسائل اإلعالم .وبذلك تغدو الفخاخ
عصية على
اليت ينصبها «يوتيوب» ملتابعيه غري
ّ
أن أحد الباحثني عن
الفهم ،وسيكون طريفًا لو ّ
ذلك النوع من اإلثارة ،والذي ال يعرف عن سعاد
حسين ،مث ًال ،سوى أنها جنمة إغراء ،أن يلجأ إىل
فيديو بعنوان «سعاد حسين ساخنة» لتخرج إليه
ّ
ً
مشرية
مسلحة بأنوثتها احلقيقية ،وهي تغين
إليه« :بانواعلى أصلكوا بانوا ،والساهي يبطل
سهيانو ،وال غنى وال صيت دول جنس حاويط،
وكتاب ما يبان من عنوانو».
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آثــار

اآلثار احملررة ...يف الطريق إىل فلسطني

«مؤسسة سعادة الثقافية» :معرض مقاوم يف «األونيسكو»
عبد الرحمن جاسم

اآلثار اليت ستعرضها «مؤسسة سعادة للثقافة»
و»مجعية اإلمناء االجتماعي والثقايف ــ إمناء» يف
ً
ً
كبرية.
ضجة
قاعة األونيسكو يوم االثنني ستثري
بعد جهد وعمل دؤوبّ ،
متكنت املؤسستان من
اسرتداد قطع أثرية وتراثية فلسطينية ،استوىل
عليها «القرصان» موشيه دايان وأهداها إىل
ٍ
بكلمة لـ «مؤسسة
أصدقائه .سيفتتح النشاط
سعادة» ،وحتية لفلسطني تقدمها الفنانة
السورية فايا يونان ،تليها ندوة حول «سرقة
وتدمري آثار اهلالل اخلصيب»
يوم االثنني املقبل ،ستثري اآلثار اليت ستعرضها
«مؤسسة سعادة للثقافة» و»مجعية اإلمناء
االجتماعي والثقايف ــ إمناء» يف قاعة األونيسكو،
ً
ً
كبرية ستبدأ من بريوت ،ولن تنتهي أبدًا
ضجة
عند عاصمة العدو الصهيوني تل أبيب .هذه
ٍ
وقاحة
اآلثار «املسرتدة» سرقها (ودمغها بكل
بامسه) وزير احلرب الصهيوني األسبق موشيه
دايان ( 1915ــ .)1981
عرف دايان بشراسته يف قتال العرب ،خصوصًا
من خالل مشاركته يف إنشاء وقيادة عصابات
اهلاجاناه والشترين اليت ارتكبت العديد من
والعزل (كدير
اجملازر حبق الفلسطينيني املدنيني
ّ
ياسني والكابري وسواهما) .يف الوقت عينه،
كان «لصًا وضيعًا» لآلثار ورمزًا من رموز الفساد
ٌ
مقال يف صحيفة
يف الدولة العربية (كما يصفه
«هآرتس» العربية رغم دمغه يف املقال ّ
بأنه ابن
ٌ
وبطل قومي للدولة).
بار للكيان العربي
دفعه ولعه الشديد باآلثار إىل إجبار جنود جيش
االحتالل وبعض العمالء من البدو العرب ــ
حتت إمرته -على البحث عن اآلثار كي يضمها
إىل «جمموعته اخلاصة» متصرفًا بها كما يشاء.
تأتي عملية «إعادة» هذه اآلثار و»اسرتدادها»
عم ًال مقاومًا من أرفع طراز .العملية اليت اتسمت
بالسرية ،واهلدوء والصرب الشديدين ،تكللت
آثار بهذه القيمة املعنوية ،من
بالنجاح ،فإحضار
ٍ
دون علم الصهاينة (عرب مجعياتهم ومؤسساتهم
املنتشرة بكثرة يف أمريكا مكان تواجد اآلثار)،
ليس عم ًال سه ًال أبدًا ،فض ًال عن كلفته املادية
واملعنوية العالية.
ختتلف طرق املقاومة .بينما يقاوم بعضهم
بالسالح ،هناك جنود يقاومون ثقافيًا« .حنن ال
بدافع من إمياننا القومي والوطين،
نفعل ذلك إال
ٍ
وهذه اآلثار فلسطينية ،وستبقى فلسطينية،
وعاج ًال أم آج ًال سنعيدها إىل فلسطني وإىل أهلها
احلقيقيني».
حيدد رئيس مؤسسة
بهذه الكلمات البسيطة،
ّ
فياض (حمافظ اجلنوب األسبق)
«سعادة» حليم ّ
اهلدف احلقيقي وراء هذه «العملية» الثقافية.
هو يعرف بأن اسرتداد هذه اآلثار كان رمبا
ً
واحدة من الضربات املوفقة للمقاومة الفكرية.
جمرد أن تستعيد آثارًا سرقها «قرصان» جيش
االحتالل الصهيوني موشيه دايان (أعطته اللقب
الصحف األوروبية لوضعه عصبة على عينه اليت
إجناز حق« .مل
فقدها يف املعارك) ،فذلك
ٌ
ِ
يكتف دايان بسرقة اآلثار فحسب ،بل أهداها
ألصدقائه كإيرفني برينشتاين ،وبول وهيلني
زوكرمان (وهم من عتاة املؤيدين للكيان العربي
والصهيونية) ،حتى إنه فعل أكثر من ذلك بكثري.
لقد وسم جمرم احلرب هذا امسه فوق هذه اآلثار
وكتب عليها متجاه ًال قيمتها التارخيية والعلمية،
كما لو ّ
أنها له وأهداها إىل أصدقائه على اعتبارها
هدية «شخصية كأنها ملكه» يكمل فياض.
لكن ماذا عن كيفية احلصول على هذا «الصيد
الثمني»؟ كيف أمكن احلصول على هذه اجملموعة
املهمة حتت «عني» الصهاينة و»أنفهم»؟
األثرية
ّ
«يف احلقيقة ،اجملموعة اليت بني أيدينا اآلن هي
ببساطة كانت مهداة من وزير احلرب الصهيوني
ٍ
عدد من أصدقائه.
األسبق موشيه دايان إىل
الحقًا ،ارتأى أحفاد هؤالء األشخاص أن يبيعوا

هذه التحف والقطع األثرية ،فأدخلوها يف مزادين
علنيني يف الواليات املتحدة األمريكية .حنن كنا
نتابع هذه اآلثار ،ونعرف قيمتها .لذلك دخلنا
إىل املزاد وفزنا بها» .ختربنا ملى ملاّ ك مسؤولة
األنشطة يف مجعية «إمناء».
آثار «مسروقة»
أن جمرد إعادة
ال ريب يف ّ
ٍ
ٌ
مقاوم ،يف ظل ما
عمل ثقايف
و»مهربة» هو
ِ
ّ
ٍ
وسرقة
تقوم به املنظمات التكفريية من تهديم
وبيع لآلثار العربيةّ .
تعلق ملاّ ك« :نعم حنن قمنا
بذلك كي نقول بأننا نستطيع محاية هذه الثقافة،
ونهتم بها ،وبأن األوان مل يفت كي نفعل ذلك،
وبأننا نستطيع إن عملنا وجهدنا أن نثبت بأننا
نستحق هذه األرض وهذا الرتاث واإلرث العظيم.
ورغم كل ما تقوم به داعش وأمثاهلا من تدمري
أمل،
وتهديم ،أردنا أن نظهر بأن هناك بوادر
ٍ
ٍ
بقليل من العمل والصرب».
شيء ممكن
وبأن كل
ٍ
َّ
وعن كيفية عرض هذه القطع األثرية ومصريها،
خيربنا فياض بأنهم سيعرضونها بدءًا من بعد غد
ٍ
نشاط احتفالي يف «قصر األونيسكو»
ضمن
ٍ
عدد من الناس .حنن حتدثنا يف
كي «يراها أكرب
ٍ
عدد كبري من اجلمعيات ،اللبنانية
املؤسسة مع
والفلسطينية ومدارس األونروا واملدارس
اللبنانية ووزير الرتبية والتعليم اللبناني (إلياس
ٍ
عدد من الطالب
بو صعب) بهدف مشاركة أكرب

يف هذا احلدث الذي
نعتربه مهمًا للغاية».
هلذا
اختيارهم
ويف
التاريخ ( 2نوفمرب) الذي
يصادف ذكرى وعد
أن
بلفور ،يؤكد فياض ّ
االختيار جاء مقصودًا:
«لنقول للمحتلني بكافة

وسم موشيه
دايان اسمه فوق
هذه اآلثار وكتب
عليها متجاه ً
ال
قيمتها التاريخية
والعلمية

أشكاهلم وألوانهم بأننا ال ننسى ،وبأننا يف
هذا اليوم بالتحديد نعيد آثارنا املنهوبة ،وتبقى
ً
حية وواعية ،فهم يف النهاية راحلون،
ذاكرتنا
أما حنن فنبقى» .ويف برنامج النشاط ،يفتتح
ٍ
بكلمة لـ «مؤسسة سعادة» ،لتليها حتية
املعرض
لفلسطني تقدمها الفنانة السورية فايا يونان،
ليدخل اجلانب األكادميي إليها من خالل ندوة حول
«سرقة وتدمري آثار اهلالل اخلصيب» مبشاركة
جمموعة من كبار الباحثني وعلماء اآلثار العرب
وهم :مدير شؤون املتاحف يف مديرية اآلثار
(سوريا) أمحد ديب؛ وكيل وزارة السياحة واآلثار
سابقًا (فلسطني) محدان طه ،وأستاذ التاريخ
واحلضارة (العراق) مزهر اخلفاجي؛ واخلبري الرتاثي
ومستشار وزير الثقافة (لبنان) أسعد سيف.
ويدير الندوة اإلعالمي سامي كليب .ختربنا ملاّ ك:
«ميتد املعرض على يومني إضافيني من الساعة
مساء ،ليصار
 10صباحًا وحتى الساعة الثامنة
ً
الحقًا إىل عرضه يف أماكن خمتلفة من لبنان ،ثم
ٍ
مفتوحة للزوار
بشكل دائم يف صالة
إىل عرضه
ٍ
والعموم» تكمل م ّالك.

من الحقبة الربونزية إىل الفارسية

ً
ً
وتراثية متنوعة
قطعة أثرية
تتكون اجملموعة من 39
(جرار لنقل املاء واخلمر والزيت ،أباريق ،أوعية
كأسية الشكل ،أكواب ،متاثيل صغرية ،قناديل
زيت ،كأس مذبح ،مطرات) بعضها مصنوع من
اخلزف والصلصال ،بينما صنع بعضها اآلخر من
الربونز واملعدن (كاخلناجر والرماح والسيوف
ومقابض األبواب) .ميتد العمر الزمين للمجموعة
على آالف السنني ،فهي تعرب عصورًا بأكملها.
هناك خزفيات تعود إىل احلقبة الربونزية (بكامل
تشكالتها األوىل ،الوسطى والثانية والثالثة؛ أي
ما مقياسه  2500-1500قبل امليالد) ،واحلقبة
احلديدية (أو عصر احلديد ،أي منذ 1200-900
قبل امليالد أو الثانية  900-600عام قبل
امليالد) ،صعودًا حتى احلقبة الرومانية واإلغريقية
(املتأغرقة) يف القرنني الثاني والثالث (قبل
امليالد) ،واحلقبة البيزنطية يف القرنني الرابع
والسادس (قبل امليالد) ،وصو ً
ال إىل احلقبة
الفارسية يف القرنني السادس واخلامس (قبل
امليالد).

مل يعرف أحفاد برينشتاين وزوكرمان ورمبا حتى
املهربة
أحفاد دايان نفسه قيمة هذه اآلثار
ّ
واملسروقة .لذلك ،باعوها بهذا الثمن البخس،
فقيمة هذه اآلثار ليست أبدًا يف كونها خزفيات
أو صلصاليات تراثية ،بل إن قيمتها األبرز هي
ً
«مسرتدة» من عدو حمتل ال يستحقها
يف كونها
ّ
والتغلب ،ال
أص ًال ،استطاع احلصول عليها بالقتل
ّ
املتوقعة والقادمة
أكثر وال أقل .لكن ردة الفعل
ال بد من ّ
أنها ستكون من داخل الكيان العربي.
ً
مدوية هناك .من خالل
أن الصفعة ستكون
ذلك ّ
سلوكهم الدائم يف «سرقة» و»حمو» آثار الشعب
بأن هذه اآلثار ستعود
الفلسطيين ،سيفاجأون َّ
بشكل دائم -
عرضها
«فلسطينية» فض ًال عن
ٍ
ومستفز هلم -للتذكري مبصدرها احلقيقي وأصلها
الطبيعي.
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مقاالت وتحقيقات

الذهب االسود ميوّل دولة العلم االسود...من يشرتي نفط «داعش» ؟
منذ أكثر من سنة ،حتصي واشنطن يوميًا عدد الغارات اليت
ينفذها االئتالف الدولي على مواقع #الدولة_االسالمية يف
سوريا والعراق.ومنذ أكثر من شهر ،بدأت موسكو بدورها تعد
طلعاتها واالهداف اليت تدمرها .وبني هذه وتلك  ،يواصل
قطاع النفط يف «الدولة االسالمية» االزدهار ،وتستمر ايراداته
يف ضخ زخم معنوي ومادي يف صفوف مقاتلي التنظيم الذي
يظهر قدرات متزايدة على امتداد مساحات واسعة من سوريا
والعراق ،مع العلم أن أحد االهداف االوىل املعلنة لالئتالف
والضمنية ملوسكو تقويض االجتار بالنفط يف دولة اخلالفة .
ميثل النفط أكرب مصدر للدخل املستمر ل»داعش».وهو حبسب
تعبري «الفايننشال تاميس» الذهب االسود الذي ميول «دولة»
العلم السود .اليه ينسب الفضل يف متدد التنظيم يف أكثر
من مكان ،سواء يف سوريا ،أم يف العراق .فهو يزود آلة
حرب»داعش» بالوقود ،ويؤمن الطاقة والكهرباء ملناطقه ،
ويوفر للجهاديني قدرة على التأثري على جريانهم .ومع االموال
اليت يوفرها النفط ،يتمكن التنظيم من اعادة بناء البنى التحتية
والسخاء على مقاتليه لضمان والئهم .والء أتاح ل»داعش»
الصمود أمام هجمات ارضية من اعدائه ومن غارات االئتالف
الدولي .فبعد سقوط املوصل ،سقطت الرمادي وبعدها تدمر
واستكمل التنظيم سيطرته على نصف مساحة سوريا ،وثلث
مساحة العراق وأصبحت مساحة دولة اخلالفة تفوق مساحة
بريطانيا.

حجم القطاع النفطي لـ «داعش»

على رغم جهود «داعش» للظهور بنظهر الدولة  ،مل يصل بعد
اىل حد نشر تقارير عن نشاطه النفطي .فكيف يتم تقدير حجم
هذا القطاع يف «الدولة االسالمية»؟ .
ماثيو ريد،نائب رئيس «فورين ريبوترز» ،وهي شركة استشارية
مقرها واشنطن تعنى بالنفط والسياسة يف الشرق االوسط،
يقول ل»النهار» عرب الربيد االلكرتوني أن الطريقة السهلة
لرصد نفط «داعش» هي من اجلو« ،فمواقع املنشآت النفطية
معروفة ،وإذا راقب االئتالف هذه املواقع ميكنه احتساب عدد
الشاحنات اليت تقوم بتحميل النفط يف موقع معني يوميا».ومع
أن هذه الطريقة تتيح تقديم تقدير جدي ،يلفت اىل أنه ال ميكن
رؤية كل شيء من اجلو  ،مبا فيه كميات النفط اليت تذهب عرب
االنابيب.فثمة معلومات ال ميكن احلصول عليها اال يف امليدان.
ويلفت يف هذا االطار اىل أن الغارة اليت قتل فيها يف ايار
املاضي «أمري» النفط أبو سياف أتاحت احلصول على حجم هائل
من املعلومات مل يكشف اال بعضا منها حتى االن.
الواضح أن تعقب نفط «داعش» ليس مهمة سهلة .لذلك،
يعتمد املراقبون اخلارجيون على غرار ريد على التقارير احمللية
والتقديرات الرمسية اليت تستند اىل معرفة بقطاع النفط يف
املنطقة.
وتفيد آخر تقديرات مسؤولني أمريكيني واالستخبارات العراقية
أن التنظيم يستخرج يوميا  30ألف برميل نفط من العراق و20
ألف برميل من سوريا  ،فيما يرفع حتقيق لصحيفة «الفايننشال
تاميس» الكمية اىل ما بني  42و 48الفًا.
وحبسب وزارة اخلزانة االمريكية يوفرالنفط ل»داعش» حنو 1,5
مليون دوالر يوميا ،اي حنو  50مليون دوالر شهريا.وتشري
التقديران أن سعر الربميل يرتاوح بني  35دوالرا وعشرة
دوالرات كحد أدنى يف مقابل  50دوالرًا تقريبا يف االسواق
العاملية.
أعد باكرا اسرتاتيجيته النفطية .فمنذ
بات واضحا أن التنظيم ّ
ظهر على الساحة السورية عام  ،2013وقبل وقت طويل من
وصوله املوصل يف حزيران  2014وتقدمه يف اجتاه تكريت،
ومنها اىل بيجي ومصايف النفط فيها ،رأى اجلهاديون يف
النفط ركيزة رؤيتهم ل»دولة االسالمية ،واعتربه جملس
الشورى للتنظيم اساسيا من اجل استمراره واالهم من أجل
متويل تطلعاته اىل اقامة اخلالفة.
واستنادا اىل مسؤولني استخباراتيني أمريكيني وأوروبيني
كشفت الوثائق اليت ضبطت يف غارة أبوسياف عملية تدار بدقة
عالية ،مع عائدات االبار وتكاليف حتتسب بعناية.كذلك ،أظهرت
الوثائق مقاربة براغماتية لالسعار أيضا ،مع استغالل «داعش»
الفروقات يف الطلب بني املناطق لتحقيق اقصى قدر ممكن
من االرباح.
وجيين «داعش» املال من النفط بطرق عدة.أوال هو يبيعه
مباشرة.والوسطاء الذين يشرتونه ينقلونه عرب اراضي التنظيم
وبالتالي يدفعون رسوما على طول الطريق.وبدورها،تسدد
املصايف اليت تشرتي النفط من الوسطاء ،ضرائب ورسومًا
لالجازات ل»داعش».وخيتصر ريد قائال إن «داعش» يفرض
ضرائب على النفط مرات عدة قبل وصوله اىل املستهلك».

املصدر« :النهار» موناليزا فريحة موناليزا فريحة
يقع أكثر احلقول اليت يسيطر عليها «داعش» يف شرق سوريا،
وخصوصا دير الزور ،والعراق حيث سيطرت على بعض احلقول
املهمة يف الشمال ،مبا فيها البوعجيل وعالس،ومتكنت من جين
حنو  450مليون دوالر يف عشرة اشهر  ،قبل أن تضطر اىل
االنسحاب من بعضها.
وفيما تشكل اهلبات اخلارجية موردا اساسيا لتنظيمات كثرية
ناشطة يف سوريا والعراق ،يستمد «داعش» قوته املالية من
احتكاره انتاج هذه السلعة املهمة بكميات كبرية يف املناطق
اليت يسيطر عليها.ومع أنه ليس قادرا على التصدير ،ميكنه
االعتماد على النفط للنمو كونه يسيطر على سوقا واسعة يف
سوريا والعراق يعيش فيها حنو مخسة ماليني شخص.

من يشرتي نفط «داعش»؟

ماثيو ريد الذي وضع أكثر من دراسة عن نفط «داعش»
يقول إن الكمية الكربى من نفط التنظيم يباع اىل السكان
احملليني الذين يستخدمونه يف االفران أو يبيعونه وقودًا يف
احملطات».ففي ظروف طبيعية ،تستهلك املناطق الواقعة حتت
سيطرة داعش  150الف برميل نفط يوميا.وميكن التنظيم انتاج
ثلث هذه الكمية اليت يستهلك أكثرها حمليا» .وفيما تتحدث
تقارير وآخرها ما نقلته «روسيا اليوم» عن ضابط سابق يف
وكالة االستخبارات املركزية االمريكية «سي اي اي» من أن
احلصة الكربى من صادرات النفط غري الشرعية ل»الدولة
االسالمية» حيصل عرب تركيا واملناطق الكردية ،يقول ريد إن
بعض املهربني يبيعون النفط عرب احلدود  ،ولكن «ليست
بكميات كبرية» ،حمددا اسبابا عدة متنع التنظيم من التصدير،
مبا فيها سوق االستهالك احمللية وتراجع قدرته على التكرير .
ويف هذا االطار ،يلفت اىل أن النظام يعترب زبونًا حمليا لنفط
«داعش»  ،مشريا اىل أن رجال اعمال مرتبطني بالنظام السوري
واجهوا عقوبات للتعامل مع التنظيم .وإذ يقول إن حجم هذه
التجارة ليس واضحا متامًا ،وخصوصا أن «الدولة االسالمية» ال
تزال خترج القوات السورية من مزيد من اجليوب الغنية بالنفط
يف سوريا ،يؤكد أن «داعش» ال يزال يبيع النظام غازًا يف
مقابل خدمات.
اىل ذلك ،تقول «الفايننشال تاميس» يف حتقيق هلا أن بعضًا
من الديزل والنفط الذي ينتج يف «الدولة االسالمية» يستهلك
يف مناطق هي يف حال حرب مع التنظيم ،على غرار املناطق
الواقعة يف مشال سوريا ويسيطر عليها مقاتلون من فصائل
معارضة واليت تعتمد على هذا النفط يف املولدات املستخدمة
يف املستشفيات واملتاجر واجلرارات وحتى يف االليات اليت
تستخدم لرفع الضحايا من بني االنقاض .وتنقل عن تاجر نفط
من حلب يذهب اسبوعيا اىل مناطق «داعش» لشراء الوقود إنه
«يف اية حلظة ،ميكن قطع الوقود.من دون وقود ،يدرك داعش
أن حياتنا تتوقف».

معدات نفطية

والبقاء القطاع النفطي منتجا على رغم احلصار الذي يفرضه
الغرب لوقف الدعم لنشاطات هذا التنظيم ،جنح «داعش» يف
استرياد معدات وتعبئة خرباء من اخلارج.
وتنسب «االسوشيتد برس» اىل مسؤول أمريكي رفيع املستوى
أن واشنطن جتري حمادثات مع حكومات اقليمية ،مبا فيها تركيا
يف شأن خماوفها من تصدير بنى حتتية للطاقة اىل االراضي
اليت يديرها «داعش» يف سوريا ،وبينها معدات للتنقيب
والتكرير وانتاج الطاقة.وأكد أن العبني دوليني يف املنطقة
يساهمون عمدا أو من دون قصد يف هذا اجلهد ،واصفا ادارة
«داعش» حلقوهلا النفطية بأنها «متطورة جدا» ،وهو ما ساعد
التنظيم على ابطاء التدهور يف البنى التحتية النفطية على رغم
الغارات االمريكية.

تأثري الغارات

هذه «الثروة» النفطية معرضة للخطر يف راي البعض .فعلى
رغم ان االنتاج مستمر والقطاع مزدهر يف مناطق اخلالفة ،
يقول ريد إن غارات االئتالف الدولي مل ختفق متامًا وقد احلقت
أذى كبريا بالتنظيم على مدى العام املاضي ،ولوال الغارات
لكان التنظيم أغنى بكثري حاليا.ففي االسابيع االوىل للحملة
الدولة  ،خسر»داعش» حنو  24مصفاة للتكرير.ومذذاك ،فقد
مزيدا من خمازن النفط اليت تقدر قيمتها مباليني الدوالرات.
ولكن ريد يالحط أن «داعش»
يتكيف ،و»لتقويض جتارة النفط
ّ
يف الدولة االسالمية ،جيب اقتالع داعش من جذوره واخراجه من
املناطق الغنية بالنفط.والغارات ال ميكنها القيام بذلك».

هكذا جيين «داعش»  50مليون

دوالر شهريا

تؤكد التقارير اليت تصدر يوما بعد يوم ،حجم #االموال اهلائلة
اليت جينيها تنظيم «#داعش» من بيع النفط من حقول اخلام
اليت يسيطر عليها يف #سوريا والعراق .وأحدث هذه التقارير،
الذي نشرته وكالة «أسوشيتد برس» نقال عن االستخبارات
العراقية ،تؤكد ان التنظيم جيين من بيع النفط حنو  50مليون
دوالر شهريا.
فعائدات النفط تعد مصدر التمويل الرئيسي للتنظيم لتمويل
عملياته وإدارة املناطق اليت يسيطر عليها يف كل من سوريا
والعراق .وهلذه الغاية يقوم «داعش» بطوير مستمر للبنية
التحتية اخلاصة باملنشآت النفطية ،كما يقوم جبذب خرباء أجانب
إلدارتها باالضافة اىل شراء عدد كبري من املعدات املتطورة
لتحسني إنتاجها.
وحبسب املعلومات ،يقوم التنظيم ببيع #النفط اىل املهربني
بأسعار خمفضة تبلغ  35دوالرا للربميل الواحد ،مقارنة بسعر
عاملي يقارب الـ  50دوالرا  ،كما يقوم التنظيم يف بعض
األحيان ببيع برميل النفط بنحو  10دوالرات فقط .وتشري
البيانات اىل انه يسيطر حاليا على  253حقال نفطيا يف سوريا،
منها  160حقال صاحلا للعمل ،ما مينحه قدرة إنتاجية تصل اىل
حنو  30ألف برميل يوميا فقط من احلقول السورية ،تضاف
اىل ما ينتج التنظيم يف العراق ،والذي يقدر ما بني  10و 20
الف برميل يوميا من النفط .سلسلة من البيانات االستخبارية
تؤكد ان املستهلك الرئيسي للنفط الذي ينتجه التنظيم هم
املهربون االتراك الذين يقومون بشراء هذا النفط ،ثم يبيعونه
بأسعار أقل من أسعار السوق .كما تؤكد بيانات االستخبارات
العراقية اىل ان جزءًا من هذا النفط يباع يف العراق ،وحتديدا
يف املناطق اخلاضعة لسيطرة االكراد .وحبسب ضابط أمن
يف العراق ،فإن املهربني يقومون بتسديد مشرتيات النفط
اىل نساء أعضاء يف التنظيم اإلرهابي ،يعشن يف إسطنبول
وأنقرة ،وذلك للتمويه ،حبسب املعلومات اليت نقلتها وكالة
«أسوشيتد برس».

