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«حزب اهلل» واحلريري يتجرعان السم ..هل يبادر عون؟
موسكو تتحدث عن استمرار العمليات العسكرية
نبيه بري ..معرب إلزامي لـ«فخامة اجلنرال»! و«انهيار عصيب» يف واشنطن واألخرية تدرس الرد

سعد احلريري يف عني
التينة .ليس هذا هو
«اخلرب» .الكل يدرك أن
اجتماع رئيس اجمللس
النيابي نبيه بري وزعيم
«تيار املستقبل» سعد
احلريري صار أمرا بديهيا
وطبيعيا .يف األصل ،ال
«فيتوات» حتكم عالقة
الطرفني منذ عقد من
الزمن.
«اخلرب» هو أن يزور العماد
ميشال عون مقر الرئاسة
الثانية .أن ينتهي زمن
من «الدلع السياسي»
عمره من عمر «تفاهم مار
خمايل».
يف كل استحقاق أكان
صغريا أم كبريا ،مثة اعتقاد

بري والحريري يف عني التينة :الطبخة الرئاسية لم تنضج (حسن ابراهيم)

سائد عند العونيني ،قيادة
وقواعد ،أنه يكفي التفاهم
مع «حزب اهلل» ،وهو كفيل

بـ «املونة» على بري.
أثبتت كل االستحقاقات
عكس ذلك .مل يضع

بارزاني جيمع يف بغداد «الدعم القوي» للعبادي
إقليم
رئيس
أعلن
كردستان مسعود بارزاني
من بغداد دعمه القوي

لرئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي بعد أيام
من إقالة وزير املال

والقيادي البارز يف احلزب
الدميوقراطي الكردستاني
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بإدارة :آدي سركيس

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

احلزب نفسه وال مرة يف
هكذا موقع ،وهذه حقيقة
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First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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
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مطلوب للعمل
مطلوب أشخاص للعمل يف ملحمة

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

لصاحبها طوني فرنسيس
لالتصال9637 1759 :

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

الرئيس
إدارة
تبحث
األمريكي باراك أوباما
«خيارات جديدة» للرد على
«هجمة موسكو» للتعاطي
مع األزمة السورية ،بينها
«جتميد» احملادثات مع
روسيا ردًا على التصعيد
العسكري من موسكو
ودمشق يف حلب يف مقابل
تعهدات موسكو استمرار
العسكرية
العمليات
وإشارتها إىل «انهيار
عصيب» يف واشنطن ،يف
وقت تضاربت املقرتحات
حول التوصل إىل وقف
إطالق النار يف حلب من
جانب فرنسا وروسيا،
استمرارًا
انعكس
ما
للتصعيد الروسي -الغربي
واالنقسام العميق داخل

جملس األمن وسط مناشدة
األمم املتحدة اجمللس فرض
هدنة إنسانية ليومني.
اخلارجية
وزير
وأعلن
كريي
جون
األمريكي
ردًا على أسئلة خالل
مؤمتر ملراكز األحباث يف
واشنطن ،غداة توجيهه
حتذيرًا مماث ًال خالل اتصال

هاتفي مع نظريه الروسي
سريغي الفروف« :حنن
على وشك تعليق احملادثات
ألنه بات من غري املنطقي
وسط هذا القصف الذي
جيري ،أن جنلس وحناول
أن نأخذ األمور جبدية».
بلينكن
أنطوني
وقال

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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اعــالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة
وصدق يف املعاملة

حسومات كبرية
على سائر
املوجودات
وخاصة حلاملي
هذا االعالن
أشهر املاركات
بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
Head
70 Oxford Street, Guildford NSW 2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02
& Office
Showroom: 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au , Email:: sales@hbhome.com.au
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لبنانيات

الراعي زار قرية بدر حسون البيئية يف ضهرالعني:

الشأن السياسي ليس قضية ترف وتعطيل املؤسسات يتسبب بالتقهقر اإلقتصادي
املاروني
البطريرك
زار
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي قرية «بدر حسون
البيئية» يف منطقة ضهر
العني بالكورة ،يرافقه املطران
القيم
اخلوري،
مطانيوس
البطريركي اخلوري طوني اآلغا،
واملسؤول اإلعالمي احملامي
وليد غياض.
وكان يف استقباله رئيس
والصناعة
التجارة
غرفة
والزراعة يف الشمال توفيق
دبوسي ،مستشار وزير الطاقة
أرتور نظاريان املهندس طوني
ماروني ،رئيس بلدية النخلة
واحلارة اخلاصة مجال األيوبي،
نائب رئيس بلدية برسا كميل
البعيين ،مدير عام بنك اللبناني
الفرنسي إيلي عون ،آمر
فصيلة درك أميون املقدم جان
رزق الدكتور بدر حسون وأفراد
عائلته ،وعدد كبري من رجال
األعمال والصناعة واألمنيني.
وبعد أن جال الراعي واحلضور
على متحف الصابون يف القرية
واستمع اىل شروح مفصلة
عن صناعة الصابون والعطور
الطبيعية ،قدم حسون وعائلته
لوحة كبرية صنعت من الصابون
املعطر بالورود كتب عليها
«جمد لبنان أعطي لبطريرك
الشركة واحملبة الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي».
كما سلم الراعي ،حسون
ميدالية البطريركية املارونية،
ودون على سجل زوار القرية
«أسعدت وأعجبت بزيارة قرية
بدر حسون البيئية وأحببت أكثر
فأكثر أرض لبنان وبيئة لبنان
الطبيعية من خالل ما رأيت
من اإلنتاج الذي تؤديه هذه
القرية .ويف الوقت نفسه،
قلت يف نفسي إن خالص
لبنان يأتي من قاعدة أهله ومن
القطاع اخلاص .من هذه القرية
نرجو أن حيظى لبنان مبسؤولني
سياسيني يعملون من أجل اخلري
العام وعزة لبنان مع حمبيت
وتقديري .بطريرك أنطاكيا
وسائر املشرق الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي».

حسون

وألقى حسون كلمة رحب فيها
بالراعي ،واصفا إياه ب»رجل
اإلنسانية واحملبة ورجل اخلوف
على لبنان واسم لبنان ،الرجل
احلريص على كل مكونات
لبنان» ،وقال« :هذه الزيارة
ليست رمسية ،وال سياسية،
فقليب كبري بزيارة غبطتكم
ملنبع الرتاث األصيل اىل هذه
القرية ،وآمل بربكتكم أن نكون
مع عائليت وأحفادي نواة خري
هلذا الوطن .وحنن مجيعا نعتز
بزيارتكم ألننا نعتربكم املرجع
الوطين األول ،فلقد أعطيتمونا
من خالل هذه الزيارة القوة
والدفع للعمل أكثر على إعالء
شأن لبنان ،رغم اإلحباط الذي
منر به اليوم ،ونؤكد لكم أننا
سنسعى دائما للخري ،وسنقاوم
دائما من أجل النهوض بلبنان
إقتصاديا ومعيشيا».
أضاف« :برعايتكم مصممون
على العمل والكفاح الدائم،
ونأمل أن يقدر املسؤولون

مقبل :اختذت قرار التمديد لقائد
اجليش وغدا رئيس االركان

الوزير مقبل

أهمية القطاع اخلاص وعملنا يف
هذه املنطقة لنتمكن من إكمال
مسريتنا وإحتضاننا ألكثر من
أربعمئة عائلة تعمل يف هذه
القرية».

دبوسي

بعدها ،قال دبوسي« :طرابلس
والشمال وقرية بدر حسون
والصناعة
التجارة
وغرفة
والزراعة يف الشمال فخورة
بالتواصل الدائم مع غبطة
الراعي
بشارة
البطريرك
اليت
اللبنانية
الشخصية
تقوم بكل اجلهود من أجل
ملصلحتهم
اللبنانيني
مجع
الرسالة،
الوطن
ومصلحة
وحنن متمسكون بالتعاون مع
غبطته ،ونعترب أنه يشكل قيمة
مضافة بالروح والفكر واملنهج
لكل اللبنانيني .شرفتنا نيافة
الكاردينال ،شرفت قرية بدر
حسون البيئية ،وشرفت القطاع
اخلاص بزيارتك ،ويسعدنا أن
نستقبلك يف غرفة التجارة
والصناعة والزراعة يف طرابلس
لنؤكد لك أننا نعتز ونفتخر
مبواقفك الوطنية اليت حنن يف
أمس احلاجة إليها ،ولنقول عرب
غبطتكم إن طرابلس والشمال
كنوز موجودة لصاحل كل
اللبنانيني ،وعلينا ان نستخرجها
سويا لصاحل كل الطوائف
املناطق،
وكل
واملذاهب
خصوصا أن تفعيل القطاعات
احليوية يف مدينة طرابلس
والشمال ميكن أن يشكل قيمة
مضافة ودعم لالقتصاد الوطين
ورافعة إلعمار املنطقة ،بدءا من
سوريا والعراق .نأمل أن نلتقي
دائما على اخلري لصاحلنا مجيعا
ولصاحل وطننا وازدهاره».

الراعي

من جهته ،قال الراعي« :طبعا،
عندما أتينا لنزور قرية بدر
حسون البيئية مل يكن لدي
أدنى فكرة بأن أرى هذه
العظمة وهذا اإلنتاج الكبري
والعمل الذي يقوم به السيد
بدر وعائلته ،وآمل أن يرفعوا
اسم لبنان من خالله ،وهذه
العطور اليت ينتجها بنظري
تغطي على كل العيوب
املوجودة يف لبنان اليوم.
أريد أن أقول أمام رئيس غرفة
التجارة والصناعة يف الشمال
وكل املوجودين معنا اليوم،
للسيد بدر وعائلته ،من كل
القلب كل الشكر والتقدير،
ألنكما ترفعان اسم لبنان عاليا،
ولكن اسم لبنان برياحينه ،اسم

لبنان ببيئته ،اسم لبنان بطيوبه
اجلميلة ،والذي الكتب كلها
تتغنى به ،وكذلك الشعراء
والكتب املقدسة تتغنى بطيوب
لبنان .وحنن نرى عندما يكتب
الكاتب عن اهلل غري املنظور
سبحانه وتعاىل يأخذ صورا من
لبنان .وعندما يتكلم عن قداسة
لبنان يتكلم عن روائح وطيوب
األرض اللبنانية ،وعندما يتكلم
عن عظمة لبنان ومجاله وعظمة
اهلل ومجاله يأخذ صورا من مجال
لبنان وبيئته .أنتم قرية حسون
البيئية تستخرجون من األرض
اللبنانية هذه القيمة الكبرية.
ومن هنا نؤكد لكم أن خالص
لبنان يبدأ من هنا ،كما غريكم
من الذين يعملون يف القطاع
اخلاص فلوالكم لسقط لبنان
منذ زمن».
أضاف« :من هنا ،من هذه
القرية ،من هذا القطاع اخلاص،
من هذا العمل الدؤوب ،أؤكد
لكم أن عملكم وإنتاجكم الذي
يعم لبنان والعامل يهدف
اىل إعالء اسم لبنان مقابل
ما نسمعه عرب بعض وسائل
اإلعالم حول لبنان النفايات،
لبنان اخلالفات ،لبنان احلرب
والقتل ولبنان املتأخر .ونأمل
أن يعي املسؤولون السياسيون
يف لبنان أهمية القطاع اخلاص،
فأنتم ال تطلبون شيئا ،ولكن
على الدولة مساعدتكم ألنكم
تشكلون العنصر األساسي
يف احلياة اإلقتصادية اللبنانية
واملصدر األساس للخزينة
اللبنانية .واليوم ،نشهد مأساة
كبرية هي موضوع التفاح،
وعلى الدولة اإللتفات اىل هذا
املوضوع».
وتابع« :أؤكد لك دكتور بدر
أنين أعجبت كثريا بالزيارة،

وتأثرت بالوقت نفسه ،وفرحت
أيضا ،وأعجبت بالعلم واملعرفة
وبالطريقة اليت تعملون بها مع
الطبيعة واستخراج أفضل ما
يكون من الطيوب والروائح
والصابون الصحي الذي أمتنى
أن ينتشر يف كل البيوت
اللبنانية».
وأردف« :تأثرت ألنكم تعملون
وتناضلون لرفع اسم هذا
الوطن الذي تستخرجون من
أرضه إنتاجكم ،ومتنيت أن
يفهم رجال السياسة عندنا يف
لبنان أن الشأن السياسي ليس
قضية ترف أو تسلية أو إرضاء
وجودهم ،ألن ما يقومون بهم
يتلف الوطن ويهدمه ،وال أدري
إذا كانوا يدركون الضرر الذي
يتسببون به نتيجة عدم إنتخاب
رئيس للجمهورية وتعطيل
وتعطيل
النيابي
اجمللس
السلطة اإلجرائية يف احلكومة
وتعطيل كل التعيينات ومسرية
وأمتنى
الدولة،
مؤسسات
أن يدركوا أن ذلك يتسبب
بالتقهقر اإلقتصادي والصناعي
والتجاري والسياحي ،ويقتلون
بذلك العمود الفقري للدولة
اللبنانية .ونتمنى أيضا من
قرية بدر حسون البيئية،
حيث الطيوب تفوح يف األفق،
أن تصل هذه الطيوب اىل
املسؤولني عندنا لريفعوا شأن
لبنان اجلميل بأرضه وتارخيه
وشعبه».
وختم الراعي« :أشكر كل الذين
شاركونا فذي هذا اليوم،
وأمتنى أن حتملوا معكم خربا
للمجتمع عن هذه القرية اجلميلة
لنظهر وجه لبنان اجلميل من
هذه األرض الطيبة .نشكر ربنا
على لبناننا وعلى هذه العائلة
ونتمنى لكم التوفيق الدائم».

أعلن وزير نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الدفاع الوطين
مسري مقبل ،يف مؤمتر صحايف
اليوم ،انه إختذ قرار التمديد
لقائد اجليش العماد جان قهوجي
وسيوقعه اليوم (امس االول)،
وغدا (امس) سيتخذ القرار يف
شأن رئيس االركان اللواء الركن
وليد سلمان .وقال« :استدعيت
اللواء الركن سلمان ملمارسة
لالركان»،
كرئيس
مهامه
مؤكدا «اننا لن اقبل بالفراغ يف
املؤسسة العسكرية».
واشار اىل «ان املخاطر األمنية
حتدق بنا من كل جانب ،وال
أجد سوى املؤسسة العسكرية
اليت بقيت بعيدا عن التجاذبات
واملواطن.
الوطن
وهدفها

وقال« :لوال املؤسسة العسكرية
فال حدود تصان وال كرامات
تصان ،من هنا نناشد اجلميع
من شعب وإعالم عدم زج
املؤسسة العسكرية بالزواريب
السياسية».
اضاف« :اؤكد ان ما إختذته
وسأختذه نابع من ضمريي
الوطين والدستوري والقوانني
دون توخي إرضاء فريق على
فريق آخر».
واكد انه «مل ولن يتأخر يوما عن
االستماع واالصغاء اىل هواجس
اجلميع ومن حقي جتنب اي فراغ
يف املؤسسة العسكرية».
وأعلن مقبل :ال مدى زمنيا
لقراري ،ويوم جتتمع احلكومة
وتبت املوضوع يبطل قراري.

فرجنيه استقبل سكاف وطوق يف بنشعي

فرنجيه مستقبال سكاف

استقبل رئيس «تيار املرده»
النائب سليمان فرجنيه يف
دارته يف بنشعي ،رئيسة
الكتلة الشعبية مرييام سكاف،
حيث عقد اجتماع حبضور النائب
السابق جربان طوق وجنله
ويليم.
اثر االجتماع حتدثت سكاف،
فاشارت اىل انها «وجهت
دعوة لفرجنيه للمشاركة يف
الذكرى السنوية لرحيل الوزير

السابق ايلي سكاف» ،مثنية
على «العالقة التارخيية بني
الرئيس الراحل سليمان فرجنيه
السابق
والوزير
والنائب
الراحل جوزيف سكاف» ،مؤكدة
«استمرارية هذه العالقة».
ومتنت «التوفيق لفرجنيه يف
هذه املرحلة الدقيقة والصعبة
اليت مير بها الوطن» ،مؤكدة
على «صوابية قراراته وانها
تصب كلها ملصلحة لبنان».

بري استقبل احلريري يف عني التينة

شاتيال عرض مع سفري اجلزائر العالقات وسبل تطويرها

استقبل رئيس «املؤمتر
الشعيب اللبناني» كمال شاتيال
يف مكتبه يف برج أبي حيدر،
سفري اجلزائر يف لبنان أمحد
بوزيان ،يف حضور عضو
قيادة هيئة أبناء العرقوب
ومزارع شبعا احملامي كمال
حديد واملنسق العام هليئة
االسعاف الشعيب عماد عكاوي
واملستشار االقتصادي الدكتور
عماد جربي ،ومت التباحث،
حبسب بيان للمؤمتر ،يف «آخر
املستجدات على الساحتني
احمللية والعربية وضرورة تعزيز

العالقات اللبنانية اجلزائرية».
بعد اللقاء ،قال بوزيان:
«كان اللقاء طيبا وأخويا مفعما
بالصداقة ،واستفدت كثريا من
حتليالت وأحاديث االستاذ كمال
يف ما يتعلق باالمة العربية
والعروبة واالسالم والثورة
اجلزائرية اليت أبدى احرتاما كبريا
هلا» ،واشار اىل ان احلديث
تطرق اىل «العالقات اجلزائرية
اللبنانية وكيفية تطويرها يف
كافة اجملاالت ،خصوصا يف
ظل العالقة التارخيية اليت جتمع
لبنان واجلزائر».

بري مستقبال الحريري

استقبل رئيس جملس النواب
األستاذ نبيه بري ،مساء امس
االول ،يف عني التينة الرئيس
سعد احلريري ،حبضور وزير
املال علي حسن خليل ومدير

مكتب احلريري نادر احلريري.
وجرى البحث خالل اللقاء
الذي ختلله مائدة عشاء يف
املستجدات الراهنة واالستحقاق
الرئاسي.
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لبنانيات

احلريري استقبل أبو فاعور جناري:

نأمل أن يكون للبنان رئيس سريعا
استقبل الرئيس سعد احلريري
قبل ظهر اليوم يف «بيت
الوسط» وزير الصحة وائل
ابو فاعور يف حضور النائب
السابق غطاس خوري ،وعرض
معه املستجدات السياسية.
كذلك التقى السفري املصري
نزيه جناري وحبث معه يف
االوضاع يف لبنان واملنطقة
بني
الثنائية
والعالقات
البلدين.
بعد اللقاء قال املصري:
«تشرفت بلقاء الرئيس احلريري
الذي تربطه عالقة خاصة مبصر،
وقد عاد من اخلارج منذ أيام
وكنت مهتما بلقائه يف أسرع
وقت ممكن ،ألطلع منه على
آخر التطورات».
أضاف« :الرئيس احلريري يبذل
جهدا كبريا جدا مللء الفراغ
الرئاسي ،وهذه مسألة مهمة
للجميع يف لبنان ،وللرئيس
احلريري دور كبري وحضور
فاعل يف احلياة السياسية يف
لبنان ،وقد استمعت منه إىل
آخر تطورات يف هذا املوضوع
ونظرته اىل األوضاع يف لبنان
بشكل عام ،واتفقنا أن يستمر
التواصل يف الفرتة املقبلة،
ومن الواضح أن املسألة
مفتوحة وكذلك اخليارات ،وهو
يدرس األمور ،وسيتواصل مع
كل القوى السياسية ،وحنن
سنتابع األمر معه ،ونأمل
أن يكون للبنان رئيس يف
أسرع وقت ممكن ،ألن الفراغ
الرئاسي ملدة عامني ونصف

الحريري مستقبال ابو فاعور
عام مسألة غري مقبولة ،وال
ميكن أن تستمر أكثر من
ذلك».
سئل :هل سيكون هناك رئيس
جديد يف لبنان قريبا؟
أجاب« :نأمل ذلك ،فاألمر غري
واضح بشكل كامل».
كذلك استقبل احلريري وزير
السياحة ميشال فرعون الذي
قال إثر اللقاء« :إن عودة
الرئيس احلريري اىل لبنان
واملشاورات اليت يقوم بها
أمر مهم جدا النه يعيد املسار
السياسي اىل املكان الذي
جيب أن يكون عليه ،وهو
انتخاب رئيس للجمهورية،
والتشاور يف هذا املوضوع
يشكل بيت القصيد مع كل
االحتماالت اليت تدور حوله
وانعكاساته .البعض يتكلم
عن سلة كاملة او نصف
سلة ،وال شك يف أن قانون
االنتخابات يشكل جزءا من
السلة بالنسبة االنتخابات

الرئاسية ،وهذان موضوعان
شائكان ،ويف ظل التعطيل
والشلل الشامل الذي يطاول
العمل احلكومي ايضا ،نشجع
كل التحركات اليت يقوم بها
الرئيس احلريري ،أكان مع
حلفائه أم مع اآلخرين».
سئل :هل ترى العماد عون
رئيسا للجمهورية يف وقت
قريب؟
اجاب« :ان جزءا كبريا من
التشاور احلاصل حاليا يدور حول
ترشيح العماد عون وانعكاساته
والضمانات املطلوبة ،ومع
االسف فقد وضع البعض على
طاولة احلوار طلب الضمانات
مع انتخاب الرئيس ،وكذلك
طلب البعض االخر ضمانات
حول السالح ووقف النقاش
حول االسرتاتيجية الدفاعية
وغريها من املواضيع املشمولة
باملشاورات احلاصلة حاليا ،من
هنا احلديث عن سلة أو نصف
سلة».

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

دريان عرض مع زواره االوضاع العامة
العريضي:أولويتنا اخلروج من مأزق الشغور الرئاسي
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،يف دار
الفتوى ،النائب الدكتور حممد
احلجار الذي قال بعد اللقاء:
«تشرفت اليوم بزيارة مساحة
املفيت ،وكانت مناسبة للحديث
يف األوضاع العامة وكذلك يف
الوضع الداخلي ،والوضع يف
اخلارج ،فكانت الزيارة عبارة
عن شقني :الشق األول يتعلق
بوضع إقليم اخلروب ومتابعة
املشاريع اليت نتمنى من مساحته
ودار الفتوى اقامتها يف إقليم
اخلروب .واجلانب االخر يتعلق
باألوضاع العامة .وملست من
مساحته ان لديه قلقا كبريا
على الوضع الداخلي يف لبنان،
على تأثري ما حيصل يف املنطقة
وانعكاسات الفراغ الرئاسي،
وكما أمساه اختطاف الرئاسة على
الوضع الداخلي اللبناني ،وعلى
االقتصاد ،ورمبا اكثر اذا استمر
هذا التعطيل لرئاسة اجلمهورية.
كذلك فهمت من مساحته ،وحنن
نشاركه هذا املوقف ،يعول
على املشاورات اليت جيريها
الرئيس سعد احلريري إلخراج
البلد من هذا املأزق املوجود
فيه ،وانهاء هذا التعطيل ملوقع
الرئاسة ،طبعا األمور كما قال
مرهونة خبواتيمها ،ويتمنى ان
تكون هذه اخلواتيم فيها مصلحة
لبنان ومصلحة اللبنانيني ومزيد
من التحصني للوضع الداخلي
اللبناني.
وعما اذا سيكون هناك رئيس
للجمهورية قبل نهاية هذا العام،
اجاب« :حنن نتمنى من قبل 45
جلسة ان يكون هناك رئيس
مجهورية ،لألسف واضح من هو
من يعطل موقع الرئاسة ،من
خيتطف موقع الرئاسة هو «حزب
اهلل» الذي حبسابات خاصة به
وتنفيذا للتوجيهات اإليرانية
ال يريد ان يكون هناك رئيس
للجمهورية يف الوقت احلالي،
وتريد وراءه ايران ان تستخدم
هذه الورقة يف هذا البازار الذي
جتريه يف املنطقة ،وهذا البحث
عن دور ان كان للجمهورية
اإليرانية ام ل»حزب اهلل» يف
هذه املنطقة .الكل يعلم بان
تيار «املستقبل» والرئيس سعد
احلريري حتديدا هو يكاد يكون
الوحيد يف اجلمهورية اللبنانية
الذي يتقدم هذا العدد وهذا
الكم من املبادرات الواحدة تلو
األخرى بهدف انهاء هذا الشغور
الرئاسي ،وكان اخرها من 11
شهرا عندما ايد ترشيح األستاذ
سليمان فرجنية بهدف انهاء هذا
الفراغ .اليوم الرئيس سعد
احلريري جيري املشاورات ،وبدأ
هذه املشاورات ،مطروح نريد ان
نعرف اىل اين ذاهبون؟»

العريضي

واستقبل مفيت اجلمهورية النائب
غازي العريضي على رأس وفد
من احلزب التقدمي االشرتاكي
وقال النائب العريضي بعد
اللقاء« :تشرفنا بلقاء صاحب
السماحة املفيت عبد اللطيف
دريان بتكليف من الزعيم الوطين
الدميوقراطي
اللقاء
رئيس

النائب وليد جنبالط مبعية الرفاق
يف احلزب نقل حتيات وليد بك
لصاحب السماحة ،وشكره على
تكرمه برعاية وحضور حفل افتتاح
مسجد األمري شكيب أرسالن امري
البيان يف الذكرى السنوية
لرحيل االمرية مي أرسالن
جنبالط ،والثناء والتقدير الكبري
ملوقفه الذي عرب عنه ،الكلمة
التارخيية اليت قاهلا يف مناسبة
تشكل دون أي مبالغة احدى
حمطات التاريخ يف العالقات
اإلسالمية  -اإلسالمية وال سيما
واننا مجيعا كنا يف حضرة امري
البيان األمري شكيب أرسالن
صاحب الدور الكبري هلذا التاريخ
ويف هذه العالقات ،وقد شرح
تفصيال صاحب السماحة هذا
االمر ،مبا يؤكد ان الذاكرة جيب
ان تبقى حية ،ومن ليس لديه
ذاكرة ،وال يعود بذاكرته اىل
حمطات التاريخ القديم واحلديث
ويعود اىل العقول واىل أصحاب
العقول واألفكار واملبادرات من
أمثال األمري شكيب أرسالن ،ال
يستطيع ان يتطلع اىل حاضر
وان يستقرىء مستقبال او ان
خيطط ملستقبل ،يف هذا املعنى
كانت هذه احملطة احدى احملطات
السياسية اهلامة اليت مت التأكيد
فيها على أهمية احلدث من جهة،
على موقع ودور وانتماء طائفة
املوحدين العرب الدروز يف هذه
البيئة اإلسالمية ،وعلى العالقات
اإلسالمية  -اإلسالمية ،الن املشهد
كان مشهدا إسالميا من جهة
موحدا ،ومشهدا وطنيا ،وهذا ما
جيب ان تبنى عليه العالقات بني
القوى السياسية املختلفة ،سواء
كانت على مستوى الطوائف ،او
على مستوى األحزاب والقوى
السياسية اللبنانية ،ألننا مجيعنا
معنيون باحلفاظ على االمن
واالستقرار يف البلد والوحدة
الوطنية اللبنانية اليت ال ميكن
تكريسها وتفعيلها اال باالنتباه
الدائم اىل ما حياك لنا يف لبنان
من فنت مذهبية او طائفية او ما
شابه ،واعتقد اننا مجيعا دفعنا
مثنها غاليا ،فيجب ان نتعلم من
جتاربنا واال نعود اليها ،هذا هو
املشهد الذي رأيناه يف املختارة،
وهي كانت الرسالة اليت وجهت
من قبل صاحب السماحة ووليد
بك يف كلمته».
تابع العريضي «وكما اكدنا
لسماحته ،وحنن على اتفاق دائم
معه ،تلك احملطة هي واحدة من
حمطات العمل املشرتك والعالقة
بيننا وبني هذه الدار الكرمية،
ستكون لقاءات أخرى ،سيستمر
هذا التنسيق ،حنن نراهن كثريا،
ونعول كثريا على عقالنية وحكمة
صاحب السماحة يف موقعه
اإلسالمي اللبناني العربي ويف
محاية الوحدة اإلسالمية يف البلد
والوحدة الوطنية».
سئل :هل تعتقد ان امللف
الرئاسي وضع على نار حامية؟
أجاب« :ال شك ان االتصاالت
اليت جتري االن حترك هذا االمر،
األولوية لدينا مجيعا منذ الشغور
يف موقع رئاسة اجلمهورية
كانت وال تزال اخلروج من هذا
املأزق ،من هذا الفراغ والذهاب

اىل التفاهم حول انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،االن حنن امام
حركة جدية يقوم بها الرئيس
احلريري ،اىل اين ميكن ان
تصل؟ ال يستطيع احد ان يتنبأ
بهذا الشكل التبسيطي كما حيلو
للبعض ان يقوم به ،حنن نتمنى
ان تصل هذه احلركة اىل خواتيم
يكون فيها تفاهم بني القوى
السياسية اللبنانية للخروج من
هذا املأزق ،للخروج من الفراغ
والذهاب حنو إعادة تفعيل عمل
املؤسسات يف لبنان بدءا من
رئاسة اجلمهورية وصوال اىل
حكومة جديدة ،انتخابات نيابية،
واىل ما هنالك ،تعود احلياة
السياسية اىل طبيعتها يف
البالد».

هيئة العلماء املسلمني

واستقبل املفيت دريان هيئة
برئاسة
املسلمني
العلماء
الشيخ أبو بكر الذهيب الذي
قال بعد اللقاء« :تشرفنا بلقاء
مساحة املفيت ،وتشاورنا مع
مساحته بقضايا الوطن ،وقضايا
املسلمني ،وتناولنا معه قضايا
االجتماع
وضرورة
الساحة
واالعتصام والوحدة والتكامل
والتكاتف بني أبناء الطائفة وبني
أبناء الوطن لدرء املخاطر اليت
حتل على وطننا لبنان.

املرابطون

كما استقبل مفيت اجلمهورية وفد
اهليئة القيادية حلركة الناصريني
املستقلني  -املرابطون برئاسة
العميد مصطفى محدان الذي
قال بعد اللقاء« :تشرفنا
واالخوة أعضاء اهليئة القيادية
بلقاء مساحة املفيت ومتنينا له
ان يبقى دائما بهذا املوقف
الواضح والصريح يف مل مشل
مجيع اللبنانيني ،والدعوة الدائمة
اىل ابعاد شبح الفتنة عن هذا
البلد احلبيب .كما هنأنا مساحته
بقدومه من احلج ،وبطبيعة احلال
ما نستطيع ان نقوله اليوم ،على
اجلميع وخصوصا القوى السياسية
ان ال حتبط أهلنا يف لبنان ،وان
تكون كل املساعي صادقة
وحقيقية من اجل انتخاب رئيس
للجمهورية ،وإعادة انتاج النظام
اللبناني بصورة عادلة وعصرية
ومتطورة من اجل أبنائنا ،لذلك
على اجلميع ان يكون واضحا
وصرحيا يف ما جيري اليوم
على الساحة السياسية اللبنانية
وعدم إعطاء االمال املخيبة الهلنا
اللبنانيني.
واردف محدان «من هنا نقول
للجميع ،الواقع اإلقليمي وكما
نعلم جيدا هناك واقع خطر
ودقيق ولرمبا نقول مفصلي
أيضا ،لذلك علينا يف لبنان ان
نتحلى باهلدوء واحلكمة ،وندعم
جيشنا اللبناني يف مواجهة
هؤالء اإلرهابيني ،وندعم كل
األجهزة األمنية اليت تقوم بتوجيه
الضربات االستباقية اىل هؤالء
اإلرهابيني ،ولكن يف املقابل
ان يسري مع هذا املناخ األمين
الذي يقوم به اجليش اللبناني
واألجهزة األمنية ،ان يكون هناك
صدق لدى السياسيني من اجل
أهلنا اللبنانيني وعدم احباطهم
يف القادم من األيام».
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أبي رميا وعون التقيا رئيس جملس النواب الفرنسي وشددا على ضرورة انتخاب رئيس وتسليح اجليش
زار عضوا تكتل التغيري واإلصالح
النائبان سيمون أبي رميا وآالن
عون باريس للقاء عدد من
املسؤولني السياسيني ،بدعوة
من جلنة الصداقة الربملانية
الفرنسية اللبنانية يف جملس
النواب الفرنسي .وقد استهال
زيارتهما باملشاركة يف غداء
بدعوة من رئيس جلنة الصداقة
الربملانية النائب هنري جربايل
النواب
من
عدد
وحضور
الفرنسيني.
ثم التقى النائبان رئيس جملس
النواب الفرنسي كلود برتولون.
وأكدا خالل اللقاء ،حبسب بيان،
«أهمية العالقة التارخيية اليت
تربط فرنسا يف لبنان ،وعلى
الدور اإلجيابي الذي تلعبه على
خمتلف األصعدة ملساندة لبنان
يف استقالله وحريته وسيادته».
وقد مت البحث يف املستجدات
اللبنانية وحتديدا االستحقاق
الرئاسي حيث وضع النائبان
برتولون يف أجواء هذه االحداث.
كما تناول اجملتمعون قضية
النازحني السوريني يف لبنان،
باإلضافة إىل كيفية حماربة
االرهاب الذي يطال دول العامل
دون اي حواجز.
وأبدى النائبان أبي رميا وعون
ختوفهما من «امكانية استمرار
احلرب السورية لسنني طويلة
مما يشكل حربا استنزافية على
مؤكدين
األصعدة»،
خمتلف
االمين
االستقرار
«أهمية
اللبناني على الرغم من العمليات
االرهابية ،وذلك نابع من وعي
املسؤولني اللبنانيني خلطورة

من لعب دوره على أكمل وجه».

عون

ابي رميا وعون مع نائب رئيس مجلس النواب الفرنسي

امتداد هذه احلروب القائمة اىل
الداخل اللبناني واليت تشكل
ساحة للصراع السين الشيعي،
باإلضافة إىل القرار الدولي
الرادع لقيام اعمال عنفية يف
لبنان».
واجتمع النائبان ابي رميا وعون
مع جلنة الصداقة الربملانية
اللبنانية  -الفرنسية ،حيث عرض
ابي رميا عملية النزوح الكثيف
للمسيحيني من بلدان الشرق
«يتعرض
وقال:
األوسط،
أنواع
ملختلف
املسيحيون
االضطهاد بسبب انتفاء احلرية
من هذه اجملتمعات ما يشكل
خطرا وعملية تقوقع هلذه البلدان
ألن الوجود املسيحي يؤمن
التعددية الضرورية يف البلدان
ودليل ثقافة سالم».
وحتدث باألرقام عن «عمليات
اهلجرة اليت حصلت يف سوريا
والعراق» ،مؤكدا أن «لبنان
يبقى مالذا هلؤالء املسيحيني
بسبب الدور االستثنائي الذي
يلعبه املسيحيون يف لبنان
على الصعيد السياسي الثقايف

واحلضاري».
وشدد على «أهمية انتخاب رئيس
للجمهورية يف لبنان كونه ميثل
حيثية مسيحية وجيسد بعدا وطنيا
وهذا يتحقق عرب وصول العماد
ميشال عون إىل سدة الرئاسة».
ومتنى النائب ابي رميا «اتباع
سياسة جدية وواضحة من قبل
اجملتمع الدولي «ملساعدة لبنان
على ايواء النازحني السوريني
الذين باتوا يهددون االمن
املعيشي االجتماعي واحلياتي
يف لبنان على ان يكون هناك
قرار دولي مينع توطينهم ويؤمن
عودتهم اآلمنة إىل سوريا».
ولفت إىل «أهمية دعم اجليش
الذي يشن حربا ضد االرهاب
على احلدود اللبنانية» ،مؤكدا
أن «لبنان يلعب دور املدافع عن
املبادىء والقيم االنسانية بسبب
وجوده على اخلط االول للحرب
ضد االرهاب ،وسقوط لبنان
يعين انتشار آفة اإلرهاب ودخول
االرهابيني إىل خمتلف احناء
العامل .لذا ،للجيش اللبناني حاجة
ملحة لألسلحة واملعدات ليتكمن

بدوره ،تناول النائب آالن عون
تطورات االستحقاق الرئاسي
قائال« :بدأت تنتشر يف لبنان
أجواء اجيابية نتيجة املواقف
األخرية للرئيس سعد احلريري»،
متمنيا «انتخاب رئيس بأسرع
وقت للبدء بعملية ضخ احلياة
يف نبض املؤسسات الدستورية،
على صعيد اجمللسني النيابي
والوزاري».
وحتدث عن الوضع يف الشرق
األوسط ،مبديا ختوفه «من إعادة
رسم شرق أوسط جديد قائم
على حدود بلدان جديدة ركيزتها
الدين وهذا ما ال يبشر باخلري
على صعيد املنطقة».
ثم طرح بعض النواب الفرنسيني
اسئلة متحورت حول االستحقاق
الرئاسي ودور الدول اخلارجية
واجملتمع املدني يف امتام هذا
االستحقاق ،باإلضافة إىل تفعيل
العالقات الثنائية بني لبنان
وفرنسا وبالتحديد تبادل اخلربات
بني جملسي النواب الفرنسي
واللبناني.
ولبى النائبان ابي رميا وعون
الدعوة إىل العشاء يف منزل
القائم بأعمال السفارة اللبنانية
يف فرنسا غدي خوري يف
حضور طاقم السفارة اللبنانية
والنائب الفرنسي من اصل
لبناني هنري جربايل وعدد من
النواب الفرنسيني باالضافة اىل
مسؤولني يف وزارة اخلارجية
الفرنسية املعنيني مبلفات الشرق
االوسط ولبنان.

املشنوق عرض مع بقرادونيان شؤونا امنائية
والتقى الصوري ووفدا من عكار

عرض وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق مع النائب
هاكوب بقرادونيان االوضاع
العامة يف البالد وتطرق البحث
اىل شؤون امنائية تتعلق مبنطقة
ساحل املنت الشمالي وحتديدا
برج محود.
ثم التقى املشنوق مرتوبوليت
زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم
االرثوذكس املطران انطونيوس

الصوري واملعتمد البطريركي يف
روسيا املطران نيفن الصيقلي
وجرى البحث يف شؤون عامة.
واستقبل الوزير املشنوق وفدا
من عكار ضم النائبني معني
املرعيب وخالد زهرمان ورؤساء
احتاد بلديات عكار ورؤساء
روابط خماتري عكار وجرى البحث
يف شؤون متعلقة مبنطقة عكار
على الصعد االمنائية واالدارية.

قهوجي عرض وسفري روسيا االوضاع والعالقات بني اجليشني

إستقبل قائد اجليش العماد
جان قهوجي يف مكتبه يف
الريزة قبل ظهر امس االول،
السفري الروسي الكسندر
امللحق
يرافقه
زاسبكني

العقيد

رامتري

العسكري
غاباسوف.
وتناول البحث األوضاع العامة
يف لبنان واملنطقة ،والعالقات
الثنائية بني جيشي البلدين.

National

Celebration of Service

Strata Management

Deputy Commissioner Nick Kaldas APM

A community celebration of Deputy Commissioner
Nick Kaldas’s 34 years of distinguished service to the people
of NSW has been organised as a recognition of the esteem in
which he is held by our community.
On behalf of the organising committee I extend a warm and
personal invitation to all members of our wonderfully diverse
communities to come and participate in this celebration, not
just of service but also of community. There has not been a
more passionate advocate, nor a more unifying figure in the
!service of our community. Come and celebrate
Charles Casuscelli RFD Chair Organising Committee

Venue: Le Montage 38 Frazer St, Lilyfield
Cost: $120 per person
Table of Ten Sponsorship: $5K for Gold, $2.5K for Silver
(Sponsorship includes acknowledgment during formal proceedings
)and on marketing collateral, and priority seating

Please rsvp directly to : nkevent2016@gmail.com or
Purchase tickets directly at : www.nkcelebration.eventbrite.com

30th October
2016
12 for 12.30pm
All surplus funds will be donated
to Police Legacy a charity in
support of Police families.

“I hope and pray, my fervent hope is that, in years to come, many more people from
non-English speaking backgrounds reach this level of law enforcement, government
and community generally, I don’t think I’m unique, I’m an ordinary bloke who found
”himself in extraordinary places and did what was required of them
~ Deputy Commissioner Nick Kaldas APM
”“Kaldas is one of the most decorated and well-credentialed officers in recent NSW Police history
~ Sydney Morning Herald

”“The more I had to do with Nick Kaldas, the more impressed with him I became.
~ Former Liberal premier Barry O’Farrell
“The best Police Commissioner NSW never had”.
~ SMH and the Daily Telegraph
“He is one of the best police officers Australia has ever produced; you just need
”to look at his list of awards, credentials and police work.
~ NSW Police Association

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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حددت األول من تشرين الثاني املقبل جلسة النطق باحلكم حبق  20متهماً
الشيخ قباني :قانون مقاضاة
«العسكرية» تنهي استجواب املوقوفني يف ملف «اخلاليا النائمة» التابعة لألسري السعودية على خلفية تفجريات 11
أيلول افرتاء

حددت احملكمة العسكرية
ّ
الدائمة االول من تشرين
الثاني املقبل موعدا للنطق
باحلكم حبق افراد «اخلاليا
للشيخ
التابعة
النائمة»
امحد االسري ،وذلك بعدما
استكملت امس استجواب
املوقوفني االربعة عشر الذين
شكلوا يف ما بينهم اىل جانب
مخسة فارين ،تنظيما مسلحا
ترأسه الفار شاهني سليمان
بعد «حوادث عربا» وقسموا
افراده اىل جمموعات مصغرة
تواصلت فيما بينها عرب شبكة
هاتفية مغلقة وحازت على
االسلحة والذخائر والقذائف
للتفجري،
املعدة
واملواد
وخططت للقيام بعمليات
اغتيال وتفجري ،وسعوا اىل
نشر ُخطب اطلقها االسري دعا
فيها اىل قطع طريق اجلنوب
وقتال حزب اهلل واستهداف
التجارية
االماكن
بعض
توقفت
وقد
والدينية.
خمططاتهم عند هذا احلد بعد
ان متكنت مديرية املخابرات
يف اجليش من كشف هذه
اخلاليا وتوقيف العدد االكرب
من عناصرها ومداهمة اماكن
والذخائر
االسلحة
ختزين
واملتفجرات وضبطها.
عمر
املستجوبون
وامجع
املغربي
وعالء
الرفاعي
وحسن الدغيلي والسوري
ياسر االسعد امس على نفي
التهم املوجهة اليهم ،حتى ان
حد
احدهم الرفاعي ذهب اىل ّ
اتهام خاله الفلسطيين املتهم
الفار فؤاد ابو غزالة «مساعد»
رئيس التنظيم سليمان بانه
كان يقصد بريوت ملمارسة
الدعارة علما ان للرفاعي
شقيقًا قضى يف العراق
اىل جانب قتاله يف صفوف
داعش.
وحتدث املغربي بـ»حسرة» عن
توقيفه قبل يوم واحد من عقد
قرانه يف حني زعم الدغيلي
ان الشقة اليت اسـتأجرها منه
سليمان وتردد اليها االسري
اثناء فراره كانت اليواء نسوة
واطفال ومل يشاهد فيها
اسلحة.
كما ان املستجوبني قد تراجعوا
الثالثاء عن اعرتافاتهم االولية
حول التخطيط الغتيال الشيخ
ماهر محود بواسطة قناصة
والنائب السابق اسامة سعد
ومسؤولني يف سرايا املقاومة
التابعة حلزب اهلل وحماوالت
قطعهم طريق اجلنوب.
عمر
املتهم
وباستجواب
وكيله
حبضور
الرفاعي
احملامي حممود صباغ افاد
بان ابو غزالة خاله وكان ميلك
حمال لبيع العطورات يف صيدا
وكان «بالكاد يصلي ويقصد
بريوت من اجل ممارسة
الدعارة» .واضاف بان خاله
فر اىل خميم عني احللوة
قد ّ
اثر «حوادث عربا» مرتاجعا

املفتي السابق محمد قباني

عن اعرتافاته االولية جلهة ان
خاله هو من جمموعة االسري.
وقال :شاهدته قبل سنتني
يف منزل جدتي وطلب مين
احضار اغراض للمنزل ليس
اكثر ،وان ما ذكرته عن ان
خالي اعلمين مبخطط شاهني
سليمان عن انشائه خاليا نائمة
تابعة لالسري وان خالي كان
مسؤوال عن تقسيم اجملموعات
جاء حتت التعذيب .وقال عن
شقيقه نادر الرفاعي امللقب
بـ»ابو الزبري» انه قتل يف
العراق مع داعش»مستطردا»
امنا انا امحل فكرا آخر ولست
راضيا عن شقيقي وال اؤيد
االسري وال اعرفه اساسا».
وعن االمساء اليت ذكرها اوليا
وتضم جمموعة واحدة قال
املتهم انه يسهر معهم ليس
اكثر نافيا ان يكون خاله قد
كلفه مراقبة مراكز اجليش
سليمان
حددها
واهداف
ومراقبة اشخاص يتبعون
لسرايا املقاومة.
ومن بني تلك االهداف بنك
صادرات ايران الذي قال
عنه املتهم انه ال يعرف
مكانه كما نفى علمه بتوزيع
سليمان عبوات على اخلاليا.
وبقي املتهم على نفيه جلهة
حتضر ايضا
ان اخلاليا كانت
ّ
ملعركة يف طرابلس بالتنسيق
مع خالد حبلص وانشاء مربع
امين شبيه مبا كان يف عربا.
وعن االشخاص الذين ذكرهم
من الذين ذهبوا اىل طرابلس
زعم املتهم ان احملقق هو
الذي ذكر تلك االمساء وقال
بانه دخل اىل خميم عني
احللوة بعد احداث عربا بسبب
خوفه الشديد من التوقيفات
والتعذيب الذين تعرض له
املوقوفون ومكث لدى خاله
الذي استأجر منزال ملدة شهر
قبل ان يسلم نفسه .ونفى
علمه بقطع طريق اجلنوب وان
امحد شرف اوكلت اليه مهمة
استهداف السيارات .وتراجع
املتهم ايضا عن اعرتافه جلهة
ان سليمان كان ينوي اغتيال
الشيخ ماهر محود بقناصة
واستهداف النائب السابق
اسامة سعد يف ذكرى شقيقه.
كما نفى ان يكون خاله سلمه
هاتفا خلويا للتواصل معه من

خالله حصريا او تسليمه بندقية
وجعبتني .وقال ردا على
سؤال بانه بعد مداهمة شقة
خلاله ضبطت بداخلها اسلحة،
علم حينها ما كان خيطط له.
واضاف بانه تعرض للتعذيب
فذكر امساء وامورا ال عالقة له
بها زاعما ان احملقق هو الذي
ّ
لقبه بـ»ابو دجانة».
وباستجواب عالء املغربي
احملامية
وكيليه
حبضور
جوسلني الراعي واحملامي
صباغ ،افاد بانه بعد احداث
عربا املالحق بها انصرف اىل
حياته الطبيعية وقد اوقف
قبل يوم واحد من عقد قرانه.
وقال ان سليمان كان يرتدد
اىل منزله كونه كان يشرتي
«الكيك» منه ومل يكن االخري
مطلوبا .وبعد عام من تلك
االحداث طلب منه ان يستأجر
منه شقة ميلكها يف جمدليون
فوافق املغربي ،ونفى ان
يكون سليمان قد امسعه خطابا
لالسري على سطح منزله موضحا
ان سليمان اعلمه ان الشقة
ستشغلها نسوة واطفال.
ونفى ان يكون سليمان قد
عرض عليه ترؤس جمموعة او
ان يكون ضمن جمموعة حممد
السبع اعني كما مل يسلمه اي
هواتف خلوية للتواصل معه
حصريا .وتراجع عن اعرتافاته
جلهة ان جمموعته كانت ختطط
لقطع طريق اجلنوب وجلهة
تكليفه مبراقبة ثالثة اشخاص
من سرايا املقاومة .وعما
قاله اوليا بان سليمان ابلغه
بان طرابلس ستصبح امارة
اسالمية ونصحه بالذهاب اجاب
بان ال احد لديه يف طرابلس
للمكوث فيها .واتهم املغربي
افادته
بتحوير
احملققني
االولية جلهة كيفية تأمينه
دخول وخروج االسري من
واىل عني احللوة اثناء فرار
االخري .وحول ما ذكره ان
االسري كان يرتدد اىل الشقة
اليت استأجرها منه سليمان
وعقد فيها عدة اجتماعات مع
سليمان وفادي البريوتي ومت
فيها التدريب على السالح،
نفى املتهم علمه بذلك وقال
اجرت
«لو كنت اعلم ذلك ملا ّ
الشقة لسليمان» .وزعم
املتهم تعرضه للتعذيب اثناء

التحقيق االولي معه.
وباستجواب املتهم حسن
الدغيلي افاد بان سليمان
كان سائق شاحنة وقد اتلف
خطه اخللوي خوفا بعد حوادث
عربا حني مسع ان سرايا
املقاومة لديها امساء الذين
كانوا يرتددون اىل مسجد
بالل بن رباح ،فاستحصل
حينها على هوية مزورة علما
بانه مل يقم باستعماهلا.
واوضح انه حصل على مدى
شهرين على مساعدة مالية
من صندوق املسجد بقيمة
 300الف لرية شهريا كانت
زوجيت تتسلمها من زوجة
معتصم قدورة كوني كنت
قد اقفلت حملي اخلاص ببيع
العصافري.
ويضيف املتهم بانه بعد
فرتة من احداث عربا التقى
بسليمان وتناولنا اوضاع البلد
نافيا ان يكون قد عرض عليه
خطبا لالسري واعالمه مبخطط
قطع طريق اجلنوب واغتيال
شخصيات ،وان االسري كان
يتناول يف خطبه مسألة دعم
اجليش واعادة اهليبة للدولة.
وقال املتهم :ان معركة عربا
مل تكن واضحة املعامل بني
االسري واجليش ،كان هناك
طرف ثالث وانا مل اوافق على
التسلح.
ونفى ان يكون سليمان قد
حدثه عن «هدفني» لضربهما
يتعلقان بشخصني من سرايا
املقاومة وقال ان املتهم
حممد عجيل كان يعمل يف
حمله وان سليمان قصده مرة
للداللة على منزل عجيل وكان
حبوزة سليمان ثالثة صناديق
وحقيبة ساعده يف نقلها اىل
منزل عجيل وعلم الحقا ان
بداخلها اسلحة.
واخريا استجوبت احملكمة
السوري ياسر االسعد فنفى
معرفته بسليمان او ان يكون
االخري قد اطلعه على خطب
لالسري الذي كان يتلقى
لديه دروسا دينية يف
املسجد .كما نفى استطالعه
منطقة الشرحبيل وقال»:ال
عالقة لي بانتقال االسري اىل
طرابلس».

