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جمزرة «داعشية» ...عشرات الشهداء واجلرحى يف تفجريي برج الرباجنة رئيس االحتاد األوروبي حيذر من انهيار «شنغن»
االحتاد
رئيس
حذر
األوروبي دونالد تاسك
أمس االول ،من أن اتفاق
«شنغن» األوروبي للحدود
وشك
على
املفتوحة،
االنهيار ،نتيجة تداعيات
أزمة اهلجرة.
وقال تاسك يف ختام
القمة بني االحتاد األوروبي
وأفريقيا يف العاصمة
املالطية فاليتا« :حنن
يف سباق مع الزمن
إلنقاذ اتفاق شنغن وحنن
مصممون على الفوز بهذا
السباق».

عراب

هز انفجاران منطقة برج
ّ
الضاحية
يف
الرباجنة
اجلنوبية لبريوت ،قرابة
الساعة السادسة من مساء
اخلميس.
االول
امس
ونقل شهود عيان ،أن

مشاهد من مكان وقوع االنفجارين

االنفجارين وقعا قرب فرن
أولية
مكة .ويف حصيلة ّ
للضحايا ،أفادت وزارة
الصحة اللبنانية عن سقوط
 43شهيدًا و 239جرحيا.
وذكر شهود عيان أن

عسكريون
خرباء
يضع
اليت
سنجار
معركة
«البيشمركة»
أطلقتها
أمس يف إطار خطة لتحرير

التتمة صفحة 31

بيان تنظيم داعش حول تبنيه العملني االرهابيني
التفجريين نتجا عن عمل
انتحاريّ ،
نفذه انتحاريان

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
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

تدمري خمزن سالح وناقليت
جند للحوثيني

أكدت «املقاومة الشعبية»
والقوات املوالية للحكومة
اليمنية أمس االول أنها
استعادت السيطرة على

مناطق كان استوىل عليها
احلوثيون والقوات املوالية
للرئيس السابق علي صاحل

التتمة صفحة 31

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

بإدارة :آدي سركيس

YPlumbing

التتمة صفحة 31

أفران
ماونت لويس

«البيشمركة» تطلق عملية
سنجار لتوحيد األكراد

املناطق املتنازع عليها
بني كردستان واحلكومة
املركزية يف بغداد ،متهيدًا

أتى ذلك بعد اختاذ النمسا
وأملانيا وهنغاريا وسلوفينيا
والسويد خطوات إلعادة
فرض رقابة على احلدود أو
نصب أسيجة لضبط تدفق

املهاجرين إىل أراضيها.
وتضم منطقة «شنغن»
 26بلدًا ،بينها  22أعضاء
يف االحتاد األوروبي (لكن

Y

Diploma of Hospitality

YAdvanced

على دراجة ،وأن انتحاريا
ثالثًا كان ينوي تفجري
نفسه ،قبل أن يقتل يف
التفجري الثاني ،فيما مل
ينفجر احلزام الذي كان
يرتديه.
كثيف
انتشار
وسجل
ّ
لوحدات احلماية يف حزب
اهلل يف برج الرباجنة
والضاحية اجلنوبية ،وسط
إطالق للنار يف اهلواء ،بغية
تسهيل نقل املصابني.

التتمة صفحة 31

طوني شالال وأوالده

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

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

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

( 30دوالرا وما فوق)

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

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

مناقيش ع الصاج

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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لبنانيات

جملس النواب وقف دقيقيت صمت حدادا على ارواح شهداء تفجري الضاحية وصدق على فتح
اعتماد اضايف يف املوازنة وقانون استعادة اجلنسية
استؤنفت اجلولة الثانية من
اجللسة التشريعية عند اخلامسة
والربع من مساء امس االول
اخلميس ،برئاسة رئيس اجمللس
نبيه بري وحضور رئيس احلكومة
متام سالم والوزراء والنواب.
وأعيد طرح البند  13املتعلق
بتخصيص اعتماد عقد امجالي
لتحقيق عتاد وجتهيزات وبنى
حتتية لصاحل اجليش الذي
كان ناقشه اجمللس وتركه
جانبا لتوضيح بعض النقاط من
قيادة اجليش.
وقد شرح النائب ابراهيم كنعان
تعديال طفيفا على االقرتاع
خلفض املبلغ الذي اصبح 1348
من اصل  2400مليار لرية،
فطرح التعديل على التصويت
وصدق باالمجاع ،وبرفع االيدي
بعد ادخال التعديل عليه جلهة
خفض الكلفة.
ثم أعيد طرح اقرتاح القانون
املعجل املكرر الرامي اىل فتح
اعتماد اضايف يف املوازنة
العامة بقيمة مخسة االف
واربعمائة وسبعة عشر مليارا
وعشرة ماليني وستمائة وواحد
وتسعني الف لرية لتغطية العجز
يف خمتلف اعتمادات مشروع
موازنة العام  2016باستثناء
الرواتب واالجور وملحقاتها.
وكان قد صوت على صفة
املعجل املكرر واشبع درسا

يف اجللسة الصباحية واقرتح
الرئيس فؤاد السنيورة خفض
املبلغ من  2650مليار لرية اىل
النصف ،فرد وزير الداخلية
نهاد املشنوق قائال« :أتفهم
هواجس الرئيس السنيورة بأن
االمر حيتاج اىل واردات لكن
واقعيا حنن دفعنا  151مليار
خدمة دين وأنا أدقق حماسبيا،
ثم ان معاشات التقاعد تبلغ
 865مليار لرية .وخوفنا ان
يصبح اجتماع احلكومة اصعب
من اجتماع اجمللس النيابي،
واذا مل ننجز فتح االعتمادات
ال ميكننا دفع الرواتب ،ومبا
يقرتحه بالكاد يكفي خلدمة
الدين».
وقال وزير املالية علي حسن
خليل« :االحتياط املوجود لدينا
جزء منه مستهلك رواتب وجزء
مستحقات ،وهو نظريا امسه
احتياط لكن واقعيا خمصص
ويكاد يتم توزيعه .وهناك
زيادات الكهرباء لوحدها 450
مليار لرية وهذا الرقم توصلنا
اليه من نفقات تشغيلية مفصلة
بندا بندا وبكل دقة نفقة نفقة.
وحنن لسنا يف ظرف عادي بل
استثنائي».
ولفت بري اىل ان هناك
«اقرتاحني امام الرئاسة من
السنيورة خبفض املبلغ 2550
مليار لرية ،ومن النائب جورج

عدوان بشطب مبلغ  2400من
باب خدمة الدين».
وقال خليل« :هناك 2476
مليارا خدمة دين ومعاش
تقاعد ،ويبقى  5417فلنتحدث
بهذا املبلغ».
وسأله بري« :كم تستطيع
خفض املبلغ؟
فرد خليل« :ميكن ان نتحرك
يف االبواب وكيفية توزيعها
لكن هناك نفقات ال ميكن
التصرف بها».

اجتماع

وقد عقد اجتماع جانيب بني
خليل والنواب :مجال اجلراح
وجورج عدوان وانطوان زهرا.
وحتدث يف املوضوع النائب
غازي يوسف فقال« :يستطيع
وزير املالية التصرف ب 1200
مليار لرية لالمور ،منها الربامج
اليت ميكن تأجيلها».
وقال خليل« :ما نستطيع ان
نتحرك به حواىل  1500مليار
لرية من قوانني برامج».
وسأل الوزير الياس بو صعب
عن االلية اليت يتم على اساسها
التوزيع ،فأجاب خليل« :هذا
املبلغ تكون نتيجة الدراسة اليت
تضمنها مشروع موازنة العام
 2015و  ،2016على ان يعتمد
املبلغ االقل اذا كان هناك
تقارب».

فرد السنيورة« :أنا ال أبالغ،
اننا نعمل على حافة اهلاوية،
ويفرتض ان جيري وزير املالية
تعديال عن طريق االحتياط
املوجود لدى الوزارة».
وقال كنعان« :أي معيار يطبق
على هذه احلسومات؟
وقال عدوان« :اذا كنا فعال
مسؤولني علينا ان نضع
اقرتاحات لزيادة الواردات».
وهنا اعاد بري تصويب النقاش
وفق االصول.
ودعا نائب رئيس اجمللس
فريد مكاري اىل املوافقة على

االقرتاح كما ورد.
ثم طرح بري على التصويت
بدل الـ  5417مليار لرية يصبح
 4500مليار لرية ،فصدق على
االقرتاح بعد التصويت عليه
باملناداة باالمساء.
ثم طرح اقرتاح القانون املعجل
املكرر الرامي اىل فتح اعتماد
اضايف يف املوازنة العامة قدره
مثامناية وواحد وستون مليار
لرية لبنانية وتسعماية واثنان
وثالثون مليونا وسبعماية وستة
وعشرون الف لرية لبنانية
لتغطية العجز يف الرواتب

واالجور وملحقاتها ،فصدق كما
ورد بعد االخذ بصفة املعجل
املكرر.
وطرح اقرتاح القانون املعجل
املكرر الرامي اىل حتديد شروط
استعادة اجلنسية اللبنانية.
حتدث يف املوضوع النائب
مسري اجلسر الذي اعلن متسكه
االقرتاح،
رافضا
بطرحه،
ومتمنيا ان «يأتي اىل اجمللس
مبوجب مشروع قانون».
وقال الوزير بطرس حرب ان

تتمة على الصفحة 7

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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وزارة اخلارجية هنأت اللبنانيني بإقرار قانون إعادة حركة امل  :تعزيز وحدة اللبنانيني وااللتفاف حول
اجلنسية :نتيجة نضال سياسي طويل
جيشهم والقوى االمنية لرد احلاقدين اجملرمني

هنأت وزارة اخلارجية واملغرتبني
يف بيان اليوم« ،اللبنانيني
كافة مقيمني ومنتشرين ،على
إقرار قانون إستعادة اجلنسية
اللبنانية» ،وإعتربته «إجنازا
وطنيا كبريا حيقق للبنان االفادة
من أعظم ثروة وطنية لديه وهي
ثروته البشرية املنتشرة يف كل
أصقاع العامل».
أضافت« :هذا القانون «احللم»
هو نتيجة نضال سياسي طويل
قام به الكثري من املؤمنني
بأهمية االنتشار اللبناني للحفاظ
على مقدرات الوطن وفرادة
صيغته وكيانه وهوية شعبه،
وأن إقراره اليوم هو بداية عمل
طويل وشاق يتطلب مشاركة
مجيع اللبنانيني ومؤسسات
املتحدرين
لتشجيع
الدولة
من أصل لبناني للعودة اىل
جنسيتهم اللبنانية من دون
التخلي عن إندماجهم وعطائهم

لألوطان اليت إحتضنتهم يف
األيام الصعبة اليت إضطرتهم
اىل ترك لبنان هربا من جوع
أو قتل أو تهجري سياسي
واقتصادي».
وأهابت الوزارة ب»كل املنتشرين
واهليئات واجلمعيات االغرتابية
وكل املعنيني تركيز جهودهم
لالستفادة القصوى من صدور
هذا القانون بغية االتصال بكل
اللبنانيني املنتشرين وإعالمهم
بهذا التطور الكبري وحثهم على
املشاركة البناءة واجلامعة يف
الورشة الوطنية الكربى اليت
سوف تطلقها الوزارة متكينا
للبنانيني الذين حرموا طويال
من جنسيتهم من إستعادتها،
وذلك على طريق تواصلهم
مع أهلهم وبلدهم متهيدا
لعودتهم السياسية والثقافية
واالقتصادية اىل وطنهم األم
لبنان».

ريفي استنكر تفجريي برج الرباجنة واكد
على الرفض القاطع لالرهاب
صدر عن وزير العدل اللواء
أشرف ريفي البيان االتي:
اجلرمية
وندين
نستنكر
االرهابية اليت طالت أهلنا
يف برج الرباجنة ،ونؤكد على
لالرهاب
القاطع
الرفض
وختريب االستقرار واستهداف

االبرياء.
االبرار،
للشهداء
الرمحة
والشفاء للجرحى ،واالمل رغم
هول اجلرمية ،بأن حنمي وطننا
من هذه االعتداءات االمثة ،اليت
تستهدف اللبنانيني بوحدتهم
وامنهم واستقرارهم.

عن املكتب السياسي حلركة
«امل» البيان اآلتي« :روعت
عصابات االرهاب والقتل
منطقة برج الرباجنة بعمليات
تفجري انتحارية اسفرت عن ما
يزيد على مئة شهيد وجريح
يف ابناء شعبنا املدنيني.
تتقدم حركة امل بأمسى آيات
التعازي من اهلها بالشهداء
االبرار ،ونسأل اهلل عز وجل
ان مين على اجلرحى بالشفاء
العاجل ،وتدعو اهلها اىل
توخي احلذر واالنتباه من جرائم
ارهابية مماثلة تهدف لالنتقام

من شعبنا جراء اهلزائم اليت
تلحق باالرهاب يف غري مكان.
وتدعو حركة «امل» مجيع
اللبنانيني اىل «تعزيز وحدتهم
حول
وااللتفاف
الوطنية
جيشهم والقوى االمنية لرد
احلاقدين اجملرمني وحفظ
امن واستقرار بلدنا احلبيب
الذي برز متاسك صيغته مع
انعقاد اجللسة التشريعية
وانكشاف العديد من اخلاليا
التخريبية ملصادر االرهاب،
وكذلك اخلاليا التابعة للعدو
االسرائيلي».

ابي رميا دان تفجري برج الرباجنة:

أولوية األولويات إعالن حالة احلرب على
كل أشكال اإلرهاب
دان النائب سيمون أبي رميا
اإلنفجار اإلرهابي الذي أصاب
منطقة برج الرباجنة والذي يأتي
ضمن مسلسل إستهداف لبنان
بشعبه وأرضه.
وأعترب أبي رميا»أن أولوية

األولويات هي توفري أمن املواطن
اللبناني وإعالن حالة احلرب على
كل أشكال اإلرهاب التكفريي
الذي يريد ان ينال من تشبث
الشعب اللبناني بأرضه وإميانه
بوطنه النهائي لبنان»

وزير الصحة تفقد موقعي االنفجارين:

لبنان يف دائرة اخلطر وعلينا التفاهم
تفقد وزير الصحة العامة وائل
أبو فاعور ،يرافقه النائب علي
املقداد ،موقعي اإلنفجارين

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

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

يف الضاحية اجلنوبية ،وقال
من امام مستشفى الرسول
األعظم يف طريق املطار« :هذه
املصيبة األليمة قد أصابت
اللبنانيني مجيعا ،وحتتم علينا
املسؤولية الوطنية أن نرفع
شعار الوحدة الوطنية كي ال
تصيب وطننا لبنان املزيد من
الفنت واإلشكاالت».
أضاف« :لقد جتاوزنا ال200
جريح ،والبعض استشهد نتيجة
جروحه البالغة يف املستشفيات.
وهناك ايضا أشالء النتحاريني
مفرتضني .وحنن رمبا قد جنونا
من كارثة كبرية ،ال سيما أن
أحد االنتحاريني مل ينفجر حزامه
الناسف .إنها حلظة للوحدة
الوطنية ولتدرك كل الفئات
السياسية وحنن منها أن الزمن
هو زمن إطالق مسار سياسي
خمتلف عن املسار الذي نسري
فيه اليوم ،وحنن خنشى أن
نعود إىل زمن التفجريات».
ودعا إىل «مزيد من التنسيق
بني األجهزة األمنية ،ال سيما
أن هذا التنسيق هو أكثر من
ممتاز ،وهو الذي محى لبنان من
هزات أكرب ،ولكن هذا ال يكفي،
جيب ان يكون هناك وفاق
سياسي شامل وإخراج لبنان
من كل اإلشكاالت السياسية،
للتصدي هلذا اخلطر االرهابي
اجلديد ألنه إذا ال مسح اهلل مل
يتم تدارك األمور ،فإنه ينذر
بفنت كبرية بني اللبنانيني ألننا
على مقربة من احلدث السوري
واألوضاع امللتهبة يف املنطقة،
فالعراق يف عني العاصفة،
ولبنان يف دائرة اخلطر ،وعلينا
التفاهم والتوافق لنخرجه من
هذا اخلطر.

عون دان اجلرمية االرهابية يف برج الرباجنة:

اخلري سينتصر على الشر بالرغم
من أن الكلفة ستكون باهظة
دان رئيس «تكتل االصالح
والتغيري» العماد ميشال عون
عرب حسابه على تويرت اجلرمية
اإلرهابية يف برج الرباجنة،
وقال« :أمام فظاعة هذه
اجلرمية تنحسر الكلمات لتنفجر
ثورة املشاعر» ،متسائال «كم
من االنفجارت جيب أن حتدث
بعد ليقتنع اجلميع بوجوب
اقتالع اإلرهاب التكفريي؟»
ولفت العماد عون يف مداخلة
عرب الـ» »OTVإىل «أن اهلدف
من هذه اجلرمية هو قتل
األبرياء ،مستغربا كيف ميكن
أن يعيش اللبنانيون مع هذا
الكم من اجلرائم اليت تؤدي
إىل سقوط الشهداء.
وأضاف« :حنن نعيش اليوم
يف عصر ما قبل الربابرة،
وعلينا العودة بالزمن إىل أكثر
من ألفي سنة لنتخيل شكل
عصرنا احلالي ،ألننا نواجه
وحوشا بشرية».
كما شدد على وجوب الصمود
واملواجهة بكل ثقة بالنفس،
مشريا إىل «أن اخلري سينتصر
على الشر بالرغم من أن الكلفة
ستكون باهظة».
وردا عن سؤال عن اجللسة
التشريعية اليت انعقدت اليوم،
قال« :هذه اجللسة هي جمرد
بداية ،وعلينا أن نستتبعها
خبطوات الحقة ،ألنه باإلضافة
إىل ما تقرر من بنود على جدول
األعمال اليوم ،وما سيتم
اإلتفاق عليه غدا ،هناك املزيد
من اخلطوات اليت جيب القيام
بها لننتهي من األزمة الراهنة،
فتعزز اللحمة بني اللبنانيني».
وأضاف« :كلنا مستهدفون
وال جيوز أن نستهدف بعضنا
البعض».
وعما إذا كان هناك إمكانية
لعودة اإلرهاب إىل لبنان ،قال
«جيب أن نبقى متيقظني على
األمن ،ألن اهلدف من هذه
اجلرائم هو دفعنا إىل اليأس»،
مشريا إىل أن «هناك دوال
تدفع األموال لرتبية اإلرهاب،
وما االنتحاري إال الوسيلة اليت
تعتمدها تلك الدول لقتل
األبرياء».
وأشار العماد عون يف مداخلة
عرب قناة «املنار» إىل أن هناك
دائما مشككني باإلرهاب ،ومن

سالم أصدر مذكرة
بإعالن احلداد وتنكيس
األعالم اجلمعة (امس)
أصدر رئيس جملس الوزراء
متام سالم مذكرة قضت بإعالن
احلداد العام على شهداء التفجري
االرهابي يف برج الرباجنة ،يوم
اجلمعة الواقع فيه  13تشرين
الثاني  2015وتنكيس األعالم
على مجيع االدارات الرمسية
واملؤسسات العامة والبلديات.

بني هؤالء ،بعض األفرقاء يف
الداخل ،مستغربا كيف ميكن
للمجتمع الدولي أال يتطلع إىل
الفاعل احلقيقي.
يفجرون
«من
وأضاف:
أنفسهم هم أدوات ،متاما كما
القنبلة واملسدس ،وجيب أن
نتطلع إىل من يقف وراءهم،
أي إىل صناديق الدول اليت
تصرف عليهم املال وتدربهم
وترسلهم إىل اإلنتحار ،فال
جيوز أن نستنكر دائما اجلرمية
من دون أن ندل باإلصبع
إىل من يقف وراءها ،ألن
هناك رأس مدبر وهو من
خيطط بربودة أعصاب ليقتل
األبرياء».
وتابع« :من املمكن أن نتفهم
أن يسقط الشهداء يف ساحة
القتال ،ولكن ما ال نفهمه
هو كيف من املمكن قتل
أم وهي يف طريقها لشراء
الطعام ألوالدها ،أو قتل
شاب يتنزه يف الشارع..؟!
هذه األمور مل حتصل يف أي
دولة يف العامل ،ألن هناك
قواعد للحرب كما لكل شيء
يف هذه احلياة ،والعامل بأكمله
متفاهم عليها ...لذلك ،ويف
أسوأ احلروب ،يعمد املتحاربون
إىل التخفيف من نتائج احلرب
السيئة ،ولكن يف لبنان،
فاإلرهاب
معاكس،
األمر
يأتي ليخطف الشاب واملرأة،
والطفل والعجوز ..هذه اجلرائم
هي جرائم ضد اإلنسانية وهي
فظيعة ،ولكن إدانتها ال جتدي
نفعا ،إذ جيب أن ندين من
يقف وراءها ،أي الدول اليت
متول اإلرهاب.
وردا عن سؤال عن أهالي
الشهداء واجلرحى ،قال« :إنهم
شعب صلب وصامد ومقاتل،
وتضحياته تذهب حلماية مجيع
من يف الوطن ،كما وحلفظ
أرض الوطن .لذلك أنا أتوجه
لعوائل الشهداء بأحر التعازي،
وأدعو اهلل أن يعطيهم الصرب
والسلوان .واهلل سيكافئهم
على صمودهم وتضحياتهم».
وتابع« :أمام حدث كهذا،
تعجز الكلمات عن التعبري وال
نعود جند الكلمة اليت جيب أن
نعزي ونؤاسي فيها أهالي
الشهداء واألحباء».
واعترب العماد عون أن هذه
املرحلة خطرة جدا ألن بعض
املقاتلني على اجلبهات يف
احلرب وصلوا إىل مرحلة
اليأس وكذلك األمر بالنسبة
للمخططني للجرمية ،وما هذا
التفجري إال لرفع معنوياتهم،
الوصول
استطاعوا
حبيث
إىل منطقة آمنة بعيدة عن
ساحة القتال ،وفجروا فيها.
وأضاف« :هذا األمر ال جيعلهم
فائزين يف احلرب ،كما ال
يعوض عن خساراتهم الكبرية
يف ساحات املعركة .من هنا،
فإن هذه التفجريات هي عبارة
عن جرمية انتقام رخيص».
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السنيورة  :جرمية برج الرباجنة اصابت
قبالن استنكر تفجريي برج الرباجنة:
كل اللبنانيني والرد العملي والوطين بتعزيز الجتثاث االرهاب التكفريي املتعطش للقتل
الوحدة الوطنية

اعرب رئيس كتلة «املستقبل»
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة
عن استنكاره وادانته الشديدين
جلرمية التفجري اإلرهابية اليت
وقعت مساء اخلميس (امس
االول) يف منطقة برج الرباجنة.
وقال « :لقد اصابت يد الغدر
واإلرهاب واالجرام االعمى مساء
اليوم منطقة آمنة وعزيزة من
مناطق لبنان ،موقعة الشهداء
واجلرحى األبرياء من الناس
اآلمنني».
أضاف « :حنن يف كتلة
املستقبل نعترب ان هذه اجلرمية
عمل غادر أصاب كل اللبنانيني،
ونتوجه بأحر التعازي اىل عائالت
الشهداء ،ونرى ان هذا اإلرهاب
االعمى الذي عاد ليضرب لبنان

لن ينال من وحدتنا الوطنية
وعيشنا املشرتك والذي كانت
آخر جتلياته التوافق الذي ساد
يف جلسات جملس النواب اليوم
(امس االول)».
وقال الرئيس السنيورة »:ان
الرد العملي والوطين على هذه
اجلرائم الدنيئة هي بتعزيز الوحدة
الوطنية والتماسك الوطين ويف
نبذ الفرقة ويف االبتعاد عن
التطرف الطائفي واملذهيب
البغيض ،ويف املسارعة النتخاب
رئيس اجلمهورية ،ويف التأكيد
على التمسك باتفاق الطائف
وااللتزام بتطبيق الدستور».
السنيورة:
الرئيس
وختم
«نتمنى للجرحى الشفاء العاجل
وللشهداء الرمحة».

كاغ دعت لسوق املسؤولني عن تفجريي برج
الرباجنة اىل العدالة

أدانت املنسق اخلاص لألمم
املتحدة يف لبنان سيغريد
كاغ بشدة اهلجوم البشع الذي
وقع هذه الليلة يف منطقة برج
الرباجنة ،وأدى إىل سقوط
عدد من الضحايا واإلصابات
اخلطرية .وعربت املنسق اخلاص
عن تعازيها اخلالصة لعائالت
الضحايا ،ومتنت للمصابني
الشفاء العاجل.

وأكدت املنسق اخلاص على
ضرورة سوق املسؤولني عن
هذا العمل اإلرهابي إىل العدالة،
وعربت عن دعمها القوي للجيش
اللبناني والقوى األمنية.
وقالت السيدة كاغ« :جيب دعم
ومحاية وحدة لبنان واستقراره
وأمنه يف كل األوقات .وإن
اجملتمع الدولي يقف إىل جانب
لبنان».

استنكر نائب رئيس اجمللس
االسالمي الشيعي األعلى االمام
الشيخ عبد االمري قبالن ،يف
ببان بشدة «التفجريات اليت
استهدفت اآلمنني يف برج
الرباجنة ،يف عمل ارهابي نفذته
أياد جمرمة حتمل حقدا وخبثا،
ضد قوى املقاومة وشعبها
وكل اللبنانيني اآلمنني يف
بيوتهم واماكن تواجدهم ،فهذا
االرهاب التكفريي يتخذ من
قتل املدنيني االبرياء وسيلة
لرتعيب الناس وبث الفنت
بني اللبنانيني ،خدمة للكيان
الصهيوني يف ضرب قوى
املقاومة وجمتمعها ،مما حيتم
ان يتجند كل اللبنانني الجتثاث
فيتعاون
االرهابية،
البؤر
اللبنانيون مع جيشهم الوطين
واملقاومة
االمنية
والقوى
ليكونوا عينا ساهرة حتمي امن
الوطن واستقراره».

ورأى «أن هذه الفئة املنحرفة
عن تعاليم الدين إختذت القتل
مهنة هلا وخرجت عن الدين مما
يستدعي حماربتها واجتثاثها من
جسم االمة ،وال جيوز التهاون
يف التعاطي معها فقتاهلا واجب
انساني وديين ووطين ،حيتم ان
يتضامن املسلمون واملسيحيون
فيتحدوا وينخرطوا يف معركة
التكفريي
االرهاب
اجتثاث
املتعطش للقتل والذي كان
همه وال يزال بث الفنت ونشر
الفساد».
وناشد «اللبنانيني وعي اخطار
والتعاطي
ودقتها
املرحلة
معها بوعي وحكمة ونبذ كل
احلساسيات واخلالفات».
وعزى «بالشهداء سائال املوىل
ان يتغمدهم بواسع رمحته
متمنيا للجرحى الشفاء العاجل
سائال املوىل ان حيفظ لبنان
وشعبه من كل سوء».

دريان دان تفجريي برج الرباجنة ودعا
اىل مكافحة االرهاب االسود ونبذ التفرقة
والتمسك بالوحدة االسالمية

دان مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان
التفجريين االنتحاريني يف برج
الرباجنة  ،ووصفهما باإلرهاب
الذي ال دين له وال وطن بل
اجرام موصوف يودي حبياة
االبرياء واالمنني وهذا امر حمرم
شرعا ال ميت اىل االنسانية
بصلة وال اىل االسالم وال اىل
اي ديانة اخرى.
وقال املفيت دريان :يف هذا
احلدث املفجع واملؤمل الذي
ذهب ضحيته االبرياء ال يسعنا
اال ان نستشهد بقول اهلل تعاىل

يف القران الكريم »:من قتل
نفسا بغري نفس او فساد
يف االرض فكأمنا قتل الناس
مجيعا».
ودعا اىل ادانة هذا االرهاب
االسود ومكافحته بنبذ التفرقة
والتمسك بالوحدة االسالمية يف
اطار الوحدة الوطنية الشاملة
وحتصني الساحة الداخلية مبزيد
من الوعي والتكاتف ورص
الصفوف.
وتوجه بالعزاء اىل اهالي
الشهداء ومتنى للجرحى الشفاء
العاجل.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

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

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء
طالء لربك السباحة

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

جــميع أدوات وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Taubmans Endure 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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باسيل دان تفجريي برج الرباجنة :ممارسات
جنبالط دان التفجريين :لرص الصفوف
على املستوى الداخلي والرتفع عن اخلالفات ارهابية عاملية واحدة تتنقل من بلد اىل آخر
والتجاذبات السياسية
دان وزير اخلارجية واملغرتبني فكرا رافضا وإلغائيا لآلخر».
دان رئيس اللقاء الدميقراطي
النائب وليد جنبالط يف تصريح
اليوم «التفجريين اإلرهابيني
الرهيبني اللذين وقعا يف
الضاحية اجلنوبية وإستهدفا
املواطنني اآلمنني األبرياء،
وأديا إىل سقوط عدد من
الشهداء واجلرحى» ،متقدما
«بالتعازي إىل ذوي الضحايا».
ودعا يف هذه اللحظات الصعبة
إىل «رص الصفوف على
املستوى الداخلي والرتفع عن
اخلالفات والتجاذبات السياسية
والفئوية الضيقة لتحصني
الساحة اللبنانية وقطع الطريق
على عودة مسلسل التفجريات
اإلرهابية اليت مل متيز يوما بني

التفجريين
باسيل
جربان
اإلرهابيني اللذين استهدفا
منطقة برج الرباجنة يف الضاحية
اجلنوبية لبريوت ،معتربا انها
«ممارسات ارهابية عاملية واحدة
تتنقل من بلد اىل بلد وحتمل

منطقة أو بلدة بل إستهدفت
اللبنانيني مجيعا يف أمنهم
وإستقرارهم».
وشدد على «ضرورة التوقف عند
خطورة هذا احلدث األمين الكبري
وإستخالص العرب والدروس
للحفاظ على السلم األهلي يف
لبنان ال سيما يف هذه اللحظة
اإلقليمية امللتهبة واملعقدة».

فرجنية :حتى االستنكار مل يعد جمديا
ولينجي اهلل وطننا شر اإلرهاب
دان رئيس «تيار املردة»
النائب سليمان فرجنية انفجاري
برج الرباجنة وقال« :حتى
االستنكار مل يعد جمديا أمام

مشهد الشهداء األبرياء يف برج
الرباجنة ،منح اهلل أهلهم الصرب
والعزاء ومنح اجلرحى الشفاء
وجنى وطننا شر اإلرهاب».

ميشال معوض شجب التفجريين :استهداف
اي منطقة لبنانية استهداف لكل واحد منا
دان رئيس «حركة االستقالل»
ميشال معوض التفجريين اللذين
استهدفا منطقة برج الرباجنة
يف الضاحية اجلنوبية لبريوت،
وكتب معوض عرب «تويرت»:
«أدين التفجريين اإلرهابيني

اللذين طاال أهلنا يف الضاحية.
ان استهداف أي منطقة لبنانية
هو استهداف لكل واحد منا».
«تعازي
وختم السيد معوض:
ّ
القلبية لذوي الشهداء ومحى
اهلل لبنان».

وقدم باسيل التعازي ألهالي
«للجرحى
متمنيا
الضحايا،
الشفاء العاجل ،وللبنان اخلالص
السريع من حمنته من خالل
وحدته الوطنية ،اليت هي السبيل
الوحيد ملواجهة آفة اإلرهاب».

جريج دان التفجريين االرهابيني يف برج الرباجنة:

جيب ان يكون هذا العمل االرهابي عربة لنا
مجيعا لنتحد ملصلحة البالد
دان وزير االعالم رمزي جريج
بشدة التفجريين االرهابيني
اللذين وقعا يف منطقة برج
الرباجنة ،معتربا ان هذا العمل
االرهابي يعيدنا اليوم اىل زمن
العنف وقتل االبرياء بعدما كنا
نعمنا نسبيا بفرتة من اهلدوء».
وقال الوزير جريج« :جيب ان
يكون هذا العمل االرهابي عربة
لنا مجيعا لنتحد ملا فيه مصلحة
البالد وامن املواطن والتيقظ
ملا حياك هلذا البلد من مؤامرات

بعدما مت
الدستورية».

تعطيل

مؤسساته

حرب دان عرب تويرت التفجريين االرهابيني يف برج
الرباجنة :ندعو اىل موقف وطين انقاذي يعيد
فعالية املؤسسات لتحصني لبنان ضد هذه املؤامرات
دان وزير االتصاالت بطرس
حرب التفجريين االرهابيني يف
برج الرباجنة ،وقال عرب تويرت:
كل االدانة الستهداف وقتل

األبرياء وندعو اىل موقف وطين
انقاذي يعيد فعالية املؤسسات
لتحصني لبنان ضد هذه
املؤامرات».

دان تفجريي الضاحية:

احلص :حماربة
االرهاب باتت واجبا
وطنيا وقوميا

تعلن جلنة «اميان ونور  -رعية مار شربل» عن تنطيم االحتفال بسر املناولة االوىل ألشخاص
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دان الرئيس الدكتور سليم
احلص يف بيان التفجريين
يف الضاحية اجلنوبية لبريوت،
وقال «إنه عمل مدان ومستنكر
بكل املقاييس ،انه االرهاب
حبد ذاته الذي جتاوز كل
وصف وكل املعايري االخالقية
واالنسانية .إن حماربة هذا
االرهاب الذي بات يتنقل
بالعلم باتت واجبا وطنيا
وقوميا .وامام هذه اجلرميه
النكراء ،نعلن اننا نشجب هذا
العمل االجرامي الذي ال يراد
منه سوى النيل من امن الوطن
واملواطن الطيب وضرب صيغة
العيش املشرتك واثارة الفتنة
بني اللبنانيني والعياذ باهلل.
واننا اذ ندعو اجلميع اىل التحلي
بروح املسؤولية الوطنية ،علينا
ان نبقى فوق كل احملاوالت
اليت ال يراد منها سوى ختريب
الوطن وامنه .حفظ اهلل هذا
الوطن واملواطنني الطيبني».

جملس النواب وقف..
تتمة املنشور على ص3

«جملس الوزراء يف املشاريع
حيتاج اىل ثلثي اصوات الوزراء
للموافقة على مشروع قانون
كمثل استعادة اجلنسية ،وامتنى
ان ال نرتدد اطالقا ان نوافق
عليه بالصيغة اليت توصلنا
اليها».
وقال كنعان« :ان االقرتاحات
يكفلها الدستور والقوانني،
وكنت افهم ان يكون االعرتاض
على موازنة مقنعة ،كان االجدى
ان حتفظ املبادرة التشريعية
بهذا االقرتاح الذي ختطى
تصويت الثلثني ،فهذا االقرتاح
درس منذ العام  2003حتى
اليوم وهو خالصة توافق نتمنى
التصويت عليه».
وقال النائب انطوان زهرا« :حنن
يف جلنة الداخلية والبلديات طرح
علينا الوزير اجلسر ان يأتي
املوضوع بصيغة مشروع قانون
وهذا االقرتاح هو خالصة هذا
املشروع ،وتعدل وفقا لالصول
بالتشاور مع مجيع الفرقاء».
وقال وزير الداخلية نهاد
املشنوق« :مع احرتامي لرأي
اجلميع فال يعقل ان ترسل
اجلنسية بالربيد ومن يريد
استعادتها فمن واجبه ان يأتي
للحصول عليها واستعادتها
واملالحظة
لالصول.
وفقا
الثانية :هناك الكثري من
السجالت احرتقت باحلرب،
واقرتح تعديل ثالثة امور اوال،
جميء طالب استعادة اجلنسية
اىل لبنان ،ومخس سنوات بدل
العشر سنوات ،ثم هناك رسم
للحصول على اجلنسية ،ال ارى
مربرا اللغاء هذا الرسم».
وقال النائب نواف املوسوي:
«ما قاله الزميل اجلسر بنقل
هذا املوضوع اىل السلطة
التنفيذية ،فالدستور مل يعني
اكثريات موصوفة ،ومبعزل عن
التسوية بشأن هذا املوضوع
فال مالحظة دستورية للسري
بهذا االقرتاح».
وقال آالن عون ردا على ما قاله
وزير الداخلية« :اوال السفارة
اللبنانية يف اخلارج هي ارض
لبنانية وملك لبناني ،ومن يريد
احلصول على اجلنسية الفرنسية
يف
بطلب
التقدم
ميكنه
السفارة الفرنسية يف لبنان.
وهذا االقرتاح يتعلق بالذين
ضاعت اوراقهم سنة ،1924
وهم لبنانيون ،ولسبب اداري
حنرمهم اجلنسية».
وقال النائب عماد احلوت:
«ان مناقشتنا للقانون ال يعين
رفضه امنا نريده ان يكون
سليما ،واجلنسية هي احلى
تعابري السيادة ألي بلد ،وهي
تعبري عن االنتماء واهلوية ومن
غري املقبول ممن يريد استعادة
جنسيته على االقل ان يقدم
طلبا شخصيا وليس بالوكالة،
وايد اقرتاح الوزير املشنوق
ان تكون مهلة احلصول على
اجلنسية مخس سنوات وليس
عشر سنوات».
وقال النائب حممد قباني« :من
الواجب تسجيل موقف مبدئي
ينص على احلقوق والواجبات
بني محيع اللبنانيني ،وهم

سواسية امام القانون ،وعليه
ال جيوز ان نتعاطى يف موضوع
اجلنسية وكأن الرجل هو انسان
كامل واملرأة نصف انسان»،
ومتنى «احرتام الدستور».
وقال النائب مروان محادة:
«اقرتح تعديال على الفقرة
االخرية من االقرتاح طالبا
تصحيحا سريعا وان يصدر
تفسري للظلم الذي حلق
وبالروم
الدروز
باملوحدين
االرثوذكس ،النه ال جيوز ان
نظلم اناسا تفرقوا حتت سيطرة
ولغريها
العثمانية
السلطة
من االسباب ،فهذا موضوع
دقيق وسنصوت معه ،ولكن
امتنى على دولتك متابعة هذه
القضية».
وقالت النائبة بهية احلريري:
«صحيح حنن مع هذا االقرتاح،
لكن فيه العديد من الشوائب
منها ما ذكرها الزميل محادة
او الظلم الذي حلق باملرأة،
وانا عندما تقدمت باقرتاح
قانون حبق املرأة بضمان
ابنائها وهناك مبالغات ،وعندما
صدق االقرتاح الذي تقدمت
انا به جاء من يغمز يف اذنك
بأن هذا االقرتاح سيخلق
املئات
وسنشاهد
فوضى
من الفلسطينيني يستفيدون
منه».
وقال النائب عالء الدين ترو:
«اننا ككتلة سنصوت على هذا
االقرتاح لكن دعونا نضع تعهدا
او توصية حبق املرأة بإعطاء
اجلنسية البنائها».
وهنا قال النائب نبيل نقوال:
«حنن ندرس هذا االقرتاح
وسيتم التصويت عليه».
بهية احلريري :التوصية ال
تضر».
وهنا قال الرئيس بري« :ال
بأس ان نقول بأن تصدر
توصية بذلك».
وقال الوزير جربان باسيل:
«كنا توافقنا يف وقت سابق
على استعادة اجلنسية ومل
نتوافق على حق املرأة حرصا
من اجلميع على رفض مبدأ
التوطني ،من هنا سعينا للتوجه
واملغرتبني
اللبنانيني
اىل
الذين هم ثروة وطنية للبنان
وحنن حباجة هلم وهذا التوافق
الذي حصل».
وقال الرئيس بري« :حنن دائما
نردد بأن لبنان ال يسري اال
جبناحيه املقيم واملغرتب ،وندعو
اىل اصدار توصية باالسراع يف
اقرار اقرتاح حق املرأة باعطاء
اجلنسية البنائها».
ثم طرح االقرتاح على التصويت
مبادة وحيدة فصدق ثم طرح
باملناداة
التصويت
على
باالمساء.
وهنا دعا الرئيس بري اجمللس
بعد وصوله خرب االنفجار اىل
الوقوف دقيقيت صمت حدادا
على ارواح شهداء جمزرة انفجار
برج الرباجنة.
وهنا رفع بري اجللسة وكانت
الساعة تشري اىل السادسة
والنصف ،داعيا اىل «استئنافها
عند الواحدة من بعد ظهر غد بعد
الصالة «تأكيدا على مواجهة
االرهاب الذي لن خييفنا».
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لبنانيات

فتفت :احلريري أطفأ النار املشتعلة واعتماد
النسبية فيه مصلحة لنا وللبلد
أعلن عضو كتلة «املستقبل»
النائب أمحد فتفت ،أنه تابع
«التطورات اليت حصلت عن
قرب» وقال« :كنت مدركا
منذ يوم الثالثاء ،أننا دخلنا يف
جو احلل بعد أن صدر موقف
الرئيس سعد احلريري الذي
أنقذ به البلد من ازمة سياسية
وطنية بامتياز».
وقال فتفت ،يف حديث إىل
«إذاعة الشرق»« :كنت مقتنعا
من خالل التجارب السياسية
السابقة ان حدود اجلنون معروفة
اىل اين تصل ،وأننا بالنهاية
نصل اىل حل ،وأن احلل يكون
يف اللحظة االخرية».
وأسف لوصول «حفالت اجلنون،
اليت شهدها البلد إىل مستوى
املثقفني واإلعالميني» ،معتربا
أن «هذه احلفالت من الطبيعي
أن تطاول العامة أو السياسيني
الذي لديهم مصاحل معينة ،لكن
ليس املثقفني».
ولفت اىل ان «هذا االمر يشري
اىل وجود مشكلة خطرية يف
البلد وبعد اجتماع عميق وشرخ،
وهذا ما عمل على تفاديه
يف تيار املستقبل ،وكانت
ملوقف الرئيس احلريري رسالة
مناسبة للجميع وأطفأ هذه النار
املشتعلة».
ومحل مسؤولية هذا اجلنون
«للخطاب السياسي الشعبوي
الذي يفضل املصاحل الضيقة
واآلنية على املصاحل بعيدة
املدى ،فتبني ان هذا موجود
لدى كثري من االطراف السياسية
اللبنانية» ،معتقدا «أن الكل علم
من الذي يهتم باملصاحل الضيقة
ومن الذي يهتم باملصاحل
الوطنية ،موضحا أن «حتالف
 14آذار حتالف سياسي قائم
على قناعات وطنية مثل سيادة
البلد ورفض السالح واحملكمة
الدولية ،واستقالل البلد ونظامه
السياسي واتفاق الطائف».
وذكر بأن «مجيع األطراف يف
 14آذار مل ختل بهذه القناعات
من الناحية االسرتاتيجية ،ولكن
اخللل حيصل يف املصاحل
الضيقة ،ويف هذا اجملال اخللل
مل يكن ذات طبيعة طائفية،
بل تبني ان اخللل يف حلظة
من اللحظات كان مسيحيا
مسيحيا بني القوات اللبنانية
املستقلني»،
واملسيحيني
معتربا أن «خطابات رئيس حزب
الكتائب سامي اجلميل أساسها
اعتماده على الدستور وإصراره
على ان انتخابات الرئاسة أولوية
وكل الباقي ثانوي ،وهذا
التفسري للدستور قد يكون حمقا
به ،واذا كان هناك تفسري آخر،

فمجلس النواب اعتمده ،الفتا
إىل أن «موقف اجلميل منطلق
من قناعة دستورية ،واألفرقاء
اآلخرون خاضوا معارك سياسية
مبصاحل آنية وبقناعة أنه قد يكون
اآلن وقت تسجيل نقاط».
وأشار اىل ان «احللول اليت
وضعت أبرزت حدود اإلمكانية
لدى أي طرف ليلعب باألمور
األساسية يف هذا البلد ،ويف
النهاية كل طرف يعلم أن
هناك سقفا ال ميكن جتاوزه»،
مؤكدا أنه «لوال وجود  14آذار
لكنا اليوم يف حرب أهلية يف
البلد ولرأينا طرابلس مثل
محص وبريوت مثل حلب،
ومن هنا أهمية ان يكون هناك
فريق سياسي وطاولة مشرتكة
اسالمية مسيحية هي الوحيدة
املوجودة يف البلد».
وردا على سؤال عن سبب قبول
تيار «املستقبل» بقانون النسبية
رغم أنه قد خيسر التيار ،قال
فتفت« :هذا القانون فيه
مصلحة لنا وللبلد ولقوى 14
آذار ،والربح ال يكون بعدد
النواب بل بالسياسة اليت نطبقها
واالستقرار االمين واالقتصادي
والوضع الرتبوي».
أضاف« :اذا اتفقنا اليوم على
قانون انتخابات ،مستعدون
للتصويت عليه فورا ،ولكننا
إما أن ننتخب رئيس مجهورية
وعندها نذهب مباشرة إىل
انتخابات نيابية ،أو ال ننتخب
رئيسا وعندها نرى ما الذي ميكن
ان نفعله ،ولكننا مع انتخاب
رئيس مجهورية يف اسرع وقت
ممكن ،الكل بات مدركا انه اذا
مل يتم وضع قانون انتخابات
جديد سيتعطل كل البلد».
وعن هجرة الشباب غري الشرعية
يف الضنية ،لفت إىل أن «هناك
املئات من الشباب يف الضنية
غادروا من قرى عديدة ألن
الوضع االقتصادي واملعيشي
ما عاد حيتمل وشعروا بأفق
مسدود بعد كل ما جيري يف
اجلوار ويف البلد» ،مشددا على
أن «هذا احلل انتحاري ،واألرجح
ان الذين يهاجرون سيعودون،
ألن اجملتمع الغربي لن يتقبلهم
بسهولة».
وناشد فتفت املواطنني بالصرب،
مشريا اىل أنه «رغم االوضاع
السيئة ،وضعنا ال يزال افضل
من الوضع احلاصل يف سوريا،
ويف الوقت نفسه مطلوب من
القوى السياسية أن تعمل على
موضوع اإلمناء ،لذلك وضعنا
على جدول االعمال اليوم
مشروع جملس امناء الشمال
وعكار».