خسائر قطاع النفط والغاز يف
سوريا

بلغت قيمة خسائر قطاع النفط والغاز يف سوريا اكثر من
مخسني مليار دوالر منذ بدء النزاع قبل حنو مخس سنوات،
وفق ما اعلن وزير النفط سليمان عباس يف تصرحيات نقلتها
صحيفة الوطن السورية الثالثاء.
وقال عباس حبسب الصحيفة ان «خسائر قطاع النفط والثروة
املعدنية نتيجة تعديات اجلماعات االرهابية املسلحة منذ بدء
األزمة جتاوزت مخسني مليار دوالر».
وسبق لعباس ان أعلن يف متوز  2014ان خسائر قطاع النفط
والغاز بلغت  21،4مليار دوالر امريكي منذ بدء النزاع الذي
تشهده سوريا منذ منتصف آذار  ،2011ما يعين ان اخلسائر
تضاعفت خالل سنة.
وتتضمن خسائر قطاع النفط والغاز وفق ما نقلته الصحيفة
ّ
الثالثاء عن عباس« ،اخلسائر املادية النامجة عن ضربات قوات
التحالف الغربي ،اليت استهدفت
مؤخرا بشكل مباشر آبار النفط
ً
ّ
والغاز» ،يف اشارة اىل الغارات اليت
يشنها االئتالف الدولي
بقيادة واشنطن على حقول نفطية يسيطر عليها تنظيم الدولة
وحتديدا يف شرق البالد.
االسالمية
ً
وبلغ معدل إنتاج النفط الوسطي يف سوريا منذ مطلع العام
احلالي حتى نهاية أيلول  9688برمي ًال
يوميا ،علما أن اإلنتاج
ًّ
كان  385ألف برميل يوميا قبل اندالع النزاع.
وبلغ املعدل اليومي للغاز اخلام املنتج منذ مطلع العام حتى
نهاية أيلول  14،8مليون مرت مكعب ،يف حني بلغ ثالثني مليونا
قبل آذار .2011
وتقلصت العائدات املالية للدولة السورية مع سيطرة خصومها
من اجلهاديني واملقاتلني االكراد واملعارضني
تدرجيا على اجلزء
ً
االكرب من حقول البرتول والغاز ومناجم الفوسفات من جهة،
وتعرض حمطات التكرير واملصايف وأنابيب النقل للقصف
ّ
والتخريب.
ويسيطر تنظيم #داعش وحده على حقول النفط الرئيسية يف
سوريا ،ال سيما آبار حمافظة دير الزور (شرق) منذ .2013
نزاعا
وتشهد سوريا
داميا تسبب منذ منتصف آذار  2011مبقتل
ً
ً
اكثر من  250الف شخص ونزوح اكثر من نصف السكان اخل
سوريا وتهجري اكثر من أربعة ماليني خارجها.
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مقاالت وتحقيقات

أردوغان يستعيد األغلبية..فوز انتخابي حييي «الثوابت» يف الداخل واخلارج
استعاد «السلطان» عرشه .صناديق االقرتاع نفسها اليت خذلته
دميوقراطيًا ،حاكمًا أوحد لرتكيا .فوز
وتوجته،
قبل أشهر ،عادت
ّ
ّ
انتخابي جديد أثبت أن رجب طيب أردوغان بات أحد «ثوابت»
واخلارجية.
احلياة السياسية الرتكية ،هو وسياساته الداخلية...
ّ
ّ
كأنها كبوة حصان ،نتائج االنتخابات الربملانية الرتكية يف السابع
من حزيران املاضي .خسر حزب «العدالة والتنمية» األكثرية
أي حكومة ائتالفية ،ليدعو إىل
املطلقةَ .رفض بعنجهية الواثق ّ
انتخابات مبكرة.
َك َتب كثريون عن رهان خسار ،وعن رجل ُيقامر مبستقبله ومستقبل

العسكرية،
العملية
هناك
ّ
واخلضة األمنية الكبرية اليت
تشهدها معظم املدن والقرى
ذات الغالبية الكردية ،أمثرتا ــ
عكس كل التوقعات ــ رغبة عند
مجهور واسع «بعودة اهلدوء»
و»معاقبة نزوع حزب العمال

«العدالة والتنمية»
يخرتق صفوف
األكراد والحركة
القومية

الكردستاني حنو احلرب».
هذا اجلمهور لطاملا انتخب سابقًا ،جبزء كبري منه ،حكام «العدالة
والتنمية» قبل دخول حزب حمسوب على األكراد االنتخابات بقائمة
موحدة.
ّ
ً
إسالمي (والقرى الكردية هي حمافظة
بني
ا
سابق
اخليار
كان
ّ
وداع إىل عدم االعرتاف بأي حقوق ثقافية أو سياسية
بأغلبيتها)
ٍ
أسسه
الذي
اجلمهوري»
الشعب
و»حزب
القومية)،
(احلركة
هلم
ّ
مصطفى كمال املعروف بإخضاعه الشرق الكردي ،عسكريًا
وثقافيًا.
 21نائبًا خسرهم يف احملصلة «حزب الشعوب الدميقراطي»
ملصلحة «العدالة والتنمية» .جولة صغرية على نتائج بعض الدوائر
«الكردية» واملختلطة ُتظهر شبه انقالب يف املزاج العام؛ ففي
قارص مث ًال ،خسر «الشعوب الدميقراطي»  10نقاط كاملة (من
 %44إىل  )%34لينتزع «العدالة والتنمية» املرتبة األوىل فيها،
ليحصل على  %35من األصوات ( %26يف انتخابات حزيران).
ويف أردهان أيضًا ،جنح «العدالة والتنمية» يف انتزاع الصدارة
بفوزه بـ %30من االصوات ( %22سابقًا) مقابل خسارة األكراد
( %8من  30إىل  .)%22يف «أيدر» رفع احلزب احلاكم نسبته من
 11إىل  ،%31ويف «وان» ارتفعت من  19إىل ( %30مقابل 74
إىل  64للحزب الكردي).

رضوان مرتضى

البحر
قذف
يقالن
مركبني
عشرات العائالت
نية
للبنا
ا
و ا لفلسطينية
والسورية ،اىل
اجلزر
إحدى
القربصية ،ليجدوا
أنفسهم سجناء
قاعدة عسكرية
بر يطا نية .
ا ملها جر و ن
وُضعت العائالت املهاجرة داخل مخيّم محاط بأسالك شائكة
الـ ،114وبينهم
وأُعطي كل منهم رقماً (األخبار)

إيلي حنا

حزبه .بضعة أسابيع بعدها ،دخل الرئيس رجب طيب أردوغان
يف «حرب وطنية» .مل يفهم أحد كيف تندلع حرب بعد سنني من
أي جمال
«مسار سالم» قاده أردوغان ذاته .مل َ
يد ْع الرجل القوي ّ
ّ
بشقه الداخلي (حزب
لنقاش خارج نطاق «احلرب ضد االرهاب»،
العمال الكردستاني) واخلارجي القريب («داعش»).
َفَر َ
ض على اجلميع أجندته .ابتعد أخصامه بقوة خطاب احلرب
وآلته االعالمية املوازية ،عن وضع اللرية املتدهور (فقدت %22
من قيمتها منذ مطلع العام احلالي) ،وقضايا الفساد الشهرية.
واصلت احلكومة بأجهزتها حربها اجلانبية ضد «حركة اخلدمة»
ّ
يتوقف
(مجاعة الداعية االسالمي فتح اهلل غولن) ،كذلك مل
التضييق على االعالم املرئي واملكتوب.
اليوم ،أصبح باستطاعة «العدالة والتنمية» تشكيل احلكومة منفردًا
ّ
ختطى حاجز النصف
من دون احلاجة إىل أي شريك يرفضه أص ًال.
 276( 1 +مقعدًا) حبصوله على  316مقعدًا ،ال بل كاد يفوز
لتخوله إجراء استفتاء شعيب ّ
ميكن أردوغان من
بـ 330مقعدًا كانت
ّ
حتقيق حلمه بتحويل النظام إىل رئاسي.
لكن عمليًا ،لن يظهر فارق كبري خارج إطار الطموح الشخصي
لـ»احلاكم األوحد» .سيعود حزبه بعد «اسرتاحة» أشهر ليدير
العملية السياسية واالقتصادية يف تركيا كما دأب منذ عام
.2002
 4أشهر كانت كافية ليقلب «الساحر» الطاولة على اجلميعّ .
أكد
لـ»حزب احلركة القومية» ّ
املستجدة
قوته
ّ
أنه يستطيع أن ّ
حيد من ّ
( %16من األصوات يف انتخابات  7حزيران) مبعركته مع حزب
«العمال» الكردي .كان رئيس «احلركة» ،دولت بهتشيلي،
حركت عملية السالم مع
يبين «نفوذه» بالتصويب على حكومة ّ
األكراد ...وعلى الكشف عن مفاوضات سرية بني «العمال»
واحلكومة يف العاصمة النروجية أوسلو عام .2010
س َحبت الطائرات الرتكية املغرية على جبال قنديل
خالل  4أشهرَ ،
البساط من حتت «كثريي الكالم» يف املعارضة ،ليصبح أردوغان
«املؤمتن على األتراك» وعلى أمنهم يف وجه «االرهابيني» .أمس،
حصل «حزب احلركة القومية» على أقل من  %12من األصوات
ليخسر  39مقعدًا (حواىل نصف مقاعده عن شهور مضت).
على مقلب أعداء «القوميني» كان «العدالة والتنمية» ُيثبت
ّ
وأنه حني يقيم
أن شرحية من األكراد تؤيد االستقرار،
جمددًا ّ
َ
كيف يمُ ّيز
حزبه املهرجانات االنتخابية يف الشرق الرتكيَ ،يعلم
«أخوة االسالم» و»االستقطاب
بني «االرهابي والكردي» ،وبني
ّ
القومي».

رحلة من طرابلس اىل اليونان تنتهي يف خميم اعتقال بريطاني

فرض على الجميع أجندته االنتخابيّة وأحبط رهاناتهم على
خسارته االنتخابيّة (األناضول)

ال تفجري سوروج وال تفجري أنقرة األخري جعل «أردوغان قات ًال»
جيب إقصاؤه من احلياة السياسية.
التفجريات اليت ظهرت فقط يف مرحلة «الفراغ احلكومي» كانت
للمطالب حبكومة ذات لون واحد.
على ما يبدو عام ًال مساعدًا ُ
جنح خطاب «أنا أو الفوضى» ،ووضع األصوات الكردية يف ترتيبها
احملصلة أثبت «حزب الشعوب الدميقراطي» ّ
أنه
«الطبيعي» .يف
ّ
ّ
بتخطيه عتبة الـ،%10
رقم أساسي يف احلياة السياسية يف تركيا
وتثبيت وجوده يف الربملان ككتلة سياسية متجانسة ،رغم ّ
أنه كان
هذه املرة يف دائرة اخلطر حبصوله على  %10.5من األصوات
و 59مقعدًا ( 80يف االنتخابات االخرية).
إىل جانب «االنتصار» والتقدم الكبري يف الشرق الرتكي ،كان
ّ
تشكل بارومرت احلياة السياسية واالقتصادية
إلسطنبول اليت
يف البالد دور رئيس يف قلب املوازين ،حيث فاز «العدالة
والتنمية» حبواىل  %49من االصوات ( %41سابقًا) ،مستقطبًا
أصوات القوميني واألكراد .ويف أنقرة أيضًا حصل على %49
( %41سابقًا).

القوميون الخاسر األكرب

أظهرت هذه االنتخابات خاسرًا كبريًا ،هو «حزب احلركة القومية»
الذي نال ّ
أقل من  %16( %12سابقًا) ،وتفضي هذه النسبة ليكون
احلزب األصغر يف الربملان بـ 41نائبًا (رغم حصول «األكراد» على
نسبة أقل لكن توزيع املقاعد حسب الدوائر االنتخابية منحهم
الفوز مبقاعد أكثر).
حصل احلزب اليميين فيها
يف «عثمانية» ،الوالية الوحيدة اليت
َ
على املركز األول يف حزيران ،تراجع التأييد فيها من  %41إىل
ّ
ختطاه «العدالة والتنمية» ليحصل على %38( %47
 ،%34فيما
سابقًا) .هنا النموذج األوضح لعدم استقرار قاعدة «القوميني»
ّ
تتقلب على حنو كبري حسب الظروف السياسية يف تركيا.
اليت
ّ
«التقلب» مل يظهر عند قواعد «حزب الشعب اجلمهوري» الذي
بتقدم طفيف (حواىل %25.5
حافظ تقريبًا على نسبته ذاتها
ّ
مقابل  %24.95سابقًا) .احلزب املعارض األبرز رغم حفاظه على
مؤسس اجلمهورية احلديثة» مل يستطع
أن «حزب
موقعه ،يثبت ّ
ّ
يوسع من حضوره ليثبت أكثر فأكثر ،منذ انتخابات عام ،2002
أن
ّ
ّ
أن حزب املعارضة مل يراكم أي حضور شعيب ّ
مؤثر يف وجه سلطة
ّ
مل تتغيرّ منذ حنو  14عامًا ،لكن من دون أن ترتاجع نسبة تأييده
زمن األردوغانية.

أصوات اإلسالميني

مكاسب «العدالة والتنمية» مل تقف عند حدود القواعد الكردية
والقومية ،بل ُتظهر نتائج «حزب السعادة» االسالمي جناح
أردوغان (وخلفه طبعًا رئيس احلزب أمحد داوود أوغلو) يف جذب
(تأسس عام  2002بعد حظر حزب الفضيلة
دعم أنصار هذا احلزب
ّ
ّ
تفككه حزبا «السعادة»
أسسه جنم الدين أربكان ،لينتج من
الذي ّ
و»العدالة والتنمية») الذي كسب  %0.68من األصوات بعد
حصوله على  %2يف حزيران املاضي.
حتول تركي ينعكس على احلرب السورية
خسر املراهنون على
ّ
وعلى طموحات األكراد يف الداخل واخلارج .خيرج أردوغان اليوم
ليثبت مجاهريية حزبه بتطلعاته الداخلية واخلارجية .الرجل الواضح
يف أدبياته لن يتوانى عن إكمال مشروعه السوري ،من دعم
للمعارضة إىل االصطفاف مع السعودية وقطر يف حمور رافضي
حكم الرئيس بشار األسد.
مستندًا إىل الفورة االقتصادية اليت ّ
حققتها سياسة حزبه منذ
مستقرة حماو ً
ّ
ال إعادة الرخاء
سيتجه عرب حكومة
دخوله احلكم،
ّ
ّ
وحتى لو فشل يف ذلك ،فقد أظهرت هذه االنتخابات،
القديم.
أن قوى املعارضة ال متتلك
وخصوصًا انتخابات السابع من حزيرانّ ،
ّ
خطة بسبب شرذمتها وخالفاتها األقوى من خصومتها مع «العدالة
والتنمية» (لو ّ
اتفقت األحزاب الثالثة األخرى بعد انتخابات حزيران
على تشكيل حكومة ائتالفية ملا وصلت البالد إىل انتخابات مبكرة،
سدة احلكم).
وحينها كان «العدالة والتنمية» ليخرج رمسيًا من ّ
يف النتيجةُ ،تّوج حزب أردوغان زعيمًا لرتكيا ،ليضيف سنوات
أربع إىل  13سنة من حكم احلزب الواحد ...دميقراطيًا.

ّ
التدخل إلخراجهم من
 ٣٥طف ًال و ١٣امرأة ،يناشدون املعنيني
«خميم االعتقال الربيطاني».
يف أحد التقارير األمنية الواردة اىل األمن العام ،وردت معلومة
بأن مطلوبني من أحد املخيمات الفلسطينية يستعدون للسفر
ُتفيد ّ
إىل أوروبا عرب مراكب اهلجرة غري الشرعية .بني هؤالء كان أمري
الزير ،املشهور بـ»بالل الزير» ،الذي ارتبط امسه بـ»عصابة»
نشطت يف أحياء صربا وشاتيال.
«اخلوات» مل
حياة
فحتى
أفضل.
قرر الزير ترك لبنان سعيًا اىل
ّ
ّ
تعد ُتطعم خبزًا يف بالد األرز .اختار أملانيا ،وغادر بالفعل ،مع
عائلته وعائالت أخرى ،على منت قوارب اىل اليونان.
لكن أحدًا من هؤالء مل يصل اىل اليونان وانقطعت أخبارهم اىل
ّ
مصور ،ظهر فيه
أن وصل اىل «األخبار» ،قبل أيام ،مقطع فيديو
ّ
ّ
مغطى بالدماء ،فيما يصرخ يف وجه ثالثة أشخاص
الزير ووجهه
حياولون تهدئته« :ليش عم متنعوا الصحافة ّ
عنا» .وتبينّ أن
ّ
شطب نفسه احتجاجًا على سوء معاملة الربيطانيني له،
«الزير»
فهل وصل مع رفاق رحلته إىل بريطانيا؟
ّ
«ركاب البحر» ــ وهم عشرات من العائالت
اجلواب قطعًا ال.
الفقرية من خميمات عني احللوة وشاتيال والبداوي ومن طربلس
والضاحية ــ وجدوا أنفسهم داخل قاعدة عسكرية بريطانية يف
جزيرة ديكيليا ،وهي إحدى اجلزر القربصية ،بعدما تاه املركبان
اللذان كانا يقالنهم يف البحر لثالثة أيام .وقال أحد هؤالء،
وامسه حسن ،لـ»األخبار» ،إنهم غادروا من طرابلس يف 19
الشهر املاضي ،متوجهني اىل اليونان .لكنهم تاهوا يف عرض
ّ
تعطل جهاز الـ « »GPSاملسؤول عن حتديد االجتاهات.
البحر بعد
وبعدما شارفوا على الغرق ،وجدوا أنفسهم قرب جزيرة كريينيا
ّ
ومت
طوافات عسكرية
القربصية .ولدى نزوهلم عليها ،وصلت ّ
تطويقهم ممن تبينّ أنهم جنود بريطانيون.
ويقول حسن« :سجنونا يف هنغار ملدة ستة أيام .مل نكن نعرف
ماذا جيري .بعدها نقلونا إىل جزيرة ديكيليا» .وهي اجلزيرة
نفسها اليت نشرت صحيفة «غارديان» الربيطانية العام املاضي
حتقيقًا عن عائالت عراقية ال تزال الجئة عليها ،علمًا بأن القاعدة
العسكرية الربيطانية املوجودة على هذه اجلزيرة تستخدمها قوات
التحالف لتنفيذ غارات ضد مواقع تنظيم «داعش» يف سوريا.
خميم حماط بأسالك
يف ديكيلياُ ،وضعت العائالت املهاجرة داخل ّ
شائكة ُ
وأعطي ّ
كل منهم رقمًا ،ثم «أعطونا خطوطًا هاتفية ُيتيح
رصيدها إجراء مكاملة واحدة مع أهالينا لطمأنتهم» .ويقول حسن،
وهرب لنا خطًا
وهو من خميم شاتيال« :أحد السكان أشفق علينا
ّ
هاتفيًا» ،وهو اخلط الذي تواصلت «األخبار» معهم عربه .تقول
ضياء عريشة ( ١٧سنة)« :كدنا نغرق فالتجأنا إىل هناُ .
احتجزنا
من دون سبب وال نعرف ما هو مصرينا» .وتروي إميان (11
عامًا)« :كنا راحيني على أملانيا فجابونا على قربص اليونانية.
حننا حمتجزين بديكيليا .عم يعطونا  ٣وجبات بالنهار وكل يوم
بيعدونا ...بتمنى حدا يساعدنا» .وقال حممود شعبان ،وهو
ّ
فلسطيين من خميم شاتيال« :كان مقصدنا أوروبا طمعًا حبياة
أفضل.
صار لنا  ١٥يومًا معتقلني .هناك سياج حييط بنا .يطعموننا
ويشربوننا .ال نريد أن نأكل ،بل نريد أن نرحل» .أحد الشبان،
الذي رفض الكشف عن امسه «خوفًا من الضرر» ،أكد لـ»األخبار»:
«قالوا ّ
عنا إرهابيني ...بعضنا حاول شنق نفسه وآخرون أضربوا
عن الطعام .معنا أطفال ونساء وحوامل .صحيح يف كم مطلوب
بأمور عادية ،لكن ليس بيننا متهمون جبرائم إرهاب» .وأضاف:
«اعرتضنا وبدأنا بإزالة األسالك الشائكة ،فأدخلوا علينا فرقة
مكافحة الشغب لضربنا».
العائالت املهاجرة ّ
مصورة ،وحياول
فيديو
مبقاطع
رحلتها
وثقت
ّ
هؤالء التواصل مع وسائل اإلعالم إليصال أصواتهمُ .يريدون أن
ليمنحوا اللجوء
يعرفوا مصريهم .فهل ُيسمح هلم بإكمال طريقهم ُ
فيجربون على العودة إىل لبنان؟
أو ُي ّ
رحلون ُ
مصادر بريطانية قالت لـ»األخبار» إن «هناك شكوكًا يف أن
بعض هؤالء املهاجرين قد يكونون إرهابيني» ،مشرية إىل أن
بنوع من االرتياب» .وكشفت
يفسر التعاطي معهم
ذلك «ما
ّ
ٍ
سيمنح هؤالء اللجوء
األمين
«التدقيق
بعد
أنه
نفسها
املصادر
ُ
إىل اليونان».
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لبنانيات

باسيل :يستطيعون اغتيالنا إعالمياً ولكنهم لن يتمكّنوا من اغتيالنا سياسياً ألنّنا سنستم ّر

عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون
يف دارته يف الرابية .وعقب
االجتماع ،عقد وزير اخلارجية جربان
رد فيه
باسيل مؤمترًا صحافيًا ّ
على احلمالت
اإلعالمية املغرضة
ّ
اليت تتناول التيار الوطين
احلر،
ّ
فقال:
«هناك محلة إعالمية كبرية
تستهدف التيار الوطين
احلر،
ّ
ّ
«كلن يعين
وأخذت شعارًا هلا
ّ
كلن» ..وحنن نريد أن نقول هلم
ّ
ّ
«كلن مش يعين كلن»!
أو ًال ،شعار تعميم الفساد على
ّ
اجلميع ،يساهم يف عرقلة
وشل
قيام الدولة اللبنانية ،كما
ويساهم بشرذمة احلراك املدني،
الذي مجع الكثري من الصادقني
والواقعيني والوطنيني ،فجاء
الشعار لقتل هذه اإلرادة!!..
باإلضافة إىل ذلك ،تأتي اليوم
بعض وسائل اإلعالم اليت جيب
أن تنقل احلقيقة الكاملة للرأي
ّ
وحتطم ّ
كل
العام،
إمكانية إصالح
ّ
يف هذا البلد ،وذلك عرب فريق
سياسي ال يعمل ّ
إال لكسر التيار
ّ
احلر منذ  10سنوات ّ
الوطين
حتى
ّ
اليوم ..فالتيار الوطين
احلر هو
ّ
مستهدف اليوم ّ
ألنه خيتلف عن
ّ
كل الطبقة السياسية املوجودة،
ّ
وألنهم فشلوا يف أخذه إىل دائرة
الفساد ..لذا أرادوا وضعنا يف
خانة الفساد وحتطيم صورتنا
احلقيقية!
ّ
ولكننا نريد أن نقول
للجميع،
بأن التيار لن يكون
ّ
مثلهم ،بل سيبقى خمتلفًا كما
تعرفونه.
ّ
كل
أريد اليوم أن أعتذر من
من نصحنا بعدم النزول إىل
مستوى تلك احلملة
اإلعالمية اليت
ّ
ً
تستهدفنا
ان
مباشرة ،ولكن أعترب ّ
ما حصل من إتهامات وافرتاءات
ليست ّ
إال
هدية من الربنامج
ّ
ّ
كي
أوضح بعض األمور اليت
ّ
مت نشرها ..كما وأريد أن أعتذر
من اللبنانيني ّ
ألنهم اضطروا إىل
ّ
مساع هذه
«اخلفة» يف التعاطي
عرب وسائل اإلعالم ،ولكن ،يبدو
أن ّ
كل
سياسي أصبح مستهدفًا
ّ
ّ
اليوم ّ
حتى باإلرث الذي أتاه من
جده ،أو بالنجاح الذي
والده أو ّ
حيققه يف حياته
املهنية ..إذًا ال
ّ
ميكن ألي إنسان ناجح أو طموح
أن خيوض السياسة يف لبنان
ّ
ّ
ألنه
الدولة
سيتهم بسرقة أموال ّ
مستفيدًا من موقعه السياسي،
الدخول
خصوصًا إن كان رافضًا ّ
دوامة الفساد السياسي..
يف ّ
هناك بعض ما قيل يف وسائل
ّ
اإلعالم
يتعلق بي شخصيًا ،وأريد
ّ
أن
أعلق عليه .لقد مارست
مهنة البناء منذ
سن الـ ،24بعد
ّ
أن درست اهلندسة وأنهيت
ّ
اجلامعية،
شهادتي
ويتذكر
ّ
أن مكتيب
جيدًا مناصرو التيارّ ،
اهلندسي كان مكتبًا للتيار جيمع
ّ
كل أبناء الشمال .يف عام ،2005
أبعدنا العمل السياسي عن العمل
يف اهلندسة ،وكان عملي يف
ّ
األبنية القدمية ،الذي
يشكل جزءًا
من شرفنا وتارخينا يف احملافظة
على الرتاث اللبناني..
قيل باألمس ّ
إنين أملك 38
عقارًا ،فأنا ال أعرف جيدًا كم هو
ّ
أذكر ّ
عدد العقارات ،ولكن
أنه
يف عام  2004ورثت عقارًا من
والدي وقمت بفرزه وتقسيمه
إىل  18أو  19عقارًا ..هذا
ّ
يشكل نصف العقارات املذكورة،

أما النصف اآلخر فقد أملك يف
ّ
بعضها حصصًا منها  %6وأخرى
أقلّ ،
أكثر أو ّ
أن هذا املوضوع
إال ّ
ال يهم !!..ما
يهمنا اليوم هو
ّ
ّ
أن
كل هذه احلملة اإلعالمية
ّ
والسياسية والقضائية ،املدعومة
أص ًال من أجهزة ودول ،تعمل من
أجل أن جتد علينا بعض الفساد،
ّ
ولكنهم يفشلون دائمًا !..هل
هي فضيحة أن أكون مالكًا
لعقارات يف بلدتي وقد ورثتها
جدي ،أو جنيتها
من والدي ومن ّ
من عملي؟؟!! هل يعين ذلك ّ
انه
جيب أن أتوقف عن مزاولة مهنيت
ألسرق من الدولة اللبنانية؟!
إن الظروف الصعبة اليت
ّ
تضرب لبنان تؤدي إىل احلديث
عن السرقات والفساد عند
ِ
املسؤولني ،ولكن مل
خنف شيئًا
ّ
وكل األمور واضحة وموجودة..
أين الفضيحة يف كشف العقارات
اليت أملكها؟؟! أين
السر يف
ّ
إن أهل البرتون يعلمون
ذلك؟! ّ
جيدًا تارخينا يف املنطقةّ ..
أمتنى
ّ
أن تسمح الظروف
الشخصية
ّ
ألملك  20مليون دوالر وأكثر
من ذلك مقابل عدم السرقة من
الدولة!!..
حنن فخورون بتارخينا وحاضرنا،
ولسنا هنا لن ّربر اإلفرتاءات اليت
ّ
ولكننا ال نقبل
طالتنا،
املس
ّ
حبقنا يف ممارسة العمل الطبيعي
لنعيش يف كرامة .كما وال أقبل
أن يسألنا أحد عن حساباتنا
ان هذا األمر يعود
املالية ،علمًا ّ
ّ
لي باملصلحة
الشخصية ألكشف
ّ
حقيقة «ثروتي» !!..هل هذه
ّ
العقارات
متثل نصف التربون
كما تزعمون؟!! هل هذه هي
الفضيحة اليت حتاولون النيل بها
إصالحي؟!
من رئيس تيار
ّ
أتوجه بكالمي اليوم إىل
أنا ال ّ
الربنامج الذي عرض هذا التقرير،
ولكن إىل من وراء هذا الربنامج،
ّ
أي إىل صاحب
احملطة ومن يقف
ّ
مال ودول كبرية ،ال
خلفه ،من ٍ
تعمل ّ
ّ
إال على حتطيم
نية
كل ّ
إصالح يف لبنان!..
أشكر الربنامج الذي عرض هذه
األمور عنيّ
لدي
وال مشكلة
ّ
يف عرض املزيد من «ثروتي»
املزعومة! ولكن ما أرفضه متامًا
وال ميكنين أن أساحمه ،هو إستغباء
اإلعالم للشعب اللبناني !..مث ًال،
ّ
عندما
يتكلمون عن الطائرة
اخلاصة للوزير باسيل ،أو عن
ّ
مليار دوالر يف حسابي ،أو عن
بيوت خارج لبنان ..أنا
أحتدى
ّ
اجلميع أن يظهروا الطائرة
إن الواقع
اخلاصة اليت أملكهاّ ..
ّ
بعيد ّ
كل البعد عن تلك اإلفرتاءات
الكاذبة ،فهل وضع صورة على
اإلنرتنت عن ّ
متلك جربان باسيل
لقصٍر تعين احلقيقة؟!
ّ
كل هذه األمور دفعتنا إىل رفع
دعوى على الربنامج ،وبدءًا من
ّ
سنرد على
اليوم،
كل إتهام
ّ
يطالين
بالشخصي أو يطال التيار
ّ
ّ
احلر ،وذلك
الوطين
بغض النظر
ّ
عن دور القضاء يف هذه الدعاوى
وعن
اجلدية يف التعاطي معها..
ّ
إن النيل من تيار عريق يعمل
ّ
لي ًال ونهارًا لتصحيح اخللل يف
هذا البلد ،والتطاول عليه لقتل
«اآلدمية» املوجودة فيه مرفوض
متامًا ،ولن نقبل التعاطي معنا
بهذه الطريقة!
باألمس ،تزامنًا مع وقت ّ
بث
تعرض لنا ،كانت
الربنامج الذي ّ
معنا مراسلة الـ LBCIيف فيينا،