قال مفيت اجلمهورية اللبنانية
السابق الشيخ الدكتور حممد
رشيد راغب قباني« :إن
إصرار جملس الشيوخ األمريكي
على إصدار قانون العدالة
ضد رعاة اإلرهاب ومقاضاة
اململكة العربية السعودية على
خلفية هجمات  11أيلول ،2011
الرئيس
اعرتاض
ورفضه
األمريكي أوباما عليه ،والسماح
ألهالي ضحايا هجمات 11
أيلول مبقاضاة اململكة العربية
على
واحلصول
السعودية
تعويضات ابتزازية منها ،يعترب
إصرارا أمريكيا على حماكمة
غري مرتكب اجلرمية ،وجتريم
للمملكة
وابتزازا
الربيء،
العربية السعودية املستهدفة
من اللوبي الصهيوني املسيطر
على السياسة األمريكية يف
والشيوخ،
النواب
جملسي
والصهيونية العاملية يف حربها
على اإلسالم حتت غطاء احلرب
على اإلرهاب».

وأضاف« :إن اتهام اململكة
العربية السعودية بأنها من
رعاة اإلرهاب وأنها كانت
وراء تفجريات  11أيلول هو
حمض إفك وكذب وافرتاء على
اململكة الستدراجها إىل فوضى
احلرب األمريكية  -الروسية
على اإلسالم ،وفوضى املنطقة
تدمريها
ومشروع
العربية
وجتزئتها وتقسيمها».
وتابع« :سوف تدرك الواليات
املتحدة األمريكية بعد فوات
األوان كم من الضرر العاملي
سيلحق بها نتيجة إقرارها
هلذا القانون الذي سيلحق
الضرر بها يف العامل ،كما قال
الرئيس األمريكي يف تعليل
اعرتاضه الذي رده الكونغرس
األمريكي ،وخصوصا مع وقوف
واإلسالمي
العربي
العامل
ومسلمي العامل إىل جانب
اململكة العربية السعودية ضد
الواليات املتحدة األمريكية
وقرارها املنايف للعدالة».

عز الدين اتصل باسم االمني العام حلزب
اهلل معزيا بناهض حرت
اعلن املكتب االعالمي ملسؤول
العالقات العربية يف «حزب
اهلل» الشيخ حسن عز الدين
«ان الشيخ عز الدين اتصل
بعائلة الكاتب األردني الشهيد
ناهض حرت ،باسم االمني
العام ل»حزب اهلل» السيد
حسن نصر اهلل وباسم قيادة
املقاومة وجماهديها ،معزيا
ومباركا باستشهاده».
وأكد ان الشهيد ناهض حرت
«كان مفكرا ومقاوما عنيدا
وصاحب رؤية ،دافع عن

سوريا ألنها عنوان النضال
والعروبة ،ووقع بدمه وثيقة
ورجاهلا
للمقاومة
انتمائه
وقيادتها اليت تدافع عن هوية
املنطقة وحضارتها وتنوعها
الديين والثقايف وتعدديتها».
وأضاف الشيخ عز الدين
ناهض،
الشهيد
بفقدان
«تفتقد األمة رجال شجاعا
وجريئا يف قول احلق ومنحازا
بالكامل لفلسطني واملقاومة
والعروبة يف مواجهة العدو
الصهيوني».

باسيل استقبل رئيس اساقفة الكونغو

استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل ،رئيس أساقفة
لوران
الكاردينال
الكونغو
مسينغو واآلباتي داود رعيدي
والوفد املوافق.
وقال مسينغو «ان زيارتي
اىل لبنان تأتي بناء على دعوة
وجهت إلي من قبل البطريرك
املاروني بشارة الراعي والوزير
باسيل ،يف الكونغو يوجد
جالية لبنانية كبرية ونشكل
معهم جمتمعا مسيحيا يهتم
بالقطاع االقتصادي واألمور

اليت تهمنا .وحنن اردنا تلبية
هذه الدعوة اليوم لنرى كيف
ان اللبنانيني الذين يقيمون
يف الكونغو يعيشون يف بلدهم
األم وكيف يطورون وطنهم.،
وحنن سعيدون بقيامنا بهذه
الزيارة».
بدوره ،أكد االمني العام
للجالية اللبنانية يف الكونغو
فيكتور حداد ان «لبنان ال
ميكن ان ينهض اال جبناحيه
املسلم
واملغرتب،
املقيم
واملسيحي».
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عرب وعالم

هدنة اليمن ثالثة أيام إلغاثة احملاصرين

الوضع يف اليمن مع بدء سريان الهدنة
كشفت مصادر سياسية مينية
عن توجه مبعوث األمم املتحدة
إىل اليمن إمساعيل ولد الشيخ
أمس إىل سلطنة عمان لعرض
خطة سالم على وفد مجاعة
احلوثيني وحزب الرئيس السابق
علي صاحل تتضمن اقرتاح هدنة
ملدة ثالثة أيام يعقبها استئناف
املشاورات مع اجلانب احلكومي،
يف وقت أكد الرئيس عبدربه
منصور هادي متسكه بأن تفضي
اجلهود الدولية إىل تطبيق قرار
جملس األمن .2216
وأفادت املصادر بأن الرئيس
هادي التقى يف مقر إقامته
املوقت يف الرياض سفري
الواليات املتحدة ماثيو تولر،
وشدد على أن يكون «جوهر
اهلدنة األممية املقرتحة ملدة
ثالثة أيام ،هو إيصال الغذاء
يف
للمحاصرين
والدواء
حمافظة تعز وغريها من املدن
واحملافظات».
يف غضون ذلك ،حققت قوات
اجليش الوطين و «املقاومة
الشعبية» بإسناد جوي من
مقاتالت التحالف العربي ،تقدمًا
ميدانيًا يف تعز ،إذ سيطرت
على عدد من املواقع غرب
املدينة ومشاهلا ،كما واصلت
التقدم يف مناطق «كرش»
و «الشرجية» الواقعة بني
حمافظيت تعز وحلج.
اجليش
مصادر
وأفادت
واملقاومة بأن قواتها يف احملور
الشمالي ملدينة تعز تقدمت
باجتاه جبل الوعش ،بعدما
متكنت من السيطرة الكاملة
على منطقة الزنوج إثر معارك
عنيفة مع ميليشيات احلوثي
وصاحل ،كما حققت تقدمًا آخر
غرب جبل هان االسرتاتيجي،
متكنت خالله من السيطرة على
«التبة السوداء وتبة اخللوة»،
مشرية إىل أنها تقرتب من
السيطرة على «تبة املنعم» يف
منطقة الربيعي غرب املدينة.
وتزامن تقدم اجليش واملقاومة
مع غارات لطريان التحالف على
مواقع وجتمعات امليليشيات يف
تبة الضنني مشال غربي اللواء
 35مدرع ،ومشال غربي جبل
هان ،إضافة إىل استهدافها
مواقع للمتمردين يف معسكر
اللواء  22الواقع يف منطقة
احلوبان شرق املدينة.
إىل ذلك ،أكدت املصادر
سيطرة القوات احلكومية على
جبال مطلة على منطقيت الشرجية

والقبيطة بني تعز وحلج بالتزامن
مع غارات للطريان ،يف وقت
امتدت الضربات اجلوية إىل
ضواحي صنعاء يف مناطق
وحمافظات
وهمدان،
نهم
مأرب واجلوف وصعدة يف ظل
مواجهات مستمرة بني قوات
اجليش واملقاومة من جهة
وميليشيات احلوثيني وصاحل.
وأفادت املصادر احلكومية
بأن قبائل بين ضبيان متكنت
من التصدي لقوة عسكرية
تابعة للميليشيات ومنعتها
من التمركز يف منطقة نقيل
نبعة الواقعة على متاس مع
حمافظة ذمار ،إذ منع رجال
القبائل امليليشيات من الدخول
إىل مناطقهم أو املرور منها،
وااللتفاف على املقاومة يف
منطقة «قيفة رداع» مبحافظة
البيضاء اجملاورة.
ويف جانب آخر ،حض هادي
حمافظ إدارة جملس البنك
املركزي اليمين وأعضاءه على
«شحذ اهلمم وتوحيد اإلمكانات
والطاقات ووضع أولويات
املهمات العاجلة ملا من
شأنه توفري السيولة النقدية
واإليفاء بالتزامات الدولة جتاه
اجملتمع».
وقال« :إن حيثيات قرار نقل
البنك الذي أضحى خيارًا حتميًا
ملا آلت إليه األوضاع املعيشية
ألبناء شعبنا نتيجة العبث
وموارده
النقدي
باحتياطه
املالية من االنقالبيني ملصلحة
جهودهم احلربية حتى أوصلوه
إىل حال اإلفالس اليت معها مت
اختاذ القرار التارخيي انطالقًا
من مسؤولياتنا الوطنية جتاه
أبناء شعبنا اليمين قاطبة».
ويف جنيف (رويرتز) ،رفض
جملس حقوق اإلنسان يف األمم
املتحدة أمس االول فتح حتقيق
مستقل يف انتهاكات حقوق
اإلنسان يف اليمن ،مطالبًا بد ً
ال
من ذلك جلنة حتقيق وطنية
بالتحقيق يف االنتهاكات اليت
يرتكبها مجيع األطراف مبا يف
ذلك قتل مدنيني وهجمات
على مستشفيات وسيارات
إسعاف.
وتبنى اجمللس الذي يضم
 47دولة باإلمجاع قرارًا قدمته
دول عربية يطالب مكتب حقوق
اإلنسان يف املنظمة الدولية
بتقديم «مساعدات فنية كبرية
واملشورة يف جماالت منها
احملاسبة والدعم القانوني».

بدء االقرتاع املبكر يف انتخابات
الرئاسة األمريكية

ترامب وكلينتون
قبل  39يومًا من موعد التصويت
العام يف االنتخابات األمريكية،
انطلق أمس االول االقرتاع
املبكر يف والية أيوا ،اليت
زارتها املرشحة الدميوقراطية
هيالري كلينتون ،معولة على
ماكينة انتخابية نشطة قد
حُتدث مفاجآت هناك ،فيما
حاول املرشح اجلمهوري دونالد
ترامب ختطي عقبة أدائه السيئ
يف مناظرته األوىل مع هيالري
والتحضري ملواجهة ثانية.
ومع إدالء  ٤٠يف املئة من
الناخبني يف والية أيوا الريفية
بأصواتهم مبكرًا ،بدأت كلينتون
جولة يف عشر مناطق يف الوالية،
حيث ساهم االقرتاع املبكر يف
فوز الدميوقراطيني هناك عام
 2012على رغم تراجعهم يف
استطالعات الرأي.
كما بدأت والية نورث كارولينا
البطاقات
وتسلم
بإرسال
الغيابية ألمريكيني يف اخلارج
أو ممن يقرتعون بريديًا.
ولوحظت هذه السنة زيادة يف
عدد األصوات ،من دون معرفة
ميوهلا احلزبية.
وحتظى محلة كلينتون مباكينة
انتخابية أكرب على األرض ،يف
الواليات احلامسة وبـ 51مركزًا
انتخابيًا يف والية فلوريدا يف
مقابل  18حلملة ترامب ،وهي
تعول على ذلك لزيادة نسب
االقرتاع رغم هبوط احلماسة
يف هذا السباق ،وخصوصًا يف
أوساط الشباب واجلامعيني ممن
صوتوا للرئيس األمريكي باراك
أوباما أو للمرشح اليساري
بريني ساندرز.
وشارك ساندرز إىل جانب
كلينتون يف نشاط انتخابي يف
نيو هامبشري ،حيث نوه خبطتها
للتعليم اجملاني لذوي الدخل
احملدود ،ولتحسني الرعاية
الصحية.
يف املقابل ،عانى املرشح
اجلمهوري من انقسام بني
اسرتاتيجية
حول
مؤيديه
املناظرة الثانية يف  9تشرين
األول (أكتوبر) املقبل ،يف
والية ميسوري .وإذ قال
ترامب إنه قد يستحضر فضائح
الرئيس السابق بيل كلينتون
مع مونيكا لوينسكي وغريها
ممن زعمن أنهن كن عشيقاته،
حذر نواب مجهوريون من مغبة
اتباعه اسرتاتيجية كهذه قد
ترتد عكسيًا وتزيد التعاطف مع
هيالري.
إال أن االستطالعات اليت تلت
املناظرة أعطت االمريكية األوىل

سابقًا ،تقدمًا حموريًا على ترامب
يف واليات فلوريدا وبنسلفانيا
وكولورادو وفريجينيا.
االستطالعات
أن
غري
أشارت أيضًا إىل أن مرشح
«الليربتاريني» غاري جونسون،
بدأ يضر بكلينتون ،خصوصًا
يف أوساط الشباب ،وهو
كان تلقى أمس دعم صحيفة
«ديرتويت نيوز» واليت تؤيد
مرشحًا من الصف الثالث للمرة
األوىل منذ  ١٣٨سنة.
غري أن سقطة جونسون على
حمطة «أم أس أن بي سي»،
حيث فشل يف تسمية رئيس
أجنيب واحد ،تسببت يف إحراجه
يف اإلعالم األمريكي ،بعد ثالثة
أسابيع من ظهور تلفزيوني له
قال فيه إنه ال يعرف مدينة
حلب السورية.
وصمت جونسون قرابة دقيقة
كاملة عندما سأله الصحايف
كريس ماثيوز« :أي زعيم أجنيب
مفضل لديك؟ من أي قارة أو
تكن
أي بلد ،اذكر اسم زعيم
ّ
له االحرتام واإلعجاب» .ثم
حاول اإلشارة إىل «الرئيس
السابق للمكسيك» ،لكنه مل
يستطع تذكر امسه ،متذرعًا
بـ «صداع» ،غري أن مرشحه
ملنصب نائب الرئيس بيل
ويلد ،سارع إىل جندته بتسمية
الرئيس املكسيكي السابق
فيسينيت فوكس.

اجليش السوري يسيطر على خميم
حندرات ومشفى الكندي
السوري ولواء
استعاد اجليش
ّ
خميم حندرات مشال
القدس
ّ
حلب ،وحبسب مصادر ميدانية
فإن وحدات من «لواء القدس»
ّ
املخيم
الفلسطيين تقوم بتمشيط
ّ
تفاديًا لوجود خاليا نائمة ،كما
يقيم اللواء حتصينات ودمشًا
أي هجوم جديد
من أجل تفادي ّ
ّ
املسلحني ،وذلك بعد
من قبل
ّ
املخيم
أن سيطر املسلحون على
ّ
منذ أيام.
كما سيطرت وحدات من اجليش
السوري على مشفى الكندي
ّ
الذي يتموضع على التلة املقابلة
ّ
أمنت
للمخيم ،وبذلك تكون
ّ
املنطقة االسرتاتيجية بشكل
كامل.
بأن اجليش السوري
كما أفيد ّ
حي الفرافرة
ثّبت نقاطه يف
ّ
حبلب القدمية ،وذلك بعد
استعادته هذا احلي يف وقت
سابق من يوم األربعاء بعد
معارك عنيفة مع املسلحني
وسط استمرار االشتباكات مع

اجملموعات املسلحة يف بعض
أحياء حلب القدمية.
ويف سياق متصلّ ،
أكد مصدر
أن طريان
عسكري لوكالة سانا ّ
اجليش السوري دمر عددًا من
املدرعة
والعربات
الدبابات
للمجموعات املسلحة يف حميط
عطشان و طيبة اإلمام و معردس
والكبارية وتل الزعرت وحميطي
الشعثة والطليسية وسكيك
ومورك وكوكب يف ريف محاة.
وقال املصدر إن «سالح اجلو
دمر أيضًا عشرات اآلليات
ّ
املزودة برشاشات يف سلسلة
ضربات مركزة على مقار وأرتال
تنظيم داعش اإلرهابي يف حميط
حقل شاعر وتلول الصوانة بريف
محص الشرقي».
أن
وأشار املصدر أيضًا إىل ّ
وحدة من اجليش السوري
«جتمعًا وآليات
دمرت اخلميس
ّ
ّ
للتنظيمات اإلرهابية يف بلدة
طيسيا بريف درعا اجلنوبي
الشرقي».

حمتجون إيرلنديون :اطردوا إسرائيل من الفيفا

محلة إيرلندية تنظم احتجاجًا
ضد فريق إسرائيلي لكرة
القدم وتطالب بطرد االحتاد
اإلسرائيلي لكرة القدم من
الفيفا والساحات الرياضية
الدولية.
اعتربت احلملة إن املظاهرة هي
عم ًال من أعمال التضامن مع
الشعب الفلسطيين الذي عان
الكثري من الظلم وال يزال
اعتربت احلملة إن املظاهرة هي
عم ًال من أعمال التضامن مع
الشعب الفلسطيين الذي عان
الكثري من الظلم وال يزال
تضامنًا مع الشعب الفلسطيين
نظمت محلة تضامن إيرلندا
– فلسطني « »IPSCفعالية
احتجاجية يف مدرجات ملعب
«تاالت» اإليرلندي الذي احتضن
مباراة مجعت فريق دوندالك
اإليرلندي مع فريق ماكابي تل

أبيب اإلسرائيلي ،وذلك بهدف
الضغط على االحتاد الدولي
لكرة القدم لطرد احتاد كرة
القدم اإلسرائيلي من الفيفا
واالحتاد األوروبي للعبة.
ورفع املشاركون يف االحتجاج
الفتات دعوا خالهلا إىل مقاطعة
ومحلوا
اإلسرائيلي
الكيان
ورددوا
فلسطينية،
أعالمًا
شعارات تدين أعمال العنف
اليت ترتكتبها سلطات االحتالل.
وطالب احملتجون باستبعاد
الفرق اإلسرائيلية من الساحات
الرياضية الدولية ،ودعوا إىل
مقاطعة البضائع اإلسرائيلية
ردًا على ممارسات االحتالل
العنصرية جتاه الفلسطينيني،
واستمرار القوات اإلسرائيلية
باحتالل األراضي الفلسطينية
وإنكار إسرائيل حلقوق الشعب
الفلسطيين.

السفارة اللبنانية تستقبل بعثة شباب وطالب جامعيني لبنانيني

القائم باالعمال جيسكار الخوري مستقبال البعثة
أقامت السفارة اللبنانية يوم
السبت يف  24أيلول حفل
إستقبال يف دار سكن البعثة
للشباب والطالب اجلامعيني
اللبنانيني ومن أصل لبناني يف
كانبريا بهدف التعارف.
رحب القائم باألعمال السيد

جيسكار اخلوري باحلاضرين،
وألقى كلمة موجزة شجع فيها
على التمسك مبشاعر اإلعتزاز
مؤكدا
اللبنانية،
جبذورنا
واإلغرتاب
أنهم،
للطالب
اللبناني ،صانعون متوازون
للمكانة والوهج والنجاح الذي

ميثله اللبنانيون ومتثله كلمة
«لبنان» يف املغرتبات.
وكان هناك إطالع وتبادل
مع
واألفكار
لألحاديث
الطالب ،ثم جرى تناول بعض
املأكوالت اللبنانية ،وأخذ
صور تذكارية.
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اسرتاليا

تفاصيل مشادة بني طالبة مسلمة ومتعصب أسرتالي

موريف :هل تتعلم أسرتاليا من سجون النرويج؟

حتت عنوان «ملاذا جيب أن نسجن
املزيد من األشخاص؟» ،جاء مقال
الكاتب جاسون موريف على موقع
«نيوز.كوم» ،منتقدا األوضاع
األسرتالية،
السجون
داخل
والرتكيز على املعاقبة وليس
تأهيل السجناء بعكس دولة مثل
النرويج.
وقال الكاتب :دائما ما اعتقد أن
السجن يف معظمه فكرة سيئة،
حينما تزج بالشباب داخل احلبس،
وجتعلهم يف اتصال دائم مبجتمع
شديد السوء ،وخيرجون يف نهاية
املطاف بال مهارات ،ويكونون
شديدة اإلحكام من
شبكة
اجملرمني السابقني».
وأردف »:وفقا لنظرييت ،فإن
السجن ال يفيد من يدخل أماكن
االحتجاز ،بل أن السبب الوحيد
للسجون هو أنه ميثل رادعا
كافيا مينع الناس من ارتكاب
اجلرائم».
وتشري اإلحصائيات إىل أدمان
أسرتاليا لفكرة السجون ،حيث
يتصاعد عدد السجناء عاما تلو
اآلخر.
وذكرت إحصائيات إىل استخدام
أسرتاليا للسجون اخلاصة أكثر
من الواليات املتحدة نفسها.
وتأتي انتقادات الكاتب رغم
اعرتافه باخنفاض نسبة جرائم
القتل يف أسرتاليا بشكل
ملحوظ ،بني عامي 2015-1999

حبسب الرسم البياني التالي.
االخنفاض ال يقتصر على جرائم
القتل ،بل ميتد إىل السطو
واالقتحام املسلح ،والسرقات
املرتبطة بدراجات خبارية.
وباملقابل ،زادت جرائم االعتداء
اجلنسي.
وميكن القول إن جرائم العنف
بشكل شامل اخنفضت إىل أدنى
نسبة هلا.
وحبسب اخلبري ستيفن بينكر ،يف
تصرحيات لدورية «ساينتفيك
أمريكان» ،عام  2011فقد
اخنفضت جرائم املوت العنيف
من حوالي  500شخص كل 100
ألف شخص سنويا يف اجملتمعات
القدمية قبل تأسيس الدول ،إىل
 50شخصا يف العصور الوسطى،
ثم اخنفضت حاليا إىل متوسط
 8-6أشخاص اليوم يف سائر
أحناء العامل ،وأقل من شخص
يف معظم بلدان أوروبا.
واستدرك الكاتب« :رغم موقفي
لتأثريه
للسجون
املناهض
السليب على السجناء ،لكن حبثا
نروجييا كشف بعض اإلجيابيات
للسجون ميكن تطبيقها عرب أحناء
العامل».
املالحظة األوىل هي الرفاهية اليت
تتسم بها السجون النروجيية،
كما أن معظم األحكام تقل عن
عام حبس.
وتابع البحث« :يف الدول

رسم بياني يوضح الزيادة الكبرية يف عدد السجناء ما بني يونيو -2013
يونيو .2016
األسكندافية كالنرويج ،يركز
نظام السجون على إعادة تأهيل
السجناء للحياة باخلارج ،عرب
برامج تعليمية وتدريبية خاصة،
واالستخدام املكثف للسجون
املفتوحة حيث يقبع السجني يف
ظروف قليلة التشديدات األمنية،

ويسمح له بزيارات مستمرة من
العائلة ،مع مراقبته إلكرتونيا».
واستطرد البحث« :لكن يف
معظم األقطار األخرى ،تركز
السجون على سياسات العقاب
ال التأهيل».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

لقطة من فيديو املشادة

خط مرتو سيدينهام  -بانكستاون ..راحة أم كابوس؟

للوهلة األوىل ،قد يكون لك
العذر إذا ظننت أن خط املرتو
اجلديد الذي يصل بني سيدينهام
وبانكستاون مبثابة جنة حضرية
راقية.
ويظهر كتيب التقسيم الذي
أعدته وزارة التخطيط صورة
وردية للمشروع بني مرافق
خاصة
ومسارات
مبهجة
للدراجات ،ختلق مناطق مرتفعة
الكثافة السكانية مثل كامبسي،
والكمبان وكانرتبريي ،وبيلمور،
باإلضافة إىل جمموعة جديدة
من األبراج السكنية واملقاهي
والبوتيكات اليت ستزدحم حول
حمطات املرتو.
بيد أن حكومة نيوساوث ويلز
برئاسة مايك بريد حتتاج أن
تفسر تأثري التغيريات على
السكان احلاليني.
مقارنة بباقي سيدني ،فإن
سكان تلك املناطق فقراء ،وأكرب

سنا ،ويعتمدون على اإلجيار ال
التمليك ،ماذا عن هؤالء الناس؟
ومن سيستفيد من زيادة القيمة
اليت ستتدفق عرب استثمارات
حكومية هائلة من أموال دافعي
الضرائب ،عالوة على ارتفاع
قيمة األراضي جراء الكثافة
السكانية األكرب يف املناطق
احمليطة خبط املرتو اجلديد ،مبا
يؤثر سلبا على املستأجرين؟
ينبغي على احلكومة وضع إجابة
واضحة لتلك األسئلة.
إىل
اإلحصائيات
وتشري
أن املناطق بني سيدينهام
وكانرتبريي هي موطن يرتكز فيه
أكثر مستأجري سيدني حمدودي
التدخل ،عالوة على عدد كبري من
املقاعدين ،املعتمدين على دخول
ومنخفضة ،حيث ستزيد أعباؤهم
جراء ارتفاع قيمة األسعار بعد
إنشاء مشروع املرتو اجلديد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

دينيس هوتس صاحب املشادة مع الطالبة الجامعية املسلمة
تبني أن الشخص الذي كان
يرتدي تيشريت بولني هانسون
داخل مقر جامعة أسرتالية،
والذي اشتبكت معه طالبة
مسلمة يف مشادة لفظية هو
يف واقع األمر زعيما جملموعة
ميينية شديدة التطرف.
األسرتالي
املتطرف
وقام
الطالبة
انفعاالت
بتصوير
املسلمة بكامريته ثم نشرها على
اإلنرتنت ،ما دفع فيسبوك إىل
حظر حسابه ملدة شهر.
املواجهة العنيفة حدثت داخل مقر
جامعة كورتني يف بريث عندما
واجهت الطالبة اجلامعية احملجبة
رجال يرتدي تيشريت زعيمة حزب
«أمة واحدة» اليت تتبنى آراء
معادية لإلسالم واملسلمني.
وصرخت الطالبة يف وجه الرجل:
«ال متتلك احلق أن تتواجد داخل
احلرم اجلامعي ،لست موضع
ترحيب هنا».
وأجاب الرجل« :لدي موعد هنا،
أنا طالب سابق بتلك اجلامعة،
أمتلك احلق يف التواجد هنا مثلك
ومثل اآلخرين».
وكشفت «ياهو  »7أن الرجل
هو دينيس هوتس ،قائد جناح
بريث للمجموعة اليمينية املتطرفة
«يونايتد باتريوتس فرونت».
صباح اخلميس ،كتب هوتس
على الصفحة الرمسية للجماعة
املتشددة اليت ترتبط مبظاهرات
«استعيدوا أسرتاليا» املناهضة
للمسلمني إنه هو الشخص الذي
دخل يف مشادة مع الطالبة

املسلمة ،وقام بتصوير مقطع
الفيديو.
وكتب قائال« :أمس كان
لدي موعد باجلامعة ،وهامجتين
وأصدقاؤها
مسلمة
فتاة
املاركسيون».
وتابع« :لقد تعرفوا علي
وهامجوني،مل أفعل شيئا خاطئا،
مل أكن الشخص املعتدي».
وأشار إىل أن فيسبوك حظر
حسابه ملدة  30يوما ،وحذف
الفيديو األصلي للمشادة.
وال يظهر الفيديو تفاصيل ما
حدث قبل اندالع املشادة.
ويظهر الفيديو املذكور صراخ
الطالبة اجلامعية« :ملاذا ترتدي
تيشريت بولني هانسون؟هل
تريد أن تلكمين يف وجهي؟»
والتفتت الطالبة إىل طالب
آخرين وأشارت إىل الرجل
قائلة»:إنه فاشي ،ال ميتلك احلق
يف التواجد هنا ،كل ما يريده هو
شيطتنتا».
وتدخلت طالبة أخرى قائلة« :لقد
رأيتك يف هذه اجلامعة تضايق
النساء واملسلمات بشكل خاص،
عليك اللعنة».
وأجاب الرجل« :أنا طالب سابق’،
وأكملت دراسيت هنا ،ولدي احلق
يف التواجد».
وأفادت تقارير إىل أن دينيس
هوتس سبق له دفع متظاهرين
مثليني خالل اشتباكات بني
ميينيني متطرفني ومؤيدين
للشواذ.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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Australia

مييين متطرف يهدد املسلمني واألبورجينز

بلري كوتريل

بلري كوتريل خالل مظاهرة بملبورن.
نشبت مشادة بني بلري كوتريل ،أقتل أي شخص».
قائد املنظمة اليمينية املتشددة
«يونايتد باتريوتس فرونت» ،لكن اجلندي األسرتالي السابق
وأعضاء من اجملتمع اإلسالمي أندرو فوكس لني الذي شارك
واألسرتاليني األصليني وذلك يف الربنامج لفت أن كوريل
يف برنامج «هاك اليف» مكث وقتا يف السجن ملطاردة
على شبكة «إي بي سي  »2رفيق صديقته السابقة.
وسأله املذيع توم تيلي عن
األسرتالية ،مساء اخلميس.
األسباب اليت دفعته للقول إنه
واخذ كوتريل يناقش ما وصفه مستعد للموت من أجل وجهات
نظره ،فأجاب« :أنا أدافع
بـ «األسرتالي الوطين»
عن شعيب»،فسأله املذيع:
وترغب املنظمة يف حظر هجرة «واملسلمون؟» فأجاب« :إذا
كافة املسلمني إىل أسرتاليا ،كانوا مستعيدن للعيش وفقا
لكن
األسرتالية،
ال سيما بعد استطالع مؤسسة للمعايري
«إيسينشيال» هذا األسبوع هنا لدينا ثقافة ختتلف عن
الذي كشف أن حنو نصف اإلسالم».
األسرتاليني تقريبا يرغبون يف
ووجه حديثه إىل احملامية شيلي
ذلك.
وخالل الربنامج ،صدم كوتريل واليت اعتنقت اإلسالم قائال:
احلاضرين عندما أجاب على «إذا حاوليت العيش باملعايري
سؤال حول قتل املستوطنني األسرتالية ،سيعتربك أشقاؤك
األسرتاليني كافرة».
األوروبيني
األصليني ،حيث قال »:وماذا
لكنها ردت عليه قائلة« :مل
يف ذلك؟
أكن أعرف أنك عامل إسالمي،
ويف تسجيل قبل املناظرة ،لست يف حاجة لتعليمي أصول
اعرتف كوتريل أنه عنصري ،اإلسالم».
وليس ميينيا متطرفا أو نازيا
فوكس-لني ذكر أنه عندما
جديدا.
كان خيدم يف أفغانستان،
وأضاف أن الثقافة األسرتالية كانوا يلقون ترحيبا من معظم
تتآكل رويدا رويدا ،حمذرا أنه السكان ،حتى أن فالحا كان
قد يلجأ إىل العنف من أجل جيلب الطعام للجنود إذا مروا
معتقداته ،وتابع« :بالنسبة جبوار حقله.
لي إما النجاح أو السجن أو
وانتقد رغبة كوتريل يف حظرة
املوت».
كافة املسلمني جملرد ممارسات
ليديا شيلي احملامية والناشطة جمموعة صغرية من اإلرهابيني.
االجتماعية رأت أن آراء كوتريل
واملسلمني املتطرفني وجهان وفسر ذلك قائال« :الدعوة
حبظر ربع تعداد العامل بسبب
لعملة واحدة.
سلوكيات جمموعة صغرية ميثل
وعلق كوتريل أن املقارنة عقابا مجاعيا ،وضيق تفكري».
وقلل كوتريل من دور
ليست عادلة ،وتابع« :مل
أفصل رأس أي شخص ،أو املستوطنني الربيطانيني يف

املحامية املسلمة ليديا شيلي

نايوكا جوري
قتل اآلالف من األسرتاليني
األصليني ،معتربا أن األمر كان
سيتزايد سوءا لو أن الصينيني
واملسلمني هو من وصلوا القارة
األوروبية.
نايوكا جوري كاتبة األبروجينز
علقت قائلة« :ليس املسلمون
من حياربون الناس لكنهم
البيض ،الفتة إىل املذابح اليت
تعرضوا له.
كوتريل أجاب« :وماذا يف ذلك،
هل لديك دليل على ذلك؟»
وانفعلت جوري قائلة« :إنك
شخص خطري ،بل شديد
اخلطورة ،غارق يف الكراهية».
وظهر فيديو ملشادة بني جامعية
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مسلمة يف بريث وأحد أعضاء
املنظمة اليمينية املتشددة حيث
وجهه »:ليس
صرخت يف
لديك حق التواجد هنا» ،لكن
الرجل الذي كان يرتدي تي
شريت هانسون أجاب »:لدي
معهد هنا ،أنا طالب سابق،
لدي احلق يف التواجد مثل أي
شخص آخر».
وقالت املسلمة« :ملاذا ترتدي
تيشريت بولني هانسون،هل
تريد أن تلكمين؟».
والتفتت إىل زميلة هلا ،وأشارت
إىل الرجل قائلة »:إنه فاشي،
ال ميتلك حق التواجد هنا».

املصدر العنكبوت االلكرتوني

هانسون :اخلوف جعل تأييد حظر
هجرة املسلمني  % 49فقط

األسرتالية
السياسة
قالت
املثرية للجدل بولني هانسون
إنها تعتقد أن من يؤمنون
بضرورة حظر هجرة املسلمني
من أسرتاليا يتجاوزون كثريا
نسبة  ،% 49زاعمة أن هناك
مشاعر خوف جتعل البعض حيجم
عن اإلفصاح مبشاعره يف تلك
املسألة.
السيناتورة هانسون كررت
وجهة نظرها الزاعمة بأن اإلسالم
«أيديولوجية» وأن املمارسني
لشعائره ال حيتضنون الثقافة
األسرتالية أو أسلوب احلياة،
ما جعل الناس يشعرون باخلوف
يف الشوارع.
ذلك يف مقابلة مع
جاء
برنامج «بولت ريبورت» عل
شبكة سكاي نيوز اخلميس.
وفيما يبدو أنها ال تدرك املنهج
الذي اتبعته مؤسسة إيسينشيال
البحثية إلجراء االستطالع الذي
كشف أن  % 49من األسرتاليني
يؤيدون حظر هجرة املسلمني إىل
أسرتاليا ،أضافت هانسون أن
النسبة احلقيقية تتجاوز ذلك،
وتابعت »:ألن الناس خائفون
من إجابة هذا السؤال ،حيث ال
يريدون أن يتم تسجيل أمسائم
مقرتنة بوجهات النظر هذه».
ورغم التفسريات الكثري اليت
أعقبت نتيجة االستطالع ،لكن
زعيمة حزب «أمة واحدة» عربت

عن امتعاضها من تعليق تيم
ساوثفومسان مفوض التمييز
العنصري ،واليت أدىل بها يف
راديو إيه بي سي ،حيث قال
إن التغطية اإلعالمية املكثفة
لوجهات نظر هانسون ساعدت
على تطبيع «أفكار غري مقبولة
عن العرق والدين واهلجرة».
وعلقت هانسون« :احلقيقة أنه
غري مالئم للمكوث يف منصبه،
وينبغي إقصاؤه ،إنه ال يؤدي
مهام وظيفته ،ويتسم باالحنياز
الشديد».
وأردفت« :سأستمر يف التحدث
يف تلك القضايا ألكون صوت
األسرتاليني ،أنا ال أعظ
بالكراهية ،ومل أخرب الناس أن
خيرجوا وحيتجوا ضد املساجد
اليت يتم بناؤها ،أو املدارس
اإلسالمية ،أو حلظر الربقع ،أو
ما شابه ،لكن ذلك شعورهم
الشخصي».
هانسون اتفقت مع بولت أن
 % 34من مؤيدي حزب اخلضر
يشاركونها أفكارها املناهضة
هلجرة املسلمني ،والقلق من
تعليقات شيوخ إسالميني مثل
شادي السليمان رئيس جملس
األئمة األسرتاليني ،الذي ظهر
تسجيل له وهو يصف املثلية
اجلنسية بالعمل الشرير الذي
جيلب نتائج شريرة وأمراض
جنسية معدية.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

إذاعة أسرتالية :هذه هي الشريعة اإلسالمية
يرتبط التحدث عن الشريعة
اإلسالمية مبناقشات حمتدمة
حول اإلسالم وهجرة املسلمني
إىل البلدان الغربية.

كيفية تصرفك جتاه اآلخرين،
مع فروض دينية مثل الصالة
والصوم والزكاة ،واليت متثل
أهمية كبرية».

لكن السؤال هو ما هي
الشريعة اإلسالمية وكيف ميكن
تطبيقها؟

وتضمن الشريعة أيضا كيفية
التصرف جتاه األناس اآلخرين،
وقانون
التجاري
والقانون
املرياث وقانون األسرة.

قالت الدكتور مجيلة حسني
األستاذة املساعدة جبامعة
يف
للتكونولوجيا
سيدني
تصرحيات لراديو سي بي إس:
“تشمل الشريعة كافة مناحي
حياة املسلم».
وأردفت“ :املبدأ األساسي
للشريعة اإلسالمية هو العدالة،
إنها فضفاضة وتستطيع أن
تستوعب سبل احلياة ،مثل

الشريعة هي امليثاق األخالقي
الذي
والديين
والقانوني
يتبعه كافة املسلمني ،لكن
بدأ التوجس منها بسبب
أفعال مجاعات متطرفة مثل
داعش اليت ترغب يف تنفيذ
أشكال متشددة من القوانني
اإلسالمية.
وباللغة ا لعربية ،تعين الشريعة
الطريق الواضح املمهد جيدا إىل

املاء» ،وتعتمد على تعاليم
القرآن وسنة النيب حممد،
واالقتداء بالصحابة.
الفقة اإلسالمي يستخدم عند
تفسري الشريعة.
وينقسم قانون العقوبات يف
الشريعة اإلسالمية إىل ثالث
فئات أساسية هي
أوال احلدود
وتتضمن قطع اليد للسارق،
والرجم أو  100جلدة للزاني،
و 80جلدة إللقاء اتهامات باطلة
بالزنا.
شارب اخلمر كذلك عقوبته 80
جلدة ،أما الردة فعقوبتها القتل
أو النفي.

القتل عقوبة السطو املسلح يف
الشريعة اإلسالمية.
ثانيا القصاص:
ويعين احلق يف معاقبة
شخص ارتكب جرائم القتل
العمد والقتل اخلطأ أو اإلصابة
اجلسدية) ،كما ميكن لألسرة
التنازل عن العقاب البدني يف
مقابل تعويض مالي.
ثالثا التعزير:
العقوبة املشروعة بغرض
التأديب على معصية أو جناية
ال حد فيها وال كفارة ،أو فيها
حد ،لكن مل تتوفر شروط
تنفيذه ،كالقذف بغري الزنا،
وكاملباشرة يف غري الفرج،
وغري ذلك.

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليات

حكومة بريد تنتصر يف معركة دمج بلديات نيو ساوث ويلز
بالفعل:

بول تول وزير املجالس املحلية بحكومة نيو ساوث ويلز
حققت حكومة نيو ساوث
ويلز بقيادة مايك بريد عددا
من االنتصارات يف معاركها
القضائية املتعلقة بدمج عدد
من جمالس بلديات الوالية.
ورفض القاضي تيم مور من
حمكمة األرض والبيئة دعاوى
قضائية رفعتها جمالس بلديات
هانرتز هيل و كو رينغ غاي
وشيلهاربور ضد اقرتاحات
الدمج.
ويلغي قرار احملكمة عقبات يف
طريق اقرتاحات حكومة بريد
بدمج البلديات املذكورة.
بيد أن القاضي مور وجد من
ناحية أخرى قصورا يف إجراءات
الدمج املتعلقة ببلديات أخرى
ومشال
مومسان
تتضمن
سيدني وسرتاثفيلد.
ولكن رغم أوجه القصور ،ما زال
باإلمكان خضوع تلك البلديات
دمج ،شريطة إجراء
لعملية
مندوبي احلكومة تعديالت يف
أجزاء بتقارير الدمج اعرتضت

عليها احملكمة.
وقال بول تول وزير احلكومات
احمللية إنه لن يبدأ يف تفعيل
إجراءات الدمج يف بلديات
هانرتز هيل وكو-رينغ-غال
ولني كوف أو شيلهاربور قبل
مرور أسبوع على األقل.
وتستطيع جمالس البلديات
هذه االستئناف على قرار
القاضي مور ،وبالتالي حيدث
تأجيل متزايد يف تنفيذ قرار
الدمج.
يذكر أن حكومات الواليات
دمج جمالس
متتلك سلطة
قانون
مبوجب
البلديات
«احلكومات احمللية».
لكن القانون ربط تلك السلطة
بدراسة جلنة ترسيم احلدود
أو مندوبي حكومة الوالية
جملموعة من العوامل اليت
تتضمن املكاسب واخلسائر
املالية هلذا الدمج.
وفيما يلي قائمة مبجالس
البلديات اليت مت دجمها

Armidale Regional Council:
Armidale Dumaresq and
Guyra
Bayside Council : Botany Bay
and Rockdale
Canterbury- Bankstown
Council : Bankstown and
Canterbury
Central Coast Council :
Gosford and Wyong
City of Parramatta Council
: Parts of Parramatta, The
Hills Auburn, Holroyd and
Hornsby
Cumberland Council : Parts
of Parramatta, Auburn and
Holroyd
Edward River Council :
Conargo and Deniliquin
Federation Council : Corowa
and Urana
Georges River Council :
Hurstville and Kogarah
Cootamundra- Gundagai
Regional
Council
:
Cootamundra and Gundagai
Hilltops Council : Boorowa,
Harden and Young
Inner West Council : Ashfield,
Leichhardt and Marrickville
Mid-Coast
Council
:
Gloucester, Great Lakes and
Greater Taree
:

Council

River
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Murray

Murray and Wakool

Murrumbidgee Council :
Jerilderie and Murrumbidgee

Northern Beaches Council
: Manly, Pittwater and
Warringah
Queanbeyan- Palerang
Regional Council : Palerang
and Queanbeyan
Snowy Monaro Regional
Council : Bombala, CoomaMonaro and Snowy River
Snowy Valleys Council :
Tumbarumba and Tumut
Dubbo Regional Council :
Dubbo and Wellington
وفيما يلي قائمة مبجالس
البلديات اليت ما زال تنفيذ
:اقرتاحات دجمها معلقا
Armidale Dumaresq, Guyra
Shire, Uralla Shire and Walcha
councils
Bathurst Regional and Oberon
councils
Blayney Shire, Cabonne and
Orange City councils
Burwood, City of Canada
Bay and Strathfield Municipal
councils
Dungog Shire and Maitland
City councils
Hornsby Shire* and Ku-ringgai councils
Hunter's Hill, Lane Cove and
City of Ryde councils
Mosman Municipal, North
Sydney and Willoughby City
councils
Newcastle City and Port
Stephens councils
Randwick City, Waverley and
Woollahra Municipal councils
Shellharbour
City
and
Wollongong City councils

املصدر العنكبوت االلكرتوني

أندرو بولت :بعد  19عاما يف أسرتاليا..