هيئة فدرالية جديدة للتيار الوطين
احلر يف أسرتاليا UALM /
إجتمعت هيئات التيار الوطني الحر  UALM /يف كافة واليات
أسرتاليا مساء الثالثاء  ١٠تشرين الثاني  ٢٠١٥إلنتخاب هيئة
فدرالية جديدة .وجاءت النتائج على الشكل التالي:
 رئيس فدرالي :روبري بخعازي (ملبورن) نائب رئيس فدرالي :نخله عون (كانربا) أمينة سر فدرالية :كلودين منصور جرمانوس (سيدني)تشكر الهيئة الفدرالية الجديدة جميع األعضاء لثقتهم وتمنـّياتهم
بالتوفيق والنجاح يف كل مهامها املستقبلية.
مكتب أمانة السر الفدرالي

الراعي للسياسيني يف العشاء السنوي التاسع ملؤسسة البطريرك

صفري :ال حيق لكم ان جتعلوا من الدولة دولة فاشلة ومفككة
اقامت مؤسسة البطريرك مار
نصر اهلل بطرس صفري حفل
عشائها السنوي التاسع يف
فندق هيلتون  -احلبتور ،يف
سن الفيل ،يف حضور البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشاره
بطرس الراعي ،النائب هادي
حبيش ،البطريرك مار نصر اهلل
بطرس صفري ،قائد اجليش
العماد جان قهوجي ،رئيس
اجمللس العام املاروني الوزير
السابق وديع اخلازن ،رئيس
الرابطة املارونية النقيب مسري
ابي اللمع ،اضافة اىل حشد من
الشخصيات السياسية والروحية
واالجتماعية واالقتصادية.

سليم صفري

بعد النشيد الوطين ،وكلميت
عريف االحتفال انطوان سعد
البطريرك
مؤسسة
ورئيس
صفري الدكتور الياس صفري،
القى رئيس جملس ادارة بنك
بريوت الدكتور سليم صفري
كلمة حتدث فيها عن نشأة
البطريرك صفري ،مراحل حياته،
ثم اجنازاته على رأس الكنيسة
املارونية ،ومما جاء فيها»:
ليس غريبا ان يكون ،واستقالل
لبنان صنوين متالزمني...
وليس من قبيل الصدف ان
تكون سريته متالزمة ..وقصة
وطن؟
مذ ابصرت عيناه النور يف
 20ايار  ،1920عقد اتفاق
بينه وبني موئل أرز الرب بل
قال ،وضع اطار حياته ،منذورا
للسماء من جهة ،ودرعا يصد
عن ابنائه االخطار والويالت من
جهة ثانية.
وكيف ال يكون كذلك وهو
سليل العظام ،مكمل السلسلة؟
فهو ولد يف حقبة كان احد
الكبار يعمل خالهلا بكد لضمان
استقالل البالد.
البطريرك الياس احلويك انتزع
ثالثة اشهر بعد والدة الطفل
صفري ،اعالن دولة لبنان الكبري،
والعامل
االنتداب
واعرتاف
بقدسية هذه االرض.لكأمنا
الباري رسم مسار الوليد اجلديد
ومصريه .وفيما كان الصغري
يكرب ،والفتى يصوغ قدراته
وميأل جوارحه باالميان كان قلبه
وعقله يعيشان الوطن ،الذي
صار عنده قرينا لشغفه يسوع.
شابا عاين االستقالل والبطريرك
انطوان عريضة ..فادرك بعمق
ان كرسي بكركي ولبنان
مسؤولية مشرتكة .واكتملت
شخصية الكاهن وها اخلوري
نصر اهلل يكتسب من البطريرك
املعوشي صالبة ورقة تشبهان
اندفاعة شالل جزين».

صفري

ثم كانت كلمة البطريرك صفري
فقال« :الليلة ،معكم وبينكم،
تغمرني احملبة ميألني الرجاء،
فاللقاء املتجدد حول املؤسسة
االجتماعية اليت حتمل امسنا
مناسبة لتاكيد ما جيمعنا من
مبادىء وقيم ،هي الضمان
الوطن
لصمود
االساسي
وخالصه يف احلك الظروف

واشد الصعوبات».
واضاف»:ان وحدة اللبنانيني،
من كل منطقة واي طائفة
وارادة املشاركة الصادقة يف
املسؤولية الوطنية والتضامن
االجتماعي ،هما صمام االمان
للجميع .فلبنان نعمة مساوية،
جيب ان حنافظ عليها بكل
قوانا ،وعلينا ان نتعاون على
اخلري العام ،وال نرتدد يف قبول
االخر ومشاركته فرح احلياة .لقد
احسنت باختيار احملبة والشركة،
شعارات حلربيتك ،فهما توأمان
ال شركة بدون حمبة وال حمبة من
غري شركة ،املطلوب ان نستمر
يف الرهان على حتقيقهما معا،
الن االنانية والتعصب ،الطمع
والغرور ،تتنافى مع املسيحية،
وتناقض كل تعاليم السماء.
اشكركم يف شكل خاص على
احتضانكم املؤسسة ملتابعة
اخلدمة».
وتابع« :نصلي اىل اهلل تعاىل،
لكي ياخذ بيد اهل اخلري الذين
يقدمون املساعدة لطالب العلم
من خالل مؤسستنا االجتماعية
النهم بذلك يدعمون اجملتمع،
ويساهمون يف توطيد االستقرار
الذي حيتاج اليه يف زمن الشك
الهل
الشكر
واالضطراب.
العرفان ،والربكة للجنة املؤسسة
رئيسا واعضاء وحتية جمللس
ابنائها االعزاء ولكم مجيعا ايها
الكرام االمتنان والدعاء».

الراعي

ثم كانت كلمة البطريرك
الراعي قال فيها« :حنن على
موعد سنوي مجيل وسعيد على
قلوبنا ان نلتف وللمرة التاسعة
حول غبطة ابينا صاحب الغبطة
والنيافة البطريرك مار نصر
اهلل بطرس صفري حتى نقول
له شكرا على هذه املؤسسة
اليت حتمل امسه واليت ارادها
ان تكون ملساعدة الطالب يف
املدارس واجلامعات حتسسا منه
حباجات عائالتنا والفقر املتفاقم
يوما بعد يوم ،وال ميكننا ان
ننسى املبادرة الثانية اليت قام
بها عندما قدم بيته الوالدي
العزيز على قلبه حتى يكون
مؤسسة اجتماعية اليوم تتوىل
ادارته رابطة كاريتاس لبنان».
وتابع شاكرا صفري بالقول:
«سيدنا ،شكرا حملبتك ولنظرتك

الكبرية ،وهذا شيء ليس
غريبا علينا ،سنوات صاحب
الغبطة والنيافة توىل فيها
رعاية الكرسي البطريركي منذ
 1986حتى  25 .2011سنة مل
يرتك فيها اي مناسبة من خالل
مؤسسات الكنيسة كلها ويف
الزمن الذي كانت فيه احلرب
منتشرة على ارضنا اال وكان
حيمل هم عائالتنا اللبنانية وهم
الفقراء ،وهو مدرك ان الثروة
االساسية عند اللبنانيني هي
تعليم اوالدهم يف املدارس
واجلامعات .هذا االمر الذي
عاش يف قلبه وعقله اراد
له ان يستمر بعد سنوات
طويلة وطويلة فكانت هاتان
املؤسستان :البيت الوالدي يف
ريفون ومؤسسة البطريرك مار
نصر اهلل صفري.
نعم حنن هنا هذه الليلة لنقول
لسيدنا ان هذه املؤسسة يف
قلوبنا مجيعا وحنمل همها معه
مجيعا ،واريد ان احيي اهليئة
االدارية وكل احملسنني النهم
يف دعمهم للمؤسسة يدعمون
عائالتنا وطالبنا ،كثريا كانت
ملفتة كلمة الدكتور سليم
صفري عندما حكم عن املسرية
املتوازية بني صاحب الغبطة
ولبنان ،علما ان سيدنا اكرب من
لبنان باعالنه كدولة مستقلة يف
 3اشهر وانظروا اين صار نصر
اهلل صفري واين صار لبنان.
انظروا كيف نصر اهلل صفري
تقدم وصار اىل ما صار عليه
وانظروا اىل لبنان كيف ينحدر،
والذي يؤمل انه بعد  95سنة
وحنن امام هذا البطريرك اجلليل
وهو بكل شخصيته واعماله
وتارخيه اليت ال حتصى  ،فاملؤمل
ان يقولون لكم اليوم :اي لبنان
نريد ،اي دولة نريد ،تصور
بعد  95سنة يطرح اللبنانيون
هذا السؤال تصوروا ان يقولوا
اي نصر اهلل بطرس صفري
تريدون؟ هذا سؤال غري ممكن
ان يطرح ،فنحن بعد  5سنوات
على موعد االحتفال باملئوية
االوىل لتأسيس دولة لبنان
الكبري ،وبعد  5سنوات وحبضور
سيدنا البطريرك صفري سنشهد
لالحتفال باملئوية االوىل وطبعا
نقول لسيدنا البطريرك ستنطلق
من جديد للمئوية الثانية بعد
املئوية االوىل النه يلبق بك
العمر .احيي املؤسسة اليت
تعمل بكل جهد يف سبيل خدمة

الشان االجتماعي وخدمة الطالب.
احيي اجملتمع االهلي واملدني
املدرك هلذا الواقع ،ونقول
شكرا لكل االشخاص اذين
كانوا يف مؤسسات او داعمني
هلا ،واريد ان انوه كبطريرك
بدور الكنيسة بكل مؤسساتها
الرتبوية واملدارس واجلامعات
واملستشفيات ،ومراكز املسنني
وااليتام واملعوقني وغريها من
املؤسسات االجتماعية حيث
حتتضن اكنيسة الوف من
العائالت وتعطي فرص عمل
اللوف والوف من املواطنني.
ويف الشأن السياسي قال
الراعي« :من هنا وباسم هذه
املؤسسة نوجه نداء اىل اجلماعة
السياسية يف لبنان لنقول هلم
ال حيق لكم ان جتعلوا من الدولة
اللبنانية ما جعلتم منها اليوم،
دولة فاشلة ومفككة .دولة
عاجزة عن اي عمل .ال ميكننا
ان نقبل معكم بان ال تنتخبوا
رئيسا للجمهورية منذ  18شهرا.
ال ميكننا ان نقبل معكم تعطيل
عمل اجمللس النيابي ،وال
ميكن ان نقبل معكم بشل عمل
احلكومة .ال ميكن ان نقبل معكم
ان تطمرونا بالنفايات وان نقف
هكذا يف هدر املال العام .ال
ميكننا ان نقبل معكم بالفساد
املتفشي يف كل املؤسسات
العامة ،فاجلماعة السياسية
وجدت خلدمة الدولة وخدمة
الشعب وخدمة الكيان واخلري
العام وليس للتعطيل».
واضاف« :مع كل ذلك ،حنيي
اجملتمع االهلي واصحاب كل
االرادات الطيبة احلاملة هم
لبنان اوال واخرا يف كيانه
وشعبه ومؤسساته .فهذاالوطن
الذي اعطانا جنسيته واعطانا
امسا نرفع راسنا به ،يستحق
منا ان نضحي مجيعا يف سبيله
ونصلي دائما حتى يلهم اهلل
املسؤولني عندنا وخصوصا
السياسيني حتى يكونوا على
مستوى املسؤولية التارخيية
امامها .التحديات كبرية ولبنان
مير يف ظروف صعبة منذرة باخلطر
الكبري يف مؤسساته ويف وضعه
النقدي واملالي اضافة اىل
سواها من االزمات االقتصادية
واالجتماعية .حنن يف ظروف غري
عادية ،وحباجة اىل رجال سياسة
غري عاديني .حنن حباجة اىل منط
غري عادي ايضا على املستوى
السياسي».
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عرب وعالم
رسالة نصية من منفذ هجوم املوقر تكشف نياته
أكدت مصادر أردنية قريبة من
جلنة التحقيق يف حادث إطالق
نار وقع يف أحد مراكز التدريب
يف املوقر شرقي العاصمة
عمان ،وأسفر عن مقتل ٣
ّ
مدربني أجانب وأردنيينْ وإصابة
آخرين ،أن «دوائر أمنية خمتصة
وجهت إنذارًا مبكرًا بأن مسات
تطرف بدأت تظهر على الضابط
األردني أنور أبو زيد الذي نفذ
اهلجوم» ،فيما أكدت مصادر
أمنية أن الضابط أرسل رسالة
فع ًال حتمل تلميحات عن نيته
تنفيذ العملية.
ونقلت أوساط رمسية عن جلنة
التحقيق اليت من املتوقع أن
تعلن نتائجها منتصف األسبوع
املقبل ،قوهلا إن الضابط
األردني كان تقدم من إدارته
األمنية بطلب سفر اىل تركيا
قبل حنو شهر من تنفيذه
العملية ،وهو ما مت رفضه.
وشدد مصدر أردني مطلع على
أن هاتف الضابط أبو زيد الذي
خيضع لتحقيق من جلنة خاصة،
حيتوي على مراسالت مهمة قد
توصل اللجنة يف نهاية املطاف
اىل معرفة دوافع اهلجوم.
يف غضون ذلك ،شيعت عائلة
الضابط األردني جثمانه يف
مسقط رأسه يف منطقة رميون
اليت تبعد  12كيلومرتًا عن
حمافظة جرش الشمالية ،وسط
متسك أسرته مبوقفها من رفض
الصاق تهمة التشدد به وتبنيه
أفكار التنظيمات املتطرفة.

وأطلقت العائلة هتافات غاضبة
خالل التشييع ضد إسرائيل
والواليات املتحدة ،مرتافقة مع
ترديد عبارات «بالروح بالدم،
نفديك يا شهيد» ،و «اهلل أكرب
على القاتل» ،و «إسرائيل عدو
اهلل».
وحبسب فادي أبو زيد ،الشقيق
األكرب ملنفذ اهلجوم ،فإن قبول
العائلة بدفن أبو زيد جاء بعد
أيام من عملية تفاوض مل تسفر
عن أي تفاهمات ،فيما قال
أحد أبناء عمومة الضابط إنه مت
«إجبار العائلة» على دفن ابنها
قبل إعالن نتائج التحقيق اليت
كانت بانتظارها.
وحتى حلظة الدفن ،مل تفلح
العائلة يف معرفة الرواية
احلقيقية أو الدافع وراء احلادث،
فيما مت تداول تسريبات وتقارير
صحافية عن بث الضابط رسالة
نصية عرب هاتفه ألصدقائه اعترب
حمللون أنها قد تكشف نيات
مبيتة لتنفيذ العملية.
وتنص الرسالة اليت تداوهلا
ناشطون عرب مواقع التواصل
االجتماعي وتقارير صحافية:
«حينما جنهز متاعًا لسفر...
خناف أن ننسى شيئًا ولو
يسريًا ...وكلما كانت مدة
السفر أطول ،كان احلرص
أشد ،فما بالك بإقامة ...إما
جنة وإما نار» .وأكدت مصادر
أمنية صحة هذه الرسالة ،وأنه
أرسلها إىل أصدقائه قبل أيام
من اهلجوم.

مسار حترير مطار كويرس

مسار حترير مطار كويرس الذي
انطلق قبل أسابيع من حمطته
األوىل السفرية والذي أدى
إىل حترير العديد من القرى رد
عليه داعش بشن هجوم على
املطار لكنه فشل إىل أن فك
احلصار.
حقق اجليش السوري تقدمًا
وسيطر على عدد من القرى
احمليطة باملطار
بعد ثالث سنوات من احلصار
اجملموعات
فرضته
الذي
املسلحة وتنظيم «داعش»
الذي فشل يف اقتحامه برغم
ّ
متكن
حماوالته العديدة،
اجليش السوري من الدخول
إىل مطار كويرس العسكري
يف ريف حلب الشرقي.
نقطة االنطالق كانت من مدينة
السفرية مرورًا بعدد من القرى
السورية ،وصو ً
ال إىل قرية
رسم العبود شرق املطار ،وهو
ما ّ
وفر مساحة أمان إضافية
حول املطار.
مطلع آب /أغسطس عام
ألفني ومخسة عشر بدأ اجليش
السوري معركته يف ريف حلب
الشرقي حماوال فك احلصار عن
املطار.
على مدى ثالثة شهور حقق
اجليش السوري تقدمًا وسيطر
على عدد من القرى احمليطة

باملطار ،من بينها تل السبعني
وجديدة السبعني وتل النعام
وبقيشة والناصرية وحوجينة
واجلبول.
الروسية
الطائرات
دخلت
وعدل
داعش
حماربة
خط
على
ّ
اجليش السوري تكتيكاته بعدما
كان يسعى إىل السيطرة على
مساحات واسعة ،اعتمد سياسة
القضم اجلزئي وتثبيت قواته
وحتصينها يف املناطق اليت
سيطر عليها تفاديا ألي هجوم
مضاد قد يشنه املسلحون.
مع بداية شهر تشرين الثاني/
نوفمرب بات اجليش على مسافة
قريبة جدًا من املطار ،وبدأ عملية

عسكرية للسيطرة على بلدة
الشيخ أمحد اليت تبعد كيلومرتين
من املطار.
ّ
نفذه
الضغط امليداني الذي
وحلفاؤه
السوري
اجليش
وكثافة النريان اليت استخدمت
باالنسحاب
نتائجهما
تبدت
شبه اجلماعي ملسلحي التنظيم
املتشدد من قرييت أم أركيلة
وتل أمحر اللتني دخلهما اجليش
من دون قتال يذكر.
استفاد اجليش من موقع قرية
الشيخ أمحد ومن امتدادها الطولي
حلواىل ثالثة كيلومرتات للتوسع
حنو قرية كويرس الشرقي
اليت تعد آخر خطوط حتصينات

«داعش» قبل املطار.
ْ
ّ
يوقف عملياته
إال أن اجليش مل
واستمر يف التقدم حيث سيطر
على قرية رسم العبد جنوب
املطار ،وبعدها على قرية رسم
العبود يف مشاله الشرقي،
يف خطوة تشري إىل رغبته يف
تطهري حميط املطار وتأمينه
بأسرع وقت ممكن.
بلغت املساحة اإلمجالية لعمليات
اجليش يف الريف الشرقي
حللب أكثر من مئة وسبعة
كيلومرتات مربعة ،واستطاع أن
خيرتق مسافة ثالثة وعشرين
كيلومرتًا بعرض يراوح بني
ثالثة كليومرتات ومخسة.

أنا لبنان أناديكم نداء املوجوع:

National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

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

تفكيك شبكة إرهابية يف  6بلدان أوروبية
اوقفت سلطات األمن يف
 6بلدان أوروبية ،يف اطار
عملية أمنية مشرتكة محلت
«جي ويب» 16 ،كرديًا
اسم َ
واحد
وكوسويف
عراقيًا
لالشتباه بانتمائهم اىل تنظيم
متشدد خطط لشن هجمات
ارهابية يف مشال أوروبا
والشرق األوسط.
مشبوهني
ستة
وأوقف
يف ايطاليا اليت اوضح
العسكرية
شرطتها
قائد
اجلنرال
(الكارابينيريي)
جوزييب غوفرينالي يف مؤمتر
صحايف ان «املشبوهني
مل خيططوا لعمليات عنف
داخلية رغم اعتقال  4منهم
يف مدينة مريانو واثنني يف
مدينة بولزانو ،وكالهما يف
الشمال».
وأضاف اجلنرال اإليطالي أن
«املوقوفني السبعة تصرفوا
يف شكل منفرد ،مع حماولتهم
تفادي الظهور قدر اإلمكان،
حتى ان احدهم اعتقل لدى
توجهه اىل ادارة الشرطة
لتجديد اقامته».
وأشار اىل ان «التحقيقات حول
اجملموعة يف ايطاليا مسحت
ٍ
بتوثيقنا ختطيط نشاط
معاد
ضد ديبلوماسيني نروجيني
وممثليات
وبريطانيني،
متوسطية
ديبلوماسية
بهدف ختفيف تدابري السجن
املشدد املتخذة ضد الداعية

الكردي األصل املال كريكار
يف النروج» ،حيث اعتقل 3
اعضاء يف اجملموعة ذاتها،
اضافة اىل آخر يف فنلندا
و 4يف بريطانيا .كما طالب
القضاء اإليطالي من سويسرا
برتحيل موقوف ضمن هذا
امللف.
النروجي
القضاء
وكان
امر بطرد املال كريكار عام
 ،2003وذلك بعد حنو سنة
على تأسيسه مجاعة «انصار
اإلسالم» ،لكن القرار مل
ُينفذ ألنه مهدد باإلعدام يف
العراق.
ثم حكم عليه عام 2012
بالسجن بسبب تهديده رئيسة
احلكومة احلالية احملافظة إرنا
سولبريغ بالقتل قبل توليها
املنصب ،وسبق ذلك تهديد
املال املشهور بتفسرياته
األصولية
املتشددة للدين
ّ
رئيس
بقتل
اإلسالمي،
الوزراء النروجي السابق كيل
ماغين بونديفيك.
جهاز
اشاد
وفيما
للتنسيق
«يوروغاست»
القضائي يف األحتاد األوروبي
الذي ادار العملية من مقره
يف الهاي ،بـ «التعاون
السلطات
بني
املمتاز
الوطنية املشاركة» ،اكد
اجلنرال اإليطالي غوفرينالي
ان «أهمية العملية تكمن يف
تفكيك خلية متكاملة نشطت

على اإلنرتنت عرب تقنيات
سرية حلظت استخدام منصات
غري معروفة استطعنا خرقها».
وكشف ان املداهمات اتاحت
إلغاء عملية «لتجنيد مقاتلني
وإرساهلم اىل اخلارج» ،وأن
بعض األعضاء «اراد شن
هجمات انتحارية من دون
خطط حمددة».
وأكد اجلنرال ان اجهزة األمن
اإليطالية تراقب كل ما جيري
على األرض للحد من خطر
تنفيذ هجمات ،خصوصًا يف
ظل االستعدادات لتنظيم
يوبيل اعلنه البابا فرنسيس،
ماليني
سيجذب
والذي
املؤمنني اىل روما بدءًا من
(ديسمرب)
األول
كانون
املقبل.
يف تركيا ،اعتقلت الشرطة
فرنسيًا يدعى مهدي بن
سعيد لالشتباه بانتمائه اىل
تنظيم «داعش» ،بعد خضوعه
لعملية زرع شعر يف صالون
للتجميل يف ازمري (غرب).
وأفادت الشرطة بأن «بن
سعيد غادر اخريًا سورية،
حيث قاتل مع داعش بهدف
شن هجمات يف تركيا ،حيث
ضاعفت قوات األمن تدخالتها
يف األوساط اجلهادية يف
تركيا منذ التفجري االنتحاري
الذي قتل  102شخصني يف
انقرة الرئيسية يف  10تشرين
األول (اكتوبر) املاضي.

بلدية كانرتبري تستضيف وفدا بريطانيا مسلما

استقبل نائب رئيس بلدية
كانرتبري خضر صاحل يف دار
البلدية بسيدني اليوم الوفد
الربيطاني املسلم الذي يزور
اسرتاليا حاليا بدعوة من رابطة
الدعوة االسالمية يف سيدني
والذي ضم كل من الدكتور
انس التكرييت  ،والدكتورة
سلما يعقوب.
وجرى خالل اللقاء الذي حضره
رئيس هيئة االعمال اخلريية يف
سيدني بشار اجلمل تسليط
الضوء على حياة وجتارب
املسلمني يف كل من اسرتاليا
واململكة املتحدة من خالل
مساهمتهم الكبرية يف مجيع
مناحي احلياة كما جرى التطرق
اىل طرق واجراءات تشجيع
املسلمني على االخنراط يف
السياسية
واحلياة
العمل
ومواجهة حتديات
احمللية

محالت اإلسالموفوبيا والعنصرية
والتطرف جبميع اشكاله .
وقال الوفد خالل اللقاء بأن
عدد املسلمني يف بريطانيا بلغ
ما يقارب ثالثة ماليني ونصف
مليون مسلم بنسبة تصل
إىل مخسة يف املائة من عدد
السكان اإلمجالي ، .كما بلغ
عدد املساجد يف بريطانيا ما
يقارب  1600مسجد باإلضافة
إىل  200مدرسة إسالمية.
من جهته رحب نائب رئيس
بلدية كانرتبري خضر صاحل
بزيارة الوفد وقال « آمل ان
تأتي االجتماعات واللقاءات اليت
عقدها الوفد أثناء هذه الزيارة
وأفكار
ملشاريع
مبقرتحات
ملواصلة تعزيز التواصل بني
اجلاليات املسلمة الربيطانية
واالسرتالية  .مما يعزز قيم
احلوار والتعددية والتسامح

بني اتباع االديات يف كال
البلدين».
يذكر ان الدكتور انس التكرييت
هو ناشط يف جماالت دمج
واخنراط املسلمني يف بريطانيا
بالعمل السياسي واشرتك بعدة
محالت ضد تزايد العنصرية يف
بريطانيا ومحالت أخرى مناهضة
حلرب العراق ويكتب التكرييت
لعدة صحف ومواقع منها إسالم
أون الين والغارديان واألهرام
ويكلي.
اما الدكتورة سلما يعقوب
فهي ناشطة يف اجملتمع املدني
الربيطاني واجلالية املسلمة
هناك وفازت يف انتخابات
احلكومة احمللية البلدية ملدينة
(برمنغهام) ثاني أكرب املدن
الربيطانية لدورتني متتاليتني،
وكانت رئيسة لتحالف (أوقفوا
احلرب) يف املدينة.

المــرياج

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

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

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

التحقيق يف عمليات متويل
متصاعدة «لالرهاب»

االسرتالية
الوكالة
قالت
غسيل
مبكافحة
املختصة
األموال انه جيري التحقيق
يف تقارير تشري إىل تصاعد
عمليات يشتبه أنها «لتمويل
االرهاب» لثالثة أمثاهلا ليتجاوز
حجم العمليات اليت ميكن أن
تستخدم يف دعم املتشددين
االسالميني  50مليون دوالر
اسرتالي ( 35.92مليون دوالر
أمريكي) خالل العام املنصرم.
وقالت وكالة املخابرات املالية
يف تقريرها السنوي الذي
صدر هذا االسبوع انها سجلت
زيادة بلغت ثالثة أمثال يف
«تقارير املواد املشبوهة»
اليت قد تكون هلا صلة بتمويل
مجاعات ارهابية .وسجلت 367
حالة يف  2015-2014مقارنة
مع  118حالة يف العام السابق
على ذلك.
وجاء يف التقرير «حجم التمويل
االرهابي يف اسرتاليا مرتبط
الذين
االسرتاليني
بعدد
يسافرون لالنضمام اىل مجاعات
ارهابية يف سوريا والعراق».
ومت االبالغ عن حنو  53مليون
دوالر اسرتالي من بينها 11
مليون دوالر اسرتالي نقدا

كمواد مشتبه بها.
وذكرت الوكالة ان هذه االموال
رمبا تغطي أنشطة خمتلفة منها
دفع أموال لألسر اليت قتل
عائلها يف العمليات.
ووضعت اسرتاليا يف حالة
تأهب قصوى خوفا من
هجمات يشنها مسلمون تبنوا
الفكر املتشدد يف الدين او
متشددون من الداخل عادوا
بعد القتال يف الشرق االوسط
وزادت مستوى اخلطر اىل
«مرتفع» وشنت سلسلة من
املداهمات يف املدن الكربى.
وقال حمللو أمن إن عدد
املقاتلني األجانب يف العراق
وسوريا الذين جاءوا من
بالد يف شتى احناء العامل
يقدرون باالالف .وقالت وكالة
املخابرات املالية االسرتالية يف
تقريرها انها تراقب حنو مئة
شخص.
ويعتقد ان حنو  120اسرتاليا
حياربون مع تنظيم الدولة
االسالمية ومجاعات متشددة
أخرى يف العراق وسوريا
وتعتقد وكاالت املخابرات ان
من بينهم عددا يتوىل مواقع
قيادية يف الدولة االسالمية
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نواب يف االئتالف حيذرون تورنبول من رفع حمتمل
لضريبة السلع واخلدمات ()GST

متت مواجهة رئيس الوزراء
مالكومل تورنبول من قبل نواب
يف االئتالف على خلفية خطط
لرفع ضريبة السلع واخلدمات
(.)GST
فقد أثار السيناتور االحراري
كوري برناردي القضية يف
غرفة حزب االحرار صباح
الثالثاء حمذرا رئيس الوزراء من
أن أي زيادة يف ضريبة السلع
واخلدمات جيب أال تكون جمرد
استيالء على العائدات.
وانضم إىل السيد برناردي يف
حتذيره نائبا املقاعد اخللفية يف
حزب االحرار انغوس تايلور ولوك
هوارث وكذلك عضو جملس
الشيوخ يف احلزب الوطين مات
 Mattكانافان الذي اعرب ايضا
عن قلقه يف اجتماع مشرتك
لغرفة احلزب.partyroom
وكان السيد تورنبول قد افتتح
نقاشا حول اإلصالح الضرييب
ولكنه مل حيدد ما إذا كان يريد
رفع ضريبة السلع واخلدمات،
اليت جتري تلميحات اىل احتمال
رفعها من  10يف املئة إىل 15
يف املائة.
لكن ذلك يشعر العديد من
نواب حزب االحرار بالقلق من
اال يؤدي زيادة ضريبة السلع
واخلدمات اىل خفض الضرائب

العفو الدولية تتهم أسرتاليا بدفع
أموال ملهربي البشر
اتهم تقرير منظمة العفو
الدولية األربعاء مسؤولني
اسرتاليني بدفع أموال ملهربي
البشر ليعيدوا املهاجرين إىل
إندونيسيا.
وتؤكد املعلومات الواردة فى
التقرير ,املستندة إىل حوارات
مع أفراد مسجونني من أطقم
قوارب مهربي البشر ,تقارير
نشرت يف وقت سابق حول
الواقعة اليت حدثت يف مايو,
لكنها جاءت وسط رفض
مستمر من جانب رئيس وزراء
أسرتاليا آنذاك توني أبوت
لإلدالء بتعليق.
وذكر التقرير الذي حيمل اسم
«باي هوك أور باي كروك»
أو (بأي وسيلة ممكنة) أن
املسؤولني دفعوا  32ألف
دوالر أمريكي لطاقم قارب
من ستة أفراد على متنه 65
شخصا على االقل يرغبون يف
اللجوء إىل نيوزيلندا ليعيدوهم
إىل إندونيسيا بدال من ذلك.
وذكر التقرير أن املسؤولني
خريطة
الطاقم
أعطوا
إلندونيسيا وأخربوهم باملكان
القارب،
لرسو
املناسب
وأضاف التقرير أن هذه
التساؤالت
تثري
الواقعة
حول ما إذا كان املسؤولون
األسرتاليون دفعوا أمواال
لطاقم قارب آخر رجع أدراجه
يف يوليو.
وذكرت العفو الدولية أن
الشرطة اإلندونيسية أكدت

أنها وجدت املبلغ يف صورة
أوراق جمعدة من فئة املئة
دوالر حبوزة الطاقم عند
القبض على أفراده ،وكان
أبوت قد رفض اإلجابة بشكل
مباشر على اإلدعاءات يف
يوليو ,وقال إن «احلكومة
ستفعل ما نريده من أجل وقف
هذه املهنة البغيضة».

وقال قبطان القارب للشرطة
اإلندونيسية يف يوليو حبضور
الصحفيني إنه هو وطاقمه
املكون من مخسة أفراد تلقوا
أمواال ليعودوا أدراجهم مع
الركاب إىل إندونيسيا وأال
يهربوا البشر ثانية ,حسبما
ذكرت صحيفة سيدني مورنينغ
هريالد آنذاك.

أسرتاليا تعلن استعدادها استقبال 12
ألف سوري وعراقي بصفة دائمة

أعلنت أسرتاليا على لسان
وزير اهلجرة ومحاية احلدود
بيرت داتون ،يوم األربعاء،
استعدادها استقبال  12ألف
سوري وعراقي لإلقامة بشكل
دائم.
وقال الوزير األسرتالي بعد لقاء
عقده مع وزير اخلارجية اللبناني
جربان باسيل يف بريوت «أعلنا
أننا سنقدم فرصة جديدة لـ12
ألف شخص من سوريا والعراق
لإلقامة الدائمة يف أسرتاليا».
وتزايد عدد الالجئني السوريني
والعراقيني إىل الدول اجملاورة
بعد تزايد حدة املعارك مع
تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم
الدولة اإلسالمية الذي يسيطر
بالفعل على مساحات شاسعة
يف العراق وسوريا.
ونزح من سوريا خالل العام
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املاضي أكثر من مليوني الجئ
معظمهم يف تركيا ولبنان
واألردن.
وقال دوتن« :حنن هنا لنطلع
الوزير باسيل واحلكومة اللبنانية
على الدعم امللحوظ الذي تقدمه
احلكومة االسرتالية للسوريني،
وتوفري اإلقامة الدائمة لنحو 13
الف سوري سنويا ،من بلدهم
الذي يبلغ عدد سكانه 24
مليون نسمة».
وأكد أن «على الدول ان
تشارك لبنان يف العبء اليت
يتحمله وتقدر اجلهود الكبرية
اليت يبذهلا اللبنانيون نتيجة
للنازحني
الكبرية
األعداد
انه
وغريهم.
السوريني
فضل كبري للحكومة والشعب
اللبناني لدعم وتأمني احلاجات
واملأوى للنازحني من سوريا».

املقابلة.
وقد رفع هذا التحذير السيناتور
برناردي ،الذي واجه رئيس
الوزراء مبخاوفه.
وقالت مصادر من قاعة االجتماع
لوسائل اعالم فريفاكس ان
السيناتور برناردي حث رئيس
الوزراء على عدم رفع ضريبة
العطاء
فقط
االستهالك
«الواليات
اىل
االيرادات
املسرفة واملبذرة».
وقال تورنبول ،الذي حتدث
حول القضية ملدة  25دقيقة،
ان هدفه كان تعزيز النمو
االقتصادي.
ورد السناتور برناردي أنه
يف كل مرة جيري احلديث عن
عائدات بعدد املليارات من
الدوالرات دون ذكر النمو.
ورد رئيس الوزراء قائال
«جيب ان أذكر هؤالء البالشفة
لالسرتاليني»
ُ
ونظر اىل اطالق رئيس الوزراء
النار على السيناتور برناردي،
الن االخري من الفصائل
املعارضة بشدة تغيري القيادة.
وقال عضو جملس الشيوخ يف
احلزب الوطين مات كانافان،
وهو مدير سابق يف جلنة
اإلنتاجية ،للسيد تورنبول أن
التاريخ ُيظهر ان اإلصالح
الضرييب دائما يكلف املوازنة
حاثا على الرتكيز على ضبط

مالكولم تورنبول

كوري برناردي
اإلنفاق.
وحث السيد انغوس تايلور
بتأن مع
احلكومة على التعامل
ٍ
هذه القضية حيث ان أصحاب

الدخل
نهاية
شرائح
الوقت

Master License No: 409566317

سدني

املتوسطسينتهون يف
املطاف بدفعهم حنو
ضريبية أعلى مع مرور
بسبب التضخم.
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اسرتاليات

اسرتاليا حكومة ترينبول وتعديل النظام الضرييب
بعكس حكومة طوني ابوت اليت اخفقت يف فتح
النقاش حول تعديل النظام الضرييب خصوصا،
يف ما يتعلق بضريبة السلع واخلدمات (جي اس
تي) ،فتحت حكومة مالكوم ترينبول الباب على
مصراعيه الدخال تعديالت على نظام الضريبة
املعمول به حاليًا ،ففي كلمة لرئيس الوزراء
مالكوم ترينبول االسبوع املاضي امام املؤمتر
االقتصادي االجتماعي الذي عقد يف ملبورن
قال ان اي تغيري يف النظام الضرييب جيب ان
يكون عاد ً
ال ،مضيفًا ان التغيري جيب ان يؤمن
االيرادات اليت حنتاجها ،ونتقاسم العبء بعدالة
بني املواطنني بطريقة حتفز قطاع التوظيف
واالستثمار واالبتكار ،وحسب رايه فان العدالة
ضرورية حتى حتصل على تأييد الرأى العام واال
فان مصريها الفشل بكل بساطة.
ويف كلمته امام نفس املؤمتر راى وزير اخلزينة
الفيدرالي سكوت موريسن ان اهلدف من النقاش
حول ضريبة السلع واخلدمات هو الوصول اىل
نظام ضرييب افضل وال يشكل عبئًا اكرب.
إذن ،كل شيء مطروح للنقاش وعلى طاولة
البحث كما قال الوزير موريسن من زيادة ال
(جي اس تي)اىل ختفيض الضرائب الشخصية
للعمال ،اىل ختفيض الضريبة على الشركات،
باألضافة اىل تأمني رزمة مساعدات إلصحاب
الدخل املتوسط واملنخفض.
اجلدير ذكره ،ان الوزير موريسن الذي يطالب
بزيادة الضريبة هو نفسه كان قد قال قبل
اسابيع قليلة خلت «ليست لدينا مشكلة ايرادات
،ولكن لدينا مشكلة يف االنفاق»!.
مل تتأخر ردود الفعل على تصرحيات رئيس
الوزراء ،فحزب العمال الذي يعارض اي زيادة
على أل(جي اس تي) قال على لسان مساعد وزير
اخلزينة يف حكومة الظل اندرو لي  :االسرتاليون
يعرفون ما هو تعريف مالكوم ترينبول «للعدل»
اوليس هو من ايد ومن دون حتفظ كل ما جاء يف
ميزانية االحرار عام ( 2014صحيفة سدني مورننغ
هريالد  2015/11/6ص  )1وحسب نفس املصدر
فقد انتقد االقتصادي املعروف روس كارنوت
الدعوة خلفض الضريبة للشركات ،لكن رئيسة
جملس االعمال االسرتالي كاترين ليفنكستون
قالت ان ختفيض ضريبة الدخل الشخصي مهم
وضروري ولكن ال شيء حيفز االقتصاد أكثر من
ختفيض الضرائب للشركات.
إذن ،مبا ان مبا ان ضريبة السلع واخلدمات او
الضريبة «الكسولة» كما امساها كريس بوين
وزير اخلزينة يف حكومة الظل تأتي يف اولويات
التغيريات املقرتحة فما هي السيناريوهات
املقرتحة واملتداولة وااليرادات املتوقعة .
او ً
ال ،املعروف ان (جي اس تي) احلالية هي
 %10على كافة اخلدمات مع اعفاءات للخضار
والفواكه الطازجة واخلدمات الصحية والتعليمية.
السيناريو االول :ابقاء الضريبة  %10مع
توسيعها ووقف العمل باالعفاءات لتشمل كل
السلع واخلدمات.
الثاني :زيادة الضريبة اىل %15مع االبقاء
االعفاءات املعمول بها حاليًا.
الثالث :زيادة الضريبة اىل  %15ووقف العمل
باالعفاءات لتشمل كل اخلدمات واعفاء اخلضار
والفواكه واملواد الغذائية الطازجة.
الرابع :زيادة الضريبة اىل  %12.5مع االعفاءات
او بدونها.
اما عن املداخيل اليت يؤمنها كل سيناريو او
منوذج فحسب شركة احملاسبة (كي بي ام جي)
فإن النموذج االول يؤمن للخزينة حوالي 12.1
مليار دوالر يف العام ،اما النموذج الثاني فيؤمن
مبلغ  26مليار دوالر اما الثالث فيؤمن 36.8
مليار دوالر سنويًا.
وحسب مصدر آخر فان الزيادة اىل  %12.5ختل
للخزينة مبلغ 14مليار دوالر مع االبقاء على السلع
واخلدمات املعفاة حسب النظام احلالي(ذي صن
هريالد  2015/11/8ص )13
هذا من الناحية املالية ،ولكن ماذا عن اجلوانب
السياسية واالجتماعية ،سياسيا وكما اسلفنا
املعارضة العمالية تعارض وبشدة اي تغيري يف
ضريبة السلع واخلدمات واعترب زعيم املعارضة
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تورنبول وموريسون
بيل شورتن زيادة او توسيع ال( جي اس تي)
ليست اصالحًا ضرييب.
من جهتها مؤسسات اخلدمات االجتماعية حذرت
من زيادة الضريبة ،فقد راى اجمللس الوطين
للدراسات االجتماعية واالقتصادية ان الزيادة
ستؤثر بشكل كبري على اصحاب الدخل املنخفض
واملتوسط.
من جهته السينتور عن والية كوينزلند إيان
ماكدونلد من احلزب الوطين الشريك يف حكومة
االئتالف عارض رفع ضريبة السلع واخلدمات اىل
.%15
من جهته الناطق باسم حزب اخلضر لشؤون
اخلزينة آدم بندت علق على ما اظهرته دراسة
مكتب اخلزينة الربملاني قائ ًال من العدل اعادة
العمل بالضريبة على الكربون بدل رفع ال (جي
اس تي) باالضافة اىل ان الضريبة على الكربون
قد ختفض نسبة التلوث وكان مكتب اخلزينة
الربملانب قد خلص اىل نتيجة ان توسيع ضريبة
السلع واخلدمات واالبقاء على سعرها احلالي
 %10قد يكلف املوطن اسبوعيا  48دوالر او
 23دوالر يف حال رفع الضريبة اىل %12.5
مع االبقاء على االعفاءات احلالية بينما ضريبة
الكربون بسعر  28دوالر للطن فتكلف املواطن
 10.15دوالر يف االسبوع وتؤمن خلزينة احلكومة
نفس املبلغ اي 14مليار دوالر سنويًا( ذي صن
هريالد 2015/11/8ص .)13
إذن كيف ستكون املعركة السياسية حول
التغيريات يف النظام الضرييب ؟
بعض اسرتاتيجيو حزب االحرار يرون ان اجملازفة
الكربى تأتي بفوائد كبرية ويرون ان احلكومة
تعيش شهر العسل وتتقدم يف استطالعات
الرأي ولديها من الرصيد السياسي ما يكفي
لتستثمره يف اسرع وقت قبل ان تبدأ محلة حزب
العمال تأتي مثارها.
من جهتهم اسرتاتيجيو حزب العمال يراهنون
على االنشقاق يف صفوف االئتالف ويعتقدون
ان ترينبول وموريسن بدأوا يفقدون دفة التحكم
بالنقاش الدائر حول ضريبة السلع واخلدمات.
وأخريًا ،من جهتنا نسال السؤال املهم اذا كانت
احلكومة جادة يف وضع نظام ضرييب عادل
وتوزيع االعباء على املوطنني حسب مقدرتهم،
فهل ستعاجل احلكومة قضايا ضريبية مهمة
مثل االعفاءات املعطاة للمستثمرين يف القطاع
العقاري او ما يعرف ب(نيكاتيف كريينك) او
الغاء التخفيضات على ارباح رأس املال او
تصيحيح االعفاء الضرييب على معاش االدخار
التقاعدي الصاب الدخل املرتفع حتى يستطيع
املواطن تأمني سكن بيعدًا عن منافسة اصحاب
رؤوس االموال؟!
وخنتم ،بالتساؤل ايضًا هل سيكون هناك تغيري
جذري بني حكومة ابوت وحكومة ترينبول اليت
تتميز عن االوىل اقله باخلطاب اجلذاب حتى
تارخيه؟ الن احلكومة احلالية ال تزال تتبنى معظم
سياسات حكومة ابوت .وهنا اريد ان انقل رأي
احد القراء الذي علق يف صحيفة ذي سدني
مورننغ هريالد ان الفارق بني احلكومتني هو
ضحكة مالكوم ترينبول!
اننا بانتظار ما ستؤول اليه االمور والنقاش الدائر
حاليًا ،لنرى ما هي النماذج املقرتحة والنتائج
اليت ترافقها ،وان كانت ستنتج تغيريات جدية،
وكما يقال من يعش يرى.

عباس علي مراد  -سدني

Email:abbasmorad@hotmail.com
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حكومة تورنبول تلوح بإصالحات جذرية على التأمني الصحي

اعلنت وزيرة الصحة سوزان
لي ان «احلكومة تريد ان تضع
وختفض
أوال
املستهلكني
التنظيم غري الكفء».
فسيسمح لشركات التأمني
الصحي اخلاص بتغطية زيارات
االطباء العامني  GPواالختبارات
الشائعة او العامة مثل األشعة
السينية ،وذلك يف إطار
إصالحات جذرية حلكومة تورنبول
من شأنها أن حتول أسرتاليا اىل
نظام صحي أشبه بذلك املعمول
به يف الواليات املتحدة.
ويقول خرباء السياسة الصحية
ان هذه اخلطوة ،اليت لوحت بها
احلكومة بناء على استطالع أجرته
عن التأمني الصحي اخلاص ،من
شأنها أن تقلل الضغط على
االطباء العامني لفوترة خدماتهم
للدفع على رسم امليديكري
بتضخيم الكلفة للمرضى.
وفتحت احلكومة الباب أيضا
أمام شركات التأمني الصحي
اخلاص لفرض رسوم أعلى على
االشخاص املدخنني او البدناء.
وقالت وزيرة الصحة سوزان
لي أنها قد ختفض الدعم
املقدم حاليا لسياسات التأمني
الصحي اليت تشمل «إضافات
( »)extrasمثل خدمات طب
األسنان والنظر.
وقالت الوزيرة لي بعد إطالق
الدراسة او االستطالع «كل
السياسية
اخليارات
أنواع
مطروحة على الطاولة عندما
نصل اىل هذه العملية.»،
بدوره قال اخلبري االقتصادي
لدائرة
السكرتري السابق
الكومنولث للصحة ،ستيفن
داكيت  Duckettان السماح
بتغطية
التأمني
لشركات
زيارات االطباء العامني  GPقد
يقوض إمكانية حصول اجلميع
على الرعاية الصحية  -املبدأ
األساسي لنظام الرعاية الصحية
يف أسرتاليا.
وقال الدكتور داكيت ان
للفوترة
املرتفعة
االسعار
باجلملة (حوالي  80يف املئة من
استشارات األطباء العامني )GP
شجع األطباء اآلخرين على أن
حذو حذوها .فإذا كان التأمني
الصحي ميكن أن يغطي زيارات
االطباء العامني ،فإنها (شركات
التأمني) قد تدفع لألطباء أكثر
مما يدفع امليديكري ،مما يغري
ديناميكيات السوق.
وقال الدكتور داكيت ،من
معهد غراتان ان «حنو  50يف
املئة من السكان لديهم تأمني
خاص ،وهذا قد يشجع األطباء
لفرض رسم على هؤالء الناس
الذين سيكون استشفاؤهم
مغطى بالكامل من شركات
التأمني الصحي .ومن شأن
هذا أن يكون متضخما وقد
يكون له تأثري على االشخاص
الذين ليس لديهم تأمني صحي
والذين سوف يكون من املتوقع
أن يدفعوا.
وقالت اخلبرية يف السياسة
الصحية يف جامعة سيدني،
ليسلي راسل ،ان السماح
لشركات التأمني بتغطية زيارات
االطباء العامني مثل من يفتح
«صندوق باندورا (Pandora>s
 »)boxعلى الرسوم.

