لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
95793230
نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى
املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح
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الغارات تتسبّب بـ «تدهور كارثي» يف حلب
مقتل امري «داعش» يف عرسال فايز الشعالن
عني احللوة ينزلق حنو اخلطر واجليش يُنذر ودو ميستورا طالب أوباما وبوتني بالتد ّخل
ينقل وزير خارجية عربي
الروسي
نظريه
عن
سريغي الفروف قوله ان
االمريكية
الديبلوماسية
وكأنها
احيانًا،
تبدو،
ديبلوماسية االشباح.
على
اللبنانية،
املراجع
اختالفها ،بدأت تتلقى
االشارات املتالحقة «ال
لالزمة
تسوية
تنتظروا
السورية قبل ظهور االدارة
اجلديدة يف امريكا ،وال
تنتظروا تسوية الزمتكم
قبل ذلك».
«عام آخر يف الثالجة» ،هكذا
قال سفري اوروبي ملرجع
روحي لبناني ،ال تغيري قيد

امري «داعش» يف عرسال فايز الشعالن الذي توعد باحتالل بريوت

امنلة يف املشهد السياسي،
على الرئيس متام سالم ان
يأخذ علمًا بانه باق يف
السراي حتى الربيع اآلخر،

ورمبا ما هو ابعد.
الرئيس نبيه بري قال ان
قوى  8آذار و 14آذار يف
موت سريري ،الرئيس

سليم احلص حيذر من ان
يصطحب الفريقان معهما
املوت
اىل
اجلمهورية
السريري ،بعدما فعل كل
الغتيال
باستطاعته
ما
الدولة يف لبنان.
الذي يبعث على الذهول
هو ردة فعل االوساط
الديبلوماسية على مسلسل
الفضائح .واذ قال سفري
اوروبي ان املنطقة كلها
مستودع للفضائح ،اشار،
اىل «ان لبنان هكذا».
ضالع وضليع يف التاريخ
اللبناني املعاصر قال «كان

اتهم مرشد اجلمهورية
اإلسالمية يف إيران علي
خامنئي واشنطن بـ «خداع»
بالده يف تطبيق االتفاق
النووي ُ
املربم مع الدول

الست ،وبرتهيب دول
ومصارف عاملية ملنعها
من التعامل مع طهران.
ووصف الرئيس اإليراني
حسن روحاني قرار احملكمة

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y Confined

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*RegisteredElectrical
Training Organisation
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Working

Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

باتت حلب حمورًا لتصعيد
عسكري أدى اىل تقويض
اليت
السالم
حمادثات
ترعاها االمم املتحدة يف
جنيف سعيًا اىل إنهاء
القتال الدائر منذ مخس
سنوات ،فيما ناشد املبعوث
األممي ستافان دو ميستورا
الرئيسني األمريكي باراك
أوباما والروسي فالدميري
بوتني التدخل.
وأفاد «املرصد السوري
حلقوق اإلنسان» الذي يتخذ
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خامنئي ينتقد «خداع» أمريكا وروحاني يهددها بـ «عواقب»
حبجز
األمريكية
العليا
جممدة متلكها بالده
أرصدة ّ
يف الواليات املتحدة ،بأنه
«فضيحة قانونية كربى»،
مهددًا إياها بـ «عواقب».

لندن مقرًا له أن ستة أيام
من الغارات اجلوية والقصف
من املعارضة املسلحة يف
حلب املقسمة بني القوات
احلكومية واملعارضة أودت
حبياة حنو مئيت شخص يف
املدينة ثلثاهم تقريبًا من
املعارضة.
جمموعة
رئيس
وحذر
العمل اإلنسانية التابعة
لألمم املتحدة يان إيغالند
من أن «التدهور الكارثي
يف حلب خالل اليوم أو

اليومني األخريين» يعرض
خط اإلمداد الذي يوصل
املساعدات اإلنسانية اىل
ماليني السوريني للخطر.
وأضاف« :ال ميكنين التعبري
عن مدى فداحة الوضع
يف الساعات أو األيام
املقبلة».
وتستهدف الطائرات احلربية
التابعة لقوات النظام االحياء
الشرقية اخلاضعة لسيطرة
الفصائل املعارضة ،فرتد

واحلكومة اإليرانية حمرجة
أمام متشددين ،بسبب
رفع
تقوض
عراقيل
ّ
املفروضة
العقوبات
على طهران .وقال وزير
اخلارجية األمريكي جون
كريي بعد لقائه نظريه
اإليراني حممد جواد ظريف
األسبوع
نيويورك
يف
املاضي ،إن الواليات
املتحدة لن متنع تعامل
مصارف أو شركات أجنبية،
إيرانية
مؤسسات
مع
مل تعد ختضع لعقوبات
أمريكية .وأشار إىل أن
إدارة الرئيس باراك أوباما
مستعدة لتوضيح التعامالت
املسموح بها مع طهران،

التتمة صفحة 8

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

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

( 30دوالرا وما فوق)

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

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

منقوشة ع الصاج

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

VOTING RULES
HAVE CHANGED?

Make your vote count this federal election.
At this year’s federal election, the way you vote for the
Senate has changed and it’s important that you understand
how to vote correctly.

If you choose to vote below the line, you must number at
least 12 boxes, from 1 to 12, for individual candidates in the
order of your choice.

On the large white Senate ballot paper, you can choose to
vote either above or below the line.

Voting for the House of Representatives has not changed.
On the green ballot paper, you must number every box,
starting with the number ‘1’ for your first choice, ‘2’ for your
second choice and so on until you have numbered every box.

If you choose to vote above the line, you now need to number
at least 6 boxes. Put the number ‘1’ in the box for the party
or group that is your first choice, a ‘2’ for your second choice
and so on until you’ve numbered at least 6 boxes.

‘How to vote’ instructions will be clearly displayed on your
ballot paper. Don’t worry if you make a mistake — just ask
for another ballot paper.

This federal election your vote will help shape Australia.

To learn more

www.aec.gov.au 13 23 26

Authorised by the Electoral Commissioner, 50 Marcus Clarke Street, Canberra ACT.
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لبنانيات

املشنوق استقبل وفدي اجلماعة ونقابة
الصيادلة آالن عون :االنتخابات البلدية يف
موعدها وال شيء مينع حصوهلا

املشنوق مستقبال االن عون
أعلن النائب آالن عون أنه اطلع
من وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق على «التحضريات
لالنتخابات البلدية اليت ستجري
بدءا من األسبوع املقبل ،واليت
جيب أال يشكك أحد يف حصوهلا،
ألنها حاصلة ،وكل الرتتيبات
قائمة وليس هناك أي سبب
تقين أو إداري مينع حصوهلا،
مهما حصل من تطورات على
صعيد االضرابات أو جلهة
امتناع أي فريق عن التنفيذ».
وأضاف« :ال أعتقد أن هناك
أي شيء حيول من دون حصول
هذه االنتخابات».
وشدد بعد زيارته املشنوق
على أن «طرح انتخاب رئيس
للجمهورية ملدة سنتني بقي
يف اإلطار اإلعالمي ومل يصل
إىل أي فريق بشكل جدي حتى
نسطيع التعليق عليه».
وأكد أن «هناك موقفا مبدئيا
بعدم املس بصالحيات رئيس
اجلمهورية وعدم املس باملواقع
وتفصيلها على أساس النيل
من هيبتها واستحقاقاتها».
ودعا للوصول إىل «تسوية
وإىل إصالحات يف النظام»،
قائال إن «هناك ثغرات هلا
وبامليثاقية
بالنظام
عالقة
وبالشراكة وبآلياتنا الدستورية،
جيب أن حتل بالشجاعة بعد هذا
االنقسام ،من خالل اجللوس
إىل طاولة للتوصل إىل تسوية
موجعة ،لكن ضرورية ،وإال ال
نكون على قدر املسؤولية اليت
يواجهها لبنان».
ولفت إىل وجود «إطار ملرحلة
انتقالية ،وأعتقد أن من حتدث
عن هذا كان يعين باملرحلة
االنتقالية أن تشمل معاجلة
إصالحات معينة ،كما لو أننا
ننتقل من مرحلة يف لبنان إىل
مرحلة أخرى ،لكن هل لبنان يف
حاجة إىل مرحلة انتقالية أو ميكن
االنتقال مباشرة إىل احلل».
واضاف»:البعض يقول إنه
من دون معاجلة موضوع قانون
االنتخابات وإدارة السلطة ومن
دون حتقيق شراكة حقيقية
ال ميكننا االنتقال إىل احلالة
الطبيعية».
وسأل»:هل املرحلة االنتقالية
تتطلب وجود رئيس أو ال؟ هذا
طرح آخر وليس بالضرورة أن
يطرح املوضوع على هذا النحو.
يف اإلمكان انتخاب رئيس
لست سنوات واملرحلة األوىل
تكون فيها إصالحات ،أو نفيد

من املرحلة اليت حنن فيها اآلن
كي خنرج من األزمة حبل متكامل
وبسلة متكاملة تفتح الصفحة
حنو مرحلة جديدة».
وأضاف« :هو نقاش مل يفتح
بعد بشكل جدي وكل األفكار
اليت تطرح جمتزأة وترمى
يف السوق أو يف الكواليس
جلس النبض .حنن ال نتعامل
باملوضوع على هذا النحو .جيب
اجللوس اىل الطاولة».
وردا على سؤال عما إذا كان
هناك تباين جدي بني «حزب
اهلل» و»التيار الوطين احلر» ملف
انتخاب الرئيس،أجاب« :لس
هناك أي تباين ،موقف «حزب
اهلل» واضح بدعم ترشيح العماد
ميشال عون حتى النهاية».

وفد «الجماعة االسالمية»

كذلك استقبل وزير الداخلية،
وفدا من «اجلماعة اإلسالمية»
برئاسة النائب السابق أسعد
هرموش ،الذي قال إن «البحث
البلدية،
االنتخابات
تناول
وكانت وجهة النظر متطابقة
أننا نريد من هذا االستحقاق
أن يكون مادة لوحدة املوقف،
ولتوحيد القوى يف حماولة مجع
أكرب عدد من التفاهمات ،ويف
إنشاء ائتالفات يغيب عنها
طابع التنافر ملصلحة االئتالف،
وكل ذلك ليصب يف توسيع
العملية الدميقراطية لتكون أكثر
شفافية».
ولفت اىل ان املشنوق «طمأننا
إىل أن األمور والرتتيبات
اإلدارية واللوجستية كاملة يف
وزارة الداخلية ،وأننا سنكون
على موعد مع انتخابات بريوت
بأداء حمرتف ومتميز ألجهزة
الوزارة».
أوضح ان الزيارة ركزت على
«الشأن الوطين العام وصوال
إىل الشأن اإلسالمي الوطين
الداخلي ،حبكم موقعه املتقدم
على مستوى املشاركة يف
احلكومة ويف الشأن الوطين».
وختم« :ملست إصرارا من معاليه
على وحدة املوقف الوطين وعلى
وحدة املوقف من املبادرة اليت
أطلقتها «اجلماعة اإلسالمية»
لتوحيد النظرة اإلسالمية من كل
القضايا املطروحة يف لبنان».

نقابة الصيادلة

وكان الوزير املشنوق استقبل
وفدا من نقابة الصيادلة برئاسة
النقيب جورج صيلي ومت تداول
شؤون ختص املهنة.

الراعي أنهى زيارته لربوكسل بعد
لقائه امللك فيليب وشخصيات

املاروني
البطريرك
أنهى
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي زيارة لربوكسل ،عقد
خالهلا اجتماعات ولقاءات على
املستويني الرمسي والشعيب.
فقد عاد البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي اىل بريوت مساء امس
االول ،قادما من بلجيكا عن
طريق باريس ،بعد زيارة
إستمرت  3أيام التقى خالهلا
مبلك بلجيكا ،كما القى حماضرة
يف الربملان االوروبي ،وكان
له عدة لقاءات مع أبناء اجلالية
اللبنانية هناك.
وكان يف إستقباله يف املطار
رئيس اجمللس املاروني العام
الوزير السابق وديع اخلازن
على رأس وفد من اجمللس
ضم ميشال متى وأنطوان رميا،
كما إستقبله أيضا املطران
حنا علوان واملطران طانيوس
اخلوري ،والقيم العام االب
ايلي خوري ،إضافة اىل قائد
جهاز أمن املطار العميد جورج
ضومط.
وتوجه الراعي من الطائرة
مباشرة اىل بكركي من دون
االدالء بأي تصريح.
وكان الراعي ،فور وصوله اىل
بلجيكا ،استقبله امللك فيليب
الذي أرسل قوى امنية ملواكبته
منذ حلظة دخوله عرب احلدود
البلجيكية.
واستهل اليوم الثاني لزيارته
بلقاء مع رئيس الربملان
البلجيكي سيغفريد براك.
وبعدها انتقل اىل الربملان
االوروبي حيث التقى رئيسه
مارتن شولز ،كما التقى رؤساء
اجملموعات الربملانية االوروبية.
وأنهى الراعي زيارته للربملان
بندوة عن أوضاع املسيحيني
يف الشرق وأسباب اهلجرة.
ومساء ،أقام رئيس الرابطة
املارونية يف بلجيكا املهندس
عشاء
حفل
كرم
مارون
يف منزله ،ورحب بالراعي
واملسؤولني االوروبيني والوفد
املرافق ورؤساء االحزاب يف
بلجيكا ورؤساء الكنائس.
والقى الراعي كلمة قال فيها:
«نلتقي يف هذا املوقع الذي
هو عبارة عن حمطة قطار قدمية
مرممة .وهذا اللقاء استثنائي
بالنسبة اىل املكان ألنه يذكر
بكركي اليت هي حمطة لكل
اللبنانيني .وأنا يف غاية السرور
لوجودي هنا يف هذه احملطة اليت
التقى فيها مجيع اللبنانيني من
كل االطياف واالحزاب».

وشكر كرم على «حسن الضيافة
وتنظيم الزيارة».
تيار
شارك
قد
وكان
«املستقبل» يف بلجيكا ممثال
باملنسق حممد قصاص يف حفل
االستقبال الذي أقامه السفري
رامي مرتضى يف دارته ،على
املاروني
البطريرك
شرف
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،خالل زيارة يقوم بها
األخري إىل بلجيكا .كما شارك
قصاص يف العشاء الذي أقامه
رئيس الرابطة املارونية يف
بلجيكا مارون كرم على شرف
البطريرك الراعي ،يف حضور
ودينية
سياسية
فعاليات
واجتماعية وحزبية وأبناء اجلالية
اللبنانية.
وقد خص الراعي منسق
«املستقبل» خالل العشاء،
حبسب املكتبالعالمي للمستقبل
يف بلجيكا « ،خبلوة مت
خالهلا التطرق إىل التطورات
السياسية الراهنة ،وال سيما
موضوع املناصفة بني املسلمني
واملسيحيني يف أي استحقاق
يف لبنان ضمن شعار العيش
املشرتك باإلضافة إىل ملف
الشغور الرئاسي.
من جهته ،متنى قصاص
للبطريرك الراعي زيارة موفقة،
آمال أن «تكون حققت ما يعود
بالفائدة على لبنان ودول
اجلوار».

احلريري استقبل عائالت بريوتية:

لتكريس مبدأ املناصفة يف انتخابات بلدية
بريوت وكسر حلقة التعطيل وانتخاب رئيس

اعترب الرئيس سعد احلريري خالل
استقباله مساء امس االول يف
«بيت الوسط» عائالت بريوتية
من آل بربور ،مومنة ،الطويل،
درويش ،محود ،احلشاش،
قرانوح وحميسن ،يف حضور
املرشح لرئاسة اجمللس البلدي
لبريوت املهندس مجال عيتاني،
أن «ما نراه اليوم يف بريوت
من تدهور لألوضاع ،ليس إال
صورة ملا حيصل على مستوى
وصل
حيث
ككل،
البلد
النمو االقتصادي إىل صفر،
ويبقى األمل الوحيد يف إجراء
االنتخابات الرئاسية لكي ينتظم
عمل املؤسسات».
األساسي
«املعطل
وقال:
يف البلد اليوم هو حزب اهلل،
الذي يعطل عمل جملسي النواب
والوزراء واالنتخابات الرئاسية،
ولكن التحدي األساسي أمامنا
اليوم هو بكسر حلقة هذا
التعطيل وإعادة قيام البلد على
أسس واضحة ،ال سيما انتخاب
رئيس للجمهورية».
وأشار إىل أن «يف هذه املرحلة
هناك االنتخابات البلدية ،اليت
ستجري رغم تشكيك البعض
فيها» ،مشددا على «أهمية
تكريس مبدأ املناصفة يف
بريوت الذي أوصى به الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ،والذي

كان يرى لبنان على هذه
الشاكلة ،مناصفة بني املسلمني
واملسيحيني ،وشراكة حقيقية
يف ما بينهم».
ورأى أن «أهمية االنتخابات
البلدية املقبلة تكمن يف أنها
تستنهض الشارع ،ال سيما
البريوتي ،بعد األحداث األليمة
اليت مرت خالل السنوات
املاضية وتدهور حال البالد
على خمتلف الصعد» ،وقال:
«إن الئحة البيارتة تضم عددا
كبريا من الكفاءات ،وهي
ستعمل حلل املشاكل اليت
تعاني منها العاصمة ،ال سيما
موضوع النفايات ،حبيث يصار
إىل إنشاء حمارق أو معامل
لفرز النفايات ومعاجلتها بطرق
صحية وعلمية .وكذلك ،بالنسبة
إىل حل أزمة الطرقات وازدحام
السري والكهرباء وغريها من
املواضيع امللحة».
وأمل «أن يشكل اجمللس البلدي
املقبل فريق عمل متجانسا يعمل
يدا واحدة لالهتمام بالعاصمة
وتنفيذ املشاريع امللحة».

استقباالت

وكان احلريري استقبل ،مساء
اليوم ،وفدا من آل موصلي
برئاسة عمر موصلي ،ثم املدير
العام السابق ملؤسسات الرعاية
االجتماعية حممد بركات.

قنصلية لبنان العامة  -سيدني
تعميم هام
املوضوع :الشؤون العقارية يف لبنان
تفيد قنصلية لبنان العامة يف سدني بأن وزارة املالية يف لبنان  -املديرية
العامة للشؤون العقارية -قد أطلقت ثالث خدمات إلكرتونية على موقعها:
www.LRC.gov.lb
واخلدمات هي التالية:
اإلطالع على الصحيفة العقارية.
-1
متابعة سري املعامالت العقارية.
-2
إحتساب الرسوم العقارية التقريبية.
-3
وهذه اخلدمات تسمح للبنانيني يف اخلارج مبراقبة ملكياتهم ومتابعة سري
معامالتهم العقارية واحتساب قيمة الرسوم العقارية التقريبية املتوجبة.

سدني ،يف 2016/4/12
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم
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لبنانيات

أبو فاعور :حققنا وفرا يف سعر الدواء بنسبة  %21،21وعلى
الضمان التسديد الكامل ألدوية األمراض املزمنة
خصص وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور مؤمترا صحافيا
عقده امس االول يف مكتبه يف
الوزارة يف بئر حسن ،للحديث
عن موضوع سعر الدواء وما
يتحقق من جراء خفضه من وفر
ال يستفيد منه املريض بشكل
مباشر.
الصحايف
املؤمتر
واستهل
بالتشديد على أهمية «احلفاظ
على الصندوق الوطين للضمان
اإلجتماعي كأولوية مطلقة» ،الفتا
إىل «ضرورة متتع هذا الصندوق
بكل املقومات واإلمكانات لتأمني
اخلدمة للمواطن اللبناني وتأدية
الوظيفة اإلجتماعية للدولة».
وأبدى مالحظات على الصندوق،
مشريا يف الوقت نفسه إىل
أن «للصندوق كما كبريا من
املشاكل واملعاناة ،إمنا مثة
معاناة أيضا تواجه املواطنني».
وقال إنه مل يكن يستسيغ إثارة
املوضوع يف اإلعالم «وال سيما
أن نقاشا جديا كان قد بدأ
بني وزارة الصحة والصندوق
اإلجتماعي
للضمان
الوطين
عرب وزير العمل سجعان قزي،
الذي أسهم مساهمة أساسية
يف الوصول إىل الكثري من
اإلجراءات بناء على طلب وزارة
الصحة ،مما أدى إىل ختفيف
معاناة املواطن».
وعرض أبو فاعور اإلجراءات اليت
اختذتها وزارة الصحة واليت
أدت إىل خفض سعر الدواء يف
لبنان .وقال إنه مت تطبيق قرار
يف  2016/5/11أدى إىل خفض
أسعار  629دواء جينرييك،
موضحا أن القرار املذكور كان
تنفيذيا لقرار اختذه وزير الصحة
السابق علي حسن خليل.
وأشار اىل أنه يف ،2014/4/17
متت إضافة الشرحية  Eلألدوية
اليت يفوق سعرها الـ 650ألف
لرية لبنانية وعددها  320دواء،
من بينها  38دواء يفوق سعره
مخسة ماليني لرية لبنانية.

كما مت االتفاق على جعالة
مقطوعة للصيدلي ،واخنفض
هامش ربح املستورد من %8
إىل  .%6،5وذكر أنه بعدما كان
لبنان يعتمد السعر املتوسط
للدواء يف اخلارج ،بات يعتمد
على السعر األدنى.
وأضاف أن «هذه القرارات
وغريها أدت إىل خفض أسعار
األدوية بنسبة  %21،21كمعدل
وسطي .وكأمثلة على ذلك،
اخنفضت أسعار السكري واجلهاز
اهلضمي بنسبة  ،%19أدوية الدم
 ،%17أدوية القلب والشرايني
 ،%23أدوية األمراض اجللدية
 ،%19أدوية أمراض اجلهاز
،%22
والبولي
التناسلي
اهلرمونات  ،%24املضادات
احليوية  ،%24أدوية السرطان
ومضادات األورام واملناعة
 ،%22أدوية اجلهاز العضلي
واهليكل العظمي  ،%19أدوية
اجلهاز العصيب  ،%24األدوية
املضادة للطفيليات  ،%29كما
اخنفضت أدوية اجلهاز التنفسي
بنسبة  ،%16وأدوية احلواس
 ،%19وأدوية متفرقة .»%20
وقال أبو فاعور إن «حجم مبيع
األدوية يف البلد يبلغ مليارا
و 300مليون دوالر .وخبفض
السعر بنسبة  ،%21،21يتحقق
وفر قدره  262مليون دوالر
و 600ألف دوالر بالسنة.
ويستفيد من هذا الوفر املواطن
واملؤسسات الضامنة ووزارة
الصحة ،والصندوق الوطين
للضمان اإلجتماعي ،باعتبار
أن  %35من املواطنني هم
مضمونون».
وتابع« :إذا مت احتساب النسبة
نفسها على كلفة األدوية يف
الضمان ،يكون الوفر الذي حتقق
يف صندوق املرض واألمومة يف
الضمان اإلجتماعي قد بلغ حنو
 55مليون دوالر باحلد األدنى
سنويا».
ولفت إىل أن مفاوضات قامت

الداخلية أعلنت عدد مرشحي بريوت والبقاع
وبعلبك اهلرمل لالنتخابات البلدية
صدر عن املكتب اإلعالمي
يف وزارة الداخلية والبلديات
البيان اآلتي« :بعد إقفال باب
الرتشيحات لالنتخابات البلدية
واالختيارية يف بريوت وصل
عدد املرشحني لعضوية اجمللس
البلدي يف العاصمة إىل ،114
 92منهم ذكور و 22إناث ،وبلغ
عدد املرشحني ملركز خمتار
 ،226بينهم  216من الذكور
و 10من اإلناث.
وبلغ عدد املرشحني يف قضاء
زحلة  ،914لعضوية اجمللس
البلدي ،بينهم  874من الذكور
و 40من اإلناث .أما ملركز خمتار
فقد ترشح  ،266بينهم  260من
الذكور و 6من اإلناث.
ويف قضاء راشيا أقفل باب
الرتشيحات على  562مرشحا
لعضوية اجمللس البلدي 533
منهم ذكور و 29إناث ،وملركز
خمتار وصل العدد إىل 94
مرشحا 92 ،ذكور و 2إناث.

أما يف قضاء البقاع الغربي فقد
بلغ عدد املرشحني لعضوية
اجمللس البلدي  ،827بينهم
 799من الذكور و 28من اإلناث.
وملركز خمتار  ،178بينهم 173
ذكور و 5إناث.
ويف قضاء بعلبك وصل اجملموع
العام للمرشحني على املقاعد
البلدية إىل  1882بينهم 1829
من الذكور و 53من اإلناث.
وعدد املرشحني ملركز خمتار
 603بينهم  597ذكرا و6
إناث.
أما يف قضاء اهلرمل فإن عدد
املرشحني عن املقاعد البلدية
فهو  242بينهم  233ذكرا
و 9إناث .ومرشحو مركز خمتار
عددهم  135بينهم  133ذكور
و 2من اإلناث.
وتذكر وزارة الداخلية أن املهلة
األخرية للعودة عن الرتشيحات
هي الساعة  24من منتصف ليل
الثالثاء  3أيار .»2016

بها وزارة الصحة مع الضمان
اإلجتماعي أدت إىل رفع مساهمة
الضمان يف أدوية السرطان من
 80إىل « ،%95ومشكور على
ذلك الضمان ومديره العام
حممد كركي ،ووزير العمل
سجعان قزي .ويف اإلطار نفسه
مت رفع مساهمة الضمان يف
أدوية التصلب اللوحيي والتليف
الرئوي والضغط الرئوي من
.»%95
وأعلن أبو فاعور عن االتفاق
على أمرين إضافيني« :أوال رفع
مساهمة الضمان يف األدوية
ذات الشرحية  Eأي اليت يفوق
سعرها  650ألف لرية لبنانية إىل
مئة يف املئة ،علما أن أسعار
هذه األدوية اخنفضت كثريا،
ووصل اخلفض يف بعضها إىل
حواىل ثالثة ماليني لرية لكل
علبة دواء».
وقال إن «رفع املساهمة أمر
ضروري ،ألنه إذا كان هناك
مواطن حيصل على راتب
مليوني لرية ،وحيتاج إىل
دواء من الشرحية  ،Eفإن فرق
اخلمسة يف املئة سيبلغ مئات
آالف اللريات اللبنانية .فمن أين
سيأتي هذا املواطن باملال لسد
فرق اخلمسة يف املئة؟
ثانيا ،كان املطلوب من الضمان
االشرتاك مع وزارة الصحة
يف جلنة شراء الدواء من خالل
مناقصات ،مما يؤدي إىل خفض
إضايف لسعر الدواء قد يتعدى
الـ ،%10وهكذا يتم إعفاء
املواطن من كلفة إضافية ،على
أن حيصل على الدواء من مركز
توزيع األدوية بدل شرائه من
الصيدليات».
وأكد أن «هذين األمرين مل
يطبقا ،ال بل مضى شهران
وأنا ووزير العمل «نتسول»
موعدا مع جملس إدارة الضمان
للبحث يف النقاط العالقة .ومن
الواضح أن ليس هناك جدية يف
هذا األمر».
وأقر وزير الصحة العامة
يعانيها
اليت
«باملشاكل
الضمان ،وال سيما لناحية
العجز املالي» .لكنه أضاف أن
«الوفر الذي حصل يف سعر
الدواء بقيمة مخسة ومخسني
مليون دوالر سنويا كحد أدنى،
جيب أن يؤدي إىل التوفري على
املواطن وليس إىل سد عجز يف
الصندوق وما شابه».
وسأل« :هل هذا الوفر جيب
وضعه يف جيب الدولة أم
يستفيد منه املواطن؟
وأضاف« :إن كلفة تغطية
األدوية من الشرحية  Eاليت
يفوق سعرها  650ألف لرية
لبنانية هي بقيمة  9مليون
دوالر ،ومبا أن وفر الضمان 55
مليون دوالر ،سيبقى الضمان
راحبا  46مليون دوالر».
وأمل وزير الصحة العامة من
جملس إدارة الضمان «إختاذ
بإجيابية»،
والتعامل
القرار
مؤكدا أن «هذا حق مهدور
للمواطن اللبناني .ويف حال
عدم التجاوب ،سأعمد إىل عرض
املسألة على جملس الوزراء،
لكونها متس األمن الصحي
للمواطن اللبناني».

احلريري عرض األوضاع مع شهيب وكبارة والشعار وخمزومي
استقبل الرئيس سعد احلريري
قبل ظهر امس االول يف «بيت
الوسط» مفيت طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعار وعرض معه
املستجدات ،وال سيما شؤون
مدينة طرابلس والشمال.
وفد تعنايل
ثم استقبل وفدا من بلدة تعنايل
برئاسة إمام البلدة الشيخ أمين
شرقية الذي أوضح أن البحث
تناول أوضاع البلدة ومشكلة
ضم تعنايل اىل بلدية زحلة.
خمزومي
والتقى أيضا رئيس حزب
«احلوار الوطين» فؤاد خمزومي،
وهنأه على إعالن «الئحة

البيارتة» جمللس بلدية بريوت.
وعرض معه األوضاع احمللية،
ووضعه يف أجواء لقاءاته يف

وفد اجلماعة االسالمية زار مرجعيات دينية يف صيدا

محود :نتمنى بقاء التنافس االنتخابي يف
إطاره الصحيح

جال املسؤول السياسي لـ
«اجلماعة االسالمية» يف اجلنوب
الدكتور بسام محود ،يرافقه
املسؤول عن العمل االجتماعي
حسن ابو زيد وعضو اللجنة
السياسية حممد الزعرتي ،على
الفاعليات الدينية يف صيدا،
فزار على التوالي مفيت صيدا
سليم
الشيخ
وأقضيتها
سوسان ،مفيت صيدا اجلعفري
الشيخ حممد عسريان ،راعي
ابرشية صيدا ودير القمر للروم
امللكيني الكاثوليك املطران
الياس حداد ،راعي أبرشية
صيدا ودير القمر للموارنة
املطران الياس نصار.
وجرى خالل اللقاءات ،حبسب
بيان للجماعة« ،البحث يف
الشؤون العامة والتطورات
وال سيما الشأن االنتخابي،
حبيث شرح محود ألصحاب
السماحة والسيادة رؤية اجلماعة
لالنتخابات البلدية املزمع اجراؤها
يف صيدا يف  22أيار املقبل».

حمود

وقال محود« :زيارتنا ألصحاب
السماحة والسيادة تأتي من
باب التواصل الدائم مع كل
املرجعيات يف املدينة ،لقد
تباحثنا يف الشأن العام واألزمات
اليت تعيشها املنطقة واألوضاع
احلياتية واملعيشية للمواطن
الذي يرزح حتت وطأة األزمات
السياسية واألمنية واالقتصادية
واملعيشية».
أضاف« :تطرقنا إىل االنتخابات
البلدية وشرحنا موقف اجلماعة
ورؤيتها هلذا االستحقاق االمنائي
البيئي اخلدماتي االجتماعي،
فأكدنا على املوقف املبدئي

للجماعة يف الدعوة إىل التوافق
يف هذا االستحقاق وسعيها
اليه ،ولكن لألسف ليس كل
ما يتمناه املرء يدركه .فقد
كان للحسابات السياسية عند
البعض رأي آخر مما شكل عائقا
أمام هذا اخليار.
أما اخليار الثاني فهو التنافس
االنتخابي وهذا حق دستوري
ودميوقراطي يعرب به الناس عن
تطلعاتهم وميارسون حقهم يف
إيصال من يثقون به إىل حتمل
املسؤولية خلدمة املدينة».
ومتنى أن «يبقى هذا التنافس
يف إطاره الصحيح وأال تشوه
اخللفيات السياسية حقيقة البعد
االمنائي هلذا االستحقاق فمن
حق كل الصيداويني خوضه
ترشحا وانتخابا والكلمة الفصل
فيه تكون لصناديق االقرتاع».

الرياض ومشاركته يف مؤمتر
«سعود األوطان» تكرميا لألمري
الراحل سعود الفيصل.
إثر اللقاء ،قال خمزومي «إن
أصداء إعالن الرئيس سعد
احلريري عن الئحة توافقية
جمللس بلدية بريوت ،إجيابية ،إذ
تعترب خطوة ممتازة الستنهاض
روح الوحدة بني البيارتة،
واإلنطالق مبسار جديد للعالقات
بني الفاعليات البريوتية .واألهم
توحيد القدرات لتقديم أفضل ما
لدينا من خربات من أجل حتسني
الظروف املعيشية يف بريوت،
وحتسني فرص العيش الكريم
يف العاصمة احلبيبة ،خصوصا
أن اإلهمال طاول كل مناحي
احلياة فيها ،وحتتاج اىل تكاتف
اجلميع والتضامن حلل مشاكل
بريوت والبيارتة».
ولفت إىل أن «مرشحة حزب
احلوار الوطين ومؤسسة خمزومي
السيدة هدى األسطة قصقص
مؤسسة مجعية
هي أيضا
ِّ
بريوتيات اليت تعنى باإلرث
الثقايف ملدينة بريوت» ،موضحا
أن «برنامج بريوتيات يتماشى
مع برنامج الئحة «البيارتة»،
قصقص
السيدة
ووجود
سيشكل إضافة نوعية لثلة من
اخلرباء واملختصني تضمهم الئحة
«البيارتة».
وأكد أهمية تضامن «الئحة
البيارتة» ،مشددا على أن
«املاكينات االنتخابية ستتعاون
مع بعضها البعض» ،وجمددا
الدعوة إىل مشاركة بريوتية
واسعة.
كذلك استقبل وزير الزراعة
أكرم شهيب وعرض معه
التطورات السياسية الراهنة .ثم
التقى احلريري النائب حممد عبد
اللطيف كبارة وتابع معه شؤونا
عائدة اىل مدينة طرابلس.

اعــالن
تقفـل مكاتب قنصليّة لبنان العامة يف سدني
بتاريخ  29نيسان «الجمعة العظيمة» و 2
أيار « 2016إثنني الفصح» لدى الطوائف
األرثوذكسية.

سـدني ،يف 2016/4/26
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم
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لبنانيات
د  -حل طويل األمد

الراعي حاضر يف الربملان االوروبي يف بروكسل:

املسيحيون ضمانة اإلعتدال يف املنطقة وعلى االسالم التحرر من األصولية
املاروني
البطريرك
حاضر
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي يف الربملان االوروبي
يف بروكسل عن نتائج الصراع
الدائر يف الشرق األوسط على
املسيحيني ومستقبلهم يف
حضور نواب الربملان وقال:
«رئيس الربملان األوروبي،
حضرات السادة احملرتمني،انه
لشرف كبري لي ان اخاطب
مجعيتكم الكرمية اليوم يف هذه
املرحلة املضطربة اليت تشهدها
منطقتنا ،وأتوجه اليكم بالشكر
على هذه الدعوة .ان األزمة
اليت تعيشها منطقة الشرق
األوسط اليوم هلا انعكاساتها
املباشرة ليس على املسيحيني
وحسب وامنا ايضا على احلوض
املتوسطي وكذلك على اوروبا.
ومصلحتنا املشرتكة تكمن يف
اجياد حلول ملختلف الصراعات
اليت حتدث يف املنطقة .وبناء
عليه فان حماضرتي تتضمن
اربع نقاط.

ان احلضور املسيحي يف قلب
هذا العامل املسلم هو ضرورة
حيوية للمحيط ولالنسانية.
واملسلمون
فاملسيحيون
اخلاصة
قيمهم
يتبادلون
الروحية والثقافية واالخالقية
واإلجتماعية ويؤلفان معا هوية
مشرتكة كل يف بلده.
 - 6هلذا حنن نصر على
ضرورة وقف احلرب والصراع
واجياد حلول سياسية وعودة
والالجئني
النازحني
كل
والعراقيني
الفلسطينيني
والسوريني اىل بالدهم األصيلة
للحفاظ على هويتهم .ال جيب ابدا
تسليم هذه االرض لألصوليني
وتركها ارضا مفتوحة للمنظمات
اإلرهابية .فهذا يهدد السالم
يف العامل .حنن ندعو األسرة
األوروبية ملمارسة تأثريها على
اعضاء جملس األمن لضمان
عودة النازحني اىل بالدهم
واملساهمة يف بناء عامل هادئ
مستقر يعيش بسالم.

 - 2عندما نتحدث عن مسيحيي
الشرق فنحن ال نعين بذلك
أشخاصا فقط ،وامنا نعين ايضا
الكنائس الشرقية والكنيسة
الالتينية واليت لكل منها ارثها
الليتورجي والالهوتي والروحي
اخلاص بها والذي يتميز
بالثقافة والظروف التارخيية
للشعوب والذي تعرب عنه كل
كنيسة باسلوبها اخلاص من
خالل عيشها لالميان املسيحي.
هذه الكنائس هلا طقوسها
اخلاصة املتحدرة من التقاليد
اإلسكندرية،
الرسولية:
اإلنطاكية ،األرمنية ،الكلدانية،
القسطنطنية والرومانية.
 - 3ان مسيحيي الشرق
األوسط هم اول من ورث
اإلميان املسيحي .ويف انطاكيا
سريسل املسيح باملسيحيني
ألول مرة .واىل هذه املنطقة
ارسل اهلل ابنه من اجل خالص
البشر .وهكذا اصبحت املسيحية
وبسرعة كبرية عنصرا اساسيا
يف حضارة هذه املنطقة.
 - 4ولكن ولألسف ،فان
مسيحيي هذه األرض املقدسة
وغريهم من الشعوب اختربوا
وبشكل مأساوي اقسى انواع
ان
واحلروب.
الصراعات
صعود األصولية اإلسالمية
اإلرهابية
املنظمات
ومنو
يهددان مبحو اإلعتدال املسلم
الذي عمل مسلمو ومسيحيو
هذه املنطقة على بنائه معا منذ
 1400عام من احلياة املشرتكة.
واملسيحيون هم ضمانة هذا
اإلعتدال.
 - 5ويف حديثنا عن الكنائس،
حنن نتحدث ايضا عن املؤسسات
الرعوية واالجتماعية :الرعايا،
األديار ،املدارس واجلامعات
املراكز
واملستشفيات،
اإلجتماعية املتخصصة حيث
يعيش املسلمون واملسيحيون
معا ،كذلك هم معا يف خمتلف
اجملتمعات واملؤسسات الرمسية
واخلاصة .انطالقا من هذا نرى

 -7ال أحد ميكنه جتاهل اخلسارة
املسيحيون:
تكبدها
اليت
اهلجرة
االبعاد،
املوت،
كنائسهم
تدمري
اجلماعية،
واديرتهم ومنازهلم .ولكن
اخلسارة األكرب هي اضمحالل
تأثريهم يف جمتمعاتهم وعلى
الثقافات احمللية وذلك نتيجة
للصراع واحلرب .لطاملا نشر
املسيحيون التعايش واإلنفتاح
على اآلخر واحلريات والقيم
اإلنسانية واحلقوق االساسية
والثابتة للكائن البشري وذلك
املسيحية
الثقافة
بفضل
املتجذرة يف املنطقة وبفضل
انفتاح املسيحيني على الغرب.
لذلك اصبحوا رواد النهضة
والعروبة
العربية
الثقافية
كحضارة انسانية واجتماعية.
فالعرب ال يعين اإلسالم ومن
يتحدث اللغة العربية ال يعين
انه مسلم.
 - 8لقد لعب لبنان دورا حامسا
يف هذا اجملال وهو مدعو اليوم
اكثر من اي يوم مضى اىل
تطوير هذا الدور .يف الواقع
هو البلد الوحيد يف العامل
العربي الذي يفصل بني الدين
والدولة .انه يطبق النظام
الدميقراطي ويعرتف باملساواة
بني املسيحيني واملسلمني
على قاعدة املواطنة ويتميز
بكون رئيسه مسيحي ماروني
حبسب ما نص عليه امليثاق
الوطين عام  .1943ووفقا
هلذه الصفات يعترب لبنان قبلة
انظار مسيحيي الشرق االوسط
واملسلمني وال سيما من هم من
دول اخلليج .ان القيمة اجليو
سياسية للبنان هي يف كونه
بوابة اوروبا والغرب للعبور اىل
الشرق األدنى والعامل العربي.
انه ملتقى احلضارات ومكان
عيش احلوار بني األديان
واحلوار املسكوني.
ولكي يتمكن لبنان من البقاء
مكان لقاء للتعايش واحلوار حنن

أ  -مسيحيو الشرق االوسط

ب  -نتائج الصراع على
املسيحيني

الراعي محاضرا يف الربملان االوروبي
نتمنى ان تعلن األسرة الدولية
حياده لكي يكون يف منطقته
عنصر سالم وعدالة وحقوق
اإلنسان .وهذا ما يساعده على
اإلبتعاد عن التورط يف حماور
احلروب والصراعات اإلقليمية
والدولية.
 - 9وبناء عليه فان لبنان مهدد
بثقافته وهويته ورسالته وذلك
مع وجود حنو نصف مليون
الجئ فلسطيين على ارضه اليت
تبلغ مساحتها  10452كلم2
وهم يعيشون مزودين باسلحة
ثقيلة وخفيفة يف املخيمات
وينتظرون اجياد حل لقضيتهم
منذ العام  1948ولكن من دون
جدوى ،اضف اليهم حنو مليون
ونصف املليون نازح سوري
يزداد عددهم يف كل عام من
 40اىل  50الف طفل حديث
الوالدة .وعددهم معا يوازي
نصف عدد اللبنانيني اي حنو
مليوني شخص.
هل تتصورون كم هو حجم هذا
الثقل اإلقتصادي واإلجتماعي
والثقايف .وكم هو حجم
التهديد السياسي واألمين.
الذين
األشخاص
هؤالء
يعيشون احلرمان والبؤس ميكن
استغالهلم بسهولة جدا من قبل
املنظمات اإلرهابية اذا ما استمر
الوضع على ما هو عليه.

ج  -حلول فورية

 - 10ان األسرة الدولية
والربملان االوروبي مدعوان
إلستخدام كل الوسائل بهدف:
أ  -وقف الصراع واحلرب وتطوير
احلوار السياسي بني األفرقاء
املعنيني لتأمني اإلستقرار
وضمان احرتام اإلنسان وحريات
املعتقد والعمل يف كل بلدان
املنطقة .فهذه ضرورة مطلقة.
واذا متتعت هذه املنطقة بسالم
دائم يضمن هذه احلريات فهي
ميكنها ان تقدم امال للمسيحيني
يف الشرق مبستقبل افضل
وتشجعهم على البقاء يف
ارضهم واحلفاظ على تأثريهم
اإلجيابي.
ب  -العمل جبدية وبذل جهد
بهدف حتقيق املصاحلة بني
السعودية
العربية
اململكة
وايران تسهيال للمصاحلة بني
السنة والشيعة يف كل بلد من
بلدان الشرق األوسط.
من الواضح ان اصل الصراع
واحلرب الذي يهز املنطقة يكمن
يف الصراع بني اململكة العربية

هاتان
وايران.
السعودية
القوتان اإلقليميتان لكل منهما
مصاحلها الطائفية السياسية
واإلقتصادية واإلسرتاتيجية.
واملعروف ان لكل منهما حلفاء
يف الشرق والغرب.
حنن يف لبنان نعاني نتائج هذا
الصراع .يف الواقع الصراع
السياسي بني السنة والشيعة
سبب الفراغ يف سدة الرئاسة
منذ سنتني .وكان الشلل على
صعيد املؤسسات الدستورية
والعامة والدولة اللبنانية من
دون رئيس ،فوضى على كافة
املستويات.
ج  -دعم اعادة بناء الدول
وبناها اإلقتصادية والعسكرية
وذلك مللء الفراغ الذي يقود
اىل الفوضى والعنف وال خيدم
اال املتطرفني.
د  -املساعدة على تشكيل
شرق
اقتصادية
جمموعة
اوسطية قادرة على فتح آفاق
تطور اجتماعي اقتصادي يف

وقت السلم ومتتني استقرار
املنطقة وعدم ترك شرق
منسية
كمشكلة
املتوسط
وبنفس
ألوروبا.
بالنسبة
الطريقة اليت بنى فيها اإلحتاد
األوروبي السالم الدائم يف
اوروبا هكذا ميكن مع اجياد
جمموعة اقتصادية مزدهرة
تقوية السالم يف الشرق
األوسط.
ه  -جتنب ان يكون احلل يف
الشرق األوسط قائما على
التقسيم يف الوقت الذي
يتوجه فيه العامل حنو العوملة.
جيب العمل على تثبيت بالد
حق ومؤسسات حكومية ومدنية
واحلريات
التعددية
تضمن
وتتمتع بدميقراطيات صحيحة.
هنا يكمن احلل .وهذه البالد
ميكنها التعاون فيما بينها من
خالل تطور اجتماعي اقتصادي
بهدف تدريب انسان قادر
على ان يكون صانع سالم يف
املنطقة.
و  -العمل لتطبيق قرارات جملس
األمن واإلتفاقيات الثنائية حلل
مشكلة الصراع اإلسرائيلي
الفلسطيين من جهة وذلك من
خالل انشاء دولة فلسطني
تعيش جنبا اىل جنب مع اسرائيل
وبعودة النازحني ومن جهة اخرى
الصراع اإلسرائيلي العربي
بانسحاب الفرق اإلسرائيلية من
االراضي احملتلة يف فلسطني
ولبنان وسوريا .يف احلقيقة ان
تطبيق احلق الدولي وقرارات
جملس األمن هو الطريقة
األفضل لتأمني استقرار املنطقة
وجتنب تداعياتها.

 - 11ان الدين اإلسالمي ميثل
احدى اهم مكونات األسرة
البشرية .على األسرة الدولية
احرتام القيم الدينية واالخالقية
واإلجتماعية لإلسالم ،ومساعدته
ليخطو اخلطوة اليت قامت بها
املسيحية وهي فصل الدين عن
الدولة بشرط ان حترتم الدولة
واجبات الديانة .لبنان يقدم
مثاال يف هذا اخلصوص .انه
يفصل الدين عن الدولة ولكنه
حيرتم كل الديانات واجملموعات
الطائفية والدولة اللبنانية ال
تشرع ما يسيء اىل األديان.
وعلى قاعدة هذا التفريق مت
زرع املساواة بني املسلمني
واملسيحيني يف لبنان .وهذه
املساواة غري موجودة جبوهرها
احلقيقي يف باقي الدول يف
املنطقة اليت تعتمد النظام
السياسي الديين حيث دين
الدولة هو اإلسالم والقرآن
هو مصدر التشريع .من هنا
عدم املساواة بني املسيحيني
واملسلمني على صعيد حقوق
املواطنة يف هذه البالد.
 - 12اإلسالم مدعو ألن:
أ  -يتحرر من األصولية ومن
العودة اىل رسالة الشريعة
اي الرسالة اليت تتخطى تعليم
القرآن.
ب  -الدخول اىل عامل العصرية
بأوجهه اإلجيابية واإلنفتاح على
القيم اليت تقدمها العوملة
لتأمني تطور البالد.
ج  -تبين اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان وتطبيقه لضمان خري
مجيع املواطنني يف البلدان من
دون متييز بني العرق والدين
واحرتام كل كائن بشري.
وختم« :اجدد شكري على هذه
الدعوة متمنيا ان تتمكن اوروبا
من ان تكون زعيما لالنسانية
يف العامل واملساهمة فعليا يف
خلق عامل افضل».

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
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قباني بعد اجتماع فرعية األشغال :ال فائدة من وضع
خطط للنقل العام من دون التشدد بتطبيق قانون السري
عقدت اللجنة الفرعية املنبثقة
عن جلنة األشغال العامة والنقل
والطاقة واملياه ،إجتماعا عند
الساعة الثانية عشرة ظهر
امس االول ،برئاسة رئيس
اللجنة الفرعية النائب حممد
قباني خصص ملتابعة موضوع
أزمة السري املتفاقمة واحللول
املطلوبة.
شارك يف اإلجتماع :ممثل
املديرية العامة لقوى األمن
الداخلي العميد جورج عاقوري،
قائد الشرطة البلدية يف بريوت
العميد جورج حداد ،ممثل جملس
اإلمناء واإلعمار املهندس ايلي
حلو ،أمني سر اجمللس األعلى
للسالمة املرورية الدكتور رمزي
سالمة ،مدير عام النقل الربي
والبحري الدكتور عبد احلفيظ
القيسي ،مدير عام مصلحة
سكك احلديد والنقل املشرتك
زياد نصر ،عضو بلدية بريوت
رشيد أشقر ،ممثال شركة
«خطيب وعلمي» املهندسان
علي أيوب وأنس بركات .مدير
عام شركة «تيم انرتناسيونال»
الدكتور متام نقاش واملهندس
زاهر مسعد واملهندس نبيل
نقاش.