املفيت ال يتحدث اإلنكليزية

انتقادات ملفتي أسرتاليا الستعانته بمرتجم
انتقد الكاتب األسرتالي أندرو
بولت استعانة مفيت أسرتاليا
الدكتور إبراهيم أبو حممد ملرتجم
من أجل القول إن األسرتاليني
أخطأوا عندما زعموا أن املسلمني
ال يستطيعون االندماج يف
اجملتمع.
وحتدث أبو حممد خالل مؤمتر
صحفي األسبوع املاضي يف
أعقاب نتيجة استطالع رأي مثرية
للجدل كشفت أن حوالي نصف
األسرتاليني يدعمون اقرتاح
بولني هانسون حبظر هجرة
املسلمني ألسرتاليا.
أبو حممد ،أكرب عامل دين إسالمي
يف أسرتاليا ،والذي يعيش يف
هذا البلد منذ  19عاما ،ظهر يف
لقطات فيديو يتحدث باللغة
العربية ،بينما يستعني مبرتجم
ينقل لإلجنليزية مطالبته حبدوث
تواصل أفضل بني اجملتمع

اإلسالمي واحلكومة.
وأردف بولت« :ما حنتاجه
هو التعاون واالتصال املالئم.
كما حنتاج التواصل املناسب
مع املؤسسات احلكومية وسائر
اجملتمع».
وسخر بولت قائال« :معذرة هل
تدعونا إىل تواصل أفضل وأنت
تعيش يف أسرتاليا منذ  19عاما
وما زلت ال تستطيع التواصل
باللغة اإلجنليزية».
وتعرض املفيت النتقادات عديدة
سابقة لعدم متكنه من احلديث
إال باللغة العربية يف أحاديثه
العامة.
لكن متحدثة باسم مفيت أسرتاليا
قالت إنه يفضل التحدث بالعربية
للتعبري عن نفسه بشكل سريع،
ال سيما يف ظل استخدامه لغة
عربية فصحى.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

تـعرف عـلى أسـرار «بايــن غــاب»
إنه يعترب أحد أكثر املواقع
سرية وأهمية
األسرتالية
إسرتاتيجية.
إذا مل تكن تعمل داخل حمطة
قضيت
أو
غاب»
«باين
عقودا يف البحث عما حيدث
هناك ،ستكون معلوماتك عنها
حمدودة.
عليك أن تنسى فكرة القيام
جبولة داخل «باين جاب» ألنهم
لن يسمحوا لك باالقرتاب لرؤية
الداخل.
املبنى يشهد هذا العام مرور
 50عاما على تدشينه ،ولكن مثة
سؤال ،ما الذي نعرفه حقا عن
«باين غاب»؟
وفقا لريتشارد تانرت ،أستاذ
السياسة
الدراسات
كلية
واالجتماعية جبامعة ملبورن،
فإن معظم األسرتاليني جيهلون
معلومات عن بان غاب.
تانرت أجرى سنوات من البحث
عن «باين غاب» باالشرتاك مع
زميله ديسموند بول ،وتوصل
إىل املعلومات التالية.
إنه مبنى تديره أسرتاليا
والواليات املتحدة ،وحيمل امسا
رمسيا هو «باين جاب للدفاع
املشرتك».
يقع املوقع على بعد  20كم
من «أليس سربينغ» ،وميثل

أهمية إسرتاتيجية حيوية من
وجه نظر احلكومتني األمريكية
واألسرتالية.
وتتمثل املهام املنوطة للعاملني
فيه يف مجع إشارات استخبارية،
وتقديم معلومات تتعلق باإلنذار
املبكر من إطالق الصواريخ
الباليستية .
ورغم العديد من الصور السرية
اليت التقطها القائمون على
حمطة باين جاب ،واليت تشحذ
أذهان أنصار نظريات املؤامرة،
لكن بعكس ما هو شائع ،ال
حتتوي الصور على أي أطباق
طائرة ،أو أنفاق سرية.
باختصار ،ميكن القول إن «باين
غاب» جيمع كمية ضخمة من
اإلشارات االستخبارية ،كما
يقدم معلومات عن اإلنذارات
الصواريخ
إلطالق
املبكرة
الباليستية.
وميكن وصف «باين جاب» بأنه
حمطة تعقب ستااليت ،ويتسبب
موقعه البعيد يف صعوبة فك
شفرة اإلشارات املنبعثة من
داخله.
القباب املؤلفة من أشكال
بيضاء كروية مل يتم وضعها
كديكور ،ولكن اهلدف احلقيقي
هلا محاية طبق الستااليت اهلائل
داخل «باين غاب».

القباب التي تحمي طبق الساتااليت العمالق داخل «باين غاب»

صورة غوغل إيرث توضح تعقيدات األنظمة داخل محطة باين غاب
وعالوة على ذلك ،حيتوي املبنى
على أعداد هائلة من أجهزة
الكمبيوتر.
وذكرت تقارير أن غرفة
الكمبويرت اتسعت بشدة منذ
املنصرم،
القرن
سبعينات
وأصبحت حاليا حبجم ملعب
الكريكيت الشهري يف ملبورن.
واتسعت املساحة من  400مرت
مربع إىل  20ألف مرت مربع يف
أقل من نصف
فرتة زمنية
قرن.
ويبلغ عدد موظفي باين غاب
حوالي  1000شخص.

Nautilus
ووفقا لتقرير
فإن لألسرتاليني دور بارز يف
تكوين اهليكل اإلداري حملطة
باين غاب.
حنو نصف العاملني بباين جاب
من األسرتاليني بينهم موظفو
عمليات خاصة تابعون للحكومة
األسرتالية ،وآخرون تابعون
للبوليس الفيدرالي األسرتالي،
جبانب مقاولني أسرتاليني.
ورغم االنتقادات اليت توجهها
جمموعات مثل شبكة «أسرتاليا
مستقلة وسلمية» لفكرة وجود
«باين غاب» وتعتربه تدخال

حجم العمليات داخل «باين غاب» مذهل
أمريكيا يف الشأن األسرتالي،
تصر حكومة أسرتاليا على أهمية
وجوده.
وقال متحدث باسم وزارة

الدفاع األسرتالية إن حمطة باين
جاب تقدم إسهامات مهمة لألمن
القومي األسرتالي.

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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قيصر طراد :نتائج استطالع هل تنضوي أسرتاليا وكندا كريس بوين  :أسرتاليا
حظر املسلمني «كسرت قليب» ونيوزيلندا وبريطانيا يف تعجز عن إيواء أبنائها
منظمة واحدة؟

قيصر طراد
كريس بوين
بينما تستهدف معظم دول العامل
تشديد احلدود فيما بينها من
أجل تضييق اخلناق على اهلجرة
غري الشرعية ،تستهدف منظمة
«الكومنولث حلرية احلركة» إزالة
أي قيود تنقل بالنسبة ملواطين
ونيوزيلندا
وكندا
أسرتاليا
واململكة املتحدة.
جيمس سكينر مؤسس املنظمة
قال إنه استطاع احلصول على
دعم ملحوظ من نواب بالربملان
وأعضاء مبجلس الشيوخ يف كل
من هذه البلدان.

مريم فيزادة
وصف قيصر طراد ،رئيس
االحتاد األسرتالي للمجالس
اإلسالمية نتائج استطالع كشفت
تأييد حوالي نصف األسرتاليني
حلظر هجرة املسلمني بأنها
«كاسرة للقلب».
وأردف« :مل أتوقع أبدا أن
يتبنى  % 50من األسرتاليني
هذا االجتاه ،إنه أكرب دليل على
تأثري سياسات اخلوف اليت
تنتهجها بولني هانسون على
الشعب».
ومحل طراد املسؤولية أيضا
على عاتق سياسيني متعصبني
آخرين مثل كوري برناردي
وجورج كريستنسن وجاكي
الميب ،متهما إياهم بتأجيج
اإلسالموفوبيا.
ودعا طراد قيادات األحزاب
الرئيسية بالرد على نتائج
االستطالع.
كانت مريم فيزادة الناشطة
املسلمة املناصرة للتعددية
يف أسرتاليا تستقل احلافلة
عندما قرأت نتائج استطالع
كشف أن نصف األسرتاليني
تقريبا يؤيدون قرار حظر هجرة
املسلمني إىل أسرتاليا.
وعربت مريم عن شعورها بعد
قراءتها للنتائج قائلة»:لقد
انتابتين حالة مرضية ،وشعرت
بأمل يف أمعائي».
وأضافت« :نتائج االستطالع
تعين أن شخصا من كل اثنني
داخل احلافلة اليت كنت داخلها
يرغبون يف حظر هجرة مسلمة
مثلي إىل أسرتاليا» ،وفقا ملا
كتبته عرب حسابها على تويرت.
ووجد االستطالع الذي أجرته
«إيسينشيال» أن
مؤسسة

 % 49من األسرتاليني يدعمون
احلظر.
القائمون
الباحثون
وتوجه
على االستطالع بسؤال «هل
تؤيد حظر هجرة املسلمني إىل
أسرتاليا؟»،ووجدوا أن نسبة
املوافقة مرتفعة.
من جانبه ،قال الباحث بيرت
لويس »:خشيت أن يوجه اتهاما
لالستطالع باالحتيال ال سيما
وأنه خالل األسبوع الذي مت
إجراؤه فيه كانت نتائج تفضيل
احلزبني الرئيسني طبيعية.
وتابع« :لذلك قمنا بتكرار
األسئلة بعدها بأسبوع لنجد
نتائج متماثلة» ،تسببت يف
«طرحه أرضا» ،على حد
قوله ،يف إشارة للصدمة اليت
انتابته.
ومتثل نتائج االستطالع زيادة
رهيبة يف نسبة الرافضني هلجرة
املسلمني مقارنة مثال باستطالع
«رويال مورجان» يف أكتوبر
املاضي ،حينما كانت النسبة ال
تتجاوز  % 29فحسب.
ويأتي الكشف عن النتائج بعد
الصعود الكبري الذي حققته
السيناتورة هانسون زعيمة
حزب «أمة واحدة» اليت كررت
خالل خطابها االفتتاحي مبجلس
الشيوخ مطلبها حبظر هجرة
املسلمني.
ويف الواليات املتحدة ،يتبنى
مرشح الرئاسة اجلمهوري دونالد
ترامب نفس وجهة نظر مماثلة،
ويطالب حبظر هجرة املسلمني،
سعيا منه يف الوصول إىل
البيت األبيض.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

االقرتاح اجلديد الذي عرضته
املنظمة يستهدف جلب فوائد
اقتصادية واجتماعية للدول
املعنية.
إلكرتونية
عريضة
وجذبت
تأييد
على شبكة اإلنرتنت
162ألف توقيع ،بهدف خلق
حركة تستهدف حرية التنقل
بني الدول على غرار االحتاد
األوروبي.
واستطرد« :إذا كان االحتاد
األوروبي قد استطاع مجع 28

دولة خمتلفة الثقافات واللغات
واألعراق حتت مظلته ،ملاذا ال
تستطيع منظمتنا اجلمع بني
ونيوزيلندا
وكندا
أسرتاليا
واململكة املتحدة».

قال كريس بوين وزير اخلزانة
الفيدرالي يف حكومة الظل
إن أسرتاليا أصبحت دولة ال
تستطيع إيواء أبنائها وتوفري
منازل هلم.

الروابط
وادعى سكينر أن
التارخيية والثقافية بني دول
الكومنولث جبانب التشابه يف
النظام القانوني والسياسي
يف
تشابها
هناك
جيعل
مستويات النمو االقتصادي
الصحية
والرعاية
والتنمية
واملساواة بينها.

صعود أسعار املنازل يضع
شباب أسرتاليا يف ورطة،
حبسب خطاب ألقاه بوين مبعهد
«ماكيل».
وبلغ إمجالي ملكية العقارات
يف أسرتاليا أقل معدل يف 60
عام.

وأردف« :مواطنون هذه الدول
سيكونون قادرين على التحرك
حبرية دون خوف من حدوث
عمليات هجرة ونزوح زائدة
تلحق األضرار بأي من تلك
البلدان».
وحتاول املنظمة استغالل خروج
بريطانيا من االحتاد األوروبي
وإقناعها باالنضمام للتكتل
املقرتح اجلديد الذي ال يرتبط
بهواجس تدفق الالجئني.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

 % 42يف احلقبة العمرية بني
 34-25عاما ميلكون منازهلم،
مقارنة بـ  % 62عام .1982
وأردف بوين« :ليس هذا أمرا
مدهشا حيث أنه خالل ربع القرن
املاضي ،تضاعف ما يتكبده
الشخص لشراء منزل من مخسة
أضعاف دخله السنوي إىل 15
ضعفا.
واستطرد« :حقيقة أن الشباب
غري قادرين على الدخول إىل
سوق العقارات حيرمهم من أحد
أهم دوافع الثروة الرئيسة على

مدى حياتهم».
وتابع« :ال عجب أن يوضح
معهد غراتان أن اخنفاض معدل
امللكية العقارية لشباب أسرتاليا
يعين أنهم ميتلكون ثروات أقل
من نظرائهم الشباب قبل 8
سنوات».
بوين رأى أن هناك رابطا بني
هذا االخنفاض يف الثروات
االبتكار
تطلعات
وتضاؤل
وريادة األعمال ،معتربا أن
الفشل يف ملكية املنازل يرتبط
بعوقب تالية.
واستطرد« :مع كل الرتكيز
على ريادة األعمال واالبتكار،
دعونا ال ننسى أن العديد من
رجال األعمال يف مراحل مبكرة
اقرتضوا بضمان منازهلم عندما
مل يستطيعوا توفري رأس
املال».
وواصل قائال« :إذا مل يستط
ع الشباب حتمل تكلفة منزل،
ستقل فرصهم املتعلقة خللق
الثروة».
املصدر العنكبوت االلكرتوني

آالف األطنان من الفاكهة مهددة بالتعفن يف أسرتاليا

تواجه أسرتاليا شبح تعفن آالف
األطنان من الفاكهة بسبب
ضريبة كارثية دفعت الكثري
من العمال «الرحالة» إىل
اهلروب من العمل يف األراضي
حتذيرات
حبسب
الزراعية،
للسيناتور نيك زينوفون.
الضريبة املثرية للجدل مت
تقدميها يف املوازنة الفيدرالية
للسنة املالية 15-2014وينتظر
أن يبدأ تفعيلها بدءا من  1يناير
.2017
حاملي
تستهدف
الضريبة
العمل»
«عطلة
تأشريات
وختتصم منهم  32.5سنتا عن
كل دوالر يرحبونه.
ومن احملتمل أن تسقط احلكومة
الضريبة اليت ال حتظى بأي
شعبية بعد العديد من الطلبات
اليت تلقتها مراجعة نفذتها
وزارة الزراعة.
ولكن بالرغم من تلميحات وزير
الزراعة بارنابي جويس بقرار
إلصالح األمر خالل األسابيع

القليلة املقبلة ،إال أن السيناتور
زينوفون حذر من األضرار اليت
حتدث بالفعل فيما يتعلق
باحملاصيل الزراعية.
املزارعون األسرتاليون،الذين
يعتمدون بشكل كبري على
العمال املومسيني ،عربوا عن
شكواهم من النقص احلاد يف
العمالة ،حيث آثر الكثري منهم
السفر إىل نيوزيلندا بدال من
أسرتاليا ،حيث تقل الضريبة
عن كل دوالر إىل نصف ما

تفرضه أسرتاليا.
تيم ريد مالك مزارع فواكه يف
أسرتاليا علق قائال »:كنا يف
هذا الوقت من كل عام نستقبل
حوالي  1500طلب عمالة ،لكننا
حتى يومنا هذا استقبلنا 600
طلب فحسب ،كما تضاءلت
العمل.
نسبة املوافقة على
إنها قضية هامة بالنسبة لنا،
ال سيما وأنها ستؤثر على جين
احملصول ،وتعفن الفواكه».
زينوفون حذر من أن آالف

األطنان من الفواكه ستبقى بال
حصاد حتى تتعفن هذا الصيف،
والنتيجة سيتحملها املستهلك
الذي سيعاني من نقص حاد
يف األسواق.
وزير اخلزانة الفيدرالي سكوت
موريسون قال إن مثة مشكلة يف
نظام الرعاية االجتماعية تتمثل
يف رفض بعض األشخاص تقلد
مثل هذه الوظائف.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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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

مزايدة استثمار منشآت تزويد الطائرات بالوقود :ملصلحة من تعديالت وزير األشغال؟
محمد وهبة

ّ
فض عروض مزايدة إدارة واستثمار
بدأ مطلع االسبوع احلالي
وتشغيل املنشآت املخصصة لتزويد الطائرات بالوقود يف مطار
بريوت الدولي .يتوقع أن يكون هناك أكثر من حتالف يسعى للفوز
عدلت من أجله
بهذه الصفقة ،إال أن األرجحية ستكون للتحالف الذي ّ
شروط املشاركة الصادرة عن وزير األشغال العامة والنقل.
قبل أيام أطلقت وزارة األشغال مزايدة استثمار وتشغيل منشآت
تزويد الطائرات بالوقود يف مطار بريوت الدولي.
االستعدادات هلذه املزايدة امتدت لنحو سنة ختللتها جمموعة من
التعديالت اليت طاولت شروط االشرتاك يف املزايدة ،بهدف فتح
الباب أمام شركتني جديدتني للمشاركة يف املزايدة والفوز فيها.

العقد السابق

مدة العقد املوقع بني
يوم األربعاء من االسبوع املاضي ،انتهت ّ
ست شركات كان يلتزم تشغيل
وزارة األشغال العامة ،وحتالف من
ّ
منشآت تزويد الطائرات بالوقود يف مطار بريوت الدوليُ .و ّقع هذا
وج ّدد ألربع سنوات إضافية ،أي
العقد يف  21كانون األول ُ ،1995
امتد على عشرين سنة ،ويشمل استعمال مستودع ختزين بسعة
إنه
ّ
ّ
وخط األنابيب املمتد حتت البحر ونظام وحدات
 ٦آالف مرت مكعب،
املخارج.
خالل هذه الفرتة ،كان حتالف الشركات املؤلف من :توتال ،جيتكو،
يوزع املبلغ املدفوع
كورال أويل ،وردية هولدينغز ،التس ،إلف مدّ ،
للدولة اللبنانية والبالغ  600ألف دوالر سنويًا على أعضائه الذين
تقامسوا األدوار أيضًا .لديهم مهمة واحدة وهي إدارة تدفقات
وقود الطريان بني باعة الوقود وشركات الطريان ،مبا يتطلبه
األمر من عمليات إدارية وفنية تشمل الصيانة وسواها .لذا ،كان
هناك جمموعة من مستوردي الوقود الذين يتعاقدون مع شركات
الطريان لتوفري حاجاتها من الوقود ،وكما بات معروفًا ،فإن كل
معينة ،باستثناء شركة طريان
شركة طريان متعاقدة مع شركة نفط ّ
الست.
الشرق األوسط اليت تشرتي الوقود من الشركات
ّ
«مسوق»،
تسمى
الشركات اليت تبيع وقود الطائرات ،اليت
ّ
ّ
تستحصل على ترخيص بهذا األمر من وزير األشغال العامة والنقل
حيدد شروط السماح هلذه الشركات ببيع الوقود يف املطار.
الذي ّ
والالفت أن هذا الرتخيص كان شرطًا أساسيًا للمشاركة يف عقد
استثمار وتشغيل املنشآت ،أي إن الشركات اليت كانت حتمل هذه
الرتاخيص ّ
شكلت حتالفًا لتقاسم عقد االستثمار والتشغيل.

تعديالت زعيرت

مدة العقد املوقع مع
ما حصل يف متوز  ،2015أي قبل انتهاء ّ
حتالف الشركات الست بنحو سنة وشهرين ،أن وزير األشغال
يعدل شروط الرتخيص
العامة والنقل غازي زعيرت أصدر قرارًا
ّ
ملسوقي وقود الطائرات يف مطار بريوت الدولي .كان القرار
السابق الصادر عن وزير النقل عمر مسقاوي يف نيسان  1993الذي
حيدد جمموعة شروط أبرزها «أن تكون شركة
حيمل الرقم /٨نّ ،٩٣/
الوقود املعنية قد مارست فعليًا عمليات تزويد الطائرات بالوقود
ّ
تقل عن  15سنة ،أو أن تكون حاملة
يف املطارات الدولية ملدة ال
لرتخيص رمسي وساري املفعول للعمل يف مطار بريوت الدولي
قبل صدور القرار».
تعديالت زعيرت جاءت ضمن القرار  ١/٧٢٥يف  21متوز  2015لتعديل
الشرط املذكور ليصبح على النحو اآلتي« :أن تكون الشركات
اليت منحت التغطية الفنية قد مارست فعليًا عمليات تزويد الطائرات
بالوقود يف املطارات الدولية ملدة ال تقل عن  15سنة» .وهذا
التعديل يسمح مبشاركة شركات
يف املناقصة ،من دون أي خربة
هلا يف جمال تزويد الطائرات
بالوقود ،شرط أن تتحالف مع
شركات هلا خربة يف هذا اجملال.
وتقول املصادر إن تعديالت

قيمة افتتاح املزايدة تبلغ
 1.5مليار لرية سنوياً
ال تشمل الضريبة على
القيمة املضافة

زعيرت سبقتها خطوة أخرى ،إذ إن الوزير أرسل كتابًا إىل الشركات
يلوح فيه بإلغاء العقد مع
العاملة يف تزويد الطائرات بالوقود ّ
الشركات امللتزمة إذا تبينّ أنها ال تستويف الشروط الفنية.
الالفت أن استيفاء الشروط الفنية يأتي بعد  19عامًا على التزام
هذه الشركات عملية تشغيل املطار ،وأن األمر انتهى إىل إدخال
شركتني جديدتني للعمل كمسوقني يف املطار هما :شركة فاست،
وشركة هيبكو.
إذًا ،ليس هناك فرق كبري بني املسوقني ومشغلي املنشآت ،ال
بل إن املادة الثانية من دفرت شروط املزايدة املتعلقة بالعارضني
تنص على أن «يكون
املسموح هلم باملشاركة يف املزايدة،
ّ
العارض جمازًا لتسويق وقود الطائرات مبوجب ترخيص صادر قبل
جلسة التلزيم تبعًا ألي من قراري وزير النقل رقم /٨ن ٩٣/أو وزير
االشغال رقم  ١/٧٢٥الصادر يف متوز .»2015
هكذا بدأت تتضح الصورة أكثر .دفرت الشروط واخلطوات اليت
سبقته ترسم معامل نتائج املزايدة يف اجتاه إتاحة اجملال هلاتني
الشركتني للمشاركة واللتني ليس لديهما اخلربة األصيلة للمشاركة،
بل ستحصالن على اخلربة من شركات أجنبية تتحالفان معها.

أرسل الوزير زعيرت كتاباً إىل الشركات العاملة يف تزويد الطائرات بالوقود يلوّح فيه
بإلغاء العقد مع الشركات امللتزمة النها ال تستويف الشروط الفنية (مروان بو حيدر)

تحالفات وشراكات

بناء على هذه املعطيات ،فإنه من الواضح أن هذه املزايدة ستشهد
يعزز هذا االستنتاج
تنافسًا بني حتالفني من الشركات ،أو أكثر .ما ّ
أن الشركات اليت كانت تلتزم االستثمار والتشغيل طوال السنوات
العشرين املاضية ،تعي متامًا ما حصل سواء جلهة املفاوضات
اجلانبية اليت دارت بينهم وبني الوزير زعيرت ،أو جلهة التعديالت
اليت أدخلت الحقًا على شروط املشاركة أو على دفرت الشروط.
وحبسب مصادر هذه الشركات ،فإن التعديالت تسعى إىل إخراج
من ال ينصاع بينها لرغبات الوزير.
وكالعادة ،فإن دفرت الشروط الذي أرسلته وزارة األشغال إىل
إدارة املناقصات ،تضمن الكثري من املواد غري الواضحة أو املرتوكة
لالستنساب ،مبا يرتك جما ً
ال كبريًا للتأويل والتحريف والتضليل.
سجلت إدارة املناقصات اعرتاضات واسعة على بنود دفرت
وقد
ّ
الشروط ،إال أن جتاوب وزارة األشغال يف هذا اجملال اقتصر على
املالحظات غري اجلوهرية ،إذ تركت صيغة التحالف مفتوحة على
مصراعيها بني الشركة املنفردة والشركة القائدة لتحالف شركات
من دون أن يكون التحالف بينها قائمًا قبل تقديم العروض وقبل
أن ينشأ فعليًا بني أعضاء التحالف أي عقد شراكة منظم لالصول.
على أي حال ،إن قيمة افتتاح املزايدة تبلغ  1.5مليار لرية سنوياً
ال تشمل الضريبة على القيمة املضافة ،على أن يدفع املستثمر
للدولة اللبنانية عالوة استثمار مرتبطة بكميات الوقود املسلمة من
املستثمر إىل املسوقني .إذا زادت الكميات املسلمة للمسوقني عن
 100مليون غالون أمريكي ،يزيد بدل االستثمار وفقًا للشطور وتزيد
العالوة املرتبطة بالشطور أيضًا.
وحبسب مصادر نفطية مطلعة ،فإن الشركات الست اليت انتهى
عقدها ،كانت تبيع منذ عام  2006إىل اليوم حنو  220ألف طن من
وقود الطائرات .هذه الكميات مل تزد خالل هذه السنوات ألسباب
عديدة أبرزها أن عددًا كبريًا من الطائرت ،وخصوصًا طائرات امليدل
إيست ال تطري مسافات بعيدة بل قصرية ومتوسطة ،وبالتالي
فإن الرحالت البعيدة غري متوافرة اطالقًا من مطار بريوت مباشرة.
ويضاف إىل ذلك أن صناعة الطريان اختلفت ،إذ باتت الطائرات
موفرة أكثر للوقود بنسبة ال تقل عن  ،٪25ما أدى إىل عدم ارتفاع
الطلب على الوقود ايضًا .كذلك فإن الطائرات اخلاصة اليت كان
أصحابها يأتون بهدف السياحة توقفت عن اجمليء إىل لبنان منذ
سنوات.
لذا ،فإن حجم الطلب على وقود الطائرات كان مستقرًا خالل
السنوات العشر األخرية ،وحجم أعمال الشركات من جتارة وقود
الطائرات كان كبريًا يف السابق بسبب ارتفاع أسعار النفط العاملية،
إال أنه تراجع اليوم إىل  85مليون دوالر.

عائدات املستثمر

يتقاضى املستثمر الذي يشغل منشآت تزويد الطائرات بالوقود
يف مطار بريوت الدولي ،أتعاب استالم وختزين وأتعاب استخدام
وأتعاب شهرية عن كل غالون أمريكي من املسوقني ،وأتعابًا
مقطوعة من املستعملني الرمسيني .أتعاب استالم وختزين تستحق
عند استالم املستثمر للوقود من املسوق بواسطة الصهاريج وختزينه
يف مستودع التخزين وتبلغ  6.5سنتات عن كل غالون أمريكي
وتعدل سنويًا ،أما أتعاب االستخدام ،فهي عندما يسحب املستثمر
ّ
للوقود من مستودع التخزين ويسلمه إىل املسوق وتبلغ  2.5سنتا
عن كل غالون أمريكي وميكن أن تلحقها عالوة إضافية مع ارتفاع
كميات الوقود املسلمة ،واألتعاب الشهرية ثابتة وتبلغ قيمتها 60
ألف دوالر من قبل املسوقني بالتساوي وتزداد سنويًا بنسبة 10
 ٪من األتعاب األساسية .أما األتعاب املقطوعة من املستعملني
الرمسيني ،فهي ما يتقاضاه املستثمر من اجلهة أو اهليئة احلكومية
اليت تستعمل اخلدمات التابعة للمستثمر مثل سالح الطريان أو أي
هيئة عسكرية ،الذين يكونون خمولني باالستعمال من قبل احلكومة
اللبنانية وتبلغ قيمة هذه األتعاب  ٣سنتات عن كل غالون أمريكي
حد أقصى يبلغ مليون غالون سنويًا.
ضمن ّ

قرارات القضاء يف ملف الكازينو:

السياسة دائماً أقوى من القانون!
قضائية» ضد شركة «كازينو
كان اهلدف من تقديم دعوى «حراسة
ّ
احليوي من
العام
لبنان» ورئيس جملس إدارتها ،إخراج هذا املرفق
ّ
ّ
دائرة االبتزاز السياسي ،وإخضاعه لسلطة القانون ،بغية محاية
واخلاص ،ووقف التدهور اإلداري ،والرتاجع السياحي
العام
املال
ّ
ّ
الذي يصيبه منذ سنوات .لكن قرار القاضي أتى ليثّبت هذا الواقع،
ّ
السياسية لي ّربر
املعوقات
تلطى وراء
وبدل أن حيكم بالقانون
ّ
ّ
ظن البعض
خمالفات الشركة،
مؤمنًا محاية لرئيس جملس إدارتها ّ
ّ
اجلمهورية السابق ميشال سليمان.
أنه فقدها بانتهاء والية رئيس
ّ
يف  ،2016/9/22أصدر قاضي األمور املستعجلة يف كسروان
الياس ريشا القرار الرقم  2016/402يف الدعوى ُ
ضد شركة
املقامة ّ
«كازينو لبنان» ورئيس جملس إدارتها محيد كريدي ،لتعيني حارس
قضائي تناط به ّ
املالية املوكلة إىل جملس
اإلدارية
الصالحيات
كل
ّ
ّ
ّ
اإلدارة املنتهية صالحياته منذ حنو ثالث سنوات.
القضائية
ورد طلب احلراسة
قرر ريشا رد الدعوى عن كريدي،
ّ
ّ
ّ
على شركة كازينو لبنان ،من دون أن ينسى تكبيد املدعني نفقات
احملاكمة.
ّ
علل ريشا حكمه معتربًا أن ال صفة لكريدي إلدخاله يف الدعوى
ّ
تتمتع
القضائية عليها
طاملا أن «الشركة املطلوب إلقاء احلراسة
ّ
ّ
مستقلة» ،متغاضيًا عن كون كريدي رئيسًا جمللس
معنوية
بشخصية
ّ
ّ
القانونية على
إدارتها .بعدها استفاض بتعريف مفهوم احلراسة
ّ
ّ
املؤلف من  15صفحة ،قبل أن يتبنى
ثالث صفحات من احلكم
مجعيات
رد شركة «كازينو لبنان» الذي ي ّربر أسباب عدم انعقاد
ّ
ّ
ّ
بـ»حتكم السياسة يف مفاصل إدارة هذا املرفق» ،وذلك
عمومية
ّ
ِ
يكتف
املخول أن حيكم وفقها .ومل
بدل االحتكام إىل القوانني
ّ
برر استمرار جملس اإلدارة يف ممارسة مهماته بذريعة
بذلك ،بل ّ
خاصة وال
تسيري املرفق العام ،علمًا بأن شركة «كازينو لبنان»
ّ
اخلاصة اليت
ينطبق عليها هذا املبدأ ،بل ختضع لقانون الشركات
ّ
تفرض يف حاالت مماثلة تعيني رئيس جملس إدارة مؤقت حتى
ومحل كبار املساهمني مسؤولية عدم الدعوة
انتخاب جملس جديد.
ّ
ّ
وعلل قراره
عمومية النتخاب جملس إدارة جديد،
مجعية
إىل عقد
ّ
ّ
بـ»عدم وضوح الرأي القائل بعدم شرعية جملس اإلدارة وقراراته
الفعلية
النظرية القائلة باإلدارة
أرجحية
بعد انتهاء مهماته ،ال بل
ّ
ّ
ّ
مدة
املنبثقة من مصلحة الشركة ،ليغدو السبب املبين على انتهاء ّ
حدة
جملس اإلدارة لتربير احلراسة مستوجبًا
ّ
الرد» ،مشريًا إىل أن ّ
النزاع القائم بني الطرفني ،والنظر بقضايا أخرى أمام القضاء
اجلزائي «ال تضفيان صفيت اخلطورة والعجلة اللتني تستوجبان
تعيني حارس قضائي».
املالية
املعينة من وزارة
وتغافل ريشا عن ذكر تقرير جلنة الرقابة
ّ
ّ
ير فيه «أية إشارة
مرة واحدة ،ومل َ
(صدر بداية عام  )2015سوى ّ
جمرد توصيات
إىل هدر أو اختالس يف األموال
ّ
العامة أو غريها» ،بل ّ
لـ»تطوير األداء اإلداري واختاذ خطوات إلعادة الربيق إىل الكازينو»
من دون أن ّ
حتسنًا
حيقق يف أرقام  2015و 2016اليت بدل أن تشهد ّ
ً
تقدم من
عم ًال بتوصيات اللجنة ،آثرت االحندار ،معتربا أن «كل ما ّ
رمسية ال ّ
يهدد الشركة باالنهيار أو
يدل على وجود خطر
مستندات
ّ
ّ
الشلل» ،مستنجدًا بتقرير شركة «ديلويت أند توش» اليت تعمل
ملصلحة «كازينو لبنان» ،رغم انتهاء فرتة صالحياتها ،لإلشارة
إىل أرباح ّ
ّ
الكارثية بصرف
ومعل ًال أرقام 2015
حتققت عام ،2014
ّ
ّ
املوظفني الذين دخل بعضهم مالك الكازينو قبل أشهر من صرفهم،
ً
قانونية صرف مبلغ  40مليار لرية تعويضات من دون
متغافال عن
ّ
حبجة «القرار السياسي».
اجلمعية
العودة إىل
العمومية ّ
ّ
ّ
فعليًا ،ما أورده تقرير «ديلويت أند توش» يشري إىل العكس ،إذ
املالية  45مليار لرية ،اخنفضت إىل 3.5
بلغت نتائج سنة 2006
ّ
جمددًا إىل  40مليارًا عام  ،2008وإىل
مليارات عام  ،2007لرتتفع ّ
واستمرت باالرتفاع إىل  97مليارًا عام ،2010
 56مليارًا عام ،2009
ّ
ً
قبل أن تعاود االخنفاض عام  2011إىل  83مليارا ،وعام  2012إىل
 43مليارًا ،وعام  2013إىل  32مليارًا ،وعام  2014إىل  17مليارًا،
وعام  2015إىل  11مليار لرية.
ّ
أقل من أرقام
املالية (مفرتض أن تكون أرقامه
أما تقرير وزارة
ّ
ّ
مفوض املراقبة لكونها حمصورة بألعاب القمار فقط) ،فيظهر
ّ
أن إيرادات الكازينو تراجعت بني  2010و ،2014إذ بلغت عامي
 2010و 2011حنو  155مليار لرية ،وتراجعت عام  2012إىل 133
مليارًا ،وإىل  124مليارًا عام  ،2013ووصلت إىل  106مليارات عام
.2014
ال يبدو أن احلرب انتهت هناّ ،
يؤكد احملامي وديع عقل لـ»األخبار»
أنه سيستأنف احلكم الصادر ،وسيالحق ّ
كل ملفات الكازينو عرب
تقدم بـ»دعوى أمام
القانونية املتاحة ،مشريًا إىل أنه
الوسائل
ّ
ّ
القاضي املنفرد اجلزائي يف كسروان يف ملف سرقة املازوت منذ
عينت جلسة أوىل الستجواب اثنني من املتهمني وهما
شهرين ،وقد ّ
ّ
موظفان سابقان ثبت ضلوعهما يف امللف حبسب تقرير جلنة الرقابة
ّ
يف الكازينو اليت كلفت التحقيق يف امللف ،وكافأهما رئيس جملس
املقدم
اإلدارة بتعويضات هائلة عند صرفهما» .إضافة إىل «اإلخبار
ّ
املالية اليت من املفرتض أن تبدأ حتقيقاتها خالل
العامة
أمام النيابة
ّ
ّ
أيام».
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مــقاالت وتحقيقات

هكذا أشعلت واشنطن احلرب األهليّة اللبنانيّة [ :]4مفاوضات سريّة مع إسرائيل يف عهد فرجنيّة
أسعد أبو خليل
يكشف كتاب صدر حديثًا يف الواليات املتحدة دور واشنطن يف
األهلية .الكتاب الذي حيمل
اللبنانية يف بداية احلرب
السياسة
ّ
ّ
ّ
األمريكية وانهيار لبنان،
ة
اخلارجي
السياسة
ل:
التدخ
«ميادين
عنوان
ّ
ّ
 ١٩٦٧ــ  ،»١٩٧٦يعتمد على األرشيف األمريكي من سجالت وزارة
ويظهر يف صفحاته ضلوع
اخلارجية ودوائر استخبارية وغريهاُ ،
األهلية وإذكائها وكيفية تعاملها مع
واشنطن يف إشعال احلرب
ّ
«حلفائها» يف بريوت .يف ما يأتي ،احللقة الرابعة من السلسلة.
تقدم ،فإن ميليشيات «الكتائب» و»األحرار» كانت
بناء على ما
ّ
ً
واملادية من الواليات
ة
العسكري
املساعدات
لكسب
جاهدة
تسعى
ّ
ّ
املتحدة.
األمريكية تعكس يف آخر والية شارل حلو مزيدًا من التعاطف
الوثائق
ّ
مع هذه امليليشيات ،والتعويل عليها يف مواجهة حمتملة ،ليس فقط
الفلسطينية ،بل أيضًا مع اليسار اللبناني الذي كان
مع املقاومة
ّ
يشغل اهتمام واشنطن وحلفائها يف لبنان .وزادت جمازر أيلول
األسود يف  ١٩٧٠من االعتماد األمريكي على هذه امليليشيات،
ّ
للتسلح،
كما يظهر من التجاوب األمريكي مع طلبات زعماء املوارنة
املارونية .ومل يعكس انتخاب سليمان
البطريركية
مدعومني من
ّ
ّ
اللبنانية املتحالفة مع «احللف
الرئاسة
وجهة
يف
تغيري
فرجنية أي
ّ
ّ
ّ
ّ
تكتل «الوسط»
مرشحًا من قبل
فرجنية أتى
أن
(رغم
الثالثي»
ّ
الذي زعم أنه حيادي يف الصراع بني «النهج» الشهابي و»احللف
الثالثي» ،بينما كان هو أقرب اىل احللف).
األمريكية ،بعد جمازر «أيلول األسود» ،كانت
أن احلكومة
كان أكيدًا ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي
ستتخذ املوقف احلازم والقوي نفسه ــــ إىل جانب
ّ
الفدائيني
ــــ يف دعم النظام اللبناني يف حال حدوث مواجهة مع
ّ
األمريكية الرئيس اللبناني
يف لبنان (ص  .)٩٠وقد أعلمت احلكومة
ّ
اجلديد بذلك بعد أيام فقط من خطاب القسم ،وأكدت له أن
ّ
التدخل العسكري السوري لنصرة
دورها العسكري هو الذي منع
مستعدة للقيام بالدور نفسه يف
الفدائيني يف األردن ،وأنها
ّ
ّ
ّ
تدخل عسكري
الفدائيني وملنع
مواجهة
لبنان لدعم احلكومة يف
ّ
فرجنية على توجيه شكره إىل احلكومة
سوري لنصرتهم .وقد حرص
ّ
أن التعبري
األمريكية عرب مبعوثه
السري لوسيان الدحداح ،والحظ ّ
ّ
ّ
عن الدعم األمريكي كان أقوى مما كان عليه يف زمن شارل حلو.
فرجنية املبعوث األمريكي أنه التقى أخريًا مجال عبد الناصر
وأعلم
ّ
مرتي يف القاهرة ،وأن األخري عبرّ عن دعمه له حتى يف مواجهة
نْ
الفدائيني.
مع
حمتملة
ّ
األمريكية ،يف بداية عهده ،برغبته
فرجنية احلكومة
وعندما فاتح
ّ
ّ
نية ملساعدات
ال
أن
احلكومة
أبلغته
ة،
أمريكي
ة
عسكري
يف مساعدة
ّ
ّ
ّ
كبرية للبنان .لكن «أيلول األسود»
حسن من حظوة لبنان لدى اإلدارة.
ّ
ّ
فحث السفري األمريكي اجلديد يف لبنان
ويليام بافم حكومته على تزويد لبنان
العسكرية ملواجهة «حالة
باملساعدات
ّ
شبيهة باألردن يف لبنان» (ص .)٩٠
نوعية السالح اجلديد املطلوب،
وحدد
ّ
ّ

أعلمت غولدا مائري
امللك حسني بأن تل
أبيب على تواصل
مع «قيادات لبنانيّة
معيّنة»

ّ
ورشاشات مضادة للطائرات من عيار
دبابات «إم ــــ »٤١
مثل ّ
 ،500الفتًا اىل أن هذه الرشاشات مطلوبة يف «احتماالت عالية
فعل من قبل عمل مجاهريي» ،أي
لالستعمال على األرض لردع
ٍ
أن الرشاشات املضادة للطائرات تصلح يف التعامل مع املعارضة
ّ
تلقى لبنان يف نهاية السنة
السلمية يف الشارع .وبالفعل،
ّ
أمريكية بقيمة  ٥ماليني دوالر .لكن هذا التعداد
عسكرية
مساعدات
ّ
ّ
األمريكية أو وكالة استخبارات الدفاع
ال يشمل ما كانت املخابرات
ّ
اليمينية.
للميليشيات
تزوده ،مباشرة أو مداورة،
ّ
ّ

تعامل أقسى مع «الفدائيني»
الفدائيني بقسوة أكرب ،وأمر
تعامل احلكم اجلديد يف لبنان مع
ّ
بدوريات على احلدود ملنع
فرجنية بنشر حنو  ٣٠٠٠جندي للقيام
ّ
ّ
االعتداء على الكيان اإلسرائيلي الغاصب .فيما كان سلوك
ّ
متحفظًا بعد هزمية أيلول يف األردن .واعرتفت احلكومة
الفدائيني
ّ
األمريكية بدور التهدئة املعتدل الذي كان ياسر عرفات يقوم به
ّ
سرية انبعثت من «أيلول األسود»
عسكرية
يف لبنان .لكن حركات
ّ
ّ
ّ
الشعبية
املؤلف ستوكر يف القول [ص  ]٩٤إن اجلبهة
(خيطئ
ّ
منظمة «أيلول األسود» اليت
لتحرير فلسطني كانت مشاركة يف
ّ
سرية حلركة «فتح») ،وهذه احلركات ّ
ركزت األنظار
كانت ذراعًا
ّ
اإلسرائيلية على لبنان كقاعدة للعمل الفدائي .فلم تتوقف االعتداء
ّ
االسرائيلية على لبنان ،فقصف العدو لبنان يف شباط ( ١٩٧٢على
ّ
العسكريني من
املؤلف إال الضحايا
األمريكية ،ال يذكر
الطريقة
ّ
ّ
املدنيني الذين ال يردون يف
عدوان إسرائيل ،وال يذكر الضحايا
ّ
للعدو).
العسكرية
األمريكية وال يف البيانات
التقارير
ّ
ّ
ّ
وهناك ما هو أخطر ،أو ما هو باخلطورة نفسها ،وال يرد يف كتاب
جيمس ستوكر .فهناك وثيقة ُنشرتها واشنطن قبل أسابيع عن
األمريكية
تعده املخابرات
جمموعة «التقرير الرئاسي اليومي» الذي ّ
ّ
أن
للرئيس األمريكي ،وتعود ليوم  ١٧آب  .١٩٧٢ويرد فيها يرد ّ
األمريكية
قباني أعلم احلكومة
ّ
السفري اللبناني يف واشنطن جناتي ّ

هددت
إسرائيل
أن
ّ
رمسيًا باحتالله
لبنان
ّ
يف اجتماع للجنة اهلدنة
يف الناقورة .واحتفظت
اللبنانية باخلرب،
احلكومة
ّ
ومل تعلنه ،ال بل مل
ّ
عناء
نفسها
تكلف
ضد
شكوى
تقديم
العدو اإلسرائيلي .وهذا
ّ
يفضح طبيعة اجتماعات
العدو
اهلدنة حيث كان
ّ
يقدم التعليمات واألوامر
ّ
اللبنانية.
للحكومة
ّ
وعلى طريقة سلفه،
ّ
فرجنية عن
يتوقف
مل
ّ
احلديث عن تنسيق مع
الواليات املتحدة يف قمع
الفدائيني وضربهم .وهو
ّ
األمريكية
أعلم احلكومة
ّ
الحكومة اللبنانيّة كانت تعرتف سرّاً باعتدال عرفات مقابل «املتطرّفني» يف «فتح»
ّ
تتدخل
الفدائيني ،على أن ال
عسكريًا مع
أنه قادر على التعامل
ّ
ّ
احلكومة السورية لدعمهم .وتباحث الطرفان اللبناني واألمريكي يف
طرق التنسيق «يف حال حدوث أزمة» .أما يف حال ّ
تدخل عسكري
مضطرًا لطلب مساعدة
فرجنية قال إنه «قد جيد نفسه
سوري ،فإن
ّ
ّ
من اخلارج» .وتلبية لطلب أمريكي ،أمر الرئيس اللبناني (قيادة
سرية على احلدود
متهيدية
جيشه على األرجح) بالبدء يف مباحثات
ّ
ّ
الفدائيني.
مع
التعامل
طرق
واإلسرائيلية حول
اللبنانية
بني احلكومة
ّ
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي إزالة نقطة
رفض
أن
بعد
األمر،
وألغى
لكنه عاد
ّ
فرجنية مسح للحكومة
أن
إال
ة.
اللبناني
األراضي
على
أقامها
مراقبة
ّ
ّ
اللبنانية
ة
االتفاقي
عن
مبعلومات
اإلسرائيلي
العدو
بتزويد
ة
األمريكي
ّ
ّ
ّ
ّ
رمسيةُ ،مفرتض
قدم معلومات
الفدائيني
مع
الفلسطينيني (أي إنه ّ
ّ
ّ
ّ
واإلسرائيلية).
ة
األمريكي
،
للحكومتي
ة
سري
تكون
أن
نْ
ّ
ّ
ّ
تقييد النشاط «الفدائي»
عملية اللد اليت قام بها اجليش األمحر الياباني حلساب اجلبهة
بعد
ّ
األمريكية
أيار  ،١٩٧٢أبلغت احلكومة
ّ
الشعبية لتحرير فلسطني يف ّ
ّ
إسرائيلية
فرجنية (الذي كان يف زيارة لواشنطن) برسالة
طوني
ّ
ّ
اللبنانية وقف أي نشاط فدائي من لبنان.
مفادها أن على احلكومة
ّ
منظمة التحرير «جتميد» كل
استجابت بريوت صاغرة وطلبت من
ّ
اللبنانية
نشاطها من لبنان .ويف هذه الفرتة ،عملت احلكومة
ّ
الشعبية ،مبا فيه النشاط
على وقف كل نشاط رمسي للجبهة
ّ
العدو .وذكر تقرير أمريكي أن اجلبهة مل
اإلعالمي ،تلبية لطلب
ّ
إعالمية من بريوت
تلتزم األمر ،وأن غسان كنفاني أعطى مقابالت
ّ
العدو وحكومة أمريكا كانتا ترصدان نشاط الشهيد
(أي إن حكومة
ّ
كنفاني) .وكان العدوان اإلسرائيلي على لبنان يزداد ،وكان احلكم
الفلسطينية
يرد بوضع املزيد من الضغط على املقاومة
اللبناني ّ
ّ
ّ
حلث
والسعودية حتديدًا)
وعلى االستعانة بدول اخلليج (الكويت
ّ
اللبنانية حتت طائلة
الفلسطينية على التزام الشروط
املنظمات
ّ
ّ
ّ
وقف التمويل .وبعد شهر واحد من ذكر نشاط كنفاني يف بريوت
العدو اإلسرائيلي يف
يف تقرير أمريكي يف حزيران  ،١٩٧٢قتله
ّ
ّ ٨
متوز.
عملية ميونيخ يف ذلك العام ،أبلغ نائب مستشار األمن
وبعد
ّ
خارجية يف عهد رونالد
أول وزير
القومي ألكسندر هيغ (أصبح ّ
ّ
ترد»
أن من
املرجح «أن ّ
ريغان يف ما بعد) ،الرئيس نيكسون ّ
ّ
إسرائيل يف لبنان .أجابه نيكسون« :عليهم أن يضربوا أحدًا ما،
أليس كذلك؟» (ص .)٩٦ .وبعد دقائق ،أجرى نيكسون حمادثة
األمريكية أن تدرس
هاتفية مع هيغ ،قال له فيها إن على احلكومة
ّ
ّ
الديبلوماسية مع دول مثل األردن ولبنان ألنها
خيار قطع العالقات
ّ
إرهابيني» ،مضيفًا« :يا للجحيم! وملاذا نكرتث بلبنان؟».
«تؤوي
ّ
األمريكية
غزت إسرائيل جنوب لبنان يف أيلول  ،١٩٧٢لكن احلكومة
ّ
اعرتضت على «توقيت» العدوان ،الحتماالت تأثريه على عالقتها
مع االحتاد السوفياتي يف زمن التقارب بينهما .وكانت واشنطن
على علم بالعدوان قبل حدوثه ،لكنها رفضت أن تبلغ لبنان به
اللبنانية للحكومة
بطلب من إسرائيل ،بالرغم من سؤال احلكومة
ّ
نيات إسرائيل يف ذلك الوقت .وبد ً
الرد على
ال من
ّ
األمريكية عن ّ
ّ
عدوان إسرائيل ،نشر اجليش اللبناني جنودًا يف اجلنوب ،وأقام
الفدائيني ،وأعلم الضابط اللبناني الرفيع
حواجز لتقييد حركة
ّ
(املكلف تقييد العمل الفدائي يف لبنان) ،موسى كنعان ،احلكومة
ّ
فرجنية ،وأنه يتجاوز
يتلقى األوامر مباشرة من
األمريكية أن اجليش
ّ
ّ
رئيس الوزراء ،صائب سالم .وعرض السفري السوفياتي على
عسكرية وردع عدوان إسرائيل ،لكن
فرجنية عقد معاهدة
سليمان
ّ
ّ
فرجنية رفض العرض.
ّ