الوزيرة سوزان لي

الخبري االقاصادي ستيفن داكيت
وأضافت «حنن نعلم أن يف قطاع
املستشفيات تتعامل (شركات
التأمني) مع اختصاصيني حول
ما سوف تدفع ،ويف كثري من
احلاالت فانها تدفع أكثر مما
يدفع امليديكري».
وقالت الربوفيسور راسل إن
التغيري أيضا سيقليل الكفاءة
ألن األطباء ،أطباء األشعة واطباء
سيتعاملون
األمراض،
علم
مع جمموعة من شركات تأمني
خمتلفة القوانني ،بدال من
التعامل فقط مع امليديكري.
ويف الوقت احلالي ،ال يسمح
الصحي
التأمني
لشركات
اخلاص بتغطية اخلدمات الصحية
اجملتمعية مثل زيارات االطباء
العامني وخدمات علم األمراض
مثل فحوصات الدم واألشعة
التشخيصية واليت تشمل األشعة
السينية ،االشعة املسحية او
املقطعية ( )CAT scansوالرنني
املغناطيسي (.)MRIs
وجاء يف استطالع احلكومة الذي
مسح
أطلقته يوم األحد« :إذا ُ
لشركات التأمني توسيع نطاق
التغطية خلدمات الرعاية الصحية
غري املشمولة حاليا ،ومع العلم
أن هذا من شأنه أن يؤدي
إىل زيادة يف أسعار أقساط
التأمني ،اي خدمات ينبغي
تغطيتها؟».
كما سأل االستطالع ما إذا كان
ينبغي فرض رسوم تأمني أعلى
على أساس العمر واجلنس
واحلالة الصحية ،حالة التدخني
و «عوامل املخاطر الصحية»
أخرى.
وحاليا ،ال ُيسمح لشركات
التأمني الصحي التمييز بني
الناس على أساس السجل او
السلوك الصحي ،لذلك فاجلميع
يدفعون القسط نفسه للمنتج
نفسه ،وجيب أن شركات
التأمني توفري غطاء ألي شخص
يسعى اليه.
وحوالي  50يف املئة من

تأمني
لديهم
االسرتاليني
صحي ،مما جيعل هذه الصناعة
تصل اىل  19مليار دوالر.
وقالت السيدة لي انها ال تريد
استبعاد أي اسرتالي من التأمني
الصحي ،اال انها تساءلت ما
إذا كان ينبغي مكافأة الناس
لتجنب السلوكيات غري الصحية
مثل التدخني.
وواعلنت الوزيرة لي «انين
حقا احتدث عن احلوافز ،وليس
االستثناءات .لألشخاص الذين
لديهم تأمني صحي خاص اآلن،
فإنهم ميكن أن يكونوا مطمئنني
أننا لن نغري الطريقة اليت
نعتين بها فيهم يف اإلحساس
اجملتمعي ككل».
وتابعت «حنن نفهم أنه يف
بعض األحيان مترض وهذا ليس
اختيارك ،ولكن عندما أحتدث
إىل الشباب الذين يقولون
حسنا سأحافظ على لياقيت وال
اريد أن ادفع هذا املبلغ للتأمني
الصحي اخلاص ،سأفعل كل ما
هو صواب وصحيح .هل هناك
طريقة ميكنين احلصول على
بعض احلوافز؟ اقول هلم هذه
أشياء نرغب يف استكشافها».
بدورها رأت املتحدثة باسم
حقيبة الصحة يف املعارضة
كاثرين كينغ ان هذه اخلطوة
جيب أن تدق ناقوس اخلطر
لكل عضو يف التمويل الصحي
اخلاص يف اسرتاليا (حوالي
وستحول
السكان)،
نصف
املستشفيات
اىل
املرضى
العامة على حنو اكثر جدية.
وقالت «إذا كان استطالع
الرأي يؤيد فرض شركات
التأمني الصحي رمسا اكرب على
املدخنني ،فما هي املدة اليت
يستغرقها فرض احلكومة املزيد
من الرسوم على االشخاص على
أساس العمر والوزن واستهالك
الكحول واللياقة البدنية العامة
واالختبار الوراثي لديهم أو
تاريخ عائلي من السرطان؟».

صفحة 12

Page 12

Saturday 14 November 2015

السبت  14تشرين الثاني 2015

الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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H
Z
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:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لالتصال0419979499 :

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

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

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

ســكان الكــرنتينا« :نــحنا واملــرض جــريان»
هديل فرفور
منذ حنو شهر ،توفيت سيدة أربعينية تقطن يف منطقة الكرنتينا
بسبب إصابتها بسرطان الرئة .سبقها قبل سنة جارها
األربعيين أيضًا بسبب إصابته باملرض نفسه .من يدخل املنطقة
«املوبوءة»ُ ،يدرك أن «املرض» نتيجة حتمية ملا حيصل هناك.
يفيض نهر بريوت مسومًا .على ضفافه ،يقع شارع «اخلضر»
يف منطقة الكرنتينا ،بالقرب من معمل «سوكومي» للنفايات،
وإىل جانب هنغارات معمل احلديد .هنا ،يف هذا احلي احملاصر
أناس ُتطاردهم األمراض ،كما الذباب
بالتلوث ،يعيش
ّ
ٌ
واحلشرات .يكاد كل بيت ال خيلو من الربو ،احلساسية...
التجول من دون كمامة
والسرطان .يصعب على زائر املكان
ّ
تقيه رائحة «الوباء» اليت تعبق باألجواء.
هنا ،ال يبدو أن مفهوم التنظيم املديين مت حتديده .يشكل احلي
منوذجًا لتنظيم «الالتنظيم» .حي سكين مزروع مبراكز ومؤسسات
صناعية بشكل عبثي ،وال تعد هذه مشكلة الناس الوحيدة،
فهؤالء ،الذين ما لبثوا أن «اسرتاحوا» من «مطحنة العظام»
واملسلخ «املؤقت» اللذين جاورهما ألكثر من عشرين عامًا،
مستبشرون خريًا يف تقليص مسببات الروائح الكريهة وبالتالي
التلوث ،حتى استفاقوا ذات صباح على أكوام من نفايات
ّ
تكدست على ضفاف النهر املواجه لشرفاتهم ،وأكوام أخرى
ّ
استقرت يف عقار جماور لبيوتهم ،ليزداد بذلك خطر املرض
ّ
احملدق بهم.
األهالي الذين اعتادوا حرمان السهر على «البلكون» نتيجة
الروائح الكريهة ،اليت ّ
ّ
«مضخات سوكلني» كما يسمونها
تبثها
(معمل سوكومي) ،نسوا منذ زمن ،ما يعنيه نسيم الصباحات،
بعدما أزال غبار هنغارات احلديد مفهوم اهلواء النقي من
قاموسهم ،باتوا يتوجسون املطر ويتوسلون الصحو خوفًا من
عاصفة تنقل النفايات ــ جارتهم ــ اىل «أحضانهم».
«ختيلي اللي صار بسد البوشرية بس على كبري» ،تقول أم سامر
( 60عامًا) خالل حديثها عن الكارثة املرتقبة يف حال بقاء الوضع
حد التقيؤ
على ما هو عليه .يوميًا ،تسعل السيدة الستينية إىل ّ
ً
ساخرة« :حيار الواحد
من الرائحة «املتعددة املصدر» ،تقول
منا يف حتديد مصدر الرائحة ،هي مزيج من سوكلني والنفايات
املكدسة على النهر وتلك املرصوصة يف العقار خلفنا» ،وتشري
بيدها املتعبة اىل مكان قريب من منزهلا ،إال أنها سرعان ما
تستطرد« :عندما توفيت حفيدتي الرضيعة بسبب اختناقها من
الرائحة منذ ست سنوات ،مل يكن هناك أزمة نفايات ،منطقة
فيها سوكلني تكون موبوءة من يوم يومها؟»
تقر بأن الوضع مأزوم منذ زمن ،إال أن األزمة
فريال ( 45عامًا) ّ
احلالية ضاعفت منسوب اخلطر واإلهانة« .ليكي الدبان (ذباب)
بالبيت من الزبالة ،بستحي قول حلدا يزورني» .للسيدة ثالثة
أوالد يعانون من حساسية يف الصدر و»بيعملوا كريزا من
وقت للتاني» .تروي فريال يومياتها يف «اهلروب من الرحية»،
تعمد اىل إغالق مجيع النوافذ وتشغيل املراوح «ولو كنا بعز
الشتا».
«حننا منحط الكنزة ع منخارنا ومنركض ع املطبخ» ،تقول حفيدة
أبو زاهر ( 72عامًا) ،مقاطعة جدها اجلالس على الشرفة .هل
تستطيع احتمال الرائحة؟ تأقلمت ،يقول اجلد ضاحكًا ،ويستطرد
«بس تزيد ،حبمل حالي وبفوت؟».
ّ
يفكر هؤالء يوميًا بتغيري أماكن سكنهم« ،إال أنه ال بديل»،
معظمهم مالكون ورثوا البيوت عن آبائهم وال ميلكون القدرة
ّ
يتعذر عليهم بيعها «ما حدا
املالية لالستئجار ،وخصوصًا أنه
ً
بيشرتي بهيك موقع» .يقول أبو زاهر« :منذ عشرين عاما وحنن
نسمع بأن هناك مشروعًا إمنائيًا يقضي بإعادة تأهيل املنطقة،
على أيامي كان امسه اخلط العربي» .فعليًا ،معظم السكان
يعولون
يسمعون بأن هناك مشروعًا يخُ طط للمنطقة ،لكنهم ال
ّ
على مشروع «ينام منذ عشرين عامًا» ،إال أن مشكلتهم ال تكمن
تغيب «الدولة» عنهم
يف غياب املشاريع «اإلمنائية» ،بل يف
ّ
وإمعانها يف تهميشهم.
الالفت أن اهالي املنطقة حمرومون من إمكانية ترميم بيوتهم
أو حصوهلم على رخص لبناء أو تعديل على أمالكهم« ،أقصى
ما نستطيع حتسينه هو طالء املنزل» ،يقول حسني احلاج ،أحد
القاطنني يف احلي .لذلك من يزور احلي يالحظ أن معظم البيوت
ومتعبة.
«هِرمة» ُ
ّ
«ليطفشوا
يعتقد البعض أنه أريد ملنطقتهم أن تكون «موبوءة»،
الناس ويستولوا على املنطقة» ،وفق ما يقول حممد ( 43عامًا)
الذي يسأل «ملاذا حنن ممنوعون من حتسني بيوتنا؟ وملاذا
اختاروا هذه املنطقة ليكدسوا النفايات فيها؟ يريدون اقتالعنا
من هنا لتصبح ممنوعة علينا ،شأنها شأن بقية بريوت».
ّ
خبلونا نظبطها5 ،
ويضيف« :منطقتنا أحلى منطقة بس لو
دقايق منصري بالدورة ،و 5دقايق بوسط البلد» .كالم حممد
يتوافق وشهادة أبو رياض ( 74عامًا) الذي ولد يف املنطقة

«بدّن يطفشونا من املنطقة بالزبالة» ،يقول أبو رياض (هيثم
املوسوي)

ال بديل البو زاهر عن بيته الذي ورثه عن ابيه (هيثم املوسوي)

منطقة فيها سوكلني وما بدها تكون موبوءة؟ تسأل ام سمري
(هيثم املوسوي)

كان وجود شاحنات محمّلة باألتربة تعمد اىل تغطية هذه
النفايات املكدّسة (هيثم املوسوي)

«اللي من زمان هاجريتها الدولة» .يقول إن هذا «هو املدخل
الشمالي الشرقي لبريوت ،أيام احلريري دفعولنا  225دوالرًا

عند بداية «اندالع» أزمة النفايات قبل أكثر من ثالثة أشهر،
أعلن حمافظ مدينة بريوت القاضي زياد شبيب عن عقار يف
منطقة الكرنتينا ،لوضع نفايات بريوت اإلدارية فيه اىل حني
انتهاء األزمة .حينها لفت اىل أن العقار لن يكون مكبًا عشوائيًا،
بل «مكانًا لنفايات موضبة من قبل شركة سوكلني ،متهيدًا
لطمرها أو معاجلتها».
من يزور الكرنتينا اآلن ُيدرك أن النفايات املغطاة بشوادر
ّ
واملغلف بعضها بأكياس بيضاء مل ُتعف املكان من صفة
زرقاء
«املكب العشوائي».
جبل من النفايات املتناثرة واليت تفوح منها رائحة خانقة .إال
حمملة باألتربة تعمد اىل تغطية
أن الالفت كان وجود شاحنات
ّ
املكدسة .مصادر بلدية بريوت تقول إنه «جيري
هذه النفايات
ّ
ّ
التلوث»،
استخدام األتربة لعزل طبقات النفايات لتخفيف حدة
وماذا عن التوضيب «املوعود» ،تقول املصادر :علينا أن نعرتف
بأن «األمور مل تسر بطريقة مثالية».
يقول اخلبري البيئي ناجي قديح يف حديث إىل «األخبار» ،إن
«إضافة األتربة على النفايات ال تلغي خطر تكدسها العشوائي،
وخصوصًا إذا كان متوضعها مؤقتًا» ،الفتًا اىل أن هذه اخلطوة
ليست إال منوذجًا عن احللول العشوائية يف هذا امللف.

ّ
نفل ،وما قبلنا ،هيدي
باملرت حتى
األرض حقها دهب ،هلق يريدون
تطفيشنا منها بالزبالة!».
عندما رفض عدد من أعضاء
اجمللس البلدي لبريوت إعادة فتح
املسلخ املؤقت لبريوت ،قالوا إن
هناك خمططًا توجيهيًا يقضي
بإعادة تأهيل املنطقة «بشكل
ال يسمح بأن حتتضن مسلخًا»،
تقول مصادر بلدية بريوت إن
املخطط التوجيهي للمنطقة ال

يعتقد البعض
أنه أريد
ملنطقتهم
أن تكون
«موبوءة»

يزال «قيد الدرس» .وإىل ذلك احلني ،ستبقى أعداد املتوفني
تزداد بانتظار تنظيم مدني لن يستقيم إال بطرد فقراء املنطقة،
عودتنا التجارب السابقة.
ناسها ،إلحالل األغنياء مكانهم ،كما ّ

هل تتحول الكرنتينا اىل مطمر؟
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مقاالت وتحقيقات

موسم اهلجرة من عني احللوة :وداعاً حق العودة!
فراس الشويف

مل تكن املعركة األخرية بني حركة فتح والقوى املتشددة يف عني
احللوة سوى فاحتة الزدياد حركة النزوح من املخيم وخميمات لبنان إىل
أوروبا ،عرب طرق جديدة؛ أبرزها إىل روسيا ثم النرويج .الفلسطينيون
جتدد احلرب ومساعدات االونروا تتالشى والواقع اللبناني
خيشون ّ
يتفاقم .هل يبقى عني احللوة رمزًا للشتات الفلسطيين؟.
َّ
َّ
«اللف» ذات اللوحة احلمراء ،حتتاج
«الطُّبونيه» يف سيارة املرسيدس
بائن على السيارة أكثر من الشيخوخة
إىل جهد كي تفتح .فالعمر
ٌ
اليت أنهكت السائق ،وجندي اجليش اللبناني على حاجز «احلسبة» عند
املدخل الشمالي ملخيم عني احللوة ،يستخدم قوة زنديه ،والسائق
يكررها اجلندي
الكهل ينتظر قربه خبجل« .احلمد هلل ...احلمد هلل»
ّ
والفلسطيين ُ
يوم ،مل يرد فيه اسم
املتعب ،وينصرف كالهما ملتابعة ٍ
عني احللوة يف وسائل اإلعالم ...رمبا.
الساعة تشري إىل الواحدة والنصف بعد الظهر ،ورذاذ املطر اخلفيف
يكاد ميأل احلفر اليت تغطي الشوارع عوضًا عن االسفلت .الرجال
والنساء يف حي صفورية يلتزمون السري على ضفاف األزقة وأشباه
الشوارع ،خشية املاء القذر املتطاير من مرور الدراجات النارية
املسرعة ،واألوالد ال يكرتثون لكل هذه الطقوس .بعد املطر ،جتد
بلدة صفورية مرسومة على حيطان بيوت احلي املتالصقة العشوائية
ٍ
براق ،بيوتًا وأشجارًا وذكريات محلها اخلارجون إىل الشتات يف
بطالء ّ
تغريبة  1948وقيام دولة إسرائيل ،من قضاء الناصرة الفلسطيين،
إىل جنوب لبنان« .التمشاية» األوىل مع عاهد ابن صفورية (اسم
املقربني من القيادي يف حركة فتح العقيد حممود
مستعار ـــ أحد
ّ
ّ
امللقب باللينو) ،وإلقاء السالم على شابني قرب مسجد
عيسى
ً
الصحابي خالد بن الوليد يبدو مدخال على حديثهما ،عن الرحيل إىل
بالد اهلل الباردة ،النرويج والسويد والدمنارك وأملانيا ،يف قوافل
الشتات اجلديد.
ــــ «شو َم ْال ُكم؟ ،بعد ما رحتوش ،ما كل املخيم بيمشي» ،يقول
عاهد.
ّ
حمل ،مستعجل
ــــ «يلاّ َقَّر ِبتُ ،كنا ماشيني مبارح بس ما ضل
علينا؟!» ،يرد أحد الشابني.
ـــ ال ،بس بسأل ،دخلكوا إنتو راحيني عن طريق سوريا أو البحر؟
ـــ ال َه ْي وال َه ْي ،عن طريق روسيا.
ويودعان
«مسعت؟! ما قلتلك املخيم فضي» ُيسائل عاهد ضيفه،
ّ
الشابني ويكمالن املسري.
يشعل حممد سيجارة «سيدرز» ،قبل أن يبدأ السرية الذاتية
املختصرة .ابن صفورية ،وقاطن حي عمقا ،يقضي وقته بني «نوبة
احلرس» و»اإلنرتنت»« ،حبب فلسطني وكنت بديش هاجر ،بس
شو بدي ضل أعمل هون ،ما تركولناش خرم إبرة نتنفس منه.
يا أخي بدي أروح وآجي على كيفي ،أنا أص ًال بطلت إنزل على
الروشة» .هي املرة الثالثة اليت خيفق فيها املراهق باهلرب ،مرة
ومرة ألن
عرب مرفأ طرابلس ،ومرة عند املصنع السوري ـــ اللبنانيّ ،
«النقلة» اكتملت ،ومل يعد له مكان .أكثر من  30شابًا فلسطينيًا
خميم عني احللوة ،إىل ...غري رجعة .يستيقظ
خيرجون يوميًا من
ّ
ً
سرا من دون أن يبلغه،
أحدهم ليكتشف أن صديقه الصدوق رحل ّ
«بْل َق ُطه على واتس أب بعد كم يوم» ،يضحك حممد« .يهربون»
َ
هو أقرب وصف ،من الفقر والبطالة وانعدام األمل والنظرة األمنية
جتاه الفلسطيين ورصاص الصدفة ،ومن بيوت الزينكو واألحالم
اليت تولد ومتوت على زوايا األزقة .فموجة اللجوء السوري األخرية
يضج بها العامل ،ال تطال السوريني وحدهم ،إنها
إىل أوروبا ،اليت
ّ
وخميمات الفلسطينيني يف ّ
كل لبنان على عجل،
تقضم عني احللوة
ّ
كما تقضمها األحداث األمنية ببطء.
يف اآلونة األخرية ،ازداد زخم اخلروج الفلسطيين من عني احللوة.
ويقدر مسؤولون يف عني احللوة
ّ
أن أكثر من  4000شاب غادروا
يف الشهرين األخريين ،من بينهم
بعض العائالت ،كعائلة الصحايف

شو أنا رح أبطل
فلسطيني ،بس يا أخي
ما عاد ينعاش هون

خليل العلي ،الذي رحل مع أكثر من  5أفراد من عائلته .يعتمد
املهربون طريقني للوصول إىل تركيا ،ومنها إىل أوروبا .الطريق
ّ
األول عرب البحر من طرابلس ،وهذا الطريق ُأقفل جزئيًا مع بدء
الشتاء وارتفاع املاء ،بكلفة تناهز  1400دوالر أمريكي« ،واصل
مير الطريق الثاني عرب األراضي
من عني احللوة على تركيا» ،فيما ّ
السورية بكلفة أقل بقليل ،يبدأ بالتسلل عرب احلدود والعبور على
مزورة ومساسرة سوريني ،وصو ً
ال
حواجز اجليش السوري بهويات
ّ
إىل محاه .ومن محاه إىل األرياف الشمالية عرب حواجز «جبهة النصرة»
و»اجليش احلر» و»تنظيم الدولة اإلسالمية» ،ومنها إىل تركيا.
فيمر عرب األراضي الروسية إىل النرويج ،وهي
أما الطريق الثالث،
ّ
ّ
أكثر الطرق أمنًا .إذ «استهدى» السماسرة على الـ»فيزا» الروسية
بكلفة  450دوالرًا .حيصل الالجئ الفلسطيين على الفيزا ،يبيع ما
ّ
يوضب بدلني اثنني من ثيابه يف حقيبة ،ويقطع تذكرة لوجهة
ميلك،

نقل الفلسطينيون السوريون روح مخيم الريموك إىل عني الحلوة
(هيثم املوسوي)
واحدة .وعلى احلدود الروسية ـــ النروجيية ،ينتظر السماسرة البيض
والعرب ومعهم دراجات هوائية ،يبيعونها لالجئني ويدلونهم على
بيدبر اهلل! رزق جديد يف البالد اجلديدة .ماذا
أقرب الطرق ،وهناك،
ّ
عن الباقني هنا؟ الباقون ال ميلكون ما ً
ال وال ما يبيعون!

«أطال اهلل بعمر الهدنة»

من صفورية إىل الشارع التحتاني إىل سوق اخلضر ،ال ّ
يوفر حسن
(اسم مستعار ـــ أحد املقربني من مسؤول حركة محاس يف املخيم)
مير فيه أبناؤه
أحدًا من إلقاء السالم عليه.
ّ
فاملخيم ليس موحشًا لكي ّ
كالغرباء .وسوق اخلضر ،نقل إليه الفلسطينيون السوريون روح
خميم الريموك جنوب دمشق حني خرجوا ُع ً
راة إلاّ من ثيابهم عام
ّ
 2012وجلأوا ،مرة جديدة ،إىل هنا ،فبات سوقًا للثياب واألطعمة
واألدوات املنزلية ،وزاده سقف احلديد اجلديد خاصية من خواص
األسواق الدمشقية .أكثر من  6000فلسطيين من الريموك تركوا عني
احللوة يف األشهر األخرية إىل أوروبا.
ينتظر السوق فعالية «شهر التسوق» الشهر املقبل ،هو مشروع
املخيم« .ما متوت قبل ما جييك
للجان األحياء وجلان التجار يف
ّ
املوت» ،يقول أبو عبداهلل ،مسؤول اللجنة الشعبية يف حي الطوارئ
ٌ
وشاب يبيع
وفاكهة وقطنيات
خضر
وحي التعمري عن املناسبة.
ٌ
ٌ
القهوة ُ
مسدس ،لكن احلديث واحد :هل نلحق
املّرة وعلى خصره
ّ
اهلروب قبل اخلراب األخري؟!
الكالم يف مضافة ّ
يود مسؤول حركة محاس
اللينو يشبه ذلك الذي ّ
يف املخيم أبو أمحد فضل قوله عن األوضاع حني زيارته يف منزله.
ً
مراعاة ألجواء اهلدنة اليت ال تزال
يصرحان بـ»عمومية»،
املسؤوالن
ّ
مستمرة ،منذ معارك عيد األضحى بني عناصر فتحاوية حمسوبة
على اللينو وقوات األمن الوطين الفلسطيين من جهة ،واجلماعات
املتشددة املنضوية حتت راية مجاعة «الشباب املسلم» من جهة
ثانية ،وأبرز قيادييها مجال محد وأسامة الشهابي وبالل بدر وهيثم
الشعيب.
يف أواخر آب املاضي ،سقط العقيد يف فتح أبو أشرف العرموشي
مضرجًا بدمه يف حي ّ
حطني جنوب املخيم ،بعد إطالق النار عليه من
متشددين ،فتعرض إلصابة بالغة ،بعد أكثر من 23
قبل مسلحني
ّ
عملية اغتيال طاولت قيادات وعناصر يف فتح ،بينهم العقيد أبو
طالل األردني ،الذي ُقتل نهاية متوز املاضي .أشعل إطالق النار
على العرموشي شرارة حرب صغرية بني فتح واإلسالميني أليام،
نتيجتها املباشرة :حواىل  17قتي ًال وجرحيًا ،احرتاق  17بيتًا ،خراب
خزان مياه ،ودمار شبكة اإلنارة والكهرباء يف خميم
حواىل ّ 1000
الطوارئ.
بالنسبة للينو ،احلرب مل تنته يف عني احللوة طاملا أن «اجلماعات
التوسع ومتلك مشروعًا للسيطرة على املخيم وقتال
التكفريية تريد
ّ
املخيم
ق
يطو
الذي
للهدوء
ارتياحه
عن
اآلن
ع
ي
أنه
فتح» ،ولو
ّ
ّ
برّ
أما أبو أمحد الفضل ،فيقول إن «اجلهود ال تهدأ
الناس».
و»يريح
ّ
لكن املسؤولني يقوالن
اخلواطر».
وتهدئة
م
املخي
يف
األمن
لبسط
ّ
ّ
املخيم .اللينو يقول
عن
الفلسطينيني
رحيل
هو
اآلن
األكرب
اخلطر
إن
ّ
إن «املخيم مستهدف دوليًا لتهجريه وتدمريه ،وهو آخر شاهد على
حق العودة ،يقولون االونروا ال متلك ما ً
ّ
ال والعامل يدفع املليارات
ّ
يؤكد أن «املطلوب هو رحيل
يف سبيل التخريب فقط» وأبو أمحد
الفلسطينيني ،وما حيدث اليوم حدث بعد تل الزعرت وخميم النبطية
أما شكيب العينا ،مسؤول حركة اجلهاد
لكي ترتاح دولة اليهود»ّ .
فيسمي األشياء بأمسائها« :إنهاء القضية
املخيم،
اإلسالمي يف
ّ
ّ
الفلسطينية يبدأ بإنهاء ملفات اللجوء الفلسطيين وإلغاء ّ
حق العودة،
وعني احللوة آخر رموز الشتات الفلسطيين ،فرتتاح إسرائيل».
مجيل .لكن ماذا يفعل الفلسطينيون؟ يتوافق املسؤولون الثالثة
املخيم،
على القول إن «اجلميع حياول اآلن احلفاظ على اهلدوء يف
ّ
وتفويت الفرصة على من يريد تهجري أهالي عني احللوة بعيدًا من
هنا»« ...أطال اهلل بعمر اهلدنة».

الفلسطينيون يحلمون بالبالد الجديدة الباردة :هل يبقى عني
الحلوة رمزاً للشتات الفلسطيني (فراس الشويف)
«ما عاد ينعاش هون»

اجلمعة صباحًا .يضع العقيد منري املقدح فنجان القهوة من يده،
وخيرج لصالة اجلمعة يف املسجد القريب يف حي السكة .األطفال
املهجرون من أحياء السبينة واحلجر األسود والريموك يلعبون مع
ّ
ّ
يتوقفون عن الصراخ أثناء
أولئك املولودين يف عني احللوة ،وال
اخلطبة ،فيما حياول مرافقو العقيد أبو خالد الشايب مسؤول األمن
يكرران كالم
الوطين يف املخيم إسكاتهم .اللواء منري والعقيد خالد ّ
اللينو وفضل والعينا .املقدح يقول إنه دخل إىل املعركة املاضية
مرغمًا ألن اإلسالميني هم من بدأوا باالعتداءّ ،
لكنه يطمئن اآلن إىل
املخيم« ،حتى اإلسالميون يراعون األوضاع اآلن».
أحوال
ّ
اجلولة على الدراجة النارية خلف أبو عبداهلل ّ
سلوم على البيوت احملرتقة
تدمي القلب .منزل أمحد معني مصطفى مقابل مدرسة وكالة غوث
الالجئني «األونروا» يف الطوارئ أتت عليه النار .العريس اجلديد
يعوض
الذي يعمل يف املصاعد مل يبق له سوى رماد األثاث ،ومل ّ
عليه أحد حتى اآلن .أما يف بيت بالل الصياح ،والد ستة أطفال،
فـ»طقم» الصالون اجلديد يصلح للحرق من جديد يف مدفأة ،ال
مشردة بني بيت األهل وبيت محاها! أبو عبداهلل
أكثر ،والعائلة
ّ
حيول األسى إىل نكتة« :يف كم زملة ومرا باملخيم من اللي احنرقت
ّ
بيوتهم ،عم جييبوا والد بالواتس أب ،كل واحد ببيت!» .وأبو عبداهلل
الذي يعرف أبناء املخيم واحدًا واحدًا ،وعائالت حي الطوارئ أو
ُ
«الكم العتيق» الـ  ،338وعائالت التعمري الـ ( 500التعمري منطقة
ّ
الظل ،كفلسطينيي
خمتلطة للبنانيني والفلسطينيني معًا) خفيف
املخيمات عمومًا ،الذين يسخرون من كل شيء ،بدءًا من أنفسهم
ّ
وأحوال املخيمات وفلسطني ،والفصائل! واآلن من أكوام النفايات
املكدسة يف شوارع لبنان .حتى القيادي يف «الشباب املسلم»
ّ
هيثم الشعيب ،الرجل الضخم ذو اللحية الطويلة والعصا الرفيعة
املكسوة باألبيض واألسود ،حني ينهض عن زاوية الشارع ليستطلع
ّ
جديًا ،ويبتسم حني
هوية الزائر الغريب ،ال يبدو التهديد يف عينيه ّ
ّ
ّ
يشكل خطرًا.
يؤكد أبو عبداهلل أن الزائر ال
ً
خميم كعني احللوة؟ «شو أنا
يف
ا
الجئ
يبقى
أن
لفلسطيين
ميكن
كيف
ّ
رح أبطل فلسطيين ،بس يا أخي ما عاد ينعاش هون» ،يقول عاهد.
املخيم ،وطريق اهلروب من اجلحيم مفتوح اآلن،
االنفجار يقلق أهالي
ّ
كما ُفتح بعد تل الزعرت والنبطية ونهر البارد.

«الدولة» أضمن من «النصرة»

املخيم حسن ميالي باسم
قبل حوالي أسبوع ،نعت غالبية مساجد
ّ
«دولة اخلالفة» ،ابن املخيم الذي قتل إثر غارة روسية على ريف
حلب .يف املخيم حسن ميالي هو «ابن فالن» ،وال يستطيع مشايخ
املساجد الوقوف يف وجه عائلته ورفض نعيه ،فيما يقلق استخبارات
اجليش وحركة فتح أن تنعي املساجد «داعشيًا» ،وحزب اهلل كذلك.
كثري عن مبايعات لـ»داعش» يف املخيمُ .يقال إن «جهاديًا»
الكالم
ٌ
بطلب
امسه ع .م .هو اآلن أمري التنظيم اجلديد يف املخيم وأنه أرسل
ٍ
ملده
قبل حنو شهٍر ونصف شهر لقياديني يف التنظيم داخل سوريا ّ
مقربة
بالعناصر اجلديدة الالزمة للسيطرة على املخيم .إلاّ أن مصادر ّ
من املتشددين ّ
أكدت لـ»األخبار» أن ع .م .هو أحد وجوه التنظيم
وليس األمري .وحبسب أكثر من مصدر ،فإن من بايع «النصرة» من
يتجه اآلن إىل مبايعة «داعش» على قاعدة
«اجلهاديني» يف املخيمّ ،
أن «العمل مع النصرة مل يأت بنتيجة» ،وأن «العمل مع دولة اخلالفة
ّ
حيقق النتائج املضمونة».
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مقاالت وتحقيقات

رأس «خلية صيدا» يف محاية اليونيفيل
حسن عليق ,رضوان مرتضى
أوقف األمن العام خلية أقر أعضاؤها بالتجسس
حلساب االستخبارات اإلسرائيلية ،وبتنفيذ
أعمال استطالع تسبق عادة عمليات االغتيال.
استكمال التحقيق حبرية تامة ال يزال يف حاجة
إىل رفع اليونيفيل احلصانة عن أحد موظفيها،
الذي «صدف» أنه رأس اخللية.
ليست املرة األوىل اليت يتم فيها توقيف
خلية ُيشتبه يف أن أعضاءها يعملون حلساب
االستخبارات اإلسرائيلية يف لبنان .سقطت
خاليا كثرية منذ عام  .2006لكنها املرة األوىل
يف غضون تسع سنوات ،اليت يصطدم فيها
التوقيف جبدار حصانة قانونية منحتها الدولة
اللبنانية ،منذ عام  ،1996ملوظفي قوات
الطوارئ الدولية (يونيفيل) .اخللية مؤلفة من
 3أشخاص :اللبناني هاني م ،السوري رامز
س وزوجته اللبنانية س .ش .الرأس هاني
م ،لبناني موظف يف اليونيفيل ،وحتديدًا يف
مقرها العام يف الناقورة ،منذ عام .1984
بدأت العملية اليت نفذها األمن العام قبل
يعرف
أشهر ،عندما جرى االشتباه يف رامز الذي ّ
عن نفسه بأنه «املسؤول التنظيمي يف لبنان
حلزب اليسار الدميوقراطي السوري» املعارض.
ِ
أخضع للمراقبة ،تقنيًا وبشريًا ،قبل أن يقبض
عليه يوم  27تشرين األول املاضي .وخالل
التحقيق معه،
أقر بالتعامل مع استخبارات
ّ
العدو اإلسرائيلي ،وبأن زوجته (اللبنانية) س.
ش .متورطة معه .أوقف األمن العام س .ش.
(عثر على عقد
بعد يومني على توقيف زوجها ُ
زواج نظمه هلما رجل دين ،لكن زواجهما غري
مسجل يف دوائر األحوال الشخصية) .وحبسب
ّ
التحقيق معهما ،فإنهما كانا يعلمان بهوية
اجلهة اليت يعمالن حلسابها .كان رامز يتلقى
التعليمات من مشغليه اإلسرائيليني ،فينفذ
ما ُيطلب منه ،ثم يفيدهم بالنتيجة ،بواسطة
برنامج اتصال عرب جهاز «آي باد» اخلاص به،
يتم تشغيله قرب احلدود.
وأقرا بأنهما توليا
ّ
مجع معلومات عن رئيس التنظيم الشعيب
الناصري النائب السابق أسامة سعد ،وعن
إمام مسجد القدس الشيخ ماهر محود ،وإمام
مسجد إبراهيم الشيخ صهيب حبلي (قصده
ويعتقد بأن
رامز وس .ش .لعقد زواجهماُ .
اهلدف احلقيقي للزيارة كان مجع املعلومات
والتصوير) ،إضافة إىل مجع معلومات عن
موكب املدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،وعن شخصيات يف حزب اهلل ومن
سرايا املقاومة .وقد استأجر رامز شقة سكنية
يف صيدا ،بالقرب من منزل محود ،لتسهيل
مراقبته .وكان املوقوف يستخدم  8أجهزة
هاتف يف عمله ،جرى ضبطها.
حبسب
و
ّ
التحقيقات،
أقرا
الوسيط
بأن
بينهما
األولي
وبني مشغليهما،
هو هاني م .وقال
رامز للمحققني إن
مشغليه طلبوا منه

لم يعثر املحققون
على رابط بني
خلية التجسس
وخلية داعش ،رغم
تقاطع أهدافهما

قبل مدة قصرية ،التنسيق مع هاني ،ليتوىل
األخري عملية إدخاله إىل فلسطني احملتلة ،لكنه
ِ
أوقف قبل إمتام «الرحلة».
ِ
أوقف هاني (يوم اجلمعة  30تشرين األول
ود ِهم منزله يف شرقي صيدا (علمًا
ُ ،)2015
بأنه من بلدة جنوبية حماذية للحدود مع فلسطني
احملتلة) .صودرت أجهزة من منزله .واعرتف
بأنه توىل جتنيد رامز حلساب استخبارات العدو،
زاعمًا أن صلته به انقطعت الحقًا .فيما كان
رامز يقول إن اتصاالته بالعدو من منطقة قريبة
أقر
من احلدود كانت تتم بوجود هاني .كذلك ّ
األخري بأنه دخل إىل فلسطني احملتلة أكثر

من مرة ،قبل عام  ،2000زاعمًا أنه فعل ذلك
بهدف السياحة.
يدعي يف البداية أن
كان موظف اليونيفيل ّ
اتصاالته بأشخاص يف فلسطني احملتلة
مرتبطة حصرًا بكونه ينتمي إىل مجاعة «شهود
يهوه» ،علمًا بأن احملققني يشككون يف كونه
حقًا ينتمي إىل هذه اجلماعة .فقد جرى توقيف
شخص ناشط فيها ،من منطقة الشمال ،بسبب
وجود اتصاالت كثيفة بينه وبني هاني ،لكن
مل يتبينّ أن له صلة بعمل هاني االستخباري،
فأطلق سراحه.
وقال هاني إن من ّ
جنده هو قريب لزوجته،
وهو عميل فر إىل األراضي احملتلة مع قوات
االحتالل املنسحبة من اجلنوب عام .2000
زعم أن جتنيده جرى منذ أكثر من عام ،لكن
املشرفني على التحقيق مقتنعون بأن عمله
التجسسي يعود إىل تسعينيات القرن املاضي
على أقرب تقدير .إال أن التحقيقات معه حلسم
هذه املسألة مل تأخذ املدى املطلوب .فمنذ
حلظة توقيفه ،كان املشتبه فيه مدركًا للحصانة
اليت يتمتع بها ،ويعلم جيدًا أن مكوثه يف
«النظارة» لن يطول .وبالفعل ،ما إن أوقفه
األمن العام حتى استنفرت قوات األمم املتحدة
وفرقها القانونية ،لتجري اتصاالت باملدعي
العام التمييزي القاضي مسري محود ،ومفوض
احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر
صقر .أبرز الفريق القانوني لليونيفيل اتفاقية
موقعة مع احلكومة اللبنانية منذ عام ،1996
ومنشورة يف اجلريدة الرمسية ،متنح العاملني
يف اليونيفيل حصانة حتول دون توقيفهم
قبل موافقة قيادة القوات الدولية .وطالب
الفريق األممي القضاء اللبناني بتسليمه
املوقوف .مباشرة ،انصاع القضاء للضغوط
الدولية،
ووجه إشارة إىل األمن العام بعدم
ّ
توقيف الرجل ،واالكتفاء باالستماع إلفادته،
ثم تسليمه إىل اليونيفيل .وجرى االتفاق على
أن يبقى املشتبه فيه موقوفًا لدى القوات
الدولية ،على أن يستكمل احملققون االستماع
سّلم املشتبه
إلفادته ،إمنا من دون احتجازهُ .
فيه إىل اليونيفيل يوم توقيفه ،ومل ُت ِعده
إىل التحقيق إال بعد مخسة أيام (يوم األربعاء
املاضي) .ترافقه سيارة من اليونيفيل صباحًا
إىل مقر لألمن العام ،ثم تأخذه لي ًال .هذه هي
قدم طلبًا إىل اليونيفيل
أوامر القضاء ،الذي ّ
يطلب فيه رفع احلصانة عن املشتبه فيه.
تأثر التحقيق سلبًا بهذه اإلجراءات .فاملشتبه
فيه ّ
متكن من بناء رواياته اليت سيواجه بها
احملققني ،كما أنه يراهن على أن األمم املتحدة
لن ترفع عنه احلصانة ،ما جيعله يصمد أمام
احملققني.
لكن املشرفني على امللف ،يف القضاء واألمن،
يبدون راضني عن النتيجة اليت حتققت .برأيهم،
جرى إحباط عمليات اغتيال .فاملعطيات اليت
كانت جتمعها اخللية ،ليست ،بلغة األمن،
سوى األعمال التمهيدية اليت تسبق تنفيذ
عمليات اغتيال .وتوقف مسؤولون أمنيون
وقضائيون عند كون الشخصيات اليت وضعها
اإلسرائيليون كأهداف للمراقبة (سعد ومحود
وابراهيم) ،كانت نفسها أهدافًا للمراقبة من
قبل خلية تابعة لتنظيم «داعش» أوقفها األمن
العام الشهر املاضي .لكن احملققني مل يعثروا
على أي رابط بني اخلليتني.
ليست هذه العملية األوىل اليت ينفذها األمن
العام يف جمال مكافحة التجسس اإلسرائيلي،
لكنها األوىل بهذا املستوى منذ أعوام .وقد
راكمت املديرية قدرات وخربات خالل السنوات
األربع املاضية ،تسمح هلا بأن تصبح العبًا أمنيًا
أساسيًا يف هذا اجملال ،كما يف جمال مكافحة
اإلرهاب التكفريي .وحبسب «العقيدة األمنية»
لألمن العام ،فإن املعركة مع اإلرهاب واحدة،
سواء كان تكفرييًا أو إسرائيليًا.

اكتساب اجلنسية باألرقام :الرفض ليس مسيحياً فقط
هيام القصيفي

بني اجلواب املنتظر اليوم من تيار املستقبل
حول موقفه النهائي من قانون استعادة
اجلنسية ،وبني احتمال ترحيل قانون االنتخاب
يتوقف مصري جلسة اخلميس التشريعية .علمًا أن
موضوع حق املرأة بإعطاء اجلنسية ألبنائها ،قد
رحل هو اآلخر بعد انكشاف حقيقة األرقام.
ُي ّ
مشهد اجللسة النيابية ،اخلميس املقبل ،يف غياب
نواب األحزاب املسيحية الثالثة ،تكتل التغيري
واإلصالح والقوات اللبنانية والكتائب ،صورة
مستعادة عن اجملالس النيابية ما قبل عام .2005
التمثيل املسيحي سيكون نسخة طبق األصل عن
التمثيل املسيحي النيابي زمن الوجود السوري.
فهل يستمر مسار اجللسة التشريعية على ما هو
عليه وتعقد اجللسة من دون القوى املسيحية
األساسية ،أم تسفر االتصاالت واللقاءات عن
تغيري يف املواقف احلادة؟
خرق أول سجل أالثنني ،يف شق واحد من املشكلة
التشريعية ،أسفر عنه لقاء نواب املستقبل
والقوات والتيار والكتائب والنائب بطرس
حرب ،يف حضور ممثلني عن املؤسسة املارونية
لالنتشار ،وقضى بإرجاء النقاش حول مشروع
استعادة اجلنسية أربعًا وعشرين ساعة .وقد
متحور النقاش أمس حول نقطتني يف املالحظات
على املشروع اليت محلها النائب مسري اجلسر.
إذ إنه غيب سجالت املهاجرين لعامي 1921
و 1932عمن حيق هلم استعادة جنسيتهم ،علمًا
أن مفهوم استعادة اجلنسية يتعلق باملهاجرين
خصوصًا ،وليس باملقيمني فحسب .والنقطة
الثانية هي حتديد املهل اليت يفرتض على
من يريدون استعادة جنسيتهم التقدم خالهلا
بالوثائق الالزمة .ويف ضوء النقاشات ،طلب
املستقبل مهلة  24ساعة لإلجابة عن النقطتني،
على أن يعقد اليوم اجتماع نهائي إلعطاء إجابته
النهائية .علمًا أن غياب نواب حركة أمل وحزب
اهلل واالشرتاكي عن االجتماع ،يعين أن مالحظاتهم
ستوضع يف اهليئة العامة.
ويف انتظار اجتماع اليوم ،مثة سؤال جوهري :هل
يستمر النواب املسيحيون يف مقاطعتهم اجللسة
إن كان جواب املستقبل حول استعادة اجلنسية
إجيابيًا ،وهل ميكن هذا املشروع أن يقر كما هو
يف غيابهم مقابل سحب قانون االنتخاب والشق
املتعلق بإعطاء املرأة اجلنسية ألوالدها؟

حق املرأة بالجنسية ألوالدها

املوضوع الثاني الذي أخذ حيزًا من النقاش يف
األيام األخرية هو حق اللبنانية املتزوجة بأجنيب
يف إعطاء اجلنسية ألوالدها ،بعدما أحيا املستقبل
هذا املشروع وضمه إىل صلب قانون استعادة
اجلنسية مع تغيري عنوانه إىل «اكتساب واستعادة
بينت أن الرفض
اجلنسية» .االتصاالت األخرية ّ
هلذا الشق من القانون يتعدى القوى املسيحية،
فيما تشري أجواء املستقبل إىل تغري يف موقفه
واحتمال عدم ربطه باستعادة اجلنسية .ومرد
ذلك أن األرقام اليت وضعت أخريًا أمام مجيع
املعنيني ،وال سيما وزراء املستقبل ونوابه،
حول أعداد الذين ميكن أن ينالوا اجلنسية
وفق االقرتاح «خميفة» .علمًا أن األرقام اليت
وضعتها جلنة وزارية يف عهد حكومة الرئيس
جنيب ميقاتي كانت أساسًا مرتفعة .وقد تبينّ ،
حبسب معلومات «األخبار» ،أن األرقام منذ عام
« 2012رمسيًا» بنسبة  35يف املئة نتيجة النزوح
الفلسطيين والسوري املتزايد يف السنوات
الثالث األخرية.
أعدته اللجنة اليت رأسها نائب رئيس
التقرير ّ
احلكومة مسري مقبل
وضمت الوزراء مروان شربل
ّ
وسليم جريصاتي وشكيب قرطباوي وعدنان
منصور ووليد الداعوق ،حتت عنوان «تقرير
اللجنة الوزارية املشكلة بقرار من جملس الوزراء
رقم  46تاريخ  2012/3/21لدراسة مشروع
قانون يرمي إىل تعديل الفقرة األخرية من املادة
الرابعة من القرار رقم  15تاريخ 1925/1/19
(قانون اجلنسية)».