وتابعت طريقة عملنا عن كثب،
كما ّ
ّ
أنها ُأرهقت معنا يف
التنقل
مكان إىل آخر ،وصو ً
من
ال إىل
ٍ
عودتنا إىل لبنان.
حنن نرفض تشويه احلقيقة،
أن ما حيصل هو جزء
ونعترب ّ
ندفعه من مثن اإلصالح الذي
حنارب من أجله ..هناك من
إستشهد ليحارب هذا الفساد،
وما استشهادنا بالسياسة ّ
إال
ً
بقليل
مقارنة مع خسارة األرواح
ٍ
البشرية!!..
إن اهلدف من ّ
كل هذه احلملة
ّ
ّ
اإلعالمية
العقارات
يتخطى
والطائرة
اخلاصة وغريها من
ّ
األموال ،بل هو للنيل من التيار
احلر الذي حيارب من أجل
الوطين ّ
إصالح جزء من اخللل املرتاكم
يف هذا البلد .كما
وأن اهلدف
ّ
من هذه احلمالت ،هو لتوقيف
العمل يف ملفات الكهرباء،
واملياه ،والنفط واإلتصاالت!..
من هنا ،أصبح اإلستهداف يطال
ّ
كل الشعب اللبناني وليس فقط
التيار أو جربان باسيل .لذلك،
لن نقبل أن توقفنا هذه احلمالت
اإلعالمية واالفرتاءات عن عملنا
كل ّ
يف ّ
امللفات اإلمنائية.
ففي ّ
ملف اإلتصاالت،
أحتدى
ّ
اجلميع أن يعطوني رقمًا واحدًا
إستفدنا منه أو جنينا منه أموا ً
ال.
أنا وزير اإلتصاالت الوحيد الذي
رفض أن يعطي رخصًا لشركات
اخلليوي لتبيع أرقامًا
مميزة
ّ
لتستفيد منها ..هل هي مشكلة
يف زيادة عدد املشرتكني يف
شبكة اهلاتف ،أو زيادة املداخيل
املالية إىل الوزارة؟!!
ّ
كنت وزيرًا لالتصاالت
عيت
ُ
واد ُ
ّ
ألن السرقة فيها
على وزارتيّ ،
كانت بقيمة  980مليون دوالر.
عندها
مت امللف األسود
قد ُ
ّ
للمدعي العام املالي ،واملدعي
ّ
العام التمييزي ،فلماذا مل
يتم
ّ
التدقيق به أبدًا؟! هل بإمكاننا
أن نعلم ملاذا ال ُي ّ
سلط الضوء
على امللفات األساسية اليت
ترد حقوقًا للشعب اللبناني
ّ
فيما ينشغل اإلعالم باالفرتاءات
والشائعات؟! ّ
كل ما قمنا به يف
وزارة االتصاالت منذ العام 2008
ّ
وحتى اليوم عبارة عن معركة لكي
نعطي البلديات حقوقها ،ومشكلة
النفايات اليوم ال ميكن أن تحُ ل
من دون أن ُتعطى البلديات
حقوقها من عائدات اخلليوي.
كذلك ،مشكلة الكهرباء مل تحُ ّل
ألنهم منعونا من صرف الـ1200
مليون دوالر لنقوم بإنشاء
املعامل واخلطوط ..لقد كانت
اخلطة أن تصرف الدولة لنا مبلغ
 1200مليون دوالر إلنتاج 700
ميغاوات ،غري ّ
أننا قمنا بدراسة
إلنتاج  810ميغاوات وتوفري 120
مليون دوالر .من هنا أنا
أحتداهم
ّ
وعلنيًا أن جيدوا خمالفة مالية
واحدة يف ّ
كل
عمل قمنا به يف
ٍ
موضوع الكهرباء.
ما هو الثمن الذي حققوه من
ّ
كل ذلك؟؟ فمعمل دير عمار مل
ّ
ُيفتح ،وخط املنصورية متوقف
عن العمل ،وكذلك الذوق
واجلية ،وحمطات الكهرباء يف
البحصاص والضاحية واألشرفية
ست ّ
ُ
مجيعها متوقفة .كيف
حل
مشكلة الكهرباء إذا كانت ّ
كل
هذه اخلطوط واملعامل متوقفة؟!
حتدثنا منذ عامني وثالثة
عندما ّ
عن هذه املشكلة وطلبنا أن
ّ
يدفعوا
وأال يوقفوا املشاريع،

ماذا فعلوا؟؟!! ّ
جل ما يفعلونه
أن البواخر ّ
اليت
هو احلديث عن ّ
أحضرناها لتوفري الكهرباء ال
تعمل ،ولذلك أقول إنه لوال
البواخر لكان الوضع اليوم أسوأ
بكثري من ذي قبل ،خصوصًا مع
أزمة النزوح السوري.
أما بالنسبة للمياه ،كيف ُ
ستحل
ّ
هذه املشكلة وهم أوقفوا
ّ
مشاريع السدود؟! حنن
حضرنا
ّ
املشاريع ودرسنا الكلفة
وكل
يعرقلونها،
ولكنهم
شيء،
لذلك أنا أحتداهم أيضًا أن جيدوا
علينا ثغرة مالية واحدة يف هذا
امللف.
كما
وأود أن أسأل وزير البيئة إن
ّ
كان ملشروع سد ّ
جنة أثر سليب
على البيئة فيما األثر البيئي
لكوستا برافا ّ
الذي يهدف إىل
رمي النفايات يف البحر إجيابي؟!
سد جنة سنقوم به وسنقاتل
ألجله ألنه ّ
حق للناس ،وإذا لزم
األمر سننزل إىل الشارع لتحقيق
هذا األمر.
وكذلك األمر بالنسبة ملشاريع
النفط ،فهم أوقفوا املراسيم.
لو كان لدينا نفطّ ،
لكنا قادرين
ّ
على استثماره يف
كل أزماتنا
ومنها أزمة النفايات ومشكلة
سلسلة رتب ورواتب ،ومشكلة
الطرقات والنقل ...ما جيري
اليوم يف ملف النفط عبارة عن
حتالف دولي ،خارجي وداخلي،
ملنعنا من تنفيذ مشاريع النفط
وذلك من خالل عدم إقرار
املراسيم..
وإذا انتقلنا إىل وزارة اخلارجية،
فما هو
السيء الذي قمنا به
ّ
فيها؟! هل أوقفنا إعطاء جوازات
السفر عم ًال باملراسيم؟! هل
األمر السيء ّ
الذي قمنا به،
هو أننا
حتدثنا مع اللبنانيني
ّ
املغرتبني؟؟!! قانون استعادة
اجلنسية حق لكل لبناني هجرته
السلطات االحتاللية منذ 100
عام .هذا اللبناني ال جيب أن
حنرمه من جنسيته ،فنساهم مع
داعش بإلغاء اهلوية اللبنانية
واستبداهلا بهوية أخرى مهما
كانت صفتها بالنسبة للبنان.
يكون
املهم بالنسبة إلينا ،هو أن ّ
للناس مناعة جتاه هذا الكذب
املستمر واملربمج .وأسأل بيار
ُّ
الضاهر هل
ردنا على
سيبث ّ
افرتاءاتهم
ضدنا؟! ما يقومون
ّ
به اليوم هو عبارة عن
اغتيال
ٍ
شخصي ،وهو
أمر معروف يف
ٌ
عامل اإلعالم ،وهذا االغتيال
يتحول
الشخصي
الغتيال سياسي
ٍ
ّ
ليس لشخصي فقط ،إنمّ ا للتيار
بأكمله ،ولشعب مؤمن بأن
هناك أشخاص يف الدولة تريد
اإلصالح.
وعن مقولة «كلن يعين ّ
كلن»
نقول ك ّال ،فـ «كلن مش يعين
ّ
كلن» ،ألننا لسنا مثلهم ولن
نكون كذلك ،ولن يستطيعوا
دفعنا باجتاه منظومة فسادهم.
يستطيعون اغتيالنا إعالميًا ولكنهم
ّ
لن
يتمكنوا من اغتيالنا سياسيًا
ّ
ألننا
ردنا من
سنستمر ،وسيكون ّ
ّ
خالل إصرارنا على إجناز املشاريع
اإلمنائية .ومهما طال األمر ،سنبقى
نقاتل لكي نعيد للناس والبلديات
حقوقها ،الكاملة ...سنقوم بهذه
املشاريع باحلق والقانون مهما
طال الزمن ،وسيعلم اللبنانيون
عندها من يريدهم أن حيصلوا
ً
حقيقة على الكهرباء ومن يريدهم
أن يعيشوا يف الظلمة».

«تعايُش» :مخسة حروف ال يستوعبها الفلسطينيون
ّ
حيلق طائر الدوري
فوق سهول القمح
املمتدة من طمرة إىل
ِ
ألف العيش
حيفا.
هناك ،فهو على خالف
أحد
الفلسطينيني،ال
يصطاده.
بدأت الفتات جديدة
تأكل معامل الطرق
الواصلة بني اجلليل

بريوت حمود

الفتة على الطريق بني الجليل واملركز

واملركز يف الكيان الصهيوني .تدعو هذه الالفتات فلسطينيي
الـ 48واالسرائيليني إىل التعايش حتت عنوان «ألنو التعايش
لغيت» ،و»العنف مش أنا» .وقد ّ
علقتها أخريًا ،حركة مشبوهة ،حتمل
تضم إسرائيليني
اسم « ،»V15وهي حركة «يسارية» إسرائيلية،
ّ
وفلسطينيني كانت قد انطلقت منذ انتخابات «الكنيست» األخرية
للتأثري على مناصري رئيس احلكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو،
أما
والقول إن العنف املستخدم ضد الفلسطينيني ال حيقق نتيجةّ .
الراعي الرمسي لـ»إلنو التعايش لغيت» ،فهو املوقع اإللكرتوني
(مقره يف الناصرة احملتلة) ،الذي يرتاده
«بكرا»
«الفلسطيين»ُ ،
ّ
أكثر من نصف مليون زائر يوميًا.
غضب اإلسرائيليني من هذه الالفتات يبدو واضحًا من خالل تعليقاتهم
على احلملة ،فهم ال يرغبون بتعايش مع اآلخر ،الفلسطيين ،الذي
أما بعض الفلسطينيني ،وهم ّ
قلة تكاد
يقف شوكة يف حناجرهمّ .
تصوره هذه
ال تعد ،ذهبوا باجتاه أن التعايش و»الدو-كيوم» الذي
ّ
ّ
تفكر الغالبية
احلملة قد يكون «القشة األخرية للغريق» ،يف ما ال
العظمى من الفلسطينيني يف أراضي الـ ،1948مرتني قبل أن جتزم
بأن التعايش أمر مستحيل.
يعد من
«بكرا» عبثًا ،فهو
ّ
مل تستعن « »V15بالراعي الرمسي ُ
أحد أبرز املواقع اليت يرتادها الفلسطينيون يف الداخل ملعرفة
املستجدات احمللية ،وهو يشبه هؤالء الفلسطينيني يف منط
حياتهم ،ورمبا هو صورتهم يف املرآة ،لذلك كان ال بد من إطالق
الوثيقة اليت تدعو الفلسطينيني واإلسرائيليني لتوقيع «عقد
اجتماعي تفاهمي» ،عربه.
«بكرا» يعرف مسبقًا أن محلة إدانة واستنكار ستقوم على
وألن ُ
املدعوين للتوقيع ،بالقول
رأسه وال تقعد ،استبق األمر ،مستغبيًا
ّ
إنه «كان من أبرز الذين نصروا أبناء شعبه الفلسطيين يف غزة
عندما نظم محالت إغاثية لألطفال والنساء والشيوخ هناك» ،لكنه
مل يكن يعرف أن هناك من سيقول له ُ
حتملنا مجيلة».
«طز ،ما ّ
توسع العمل على غسل
«كلما ازداد إجرام الكيان الصهيوني حبقناّ ،
أدمغة وعقول شبابنا ،من خالل الرتكيز على موضوع التعايش.
اجلهات اإلعالمية اليت ترعى هذه الدعايات هي جهات بال مبادئ
وتريد االستفادة ماديًا على حساب دماء الشهداء» .هكذا بدأت
مجيلة عاصلة (عرابة ،اجلليل احملتل) حديثها لـ»األخبار» .وألن
عاصلة هي أم الشهيد أسيل الذي ارتقى عام  ،2000إىل جانب 12
شهيدًا آخرين من الداخل ،لن تنسى مطلقًا جرمية االحتالل حبقها.
مر أسبوع على استشهاد الشباب عام ،2000
تستذكر حبرقة «بعدما ّ
ووزعوا مناشري على طالب
حضر أصحاب التعايش هدول ما غريهمّ ،
املدارس ،تدعو إىل التعايش وحتذر األمهات من إرسال أبنائهم
للقيام مبا مسوه أعمال شغب» .وتضيف «ها هم يعودون اآلن،
تتكرر ،وألن اإلسرائيلي بات يعيش يف
ألن مشاهد عام 2000
ّ
يضطره للبحث عن أي وسيلة يهدئ فيها األنفس».
مأزق حرج
ّ
ومل تدرك «إلنو التعايش لغيت» أنها ستقابل بهذا الرفض القاطع،
وأن ما قالت إنه «مسؤولية وواجب اجتماعي وأخالقي» سيلقى
استهزاء من الفلسطينينب على هذا النحو .فالفلسطينيون ال
ً
تتحدث هذه احلملة ،وهي
يعرفون حتى اللحظة عن أي «أخالقية»
ّ
تضع «الكيبا» إىل جانب الكوفية الفلسطينية يف صورة واحدة
تدعو من ُ
تقبل اآلخر الذي سلب أرضه ،وهويته ،ولغته،
احتل إىل ّ
ترد الناشطة الفلسطينية ،رغدة بسيوني« ،ال أستطيع
و رموزهّ .
استيعاب كلمة تعايش .ال ميكننا أن نطوي املاضي ونفتح صفحة
جديدة مع من سرق أرضنا وقتلنا ...واآلن يعدم أطفالنا وشبابنا
على الشبهة .هذا مستحيل!».
الداعية للمساواة املدنية ،انضمت أيضًا إىل
مجعية «سيكوي»ّ ،
اجلوقة ،وأعددت «فيديو» ،جيمع خنبة املشبوهني من جتار الدين،
الداعني إىل «التعايش بأمان يف وطن األديان» ،على قاعدة أن
األديان كلها تنادي بالعيش املشرتك والسالم ونبذ العنف .وهو
أمر يؤكد أن الفلسطينيون يف الداخل باتوا مجرة ستحرق القابض
عليها بالتأكيد.
اآلراء ال ختتلف بني الفلسطينيني ،هذا ما ّ
أكدته الناشطة السياسية
ً
هازئة
ميسان صبح (طمرة ،اجلليل األسفل احملتل) .وأضافت
«الكيبا والكوفية؟ الكوفية والكيبا؟ دونت ميكس» .حتاول
استيعاب الفكرة «لكنها مش زابطة» ،تستدرك «الكيبا رمز هلوية
أما الكوفية ،فهي رمز هلوية ثقافية .وألن االحتالل حياول
دينيةّ ،
حول رمزًا دينيًا
أن يكون دولة ملا يسميه الشعب اليهودي فقد ّ
إىل رمز ثقايف ،وهذا دليل على زيفه وإفالسه».
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
أمساء «أمراء رومية» السابقني ال تزال تلمع يف
«العسكرية»
إدخال «كاربري» يف سندويش إىل السجن ..للفرار

ثالثة أمساء إن ُذكر أحدهم ُذكر اآلخران معه ،تركوا «بصماتهم» داخل
زنازين سجن روميه املركزي ،الذي يشهد على «إمارتهم السابقة»،
وارتكاباتهم اليت ال تنضب.
ثالثة امساء ينافسون يف بريقهم النجوم يف السماء ،ابو تراب وابو
عبيدة وابو الوليد الذين حكموا السجن قبل ان ترسم الدولة نهاية
هذه االسطورة يف كانون الثاني املاضي وتعمل على»شرذمتهم» ،بأن
اودعت االولني يف سجن الرحيانية ملا يشكالن من «خصوصية امنية»،
فيما اطلق سراح الثالث بعد اخالء سبيله يف حزيران املاضي يف دعوى
وانفاذ حمكوميته يف دعوى اخرى بعد سبع سنوات من السجن ،ليعودوا
«وجيتمعوا» حتت قوس احملكمة العسكرية يف احد ابرز القضايا اليت
تدل على مدى نفوذ وسطوة هؤالء «األمراء» على سجناء آخرين يف
وقت سابق.
وبعد قضية قتل السجني غسان قندقلي اليت حياكم فيها «األمراء
الثالثة» ،برزت امس قضية ادخال مادة «الكاربري» املتفجرة اىل سجن
ّ
حيضرون للقيام بأعمال
روميه خالل العام  2013حيث كان املتهمون
ارهابية داخل السجن بواسطتها وبالتالي الفرار .وفيما اجرى املتهم
خالد يوسف (ابو الوليد) حبثا حول هذه املادة لينطلق منه يف الدفاع عن
نفسه ،استند اليمين سليم صاحل (ابو تراب) اىل «خربته العسكرية» يف
هذا اجملال ليتوصل اىل نتيجة مفادها ان مادة «الكاربري» ال تستخدم
يف صناعة املتفجرات امنا يف «ختمري املوز» .وذهب ابو تراب اىل ابعد
امن ادخال هذه املادة
من ذلك يف حتليالته ليدعي ان احد السجناء الذي ّ
من خالل احد العسكريني اراد منها «تصنيع» مشروبات روحية احتفاال
برأس السنة..
اما «االمري» الثالث بالل ابراهيم امللقب بابو عبيدة فهو انزوى يف
زنزانته بعد حادثة قتل قندقلي ومل ير املادة املضبوطة ،يف حني يؤكد
السجني ش.ش .ان االخري هو الذي طلب منه ادخال مادة الكاربري
مساعة هواتف .وقد نال
بعد حتقيق مطول اجري معه حول كيفية ادخاله ّ
حينها السجني عقابا على ذلك قضى بتغرميه النه «كان فاتح عا حسابو»
من دون العودة اىل «أمراء السجن».
ويف قضية مادة الكاربري ،استجوبت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم العسكري ب.ح .الذي افاد بانه كان
خيدم يف سجن رومية عندما طلب منه السجني ش.ش .تأمني مادة
الكاربري لتسخني املياه ،ومل حيدد له الكمية اليت طلبها .وبالفعل احضر
له املادة من حمل لتصليح عوادم السيارات من دون ان يدفع مثنها.
وقال انه وضع املادة يف سندويش مارتديال نافيا تقاضيه اي رشوة
سرح بان السجني هدده اذا مل ينفذ
مقابل ذلك .وزعم العسكري الذي ّ
له طلبه.
اما السجني الذي اوضح انه متهم جبرمية قتل فأفاد من جهته بان
العسكري استطاع ادخال ست مساعات للهاتف ،وعندما كان احد
السجناء يقوم بتصليح احداها ُأعلم بذلك ابو عبيدة .وردا على سؤال
عينوه
قال انه كان يعاون العسكري بتفتيش االغراض وان «األمراء» ّ
بهذا «املنصب» كونهم كانوا مسؤولني عن املبنى «ب».
ويضيف السجني :استدعيت اىل التحقيق يف غرفة التعذيب حيث كان
كل من ابو سليمان وهو املتهم حممد مرعي وخالد يوسف وابو عبيدة
وابو تراب واخضعوه للتحقيق حول كيفية استحصاله على السماعات.
وقال مبجرد ان تستدعى اىل هذه الغرفة يعين انك ستتعرض للضرب.
وتابع يقول ان االجتماع طال لينتهي بقرار اختذ بتغرميي مبلغا من املال
سلمته اىل ابو عبيدة وذلك عقابا لي الني تاجرت بالسماعات من دون
علمهم وبطريقة «غري شرعية» .واكد ان ابو تراب طلب منه تأمني
مادة الكاربري ،وان حديثا جرى يف البدء حول ذلك قبل ان يقرروا يف
االجتماع الثاني الذي حضره السوري نور احلجة امللقب بابو الرباء وابلغه
ان املادة تذوب وانه اي السجني سيهرب معهم من السجن.
وما نفاه العسكري عن عدم قبضه رشوة اكده السجني الذي افاد بانه
اعطاه مبلغ مئة دوالر مقابل ادخاله املادة ،وعاد العسكري ليربر بانه
عارض يف البدء لكن السجني هدده.
وباستجواب بالل ابراهيم افاد بانه كان وابو تراب يعمالن كشاويش
على املبنى ب وانه بعد قضية قندقلي مل يعد يتدخل يف شيء والزم
زنزانته اىل حني انتهاء حمكوميته .ونفى ان يكون قد شاهد مساعات
مع السجني كما مل يشارك يف اي اجتماع.
وبادر ابو تراب رئيس احملكمة لدى استجوابه :ان املبنى ب مليء
باهلواتف واحملمول فهل يعقل ان نعقد اجتماعا من اجل مساعة .وتابع
يقول بان الكاربري ال يستخدم يف املتفجرات امنا يف ختمري املوز وانا
اتكلم من خربتي كعسكري واعرف بهذه االمور.
وهل حيصل التفجري اذا مت خلطها باملاء اجاب« :هي للتخمري ومن اراد
املادة جيب ان يكون لديه فتيل ومتفجرات .واضاف« :لو كانت لدينا
النية للفرار فان ذلك جيب ان يتم بعملية امنية بامتياز وضمن نطاق
ضيق» .وتابع «مستحيل ان نطلب من السجني املادة اذا كان لدينا نية
صح له امنا
للهرب ،وال انكر ان اي سجني ال يغيب عن باله الفرار اذا
ّ
مستحيل ان حيصل ذلك بواسطة الكاربري.
وعما يقوله يف اعرتاف السجني قال :ليحمي نفسه فهو اراد املادة
لتخمري التفاح وتكوين مشروبات روحية كوننا كنا على ابواب رأس

السنة.
سرح شعره ب»اجليل» قال انه
وباستجواب خالد يوسف الذي كان قد ّ
«لوك جديد» امنا جيب نزع «اجليل» قبل الوضوء .وقال يوسف« :هذا
ملف من سلسلة افرتاءات على االسالميني من اجل حماربتنا الننا حاربنا
موضوع جتارة املخدرات .واضاف« :حنن وضعنا نظاما داخليا عندما ختلت
الدولة عن مسؤولياتها ،فأنا بقيت سبع سنوات وبات السجن مثل بييت
وكان جيب تنظيمه.
وافاد ابو الوليد بان مبنى االسالميني كان حيوي على  950سجينا وكان
حبوزتنا هواتف حديثة قبل طرحها يف السوق امنا دور اهلواتف كان
اجيابيا كثريا ،فنحن لدينا مئات اهلواتف وهل نفاجأ بسماعة؟»
وبسؤاله عن مادة الكاربري قال« :حبسب علمي بعد اجراء حبث عنها فهي
ليست متفجرة امنا اذا مت وضعها يف ماء داخل قنينة حيصل انفجار.
وعن مسألة الفرار قال بان من حق كل سجني الفرار وهو حلمه امنا
يستحيل ذلك كون السجن ثكنة عسكرية .واردف :هل االنفجار وسيلة
للهرب ،بالطبع ال .واضاف ابو الوليد بان كل حماوالت الفرار تعتمد
على السرية وحيصل ذلك دون اي انفجار او اطالق نار وملاذا سنطلب
من السجني املادة ،فكنا طلبنا مادة السي فور .وعما اذا كان يستطيع
ادخال هذه املادة قال« :عندما اخطط لشيء اعمل على تأمني املادة
امنا افادة السجن وهمية اعتقد انه كان يرى حلما».
وكيف يربر طلب السجني من العسكري احضار املادة اجاب« :قد تكون
من اجل فتح جمرور» .وقبل رفع اجللسة اىل الرابع من اذار املقبل
ملتابعة االستجواب طلب ابو الوليد القاء التحية على «زمالئه السابقني»
فسمح له حتت املراقبة االمنية.

موقوف يعرتف بتكليفه أشخاصاً مراقبة القاضي صوان
وخطفه

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ،مذكرات توقيف وجاهية
حبق الفلسطينيني جهاد كعوش وشقيقه زياد كعوش وعمر أبو خروب،
جبرائم االنتماء اىل تنظيم داعش وإقدام األول جهاد على جتنيد أشخاص
لاللتحاق بالتنظيم املذكور تشكيل جمموعات مسلحة إلنشاء إمارة إسالمية
يف خميم عني احللوة والتخطيط للقيام بأعمال تفجري واستهداف مراكز
عسكرية ودينية وشخصيات سياسية وإيواء اإلرهابيني فارين من وجه
العدالة وتزوير املستندات الثبوتية هلم واستعمال املزور لتسهيل
فرارهم.
كما أصدر صوان ستة قرارات اتهامية حبق ستة موقوفني بينهم سوريان
وأحدهم إبراهيم األطرش الذي اعرتف أمامه بأمساء األشخاص الذي
كلفهم مراقبة القاضي صوان وخطفه .وأحاهلم أمام احملكمة العسكرية
للمحاكمة سندًا اىل مواد تصل عقوبتها القصوى اىل اإلعدام.
من جهتها أوقفت املديرية العامة لالمن العام السوريني (م.ق).
و(ف.ق ،).وبالتحقيق معهما اعرتف االول بانتمائه إىل جمموعة إرهابية
بقيادة السوري (خ.غ ،).حيث شارك مع افراد هذه اجملموعة بالقتال
ضد اجليش يف معركة عرسال األخرية ،كما اعرتف بقيامه مع املوقوف
الثاني باإلجتار باألسلحة والذخائر لصاحل اجملموعات اإلرهابية يف جرود
عرسال.

سكّري يطلب حشيشة من سائق أجرة

ن .ب .والدها س .برغبتها بالزواج من اجلندي س .غ .لكن طلبها
قوبل بالرفض غري مرة ،ما اضطرها إىل اهلرب معه عن طريق «اخلطيفة»
والزواج منه رغم معارضة أهلها.
وبعدما عجز الوالد عن منع ابنته الوحيدة من العودة اىل املنزل ،جلأ
اىل القضاء العسكري شاكيًا اجلندي ومطالبًا مبعاقبته على الزواج من
ابنته الوحيدة ومعتربًا أن هذا الزواج باطل كون ابنته قاصرًا ومل تنل
موافقته ،على الرغم من أن أوراق القضية تبينّ بأن الزواج صحيح وقد
ّ
مت على يد أحد رجال الدين.
«محيه» أمام احملكمة العسكرية الدائمة اليت حاول
وتواجه «الصهر» و
ّ
رئيسها العميد الركن الطيار خليل ابراهيم رأب الصدع بينهما ،لكنه
فشل يف ذلك ،يف ظل اصرار الوالد على طلبه مبعاقبة اجلندي قائ ًال
«بدي تاخدولي حقي» .وأضاف بأن
بصوت صارخ مأل أرجاء القاعةّ :
اجلندي مل يطلب يد ابنته منه رافضًا رفضًا مطلقًا رؤيتها .وعندما أعلمه
رئيس احملكمة بأن ابنته وضعت مولودًا حديثًا وانه بات لديه حفيد،
جترد الوالد من كل معاني االبوة قائ ًال :ال اريد رؤية حفيدي وأنا قمت
ّ
بشطب ابنيت من القيود الرمسية واعتربتها متوفية منذ حلظة زواجها».
وبالوترية نفسها تابع الوالد صراخه يف وجه «صهره» عندما أفاد
األخري بأنه حاول عدة مرات االتصال به اثر «اخلطيفة» ،فرد عليه الوالد
بانفعال شديد قائ ًال« :أنت كذاب» ،مضيفًا أن «ضابط املخابرات كان
يم اجلندي ومل ُيسمح له برؤية ابنته بإقناعها بالعدول عما فعلته».
من ّ
وجه الوالد اصابع االتهام اىل احد املراجع الزمنية الذي اتصل به
كما ّ
قبل عقد الزواج وابلغه الوالد عدم موافقته ،وعلى الرغم من ذلك مت
الزواج .وقال« :هذا الزواج باطل الني مل اوافق عليه».
وقف رئيس احملكمة ازاء ذلك عاجزًا ،يف اصالح ذات البني واسدال
الستارة على هذه القضية .ويف حماولة أخرية منه لتهدئة النفوس بني
الطرفني ،سأل الوالد :ان اجلندي مستعد للمصاحلة واالن لديك حفيد.
قاطعه الوالد قائ ًال« :لو اراد املصاحلة لسعى اليها».
وقبل ان تبت احملكمة يف القضية سئل الوالد عما يطلبه فأجاب :ما
وزوجوه ومنذ
عندي مطالب بدي يتعاقب على يللي عملو ،هم تركوه
ّ
ورد رئيس احملكمة
ذلك الوقت مل أعد أرى ميزان العدالة جالسًا.
ّ
ممازحًا :الزواج أكرب عقوبة.
وبعد أن ترك ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر أمر التجريم
او عدمه للمحكمة صدر حكم بوقف املالحقة عن اجلندي لوجود زواج
صحيح.

«داعشي» جهّز  16حزاماً ناسفاً لصاحل جمموعة أسامة
منصور

تواصل املديرية العامة لالمن العام متابعة نشاطات اجملموعات
االرهابية واخلاليا النائمة التابعة هلا .واوقفت يف هذا االطار (ع.أ)
لتورطه باعمال ارهابية.
وبالتحقيق معه اعرتف بانتمائه اىل تنظيم داعش االرهابي ،وبتجنيده
شبان لبنانيني بهدف ارساهلم اىل العراق وسوريا للقتال يف صفوف
التنظيم املذكور ،وانه كان بصدد السفر اىل العراق للغاية نفسها،
كما اعرتف انه اقدم على حتضري وجتهيز ستة عشر حزاما ناسفا مبواد
ُ
منصور(قتل) ،اضافة
شديدة االنفجار لصاحل جمموعة االرهابي اسامة
اىل مشاركته يف معارك طرابلس االخرية ضد اجليش اللبناني.
وبعد انتهاء التحقيق معه احيل اىل القضاء املختص يف املقابل ،اوقف
حاجز اجليش اللبناني يف عني الشعب يف عرسال 4 ،سوريني لالشتباه
بانتمائهم للمجموعات االرهابية املسلحة.