قباني

بعد اجللسة ادىل قباني بتصريح
وكان اىل جانبه العميد جورج
عاقوري ،فقال« :خصصت جلسة
اليوم ملتابعة درس خطة السري
للنقل العام ومتابعة تطبيق
قانون السري اجلديد وما سوى
ذلك ،وشهدت اجللسة نقاشا
واسعا مع املعنيني وتقدما يف
تنفيذ بعض اخلطوات ،وقدم
لنا املهندسان القيسي وحلو
مشروعا يتضمن الئحة طويلة
للنقاط اليت يتم العمل بها من
اجل اجناز خطة النقل العام
وسجلت املالحظات التالية:
اوال :جيب ان تكون اخلطوة
االوىل قبل بداية تنفيذ خطة
النقل العام ،تطبيق القوانني
املوجودة وادارة عملية السري
وذلك من خالل التشدد بتطبيق
قوانني السري النه من دون ذلك
ال فائدة من وضع خطط للنقل
العام ،وايضا جيب ان نصل اىل
خمطط توجيهي للنقل العام يف
لبنان وليس بالتطبيق جزئيا هنا

وهنالك».
اضاف« :استعجلنا بلدية بريوت
بانشاء الشرطة البلدية ،مبنعى
الطلب اليها مبؤازرتنا بتطبيق
قانون السري ،ونريدها ان تكون
متخصصة بقضايا السري النها
ال تستطيع ان تقوم بكل االمور
دفعة واحدة ،وحنن نشدد على
تطبيق القوانني يف كل مكان
وقمع املخالفات .وقد تبني
لنا كما فهمنا من العميد جورج
عاقوري انه يتم تلف مخسني الف
دراجة نارية سنويا لكن املشكلة
انه يدخل اىل الشارع اكثر من
هذا العدد ،فاملطلوب التشدد
من قبل اجلمارك يف معاجلة
هذا املوضوع ،كما جيب ان
يكون هناك ايضا تشدد بالنسبة
للشاحنات اذ ان القانون يسمح
للشاحنات بالسري ليال مع بعض
االستثناءات يف النهار .اال ان
االستثناءات يف النهار باتت
اكثر من الشاحنات اليت تعمل
ليال ،فهذا امر جيب ان يوضع
له حد وان تكون االستثناءات
فقط حلاجات الطوارىء ال ان
يكون هناك حمسوبيات لفالن او
علتان».
وتابع قباني« :تبلغنا خالل
االجتماع ومن خالل العميد
عاقوري انه يتم اليوم فقط
اتالف  53دراجة نارية يف
الضاحية اجلنوبية ،وحنن نشجع
على التشدد يف تطبيق القوانني
وقمع املخالفات يف كل املناطق
اللبنانية وحنن كذلك نساند
ونشجع قوى االمن الداخلي يف
هذا التصرف».
وختم« :وزعت خالل اجللسة الئحة
طويلة على احلاضرين من خمتلف
املشاركني تتضمن خططا الدارة
موضوع السري وخطة متكاملة
للنقل العام ،وستدرس خالل
حواىل عشرة ايام واكثر وسنعود
اىل االجتماع جمددا مع املالحظات
اليت ستقدم من املشاركني
املعنيني على هذه الالئحة لكي
نصل يف نهاية مهلة الشهر اليت
اعطيناها النفسنا لتطبيق خطة
السري من خالل الئحة اخلطوات
املطلوبة وصوال اىل النقل العام
مع جدول زمين لكل جمموعة
تدابري وكم تستغرق من الوقت
ومتى ستنتهي».

درباس  :ال عقبات امنية امام اجناز
االنتخابات البلدية

اكد وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس يف حديث اىل
اذاعة «صوت لبنان  :»93,3أن
«الدولة اليوم يف حالة انتظار،
اال ان االنتخابات البلدية
ستجري يف مواعيدها رغم
الشكوك اليت تراود الشعب
اللبناني» ،نافيا أن «يكون
هناك اية عقبات أمنية تقف أمام
اجناز االنتخابات ،خصوصا وان
القوى السياسية منخرطة فيها
وتعمل على اعتماد التحالفات
يف املدن الكربى».
وعن االنتخابات يف عرسال،
رأى درباس أن «وجود اجليش

داخل غرف االقرتاع يأتي يف
اطار منع التزوير خصوصا وانه
مصدر ثقة».
وعن التحالفات البلدية يف
طرابلس ،اشار اىل «رغبة لدى
النواب بالتفاهم حول جملس
بلدي برئيس توافقي ،واالمر
مرتوك لاليام املقبلة بعد عودة
الرئيس جنيب ميقاتي للتشاور
مع القوى السياسية».
ويف ملف الالجئني اكد
درباس ان «اجلهات املاحنة
اتفقت مع احلكومة على صرف
األموال لدعم اجملتمع املضيف
وتنميته».

الوزير باسيل :لبنان مرادف القوة ولن
يكون يوماً مرادفاً للضعف
مقتطفات من حديث الوزير
جربان باسيل لقناة :ANB
 من مسؤوليتنا احملافظة علىاللبنانيني يف دول اخلليج،
طاقات
هناك
واللبنانيون
حتتاجها هذه الدول
 إذا ّأخل أحد اللبنانيني بقانون
دولة خليجية ال جيب تعميم هذا
األمر على كافة اللبنانيني
 سنطلق العديد من املشاريعاإلغرتابية يف املستقبل
 عملنا يف الوزارة سيستمرولن جيرؤ أحد على ايقافه
وسنبقى قوة ضغط
 لبنان مرادف القوة ولن يكونيومًا مرادفًا للضعف ،ولبنان
قوته جبيشه وشعبه وطاقاته
بفكره
أهميته
لبنان
الفريد القائم على املناصفة
والتعاضد
 عندما يرتك اللبناني أرضهيبقى مرتبطًا بها ثقافيًا لكنه
يندمج يف اخلارج
 املغرتبون اللبنانيون سفراءللبنان يف اخلارج وهلذا نعترب
أن لدينا ثروة ديبلوماسية
كبرية
 لبنان شعب ناجح ودولةفاشلة هدرت ثروات كبرية
فكرية واقتصادية
 -ما نفعله عرب مؤمتر الطاقة

االغرتابية هو ربط الطاقات
البشرية املنتشرة ليستفيد
منها لبنان وهذا فعل مقاومة
 ثروتنا يف اخلارج أضعافما هو موجود يف الداخل
وأول جناحاتنا قانون استعادة
اجلنسية
 أقوى ما ميلكه شعب هوثقافته ،وثروتنا األساسية
ثقافة شعبنا اليت بامكانها فعل
أي شيء
 اللبناني ليس شعبًا نازحًا بلشعب هاجر إىل اخلارج وحقق
جناحات عديدة
 لبنان ما زال واقفًا علىرجليه بفضل اإلغرتاب
 االسرائيليون انتشروا يفالعامل عرب اللوبي االسرائيلي،
أمأ اللوبي اللبناني فهو أقوى
ّ
ومن هنا أهمية أن يكون
اللبنانيون شركاء كي يكون
االنتشار اللبناني نقطة قوة
 حنن نقاتل نيابة عن كل العاملعندما نواجه االرهاب التكفريي
 اإلرهاب جمموعة أو أحاديةهدفها إلغاء اآلخر ،واسرائيل
دولة أحادية
 حنن حناول اعادة اللبنانينيإىل جذورهم وهذه أفضل
طريقة ملكافحة اللجوء السوري
والفلسطيين يف لبنان

لقاء االحزاب :احلكومة تتحمل املسؤولية الكاملة عن أي
حماولة للفلفة فضيحة االنرتنت

كتـاب شـكر من النـائـب
املعــلوف

• أحبـائـي اصحـاب السـيادة واآلبـاء والراهبـات األجــالء
• أحبـائـي ابنــاء اجلـاليـة الكـرميـة يف اسـرتاليـا
• أحبــائـي رجــاالت ونســاء االعــالم
• أحبــائـي أبنــاء زحلـة أالبــرار يف اسـرتاليـا
• أحبــائـي حلفــاء وأصـدقـاء القـوات اللبنـانيـة
• أحبــائـي رفــاقــي
حقــا لقـد غمـرني الفــرح العـارم باللقــاء معـكم طيلـة هـذه
االيــام العشــرة من وجـودي بينــكم.
كمـا ســررت بلقائكـم والتعــرف عليكـم عـن كثــب.
قلبــي مفعـم بــأسـمى آيــات الشـكر حلفـاوتكـم وملـا
محلتـمونـي ايــاه من حـب للـوطـن وسـهر على القضيـة
نعــم يغتنــي قلبــي بـاألمــل.
تـواجـدي معكـم شـكل بالنسـبة لـي وملـن َ
أمثـل حـافـز ًا قـويـاً
ومنبعـاً متفجـراً من احملبـة وااللتـزام.
أنتـم جتسـدون احلقيقــة الكـاملة اليت تـدخـل النفـوس فتحييهـا
ُ
وتضـج يف اعمـاقهـا أمـال» ملسـتقبل زاخــر بـالنجـاح.
انكـم تثـبتــون أن لبنـان املقيـم واملنتشـر هـو جسـم واحـد،
جتتمـع فيـه وحـدة املقـاصـد والنيـة الطيبـة التـي
تــولـِد هـذه الصـلة املتجــذرة يف حـب الـوطـن واهلـادفـة
فقـط اىل االلتـزام بلبنـان بعـزتـه وكرامته وتقـدمه.

أعرب لقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
يف بيان إثر اجتماعه يف مقر
«جبهة العمل االسالمي يف
لبنان» ،رفضه «القاطع ألي
لفلفة لفضائح الفساد والسيما
فضيحة االنرتنت غري الشرعي،
اليت تكشف إىل أي مدى بلغ
التورط من قبل جهات نافذة
يف الدولة يف استباحة األمن
الوطين وسرقة املال العام».
وأشار اللقاء إىل أنه «يشتم
حماولة للتغطية على الفاسدين
من الكبار عرب السعي لتقديم
بعض املوظفني أكباش فداء
املسؤولني
محاية
مقابل
السياسيني املرتكبني الذين
أدخلوا معدات االنرتنت عرب
وشغلوا
اللبنانية
املرافىء
شبكة االنرتنت غري الشرعي
لسنوات وحصدوا العائدات
املالية الكبرية من مؤسسات
الدولة ومن املواطنني» ،حممال
احلكومة «املسؤولية الكاملة عن
أي حماولة للفلفة الفضيحة هذه
وغريها من الفضائح وحتول
لبنان إىل دولة فاسدة» ،مطالبا
األجهزة القضائية ب»عدم
التهاون يف مالحقة املسؤولني
املتورطني حفاظا على مسعة
القضاء ونزاهته».

ورأى أن «اقرتاب موعد إجراء
االنتخابات البلدية ،يربهن أن
عدم اجراء االنتخابات النيابية
مل يكن له مربر على اإلطالق»،
النيابية
اللجان
مطالبا
ب»اإلسراع يف إقرار قانون
جديد لالنتخابات على أساس
التمثيل النسيب كي تتحمل
احلكومة بعد ذلك مسؤولية
حتديد موعد إجراء االنتخابات
يف أقرب موعد ،ليصار إىل
إعادة تشكيل السلطة وبعث
الروح بعمل مؤسسات الرقابة
واحملاسبة».
وتطرق اللقاء إىل «ما حيصل من
جرائم وحشية ترتكبها اجلماعات
اإلرهابية املسلحة يف حلب،
ومن تدخل عسكري أمريكي
يف سوريا حتت ذريعة حماربة
داعش» ،مؤكدا أن «ذلك يثبت
بأن اجلماعات املسلحة تنتهك
اهلدنة بدعم سعودي وتركي
وتسعى إىل حماولة االنتقام
من األهالي بعد فشل هجماتها،
وأن هذا التدخل األمريكي
املدان إمنا يستهدف حماولة
تعزيز اجلماعات املسلحة التابعة
لواشنطن لالمساك بورقة على
األرض ،البتزاز الدولة الوطنية
السورية وحماولة فرض الشروط
األمريكية حلل األزمة».

وقــدرنـا أن نعمــل سـويـًا
آدامكـم اللــه ذخــرا» للـوطـن
َ
لتحقيـق مـا نصبــو اليــه.

جتمع العلماء :لتكن االنتخابات ذات طابع امنائي
بعيدا عن احملاصصات

رأت اهليئة اإلدارية يف جتمع
العلماء املسلمني ،بعد اجتماعها
الدوري« ،أن أزمات املنطقة لن
جتد هلا يف املدى املنظور حلوال
تنهي حالة االقتتال العبثي
الذي ال يستفيد منه سوى
العدو الصهيوني الذي كان
احملرك هلذه الفنت باإلستعانة
بأنظمة عربية رجعية ،واهلدف
هو القضاء على املقاومة اليت
أحيت يف األمة روح اجلهاد
فأرادوا حتويله من جهاد
مقدس إىل خوض يف فتنة.
وانطالقا من هذا األمر فإن
األزمة يف لبنان ستظل ترتاوح
مكانها ما يفرض حلوال عملية
تتعايش مع األزمة على أساس
ختفيف آثارها ومعاجلة ما ميكن
معاجلته».
وهنأ التجمع ،يف بيان،
«اجليش على العملية النوعية
اليت نفذها يف وادي احلصن
يف منطقة عرسال وأدت إىل

مقتل أحد القادة امليدانيني
داعش،
اإلرهابي
للتنظيم
ونعود لنؤكد أنه ال جيوز أن
تبقى هذه املنطقة العزيزة على
قلوبنا حمتلة من اإلرهابيني بل
ال بد من حتريرها وإعادتها إىل
حضن الوطن واجليش لديه
اجلهوزية التامة إال أنه ينتظر
القرار السياسي».
ودعا اىل «أن تكون االنتخابات
ذات طابع امنائي بعيدا عن
احملاصصات السياسية وأن
جتري بروح دميقراطية ومن
دون أية مشاكل».
ورحب التجمع بـ «دعوة الرئيس
نبيه بري لعقد جلسات ملناقشة
قانون االنتخاب ،وندعو أن
يصدر بسرعة ،متمنيا أن
«يكون حمققا للتمثيل احلقيقي
للشعب اللبناني والذي نراه
من خالل النظام النسيب على
أساس لبنان دائرة انتخابية
واحدة».
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لبنانيات

العماد عون للـ» »LBCIيف الذكرى الـ 11لإلنسحاب السوري:

إذا مل تتحقق الشراكة والتوازن يف احلكم ...سيكون لبنان
خبطر ألن الشواذ ال ميكن أن يدوم
ولكن املعضلة اآلن ،هي اننا
حندد من هو املسؤول عنه.
مل ّ
يتحدث عن وجود الفساد
اجلميع
ّ
وضرورة مكافحته ،ولكن حتى
اآلن ما من أحد كافحه.

النص الكامل حلديث دولة
الرئيس العماد ميشال عون
للمؤسسة اللبنانية لإلرسال:
س :هل كان يعتقد العماد
عون ّ
يوم من
انه سيستيقظ يف ٍ
األيام على خرب إنسحاب اجليش
السوري من لبنان؟!

نشهد اليوم بداية الكالم عن
الفساد ،حيث برزت قضية
االنرتنت غري الشرعي والفساد
يف قوى األمن واحلبل على
اجلرار ...فإذا أردنا متابعة
املسرية يف نبش امللفات ،قد
ال ينجو أحد.

ج :مل أكن أحلم بانسحاب اجليش
السوري من لبنان ،بل كنت أعمل
للوصول إىل تلك اللحظة.
يف ليلة عيد اإلستقالل عام
السياسيني
دعوت
،2004
اللبنانيني ،معارضني وموالني،
«خمرج
إىل إجتماع للتوصل إىل
ٍ
السوريني
خلروج
مشرف»
ّ
من لبنان .ويف اخلطاب الذي
ألقيته ،قلت هلم «ال ترفضوا
ألن النتائج ستكون
وال تكابرواّ ،
سيئة يف حال عدم التوصل إىل
ّ
احلل املناسب».
بعد هذا اإلجتماع ،طلبت من
احلر
وفد يف التيار الوطين
ّ
زيارة مجيع السياسيني ،وكان
من بينهم الرئيس الراحل رفيق
احلريري ،وليد جنبالط ،نبيه
اجلميل (مع حفظ
بري ،أمني
ّ
األلقاب) باإلضافة إىل باقي
السياسيني يف لبنان .وكان
اهلدف من تلك اخلطوة دعوة
السياسيني إىل مؤمتر ملناقشة
ما بعد االنسحاب السوري .مل
أن اجليش السوري
ُي ّ
صدق أحد ّ
سينسحب من األراضي اللبنانية،
وجاءت تعليقات ّ
كل السياسيني
ان العماد
سلبية ،واعتربوا
ّ
ّ
عون يهدف إىل تسويق نفسه!
باإلضافة إىل هذا األمر ،بعثت
برسالة إىل الرئيس السوري
بشار األسد ،دعوته إلرسال
موفد للمؤمتر الذي سينعقد،
ليكون ّ
اطالع اجلانب السوري
مقررات هذا املؤمتر،
على
مباشر
ّ
ومنها التفسري الصحيح للقرار
بشكل حيفظ لسوريا خمرجًا
1559
ٍ
مشرفًا ،يف مقابل حصول لبنان
ّ
على حريته واستقالله.
يف الوقت نفسه ،قلت يف
حماضرتني األوىل يف البرتون
والثانية يف زحلة« ،أخشى من
إضاعة اإلستقالل بعد اإلنسحاب
ألن احملافظة على
السوري
ّ
الشيء أصعب بكثري من احلصول
عليه!»
مع األسف ،هذا ما حصل بعد
اإلنسحاب السوري من لبنان،
وما زلنا ّ
حتى اليوم نبحث عن
وصاية يف الغرب ويف الشرق
من أجل أن ننتخب رئيسًا
للجمهورية ميكنه أن حيافظ ّ
أقله
على الشعار الذي رفعه اجلميع:
«السيادة واحلرية واإلستقالل»..
من يريد أن يرفع الشعار جيب
ّ
واال ال ميكنه
أن يرتمجه ِفع ًال
حتقيقه وتنفيذه .لقد عشنا هذا
الشعار ،وعاشه معنا قسم كبري

ّ
يتمكن
من اللبنانيني ،ونأمل أن
ّ
كل اللبنانيني من إختباره.
س :بعد  11عامًا ،يعترب
أن اإلنسحاب السوي
اللبنانيون ّ
هو اإلستقالل الثاني للبنان ،ما
الذي تغيرّ بالنسبة للعماد عون
بعد هذا اإلنسحاب؟!
ج :ما حصل بعد اإلستقالل
ألن
خالف القاعدة الطبيعية،
ّ
رحب بالسوريني يف لبنان،
من ّ
وبقي مواليًا هلم ّ
حتى اللحظة
األخرية من إنسحابهم ،حافظ
على وجوده يف احلكم يف لبنان.
ّ
دولي
تدخل
وذلك من خالل
ّ
«سافر» ملصلحتهم ..هذا هو
األمر غري الطبيعي الذي الحظناه،
أن ّ
كل ما َتِبع هذا
باإلضافة إىل ّ
اإلنسحاب بقي مكانه من دون
أي تغيري.
أن الشعب
س :هل تعتقد ّ
اللبناني َع ِجز بعد اإلستقالل
الثاني عن اإلثبات للعامل ّ
انه
قادر على بناء دولة؟!
ج :ال ميكن القول ّ
إننا عاجزون،
ولكن قوانني االنتخاب اليت
اعتمدت مل ترتك جما ً
ُ
ال للشعب
اللبناني كي يقوم بتداول
اليت
فالقوانني
السلطة..
تؤمن
لكي
ضعت
و
ُوضعتُ ،
ّ
األكثرية يف العام  ،1992أما
بقية القوانني اليت وضعوها،
صلت على مقاساتهم كي
فقد ُف ّ
يبقوا حمتفظني بنفس األكثرية.
ٌ
خوف من أن
وعندما بات هناك
مددوا جمللس
خيسروا األكثريةّ ،
النواب وأعطوه والية جديدة،
وهذه الوالية اجلديدة هي غري
شرعية وفقًا للمعايري الدستورية
العاملية.
لست جمتهدًا بالقانون،
أنا
ُ
ولكنين تعلمت القوانني ومعنى
أميز
الدساتري .كذلك
ُ
تعلمت أن ّ
بني الشرعية والقانونية .لذلك
فإن الشرعية هي اليت تعطي
اإلذن جمللس النواب مبمارسة
التشريع ومراقبة احلكم .ولكن
نأسف ألن الشرعية غري حمرتمة،
واألكثرية ُ
املنتخبة يف العام 2009
تريد أن تتحكم – على الرغم من
عدم شرعيتها -بانتخاب رئيس

اجلمهورية.
س :أي أنه بالنسبة إليكم ،بناء
الدولة يبدأ من قانون انتخابي
جديد؟
ج :بالطبع.
س :كي نستحق االستقالل؟
ج :ال أعتقد أننا حققنا االستقالل،
فمن حكموا بعد التحرر من
الوصاية هم السابقون الذين
قاموا باحلرب ،واستلموا احلكم
أثناء الوصاية .لذلك ما نستطيع
أن نقوله يف هذه احلالة ،هو أن
مركز إىل
الوصاية انتقلت من
ٍ
آخر ،ولكنها ال تزال موجودة .من
هنا نأمل أن حنقق هذا االستقالل
الذي جاهدنا وشبابنا من أجله.
س :بعد مرور  11عامًا على
االنسحاب السوري ،ويف ظل
ما نعيشه اآلن من تداعيات
للحرب واالحتالل ،هل تعتقد
أن الباب لبناء الدولة النظيفة،
واملنزهة ،وضرب
غري الفاسدة
ّ
منظومة الفساد اليت حكمت
لبنان واليت من آخر فصوهلا ملف
النفايات والتناتش عليه ،يبدأ
من قانون انتخابي عادل؟
ج :موضوع الفساد مرتاكم
منذ فرتة طويلة ،وبالعودة إىل
الصحف املكتوبة اليت صدرت
قبل أن أعود إىل لبنان ،جند
أن هناك اعرتافًا شام ًال من كل
املسؤولني عن وجود فساد،

متوجها للجيل
س :ولكن
ّ
اجلديد ،كي تدله على كيفية
بناء الدولة؟
ج :أي أحد يبدأ مبكافحة الفساد،
ستظهر أمامه طرق جديدة
وملفات جديدة ،ونتيجة التغيري
ُيفتح طريق بناء الدولة .جنن أول
من بدأ باملطالبة بكشف الفساد،
ومطالبة الشعب مبكافحة الفساد
اليوم ،أتت نتيجة ملا كررناه من
كالم بهذا اخلصوص.
لقد وجدنا يف مطالباتنا مبحاربة
الفساد أن «ال حياة ملن تنادي يف
احلكم» ،ولكننا نّبهنا املواطنني،
ونأمل أن ُيفضح الفساد وأن
يتم اإلصالح يف جيلكم أنتم.
حنن وضعنا البدايات يف موضوع
اإلصالح والتغيري ،ولكن هذا
األمر يتطلب وقتًا طوي ًال نسبيَا،
متامًا كما حصل يف النهضة بكل
عصور العامل ،فالنهضة اليت
حصلت يف القرن السابع عشر
يف فرنسا ،كانت بداياتها يف
القرن السادس عشر.
س :هل ترى أن بناء الدولة
أو االستحقاق االستقاللي ،أو
الوصول إىل االستقالل الثالث،
سيكون بوحدة املسسيحيني
وانتزاع الشراكة من جديد؟
هل لديك أمل بأن نعود وننتزع
املساواة يف احلكم من جديد؟
ج :املوضوع ليس مسألة
أمل ،فإذا مل تتحقق الشراكة
والتوازن يف احلكم ،وإذا مل
ٌ
كل دوره بتناغم مع
يلعب
السلطة التشريعية والتنفيذية،
سيكون لبنان خبطر ألن الشواذ
ال ميكن أن يدوم.

اجليش يوقف  15شخصا يف فرن الشباك وحارة
حريك وعملية دهم يف بريتال
صدر عن قيادة اجليش  -مديرية
التوجيه ،البيان اآلتي« :يف
إطار مالحقة اجلرائم املنظمة،
دهمت قوة من اجليش منازل
مطلوبني للعدالة يف بلدة
بريتال من دون العثور عليهم،
وضبطت خالل عملية الدهم آلة
لتصنيع املخدرات ،سيارة نوع
جيب تويوتا حتمل لوحة مزورة،
وسيارة نوع  BMW X6دون
لوحات.
كما أوقفت قوى اجليش يف

حملة فرن الشباك 13 ،شخصا
من التابعية السورية وشخصا من
التابعية البنغالدشية ،لتجوهلم
داخل األراضي اللبنانية بطريقة
غري شرعية ،وأوقفت يف حملة
حارة حريك املواطن منر حمسن
سالم ،املطلوب جبرم إطالق
النار يف أوقات سابقة يف حملة
األوزاعي.
مت تسليم املوقوفني مع
املضبوطات إىل املراجع املختصة
إلجراء الالزم».

دريان عرض مع وفد الدميوقراطية تطورات
االنتفاضة والتقى زوارا

استقبل مفيت اجلمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى ،وفدا من اجلبهة
الدميوقراطية لتحرير فلسطني
برئاسة علي فيصل،الذي قدم اىل
املفيت كتاب «انتفاضة الشباب»
الصادر عن اجلبهة.
وقال فيصل« :عرضنا مع مساحته
الشعبية
االنتفاضة
تطورات
املتواصلة يف الضفة والقدس
وأكدنا أن هذه االنتفاضة حقت
الكثري من اإلجنازات رغم جتاهلها
على املستويني العربي والدولي،
وجندد الدعوة إىل العمل اجلدي
من اجل استعادة الوحدة الوطنية
وإنهاء االنقسام حلماية منجزات
وتضحيات شعبنا يف امليدان،
وذلك عرب تشكيل األطر الوطنية
املطلوبة لتحصني إجنازاتنا وذلك
يف إطار اسرتاتيجية وطنية جديدة
تنهي مسرية املفاوضات العبثية،
وتعمل على تطبيق قرارات
اجمللس املركزي خصوصا وقف
التنسيق األمين وإلغاء اتفاق
باريس االقتصادي.
أضاف»:كما دعونا اىل رفض
اي مبادرة ال تنسجم واحلقوق
الفلسطينية مبا فيها االفكار
الفرنسية اليت تهبط بسقفها عن
احلد األدنى من احلقوق الوطنية،
وندعو إىل اإلسراع بتقديم مشروع
قرار جمللس األمن حول االستيطان،
وأيضا تفعيل عضوية فلسطني يف
حمكمة اجلنايات الدولية ،ووضع
اجلرائم اإلسرائيلية حبق شعبنا
أمامها حملاكمتها وذلك يف إطار
خطة وطنية حتدد مسار املواجهة
املشرتكة سواء على املستوى
الداخلي بتطوير النظام السياسي
الفلسطيين مبا ميكنه من محل أعباء
املواجهة مع العدو أو جلهة مواصلة
اجلهود السياسية والدبلوماسية
لعزل إسرائيل ومقاطعتها على
املستوى الدولي».
وتابع« :وطرحنا لالجراءات اليت
اختذتها وكالة الغوث وقضت
تسببت
ختفيضات
بإحداث
بالكثري من املآسي ،وحنمل
مسؤولية تداعيات هذه اإلجراءات
للمفوض العام ومديره يف لبنان،
وللدول املاحنة املطالبة بسد
العجز يف املوازنة ،انطالقا من
كون األسباب احلقيقية للعجز

الراهن سياسية وتهدف إىل
إجبار شعبنا على تنازالت متس
حقوقه الوطنية» ،معتربا أن
«إصرار األونروا على املضي يف
إجراءاتها بتخفيض اخلدمات خاصة
يف جمالي االستشفاء والتعليم
يعين استمرار معاناة شعبنا على
املستويات الصحية والرتبوية
واإلغاثية ،وأيضا على مستوى
إعمار خميم نهر البارد والنازحني
الفلسطينيني من سوريا ،وأيضا
استمرار التحركات الشعبية حتى
االستجابة للمطالب الشعبية».
وختم فيصل»:كما عرض الوفد
ألوضاع الفلسطينيني يف لبنان»،
مؤكدا «اجلهود املبذولة من قبل
مجيع القوى الفلسطينية واللبنانية
لضمان استقرار أوضاع املخيمات
وتعزيز عالقاتها باجلوار» ،مشددا
على «املوقف الفلسطيين باالبتعاد
عن الصراعات احمللية واإلقليمية
ودعم الشعب الفلسطيين لكل
ما من شأنه تعزيز مسرية
األمن واالستقرار يف لبنان ،مع
األخذ باالعتبار أن حتصني احلالة
الفلسطينية يف لبنان يتطلب
إقرار احلقوق اإلنسانية مبا يوفر
االجتماعي
الصمود
مقومات
لالجئني ونضاهلم من أجل حق
العودة».
كما استقبل املفيت دريان ،شيخ
قراء بريوت الشيخ حممود عكاوي
وشيخ قراء طرابلس الشيخ بالل
بارودي مصطحبني معهما الشيخ
عثمان جندة الفائز باملركز األول
يف فرع القراءات العشر على
مستوى العامل العربي واإلسالمي
جبائزة الكويت الدولية حلفظ
القرآن الكريم وقراءات وجتويد
تالوته.
واستقبل مفيت اجلمهورية األمني
العام املساعد جلامعة الدول
العربية السفري عبد الرمحن
الصلح ووفدا من وكالة التعاون
والتنسيق الرتكية «تيكا» يف
حضور املدير العام للمركز الصحي
العام يف دار الفتوى الشيخ
حممود اخلطيب ،وعضو جملس
الدولة السابق يف سلطنة عمان
الشيخ أمحد اهلنائي ،يف حضور
رئيس اللجنة اإلدارية واملالية يف
اجمللس الشرعي اإلسالمي األعلى
بسام برغوت.

جملس العمل اللبناني يف السعودية :تلقينا كتابا من باسيل
العادة النظر بقرار مقاطعة مؤمتر طاقات اغرتابية

أفاد جملس العمل واالستثمار
اللبناني يف السعودية ،يف
بيان ،أن «رئيسه حممد شاهني
تلقى كتابا من وزير اخلارجية
جربان باسيل ،ردا على املوقف
الذي كان أعلنه اجمللس مبقاطعة
مومتر طاقات اغرتابية».
وأشاد باسيل يف كتابه «بدور
جملس العمل واالستثمار اللبناني
يف تعزيز العالقات اللبنانية مع
السعودية ،وخصوصا خالل
األزمة احلالية ،وحث اجمللس
على إعادة النظر يف قراره
مقاطعة مؤمتر طاقات اغرتابية
الذي تنظمه اخلارجية اللبنانية
لفعاليات املغرتبني اللبنانيني
حول العامل».
من جهته أشاد اجمللس يف اجتماع
هليئته االدارية ب»املواقف
املتقدمة اليت اختذتها احلكومة

اللبنانية ووزارة اخلارجية يف
مؤمتر إسطنبول ،ولو كانت
قد اختذت يف جدة والقاهرة
لوفرت على اللبنانيني ،مقيمني
ومغرتبني الكثري».
ورأى أنه «ال بد للخارجية
اللبنانية من أن تراعي أكثر
مصاحل اللبنانيني املنتشريني
يف دول اخلليج العربي» ،داعيا
اىل «إنشاء خلية أزمة أو هيئة
عليا حلل األزمة مع دول اخلليج
العربي».
وجدد تأكيده «مقاطعة مؤمتر
طاقات اغرتابية ،على أن هذا
املوقف ليس هدفا حبد ذاته،
بل هو موقف وجرس إنذار
لتدارك تداعيات هذه األزمة».
ودعا «اللبنانيني املقيمني يف
دول اخلليج العربي اىل املوقف
نفسه».
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لبنانيات

نقلت آالف الدوالرات لإلرهابيني مقابل
معاجلة زوجها املريض
استغل ارهابيون الوضع
املادي الصعب للسورية
رحاب حسني رمحة( 41عاما)
وحالة زوجها الصحية السيئة
فعرضوا عليها مساعدتها
مشرتطني مقابل ذلك نقل
مبالغ من املال من السوري
امحد النجار اىل داخل بلدة
عرسال حيث يستلمها منها
االرهابيون ومنهم السوري
مصطفى خالد زينون امللقب
بـ» ابو عمر».
على
موافقتها
وبعد
«العرض» :طبابة الزوج
االرهاب،
متويل
مقابل
متكنت رحاب من نقل 275
الف دوالر على مراحل حيث
كانت ختبئ املبالغ الكبرية
ّ
تلفه حول خصرها
بشال
فيما املبالغ الصغرية كانت
تنقلها داخل حقيبتها .اما
حصتها فكانت  150دوالرا
ّ
مقابل كل عملية اضافة اىل
طبابة زوجها.
واصدر قاضي التحقيق
العسكري االول رياض ابو
غيدا قرارا اتهاميا امس اعترب
فيه فعل رحاب من نوع جناية
التدخل يف متويل اإلرهاب
طالبا هلا عقوبة السجن من
ثالث اىل سبع سنوات كحد
اقصى ،وقرر منع احملاكمة
عنها من جرائم االنتماء اىل
جمموعة مسلحة بهدف القيام
باعمال ارهابية .واحاهلا امام
احملكمة العسكرية الدائمة
مساعدة
جبرم
للمحاكمة
يف
متمركزين
إرهابيني
اجلرود عرب نقل مبالغ طائلة
من األموال لصاحلهم بغية
متويل أعمال إرهابية.
وجاء يف وقائع القرار بان
رحاب حسني رمحة ،الجئة
سورية دخلت مع زوجها
وأوالدها خلسة إىل لبنان
عرب جرود عرسال ،واستقرت
ببلدة جمدل عنجر ،وكان
الزوج يعاني من مرض
عضال ،وحباجة إىل العديد
من األدوية شهريًا ،تفوق
بكثري طاقة هذه العائلة على
دفعها.
َعِل َم مواطنها السوري خالد
زينون بالوضع املالي السيئ
هلذه السيدة وعدم قدرتها
على تأمني العالج لزوجها،
فعرض عليها املساعدة لكن
ليس لوجه اهلل ،أو كفاعل
خري ،إمنا شرط أن تعمل
معه ،مباذا؟ تستلمني مبالغ
من املال ،من مكتب أمحد
النجار املعروف بـ»أبو أمحد»
الكائن يف بريوت ،وتقومني
بنقلها إىل داخل مدينة
عرسال.
وافقت املدعى عليها على
العرض :طبابة الزوج ،مقابل
متويل إرهاب.
وبالفعل ،اتصل بها «أبو
أمحد» وهو سوري أيضًا،
وطلب منها مالقاته إىل جسر
نهر املوت يف حملة الدورة،

ّ
وسلمها مبلغ  /1600/دوالر
مظاريف
بثالثة
قسم
ُم ّ
لتسليمه إىل ثالثة أشخاص
أرقام هاتف ّ
كل منهم على
ظرف ،ومقيمني يف عرسال،
وهو ما ّ
نفذته فع ًال وبنجاح.
وهكذا بدأ العمل ،اللقاء مع
أمحد النجار ،الذي كان حيضر
بسيارة رابيد لون رمادي،
إىل ذات املكان ،فتصعد
ّ
معه بالسيارة،
ويسلمها
املال ،وتتوجه إىل عرسال
لتسليم األمانة ألصحابها،
فتتصل برقم كل منهم،
حيث حيضر إىل ساحة البلدة
ويستلمها.
وتكرر األمر بشكل دوري،
وبكل مرة كان املبلغ يزيد
عن املرة اليت سبقته ،إىل
أن بلغ مخسة وعشرين ألف
دوالر ّ
سلمته إىل أحدهم يف
ساحة شتورا .وذروة املبالغ
عرب،
كانت من نصيب أبو َي ُ
الذي حضر بسيارة شفروليه
لون أمحر واستلم من رحاب
مبلغ مئتني ومخسني ألف
دوالر على مرحلتني.
وباستيضاح املدعى عليها
عن كيفية ختبئتها املال
عند نقله ،أجابت ،املبالغ
الصغرية يف جزداني ،أما
ّ
الكبرية
فألفها بشال على
خصري.
وعن أجرتها بكل مرة ،مئة
ومخسون دوالرا ،باإلضافة
إىل طبابة زوجها .وعن مدى
معرفتها باألشخاص الذين
تنقل هلم املال ،نفت علمها
املسبق بأي منهم .كما نفت
ارتباطها أو تأييدها ألي
تنظيم أو جمموعة إرهابية.
وهدفها الوحيد كان الكسب
املادي فحسب.
واعترب القرار يف حيثياته
انه ثبت من الوقائع ومن
عليها
املدعى
اعرتافات
رحاب رمحة ،إقدامها على
نقل أموال إلرهابيني ببلدة
عرسال بعد استالمها من أحد
ممولي اإلرهاب املدعو «أبو
ّ
أمحد».
وحيث يقتضي التساؤل
عن الوصف القانوني لفعل
نقل األموال إىل اإلرهابيني
وحيث
متويلهم،
وليس
مقرتف هذا الفعل ،أي نقل
املال مقابل منفعة مادية،
يعترب بأنه قد ساعد
املمول
ّ
على ارتكاب جرمية متويل
ويعد متدخ ًال بهذا
اإلرهاب ُ
اجلرم ،وحيث بناء عليه يكون
فعل املدعى عليها رحاب
رمحة منطبقًا على املادة 316
مكرر عقوبات معطوفة على
املادة  219عقوبات وعلى
املادة  24قضاء عسكري
لالختصاص ،وحيث جلهة
املادة  335عقوبات واملادة
 5و 6من قانون 1958/1/11
فإن عناصر هذه املواد غري
متوافرة حبق املدعى عليها.

األسري يتهم جهة تقف وراء «تعذيبه صحياً لقتله»

على حاله الشيخ امحد االسري من
حضور الذهن والوهن ،اصغى
اىل امساء املتهمني اليت كان
يتلوها رئيس احملكمة العسكرية
الدائمة العميد انطوان فلتاكي،
من الذين حياكمون اىل جانبه
يف «ملف حوادث عربا» الذي
يضم اليه  33متهما بينهم 20
موقوفا ،وذلك قبل ان يتوىل
حد
االسري الكالم،
مبددا ،اىل ّ
ّ
بعيد ،الصورة اليت ُنقلت عنه
عن تدهور حالته الصحية وعدم
وإن كان بدا
متكنه من الوقوفْ ،
شاحب الوجه ،وقد فقد بعضا
من وزنه ،يف حني ان حليته
اليت حلقها لتبديل شكله اثناء
حماولته الفرار ،قد اخذت الشكل
الذي ُعرف به االسري عندما كان
إماما ملسجد بالل بن رباح.
ويف اول «خطاب» له امام
احملكمة منذ توقيفه يف  15آب
من العام املاضي ،اتهم االسري
«جهة حمددة يف عرقلة نقله من
سجن الرحيانية وتعذيبه بصحته
بهدف قتله تدرجييا وببطء او
اخذه حنو اجلنون» ،قال االسري
ذلك ومضى اىل مكان توقيفه
فخرج من الباب الذي دخل منه
«صديقه» خالد حبلص من دون
أن يلتقي الرجالن ،حيث حياكم
االخري اىل جانب  40من جمموعته
يف ملف»معركة حبنني» ،علما
ان االسري مالحق يف هذا امللف
الذي ال يزال عالقا امام قاضي
التحقيق.
من مقعده «املخصص له» يف
قاعة احملكمة ،وقف االسري يف
مكانه رافعا يده طالبا الكالم،
اثر اعالن العميد فلتاكي رفع
اجللسة اىل  12متوز املقبل لعدم
حضور ستة من وكالء املتهمني
وتقديم احملامي حممود صباغ
معذرة طبية عن موكله املتهم
هادي قواس .سار االسري باجتاه
قوس احملكمة «وحيدا» من دون
وبدنوه بادر
اي «مساعدة» ،
ّ
اىل احلديث «عن وضعه الصحي
الذي ال يتناسب مع مكان
توقيفه» .وقال حبضور وكيله
احملامي حممد صبلوح« :انا يف
الرحيانية منذ سبعة اشهر ،ومنذ
وصولي تبني لي ان السجن
مهيأ حلاليت ،فانا اعاني
غري
ّ
من مرض السكري واتناول
ثالثة ادوية مع االنسولني».
اضاف »:ان احملامني قدموا
طلبات للمعنيني امنا صحيت لورا
مع هبوط شديد يصل اىل ،43
حيث يعمد الطبيب اىل تعديل
السكري ،االمر الذي ادى اىل
اصابيت بفقر يف الدم».
وتابع االسري« :السبب الرئيسي
يا حضرة القاضي ان قوانني
السجن وطبيعة البناء ال تتناسب
ووضعي الصحي» .وهنا قاطعه
رئيس احملكمة« :ان افضل
االطباء يقومون مبعاجلتك» ،فرد
االسري وقد ارتفعت نربة صوته:
«حتى ان الطبيب املعاجل وبعد
ان شرحت له وضعي قال لي
انين حباجة اىل نظام غذائي
وصحي يتناسب ومرضي وهذا
االمر ليس متوافرا يف السجن».
واضاف االسري« :منذ توقيفي
وانا ال اخرج من زنزانيت اال
ملدة عشر دقائق فقط وال ارى
الشمس ما ادى اىل اصابيت
بنقص يف الفيتامني «د» .
وبعد ان اكد له العميد فلتاكي

بان غرف السجن قانونية
وشرعية ،اوضح االسري ان»باقي
السجناء خيرجون ثالث مرات يف
النهار وال يوجد منفذ يف زنزانيت
اجملاورة للباحة اليت يسمح
فيها للسجناء بالتدخني االمر
الذي يؤدي اىل تنشقي رائحة
الدخان» .ونقل االسري عن اللجنة
الطبية انها ابلغته بان ال عالج له
الن االمر يتطلب تغيري البناء
الذي هو فيه  .وكشف عن ان
الطبيب وصف له دواء لالعصاب
«وطبعا ّ
متنعت عن تناوله ،وقد
ترك لي الطبيب اخليار يف ذلك
كما ان طبيبة من الصليب االمحر
الدولي مل تنصحين بتناوله».
يب
وقال االسري« :هذا االمر نّ
لي ان جهة حمددة هي وراء
عرقلة نقلي من السجن وتعذييب
بصحيت بهدف قتلي تدرجييا
وببطء او اخذي حنو اجلنون».
وانتهى االسري اىل طلب مراعاة
وضعه ليتناسب مع حقوق
االنسان فيما اوضح له رئيس
احملكمة ان «احملامي سرياجع
بوضعك».
واعترب وكيل االسري احملامي حممد
صبلوح بعد اجللسة ان موكله
حباجة اىل عملية جراحية عاجلة
الستئصال املرارة  ،موضحا ان
اللجنة الطبية اليت عينها مفوض
احلكومة لدى احملكمة العسكرية
من الطبابة العسكرية ملعاينة
موكله مل تبدأ بعد املهمة املكلفة
بها منذ مخسة ايام.
ّ
وعلق احملامي زياد بيطار وكيل
عائالت شهداء اجليش على كالم
االسري خالل اجللسة بالقول:
«حتدث عن موضوع الصحة وكأنه
يعاني ،علما انه اعرتف أن االطباء
كانوا يزورونه باستمرار».
وحول ما ذكره االسري بانه يعاني
من مشاكل نفسية وهو رفض
تناول االدوية ،قال« :من يقتل
اجليش اللبناني من الطبيعي
انه يعاني من مشكلة نفسية،
واملؤسسة العسكرية من مهمتها
محاية االسري وتأمني كل ما
يريده ،لكن ال ان يعيش بفندق
 5جنوم بعد ان قتل عسكريني
وشرد عائالت».
ّ
وكانت احملكمة قد ارجأت اىل
التاريخ عينه حماكمة االسري
مبلف يعود اىل العام 2012
حول اقدامه يف صيدا على
معاملة دورية قوى االمن
بالشدة وحتقريهم وتهديدهم
مبسدس حربي غري مرخص .كما
ارجأت حماكمة املوقوفني حسن
الزعرتي ومروان ابو ضهر مبلفني
متفرعني عن «ملف عربا».
واىل املكان الذي سبقه اليه
«صديقه»  ،مثل خالد حبلص
امنا يف قفص االتهام اىل جانب
«جمموعته» املؤلفة من  40متهما
معظمهم موقوفون من الذين
شاركوا يف االعتداء على اجليش
ومراكزه يف حبنني وطرابلس يف
 25و 26من تشرين االول العام
 2014ما ادى اىل سقوط شهداء
للجيش بينهم ضباط.
وقد جاء ارجاء اجللسة اىل  12متوز
املقبل بسبب عدم حضور عدد
من وكالء الدفاع عن املتهمني
 .كما مت ارجاء حماكمة جمموعة
اخرى يف ملف متفرع عن»معركة
حبنني» تضم  23متهما وكذلك
حماكمة علي مصطفى مرعي يف
ملف اخر.

سكاف تدين وتطالب باإلسراع يف كشف الفاعلني

التحقيق يف «جرمية زحلة» يسلك
اجتاهات متعددة

يسلك التحقيق يف جرمية قتل
زياد القاصوف ( 40عاما) ،
الذي عثر عليه منتصف ليل
الثالثاء جثة داخل مرأب املبنى
الذي يقطنه يف اعالي زحلة
مصابة بسبع رصاصات ،عدة
اجتاهات بدءا من مكان عمله
كمحاسب يف مستشفى تل
شيحا ويف شركة «شيبس»،
مع الرتكيز على ان املغدور
كان مهاجرا وقد عاد من احدى
الدول االفريقية قبل حواىل
سبعة اشهر.
وتعمل القوى االمنية على
االستماع اىل افادات افراد
عائلة املغدور واقاربه وكذلك
موظفني من زمالئه يف العمل،
كما ان االجهزة املعنية تقوم
بتحليل االتصاالت اهلاتفية يف
هاتف املغدور ،فضال عن اجراء
تدقيق يف امللفات اليت كان
املغدور ينظر فيها من خالل
عمله يف املستشفى او يف
الشركة.
واستنكرت مستشفى تل شيحا
اجلرمية وطلبت «من ّ
كافة القوى
املختصة إجراء كافة
األمنية
ّ
اخلطوات والتحقيقات الالزمة
بغية كشف مالبسات هذه
املروعة ،بهدف معرفة
اجلرمية
ّ
ِ
فاعلها واملشرتكني معه
هوية
ّ
واملتدخلني واملحُ ّرضني عليها
وإنزال أشد العقوبات حبقهم».
دانت رئيسة «الكتلة الشعبية»
السيدة مرييام سكاف اجلرمية
املروعة اليت ذهب ضحيتها
ّ

الشاب القاصوف ،والد طفلتني
رضيعتني ،العائد قبل أشهر
قليلة اىل ربوع الوطن للعمل
واالستقرار فيه ،وهو منوذج
الشباب املتعلق بوطنه.
وقالت سكاف« :إن زحلة حزينة
ومفجوعة اليوم بعد أن هزتها
جرمية نكراء أودت حبياة أحد
مواطنينا األبرياء زياد القاصوف.
نستنكر بأشد عبارات االستنكار
ونطالب
الغادرة،
اجلرمية
السلطات القضائية والقوى
األمنية باإلسراع يف التحقيق
وكشف الفاعلني إلنزال أشد
العقوبات باملرتكبني ،وجعلهم
تسول له نفسه
عربة لكل من
ّ
االعتداء على حياة الناس ،إذ مل
يعد مقبو ً
ال السكوت عن اجلرائم
املتمادية حبق املواطنني».
وأضافت سكاف« :نعزي عائلة
قاصوف الكرمية ،ونسأل اهلل
أن يتغمد املغدور برمحاته.
ونضم صوتنا اىل صوت أبنائها
مطالبني باالقتصاص من اجملرم
وكل متورط يكشفه التحقيق،
ولن نطمئن مع أهالي زحلة
ولن نسكت عن الغدر إال بعد
اعتقال الفاعلني وسوقهم اىل
احملاكمة».
وكان راعي ابرشية الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك
املطران عصام درويش املوجود
خارج لبنان قد دعا يف برقية
اىل اإلعتصام امام مستشفى
تل شيحا استنكارًا للجرمية
البشعة.

حزب الوطنيني
االحرار -
اسرتاليا يعزي
يتقدم حزب الوطنيني االحرار بالتعازي القلبية احلارة من عائلة
الفقيد احملامي فواز حرب الذي توفاه اهلل وهو يف عز عطاءاته
الفكرية والوطنية.
ومعروف عن الفقيد حرب انه كان من القياديني يف صفوف
حزب الوطنيني االحرار ان كان يف لبنان او هنا يف اسرتاليا
فكان الصديق والرفيق واحملاضر واملدافع عن القضية اللبنانية
ومثاال يف األخالق والشهامة.
،من قرير العني ايها الرفيق وكما كنت لنا نورا ومعرفة على
االرض كن لنا عونا يف السماء لريأف اهلل بلبنان وشعبه ويعود
كما كان على الدوام مرتعا للحرية وقلعة لالحرار..
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سياسة

معلوف التقى يف سيدني القنصل اللبناني
واملطرانني صليبا وطربيه وأبناء زحلة

مع املطران طربيه

مع القنصل جورج البيطار غانم
جال عضو كتلة «حزب القوات
اللبنانية» النائب جوزيف معلوف
على عدد من قيادات اجلالية
اللبنانبة يف سيدني .
واستهل زياراته من بيت مارون
يف سرتاثفيلد حيث استقبله
راعي األبرشنصلية اللبنانية يف
سيدني حيث التقى القنصل
جورج بيطار غامن وعرض معه
بتسجيل
املتعلقة
الشؤون
اللبنانيني والشؤون اليت تهم
أبناء اجلالية .