وقد ّ
فند تفصي ًال احلرص على مبدأ العدالة
االجتماعية واملساواة بني مجيع اللبنانيني،
انطالقًا من الدستور واالتفاقات الدولية اليت
وقعها لبنان ،إال أنه لفت أيضًا إىل أن اجمللس
الدستوري سبق أن أورد أن «مبدأ املساواة
الذي يتمتع بالقوة الدستورية ال يعمل به عند
وجود أوضاع قانونية خمتلفة ال يصح معها إعمال
املساواة أو عندما تقتضي بذلك مصلحة عليا
( )...ومبا أن قرار اجمللس الدستوري أعاله
اعترب أنه حيق للمشرع اللبناني أن حيول دون
متلك الفلسطينيني حقوقًا عينية عقارية يف
لبنان ،حبجة أن هذا التملك يتعارض مع سياسة
الدولة العليا يف رفض التوطني املكرس يف
الفقرة «ط» من مقدمة الدستور» .وأشار إىل
أنه «مبا أن اجلنسية ترتكز على رابطة الدم و/
أو األرض ،ومبا أن مبدأ املناصفة يف السلطة
التشريعية والسلطة اإلجرائية على ما سبق
وصفه من
تساو وفعالية يف التمثيل ال ميكن
ٍ
أن يتحقق فعليًا أو يصمد يف املرحلة االنتقالية
اليت تسبق إلغاء الطائفية السياسية عند اختالل
التوازن الدميوغرايف بني الطوائف اختال ً
ال كبريًا،
ومبا أن وزارة الداخلية والبلديات قد زودت
اللجنة إحصاءات عن األشخاص الذي يستفيدون
من اكتساب اجلنسية اللبنانية بواسطة األم
اللبنانية املتزوجة بأجنيب واجلنسيات والطوائف
ّ
اليت ينتمون إليها ،وهي أرقام
ختل بالتوازن
الدميوغرايف الطوائفي إخال ً
ال كبريًا ،فض ًال عن
مشوهلا عددًا ال يستهان به من الفلسطينيني
( )...وفقًا لذلك أقرت اللجنة باإلمجاع عدم
املوافقة على مشروع القانون واالستعاضة عنه
بإجراءات من شأنها حتسني أوضاع أوالد املرأة
اللبنانية املتزوجة بأجنيب».
وإذا كانت اللجنة قد عرضت هلذه اإلجراءات
وتوسعت يف أسباب عدم إعطاء اجلنسية ،فإن
األرقام اليت قدمتها تعطي صورة واضحة
عن املخاوف اليت جعلت أعضاء اللجنة سابقًا،
واملعنيني اليوم ممن يناقشون «اكتساب
اجلنسية» ،يعيدون حساباتهم .إذ أوردت
اإلحصاءات الرمسية املرفقة مع تقرير اللجنة عدد
اللبنانيات املتزوجات بأجنيب على الشكل اآلتي:
 .1دائرة وقوعات األجانب بريوت:
العدد اإلمجالي للبنانيات املتزوجات بأجانب منذ
عام  1947ولغاية  47876 :2012/9/13لبنانية.
 .2دائرة نفوس جبل لبنان:
العدد اإلمجالي للبنانيات املتزوجات بأجانب منذ
عام  1965ولغاية  9398 :2012/9/13لبنانية.
 .3دائرة نفوس لبنان الشمالي:
العدد اإلمجالي للبنانيات املتزوجات بأجانب منذ
عام  1965ولغاية  9214 :2012/9/13لبنانية.
 .4دائرة نفوس البقاع:
العدد اإلمجالي للبنانيات املتزوجات بأجانب منذ
عام  1965ولغاية  4912 :2012/9/13لبنانية.
 .5دائرة نفوس لبنان اجلنوبي:
العدد اإلمجالي للبنانيات املتزوجات بأجانب منذ
عام  1965ولغاية  3429 :2012/9/14لبنانية.
 .6دائرة نفوس النبطية:
العدد اإلمجالي للبنانيات املتزوجات بأجانب منذ
عام  1985ولغاية  1174 :2012/9/14لبنانية.
وبذلك يبلغ اجملموع العام  76003لبنانية متأهلة
من أجنيب.
ويشري التقرير إىل أن اجملموع العام يتضمن
 4800متأهلة من فلسطيين غري مسجل يف سجالت
مديرية شؤون الالجئني ،بل ُأحصي يف سائر
البلدان العربية .ويورد أن مفاعيل منح اجلنسية
نتيجة الزواج بأجنيب تقدر بـ 380013 :شخصًا.
أما مفاعيل منح اجلنسية نتيجة الزواج بفلسطيين
فتقدر بـ .84012 :علمًا أنه تسجل سنويًا 650
حالة زواج فلسطيين بلبنانية .واإلشارة األخرية
إىل أن األرقام تشري إىل الزجيات املسجلة فقط،
علمًا بأن عددًا كبريًا من املتزوجات ال يسجلن
زواجهن يف لبنان ،وخصوصًا املقيمات خارج
لبنان.
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لبنانيات

نادي الصحافة أقام حفل
عشائه السنوي
أقام نادي الصحافة حفل عشائه
السنوي يف فندق هيلتون
احلبتور – سن الفيل يف حضور
حشد كبري من الشخصيات
احلكومية والنيابية والسياسية
واملصرفية
واإلقتصادية
والنقابية واإلعالمية ورؤساء
املؤسسات اإلعالمية ومديريها
ورؤساء
حتريرها
ورؤساء
بلديات ،وحل رئيس جملس
إدارة مدير عام بنك بريوت
الدكتور سليم صفري ضيف
شرف املناسبة.
وشارك يف احلفل وزير العمل
سجعان القزي ممثال رئيس
جملس الوزراء ،وزير الرتبية
الياس بو صعب ،وزير الشباب
والرياضة عبد املطلب حناوي،
ووزير السياحة ميشال فرعون
والنواب :غازي العريضي،ايلي
ماروني ،أنطوان زهرا ،آالن
عون ،نديم اجلميل ،سامر
سعادة ،نعمة اهلل ابي نصر،
وممثلون عن العماد ميشال عون
والوزير سليمان فرجنية ودكتور
مسري جعجع ،ومثل رئيس حزب
الكتائب سامي اجلميل نائب
املدير العام إلذاعة صوت لبنان
أسعد مارون ،ووزير اإلتصاالت
بطرس حرب جنله احملامي جمد،
ووزير العدل أشرف ريفي
مستشاره خالد علوان.
افتتاحا ،النشيد اللبناني ثم
كانت كلمة التقديم كارولينا
نصار ،فكلمة رئيس نادي
الصحافة بسام أبو زيد وجاء
فيها:
يف كل عام ومنذ أن وجد نادي
الصحافة يف لبنان يف العام
 1993نلتقي سويًا لنؤكد لكم
أن هذا النادي سيواصل خدمة
الرأي العام اللبناني وخدمة
اإلعالم اللبناني يف كل ما
من شأنه أن حيافظ على حرية
التعبري كميزة رمبا تكون وحيدة
اليوم نستطيع أن نتغنى بها
بعدما فقدنا أو نوشك على
فقدان الكثري من املميزات اليت
هلا عالقة بالدميقراطية احلقيقية
وليس بتبويس اللحى.
يف نادي الصحافة نشكر كل
من يقف إىل جانبنا يف دعم
هذا النادي ألنه بذلك يساهم
ولو بالقدر اليسري يف اإلبقاء
على مؤسسة تبذل كل ما
يف وسعها من أجل أن تدافع
عن حرية اإلعالم واإلعالميني
ومصاحلهم
حقوقهم
وعن
املهدورة يف أكثر من مكان
ومؤسسة،كما حناول أن نرتقي
بالعمل اإلعالمي من خالل ندوات
وحوارات ودورات تدريبية تلقي
الضوء على املشاكل الكثرية
والكبرية اليت نعاني منها اليوم
كإعالميني يف زمن حتولت فيه
هذه املهنة اليت كان يقال عنها
بأنها رسالة إىل جمرد مظاهر
واستعراضات ذهبت باملهنية
واملوضوعية أدراج الرياح و
واستبدلتها مبستلزمات الشهرة
املزيفة.
هذه الصورة اليت تصيبنا
باملرارة يبقى يف خلفيتها شعاع
من األمل والتصميم جيسده

صفري:ال يزال لبنان بالرغم من معاناته األفضل يف املنطقة

أبو زيد :لبنان حيتاج إىل حراك إعالمي يصوّب احلراك الوطين واملدني
كل اإلعالميني والصحافيني
الذين يتمسكون بقواعد العمل
اإلعالمي وأخالقياته وهم ليسوا
أقلية بل هم حيتاجون إىل تضافر
جهودهم من أجل ما يتعرض له
اإلعالم اللبناني من جوانب
خمتلفة إذ ال جيوز لنا أن نكون
فقط حنن اإلعالميني وسيلة
لنقل اخلرب والصورة والصوت
وكأننا صندوق بريد بني هذا
السياسي أو ذاك وبني هذا
الطرف واآلخر وبني الرأي العام
والطبقة السياسية،بل علينا
أن نكون قوة فاعلة وضاغطة
ومقررة يف هذا اجملتمع فنحن
من يعرف مشاكله بوضوح وحنن
من يدرك أننا إذا احتدنا أجنزنا
الكثري من أجل بلدنا ومن أجلنا
ومن أجل أوالدنا.
لقد أصاب التشرذم السياسي
والطائفي واملذهيب الذي يضرب
لبنان اجلسم اإلعالمي يف شكل
ويستخدم اإلعالم يف
مباشر
ُ
الكثري من األحيان لصب الزيت
على نار هذا التشرذم وكأننا
كأعالميني دخلنا يف هذه اللعبة
اجلهنمية نساهم يف قيادة البلد
إىل حيث يرغب البعض ال إىل
حيث يرغب العقل واملنطق
واملصلحة الوطنية وينسحب هذا
الواقع أيضًا على بعض القضايا
املعيشية واحلياتية واإلجتماعية.
قد يقول البعض إن هذا الواقع
اإلعالمي هو انعكاس للواقع
السياسي وقد يكون هذا األمر
صحيحًا يف العديد من الوقائع
واملواقع ولكنه يف أماكن كثرية
خنطأ حنن كأعالميني وكمؤسسات
إعالمية ورمبا عن قصد ولغايات
معينة يف التعاطي مع قضايا
من ناحية اإلثارة فقط فبدل أن
نساهم يف املعاجلة نساهم يف
يف تعقيد املشكلة وعدم إجياد
حلول هلا وزيادة الشرخ يف
اجملتمع حوهلا.
إن اإلعالم يف لبنان حيتاج
أيها السادة إىل حراك إعالمي
يصوب احلراك الوطين واحلراك
املدني وكي نستطيع أن حنقق
ذلك حنتاج خلريطة طريق إعالمية
واضحة تبدأ يف شخص كل منا
وال تنتهي يف املؤسسات اليت
نعمل فيها بل متتد إىل السياسة
والسياسيني كي يدرك اجلميع
حقيقة واحدة وهي أن اإلعالم
سيكون املكون الرئيسي للرأي
العام ولتوجهاته ولن يكون هو
فقط املسؤول عن التوترات
يف البلد كما حيلو للبعض أن
يكرر،كما أنه البد أن يكون
وسيلة احملاسبة األقوى حماسبة
تطال اجلميع ال حماسبة حسب
الرغبات واألهواء واملصاحل.
أننا كأعالميني علينا أن تتضافر
جهودنا يف إجياد مؤسسات
ونقابات ومجعيات واحتادات
جتمعنا على أهداف مشرتكة وأن
نتنافس فيها على خري ومصاحل
اإلعالميني وأن نقف مجيعًا سدًا
منيعًا يف وجه ما قد نتعرض
له من صرف تعسفي وإهدار
للحقوق واعتداء على حريتنا
وعلينا على خلفية عملنا الصحفي
الذي وكما جيب أن أكرر دائمًا

جيب ان يتمتع بأصول املهنة
وباألصول القانونية.
إن حرية اإلعالم واإلعالميني
يف لبنان حيتاجون إىل املزيد
من احلصانة القانونية جيسدها
قانون إعالم متطور ومتقدم
وخطوات قضائية تضع اإلعتداء
على أي إعالمي أو مؤسسة
إعالمية يف مصاف اجلرمية
املشهودة اليت جتعل القضاء
يتحرك تلقائيًا ضد املعتدين،كما
حنتاج إىل معرفة حقيقة لواقعنا
اإلعالمي واإلعالني كي نتمكن
من احلفاظ على املؤسسات اليت
نعمل يف إطارها وهي مؤسسات
أعطتنا وأعطيناها الكثري ولكن
استمرارها حيتاج أيضًا إىل
خطوات تضمن حقوقها كي
نضمن حنن حقوقنا وأوهلا البقاء
يف سوق العمل.
يف نادي الصحافة لن نوفر
جهدًا لتحقيق ما نصبو إليه على
الصعيد اإلعالمي ولن نوفر حتركًا
إال وسنقوم به للحفاط على
حرية التعبري وندعو اجلميع يف
اجملتمع اللبناني ملساعدتنا يف
هذا اجلهد ألن هذه احلرية هي
املنطلق الوحيد املتبقي إلعادة
بناء وطن حنلم به.وطن ال ننشد
فيه سوى النشيد اللبناني وال
نتكلم فيه سوى باللغة اللبنانية
وال نغلب مصلحة على املصلحة
الللبنانية.
وختم يتوجيه الشكر لكل من
حضر احلفل أو ساهم فيه،
كما وجه حتية خاصة إىل زميلنا
الدكتور هاني صايف متمنيًا له
الشفاء العاجل.

صفري

ثم حتدث خطيب املناسبة
الدكتور سليم صفري ،فألقى
كلمة جاء فيها:
أن يقف املرء متحدثا أمام
هذه اجلمهرة من ممتهين القلم
دربا اىل احلق ،فذلك يعين
نداء وجدانيا صادقا  ،ألن
الكلمة حتسب واملوقف يسجل،
الرأي
واملضمون ينقل إىل
ِ
العام.
وأن يكون احلاضرون ،أولئك
الذين نذروا احلقيقة غاية
ومقصدا ،فذلك يضفي على
كل حرف يقال ،قيمة ،ويعطيه
حجما.
شرفين نادي الصحافة عندما
ّ
طلب إلي أن أكون خطيب إحتفاله

السنوي هذا .وألن البالد عاشت
مرحلة حوار األقطاب اليت دعا
إليه ،مشكورا ،عراب هذا احلوار
دولة الرئيس نبيه بري ،وألن
الناس تتطلع إىل إجيابيات،
إرتضيت أن أحتدث ،فمستقبل
لبنان على هذه الطاولة ولن
يكون مستقبل إال باحملبة
والسالم والوعي والتفاهم .
ويف املناسبة ،أتوجه إىل أقطاب
الطاولة ،بأن يهتموا جديا برتكيز
الوضع السياسي الذي سيعزز
وضع اإلقتصاد ،ألن من شأن
ذلك أن يؤدي إىل رفع تصنيف
لبنان يف اللوائح اليت تصدرها
مؤسسات التصنيف اإلئتمانية
العاملية لبلدنا ،واليت تتابع عن
كثب تطورات األوضاع عندنا،
ما سينعكس عندها إجيابا على
جممل أحوال البلد.
أنا لست بسياسي وكلماتي
تنبع مبحبة ومن القلب ،خصوصا
وإننا كلنا يف هذا الوطن ننشد
السالم املفقود« ،وليس هناك
طريق للسالم ،بل إن السالم هو
الطريق.
ومل أجد بعد طول تفكري ،إال أن
أطرح «حاجة الوطن» ،من الباب
الذي أجد فيه نفسي ،حيث
مضمار ختصصي ،أعين قطاع
املصارف ،ومن زاوية املؤسسة
اليت أتوىل إدارتها واإلشراف
عليها ،عل ندائي يلقى سبيال
اىل اآلذان.
ال أخفيكم أنين ،وبعد حتصيلي
األكادميي يف كندا والواليات
آثرت
األمريكية،
املتحدة
العودة اىل لبنان ،لقناعيت،
يومذاك ،بأن باب النجاح
مضمون هنا ،إذا توفرت له
عناصر اإللتزام والتصميم ،وال
زلت أشجع الشباب وأؤكد هلم
أن المستقبل هلم إال يف لبنان
فهنا اجلذور وهنا األمل.
أقرنت رهاني بالواقع ،فجعلنا من
مؤسسة مصرفية صغرية متلكناها
عام ، 1993وكانت خبمسة فروع
وعدد موظفيها ال يتجاوز املئة،
جعلناها معلما مصرفيا هنا و
يف اخلارج ،فصارت الفروع
تناهز  63حمليا،وفاق عدد
املوظفني األلفني ومخسماية،
وإنتشرت مؤسساتنا ،يف لندن
وفرانكفورت وقربص وسلطنة
عمان ودبي و الدوحة وأبوظيب
و السودان ونيجرييا وغانا
واوسرتاليا ،رافعة إسم لبنان

عاليا ،عاكسة الصورة احلقيقية
للنجاح الذي حيققه شعب
طموح ونشيط ،ال ييأس أمام
املعوقات والعراقيل ،ويستمر
بانيا لصروح اجملد حيثما حل
وتواجد.
ما حققناه  ،فعله سوانا أيضا،
حتى صار القطاع املصريف
اللبناني جنمة ساطعة يتوهج
نورها يف كل العامل العربي...
بل وأبعد ،بفضل إرشادات
ورؤية حاكم املصرف املركزي
الذي تسلم مؤسسة متواضعة،
وجعل منها أرقى وأهم وأسلم
مؤسسة ،حفظت للعملة الوطنية
قيمتها واحتفظت باحتياطي جعلنا
األفضل ،بعد دول النفط.
ويف األرقام أبلغ دليل على
السياسِة احلكيمة للحاكمية:
َ
فقد إرتفع حجم الودائع يف
قطاعنا من  6مليارات ونصف
املليار دوالر عام  1992لتقارب
 179مليار دوالر أواخر عام
 ،2014وارتفع حجم َ
األموال
اخلاصة من  122مليونا عام 92
اىل حوالي  20مليار دوالر آواخر
 ،2014وقفزت ارقام القروض
من ملياري دوالر تقريبا اىل
حوالي  69مليار دوالر يف الوقت
نفسه ،ما يعين تطورا كبريا يف
حجم اإلقتصاد.
ما كنا ،لننجز كل هذا لو مل
يكن وطننا وطن اخلريات ،حيث
ميكن البناء وحيث ميكن تسجيل
النجاح.
إخواني
كلميت هذه إنتفاضة صادقة يف
وجدانكم ،علكم توصلوها بأمانة
إىل ذوي األمر .فمنذ العام
 ،1992وحنن نعيش حماوالت
إليقاف البلد على رجليه جمددا،
فهل إنتقلت البالد اىل حيث
يريدها اللبنانيون؟
لكنين مقتنع بشيئ مهم جدا،
فبالرغم من كل املعاناة
اإلقتصادية واإلجتماعية ،ال يزال
لبنان األفضل يف املنطقة.
صحيح هناك بطالة مرتفعة
جعلت لبنان يف املرتبة التاسعة
بني  18دولة عربية ،وترتاوح
نسبتها بني 10و 16يف املئة!
صحيح أن ثلث أبناء الطبقة
الوسطى هاجروا لبنان لتأمني
مستقبل الئق هلم!
صحيح أن عدد الالجئني يف
لبنان ناهز املليونني بني
السوريني و الفلسطينيني.
كل هذا صحيح ،إال أن الصحيح
أيضا هو أننا حنن يف القطاع
املصريف مثال نوجه الدعوات
اىل أهل اإلختصاص للعودة،
ألننا يف حاجة إىل املزيد من
ملواكبة
الكادرات املتمكنة
التطور الكبري الذي حنققه،
خصوصا وأن القدرات الداخلية
احمللية ما عادت تكفي لتلبية
حاجات زبائننا الدوليني.
ومن جتربيت ومعرفيت بالواقع
الذي أحيا فيه ،أجزم لكم بأن
اآلوان مل يفت بعد :لدينا قطاع
خاص مبدع ،وقطاع مصريف
نشيط وجاد ،واحتياط ضخم يف
املصرف املركزي ،وعلى أهل
احلل والربط أن يفسحوا يف

اجملال أمام املقتدرين للعمل.
فليوفروا هلم الفرصة لإلقدام
واإلبداع ،ألن شبابنا يريد أن
يرى بلده بأفضل حال ويريد أن
حييا فيه وأن يوفر حياة فضلى
ومستقبال نريا له ولعائلته.
ندائي صادق إىل أهل الصحافة
واإلعالم:
علنا،
قدراتنا،
لنشبك
مبساعدتكم ،نتمكن من توجيه
صرخة وعي اىل املسؤولني:
ملاذا هذا التجاذب؟ ملاذا
هذا التعارض وهذا التضارب
والتموضع بينكم؟
إنكم ،مبا تفعلون ،تسهمون يف
خلق حال من النزاع والصراع
بيننا ،فيما اللبنانيون شعب
واحد ال خالف بينهم .ال بل
أن الطوائف اللبنانية متداخلة
ومهنيا،
وعائليا
إجتماعيا
ومرتابطة بشكل متني وال ميكن
فصلها.
مزقوا صفحة اخلالف من
كتابكم ..تصاحلوا فيما بينكم،
ال حاجة لكم إىل دوحة او جنيف
او لوزان أو طائف أو سواها،
إلتقوا يف أي بقعة من وطننا
اجلميل ،بقلوب منفتحة ،إشربوا
خنب الوطن وخنبكم .فبذا
تضمنون نهضة لبنان!
لقد آن األوان للمسؤولني
كي يلتفتوا اىل اإلقتصاد،
فالسياسة هي «درس عملية
واالمكانات
القيم
توزيع
اإلقتصادية من أجل الدولة
والشعب» .إنها رسالة ،بل هي
دعوة ينذر هلا السياسي نفسه،
من أجل حتقيق احلياة الفضلى
لشعبه وجملتمعه ولوطنه!
فلنجعل من السياسة عمال منتجا
إقتصاديا وعندها سريى اجلميع
معنى عبارة:
« األعجوبة اللبنانية»
وما أطلبه من السياسيني
أطالب به اإلعالميني أيضا،
إذ أن عليهم مسؤولية تارخيية
جسيمة من خالل دورهم يف
تهيئة األجواء و العمل على
تقريب وجهات النظر وإبراز
اإلجيابيات.
ّ
من هنا ندائي إليكم ،فأنتم
ودوركم
صناع الرأي العام،
ُ
ّ
البناء مطلوب اليوم أكثر من أي
وقت مضى ،كي تكونوا القاطرة
اليت تقود البالد حنو األحسن
وحنو ما يطمح إليه اللبنانيون
ّ
ويتمنون حتقيقه.
إن كونا ليس لبنان به
سوف يبقى عدما أو مستحيال،
كل ما يطلبه لبنان منكم،
أن حتبوه ،حتبوه قليال.
لن

إمياني بلبنان وبالدولة
يتزعزع ..عاش لبنان!
قدم أبو زيد ريشة النادي
ثم ّ
عربون تقدير إىل الدكتور
صفري ،وبطاقة الشرف إىل
الرسام الكاريكاتوري والفنان
وحيا
الصحايف ستافرو جربا،
ّ
مؤسس النادي ورئيسه السابق
يوسف احلويك لتفانيه يف سبيل
النادي على مدى السنوات وقدم
إليه ريشة النادي.
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مقاالت وتحقيقات

أبواب الضفة مفتوحة لإلسرائيليني :جنود برداء صحافيني
بكر عبد الحق
مع تشابك املسموح به واحملظور يف العالقة بني الفلسطينيني
واالحتالل اإلسرائيلي اجلربي واملباشر يف الضفة احملتلة والـ،48
يصري من الصعب متييز املقبول من املرفوض ،وخاصة إذا تعلق األمر
بالعمل الصحايف الذي تتسامح معه القوانني الدولية واألخالقيات
العامة ...لكن األمر مع صحافة العدو خمتلف ،يف ظل أن السلطة
الفلسطينية احلاكمة راضية ،بل مسهلة ،لعملها.
رام اهلل | ال خيشى مراسل الشؤون الفلسطينية يف القناة التلفزيونية
محو ،من التجوال يف ساعات متأخرة
الثانية للعدو اإلسرائيلي ،أوهاد ُ
من الليل يف أزقة خميمي جنني وقلنديا ،بل ال يتوانى عن تغطية
اشتباكات املسلحني الفلسطينيني مع قوات السلطة يف خميم جنني،
وكذلك اشتباكات املقاومني الفلسطينيني مع جيش العدو يف خميم
محو وغريه
قلنديا دون خوف ،كأن احلدث يف شوارع تل أبيب! يتنقل ُ
من صحافيي العدو حبرية شبه مطلقة يف مدن الضفة احملتلة ،بال
معوقات ،كما مينحون يف أحيان كثرية تسهيالت ال حيظى بها الصحايف
ّ
الفلسطيين ،كما أن أبواب مؤسسات السلطة مشرعة أمامهم.
يف املقابل ،حيضر مشهد الصحايف الفلسطيين ،عالء بدارنة ،وجندي
من جيش العدو يهم مبنعه من تغطية إعدام شاب على حاجز زعرتة،
فيما يسمح يف الوقت نفسه ملصورة صحيفة «يديعوت أحرنوت»
بالتوغل والتغطية حبرية كاملة .خلف هذا املشهد تأتي املشاهد اليومية
العتداءات العدو على الصحافيني الفلسطينيني بالضرب وباالعتقال
وبإطالق النار مباشرة عليهم ،فضال عن أن األراضي الفلسطينية اليت
احتلها العدو عام  1948حمرم عليهم دخوهلا أو تغطية أي أحداث فيها،
إال بتصرحيات زيارة (من دون عمل) خاصة وقليلة.
ويتنقل الصحافيون اإلسرائيليون حبرية بني مدن الـ 48والضفة
رغم وجود اجلدار واحلواجز واملعابر اإلسرائيلية ،وغالبًا ما تكون
تنقالتهم بواسطة مركباتهم الشخصية اليت حتمل أرقامًا إسرائيلية،
ويف مرات قليلة كانوا يتنقلون بواسطة مركبات أجرة تعود إىل
سائقني من فلسطينيي  .48هم يتكلمون العربية بطالقة مع املواطنني
الفلسطينيني ،وقلي ًال من العربية إذا كان الشخص الذي أمامهم على
معرفة بها.
ونظرًا إىل تفاوت رد فعل املواطنني الفلسطينيني اجتاههم ،فهم
يف أحيان كثرية ال يفصحون عن هويتهم بأنهم إسرائيليون ،ورغم
ذلك ،فإن املواقف اليت جيري فيها التعرض هلم أو طردهم من املكان
أو منعهم تكاد تكون قليلة ،فاملتحفظ على وجودهم يكتفي برفض
اللقاء أو االنسحاب منه يف حال اكتشافه هوية الصحايف .وال يوجد
يف الثقافة الشعبية الفلسطينية ما يربر االعتداء على صحافيني بغض
النظر عن جنسياتهم.
برغم ذلك ،يستمر اجلدل يف اجملتمع وبني أوساط الصحافيني
الفلسطينيني حول عمل صحافيي العدو يف الضفة ،وتنقسم اآلراء
ما بني مؤيد لوجودهم كوسيلة للوصول إىل الرأي العام اإلسرائيلي،
ومن يرفض وجودهم مطلقا ألنهم جزء ال يتجزأ من منظومة أمعنت يف
العداء هلم والتنكيل بهم .وبني هذين الرأيني مثة من يقسم التعاطي
معهم وفق اجلهات اليت يعملون لديها ،وهل تتبع للجيش وللمؤسسات
األمنية وقريبة للمستوطنني أم لليسار اإلسرائيلي؟
يرى الصحايف الفلسطيين ،سامر خويرة ،أن هؤالء «ليسوا صحافيني
بل جنود يف جيش العدو» ،قائ ًال« :كل كتيبة إسرائيلية يكون فيها
ستة جنود الصحايف هو اجلندي السابع وكامريته» ،مضيفا أن هذا
الصحايف «سيحارب الرواية الفلسطينية يف مجيع األحوال ،ويعزز
الرواية اإلسرائيلية ،ويظهر ما يريده العدو بوضوح».
ومع أن خويرة يقر بأن بعض التقارير اإلسرائيلية تظهر كأنها مهنية
(تعرض رواية الطرفني) يف تغطية القصص اإلنسانية ،فإن غالبيتهم
يف ختام تقاريرهم يستخدمون املصطلحات اإلسرائيلية اليت ختدم
أجندتهم ،متسائ ًال« :ملاذا نسمح جلندي إضايف بالدخول إلينا حبجة
أنه صحايف؟» .كما يرفض الصحايف الفلسطيين أن تكون األبواب
مفتوحة أمام هؤالء بل على أعلى املستويات وتكوين عالقات شخصية
معهم ،مشريا إىل لقاء رئيس السلطة ،حممود عباس ،قبل أيام مع
القناة العاشرة للعدو ،برغم أنه «مل جير أي لقاء مع أي وسيلة إعالم
فلسطينية».
وفعليا ،قابل عباس أكثر من تلفزيون ووسيلة صحافية إسرائيلية يف
األعوام املاضية ،وحتى خالل األوقات اليت يكون فيها التوتر األمين
عاليا بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،وكان دوما يقدم مواقف تثري
اجلدل خالل هذه اللقاءات ،فيما يربر مقربون منه أن هذه املواقف
مقدمة إىل اجلمهور اإلسرائيلي بدرجة أوىل ،ولكن الطرف املقابل يرى
أن وجود الرتمجة واإلعالم احلديث ينفي أن يكون هذا احلديث مرسوما
بصورة خاصة لإلسرائيليني.
حول املسؤولية اليت تقع على عاتق السلطة ،يقول خويرة« :هذه
القضية تشبه قضية مقاطعة بضائع االحتالل ،فال يوجد قرار رمسي
من السلطة باملقاطعة وإن كان هناك دعم ضمين ،وكذلك األمر يف ما
يتعلق بقضية الصحافيني اإلسرائيليني ،فال يوجد قرار رمسي مبنعهم
من العمل يف مناطق السلطة ،ومجيع القرارات اليت اختذتها النقابة ال
تسمن وال تغين من جوع».

يسهل العدو للصحافيني اإلسرائيليني العمل يف الضفة فيما
يعرقل الفلسطينيني ويستهدفهم (أيمن نوباني)
وكانت «نقابة الصحافيني الفلسطينيني» قد أعلنت مقاطعة اجلهات
واملؤسسات واملسؤولني الذين يتواصلون مع صحافة العدو أو
يعقدون أيا من اللقاءات معها.
كذلك ،يرى املتخصص يف صحافة العدو واملدون حممد أبو عالن،
أن تغطية إعالم العدو األحداث اجلارية ال تعود بالفائدة على
الفلسطينيني ،ألنها «تغطية تأخذ الطابع األمين البحت .حتى إن أجريت
لقاءات وحوارات مع فلسطينيني ،فإنهم خيضعونها لقراءة حتريرية
موجهة جتعل الرأي الفلسطيين يفقد قيمته أمام السياسية التحريرية
أو التحليلية للصحايف أو للقناة نفسها».
ومضى أبو عالن قائ ًال« :يف الوقت الذي جتد فيه اإلعالم اإلسرائيلي
مينح هامشا للنقد ،فإنه يتبنى رواية املتحدث باسم جيش أو شرطة
االحتالل حينما يتعلق األمر بالقضايا األمنية ،وال يثريون أسئلة
كثرية حوهلا ،بل تؤخذ وتنشر كما هي» .ويشري إىل أن العدو يتيح
التحرك للصحايف اإلسرائيلي ومينع الفلسطيين من الوصول إىل مكان
احلدث حبجة أنه «منطقة عسكرية مغلقة» .وينبه مراقبون إىل أنه
مبتابعة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،فإن التقارير اآلتية من مناطق
الضفة حتى إن كانت حتمل نوعا من املهنية ،فإنه باستضافة معلقني
سياسيني وعسكريني إسرائيليني فقط يصري سهال قلب حمتوى
املادة املعروضة.
يف املقابل ،وخالفا للرأيني السابقني ،يقول الصحايف حممد ضراغمة
إن الوسائل اإلعالمية كلها (األجنبية والعربية واحمللية) وأيضا اإلعالم
اإلسرائيلي مهمة للموضوع الفلسطيين ،مضيفا« :بعض وسائل اإلعالم
اإلسرائيلية معادية للفلسطينيني ،ولكن هناك من هو متعاطف مع
القضية الفلسطينية أمثال عمرية هاس وجدعون ليفي (صحافيان يف
«هآرتس») ،وتغطياتهم منحازة إىل الفلسطينيني ،وهم موضوعيون
يف نقل ما جيري».
ويلفت ضراغمة إىل أنه يف حال منع مجيع الصحافيني اإلسرائيليني
من العمل يف األراضي الفلسطينية ،فإنه «حتما سيخسر الفلسطينيون
األصدقاء منهم .جيب أن تكون وزارة اإلعالم على اتصال مع
الصحافيني اإلسرائيليني وأن تتابع ما ينشرونه من أخبار عن الشأن
الفلسطيين ،وأن تصوبهم يف حال نشرهم معلومات غري صحيحة».
وبرغم أن هذا الرأي خيالف موقف «نقابة الصحافيني» الداعي إىل
املقاطعة ،فإن بعض املتابعني ال خيفون أن اإلعالم اإلسرائيلي ساهم
يف بعض احلاالت القليلة يف تفنيد مزاعم اجليش اإلسرائيلي.
أيضا ،يرى الناشط اإلعالمي ليث الطميزي أنه ال مفر من صحافة
العدو ،فهناك «من األخبار ال ميكن احلصول عليه من غريهم ،وخصوصا
املواد املصورة والفيديوهات للعمليات أو للشهداء أو لالعتقاالت».
ويفصل الطميزي بني الصحافة اليمينية املتطرفة واليسارية يف
إسرائيل ،قائ ًال« :أحرتم الصحافة اإلسرائيلية ذات التوجه اليساري،
مثل صحيفيت هآرتس وآكتف ستيلز ممن يكشفون عن جرائم االحتالل.
ال أحد يعرتض على دخوهلم إىل الضفة ،وهم يتعرضون النتهاكات
جيش االحتالل مثل الصحافيني الفلسطينيني».
وكان جيش العدو قد اعتقل يف وقت سابق الصحايف جدعون ليفي،
واملصور أليكس ليباك ،بذريعة دخوهلما منطقة (أ) اليت ختضع للسيطرة
الفلسطينية أمنيا وإداريا من دون تصريح.
واستدرك الطميزي« :يف املقابل جيب منع الصحافيني اإلسرائيليني
الذين يعملون مع صحف ميينية أو عسكرية كالقنوات اإلسرائيلية
التلفزيونية ،أو مواقع مثل :والال ،ويديعوت أحرونوت ،و ،0404الذين
يعملون على تشويه قضيتنا ،كما جتب مقاطعة التحدث مع وسائلهم
اليت ال يكف مسؤولون فلسطينيون عن التحدث على شاشاتها».

يسهل العدو للصحافيني اإلسرائيليني الوصول إىل مناطق
العمليات ويمنع الفلسطينيني (آي بي أيه)
وأمام اجلدل واالنقسام يف املواقف بشأن تغطية إعالم العدو يف
الضفة بني اإلعالميني الفلسطينيني ،يبدو أن الشارع الفلسطيين
أيضًا منقسم برأيه يف االجتاهات نفسها ،فالطالبة يف «جامعة النجاح
الوطنية» صفاء عاشور ،ترى يف وجود الصحافيني اإلسرائيليني يف
املناطق الفلسطينية سيفا ذا حدين ،حيكم به وفق «صدقيتهم يف
نقل األحداث» .وتقول« :إذا ما نقلوا الواقع مثلما هو دون حتيز ،فإن
ذلك يف مصلحتنا ويساعد على نقل ما حيدث هنا إىل املدنيني يف
إسرائيل ،والعامل يتابع اإلعالم اإلسرائيلي أكثر من العربي».
أما بالنسبة إىل الطالبة نائلة خليل ،فاألمر خمتلف متامًا ،فهي ال تفرق
بينهم وبني ضباط جهاز «الشاباك» ،بل تراهم جزءا من املنظومة
االحتاللية ،وهو ما دفعها ذات يوم ،كما قالت ،إىل طرد مراسل إذاعة
العدو من مؤمتر صحايف يف مقر وزارة اإلعالم يف رام اهلل.
خالفا ملا سبق ،توجد استثناءات يف التعاطي مع صحافة العدو متعلقة
بظروف خاصة ،وال سيما احلال مع احلركة األسرية ،ألن اإلعالم
اإلسرائيلي هو الوسيلة األجنع ،والوحيدة أحيانا ،إليصال أخبار اخلارج
إىل داخل السجون ،ومنها أيضا يستطيع األسرى يف سجون االحتالل
إيصال صوتهم ومعاناتهم .وقد ثار اجلدل نفسه حينما أجري مع
األسري احملرر الشيخ خضر عدنان مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي .وكان
عدنان قد أوضح لـ»األخبار» أنه تعامل حبذر مع الصحافة اإلسرائيلية،
والرتكيز قدر اإلمكان على تفويت الفرصة عليهم يف اقتطاع الكالم
واجتزاء املقابلة حلرف املضمون ،ولكنه أوضح أنها الوسيلة الوحيدة
إليصال رسالته إىل زمالئه األسرى.

غزة« ...الحبل ليس على الغارب»

إذا كانت السلطة الفلسطينية تفرش البساط األمحر لوسائل اإلعالم
اإلسرائيلية يف املناطق اخلاضعة لسيطرتها يف الضفة ،فإن احلال
غزة .هنا احلبل ليس على الغارب ألدوات اإلعالم
ليست كذلك يف ّ
اإلسرائيلي اليت تستغل بعض الصحافيني الغزيني ممن مل يكونوا
ليقطعوا «حبل الود» مع نظرائهم اإلسرائيليني ،لوال السياسة اليت
تبناها «املكتب اإلعالمي احلكومي» (حركة محاس) ،بعد سنتني من
سيطرة «محاس» على غزة (خالل احلرب األوىل  ،)2009حبظر تعامل
غزية مع اجلسم الصحايف اإلسرائيلي .كذلك
أي صحايف أو مؤسسة ّ
ّ
فرضت «محاس» «حظر التجوال» على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية يف
القطاع ،كإذاعة «صوت إسرائيل» العربية ،والقناتني الثانية والعاشرة
وقناة « »I24الناطقة بالعربية أيضًا ،وخصوصًا يف الوقت الذي تصل
مهمة يف
فيه املواجهة إىل الذروة كاحلروب ،اليت شهدت انعطافة
ّ
غزة.
طبيعة التنّبه إىل احلرب النفسية اليت يشنها
العدو ضد ّ
ّ
ويعمل اإلعالم اإلسرائيلي على صوغ عالقات جيدة مع بعض
الصحافيني الغزيني من أجل العمل ملصلحته واالستفادة منهم.
وبرغم ّ
الغزية ،فإن «املكتب اإلعالمي» مل ينجح يف
كل هذه احملاذير
ّ
منع بعض الشخصيات من دون الصحافيني من الظهور على وسائل
إعالم إسرائيلية حاولت استغالل أصواتهم املناوئة للمقاومة خالل
حد للوشايات الصحافية من بعض
احلرب األخرية ،كما أخفق يف وضع ّ
الصحافيني الغربيني الذين مل يتوانوا عن ممارسة دور «املخربين» يف
حتديد أماكن إطالق الصواريخ خالل احلرب األخرية.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
حمام «يدافع» عن فضل شاكر لدفع التهمة عن موكله
اكد احملامي جالل عون ،حني توىل الدفاع عن املطلوب فضل شاكر
لدفع التهمة عن موكله عدنان العبد اهلل يف قضية تأمني االسلحة
جملموعة «االرهابي» امحد االسري ،أن «شاكر مل يكن يقصد بالفطيستني
شهيدين من اجليش سقطا يف تفجريين استهدفا اجليش يف االولي
وجمدليون ،وامنا رجال املقاومة.
استدرك احملامي عون ليعود ويقول انه «جيب قطع لسان فضل شاكر
عندما يتناول رجال املقاومة».
هذه احلادثة املوثقة بشريط فيديو يظهر فيه املتهم العبداهلل اىل جانب
شاكر اثناء إلقائه «خطابه الشهري» حول «الفطيستني» سجلها املتهم
اآلخر خالد حدارة عرب هاتفه اخلليوي ،وانتشرت على موقع يوتيوب.
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم قد استمعت اىل مرافعات وكالء الدفاع عن املتهمني ومن بينهم
زياد صاحل املعروف بزياد علوكي املالحق يف هذا امللف جبنحة االجتار
باالسلحة .واصدرت مساء حكمًا قضى بسجن حدارة مدة سنتني وجتريده
من حقوقه املدنية .كما حكمت على بالل البقار وزياد صاحل وعدنان
العبد اهلل بالسجن ستة اشهر فيما حكمت على خالد غيا بالسجن شهرًا.
وكان علوكي قد ابدى حريته كما قال من ذكر امسه يف كل ملف قبل
ان يرتافع ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر الذي طلب تطبيق
مواد االتهام.
ثم ترافع احملامي امحد الفي عن حدارة الذي اكد ان موكله اعلم اجليش
بالفيديو الذي التقطه لفضل شاكر مشددًا على ان موكله مل يشارك
يف احداث طرابلس واصفًا عالقته باالسري بأنها سطحية ومادية منتهيًا
اىل طلب كف التعقبات حبقه عن اجلرائم اجلنائية وتطبيق املادة  72من
قانون االسلحة.
كما ترافع احملامي حسني موسى عن بالل البقار طالبًا بدوره تطبيق
املادة املذكورة .اما احملامي رشاد العلي فرأى ان ال عالقة ملوكله زياد
علوكي باملتهمني اآلخرين طالبًا كف التعقبات حبقه واستطرادًا الرباءة.
واعترب احملامي جالل عون ان موكله العبد اهلل ال ميكن إدانته بوجود عطف
جرمي ألنه نفى مرافقته حلدارة اىل صيدا.
ويف ملف آخر مالحق به العبد اهلل رأى احملامي عون يف مرافعته ان معارك
عربا مل تكن قد بدأت حني مت تصوير الفيديو .وقال ان ملف «االرهابي
امحد االسري وملف موكله ال يرتطبان» .وقال «ما تفوه به فضل شاكر
عن فطيستني مل يكن يقصد بهما شهداء اجليش وامنا رجال املقاومة وال
صور
بد ان يقطع لسانه عندما يتناول رجال املقاومة .واكد بأن الفيديو ّ
يف  19حزيران اي قبل بدء معركة عربا يف  23منه .كما اكد ان موكله
شارك يف  3جوالت يف احداث طرابلس لالستفادة من جتارة الذخرية.
وانتهى اىل طلب كف التعقبات عن موكله لسبق املالحقة.
واصدرت احملكمة حبق العبد اهلل حكمًا قضى بسجنه  3سنوات وجتريده
من حقوقه املدنية.

املؤبد لسورية باالنتماء اىل «النصرة»
حكمت احملكمة العسكرية الدائمة على السورية زهرة العلي حممد
ماهر حاضري بالسجن اشغاال شاقة مؤبدة وجتريدها من حقوقها املدنية
وتنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة حبقها .
وكانت احملكمة قد حاكمت حاضري بالصورة الغيابية واملتهمة باالنتماء
اىل تنظيم جبهة النصرة .

العب يف «فريق» أسامة منصور ينضم إىل «فريق» بالل
ميقاتي

أكمل بالل ب .يف ساحات سجن رومية ما بدأه يف اسواق طرابلس مع
اختالف يف اللعبة والالعبني حيث انضم اىل فريق بالل ميقاتي بعد ان
كان احد الالعبني يف «فريق» اسامة منصور.
ففي سجن روميه بعد توقيفه بتهمة رمي رمانات يدوية على اجليش
ومراكزه يف طرابلس ،يتواجه بالل مع املوقوف بالل ميقاتي املتهم
بذبح العسكري الشهيد علي السيد يف لعبة مساها «البقرة واحلشيشة»،
ٌ
تقاتل مارسه بالل على ارض
اليت يعمد فيها الالعبان اىل التقاتل،
الواقع حني عمد اىل رمي رمانات يدوية على مراكز للجيش ودورياته
يف اسواق طرابلس مقابل عشرين الف لرية كان يتقاضاها من اسامة
منصور عن كل رمانة يرميها بوجه اجليش.
هذه االعرتافات انكرها بالل اثناء استجوابه امس امام احملكمة العسكرية
الدائمة حبضور وكيله احملامي حممد علي اخلري ،متحدثًا عن «صدفة»
تسببت بتوقيفه بعدما زعم ان الرمانات اليدوية كان قد عثر عليها يف
مهدم يف شارع الدراويش وكان يف طريقه اىل مركز للجيش
منزل
ّ
وأصر بالل على نفيه التهمة اليت اعرتف بكافة
لتسليمها عندما أوقف.
ّ
تفاصيلها يف معرض التحقيق االولي قائ ًال« :انا مل افعل شيئًا وقد
اعرتفت حتت الضرب».
واذا كان اسم اسامة منصور قد ارتبط باملطلوب شادي املولوي اللذين
كانا يستهدفان اجليش يف طرابلس ،فان املوقوف بالل مل يكن قد
مسع باالخري امنا منصور فقد كان «من املشاهري» مع غريه من املتهمني
امثال زياد علوكي وبالل عكاري وفايز عثمان.
وعن افادته امام قاضي التحقيق حيث ال يوجد ضرب كما يدعي ،واليت
اعرتف خالهلا برمي رمانات لصاحل منصور مقابل املال ورده على ذلك

بانه «ما كان يف شغل» ،أجاب بأنه يتقاضى يوميًا من عمله يف اخلردة
ً
مضيفا يف رده على سؤال حول االماكن اليت
بني  20و 30الف لرية،
رمى فيها القنابل على اجليش« :شو انا سوبرمان».
ونفى بالل مشاركته يف أحداث طرابلس قائ ًال بانه مع بدء كل معركة
كان يقصد وعائلته منزل شقيقته يف حملة رأس العني حتى انتهاء
املعارك ،مشريًا اىل انه كان يرى الكثري من املسلحني يف الشارع
ومسى سعد املصري كمسؤول يف احلي منتهيًا اىل التأكيد على
آنذاك.
ّ
انه مع املؤسسة العسكرية ومن مؤيديها.
وارجئت اجللسة اىل  22كانون الثاني للمرافعة واحلكم.

موقوف يعرتف بالتخطيط إلقامة إمارة تابعة لـ «داعش»
يف طرابلس

أوقفت مديرية املخابرات يف اجليش ،املطلوب زياد خالد الرفاعي
الرتباطه بقياديني يف التنظيمات اإلرهابية من بينهم اإلرهابي الفار نبيل
سكاف واملدعو حممد عمر اإليعالي (امللقب ب»أبو الرباء») املسؤول عن
جتنيد مقاتلني ملصلحة أحد التنظيمات اإلرهابية داخل لبنان ،وخالد زكي
منصور (امللقب ب»أبو الدرداء») وأمحد سليم ميقاتي وابراهيم بركات
وأبو أيوب العراقي وغريهم.
وقد بينت التحقيقات مع املوقوف الرفاعي مشاركته يف أحداث
طرابلس ويف االعتداءات على مراكز اجليش ،والتخطيط مع آخرين،
من بينهم ابراهيم بركات وحممد طارق اخلياط ،إلقامة مربع أمين يف
أسواق طرابلس وإمارة تابعة لداعش يف الضنية وطرابلس ،والتخطيط
مع آخرين لسيطرة داعش على وادي خالد وبعض قرى عكار انطالقا
من خربة داوود والبرية ،وقيامه بتجنيد شبان من طرابلس خلدمة هذا
املشروع.وبناء على اعرتافات الرفاعي ،مت توقيف عدد من املشتبه
فيهم ،وال تزال التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء املختص.