فوجئ سائق سيارة أجرة براكب كان يقله من صيدا اىل بريوت
يطلب منه حشيشة الكيف ،ليتبني الحقًا ان الراكب كان يف حالة سكر
ظاهر .كما عثر حبوزته على حبوب خمدرة حيث مت توقيفه من قبل القوى
األمنية.
وكان «ح.ر ».استقل سيارة أجرة يف ساحة النجمة وسط مدينة صيدا
قاصدًا بريوت ،فانطلق به السائق ،وما إن وصل اىل األولي عند
املدخل الشمال للمدينة ،تفاجأ بالراكب يبادره بسؤال عما إذا كان
حبوزته حشيشة الكيف وانه يريد سيجارة منها .صدم السائق مبا مسعه
والحظ ان حمدثه غري طبيعي وانه يف حالة سكر ظاهر ،فسارع للعودة
به اىل صيدا حيث مت توقيفه من قبل قوة من مفرزة الطوارئ .ولدى
تفتيشه عثر حبوزته على كمية من احلبوب املخدرة ،فجرى تسليمه ملخفر
صيدا القدمية.

توقيف مطلوبني

اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  529شخصا
خالل اسبوع ،وذلك إلرتكابهم أفعاال جرمية على كل األراضي اللبنانية،
ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
كما افادت املديرية عن توقيف  121شخصا الثالثاء جبرائم سرقة،
خمدرات ،احتيال وحماولة قتل.

يقبض أمواالً من مهاجرين ويسلّمها مزيفة إىل ذويهم

القبض على  6من عصابةسرقة يف طرابلس

أوقف مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض األموال يف وحدة الشرطة
القضائية ،يف حملة كالريي مسعان ف .ي 45( .عامًا) الذي اعرتف أنه
يقوم باالشرتاك مع آخرين يف دولة أفريقيا الوسطى ،بتبادل مبالغ
مالية كبرية ،وذلك عن طريق استالم شركائه أموا ًال صحيحة يف البلد
املذكور من مهاجرين لبنانيني ،على أن يسددها اىل ذويهم يف لبنان.
لكنه يقوم بتسليمهم أموا ًال مزيفة بد ًال منها .وكان قد نفذ  4عمليات
من هذا النوع بقيمة  250ألف دوالر أمريكي.
وعممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بناء إلشارة القضاء املختص
صورته ،وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه احلضور
إىل مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض األموال الكائن يف ثكنة
العقيد الشهيد جوزف ضاهر  -بولفار كميل مشعون ،أو االتصال على
الرقم ،01/290881 :متهيدًا الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

تربّأ من ابنته وحفيده أمام احملكمة لزواجها «خطيفة»

بلهفة العاشقة الشابة ،اليت تتذوق تلك املشاعر للمرة األوىل ،أخربت

ألقت مفرزة استقصاء الشمال يف وحدة الدرك اإلقليمي القبض
على عصابة قام أفرادها يف اآلونة األخرية بعمليات سرقة السيارات
والدراجات اآللية يف مدينة طرابلس.
وأسفرت عمليات املتابعة والرصد وبعد تكثيف االستقصاءات والتحريات
عن توقيف كل من غ .ش .وخ .ع .وأ .أ .وم .ب .وم .د .وم .ض.
ومت ضبط سيارة ودراجة آلية مسروقتني وأعيدتا إىل مالكيهما ،كما ّ
ّ
مت
تعميم بالغات حبث وحتٍر حبق ثالثة آخرين من أفراد العصابة املتوارين
عن األنظار.

ب..وعصابة للتهريب اىل تركيا

أوقف النائب العام االستئنايف يف اجلنوب القاضي رهيف رمضان
امحد ص ،.مصطفى ك .عامر ي .ومصطفى ا .يف صيدا ،والذين
يؤلفون عصابة لتهريب فلسطينيني وسوريني بطريقة غري شرعية اىل
تركيا عن طريق الصرفند.
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اعالن

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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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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نــدوة

إعالميون عرب نظموا لقاء إذاعيا بعنوان «الوالء والوفاء ألسرتاليا» مبشاركة اإلعالم األسرتالي
كتبت كوليت بركيس

شاركت األحزاب السياسية
اللبنانية ونشطاء يف اجلالية
األسرتالي
واإلعالم
العربية
يف برنامج حتت عنوان «الوالء
والوفاء ألسرتاليا» من إعداد
وتقديم اإلعالمي بادرو احلجة
مبشاركة مدير اإلذاعة العربية
د .عالء العوادي واإلعالمية
جومانا يف إستديو  FM 2000يف
سيدني.
بداية وقف مجيع املشاركون
للنشيد الوطين األسرتالي بتحية
و فاء وتقدير من ابناء اجلالية
هلذا البلد العظيم اليت حضنتهم
وأعلنوا الوالء الكامل هلا.

الحجة

ومن ثم رحب مقدم الربنامج
بادرو احلجة جبميع احلضور مثنيًا
على الدور الكبري الذي يلعبه
أبناء اجلالية العربية بشكل عام
واللبنانية بشكل خاص يف شتى
اجملاالت السياسية ،الثقافية،
الرتبوية ،الرياضية ،اإلقتصادية،
العلمية واإلنسانية.
وأشار احلجة بأن الدعوة للمشاركة
إىل هذا اللقاء كانت قد وجهت
إىل قيادات مجيع األحزاب
اللبنانية يف أسرتاليا بدون أي
إستثناء ألن املوضوع موضوع
فأسرتاليا
بأكملها،
اجلالية
جتمعنا بغض النظر عند اخللفية
السياسية لكل فرد.
وأكد احلجة أن هدف اللقاء

هو التأكيد على الوالء والوفاء
ألسرتاليا اليت حضنتنا ،واليت
سهرت على راحتنا وأمننا ومنحتنا
حقوقنا كاملة.
ولفت احلجة إىل العدد الكبري من
أبناء اجلالية املثقفني ،ورجال
واألدباء
الناجحني،
االعمال
والشعراء الكثر ،وإإلعالميني
املميزين الذين أعطوا اسرتاليا
الكثري ،وبدورها أعطتهم أسرتاليا
حقوقهم الكاملة.
وختم احلجة قائ ًال« :لقائنا اليوم
للتأكيد على إحرتام القوانني
األسرتالية واإللتزام بها ،وحنن
فخورون بالنشيد الوطين».

العوادي

وقد رحب مدير اإلذاعة العربية

د .عالء العوادي جبميع احلضور
مشريًا إىل أهمية اللقاء ودور
اللبنانيون احلضاري يف بناء
الدولة األسرتالية يف كافة
الصعد وقد متنى أن يثمر اللقاء
عن لقاءات آخرى جتمع كافة
أطياف اجلالية العربية فموضوع
أسرتاليا يهمنا مجيعًا.
وقد أشار العوادي إىل أن مقابلة
اليوم سيعاد بثها يومي األربعاء
واجلمعة القادمني عند الساعة
الثالثة عصرًا على موجة 98.5
.FM

بو عاصي

حزب
عن
العام
املفوض
الدميقراطيني األحرار يف سيدني
اسرتاليا رميون بو عاصي رحب

KHOURY & SONS
FUNERALS




�



KHOURY & SONS FUNERALS





�


0474 944490



2 SHEPHARD STREET, THORNBURY

مع الدعاء هلل سبحانه وتعاىل ان يبعد عن الجميع كل مكروه
�

الواسعة.
وان يدخل كافة موتانا جناته

باللقاء الذي إعتربه خطوة باإلجتاه
الصحيح داعيًا أبناء اجلالية إىل
املشاركة يف كل النشاطات
الوطنية ورفع إسم اجلالية
عاليًا.
وأشار بو عاصي إىل أهمية الدور
الشبابي يف اجلالية وواجب دعمه
من مجيع أبناء اجلالية وال سيما
األحزاب السياسية اللبنانية يف
أسرتاليا اليت تقوم قطاعاتها
الشبابية بالكثري من النشاطات
املختلفة واليت تهدف إىل مل
الشمل وخدمة اجملتمع.
اجلعيتاني
بدوره شكر املسؤول اإلعالمي
واملؤسس لتيار املردة يف
فرونسوا
أسرتاليا
سيدني
اجلعيتاني أسرة إذاعة FM 2000
مثنيًا على الدور املهم الذي يلعبه
اإلعالم يف التثقيف والتوعية.
وتوجه اجلعيتاني عرب أثري اإلذاعة
برسالة إىل اجلالية العربية
واللبنانية إىل التكاتف والعمل
على النهوض باجلالية العربية
واللبنانية إىل املستوى الذي
يليق بها من خالل نشر الصورة
اإلجيابية من خالل األعمال
والنشاطات البناءة ،متطرقًا إىل
نشاطات شباب تيار املردة يف
أسرتاليا.

مرعب

من ناحيته أشار املسؤول عن
االعالم يف تيار الوطين احلر
جوني مرعب إىل ضرورة احلفاظ
على القيم األسرتالية اليت بنيت
على إحرتام اإلنسان واحلفاظ
على حريته وكرامته ،مستغربًا
الكالم الذي يصدر من بعض
اجلهات اليت تدعو ملقاطعة
النشيد الوطين ضاربة بعرض
احلائط القيم األسرتالية اليت
حتفظ حقوق اجلميع حتت سقف
القانون العادل.
وسأل مرعب هؤالء عرب البث
املباشر قائ ًال« :أوليست حقوق
اجلميع حمفوظة وكرامة اجلميع
مصونة يف هذه الدولة العظيمة؟،
فلماذا ال تقدرون هذه احلرية
وحتافظون عليها؟» ،وختم مرعب
بتأكيد الوالء ألسرتاليا دولة
وشعبًا.

علم الدين

بدوره متنى رئيس مجعية الصداقة
اللبنانية األسرتالية سعيد علم
الدين التكاتف والتعاون بني
كافة أبناء اجلالية وشدد على
وضع اخلالفات السياسية جانبًا فال
 14آذار وال  8آذار ستساعدنا يف
أسرتاليا ،وأضاف قائ ًال« :علينا
ترتيب بيتنا الداخلي وأولوياتنا،
فاجلالية اللبنانية أو ً
ال».
كما وإستغرب علم الدين دعوة
بعض األصوات يف أسرتاليا

إىل عدم إلقاء النشيد الوطين
األسرتالي يف املناسبات ويف
املؤسسات التعليمية والدعوة
للسماح للطالب يف مقاطعة
النشيد وإخالء املكان.
وعندما سئل عن الذي حيدث
يف اجلالية اليوم قال»:خمطىء
من يعتقد أن اهلجمة اليت حتصل
يف أسرتاليا اليوم ستستهدف
املسلمني من غري املسيحني،
اللبنانيني من غري العراقيني،
فاهلجمة ستشمل أبناء اجلالية
العربية مجيعًا ،فاللسان واحد»،
مستشهدًا بزيارة النائب اهلولندي
املتشدد غيري ويلدرز إىل والية
غرب أسرتاليا لتأسيس حزب
مناهض لإلسالم واملسلمني.
وحتدث علم الدين عن الدورات
الرياضية اليت تقوم بها اجلمعية
كل عام حتت عنوان «الرياضة
جتمعنا» واليت تشارك فيها فرق
من خمتلف اجلاليات اإلثنية يف
سيدني.
كما أشار علم الدين إىل مؤمتر
اجلالية اللبنانية الثاني والذي
سيقام يف األشهر القليلة القادمة
حتت عنوان «أسرتاليا وخطر
اإلرهاب وكيفية مواجهته»...

ليونز

اإلعالمي يف صحيفة األوسرتالني
جون ليونز شارك يف البث
اإلذاعي وقد أثنى على الدور
الكبري الذي يلعبه اإلعالم العربي
يف إيصال الرسالة الصحيحة إىل
أبناء اجلالية وقد شكر القيمني
على هذا العمل وعلى إستعداده
للمشاركة يف اللقاءات القادمة
وتأمني التغطية املناسبة يف
اإلعالم األسرتالي.

مداخالت

كما ختلل اللقاء بعض املداخالت
من مدير حترير جريدة العراقية
الشاعر واالعالمي أمحد الياسري
واألستاذ بسام دكان

شمعون

وقد بثت احللقة اليت أجريت
مع رئيسة احلزب الدميقراطيني
األحرار السيدة تريسي مشعون
اليت أعلنت خالل زيارتها اىل
أسرتاليا إمكانية ترشحها إىل
رئاسة اجلمهورية مما أحدث ضجة
إعالمية يف الوطن ،وكان هناك
توضيح مهم من املفوض العام
يف احلزب رميون بو عاصي على
املقابلة اليت أجراها اإلعالمي
بادرو احلجة والدكتور عالء
عوادي يف بيت املردة.

فيديو

ميكنكم مشاهدة بعض اللقطات
من احللقة و الوقفة مع النشيد
الوطين األسرتالي على هذا
https://youtu.be/
الرابط .
ZmWOD_WFot8
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كتابات

املعلقة الكاملةعلى أطالل امرأة خاملة
ٍ
املبســــــم
غزالة يف
جاءت برسم
ِ
بتـــــــرن
تروي حــكاية نفســـها
مّ ِ
ً
شـــاعرة وما
قالت أنا قــد كــنت
ً
يف ّ
احملكم
أصيلة يف
الشعر كنت
ِ
ً
مهتوكة
أشكو إليك كتاتيب
أشكو إليك ّ
تعثري وتلعثمي
ٌ
فارغ ال ينتمي
بليد
قلمي
ٌ
القي ِم
لونًا إىل الشعر األنيق
ّ
ً
أسرية
غامت عيوني فاحندرت
ّ
ٍ
متهك ِم
هالك
بعل
يف بيت ٍ
جمرم وكرهته
شيطان بييت
ٌ
ً
جمرم ؟
شاعرة وزوجة
أأكون
ِ
ٍ
ٍ
بزفرة
إلي
كبهيمة يلقي ً
ٍ
املستسلم
ممزوجة بعنانة
ِ
فم
قبالته كالقيء خترج من ٍ
ً
بالبلغم
معبأ
فقد احلواس
ِ
احلر الذي
ورأيت فيك الشــــاعر
ّ
سيعود باخليــر املديــــد ملومسي
يا شاعــري كن لي معينًا ّ
علنـــي
وتهــــدمي
أرتاح بعـــد فجيـــعيت
ّ
يا شـــاعري إني أحبـــــك عامرًا
فأكرم
بالنبل واحلـــلم اجلميــــــل
ِ
ً
هرة أمســـــك بها
خذني حلضنك
فأنا اجلميـــلة يف ّ
خضمك أحتمي
ً
غمامــة
ســأكون يومًا يف عالك
وأكون شــــاعرة الندى يا ملهمي
حاورتــها وأخــذت منها عهــدها
قلت توســـمي
برباءة العصــفور
ُ
صنوين كما
ولتبشــــري سنكون
ٍ
كالتوأم
سنكون يف ألق النـــــدى
ِ
لقنتها لــون األصـــالة يانعـــــــًا
وسقيتها ماءا لطهـــارة من دمي
ً
مصـانة
وجعلتها بني الســـطور
ً
وعريقة يف الشــــعر يا لتوهمي
مسها وفحيــحها
ما كنت أعرف ّ
املربم
رقطاء كانــــت كاجلحيم
ِ
كــم المين النبالء أن أوصــلتها
ٍ
حتـــــــلم
ملكانة علياء ما لــــم
ِ
ً
موجة من طبعها
خانت لرتكــب
املـــغنم
طبع الذئـاب عويلهم يف
ِ

ماذا أقول

العلقم
تقتات خزي النفـــــس بعد
ِ
راحت تروم الكسب يف أشعارها
يا للسقوط من الغمام إىل الطمي
سرقت من الشعر القديم معامجًا
ْ
تعلم
كي تقنـــع الســــفــهاء ما مل
ِ
يا للقذارة أن تكـــون حــــــروفها
بالدرهـــــــم
رهنًا لكل متاجـــٍر
ِ
فمسحتها مــن جذرها وأظننـــي
األسهم
أني رحبت اليوم بعض
ِ
ٍ
ٍ
وتطـــــــــرف
لفتنة
ال ال مكان
أدهم
خبزي
من بــعد أن باءت
ِ
ٍ
واليوم عادت كي جتدد جلدها
تظلم
وتقول عفوك شـاعري ال
ِ
إني عشــقتك شاعرًا أنت الوفا
املتــــــنغم
إني أحــن لنايــــك
ِ
وأقول يا رقطاء مهلك إننـــــي
قدري العال فتعلمــي أن تفهمي
عودي إىل طبع اللئام وأسريف
جهنم
حقدًا ميور علــــى بالط
ِ
ِ
أثقلته
أســـفي على الشعر الذي
املتفحـــــ ِم
بإهابــــك املتسمـــم
ّ
ً
حثالة من صفحيت
إني مسحت
بتــــجرثم
وباء مثـــق ًال
كانـــت
ً
ِ
عودي إىل املرآة يومًا واتفلي
املتهدم
يف وجهك املتفــــسخ
ِ
وذري لنفســـك موئ ًال متــعفنًا
حتى يليق بأصلك الال منتمي
إن عاد ذكرك يف فمي سأريقه
ً
نت فمي
فأنا بصقتك
أس ْ
مضغة َ
عودي لكهفك ال أريدك وانتهي
لقمقم
شاعر ال يستجيب
أنا
ِ
ٌ
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

الشاعر السيد أحمد الحسيني

ماذا اقول ألدمعي يا أميت

أدمت حلاظي وغيرّ ت من هيبيت
ْ
فسألتها ما ُ
بال دمعي جاريا
ّ
ُ
فيضه يف مقليت
ترفق
أما
كنت ّ
غضا طارقًا باب اهلوى
قد
ُ
الزمان شيبيت
واليوم قد صَبغ
ُ
عدت أمحل من املآسي امسها
ما ُ

شاخ الزمان على مراسي غربيت
ّ
تيقظ حلمنا يا أميت
أما
اشعلت يف عليت
نار النوى قد
ْ
وغدا التقاعس يف صفوف رجالنا

والقدس تندب يف املصائب ويليت

واملسجد األقصى ّ
صرحُه
تدنس
ُ
ُ

تهب اىل اجلهاد عروبيت
متى
ّ
باعوا الضمائر واملروءة ُب ِ
رت
عث ْ
حتى أبيحت للعدو كراميت

متى تفيق من السبات عقولنا

وترد كيد املعتدين صالبيت
ّ
ٌ
ِ
أرضه
متمسك يف
وشبابنا
والطفل يبكي لن أغادر ضيعيت
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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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Melbourne

25 صفحة

ملبورن

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

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

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

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

Page
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Melbourne
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Hatem

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

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


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

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

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

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

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

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

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

*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

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

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

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

 98عاماً على «إعالن بلفور» ...هكذا حُميت فلسطني من الصورة
زياد منى

املصورين منذ اخرتاع هذه التقنية ألسباب
استأثرت بعدسة
ّ
سياسية ودينية وايديولوجية خمتلفة .الباحث والكاتب املعروف
الياس صنرب يعاين يف كتابه «الفلسطينيون :صور ألرض وأهلها
من  1839حتى اليوم» حواىل  200صورة التقطها أفراد أرسلوا
إىل فلسطني لدوافع خمتلفة ،رامسًا بالتالي من تارخيها من خالل
الفوتوغرافيا .اختيار هذا الكتاب يف ذكرى «إعالن بلفور» ،يأتي
نظرًا إىل األهمية املضافة اليت يكتسبها من بني املؤلفات األخرى
الشبيهة .إذ ترتافق الصور مع مقدمة نقدية وتارخيية تربز كيف مت
طمس أهل األرض يف الصور «االستشراقية» لتوكيد نظرية الـ
«أرض بال شعب»!
كتب مصورة مثينة عديدة ،أو رمبا كثرية ،صدرت عن فلسطني
َّ
مؤلف عصام نصار «لقطات مغايرة:
وأهلها منها (ولعله آخرها)
 1850ـــ  1948ــــ التصوير احمللي املبكر يف فلسطني» (2005
ــ مؤسسة عبد احملسن قطان) .كما صدرت أعمال أخرى حتوي
رسوم فنانني أوروبيني عن خمتلف تضاريس فلسطني «التوراتية»
وبعض أهلها ،من منظور استشراقي.
لكن لكتاب «الفلسطينيون :صور ألرض وأهلها من  1839حتى
اليوم» الذي صدر بالفرنسية (دار هازان) عام  ،2011قبل أن
تصدر نسخته االنكليزية منذ فرتة ،يرتدي قيمة مضافة ،من دون
أن يعين ذلك التقليل من أهمية ما صدر حتى اآلن .تلك القيمة
هي ما دفعنا إىل اختياره للعرض منفردًا يف ذكرى وعد بلفور (2
نوفمرب) الذي صدر عام  ،1917يوم دخول قوات الغزو الربيطانية
أول مدينة يف فلسطني ،أي رفح .صدور وعد بلفور ،أو لنسمه
بامسه الصحيح «إعالن بلفور» ،وإعالن تبين الغرب رمسيًا مشروع
استبدال دولة يهودية بالوطن الفلسطيين ،اخلطوة املادية األوىل
لتطبيق أهداف «املسيحية الصهيونية» ومزاعمها.
صاحب هذا العمل ،إلياس صنرب ،كاتب ومؤرخ فلسطيين يرأس
حترير جملة «دراسات فلسطينية» اليت تصدر يف باريس بالفرنسية،
وشغل منصب ممثل سلطة مبنى املقاطعة يف رام اهلل إىل منظمة
اليونيسكو.
الكتاب من احلجم الكبري ومطبوع على ورق فاخر يناسب مادته
وطبيعة الصور اليت يأتي القسم األكرب منها باألبيض واألسود.
هذا املؤلف الذي حيوي مئات الصور اليت مل تنشر من قبل ،يتميز
مبقدمة مثينة بقلم الكاتب استعرض فيها حمتوى املؤلف عرب البيئة
اليت نشأ فيها تصوير فلسطني ،لكن من دون أهلها .تتعامل
املقدمة بالشرح الوايف مع بدايات تصوير فلسطني الذي انطلق
مع والدة ذلك الفن الضوئي يف عام  ،1839وموقع تلك البالد يف
عيون املصورين األوروبيني وعدسات آالتهم اجلديدة ،مما جعلها
هي وبضع بالد قليلة أخرى األكثر تصويرًا يف التاريخ.
يستعرض إلياس صنرب أو ً
ال
تاريخ التصوير يف فلسطني
وأمساء املصورين واملؤسسات
اليت انتموا إليها أو تلك اليت
أرسلتهم ،ويشرح الصور،

عام  1850شهد انطالق
مغامرين وباحثني عن
اآلثار ولصوص وقراصنة
وجواسيس إىل فلسطني

خصوصًا األوىل ،ويبني للناظر ما قد ال تراه عيناه .على سبيل
املثال ،يلفت إىل كثرة تشابه الصور اليت التقطتها عدسات
خمتلف املصورين؛ تشابه يصل أحيانًا إىل درجة التطابق يف منظور
الرائي.
أن فلسطني مل تكن بالدًا وشعبًا يف منظور األوروبيني،
يعرف
كلنا
ّ
أو لنقل يف منظور االستعمار .فلسطني هي «األرض املقدسة»،
«أرض الكتاب املقدس» لكنها ليست أرض الفلسطينيني .ولذا
كان طبيعيًا أن ختتزل عيون املصور املنظر ،سواء بإرادته أو تلبية
لرغبة مرسليه ،وتسلبه احلاضر لتعود بالناظر أكثر من  20قرنًا
إىل املاضي ،أو األصح القول :االلتفاف على التاريخ ومسحه
ليبدأ بأحداث كتاب اليهودية واملسيحية املقدس ،مرورًا بالعهدين
اإلغريقي والروماني ،ليقفز من بعدها إىل العصر الصلييب ،ومن ثم
يعود جمددًا إىل املاضي السحيق يف حاضر عدسات املصورين.
يشرح صنرب سبب تسلسل الصور اليت اختارها ،مؤكدًا أنه نظمها
ليظهر العالقة يف ما بينها ،مما دفعه بالتالي إىل احلديث ــ ببعض
التفصيل ــ عن تطور تقنية التصوير منذ اخرتاعه يف عام 1839
وشرح التقنيات اليت كانت مستعملة يف ذلك احلني ومكامن قوة
وضعف كل واحدة.
علمًا ّ
أنها اقتصرت على نهجني أو نوعني :األول حيمل اسم مبتدعه
الفرنسي لوي داغري اعتمادًا على اخرتاع نيسيفور نيبس العائد إىل
عام  .1824أما الثاني فيحمل اسم مبدعه الربيطاني وليام فوكس
تالبت .هذا اجلانب مهم ألنه يساعد املشاهد على استيعاب كون
ُ
صورة ما التقطت على هذا أو ذاك النحو.
يعرج صنرب على أمساء خمتلف املصورين األوروبيني
بعد ذلك،
ّ
الذين قدموا إليها بهدف توثيق تلك البالد [املقدسة] مرة أخرى!
لكن ليس أهلها وأصحابها الذين يعيشون فيها منذ األزل .قسم

إلياس صنرب كتابه إىل ستة أجزاء ،تلي املقدمة ،هي« :إعادة
وسياح وجامعو اآلثار»« ،بني املسدس
اكتشاف فلسطني»« ،حجاج
ّ
واملبشرون الوعاظ  -البالد املفعمة باحلياة»« ،اإلغراق وإنقاذ البالد
من الغرق يف البحر» ،و»االنتفاضات».
صاحب هذا املؤلف يلفت انتباه القارئ إىل أن املصورين األوائل،
بل حتى من حلق بهم ،أتوا إىل فلسطني «العثمانية» انطالقًا من
اهتماماتهم الدينية.
زياراتهم مل تكن لتأريخ احلاضر ،الفردوس الذي يدعون ألنفسهم
حق امتالكه ،بل لتغييبه ولتأكيد التاريخ ــ وفق فهمهم ــ تاريخ
األرض املقدسة اليت «استعادوها» يف احلروب الصليبية ،ثم
ّ
فإنهم ألقوا بالفلسطينيني خارج املكان وخارج
فقدوها .لذا،
الزمن ،كما عبرّ متيم الربغوثي ببالغة وفصاحة نادرتني يف قصيدته
شقر ،ال يرون القدس إطالقًا،
«يف القدس»« :سياح من اإلفرنج
ٌ
تراهم يأخذون لبعضهم صورًا ،مع امرأة تبيع الفجل يف الساحات
طول اليوم».
زبائن أولئك املصورين األوائل مل يكونوا من أهل البالد وأصحابها،
بل دور نشر مؤلفات التاريخ اخلالصي ،ومكاتب سياحية تود جذب
املقتدرين من األوروبيني .لذا ،يرى املرء صور تضاريس ومواقع،
خالية من السكان ،وإن حضروا ،فصدفة ،لكن بثياب بالية ،رثة،
مبا حيجب عنهم ،من منظور املصور وبالتالي الناظر ،أي أهلية
لسكن تلك البالد ،فض ًال على امتالكها.
يرى املرء أن تلك الصور ركزت على آثار مواقع بلدات وتالل
وهضاب يرون أنها مذكورة يف «الكتاب املقدس» .هذا من منظور
جتاري .لكن يف الوقت نفسه ،كان مثة صراع يف أوروبا بني تاريخ
البشرية اخلالصي وبني احلداثة العلمية اليت ركزت على نظرية
داروين خبصوص النشوء واالرتقاء .املصورون ــ ومن أرسلهم
من إرساليات ــ عثروا يف فلسطني ،أو لعلهم توهموا أنهم وجدوا
ضالتهم اليت تثبت صحة عقيدتهم وتارخيهم املختلق خالصيًا .يبني
املصورة
إلياس صنرب صحة هذا األمر عرب ذكر عناوين بعض الكتب
ّ
اليت صدرت يف تلك الفرتة عن فلسطني وآثارها املقدسة.
هذا األمر مهم عند النظر يف الصور األوىل ،فهي ال حتوي إال ما
أراد املصور رؤيته وليس ما هو فيها فع ًال .لذا وقع اختيار الكاتب

على الصور اليت حتوي ما رآه
املصور! ففلسطني قد مت تعريفها
ّ
مقدمًا على حنو حاسم :هي أرض حمددة ،وليست وطن مثل كل
ً
مسبقا؛ إنها أرض امليعاد اليت تفيض
األوطان ،وحمتواها حمدد
لبنًا وعس ًال ،اليت وعد بها إله الكتاب املقدس أتباعه.
يشدد صنرب على أنه اختار قصديًا الصور اليت تعكس حياة
الفلسطينيني كونهم شعبًا داخل املكان والزمان .لذا ،فإن
الكتاب حيوي صور عائالت وأفراد وأطفال والعيب كرة قدم
وفرق موسيقية وطنية وأسواق وما إىل ذلك من خمتلف أشكال
النشاطات االجتماعية من اقتصاد وفن وغريهما .يالحظ املرء يف
هذه الصور حياة وصخبًا أحيانًا ،وهو ما غاب عن صور معظم الصور
«االستشراقية» وهذا التعبري من كاتب هذه السطور وليس من
صاحب املؤلف.
يعرج الكاتب أيضًا على تاريخ التصوير يف فلسطني ،أي على يد
ّ
مصورين فلسطينيني ،ذاكرًا الدور الريادي لألب يساي غاربديان،
وغاربد كريكوريان اللذين ساهما يف محلة التحديث اليت أطلقها
السلطان العثماني عبد احلميد .لكن خليل رعد كان أول من وثق
فلسطني بالصور ويذكر أمساء مصورين آخرين أسهموا يف انتشار
التصوير «الوطين» يف فلسطني ومنهم سابا وصوابيين ودومياني
وغريهم.
من املفيد يف هذا العرض املسهب سرد أمساء املصورين
األوروبيني الذين أتوا إىل فلسطني مرسلني من هيئات دينية
ومؤسسات عسكرية واستخباراتية تتخفى خلف ستائر أكادميية مثل
تسجيل آثار وجغرافية البالد وثرواتها الطبيعية واجلوفية.
كلوديس ِ
غالن ويلهاوس كان أول من أتى إىل فلسطني
اإلنكليزي
ُ
عام  1849لتصويرها وفق التقنية اإلنكليزية املعروفة باسم خمرتعها
تالبوت .أما اإلنكليزي فرنسس فِرث ،فكان أول من استعمل عام
 1856تقنية تصوير جديدة تعرف باسم .Collodial Plate
أما أول من حضر إىل فلسطني لتصويرها ،فكان الفرنسي جان -نويل
لريبور ،ممث ًال لشركة أجهزة بصرية باريسية ،ورافقه يف الرحلة،
اليت انطلقت عام  1839الرسام هوراس فرينيه .أما فريديريك
غوبيل-فيسكي ،فقد كان أول من صور غزة عام  1839اليت حل
بها آتيًا من مصر .وتلت أولئك األوائل جمموعة من املصورين
والفنانني أحدهم كندي.
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كــتاب

 98عاماً على «إعالن بلفور»...