تعطيل حوثي جديد للمشاورات
رفض وفد مجاعة احلوثيني وحزب
الرئيس السابق علي صاحل يف
اليوم السابع من املشاورات
اليت ترعاها األمم املتحدة يف
الكويت ،الدخول يف مناقشة
جدول األعمال مع وفد احلكومة
اليمنية واكتفى املبعوث األممي
إمساعيل ولد الشيخ بعقد جلسيت
مشاورات منفصلتني مع الوفدين
املتفاوضني.
وكان وفد االنقالبيني وافق
االربعاء ،على جدول األعمال الذي
أقرته األمم املتحدة استنادًا إىل
قرار جملس األمن  2216إثر جهود
كويتية قبل أن يعود أمس االول،
الشرتاط وقف كلي لتحليق طريان
التحالف والبدء مبناقشة الشق
السياسي قبل اجلانب األمين
املتعلق بسحب املليشيات من
املدن ومؤسسات الدولة وتسليم
السالح وإطالق املعتقلني.
وعلم أنه كان مقررًا يف أجندة
املشاورات ليوم أمس عقد جلسة
تضم أربعة أعضاء من كل وفد
حبضور ولد الشيخ لتحديد اإلطار
العام للمفاوضات ،إال أن وفد
االنقالبيني رفض عقدها وأصر
على الدخول يف نقاش مع
املبعوث األممي يف شأن تشكيل
سلطة انتقالية لتتوىل من وجهة
نظر املتمردين «اإلشراف على
تنفيذ اخلطوات اإلجرائية املتعلقة
باجلانب األمين».
وذكرت مصادر قريبة من أجواء
املشاورات أن الفجوة عميقة بني
اجلانبني واملفاوضات سوف تكون
صعبة.

Master License No: 409566317
مع املطران صليبا

صليبا
ومن القنصلية اللبنانية انتقل
معلوف والوفد املرافق اىل
« ايلوننغ» حيث التقي راعي
أبرشية طائفة الروم األرثودكس
املرتوبوليت بولس صليبا .وكان
حبث يف سؤون أبناء الطائفة
واجلالية يف شكل عام .

سدني
يتحدث اىل ابناء زحلة والرابطة الزحلية

أبناء زحلة

والتقى معلوف ابناء زحلة
والرابطة الزحلية يف سيدني
برئاسة ميشال ديبـا وذلك يف
مركز القوات اللبنانية

يف غضون ذلك ،اتهمت القوات
املشرتكة لـ «املقاومة الشعبية»
واجليش الوطين ميليشيا احلوثيني
وصاحل خبرق اهلدنة يف تعز ومأرب
واجلوف ومأرب وحجة ،وقالت إن
املتمردين شنوا هجومًا ضخمًا
على مواقع اجليش واملقاومة يف
مديرية نهم مشال شرقي صنعاء،
ما أدى إىل نشوب مواجهات
هي األعنف بني الطرفني خالل
األشهر األخرية استخدمت فيها
خمتلف أنواع األسلحة املتوسطة
والثقيلة.
اجليش
مصادر
وأضافت
واملقاومة أن قواتهما متكنت
من صد اهلجوم ،يف ظل قيام
املتمردين بإرسال تعزيزات إىل
مناطق مديرية صرواح غرب مأرب
وإىل مديرية مكرياس الواقعة
بني حمافظيت البيضاء وأبني،
كما استمروا يف شن اهلجمات
والقصف على األحياء الشرقية
من مدينة تعز خصوصًا يف حي
«ثعبات» ،إضافة إىل استهداف

مواقع اجليش واملقاومة وإرسال
التعزيزات إىل خطوط التماس
يف مديرييت حرض وميدي مشال
حمافظة حجة.
على صعيد منفصل ،أفادت
مصادر حملية يف حمافظة أبني
اجلنوبية (شرق عدن) بأن عشرات
املسلحني من عناصر تنظيم
«القاعدة» الفارين من مدينة املكال
ومناطق ساحل حضرموت وصلوا
أمس االول ،إىل مدينة زجنبار
عاصمة أبني على منت عربات
عسكرية يف حماولة لتعزيز قوات
التنظيم يف املدينة احملاصرة من
قبل القوات احلكومية منذ حنو
أسبوع.
وكانت وحدات من اجليش اليمين
وقوات التحالف متكنت من حترير
املكال ومدن ساحل حضرموت هذا
األسبوع يف عملية خاطفة قتل
خالهلا أكثر من  800مسلح من
عناصر التنظيم ،وفق ما أفادت
قيادة التحالف العربي.

حبضور رئيس املقاطعة طوني
عبيد ورئيس املركز جهاد داغر
واالعضاء.

حضور من ابناء زحلة والرابطة الزحلية

القــوات اللبنــانيــة تهنئ

حــزب القــوات اللبنــانيــة استــراليــا  -مــركــز سيــدنــي
يهنــئ الــربطــة املــارونيــة بعيــد امتــام عمليــة االنتخــاب
ويتمنــى للــرئيــس بـاخـوس جـرجـس واهليئــة اجلــديــدة دوام
التــوفيــق والنجــاح واملــزيــد مــن التقــدم.
وكــذلــك تتــوجــه القــوات سيــدنــي بــالشكــر للــرئيــس
طـونـي خطــار واهليئــة الســابقــة علــى اجلهــود الكبيــرة
التــي قــامــوا بهــا فــي سبيــل ايصــال الــرابطــة املــارونيــة
الــى مــا هــي عليــه.

حيث حتدث معلوف عن اخلطط
االمنائيةاليت نفذت جيهود نواب
كتلة القوات اللبنانية ،وشؤون
زحلية اخرى.
وكرم أبناء زحلة النائب معلوف،
فأقاموا عشاء على شرفه شارك
من ابناء البلدة
فيه حشد
القوات
وعدد من مسؤولي
وفاعليات.

امــانــة االعالم
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( BREASTSCREEN AUSTRALIAالربنامج
يدعوك إىل إنقاذ حيا ِتك
األسرتالي لفحص الثدي)
ِ
تقوم احلكومة األسرتالية بالرتويج
لربنامج BreastScreen Australia
املوسع للنساء من خلفية ناطقة
ّ
بالعربية.
وقد ّ
مت متديد الدعوة إلجراء
فحص الثدي اجملاني ليشمل
النساء اللواتي يبلغن 74 - 70
سنة من العمر وذلك كجزء من
محلة مستمرة لتعزيز االكتشاف
املبكر.
تشجع احلملة النساء على إجراء
ّ
الفحص عن طريق إرسال «دعوة
ِ
حياتك» إليهن.
ميكن أن تنقذ
التنفيذية
املديرة
وقالت
ملؤسسة السرطان األسرتالية
هلني زورباس« :إن فحص
الثدي يساعد على إنقاذ احلياة،
فهو يكتشف السرطان قبل ظهور
أعراضه أو مالحظة تغيريات يف
الثدي .وهذا يعين ّ
توفر جمموعة
أفضل من خيارات العالج».
وقالت« :عن طريق هذه احلملة،
أود أن ّ
أذكر النساء يف أسرتاليا
ّ
اللواتي يبلغن  74 - 50سنة
من العمر بأهمية إجراء فحص
الثدي بصورة منتظمة ،علمًا
يصنب
بأن معظم النساء اللواتي َ
بسرطان الثدي ال يوجد يف
تارخيهن العائلي حاالت إصابة
باملرض».
ويعترب سرطان الثدي ثاني أكثر
ُ
األسباب شيوعًا للوفيات النامجة
عن السرطان بني النساء يف
أسرتاليا .اخلرب اجليد هو أنه
تسع
ميكن معاجلة ما يصل إىل
ٍ
من كل  10حاالت سرطان بنجاح
إذا مت اكتشاف املرض بصورة

مبكرة ومعاجلته بصورة مناسبة.
ومبا أن إمكانية اإلصابة بسرطان
التقدم يف
الثدي تزداد مع
ّ
BreastScreen
فإن
السن،
يشجع النساء البالغات
Australia
ّ
 74 - 70سنة من العمر على
اخلضوع هلذا الفحص.
وقالت هلني زورباس« :إن
توسيع الفئة العمرية ودعوة
املزيد من النساء إىل املشاركة
يف الربنامج يعنيان وبكل بساطة
أنه سيتم اكتشاف عدد أكرب
من حاالت السرطان يف مرحلة
أبكر وإنقاذ حياة عدد أكرب من
النساء».
ّ
سينفذ
نتيجة هلذا التوسيع،
ما
BreastScreen Australia
يصل إىل  220000خدمة فحص
إضافية على مدى أربع سنوات،
مما حُيتمل أن يؤدي إىل اكتشاف
ّ
 600حالة سرطان ثدي إضافية
يف السنة .ويشار إىل أنه يتم
فحص أكثر من  1,4مليون امرأة
املستهدفة
يف الفئة العمرية
َ
كل سنتني.
ُيذكر أن العمل بهذا الربنامج بدأ
منذ أكثر من  20سنة وأن عدد
الوفيات املتعلقة بسرطان الثدي
اخنفض منذ ذلك احلني مبقدار
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الثلث نتيجة لعمليات الفحص
ّ
املنظمة.
واإلدارة واملعاجلة
و BreastScreen Australiaهو
برنامج مشرتك بني احلكومة
األسرتالية وحكومات الواليات
واملقاطعتني.
حلجز موعد ،على النساء البالغات
 74 - 50سنة من العمر االتصال
على الرقم  50 20 13إلحالتهن
إىل خدمة فحص الثدي يف
مناطقهن.
ِ
كنت حباجة إىل مرتجم
إذا
شفهي اتصلي خبدمة الرتمجة
اخلطية والشفهية ( )TISعلى
الرقم  50 14 13واطليب وصل
مكاملتك بـ  BreastScreenيف
واليتك/مقاطعتك.
هذا ُ
وتنصح النساء خارج فئة 50
إىل  74سنة العمرية باستشارة
أطبائهن العموميني أو املختصني
يتعاملن معهم
الصحيني الذين
َ
ملعرفة ما إذا كان فحص الثدي
مناسبًا هلن.
ّ
تفقدي
للمزيد من املعلومات
www.australia.gov.
املوقع
au/breastscreen
للمزيد من املعلومات ُيرجى
االتصال بـ Sarah Allan -
)02( 9568 8321 Etcom

القوات والتيار تتوج املصاحلة عرب هواء اوسرتاليا

بادرو الحجة /سدني

حلقة إذاعية ووطنية وإعالمية
وفنية بأمتياز عرب إذاعة تو ام
اي اوسرتاليا من إعداد وتقديم
االعالميان اهلام حافظ و بادرو
احلجة ،مجعت مناضلي الكلمة يف
زمن احلرب واالضطهاد ،من عتمة
السجون وظلم املنفى كان صوتهم
يدوي ويرسم طريقًا للسيادة
ّ
واحلرية واالستقالل ،ضيوفنا من
ّ
اقطاب السلطة الرابعة اجتمعوا
على هواء اوسرتاليا لتكريس
هذه املصاحلة البناء اجلالية.
رئيس حترير موقع القوات
اللبنانية جورج عاقوري و مؤسس
ورئيس حترير موقع التيار دوت
أورغ املهندس باتريك باسيل و
زين الشباب النجم زين العمر.
كانت البداية مع املهندس باتريك
باسيل الذي عدنا معه بالذاكرة
اىل زمن القمع واملنفى وتذكرنا

توزيع املناشري الليلية
معًا
وكتابة عون راجع على حيطان
بريوت ومنع الزمور ...مع هذا
الظلم كان املتنفس الوحيد
موقع التيار الذي اسسه باسيل
من املنفى واستعرضنا معه
موضوعية وانتشار هذا املوقع
باالرقام الكبرية اليت تزوره
يوميا وعن إسقاط الدعاوى
بني التيار والقوات كانت مبثابة
املبادرة األولية قبل الوصول اىل
املصاحلة  ،ومن ثم انتقلنا اىل
السيد جورج عاقوري املناضل
اليت محل السالح والقلم يف خدمة
واستعرضنا معه فرتة
احلرية
ّ
حل حزب القوات وسجن احلكيم
وفرتة الظلم اليت عان منها
شباب القوات من االعتقاالت
اىل التهجري وحتدثنا ايضا عن
الدور اإلعالمي البارز للقوات
(جملة ،إذاعة وتلفزيون) ومن ثم

املوقع االلكرتوني املنتشر عامليا
بأخباره السريعة واجلرأة يف حتليل
اخلرب ،وكانت الفرحة كبرية وعال
التصفيق يف االستوديو عندما
اجتموا معا على اهلواء وكانت
دردشة من القلب بينهما حتدثوا
عن زمن الوصاية و  ٧اب وعن
السجون اليت مجعتهم وعن أهمية
تكريس هذه املصاحلة لتعم كل
األحزاب السياسية يف لبنان.
وكانت النهاية مسك مع النجم
زين العمر الذي وهب صوته
للوطن واعتقل يف فرتة الوصاية
ملواقفه الصرحية وأغنيته (شو
عملتلي بالبلد) يعشق لبنان على
طريقته العنفوانية كان حديثه
شيق وصريح مثل العادة وختمنا
هذه احللقة اإلذاعية مع أغنيتة
كرس
الوطنية ( اوعا ّ
خيك ) اليت ّ
بصوته هذه املصاحلة عرب هواء
اوسرتاليا.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Apco
لالستعمال 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco
20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

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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جملس والية نيو ساوث ويلز أومل على شرف النائب معلوف
وق ّزي أعلن نيته التنحي عن منصب رئاسة جملس الوالية

مبناسبة زيارة نائب كتلة القوات
اللبنانية يف الربملان اللبناني إىل
سيدني النائب جوزيف معلوف
أقام األمني العام العاملي
وسام قزي وجملس والية نيو
ساوث ويلز يف اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل ،حفل عشاء
على شرفه مساء يوم اجلمعة
الواقع يف  ٢٠١٦ /٤/٢٢يف
مطعم األصيل ،غرينايكر.
حضر العشاء راعي ابرشيات
أسرتاليا ،نيوزيلندا والفليبني
لإلنطاكيني األرثوذكس سيادة
املرتوبوليت بولس صليبا،
قنصل لبنان العام جورج
بيطار غامن وعقيلته الدكتورة
بهية أبو محد ،النائب الزائر
جوزيف معلوف ،الوزير الفدرالي
للتعددية الثقافية كريغ لوندي،
رئيس اجمللس اإلقليمي يف
اجلامعة ميشال دويهي ونائبه جو
عريضة ،نائب الرئيس العاملي
األسبق يف اجلامعة داني جعجع،
عضو الرابطة املارونية لودي
فرح أيوب ،النائب السابق
طوني عيسي ،عضو جملس
بلدية بريوود أنطوان الدويهي،
رئيس التجمع املسيحي والي
وهيب ،رئيس مركز الدراسات
واألحباث املارونية الدكتور جان
طربيه ،وحشد من رؤساء روابط
ومؤسسات ورجال أعمال اضافة
إىل رؤساء وممثلي وأعضاء
القوات
اللبنانية
األحزاب
اللبنانية ،التقدمي اإلشرتاكي،
الكتائب اللبنانية ،املستقبل،
الوطين احلر ،الوطنيون األحرار،
واملردة،
اإلستقالل
حركة
مدير مكتب الوكالة الوطنية
لألنباء سايد خمايل وعقيلته
واإلعالميني سوزان حوراني
وطوني قزي وأعضاء جملس
الوالية يف اجلامعة.
بداية بارك سيادة املرتوبوليت
صليبا العشاء ،ثم افتتح

بالنشيديناألسرتالي
االحتفال
واللبناني ثم كلمة ألمني اإلعالم
يف جملس والية نيو ساوث ويلز
ماجد درباس الذي قدم اخلطباء
ورحب بالنائب معلوف.

معلوف

إبتدأ النائب جوزيف معلوف بشكر
األمني العام العاملي وسام قزي
على التكريم ،وقال« :ان اجلامعة
تعرب عن هموم املنتشرين وتعمل
على حتقيق اهدافهم باملشاركة
يف احلياة السياسية اللبنانية»
مؤكدا «انه شخصيًا اخترب
اجلامعة يف الثمانينات من خالل
العمل عن قرب مع الرئيسني
العامليني الراحلني فارس خوري
ونقوال خوري».
وأكد «اننا كنا حباجة اىل مصاحلة
مع التيار الوطين احلر انسجاما
مع السالم مع الذات ،وهذا
الشيء غري مطلوب مع املكونات
االخرى يف البلد النه ال توجد
إشكاالت معهم حيث جتمعنا 14
آذار مع تيار املستقبل .وأكد أن
هناك حوار عميق جدا منذ مخس
سنوات مع املردة كما أمل أن
يعود املكون األخري الذي ال
يزال خارج البلد اىل كنف الوطن
لكي نبدأ بإعمار لبنان».
وختم «حنن اليد اليت تبين يف
السلم وعند اخلطر قوات ومن
واجبنا اليوم ان نبين وان نكون
اوفياء لكل مكونات الشعب
اللبناني».

عريضة

الوزيركريغ لوندي ألقى كلمة
شكر فيها اجلامعة يف نيو
ساوث ويلز ورحب بالنائب
معلوف وقال« :انه تباحث معه
يف موضوع الالجئني السوريني
اىل لبنان» مؤكدا «ان اسرتاليا
تستطيع ان تساهم يف مسألة
االتصاالت مع اجملتمع الدولي
من اجل دعم لبنان هذا البلد
الذي عانى الكثري وال يزال».

قزي

لوندي

الدويهي

نوه ميشال دويهي
بدوره
ّ
الرئيس اإلقليمي ألسرتاليا
ونيوزيلندا يف اجلامعة مبا يقوم
به جملس والية نيو ساوث
ويلز ،وهنأ الرئيس العاملي
اجلديد للجامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل الياس كساب
وامينها العام وسام قزي ،كما
ورحب بالنائب معلوف وهنأ
«باملصاحلة بني القوات اللبنانية
احلر متمنيًا ان
والتيار الوطين
ّ
تشمل مجيع الفئات السياسية
املتخاصمة» .وشدد الدويهي
على «أهمية اإلميان الواحد
واملصري الواحد بني اللبنانيني
مسيحيني ومسلميني يف وطن
سيد حر ومستقل» .ودعا اىل
«انتخاب رئيس للجمهورية
مطالبًا بإعطاء املغرتبني حقوقهم
بالنسبة للجنسية واملشاركة
بالقرار السياسي اللبناني».
هذا وكان لنائب الرئيس
العاملي السابق جو عريضة
كلمة هنأ فيها قزي مبنصبه
اجلديد يف اجلامعة منوها بالدور
الذي لعبه يف جملس والية نيو
ساوث ويلز ومؤكدًا «ان قزي
هو ابن القضية اللبنانية»،
مركزًا على دور اجلامعة يف
حصول املنتشرين على حقوقهم
الطبيعية من وطنهم االم.

وختامًا ألقى األمني العام
اللبنانية
للجامعة
العاملي
الثقافية يف العامل وسام قزي
رحب فيها بضيف اجلامعة
كلمة ّ
وشكر اجلميع على تهنئتهم له
بتعيينه أمينا عامًا عامليًا ،وقال:
«ان املغرتبني اللبنانيني يف
هذه األيام مل يعودوا يطمحون
اىل حتقيق مطالبهم باستعادة
اجلنسية واملشاركة يف احلياة

السياسية اللبنانية بقدر ما
يتمنون ان يبقى هلم وطن
امسه لبنان خاليا من الفساد
والنفايات ويؤمن احلد األدنى
من احلياة للمقيمني».
ثم أعلن عن نيته عرض تنحيه
من منصب رئاسة جملس
والية نيو ساوث ويلز والعودة
كعضو يف جملسه خالل جلسة
إجتماعه القادم ،وذلك لرغبته

الرتكيز على مهام األمانة العامة
العاملية.
ويف النهاية قدم قزي بإمسه
كرئيس جمللس والية نيو ساوث
ويلز وبإسم أعضاء اجمللس درع
جملس والية نيو ساوث ويلز
يف اجلامعة للنائب جوزيف
معلوف عربون تقدير ،قام بعدها
احلاضرون بأخذ الصور التذكارية
مع النائب الزائر.

AA CONCRETE & FORMWORK
We wish to offer you our services and invite your company to submit an
expression of interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial
Residential and High rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA
can supply an all-inclusive Formwork and Concreting package.
AA can offer for you specific design and engineering services for your
formwork and concreting. We can also provide in-house design schemes
specific for each one of your project including engineering for final
certification and approval, where required.
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements,
from fixed lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system.
We have implemented a number of practical and targeted initiatives to
ensure the ongoing safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and
capability to supply services, ensuring our people are qualified to carry
out your tasks as required, maintaining a safe working environment for all
parties concerned thereby being able to deliver your projects on time and on
budget.
PLEASE CALL
SAM 0406551555
Or

Michael 0413561164
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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F

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

«بارونات الكبتاغون» :بني أنطلياس وأدما وشارع بلس
رضوان مرتضى
ّ
احتل لبنان مركزًا متقدمًا يف
يف أشهر قليلة،
العامل جلهة تصنيع وتصدير حبوب الكبتاغون
سرية يف
مستقرًا ملصانع
املخدرة .باتت أراضيه
ّ
ّ
ّ
ً
هرب منها عشرات ماليني
ي
ا
وممر
اللبنانية،
القرى
ّ ُ َّ
احلبوب إىل دول اخلليج ،السوق الرئيسية هلذه
ّ
مصنعي
احلبوب املمنوعة .هنا حكاية أبرز ثالثة
ومهربيها إىل العامل ،منذ البداية
حبوب الكبتاغون
ّ
حتى وقوعهم يف قبضة األمن اللبناني
و»البحار» إىل «أبو هاللني»
من «كبيت»
ّ
و»ليكزس» ،املستوحاة من ماركة السيارات
الشهريةّ ،
كلها مسميات خمتلفة حلبة الكبتاغون.
هذه احلبة األشهر على اإلطالق يف الزمن احلالي
جتار املخدرات وأمراء احلروب.
بني ّ
تتعدد ألوانها (زهري ،أصفر ،أبيض) وختتلف
مسمياتها تبعًا للشكل املرسوم على احلبة،
ويستدل بها مستهلكوها ومهربوها على جودة
احلبة .لقد بلغ جمموع حبوب الكبتاغون املضبوطة
خالل سنة وتسعة أشهر  80مليون حبة .هذه
معدة للتهريب من لبنان إىل
املاليني كانت
ّ
دول اخلليج ولكن جرى إحباطها .ورمبا ،يكون
ما جنحت عصابات التهريب يف متريره أكرب من
هذه الكميات ،لكن مع كل عملية فاشلة ألرباب
ّ
ومصنعني
مهربني
الكبتاغون ،كان يتم توقيف
ّ
هلذه املادة املمنوعة .فتواىل سقوط أشهر
«جتار» الكبتاغون يف قبضة القوى األمنية .لكن،
ّ
بالرغم من ذلك ،النبع مل ينضب.

بني حزب اهلل والسعودية

عمر شهرة هذه احلبوب من عمر األحداث يف
ّ
أقله لبنانيًاُ ،أ ِّرخت أبرز العمليات يف
سوريا.
مطلع عام  .٢٠١٢يومها ُ
ضبطت ماكينات لتصنيع
حبوب الكبتاغون يف حوزة دينية يف البقاع
اللبناني ،تابعة لشقيق النائب حسني املوسوي،
عضو كتلة الوفاء للمقاومة .صلة القربى بني
أبرز املتهمني والنائب ،دفعت خصوم حزب اهلل
«تورط شقيق نائب
إىل ربطه بالكبتاغون .وألن
ُّ
ال يعين ضلوع احلزب»ُ ،أ ِ
فسح اجملال ملالحقة
مرت سنواتُ ،
أمري
ضِبط
ٌ
املتورطني قضائيًاّ .
متلبسًا مباليني حبوب الكبتاغون يف
سعودي
ّ
مطار بريوت يف  ٢٦تشرين األول العام املاضي.
أوقف عبد احملسن بن وليد آل سعود ،الذي
اشتهر إعالميًا بـ»أمري الكبتاغون» ،مع مرافقيه،
لي َّتهموا جبرم االجتار باملخدرات وتروجيها
ُ
وتهريبهاّ ..
وحلد اآلن ،مل ُتفلح
دك يف السجن.
ّ
قدر قضاة أن
كل الوساطات يف إخراجه ،فيما ُي ِّ
املدة اليت سيقضيها الرجل يف السجن ترتاوح
بني  ٥و ٧سنوات .بني تورط شقيق نائب يف
حتول «الكبتاغون»
كتلة حزب اهلل وأمري سعوديّ ،
قاسم
اللدودين.
العدوين
إىل مادة للسجال بني
ّ
ٌ
ٌ
مشرتك جديد دخل على القضية .يف القرار الظين
الصادر حبق األمري ،ورد اسم علي فياض إمساعيل
بوصفه «التاجر الشيعي» (حبسب وسائل إعالم
ّ
سلم األمري السعودي
معادية حلزب اهلل) الذي
ّ
ووضبها له .ابن بلدة بريتال
كميات الكبتاغون
ذائع الصيت يف هذا اجملال ،علمًا بأن املعلومات
األمنية تتحدث عن مصانع للكبتاغون بني بلدتي
الطفيل وبريتال تعود ملكيتها له .ويفوقه
شهرة شقيقه حممد ،تاجر املخدرات األشهر الذي
يرتأس عصابات اخلطف مقابل فدية .وكالهما
يعمالن يف هذا اجملال ،وحتديدًا يف الكبتاغون،
يدر الكثري من األرباح بكلفة إنتاج زهيدة.
لكونه ّ
وحممد هو الرجل الذي قضى سنوات يف السجن،
لتنتهي حمكوميته منذ أشهر ،والذي ما كاد خيرج
ٍ
حادث غامض .وذكر
حتى ُقتل منذ أسابيع يف
ُ
املعلن من املعلومات ّ
أنه سقط أثناء حماولته
خطف سوريني ،لكن مقتله جاء أقرب إىل عملية
تصفية طرحت العديد من عالمات االستفهام
بشأن اغتياله باعتباره «كنز معلومات» يخُ شى
من تركه.

ثالثة بارونات

خالل األشهر القليلة املاضية متكن مكتب مكافحة
املخدرات املركزي من توقيف ثالثة من أكرب
ُم ِّ
ومهربي الكبتاغون على مستوى العامل.
صنعي
ّ

هم سوريان ولبناني ،تعتربهم االجهزة االمنية
اللبنانية والعربية من أبرز الضالعني يف تهريب
عشرات ماليني احلبوب عرب األراضي اللبنانية
إىل األسواق اخلليجية .تكرر ورود ألقابهم
على ألسنة معظم املوقوفني يف قضايا تصنيع
وتهريب الكبتاغون لدى مكتب مكافحة املخدرات
وأمام قضاة التحقيق اىل ان انكشفت هوياتهم
احلقيقية :اللبناني حسن سرور املشهور بـ «أبو
عبدو» ،والسوري حممد شحادة رشق امللقب بـ
«أبو العباس» ،والثالث هو «أبو مشعل» أو
خلدون الغفيلي .ثالثة أمساء شغلت أجهزة األمن
العاملية لسنوات طويلة .هؤالء برعوا يف ابتداع
وسائل ُ
املخدرة عرب مطار
وطرق لتهريب احلبوب
ِّ
بريوت أو املرفأ.

أبو عبدو

سقط حسن سرور امللقب بـ «أبو عبدو» أو ً
ال.
«كعى» الرجل األجهزة األمنية طوي ًال ،قبل أن
ّ
أن هذا «املطلوب
يقع .والطريف يف األمرّ ،
املهم» كان يقيم يف شقة فخمة تبعد أمتارًا
قليلة من مقر مكتب مكافحة املخدرات املركزي
يف شارع بلس يف راس بريوت .اعترب «أبو عبدو»
ّ
أنه آخر مكان قد خيطر على بال األجهزة األمنية.
ظنه لفرتة طويلة ،قبل أن يوقع به ّ
حظه
مل خيب ّ
العاثرُ .
وضبط لدى املوقوف عدد من السيارات
الفارهة وكمية من املخدرات .كان ميلك مصنعًا
لتصنيع الكبتاغون يف البقاع .كما كان يتولىّ
املخدرة،
توفري املواد األولية لتصنيع احلبوب
ّ
ويعاونه شقيقه «أبو خالد» وابن شقيقه يف أمور
التهريب.

أبو عباس

بعد حسن سرور سقط حممد رشق املشهور بـ»أبو
عباس» أو «حممد عباس» (مواليد  ،)١٩٦٤وهو
أكثر عاملية .كان يقيم يف بلدة فليطا السورية
احملاذية لبلدة عرسال ،وميلك منز ً
ال يف أدما .كما
أن «أبو عباس» دخل يف مواجهات عسكرية مع
ّ
تنظيم «جبهة النصرة» يف القلمون على خلفية
اإلجتار باملخدرات وحشيشة الكيف .ذاع صيته
بعد ظهوره على قناة اإلخبارية السورية من بني
جمموعة موقوفني ُ
ضبطوا أثناء حماول تهريب
نصف مليون حبة كبتاغون وكمية من املخدرات.
كان ذلك عام  ،٢٠١١لكن «أبو العباس» خرج من
السجون السورية .مل ُيعرف كيف حصل ذلك.
يف لبنان ،كشفت التحقيقات األمنية ّ
أنه كان
شريكًا ألحد ضباط قوى األمن يف ملكية مصنع
كبتاغون يف عرسال (أوقف الضابط برتبة وهو
سهل خروج
املقدم ب.ن .).وكان هذا الضابط ُي ّ
«البضاعة» من عرسال،
وتردد ّ
أنه أحيانًا كان
ينقلها يف السيارة
احملصلة،
العسكرية .يف
ّ
ُع ّممت بالغات حبث من
منظمة االنرتبول الدولية

أُديرت أضخم
عمليات تهريب
حبوب الكبتاغون من
شقتني يف أنطلياس
وأدما

حبق الرجل .وأرسلت أجهزة استخبارات الدول
اخلليجية إىل األمن اللبناني برقيات ُتفيد عن
مواصفات وكنى الرجل ومعلومات قد تساعد يف
توقيفه .كان ميتلك مصنعًا إلنتاج هذه احلبوب
يف بلدته فليطا .ومن هناك ،يقوم بتهريبها
إىل لبنان عرب بلدة عرسال .ومن لبنان إىل دول
اخلليج ،وخاصة السعودية والكويت ودبي.
وحبسب املعلومات ،عملت شبكة التهريب اليت
يتزعمها يف جمال التهريب منذ سنوات ،إال أن
امسه ،باأللقاب اليت ُيعرف بها ،بدا يرتدد منذ
عام  ،٢٠١٤من خالل كتب االنرتبول اليت ترد إىل
قوى األمن حول األشخاص املتورطني بقضايا
تصنيع وتهريب حبوب الكبتاغون املخدرة .كذلك
ورد امسه يف بعض التحقيقات يف عمليات تهريب
الكبتاغون اليت أجراها مكتب مكافحة املخدرات
بعد ضبط كميات كبريةُ ،تقدر مباليني احلبوب
إضافة إىل مواد كيماوية ُتستخدم يف تصنيعها.
إزاء ذلكُ ،ع ِّمم حبقه بالغ حبث وحتر ،علمًا ّ
أنه كان
ٍّ
يستخدم أمساء وألقابًا وهمية وسيارات خمتلفة
يف تنقالته ويبدل أرقامه اهلاتفية باستمرار.

وبنتيجة املتابعة والرصد
واملراقبة ،متكن مكتب
مكافحة املخدرات بتاريخ
 7أيار  2015من توقيفه
فاعرتف
أدما،
يف
بعشرات عمليات تهريب
حبوب الكبتاغون إىل
واملواد
السعودية
املصنعة هلذا املخدر إىل
لبنان وسوريا لتصنيع
حبوب الكبتاغون منها.

أبو مشعل

بعد سرور ورشق ،جاء
دور السوري خلدون

املوقوفون الثالثة تعتربهم األجهزة األمنية «بارونات الكبتاغون» (هيثم املوسوي)

الغفيلي املشهور بـ «أبو مشعل» (مواليد .)1990
الغفيلي رغم صغر ّ
سنه ،كان ذائع الصيت يف
عامل الكبتاغون .مل يكن ُيعرف بامسه ،إمنا بكنية
«أبو مشعل» .وقد وردت الكنية يف إحدى
الربقيات األمنية اليت أرسلتها دولة عربية إىل
ّ
مرتكزًا على
األمن اللبناني .نشاط الغفيلي كان
السعودية وقطر والكويت .أدخل الرجل ماليني
حبوب الكبتاغون إىل هذه الدول الثالث .يف
ّ
وضب احلبوب ضمن طاوالت
إحدى العمليات،
هرب احلبوب داخل
خشبية مرسلة إىل قطر .كما ّ
أحواض زراعية وداخل «صواني بالستيكية» إىل
الكويت .ويف التهريب إىل السعودية ،استخدم
املهربة .ناهيك عن
ألواح زجاجية إلخفاء احلبوب
ّ
عشرات العمليات اليت ُ
ضبط بعضها يف لبنان
والبعض اآلخر يف اخلارج .اسم «أبو مشعل»
املهربني.
بدأ يرتدد يف إفادات املوقوفني من
ّ
وكان يرد أحيانًا بلقب «خالد» و»اخلال» و»أبو
مشعل» و»أبو أمحد» و»خالد اخلالدي» ،علمًا ّ
أنه
الرجل الرئيسي الذي كان يمُ ّول هذه العمليات.
أثناء التحقيقات ،حصل مكتب املخدرات على
صورته وعرضها على موقوفني بهذه القضايا،
ّ
فأكدوا أنه الشخص املقصود .وبنتيجة املتابعة،
جرى حتديد االسم الكامل وهو «خلدون مطرود
أن يقيم يف أنطلياس .وبتاريخ
الغفيلي» ،وتبني ّ
 4كانون الثاني عام  ،2016دوهمت الشقة اليت
يقيم فيها فأوقف مع أشخاص ضالعني يف
عمليات التهريب .وخالل التحقيقات ،اعرتف «أبو
مشعل» بعمليات تهريب حبوب كبتاغون ومتويله
ُ
افتضحت عدة عمليات
هلا منذ عام  .٢٠١١كما
تهريب سابقة كانت قيد الكتمان.
سقط الرجال الثالثة ،املوقوفون الذين تعتربهم
األجهزة األمنية «بارونات الكبتاغون» ،لكن
عمليات التهريب مل تتوقف .مصدر هذه احلبوب
ال يزال منتجًا .منذ ثالثة أشهر تقريبًا ،أي يف
السادس من كانون الثاني هذا العام ،ضبط
مكتب مكافحة املخدرات نصف مليون حبة
ّ
موضبة داخل ماكينة مصبغة ،مشحونة
كبتاغون
أن «البارونات»
إىل السعودية .ذلك يعين ّ
الثالثة حلقة من شبكة بارونات ،بل رمبا يعملون
لدى بارون أكرب خفي ،حممي ومدعوم ،مل تتمكن
التوصل إىل امسه بعد.
التحقيقات من
ّ

كيمياء الكبتاغون على لسان تاجر
حبوب

طابخ الكبتاغون صيدلي أو طبيب خمترب! حلقة
بد أن تكون موجودة حبسب خربة األجهزة
ال ّ
األمنية مع معظم عصابات تصنيع وتهريب
ّ
مصنعي الكبتاغون
أن مقابلة أحد
الكبتاغون .غري ّ
أن «حرفة تصنيع احلبوب»
يف الشمال ،تكشف ّ
أي كان .وحبسب الرجل،
سهلة ،ميكن أن ُيتقنها ٌّ
وهو لبناني ،من ذوي األسبقيات ،جيرى «حتويل
بنزين كيتون اىل ماء البازا (والبازا ُيتداول يف
الدارج أنها مازوت) لكونها ليست سائلة إمنا
مادة لزجة»ُ .يصار إىل حتويل  12ليرت بنزين إىل
عشرة ليرتات مازوت .عملية التحويل كيميائية
تلقائية ،بعد أن يضاف السبريتو قبل أن
«يفقسوها بأسيد اسيرتيك» .بعد هذه العملية،

تتحول املادة إىل مادة قريبة من اللنب .خيرج
منها مادة بلونني :أصفر وأبيض .توضع هذه
املواد يف أكياس شبيهة بأكياس اللبنة اليت
ُتستخدم يف القرى أثناء عملية التموينُ .ت ّ
علق
ّ
جتف .وبذلك
ثم ُتكبس ملدة يومني أو ثالثة حتى
تهيأ املواد لتصبح أمفيتامني جاهز للخلط .كل
ّ
 7أو  8كيلوات أمفيتامنيُ ،تضاف إليهم «مادة
مبعدل  10كيلو وتريفيلني 10
الكافيني السائل
ّ
كيلو و ٢كيلو إفيدرين والكتوز  5كيلو وكيلو
تلزيق طيب وصباغ الطعام ملنحها اللون الذي
ُنريد» .تخُ لط هذه املكونات ثم ُتطحن على
ويؤخذ املنتوج
املطحنةُ .ينشر املخلوط كي جيفُ ،
إىل «مكنة تصنيع البونبون» .أما كيفية بيعها
للتجار أو تروجيها ،فيجري ذلك حسب ُ
املتعارف:
ُ
بالشد ..والشد حيتوي على  ٢٠٠حبة».
«تباع
ّ

مصانع متن ّقلة

حتول لبنان واألردن
إثر اندالع األحداث السوريةّ ،
وتركيا إىل معرب لتهريب الكبتاغون .ازدهرت
جتارتها ،وأصبح لبنان بلدًا منتجًا هلذه املادة
أن حجم الطلب على
الكيميائية املخدرة ،علمًا ّ
الكبتاغون يف لبنان ال ُيقارن مع الطلب على
حشيشة الكيف واهلريويني وشراب «السيمو»،
نظرًا الرتفاع سعر احلبة ،إذ يرتاوح سعرها
بني مخسة وعشرة دوالرات للحبة الواحدة.
لذلك حتولت سوق اخلليج اىل سوق االستهالك
الرئيسة ،حبسب ما تفيد التحقيقات.
مصانع الكبتاغون ليست حباجة إىل مساحات
كبرية ،اعتمد بعض صانعيها على مصانع
ّ
متنقلة .فقد ضبطت القوى األمنية يف أحد
املرات «مصنعًا» داخل سيارة ،من نوع رابيد،
ينتج ماليني احلبوب .أما املناطق اليت ينشط
فيها تصنيع حبوب الكبتاغون ،فتتوزع بني البقاع
والشمال (حتديدًا قرى وادي خالد) .إضافة إىل
مصانع معروفة كانت ُتنتج كميات كبرية من
الكبتاغون يف منطقة فليطا السورية ويف عرسال
اللبنانية.

ملاذا يتعاطون الكبتاغون؟

املهربني
أن إفادات
تجُ مع املصادر األمنية على ّ
ّ
متحورت حول سبب الطلب اخلليجي على
ّ
الكبتاغون ،وهو اعتقادهم ّ
ومنشط
«مقو
أنه
ٍّ
أن استهالكه
فعال» .ويذكر املوقوفون ّ
جنسي ّ
ّ
املسلحة كان
يف سوريا على يد اجملموعات
ّ
التغلب على الشعور باخلوف واكتساب
بهدف
الشجاعة خلوض املعارك بنشاط والبقاء صاحيًا
أليام عديدة .وبالفعل ،تكشف البحوث الطبية
أن الكبتاغون هو أحد مشتقات مادة االمفيتامني،
ّ
وهذه مادة كيميائية منشطة ،ترفع املزاج وتقلل
احلاجة إىل النوم وتقلل الشهية لألكل .وتلحظ
األحباث أن البعض يستخدم الكبتاغون بانتظام
بهدف حتسني أدائه اجلنسي (إطالة مدة اجلماع)،
لكنها تشري إىل أن ذلك يؤدي بعد فرتة وجيزة
ملشاكل مزمنة باجلهاز التناسلي ومن ثم الضعف
اجلنسي .وتشري إىل أن جسم االنسان بعد أيام
متواصلة من النشاط بسبب تناول الكبتاغون
ينهار دفعة واحدة .وبالتالي ،يتعزز لدى املدمن
الشعور بضرورة إعادة تناوله لرفع مزاجه.
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مقاالت وتحقيقات

هنا الضاحية« :املساحة العامة» ليست ترفاً
محمد نزال

اجلنوبية
(مركزية) يف الضاحية
ال حديقة عامة
ّ
ّ
لبريوت .هي املنطقة اليت يبلغ عدد قاطنيها،
حبسب بعض التقديرات ،أكثر من عدد قاطين
العاصمة بريوت .العمران ،كيفما اتفق ،آخذ
بالزحف .باتت املنطقة أشبه بقطعة أمسنت ضخمة.
االختناق البيئي مل يعد ُمقِب ًال ،بعد حني ،حنن فيه
أص ًال .ماذا فعلت بلديات الضاحية؟ اجلواب:
«ليس بيدنا حيلة» .بيد من إذًا؟ اهلل أعلم.
ريفية أم مدينة؟ ال هذه وال تلك.
الضاحية قرية
ّ
ّ
هي شيء ثالث ،هجني ،ينفع ألن يكون موضوع
«سوسيولوجية» ممتازة .ما عادت الضاحية
دراسة
ّ
مكانًا يصلح للعيش .عبارة يسهل التقاطها من
على ألسن كثريين من أهلها .احلديث هنا عن
بقعة أرض مساحتها حنو  27كلم مربع ،يعيش
و»احلسابة بتحسب».
عليها حنو مليون بشري،
ّ
تلوث
فوضى عمرانية ،موات بيئي ،ضيق نفسيّ ،
بصري ومسعي ،وقد زاد أخريًا« ...زبالي».
بلدية حارة حريك،
أيام قال نائب رئيس
ّ
قبل ّ
أمحد حاطوم ،يف حديث مع «األخبار» عن احلدائق
واملساحات العامة يف الضاحية« :إن توفري
حدائق عامة يأتي يف إطار الرتف الفكري».
محل البعض ،ومنهم من أبناء املنطقة ،هذه
العبارة إىل مواقع التواصل االجتماعي ،وأرفقوها
بتعليقات االستهجان والرفض ،بل والسخرية.
هل من جيادل يف حقهم بهذا؟ ماذا فعلت بلديات
الضاحية ألهلها على مدى سنوات ما بعد احلرب
األهلية؟ سؤال مشروع ،بل واجب.
ّ
على كل حال ،رئيس بلدية حارة حريك ،زياد
برر لنائبه مقولته ،بأنها «سوء
واكد ،وبعدما ّ
فهم» وحسب ،يقول« :ليس لدينا أراض
للبلدية ،وليس لدينا املال الالزم لشراء أراض
بهدف حتويلها إىل حدائق ومساحات عامة ،فنحن
بلدية باريس» .هكذا ،ال بد لك أن تكون
لسنا
ّ
«باريسيًا» حتى تنعم حبديقة عامة .احلكاية ،إذًا،
ّ
أكرب من رئيس بلدية هنا أو هناك .هذا ما علينا
أن نصدقه .لبلدية احلارة نطاق جغرايف مبساحة
 2كيلومرت مربع تقريبًا ،مع قاطنني يبلغ عددهم
حنو  120ألفًا ،وما من حديقة عامة واحدة .لكن
«الريس» إن بلديته تبحث (اآلن)
مه ًال ،يقول
ّ
ً
عن أرض للشراء .اآلن إذا ،اآلن فيما االنتخابات
البلدية على األبواب ،وفيما تشارف والية اجمللس
البلدي على االنتهاء ،فإن هذه «اآلن» خمتلفة عن
البلدية
أي «اآلن» أخرى .يف النهاية ،من حق
ّ
املذكورة أن نذكر هلا أنها ،حبسب رئيسها،
أجنزت خالل ست سنوات :مركز مطالعة ،مركز
صحية ،إخل إخل.
تعليم مهين ،مركز رعاية
ّ
ماذا عن البلديات األخرى يف الضاحية؟ إىل
البلدية األكرب واألهم ،وإىل رئيسها،
الغبريي در.
ّ
حممد اخلنسا ،شاغل املنصب منذ  18عامًا،
ولسنوات أقل يف منصب «رئيس احتاد بلديات
سيعدد لنا اخلنسا أمساء احلدائق اليت
الضاحية»ُ .
«قام» بإنشائها يف نطاقه ،ليتبينّ يف النهاية
ّ
«ح َد ْيقات» ال حدائق .بعضها مل
أنها عبارة عن ُ
يسمع بها كثريون من أهل الضاحية أنفسهم.
بعضها ال يكاد ُيرى ،لصغرها ،وهي مبساحة مئات
جيدًا،
قليلة من األمتار .يعرف
«الريس» احلكاية ّ
ّ
فيقول« :فهمت قصدك ،تتحدث عن حدائق عامة
مركزية ،نعم هذه غري موجودة لدينا ،ولكن اآلن
ّ
نبحث يف إنشاء واحدة يف منطقة األوزاعي وأخرى
مرة أخرى .احلاج أبو
على طريق املطار» .اآلن إذًاّ ،
سعيد اخلنسا ،أيقونة بلديات الضاحية ،وبعد حنو
عقدين من الزمن يف املنصب ...ثم و»اآلن».
جمددًا أيضًا ستكون املسألة أكرب من رئيس
بلدية ،يف ظل «مشاعة» ال ختيب أبدًا ،خالصتها:
ّ
«ليس لدينا أموال .الدولة ال تعطينا ما يكفي
من أموال .فض ًال عن أنه ليس لدينا دائمًا أراض
منلكها» .أحدهم يقول لك ليس لدينا أموال ،ماذا
تقول له بعدها؟ لن يكون متاحًا لك أن تعرف كم
لديه أو كم صرف أص ًال ،أو ،وهذا األهم ،كيف
صرف .إن كانت األجهزة الرقابية ،وهذه موجودة
يف لبنان باملناسبة ،ولديها أبنية وموظفون فع ًال،
ال تعلم شيئًا ،فمن مبقدوره أن يعلم؟ نطاق بلدية
الغبريي يقع على مساحة قدرها  9كلم مربع ،مع

فيفيان عقيقي

بو خليل مسرور باملشاريع السكنية الجديدة التي تظهر يف الضاحية ألنها «مرتبة ومنيحة» (مروان بوحيدر)
قاطنني يبلغ عددهم حنو  200ألف .هناك الكثري
«الريس» يؤكد أنه
من األراضي العشوائية ،لكن
ّ
«يشرتي عقارًا أو عقارين كل سنة ...ضمن خطة
اسرتاتيجية لألجيال املقبلة» .لن ينسى احلاج يف
اخلتام أن ُيذكر بالعبارة الشهرية« :أبناء الضاحية
ضحوا كثريًا ،ومهما فعلنا
طيبون ،وادعون ،وقد
ّ
ّ
مقصرين».
هلم فإننا نبقى
ّ
حسنًا ،ليست أزمة البيئة ،واملساحات العامة ،إال
بلديات الضاحية.
واحدة من أزمات الناس مع
ّ
نتحدث عن املنطقة اليت أصبحت تندرج يف قائمة
ّ
سكانيًا يف العامل .لكن ومع
أكثر املناطق املكتظة
ّ
ذلك تستمر مشاريع البناء فيها ،حتى أصبحت
بعض شوارعها وأحيائها ال تعرف الشمس ،ولكن
غدًا تغيب ّ
كلها عن الشمس .باتت الضاحية عبارة
عن بقعة إمسنت ضخمة ،وقد كانت ال تزال،
إىل ما قبل عقدين ،حتتفظ ببعض بساتينها
ومساحاتها اخلضراء .يقول اخلنسا ،من واقع
خربته الطويلة هناك« :كفى سكنًا يف الضاحية.
كثريون أص ًال خرجوا منها إىل مناطق قريبة .جيب
نوسع خارجها .جيب أن ينفذ مشروع أليسار
أن
ّ
(املشروع الذي كان خمصصًا بعد احلرب األهلية
إلعادة التنظيم العمراني يف الضاحية ،وتعويض
القاطنني يف أراض خالفًا للقانون يف الضاحية،
لكنه مل يبصر النور) .جيب أن ُتعاجل أزمة فوضى
العمران اليت انطلقت
يف حقبة السبعينيات.
جيب جيب جيب» .لكن
كل هذه «الواجبات»
تصطدم يف النهاية
جبدار امسه« :ليس
باليد حيلة».