إصابة شقيقني بإشكال عائلي يف عكار

تطور اشكال عائلي بني شقيقني من آل «العلي» يف بلدة القليعات
يف سهل عكار ،اىل تضارب تبعه اطالق نار من سالح حربي ،فأصيب كل
من ياسر وجهاد.أ.ح  .نقال على اثره اىل احدى مستشفيات املنطقة.
وحضرت عناصر االجهزة االمنية وبوشرت التحقيقات والبحث جار عن
مطلق النار.

 55مطلوبا يف قبضة القوى األمنية

افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  55مطلوبا
جبرائم خمدرات ،سرقة ،حماولة خطف ودخول البالد خلسة.

«ج ّزار» يف ضروب االحتيال

يف عملية احتيال هي الثانية اليت تشهدها صيدا يف غضون اسبوعني،
دخل شخص جمهول ملحمة تعود لـ»حممد ك ».يف عربا طالبا شراء كيلو
حلمة ،فلبى اجلزار طلبه وقص له كيلو اللحمة ولفه ،فاعطاه الرجل مئة
الف لرية لريد له الباقي ،عندها سحب اجلزار من جيبه رزمة من املال
ليعيد اليه منها بقية املبلغ ،لكنه فوجىء بالرجل ينهار امامه ويسقط
ارضا ،وعندما سارع لنجدته ما كان من «الزبون»  -الذي تبني انه كان
حيتال على اجلزار  -اال ان سحب من يد األخري رزمة املال مبا فيها املئة
الف لرية اليت دفعها له وفر هاربا اىل اخلارج حيث كانت تنتظره سيارة
تردد ان بداخلها شخص آخر حبسب صور التقطتها احدى كامريات
املراقبة القريبة.
وحضرت اىل املكان قوة من مفرزة استقصاء اجلنوب وعناصر من قوى
األمن الداخلي وبوشرت التحقيقات حيث تبني ان الرزمة املالية اليت
استوىل عليها الرجل احملتال تقدر بنحو  800الف لرية حبسب ما افاد
صاحب امللحمة.
وكانت عملية احتيال مشابهة نفذها اواخر تشرين األول املاضي
شخص مبعاونة آخر كان بانتظاره ايضا يف سيارة واستهدفت احد حمال
الصرافة يف وسط املدينة وكانت حصيلتها سرقة مبلغ اربعة ماليني
لرية لبنانية.

األمن العام يوقف  14بتزوير مستندات
قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع وبإشراف
النيابات العامة ،بتوقيف اربعة عشر شخصا جبرم تزوير مستندات سفر
لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية
وافريقية .كما اوقفت شخصني جبرم استعمال مستندات غري عائدة
هلما ،وتسعة اشخاص جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام االقامة ،ومخسة
اشخاص جبرم تهريب اجانب وجتارة اسلحة.

االدعاء على شبكة جبرم التعامل مع إسرائيل
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر على
املوقوفني السوري رامز السيد وزوجته اللبنانية سالم شكر ،وثالث
فار من وجه العدالة وموجود يف اسرائيل ،جبرم التعامل مع العدو

االسرائيلي ومراقبة أماكن وجود شخصيات سياسية ودينية وعسكرية
حتضريًا للقيام بأعمال ارهابية.
وأحاهلم اىل قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا الستجواب
املوقوفني وإصدار مذكرتي توقيف وجاهية حبقهما سندًا اىل مواد تصل
عقوبتها القصوى اىل االعدام.
وأشارت مصادر قضائية ان مثة شخصًا رابعًا يدعى هاني مطر متورط
يف هذه الشبكة امنا مالحقته حتتاج اىل إذن مسبق من قوات الطوارئ
الدولية العاملة يف اجلنوب «اليونيفيل» ،كونه من أحد موظفيها.
ويف هذا اإلطار ،اصدرت املديرية العامة لألمن العام ،بيانًا اشارت
فيه اىل انه «إحلاقًا لبيانها الصادر بتاريخ  2015/11/08واملتعلق
بتوقيف شبكة تعامل مع العدو االسرائيلي ،يهم املديرية العامة لألمن
العام التأكيد على أن موضوع اللبناني (ه.م ).العامل يف قوات األمم
املتحدة املوقتة يف لبنان ،هو قيد املتابعة من خالل التنسيق بني
األجهزة املعنية يف املديرية وقوات األمم املتحدة وذلك وفقًا للقوانني
واالتفاقات املعمول بها واملوقعة بني احلكومة اللبنانية ومنظمة األمم
املتحدة بتاريخ  1996/7/24وصو ًال إىل النتائج املتوخاة ،صونًا للعدالة
وتسهي ًال لعمل األجهزة القضائية اليت تشِرف على سري امللف».

موقوفون من جمموعة حبلص وكتائب عبداهلل عزام

أحالت مديرية املخابرات على القضاء املختص ،االرهابي علي مصطفى
مرعي ،امللقب بـ «علي اجلبلي» و»ابو معاوية» ،والذي اوقف يف
الرابع من اجلاري ،الرتباطه باالرهابي الفار نبيل علي سكاف ،وبإحدى
اجملموعات املسلحة اليت أنشأها املوقوف خالد حبلص ،حيث مت االعالن
عن انتمائه اىل هذه اجملموعة من خالل تصوير شريط فيديو داخل
احملل الذي ميلكه ،وكذلك ملبايعته احد التنظيمات االرهابية ،ومشاركته
يف قتال اجليش خالل معركة حبنني ،بعد متابعته دورات عسكرية من
التنظيم املذكور على كيفية مهامجة دوريات اجليش.
كما اوقفت خمابرات اجليش ،عند الرابعة من فجر الثالثاء( ،م.ع.ط) يف
بلدة فنيدق يف عكار لالشتباه بانتمائه اىل احدى اجملموعات املسلحة
وافادت املديرية العامة لألمن العام انه بتاريخ اخلامس من اجلاري مت
تسليم (ل.ت) من قبل والده اىل املديرية  ،ويف اليوم التالي أوقف
(ك.ط) لوجود تدابري عدلية صادرة حبقهما ملصلحة اجليش واالمن العام
جبرائم إرهاب.
وبنتيجة التحقيق مع املوقوفني ،اعرتف االول جلهة ارتباطه بكتائب
عبداهلل عزام وتواصله مع قائدها اإلرهابي سراج الدين زريقات .كما أنه
يشكل مع املوقوف الثاني وآخرين خلية إرهابية مهمتها مراقبة الطريق
الدولية ،وحتديدا حتركات املواكب األمنية ودوريات اجليش اللبناني.
كما أقدم املوقوف االول على حيازة مواد متفجرة واستخدامها يف تفخيخ
صهاريج احملروقات ،واعرتف بعلمه املسبق بعملية التفجري اليت نفذها
أحد االرهابيني السوريني يف تاريخ  2015/10/5يف منطقة شتوره خلف
ساحة اجلمارك.
وبعد انتهاء التحقيقات معهما ،أحيال على القضاء املختص ،والعمل جار
على رصد كل األشخاص املتورطني معهم ومالحقتهم بهدف توقيفهم
وسوقهم أمام العدالة.

جملس القضاء :الشكوى ضد النائب العام عبثية والتفتيش
حفظها

رأى جملس القضاء االعلى ان الشكوى اليت تقدم بها احد احملامني
ضد النائب العام التمييزي القاضي مسري محود هي «عبثية» موضحا ان
رئيس هيئة التفتيش القضائي قرر حفظها ومل يقبلها.
توسل االعالم سبيال للشهرة،
واعترب ان ّ
مقدم الشكوى وهو حمام ،قد ّ
مؤكدا قيام القضاء بواجباته والسيما يف ملفات الفساد.
وكان املكتب االعالمي جمللس القضاء االعلى اصدر امس بيانا «تعقيبًا
تقدم أحد احملامني بشكوى
على ما ورد يف بعض وسائل اإلعالم جلهة ّ
أمام التفتيش القضائي يف ّ
حق النائب العام لدى حمكمة التمييز
القاضي مسري محود».
فإن تلك الشكوى تفتقر
ولفت البيان اىل انه «وإنارة للرأي العامَّ ،
واجلدية ،وهذا ما حدا برئيس هيئة التفتيش القضائي اىل
الصحة
اىل
ّ
ّ
مقدمها أن يوهم
حفظها ،أي اىل عدم قبوهلا ،وذلك خالفًا ملا حاول
ّ
بأن التفتيش قد قبلها».
الرأي العام به من خالل تصرحيه ّ
ً
توسل
حالة من حاالت العبثية
«إن تقديم تلك الشكوى مُي ّثل
واعترب ّ
ّ
صاحبها بعض وسائل اإلعالم سبي ًال للشهرة املذمومة من خالل اإلفرتاء
ركن من أركان القضاء والقدح فيه ،وقد خرج بذلك خروجًا فاضحًا
على
ٍ
على األصول والقيم والضوابط املفرتض أن حتكم ّ
كل مقاربة للعمل
سيما يف احلالة اليت تكون فيها هذه املقاربة صادرة
القضائي ،وال ّ
حمام».
عن
ٍ
تتصدى يف هذه الظروف الصعبة
واكد» إن النيابة العامة التمييزية
ّ
سيما يف ّ
ملفات
ملهام جسام ،وتقوم بواجباتها على أكمل وجه ،وال ّ
الفساد الواردة اليهاْ ،
ً
حمكومة مببدأ
إذ جَتري حتت إشرافها التحقيقات
السرية ،ثم تأخذ بعد ذلك مسارها القانوني وفقًا األصول».
ّ
«إن القضاء ْ
ويقدر غرية ّ
كل حريص ،يلفت يف
إذ يتفهم
ّ
وانتهى اىل َّ
املقابل اىل ضرورة ّ
جتنب التشكيك يف العمل القضائي ،ملا لذلك من
متر
خماطر وعواقب وتداعيات سلبية ،وال ّ
سيما يف هذه الظروف اليت ُّ
فيها البالد واملؤسسات».
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احتفال ضخم مبناسبة عيد ميالد املدينة تنظمه بلدية باراماتا
تم يوم السبت املاضي
الواقع يف 2015- 11 - 7
االحتفال بعيد ميالد مدينة
باراماتا حيث تم قضاء يوم
كامل يف Experiment
 Farm Cottageيف
هاريس بارك.
وقد القى يف املناسبة
رئيس البلدية السيد بول
غارارد كلمة بدأها باالعرتاف
بسكان االرض االصليني ثم
انتقل للحديث عن ميالد
مدينة باراماتا ،قائال ان
ذكرى الحدث كانت يف مثل
هذا اليوم عام  1788حيث
مخر الحاكم آرثر فيليب نهر
باراماتا وأمر باالسقرار يف
املكان الذي أصبحت املياه
عذبة.
وقال ان يوم باراماتا هو
احتفال فريد يف تاريخنا
وثقافتنا املتنوعة وفرصة
واألصدقاء
للعائالت
لالستمتاع بيوم رائع يف
احد أهم املواقع التاريخية
يف مدينتنا.
وقد تم تصميم برنامج يوم

باراماتا هذا العام للمشاركة
يف أسس مدينتنا ،ملاذا أتى
الناس إىل هذا املكان الذي
نسميه باراماتا ،وتسليط
الضوء على املجتمع املتنوع
ومواهب باراماتا ،واالحتفال
يف جوهره يدور حول
النظر إىل املاضي واالحتفال
باملستقبل.
أشجعكم
أنني
وقال
على االنضمام اىل جميع
األنشطة والربامج التي
يقدمها يوم باراماتا ومعرفة
املزيد عن تاريخنا واملواهب
االستثنائية ملجتمعنا يف
باراماتا.
هناك بعض الرتفيه الذي
يدعو لإلعجاب اليوم بما يف
ذلك اداء املوهبة املحلية من
السكان األصليني جاسينتا
توبني والحائزة على جائزة
االنشاد ويندي ماثيوز،
فضال عن فرقة الخنازير
( ،)The Pigsالتي وصلت اىل
نهائيات برنامج Australia’s
. Got Talent and D.Minor
يمكنكم القيام بنزهة على

بعض االكشاك وتذوق
الطعام واملشاركة يف بعض
أنشطة عائلتنا وورش العمل
ملعرفة املزيد عن جيمس
روس والزراعة املبكرة يف
باراماتا التي قدمها فريقنا
للرتاث الثقايف كجزء من
برنامجه «األرض الخصبة».
وتابع يقول يرجى البقاء
حتى غروب الشمس حيث
ان الحلبة املركزية سوف
تتحول من نزهة وترفيه إىل
 - Parravisionاملواهب
املميزة لباراماتا ،مع أشهر
من االختبارات والتدريبات
التي اخرتنا منها  20من
االفضل أدا ًء يف نهائيات
الليلة.
Parravision
والليلة سنختار الفائز االول
يف .2015 Parravision
تهانينا لفرق مركز الرتاث
الرئيسية
واالحداث
للبلدية الحياء هذا املهرجان
الكبري وخلق حالة جديدة
ومثرية هذا العام هي
 .Parravisionوتهانينا
لكل الذين ساهموا يف تقديم

هذا الحدث الكبري ملجتمعنا
بمن يف ذلك ليو ،Tanoi
Parravision
منسق
فضال عن فرق التسويق
واإلعالم واالتصاالت على
عملها الشاق.
وأود أيضا أن أتقدم بالشكر
الحار من الصندوق الوطني
( ،)National Trustللعمل

معنا بشكل وثيق لتقديم
هذا الحدث يف مثل هذا
املوقع املهم .تجربة كوخ
املزرعة هي معلم حقيقي يف
التأسيس املبكر ملدينتنا .كما
نود أن نشكر جميع الرعاة
الذين ساعدونا لتقديم
االحتفال األول يف يوم
باراماتا.

النشاط الهام اآلخر الذي
يجري اليوم ه و mParra A
 .bleالبحث عن جزء من
الكنز التاريخي واملغامرة
وجزء من «سباق مدهش».
مع بعض الرتفيه وعدد قليل
من التحديات حول باراماتا
فهذا اليوم هو متعة ونشاط
تفاعلي للجميع وسبب

يستحق لجمع املال لبحوث
الصحة النفسية من خالل
Australian Rotary Health
يرجى التسجيل يف خيمة
 Parra Ambleهنا يف يوم
باراماتا.
فالرجاء التمتع بيوم باراماتا
 ....عيد ميالد سعيد
لباراماتا!

يوم فلسطني يف سدني تضامنا مع الشعب الفلسطيين
LORD MAYOR’S MESSAGE
CR PAUL GARRARD

لوي كراثونغ يجلب نكهة تايالند
سيتم تحويل الشواطئ األمامية لنهر باراماتا إىل قطعة صغرية من تايالند
يوم السبت (اليوم) عندما يقام مهرجان لوي كراثونغ التايالندي على الجسور
ما بني باري وايلد وإليزابيث سرتيت.
الحدث السنوي هو املهرجان التايالندي األبرز يف سيدني وفرصة للعائالت
واألصدقاء لالستمتاع بطعم هذه الثقافة الجميلة .ستكون هناك مجموعة
أنشطة وترفيه وعروض تايالندية تقليدية ،فضال عن عرض لأللعاب النارية
وإطالق طقوس  krathongsعلى ضوء الشموع على النهر عند الغروب.
اآلن يف عامه الـ ،20يـُقدم مهرجان لوي كراثونغ من قبل بلدية باراماتا بالشراكة مع الجمعية األسرتالية التايالندية
يف نيو ساوث ويلز وهيئة السياحة يف تايالند .وسوف يقام من  4بعد الظهر حتي 10من ليل السبت .ملعرفة املزيد
زيارة www.parramattaloykrathong.com.au

باراماتا تتذكر

اليوم هو يوم ذكرى ويف الساعة الـ  11صباحا تقف البالد لتتذكر الرجال والنساء الذين قاتلوا وماتوا أثناء الحرب
العاملية األوىل ،جنبا إىل جنب مع كل الذين خدموا يف الصراعات حول العالم قبل قرن من الزمن .ويعتقد الكثريون أن
هويتنا الوطنية تشكلت يف نريان الحرب العاملية األوىل وبعد  100عام ال يزال من املهم أن نتذكر تضحيات العشرات
من آالف املتطوعني الذين سافروا إىل الجانب اآلخر من العالم للقتال من أجل امللك والبلد .وستعقد الخدمة يف النصب
التذكاري يف ساحة األمري ألفريد هذا الصباح من  10:50صباحا وأنا أشجعكم على الحضور إذا كنتم تستطيعون.

يف وقت سابق من هذا األسبوع جرت إعادة احياء مسرية كو -اي ( )Coo-eeعرب باراماتا وكنت سعيدا جدا كوني
كنت قادرا على الرتحيب بهم يف مدينتنا ،كما فعل سلفي العمدة غراهام عند وصول املسريات األصلية يف باراماتا إىل
حفل استقبال املنتصرين عام  .1915وكانت مسرية كو -اي من  Gilgandraإىل سيدني واحدة من حمالت التجنيد
األكثر شهرة يف الحرب العاملية االوىل وباراماتا فخورة بأن تكون جزءا من القصة .أهنئ كل من شارك يف هذا االحتفال
التذكاري املئوي.

إعادة تدوير نفاياتكم اإللكرتونية نهاية هذا االسبوع

هذا السبت  14تشرين الثاني ستستضيف البلدية مجموعة
النفايات اإللكرتونية العائلية مجانا يف مركز العمليات Rydalmere
على العنوان  316فيكتوريا رود Rydalmere ،من الـ  9صباحا حتي
الـ  3بعد الظهر .هذه فرصة عظيمة للتخلص من جميع النفايات
اإللكرتونية غري املرغوب فيها يف منزلكم ،مثل أجهزة الكمبيوتر
القديمة والطابعات واجهزة الفيديو واجهزة دي يف دي واأللعاب
اإللكرتونية ،وغريها .ملزيد من املعلومات زيارة www.parracity.
 nsw.gov.au/wasteأو االتصال على .8295 9806

Preparing for Loy Krathong: Nattharin
Boonluephan, Kitiphume Thammasiraphop,
Praowthar Thammasiraphop, Lord Mayor
of Parramatta Cr Paul Garrard and James
)Lewington

www.parracity.nsw.gov.au
126 Church Street, Parramatta.

تضامناً مع الشعب
الذي
الفلسطيني
يتعرض بشكل يومي
اىل التنكيل واالعتداء
واالعتقال
والقتل
و مصادرة أراضيه
ومقدساته و الحصار
جيش
قبل
من
االحتالل االسرائيلي
.
الصهيوني
و
وبدعوة من االحزاب
والوطنية
القومية
والقوى الفلسطينية
حيث احتشد ابنا
األمة للتضامن وانارة
الشموع يف و سط
مدينة سدني يف
«مارتني
ساحة
باليس» امام مبنى
الربملان وذلك رغم
الطقس املمطر .
الحزب
بمشاركة
القومي
السوري
اتحاد
االجتماعي،
فلسطني
عمال
حزب البعث ،النادي
الفلسطيني  ،منظمة
التحرير الفلسطينيه،
الوطني
املجلس
االسرتالي ،جمعية
الخرييه
املشاريع
االسالميه ،اليسار
االسرتالي ونشطاء

جاك شرب ،ماهر درويش ،الزميل أكرم املغوش ومشاركون

يف املجتمع املدني
االنسان
وحقوق
السالم
وحركات
االسرتاليه.
وتخلل املناسبه كلمات
باإلحتالل
منددة
اإلسرائيلي والدور
واملوقف
األمريكي
قرانوح ،صوالحة ،بطشون ،االيوبي وحضور
الدولي واالسرتالي
اليساري
للناشط
رؤول باسي ومنفذ
عام الحزب السوري
االجتماعي
القومي
احمد
املهندس
األيوبي وممثل منظمة
التحرير منري محاجنه
األيوبي ،درويش وحضور
و ا لشا عر ا لقو مي
الفلسطيني مسؤول االعالم يف النادي
االجتماعي
فؤاد النادي
الفلسطيني ماهر درويش
شريدي
ورئيس جميل بطشون.
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مــقابلة

مسؤولة املؤسسة املارونية لالنتشار يف اسرتاليا ،رئيسة املؤسسة االسرتالية اللبنانية  ALFالربوفيسورة فاديا أبو داغر غصني لـ «اهلريالد»:

قام مكتب املؤسسة املارونية بتسجيل  15ألف مغرتِب وأنشأت املؤسسة األم «األكادميية املارونية»
املؤسسة االسرتالية اللبنانية تعطي منحا للشباب اللبناني املتفوق وهي املؤسسة االثنية الوحيدة يف جامعة سيدني
اىل صفات ومزايا العلم والثقافة ودماثة األخالق ،لفتتني يف
الربوفيسورة فاديا أبو داغر غصني سم ُة التواضع حيث قالت لي،
وهي تودعني عند مدخل منزلها ..هل تالحظ انني ال أحب املقابالت
والظهور االعالمي ولكن نزوال عند الحاحك قبلت باجراء هذه
املقابلة ..فرأيتُ فيها خري مثال لقول الشاعر:
والفارغات رؤوسهن شوامخُ
مألى السنابل تنحني بتواضع
ٍ
منذ استقرارها يف سيدني  -اسرتاليا كسرت الربوفيسورة غصني
روتني الجمعيات املتقوقعة ورتابة االحزاب واصطفافاتها وقامت
برمي أكثر من حجر يف بئر هذه الجالية الراكدة من خالل مؤسسات
لبنانية أكثر شمولية ..كيف ال ،وهي مسؤولة املؤسسة املارونية
لالنتشار ورئيسة املؤسسة االسرتالية اللبنانية Australian
 Lebanese Foundationالتي هي املؤسسة االثنية الوحيدة يف
جامعة سيدني.
ويف لبنان حققت الربوفيسورة فاديا غصني سابقة يف توليها منصب
عميدة كلية طب األسنان يف الجامعة اللبنانية ،اذ لم يسبق ان
شغلت هذا املنصب امرأة ،ومارست هذه املهنة يف عيادتها الخاصة،
ولكن ارتباطها بزوجها رجل االعمال جورج غصني دفعها اىل تقديم
استقالتها عام  2008لالستقرار نهائيا مع زوجها يف سيدني حيث
رزقهما اهلل ولدين هما وديع شربل وجوزيت فكانا بمثابة النور الذي
أضاء منزل العائلة.
بعد ان قدمت استقالتها لفتت الطاقة التي تختزنها الربوفيسورة
غصني نظرَ مسؤولي املؤسسة املارونية لالنتشار األم يف لبنان
* الربوفيسورة فاديا أبو داغر
غصني ،كيف ولدت فكرة انشاء
املؤسسة املارونية لالنتشار،
متى وملاذا؟
 الفكرة كانت فكرة السادةإدة وأنطوان شويري
ميشال ّ
واملرحوم جورج أفرام ،واهلدف
منها مساعدة املغرتبني على
اعادة تسجيل نفوسهم يف
لبنان ،فاجتمعوا مع البطريرك
السابق مار نصر اهلل بطرس
صفري الذي شجعهم وبارك هلم
العمل وهكذا ولدت املؤسسة
املارونية لالنتشار اليت هي
مؤسسة بطريركية ،واول مكتب
قامت بافتتاحه يف االغرتاب
اللبناني كان يف سيدني -
أسرتاليا وذلك عام .2010
وقد أرسل يف طليب السيد
إدة ،وكنت قد قدمت
ميشال ّ
استقاليت من مركزي كعميدة
لكلية طب األسنان يف اجلامعة
اللبنانية وعينين مبرسوم بطريركي
مسؤولة عن مكتب املؤسسة يف
اسرتاليا ونيوزيالندة.
بقيت عميدة كلية
وأنوه هنا انين
ُ
طب االسنان ملدة مثاني سنوات
وكنت أول امرأة تشغل هذا
املنصب.
* منذ افتتاحها مكتب سيدني
حتى اليوم ،ماهي اخلدمات
واالعمال اليت قامت بها
املؤسسة؟
 اهلدف االساس واالولمن انشاء املؤسسة املارونية
ّ
حث وتشجيع
لالنتشار هو
ابناء اجلالية ،الذين مل يسجلوا
نفوسهم يف لبنان على تسجيلها
نظرا ملا هلذا االمر من اهمية
على صعيد اعادة التوازن
الدميوغرايف بني كافة شرائح
وطوائف اجملتمع اللبناني ،ألن
اهلجرة املسيحية عامة واملارونية

خاصة قدمية وكبرية جدا.
* ما هو العدد التقرييب الذي مت
تسجيله من خالل مكتبكم؟
 سجل مكتب املؤسسة منذافتتاحه حتى اآلن حواىل 15
ألف شخص استعادوا هويتهم
اللبنانية وذلك من خالل قنصلية
لبنان العامة يف سيدني وعلى
رأسها سعادة القنصل جورج
البيطار غامن الذي ال بد لنا من
شكره على انفتاحه وتشجيعه
وتضحياته وتعاونه.
كذلك نتقدم بالشكر من سفري
لبنان السابق يف كانبريا االستاذ
جان دانيال ،الذي كان الداعم
وايضا
للمكتب،
االساسي
من القائم بأعمال السفارة
االستاذ ميالد رعد على اكماله
مسرية السفري دانيال يف دعم
املكتب.
وال ننسى ان الستعادة هؤالء
هويتهم اللبنانية أهمية كربى
هلم اوال ألن لبنان وطنهم
ووطن أجدادهم والنهم شجرة،
أغصانها يف كافة اصقاع العامل
وجذعها وجذورها متغلغلة يف
تربة الوطن ،وثانيا النهم من
خالل استعادة هويتهم استعادوا
حقوقهم كمواطنني لبنانيني
لناحية االنتخاب واالرث وبناء
مؤسسات جتارية واستثمارية
وحتفيز اوالدهم على االرتباط
اكثر بالوطن والتمسك بأرض
اآلباء واالجداد ..فالغربة ُبعد
ونسيان ومع الزمن فاالجيال
املغرتبة الثالثة والرابعة ستنصهر
انصهارا كليا يف البالد اليت
تعيش فيها حبيث تنسى أصلها
وجذورها ،واستعادة هؤالء
هويتهم اللبنانية شيء مهم جدا
هلم والوالدهم وللبنان الذي ال
يطري وحيلق اال جبناحيه املقيم
واملغرتب.

فافتتحوا مكتبا للمؤسسة يف اسرتاليا ونيوزيالندة وقاموا بتعيينها
مسؤولة عنه فكانت خري شخص يشغل هذا املنصب.
وحول تكاليف افتتاح املكتب وسري أعماله قالت السيدة غصني ان
املكتب مموّل من املؤسسة األم يف لبنان وشكرت زوجها السيد جورج
غصني ملساهمته يف انشاء املكتب وتشجيعه لها يف سائر املجاالت،
وكشفت لـ «الهريالد» عن ان  15ألف مغرتب استعادوا هويتهم
اللبنانية من خالل املكتب.
وتطرقت اىل مشروع املؤسسة املتمثل بـ «االكاديمية املارونية» التي
أرسلت ،العام املاضي ،على نفقتها الخاصة حواىل  100طالب يف
بالد االغرتاب ،بينهم حواىل  15من اسرتاليا ،بعد ان توفرت فيهم
الشروط املطلوبة ،اىل لبنان وتلقوا دورة تعليمية ملدة اسبوعني
تسلموا يف نهايتها الشهادات ..كما امـّنت لهم السكن والتنقل وزيارة
االماكن االثرية والدينية والسياحية مجانا.
وقد تمكنت الربوفيسورة غصني رغم واجباتها العائلية ومشاغلها
البيتية ان تخلق» فسحة من الوقت للنشاطات األكاديمية ..فهي
مؤسـِّسة ورئيسة املؤسسة االسرتالية اللبنانية ،التي هي ،كما قالت
لـ «الهريالد» ،املؤسسة األثنية الوحيدة يف جامعة سيدني ،مضيفة ان
املؤسسة استضافت كال من مي شدياق ومارسيل غانم وزياد بارود
ومحمد السماك والبطريركني صفري والراعي حيث ألقوا محاضرات
يف الجامعة ..وكشفت عن ان املؤسسة تعطي منحا للشباب اللبناني
املتفوق يف كافة الحقول.
وإللقاء املزيد من الضوء على مسرية الربوفيسورة فاديا أبو داغر

الربوفيسورة فاديا أبو داغر غصني
غصني الوطنية والعملية واالكاديمية قصدت «الهريالد» منزلها وكان
لها معها هذا الحوار:

حاورها أنطونيوس بو رزق

جورج وفاديا غصني وولداهما وديع شربل وجوزيت
ِ
ذكرت ،هل
* اضافة اىل ما
قامت املؤسسة بأي نشاطات
لتعزيز التواصل والعالقة بني
لبنان املقيم واملغرتب يف
سيدني واسرتاليا؟
 منذ ثالث سنوات ،انشأتاملؤسسة مشروع «األكادميية
املارونية» اليت هلا فروع يف
معظم بالد االنتشار اللبناني،
وذلك لتشجيع الشباب الذين
ترتاوح اعمارهم ما بني 22
و 32سنة ،على التسجيل يف
االكادميية ،وقد تسجل يف
اسرتاليا حواىل  70شخصا..
وبعد درس ملفاتهم وسجالتهم
العلمية وبعد مواصلة دورة
تدريبية عرب االنرتنيت مت اختيار
حواىل  15منهم وارساهلم ،من
ضمن حواىل  100طالب فازوا
من مجيع بالد االنتشار ،جمانا

ملدة اسبوعني اىل لبنان وجرى
تأمني السكن والتدريس جمانا
نهاية الزيارة مت
هلم ويف
تسليمهم الشهادات.
ونذكر هنا انهم قاموا جمانا
بزيارة كافة االماكن الدينية
وقد
واالثرية..
والسياهية
تعرف هؤالء الشباب اىل بعضهم
ّ
البعض ،وهكذا فان تعزيز
العالقات والروابط مل يقتصر
على لبنان املقيم واملغرتب
فقد بل تعدى ذلك اىل ما بني
املغرتبني انفسهم .وجيري
التسجيل اآلن يف االكادميية
على املوقع االلكرتوني التالي:
www.maroniteacademy.com
* هناك تكاليف باهظة الفتتاح
املكتب وتسيري أعماله ،فاين
يقع املكتب ومن اين تأتي
مصادر التمويل؟

يقع املكتب على العنوان:
300 - 306 Canterbury Rd,
Canterbury
وهو ممول من املؤسسة االم
يف لبنان .وال بد من شكر
زوجي جورج غصني ملساهمته
يف انشاء املكتب وتشجيعي يف
مجيع اجملاالت واالعمال.
* كونك رئيسة املؤسسة
االسرتالية اللبنانية  ،ALFما
هي هذه املؤسسة وما هي
النشاطات اليت قامت بها؟
 تعنى املؤسسة االسرتاليةالتواصل
بتشجيع
اللبنانية
وتعزيز الروابط بني لبنان
املقيم واملغرتب ،وتعطي منحا
جامعية لكل الشباب الذين يتم
قبوهلم يف جامعة سيدني .كما
تعطي منحا يف جامعة سيدني
لكل الشباب اللبناني املتفوق

يف كافة اجملاالت املوسيقية
والرياضية والعلمية وغريها
واجملال مفتوح اآلن للتقدم
عرب املوقع االلكرتونيwww. :
 .alf.orgكما قامت املؤسسة،
اليت تأسست عام  2000واليت
هي املؤسسة االثنية الوحيدة
يف جامعة سيدني ،بالعديد من
النشاطات حيث استضافت كال
من مي شدياق ومارسيل غامن
وزياد بارود وحممد السماك
الذين القوا حماضرات يف
جامعة سيدني .كما استضافت
البطريركني صفري والراعي.
* هل من كلمة اخرية تودين
توجيهها؟
 ال بد لي باملناسبة من كلمةشكر وعرفان باجلميل لسيادة
املطران انطوان شربل طربيه
الذي كان اجلندي اجملهول عندما
كان راهبا يف تشجيع التسجيل
يف مركز املؤسسة كما انه
كراع لألبرشية،
الداعم االول،
ٍ
لكل نشاطات املؤسسة املارونية
لالنتشار واملؤسسة االسرتالية
اللبنانية.
كما ال بد لي من شكر كل
القيمني على املؤسسة املارونية
لالنتشار ويف مقدمتهم البطريرك
الراعي وميشال ادة ونعمة أفرام
وميشال احلاج وجملس االمناء
وجملس االدارة الذين شرفونا
بزيارتهم العام املاضي كالسيدة
روال شويري وفادي رومانوس
والسيدة ريتا غصن واملديرة
العامة هيام بستاني ..والشكر
لكل وسائل االعالم العربي،
املكتوب واملرئي واملسموع،
يف اسرتاليا الذي واكبنا يف
مجيع نشاطاتنا وقام بتغطيتها
رسالتنا اىل ابناء
وايصال
اجلالية ،كذلك أشكر ابناء اجلالية
ملساهمتهم يف جناح أعمالنا.
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اعالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

Tel; 9709 3002

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.واملصممني
واملهندسني
البنائني
اىل
مباشرة
البورسالن وتبيعه
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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قربانة اوىل

الطفلة املالك جويا جو أنطون تتقبل القربانة األوىل

الطفلة جويا وعرابتها السيدة كوليت سركيس وعرابها السيد
جون يمني

السيد بول سركيس وعقيلته السيدة كوليت سركيس

KHOURY & SONS
FUNERALS

جدَة الطفلة السيدة ذكية إسكندر يمني وخالها السيد وديع يمني




�



KHOURY & SONS FUNERALS




الطفلة مع والديها السيد جو أنطون وعقيلته السيدة نينا يمني
أنطون وعمتها القدامة من لبنان خصيصاً للمشاركة يف القربانة
األوىل وعرابتها السيدة كوليت سركيس وعرابها السيد جون
يمني



�


0474 944490



2 SHEPHARD STREET, THORNBURY

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

الواسعة.
وان يدخل كافة موتانا جناته

الطفلة جويا مع عائلها
احتفلت الطفلة جويا جو أنطون بتقبل القربانة االوىل يف كنيسة مار
مار يوسف باملور يف حضور األهل واألقارب واألصدقاء وعلى انغام
االناشيد الدينية املعدة خصيصًا للمناسبة.
وبعد ذلك دعا والداها السيد جو أنطون والسيدة نينا ميني أنطون
اجلميع اىل االحتفال باملناسبة يف منزل العائلة حيث أقيمت مأدبة
غداء.
وقطعت جويا احللوى مبشاركة عرابتها السيدة كوليت سركيس
وعرابها السيد جون ميني.
وقد هنأ اجلميع الطفلة املالك جويا جو أنطون بالقربانة االوىل ومتنوا
هلا حياة مليئة بالنجاح والسعادة.
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كتابات

يف رسالة تارخيية ترتجم للمرة األوىل إىل العربية

هـي األيّــام

مان
أشرعة ّ
الز ِ
وفلسفة ّ
حول
الت ّ
األذان
يف
ِ
تئن من
ٌ
ولوحات ّ
احلكايا
وساعات على
ٌ
هان
الر ِ
منت ّ
الدقائق
فما بني ّ
ترامت
كم
ْ
الشطآن آثار ّ
على ّ
الثواني
وكم غزلت بظلمتها
ليال
ٍ
اختلست من ّ
النور األماني
قد
ْ
لتطوي موسم اليخضور
غدرًا
وتبحر دون أن تلقى
املواني
ربيع
فينزف من ثناياها
ٌ
امللح جرح
ويكسو
ُ
األقحوان
ٍ
طاعنات
فتنتفض املواجع
بقايا ما ّ
كيان
تبقى من
ِ
وتغرب عن منازهلا
مشوس
ٌ
األمان
الدروب من
فرتحتل ّ
ِ
ليكتنف ّ
الضياع
روض
طقوس
ٍ
تعرى يف سراديب
ّ
اهلوان
ِ
املسود
ويغتال القذى
ُّ
حلمًا
األوان
تكسر داميًا قبل
ِ
ّ
السراب
فيلتحف ّ
روح
فضاء
ٍ
بالدما يف
تعمد
ّ
ّ
ّ
آن
كل ِ
سواد
ألن أذان بريقهم
ّ
ٌ
وحلم سوادهم
القيان
عصر
ِ
ّ
خطوب
تسلمنا
ٌ
للمنايا
للردى
وتلبس ّ
خان
ثوب ّ
الد ِ

بودلري لفاغنر :مدين لك بأعظم متعة موسيقية أحسست بها
عالينة عارف

فاغنر

باريس :لقد فتحت موسيقى ريتشارد فاغنر آفاقا عظيمة لعدد من
الشعراء خصوصا لشاعرين فرنسيني كبريين هما شارل بودلري
وستيفان ماالرميه .وهذا الشاعران هما الوحيدان اللذان خصصا
أمجل مقالتني عن موسيقى فاغنر .مع أنهما مل يسمعا موسيقى
فاغنر كاملة .فبودلري وهو الذي يهمنا يف هذا التقديم مل يكن
مسع عام  1860سوى إىل قطع اوركسرتالية مستلة من أوبرا
قد
َ
تانهاوزر ولوهينغرين ،وكان عمره  39سنة .لكنه أراد أن يتعمق
يف قضية فاغنر فأخذ يقرأ كتبًا باالجنليزية عنه ،وفاغنر أنذالك
مل تكن له من األعمال املعروفة سوى اهلولندي الطائر ،تانهاوزر
ولوهينغرين.
يف نهاية كانون الثاني من عام  ،1860ويف صالة فينتادور بباريس،
حضر كبار األدباء والسياسيون الفرنسيون لسماع موسيقى مؤلف
أملاني انشغلت مبوسيقاه أوروبا كلها .لكن صحافة اليوم التالي
كتبت مقاالت تسخر منه ومن موسيقاه  .وكان بودلري أحد
احلاضرين ،أحس بالبعد الروحي والشعري العميق ملوسيقى فاغنر.
لقد ّمسته موسيقى فاغنر يف العمق ،فأخذ يتحمس هلا ،وبعد مرور
كتب هذه الرسالة التارخيية أدناه إىل
شهرين على هذا احلفل
َ
فاغنر نفسه يعلن فيها اعجابه مبوسيقاه وتأثريها العميق عليه.
حيسها عند مساعه للموسيقى باملتعة
و»شبه املتعة اجلسدية اليت
ّ
حيسها حني خيرج إىل اهلواء الطلق أو يسرتخي على شاطئ
اليت
ّ
البحر» .وبودلري مل يكن معروفا إال بشكل سيء ،بسبب ديوانه
«أزهار الشر» الذي أثار ضجيجا يف الوسط األدبي الفرنسي.
بعد هذه الرسالة ،بعام واحد كتب املقالة الوحيدة املخصصة
ملوسيقى فاغنر متناوال فيها «أوبرا تانهاوزر» اليت قال فيها إنها
«نضال مبدأين اختارا القلب البشري كساحة معركة أساسية ،أي
اجلسد مع الروح ،اجلحيم مع السماء ،والشيطان مع اهلل ».واملقالة
تبني «كيف باتت موسيقى فاغنر ضرورية يف حياته كما االفيون
للمدمنني .إذ تكمن قوة موسيقى فاغنر يف انتزاعنا من عاملنا
األرضي وحتريك أحاسيسنا وتكرار مجل ميلودية بشكل يكشف عن
وجود منهج تشكيلي مقصود .ويؤكد بودلري أن وظيفة املوسيقى
هي التعبري عن العاطفة اليت تعجز الكلمات عن التعبري عنها ،مما
يذكرنا بقول ديدرو <ال ميكن أن تكون املوسيقى الدرامية احلقة
شيئا آخر غري زفرات اهلوى املوج>»

رسالة من عبقري الشعر شارل بودلري إىل
عبقري املوسيقى ريتشارد فاغنر

مثرية حسني

الرتمجة خاصة بإيالف :لقد تصورت دائما أن فنانا عظيما مهما
كان معتادا على الشهرة ،ال ميكن أن يكون عديم االكرتاث لثناء
صادق ،وخاصة عندما يكون ذلك الثناء صرخة من االمتنان .وأخريا
ميكن هلذه الصرخة أن تكتسب قيمة من نوع خاص ،عندما تكون
قد جاءت من فرنسي ،وهو ما يعين من رجل مل يعتد التحمس ُو ِلد
يف بلد بالكاد فهم ناسه الرسم والشعر أو املوسيقى .أوال وقبل
مدين لك بأعظم متعة موسيقية
كل شيء ،أريد أن أقول لك أنين
ٌ
أحسست بها .أنا يف عمر حيث مل أعد أتسلى بكتابة رسائل إىل
ُ
عدد من املشاهري .وكنت قد ترددت لفرتة طويلة قبل الكتابة
ألعرب فيها عن إعجابي بك ،لو مل تقع عيين ّ
كل يوم على مقاالت
خمزية وسخيفة حيث ُبذل ُّ
كل جهد فيها للقدح من عبقريتك .أنت
لست أول رجل ،يا سيدي ،يف الوقت املناسب الذي عانيت فيه
وشعرت باخلجل من أهل بلدي .لقد دفعين هذا االستنكار إىل أن
أمتيَز عن كل
أعرب لك عن امتناني .قلت يف نفسي« :أريد أن
ّ
البلهاء».
هؤالء ُ
يف املرة األوىل اليت ذهبت فيها إىل املسرح اإليطالي من أجل مساع
أعمالك ،كنت مضطرب ِ
املزاج ،بل ،علي أن أعرتف ،كنت ممتلئا

بودلري

باألحكام املسبقة السيئة .لكن أنا معذور؛ كنت غالبا خمدوعا .لقد
مسعت الكثري من موسيقى املشعوذين ذوي االدعاءات الكبرية .أما
أنت فقد غزوتين فورا .ذلك أن ما شعرت به هو يفوق الوصف،
تكرمت ،فإني سأحاول تفسري ذلك :يف
وأرجو أن ال تضحك إذا
ّ
البداية ظهر لي ّ
أني أعرف هذه املوسيقى اجلديدة ،وفيما بعد،
ومن شدة التفكري فيها ،فهمت من أين جاء هذا السراب؛ ظهر لي
يتعرف أي
وتعرفت عليها كما
أن هذه املوسيقى كانت موسيقاي،
ّ
ّ
ّ
حيبها .وهذا التصريح ،بالنسبة
رجل على األشياء اليت ُق ّد َر عليه ان ّ
إىل أي شخص ،إال الشخص الذكي ،سيكون سخيفا جدا ،خصوصا
ّ
وكل يعرفه
أنه جاء على لسان شخص ،مثلي ،ال يفقه املوسيقى،
يتمثل يف أنه قد مسع (بالتأكيد بكل متعة) بعض القطع اجلميلة
اليت كتبها ويرب وبيتهوفن.
بعد ذلك ،إن الشيء الذي أدهشين أكثر هو مسة العظمة .إنها
تصور ما هو عظيم وحتث على العظمة .يف مجيع أعمالك ،وجدت
ّ
مرة أخرى جالل األصوات الكربى للطبيعة يف أروع جوانبها ،وجالل
عواطف اإلنسان الكربى .يشعر املرء على الفور أنه حممول بعيدا
وم َس َ
يطرًا عليه .وواحدة من القطع األكثر غرابة ،اليت منحتين
ُ
ُ
إحساسا موسيقيا جديدا ،هلي تلك اليت خصصت لتصوير النشوة
الدينية .فما هول التأثري الذي انتجه مدخل الزوار وحفل الزواج!
ٍ
حياة أكرب من حياتنا .شيء آخر :يف كثري من
بع َظمة
شعرت فيه َ
َ
افتخار الفهم
األحيان أحسست بشعور ذات طبيعة غريبة ،كان
َ
رتق ،أن ُتغزى  -شبق شهواني
السماح لنفسي أن خُت َ
ومتعته ،متعة ّ
التدحرج على البحر .واملوسيقى
حقا يشبه االرتفاع يف اهلواء أو
ّ
تنم بني احلني واآلخر عن إباء احلياة .عموما كانت
يف الوقت ذاته ُّ
ّ
تسرع نبض
باملنشطات اليت
تبدو لي هذه التناغمات العميقة أشبه
ّ
أن ال تضحك ،شعرت أيضا باألحاسيس
املخيلة .وأخريا ،واتوسلك ْ
اليت رمبا تنبع من دوران روحي وهمومي املتواترة .يف كل مكان
مؤدى وآسر ،شيء يطمح إىل االرتفاع عاليًا ،شيء مفرط
مثة شيء ّ
وفائق .على سبيل املثال ،إذا جاز لي أن أستخدم مقارنات مأخوذة
من الرسم ،أفرتض أمامي مساحة شاسعة من األمحر الداكن.
إذا كان هذا األمحر ميثل العاطفة ،فإني أراه يصل تدرجييا من
خالل مجيع التحوالت احلمراء والوردية إىل وهج الفرن .ويبدو من
الصعب ،بل من املستحيل أن تصل إىل شيء أكثر توهجا .ومع
هذا فان انطالقا أخريا يأتي متتبعا خطا أكثر بياضا على بياض
لروح بلغت
اخللفية .وهذا يعين ،اذا صح التعبري ،الصرخة العليا
ٍ
أعلى ذروتها.
لقد بدأت أكتب بعض التأمالت حول بعض القطع من اوبرا تانهاوزر
ولوهينغرين اليت مسعناها ،لكن أعرتف باستحالة قول ّ
كل شيء.
متكنت من
وباملثل ،ميكن هذه الرسالة أن تستمر بال انقطاع .إذا
َ
قراءتها َّ
كلها ،فإني سأكون شاكرا لك .مل يبق لي سوى أن أضيف
ظللت
بضع كلمات .من اليوم األول الذي مسعت فيه موسيقاك،
ُ
أردد يف نفسي ،خصوصا يف األوقات العصيبة« :لو أستطيع فقط
ّ
أن أمسع هذه الليلة شيئا من فاغنر!» .هناك بال شك أناس مثلي.
ْ
سعدت باجلمهور ،الذي كانت
قصارى القول ،البد أن تكون قد
َ
َ
ُ
أفضل بكثري من علم الصحفيني الزائف .ملاذا ال تقيم
غريزته
بعض احلفالت املوسيقية ،مع إضافة قطع جديدة – .أنت الذي
أن حترمنا
تذوق مبدئي مللذات جديدة ،هل لك احلق يف ْ
عرفنا على ّ
ّ
من البقية؟ مرة أخرى ،اشكرك يا سيدي ،لقد أعدتين ،يف بعض
األوقات العصيبة ،إىل نفسي وإىل ما هو عظيم.

شارل بودلري.
لن أضع عنواني ،لربما تعتقد أني أريد شيئا منك.
باريس  17شباط 1860
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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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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
Melbourne

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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ملـبورن

احتفال تسليم البطاقات احلزبية لـ
«القوات» يف ملبورن اسرتاليا

اقام حزب «القوات اللبنانية»
يف ملبورن  -أوسرتاليا احتفاال
مت خالله تسليم البطاقات
احلزبية للمنتسبني اجلدد ،يف
حضور رئيس شؤون قطاع
اإلغرتاب يف القوات أنطوان
بارد ممثال رئيس احلزب مسري
جعجع.