أما جوزيف -فيليبري غريول دو براني ،فكان عاملًا شغوفًا بالعمارة
اإلسالمية حيث استعمل تقنية داغر للتصوير يف اليونان ومصر
وسورية وفلسطني .لكن اجملموعة الوحيدة من هذه التقنية اليت
بقيت هي  931منظرًا تعود له .وهناك العامل األملاني أوغست
لورنت من مدينة هايدلربغ الشهرية مبوقعها األكادميي .أتى إىل
ِ
فلسطني وزار القدس والبحر امليت وأحضر معه إىل بالده أصنافًا
من خضروات البالد ،ذلك أنه كان ولعًا جبمعها ،إضافة إىل هواية
التصوير.
أن هذا االخرتاع اجلديد أثار انتباه الصليبيني
صنرب
إلياس
يؤكد
ّ
السلميني ــ كما أمساهم ــ الذين كانوا يعدون العدة لغزو فلسطني
و»استعادتها» إىل «احلاضنة املسيحية» ،ويف الوقت نفسه إثبات
بطالن نظرية داروين.
لذا ،قامت «كنيسة إنكلرتا» بإرسال جورج سكني كيث ووالده
إىل فلسطني عام  1844وعادا بصحبة  20صورة استعملت يف
كتاب «براهني على صحة الديانة املسيحية» .وتبع األب واالبن
جورج ولسن بردجز الذي انطلق عام  1846يف رحلة دامت سبع
سنني حول شواطئ البحر األبيض املتوسط وصل يف نهايتها إىل
فلسطني يف عام  .1852أما الصور اليت التقطها فقد استعملت
يف كتابه «فلسطني كما هي :جمموعة مناظر ضوئية توضح الكتاب
املقدس».
ُّ
املؤلف ــ شهد تصاعدًا يف اهتمام
عام  1850ــ ودومًا حبسب
املصورين بالشرق على حنو عام ،وبفلسطني «أرض الكتاب
املقدس» بوجه خاص .كما بدأ يف الوقت نفسه انطالق مغامرين
وباحثني عن اآلثار ولصوص وقراصنة وآثاريني وجغرافيني
وجواسيس إىل فلسطني .اإلمرباطورية العثمانية كانت تعاني
الضعف املستمر ،والصراعات الدينية واملذهبية اليت اندلعت يف
بعض أحناء الشرق ،أفسحت يف اجملال أمام التدخل الغربي املستمر
يف شؤون الدولة العثمانية وبالتالي يف فلسطني وغري فلسطني.
أن املصورين الغربيني تأثروا بأحواهلم الشخصية اليت
يؤكد صنرب ّ
ترمجت يف منط الصور اليت التقطوها .على سبيل املثال ،انطلق
األب جورج ولسن ،املشار إليه آنفًا ،يف رحلته الطويلة إثر معاناته
فاجعة عائلية ،والصور اليت التقطتها عدسة آلته كانت سوداوية
الطابع .أما ارنست ِب ِن ِك ،فقد التقط صورًا تغلب عليها أجواء
أن بعض صور فلسطني عكست
الغموض والسرية .املقصود هنا ّ
رؤية ذاتية حمض ،رؤية مزيفة ،وليس ما هو فيها.
أما املصورون الذين مارسوا دورًا رئيسًا يف تصوير فلسطني يف
تلك السنني ،فكانوا اإليرلندي جون شو مسث ( )1852واالسكتلندي
جيمس غرهام الذي كان عضوًا يف «مجعية لندن لنشر املسيحية
ُ
هرفرد (،)1855
بني اليهود» ( ،)1853والربوسي فلهلم فون
والفرنسي من أصول هولندية تيودور لوف الذي كان أول من
التقط صورة بانورامية ملدينة القدس ،علمًا بأنه قتل يف عكا
عام  .1856ويضاف إىل القائمة القس اإلنكليزي ألربت أغسطس
آزاكس ( ،)1857والنمساوي ُأ ُثن ُفن ُأستهايم الذي رافق كونت
دو باري (.)1860-1859
ُ
الك َّتاب والرحالة من مغامرين وعلماء ،يعملون لصاحل
مساعي
املشاريع اهليمنة االستعمارية ،واألشقياء ،مجعهم كلهم هدف
واحد هو «استعادة» األرض املقدس للحاضنة املسيحية على حنو
نهائي! لذا ،استمر الغزو الثقايف عرب خمتلف القنوات آنفة الذكر،
وانضمت إليه اآلن جمموعة من العسكريني بهدف اإلعداد للغزو

املادي .أتى فلسطني ُلدفيكو هارت من سالح اهلندسة الربيطاني،
وحلقه فرانك ميسن غود يف عام .1872
القائمة تطول ،لذا نكتفي هنا بسرد امسي إصدارين نشرا يف تلك
األيام يعكسان بدورهما طبيعة ذلك االهتمام ،أي االستعماري:
كتاب «مصر وفلسطني مصورتان وموصوفتان» الذي نشر يف عامي
 1862والسنة التالية صدر كتاب هنري بيكر «أرض إسرائيل».
لفت صنرب يف الكتاب إىل أن انغماس الفرنسيني يف االهتمام
بفلسطني ليس مفاجئًا ،مع أن فرنسا
الكاثوليكة ،أقل حربية من بريطانيا
الربوتستنتية األصولية .الصراع على
الشرق كان يف مراحله األوىل ،وكان
الكل يشحذ سيوفه استعدادًا ملعركة
تقامسه فور تدمري الدولة العثمانية.
مع ذلك ،ال يدعي صنرب بأنه يقدم
تاريخ تصوير فلسطني أو تاريخ

الفرنسي من
أصول هولندية
تيودور لوف كان
أول من التقط
صورة بانورامية
ملدينة القدس

فلسطني املصور .نقرأ قوله إن هذا العمل املثري ألبوم شخصي،
لكن فلسطني ،اليت
إضافة إىل كونه توثيقًا جلوانب من مادته.
ّ
اغتصبها الصهاينة املدعومني بقوة الغرب االستعمار ،نظروا إليها
من منظور آخر .هذا ليس متوافرًا يف املؤلف ،ما دفع صنرب إىل
تأكيد هذا النقص .ختم الباحث الفلسطيين كتابه بصور مبادرة
الفلسطينيني إىل عرض أنفسهم بعيونهم .لذا ،نرى يف ذلك
القسم صور الفدائيني يف أغوار األردن ،ثم املقاتلني يف لبنان،
واخلروج عام  1982والدمار وأبطال احلجارة يف االنتفاضات.
هذا الكتاب مهم ،لكن ليس فقط بسبب ثرائه بالصور ،وإمنا أيضًا
ملقدمته الثمينة حقًا.
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مناسبات

عشاء سنوي ناجح حلزب الوطنيني االحرار

اقام حزب الوطنيني االحرار يف اسرتاليا ونيوزيلندا عشاء سنويا
حضره وجوه رمسية وحزبية ومدنية ،فحضر قنصل لبنان العام
االستاذ جورج بيطار الغامن والنائب عن منطقة الكمبا جهاد ديب
ورئيس الرابطة املارونية طوني خطار وحضر عن القوات اللبنانية
مسؤول احلزب يف اسرتاليا طوني عبيد وسيدني شربل فخري ووفد
حزبي كما حضر مسؤول تيار املستقبل يف اسرتاليا عبداهلل املري
ووفد حزبي عن حركة االستقالل يف اسرتاليا اسعد بركات وسيدني
سعيد الدويهي ووفد حزبي عن حزب الكتائب يف اسرتاليا بيرت
مارون ،عن احلزب االشرتاكي الدكتور ممدوح مطر ووفد حزبي عن
الرابطة الدرزية زاهي عالمة ووفد احلاج حسني هوشر واصدقاء
رئيس مجعية بقرقاشا جورج تامر ووفد عضو بلدية هولرويد ادي
سركيس وعقيلته الدكتور انطوان باريش واصدقاء وممثلني عن

اجلسم اإلعالمي يف اسرتاليا الدكتور مجيل الدويهي عن جريدة
املستقبل االستاذ انطوان القزي عن جريدة التلغراف واألستاذ
انطونيوس بو رزق عن جريدة اهلريلد واالستاذ سايد خمايل عن
الوكالة الوطنية وعن النهار حضر جان طربيه.
بداية كانت كلمة لعريف احلفل الدكتور مجيل الدويهي حيث اشاد
بتاريخ حزب الوطنيني االحرار ودوره الريادي يف بناء الدولة
اللبنانية السيما الرئيس الراحل كميل مشعون الذي ترك بصماته
البيضاء يف ذاكرة كل لبناني شريف فجعل لبنان بني مصاف الدول
الرائدة يف الدميقراطية واحلضارة كما اشاد الدكتور الدويهي ببطولة
الشهيد داني مشعون الذي دفع مثن حمبته للبنان فاغتالته يد الغدر
مع عائلته بوحشية ال مثيل هلا هذا واثنى الدويهي على مواقف
رئيس احلزب احلالي دوري مشعون احلكيمة الذي محل املشعل ال

يهادن وال يساوم على كرامة الوطن واستقالله كما نوه عريف
احلفل الدويهي جبهود مفوض احلزب يف اسرتاليا كلوفيس البطي
وأعضاء املفوضية إلعالء اسم احلزب ونصرة القضية اللبنانية،
بعدها القى املفوض البطي كلمة شكر فيها احلضور على وقوفهم
الدائم إىل جانب احلزب واشاد بوقوف قوى الرابع عشر من اذار
الدائم جنبا اىل جنب يف كل القضاية املصريية اليت ختص الوطن
ولفت ان هذا التضامن ليس وليد صدفة او مرحلة عابرة بل
تعمد بالعرق والدم فوحدنا للدفاع عن الوطن والذود عن كرامته
كما طالب املفوض البطي بتضافر جهود املعنيني للشروع فورا
بإنتخاب رئيس للجمهورية يكون على شاكلة فخامة امللك كميل
مشعون ،وختلل املناسبة حفل فين احياه املطرب خالد االمري..

امانة االعالم -مارك البطي
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اليانسون  ..فوائد عديدة
وطعم لذيذ

يعد اليانسون من األعشاب املفيدة املعروفة منذ
قديم الزمن وخاصة يف الشرق ،وهو بديل رائع
لألدوية خاصة لألطفال واملرضعات .تعرف على
بعض فوائده.
يعد اليانسون من األعشاب املفيدة جدًا للصحة،
فهو يساعد على اهلضم ومقاومة السعال،
وهو مناسب للكبار والصغار .ينتمي اليانسون
للفصيلة اخليمية ،مثل الكراوية والشمر ،وحيتوي
على نفس مكونات الشمر و»إن كان مذاقه
أفضل» ،حسبما يقول الباحث يوهانيس غوتفريد
ماير من جامعة فورتسبورغ يف موقع .berlin.de
وال يعد اليانسون فقط عشبة طبية ،بل أيضًا من
التوابل .وكل التوابل تقريبًا تعزز تدفق اللعاب
وإنتاج العصارة املعدية والصفراء ،وهي بالتالي
ختلق بيئة مناسبة هلضم الطعام ،كما يوضح
الباحث ماير ،الذي يضيف« :لذلك يستخدم
الناس التوابل ليس فقط من أجل حتسني الطعم
وحفظ الطعام ،ولكنها تساعد أيضًا يف عالج كثري
من األمراض».
ويستخدم اليانسون بشكل خاص يف إعداد
احللويات أو املقبالت .ويوضح ماير أن «اليانسون
يساعد على اهلضم ويقلل التقلصات .كما أن له
تأثريًا إجيابيًا على اجلهاز التنفسي ،ويساعد على
طرد السعال وله أيضًا آثار مضادة للجراثيم».
ومن املمكن أيضًا إضافته للشمر والكراوية
إلعطاء مذاق أفضل هلما .وميكن تقديم اليانسون
كشاي لألطفال الصغار خاصة ،نظرًا ملذاقه احللو
الذي جيعلهم يقبلون على شربه.
ويذكر موقع  netdoctor.deبعض فوائد اليانسون
مثل:
 ختفيف أعراض أمراض اجلهاز التنفسي ،مثلالسعال والتهاب الغشاء املخاطي القصيب،
ويرجع هذا األثر بشكل خاص للزيوت العطرية
اليت متيز اليانسون
 ختفيف آالم أعلى البطن ختفيف حرقة املعدة عالج انتفاخ البطن والغازات عالج الشعور بالغثيان والقيء ميكن لألمهات املرضعات شرب نقاط من زيتاليانسون ،والذي سيصل للطفل الرضيع عن
طريق احلليب ويعاجله من الغازات أو اإلسهال
 يؤكد الطب الشعيب أن لليانسون دورًا فعا ًال
يف زيادة إدرار احلليب لدى املرضعة ،وإن كانت
هذه احلقيقة غري مثبتة علميًا.
ويضيف موقع  Gesuendernet.deأن لليانسون
أيضًا تأثريًا على الصداع ،كما أنه يساعد على
االسرتخاء ،ويوضح املوقع أنه ال يستخدم فقط
كشاي أو توابل يف األطباق املختلفة ،لكنه ميكن
أن يستخدم أيضًا كزيت لالستحمام ،ويساعد
بالتالي يف االسرتخاء وكذلك يف تقليل تقلصات
احليض.

الشاي أنواع  ..أيها مفيد..وما هي املكونات اليت جتعله صحياً؟
تنتشر عادة شرب الشاي يف الكثري من البلدان،
ورغم تعدد أنواع الشاي ،إال أن لكل واحد منها
فوائده للجسم .وللحصول على أكرب قدر ممكن
من فوائد هذا املشروب الساخن ،ينصح خرباء
التغذية بعدم استعمال أكياس الشاي اجملفف.
تعد القهوة املشروب املفضل لدى األملان ،لكن
تناول الشاي بات ينتشر بكثرة أيضًا ،كما هو
احلال يف الكثري من البلدان العربية .وال يعتمد
حتضري الشاي على استعمال أكياس الشاي
اجملفف ،بل أصبح حتضريه يتم عرب آلة خاصة
ميكن من خالهلا إضافة بعض املكونات الطازجة
لتطعيم الشاي بنكهات خمتلفة.
رمبا يكون استعمال أكياس الشاي أكثر راحة،
ولكن خرباء الصحة يرون أن هذه األكياس ال
حتتوي على نفس القدر من املكونات اليت جتعل
هذا املشروب صحيًا .فأهمية شرب الشاي ال
تعود إىل طعمه اللذيذ فحسب ،بل هناك أنواع
كثرية هلا فوائد ال حتصى للصحة.

ما هي املكونات التي تجعل الشاي
صحياً؟
يتكون الشاي مهما كان نوعه من مكونات
خمتلفة ،ولكنها مفيدة للجسم .فتناول كوب من
الشاي يوفر حوالي  15يف املائة من حاجة اجلسم
اليومية للفلوريد ،الذي يتكون من أمالح محض
اهليدروفلوريك الضرورية لتقوية األسنان .كما
حيتوي الشاي على مضادات األكسدة ،وهي مواد
طبيعية تساعد على مكافحة الشيخوخة ،فض ًال عن
املغنيزيوم الضروري لتقوية العظام وعمليات
األيض يف اجلسم.
كما حيتوي الشاي على مادة الثيانني ،وهي عبارة
عن محض غري بروتيين بساعد على تهدئة املعدة
واألمعاء .وختتلف نسبة هذه املكونات وفقًا لنوع
الشاي ،األمر الذي جيعل بعض أنواع الشاي
مفيدة آلالم املعدة أكثر من غريها ،مث ًال.
وعمومًا ،يتعلق تأثري الشاي على اجلسم مبكوناته،
حبسب ما تذكر صحيفة «بيلد» األملانية على
موقعها اإللكرتوني .لذا دعونا نلقي نظرة على
أنواع الشاي وما هي فائدة كل نوع؟

الشاي األسود
مهما اختلفت التسمية ،يعد الشاي األسود صحيًا
جدًا .فهو غين بالفلوريد والكالسيوم واحلديد
والبوتاسيوم واملغنيسيوم والزنك ،فض ًال عن
أن الشاي األسود حيتوي على كمية عالية من
الكافيني ،ليكون بذلك بدي ًال مثاليًا للقهوة،
وخاصة بالنسبة ألولئك الذين ال حيبون شرب
القهوة.

الشاي األخضر
للشاي األخضر فوائد أخرى  ،إذ حيتوي على مادة
«يبيغالوكاتشني غاالتي» .وهلذه املادة القدرة
على تثبيط منو اخلاليا السرطانية ،ما يعيق تكون
األورام اخلبيثة ،فض ًال عن أن الشاي األخضر غين
بالفيتامينات أيضًا كالشاي األسود.
وإىل جانب الفيتامينات ،أكد الكثري من الدراسات
أن الشاي األخضر واألسود حيتويان على كمية
عالية من البوليفينول ،وهي مركبات عضوية
نباتية تقوي املناعة وحتمي اخلاليا واألوعية
الدموية عن طريق طرد اجلذورة احلرة املضرة من
اجلسم.

شاي البابونج
هلذه النوع من الشاي تأثري مهدئ على املعدة
واألمعاء ،ما جيعله الشاي األفضل آلالم املغص.
ولشاي الشمر واليانسون تأثري مشابه أيضًا.

شاي النعناع

يعرف شاي النردين بتأثريه املهدئ .لذا يعد هذا
النوع من الشاي الوصفة املثالية حلاالت األرق.

شاي الزنجبيل

النعناع من النباتات الطبية األكثر شعبية ،فهو
حيتوي على كمية عالية من مادة املنثول املفيدة
للتخفيف من حدة السعال .لذا ينصح بشربه عند
الشعور بآالم يف احللق.

شاي النردين (البلدريان):

نصائح للسيطرة على الشهية
يف الشتاء !

لدى اإلصابة بنزالت الربد ،يقول خرباء الصحة،
يف حوار مع صحيفة «بيلد» األملانية ،إن شرب
الكثري من شاي الزجنبيل يساعد على مواجهتها،
فاملواد الالذعة يف الزجنبيل تعمل على تنشيط
الدورة الدموية وتدفئة اجلسم من الداخل ،ما
يعزز اجلهاز املناعي ويساعد على طرد اإلفرازات
املخاطية من املسالك التنفسية ،عالوة على أن
شاي الزجنبيل حيتوي على مضادات للبكترييا
ومواد مثبطة لاللتهابات.

شاي الزعرت (األوريغانو)

أما اللواتي يعانني من آالم أثناء فرتة احليض،
فينصحهم خرباء الصحة بتناول شاي األوريغانو.
فهو يتميز خبصائص تساعد على متدد العضالت
ومضادة للتقلصات.

أفضل الطرق املتبعة للتخلص
من مسوم اجلسم
األحماض السامة والشعور بالتعب

يدفع ضيق الوقت وكثرة األشغال الكثريين إىل
تناول أشياء غري صحية أو مضرة جدا للجسم ،األمر
الذي يولد لدى الفرد الشعور بأن اجلسد أصبح
ممتلئا مبواد سامة .األمحاض والسموم املتواجدة
يف أجسامنا مسؤولة عن شعورنا بالتعب وآالم يف
أعضائنا .لذلك ،جيب على املرء التخلص منها،
من وقت آلخر.

هل للحمية الغذائية من فائدة؟
يقرتن الشتاء باإلقبال الزائد على تناول األطعمة
بهدف تزويد اجلسم بالطاقة والدفء ،مما يتسبب
باكتساب الوزن.
لذا ،تقدم اختصاصية التغذية «كريستال
بدروسيان» جمموعة من النصائح للسيطرة على
الشهية ،يف أيام الشتاء الباردة:
يرتبط اخنفاض درجات حرارة الطقس باخنفاض
درجات حرارة اجلسم ،خصوصا خالل الفرتة
املمتدة من نوفمرب/تشرين الثاني إىل مارس/
آذار ،مما يزيد من الشهية ،وبالتالي اإلصابة
بالسمنة.
وتعود أسباب ارتفاع حدة الشهية يف الشتاء،
إىل «اإلجازات وتلبية الدعوات املنزلية ،كما
الشعور باالكتئاب بسبب قصر النهار وطول
الليل» ،مع اإلشارة إىل أن األطعمة املستهلكة
دمسة بغالبيتها وغنية بالسعرات احلرارية ،تشمل
خصوصا «الكربوهيدرات» والدهون والسكر.
اجلدير بالذكر أن اجلسم ،بعد أن يعتاد خالل
بداية الشتاء على تكديس األطعمة املتناولة
بهدف محايته ،يطلق إشعارات عند الشعور بالربد
للحفاظ على السعرات احلرارية املتناولة ،ويطلب
من صاحبه تناول كمية أكرب من األطعمة للشعور
بالدفء.
 3نصائح للتحكم بالشهية خالل األشهر الباردة:
 يستحسن تناول وجبة خفيفة صحية ،ال سيماالفاكهة واخلضر أو قبضة من املكسرات ،مما
خيفف من الشعور باجلوع ،مع جتنب تناول كمية
أكرب من األطعمة على الوجبات الرئيسة .مث ًال :ان
 30جرامًا ( 20حبة) من اللوز أو الفول السوداني
أو الفستق حتوي  160سعرة حرارية.
 جيب ممارسة التمرينات الرياضية ،كاملشيورفع األثقال اخلفيفة ،يف املنزل ،وذلك ملدة
نصف ساعة يوميا ،مما يشعرنا بالدفء ويساعد
على إحراق األطعمة املتناولة.
 يستحسن التعرض لكم كاف من أشعة الشمس،بهدف حتسني حال املزاج.

يلجأ البعض إىل اتباع نظام محية غذائية لتنقية
اجلسم من السموم .وهو ما يطلق عليه أيضا
«تنظيف ّ
كلي للجسم».

مواد تحقق الربح فقط!

توجد يف األسواق الكثري من املواد اليت تساعد
على تنقية اجلسم ،على غرار مستحضرات التجميل
أوخلطات الشاي .بيد أن خرباء بريطانيني يرونها
مواد حتقق الربح ألصحابها فقط وال فاعلية هلا.

لصقات لتنقية الجسم

يلجأ البعض إىل استخدام لصقات خاصة تساعد
اجلسم على التخلص من السموم .بيد أنه مل يتم
حتى اآلن تأكيد مفعول هذه اللصقات طبيا ،رغم
تغري لون اجللد الذي حتدثه.

دور الطب البديل

الطب البديل بدوره ،طرح طرقا جديدة الجتثاث
السموم من اجلسم ،كالعالج حبشرات العلقة
واحلجامة والفصد ومستحضرات التعرق وغريها.
لكن هذه الطرق مل تظهر أي فائدة تذكر ،إذ
ال يوجد أي مستحضراستطاع إثبات فاعليته يف
الدراسات الطبية اجلادة.

مستحضرات بدون فائدة

أطباء التغذية يعتربون أن مستحضرات التخلص
من السموم ال فائدة منها .كما ال ميكن التخلص
من السموم بهذه الطريقة ،فاإلنسان العادي
يتخلص من فضائل اجلسم عرب الكلى والكبد
واألمعاء ،وذلك خالل عملية االستقالب .وهلذا ال
حاجة هلذه الربامج ،ما يعين أن هذه املواد تؤدي
إىل ختسيس الرصيد املالي فقط.

وصفة أثبتت فاعليتها

من يريد االعتناء جبسده وتنقيته يف نفس الوقت،
فعليه اتباع القاعدة الذهبية :وهي ممارسة
الرياضة وتناول أطعمة غنية بالفيتامينات.
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آلية اجلسم الطبيعية للحفاظ على
لك سيدتي  ..عشر نصائح
الوزن!...وماهي قصة (احليل الغذائية)؟
للعناية بالشعر

العناية بالشعر تبدأ بطبقات فروة الرأس ،وخاصة جلد الرأس.
وينصح مبعاجلة األعراض املرضية اليت تظهر على فروة الرأس
ُ
وبشكل سريع ،مثل التساقط املستمر لقشرة الرأس أو جفاف
جلد الرأس أو احلكة املستمرة .ويف أغلب احلاالت ،يفيد استخدام
مستحضرات غسيل الشعر املناسبة يف حل املشاكل الصحية،
باإلضافة إىل تدليك الرأس ،الذي يساعد على تدفق الدم ومنو
الشعر بصورة طبيعية.
متشيط الشعر قبل غسله يساعد يف إزالة الشعر امليت .وميكن
بذلك توفري كمية مستحضرات غسيل الشعر والوقت واجلهد .ومن
الضروري أيضًا غسل الشعر باملاء بصورة كافية وجتنب املاء
الساخن ألنه يوتر الشعر .باإلضافة إىل ذلكُ ،ينصح بغسله مباء
بارد مع قليل من الليمون أو اخلل إلعطائه قوة وملعانًا.
حيتاج الشعر بعد كل عملية غسيل إىل عملية عناية كاملة.
وميكن استعمال منعمات الشعر اليت تعمل كغطاء حامي للشعر
وتعطيه ملعانًا وجتعله قاب ًال للتمشيط بصورة سلسة .ويفضل
استعمال مشط ذو أسنان غري متساوية متامًا لتمشيط الشعر
املبتل.
ُينصح بتجفيف الشعر املبتل بصورة صحيحة وعدم استعمال
املناشف ،ألنها تعمل على حتطيم طبقة الكرياتني يف الشعر .كذلك
يفضل عدم استعمال جمففات الشعر اليت تطلق هواء ساخنًا ،بل
يفضل جتفيفه يف هواء الغرفة أو بهواء دافئ عرب جمففات الشعر،
أو عرب جمففات شعر تعمل باألشعة حتت احلمراء.
توجد هناك الكثري من مستحضرات العناية بالشعر اجليدة يف
األسواق .وينصح مث ًال للشعر اجلاف واملتقصف باستعمال الدهون
النباتية الطبية أو مستحضرات األفوكادو اليت ختلط مع ملعقتني
من دهن عباد الشمس والقليل من الليمون وتركه على الشعر
ملدة  15دقيقة.
«تريش» الشعر وانفصامه إىل شعريات كثرية تشكل
ظاهرة
ّ
ذعرًا للكثري من النساء ،وخاصة اللواتي حيملن شعرًا طوي ًال.
التعرض الطويل ألشعة الشمس واإلكثار من تلوين الشعر وجفافه
تريش الشعر .لكن ميكن جتنب ذلك عن طريق
قد تكون أسباب ّ
دهن قمة الشعر وترطيبه مبستحضرات وكرميات تقوي بصيالت
الشعر ،كما مع مصل السيليكون.
العناية اجليدة بالشعر تتطلب مشطًا جيدًا أيضًا .وهناك الكثري
من األنواع لألمشاط ،وكل نوع يناسب تصفيفة خاصة بالشعر أو
شعرًا معينًا .املشط الذي حيتوي على أسنان متباعدة ،مث ًال ،ميكن
استخدامه جلميع أنواع الشعر ويستخدم للشعر اجلاف واملبلل ومينع
تكسر الشعر وتساقطه أثناء التصفيف .ويفضل استعمال أمشاط
شعر غري حادة ومدببة بصورة أليفة حتى ال تؤذي فروة الرأس.
التلوين عملية مضرة للشعر ،ألنه يتم استعمال مواد كيميائية
يف ألوان الشعر للحفاظ على اللون اجلديد .ولذلك ينصح بالعناية
جيدًا بالشعر املصبوغ حديثًا وعدم صبغه من جديد وانتظار منو
شعر جديد قبل تغيري اللون.
التغذية اجليدة تساعد على منو طبيعي للشعر .ومن تتبع حبمية
أحادية اجلانب تؤثر على منو شعرها سلبًا ،وذلك بسبب نقص
الفيتامينات واملواد الطبيعية مثل احلديد وفيتامني «بي» والزنك
وينصح بعدم االستغناء
وفيتامني «بي  »1املفيدة لنمو الشعرُ .
عن الفواكه والسمك واحلليب ومشتقاته ،حتى مع احلمية.
التوتر هو عدو اجلسم والشعر .أثناء نوبات التوتر يزداد
إنتاج هرمون التوتر «كورتيزول» ،الذي يساعد على حرق بصيالت
الشعر ويزيد من تساقط الشعر .لذلك ُينصح بأخذ قسط من
الراحة بعد نوبات التوتر وحماولة جتنبه عن طريق ممارسة الرياضة
مث ًال .وحيتاج الشعر يف الغالب لفرتة زمنية حتى يتعافى من
املرض والتوتر.