وهنا ،بالرغم موافقة
الفدائيني على تقييد حركتهم بطريقة تتعارض
ّ
ّ
فإن احلكم اللبناني باشر ما
بنود
وتتخطى ــ
مع ــ
اتفاقية القاهرةّ ،
ّ
كان قد بدأه شارل حلو من قبل ،أي البحث يف شأن ّ
تدخل عسكري
اخلارجية اللبناني خليل أبو محد يف
أمريكي يف لبنان .والتقى وزير
ّ
نيويورك ،ثم يف واشنطن ،جوزيف سيكسو ،ثم وليام روجرز،
وديبلوماسية
عسكرية
التعهد بتقديم مساعدة
للطلب من أمريكا
ّ
ّ
ّ
ّ
تدخل االحتاد
إىل لبنان يف حال حدوث أزمة ،مبا فيه يف حالة
والفدائيني
السوفياتي أو سوريا يف مواجهة بني اجليش اللبناني
ّ
الفلسطينيني.
ّ
ّ
األول إىل لبنان ،من
وحذر أبو محد السفري األمريكي ،بعد عودة
ّ
فرجنية يريد
إن
وقال
املقبلة.
الشهور
يف
تنشب
قد
املواجهة
أن
ّ
ّ
احلد الذي يستطيع أن يعتمد فيه لبنان على احلكومة
أن يعرف
ّ
ّ
وتبنى قائد اجليش اللبناني إسكندر غامن الطلب هذا
األمريكية.
ّ
يف اليوم التالي (استدعى
فرجنية
ّ
ليعينه قائدًا
غامن من التقاعد
ّ
للجيش ،بعد وفاة جان جنيم يف
«ظروف غامضة» عام  ،١٩٧١كما
حلود يف كتاب أمحد
روى إميل ّ
ّ
زين الدين« ،إميل ّ
يتذكر»،
حلود
ص ،١٨٨ .وكان جنيم ابن عمة

عرضت عمّان على
واشنطن استعمال
طائرات أردنيّة لنقل
أسلحة إىل لبنان

ّ
اللبنانيني الذين حبثوا موضوع
وشدد كل املسؤولني
حلود).
ّ
ّ
ّ
التدخل األمريكي ملصلحة النظام اللبناني أن مطلبهم هذا ينبع من
املسيحية» يف لبنان ،وال ّ
ّ
اجلمهورية
ميثل رئيس
(ميثل) «القيادة
ّ
ّ
التدخل لن يكون على نسق ّ
ّ
تدخل عام
التفهم أن
إبداء
مع
فقط،
ّ
.١٩٥٨
مسودة جواب إىل احلكومة
اخلارجية ويليام روجرز
وكتب وزير
ّ
ّ
العسكرية
املساعدة
استمرار
إىل
لبنان
يف
احلكم
فيه
طمأن
اللبنانية
ّ
ّ
السوريني».
لـ»ردع
وإسرائيل
األردن
بني
التنسيق
ة
إمكاني
وطرح
ّ
ّ
ً
رمسيًا على الطلب اللبناني.
ا
رد
ة
األمريكي
الوثائق
يف
يرد
ال
لكن
ّ
ّ
وحبث النظام اللبناني أيضًا يف احلصول على اتصال مباشر مع
اإلسرائيلية» (أي إن احلكم
إسرائيل للبحث يف مسألة «الردود
ّ
اللبناني اعترب ،مثله مثل احلكم اإلسرائيلي واألمريكي أن العدوان
الفدائيني) .ويف
ردًا على أعمال
اإلسرائيلي على لبنان ليس إلاّ ّ
ّ
الفدائيني ،أبلغ أبو محد السفري
سياق التعاون مع إسرائيل ضد
ّ
بافم أن اجليش اللبناني سريفع التمثيل اللبناني يف جلنة اهلدنة
املرة
يف الناقورة عرب رفع رتبة ضابط االرتباط اللبناني ،وأنه هذه ّ
مسيحيًا (ص .)١٠٠
سيكون
ّ
ّ
اإلسرائيلية يف رأس الناقورة حتت
ــ
ة
اللبناني
االتصاالت
فت
وتكث
ّ
ّ
غطاء «جلنة اهلدنة» ،وأبلغ اجلانب اإلسرائيلي لبنان أنه مستعد
اللبنانية مقابل تعهد لبناني مبنع
إلزالة نقطة مراقبة يف األراضي
ّ
الفدائيني .ويف بداية عام  ،١٩٧٣أبلغ خليل أبو محد السفري
عمليات
ّ
ّ
سرية مع إسرائيل،
مفاوضات
جيري
اللبناني
احلكم
أن
األمريكي
ّ
الطرفي ،لكن من
مسودات ألوراق عمل جرى تبادهلا بني
وأن
نْ
ّ
سرية املفاوضات،
على
لبنان
وحافظ
اتفاق.
إىل
ل
التوص
دون
ّ
ّ
حتى عن اجلانب األمريكي.
عمان دين براون (وهو
يف هذه الفرتة ،كان السفري األمريكي يف ّ
بهمة يف لبنان عام  ،١٩٧٦كمندوب شخصي
نفسه الذي سيقوم
ّ
ّ
اللبنانية على
احلكومة
حبث
ة
األمريكي
احلكومة
ينصح
جلريالد فورد)
ّ
ّ
الفدائيني .لكن السفري األمريكي
قتال
يف
األردني
تقليد املثال
ّ
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مقاالت وتحقيقات

هكذا أشعلت واشنطن احلرب األهليّة ...املدرسة الرمسية تتعثر باإلرجتال
و»ضغط الالجئني»

يف لبنان خالف النصيحة وأبدى قلقه من تأثري
ذلك على استقرار احلكم يف لبنان .وكان واضحًا
الرد على أعمال
األمريكية حول
يف املداوالت
ّ
ّ
ً
ديبلوماسي نْي
مقتل
بعد
ا
خصوص
الفدائيني،
ّ
ّ
اخلارجية
وزارة
أن
اخلرطوم،
يف
أمريكي نْي
ّ
ّ
رد
األمريكية واحلكومات
العربية كانت ختشى من ّ
ّ
ّ
فعل أمريكي قوي من شأنه إضعاف وضع ياسر
ّ
منظمة التحرير (حتى احلكومة
عرفات يف قيادة
سرًا تعرتف باعتدال عرفات ،مقابل
ّ
اللبنانية كانت ّ
«املتطرفني» اآلخرين يف «فتح» ،مثل أبو إياد).
ّ
األمريكية حتاول التوفيق بني دعم
وكانت احلكومة
ّ
تسميه «مسرية
ما
على
واحلرص
ني
الفدائي
قتال
ّ
ّ
السالم» اليت كانت تدفع بها.
األمريكية ضغطت على النظام
لكن احلكومة
ّ
الفدائيني ،خصوصًا
ضد
إجراءات
الختاذ
اللبناني
ّ
كل قيادات منظمة «أيلول األسود» .وسارعت
مد اجليش اللبناني «بقاذفات صواريخ وذخائر
إىل ّ
وأجهزة اتصال وأجهزة أخرى» .وأخرب ضابط
فرجنية أمر مدير
أمريكيًا أن
خمابرات لبناني ضابطًا
ّ
ّ
املخابرات اللبناني بالتنسيق الوثيق مع الواليات
العدو اإلسرائيلي على
املتحدة .وعندما اعتدى
ّ
عملية «فردان» الشهرية يف نيسان
لبنان يف
ّ
 ،١٩٧٣عبرّ نيكسون عن «بهجته» يف حديث مع
األمريكية االعتداء.
كيسنجر .ومل ُتدن احلكومة
ّ
األمريكية يف تلك
املصاحل
عمليات ضد
وتوالت
ّ
ّ
السنة يف بريوت ،وزادت من قلق احلكومة
األمريكية على استقرار النظام اللبناني .وبعيدًا
ّ
عن الوثائق اليت اعتمد عليها ستوكر يف كتابه،
األمريكية عرب سفارتها يف
من الالفت أن احلكومة
ّ
بريوت مل تكن عليمة جدًا باألوضاع يف لبنان.
األمريكية (من
ففي حزمة من وثائق املخابرات
ّ
التقرير اإلخباري اليومي الذي يصل إىل الرئيس
عملية تفجري «بنك
األمريكي كل صباح) ورد خرب
ّ
أوف أمريكا» يف بريوت عام  ١٩٧٣مع إصرار
مسيسني وأن
على أن الذين قاموا بالعمل غري
ّ
العصابة كانت تبغي السرقة فقط (من املعروف
العملية كانت من ختطيط وتنفيذ «احلركة
أن
ّ
العربية»).
ة
الثوري
ة
االشرتاكي
ّ
ّ
ّ
األمريكية لبحث الطلب اللبناني
وعادت احلكومة
ّ
ّ
تعرض لبنان
لتدخل عسكري «خارجي» يف حال ُّ
ّ
لتدخل سوري أثناء القيام بعمل عسكري ضد
األمريكية يف
احلكومة
وحبثت
لبنان.
يف
ني
الفدائي
ّ
ّ
«تدبري ّ
تدخل عسكري خارجي ،أو تهديد ،من قبل
إسرائيل أو األردن لردع سوريا» (ص.)١٠٦ .
األمريكية عن كثب أخبار اندالع
وتابعت احلكومة
ّ
والفدائيني يف
اللبناني
اجليش
بني
االشتباكات
ّ
أيار  ،١٩٧٣عندما استعمل اجليش الطائرات يف
ّ
الفلسطينية .ويظهر واضحًا يف
املخيمات
قصف
ّ
ّ
األمريكية أخريًا
التقارير اليت نشرتها املخابرات
ّ
مدى اهتمام واشنطن بأخبار االشتباكات يف
والفدائيني .وأمرت السفارة
لبنان بني السلطة
ّ
األمريكية
الوثائق
شحن
أو
بتدمري
األمريكية آنذاك
ّ
ّ
املهمة من السفارة يف بريوت .وتعرتف
السرية
ّ
ّ
ً
فرجنية
نظام
ألكاذيب
ا
خالف
ة،
األمريكي
الوثائق
ّ
ّ
الفدائيني مل يكونوا
وقيادة جيشه يف حينه ،أن
ّ
يف موقع هجومي ،بل حافظوا على موقع دفاعي
ّ
تدخل إسرائيلي ضدهم.
يف االشتباكات خشية
ّ
األردنية زيد الرفاعي،
احلكومة
وحذر رئيس
ّ
ّ
يساريني
قبل
من
ط
خمط
من
ة
األمريكي
احلكومة
ّ
ّ
الفدائيني لالستيالء على
لبنانيني الستعمال
ّ
ّ
السلطة يف لبنان (ص .)١٠٧ .واقرتح حتريك
ّ
للتدخل حتت
األسطول السادس واختاذ إجراءات
األمريكيني من لبنان.
ذرائع مثل إجالء املواطنني
ّ
عتي على
فرقتي
وحرك اجليش األردني
مدر نْ
نْ
ّ
ّ
احلدود مع سوريا ،وعرضت عمان على واشنطن
أردنية لنقل أسلحة وذخائر إىل
استعمال طائرات
ّ
األمريكية «رفضت الطلب
احلكومة
لبنان (لكن
ّ
اإلسرائيلية ،فأبدت
احلكومة
أما
بتهذيب»).
ّ
ّ
للتدخل يف لبنان ،وضمنت أن
علنًا استعدادها
ّ
التدخل كان سيلقى الرتحاب من قبل البعض يف
لبنان .وورد يف تقرير أمريكي أن غولدا مائري
سري بأن احلكومة
أعلمت امللك حسني يف لقاء ّ
لبنانية
«قيادات
اإلسرائيلية على تواصل مع
ّ
ّ
ّ
بالتدخل
معينة» ،وأنهم يعتقدون أن التهديد
ّ
اإلسرائيلي من شأنه ردع سوريا .والحظ ستوكر

الرئيس سليمان فرنجيه
فرجنية
اللبنانية يف عهد
أن احلكومة
يف كتابهّ ،
ّ
ّ
األمريكية بأخبار تواصلها
احلكومة
توايف
مل تكن
ّ
اإلسرائيليني — خالفًا ملا كان جيري يف عهد
مع
ّ
شارل حلو.
ّ
بالتدخل األمريكي
اللبنانية
وزادت وترية املطالبة
ّ
املباشر .وطلب بطرس ديب (املدير العام للقصر
اجلمهوري) من إدارة نيكسون النظر يف ما ميكن
ّ
تدخل عسكري سوري
أن تفعله يف حال وجود
يف لبنان.
فرجنية ،فكان أكثر صراحة يف لقاء مع
أما طوني
ّ
القائم باألعمال األمريكي حني قال إن «احلكومة
ً
األمريكية،
مساعدة من احلكومة
اللبنانية تأمل
ّ
ّ
ّ
وكلما كان أسرع ،كان أفضل» .وأوضح أبو
سياسية فرضها على
عزلة
من
خرج
(الذي
محد
ّ
فرجنية
عهد
يف
احلكومة
من
خروجه
بعد
نفسه
ّ
ليحضر االتفاق الثالثي يف دمشق يف عام
همهم
 )١٩٨٥للحكومة
األمريكية أن سوريا هي ّ
ّ
األمريكية يف شأن
احلكومة
ونظرت
األساسي.
ّ
ّ
التدخل العسكري املباشر يف لبنان ،لكنها وجدت
صعوبات يف اخليارات.
خارجيته طلب «مساعدة
فرجنية عرب وزير
وكرر
ّ
ّ
ّ
األمريكية وتدعيم اجليش يف
احلكومة
من
قوية»
ّ
ّ
الفدائيني .كذلك ،أمل أن
حال مواجهة أخرى مع
ّ
ّ
التدخل
تردع إيران أو األردن سوريا والعراق عن
يف لبنان .وسأل خليل أبو محد الديبلوماسي
وعما إذا
اإلسرائيلية»
«النيات
األمريكي عن
ّ
ّ
ّ
القوة يف لبنان
الستعمال
ة
مستعد
إسرائيل
كانت
ّ
ّ
الفدائيني.
لردع
ّ

بحث خيارات التدخّل

اخلاصة» يف البيت
العمليات
واجتمعت «جمموعة
ّ
ّ
أيار  ١٩٧٣للبحث يف خيارات
األبيض يف منتصف ّ
ّ
ّ
وذكر جوزيف سيسكو يف
التدخل يف لبنان.
ّ
تقرير لالجتماع بأن خطط التدخل من عام ١٩٧٠
اللبنانية
تضمنت خيار تسليح ميليشيا الكتائب
ّ
ّ
(لكنه ّ
شكك يف جدوى ذلك) .وتضمنت اخليارات
ّ
األمريكية
التدخل العسكري املباشر مع أن احلكومة
ّ
ّ
فضلت مثال «أيلول األسود» ونقله إىل لبنان.
حترك إسرائيلي ،لكنها خشيت
وحبثت اجملموعة يف ّ
ّ
العربية
حتتل إسرائيل املزيد من األراضي
أن
ّ
يف سوريا ويف جنوب لبنان .واعرتف كيسنجر
وسيسكو يف االجتماع بأن «الضغط اإلسرائيلي»
الفدائيني.
اللبنانية ملواجهة
جنح يف دفع احلكومة
ّ
ّ
وانتهت األزمة بتوقيع اتفاق «ملكارت» بني
والفدائيني ،ومل تكن احلكومة
النظام اللبناني
ّ
األمريكية راضية عن سلوك حلفائها يف األزمة
ّ
اللبنانية باستثناء األردن .ويذكر مايكل هدسون،
ّ
األستاذ (املتقاعد يف جامعة جورجتاون) يف مقالة
اليمينية شاركت
له عن تلك الفرتة أن امليليشيات
ّ
يف القتال إىل جانب اجليش إلحداث شقاق بني
والفلسطينيني .لكن منظمة التحرير
اللبنانيني
ّ
ّ
سرًا ،عرب أبو حسن سالمة،
كانت تبلغ واشنطن ّ
أنها تريد التهدئة يف لبنان وأنها تريد عالقات
أفضل مع واشنطن.

تقلع املدرسة الرمسية اليوم بال حتليق .يعود
التالمذة اىل صفوفهم يف املوعد اجلديد
الذي قرره هلم وزير الرتبية الياس بو صعب
عرب»تويرت» يف  19أيلول اجلاري ،أي عشية
 20أيلول التاريخ الذي كان مقررًا النطالق
الدراسة ،ما أحدث فوضى وارتباكًا لدى
التالمذة واملدارس واملديرين واألساتذة ،اىل
حد بات يشكك البعض ويتساءل عن إمكان
العبور بسنة طبيعية ،ويتخوف من ان حتمل
معها الكثري من التعثر واإلرتباك واإلرجتال
والضغوط.
ويف متابعة للملف كتب الزميل ابرهيم حيدر
«عن عدد تالمذة سيحجون اليوم اىل املدرسة
الرمسية ،ال يقل عن  550ألفًا ،بينهم حنو 280
ألف تلميذ الجئ ،وهي تستقبلهم ،إذا سارت
األمور يف شكل طبيعي ،من غري أن تكون
جاهزة فع ًال على مستوى التجهيزات وعلى
مستوى الكادر التعليمي .هنا يأتي التالمذة
اىل مدارسهم وبينهم تالمذة كانوا يف مدارس
خاصة ما عادوا يتحملون نار األقساط وكلفة
التعليم اليت ارتفعت أيضًا هذه السنة وأرهقت
اللبنانيني ،لكنهم ينتقلون اىل التعليم الرمسي
الذي يئن حتت ضغوط الالجئني واإلرجتال
والقرارات العشوائية اليت ال تفتح على
اإلصالح ،بل تزيد األمور سوءًا ،كما يف عملية
التحضري النطالق السنة الدراسية اجلديدة.
تعثرت السنة الدراسية ،ورمبا انتهت قبل
أن تبدأ ،على حد قول أحد النقابيني الذين
يتابعون شؤون االساتذة يف الرتبية ،إذ كيف
ميكن إمرار السنة وعبورها ،فيما املدارس
تتخبط يف تناقضاتها وتناشد املسؤولني
تأمني متطلباتها ،بينما تتحكم فيها حسابات
سياسية وطائفية يف أكثر من منطقة؟ يتحدث
وزير الرتبية عن تربير تأجيل الدراسة أسبوعًا،
فيما املدارس حتتاج اىل كل يوم دراسي،
بعد تثبيت  140يومًا دراسيًا فعليًا وهو
رقم جيب أن خيجل به لبنان الذي أصبح يف
الرتتيب األخري من حيث عدد ساعات التعليم
السنوية ،استنادًا اىل البنك الدولي .فوفق
بو صعب إنه وردت اىل الرتبية شكاوى من
عدم اعتماد آلية شفافة يف توزيع األساتذة
بالتعاقد املوقت على عدد من الثانويات ،وان
السياسة واحملسوبيات واهلدايا يف بعض
األحيان دخلت هذه العملية ،كاشفًا انه حتقق
من األمر وتأكد له ان جزءًا من هذه املعلومات
صحيح .لذلك ومنعا إلحلاق الظلم بأي أستاذ،
أوقف عملية التوزيع ،ما تطلب تأجيل الدراسة
بضعة أيام ووضع آلية شفافة ،وفرض
تطبيقها على اجلميع ،حرصًا على مصلحة
الرتبية والتعليم الثانوي .لكن ما حصل
فع ًال مل يكن قائمًا على الشفافية ،اذ تدفع
والتسرع،
املدارس مثن العشوائية واإلرجتال
ّ
ويف مقدم ذلك التعاقد مع كل الناجحني يف
مباراة جملس اخلدمة املدنية ،وعددهم أكثر
من  2200أستاذ ،من دون تدريب ،وال حتديد
حاجات الثانويات ،وفق االختصاص واملواد
يف املناطق ،علمًا أن أعداد املتعاقدين يف
األساسي والثانوي الرمسيني ختطى الثالثني

الف أستاذ ،باإلضافة اىل أساتذة متعاقدين
كلفوا مهمات إدارية ،بعضهم ختطى السن
القانونية.
ولعل املفارقة األصعب يف انطالق السنة
الدراسية ،تتمثل يف تغييب اإلدارة الرتبوية
عن القرار .هذا أمر ظهر اىل العلن ،بعد
تكليف وزير الرتبية جلنة متابعة العمل مع
متابعي املناطق الرتبوية يف مديرية التعليم
الثانوي ،وطلب من املديرية العامة للرتبية
مواكبتها مع اللجنة اليت كلفها املهمة .هذا
يعين استبعاد املديرية العامة ،وموافقتها على
قرار اللجنة اخلاصة إعادة النظر يف توزيع
األساتذة الناجحني ،من دون األخذ بتوصيات
أو اقرتاحات املديريات ،وهو أمر أثارته رابطة
اساتذة الثانوي ،باعرتاضها على تهميش
مديريتهم ،وتوجيهها اتهامات بأن فريقًا
خاصًا مقربًا من الوزير يدير الرتبية ويقرر عن
إدارتها.
وليس مفهومًا كيف يتم التعاقد مع كل
الناجحني يف مباراة جملس اخلدمة ،فيما
يتحدث أساتذة عن أن حاجات الثانويات اىل
أساتذة اللغة العربية مث ًال يف منطقة معينة ال
تتعدى ثالثة ،فيتم التعاقد مع عشرة ناجحني.
ومثة حديث عن فائض عن احلاجة يف بعض
املواد األخرى ،لكن احلسابات السياسية
والطائفية ومراكز القوى جعلت األمر واقعًا،
وكأن توزيع األساتذة الناجحني يدخل أيضًا
يف بازار احملاصصة .وليس مفهومًا أيضًا مع
انطالق الدراسة أال تكون لدى كبار املوظفني
يف وزارة الرتبية أجوبة عن املراجعات وأسئلة
الرتبويني عن األسباب احلقيقية اليت تقف وراء
قرار إرجاء الدراسة اىل اليوم.
وألن الدراسة حتتاج اىل مقومات ،ال تبدو
املدارس اليت تستقبل التالمذة اليوم جاهزة
فع ًال .وهذا الكالم برسم وزير الرتبية الذي
وعد بدفع مستحقات صناديق املدارس ،وهي
اليوم فارغة ،فيما بدا أن أعداد املتعاقدين
فاقت أعداد أساتذة املالك ،علمًا أن هؤالء مل
ّ
والكل
يتلقوا تدريبًا على التعليم يف موادهم،
يعرف أنه مت إلغاء وظيفة دور املعلمني ،فيما
كلية الرتبية ال تستقبل األساتذة للتدريب
إال بعد تأمني اإلعتمادات املالية .فكيف تعرب
املدرسة الرمسية استحقاقها هلذه السنة ،فيما
حيكمها املتعاقدون بتوزيع عشوائي ،ويقرر
عنها فريق خاص بد ً
ال من اإلدارة الرتبوية؟
ليست نهاية املطاف هنا عندما نعلم أن وزير
الرتبية فتح أكثر من  330مدرسة لدوام بعد
الظهر ،فيما أعلن باألمس فتح  100مدرسة
جديدة الستيعاب  45ألف تلميذ الجئ جديد،
هم يف غالبيتهم سوريون ثم فلسطينيون
وعراقيون ،فيما نبقى نتحدث عن  140مليون
دوالر من اجلهات املاحنة لتعليم الالجئني،
علمًا أن الكلفة املرتفعة اليت يدفعها لبنان
لتعليمهم ،ال يقدم أي شرح مفصل عنها،
وكيف تصرف ،واىل أي حد يستفيد منها
ّ
ويعلق أحد الرتبويني قائ ًال:
تالمذة لبنان؟
«نتغنى بفتح مدارس جديدة ،ثم نبحث عن
تالمذة الجئني الستيعابهم فيها».
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مقاالت وتحقيقات

األوتوسرتاد الدائري ملدينة بريوت :مكانك راوح!
فيفيان عقيقي

قدم «جملس اإلمناء واإلعمار» اقرتاحًا إىل جملس
منذ شهرين ّ
يتضمن شك ًال جديدًا لألوتوسرتاد الدائري ،الذي ُوضع
الوزراء
ّ
ّ
ّ
ينفذ لغياب
خمططه عام  1966ومضت ستون عامًا عليه ومل
املعدل عام  2006يشري إىل إلغاء
التمويل .قانون اإلستمالك
ّ
القانونية من
مراسيم تصديق التخطيط يف حال إنقضاء املهلة
ّ
كحد أقصى.
واحملددة بثماني سنوات
دون تنفيذ اإلستمالكات
ّ
ّ
القانونية ومل يتوافر التمويل حتى اليوم ،إلاّ أن
انقضت املهلة
ّ
«مستملكة» واملشروع احليوي ال يزال عالقا
العقارات ما زالت ُ
يف األدراج ...نتيجة تضارب املصاحل.
برغم مرور  60عامًا على إقرار مشروع األوتوسرتاد الدائري،
ُ
ّ
حيل أزمة السري
واملفرتض أن
املمتد من خلدة إىل ضبيه،
ّ
ينفذ حتى اليوم ،ما دفع
على مداخل مدينة بريوت ،إلاّ أنه مل
باصحاب العقارات املستملكة اىل ممارسة الضغوط من اجل
حترير عقاراتهم ،فصدر يف آذار  2015قرار عن جملس الوزراء
(القرار الرقم  )18قضى بإزالة إشارات االستمالك عن العقارات
الواقعة يف نطاق خمطط هذا االوتوسرتاد ،لكن «جملس اإلمناء
واإلعمار» اعترب ان املشروع ضروري ،فأعاد تقدميه إىل جملس
الوزراء ،منذ شهرين ،وفق اقرتاح وشكل جديدين.
يشرح املهندس إيلي حلو ل ان جملس اإلمناء واإلعمار مجع ّ
كل
الدراسات السابقة حول املشروع ،وعمل على دراسة جديدة،
بتوجيه من احلكومةّ ،
قلل فيها عدد اإلستمالكات وبالتالي
والفنية واملواصفات
اهلندسية
كلفتها ،مع احملافظة على الناحية
ّ
ّ
العالية والرتابط بني املناطق.
يف شكله اجلديد ،تراوح حدود حرم األوتوسرتاد بني 35 – 30
مرتًا ،وهو ّ
مؤلف من جسر علوي للسري السريع ،وحتته مسار للنقل
أما شبكة الطرقات املرتبطة به
العام وإىل جانبيه طريق خدمةّ .
فتشمل ختطيطات ملداخل بريوت ،وهي وصلة الكرنتينا – جسر
ّ
(نفذت عام .)2000
الباشا ،أي الطريق املوازية لنهر بريوت
ّ
(نفذ عام  .)2000طريق
أوتوسرتاد طريق املطار – احلازمية
ّ
(نفذ جزء منها) .وصلة
الشويفات – حارة حريك – شاتيال
البوشرية مع وصلة برج محود
كورنيش النهر – برج محود –
ّ
ّ
منفذة) .وصلة احلدث – طريق املطار (غري
األشرفية (غري
–
ّ
ّ
منفذة).

الفائدة بعد  60عاماً

ّ
املتعلق بالتصديق على التصاميم
صدر املرسوم الرقم 5821
التفصيلية لتخطيط شبكة األوتوسرتادات يف ضواحي مدينة
ّ
بريوت ،أو املعروف باألوتوسرتاد الدائري ،عام  1966يف عهد
الرئيس فؤاد شهاب .وضعه املهندس الفرنسي إيكوشار ،على
ميتد من خلدة إىل طربجا مرورًا يف عالية وبعبدا واملنت
أن
ّ
الشمالي وصو ً
ال إىل ضبيه ،بطول  21كليومرتًا ،حينها وضعت
اخلاصة غري املأهولة اليت
الدولة إشارات على آالف العقارات
ّ
سيمر فوقها ،من دون أن تدفع بدل استمالكها .اندالع احلرب
ّ
أجل املشروع ،قبل أن تغيرّ حكومات ما بعد احلرب
اللبنانية ّ
ّ
مرات وصو ً
ال إىل املرسوم الرقم  723الصادر
مساره،
ّ
فتعدل ّ 7
ُ
عدت ثالث
عام  .2007خالل السنوات الستني من عمره ،أ ّ
دراسات يف «جملس اإلمناء واإلعمار» حوله ،بداية كان بعرض
 70مرتًا وعبارة عن مخسة مسارب ،قبل أن يصبح بعرض يراوح
بني  35-30مرتًا.
السبب األساسي الذي يعيق التنفيذ حبسب «جملس اإلمناء
أما
واإلعمار» هو «عدم إجناز اإلستمالكات بسبب كلفتها العاليةّ .
الفائدة املرتتبة عليه بعد مرور
ستني عامًا على التخطيط له
ومدى مالءمته ملا أضحت عليه
مدينة بريوت اليوم ،واكتظاظ
ّ
بالسكان مع
حميط األوتوسرتاد
اللبنانية
مهجري احلرب
إنتقال
ّ
ّ
الساحلية،
إىل مناطق جبل لبنان
ّ

املعرتضون على
األوتوسرتاد الدائري
يؤيدون مشروع
«لينور»

وتصغري املسارب وقدرتها على استيعاب حركة السري ،فتفيد
االقتصادية املنجزة يف جملس اإلمناء
دراسات املرور واجلدوى
ّ
ّ
«سيخفف من الضغط واإلزدحام على
واإلعمار أن األوتوسرتاد
وتؤمن
ستتفرع عنه
اليت
واملداخل
للمخارج
الداخلية نظرًا
الشوارع
ّ
ّ
ّ
التواصل بني أجزاء البلدات املختلفة .كما أنه سيصل أوتوسرتاد
اجلنوب بأوتوسرتاد الشمال (من نهر الكلب إىل العقيبة) عرب طريق
ّ
املكتظة بالسيارات،
سريع ،عوض املرور يف الطرقات احلالية
فيما سيتصل باألوتوسرتاد العربي يف احلدث ،ومبناطق من
مدينة بريوت فيجري الدخول إىل العاصمة من اجلنوب والشرق
والشمال بواسطة طرق سريعة ّ
ختفف الزمحة عند مداخلها».

ما األضرار املرتتبة؟

على الرغم من اهميته احليوية ،اال ان االوتوسرتاد الدائري يواجه
معارضة من اصحاب االمالك املستملكة .يقول النائب نبيل نقوال
انه ال ّ
حيق لـ»جملس اإلمناء واإلعمار» أن يعيد طرح مشروع ُملغى

تطوير وسائل النقل املشرتك بدل استحداث طرق جديدة (هيثم املوسوي)
أساسًا إلاّ إذا كانت أمواله متوافرة ،وتاليًا فإن «التمويل لناحية
ّ
يرتب على خزينة الدولة أكثر من ملياري
تنفيذ االستمالكات
دوالر وهي غري متوافرة ،ما يعين أن «اإلمناء واإلعمار» يتعاطى
قانونية ليست من صالحياته» .ويعتقد نقوال ان اإلصرار
بأمور
ّ
على تنفيذ املشروع برغم عدم توافر التمويل يعود إىل وجود
«نية لنسف مشروع األوتوسرتاد البحري؛ أو ً
املادية
ال ألن كلفته
ّ
ّ
والبيئية أقل.
ّ
ّ
اخلاص
سينفذ بعد إجراء مناقصة تلزميه إىل القطاع
ثانيًا ألنه
ّ
ً
تدر أرباحا على جيوب املسؤولني.
بعيدًا من الصناديق اليت
ّ
ثالثًا لتشكيله خطرًا على سوليدير وأسهمها اليت ستنخفض
أما بالنسبة
حكمًا الستقطاب األوتوسرتاد البحري الناس إليه»ّ .
ّ
لسكان املناطق احمليطة باملشروع فالضرر أكرب؛ أو ً
ال لكون مسار
ً
السكنية
األوتوسرتاد كان ملحوظا يف مناطق بعيدة عن األماكن
ّ
الداخلية خالل وبعد احلرب ،وتنامي املدن
األهلية ،إلاّ أن اهلجرة
ّ
ّ
ً
السكانية ،جعلت هذه املناطق امتدادا للبلدات
وازدياد الكثافة
ّ
مير بها ،وأصبحت جوانبه حيث العقارات
واملدن اليت يفرتض أن ّ
السكنية .ثانيًا لكون تنفيذه سيقسم
املستملكة محُ اطة باملناطق
ّ
ّ
السكان .ثالثًا ألن تعديل عرضه
البلدات ومينع التواصل بني
من  70مرتًا إىل  30مرتًا (أي من  5مسارات إىل  3مسارات)
ّ
خيفف زمحة السري بل سيفاقمها عكس الغاية اليت وضع
لن
ً
سيسببها لقرب
ألجلها .رابعا بسبب التلوث واألمراض اليت
ّ
السكنية.
مسار السيارات من الوحدات
ّ

املشاريع البديلة
بهدف نزع اإلشارات عن العقارات املستهدفة ،يطرح املعرتضون
وتتفرع
مير فوق البحر
ّ
تبين مشروع األوتوسرتاد البحري ،الذي ّ
الساحلية.
منه خمارج إىل املدن
ّ
اال ان هذا املشروع يرتبط ارتباطا وثيقا مبشروع «لينور» الذي
طرحه ّ
املر ونعمة طعمة يف منتصف تسعينيات
كل من ميشال
ّ
القرن املاضي ،ووافق عليه جملس الوزراء ،وهو يقوم على ردم
مساحات كبرية من البحر ،وبالتالي يؤدي اىل استحداث عقارات
جديدة قابلة لالستثمار من قبل النافذين ،وهذا ما جيعل البعض
متحمسا اللغاء االوتوسرتاد الدائري لتربير املطالبة مبشروع
«لينور».
املرورية رمزي سالمة،
سر اجمللس الوطين للسالمة
ّ
حبسب أمني ّ
ميكن استبدال هذه املشاريع بتطوير وسائل النقل املشرتك
اللبنانية إليها بدل استحداث طرق جديدة ،،مع
وتغيري النظرة
ّ
احلد من زمحة
إجيابية يف
اقتصادية وآثار
ما يتبعه من جدوى
ّ
ّ
ّ
ّ
التلوث عرب التخفيف
السري وهدر الوقت ،والتقليل من نسبة
النفطية .وهناك من يطرح زيادة مسرب
من استهالك املواد
ّ
ّ
وخيفف زمحة
يقدم النتيجة نفسها
على األوتوسرتاد احلالي ،إذ
ّ
السري .وهناك إمكان لتنفيذه ،إذ ال حاجة للقيام باستمالكات
جديدة ،ألنها موجودة يف الرتاجع على جانبيه ،وال ّ
ميثل خطرًا
بيئيًا جديدًا أو إضافيًا على املنطقة.

 800ألف مرت مربّع
يف عام ُ 2006ع ّدل قانون االستمالك الرقم ُ 58
وذكر يف املادة
 17منه أن «مراسيم تصديق التخطيط اليت انقضى على صدورها
أكثر من  20سنة تبقى سارية املفعول ملدة أقصاها مثاني
تقرر اإلدارة
سنوات من تاريخ نشره ،فإذا انقضت املهلة ومل
ّ
املعنية املباشرة يف تنفيذ االستمالك ،اعترب املرسوم كأنه مل
املختصة أن
يكن ومن دون أي مفعول ،ووجب على اإلدارة
ّ
تطلب من أمني السجل العقاري ترقني القيود الناجتة عنه» .عام
احملددة من دون تنفيذ املشروع،
 2014ومع انقضاء هذه الفرتة
ّ
فقرر جملس الوزراء عام  2015مبوجب
بات املرسوم باط ًال حكمًا،
ّ
ُ
القرار الرقم  18إزالة اإلشارات عن العقارات املصابة بالتخطيط،
الرمسية ذلك ،إلاّ أن هذا مل حيصل ،مع اإلشارة
وتبليغ الدوائر
ّ
مربع.
إىل أن مساحات االستمالكات تبلغ حنو  800ألف مرت ّ

املعركة ال ُكربى ..السياسة وامليدان
عبداهلل بدران
بغداد على موعد مع التحرير مهما ّ
تأخر هذا املوعد ومهما
ِّ
تؤكد أن سيناريو التحرير سيكون قبل
طال ،وأغلب الرؤى
االنتخابات األمريكية ،وبالتالي فإن العملية اليت ُيراد منها
ّ
ستؤجل أو أن حجمها
ستتأخر أو
حترير احلوجية غرب كركوك
َّ
صص
سيرتك كام ًال بثقله على العراقيني من دون أن خُت ّ
أمريكا ثق ًال عسكريًا للتحالف الذي تقوده ألنها هي األخرى
ُت ِّ
ركز على جبهة املوصل السياسية أكثر من العسكرية.
تنظر إىل املوصل من
عراقيًا وإقليميًا ودوليًا كل األطراف
ُ
اآلن وحتى حتريرها بعني عسكرية .لكن العني على املعركة
اجلامع ُ
ِ
ملختلف األطراف بعد انتهاء
السياسية هي احملور
احتالل داعش عسكريًا.
امل َّ
كرئيس للوزراء وبصفته قائدًا عامًا للقوات ُ
ٍ
سلحة
العبادي
يتحمل أعباء توزيع األدوار امليدانية وتنسيق املواقف
هو َمن
ّ
السياسية قبل املعركة وخالهلا كما بعدها ّ
سد على
لكنه ال حُي َ
حلفائه كما هم اخلصوم ،فاملعركة اليت يريد األمريكي أن
ضد داعش ونصرًا مل حيصده
تكون ُد ّرة محلة واشنطن
ّ
ّ
احمللي السابق ألن
هذا التحالف يف الفلوجة ،دفع حباكمها
ُيفاوض بغداد على احلملة وعديد حشده الوطين وكيفية
دجمه ضمن لواء احلشد الشعيب بإمرة احلكومة االتحّ ادية
وفتح ملفات واسعة مع كردستان.
موعد مع التحرير مهما ّ
ِ
ِ
املوعد ومهما
تأخر هذا
بغداد على
ِّ
تؤكد أن سيناريو التحرير سيكون قبل
طال ،وأغلب الرؤى
االنتخابات األمريكية ،وبالتالي فإن العملية اليت ُيراد منها
ّ
ستؤجل أو أن حجمها
ستتأخر أو
حترير احلوجية غرب كركوك
َّ
صص
سيرتك كام ًال بثقله على العراقيني من دون أن خُت ّ
أمريكا ثق ًال عسكريًا للتحالف الذي تقوده ألنها هي األخرى
ُت ِّ
ركز على جبهة املوصل السياسية أكثر من العسكرية.
الطريق السياسي الداخلي العراقي حنو ميدان املوصل ليس
عبدًا بالتوافقات .فإقليم كردستان أزماته تتصاعد مع
ُم َّ
بغداد وآخرها إقالة وزير املال هوشيار زيباري .وواشنطن
َّ
َّ
سيتحقق وهو الضغط على القيادة
يتاكد أنه
تريد ما مل
الكردية لالنسحاب مما تعتربه حدود الدم يف مناطق ِ
وصفت
دستوريًا باملناطق ُ
امل َ
تنازع عليها.
تتجهز واشنطن لكن بغداد تريد حسم املعركة قبل شتاء
ّ
سم بني
 .2016تقديرات سقف العملية الزمين أنها قد تحُ َ
ثالثة أسابيع وشهر .هذا للموصل فقط لكن حميطها
ومحام العليل قبل
واجلنوبي على األقل ينتظر حترير الشورة
ّ
الذهاب إىل حدود املوصل اإلدارية.
تكمن التفاصيل اليت تبحث
وبني املوصل وضواحيها
ُ
واشنطن عن مكانها فيها .اخلط األمحر على مشاركة
احلشد الشعيب يف العملية َف َق َد معناه بعد َ
املزج بينه وبني
عشائر نينوى خال َمن انتظم ضمن صفوف احلشد الوطين
بقيادة املحُ ِ
افظ السابق اثيل النجيفي .فكان لزامًا أن
ُت ِّ
ركز واشنطن على حلفائها احملليني يف أن يكون دورها
اجلوي
أوسع وأكرب وينزل من مساء العمليات حيث الغطاء
ّ
إىل املشاركة الفعلية بقوات على األرض ،مل يكن خافيًا
سرًا أنها َّ
نفذت ضربات دعم خالل عمليات القيارة
وال
ّ
ومصفاتها والشرقاط وأحيائها.
ُ
ّ
الكربى اليت مُت ّثل يف
ترتقب الساحة العراقية املعركة
نهايتها .نهاية دولة ِخالفة داعش أو عاصمته اليت أراد
على األقل ،لكن بغداد وواشنطن وأربيل واملحُ يط ُيدرك
أن َمن َ
أفلت من داعش من موت املواجهة أو االعتقال أو
غريهما ،فمكانه خاليا التنظيم وأذرع إلرباك وضع املناطق
املحُ َّررة ألن ورقة داعش هي فقرة من سلسلة برنامج
يهدف إىل إشعال النار يف حدود أقاليم وحكم ذاتي إن
مل تشهد املنطقة تسوية ُكربى تشمل ملف العراق وغريه
ضمن صفقة ُكربى ،ولذا كان واضحًا أن الطرح الذي زامن
التحضري لعمليات التحرير ّ
متثل بدعوات تقسيم نينوى إىل
مناطق ثالث وفقًا لقاعدة طائفية واثنية ِ
وعرقية وهو ما
رفضته بغداد ابتداءِ ،
رافضة أن خُت َدع بأن التقسيم هو مبين
على أساس إداري تنظيمي حبت حتى وإن كان ُم ِ
نطلقًا من
دستور البالد.

العالناتكم يف جريدة
الهريالد االتصال على
الرقم:
0403482345
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مقاالت وتحقيقات

املــنظمات الـنسوية« ..الـنضال» بـتمويـل دولــي
إيفا الشويف

بصراحة ،يعرتف مدير إحدى الـ ،NGOs
يف تقرير ملركز «دعم لبنان» بـ{أن
منوذج االدارة احلالية للمنظمات اشبه
بنموذج ادارة االعمال التجارية :أي
البحث أو ً
ال عن مصادر متويل ثم العمل
على تنفيذ املشروع» .هذا الواقع
املعروف لدى اجلميع يرويه ناشطون
وناشطات يف  36منظمة نسوية غري
حكومية يف تقرير بعنوان «حملة عامة
عن األطراف الفاعلة يف جمال اجلندر
وتدخالتها يف لبنان» .واقع املنظمات
النسوية هو منوذج ميكن تعميمه لطريقة
عمل معظم منظمات «اجملتمع املدني»
القائمة على معادلة بسيطة :التمويل
من ثم القضية.
منذ أيام ،بدأ مركز «دعم لبنان»
سلسلة من النقاشات بعنوان «قهوة
اجلندر» بهدف إنشاء فضاء غري رمسي
للنقاش حول مواضيع ذات صلة باجلندر
يف لبنان.
خصصت اجللسة األوىل ملقاربة مسألة
احلقوق االقتصادية واالجتماعية من
منظور جندري ،وحتديدًا غياب هذه
احلقوق عن برامج منظمات «اجملتمع
املدني» ،وعدم ربط قضايا اجلندرية
واالجتماعية.
اإلقتصادية
باحلقوق
يف الواقع ،إنطلقت اجللسة من نقطة
مثرية :جزء كبري من النساء اللواتي
يعملن يف منظمات نسوية ترفع قضايا
لديهن ضمان
املرأة وحقوقها ،ليس
ّ
اجتماعي أو عقد عمل ،وبالطبع ليس
لديهن نقابة.
ّ
توزع النقاش بني مسألتني :عدم
ّ
اهتمام املنظمات النسوية باحلقوق
االقتصادية واالجتماعية وربط األمر
بإشكالية اساسية تعاني منها منظمات
«اجملتمع املدني» ككل وال تنحصر فقط
باملنظمات النسوية ،هي مبدى قدرة
املنظمات على حتديد أجنداتها وعالقتها
مع اجلهات املاحنة.
يدرك احلاضرون ان «النظام العاملي
بطبيعته اقصائي ومييز كل الفئات
الضعيفة واملهمشة وهذا خلل يف طبيعة
النموذج التنموي القائم» ،على ما يقول
زياد عبد الصمد ،املدير التنفيذي لشبكة
املنظمات غري احلكومية العربية للتنمية.
لكن اذا كان النظام «بطبيعته اقصائيا
ومتييزيا» فهل تدخالت منظمات اجملتمع
املدني متس بالنظام؟ اإلجابة الصرحية
منهم هي ّ
أنه ليس من السهل املس
بالنظام .نستنتج اذًا انه طاملا تتجنب
املنظمات املس بالنظام فهذا يعين انها
لن تغري شيئًا جوهريًا ،إمنا ستقتصر
تدخالتها على القشور.
يف مداخلتها ،تلفت احملامية منار
زعيرت من التجمع النسائي الدميقراطي
اللبناني ،اىل ضعف موجود لدى
املنظمات النسوية يف الرتكيز على
احلقوق االقتصادية واالجتماعية .برأيها
ان «املنظمات اليت ترفع الصوت ضد
العنف االسري ال تربط القضية مع
احلقوق االقتصادية واالجتماعية برغم
اهمية هذا الربط .فالفقر والبطالة
يزيدان من العنف املمارس ضد النساء
وحتديدًا العنف اجلنسي ،وعلى سبيل
املثال يعد الفقر احد اهم اسباب
الزواج املبكر» .تشرح زعيرت كيف
حتولت املنظمات اىل مؤسسات لديها
ضعف يف امتالك خطاب وغياب يف
الرؤية لقضايا النساء ضمن املنظومة
ً
معتربة انه جيب إعادة بناء
السياسية،
حركات اجتماعية.
ما حاول املشاركون التعبري عنه يف
النقاش «بطريقة ملطفة» هو التالي:

بإمكان املتطلبات املهنية املساهمة تحويل منظمة شعبوية التوجه ومناضلة اىل
مجرد منظمة مختصة يف تزويد الخدمات (هيثم املوسوي)

واقع املنظمات النسوية يمكن تعميمه على طريقة عمل معظم منظمات «املجتمع
املدني» القائمة على معادلة :التمويل ثم القضية! (هيثم املوسوي)
يف «اجملتمع املدني» احلالي ال قضايا،
إمنا  trendsتظهر فجأة وختتفي فجأة
حسب التمويل املتوفر ،من قضايا
الدعارة وزواج القاصرات ومكتومي
القيد وصو ً
ال اليوم اىل الـ trend
املنصوص عليه يف أجندة  2030للتنمیة
املستدامة املتمثل يف الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص« .املمولون
هم الذين يفرضون أجنداتهم على
املنظمات وليس حنن من نستطيع أن
نضع أجندتنا .من لديه القدرة اليوم
على وضع أجندته؟»؛ هذا السؤال الذي
طرحته إحدى املشاركات يف النقاش
يتعمق فيه تقرير صادر عن مركز «دعم
لبنان».