شارك يف االحتفال رئيس مكتب ملبورن يف القوات سعيد
حداد واالعضاء ،رئيس مقاطعة اسرتاليا طوني عبيد ،رئيس
مكتب سيدني شربل فخري ،مسؤول العالقات العامة يف
مقاطعة أوسرتاليا داني جعجع ،رئيس مكتب كانربا شارل عقل،
والنائبان كالفن طومسن ونزيه األمسر ورؤساء احزاب:الكتائب،
املستقبل ،الوطنيني األحرار ،حركة اإلستقالل ،اضافة اىل
ممثلني عن اجلامعة اللبنانية الثقافية يف أوسرتاليا وحشد من
رؤساء اجلمعيات واهالي املنتسبني اجلدد.
أفتتح احلفل بالنشيدين االوسرتالي واللبناني ونشيد القوات،
ثم ألقى كلمة مكتب ملبورن ،باللغتني اإلنكليزية والعربية كل
من وندي سعد وفرحات أبو سابا.

عبيد

والقى عبيد كلمة اشار فيها اىل ان «وطننا بني أيدينا وصية
وأمانة تسلمناها من شهدائنا وحنن مستمرون بها اىل حني
قيام الدولة الصحيحة» ،مؤكدا بأن «لبنان باق وقوات اجلحيم
لن تقوى عليه».

بارد

من جهته ،قال بارد« :إن بطاقاتكم اليوم هي مبثابة رمز اىل
احلقيقة وانتماؤكم بالقلب والفكر والسواعد واإللتزام املتقد
باحلس واملسؤولية جتاه قضية وطن وسرية أبطال ناضلوا
بدماء زكية كرمية كي يبقى لنا ملجأ للكرامة والعزة ،هي

احلقيقة بعينها».
أضاف« :نعم لنا عيون وآذان ،نرى ونسمع القذارات على
األرض ،ولكننا أبناء هلذا الوطن الذي يعاني الكثري يف جلجلة
طالت دروبها ،إال أننا نرى دائما أن هناك قيامة جميدة ،ونعمل
هلا بالسعي اىل حكومة إلكرتونية ،ومبجتمع خال من املخدرات
أآلفة أألخطر ،والتوعية ضد التعنيف األسري وباملناداة بوطنية
تؤمن بالتعددية فعال ال قوال .وبالعمل اجلاد والدؤوب من أجل
التخطيط لبنى حتتية تواكب العصر وتنظر ملستقبل زاهر،
وعلى رأس هرم هذا العمل واخلدمة رجل ال ينعس وال ينام
ينأى بنفسه عن الفساد يف صومعة إمسها معراب».

حداد

وقال حداد« :فخر لي أن أستلم معكم يا رفاقي بطاقيت
احلزبية وأن أكون مؤمتنا على تسليمكم بطاقاتكم أيضا .هذه
البطاقات هي عنوان تقدير وعهد إلتزام».
أضاف« :يف قليب وقلب كل الرفاق املخلصني دين علينا
جتاه رفيق عزيز علينا كان من مؤسسي مكتب ملبورن ،ناضل
وجاهد وعمل بقلب كبري ،غادرنا باجلسد وما زال معنا وهو
الراحل جورج زينون ،ونريد ان نسمي هذا اإلحتفال ،إحتفال
جورج زينون».
ثم سلم كل من أنطوان بارد ،طوني عبيد و سعيد حدادالبطاقات
للمنتسبني  .تال ذلك حفل كوكتيل باملناسبة.

ـ

أداليد

تسليم بطاقات ملنتسبني جدد
للقوات يف أداليد اسرتاليا

اقام حزب «القوات اللبنانية» يف أداليد  -أوسرتاليا ،احتفاال مت
خالله تسليم البطاقات احلزبية للمنتسبني اجلدد ،يف حضور رئيس
شؤون قطاع اإلنتشار يف «القوات» أنطوان بارد ممثال رئيس
احلزب مسري جعجع ،رئيس مقاطعة اسرتاليا طوني عبيد ورئيس
مكتب أداليد اسعد القبوط.
وشارك يف املناسبة القنصل اللبناني الفخري يف برزبن أنطوني
طربيه وفاعليات اجلالية اللبنانية وممثلي األحزاب وحشد من
القواتيني واملناصرين .
ورحب قبوط باحلضور وشكر الدكتور جعجع وممثله على حضوره
لتسليم البطاقات للمنتسبني.
والقى عبيد كلمة شدد فيها على «أهمية االلتزام احلزبي» ،مؤكدا
«ان لبنان لن يسقط مهما كانت الصعوبات وستقف القوات
اللبنانية يف وجه كل من حياول زعزعة كيانه».

بارد

ونقل بارد حتيات جعجع اىل املنتسبني اجلدد وأبناء اجلالية اللبنانية،
مشددا على «أهمية االنتساب وااللتزام مببادئ احلزب وحتمل
املسؤولية جتاه قضية الوطن والشهداء الذين ضحوا بدمائهم كي
يبقى لبنان».

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

ارشيف بيكاسو يكشف اللغز قصيدتان غري منشورتني للشاعر الراحل مؤيد الراوي

الفين لعملية إبداعه وغزارته

ُ
َ
ونواياه
الطرق،
الثلج
يغلق
هذه املرة،
ُ
ُ
ّ
سرية ٌ
مع اللحم والعظام ،يودع اجلثث زحافات للعصور القادمة.
يعدها بص ٍرب،
منذ أشهر ستةّ ،
َ
ُ
ِ
عليه
تتلصص
الغرباء .وعندما
الضيوف
ويسامر
األبواب
يطرق
ْ
ُ
َ
ُ
ويثأر ـ
يتجهم
سر ُه
من
ِ
ُ
ُ
الثقب أو تكشف ّ
َ
ُي ُ
ِ
يصنع
وبيده
السقف
ثقل
ُ
ِ
السمنت مقصلة شفرتها بيضاء
من حديد
بندف الثلجِ :ف ٌ
ِ
راش كغيمة املريض اهلاذي
يغطيها
ُ
وينحدر
يتخبط
ُ
قاع إىل قاع.
من ٍ
ُ
اخلوف ّ
ُ
ُ
ِ
واخلوف
تول ُد الغيمة،
املتكئة على
الغيمة
ٍ
ٍ
احلرب
جنود يرسلون إىل
بأغطية كمعاطف
ينحدر
ْ
ُ
املتخي ُ
لة قطيعًا من األعداء ِ
الغيمة
ً
مدججني بأسلحة القرن القادم

يعتمد متحف بيكاسو يف باريس طريقة جديدة لتعليق اعمال
الفنان االسباني البراز «لغز عملية االبداع عند بيكاسو وغزارته
الفين» من خالل مقارنتها بارشيفه .ويوضح رئيس املتحف
لوران لو بون «اردنا ان نظهر فيض االعمال وتعددها» مع
عرض جزء من  200الف قطعة ارشيف (من بينها  17الف
صورة) وهي «اجلزء املنظور من جمموعة املتحف» الذي احتفل
للتو مبرور  30عاما على تأسيسه.
وقد اجنز بيكاسو  70الف عمل فيما مل ينجز فريمري باملقارنة اال
اربعني لوحة على ما يؤكد مدير املتحف الذين عني قبيل اعادة
فتح هذا الصرح الثقايف اثر اعمال ترميم وحتديث استمرت
مخس سنوات.
ويوضح «ال اظن ان مثة فنانا اخر يتمتع بهذه الغزارة وعلى هذه
الفرتة الطويلة ويف كل اجملاالت الفنية من حنت وسينما وجتميع
واداء ورسم» .واضطر لوران لو بون اىل التكيف مع طريقة
التعليق اليت اعتمدتها املديرة السابقة للمتحف آن بالداساري
قبيل اقالتها اثر ازمة داخلية خطرة.
واىل جانب مسار على ثالث مستويات يهدف اىل «تقديم
بيكاسو يف كل حاالته» ،ختصص طريقة التعليق اجلديدة
زاوية لـ «لبيكاسو احلميمي» (الطابق الثالث) واخرى لـ»بيكاسو
الشخصية العامة» (الطابق الثاني) مع حوار يف كل مرة بني
الوثائق واالعمال (من بينها  105لوحات و 92منحوتة).وكان
بيكاسو من اوائل الفنانني الذين فرضوا صورة هلم يف وسائل
االعالم وكان على عالقة متواصلة مع جملة «باري ماتش».
ويشدد لوران لو بون «يف اجلزء الثاني من حياته عندما كان
يعيش يف عزلة استمر يف السيطرة على صورته اكان يف
البحر او يف حلبة مصارعة الثريان او املطعم» .ويتناول اجلزء
«احلميمي» دور النساء يف عمله ويف حياته فضال عن عالقاته
مع اصدقائه ماتيس ومريو وبراساي واعجابه بالفنانني الكبار
السابقني الذين اقتنى يف جمموعته اخلاصة بعضا من اعماله.
وكان بيكاسو حيتفظ باشياء متنوعة فيجد الزائر يف واجهة
حمتوى علبة وجد فيها مفوضو املعرض متثاال صغريا ايبرييا
واسالك حديد دقيقة وقناني مشبانيا منحوتة من قبل الفنان
ورمسا جلورج سورا.
وتعرض الوثائق من مقاالت صحافية وصور وبرقيات ورسائل
وملصقات وفواتري مطعم ،بشكل عمودي بني لوحني زجاجيني.
ويقول لوران لو بون «اردنا ان ننقل الطاقة االبداعية» للفنان
االسباني.
ويضيف «حنن لسنا امام بيكاسو ممجد ،مع ان مثة حتفا فنية
مجة» معروضة على املستويني االوليني يف فندق ساليه احد
امجل الدارات اخلاصة يف فرنسا يف حي ماريه فيقلب العاصمة
الفرنسية.
اما الطابق االرضي فهو مسار ( )1921-1897يشمل البورتريهات
الذاتية اىل املرحلة التكعيبية مرورا باملرحلتني الزرقاء والزهرية.
ويف الطابق االول مسار اخر ( )1973-1922يربط بني جمموعات
لوحات خمتلفة مرورا بالسوريالية والتجريدية ولوحات احلرب.
ويستوقف الزائر العام  1935الذي توقف خالله بيكاسو عن
الرسم كليا ليكرس وقته للكتابة الشعرية مع عرض بعض
حماولته خبط اليد بالفرنسية واالسبانية.
ويؤكد لوران لو بون ان بيكاسو «ثوري على الدوام وهو يصغي
اىل جمتمعه وزمالئه لقد احدث ثورة يف فن البورتريه واملناظر
الطبيعية».
وتضم جمموعة متحف بيكاسو وهي االمشل يف العامل للفنان
االسباني حواىل مخسة االف عمل من بينها  297لوحة و368
منحوتة.
وشكلت بفضل عمليت تربع واحدة من ورثة بيكاسو العام 1979
واخرى من ورثة جاكلني بيكاسو يف العام .1990
ايالف  -انطوان فروادوفون

ٌ
السطوح ،يدق عليها ـ مطرقة ٍ
بيد متقنة الصنعة ـ
ضيف يثقل
َ
ً
َ
ويريد أن حيتفل ...مرة كل مئة عام
ُ
الثلج ويغمس ِ
فيه الذل
بدم يلطخ
َ
ٍ
غري عابئ مبن مات
سجن ...مقربة ...صحراء قطبية
عم ُ
جمدون بدهان احلقول ِ
ِ
السماء
ال
َ
ّ
القيعان بالرخام األبيض،
دون
َ
يعب َ
ّ
ُ
ِ
يستمر يف إيقاعه
يظل يهطل،
هذه السنة
ُّ
ليس للثلج ِ
شهود،
ٌ
َ
َ
هناك شهود
سوف ال يكون
ُ
الثلج ال يعرف عن شهود موته.
ومن يأخذه
ُ
رمبا هو الشاهد الوحيد
ثم ينمحي معه
ً
املشهد
ليبدأ
صباح يتشكل
ٌ
......
َ
سوف ال يكون هناك شهود (بداية قصيدة لروميوند
يف النهاية
كني)
ِ
موته.
عندما ميوت اإلنسان ،ال يعرف عن شهود

حالة

الثلج هنا
ُ
ُ
يغلق علينا املنافذ،
والصقيع هناك
ُ
رأيناه من زمان.
حيجب ما
ُ
ُ
ْ
نرحل،
احللم ،فال
يف
كما
أقدامنا،
ختطو
ِ
ً
رجفة.
فنحس يف العظام
والصقيع ـ
الثلج
نلمس
نراهما ـ
ُ
َ
َ
ُّ
ُ
ٌ
ِ
مقرورة،
بالد
الصغري ،يف
الدرج
يف
اجلمجمةٌ ،
ِ
ٌ
منصوبة
فخاخ
الدار
وأمام
َ
ِ
ٌ
ٌ
كلما ُ
مالئكة صغرية.
نودع مكانًا ،تذوي فيه
من ّسها ِّ
ِ
البيت القديم،
ُن ْس َج ُن يف
ابات من احلديد،
اجلديد
البيت
ويف
بو ٌ
ّ
ِ
ِ
العواصف
صومعة
ختيلناه َمصعدا إىل
وما
ُ
ٍ
ٍ
ضيقة من حجر.
حجرة
مجُ َ َّرد
َ
وهناك،
املكان خاليًا ،هنا
يبقى
ُ
َ
ُ
ٍ
ِ
للجنود
معركة
ساحة
النبض،
مرتبك
والقلب
،
نود ُه
ّ
ِ
ُ
ْ
تتقاتل.
والطوائف فيها
ٍ
أتت إىل النهاية
يف
رحلة ْ
اليأس ،ونراقب،
من
احلالة،
نستمرئ
ِ
ٌ
معقودة آمالنا مبا سيأتي.
نريده،
خرابًا
ُ
ً
ُ
ِ
القلب ُ
مه النبض.
حترق
الرماد
يف
تبقى
مجرة
وت َعّل ُ
َ
ٌ
أسلحة
خر
ند
ألن
هي
دعوة
َّ
َ
َ
ً
ُ
حيمل فأسًا،
يراها من يصاحبنا أو يقاتلنا،
حتيط ِ
األشباح
به
ُ
ِ
املالذ ترفعًا
حنن ،يف
ونرىُ ،
ِ
العداوة اخلالص.
ويف
َ
ُ
نريانها
وتتوه ُج
األماكن
تشتعل
أن
ّ
ُ
دعوة لذوبان اجلليد:

احلرب،
نداء
ِ
ُ
حالة ٌ جتمعنا وتنبذنا ،توحدنا وتفتتنا،
معركة ٌ ذخريتنا العداوة.
ّ
ِ
اجلمع،
يعضُه
الكثرة
واحد يف
ٌ
ُ
ضد اجلميع.
نريانه
يوجه
مفرد
ُ
ُ
ّ
ٌ
ُ
َ
ُ
أمامك؛
يقف
ساحة نزاع ٍ مع من
ِ
املرآة تتشظى
أنت يف
َ
ِ
الغابات واملسافات،
املدن واىل
النار إىل
ومتتد بك
ِ
ُ
ختتصرها ُث َّم تطفئ بها
ُ
عد األماكن.
ُب َ
ٌ
نواح،
واملواقع حفلة
جثث
أماكن
ُ
ٌ
ٍ
ونلطم.
ندور بها
ُ
ُ
ُ
ِ
الغربة إىل هناك،
ونرحل من
نعد الضحايا هنا،
ُّ
الربد من زمان ٍ
ُيغلفنا هذا
ُ
الثلج
تاركًا على هامتنا
َ
ويف أحشائنا الصقيع.
َ
املسرية
يتناوبان
توأمان
ِ
ِ
َ
فصول العمِر ببعضها
يوصالن
ِ
ٍ
مبجرفة،
الرأس
املوت يف
ئان
َ
وي َعِّب ِ
ِ
ُ
مسبحة من البرََ ِد َي ّ
ٍ
طقها َز َم ٌن عجوز.
مثل
ثلجنا
ُ
وصقيعنا
ّ
ٍ
املضخات.
عاطلةُ ،ن َو َّر ُد هلا
قلوب
مدفون يف
ٍ
ٌ
ِ
العداوة،
واألطباء َخ َد ُم
مستشفيات
بيوتنا
ٌ
ُ
يأتون مببضع ٍ يتبعهم ّ
ان مريب.
َ
دف ٌ
ٌ
ة
مكفهر
متتد
ة،
الرمادي
مساؤنا
،
واحدة
مساء
ُّ
ٌ
ّ
َّ
ً
َ
تطلق علينا الضواري،
تتوعد بأن
ُ
ً
ِ
جائعة ويف أنيابها ِم ٌ
األشالء:
زق من
بقايا جثماننا
وأحالمنا
ّ
بنيناه من وهم ٍ على الرمال.
وكل ما
ُ
ٍ
ٍ
ووجوه مستعارة،
بأمساء
ندور ،بوقتنا القصري،
ُ
مذعورين يف املتاهة،
َ
ال يتعرف أحدنا على اآلخر،
بالوهم
صاخبني
باخلدر ،مبتهجني يف األخرى،
َ
ِ
ِ
هادئني مرة ً
تي ٍار عميق.
يأخذنا َ
زب ُد البحر يف ّ
نتخي ُل عهودًا
َّ
الشمس بها يف آنية الفجر ِ
وضعنا
َ
ثم ُاطفأت مبياه اآلخرين
َّ
َّ
ُ
الليل،
ليحل
عربة أحالم تقودنا
يتبع العالمات
واحلوذي
ُ
ٌ
ُ
وقيادة حروب؛
حروب
ليلنا
ٌ
ُ
َ
ٍ
ضيق املكان.
توس ُع لنا
عمليات
غرفة
ِّ
ُ
الليل
َبّن ٌاء هو
وقد أقصى النهار،
جنوم
وأحجاره
الوهم
ته
عد ُ
ُ
َّ
ُ
ٌ
َ
ً
ِ
الغبطة،
سحابة من
بيتك وبييت،
يبين بها
نائم يف السرير،
وأنت
َ
ٌ
ُ
الثلج
تتغافل عن
ِ
وعن الصقيع
ِ
ُ
ِ
حترق عينيك.
باجلمرة اليت
تتدفأ
َ

عن ايالف
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قـضايا

املستشفى احلكومي ..ال عناية فائقة للفقراء
الــعناية الفائـقة ملن يـمتلك  1000دوالر
هديل فرفور

فرض مستشفى رفيق الحريري الحكومي تسديد  1000دوالر مسبقاً
قبل دخول املريض العناية الفائقة (هيثم املوسوي)

ّ
تمثل الدفعة املسبقة املطلوبة اكثر من  %223من الحد األدنى الرسمي
لألجور (هيثم املوسوي)

كل مريض حبالة صحية حرجة ،وحيتاج اىل خدمات العناية الفائقة،
وال سيما اذا كان طفال ،عليه اّال يقرتب من مستشفى رفيق
احلريري احلكومي يف بريوت ،اال اذا كان يف حوزته الف دوالر
وسوقت له
عدا ونقدا .هذا ما قررته ادارة املستشفى اجلديدة،
ّ
بوصفه «اصالحا» .مبعنى ما ،قررت ان الفقراء غري املضمونني،
وهي حال اكثرية املقيمني يف لبنان ،ال يستحقون احلصول
على اخلدمات االستشفائية الطارئة وامللحة ،فليموتوا على باب
مستشفى الدولة.
قررت ادارة مستشفى رفيق احلريري احلكومي اجلامعي ان على
كل مريض ،حيتاج اىل خدمات العناية الفائقة يف املستشفى ،ان
اما اذا كان
يودع  1000دوالر مسبقا ،واال فلن جيري استقبالهّ .
مشموال بأنظمة الضمان الصحي او لديه موافقة مسبقة باالستشفاء
املسبقة ستكون تبعًا للحالة
الصحة ،فان الدفعة
على حساب وزارة
ّ
ّ
ومستوى التغطية املؤمنة.
هذا القرار اختذه رئيس جملس االدارة املدير العام للمستشفى
مهماته يف شهر أيار املاضي ،ونتجت
فراس االبيض عند تسلمه
ّ
منه مآسي كثرية مع الوقت ،وال سيما ان االطفال اصبحوا هم
االسرة يف قسم العناية
املستهدفني به على حنو خاص ،الن عدد
ّ
الفائقة اخلاص باالطفال ضئيل جدا ،والطلب عليها مرتفع مقارنة
بالقسم املخصص للكبار ،وفق ما اوضحته مصادر يف املستشفى
لـ»االخبار» ،اليت شرحت ان حاالت كثرية واجهتها االدارة تتعلق
حباجة األطفال احلديثي الوالدة حيتاجون اىل اقامة مديدة يف قسم
العناية الفائقة ،ومل يستطع اهاليهم تأمني املبالغ املطلوبة كدفعة
عرضهم ملخاطر كبرية.
مسبقة ،ما ّ
يربر االبيض قراره انه يأتي يف سياق معاجلة العجز املالي ،الذي
يرزح حتته املستشفى .ويقول أن االدارة تطلب من «املرضى
اخلاصني ،الذين ال تغطيهم اي جهة ضامنة ،ويريدون العالج على
نفقتهم ،وضع مبلغ  1000دوالر كدفعة مسبقة على احلساب عند
ادخاهلم قسم العناية الفائقة» ،مشريا إىل ان «هذا املبلغ ال
ّ
ميثل سوى نسبة ضئيلة من كلفة إقامة املريض يف قسم العناية
الفائقة ،اليت قد تستغرق أسابيع او أشهرا ،اذ إن اإلقامة لليلة
واحدة يف هذا القسم تكلف حوالي  600دوالر أمريكي».
ولكن ما مصري املريض الذي ال ميتلك هذا املبلغ؟ هل ُيرتك للموت

ارواح الناس مهما كانت جنسياتهم.
املعروف ان املرضى ،وال سيما االطفال منهم ،الذين حيتاجون
اىل خدمات قسم العناية الفائقة يف املستشفى يكونون يف حالة
حرجة ،ما يعين ان من واجب املستشفى ،سواء كان ملكية خاصة
عامة ،ان ّ
يوفر اخلدمات االستشفائية هلم وينقذ حياتهم مبعزل
او ّ
عن قدرتهم على الدفع .هذا ما يفرضه القانون اصال ،فكيف اذا
كان املستشفى حكوميا ،كمستشفى رفيق احلريري يف بريوت،
صحية دائمة
الذي تلجأ اليه االسر الفقرية احملرومة أي تغطية
ّ
ومستقرة ،وال متتلك القدرة على تأمني املبلغ املطلوب كدفعة
مسبقة على احلساب ،الذي ّ
ميثل اكثر من  %223من احلد االدنى
الرمسي لالجور.
توضح مصادر مطلعة يف املستشفى ان الكلفة ال تقتصر على هذه
«الدفعة» فحسب ،فهي تبقى جمرد دفعة مسبقة على حساب قد
يصل اىل اكثر من  4200دوالر ،اذا تطلبت حالة املريض االقامة
ملدة اسبوع يف غرفة العناية الفائقة ،وهو ما ينطبق كثريا على
حاالت االطفال احلديثي الوالدة.
تشري هذه املصادر اىل ان الكالم عن ان القرار ال يشمل «اللبنانيني»
الصحة ،كما ان
زائف ايضا ،فهناك حاالت كثرية ال تغطيها وزارة
ّ
سياسات العقاب على الوالءات السياسية قد تكون سببا حلرمان
املواطن حقه باالستشفاء ،فضال عن ان اياما كثرية ال تكون فيها
«الوزارة على السمع» ،وبالتالي يعجز املريض عن احلصول على
موافقتها يف حاالت ملحة ،واضافة اىل كل ذلك ،هناك السقف
املالي لكل مستشفى ،اذ كثريا ما يرفض املستشفى استقبال
مريض على حساب وزارة الصحة النه استنفد سقفه املالي احملدد.
ال جييب الوزير ابو فاعور عن كل هذه االسئلة ،اال انه يقول ان
«ال سقف ماليا حمددا من جانب الوزارة على مرضى املستشفى
احلكومي» .وهذا ما تنفيه مصادر ادارية يف املستشفى ،اذ تقول
«لطاملا مرت فرتات ينفذ فيها السقف املالي احملدد من الوزارة
يف منتصف الشهر».
«ينقذ» املستشفى،
ال يفسر االبيض ،حسابيًا ،كيف ميكن ان ُ
عرب قراره فرض دفعة االلف دوالر املسبقة .هناك من يقول ان
العجز املالي يفوق الـ 120مليار لرية .اال ان االبيض يعجز ،يف
الواقع ،عن حتديد احلجم الفعلي للعجز ،فاملستشفى ال يزال ،حتى
اليوم ،يفتقد اىل قاعدة بيانات مالية واضحة ،نتيجة اهمال مصلحة
الشؤون املالية واالدارية.
ال شك ان املستشفى حيتاج اىل «اصالح» ،من يدخل اليه
فسيشاهد :مصاعد معطلة ،انعدام التهوية وغياب التكييف يف
الكثري من الغرف ،نقص يف التجهيزات واملستلزمات الطبية،
أقسام مقفلة  ...وسيسمع من العاملني أن املستشفى يعاني
نقصا حادا يف االدوية وادوات التعقيم .هذا الواقع «املريض»،
الذي يعيشه املستشفى منذ فرتات طويلة ،بسبب اهمال وزارة
الصحة وارضاء املستشفيات اخلاصة وفساد االدارات املتعاقبة،
ال يربر تعريض حياة املرضى للخطر وفرض شروط مالية تعجيزية
على الفقراء للحصول على حقهم يف االستشفاء .يرد االبيض
على ذلك بالقول« :هل يريدون حتويل املستشفى اىل جماني؟
ال مانع لدي فليمكنونا من ذلك» ،ولكن ماذا عن اهلدر املالي
الكبري والصفقات املشبوهة اليت ترهق ميزانية املستشفى ،يقول:
«امللفات أصبحت يف عهدة القضاء وأحيل بعضها اآلخر إىل اجلهات
الرقابية اليت حتقق فيها ...ان موقف االدارة من تلك امللفات
مرتبط ببت القضاء إياها ،وحنن بانتظار التقارير النهائية للتفتيش
املركزي لتبين على الشيء مقتضاه».

على باب املستشفى احلكومي؟
ال يعطي االبيض جوابا حامسا،
بل جيهد يف حماولته للتخفيف من
وطأة االسئلة ،فريدد ان «املريض
اللبناني الذي يتلقى العالج على
حساب وزارة الصحة العامة أو
اجلهات الضامنة األخرى وكذلك
املرضى من اجلنسيات السورية
والفلسطينية والعراقية الذين تغطي

وزير الصحـّة
«يطمئن» إىل
أن هذا القرار
«ال يشمل
اللبنانيني»!

عالجهم جهات ضامنةُ ...يطلب منهم عند الدخول اىل املستشفى
اما وزير الصحة العامة وائل
مبالغ اقل من املستشفيات اخلاصة»ّ .
ابو فاعور ،فيبدو «شوفينيا» اكثر يف جوابه ،اذ «يطمئن» أن هذا
القرار «ال يشمل اللبنانيني» ،ويقول انه استفهم من االبيض
خلفيات هذا القرار ،وفهم انه يسعى اىل «نهوض املستشفى
وجتنب تدهوره» ،ويكرر «مقارنة» باملستشفيات اخلاصة ،وكأن
هذا هو املقياس الذي حيدد السياسات الصحية وواجبات الدولة
ومستشفياتها :انه منطق السوق الذي يسود ولو على حساب

انتبهوا اىل صحة اطفالكم اثناء عودتهم من املدرسة

ٍ
جلزء جديد من مسلسل
عنوان جديد
«النفايات وبداية العام الدراسي»،
ٌ
ّ
يتمثلون
أزمة القمامة اليت مل جتد خواتيمها بعد .أبطال هذا الفصل،
ّ
تتغذى على جبال القذارات.
باألطفال «الضحايا» ،واحلشرات السامة اليت
ّ
لتحتل دورًا بطوليًا
الكالب الضالة و»اجلرذان املتخمة» تدخل احللبة أيضًا،
القصة ،نظرًا إىل سهولة وصوهلا إىل مصادر املياه وتلويثهاّ .
كل
يف
ّ
حساسيًة يف اجملتمع:
ذلك قد يتجمهر يف املدارس ،حيث العنصر األكثر
ّ
ّ
يتعلم ،ال ليعود اىل املنزل مريضًا
الطفل الذي ذهب اىل الصف كي
صحته مع بداية موسم
تهدد
هزي ًال .فما هي األمراض الكثرية اليت قد
ّ
ّ
الشتاء؟
الربو واملشاكل التنفسيّة
ّ
طب األطفال يف مستشفى رزق ،الدكتور جريار
يلخص االختصاصي يف ّ
الصحية اليت قد يواجهها األطفال نتيجة
املشاكل
من
ل
األو
اجلزء
واكيم
ّ
ّ
ً
إضافة
التنفسية اليت هلا عالقة مبرض الربو،
أزمة النفايات «باملشاكل
ّ
عملية اإلجناب قد يواجهها األطفال مستقبلاً
جينية تعرقل
اىل مشاكل
ّ
ّ
العضوية اليت تسفر عن إنتاج غاز امليتان
بسبب اختالط املياه بالنفايات
ّ
ً
إضافة اىل
الذي تتسم خطورته بأنه عامل أساسي لالحتباس احلراري .هذا
املنزلية اليت قد حتوي مواد خطرة كالبطاريات اليت عند رميها
النفايات
ّ
ستعزز إفراز الرذاذ السام
يف مستوعب املهمالت ومكوثها وقتًا طويل،
ّ
الرئوية».
منها ،مما يضاعف خطر إصابة األطفال باألمراض
ّ
التنفسية ،ينصح «بضرورة إعطاء
وحول طرق عالج الربو واملشاكل
ّ
ملدة
األطفال لقاحات مضادة لإلنفلونزا ،أما يف حال ارتفعت حرارة الطفل ّ
فيتوجب على األهل اللجوء اىل املضادات احليوية،
تتجاوز الثالثة أيام،
ّ
ً
بشكل
إضافة اىل عدم تعريض أطفاهلم لألماكن اليت توجد فيها القمامة
ٍ
كبري».
التهاب العيون ()conjonctivite
ّ
ً
هموا يف
عرضة
يرى واكيم أن «عيون األطفال هي األكثر
للتأثر يف حال ّ
معرضة للقمامة حتوي مواد تفرز الرذاذ السام،
اللعب اىل جانب أماكن ّ
بكتريية
عدوى
اىل
ي
يؤد
مما
ة
الطبي
املواد
كبقايا البطاريات وبعض
ّ
ّ
ّ
تطاهلم .من هنا على األوالد ّ
جتنب احتكاك اليدين باألعني وغسلهم
باستمرار باملاء والصابون».
بني الـ clostridiumوالكولريا والساملونيال
يشدد واكيم على «ضرورة غسل الفاكهة واخلضار واملأكوالت النيئة
ّ
جي ًدا قبل إطعامها لألطفال ،ملا قد تعرتيه من بكترييا يف ّ
ظل أزمة
ّ
تلوث املياه «تكمن يف امكان اختالطها
النفايات» ،ويلفت اىل أن خطورة ّ
تؤدي اىل إمكان انتشار العديد من األوبئة واألمراض
بالقمامة اليت
ّ
الداخلية اليت تطال األطفال واليت تسفر عن التهاب املعدة واألمعاء».
ّ
باملطية العثرية ،هو نوع من
بالعربية
يسمى
وباء الـ  clostridiumأو ما
ّ
ّ
ّ
البكترييا (جرثومة) ،وهي تصنع مادة سامة تسبب اإلسهال .وميكن ان
تسبب ايضًا حاالت اكثر خطورة مثل التهاب القولون .كما أن عوارضها
ّ
ويتوجب
حاد وحرارة مرتفعة وتقيؤ وإرهاق الشديد،
تتمثل
ٍ
«بإسهال ّ
ّ
فورا يف حال ظهرت هذه العوارض على
على األهل استشارة الطبيب ً
صحة األطفال أبرزها
تهدد
طفلهم» .يف حني أن أمراضًا
داخلية أخرى قد ّ
ّ
ّ
مرج ًحا يف حال بقي وضع النفايات يف
بات
«خطر انتشار الكولريا الذي
ّ
أما
لبنان على حاله ،كما ّ
سجلت حاالت انتشاره يف الشرق األوسط»ّ .
ّ
ّ
تتمثل عوارضه بارتفاع
فيتمثل «بالساملونيال حيث
املرض الداخلي الثالث
ً
أيضا مع مشاكل اإلسهال
الطبيعية وترتافق
حرارة الطفل عن املعدّالت
ّ
والتقيؤ».
لدغات البعوض السّامة
يعترب واكيم أن «خطر احلشرات الطائرة يكمن يف إمكان نقل البكترييا
ً
عادة لدغات البعوض
اسا.
امللوثة من القمامة اىل جلد الطفل الذي ّ
ّ
حس ً
يعد ّ
حساسية وبقعًا صغرية محراء يف حال ّ
مت االحتكاك مع بعوضة غري
تنتج
ّ
ّ
ٍ
بعوضة
امللوثة .أما يف حال نتج االحتكاك من
حمتكة مع بكترييا النفايات
ّ
ملوثة فذلك سينتج التهابًا يف البقع احلمراء .أما العالج فيكمن من خالل
ّ
اللجوء اىل استخدام أنواع الكريم املضاد للجراثيم».
الـimpetigo
يعرف واكيم الـّ impetigo
ٍ
ناتج من
معد
جلدي
التهاب
عن
أنه «عبارة
ٍ
ٍ
ّ
ٍّ
ٍ
شخص آلخر .االحتكاك املباشر
جلديٍة من
إفرازات
بكترييا ينتقل من طريق
ٍ
ّ
ٍ
بني التالميذ ّ
املدرسية كالطاولة
اضافة اىل املقتنيات
حيتم نقل العدوى،
ّ
والكرسي واملقاعد اليت قد تساهم يف نشر املرض يف صفوف الزمالء وهو
ّ
جليًا على اجللد .ومن أسبابه أيضًا ّ
قلة النظافة واالختالط
ينتج بقعًا تظهر ّ
بني األطفال يف أماكن مليئة بالنفايات» .ويشري اىل ان «انتشار أوالد
نظرا لصعوبة
النازحني السوريني قد يضاعف إمكان خطر اإلصابة به
ً
إمكانية توعيتهم يف ّ
معيشية صعبة .بيد أن وترية انتشار هذا
ظل ظروف
ّ
ّ
اإللتهاب اجللدي يف املدارس قد تراجعت يف اآلونة األخرية».
الوقاية وطرق الحماية
العامة التالية تفاديًا
يشدد واكيم على ضرورة اتباع األهل اإلجراءات
ّ
ّ
والداخلية اخلطرية:
والتنفسية
اجللدية
إلصابة أطفاهلم باألمراض
ّ
ّ
ّ
ّ
للتخلص من
• احلفاظ على النظافة الشخصية لألطفال واالستحمام يوميًا
البكترييا.
يومياً ،
عدة أيام متتالية مما يضاعف
• غسل الزي املدرسي
عوضا من ارتدائه ّ
ًّ
خطر اإلصابة باألمراض.
ً
عوضا من استخدام
املطهوة على درجة حرارة مرتفعة،
• اللجوء اىل األطعمة
ّ
اخلضار النيئة.
املدرسي.
• عدم الشرب من صنبور املياه
ّ
• احلرص على استخدام مياه نظيفة يف املدارس لغسل اليدين واالستعمال
اخلارجي.
خاصة ّ
يوميا واالستعاضة
بكل طفل ويستحسن تبديلها
• استخدام قنينة مياه ّ
ًّ
عن «املطرة» بها.
• عدم تبادل األغراض واألطعمة بني األوالد لتفادي انتقال العدوى.
بشكل اعتيادي للتخفيف من خطر انتقال
• غسيل اليدين باملياه والصابون
ٍ
البكترييا.
حد سواء إىل طرق للحفاظ على النظافة
• إرشاد املدارس األهل واألطفال على ٍّ
وتفادي خطر اإلصابة باألمراض من طريق أطباء األطفال الذين يزورون
دوريًا.
املدارس
ّ
مجد بو مجاهد
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زيت جوز اهلند ..قد يصبح
أفضل معجون لألسنان

خبات منه قبل األكل تقلل
تناول الطعام

هرمون احلب
يعاجل البدانة
لزيت جوز اهلند فوائد يصفها بعض خرباء الصحة
بـ»اخلارقة» .فهو حيتوي على الكثري من املركبات
املفيدة ،فضال عن دوره الفعال يف منع التصاق
البكترييا على األسنان .فهل يصبح زيت جوز اهلند
املكون األساسي ملعجون األسنان مستقبال؟
تكثر الدراسات اليت تتحدث عن فوائد زيت جوز
اهلند على الصحة عموما ،وعلى البشرة بشكل
خاص .فزيت جوز اهلند هو من الدهون املشبعة
املفيدة للجسم ،وميلك خصائص جتعله مكونا مفيد
لتجديد البشرة ومحايتها من التجاعيد .فضال عن
استخدامه منذ قديم الزمن كوسيلة لعالج احلروق
واجلروح.
وفقا ملوقع «غريوندهايت هويته» فإن زيت
جوز اهلند ،من املمكن أن يصبح أحد املكونات
األساسية ملعجون األسنان .فبحسب دراسة
أجريت على جمموعة من الزيوت الطبيعية يف معهد
«أثلون» للتكنولوجيا يف ايرلندا ،أكد اخلرباء أن
زيت جوز اهلند ،هو من أكثر الزيوت الطبيعية
القادرة على إزالة البكترييا املسببة لتسوس
األسنان .ووجد القائمون على هذه التجربة أن
معاجلة زيت جوز اهلند بأنزميات اهلضم تعيق منو
أغلب البكترييا املضرة يف الفم.
وتعد البكترييا املكورة العقدية هي البكترييا
املسؤولة عن تسوس األسنان ،وميكن لزيت
جوز اهلند أن يعيق التصاق هذه البكترييا مبيناء
األسنان ،ما مينع من حدوث التسوس .وهو ما
يعاني منه حوالي  90باملئة من سكان البلدان
الصناعية.

«زيت جوز الهند بديال جذربا
للمواد الكيميائية»

ورغم عدم توفر معلومات جديدة خبصوص قدرة
زيت جوز اهلند على القضاء على البكترييا ،لكن
اختبارات حديثة تابعة جلامعة «واريك» الربيطانية،
أثبتت دور انزيم زيت جوز اهلند يف القضاء
على ما يعرف بـ»املبيضة البيضا» وهي نوع من
اجلراثيم املعوية وتنتشر يف الفم مسببة ما يعرف
مبرض القالع.
األمر الذي رمبا يعجل يف اعتماد جوز اهلند يف
حد اعتبار
صناعة منتجات تنظيف األسنان على ّ
الباحث داميان برادي من معهد «أثلون»
للتكنولوجيا االيرلندي ،مضيفا بالقول «إدماج
إنزيم زيت جوز اهلند املعدل يف منتجات تنظيف
األسنان يعد بديال جذابا للمواد الكيميائية
املستعملة يف الوقت احلالي».
وتكمن أهمية هذه الدراسة يف البحث عن طرق
جديدة حملاربة اجلراثيم املسببة للتسوس،
يف الوقت الذي تتزايد فيه مقاومة اجلراثيم
للمضادات احليوية ،حسبما يؤكد الربوفسور
داميان مشريا إىل أن التأثري الفعال لزيت جوز
يظهر حتى لدى استخدامه بكميات منخفضة.
ومل تقتصر األحباث على أهمية زيت جوز اهلند
على صحة الفم فحسب ،بل تناولت فوائده على
صحة األمعاء أيضا ،وذلك من خالل فحص تأثري
زيت جوز اهلند على علمية اهلضم.
وأشارت البيانات الناجتة عن األحباث أن املواد
اليت ينتجها جهاز اهلضم هلا دور فعال يف
القضاء على اجلراثيم .ولزيت جوز اهلند تأثري
مشابه على البكترييا املوجودة داخل خاليا اجلهاز
اهلضمي على حد اعتبار داميان.

ً
خباخا من
أعلن باحثون يف الواليات املتحدة ان
هرمون اوكسيتوسني ،الذي ُيسمى هرمون احلب،
ميكن أن يوفر طريقة جديدة لعالج البدانة.
سريريا يف الواليات
حاليا اختبار البخاخ
جيري
ً
ً
املتحدة بعد ان وجدت دراسة حمدودة أن ثالث
خبات من اهلرمون قبل األكل ميكن ان تقلل كمية
الطعام الذي يتناوله الشخص.
وقال الباحثون إن هذه الطريقة ميكن ان تؤدي
سنويا او مخسة
اىل خفض الوزن  17كلغم
ً
اضعاف االخنفاض يف الوزن نتيجة تناول عقار
اورليستات إلنقاص الوزن.
واورليستات هو العقار الطيب الوحيد إلنقاص
الوزن الذي أثبت فاعليته دون خماطر صحية.
واخليار اآلخر املتاح للمصابني بالبدانة هو جراحة
لتقليص حجم املعدة ولكنها حتمل خطر حدوث
ختثرات يف الدم ونزيف دموي ،كما افادت
صحيفة الديلي ميل.
ويعتقد الباحثون أن هرمون اوكسيتوسني أكثر
ً
امانا وأشد فاعلية ملعاجلة البدانة.
ويفرز هرمون اوكسيتوسني يف الدماغ خالل
ُ
نشاطات بينها ممارسة اجلنس والتقبيل والوالدة.
كما ُيعطى اهلرمون للمساعدة يف إحداث املخاض
وانتاج احلليب لدى االمهات املرضعات.
وأظهرت اختبارات سابقة ان الفئران اليت ُأعطيت
هرمون اوكسيتوسني تناولت سعرات أقل يف
حني ان الفئران األخرى اليت تفتقر اىل اهلرمون
ومتيل اىل البدانة اخنفض وزنها بعد ان استعادت
األوكسيتوسني اىل مستواه الطبيعي.
ويف الدراسة اجلديدة اليت ُأجريت يف مستشفى
ماسيشوسيتس العام ،جرى اختبار هرمون
متعافيا ،نصفهم
شخصا
اوكسيتوسني على 25
ً
ً
تقريًبا يعانون من زيادة الوزن.
وتناول كل منهم ثالث خبات من هرمون
اوكسيتوسني أو دواء كاذبًا عن طريق الفم قبل
ساعة على وقت الفطور.
وأظهرت النتائج أن ما تناولونه من السعرات كان
يقل  122سعرة ،ومن الدهون يقل  9غرامات
بعد استخدام البخاخ باملقارنة مع الذين تناولوا
الدواء الكاذب.
ً
اخنفاضا يف
وقال الباحثون ان هذا يعادل
السعرات يبلغ  366سعرة يف اليوم ،ويف الوزن
يبلغ حنو  4كلغم إذا استمر استخدام البخاخ 12
اسبوعًا وأكثر من  17كلغم يف السنة.
ويؤدي اورليستات اىل إنقاص الوزن ما بني 3.2
و 8.9كلغم يف السنة.

الفوسفات – خطر
مغلف يف األغذية
اجلاهزة؟

مادة الفوسفات املصنعة تضاف إىل كثري من
أنواع األغذية اجلاهزة واجملمدة ،ومن املعروف أن
الفوسفات مضر للمصابني بأمراض الكلى ،لكن
األطباء حيذرون حتى األصحاء .فما هي أضرار
الفوسفات يف الطعام؟
جيهل الكثريون خماطر الفوسفات الذي يضاف
إىل كثري من أنواع الوجبات السريعة واألغذية
احملفوظة واجملمدة ،مثل البيتزا اجلاهزة واجلبنة
اليت ال حتفظ يف ثالجات واملشروبات الغازية
وحتى يف بعض أغذية األطفال .وللفوسفات
عدة استخدامات ،فهو يساعد يف حفظ األغذية
أو إكسابها طعمًا ،كما يساعد يف إعطاء منتجات
األلبان قوامًا أفضل ،ويساعد يف حفظ لون الكوال
أو منع احلليب اجملفف من التثاقل.
ومن املعروف منذ وقت بأن الفوسفات مضر
بالنسبة للمصابني مبرض الكلى ،لكن دراسة
حديثة حتذر من الفوسفات املضاف والذي
يسبب ارتفاع نسبة الفوسفات يف الدم حتى
لدى األصحاء ،ويزيد بالتالي من خماطر اإلصابة
بأمراض القلب .ويقول د .ماتياس ريدل ،خبري
التغذية يف هذا السياق« :املذهل يف البيانات
اجلديدة هو أن الفوسفات الذي ميتصه اجلسم
بالتغذية ميكن أن يرتك آثارا ضارة على األصحاء،
وعلى أولئك األكثر عرضة لإلصابة بتصلب
الشرايني على حد سواء».
وال يتعلق األمر بالفوسفات الطبيعي املتوفر
يف العديد من املواد الغذائية ،مثل اللحوم
والبقوليات واملكسرات ،والذي يستطيع اجلسم
التعامل معه بسهولة .فمعدن الفوسفور يلعب
مع الكالسيوم دورًا هامًا يف استقالب العظام،
ويساعد يف ختزين الطاقة يف اخلاليا وحتقيق
التوازن احلمضي القاعدي ،وطريقة تعامل اجلسم
معه ختتلف حبسب شكله.
يف األطعمة الغنية بالربوتني الطبيعي مثل منتجات
األلبان ،ميتص اجلسم فقط نصف كمية الفوسفات،
بينما الفوسفات املوجود يف البقوليات واحلبوب
فهو موجود يف شكل محض الفيتيك واليت بالكاد
ميتصه اجلسم ،ولذلك فالفوسفات الطبيعي غري
ضار .ويوضح بروفيسور مارتن كوملان ،طبيب
األمراض الباطنية األمر قائ ًال« :يقوم اجلسم
بامتصاص ستني يف املائة فقط من الفوسفات
الطبيعي ،بينما ميتص الفوسفات املضاف سريعًا
بشكل كامل تقريبًا.

عقار حملاربة اإليدز قد
يطيح بكل العالجات السابقة
توصل اخلرباء اىل
عقار جديد لعالج
مرض االيدز من شأنه
ان يضع كل العالجات
السابقة جانبا.
اكتشف علماء يف
شركة «جونسون آند جونسون» وشركة األدوية
الربيطانية العاملية «جالكسو مسيث كالين» عقارا
يؤخذ عن طريق احلقن لعالج مرض نفص املناعة
«االيدز» والذي يدوم مفعوله لفرتة طويلة.
وينصح بأخذه مرة كل  8أسابيع ،بينت التجارب
مفعوله الذي يضاهي تناول  3حبات من جرعات
الدواء اليومية االعتيادية عرب الفم .ونقلت صحيفة
«ديلي ميل» عن رئيس الصناعات الدوائية يف
«جونسون آند جونسون» إىل أن نتائج االختبارات
األولية للعقار الذي يتم أخذه يف صورة حقن
تقدم وسيلة «انتقالية» حمتملة يف الصراع ضد
الفريوسات املسببة لإليدز.