الحديث عن
الضاحية الجنوبيـّة
لبريوت ،هل من
ينكر؟

لقد توسعت الضاحية عرفًا مع الزمن ،وأصبحت
تضم مناطق خارج نطاق احتاد بلدياتها الرمسية،
مثل حي السلم والشياح .أما بلديات االحتاد
األصلية ،فهي :الغبريي ،حارة حريك ،برج
بلدية رابعة تضم مناطق
الرباجنة ،إضافة إىل
ّ
حتويطة الغدير والليلكي واملرجية .البلدية األخرية
يعيش يف نطاقها حنو  100ألف شخص .يرأس
جملسها مسري بو خليل .ال حدائق عامة ،باستثناء
«الريس» على وصفها باحلدائق ،وهي
يصر
ما
ّ
ّ
لشدة
منزلية
حدائق
تكون
أن
تنفع
اليت
تلك
من
ّ
ّ
صغرها ،وقد تضاءلت إىل حد االختفاء .بو خليل
مسرور باملشاريع السكنية اجلديدة اليت تظهر يف
الضاحية ،وذلك ألنها «مرتبة ومنيحة .ليس مثل
عمار أيام زمان ،فوضى وبال مواصفات» .هكذا،
املبدأ طبقي ــ شكلي ،أما مسألة أن حتتمل املنطقة
مشاريع جديدة ،أص ًال ،يف ظل غياب التخطيط

العمراني ــ املدني ،فهذه مسألة ال تبدو ملحوظة
البلدية ،أنه
عنده .أخريًا ،فاملهم ،حبسب رئيس
ّ
ُأنشئ «مركز صحي» (وهذا معظم تكاليفه كانت
أجنبية) .قبل مضي  24ساعة على حديثنا
بهبة
ّ
بو خليل ،كانت وزارة الصحة ُتعلن «إقفال مركز
الليلكي الطيب بالشمع األمحر ،الحتوائه على مركز
أشعة وخمترب غري مرخصني ،والعثور فيه على
أدوية ووحدات دم منتهية الصالحية ولقاحات
غري معروفة املصدر».
كل األمم القدمية عرفت قيمة البيئة عمومًا،
واحلدائق العامة خصوصًا ،وليست «حدائق بابل
ّ
املعلقة» يف بالد ما بني النهرين ،أو حدائق
جمرد مناذج .أما
األسطورية ،إال
بالد فارس
ّ
ّ
األمم احلديثة ،بعيدًا عن بالدنا ،فاألمر أظهر
من حُيكى عنه .أخريًا ،قد يكون من املناسب
التذكري باحلديث النبوي ،الوارد عند خمتلف الفرق
اإلسالمية ،باختالف اللفظ ،وفيه« :إذا قامت
ّ
قيامة أحدكم وكان بيده فسيلة ...فليغرسها».

االنفصال عن الطبيعة و»املجال العام»
على سبيل االستئناس بدراسات وأحباث حول األثر
البيئي على الكائن احلي عمومًا ،واإلنسان خصوصًا،
اإليكولوجية»
فالشرط اإلنساني يف «الفلسفة
ّ
ّ
يتلخص
(البيئية) عند هنريك سكوليموفسكي،
ّ
يف «العناية بالبيئة والعودة إىل الطبيعة».
يف قناعته أن معاناة اإلنسان احلديث متولدة
من انفصاله عن الطبيعة واستقراره يف املدن
منطقيًا وجود
امللوثة ،ليخلص إىل أنه« :يلوح لنا
ّ
سياقني خمتلفني منخرطني يف األمر :اإلمعان يف
ارتياد العامل املادي ،من جهة ،والزوال البطيء
اإلنسانية اجلوهرية ،من جهة أخرى» .نعم،
للقيم
ّ
أن املوضوع ال حيتمل
إىل هذا احلد .صحيحّ ،
الكثري من الفلسفة ،ولكنها إشارة ال بد منها
أهمية البيئة والطبيعة (مبا يف ذلك
للتدليل على
ّ
احلدائق العامة) يف حياتنا ،وأنها ،أبدًا وقطعًا،
جمرد «ترف فكري».
ليست ّ

ويشار إىل أن احلدائق العامة ليست إال أحد
ُ
أشكال «اجملال العام» (حبسب الفيلسوف
يتعدى
األملاني املعاصر يورغن هابرماس) .هنا
ّ
موضوع اإلطار البيئي التقليدي ،إذ مُت ّثل «املساحة
العامة» املكان الذي ميكن من خالله تكوين ما
يقرب من الرأي العام ،إذ جيتمع الناس ،على
اختالفهم ،ليتناولوا حاجات اجملتمع من الدولة ،أو
السلطة .إضافة إىل ذلك ،حتصل استفادة الناس
يف اجملال العام من خالل «تفعيل عقالنيتهم
وتفكريهم يف مناقشة القضايا العامة ،بعيدًا عن
أطر السلطة والرقابة».

بيت الشعب بدل بيت الطاشناق
غسان سعود

تفاعل األرمن مع من حولهم من دون أن ينصهروا يف
املجتمعات العربية (أ ف ب)

يوميًا ،يتكرر عصرًا املشهد نفسه يف شارع
الزغيب يف بلدة الزلقا :خيرجن الواحدة تلو األخرى
من منازهلن يف اجتاه النادي .نساء مخسينيات
وستينيات ،معظمهن ربات بيوت ،يستبدلن بثياب
املنزل «تايورات» ،ويرتنب شعورهن ،وحيملن
ركاوي القهوة إىل النادي.
سيمر رجالن حيمل أحدهما
بعد ساعة أو ساعتني،
ّ
عودًا واآلخر نايًا .تسأهلما إىل أين؟ فيجيبان إىل
النادي طبعًا .وسرعان ما تضاء أضواء النادي
وخيرج الشباب والشابات إىل الشرفات إلكمال
نقاشهم ،فيما ميتلئ الصالون بنساء ورجال
وأطفال يتابعون أحد الربامج ويلهون بالورق
والشطرنج وعزف املوسيقى .كتب فوق باب
النادي «بيت الشعب» .سيستغرقك وقت طويل
حتى تفهم أن هذا «النادي» ليس إال مركزًا حلزب
الطاشناق.
اجلريان يقارنون حبسرة بني بيوت ومراكز أحزابهم
وبيت الطاشناق .لكن عمليًا ال جمال للمقارنة،
فالفرق شاسع بني مراكز ال يقصدها غري املبالغني
جدية مملة،
يف انتسابهم احلزبي لعقد اجتماعات ّ
واملركز الطاشناقي األشبه حبديقة عامة يدخلها
كل من يشاء لتمضية الوقت ،فيما يعقد احملازبون
اجتماعاتهم الدورية يف غرفة جانبية.
وميكن بسهولة إعادة رسم مشهد األرمن األوائل
حيجون من منازهلم الصغرية املشتتة يف الكمبات
ّ
األوىل إىل مركز
احلزب لتبادل األخبار ومقابلة مجعيات اإلغاثة
واالستمتاع قلي ًال باملوسيقى أو بعض الرياضات
الصغرية .ومع حتسن األوضاع ،حافظ هؤالء على
حديقتهم العامة يستنسخونها يف كل حي يصلونه،
ٍّ
ّ
املتين والبريوتي أو يف الواليات
سواء يف متددهم
املتحدة واليونان وغريهما من دول االنتشار
األرمين ،ليتجاوز عدد النوادي يف لبنان اخلمسني.
ٍ
نواد رياضية،
مخسون مركزًا حزبيًا بعضها
والبعض اآلخر ثقايف أو اجتماعي ،ومجيعها مزودة
بكافيرتيات وجتهيزات صوتية والعدة الالزمة
لرتتيب عشاء كبري أو تنظيم خطوبة أو احتفال
صغري بعيد ميالد أو غريه .ففهم الطاشناق
للحزب خيتلف عن مفهوم األحزاب األخرى ،األمر
بشد أواصر املواطنني بدل تفريقهم
هنا يتعلق
ّ
وإجياد قضايا مشرتكة ،وتوطيد عالقات بعضهم
ببعض أكثر فأكثر.
يقول أحد املسؤولني الطاشناق إن الناجني
من اجملازر فتحوا املدارس أو ً
ال ،ثم الكنائس،
فالنوادي ثالثًا .والنادي كان هو املستوصف
والنادي الرياضي وقاعة األعراس ومركز الكشافة
وغريها وغريها ،فيما كانت مجعية صليب إعانة
األرمن ــــ وما زالت ــــ تتمركز يف النادي .ويشدد
املصدر دائمًا على األهمية االجتماعية للنادي ،مؤكدًا
أن قوة حزبه تكمن يف التعاضد االجتماعي .فقد
حافظ الطاشناق على نفوذه وقوته حبكم العالقة
َ
بعضهم ببعض.
شبه العائلية اليت جتمع األرمن
والالفت أن عالقة اجليل اجلديد بهذه النوادي جيدة
جدًا ،ويكفي دخول أي ٍ
ناد يف املنت أو األشرفية
لرؤية عشرات الشباب يسهرون هنا طوال الليل
بدل التسكع يف أحد الشوارع ،األمر الذي يسمح
مبواصلة ّ
مل الشمل األرمين ،وتوطيد خمتلف
أشكال العالقات بني األجيال األرمنية املختلفة.
والغريب جدًا يف املوضوع أن تكلفة النادي ال
تقارن مبصاريف األحزاب األخرى .لكن هذه
تسع ،ألسباب جمهولة ،إىل استنساخ
األحزاب مل
َ
جتربة الطاشناق .وال شك أن منظر بيوت الشعب
وصخبها اليومي من الثامنة صباحًا حتى منتصف
الليل ،وطبيعة احلركة فيها تثري الشفقة الكبرية
على البيوت احلزبية األخرى شبه املهجورة احمليطة
بها .والواضح ختامًا أن الطاشناق جنح يف إقناع
الرأي العام األرمين بأنه حزب غري احلزبيني ،فيما
تكتفي األحزاب اللبنانية األخرى بأن تكون أحزاب
احلزبيني فقط حبيث تكون أنشطتها سياسية فقط
ومدعووها من محلة البطاقات احلزبية فقط.
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مقاالت وتحقيقات

خماطر تطوير أسلحة تهدد االقمار االصطناعية

يطلق اخلرباء العسكريون توصيف «عصر حرب
الفضاء» ،أو عسكرة الفضاء ،على الزمن الراهن
الذي يشهد سباقًا تقنيًا بالوسائل العسكرية
لتطويع الفضاء اخلارجي يف خدمة التفوق
امليداني ،االمريكي حتديدًا.
السباق بني واشنطن وموسكو لتأهيل الفضاء
بأقمار اصطناعية متعددة االهداف والقدرات
جيري على قدم وساق منذ عهد االحتاد
السوفيييت ،وترهل بعض الشيء عقب انهيار
الدولة السوفياتية ،واستعاد زمخه يف السنوات
االخرية.
دقت واشنطن ناقوس اخلطر مؤخرًا من جناح
موسكو استبدال منظومتها القدمية ،ايه 135
امور ،مبنظومة متطورة من طراز ايه  235نودول،
حلماية اجواء العاصمة الروسية ،والذي يعمل على
مرحلتني :االوىل تطلق صواريخ جمهزة برؤوس
حربية تقليدية ،والثانية لصواريخ حتمل رؤوسًا
نووية .من خصائص النظام املذكور القدرة
على إسقاط صواريخ باليستية معادية يف مرحلة
حتليقها يف الفضاء اخلارجي .أما اخلصائص
االخرى للنظام فتبقى جمهولة وحمط تكهن ،ال
سيما بعد نشر منظومة صواريخ دفاعية من طراز
اس 500-واندماج النظامني معًا لتشكيل درع
صاروخية حمكمة.
أما القدرات الصينية فتتمثل باطالقها عددًا
من االقمار االصطناعية متتالية مؤخرًا ،ال سيما
«ياوغان »،15-الذي اطلق عام  2012واستكمال
املنظومة الحقًا وجتهيزها «بأسلحة مضادة لالقمار
االصطناعية» يف الفضاء اخلارجي .وراقبت
واشنطن بعني القلق جتربة ناجحة أجرتها الصني
عام  2007استهدفت تدمري قمر اصطناعي قديم
تابع هلا يف الفضاء اخلارجي .وتراقب نشاطات
عال منذئذ ،خلشيتها الدخول يف
الصني باهتمام ٍ
حرب تدور رحاها يف الفضاء اخلارجي مع الصني
على بعد  100ميل فوق سطح االرض.
ويزدحم مدار الكرة االرضية حبو  1،300قمر
اصطناعي ،متعدد االهداف ،ألغراض عسكرية
صرفة واستخدامات مدنية ،احلصة االكرب500 ،
قمر ،هي للواليات املتحدة .االقمار اخلاصة
باالستخدامات العسكرية تشمل :أقمار االستطالع
بالتصوير؛ أقمار االنذار املبكر؛ أقمار االستطالع
االلكرتوني؛ أقمار تتبع التجارب النووية على
االرض؛ أقمار مضادة لألقمار االصطناعية؛ أقمار
تعد لغارات طائرات الدرونز؛ فض ًال عن أقمار
التجسس املتعددة.
يشار إىل أن املعاهدة الدولية اخلاصة بالفضاء
اخلارجي «حتظر استخدام أسلحة الدمار الشامل
خارج مدار الكرة االرضية» ،بيد أنها مل تشكل
رادعًا كافيًا للدول الكربى الجراء جتارب على نظم
اسلحة متعددة يف الفضاء اخلارجي ،منها أسلحة
مضادة لالقمار االصطناعية ،مما حفز عددا كبريا
من اخلرباء العسكريني إطالق صرخات التحذير
من خطر ما متثله تلك االسلحة على نشوب حرب
نووية ،وما يتعني عليه اختاذ من اجراءات حتول
دون ذلك.

بعد نظر التنني الصيني

واشنطن ختشى بشدة استثمار الصني املتواصل
يف تقنيات االسلحة املضادة لالقمار االصطناعية
واشنطن ختشى بشدة استثمار الصني املتواصل
يف تقنيات االسلحة املضادة لالقمار االصطناعية
رغم اخلصائص واملزايا العالية اليت متتلكها
شبكة االقمار االصطناعية االمريكية ،واحلربية
منها بشكل خاص ،إال أن واشنطن ختشى بشدة
استثمار الصني املتواصل يف تقنيات االسلحة
املضادة لالقمار االصطناعية ،واليت تنذر أيضًا
بأن االخرية استطاعت التعرف على أهم الثغرات
التقنية يف الصناعات االمريكية وتسخريها يف
خدمة اسرتاتيجيتها ،ال سيما وأن واشنطن ما
فتئت تعلن عن «استدارتها االسيوية» ملواجهة
التمدد الصيين والنمو الروسي ،يف غياب تام
لضوابط االحتواء وقواعد االشتباك ابان احلرب
الباردة.
يف هذا الصدد ،حذر قائد القوات االمريكية
الفضائية السابق ،ويليام شيلتون ،واليت تتبع
قيادة سالح اجلو ،من عجز االقمار االمريكية
الدفاع عن نفسها أمام هجوم حمتمل جيري يف

ركبتيه» .معدو دراسة االكادميية اطلقوا وصف
«سالح صوجلان القاتل» ،على االسلحة املضادة
لالقمار االصطناعية.
وجاء يف دراسة االكادميية ،وفق مؤسسة هاريتاج،
توصية بتضمني اهلجوم قدرات تشويش وهجوم
ضد املقرات االرضية ،عوضًا عن التدمري النهائي
لالقمار االمريكية؛ مما يشري اىل فرضية استند
اليها اجلانب الصيين تقضي بتخلف القدرات
االمريكية على حتديد مصدر اهلجوم ،ومن وراء
حتييد قدرات برناجمها للنظم الفضائية.
خالصة القول إن الواليات املتحدة يعرتيها القلق
من التطور التقين للصني وقد يقوض سيطرتها
وتفوقها يف الفضاء اخلارجي .االنظمة الصينية،
وفق بيانات اخلرباء العسكريني ،قادرة على حتدي
التفوق االمريكي – على االقل.

تطوير سالح أمريكي مضاد

يطلق الخرباء العسكريون توصيف «عصر حرب الفضاء» على الزمن الراهن
مدار الكرة االرضية قائ ًال إن ذلك االمر «سينجم
عنه ثغرة هائلة يف قدراتنا عالية التقنية».
وأضاف شيلتون أن أكثر وأهم االقمار املعرضة
لالستهداف هي اليت توفر للقوات االمريكية
دميومة شبكة اتصاالت تصمد أمام أي هجوم
وكذلك تلك االقمار اخلاصة باالنذار املبكر ،اليت
تبلغ كلفة القمر الواحد حنو  1000مليون دوالر،
لتصبح عرضة لالعرتاض أو التدمري التام ،باسلحة
جيري تطويرها من قبل الصني ودول أخرى.
ومن ضمن الوسائل املتطورة الستهداف االقمار
االصطناعية تربز تقنية الليزر اليت من شأنها أن
حتيل االقمار إىل «عيون كفيفة» وحتى تعطيل
عملها بالكامل .ووفق شيلتون ،مرة أخرى ،فإن
هجومًا «بأسلحة مباشرة ،كنظام الصني املضاد
لالقمار االصطناعية ،باستطاعته تدمري ُن ِظمنا يف
الفضاء اخلارجي».
ويشار أىل أن «تهديد االقمار االصطناعية
االمريكية» يعود إىل زمن احلرب الباردة مع
االحتاد السوفيييت ،بيد أن الصني استطاعت يف
السنوات القليلة املاضية تطوير أسلحة مضادة
لالقمار االصطناعية جبهود ذاتية.
اخلطاب الصيين الرمسي يعترب تلك االسلحة أنها
ترمي «السماح للصني بالتفوق على الواليات
املتحدة يف حال نشوب نزاع حول اعادة توحيد
جزيرة تايوان بالقوة» ،وتشمل تفجري رؤوس
نووية يف ارتفاعات عالية تؤدي إلحراق االجهزة
االلكرتونية عرب تسليط اشعاعات كهرومغناطيسية
مكثفة؛ إدراكًا منها لثغرة اعتماد الواليات
املتحدة املفرط على وسائل االتصاالت باالقمار
االصطناعية.
وراقبت واشنطن بقلق إطالق الصني صاروخًا
ال حيمل أي محولة عسكرية ،عام  ،2013وصل
مداه ما ينوف عن  10،000كلم ،وهو أعلى مدى
منذ ولوجها الفضاء اخلارجي يف منتصف عقد
السبعينيات .ويقدر اخلرباء أن إطالق الصاروخ
خاليًا من محولة معينة يشري إىل أنه معد كسالح
مضاد لالقمار االصطناعية ،باستطاعته االقرتاب
من مدار االقمار االمريكية اخلاصة باالتصاالت
وأعمال التجسس.
كما أن الصني أجرت جتارب عدة على أسلحة تعمل
بأشعة الليزر ،اخلضراء والزرقاء ،مما حفز وزارة
الدفاع االمريكية إصدار اتهامات للصني بإطالق
صليات ليزرية استهدفت أقمارًا أمريكية.
وتنامى القلق لدى القيادات العسكرية االمريكية
من نظام صيين إضايف أطلق مبوجبه عدد من
النظم الصغرية القادرة على املناورة كجزء مكون
من برناجمها املضاد لالقمار االصطناعية .وقالت
مصادر يف البنتاغون إن الصني اطلقت مطلع
العام اجلاري ،نظامًا يف الفضاء اخلارجي مزود
بذراع آلية من شأنها اصطياد أو تدمري أقمار
إصطناعية عاملة».

وأشارت دراسة صدرت مؤخرًا عن مؤسسة هاريتاج
حول جهود «االكادميية الصينية الحباث تقنية
الفضاء» إىل انكبابها على تطوير سالح متقدم
مضاد لالقمار االصطناعية مهمته االنقضاض
على حمطة فضائية بأشعة ليزرية من الفضاء ،أو
عرب قمر اصطناعي آخر يقوم بااللتصاق بالنظام
املعادي «مثل الطفيليات» ،ومن ثم التشويش
عليه أو تدمريه .وأضافت أن دورية علمية خاصة
تصدر يف الصني ،صواريخ ومركبات الفضاء،
نشرت سلسلة مقاالت على امتداد ثالثة أعوام
حتاكي فيها آلية اهلجوم على االقمار االصطناعية
يف الفضاء اخلارجي بتوظيف أقمار أخرى ،زعمت
أن بعضها أشار بوضوح إىل برنامج الواليات
املتحدة الفضائي.
ومضت بالقول إن الصني تستحدث تقنية
«االقمار االصطناعية املصغرة» ،نظرًا لسهولة
استخدامها ضد نظم اصطناعية اخرى ،تشمل
مهام تتبع مسار نظام امريكي والركود ،ومن ثم
والقيام اما بالتشويش عليه او تدمريه يف حلظة
حرجة للغاية .ومل تستبعد املؤسسة جلوء علماء
الصني إىل مسعى ارتطام مركبتهم املصغرة
بنظام أقمار أمريكي ،واالدعاء الحقًا بأن األمر
كان حادث عرضي.
يشار إىل أن االسرتاتيجية سالفة الذكر أعاله
تأتي يف اتساق تام مع مشروع املعاهدة الدولية
ضد استخدام أسلحة يف الفضاء اخلارجي؛ وتوفر
بالتالي نوعًا من حالة «إنكار معقولة».

تمارين أمريكية

باملقابل ،أجرت الواليات املتحدة جتارب ومتارين
عسكرية عدة ،يف الكلية العسكرية البحرية،
حتاكي هجوم صيين حمتمل يف ربيع عام ،1994
على افرتاض أن حربًا ستندلع عام  ،2010ينبغي
االعداد الوايف هلا.
تناول سيناريو الكلية العسكرية قيام الصني
بإجراءات استفزازية ضد أقمار إصطناعية تابعة
للواليات املتحدة ،مما يربك قدرات التصويب
االمريكية وحيول دون القيام بهجوم مضاد كبري
من قبل سالح البحرية االمريكي .ومضى السيناريو
بتهيئة الرد االمريكي احملتمل استنادًا إىل فرضية
أخرى بهزمية القوات االمريكية وتلقيها ضربة قبل
أن تستعيد قواها للرد املناسب.
كما افرتض سيناريو الكلية احلربية قيام عدد من
الضباط الصينيني «الدعوة لنشر أسلحة متطورة
مضادة لالقمار االصطناعية سرًا الستخدامها ضد
الواليات املتحدة فجأة ودون إنذار مسبق».
وأحجمت «االكادميية الصينية» عن حتديد عدد
االقمار االصطناعية االمريكية املستهدفة يف
هجوم افرتاضي ،وكل ما أثري حول اهلجوم أنه
ينبغي أن يكون «صادمًا ومرعبًا» وحيدث دمارًا
هائ ًال لردع الواليات املتحدة عن القيام بأي عملية
عسكرية يف ظل االزمة «وتركيع اخلصم على

ال جيوز التقليل أو االستخفاف بالقدرات التقنية
االمريكية ومتتعها مبيزات نوعية كبرية ،مقارنة
مبنافسيها الدوليني ،يف جمال االقمار االصطناعية
ومن بينها تلك املعنية بتحديد املواقع العاملية
وما توفره من مساعدة للقوات االمريكية توجيه
أسلحتها أينما شاءت تزعم أنها دقيقة وال مثيل
هلا.
ويف ما يتعلق باالسلحة املضادة لألقمار
االصطناعية ،بدأت العمل يف برنامج حلماية
االقمار بعد فرتة زمنية قصرية من دخول الفضاء
اخلارجي ،باكورته كان برنامج «ستارفش برايم»،
عام  1962فجر سالحها اجلوي سالحًا نوويًا تقدر
قوته  1.4ميغا طن على ارتفاع  250مي ًال ،وقع
على بعد  800ميل إىل الغرب من جزر هاوايي.
أسفر التفجري عن شل حركة ما ال يقل عن  7اقمار
اصطناعية أمريكية وأخرى تعود لدول أجنبية.
النبض الكهرومغناطيسي الناجم عن التفجري
املذكور أضر بنحو  300عامود إضاءة يف جزيرة
واهو ،احدى مكونات جزر هاوايي .رمبا تفجري
نووي «بدائي ،لكنه فعل فعلته ضد االقمار
االصطناعية دون متييز بينها.
واستمرت اعمال التطوير االمريكية منذئذ بتسارع
ملحوظ ،واطلق سالح اجلو االمريكي برنامج
«مادفالب »،املصمم لتدمري واسقاط اقمار
اصطناعية سوفيتية معينة بواسطة الصواريخ،
وما شابه من عدم الدقة نظرا لعدم توفر اجهزة
توجيه بالفضاء يعتمد عليها.
وجنح سالح اجلو االمريكي 32 ،أيار  ،1963يف
اعرتاض ارسال االقمار االصطناعية بعد اطالقه
صاروخ باليسيت معدل من جزر مارشال باحمليط
اهلاديء ،اصاب هدفه بدقة على ارتفاع 150
ميال يعود اىل برنامج «مجيين» الفضائي لوكاىل
ناسا.
من االضرار اجلانبية حلرب االقمار االصطناعية ما
ينتج عنها من نفايات خطرية ،بعضها نووي ،مما
يصيب االقمار يف املدار املقصود ،سواء صديقة
او معادية.
اطلق سالح اجلو االمريكي ،عام  ،1985سالحا
كيميائيا بالليزر يعمل مبنتصف موجة االشعة
احلمراء ،والذي سبق ان استخدمه عام 1997
كسالح تضليلي مؤقت على بعض االقمار
االمريكية .القمر احلامل للسالح املذكور مل يصب
باي ضرر ومل ينتج عنه اي نفايات او حطام.
من بني االسلحة االمريكية االخرى ،املضادة
لالقمار االصطناعية ،صاروخ يطلق على مراحل
ثالث يستهدف قمرا معاديا باطالق صفيحة
بالستيك ،مايلر ،باجتاهه مما يؤدي لتعطيل عمله
دون انتاج اي حطام او نفايات.
القدرات االمريكية املتطورة يف جمال االسلحة
املضادة لالقمار االصطناعية وضعت على منت
معظم السفن احلربية .واستطاع سالح البحرية
تدمري قمر جتسس امريكي تعطل عن العمل21 ،
شباط  ،2008باطالق صاروخ من طراز ريم.161-
بيد ان الصاروخ املذكور سينتج عن ارتطامه
باهلدف انتشار نفايات وحطام اجزاء اهلدف.
نطاق اشتباك امريكي – صيين باسلحة مضادة
لالقمار االصطناعية يكتنفه الغموض وعدم
اليقني ،لسوء احلظ؛ كما ال ينبغي استثناء روسيا
كعنصر فاعل يف هذا الشأن .سيكون لنا عودة
مفصلة لتلك التقنية يف املستقبل القريب.
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بلديات

نتخابات زحلة :تكون «القوات» أو ال تكون

معركة بعلبك« :حرب ناعمة» يف مدينة الشمس
رامح حمية

غسان سعود
ال أحد يفهم على الزحليني أكثر من صناديق
االقرتاع .يكتفون باالبتسام وتناقل النكت
ومتويه مواقفهم يف انتظار وصول الصناديق
ّ
يصفون حسابهم
إىل مدارسهم .عندها فقط
مع النواب الغائبني والود املستجد بني النائب
نقوال فتوش واإلصالح والتغيري والوراثة
السياسية ومن يعتقدون أنهم قادرون على
شراء الناخبني وكل اآلخرين.
موضة الصحف مل تعد رائجة يف مدينة زحلة منذ
سنوات .الصحف احمللية اليت ال تتضمن غري
األخبار اململة عن لقاءات ناشريها وصورهم
ال تلقى رواجًا .أما كامريات التلفزيونات فال
ميكنها الوصول إىل خفايا املدينة وخباياها.
أعد كل فريق
املوضة اليوم هي الواتساب.
ّ
وجهز الفريق
سياسي قائمة بأرقام اهلواتف
ّ
الالزم لضخ األخبار العاجلة :مرة مقتطفات
من مقال صحايف ،ومرة خرب ،ومرة شائعة.
الواتساب أسرع من االجتماعات احلزبية ،وأفعل
من اللوائح االعالنية اليت مألها املرشح موسى
فتوش باحلسناوات .ميكن من يشاء شراء خط
هاتفي وإرسال شائعة لعشرة آالف زحلي ،ثم
نزع اخلط وإتالفه إلكمال حياته كأن شيئا مل
يكن .وهكذا ،ال تفارق عيون اجلالسني يف
املقاهي هواتفهم يف انتظار أن يضيء خرب جديد
الشاشة ليبدأوا تناقله وبناء التحليالت عليه.
وهذه األخبار اليت تأخذ املدينة ميينًا ويسارًا
هي السالح الرئيسي يف يد املتنافسني الذين
يتموضعون يف فريقني واضحني :يتمحور األول
حول آل سكاف ،فيما يتآلف يف الثاني القوات
اللبنانية والتيار الوطين احلر والكتائب .ويف
موازاتهما خيوض آل فتوش املعركة بكل ثقلهم
املالي واخلدماتي إلثبات حيثيتهم الشعبية يف
ّ
يذكر بتجربة التيار
صناديق االقرتاع ،على حنو
الوطين احلر عام  2010حني خاض مرشحه غمار
االنتخابات منفردًا إلثبات حجم التيار .وهي أول
جتربة من هذا النوع لألخوة فتوش الذين وجدوا
دائمًا مكانًا للنائب نقوال فتوش على الالئحة
ّ
يتسنى ألحد اكتشاف
األقوى من دون أن
احلقيقي يف املدينة.
حجمهم
ّ
تتداخل نقاط قوة الالئحتني بنقاط ضعف كل
منهما:
أوىل نقاط قوة الئحة الكتلة الشعبية تكمن
يف وجود طباخ واحد .تسمع مرييام سكاف
كل وجهات النظر وتعود إىل مكتبها لغربلتها
يتعدد الطباخون
واختاذ القرار املناسب ،فيما
ّ
لالئحة القوات :واحد يف معراب وآخر يف
الرابية ،وثالث يف بكفيا ،واثنان أو أكثر يف
طباخ من هؤالء َ
«ذوقًا» خيتلف عن
زحلة .ولك ّ
اآلخر.
ثاني نقاط قوة الكتلة الشعبية هي املاكينة
االنتخابية اليت باشرت عملها منذ ثالثة أشهر
داخل غرف مغلقة ال تدخلها إال قلة قليلة
يصعب اخرتاقها .وقد أنهت هذه املاكينة
كل التفاصيل اللوجستية ،من الكومبيوترات
وبطاقات اهلاتف اخللوية إىل السندويشات،
فيما مل حتدد ماكينة زغيب موعدًا لالجتماع
بعد.
أما ثالثة نقاط قوة الكتلة فتتعلق باملصاريف
االنتخابية اليت تتحمل سكاف مسؤوليتها ،فيما
ال متلك الئحة زغيب أي تصور مالي حتى اآلن،
علمًا أن انتخابات زحلة مكلفة ،وآل فتوش
مستنفرون وسيأخذون من درب القوات
والعونيني حبكم الفرز التارخيي بني أنصارهم
وأنصار سكاف.
املكونات العائلية
رابعا ،التجانس مطلق بني
ّ
لالئحة سكاف ،فيما التوتر سيد املوقف
مكونات الئحة القوات .إذ يسود التوتر
بني
ّ
الشديد عالقة زغيب بالتيار الوطين احلر بعد
رفضه التفاهم مع فتوش أو ً
ال ،ورفضه
إعطاء العونيني منصب نائب الرئيس ثانيًا.
أما حزب الكتائب فيذهب إىل االئتالف جمربًا
لرفض النائب إيلي ماروني التفاهم مع الكتلة
الشعبية ،وتبلغ حصته عضوين فقط ،فيما
حيصل كل من العونيني والقوات على مخسة،

بعدما كان الكتائبيون يطالبون حبصة مساوية
حلصة كل من العونيني والقوات .ويتوقع
بالتالي أن يكون التشطيب سيد املوقف.
خامس نقاط قوة الكتلة الشعبية هو الشعور
الزحلي العام بالتعاطف مع سكاف اليت
استفادت من محالت خصومها التشهريية
املتسرعة يف حقها أكثر مما أفادتهم بكثري.
يف املقابل ،فإن نقاط قوة الئحة القوات
كثرية:
املسيحي ــ
«االتفاق
الئحة
أنها
أوالها
ّ
املسيحي الذي يريح الرأي العام املسيحي»
ّ
ّ
ويذكر البعض باحللف الثالثي ،علمًا أن كالم
احمليطني بزغيب يف اليومني املاضيني عن
وجوب مغادرة العونيني لإلئتالف والتحاقهم
مبوسى فتوش يف حال مل تعجبهم شروطه،
يوحي بعدم تقديره جديًا أهمية هذه النقطة.
وثانيتها أن رئيس الالئحة يتمتع بقوة شخصية
استثنائية توحي بأنه قليل الوفاء تارة وغري
ّ
ينفذ ما يف
منضبط طورًا ،فيما هو ،عمليًا،
رأسه بدل أن ينتظر األوامر .أما رئيس الئحة
الكتلة الشعبية يوسف سكاف فهو عضو جملس
ّ
يتحلى به
بلدي منذ عام  ،1998واهلدوء الذي
ال يرتك انطباعًا بقدرته على اجرتاح األعاجيب،
و»لو كانت ستمطر لكانت غيمت» يقولون يف
زحلة.
وحتظى الالئحة ،ثالثًا ،بدعم نواب املدينة
وغالبية وزراء السنوات القليلة املاضية ورجال
أعمال يدورون يف فلك القوات والعونيني.
وهذه نقطة قوة وضعف يف الوقت نفسه،
حبكم مواظبة أنصار سكاف على تعداد إجنازات
النائبة سرتيدا جعجع يف بشري ،وفق ما قالته
يف مقابلتها التلفزيونية ،مقارنني بينها وبني
اإلجنازات شبه املعدومة لنواب زحلة .ملاذا؟ ألن
أولوية القوات بشري ال زحلة .ويتداخل بذلك
انتقادهم ألداء النواب بانتقاد األحزاب اليت
توحي بأنها تقدم منوذجًا آخر ،فيما املضمون
ومناطقي أيضًا.
عائلي
ّ
ّ
أما رابعة نقاط قوة الئحة القوات فتتمثل يف
األداء السيئ للمجلس البلدي احلالي الذي
سبق للكتلة الشعبية أن فازت به قبل أن
يغسل الوزير الراحل الياس سكاف يديه منه.
علمًا أن ترشيح القوات والعونيني لزغيب حيول
دون استغالهلم هذه النقطة كما جيب باعتباره
رئيسًا سابقًا للمجلس البلدي ،وال أحد يشك
يف أنه لن يفعل اليوم ما مل يفعله يف دورتني
متتاليتني.
أما أبرز نقطة ضعف يف الئحة القوات اليت
تلهج املدينة باحلديث عنها فهي خشية زحلة
من تسليم كل مفاتيحها لطرف سياسي واحد
الزحلي للوصول إليه اىل الوقوف يف
حيتاج
ّ
صف انتظار طويل .وال شك يف أن األحزاب
قصرت كثريًا يف إعداد ماكينة خدماتية مرنة
ّ
للحاالت الطارئة على حنو يبقي الناخبني يف
خشية من إغالق البيوتات السياسية .كما أن
افتقاد الئحة القوات لدعم الناخبني السنة
والشيعة ،مقابل جتيري هؤالء مخسة آالف صوت
يف أقل تقدير لالئحة الكتلة الشعبية ،ميثل
نقطة قوة كبرية لسكاف وضعف للقوات ،يف
وقت حتول التفاهمات السياسية العليا دون
حتريض القوات والعونيني مذهبيًا أو سياسيًا
ضد انفتاح سكاف على حزب اهلل وحركة أمل
واملستقبل.
أخريًا يتوقع أن تعلن الكتلة الشعبية الئحتها
السبت املقبل بعد إجراء ما يشبه االنتخابات
بني العائالت املؤيدة هلاّ ،
حبيه ،يف
حي
ّ
كل ّ
عملية تبدو ملن يطلع عليها أكثر دميقراطية
بكثري من آلية األحزاب الختيار مرشحيها ،فيما
يؤجل إعالن الئحة القوات ريثما يرسو تقاسم
احلصص بني مجيع مكوناتها على بر .واألكيد
ّ
وشكل
انه سواء جنح زغيب يف إرضاء اجلميع
الئحته ،أو قررت قيادتا القوات والتيار
استبداله خلوض معركة حقيقية كأحزاب ضد
العائالت فإن زحلة تتحضر للمعركة الرقم واحد
يف هذا االستحقاق االنتخابي.

الئحتان اثنتان تتنافسان
الشمس»:
«مدينة
يف
بعلبك»
ملدينة
«الوفاء
و»بعلبك مدينيت» تعمالن،
بهدوء و»على الناعم» ،على
تدوير الزوايا مع العائالت
يف املدينة األكرب يف البقاع
الشمالي
يف الشارع البعلبكي ،كما
يف بقية الشارع البقاعي،
وجه إىل ثنائي حزب
انتقادات ُت ّ
اهلل ـــــ أمل من بوابة اجمللس
البلدي احلالي .صاحب حمل
لأللبسة يستغرب عدم إيالء

هدوء الفت يخيـّم على بعلبك (هيثم املوسوي)

االهتمام الالزم للرتاجع السياحي يف املدينة
العاملية« ،والتطنيش عن معاجلة الوضع األمين
الفلتان رغم توافر القدرة على ضبطه».
ّ
ويؤكد أحد اصحاب املطاعم أن بعلبك «تستحق
أكثر بكثري مما ّ
نفذ ،ألن التدني املخيف يف
عدد السياح يساهم بشكل كبري يف تدمري
القطاع السياحي ،الركيزة األساسية إلقتصاد
تتشعب االنتقادات لتصل إىل قرارات
املدينة».
ّ
البلدية املتعلقة خبطة السري وانعكاسها السليب
على السياحة والتجارة.
ويف املقابل ،حديث عن «إجنازات» ومشاريع
حيوية :معمل فرز النفايات وتسبيخها ،ترميم
السوق التجاري وسوق القصابني ،املكتبة
العامة ،تنفيذ طريق وادي السيل ،املدينة
الرياضية ،والشروع يف بناء قاعة ألعاب
رياضية مقفلة ،البدء يف تنفيذ اخلط الدائري
حول املدينة ،وتأمني أسطول من  13آلية لنقل
النفايات .أما خطة السري ،حبسب عضو بلدية
بعلبك مصطفى الشل ،فـ»ال تتحمل مسؤوليتها
البلدية احلالية .إذ إن االتفاق بني بلدية بعلبك
والبنك الدولي لدعم مشروع اإلرث الثقايف،
عام  ،2003حدد خطة سري إلزامية يف حميط
اهلياكل األثرية ،ومل تتمكن البلديات املتعاقبة
ّ
املوقع
من تغيريه بسبب رفض الطرف اآلخر
االتفاق» .ويلفت الشل اىل أن األزمة السورية
أرخت بثقلها على خط اجملموعات السياحية
اليت كانت تقصد مدينة الشمس ،من األردن
يف اجتاه سوريا وصو ً
ال إىل لبنان ،فيما مل
تعد املهرجانات اليت حنرص على إقامتها يف
موعدها سنويًا جتتذب غري اللبنانيني».
االنتقادات
وبني
والردود عليها ،هدوء
خييم على بعلبك.
الفت
ّ
ال ضجيج وال الفتات أو
صور مرشحني ،مبا يوحي
وكأن ال معركة إنتخابية
على مسافة أيام قليلة
من موعد االستحقاق

«بعلبك
مدينتي»:
قرارات املجلس
البلدي تُفرض
عليه من خارجه

البلدي واالختياري ،ولكن ،يف الواقع ،تشهد
املدينة األكرب يف البقاع الشمالي ( 31852ناخبًا
من الشيعة والسنة واملوارنة واألرثوذكس
والكاثوليك األرمن) «حربًا ناعمة» بني الئحتني
ومكوناتهما التنافسية،
اكتملت معاملهما العائلية
ّ
لكنهما ترفضان اإلعالن عن نفسيهما رمسيًا
حلسابات حيتفظ بها كل طرف.
الرئيس السابق لبلدية بعلبك غالب ياغي يضع
اللمسات األخرية على الئحة «بعلبك مدينيت»
اليت ختلو من «أي صبغة حزبية أو سياسية»
يف وجه حتالف حزب اهلل وأمل والعائالت وقوى
سياسية وحزبية .الئحة ياغي باتت مكتملة،
حبسب ما يؤكد أحد أعضائها حكمت عواضة،
مشريًا اىل أن إعالن الالئحة «لن يتم إال بعد
أيام قليلة من إقفال باب الرتشيحات ،للحؤول
دون ممارسة أي ضغوط على املرشحني
لدفعهم اىل سحب ترشيحاتهم ،كما حصل عام

 2010عندما تراجع عدد أفراد الالئحة املكتملة
إىل  .»17وقال عواضة إن «هدفنا إعادة
القرار إىل بعلبك وجمتمعها املدني ،بعدما باتت
قرارات اجمللس البلدي ُتفرض عليه من خارجه،
وبعدما اختصرت األحزاب العائالت» .وعن
وجه اىل ياغي النضوائه حتت
اإلنتقادات اليت ُت ّ
يشدد عواضة على أن «ياغي ابن
راية  14آذار،
ّ
املدينة .الئحتنا عائلية بامتياز وال صبغة حزبية
هلا .اإلمناء واخلدمات ال عالقة هلما باألحزاب
سواء كانت  8أو .»14
وحبسب معلومات «األخبار» ،فإن االمساء
املنضوية يف الئحة «بعلبك مدينيت» لن تكون
بعيدة عن تلك اليت خاض ياغي إىل جانبها
معاركه اإلنتخابية السابقة ،مع بعض التغيريات،
فض ًال عن تركيزه على «الصوت السين» وجتيري
تيار املستقبل (الغائب االكرب عن االستحقاق)
أصوات شارعه لالئحة ،وعلى بعض العائالت
الشيعية غري الراضية عن متثيلها من قبل
الثنائي الشيعي أو يف اجملالس السابقة».
عد ياغي «املنافس األبرز والدائم» يف
وي ّ
ُ
بعلبك يف وجه حزب اهلل .وهو خاض االنتخابات
يف الدورات الثالث السابقة ،ففاز عام ،1998
وخسر دورتي  2004و.2010
يف املقابل اكتملت الئحة «الوفاء ملدينة بعلبك»
املدعومة من الثنائي الشيعي والعائالت والقوى
السياسية يف املدينة .وهي اكثر وضوحًا جلهة
األمساء املرشحة ،إال انه لن يتم اإلعالن عنها
أيضًا .وعلمت «األخبار» ان الالئحة تضم 21
موزعني كاآلتي 13 :حلزب اهلل (من
عضوًا
ّ
بينهم اثنان حلزب البعث) ،ومثانية حلركة أمل
(بينهم عضوان لألحباش وواحد للحزب السوري
القومي اإلجتماعي) ،وعضو للتيار الوطين احلر.
وساهم تكريس عرف املداورة على رئاسة
اجمللس البلدي ،ومنصب نائب الرئيس ،يف
تدوير زوايا التحالفات مع العائالت وحماولة
إرضائها .ومبوجب مبدأ املداورة يرأس العميد
املتقاعد حسني اللقيس اجمللس البلدي يف
السنوات الثالث األوىل ،على أن يتوىل فؤاد
بلوق الثالث الباقية ،فيما يتناوب مصطفى
صلح ،ومصطفى الشل على منصب نائب
الرئيس.

مرشحات «مواطنون ومواطنات يف دولة»

لن يقتصر مشهد اإلنتخابات البلدية يف بعلبك
على الالئحتني األساسيتني ،وإمنا سيكون
حلركة «مواطنون ومواطنات يف دولة» الئحة
تضم مرشحات بعلبكيات .وأكد الدكتور علي
حيدر منسق حركة جتمع «مواطنون ومواطنات
يف دولة» ترشيح ثالث سيدات ،هن مريفت
حسني وهيب ومينى مهدي الطفيلي وهديل امحد
الرفاعي ،لكونهن ميثلن «التجربة األوىل يف
بعلبك برتشيح مواطنات بعد احلرب األهلية».
وكشف حيدر أن اإلعالن عن امساء املرشحات
سيجري بعد وصول بوسطة «مواطنون
ومواطنات يف دولة» إىل بعلبك ،وسيذيع
الوزير السابق شربل حناس أمساء الالئحة من
امام سرايا بعلبك عند العاشرة صباحًا ،ليكمل
جولته على حملة راس العني وشركة الكهرباء،
وخيتتمها مبحاضرة.
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بلديات

 ...وأخرياً صار األكراد «بيارتة»!
راجانا حمية

ماذا يعين مصطلح «البيارتة» يف ذاكرة األكراد؟
أول
لو طرحت هذا السؤال يف «حوش الكراد» قبل ّ
من أمس ،لكانوا سيجيبون رمبا بـ»حكاية اجلامع»
الذي ُمنعت فيه عنهم املساعدة ألنهم ليسوا
«بيارتة» .أما اليوم ،وبعد إعالن الرئيس سعد
احلريري «الئحة البيارتة» اليت ستخوض االنتخابات
ميس غربتهم :اسم
البلدية ،فقد وجدوا فيها ما
ّ
سيغي هذا الوجود يف
عدنان عمريات .فماذا
رّ
احلكاية؟
يتسرب اخلرب إىل «حوش الكراد»
رويدًا رويدًا،
ّ
يف زقاق البالط .الئحة «البيارتة» (اليت ُأعلنت
أول من أمس من منزل الرئيس سعد احلريري يف
وادي أبو مجيل) حجزت بني مقاعدها واحدًا للكردي
عدنان عمريات .نزل اخلرب باردًا على قلوب ّ
سكان
للمرة األوىل ،يشعر هؤالء ّ
بأنهم
احلوش العتيق.
ّ
ّ
«تفضل
حمسوبون على «البيارتة» .رمبا ينسيهم ما
به علينا الشيخ سعد» ــــ كما يقولون ــــ احلكاية
اليت يتداوهلا سكان زواريب احلي «املقيم» يف
الزقاق منذ ما يقارب الستني عامًا ،واليت تقول
ّ
إنهم ذات يوم من هجرتهم األوىل قصدوا أحد
الرد:
املساجد لطلب «كرتونة إعاشة» ،فكان
ّ
«هول مش إلكن ،هول ألهل بريوت».
سيجرب فيها أبناء
املرة األوىل اليت
ّ
قد تكون هذه ّ
«جتمع» لألكراد يف بريوت،
احلوش ،وهو أكرب
ّ
النزول إىل صناديق االقرتاع النتخاب الئحة
كرديًا .بشرى ،املقيمة يف
ألن فيها
«البيارتة» ّ
ّ
احلي منذ حنو ثالثني عامًا ،رفضت سابقًا أن تعطي
ّ
بطاقة هويتها وهويات الناخبني املفرتضني من
العائلة ملندوبي املرشحني .لكنها ستفعلها هذه
ّ
«ألنو الزم نكون متكاتفني من أجل عدنان».
املرة
ّ
لكن ،من هو عدنان؟ ال تعرف بشرى ،وال يهمها
املهم ّ
أنه «كردي ابن كردي ...ع
يف األصل.
ّ
رحية الرحية حنن معه».
قبل إعالن الالئحة اليت ضمت ،للمرة األوىل،
حي األكراد
«كردي ابن كردي» ،مل يكن معظم أبناء ّ
يعرفون من هو «املهندس»ّ .
كل ما يعرفونه ّ
أنه
من آل عمريات ويسكن يف «اخلارج» .واخلارج هنا
ليس أملانيا اليت هاجر إليها معظم أبناء العائالت
ّ
األزقة
الكردية ،وإمنا خارج باب احلوش ،وخارج
ّ
املشرعة على فقرها ،يف املنطقة
الضيقة والبيوت
ّ
اليت كانت تؤوي األغنياء اهلاربني إىل ضفاف
املدينة الصاخبة.
هناك ،يف احلوش الذي مل يبق فيه إال عشرات
«ريش» األبناء وهاجروا،
الكردية،
العائالت
ّ
ّ
ومعظمهم يقطنون يف أملانيا .مل يرتكوا إال كبارًا
ّ
ضالتهم يف بالد االغرتاب،
السن لن جيدوا
يف
ّ
ونسوة متفرغات ملن بقي هنا .يف الصباح الباكر،
حيهم ،فيما تبقى النساء اللواتي
يهجر
ّ
العمال ّ
حياتهن على توقيت عودتهم .يهربن يف
قسمن
ّ
ّ
النهار إىل مداخل البيوت اليت تتآكلها الظلمة،
ويرتشفن القهوة.
أمس ،كانت اجللسة عند وداد ،وكان النقاش
عن االنتخابات وعدنان عمريات .ختاف النسوة
الثالث اجملتمعات من أن يكون «ترشيح عمريات
بس منظرّ ،
إنو شوفوا حطينالكن كردي» .خيشني
ألن «البيارتة رمبا لن
عليه من «التشطيب»،
ّ
إحداهن:
حصتهم» .تقول
ّ
يقبلوا بأن يأخذ كردي ّ
«التاريخ يشهد .يف االنتخابات البلدية السابقة
ّ
ترشح توفيق الكردي .يومها كنت مندوبة له
ومجعت له أصواتًا كثرية ،ولكن وقت الفرز ّ
تبخرت
األصوات يف املكان الذي كنت فيه .وين راحوا؟
ّ
«سنة» وحمسوبني على
ما حدا بيعرف» .ألستم
إحداهن «كنا .أما
«البيارتة»؟ نسأل ،فتجيب
ّ
أيام
اليوم فلسنا حمسوبني على منلة» .تسرتجع ّ
«ما ّ
أيام الرئيس رفيق احلريري
كنا حمسوبني» ّ
«عندما كانت شاحنة املساعدات تتوقف عند باب
احلي ،كانت تنكات زيت الزيتون وكراتني اإلعاشة
بتشهد».
سينتخب الكرد «الئحة البيارتة» كرمى لعمريات.
ولو مل يبادر الرئيس سعد احلريري اىل وضع
كردي على الئحته «ملا انتخبنا أحدًا ،ألن ما طالعلنا
ّ
شي» .يأمل هؤالء «تزفيت احلي» يف حال وصول
هن
سر ّ
عمريات إىل اجمللس البلدي ،وإن ّ
كن يف ّ
حنصل شيء ،رمبا عندما يصل
يعرفن «بأننا لن
ّ
ينسى ّ
أنه كردي» .تتساءل إحداهن «منذ ثالث
دورات انتخابية ،ينجح لنا خمتاران ،ماذا فعال؟».
جتيبها األخريات «ال شيء ،ولكن علينا أن نبقى

كثريون سينتخبون الئحة «البيارتة» من أجل «العصب
الكردي» (مروان طحطح)

متكاتفني رغم ذلك».
على مقربة من احلي ،الذي طاله أبناؤه باألزرق
«أيام العز» ،مقر مجعية
من أجل احلريري األب
ّ
الرياضية والثقافية .هناك ،مل تعد
األرز الكردية
ّ
توصد األبواب لي ًال ،منذ اجتماع «القوى الكردية
أيام .صار
واملاردلية اللبنانية» مع احلريري قبل ّ
«شغا ً
ّ
ّ
ّ
ملرشحهم.
ال» ،منذ «تسمية» احلريري
الكل
زوار يدخلون وآخرون خيرجون ولقاءات تعقد
ّ
املرشح للناخبني
لتحديد الزيارات اليت سيقوم بها
يعدون حبسب علي الشيخ «حبدود
األكراد ،وهم
ّ
 27ألف ناخب» .لكن هذا الرقم «املرتف» ليس هو
خيمن أنها «حبدود
نفسه يف لوائح الشطب اليت ّ
يعول على املغرتبني الذين قد
 12ألفًا» ،وهو
ّ
يتحمسون للمجيء ،وخصوصًا مغرتبي أملانيا.
ّ
أن «املقعد البلدي
ولئن كان زوار املقر يعتربون ّ
هو ّ
حقنا» ،إال ّ
أنهم يف الوقت نفسه «يشكرون»
سعد احلريري على تلك «اللفتة» .والشكر نابع من
ّ
«الرتشح يف الئحة احلريري سيأتينا باملقعد ال
أن
ّ
ّ
حمالة ،فيما
الرتشح يف وجهها ال جيدي نفعًا».
واألمثلة على ذلك الرتشيحات السابقة املنفردة
أو يف اللوائح املضادة واليت مل تكن «جتلب حتى
أصوات األكراد» .مل تثبت تلك الرتشيحات أنها
قادرة على اإلتيان بعضو بلدي ،وحتى العالقات
ِ
تؤت ُأ ُكَلها،
اليت نسجها األكراد مع حميطهم مل
ال مع حزب اهلل «الذي مل يكن قادرًا على استثمار
هذه العالقة بسبب حمسوبيتهم على السنة ،ولن
يعطيهم من حصته البلدية الضئيلة أص ًال ،وال
من األحباش الذين ينتمي إليهم معظم األكراد
وخصوصًا املغرتبني ،لصعوبة مواجهة حتالفات آل
احلريري» ،يقول أحد خماتري املنطقة.
مواجهة «احملدلة» صعب ،ال بل مستحيل ،علمًا
بأن الشاكرين لـ»عطف» احلريري هم أنفسهم من
ّ
يتحدثون عن مأزقه الذي جلب هلم معه احلظ .يشري
ّ
هؤالء اىل «الوضع الصعب لتيار املستقبل ،ما دفع
لضمنا إىل الئحته واالنفتاح على
بالرئيس احلريري
ّ
حزب احلوار (الذي يرأسه فؤاد خمزومي) وإرضاء
آل عيتاني« ،ليشقل» وضع التيار» .يعين «30
ألف صوت من بيت العيتاني بينفعوا ،و 5آالف
من هنا و 10آالف من هناك بيعملوا .وهذا امتحان
بالنسبة إلينا».
مع ذلك ،مثة من رفض الركوب يف «اجلرافة»
ومسايرة تيار املستقبل ،ومنهم «األحباش» الذين
يقفون بعيدًا عن هذه الضفة ،و»املقاومون»،
حد تعبري رئيس حزب الرزكاري حممود فتاح
على ّ
أمحد .يعرتض هؤالء على طريقة «تعيني» تيار
املستقبل للكردي الوحيد «حيث فرض االسم من
دون أن يشاورنا أحد .ما فعله احلريري هو تسيري
مصلحته ،اختار كرديًا إلرضائنا ،ولكن ليبقى حتت
سقفه» ،يقول أمحد .هنا ،يف هذا الطرف ،ليس
املهم «تعييننا أعضاء يف البلدية .طريقنا طريق
مقاومة ضد اإلرهاب من العراق إىل سوريا إىل كل
مكان» .حيسم هؤالء «حنن مع املقاومة» ،لكن من
دون أن يفرضوا خيارهم على «من يريد انتخاب
عمريات ،فنحن لن حنرج الناس ،ومن يريد أن
ينتخب فلينتخب» ،يقول أمحد.
أن كثريين سينتخبون الئحة «البيارتة».
يعرف هؤالء ّ
ال ألجل عمريات «الباش مهندس» ،وإمنا ألجل
يسمونه «العصب الكردي» .العصب الوحيد
ما
ّ
املتبقي هلم ملواجهة غربتهم.