تحوّل الحركات النسوية النضالية اىل
«منظمات»

يبحث التقرير يف «األطراف الفاعلة
يف جمال اجلندر وتدخالتها يف لبنان»،
ليجري نقدًا واقعيًا للمنظمات النسوية
مبين على مسح ُأجري عام  2015مشل
 36منظمة تعنى بشؤون املرأة .إلاّ أن
هذا النقد الذي يستهدف املنظمات
النسوية ،ميكن تعميمه كنموذج واضح
عن طريقة عمل مجيع منظمات «اجملتمع
املدني» والـ .NGOs
لتحول
يف استعراض تارخيي موجز
ّ
احلركات النسوية النضالية اىل
«منظمات» ،ينطلق التقرير من ان
«املنظمات النسائية اللبنانية بلغت
ذروتها بعد انتهاء احلرب األهلية.
وقد صادفت هذه الفرتة مع انتهاء
حقبة احلرب الباردة اليت متيزت بضخ
أموال خارجية ضخمة للمنظمات غري
احلكومية اللبنانية بغية تنفيذ سياسات
ما بعد مرحلة احلرب الباردة كـ «إرساء
الدميقراطية» و»احلوكمة الرشيدة» .مع
تصديق لبنان عام  1997على اتفاقية
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة بدأت املنظمات غري احلكومية
تنخرط يف العديد من الشبكات الدولية،
«ما ساهم بالتالي بربوز منظمات مراعية
ملتطلبات تنفيذ املشاريع إذ تعمد اىل
استهداف النساء من خالل اإلستجابة
إلحتياجاتهن وحتقيق حقوقهن .هكذا
ِ
املستهدفة جلوانب
حلت املنظمات
حمددة من قضايا املرأة تدرجييا حمل
َّ

املنظمات النسوية ،أو املنظمات اليت
تعتمد نهجا نسويا واضحا».
يستخلص السرد التارخيي وصو ً
ال اىل
اليوم ،اإلشكالية الكربى اليت فتكت بـ
«اجملتمع املدني» واملتمثلة بأثر األجندات
َّ
املنفذة عرب اجلهات املاحنة على
الدولية
املشهد احمللي .يقول التقرير ان هذا
األثر بقي متفاوتا .فاألجندات الدولية
«أحدثت حسا من املنافسة وسجاال بني
املنظمات النسائية» ،سعيا للحصول
على متويل ما اعاق جهود حتقيق أي
عملية تنسيق وإجناز اي عمل مجاعي
متفق عليه ،كما «أنتجت مشاريع
قصرية األمد وغري قابلة لإلستدامة
إلرتهانها بتوافر التمويل ،من جهة،
وأضفت طابعا مهنيا على عمل كان يف
السابق تطوعيا صرف».
وعليه يسعى التقرير لإلجابة على
يوجهان لـ»اجملتمع
سؤالني أساسيني
ّ
املدني» :إىل أي مدى تساهم توجهات
التمويل يف حتديد مالمح تصميم
املشاريع على املستوى احمللي؟ وهل
املشاريع القصرية األمد واملتمحورة
حول توفري اخلدمات تساهم يف تنقية
التغيري اإلجتماعي الذي ميكن هلذه
املنظمات إحداثه؟

 15جهة مانحة تموّل منظمة واحدة!

إنطالقًا من هيكليات متويل املنظمات
أن هناك أنواعًا خمتلفة
احمللية يتبني ّ
من اجلهات املاحنة يف جمال القضايا
النسوية ،وبشكل أساسي وكاالت
األمم املتحدة ،والسفارات األوروبية،
واملؤسسات الدولية ،فضال عن
املنظمات غري احلكومية الدولية،
وشركات القطاع اخلاص األجنبية (مثال
شركة روش للصحة) وشركات خاصة
لبنانية.
وعند حتليل هيكليات متويل املنظمات
النسوية يف لبنان ،يبدو أن هذه األخرية
تعتمد إىل حد بعيد على التمويل الدولي،
وفق ما خلص اليه املسح .فقد أعلنت
 29منظمة انها حتظى بتمويل جزئي أو
كلي من اخلارج ،يف حني أن عددًا من
املنظمات األخرى تعتمد على رسوم
اخلدمات والعضوية ،كما على أمواهلا
لتمول بشكل كلي أو جزئي
اخلاصة
ِّ
صرحت منظمة
ذلك،
إىل
أنشطتها.
َّ

واحدة فقط أنها حتظى حصريا بتمويل
وطين اىل جانب اهلبات ،وأعلنت منظمة
واحدة ان بإمكانها أن توفر استدامتها
الذاتية ،إذ ان اسرتاتيجيتها اإلقتصادية
الذاتية تشكل مصدر متويلها .اجلدير
بالذكر هو توثيق التقرير إدارة منظمة
واحدة حاليا مشاريع حتظى بتمويل من
 15جهة ماحنة خمتلفة! وعليه« ،يسلط
اعتماد املنظمات احمللية إىل حد كبري
على التمويل الدولي الضوء على العالقة
املعقدة القائمة بني املاحنني الدوليني
والفاعلني احملليني .فمن شأن ذلك
بدوره أن يثري تساؤ ً
ال بشأن التأثري
املزعوم ملا تعتمده اجلهات املاحنة
من لغة وسياسات على كيفية حتديد
املنظمات هلويتها وجملال عملها».
يعطي ممثلو املنظمات مثال العنف
القائم على النوع االجتماعي اليضاح
كيف ان موضوعا حمددا قد جيذب كل
مصادر التمويل.
من بني  36منظمة نسوية جتاوبت مع
أن  27منها تركز بشكل
ّ
املسح يتبينّ
اساسي على مسألة حقوق املرأة ،تليها
 13منظمة تركز على مسألة املساواة
بني اجلنسني 5 ،منظمات على الزواج
املبكر و 4منظمات على مسألة املثليني
واملثليات واملتحولني (هناك منظمات
تركز على أكثر من مسألة).
أما يف ما يتعلق بنوعية التدخالت فيظهر
ّ
ان مسأليت التوعية والتنمية اإلجتماعية
ّ
تشكالن جمال التدخل الرئيسي لدى
املنظمات حيث صرحت  27منظمة انها
تعتمد على التوعية .ويدل ذلك وفق
التقرير على «مستوى عال من املهنية
َّ
موظفي هذه املنظمات ،إذ
يف صفوف
ّ
يتطلب امتالك
إن تنفيذ هذه األنشطة
مهارات عالية .كما يدل أيضا على
التوجه العام السائد ضمن منظمات
اجملتمع املدني بالتحول إىل طابع
أن التقرير
املنظمات غري احلكومية» .إال ّ
ما يلبث ان يوضح األثر السليب هلذا
«الطابع املهين» إذ ساهمت مطالب
اجلهات املاحنة (مثل رفع التقارير
املالية واللوجستية) بزيادة احلاجة إىل
موظفني ماهرين ،وبالتالي بروز احلاجة
إىل متويل مستدام من أجل توفري حسن
سري عمل املنظمة .يصل التقرير اىل
مالحظة مهمةّ :
أثر الطابع املهين على
عالقة املنظمات مبجتمع النساء الذي
تعمل على مساعدته أو متثيله ،إذ إن
كمزودة خدمات للنساء
املنظمات عملت
ِّ
ً
معتربة إياهن اجلهات املستفيدة مما
ِّ
توفره من خدمات ،بدال من أن تعمل
معهن كشريكات متساويات
مرسخة بذلك فكرة اهلرمية.
ِّ

معها،

منظمات منفذة لسياسات الجهة
املانحة

خيلص التقرير اىل نتيجتني أساسيتني:
االوىل مفادها ان ال شراكات متوازنة
بني املنظمات غري احلكومية واجلهات
املاحنة .اذ ان وكاالت التمويل قلما
تشرك شركاءها احملليني يف بلورة
السياسات .ويف هذا الصدد أظهر
العمل امليداني أن «بامكان املتطلبات
املهنية املساهمة حتويل منظمة شعبوية
التوجه ومناضلة اىل جمرد منظمة خمتصة
يف تزويد اخلدمات .كما ان من شأن
القيود اليت تفرضها اجلهات املاحنة
ان تقوض استقاللية املنظمات احمللية
وملكيتها ملا تقوم به من تدخالت»،
لتصبح جمرد منظمات منفذة لسياسات
اجلهات املاحنة.
والنتيجة الثانية تتعلق بتغليب املشاريع
القصرية االمد على االسرتاتيجيات
الطويلة االمد وما ينتج عنها من حالة
ال استقرار «تساهم يف تغذية ثقافة
املنافسة اليت تنظر اىل املنظمات على
انها «شركات» ( )...فممارسات التمويل
اليت تعتمدها اجلهات املاحنة تساهم يف
تأجيج الفرقة بني املنظمات عرب جتزئة
واملبادرات».
واملشاريع
التمويل
فاملشاريع القصرية األمد أثرها حمدود
وال حتدث اي تغيري جمتمعي ،وهو ما
يدركه مجيع العاملني يف املنظمات
وفق اعرتافاتهم يف التقرير؛ حتى أن
مدير احدى املنظمات اعترب أن «منوذج
االدارة احلالية للمنظمات أشبه بنموذج
ادارة االعمال التجارية :أي البحث أو ً
ال
عن مصادر متويل ثم العمل على تنفيذ
املشروع».

مصادر التمويل

بعض مصادر التمويل اخلاصة بالفاعلني
يف جمال اجلندر الذين مت مسحهم يف
التقرير:
■ املنظمات اليت تعتمد حصرا على مصادر
التمويل واهلبات الدولية:
مشروع الف ،أبعاد :مركز املوارد
للمساواة بني اجلنسني ،نساء رائدات،
جمموعة احباث والتدريب للعمل
التنموي ،مجعية موزايك ،Mosaic /احتاد
النسائي العربي الفلسطيين،PAWL /
املؤسسة العربية للحريات واملساواة،
عدل بال حدود ،منظمة «شيلد» ،كفى
عنف واستغالل.
■ املنظمات اليت تعتمد على مصادر
التمويل الوطين واملنح واهلبات الوطنية:
اجمللس النسائي.
■ املنظمات اليت تعتمد على املنح ومصادر
التمويل الوطنية ،ورسوم العضوية،
واهلبات:
مجعية الشابات املسلمات وباحثات ــــ
جتمع الباحثات اللبنانيات.
■ املنظمات اليت تتمتع باكتفاء ذاتي:
جتمع النهضة النسائية.
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
«معارض سوري شيوعي» تواصل مع عميل إسرائيلي
لـ «ينصب عليه»
أنهت احملكمة العسكرية الدائمة امس استجواب متهمني بالتواصل
مع احد عمالء العدو االسرائيلي وتزويده معلومات امنية وسرية
ومن بينهم احد موظفي «اليونيفل» هاني مطر املتهم بالتدخل
جبرم التعامل.
ومن بني املتهمني املعارض السوري رامز السيد الذي استجوبته
احملكمة امس حول مجعه معلومات عن سياسيني ورجال دين
وامنيني لصاحل العميل الفار طنوس اجلالد .روى السيد يف
مستهل استجوابه بانه كان يف احلزب الشيوعي وقد تعرف على
زوجته املوقوفة سالم شكر من خالل النشاطات السياسية اليت كان
يقوم بها احلزب ،لينتقل بعدها السيد اىل صفوف حركة اليسار
الدميقراطي الذي قال عنها املتهم انها حمظورة يف سوريا.
يف العام  2012حضر السيد اىل لبنان من اجل العمل فسكن يف
البدء يف منطقة كسروان ثم انتقل اىل صيدا حيث استأجر منزال
وحمال مالصقا ملنزل الشيخ ماهر محود .يف تلك الفرتة كان السيد
مطلوبا لدى القضاء اللبناني جبرم السرقة وقد صدرت حبقه مذكرة
توقيف غيابية حيث الزم منذ ذلك احلني منطقة صيدا.
على موقع «الفايسبوك» تعرف السيد على العميل اجلالد الذي
اوهمه يف البدء بانه يتحدث معه من املكسيك وعاد ليخربه الحقا
انه يف اسرائيل .ما مجع بني الرجلني الزوجة سالم اليت كانت
ّ
احدى صديقات اجلالد على «الفايسبوك» حيث راح االخري
يعلق
على كتابات السيد ويبدي رأيه فيها .ومن خالل هذه «الصداقة»
اليت يبدو انها تطورت الحقا عرض اجلالد على السيد العمل معه
مقابل املال .مل يرتدد «املعارض السوري» يف التفكري مرتني
فوافق على الفور.
يف هذا االطار ينفي السيد اعرتافاته االولية حول تزويد اجلالد
معلومات عن الشيخني محود وصهيب حبلي واملدير العام لالمن
العام عباس ابراهيم وعن اجليش وحزب اهلل ويقول امام احملكمة
امس :ما حصل ان اجلالد طلب مين معلومات عن امور ختص اجليش
وحزب اهلل يف مكان تواجدي وانا قلت له انين سوري ومطلوب
يف لبنان ،وان احلزب يقتلين ،وعندها ابلغته اني ال اعرف سوى
محود وحبلي يف صيدا» .وتابع السيد يقول « :لو اردت قتل محود
الستطعت فهو جاري ولو اردت التعامل مع اسرائيل لفعلت امنا انا
اردت ان انصب على اجلالد ألسحب منه املال» .وعما ذكره اوليا
انه مل يستطع مجع معلومات عن اللواء ابراهيم اجاب « :انا ال اعرفه
ومل امسع بامسه سابقا فلماذا سافعل ذلك».
وبعدما افاد انه مل يبحث واجلالد كيفية تلقيه املال الذي مل يصله
منه شيئا اكد انه رفض عرض العميل الذهاب اىل اسرائيل بعد ان
ّ
رفض مقابلة اي عميل يف لبنان وقال « :ان ر.ش .هو
مبشر من
شهود يهوه
وعرفين على هاني مطر كونه من شهود يهوه ايضا
ّ
حيث كنت واالخري نتناقش يف امور الدين ،وما لبثت العالقة ان
تطورت بيننا» .واضاف « :قصدنا وهاني عني ابل قريته لتناول
الغداء بناء على دعوة منه ويف الطريق سألته عن منزل اجلالد يف
البلدة املذكورة وعندما ّ
دلين التقطت صورتني من هاتفي واحدة
للمنزل واخرى حمليطه وارسلتها اىل اجلالد» .واكد املتهم ان
الصورتني ال حتويان اي امور امنية ومطر مل يعلم حينها اىل من
ارسلتهما».
وبسؤاله عن ان سبب جلوئه اىل هاني مطر هو لتسهيل دخوله اىل
الشريط احلدودي االمر الذي يتطلب ترخيصا ولكون عمل مطر يف
اليونيفل
يسهل له االمر اجاب املتهم « :غري صحيح فنحن يف
ّ
العادة نتناول الغداء لدى احد االشخاص يف صور ،وكنا يف طريقنا
اىل املكان ،وانا ابلغت هاني اني انوي الفرار من لبنان اىل اي
دولة اوروبية ولو عن طريق اسرائيل» .واصر املتهم على نفيه
مهد للقاء اجلالد يف اسرائيل من خالل مرافقته ملطر
ان يكون قد ّ
اىل املنطقة احلدودية.
وبعد ان اكد املتهم انه شيوعي منذ  20عاما سأله رئيس احملكمة
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم « :طاملا انت كذلك يعين انك
عدوك فاجاب « :طبعا عدوي هو اسرائيل وقضييت مع اجلالد
تعرف ّ
ال تتعدى مسألة النصب واالحتيال عليه».
واستوضحه رئيس احملكمة عن سبب طلب مطر منه ارتداء بزة
رمسية خالل زيارتهما اىل املنطقة كي ال يثري الشكوك فاجاب :
« هو طلب مين ذلك كي ال الفت النظر على اعتبار انين ال املك
اوراق اقامة يف لبنان».
وسئل املعارض السوري عن الزيارة اليت كانت مقررة اىل رئيس
حزب القوات اللبنانية مسري جعجع فقال انه كان بصدد مرافقة
«رفاق يف احلزب امنا اعتذرت فانا ال اغادر ساحة القدس يف صيدا
كوني مطلوبا» .وهنا تدخلت زوجة املتهم سالم شكر لتوضح ان
زيارة جعجع كانت مقررة من قبل شباب امناء البقاع لطلب املساعدة
من اجل امناء املنطقة وانها مل تكن ضمن وفد من املعارضة السورية
كما مت تدوينه يف افادتها االولية لدى االمن العام وان زوجها ال
عالقة له بالزيارة ومل تكن حينها قد تزوجت منه» .واضافت انها
تعرفت على اجلالد عرب الفايسبوك واعلمها انه لبناني مقيم يف
فرنسا وعندما علمت من زوجها انه يف اسرائيل اصرت على ابالغ
شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي بذلك .وقالت ان زوجها مل
يفاحتها يف موضوع الفرار من لبنان اىل اوروبا ولو عرب اسرائيل،
ليجيبها املتهم انه كان سيطلب منها اللحاق به لو فعل ذلك.
ومساء حكمت احملكمة على السيد بالسجن مدة مخس سنوات

اشغاال شاقة ،وعلى زوجته شكر بالسجن مدة سنتني مع جتريدهما
من حقوقهما املدنية .فيما حكمت على موظف اليونيفل هاني مطر
بالسجن مدة سنة مع وقف تنفيذه العقوبة ،وحكمت بالصورة
الغيابية على طنوس اجلالد باالشغال الشاقة املؤبدة وجتريده من
حقوقه املدنية.

مالحقة مروّجي املخدرات وتوقيف عصابة مشاالً
يواصل اجليش وقوى االمن الداخلي مالحقة مروجي املخدرات
خصوصا يف طرابلس والضاحية اجلنوبية ،وقد متكن اجليش من
مروج
توقيف ّ
مروجني مشاال ،فيما القت القوى االمنية القبض على ّ
باجلرم املشهود يف حملة الكفاءات.
ودهمت دورية من اجليش يف حملة السويقة  -طرابلس ،منشرة
عائدة حلسام شحيطة ومنزل حميي الدين مصطفى القصاب ،حيث
متكنت من توقيف االخري وضبطت داخل منزله واملنشرة املذكورة
حنو  85كلغ من حشيشة الكيف ،باإلضافة إىل كمية من احلبوب
املخدرة .ويف حمليت ابن سينا والسويقة  -طرابلس ،أوقفت دورية
من اجليش حممد حسان وردة ،والسوري ربيع أمحد مرعي ،وذلك
النتمائهما اىل عصابة مروجي خمدرات داخل املدينة.
كما أوقفت قوى اجليش يف حمليت دير عمار وسفينة القيطع -
عكار ،املواطنني حسن يوسف حممود وأمحد شاكر محزة ،إلقدامهما
يف أوقات سابقة على إطالق النار من أسلحة حربية.
يف املقابل ،توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة املخدرات املركزي
يف وحدة الشرطة القضائية ،حول قيام أحد األشخاص برتويج
املخدرات يف حملة الكفاءات  -الضاحية اجلنوبية ،وذلك على منت
سيارة نوع «كيا ريو» لون أسود جمهولة باقي املواصفات.
ونتيجة للتحريات واالستقصاءات املكثفة ،متكنت دورية من املكتب
املذكور من توقيف ع.ز .باجلرم املشهود ،يف احمللة املذكورة،
وألقت القبض على أ.ح .الذي كان يشرتي املخدرات منه.
وضبط حبوزة األول /315/غ .من مادة الكوكايني/17/ ،غ .من باز
الكوكايني ،إضافة إىل  /1.6/غ .من مادة حشيشة الكيف ،و»دفرت
لف سجائر» ،مجيعها موضبة داخل أوراق وعلب بالستيكية صغرية،
ومعدة للرتويج ،كما ضبط حبوزته مسدس حربي نوع «ستار» عيار
 /9/ملم.

ضابط منشق :اكتشفنا حماولة «دعشنة» الثورة
وحتويل عرسال اىل نهر بارد جديد
يكشف الضابط املنشق عن اجليش السوري ابراهيم مطاوع الكثري
من احلقائق عن اجملموعات االرهابية وكيفية نشأتها ومتويلها على
حساب اجليش السوري احلر لتهميشه وتوريطه بهدف ادخال لبنان
يف «حمرقة سوريا».
مل يكن هذا القول
للمقدم املنشق سوء توطئة ملا خيبئه من
ّ
«اسرار» عن الثورة السورية« ،اسرار» كشف عن جانب منها اثناء
استجوابه امس امام احملكمة العسكرية اليت ارجأت متابعة استجوابه
مع اخرين اىل الثاني والعشرين من تشرين الثاني املقبل حبيث مل
تكف جلسة واحدة لذلك.
قال مطاوع وهو الذي دخل اىل عرسال وفتح حمال لاللبان واالجبان
بعد ان «ابتعدعن الثورة السورية»:ان داعش وابو مالك التلي
وجهان لعملة واحدة ،وان غرفة موت مشرتكة مت انشاؤها بقيادة
امريكية تضم عددا دول اخلليج واوروبا بهدف جتنيد فصائل
والتحكم بها  ،واصبحت بالتالي داعش متمكنة كثريا « .ويضيف:
ان امريكا ارادت من انشاء هذه الغرفة االلتفاف على تركيا ووصلنا
اىل نتيجة ان املشروع بات اكرب منا ،وباتت الغرفة بالتالي سببا يف
تقوية داعش والنصرة يف القلمون وقطعت الطريق على الفصائل
املعتدلة  ،وارادت بذلك تهديد لبنان وامن لبنان ،إلدخاله يف
حمرقة سوريا».
حتدث مطاوع
مطوال عن بدايات الثورة السورية عندما كان ال يزال
ّ
ضابطا يف اجليش النظامي ،واليت حتولت اىل حرب دم وطائفية
وعنصرية  ،فاصبحوا حينها كبش حمرقة ،ويتابع:انا مل اقاتل ومل
انضم اىل اي تنظيم قاده شخص مدني  ،امنا انشأت يف البدايات
«كتيبة النور»  ،كانت جمموعة صغرية مؤلفة من  20او  30شخصا
من العسكريني ،وقد حوربنا يف بداية الثورة الننا كنا نتبع اجليش
السوري احلر» اضاف:مل حنسن السري مع مدنيني» ،وبعد معركة
القصري ُفضحت االمور جلهة من حياول تسييس الثورة ملصاحل
شخصية .حاولنا انشاء قيادة على مستوى القلمون بعد سقوط
القصري وكنا نتزود بالسالح من اجمللس العسكري ومقره تركيا ،
لكن اجمللس الذي كان بقيادة امحد درة متت حماربته على حساب
داعش فحوربنا وكان اجليش السوري احلر بعد معركة القلمون
مهمشا فيما الطرف الثاني كان لديه كل املساعدات ،ومتت تكفرينا
من قبل النصرة.
واكد مطاوع بان النصرة حاولوا وضع ايديهم على املغامن
ومستودعات االسلحة متت سرقتها من قبلهم .
ويتابع املتهم موضحا بانه بعد اصابته بازمة قلبية ودخوله اىل
عرسال «اراد العقيد املنشق عبداهلل الرفاعي ان ابقى معه يف
اجمللس العسكري  ،واثناء غيابي متت مبايعة النصرة ومت وضعي
بوظيفة ادارية مع الرفاعي».
وقال ردا على سؤال بانه مع حزب اهلل يف حربه ضد اسرائيل ومل
حيصل اي عمل عسكري من قبل اجليش السوري احلر داخل لبنان

نافيا ان يكون قد خطط والرفاعي باستهداف حزب اهلل بالصواريخ
او بالتنسيق مع النصرة يف هذا اجملال وقال:كانت لدينا تعليمات
بانه ال مصلحة لنا يف حماربة اجليش اللبناني او اي حزب لبناني
اخر فالدين هلل والوطن للجميع».
وقال عن معركة عرسال اليت دخلها قبل يوم من بدئها يف 2
اب العام :2014فوجئنا مبا حصل واكتشفنا حينها خمططا لتوريط
اجليش اللبناني مع الثوار ولدعشنة الثورة .وكان هناك مندسون
من داعش بقيادة ابو مالك التلي  .كنا ضد معركة عرسال  .وعلى
االثر اجتمع اجمللس العسكري وكان رأية انه خسر رموزا كثرية خالل
الثورة وليسوا مستعدين لتهديد الثورة من اجل شخص(قاصدا
عجل توقيفه يف تنفيذ املخطط االرهابي )
بذلك عماد مجعة اليت ّ
وقد حاولنا منع القيام بأي عمل يشكل خطرا على اهلنا يف عرسال
وحتويل البلدة اىل نهر بارد جديد.

اإلعدام غيابياً للمولوي ومنصور
أصدرت احملكمة العسكرية برئاسة العميد خليل ابراهيم أالثنني
«حكمًا غيابيًا على اإلرهابيني شادي املولوي وجالل منصور
باإلعدام ،بتهمة تأليف عصابات مسلحة ،واستهداف مراكز اجليش
اللبناني باملتفجرات ،والتسبب بقتل أحد العسكريني».
ولفت احلكم إىل أن «ملف املولوي حيوي على ستة متهمني ،من
بينهم اسامة منصور الذي كان قد قتل سابقًا ،القاصر «و.د»
الذي مت إحالته إىل حمكمة األحداث ،ورائد احلسني».
ُيشار اىل أن املولوي
متوار عن األنظار منذ أحداث طرابلس األخرية،
ٍ
وهو مطلوب مبذكرات توقيف عدة ،كما صدرت حبقه أحكام غيابية
عدة.

مطلوبون جبرائم قتل وتزوير مستندات سفر
اوقفت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع
تسعة اشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال
اشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية ،واثنان
جبرم تهريب وتسهيل انتقال اشخاص بطرق غري شرعية.
كما اوقفت شخصا جبرم تسهيل وممارسة الدعارة.
من جهتها ،افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف
 50مطلوبا جبرائم خمدرات وسرقة وقتل واحتيال.

عصابة «متعددة اجلنسيات» تس ّدد فواتري فنادق
ببطاقات مسروقة
ورد اتصال هاتفي اىل فصيلة رأس بريوت يف وحدة شرطة
بريوت من إدارة أحد الفنادق يف بريوت تفيد فيه :أن أشخاصا من
جنسيات خمتلفة أقدموا على تسديد فواتري الفندق مبوجب حواالت
عرب االنرتنت تبني الحقا ،أنها مسحوبة عرب االنرتنت بواسطة بطاقات
إئتمان أجنبية مسروقة.
وبنتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة متكنت دورية من فصيلة
رأس بريوت يف وحدة شرطة بريوت مبؤازرة دورية من شعبة
املعلومات ،من توقيف املشتبه بهم يف أحد الفنادق ،وهم كل
من الفلسطيين م .ع .وضبط حبوزته قطعة نقدية من فئة الـ 100
دوالر أمريكي مزيفة ،والفلسطيين أ .ك .املطلوب مبوجب مذكرة
إلقاء قبض جبرم ترويج عملة مزيفة واالردني س .س .واالردنية
أ.ع .والسوري ح.ع .واللبنانيون خ .ل .وج .ع .وم .ع.
وبتفتيش هواتفهم اخللوية تبني أنها حتتوي على صور لـ  3شيكات
مصرفية أجنبية تبلغ قيمة األول  15مليون يورو والثاني  5مليون
يورو والثالث مليون ومئيت ألف دوالر امريكي.

موقوفون بإطالق نار ومطلوبون جبرائم خمتلفة
أوقفت قوى اجليش يف مناطق امليناء والبادرية ودير عمار -
الشمال ،أمحد مصطفى الصيداوي وعبد القادر أمحد هودا وخالد
حممود الرفاعي ،كما أوقفت يف حملة احملطة  -اهلرمل حسن غسان
النمر ،وذلك إلقدامهم مجيعا على إطالق النار من أسلحة حربية يف
أوقات سابقة.
ومت تسليم املوقوفني إىل املرجع املختص إلجراء الالزم.
من جهتها ،اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي انه «ضمن
إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي خالل اسبوع من
توقيف  506أشخاص ،وذلك الرتكابهم أفعاال جرمية على مجيع
األراضي اللبنانية ،ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية
خمتلفة.

مقتل مطلوب من «داعش» بدهم للجيش يف عكار
أوضحت قيادة اجليش يف بيان هلا  ،انه أثناء حماولة قوة من
اجليش توقيف مصطفى حممد األمحد امللقب بـ»مصطفى عوض»
يف بلدة الكنيسة-عكار النتمائه إىل تنظيم «داعش» االرهابي،
بادر إىل إطالق النار على عناصر القوة الذين ردوا عليه باملثل ما
أدى إىل مقتله.
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مناسبات

كتائب سيدني تقيم حفل تكريم وداعي
لألب جوزيف سليمان

املطران انطوان شربل طربيه

األب جوزيف سليمان

رئيس كتائب سيدني بيرت مارون

الزميل انطوان قزي

بيرت مارون يقدم هدية لألب سليمان ويبدو املطران طربيه ونجوى مارون

األب جوزيف سليمان واملطران انطوان شربل طربيه مع لجنة كتائب سيدني

 ..مع سركيس ناصيف ،جان ناصيف وعقيلته نسرين ،ستيفن مارون ،بيرت مارون وعقيلته نجوى وشاد خطار

 ..مع بيرت ونجوى مارون ورؤساء وممثلي االحزاب والتيارات واالب فادي تابت ورجل االعمال جو خطار

 ..مع الجامعة اللبنانية الثقافية والرابطة املارونية وبيرت ونجوى مارون وجو خطار وريمي وهبه ولودي فرح ايوب

اقام حزب الكتائب اللبنانية يف سيدني
حفل تكريم وداعي لرئيس دير مار
شربل االب جوزيف سليمان بمناسبة
انتهاء خدمته يف سيدني وذلك مساء
االثنني املاضي يف مطعم الـ  -فونيشن
يف باراماتا.
حضر املناسبة ،اضافة اىل مسؤولي
قسم سيدني الكتائبي ،راعي االبرشية
املارونية يف اسرتاليا املطران انطوان
شربل طربيه ،االب جوزيف سليمان
ورهبان دير مار شربل واالب الضيف
فادي تابت ،االمني العام للجامعة
اللبنانية الثقافية يف العالم وسام
قزي ،رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية
يف نيو ساوث ويلز ابراهيم الخوري،
رئيس الرابطة املارونية باخوس
جرجس ،رئيس القوات اللبنانية يف
اسرتاليا طوني عبيد ويف سيدني جهاد
داغر ،نائب رئيس التيار الوطني الحر
يف سيدني طوني رزق ،رئيس تيار
املستقبل يف سيدني عمر شحادة وامني
صندوقه موسى محفوظ ،رئيس حركة
االستقالل يف اسرتاليا اسعد بركات،
بدوي الحج عن تيار املردة ،رجال االعمال
سركيس ناصيف ،جان ناصيف وعقيلته

جو خطار وعقيلته ،الزميل بو رزق ،سركيس ناصيف ،وسام قزي ومرييلال خطار

االب جوزيف سليمان واملطران انطوان شربل طربيه مع االعالم ويبدو بيرت مارون ولودي فرح ايوب
نسرين ،جو خطار وعقيلته شاد ،طوني
خطار وعقيلته مرييلال ،آرثر مارون،
ستيفن مارون ،رؤساء وممثلون عن
صحف التلغراف والنهار واملستقبل
وامليدل ايست هريالد واذاعة صوت
الغد وعدد من فاعليات الجالية.
قدم املناسبة الزميل انطوان قزي بأبلغ
تقديم وتحدث فيها رئيس حزب
الكتائب يف سيدني بيرت مارون الذي
اشاد بمسرية االب سليمان الرهبانية
عامة ويف دير مار شربل خاصة وتمنى

له النجاح يف رسالته ومنصبه الجديد.
ثم تحدث االب سليمان فنوه بالجالية
املارونية خاصة واللبنانية عامة يف
سيدني واسرتاليا ،وأشاد بالجوانب
الروحانية وااليمانية لديها وقال انه ملا
استطاع تحقيق شيء لوال تعاونها معه
ووقوفها اىل جانبه ودعمه طيلة مسريته
الرهبانية والكهنوتية والتعليمية يف
دير مارشربل وشكر حزب الكتائب يف
سيدني على هذه االلتفاتة املميزة.
وكان مسك الختام مع كلمة راعي

االبرشية املارونية املطران انطوان
شربل طربيه الذي تحدث عن مسرية
االب سليمان الرهبانية والرسالية
واشاد باالنجازات التي تحققت يف دير
ومدرسة مار شربل تحت رعايته.
وبعد ذلك قام رئيس قسم سيدني
الكتائبي بيرت مارون بتقديم هدية
رمزية لرئيس دير مار شربل تقديرا
لعطاءاته وانجازاته وبدوره رد األب
جوزيف سليمان شاكرا السيد بيرت
مارون وعقيلته نجوى وكتائب سيدني

جان ونسرين ناصيف ،ريمي وهبه وباخوس جرجس
على هذه البادرة املميزة.
وكانت ادارة الفونيشن

وخاصة

السيد طوني البايع ساهرة على راحة
الحضور.
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العيد الوطين السعودي

سفارة اململكة العربية السعودية يف أسرتاليا تقيم حفل استقبال مبناسبة اليوم الوطين الـ86

أقام سفري خادم احلرمني الشريفني لدى أسرتاليا ونيوزيلندا
نبيل بن حممد آل صاحل حفل استقبال مبناسبة اليوم الوطين
الـ  86للمملكة حضره رئيسة الربوتوكول يف الدولة االسرتالية
ليندل ساكس وعدد من كبار الشخصيات السياسية والربملانية
واملسؤولني االسرتاليني يف وزارة اخلارجية األسرتالية والوزارات
األخرى إىل جانب السفراء املعتمدين لدى اسرتاليا ورؤساء وممثلي
اجلمعيات واملراكز اإلسالمية والعربية بأسرتاليا والطالب املبتعثني
بأسرتاليا  ،وكان يف استقبال املدعوين السفري آل صاحل ونائب
السفري مشعل الروقي ،وامللحق العسكري العقيد سامي املطريي
وامللحق الثقايف لدى اسرتاليا الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل بن
طالب.
بدأ احلفل ،الذي أقيم يف قاعة االحتفاالت الكربى بفندق احلياة
بالعاصمة االسرتالية كانبريا ،بالسالم امللكي والنشيد الرمسي
األسرتالي ،ثم مت تبادل التهاني بهذه املناسبة.
إثر ذلك ألقى رئيس جملس األعمال السعودي االسرتالي توم
مشيدا بالرؤية
هارلي كلمة هنأ فيها اململكة باليوم الوطين،
ً
السعودية  2030وما متنحه من فرص اقتصادية وجتارية واعدة
للمستثمرين األسرتاليني .
عقب ذلك ألقى السفري نبيل آل صاحل كلمة رفع فيها التهنئة

بامسه واسم أعضاء السفارة وامللحقية والطلبة املبتعثني خلادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو
ولي عهده ولسمو ولي ولي العهد  -حفظهم اهلل  -بهذه املناسبة،
سائال اهلل ان يديم نعمة األمن واألمان واالستقرار على اململكة
وشعبها الكريم.
وعدد املزايا والفرص اليت توفرها مضامني ومشاريع رؤية اململكة
 ،2030معتربا ان الرؤية بتقسيماتها الرئيسية الثالثة« ،اقتصاد
مزدهر  ،جمتمع حيوي ،ووطن طموح» ،تشكل خارطة طريق
ألهداف اململكة يف التنمية واالقتصاد وتتضمن خططا واسعة
وبرامج اقتصادية واجتماعية وتنموية طموحة تستهدف جتهيز
السعودية ملرحلة ما بعد النفط.
وبي سعادته أن أحد أهداف الرؤية يتمثل يف رفع حجم االقتصاد
نّ
يف اململكة وانتقاله من املرتبة ( )19إىل املرتبة الـ ( )15على
مستوى العامل.
وأكد السفري آل صاحل أن اململكة ستبقى وجهة استثمار جذابة
للمستثمرين االسرتاليني واألجانب بشكل عام ،منوها بدور القطاع
اخلاص التكاملي يف حتقيق رؤية  ،2030والفرص اليت تقدمها خاصة
يف جمال الصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والتعدين والبنية
التحتية واخلدمات واملعلوماتية التقنية واألمن الغذائي وغريها

مشجعا الشركات ورجال األعمال يف كل من اسرتاليا ونيوزيلندا
لتأسيس شراكات جتارية واقتصادية ّ
بناءة مع اململكة مما يساهم
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العيد الوطني السعودي

سفارة اململكة العربية السعودية يف أسرتاليا تقيم حفل استقبال مبناسبة اليوم الوطين الـ86

يف رفع حجم االستثمارات والتبادالت التجارية والتبادل التجاري
واالقتصادي بني اململكة والبلدين الصديقني يف اجملاالت كافة.
عقب ذلك جتول السفري آل صاحل ورئيسة الربتوكول االسرتالي
السفرية ليندل ساكس واحلضور على املعارض املصاحبة للحفل
اليت كان من بينها معرض امللحقية العسكرية الذي حيكي جهود
اململكة يف مكافحة االرهاب واإلغاثة اإلنسانية ،ومعرض التعريف
برؤية السعودية  ،2030واخليمة الرتاثية السعودية حيث قام
أعضاء السفارة وعدد من الطلبة السعوديني بتقديم القهوة

والتمور للحضور.
ثم شاهد اجلميع عروضا وثائقية وتعريفية عن الرؤية  ، 2030كما
وزعت مطبوعات عن تراث اململكة وحضارتها الراهنة من إعداد
اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين.
إثر ذلك كرم سفري خادم احلرمني الشريفني لدى أسرتاليا
ونيوزيلندا  ،امللحق الثقايف لدى اسرتاليا الدكتور عبدالعزيز بن
عبداهلل بن طالب مبناسبة انتهاء فرتة عمله ورؤساء األندية الطالبية
السعودية يف مجيع الواليات االسرتالية .

Page 22

Saturday 1 October 2016

2016  تـشرين األول1 السبت

22 صفحة

اعــالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

Tel; 9709 3002

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.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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ثــقافة

أوس حسن :رسائل اآلهلة
«مستعمرة الصمت»

الشاعر فوزي ميني يزور اسرتاليا
يف تشرين االول املقبل

نوافذ العدم

ايالف
( رفقًا بنا يا إله املتاهة الباردة ،فنحن أبناؤك النجباء
وحراس ملكوتك البعيد .انتشل أرواحنا من سراب الالزورد
ودع رسائلنا حمفورة يف قلب العامل اجلديد ،العامل النابض
باحلرية واخلالص األبدي).
إضاءة شاحبة تتسلل إىل القاعة املظلمة وترسم مثلثًا
يتوسطه شاب تتحلق احليوانات من حوله وهو يعزف حلنًا
ساحرًا بقيثارته ،وتعلو املثلث عني كبرية ،إنها عني العامل
اليت ترى كل شيء ،أو العوامل اليت ترانا وال نراها منذ
الشهقة األوىل.
طيف بنفسجي يسيل على زجاج النافذة ميأل املكان ويقرتب
منك ببطىء مرعب حام ًال صورتك األوىل وهي تتناسل صورا
صغرية وتتكرر إىل ماال نهاية .خترتق الرتددات وعيك
املتشظي وتهمس لك يف املدار اللوليب.:
( هنا يطوى الزمان يف كتاب قديم هنا يتوهج الصمت
ويرتل أناشيدنا اخلالدة .ستحملك ريح احلقيقة وروحها وتطوح
بك بعيدًا عن لعبة الزمن وخطوط الوقت املتشابكة).
هكذا وبضحكة ساخرة فارقت األرض امللوثة باألوهام والصحو
الكاذب ودخلت متاهة ترتد يف احنناءاتها تلك املوسيقى
الغامضة والبعيدة ،املوسيقى القادمة من أراضي الشرق ا
لقديم.
هناك يف مرايا الصمت والعتمة الباردة أصبح ذرة وحيدة
وتائهة يف الكون ،لكن إن سافرت هذه الذرة بسرعة الضوء
ستبتلعها حبار اجلاذبية ورمبا يولد منها كون جديد.
يرتفع الصوت القادم من أعماق اجلليد  ..:أنت حلم يف
جسد شفاف لكل العصور واألزمنة البشرية ،ليتك كنت كوكبًا
آخر يضيء عواملنا السبعة
لكن الفرق بيننا واسع وشاسع ،والطريق اليت جتمعنا لن
جتمعنا أبدًا؛ألنها مرعبة وكئيبة وحمفوفة بأشجار الدخان
وعويل الشياطني.
ليمض كل ّ
منا إىل طريقه ،لكن قبل ذلك دعنا نقرأ بعضنا
ِ
قلي ًال .لنجعل العامل كرة زجاجية صغرية ندحرجها يف فجوة
معتمة ،ونرى وجوهنا اليت تستطيل فيها بني األزل واألبد،
أو صورتنا األوىل قبل أن تتشوه مالحمها بغبار النجوم.
هناك قبل رعشة التكوين ويف حلظة كونية مضيئة كنت
قادما ًمن املاضي وعائدًا إىل املستقبل ،كنت هناك دون
أن تدري ،فهنيئًا لك أيها اإلنسان ،هنيئًا لك يا سيد الظالل
والصقيع ،أما أنا فسيصل وهجي إىل أرضكم اجلديدة بعد
ألف عام أو أقل ،سأذوب يف الضباب املتكاثف فوق اجلبال،
سأراقص املاء واهلواء والرتاب ،وأبقى مشعًا ومتموجًا
كاملوسيقى يف متاهات احلاملني.
آن اآلوان للمجرات اليت ودعت بعضها أن تعود وتتعانق من
جديد ،فنرى اآلهلة الرمادية وقد عادت حممولة على عربات
من نار ودخان أخضر ،آن اآلوان أن تعاود البدايات سريتها
األوىل؛لننفذ من أقطار الدوائر الالمتناهية إىل املركز األزلي،
حيث القلب النابض بالالزورد والعواصف القرمزية.
كان هذا ببساطة
سري اخلالد ومعراجي الوحيد إىل األعالي .أنا
َّ
من ساللة الشماليني الذين هبطوا نهارًا بأجسادهم الضخمة
الشفافة ،وهم يرددون أناشيد اآلهلة وتراتيلها دون أن تتحرك
شفاههم وافواههم ،لكنهم تركوا لنا رسائلهم وأساطريهم
حمفورة على جدران املعبد ويعرفها سادن املعبد الذي حيرس
بوابة العامل السفلي .عندما بدأت حكاييت تتخذ مسارا منحنيًا
ودائرياً عرفت أنين كنت ملكًا لشعب إهليليا املقدس حكمت
مساحات واسعة من امرباطورية الشمس وكنت أرى نفسي
واقفًا على إحدى القمم الصخرية بشعر طويل منسدل على
الكتفني وحلية أطلسية تشي بالقسوة والصرامة ،مرتديًا
مالءتي البيضاء وتاجي الذهيب .أمحل بيميين سيف أجدادي
املعقوف وبيساري عصا ليزرية تومىء إىل العربات القادمة
من السماء وإىل الشعلة األبدية ألبناء شعيب .عمري اآلن هو
ثالثون ألف عام ،كان متثالي منحوتًا على قمة جبل اهليليا
ملئات األعوام قبل أن يغمره الطوفان ،أما إيقونيت الضائعة
فهي إيقونة احلكمة السداسية ،سرقها مين «بوسيدون» و
توارثها األنبياء وامللوك منذ عهد «املينويني» واإلغريق إىل
يومنا هذا.
لكين سأعود حتمًاعند غسق النهايات أمحل عرش املاء على
كتفي ،وأغين لكل طفل وزهرة وشجرة ،فهناك ما يكفي
من احلقيقة كي يكون البشر أصدقاء اآلهلة وحراسها ،أما أنا
فيكفيين من احلقيقة فقط أن أكون ذلك الصدى الذي مل
يولد بعد .يكفيين فقط أن أولد إنسانًا وأموت إهلًا.