معلومات عامة

يذكر ان اوىل حاالت االصابة مبرض االيدز املؤكدة
كانت يف كينشاسا عاصمة مجهورية الكونغو ،
ومت التعرف على املرض من خالل عينة أنسجة
حمفوظة من عام 1959م  .ويف خالل العقد التالي
انتقل املرض اىل جزر احمليط االطلسي  ،ومن ثم
اىل الواليات املتحدة  ،أول حالة اصابة مؤكدة مت
تسجيلها يف الواليات املتحدة كانت ملراهق من
والية ميسوري يدعى . Robert Rayford
كما رصدت أدلة على وجود الفريوس يف أوروبا
بعد احلرب العاملية الثانية  ،مبنية على اعداد
كبرية من األطفال الذين كانوا يصابون مبرض
 PCPوهو مرض يصيب فقط من لديهم ضعف
يف اجلهاز املناعي  ،ووجود هذا املرض يكون
عالمة كافية الثبات أن املريض يعاني من مرض
االيدز.

األكثر خطورة

يعترب فريوس نقص املناعة املكتسبة االيدز أكثر
الفريوسات خطورة مقارنة بغريه من الفريوسات
وذلك بسبب قدرته على جتاوز النظام املناعي
للضحية ثم تدمريه  .عندما يتسلل الفريوس
اىل النظام املناعي يتكون حوله غطاء او غالف
من جزيئات السكر والكربوهيدرات اليت تلتصق
بسطحه  ،فينخدع اجلهاز املناعي به وال يهامجه
 ،اضافة اىل أنه يتغري شكله خالل مدة قصرية
حبيث أنه اذا مت مهامجته من جهاز قبل املناعة
يستطيع التغيري بسرعة فيتجاهله جهاز املناعة
باعتباره ليس فريوسا.

حتوير اجلينات للقضاء على اللوكيميا
هذه قصة نهايتها سعيدة ،وهي قصة طفلة تبلغ
من العمر االن  17شهرا امسها ليلى رتشاردز.
واجهت هذه الطفلة موتا حمققا بسبب اصابتها
بسرطان الدم (اللوكيميا) ولكنها االن خالية من
املرض متاما.
كيف؟
حدث هذا بفضل اصرار والديها على الوقوف يف
وجه القدر حيث طلبا من االطباء يف مستشفى
غريت اورموند سرتيت فعل كل شئ واعطاءها
حتى العالجات التجريبية أمال يف انقاذها من هذا
املوت احملقق.
ولتحقيق هذه الطلبات قام هؤالء االطباء الذين
يتعاونون مع باحثني يف كلية جامعة لندن
باستخدام تقنيات حتوير اجلينات لتحفيز النظام
املناعي يف جسم ليلى.
معجرة تقريبا
ووصف الربوفسور بول فيز يف مستشفى غريت
اورموند سرتيت النتائج اليت مت التوصل اليها

بالقول «كانت معجرة تقريبا ،ألن نوع سرطان
الدم الذي اصاب ليلى من النوع الشديد».
هذا واعترب هذا االجناز مهما جدا يف بريطانيا لكونه
سابقة فريدة من نوعها والنه يعطي االمل يف
التوصل اىل عالجات النواع اخرى من السرطانات
اعتمادا على تقنية حتوير اجلينات ،حسب صحيفة
التلغراف.
وليلى االن اصبحت الطفلة االوىل يف العامل
حتقق شفاءا كامال من مرض اللوكيميا اعتمادا
على هذه التقنية.
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أخطاء شائعة عن البوتوكس والفيلر

تنصح الدكتورة أروى علي من مركز أوباجي التخصصي جلراحة
اليوم الواحد يف أبوظيب بتفادي بعض األخطاء الشائعة يف عملييت
البوتوكس والفيلر.
وتربز فيما يلي أخطاء ال بد من تفاديها.
-1السماح لطبيب األسنان أو الطبيب النسائي بإجراء حقن
البوتوكس
ّ
تستخف النساء عادة حبقن البوتوكس وبغريها من املواد القابلة

أن حقن الوجه على
أن جراحي التجميل يتفقون على ّ
للحقن ،إال ّ
ً
ً
ً
ّ
جيدًا.
ا
ب
ومدر
ا
ماهر
ا
اح
جر
ب
يتطل
الصحيح
النحو
ّ
ّ
ّ
جيدة .فالعديد
فكرة
ليس
النسائي
طبيبك
يد
على
البوتوكس
إجراء
ّ
التعبريية.
الوجه
وعضالت
الوجه
تشريح
يعرفون
ال
األطباء
هؤالء
من
ّ
ً
مدتها بضعة أيام ،ويبدأون حبقن املرضى،
دورة
يأخذون
فهم
ّ
جمرد ّ
كيفية حقن اإلبرة
تعلم
ّ
ولكن األمر أكرب من ّ
-2السؤال عن نوع البوتوكس املستخدم :
البوتوكس أنواع حتى أن كل طبيب يفضل نوعا معينا ،وال ميكن أن
نقول هناك اجليد منه وهناك السيئ ألن أي بوتوكس مرخص من
قبل وزارة الصحة سواء يف أمريكا أو بريطانيا أو كوريا أو الصني،
وأي دواء ال ميكن أن يطرح يف السوق بدون هذا الرتخيص يف
البلد األم . .
واملريض عليه أن يسأل طبيبه عن النوع الذي يستعمله ،كما
عليه أن يكون واثقا من أن هذا الطبيب يضع له االسم الذي
قاله فال يقول شيئا ويستعمل شيئا آخر  .حتى يف حال املريض
زيارة دكتور جتميل غري الدكتور األول املعتمد يف حقنه البوتكس
فعليه ان يذكر للدكتور اجلديد نوع البوتوكس املستخدم يف املرة
األوىل .
-3حتجري الوجه :
اليوم بتنا نسمع أن كثريين يستعملون البوتوكس بهدف جتميلي
وهم ليسوا أطباء جتميل!! لذا نرى أحيانا البوتوكس يتحجر يف
الوجه رغم أنه من املستحيل أن يتحجر ،من هنا كان هذا احتياال
على املريض من قبل األطباء وصالونات التجميل اليت باتت تعمل
يف هذا اجملال.
 -4مكان البوتوكس يف الوجه:
ً
ً
احذري :إذا ّ
وحترك املنتج،
العني،
مقلة
من
ا
جد
ا
مت حقن املنتج قريب ّ
ّ
ّ
تتحكم يف تركيز مقلة
فقد يؤثر هذا على العضالت الصغرية اليت
ّ
املؤقت .
يسبب هذا العمى
العني داخل املدار العظمي .وقد
ّ
-5هناك فرق كبري بني «البوتكس» و»الفيلر»:
حدة التجاعيد التعبريية بينما «الفيلر»
فالبوتكس يقلل من ّ
يكون خاصًا بالتعبئة يف املناطق اليت فيها فراغات حول الفم
ومتعددة يقوم الطبيب املختص
أو اخلدود .وللفيلر أنواع خمتلفة
ّ
باختيارها حسب حالة البشرة واملكان املراد تعبئته.
-6شروط جيب اتباعها عند حقن الفيلر :
ا-التوقف عن تناول األسربين ومواد التهابات املفاصل مثل
الفولرتين والربوفني ملدة أسبوع على األقل
ب-التوقف عن تناول فيتامني (ي ) وذلك للحد من الكدمات
الزرقاء اليت تظهر بعد احلقن .
ت-يف حالة وجود التهابات فريوسية أو بكتريية جيب تناول
املضادت احليوية والفريوسية قبل احلقن
ث-يشرتط معرفة املراجع واملريض لألدوية واألغذية املسببة
للحساسية اليت قد تصيب املراجع وذلك تالفيا ألي رد فعل أثناء
احلقن أو بعده
يعترب البوتكس و الفيلري من أهم الصيحات يف عامل التجميل
بسبب اإلقبال الكبري وبسبب النتائج التجميليه الراءعه اليت ميكن
ل املرضى احلصول عليها  .كما ان نسبه األمان العاليه لكالهما
يف حال استخدم من قبل أيد خبريه جتعلهما حمل ثقه عاليه هنالك
بعض املعلومات اخلاطئه حوهلما
منها انه حيب البدء بالبوتكس والفيلر فقط بعد سن الثالثني
هذه املعلومات ختص البعض وليس اجلميع فهنالك الكثري من
األشخاص بس العشرين تفقد الكثري من الوزن بسبب محيه معينه
فيبدأ الذبول والتعب الشديد على الوجه بسبب فقدان الدهن
الداعم ل العضالت يف هذه احلاله جيب تعويض الدهن الزائل عن
طريق حقن ماده الفييلرز مهما كان عمر املريض ومن ناحيه اخرى
هنالك الكثري من األشخاص يواظبون على استخدام عضالتهم بكثره
اثناء احلديث يودي ذلك الحقا حلدوث جتاعيد ديناميكيه تتحول
صعب ازالتها يف هذه احلاله يستطب
مع الوقت ل خطوط داءمه َي ْ
البوتكس اذا كان املريض فوق العشرين عاما
املعلومة اخلاطئه املتداوله انه يف حال زوال البوتكس او الفييلر
من الوجه يعود الوجه أسوأ مما كان ايضا هذا تقارب خاطئ اذا
عادة يعود الوجه ملا كان عليه قبل احلقن وخاصه اذا كان الطبيب
قد التزم بالكميات املطلوبه وغري املبالغ بها من كال املادتني .

الثقة أساس
يف النهايه التواصل بني الطبيب و املريض وشرح كل النقاط
للمريض هو أساس الثقافة العاليه لدى املريض واالهم بكل هذه
األمور ان تستخدم كال املادتني من فبل أطباء مرخصني ل العمل
يف هذا اجملال وان تكون املواد املستعملة ايضا مرخصه من اكثر
من جهه طبيه وأكادميية .

ماء الليمون  ..فوائده عديدة وال خيلو
من األضرار!

فوائد شرب ماء الليمون معروفة إذ اضافه الكثريون اىل جمموع
السوائل اليت حيتسونها صباحا لتحسني السيولة والطراوة يف
اجسامهم وحتسني عمل اجلهاز املناعي واجلهاز اهلضمي وتنقية
الكبد.
نعم … ولكن
غري ان هناك وجها آخر للعملة ال يعرفه الكثريون جتعل من ماء
الليمون مضرا بصحة االنسان.
فقبل كل شيء يؤثر ماء الليمون بشكل سيئ على االسنان.
ويف الواقع فإن مجيع انواع عصائر الفواكه مضرة لالسنان غري ان
ماء الليمون اكثرها ضررا النه قد يذيب املينا وهي طبقة ال تنمو
جمددا بسهولة وقد ال تنمو على االطالق إذا ما كان الضرر كبريا.
ومن اهم عالمات تآكل املينا
تغري لون االسنان :متنح املينا اللون االبيض لالسنان واذا ما
تآكلت تتحول االسنان اىل اللون االصفر وهو لون طبقة العاج
داخل االسنان.
احلواف الشفافة :إذا الحظت ان حواف اسنانك اصبحت شفافة
فهذا دليل على ان منطقة املينا ليست بالقوة املطلوبة.
حتسس االسنان :منطقة العاج مرتبطة بعصب السن وإذا ما تآكلت
املينا يصبح اجلزء الداخلي للسن معرضا لتغري درجات احلرارة ما
يؤدي اىل شعور بعدم االرتياح.
ماء الليمون الدافئ
ماء الليمون الدافئ اسوأ من البارد ألنه حيوي كمية اعلى من املادة
احلامضية اليت تؤدي اىل تآكل منطقة املينا وبالتالي على من يريد
االستفادة من ماء الليمون االكتفاء بالبارد واالبتعاد عن الدافئ.
تنظيف االسنان بالفرشاة
من املفضل عدم تنظيف االسنان بالفرشاة يف احلال بعد تناول
طعام حيوي مادة حامضية .وينصح اخلرباء بعدم تنظيف االسنان
إال بعد مرور ثالثني دقيقة على االقل .والسبب هو ان املواد
احلامضية تضعف طبقة املينا يف االسنان وميكن للفرشاة ان تفعل
الشيء نفسه إذا ما مت التنظيف بعد التناول مباشرة.
اخلالصة
هذه بعض النصائح لالستفادة من ماء الليمون وجتنب االضرار
اليت ميكن ان يلحقها باالسنان.
 -1اشرب ماء الليمون البارد وليس الدافئ.
 -2نظف اسنانك بالفرشاة قبل احتساء ماء الليمون كي ال تؤثر يف
منطقة املينا يف االسنان.
 -3اشرب ماء الليمون حبذر وال تدعه ميس اسنانك بشكل مباشر او
اشربه باستخدام قصبة.
 -4بدال من استخدام فرشاة االسنان بعد احتساء ماء الليمون ميكنك
شطف فمك باستخدام املاء فقط فهو كاف إلزالة املادة احلامضية
دون التأثري يف منطقة املينا.
 -5حاول استبدال ماء الليمون مباء اخليار او النعناع .فاالثنان
يعمالن على ترطيب اجلسم وال حيتويان مواد حامضية.
بالنتيجة ،ماء الليمون ممتاز للجسم ولكن جيب اجياد نوع من
التوازن بني الفوائد واالضرار.

بعد اللحوم املُصنعة ...السمك أيضا يسبب السرطان
ّ
وتسببها يف
املصنعة،
بعد الزوبعة اليت أثريت عن اللحوم احلمراء
ّ
إن األمر ذاته ينطبق على بعض
مرض السرطان ،تذكر تقارير ّ
األنواع من األمساك ،فقد تبينّ أن حلومها حتوي اشعاعات خطرة
للغاية تسبب السرطان.
يف الوقت الذي يعد فيه السمك من األطعمة األساسية بالنسبة
لقطاع كبري من األشخاص يف خمتلف أحناء العامل ،نظرًا الخنفاض
سعره وما هو معروف عنه من قيمة غذائية ،يبدو أن تلك املعادلة
قد تتغري عما قريب ويفقد السمك تلك املكانة الغذائية املميزة،
بعد ظهور تقارير تزعم انتشار أمساك مصابة بأورام سرطانية
دموية!
وذكر موقع سوبر ستيشن « :95حتى حزيران /يونيو املاضي،
وصلت اإلشعاعات املوجودة يف احمليط اهلادئ للساحل الغربي
للواليات املتحدة ،وتبني أن املأكوالت البحرية اليت يتم تناوهلا
من احمليط اهلادئ مشبعة بعنصري السيزيوم  137والسرتونتيوم
 90املشعني.
ويشبه عنصر السرتونتيوم  90عنصر الكالسيوم .وينتهي به
احلال مرتسبًا يف عظام اإلنسان ،ويتسبب اإلشعاع يف اإلضرار
بنخاع العظام ،ما ينتج عنه سرطانات العظام وسرطانات الدم مثل
اللوكيميا».
وأضاف املوقع« :اتضح أن مستوى اإلشعاع يف األمساك رهيب
للغاية ،حيث وجدنا أن مسك سلمون أالسكا الربي ،رجنة احمليط
اهلادئ والسمك األبيض الكندي حتتوي مجيعها على أورام سرطانية
دموية خبيثة منتشرة بكافة أحناء أجسامها».
وشدد املوقع يف هذا السياق على حقيقة الفزع الذي بات موجودًا
نتيجة لتحول أعداد متزايدة من األطعمة الصحية إىل أطعمة «غري
آمنة» بالنسبة الستهالكها باستمرار.
يف املقابل ،أبدى بعض العلماء اعرتاضهم على ذلك ،وقال يف
هذا الصدد جاي كولني ،األستاذ املشارك يف علوم احمليطات يف
جامعة فيكتوريا  »:للدخول بشكل مباشر للغاية يف املوضوع ،فانه
ووفقًا للمستويات اليت نراها حاليًا ،إن كان للشخص أن يتناول
كيلوغراما من السلمون يف العام ،فإن اجلرعة اليت يتحصل
20
ً
عليها من وراء تناول ذلك السمك أقل خطورة مبقدار  300مرة
تقريبًا من تدخني علبة سجائر يوم

ملاذا جيب االمتناع نهائيا عن وضع اخلبز يف الثالجة؟
ينصح العديد من األطباء وخرباء التغذية يف العامل باالمتناع نهائيا
عن وضع اخلبز داخل الثالجة ،ثم إعادة تناوله الحقا.
قد يبدو هذا األمر غري بديهي ،حيث أن اخرتاع الثالجات كان ملساعدة
البشر يف احلفاظ على نضارة الطعام ،إال أن تفسري ذلك يكمن يف
تعقيدات دورة حياة اخلبز نفسها ،فهو ينتج ساخنا يف البداية ثم
يربد.
والذي حيدث هنا هو أن النشويات املوجودة يف اخلبز يعاد ترتيب
جزيئاتها يف ظل السخونة الشديدة لدى عملية َ
اخلبز ،وعندما يربد
ُ
اخلبز تعود هذه اجلزيئات إىل ترتيبها األصلي ،وهو األمر الذي حُيول
ُ
اخلبز تدرجييا إىل مرحلة الصالبة وفقدان النضارة ثم التعفن.
تسرع
أما عند وضع اخلبز يف الثالجة ،فكل ما حيدث هنا هو أنك
ّ
وترية هذه العملية ،أي إعادة ترتيب جزيئات النشاء كما يف
سرع حتول اخلبز إىل مرحلة فقدان النضارة
وضعها األصلي ،ما ُي ّ
ثم التعفن.
وينصح األطباء وخرباء التغذية باالبتعاد عن شراء اخلبز ُ
املقطع على
شكل شرائح ،وشراء رغيف اخلبز مكتمال ،ثم قطع شرائح منه حسب
احلاجة ،ألن تقطيع األرغفة إىل شرائح يقلص ُعمر اخلبز.
وعند احلاجة إىل ختزين باقي اخلبز فرتة طويلة ،ينصح اخلرباء بوضعه
يف وعاء حمكم الغلق أو لفه يف كيس بالستيك بعناية ،ثم وضعه
يف فريزر الثالجة لتجميده ،وعند احلاجة إليه ،ينصح برتكه فرتة
قليلة حتى ذوبان الثلج منه متاما ،ثم ميكن إعادة تسخينه وتناوله
مرة أخرى.

ختلّصوا من انتفاخ البطن يف  60ثانية
« »Sassy Waterهو آخر ابتكارات الناشطة على موقع يوتيوب
ّ
للتخلص من ُمشكلة
سينتيا ساس اليت وجدت الطريقة األسرع
انتفاخ البطن وبستني ثانية فقط.
وتّول هذه الوصفة املاء العادي الذي نشربه يوميًا إىل ماء «خارق»
حُ
عملية اهلضم.
ويساعد
حيتوي على صفر سعرات
ّ
ّ
حرارية ُ
إن قاعدة شرب  8أكواب من املاء يوميًا قد ختتلف
وتقول سالي ّ
شخص إىل آخر وفق حاجة ّ
لكن املاء
من
كل جسم والنشاط اجلسدي ّ
ٍ
مفيد جدًا حلركة اهلضم.
وحتتوي وصفة سالي على :ليرتين من املاء ،ملعقة صغرية من
ّ
حبة حامض مقطعة،
الزجنبيل املبشور ،حبة خيار
مقشرة ومقطعةّ ،
 12ورقة من النعناع.
ليوم كامل ويف الصباح قوموا بتصفية
ضعوا املزيج يف الثالجة
ٍ
املكونات من املاء واشربوا املزيج طوال اليوم.
ّ
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جمزرة «داعشية»  ...عشرات...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ّ
مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
وكلف ّ
الشرطة العسكرية ومديرية املخابرات يف اجليش اللبناني ،إجراء
التحقيقات االولية وفرض طوق أمين يف مكان االنفجارين.
وقد أعلن رئيس احلكومة ،متام سالم ،أن يوم غد هو يوم حداد
عام.
وأوعز وزير الصحة وائل أبو فاعور اىل املستشفيات استقبال
مجيع جرحى انفجاري برج الرباجنة على نفقة وزارة الصحة،
ووجهت مستشفيات الضاحية اجلنوبية لبريوت نداء للتربع بالدم،
كما طلبت املستشفيات من املواطنني عدم التجمهر امام أقسام
الطوارئ.
وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت ان حمصلة تفجريي
برج الرباجنة بلغت  35شهيدًا و 211جرحيًا ،وتوزعت كما يلي:
مستشفى بهمن 8 :شهداء و 40جريح .مستشفى الساحل10 :
شهداء و ٤٠جريح .مستشفى الرسول 17 :شهيد و 80جريح.
مستشفى الربج ٣٧ :جريح .مستشفى الزهراء 4 :جرحى.
مستشفى رفيق احلريري اجلامعي ٣ :جرحى .مستشفى السان
جورج 7 :جرحى».
ونفى اجمللس االسالمي الشيعي االعلى ما تناقله بعض وسائل
االعالم عن استشهاد جنل نائب رئيس اجمللس االسالمي
الشيعي االعلى الشيخ عبد االمري قبالن وسيصدر بيان نفي عن
اجمللس بعد قليل.
واعلن رئيس جملس الوزراء احلداد العام يوم اجلمعة (أمس).
واعلنت قيادة اجليش -انه «بتارخيه حوالي الساعة ،18,00
أقدم أحد اإلرهابيني على تفجري نفسه بواسطة أحزمة ناسفة يف
ّ
السكة -برج الرباجنة ،تاله إقدام إرهابي آخر على تفجري
حملة عني
أدى إىل وقوع عدد
نفسه بالقرب من موقع اإلنفجار األول ،ما ّ
كبري من اإلصابات يف صفوف املواطنني.
وعلى األثر ّ
نفذت قوى اجليش إنتشارًا واسعًا يف املنطقة
وفرضت طوقًا أمنيًا حول موقعي اإلنفجارين ،كما حضر عدد من
ّ
األدلة من
اخلرباء العسكريني وباشرت الشرطة العسكرية رفع
مسرح اجلرميتني لتحديد حجم اإلنفجارين وهوية الفاعلني .وقد
مت العثور يف موقع اإلنفجار الثاني على ّ
ّ
جثة إرهابي ثالث مل
يتمكن من تفجري نفسه».
وقد توزع الشهداء على مستشفيات الرسول االعظم (20
شهيدا) ،الساحل( 10شهداء) ،بهمن( 7شهداء).
وأفادت الوكالة الوطنية أنه مت نقل  11شهيدا اىل مستشفى
الساحل عرف منهم  8شهداء هم :حممد على هاشم ،حممد سعيد،
حممد علي مزهر ،عادل ترمس ،حسني علي حجيج ،حسن صايف
محود ،هنادي مجعة ،حممد سويد ،وهناك  3شهداء مل تعرف
هويتهم بعد.
أما اجلرحى يف املستشفى فهم :حممد امساعيل ،رسوان محدان،
هشام متريك ،أمحد العزير ،علي يونس ،حسني حسن ،علي
سلمان ،علي هاشم ناصر ،فارس كسار ،إميان متريك ،عباس
حالوي ،رقية حجازي ،بالل حسني شناوي ،حممد عباس ،أمحد
املنهاوي ،عباس الزين ،تهاني غازي موسى ،فاطمة مبارك،
مساح رغدة ،علي معطي ،حسن عبود ،ميالد شناوي ،أمحد
الغزاوي ،عفيف امساعيل ،صابر املوىل ،عامر عبد القادر قسوم،
غصون محدان ،نوال بيضون.
كما وردت معلومات أن الشهداء يف مستشفى «بهمن» ،عرف
منهم :كاظم سعيد خرفان ،حسام ناصر ،عبد اهلل عطوي ،غازي
بيضون ،حسني مصطفى ،سامي حوحو ،وليلى مظلوم.
أما امساء اجلرحى فهم :فاتن منذر ،حممد شحادة ،جنات توليس،
علي سويد ،كريم حممد املصري ،حممد عدنان عدنان ،حسني
علي عوالي ،وينا حايك ،منر حسني عوض،سلوى قصاب،انيس
غالييين ،فاطمة شحادة ،علي حممد سويد ،لورا عبدطه ،بالل
زعيرت ،حييى شحادة ،هيثم مزرعاني ،حممد املوسوي ،نرجس
عوض ،فاطمة قطيش ،حسن شاهني ،حممد حسن ،لوريتا حديد،
لورا قاعي ،حسني مرسل ،حممد الضر ،بتول بركات ،واسامة
الكيدي ،وهناك ستة شهداءاخرين مل تعرف امساؤهم بعد.
واعلن وزير الرتبية الياس بو صعب اقفال املدارس واملعاهد
واجلامعات اجلمعة (امس) بعد التشاور مع رئيس احلكومة.
وجاء يف بيان التنظيم االرهابي «داعش»« :متكن جنود اخلالفة
من ركن دراجة مفخخة وتفجريها على جتمع يف ما يعرف بشارع
«احلسينية» يف منطقة برج الرباجنة يفالضاحية اجلنوبية لبريوت
فجر أحد
معقل حزب اهلل ،وبعد جتمع املرتدين يف مكان التفجريّ ،
فرسان الشهادة حزامه الناسف يف وسطهم ،ليوقع فيهم ما
يزيد عن اربعني قتي ًال ومئيت جريح».

البيشمركة تطلق عملية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
لضمها إىل كردستان ،ويف وقت حيتدم اخلالف بني األكراد.
وتوقعوا أن يكون توحدهم يف اهلجوم بداية لتسوية نزاعاتهم
الداخلية.

ومتكنت «البيشمركة» أمس االول ،مدعومة بغطاء جوي أمريكي،
ومقاتلني إيزيديني ،إضافة اىل مسلحي أحزاب كردية سورية
تابعة لـ «حزب العمال» ،من حترير  70يف املئة من بلدة سنجار،
فيما اندلعت اشتباكات بينها وعناصر من «احلشد الشعيب
الرتكماني» يف طوزخرماتو التابعة حملافظة صالح الدين.
وأعلن «جملس أمن» اإلقليم يف بيان إن « 7500من عناصر
البيشمركة بدأوا عملية الستعادة سنجار ،من ثالثة حماور
بدعم من مقاتالت التحالف الدولي ،وبإشراف الرئيس مسعود
بارزاني ،حملاصرة داعش اإلرهابي وقطع طريق إمداده بني
العراق وسورية» .وأشارت املصادر األمنية الكردية إىل جناح
اهلجوم ،حتى مساء أمس ،يف حترير حنو  70يف املئة من سنجار
اليت استوىل عليها التنظيم ،قبل سنة.
ونفت قيادة قوات «البيشمركة يف بيان «مشاركة عناصر حزب
العمال (تعتربه الواليات املتحدة وتركيا ارهابيًا) يف اهلجوم»،
واعتربت «ما أشيع يهدف إىل التقليل من دورها وخلق انقسامات
بني اإليزديني».
ويتوقع أن تشهد سنجار صراعات سياسية ،بعد حتريرها،
للسيطرة بني احلزب «الدميوقراطي» ،بزعامة بارزاني ،وفصائل
إيزيدية وكردية موالية حلزب «العمال».
اىل ذلك ،اندلعت اشتباكات عنيفة بني «البيشمركة» ومقاتلني
من «احلشد الشعيب» الرتكماني يف طوزخورماتو ،وقفت خالهلا
الشرطة احلكومية على احلياد .وقال قائمقام املدينة شالل عبدل
لـ «احلياة» إن «مخسة اشخاص قتلوا ،ثالثة منهم من احلشد
واثنان من البيشمركة».
وأضاف أن «املسلحني انتشروا يف الشوارع على رغم حظر
مؤكدا ان «السلطات تسعى اىل التهدئة قبل أن
التجول»،
ً
تتوسع االشتباكات أكثر».
وقال مصدر مسؤول عراقي إن «املوظفني والطالب حماصرون
داخل مؤسساتهم ،وقد أقدم مقاتلو احلشد على خطف  15مواطنًا
فرد األكراد خبطف  15تركمانيًا وتبادل الطرفان إطالق
كرديًا
ّ
النار لساعات ،قبل ان يقتحم املسلحون املستشفى العمومي
وسط املدينة» ،مشريًا إىل أن «املناطق الرتكمانية تشهد
انتشارًا للحشد الشعيب يف شكل ملحوظ».
وقال معاون مدير الفوج الرابع يف «البيشمركة» النقيب هشام
صاحل انه «قبل أسبوعني نصبت البيشمركة حاجزًا ثابتًا يف
الشارع الرئيسي للمساعدة يف فرض األمن ،فأطلق عناصر من
فرد عليهم
احلشد الشعيب النار يف اجتاه احلاجز ،وخطفوا مدنيًا،
ّ
عناص البيشمركة باملثل ،وقتلوا ثالثة منهم ،فيما جرح عنصر
واحد من البيشمركة ونقل إىل املستشفى وتطور احلادث إىل
اشتباكات عنيفة بني الطرفني».

تدمري خمزن سالح...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
يف حمافظة تعز وصدت هجومًا هلم يف حمافظة الضالع ،يف وقت
واصل طريان التحالف استهداف مواقع اجلماعة يف حمافظات
صعدة وحجة ومأرب وتعز والضالع موقعًا عشرات القتلى
واجلرحى يف صفوفها.
وكشفت املقاومة عن تدمري خمزن سالح تابع للحوثيني وصاحل.
وقال مصدر يف املقاومة :إن طريان التحالف شن غارات عدة
صباح أمس االول على مواقع يتمركز فيها املتمردون ،يف
منطقة احملجر باملخا غرب مدينة تعز ،ما أدى إىل تدمري خمزن
سالح ،ومسع دوي االنفجارات فيه لنحو ساعتني.
من جهة أخرى ( أ ف ب) قال العميد علي مقبل صاحل ،وهو
قائد معسكر يف جنوب اليمن وموال للرئيس هادي ،ان مقاتالت
التحالف استهدفت ناقليت جند للحوثيني والقوات املوالية لعلي
عبداهلل صاحل مشال مدينة دمت ،ثاني كربى حمافظة الضالع ،ما
ادى اىل مقتل  13منهم وإصابة آخرين.
وكانت املدرعتان تنقالن امدادات اىل احلوثيني الذين سيطروا
على مدينة دمت يف نهاية األسبوع املاضي .ويف احملافظة ذاتها،
قتل 11من احلوثيني وحلفائهم يف كمينني لعناصر املقاومة.
كما ضبطت «املقاومة اجلنوبية» والقوات املوالية للحكومة 17
برمي ًال حتوي مادة «تي ان تي» املتفجرة ،زرعت بالقرب من مطار
عدن الذي ترابط فيه قوات التحالف.
واستعادت املقاومة واجليش الوطين أمس االول مركز مديرية
املسراخ جنوب تعز وأسرت وقتلت عشرات احلوثيني فيما
تواصلت معارك الكر والفر على جبهات تعز ومديريات ذباب
والوازعية واملضاربة (جنوب غرب).
وصد مسلحو املقاومة اليمينة هجومًا حوثيًا يف حي الفرزة
ّ
والزهراء يف حميط القصر اجلمهوري ومعسكر قوات األمن
اخلاصة شرق املدينة.
ويف حمافظة الضالع صدت املقاومة حماولة تقدم للحوثيني
حنو بلدة مريس مشال الضالع وقصفت مواقعهم يف دمت
بالصواريخ بالتزامن مع غارات لطريان التحالف ما أدى إىل مقتل
وجرح عشرات احلوثيني وتدمري آليات هلم يف منطقة «الزيلة»
الواقعة بني دمت ومريس مشال مدينة الضالع.
وعلى صعيد املفاوضات اليت دعت إليها األمم املتحدة أكد
احلوثيون أنهم تسلموا من املنظمة الدولية مسودة تتضمن أجندة

املفاوضات.
وقال الناطق باسم احلوثيني حممد عبدالسالم إن مجاعته تقوم
حاليًا بدراسة املسودة للرد عليها رمسيًا.
وأضاف أن اجلماعة تتمسك بالرسالة اليت وجهتها إىل األمني
العام لألمم املتحدة بان كي مون ،خبصوص التفاهم الذي
توصلت اليه يف العاصمة العمانية مسقط مع املبعوث الدولي
إمساعيل ولد الشيخ ،حول «النقاط السبع» ،معتربًا تلك النقاط
«إطارًا حقيقيًا للحل السلمي للوضع القائم ،سواء على املستوى
العسكري أم املستوى السياسي» وأن أي جتاهل ملا ورد فيها
«ال ميكن أن يكون مقبو ً
ال».
ويف الرياض أفادت املصادر الرمسية للحكومة اليمنية بأن
الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس احلكومة خالد حباح
التقيا أمس االول املبعوث األممي يف سياق «حبث املستجدات
على الساحة الوطنية وآفاق السالم املتاحة واملرتكزة على قرارات
جملس األمن الدولي وخباصة القرار رقم .»2216
قدم ضمانات
الشيخ
وكشفت مصادر مينية يف الرياض أن ولد
ّ
بالتزام احلوثيني وحلفائهم تنفيذ بنود القرار  2216وفقًا لـ
«املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية» وخمرجات احلوار الوطين.
ويف عدن أكدت مصادر عسكرية وصول قوة إماراتية إىل املدينة
تضم مدرعات وعربات عسكرية لالنضمام اىل قوات التحالف،
وانتشرت هذه القوة حول القصر الرئاسي يف منطقة املعاشيق
ما يرجح أنها ستتوىل محاية الرئيس هادي وحكومته يف حال
عودتهم إىل املدينة.

رئيس االحتاد االوروبي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
بلغاريا ورومانيا وقربص وكرواتيا وإيرلندا وبريطانيا غري مشاركة
فيها) وأربع دول غري أعضاء هي :آيسلندا وليشتنشتاين والنروج
وسويسرا.
وأعلن األوروبيون خالل قمة مالطا عن إنشاء صندوق ملساعدة
أفريقيا بقيمة  1,8بليون يورو ،يف حماولة إلقناع الدول
األفريقية مبساعدتهم يف وقف تدفق املهاجرين الذي ختتلف
الدول األعضاء يف االحتاد على كيفية معاجلته.
وقمة فاليتا اليت بدأت األربعاء ،يفرتض أن تفضي أيضًا إىل خطة
عمل مشرتكة ،يف قمة بني قادة االحتاد األوروبي الستعراض
تطورات احملادثات اجلارية مع تركيا اليت يطالبها االحتاد بوقف
تدفق الالجئني السوريني.
ويف حمادثاته مع الدول األفريقية ،رصد االحتاد األوروبي 1,8
بليون يورو لتمويل مشاريع من أجل مكافحة «األسباب العميقة
للهجرة» ،لكنه حض الدول األعضاء على تقديم مساهمات أيضًا
من أجل مضاعفة هذا املبلغ.
وأفادت املفوضية بأن وعود املساهمات من قبل الدول األعضاء
مل تتجــاوز حتى اآلن  78مليون يورو تضاف إىل املبلغ املخصص
على مستوى االحتاد.
ويفرتض أن تسمح هذه األداة اجلديدة بتمويل خطة التحرك اليت
ستقرها الدول األفريقية واألوروبية خالل القمة املنعقدة منذ
األربعاء يف مالطا .لكن رئيس النيجر حممدو يوسوفو ،كرر القول
إن هذا «غري كاف».
وعلى رغم اقرتاب الشتاء ،مل يرتاجع وصول املهاجرين ودفع
األربعاء بسلوفينيا إىل نصب أسالك شائكة على طول حدودها
مع كرواتيا .وبعد ساعات ،أعلنت السويد أنها ستعيد فرض
الرقابة على حدودها على أمل احلد من أعداد الوافدين أيضًا.
ً
وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن إنه «ليس حاجزا،
لكن جيب أن نتاكد من وجود ضوابط» على احلدود.
ويف بيانهم املشرتك ،تعهد األوروبيون واألفارقة «بأن يديروا
معًا تدفق املهاجرين بكل جوانبه» .ومشل ذلك أيضًا خطة عمل
تشمل سلسلة إجراءات تهدف إىل وقف تدفق املهاجرين.
لكن بعض القادة األفارقة رفضوا الضغوط األوروبية اليت
متارس على القارة.
وقال رئيس السنغال ماكي سال إن املهاجرين األفارقة إىل
أوروبا «ليسوا مبثل العدد الذي جيري احلديث عنه .ملاذا كل
هــذا الرتكيز على املهاجرين األفارقة».
ويأمل األوروبيون مع إطالق الصندوق االئتماني ،بإقناع
شركائهم يف أفريقيا مبساعدتهم على إعادة املهاجرين الذي مل
تتم تسوية أوضاعهم إىل بلدانهم.
وقال رئيس السنغال« :ال ميكن اإلصرار على إعادة األفارقة إىل
دوهلم فيما جيري احلديث عن استقبال سوريني وآخرين .إنها
معاملة تنطوي على متييز وحنن نندد بها».

وبالنسبة لألفارقة ،فإن األولوية جيب أن تكون تعزيز اهلجرة
الشرعية إىل أوروبا واليت حيتاجونها اقتصاديًا ،نظرًا ألهمية
املبالغ اليت يرسلها األفارقة املقيمون يف أوروبا إىل عائالتهم.
وقال تاسك« :من أجل إبقاء األبواب مفتوحة أمام الالجئني
واملهاجرين الشرعيني ،جيب أن يعاد املهاجرون غري الشرعيني
بطريقة فعالة وسريعة» إىل دوهلم .وأضاف أن «الرحيل الطوعي
مفضل ،لكن حني ال يكون األمر ممكنًا ،فإن اإلبعاد القسري
يعترب أساسًا لسياسة هجرة فعالة».
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مشاهري

تلك هي مهن املشاهري السابقة فيليب برييس  ..عاشق النساء الميتا فرجنية تتألق يف ختام
من حفر القبور إىل بيع املخدرات ونصري أناقتهن وجاذبيتهن Arab fashion week

مادونا التي طردت من مكان عملها
شقوا طريقهم بصعوبة ،واضطروا للعمل يف
أماكن أبعد ما تكون عن عامل النجومية ،وحتى
يف حفر القبور ،قبل أن تنقلهم الصدفة إىل
عاصمة التمثيل والنجومية هوليود.
يف ما يلي الئحة مبهن خمتلفة ألمساء ملعت الحقا
يف مساء الفن:
 كان براد بيت يرقص خارج مطعم للطعامالسريع مرتديا بزة دجاجة ليجذب الزبائن
اجلياع.
 أما جوني ديب فكان يبيع األقالم عرب اهلاتفقبل أن يصبح ما هو عليه اليوم.
 قبل أن يتحول إىل أسطورة موسيقية فإن رودستيوارت كان يعمل حفارا للقبور.
 ملكة البوبة مادونا كانت تعمل يف حمل «دانكندوناتس» يف نيويورك قبل أن يتم طردهها
لرشها الكرمية على الزبائن.
 أما جريارد باتلر ،خريج كلية احلقوق ،فتعرضللطرد من شركة احلقوق اليت عمل بها لفرتة
قصرية لتتطحم آماله خبدمة العدالة والقانون.
 احلسناء ميشال فايفر كانت تعمل كأمينةصندوق يف دكان لبيع اخلضروات والفواكه.
 وقبل أن حتصل على جائزة األوسكار بسنوات،شقت ساندرا بولوك طريقها عرب العمل كنادلة
يف املطاعم والبارات.
 أما أسطورة الروك جون بون جويف فكانيساعد قريبه يف تنظيف مدرسة ثانوية.
 كما عمل جيم كاري كعامل حراسة وتنظيفيف أحد املعامل إلعالة عائلته يف إحدى مراحل
حياته.
 تيم آلن بدوره كان تاجر كوكايني ،وبعدقضائه عامني يف السجن تاب عن مهنته وتوجه
إىل هوليود.
وأخريا عارضة األزياء العاملية سندي كروفورد
كانت تعمل يف مزرعة للذرة أثناء سنوات دراستها
اجلامعية لتتكفل مبصاريفها الشخصية.

ستيوارت فايتزمان خيار النجمات

وتبقى أحذية ستيوارت فايتزمان خيار العديد من
النجمات ،حيث شوهدت عارضة األزياء األمريكية
جيجي حديد وهي تنتعل حذاء  HIGHLANDمن
جلد الغزال األسود حيث التقطت هلا صورة يف
أحد شوارع نيويورك .أما املمثلة األمريكية ليلي
كولينز فأطلت بفستان أنيق أكملته حبذاء TIA
مخري اللون خالل عرض أزياء يف لوس أجنليس.
وتبقى املمثلة الشهرية ساندرا بولوك اليت انتعلت
أيضا صندال  NUDISTوذلك خالل حضورها
العرض األول لفيلمها «عالمتنا التجارية هي
أزمة» يف مسرح  TCLالصيين يف هوليوود.

يكن املصمم فيليب برييس قدرًا كبريًا من احملبة
للسيدات ،فهو حيب ظهورهن بصورة قوية،
جريئة وجذابة على حنو طبيعي .فتلك هي نوعية
السيدات اليت ال ميكن ألحد أبدًا أن ينساها،
حيث عادة ما يقرتن باجلاذبية الباريسية ،األناقة
الذكورية والسحر األنثوي.
وهلذا ال عجب أن يبادر فيليب ،املولع باقتناء
املالبس العسكرية والشغوف بالرسامني
األمريكيني يف أربعينات القرن املاضي ،حبضور
فعاليات غرفة نقابة األزياء الراقية يف باريس.
ومن اجلدير ذكره أن فيليب بعد خترجه ،التحق
بالعمل لدى عالميت سكرير لألزياء الراقية
وجاليانو ،ثم قرر املضي قدمًا وفق رؤاه اخلاصة
لريكز على جمموعة من املصممني صغار السن.
وبانطالقه يف العمل حتت شعار «الكشف عن
مجال السيدات الفطري» ،برز امسه كمصمم
حمرتف يف تنفيذ القطع ذات النسخ الواحدة
لعدد خاص من العمالء .ثم قام بعدها باطالق
عالمته اخلاصة يف عامل املوضة ،اختذ من وصف
«عاشق النساء» شعارًا هلا .وتعمل العالمة كرمز
للذة الشعرية ،فيما يعمل هو كصديق ونصري
للعمالء.

تألقت الفنانة اللبنانية الميتا فرجنية بإطاللة
ساحرة أثناء حضورها حفل ختام عروض أزياء
 Arab fashion weekبفندق بارك حياة دبي،
والذي ضم عدد كبري من النجمات وأهل االعالم
واجملتمع.
فكما عودتنا دائما فرجنية بأناقتها املعهودة،
أطلت بفستان أسود قصري من «fashion palais
« أظهر مدى رشاقتها ،واعتمدت مكياجًا هادئأ
ارتكز على ابراز مجال عينيها وتسرحية كالسيكية
استخدمت خالهلا
اكسسوار أعلى الشعر وديل حصان منسدل على
الظهر ،حيث اختار هلا خرباء جتميل جمموعة La
 sireneلوك مميز وراق من املكياج وتسرحية
الشعر اللذان أكمال اطاللتها بشكل هائل.
تعد الفنانة اللبنانية الميتا من أكثر الفنانات حبًا
للموضة كما هو معروف عنها ،حيث ختتار بعناية
إطاللتها اليت دائما ما ختطف األنظار وتأثر قلوب
حمبيها ومتابعيها.

الثنائي االسرتالي نريفو
سامينس وايلباز يغادران يتألق يف حفل الـ MTV
مبيالنو
ديور والنفان

يغادر راف سامينس دار ديور لالزياء لينهي
بذلك فرتة تعاون دامت ثالث سنوات ونصف
السنة وأدت اىل توجيه دار االزياء الفرنسية
الكالسيكية يف طريق احلداثة.
خليفة سامينس لدى ديور مل يتم اختياره بعد
ومن املفرتض بالدار ان تبدأ البحث عن بديل
يف وقت قريب جدا حسب مصادر من داخل
الدار .وقالت دار االزياء الفرنسية الشهرية إن
سامينس غادر الدار السباب شخصية وكانت آخر
مشاركة له مع ديور جمموعة ربيع وصيف 2016
اليت عرضت يف باحة متحف اللوفر يف الثاني من
تشرين اول(أوكتوبر).
وذكرت مصادر اخرى إن سبب مغادرة ساميونس
هو عدم اتفاق الطرفني على عقد عمل جديد .بعد
اقل من اسبوع من اعالن مغادرة راف ساميونس
دار ديور غادر البري ايلباز دار النفان حيث كان
يشغل فيها منصب املدير الفين منذ تشرين
اول .2001
وكانت انباء قد حتدثت عن توتر داخل الدار
بني ايلباز من جهة واملالكة مدام شو الن وانغ
واملديرة التنفيذية ميشيل هويبان من جهة
اخرى .يذكر ان ايلباز من اصل مغربي ولد يف
الدار البيضاء يف عام  1961وتربى يف اسرائيل
وتعلم يف نيويورك.
وذكرت اشاعات مل تتأكد أ ايلباز قد يلتحق بدار
ديور خلفا لسامينس.

مرييام
االسرتاليتان
الشقيقتان
حضرت
وأوليفيا ،الذين يكونان فريق نريفو املتخصص
يف موسيقى الرقص اإللكرتوني ،فعاليات
حفل  MTVلتوزيع جوائز املوسيقى األوروبية
لعام  2015مبدينة ميالنو االيطالية ،وارتديت
كل واحدة منهما مالبس من تشكيلة ألفريدو
فياللبا لألزياء الراقية اليت أطلقها لربيع وصيف
.2015
وتألفت تلك املالبس اليت ظهر بها الثنائي من
تلك التشكيلة اهلندسية الزهرية من اللونني
األبيض واألسود وفسيفساء األزهار ،وبرزت
املالبس بفضل ما قدمه دييغو فياللبا ،املدير
االبداعي للعالمة ،من إبداع جتاوز احلواجز اجلمالية
يف األزياء الراقية.