يتمتع اجلسم بآلية طبيعية تتحكم يف الشعور بالشبع بشكل يضمن
احلفاظ على الوزن ،لكن جتاهلنا لبعض اإلشارات اليت يرسلها
اجلسم هي اليت تؤدي للسمنة والدخول يف دائرة الرجييم املؤملة
واليت حتتاج لقوة إرادة ال ميلكها اجلميع.
يعرف معظمنا حاالت اجلوع الشديدة اليت تدفعنا لتناول كميات
كبرية من الطعام ،يليها عادة الشعور بالكسل وعدم القدرة
على احلركة .وهناك آلية معقدة هي السبب وراء هذا الشعور،
فاإلحساس باجلوع هو رسالة من اجلسم خيربنا فيها حباجته إىل
الطاقة يف أسرع وقت ممكن .ويتسبب هذا الشعور يف التهام
أقرب طعام متاح مع تفضيل مصادر الطاقة السريعة كالدهون
والسكر وبالتالي يتمدد جدار املعدة بسرعة ويرسل رسالة مفادها:
«نكتفي بهذا القدر» .ويظهر هذا على شكل الشعور بالشبع .ويتم
التحكم يف هذه العملية عن طريق املخ الذي ينظم إمداد اجلسم
بالطاقة اليت حيتاجها مع العمل على احلفاظ على الوزن دون تغيري
كبري ،فمن أين تنشأ إذن مشكلة الوزن الزائد؟
سبب هذه املشكلة هو جتاهل معظم الناس إلشارات الشبع اليت
ترسلها املعدة ومواصلة تناول الطعام السيما وأن معظم الوجبات
اليت نتناوهلا حاليا غنية بسعرات حرارية أكرب بكثري من الوجبات
اليت كانت سائدة يف املاضي .ومن ضمن األسباب املهمة اليت
تشوش على هذه اآللية الطبيعية للحفاظ على الوزن ،هي أن اجلوع
ليس الدافع الوحيد لتناول الطعام ،فالبعض يلجأ للطعام بدافع
الرغبة فيه حتى دون اإلحساس باجلوع وهو األمر الذي توضحه
سوزان كالوس ،خبرية العلوم احليوية ملوقع «أبوتيكني أومشاو»
األملاني ،بقوهلا« :نشعر باجلوع عندما حيتاج اجلسم للطاقة لكن
اشتهاء الطعام غري مرتبط بهذا االحتياج للطاقة» .فالشهية
للكباب على سبيل املثال حتدث عندما منر أمام مطعم ونشم رائحة
الشواء .وعندما يستجيب املرء لشهيته للطعام ويتناول أي شيء
يشتهيه ،فإن النتيجة الطبيعية هي الزيادة يف الوزن السيما
بالنسبة لألشخاص قليلي احلركة.

حيل غذائية

ومع التشويش على آلية اجلسم الطبيعية لضبط الوزن ،تبدأ
مشاكل السمنة ومعها معاناة الرجيم (احلمية الغذائية) .وال ينصح
بعض اخلرباء ،الراغبني يف إنقاص الوزن بالتخلي التام عن احللوى
ومكسبات الوزن ألن قدرتهم على املقاومة ستنهار يف وقت ما.
ومن األسهل اختيار الطعام املناسب عند الشعور باجلوع ،فبعض
األطعمة تهدئ اجلوع لفرتة قليلة يف حني أن أطعمة أخرى حتافظ
على الشعور بالشبع لساعات طويلة.
وينصح اخلرباء وفقا ملوقع «أبوتيكني أومشاو» بتجنب األطعمة
الغنية بالكربوهيدرات سريع اهلضم ،ألن الشعور باجلوع يعود بعد
فرتة قصرية وهو ما حيدث عند تناول اخلبز األبيض واملشروبات
الغنية بالسكر والشوكوالتة .أما املكسرات والفواكه واخلضروات
واألرز واملعكرونة املصنوعة من الدقيق الداكن ،فهي تطيل فرتة
الشبع.
األطعمة الغنية بالربوتني أيضا من أفضل الوجبات للراغبني يف
إنقاص الوزن ،السيما وأنها تزيد من فرتة الشعور بالشبع .وتعترب
اللحوم واألمساك والبيض ومنتجات األلبان ،من أشهر الوجبات
الغنية بالربوتني ،لكن جيب احلرص على اختيار منتجات ألبان خالية
الدسم وحلوم خالية من الدهون لتقليل السعرات احلرارية فيها.
وجيب احلرص هنا على عدم اإلكثار من الربوتينات حتى ال تتضرر
الكلى.
وميكن التحكم يف آلية اجلوع والشبع باجلسم ببعض احليل اليت
تساعد على إنقاص الوزن ومنها االعتماد بشكل كبري على
الربوتينات والنشويات طويلة اهلضم مع دمج هذه الوجبات
باخلضروات وشرب كميات كبرية من املاء ،إذ أن مرحلة الوصول
للشبع ال تعتمد على كمية السعرات فحسب ،بل كمية الطعام
أيضا .ويفضل االبتعاد على العصائر الصناعية ملا حتتويه من
سعرات حرارية إضافية ال حاجة هلا.
ومن النقاط املهمة اليت حيذر منها اخلرباء ،العودة سريعا لنظام
التغذية القديم غري الصحي مبجرد التوقف عن الرجيم ،فاألفضل
النظر للحمية الغذائية كنظام غذائي صحي طويل األمد ،يسمح بني
احلني واآلخر بـ»يوم مفتوح» يتم التجاوز فيه عن قواعد التغذية
الصحية الصارمة وتناول ما تشتهيه النفس.

النشويات صديقتنا ..ختفيض الوزن
بالفالفل والبطاطا والتمر

من يرغب بتخفيض وزنه عليه االبتعاد عن النشويات .قول شائع
نسمعه كثريا ،ولكن احلقيقة غري ذلك .فهناك مواد غذائية غنية
بالنشويات وتساعد يف نفس الوقت على احلمية .فما سر ذلك؟
وما هي تلك األطعمة؟
النشويات (أو الكربوهيدرات ،وتسمى أيضا السكريات) تتميز
عموما بطعمها احللو لذلك تستخدم يف األطعمة واألشربة للتحلية.
وهناك اعتقاد شائع بأنها تساهم يف زيادة الوزن وجيب االبتعاد
عنها .ولكن توجد مواد غذائية تساعد يف احلمية ،ويعود السر يف
ذلك إىل أنها جتعل اإلنسان يشعر بالشبع لفرتة أطول ،وألنها
غنية باأللياف الغذائية واملعادن والفيتامينات .وفيما يلي أبرز
هذه املواد النشوية:

 -1الحبوب الكاملة

كثريون يعتمدون على اخلبز يف غذائهم ،وخاصة يف بعض البلدان
العربية .ال بأس يف ذلك ،ولكن جيب االنتقال لتناول اخلبز
املصنوع من احلبوب الكاملة (اخلبز األمسر) .ألن احلبوب الكاملة
جتعلك تشعر بالشبع لفرتة أطول وختفض من الشهية للمقرمشات
واألكالت اجلانبية .وبالطبع جيب أن يكون الطعام اآلخر املتناول
مع اخلبز صحيا هو اآلخر وال يؤدي إىل السمنة ،كما يذكر موقع
«غيزوندهايت هويته».

 -2التمر والتني

رغم أن التني اجملفف والتمور حتتوي على سكر الفاكهة بكميات
كبرية ،إال أن الدهون فيها قليلة ،على عكس الشوكوال مثال.
كما أنها تزود اجلسم باأللياف الغذائية اهلامة جدا ،وتساعد يف
عملية اهلضم .ومبا أن التمر حلو جدا فإنه يعترب حتلية مثالية ملن
يرغب يف ختفيض وزنه ،وبنفس الوقت ال يستطيع االستغناء عن
احللويات.

 -3البطاطا

قد يثري ذلك بعض االستغراب .ولكن بالفعل ،فإن البطاطا
طعام صحي وتولد الشبع .وأفضل طريقة لتناول البطاطا هي
طهيها باملاء ،ثم تركها حتى تربد ،قبل تناوهلا .ألنه خالل عملية
التربيد ينشأ ما يعرف بـ «النشأ املقاوم» .وهذا النشأ يزيد من
الشعور بالشبع ولفرتات أطول .والتفسري العلمي لذلك هو :النشأ
املقاوم يصعب تفكيكه يف اجلسم ،وبالتالي فإن جزيئات الغلوكوز
تتسرب ببطء إىل الدم ،وبالتالي فإن ضخ هرمون االنسولني
يصبح منخفضا ،والنتيجة الشعور باجلوع خيف ،وفقا ملوقع «فيت
فور فان».

 -4رقائق الشوفان

إنه فطور مثالي ،عندما تتناول رقائق الفطور (موسلي) ،وخاصة
عندما تكون مكونة من رقائق الشوفان بالدرجة األوىل ،ألنها تزود
اجلسم بالطاقة وجتعل الشخص يشعر بالشبع ألطول فرتة ممكنة،
كما أنها ترفع مستوى السكر يف الدم بالتدريج وبشكل بطيء.
وبالتالي فإن الشخص لن يشتهي بعد ذلك املقرمشات والبسكويت
والشوكوال كثريا ،كما أنه سيتناول كمية أقل من الطعام على
الغداء .وكل ذلك يؤثر إجيابيا على الوزن ،حبسب موقع «اليف
الين» املختص بالصحة .وقد أثبت اخلرباء أن الفارق يف القيمة
الغذائية بني رقائق الشوفان غالية الثمن وتلك الرخيصة هو فارق
بسيط.

 -5البقوليات

العدس وحبوب احلمص وغريها من البقوليات غنية هي األخرى
بالنشويات وتساعد على الشعور بالشبع لفرتة طويلة .كما أنها
غنية بالربوتينات وبالفيتامينات واملعادن ،وبذات الوقت فقرية
بالدهون .لذا فإنها غذاء مثالي خالل فرتة الرجييم .وأمجل ما فيها
أنه ميكن حنضريها بطرق عديدة لتخرج لدنا وجبات لذيذة ،مثل:
الفالفل (الطعمية) ،واحلمص ،والشوربة.
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تتــمات

كنعان زار جعجع...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الضرورة هو فكرتنا وقد اختذنا موقفا إثر الشغور الرئاسي الذي
اعتربناه انه ال يعطي ألي طرف يف لبنان ،وال سيما على صعيد
املؤسسات التشريعية ،احلق يف انعقاد جلسة دون ان تكون حقيقة
استثنائية ،ومن هذا املنطلق وضعنا املضامني اليت نعتربها احد معاني
تشريع الضرورة وهي :أوال القوانني املتعلقة بتكوين السلطة كقانون
االنتخابات وثانيا القوانني املتعلقة باملصلحة الوطنية العليا كقانون
استعادة اجلنسية للبنانيني وليس للغرباء كما حصل سابقا ،فضال
عن موضوع حترير أموال البلديات الذي هو مطلب حمق فرضته األزمة
الراهنة».
وأضاف كنعان»:حنن مرتاحون للتجاوب احلاصل مع مبدأ تشريع
الضرورة ألن اجلميع أقر بصوابية السري بهذا األمر ،كما أننا نؤيد
األولويات املالية ولكن اىل جانبها يوجد أولويات تفوقها أهمية وهي
قانون انتخابات جديد يراعي األصول الدستورية بعد  25عاما على اتفاق
الطائف ،فماذا يوجد أهم من اهلوية الوطنية ومن الشراكة الوطنية؟»
واذ أكد «ان تشريع الضرورة واألولويات الوطنية املطروحة اليوم
نقررها سويا كشركاء يف الوطن ،دون أن يفرضها أحد على اآلخر»،
اشار كنعان اىل أنه «ال أحد ميكنه أخذنا اىل مشروعنا أو فكرتنا هكذا
بدون أولوياتنا اليت سبق وحددناها ،فنحن ال زلنا ننظر اىل تشريع
الضرورة كعمل ضروري يف املرحلة احلالية ،ولكننا بانتظار األجوبة
وكيفية التعامل مع طروحاتنا»...
واستطرد كنعان« :حنن بانتظار التعاطي بالضرورات الوطنية وفقا ملا
تقتضيه الشراكة الوطنية واألصول من اتفاق وتعاون وإال ستختلف
األمور متاما».
وعن مشاركة «تكتل التغيري واالصالح» يف اجللسة التشريعية املرتقبة
يف حال مل يدرج قانون االنتخابات على جدول أعماهلا ،أجاب كنعان»:
موقفي واضح وال حيتاج اىل تفسري ،فنحن طرحنا مسلمات وثوابت
لتشريع الضرورة وهي أهم من املشاركة يف جلسة تشريعية أو
عدمها».
اىل ذلك ،حبث جعجع مع وفد من منطقة مرجعيون  -حاصبيا ضم رئيس
بلدية دير ميماس وليد احلاصباني ،يف حضور منسق املنطقة كلود
رزق ،شؤونا إمنائية تهم املنطقة.
كما استقبل جعجع اإلعالمي عادل مالك الذي قدم له جمموعة من الكتب
وحبث معه األوضاع السياسية العامة يف لبنان واملنطقة.

انفجار عرسال

على صعيد آخر يبدو ان يد االجرام ما زالت تسرح ومترح يف لبنان
وخاصة يف بعض مناطقه حيث عادت عرسال اىل الواجهة جمددا من
البوابة االمنية ،ضمن التصفيات اليت تقوم بها التنظيمات املسلحة،
حيث دوى ظهر امس االول انفجار يف مكتب هيئة علماء القلمون يف
البلدة ،أسفر عن سقوط  5قتلى عرف منهم املشايخ عمر احلليب وأمحد
بكور (أبو عائشة) وعلي رشق وخالد محود ابو شامل اليربودي ،وآخر
معروف باسم ابو الفوز باالضافة إىل  6جرحى من بينهم رئيس اهليئة
الشيخ عثمان منصور الذي أصيب إصابات بالغة يف الرأس والكتف
ونقل اىل مستشفى الرمحة.
ربعا ظهر امس االول ،وخالل اجتماع
ويف التفاصيل انه عند الواحدة اال ً
اهليئة يف مكتب منصور ،وهو عبارة عن كاراجني دهنت باللون االزرق،
ويقع على مقربة من احملكمة الشرعية لـ»جبهة النصرة» ومبنى البلدية
اجلديد يف حملة السبيل وسط عرسال ،وقع انفجار قوي ناتج عن عبوة
ناسفة وضعت على دراجة نارية كانت مركونة عند مدخل املبنى وفق
مصدر امين .وبعد اكتمال جتمع اعضاء اهليئة ،ومجيعهم من السوريني،
حيث ُيقام هذا االجتماع بشكل دوري كل يوم مخيس عند الواحد
ظهرا ،لبحث شؤون الالجئني ،وكان من املقرر عقد قران احد الالجئني
السوريني يف البلدة ،مما ادى اىل سقوط القتلى واجلرحى الذين نقلوا
اىل مستشفى ابو طاقية ومستشفيات ميدانية يف البلدة ،فيما انتشرت
االشالء داخل املكتب وخارجه بسبب قوة االنفجار ،وعلى الفور سارع
االهالي واجليش اللبناني اىل ضرب طوق امين للبدء بالتحقيق يف
ّ
وكلف مفوض احلكومة لدى احملكمة
احلادثة ورفع اجلثامني واجلرحى.
العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية وخمابرات اجليش جراء
التحقيقات االولية يف االنفجار.
املكتب كان سابقا خيضع حلراسة مشددة .وقد يكون االنفجار من
مسؤولية تنظيم « داعش» جراء مشاكلها مع اهليئة حبسب ما اكد
مصدر امين علما ان اهليئة كانت تابعت ملف العسكريني املختطفني
ومل تكن عالقتها مؤخرا جيدة مع التنظيم.
حالت العناية االهلية دون وقوع مزيد من الضحايا ،حيث وقع االنفجار
على امتار قليلة من احدى حمطات احملروقات ،وقريًبا من منطقة جتارية
مكتظة تعج باالهالي والالجئني السوريني.
وسادت حال من الغضب لدى االهالي الذين ضاقت صدورهم مبا
يكفي من التصفيات بني التنظيم والتنظيمات املسلحة االخرى ،اليت
تتم يف البلدة.
وعبرّ وا عن خوفهم من عودة هذه التصفيات اليت ّ
خفت مؤخرا ويدفع
مثنها االهالي ،مناشدين اجليش الللبناني التشديد من إجراءاته االمنية
يف البلدة ،خصوصا ان االخرية انتعشت اقتصاديا خالل االشهر االخرية
بعد مجود اقتصادي طال ألكثر من سنتني .

السيسي يف مؤمتر صحفي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مراجعة إلجراءات األمن يف مطار شرم الشيخ الدولي قبل عشرة أشهر
بناء على طلب من بريطانيا.

وقال السيسي إنه متفهم ملخاوف بريطانيا بشأن سالمة السائحني.
وقال أنا وجدت من فخامة رئيس الوزراء تفهما وتقديرا للجهود ولرد
فعلنا جتاه املطالب من جانب أصدقائنا الربيطانيني وايضا وجدت تفهما
ألهمية أن ال يكون هلذا املوضوع اي تأثري يف أسرع وقت ممكن على
مستقبل عودة املواطنني الربيطانيني الذين نسعد بوجودهم يف مصر
يف أسرع وقت ممكن.
من جهته رئيس الوزراء الربيطاني كامريون قال ان بريطانيا ومصر
تتعاونان بشكل وثيق يف حادث حتطم طائرة الركاب الروسية .واضاف
نعمل معا بشكل موسع بروح التعاون الوثيق وانا ممنت للغاية لكل
اجلهود اليت بذلتها السلطات املصرية حتى اآلن.
وقد حرص كل من السيسي وكامريون على التهوين من شأن التوترات
اليت سببها تعليق بريطانيا رحالتها اجلوية اىل شرم الشيخ بعد حادث
الطائرة الروسية.
وكان كامريون قال قبل استقباله السيسي حيث عقد معه غداء عمل
إن إسقاط الطائرة الروسية يف مصر هذا األسبوع بعبوة ناسفة يبدو
أمرا مرجحا .وأضاف ال ميكننا تأكيد أن الطائرة الروسية أسقطت بتفجري
إرهابي وإن كان هذا يبدو أمرا مرجحا على حنو متزايد.
وتابع أن بريطانيا حتركت قبل انتهاء التحقيق ألن معلومات املخابرات
اليت لديها أثارت لدينا خماوف من أنه كان تفجريا إرهابيا على
األرجح.
وأضاف حنتاج إرساء مزيد من األمن يف هذا املطار حبيث تصبح إعادة
الناس إىل الديار آمنة .هذه هي أولويتنا وهذا هو ما سنعمل عليه مع
املصريني.
وكانت بريطانيا قالت امس االول إن من املمكن أن تكون قنبلة
زرعت يف طائرة الركاب الروسية اليت سقطت يف شبه جزيرة سيناء
يوم السبت املاضي بعد  23دقيقة من إقالعها من مطار شرم الشيخ
الدولي .وقتل  224شخصا هم مجيع ركاب الطائرة يف احلادث.

روسية تعزز أسطوهلا...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اجراها «حلف مشال األطلسي» (ناتو) لثالثة اسابيع يف اضخم «ارمادا»
روسية  -غربية قبالة شواطئ سورية منذ انتهاء احلرب الباردة ،يف وقت
لوحت تركيا بعملية برية ضد «داعش» مشال سورية .وتعرضت القوات
ّ
النظامية لنكستني خبسارتها بلدة اسرتاتيجية يف الوسط وتراجعها يف
ريف حلب بعد مرور شهر على التدخل العسكري الروسي.
وأعلنت موسكو انها عززت اسطوهلا اجلوي يف قاعدة الالذقية بشبكة
دفاع جوي تشتمل على انظمة صاروخية .وقال قائد سالح اجلو
الروسي فيكتور بوندريف إن بالده أرسلت هذه األنظمة يف وقت سابق
حلماية قواتها ومنع وقوع اي هجوم جوي عليها ،موضحًا ان موسكو
«درست كل التهديدات احملتملة وأرسلنا ليس فقط الطائرات اهلجومية
وقاذفات القنابل وحوامات ،بل أرسلنا أيضًا أنظمة صواريخ مضادة
للطائرات الستعماهلا يف حاالت مثل اختطاف طائرة عسكرية من دول
جماورة لسورية وحماولة شن ضربات جوية ضدنا».
وتزامن احلديث عن تعزيز الدفاعات اجلوية مع توسيع الوجود العسكري
لروسيا يف املتوسط ،اذ اعلنت البحرية وصول حاملة الطائرات
«فيتسي أدمريال كوالكوف» وعلى متنها مروحيات من طراز «كا -
 .»27ومحل توقيت اإلعالن عن التعزيزات العسكرية بعد كارثة حتطم
الطائرة الروسية فوق سيناء دالالت مهمة على رغم ان مسؤولني
عسكريني قالوا ان األمرين ال رابط بينهما.
وكانت موسكو اعلنت يف وقت سابق ان جمموعة من سفنها احلربية
ترابط يف املتوسط يف شكل دائم ،بينها سفن امداد وحراسات
وطرادات صاروخية وسفن تابعة ملشاة البحرية إضافة اىل سفينة
جتسس تدير عمليات االتصال ومراقبة الرادارات اليت تعتمد عليها
القوات اجلوية يف عملياتها يف سورية .ورغم الوجود الدائم ،ارسلت
موسكو الشهر املاضي جمموعة من سفنها الضخمة يف اطار تدريبات
واسعة يف املتوسط بينها فرقاطة سالح املشاة «تيسزار كونيكوف»
وحاملة الصواريخ «موسكو» وسفينة احلراسة «مسيتلويف» ،اضافة
اىل البارجة الضاربة «ساراتوف» ،علمًا أن وزارة الدفاع الروسية مل
تستبعد اخريًا ان يتم استخدام السفن احلربية يف توجيه ضربات من
البحر اىل مواقع يف سورية .ويف املتوسط ايضًا ،الفرقاطة «األمريال
غورشكوف» املزودة مبدفعيات ثقيلة ضمن اجملموعة اليت اعلن عن
ارساهلا الشهر املاضي اىل املنطقة يف اطار «تدريبات واسعة».
ّ
وحذر األمني العام لـ «األطلسي» ينس ستولتنربغ أمس االول من
أخطار حشد القوى العسكرية الروسية يف املنطقة الواقعة بني حبر
البلطيق والبحر األبيض املتوسط ،ودعا احللف الذي تقوده الواليات
املتحدة اىل إجياد السبل للرد على ذلك .وقال يف مؤمتر صحايف خالل
مناورات «ناتو» إن الروس كثفوا وجودهم العسكري يف كالينينغراد
والبحر األسود ويف شرق املتوسط حيث يساعدون الرئيس بشار
األسد .وأوضح« :ال بد أن نكون متأكدين أن بإمكاننا التغلب على هذه
القدرات ،وأننا نستطيع ان نعزز ،وأن حنرك وأن ننشر القوات» ،يف
إشارة اىل القوات األمريكية وقوات التحالف.
وتنتهي اليوم مناورات «ناتو» اليت بدأت يف  21الشهر املاضي
مبشاركة  36ألف عنصر من  28دولة عضوًا ومثاني دول حليفة ،اضافة
اىل  160طائرة و 60سفينة حربية ،يف املتوسط جنوب اوروبا من
الربتغال اىل ايطاليا.
يف واشنطن ،أكد مسؤول يف وزارة الدفاع األمريكية أن واشنطن
«ليست لديها أي حامالت للطائرات يف مياه الشرق األوسط» بعد
اضطرارها للقيام بإصالحات على احلاملة «روزفلت» وتكثيف وجودها
يف البحار اآلسيوية .ومن املقرر أن تنتهي اإلصالحات وإعادة تأهيل
احلامالت يف أول الشتاء حيث سيتم إعادة احلاملة هاري ترومان اىل

اخلليج .وكانت ادارة الرئيس باراك اوباما ارسلت حامالت طائرات اىل
املتوسط للضغط على النظام السوري للتخلي عن الرتسانة الكيماوية
يف خريف العام .2013
وهذه هي املرة األوىل منذ  ٢٠٠٧اليت ال يتواجد لواشنطن أي حاملة
حبرية يف الشرق األوسط ،وما فسره خرباء بإرسال فرنسا حاملتها
تعويضًا للغياب األمريكي .وقال األمريال يف البحرية جون أكويلينو
للكونغرس أخريًا إنه «سيكون هناك بعض األوقات يف السنة املقبلة
مشابهة ملا نراه اليوم» وجلهة عدم وجود حامالت طائرات أمريكية يف
املنطقة .ومتلك واشنطن عشر حامالت للطائرات ،وهناك ضغوط لزيادة
هذا الرقم بسبب التهديدات العسكرية املتزايدة يف الشرق األوسط
وآسيا.
ويف باريس ،اعلنت الرئاسة الفرنسية اخلميس ان باريس سرتسل
احلاملة «شارل ديغو»ل للمشاركة يف العمليات ضد «داعش» يف
سورية .وتنضم حاملة الطائرات اىل ست طائرات رافال موجودة يف
اإلمارات وست طائرات مرياج يف األردن.
وأعلن وزير اخلارجية الرتكي فريدون سنريلي اوغلو ان بالده تدرس
شن هجوم عسكري «يف األيام املقبلة» على تنظيم «داعش» ،املشتبه
به األول يف هجوم انقرة الدامي الشهر املاضي ،والذي قتل خالله
حواىل مئة شخص.
وأعلن «االئتالف الوطين السوري» املعارض يف بيان« :األسلحة اليت
تقوم روسيا بنقلها إىل سورية ،ومنها أنظمة دفاع جوي ،ومنظومات
ختتص باحلرب الربية وعمل القوات اخلاصة ،تتناقض مع الزعم بأن
تدخلها مرهون باحلرب على اإلرهاب ،ويشري إىل احتالل بعيد املدى،
وحماولة لتقسيم سورية وإنشاء مناطق نفوذ هلا ،ويتنافى متامًا مع
تعهدها يف جنيف وفيينا باحلفاظ على وحدة الدولة السورية واحرتام
سيادتها».
ميدانيًا ،بعد حنو شهر على عمليات عسكرية مدعومة جوًا من روسيا
هدفها استعادة كامل طريق دمشق  -حلب الدولية ،خسرت قوات
النظام اخلميس بلدة مورك اإلسرتاتيجية اليت تقع على هذه الطريق،
لدى سيطرة فصائل اسالمية على هذه البلدة الواقعة على الطريق
الدولية بني حمافظة حلب مشا ًال ومحاة ،وفق «املرصد السوري حلقوق
اإلنسان» ،وأضاف ان فصائل اسالمية بينها «جبهة النصرة» تقدمت
قرب منطقة الوضيحي يف ريف حلب اجلنوبي.