تضييق على «بريوت مدينيت» يف «إربعة أيوب»
هديل فرفور

قبل عام ،وقف رئيس بلدية بريوت بالل محد عند
«م ّ
بشرًا» أهالي بريوت
شاطئ الرملة البيضاءُ ،
املحُ تفلني بـ»إربعة أيوب» ،بقرار استمالك
ّ
استغل املناسبة
عقارات املسبح الشعيب .وقتها،
ليخرب األهالي كيف «اكتشف أن املسبح الشعيب
هو عبارة عن عقارات خاصة» ،وأن «البلدية ال
حيق هلا أن متنع أحدًا من استعمال ملكه اخلاص»،
«يطمئن» إىل أن البلدية «احلريصة على
قبل أن ُ
الرتاث والتاريخ»ُ ،تريد احلفاظ على املسبح
الشعيب وعلى تقليد «املفتقة» يف آخر أربعاء من
سوق االستمالك «إجنازًا»
كل نيسان .حينها،
ّ
يقتضي إضافته اىل بنود االحتفال.
َ
مناسبة
واالربعاء أحيت «رابطة أبناء بريوت»
«اربعة أيوب» السنوية عند شاطئ الرملة
ليخرب األهالي أن البلدية
البيضاء .مل حيضر محد ُ
تنوي دفع حنو  120مليون دوالر من جيوبهم مثنًا
للرمل! حضر ممثله عصام علي حسن الذي نقل
عنه حتياته املوجهة بامسه وباسم اجمللس البلدي
«إىل دولة الرئيس سعد احلريري الذي ُيتابع عن
يؤمن لبريوت وأهلها أعلى درجات
كثب كل ما ّ
الطمأنينة واالستقرار ( )...التزامًا بنهج الرئيس
الشهيد رفيق احلريري».
جزء كبري من املحُ تفلني مل يكونوا على دراية
رد فعل« .ما
أي ّ
بقرار االستمالك ،ومل يبدوا ّ
يف مالك وما يف مصاري ،هيدي ألهالي بريوت
طول عمرها ،عملوها شكليات ليقولو إنو اسرتدوا
امللك العام» ،تقول املرأة ُ
املشاركة يف مسابقة
«املفتقة»« .التسليم» بأن الشاطئ ألهل بريوت
تفرط
وأن اجلهة السياسية اليت انتخبوها لن
ّ
فيه يرتجم عرب شهادات الكثري من ُ
املشاركات.
لكن هناك قرارًا بدفع ماليني الدوالرات لقاء
ّ
هذا املسبح؟ «مش مزبوط ،أص ًال الرمل كيف
بينباع؟» .فيما يذهب البعض إىل القول« :إذا
نتسبح ببالش ليش الء؟».
يف مصاري ليخلونا
ّ
رمبا ألن محد مل يخُ ربهم بالقوانني اليت حتفظ
الشاطئ الرملي من دون أن تتكبد البلدية عناء
«التعويض» لصاحب األرض ،انطالقًا من أن من
اشرتى هذه العقارات املمنوع استثمارها أو البناء
عليها أو إقفاهلا يف وجه العموم ،عليه أن يتحمل
مسؤولية رهانه برفض الرتخيص له أو إدخال
أي تعديالت على القوانني واملراسيم اليت حتمي
الشاطئ وحتمي امللك العام.
وإذا كان محد وتيار املستقبل مصدر معلومات
هؤالء حول ملفات مدينتهم ،فإن أمام من يطرح
ّ
تتمثل
نفسه بدي ًال أو منافسًا هلم ،حتديات
بالوصول إىل هؤالء و»تصحيح» املعلومات.
حاولت محلة «بريوت مدينيت» أمس استغالل
لتعرف
املناسبة ،نصبت خيمة ضمن خيم املعرض
ّ
الناس باحلملة ،وكان مقررًا أن يلقي رئيس
الالئحة إبراهيم منيمنة كلمة قبل أن «تمُ ارس
ضغوط على رابطة أبناء بريوت ونمُ نع من إلقاء
كلمتنا» ،وفق ما يقول ناشطو احلملة.
كذلك ُمنعت احلملة من وضع عربة تابعة هلا لبيع
عصري الليمون على شاطئ الرمل« .انتو مش
تيار مستقبل ،ما فيكن تبيعوا على الشاطئ،
هون األمالك للحريري» ،أخرب عدد من العناصر
املوجودين على الشاطئ ناشطي احلملة حرفيًا،
للمشكلة،
وفق ما نقلت إحدى الناشطات ،و»درءًا ُ
«حرمت» احلملة
عمدنا إىل إزالة العربة» .كذلك ُ
وضع «يافطتها» يف مكان بارز .وألن احلملة
ُملتزمة قرار «عدم الصدام» ،جلس الناشطون
نزو» واكتفوا مبمارسة نشاط رسم
«م ٍ
يف مكان ُ
مع عدد من األطفال .يف هذا الوقت ،كان عنصر
يتحدث على اهلاتف مع أحدهم ويخُ ربه
«ضخم»
ّ
بأن «الوضع ماشي ومنعناهم من نصب خيمهم
على الشاطئ».
«سأنتخب الئحة البيارتة فقط» ،تقول رئيسة
«مجعية اللجنة النسائية يف الطريق اجلديدة»
والناشطة يف جلنة الدفاع عن حقوق املستأجرين
القدامى سلوى حبلي .يعين ستنتخبني
«سوليدير» اليت تهامجينها يف االعتصامات؟
نسأهلا ممازحني ،فتجيب« :ذهبنا  40مجعية
إىل الشيخ سعد وقلنا له إذا بدها سوليدير
ّ
تكفي ع بقية املناطق لن ننتخب ،لكنه قال لنا
إنه سيعمل على نهضة البنى التحتية للطريق
اجلديدة».

كفررمّان :أمل ترتشح ضد نفسها و«كفرموسكو»
حتسم النتيجة
آمال خليل

مع اقرتاب موعد االنتخابات البلدية ،تزداد
اختبارات التوافق البلدي بني حركة أمل وحزب
اهلل يف مناطقهما .بعضها ينجح ،وبعضها يظهر
فشل النسخة الثانية منه ،فيما بعضها اآلخر يظهر
خالفات البيت الداخلي .كفررمان منوذج لصراع
اإلخوة يف «أمل» .هناك حركي جعل منه التوافق
رئيسًا لبلدية  ،2010تنبه أخريًا بعد «طرده» ،إىل
أن حق العائالت بأن ختتار.
كفررمان كمال غربيس أول من
كان رئيس بلدية
ّ
تقدم بطلب ترشيحه رمسيًا لالنتخابات البلدية يف
كفررمان .مل يسبق منافسيه املفرتضني ألنه يضمن
ّ
فوزه لوالية ثانية ،بل ألنه يوجه رسالة إلخوانه يف
حركة أمل مفادها« :أنا هنا من دونكم».
فاللجنة االنتخابية اخلضراء املوكلة بطبخ لوائح
بلدات النبطية ،استبعدت غربيس بعد أشهر على
طرده من تنظيم «أمل» .لكن الكادر املطرود ينفي
أو ً
ويروج أنه ال حيتاج إىل تزكية من
ال طرده،
ّ
املاكينة «ما دامت إجنازاتي (منها محايته حملال بيع
الكحول من التهديد باإلقفال واالعتداء) ومشاريعي
وحب أبناء كفررمان ،تزكيين رئيسًا جمددًا»،
يقول .إصرار غربيس على الرتشح على الئحة
مدعومة من بعض العائالت واألحزاب الصغرية،
باسم «أمل» لكن ليس باسم املاكينة ،يف مقابل
الالئحة الرمسية املدعومة من توافق «أمل» وحزب
اهلل ،سيفرض معركة لن تقل ضراوة عن دورة
 ،2010مع اختالف املتقاتلني.
مع السياسة واملصاحل ،ال يبقى شيء مستحي ًال.
حتى ثالثة أعوام خلت ،كان احلاج كمال ابن «أمل»
عما يشاع
املدلل واحلائز مظلة تفرض غض النظر ّ
من اتهامات له بنشاطه يف جمال تهريب املازوت.
هاني قبيسي ،عضو كتلة التنمية والتحرير ،ابن
زبدينّ ،
كفررمان
زكى ترشيح صديقه رئيسًا لبلدية
ّ
ضمن توافق الثنائي الشيعي الذي تقاسم البلدية
( 9ألمل و 6للحزب) .لكن غربيس مل حيفظ مجيل
قبيسي .بسبب خالفات شخصية ،انقلب عليه
وحوله إىل خصم لدود ،حماو ً
ّ
«التلطي» حتت جناح
ال
ّ
عبداهلل بري (جنل الرئيس نبيه بري) ،وشريكه يف
دبت
املنطقة حسني أخضر .اخلالفات سرعان ما ّ
«الريس»
بني غربيس وحليفيه اجلديدين .قصد
ّ
الرئيس بري ليشكو إليه جنله .ورغم أن رئيس
احلركة وعده بتسوية اخلالف ،إال أن وجود غربيس
مل يطل يف التنظيم .طرد من «أمل» وتصاعدت من
حوله محالت التطويق والتشويه ،إىل أن بلغت أزمته
حد رفع شكوى ضده يف النيابة العامة االستئنافية
ّ
يف النبطية من قبل أخضر ،بتهمة تزوير يف ملكية
أراض يف البلدة .قيل إن تدخ ًال من حركة أمل
نفسها «منع توقيفه ،برغم أن القضية ال تزال
أمام القضاء» .لكن الغطاء مل يشمل صهره كاتب
البلدية علي عفيف املوقوف منذ أشهر بتهمة
وتقدم غربيس بشكوى
املشاركة يف التزوير.
ّ
مضادة ضد أخضر.
غربيس مرشح حاليًا لرئاسة البلدية ،فيما قبيسي
رئيس اللجنة االنتخابية املسؤولة عن بلدته .يف
املشهد االنتخابي حتى اآلن ،غربيس جيري لقاءات
مع عدد من وجهاء العائالت لتشكيل الئحة مستقلة
يف وجه الئحة التوافق .على حنو مبدئي ،استطاع
حشد تأييد اليسار الدميوقراطي وحزب طليعة لبنان
(مناصرو حزب البعث العراقي) .يف املقابل،
حشدت الئحة التوافق تأييد ابن البلدة النائب عبد
اللطيف الزين .وتتنافس أمل مع غربيس حاليًا على
استقطاب مناصري املكونات األخرى :املؤمتر الشعيب
والتيار الشريازي وحزب البعث العربي اإلشرتاكي.
لكن بيضة القبان ،هو احلزب الشيوعي اللبناني يف
البلدة اليت تعرف بـ»كفرموسكو» بسبب تارخيية
حضور احلزب فيها وانضواء الكثري من أبنائها يف
صفوفه .وحتاول املاكينة اخلضراء أن تستثمر
القوة احلمراء ملصلحتها لضمان كسر غربيس الذي
حيظى بشعبية وقدرة مالية ،ويهدد بشق شعبة
أمل وتشتيت احملسوبني عليها .كما تسعى أمل
إىل االستفادة من جتربة  2004عندما حتالفت مع
الشيوعيني وهزمت الئحة حزب اهلل ،ووافقت حينها
شيوعي رئيسًا للبلدية.
على أن يكون «رفيق»
ّ
تكثر الشائعات يف البلدة حول توجه الشيوعيني
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قـضاء وقـدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع

متهم باإلرهاب «يذرف الدموع» بسبب..
«صديقه القديم»

مل تنفعه دموعه وال توسالته وال استحالفه مرارا وتكرارا باهلل ،يف
انكار مساعدة «صديقه القديم» على السفر عرب مطار رفيق احلريري
الدولي بعد ايوائه يف مكان سكنه يف الدبية ،وهو مطلوب بانتمائه
اىل جبهة النصرة.
دخل السوري نبيل عبد املوىل ،ابن ال 24عاما ،اىل قاعة احملكمة
العسكرية ،اقرتب من القوس وهو جير رجليه ،فاخلوف الشديد بدا
واضحا على ذلك الشاب الذي كانت تسبق اجاباته على اسئلة رئيس
احملكمة العميد انطوان فلتاكي ،احللفان باهللّ ،
عل ذلك يبعث «ولو
قليال» الطمأنينة يف نفوس هيئة احملكمة..
واوضح املوقوف حبضور وكيلته احملامية جوسلني الراعي انه يعمل
يف معمل لالسفنج يف منطقة الدبية بعد ان نزح اىل لبنان العام
 .2013وقال انه تواصل مع «صديقه القديم» يامن السمر عرب
«الفايسبوك» واعلمه االخري حينها انه يريد ان ميكث عنده ليومني
او ثالثة اىل حني سفره عرب مطار رفيق احلريري الدولي اىل السويد
 .وبالفعل حضر يامن مبفرده ومكث يومان ويف اليوم الثالث غادر
اىل املطار واتصل به بعد ان وصل اىل السويد  .مل يتطرق «صديقا
الدراسة» خالل الوقت الذي امضاه يامن لدى نبيل اىل اي مواضيع
سياسية «فشقيقي الصغري قتل على ايدي االرهابيني ومل يكن يامن
ليجرؤ على مفاحتته بهذه االمور النه يعلم بانين كنت سُا ّ
بلغ عنه لو
ادركت انه من جبهة النصرة».
وسئل عن اعرتافاته االولية حول طلبه  15الف لرية سورية املبلغ
املهربون الدخال صديقه اىل لبنان ،فنفى املتهم ذلك
الذي يطلبه
ّ
مؤكدا بانه ال يعلم طريقة دخول يامن اىل لبنان ومل يسأله عن هذا
االمر  .وقال بانه ال يعرف نبيل السمر ونديم السمر نافيا ان يكونا
قد رافقا يامن اىل منزله ومكثا عنده يف معمل االسفنج او ان يكون
قد قام بتهريبهما بنفس الطريقة.
كما نفى املتهم علمه بتزوير يامن جواز سفره السوري والذي ّ
مكنه
من السفر من دون االشتباه وهو املطلوب مببايعته للنصرة وتقدميه
الدعم اللوجسيت للمسلحني يف جرود عرسال.
وردا على سؤال حول ما افاد به سابقا بانه ّ
دل يامن على طريق
آمن للوصول اىل املطار اكد املتهم عدم صحة ذلك وقال انه كأي
شخص انتقل بسيارة اجرة  .واعترب ان تبديله خلط هاتفه بعد سفر
رب عمله طلب منه ذلك بسبب
املتهم مباشرة هو جمرد صدفة الن ّ
عدم وجود «ارسال جيد» للرقم الذي كان حبوزته.
ويف رده على اسئلة ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي
اوضح املتهم انه كان قد مضى على اخر لقاء بينه وبني صديقه
يامن اربع سنوات قبل ان يتواصل معه االخري عرب الفايسبوك.
وقال ردا على سؤال لوكيلته ان صديقه يامن ابلغه بانه سيسافر
اىل السويد امنا مل حيدد له الوقت .وبعد ان استمهلت للمرافعة
قررت احملكمة رفع اجللسة اىل العشرين من متوز املقبل.

جرحى حبوادث سري

افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جرحيني نتيجة تصادم بني
سيارتني على طريق عام القامسية بإجتاه صور ،وجريح نتيجة حادث
صدم على طريق عام ديرقانون النهر نقل اىل مستشفى حريام يف
صور للمعاجلة.
كما افادت عن سقوط مخسة جرحى نتيجة تصادم بني سيارتني على
طريق عام القبيات باجتاه عكار ،وجريح نتيجة انزالق دراجة نارية
مبحاذاة جسر خلدة على املسلك الغربي نقل اىل مستشفى جنبالط
للمعاجلة وآخر بتصادم بني سيارة ودراجة نارية عند تقاطع بشارة
اخلوري باجتاه الوسط التجاري يف بريوت.

 5681خمالفة سرعة يف أسبوع

تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات
السرعة الزائدة عرب الرادارات ليال نهارا ،اليت سجلت خالل أسبوع،
تنظيم  5681خمالفة سرعة زائدة ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمة
املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من
احلوادث.
ودعت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي اىل الدخول إىل موقعها
اإللكرتوني  WWW.ISF.GOV.LBبغية االطالع على احملاضر املنظمة
حبق املخالفني.

أحد مناصري االسري يف قبضة اجليش

اوقفت خمابرات اجليش يف صيدا ،رامي.ح ،وهو ميلك حم ًال لبيع
اهلواتف ،وأحد مناصري الشيخ أمحد االسري.

موقوف جديد باالعتداء على حمامني يف الرملة
البيضاء

القت مفرزة بريوت القضائية يف حملة مونو/االشرفية ،القبض على

م .د .إنفاذا ملذكرة التوقيف الغيابية الصادرة حبقه يف االشكال
الذي وقع بتاريخ  2016/2/5يف حملة الرملة البيضاء  ،بني جمموعة
من احملامني /وكالء اصحاب العقارات يف مبنى «برج امناء» /ورئيس
جلنة املبنى (ع .د ).واشخاص برفقته ،حيث مت االعتداء بالضرب على
عدد من احملامني.
وكانت فصيلة الرملة البيضاء قد اوقفت اثر احلادث كال من ع.د62(.
عاما) وع.د 48( .عاما)
كما ادعى احملامون على م.د 39(.عاما) الذي اوقف مؤخرا وم.ح26(.
عاما) الذي ال يزال متواريا عن االنظار والصادرة حبقه مذكرة توقيف
غيابية باحلادثة.

توقيف فرنسي بالتزوير واالحتيال

عملت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت،
على مالحقة املطلوبني واملخالفني ،فأوقفت  18منهم بينهم فرنسي
يف حملة النهر جبرم تزوير واحتيال ،وثالثة سوريني جبرائم سرقة
وتزوير واحتيال واملخدرات.
كما حجزت الدوريات  28دراجة نارية و 12سيارة خمالفة.
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  53مطلوبا
جبرائم خمدرات ،سرقة ،إطالق نار وضرب وإيذاء.

..وموقوف جديد من «جمموعته»

أوقفت خمابرات اجليش اللبناني الفلسطيين عبد العزيز.ش يف
حمل لبيع اهلواتف اخللوية يف صيدا مقابل مسجد الروضة لالشتباه
بإنتمائه اىل مجاعة أمحد االسري.
واملوقوف عبد العزيز ش .هو شريك املوقوف رامي حبلي الذي القي
القبض عليه االربعاء يف احملل نفسه.

االدعاء على متهمني بالتعدي على شبكة اهلاتف

احال النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم ،مخسة اشخاص،
بينهم موقوفان ،ومخس شركات على قاضي التحقيق االول يف
بريوت غسان عويدات بعدما ادعى عليهم جبرم هدر املال العام
والتعدي على شبكة اهلاتف.

..وعلى  6من «جبهة النصرة»

ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على ستة اشخاص بينهم موقوفان جبرم االنتماء اىل «جبهة النصرة»
يف البقاع  .واحاهلم اىل قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو
غيدا.
من جهة اخرى  ،القى جهاز امن الدولة القبض على السوري حسن
صاحل املصري يف حملة مشاريع القاع احلدودية لوجود شبهات امنية
حوله.

توقيف سوري ي ّصور مركزاً للجيش يف صيدا

أوقفت قوى اجليش يف منطقة صيدا ،اربعة سوريني ،لقيام أحدهم
علي حمسن اجلرابعة بتصوير أحد مراكز اجليش يف املنطقة ،ولتجوهلم
داخل األراضي اللبنانية بطريقة غري شرعية.
كما أوقفت قوة من اجليش يف حملة دير عمار  -عكار 24 ،سوريًا،
لتجوهلم داخل األراضي اللبنانية بطريقة غري شرعية ،وضبطت حبوزة
بعضهم سيارتي فان من دون أوراق قانونية.
ويف حملة حارة حريك ،أوقفت دورية من اجليش ،باسل عماد قرضاب
لقيادته سيارة مسروقة نوع كيا.

عاد إىل لبنان ..واختفى

تقدم مارون حنا جعجع بشكوى امام املراجع املختصة ،ابلغ فيها
عن فقدان شقيقه جوزيف ،الذي غادر االراضي اللبنانية بتاريخ
 19نيسان اجلاري وعاد يف احلادي والعشرين منه عرب مطار رفيق
احلريري الدولي ،امنا مل يعد اىل منزله يف بشري حتى تارخيه وال
يعرف عنه اي شيء.واشار اىل ان جوزيف جعجع يعاني من اضطرابات
التوحد.
نفسية ومن مرض
ّ

إشكال مع سوريني يف عكار يوقع جرحياً

أصيب حسان اخلضر من بلدة الدوسة يف عكار جبروح ورضوض
خالل إشكال فردي وقع بني شبان لبنانيني من البلدة وآخرين من
النازحني السوريني وتطور اىل تضارب بااليدي واالالت احلادة .ونقل
اجلريح اىل مستشفى عكار  -رحال يف بلدة الشيخ حممد للمعاجلة.
وعلى االثر ،قامت دورية من مكتب امن الدولة يف القبيات بعمليات
دهم واوقفت سوريني اثنني مشتبه بتورطهما يف اإلشكال.

ضحايا حوادث السري ..ثالثة قتلى

اسفرت ثالثة حوادث صدم عن سقوط ثالث ضحايا على طرقات
جمدل عنجر واالشرفية وتعنايل بينهم طفل سوري.
وقضى الطفل السوري زكريا العماري( 6أعوام) بعدما صدمته سيارة
من نوع جيب  GMCفضي اللون ،عند مفرق االكرمية على طريق

جمدل عنجر.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيلة حبادث صدم على
تقاطع الروم يف االشرفية .وادى حادث سري بني سيارتني على
طريق عام املصنع شتورا يف حملة تعنايل ،اىل سقوط قتيل وجرح
ثالثة اشخاص نقلوا اىل املستشفى للمعاجلة.
سجل حادث سري بني سيارتني ،ما ادى
وعلى مدخل مدينة صيداّ ،
اىل سقوط جريح نقل اىل مستشفى لبيب الطيب للمعاجلة .كما جرح
اربعة اشخاص نتيجة تصادم بني  4سيارات على اوتوسرتاد اجلية
باجتاه صيدا.
وسقط جريح نتيجة إصطدام سيارة بعمود إنارة على أوتوسرتاد
املدفون بإجتاه جبيل وجريح بإصطدام سيارة بشاحنة على أوتوسرتاد
الريزة بإجتاه اجلمهور .كما ادى انقالب سيارة على الطريق البحرية
يف حملة الدورة باجتاه نهر املوت اىل سقوط جريح.

«املالية» ت ّدعي على  6ببيع االنرتنت واختالس
األموال

أعلن النائب العام التمييزي القاضي مسري محود توقيف ثالثة
أشخاص يف ملف االنرتنت غري الشرعي ،يف الشق املتعلق بالتحقيق
الذي أجراه قسم املباحث اجلنائية املركزية حول احملضر املنظم من
قبل خمابرات اجليش بشأن استقدام االنرتنت بصورة غري شرعية من
اخلارج.
وأحال محود هذا امللف مع التحقيقات على النائب العام املالي
القاضي علي ابراهيم الذي ادعى على املوقوفني الثالثة توفيق حيسو
وطانيوس حداد وحسني مرتضى ،وعلى ثالثة فارين هم أنطوان ملحم
وحممد جنيد وعبداهلل عدرا جبرم تركيب االنرتنت وبيعه واستجراره
بطريقة غري شرعية واختالس االموال العامة وهدرها والتهرب من
الدفع الضرييب وذلك سندًا للمادة  770من قانون العقوبات وقانون
اجلمارك رقم  4461والقانون 156الضرييب رقم  .83/156وأحاهلم
على قاضي التحقيق االول يف جبل لبنان جان فرنيين.
وأوضح محود يف حديث اىل «الوكالة الوطنية لالعالم» أن «العدد
االمجالي للموقوفني يف ملف االنرتنت غري الشرعي قد بلغ حتى اآلن
سبعة» ،الفتًا اىل أن «مثة بالغات حبث وحتر حبق أربعة اشخاص على
أن تتم متابعة االجراءات يف هذا امللف أمام قضاة التحقيق».
ولفت محود اىل أن قضية «الغوغل كاش» قد أحيلت اىل قاضي
التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات بعد االدعاء على موقوفني
اثنني ،موضحًا أن القضاء سيطلب االذن مبالحقة ثالثة موظفني ليصار
اىل االدعاء عليهم .وأكد أن «املباحث اجلنائية املركزية بصدد متابعة
التحقيق يف مسألة كيفية إدخال املعدات اىل لبنان من دون احلصول
على ترخيص من اجلهات املختصة».

توقيف سوري حبوزته حزام ناسف يف هاتفه

دهمت قوة من اجليش فجر امس ،منازل مطلوبني للعدالة يف حملة
الليلكي  -الضاحية اجلنوبية ،وأوقفت  5مطلوبني جبرم إطالق النار
من أسلحة حربية يف أوقات سابقة ويف أماكن خمتلفة ،وضبطت
حبوزة أحدهم دراجة نارية من دون أوراق قانونية.
ويف منطقة الفياضية  -بعبدا ،أوقفت دورية من اجليش ،السوري
عبداهلل رضوان قاشوش لالشتباه به ،بعد العثور يف هاتفه اخللوي
على صورة شخص حيمل حزاما ناسفا ،وصورة لشخص آخر حيمل
سالحا حربيا.ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املرجع
املختص إلجراء الالزم.
من جهتها ،اوقفت شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي يف زحلة
علي.ح.ط .وحبقه  3مذكرات توقيف جبرم حيازة ووضع رمانات
يدوية يف منزل ذويه االسبوع املاضي واحراق منزل شقيقه يف
رياق .وكان املوقوف علي قد عمد اىل ترك ولديه حسن (عامني)
وزينب (عام) امام فصيلة رياق قبل ثالثة ايام بسبب عدم قدرته
على اعالتهما ومن ثم اعيد تسليمهما اىل جديهما بعد فشل العثور
على مكان هلما داخل احدى املؤسسات االنسانية ،وبعد هجر زوجته
السورية له لشدة تعنيفه هلا.

شبكة سورية تروّج لشركة بطريقة غري قانونية

كشفت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن عصابة قوامها
مخسة سوريني يقومون بالرتويج بطريقة غري قانونية الحدى الشركات
ّ
احملظر نشاطها يف عدة بلدان يف العامل.
وكانت مفرزة بريوت القضائية قد حتركت اثر نشر إحدى الصحف
خربًا يتعلق بقيام جمموعة من االشخاص بأعمال سحر وشعوذة يف
مقهى مبحلة فردان ببريوت .وتوجهت دورية اىل املكان ومتكنت من
توقيف السوريني ع.ع 24(.عاما) وو.أ.وف.ح.وت.ب .وع.ع42(.
عاما).وضبط حبوزتهم :جهاز البتوب ،قالدات ،ساعات يد ،قالدات
للطاقة ،دفاتر وكتب للرتويج لشركة «كيونت» .Q_NET
وبالتحقيق معهم تبني أنهم ال يتعاطون أعمال شعوذة وسحر ،بل
هم جمموعة من األشخاص يعملون على الرتويج بطريقة غري قانونية
ّ
احملظر نشاطها يف عدة بلدان يف العامل  -وهي
لشركة «كيونت» -
شركة تسويق عرب «األنرتنت» لبيع منتوجاتها وحتديدًا بطاقات سياحية
وساعات وقالدات طاقة.
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مناسبات

معلوف التقى أبوت يف
ختام زيارته اىل اسرتاليا

أنهى عضو كتلة «القوات
اللبنانية» النائب جوزف
معلوف زيارته اىل اسرتاليا
سيدني
مشلت
اليت
وملبورن.
والتقى معلوف رئيس
وزراء اسرتاليا السابق
طوني أبوت خالل عشاء

ووجه معلوف كلمة شكر
اللبنانية
اجلالية
فيها
وأسرتاليا حكومة وشعبا ،
كما خص بالشكر مسؤولي
وأعضاء القوات اللبنانية.

يوم األنزاك  -باراماتا تتذكر
احتشد اآلالف للتعبري عن احرتامهم يف خدمات يوم األنزاك عرب باراماتا وضواحيها  LGAيوم االثنني.
وقد اقيمت خدمات الفجر يف باراماتا ،غرانفيل وايبينغ وشقت مسرية مهيبة ومؤثرة طريقها من نادي املحاربني
القدامى  RSLيف باراماتا إىل ساحة برينس ألفريد الساعة الـ  4فجراً.
وكان  ،The river of poppiesحيث ساهم العديد من األطفال يف ورش عمل يف األسبوع الذي تسبق يوم االنزاك،
ذا ميزة خاصة يف خدمة الفجر يف باراماتا.
دعا اليه رجل االعمال طوني خطار يف حضور حشد من
الشخصيات اللبنانية واالسرتالية.
وحبث أبوت ومعلوف عددا من املواضيع املتعلقة
بالعالقات اللبنانية االسرتالية والتطورات على الساحة
اللبنانية.
وأقام رئيس مقاطعة اسرتاليا يف القوات اللبنانية طوني
عبيد غداء وداعيا على شرف معلوف يف حضور رئيسي
مركزي سيدني وملبورن جهاد داغر وسعيد حداد وعدد
من القواتيني جرى خالله تبادل اهلدايا التذكارية بني
معلوف واملسؤولني القواتيني.
وقدم معلوف درعا تقديرية للزميل سايد خمايل تقديرا
جلهوده اإلعالمية.

بـارغن وايرهاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

فألول مرة كانت هناك أيضا صورة كبرية واعمال فنية تضمنت صورا للجنود واملمرضني املحليني الذين خدموا يف الحرب العاملية األوىل ،ونداء بوق ليال وقراءة
قصة يف كاتدرائية سانت جون.
ووفرت هذه االحتفاالت املؤثرة فرصة كبرية للتفكري والتأمل يف الفرتة التي سبقت يوم انزاك.
وسلطت احتفاالت هذا العام الضوء على نشر قوات من االنزاك إىل فرنسا حيث خاضت بعضا من أكرب املعارك يف الحرب العاملية األوىل قبل  100سنة.

العرض االول لنتاج املسرح الوطني يف باراماتا
كان لي شرف حضور انتاج املسرح الوطني الول مرة يف مسارح ريفرسايد يف باراماتا ليلة الجمعة.
ويشري العرض األول للمسرحية االسرتالية ،السنونو )Swallow( ،كتابة  Stef Smithوإخراج  ،Kate Championإىل عصر جديد للثقافة والفنون يف
باراماتا وغرب سيدني.
وهو يبشر بداية إنتاج دائم يف باراماتا ،لن تتم تأديته يف مسارح ريفرسايد كشركة مقيمة فقط ،بل أيضا سيـُؤخذ هذا اإلنتاج اىل جميع أنحاء أسرتاليا
والعالم.
واملسرح الوطني يف باراماتا ( )NTofPهو إضافة رائعة إىل املشهد الثقايف هنا يف قلب غرب سيدني وسيـُسهم يف تعزيز نمو وتطور مجتمع الفنون املحلية
القوية أص ً
ال.
ونحن واثقون من أن موسم  ،2016بدءا بمسرحية السنونو )Swallow( ،سيكون األول من مواسم عديدة ناجحة للمسرح على مدى السنوات القادمة.
وايضا مقدما برامج ترفيهية ومبتكرة ،فان املسرح الوطني يف
باراماتا سيكون رائد التطوير الفني والفرص التعليمية والربامج
التوجيهية .أنه لشيء رائع أن نرى املمثلة املحلية املديرة Kate
 Worsleyتعمل جنبا إىل جنب مع ك Kate Championكمديرة
مساعدة كجزء من برنامج املسرح الوطني اإلبداعي املستقبلي يف
باراماتا (.)NTofP
انني اشجع املجتمع على الوقوف وراء شركة املسرح األسرتالية
األحدث ودعم الفنون يف غرب سيدني.

فريق Western Sydney Wanderers
يستعد للنهائي الكبري

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

20 L

Apco

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع
الدهان بأسـعار ال
تنافس

Dulux Wash & Wear
15 L $165
Dulux Weathershield 15
L
$175
Finess
20 L From $98
Taubmans Endure
15L
$165
Unit 4, 1350 Canterbury Rd,
Punchbowl NSW 2196

تهانينا اىل فريق  Western Sydney Wanderersلجهوده
الباسلة يف هزيمة  Brisbane Roarمما ضمن له مكانا يف
النهائي الكبري يف الدوري ضد ادياليد يونايتد.
لقد كان ذلك انتصارا ملحوظا فمن خسارة  0-3اىل فوز  4-5يف
ما عـُدّ اكرب عودة يف تاريخ الدوري األسرتالي.
فقد جعلت جهودهم هذا املوسم سكان باراماتا وجميع مشجعيهم
يشعرون بالفخر .ونحن نتمنى لهم كل التوفيق يف النهائي الكبري .العرض االول لنتاج املسرح الوطني يف باراماتا :من اليسار إىل اليمني :املدير ة mKate Cha
 pionورئيس بلدية باراماتا بول غارارد يف ليلة افتتاح الـ Swallow
نحن نغني لـ !Wanderers
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مـعلوف مـثّل جـعجع يف احـتفال الـقوات يف سيدني:

لبنان سيبقى واحدا موحدا بنظامه وميثاقه وستنتصر اآلمال على املعاناة

أقامت «القوات اللبنانية» يف سيدني ،احتفالها السنوي برعاية رئيس الحزب
الدكتور سمري جعجع ممثال بالنائب جوزيف معلوف ،يف حضور حشد من
الشخصيات االسرتالية وفاعليات الجالية اللبنانية.
وشارك يف املناسبة رئيس حكومة اسرتاليا ممثال بالنائبة الفيديرالية كونتسا
فريفنتي ويلز ،ممثل رئيس حكومة الوالية النائب دايفيد كالرك ،الوزيران
أنطوني روبرت وغريغ لوندي ،ممثل الوزير أشرف ريفي جمال ريفي ،والنواب:
طوني بورك ،غلني بروكس واليستار كو ،قنصل لبنان العام جورج بيطار غانم،
ممثل زعيم املعارضة غاي زنغاري ،راعي األبرشية املارونية املطران أنطوان شربل
طربية ،األب إسحاق زغيب ممثال املرتوبوليت بولس صليبا ،األب انور الخوري
ممثال املطران روبري رباط ،ممثل رئيس حركة االستقالل املحامي هنري معوض،
رئيس دير مار شربل األب جوزف سليمان ،رئيس جمعية املرسلني اللبنانيني
األب مارووشارك مسؤولو القوات اللبنانية ،رئيس مقاطعة اسرتاليا طوني
عبيد ،رئيس مركز سيدني جهاد داغر ،رئيس مركز ملبورن سعيد حداد ،مسؤول
العالقات العامة داني جعجع ،ممثلو احزاب وتيارات :رئيس قسم سيدني
الكتائبي بيرت مارون ،منسق تيار املستقبل يف اسرتاليا عبداهلل املري ،منسق التيار
الوطني الحر طوني طوق ،ممثل الحزب التقدمي االشرتاكي ممدوح مطر ،منسق
حركة االستقالل يف اسرتاليا اسعد بركات ومنسق سيدني سعيد الدويهي،
مفوض حزب الوطنيني األحرار طوني نكد ،رئيسة مكتب املؤسسة املارونية
لالنتشار الربوفسورة فاديا غصني ،ممثل الرابطة املارونية أنطوان الدويهي،
رئيس التجمع املسيحي والي وهبة ،األمني العام للجامعة الثقافية يف العالم وسام
قزي مع الرئيس اإلقليمي ميشال الدويهي ،رئيس ثورة األرز يف العالم جو
بعيني ،رئيس غرفة التجارة اللبنانية االسرتالية جو خطار ،رئيس فرع اسرتاليا
يف املؤسسة البطريركية املارونية العاملية لالنماء الشامل سركيس ناصيف،
وحشد كبري من رؤساء وأعضاء البلديات والجمعيات واملؤسسات وجمهور كبري
من القواتيني وأبناء الجالية.
وبعد مباركة املطران طربيه للمناسبة وترتيلة لألب أيلي رحمة ،افتتح االحتفال
بالنشيدين اللبناني واالسرتالي ونشيد القوات ،فدقيقة صمت عن ارواح شهداء
اسرتاليا والقوات وشهداء ثورة األرز ،ثم رحبت السيدة روز ماري جعجع
بالحضور وقدمت املناسبة.

ويلز

وتحدثت بعد ذلك ممثلة رئيس الوزراء فرحبت بمعلوف وشكرت القوات
وقالت« :ان اسرتاليا تحرتم قوانني الدول االخرى كما يحرتم زوارنا قوانينا،
وهذا ما شددنا عليه يف الفرتة االخرية من خالل وزيرة خارجيتنا وسفرينا خالل
اتصاالتهم مع وزير خارجية لبنان ووزراء اخرين».

واكدت «ان الحكومة االسرتالية تعمل على مساعدة الالجئني واستقبال عدد كبري
منهم يف اسرتاليا».

بورك

والقى النائب طوني بورك كلمة زعيم املعارضة الفيدرالية بيل شورتن ،فنوه
«بالدور الذي تقوم به القوات اللبنانية يف لبنان» ،وقال« :جئنا نقول لكم اوال اننا
نتفهم معاناة اللبنانيني مع وجود عدد كبري من الالجئني على أراضيه» ،مؤكدا «ان
اسرتاليا تعمل كل ما تستطيع للمساعدة يف هذا املجال».

كالرك

ثم كانت كلمة النائب كالرك الذي نوه بـ «مواقف الدكتور سمري جعجع الوطنية»،
وقال« :اننا ندعم لبنان يف مواجهة االرهاب االيراني وحزب اهلل» ،مشددا على
أهمية توحيد املسيحيني ،ومثنيا على «املصالحة بني القوات اللبنانية والتيار
الوطني الحر» ،داعيا اىل «محاكمة الذين نفذوا جرائم اغتيال شهداء ثورة األرز».
وختم متوجها اىل النائب معلوف بالقول« :ان زحلة تمثل لبنان الحقيقي».

زنغاري

ثم تحدث النائب زنغاري فنوه «بالزيارة التي يقوم بها زعيم املعارضة لوك فولي
اىل لبنان مع عدد من أعضاء مجلس النواب» مثنيا على «الدور الكبري الذي تلعبه
النائبة سرتيدا جعجع» ،ومعتربا «ان وراء كل رجل عظيم امرأة».

 14آذار

والقى كلمة قوى  14آذار منسق اسرتاليا يف حركة االستقالل اسعد بركات،
فاعترب «ان  14آذار ليست بخري» ،معددا األخطاء التي حصلت والتي جاءت
مخيبة آلمال وتطلعات اللبنانيني الذين نزلوا اىل ساحة الشهداء.
وتناول أزمة الالجئني وتداعياتها على لبنان وقال« :ان حزب اهلل يصادر رئاسة
الجمهورية ويتحكم بقرارات الحكومة».

داغر

والقى جهاد داغر كلمة مركز سيدني يف القوات فرحب بالحضور والنائب
معلوف ،وقال« :ان مبادئ القوات يف نهجنا وقولنا وتضحياتنا من وطن االرز اىل
بالد االنتشار ،نحن على ارتباط عضوي بلبنان على رغم بعد املسافات ،هكذا
يتوقع منا مجتمعنا ان نكون وهكذا يتوقع منا وطننا ان نبقى وهكذا يتوقع منا اهلل
ان نكون وكل ما هو عكس ذلك هو خيانة للمجتمع وللوطن ونحن منذ نشأتنا
اوفياء ولم نعرف الخيانة».
أضاف« :ان القوات اللبنانية دائما حاضرة ،وهي تعمل على تطوير نفسها ملواجهة
كل االحتماالت» مشددا على «أهمية الوفاء السرتاليا كما هو واجب الوفاء
للبنان».

معلوف

ويف الختام ألقى النائب معلوف كلمة باللغتني العربية واإلنكليزية شكر فيها

الشخصيات املشاركة يف االحتفال وأبناء الجالية والقواتيني واملناصرين ،ووجه
التحية اىل اسرتاليا حكومة وشعبا ،ونوه بتضحيات شهدائها حيث تزامنت كلمته
مع ذكرى «االنزاك داي» .واثنى على نظامها الديموقراطي وعلى سياسة التعددية
الحضارية وسياسة الهجرة واالستقرار حيث يوجد فيها أكثر من  220إثنية».
وقال« :يشرفني ان أخاطبكم باسم الدكتور سمري جعجع معتربا «ان القوات
ضحت وما زالت يف سبيل لبنان من دون ان تنتظر شيئا باملقابل وهذا هو سر
قوتها وهي ال تطمح باملقابل سوى بلبنان سيد حر ومستقل».
وتمنى للمشاركني يف احتفال تيار املردة التوفيق «الن هذا التيار جزء ال يتجزأ
من النسيج اللبناني».
واعترب «ان القوات اللبنانية لم تحارب اللبنانيني بل حاربت اصحاب مشروع
فلسطني بلبنان ولنا الشرف اننا حاربنا ضد الوجود السوري» مؤكدا «اننا اليوم
لسنا قواتا فقط بل قوات مع قوى  14آذار وسنستمر حتى الرمق األخري ألننا
وعدنا مليون ونصف لبناني نزلوا اىل الساحات بااللتزام حتى النهاية وهذا
االلتزام ثابت الن مبادئ  14آذار هي القضية قبل نشوء  14آذار ،ونحن كقوات
يف صميم هذه القوى مع جميع االفرقاء».
ودعا اىل «مصالحات عابرة لالصطفافات وهذا هو حال املصالحة مع التيار
الوطني الحر» ،مضيفا «سنستمر بالضغط لكي يعود حزب اهلل من حضن والية
الفقيه اىل حضن الوطن» ،مؤكدا «ان لبنان سيبقى واحدا موحدا بنظامه وميثاقه
وستنتصر االمال على معاناة الحاضر».
وختم بشكر اسرتاليا على دورها ودعمها يف اليونيفيل ويف الشرق األوسط حاليا
يف مواجهة االرهاب ،والدعم الذي تقدمه للبنان يف موضوع الالجئني.