يزور اوسرتاليا يف شهر تشرين األول القادم
الشاعر د .فوزي يمني للقاء أبناء الجالية وإلحياء
أمسية أدبية وذلك مساء األحد  30تشرين األول
 2016يف قاعة كاتدرائية سيدة لبنان ،هاريس
بارك.
سريته الذاتية:
 حائز على دكتوراه يف ال ّلغة العربيّة وآدابها منالجامعة ال ّلبنانيّة بدرجة جيـّد جدّاً ،حول الشاعر
ال ّلبنانيّ أنسي الحاج ،تحت عنوان «التحوّالت
يف شعر أنسي الحاج» (من «لن» حتّى «الرسولة
بشعرها الطويل حتّى الينابيع»).
 دكتور متفرّغ يف ك ّلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّةيف الجامعة اللبنانيّة – الفرع الثالث ،القبـّة-
طرابلس.
َ
عمل أستاذاً يف العديد من مدارس زغرتا-
الزاوية طوال خمس عشرة سنة.
 صحا ّيف منذ الثمانينات ،له الكثري من املقاالت
والتحقيقات والرتجمات يف العديد من الجرائد
املح ّلية.
ناشط ثقا ّ
ٌ
يف يف منطقة زغرتا -الزاوية.
 مـُتأهـّل وله ثالثة أوالد.مؤ ّلفاته
يف انتظار االنفجار اآلتي ()2016
تمارين على تبديد الوقت ()2013
كالسيك ()2011
تضع كرسياً أمام الباب وتنتظر لتأتي الطريق
()2010
ألف وتاء طويلة ()2008
كالب العزلة ()2007
تو ّقفوا أريد أن أنزل ()2004
حياة بدون فلرت ()1996
املستلقي على طابقه األرضيّ ()1994
تـُرجمت نماذج من قصائده اىل اإلسبانيـّة ضمن
«أنطولوجيا الشعر اللبناني» لجمانة حدّاد ،وإىل
الفرنسيـّة ضمن «أصوات لبنانيـّة راهنة» لصباح
الخرّاط زوين.
شارك سنة  2015يف مهرجان «Voix Vives
 »de Méditerranée en Méditerranéeالذي
يقام يف مدينة « »Seteالفرنسية.

الليل
يف
ِ
ِ
البداية
الغياب إىل
يطلقين
ُ
احللم
حني كان
ُ
ِ
اليعيد
ميلي شهوة املاء
الن ِ
على ّ
وافذ
كي ّ
سرها للوهم
تفت َح ّ
ً
املستور
بكشفها
علي
ِ
مائلة ّ
ُ
عاشق
واحللم رعشة
ٍ
ُ
ُ
تسطيل وال تطيل
قد
ْ
ٍ
ِ
فقاعة
نتوء
كما
ِ
اخليبات
يف زمحة
ٍ
آيلة إىل جسد اهلواء
ِ
وأفقه
املغرور
ِ
الليل ّ
ِ
كالغواية
حل ْت
يف
ِ
ِ
للنوافذ
قلت شكرًا
ُ
البعيد
أنتظر
قد أضاءت حيث
َ
ُ
يشدني
ّ
ِ
ٌ
عالق
احلكاية
وأنا على طرف
ِ
الوسادة
الرجيم مع
أتبادل الوقت ّ
أستضيف مالمح األنثى اليت
كانت على الطرف األخري من ّ
قيض
الن ِ
حتاول اإلفالت من مرآتها
ّ
علي
لتطل من ٍ
حلم ّ
متد ماء صفاتها حلضوري
ّ
ِ
أه ًال
راب
الس ِ
بسيدة ّ
َِ
التضليل
إهلة
ِ
ّ
ِ
بنت الش ِ
هوة
احلمراء
بكامل ّ
ظلها
دلفت
ها
ْ
ِ
اهلواجس
حبل
على
تقعو
ِ
لذتني
تشر َع
كي
ِ
ّ
لبهوي ّ
هوي
َ
الش ّ
َ
أسفل
أباشر
أجثو كي
َ
ِ
بني كثافيت وضموري
اخللجات َ
انكسار يف املدى
أي
ّ
ٍ
ِ
حجب ّ
شروط جلينها؟
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محمد عامر األحمد
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ملبورن

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

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

Saturday 1 October 2016
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Melbourne

25 صفحة

ملبورن
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
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Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

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


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

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Hatem

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
٢٤ ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢
السادسة إىل الثامنة مساء
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

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

Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages *Commitments *Funerals
Tel/Fax: 03 9391 0686

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
Mb: 04
احلليب1794
السيدة ديانا9650
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ملــبورن

هل تريد أن ترى ذكرياتك كيف تتشكل؟

توصل باحثون فرنسيون إىل
طريقة لرصد العملية العصبية
يف الدماغ واليت يعتقدون بأنها
تساعد يف تشكل الذكريات.
وكان باحثون من معهد البحر
املتوسط للبيولوجيا العصبية يف
مرسيليا بفرنسا قد أجروا اختبارا
على أدمغة الفئران إلعطاء فكرة
عما حيدث يف الدماغ أثناء
اسرتجاع الذكريات.
وأخضع الباحثون خاليا الدماغ
املسؤولة عن حتديد املكان
واملسافة عند الفئران والبشر
للدراسة ،والحظوا أن هذه
اخلاليا العصبية ترسل نبضات
كهربائية وفق تسلسل معني
عندما يكون الدماغ يف حالة
الراحة ،وفقا ملوقع «مرصد
املستقبل» اإلماراتي.
وذكرت الباحثة روزا كوسارت
بأنه «من احملتمل أن الدماغ يعيد
رسم مساره ذهنيًا كجزء من
ّ
تشكل
العملية اليت تساعد يف
الذكريات عند الفئران ،وكل ما
كان يلزم هو حتديد ورسم هذا
التسلسل العصيب».
وأضافت كوسارت والفريق
البحثي لتحديد النشاط العصيب
ُ
باحلصني يف
يف اجلزء املعروف
ّ
املتألق
الدماغ ،الربوتني األخضر
( )GFPإىل اخلاليا العصبية
ألربعة فئران.
وأثبتت االضافة أن هذه
ّ
تتألق عندما
الربوتينات احملقونة
تغمر أيونات الكالسيوم اخللية،
ُ
مما يشري إىل أن اخللية العصبية
فعال.
تنشط بشكل ّ
وراقب الفريق ألف خلية عصبية

يف الفأر الواحد ،وكانت النتيجة
ّ
تألقية لنشاط
هي خريطة
الدماغ ،واليت مل يتم رصدها
مسبقًا مبثل هذا النطاق.
كما راقب العلماء نشاط الدماغ
لدى الفئران أثناء سريها على
جهاز املشي وأثناء وضع الراحة
ّ
ومتكن الباحثون من تأكيد
أيضًا،
كيفية تنشيط اخلاليا العصبية
بشكل متسلسل ،كما لو أنهم
يالحظون املسافة املقطوعة.
ورصد الفريق ّ
تألق نفس اخلاليا
العصبية عندما كانت الفئران
بوضع الراحة ،حيث كانت
تنشط بسرعة أكرب ومبجموعات
تسلسلية ،كما لو أن ذلك
هو انعكاس للنشاط السابق
وحلفظه يف الذاكرة.
وترى الباحثة روزا كوسارت
أن كل جمموعة تسلسلية ّ
متثل
جزءًا معينًا من اخلربة السابقة
للفأر حيث تؤكد« :لقد متكنا
من تصوير املكونات األساسية
الفردية للذاكرة».
لكن جورج دراجوي من جامعة

ييل مل يكن واثقًا متاما من هذه
النتائج ،حيث ّ
علق بأن «اخلاليا
نبضات
أرسلت
العصبية
كهربائية أثناء الراحة ،وقد
يكون ذلك جمرد نشاط عادي
للدماغ وقد ال يكون مرتبطًا
ّ
بتشكل الذاكرة».
بالضرورة
كما أن الباحث كامران ديبا من
جامعة ويسكونسن يف ميلواكي
أبدى حتفظه من نتائج البحث
على الرغم من إعجابه وانبهاره
بها ،فهو يتساءل عن سبب عمل
اخلاليا العصبية يف جمموعات
أثناء الراحة إذا كانت تقوم
بوظيفتها بشكل فردي عندما
كانت الفئران أثناء العمل.
وعلى الرغم من التعليقات
والتساؤالت والتحفظات اليت
حتيط بنتائج الدراسة فإن
الفريق يتأمل أن يسهم البحث
يف أحباث مرض الزهامير ،ويؤكد
فريق العلماء على استمرارهم
يف إجراء املزيد من الدراسات
لتأكيد نفس األمناط يف نشاط
دماغ اإلنسان.

الكساىل حيظون بعقار حياكي تأثري الرياضة

اخرتع علماء أسرتاليون عقارا
حياكي يف اجلسم نفس تأثري
التمارين الرياضية ،حسب خرب
نشره موقع «كوارتز» يتضمن
الدراسة ونتائجها.
ويعد هذا العقار ثورة دوائية
ستحقق أحالم الكساىل وكبار
الذين
واألشخاص
السن
متنعهم عوائق كثرية من تأدية
التدريبات الرياضية املختلفة.
وأشار البحث إىل أن الفئران
البدينة اليت أعطيت العقار
مل تعد تظهر عليها أعراض
األمراض القلبية.
وكان علماء األحياء قد بدأوا
بدراساتهم حيال هذا العقار
قبل  10سنوات ،حسبما قال
األستاذ املساعد يف األحياء
الطبية جبامعة ديكن األسرتالية
شون مكغي ،إذ انصبت أهداف
البحث على دراسة العقار حتى
يعطي نفس تأثري التمارين
الرياضية.
ووجد العلماء بعد إجراء التجارب
على الفئران أن العقار حينما
حيرق الدهون مينع إصابة
الفئران البدينة بأمراض القلب
بشكل فعال.
ويأمل فريق الباحثني أن
يكون العقار اجملرب حاليا على
الفئران فقط متاحا لالستخدام
البشري خالل فرتة من  5إىل
 10سنوات.
ويشري شون مكغي أنه وعلى
الرغم أن العقار قد يكون له
منافع كبرية على املصابني
السكري
ومرض
بالبدانة
من النوع الثاني ،إال أنه ال
حياكي كل تأثريات التمرينات
الرياضية ،فهو مثال ال يعزز من
إفراز اإلندورفينات (املسؤولة
عن ختفيف اآلالم واعطاء الشعور

بالراحة) مثلما تفعل الرياضة.
والحظ الفريق أن الفئران اليت
حقنت بالعقار مل ختسر وزنًا ،بل

يقول مكغي «رغم أنه يزيد من
استهالك الطاقة وحرق الدهون
إأل أن الفئران املعاجلة بالعقار
زاد أكلها ،أي أن وزنها ظل
ثابتًا نسبيًا».

شوكوال تؤخر الشيخوخة وحتارب التجاعيد

يقوم علماء من جامعة كامربيدج
الربيطانية بتطوير شوكوالتة
حتارب الشيخوخة وتؤخر ظهور
التجاعيد.
وأطلق العلماء على الشوكوالتة
اجلديدة اسم «إيستيشوك»
وهي حلوة املذاق ،ويقول
العلماء إنها قادرة على تعزيز
مستويات مضادات األكسدة
وزيادة تدفق الدورة الدموية
تكون اخلطوط واحلفاظ على
ملنع ُّ
بشرة شابة وناعمة.
ووفقا للخرباء ،فإن قطعة صغرية
بوزن  7.5غرام من شوكوالتة
«إيستيشوك» حتتوي على نفس
مقدار مضاد األكسدة الشهري
«أستازانتني» يف شرحية مسكة
ساملون من أالسكا ،ومستويات
متساوية من مادة البوليفينول
اليت حتارب مدارات اإللكرتونات
احلرة كما يف  100غرام من
الشوكوالتة الداكنة.
ويشري العلماء من جامعة
كامربيدج إن املواد الكيميائية
الفعالة يف الشوكوالتة اجلديدة
قادرة على جتديد طبقة اجللد
الكامنة أسفل البشرة اخلارجية
لسيدة يف عمر  60 – 50سنة
وجعلها تبدو كبشرة شابة يف
العشرينيات أو الثالثينيات من
العمر.
وأوجدت نتائج االختبارات على
متطوعني تناولوا الشوكوالتة
ً
اخنفاضا
مدة أربعة أسابيع،
يف مستوى االلتهابات يف الدم

وزيادة تدفق الدم إىل أنسجة
اجللد.
وذكر الدكتور ايفان بيتياييف
وهو باحث سابق يف جامعة
شركة
ومؤسس
كامربيدج
التكنولوجيا احليوية «ليكوتيك»:
«حن نستعمل نفس مضادات
األكسدة اليت تحُ افظ على تأللؤ
السمكة الذهبية ووردية طيور
النعام.
التجارب
«خالل
وأردف:
السريرية للشوكوالتة ،الحظنا
اخنفاض مستويات التهابات
اجللد وتكون أنسجة جديدة يف
البشرة».
وفيما يتعلق مبخاوف السمنة
ومستويات السكر يف الدم
يقول صانعو الشوكوالتة إن
لوح الشوكوالتة الواحد من
«إيستيشوك» حيتوي على 38
سعرة حرارية فقط ،لذلك فهي
آمنة ملرضى السكري.
لكن العلماء يتخوفون من أن
تناول الكثري من شوكوالتة
الشباب الدائم سيسبب زيادة
كبرية بالسعرات احلرارية اليت
ترتبط بالسمنة وأمراض أخرى،
ً
خاصة وأنه مل يحُ دد العلماء
كمية حمددة من الغرامات
ُ
املوصى بتناوهلا من الشوكوالتة
اجلديدة.
وتبقى الشوكوالتة بغض النظر
إن كانت فعال تؤخر الشيخوخة أو
تصد التجاعيد لذيذة ومعشوقة
اجلميع بكل أنواعها ونكهاتها.

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

ديانا حداد :هذه حقيقة قبولي الزواج من هذه الشخصية العربية البارزة

الفنانة ديانا حداد شخصية متفردة يف صربها ومجال أخالقها.
كلمة «ال» نادرًا ما تقوهلا أو تسمعها تتأفف .فعندما يتطلب
عملها منها اجلهد تراها منكبة على اختيار أعماهلا بكل حرفية .هي أم
حمافظة على ابنتيها وحريصة على تربيتهما وفق األصول مع مراعاة
تطور الزمن .اختارت لنفسها البقاء بال زواج لتتفرغ ألسرتها .وقد
أجرت جملة «سيدتي» مع ديانا حداد اللقاء التالي:
بعد حفالتك خالل الصيف ،هل أعددت خطة اختيارات أللبومك
املقبل ،وهل سيكون هناك عودة إىل سياسة اختياراتك السابقة؟
عدة منها اللبناني واملصري
ألبومي املقبل سيتضمن ألوانًا غنائية ّ
ً
والبدوي اللون الذي أحبين اجلمهور به وكان سببا يف شهرتي
عربيًا.
أغنيتك «نصفي الثاني» عنوان ليس جبديد يف الساحة الغنائية ،إذ
سبق واستخدم عدة مرات كعنوان ألغان عدة مع عدد من الفنانني.
يف هذه احلالة ،كيف تتصرف ديانا؟
هناك العديد من املواضيع الغنائية املتشابهة يف مضامينها
وعناوينها كأغاني احلب مث ًال .املهم معاجلة موضوع احلب بأسلوب
عدة مرات
غينا يف نصها وتوزيعها ّ
جديد .فأغنية «نصفي الثاني» رّ
قبل طرحها يف السوق .األغنية كلمات الشاعر السعودي تركي
الشريف وأحلان امللحن الكوييت عبداهلل سامل وتوزيع حسام كامل.

أنا سباقة يف هذا املجال

ما تعليقك على ما كتب بأن «كليب» أغنيتك «نصفي الثاني»
يشبه يف فكرته «كليب» الفنانة بلقيس «دي جي»؟
األفكار ليست حكرًا على أحد .مع احرتامي لآلخرين ،فأنا سباقة يف
هذا اجملال والشركة املنتجة celebrity event management
هي صاحبة الفكرة واملمثلة فاطمة اجلاسم املشاركة يف «الكليب»
صديقة لي ،وأنا كنت السباقة يف التعاون مع كبار جنوم الدراما
يف «كليباتي».
مؤخرًا ،ومن خالل صفحتك على «تويرت» ،خرجت عن صمتك
ودبلوماسيتك وكتبت عن الذين انتقدوا إطاللتك يف كليب «نصفي
الثاني» .وكان ردك قويًا .هل قررت ديانا عدم الصمت والرد عند
اللزوم؟ وهل ما كتب «زعلك»؟
«ما حدا مزعلين» أنا مع النقد إذا طاول العمل فنيًا .لكن ،عندما
يطال النقد مالبسي ويقولون إن ديانا قد كربت على ارتداء اجلينز.
بينما هناك فنانات أكرب مين سنًا ويرتدين مالبس «أضرب» مما
لبست .لقد كنت أول من لبست اجلينز على املسارح من ثم ارتدته
الفنانات من بعدي .إن الذين انتقدوا مالبسي دون أن يشاهدوا
علي .فلو انتقدوا
أو يعلقوا على «الكليب» فنيًا ،لن يؤثر كالمهم
ّ
العمل فنيًا لكنت تقبلت نقدهم .من ثم قالوا إن ديانا استعانت
بنجوم الدراما يف «الكليب» فأنا أقول هلم إني أول من تعامل من

 15سنة يف تصوير «كليباتي» مع أهم جنوم الدراما أمثال املمثلني
منى واصف ،سوسن بدر ،غسان مطر ،فادي ابراهيم .واليوم،
تعاملت مع صديقيت املمثلة فاطمة اجلاسم يف كليب «نصفي
الثاني» .فأنا كنت السباقة يف هذا اجملال فما هو اجلديد يف
نقدهم؟ قالت متسائلة وموجهة سؤاهلا إىل الذين انتقدوها عرب
وسائل «السوشيال ميديا».

ال يعجبني مهند

هل تفكر ديانا يف الزواج مرة أخرى؟
ال ،لقد اعتدت على احلياة بال رجل .واملرأة عندما تعتاد على
العيش بال رجل من الصعب أن ُتدخل مرة أخرى على حياتها رج ًال
ّ
بابنيت فهما كل
آخر خاصة بعد جتربة زواج سابقة .واهتمامي اآلن
شيء يف حياتي .وال أحب أن أدخل رج ًال إىل حياتي يف وقت لدي
ابنتان يف سن الشباب.
أفهم من كالمك أنك كامرأة لست حباجة إىل رجل يقف إىل جانبك
ويساندك؟
لقد اعتدت على تسيري أموري بنفسي .لكن ،احلمد هلل ،لدي مدير
أعمال األستاذ حلمي يهتم بكافة أموري الفنية ولدي مسؤول
ّ
وابنيت فأنا،
إعالمي مراد النتشة .أما يف ما يتعلق يف إدارة بييت
احلمد هلل ،على قدر هذه املسؤولية واهلل هو املعني.
أي نوع من الرجال يلفت ديانا كامرأة؟
يلفتين الرجل املتزن فجمال الرجل ليس بشكله بل بشخصيته .وأما
بالنسبة لشكله اخلارجي فأحب الرجل األمسر .ال أحب الرجل األشقر.
فكل النساء أحبنب املمثل الرتكي مهند (كيفانش تاتليتوغ) بينما
أنا مل يعجبين.
علمت من مصادر خاصة أن هناك شخصية عربية بارزة قد تقدمت
للزواج منك ،هل هذا األمر صحيح؟
نعم .وتساءلت كيف علمت بهذا األمر ،وأضافت :طاملا لديكم
املعلومة سأقوهلا وللمرة األوىل ،من شهر ونصف الشهر ،تقدم
ألهلي شخص له مركز مهم عربيًا طالبًا مين الزواج .وحقيقة هذا
املوضوع بالنسبة لي غري وارد ولست جاهزة للزواج مرة أخرى.
همي الوحيد تربية ابنيت واكتفت ديانا بهذا الرد دون اخلوض يف
التفاصيل.
ابنتك صويف أصبحت شابة وهي جاهزة لتكون عروسًا هل ديانا
جاهزة الستقبال عريس البنتها ،وهل صويف تصارحك مبكنونات
قلبها؟
صويف منهمكة يف دراستها وهي ستسافر إىل اخلارج الستكمال
اختصاصها يف علم اجلرائم ( )Criminologyوعالقتنا تسودها
الصراحة وهي شابة من الطبيعي أن متر عليها قصص حب مثلها
مثل أي فتاة بسنها لكن دراستها هي األهم حاليًا بالنسبة هلا.
هل ستتدخلني مستقب ًال يف اختيار إحدى ابنتيك لشريك حياتها؟

ال ،لن أتدخل وهل أنا اليت ستتزوج منه؟ كل ما يهمين هو احرتامه
البنيت واحرتامه للمرأة ،خاصة أننا أمسينا يف زمن مل يعد الرجل
يكن احرتامًا للمرأة على عكس الزمن الذي عاش فيه أهلنا حيث
ّ
كان احرتام الرجل لزوجته واملرأة بشكل عام من أولوياته.
هل ختاف ديانا على نفسها من مرور الزمن؟
ّ
ابنيت من بعدي ألني الداعم األساسي
ال أخاف على نفسي إمنا على
هلما. .
طرحت الفنانة ديانا حداد مؤخرًا ،أغنية «حكاية حب» كـ»ديو» غنائي
مجعها مع الفنان عيضة املنهالي وهي التجربة الثانية هلا معه بعد
أغنية «لو بيسألوني» ،ما وراء هذه العودة مع عيضة املنهالي
وماذا ستضيف هلا؟ من هما النجمان العامليان اللذان ستقدم
معهما تريو غنائيًا؟ ماذا قالت عن الفنانة إليسا؟ وملاذا هنأنها؟
وما قصة ديانا مع الورود اليت أهدتها للفنانات؟ كل اإلجابات عن
هذه األسئلة وغريها جتدون إجاباتها يف اللقاء الذي أجرته جملة
«سيدتي» مع الفنانة ديانا حداد يف العدد  1855املوجود حاليًا يف
املكتبات واألسواق.
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علوم وتكنولوجيا

كيف تعمل أجهزة الروبوت اخلاصة بإبطال مفعول القنابل؟

ُتستخدم أجهزة الروبوت التقليدية يف إبطال
مفعول القنابل منذ أربعني عامًا ،فكيف تطورت
تلك األجهزة اآللية البطيئة يف حركتها ،واليت قد
تواجه نهاية مفاجئة إذا ما تعرضت للتفجري؟
تذهب أجهزة الروبوت حيث خيشى اإلنسان أن
يكون .ومن بني تطبيقاتها الكثرية ،إبطال مفعول
القنابل ،وهي املهمة األكثر خطورة ،إذ يكمن خطر
املوت يف أي حركة صغرية قد تصدر عن تلك
األجهزة.
ُ
وتستخدم أجهزة الروبوت اخلاصة بإبطال مفعول
القنابل ،أو اليت تعرف بأجهزة روبوت املفرقعات،
يف هذا الغرض منذ  40عامًا ،ومت نشرها مئات أو
رمبا آالف املرات للقيام مبهمتها بأمان.
لكن إطالق اسم “روبوت” على تلك األجهزة
بالتحديد فيه شيء من عدم الدقة ،فتلك األجهزة
ليست “روبوت” من الناحية الفنية.
وحبسب قاموس أكسفورد االجنليزي ،فإن كلمة
روبوت تعين “آلة قادرة على القيام بسلسلة من
األعمال املعقدة بطريقة ميكانيكية تلقائية”.
وال تستطيع أجهزة روبوت املفرقعات تلك اختاذ
قرار من تلقاء نفسها ،أو تشغيل نفسها ذاتيا.
فهي ميكن تعريفها بدقة أكرب على أنها آالت بدون
سائق بشري ،حيث ميكن التحكم فيها عن بعد من
قبل مشغل بشري يف مكان بعيد.
لكن على أي حال ،توجد أجهزة الروبوت تلك
يف املكان الذي يفرتض أن يوجد فيه خرباء
مفرقعات ،أو “أطباء مفرقعات” كما يطلق عليهم
داخل اجليش الربيطاني .ويتيح ذلك للجنود فحص
املفرقعات عن قرب دون تعريض أنفسهم أو
اآلخرين للخطر .ومبجرد فحص املفرقعات ،ميكن
للروبوت إبطال مفعوهلا.
وليست القنابل واملتفجرات هي فقط ما يبطل
الروبوت مفعوله ،ولكن أي جهاز قابل لالنفجار.
وميكن أن يشمل ذلك أي شيء ،بداية من األلغام
األرضية ،إىل الذخائر اليت مل تنفجر.
Image copyright Getty Images
ومن أوائل أجهزة روبوت املفرقعات اليت صنعت
كانت العربة اليدوية “مارك  .”1ففي عام ،1972
جاء الضابط بيرت ميلر من اجليش الربيطاني بفكرة
استعمال هيكل لعربة يدوية تعمل بالكهرباء
لسحب األجهزة املشتبه بها بعيدا ،مثل السيارات
امللغومة ،ومن ثم ميكن تفجريها يف أماكن معينة
بأمان دون أن يؤذى أحد.
لكن النموذج األولي من العربة اليدوية كان
صعب القيادة واملناورة ،ولذا استدعيت العربات
العسكرية ،واملهندسون يف بلدة تشرتسي
مبقاطعة سري الربيطانية لتحسني أنظمة التحكم
والتتبع.
يف وقت الحق ،أضاف ميلر إىل العربة اليدوية ما
يعرف بـ”عصا اخلنزير” اخلاصة بالقائد العسكري
روبرت باترسون ،وهي مصطلح متعارف عليه
داخل اجليش ويشري إىل آلة تعمل بقوة دفع
املاء .وكان من فائدة تلك اإلضافة أنها مكنت

الروبوت من إبطال مفعول املتفجرات بد ً
ال من
جمرد سحبها بعيدًا.
اجلانب األساسي يف العمليات احلديثة إلبطال
مفعول املتفجرات هو جعل املادة املتفجرة يف
القنبلة خاملة بد ً
ال من تفجريها .وتقوم أجهزة
روبوت املفرقعات بذلك بضخ املاء بقوة كبرية حنو
األسالك املوجودة داخل القنابل إلبطال مفعوهلا.
إذ عادة ما حتتاج القنبلة أو املادة املتفجرة إىل
مصدر شرارة كهربية لكي تنفجر.
وتعطيل هذه األسالك يعين كسر تلك الدائرة
الكهربية ،وبالتالي إبطال مفعول املادة املتفجرة
إذا كانت غري آمنة .لكن بعض األجهزة املتفجرة
هلا نظام ثانوي ميكن أن جيعلها تنفجر مبجرد العبث
بها .هذا هو السبب يف أن األفضل هو إبطال
املفعول عن طريق أجهزة الروبوت احلديثة.
ويقول متحدث باسم اجليش الربيطاني عن
طبيعة عمل اجلنود يف مثل هذه املواقف“ :عندما
يوجهون الروبوت ،يركزون على معرفة أين ميكن
أن يضخوا املاء ذا الضغط العالي”.
ويضيف“ :إذا وجهوا ضخ املاء إىل أحد األسالك
وسقط ذلك السلك ،فمعنى ذلك أنه مت اإلبطال
بأمان ،أو على األقل ميكن لشخص أن يتقدم
ويتأكد من أن القنبلة أصبحت آمنة .هذا هو
السبب يف أنك ال تسمع انفجارًا هائ ًال عندما
يقومون بإبطال مفعول القنبلة”.
Image copyright Getty Images
وهناك فنيون يشغلون أجهزة روبوت املفرقعات
تلك ،ويتحكمون فيها عن بعد من مسافة آمنة.
وبإمكانهم أن يروا ما يراه الروبوت ،من خالل
جمموعة من الكامريات املثبتة على هيكل الروبوت
اخلارجي ،بينما يرى املشغل ما تصوره هذه
الكامريات على شاشة خاصة.
يف العادة ،توجد كامريا مثبتة على مقدمة
الروبوت ،حبيث يتمكن املشغل من مشاهدة إىل
أين يتجه الروبوت ،إضافة إىل كامريا ثانية مثبتة
على ذراع الروبوت حبيث يتمكن املشغل من رؤية
أوسع للمنطقة احمليطة.
وكان روبوت املفرقعات القديم ُيربط مبجموعة
من احلبال حتى ميكن سحبه .لكن مع تطور
التكنولوجيا ،بات من الشائع استخدام أسالك
اتصاالت هاتفية لنقل األوامر إىل نظام الروبوت
الكهربائي .ومع ذلك فإن األسالك كانت حتد من
املدى الذي ميكن للروبوت أن يعمل فيه.
وكان هناك أيضًا خطر من أن تحُ شر تلك األسالك
يف أي شيء ،أو تنثين ،متامًا كما حيدث مع سلك
املكنسة الكهربائية.
الغالبية العظمى من أجهزة روبوت املفرقعات يف
هذا العصر يتم التحكم فيها عن طريق اتصاالت
ال سلكية .وبينما زاد ذلك من املدى العملي هلذه
األجهزة ،هناك إمكانية للتشويش عليها ،إال أن
ذلك مستبعد نظرًا لإلجراءات األمنية الكثيفة اليت
تصاحب عمل أجهزة الروبوت تلك.
يقول الربوفيسور سيذو فيجاياكومار ،مدير مركز
أدنربة ألجهزة الروبوت“ :يف العادة ،ليس لديك
خط للرؤية ،واملعتاد أن الروبوت يتم وضعه

باليد ،لذا فأنت ال ترغب يف وجود حبل سري
يربطك به .يف هذه احلالة ،يشبه جهاز الروبوت
إىل حد كبري الطائرة بدون طيار ،مبدى يبلغ
كيلومرتين”.

يف البداية كان التحكم يف أجهزة الروبوت صعبًا
للغاية ،ويتطلب تدريبات خاصة ،أما اآلن فأذرع
التحكم اخلاصة باأللعاب األلكرتونية تستخدم
لتشغيلها.

ومل يطرأ تغيري كبري على تصميم أجهزة روبوت
املفرقعات منذ أن مت اخرتاعها ألول مرة ،حيث
أن الفكرة املركزية كانت ومازالت هي نفسها.
وبينما أصبحت التكنولوجيا أصغر وأقوى ،ماتزال
أجهزة روبوت املفرقعات يتحكم بها اإلنسان،
ويتتبعها مع وجود ذراع تتعامل مع األجهزة
املشتبه بها.
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ويقول فيجاياكومار“ :املتطلب األساسي يف مثل
هذه البيئات اليت تتميز بالضغط الشديد ،هو
أن جتعل التحكم بسيطًا وطبيعيًا بقدر اإلمكان.
بإمكانك أن تضيف وظائف غاية يف التعقيد ،لكن
ذلك حيتاج بشرا لتشغيله ،وليس إنسانًا آليًا.
كما أن طريقة التحكم ينبغي أن تكون مماثلة
لذراع التحكم اخلاص بألعاب الكمبيوتر أو ألعاب
الفيديو”.
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أما بالنسبة ملسألة حركة أجهزة الروبوت هذه،
فقد انتقلت من التحرك على خط واحد ،إىل
التحرك بني خطني بشكل تبادلي ،بينما توجد
أجهزة روبوت أخرى هلا ست عجالت أو أكثر.
وهذا يتيح ألجهزة روبوت املفرقعات السري على
تضاريس صعبة أكثر من أي وقت مضى.
وهناك ذراع مثبتة فوق أجهزة روبوت املفرقعات
تلك ،وهلا استخدامات متعددة .وحيمل معظم فرق
خرباء املفرقعات اآلن أدوات خمتلفة ميكن تثبيتها
على تلك الذراع .ويتيح ذلك للروبوت جتاوز عدة
عقبات من شأنها إعاقة تقدمه مثل استخدام
قطاعات األسالك لقطع السياجات السلكية.
وباألخذ يف االعتبار أن أجهزة روبوت املفرقعات
مصممة للعمل يف بيئات معادية متعددة ،فإنها
قادرة على حتمل كميات كبرية من العقوبة.
ويقول فيجاياكومار “ :تذهب معظم تكلفة صناعة
الروبوت إىل تصميم األجهزة االلكرتونية الداخلية،
وأجهزة اجملسات اليت تعمل يف ظروف قاسية
للغاية .ليس بالقدر املوجود يف جمال صناعة
أجهزة الفضاء ،ولكن على حنو قريب من ذلك”.
وتتفاوت أجهزة روبوت املفرقعات يف حجمها،
فبعضها يبلغ حجمه حجم حقيبة الظهر ،وميكن
ألحد اجلنود أن يقله على ظهره ،وبعضها يشبه
يف حجمه ماكينة قص العشب اليت يقودها
سائق ،مزودًا بأجهزة أشعة وجمسات إلكتشاف
املتفجرات.

إن التقدم
ويف أنظمة
املفرقعات
التكيف مع

والتطور يف صناعة أجهزة الروبوت
التحكم عن بعد يعين أن أجهزة روبوت
ستصبح على حنو متزايد أقدر على
البيئات اليت تعمل بها يف املستقبل.

وتوجد من تلك األجهزة مناذج أولية جيري
تطويرها حبيث تستطيع أن تقفز فوق اجلدران،
وتهبط على اجلانب اآلخر .البعض اآلخر منها
جيري تطويره ليكون له ذراعان ،مما يضفي على
أجهزة الروبوت مهارة يدوية أكرب ،متكنها من فتح
حقائب السيارات ،والبحث يف داخلها.
وبد ً
ال من استخدام روبوت واحد ،مت تطوير أجهزة
روبوت تقوم مبهام حمددة .وهذه األجهزة تعمل
مع بعضها يف فرق ،فتكون مهمة أحدها على
سبيل املثال “شم” املواد املتفجرة للتعرف عليها،
ويقوم روبوت آخر بإبطال مفعوهلا.
وكلما تطورت تكنولوجيا تصميم وصناعة أجهزة
روبوت املفرقعات ،يزداد عدد األرواح اليت ميكن
إنقاذها.
وخيتم فيجاياكومار بقوله“ :إحدى اجملاالت اليت
نستهدفها ،يف سياق استخدام أجهزة الروبوت،
هي املواقف ذات الظروف اخلطرية .إذ ميكن
ألجهزة الروبوت أن تتدخل يف تلك املواقف ،مع
تشغيلها من مسافة آمنة ،أو يف أسوأ احلاالت،
التضحية بها”.
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تكنولوجيا وعلوم

الشفرات الرقمية الصغرية قد تدمر أجهزة الكمبيوتر
على الرغم من أن بعض الشفرات الرقمية
حد يبعث
الضارة قد تكون صغرية احلجم إىل ّ
على الدهشة ،إال أن القليل منها قد يكفي
لتدمري أجهزة الكمبيوتر ،بل وحتى يف تعطيل
سفينة حربية.
من أفضل النكات اليت ُأ ِ
طلقت يف جمال الربجمة،
وهنالك الكثري لتختار من بينها ،تلك اليت تقول:
ملاذا ميوت املربمج أثناء االستحمام؟ ألن زجاجة
الشامبو مكتوب عليها “ضع الشامبو ثم اشطفه
وكرر ذلك” .هل فهمت ما أعين؟ إنه ما يعرف
باسم احللقة الال متناهية من األفعال.
واملقصود هنا أن املربمج الذي ينفذ األوامر
الواضحة باحلرف الواحد سيكرر دورة اإلرشادات
مرة تلو األخرى ،ولن يوقفه إال املوت .هل ترى
أن ذلك غري معقول؟ إن أجهزة الكمبيوتر قد
تنخدع وتدخل يف حلقات من األوامر الالمتناهية
من هذا النوع لسنوات.
ويف حقيقة األمر ،هذا نوع من أنواع اهلجمات
االلكرتونية يعرف باسم “فورك بومب” (وهو
أحد أنواع النسخ الذاتي املتكرر للعمليات) ،ما
يعين أن جهاز الكمبيوتر يستنفد موارده حبيث
يصبح غري قابل لالستخدام .وقد يكون هجوم
“فورك بومب” عبارة عن جمموعة مقتضبة للغاية
من بضعة حروف أو أرقام.
مفسرا عرب
ويقول أحد مستخدمي الكمبيوتر
ً
اإلنرتنت ،إن هذه اجملموعة الصغرية من احلروف
أو األرقام تشري ،يف بعض لغات الكمبيوتر،
إىل وظيفة ال وجود هلا ،ثم تطلب من الكمبيوتر
وتكرارا .وسينفذ الكمبيوتر
مرارا
أن يؤديها
ً
ً
ُ
تلقائيا من دون أن
منه
طلب
ت
اليت
األوامر
ً
يسأل ملاذا ينفذها.
ولكن ال حتاول أن ُتدخل مثل هذه الشفرة يف
ّ
ستبطئ النظام بشدة
الكمبيوتر يف املنزل ،وإال
أو رمبا تتسبب يف تعطل اجلهاز.
قدر باحثون من جامعة كامربدج
يف عام ّ ،2013
التكاليف اليت يتكبدها االقتصاد العاملي بسبب
فريوسات الكمبيوتر بنحو  312مليار دوالر
سنويا.
أمريكي
ً
وحتى فريوسات الكمبيوتر الصغرية قد تكلفنا
تكاليف باهظة ،فإذا وضع سطر واحد من
الشفرة الربجمية يف غري موضعه ،على سبيل
املثال ،قد يؤدي ذلك إىل إيقاف سفن حربية
متاما.
عن احلركة ً
فكيف ميكن هلذه األرقام الثنائية الضئيلة اليت
تتكون منها الشفرة أن تسبب هذه اخلسائر
اجلمة؟
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يقول بني ليبليت ،عامل الكمبيوتر جبامعة
ويسكونسن ماديسونَ :
“ت ّتِبع أجهزة الكمبيوتر
حرفيا ،أي تلتزم
تتلقاها
جمموعة التعليمات اليت
ً
باألوامر والتعليمات بدقة متناهية .وليس لديها
قدرة على التمييز لتستعني بها عند احلاجة”.
ملاذا قد تكون هناك حلقات ال متناهية؟
واإلجابة ،حسبما يذكر ليبليت ،تتلخص يف
أن تكرار البيانات آالف أو ماليني املرات مفيد
للغاية يف كثري من األحيان ألجهزة الكمبيوتر،
ألنها بهذا ستتمكن من تنفيذ املهام ،اليت جيدها
ومضيعة للوقت ،على الفور ،مثل
البشر شاقة
ّ
مراجعة قائمة عريضة من األمساء للتأكد من
أن احلرف األول يف األمساء املكتوبة باللغة
اإلجنليزية ُكتب باحلروف االستهاللية الكبرية،
على سبيل املثال.
ولكن ال يوجد حد أقصى لعدد مرات تنفيذ

نظريا
جمموعة من التعليمات ،وهذا يعين
وعمليا
ً
ً
أن أجهزة الكمبيوتر قد تكررها حتى تفقد القدرة
على التعامل مع هذا الكم من التعليمات.
س ِجل أول هجوم من نوع “فورك بومب”
وقد ُ
يتسبب يف إحداث مشاكل عام  .1978وعلى
غرار املثال الذي ذكرناه أعاله ،يتضمن هذا
صغريا يطلق عليه “وابيت”،
برناجما
اهلجوم
ً
ً
يقوم بنسخ نفسه إىل ما ال نهاية.
وقد تدخل شفرة من هذا النوع ،وهي أحد
أشكال الربجميات اخلبيثة ،إىل كمبيوتر الضحية،
ً
وآمنا،
سليما
متخفية يف صورة ملف يبدو
ً
وترسل يف صورة ملحق برسالة بريد إلكرتوني.
وإذا قام الضحية بتنزيل امللف وتشغيله ،فإنه
يطلق العنان هلجوم “فورك بومب” الذي يرتقب
االنطالق.
وحبسب ميكو هيبونني ،اخلبري بأمن اإلنرتنت
لدى شركة إف سيكيور ،فإنه من املمكن عمل
ملفات مضغوطة ،وإذا ما فك شخص ما هذه
امللفات املضغوطة ،ستقوم بفك العديد والعديد
من امللفات املضغوطة الداخلية ،وهو ما يعرف
باسم “هجوم امللفات املضغوطة” ،وأحد األمثلة
الشهرية من هذا النوع من امللفات ال يتعدى
حجمه  42بايت مضغوط.
وقد يستخدم هذا امللف املضغوط مللئ اجلهاز
بالكامل بالبيانات أو إيقاف برامج مكافحة
الفريوسات اليت تعيد امللفات املصغرة إىل
حجمها الطبيعي ،ومن ثم تستنفد الذاكرة يف
هذه العملية.
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ويف عام ُ ،2014عثر على ثغرة خطرية يف برنامج
كمبيوتر يشفر بيانات حساسة على الشبكة
العاملية (الويب) .ويسمح هذا الفريوس،
الذي عرف باسم “هارت بليد” ،للمهامجني
بالتجسس على البيانات اليت من املفرتض أن
تكون خاصة ،مثل األرقام السرية أو تفاصيل
بطاقات االئتمان.
بيد أن الشفرة اليت أطلقت هذا اهلجوم ،حسبما
يشري أالن وودويرد ،جبامعة ساري ،كانت

صغرية للغاية ،ال تتجاوز  4بايت( .ويتكون
كل بايت من  8وحدات من بت ،وبت هي أصغر
وحدة لقياس املعلومات املختزنة يف الكمبيوتر،
وتكون إما  0أو .)1
ويف الواقع ،اتضح أن إمكانية مجع بعض
الشفرات املؤذية يف مساحات صغرية باتت
تصب يف مصلحة قراصنة الكمبيوتر يف اآلونة
األخرية .ففي عام  ،2010على سبيل املثال،
أبلغ البعض عن وجود “فريوس تويرت” الذي
تسبب يف ظهور نافذة مستقلة على شاشة
اجلهاز.
ومل حيتج املستخدم آنذاك إال حتريك مؤشر
الفأرة على أحد التغريدات اليت حتتوي على
الفريوس عند تصفح موقع تويرت .وقد تأثر
ً
أيضا احلساب الرمسي للبيت
بهذا الفريوس
تأثرا
كان
وإن
تويرت،
موقع
األبيض على
ً
ً
طفيفا.
وقد اعتاد ستيف لورد،
لدى شركة “ماندالوريان”
على العثور على أرقام
حد يبعث على
ضئيلة إىل ّ

اخلبري بأمن اإلنرتنت
ً
أيضا
خلدمات األمن،
ثنائية لربامج مؤذية
الدهشة.