تباين كردي ازاء...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
بعد غارات ّ
اجلو الرتكي على معاقله.
شنها سالح ّ
وو َر َد يف بيان لـ»الكردستاني» نشرته وكالة «الفرات» لألنباء« :انتهى
َ
وقف النار وجتميد العمليات من جانب واحد ،نظرًا إىل سياسة احلرب
اليت ينتهجها حزب العدالة والتنمية (احلاكم) واهلجمات األخرية» اليت
ّ
يشنها اجليش الرتكي.
واعترب أن احلزب احلاكم أثبت «بعد االنتخابات انه سيكون حكومة
حرب» ،داعيًا إىل تصعيد النضال «ضد فاشيته» .وأضاف« :أوضحنا
دومًا أننا مستعدون لوقف نار ثنائي» .واستدرك« :لكن ليس ممكنًا
حترك ،يف مواجهة سياسات حزب العدالة والتنمية».
البقاء من دون ّ
ّ
يتحقق إال عرب إرادة جديدة
وزاد« :أي وقف جديد للعنف ال ميكن أن
داخل الدولة الرتكية لتسوية القضية الكردية ،وعرب حمادثات هدفها
التوصل إىل هذه التسوية».
ُ
وقتل  18شخصًا أمس االول يف اشتباكات مع اجليش يف جنوب
شرقي تركيا حيث تقطن غالبية كردية ،كما أعلن اجليش مقتل 31
مسلحًا كرديًا ،بغارات ّ
شنها على مواقع لـ»الكردستاني» يف املنطقة،
علمًا أن أردوغان كان تعهد مواصلة القتال ضد احلزب« ،يف داخل
تركيا وخارجها».
دعوة أردوغان إىل تعديل الدستور أشعلت نقاشًا يف «حزب الشعوب
الدميوقراطي» الكردي ،ما بات يهدد زعامة رئيسه صالح الدين
دمريطاش ،مع قرب موعد املؤمتر احلزبي بعد شهرين.
وجدد دمريطاش رفضه عقد صفقة مع أردوغان حول النظام الرئاسي
ّ
أر تغيريًا يف موقف الرئيس
وتسوية القضية الكردية ،قائ ًال« :مل َ
يدفعين إىل مراجعة موقفنا من هذا املوضوع» .وشدد على أن احلل
يكمن يف العودة إىل مفاوضات احلل السلمي «واإلسراع بإرسال هيئة
كبرية وذات وزن للقاء (زعيم حزب العمال الكردستاني) عبداهلل أوجالن
يف سجنه ،من أجل نقل رسائل تهدئة إىل قيادة اجلناح العسكري يف
(جبال) قنديل» مشال العراق.
دمريطاش املعروف بعدم ثقته بأردوغان ،ينأى عن «صفقة» تربط بني
طموح األخري بنظام رئاسي ،وبني أحالم األكراد حبكم ذاتي واإلفراج
عن أوجالن وإصدار عفو عن مسلحي «الكردستاني» ونقل قياداتهم
العسكرية إىل دول أوروبية.
قياديني يف احلزب يطالبون مبناقشة «الصفقة» ،من باب
لكن
ّ
«املصلحة» ،مشريين إىل أن «متسك احلزب مبوقفه من احلكومة
وأردوغان لن يؤدي إىل نتائج على األرض ،مع ضرورة استغالل
السنوات األربع املقبلة اليت لن تشهد فيها تركيا أي انتخابات ،وهي
فرتة كافية لتنفيذ كل طرف تعهداته ،من دون ضغوط سياسية».
يف املقابل ،يرى أعضاء يف احلزب أن امللف الكردي اختذ أبعادًا إقليمية،
بعد الدعم الروسي واألمريكي للفرع السوري لـ»الكردستاني» ،مشددين
متر الغارات الرتكية على معاقل احلزب ،مرور الكرام.
على وجوب أال ّ
كما اعتربوا أن إقناع القادة العسكريني يف «الكردستاني» باإلصغاء
جمددًا إىل أوامر أوجالن ،سيكون صعبًا من دون أن تعلن احلكومة
الرتكية مبادرة مهمة ،وهذا مستبعد بعد اخلطاب األخري ألردوغان.
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منوعــات

إتالف  3آالف دمية صينية
شرقي سيبرييا

صادر رجال اجلمارك يف مدينة إيركوتسك شرقي سيبرييا  3آالف
دمية من دمى «باربي» مصنوعة بشكل غري شرعي يف الصني.
أفادت بذلك وكالة «بايكال– إنفو» الروسية نقال عن املكتب
الصحفي هليئة اجلمارك.
وجاء يف بيان صادر عن املكتب الصحفي أن شركة روسية من
مدينة إيركوتسك حاولت تهريب دفعة من دمى «»Barbie Girl
الصينية إىل األراضي الروسية ،علما أن شركة « »Mattelبصفتها
صاحبة احلق احلصري يف تصنيع هذه الدمى مل متنح ال شركات
صينية وال شركة روسية مستوردة للدمى ترخيصا باستخدام
ماركتها التجارية.
وكانت هيئة اجلمارك يف مدينة إيركوتسك قد رفعت دعوى إدارية
ضد الشركة الروسية املستوردة للدمى الستخدامها غري الشرعي
ملاركة جتارية.
وجاء يف البيان أن الشركة مهددة بدفع غرامة كبرية ،أما السلع
املهربة فستتلف.

مذكرة توقيف أمريكية حبق جنل وزير
اخلارجية الفرنسي بتهمة االحتيال
يواجه توماس فابيوس ،جنل وزير اخلارجية الفرنسي ،اتهامات
أمريكية باالحتيال وسرقة  3.5مليون دوالر ما أدى إىل إصدار
بطاقة توقيف حبقه.
وقد أصدر القضاء األمريكي مذكرة التوقيف إلعطاء فابيوس
شيكات من دون رصيد بقيمة ختطت  3,5مليون دوالر يف كازينو
مبنطقة الس فيغاس.
وقد خسر جنل وزير اخلارجية الفرنسي ،هذه املبالغ الضخمة يف
لعب امليسر ليل  15و 16مايو/أيار  ،2012حسب جملة “لوبوان”
اليت كشفت القضية.
ويف ليل  16مايو/أيار ُ 2012عينّ لوران فابيوس رمسيا وزيرا
للخارجية الفرنسية.
وأوضح متحدث باسم املدعي العام يف منطقة كالرك بوالية نيفادا
(غرب) ،حيث توجد الس فيغاس ،أن مذكرة التوقيف حبق توماس
فابيوس البالغ من العمر  33عاما ليست دولية ولكن تطبق فقط
على كل األراضي األمريكية.
وأوضح املتحدث أن توماس فابيوس سوف يعتقل فور وصوله
إىل الواليات املتحدة.

طيار إسباني :حلظات ونهبط يف تل
أبيب يف دولة فلسطني
أثارت كلمات ربان طائرة إسبانية «املسافرون األعزاء حلظات
ونهبط يف فلسطني» ،أثارت غضب املسافرين اإلسرائيليني.
كلمات قاهلا ربان الرحلة اجلوية  3316التابعة لشركة «افريا»
االسبانية اليت وصلت يوم االربعاء  28أكتوبر/تشرين أول ،تل
أبيب قادمة من العاصمة االسبانية مدريد .
ووفقا ألحد املسافرين اإلسرائيليني الغاضبني فإن هذه العبارة مل
تكن جمرد خطأ ،بل إعالنا مقصودا يعرب عن موقف الطيار الرافض
لفكرة وجود إسرائيل.
وردد الربان هذا «اإلعالن» بداية باللغة االسبانية ،وبعدها قال
باللغة االجنليزية « حلظات وستهبط الطائرة يف تل ابيب « ،دون
أن يذكر كلمة إسرائيل مطلقا .
من جانبها قدمت الشركة اعتذارها وقالت إن الطيار سيمنع من
اآلن من السفر إىل إسرائيل .

كوييت سافر أسبوعاً إىل أوزبكستان
دون علمه

اكتشف مواطن كوييت بالصدفة أنه سافر أسبوعًا إىل أوزبكستان
دون علمه وذلك أثناء تقديم أوراقه للحصول على تأشرية سفر
إىل أمريكا.
وتعود تفاصيل القصة الغريبة وفقًا لصحيفة الراي الكويتية ،حني
أبلغت السفارة األمريكية يف الكويت املواطن عبد العزيز خالد أن
سبب رفضها منحه التأشرية هو قيامه بالسفر إىل أوزباكستان
واالشتباه بالقيام بأمور مشبوهة بعد اإلقامة بها أسبوعًا كام ًال.
وأصيب عبد العزيز بالذهول بالشديد ألنه مل يز يف حياته هذه
الدولة ومل يصدق صحة هذه اإلدعاءات إال حني راجع وزارة الداخلية
وطلب استخراج ملفه كام ًال بأمساء وتواريخ البلدان اليت زارها بني
 2005و ،2010وذلك بناء على طلب من السفارة األمريكية.
وكانت املفاجأة حني أظهرت السجالت عن سفرة مسجلة إىل
أوزبكستان عام  2010ومكث فيها أسبوعًا بسبب خطأ فين بد ً
ال من
تسجيل سفره إىل اإلمارات يف نفس التاريخ من ذلك العام.
وعلى الرغم من قيام املواطن بإحضار األوراق اليت تثبت سفره
إىل دبي يف تلك الفرتة خالل رحلة عمل ،فسر عاملو الوزارة أنهم
ال ميكنهم تصحيح هذا اخلطأ الفين مما حال دون حصوله على
تأشرية إىل أمريكا لزيارة ابنته اليت تسكن هناك ملتابعة حتصيلها
العلمي.

أطعم زوجته حلم “احلمري” 20
شهرا  ...فماذا كانت النتيجة؟

تنظر حمكمة األسرة يف مصر دعوى غريبة حيث طلبت زوجة اخللع
من زوجها واتهمته بإطعامها حلم احلمري ملدة  20شهرا دون أن
تدري من أجل توفري النفقات.
وحبسب “رأي اليوم” قالت الزوجة وتدعى نورا خليل أمام حمكمة
األسرة إن زوجها ويدعى طاهر جالل حيرمها من مجيع حقوقها
بسبب خبله الشديد وظل يطعمها حلم محري ملدة  20شهرا دون أن
تدري واكتشفت األمر باملصادفة البحتة مطالبا إياها باالقتصاد
والتوفري من أجل تأمني مستقبلهما.
وأضافت الزوجة يف أقواهلا أمام احملكمة أن زوجها عندما تقدم
خلطبتها مل يكن خبيال بل كان سخيا وشديد الكرم ولذا وافقت
على االرتباط به وكان مفرطا يف تقديم اهلدايا هلا وألسرتها
وعقب الزواج تغريت معاملته هلا وأصبح شديد البخل حيث كان
يطالبها بالتوفري وعدم طلب شراء أي مستلزمات غري ضرورية
للمنزل حبجة االقتصاد وكان خيلط اللنب باملاء لتوفري النفقات.
وتابعت أمام احملكمة “كما كان الطعام الدائم هلما هو الفول
والفالفل والعدس وعندما طالبته بشراء حلم وافق بعد ضغط،
وظل يقدم هلا اللحم لتأكله وحدها رافضا أن يتناول منه شيئا
حبجة أنه ال حيبه وأنه يفضل البقوليات عنه.
وقالت إنه مت القبض على اجلزار الذي يشرتي منه اللحم وعلمت
بعد ذلك أن سبب القبض عليه هو تقدميه حلم احلمري لزبائنه
مضيفة أنها تشعر باحلسرة والندم على قرار االرتباط منه ولذلك
تطلب اخللع للضرر.

«ريهام ماتت»« ....تعليق
برنامج صبايا اخلري»

تسببت اإلعالمية املصرية ريهام سعيد جد ً
ال واسعًا يف الرأي العام
تعمدها نشر صور فاضحة
املصري والعربي وذلك بعد ّ
لسمية طارق املعروفة إعالميًا بـ «فتاة املول» والتشهري بها عرب
برناجمها الشهري «صبايا اخلري» ،فقد طالب أكثر من  40ألفًا من
احلقوقيني ونشطاء الفيسبوك مبحاكمة وتوقيف اإلعالمية ريهام
سعيد ،مؤكدين رفضهم لعملية التشهري والفضائح اليت تبثها
ريهام عرب برناجمها على قناة «النهار».
وشجع اإلعالمي الساخر باسم يوسف املعلنني على وقف رعاية هذا
ّ
الربنامج ،قائال عرب تويرت« :ليه تصرف ماليني على إعالنات يف
برنامج وإنت ممكن يشوفك مخسة مليون متابع هنا لو قاطعته :آلو
إيفا ،بييت ،أيف بييب ،املراعي ...إعالنك عندنا».
وعلى األثر ،استجاب العديد من الشركات الراعية هلذا الربنامج،
حيث أعلنت شركة «إيفي بييب» انسحابها وكتبت على الفيسبوك:
«يعلن منتج إيفى بييب أنه غري مسؤول عن حمتوى الربامج اليت
يقوم برعايتها وقد تقرر وقف رعاية إيفى بيبى لربنامج صبايا
اخلري».
كما أعلنت «شركة املراعي مصر» وقف إعالناتها على برنامج
ريهام سعيد ،معلنة عدم مسؤوليتها عن حمتوى الربنامج ،لتصبح
احلصيلة ،خسارة الربنامج شركتني للرعاية ،وأخرى معلنة ،حتى
اآلن.
ّ
واحتل
ومبوازاة ذلك ،دشن النشطاء هاشتاغ «ريهام ماتت»
املركز اخلامس على قائمة «ترندز» املوضوعات األكثر تداو ً
ال
وأهمية بالنسبة للنشطاء على موقع «تويرت» ،ونال العديد من
التعليقات.
قررت قناة «النهار» تعليق إذاعة برنامج «صبايا
ويف اإلطار عينهّ ،
موسع بشأن حلقة «فتاة املول».
اخلري» وفتح حتقيق
ّ
وقال مالك القناة عالء الكحكي على حسابه اخلاص على «فيسبوك:
ّ
لكل من استاء من احللقة
«تؤكد شبكة تليفزيون النهار اعتذارها
ّ
وتؤكد على احرتامها ّ
لكل سيدة وفتاة من بناتنا وأهالينا
املذكورة،
وشعبنا الكريم».
أن ّ
كل مشاهدينا وأهالينا هم تاج على رؤوسنا
وأضاف« :وتؤكد ّ
سنظل حنرتمهم ونقدرهم ،نعتذر للجميع مرة أخرى ،حفظكم اهلل
وحفظ اهلل مصر».
وبعد أن كان مقررا استضافة ريهام اليوم يف برنامج «آخر النهار»
لإلعالمي خالد صاحل يف القناة نفسها للحديث عن «فتاة املول»،
أعلن األخري أنه لن يستضيف ريهام يف برناجمه.

فنان شهري يهدد ريهام سعيد بنشر صور
فاضحة لها
هدد الفنان تامر عبد املنعم اإلعالمية ريهام سعيد بنشر صور
فاضحة هلا ،يف حال استمرارها يف اهلجوم على الفتاة مسية
املعروفة إعالميا باسم «فتاة املول».
وقال عبد املنعم يف مداخلة هاتفية مع اإلعالمي وائل اإلبراشي
بربنامج «العاشرة مساء» إنه غاضب بشده مما تفعله ريهام سعيد
وهجومها على الفتاة ودفاعها عن الشخص املتحرش.
وأضاف منفع ًال« :إذا كانت ريهام متلك صورًا تهدد بها مسية،
أريد إخبارها بأنين أملك صور هلا أيضًا قد اقوم بنشرها».
واستقالت سعيد من قناة «النهار» بعد أن تلقت انتقادات شديدة
إثر نشر صور ذات خصوصية للفتاة مسية ،وانسحاب رعاة الربنامج
بعد النقاشات.
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توقعات

هـا هـي آخـر توقـعات لـيلى عـبد اللــطيف!

أطلت ليلى عبد اللطيف يف حلقة جديدة من تاريخ يشهد مطلقة
سلسلة جديدة من التوقعات أبرزها:
املرحلة القادمة مليئة باملفاجآت اليت قد تصدم الكثري نتيجةانتشار فضائح الفساد واهلدر باجلملة ستطال عددا من الشخصيات
السياسية.
سنرى  9شخصيات سياسية لبنانية ختضع للمحاسبة احملاكمةملفات احملاسبة ستنطلق من الشارعالساحة املسيحية تشهد عدة تطورات غري متوقعة وملف انتخابالرئيس يشكل انتفاضة مسيحية حقيقية تبدأ من ملف قانون
االنتخاب واحلدث االهم هو تالقي جعجع وعون عند نفس االهداف
مجاهري التيار ومجاهري القوات تنزل اىل الشارع وجتتمع علىنفس االهداف والتضامن املسيحي القادم سيكون أكرب من كل
التوقعات
االمساء املسيحية الكبرية ستضع مجيع خالفاتها جانبا للحفاظ علىوحدة ومتاسك الصف املسيحي
البطريرك الراعي ومجيع القيادت املسيحية يف مكان واحدوسيدعون لوحدة الصف
كوارث طبية يف اهلند وأفغانستان قد تصل تداعياتها اىلايران
 طائرات فرنسية وبريطانية فوق ليبيا وتضرب أهدافا لبعضاجلماعات املتطرفة
ذباب غريب سيغزو بعض املناطق اللبنانيةظاهرة انتشار الفئران واجلرذان تنتشر يف بعض االحياء يفلبنان
فيضانات وكوارث يف اوروبا واخلسائر كبرية وجسيمة-تغيري جوازات السفر يف بعض البلدان االوروبية لدواع أمنية

امتنى على الرئيس سالم والوزراء أشرف ريفي ونهاد املشنوقأن يأخذوا أقصى درجات احلذر
اقول للوزير بطرس حرب ان اهلل سيحميك مرة جديدةكل ما حيصل اليوم يف بلدان عربية لن ينتهي اال جراء أحداثكبرية

بوادر حرب اقليمية بدأت تتطل برأسها من بعض البوايات العربيةوالدولية
املشهد القادم للمنطقة العربية يرسم اخلوف ويزرع القلقاحلرب املقبلة واسعة وأطرافها من الكبار وفيها تركيا وسورياوالعراق واسرائيل وايران والسودان وأفغانستان والصومال
واهلند
حزب اهلل سيلعب دورا كبريا يف محاية لبنان من تداعيات احلربوال خوف على لبنان وال حرب اقليمية واسرائيلية يف لبنان
الضاحية اجلنوبية يف قلب احلدث من جديد وتتهيأ لتكون يفالواجهة االعالمية لثالثة حوادث بعضها داخلي وبعضها يتعلق
حبدث خارجي وحزب اهلل يف حال انتشار واستنفار كبري يف الشر
ويف العلن حلماية احلدود واجلماهري الكبرية اليت ستمأل شوارع
الضاحية من كل املناطق اللبنانية
حزب اهلل حيقق اجنازا من خالل حدث خارجي وخصوصا علىالصعيد االسرائيلي والسيد نصراهلل سيعلن أمام مئات االالف
تفاصيل هذا االجناز واالبتهاج يسيطر على الضاحية
الضاحية اجلنوبية حتتفل من خالل اجناز سياسي يف أحد امللفاتالصعبة والكبرية
التغيري القادم على الصعيد النيابي والوزاري يف لبنان فيهالعديد من الوجوه اجلديدة وأحداث كبرية قد تكون خطرية تسبق
هذا التغيري
اجمللس النيابي اجلديد سيتبع ارادة الشعب اللبنانيهوية الرئيس اجلديد للحكومة ستشكل أكرب مفاجأة ودورالرئيساحلريري سيعود بالقوة وكذلك الرئيس جنيب ميقاتي

حاالت كبرية من الفوضى يف تركيا واملزيد من االنفجاراتوسائل االعامل على وعد لنقل أخبار هامة جتري بني عرسالوالعمليات االمنية واردوغان يف دائرة اخلطر الشديد
واجلرود من خالل خرب عاجل ينتشر على شاشات التلفزة يتحول اىل
فوضى وحرب شوارع يف الشارع الروسي بني االسالميني نقل مباشر وقوات كبرية من اجليش اللبناني تنتشر بشكل كثيفاملتشددين وبعض االطراف املسيحية انتقاما ملا جيري يف سوريا يف كل املنطقة وهو ليس حدثا امنيا بل اجنازا نتيجة مفاوضات
يؤدي اىل اخالء جرود عرسال من السالح واملسلحني باستثناء
اجليش اللبناني وكذلك االفراج عن العسكرين املخطوفني
االعالم على ملكة بريطانيا حلادث مؤسف

التخطيط واخلطر من عمليات اغتيال مل يتوقفالتعيينات
الساخة االمنية اللبنانية تهتز من جديد من جراء كشف خمططحملاولة اغتيال احدى الشخصيات البارزة واملهمة
عملية اغتيال تستهدف احدى الشخصيات السياسية أو االمنيةولكنها تنجو بأعجوبة
-اخلطر ما زال حيوم على بعض السفراء والسفارات يف لبنان

ابواب التعيينات اقفلت حاليا ولكنها مفتوحة على مفاجآتمرهونة بنتائج طاولة احلوار اليت تنجح بالوصول اىل بعض الثوابت
واالتفاقات واهمها ملف رئاسة اجلمهورية وقانون االنتخابات
والتعيينات االمنية.
لبنان سيشهد تعيينات ال تشبه التعيينات السابقة وسنشهدامساء غري متوقعة تتمتع بكفاءات عالية والعماد ميشال عون

سيكون حاضرا بقوة عند هذه االستحقاقات.

العميد شامل روكز يعود من باب حقيبة وزارية يف املرحلة املقبلةواملفاجأة ستكون عندما خيتاره التيار الوطين احلر خلفا للوزير
جربان باسيل يف املرحلة املقبلة.
الوزير جربان باسل سيكون العبا اساسيا على الساحة السياسيةيف السنوات املقبلة.

سوريا
ملف احلرب
والسياسي.

السورية

اقرتب

كثريا

من

احلسم

العسكري

سوريا ستكون يف االشهر املقبلة على ابواب التغيري الكبري
والكامل وستشهد تطورات ميدانية سريعة تتبعها تغيريات عدة
يف الواقع واملواقع.
 وسنرى ان االمور ستتجه اىل حسم اكثر من معركة وعلى اكثرمن جبهة داخلية مع استمرار الضربات الروسية ووجود القوات
االيرانية ومساندة حزب اهلل .
 تسجيل انشقاقات وانقسامات داخل صفوف بعض االطرافاملسلحة يف سوريا وخصوصا يف صفوف التنظيمات املتطرفة
ما يسهل بعض عمليات احلسم ويقلب املوازين ملصلحة االرادة
السورية والشعب السوري.
 االسابيع املقبلة سرتسم املشهد السوري وستشتعل كل اجلبهاتالسورية واملعارك ستكون مصريية من ريف محاه اىل حلب مرورًا
بعدد من احملافظات.
 املعركة الفاصلة ستبدأ من الرقة اىل الزبداني وسنرى القواتالروسية الربية اليت تشارك يف بعض املعارك.
 اكثر من  35الف جندي من القوات الدولية سيدخلون لالنتشاريف احناء سوريا يف مرحلة الحقة.
 على الصعيد السياسي فإن املبادرة الروسية االيرانية هياليت ستنجح وستعطي الرئيس السوري بشار االسد حرية االختيار
للمرحلة املقبلة اإلنتقالية “اما البقاء او تسليم االمانة يف الوقت
والزمان الذي يراه مناسبًا”.
 سنرى مصاحلات على االرض بني بعض اطراف املعارضةاملسلحة واملعتدلة مع اجليش السوري النظامي خلوض معركة جنبا
اىل جنب ضد التطرف .
 عودة بعض النازحني السوريني اىل ارضهم بعد انتهاءاملعارك.
 اسم وزير سوري سابق سيلمع بقوة يف حدث مهم. االنظار تتجه اىل جسر البحرين يف حدث مهم . دولة عربية يتم فيها تكليف سيدة لرئاسة جملس الوزراءوستكون فاعلة ونافذة ليس يف بلدها فحسب امنا يف بعض
الدول العربية ايضًا.

فنيا:

* 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

املوسيقار ملحم بركات يقوم بتلحني أكثر مناغنية للفنان فارس كرم وسوف حتقق جناحا
غري مسبوق
سيشهد الوسط الفين فضيحة أخالقية بالصوتوالصورة تطال أحد الوجوه الفنية البارزة تهز
اجلمهور اللبناني والعربي وتكشف احلقائق عن
مؤامرة لاليقاع بفنانة مشهورة ما يؤدي اىل
طالقها من زوجها احلالي
فضيحة بطلها فنان مشهور يقوم بابتزازحبق احدى السيدات من خارج الوسط الفين.
ونشاهده بالصوت والصورة يعتدي على
السيدة بالضرب
الوسط الفين يتعرض خلضة جديدة او مأساةوجرمية تطال احدى الفنانات وترتك موجة حزن
ومفاجأة عند الكشف عن مالبسات اجلرمية
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Malcolm Turnbull scraps Housing crisis report says backyards for children
Tony Abbott’s Knights vanishing as oldies stay put
and Dames
Backyards will soon be un- tions: providing for grand- unsuitable for raising a fam- come on to the market in the

The Queen gives the Duke of Edinburgh the Insignia of a Knight of
the Order of Australia in the presence of Alexander Downer in April.
Photo: Getty Images

Malcolm Turnbull has
dumped Tony Abbott’s
widely ridiculed policy
of reinstating Knights
and Dames, saying the
titles are “not appropriate” in modern Australia.
The new Prime Minister
announced on Monday
that he was dumping
the titles nearly seven
weeks after ousting Mr
Abbott from the top job.
In a statement, Mr Turnbull said the decision
was recently taken by
cabinet and approved
by the Queen.
“The cabinet recently
considered the Order
of Australia, in this its
40th anniversary year,
and agreed that Knights
and Dames are not appropriate in our modern
honours system,” he
said.
Mr Turnbull said the
change will not affect
existing Knights and
Dames, meaning Prince
Philip will potentially be
Australia’s last Knight.
Mr Abbott March 2014
decision to reinstate
Knights and Dames in
Australia was one of his
most notorious “captain’s picks”.
He described the
change at the time as an
“important grace note
in our national life”.
Mr Abbott said he expected recipients to
include governors-gen-

eral, state governors,
chiefs of defence forces
and chief justices rather
than politician.
The decision was
mocked at the time but
it became a lightning
rod for Mr Abbott’s critics when he appointed
Prince Philip a Knight
on Australia Day earlier
this year.
He said the 93-year old
was being recognised
for his “contribution to
Australia throughout
the Queen’s 62-year
reign.”
Mr Abbott dismissed a
social media backlash
against the decision as
“electronic graffiti”.
“I’ll leave social media
to its own devices. Social media is kind of like
electronic graffiti and I
think that in the media,
you make a big mistake
to pay too much attention to social media,”
Mr Abbott said at the
time.
“You wouldn’t report
what’s sprayed up on
the walls of buildings.”
Earlier gongs had gone
to former chief of the
defence force Angus
Houston and former
governor-general Quentin Bryce, who accepted
the title despite being a
republican.
Peter Cosgrove was
automatically made a
Knight upon becoming
Governor-General.

attainable for the majority
of children born in Sydney
and Melbourne, according
to an explosive new report
which blames a buildup in
the number of largely-empty
houses occupied by Australians over the age of 50.
The report by academics
Bob Birrell and David McCloskey from the Australian
Population Research Institute finds Sydney will need
an extra 309,000 homes by
2022 and Melbourne will
need an extra 355,000.
Half of those needed in Sydney and two-thirds of those
needed in Melbourne will
be freestanding houses, if
families with children are
to have the same access to
backyards they have now.
But census data unearthed
for the report shows an astonishing 50 to 60 per cent
of freestanding houses in
the middle suburbs of Australia’s two biggest cities
are occupied by Australians
aged 50 and older.
“Few of these older households show much interest in
downsizing or any need to
do so because of ill health,
care needs or partner
death,” it says.
Almost all Australians in
these houses stay there
until beyond the age of 75.
Even when they move, they
typically switch to other
freestanding houses rather
than to flats or apartments.
The report, to be released on
Monday, says the number of
freestanding houses occupied by older Australians will
swell by 65,000 in Sydney
and 76,900 in Melbourne as
more Australians age.
It says the Coalition added
a new financial incentive for
older Australians to stay by
boosting the rate at which
the pension was lost for financial assets above the
assets test threshold. Older
Australians who downsize
and free up capital will become more likely to lose the
pension.
“I am certainly not saying
older Australians should
move,” Dr Birrell told Fairfax
Media. “Their house serves
all sorts of important func-

kids, gardening, becoming
as a locus for friends. But
what I think doesn’t matter.
The fact is that unless there
is a cultural revolution we
will see no net movement
out of detached houses until the age of 75, and even
then it will only be slight.
They are not making way for
younger people.”
The report says young families wanting freestanding
houses in Melbourne are being forced to outer suburbs
like Frankston and Hume
and to new estates on the
fringe whereas in Sydney
they are being forced into
walk-up units.
“In Sydney it’s got to the
stage where around 30 per
cent of young women with
children live in flats and
apartments,” Dr Birrell said.
“In Melbourne it’s still half
that, and in the rest of Australia it’s half again.”
More intensive development of inner suburbs was
no solution. The increase in
land values meant that even
when inner suburban blocks
were divided, the newly created houses cost more than
$1 million each.
“We are seeing costs continuing to rise in the hyperamenity suburbs. They will
become increasingly exclusive to those with a high
level of resources, increasing the gulf between those
wealthy enough to enjoy
them and the rest who have
to live far away,” Dr Birrell
said.
There were already signs of
young people delaying leaving home. Some would delay having children or have
fewer children, some would
move out of Sydney and
Melbourne and migrants
might bypass Australia altogether.
There was “no possibility”
that the deluge of inner highrise apartments coming on
to the Melbourne market
would help.
“These apartments are predominantly tiny 60 square
metre or smaller dwellings
with no access to protected
outdoor space,” Dr Birrell’s
report says. “They are totally

ily. They are tiny because
developers selling into overseas markets need to keep
prices below $600,000.”
An extra 90,000 inner Melbourne apartments would

next five years creating a
glut that would help neither
young families nor older
Australians. They would be
rented cheaply to students,
backpackers and tourists.