جوائز

ويف الختام قدم عبيد وداغر ،جائزة تقديرية للنائب معلوف الذي قدم بدوره جائزة
تقديرية للربوفسورة غصني التي فازت بجائزة امرأة العام.
امــانــة االعــالم
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فـرجنيه ملـردة اسـرتاليا:

ال تدعـوا خـالفاتنا تنعكـس علـيكم

بالتصفيق الحاد وانقطاع النفس
انتظر املرده وضيوفهم يف سيدني
اسرتاليا اطاللة رئيس تيار املرده
النائب سليمان فرنجيه عرب خدمة
سكايب وهم الذين طاملا ناشدوه
باطاللة مماثلة فتحققت السنة
بسبب غياب من ّ
يمثل املرده من
لبنان يف عشاء اسرتاليا.
فقد اقامت هيئة مكتب املرده يف
اسرتاليا عشاءها السنوي بحضور
حشد من املدعوين واالنصار
وبحضور رسمي وشعبي كثيف
شارك فيه العديد من رجال الدين
ومن ممثلي األحزاب والتيارات يف
قوى  8آذار.
ّ
وللمناسبة اطل رئيس تيار
املرده النائب سليمان فرنجيه
عرب سكايب مخاطبا الحضور يف
العشاء السنوي ملرده اسرتاليا
وتوجّه اليهم بكلمة مقتضبة
منوّهاً بحضورهم وتنظيمهم
وانفتاحهم معتربا انّهم نموذج
للعمل الحزبي يف دول االغرتاب.
وبدأ فرنجيه كلمته بالرتحيب
بالضيوف من شخصيات روحية

وسياسية ومن حلفاء واصدقاء
وقال ” :اعرف معظمكم شخصياً
والبعض لم نتعرّف اليه وبعضكم
لديهم اوالد ولدوا وكربوا يف
الغربة وال نعرفهم .فتحية اليكم
جميعا وجرت العادة ان يكون
بينكم الليلة من يمثلنا من لبنان
لكن الظروف السنة حالت دون
ذلك وبطلب منكم اتك ّلم معكم
من خالل الشاشة.
تحيّة اليكم وملرده اسرتاليا
بفضلكم انتم ولو ساهمنا نحن

قليال ّ
منظمون ،صحيح اننا تعبنا
ولكن وصلنا .وصلنا اىل حالة
تنظيمية ،مع رعاية من لبنان ولكن
رعاية وليس وصاية وهذا نموذج
العمل الحزبي يف االغرتاب.
اليوم – كما تعلمون – نمرّ ويمرّ
البلد يف ظروف كنّا نتمنّى لو
انّها غري موجودة ولكن ال بدّ من
التعامل والتفاعل معها بواقعية مع
كامل تقديري ملحبتكم وعاطفتكم.
يف السياسة مواقفنا ال تتبدل وال
تغريت كيفما تحوّلت الظروف

ولكن اليوم هناك ظروف خارجية
طارئة ال بدّ من التعامل معها.
بني االحباء هناك دائما عتب ،او
لوم ،تقارب او تباعد كما الحال
بني الوالد وابنه او األخ وأخيه،
والصداقات الجديدة قد توصل
اىل تفاهم سياسي واللبنانيون
آج ً
ال ام عاج ً
ال ال بديل لهم عن
الحوار ونحن كمرده لطاملا كان
قرارنا دائما االنفتاح والحوار
وبناء قناعات مشرتكة بالرغم من
ّ
كل االختالفات ،ونحن بجلوسنا

مع الرئيس سعد الحريري وجدنا
قواسم مشرتكة.
واضاف :ك ّلكم تنتظرون كالما عن
الرئاسة وانا اقول لكم ” البلد اهمّ
شيء” ،املهمّ ان يتجاوز لبنان
املحنة ويتغ ّلب على ّ
كل الظروف
واالنجاز االهم تحقق وهو ّ
ان
الرئيس من فريقنا ويجب ان ال
نخسره سواء كان العماد ميشال
عون او سليمان فرنجيه.
وختاما توجّه اليهم بالقول :كلّ
منكم راح بحثا عن عمل افضل او

حياة افضل ،عن لقمة عيش ،عن
تأمني حياته وليس للرتفيه.
ف ّكروا بحالكم ،بحياتكم بمستقبل
اوالدكم وال تدعوا خالفاتنا
تنعكس عليكم بل اجعلوها عام ً
ال
لجمعكم.
وف ّكروا بلبنان الوطن الواحد،
ف ّكروا برجوعكم نحن معكم
وبقربكم وان شاء اهلل يبقى
املرده دائما عامل جمع بني ّ
كل
االطراف ،وفققكم اهلل يف غربتكم
ولوطنكم.
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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
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
البنائني
ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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كتابات

لك اجملد

متر ِ
دت ّ
حتى الغرق!
ّ
متر ِ
دت ّ
حتى
ّ
ماء سرابًا
تدىل لك الوقت ً
وام ْق
وأدىل بأوهامه حّ
الغبار
رأيتك يف مهرجان
ِ
ِ
انطفأت
ّ
األنني
األجنة حتت
كأرملة اهلل بني
ِ
تساطني بالفقر من أول القهر حتى
ْ
األرق
اآلدمي
تساقني من جذعك
ِّ
ً
كالرمال
عارية
إىل موكب الوحل
ِ
ً
ِ
للجهات
ومطلقة
فكان اغتصابك طينًا
َ
تلوث
طني
تفسخ يف وجه
ٍ
ّ
ميتص ضحك الصعاليك ِ
ّ
يلقي إليك انتفاخ الزمان
ْ
القلق
انتحارًا على شرفات
وبالرغم عنك
استطاعوا اخرتاق الصباح
وقطف الصنوبِر ياللتباهي !
إذا قهقه املاجنون على كسرة اخلبز
يستجمعون الفحولة من طقطقات
الكؤوس
املست ّ
َ
غل
على خنبك
الدم
بكأس من ّ
ٍ
يعوي ارتطامًا
ْ
العرق
بكأس
القرمزي فسيحًا
لك اجملد يف موتك
ِّ
يفج القماط
ّ
ْ
الشفق
وينمو حبضن اهلواء وجفن
لك اجملد
العلو
سبحانك اليوم أنت
ّ
يسمى
أمسيك ما ال
ّ
ّ
ْ
الورق.
وأعبده يف
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

موانئ الشو ِق

جنوم ُحِب ِك
على ُهدى
ِ
ِ
ِ
ِ
عشقنا
مساء
املتأللئة يف
مراكب هيامي
بحر
ُ
ُت ُ
ً
رياح اشتياقي
جُمدفا
َ
لأِ
الشوق
موانئ
يف
رسو
ِ
ُ
ِ
امل ِ
عينيك
نارة بضياء
َ
ُّ
السبيل
أضل
كي ال
حبار ُحِّبنا
يف
ِ
ِ
ومساوات إلفتنا

ولغة َ
ُ
هلف ِتنا
ٌ
احلب
بأسرار
غنية
ِ
ِ
ِ
واشعاره
وجنون حنيين
ُ
صمت قليب
لهب
ْ
ُي ُ
ِ
تكن
فدعي
تس ُ
مشاعري ْ
ودعي حيب ُي ُ
ِ
قلبك
غلف
ُ
َ
عين كل ُ
هم
س ُقطي
وأ ْ
الت ِ
إال ُت َ
همة ُحِب ِك
مفتون ِ
بك
فأنا
ٌ
ودعي الفتنة
تنام على سرير احالمي.
ُ

عباس علي مراد

املمثالت يتعرين أكثر من املمثلني يف هوليوود
يوسف يلدا  -ايالف
أكدت دراسة أجريت حديثًا عن وضع النساء والفتيات يف كاليفورنيا أن
هناك العديد من اإلختالفات بني املمثلني واملمثالت يف هوليوود.
من املعروف أن هوليوود تنحاز للرجال ،وأن جنمات السينما ال يفتأن
ينددن منذ سنوات عديدة بعدم تطبيق املساواة بينهن وبني زمالئهن
من املممثلني .وقد أثبتت دراسة حديثة ُأجنزت مؤخرًا أن هناك تفرقة،
بني الرجال والنساء ،ليس من ناحية األجور فقط ،بل من
نواح
ٍ
خمتلفة أخرى .وهذه التفرقة جلية وواضحة جدًا ،كما هو احلال مع
مرات أكثر من املمثلني.
لقطات العري ،حيث يتعرين املمثالت ثالث ّ
وهذا التقرير الذي تقوم بإجنازه جامعة (ماونت سانت ماري) كل سنة
مرة يف لوس أجنلوس ،يسلط الضوءعلى وضع املرأة يف هوليود،
من بني أشياء أخرى.
ويف هذه املرة ،إختارت اللجنة املشرفة على الدراسة األشرطة الفلمية
ال  100األكثر إيرادًا يف الواليات املتحدة خالل عام  .2014ومن بني
أبرز اإلستنتاجات أن  26%من املمثالت يظهرن عاريات أو شبه عاريات
خالل مشاهد األفالم ،مقابل نسبة  9%من املمثلني.
وفيما يتعلق بأدوار البطولة ،أن  12%فقط من األفالم تعتمد على
املرأة يف أداء الدور الرئيسي .ورغم أن نسبة النساء الالتي ميثلن
القوة العاملة يف الواليات املتحدة تبلغ  ،46%غري أن هذه النسبة ال
تنتقل إىل هوليوود ،إذ تشكل نسبة املشاركات من النساء يف فيلم
واحد  26%فقط.
ويبدو أن على الشاشة الكبرية أن تتعلم الكثري من مثيلتها الشاشة
الصغرية .وباملقارنة بني التلفزيون والسينما ،أن ظهور النساء يف
األخرية أقل بنسبة  .12%وأن نسبة  30%من األدوار البطولية يف األفالم
ُتسند هلن ،بينما يشغلن يف املسلسالت التلفزيونية نسبة  42%من هذه
األدوار.
وأما من حيث الوقوف خلف الكواليس ،فأن األمر يتخذ منحى معاكسًا،
ويف كل مرة يزداد عدد العامالت ضمن الطاقم الفين ،وال سيما يف
جمال اإلنتاج .ومع ذلك ،وال حتى واحدة من بني كل مخس نساء
أصبحت تشغل منصب املخرج أو كاتب السيناريو على مدى ال 15
سنة املاضية.
وتكشف الدراسة أيضًا عن تزايد نسبة النساء ضمن الطاقم
الفين ،يف حالة وقوف إسم نسوي يف مقدمة العمل التلفزيوني
أو السينمائي .ويؤكد األعضاء املساهمني يف إعداد هذه الدراسة
لصحيفة «الغارديان» اليومية الربيطانية« :عندما حيتل الرجال موقع
اإلخراج واإلنتاج ،ترتاوح نسبة النساء املشاركات يف كتابة أو إخراج
األعمال الفنية بني  7%و 15%فقط .ويف املقابل ،حني تشغل إمرأة أو
أكثر هذه املواقع ،فأن نسبة  52%من السينمائيات يربمن العقود مع
كاتبات و 35%مع املشرفات على دور النشر .وعندما تضطلع املرأة
مبهمة اإلنتاج ،فأن  20%من األعمال الفنية يعتمدن على خمرجات،
ومؤلفات ،ومنتجات».
ويسوء الوضع بالنسبة للنساء ،عندما ينتمني إىل أقلية عرقية .وينطبق
ذلك على املمثالت من البشرة السوداء ،الالتي ال ميثلن سوى  15%من
األدوار الفنية .وأما نساء آسيا وأمريكا الالتينية فقد ال تصل نسبتهن
 4%من الشخصيات اليت نشاهدها على الشاشة الكبرية .هذه حقيقة
مثرية للغاية ،ال سيما األخريات منهن ،رغم أن عام  2014شهد إرتفاعًا
واضحًا يف عدد املمثلني من أمريكا الالتينية يف كاليفورنيا.

بليز ساندرار 4 :قصائد عن احلب والعشق
ترجمة حسّونة املصباحي ايالف

-1
قبالتنا ،مداعباتنا ،أغاني قبرّ ات ّ
جمنحة،
الصافية.
السماء ّ
السماء ،هذا املساء ،من هذه ّ
تساقط من أعلى ّ
ّ
القوية ألشجار ّ
ّ
البلوط تبدو لنا عادية
الض ّمة
ّ
وضجيج الغابة خيتلط بصلواتنا.
ّ
جد نزيه هذا املساء،
حب األرض ّ
كل ّ
وأنت نائمة ،مثل هضبة ،يغطيها العنب.
وأنا نهر ،يسيل ،بطيئا وفخورا،
نهر جيرف مشس ُعْريك
ويشرب ،بطيئا وفخورا ،نبيذ هذه الشمس...
سأتزوجك !...
املتعرج
الوادي
مثل الطريق
ّ
هذا املساء،
ذهيب بآجتاه الالمتناهي لألراضي …
يف آغربار
ّ
-2
آه !دعيين أعشق يديك املفعمتني باحلب !
رتملتني من اخلوامت ،هما اآلن أمجل.
يديكُ ،م ّ
يتضوع حوهلما.
عطر ليلك
ّ
وتوتري صادق حني أقبل يديك.
جيد لوهم لطيف.
أنا عابد ّ
احلب .
لي رغبة يف أن أحب وعقيدة
ّ
يف عمق اخلريف الشاسع حيث تتسربل األيام باحلداد
السيدة ،جتعلين أهرع اليك.
إشارة منك ،أيتها
ّ
ّ
ركبيت عند مساء ذيل ثوبك …
وها أنا أجثو على
مساء الذكرى تضيئ من حولنا …
يداك هلما بريق فجر
أبدي...
ّ
آه ! أتركيين أعشق يديك املفعمتني باحلب !شبقي
:-3مشهد
ّ
ّ
األجش لسكري رهيب:
يف طرق الالمتناهي ،هذا ما يقوله الصوت
جوهرية ملشهد شاسع،
صدرك العريض ،عظامك ،مثل أسس
ّ
سلسلة من الغرانيت ،دعامتان صلبتان عليهما تنتصبان هضبتان
تموجتان ،هما نهداك .نهداك اللطيفان ،حلمتان مشمستان بنريان
ُم ّ
فمك ،حقوال ومروجا ينزالن فاترين بآجتاه سهول القمح الذهبية،
ّ
احملشات
يضج بصخب
اليت هي بطنك!أراض خصبة ،بطن شاسع،
ّ
بشرية-
امليكانيكية وبربيق احلياة ،سهول شاسعة حيث تومض كتل
ّ
ّ
األنهار والطرقات امسكت به يف الشباك ،مثل فريسة ،بطنك حلظة
ومتتص
اجلماع ،والقوافل تتسلق حوله ،وتلتصق به مثل الذباب
ّ
هذه اجلثة ،ومقربة احلصاد هذه!بعيدا ،يف األفق ،التجويف الكبري
تزين بذهب رخيص،
األصلي ،البحر
للبحر
ّ
الدموي ،حيث شعرك ّ
ّ
مسمها.ذلك أن
بذهب كانت كل قصص حبنا تريد أن تشربه غري أنه
ّ
جبهتك عنيدة ،وأنا كنت قد أرهقت نفسي بالنظر اىل عينيك حيث
تدور ،رؤية مثلى ،عجلة عذابات ،جنمة جنون يف مساء اللعنة ،تلك
اليت أنت رمزها:احلياة!
لقد آحتضنت ّ
علي أن أشرب البحر ،حبر من الدم.عليك
هذا.وكان
كل
ّ
اللعنة ،ذلك أن شعرك ليس من الشمس!
أنا ظمآن دائما!
:-4العجلة
آمرأة تنتصب ،عارية ،مبهرة ،ال تلبس سوى شعرها.إشعاعها ال
يأتي فقط من مجاهلا الشكلي.إنه داخلي ،فكما لو أن من خالل
جسدها ،هناك جسدا آخر ،بتناوبات ،يف آنشقاق ،مثالي! العري
الداخلي.
تتأمل.عيناها كانتا حمجوبتني بشعرها.
هي مل تكن تبستم.ومل تكن
ّ
تشع.وهي تنتصب ،هائلة مثل نواة العامل ،الرحم.
هي
ّ
رجات
حوهلا ترتاكم السحب ،ثقيلةُ ،م ّ
توعدة ،رصاصية ،تهزها ّ
صماء ،مثقلة بالغثيان.
ّ
فجاءة ،آندلعت عاصفة هوجاء .زمحة السحب آنهارت مصحوبة بزجمرة
ماليني الرعود اليت ترددت اصداؤها.والربوق آنبجست.كانت تنبجس
بآجتاه املرأة.
الربوق كانت األيادي.واملرأة بدت لي كما لو انها يف قلب الفضاء،
يف حلقة من األيادي.كل تلك األيادي كانت حتيط بها.كل تلك
األيادي كانت متتد حنوها.كانت هناك يدا الفنان النحيفتان ،واليدان
ّ
ّ
املغفلتان
للمصريف ،واليدان املعقوفتان للبخيل ،واليدان
املتعرقتان
للرجل العجوز ،واليدان اخلجولتان للشاب ،واليدان الورعتان لرجل
املدنستان للقاتل.أيادي ّ
ّ
كل الرجال ،أيادي كل
الدين ،واليدان
متتد وهلانة بآجتاه املرأة ،.بآجتاه املومس.وكانت هناك
األجيال،
ّ
أيضا يدا املسيح اهلاذيتان.
هي صمتت.كانت قّب ّ
األشعة تتجمع بآجتاهها آنطالقا من حتار
ا.كل
ّ
ّ
وتدق
ترتج،
العامل.العجلة كانت تدور حممولة يف الليل ،وكانت
ّ
تتلوى
شرارات من كون اىل كون كما على بالط.والألشعة كانت
ّ
مثل الربوق واملرأة ّ
ظلت هناك ،ساكنة ،وسط ذلك الفلك الشاحب
للكهرباء ،وسط املطر الغزير من الرغبات املتدفقة اىل العامل
اآلخر.
ّ
مزنرة باجلنون اليائس
عندئذ عرفت أن تلك املرأة هي أنت،
أمسرها ،عنيدة ،يف
للكائنات ،أنت آه أيها احلبيبة الغالية ،اليت
ّ
الشجرة امللتوية لرغبيت.
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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

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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Melbourne

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

العالناتكم يف الهريالد
االتصال بمدير مكتب
ملبورن الزميل كميل
مسعود على الرقم:
0405272581

مطعم جبل لبنان

MT LEBANON

مطعم جبل لبنان
يقدم لزبائنه
الكرام أشهى األطباق
اللبنانية..
نظافة تامة  ..خدمة
سريعة ..جلسة
مرحية ..معاملة
ودودة ..خربة طويلة

نؤمن طلبيات كافة املناسبات
خارج املطعم

مرخص جلميع أنواع املشروبات
الروحية

املطعم يتسع لـ  160شخصا
نفتح  7أيام يف األسبوع

مازة  -مقبالت  -حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان  ..تعالوا
اىل مطعم جبل لبنان
أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد
وخنبة من الفنانني
561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435
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ملبورن

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا
تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني
اللبنانيني حسناوات الجالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة
جمال املغرتبني اللبنانيني يف
.2016 فيكتوريا لعام
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني
 فيكتوريا برئاسة السيد- مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم
.غنيم فضول

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
MTV تلفزيون

ستشارك امللكة الفائزة يف حفل
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي
سيقام يف لبنان يف آب املقبل

 سنة25  و18 على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا
الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن
:ملزيد من املعلومات االتصال باملسؤولة غولدا الشيخ على الرقم
0447176293

Melbourne
Melbourne

ﺒﻮﺭﻥ
ﺭﻥ

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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ
FFF

›‡

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

Email: employment@ipssecurity.com.au

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

ëÏmÏm@Úè

bÓ€a6éa@¿@∂
نتعهد
أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية

ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
 على24 نعمل
 ساعة24ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
يوميا

كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ

خربة طويلة

Pizza – Pasta – Ste

ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
949 650
Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
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ملبورن

قرار طالق خالد آرغنش من زوجته بريغوزار كوريل شائعة أم حقيقة؟

بعد أن سرت شائعة إعالمية
غري مؤكدة حول وجود مشاكل
بني املمثل خالد آرغنش الشهري
وزوجته
سليمان
بالسلطان
املمثلة بريغوزار كوريل أشهر
ثنائي رومانسي سعيد يف
الوسط الفين الرتكي،وأن هذه
املشاكل قد تؤدي بهما قريبًا
إىل قرار الطالق بعد سبع سنوات
زواج مت عام ،2009وتهدد
إستقرار وسعادة جنلهما الوحيد
علي اللذين يصطحبانه معهما
دائمًا يف معظم سفراتهما
للخارج ونزهاتهما النهارية،
نشر خرب فين آخر بعده بأيام
ينفي تلقائيًا شائب والساحق
كثنائي رومانسي يف مسلسلهما
الرومانسي الناجح لليوم عامليًا
(ألف ليلة وليلة) املعروف عربيا
باسم (ويبقى احلب) حيث حتول
عشقهما الدرامي أمام الكامريا
إىل حقيقة فتزوجا بعد انتهاء
عرضه وتصويره مباشرة عام
.2009
ومل ينجح أحد بتقديم سيناريو
مجيل ومناسب لظهورهما معًا
جمددًا على الشاشة،وصديقتهما
املقربة السمراء جانسو ديري
الشهرية بفريوزة اليت أحبهما
اجلمهور معًا بفيلمهما (احلب
املوجع) عام  2009فكانت جانسو
ديري زوجته وسونغول أودين
عشيقته،ثم تكرر عملهما معًا
يف املوسم الثالث من (حريم
السلطان) فأدت دور عشيقته
اجلارية الفارسية النبيلة فريوزة

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria
انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا

اليت شكلت خطرًا على السلطانة
هيام فنفتها بعيدًا بدال من أن
تقتلها حلب السلطان سليمان
وابنتها السلطانة مريم هلا.
ورفض جانسو ديري العديد من
األعمال جعل الصحافة الرتكية
تقسو عليها بتساؤهلا :هل
جانسو ديري موديل إعالنات
وأزياء أم ممثلة؟
حيث طال غيابها لعامني وأكثر
عن الشاشة،واملمثلة نورغول
يشلشاي الشهرية بيامسني
اليت حتضر نفسها لبطولة فيلم
سيجمعها بأوزجان دنيز لثاني
مرة بعد لقائهما الدرامي األول
مبسلسلهما (قصر احلب)،والثالثة
تركيا
يف
جدًا
حمبوبات
حتقق
واخلارج،ومسلسالتهن
ّ
دائمًا نسبة مشاهدة عالية يف
تركيا،وترشيح بريغوزار كوريل
لثاني بطولة درامية مع زوجها
دليل قوة عالقتهما الزوجية

اليت تثري دهشة الصحافة،وحتب
أن تثري حوهلا من فرتة ألخرى
الشائعات إلثارة فضول القراء
واملهتمني بالثنائي.
واجلمهور ينتظر بشغف معرفة
من ستكون من بني املمثالت
الثالث شريكة خالد آرغنش
الدرامية،وهل سريجح كفة زوجته
بريغوزار كوريل أم سيختار
ممثلة أخرى إن مل جيد الشخصية
الدرامية مناسبة لزوجته بريغوزار
فسيتجنب املخاطرة معها حفاظًا
على جناحهما املميز كثنائي
رومانسي ال ينسى يف الدراما
الرتكية مبسلسلهما املشرتك
األول (ويبقى احلب)؟
واجلدير بالذكر أن الثنائي خالد
وبريغوزار احتفال منذ فرتة
قصرية بعيد زواجهما السابع يف
منزهلما اخلاص مع عدد حمدود من
أصدقائهما املقربني ،وأعدا هلما
أطباق صحية بأيديهما شخصيًا.

تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني
اللبنانيني حسناوات الجالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة
جمال املغرتبني اللبنانيني يف
فيكتوريا لعام .2016
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل
وثانية يف مهرجان جمالي وفني
مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم  -فيكتوريا برئاسة السيد
غنيم فضول.
ستشارك امللكة الفائزة يف حفل
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي
سيقام يف لبنان يف آب املقبل

سيتم نقل وقائع االحتفال
مباشرة عرب شاشة
تلفزيون MTV

على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن بني  18و  25سنة
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا
الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن

ملزيد من املعلومات االتصال باملسؤولة غولدا الشيخ على الرقم:
0447176293

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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جــمال

الـعناية بالـبشرة
خصصي بعض الوقت لتدليل بشرتك .فإذا
قبل اخللود إىل النومّ ،
أردت االستمتاع ببشرة نضرة ومتجددة على الدوام ،إحرصي على
إزالة املكياج وممارسة خطوات العناية املتكلفة ،من تدليك للوجه،
مرورا بوضع الكرميات الليلية ،فهكذا فقط تستطيعني االستمتاع
ببشرة رطبة ،مجيلة وخالية من العيوب ،وفوق كل هذا ستتمتعني
براحة نفسية.
إزالة املكياج
ال جمال إلهمال هذه اخلطوة ،وحدها البشرة النظيفة متامًا تستفيد
من مزايا كرميالليل .وبدل اللجوء إىل احللول السريعة ،مثل املناديل
الرطبة واملياه املزيلة للماكياج ،اختاري ثنائي احلليب ومستحضر
التنظيف ،ألن هذا كفيل بإزالة كل األوساخ عن سطح البشرة ومن
ثم تنقيتها .نظفي عينيك بدقة ،باستعمال كرة قطنية مبللة مبزيل
ماكياج خاص بالعينني .ضعي مزيل املاكياج على أطراف أصابعك،
وابسطيه على الوجه يف حركات دائرية ،من دون فرك البشرة بقوة
تفاديًا لتمزيقها .إمسحي الفائض بعد ذلك مبنشفة ناعمة أو حمرمة
ورقية ،من دون الشد على البشرة .وال تنسي العنق واحلاجبني.
تدليك الوجه
يعمل تدليك الوجه على تنشيط الدورة الدموية وحتضري البشرة
الستقبال كريم الليل .باشري قرص البشرة بنعومة بني االبهام
والسبابة ،على أن تشمل احلركة كل أحناء الوجه ،وذلك لتنشيط
ال ،ثم اتبعي اخلط البيضوي وصو ً
األنسجة .إنطلقي من الذقن أو ً
ال
إىل الوجنتني وانتهاء بالعنق .دلكي من ثم حميط العني وذلك
بالرتتيب بلطف حتت العينن ومن ثم حنو الصدغني ،باستعمال
أطراف األصابع .واعلمي أن هذا التدليك املنشط والفائق السهولة
ال يستغرق أكثر من دقيقتني كل ليلة.
كرميات الليل
يعترب كريم الليل ضروريًا يف كل األعمال إذا كانت البشرة
جافة .ويصبح هذا الكريم ضروريًا بعد عمر األربعني لتنشيط جتدد
البشرة .وحدها البشرة الشابة والدهنية ميكن أن تكتفي بكريم
النهار وحده .جتدر اإلشارة إىل أن الرتكيبات احلالية لكريم الليل
ّ
ملطف ومرخ .اختاري كريم
دهنية وغنية وتشمل غالبًا على عطر
الليل وفق حاجات ببشرتك .فإذا كانت جافة ،عليك تغذيتها .وإذا
كانت متعبة ،عليك اختيار كريم مقاوم للشيخوخة .والواقع أن
األمحاض الدهنية األساسية املوجودة يف الكرميات املرطبة ختفف
من خسارة املاء يف الطبقة العلوية للبشرة ،فيما توفر الزيوت
النباتية مواد مغذية للبشرة ،ولذلك جند هذه األخرية ناعمة ومنتفخة
عند االستيقاظ من النوم .أما كرميات الليل املقاومة للشيخوخة
فتحتوي على مضادات للتأكسد ،ومكونات لشد البشرة وجتديدها،
ومركبات من الفيتامينات املقاومة للتجاعيد .وهذه كلها عناصر
تنشيط خاليا البشرة خالل الليل الستعادة نشاطها ونضارتها.

بكمية الرتطيب الالزمة من خالل وضع كريم الرتطيب مرتني لثالث
مرات يوميًا .التقشري ،كل يوم تتجدد خاليا البشرة حمتفظة باخلاليا
امليتة ،الذي يتسبب جبفاف البشرة ،وميكن التخلص منها عن طريق
التقشري مبعدل ثالث مرات أسبوعيًا ،فهو كفيل مبنح البشرة منظرًا
مشرقًا نضرًا خاليًا من الشوائب واجللد امليت .الصابون ،استعملي
ذلك الذي حيتوي على مواد مرطيبة واملصنوع من األعشاب الطبية
وابتعدي عن احملتوي على مواد كيماوية تزيد من جفاف البشرة
وتشققها .الضغط النفسي والتوتر ،حاول قدر اإلمكان أن جتنيب
ِ
نفسك الدخول يف جداالت ومشاكل تعكس العصبية والغضب
وتتسبب يف ظهور التجاعيد ،كما وجيب االبتعاد عن األمور اليت
ِ
ِ
وجتعلك أكثر تعبًا .الغذاء ،انتبهي جيدًا لنوعية طعامك
قلقك
تثري
والذي جيب أن حيتوي على كافة العناصر الغذائية اليت تزود
ِ
بشرتك حباجتها من هذه العناصر واختاري تلك الغنية بالفيتامينات
واملعادن واأللياف كاإلكثار من تناول الفاكهة واخلضار.
أقنعة وماسكات للعناية بالبشرة اجلافة
قناع العسل واخلمرية ،وحنتاج إلعداد هذا املاسك مللعقة من
العسل وأخرى من احلليب مع القليل من اخلمرية ،يتم مزح املكونات
السابقة مع بعضها البعض وفردها على الوجة وتركها ملدة 15
دقيقة ،ثم غسله باملاء الدافئ.
قناع زيت الزيتون ،حنتاج مللعقتني من زيت الزيتون واحلليب،
مع ملعقة طحني وزالل بيضة ،ميزج الطحني واحلليب معًا ثم يضاف
هلما الزيت ،يفرد املزيج على الوجه ويرتك ملدة  15دقيقة.
قناع اجلزر للتبيض ،حنتاج لعصري  3حبات جزر ،وملعقتني من
زيت الزيتون وقشدة احلليب والطحني ،القليل من عصري الطماطم،
بياض بيضة ،مزج املكونات السابقة مع بعضها البعض جيدًا،
وفرده على الوجه ويرتك ملدة  10دقائق.

العناية بالبشرة الدهنية

نوم هانئ
املنومة واختاري بدل ذلك الزيوت العطرية
احلبوب
عن
ابتعدي
ّ
للخزامي والبابونج والنريولي الكفيلة بإزالة التوتر وحتفيز النوم.
يكفي أن تضعي بضع قطرات من هذه الزيوت على الوسادة أو
تفركي صدغيك بها قبل االستسالم لنوم عميق.

العناية بالبشرة اجلافة
تعاني السيدات صاحبات البشرة اجلافة من جفاف جلد اخلدين
وجفاف اجلانبني فيكون ملمس اجللد خشنًا يفقد البشرة نضارتها
الرئيس حلدوث هذا قلة شرب املاء فاملعدل
وحيويتها ،والسبب
ُ
الطبيعي لإلنسان البالغ من املاء مثانية أكواب يوميًا ،أو قد يكون
نتيجة لتعريض البشرة للظروف املناخية القاسية كالطقس شديد
احلرارة أو ذلك شديد الربودة ،كما وتلعب األمور النفسية دورًا
بالغ األهمية يف جفافها وتشققها.
مشاكل البشرة اجلافة
ومن أبرز املشاكل اليت تعاني منها البشرة اجلافة :شحوب البشرة
وقلة نضارتها وحيويتها .ظهور جتاعيد حول العينني والفم .سرعة
عالية يف التأثر بالعوامل احمليطة .امحرار وجفاف اجللد مصحوب
حبكة خفيفة.
نصائح للتخلص من مشاكل البشرة اجلافة
جتنب مسببات اجلفاف من التعرض ألشعة الشمس ،والطقس
شديد الربودة .االبتعاد عن املاء الساخن عند غسل الوجه .استخدام
كرميات الرتطيب يوميًا .تنظيف البشرة مبنظفات وغسول الوجه
والغنية بالزيوت الطبيعية .استخدام مناشف قطنية يف تنشيف
الوجه .عمل ماسكات مرطبة للبشرة اسبوعيًا .طرق العناية بالبشرة
اجلافة هناك جمموعة من الطرق اليت من شأنها أن حتقق الرعاية
الصحية املناسبة للعناية بالبشرة ومنها :الرتطيب ،تزويد البشرة

اخلاصة،
ُتعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة حاجة للعناية
ّ
ّ
بكافة العوامل اخلارجية كحرارة الصيف،
وذلك لكونها تتأثر
ورطوبته اليت تعمل على زيادة إفراز الدهون ،وتشكل البثور
واحلبوب فيها ،األمر الذي جيعل أصحابها يلجؤون إىل استخدام
مستحضرات التجميل اليت سوف تؤثر عليهم على املدى البعيد،
يف حني ّ
أنه يتواجد أفضل من هذه املستحضرات واليت ميكنهم
استخدامها جلعل بشرتهم مجيلة ،ونضرة ،وهي اخللطات الطبيعية
اليت تعد ذات فعالية عالية ،ونتائج إجيابية أفضل.
خصائصها
بشرة زيتية ذات طابع دهين .مسامات واسعة تساعد يف منو
البكترييا ،وإفراز الدهون .شحوب يف الوجه ،وملعانه .ظهور حب
الشباب ،والبثور .عدم ثبات املكياج.
نصائح للعناية
ألن االستمرار يف تعريض البشرة
بها عدم اإلكثار من غسل البشرة ّ
للماء ،مع استخدام املنظفات الكيميائية سيعرضها للجفاف،
والتخلص من زيوتها اليت ُتعد مهمة ،ولكن حبدود طبيعية وليست
زائدة كاملوجودة على البشرة الدهنية ،وهلذا ينصح أصحاب البشرة
الدهنية بعدم اإلكثار من غسل بشرتهم حتى ال يفقدوا كافة الزيوت
املوجودة فيها ،األمر الذي سيعمل على زيادة إفراز الدهون،
وإتالف البشرة .استعمال املاء الفاتر يف غسل البشرة ألنه يساعد
يف التخلص من الزيوت املرتاكمة على البشرة ،ولكن جيب ّ
جتنب
استعمال املاء الساخن ألنه سيعمل على زيادة إفراز الدهون يف

ويعرضها لظهور البثور .اتباع النظام الغذائي الصحي
البشرة،
ّ
إن اإلكثار من تناول األطعمة اجلاهزة سيزيد من إفراز دهون
حيث ّ
البشرة ومشاكلها ،وهلذا ُي ّ
فضل أن حيرص صاحب البشرة الدهنية
على تناول األطعمة الصحية ،والغنية بالعناصر الضرورية ،مع إجراء
بعض التغريات يف حياته حتى يتمكن من احلفاظ على صحة جسمه.
جتنب استخدام الكرميات ألن وضع املرطبات على البشرة الدهنية
سيزيد من مشاكلها لكونها رطبة وال حتتاج إىل املرطبات .استعمال
الزيوت املرطبة اليت حتافظ على زيوت البشرة الدهنية ،واليت
ّ
وحل مشاكل الرؤوس السوداء املرتاكمة
متكنها من إذابة الدهون،
على البشرة .استعمال احلليب املعاجل باملغنيسيوم ّ
ألنه يساعد
يف حل العديد من مشاكل البشرة الدهنية عن طريق وضعه على
البشرة بعد أن يتم تنظيفها بشكل جيد .استخدام األقنعة الطبيعية
يتم إعدادها يف املنزل؛ ّ
ألنها تساعد يف ختليص البشرة
اليت
ّ
الدهنية من زيوتها الزائدة .استعمال املناديل الطبية يف جتفيف
البشرة الدهنية لكونها تساعد يف ختليص البشرة من الدهون اليت
تسبب هلا العديد من املشاكل .جتنب فرك الوجه عند غسله ألنه
حيفز من إفراز الدهون .تقشري البشرة للتخلص من اخلاليا التالفة،
واألوساخ املرتاكمة .جتنب إزالة البثور املوجودة على البشرة
ألنها سترتك مكانها آثارًا يصعب التخلص منها .استعمال واقي
الشمس الذي ال حيتوي على املواد الدهنية ألنه سيزيد من تفتيح
املسامات .إزالة املكياج قبل الذهاب للنوم ألن بقاءه سيزيد من
تراكم الزيوت على البشرة .جتنب ضغوطات احلياة واالبتعاد عن
التوتر ألنه يزيد من إفرازات دهون البشرة.

اقنعة لتبيض البشرة الدهنية
من املعروف بداهة أن أكثر ما حترص عليه النساء هو االعتناء
واالهتمام جبماهلن وحسن إطاللتهن ،وإلن الوجه هو أيقونة اجلمال،
وعنوان الطلة البهية ،البد للمرأة من اهتمام خاص به ،وهذا ال
يعين بأي حال من األحوال إهمال األشياء األخرى .لذلك فإننا اليوم
نقدم لك سيدتي العديد من الوصفات اجملربة واألكيدة ،اليت تعمل
على تبييض البشرة الدهنية وإبراز مجاهلا ،ولعل أفضل ما مييزها
هو مكوناتها الطبيعية ،وعدم احتوائها على املكونات الكيميائية،
وكذلك سهولة القيام بها يف املنزل ،وتكلفتها البسيطة ،وأثرها
الواضح جدًا.
أقنعة لتبييض البشرة الدهنية
قناع احلليب
بالدقيق من منا ال يعلم فوائد احلليب الكثرية ،وخاصة يف بناء
العضالت وإمداد اجلسم بالكالسيوم ،باإلضافة إىل هذه الفوائد
هناك فوائد مجالية ال يعلمها كثري من البشر ،فاحلليب يعترب أحد
املنظفات الفعالة للبشرة ،وتربز هذه الوظيفة أكثر عندما يكون
احلليب املستخدم بارد ،واملقصود بهذا أن يكون غري مغلي،
ففوائده يف هذه احلالة تفوق أضعاف مكونات طبيعية كثرية.
وال ننسى أيضًا املكون اآلخر يف وصفتنا املذهلة وهو الدقيق
وفوائده يف تبييض البشرة الدهنية وكذلك العادية أيضًا .أما
عن املكونات املعيارية هلذه الوصفة ،خلط ثالث مالعق دقيق مع
احلليب الطازج ،وإضافة ملعقة من األوكسجني (ميكن احلصول عليه
ً
إضافة إىل عصري الليمون ،ونقوم خبلط كل ما
من الصيدليات)،
سبق جيدا مع بعضه البعض لتكوين خليط متجانس ومتناسق معًا
ونكون منها عجبينة ،نستخدم هذه العجينة على البشرة والوجه ملدة
 25دقيقة فقط ،وبعد انتهاء هذه املهلة نقوم ببساطة بإزالتها عن
طريق املاء الدافئ.
قناع بياض البيض البيض
وما أدراك ما البيض؟ باإلضافة إىل فوائده البنائية والغذائية،
فإن البيض يربع أيضًا يف جمال تبييض البشرة الدهنية والعادية،
والعناية بها .أما عن طريقة القيام بهذه الوصفة فيمكنك ببساطة
شديدة أن تقومي خبلط بياض بيضة واحدة فقط ،وإضافة  5نقاط
من عصري الليمون و 10أخرى من ماء األوكسجني ،خنلطها معًا
جيدًا ونكون منها خليطًا ندهن به الوجه والبشرة باستخدام فرشاة
خاصة ،ونرتكه حتى متر عشر دقائق ،ثم نقوم بالتخلص منه عن
طريق املاء البارد.
قناع لتبيض البشرة الدهنية فقط
قناعنا هذا فهو خاص للبشرة دهنية فقط ،وال يصلح لغريها من
أنواع البشرة املختلفة ،أما عن الطريقة فهي :خلط  3مالعق من
الدقيق مع لنب احلليب ،ونضيف إليها عصري الليمون لليمونة واحدة
فقط ،ونصنع من هذه املكونات عجينة طرية متجانسة الرتكيب،
نستخدم هذه العجينة على الوجه حتى تنقضي ثلث ساعة (20
دقيقة) ،ثم نتخلص منه عن طريق إستخدام املاء الدافئ يف
ذلك.
القناع الرابع
هو قناع مذهل يعمل على تبييض البشرة .ويتم هذا عن طريق
مزج  4مالعق من الزيادي مع واحدة فقط من العسل ،ونضيف
للمزيح اخلمرية والبيكنج باودر ،وكذلك النشا أيضًا ،ونقلب مجيع
املكونات معًا ونكون خليطًا ندهن به البشرة والوجه ،ونرتكه عليها
حتى انقضاء فرتة زمنية من  60-45دقيقة ،ثم نشطفها جيدًا
بإستخدام املاء الفاتر .وبهذه الوصفات واألقنعة الفريدة نكون قد
وصلنا إىل غايتنا يف تبييض البشرة الدهنية ،وكذلك نكون وصلنا
إىل نهاية مقالنا هلذا اليوم.
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مجتمع وأســرة

 14طريقة لبناء األلفة مع زوجتك
يقول املثل العاملي:
«األلفة القوية بني الزوجني مثل النافذة اليت يدخل منها
هواء منعش يف جو حار» .وبدون األلفة يكون كل شيء
مم ًال يف احلياة الزوجية ،وتكون العالقة احلميمة جمرد تنفيس
واسرتخاء جسدي دون رابطة تعطي قيمة للتالحم ،وعلى الزوج
القيام بها بوصل رابط األلفة؛ ألن الرجل هو الذي يستطيع
أن يوجدها حني حتتاجها املرأة؛ لتعطيه كل قلبها وبذلك يصبح
التالحم احلميمي ذا نكهة خاصة.

جولة على أبرز اإلطالالت يف
أسبوع املوضة يف بريوت

هناك عدد كبري من املمارسات والتصرفات والسلوكيات ،اليت
تساعد على بناء ألفة محيمة جبارة بني الزوجني ،وهي؟
 - 1خذ زوجتك يف نزهة
إن قيام الزوجني بنزهات لوحدهما بني احلني واآلخر
يفسح اجملال أمامهما لألحاديث الكثرية ،مبا فيها األحاديث
الرومانسية.
 - 2أرسل هلا باقة ورد إىل عملها
فهي ستقدر ما فعلته ،وستحاول مكافأتك بشكل مجيل.
 - 3فاجئها
املرأة تكون أحيانًا كالطفل ،بانتظار مفاجأة سارة من زوجها،
فال تبخل عليها؛ ألن الليل سيكون له شكل آخر.

احلال يبعد العالقة احلميمة عن الغريزة

برنامج تناول التمر أثناء احلمل

 - 4اشرت هلا هدية من دون علمها
فهي ستقابل هديتك بهدية ،رمبا تكون يف غاية األهمية
بالنسبة لك.
 - 5قدم هلا القهوة وطعام الفطور وهي يف السرير
قدمه هلا وهي مازالت يف السرير ودون أن تدري ،فالنساء
يعشقن ذلك.
 - 6انظر إليها بإعجاب
إن سألتك عن سبب نظراتك فال ختجل لتقول بأنها نظرات
إعجاب بها.
 - 7شاركها يف خطط احلياة املستقبلية
فاملرأة تقدر كثريًا أن يتم أخذ رأيها حول مستقبل احلياة بكل
جوانبها.
 - 8خذها يف شهر عسل جديد
من الرائع جدًا أن تفاجئ زوجتك بدعوتها إىل السفر إىل مكان
رومانسي ،فاملرأة حتب ذلك وتعتربه تصرفًا رومانسيًا من
قبلك.
 - 9كرر هلا من جديد مبا أقسمتما عليه عندما مت زواجكما
فذلك يقوي ثقتها بك ومينحها راحة نفسية تعود بالفائدة على
تالمحكما احلميم.
 - 10دعها تسرتح عندما تطلب
ختاف املرأة أحيانًا من أن تظهر التعب أمام زوجها؛ كي ال
تتلقى انتقادات إذا مل تكن يف وضع جيعلها مستعدة ،فقيامك
بذلك يشعرها بأن راحتها هامة بالنسبة لك.
 - 11اسأل زوجتك عن خماوفها
للمرأة خماوف كثرية حول احلياة وحول نفسها ،من حيث اجلمال
والتقدم يف العمر وغريها ..ميكنك أن تزيل خماوفها بكلماتك
الرجولية اليت تدل على قدرتك على محايتها.
 - 12ضعها على رأس أولويات اهتماماتك
حاول أن تشعرها بأنها أهم إنسانة بالنسبة لك ،وبأنك تعطيها
كل االهتمام.
 - 13اقض معها وقتًا أطول
كثريات هن الزوجات الالتي يشتكني من أن أزواجهن ال
ميلكون وقتًا كافيًا لقضائه معهن ،ويشعرن بالوحدة بالرغم
من كونهن زوجات هلن شركاء يف احلياة.
 - 14اكتب هلا رسائل حب
بعض األزواج جيدون أن ذلك ضرب من اجلنون ،ولكن احلقيقة
أن املرأة حتب أن يكتب هلا زوجها رسالة حب ،ويرسلها هلا
عرب الربيد؛ ألن ذلك سيذكرها بفرتة اخلطوبة عندما كانا على
اتصال يومي عرب الرسائل ،أو االتصاالت اهلاتفية ،األلفة
القوية تقوي التالحم اجلسدي بني األزواج ووجودها بطبيعة

ميشيل خوري

ال أحد يغفل عن فائدة التمر للحامل والنفساء ولكل مراحل
حياة املرأة ملا فيه من فوائد غذائية عالية ال تقارن بأي
غذاء آخر ،وقد ورد ذكره يف القرآن ،حيث قال تعاىل يف
كتابه العزيز» وهزي إليك جبذع خنلة تساقط عليك رطبًا جنيًا»
واملعنى هنا أن التمر عظيم الفائدة للحامل والنفساء ،ولكن
كيف يكون الربنامج الغذائي للحامل خاصة أن كل شيء يزيد
عن ضده له أخطاره؟
وفيما يلي عدة مالحظات حول تناول التمر بالنسبة للحامل حتى
ال تصاب بزيادة الوزن وأضرار أخرى:
• الفائدة الكربى لألشخاص العاديني تكون بتناول التمر بعدد
فردي ما بني الفجر وحتى طلوع الشمس.
• بالنسبة للحامل يف األشهر األخرية يفضل أن تتناول التمر يف
الصباح وحتى ما بعد شروق الشمس بقليل ألن ذلك ال يزيد
وزنها.
• ال يفضل زيادة تناول حبات التمر يف ساعات املساء ألنها تسبب
زيادة الوزن للحامل.
• يف األسبوع األخري من احلمل تتناول احلامل عددًا فرديًا من حبات
التمر صباحًا تزيده رمبا إىل  11حبة دون أي خطر.
• يف املساء تتناول عددًا فرديًا من  5_3حبات من التمر.
• التمر يفيد احلامل يف أسبوعها األخري لتسهيل الوالدة.
• زيادة وزن احلامل بشكل كبري أثناء الشهر األخري يؤدي إىل
صعوبات يف الوالدة قد تصل إىل إجراء العملية القيصرية.
• حيتوي التمر على مركب هام يعادل ما يفرزه اجلسم يف الصباح
وبالتالي ال يشكل أي أعراض جانبية وعلى ذلك يفضل تناول
التمر بكثرة يف الصباح وليس املساء حتى يصري مفعوله مع
طبيعة اجلسم.
• ال يؤدي التمر يف األشهر األوىل من احلمل إىل اإلجهاض حسبما
يشاع .
• يزيد التمر من انقباضات الرحم مما يسهل الوالدة.
• بعد الوالدة يساعد التمر على عودة الرحم لوضعه الطبيعي.
• حيمي التمر احلامل من ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي لتسمم
احلمل لو تزامن مع أعراض أخرى.
• األلياف املوجودة يف التمر تساعد على التخلص من اإلمساك
الذي يزيد مع تقدم شهور احلمل

ستيفاني صليبا
ختم أسبوع املوضة يف بريوت الذي نظمته شركة  ،L.I.P.Sعروضه
متيزت بغناها وبابتكارات الفتة للمصممني .حيث استقبلت
اليت ّ
صالة فوروم بريوت على مدار  5أيام عروض أزياء لعدد من
املصممني الشباب واملخضرمني أمثال عبد حمفوظ ،أنطوان قارح،
سيغريد فرحية ،حسني بزازا ،حنا توما وغريهم .وقد لبت الدعوة
اىل العروض خنبة من الوجوه االجتماعية والفنية واالعالمية إضافة
اىل كل حميب املوضة.
وقد كان الفتًا أزياء احلاضرات إىل هذه العروض ،حيث بدا
التنافس واضحًا على إحراز لقب األكثر أناقة.
تابعي الصور املرفقة وشاهدي كيف بدت اإلطالالت خالل أسبوع
بريوت للموضة.
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تــغذية

تـحليل فـيتامني د

كلما ذكر هذا الفيتامني جند أنفسنا نتذكر نعمة الشمس ،فكم من
املرات نسمع عبارات على شاكلة  :أريد أن أتشمس ألحصل على
فيتامني د  ،وهو يف الواقع كالم صحيح مائة باملائة.
حقيقة فيتامني د
فإن فيتامني د يف الواقع هو ليس فيتامينًا وإمنا هو هرمون
يتم إنتاجه يف اجلسم وذلك نتيجة للتعرض ألشعة الشمس .كما
أنه ميكن احلصول عليه من أغذية معينة وإال لنفق سكان أالسكا
وسيبرييا مثال .
وهذا اهلرمون يعمل كذلك على إمتصاص الكالسيوم من الغذاء يف
اجلهاز اهلضمي ليوزعه إىل اجلسم.
نقص فيتامني د
ويؤدي نقص فيتامني  Dإىل إخنفاض يف إمتصاص الكالسيوم
من الغذاء ،ونتيجة لذلك ،يتحرر هنا الكالسيوم من العظام بهدف
احلفاظ على نسبة ثابتة للكالسيوم يف الدم ،مما ينتج عن هذا
إصابات يف العظام  ،ويتم أيضا إحلاق الضرر بالعضالت وإرتفاع
يف ضغط الدم.
وهناك عالقة بني املستويات املنخفضة لفيتامني  Dومرض
السكري ،وأمراض املناعة الذاتية واليت يهاجم بها اجلهاز املناعي
اجلسم ،وأنواع معينة من األورام السرطانية .وجند أيضا أن نقص
فيتامني  Dهي حالة شائعة جدًا يف البالغني واألطفال على حد
ومرد األمر يعود لنقص التعرض للشمس واإلستعمال
سواء،
ّ
الكبري املبالغ فيه للمستحضرات الواقية من الشمس وذلك بعد
زيادة الوعي للمخاطر الصحية املقرتنة بالتعرض املتزايد للشمس،
كإرتفاع احتماالت اإلصابة بسرطان اجللد.
زيادة فيتامني د
أما يف حالة زيادة فيتامني د فهو حالة يف غاية الندرة حبيث
يتطلب إستهالك كميات كبرية .هذا الفائض يسبب يف احلاالت
املتطرفة إرتفاع ضغط الدم ،وكذلك الضعف ،وإرتفاع نسبة
الكالسيوم يف الدم ،ونشوء حصى يف الكلى وأيضا إخنفاض
القدرة على الرتكيز.
متى جيب على املرء إجراء هذا الفحص
لدى البالغني الذين يعانون من ختلخل العظام ،وعند إرتفاع
ضغط الدم أو عند إصابة الكلى .عند الشك بفرط فعالية الدريقة
( ،)Hyperparathyroidismأو السل ،أو الساركويد .لدى األطفال
وذلك عند الشك بالرخد وهذا املرض يظهر على شكل ختلف بالنمو
وتشوه العظام عند األطفال .
إن نقص فيتامني د قد ينتج عن:
عدم اإلستهالك الكايف لفيتامني  .Dحيث يتواجد فيتامني  Dيف
أنواع معينة من األمساك وزالل البيض ويف غالبية منتجات احلليب
عند عدم التعرض الكايف ألشعة الشمس الشائع لدى األطفال،
ولدى األشخاص الذين يعملون يف أماكن مغلقة ،واألشخاص الذين
يرتدون دائما املالبس الطويلة طيلة السنة ألسباب دينية.
مشاكل يف إمتصاص فيتامني  ،Dالناجتة عن مشاكل يف اجلهاز
اهلضمي.
لدى البالغني ،وذلك بسبب إخنفاض قدرة الكلى على حتويل
فيتامني  Dللمادة الفعالة.
هذا جزء يسري وخمتصر فيما يتعلق بهذا املوضوع أردت من خالله
أن ألق الضوء على األساسيات فيه  ،وكما سبق فقد رأينا أن
التعرض ألشعة الشمس بشكل معتدل هو أهم سبب يبقي على
معدل طبيعي هلذا الفيتامني يف جسم اإلنسان مما ينعكس على
حياة آمنة وسليمة له طيلة فرتة حياته .
بناء على ما سبق ومن مبدأ درهم وقاية هو أفضل ألف مرة من
ً
قنطار عالج فعلينا أن حنرص على حصول اجلميع على كميات معقولة
وصحية من أشعة الشمس  ،وأن ال جيلس أحدنا كالدب القطيب
دون اإلستمتاع بها ليحصل على الفائدة  ،وإن ختصيص ساعة
تنفس للسجناء مل تأت عبثا  ،وكل هذه األعداد من املصطفني على
الشواطئ واملستلقني حتت الشمس مل تأت هباء  ،لوال الشمس ملا
كانت هناك حياة  ،ولوال هذا الفيتامني ملا استمر اجلنس البشري
أص ًال يف هذه احلياة 1.