ويقول لورد ،إن أحد األمثلة األخرية اليت ال
زال يبحث فيها تتضمن إدخال شفرة ضارة يف
حزمة من البيانات ،وهي املعلومات الصغرية
اليت ُترسل بني أجهزة الكمبيوتر عرب اإلنرتنت.
وهذا الفريوس معقد إىل حد ما ،ولكنه يمُ ّكن
املهامجني من إبطال الوصالت اآلمنة اليت تعرف
باسم الشبكات االفرتاضية اخلاصة.
ولعل أصغر وحدة حاملة للمعلومات (البت) يف
الشفرة اليت قد تسببت يف وقوع خطأ هي:
“ .”0إذ أن حاصل القسمة على صفر هو عدد
غري حمدد ،وال تستطيع أجهزة الكمبيوتر أن
تتعامل معه.
Image copyright Nav Source Public Domain
 Image captionالسفينة احلربية “يو إس إس
يوركتاون” سحبت إىل امليناء يف سبتمرب /أيلول
 1997بعد تعطلها بالكامل بعد وضع صفر باخلطأ
يف أكواد أحد الربامج العديدة اليت تعمل على
متنها

حتديدا
ويشري لورد إىل أن هذا ما حدث
ً
للسفينة احلربية “يو إس إس يوركتاون” يف
سبتمرب /أيلول  .1997إذ ُوضع الصفر حينذاك
يف املكان اخلطأ يف أحد الربامج العديدة اليت
تعمل على منت السفينة ،إال أن اخلطأ الناتج عن
ذلك أدى إىل تعطل السفينة بأكملها عن العمل
أثناء إجراء املناورات العسكرية ،ومن ثم تعني
سحبها إىل امليناء.
ويقول لورد“ :حلسن احلظ أن هذا مل حيدث
أثناء املعركة”.
ً
أيضا إىل فريوس “تايين بانكر”
ويشري لورد
أحد الربجميات اخلبيثة من فئة “حصان طروادة”،
الذي يصيب متصفح مستخدمي الكمبيوتر
وميكنه نسخ بيانات تسجيل الدخول كلما حاولوا
الدخول إىل حساباتهم املصرفية عرب اإلنرتنت.
ويبلغ حجم هذا الربنامج  20ألف بايت ،وقد
تسبب بأضرار آلالف األنظمة حول العامل.
ويقول لورد“ :مقارنة بربامج الويندوز ،فإن
حجم هذا الربنامج صغري للغاية”.
ال يدل أي مما سبق على أن أجهزة الكمبيوتر
عرضة الرتكاب األخطاء ،ولكنه يكشف عن مدى
صعوبة التحدي اهلندسي حلمايتها من العبث
بها بقصد إحلاق الضرر ،أو من وقوع مشكالت
داخلية صغرية.
ً
شيئا مجيلاً يف وقوع
ويلمح لورد إىل أن مثة
ّ
تدرجييا ليصبح
ترتقى
أخطاء افرتاضية صغرية
ً
هلا عواقب وخيمة ،رغم أن هذا الرأي قد ال
توافق عليه البحرية األمريكية.
وكما يقول ليلبيت ،إن أجهزة الكمبريتر لديها
القدرة على املثابرة على استكمال ما تفعله
بثبات وبال هوادة ،سواء كان ما تفعله سيعود
بالنفع أم سيجلب الضرر.
وأردف ليلبيت قائلاً “ :إن أجهزة الكمبيوتر قد
ً
نافعا وتصبح نافعة بانتظام ،أو
شيئا
تفعل
ً
يلحق بها ضرر ،وتصبح معيبة بانتظام” .ولكن
على األقل ميكنك يف معظم احلاالت أن تغلق
الكمبيوتر وتعيد تشغيله مرة أخرى.
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ثــقافة

الشعرية بني الرصد والوصف :شاهيناز رشيد يف :بصمة قلب منفردة
عبداهلل السمطي  -ايالف

عرب مجلة من النصوص القصرية
تصنع الشاعرة شاهيناز رشيد
مالمح ديوانها »:بصمة قلب
منفردة» ( دار أزمنةَ ،ع ّمان
 )2016 ،والنصوص القصرية
هنا تلوذ أوال بكثافتها ،فثمة
نصوص كثرية فالشية وبرقية
وومضية ،مكونة من ثالثة أسطر
شعرية ،ومثة نصوص أخرى
ترتاوح بني أربعة إىل عشرة
أسطر .القصر هو عنوان شكلي
أولي يف الديوان الذي يقع يف
 150صفحة وينطوي على (
 )114نصا.
تنحو الشاعرة إىل
رصد مواجيد الذات ورؤاها،
كتقليد شعري أصبح باذخا يف
قصيدة النثر اليوم ،إنها ترصد
التفاصيل ،وترصد احلياة اليت
تعايشها ،من دون االبتعاد
عن األفق الوجداني الرومانسي
الذي يظلل كتابة املرأة عادة.
األولي الذي يتفتح
وهو األفق
ّ
يف فضاءات الكتابة على
األغلب ،حيث يشارف به املبدع
قيما مجالية معينة ،ويرى إىل ما
هو إنساني قيمي مرتبط على
األغلب بدالة :احلب ،ثم بعد
ذلك تتشكل رؤاه وخرباته اليت
تقوده إىل أسئلة أكثر جوهرية
وهواجس مسنونة تسائل الذات
والعامل معا.
يف تفاصيل ديوانها
سنلمح مجلة متعددة من
الرؤى الشعرية تتمثل يف:
استلهام القيمي الوجداني،
وتوصيف حاالت ومشاهد من
أسئلة احلب ،واالحتفاء باللعب
العباري اللغوي ،باستحضار
الكلمة ونقيضها حينا أو اجلملة
وما يناقضها أو يتواءم معها،
وهي ظاهرة تتجلى يف عدد
من النصوص لدى الشاعرة
اليت تهدي ديوانها إىل اللغة
 »:إىل اللغة اليت أعطتين
احلرف حبيبا مالزما لقليب ،وإىل
الذين علموني كيف أختبئ يف
ُ
وألوذ بدفء كلماتها
أحضانها،
من برد احلياة» .
ومن الرؤى الشعرية
اليت تزجيها الشاعرة عرب
نصوصها ما ميكن وصفه
ب »:التسمية» أو لنقل مبعنى
أوسع »:التعريفية» حيث تقوم
بتسمية األشياء أو الظواهر أو
حتى بعض الكلمات وتفتح جماال
تعريفيا هلا .تقول متثيال:
يف نص  »:سلطان األدواء» :
سلطان األدواء هو مكانه وسط
ُ
القلوب
وجعه سكرة املوت
كل جرعات التطعيم قبله
كل مسكنات األمل معه
كل عمليات الرتميم بعده
بال جدوى !  /ص 112
ويف نص بعنوان  »:ل ا» :
ل ا
حرفان كاجلمر
كيف بإمكاني أن أضعهما على
لساني
مطر ندائك على
حني يهطل
ُ
قليب؟!  /ص 113
فسلطان األدواء هو ما يتسلل
وسط القلوب ،وهو الذي
حيدد املصائر الوجدانية ،والال
حرفان كاجلمر ،ترى من يقبض
عليهما إذا تسلال لفضاء احلب؟

احلب:
الساحر األول يف سريك احلياة
ُ
وحده
يكشف عن ذراعيها املخبوءتني
لتحتضنا جسدك
يظهر بسمتها اخلفية
ليبتسم ثغرك
يشعل أضواءها املطفأة
َ
قلبك
ليهتدي
يرفع صوت موسيقاها اخلافت
لرتقص روحك  / .ص -142
143

الشاعرة تكرر هذه الرؤية يف
نصوص كثرية منها :عسر،
فارق توقيت ،الساحر ،العتب،
مفاجآت ،نزف ووالدة ،اهلدية.
والشاعرة يف ابتداعها
رؤاها الشعرية داخل الديوان ،
وهي رؤى قد تلوذ ببساطة ما،
أو تعيد صياغة األسئلة القريبة،
تسعى – على اليقني -إىل
اإلفضاء عن أشياء الذات وما
تكنه من هواجس ،لكنها تعثر
على هاجسها القيمي يف احلب
أو الفقد أو احلزن أو جتميل
املشاهد ،أو إعادة التسمية
مبا يتواءم والبعد القيمي الذي
ختتزنه الذات.
الوصفي الراصد:
ُ
كتابة الشاعرة شاهيناز حممد
رشيد من الكتابات األكثر يقينية
باألشياء ،لكنها يقينية راصدة
واصفة على األغلب ،وهذا
الرصد والوصف يتحرك ليالمس
أشياء متعددة .حملة طائر على
بعض العناوين اليت تأتي على
األغلب من كلمة واحدة أو من
كلمتني ،تدلنا على تلمس هذه
األشياء واألجواء اليت تقدمها
الشاعرة ،وكعينة عشوائية
نقرأ هذه العناوين :جنة ،تنكر،
معطف الصرب ،شوقي الرضيع،
حصان وفارس  ،لو مل ،شراهة،
أسرى ،اخلدجية  ،غربال ،ثقل،
الطريق ،الالجئ.
مسميات النصوص القصرية
الومضية الفالشية هي مسميات
راصدة على األغلب ،وواصفة،
والرصد هنا عبارة عن رصد
األشياء والعمل على أن تتجاور
سياقيا جنبا إىل جنب من دون
أن تنهل من استعارات أو
جمازات إال بشكل قليل  .هذا
الرصد رمبا يعطي نوعا من
املثاقفة الداللية للسياقات،
لكنه قد يقف حائال أمام تشكيل
الصورة .والشاعرة تقدم ما
تقع عليه احلواس ال ما يقع
عليه السؤال .مسألة استقصاء
كنه العامل رمبا تكون غائبة لدى
الشاعرة والبديل هذا الفرح
بالرصد ،والوصف .والوصف
يف الديوان يقع على مشاهد
متعددة تنقل األشياء على
صورتها .وحني يتجاور األمران:
الرصد والوصف حنن حيال
سياقات متعددة ترتى على
أسطح الكلمات ال تغوص إىل
جوهرها إال يف بعض النصوص
اليت تتحقق فيها قيمة السؤال،
وينسرب الوعي داخل كلماتها.
نصوص فالشية:
من ضمن األشكال الشعرية
القصرية جدا اليت تقدمها
الشاعرة يف ديوانها ،النصوص
الفالشية اليت تتشكل من
سطرين إىل مخسة أسطر ،معربة
عن رؤية من املفرتض أن تكون
كثيفة ،حيث تتكثف الصورة
أو املشهد ،وحيث تتأدى على
األغلب عرب صيغ السؤال أو
املفارقة أو التضاد ،أو املقابلة،
أو تتأدى يف أفق جمازي
ترميزي .ويف هذه النوعية من
النصوص طاقة دالة ،وفيها
احلدة أو الرهافة الشعرية اليت
تتوخاها الشعرة يف بعض رؤاها
الشعرية ،ومن هذه النصوص،
نقدم هذه العينة:

« جنة» :
كنت معي
لو
َ
لكانت هلذا اجلحيم أمساء أخرى
كاجلنة مثال  /ص 31
-

«ضياء» :

ضوءا لرتى
العني
تريد
ُ
ُ
ً
أما القلب
فرييد أن يرى ليضيء / .ص
11
-

« شراهة « :

يتعجبون من زهدي بهم
ولو عرفوا من أزهد ألجله
لتعجبوا من شراهيت  / .ص 39
-

« شجرة» :

أنا شجرة مل تولد بعد
أدفن قليب يف تراب صدرك
ُ
ألنبت  / .ص 85
َ
يف النصوص الفالشية مثة
صدمة تعبريية ،فاجلحيم ميكن
تسميتها باجلنة ،وعني القلب
تسحب الرؤية من العني ،وهي
رؤية ممزوجة ببعد تراثي ،واحلالة
املوائمة يف شراهة تنقلب حلالة
ضدية ،والشجرة تولد هناك من
تراب القلب .رمبا هي صدمة
خمففة تبعا لألفق الوجداني
الذي تبثه الشاعرة .لكن مثة
مفارقات ومثة رؤى ضدية ،ومثة
حالة من اإلفضاء تصلنا عرب
هذه الفالشيات .لتثري قدرا من
التوتر القارئ رمبا يكون توترا
حلظيا ،لكنه على األغلب يقود
إىل فعل تأثريي ما ولو كان
طفيفا ،خاصة وأن هذا القصر
الشديد جدا قد يؤدي إىل حفظ
الصيغة الشعرية وتواترها.
لكن هذا األمر يثري
من وجهة أخرى سؤاال حول
جلوء الشاعرة – والشعراء
عموما – إىل استقطار هذا
النمط الشعري ،الفالشي أو
الربقي القريب من فن اهلايكو
الياباني ،والقريب من النصوص
القصرية جدا املرتمجة من فضاء
الشعر الغربي؟ إن دقة اللحظة
وسرعتها اليوم قد تتطلب مثل
هذه النوعية من النصوص،
وهي من املؤكد أنها مطروحة
يف الشعرية العربية املعاصرة
منذ أكثر من مخسة عقود

على األقل ،لكنها حتولت إىل
ظاهرة اليوم .رمبا بفعل فورة
التقنية ،وتسارع إيقاع الزمن،
لكن سؤال التأثري الكبري ملثل
هذه النماذج سيظل مطروحا،
وسؤال احتضان هموم وأسئلة
القضايا اإلنسانية والوطنية
وسؤال
مطروحا،
سيظل
العناية بالتفاصيل اليومية أو
بالتفاصيل اليت خيتزنها املكان
والزمان سيظل أيضا مطروحا.
وعي أسلوبي:
مثة ظواهر أسلوبية
نشري إليها هنا بإجياز تستند
إليها الشاعرة يف تقديم
نصوصها ،منها  :السؤال،
وتكرار أدوات االستفهام،
ومنها اللعب اللغوي برد اجلملة
كمرتادفات أو بالتضاد معها.
ويشكل التكرار آلية
أسلوبية من اآلليات الدائمة
لدى الشاعرة ،كما يف نص »:
ظنون خائبة « مثال ص.ص -72
73
وقد يتأدى التكرار ال عرب كلمات
حمددة ،بل يتأدى أحيانا على
هيئة تكرار صيغة حنوية كتكرار
املضاف واملضاف إليه يف نص
بعنوان »:سذاجة» ص 83
أو يكون التكرار من خالل تكرار
أداة استفهام كما يف تكرار
 »:ملاذا؟» بنص  »:أسئلة»
ويف نص « فارق توقيت» تعرب
الشاعرة برؤية حيركها الوعي أو
ما يسمى أدبيا مبفهوم »:تيار
الوعي احلر» الذي يعيد لألشياء
جوهرها فتتالقى املتضادات
على مسافة واحدة ،تقول
الشاعرة:
ال أضداد يف احلياة
ُ
ُ
البسمة
الدمعة هي
الفرح
احلزن هو
ُ
ُ
البعيد
القريب هو
ُ
ُ
احلي
امليت هو
ُ
ُّ
ُ
ُ
فارق توقيت
الفرق :
ال أكثر  / .ص 121
من جانب آخر متنح الشاعرة
حواسها فرصة التقاط األشياء
دائما مع ربطها بذاتها  :كما يف
نص« :شجرة « ص 85
لكن ما يقلل أحيانا من األثر
النصوص
لبعض
اجلمالي
لدى الشاعرة هو مسألة »:
التربيرية» اليت من املفرتض

شعريا وتبعا ملا حيدثه التكنيك
الشعري من أثر أن تكون ال
يقينية ،أن تكون متسائلة أكثر
 ،كما يف نص « :حاجات» ص
 155و يف نص « الساحر»
حيث تقول:

مع ذلك سعت الشاعرة إىل
تقريب املسافات التعبريية،
واصفة أو راصدة ،كما سعت
إىل التعبري عن ذاتها عرب أفق
وجداني شفيف ،يصبو إىل
مالمسة الكلمات يف مباشرتها
أحيانا ،ويف اهتمامها باملعنى
الوامض املكثف ،بنصوص
متفاوتة الطول وإن كان أغلبها
فالشيا  ،كما حاولت أن تتبصر
مبا هو خمايل عرب احللم أو الرؤيا
أو استشعار ما تكنه احلواس
من رؤى تالمس األفق احلسي
القريب وتالمس حالة الذات يف
هواجسها وأسئلتها الشفيفة.

اسرائيل تتنافس على االوسكار بفيلم عربي
اختارت اسرائيل فيلمًا ناطقًا
بالعربية تتنافس به على
اوسكار أفضل فيلم أجنيب هذا
العام .ويتناول الفيلم «عاصفة
رملية» حياة نساء بدويات يف
قرية فقرية جنوب اسرائيل وهو
أول فيلم من اخراج السينمائية
االسرائيلية ايليت زيكسرت وجاء
اختياره لالوسكار بعد فوزه
جبائزة أفضل فيلم يف احتفال
توزيع جوائز اوفري لألفالم
واالنتاج السينمائي الذي ُيعترب
مبثابة االوسكار االسرائيلي.
ُ
وقدمت اجلائزة خالل االحتفال
الذي ُأقيم مؤخرا ورفضت فيه
بطلتا الفيلم العربيتان االنضمام
اىل وزيرة الثقافة االسرائيلية
مريي رجييف على املسرح.
ونال الفيلم الذي بدأ عرضه يف
سينمات الواليات املتحدة ايضًا
جائزة جلنة احلكام العاملية يف
مهرجان سندانس السينمائي
هذا العام.
ويروي الفيلم قصة امرأة
تستعد الستقبال اهلها يف
حفل زفاف زوجها من امرأة
ثانية أصغر سنًا ثم تكتشف ان
احدى بناتها اقامت عالقة سرية
مع صديق من ايام الدراسة.
وقالت زيكسرت انها استوحت
فكرة الفيلم بعد ان رافقت
والدتها املصورة لتوثيق قرية
سحرت
بدوية .واضافت انها ُ
على الفور واصبح اليوم اسابيع
واالسابيع اشهر ثم سنوات.
وصرحت زيكسرت ملوقع اندي
واير االخباري االمريكي «ان
هؤالء النساء اصبحن صديقات
محيمات وقصصهن اصبحت
قريبة من قليب».
ويف احدى زياراتها رافقت
زيكسرت شابة خالل حفل زفافها
اىل رجل غريب وافقت على
الزواج منه إرضاء ألهلها فيما
كانت حتب رجال آخر يف السر.
وقبل دقائق على رؤية العريس

الغريب ألول مرة يف حياتها
التفتت العروس اىل زيكسرت
وقالت «ان هذا لن حيدث ابدًا
إلبنيت».
«نظرت
وتابعت زيكسرت قائلة
ُ
اليها وشعرت مبعدتي تعتصرني
ويف تلك اللحظة
عرفت أني
ُ
جيب ان أصنع هذا الفيلم».
واعرتفت زيكسرت بأن منظورها
منظور شخص من اخلارج لكنها
اشارت اىل قضائها سنوات مع
فتيات ونساء عشن اخلربات
اليت يصورها الفيلم واعادت
كتابة السيناريو املرة تلو
األخرى اىل ان شعرت انه دقيق
مبا فيه الكفاية لنقل طريقة
تفكري هؤالء النساء ونظرتهن
اىل العامل.
وقالت املخرجة انها القت
صعوبة يف اجياد ممثالت
بدويات واستخدمت يف النهاية
ممثلني وممثالت من عرب
اسرائيل تعلموا اللهجة البدوية
للفيلم.
وحصد فيلم «عاصفة رميلة»
طائفة من جوائز اوفري خالل
احتفال شهد انسحاب وزيرة
الثقافة مريي رجييف احتجاجًا
بعد ان انشد مغين الراب العربي
تامر نفار ابياتًا من قصيدة
معروفة للشاعر الفلسطيين
الراحل حممود درويش.
وبدأت الوزيرة بانتقاد صناعة
السينما االسرائيلية قائلة انها
ناد خنبوي مغلق فقبولت بالصفري
وهتافات االحتجاج واالستنكار
ثم
من مجهور احلاضرين.
غادرت قاعة االحتفال عندما بدأ
نفار يؤدي ُأغنية باضافة ابيات
من قصيدة «سجل أنا عربي».
ورفضت بطلتا فيلم «عاصفة
رملية» الفلسطينيتان مليس
وربا بالل الصعود اىل
عمار ُ
املسرح لتسلم اجلائزة واعلنت
ُربا بالل انها لن تقف جبانب
الوزيرة االسرائيلية.
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تتـمات

نبيه بري ..معرب الزامي...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حقيقة يدركها العماد عون شخصيا.
ولو مت التعمق أكثر يف املوضوع ،فان طبيعة عالقة الرئيس بري
بالسيد حسن نصراهلل ،ال تشبه عالقة أي من القادة السياسيني من
أقرانهم .االحرتام املتبادل .الثقة املتبادلة .توزيع األدوار واملهام.
حتى أن «مونة» رئيس اجمللس كبرية على «السيد» اىل حد تلزيم
معظم امللفات الداخلية ،وخصوصا املتصلة بالدولة وإداراتها
وتوازناتها لرئيس حركة «أمل» .يف املقابل ،يتحول بري اىل جندي
يف جيش املقاومة ،عندما يتصل األمر باخليارات االسرتاتيجية،
سواء على جبهة قتال اسرائيل أو القوى التكفريية ..واألمثلة أكثر
من أن حتصى وتعد.
تلقى «اجلنرال» خالل عقد من الزمن مئات النصائح من «حزب اهلل»
بوجوب فتح صفحة جديدة مع نبيه بري« .تطوع» كثريون من حميط
الرابية للعب أدوار على هذه «اجلبهة» ،سرعان ما احرتق معظمهم،
وما تبدلت الكيمياء املفقودة بني الرجلني ،وال تغريت أدوار بعض
َمن حتملوا «مسؤولية تارخيية» يف تبديد وتعطيل وإجهاض كل تلك
احملاوالت ،فكان أن تعاظمت حالة انعدام الثقة ،اىل أن وصلنا اىل
ما وصلنا اليه يف يومنا هذا.
حتى يف «التيار الوطين احلر» ،لطاملا جترأ البعض ،ومنهم العميد
شامل روكز ،على اهلمس يف أذن «اجلنرال» بأنك «ستحتاج نبيه
بري يوما ما ،وعليك أن تبادر يف اجتاهه» .يف معظم املرات ،كان
العماد عون متجاوبا ،ولكن مثة من كان ينصب الفخ تلو اآلخر ،اىل
أن جاء زمن االستحقاق.
هل يتقدم شيء عند ميشال عون على استحقاق رئاسة
اجلمهورية؟
اجلواب ال طبعا .برغم أن الرجل أثبت أنه ليس من صنف «املتآمرين»،
وهو منذ اللقاء األول بسعد احلريري يف أوروبا يف مطلع العام ،2014
كان واضحا يف إجاباته :ما أضمنه لك أن أقنع قيادة «حزب اهلل»
أن تكون رئيسا للحكومة .أما القضايا األخرى ،من سالح ومشاركة
يف سوريا وغريهما ،فأنت جتلس معهم على طاولة احلوار ،ولكما
أن تتفقا سوية على كل ما تعتقدان أنه ملصلحة البلد.
عندما تبنى سعد احلريري ترشيح سليمان فرجنية قبل سنة ،كان
زعيمني سياسيني لن
لسان حال «اجلنرال» أن اتفاقا ثنائيا بني
َ
يكون كافيا إلنتاج تسوية رئاسية يف لبنان .هذا البلد ال حيكم
بالثنائيات .تركيبته ال حتتمل اال الشراكة الكاملة .ما يسري على
فرجنية يسري على عون .ال يكفي اتفاق «اجلنرال» مع احلريري
النتاج تسوية ما .الفرصة الرئاسية جدية أكثر من أي وقت مضى
وال بد من إنهاء الفراغ الرئاسي اليوم قبل الغد ،وعلى اجلميع
اغتنام الفرصة املتاحة ألنها لن تكون مفتوحة زمنيا يف ظل ما
يشهده االقليم من احتدام قابل للتحول اىل بركان كبري.
يعين ذلك أن ميشال عون جيب أن يتحرر من عقدة رسخها حتى
يف ذهن مجهوره :اذا قرر «حزب اهلل» أمرا ما ،يستطيع أن يفرضه
فرضا على نبيه بري .هذه معادلة ساقطة يف السياسة .التعقيدات
اللبنانية تشي بضرورة التحرر من عقد املاضي واحلاضر .ال ميكن
اهمال أي مكون ،فكيف اذا كان امسه نبيه بري مبا ميثل من موقعية
دستورية ووطنية وطائفية وحتى ميثاقية حبسابات ميشال عون
نفسه؟
التحرر من العقد مل يعد كافيا .ها هو سعد احلريري يتجرع السم،
فيلجأ اىل اخليار السياسي ـ الرئاسي الذي ميكن أن يهدد حياته
سياسيا ،ولكنه يف املقابل ،يدرك أن وصوله اىل رئاسة احلكومة،
مبا هو فرصة الستنقاذ وضعه السياسي ـ الشخصي ،سيشكل
مدخال العادة صياغة عالقته مبرجعيته االقليمية أوال ومن ثم
جبمهوره ،واضعا أمام نفسه حتديات تبدأ من السرايا الكبرية لتتوج
يف االنتخابات النيابية املقبلة ،مبعزل عما اذا كان سيصيب أم ال
يف خياراته االنقالبية اىل حد كبري.
وها هو «حزب اهلل» أيضا يتجرع السم .يضع ثقته مبيشال عون
فوق كل اعتبار آخر .اذا كان املعرب اإللزامي لوصوله إىل بعبدا،
يتمثل يف إعطاء ضمانة مسبقة للحريري يف رئاسة احلكومة ،فليكن
ذلك ،برغم تضارب اخليارات اىل حد أنهما ال يلتقيان اال عند
مصلحتهما املشرتكة يف محاية االستقرار الداخلي.
الكل يتحدث مع الكل ،اال ميشال عون يرفض فتح األبواب مع
نبيه بري .هل هناك عاقل يف السياسة يف لبنان يعتقد أنه ميكن
أن يصل أي مرشح إىل القصر اجلمهوري من دون معرب نبيه بري
اإللزامي؟
هل هناك عاقل يف لبنان جيهل حقيقة أن قيادة «حزب اهلل»،
وبرغم حرصها على عمقها االسرتاتيجي الداخلي الذي متثله احلالة
العونية مسيحيا ،لن ختضع ملنطق االبتزاز الذي حياول حتميل
«الثنائي الشيعي» مسؤولية عدم وصول هذا املرشح أو ذاك اىل
رئاسة اجلمهورية ،وبالتالي لن تفرط قيد أمنلة بتحالفها مع عمقها
الشيعي االسرتاتيجي الذي ميثله نبيه بري وحركة «أمل» ،وهما معا
يدركان قيمة التضحيات اليت دفعاها ،عندما سال الدم الشيعي
ص َور شهيد سقط
وكادت ال تغيب عن كل بيت يف قرية أو بلدة ُ
يف «حرب األخوة» من زاروب مارون مسك يف الشياح اىل أعالي
جرجوع وعربصاليم يف اقليم التفاح ،مرورا بالضاحية وبريوت وكل
اجلنوب؟
مل يعد امللف الرئاسي حيتمل مناورات وتدوير زوايا .مثة مسالك
ودروب واضحة .اذا كان عون يريد أن يشكل بوصوله عنوانا
للميثاقية ،وإذا كان احلريري يريد أن يفتدي الطائف بقبوله بـ
«اجلنرال» ..وإذا كان «حزب اهلل» قد وضع ثقته العالية والغالية

وقدمها على أي اعتبار ،صار ال بد
بعون زعيما ومن ثم رئيسا،
ّ
من مبادرات شجاعة وخالقة بهدف تبديد املعوقات إذا ُوجدت،
خصوصا أن سعد احلريري كان مبقدوره أن يتجاوز رفض «حزب
اهلل» ملرشح ،كما صار يف حالة سليمان فرجنية ،لكنه ،وهو يف
حالة خصومة مفتوحة مع «حزب اهلل» ،لن يتجاوز املكون الشيعي
اآلخر نبيه بري بأي حال من األحوال.
يسري األمر نفسه على وليد جنبالط .قد يتفق األخري على االختالف
مع «حزب اهلل» لكنه لن خيوض معركة خيرج منها حليفه التارخيي
نبيه بري مهزوما .هذه هي بعض حقائق الواقع السياسي اللبناني.
هل يستطيع «اجلنرال» كسرها عرب القول« :لن أعقد أي تفاهمات مع
أي طرف قبل وصولي إىل بعبدا .إذا فتحت هذا «البازار» لن أصل
إىل القصر خالل عشرين سنة ،بينما جمرد وجودي يف مقعد الرئاسة
األوىل كفيل بأن يشكل عنصر اطمئنان جلميع املكونات اللبنانية،
وعندها أستطيع أن أتفاهم مع اجلميع وأن أقنعهم خبياراتي»؟
نعم يستطيع «اجلنرال» أن يردد مثل هذه العبارات وأكثر ،لكنها
لن تكون كفيلة سوى بإبعاده عشرين دهرا عن القصر اجلمهوري.
بكل األحوال ،مل تكن أجواء لقاء عني التينة ،ليل أمس ،بني بري
َ
املعاونني السياسيني علي حسن خليل ونادر
واحلريري حبضور
احلريري ،خمتلفة عن لقاء بنشعي قبل ايام قليلة ،باستثناء اخللوة
الثنائية اليت مجعت بري واحلريري ،قبل مأدبة العشاء ،وهي شبيهة
بتلك اليت مجعت فرجنية واحلريري يف بنشعي على مدى عشر
دقائق.
مواكب «بيت الوسط» تتواصل وال تطفئ حمركاتها .عقارب
املواعيد ضبطت يف الساعات املقبلة باجتاه الشرق .معراب الذي
عاد «حكيمها» من رحلة سفر سياحية والرابية اليت تنتظر على أحر
من الشوق من يأتيها بـ «اخلرب األخري» ،خصوصا قبل أن يلملم
زعيم «املستقبل» حقائبه جمددا ،يف رحلة خارجية ،بعض حمطاتها
متصل مبواعيد دولية ،وبعضها اآلخر ،جمرد فاصل انتظاري التصال
ال بد وأن يأتي من الديوان امللكي ،بعدما طال انتظاره شهورا..
طويلة.
عندما يراقب اللبنانيون ما جيري حوهلم ،وخصوصا يف سوريا ،لن
يكون سهال عليهم هضم فكرة أن الفرصة الرئاسية جدية للمرة
األوىل منذ ثالثني شهرا .لكن السؤال ،هل هناك من يتلقفها قبل
أن تلتهب أجواء سوريا يف اآلتي من األيام واألسابيع ،خصوصا بعد
أن طلب الرئيس االمريكي باراك اوباما من خمتلف وكاالت االمن
القومي ،حبث اخليارات كافة بشأن سوريا ،مبعزل عما اذا كان
مبقدوره القيام بشيء ما ..يف آخر مئة يوم من ايام واليته؟

موسكو تتحدث عن استمرار...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وزير اخلارجية األمريكي للمشرعني« :الرئيس (أوباما) طلب من
مجيع الوكاالت طرح خيارات بعضها مألوف وبعضها جديد نعكف
على مراجعتها بنشاط شديد .عندما يتسنى لنا حبثها يف األيام
املقبلة ستتاح الفرصة للعودة واحلديث عنها بالتفصيل» .وأوضح
مسؤولون يف إدارة أوباما أنهم بدأوا البحث يف إجراءات أشد مبا يف
ذلك اخليارات العسكرية للرد على هجوم القوات احلكومية السورية
الذي تدعمه روسيا على حلب.
يف املقابل ،قال الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف لصحافيني:
«تواصل موسكو عمليتها اجلوية دعمًا للحملة ضد اإلرهاب اليت
ختوضها القوات املسلحة السورية» .وأضاف« :نأخذ علمًا لألسف
بالطابع غري البناء خلطاب واشنطن يف األيام املاضية».
ويف تعليق على تصريح جلون كريبي الناطق باسم اخلارجية
األمريكية حذر فيه روسيا «من تعاظم خسائرها وتلقيها املزيد
من جثث عسكرييها يف األكياس ،بل حتى إسقاط طائراتها» يف
سورية ،قال إيغور كوناشينكوف الناطق الرمسي باسم وزارة الدفاع
«رفعت األقنعة أيها السادة .إنين على يقني تام بأن
الروسيةُ :
كريبي الذي خلع البزة العسكرية أخريًا وارتدى زي الناطق باسم
اخلارجية األمريكية ،يدرك متامًا اآلثار اليت سترتتب على تصرحيه.
العبارات الصادرة عن كريبي اعرتاف أمريكي صريح بأن مجيع ما
يسمى باملعارضة السورية ليست إال حشدًا إرهابيًا دوليًا خاضعًا
إلمرة واشنطن».
وقال سريغي ريابكوف نائب وزير اخلارجية الروسي ،إن تصرحيات
كريبي «دليل على احندار اإلدارة األمريكية احلالية ملمارسة سياسة
وضيعة ،ومتثل دعوة موجهة لإلرهابيني ملهامجة روسيا .ال ميكن
أن نصف هذا األمر إال بأنه يف الواقع دعم لإلرهابيني من جانب
الواليات املتحدة» .وتابع« :أصيبت واشنطن أمس بانهيار عصيب
جديد على خلفية كون إدارة أوباما غري جاهزة للوفاء جبزئها من
االتفاقات اليت توصلنا إليها جبهود كبرية بذهلا خمتلف اهليئات».
يف نيويورك ،قوبل املقرتح الروسي الذي أعلن من موسكو
بهدنة من  ٤٨ساعة برفض غربي عرب عنه السفري الربيطاني ماثيو
ريكروفت ،معتربًا أنه «وضع من جانب الروس كي يبدو جيدًا ،لكنه
يسمح للروس مبواصلة هجماتهم القاتلة» ،مشددًا على أنه «مقرتح
خمتلف عما تطالب به األمم املتحدة» .وأضاف« :علينا االنتقال إىل
اعتماد شكل آخر من الديبلوماسية» مع روسيا ،مؤكدًا أن «هذا ما
سيكون عليه الوضع يف األيام املقبلة» من دون أن يوضح هذه
الديبلوماسية.
ومما أطلق من تصرحيات من واشنطن «بالتفكري يف خيارات جديدة»
يف شأن سورية ،قالت السفرية األمريكية سامنثا باور« :إننا اآلن
منر يف منعطف» يف احلرب السورية» ،معتربة أن «روسيا ونظام
األسد يطلقان محلة قصف شعواء ووحشية على املدنيني ويصفونهم

يف الوقت ذاته بأنهم إرهابيون» .واعتربت أن «محلة القصف هذه
ستؤدي إىل تدفق املزيد من الالجئني ،ولكن أيضًا إىل املزيد من
التطرف» ،وما تفعله روسيا والنظام السوري «هو هدية إىل داعش
وجبهة النصرة ،اليت يقولون إنهم يريدون أن يوقفوها».
وأضافت باور أن روسيا والنظام السوري شنا  ١٧٠٠غارة على
شرق حلب حتى اآلن ،معتربة أن السفري السوري يف األمم املتحدة
بشار اجلعفري «يعرب عن الوحشية والدم البارد» لقصف املدنيني.
وعلقت باور على فيديو نقل عن السفري السوري عندما رد بالضحك
على سؤال صحايف سأله عن سبب قصف القوات احلكومية السورية
مركزين طبيني يف شرق حلب .وقالت« :رأينا كيف ضحك السفري
السوري على ما جيري يف حلب ،وهو مفاوض النظام يف جنيف.
هذه هي الوحشية اليت نتحدث عنها ،وروسيا تقف إىل جانب هؤالء،
وتقصف مع النظام لتتجاوز يف الوحشية كل ما رأيناه من النظام
يف هذه احلرب» حتى اآلن.
وجدد السفري الفرنسي فرانسوا ديالتر القول إن فرنسا أعدت
مشروع قرار إلعالن هدنة يف حلب ،ونشر آلية مراقبة ميدانية له،
وإجراء احملاسبة على اجلرائم املرتكبة ،موضحًا أن «النقاشات بدأت
حوله وستستمر ،ولن ندخر جهدًا للتوصل إىل وقف للنار يف حلب».
وعما إذا كان حبث املشروع مع نظريه الروسي يف نيويورك ،قال
ديالتر« :حنن على اتصال مع الروس وكل أعضاء جملس األمن،
ومن املبكر القول أين وصلت املشاورات».
وسئل الناطق باسم األمم املتحدة ستيفان دوجاريك ما إذا كانت
األمم املتحدة اطلعت على املقرتح الروسي لوقف النار الذي أعلن
من موسكو أمس االول ،فنفى أي علم لألمم املتحدة به .وقال
إن األمم املتحدة «غري مطلعة على مقرتحات جديدة لوقف إطالق
النار ،وما نريد أن نراه هو تعاون فعلي بني رئيسي جمموعة الدعم
الدولية لسورية ،للتوصل إىل وقف القتال والسماح لنا بإرسال
املساعدات» .وأشار إىل أن املساعدات مل تصل إىل حلب منذ
أسابيع.
وقدم وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ستيفن
أوبراين أمس االول ،إحاطة إىل جملس األمن جدد فيها املطالبة
بدعم اجمللس هدنة أسبوعية من  ٤٨ساعة على األقل .وقال إن
 ٣٧٠مدنيًا قتلوا يف شرق حلب منذ بدء هجوم القوات السورية
احلالي ،وإن أنواع األسلحة املستخدمة مل تستخدم سابقًا وتسبب
تدمريًا رهيبًا.
وحذر من أن حجم الكارثة اإلنسانية يف شرق حلب غري مسبوق ومن
انتشار األوبئة والتسمم ،مشريًا إىل أن « ١٠٠ألف طفل عالقون يف
شرق حلب» .وقال إن حصار شرق حلب رفع عدد احملاصرين يف
سورية إىل  ٨٦١ألفًا ،داعيًا اجمللس إىل حتمل مسؤولياته وفرض
هدنة طارئة.

زيباري جيمع يف بغداد...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

محل احلزب مسؤوليتها
هوشيار زيباري من منصبه ،وهي اإلقالة اليت ّ
لزعيم ائتالف دولة القانون نوري املالكي الذي غاب عن اجتماعات
بارزاني متامًا.
وإضافة إىل اجتماعاته مع العبادي ،عقد بارزاني الذي وصل بغداد
صباح أمس االول ،سلسلة اجتماعات ضمت زعماء الكتل الرئيسة
يف العراق باإلضافة إىل زعيم التحالف الوطين عمار احلكيم وزعيم
القائمة العراقية إياد عالوي.
وقال بارزاني يف مؤمتر صحايف ،إن زيارته بغداد تأتي من أجل
التعبري عن تأييده «الكامل» ودعمه «القوي» لرئيس الوزراء حيدر
العبادي.
وأضاف« :ننظر إىل أن مجيع املشاكل واملسائل جيب أن يتم
التفاهم عليها مع بغداد ،وإقليم كردستان ينظر إىل هذا املوضوع
على أساس أن بغداد هي العمق االسرتاتيجي ،وعالقاتنا اآلن ويف
املستقبل جيب أن تتم بالتفاهم معها».
وعن معركة املوصل ،قال إن «هناك تنسيقًا جيدًا بني قادة
القوات املسلحة العراقية مع إخوانهم البيشمركة ،ووضعوا خطة
حمكمة لتحرير املوصل».
وأضاف بارزاني« ،أطمئن إخواننا يف مدينة املوصل إىل أن
مستقبلهم آمن وسيتم حتريرهم من ظلم االرهابيني واستبدادهم
يف تنظيم داعش» .وجتاهل بارزاني أي إشارة إىل إجراء استفتاء
على استقالل كردستان.
من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه حبث مع بارزاني
االستعدادات اجلارية ملعركة املوصل ،وأضاف« :إننا ندعم احلكم
الالمركزي ونؤيد االستقرار السياسي واألمين يف إقليم كردستان»،
وأن «النفط والغاز ملك جلميع العراقيني ونسعى حلل اخلالفات يف
شأنهما باحلوار» .كما دعا إىل مصاحلة سياسية ،منتقدًا جتريد الربملان
احلكومة من وزراء الداخلية والدفاع واملال يف ظرف استثنائي.
ولوحظ غياب تام للمالكي عن أجواء الزيارة اليت رحب بها يف بيان
نائب الرئيس األمريكي جو بايدن.
أمس االول
ُ
لكن النائب عبد السالم املالكي عضو ائتالف املالكي ،طالب يف
بيان باعتقال بارزاني يف بغداد باعتباره «مطلوبًا قضائيًا».
وتكمن أهمية الزيارة يف أنها تأتي بعد أيام من جناح ائتالف برملاني
مقرب من املالكي بإقصاء الوزير زيباري.
ووفق املراقبني ،ستساهم زيارة بارزاني يف مجع القوى اليت أنهت
الوالية الثالثة للمالكي عام  ،2014وأبرزها تيارات احلكيم والصدر
والقوى السنية وائتالف أياد عالوي ،إضافة إىل عدد من نواب
«دولة القانون» املؤيدين للعبادي ملنع أي توجه إلسقاط احلكومة.
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مجتمع وصــحة

قداس وجناز االربعني للفقيد

سـايد نـعـيم بـركـات

هلذه املخاطر الصحية لن تنا َم بعد
اليوم وهاتفك جبانبك

معظم الناس ال ينامون إال وقد وضعوا هواتفهم الذكية جبانبهم،
إلسباب عدة ،منها ضبط املنبه ،وتصفح مواقع التواصل اإلجتماعي،
لكنهم ال يدركون هل الضرر الذي يسببه اهلاتف أو اجلوال عندما
تضعه جبانب وسادتك وتنام.

يقام قداس وجناز االربعني لنفس الفقيد

سايد نعيم بركات

من بلدة البحرية الذي وافته املنية يف الوطن االم لبنان عن عمر
 69عاما.
وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه يوم االحد املوافق  2تشرين االول
 2016الساعة  11 ،15صباحا يف كنيسة مار شربل يف بانشبول.
الداعون يف اسرتاليا :زوجة الفقيد سلوى الدغل بركات ،ولداه
نعيم وزوجته ساميا يوسف وايلي وزوجته كاتلني هيورث وعائلتها،
والدته افلني سعيد أيوب ،شقيقاه يف املهجر فيكتور وبدوي
وعائلتاهما ويف الوطن سعيد وعائلته ،شقيقاته جورجيت زوجة
جوزيف ابو سليم وعائلتها يف الوطن واملهجر ،روزيت زوجة جربائيل
الشدياق وعائلتها يف الوطن واملهجر ،سعاد زوجة جان طوباليان
وعائلتها يف الوطن واملهجر ،فوتينا زوجة طوني االميوني وعائلتها
يف الوطن واملهجر ،ريتا ارملة املرحوم ميالد سيسوق وعائلتها يف
الوطن واملهجر وجوزفني زوجة جورج دبو وعائلتها وعائلة ابن عمه
يف امريكا املرحوم سركيس فؤاد بركات الذي وافته املنية مؤخرا.
ومجيع عائالت بركات ،الدغل ،يوسف ،ابو سليم ،شدياق ،طوباليان،
السرعلي ،اميوني ،سيسوق ،دبو ،مسراني وعموم عائالت البحرية
يف الوطن واملهجر.
تغمد اهلل الفقيد بواسع رمحته واسكنه فسيح جناته.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
الدعوة عامة
***

غادر الفقيد بلدته البحرية غري انها بقيت ساكنة يف روحه وكل جوارحه
على امتداد اغرتابه االسرتال لعشرات السنني.
حبه لبلدته واهله املقيمني واملغرتبني تعدى نطاق الكالم اىل االفعال فقام
مع كوكبة من مغرتبي البلدة بتأسيس جمعية شباب قلب يسوع  -اسرتاليا
وتسلم رئاستها اكثر من مرة.
غادر اىل لبنان ،كعادته صيف كل عام ،فوافته املنية هناك يف االرض التي
أحب وكأن العناية االلهية عملت على تحقيق أمنيته باعادته اىل االرض
التي فيها نشأ لريتاح اىل جانب من سبقه من اآلباء واالجداد.
رحمك اهلل يا سايد واسكنك جنان الخلود مع االبرار والصديقني.
«الهريالد»

ومن هذه األضرار:
 -1لن ختلد إىل النوم بسهولة :تقول آن ماري تشانغ – دكتوراه
يف طب األعصاب واضطراباتالنوم “ ،-إن الذين يقرأون
الكتب أو املقاالت عرب األجهزة االلكرتونية يتعرضون لصعوبات
النومواضطرابات الساعة البيولوجية .ومن ثم ينخفض إفراز
املالتونني ،األمر الذي جيعلك تستهلك وقتًا أطول يف االستغراق
يف النوم”.
 -2كسل ومخول صباحي :ال ينتهي األمر عند صعوبات النوم ،بل
تؤكد تشانغ “أن القراءة االلكرتونية قبل النوم تؤدي إىل شعورك
باخلمول وعدم النشاط يف اليوم التالي ،ألنك مل تأخذ القسط
الكايف من الراحة والنوم ليجعالك مستعدًا ملهامك الصباحية،
وذلك مقارنة مبن يقرأون من كتاب مطبوع قبل النوم”.
 -3جتنب امليكروبات :هاتفك اجلوال حيمل ميكروبات وملوثات
أكثر من قاعدة املرحاض ،شيء مقزز للغاية ولكن من الصعب أن
تنام جبوار قاعدة املرحاض يوميًا ،ولكن لتجنب ذلك عليك بتنظيف
هاتفك مبنديل مبلل بالكحول على مدار فرتات زمنية قصرية.
 -4ستصبح مريضًا بالرهاب :هناك مرض يسمى بالنوموفوبيا،
ويعين اخلوف الشديد من أن تكون بال هاتف ،لتجنب ذلك على
اإلطالق عليك بغلق هاتفك اجلوال على األقل مرة واحدة يف اليوم،
وعليك أيضًا النوم بعيدًا عن اهلاتف مسافة ال تقل عن  15قدم،
ذلك ألن احلياة بدون هاتفك اجلوال ليست مستحيلة.
 -5الصداع :ستعاني من الصداع نتيجة احلديث لساعات طويلة،
ملاذا؟ ألن وجود اهلاتف جبوارك سيدفعك إىل الرغبة يف عدم
الشعور بالوحدة ،ومن ثم ستبدأ يف االتصال أو تلقي املكاملات
من األصدقاء ،وحالة االسرتخاء اليت تشعر بها قبل النوم تدفعك
إىل احلديث طوي ًال ،من هنا يأتيالصداع والشعور باإلرهاق.
 -6إرهاق العني :عيناك تستحقان الراحة ،والنظر طوي ًال يف شاشة
هاتفك ترهق عينيك وتصيبهما باجلفاف واالمحرار والزغللة.
التعرض إىل إشعاع اهلاتف :غين عن القول أن أحد أهم أسباب
-7
ّ
االبتعاد عن اهلاتف اجلوال أثناء النوم هو جتنب التعرض إىل
املوجات املنبعثة من جهازك.
 -8االكتئاب :يف دراسة أجرتها جامعة بايلور ،جاءت نتائجها أن
األشخاص الذين يتصفحون حساباتهم على الشبكات االجتماعية
يعانون من تغري حاد يف املزاج نتيجة ملقارنتهم بأحوال غريهم قبل
النوم مباشرة ،ومن ثم يشعرون باالحباط واالكتئاب.

هذا ما يسببه التدخني لبشرتك وشعرك!
من املعروف أن للتدخني مضار صحية عديدة ،فهو يؤدي إىل
اإلصابة بالعديد من األمراض كااللتهابات الرئوية والسرطانات
وأمراض القلب والشرايني وغريها.
لكن ضرر التدخني ال يقتصر على ذلك ،فهو يؤدي إىل آثار
سلبية على مجالك .وفيما يلي جمموعة من الفوائد اليت ميكن
أن جتنيها عند اإلقالع عن التدخني حبسب موقع «اليف هاك»
اإللكرتوني:
 -1الشيخوخة املبكرة
يسبب التدخني تضيقًا يف الشرايني اليت تنقل الدم بالقرب من
اجللد ،وهذا يؤدي إىل ضعف نقل األكسجني واملواد املغذية
للبشرة ،مما يساعد على تسريع ظهور التجاعيد وعالمات
الشيخوخة.
 -2األسنان
االبتسامة اجلميلة هي عنصر أساسي إلبراز مجالك ،لكن النيكوتني
واملواد اليت حتتوي عليها السجائر تؤدي إىل اصفرار األسنان،
حتى لو كان التدخني لفرتة قصرية ،لذلك ال بد من اإلقالع عن
التدخني إذا أردت احلفاظ على ابتسامة مشرقة.
 -3الشعر
التدخني جيعل شعرك أضعف وأقل مساكة ،وخاصة لدى املدخنني
منذ مدة طويلة ،حيث وجد الباحثون أن املواد الكيماوية اليت
حتتوي عليها السجائر ،ميكن أن تؤدي إىل تغيريات يف احلمض
النووي لبصيالت الشعر .وال يؤدي ذلك إىل ضعف الشعر فقط،
بل إىل تسريع ظهور الشيب أيضًا.
 -4البشرة
يتسبب التدخني بتلف خاليا البشرة بشكل تدرجيي مع الزمن ،ويف
حال أقلعت عن التدخني ،ستالحظ اختفاء عدد كبري من عيوب
البشرة مثل الرؤوس السوداء واهلاالت حتت العينني.
 -5شفاء اجلروح
مينع التدخني وصول الدم واألوكسجني إىل خاليا اجللد نتيجة
تضيق األوعية الدموية ،مما يؤدي إىل صعوبة التئام اجلروح
لدى املدخنني ،ويف حال فكرت يف إجراء جراحة جتميلية لتحسني
مظهرك ،فيجب أن تتوقف عن التدخي فورًا ،لتتمكن من احلصول
على النتيجة املطلوبة.

 3حقائق مهمة ومفيدة عن فوائد
العصري ..تعرف عليها
قام العلماء مبجموعة من األحباث حول عدة أنواع من العصائر بهدف
معرفة فائدة وتأثري كل منها على اجلسم البشري.
وكانت نتائج األحباث كالتالي:
عصري املاجنو يقي من السمنة:
درست جمموعة من العلماء الربازيليني عصري املاجنو عن طريق
إجراء جتربة على احليوانات املختربية ،اليت مت تقسيمها إىل عدة
جمموعات وفقا لدرجة السمنة ثم إعطائها عصري املاجنو .وكانت
النتائج مفاجئة حيث أن عصري املاجنو لديه قدرة عالية على خفض
نسبة املواد املسببة للسمنة واحلد من عمليات االلتهابات يف
اجلسم.
عصري الربتقال حيسن الذاكرة واالنتباه:
كيف يؤثر عصري الربتقال على القدرات املعرفية واإلدراكية
لوظائف الدماغ؟
مت احلصول على اإلجابة هلذا السؤال من قبل علماء من جامعة
ريدينغ الربيطانية ،حيث أقيمت جتربة على بعض األشخاص كان

* 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

قسم منهم يشرب عصري الربتقال بشكل يومي،
يف حني كان يشرب البعض اآلخر عصريا
وهميا .واتضح أن اجملموعة اليت تشرب عصري
الربتقال كان أداء الذاكرة واالنتباه وسرعة رد
الفعل لديها أفضل بكثري مما كانت عليه لدى
اجملموعة األخرى.
عصري العنب األمحر يساعد على التعامل مع
اإلجهاد البدني:
تأتي هذه النتيجة اليت توصل إليها العلماء
من جامعة فورتاليزا الربازيلية ،بعد جتربة
قسم فيها مثانية وعشرون شخصا من الرجال
والنساء املشاركني يف األلعاب الرياضية إىل
جمموعتني .أعطيت اجملموعة األوىل يوميا وملدة
 28يوما عصري العنب األمحر ،بينما أعطيت
اجملموعة الثانية مشروبات أخرى.
وكانت النتيجة أن الرياضيني الذين تناولوا
عصري العنب ارتفعت قدرتهم على التحمل
بنسبة  ٪15واخنفضت عالمات االلتهاب بدرجة
كبرية.
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صــحة وغذاء

آثار جانبية خطرية لألدوية نادرا
ما يكشف عنها

 10أصوات إذا صدرت من جسمك ..راجع الطبيب فوراً!
تصدر عن أجسامنا بني احلني واآلخر بعض األصوات الغريبة وغري
الطبيعية ،حيث نكتفي باالستغراب عند مساعها ،غري أننا قد ال
نعريها أي اهتمام ُيذكر ،ونستمر يف حياتنا كأن مل نسمعها ،وإن
كنا يف بعض األحيان نشعر بشيء من القلق الذي يعتقد األطباء
أن له ما يربره.
ويعتقد األطباء أن هذه األصوات قد تكون إشارات يطلقها اجلسم
للفت انتباهنا ،بأننا نتعرض ألمور قد تكون جسيمة صحيا.
يف هذا اإلطار ،أورد موقع “بابا ميل” املتخصص يف اجلوانب
شيوعا يف جسم اإلنسان،
الصحية ،ما وصفه بأنه أكثر  10أصوات
ً
مع بيان إن كانت احلاجة ضرورية لزيارة الطبيب جراء مساع هذه
األصوات.