صورة رمسها مايكل جاكسون تكشف
طفولته املعذبة

يف صورة رمسها
ملك البوب الراحل
جاكسون
مايكل
بنفسه ونرى فيها
صبيا صغريا يبدو
وكأنه معاقب ومنزو
يف احدى الزوايا.
عرضت املسؤولة عن

تنظيم جوالت جاكسون الفنية يف فرنسا جاكي
لومبارد هذه الصورة يف إطار مقابلة أجرتها معها
جملة فانيت فري .وقالت لومبارد «ما عدت اذكر
متى كان ذلك ،كنا يف باريس ،يف بييت او يف
فندق وكنا نتبادل اطراف احلديث عندما اخذ خيط
هذا الرسم امامي .هكذا ..فجأة .وشاهدت يف
الرسم صبيا جيلس يف زاوية ويبدو انه يشبه
مايكل جاكسون عندما كان صغريا وبعدها بدأ
خيط هذه الكلمات».
ونقرأ على الرسم «قبل ان حتكم علي ،حاول بقوة
ان حتبين وان تنظر يف عمق قلبك ثم ان تسأل:
هل تعرف عن طفوليت؟» ،م.ج.
منذ نشر هذه الصورة مت تداوهلا بشكل واسع يف
مواقع التواصل االجتماعي حيث اعتربها املعجبون
بالفنان الذي فارق احلياة يف عام  2009شاهدا
على ماضيه الصعب .وقالت جاكي لومبارد «عندما
قدم لي مايكل هذه الصورة همس يف اذني قائال
«ستسمعني عين أمورا كثرية ولكن ال تصدقيها.
كلها كاذبة» .وأضافت لومبارد «بعد أشهر اتهم
باالعتداء جنسيا على صيب يف الثالثة عشرة
من العمر» .وأضافت لومبارد بالقول «عندما
اخذت الصورة ،كان ذلك كله رومانسيا وشاعريا
ومجيال» ،حسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

سلمى حايك ...أيقونة
األناقة لذوات التضاريس
رغم بنيتها الصغرية ،إال أن «اجلمال الغريب»
للممثلة اللبنانية األصل سلمى حايك وحسها
الراقي يف إطالالتها ساهما يف شهرتها عامليا
كأيقونة ستايل للنساء ذوات التضاريس.
من املكسيك إىل لوس أجنلس رحلة انتقلت
عربها املمثلة السمراء إىل عامل الفن فاألناقة
واملوضة .وبدعم من زوجها وابنتها فيفيان
راق
تطور الفنانة نفسها أداء وإطاللة يف حس ٍ
عال وعشق ال متناه لإلطاللة اخلالبة.
وذوق ٍ
أين حط رحاهلا ويف أي حدث تطل عليه تلحقها
عدسات الكامريا لتلتقط صورة ملا ترتديه املمثلة
املكسيكية .فجسدها الشهري بالتضاريس جعلها
حمط أنظار ماليني النساء يف شتى أحناء العامل
كونها تتميز عن املعايري الغربية للجمال سواء
لناحية الطول أو النحافة.
يشغل زوجها منصب املدير التنفيذي لشركة
 ،PPRاليت متتلك عدة دور أزياء منها ألكسندر
ماكوين وغوتشي وستيال ومكارتين وايف سان
لوان وبوتيغا فينيتا .أما مصممتها املفضلة فهي
سارة بريتون.
ويف تصرحيات سابقة أوضحت حايك أن
زوجها يدفع مثن مجيع مالبسها ،رغم انه املدير
التنفيذي هلذه الدور ،وبأنها كبقية النساء تطرح
على نفسها ذلك السؤال األزلي« :ماذا سأرتدي
اليوم؟».
ألبوم الصور أعاله يستعرض صورا إلطالالت
املمثلة احلسناء منذ بداياتها يف التسعينات حتى
يومنا هذا.
نبذة:
ولدت سلمى حايك العام  1966يف املكسيك ألب
من أصل لبناني يدعى سامي حايك .بعد حصوهلا
على شهادة جامعية يف العالقات الدولية ،انتقلت
إىل هوليود العام  1991لتالحق حلمها بالتمثيل.
أول أدوار البطولة كان يف فيلم «دسبريادو»
العام  1995مع املمثل أنتونيو بانديراس ،أما
أهم أفالمها فكان «فريدا» الذي أكسبها عدة
جوائز من ضمنها األوسكار .آخر أدوارها حاليا
فيلم «  »Tale of Talesالصادر هذا العام.
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من هنا وهناك

صفات املرأة اليت يقع يف حبها كل رجل

امللياردير “خان” يطلق زوجته بسبب
طردها كالبه من غرفة النوم

أظهرت دراسة جديدة لقسم العلوم اإلنسانية التابع
للجامعة الفدرالية الربازيلية بأن هناك مواصفات ومزايا
معينة عند املرأة جتعل الرجل يقع يف حبها ،وفيما يلي
مثان من تلك املواصفات.
ويعود ذلك حلقيقة أن الرجل ال يستطيع أن خيفي األمور
لفرتة طويلة ،ومن السهل على املرأة أن تكتشف ما
يكنه جتاهها ،ولكن الرجل الذي يتبع العقل واملنطق يقع
ضحية التعقيدات العاطفية للمرأة ،اليت ال يستطيع فك
ألغازها.
كما أن رفض املرأة للرجل غري املناسب يأتي يف وقت
مبكر؛ ألنها تتبع عواطفها يف متييز األمور وحتليلها ،بينما
ال يتمكن الرجل من رفض املرأة بالسرعة ذاتها .إنه
يبقى يدرس حالتها وحيلل ويفكر حتى يصل إىل درجة
العجز يف اختاذ القرار املناسب جتاهها .املرأة على حد
ذكاء من الرجل يف جمال
وصف الدراسة ،تعترب أكثر
ً
العالقات العاطفية واالجتماعية واإلنسانية بشكل عام.
هل هو حب أم اجنذاب؟
استنادا إىل ما ورد أعاله فإن الرجل يبحث أيضا عن مواصفات
يف املرأة تناسبه وتساعده على الوقوع يف حبها .األذواق ختتلف
بالطبع إن كان بالنسبة للرجال أو النساء .فهناك الرجل الذي
يفضل مجال املرأة على أي شيء آخر لكي ينجذب إليها ،ورمبا
يقع يف حبها .وهنا جيب أن نوضح أن عددًا كبريًا من الرجال،
نسبة  %62منهم ،حبسب اإلحصائيات العاملية خيلطون بني احلب
واالجنذاب .والفرق كبري بني احلالتني ،خاصة إذا كان مبنيا على
الناحية احلميمية ،ولكن احلب ال ينتهي مهما مرت السنون .وهنا
جيب أن يأخذ الرجال احليطة واحلذر ،وجيب أن حياولوا التفريق بني
اجلاذبية احلميمية والعالقة املبنية على احلب.
من هي املرأة اليت يقع الرجل يف حبها؟
متى استطاع الرجل أن يفرق بني اجلاذبية واحلب فإنه سيكون
قادرا على اختيار املرأة اليت ميكن أن يقع يف حبها .كما أن
مواصفات اجلاذبية واضحة ومعروفة ،وينبغي على الرجل فهمها؛
لكي ال يقع يف مطب خاطئ .اجلاذبية تعين رغبة جاحمة جتاه امرأة،
ولكن احلب يذهب إىل أبعد من ذلك بكثري .فما هي مواصفات
املرأة اليت ميكن أن جتعل الرجل يقع يف حبها؟
أو ً
ال ،املرأة املتميزة :أكدت الدراسة أن احلرية اليت يتمتع بها
الرجل يف اجملتمع أكرب بكثري من حرية املرأة ،ولذلك فهو رمبا
يتعرف إىل نساء كثريات ،ويعطي تقييمه هلن يف قرارة نفسه.
فإذا استطاع أن يشعر بأن املرأة اليت أمامه تشد انتباهه من حيث
إنها ختتلف عن نساء كثريات بسبب متتعها مبيزات خاصة ،فهي
قد تكون احملظوظة من حيث وقوعه يف حبها.
ثانيا ،املرأة اليت خيشى أن يفقدها :إن الرجل يتعلق جدا باملرأة
اليت يشعر بأنه ال يستطيع فقدانها؛ ألنه ال يستطيع االستمرار
يف احلياة من دونها .فإذا شعر بأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بامرأة
وال ميكنه أن يتصور فقدانها أو حتى أن تتخلى عنه ،عندها ميكن
أن يقع يف حبها.
ثالثا ،املرأة اليت حترتم نفسها وتطلب االحرتام من اآلخرين :إن

نسبة  %70من الرجال ال حيبون املرأة السهلة ،اليت ميكن أن تسلم
نفسها بسهولة للرجل .وما هو معروف بأن الرجل حيب ويتمتع
بتتبع املرأة الصعبة ،اليت حترتم نفسها وتفرض احرتامها على
اآلخرين ،بل إنه يفضل أن تطلب منه أن حيرتمها؛ ألنها ليست
شيئًا ال قيمة له ،بل هي إنسانة حباجة إىل احرتام الرجل هلا بشكل
كبري .هذا النوع من النساء هو الذي ميكن أيضا للرجال الوقوع
يف حبهن.
رابعا ،املرأة السعيدة مع نفسها :إن الرجل يفضل أيضا املرأة
اليت تكون سعيدة مع نفسها؛ ألن ذلك يعين أنها ميكن أن تسعد
اآلخرين .ومن املنطق أن يفكر يف هذا االجتاه؛ ألنه ثبت أن املرأة
اليت تشعر بالسعادة مع نفسها قادرة أكثر من غريها أن تسعد من
معها .وهذا يسهل الطريق أمام وقوع الرجال يف حبها.
خامسا ،املرأة اليت ميكن أن يفتخر بها :إن نسبة كبرية من الرجال
يقعون يف حب املرأة اليت ميكن أن يفتخروا بها عندما تكون
جبانبهم ،ويعرفوها على األقرباء واألصدقاء .وهذا يتضمن بشكل
منطقي املرأة اليت تعرف االعتناء بنفسها ،وتتمتع بذوق رفيع،
وتعرف كيف تتحدث وتظهر الذكاء يف حديثها.
سادسا ،املرأة اليت يشعر الرجل بأنها لن تعقد حياته :إن الرجل ال
حيب املرأة اليت يشعر بأنها ستعقد حياته ،وهذا يتضمن أال تكون
امرأة غيورة جدا أو متحكمة أو جتعله يشعر بأنه يف سجن ومقيد
احلركة .والغالبية العظمى من الرجال ال يقعون يف حب املرأة
املعقدة ،اليت تعطي الشعور بأنها تعاني من عقد نفسية.
سابعا ،املرأة اليت تثري اهتمامه طوال الوقت :أوضحت الدراسة
أن الرجل حيب كثريا املرأة القادرة على إثارة اهتمامه بأسلوبها
املرح وخفة دمها ،وهذا ما جيعل امللل يطفو على السطح ،فالرجل
ال حيب املرأة اململة وكثرية الشكاوى.
ثامنا ،املرأة اليت تساعده عندما يكون حباجة للمساعدة :الرجل
نادرا ما يطلب مساعدة املرأة إذا شعر بأن ذلك سيضعف من
شأنه أو هيبته .ولكن إذا أظهرت املرأة أنها تهتم بهذه األمور
وأنها تكون مستعدة ملساعدة رجل حيتاج للمساعدة ،فإنها تكرب يف
عينيه ،وقد يكون هذا بداية الطريق باجتاه وقوعه يف حبها.

طلق امللياردير الباكستاني عمران خان زوجته بواسطة رسالة
نصية على هاتفها احملمول وذلك بسبب تراكم العديد من اخلالفات
بينهما ومنها «طرد كالبه من غرفة النوم».

* 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

فقد اختار السياسي
وحبسب موقع 24
الباكستاني عمران خان أن يطلق زوجته مقدمة
نشرة األحوال اجلوية يف حمطة بي بي سي
اإلخبارية ريهام من خالل رسالة نصية على
هاتفها احملمول كتب فيها عبارة «أنت طالق»
باللغة العربية  3مرات ،وذلك أثناء صعودها
بالطائرة للسفر من باكستان إىل مدينة
برمنغهام الربيطانية.
ويأتي قرار طالق عمران خان لريهام بعد 190
شهرا من زواجهما فقط ،حيث ختلل خالل هذه
املدة الكثري من اخلالفات اليت أثارت اهتمام
الرأي العام يف باكستان ،وفقًا لصحيفة دايلي
ميل الربيطانية اليوم األحد.
وكشفت مصادر مقربة من الزوجني أن ريهام
كانت متسلطة يف املنزل وحتاول إعادة ترتيبه
وفق احتياجاتها الشخصية على حساب راحة
زوجها عمران خان وأهمها طرد كالبه من غرفة
نومهما وختصيص جناح منفصل البنتيها من
طليقها السابق.
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Radical reforms to health insurance flagged by
Turnbull Government
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Turnbull challenged by Coalition
MPs over potential GST increase

Prime Minister Malcolm Turnbull has hit back at backbencher questions over a potential GST increase. Photo: Andrew Meares

Health Minister Sussan Ley. Photo: Alex Ellinghausen

The government wants to
put ‘consumers first’ and
to cut ‘inefficient regulation’ says Health Minister
Sussan Ley. Courtesy of
ABC News.
Private health insurers would be allowed to
cover GP visits and common tests such as X-rays
under radical reforms
being canvassed by the
Turnbull government that
would shift Australia towards a more US-style
health system.
Health policy experts
say the move, flagged in
a government survey of
Australians about private
health insurance, would
reduce pressure on GPs
to bulk bill their services
at the Medicare rate of
payment, inflating prices
for patients.
The government has also
opened the door to private
health insurers charging
higher fees for people
who smoke or are overweight, and Health Minister Sussan Ley said she
may slash subsidies currently provided for health
insurance policies that
include “extras” such as
dental and optical services because “they may not
be best value for money”.
“There are all sorts of policy options on the table
when we get through this
process,” Ms Ley said on
Sunday after launching
the survey.
Health economist and former secretary of the Commonwealth Department of
Health, Stephen Duckett,

said allowing insurers to
cover GP visits could undermine universal access
to healthcare – the fundamental principle of Australia’s Medicare system.
At the moment, Dr Duckett said high rates of bulk
billing (around 80 per
cent of GP consultations)
encouraged other doctors
to follow suit. If health insurers could cover GP
visits, they may pay doctors more than the Medicare rate, changing the
market dynamics.
“About 50 per cent of the
population has general insurance, so this may encourage doctors to charge
those people higher rates
on the function that they
will be fully rebated from
health insurance. That
would be inflationary and
it might have a flow-on
effect to people without
health insurance who will
be expected to pay,” said
Dr Duckett, from the Grattan Institute.
Health policy expert at the
University of Sydney, Lesley Russell, said allowing
insurers to cover GP visits would be like opening
“Pandora’s box” on fees.
“We know that in the hospital sector they (insurers) do deals with specialists around what they will
pay, and in many cases
they pay more than the
Medicare reimbursement
rate,” she said.
Associate
Professor
Russell said the change
would also reduce efficiency because GPs, radiologists and pathologists

Health economist Stephen Duckett says that allowing insurers to cover GP visits could undermine access to healthcare. Photo: Pat Scala

would be dealing with a
raft of insurers with different rules, rather than just
Medicare.
At the moment, private
health insurers are not
allowed to cover community based health services such as GP visits,
pathology services such
as blood tests and diagnostic imaging which includes X-rays, CAT scans
and MRIs.
The government’s survey, launched on Sunday,
asks: “If insurers were
permitted to extend coverage to health care services not currently covered,
and knowing that this
would lead to an increase
in the price of premiums,
which services should be
covered?”
It also asks people if higher insurance fees should
be charged based on age,
gender, health conditions,
smoking status and other
“health risk factors”.
Health insurers are currently not allowed to discriminate against people
based on their health
history or behaviour,
so everybody pays the
same premium for the
same product, and insurers must provide cover
to anybody who seeks it.
About 50 per cent of Australians have health insurance, making it a $19 billion industry.
Ms Ley said that while
she did not want any Australians to be excluded
from health insurance,

she wondered if people
should be rewarded for
avoiding unhealthy behaviours such as smoking.
“I’m really about incentives, not exclusions. For
people that have private
health insurance now,
they can be reassured
that we won’t be changing the way we look after
them in a whole of community sense,” she said.
“We understand that
sometimes you get sick
and it’s not your choice,
but when I talk to young
people who say ‘Well I’m
going to keep fit and I
don’t want to pay as much
for my private health insurance because I’m going to do everything right.
Is there a way I can get
some incentive?’, these
are the sorts of things we
want to explore”.
Opposition health spokeswoman Catherine King
said the move should
sound alarm bells for every health fund member
in Australia (about half
of the population), and
would shift more seriously ill patients into public
hospitals.
“If the poll endorses
charging smokers more
for health insurance, how
long before the government moves to look at
charging people more
based on their age, weight,
alcohol
consumption,
general fitness, genetic
testing or family history
of cancer?” she said.

Senator Cory Bernardi doesn’t want GST revenues to go to “wasteful
states”. Photo: Alex Ellinghausen

Prime Minister Malcolm
Turnbull has been confronted by Liberal MPs
about plans to raise the
GST.
Liberal senator Cory Bernardi raised the issue in
the Liberal party room on
Tuesday morning to warn
the Prime Minister that any
increase to the GST must
not simply be a revenue
grab. He was joined by Liberal backbenchers Angus
Taylor and Luke Howarth
as well as Nationals senator Matt Canavan, who also
voiced concerns at the
joint-partyroom meeting.
Mr Turnbull has opened a
debate about tax reform but
has not specified whether
he wants to raise the GST,
potentially from 10 per cent
to as high as 15 per cent.
But that has spooked many
Liberal backbenchers who
are concerned an increase
in the GST will not result in
corresponding tax cuts.
This warning was sounded
by Senator Bernardi, who
rose to confront the Prime
Minister with his concerns.
Sources from the party
room meeting told Fairfax
Media Senator Bernardi
urged the Prime Minister
against raising the consumption tax only to give
the revenue to “wasteful
states”.

Mr Turnbull, who spoke on
the issue for 25 minutes,
said his aim was to promote
economic growth. Senator
Bernardi responded that
every time he opened The
Australian the reports emphasised about how many
billions of dollars in revenue
would be raised and never
growth, to which Mr Turnbull responded: “I’ll have to
remind those bolsheviks at
The Australian.”
This was seen as the Prime
Minister taking a shot at
Senator Bernardi, who is a
factional rival and bitterly
opposed the leadership
change.
Nationals senator Matt Canavan, a former director at the
Productivity Commission,
told the the Mr Turnbull that
history shows tax reform always costs the budget and
urged a focus on spending
restraint. Mr Taylor warned
that the government needed
to deal with bracket creep when middle income earners end up being pushed
into higher tax brackets over
time because of inflation.
Treasurer Scott Morrison
told MPs the government
could not begin to rule
things in or out or else it
would fall back into the trap
of the style of politics predating Mr Turnbull’s ascension.
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Julie Bishop: Nothing unusual about chief of Ice Education Program Rolls
Out For Victorian Families
staff attending anti-Abbott plot

Former treasurer, Joe Hockey, Prime Minister Malcolm Turnbull and Foreign Affairs Minister Julie Bishop in Parliament
House in Canberra. Photo: Alex Ellinghausen

Liberal MP Julie Bishop pictured with her chief of staff Murray Hansen. Photo: Alex Ellinghausen

Julie Bishop says there
was nothing unusual
about her chief of staff
attending a meeting of
Turnbull plotters on the
eve of the leadership
spill insisting he was
there on a reconnaissance mission and not
working to oust Tony
Abbott.
The deputy leader of the
Liberal Party was under
pressure from her own
colleagues on Thursday
to say whether Murray
Hansen’s attendance
at the Sunday evening
gathering in September
meant she was also actively involved in knifing
the former prime minister.
The group included Mr
Turnbull and his chief
number-crunchers, including New South Wales
senator Arthur Sinodinos, Victorian senator
Scott Ryan and Queensland senator James
McGrath. Former cabinet

minister Mal Brough and
Wyatt Roy also attended.
On the night they agreed
they had the numbers to
challenge Mr Abbott and
would strike on Monday.
Liberal Senator Eric
Abetz called on Ms
Bishop to explain and
suggested her previous
accounts of her actions
in the lead-up to the spill
may not have been entirely accurate.
Mr Hansen waited until
Monday morning to tell
the Deputy Leader that
the group was planning
to attack. Ms Bishop also
defended Mr Hansen’s
attendance at the meeting as him simply doing
his job as chief of staff
to the deputy leader.
“I was aware that my
chief of staff was going
to drinks at Peter Hendy’s place,” she said.
“When I learned who
was there on the Monday morning and when
cabinet ministers came

to see me I made the first
opportunity available to
see the prime minister,”
she said.
“It is part of my job to be
in touch with members
of the backbench either
through my staff or personally and that is what I
do,” she said.
Ms Bishop said it was
up to all members of the
leadership team, including Senator Abetz, who
was the leader of the
government in the Senate at the time, to keep
their ears to the ground

and warn the prime minister about any looming
problems.
“Its the job of every
member of the leadership team: the leader of
the senate, the leader
of the house, the deputy prime minister, the
deputy leader, the prime
minister to know what
the backbench is thinking and that’s precisely
what I was doing,” she
said.
Treasurer Scott Morrison and junior minister
Peter Hendy leapt to Ms
Bishop’s defence.
“She was getting about
her job and she’s an outstanding deputy leader,
always has been,” he
said.
Ms Bishop has served
as deputy under Brendan Nelson, Malcolm
Turnbull and Tony Abbott. Mr Morrison said
she had served each
“very faithfully”.
Dr Hendy conducted
four media interviews
on Thursday, repeating
that he had “nothing
more to add” about Ms
Bishop’s role.
“I’ve said as much as
I’m going to say on this
particular issue,” he
said.
“Julie Bishop has made
a statement today. I
think that they are very
consistent and entirely consistent with the
statements she has previously made,” he said.

Senate debates same-sex
marriage bill
LEGALISING same-sex
marriage could contravene human rights and
make it harder for heterosexual couples to
adopt children, coalition
senators have told parliament.
THEY were taking part

in a debate on a Greens
bill that seeks to define
marriage as a union of
two people and recognise gay couples married
overseas.
Originally published as
Senate debates samesex marriage bill

Victorian families affected
by ice can now access a
new, specialised education program as part of
the Andrews Labor Government’s $45.5 million
Ice Action Plan.
Breakthrough: ice education for families will help
Victorians to recognise
when a family member
has a problem with ice,
encourage the affected
person to get treatment
and support them through
their recovery.
Turning Point, Self Help
Addiction Resource Centre (SHARC) and the Bouverie Centre developed
the program and will deliver it to more than 1000
Victorians.
Among the scheduled
workshops for 2015 are:
• Cranbourne - Wednesday
18 and 25 November
• Traralgon – Tuesday 24
November
• Fitzroy - Wednesday 25
November and 9 December
• Melton - Friday 27 November
• Bacchus Marsh -Sunday
6 December
• Werribee - Wednesday 2
and 9 December
• Prahran - Wednesday 9
and 16 December
More workshops will be
scheduled across the
State for 2016.
Victoria’s Ice Action Plan
is investing $4.7 million to
support families affected
by ice. This involves $1.48
million for new family ice
education and $3.2 million
for 16 community health
services across Victoria
to expand family support
services.
For more information on
the workshops or to register your interest, call 1800
ICE ADVICE or visit www.
turningpoint.org.au/education/breakthrough
Quotes attributable to
Minister for Mental Health
Martin Foley
“Too many families are
dealing with the devas-

tating effects of ice. This
innovative education program will provide them
with the knowledge and
skills to look after themselves and support their
loved ones through treatment.”
“We know that a strong,
supportive family can
make all the difference for
people struggling with ice
addiction. That’s why the
Ice Action Plan is investing $4.7 million to support
families, particularly in
regional areas where we
know ice has hit hard.”
Quotes attributable to
Turning Point Alcohol and
Drug Centre Director Dan
Lubman
“This is a great opportunity for three major statewide services to work collaboratively to reduce the
harms associated with ice
use in our community.”
“This program aims to
provide an insight into
what ice is, how it affects
people and how to support
family members into treatment. We will also provide
practical approaches in
caring for a family member
who might be using ice.”
On the other hand The Andrews Labor Government
will be putting more money back into apprentice
tradies’ wallets in the New
Year, with the new halfprice registration scheme
starting on 1 January
2016.
The first round of registration renewal notices will
be issued next week outlining the steps for eligible
trade apprentices to take
advantage of the Government’s discount for apprentices.
From 1 January, eligible
apprentices paying standard registration on a
light vehicle in metropolitan Melbourne will save
$385.70 per year and
apprentices in regional
Victoria including Bendigo and Ballarat will save
$330.20.
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Senate repeals tax secrecy law after ‘astroturf’ revelations

Senator Nick Xenophon has reversed his previous support for the exemption. Photo: Daniel Munoz

Large private companies face having to
disclose how much tax
they pay after the Senate overturned a controversial shield law
passed by the Turnbull
government less than a
month ago.
In a stunning change
of heart, crossbenchers Nick Xenophon and
Ricky Muir reversed
their previous position
in support of an exemption for privately owned
companies with revenues of more than $100
million a year.
The Greens, supported
by Labor, led the push
to reverse the exemption in response to a
Fairfax Media investigation, published Monday, which revealed one
of the key stakeholder
organisations used to
justify exempting the
largest private companies was actually a front
group without any members.
The Family Office Institute Australia, which
was quoted at length
in a Senate committee
report, was established
in August by two lawyers and a Canberra
lobbyist who represent
Australia’s ultra-rich in
disputes with the Australian Tax Office.
Greens Senator Peter
Whish-Wilson said the
“Better Targeting the Income Tax Transparency
Laws” Act needed to be
repealed because the

Senate had been “astroturfed” and “conned”
by the Family Office Institute.
The concept of astroturfing, which is much
more prevalent in US
politics, involves the use
of “artificial grassroots”
to push a narrow political agenda on behalf of
powerful interests.
During debate, Senator Whish-Wilson said
the Family Office Institute was a “particularly
acute” example of those
with resources being
able to deploy lobbyists to get a legislative
result.
He said the matter was
of significant public interest and the Greens
acted once “new information came to light”.
“And that information
was basically that we’ve
been ‘astroturfed’ by a
front organisation that
appeared during the
committee process and
senators themselves
have admitted had an
impact on their decision,” he said.
“I don’t think there is
a single Australian out
there, besides perhaps
ones worth more than
$100 million, who would
oppose this legislation.”
The
amendments
passed were attached to
the government’s multinational tax avoidance
bill – Joe Hockey’s last
act as Treasurer.
The government will now

have to decide whether
to pass the bill through
the House of Representatives or reject the
amendments and send
the bill back to the Senate with changes.
The Minister for Small
Business and Assistant Treasurer, Kelly
O’Dwyer said: “The Australian Taxation Office
has the power to look at
all of the financial and
tax arrangements of
Australian-owned private companies.
“These amendments
will do nothing to increase the ATO’s powers.
“Labor and the Greens
are clearly playing politics.
“The delay of the multinational tax bill will stop
increased penalties for
multinationals who flout
the law and don’t pay
their fair share of tax.”
Labor senator Sam Dastyari said Prime Minister
Malcolm Turnbull and
Treasurer Scott Morrison would be out of
step with society if they
keep up the fight for
large private companies
to remain cloaked in tax
secrecy while conducting a conversation on
raising the GST on ordinary Australians.
Tax transparency campaigners, who worked
for years to convince
the former Labor government to pass the law
to demand companies
publish their annual tax

contribution, welcomed
the news.
“It’s a great day for democracy when a sneaky
attempt to ensure more
secrecy around corporate tax is thrown
out,” said Mark Zirnsak,
spokesman for the Tax
Justice Network, an
established group with
dozens of member organisations, including
charities, churches and
unions.
The Greens amendment
was supported Senators Xenophon and
Muir after the insertion
of two key clauses. The
first would allow companies in critical commercial negotiations
with dominant players –
for example, Coles and
Woolworths – to appeal
to the Tax Commissioner for an exemption on
disclosure.
And the public list of tax
paid, which will be maintained by the Australian
Tax Office, will include
a disclaimer that the
information does not
necessarily provide the
“full picture” of a company’s tax affairs.
Senator Xenophon said
he had been persuaded
by “arguments I thought
had some credibility at
the time”.
But he since learnt that
all the information to be
provided on the register can be obtained in
a $38 company search
through the Australian
Securities and Investment Commission.
The Coalition voted
against the amendment.
Richard Gilbert, the director of the Family Office Institute, said: “We
are very disappointed
with this outcome,
which sends the wrong
signal to free enterprise
in Australia. It’s clearly
discriminating against
one class of taxpayer
over another.”

Turnbull climate plan to deliver only oneseventh carbon cuts: The Climate Institute
The centrepiece of the
Turnbull government’s climate policy will deliver just
one-seventh of Australia’s
post-2020 carbon reduction
goals, according to analysis
by The Climate Institute.
The $2.55 billion Emission
Reduction Fund (ERF) –
which may swell to almost
$5 billion by 2030 – will likely deliver about 355 million
tonnes of carbon abatement,
based on the price paid in
the fund’s first auction, the
group said in a report.
Prime Minister Malcolm
Turnbull has maintained the
climate goals of his predecessor Tony Abbott. These
project a 5 per cent fall in
Australia’s 2000 emissions
by 2020 and about 19 per
cent out to 2030.
Based on government projections, the goals imply
Australia will need to cut
emissions by a cumulative total between 2015 and
2030 of 2.5 billion tonnes
– or about seven times the
ERF’s likely abatement, The
Climate Institute said.
A test of the analysis will
come on Thursday when the
government will releases results of its second ERF auction. Also known as its Direct
Action policy, the government has so far paid $660
million – or $13.95 per tonne
– to farmers, landfill operators and other projects to
eliminate 47 million tonnes
of carbon.
Market analyst RepuTex predicts as many as 384 projects will bid for funds in the
second round with the possibility of a lower per-tonne
price and a large sum being
spent.
Environment Minister Greg
Hunt said in April the first
auction “clearly prove[s]
that the Coalition’s climate
change policy is delivering
real and significant abatement – just as we always
said it would”.
A spokesman for Mr Hunt
said there is “no doubt that
the ERF is incredibly effective”.
The Climate Institute said
Australia’s post-2020 targets should be much higher
if nations are to keep global
warming to within 2 degrees
of pre-industrial limits.

The UK’s Met Office said on
Monday that the mean global
temperature in the first nine
months of 2015 was 1.02 degrees above the 1850-1900
average – passing the symbolic 1-degree milestone for
the first time.
“We’ve probably got 1.5 degrees [of warming] locked
in,” John Connor, chairman
of the Climate Institute, said.
A fairer target for Australia
would be to aim for 4.7 billion tonnes of abatement
by 2030, of which the ERF
would deliver just 7.5 per
cent, the Climate Institute
said.
The current target may itself
be hard to keep because
the government is relying
on payments to polluters or
those storing carbon with
little restraint on the rest of
the economy to curb emissions, Mr Connor said: “We
are not sending a broadbased signal to emitters in
the economy that they have
to take responsibility”.
Mark Butler, the Opposition spokesman for climate
change, said Direct Action
would probably perform
even worse than The Climate
Institute predicts.
Almost three-quarters of the
first auction went to existing projects, some as much
as 10 years old, Mr Butler
said, citing the Clean Energy
Regulator.
“They were simply handing
over money to projects that
were already in the system,
and were already delivering
abatement that had been
counted,” Mr Butler said.
“Every piece of analysis I’ve
seen says that Direct Action will not even constrain
emissions, let alone reduce
them,” he said. “Emissions
are actually going the wrong
way.”
Greens deputy leader Larissa Waters said weak baseline rules meant most big
polluters would find ways to
increase emissions without
penalty.
“The so-called safeguard
mechanism, which is meant
to cap pollution, is set so
high that it is meaningless
– it is only safeguarding the
Liberal party’s big mining
donors,” Senator Waters
said.
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Labor looking for TV celebrities as battle for Wills heats up

Former SBS newsreader Mary Kostakidis Photo: Adam Hollingworth

Former Ten newsreader Helen
Kapalos Photo: Trevor Collens

Labor factional chiefs are
sounding out television
celebrities as possible
preselection candidates
amid a frenzy of manoeuvring for the high profile
federal seat of Wills in
Melbourne’s north west.
Ex-Seven Network journalist Helen Kapalos has
been approached, including by frontbencher David
Feeney, while former SBS
presenter Mary Kostakidis is being discussed as a
potential candidate.
A long list of possible
starters for Wills has
been mooted since Kelvin
Thomson announced his
retirement on Tuesday after nearly 20 years as local member
Wills, which takes in
Brunswick, Coburg, Pascoe Vale, Glenroy and
Fawkner, is controlled by
Labor’s Right, a group
now divided into a slew of
competing sub-factions,
all with a local presence.
But while the seat appears
safe on paper - Thomson
won in 2013 with a twoparty-preferred vote of
65 per cent - Labor faces
a rising threat from the
Greens.
That threat could be bolstered at the next federal election with a possible challenge from Phil
Cleary, the left-wing in-

dependent who held the
seat in the early 1990s
after Bob Hawke’s retirement, and by Liberal preferences.
Mr Cleary said he would
consider running again as
an independent, particularly if Labor put forward a
candidate who won due to
a “grubby branch stacking deal”.
“My message is if you
want to languish in Wills
and you want more of the
same, vote Labor,” he
said. “Would I run again?
It’s not out of the question.”
Mr Cleary is well known
locally and would appeal
to traditional Labor voters.
The Liberal Party is also
seriously
considering
breaking from tradition
and placing the Greens
ahead of the ALP - a move
that would put the seat for
Labor in peril.
Victorian Liberal president Michael Kroger said
it would be almost impossible for the Liberals to
place a union boss ahead
of anyone else. “The only
complicating factor would
be if the Greens picked an
extremist in the manner
of Sarah Hanson-Young
or Lee Rhiannon, which
would make the preferences more difficult.”
The Greens are in gradual
march across inner Melbourne, and have been
buoyed by Mr Thomson’s
retirement. In 2010 Adam
Bandt took the traditionally safe Labor seat of
Melbourne for the Greens
after Lindsay Tanner retired.
The Greens have not yet
selected a candidate for
Wills but officials predict
a large field.
A spokeswoman for the
Victorian
Multicultural
Commission, where Ms
Kapalos is the new chairwoman, said she would
not run for pre-selection.
Ms Kostakidis said she
had not been approached
and was not interested in
running. ACTU President
Ged Kearney has already

ruled out running.
Among other possible
Labor preselection candidates are former senator Mehmet Tillem a close
ally of Right powerbroker
Stephen Conroy.
Moreland
councillors
Meghan Hopper and Lambros Tapinos are believed
to be interested, as is Peter Khalil, a former SBS
director of corporate affairs.
Other names mentioned
by Labor sources include
ALP staffers Ben Maxfield, Anthony Cianflone
and Anna-Maria Arabia.
Mamamia editor Jamila
Rizvi, a former Labor
press secretary, is believed to be pondering
whether to run.
Funds manager and former Yarra councillor
Joshua Funder has confirmed he will contest the
pre-selection.
Declaring himself unaligned, Mr Funder is
close to the traditional
Independent group once
led by big name figures
such as former senator John Button and expremier John Cain. His
policy focus will be on local jobs in the traditional
manufacturing suburbs,
and the need to manage
the transition to modern
manufacturing and service industries.
So too has Mr Funder
called for an end to
branch stacking, insisting there is is no place for
“illegitimate” members in
Wills or the wider ALP.
“Where members are not
legitimate that needs to
be investigated fully and
cleaned up for the sake
of democracy within the
ALP and democracy in
Australia.”
Jane Garrett the state
emergency services minister and member for the
state seat of Brunswick,
has ruled herself out of
the contest for Wills. But
her future remains unclear
given the Greens continued to gains inroads into
Labor’s vote in the fast
gentrifying seat.

Julia Gillard says business must overcome ‘unconscious bias’ against women

Julia Gillard has urged corporate Australia to tackle the “unconscious bias”
against women. Photo: University of Melbourne

Former Prime Minister Julia Gillard has urged people
to “call out sexism” when
they see it during a lecture in which she warned
corporate Australia that
community tolerance for
male-dominated boards
was waning.
Speaking at the University
of Melbourne on Wednesday night, Ms Gillard also
said there should be transparent reporting in business of pay grades and
structures, broken down
by gender, in a bid to identify systemic bias against
women.
She said gender equality
remained one of the biggest challenges facing
Australian workplaces, and
that she believed workers would increasingly
demand diversity policies
and pay grade structures
that were equitable for
both genders.
Ms Gilliard, who presented the 2015 Foenander
Lecture to a packed-out
theatre, discussed the
challenges of educating
children in the world’s
poorest nations and gender equity in Australia,
saying it was critical to
break down structural and
cultural barriers holding
women back.
“In Australia, where women tend to outperform men
across all levels of formal
education, we still find significant disparity in financial remuneration, such as
wages and superannuation, as well as in professional opportunity,” she
said.
“There are some challenges which are struc-

tural. They stem from the
industrial relations system women work within
and they are the product
of human resources policies that have let women
down.
In question time Ms Gillard
said she believed corporate Australia was not consciously discriminating
against women but that
“unconscious bias” was
a major problem society
was grappling with.
“There are the casually
muttered sentences of
bias that tend to escape
much notice or debate,”
she said. “I’m thinking
here of the questions
that confront women with
young children as they
pursue careers in politics,
or business or the law. I
know of women political
colleagues who have had
it suggested to them that
the rigours of politics, particularly at the most senior
levels, and their caring responsibilities for children
just won’t mix. Yet male
colleagues with children
of the same age don’t face
the same analysis.
“Why in this day and age is
having children perceived
to affect a woman’s ability
to aspire and lead, but not
a man’s?”
Ms Gillard said she believed that if corporations
failed to address the gender disparity at the highest level then government
would do it for them.
“If the business community hasn’t learned, and
become more agile and
changed the picture itself
and ensured there’s more
equity on company boards,

then government will act
and change the picture for
them,” she said.
“So for business people
who don’t like the heavy
hand of regulation, I’d be
very clearly advising them
to get on with the job because I think the window
of community tolerance for
boards that are all male, or
overwhelmingly male, is
closing.”
Ms Gillard did not talk
about her experience of
gender bias in politics,
other than to reference her
last speech as Prime Minister in 2013, when she
said gender “doesn’t explain everything. It doesn’t
explain nothing. It explains
some things.”
During her Prime Ministership, Ms Gillard was the
target of a barrage of sexist and derogatory attacks.
In 2011 then-opposition
leader Tony Abbott drew
fire for standing in front
of derogatory placards at
an anti-carbon tax rally
bearing slogans including “Ditch the witch” and
“Ju-liar...Bob Browns [sic]
Bitch”.
In a bizarre radio interview in 2013 Ms Gillard
was asked by a presenter
whether her partner, Tim
Mathieson, a hairdresser,
was gay. And that same
year, she was mocked at
a Liberal party fundraiser
that featured a dish on the
menu that made sexist references to her.
She grabbed headlines
around the world after her
misogyny speech in Parliament rebuking Mr Abbott for sexism.
Leisa Sargent, from the
University of Melbourne’s
business faculty, said no
one was more qualified to
discuss the link between
education and gender
equality.
“The ongoing issue of
gender equity here in Australia is a discussion we
should all be having – we
need to confront the issue of unconscious bias
against women and the
gender wage gap,” Professor Sargent said.
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مناسبات

القوات اللبنانية يف سدني احتفلت بتسليم بطاقات ملنتسبني جدد ..بارد ممثال جعجع  :انتم اجلناح االخر للوطن وللقضية وللحزب

املطران طربيه

انطوان بارد

انطوان عبيد

شربل فخري

جهاد داغر

ستيف ستاتن

جو بعيني ،سركيس ناصيف ،شربل فخري ،الزميل حرب ،طوني عبيد ،ستيف ستاتن ،أنطوان بارد وحضور

بارد ،ستاتن ،عبيد ،حرب ،فخري ،ناصيف ،بعيني وحضور

املطران طربيه ،القنصل غانم ،األب سليمان ،االخت جعجع ،شدياق ،خطار وحضور

املطران طربيه ،القنصل غانم ،االب سليمان ،االخت جعجع ،شدياق ،خطار ،عريضة ،دويهي ،جورج
وفاديا غصني ،وحضور
ستاتن

اقام حزب «القوات اللبنانية»
يف سيدني  -أسرتاليا احتفاال
حتت عنوان «كن واحدا منا» ،مت
خالله تسليم البطاقات احلزبية
للمنتسبني اجلدد ،يف حضور
رئيس شؤون قطاع اإلنتشار يف
القوات أنطوان بارد ممثال رئيس
احلزب الدكتور مسري جعجع.
شارك يف االحتفال راعي
األبرشية املارونية املطران
انطوان شربل طربيه ،القنصل
اللبناني جورج بيطار غامن،
رئيس دير مار شربل االب
جوزف سليمان،االخت اهلام
جعجع ,رئيس الرابطة املارونية
طوني خطار ،مستشار الدكتور
مسري جعجع احملامي ستيف
ستاتن ،نائب رئيس اجلامعة
الثقافية يف العامل جو عريضة،
ميشال
اإلقليمي
الرئيس
الدويهي ،رئيس فرع سيدني
وسام قزي ،رئيس فرع
املؤسسة البطريركية املارونية
لالمناء الشامل يف اسرتاليا
سركيس ناصيف ،رئيسة مكتب
املارونية لالنتشار
املؤسسة
غصني،
فاديا
الربوفيسور
رئيس ثورة األرز جو بعيين،
رئيس مقاطعة اسرتاليا يف
القوات اللبنانية طوني عبيد،
رئيس مكتب سيدني شربل

فخري ،رئيس مكتب ملبورن
سعيد حداد ،مسؤول العالقات
العامة يف مقاطعة أوسرتاليا
داني جعجع ،مدير عام املؤسسة
اإلعالمية للشرق األوسط رميي
كما وحضر رؤساء
وهبه،
واعضاء االحزاب :الكتائب،
املستقبل ،الوطنيني األحرار،
حركة اإلستقالل،احلزب التقدمي
االشرتاكي ،وحشد من رؤساء
اجلمعيات واملؤسسات وممثلي
وسائل االعالم :سايد خمائيل،
انور حرب ،سوزان حوراني،
جوزاف خوري ،الدكنور مجيل
الدويهي ،انطونيوس ابو رزق
واهالي املنتسبني اجلدد.
اللبناني
النشيدان
بداية،
واالسرتالي ونشيد القوات
اللبنانية .ثم قدم املناسبة
نائب رئيس مكتب سيدني يف
القوات جهاد داغر الذي اعترب
«ان املناسبة عظيمة بالنسبة
للقواتيني يف االنتشار» ،مؤكدا
ان «القوات قضية كل ملتزم
بسيادة لبنان ونهائية كيانه».

فخري

وبعد صالة تالها املطران طربيه،
ألقى رئيس مكتب سيدني
شربل فخري كلمة ركز فيها
على مسرية «القوات النضالية
من اجل لبنان» ،منوها مبواقف

قائدها» ،كما تناول االوضاع
احلالية يف لبنان.
وذكر «بشعارين مسعناهما من
قائد املقاومة احلالي ورئيس
احلزب ،ال ميوت حق وراءه
مطالب وال يصح اال الصحيح،
لكي أضيء على مرحلة قريبة
عشناها سوية ونتأكد من
صحة هذين الشعارين وصحة
مسارنا».
وختم «افتخر أنين انتمي اىل هذا
احلزب واجدد انتمائي وإلتزامي
معكم اليوم وإستلم من جديد
بطاقة الشرف والوفاء بطاقة
القوات اللبنانية».

عبيد

وحتدث عبيد فقال« :ان شيئا
واحدا مضيئا يوجد اليوم يف
ليل لبنان األسود وهو حيمل
األمل لبلدنا للحفاظ على حريته
وسيادته وللحياة السياسية فيه
هو ان القوات اللبنانية أصبحت
حزبا».
ونوه «بتضحيات الشهداء اليت
أمثرت بقاء للبنان وللحرية فيه»،
مشددا على «أهمية االلتزام
بالنظام الداخلي للحزب الذي لنا
الشرف ان حنمل بطاقته» ،وختم
معاهدا «جعجع والقواتيني بان
تبقى عيوننا ساهرة معكم ولن
تنعس».

وقال احملامي ستاتن «ان
القوات اللبنانية متثل الدميقراطية
واحلرية والكرامة يف لبنان»،
مشددا على «أهمية استعادة
اجلنسية اللبنانية» ،ومتمنيا ان
«ينتخب جعجع رئيسا للجمهورية
الذي هو مانديال لبنان».
وشدد «على دور املنتشرين يف
احلفاظ على لبنان السيد احلر
واملستقل».

بارد

واعترب بارد بعد نقله حتيات
جعجع اىل احلضور «ان البطاقة
اليت تتسلمون اليوم ليست
جمرد اعرتاف منكم باالنتماء
اىل القوات او اعرتاف منها
بانتمائكم اليها ،فقبل البطاقة
أنتم قواتيون مقاومون مناضلون
انتميتم اىل مسار تارخيي جميد،
ولو تبدلت بكم اجلغرافيا من
الوطن اىل أوطانكم الثانية».
أضاف « اما حنن الشهداء فحسبنا
اننا عربنا اىل السماء ودماؤنا
بطاقات انتمائنا وجروحنا ازرار
فخرنا ،من هنا من السماء
األقرب اىل األرز ومعراب نراكم
حيثما كنتم يف اسرتاليا ونعرف
ان لبنان ال يبارح منكم القلب
والفكر والذاكرة».
وتابع «بالشهداء نكرب ومنهم

عريضة ،دويهي ،جورج وفاديا غصني ،املري ،مطر وحضور

نستلهم الوفاء مهما بعدت
املسافات ،واليوم تتسلمون
البطاقات رمزا للوفاء وللتمسك
بالقضية املتمثلة حبزب رائد يف
جتربته وارثه الفريد ورصيد
دميقراطيته
ويف
شهدائه
وحداثته وروحه الشابة الوثابة،
انه حزب القوات اللبنانية
برئاسة مسري جعجع الذي يعرف
اكثر من سواه معنى التهجري
واهلجرة واالغرتاب والغربة وقد
اغرتب عنا باجلسد ،لكنه بقي
معنا وبقينا معه ورفض ان
يغادر وان يهاجر حتت الرتغيب
والرتهيب».
وقال «تسلمنا الوزنات من يد
احلكيم فلم نطمرها ومل نضمها
اىل سجل الذكريات بل وظفناها
واستثمرناها حتى أصبحت لدينا

وأصبحت
مضاعفة
أضعافا
مركزا ومكتبا يف خمتلف أحناء
العامل».
وختم «أنتم اجلناح االخر للوطن
القوات
وحلزب
وللقضية
اللبنانية ،وأننا على يقني ان
انتسابكم اىل القوات اللبنانية
له معنى إضايف نظرا لبعدكم عن
ارض الوطن وهو بعد مل يزدكم
اال متسكا باحلزب الذي تشكلون
جزءا ال يتجزأ منه وتوفرون
له االمتداد العاملي ووصيتنا
إليكم اجعلوا من كل مكان لبنان
واجعلوا من القضية النتمائكم
العنوان ومن بطاقة االنتساب
خارطة لنضال مستمر».
ثم سلم بارد وعبيد البطاقات
للمنتسبني اجلدد ،وتبع ذلك
كوكتيل باملناسبة.
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