كيفية استخدام اوميغا 3

األوميغا  3هو واحد من أهم العناصر للجسم ،وهو نوع من أنواع
دهنية ولكنها ال تضر
مادة
األمحاض األمينية ،وهو عبارة عن
ّ
ّ
باجلسم مثل املواد الدهنية األخرى اليت ينصح األطباء باالبتعاد عن
تناوهلا ،كما ّ
فعالية عالية
أنه يستخلص من مسك السلمون ،وله
ّ
الدم .من أين حنصل على
جدًا يف ختفيض نسبة الكوليسرتول يف ّ
األوميجا  3عنصر األوميغا هو عنصر مهم جدًا للجسم ،ولكن ال ميكن
للجسم أن ينتجه ،األمر الذي يدفعنا إىل احلصول عليه من مصدر
أن األطباء دومًا حياولون نصح املرضى باإلكثار من
خارجي ،كما ّ
تناول بعض األطعمة اليت حتتوي على عنصر األوميجا  ،3ولكن قد
نصل إىل درجة قد يطلب ّ
منا األطباء التقليل من تناول األوميجا
وسنتعرف على هذه احلاالت الحقًا .يوجد عنصر األوميجا  3يف
أهمها األمساك املليئة بالزيت ،مثل:
معظم أنواع األمساك ،ومن
ّ
السلمون ،والسردين ،والتونة ،لذلك ينصح األطباء بتناول األمساك
جيدة من األوميجا
مرتني يف األسبوع من أجل احلصول على
كمية ّ
ّ
ّ
 ،3كما أنه موجود يف زيت الصويا ،والزبيب واجلوز ،و العديد
ً
إضافة إىل ّ
أننا نستطيع احلصول
من الزيوت ،مثل :زيت الزيتون،
الداكنة ّ
اللون ،مثل :السبانخ ،كما ّ
أننا نستطيع
عليه من اخلضروات ّ
احلصول على األوميغا على شكل أقراص تباع يف الصيدلية ،ولكن
ّ
التأكد من
جيب االستفسار من طبيب عن كيفية استعماهلا من أجل
أنها أال تضر باجلسم .كبسوالت زيت السمك أو كبسوالت األوميجا
 3تباع يف الصيدليات كبسوالت تسمى (كبسوالت زيت السمك) أو
(كبسوالت األوميجا  ،)3وهي تؤخذ كبديل لألطعمة الغنية باألوميجا
 ،3كما أنه ال جيوز أن تؤخذ هذه الكبسوالت إىل جانب األطعمة
الغنية باألوميجا ،فيجب أن يكون املصدر واحد فقط ،حيث يكفي
أن يتم تناوله مرة واحدة يف اليوم ،أو مرتني ،كما ّ
إنه ال يؤخذ
إال بوصف الطبيب واستشارته .أشارت نتائج األحباث اليت قام
أن األوميجا  3تساعد على حرق الدهون وختفيف
بها اخلرباء إىل ّ
أن األوميجا
الوزن ،ولكن النتائج األخرية اليت حصل عليها اخلرباء ّ
الدراسات
تسبب حالة من السمنة يف بعض احلاالت ،وال زالت ّ
جارية ملعرفة األسباب اليت تساعد فيها األوميجا على زيادة الوزن،
ّ
متعلق
إن األمر
واألسباب اليت تساعدها على خفض الوزن ،حيث ّ
بالكمية اليت يتم تناوهلا ،أو الطريقة اليت يتم فيها األمر .فوائد
عنصر األوميجا  3على اجلسم حسب ّ
التجارب اليت قام بها العلماء
أن األوميغا  3يقوم مبحاربة مجيع أنواع االلتهابات اليت
توصلوا إىل ّ
ّ
الدموية
تصيب اجلسم ،ومن أهم هذه االلتهابات ،التهابات األوعية ّ
ً
فإن األوميجا  3تقوم مبحاربة
واملفاصل.
إضافة إىل ما سبق ذكرهّ ،
األمراض اليت تصيب القلب ،وهي من أفضل الوظائف اليت تقوم
بها األوميجا ،حيث ّ
إنها تساعد على تنظيم ضربات القلب ،وختفيف
ّ
القلبية اليت تؤدي إىل املوت
والسكتات
وبات
بالن
إمكانية اإلصابة
ّ
ّ
املفاجئ ،كما ّ
أنها تعمل على تنظيم عمل القلب وتقويته بشكل عام.
الدهون والكوليسرتول
أن األوميغا  3تقوم على خفض نسبة ّ
كما ّ
الدم ،كما ّ
الدهنيات املوجودة يف الشرايني
أنها ختفض نسبة ّ
يف ّ
حول القلب ،وبالتالي فهي ّ
تقلل من فرصة اإلصابة بأمراض القلب
الدم
وانسداد الشرايني .تساعد األوميجا  3على ختفيض ضغط ّ
الدم،
أن تناول األمساك تساعد على خفض ضغط ّ
املرتفع ،كما ّ
أن
لكن من املمكن أن يكون تأثريه يف بعض احلاالت ضعيف .كما ّ
للسيدة احلامل من أجل احلصول على جنني أكثر
األوميغا  3يوصف
ّ
صحة ،كما ّ
أنه يعمل على تعزيز القدرات العقلية للجنني يف رحم
ّ
والدته ،إضافة إىل ّ
أنه يعطى للسيدة املرضعة ويعمل على تعزيز
أن لألوميجا  3فوئد كبرية جدًا على
القدرات السمعية للجنني .كما ّ
البشرة ،إذ ّ
ّ
وبالتالي فله القدرة
إنه يعمل نفس عمل الربوتينات،
على بناء اخلاليا ،وجتديد اخلاليا ّ
التالفة املوجودة يف اجللد .فوائد
بأن
األوميجا  3يف التخسيس وبناء العضالت كما ذكرنا سابقًا ّ
الدهون يف اجلسم ،األمر الذي
األوميجا تعمل على ختفيف نسبة ّ
أعطاها اإلمكانية ألن تستخدم يف وصفات الرجييم ،وبالتالي فهي
هلا قدرة عالية على حرق كمية من الدهون يف اجلسم ،كما أنها ال
معينة من الطعام ،ينبغي
توصف لوحدها ،إذ أنها توصف مع
نوعية ّ
ّ
ّ
كمية
ومن
وزنه،
من
ف
خيف
أن
يريد
أن يسري عليها الشخص الذي
ّ
أن األوميجا  3تساعد على تقليل
ّ
الدهون املوجودة يف اجلسم .كما ّ
يؤدي بدوره إىل تقليل تراكم
إفراز هرمون األنسولني ،األمر الذي ّ
الدهون يف اجلسم .كما توصف كبسوالت األوميجا لألشخاص
ّ
الذين يرفعون األثقال من أجل بناء العضالت يف اجلسم ،األمر
الذي يساعد على زيادة حجم وكمية العضالت املوجودة يف اجلسم.
هل من املكن أن يقوم األوميجا  3بالتأثري على السكتات الدماغية
الدماغية يكون نتيجتها انسداد الشرايني
بأن السكتات ّ
كما نعلم ّ
فإن األوميجا  3تعمل على ختليص الشرايني
بالدهون ،وبالتالي
ّ
ّ
الدهون املرتاكمة  ،كما ّ
أنه يقي من حدوث النزيف الدماغي.
من ّ
ينصح األطباء بتناول األوميجا  3إىل جانب تناول األدوية املقاومة
لاللتهابات ،حيث ّ
فعاليتها يف مقاومة املرض،
إنها تزيد من
ّ
كما ّ
أن
فعال يف معاجلة التهاب املفاصل والروماتيزم .كما ّ
أنه ّ
املضادة لالكتئاب،
فعالية األدوية
زيادة
على
تساعد
3
األوميجا
ّ
ّ
وبالتالي فهو حيارب العديد من األمراض النفسية ،مثل :التوترات
أن إعطاء األوميجا 3
العصبية ،وغريها من األمراض األخرى .كما ّ
لألطفال يساعد كثريًا على زيادة نسبة الذكاء ،فهو يساعد على
الدماغ ،كما ّ
أنه يعمل على جتديد اخلاليا التالفة ،كما
بناء خاليا ّ
ّ
ّ
وقلة االنتباه .ويقوم جمموعة من
التشتت
أن له تأثري على حماربة
ّ
إمكانية األوميجا  3يف معاجلة
دراسة
يف
ون
املختص
واخلرباء
اء
األطب
ّ
ّ
ّ

اخلرف واإلصابة بالزهامير،
الدراسة قائمة
وال تزال
ّ
حتى هذه ّ
اللحظة ،فلم يتم
الوصول إىل نتائج واضحة.
الدراسات
أن آخر
كما
ّ
ّ
أن األوميجا  3يساعد
أثبتت
ّ
على الوقاية من أمراض
أن تناول األمساك بشكل عام يساعد على خفض
السرطان ،كما ّ
نسبة اإلصابة بأمراض السرطان .أخطار األوميجا  3على الرغم من
كل الفوائد اليت مت ذكرها عن استخدام األوميجا  3يف عالج العديد
يسبب حدوث
من األمراض ،ولكن فرط االستخدام يف األوميجا 3
ّ
نزيف داخلي ،هذا إىل جانب أن استخدام األوميجا  3إىل جانب
يسبب حدوث بعض التفاعالت الغري
استخدام عقاقري أخرى قد
ّ
أن تناول األوميغا  3على شكل أقراص ،وتناول
مرغوب بها ،كما ّ
كمية األوميجا  3يف
فرط
ب
يسب
قد
3
باألوميجا
األطعمة الغنية
ّ
ّ
الدم ،األمر الذي قد يسبب حدوث أمراض خمتلفة يف اجلسم .ما
ّ
هي الكمية املوصى بتناوهلا من األوميجا  3يوميًا ال ميكن حتديد
معينة من األوميجا اليت ينصح بتناوهلا ،ولكن الكمية املسموح
كمية ّ
ّ
بها ترتاوح تقريبًا ما بني  0.5إىل  1.8جرام يوميًا على حسب حالة
املريض والعمر أيضًا .ال ينصح بتناول األمساك ألكثر من مرتني
مضرة يف بعض األحيان،
إن الزيادة قد تكون
يف األسبوع ،حيث ّ
ّ
يؤدي إىل حدوث عواقب وخيمة .هناك حاالت من
األمر الذي
ّ
كميات أكرب من املرضى
إىل
حباجة
يكونوا
ة
التاجي
الشرايني
مرضى
ّ
ّ
العاديني من األوميجا  ،3ولكن ال يفضل تناول األوميجا بدون
استشارة الطبيب املتابع للحالة.

أفضل  5فيتامينات ملكافحة الشيخوخة
ليس هناك مساحيق سرية
لعالج التجاعيد أو منع
ظهورها ولكن هناك بغض
الفيتامينات اليت تساعدك
يف هذه املعركة  ،تعمل
مضادة
الفيتامينات
لألكسدة الطبيعية و تعمل كخط دفاع أمامي ملشاكل الشيخوخة
 .عزيزتي كل املساحيق اليت تستخدمينها هلا أضرار على صحتك
فال جمال بعد هذه اليوم إال ان تهتمي بغذائك وتعتين بشرتك من
خالل الطبيعة اليت قدمها لنا اهلل عز و جل  -:ميكنك احلصول على
هذه الفيتامينات من الطعام الذي تتناوله فإليك أفضل فيتامينات
اجلمال ملكافحة الشيخوخة:
 -1فيتامني سي :احلمضيات الفلفل اللفت الربوكلي القرنبيط
فوائده اجلمالية :يعد فيتامني سي من أقوى مضادات األكسدة
ومن السهل أن جتدها  ،موجود يف الكثري من اخلضار و الفواكه ،
و هو رائع يف احلماية من األمراض و هو عنصر أساسي إلمتصاص
احلديد  ،ميتلك فيتامني سي صفة التجدد فبذلك يساعد على
تأسيس غريه من مضادات األكسدة يف اجلسم .
 -2فيتامني  :B3اخلمرية الغذائية خنالة األرز الطماطم اجملففة
فوائده اجلمالية :هناك عدد كبري من فيتامينات ب من  12-1و
من الصعب احلصول عليها يف الغذاء العادي ولكن ب 3هو األكثر
أهمية عندما يتعلق األمر باجلمال ،يؤثر فيتامني ب 3على كيفية
اكتساب جسمك للطاقة و الدهون فهو مينح شعرك القوة و حيافظ
على رطوبة اجللد و يقوي األظافر .
 -3فيتامني ك :اللفت  ،امللفوف  ،السبانخ ( متنح الطاقة ) بصل
خيار بروكلي األعشاب ( جافة و طازجة ،مريمية  ،زعرت ) فوائده
اجلمالية  :يساعد على التخفيف من اهلاالت السوداء حتت العني و
يفتت اجللطات الدموية وأفضل طريقة للحصول على فيتامني ك
من الطعام و يساعد أيضا يف احلفاظ على قوة العظام.
 -4فيتامني أ  :الفلفل األمحر مسحوق الفلفل احلار البطاطا احللوة
جزر احلزب األخضر ( اللفت  ،السبانخ  ،امللفوف  ،اخلردل ) اجلوز
فوائده اجلمالية  :يلعب دور كبري يف احلفاظ على اجللد فيقلل من
جتاعيد البشرة و حب الشباب و متدد اجللد .
 -5فيتامني ي  :البطاطا احللوة الزيت النباتي املكسرات و البذور
( لوز  ،جوز  ،بندق  ،بذور الكتان  ،بذور عباد الشمس ) اخلضر
الورقية ( خس  ،ملوخية  ،سبانخ ) فوائده اجلمالية  :حيمي البشرة
ويقي من األشعة الفوق بنفسجية من الداخل إىل اخلارج  ،إذا
شعرت يف جفاف اجللد أو مل تشرب كميات كافية من املاء فإعلم
بأن لديك نقص يف فيتامني ي  ،كما أنه مفيد للقلب و حيافظ
على نسبة الكولسرتول يف الدم .
تذكري عزيزتي ان األطعمة والغذاء الصحيح هو الذي يعيد شبابك
ونظارتك  ،املساحيق وعلميات التجميل وليس ميكن تضمني اهم
الفيتامينات انها فيتامني سي ألنه أقوى مضادات األكسدة ومن
السهل أن جتدها  ،موجود يف الكثري من اخلضار والفواكه  ،وهو
رائع يف احلماية من األمراض وهو عنصر أساسي إلمتصاص احلديد
وايضا فيتامني ك الذي يساعد على التخفيف من اهلاالت السوداء
حتت العني ويفتت اجللطات الدموية و أفضل طريقة للحصول
على فيتامني ك من الطعام و يساعد أيضا يف احلفاظ على قوة
العظام.
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يف املعركة .بعضهم يشيع بأنهم سيتحالفون مع غربيس ضد «أمل»
وآخرون يشيعون بأن «أمل» استطاعت إقناعهم باملشاركة يف الئحة
التوافق وتقامسها ثالثيًا :مخسة أعضاء لكل من أمل وحزب اهلل
والشيوعيني.
حامت غربيس ،مسؤول منطقية احلزب الشيوعي يف قضاء النبطية،
نفى تلك الشائعات ،جازمًا بأن احلزب األمحر سيكرر جتربة انتخابات
 ،2010وخيوض املعركة منفردا ضد توافق ثنائي حزب اهلل ــ أمل
«يسقط أمساء األعضاء على البلدات ومكوناتها» .حينها،
الذي ُ
خسرت الئحته بفارق  400صوت يف مواجهة حزب اهلل وأمل ومناصري
«القوى الوطنية» والتيار الشريازي وأنصار النائب الزين واليسار
الدميوقراطي.
وذكر غربيس أن كوادر احلزب يف البلدة جالوا على فعالياتها واألحزاب
والزين ،وعرضوا على حزب اهلل وامل «تشكيل الئحة منوذجية تتمثل
فيها األحزاب حبسب أحجامها على أن يتشاركوا مجيعًا باختيار رئيس
ونائبه يطّبق مبدأ املداورة بينهما كل ثالث سنوات».
لكن العرض «رفضته قيادة أمل» اليت عرضت على الشيوعيني
املشاركة بالئحة ثالثية (أمل وحزب اهلل والشيوعي) خبمسة أعضاء
لكل منهم .ويؤكد غربيس« :رفضنا احملاصصة الثالثية كما رفضنا
احملاصصة الثنائية وإقصاء اآلخرين».
وعن «الريس» كمال ،أكد ابن عمه أن الشيوعي «الذي خاض
املعركة ضد بلدية غربيس يف  ،2010لن يقبل أن يرتأس هو نفسه
الئحة الشيوعي أو أن نشارك معه يف الئحته».
حيد الشيوعيون أنفسهم عن خالف أمل الداخلي« .ال نعمل بكيدية
ّ
ولن نستغل اخلالف» .حتى مساء أمس ،كان باب الشيوعيني ال يزال
مفتوحًا أمام نظرائه يف البلدة« ،بانتظار اقتناعهم بالئحة تشاركية
جامعة».

الغارات تتسبب بتدهور ...
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االخرية بقصف االحياء الغربية بالقذائف.
وأمس االول قتل  53مدنيًا على األقل ،بينهم مخسة أطفال ،يف
تبادل القصف.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرمحن« :قتل  31مدنيًا على األقل ،بينهم
ثالثة أطفال ،وأصيب العشرات جبروح يف غارات جوية» استهدفت
احياء يف اجلزء الشرقي .كما قتل « 22مدنيًا ،بينهم طفالن ،وأصيب
العشرات جبروح جراء قصف الفصائل املقاتلة بالقذائف الحياء» يف
اجلهة الغربية.
وقال احد سكان االحياء الشرقية« :مل حيصل قصف بالطريان بهذا
الشكل منذ مخس سنوات ...الطريان احرق اليوم املناطق الشرقية».
وكان قتل لي ًال  30مدنيًا ،بينهم طبيبان ،جراء استهداف الطائرات
احلربية ملستشفى القدس امليداني ومبنى سكين يف حي السكري يف
اجلهة الشرقية.
ونددت منظمة «أطباء بال حدود» يف بيان بتدمري مستشفى القدس
الذي تدعمه .ونقلت عن موظفني ان املستشفى «حتول اىل ركام»
اثر اصابته «مباشرة يف غارة واحدة على األقل».
ويعد املستشفى «مركز اإلحالة الرئيسي لطب األطفال يف حلب»،
وتدعمه املنظمة منذ عام .2012
ونقلت قناة «العربية احلدث» اليت تتخذ دبي مقرًا هلا عن دو ميستورا
إنه ال يعتقد أن استهداف مستشفى بغارة جوية يف حلب كان بطريق
اخلطأ.
وندد الناطق باسم اهليئة العليا للمفاوضات املعارضة سامل املسلط
يف بيان مبا اعتربه «هجومًا وحشيًا هو رسالة ان نظام االسد يرفض
وضع حد ملعاناة الشعب السوري».

واشنطن

وأصدر وزير اخلارجية االمريكي جون كريي بيانًا جاء فيه« :حنن
غاضبون بشدة من الغارات اجلوية على مستشفى القدس يف حلب
الذي تدعمه يف آن واحد منظمة أطباء بال حدود واللجنة الدولية
للصليب االمحر ،واليت اسفرت عن مقتل عشرات االشخاص بينهم
أطفال ومرضى وطاقم طيب».
وأضاف« :ال نزال حناول احلصول على مزيد من املعلومات عن هذا
القصف ولكن يبدو ان هذه الغارات استهدفت عمدًا مبنى طبيًا معروفًا
وتضاف اىل حصيلة نظام األسد الذي سبق له ان هاجم منشآت مماثلة
ومسعفني» ،موضحًا ان هذه الغارات كانت أسفرت عن مقتل «مئات
السوريني األبرياء».
واعترب ان «لروسيا مسؤولية ملحة للضغط على النظام لينفذ قرار
جملس األمن الرقم  ،2254وخصوصًا ليكف عن استهداف املدنيني
واملباني الطبية واملسعفني وليحرتم وقف اطالق النار متامًا».
وصرح الناطق باسم البيت االبيض جوش ايرنست بأنه «يشعر بالفزع
على حنو خاص» بسبب اهلجوم على مستشفى حلب.
وقال« :ندين بقوة موجة الغارات اجلوية والقصف اليت قتلت أكثر من
 60شخصًا يف حلب يف الساعات األربع والعشرين األخرية».
كما ندد الناطق باسم وزارة اخلارجية االمريكية جون كريبي بالقصف
قائ ًال إن هناك دالئل على أن قصف املستشفى نفذته القوات
احلكومية السورية دون سواها.

بان كي  -مون

ودعا األمني العام لألمم املتحدة بان كي -مون روسيا والواليات
املتحدة إىل ممارسة الضغط على األطراف املتحاربني يف سوريا لوقف
القتال وضمان إجراء حتقيق موثوق به يف الغارات اجلوية اليت دمرت
مستشفى يف حلب.
وقال الناطق بامسه ستيفان دو جاريك يف بيان« :بدل قصف
املناطق املدنية على مجيع األطراف السوريني توجيه تركيزهم جمددًا
إىل العملية السياسية».
وأكد مصدر عسكري سوري أن الطائرات احلكومية مل حتلق فوق
املنطقة اليت استهدفتها الغارات .ونفى اجليش السوري تقارير عن
استهداف سالح اجلو املستشفى.

موسكو

وبدورها نفت وزارة الدفاع الروسية أي مسؤولية هلا عن اهلجوم.
واتهم وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف واشنطن بانها مل تتخل
عن إطاحة النظام السوري عسكريًا .وشدد على أن روسيا هي الدولة
الوحيدة اليت حتارب االرهاب يف سوريا بطريقة شرعية.

الجيش يحشد

وكتبت صحيفة «الوطن» املقربة من النظام السوري يف افتتاحيتها:
«آن أوان انطالق معركة حترير حلب كاملة من رجس اإلرهاب ...ال
خيفى على أحد أن اجليش العربي السوري حشد واستعد مع حلفائه
للمعركة احلامسة اليت لن يطول زمن مباشرتها وال زمن حسمها».
وقالت إن «القيادة السياسية والعسكرية أعطت فرصة للهدنة حلقن
الدماء ومنحت التسوية السياسية فرصة ساحنة يف جنيف استجابة
لطلب األصدقاء الروس ،مع أن العمليات العسكرية قبل وقف القتال
كانت تسري يف اجتاه حسم الصراع يف حلب».
وأبلغ مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية» ان «اجليش يستعد
ملعركة ضخمة خالل األيام املقبلة لطرد املقاتلني من مدينة حلب عرب
حماصرتها وانشاء منطقة آمنة».
وقتل اخلميس  64مقات ًال من الفصائل املعارضة واالكراد يف معارك
يف حميط تل رفعت يف ريف حلب الشمالي .وقال املرصد السوري
ان « 53مقات ًال من الفصائل املقاتلة ،وغالبيتها اسالمية ،و 11مقات ًال
من قوات سوريا الدميوقراطية قتلوا خالل معارك بدأت أمس (االربعاء)
وانتهت اليوم (اخلميس) يف حميط تل رفعت».
واشار عبد الرمحن اىل ان «غالبية جثث مقاتلي الفصائل يف أيدي
«وحدات محاية الشعب» الكردية ،وعرضت يف مدينة عفرين اخلاضعة
لسيطرة االكراد يف ريف حلب الشمالي الغربي».
وانتشرت على وسائل التواصل االجتماعي صور وشريط فيديو تظهر
عشرات اجلثث يف شاحنة ضخمة تسري يف شوارع عفرين.

خامنئي ينتقد ...
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طهران ،علمًا أن املصارف األوروبية واآلسيوية ما زالت عاجزة عن
التعامل مع إيران ،خشية تبعات قوانني أمريكية تفرض عقوبات على
طهران ،التهامها بدعم «اإلرهاب» وانتهاك حقوق اإلنسان ،وبسبب
برناجمها الصاروخي.
وقال خامنئي إن «أمريكا تعرقل وختادع وتفتعل بلبلة ،ثم تعاتب ألننا
نشعر بريبة جتاهها» .وأضاف يف إشارة إىل األمريكيني« :يكتبون على
الورق لتتعامل املصارف مع إيران ،لكنهم وراء الكواليس يثريون رهابًا
منها ،إذ يقولون إنها دولة راعية لإلرهاب ،لئال تتعامل (املصارف)
معنا اقتصاديًا» .وسأل« :أي رسائل حتملها هذه املسائل ،بالنسبة
إىل املصارف األجنبية»؟ وأجاب« :رسالة أال تتعامل مع إيران» .وزاد:
ّ
يتضح اآلن.
«قلت مرارًا إن الوثوق باألمريكيني ليس ممكنًا ،والسبب
أمريكا عدوة لنا ،وعداؤها لن ينتهي».
وأكد خامنئي خالل لقائه آالفًا من العمال ،أن «بعض إجنازات البالد
سرية وال ميكن الكشف عنها ،وإذا أمكن االطالع عليها الندهش اجلميع
من املواهب الكربى للشباب اإليراني».
يف الوقت ذاتهّ ،
علق روحاني على تثبيت احملكمة العليا األمريكية
جممدة قيمتها  2.6بليون دوالر،
إيرانية
أصول
قرارًا بتسليم
ّ
اىل عائالت أمريكيني ُقتلوا يف تفجريات إرهابيةُ ،
ات ِهمت طهران
بالتخطيط هلا .ووصف القرار بأنه «قرصنة يف وضح النهار وفضيحة
قانونية كربى ألمريكا وسرقة مكشوفة ،تعين استمرار عدائها للشعب
اإليراني» .كما رأى فيه «تصرفًا غري مشروع وخمالفًا للقوانني الدولية
واإلنسانية ،وحلصانة املصارف املركزية» .وهدد واشنطن بأنها
ستواجه «عواقب» ،وزاد« :ال ميكن ألي سارق أن يفخر بسرقته،
ويتصور األموال املنهوبة ملكًا له».
ّ
إىل ذلك ،أعلن محيد بعيدي جناد ،مدير عام وزارة اخلارجية اإليرانية
للشؤون السياسية ،أن «ال حدود تقنية بعد اآلن أمام برناجمنا
الصاروخي» .وأضاف« :قدرتنا العلمية أتاحت لنا فرصة إنتاج صواريخ
عابرة للقارات» .واستدرك أن طهران ال تنتهج هذه السياسة ،ألن
عقيدتها العسكرية «دفاعية ،ال هجومية».
ضراب ،املولود
رضا
الرتكي
يف نيويورك (رويرتز) ،أعلن رجل األعمال
ّ
يف إيران ،أمام حمكمة جزائية أنه ليس مذنبًا يف اتهامات بالتآمر ،مع
آخرين ،مبساعدة طهران يف االلتفاف على العقوبات األمريكية.

مقتل امري «داعش» ...
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هناك فؤاد شهاب ،واحد وانتهى ،ال تنتظروا مثل هذه الظاهرة مرة
اخرى».
الدولة متشي باحلد االدنى من الدولة .هكذا اىل ان حتدث املعجزة

يف سوريا ،ويف العراق ،وان تتدحرج التسوية من جبال صعدة اىل
ضفاف املتوسط ،وان كان ينقل عن جهة دولية مقيمة يف لبنان انها
ختشى ان يكون مآل املأساة السورية على غرار املأساة الفلسطينية،
اي ان تبقى مشرعة هكذا اىل االبد.
خالصة السياق السياسي (والديبلوماسي) الراهن ال رئيس لسنتني،
وال رئيس لست سنوات ،بل انتظار قاتل ،خيشى ان يكون قات ًال
للجمهورية ،سالم بات مقتنعًا بان مهمته ادارة االزمة ،باقصى حد من
االعصاب الباردة ،هو الذي يسأل االصدقاء «كيف هلذه احلكومة ان
تتوىل ادارة االزمة؟» .ما دامت تتعطل عجالتها امام اي حفرة مهما
كانت صغرية.
لكن الذي يثري اهللع هو تطويع بعض الساسة الذين يعرفون بعالقتهم
بسفارات معينة ،بل وبأجهزة استخباراتية معينة ،للرتويج بانه لن
يكون رئيس للجمهورية يف لبنان اال بعد حادث هام وخطري .وهذا ما
جعل احد الوزراء يسأل «يف مثل هذه الظروف ،هل تبقى اجلمهورية
امام حدث خطري لتبقى رئاسة اجلمهورية؟».
وراء الضؤ ،مثة سؤال يرتدد بكثرة يف هذه االيام :هل اجليش هو
احلل؟ كان هناك فريق عسكري امريكي يف الريزة ،واعترب ان اجليش
اللبناني «افضل جيش يف العامل جلهة التعامل النوعي مع االسلحة
االمريكية املعقدة».
بينة من تفاصيل التفاصيل ،الحـظ ان هذا اجليش
الفريق الذي على ّ
هو الوحيد الذي ال انشقاقات فيه .وبالرغم من كل اهلزات السياسية
والطائفية اليت تضغط على املنطقة وعلى لبنان ،من اصل  70الف
عسكري مل ينشق سوى جنديني (سعد الدين ودياب الذي قتل يف
مهني السورية).
الفريق االمريكي وصف اجليش اللبناني بـ «شريكنا يف مكافحة
االرهاب».
هذا ال يعين ان اجليش ،وكما يفهم من كالم مراجع معينة ال يتوجس،
وحبزم ،من خماطر ليس سببها التصدع السياسي الراهن واملزمن،
فقط ،بعد معركة «القريتني» يف سوريا ،وفد اىل اجلرود اللبنانية
العشرات من مسلحي «داعش» .ما زالت االحتماالت السورية مفتوحة،
االجراءات اليت اختذها اجليش استثنائية ،ورفعت جدارًا فوالذيًا يف
وجه املسلحني...
املشكلة ان مقاتلي «داعش» و»النصرة» الذين حتت احلصار الشديد،
ومن اجلانبني السوري واللبناني قد ينفذون عمليات الحداث ثغرات
يف احلصار ،ولكن مع التدابري اليت ختذتها املؤسسة العسكرية تراجع
اخلطر االسرتاتيجي على لبنان.
املراجع املعنية تقول ان اجليش «حييط بكل شيء يف منطقة املواجهة»
ويضرب استباقيًَا .هذا ما حدث صباح امس االول حني نفذت قوة
عسكرية عملية نوعية يف اطراف عرسال ادت اىل مصرع امري «داعش»
يف عرسال فايز الشعالن.
من جهتها اعلنت قيادة اجليش يف بيان امس االول ،انه «يف إطار
العمليات االستباقية والنوعية اليت تقوم بها وحدات اجليش على
ضد التنظيمات اإلرهابية ،وبنتيجة الرصد
احلدود اللبنانية الشرقية
ّ
قوة من اجليش صباحا ،مركزًا قياديًا لـ»داعش» يف
واملتابعة ،هامجت ّ
أدى إىل مقتل ّ
كل من أمري
أطراف عرسال ،واشتبكت مع عناصره ،ما ّ
داعش يف منطقة عرسال املدعو فايز الشعالن امللقب بـ»أبو الفوز»،
مروة ،وتوقيف املسؤول األمين لداعش يف
ومرافقه السوري أمحد ّ
ّ
موصلي امللقب بـ»أبو ملهم» .وقد
املنطقة ،السوري حممد مصطفى
أصيب خالل اإلشتباك ثالثة عسكريني جبروح طفيفة.
وكان هؤالء اإلرهابيون قد شاركوا يف قتال اجليش خالل العام
 ،2014وهم مسؤولون عن جتهيز عدد من السيارات املفخخة ،والقيام
بتفجريات عدة استهدفت مراكز اجليش ومدنيني يف بلدة عرسال
وحميطها».

يوم لبنان آت

ويف هذا السياق ،قال احد وجهاء البلدة ان شعالن كان يوحي
جملموعته ،وللمقربني من التنظيم ان يوم لبنان آت ال حمالة ،و»اننا
لن نكتفي بطرابلس بل ال بد من بريوت» ،واىل حد االحياء بـ»اننا اذا
خسرنا الرقة او لن خنسرها ولو القوا عليها قنبلة نووية ،فسيكون
الثأر يف مكان ال يتصوره حتى اخليال».
يدعي امام مرافقيه الذين كانوا
وكان «ابو الفوز» ،وهذا لقبه ّ
يفاخرون بذلك ،ان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي كان يبعث اليه
بتحيات شخصية.

عني الحلوة واالنفجار

وتعقيبًا على ما أشارت اليه «القبس» حول الوضع اللبناني (واحتماالته)
بني خميمات عرسال وخميم عني احللوة ،قال املرجع االمين ان هذا
املخيم «ينزلق حنو االنفجار» ،مشريًا اىل حالة الرتوي اليت تعاني منها
حركة «فتح» اليت يناهز عدد مقاتليها الـ.900
والحظ ان غالبية هؤالء املقاتلني من عمر متقدم ،ومن رتب عالية،
والعناصر يتوزعون يف والءاتهم ،اذ ان هناك جمموعة ابوعرب،
وجمموعة العردات ،وجمموعة الشايب ،وجمموعة شناعة ،وجمموعة
اللينو (حممود عبد احلميد عيسى) ،وجمموعة املقدح «الذي ال وجه
له وال صدقية بسبب تذبذب مواقفه وعالقاته» ،وهو أقرب اىل
االسالميني منه اىل «فتح» ،حتى ان هناك من يصفه بـ»حصان
طروادة» يف احلركة.
وحبسب املرجع فان جمموعة «الشباب املسلم» اليت يرأسها بالل بدر
تزداد خطورة يومًا بعد يوم لتشكل مع اجملموعات االخرى ،وكلها قريبة
من «جبهة النصرة» حنو  150مقات ًال تكمن اهميتهم بأنهم يقاتلون
بشراسة وحبرفية ،وكان اجليش قد اخترب النوعية القتالية هلذا النوع
من العناصر خالل معركة خميم نهر البارد يف صيف عام .2007
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اللقاح املضاد لإلنفلونزا أكثر
فاعلية يف الصباح

أدوية اإلقالع عن التدخني
«ليس هلا آثار جانبية»

التوقف عن التدخني وممارسة
الرياضة للحماية من اخلرف
وجدت دراسة حديثة أن معدالت اخلرف تنخفض بشكل أسرع مما
هو متوقع عند التوقف عن التدخني ،اإلكثار من ممارسة التمرينات
الرياضية وحتسني عادات تناول الطعام.
ووجد الباحثون أن املخاوف املتعلقة بتنامي معدالت اإلصابة باخلرف
بشكل كبري يف اململكة املتحدة ودول أخرى مل تتحقق على أرض
الواقع ،وهو ما أرجعوه إىل عدة أسباب ،يأتي يف مقدمتها أن
الرجال بدؤوا يولون اهتمامًا أكرب بوضعياتهم الصحية.
ولفتت تقديرات إىل تراجع عدد املصابني باملرض حبوالي  40ألف
حالة يف العام خالل العقدين املاضيني مقارنة مبا كان خيشاه
األطباء .ونوهت الدراسة اليت أجراها الباحثون يف جامعة كامربيدج
باململكة املتحدة إىل أن ذلك الرتاجع احلاصل مبعدالت اإلصابة
أظهر أنه من املمكن التصدي بنجاح ملرض اخلرف بإتباع أمناط حياة
صحية ،رغم أن ذلك ما يزال نهجًا «مهم ًال نسبيًا» مقارنة بالبحث
عن عالجات دوائية.

رجحت دراسة بريطانية حديثة أن اللقاحات املضادة لفريوس
اإلنفلونزا تكون أكثر فاعلية إذ ُأخذت يف الصباح الباكر مقارنة
بفاعليتها عند التناول يف الظهرية.
وأضافت الدراسة أن استجابة األجسام املضادة تكون أقوى قبل
احلادية عشرة صباحا.
وأكدت أن عملية التطعيم تكون أكثر جدوى عندما يعمل جسم
اإلنسان على الوترية الطبيعية بعيدا عن حاالت اإلجهاد والتعب.
وتضمنت عينة الدراسة ،اليت اجراها فريق حبثي جبامعة برمنجهام،
 300حالة مجيعهم فوق سن  65سنة.
ويسبب فريوس اإلنفلونزا حالة من اإلعياء الشديد ،وأحيانا يؤدي
إىل الوفاة بني كبار السن.
ُجربت عمليات التطعيم باللقاحات املضادة للفريوس على جمموعتني
من املفحوصني الذين تناولوا لقاحات مضادة لثالثة فئات من
اإلنفلونزا.
وكشفت نتائج التجربة على عينة الدراسة أن هناك زيادة كبرية يف
تركيز األجسام املضادة بعد شهر واحد فقط بني من تلقوا اللقاح
يف الصباح الباكر مقارنة مبن تناولوه يف الظهرية ،وذلك يف فئتني
فقط من فئات اإلنفلونزا اليت تطعمت منها عينة الدراسة.
أما بالنسبة للفئة الثالثة ،فلم يكن هناك فرق كبري بني تناول
اللقاح يف الصباح واستخدامه يف الظهرية.
وقالت آنا فيليبس ،االستاذة بكلية الرياضة ،والتدريبات ،وإعادة
التأهيل جبامعة برمنجهام واملشرفة على الدراسة« :تعترب هذه
الدراسة أول جتربة عشوائية إلعطاء اللقاحات يف أوقات خمتلفة،
وتوفر أدلة علمية على أن التطعيم يف الساعات األوىل من الصباح
يعزز تركيز األجسام املضادة واستجابتها مع اللقاحات املضادة
لإلنفلونزا».
وأضافت« :نعلم أن هناك تفاوت يف استجابة اجلهاز املناعي
للفريوس على مدار اليوم ،لذا أردنا أن نكتشف أثر ذلك على
استجابة األجسام املضادة للقاح».
وأكدت أن متكن فريق البحث من الكشف عن فاعلية أقوى للقاحات
عند تناوهلا يف الصباح الباكر لن ميكنهم فقط من وضع اسرتاتيجيات
حتصني ،بل سيساعد أيضا على تطوير تلك االسرتاتيجيات.
ارتفع عدد الوفيات بسبب اإلنفلونزا من كبار السن هذا العام يف
بريطانيا مقارنة بالرقم املسجل العام املاضي
زيادة الوفيات
تشري إحصائيات إىل أن عدد من ميوتون بسبب اإلنفلونزا يف
بريطانيا من الفئة العمرية فوق  75سنة يتزايد بشكل مستمر على
مدار  12سنة مضت ،وهو ما يرجعه خرباء إىل غياب فاعلية التطعيم
باللقاحات املضادة لإلنفلونزا.
وشهد األشهر الثالثة األوىل من  2015أكرب عدد من حاالت الوفيات
املسجلة يف بريطانيا ،وهو ما تزامن مع ذروة انتشار فريوس
اإلنفلونزا.
وبلغ هذا العدد حوالي  24065حالة وفاة بسبب اإلنفلونزا يف الربع
األول من العام املاضي مقارنة بعدد الوفيات بسبب الفريوس عام
 ،2014والذي بلغ 11865حالة.
وسجلت تلك الزيادة يف شهر يناير  2015فقط عندما كان انتشار
ُ
الفريوس يف ذروته.
وقالت راشيل إدغار ،األستاذة جبامعة كاميربيدج إن «هذه الدراسة
ثرية وتلقي الضوء على أن االستجابة للقاحات فريوس اإلنفلونزا
املومسية تعتمد على الوقت الذي تتم فيه عملية التطعيم .وترجح
أيضا أن التطعيم باللقاحات املضادة يكون أكثر فاعلية إذا ُنفذ يف
الصباح الباكر».
وأضافت أن األمر ال زال حيتاج إىل املزيد من البحث لتحديد ما إذا
كانت اسرتاتيجية التطعيم باللقاحات املضادة لإلنفلونزا يف الصباح
يضفي على العملية قدر أكرب من الكفاءة.

واستنادًا على بيانات مت جتميعها خالل تسعينات القرن املاضي،
فكان يفرتض أن يكون هناك حوالي  251ألف حالة إصابة جديدة
مبرض اخلرف يف اململكة املتحدة حبلول عام  ،2015بعد أن كانت
حاالت اإلصابة هناك  183ألف حالة يف العام .1991
يقول اخلرباء إن األدوية أكثر أمانا من التدخني الذي يقتل أكثر من
 400ألف أمريكي سنويا

لكن الزيادة اليت كان يفرتض حدوثها شهدت حالة من التباطؤ عما
كان متوقعًا ،حيث مل يسجل سوى إصابة  210ألف حالة جديدة فقط
خالل العام املاضي .وهو ما أرجعه الباحثون لعوامل عدة منها :
التوقف عن التدخني ومن ثم حتسن أداء القلب والشرايني ،تغيري
النظام الغذائي ملا هو أفضل وزيادة الوعي بشأن أهمية ممارسة
الرياضة.

وعلى مدار سبع سنوات ،ألزمت السلطات األمريكية الشركتني بوضع
مربع حتذيري على علب األدوية ،يقول إن الدواء قد يتسبب يف
«تغري السلوك ،والعدائية ،واإلحباط ،وأفكار أو أفعال انتحارية»،
وهو ما أفزع عدد من األطباء واملرضى الذين حياولون اإلقالع عن
التدخني باستخدام الدواء.

أما بالنسبة ملعدالت إصابة السيدات باملرض ،فأوضح الباحثون
أن مستويات اخلرف لديهن تعترب «مستقرة» أو رمبا شهدت
«اخنفاضًا طفيفًا» .ونوه الباحثون يف السياق عينه على ضرورة
متابعة املرض والعمل على خفض مستوياته بشكل أكرب مستقب ًال.

أثبتت دراسة أن اثنني من األدوية اليت تنتجهما شركتا فايزر
وغالكسو مسيث كلني ،ال يتسببان يف أي خماطر سلوكية أو أفكار
انتحارية.

كما أن إدارة الطريان الفيدرالية األمريكية منعت الطيارين والعاملني
يف املالحة اجلوية من استخدام الدواء ،لكن اإلدارة قد تعيد النظر
يف هذا القرار بعد نتائج البحث األخرية.
ويقول اخلرباء إن الدوائني آمنان ،ورمبا أكثر أمانا من التدخني الذي
يتسبب يف وفاة  440ألف أمريكي كل عام.
ويدعى «شانتكس» ،برباءة اخرتاع يف
ويتمتع أحد الدوائنيُ ،
الواليات املتحدة حتى عام  ،2020ويف أوروبا حتى عام  .2021ومن
املتوقع أن تؤدي إزالة املربع التحذيري إىل زيادة يف مبيعاته حلني
إنتاج بدائل أخرى أقل سعرا.
وأرسلت الشركتني نتائج الدراسة هليئة األغذية واألدوية األمريكية،
واليت أثبتت أن تأثري الدوائني السلوكني ال خيتلف عن احلبوب
الوهمية.
ُ
ونشرت نتائج الدراسة يوم اجلمعة يف دورية النسيت يف اجنلرتا.
ومشلت الدراسة  8144مريض ،يف  16دولة.
ُ
وقسم املشاركون يف الدراسة إىل أربع جمموعات ،جمموعتان
للدوائني حمل الدراسة ،وجمموعة تتعاطى بديل للنيكوتني ،وأخرى
تتعاطى حبوب وهمية.
ويعاني نصف املشاركني من أعراض نفسية خمتلفة ،مثل الضغط
النفسي ،واالكتئاب ،واإلحباط ،واألفكار أو السلوك االنتحاري.
وتبني أن خطورة اإلصابة باألمراض النفسية السابق ذكرها لدى
من ال يعانون منها ضئيلة للغاية ،كما أنها كانت متساوية يف
اجملموعات األربعة.
وقد تتسبب األدوية يف أعراض أخرى ،منها الصداع ،واألرق،
والكوابيس ،والغثيان.
ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن هيئة األغذية واألدوية األمريكية
انها «سرتاجع الدراسة ونتائجها ،واألدلة العلمية اجلديدة لدراسة
األمر ،وكذلك اختاذ اإلجراءات الالزمة إلبالغ العامة بأية قرارات
جديدة».

الوحدة تزيد خطر االصابة
بأمراض القلب
قال باحثون بريطانيون ان الوحدة والعزلة االجتماعية تزيدان خطر
االصابة جبلطة أو داء الشريان التاجي بنسبة  30يف املئة وهما
السببان الرئيسيان للوفاة واملرض يف البلدان الغنية.
وأجرى الباحثون مقارنة بني تأثري الوحدة واالسباب األخرى اليت
تزيد خطر االصابة جبلطة أو امراض القلب مثل القلق والضغط
النفسي يف مكان العمل .وقال الباحثون ان نتيجة الدراسة تؤكد
أهمية العالقات االجتماعية للصحة واحلالة النفسية.
وكانت دراسات سابقة ربطت الوحدة باضعاف جهاز املناعة وارتفاع
ضغط الدم والوفاة املبكرة ولكن تأثريها يف زيادة خطر االصابة
بأمراض القلب مل يكن معروفا قبل الدراسة اجلديدة.
وراجع الباحثون دراسات سابقة مشلت اكثر من  181الف شخص
بالغ .وأظهرت البيانات املتجمعة ان الوحدة والعزلة االجتماعية
مسؤوالن عن زيادة خطر االصابة بنوبة قلبية أو خناق صدري بنسبة
 29يف املئة وزيادة خطر االصابة جبلطة بنسبة  32يف املئة.
وقال الباحثون من جامعات يورك وليفربول ونيوكاسل «ان عملنا
يشري اىل ان معاجلة الوحدة والعزلة االجتماعية يكمن ان تقوم بدور
مهم يف الوقاية من سببني ُيعدان من اكرب اسباب الوفاة يف البلدان
الغنية» وهما مرض القلب واجللطة.
ونقلت صحيفة الغارديان عن كريستفور الن من مؤسسة القلب
الربيطانية قوله «ان العزلة االجتماعية قضية خطرية تؤثر يف حياة
آالف األشخاص وحنن نعرف ان الوحدة وقلة العالقات االجتماعية
ميكن ان تؤديا اىل عادات سيئة يف منط احلياة مثل التدخني  ،من
شأنها أن تزيد خطر االصابة جبلطة أو مرض القلب».
وأشار الن اىل ان دراسة سابقة مولتها مؤسسة القلب الربيطانية
أظهرت وجود عالقة بني العزلة االجتماعية وزيادة خطر الوفاة.
ودعا علماء أمريكيون اىل ادراج العوامل االجتماعية يف التوجيهات
والسياسات الصحية العامة والرتبية الطبية  ،واجراء احباث جتريبية
حملاولة االجابة عن اسئلة مثل :هل ان التفاعل عن طريق التكنولوجيا
يقلل أو حيل حمل التواصل االجتماعي املباشر وجها لوجه ويغري
املهارات االجتماعية للفرد وتأثري ذلك على صحته.
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منوعات

عطور جديدة مناسبة ما هو اللون اجلديد لكل
للطقس احلار
مستحضرات التجميل؟

يعترب العطر كاملالبس ،عليك تغيريه مع بداية كل
فصل .ومبا أنك اآلن حتتاجني إىل شراء عطر جديد،
مجعنا لك أحدث العطور املناسبة للطقس احلار.
جربيها واختاري ما جتدينه يعكس شخصيتك:
ّ
 5عطور عاملية من الفانيليا لصيف مشرق
تعد الزنابق
« أي ليال أي داي» ّ :A Lilac A Day
من أفضل الروائح املنعشة للطقس احلار .هذا
العطر مينحك شعورًا منعشًا كأنك يف حقل مليء
باألزهار.
«سولي بالن»  Soleil Blancمن «توم فورد» Tom
 :Fordمزيج من الربغموت املنعش واليامسني
الدسم ومسك الروم ،وحليب جوز اهلند االستوائي
الذي يعترب األفضل حملبات البحر واجللوس على
الشاطئ حتت أشعة الشمس.
« سوبر سيدر»  SUPER CEDARمن «برييدو»
 :Byredoإذا كنت من اللواتي ال حيّبذن العطور
القائمة على األزهار ،قد يكون هذا العطر هو
خيارك األنسب.
« فالور بومب»  Flower And Bombمن «فيكتور
أند رولف»  : Viktor & Rolfهذا العطر هو مزيج
من احلمضيات والتوابل الغريبة ،والقليل من الشاي
األخضر من أجل احلصول على رائحة مغرية.
« أو دو بارفان بودريه» Eau De Parfum
 Poudreeمن «نارسيسو»  :Narcisoمزيج من
حيول هذا العطر إىل رائحة
اليامسني والورود
ّ
أنثوية ومثرية.
« أو دو الكوست» Eau De Lacosteمن «الكوست»
 :Lacosteميثل هذا العطر روح احلرية بفضل
الروائح املنعشة من الزهور الطبيعية.
« جادور»  J’ADOREمن «ديور»  Diorحملبات
روائح الفواكه ،وال سيما الربتقال.