درست جمموعة من العلماء تقارير التجارب السريرية للمنتجات
الطبية ،وقال اخلرباء أنهم وجدوا الكثري من االختالفات بني
املعلومات املنشورة وغري املنشورة عن اآلثار اجلانبية لألدوية.
وكانت البحوث اليت قام بها علماء من جامعات نيويورك ونورويتش
ومانشسرت غري مألوفة للعلوم الطبية ألنها مل جتر يف املختربات بل
مت اجراؤها يف األرشيف ،حيث أن الفريق عمل على مجع ودراسة
املواد والتقارير املكتوبة عن التجارب السريرية لألدوية.
ووجد الباحثون معلومات هامة وجديدة عن اآلثار اجلانبية لألدوية
اليت ميكن أن تسبب مشاكل كبرية .ومتكن الباحثون من العثور على
 28عمال فقط حول هذا املوضوع.
وقد أخذ القائمون على هذا البحث املقاالت املوجودة يف األرشيف
حول التجارب السريرية لألدوية ،ومن ثم قارنوا بينها وبني النتائج
الرمسية املنشورة على املواقع أو يف اجملالت عن هذه األدوية
وتأثريها.
وتوصل الباحثون يف النهاية إىل النتيجة احملزنة ومفادها أن
املعلومات حول اآلثار اجلانبية لألدوية غالبا ما ال تكون مذكورة
يف التقارير الرمسية املنشورة .وتقول نتائج مثاني دراسات أن
اإلصدارات املنشورة حتتوي على معلومات عن اآلثار اجلانبية فقط
يف  46٪من احلاالت.
جتدر اإلشارة إىل أن هذه األرقام ال متلك حتى اآلن أية أدلة
إحصائية ،حيث أن اآلثار اجلانبية نادرة الظهور عادة ،ومع ذلك
فإن إخفاء املعلومات عن اآلثار اجلانبية لألدوية اجلديدة ال يزال
غري مقبول.

ودا ًعا لإلنسولني ..البامية خيلّصك
من السكري نهائيًا

نصح أطباء استشاريون يف التغذية العالجية والصحة العامة،
بضرورة تناول املرضى املصابني مبرض السكر لشراب منقوع
البامية؛وذلك لفوائده املذهلة يف عالج داء السكري وتنظيم معدل
نهائيا من أعراض املرض املزمن
اإلنسولني يف الدم ،والتخلص
ً
ومشكالته الصحية املتعددة.
وأكدوا أن شرب مياه البامية اخلضراء قادر على عالج مرض السكر
يف غضون شهرين على األكثر ،وميكن جتربته حتت إشراف طبيب
متخصص يف جمال علوم التغذية أو طبيب الباطنة والسكر؛ وذلك
ً
أيضا بصورة
لتاليف أي أعراض سلبية أو مفاجآت صحية ،وللتأكد
واقعية من فعالية النتائج املذهلة ملنقوع البامية اخلضراء.
وأضافوا إن سر فعالية جناح البامية يف شفاء مرض السكر ،يرجع
إىل املادة الرغوية والزالل الناتج عن نقعها يف املاء ،الذي أثبتت
األحباث قدرته على عالج املرض يف وقت قريب .

تكسر تصدر من الركبتني والكاحلني
أوال :أصوات
ّ
ُتسمع هذه األصوات عند مد الرجلني فجأة أو طيهما يف حركة حادة
لدى االستعداد للمشي أو اجللوس.
يف حني أن ثالثة أمور تتسبب يف صدور هذه االصوات وعادة ما
تكون طبيعية حيث تلتصق األوتار يف املفاصل أثناء احلركة ،أو
بسبب انفجار فقاعات هوائية صغرية داخل السائل بني املفاصل،
أو بسبب احنراف بسيط يف موقع املفاصل.
عندما يتقدم العمر تظهر هذه األصوات بوضوح أكثر حيث إن
مفاصلنا والغضاريف بطبيعة احلال تتأثر بالعمر وتبلى ،ومع ذلك
وطاملا أنها غري مصحوبة بأمل فهي ال تنذر بوجود مشاكل طبية.
وللتخفيف من تكرار هذه الظاهرة ُينصح بالقيام ببعض التمارين
البسيطة اليت من شأنها أن تعمل على “تشحيم” أطراف الركبتني
والكاحلني.
لكن متى تكون زيارة الطبيب ضرورية؟ ،جييب موقع “بابا ميل”
قائال إن كانت هذه األصوات مصحوبة بأمل او تورم أو تيبس يف
املفاصل ،فقد يكون ذلك إشارة إىل التهاب املفاصل او تلف يف
األوتار أو حتى متزق يف غضروف الركبة.
ثانيا :قرقرة يف املعدة
عند مساع هذه االصوات ُيعزى السبب يف العادة إىل اجلوع ،وعادة
ما تسمع هذه األصوات بني الوجبات عندما يصيب اجلهاز اهلضمي
بعض التشنجات ،و قد تكون األصوات عالية أحيانا.
لكن ليس بالضرورة أن توحي هذه األصوات إىل اجلوع ،بل قد
تشري إىل أن اجلهاز اهلضمي يواجه بعض املشاكل والصعوبات يف
هضم بعض أنواع الطعام الغنية بالنخالة ،كما قد يكون السبب هو
مرور السوائل خالل اجلهاز اهلضمي.
لذا ينصح أال نسرع يف تناول الطعام فور مساع هذه األصوات ،بل
فقط نتناوله حالة الشعور باجلوع.
وتكون زيارة الطبيب ضرورية يف هذه احلالة ،يرى موقع “بابا
ميا” أنه عندما تصاحب األصوات انتفاخات وآالم يف املعدة خاصة
إن سمُ ع صوت قرقعة املاء عند الضغط على املعدة ،فقد تشري
هذه األعراض إىل زيادة يف تشابك األمعاء أو حتى انسدادها مما
يتطلب اخلضوع لعملية جراحية.
ثالثا :طنني أو أجراس يف األذنني
ُنباغت يف بعض األحيان بصوت عال متواصل ومزعج يف األذنني
يعرف بالطنني ،ثم خيتقي بعد بضع ثوان أو دقائق.
مصدر هذا الصوت ليس خارجيا إمنا هو داخل الدماغ ،ويسمع على
شكل أصوات عندما يصدر الدماغ إشارات كهربائية ،يف حني ال
يعترب ذلك إشارة إىل أي أمراض أو ضرر حقيقي.
قد يكون املتسبب يف هذا األمر قضاء أوقات طويلة يف بيئة
صاخبة جدا إضافة إىل الضغوط والتوتر وقلة النوم واإلفراط يف
تناول الكافايني.
وحملاولة التقليل من هذه الظاهرة ينصح بتغيري منط احلياة
باستخدام سدادات األذنني والتخفيف من تناول الكافايني واللجوء
إىل الراحة والنوم.
متى تكون زيارة الطبيب ضرورية عند مساع هذه األصوات؟ يف
حني استمر الطنني لفرتة طويلة ،وأصبح عاليا ومتركز يف أذن
واحدة ،فقد يكون أحد أعراض اإلصابة بالتهاب يف األذن أو أي
عطب آخر مثل نظام السمع ،يف هذه احلالة قد تكون هناك حاجة
لالستعانة بسماعات او اجلراحة ،وفق ما أجاب موقع “بابا ميل”.
رابعا :أصوات تشبه التكسري أو النقر يف الكتفني
قد ُتسمع أصوات تشبه التكسري يف الكتفني عند حتريك أو رفع
األيدي إىل األعلى ،فال داعي للقلق إن كانت األصوات غري مصحوبة
بأمل ،فالسبب هو احتكاك العضالت أثناء احلركة مبفصل الكتف.
كما أنها إشارة إىل التقدم بالعمر ،فتكرار حركة رفع الذراع مثال
لرمي كرة أو لتناول أي غرض من الرف ،قد يتسبب يف حدوث
التهاب يف األربطة أو متزق يف الغضروف.
يف هذه احلالة ،متى تكون زيارة الطبيب ضرورية؟ ُينصح بزيارة
أخصائي عالج طبيعي إذا ما صاحب احلركة أمل عميق يف مفصل

الكتف ،فهناك العديد من أنواع االلتهابات مبفصل الكتف واألربطة
أو متزق الغضروف.
خامسا :أصوات يف الفك
ً
توجد بني الفكني أقراص من ألياف النسيج العظمي لتساعد
على فتح وإغالق الفم بيسر وسالسة ،فقد يطرأ تغيري على هذه
األقراص خاصة يف حال تعرضها للتمدد وعندها قد تصبح مقعرة
وتتسبب يف إعاقة فتح الفم.
عندها يتحرك الفك السفلي يف األجزاءاملقعرة وينحرف عن املسار
الطبيعي ،عندها ال داعي للقلق فهذا عادة ما يكون للحظات ،كما
قد حتدث هذه احلالة بسبب الضغط على الفكني أثناء النوم.
متى تكون زيارة الطبيب ضرورية؟ يف حال عدم املقدرة على فتح
الفم أو إذا كانت هذه األصوات عالية وحادة.
سادسا :صفري أو تكسري أثناء حتريك جذع اجلسم لألعلى
ً
أثناء حتريك اجلذع لألعلى قد تسمع أصوات تصفري ،ال داعي للقلق
فهذه ظاهرة طبيعية عندما خيرج اهلواء من الرئثني او املعدة ،كما
أنه ال حاجة لتغيري وضع التمرينات الروتينية اليت تقوم بها أو حتى
لوقفها.
وتكون زيارة الطبيب ضرورية يف حال مالحظة صعوبة يف التنفس،
فإن ذلك قد يكون بسبب بعض املشاكل يف جهاز التنفس ،يف
حني ينصح من يعاني من أمراض الربو بعدم أداء هذه التمارين.
سابعا :أصوات تكسري يف الكوع
ً
تصدر هذه األصوات من احتكاك العضالت ببعضها البعض ،حيث
قد تنشأ مشاكل مكيانيكية يف حركة الكوع ،إضافة اىل استهالك
الكوع،هناك العديد من املتالزمات واالضطرابات اليت قد تسبب
اخلشونة يف الكوع وتزيد من حدوث األصوات.
متى تكون زيارة الطبيب ضرورية ،طبقا ملا قال موقع “بابا ميل”
فإنه إذا صاحب األصوات أمل أو إذا كان هناك شعور بأن الكوع
اليتحرك ،ما يشري لوجود التهاب يف الغضروف أويف أعصاب
الكوع.
ً
ثامنا :أصوات عالية أثناء النوم
كما هواحلال بالنسبة للطنني ،فهذه األصوات الداخلية يوعز بها
الدماغ وتسمعها األذنان.
هناك ظاهرة أخرى مقلقة حتصل يف الدماغ وهي “متالزمة الرأس
ً
أصواتا مثل
املنفجر” ،وحتدث أثناء النوم العميق حيث تسمع فجأة
دوي الرعد العالي ،ما يتسبب يف التنبه من النوم حبالة ذعر
شديد.
من مرت عليهم هذه الظاهرة وصفوها بأنها أشبه بإطالق الرصاص
واأللعاب النارية أو مثل التصفيق احلاد ،قد تكون هذه الظاهرة
مزعجة لكنها ليست مؤذية  ،وسببها ما زال جمهوال.
إحدى النظريات تقول إنه عندما يستعد اجلسم للنوم يتوىل الدماغ
مسؤولية إيقاف تشغيل كافة أجهزته املختلفة ،مثل أعصاب
السمع والبصر واحلركة ،وإذا تعرض جزء من هذه العملية للخطأ
فعندها ُتغلق كافة أنظمة الدماغ يف وقت واحد ،ما يتسبب حبصول
الضوضاء املفاجئة.
هذه الظاهرة ال تعترب شائعة لكنها حتدث ملن هم فوق سن 50
سنة ،وطبقا ملن أصيب بها فإنها نامجة عن القلق واإلجهاد والتوتر
وقلة ساعات النوم.
تاسعا :الصفري يف الصدر أثناء السعال
ً
يظهر هذا الصوت عنما نعاني من انسداد يف جمرى التنفس ،سواء
كان ناجتا عن العدوى واحلساسية أو ضيق يف التنفس ،ويتسبب
هذا الصوت يف الضغط على اهلواء ويصعب عنده الزفري أثناء
السعال.
هذا الصوت جيب أن يفحص عند الطبيب ،حيث إنه غري اعتيادي
وغري طبيعي ،وإذا استمرت احلالة ألكثر من  4أسابيع خاصة بعد
اإلصابة بالرشح ومل تتحسن ،فعندها من احملتمل أن تتطور لتصبح
التهابا رئويا أو ربوا.
عاشرا :مساع دقات القلب بشكل واضح
ً
يف حال الشعور أثناء اليوم أو قريبا من موعد النوم بصوت دقات
القلب بوضوح ،يتحتم التقليل من تناول الكافايني أو الذهاب يف
عطلة لالسرتخاء.
هذه الظاهرة تتسبب يف تدفق الدم بصورة أقوى من الطبيعي،
يف حني أن اإلفراط يف تناول احللويات وشرب الكحول أو
الكافايني أو اإلجهاد والقلق ،ميكن أن يتسببا أيضا يف حدوث
الظاهرة.
يتساءل موقع “بابا ميل” متى تكون زيارة الطبيب ضرورية يف
هذه احلالة ،وجييب أنه إذا تكرر حدوث احلالة فهذا يعين أنها بسبب
مشاكل يف تدفق الدم وهو من حاالت أمراض القلب اخلطرية  ،وقد
تكون مؤشرا حلاالت أخرى مثل الضغط على سائل العمود الققري،
الذي ميكن أن يؤدي إىل اإلصابة حباالت يف منتهى اخلطورة وقد
تتطور لإلصابة بالعمى.
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Sydney to Honour Deputy Com- The collective cost of late fees is close to $300 million, Commonmissioner Nick Kaldas APM.
wealth Bank research shows

A Community Celebration of Public Service is to
be held to honour former
Deputy Police Commissioner Nick Kaldas who retired from the NSW Police
Force earlier this year.
The Chair of the Organising Committee, former
Member of Parliament
Charles Casuscelli said “
Such was the esteem in
which Nick Kaldas was
held across all communities that I was compelled
to ask a number of prominent community leaders
to come together and plan
an event to recognise 34
years of exemplary service
to the people of NSW”
“Nick Kaldas has been a
champion of our multi-cultural communities and has
been a voice of re-assurance during times when
our communities came under threat from criminals
and intolerance. There has
not been a more passionate advocate, nor a more
unifying leader in the service of our community”
“The media in NSW has
often commented that
“Kaldas is one of the most
decorated and well-credentialed officers in recent
NSW Police history” and
that Kaldas was “the best
Police Commissioner NSW
never had”, the Organising
Committee agrees.
“Governments from all
sides of politics owe him
a debt of gratitude that is
yet to be paid, we can do
nothing less than for our
diverse communities representing many cultures
from across the world to
come together to demonstrate that we recognise
his service, that we are
grateful for his dedication
and we celebrate with him
on his achievements” Mr
Casuscelli said.
Dr Stepan Kerkyashar-

ian AO, former Chair of
the Community Relations
Commission said “Nick
Kaldas is a man of honour
and of service, he understands multi-cultural NSW
like no other public servant”
Mr Joe Rizk AOM, Chairman and CEO of the Arab
Bank said “The Egyptian
community in NSW should
be very proud that one of
its sons rose to such a senior position in the NSW
Police Force
Mr Dong Dong Yang, Chairman China Business Summit Inc. said “Nick Kaldas
is one of the best police officers in Australia always
helping ethnic communities especially the Chinese
community very much”
Ms Namhee Ko, said “The
Korean community thanks
Mr Kaldas for his devotion,
care and compassion for
the people of NSW, especially his exceptional kindness to ethnic communities”
Mr Yateender Gupta,
Chairman of the Institute
of Chartered Accounts
of India said “The Indian
community is especially
grateful for the interest
that Nick Kaldas showed
when dealing with issues
affecting the Indian community”
“We have been fortunate to
attract many distinguished
members of the Australian
and NSW Parliaments who
will join us in the celebration” Mr Casuscelli said.
All members of our communities are invited to attend the celebration that
will be held on the 30th
October 2016 at 12 noon
at Le Montage 38 Frazer St
Lilyfield.
Tickets can be purchased
on-line at www.nkcelebration.eventbrite.com
The Organising Committee: Stepan Kerkyasharian
AO, John Caputo OAM, Joseph Rizk OAM, Yateender
Gupta, Dong Dong Yang
JP, Namhee Ko, Robert
Ishak, Joseph Tannous,
Pictures attached.
Media Enquiries: Mr
Charles
Casuscelli
0400014456 or email
nkevent2016@gmail.com

Australians were hit with a
shocking financial penalty
of $286 million for failing
to pay their bills on time in
the past year, a new survey shows.

One-third of Australians
admitted to paying a bill
late, with the top reasons
being “forgot when it was
due”, “didn’t have enough
money”, and “misplaced/

Scott Morrison, Barnaby Joyce
reach compromise deal on the
$500m backpacker tax

Treasurer Scott Morrison had said that if there were to be changes to the tax, «it
is my view as Treasurer they will be made in a way that does not disadvantage
the budget». Photo: Nic Walker

A backpacker carries a bucket of tomatoes in Childers, north of Brisbane, Australia. Photo: Rob Griffith

The federal government
will water down its proposed $500 million backpacker tax in a deal that
will please Nationals MPs
who had campaigned
against the measure.
Under the deal hammered
out by Treasurer Scott
Morrison and Nationals
leader Barnaby Joyce, the
plan to impose a 32.5¢ tax
rate on backpackers from
the first dollar they earn
while working in Australia - rather than when they
pass the $18,200 taxfree threshold - has been
walked back.
Treasurer Scott Morrison
had said that if there were
to be changes to the tax,
«it is my view as Treasurer they will be ...
Instead, a 19¢ rate will apply and the revenue foregone under the change
will be made up by a $5
increase in the passenger

levy that applies to some
flights.
The tourism sector will
also get a $10 million
hand out to market jobs
to backpackers.
A backpacker carries a
bucket of tomatoes in
Childers, north of Brisbane, Australia.
Cabinet ticked off on the
changes to the backpacker tax, which was
announced by former
treasurer Joe Hockey in
his 2015 budget and had
been due to to start on
July 1, on Tuesday.
Earlier this month, Mr
Morrison said that if there
were to be changes to the
tax, «it is my view as Treasurer they will be made in
a way that does not disadvantage the budget».
The compromise deal appears to have ensured
that no revenue will be
foregone.

deleted the bill”.
The
Commonwealth
Bank’s survey of more
than 1000 people found
the average fee for a late
payment of a bill was $24,
leading it to conclude
Australians were unnecessarily forking out $286
million a year.
Generation X customers,
those born between the
mid-1960s and the early
1980s, accounted for
nearly half of all late fees
paid. Gen Y paid $88.5 million, and Baby Boomers
$46.4 million.
A quick scan of the websites of major telcos and
energy providers showed
late payment fees of up to
$15.
EnergyAustralia and Origin charge $12 for the late
payment of a bill. Telstra
and Optus whack their
customers with a $15 penalty.
Telstra was once the target of a multi-million dollar class action, accused
of fleecing customers with
its late payment fees. At
the time, it was claimed
Telstra alone had collected $272 million in “late
fees and other miscellaneous fees” in the 2014
financial year.
The Commonwealth Bank
is using the startling survey findings to launch its
new “Better Bill Experience” feature on its Commbank app and Netbank
platforms, which may help
customers avoid paying
late fees.
The new feature allows
customers to have their
bills sent directly to the
CommBank app and NetBank, rather than via the
post or email, view new
bills in a calendar, providing a snapshot of where
upcoming bills are scheduled and when they are
due, and choose to automatically pay bills.
For the first time, customers with an Apple iPhone 5
or newer model can take a
photo of the bill using the

app. The app will prepopulate the BPAY, amount
and due date fields, making bill paying quicker and
easier.
“Photo-a-bill in the CommBank app not only ensures fewer mistakes, but
it gives our customers a
much easier way to pay
their bills,” said Danielle
Murrie, the bank’s general
manager of deposits and
transactions.
“It also speeds up the
process, as we know Australians are spending on
average 15 hours a year
managing their bills.”
The survey also found 61
per cent, or 10 million Australians, considered themselves “very organised”
when it came to paying
bills, 31 per cent said they
had missed or forgotten a
bill in the past, and 2 per
cent admitted they often
forgot to pay bills on time.
About one-third said they
mostly received their bills
online, half said they used
a mix of paper and email,
while 9 per cent said they
solely relied on paper
bills.
Ian Johnson, a self-employed builder from Haberfield, estimated that
over the course of a year
he could be paying up to
$200 in various late payment fees.
“It can be high pressure,
business wise, to keep up
with what’s happening,
especially when you don’t
have someone just doing
the admin. If you’re a oneman band, it can be hard to
always check, know what’s
in the account, invoices,
what bills need to paid,” he
said.
“The fees can build up very
quickly. I used to go overseas on a semi-regular basis and missed the mail, so
I paid late fees,” he said.
“It’s happening less now,
I’ve really clamped down
on it, by setting up automatic payments and doing
as much as possible online.”
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Malcolm Turnbull takes Govt slams Labor school Councils push for flawed
another hit in latest poll funds ‘bogeyman’
merger inquiries to start
Not for the first time may cline in the opinion polls,
Labor has been accused with the existing agree- from the beginning
Malcolm Turnbull find him- just three months since the
of “cynical bogeyman ment finishing at the end
self ruing the day he cited
Tony Abbott’s poor performance in Newspoll as a key
reason for terminating his
prime ministership.
Tuesday’s Newspoll holds
more grim news for the
Member for Wentworth,
who despite enjoying his
best two weeks in the job
strutting the world stage is
back facing the reality of his
domestic woes after presiding over another fall in the
Coalition’s primary vote.
A new poll reveals the former PM has more support
than the current one in a
part of NSW.
Published by News Corp,
the survey of 1662 voters
recorded a lowering of the
Coalition’s primary vote
to 38 per cent, down 3 per
cent, which is just on the error of margin.
On a two-party preferred
basis, Labor leads the Coalition 52-48 which is the
opposition’s biggest lead
since Malcolm Turnbull
took power.
But Mr Turnbull remains
well ahead of his opponent,
Labor Leader Bill Shorten,
in the important preferred
Prime Minister stakes, 4433 per cent.
Mr Turnbull’s further de-

last federal election, will be
closely monitored by his
colleagues.
On the day he challenged
him for the leadership in
2015, the member for Wentworth said his predecessor,
Tony Abbott, had overseen
the Coalition’s loss in 30
Newspolls.
“It is clear the people have
made up their mind about
Mr Abbott’s leadership,” Mr
Turnbull said.
The Prime Minister only
just held onto victory at the
recent election, winning
majority on the floor of the
Parliament by just one seat.
Cabinet sources close to Mr
Turnbull say he was rattled
by the result, indicating he
expected a bigger victory.
Tony Abbott’s former chief
of staff Peta Credlin has
previously claimed her old
boss would have won more
seats.
Liberals believe Mr Abbott
is attempting a political
comeback, based on Mr
Turnbull’s lacklustre performance as Prime Minister,
but his internal support is
believed to have dwindled
to a tiny minority, largely
because of the way he and
Ms Credlin ran the government.

NSW Premier Mike Baird
says taking a hit in the
popularity stakes over a
number of controversial
decisions, including the
ban on greyhounds, is all
part of the job.
A Newspoll published in
The Australian on Thursday shows Mr Baird’s approval rating has crashed
from 61 per cent to 39 per
cent since December and
his disapproval rating
has more than doubled.
“We have made a number
of decisions in the past
few months that aren’t
easy but I believe that the
right thing is for the long

term future of the state,”
he said in Sydney on
Thursday.
“Yes that has come at a
cost and a consequence,
but in the long term I
hope the people of NSW
see a government that
listens, that makes decisions that are not necessarily popular but the
right things to do.”

politics” after it attacked
Education Minister Simon
Birmingham’s suggestion
some private schools are
being overfunded.
Treasurer Scott Morrison
says there’s more schools
funding on offer from the
commonwealth than ever
before but it must be allocated based on need, not
“sweetheart deals”.
“Bill Shorten’s agenda is
to engage in cynical bogeyman politics,” he told
ABC radio on Wednesday.
“He goes out there, puts
the sheet over his head as
the big ghost scary thing
he does every day and he
tries to scare the Australian people every single
day.”
Labor has accused the
government of having a
secret hit list of schools
earmarked for funding
cuts.
Senator
Birmingham
this week conceded
there were some private
schools that “fit the bill”
of being overfunded by
governments.
He is re-negotiating
school funding arrangements with the states,

of 2017.
The funding arrangements were established
2013 with some of the
deals with states signed
under the then-Labor
government and some
signed after the coalition
won power.
The Gonski panel tasked
to develop a new funding model at the time was
told no school could lose
a dollar, meaning historical arrangements for federal funding of private
schools were entrenched
regardless of whether it
matched need.
But funding to public
schools would increase
at a much faster rate to allow them to catch up.
Mr Morrison said taxpayer funding as a proportion of what private
schools spent was “very,
very small”, but needed
to stay.
“All Australians pay taxes
and all Australians receive
some sort of services for
those taxes,” he said.
Catholic schools are worried the renewed discussion around school funding creates uncertainty
for parents.

Baird says popularity hit part of the job

Despite a majority of
voters judging the NSW
greyhound racing ban
as unfair, Mr Baird stood
firm behind his decision
to shut down the industry from July 2017.

“We have made an absolute decision in relation to this issue on the
basis of evidence... and
we think this is the right
decision.”
“It is the job of the government to consider the
evidence and the facts
and make decisions not
just for today and for today’s headlines but for
the future.”
The premier also denied
rumours of any tensions
and growing disunity
with his deputy premier
and Nationals leader
Troy Grant, who’s facing increasing pressure

within cabinet over the
Greyhound ban.
“Troy Grant and I are
great mates, we are right
alongside each other on
all issues and we continue to do that,” Mr Baird
said.
The state government has
tasked the Greyhounds
Transition Taskforce Coordinator-General, John
Keniry, with shaping an
assistance package to
support breeders and
others affected by the
ban.
Mr Baird said the report
will be out in a couple of
weeks.

Mosman mayor Peter Abelson insists the merger report needs reviewed. Photo: Peter Morris

The state government
would need to rerun a
public process to gauge
community attitudes to
merged councils in Sydney’s lower north shore
and inner west following
court rulings that found
flaws in previous analyses, affected councils
say.
Justice Tim Moore of the
Land and Environment
Court ruled last week
the delegates who had
considered the proposed
mergers of North Sydney,
Willoughby and Mosman councils, as well as
Strathfield, Burwood and
Canada Bay, had failed to
consider one and two aspects respectively among
those required by the Local Government Act
In May 2016 the NSW
State Government announced the forced amalgamation of more than 40
local councils into 19 new
councils, but what are the
legalities of this contentious issue?
On that basis, Justice
Moore ruled the proposed
mergers could not go
ahead.
In contrast, he found no
flaws in reports prepared
into a proposed merger affecting Hunters Hill, Lane
Cove and Ryde Council,
while there was also no
basis to oppose a merger
between Ku-ring-gai and
Hornsby councils.
The mayor of Mosman,
Peter Abelson, said the

council’s view was that
the delegate who prepared
the report into the proposed merger, Ian Reynolds, would have to review the entire report into
an amalgamated council,
and not just the one element Justice Moore said
was deficient.
“He has to take into account any information
that has arisen since he
wrote his first report in
mid-April,” Cr Abelson
said.
“He can’t simply rewrite a
few paragraphs and say
he’s done it,” he said.
Mosman Council wrote to
Mr Reynolds as well as
Minister for Local Government Paul Toole last
week setting out its position. A spokeswoman for
Strathfield Council said
that council had a similar
view to Mosman’s.
Mr Toole, meanwhile, has
not spelled out how the
government plans to deal
with the identified deficiencies in the Strathfield
and Mosman merger reports.
A spokesman for Mr Toole
said: “The government
is closely examining the
findings in relation to the
delegates’ report.”
Should the government
have to rerun the public
inquiries into potential
mergers of affected councils, it would be likely to
drag out the process of
amalgamations for many
months yet.
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New national snapshot finds 60 per cent of Australians Make no mistake, Labor and the Coalition are playing
would be concerned if a relative married a Muslim
politics with same-sex marriage

And a quarter of Australians would not be fazed if all anti-terror efforts were focused exclusively on
Muslims. Photo: Getty Images

Sixty per cent of all Australians say they would
be concerned if a relative
married a Muslim, according to a new university
research project tracking
attitudes to Islam.
It also found that more
than a third of people
would not object to Muslims being searched more
thoroughly at airports
than other people.
The poll results showing
49% of Australians want
to ban Muslim immigration is a response to fear
according to Christopher
Pyne, but Labor has another reason. Courtesy
Channel 9.
And a quarter would not
be fazed if all anti-terror
efforts were focused exclusively on Muslims.
The study comes on the
heels of a poll last week
that found half of all Australians support a ban on
Muslim immigration.
The Deakin University
research found concern
around Muslims is twice
that of any other group
but a third of respondents
- 33 per cent - would also
have reservations with a
Jew marrying into their
family.
By comparison, just 8.1
per cent would take issue
with a Christian fiancee.
The survey also found a
large proportion of people did not express any
disagreement when presented with what could be
considered Islamophobic
statements. They included:
• practicing Muslims do
not fit Australian society

(41 per cent either agreed
or were undecided)
• practicing Muslims pose
a threat to Australian society (40 per cent);
• practicing Muslims
should be searched more
thoroughly than others in
airports and stations (36
per cent.)
A little over a quarter of
respondents did not reject
the assertion that Australia’s counter-terrorism
policies should focus exclusively on Muslims.
The Deakin study, which is
being funded by the Australian Research Council,
used data collected in
the long-running Australian Survey of Social Attitudes, taken a little over a
month ago.
Research authors, who
presented initial findings
at the University of NSW
on Monday, described Islamophobia as “alive and
well” in Australia.
Matteo Vergani, a research
fellow at Alfred Deakin Institute for Citizenship and
Globalisation, said the
strong message from the
data is that people who
don’t know any Muslims
or interact with any Muslims in the community felt
the most fear around terrorism.
People who know Muslims
and more about Islam as a
religion are the ones who
don’t feel threatened
“People who know Muslims and more about Islam
as a religion are the ones
who don’t feel threatened,” he said.
The 304 people surveyed
in depth were given five

questions about the central tenets of Islam to
gauge their knowledge of
the religion.
Dr Vergani said the data
was preliminary but he
believed it was a reliable
“national snapshot”, with
three more tranches of
the survey to be conducted over the remainder of
the year.
“The result is really similar to the Essential poll of
last week,” he said.
The most common reasons for wanting an immigration ban, that poll
found, were fears over
terrorism and a belief that
Muslim migrants do not
integrate into society nor
share Australian values.
Attitudes to Muslims have
been under the microscope since the Essential
poll’s surprise finding.
On Monday on ABC’s
Q&A program, Labor’s
Penny Wong fiercely defended her right to condemn comments made by
Pauline Hanson, who has
called for a halt to Muslim
immigration and suggested the country was being
“swamped”.
“How can I argue that Pauline Hanson peddles prejudice and fear? Because I
look at what she says. I remember the debate in the
‘90s, when we [Asians]
were the ones who were
swamping Australia, and
we were the ones who
were going to make this a
dreadful place,” she said.
She said Australian Muslims had the right to live
their lives without being
“vilified”.

It is hard to recall a bigger failure in recent history from Australia’s
political class than the
debacle over legalising
same-sex marriage.
The Coalition’s implosion over the carbon pollution reduction scheme
in 2009, combined with
the Greens’ insistence
on the perfect being
preferable to the good,
comes close.
So, too, does the Parliament’s failure to allow
Julia Gillard’s “Malaysian Solution” in 2012
- a decision even Tony
Abbott recently admitted was a mistake.
The first failure in the
same-sex marriage shemozzle belongs to Abbott; rather than letting
MPs do their job and
vote on legislation, the
former prime minister egged on by the conservative wing of his party proposed an expensive
plebiscite to resolve the
matter.
The second failure was
Malcolm
Turnbull’s;
rather than junking the
plebiscite proposal - one
he argued against while
communications minister - Turnbull acquiesced to the demands of
party conservatives and
retained it as part of the
deal struck to install him
as Prime Minister.
But the third failure, now
unfolding, belongs to
Bill Shorten and members of the same-sex
marriage lobby like Rodney Croome who used
to support a plebiscite
but now oppose it.
Australia’s 226 federal
MPs are elected to cast
votes and enact laws.
That’s why we pay their
salaries.
By announcing a plebiscite, Abbott and then
Turnbull allowed MPs to
duck their responsibility
as our elected representatives.
But the plebiscite has

been taken to an election
and Turnbull did, actually, win - yet Shorten and
Labor are all but certain
to deny a national vote.
They do this knowing
full well that a plebiscite
is very likely to legalise
same-sex marriage in
this country, as there are
now more than enough
MPs in each House who
would vote for it, given
the cover of a succesful
“yes” vote in the plebiscite.
Once again, the perfect
looks to be the enemy of
the good.
Shorten and his team are
correct to argue that a
plebiscite is expensive;
that it could unleash
hate speech against
same-sex couples; that
MPs should actually be
voting in the Parliament
on the matter; and that
a plebiscite is a radical
departure from the usual practice of democracy
in this country.
These are strong points,
well made.
But Labor, the Greens
and the Nick Xenophon
Team, all of whom support same-sex marriage,
are effectively teaming
up with the conservative
forces in the Coalition
and scuttling any prospect of same-sex marriage in the next three
years.
There is no guarantee
that if the Coalition wins
the next election that it
would attempt to again
hold a plebiscite.
And it is eminently possible that, if Labor wins
the next election and
attempts to pass samesex marriage into law
through the Parliament,
hate speech will be unleashed by those angry
at being denied a popular vote and questioning
the legitimacy of what
some, at least, see as a
matter of conscience.
Labor’s legal affairs
spokesman Mark Drey-

fus claimed on Monday
that the government is
“setting marriage equality up to fail” and that it
had given no indication
of where it might be willing to compromise.
Soon after, AttorneyGeneral George Brandis fired back: “By my
count, on some nine occasions, I said to them:
‘What do you want?’ I
assured them that any
proposal they made
would be considered
seriously by the government; would be considered in good faith and
that I would take to the
cabinet for consideration”.
It’s no longer good
enough for Shorten to
simply stamp his feet
and demand Turnbull
give a free vote in the
Parliament to his MPs.
Labor is, in effect, demanding that Turnbull
take a knife and cheerfully commit seppuku,
the Japanese form of
ritual suicide by disembowelment, on his own
prime ministership.
It’s not going to happen.
The Prime Minister supports same-sex marriage, as do many in his
party, but there are large
sections of the Coalition
partyroom that do not.
If Turnbull learned anything from 2009, it is to
not hurry faster than his
partyroom.
Indeed, as he made clear
to Fairfax Media two
weeks ago, he sees economic leadership as the
key to a strong second
term. Legalising samesex marriage is not at, or
near, the top of his list of
priorities.
Shorten knows this, but
demands anyway.
There is blame enough
for all sides in this ridiculous stand-off.
And meanwhile, samesex couples are left in
limbo, altar in sight but
out of reach.
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Backpackers tax a shemozzle: Xenophon
Senate powerbroker Nick
Xenophon is fairly blunt
in his views on the Turnbull government’s backpackers tax: whoever
thought of it in the first
place needs a “kick up
the backside”.
Senator Xenophon, other
crossbench senators and
Labor have poured scorn
on the impost, even in its
newly revamped package
announced by Treasurer
Scott Morrison on Tuesday.
Farmers at least are relieved there has been a
solution to the long-running saga which will now
tax working holidaymakers 19 cents from the first
dollar they earn from next
year, rather than the 32.5
per cent rate that was
originally flagged by former treasurer Joe Hockey
in last year’s budget.
Labor’s decision in government to lift the tax-free
threshold up to $18,200
means most working holiday makers are paying no
tax at present. Those who
earn over $18,200 pay the
same 19 per cent rate as
Australian workers.
The compromise package includes a $50 cut to
the working holiday visa
application fee, but the
tourism industry is up in
arms over a $5 hike in the
departure tax, taking it up
to $60, to help pay for the
changes.
“The whole backpackers tax issue has been
a complete shemozzle,”
Senator Xenophon told
reporters in Canberra on
Wednesday.
“The damage has already
been done. The risk is we
will have literally many
thousands of tonnes of
fruit that will be left rotting on the ground in
this country this summer
because there won’t be
enough people to pick the
fruit.”
But Agriculture Minister
Barnaby Joyce reassured
growers who were worried they wouldn’t have

enough labour because
of the length of time it
has taken to resolve the
issue.
Mr Joyce was responding
to Tasmanian strawberry
farmer David Jennings,
who fears he won’t have
enough pickers if working
holidaymakers shun Australia as a destination.
“If his harvest starts in
two weeks’ time there’s
no reason he couldn’t be
attracting people in for
that,” Mr Joyce told ABC
TV.
Greens senator Peter
Whish-Wilson said the
lower tax rate was still an
unacceptable burden on
the horticulture industry.
“The treasurer is producing rotten eggs and is trying to sell it as pavlova,”
he told the ABC.
Senator Xenophon agreed
with fellow crossbencher Jacqui Lambie that if
there had to be a tax, why
wasn’t it the same as New
Zealand’s at under 12 per
cent.
Opposition Leader Bill
Shorten turned his sights
on the $5 increase in the
passenger
movement
charge.
“The tourism industry,
which has been struggling in recent years,
has just realised that the
Turnbull government is
treating it like an ATM,”
Mr Shorten told reporters
in Newcastle.
Mr Morrison dismissed
the industry’s concerns
as a predictable argument.
He pointed out the charge
last changed in 2012 and
since then hundreds of
millions of dollars had
been spent on airports
around the country, there
had been the introduction of e-gates at no extra
charge, and the government had banned excessive surcharging on credit
cards.
“So we have done a lot
to reduce the burden on
travellers in Australia,” Mr
Morrison told Sky News.
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PM blasts ‘unrealistic’ renewable targets

Frydenberg said.
He wants the states to
look at agreeing on a
Malcolm Turnbull has sures on the electricity ing stability of the system single renewable energy
blasted state Labor gov- grid than traditional base- and skewing where in- target across all jurisdicernments for setting ag- load power from fossil fu- vestments were made, Mr tions.
gressive and unrealistic els or hydro.
renewable energy targets. Mr Turnbull regretted that
Premier Jay Weatherill several state Labor govinsists the lengthy out- ernments - not just in SA
age was caused by an - had set “extremely ag- The Andrews Labor Gov- ect value of $31 million.
unprecedented weather gressive, extremely unre- ernment has confirmed It’s one of 24 grants which
event and not SA’s heavy alistic” targets for renew- the first group of success- will be announced in the
dependence on renew- able energy use.
ful recipients of its $20 coming months, with
able energy.
“Targeting lower emis“What happened yester- sions is very important million New Energy Jobs Waranga Green Energy
obtaining funding under
day was a storm event,” but it must be consistent Fund grants.
he told reporters in Ad- with energy security,” Mr Waranga Green Energy the technology category.
will receive $1 million to The Labor Government reelaide on Thursday.
Turnbull said.
“What it did was destroy Federal Energy and En- fund a self-sustaining ceived a strong response
infrastructure. What the vironment Minister Josh mixed agriculture bio-en- to the $20 million New Ensystem did was to protect Frydenberg is hauling ergy project – which will ergy Jobs Fund with apitself so that we could get his state counterparts in construct a bio-digester plicants providing ideas
it up and running quickly for a meeting in the next that can process up to for clean energy projects
and that’s exactly what few days to discuss what 200 tonnes per day of ag- that help position Victoria
happened.”
lessons should be taken ricultural waste to gener- as a leader in new energy
The prime minister said from the SA disaster.
ate renewable heat and technologies.
energy security must be “Right now in this country power.
The fund is a key compoa key priority for govern- we have a hodgepodge of
The
power
and
heat
pronent of our $200 million
ments.
renewable energy targets
“If you are stuck in an el- that are spread differently duced will then be avail- Future Industries Fund to
evator, if the lights won’t across the state and ter- able to power the adjacent support high growth, high
go on, if your fridge is ritory and federal govern- piggery, as well as heat a value industries, such as
thawing out, everything ments,” he told reporters co-located horticultural the new energy technologreenhouse
operation gies sector that are critiin the kitchen is thawing in Melbourne.
out because the power is The federal government’s with the excess CO2 used cal to securing Victoria’s
gone, you are not going target is to have 23.5 per to enhance horticultural future.
to be concerned about the cent renewable energy by growth.
Quote attributable to Minparticular source of that 2020 but Queensland and As part of this project ister for Energy, Environpower,” Mr Turnbull told South Australia are aim- high quality organic fertil- ment and Climate Change
reporters in Launceston. ing for 50 per cent and izer will also be produced Lily D’Ambrosio
“You want to know that Victoria for 40 per cent, for sale.
“We’re proud to be supthe energy is secure.”
although over longer
Located in Stanhope, the porting a bio-energy projReliance on “intermittent timeframes.
renewables” placed dif- Those high targets had bio-energy plant has been ect which works to miniferent strains and pres- knock-on impacts, includ- designed to minimise mise emissions, maximise
greenhouse gases, maxi- energy efficiency and creenergy efficiency ate local jobs.”
Fatigue emerges as big killer on NSW roads mise
and remove waste dis- Quote attributable to
Dozens more lives have to rest up before taking to posal constraints which Member for Northern Vicbeen lost on NSW roads the roads.
are currently preventing toria Jaclyn Symes
so far in 2016 compared «If you're feeling tired, it's expansion of the piggery. “Waranga Green Energy
with this time last year, time to pull over,» Mr Gay The project represents a is a great example of how
and fatigue is closing in said.
significant investment for country Victoria can emon speed as the leading «Have a cup of tea, have the region, with more than brace the opportunities
cause of death.
a bikkie, go to the loo, but 30 local jobs expected to that renewable energy
The state's road toll for more importantly just rest be generated and a proj- presents.”
2016 now stands at 291, ... because if you've been
which is 37 more deaths driving for 17 hours it's Xenophon calls for secure builder payments
than this time last year.
the same as being over
Building industry repre- ing the security of payNSW Roads Minister Dun- the limit on alcohol.»
can Gay told reporters in Centre for Road Safety ex- sentatives are talking with ments within the industry.
Sydney on Wednesday ecutive director Bernard Nick Xenophon’s party «The current system is a
that fatigue was a factor in Carlon said a 20-minute about the best ways to mess and is hurting many
protect payments to sub- thousands of subcontrac65 of those deaths.
nap could save a life.
«Fatigue is now number «The fatigue-related crash- contractors and small tors each year,» he said
on Wednesday ahead of
two in NSW, up 60 per es are particularly happen- businesses.
cent on last year,» Mr Gay ing in the back-end of the Senator Xenophon says a roundtable discussion
said.
week between three and his support for the gov- with the Housing IndusWith school holidays al- nine, where people are ac- ernment legislation re-es- try Association, Master
ready in full swing and tually getting more tired tablishing a construction Builders of Australia, the
the long weekend coming from having worked a long industry watchdog was CFMEU and other indusconditional on it reform- try bodies.
up, he has urged drivers week,» Mr Carlon said.
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مناسبات

حفل غداء يف برملان نيو ساوث ويلز دعما
ملكتب النائبة جوليا فني

الـرابطة املـارونـية تـهنئ
تتقدم الرابطة املارونية ،بشخص
رئيسها باخوس جرجس
واألعضاء ،بأحر التهاني من

األب الدكتور لويس
الفرخ

بمناسبة تعيينه خلفا لألب
جوزيف سليمان يف رئاسة دير
مار شربل ،متمنية له النجاح
والتوفيق يف مسؤولياته الجديدة.
بوين وفني مع ساندرا كلتوم

بوين وفني مع كلوفيس البطي وعقيلته

لبى األمني العام حلزب
الوطنيني األحرار يف اسرتاليا
وعقيلته
كلوفيس البطي
الدعوة اىل غداء يف برملان
والية نيو ساوث ويلز يف
سيدني دعمًا للنائبة احلالية
عن منطقة غرانفيل وغيلفورد
حلزب العمال جوليا فني Julia
.fin
وكان يف طليعة املدعوين
وزير الظل للخزانة نائب مقعد
ماكماهون الفيدرالي كريس
بوين واآلنسة ساندرا كلتوم
وعدد آخر من داعميوأصدقاء
النائبة فني.
وقد كان لقاء مميزًا حبث فيه
اجلميع شؤون اجلاليات االثنية

***
كما تتقدم الرابطة املارونية بأحر
التهاني من رجل االعمال

جو خطار
لفوزه بلقب
Property Person of the
واحتياجاتها وشجع اجملتمعون
األحزاب كافة للتواصل بينها
وبني املؤسسات احلكومية
األسرتالية لتلبية متطلبات

خالل الحفل

اجلاليات وتفعيل دورها خدمة
ملصلحة اسرتاليا وحتسني
اوضاع ابنائها االجتماعية
واالقتصادية.

year
وتتمنى له النجاح يف كافة أعماله
ومشاريعه ملا فيه من فخر للجالية
اللبنانية ككل.

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 -

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

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

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

تنقل العامل
اىل شاشاتكم
 Intervisionالشركة الرائدة واملضمونة يف عامل القنوات التلفزيونية العربية
* شاهدوا أكثر من  400قناة مشوقة وبشكل مباشر
* تابعوا أحدث األخبار واملسلسالت واألفالم
* قنوات خاصة لربامج الرياضة والشباب
جهاز انرتفيجن ملدة سنتني مع  400قناة بـ 199
دوالرا فقط (ميكنكم مشاهدتها على املوبايل
أو الـ  IPADجماناً).
فرصة ال تتكرر فال تدعوها تفوتكم.
لالستعالم والتأكيد اتصلوا على الرقم:
1300 922 788

معاملتنا هي األفضل

ميكنكم إعادة الربامج يف أكثرية القنوات  24ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تق ّطع او انقطاع
من قنواتنا  Bein Sportsالرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة
مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم ..خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

أينما كنتم  Intervisionيف خدمتكم
مقابل
John Cootes
Furniture

أتصل اآلن على الرقم1300 922 788 :

Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