Strong Surplus And Jobs Growth
Confirmed

The Treasurer Tim Pallas today tabled the 2014-15 Financial Report, confirming
Victoria’s strong budgetary
position and steady economic growth.
It showed that Victoria’s
economy grew steadily in
2014-15, with state final demand growing by 2.7 per cent
in 2014-15, and employment
rising by 2.1 per cent – the
strongest result of the mainland states, above the national average of 1.2 per cent,
and, the strongest outcome
since 2010-11.
It also confirms a surplus of
$1.2 billion for 2014-15, more
than $300 million higher than
the revised estimate, with
strong surpluses forecasted
every year over the budget
and forward estimates.
The Treasurer noted that the
2014-15 Financial Report
contained two qualifications
made by the acting Auditor
General regarding:
• Commonwealth funding for
the East West Link project
• Recording of property, plant
and equipment at the Department of Education and Training.
The first qualification relates
to whether Victoria was obligated to return the $1.5 billion
set aside for the East West
Link simply because the then
Abbott Government took an
arbitrary decision to demand
its return.
Advice provided to Treasury
states that no liability is or
was required to be recognized, as the funds were on
Victoria’s books and would
not be returned. This accounting treatment was confirmed
by independent accounting
firm Ernst and Young, and
legal advice from a Queen’s
Counsel.
The Federal Treasurer, Scott
Morrison, also recently confirmed Victoria’s long-held

position that the money will
stay in Victoria and go towards productive infrastructure projects that our state
needs and voted for.
The second qualification refers to issues first flagged by
VAGO in 2013/14 around the
Department of Education>s
accounting records. This relates to the need to improve
poor record keeping and follows concerning revelations
at IBAC about the culture of
the Department.
The Department is in the
process of implementing an
improved asset management
system, as part of a comprehensive reform of its governance and culture.
Attributable to the Treasurer,
Tim Pallas
«Victoria’s strong economic
performance has been confirmed today, with our jobs
growth the strongest of any
of the mainland states. Victoria’s economic growth is
steady, the state is in surplus,
and will stay in surplus under
an Andrews Labor Government.
“The Auditor-General’s qualification on the East West Link
funding runs contrary to the
facts and the advice from the
DTF and Ernst and Young the money was on Victoria’s
books, and was always staying there, to be used for infrastructure that Victorians need
and voted for.”
Attributable to the Minister
for Education, James Merlino
“I have spoken with the Auditor General regarding the disclaimer opinion and also met
with him today, along with
the DET Secretary to ensure
this is not repeated.”
“I will ensure the Department
works closely with VAGO
throughout the course of this
year to make sure all effort
is made to prevent this from
happening again.”
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Grattan Institute says money raised by higher university fees likely to go into research

Scott Morrison’s lukewarm reception for wide-ranging New
Zealand-style GST

One dollar in every five spent on university research comes from surpluses from teaching, the Grattan Institute estimates. Photo: Gabriele Charotte

Increasing the cost of degrees is likely to produce
little benefit for students
as universities would instead pump much of the
extra money into research
projects rather than teaching, according to new research from one of Australia’s top think tanks.
A report by the Grattan
Institute, which comes as
the Turnbull government
develops a new set of
higher education changes,
finds Australian universities earn up to $3.2 billion
a year more from students
than they spend on teaching. One dollar in every
five spent on research
comes from surpluses
from teaching, the think
tank estimates.
Grattan Institute higher education program director
Andrew Norton said there
was a “high risk” universities would use increased
revenue from student fees
or government funding to
pay for research rather
than to improve students’
educational experience.
Mr Norton said the figures
- which include revenue
from domestic undergraduate, postgraduate and international students - were
conservative estimates.
Rather than being in crisis,
his report finds “teaching
at current quality levels is
not generally under-funded” in Australia.
The government has put
its plan to fully deregulate university fees on ice,
but is considering options
to give institutions more
scope to increase fees -

including by raising caps
on the amount universities can charge for their
courses.
University vice-chancellors have said increased
fees would allow them to
reduce class sizes and
invest in new facilities for
students, but Mr Norton is
sceptical of such claims.
“It is not clear that teaching would be improved by
increases, whether from
public or private sources,
in per-student funding,”
the Grattan Institute report
finds.
“Both fee flexibility and
increased
per-student
funding could, in theory,
improve the current teaching funding system...But in
practice there is no guarantee that students would
see the full benefits of increased funding. Universities would face pressures
and temptations to spend
any additional money on
research instead.”
Research outcomes are
particularly important for
universities because they
heavily influence how universities perform on international rankings tables.
Universities can also use
money earned through
teaching for whatever research they are interested
in, rather than having to
apply to the government
for grants.
The report finds a lack of
strong evidence that students directly benefit from
university research, even
though research-intensive
institutions tend to charge
more for degrees.

Privately, many university
leaders admit they would
not have supported fee
deregulation if they believed there was sufficient
public investment in research.
The report calls for safeguards to be put in place
to ensure students would
benefit from increased
fees. This could include
requiring universities to
publish plans for how
they will improve the student experience and outcomes, or asking them to
prove how they spent the
extra revenue on services
relevant to students.
Mr Norton, who conducted a major review on university funding for former
education minister Christopher Pyne, said universities should at least have
to be more transparent
about where they spend
their money.
Education Minister Simon Birmingham said
last week that the crosssubsidisation from teaching to research was on his
agenda, but there was a
strong case for students
to contribute more to the
costs of their degree.
Labor higher education
spokesman Kim Carr said
the Grattan Institute report showed the government should abandon any
plans to deregulate university fees.
Universities
Australia
chief executive Belinda
Robinson said it showed
university research funding is “clearly insufficient”.

Prime Minister Malcolm Turnbull and Treasurer Scott Morrison are preparing a tax reform package to take to the net election. Photo: Andrew
Meares

Lifting the GST to 15 per
cent and applying it to
food, health and education would reap $130 billion in revenue in just
one year, official costings commissioned by a
Turnbull government MP
show.
But Treasurer Scott Morrison has stressed the
idea is not official policy
and sits at the “extreme
end” of the options available to the government as
it mulls a tax reform package ahead of the next federal election.
Costings by the Parliamentary Budget Office
show raising the GST
and applying it to 97 per
cent of goods and services would deliver an
extra $65.6 billion in the
2017/18 fiscal year.
This is more than double
the current expected revenue based on the 10 per
cent rate, which does not
apply to fresh food, health
and education.
Mr Morrison welcomed
the independent analysis
conducted for Nationals backbencher David
Gillespie but played down
the prospect of applying
the tax to health and education.
“There’s a lot of detailed
modelling there which I
suppose sets out one option that sits right at the, I
think, the very end of the
spectrum,” Mr Morrison

told Sky News.
“I should stress it’s not
the government’s position or even the Nationals’
position but it represents
an option I suppose.”
In his third interview in
just three hours, Mr Morrison went further. He told
Sydney radio station 2GB
the idea sat “on the extreme end”.
In an earlier interview with
the ABC, Mr Morrison
suggested that “practical
reasons” existed for not
applying the GST to food,
health and education in
2001. Fresh food was
left out because of a deal
the Howard government
struck with the Democrats
to get the policy through
the Senate.
Mr Morrison did not state
what the “practical reasons” were.
When he appeared on
Sky, the Treasurer nominated only health and
education as being left
out of the original GST for
the same issues he said
remained in 2015.
“Originally when the GST
was introduced there
were very practical reasons why health and education were not included
in the GST base and those
practical issues remain as
challenging as they were
back then,” he said.
He did not rule out the idea
of applying an increased
GST to fresh food.

“We’re not getting into
the features of this at the
moment,” he said.
On Sunday, Assistant
Treasurer Kelly O’Dwyer
said the government was
considering four reform
options provided by Treasury. They range from
raising the GST to 15 per
cent and removing exemptions, to increasing
the rate to just 12.5 per
cent and retaining current
exemptions.
Ms O’Dwyer stressed that
the government was focussed on improving the
overall tax intake and not
increasing it.
Mr Morrison on Monday said the government
wanted to bring down income taxes and remove
disincentives for people
to work and earn more.
He stressed the Commonwealth was working with
the states.
“And we’re looking at a
whole range of options:
state taxes, federal taxes
and the Prime Minister
and I have made it clear
that when it comes to
superannuation we’ve
opened that up for consideration.”
But he criticised a rival
proposal by Queensland
and Victoria to increase
the Medicare Levy instead
of the GST saying it would
be an effective increase
on income tax. Mr Morrison again stressed the
government had to deal
with bracket creep.
Former treasurer Joe
Hockey warned in July
that bracket creep would
see the average full time
wage - currently around
$77,000 - soon sit in the
second-top income tax
bracket.
But at least one government backbencher has
warned his own side
against raising taxes in
return for temporary income tax reductions.
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Malcolm Turnbull’s tax reform plans Identity fraudsters attack Tax Office
facing pushback from Liberal MPs at least 11,000 times in one year

Senator Cory Bernardi says any rise in the GST should be linked
to a flat rate of taxation. Photo: Andrew Meares

Malcolm
Turnbull’s
plans to reform Australia’s tax system is facing a pushback from his
own side with Liberal
MPs demanding longterm structural reform
and tax cuts to compensate for a potential
rise in the GST to 15
per cent, or broadening of the tax to cover
new items such as fresh
food.
Debate within the Coalition about tax reform
has ramped up against
the backdrop of spiralling state health and
education costs, $80
billion in cuts over a decade in these key areas
from the 2014 budget
and an ongoing federal
budget deficit.
Reflecting fears in the
Coalition government
that tax reform could actually increase the overall tax take, an anathema
to many Liberals, Senators Cory Bernardi and
Ian Macdonald and MPs
Angus Taylor and Bert
van Manen warned off
senior colleagues from
simply raising the GST
from 10 to 15 per cent.
The quartet all advanced
the view, shared by economic dries across the
Liberal party room, that
any change to the GST
must be accompanied
by cuts to personal or
business taxes.
Senator Bernardi said,
“Tax reform means lowering taxes and every

justification that I’ve
seen for tax reform thus
far entails an overall increase in government
revenue. That’s not reform, that’s gouging.”
“There should be a flat
rate of tax. Say, for example, a personal income tax that would not
exceed 35 per cent ...
We need to have a higher tax-free threshold,
lower marginal tax rates
and ensure government
ends the money churn,”
he said.
Mr Taylor welcomed
“genuine debate” about
tax reform but cautioned
the end goal had “to be
about tax reform, not a
tax hike and that means
changing the tax mix,
not increasing the tax
burden, with some combination of personal and
business tax cuts”.
“We should look at payroll and stamp duty too,
we need to move from
less efficient to more efficient ones,” he said.
Mr van Manen said tax
reform was critically
important but “we need
long-term structural reform of the tax system
for the benefit of the
country, just focusing
on the GST is not going
to solve our problems”.
Senator Macdonald told
ABC radio he was “opposed to any increase
beyond 10 per cent of
the GST rate” and suggested broadening the
base instead.

The comments from the
back bench come despite the Prime Minister
promising last month
that any change to the
GST “certainly has to
be a part of a suite of
measures, it’s not doing
it, no one I think is seriously suggesting doing
it in isolation”. Mr Turnbull on Monday pledged
any tax changes would
be fair and there would
be “no disadvantage
to the most vulnerable
Australians”.
Mr Turnbull and Treasurer Scott Morrison
have left a raft of options
for tax reform on the table, but Mr Morrison has
shut down a proposal
from the Queensland
and Victorian Labor
governments to instead
increase the Medicare
levy, which would raise
about $18 billion.
The Grattan Institute
has estimated that a
GST rise from 10 to 15
per cent would raise an
additional $30 billion
a year in revenue, with
state premiers including NSW’s Mike Baird
and South Australia’s
Jay Weatherill suggesting that money could, at
least in part, be used to
fund the rising cost of
health care or to fund
income tax cuts.
Victorian
Premier
Daniel Andrews and
Queensland’s Annastacia Palaszczuk have
publicly stated their opposition to a GST rise
from 10 per cent to 15
per cent and instead
backed a Medicare levy
rise.
But privately, key political allies of the two Labor premiers confirmed
to Fairfax Media on
Monday the two state
governments
would
respect Mr Turnbull’s
mandate if he won the
next election.

The ATO recorded 91,000 “revenue fraud incidents” in 2014-15. Photo: Louie Douvis

The Australian Taxation
Office has been targeted
more than 11,000 times
by identity fraudsters attempting to steal tax refunds in the 2014-2015
financial year.
And a help-service for
victims of identity crime
says it is being inundated with taxpayers whose
IDs have been hijacked
and their tax returns
robbed.
The 11,000 attempts at
ID fraud are part of the
wider picture of 91,000
“revenue fraud incidents” recorded on the
ATO’s systems in 20142015.
Only the efforts that were
detected and foiled are
recorded, according to
the agency, with the full
extent of successful
frauds unclear.
But iDcare, a service that
helps victims rebuild
their identities after they
have been stolen, says
the volume of calls for
help it is currently receiving indicates that
criminals are reaping a
tax-time bonanza from
unsuspecting taxpayers.
Managing director Dave
Lacey said his staff had
dealt with at least 400
cases this financial year
involving tax refund
theft.
He said taxpayer money
was being lost as the
ATO’s process was typi-

cally to determine an
initial refund was fraudulent and then reissue the
funds to the victim.
“We’re in tax fraud season at the moment. It’s
organised crime. It’s big
business. This has been
going on for months
now,” he said.
Mr Lacey said the biggest impact on victims
was often not the initial
financial loss but the effect identity theft had on
their mental health, with
one in five - almost one
in four - requiring ongoing mental health support.
He said this was largely
because of how victims
were treated by government agencies and organisations when they
tried to follow up on the
fraud, seek answers for
how it occurred and reestablish themselves.
“We test these things
continuously and regrettably the standards are
very low,” Mr Lacey said.
Fairfax Media revealed
last week that sophisticated cyber-crims had
managed to penetrate
employers’ payroll systems, making off with detailed information on unsuspecting workers and
using the data to lodge
bogus tax returns.
Other victims have told
how their legitimate tax
refunds had been si-

phoned off into bank
accounts operated by
the fraudsters after fake
MyGov profiles had been
built by the thieves.
The ATO says it stopped
about $9 million in refunds going out in 20142015 after finding they
had been fraudulently
claimed and the previous year the figure was
even higher, with $17
million prevented from
being paid amid 18,000
attempts at ID fraud.
Victims have complained
about a lack of police
follow-up, but an ATO
spokeswoman said the
agency had its own investigators who teamed
up with the Australian
Federal Police when
frontline police powers
were needed.
“The ATO maintains a
criminal investigation capability that investigates
significant tax crime
matters, which includes
identity crime enabled
refund fraud and refers
briefs of evidence to the
Commonwealth Director of Public Prosecutions for consideration
and prosecution,” the
spokeswoman said.
“The AFP executes
search warrants in support of ATO investigations and the ATO refers
matters to the AFP for investigation when AFP capabilities are required.”
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RBA governor Glenn Stevens says next in- Federal health funding cuts equivalent to closing two
terest rate move ‘almost certainly’ a cut major Victorian hospitals

“Were a change to monetary policy to be required in the near term, it
would almost certainly be an easing, not a tightening” RBA governor
Glenn Stevens. Photo: Louie Douvis

Reserve Bank governor Glenn Stevens says
if interest rates were to
move shortly, Australians
would see a cut rather
than increase.
Speaking at a conference
in Melbourne, Mr Stevens
also defended the RBA’s
decision not to compensate consumers for recent
mortgage rate hikes, saying the economy doesn’t
need the boost and most
households could absorb
the changes.
He says the decision by
Australia’s major banks
to lift their mortgage rates
recently had the equivalent impact of removing
roughly half of one 0.25
percentage point monetary policy change.
As such, they took back
a quarter of the extent of
interest rate easing seen
since the start of this
year.
“The question ... [is]
whether the recent changes in mortgage rates results in an effective set of
financial conditions that
is ‘too tight’ for the economy,” Mr Stevens told the
Melbourne Institute economic and social outlook
conference on Thursday.
“[But] the actions of
those banks that have
lifted mortgage rates over
recent weeks reverse a
little under half of this
year’s decline for floating
rate mortgages for owner
occupiers and have no effect, at this stage, on the
15 per cent of loans with

fixed rates.”
“For investors in housing,
these actions and those a
month or two earlier reverse the effects of this
year’s monetary policy
easing but, of course, this
was the lending that had
been growing most quickly. Business loan rates
have not risen.”
He said conditions outside the mining industry
have been slowly improving, not deteriorating.
“So it is not as though the
increases in mortgage
rates are compounding
the effects of a serious
deterioration in economic
conditions overall,” he
said.
“We are still growing.
It would be good if the
growth was a bit stronger,
but nonetheless over the
past year the non-mining
side of the economy has
generated respectable
growth in employment,”
Mr Stevens said.
Interest rates would need
to remain low and might
yet be cut again.
The official cash rate is
currently 2 per cent.
“Were a change to monetary policy to be required
in the near term, it would
almost certainly be an
easing, not a tightening”
Mr Stevens told the conference.
“The rate of inflation is
clearly no impediment
to easing. The housing
market may be calming,
lessening risks from that
source, though by how

much and how persistently we cannot yet know.”
The governor said measured across all loans,
the rate hikes by Westpac,
the Commonwealth Bank,
the ANZ, and National
Australia Bank, had taken
back “perhaps a quarter
of the extent of interest
rate easing seen since
the start of this year, and
a smaller proportion of
the total easing in lending
costs seen over the past
two years.”
The increase was from
the lowest mortgage rates
“any current borrower
will have ever seen”.
“There are still a number of mortgage products with rates not much
above 4 per cent, even a
few advertising a ‘3’ before the decimal point,”
Mr Stevens said.
He also said a significant
proportion of households
were ahead of schedule
on mortgage repayments,
in large part because they
did not lower their payments as interest rates
fell.
Most were unlikely to
need to part with extra
cash each month as a result of the changes.
“At this point, then, my
preliminary assessment
is that the macroeconomic effect of these actions
in themselves may not be
large. It is one part of a
much bigger and evolving
landscape. Nonetheless,
the Reserve Bank Board
will keep this matter, and
that broader landscape,
under careful review,” he
said.
“Let me be clear that in
making these comments
I am not offering an endorsement of the banks’
actions. Nor should an
assumption that shareholder returns must not
decline as a result of the
effects of supervisory
measures, or any other
factor, simply be accepted without question.”

The Royal Melbourne stands to lose $1.3 billion in commonwealth funding
over the next decade. Photo: Paul Harris

Multibillion-dollar federal
funding cuts to Victoria’s
health system over the
next decade equate to
closing down two major
institutions, like the Royal
Melbourne Hospital which
employs about 9000 people, state government officials say.
The
Commonwealth’s
funding cuts would also
slash the equivalent of
23,000 elective surgery
procedures every two
years in Victoria, where patients will likely face longer
waits for care in coming
years and hospital workers
could be sacked, a federal
government inquiry into
Australia’s health system
heard on Wednesday.
As state and federal politicians continue to debate
new ways of raising money
to fund healthcare, executive director of the Royal
Melbourne Hospital, David
Alcorn, told the inquiry
that his service was raising
millions of dollars through
its charity to pay for basic
equipment such as hoists
to lift patients and bedside
chairs because government funding was inadequate.
The hospital’s executive
director of finance George
Kapitelli said: “Without the
foundation as a source of
funds for the Royal Melbourne Hospital there
would be significant gaps
that we wouldn’t be able to
cover”.
After posting a deficit last
financial year, Dr Alcorn
said some people in the
public health sector had
likened their financial positions to the United States
“fiscal cliff” crisis in 2013,

when the country was expecting to go into recession. He said his hospital
treated more than 65,000
people in its emergency
department a year and that
insufficient government
funding would threaten
how much elective surgery
it could do in future.
Acting secretary of the Victorian Department of Health
and Human Services, Kym
Peake, said the federal
government’s decision to
scrap its system of national health funding last year
and replace it with a new
funding formula based on
the consumer price index
and population growth
would cut about $17.7 billion previously expected
for Victoria’s system over
the next decade.
“(It) would equate to the
level of service delivery
of two health services the
size of Melbourne Health
(which runs the Royal Melbourne),” she said.
Up until 2011, Ms Peake
said commonwealth funding for Victoria’s health
system was growing by
about 6.6 per cent a year,
increasing to 7.1 per cent
per year in 2013-14. This
rate of growth was expected to increase to 9.4
per cent per year from
2014-15, but in its 201415 budget, the federal government said it would no
longer honour its national
partnership agreement for
health funding with the
states and territories.
Ms Peake said this meant
annual
commonwealth
funding growth would slow
to about 4.3 per cent per
annum on recent estimates.
To make up for this short-

fall, she said the Victorian
government increased its
health funding by 6.7 per
cent in its most recent
budget. But over time, she
said the ability to maintain
service levels and avoid
increases in waiting lists
for emergency department
care and elective surgery
will get “significantly more
difficult”, especially with
more chronic and complex
health conditions to treat
and more expensive medical technology.
Over the next decade, Ms
Peake said the Royal Melbourne would lose $1.3
billion in commonwealth
funding; the Alfred $1.4
billion; Geelong Hospital $840 million; Bendigo
$476 million; and Ballarat
$455 million.
“The reduction in capacity
will be significant across
metropolitan and regional
Victoria,” she said.
A spokesman for federal
Health Minister Sussan Ley
said she was committed to
working with state and territory governments, “who
are ultimately responsible
for hospital performance,
to deliver a more efficient
hospital system”.
“Hospital funding under
the Turnbull government
continues to go up year
on year. In Victoria, funding to public hospitals will
increase by 25 per cent
over the next four years or
by over $950 million,” she
said.
Mr Kapitelli said if the new
funding model did not cover salary increases beyond
inflation, it would create a
significant gap that could
lead to staff cuts. However
Dr Alcorn said: “We would
do our very best to preserve a workforce that’s
fit for purpose and is very
loyal”.
“Even if we did move to a
redundancy program, and
I’m not foreshadowing we
will, it is still a very expensive exercise,” he said.
The Select Committee into
Health is inquiring into
health policy, administration and expenditure. It will
provide a final report to the
Senate in June 2016.
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اعالنات ملبورن

مـطعم جـبل لـبنان

MT LEBANON

مطعم جبل لبنان يقدم لزبائنه الكرام أشهى األطباق اللبنانية..
نظافة تامة  ..خدمة سريعة ..جلسة مرحية ..معاملة ودودة ..خربة
طويلة
مرخص جلميع املشروبات الروحية مع أطيب نََفس أركيلة

املطعم يتسع لـ  160شخصا
نؤمن الطلبيات لكافة املناسبات خارج املطعم

إسهروا كل يوم سبت مع مطرب املغرتبني ربيع السكماني والفنان
القدير بديع مظلوم
نفتح أيام يف األسبوع
561 Mt. Alexander
Rd. Moonee Ponds
3031
T: 93700997
M; 0418114435

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

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

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

ابقاء املأثور الغنائي واملوسيقي العربي عابرا لألجيال
القاهرة :تحولت ندوة علمية عن
املأثور الغنائي الشعبي العربي
يوم األربعاء باملسرح الصغري
بدار األوبرا بالقاهرة إىل ما
يشبه الحفل املوسيقي العربي
املقارن حيث امتزج الشرح
التحليلي باالستشهاد الفني.
وقال خالد القالف أستاذ الرتاث
الشعبي وتاريخ املوسيقى
باملعهد العالي للموسيقى
بالكويت إن األغنية الشعبية
مرآة يمكن التعرف من خاللها
على سمات أي مجتمع وعادته
إذ «تحدد البقعة الجغرافية التي
تنتمي إليها األغنية وفقا للهجة
أو اإليقاع» ففي اللهجة الشامية
تميل األغنية الشعبية إىل البطء
اللحني واإليقاعي على عكس
اإليقاع السريع لألغنية نفسها
إذا ما أعيد إنتاجها يف الخليج أو
بالد املغرب .واستشهد ببضع
أغنيات منها (حلوة وكذابة)
لوديع الصايف إذ عرض مقطعا

بصوت الصايف ثم بصوت
الكويتي غريد الشاطئ الذي
أكسب األغنية ما وصفه القالف
باإليقاع الكويتي بعد إضافة
إحدى اآلالت إىل اللحن وهو ما
اتضح من غناء غريد الشاطئ
أيضا ألغنية الصايف (برتوحلك
مشوار) .وقدم القالف املقارنة
«النسخة
بعرض
نفسها
األصلية والنسخة الكويتية»
من أعمال تراثية منها (خفيف
الروح) لفرقة املوسيقى العربية
املصرية ثم لفرقة التلفزيون
للفنون بالكويت .وكذلك أغنية
(عالهيلة) للسوري صباح فخري
ثم لفرقة التلفزيون الكويتي
التي استخدمت إيقاعات محلية
وتصفيقا وتحويرا بسيطا يف
أداء أغنية (أم العوينة الزرقا)
للمطربة التونسية سالف والتي
غنتها أيضا ليليا الدهماني.
وقال إن كثريا من األغاني
الشعبية العربية «أثرت يف

الوجدان الكويتي ...ووصل
ذلك إىل حد تطويع بعضها يف
إطار من الفن الغنائي الشعبي
الكويتي .تم تطويع إيقاعاتها
بما يالئم اإليقاعات والضروب
الكويتية» مع إضافة كلمات
عامية كويتية أيضا .وأضاف أن
الفنان الكويتي «يتلقى األغاني
ويضيف إليها اإليقاع الكويتي
خوفا من اندثاره ».وتقام الندوة
ضمن أنشطة مؤتمر ومهرجان
الرابع
العربية
املوسيقى
والعشرين الذي افتتح األحد
املاضي ويشارك يف حفالته
أكثر من  60مطربا وعازفا
عربيا .وقال األردني نضال
عبيدات أستاذ املوسيقى بجامعة
الريموك إن األغنية يف األردن
مرت بعدة مراحل «منذ استقالل
اململكة» وإن األغاني املعاصرة
تأثرت باألغاني الشعبية التي
دفعت معظم الشعراء وامللحنني
واملطربني إىل اللجوء إليها يف

«استلهام» أعمالهم الجديدة.
وأضاف أن األغنية الشعبية
األردنية تستخدم اللهجة املحكية
وتميل إىل الوضوح والبساطة
وإن لها آثارا واضحة على
األغاني املعاصرة «املستوحاة أو
املقتبسة» ومنها أغنية شارك يف
أدائها األردني عمر العبد الالت
والسورية أصالة نصري عام
 20013ويقول مطلعها« ..يا
شوقي يا اهلل انا وياك /ع األردن
نزرع بساتني .الهدي عبد اهلل
ثالث وردات /ولرانيا الطيب
يا عني» .وقدم هذا الثنائي عام
 2003أيضا أغنية كتب كلماتها
عبد الالت مستهلما كلماتها
من الرتاث ويقول مطلعها..
«يا مرحبا ويا هال بابن األصل
والجود /عبد اهلل صقر العرب
واململكة رجاله» .وقال عبيدات
إن األغنية يف بالده يغلب
عليها الطابع الوطني الذي ما
زال منتشرا «بشكل منقطع

النظري ...األغاني الوطنية يف
األردن تشكل ما يزيد على 80
باملئة من األغاني األردنية بشكل
عام ».وقالت رشا طموم األستاذ
بأكاديمية الفنون بالقاهرة
إن هناك فريقا يرى استلهام
الرتاث بحرية مقابل فريق ثان
يتبنى الحفاظ على الرتاث كما
هو ويخاف عليه من الطمس إذا
استخدم يف غري سياقه .وأضافت
أن تراث بيتهوفن تجاوز الثقافة
األملانية والغربية وأصبح يقدم

يف ثقافات موسيقية حول العام
«دون خوف عليه» .وسيعلن
املهرجان يف وقت الحق -قبل
حفل الختام -نتائج مسابقتني يف
أداء أغنية تراثية وأخرى معاصرة
للشباب من  17إىل  35عاما
ولألطفال بني سن  6و 14عاما.
وسوف يشارك الفائز األول
من الشباب والفائز األول من
األطفال يف حفل ختام املهرجان
على املسرح الكبري بدار األوبرا
مساء االثنني القادم.


www.soufra.com.au
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