طغى اللون البنفسجي على إصدارات مستحضرات
التجميل لفصل الصيف.
اخرتنا لك أحدث املنتجات اليت حتتاجني إليها ،من
مرطب الشفاه ،بودرة الوجه ،طالء األظافر ،أمحر
الشفاه وغريها.
تابعي املوضوع يف هذا العدد من جملة «
سيدتي» واكتشفي طريقة استخدام كل هذه
املستحضرات.
مستحضرات التجميل :
طالء أظافر « لو فرني روج كوكو» Le Vernis
 Rouge Cocoمن شانيل Chanel
ظالل عيون « ماغنيتيك كولور شادو ديو «
 Magnetic Color Shadow Duoمن غوتشي
Gucci
ملمع الشفاه « غلوس
GlossDiorospherمن ديور Dior

ديور

سفري»

أمحر شفاه « بارك ليبستيك» Park Lipstick
من ماك Mac
مرطب الشفاه « انستانت اليت ناتورول ليب
بريفيكت» Instant Light Natural Lip Perfector
من كالرنس Clarins
بودرة الوجه « فيس باليت كوليكرت جيبسي
أوبال»  Face Palette Collector Gypsy Opaleمن
ايف سان لوران بوتيه

كيف تصبحني أفضل يف  10خطوات
من الناحية النظرية مجيعنا نرغب أن نكون أفضل،
سواء كان ذلك يعين أفضل األصدقاء أو أفضل
أيًا كان ..ولكن
األزواج أو أفضل الناس ،أو َّ
القول دومًا أسهل من الفعل .ولكن عندما تفكرين
يف أن تصبحي أفضل مما أنت عليه ...هل خيطر
يف بالك صورة شخص آخر؟ شخص أنت معجبة
به؟
إذا كان األمر كذلك ...فنظرتك لألمور خاطئة،
ولكي تصبحي أفضل حتتاجني إىل الرتكيز على
حتسني ذاتك ،وليس تغيري نفسك إىل شخص
آخر.
أنت فريدة من نوعك ،وال أحد يشبهك ،وال تقدرين
بثمن ،ولكي تشعري بالتحسن ال تركزي على أن
تصبحي مثالية أو غنية أو مشهورة ،فهي أمور لن
جتعلك أفضل.
 .1العمل الدؤوب
قد يبدو األمر بديهيًا ،لكن العمل اجلاد بالفعل
ويعد جمزيًا ،وال يعين ذلك العمل
يؤتي مثاره
ّ
اثنيت عشرة ساعة متواصلة ،فقد يعين العمل
اجلاد على مشروع أو هواية ،أو حتى التنظيف،
ورعاية األطفال إذا كنت ربة منزل .والعمل اجلاد
ال يعين إرهاق نفسك على ٍ
حد سواء ،فإذا كنت
غريبة األطوار ومزاجية عندما تتحدثني إىل اآلخرين،
فأنت ال تعملني جبد ،بل ترهقني نفسك .فالعمل
اجلاد يشعرك باإلجيابية ،وأنك قادرة على إجناز
أي شيء.
 .2ليكن لديك أصدقاء ميكنك التحدث معهم
وهذا شيء آخر حتتاجينه لتكوني أفضل ،ونعين
باألصدقاء عالقات حقيقية مع أناس حقيقيني.
فيجب أن يكون لديك شخصان على األقل ميكنك
التحدث معهم عن أي شيء ،والعكس بالعكس.
مشاركة املشاكل والنجاح جزء أساسي من منو
الشخصية .وميكن هلؤالء األصدقاء مساعدتك يف
البقاء على الطريق الصحيح ،وقد حياسبونك حتى
عند الفشل ،ويساعدونك على التفكري السليم
عندما تكونني متعبة ومنهكة.
األصدقاء أكثر أهمية مما تعتقدين ،ومن اجلدير
بالوقت واجلهد العثور على أصدقاء حقيقيني.
 .3استغين عن كل ما هو سليب
اخلطوة األوىل لتكوني سعيدة هي االستغناء عن
كل ما هو سليب يف حياتك.
لتكوني أفضل يعين أنك حباجة إىل ترك ما
يعوقك ،فاألوقات الصعبة والضرر واألمل والظلم
الذي مررت به يؤخر تقدمك ،ويثبتك يف مكانك،
ارمي مشاكل املاضي وفكري باملستقبل .ال يهم
ما حدث يف طفولتك ،أو مراهقتك أو عندما كنت
أصغر سنًا أو حتى يف يوم أمس .ما يهم هو
ما اخرتت القيام به اليوم .قد يعمينا األمل عن
رؤية فرص متاحة يف الوقت احلاضر ،أو قد يعوق
تقدمك بسبب الشعور باخلوف ،ما سيمنعك يف أن
تكوني ما ترغبني به.
 .4التكيف مع األوضاع اجلديدة

* 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

حتى يف الوقت احلاضر سوف تكون هناك أمور
ال تعجبنا؛ مدراء قساة ،مواقف صعبة ،تعليقات
جارحة باستمرار .ولكننا منلك أمرًا مهمًا وهو قدرتنا
على التكيف .إن مقاومة التغيري قضية خاسرة،
وسيحدث سواء إذا كنت ترغبني يف ذلك أم ال،
لذلك امشي مع التيار ،وتأقلمي مع األوضاع
اجلديدة من دون أن تفقدي مسارك ومبادئك.
وحفاظك على نفسك يف خضم التغيري سيعلمك
الكثري عن نفسك ،وما الذي لن يتغري حتى عندما
يتغري كل شيء آخر من حولك.
 .5دعك من كلمة «جيب» أو «ينبغي»
ال تثقلي نفسك بال داع بعبارة «جيب أن أكون
شخصًا أفضل» ،فكلمة «جيب» قاتلة .وهي
تشري إىل أن ما تقومني به وما أنت عليه ال يكفي.
ولكن هذا غري صحيح ،فأنت إنسانة ،والشيء
الوحيد الذي جيب أن تهتمي به هو أن تكوني
على سجيتك.
 .6إيقاف التواصل
أمر مثري للصدمة ،ولكن التواصل يف كل وقت
ليس جيدًا؛ إذ كيف ميكنك معرفة من أنت يف حني
ميلي عليك أشخاص آخرون من جيب أن تكوني؟
أغلقي اهلواتف احملمولة ،والتلفزيون ،واإلنرتنت،
أيًا كانت.
واملوسيقى ،وكل وسائل اإلعالمَّ ،
عليك باخللوة مع نفسك ،فاهلدوء وسيلة رائعة
للتفكري بوضوح ،والرتكيز على األفكار من دون
أي تأثري خارجي .فال تنجريف مع اجلنون أو تغرقي
نفسك بضجيج اآلخرين.
 .7ال تكوني مزاجية
يف بعض األيام تشعرين حبيوية وسعادة ،وأيام
أخرى باإلحباط العميق .أفضل طريقة لتجاوز ذلك
هو عدم التقلب.
هل تبتسمني وتقولني مرحبًا يف األيام العادية؟
إذًا افعلي ذلك يف األيام السيئة .فعدم التقلب
وسيلة رائعة لتعديل املزاج والتوازن .قد يبدو
األمر مصطنعًا ومبتذ ً
ال يف البداية ،ولكن سوف
جتدين أنه مبجرد حتديد منط للتصرف فلن تندمي.
إن عيش كل يوم يعين تقديم أفضل ما لديك،
حتى عندما تشعرين بأنك لست بأفضل حال.
 .8الرقص والغناء
بقدر ما يبدو األمر سخيفًا ،فالرقص والغناء على
األغاني املفضلة لديك يساعدك على أن تكون
أفضل .املوسيقى ترفع مزاجك ،واحلركة جتعلك
تشعرين بأنك على قيد احلياة ،لذا أطلقي العنان
لنفسك.
 .9اخلروج عن املألوف
لن تتعلمي من دون االبتعاد عن منطقة الراحة،
وعما هو مألوف لديك .فنحن كبشر نرتاح يف حالة
معينة ،حتى لو مل تكن جيدة بالنسبة لنا؛ ألن
اخلروج منها قد يبدو خميفًا ،ولكن يف احلقيقة
التغيري عادة ما يكون مفيدًا .من حضور مناسبة
اجتماعية جديدة إلجياد فرصة عمل جديدة أو بدء
هواية جديدة ،هناك دائمًا شيء ميكنك القيام به
للتعلم والنمو .فكري بذلك ،متى شعرت بأنك
سعيدة وأن شخصيتك قد تطورت؟ عادة ما يكون
ذلك عند خروجك عن املألوف لديك ،وحماولة شيء
جديد.
 .10مساعدة شخص آخر
أخريًا فإن مساعدة اآلخرين هي وسيلة رائعة
لتصبحي شخصًا أفضل.
عرب جتاوز نفسك والتعاطف مع حاجات اآلخرين،
ميكنك فهم نفسك بشكل أفضل .ال تكوني
شخصًا منغلقًا ومنعز ً
ال ال يرى سوى احتياجاته.
إن التواصل وإقامة عالقات أمر مهم ،فعرب تكوين
املعارف تنشأ العالقات.
هناك العديد من الطرق لتصبحي شخصًا أفضل.
فال تضيعي طموحاتك ومواهبك؛ ألنك ببساطة
خائفة أو مرتاحة يف مكانك ،بل قومي باختاذ
اخلطوات األوىل يف تقبل نفسك ،واألمر أسهل
مما تعتقدين.
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Manus Island detention centre to close, PNG Prime Minister Curtis Cheng accused helped teen
killer Farhad Jabar’s sister flee to
says following court bombshell
Syria: police

Immigration Minister Peter Dutton has said the asylum seekers will not be allowed to come to Australia. Photo: Alex Ellinghausen

Papua New Guinea Prime Minister Peter O’Neill Photo: Joosep Martinson

The Manus Island detention centre will close after the Papua New Guinea Supreme Court ruled
it was illegal and unconstitutional, PNG Prime
Minister Peter O’Neill
says.
The decision throws the
Turnbull government’s
offshore detention regime into chaos and
thrusts border protection high onto the political agenda, just weeks
out from an expected
election campaign. It is
understood more than
850 men are currently
housed in the facility.
In a statement, Immigration Minister Peter
Dutton said the government would work with
PNG to address the issues raised by the court
ruling, but insisted that
Manus Island detainees
“will not be settled in
Australia”.
“We will continue discussions with the PNG
government to resolve
these matters,” he said.
Last financial year the
detention centres on
Manus Island and Nauru
cost Australia $1.2 billion.
Mr O’Neill said the centre’s closure would have
a negative effect on the
Manus Island economy
and the government
will work with Australia
to minimise damage to
businesses and workers.
“I have considered the
ruling of the Supreme

government, adding “I
can’t provide a definitive
road map from here”.
Speaking on Sky News,
Labor’s
immigration
spokesman
Richard
Marles said Mr Dutton
foolishly tried to downplay the implications of
the PNG court ruling by
“pretending nothing has
happened”.
Mr Marles said offshore
processing was critical to stopping asylum
seeker deaths at sea and
“this government has
made a mess of it from
day one”.
He urged Mr Dutton or Mr
Turnbull to travel to Port
Moresby to salvage the
Manus Island arrangement after the court ruling.
Labor, which originally
brokered the current
Manus Island deal with
PNG, envisaged it would
exist only for 12 months
- by which time most
asylum seekers would
be processed and resettled, Mr Marles said.
Lawyers for Manus Island detainees say some
have been held there
more than 1000 days.
Mr O’Neill, who has previously said the detention centre had hurt his
nation’s reputation, said
PNG “did not anticipate
the asylum seekers to
be kept as long as they
have” at Manus Island.
“For those that have
been deemed to be legitimate refugees, we
invite them to live in

Court of Papua New
Guinea and welcome
this outcome,” Mr O’Neill
said in a statement on
Wednesday.
“Respecting this ruling, Papua New Guinea
will immediately ask the
Australian government
to make alternative arrangements for the asylum seekers.”
Mr Dutton had refused
Labor’s demands on
Tuesday that he urgently
fly to PNG to shore up
the detention centre’s
future.
The court ruled the detention centre breached
the constitutional right
of asylum seekers to personal liberty, and PNG’s
decision scuppers other
potential options such
as changing that nation’s
laws to make the centre
legal, or turning the facility into an “open centre”
so detainees can come
and go as they please.
It is not yet clear when
the facility would shut.
The Australian government is now under intense pressure to deal
with the problem - either
by moving the asylum
seekers and refugees to
another location, such
as Nauru or Christmas
Island, or finding a third
country to house them.
Earlier on Wednesday,
Prime Minister Malcolm
Turnbull said the court
ruling was “under consideration” and the detention centre was the
responsibility of the PNG

Papua New Guinea only
[if] they want to be a part
of our society and make
a contribution to our
community,” he said on
Wednesday.
“It is clear that several
of these refugees do not
want to settle in Papua
New Guinea and that is
their decision.”
Mr O’Neill said many local businesses had invested to expand their
operations to support the
detention centre. He predicted these businesses
would suffer and jobs
would be lost. Hundreds
of locals who work at the
detention centre also
face losing their jobs.
He said negotiations
with Australia will focus
on when the facility will
close and how to manage the settlement of
legitimate refugees who
want to stay in PNG.
Mr O’Neill said PNG
agreed to house the detention centre to help
thwart the people-smuggling trade.
Greens
immigration
spokeswoman Senator
Sarah Hanson-Young
said two asylum seekers
had died at the Manus Island detention centre, it
had “destroyed the lives
of 1000 others” and
would now close.
“Peter Dutton is out of
options ... Manus Island
is over and Australia is
responsible for what will
happen to the people
who are there,” she said.

A Sydney man allegedly
helped teenager killer Farhad Jabar’s sister flee to
Syria the day before the
15-year-old killed police
accountant Curtis Cheng.
Milad Atai, 20, of Guildford, in Sydney’s west,
was charged on Wednesday with conspiring to do
an act in preparation for,
or planning, a terrorist
act.
Police will allege he facilitated the travel of Shadi
Jabar to Syria on October 1, the day before her
younger brother was allegedly given a gun in Parramatta Mosque and used
it to shoot Mr Cheng, 58,
outside Parramatta police
headquarters.
She has not returned to
Australia and her whereabouts are unknown.
Mr Atai has not previously
been charged over his involvement in the Cheng
killing but is already in
custody awaiting trial for
an unrelated charge of
sending about $5000 to an
Islamic State fighter.
He has been on the police
radar since September
2014 when his home was
raided.
Three other men - Raban
Alou, 19, Talal Alameddine, 23, and Mustafa Dirani, 22, were also charged
on Wednesday with the
same offence of conspiring to do an act in preparation for, or planning, a
terrorist act.
The trio were already in
custody on various charges related to the killing of
Mr Cheng, including firearm offences and participating in a criminal group.
The charge added on
Wednesday is the most
serious charge to be laid
against the four men and
it carries a maximum life
sentence.
“We do allege these four
people acted together,
in concert,” NSW Police
Deputy
Commissioner
Catherine Burn said on

Wednesday.
“[These charges] reflect
the criminality of all of
them [in] coming together
to actually prepare and
plan to do an absolute heinous criminal act, which
resulted in the murder of a
police employee.”
Mr Alou stands accused of
sourcing a handgun from
Mr Alameddine on the day
of the shooting. He then
allegedly gave it to Jabar
in a concealed part of Parramatta Mosque.
Jabar then walked to the
police headquarters and
shot Mr Cheng as he left
for the long weekend.
Two special constables
opened fire on Jabar and
killed him.
Mr Dirani, a close friend
of Mr Alou, was allegedly
present at the mosque
for the exchange and has
been charged with participating in the supply of the
pistol and participating in
a criminal group.
The three men have also
been charged with participating in a terrorist group.
Fairfax Media has previously reported that Jabar
was befriended by a group
of extremists, allegedly
led by Mr Alou, his Arthur
Phillip High schoolmate,
and lured into killing Mr
Cheng.
On Wednesday, Mr Alou
was also charged with directing a terrorist group.
Ms Burn said it had since
become apparent to investigators that the group met
the day before the killing
and the day of the killing.
The four men are allegedly
close friends who have
known each other through
school links and through
attending
Parramatta
Mosque.
It’s understood Wednesday’s charges have not
arisen out of new evidence
but, rather, police combing
through the large amounts
of evidence gathered during raids on homes last
year.
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Just one in five Australians back Kevin Federal budget 2016: Coalition shifts Submarine deal: Christopher Pyne wrongly claims
Rudd for UN’s top job, new poll finds on income tax to tackle bracket creep Defence made call on all-Australian build

Even Labor voters prefer former Kiwi prime minister Helen Clark to Kevin
Rudd for the UN role, the poll found. Photo: Glen McCurtayne

Lack of support at home
and abroad is damaging Kevin Rudd’s bid to
become the UN’s next
Secretary-General, says
David Wroe.
Twice as many Australians support New Zealand’s Helen Clark to lead
the United Nations than
Kevin Rudd.
And even Labor voters
prefer the former Kiwi
prime minister to Mr Rudd,
a poll has found.
The Essential poll, released Wednesday, indicates Australia’s two-time
former prime minister
would no longer muster
the widespread public
support that characterised the “Kevin 07” election campaign and kept
his leadership ambitions
alive against Julia Gillard
after being dumped by his
party in 2010.
Mr Rudd has spent the
past 12 months testing
and rallying support for a
bid to become UN secretary-general but has not
made his candidacy official. His spokeswoman
recently declared that he
was “not a candidate”.
The Essential poll found
45 per cent of 1020 people surveyed thought Ms
Clark would be a better
leader for the UN, with just
21 per cent opting for Mr
Rudd.
More people - 34 per cent
- did not know who would
make the better secretarygeneral than those who
supported Mr Rudd.
Among Labor voters, 36
per cent preferred Ms
Clark, compared with 34
per cent who backed Mr
Rudd.
Just 17 per cent of Coalition voters would support
Mr Rudd.
A spokeswoman for Mr
Rudd could not be reached

on Wednesday.
He said recently that he
believed an Eastern European candidate was the
most likely to be chosen
to replace Ban Ki-moon
as
secretary-general.
“Last I looked my name is
not Ruddovich,” Mr Rudd
said.
The current frontrunner of
nine declared candidates
is believed to be UNESCO
secretary-general Irina
Bokova, a Bulgarian former communist who is favoured by Russian President Vladimir Putin.
The United States and
Britain are known to favour the appointment of
a woman, which could
boost the chances of Ms
Clark, 66, who is the third
most senior employee at
the UN.
Mr Rudd’s interest in the
job has been a source of
friction inside the Coalition with one Liberal backbencher recently quoted
anonymously saying if
Prime Minister Malcolm
Turnbull swung his government’s support behind
the former Labor leader it
would be his own “knights
and dames moment”.
The Essential poll found a
hardening of support for
the Bill Shorten-led opposition a week out from
the budget and less than
a fortnight from the likely
start to the 2016 election
campaign.
It found Labor ahead 5248 on a two-party preferred basis. Recent Essential polls have had the
two major parties evenly
poised at 50-50.
But 42 per cent of respondents still expect Mr
Turnbull to lead his government to re-election
compared to 28 per cent
who expect Labor to be
back in office on July 3.

Treasurer Scott Morrison’s
first budget will now include previously ruled-out
changes to income tax to
arrest bracket creep, where
middle income earners
move into the second highest tax bracket through
wage inflation.
The process results in those
at the higher end of middleincome groups eventually
slugged at a higher rate,
despite not gaining any
new purchasing power.
In a reversal that reflects
the election campaign significance of the budget, the
government is preparing
to lift the current $80,001
threshhold above which
dollars earned are taxed at
37¢ to a higher income cutin.
The Assistant Minister to
the Treasurer, Alex Hawke,
confirmed the government
was “absolutely” looking
at ways to better manage
taxation and lower the tax
burden on ordinary Australians.
“We’ve said consistently that we’re concerned
about the impact of bracket
creep,” he told Sky News.
“The government will continue to look at that issue
and ensure to do all we can
to address bracket creep
and remove that burden.”
But Mr Hawke warned
changes would be modest,
saying: “We have to take
those decisions you can afford.”
While the income point remains unknown, the decision exposes an at times
confused pre-budget period, during which an array
of tax reform options have
been floated, only to be later dismissed.
But with less than a week
to go to the budget on May
3, the move against bracket
creep is back.
That would deliver a windfall gain for very high income earners, who already
stand to benefit from the
July 2017 expiration of the
three-year 2 per cent temporary deficit repair levy
imposed by the AbbottHockey administration.
The levy applies exclusively to those earning more

than $180,001, and means
that high income earners
currently pay 49¢ in the
dollar when the Medicare
levy is added to the 45¢ top
bracket.
According to assessments
by economists, even a
modest rise in the second
highest threshhold from
$80,001 to $85,001 would
disproportionately benefit these earners due to a
drop in their liability from
37¢ presently to 32.5¢
for all income earned between $80,001 and the new
threshhold.
That benefit could be as
high as $225 a year just
for that change to $85,001,
while those who never
reach the higher tiers of income would receive nothing.
It remains possible the
government could go
much further by lifting the
threshhold from $80,001 to
$100,001 in one leap. The
cost of this would be close
to $2 billion. More likely is
an incremental rise.
Economists say raising the
threshold by a mere thousand dollars to $81,001
would cost $130 million,
and raising it to $83,000
would cost about $375 million “in today’s terms”.
But with wage inflation running at very low levels, the
costs to the budget are not
considered prohibitive.
Politically, however, upwardly adjusting the rate
for middle to high income
earners carries the risk
of being seen to help the
wealthy ahead of the poor.
That is why other changes
in the budget - most likely
affecting the favourable
taxation of discretionary
superannuation contributions for high income earners - are expected to be
wound back.
Since replacing Tony Abbott in September, Prime
Minister Malcolm Turnbull
has repeatedly stressed
the need for fairness in
government policy - a direct reference to the most
central criticism of the Abbott-Hockey 2014 budget,
which was seen as harsh
and profoundly unfair.

The French have won the
contract to built 12 submarines in South Australia worth $50 billion. David
Wroe discusses the political implications of that decision.
Industry Minister Christopher Pyne has wrongly
claimed that the decision
to build all 12 new submarines in Adelaide – which is
expected to save Coalition
seats in South Australia –
was based on a recommendation from the Defence
Department.
Fairfax Media understands
that Defence recommended
that either an all-Australian
build or a so-called “hybrid
build” in which the first
boat or two is constructed
in France, would be acceptable
The all-Australian build
goes against the preference
of the French company that
has been selected as the
partner on the $50 billion
project. DCNS has said it
would be quicker to construct the first boat or two
in France before shifting
operations to Australia.
It is understood this “hybrid” approach would also
be cheaper than an entirely
local build, though only
marginally.
Building all 12 boats in
Adelaide fulfils the Coalition’s election pledge and
also shores up the government’s previously shaky
political prospects in Mr
Pyne’s home state of South
Australia, including his own
imperiled seat.
Asked on ABC radio on
Wednesday morning why
the government had ignored the advice of DCNS
that a hybrid build would be
more efficient, Mr Pyne said
the decision was based on
a “clear” recommendation
from the Defence Department.
“I’m a member of the national security committee
and we received a recommendation from Defence
which was very clear, and
that was that the French

bid was superior and that
an all-Australian build with
Australian steel, Australian jobs and Australian
subs was a recommendation from the Department of
Defence and that’s the one
that we took,” he said.
“It was a very clear recommendation from Defence
and we’ve followed that
recommendation.”
Fairfax Media understands
Defence said both the allAustralian build and the
hybrid option would be acceptable.
Mr Pyne’s office later declined to stand by the remarks and referred questions to Defence Minister
Marise Payne’s office.
Mr Pyne is not a regular
member of the cabinet’s
national security committee but rather, as with all
cabinet ministers, attends
the committee’s meetings when issues within
his portfolio are being discussed, as is the case with
submarines and industry.
As part of the “competitive evaluation process”,
the bidders from France,
Japan and Germany were
each asked to submit proposals on building the submarines in Australia, their
home countries or a hybrid
of both.
The Defence Department
assessed these proposals
as well as which country
had the strongest overall
bid.
France was the standout
winner in terms of the technical strength of its proposed Shortfin Barracuda
boat. But Australian Strategic Policy Institute senior
analyst Andrew Davies said
he would be surprised if
Defence had categorically
advised against a hybrid
build.
“Given the obvious advantages that could accrue
from a hybrid option, and
the international precedents for that approach, it
would be surprising if Defence would write it off as
an option,” he said.
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Malcolm Turnbull grilled on ABC’s 7.30 over negative gearing ‘common sense’ claim

Malcolm Turnbull on ABC 7.30 said his negative gearing policy was ‘common sense’. John Daley thinks he
is wrong. Photo: ABC 7.30

Leigh Sales questioned whether the top 10 per cent of earners stood to gain the most from the PM’s policy.
Photo: ABC’s 7.30

Prime Minister Malcolm
Turnbull offered no modelling, only “common
sense” to justify his negative gearing policy, telling
the ABC’s 7.30 host Leigh
Sales that figures showing top earners had the
most to gain were “beside
the point”.
Sales asked what modelling the Prime Minister
had to support his claim
that Labor’s negative
gearing reforms would
“take a sledgehammer”
to property prices.
“This is a matter of common sense,” Mr Turnbull
answered.
“Around a third of the
buyers for residential
property currently are
investors. What Labor is
proposing will take all or
almost all of them out of
the market.
“If you take a third of the
buyers out of the market,
prices, values will fall.
That’s common sense,”
he said.
Sales seized on his comments: “So, is what
you’re saying to voters ‘I

don’t actually have any
hard evidence here. It’s
my common sense and
so you have to trust my
analysis on this?’ “ she
asked.
“Well Leigh, your viewers
tonight understand the
laws of supply and demand,” Mr Turnbull said.
“But what I am asking you
is how do you know you
are taking out a third [of
buyers from the market]
... where’s your modelling
for the fact you’re taking
out a third?” Sales said.
Mr Turnbull referred to
banking and Australian
Taxation Office statistics
that showed about a third
of people who borrowed
money to buy property
are investors and “most
of them” would be negative gearing.
“We can say very confidently that under Labor’s
plan all or almost all of
those investors, personal
investors ... would not
take that risk,” he said.
Seventy per cent of people who negatively geared
in Australia owned just

one property, and another
20 per cent owned two,
according to the Prime
Minister.
“Most of them are on average earnings or less,”
he said.
“The Labor party wants to
take them out of the market.”
Sales countered with figures from a recent Grattan Institute report that
showed the top 10 per
cent of income earners
received ¾ of taxable
capital gains.
“These policies favour
most people who are on
the highest incomes,”
she said.
“Of course people on
the highest incomes will
make the highest gains
because they tend to
have more property,” Mr
Turnbull said.
“There are well over a
million Australians, most
of whom are on average
earnings, who have an
investment property and
they are negative gearing,” he said.
Sales suggested this

meant the remaining Australian population, some
23 million people, were
not involved in negative
gearing.
“There are obviously
many Australians who
don’t invest in property
but does that mean you
should ban all Australians
from being able to do it?”
Mr Turnbull said.
Negative gearing was not
a tax break, the Prime
Minister said, it was a
standard concession.
Earlier in the interview the
pair canvassed the announcement that France
had won the $50 billion
contract to build Australia’s next fleet of submarines.
Asked how much extra it
would cost to build the
submarines in South Australia rather than import
from France, Mr Turnbull
said the premium was
“very manageable”.
He said the “bulk” of the
submarines would be
built in Australia, leaving
some components to be
shipped from overseas.
Mr Turnbull said he had
spoken to his Japanese
counterpart Shinzo Abe
shortly after the deal was
announced. Japan was
overlooked for the defence contract, a move
that could damage relations with Australia’s key
strategic partner in the
Pacific.
Mr Abe’s government had
expressed disappointment that it had not won
the contract, with Defence Minister Gen Nakatani saying the decision
was “deeply regrettable”,
adding Tokyo would “ask
Australia to explain why
they didn’t pick our design”.
“In all of my discussions
with minister Abe, including the most recent one,
each of us share our unwavering commitment to
our strong special strategic partnership with Japan,” Mr Turnbull said.

Raise the dole, spend less on the dying, says
multinational accountancy firm KPMG
The Turnbull government
should raise the dole from
$250 a week to $300, according to one of the big four accountancy firms.
KPMG, which is more often
associated with tax planning
for the wealthy than welfare
advocacy, believes the $38a-day Newstart allowance is
“inadequate” and should be
increased.
The surprising recommendation is contained in the multinational audit firm’s plan
to reduce Australia’s structural deficit by $12 billion,
released Thursday.
It also found that too much
money is spent in Australia
on prolonging life rather than
focusing on a comfortable
death for the elderly.”Due to
political rhetoric, payments
for those who are unemployed have fallen behind
other payments, to the point
that it is commonly recognised that Newstart is inadequate, and significantly so,”
the Solving the Structural
Deficit report states.
The Abbott government tried
and failed to make the young
unemployed wait six months
before receiving Newstart.
But even the Business Council of Australia has said the
meagre payment is a barrier
to employment and KPMG
believes dole payments
should be sufficient to “allow for one to actively seek
employment”.
“The low level of Newstart is
encouraging the unemployed
to seek higher income support in the form of disability
payments. This is both psychologically damaging for
the individuals and costly for
government. The differential
between the disability payment and Newstart needs to
be substantially reduced although it need not be eliminated,” KPMG found.
There are more than 725,000
people claiming Newstart,
fewer than the 825,000 people who claim the Disability
Support Benefit.
The Newstart payment is
currently set at $263.80 a
week - or less than the $271
nightly allowance MPs and
senators receive when they
stay in Canberra.
This week it was reported
that the department of Hu-

man Services Minister
Christian Porter had found
nearly one in 10 Newstart
recipients were using doctors’ certificates to sidestep
requirements to attend job
interviews.
KPMG found Newstart effectively locks some people
into sticking with jobs rather
than moving around the jobs
market.
“The low level of Newstart
has the effect of locking
people into jobs for fear that
they could not survive on
Newstart and cannot risk
moving jobs. There may
even be dimensions here in
the start-up and small business sector. The very low
safety net may act as a disincentive to take risks,” the
report found.
Broadly, KPMG recommended a series of streamlining
measures to the welfare and
health systems to address
the long-term deficit.
“It is clear that based on our
current policy settings, government expenditure will increase faster than revenue
projections. What we are
doing now, and have been
doing for almost a decade
is simply not sustainable,” it
found.
“The entire political spectrum – spanning government
and business leaders - needs
to be concerned about, and
agree to act on this.”
KPMG found too much public money goes into keeping
people alive.
“The last month of many people’s lives is spent receiving
treatments that do not ultimately improve the quality
of the person’s death, nor
meaningfully prolong their
lives. This can include quite
expensive
interventions,
such as admission to an intensive care unit and surgical procedures. The focus
in many end-of-life journeys
needs to be much more on
comfort, care and palliation
rather than intrusive, and
ultimately, ineffectual intervention,” the report said.
The report said dying people
and their families need to
discuss with healthcare providers what their wishes are
before receiving too many
“unnecessary
interventions”.
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‘This is a sick game and it needs to end’: Labor splits over asylum seekers

Opposition Leader Bill Shorten says Labor supports regional processing
in offshore facilities. Photo: Alex Ellinghausen

A damaging split has
opened in federal Labor
over asylum seeker policy, with three MPs in the
party’s Left faction breaking ranks and calling for
the 900 asylum seekers
on Manus Island to be
processed onshore and
settled in Australia.
And Immigration Minister
Peter Dutton has seized
on the division in Labor ranks, telling Fairfax
Media that Opposition
Leader Bill Shorten had
not even been able to get
to the election campaign
starting line before an
outbreak of disunity in
ALP ranks over the controversial policy.
The outbreak of disunity
comes after the Papua
New Guinea’s Supreme
Court ruled the Manus
Island detention centre
was illegal and unconstitutional, and PNG Prime
Minister Peter O’Neill said
it would be closed.
The ruling has thrust asylum seeker policy squarely back onto the political
agenda on the eve of the
federal election campaign.
It is not yet clear when
the Manus Island facility could shut, nor where
the asylum seekers will
be processed if they are
forced to leave PNG.
Labor’s official policy is
to support the offshore
processing of would-be
asylum seekers and to
support the turning back
of asylum seeker boats
attempting to come to
Australia and the call creates a political headache
for Mr Shorten, risking
the re-opening of party divisions over the contentious policy.
That position was formally adopted at the par-

ty’s annual conference in
2015, over the objections
of a minority of vocal opponents primarily in the
party’s Left faction, and
the government has suggested the policy position
could be weakened if Labor is returned to government.
Labor MPs Melissa Parke,
Lisa Singh and Sue Lines
told Fairfax Media the
court ruling was a chance
for the opposition to rethink its policy on offshore processing and
bring the asylum seekers
to Australia - contradicting party policy.
“It’s inevitable that the
government will need
to have another plan for
what is going to happen
and the most logical thing
to do is to bring those
people to Australia,” said
Ms Parke, who is a former
UN lawyer and advocate
for asylum seekers.
“We have caused them
enough suffering already.
This is a sick game and it
needs to end.
“The government don’t
have a plan, all they say
is they can’t come to Australia. The obvious thing
they could is accept the
New Zealand government’s offer to take 150
people a year from these
offshore processing centres. The fact that Australia said ‘no’ to that gives
lie to the idea that these
asylum seekers are PNG
or Nauru’s responsibility.”
Senator Singh, a junior
member of Mr Shorten’s
frontbench who is based
in Tasmania, said the
Pontville detention centre
north of Hobart should be
re-opened to process the
asylum seekers in limbo

on Manus Island.
“ I think Tasmania could
play a really active role in
the resettlement of these
refugees and asylum
seekers who are likely to
be displaced from Manus
Island,” she said.
“Pontville has a reputation
as a humane and preferable option. I think bring
them here and process
them, definitely. It needs
some rehabilitation, but it
could temporarily house
them in the next couple
of weeks, those on Manus
island.
“ This could be an immediate temporary solution
to an urgent, critical problem that the government
has brought upon itself.
Ideally, people who have
refugee status should
have the chance to settle
in our country after being
processed.”
Senator Lines said the
PNG Supreme Court’s decision was “a chance for
a rethink on offshore processing”.
“They demonise asylum seekers but I don’t
think Australians will accept this anymore. They
should be processed, only
400 or so have been, let’s
process the vast bulk of
them and establish how
many refugees there are
and then work out what to
do with them.”
Mr Dutton said it was clear
that Labor’s promise to process asylum seekers offshore if elected was already
unravelling.
“At least in the run up to the
2007 election Kevin Rudd
was able to hold his team
together until they got into
government before they
dumped the policies that
had stopped the boats,” he
said.
“Mr Shorten wouldn’t be
able to contain his own party as Prime Minister and the
people smugglers would be
back in business and people would be drowning at
sea again.”
But Mr Shorten said on
Thursday that Labor supported regional processing
in offshore facilities because “we do not want to
see the people smugglers
back in business”.

“Australians should know,
and even more importantly
people smugglers should
know, that after the next
election, whether or not Labor is successful or Liberal,
there is a unity ticket to de-

feat the people smugglers,”
he said.
Mr Shorten demanded Immigration Minister Peter Dutton “sort this mess out”.
Earlier on Thursday, Mr
Dutton insisted Tuesday’s
ruling by the Supreme
Court and the country’s
subsequent decision to

close the facility “hasn’t
taken us by surprise”.
But he was unable to explain why the government
had no immediate solution for the 900 men left
in limbo on the island,
more than half of whom
have been assessed as
genuine refugees.

Dutton struggles to explain plans to Karl Stefanovic following Manus closure
The fate of about 900 asylum seekers on Manus Island hangs in the balance as
Immigration Minister Peter
Dutton struggles to explain
why the government was illprepared for the detention
centre’s closure.
In a testy exchange with
Karl Stefanovic of Channel
Nine’s Today show, Mr Dutton insisted Tuesday’s ruling
by Papua New Guinea’s Supreme Court and the country’s subsequent decision
to close the facility “hasn’t
taken us by surprise”.
But he was unable to explain
why the government had no
immediate solution for the
900 men left in limbo on
the island, more than half of
whom have been assessed
as genuine refugees.
Advertisement
Prime Minister Malcolm Turnbull conceded on Wednesday
the government did not have
“a definitive road map” on
what to do, just hours before
PNG Prime Minister Peter
O’Neill announced the Manus
Island facility would close
and Australia would have to
make “alternative arrangements” for the detainees.
But Mr Dutton told Today on
Thursday: “We’ve been anticipating the Supreme Court
decision in PNG and we’ve
been planning for this since
late last year.”
That prompted Stefanovic
to ask the minister why the
government seemed to have
been blindsided by the ruling.
“It doesn’t say much about
your planning,” he told Mr
Dutton. “You say you’ve
known for months this ruling
was coming, and yesterday
[Mr Turnbull] said we have
no road map. How long does
it take the Prime Minister to
come up with a road map?”
Mr Dutton then said Mr Turnbull had been “part of these
discussions for a long period
of time”. The discussions
involved the cabinet’s National Security Committee,
Operation Sovereign Borders
Commander Andrew Bottrell,

Immigration Department secretary Michael Pezzullo and
the Australian Federal Police.
The cabinet reportedly met
on Wednesday night to discuss the urgent situation,
with PNG suggesting the
centre could close almost
immediately - just days away
from the May 3 budget and a
week before the anticipated
start of the official election
campaign.
Mr Dutton suggested refugees who were owed protection could be resettled in
PNG or elsewhere in the region, while those whose applications had been rejected
would be sent back to their
country of origin. But those
plans were subject to ongoing negotiations.
“They obviously want to
come to Australia but we’ve
been clear that they won’t,”
he said.
“We are negotiating with third
countries, we’ll continue our
discussions with PNG.”
Again, Stefanovic fired up.
“You can’t answer the question what happens,” he told
the minister.
“You’ve been told that this
facility’s closing and you
can’t answer the question for
what happens to those 850
asylum seekers.”
Speaking in Tasmania on
Thursday, the Prime Minister reiterated that the Manus
detainees will not be resettled in Australia and said a
“strong defence against the
people smugglers” needed
to be maintained.
“That detention centre at
Manus was set up by Labor.
Its residents there, the detainees there, are the consequence of Labor’s failure to
maintain the strong border
protection policies that they
had inherited, but then discarded,” he said.
“We are seeking to ensure
that the people detained at
Manus can either settle in
PNG as they have the opportunity to do, or in third countries, but they will not come
to Australia.”

PNG’s high commissioner
to Australia, Charles Lepani,
said on Thursday morning it
was the Australian government’s responsibility to deal
with the fallout from the Supreme Court ruling.
He said PNG was open to resettling some of the refugees
from Manus Island permanently, but that it was “never
Papua New Guinea’s understanding” that it would take
all of those people who were
found to be owed protection.
“A lot of the details like that
were allowed to just drag on,”
Mr Lepani told ABC radio.
Other possible options include taking the detainees to
Christmas Island, the remote
Australian territory in the Indian Ocean, or sending them
to the detention centre in Nauru. Mr Dutton told Sky News
the Nauruan facility had capacity for more people, but
discussions with PNG would
take precedence.
He also appeared to leave the
door open for a temporary
solution on Christmas Island, declaring that refugees
would not be “permanently”
resettled here.
Australian Human Rights
Commissioner Gillian Triggs
said the government’s hardline approach was no longer
“an adequate answer”, saying the conditions of offshore
processing were “dangerous” and “unsustainable”.
“It may very well be that it
takes a unanimous judgment
in the Papua New Guinea Supreme Court to finally shift
public opinion and maybe
also political views,” she told
ABC Radio National.
“Australia can’t force Papua
New Guinea to hold people
that were originally Australia’s responsibility. But
equally … it’s very difficult for
Papua New Guinea to take
these asylum seekers back.”
Ms Triggs said the imminent
election campaign meant it
was “almost impossible” that
either side of politics would
change their politically successful policies on offshore
detention.
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مناسبات

استقبال تارخيي وشعيب حاشد لوفد حزب العمال والسفري االسرتالي يف الضنية

فولي :الضنية قلعة حلزب العمال يف اسرتاليا ولبنان ..ياسني :زيارة تارخيية ستكتب على صفحات جمد الضنية
بدعوة من رئيس مجعية ابناء
الضنية اخلريية باسرتاليا عمر
ياسني احتشد يوم امس السبت
 24ابريل  2016املئات من أهالي
قرى وبلدات الضنية الستقبال
وفد حزب العمال االسرتالي،
برئاسة زعيم املعارضة يف والية
نيو ساوث ويلز لوك فولي ،ضم
النائب جهاد ديب ،كاليتون
بار ،تانيا ميهايلوك ،جوليا
فني ،عضو اجمللس التشريعي
شوكت مسلماني ،رئيس بلدية
بريوود جان فخر ،رئيس بلدية
بانكساون كارل عصفور ،نائب
رئيس بلدية كانرتبري خضر
صاحل ،و رئيس مجعية حبنني
املنية مصطفى حامد برفقة
السفري االسرتالي غلني مايلز .
«ايزال» احملطة االوىل :
احملطة االوىل للوفد كانت يف
بلدة رئيس اجلمعية عمر ياسني
«ايزال» حيث جرى استقبال الوفد
على وقع الزغاريد واالناشيد

ونثر الورود واالرز ودق الطبول
واطالق املفرقعات النارية يف
وسط ساحة البلدة اليت احتشد
فيها االهالي بالعشرات  .انتقل
بعدها الوفد اىل دارة رئيس
اجلمعية عمر ياسني حيث عقدت
حلقات الدبكة حبضور النائب
الدكتور قاسم عبد العزيز وقدم
ياسني ل فولي العباءة العربية
الرتاثية كتكريم له خالل زيارته
اىل بلدة ايزال .
الحفل التكريمي
انتقل بعدها الوفد املهيب
املؤلف من عشرات السيارات
ترافقها القوى االمنية من جيش
وقوى امن داخلي اىل مدينة
سري عاصمة قضاء الضنية عابرا
قرى وبلدات الضنية اليت زينتها
اليافطات الرتحيبية بالوفد وزيارته
التارخيية  .حيث اصطف االهالي
على جوانب الطرقات للرتحيب
بالوفد  ،حيث اقيم حفل رمسي
تكرميي كبريعلى شرف الوفد

يف منتجع ومطعم مغارة الزحالن
حضرة اكثر من  250شخص من
كبار الشخصيات والفعاليات
والقيادات السياسية والدينية
واالمنية واالجتماعية واملخاتري
ورؤساء واعضاء البلديات يف
قضاء املنية والضنية يتقدمهم
نواب املنطقة الدكتور قاسم عبد
العزيز  ،كاظم اخلري  ،والدكتور
امحد فتفت ممثال بنجله  ،كما
حضر ممثلني عن دولة الرئيس
جنيب ميقاتي الذي مثله حممد
الفاضل والوزير اشرف الريفي
ممثال ب حسن شندب ورئيس
املكتب السياسي يف اجلماعة
اسعد هرموش ،
االسالمية
واالستاذ امحد اخلري  ،ورئيس
احتاد بلديات القضاء حممد
سعدية ،ومنسق تيار املستقبل
يف الضنية الدكتور هيثم الصمد
 ،ويف املنية امحد زريقة ،
وحضر من رجال الدين الشيخ
فايز سيف  ،الشيخ حيي صايف

كرمه جان ناصيف حبضور القنصل نعوم وسركيس ناصيف وعبيد وشخصيات

مـعلوف من سيدني :نـعمل لكي
نـستحق دعـم االنتـشار اللـبناني
كرم عضو اهليئة اإلدارية يف
الرابطة املارونية ،رجل االعمال
جان ناصيف وعقيلته نسرين،
عضو كتلة القوات اللبنانية
النائب جوزيف معلوف الذي
يواصل زيارته سيدني.
حضر املناسبة القنصل اللبناني
العام جورج بيطار غامن وعقيلته
احملامية بهية ابو محد ،رئيس
فرع اسرتاليا يف «املؤسسة
البطريركية املارونية العاملية
سركيس
الشامل»
لالمناء
التجمع
رئيس
ناصيف،
املسيحي اللبناني األسرتالي
والي وهبه ،رئيس جملس
املارونية
للرابطة
اسرتاليا
طوني خطار ،رئيس مقاطعة
اسرتاليا يف القوات اللبنانية
طوني عبيد ومسؤول العالقات
العامة داني جعجع ومستشار
القوات سليم الشدياق ورجال
اعمال وإعالميون.
رحبت االنسة اشلني جان ناصيف
بالنائب معلوف والوفد املرافق،
ثم حتدث صاحب الدعوة فرحب
بالنائب معلوف واثنى على
مواقفه ،وقال« :اننا نعتز بهذه
املواقف اليت تعرب عن املبادئ
اليت يناضل من اجلها الدكتور
مسري جعجع والقوات اللبنانية
مسيحيا ولبنانيا».
وأكد أن «املنتشرين وخصوصا
يف اسرتاليا على استعداد تام
لدعم لبنان حني تتوافر الظروف
السياسية واإلدارية واألمنية».

النائب معلوف يلقي كلمته

جان ناصيف يلقي كلمته

سركيس ناصيف يتوسط النائب معلوف والزميل حرب

معلوف

ورد النائب معلوف بكلمة شكر
فيها ناصيف وأبناء اجلالية،
وقال »:ان لبنان ال ميكن أن
ينهض من وضعه احلالي من
دون مساهمة املنتشرين»،
مؤكدا أن «على لبنان أن يقوم
بدوره لكي يستحق مساعدة

جان ناصيف وعقيلته ،القنصل وعقيلته وطوني عبيد
ابنائه يف اخلارج» ،معتربا أن
«ما مسعه من تنويه ملواقف
الدكتور جعجع وملا تقوم به
القوات اللبنانية يؤكد اننا على
الطريق الصحيح وان كنا مل

نصل بعد اىل ما نطمح اليه».
كما حتدث يف املناسبة كل من
ابو محد والزميالن أنور حرب
وسايد خمايل الذي قدم له
كتابه األخري «القلب املفتوح».

 ،الشيخ فؤاد امساعيل  ،الشيخ
صاحل حامد  ،كما حضر ممثلني
عن مجعية املنية وحبنني  ،وتيار
املستقبل باسرتاليا .
كلمات الحفل
بالنشيدين
االحتفال
افتتح
االسرتالي واللبناني تاله كلمة
من نائب رئيس بلدية كانرتبري
االسرتالية خضر صاحل الذي عرف
االحتفال ورحب بالوفد باسم
رئيس اجلمعية الفخري احلاج
وجيه هوشر ورئيس اجلمعية
عمر ياسني  ،وتواىل على القاء
الكلمات رئيس مجعية الضنية
عمر ياسني الذي رحب بالوفد
معتربا
وبالسفري االسرتالي
الزيارة تارخيية وستكتب باحرف
من جمد على صفحات الضنية ،
ثم كانت كلمة السفري االسرتالي
غلني مايلز الذي قال انه يزور
املنطقة الول مرة معربا عن

اعجابه بها  ،ثم القيت كلمات
من منسق تيار املستقبل يف
الضنية هيتم الصمد  ،ورئيس
رابطة شباب ايزال حسام يوسف
رحبت بالوفد مشددة على عمق
العالقة بني لبنان واسرتاليا
ثم كانت كلمة اخلتام وزعيم
حزب العمال لوك فولي الذي
شكر رئيس مجعية الضنية على
حفاوة االستقبال معربا عن تاثره
باالستقبال املهيب  ،واعجابه
الشديد بطبيعة املنطقة واجوائها
الطبيعية الساحرة الضنية ،
مؤكدا ان الضنية هي قلعة حلزب
العمال يف لبنان كما هي يف
اسرتاليا  ،قدم بعدها ياسني اىل
فولي حبضور السفري االسرتالي
«العلم اللبناني» رمزا للصداقة
بني الشعبني والبلدين.
جولة على مغارة الزحالن
بعدها قام فولي والوفد املرافق

يرافقه صاحب املنتجع معتز
هوشر وصاحب مغارة الزحالن
حممد جواد فتفتوباقي اعضاء
الوفد جبولة على مغارة الزحالن
اليت تنفرد عن مثيالتها يف
لبنان والعامل بغناها التارخيي
واألثري،من خالل ما وجد بداخلها
من حمتويات تدل على العصور
البدائية واحلجرية  ،أهمها اهلياكل
العظمية البشرية واحليوانية،
اضافة اىل املوجودات الفخارية
اليت تشري إىل بداية صنعها يف
هذه املغارة اىل ما يزيد عن
السبعة آالف سنة .
دار النائب د .قاسم عبد العزيز
بعد ذلك انتقل الوفد اىل دارة
النائب الدكتور قاسم عبد العزيز
يف بلدة خبعون الذي القى كلمة
رحب بها بالوفد مشددا على
متانة العالقات بني لبنان املقيم
واملغرتب.
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